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نمایندگان سازمان نظام پزشکی و استاندار آذربایجان غربی از پزشکی که در صف مقدم مبارزه با کرونا مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دلجویی کردند

به دنبال حادثه تکان دهنده و تاسف آوری که 
روز یکشنبه اول تیرماه در بیمارستان امام خمینی 
پیرانشهر اتفاق افتاد و منجر به ضرب و شتم 
شدید متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه 
این بیمارستان شد، هیاتی از مدیران سازمان 
نظام پزشکی متشکل از علی تاجرنیا معاون 
توسعه مدیریت و منابع، علیرضا سلیمی معاون 
آموزش و پژوهش وحسین کرمانپور مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام 
پزشکی، به استان آذربایجان غربی سفر کرده 
و در جلساتی با حضور استاندار و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی این استان به بررسی 
این حادثه پرداختند و پس از آن با حضور در 
منزل ابوترابی متخصص بیهوشی آسیب دیده، 

از او و خانواده اش دلجویی کردند.
به گزارش سپید، مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان نظام پزشکی در تشریح 
جزئیات این سفر گفت: »به حکم ریاست کل 
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
جناب آقای دکتر ظفرقندی، آقایان دکتر تاجرنیا، 
دکتر سلیمی و بنده ماموریت پیدا کردند که به 
استان آذربایجان غربی سفر کنند و از نزدیک 
با آقای دکتر ابوترابی متخصص بیهوشی و 
امام خمینی  بیمارستان  ویژه  مراقبت های 
پیرانشهر دیدار کنند و در جریان اتفاقی که 
برای ایشان افتاده قرار گیرند و مقدمات اقدامات 
درمانی )چنانچه قرار باشد در تهران انجام شود( 
و پیگیری روال درمان و همچنین دلجویی از 
ایشان و خانواده شان از نظر روحی و روانی 

انجام شود.«
حسین کرمانپور گفت: »در ابتدا با جناب آقای 
شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی 
جلسه ای داشتیم. در این جلسه آقای دکتر 
آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، 
آقای دکتر حسنی معاون درمان ایشان، همچنین 
معاون پشتیبانی دانشگاه و نیز دکتر عبایی رئیس 
شورای هماهنگی نظام پزشکی و رئیس نظام 
پزشکی آذربایجان غربی و تنی چند از اعضای 

نظام پزشکی استان جلسه حضور داشتند.«
وی به صحبت های معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان نظام پزشکی در این جلسه 
اشاره کرد و گفت: »خالصه صحبت دکتر 
تاجرنیا این بود که در هیچ جای دنیا خشونت 
با ذات طبابت همخوانی ندارد و جامعه پزشکی 
در صف اولین مخالفین با هر نوع خشونت 
در هر کاری هستند و ضمن ارسال سالم 
و تهیات آقای دکتر ظفرقندی از استاندار و 
مسئولین استان تقاضا کردند که به هرنحوی 
که امکانپذیر است این موضوع را در استان 
پیگیری کنند و با افرادی که این خطا را انجام 
داده اند برخورد قانونی شود چرا که اگر قرار 
باشد این کار به صورت یک امر دائمی درآید 
و جامعه پزشکی احساس ناامنی کند، اولین 

آسیبی که وارد می شود به خود مردم و سالمت 
مردم است.« وی ادامه داد: »پس از صحبت های 
آقای دکتر تاجرنیا، آقای دکتر آقازاده رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی 
و پس از آن، جناب آقای شهریاری استاندار 

محترم استان صحبت کردند.«
کرمانپور اضافه کرد: »بعد از استاندار، آقای دکتر 
سلیمی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام 
پزشکی و رئیس انجمن انستزیولوژی ایران به 
نمایندگی از دکتر ظفرقندی و پزشکان جامعه 
بیهوشی و مراقبت های ویژه، سالم گرم دوستان 
را به استاندار و مسئولین استان رساندند و 
تقاضای جدی آنها را مطرح کردند. ایشان 
اعالم کرد که با توجه به شرایطی که در کل 
کشور هست و جانفشانی که تا امروز جامعه 
پزشکی در رابطه با بیماری کووید19 از خود 
نشان داده اند، از مسوولین استان نقاضا می کنیم 
که با موضوع با قاطعیت برخورد کنند چرا با 
توجه به اینکه از نظر نیروی انسانی هم در 
مضیغه هستیم، ممکن است با شنیدن خبر 
این اتفاق، بقیه دوستان و همکاران، هر استانی 
را برای خدمت رسانی انتخاب نکنند و ظلم 

فاحشی به سالمت استان شود.«

حضور در منزل متخصص بیهوشی
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
نظام پزشکی در ادامه گزارش خود از سفر 
هیات اعزامی نظام پزشکی به استان آذربایجان 
غربی، اظهار داشت: »بعد از این مراسم ما در 
خانه دکتر ابوترابی حضور پیدا کردیم. حدود 
ساعت 4 بعدازظهر. اولین چیزی که به چشم 
می آمد، ضربه روحی شدیدی بود که به این 
خانواده وارد شده است. هم به خود ایشان که 
متخصص بیهوشی هستند و هم همسرشان 
که رزیدنت سال آخر رشته بیهوشی هستند. 
حضور استاندار به اتفاق روسای دانشگاه علوم 
پزشکی و همچنین مسئولین استان و به ویژه 
ایشان،  در خانه  دکتر ظفرقندی  نمایندگان 
براساس گفته خودشان بسیار تاثیرگذار بود 

و برای آنها روحیه بخش بود.«
کرمانپور ادامه داد: »در این نشست یک ساعته 
در منزل ایشان هم در ابتدا خود آقای دکتر 
ابوترابی به بیان اتفاقی که افتاده بود، پرداخت. 
بعد از صحبت های دکتر ابوترابی، آقای دکتر 
سلیمی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام 
پزشکی پس از انجام صحبت هایی، تلفن آقای 
دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت 

را گرفتند و معاون وزارتخانه به صورت تلفنی 
با دکتر ابوترابی صحبت کرده و از ایشان تفقد و 
دلجویی کردند. همچنین براساس صحبت هایی 
که انجام شد، قرار شد که مقدمات انتقال آقای 
دکتر ابوترابی از آن استان به تهران هم اتفاق 
بیفتد و آقای دکتر جان بابایی هم گفتند در اولین 
فرصتی که بتوانیم شخصی را جای ایشان قرار 
دهیم این انتقال را انجام می دهیم تا ایشان به دلیل 
ضربه روحی که خورده اند با خانواده شان منتقل 
شوند و این تنها کاری است که می شود کرد برای 
کسی که در صف مقدم مبارزه با کرونا آسیب 
دیده است.« کرمانپور در ادامه گفت: »استاندار 
هم در این جلسه لوحی را به آقای دکتر ابوترابی 
تقدیم کرد به عنوان افتخار استان آذربایجان 
غربی و کسی که در صف مقدم مقابله با کرونا 
محکم ایستاده و پیش از اینکه این اتفاق برای 
او بیفتد هم خدمات بی شائبه ای انجام داده است 
ازجمله ونتیالتورهایی که هماهنگ کرده است 
که توسط خیرینی برای بیمارستان تهیه شود و 
همچنین کارهایی که برای بسیاری از بیماران 
انجام داده در صورتی که جزو وظایف ایشان 
نبوده است.« وی گفت: »دکتر عبایی رئیس 
شورای هماهنگی نظام پزشکی هم در این 
نشست صحبت های خوبی داشتند. ایشان در 
ابتدا از همسر آقای دکتر ابوترابی تشکر کردند 
که در اتفاقی که افتاده مرهم و همراه ایشان 
بوده و چه بسا حضور ایشان باعث شده که 

صدمات کمتری به ایشان وارد شود.

برخورد مقامات قضایی و سیاسی با ضاربان 
دکتر ابوترابی 

استاندار آذربایجان غربی در جلسه نخست با 
هیات اعزامی از سازمان نظام پزشکی کشور 
گفت: »اقدامات زیادی از طرف استانداری، 
فرمانداری، اداره کل اطالعات و دانشگاه علوم 
پزشکی در این رابطه انجام شده است که 
همچنان پیگیر موضوع هستیم و امیدواریم که 
مقامات قضایی نیز با توجه به اطالعاتی که در 
این زمینه دارند، اقدامات الزم را انجام دهند.«
محمد مهدی شهریاری گفت: »روز یکشنبه 
هفته  گذشته، متاسفانه شاهد اتفاق ناگواری 
در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی 
بودیم. شخصی که به بیماری کرونا مبتال شده 
بوده و متاسفانه به موقع به بیمارستان مراجعه 
نکرده بوده، بعد از اینکه در منزل حالت جسمانی 
او وخیم می شود، به بیمارستان مراجعه می کند. 
اما به دلیل اینکه حال خوبی نداشته است،  بعد 
از دو ساعت که از حضورش در بیمارستان 
می گذرد، در شرایطی که کادر بیمارستان در 
حال انجام اقدامات الزم و کارهای مربوط 
به تنفس مصنوعی و وصل دستگاه ونتیالتور 

بوده اند، بیمار فوت می کند.«
ادامه در صفحه 3 

لزوم برخورد مناسب با مسببان حادثه پیرانشهر
تاجرنیا:  ذات طبابت با خشونت همخوانی ندارد

شماره 21682 7 تیـر 1399



 ادامه از صفحه 2 
وی ادامه داد: »متاسفانه سه تن از برادران بیمار 
به اشتباه فکر می کنند عامل فوت برادرشان 
قصور پزشکی بوده است و به همراه تعدادی 
دیگر به دکتر ابوترابی متخصص بیوشی حمله 
می کنند و او را به شدت مورد ضرب و شتم 
قرار می دهند که این موضوع باعث به کما 
رفتن این متخصص می شود. بالفاصله مسئولین 
بیمارستان، مسئولین شهرستان، فرماندار و مدیر 
اطالعات شهرستان به بیمارستان مراجعه کرده 
و موضوع را مدیریت و پزشک را سریعا برای 

معالجه به ارومیه منتقل می کنند.«
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: »در حال 
حاضر سه نفر از برادران مرحوم که اقدام به 
ضرب و شتم پزشک کرده بودند، در بازداشت 

به سر می برند.«
زیادی  »اقدامات  کرد:  تصریح  شهریاری 
کل  اداره  فرمانداری،  استانداری،  طرف  از 
اطالعات، دانشگاه علوم پزشکی در این رابطه 
انجام شده است که همچنان پیگیر موضوع 
هستیم و امیدواریم که مقامات قضایی نیز 
با توجه به اطالعاتی که در این زمینه دارند 

اقدامات الزم را انجام دهند.«
وی در ادامه گفت: »با توجه به اینکه از اسفند98 
درگیر بیماری کرونا هستیم و کادر پزشکی 
به صورت شبانه روزی مشغول درمان بیماران 
کرونایی هستند، متاسفانه یک حالت فرسایشی 
به وجود آمده و خیلی از اعضای کادر پزشکی 
نتوانسته اند حتی پدر و مادر و همسر و فرزندان 

و خانواده خود راببینند.«
استاندار آذربایجان غربی در پایان اظهار داشت: 
»مردم قدردان زحمات کادر پزشکی هستند و 
از این موضوع بسیار ناراحت بودند و خواستار 
برخورد مقامات قضایی و سیاسی با ضاربان 

دکتر ابوترابی هستند.« وی افزود: »من فکر 
می کنم در این شرایط که کادر پزشکی به 
صورت دائمی در حال خدمت به مردم عزیزمان 
هستند، مردم هم باید قدردان این عزیزان باشند. 
البته مردم هم تا به امروز به خوبی این کار 
را کرده اند. حتی اگر گاهی در بیمارستان ها 
کمبودی احساس شده و مردم متوجه  شدند، با 
جان و دل رفتند و کمک کردند و واقعا عموم 

مردم قدردان این سربازان سالمت هستند.«
استاندار آذربایجان غربی در پایان ضمن تاکید 
مردم  سوی  از  بهداشتی  اصول  رعایت  بر 
گفت: »امیدواریم با رعایت اصول بهداشت 
و سفارش هایی که از جانب کادر بهداشت 
و درمان کشور مطرح می شود، هرچه سریعتر 
بتوانیم بر این بیماری فائق آییم و کادر پزشکی که 
به صورت شبانه روزی و خستگی ناپذیر درحال 
انجام اقدامات الزم هستند، از این موضوع فارغ 
شوند و به زندگی عادی خودشان بازگردند.«

این مسئله باید در استان مدیریت شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 
هم در این جلسه گفت: »شرایط به گونه ایست 
که خود استان باید این مسئله را مدیریت کند. 
نباید اجازه دهیم که برخی افراد که فرقی 
هم نمی کند از کدام طرف باشند، بخواهند 
سوءاستفاده کنند و مقاصد خودشان را در 

این قضیه دنبال کنند.«
جواد آقازاده اظهار داشت: »استان ما یک استان 
محروم است. مخصوصا شهرستان هایی که 
در جنوب استان و مناطق مرزی هستند و 
پیرانشهر هم یکی از این شهرستان هاست. 
بنابراین عزیزانی که برای خدمت به این مناطق 
می آیند چه متخصصین، چه پرستاران و چه 
سایر حرف پزشکی، درواقع به این مردمی 

که در مناطق محروم زندگی می کنند، خدمات 
خود را ارائه می کنند.«

وی افزود: »خود مردم پیرانشهر هم قدرشناس 
هستند. پیرانشهر خیرینی دارد که من آنها را 
به خوبی می شناسم. باالخره کار من طبابت 
است و در این شهر طبابت کرده ام و به خوبی 
می دانم که چه مردم جنوب استان و چه مردم 
شمال استان، قدرشناس عزیزانی از جامعه 
پزشکی هستند که به آنها خدمات ارائه می کنند 
ولی گاها اتفاقاتی می افتد که آنها برمی گردد 
به فرهنگ و بینش و شخصیت افرادی که 
چنین کارهایی انجام می دهند. درواقع زدن 
پزشک و پرستار، کار هر کسی نیست و من 
هم در فضای مجازی می بینم که مردم این 
کار را تقبیح می کنند. و اگر عده معدودی هم 
از این افراد طرفداری کنند، خودشان از همین 
شخصیت و قالب هستند. این چیزی است که 
ما از استان آذربایجان غربی برداشت کردیم.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 
گفت: »از روز وقوع این حادثه هم من هم آقای 
استاندار در جریان ماوقع هستیم، خوشبختانه 
سیستم اطالعاتی و قضایی هم با ما همراه است.«
آقازاده اشاره ای هم به تبعاتی کرد که ممکن 
است چنین حرکات و اتفاقاتی از نظر جذب 
متخصص و هم از نظر مسائل دیگر برای 
منطقه داشته باشد. وی همچنین گفت: »ما 
همراه با آقای استاندار و هماهنگ با هم با 
تمام توان در این مسیر حرکت می کنیم، قوه 
قضاییه هم حتما با ما هماهنگ خواهد بود 
که بتوانیم از حق همکاران و پرسنل بهداشت 
و درمان دفاع کنیم . چون اینکه هفت هشت 
نفر بریزند بر سر یک پزشک و او را به این 

شدت بزنند، واقعا بی انصافی است.«
وی خاطرنشان کرد: »من اصال نمی خواهم 

فقط بحث کرونا را پیش بکشم. در زمان 
جنگ هم ما در این منطقه پزشکانی داشتیم که 
خدمت کردند و به شهادت رسیدند و برخی 
هم به درجه جانبازی نائل شدند. بنابراین ما 
از حق و حقوق این عزیزان حمایت می کنیم 
و تا آخر هم ایستاده ایم. امروز هم آقای دکتر 
نمکی تلفنی با من صحبت می کردند و ایشان 

هم گفتند که محکم بایستید.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 
اضافه کرد: » البته شرایط به گونه ایست که 
خود استان باید این مسئله را مدیریت کند. 
نباید اجازه دهیم که برخی افراد که فرقی 
هم نمی کند از کدام طرف باشند، بخواهند 
سوءاستفاده کنند و مقاصد خودشان را در 

این قضیه دنبال کنند.«
وی گفت: »جامعه پزشکی افرادی خدوم و 
خدمتگزار هستند. از اول انقالب و دوران جنگ 
هم به همین صورت بوده است، در دوران 
سازندگی هم به همین شکل و همین امروز 
که بیماری کووید19 در دنیا شیوع پیدا کرده 
است، به همان صورت است. ما همواره در 
خط مقدم بوده ایم و خواهیم بود و ان شا له که 
مردم هم قدردان هستند و بیشتر هم قدردانی 

خواهد کرد.«
آقازاده همچنین گفت: »من از دکتر ظفرقندی 
عزیز هم تشکر می کنم که نسبت به این موضوع 

عنایت ویژه دارند.«
وی در پایان توضیحاتی هم در ارتباط با روند 
درمان این متخصص بیهوشی ارائه کرد و 
گفت: »درمورد مشکالتی که برای آقای دکتر 
ابوترابی به وجود آمده هم باید عرض کنم که 
استخوان بینی و فک ایشان دچار شکستگی 
شده است ولی ان شاله که مشکل چشمی پیدا 

نخواهند کرد.«
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۲۶۲۸ شناسایی مورد جدید ابتال به کووید ۱۹

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۲۸ بیمار کووید 
۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه 
تا جمعه ۶ تیرماه  بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۲۶۲۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که ۱۳۵۶ مورد بستری شدند.« وی گفت: »به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به  ۲۱۷ هزار و ۷۲۴  نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته،  ۱۰۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری 

به  ۱۰ هزار و ۲۳۹ نفر رسید.« وی افزود: »خوشبختانه تا کنون  ۱۷۷ هزار و  ۸۵۲ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.« الری گفت: »۲۹۱۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«  سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »تا کنون 
یک میلیون و  ۵۵۷ هزار و ۸۷۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« وی درباره 
استان های با وضعیت قرمز گفت: »در استان های کرمانشاه و کردستان گرچه شاهد کاهش موارد بستری 
بوده ایم اما وضعیت همچنان قرمز است همچنین استان های خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و 
بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: »استان های آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی و البرز تغییرات فزاینده ای در موارد بستری داشته اند.« وی ضمن بیان اینکه 
عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشت، استفاده از ماسک در محیط های خارج از خانه ضرورت دارد، 
گفت: »مردم نباید از موارد معمول مانند واکسیناسیون کودکان غافل شوند. واکسیناسیون کودکان برای 

ما اهمیت زیادی دارد و تمهیداتی در این زمینه در مراکز درمانی فراهم شده است.«

آمار کرونا

خبـر

رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: 
»برخی مردم با کم شدن تعداد بیماران بستری 
یا کاهش محدودیت ها تصور می کنند که بیماری 
کرونا پایان یافته و می توانند زندگی عادی خود 

را دنبال کنند که این پندار اشتباه است.«
به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت 
بدانند  باید  اظهار داشت: »مردم  ایرنا  با  و گو 
که به زودی نمی توانند زندگی عادی خود را 
آغاز کنند و همچنان باید توصیه های بهداشت 
فردی مانند فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن 
و شست و شوی مرتب دست ها با آب و صابون 

