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رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد خبـر

اجباری شدن ماسک از ۱۵ تیر درمکان های سرپوشیده
رئیس جمهور گفت: »قرار است از هفته آینده 
ترتیباتی اتخاذ شود تا از 1۵ تیر ماه تا انتهای 
ماه،   ماسک در مکان هایی که تجمع وجود دارد 

یا سرپوشیده است،   الزامی کنیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد 
یاد شهید  با گرامی داشت  با کرونا  مقابله  ملی 
بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه با بیان اینکه 
اگر سال 6۰ سخت ترین سال امنیتی بود، سال 
جاری سخت ترین سال اقتصادی کشور و سالمت 
جهانی است، گفت: »فشار اقتصادی از سال 9۷ 
آغاز شد و امروز شدیدترین فشار اقتصادی را 
داریم. در این یک قرن تقریبا بیماری همانند 
بحران کرونا را نداشتیم و بی سابقه است. کمتر 
سراغ داریم که یک بیماری آنقدر دنیا را تحت 

فشار قرار دهد.«
رئیس جمهور گفت: »ببینید کشورهای اروپایی 
و امریکا که تحریم و فشار اقتصادی نداشتند اما 
تحت چه فشاری هستند. کاهش تولید ملی در 
تمام کشورهای صنعتی رخ داده است. از طرفی 
برخی مشاغل برای چند ماه تعطیل شد. ببینید 
چه ضربه عظیمی بر اقتصاد جهانی وارد شده 
است. برخی کاالها مثل خودرو 1۵ درصد کاهش 
تولید پیدا کردند. کرونا یک عارضه جهانی است. 
سابقه نداشت هیچ بیماری انقدر در تولید مشکل 
ایجاد کند. ارزش پول ملی را در همه کشورها 
پایین آورده است. بورس را پایین کشیده، البته 
به جز کشور ما که رشد داشته است. بسیاری از 
کشورهای آسیایی و غیر آسیایی سرمایه های شان 

خارج شده است.«
رئیس جمهور ادامه داد: »همه می دانیم این ویروس 
از دی ماه در چین شیوع پیدا کرد و از بهمن 
ماه وارد کشور ما شد. این ویروس قدم به قدم 
همه جهان را فرا گرفت و هیچ کشوری را استثنا 
نکرد. تمام کشورهایی که دچار این گرفتاری 
شدند به ناچار محدودیت هایی را اعمال کردند 

سپس بعد از مدتی محدودیت ها را کاهش داده 
و یا به کلی آن را برداشتند. در کشور ما نیز این 
ویروس وارد شد در ابتدا در گیالن و قم شاهد 
آن بودیم و پس از آن در کشور شیوع پیدا کرد. 
اکنون نیز شاهد آن هستیم که در هر استانی که 
پیشتر بارانداز این ویروس نبوده اکنون شیوع 
پیدا کرده است. وزارت بهداشت می گوید ۵ یا 
6 استان در این باب دچار مشکل است و برخی 

هم در شرایط هشدار قرار دارند.«
وی ادامه داد: »شش ماه از این بیماری گذشته 
تا به امروز نه واکسنی برای آن یافت شده و نه 
دارویی؛ ممکن است این وضعیت سه یا شش 
ماه یا یک سال دیگر ادامه پیدا کند پس باید 
خودمان را برای بلندمدت آماده کنیم من از ابتدا 
گفتم باید با این ویروس مدت ها مواجه بوده 
و با آن سازگاری داشته باشیم. اما برخی فکر 
می کردند اگر 1۵ روز در خانه بمانیم مشکل رفع 
می شود البته که این موضوع کمک بزرگی کرد.« 
روحانی گفت: »هنگامی این ویروس وارد هر 
استانی شد نباید بگذاریم  پیک تند پیدا کند.  این 
ویروس یا به صورت کله قندی شیوع می کند 

یا که حرکت ویروس به صورت مالیم است. 
باشیم  داشته  نظر  در  را  دوم  موضوع  که  باید 
چرا که اگر شیوع آن ناگهانی و به یکباره باشد 
بیمارستان ها پر از بیمار خواهد شد. اینکه مرتبا 
می گویند مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند به این دلیل است که ما با کمترین خسارت 
از این شرایط عبور کنیم. هنگامی که از آن شرایط 
همچنان  ولی  می شود،  کار سخت  کنیم  عبور 
باید موارد بهداشتی را مورد توجه قرار دهیم.«
روحانی تصریح کرد: »همه مشاغل و همه مردم 
باید اصول بهداشتی را رعایت کنند و راه دومی 
اصول  رعایت  و  مراقبت  فقط  راهش  نداریم. 
بهداشتی است. برای مثال فاصله ها رعایت شود 
از ماسک استفاده کنیم و دستمان را مرتبا بشوریم. 
باید توجه کنیم که محل تجمع محل خطر است 
محلی که تجمع در آن باشد دارای وضعیت قرمز 
می شود. ممکن است شهر سفید باشد ولی در 
آن مراسم عروسی، عزا یا یک مهمانی برگزار 
شود، ممکن است فکر شود آن مراسم به خوبی 
تمام شده ولی مدتی بعد مهمانان با مشکل روبه 
رو می شوند. به همین دلیل باید محل تجمع را 

منطقه قرمز بدانیم. مرتبا بر این موضوع تاکید 
می شود که ماسک ارزان و ساده در اختیار قرار 
دهند. ولی از سوی دیگر مردم نیز می توانند به 

راحتی در خانه ماسک تهیه کنند.«
رئیس جمهور گفت: »همه ما باید مراقب سالمندان 
و بیماران زمینه ای باشیم. هنگامی که افراد دچار 
این بیماری می شوند به احتمال 8۰ یا 88 درصد 
نجات پیدا می کنند اما اگر فرد سالمند باشد یا 
یک بیماری زمینه ای داشته باشد با مشکل رو 

به رو می شود.«
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت مقابله با 
کرونا با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: »امروز 
در ستاد ملی چندین مصوبه داشتیم. یکی از این 
مصوبات بسیار مهم در خصوص استان های بود 
که برخی شهرستان های آن وضعیت قرمزی دارند. 
اگر هر شهرستانی وضعیت قرمز داشت ستاد استان 
می تواند محدودیت های یک هفته ای پیشنهاد دهد 
با هماهنگی هایی که صورت خواهد گرفت و با 
اطالع و تایید رئیس جمهور محدودیت برای 
یک هفته اجرا شده و یا قابل تمدید خواهد بود.«
وی خاطرنشان کرد: »مصوبه مهم دیگر این بود 
که در هر مکانی که محل تجمع است استفاده از 
ماسک را اجباری کنیم؛ از هفته آینده ترتیباتی 
در نظر خواهد بود که از 1۵ تیر ماه تا پایان این 
ماه ماسک را در این مکان ها الزامی کنیم و اگر 
الزم بود این موضوع را تا مرداد ماه تمدید کنیم؛ 
چرا که هر محل تجمعی محلی قرمز است همه 
باید در این امر نظارت کنند و دستور العمل ها 
را اجرا کنند. اگر در این باره در حوزه قانون 
نیاز به ماده قانونی است این موضوع نیز مورد 
کنند  کمک  نیز  قضاییه  قوه  گیرد.  قرار  توجه 
تا ماده ای در این باب تهیه شود تا بتوانیم در 
برخی مکان های قرمز و مکان های سرپوشیده 
و دارای اجتماع یا شهرستان های قرمز ماسک 

را الزامی کنیم.«

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:  معاون کل وزیر 
»استفاده از ماسک از هفته آینده در مکان های عمومی اجباری 
است و به کسانی که از آن استفاده نکنند، ارائه خدمت نمی شود.« 
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در جلسه ستاد استانی مقابله 
با بیماری کرونا در آذربایجان غربی افزود: »هیچ دارو یا مواد 
غذایی خاصی برای مقابله با کرونا وجود ندارد و باید تنها 

استفاده از ماسک در دستور کار قرار گیرد.«
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک از 1۵ تیر در اماکن عمومی 
الزامی خواهد شد، اضافه کرد: »استان های با وضعیت قرمز 
باید این الزام را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.« 

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
امکان اعمال دوباره محدودیت در شهرهای با وضعیت قرمز اظهار 
کرد: »استفاده از ماسک و نیز رعایت فاصله اجتماعی نقش مهم 
و پیشگیرانه ای در کاهش آمار مبتالیان به ویروس کرونا دارد.«

حریرچی کم توجهی مردم به فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی را از مهمترین عوامل شیوع موج جدید 

کرونا در کشور عنوان کرد و افزود: »برای استفاده از ماسک و 
الزامی شدن آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 

تا نسبت به تهیه ماسک ارزان قیمت اقدام کند.«
وی با آموزش دوخت ماسک خانگی که به صورت مستقیم از 
طریق ویدئوکنفرانس از صدا و سیما پخش می شد، عنوان کرد: 
»مردم نیز می توانند از ماسک هایی که در خانه تهیه می کنند، 

برای پیشگیری از کرونا استفاده کنند.« 
وی با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک به ویژه در استان هایی 
ابتال به کرونا در آنها قرمز است، می تواند نقش  که شرایط 
باشد، گفت:  این ویروس داشته  کنترل شیوع  پیشگیرانه در 
»خانواده ها می توانند با روش های ساده و کاربردی نسبت به 

تهیه ماسک در خانه اقدام کنند.« 
آذربایجان غربی جزء استان های با وضعیت قرمز در کشور 

است.ایرنا

معاون کل وزیر بهداشت: 

استفادهازماسکازهفتهآیندهاجباریمیشود
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مردم به توصیه های غیرعلمی درباره کرونا توجه نکنند
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از مردم خواست که به توصیه های غیرعلمی در فضای 
مجازی مثل عدم واکسیناسیون کودکان و خوردن 
برخی مواد غذایی برای درمان کرونا توجه نکنند. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره شایعه های 
کرونایی و برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی 
مبنی بر عدم واکسیناسیون کودکان بیان کرد: »از 
ابتدای شیوع کرونا در کشور، برخی افراد در مورد 
این ویروس و راه های درمان آن شروع به پخش 
شایعه هایی در فضای مجازی کردند که با همکاری 
رسانه ها  بخش زیادی از این مطالب نادرست برای 
مردم شفاف سازی شد و همچنان توصیه وزارت 
بهداشت این است که مردم به هیچ عنوان به این 
شایعه ها توجه نکنند.« وی ادامه داد: »تنها مرجع علمی 
که در مورد کرونا می تواند توصیه های بهداشتی و 
تغذیه ای انجام بدهد، وزارت بهداشت و انجمن های 
علمی و پزشکی در کشور هستند. از طرفی کمیته 
علمی نیز بسیاری از موارد مطرح شده را مورد 

بحث و بررسی قرار می دهد.« 
معاون وزیر بهداشت گفت: »مطرح شدن مواردی 
مانند عدم تزریق واکسن برای کودکان در شرایط 
کرونا که در فضای مجازی مطرح می شود، به هیچ 
عنوان علمی نیست. کشور ما در طول سال ها به همت 
نیروهای بهداشتی، با انجام واکسیناسیون، بسیاری از 
بیماری ها را ریشه کن کرده یا تحت کنترل قرار داده 
است و این موضوع یکی از افتخارات جمهوری 

اسالمی ایران محسوب می شود.« 
الری اظهار کرد: »همچنین مواردی مانند خوردن 
گالب یا سایر مواد غذایی که برای درمان کرونا 