را به طور جدی رعایت کنند.«
وی افزود: »هرچند برخی کشورها مانند نیوزیلند 
به  و  بر ویروس کرونا کردند  پیروزی  ادعای 
همین دلیل فاصله گذاری اجتماعی را کاهش 
آینده  در  موضوع  این  بودن  درست  اما  دادند 

مشخص می شود.« 
کرد:  خاطرنشان  پزشکی  شناس  ویروس  این 
کره  و  چین  از  حتی  ادعاهایی  چنین  »مشابه 
جنوبی هم شنیده بودیم ولی گذشت زمان ثابت 
کرد که تحلیل های آنها چندان دقیق نبوده است 
بنابراین از شنیدن برگزاری جشن پیروزی بر 
در  و  نمی شویم  زده  ذوق  نیوزیلند  در  کرونا 
آیا  که  می شود  دور مشخص  نه چندان  آینده 

آنان تصمیم درست اتخاذ کرده اند.« 
جزایری تاکید کرد: »به اعتقاد من این موضوع 
همچنان  و  نیست  منطبق  ویروس  واقعیت  با 
باید بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی 

به دقت رعایت شود.« 
ابتدا  از  سوئد  کشور  که  این  یادآوری  با  وی 
نبود،  اجتماعی  فاصله گذاری  اعمال  به  معتقد 
گفت: »دولتمردان این کشور به دالیل سردی 
هوا و باال بودن افراد مسن و در نتیجه باال بودن 
افسردگی، معتقد بودند فاصله گذاری اجتماعی 
به تشدید این موضوع می انجامد و اعتقادی به 

رعایت آن نداشتند.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران ادامه داد: 
»دولتمردان این کشور با محاسبه هزینه فایده، 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند اما در 
حال حاضر دچار آمار باالی فوتی شدند و به 
همین دلیل مسئوالن این کشور زیر فشار سنگین 
افکار عمومی هستند و مغز متفکر این ایده هم 

که فردی غیر سیاسی و از زمره دانشمندان در 
علم همه گیر شناسی بود که از مردم عذرخواهی 

کرده است.«
جزایری تاکید کرد: »هرچند افزایش میزان رطوبت 
و باال رفتن درجه حرارت سبب کاهش فعالیت 
که  داده  نشان  بررسی ها  اما  می شود  ویروس 
کووید ۱۹ در هوای گرم از بین نمی رود و فقط 
میزان سرایت بیماری قدری کاهش پیدا می کند.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افزود: »ویروس در این شرایط همچنان وجود 
دارد ولی قدرت سرایت آن کاهش پیدا می کند. 
این موضوع به معنی وجود نداشتن ویروس نبوده 
و در نتیجه نمی توان ادعا کرد که این بیماری در 
فصل تابستان یا در مناطق گرمسیر وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »مردم از مدت ها قبل منتظر هوای 
گرم برای کاهش انتشار بیماری کرونا بودند، 
مورد  در  منتشره  خبرهای  مبنای  بر  باور  این 
احتمال از بین رفتن ویروس کرونا در تابستان 

انجام شده است.«
در  اگر  »مردم  داد:  ادامه  شناس  ویروس  این 
فصل تابستان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
نکنند و رفتارهای قبل از شیوع بیماری کرونا را 
داشته باشند به احتمال زیاد بیشتر در معرض 
ابتال بیماری قرار می گیرند و تعداد افراد بیمار 

بیشتر می شود.«
جزایری گفت: »اگر رفتارهایی مانند دست دادن، 
مکان های  در  آمد خانوادگی، حضور  و  رفت 

عمومی و برگزاری مجالس غزا و عروسی ادامه 
یابند، زنجیره انتشار بیماری قطع نخواهد شد.«
وی افزود: »در استان های جنوبی کشور که درجه 
هوا باال است مانند هرمزگان و خوزستان این 
ویروس همچنان در حال انتشار است، در حالی 
که بنابه اعتقاد برخی درجه حرارت در این مناطق 
باال است، این موضوع نباید اتفاق می افتاد اما در 
آن هوای گرم، ویروس همچنان وجود دارد.«

وی به مردم توصیه کرد که تا زمانی که کار ضروری 
ندارند از منزل خارج نشوند و در هر مکانی 
که حضور دارند نکات بهداشت فردی رعایت 
کنند و در مکان های عمومی حتما ماسک بزنند. 
»هرچند  افزود:  پزشکی  شناس  ویروس  این 
عادی  شرایط  اما  یافته  کاهش  محدودیت ها 
نشده است. امکان تردد مردم با ناوگان حمل و 
نقل عمومی مانند مترو فراهم شده اما نحوه رفتار 

مردم نباید مانند قبل از کرونا باشد.«
جزایری با یادآوری این که مردم کمتر توصیه های 
بهداشت فردی را رعایت می کند، گفت: »بسیاری 
رعایت  را  بهداشتی  توصیه های  کشورها،  از 
این موضوع  به  ما چندان توجهی  اما  می کنند 

نداریم.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران تصریح 
کرد: »مردم باید بهداشت فردی را رعایت کنند 
تا کمتر دچار آسیب های ناشی از این بیماری 
این  آنان توصیه می شود که  به  بنابراین  شوند 

موارد را به شدت رعایت کنند.«

واکنش رییس کل نظام کرونابهزودیپایاننمییابد
پزشکی نسبت به ضرب و شتم 
پزشک خط اول مقابله با کرونا

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال 
نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به ضرب و 
شتم یک پزشک متخصص خط اول مقابله 
با کرونا از سوی همراهان بیمار، واکنش 

نشان داد. 

به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی، محمد رضا ظفرقندی 
است:  آورده  نمکی  سعید  به  نامه ای  در 
»همانگونه که مستحضرید مورخ یکشنبه 
ابوترابی،  محمد  دکتر  آقای  تیرماه،  یکم 
ویژه   مراقبت های  و  بیهوشی  متخصص 
بیمارستان امام خمینی )س( پیرانشهر، ضمن 
خدمت مورد ضرب و شتم شدید قرار 
گرفته، جراحات سختی را متحمل شده اند. 
از آنجا که همراهان بیمار اغلب به امور 
پزشکی و خصوصاً وظایف مختلف تنها 
متخصص بیهوشی و مراقبت های پزشکی 
یک بیمارستان واقف نیستند، انتظار می رود 
در شرایط دشوار کنونی که اغلب پزشکان 
و بویژه متخصصان بیهوشی و مراقبت های 
ویژه در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ 
در مصاف با ویروس کرونا هستند، مسئولین 
فوریت  و  جدیت  با  فیزیکی  حراست 
مناسب تری وارد عمل شده و از وقوع جرم 
پیشگیری نمایند. این قبیل اتفاقات گاهی 
عوارضی به شدت نگران کننده تر از خود 
حادثه دارد و به دلیل تکرار آن از حضرتعالی 
تقاضا می کنم ضمن دستور پیگیری جدی 
این واقعه، طرح دعوای قضایی و برخورد 
با متخلفین، ترتیبی اتخاذ فرمایند با انجام 
تصمیمات زیربنایی از این پس  چنین وقایع 

تلخی در بیمارستان های دولتی رخ ننماید.«
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رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو عنوان کرد؛

آیا جوشاندن آب آشامیدنی در ایام کرونا ضروری است؟ 
دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سالمت دانشگاه 
تهران راهنمای طریقه ایمن  سازی آب آشامیدنی در ایام 

کرونا را منتشر کرد. 
به گزارش سپید، با شروع همه گیری بیماری کووید-۱۹، 
یکی از موارد مهم، اطمینان یافتن از ایمن بودن آب است. با 
توجه به اینکه ویروس عامل بیماری کرونا در مدفوع افراد 
مبتال مشاهده شده است، بنابراین احتمال آلودگی آب و فاضالب به آن وجود دارد. حال سؤال این 
است که آیا این ویروس می تواند در منابع آب آشامیدنی سطحی یا زیرزمینی وجود داشته باشد و 
در صورت وجود، آیا الزم است که آب جوشانده شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد؟  بر اساس 
اعالم دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سالمت، شواهد نشان می  دهد که وجود ویروس 
کرونا در آب آشامیدنی تصفیه نشده امکان پذیر است، اما تاکنون در منابع آب آشامیدنی تصفیه شده 

مشاهده نشده است. مطالعات نشان می دهند که ویروس کرونا به مدت چند روز تا چند هفته در 
آب یا فاضالب قابلیت عفونت زایی خود را حفظ می کند. به طور کلی، روش های معمول و متداول 
تصفیه آب که در بیشتر سیستم های آب آشامیدنی شهری وجود دارند، مانند ضدعفونی کردن منابع 
آبی با کلر، عوامل بیماری  زا از جمله ویروس کرونا را حذف یا غیرفعال می کنند. عالوه بر آن، 
سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان می کند که »روش های متداول در سیستم های متمرکز تصفیه 

آب از جمله فیلتراسیون و ضدعفونی، باید ویروس کووید-۱۹ را غیرفعال کنند«. 
بنابراین، جوشاندن آب تصفیه شده به عنوان احتیاط برای پیشگیری از ابتال به کووید-۱۹ الزم 
نیست. به نظر می رسد خطر انتقال این ویروس از طریق سیستم های فاضالبی که به خوبی 
طراحی شده اند، کم است. در مناطقی که تحت پوشش شبکه آب رسانی شهری و روستایی 
است چون آب، توسط بازرسان بهداشتی مورد آزمایش قرار می گیرد می توان از آب لوله کشی 
برای آشامیدن استفاده کرد ولی در مواردی که آب از چاه های اختصاصی یا منابع غیربهداشتی 
تأمین می شود الزم است آب به مدت ۵ دقیقه جوشانده شود و پس از سرد شدن مورد استفاده 

قرار گیرد. جوشاندن آب بیش از ۵ دقیقه توصیه نمی شود.تسنیم

خبـر

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران ضمن اشاره 
به پیش بینی ابتالی ۱۴ تا ۲۰ درصد ساکنان تهران 
به کرونا گفت: »بیشترین میزان ابتال به کرونا در 

تهران مربوط به منطقه ۴ است .«
زالی در گفت وگوی  علیرضا  به گزارش سپید، 
زنده بخش خبری شبکه تهران با اشاره به مطالعات 
انجام شده از ابتدای اسفند ماه تاکنون اظهار کرد: 
»بر اساس مطالعات پیش بینی می شود که ۱۴ تا ۲۰ 
درصد ساکنان شهر تهران تاکنون به بیماری کرونا 

مبتال شده اند.«
زالی با اشاره به آمار مبتالیان در مناطق مختلف 
تهران و گستردگی جغرافیایی و جمعیتی تصریح 
کرد: »یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان 
ابتال به کرونا در تهران مربوط به منطقه ۴ شهری 
است که با ۹۰۰ هزار نفر، پرجمعیت ترین منطقه 

شهری و جغرافیایی تهران به شمار می رود.«   
به گفته وی منطقه ۲ تهران با جمعیت ۸۰۰ هزار نفر 
در رتبه دوم از نظر میزان ابتال به کرونا قرار دارد و 
مناطق ۱۴ و ۵ نیز در رده های سوم و چهارم قرار 
می گیرند.  فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران 
کمترین میزان ابتال به کووید ۱۹ در مناطق شهری 

تهران را مربوط به مناطق ۲۱ و ۲۲ ذکر کرد. 
وی افزود: »باالترین میزان مرگ و میر در تهران نیز 

به ترتیب مربوط به مناطق ۴، ۱۴، ۲ و ۵ است که با 
توجه به این که منطقه ۴ یکی از مناطق گسترده و 
پرجمعیت تهران است در رده اول از نظر میزان ابتال 
به بیماری و مرگ  و میر ناشی از کرونا قرار دارد.«
زالی توصیه کرد که به منظور کنترل و پیشگیری از 
شیوع بیماری، گروه های ۱۶ گانه پرخطر از جمله افراد 
باالی ۶۵ سال و مبتالیان به بیماری های مزمن توسط 
مسئوالن اداره ها و بخش های دولتی و خصوصی در 
فاز دورکاری قرار داده شوند. همچنین افرادی که 

به بیماری کرونا مبتال شدند و یا طبق نظر پزشک 
دارای عالئم مشکوک هستند،   در منزل بمانند و 
تا دو هفته پس از زمان شروع عالیم از حضور در 

محل کار اجتناب کنند. 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران از 
بستری ۳۷۸ بیمار در بخش های عادی و ویژه در 
بیمارستان های تهران در روز پبنج شنبه خبر داد و 
گفت: » ۲۸۵ بیماردر بخش های عادی و ۹۳ بیمار نیز 
در بخش های ویژه با تشخیص کووید ۱۹  بستری 

شدند که نسبت به روز قبل شاهد افزایش آماری 
بوده ایم.«

وی افزود: »۶.۳ درصد مراجعان سرپایی به  بخش های 
بهداشتی و درمانی در طی این مدت نیاز به بستری 
در بیمارستان داشتند که نسبت به روز قبل حدود ۱ 

درصد افزایش داشته است.«
به گفته زالی ۳۰۷ نفر نیز در شبانه روز گذشته 
از بیمارستان های تهران ترخیص شدند که تفاوت 
قابل توجهی نسبت به روز گذشته نداشته است. 

وی با اشاره به نظارت کارشناسان بهداشت محیط و 
بهداشت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی مستقر 
در تهران بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی 
از سوی اصناف و مشاغل خاطرنشان کرد: »قرار 
است تیم های نظارتی در قالب گشت های  مشترک 
متشکل از کارشناسان حوزه های بهداشتی، تعزیرات، 
نیروی انتظامی و نمایندگان اصناف در این نظارت ها 

مشارکت داشته باشند.«
به گفته زالی در این بازدیدها در مرحله اول کارشناسان 
ضمن نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی 
به ارائه  آموزش الزم و توزیع بسته های بهداشتی 
خواهند پرداخت و درمرحله بعدی درصورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تخلف با واحدها 

در چهارچوب قانونی برخورد می شود. تسنیم

احتمااًل۲۰درصدتهرانیهابهکرونامبتالمیشوند
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رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»فاصله گذاری پویا بطور قطع می تواند کمک کننده و موثر باشد، 
اما به شرطی که استاندارها و فرماندارها قدرت و اختیار کامل 

داشته باشند و اگر محدودیتی تصویب شد، اجرایی شود.«
به گزارش سپید، حسین علی شهریاری در گفت  وگو با ایرنا 
درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور و راهکارهای 
کنترل آن افزود: »باید در استان ها و شهرهایی که پروتکل ها 
رعایت نمی شود، سخت گیری ها و محدودیت ها بیشتر شود. 
موضوع کرونا یک پازل سردرگم است، یعنی نه می توان قرنطینه 
صد در صدی و محدودیت ایجاد کرد و نه می توان همه چیز را 

یک سره رها کرد.« وی ادامه داد: »با توجه به مسائل اقتصادی، 
با رعایت  فقط  بتوانیم  اینکه  اجتماعی و سیاسی در کشور، 
فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت کرونا را کنترل کنیم، قابل 
پیش بینی نیست. همان طور که همه این توصیه ها وجود داشت، 
اما باز هم مشکالتی در تهران و برخی استان ها ایجاد شد. با 

این روند به نظر می رسد مرگ و میر افزایش پیدا می کند.« 
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: »اگر اختیار به استان ها 
واگذار نشود، ممکن است مرگ و میر در استان هایی که شرایط 
فرهنگی خاصی دارند، افزایش پیدا کند.« نماینده مردم زاهدان در 
مجلس بیان کرد: »از طرفی باید توصیه ها را در مسائل آموزشی 

افزایش بدهیم و دانشگاه های علوم پزشکی موظف باشند که 
مردم را توجیه کنند. زیرا مردم فکر می کنند کرونا تمام شده 
است.« وی اظهار کرد: »باید به توصیه های کارشناسان وزارت 
بهداشت گوش کرد و نباید فقط نگران اقتصاد بود، اما در عین 
حال نمی توان بحث اقتصاد و کسب و کارها را هم نادیده گرفت. 
با این حال نمی توان یک نسخه خاص برای کل کشور پیچید.«
شهریاری گفت: »در مساجد و تاالرها باید برخی کارها را به 
صورت جدی تر دنبال کنند و فاصله گذاری ها را انجام داد. به 
هر حال جوانان باید در این شرایط هم ازدواج کنند، اما نیازی 

نیست تعداد زیادی از افراد دعوت شوند.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

مسئوالن استانی برای فاصله گذاری پویا اختیار کامل داشته باشند
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نماینده وزیر بهداشت:  خبـر

اعتباراتویژهایبرایمقابلهباکرونابهخوزستاناختصاصمییابد
نماینده ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »وزارت بهداشت اعتبار ویژه ای 
برای خوزستان جهت مقابله با ویروس کرونا از 
سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهد کرد.«
به گزارش سپید، علیرضا افشار پنجشنبه شب در 
برنامه زنده تلویزیونی »سالمت خونه« از صدا 
و سیمای مرکز خوزستان به آخرین اقدامات 
با کرونا اشاره کرد و گفت: »در  برای مقابله 
خوزستان  نمایندگان  حضور  با  که  جلسه ای 
شد،  برگزار  کرونا  با  مبارزه  ستاد  اعضای  و 
امید  که  ابالغ شد  بهداشت  وزیر  دستورهای 
است با عنایت ویژه وزارت شرایط درمانی در 

این استان ارتقا پیدا کند.«
وی افزود: »قدردانی از پرسنل کادر درمانی و 
پرستاری، بحث تبدیل وضعیت شغلی، پرداخت 
فوق العاده ویژه به کادر درمانی و پاداش های 
خاص به پرسنل درگیر با بیماری کرونا از جمله 
دستورات وزیر بهداشت و درمان بودند که در 

خوزستان اجرایی می شوند.« 
نماینده ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اجرایی کرونا در خوزستان  امور  در  پزشکی 
درمان،  کادر  معوقات  »پرداخت  داد:  ادامه 
بیمارستان  نظیر  استان  بیمارستان های  تکمیل 
بهشتی  شهید  بیمارستان  اورژانس  طالقانی، 
آبادان، ولیعصر)عج( بهبهان و تامین تجهیزات 
پی سی آر نظیر آمبوالنس از جمله دستورات 
وزیر بودند که به مسئوالن استان ابالغ شدند.«
وی تصریح کرد: »تخصیص اعتبار الزم برای 
با شرایط کرونا  از مراکز درمانی که  حمایت 

با کاهش درآمد مواجه شدند در دستور کار 
وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت.« 

افزایش  احتمال  به  اشاره  با  همچنین  افشار 
گفت:  خوزستان  استان  در  محدودیت ها 
مرکزی  ستاد  به  زمینه  این  در  »تصمیمات 
مبارزه با کرونا در استان واگذار شده و براساس 
تصمیم  می توانند  استان  این  مسئوالن  شرایط 
گیری کنند.« وی بیان کرد: »نمایندگان استان 
خوزستان به تازگی جلسه ای با وزیر بهداشت 
داشتند که تفاهم نامه های خوبی در این جلسه 
امضا شد که بی شک نوید روزهای خوبی برای 

این استان است.«
و  درمان  بهداشت،  وزارت  ویژه  نماینده 

در  کرونا  اجرایی  امور  در  پزشکی  آموزش 
خوزستان گفت: »تکمیل طرح های نیمه کاره 
در حوزه بهداشت و درمان یکی از مطالبات 
جدی نمایندگان استان بود که امید است با این 
اقدام کیفیت خدمات دهی در سطح خوزستان 

ارتقا یابد.«
وی بیان کرد: »اکنون بودجه مناسبی برای مقابله 
با کرونا اختصاص یافته و وزارت بهداشت قرار 
است برای استان خوزستان از سازمان برنامه 
و بودجه اعتبارات قابل توجهی دریافت کند.«
افشار گفت: »در ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در استان های قم و گیالن در زمینه اختصاص 
بودجه تا اندازه ای هیجانی عمل شد اما اکنون 

حساب شده تر جلو می رویم.«
از پزشکان و  با اشاره به حضور جمعی  وی 
اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در خوزستان 
گرفتاری های  رغم  به  تالشگران  »این  افزود: 
شغلی که در بیمارستان امام خمینی)ره( تهران 
نیازمند  را  خوزستان  اینکه  محض  به  داشتند 
کمک دیدند درنگ نکردند و با روحیه جهادی 

در استان حضور یافتند.«
نماینده ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در امور اجرایی کرونا در خوزستان عصر 
پنجشنبه نیز با اعضای ستاد مرکزی مبارزه با 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جلسه ای 
را برگزار و در خصوص آخرین اقدامات برای 
پیشگیری از شیوع ویروس در استان تصمیم 

گیری کردند. 
به گزارش ایرنا خوزستان دربحث شیوع بیماری 
کرونا  از یک ماه پیش در وضعیت قرمز قرار 
گرفته و در روزهای اخیر تعداد مبتالیان این 

استان افزایش یافته است. 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اهواز باال رفتن 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا در خوزستان را 
ناشی از رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
توسط اصناف، مردم و ادارات و همچنین افزایش 

بیماریابی عنوان کرده اند. 
همچنین پیش از این سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرده ستاد 
ملی مقابله با کرونا به استان خوزستان اجازه 
در  محدودیت هایی  درصورت ضرورت،  داد 

شهرهای با وضعیت قرمز اعمال شود.

بیمارستان  از دو  بازدید  بهداشت در  معاون درمان وزارت 
کرونایی البرز قول مساعد داد تا کمبود های موجود در نیروی 
انسانی و تجهیزات در بخش بهداشت و درمان البرز مرتفع شود. 
به گزارش سپید، صبح پنج شنبه قاسم جان بابایی از  بیمارستان 
کوثر و مجتمع آموزشی درمانی امام علی )ع ( البرز بازدید 
کرد و از نزدیک در جریان تجهیزات و امکانات  بخش های 

کرونایی در این دو بیمارستان قرار گرفت.  
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
اول جهت  مرحله  در  یو  آی سی  تخت   2۰ انتقال  دستور 

تجهیز دو بیمارستان کوثر و امام علی ) ع( را صادر کرد. 
البرز تقدیر کرد و گفت:  وی  از کادر بهداشتی و درمانی 
»اگر مبارزه جهادی این عزیزان نبود افتخار مقابله با کرونا 

و خدمت عاشقانه به مردم حاصل نمی شد.« 
جان بابایی ضمن اشاره به کمبود های درمانی در البرز افزود: 
»بی شک این کمبود ها می توانست استان را با مشکل جدی 
در مبارزه با کرونا رو به رو کند اما خوشبختانه با مدیریت 
صحیح و فداکاری کادر بهداشت و درمان در البرز با چالش 

جدی مواجه نشدیم.«
ایران  اینکه موفقیت  بیان  با  بهداشت  معاون درمان وزارت 
در مبارزه با کرونا نسبت به کشورهای دیگر نیروی انسانی 

بود، خاطر نشان کرد: »در بسیاری از کشورهای پیشرفته با 
تمامی امکانات و تجهیزات مجهز در اوج همه گیری کرونا 
با مشکل رو به رو شدند و نیروی انسانی تنها دلیل آن بود 
بسیاری از آنان از توانمندی الزم برخوردار نبودند و بسیاری 
هم ترسیدند و محیط کار را ترک کردند در صورتی که در 
با کرونا عاشقانه  مقابله  انسانی خط مقدم  نیروی  ما  کشور 

و فداکارانه ایستادند.«
جان بابایی قول مساعد داد تا کمبود های موجود در نیروی 
انسانی و تجهیزات در بخش بهداشت و درمان البرز مرتفع 
کم  بیماران  به  نسبت  البرز  پرستاران  »تعداد  افزود:  و  شود 

است که باید این موضوع سریعا بررسی و رفع شود.«

تخت ای   2۰ انتقال  دستور  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
سی یو جهت تجهیز دو بیمارستان کوثر و امام علی ) ع( 
افزود: »در مرحله دوم 2۰ تخت آی سی  را صادر کرد و 
یو دیگر با تامین زیر ساخت های الزم به زودی برای البرز 

تامین خواهد شد.«
وی در ادامه به تامین تعدادی از اقالم و تجهیزات مهم پزشکی 
برای استان البرز قول مساعد داد که به زودی به سیستم درمانی 

استان اضافه خواهد شد.  
معاون درمان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: »نهایت حمایت 
و کمک را در حل مشکالت موجود درمانی در بخش های 

کرونایی البرز خواهیم داشت.«
به گزارش وبدا حسین کریم رییس دانشگاه علوم پزشکی 
بهداشت  وزارت  درمان  معاون  بازدید  حاشیه  در  نیز  البرز 
کمبود ها  همه  با  البرز  درمانی  و  بهداشتی  »تیم های  گفت: 
از جان  برای مردم  آبرو داری کردند و  با کرونا  مقابله  در 

گذشتگی کردند.« 
وی افزود: »تیم های بهداشتی درمانی بعد از چهار ماه مبارزه 
ایثارگرانه با کرونا کمی خسته شده اند که نیاز است تدابیر الزم 
جهت بازیابی انرژی و توان مجدد در فاز دوم مقابله با کرونا 

برای نیروهای خط مقدم مقابله با کرونا انجام شود.«

معاون درمان وزارت بهداشت:

كمبودنیرویانسانیوتجهیزاتیدربخشبهداشتودرمانالبرزمرتفعمیشود



خبـر
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بیماری های قابل انتقال از سگ ها به انسان و چند نکته بهداشتی
انتقال  قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رئیس 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، به تشریح بیماری های 
قابل انتقال از سگ ها به انسان پرداخت و تاکید 
کرد: »بیماری های عفونی، ویروسی و آسیب های 
روحی و روانی ممکن است متعاقب مواجهه با 

سگ پدید آید.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با 
ایسنا درباره مخاطرات و بیماری های قابل انتقال 
از سگ ها به انسان ، گفت:  »بخش اول آسیب ها 
مربوط به آسیب ها و جراحات ناشی از تهاجم 
آسیب های  و  جراحات  است.  انسان  به  سگ 
جسمی و آسیب های روحی و روانی متعاقب 
مواجهه با سگ مهاجم مربوط به این بخش هستند.«
وی، دسته بیماری های دیگری که از سگ به انسان 
منتقل می شود را بیماری های عفونی قابل انتقال 
از طریق ایجاد گزش، خراش و یا لیسیدن و بزاق 
آلوده معرفی کرد و افزود: »بیماری های ویروسی 
که مهم ترین آنها هاری است در این دسته قرار 
می گیرند. همچنین بیماری های باکتریایی نظیر 
پاستورال و کاپنوسیتوفاژ را نیز می توان در این 

دسته قرار داد.« 
از  عفونی  بیماری های  اینکه  بیان  با  امیری 
طریق مدفوع سگ نیز می تواند به انسان منتقل 
باکتریایی  »بیماری های  کرد:  تصریح  شود، 
و  کلی  اشریشیا  کامپیلوباکتر،  سالمونال،  نظیر 
انگلی  بیماری های  و  دیفیسیل  کلستریدیوم 
پوستی،  مهاجر  الرو  توکسوکاریازیس،  نظیر 
کریپتوسپوریدیوم  و  ژیاردیا  اکینوکوکوس، 

طریق  از  می توانند  که  هستند  بیماری هایی 
سوی  از  شوند.  منتقل  انسان  به  سگ  مدفوع 
دیگر لپتوسپیروز نیز بیماری عفونی است که از 
طریق ادرار سگ می تواند به انسان منتقل شود.« 
انتقال  قابل  بیماری های  مدیریت  گروه  رئیس 
بین انسان و حیوان درباره بیماری های عفونی 
قابل انتقال از طریق ناقلین )حشرات( که سگ 
»لیشمانیا  افزود:  دارد،  را  بیماری  نقش مخزن 
جلدی )سالک( نوع شهری و لیشمانیا احشایی 
به  می توانند  حشرات  طریق  از  نیز  )کاالآزار( 

انسان منتقل شوند.«
وی افزود: »دسته دیگر بیماری های قابل انتقال از 
سگ به انسان از طریق قطرات تنفسی )آئروسل( 
)عامل  کیو  تب  بیماری   بروز  سبب  که  است 

بیماری کوکسیال بورنتی( خواهد شد.«
از  پیشگیری  الزم جهت  اقدامات  درباره  وی 
آسیب و یا ابتالی انسان به بیماری عفونی در اثر 
مواجهه با سگ، تصریح کرد: »سگ باید دارای 
گواهی بهداشتی معتبر از مراکز مورد تایید سازمان 
دامپزشکی باشد. همچنین سگ باید بطور منظم، 
دوره ای و مستمر از سوی دامپزشک مورد معاینه 
قرار گیرد و درمان انگلی الزم انجام شود. به 
محض بروز هر نوع عالئمی مبنی بر بیماری، تا 
رفع کلیه عالئم و تایید دامپزشک مبنی بر درمان 

کامل، سگ باید در قرنطینه نگهداری شود.«
داد:  ادامه  اقدامات،  سایر  درباره  امیری 
باید  به ویژه واکسن هاری  »واکسن های الزم 
طبق پروتکل های سازمان دامپزشکی تزریق و 

در شناسنامه بهداشتی حیوان ثبت شود. تیتر آنتی 
بادی اختصاصی ضد هاری طبق پروتکل سازمان 
دامپزشکی به صورت دوره ای برای سگ مورد 
سنجش قرار می گیرد و با انجام واکسیناسیون 
با فواصل مناسب در حد محافظت کننده نگه 

داشته شود.«
وی افزود: »کنترل موثر انگل های خارجی نظیر 
کک با درمان سگ های مبتال و ارتقا بهداشت 
محیط، خروج سگ از محل نگهداری با قالده، 
بند کوتاه و پوزه بند و عدم رها کردن سگ، 
پوشیدن دستکش قبل از تماس و یا غذا دادن 
قبل  دست ها  شوی  و  شست  و  سگ ها  به 
از  خودداری  دستکش،  از  استفاده  از  بعد  و 
تماس انسان های بیمار با سگ ها، جمع آوری 
از  خودداری  سگ،  مدفوع  بهداشتی  دفع  و 
از محل  دادن مواد عذایی به سگ در خارج 
نگهداری، پیشگیری از مصرف غذا و آب آلوده 
توسط سگ ها، جلوگیری از تماس سگ ها با 
کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران مبتال 
به بیماری های ضعف سیستم ایمنی بدن و یا 
سیستم  کننده  تضعیف  داروهای  که  بیمارانی 
ایمنی مصرف می کنند، ممانعت از تماس سگ 
با سایر حیوانات به ویژه سگ ها و گربه های 
ولگرد و پیشگیری از ورود سگ ها به هتل ها، 
مسکونی،  امکان  ساختمان ها،  رستوران ها، 
نزدیک  خرید،  مراکز  عمومی،  نقلیه  وسایل 
مدارس و مهدکودک ها، ورزشگاه ها، سینماها، 
مراکز نمایش، کنسرت ها و نمایشگاه ها از نکات 

حائز اهمیت در نگهداری از سگ ها است.«

افزایشی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: »روند 
بوشهر  استان  بیمارستان های  در  مثبت  کرونا  موارد  بستری 
به  نیز  را  جان باختگان  افزایش  موضوع  این  و  دارد  ادامه 

همراه داشته است.«
به گزارش سپید، سعید کشمیری با تشریح وضعیت استان 
بوشهر از حیث شیوع کرونا گفت: »در هفته های گذشته این 
 ICU هشدار را به جامعه دادیم که اگر موارد بستری در بخش

افزایش یابد شاهد افزایش موارد فوتی نیز خواهیم شد.« 
وی با ابراز تأسف و همدردی با خانواده های جان باختگان، 
مورد   1۰ »از  گفت:  چنین  فوتی  جدید  موارد  تشریح  در 
دو  رسید  ثبت  به  جان باختگان  آمار  در  امروز  که  بیماری 
مورد مربوط به  روزهای گذشته بود که نتیجه آزمایش آنان 

امروز اعالم شد.«
از  »یکی  داد:  ادامه  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جان باختگان امروز نوجوان 16 ساله ای بود که دچار مرگ 
مغزی شده و خانواده نوع دوست وی نسبت به اهدای عضو 
اقدام  این  آزمایش،  نتیجه  مثبت شدن  با  اما  دادند  رضایت 

خیرخواهانه انجام نشد.«
کشمیری با اشاره به ثبت 71 مورد فوت شده براثر کرونا در 

استان بوشهر افزود: »متأسفانه در 2۴ ساعت گذشته هفت 
جان  بودند  زمینه ای  بیماری های  دارای  که  نیز  دیگر  بیمار 

خود را دست دادند.« 
وی عنوان کرد: »جان باختن هم استانی های ما بر اثر کرونا، 
مانند تیر خالصی بر پیکر نیمه جان مدافعان سالمت در خط 

مقدم مبارزه با کرونا است.« 
 2۵ گذشته  شبانه روز  »در  کرد:  خاطرنشان  کشمیری  سعید 
مورد مبتال به کرونا نیز باحال عمومی خوب از بیمارستان های 

استان ترخیص شده و در مراقبت خانگی قرار گرفتند.«
در  بستری  مثبت  کرونا  بیماران  افزایش  به  اشاره  با  وی 
بیمارستان های استان افزود: »در حال حاضر 121 مورد کرونا 
مثبت در بیمارستان های استان بوشهر بستری هستند که از 
این تعداد 3۰ مورد در بخش ICU بستری هستند و درمجموع 

16 نفر نیز وضعیت رضایت بخشی ندارند.«
»وزیر  گفت:  بوشهر  استان  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  دبیر 
بهداشت نیز در یک تماس تلفنی از آخرین وضعیت کرونا 

در استان بوشهر مطلع شد.«
کشمیری افزود: »در این تماس تلفنی روند تکمیل اورژانس 
هسته ای و عمومی بوشهر و دیگر پروژه های ضروری استان 

در حوزه سالمت نیز به اطالع دکتر نمکی رسید.«
وی تصریح کرد: »تکمیل و تقویت تجهیزات بهداشتی، درمانی 
و آزمایشگاهی در استان نیز از دیگر محورهای گفت وگوی 

تلفنی با وزیر بهداشت بود.«
کشمیری خاطرنشان کرد: »اضافه شدن تجهیزات و امکاناتی 
به ارزش 12 میلیارد ریال به حوزه سالمت استان نیز وعده ای 
بود که توسط وزیر محترم بهداشت در تماس تلفنی قبلی 

محقق شد.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح کرد

از مرگ مغزی نوجوان ۱۶ ساله تا افزایش جان باختگان و تیر خالص بر پیکر مدافعان سالمت
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معاون تحقیقات وزارت بهداشت:  خبـر

کاهش ۵۰ درصدی مرگ های زودرس با کنترل چربی و فشار خون
بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »اگر فشار خون و 
چربی خون را در کشور کنترل کنیم تا ۵۰ درصد 

مرگ های زودرس کاهش می یابد.« 
زاده در گفت و  به گزارش سپید، رضا ملک 
گو با ایرنا اظهار داشت: »یکی از اهداف مهم 
این نوع مرگ ها در  بهداشت، کاهش  وزارت 
کشور با کنترل فشارخون و چربی خون است.«
وی افزود: »یکی از مهم ترین چالش های حوزه 
قلب - عروقی  بیماری های  ایران  در  سالمت 
است و تقریبا نیمی از مرگ و میرها در ایران 
ناشی از این بیماری است. بیش از ۴۰ درصد 
این مرگ ها در سنین زیر 7۰ سال رخ می دهد 
به مرگ های زودرس معروف شده است.  که 
نزدیک به 2۰ درصد این نوع مرگ ها در سنین 
زیر ۵۰ سال رخ می دهد که خیلی زودرس است.«
وی ادامه داد: »سازمان جهانی بهداشت بر کاهش 
2۵ درصدی مرگ های زودرس در ۵ تا 6 سال 
آینده در کشورها تاکید دارد و ما هم برنامه هایی 

برای رسیدن به این هدف تدوین کرده ایم.«
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: »یکی از اهداف 
مهم وزارت بهداشت این است که شاخص امید 
به زندگی در مردان و زنان ایرانی به بیش از 

8۰ سال برسد.« 
ملک زاده افزود: »خوشبختانه در ۴۰ سال گذشته 
در این شاخص رشد خوبی داشتیم و امید به 
زندگی در مردان به 76 سال و در زنان حدود 

به نزدیک 8۰ سال رسیده است.«  وی ادامه داد: 
»یکی از شاخص های مهم که باید مورد توجه 
قرار گیرد، ارتقای شاخص امید به زندگی است. 
این شاخص نشان دهنده پیشرفت یک کشور 

در حیطه سالمت است.« 
رییس انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران 
بیان داشت: »اختالفی که بین مردان و زنان در 
شاخص امید به زندگی وجود دارد؛ ناشی از 
مجموعه ای از بیماری ها است که معموال مردان 

بیشتر در معرض آن هستند.« 
معاون وزیر بهداشت، یکی از این موارد را حوادث 

و سوانح اعالم کرد و گفت: »در این حوادث 
معموال مرگ مردان بیشتر از زنان رخ می دهد.« 
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد 
و  ارزان ترین  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  حفظ  به  رسیدن  برای  راهکار  عملی ترین 
ارتقای سالمت را پیشگیری اعالم کرد و گفت: 
»بیماری ها عالوه بر هزینه گزاف، ناتوانی های 

زیادی در افراد به وجود می آورند.«
مانند  ظرفیت هایی  از  استفاده  »با  افزود:  وی 
شبکه های بهداشتی متعدد در کشور و اجرای 
برنامه هایی در حوزه نظام سالمت،  به تدریج 

می توان از سرطان ها، بیماری قلبی - عروقی و 
کلیوی، ریوی پیشگیری کرد.«

ملک زاده ادامه داد: »اگر برنامه ریزی الزم صورت 
گیرد در 8۰ درصد موارد می توان از این بیماری ها 