توصیه می شود، مبنای علمی ندارد. بر اساس آنچه 
وزارت بهداشت بارها اعالم کرده، استفاده از همه 
گروه های غذایی و تغذیه مناسب می تواند شرایط 
جسمی و سالمت افراد را حفظ کند. ولی این که 
خوردن یک ماده غذایی بر درمان کرونا موثر باشد، 
مبنای علمی ندارد.« سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: »بنابراین به مردم باز هم توصیه می کنیم که 
به ویدیوها یا صداها یا مطالب منتشر شده در فضای 
مجازی اعتماد نکنند و سالمت خود و خانواده شان 
را در خطر نیندازند. زیرا به طور مثال مواردی مانند 
عدم تزریق واکسن می تواند عواقب خطرناکی برای 
کودکان داشته باشد. این در حالی است که همه 
تمهیدات بهداشتی در مراکز بهداشتی و درمانی 
برای واکسیناسیون کودکان انجام شده و خانواده ها 

نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.«

به گزارش ایرنا، محمد مهدی گویا رییس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت نیز 
پیش از این از مردم خواسته بود که در دوران همه 
گیری کرونا، واکسیناسیون کودکان را فراموش نکنند. 
گویا اظهار کرد: »بیش از ۲۰ سال است در کشور 
ما موردی از بیماری فلج اطفال با ویروس وحشی 
مشاهده نشده است. بیش از سه سال است که 
انتقال محلی بیماری سرخک در کشوررخ  نداده 
است. این ها در شرایطی است که ما در همسایگی 
کشورهایی قرار داریم که بعضی از آنها به شدت 
درگیر این بیماری ها هستند و حجم باالی رفت و 
آمدهای مردم این کشور با کشور ما یکی از مهم ترین 
عواملی محسوب می شود که ممکن است در ورود 
و گسترش بیماری های پیشگیری با واکسن در 
کشورمان تاثیرگذار باشد. به همین دلیل طوری 

برنامه ریزی شده که نیروهای بهداشتی سراسر کشور 
و شبکه بهداشت و درمان کشور با حساسیت ویژه ای 
موضوع واکسیناسیون کودکان را دنبال می کنند و 
مراقب هستند که مبادا کودکی واکسن های مورد 
نیاز خود را دریافت نکند و خدای ناکرده شاهد 

بازگشت این بیماری ها در کشور شویم.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفته بود: »همه گیری کرونا توجه بسیار 
زیادی را در سطح کشور به خود جلب کرده است.  
همه تالش ها صورت گرفته که مبادا برنامه پاسخ 
به کرونا تاثیر منفی روی سایر برنامه های بسیار با 
اهمیت بهداشتی کشور داشته باشد که شاید مهم ترین 
آنها موضوع واکسیناسیون کودکان باشد. متاسفانه 
اطالعات ما نشان می دهد در برخی از مناطق کشور 
برنامه واکسیناسیون بعضی از کودکان به دلیل کاهش 
مراجعه خانواده ها با تاخیر مواجه شده است. هرچند 
نظام مراقبت های بهداشتی اولیه کشور همه تالش 
خود را به کار گرفته تا چنین تاخیری رخ ندهد 
و واکسیناسیون کودکان به موقع انجام شود، ولی 
باز هم الزم است مردم عزیز کشور و به خصوص 
والدین کودکان به این موضوع توجه جدی داشته 
و اجازه ندهند واکسیناسیون کودکان به تاخیر بیفتد. 
واکسیناسیون کودکان جزو برنامه های جاری کلیه 
مراکز بهداشتی کشور و خانه های بهداشت است و 
طوری برنامه ریزی شده که به هیچ عنوان این برنامه 
با وقفه روبه رو نشود.  انتظار می رود که اگر به دلیل 
مالحظات مربوط به همه گیری کرونا خانواده ها 
برای واکسیناسیون فرزندان خود مراجعه نکرده اند 

هرچه سریعتر این کار را انجام بدهند.«

یک فوق تخصص بیماری های عفونی باانتقاد از صحبت های 
غیرعلمی یک فعال اینستاگرامی درباره واکسن و توصیه به والدین 
برای واکسینه نکردن فرزندانشان، با بیان اینکه این صحبت های 
غیر واقعی و غیر علمی خیانت بزرگی به سالمت جامعه محسوب 
می شود، گفت: »صحبت کردن و ارایه نقطه نظرات غیرکارشناسی 
درباره واکسن ها و داروهای مختلف بدون داشتن اطالعات و 
دانش کافی بسیار راحت است،  غافل از اینکه این صحبت ها 
باعث ایجاد تشویش در جامعه و برهم زدن تمام سیستم ذهنی 
جامعه می شود و در نهایت سالمت جوامع را نیز تهدید می کند.«
به گزارش سپید، علوی در این رابطه عنوان کرد: »مهمترین گام 
در کنترل بیماری های عفونی پیشگیری کردن است وهمیشه 
در هر جامعه ای پیشگیری بر درمان مقدم است. در بیماری 
کووید 19 نیز جامعه پزشکی از روز اول به دنبال کاهش بار 
ویروس بوده و تمهیدات و توصیه های بهداشتی مختلف از 
جمله فاصله گذاری و پوشیدن ماسک را در جهت پیشگیری از 

بروز این بیماری مطرح کرده است.« 
وی با بیان اینکه جوامع در انتظار نتایج تحقیقات و تولید واکسن 
موثر برای پیشگیری سریع تر این بیماری نوپدید هستند، اظهار 
کرد: »محققان و مراکز تحقیقاتی در سطح جهان به صورت شبانه 
روزی و با صرف هزینه های گزاف به دنبال این مساله هستند.« 
وی با بیان اینکه صحبت کردن و ارایه نقطه نظرات غیرکارشناسی 

درباره واکسن ها و داروهای مختلف بدون داشتن اطالعات 
و دانش کافی بسیار راحت است، گفت: »غافل از اینکه این 
صحبت ها باعث ایجاد تشویش در جامعه و برهم زدن تمام 
سیستم ذهنی جامعه می شود که در واقع خیانت بسیار بزرگ 

در حق سالمت جامعه است.« 
علوی با تشریح پروسه تولید دارو و واکسن،  اظهار کرد: »وقتی 
یک دارو یا واکسن وارد مرحله تولید شده و در نهایت به بازار 
عرضه می شود، آزمایش های بسیار دقیقی بر روی آن انجام شده 
و سال های سال علم و تجربه دقیق علمی پشت این داروها و 
واکسن ها وجود دارد. کلیه عوارض و مسایل احتمالی مرتبط با 

آن شناسایی شده و اینگونه نیست  که خلق الساعه یک واکسن 
در پستوی یک آزمایشگاه و یا کارخانه ساخته شده و بدون هیچ 
نظارتی بالفاصله در مراکز بهداشتی و پزشکی عرضه و توصیه شود.«
این فوق تخصص عفونی با بیان اینکه پزشکان و مسئوالن پزشکی 
در همه جای دنیا این مسایل را رصد می کنند، گفت: »این طور 
نیست که من پزشک فوق تخصص عفونی بدون توجه به تبعات 

و عوارض، دارو یا واکسنی را به بیماران توصیه کنم.«
وی ادامه داد: »ما یا علم یک قضیه را داریم و می توانیم تمام 
مسایل آن را با جنبه های دقیق موشکافانه بررسی و یا توصیه کنیم 
و یا علم آن قضیه را نداریم و باید به افراد متخصص و عالم این 
قضیه اعتماد کافی داشته باشیم و پیرو و پیشرو این مسایل باشیم.«
علوی با اشاره به خطرات و عوارض ناشی از عدم واکسیناسیون، 
گفت: »عدم واکسیناسیون و مرگ و میری که به دنبال آن اتفاق 
بر جوامع  بسیار سنگین تری  بار  و  مراتب هزینه  به  می افتد، 

تحمیل می کند.«
به گزارش ایسنا این فوق تخصص عفونی در خاتمه با تاکید 
بر اینکه عنوان کردن مسایل جعلی درباره واکسن  و یا داروها 
به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار کرد: »از همه مردم تقاضا 
می کنیم این مسایل را فقط و فقط از مراجع آگاه و متخصصان 
پیرو یک سری موارد غیرعلمی که می تواند  پیگیری کنند و 

سالمت جامعه را تهدید کند، نباشند.«

انتقاد شدید یک پزشک از صحبت های غیر علمی یک فعال اینستاگرامی در مورد واکسن



دستاورد محقق ایرانی دانشگاه بریتیش کلمبیا

جراحی زیبایی در شرایط کرونایی برای چه افرادی مجاز نیست؟
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
»بر اساس پروتکل های اعالمی، افراد دارای نقص سیستم 
ایمنی، سن باالی ۶۰ سال و کمتر از ۱۰ سال و افرادی 
که دارای بیماری زمینه ای هستند و یا اینکه در ارتباط با 
فرد مبتال به کرونا بوده اند و تست کرونای آنها مثبت یا 
مشکوک باشد جراحی زیبایی نباید برای آنها انجام دهند.«
به گزارش سپید، حمیدرضا فتحی در مورد انجام جراحی های 
زیبایی در شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: »از ۱۷ اردیبهشت سال جاری بر اساس ابالغیه وزارت 
بهداشت و بر اساس کاهش شیب ابتال به کرونا در کشور انجام جراحی های زیبایی در کشور بالمانع 

است اما پروتکل هایی در این زمینه در نظر گرفته شده که اجرای دقیق آن بسیار حائز اهمیت است.«
وی درباره شروط انجام جراحی های زیبایی افزود: »بر اساس این پروتکل، افراد دارای نقص سیستم 
ایمنی، سن باالی ۶۰ سال و کمتر از ۱۰ سال و افرادی که دارای بیماری زمینه ای هستند و یا اینکه 
در ارتباط با فرد مبتال به کرونا بوده اند و تست کرونای آنها مثبت یا مشکوک باشد جراحی زیبایی 
نباید برای آنها انجام گیرد.« این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی بیان داشت: »در صورتی 
که پروتکل های بهداشتی جهت انجام جراحی های زیبایی کاماًل رعایت شود، جراحی زیبایی مطلقًا 
خطری برای فرد مورد نظر نخواهد داشت البته باید در نظر گرفت که انجام جراحی های زیبایی 

سنگین در شرایط کنونی بهتر است انجام نگیرد.«
به گزارش روابط عمومی انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران فتحی در پاسخ به این پرسش 
که آیا جراحی بینی جزو جراحی های پیچیده زیبایی محسوب می شود،  گفت: »نه.  جراحی بینی 

جراحی سنگین زیبایی نیست و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام این جراحی بالمانع است.«

خبـر

آمار کرونا

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا با همکاری 
گروهی از محققان انستیتو ملی بهداشت آمریکا 
به منظور غربالگری دقیق و تشخیص زودهنگام 
مبتالیان به بیماری کووید-۱۹، متد و دستگاه 
جدیدی را ابداع کرده اند که با استفاده از ترکیبی 
از سنسورهای نوری و حرارتی امکان شناسایی 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ را در مراحل ابتدایی 

بیماری میسر می کند. 
به گزارش سپید، هر چند که عالمت سوال های 
زیادی در خصوص ویروس کرونا در برابر محققان 
این حوزه قرار دارد،  ولی یافته های مفیدی در 

اختیار آنها است که با استفاده از آنها راهکارهای 
مقابله با این ویروس عالم گیر و پیشگیری از آن را 
ارائه می دهند. از جمله این راهکارها این است که 
آنها دریافتند  تشخیص زودهنگام ابتالی فرد به این 
ویروس موجب کاهش میزان مرگ و میر در آنها می شود 
و این موضوع، دستمایه بابک شادگان محقق ایرانی 
دانشگاه بریتیش کلمبیا برای ابداع سنسور تشخیص 

زودهنگام این ویروس شده است. 