پیشگیری کرد.« 
وی بیان داشت: »در چند ماه اخیر با توجه به 
اپیدمی کرونا بخش اعظمی از توان و امکانات 
نظام بهداشت برای مقابله با این بیماری  صرف 
می شود؛ ولی به تدریج آماده اجرای برنامه های 
پیشگیری بیماری های غیر واگیر می شویم تا از 

بروز این بیماری ها جلوگیری کنیم.«
بیان داشت: »در گذشته شایع ترین  ملک زاده 
االن سرطان  ولی  بود،  معده  ایران  در  سرطان 
پروستات به تدریج از آن پیشی گرفته است.«

معاون وزیر بهداشت، یکی از مشکالت مردان 
در حوزه سالمت را سرطان هایی مانند سرطان 
پروستات اعالم کرد و ادامه داد: »پروستات در 
سال های اخیر یکی از سرطان های شایع بوده و 
شایع ترین سرطان مردان در بسیاری از استان ها 
بیماری های  پژوهشکده  رییس  است.«  شده 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و  گوارش 
اظهار داشت: »یکی دیگر از سرطان ها که جزو 
پنج سرطانی است که به خصوص در مردان 
خیلی زیاد دیده می شود، سرطان مثانه است.  این 
2 سرطان جزو سرطان هایی است که با اقدامات 
الزم می توان از ابتالی بسیاری از مردم به آنها 

پیشگیری کرد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »ایران با تبدیل بیش از 
97 درصد خون های اهدایی به فرآورده های خونی در رده 

کشورهایی با درآمد باال در این زمینه قرار دارد.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی با بیان این مطلب افزود: 
سطح  در  اهدایی  کامل  خون های  از  درصد   8۵ از  »بیش 
جهان تبدیل به فرآورده های خونی می شوند و این نرخ در 
مدیترانه شرقی 6۵ درصد است و  منطقه  کشورهای عضو 
اکنون بیشترین میزان اهدای خون در منطقه مدیترانه شرقی 

متعلق به ایران است.« 
وی ادامه داد: »به طوری که از 9 میلیون و 9۰۰ هزار واحد 
خون اهدایی در این منطقه بیش از دو میلیون و 1۰۰ هزار 
شاخص  وهمچنین  می شود  اهدا  ما  کشور  در  خون  واحد 
اهدای خون نسبت به هزار نفر جمعیت در ایران 2۵ در هزار 
نفر جمعیت است در حالی که این عدد در کشورهای عضو 

منطقه مدیترانه شرقی 1۴.9 در هزار نفراست.«
حاجی بیگی گفت: »در حالی که امروز 7۰ کشور جهان به 
اهدای خون پولی و جایگزین وابسته هستند، ایران از سال 
2۰۰7 به اهدای خون 1۰۰ درصد داوطلبانه دست یافت و 
اولین کشور در منطقه بود که این دستاورد را کسب کرد و 
باید توجه کرد که امروز با گسترش فعالیت شبکه ملی خون 
رسانی کشور، توزیع عادالنه خون سالم و فرآورده های آن، 

دستاورد بزرگی است.«

وی افزود: »با ایجاد شبکه ملی خون رسانی در کشور نیاز 
مبرم به تامین خون در هر جای کشور به آسانی قابل رفع 
و  خون  تامین  کمیت  و  کیفیت  در  عدالت  امروز  و  است 
که  طوری  به  هستیم،  شاهد  کشور  در  را  آن  فرآورده های 
کیفیت خون های اهدایی در تهران هیچ تفاوتی با دورافتاده ترین 

نقاط کشور ندارد.«
اهدای  ضرورت  خصوص  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
خون تصریح کرد: »خون سالم، نجات دهنده زندگی است 
و همه روزه، در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و 
فرآورده های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر سه نفر در 

دنیا، یک نفر در طول زندگی به تزریق خون و فرآورده های 
خونی احتیاج پیدا می کند.«

حاجی بیگی گفت: »بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در 
آن نیاز مبرم به خون پیدا می شود عبارتند از زمان بروز حوادث 
و سوانح گوناگونی نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی ها و 

اعمال جراحی.«
وی افزود: »همچنین خانم های باردار در حین زایمان، نوزادان 
و به خصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می شوند، 
نیازمند خون هستند و از طرفی بیماران مبتال به سرطان که 
تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف 

کنندگان خون و فرآورده های خون هستند.«
بیماران،  از  »بسیاری  انتقال خون گفت:  سخنگوی سازمان 
بهره  برای  ناگزیرند  نیز  تاالسمی و هموفیلی  بیماران  مانند 
مندی از یک زندگی به نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل 

منظم خون یا فرآورده های خون دریافت کنند.«
به گزارش ایرنا سخنگوی سازمان انتقال خون تصریح کرد: 
»نیاز به خون و فرآورده های خون به صورت مداوم وجود 
دارد و به طور مرتب هم در حال افزایش است، آنچنان که 
کشورهای در حال توسعه امکانات تشخیصی و درمانی خود 
را در مورد درمان بیماری های گوناگون، مانند انواع سرطان ها 
گسترش می دهند، بیشتر به تزریق خون احتیاج پیدا کرده، 

این نیاز هم به طور مستمر افزایش می یابد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون: 

97درصدخونهایاهداییبهفرآوردههایخونتبدیلمیشوند



رمدسیویر در راه دریافت مجوز از اتحادیه اروپا برای بیماران کووید۱۹ 
آژانس دارویی اروپا توصیه کرده است که استفاده 
 remdesivir از داروی ضد ویروسی رمدسیویر
برای درمان بیماران مبتال به کووید-۱۹ در اتحادیه 

اروپا مجاز شود. 
به گزارش سپید، آژانس دارویی اروپا توصیه 
کرده است که استفاده از داروی ضد ویروسی 
رمدسیویر remdesivir برای درمان بیماران مبتال 

به کووید-۱۹ در اتحادیه اروپا مجاز شود. 
در  آژانس  این  یورونیوز،  گزارش  اساس  بر 
بیانیه ای گفته است: »رمدسیویر نخستین داروی 
کووید-۱۹ است که برای صدور مجوز در اتحادیه 

اروپا توصیه می شود.«
اروپا  دارویی  آژانس  انسانی  داروهای  کمیته 
اعالم کرد که این دارو را در درمان کووید-۱۹ 
بزرگساالن و نوجوانان با سنی بیشتر از ۱2 سال 
که مبتال به بیماری زمینه ای ذات الریه نیز هستند 

و نیازمند اکسیژن بیشتر توصیه می کند. 
انجام شده است،  مطالعه ای که در ماه آوریل 
به ویروس جدید  بیماران مبتال  نشان می دهد 

کرونا که تحت درمان با داروی ضد ویروسی 
رمدسیور قرار گرفته اند در ۱۱ روز بهبود یافته اند. 
یعنی طول درمان با استفاده این دارو به طور 

میانگین چهار روز کمتر شده است. با این حال 
این دارو تنها روی بیماران با کووید-۱۹ شدید 
جواب داده است و روی بیمارانی که مبتال به 

بیماری خفیف تا متوسط بودند تاثیری نداشت 
و مدت درمان پنج روز ثابت بود. 

این مطالعه که از سوی موسسه ملی بهداشت 
ایاالت متحده آمریکا حمایت مالی می شود از ماه 
فوریه آغاز شده و روی هزار و 63 بیمار در ایاالت 
متحده آمریکا، اروپا و آسیا آزمایش شده است .  
آمریکا نیز روز اول مه )۱2 اردیبهشت( به طور 
اضطراری مجوز استفاده از داروی رمدسیویر برای 
بیماران مبتال به کووید۱۹ را تائید کرده بود. این 
دارو پیش از این برای درمان ابوال مورد استفاده 
قرار می گرفت.  پیش از این داروی رمدسیویر از 
سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و 
برخی از مقام های پزشکی آمریکایی به عنوان یکی 
از داروهای امیدوارکننده در درمان کووید-۱۹ 

مورد حمایت قرار گرفته بود. 
بر اساس این گزارش، رمدسیویر از طریق تزریق 
داخل رگ تجویز می شود و استفاده از آن محدود 
به مراکز درمانی است که بیماران باید از نزدیک 

تحت نظارت قرار بگیرند.تسنیم

سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم کرد: »از 
زمان تسهیل محدودیت های کرونایی موارد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ در اروپا افزایش یافته است. «
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد: »تعداد هفتگی موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
در کشورهای اروپایی برای اولین بار طی چند 

ماه افزایش یافته است.«
سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: »دراین قاره 
ابتال و بیش  نزدیک به 2۰ هزار مورد جدید 
از ۷۰۰ مورد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ 
در روز گزارش می شود که افزایش موارد ابتال 
می تواند در برخی از کشورها فشار مضاعفی 
بر نظام سالمت و خدمات درمان وارد کند.« 
مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا 
با اشاره به اینکه در برخی از کشورهای اروپایی 
محدودیت های کرونایی برداشته شده است، گفت: 

»در مدت دو هفته گذشته در 3۰ کشور با موارد 
جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ مواجه بوده ایم.«

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، بنابر 
بررسی های سازمان جهانی بهداشت، از زمان آغاز 
شیوع کروناویروس بیش از 2.۵ میلیون مورد ابتال به 

بیماری کووید-۱۹ در اروپا شناسایی شده است.

بررسی محققان چینی نشان داد: 
که  کووید-۱۹  به  مبتال  »بیماران 
بیمارستان  طی مراحل درمان در 
داروهای استاتین دریافت کرده اند 

وضعیت بهتری داشته اند. «
به گزارش سپید، در این بررسی 
به  آلوده  »بیماران  است:  آمده 
گذراندن  طی  که  کروناویروس 
مراحل درمان در بیمارستان های 

چین از داروهای استاتین مصرف کرده اند نسبت به بیمارانی که از این داروهای کاهنده 
فشار خون دریافت نکرده اند از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند.«

دراین بررسی مشخص شد: »بیمارانی که داروی استاتین مصرف کرده اند کمتر در معرض مرگ 
ناشی از بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و نیاز آنان به استفاده از دستگاه های تنفس مصنوعی 
کمتر بوده است.« به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان، به گفته محققان احتمال 
مرگ ناشی از بیماری کووید-۱۹ در بیماران تحت مراقبت در بیمارستان که از داروهای 

استاتین مصرف کرده بوده اند حدود ۵.۵ درصد و در بیماران دیگر 6.۸ درصد بوده است.

تاثیر مثبت داروهای استاتین بر مبتالیان به کووید۱۹ افزایش موارد جدید کروناویروس در اروپا

خبـر

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا هشدار داد: 
»احتمال اینکه زنان باردار به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ 

دچار شوند بیشتر است.«
و  کنترل  مرکز  رئیس   - ردفیلد«  »رابرت  سپید،  گزارش  به 
در  باردار  »زنان  آمریکا - گفت:  در  بیماری ها  از  پیشگیری 
بیماری  شدید  نوع  معرض  در  بیشتر  دیگر  زنان  با  مقایسه 

کووید-۱۹ قرار دارند.«
بررسی های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا نشان 
می دهد: »زنان بارداری که به بیماری کووید-۱۹ مبتال می شوند 
بیماری در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار گیرند.« در مقایسه با زنان دیگر بیشتر احتمال دارد به دلیل ابتال به این 

همچنین کارشناسان این مرکز اعالم کردند: »زنان باردار مبتال 
به بیماری کووید-۱۹ در معرض فزاینده خطر مرگ ناشی از 
این بیماری قرار ندارند. هرچند در حال حاضر مشخص نیست 
این بیماری چگونه بر نتیجه این بارداری ها تاثیر می گذارد.« 
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنابر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها در آمریکا، عالوه بر بارداری، بیماری های قلبی-
عروقی، کلیوی، بیماری مزمن انسدادی ریه، چاقی، کم خونی 
داسی شکل، دیابت نوع دو و دریافت عضو پیوندی از جمله 
فاکتورهایی هستند که به تشدید عالئم بیماری کووید-۱۹ 

منجر می شود.ایسنا

احتمال ابتالی زنان باردار به نوع شدید بیماری کووید-۱۹

9 شماره ۱6۸2 ۷ تیـر ۱3۹۹
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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹؛

شمار مبتالیان به ۱۰ میلیون نفر نزدیک شد
منطقه  در  سرعت  با  کووید-۱۹  بیماری 
آمریکای التین رو به گسترش است و موارد 
برزیل،  در  آن  از  ناشی  فوت  و  ابتال  جدید 

پرو و شیلی گزارش شده است. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن 
قربانیان کروناویروس جدید  است که شمار 
در جهان به ۴۹۱ هزار و ۸۵۶ نفر رسیده و 
تاکنون ابتالی ۹ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۸۰۹ 

نفر نیز به این بیماری تأیید شده است. 
پنج  تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  همچنین 
بیماران  از  نفر   ۸۷ و  هزار   ۲۵۰ و  میلیون 
مبتال به کووید-۱۹ در جهان بهبود یافته اند. 
از میان سه میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۶۶ مورد 
و  میلیون  سه  جهان  سراسر  در  فعال  ابتالی 
۹۱۵ هزار و ۴۸۲ مورد معادل ۹۹ درصد از 
 ۵۷ تنها  و  داشته  موارد وضعیت خفیف  کل 
هزار و ۳۸۴ مورد معادل یک درصد از کل 

موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
از پنج میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۴۳  همچنین 
پنج  کرونا،  به  مبتال  بیماران  مختومه  پرونده 
 ۹۱ معادل  نفر   ۸۷ و  هزار   ۲۵۰ و  میلیون 
و  هزار   ۴۹۱ و  یافته  بهبود  موارد  از  درصد 
۸۵۶ نفر معادل ۹ درصد از موارد جان خود 

را از دست داده اند. 
آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای 
و  داشته  قرار  کووید-۱۹  بیماری  با  درگیر 
بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری 

را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد 
سوم  و  دوم  رتبه های  در  ترتیب  به  مبتالیان 
پس  نیز  انگلیس  و  برزیل  و  گرفتند  جای 
از  ناشی  قربانیان  شمار  بیشترین  آمریکا  از 
کروناویروس را به خود اختصاص داده اند. 

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، 
در  بیماری  این  قربانیان  و  مبتالیان  تعداد 
رسمی  گزارش های  بر  بنا  که  کشورهایی 
انتشار  لحظه  تا  داشته اند  را  آمارها  باالترین 

این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
و  هزار   ۵۰۴ و  میلیون  دو  متحده  ایاالت   .۱

۵۸۸ مبتال، ۱۲۶ هزار و ۷۸۰ قربانی
 ۱۴۷ و  هزار   ۲۳۳ و  میلیون  یک  برزیل   .۲

مبتال، ۵۵ هزار و ۵۴ قربانی
۳. روسیه ۶۱۳ هزار و ۹۹۴ مبتال، ۸۶۰۵ قربانی
۱۵ هزار و  مبتال،   ۱۷۰ ۴۹۱ هزار و  ۴. هند 

قربانی  ۳۰۸
۵. انگلیس ۳۰۷ هزار و ۹۸۰ مبتال، ۴۳ هزار 

و ۲۳۰ قربانی
۲۸ هزار  مبتال،   ۵۶۶ ۲۹۴ هزار و  اسپانیا   .۶

و ۳۳۰ قربانی
۷. پرو ۲۶۸ هزار و ۶۰۲ مبتال، ۸۷۶۱ قربانی
۸. شیلی ۲۵۹ هزار و ۶۴ مبتال، ۴۹۰۳ قربانی
هزار   ۳۴ مبتال،   ۷۰۶ و  هزار   ۲۳۹ ایتالیا   .۹

و ۶۷۸ قربانی

هزار   ۱۰ مبتال،   ۹۶ و  هزار   ۲۱۵ ایران   .۱۰
و ۱۳۰ قربانی

به گزارش ایسنا، پس از آن کشورهای مکزیک 
 ۱۹۵ با  پاکستان  مبتال،   ۹۵۱ و  هزار   ۲۰۲ با 
هزار و ۷۴۵ مبتال، آلمان با ۱۹۳ هزار و ۷۸۵ 
مبتال، ترکیه با ۱۹۳ هزار و ۱۱۵ مبتال، عربستان 
فرانسه  مبتال،   ۶۳۹ و  هزار   ۱۷۰ با  سعودی 
با ۱۶۱ هزار و ۳۴۸ مبتال، بنگالدش با ۱۲۶ 
با  جنوبی  آفریقای  مبتال،  هزار   ۶۰۶ و  هزار 
۱۱۸ هزار و ۳۷۵ مبتال و کانادا با ۱۰۲ هزار 
و ۶۲۲ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال 

به کرونا را گزارش داده اند. 
سپس قطر با ۹۱ هزار و ۸۳۸ مبتال، چین با 
۸۰ هزار و  با  کلمبیا  مبتال،   ۶۴۲ ۸۳ هزار و 

۵۹۹ مبتال،   سوئد با ۶۳ هزار و ۸۹۰ مبتال، 
مصر با ۶۱ هزار و ۱۳۰ مبتال، بلژیک با ۶۱ 
و  هزار   ۶۰ با  بالروس  مبتال،  هفت  و  هزار 
۳۸۲ مبتال، اکوادور با ۵۳ هزار و ۱۵۶ مبتال، 
آرژانتین با ۵۲ هزار و ۴۵۷ مبتال و اندونزی 
با ۵۰ هزار و ۱۸۷ مبتال بیش از ۵۰ هزار مورد 

ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
امارات  اندونزی،  هلند،  کشورهای  همچنین 
پرتغال،  کویت،  سنگاپور،   ، عربی،  متحده 
فیلیپین،  عمان،  لهستان،  عراق،  اوکراین، 
دومینیکن،  جمهوری  افغانستان،  سوئیس، 
بحرین،  رومانی،  ایرلند،  بولیوی،  پاناما، 
سرزمین های اشغالی، نیجریه و ارمنستان بیش 

از ۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.