ابداع سیستمی برای تشخیص زودهنگام 
کووید-۱۹

بابک شادگان، استادیار دپارتمان ارتوپدی و عضو 
هیات علمی دپارتمان مهندسی پزشکی دانشگاه 
بریتیش کلمبیا که رهبری این تیم تحقیقاتی را به 
عهده دارد، در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: 
»با توجه به اهمیت بسیار زیاد غربالگری دقیق و 
تشخیص زودرس بیماران آلوده به ویروس کرونا در 
پیشگیری از سرایت و درمان موثرتر بیماری، سیستم 
جدیدی را طراحی کرده ایم تا با بررسی تغییرات 
فیزیولوژیک مرتبط با کووید-۱۹ امکان تشخیص 
زودهنگام بیماری میسر شود. این سیستم با استفاده 
از مجموعه ای از بایو سنسورهای نوری پارامترهای 
متعدد مرتبط با کارکرد دستگاه تنفس و میزان اکسیژن 
بافتی بدن را اندازه گیری و مانیتور می کند.« وی ادامه 
داد: »این سنسورها اطالعات کسب شده را به یک 
نرم افزار با قابلیت هوش مصنوعی ارسال می کند و 
این نرم افزار با ترکیب و آنالیز اطالعات دریافت شده 
اساس تشخیص و پایش بیماری را فراهم می کند.«

شادگان با تاکید بر اینکه این سنسور غیر تهاجمی 
است، خاطر نشان کرد: »این سنسور بر روی پوست 
بدن در ناحیه سینه )Chest( قرار داده می شود و با 

ارسال امواج خود به داخل بافت های بدن، داده های 
مورد نیاز را کسب می کند.« مجری طرح با بیان اینکه 
از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون عالمت سوال های 
زیادی درباره جنبه های مختلف این بیماری وجود 
دارد، یادآور شد: »محققان اما به این نتیجه رسیده اند 
که تشخیص و درمان زودهنگام بیماری کووید-۱۹ 
منجر به کاهش عوارض و میزان مرگ و میر در 
مبتالیان می شود.« به گفته وی، نتایج مطالعات انجام 
شده حاکی از باال بودن درصد مرگ  و میر در افرادی 
است که یا بیماری آنها دیر تشخیص داده شده و یا 
دیر به مراکز درمانی مراجعه کرده اند و این واقعیت 
نشانگر اهمیت غربالگری موثر گروه های در معرض 
خطر مانند سالمندان، افراد مبتال به بیماری های مزمن 

و پرسنل بیمارستانی است. 
شادگان با تاکید بر اینکه با استفاده از این متد امکان 
تشخیص بیماری در مراحل اولیه و پیش از بروز عالیم 
اصلی میسر است، اظهار کرد: »از این رو دسترسی 
به روش های تشخیص زودهنگام می تواند ما را در 
درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا یاری کند و این 
همان اصلی است که در طراحی این سیستم جدید 
در نظرگرفته شده است.« به گفته عضو هیات علمی 
دپارتمان مهندسی پزشکی دانشگاه بریتیش کلمبیا، 
عامل بیماری کووید-۱۹ ویروسی است که با ورود 
به سیستم تنفسی موجب تخریب بافت ریه می شود، 
در نتیجه میزان اکسیژن رسانی به بافت های بدن به 
تدریج کاهش یافته و بیمار دچار »دیسترس« تنفسی 

و آسیب بافت های مختلف بدن می شود. 
شادگان با بیان اینکه در مراحل اولیه پیدایش بیماری 
ممکن است مبتالیان تا چند روز کاهش اولیه اکسیژن 
را تحمل کنند، بدون آنکه عوارض واضحی را نشان 
دهند، افزود: »ولی با کاهش تدریجی میزان اکسیژن 

بافتی و اکسیژن جریان خون بدن مبتالیان، عالئم 
بیماری بارز شده و سرعت سیر بیماری افزایش 
می یابد. از این رو، ردیابی حساس و دقیق تغییرات 
اکسیژن بافتی به تشخیص زودهنگام بیماری کمک 
می کند و همین اصل مبنای کاربرد بایوسنسور 
تشخیصی کووید-۱۹ قرار گرفته است. در کنار 
تغییرات اکسیژن رسانی، سیستم ابداعی امکان 
عضالت  کارکرد  با  مرتبط  پارامترهای  پایش 
تنفسی و تغییرات درجه حرارت مرکزی بدن را 
نیز دارد.« وی اضافه کرد: »مجموعه داده های به 
دست آمده از سنسورهای سیستم به کامپیوتری 
که دارای نرم افزاری مجهز به هوش مصنوعی است، 
ارسال می شود تا پس از تجزیه و تحلیل پارامترها، 
نتایج تشخیصی و مانیتورینگ در غالب اعداد و 
نمودارهای مشخص و در زمان )Real-time( ارائه 
شوند. از دیگر مزایای این متد جدید تشخیصی، 
عدم نیاز به گرفتن نمونه از بدن انسان است؛ چرا 
که سنسورهای این سیستم با ارسال امواج نوری در 
فرکانس های مختلف از سطح بدن و تحلیل میزان 
جذب امواج نوری، پارامترهای مرتبط با تغییرات 
بیماری را رصد و ارزیابی می کند.« شادگان با بیان 
اینکه این تحقیقات در فاز شروع کارآزمایی های بالینی 
است، خاطر نشان کرد: »به دنبال ساخت نمونه اولیه 
دستگاه، تالش ها برای شروع کارآزمایی های بالینی 
این سیستم در مرکز »آیکورد« شهر ونکوور در حال 
تکمیل است.« به گفته وی در فاز اول کارآزمایی های 
بالینی این دستگاه بر روی ۶۰ فرد سالم که به طور 
مصنوعی شرایط تنفسی مشابه بیماران کووید-۱۹ 
را تجربه می کنند، انجام می شود و سپس در فاز دوم 
این دستگاه بر روی ۶۰ بیمار مبتال به کووید-۱۹ 

با درجات مختلف بیماری کاربردی خواهد شد. 
وی در ادامه گفت: »این سیستم می تواند میزان پاسخ 
بیمار به دریافت روش های درمانی را نیز مشخص کند، 
به این صورت که اگر روش درمانی موثر باشد، این 
دستگاه می تواند تغییرات مثبت ایجاد شده در سطح 
اکسیژن بدن و کارکرد سیستم تنفسی بیمار تحت درمان 
را نشان دهد.« وی افزود: »بر این اساس این دستگاه 
به غیر از غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری، 
در مانیتورینگ و پایش بیماران بستری نیز می تواند 
نقش موثری داشته باشد. تعیین بهترین زمان تکمیل 
پروتکل های درمانی و ترخیص بیماران تحت درمان 

از دیگر کاربردهای احتمالی این سیستم خواهد بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردابداع دستگاهی برای تشخیص زودهنگام مبتالیان به کووید ۱۹
شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید 

کرونا در کشور

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۲۴۸۹ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور 

خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز شنبه تا یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۴۸۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۰۶ 

مورد بستری شدند.«

وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۲۲۲ هزار و ۶۶۹ نفر رسید.«

الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۱۴۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۰ هزار و ۵۰۸ نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۸۳ هزار 
و ۳۰۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
الری گفت: » ۲۹۴۶ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.« سخنگوی وزارت 
بهداشت ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و ۶۱۰ 
هزار و ۸۶۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.«
وی با تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت 
فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی 
و استفاده از ماسک بویژه در اماکن عمومی 
و تجمعات، گفت: »استان های خوزستان، 
و  هرمزگان  غربی،  آذربایجان  کردستان، 
کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان های 
بوشهر، ایالم، آذربایجان شرقی و خراسان 

رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.«
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رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد

یوسفی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان:
ظرفیت  تخت های مراقبت ویژه در خوزستان تکمیل شد

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان از تکمیل شدن ظرفیت  
تخت های مراقبت ویژه در بیمارستان های استان خوزستان خبر داد 
و خواستار اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به این استان شد. 
به گزارش سپید، مجتبی یوسفی در گفت وگو با خانه ملت اظهار کرد: 
»مهم  ترین مسئله رعایت خود مردم است تا با التزام به پروتکل های 
بهداشتی نسبت به شیوع بحران جلوگیری شود.« نماینده مردم اهواز، 
باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخی مصاحبه ها موجب این شد که 
مردم تصور کنند، شرایط بحرانی کرونا وارد فاز عادی شده است، افزود: »سختگیری های روزهای 
نخست موجب کنترل بیماری شده بود اما عادی سازی بیماری منجر به شیوع گسترده بیماری شد.« 

وی از تالش های کادر درمان به ویژه در استان خوزستان تقدیر کرد و در عین حال عنوان کرد: »استان 
خوزستان به لحاظ زیرساخت های درمانی دچار فقر جدی است و در حال حاضر تمامی تخت های 
مراقبت ویژه در استان خوزستان پر شده است.« یوسفی با یادآوری اینکه بیمارستان های تخصصی استان 
خوزستان در برخی از حوزه ها پاسخگوی نیاز سایر استان ها نیز است، اضافه کرد: »ضرورت دارد از 
منابع صندوق توسعه ملی که برای مبارزه با کرونا مبلغی در نظر گرفته شد، رقمی به استان خوزستان 
اختصاص یابد تا حداقل هزینه های جاری در استان برای کادر درمان جبران شود.« وی با اعالم اینکه 
تاکنون رقمی از صندوق توسعه ملی برای استان خوزستان به طور مشخص اختصاص نیافته است، 
گفت: »از وزیر بهداشت انتظار داریم درباره این موضوع گزارشی برای استحضار مردم به نمایندگان 
استان خوزستان ارائه کند تا با اختصاص این رقم کارانه پرستاران و کادر درمانی که یک سال به تأخیر 
افتاده پرداخت شود.« یوسفی سرانه کادر پرستاری در استان خوزستان را ۶۸ درصد دانست و افزود: 
»یعنی به ازای هر تخت یا بیمار در استان خوزستان، نیم پرستار ظرفیت داریم که انتظار داریم با طی 

تشریفات قانونی نسبت به جذب یک هزار و ۵۰۰ پرستار در اولین فرصت اقدام شود.«

کرونا

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: »چرا یک 
رئیس دانشگاه باید در برابر حرف رئیس جمهور 
و وزیر بایستد و بعد از ۸۵ روز به پرستار بگوید 

خوش آمدید.«
مورد  در  میرزابیگی  محمد  سپید،  گزارش  به 
دغدغه های پرستاران در این روزها، گفت: »یکی 
از مهم ترین دغدغه های پرستاران و مردم تنیدگی 
دو بحران در هم است. بحران کمبود نیرو و کرونا. 
تعداد بستری شدگان رابطه مستقیمی با نیروهای 
پرستاری دارد. در بعضی از مناطق به ازای هر 

تخت در ۲۴ ساعت ۰.۵ نفر نیرو داریم در حالی که 
این پارامتر باید در کشورمان ۲.۵نفر باشد و در دنیا 
حداقل ۳ است. مهمترین بحث ما کمبود نیرو است 
و انتظار می رود قول هایی که آقای رئیس جمهور، 
وزیر بهداشت، سازمان برنامه و… در مورد استخدام ها 
می دهند عملی شود. اکنون ۳-۴ ماه گذشته است و 

با اعزام نیرو کارها را دنبال می کنیم.«
افزود: »بگذارید آماری بدهم؛ ما ۱۱۰  میرزابیگی 
هزار پرستار برای ۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی در 
کشور داریم که حدود ۰.۸نفر در ۲۴ ساعت است. 
این موضوع در حالی است که سالی ۱۰-۱۲ هزار 
نیروی فارغ التحصیل داریم. باید بگویم از ۱۱۰ هزار 
نفری که بیان کردم، ۷۰ هزار نفر با بیماران کرونایی 
کار کردند، ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر آنان در فاصله یکی 
دو هفته ای خانواده هایشان را ندیدند. عالوه بر این 
تعداد زیادی از آنان به کرونا مبتال شدند و عماًل از 

چرخه خدمت فاصله گرفتند. در همین جا از مردم 
خواهش دارم که به داد خودشان و کادر پرستاری 

برسند و رعایت کنند.«
وی با اشاره به طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
گفت: »دو نکته در مورد پرستاران وجود دارد، یکی 
کمبود نیروست و دیگری قوانین بر زمین مانده. جالب 
است که هر گروهی این مسئولیت را از دوش خود 
برمی دارد. اگر دولت می گوید که با این طرح موافق 
است باالخره باید امکانات و دستورالعمل های الزم 
را تدارک ببیند. بنده معتقدم که اجرای این طرح نیاز 
به بودجه زیادی ندارد. اگر وضع موجود را ساماندهی 
کنیم می توان تعرفه های پرستاری را اجرا کرد اما باید 
به عزمی چه در وزارتخانه و چه در مجلس برسیم. 
به نظرم کرونا درس خوبی در این زمینه به ما داد.« 
رئیس سازمان نظام پرستاری در مورد طرح قاصدک 
گفت: »طرح قاصدک یک روش پرداخت است و 

باعث شده است که ترکیبی از اضافه کار و کارانه 
با هم ادغام شود و با معوقات طوالنی مدت به 
پرستاران پرداخت شود. البته خوشبختانه وزارتخانه 
اعالم کرد که این طرح ملغی شده است. به نظرم با 
یک دستورالعمل تنها نمی توان کاری کرد و نیاز به 
پیگیری نظارتی برای اجرا هم است. نباید اینگونه 
باشد که آقای وزیر دستورالعملی را به دانشگاه ها 
ارسال کنند و سپس رئیس دانشگاه بگوید که دلم 
بخواهد اجرا می کنم و دلم نخواهد اجرا نمی کنم. در 
همین بحران کرونا پرستارانی را داشتیم که بهشان 
قول جذب داده شده بود اما زمانی که بحران فروکش 
کرد عذر او را خواستند. حتی بحث به قراردادهای 
۸۵ روزه کشیده شد که کاری خالف وجدان و 
قانون است.« به گزارش مهروی در پایان گفت: »از 
آقای وزیر و همه کسانی که در وزارتخانه مسئول 
هستند می خواهم خواهش کنم که هر بخشنامه ای 
که ابالغ می شود، پیوست نظارتی داشته باشد. آقای 
رئیس جمهور می فرمایند که ۱۰ هزار پرستار برای 
کرونا گرفتیم؛ کو؟ آقای وزیر می گویند اجازه بدهید 
بدون روند بروکراتیک و سقف گذاشتن ۸۵ روزه 
پرستار بگیریم که جاذبه داشته باشد و در بحران 
کرونا کار کند. حال یک رئیس دانشگاه باید در برابر 
حرف رئیس جمهور و وزیر بایستد و بعد از ۸۵ 
روز به پرستار بگوید خوش آمدید؟ به نظرم عالوه 
بر دستورالعمل ها باید پیوست های نظارتی قوی و 

پشت بند آن برخورد داشته باشیم.«

ماجرای اخراج پرستاران در دوران کرونا
خبـر

درخواست زالی برای تمدید 
مجوز طبابت پزشکان

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
خطاب  نامه ای  در  تهران  کالنشهر  در 
تهران  پزشکی  نظام  سازمان  رییس  به 
بزرگ، خواستار تمدید پروانه های طبابت 
پزشکان در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ شد. 

به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در 
بخشی از نامه علیرضا زالی خطاب به 

ظفرقندی آمده است:
کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  »با 
دوره  برگزاری  امکان  عدم  و  ویروس 
های آموزش مداوم از سوی آن سازمان 
جهت پزشکان، با توجه به فرا رسیدن 
برخی  طبابت  پروانه های  تمدید  زمان 
تمدید  به  است  خواهشمند  ایشان،  از 
زمانی  بازه  در  مجوز مشمولین مذکور 
را  مقتضی  اقدام  دستور   ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مبذول فرمایید.«
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متخصص بیماری های عفونی با اشاره به نقش ماسک در پیشگیری 
از بروز کرونا گفت: »۵۰ درصد جوانان از ماسک استفاده نمی کنند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران گفت: 

»آزیترومایسین در درمان کرونا هیچ تأثیری ندارد.«
محرز در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازگشت تعداد مبتالیان کرونا به 
روزهای اسفند ۹۸ گفت: »فرصت تست گرفتن ما بیشتر شده اما با 
توجه به بازگشایی مراکز عمومی در تمامی جهان و به تبع آن، ابتالی 
بیشتر مردم حتی خانواده ها به این بیماری افزایش داشته است. تنها و 
موثرترین راه پیشگیری از کرونا، استفاده از ماسک است و ماسک زدن 

باید اجباری شود.«  وی درباره زنجیره انتقال کرونا گفت: »جوان ها 
مهمترین حلقه اتصال و ابتال به کرونا هستند. تقریبا ۵۰ درصد جوانان 
از استفاده از ماسک خودداری می کنند و این امر خطرآفرین است. 
با عطسه و سرفه یک شخص حدود ۲۰۰ میلیون باکتری و ویروس 
منتقل می شود. درصورت استفاده نکردن از ماسک درصد ابتال به کرونا 
به حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد می رسد.« محرز افزود: »با استفاده دو طرف 
از ماسک درصد ابتال به شدت کاهش پیدا می کند. با توجه به عدم 
امکان قرنطینه وبسته شدن مراکز تجاری، تمامی کشورها استفاده از 
ماسک را اجباری کرده اند و موفق شده اند با این بیماری مبارزه کنند.« 

محرز با اشاره به اینکه کرونا یک ویروس است نه باکتری گفت: 
»داروی آزیترومایسین برای ازبین بردن باکتری ها استفاده می شود و 
هیچ تاثیری بر روند درمان کرونا ندارد.آزیترومایسین اثر ضد ویروسی 
ندارد و برای بعضی اشخاص مشکل قلبی ایجاد می کند و داروی 
کرونا نیست. درجهان همچنان دارویی برای کرونا کشف نشده است 
و از مردم درخواست می شود گول سوداگران و دالالن را نخورند.« 
محرز خاطر نشان کرد: »استفاده نکردن از ماسک می تواند منجر به ابتالی 
تقریبا ۴۰۰ نفر از طریق یک نفر به این بیماری شود؛ به خصوص در 
رستوران که مکان خطرناکی است. این ویروس همه ارگان های بدن 
را می تواند درگیر کند و عالئم مختلفی می تواند از خود نشان دهد.« 
به گزارش فارس وی افزود: »همچنین امکان ابتال دوباره شخصی که 

یک بار به این بیماری مبتال شده است وجود دارد.«

50 درصد جوانان از ماسک استفاده نمی کنند 
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رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور خبر داد خبـر

تدوین و ابالغ سند ملی سالمندی به زودی
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از 
نهایی شدن نسخه ویرایش شده سند ملی سالمندی 

پس از تایید سازمان برنامه و بودجه، خبر داد. 
به گزارش سپید، حسام  الدین عالمه درخصوص 
سند ملی سالمندی گفت: »سند ملی سالمندی که 
در سال 1398 تهیه شده، یک ویرایش آماری در 
برخی از بخش ها الزم داشت، چراکه بحث آماری 
آن، کاری تحقیقی بود؛ به همین منظور، این سند 
برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که منتظر 
تایید آن هستیم تا همراه با پیوست آن، که شامل 
راهکارها و سیاست  های اجرایی سند ملی است، 
به دستگاه  ها ابالغ شود. اما در این بازه زمانی، 
در حال تهیه دستورالعمل نگاشت نهادی حوزه 
سالمندی دستگاه  های عضو شورای ملی سالمندی 
هستیم، به این معنا که نقشه جامع مدیریت موضوع 
سالمندی در هر دستگاه، چه در بحث ساختاری و 
چه در حوزه برنامه  ریزی و چه در حوزه فرآیندها 
و پروتکل  های اجرایی و مسائل همکاری های بین 
 بخشی و چه در حوزه پایش و نظارت و بودجه 

و منابع انسانی و فیزیکی تهیه شود.«
وی افزود: »سرفصل ها در این نگاشت نهادی انجام 
شده و ما آماده ایم به محض اینکه سازمان برنامه 
و بودجه سند تاییدیه ابالغ را ارائه کرده و بودجه 
عملیاتی کردن سند را تخصیص دهد، این برنامه 

را اجرایی کرده و پیش ببریم.«
بر  ما  اینکه تمام تمرکز و توجه  بیان  با  عالمه 
این نکته است که نگاشت نهادی و تدوین این 
برنامه  ریزی عملیاتی مبتنی بر سند ملی در فضای 

تحت وب و به صورت برخط انجام شود تا ماندگار 
شده و قابلیت مقایسه و جستجو هم داشته باشد، 
درخصوص سالمندآزاری، ادامه داد: »سالمند آزاری 
در حقیقت مجموعه ای از اجزایی است که حقوق 
یک سالمند را به نوعی زیر پا گذاشته و پایمال 
می  کند و باعث صدمه و کاهش کارآمدی و انزوا 
و احساس رنج و معضل در فرد سالمند می شود.«
کشور  سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رییس 
افراد  اجتماعی  ارتباطات  حال،  هر  »به   افزود: 
کوچک  تر  سالمندی،  مرحله  به  ورود  با  مسن 
دوستانشان محدودتر و دسترسی شان به اطالعات 
کمتر شده و قدرت انطباق آنها با مسائل و توان 

اقتصادی شان نیز کاهش پیدا می  کند و همین 
موضوع باعث می  شود که سالمندان آسیب  پذیرتر 
شوند. از طرف دیگر، به غیر از سالمند آزاری، که 
بخشی از آن در فضاهای تبلیغی و فرهنگی، که 
برای سالمندان تهیه می شود یا موارد حقوقی و 
بیرون از سطح خانواده، عمده موارد سالمند آزاری 
در افراد نزدیک به سالمندان صورت می گیرد. 
این افراد می  توانند اعضای خانواده و یا مراقبین 
سالمند باشند و یا افرادی که به نوعی ارتباط 

نزدیک با سالمند دارند.«
مقوله  در  بخواهیم  »چنانچه  داد:  ادامه  عالمه 
انجام  صحیح  و  مؤثر  مداخله ای  سالمندآزاری 

دهیم، در کنار حساس  سازی سالمند و جامعه 
اطالع  اینکه  برای  سالمند  به  رسانی  اطالع   و 
یابد که موارد سالمند آزاری چیست و در مواقع 
سالمند آزاری چه اقدامی و مشاوره ای باید انجام 
شود، باید آموزش  های الزم را به مراقبین سالمند 
و به اعضای خانواده ای که از سالمند نگهداری 
می کنند، ارائه دهیم؛ در غیر این  صورت، با این 
حساس  سازی، باعث افزایش تنش بین سالمند 
و اعضای خانواده  اش و یا در حقیقت مراقبین 

سالمند می  شویم.«
به گزارش وبدا وی افزود: »باید توجه کنیم که 
باید به این موضوع، نگاهی معتدل و همه  جانبه 
داشته باشیم و در این راستا نیز باید مهارت  های 
ارتباطی سالمند را ارتقا دهیم تا بتواند در مقابله 
با مقوله سالمند آزاری، مدیریت صحیحی داشته 
باشد. برای مثال، در مبحث های حقوقی و مالی 
سالمندان فرآیندهایی را تعریف کنیم که به  عنوان 
نمونه، مشاوره حقوقی برای کلیه تعامالت مالی 
سالمندان اجباری شود، تا کسی نتواند سالمند 
را فریب داده و موجب آزار مالی او شود؛ یا 
در مورد استفاده از درآمد ماهیانه سالمندان اگر 
جایی به وکالت قانونی نیاز است، وکیل قانونی 
خانواده بر این موضوع نظارت کند و اگر موارد 
اختالفی وجود دارد، شورای حل اختالف ورود 
پیدا کند. با این نگاه، قطعًا باید تصویب لوایح 
حقوقی، ورود سمن  ها و فعال شدن آنها و دیده 
شدن مراکز مشاوره  ای در بحث سالمند آزاری 