یک متخصص بیماری های عفونی گفت: »موج دوم بیماری 
کووید-۱۹ در فصل پاییز شدیدتر است.«

به گزارش سپید، »ویلیام شافنر« متخصص بیماری های عفونی 
از دانشگاه وندربیلت ایاالت متحده آمریکا اظهار کرد: »موج 
دوم بیماری کووید-۱۹ در فصل پاییز نسبت به آنچه در حال 

حاضر با آن روبرو هستیم شدیدتر است.«
این کارشناس بیماری های عفونی گفت: »با وضعیت نگران 
کننده ای مواجه هستیم چرا که کروناویروس جدید در سراسر 
ایاالت متحده گسترش یافته و با آغاز فصل پاییز و شدت یافتن 
گسترش بیماری شاهد آن خواهیم بود که بیمارستان ها و مراکز 

درمانی محلی قادر به مراقبت از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
نیستند و از سویی دیگر مراکز درمانی اصلی نیز برای پذیرش 

این بیماران از ظرفیت الزم برخوردار نخواهند بود.«
به گفته وی، در حال حاضر انجام تست های تشخیصی رو به 
گسترش است و تمرکز بیشتر بر آسایشگاه های سالمندان، زندان ها 
و مراکز اقتصادی است که این بیماری شیوع داشته و برای افراد 
پرخطر است تا میزان دقیق موارد ابتال در کشور مشخص شود.   
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان، وی تاکید 
کرد: »بیماری کووید-۱۹ بیش از آنچه آمارها نشان می دهد 

رو به گسترش است.«

شدت موج دوم کووید-19 در فصل پاییز بیشتر است

خبـر

شماره ۱۶۸۲ ۷ تیـر ۱۳۹۹
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مسئول کلینیک کاهش آسیب بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد

بیمارستان  آسیب  کاهش  کلینیک  مسئول 
مسیح دانشوری گفت: »گروه های خاصی 
کرونا  برابر  در  که می توانند  دارند  وجود 
آسیب پذیرتر باشند که یکی از این جمعیت ها 
افرادی هستند که مبتال به سوء مصرف مواد 

مخدر، محرک یا دخانیات هستند.«
به گزارش سپید، هومن شریفی اظهار کرد: 
»اعتیاد از جمله مسائل اجتماعی بوده که به 
عنوان مهم ترین و اولویت دارترین آسیب 

اجتماعی در کشور شناخته می شود.« 
وی افزود: »بدون شک کنترل موادمخدر 
محرک و داروهای غیر مجاز چند وجهی 
باید به صورت سیستماتیک انجام شود چرا 
که این مهم نیازمند علم سازمان یافته و بنا 
کردن اقداماتی مبنی بر شواهد علمی است.«
بیمارستان  آسیب  کاهش  کلینیک  مسئول 
مسیح دانشوری با اشاره به اقدامات انجام 
شده در راستای کنترل و کاهش استفاده از 
مواد مخدر ادامه داد: »با همکاری حداکثری 
مراکز علمی و دانشگاه ها در سطح کشور 
که در این راستا اقدامات مناسبی در کشور 

صورت گرفته است.«
ابالغ سیاست های  »با  کرد:  تاکید  شریفی 
از سوی رهبر  مواد مخدر  با  مبارزه  کلی 
سال  ماه  مهر  در  اسالمی  انقالب  معظم 
اخیر  سال   1۴ طی  یعنی  تاکنون،   138۵
در  پژوهشی  طرح های  از  زیادی  تعداد 
ابعاد مختلف اعم از شیوع شناسی مصرف 
مواد، بررسی وضعیت نگرش مردم به مواد، 
ارزشیابی میزان اثربخشی اقدامات کاهش 
تقاضا و مبارزه با عرضه مواد، تدوین پنج 

سند جامع شامل پیشگیری، درمان، مقابله، 
اجتماعی شدن و تحقیقات به عنوان نقشه راه 
مبارزه، تبیین خسارت های ناشی از اقتصاد 
مواد مخدر بر فرد، جامعه و دولت، اشتغال 
بهبود یافتگان و نظایر آن انجام شده است.« 
وی افزود: »طی 1۴ سال اخیر بیش از 7۰۰ 
فقره پایان نامه در مقاطع تحصیلی کارشناسی 
ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور برای 
سوء  کنترل  علمی  پشتوانه های  تقویت 

مصرف مواد، انجام شده است.«
بیمارستان  آسیب  کاهش  کلینیک  مسئول 
حال  »در  کرد:  تصریح  دانشوری  مسیح 
حاضر به نظر می رسد الگوی مصرف مواد 
جمعیت  در  شیوع شناسی  نتایج  براساس 
عمومی کشور به ترتیب اولویت تریاک و 
فرآورده های جانبی، ماری جوانا، شیشه و 

هروئین است.«
به گفته این ادیکتولوژیست دانشگاه نباید 
باورها  ترویج  دلیل  به  که  کنیم  فراموش 
و نگرش های اشتباه، شاهد مصرف بدون 
تجویز پزشک و هم زمان داروهای مخدر 
نظیر متادون و ترامادول با مواد مخدر و 
محرک و توهم زاها از سوی برخی از افراد 
جامعه بوده که اینگونه مصارف بدون تجویز 
و هم زمان، موجبات فوت برخی از بیماران 

را فراهم نیز کرده است. 
وی گفت: »در حال حاضر تمام مردم دنیا 
در معرض ویروس کرونا هستند ولی باید 
در نظر بگیریم که گروه های خاصی وجود 
دارند که می توانند آسیب پذیرتر باشند که 
یکی از این جمعیت ها افرادی هستند که 

مبتال به سوء مصرف مواد مخدر، محرک 
یا دخانیات هستند.« 

طور  به  کرونا  »ویروس  افزود:  شریفی 
و  می رساند  آسیب  ریه ها  به  مشخص 
کسانی که از مواد دخانی و یا از سیگارهای 
که  کسانی  و  می کنند  استفاده  الکترونیک 
مصرف کننده ماری جوانا هستند، به شدت 

در معرض خطر هستند.«
و  دخانیات  »استعمال  کرد:  تاکید  وی 
سیگارهای الکترونیک موجب از بین رفتن 
بافت ریه، التهاب و کاهش توانایی پاسخ 

ریه به عفونت ها می شود.«
بیمارستان  آسیب  کاهش  کلینیک  مسئول 
درباره  دیگری  در بخش  دانشوری  مسیح 
افرادی که از فرآورده های اپیوئید استفاده 
می کنند نیز توضیح داد: »این افراد با شدت 
بیشتری در معرض خطرات ناشی از ویروس 
کرونا هستند چرا که فرآورده های اپیوئیدی 
با اثر بر ساقه مغز تعداد و عمق تنفس را 

کاهش می دهند.«
به  مستعد تر  بسیار  افراد  »این  افزود:  وی 
عفونت ریوی می شوند و با کاهش سطح 
اکسیژن شریانی، التهاب ریوی شدید تری 

در این افراد ایجاد خواهد شد.«
شریفی افزود: »هایپوکسی ناشی از مصرف 
تریاک و فرآورده های آن، نه تنها به ریه ها 
آسیب می زند بلکه می تواند سیستم قلبی 
عروقی و عروق مغزی را تحت تاثیر قرار 
دهد، البته فراموش نمی کنیم که اپیوئیدها 
بسیاری از عالئم مثل آبریزش بینی یا حتی 
سرفه ها را کاهش می دهند ولی در نهایت با 

این اثرات کاذب فرد متوجه وخیم تر شدن 
شرایطش نخواهد شد.« 

بیمارستان  کلینیک کاهش آسیب  مسئول 
که  »کسانی  داد:  ادامه  دانشوری  مسیح 
انقباض  با  می کنند  مصرف  متامفتامین 
ریوی،  فشارخون  به  مبتال  ریه  عروق 
)کاردیومیوپاتی(  عروقی  قلبی  مشکالت 
مهم  خطر  و  می شوند  ریوی  التهاب  و 
می کند  تهدید  را  معتاد  افراد  که  دیگری 
احتمال باالی آلودگی این افراد با پارافرنالیا 
ویروس  به  دودکشی  ادوات  و  آالت  یا 

کرونا است.«
وی بسته های سیگار، شلنگ و سر قلیان، 
وسایل  الکترونیک،  سیگار  کارتریج 
یا تزریق مواد مخدر و محرک  استنشاق 
را از عوامل منتقل کننده های آلودگی سطحی 

ویروس ذکر کرد. 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پزشکی شهید بهشتی، مجمع عمومی سازمان 
را  ژوئن   26 روز  قبل،  سال   33 از  ملل 
به عنوان روز جهانی مبارزه با سوءمصرف 
مقرر  و  کرد  اعالم  موادمخدر  قاچاق  و 
شده همه کشورها ضمن ارائه فعالیت های 
و  اقدامات  تقویت  به  نسبت  انجام شده، 
همکاری های منطقه  ای و بین  المللی، برای 
و مصرف  اعتیاد  از  عاری  به جهانی  نیل 

مواد تالش جدی کنند. 
مطابق گزارش سازمان ملل از دهه 199۰ 
میالدی، بعد از فقر و شکاف اجتماعی، تولید 
و انباشت سالح های هسته ای، اعتیاد چالش 

مهمی در پیش روی جامعه بشریت است.

کرونا در کمین مصرف کنندگان مواد مخدر



  امین جاللوند
برای بسیاری از پزشکان جوان، مطب داری به یک 
رویا تبدیل شده است. نمایندگان جامعه پزشکی 
می گویند در همین یک سال اخیر، اجاره بهای بسیاری 
از مطب ها بین 70 تا 100 درصد افزایش داشته است. 
به دلیل افزایش بی سابقه اجاره بهای مطب ها، احتمال 
تعطیلی بسیاری از مطب ها نیز وجود دارد. با توجه 
به بحران کرونا و کاهش تعداد مراجعه کنندگان 
به مطب ها در شرایطی قرار داریم که بسیاری از 
مطب ها به سختی می توانند دخل و خرج خود را 
مدیریت کنند. در همین شرایط وخیم اقتصادی، 
افزایش چند برابری اجاره مطب ها نیز این مشکالت 

را تشدید کرده است. 
جامعه پزشکی می گوید اگر این وضعیت ادامه 
داشته باشد و فکری به حال کنترل اجاره بهای 
مطب ها نشود، در آینده ای نزدیک شاهد تعطیلی 
بسیاری از مطب ها خواهیم بود. این اتفاق هم 
فقط به کالنشهرها محدود نشده است. در همه 
اجاره بهای  افزایش چشمگیر  با  ایران  شهرهای 

مطب ها روبرو هستیم.
کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی سرپایی 
و تعطیلی درمانگاه هایی که ملک اجاره ای دارند، 
افسارگسیخته  افزایش  تبعات احتمالی  از دیگر 
اجاره بهای مطب ها خواهد بود. جامعه پزشکی 
می گوید اگر فکر عاجلی برای کنترل این شرایط 
انجام نشود، مطب داری برای بسیاری از پزشکان 
به خاطره تبدیل خواهد شد. در نهایت نیز بیماران 
بخصوص در مناطق کمتر توسعه یافته، قربانی اصلی 

تعطیلی زنجیره ای مطب ها خواهند بود.

تعطیلی ناخواسته در انتظار بسیاری از 
مطب ها

افزایش اجاره بهای مطب ها شرایطی را پیش آورده 
با  از مطب ها  بسیاری  که دخل و خرج  است 

یکدیگر همخوانی ندارد. 
حسین قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید می گوید:  »اجاره بهای 
بسیاری از مطب ها در طول یکسال اخیر بین 70 
این  تداوم  است.  یافته  افزایش  درصد  تا 100 
وضعیت به بسته شدن بسیاری از مطب ها منجر 
خواهد شد. بسیاری از پزشکان از وضعیت فعلی 
ناراضی هستند و باید با همکاری دولت، مجلس 
و نمایندگان جامعه پزشکی، راهکاری برای حل 
این مشکل پیدا شود. در سه ماهه اول امسال، قراداد 
اجاره بسیاری از مطب ها با افزایش 70 تا 100 
درصدی اجاره بها تمدید شده است. البته برخی 
از پزشکان نیز به این میزان افزایش اجاره بها، تن 
نداده اند و فرصت چند ماهه خواسته اند تا مطب 

دیگری با اجاره بهایی پایین تر، پیدا کنند.«
او تاکید می کند: »در دوران شیوع کرونا، بسیاری 
از مطب ها تعطیل بود. پس از بازگشایی مطب ها 

نیز میزان مراجعه کنندگان به مطب ها با کاهش 
به  مردم  از  بسیاری  بود.  مواجه  چشمگیری 
دلیل واهمه ای که از کرونا داشتند، به مطب ها 
و درمانگاه ها مراجعه نمی کردند. به همین دلیل 
نیز اقتصاد مطب ها به شدت آسیب دید. در این 
بین، متاسفانه برخی از مالکان ساختمان ها این 
تصور غلط را داشتند که وضعیت کاری پزشکان 
در دوران کرونا بهتر شده و آنها سرشان شلوغ تر 
شده است. با همین پیش فرض هم اجاره مطب ها 
را به شدت افزایش دادند. این اتفاق باعث شد 
که وضعیت اقتصادی مطب ها بسیار بدتر از قبل 

به تعطیلی  این مطب ها مجبور  از  شود. خیلی 
هستند. باید در نظر داشت که فقط پزشک در 
مطب ها شاغل نیست. افراد زیادی شامل منشی، 
دستیار، دفتردار، نیروهای خدماتی و ... در مطب ها 
مشغول هستند. به طور متوسط در مطب ها بین 
یک تا سه نفر، مشغول به کارند. تعطیلی مطب ها 
باعث می شود که عالوه بر پزشکان، بسیاری از 

این افراد هم ضربه ببینند.«
چشمگیر  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  قشالقی 
اجاره بهای مطب ها باعث خروج از مطب داری 
خواهد شد، یادآور می شود: »در طول دو سال اخیر، 
تقاضای پزشکان برای فعالیت در درمانگاه های 
بخش خصوصی افزایش یافته است. در گذشته، 
برخی درمانگاه ها به سختی می توانستند پزشک 
متخصص را جذب کنند، اما هم اکنون تعداد این 
پزشکان متخصص و شاغل در درمانگاه ها بیشتر 
شده است. اغلب آنها مثال حاضر می شوند که 
به  را  ویزیت  تعرفه حق  از  درصد   20 حدود 
درمانگاه ها پرداخت کنند و یک دفتر کار داشته 
باشند، تا اینکه خودشان یک مطب اختصاصی 
اجاره کنند. ریشه این اتفاق هم به دالیل مختلفی 
بازمی گردد. یکی از عمده دالیل این است که 
مالیات مطب ها کامال سختگیرانه دریافت می شود 
و درآمد مطب ها کامال زیر ذره بین قرار گرفته 
است. هر سال نیز با افزایش چشمگیر مالیات بر 
درآمد پزشکان شاغل در مطب ها روبرو هستیم 
و برخالف گذشته، سازمان امور مالیاتی نیز هیچ 

مالحظه ای در این زمینه ندارد.«

از کوچ اجباری به درمانگاه ها تا افزایش 
موج مهاجرت

با توجه به افزایش بی سابقه اجاره بهای مطب ها 
در سال 99، بسیاری از پزشکان جوان و تازه 
را  مطب ها  اجاره  توانایی  شده،  فارغ التحصیل 

نخواهند داشت. 
قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور 
با اشاره به اوضاع اقتصادی نامطلوب مطب ها، 
یادآور می شود: »حقوق پرسنل مطب ها نیز افزایش 
پبدا کرده است و حق بیمه کارکنان مطب ها نیز 
شرایط،  این  در  دارد.  صعودی  سیر  ساله  هر 
افزایش افسارگسیخته اجاره مطب ها نیز اوضاع 
مالی مطب ها را بدتر کرده است. مجموع این 
شرایط موجب شده است که پزشکان جوان و 
تازه فارغ التحصیل شده، به سختی بتوانند مطب 
خود را راه اندازی کنند. راه اندازی یک مطب جدید 
در شرایط فعلی، حداقل 150 تا 200 میلیون تومان 
هزینه دارد که این هزینه ها از توان مالی بسیاری 
از پزشکان جون، خارج است. فرض کنید االن 
فقط تهیه سه وسیله سرمایشی در مطب ها حداقل 
50 میلیون تومان هزینه دارد. خرید لوازم اداری و 
سایر ملزومات مورد نیاز مطب ها که مورد تایید 
نظام پزشکی نیز باشد، هزینه جداگانه دیگری 
خواهد بود. وقتی یک پزشک جوان به مجموع 
این هزینه ها و درآمدی که قرار است داشته باشد 
نگاه می کند، می بیند که دخل و خرج مطب ها با 

همدیگر همخوانی ندارد.«
ادامه در صفحه 13 

اجاره بهای مطب ها ترمز بریده است
در طول یکسال اخیر، اجاره بهای بسیاری از مطب ها بین 70 تا 100 درصد افزایش داشته است 

که تداوم این وضعیت به تعطیلی بسیاری از مطب ها منجر خواهد شد

قشالقی: با افزایش اجاره بهای 
مطب ، بسیاری از مطب ها تعطیل 
می شود و عده ای از پزشکان نیز 

به کار در بخش دولتی خواهند 
رفت. برخی از این پزشکان نیز 

به سمت کار در درمانگاه های 
غیردولتی و بیمارستان های 

خصوصی کشیده خواهند شد. 
همچنین وقتی پزشک ببیند 

که نمی تواند دخل و خرج 
مطب خود را کنترل کند، دور 
از ذهن نیست که به مهاجرت 

روی بیاورد
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 ادامه از صفحه 12
قشالقی تاکید می کند: »اغلب پزشکان عمومی نیز که 
کال قید مطب داری را زده اند. مثال در طول هشت 
سال اخیر، حتی یک مورد هم بخاطر ندارم که یک 
پزشک عمومی در استان خوزستان، مطب خود را 
راه اندازی کرده باشد. اگر پزشک عمومی هم مطبی 
را افتتاح کرده باشد، این اتفاق بسیار نادر است. در 
این بین، حتی برخی پزشکان که از قدیم نیز مطب 
داشته اند، عده ای از آنها به سمت کار در درمانگاه 
ها روی آورده اند. در برخی شهرها شاهد هستیم 
که دیگر تقاضا برای افتتاح مطب وجود ندارد. در 
برخی شهرها نیز تقاضا برای افتتاح مطب، بسیار 

کمتر از گذشته شده است.«
بر  دولت  نظارت های  باید  اینکه  به  اشاره  با  او 
بخش مسکن، افزایش پیدا کند، یادآور می شود: 
»سیاست گذاری های دولت در حوزه مسکن و کمبود 
نظارت ها در این حوزه موجب افزایش افسارگسیخته 
اجاره مطب ها شده است. این اتفاق در نهایت به سه 
نتیجه منجر خواهد شد. نتیجه اول اینکه بسیاری 
از مطب ها تعطیل می شود و عده ای از پزشکان به 
کار در بخش دولتی خواهند رفت. نتیجه دوم این 
است که برخی پزشکان که مطبشان تعطیل شده 
است، به سمت کار در درمانگاه های غیردولتی و 
بیمارستان های خصوصی کشیده خواهند شد. نتیجه 
سوم هم این خواهد بود که موج مهاجرت جامعه 
پزشکی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی وقتی پزشک 
ببیند که نمی تواند دخل و خرج مطب خود را کنترل 
کند، دور از ذهن نیست که به مهاجرت روی بیاورد.«

در چه شرایطی اجاره بهای مطب ها 
فروکش خواهد کرد؟

عالوه بر مطب ها، بسیاری از ساختمان های اداری، 
تجاری و مسکونی نیز در سال 99 با افزایش بی سابقه 

اجاره بها مواجه شده است. 
زانیار احمدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو 
با سپید می گوید: »در کشور ما برخالف بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته، امالک به جای آنکه حالت 
مصرفی داشته باشد، حالت سرمایه گذاری دارد. از 
آنجا که در ایران با کاهش تولید و حتی زیان ده 
شدن فرآیند تولید مواجه هستیم، این اتفاق باعث 
شده است که نقدینگی به سمت بازارهایی مثل 

ارز، طال، سکه و مسکن سوق پیدا کند. در نتیجه، 
افزایش نرخ خرید مسکن و افزایش اجاره بهای 

انواع امالک، دور از انتظار نخواهد بود.«
او تاکید می کند: »این مشکالت با بخشنامه و یا 
با اقدامات ضربتی و دستوری نیز حل نخواهد 
شد. باید بپذیریم که اقتصاد یک دانش است که از 
قواعد روشنی پیروی می کند. تا وقتی که سرمایه گذار 
احساس کند که هیچ جای امن تری مثل بازار مسکن 
وجود ندارد که بخواهد نقدینگی اش را به آن تزریق 
کند، انتظار کاهش نرخ خرید مسکن و کاهش نرخ 

اجاره بها چندان منطقی نخواهد بود.«
احمدی با تاکید بر اینکه اجاره بهای مطب ها نیز 
کامال تابع شرایط موجود در بازار امالک است، 
خاطرنشان می کند: »بسیاری از مالکان مطب ها با 
همین اجاره بها، معیشت خود را تامین می کنند. وقتی 
قیمت بسیاری از اقالم خوراکی و غیرخوراکی چندین 
برابر می شود، مالکان مطب ها نیز این اختیار را به 
خود می دهند که مطابق با نرخ تورمی که احساس 
می کنند، نرخ اجاره بهای مطب ها را افزایش دهند.«
او خاطرنشان می کند: »تا وقتی شاهد رونق تولید 
نباشیم، نقدینگی به سمت تولید نرود و شاهد رشد 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نباشیم، تداوم 
افزایش نرخ اجاره بها در ماه ها و سال های آینده کامال 
محتمل خواهد بود. زمانی داللی در بازار مسکن از 

بین می رود که داللی مسکن، سودده نباشد. با اجبار 
و زور هم نمی توان داللی مسکن را متوقف کرد. 
اگر سایر بازارهای تولیدی و خدماتی در کشور ما 
پررونق باشد، در آن صوت بازار مسکن نیز از رونق 
خواهد افتاد. در آن شرایط اجاره بهای مطب ها و 
سایر اماکن اداری، تجاری و مسکونی نیز کاهش 

خواهد یافت.«

بحران تعطیلی مطب ها در مناطق محروم
در برخی کالن شهرها مثل تهران، میزان افزایش 
اجاره بهای مطب ها بسیار بیشتر از شهرهای کوچک 
بوده است. در این بین، برخی از پزشکان نیز 
به دلیل هزینه های باالی اجاره مطب و کمبود 

مراجعه کنندگان، کال عطای حرفه پزشکی را به 
لقایش بخشیده اند. 

ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی 
نیز با اشاره به این گروه از پزشکان، یادآور می شود: 
»حدود 15 تا 25 هزار نفر از پزشکان ما برای دریافت 
پروانه مطب مراجعه نکرده اند و از دایره درمان خارج 
شده اند؛ آن هم به دلیل اینکه درآمد کافی نداشته اند و 
در اثر فقر به کارهای دیگر رجوع کردند. بنابراین اگر 
پزشکی درآمد داشت، شغل خود را ترک نمی کرد و 
به شغل دیگری روی نمی آورد. در این بین، حدود 
پنج درصد از پزشکان ما درآمد باالیی دارند و این 

افراد کسانی هستند که هر کجای دنیا که بروند چنین 
درآمدی را دارند. یعنی مثال شاید یک جراح قلب یا 
جراح مغزی که جراحی می کند درآمد باالیی داشته 
باشد، در حالی که 50 درصد از پزشکان ما پزشکان 
عمومی هستند که اکثر آنها مستاجر هستند و اجاره 
مطب و خانه می پردازند. آنها با نرخ ویزیت پایین، 
روز را می گذرانند. ضمن اینکه باید هزینه هایی 

مانند حق بیمه و مالیات نیز بپردازند.«
خسرونیا درباره جذب پزشکان عمومی در سیستم 
بهداشت و درمان هم می گوید: »این افراد به راحتی 
جذب نمی شوند، چرا که آنها را براحتی استخدام 
نمی کنند. البته در مراکزی مثل مدارس، قطارها و 
هواپیما به پزشک عمومی نیاز داریم، اما بودجه کافی 
برای استخدام آنها وجود ندارد. اکثر پزشکان ما زیر 
خط فقر هستند و اینکه عده ای اعالم می کنند پزشکان 
حقوق نجومی می گیرند این افراد احتماال خودشان 
به آن پنج درصد پزشک پردرآمد مراجعه می کنند و 
فکر می کنند همه پزشکان این اندازه درآمد دارند.«
باید در نظر داشت که امسال با توجه به افزایش 
حداقلی تعرفه های پزشکی، بسیاری از مطب ها نیز 
در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار ندارند. بخصوص 

در مطب های دندانپزشکی که با لوازم و تجهیزات 
پزشکی زیادی سروکار دارند، این افزایش تعرفه ها 
نتوانسته است هزینه های آنها را پوشش دهد. افزایش 
چشمگیر اجاره مطب ها نیز به مجموع این مشکالت، 

اضافه کرده است.
 نکته بسیار مهم دیگر این است که در برخی 
شهرهای کوچک و مناطق محروم، حفظ مطب های 
خصوصی از اهمیت بسیار باالتری برخوردار است. 
در این مناطق اگر یک پزشک تصمیم بگیرد که 
مطب را کال تعطیل کند، مردم آن منطقه گاهی 
هیچ جایگزین و امکان دیگری برای رفتن به 
یک مطب دیگر را ندارند. مثال شهر کوچکی 
را در نظر بگیرید که فقط یک متخصص مغز و 
اعصاب دارد که بیمارانش را در مطب خودش 
ویزیت می کند. حال اگر آن مطب به دلیل تجمیع 
مشکالت اقتصادی تعطیل شود، مردم آن منطقه 
بسیار متضرر خواهند شد و مجبور می شوند برای 
دریافت خدمات درمانی به شهرهای مجاور، سفر 
کنند. بنابراین با حمایت از اقتصاد مطب ها، عالوه 
بر اینکه از جامعه پزشکی حمایت می شود، از 
مردم و دسترسی عادالنه آنها به خدمات درمانی 

نیز حمایت خواهد شد.

در برخی شهرهای کوچک و 
مناطق محروم، حفظ مطب های 

خصوصی از اهمیت بسیار 
باالتری برخوردار است. در این 
مناطق اگر یک پزشک به دلیل 

مشکالت اقتصادی تصمیم 
بگیرد که مطب را کال تعطیل 
کند، مردم آن منطقه گاهی 

هیچ جایگزین و امکان دیگری 
برای رفتن به یک مطب دیگر 

را ندارند. در آن شرایط، خیلی 
از آنها مجبور می شوند برای 
دریافت خدمات درمانی به 
شهرهای مجاور، سفر کنند

به دلیل افزایش بی سابقه 
اجاره بها، احتمال تعطیلی بسیاری 
از مطب ها وجود دارد. همچنین 

با توجه به بحران کرونا و کاهش 
تعداد مراجعه کنندگان به 

مطب ها در شرایطی قرار داریم 
که بسیاری از مطب ها به سختی 

می توانند دخل و خرج خود را 
مدیریت کنند. در همین شرایط 

وخیم اقتصادی، افزایش چند 
برابری اجاره مطب ها نیز این 

مشکالت را تشدید کرده است
احمدی: اجاره بهای مطب ها 

کامال تابع شرایط موجود در 
بازار امالک است. همچنین 
بسیاری از مالکان مطب ها با 

همین اجاره بها، معیشت خود 
را تامین می کنند. وقتی قیمت 

بسیاری از اقالم خوراکی 
و غیرخوراکی چندین برابر 

می شود، مالکان مطب ها نیز این 
اختیار را به خود می دهند که 

مطابق با نرخ تورمی که احساس 
می کنند، نرخ اجاره بهای مطب ها 

را افزایش دهند
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آغاز کارآزمایی بالینی ویال تزریقی آنتی بادی کرونا چشم انتظار دستور وزارت بهداشت

 علی ابراهیمی
کشور  در  کرونا  پالسمادرمانی  پروژه  سرپرست 
با اشاره به تولید نخستین ویال تزریقی آنتی بادی 
اختصاصی COVID-19 در کشور، از درخواست 
شرکت تولیدکننده این دارو برای اعالم نظر وزارت 
بهداشت جهت آغاز کارآزمایی بالینی این دارو خبر داد.
به گزارش سپید، در حال حاضر مشکل اساسی برای 
مقابله با کرونا نبود داروی تایید شده برای درمان این 
بیماری است، ضمن آنکه  واکسن آن هم تاکنون کشف 
نشده است. به رغم تالش های بسیاری که در زمینه 
تولید دارو و واکسن برای این بیماری صورت گرفته 
است تاکنون موفقیتی بدست نیامده است؛ بنابراین در 
شرایط حاضر یکی از بهترین درمان هایی که می توانیم 
امید داشت که بتواند موجب نجات بیماران مبتال به 
کووید19 بشود استفاده از پالسمای افرادی است 
که مبتال به ویروس شده اند و در بدنشان آنتی بادی 
ایجاد شده است. البته این روش درمان جدیدی 
نیست و چندین بار در ویروس های خانواده کرونا 
مانند همه گیری سارس در عربستان و منطقه آسیای 

جنوب شرقی بکار گرفته شده است.
اما روش دیگری نیز وجود دارد و آن بکارگیری خود 
ایمونوگلوبین موجود در خون است که جدا سازی 
شده و از آن برای درمان استفاده شود. سابقه این روش 
درمانی نسبتا طوالنی ا ست و روش جدیدی نیست 
و در دهه های قبل مانند دهه 90 برای درمان دیفتری 
و تب های اسکارلت مورد استفاده قرارگرفته است، 
اما کاربردهای جدیدتر این روش عمدتا دراپیدمی 
ویروس آنفلوانزای اسپانیا در سال های 1918 و 1919 
استفاده شد که گزارش های آن مستند است. در مورد 
آنفلوانزای  H1N1 و ویروس های دیگر خانواده کرونا 
مانند ابوال، سارس و مرس نیز در سال 1912 استفاده 
شده و به هرحال نتایجی مثبتی به دنبال داشته است.

اما شیوه ی کار به چه شکل است؛ در بدن فرد آلوده به 
کروناویروس به طور طبیعی آنتی بادی تولید می شود 
که خود به خود یا با روش های درمانی بهبود پیدا 
می کند، اما با وجود از بین رفتن ویروس در بدن فرد 
بهبودیافته در پالسمای او آنتی بادی علیه کووید19 

همچنان وجود دارد.
اما دانشمندان کشورمان به تازگی و با استفاده از 
روش های نوین داروسازی آنتی بادی ضدکرونای 
موجود در پالسمای مبتالیان را جدا سازی کرده و 
درویال های حاوی آنتی بادی های ضد کووید- 19 
ارائه کرده اند. این روش برای اولین بار در دنیا انجام 
شده و در ادامه اخبار این موفقیت علمی و مراحل 
تولید این محصول و آخرین خبرها از آن را می خوانید.

آغاز فعالیت توسط دو شرکت 
دانش بنیان

درست اواسط فروردین ماه بود که مصطفی قانعی، 
رئیس کمیته علمی مبارزه با کرونا از تالش دانشمندان 
ایرانی برای تولید پادتن اختصاصی کرونا در کشور 
خبر داد و گفت: »خبر خوبی در زمینه تولید آی وی 
آی جی )ایمنوگلوبین( داریم و آن این است که دو 
شرکت دانش بنیان در این زمینه اقدام کرده اند که یکی 
جلو است و یک بازدید دیگر توسط سازمان غذا و 
دارو در این زمینه از شرکت انجام شود، تولید آی 

وی آی جی تأیید می شود.« وی افزود: »یک شرکت 
دیگر نیز اقداماتی در این زمینه در دستور کار دارد 
و این بدان معنا است که اگر ما تصمیم بگیریم که 
آی وی آی جی را در داخل کشور انجام دهیم، 
سه شرکت در این زمینه فعالیت می کنند. به عبارت 
دیگر ما نزدیک هستیم به اینکه ایمنوگلوبین یا پادتن 

اختصاصی کرونا را به دست بیاوریم.«

تولید نخستین ویال تزریقی آنتی بادی 
19-COVID

تاریخ 27  اظهارات و در  این  از   چند روز پس 
اردیبهشت ماه خبر تولید ویال تزریقی آنتی بادی 
اختصاصی COVID-19 برای اولین بار در جهان و 
در ایران رسانه ای شد و به استناد ارجاع به مقاالت 
منتشر شده، برای نخستین بار در دنیا تیم تحقیقاتی 
شرکت مدوک  زیست دارو، موفق به تولید آزمایشی 

ویال تزریقی آنتی بادی اختصاصی کرونا شد.
 بردیا فرزام فر، مدیرعامل و سرپرست تیم تحقیقاتی 
این شرکت با اعالم این خبر گفت: »این پروژه با 
همراهی سازمان انتقال خون، ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان غذا 
و دارو و ستاد مبارزه با کرونا و همکاری چندین 
شرکت خصوصی و دانش بنیان به نتیجه رسید و 
درواقع یک پروژه مشترک تحقیقاتی به شمار می آید.
به گفته فرزام فر، شرکت درمان آرا با تامین پالسمای 

مبتالیان به COVID-19، شرکت پیشتازطب زمان با 
ارائه خدمات ارزیابی کمی آنتی بادی تخلیص شده 
و در نهایت شتاب دهنده پرسیس ژن پار با در اختیار 
گذاشتن امکانات و تجهیزات پژوهشی در رسیدن به 
این مهم، شرکت مدوک زیست دارو را یاری رسانده اند 
و فریدون مهبودی که یکی از برترین پژوهشگران 
تحقیقاتی و صنعتی جهان در حوزه تولید و پاالیش 
پروتئین های درمانی هستند، راهنمایی و مشاوره 

طرح را بر عهده داشته است.
سرپرست تیم تحقیقاتی تولید ویال تزریقی آنتی بادی 
کرونا افزود: »دستیابی به چنین محصولی در این 
مدت کم، یک فرآیند اتفاقی نبوده و در واقع شرکت 

مدوک زیست دارو در چهار سال گذشته کلیه مراحل 
تحقیقاتی، آزمایشگاهی و تولید صنعتی آنتی بادی های 
مشتق از پالسمای انسانی را به انجام رسانده بود و با 
اتکا بر دانش و فناوری خلق شده طی این سالیان، 
موفق به بازیابی پادتن های تولید شده در پالسمای 

افراد بهبود یافته از بیماری کرونا شده است.«
فرزام فر با بیان اینکه نام تجاری کویداک برای این 
محصول انتخاب شده است، گفت: »مراحل کنترل 
کیفی و بررسی ایمنی و اثربخشی دارو انجام شده و 
تنها مرحله مطالعه بالینی دارو در بیماران باقی مانده 
است و تیم پروژه با سرعت به دنبال دستیابی به این 
نتایج و اخذ مجوزهای الزم خواهد بود و به زودی 

نتایج این تحقیقات در نشریات معتبر علمی جهان به 
صورت مقاله یا پتنت منتشر خواهد شد.«

هنوز اقدامی از سوی وزارت بهداشت 
صورت نگرفته است

حسن ابوالقاسمی، سرپرست پروژه پالسمادرمانی 
کرونا در کشور هم در گفت و گو با سپید درباره 
مراحل خالص سازی پالسمای بیماران بهبودیافته 
کووید19 و ساخت پادتن اختصاصی ضدکرونا، گفت: 
»فعالیت های تحقیقی تولید آنتی بادی علیه کرونا در 
کشور به اتمام رسیده است و تولید ایمنوگلوبولین 

اختصاصی علیه کوویدـ19 هم انجام شده است.«
ساخت  برای  ایرانی  »دانشمندان  افزود:  وی 
گام های  کرونا  علیه  اختصاصی  ایمنوگلوبولین 
ارزشمندی برداشته اند و ایده نهایی ما ساخت پادتن 
علیه کرونا بود که این کار مراحل نهایی خود را طی کرد.«
داد:  ادامه  کرونا  پالسمادرمانی  پروژه  سرپرست 
»خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه در کشور 
انجام شده است و وزارت بهداشت نیز نتایج تحقیقات 
را تایید کرده است، اما متاسفانه مشکل اینجاست که 
چه کسی و چه نهادی باید مجری طرح باشد. زیرا 
در کشور ما متولی زیاد است، ولی اینکه کدام نهاد 
باید پاسخگو باشد خود جای سوال دارد.« ابوالقاسمی 
با تاکید بر اینکه با استخراج پادتن نیاز به پالسما 
برطرف نمی شود، افزود: »به نظر می رسد پالسما 
غیر از ایمنوگلوبولین اختصاصی، حاوی مواد دیگری 
است که در سیستم ایمنی بدن می تواند دخالت کند و 
باعث بهبودی بیمار شود.« وی خالص تر شدن پالسما 
و امکان نگهداری راحت تر را از جمله مزیت های 
این طرح اعالم کرد و گفت: »پالسما در دمای کمتر 
از منهای 20 درجه و در کیسه های مخصوص باید 
نگهداری شود، اما در این حالت نمونه ها در ویال 
کوچک تر و قابل حمل تر در داروخانه ها هم نگهداری 
خواهند شد.« وی درباره اینکه آیا می توان از پادتن 
کرونا به عنوان راهکار درمانی استفاده کرد، تصریح 
کرد: »خوشبختانه مطالعات این موضوع را ثابت می کند، 
اما وزارت بهداشت باید این روش را به عنوان روش 
درمانی توصیه کند، ولی هنوز اقدامی از سوی این 

وزارتخانه صورت نگرفته است.«
ابوالقاسمی ادامه داد: »ما به عنوان یک تیم تحقیقاتی 
همه تالش خود را انجام داده ایم و از این ببعد هم انجام 
خواهیم داد منتها باید هزینه های ادامه تحقیق و متولیان 
اجرا مشخص شود.« وی با اشاره به اینکه کشورهای 
دیگر هم دست به تحقیقاتی در این زمینه زده اند، 
اظهار داشت: »برای مثال در امریکا نتایج تحقیقات 
بعد از کسب مجوز FDA تبدیل به گایدالین شد، 
اما در کشور ما با وجود اینکه از امریکا و کشورهای 
دیگر اروپایی زودتر هم شروع کرده بودیم هنوز این 

امکان فراهم نشده است.«
سرپرست پروژه پالسمادرمانی کرونا در پایان با اشاره 
به تولید پاتن گفت: »با توجه به اینکه این محصول 
یک دارو است و باید مطالعات بالینی آن انجام شود 
تا در صورت تایید اجازه مصرف آن در کل کشور 
داده شود، بازم هم مجوز استفاده باید از سوی وزارت 
بهداشت صادر شود که متاسفانه هنوز اقدامی از سوی 

این نهاد صورت نگرفته است.«

بردیا فرزام فر، مدیرعامل 
شرکت مدوک  زیست دارو: 

مراحل کنترل کیفی و بررسی 
ایمنی و اثربخشی دارو انجام 

شده و تنها مرحله مطالعه بالینی 
دارو در بیماران باقی مانده 
است و تیم پروژه به دنبال 
دستیابی به این نتایج و اخذ 