عملیاتی شود.«

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »۵۰ درصد اهدا کنندگان 
خون در کشور بین 31 تا 4۵ سالگی، ۲4 درصد بین سنین 46 تا 
6۰ سالگی، سه درصد بین 18تا ۲۰ سالگی و ۲3 درصد بین ۲1 

تا 3۰ سالگی هستند.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»34 درصد از خون های اهدایی کشور O مثبت و فقط یک درصد 

از خون های اهدایی دارای گروه AB منفی قرار دارد.«
وی ادامه داد: »در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۵6۲ هزار نفر برای 
برای اهدای خون به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردند 
که 118 هزار و 1۰۰ نفر از آنها از اهدای خون معاف شدند و 444 

هزار واحد خون کامل از اهدا کنندگان دریافت شد.«
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »در سه ماهه ابتدایی امسال 
۷۵۵ هزار و 3۷8 واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز 
فشرده، پالکت، و پالسما در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور 
توزیع شد که نزدیک به ۲1 درصد آن در بیمارستان های استان 
تهران به مصرف رسید.« وی افزود: »طی سه ماه اول امسال 6۷ 
هزار و 399 نفر از اهدا کنندگان برای اولین بار به مراکز انتقال 
خون مراجعه کردند و در این سه ماه ۲۲ هزار و 8۰۷ نفر از بانوان 
خون خود را اهدا کردند که بر این اساس شاخص اهدای بانوان 
به ۵.۲ درصد رسید.« حاجی بیگی خاطر نشان کرد: »در این سه ماه 
بانوان استان های خراسان جنوبی 8.9درصد، سیستان و بلوچستان 

با 8.6دهم درصد و بانوان خراسان شمالی با هشت درصد بیش 
از سایر استان ها از اهدای خون استقبال کردند.« وی ادامه داد: »این 
گزارش حاکیست شاخص اهدای خون بانوان در این سه ماه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت و از 4.1 درصد 
در سال 98 به ۵.۲ درصد در سه ماهه اول سال 99 رسیده است.«

سخنگوی سازمان انتقال خون افزود: »در همین مدت شاخص 
اهدای مستمر)با سابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال( کشور 
نیز ۵6.6 درصد بود و استان های سمنان با ۷۵ درصد، همدان با 
۷۰ درصد و یزد با 66 درصد بیشترین میزان اهدای خون مستمر 

را در کشور داشتند.«
وی خاطر نشان کرد: »طی سه ماه نخست سال جاری استان های 

قم، البرز، تهران و مرکزی بیشترین مشارکت را در شبکه ملی خون 
رسانی کشور )ارسال خون به سایر استان های نیازمند به خون در 
کشور( داشتند و در این مدت  در استان های خراسان شمالی و 
بوشهر شاهد رشد اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم 
و اهدای مستمر در استان های گیالن با 1۰ درصد رشد و آذربایجان 
شرقی با 4 درصد با رشد رو به رو بود.« حاجی بیگی گفت: »در 
حالیکه امروز ۷۰ کشور به اهدای خون پولی و جایگزین وابسته 
هستند، ایران از سال ۲۰۰۷ به اهدای خون 1۰۰ درصد داوطلبانه 
دست یافت و نخستین 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 است و امروز عدالت در کیفیت و کمیت تامین 
خون و فرآورده های آن را در کشور شاهد هستیم، به طوری که 
کیفیت خون های اهدایی در تهران هیچ تفاوتی با دورافتاده ترین 
نقاط کشور ندارد.« سخنگوی سازمان انتقال 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.«

نیمی از اهدا کنندگان خون ۳۱ تا ۴۵ ساله هستند
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کدام داروها از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شدند؟
نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی با اشاره به کاهش سهمیه ارزی وزارت 
بهداشت در حوزه دریافت ارز دولتی برای دارو، 
گفت: »بر همین اساس طبق رایزنی هایی که سازمان 
غذا و دارو انجام داد که با سندیکا هم این رایزنی ها 
انجام شد، به این جمع بندی رسیدند که ارز مواد 
جانبی و بسته بندی، داروهای OTC و مکمل ها و 
برخی از داروهای تحت لیسانس که مشابه تولید 
داخلی آن ها وجود دارد، به سمت ارز نیمایی رود.« 
به گزارش سپید، عباس کبریایی زاده در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به حذف ارز دولتی از داروهای 
OTC یا بدون نسخه، گفت: »در کل اینکه در 
حال حاضر یک ارز 4۲۰۰ تومانی داریم و یک 
ارز نیمایی، اصال چیز خوبی نیست. یعنی دو 
نرخی یا چند نرخی بودن ارز، هم کارآمدی را 
کاهش داده و هم فساد ایجاد می کند و ناخودآگاه 

بهره وری سازمانی را کاهش می دهد.«
وی افزود: »بنابراین وجود ارز چند نرخی در 
اقتصاد یک کشور، مساله خوبی نیست. از طرفی 
امسال سهمیه ارزی وزارت بهداشت در حوزه ارز 
4۲۰۰ تومانی مجموعا در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی نزدیک به یک میلیارد دالر کاهش پیدا 
کرده است؛ به طوری که در سال گذشته این 
به  امسال  که  بود  دالر  باالی3.5میلیارد  سهمیه 
۲.5 میلیارد دالر رسیده است. حال این موضوع 
باعث می شود که وزارت بهداشت نتواند ارز 4۲۰۰ 
تومانی را به برخی از اقالم و کاالها ارائه دهد.« 
کبریایی زاده ادامه داد: »بنابراین طبق رایزنی هایی 
که سازمان غذا و دارو انجام داد که با سندیکا 
هم این رایزنی ها انجام شد، به این جمع بندی 
رسیدند که ارز مواد جانبی و بسته بندی، داروهای 
تحت  داروهای  از  برخی  و  مکمل ها  و   OTC
لیسانس که مشابه تولید داخلی آن ها وجود دارد، 

به سمت ارز نیمایی رود. البته طبیعی است که با 
چند برابر شدن نرخ ارز، قیمت این داروها هم 
افزایش می یابد، اما باید توجه کرد که داروهایی 
مانند OTC فرآورده هایی هستند که به صورت 
مستمر مصرف نمی شوند و آنطور نیست که در 
هزینه های روزانه افراد تاثیر مستمر داشته باشند. 
بلکه به دفعات ممکن است استفاده شوند و تاثیرشان 
در هزینه های جاری زندگی ممکن است که آنقدر 
پر اهمیت نباشد. به هر حال قیمت این داروها باال 
خواهد رفت، اما به نظر من این موضوع، مصرف 

این داروها را منطقی تر می کند.«
وی با اشاره به احتمال افزایش قیمت داروهایی که 
مواد جانبی و بسته بندی هایشان نیز در چارچوب 
ارز نیمایی قرار می گیرند، گفت: »این افزایش 
قیمت آنقدر زیاد نخواهد بود و همان افزایش 

۲۰ تا 3۰ درصدی ساالنه این موارد را پوشش 
می دهد و همان افزایش قیمت معمول ساالنه را 
شامل می شوند. زیرا سهم مواد جانبی و بسته بندی 
در اغلب داروها آنقدر زیاد نخواهد بود، اما در 
برخی اقالم که مواد جانبی و بسته بندی هایشان، 
تاثیر زیادی در افزایش قیمت تمام شده آن ها 
دارد، مانند شربت ها و... ممکن است با افزایش 

قیمت مواجه شوند.«
کبریایی زاده گفت: »در این زمینه ما به سازمان 
غذا و دارو پیشنهاد داده بودیم که با این اتفاق 
برای داروهای بیماری های مزمن، سهم بیمه از 
۷۰ درصد به 85 الی 9۰ درصد افزایش یابد. حال 
باید ببینیم که آیای شورای عالی بیمه اعتبارات این 
اقدام را دارد یا خیر. اگر این اقدام انجام شود، به 

نفع بیماران خواهد بود.«

درباره  از صحبت هایش  دیگری  در بخش  وی 
افزایش قیمت دارو در سال 1399، گفت: »ما 
یکسری پیشنهادات به سازمان غذا و دارو ارائه 
دادیم که کمیسیون قیمت آن ها را مورد به مورد 
بررسی می کنند. حال ممکن است برخی داروها 
اصال افزایش قیمت نداشته باشند. حال ممکن 
است قیمت برخی داروها 1۰ تا 15 درصد افزایش 
یابد و برخی داروها بیش از این افزایش قیمت 
داشته باشند. البته قطعا برآوردی وجود دارد، اما 
باید مورد به مورد اقالم دارویی بررسی شوند.«

وی درباره وضعیت قیمت گذاری داروهای او تی 
سی نیز گفت: »اقدامات مربوط به قیمت گذاری 
داروهای OTC در سندیکا انجام می شود، اما 
بهداشت  وزارت  قانونی  کمیسیون  در  نهایتا 

مصوب می شود.«

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن 
محکوم کردن اعمال هر گونه خشونت علیه جامعه پزشکی و 
کادر درمانی و تاکید بر اینکه مجلس مقابل این گونه اقدامات 
خواهیم ایستاد از مسئوالن مربوطه رسیدگی کننده خواست تا با 

ضاربان مدافعان سالمت به طور جدی برخورد کنند. 
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت  وگو با خانه ملت، در مورد 
عدم امنیت جانی پزشکان حین ارائه خدمات در مراکز درمانی که 
در حادثه حمله به پزشک پیرانشهری به اوج خود رسید، گفت: 
»ما در وهله اول اعمال هر گونه خشونت علیه جامعه پزشکی 
و کادر درمانی را محکوم می کنیم و در مقابل آن هم خواهیم 
ایستاد، اما برای ممانعت از تکرار این قبیل حوادث الزم است 
به طور جدی برنامه ریزی شود، چرا که امروز این اتفاق برای 
یکی از پزشکان افتاده است و اگر ریشه یابی نشود ممکن است 
در آینده برای کارکنان سایر مشاغل هم اتفاق بیفتد، کمااینکه 
در گذشته حتی دفتر یکی از شهرداران را هم به آتش کشیدند.«  

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: »موضوع مهم این است که این حادثه باید از 
این نظر مورد بررسی قرار گیرد که چه عواملی باعث پایین آمدن 
آستانه تحمل مردم شده است که با بروز کوچکترین مشکلی، 

دست به کاری می زنند که پشیمانی به همراه دارد.«

وی تصریح کرد: »البته اعمال خشونت نیازمند برخورد جدی 
مسئوالن مربوطه رسیدگی کننده است و بروز آن در مراکز درمانی 
علیه افرادی که با تمام توان به ارائه خدمات به مردم می پردازند 

به هیچ وجه توجیه کردنی نیست.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: »بی تردید 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به این موضوع ورود پیدا 
خواهد کرد و مواردی را در حوزه رعایت اخالق در مراکز درمانی 
در قالب پیشنهاد ارائه خواهیم داد تا هم بتوانیم کادر درمانی به 
ویژه پزشکان را به جایگاه درخوری که دارند برگردانیم و هم 

امنیت جانی آنها را تامین کنیم.« 
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، یادآور شد: »البته کمیسیون اجتماعی هم باید از بُعد 
اجتماعی به این موضوع بپردازد که به چه صورت باید برنامه ریزی 
کنیم تا آرامش به جامعه بازگردد تا مردم با بروز هر اتفاق ساده ای 

دست به رفتارهای خشونت آمیز نزنند.«

فتحی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به ضرب و شتم متخصص بیهوشی توسط همراهان بیمار درپیرانشهر: 

مجلسمقابلاعمالهرگونهخشونتعلیهجامعهپزشکیمیایستد
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موارد شدید کووید ۱۹ مشکالت مغزی و روانی به همراه دارد
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، بیماران مبتال به موارد شدید 
کووید-۱۹ در معرض خطر ابتال به انواع عوارض مغزی از سکته 

مغزی گرفته تا مشکالت روانی هستند. 
 The Lancet Psychiatry  به گزارش سپید، این مطالعه که در مجله
منتشر شده است، نشان می دهد که موارد شدید بیماری کرونا می تواند 

به آسیب مغزی و مشکالت روانی در بیمار منجر شود.  
»بندیکت مایکل«، نویسنده اصلی این مطالعه از »انستیتوی عفونت و 
بهداشت جهانی« در دانشگاه لیورپول در انگلیس گفت: »گزارش های 
زیادی از ارتباط میان عفونت کووید-۱۹ و ابتالی احتمالی به عوارض 
عصبی یا روانی وجود دارد اما تاکنون این موارد معموالً به مطالعه 

روی ۱۰ یا شمار کمتری بیمار محدود بوده است.«
این مطالعه که اولین تحقیق در سطح ملی توصیف می شود، به بررسی 
عوارض عصبی ناشی از آلوده شدن با ویروس جدید کرونا پرداخته 
و طی آن ۱۲۵ بیمار مبتال به کووید-۱۹ را که در ماه آوریل در 

بیمارستان های انگلیس بستری بودند، بررسی کرده است.   
محققان در این مطالعه متوجه شدند که سکته مغزی شایع ترین عارضه 
مغزی است که در این بیماران دیده می شود؛ به طوری که این عارضه 
در ۷۷ نفر از این بیماران مشاهده شد.  از ۷۷ بیماری که به سکته مغزی 
مبتال شدند، در ۵۷ مورد سکته مغزی ناشی از بروز یک لخته خونی 
در مغز، در ۹ مورد به دلیل خونریزی مغزی و در یک مورد به دلیل 
التهاب رگ های خونی مغز بود. همچنین بیشتر بیمارانی که به سکته 

مغزی مبتال شدند، بیشتر از ۶۰ سال سن داشتند. 

اختالل  دچار  نیز  بیمار   ۳۹ که  داد  نشان  همچنین  مطالعه  این 
حواس یا تغییرات رفتاری شدند که نشان دهنده یک تغییر در 
وضعیت روانی آنها بود. به گفته محققان،  از این ۳۹ بیمار، ۹ 
نفر یک نوع اختالل مغزی )انسفالوپاتی(، هفت نفر التهاب مغز 
این  بر  اعتقاد  نفر مشکالت روانی داشتند.   )انسفالیت( و ۲۳ 

بود که ۹۲ درصد از تشخیص وضعیت های روانی جدید است. 
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس محققان اظهار داشتند که نتایج 
این مطالعه می تواند زمینه را برای انجام مطالعات بیشتر در خصوص 
عوارض عصبی بیماری کووید-۱۹ و نیز ابداع درمان هایی برای این 

وضعیت ها فراهم کند.ایرنا

خبـر
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روز شنبه آفریقای جنوبی ۷۲۱۰ مورد جدید ابتال به کووید-۱۹ 
را طی ۲4 ساعت گزارش داد که باالترین رقم افزایش روزانه در 
این کشور از زمان شیوع این بیماری در اوایل ماه مارس است. 
به گزارش سپید، وزارت بهداشت آفریقای جنوبی در گزارش 
روزانه خود اعالم کرد با احتساب موارد جدید، شمار موارد 
تایید شده ابتال به بیماری کووید-۱۹ در این کشور تاکنون به 

۱۳۱ هزار و 8۰۰ نفر رسیده است. 
به گفته این وزارتخانه همچنین طی ۲4 ساعت اخیر در آفریقای 
جنوبی ۷۳ مرگ جدید ناشی از کرونا ثبت شده و شمار کل 
قربانیان این بیماری را در کشور به ۲4۱۳ نفر رسانده است. 
استان کیپ غربی با ۵۹ هزار و ۳۱۵ مورد ابتال مرکز شیوع 
کرونا در آفریقای جنوبی بوده و پس از آن استان های گائوتنگ 
با ۳4 هزار و ۲8۵ مورد و کیپ شرقی با ۲۳ هزار و ۶۵8 مورد 

ابتال به کرونا، قرار گرفته اند. طبق اعالم وزارت آموزش و 
پرورش آفریقای جنوبی، ۷۰۰ مدرسه در سراسر این کشور 
ابتالی  پی  در  و  کرونا  با شیوع  مقابله  مراحل  از  برخی  در 
چند تن از معلمان و دانش آموزان مجبور به تعطیلی شدند. 

این در حالی است که در تاریخ هشتم ژوئن پس از بازگشایی 
مرحله ای اماکن عمومی، مدارس برای دانش آموزان کالس 

هفتم و دوازدهم بازگشایی شده بود. 
بر اساس گفته های مقامات وزارت آموزش و پرورش آفریقای 
جنوبی، تست کرونای بیش از ۵۲۰ دانش آموز و ۱۱۶۹ نفر 
از کارکنان مدارس از زمان بازگشایی مدارس از سه هفته قبل 
مثبت اعالم شده و هم چنین استان کیپ شرقی با ۲۷۰ دانش 
آموز مبتال به کرونا، بیشترین شمار ابتالی دانش آموزان به این 

بیماری را در کشور به خود اختصاص داده است. 
درخواست های  رغم  به  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  بر  بنا 
فزاینده دولت برای لغو برنامه بازگشایی مدارس، وزیر آموزش 
و پرورش آفریقای جنوبی اعالم کرده که مدارس طبق برنامه 

بازگشایی برنامه خود را آغاز خواهند کرد.ایسنا

رکورد موارد روزانه ابتال به کرونا در آفریقای جنوبی

با شناسایی خوشه های جدید انتقال کروناویروس و به منظور مقابله 
با شیوع بیشتر این ویروس، حدود نیم میلیون نفر در شهر پکن و 

استان همسایه آن با محدودیت های تردد روبرو شدند. 
به گزارش سپید، مقامات چین از اعمال محدودیت های تردد در 
پایتخت این کشور خبر دادند که بر اساس آن، حدود نیم میلیون نفر 
از سکنه شهر پکن و استان همسایه آن به منظور مهار خوشه های 

جدید انتقال کروناویروس قرنطینه شدند. 
پس از آنکه شیوع کروناویروس در چین تا حدود بسیار زیادی 
تحت کنترل درآمد اخیرا مواردی از ابتال به بیماری کووید-۱۹ در 

پکن و استان »هبئی« شناسایی شده است. 

مقامات حوزه سالمت در چین روز یک شنبه اعالم کردند: »شهر 
»آنشین« در استان هبئی که حدود ۱۵۰ کیلومتری پکن قرار دارد 

به طور کامل بسته شده و تحت کنترل درخواهد آمد.«
چنین اقدامات و محدودیت های شدید پیش از این در شهر »ووهان«، 

کانون اولیه همه گیری بیماری کووید-۱۹ اعمال شده بود.
اکنون، تنها یک عضو از هر خانواده اجازه خواهد داشت برای 
یکبار در روز به منظور خرید مایحتاج و دارو از خانه خارج شود. 
به گزارش مدیکال اکسپرس، شناسایی موارد جدید ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ در پکن نگرانی هایی را از شیوع مجدد کروناویروس 
گسترده تست تشخیص کرونا از شهروندان اقدام کنند.ایسنادر چین به همراه داشت و موجب شد مقامات این شهر به انجام 

بازگشت محدودیت های کرونایی به برخی مناطق چین
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عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: 
»نگرانی هایی درباره اثر ویروس کرونا بر توان باروری 
مردان و همچنین درمان ناباروری در دوران شیوع کرونا 
وجود دارد. در خصوص عوارض ابتال به کووید-19 بر 
سیستم تناسلی مردان باید گفت که هنوز مطالعات کافی 
و کامل در این زمینه وجود ندارد و تا کنون تنها چند 

مطالعه محدود و با نتایج متناقض منتشر شده است.«
به گزارش سپید، در گذشته تصور می شد که ناباروری 
یک مشکل زنانه است و همه درمان ها بر زنان متمرکز 
بود، اما پیشرفت علوم تولیدمثلی نشان داد که علل مردانه 
نیز همانند علل زنانه در ناباروری نقش دارند. آمارهای 
اخیر نشان می دهد که سهم علل مردانه در بروز ناباروری 

به اندازه علل زنانه و حتی بیشتر از آن است. 
ناصر امیرجنتی، جراح و متخصص اورولوژی و ناباروری 
مردان و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، 
درباره شیوع ناباروری مردان گفت: »متأسفانه ناباروری 
با علل مردانه در جهان و ایران افزایش یافته است، به 
نحوی که شیوع ناباروری در مردان سنین 18 تا 3۵ سال 
از شیوع دیابت در این جمعیت بیشتر است. از یک سو، 
سبک زندگی معاصر خطر بروز ناباروری را افزایش 
می دهد و از دیگر سو، سن ازدواج و سن فرزندآوری 
نیز افزایش یافته است. تأثیر افزایش سن بر کاهش توان 
باروری فقط مختص خانم ها نیست. در آقایان نیز پس 
از 4۰ سالگی کمیت و کیفیت اسپرم کاهش پیدا می کند 
و خطر بروز ناهنجاری در جنین افزایش می یابد. بنابراین 
به رغم مشکالت اقتصادی، توصیه می کنیم که جوانان 

ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر نیندازند.« 
این متخصص اورولوژی علل ناباروری مردان را به دو 
دسته پیش از بلوغ و پس از بلوغ تقسیم و بیان کرد: 
»ناباروری مردان علل متعددی دارد که از بدو تولد تا 
زمان فرزندآوری ممکن است سیستم تولیدمثل مردان 
را تحت تأثیر قرار دهد. در سنین پیش از بلوغ، ممکن 
است کودک دچار بیماری شود یا تحت درمان دارویی 
یا جراحی خاصی قرار بگیرد که بر توان باروری اش 
تأثیر بگذارد و یا ممکن است دچار وضعیتی شود که 
به طور مستقیم دستگاه تناسلی او را درگیر کند، مثل بیضه 
نزول نکرده یا چرخش بیضه. پس از بلوغ، علل تغییر می کند 
و عفونت در صدر فهرست علل مردانه ناباروری قرار 
می گیرد. عفونت های منتقله از راه جنسی، مثل کالمیدیا، 
از جمله علل اصلی ناباروری مردان  هستند. این عفونت ها 
ممکن است هیچ عالمتی نداشته باشند و تشخیص داده 
نشوند و در نهایت با عارضه ناباروری بروز پیدا کنند.«

امیرجنتی در ادامه افزود: »به جزعلل پیش گفته که علت 
مستقیم هستند، یک سری عوامل هم وجود دارند که علت 
مستقیم ناباروری نیستند، اما بر توان باروری  اثرگذارند. 
عواملی مانند آلودگی های محیطی، امواج الکترومغناطیسی، 
تغذیه نامناسب، استرس، مصرف دخانیات و در مجموع، 
سبک زندگی نامناسب از جمله عوامل کاهش دهنده توان 
باروری هستند.« عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا مهم ترین ابزار تشخیص ناباروری را آزمایش اسپرم 
دانست و گفت: »در ارزیابی وضعیت باروری آقایان حتما 
باید آزمایش آنالیز مایع منی یا اسپرموگرام انجام شود. اما 
بسیار مهم است که این آزمایش در آزمایشگاه های مراکز 
درمان ناباروری انجام شود، نه آزمایشگاه های عمومی. زیرا 
در مراکز درمان ناباروری، از متدهای ویژه و تخصصی و 
پرسنل آموزش دیده برای بررسی نمونه استفاده می شود. 
برای دادن نمونه نیز آقا باید شب قبل خواب و استراحت 
کافی داشته باشد، صبح صبحانه کامل بخورد و از دو تا 