مجوزهای الزم است

حسن ابوالقاسمی، سرپرست 
پروژه پالسمادرمانی کرونا در 
کشور: با توجه به اینکه این 

محصول یک دارو است و باید 
مطالعات بالینی آن انجام شود، 

مجوز استفاده باید از سوی 
وزارت بهداشت صادر گردد که 
متاسفانه هنوز اقدامی از سوی 

این نهاد صورت نگرفته است
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یادداشت

 یداهلل سهرابی
عضو شورای عالی نظام پزشکی

قدمت داروسازی نوین در 
ایران تقریبا به قدمت آموزش 
طب برمی گردد؛ یعنی سال 1268 هجری قمری 
مطابق با 1850 میالدی که به همت امیرکبیر آموزش 
داروسازی نوین با آموزش طب در دارالفنون آغاز 
شد و به دستور امیر، استخدام معلمی برای مدرسه از 
خارج به موسیو جان داوود ارمنی که عضو وزارت 
امور خارجه و مترجم رسمی دولت ایران بود ابالغ 
شد. سال ها بعد همزمان با تاسیس دانشگاه تهران در 
سال 1313 مدرسه داروسازی به دانشکده داروسازی 
زیرنظر دانشکده پزشکی تبدیل شد و پس از مدتی 
در سال 1335-1336 دانشکده داروسازی مستقل 

شکل گرفت.
با این اوصاف سابقه تربیت داروساز در ایران به قریب 
به 85 سال می رسد. حدودا بیست سال پس از تاسیس 
دانشکده داروسازی اولین شرکت تولیدکننده دارو 
با اشکال نوین، شربت، قرص و کپسول و شیاف 
و… توسط زنده یاد دکتر غالمعلی عبیدی احداث 
و تولید دارو در ایران به همت دلسوزان این رشته با 
بهره گیری از علوم و فنون داروسازی نوین و جدید 
آغاز شد )اولین پروانه رسمی تاسیس و فعالیت یک 
کارخانه داروسازی با مجوز بهداشت مربوط به سال 
1324 است و اولین پروانه داروسازی بر اساس قانون 
دارویی کشور مصوب سال 1334 یعنی حدودا 65 

سال پیش صادر شده است(.
در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 2100 قلم دارو در 
کشور وجود داشت که 1300 قلم آن وارداتی و 300 
تا 400 قلم دارو تولید تحت لیسانس و 550 قلم دارو 
هم توسط شرکت های داروسازی داخل تولید می شد. 
اگر بخواهیم نگاه اجمالی در خصوص تولید و توزیع 
داشته باشیم اینگونه بود که قبل انقالب صنعت دارو، 
واردات محور بود و حدود 25 تا 30 درصد داروهای 
مصرفی کشور را داروهای تولید داخل شامل می شد 
و 70 درصد داروهای مورد نیاز بیماران به صورت 
واردات در اختیار بیماران قرار می گرفت. در سال 
1357 تامین دارو برای بیماران از طریق 14 کارخانه 
با سرمایه گذاری خارجی تاسیس شدند و محصوالت 
مربوط به خود را با فرموالسیون و مشخصات دریافتی 
از کارخانه مادر و با نام برند )تجاری( آنها می ساختند 
و در این سال ها همچنین 20 کارخانه کوچک که با 
سرمایه گذاری ایرانیان تاسیس و محصوالت را صرفا 
با فرموالسیون خود تولید می کردند که آن هم حجم 
زیادی نبود و بیشتر داروهای otc تولید می کردند و 
از اهمیت چندانی برخوردار نبود. 70 تا 75 درصد 
داروها توسط صدها شرکت واردکننده از سراسر دنیا 
و در اغلب موارد از اروپا و امریکا و شرکت های 
چند ملیتی بصورت داروی آماده وارد می شد و با 
توجه به واردات محور بودن صنعت دارو کل این 
بخش از واردات اعم از مواد اولیه دارو و مواد الزم 
بسته بندی 100 درصدی وارداتی بود و میزان ارزبری 
داروی کشور در سال 57 حدود 530 میلیون دالر بود.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی 
و شروع تحریم های بین المللی با برنامه ریزی های 

آموزشی و پژوهشی و تالش های صنفی خصوصا 
در سال 1358 با شکل گیری ستاد خودکفایی دارو که 
خروجی آن تدوین فهرست داروها براساس داروهای 
ژنریک بود و ساماندهی توزیع دارو و جلوگیری از 
واردات دارو ازجمله موفقیت های پس از انقالب بود. 
صنعت تولید در شرایط جنگ تحمیلی و تحریم های 
همه جانبه باعث شد که تولید با نگاه درون گرایی 
بیشتری به ظرفیت های داخلی داشته باشد و این 
باعث شد ایران در گروه کشورهای دارای دانش 
فنی داروسازی قرار گیرد و با هدف و برنامه ریزی 
در چندین گام به وسیله داروسازان و محققان ایرانی 
که توضیحات آن در ذیل خواهد آمد باعث شد افق و 
چشم انداز ایده آلی برای داروسازی کشور رقم بخورد
گام اول: در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اتفاق 
افتاد که واگذاری شرکت های چندملیتی به سازمان 
صنایع ملی ایران بود و با این عمل تقریبا صنعت 
داروسازی کشور ملی شد و پس از آن 6 کارخانه 
مهم داروسازی که برخی از آنها هم اکنون بزرگ ترین 

تولیدکنندگان کشور هستند، تاسیس شدند.
گام دوم: توسعه صنایع دارویی کشور که به دوران 
سازندگی باز می گردد. شرکت های داروسازی دولتی 
با واگذاری به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های 
سرمایه گذاری بانک ها هرچند نه به طور کامل ولی 
به صورت نسبی خصوصی شدند و به تبع سیاست های 
کالن آن دوران اشخاص حقیقی به خرید کارخانه ها 
اقدام کردند و شرکت های داروسازی خصوصی را 
تامین سرمایه نمودند و به این صورت برای اولین 
بار تولید مواد اولیه دارویی در داخل کشور آعاز شد.
گام سوم: ورود به عرصه داروهای بیوتکنولوژیک که 
در این مرحله با تاسیس شرکت های تولید فرآورده های 
نوترکیب، پروتیین و عموما بیوتکنولوژی با فناوری و 
دانش روز تا حد خودکفایی مورد نیاز بیماران خاص 

در کشور تولید شد.
گام چهارم: افتتاح کارخانه های دارویی با سرمایه گذاری 
عظیم و ورود بخش خصوصی، نیمه خصوصی و 

دولتی و استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل های 
کشور که چندین و چند کارخانه کوچک و بزرگ 
در زمینه های دارویی افتتاح و در تولید دارو کشور 
فعالیت نموده اند. عالوه بر آن تولید داروهای خاص 
که نمونه آن را می توان »ریتوکسی مب« که نوعی 
مونوکلونال آنتی بادی مختص بیماران سرطان است 
و داروی »هرسپتن« که در سال 1394 وارد بازار 
شد و داروهای فاکتور خونی ریکامبینت و فاکتور 
7 بیمارن هموفیلی که مدتی است وارد بازار شده 
است و داروی فاکتور 8 هم تولید شده است. در 
خصوص داروهای نانوتکنولوژی نیز تولیداتی در 
بازار وجود دارد که توسط شرکت های دانش بنیان 

ایران تولید شده و خواهد شد.
نقش آموزش و پژوهش و نقش فارع التحصیالن 
ایرانی و همچنین نقش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
اساس  بر  است.  بوده  موثر  بسیار  گام چهارم  در 
آمارهای منتشره در بین سی دانشمند برتر کشور 
حداقل 6 دارو ساز دیده می شود، همچنین چنانچه 
آمار متخصصان و پژوهشگران شیمی که در عرصه های 
دارویی فعالیت می نمایند با آمار داروسازان تجمیع 
گردد، بیش از نیمی از 30 دانشمند برتر کشور داروسازان 
و متخصصان شیمی هستند. این آمار نشان می دهد 
که برنامه ریزان و دولت مردان و سیاست گذاران در 
تنظیم سیاست های توسعه ای کشور به این پتانسیل 
و ظرفیت به عنوان فرصت های توسعه ای توجه ویژه 
نموده اند و نقش آفرینی متخصصین را در عرصه های 
فناروری و صنعتی کشور تصویر و تسریع کرده اند.

اگر بخواهیم یک نگاه مقایسه ای و عددی درخصوص 
افتتاح این کارخانه ها و تولیدات دارویی داشته باشیم 
باید گفت اگر این کارخانه ها افتتاح نمی شد و فقط 
دارو از طریق واردات برای کشور تامین می شد. اگر 
این داروها از برند داروهای چینی و برند داروهای 
هندی تهیه و و وارد کشور می شد 23 تا 25 میلیارد 
دالر ارز صرف واردات دارو می شد و اگر از برندهای 
اروپایی و آمریکایی جهت واردات دارو استفاده می شد 

43 تا 45 میلیارد دالر ارز برای واردات مورد نیاز 
بود، در صورتی که در سال 1398 با توجه گام های 
موثری که ذکر آن شد 2.5 تا 3 میلیارد دالر جهت 
واردات مواد اولیه و همچنین دارو در اختیار این 
صنعت قرار گرفت که این خود گواه دستاورد بزرگی 
است که داروسازان و محققان ایرانی و موسسات 
دانش بنیان و دانشکده های داروسازی و شرکت های 

داروسازی انجام داده اند.
گام آخر: توسعه صنعت دارویی کشور و رسیدن به 
تراز مثبت در صنعت داروسازی کشور تا ارز مورد نیاز 
صنعت داروسازی از طریق صادارات دارو تامین شود 
و هدف نهایی صنعت داروسازی ضمن حفظ بازار 
داخلی به سمت صادرات و ارز آوری برای کشور 
باشد. صادرات موتور محرک تولید است و تولید را 
به دنبال خود می کشد. امروزه مفتخریم 55 درصد 
از مواد اولیه دارویی توسط شرکت های دانش بنیان 
تولید  باال)high tech( در داخل کشور  فناوری  با 
می شود و بیش از 95 درصد مواد و لوازم بسته بندی 
هم در داخل تولید و نیاز شرکت های داروسازی را 
تامین می کند. در حال حاضر 97 درصد از داروهای 
موردنیاز کشور از نظر عددی در داخل تهیه و تولید 
می شود و حدود 3 درصد به صورت داروی ساخته 

شده وارد می شود.
در موقعت کنونی 110 کارخانه داروسازی در کشور 
فعال بوده و حدود 30 شرکت داروسازی نیز به صورت 
قراردادی داروی خود را در آن کارخانه ها تولید می کنند، 
به همراه 70 شرکت مواد اولیه دارویی و 56 شرکت 
توزیع دارو به همراه 13 هزار داروخانه در مسیر تامین 
داروهای مورد نیاز هموطنان عزیز فعالیت می کنند و 
امروز علیرغم تحریم ها 600 مولکول دارویی، 2000 
دوز دارویی ژنریک و حدود یازده هزار دوز دارویی 
برند در کشور عزیزمان ایران داریم و به لطف وتوسعه 
دانش و صنعت داروسازی و همت داروسازان عزیز 
کشورمان این توان را داریم که ظرف مدت کوتاهی 

هر دارویی را در داخل کشور تولید نماییم.
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 یاسر مختاری

به گزارش سپید، شفافیت در نهادهایی که به 
صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند همواره 
از سوی رسانه ها مطرح  به عنوان یک مطالبه 
می شود. وقتی بخشی از بودجه این نهادها توسط 
مردم تأمین می شود و مأموریت آنها نیز عام المنفعه 
بوده و بشر دوستانه تعریف شده است درخواست 
داشتن شفافیت مالی برجسته تر می شود. از سوی 
دیگر نهادهایی که با سالمت مردم سر و کار 
دارند هرگونه تخلفی در آنها بالفاصله اعتماد 
مردمی را خدشه دار کرده و این موجب می شود 
تأثیرات گسترده ای را در سالمت مردم داشته 
باشد. نهادهایی که در حوزه دارو، درمان و امداد 
رسانی فعال هستند چنین ویژگی هایی دارند. 

بیشترین  از  یکی  کشوری  هر  در  دارو  بازار 
گردش های مالی را دارد. چنانکه در دو سال 
اخیر این گردش در جهان رقمی 800 تا هزار 
میلیارد دالر بود.  این رقم در ایران چیزی حدود 
15 هزار میلیارد تومان است. بیشترین درآمد بخش 
دارویی در جهان از فروش داروهای ضد سرطان 
با بیش از 120 میلیارد دالر حاصل می شود بر 
همین اساس بسیاری از شرکت های دارویی در 
جهان تمایل شدیدی برای حضور پررنگی در 
این حوزه دارویی دارند. این درآمدهای خیره 
کننده همواره موجب تحریک بسیاری از افراد 
می شود تا با سوء استفاده مطامع مالی خود را 

تأمین کنند.

حواشی دارویی هالل احمر
در دو سال اخیر یکی با وجود تحریم ها همواره 
یکی از نگرانی های مردم و مدیران نظام سالمت 
تأمین دارو به ویژه داروی بیماران خاص و صعب 
العالج بوده است. تأمین بخشی از این داروها 
همزمان با آغاز تحریم ها بر عهده جمعیت  هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران و سازمان تدارکات 
پزشکی این جمعیت گذاشته شد. اما در دو سال 
اخیر اتفاقات گوناگونی در این جمعیت رخ داد و 
برخی از مدیران این جمعیت به دلیل آنچه فساد 
مالی گفته می شد توسط نهاد قضایی بازداشت 
شدند. رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل 
احمر از جمله این افراد بود که دلیل بازداشت 
او را تخلفات دارویی عنوان کردند. بازداشت 
این مقام هالل احمر در آذرماه سال 98 در حالی 
صورت گرفت که دادسرای رسیدگی به جرایم 
اقتصادی رئیس سابق این سازمان را با همین 

اتهام بازداشت کرد. 
در  پزشکی  تدارکات  سازمان  زمان  همان  در 
اطالعیه ای در رابطه با بازداشت مدیران خود اعالم 
کرد: » سازمان تدارکات پزشکی از چندی قبل 
و پس از کشف برخی تخلفات در این شرکت 
در مهرماه سال جاری از ۳ نفر از مدیران سابق 
در  دلیل خیانت  به  تابعه  از شرکت های  یکی 
امانت و تصرف غیرقانونی در وجوه، شکایت 
کرد.« پیش از این بازداشت ها موجی از استعفای 
میدران ارشد ستادی در هالل احمر در اعتراض 

به عدم شفافیت مالی در برخی از سازمان ها و 
زیرمجموعه های جمعیت استعفا داده بودند. از 
جمله این افراد محمود محمدی نسب دبیرکل 
وقت جمعیت بود. این موضوع موجب شد تا 
بشر  و  امدادی  نهاد  بزرگترین  فساد  رگه های 
دوستانه کشور علنی شود. پس از آن نیز اتفاقات 
دیگری از جمله بازداشت معاون بازرسی جمعیت 
و برخی دیگران از مدیران جمعیت رخ داد. این 
مسیر در نهایت با استعفا و سپس بازداشت رئیس 
جمعیت هالل در نهایت به پایان رسید. اما این 
تخلفات و فسادی که دامن جمعیت هالل احمر 
را گرفته بود، موجب خدشه وارد شدن اعتماد 
مردم به نهادی شد که عمده بودجه آن توسط 
مالی در مواقع بحران  با کمک های  آنان  خود 

تأمین می شود.

بیمارستان ایرانیان دبی
دارو و تجهیزات پزشکی تنها حوزه ای نبود که 
مدیران آن به تخلف متهم شوند، بیمارستان ایرانیان 
دبی نیز یکی از مجموعه های هالل احمر است 
که همواره رسانه ها خواستار شفافیت مالی آن 
هستند. ضمن اینکه شایعاتی مبنی بر واگذاری این 
بیمارستان وجود داشت. اما سال گذشته روابط 
عمومی هالل احمر بیانه ای صادر کرد و شایعات 
روابط  کرد.  تکذیب  را  آن  واگذاری  بر  مبنی 
عمومی هالل احمر در آن بیانه عالم کرد: »این 
بیمارستان حدود نیم قرن پیش فعالیت خود را در 
کشور امارات متحده عربی آغاز کرده و همچنان 
به ارائه خدمات به ایرانیان دوبی و شهروندان 
آن کشور و کشورهای همسایه می پردازد. زمین 
این بیمارستان از طرف حاکم وقت به جمعیت 

شیروخورشید )هالل احمر فعلی( هبه شده و 
هم اکنون توسط جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران اداره می شود.از حدود 15 سال پیش 
کشور امارات متحده عربی مقررات جدیدی را 
برای نحوه فعالیت شرکت ها و موسسات مربوط 
به کشورها و نهادهای خارجی در خاک خود 
مقرر و همه این نهادها را موظف کرده تا آن 
را رعایت کنند. بر این اساس حق فعالیت در 
خاک امارات تنها به موسساتی تعلق می  گیرد که 
یا پروانه خیریه دریافت کنند یا پروانه تجاری. 
باال گرفتن  دنبال  به  و  پیش  از حدود دوسال 
مسایل فیمابین دو کشور، امارات متحده عربی 
فشارهای مضاعفی را بر بیمارستان وارد کرده 
با مقررات وضع شده عمل کند. بر  تا مطابق 
این اساس یا باید پروانه خیریه برای بیمارستان 
صادر شود یا مجوز تجاری اخذ شده و یا اگر 
هیچ کدام، بیمارستان تعطیل شود. بنابراین هیچ 
بحثی در خصوص واگذاری بیمارستان وجود 
ندارد بلکه به دنبال راه حلی منطقی برای تطبیق 
فعالیت بیمارستان با قوانین آن کشور هستیم. 
در این مسیر نیز مطمئنا در راستای حفظ منافع 
کشور و در هماهنگی کامل با نهادهای باالتر و 
ذیصالح بهترین راه حل و تصمیم ممکن اخذ 

و به اطالع عمومی خواهد رسید.«

افق نامعلوم بیمارستان هالل احمر در 
عمان

در سال 95 تأسیس و ساخت یک بیمارستان در 
کشور عمان از سوی جمعیت هالل احمر خبری 
و اعالم شد که» براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، بیمارستان مجهزی از سوی جمعیت هالل 

احمر ایران در عمان ساخته می  شود. این بیمارستان 
توانبخشی جمعیت هالل احمر  مرکز  با همت 
راه اندازی خواهد شد و همچنین تجهیز امکانات 
درمانی این بیمارستان به عهده سازمان تدارکات 
پزشکی است.« در همان زمان اعالم شد که این 
بیمارستان قرار است در سال 96 افتتاح شود اما 
تا امروز که سال 99 است هنوز خبری مبنی بر 

افتتاح این بیمارستان وجود ندارد.