سه روز قبل از نمونه گیری انزال نداشته باشد.«
آزمایش  در  اسپرم  شاخص های  درباره  امیرجنتی 
اسپرم  تعداد  شاخص ها  از  »یکی  گفت:  اسپرموگرام 

است که باید بیش از 1۵ میلیون در هر واحد یا ضریب 
آن در کل حجم مایع، بیش از 39 میلیون باشد. اسپرم های 
متحرک یا فعال یا دارای جهش رو به جلو باید بیش از 
3۰ درصد باشد. همچنین، مورفولوژی یا شکل مناسب 
اسپرم باید حداقل 4 درصد باشد. شاخص های دیگر 
همچون ویسکوزیته و PH مایع منی چندان تعیین کننده 
نیستند، زیرا این شاخص ها با محیط واژن خود را تطبیق 
می دهند. در سال های اخیر شاخص های دیگری همچون 
شکست کروموزومی اسپرم یا dfi نیز به آزمایش اسپرم اضافه 
شده اند.« این متخصص اورولوژی در ادامه خاطرنشان 
کرد: »اگرچه آزمایش اسپرم ابزار تشخیصی بسیار مهمی 
است، اما نباید فقط بر اساس یک آزمایش قضاوت کنیم. 
گرفتن شرح حال مناسب، معاینه بالینی نیز بسیار مهم است 
و در اغلب موارد نیز الزم است آزمایش تکرار شود. زیرا 
شاخص های اسپرم در گذر زمان متغیرند و در واقع یک 

نمودار سینوسی دارند.«
مدیر گروه مردان کلینیک ناباروری مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا درباره واریکوسل، به عنوان یکی از علل شایع 
ناباروری مردان، توضیح داد: »واریکوسل یک بیماری 
عروقی بیضه است. در این بیماری سیاهرگ های بیضه 
جدار ضعیفی دارند و به تدریج پر پیچ و خم و گشاد 
می شوند. واریکوسل یک مشکل مادرزادی است و این 
تصور که برخی مشاغل خاص یا برداشتن وزنه های 
سنگین باعث بروز واریکوسل می شود، اشتباه است. این 
وضعیت ها تنها ممکن است بروز واریکوسل را تسریع 
کنند. واریکوسل در اغلب موارد بیضه سمت چپ را 
درگیر می کند و ممکن است باعث بروز درد و تورم 
شود. البته ممکن است هیچ عالمتی هم نداشته باشد 
و ناباروری باعث شود این مشکل تشخیص داده شود. 
تشخیص واریکوسل با معاینه بالینی و در مواردی نیز 

با سونوگرافی است و درجات خفیف تا شدید دارد.«
امیرجنتی نسبت به بروز واریکوسل در نوجوانان هشدار 
داد و گفت: »گاهی واریکوسل در سنین دبیرستان بروز 
پیدا می کند و والدین باید نسبت به این موضوع هوشیار 
باشند و اگر نوجوان عالئم یا احساس ناراحتی در بیضه 
داشت، باید حتماً توسط متخصص اورولوژی ویزیت و 
معاینه شود. زیرا اگر به موقع درمان نشود، در درازمدت 
می تواند باعث آتروفی یا تحلیل رفتن بافت بیضه شود و 
همه شاخص های اسپرم و در نتیجه توان باروری فرد را 
دچار اختالل کند.« این متخصص اورولوژی درباره درمان 
واریکوسل، توضیح داد: »در مواردی که واریکوسل باعث 
اختالل در شاخص های اسپرم شود، درمان آن جراحی 
است. این جراحی به صورت سرپایی انجام می شود و 
در مرکز درمان ناباروری ابن سینا با پیشرفته ترین روش، 
یعنی جراحی میکروسکوپی یا میکروسرجری، ترمیم 
واریکوسل صورت می گیرد. اگر تنها علت ناباروری 

واریکوسل باشد و علل دیگری وجود نداشته باشد، در 
۷۰ تا 8۰ درصد موارد پس از جراحی آزمایش اسپرم 
بهبود می یابد. البته پس از جراحی شانس بارداری طبیعی 
حدود پنجاه درصد است. معموالً ما 3 ماه پس از جراحی 
آزمایش را تکرار می کنیم تا اثر جراحی بر شاخص های 
اسپرم را بررسی کنیم. البته در منابع، 9 ماه تا یک سال 
انتظار هم ذکر شده است که تصمیم گیری در این خصوص 
به شرایط زن و شوهر بستگی دارد. اگر پس از طی این 
مدت بارداری طبیعی هم رخ ندهد، این جراحی باعث 
می شود از روش های سبک تر کمک باروری، مانند آی 

یو آی برای آنها استفاده کنیم.«
وی درباره آزواسپرمی و انواع و علل آن گفت: »آزواسپرمی 
یعنی نبود اسپرم در نمونه مایع منی. حدود 1 درصد مردان 
در سنین باروری دچار آزواسپرمی هستند و بیش از 1۰ 
درصد مردان نابارور به آزواسپرمی مبتالیند. آزواسپرمی 
به دو دسته انسدادی و غیرانسدادی تقسیم می شود و 
تشخیص قطعی آن با انجام بیوپسی بیضه امکان پذیر است، 
اگرچه دیگر اقدامات تشخیصی مثل معاینه و آزمایشات 
هورمونی نیز کمک کننده است. در آزواسپرمی انسدادی، 
وقتی بیوپسی بیضه انجام می شود، نمونه پر از اسپرم 
است و می توان درمان های کمک باروری را پیش برد. در 
آزواسپرمی غیرانسدادی به ندرت در بیوپسی بیضه اسپرم 
یافت می شود. اگرچه امروز با انجام عمل میکروتسه که 
روشی بسیار دقیق و ظریف است، معموالً می توانیم اسپرم 
برای میکرواینجکشن پیدا کنیم.« امیرجنتی افزود: »اگر در 
موارد آزواسپرمی غیرانسدادی حتی با میکروسکوپ هم 
اسپرم برای انجام میکرواینجکشن یافت نشود و علت 
هورمونی هم وجود نداشته باشد، تنها راه ممکن استفاده از 
درمان جایگزین اهدای جنین است. البته پژوهش هایی برای 
درمان آزواسپرمی از طریق پیوند سلول های اسپرم ساز در 
حال انجام است، اما هنوز به مرحله کاربرد بالینی نرسیده اند.«

این متخصص اورولوژی درباره مشکل کم تحرکی اسپرم 
در مردان، گفت: »کم تحرکی اسپرم یک عالمت است، 
تشخیص نیست و باید زمینه بروز این عالمت مشخص 
شود. زمینه هایی مثل واریکوسل، مصرف برخی داروها، 
سبک زندگی ناسالم، برخی مشاغل و مصرف دخانیات 
زمینه هایی است که ممکن است باعث بروز این اختالل 
شود. اگر علت تشخیص داده شد، درمان آغاز می شود. 
اما در برخی موارد به تشخیص خاصی نمی رسیم. در 
مجموع، درمان دارویی یکی از گزینه های درمانی است 
که حداقل برای مدت 3 ماه بر اساس شرایط هر فرد 
تجویز می کنیم. البته، پیش آگهی درمان دارویی در ناباروری 
مردان متوسط است و داروها حداکثر ۲۵ تا 3۰ درصد 
اثربخشی دارند.« وی در ادامه اثربخشی تغذیه را نیز در 
محدوده سالمت عمومی دانست و افزود: »توصیه های 
تغذیه ای ما همان توصیه های سالمت عمومی است، 

یعنی مصرف میوه ها و سبزیجات تازه، پرهیز از مصرف 
غذاهای آماده، فست فودها و غذاهای کنسروی، پرهیز از 
مصرف غذاهای چرب و جایگزین کردن نوشابه با دوغ. 
اما اینکه بگوییم مصرف غذاهای با طبع گرم یا سرد مؤثر 
است، خیر، اینطور نیست و این عوامل تأثیر چندانی بر 

باروری مردان ندارد.«
وی درباره نقش مردان در سقط مکرر، گفت: »نقش 
فاکتورهای مردانه در بروز سقط مکرر کاماًل شناخته شده 
است. در برخی موارد، به عللی همچون علل کروموزومی، 
سقط مکرر علت کاماًل مردانه دارد. اما در برخی موارد 
علت سقط زنانه است، اما اختالالتی نیز در وضعیت 
اسپرم وجود دارد که باید حتماً برطرف شود، یعنی توان 
باروری آقا به بیشترین حد برسد تا درمان سقط مکرر هم 
به بهینه ترین حالت برسد. به همین دلیل است که ما تأکید 
می کنیم در درمان سقط مکرر نیز، همانند درمان ناباروری، 

زن و مرد باید با هم مراجعه کنند و بررسی شوند.« 
امیرجنتی درباره تأثیر سندرم کالین فلتر بر قدرت باروری 
مردان، گفت: »کالین فلتر یک بیماری ژنتیکی است که 
در آن اندام های تناسلی درگیر می شوند، بیضه ها رشد 
نمی کنند و حتی سیر عقب گرد دارند، یعنی کوچک و 
سفت می شوند. اگر مبتالیان به این سندرم در سنین ۲۰ تا 
۲4 سالگی مراجعه کنند، معموالً در نمونه اسپرم دارند و 
می توان آن را فریز کرد یا برایشان میکرواینجکشن انجام 
داد. اما پس از این سنین و هرچه به 3۰ سالگی نزدیک تر 
شوند، شانس به دست آمدن اسپرم کمتر می شود. اما در 
مجموع به طور بالقوه احتمال بچه دار شدن در مبتالیان 
به کالین فلتر وجود دارد و فرزندان این افراد هم اغلب 
سالم هستند. بنابراین بهتر است مبتالیان به این سندرم 

زودتر برای درمان اقدام کنند.«
این متخصص اورولوژی درباره اثر روش هایی چون 
مطابق  »ما  گفت:  ناباروری،  درمان  بر  سوزنی  طب 
گایدالین های روزآمد و معتبر جهانی عمل می کنیم و 
در این گایدالین ها چنین روش هایی جزو خط اصلی 
درمان نیستند، اما می توانند به عنوان طب مکمل در کنار 
درمان اصلی قرار بگیرند. زوج های نابارور باید بدانند که 
نباید چنین درمان هایی را جایگزین درمان اصلی کنند، 
چون باعث اتالف وقت و هزینه و زمان طالیی درمان 
می شود. اگر زوج زمان کافی داشته باشند، یعنی خانم و 
آقا در سنین پرخطر نباشند، می توانند با نظر پزشک شان 
درمان های مکمل را هم امتحان کنند.« وی خاطرنشان کرد: 
»نگرانی هایی درباره اثر  ویروس کرونا بر توان باروری 
مردان و همچنین درمان ناباروری در دوران شیوع کرونا 
وجود دارد. در خصوص عوارض ابتال به کووید-19 بر 
سیستم تناسلی مردان باید گفت که هنوز مطالعات کافی 
و کامل در این زمینه وجود ندارد و تا کنون تنها چند 