پایان حاشیه های اقتصادی فرا رسیده 
است؟

موضوع دارو و شفافیت مالی در نحوزه هزینه کردها 
همواره یکی از مطالبات رسانه ها از جمعیت هالل 
احمر به عنوان یکی از نهادهایی که خدمات بشر 
دوستانه ارائه می دهد بوده است. بر همین اساس 
زمانی که کریم همتی از سوی شورای عالی هالل 
احمر انتخاب و با حکم رئیس جمهور به ریاست 
جمعیت منصوب شد،  همواره بازگشت اعتماد 
به مردم، شفافیت را در سرلوحه برنامه های خود 
است  کرده  این مدت سعی  داد. وی طی  قرار 
نسبت خود با حواشی اقتصادی را روشن کرده 
و با مدیران که دارای این حواشی هستند اتمام 
حجت کند، همتی در اولین نشست خبری خود 
گفت: » براساس ماده 17 اساسنامه جمعیت هالل 
احمر، درآمدهای اختصاصی برای این جمعیت 
مانند حق الثبت، کشتیرانی، گمرکات و... در نظر 
گرفته شده است، اما در فروردین ماه امسال این 
درآمد زایی هالل احمر به صفر رسید و درآمدی 
نداشتیم، حتی پرداخت حقوق پرسنل هم ممکن 

است با مشکل مواجه شود. 
ادامه در صفحه 17 

سرانجام حواشی دارویی هالل احمر
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 ادامه از صفحه 16
جمعیت هالل احمر باید کارهای اقتصادی که 
می تواند در خدمت این جمعیت باشد را انجام 
دهد. تمام تالشم این است که فعالیت اقتصادی 
مرتبط داشته باشیم. البته هر یک از فعالیت ها که 
قابل واگذاری باشد از واگذاری آن براساس اصل 

44 قانون اساسی استقبال می کنیم.«
وی افزود: »از روز نخست کاری خود اعالم 
کردم که هر کس  نمی تواند حاشیه های اقتصادی 
را از خود دور کند، جایی در هالل احمر ندارد. 
پاکدستی در جمعیت هالل احمر اولویت است 
و در این زمینه سعی کردم از افراد کاربلد و پاک 
دست برای کار در هالل احمر دعوت کنم. در 
همین زمینه باید تمامی روزنه هایی که احتمال بروز 
فساد از آنها وجود دارد را ببندیم و نظارت ها را 
افزایش دهیم. حتی از اختیارات رئیس جمعیت 
هالل احمر برای استفاده از بودجه خارج از شمول 
را کم کردم. در نخستین جلسه شورای عالی 
بودجه خارج از شمول رئیس جمعیت هالل احمر 
را از 10 درصد به 5 درصد کاهش دادم و قید 
کردم که تنها در راستای اهداف جمعیت هالل 
احمر و فعالیت های انسان دوستانه صرف شود.«

سرانجام پرونده های قضایی و دارویی 
هالل  احمر

وضعیت حاشیه های دارویی و پرونده های قضایی 
دو سال گذشته همچنان در اذهان بسیاری از مردم 
باقی مانده است. به گزارش سپید همتی رئیس 
جمعیت هالل احمر با تاکید بر پیگیری شفافیت 
مالی و عملکردی در این دوره از مدیریت این 
این راستا  چند  ایسنا، گفت: »در  به  سازمان، 
شرکت واسطه ای که در کشورهای مختلف ایجاد 
شده و شفافیت کاری نداشتند، تعطیل شدند و 
قرار است تمام حساب های متفرقه  هالل احمر 

در سطح کشور را ببندیم.«
وی درباره پرونده  هالل احمر در حوزه تدارکات 
دارویی، اظهار کرد: »به نظر من درباره سازمان 
تدارکات دارویی و مشکالتی که در چند ماه 
گذشته در جمعیت هالل احمر وجود داشت، 

دستگاه قضایی و ناظرین ورود خوبی داشتند. زیرا 
یکی از وظایف ما این است که اگر نمی توانیم 
کار خوبی انجام دهیم، حداقل وضع موجود را 
خراب نکنیم. به هر حال جمعیت هالل احمر از 
قدیم و از زمانی که نشان شیر و خورشید داشت 

تاکنون نام نیکی در میان مردم داشته است.«
پرونده  آینده  روزهای  در   « داد:  ادامه  همتی 
افرادی که به هر نحوی در این قضایا و ایجاد 
این مشکالت دخیل بودند، به دادگاه ارجاع شده 
و دادگاه حتما رایی را که صالح بداند، خواهد 
داد. در حوزه ای هم که مربوط به هالل احمر 
بود، در هر جایی که احساس کردیم فردی با 
این پرونده در ارتباط است و می تواند در ایجاد 
مشکالت به وجود آمده گذشته، سهیم باشد، او 
را جابجا کردیم و سعی کردیم بدون هیچگونه 
شلوغ کردن و ایجاد حواشی کار را در بستری 

آرام پیش بریم.«

افرادی که با پرونده تخلف دارویی 
هالل احمر مرتبط بودند

رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه در حال 
حاضر می توانم ادعا کنم که بخش عمده ای 
از افرادی که با آن پرونده در ارتباط بودند، 
دیگر به عنوان مسئول یا انجام دهنده اقدامات 
در هالل احمر حضور ندارند، تصریح کرد: 
»  حداقل هفت نفر از افرادی که ما دیگر با 
آنها همکاری نمی کنیم، در این موضوع در 
سطوح مختلف دخیل بودند. برخی افراد 
هم مستقیما درگیر نبودند، بلکه به عنوان 
تاییدکننده امورات بودند. تاکید می کنم که 
هم دستگاه های امنیتی و هم دستگاه قضایی 
ورود خوبی داشتند و شاید بزرگ ترین 
خدمت شان ایجاد اعتماد عمومی است. 
فکر کنید که در آن شرایط که حواشی ایجاد 
شده بود، مگر هالل احمر می توانست در 
حوزه کرونا کاری انجام دهد؟. در آن 

زمان حواشی خیلی پرنگ بود.«
ادامه داد:» این در حالیست که  همتی 
اعم  آمدند  به هالل  اکنون  افرادی که 

از رئیس سها یک و سها دو و رییس سازمان 
تدارکات دارویی دیگر آن حواشی را ندارند، اما 
اینکه چه مقدار در کار توانا هستند، باید صبر کنیم 
و در روزهای پیش رو نتیجه را ببینیم. اقدامی 
که در این فاصله زمانی کوتاه انجام دادیم،  در 
راستای شفاف سازی بود. اگر می خواهیم کاری 
را انجام دهیم باید به صورت شفاف و بدون 
هیچگونه الپوشانی باشد و حتی کمک هایی که 
به ما شده، در روزهای آینده به صورت تفکیکی 
به اطالع مردم می رسانیم که چه هزینه هایی شد 
و به عنوان مثال اعالم می کنیم کمک های مردمی 
در چه حوزه های هزینه  شده است. بنابراین در 
آن حوزه اقداماتی در حوزه شفاف سازی انجام 
می شود. به عنوان مثال چرا یک خط تولید با 
تولید ساالنه هفت میلیون آنژیوکت با آن کیفیت 
خوب، از سال 1۳94 تاکنون تعطیل بوده است؟. 
آیا هالل نخواسته یا کسی مانع شده است؟. در 
بحث واردات مواد اولیه مورد نیاز صافی ها چرا 
به هر حال برگزاری  ایجاد شد؟.  آن حواشی 
مناقصه می تواند در این دوران هم پیش آید، ما هم 
معصوم نیستیم، اما باید رصد کنیم که با کمترین 

قیمت و کیفیت خوب به دست مردم برسد.«

هیچ یک از افراد جدید هالل احمر 
سهمی در شرکت داری ندارند

همتی همچنین اظهار کرد: »مسائلی مانند شیر 
وزارت  در  قدیم  از  که  مواردی  یا  و  خشک 
بهداشت هم در حوزه تاالسمی و هموفیلی و... 
مطرح بوده است. پول هایی که پرداخت شده 
داشت.  وجود  آن ها  متعاقب  که  آبروریزی  و 
بیش از اعداد و ارقامی است که می شنویم. در 
وزارت بهداشت کار ما همین بود که غرامت های 
آن ها را امضا کرده و پرداخت می کردند. در این 
راستا دوستان خطوط تولید مورد نیاز را در یک 
قالب رقابتی ایجاد خواهند کرد. در عین حال 
هیچ یک از کسانی که با ما آمدند، سهمی در 
ثانویه در شرکت داری و  شرکت داری و سود 

واردات و صادرات ندارند.«

تعطیلی شرکت های واسطه ای هالل 
احمر در کشورهای مختلف

وی تاکید کرد: »چند شرکت واسطه ای هم که 
چون  بود،  شده  ایجاد  مختلف  کشورهای  در 
شفافیت کاری نداشتند، آن ها را بستیم. اقدام خوب 
دیگری که در هالل احمر داریم انجام می دهیم، 
این است که تمام حساب های متفرقه ای را که در 
سطح کشور داریم، ببندیم. به عنوان مثال ممکن 
است در یک بانک 100 حساب داشته باشیم که 
کل موجودی آن 20 میلیون تومان هم نباشد. 
چرا باید این حساب ها باز شود. اعالم کردیم 
که تمام این ها را ببندیم. باید همه چیز شفاف 
باشد. شفافیت مالی و عملکردی چیزی است 
که در هالل احمر دنبال آن هستیم، حال اینکه 
چقدر موفق می شویم باید عنایت پروردگار و 

همراهی دوستان مان باشد.«
رییس جمعیت هالل احمر گفت: »در مجموع 
پرونده های تدارکات دارویی در یک قالب و 
در یک شعبه در حال پیگیری است. البته برخی 
دوستان در خارج از جمعیت هالل احمر هم 
پرونده هایی دارند که مسیر خاص خودش را 
دارد.  آنهایی که در جمعیت هالل احمر بودند، 
از  اعم  انجام شده،  که  کاری  نوع  به  توجه  با 
بحث شرکت ها، پرداخت های غیرمجاز به افراد 
یا نمایندگان افراد، در کانال های خاص خود در 

یک شعبه در حال پیگیری است.«
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کرونا ویروس جدید در خانه های شلوغ راحت تر پخش می شود
  مترجم: شراره فرهی منش

مطالعه ای در شهر نیویورک نشان داد خطر ابتال 
به عفونت در زنان بارداری که در محله هایی با 
خانوار شلوغ زندگی می کنند سه برابر بیشتراست. 
به نظر می رسد فقر و بیکاری احتمال عفونت را 

افزایش می دهد.
ایجاد  باعث  که  ویروسی   ،2-SARS-CoV
کووید-۱۹ می شود، هنگامی که فرد سرفه یا عطسه 
می کند، هنگام تماس فیزیکی با شخص دیگر و 
هنگام لمس سطحی که با ویروس آلوده است، 

می تواند گسترش یابد.
تحقیقات گذشته نشان می دهند که مسکن تأثیر 
قدرتمندی در انتقال عفونت هایی دارد که از طریق 
تماس جسمی و قطرات موجود در هوا مانند سل 

گسترش می یابند.
یک مطالعه جدید توسط محققان در مرکز پزشکی 
ایروینگ دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک، نشان 
می دهد که این امر با خطر بیشتر بستری شدن و 
مرگ ومیر ناشی از کووید-۱۹ در بین افرادی که 
در مناطق محروم شهرها زندگی می کنند، همراه 

بوده است.
دکتر الکساندر ماِلَمد، استادیار گروه زنان و زایمان، 
در دانشکده پزشکان و جراحان دانشگاه واژلوس، 
کلمبیا گفت: »مطالعه ما نشان می دهد که وضعیت 
اجتماعی اقتصادی محله و ازدحام خانواده به شدت 

با خطر عفونت همراه است«.
میدهد که چرا  امرتوضیح  »این  وی می گوید: 
مردم سیاه پوست و اسپانیایی که در این محله ها 

زندگی می کنند به طور نامتناسب در معرض خطر 
ویروس قرار دارند«.

احتمال سه برابر بیشتر عفونت
دکتر مالمد و همکارانش در مورد عفونت های 
SARS-CoV-2 در بین زنانی که در این شهر زندگی 
می کردند و در دو بیمارستان در شهر نیویورک بین 
22 مارس، 2020 و 2۱ آوریل سال 2020 زایمان 
داشتند، تحقیق کردند. این زمان اوج شیوع بیماری 

در شهر نیویورک بود.
محدودیت برخی مطالعات دیگر که خطر آلوده شدن 
به ویروس را بررسی می کند این است که آزمایش 

اغلب برای افرادی که مریض هستند محدود می شود. 
بیش از 40درصد از مبتالیان به ویروس ممکن است 

عالئمی نداشته باشند.
بااین حال، ازآنجاکه همه زنان در مطالعه جدید درزمان 
بستری شدن در بیمارستان آزمایش شدند، نتایج شامل 
افرادی بود که ویروس داشتند اما بدون عالمت بودند.
محققان آدرس خانه بیماران را با داده های محلی در 
مورد مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی از بررسی 
سرشماری جامعه آمریکا و وزارت برنامه ریزی شهر 
نیویورک مرتبط کردند. از 3۹6 زن در این مطالعه، 
7۱ نفر )۱7/۹درصد( ازنظر ویروس مثبت بودند.

شانس ابتال به عفونت در بین زنانی که در محله هایی 

زندگی می کردند که میانگین تعداد افراد در هر خانواده 
زیاد بود، سه برابر بیشتر بود. همچنین در مناطقی 
که بیشترین جمعیت خانوار را داشته است، احتمال 
ابتال به این ویروس نیز دو برابر بیشتر بود. محققان 
به طور متوسط بیش از یک نفر در هر اتاق و در 
مکان هایی با نرخ بیکاری باال را بیشترین جمعیت 

خانوار تعریف کردند.
عالوه بر این، احتمال بروز عفونت در محله هایی با 
سطح فقر باال بیشتر بود؛ بااین حال، این یافته به دلیل 
اندازه نسبتاً کوچک نمونه ازنظر آماری معنی دار نبود.

روش های پیشگیرانه احتمالی
یافتن  از  محققان  مشاهدات،  این  به  توجه  با 
مدرک و ارتباطی بین عفونت و تراکم جمعیت 

شگفت زده شدند.
دکتر سینتیا گیامفی- باننرمان، نویسنده مطالعه می گوید: 
»شهر نیویورک باالترین میزان تراکم جمعیت را 
در ایاالت متحده دارد، اما مطالعه ما نشان داد که 
این خطرات بیشتر به تراکم در محیط های داخلی 
افراد مربوط می شود تا تراکم در شهر یا محله ها«. 
این امیدوارکننده است که اقدامات سالمت عمومی 

می تواند انتقال ویروس را کاهش دهد.
وی افزود: »ممکن است کسی تصور کند که چون شهر 
نیویورک پرجمعیت است، شانس اینکه ویروس ها 
کاهش یابد، کم است، اما مطالعه ما نشان می دهد که 
خطر ابتال به عفونت به جای جمعیت شهری مربوط 

به خانواده است«.
منبع: Medical News Today / ۲4 ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

   مترجم: شراره فرهی منش
میگرن یکی از ناتوان کننده ترین اختالالتی است که ازهر هفت 
نفر یک نفر به آن مبتال می شود. این اختالل فشار اجتماعی و 
اقتصادی فوق العاده را به همراه دارد. یافته های بسیاری حاکی 
از آن است که میگرن یک بیماری است که بخش اعظمی از 
سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد و با اختالل 
عملکرد در پردازش و ادغام اطالعات حسی مشخص می شود. 
)دوره  میگرنی  بین دوره های  اختالل عملکرد همچنین  این 
تداخل( رخ می دهد. به عنوان مثال، در بیماران مبتال به میگرن، 
در دوره های میگرنی، پاسخ قشر مغزی به محرک های حسی 
افزایش می یابد. در حال حاضر، مکانیسم های سلولی مسئول 

این تغییرات تا حد زیادی ناشناخته است.

نقص آستروسیت ها در قشر سینگوالت
گروهی از دانشمندان علوم اعصاب به سرپرستی میرکو سانتلو 
در انستیتوی داروسازی و سم شناسی دانشگاه زوریخ با همکاری 
دانشگاه پادوا، مکانیسم جدیدی را که در یک فرم خاص از 
شناسایی  است،  شده  ایجاد  ژنتیکی  از جهش  ناشی  میگرن 
کرده اند. آن ها گزارش می دهند که این میگرن ِهمی پلژیک 
خانوادگی نوع FHM2( 2( باعث نقص عملکرد آستروسیت ها 
در قشر سینگوالت می شود. این منطقه مغزی در احساس درد 
نقش دارد. آستروسیت ها، سلول های مغزی خاص به شکل 

ستاره اند که نقش مهمی در عملکرد عصبی و تأثیر شدیدی 
بر مدار و عملکرد مغز دارند.

میرکو سانتلو، نویسنده این تحقیق می گوید: »آستروسیت ها 
اعصاب  علوم  دانشمندان  توسط  بودنشان  فراوان  علیرغم 
نادیده گرفته شده اند. بااین وجود این سلول ها برای از بین 
بردن فرستنده های آزادشده توسط نورون ها بسیار مهم هستند. 
محققان در مطالعه خود نشان دادند که در میگرن خانوادگی، 
آزادشده  بیش ازحد  فرستنده های  نمی توانند  آستروسیت ها 
توسط نورون ها را حذف کنند«. سانتلو می گوید: »اختالل 
به  سینگوالت  قشر  در  آستروسیتیک  گلوتامات  جذب  در 
شدت تحریک پذیری دندریتیک قشر مغز را افزایش می دهد 

و بنابراین شلیک نورون ها را افزایش می دهد«.

دست کاری ژنتیکی وقوع میگرن را کمتر می کند
عالوه بر این، این مطالعه گزارش داد که نقص قشر سینگوالت 
نیز بر بروز میگرن تأثیر می گذارد. محققان در یک مدل موش 
افزایش حساسیت به محرک  نشان دادند که موش ها باعث 

درد سر می شوند. 
می گوید:»با  تحقیق  این  نویسنده  اولین  رومانوس،  جنیفر 
توانستیم  ما  سینگوالت،  قشر  در  آستروسیت ها  دست کاری 
عملکرد آن ها را معکوس کنیم. این امر مانع از افزایش سردرد 

در موش های دارای نقص ژنتیکی می شود«.
میگرن نوعی اختالل پیچیده است که بخشی از سیستم عصبی 
را تحت تأثیر قرار می دهد. میرکو سانتلو توضیح می دهد: »نتایج 
ما یک مثال واضح را ارائه می دهد که چگونه اختالل عملکرد 
آستروسیت های ناشی از نقص ژنتیکی بر فعالیت عصبی و 
حساسیت به محرک سردرد تأثیر می گذارد«. این یافته ها به 
درک بهتر پاتوفیزیولوژی میگرن کمک می کند و نشان می دهد 
که قشر سینگوالت ممکن است یک مرکز مهم در این بیماری 
باشد. نشان دادن ارتباط بین اختالل عملکرد آستروسیت ها 
در قشر سینگوالت و میگرن خانوادگی می تواند در تدوین 

راهکارهای جدید درمانی میگرن کمک کند.
منبع: University of Zurich / ۲4 ژوئن ۲۰۲۰

نقص ژنتیکی آستروسیت های مغز باعث میگرن می شود
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