مطالعه محدود و با نتایج متناقض منتشر شده است.«
بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، وی 
در خصوص درمان ناباروری در دوران شیوع کرونا گفت: 
»در هیچ نقطه ای از جهان درمان ناباروری به علت شیوع 
کرونا متوقف نشده است. نکته بسیار مهم ارائه خدمات 
درمانی بر اساس پروتکل های عمومی و اختصاصی وزارت 
بهداشت است. خوشبختانه مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
از ابتدا به آزمایشگاه مولکولی و سرولوژی ویروس کرونا 
مجهز شد و مراجعان به این مرکز می توانند در همین  
مرکز تست دهند و الزم نیست برای انجام آزمایش در 
سطح شهر تردد کنند. پروتکل های ایمنی و ضدعفونی 
و فاصله اجتماعی نیز به دقت در مرکز رعایت می شود 
و نوبت دهی به شکلی تنظیم شده است که ازدحام در 
مرکز شکل نگیرد. همچنین، استفاده از ماسک و دستکش 
الزامی است و در این شرایط ایمن، همه خدمات درمان 

ناباروری به مراجعان ارائه می شود.«

تاثیر کرونا بر توان باروری مردان



  امین جاللوند
طرح پزشک خانواده به عنوان بنیادی ترین طرح 
نظام سالمت در پانزدهمین سال اجرای خود، قرار 
است مسیر تازه ای را تجربه کند. با وجود جذب 
رزیدنت پزشک خانواده در دوره های قبلی مدیریت 
وزارت بهداشت، حاال سعید نمکی، وزیر بهداشت 
می گوید نباید منتظر فارغ التحصیلی رزیدنت های 
پزشکی خانواده باشیم، بلکه باید دوره های آموزشی 
پزشکی خانواده به شکل کوتاه مدت برای پزشکان 

عمومی برگزار شود
نمکی توضیح داده است: »تنها راه تامین نیروی انسانی 
برای پزشکی خانواده، دوره آموزشی کوتاه مدت برای 
پزشکان عمومی است و باید از فارغ التحصیالن پزشکی 
خانواده به عنوان مدرس و آموزش دهنده برای این 
دوره های کوتاه مدت استفاده کرد. وقتی قرار بود 
رزیدنتی پزشکی خانواده راه بیفتد، من در سازمان 
برنامه و بودجه بودم و از همان ابتدا با آن موافق نبودم. 
اعتقاد من این است که استقرار پزشکی خانواده کشور 
که یکی از مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم 
توسعه است، هرگز با دوره رزیدنتی حل نمی شود. 
هر چقدر رزیدنت گرفته شود و مدرس داشته باشیم، 
نیروهای الزم پزشکی خانواده جبران نمی شود. این 
کار انجام شد، اما حاال نباید منتظر ماند که با فارغ 
التحصیلی این افراد، مشکل پزشکی خانواده را حل 
کرد. این افراد باید به عنوان مدرس این برنامه در 

کشور استفاده شوند.«
نمکی تاکید می کند: » هرچه زودتر باید پزشکی 
خانواده را در کشور مستقر کنیم، زیرا بزرگترین 
دروازه بان نظام ارائه خدمت در کشور همین پزشکی 
خانواده است. علت این که با تاخیر این کار در حال 
انجام است، ریل گذاری با عنوان پرونده الکترونیک 
سالمت بود که انجام شد. کاری که پنج تا شش سال 
بر زمین مانده بود، در این دوره انجام شد. همکاران 
ما در حال پیش بردن آزمایشی پزشکی خانواده در 
چند استان هستند و امیدواریم در نیمه دوم سال این 
برنامه را در کل کشور گسترش بدهیم. در این دوره 
با نگاه پیشگیرانه محور، سیاست خود را در وزارت 
بهداشت دنبال می کنیم و در نتیجه باید پزشکی 
خانواده و نظام ارجاع را مستقر کنیم. تنها راه تامین 
نیروی انسانی برای پزشکی خانواده، دوره آموزشی 
کوتاه مدت برای پزشکان عمومی است. شاید برخی 
بگویند این اسمش پزشک خانواده نیست، اما آن 
روش که رزیدنت بگیریم هم باعث نمی شود که 
کشور صاحب ارائه سیستم پزشکی خانواده شود.« 
او خاطرنشان می کند: »اگر این دوره را بخواهیم ادامه 
بدهیم و هم پزشک متخصص خانواده بیاوریم و هم 
پزشک عمومی خانواده بیاوریم، چطور می خواهیم 
پرداخت کنیم؟ همین نظام پرداخت باعث اشکال 
می شود. بنابراین از افرادی که تاکنون دوره تخصصی 
پزشکی خانواده را طی کرده اند، باید به عنوان هسته 
اصلی و مرکزی آموزش پزشکی خانواده استفاده کنیم.«
وزیر بهداشت در ادامه به انتظارت خود از شورای 

آموزش پزشکی و تخصصی می پردازد و می گوید: 
»این شورا یکی از بزرگترین و مهم ترین شوراهای 
کشور به عنوان مجموعه سیاست گذار و تصمیم گیر 
محسوب می شود و چند انتظار در مورد این شورا وجود 
دارد. سیاست گذاران و تصمیم گیران نظام سالمت و 
آموزش علوم پزشکی باید به چند سوال پاسخ بدهند. 
این که چه کسی را، با چه سطحی از مهارت، در طول 
چه دوره ای، با چه هزینه ای، توسط چه کسی، در 
کجا و برای کدام جایگاه ارائه خدمت باید تربیت 
کنیم. متاسفانه هنوز پاسخ این سواالت را در آموزش 
عالی علوم پزشکی کشور نگرفته ایم. اولین تقاضای 
من از شورای آموزش پزشکی و تخصصی همین 
است که یک بار دیگر چشم های خود را بشوییم و 
جور دیگری ببینیم و نیازهای واقعی ارائه خدمت 

را ارزیابی کنیم. اگر روز اول برای گرفتن رزیدنت 
برای پزشکی خانواده و پزشکی اجتماعی با این عینک 
به مسائل ملی نگاه می کردیم، شاید تصمیم دیگری 
می گرفتیم. ارائه خدمت فقط به معنی درمان نیست و 
خدمات آموزشی و پژوهشی را هم شامل می شود.«

ایده آل نیست، اما چاره ای وجود ندارد
برخی از اعضای جامعه پزشکی معتقدند که اگرچه 
برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای پزشکان 
عمومی، مدل ایده آل اجرای پزشک خانواده نیست، اما 
برای اجرای پزشک خانواده در ایران، فعال چاره ای 

جز انجام آن نداریم. 

داوود امی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و معاون درمان مرکز پزشکی شهدای 
تجریش از جمله موافقان همین دیدگاه است. 
او در گفتگو با سپید می گوید: »اجرای پزشک 
خانواده، یک امر واجب برای کنترل هزینه های 
از  بخشی  است.  سالمت  نظام  افسارگسیخته 
هزینه های فعلی نظام سالمت به دلیل نبود پزشک 
خانواده، تحمیل می شود. در کشورهای توسعه 
یافته، پزشک خانواده را به شکل دوره دستیاری 
سه ساله، تدریس می کنند. مشکلی که در ایران 
وجود دارد این است که نیاز نظام سالمت ما به 
پزشک خانواده، بسیار بیشتر از تعداد رزیدنت هایی 
پزشکی خانواده  دوره  در  است  قرار  که  است 
دستیاری  دوره  همین  در  شوند.  فارغ التحصیل 
نباید کیفیت آموزشی  پزشکی خانواده، قاعدتا 
فدای کمیت شود. باید استانداردهای رزیدنتی 
در هر رشته تخصصی رعایت شود. به همین دلیل 
نمی توانند ظرفیت پذیرش دانشجوی دستیاری 
در رشته پزشکی خانواده را بسیار افزایش دهند. 
پذیرش دستیاران پزشک خانواده باید با امکانات 
آموزشی کشور، تطبیق یابد. در نتیجه ممکن است 
با این شیوه، ساالنه حدود 100 تا 150 رزیدنت 
پزشکی خانواده دانش آموخته شود، اما کشور 

به حدود 50 هزار پزشک خانواده نیاز دارد.«
نظام  سازمان  پژوهش  و  آموزش  سابق  معاون 
»اجرای درست  یادآور می شود:  پزشکی کشور 
 50 حداقل  به  خانواده  پزشکی  و  ارجاع  نظام 
هزار پزشک خانواده نیاز دارد. جذب و تربیت 
بسیار  به شکل دوره دستیاری،  نیرو  تعداد  این 

سخت و زمانبر است. 
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برنامه جدید وزارت بهداشت برای اجرای پزشک خانواده
وزیر بهداشت می گوید نباید منتظر فارغ التحصیلی رزیدنت های پزشکی خانواده باشیم، بلکه باید 

دوره های آموزشی کوتاه مدت برای پزشکان عمومی برگزار شود

نمکی: تنها راه تامین نیروی 
انسانی برای پزشکی خانواده، 

دوره آموزشی کوتاه مدت برای 
پزشکان عمومی است. در این 
مسیر باید از فارغ التحصیالن 

پزشکی خانواده به عنوان 
مدرس و آموزش دهنده 

برای این دوره های کوتاه مدت 
استفاده کرد. استقرار پزشکی 

خانواده کشور که یکی از 
مصوبات قانونی برنامه پنجم و 

ششم توسعه است، هرگز با 
دوره رزیدنتی حل نمی شود

امی: اجرای درست نظام 
ارجاع و پزشکی خانواده به 

حداقل 50 هزار پزشک 
خانواده نیاز دارد. جذب و 
تربیت این تعداد نیرو به 

شکل دوره دستیاری، بسیار 
سخت و زمانبر است. به 

همین دالیل، راه میانبری 
وجود دارد که در قالب 

دوره های آموزشی ضمن 
خدمت یا دوره های پودمانی 
کوتاه مدت، مباحث پزشکی 

خانواده را به پزشکان عمومی 
تدریس کنند. این کار حداقل 

از وضع موجود بهتر است
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 ادامه از صفحه 10 
به همین دالیل، راه میانبری وجود دارد که در 
قالب دوره های آموزشی ضمن خدمت یا دوره های 
پودمانی کوتاه مدت، مباحث پزشکی خانواده را به 
پزشکان عمومی تدریس کنند و به آنها مدارکی معتبر 
ارائه شود. آموزش کوتاه مدت پزشکان عمومی 
برای جذب در سیستم پزشک خانواده، به هر حال 
از وضع موجود و از روند از هم گسیخته فعلی، بهتر 
است. البته نباید از خاطر برد که باید بعدها همین 

نیروها را به شکل آکادمیک نیز آموزش دهیم.«

خال برنامه ریزی راهبردی در پزشک خانواده
بسیاری از پزشکان عمومی از نبود یک سیاست ثابت 
و راهبردی برای بهبود وضعیت پزشکان عمومی و 
اجرای پزشک خانواده، انتقاد دارند. آنها می گویند 
هر بار با تغییر مسئوالن وزارت بهداشت، طرح 
جدیدی برای اجرای پزشک خانواده ارائه می شود.
حمید طهماسبی پور، دبیر کمیته تشکیالت انجمن 
پزشکان عمومی ایران به همین موضوع انتقاد 
می کند و به سپید می گوید: »بسیاری از سیاست 
کلی دولت ها در حوزه سالمت به گونه ای است 
که در بلندمدت دنبال نمی شود. مثال سیاست 
ثابتی در حوزه سالمت نداریم که طی دو دهه 
دنبال شود. در نظر بگیرید که مثال برنامه پزشک 
خانواده را از سال 84 از روستاها شروع کردند 
پزشک  برنامه  بعد  نیمه رها شد.  و  نصفه  که 
خانواده شهری را به شکل پایلوت در دو استان 
فارس و مازندران آغاز کردند، اما بعد از گذشت 

حدود 12 سال از اجرای این طرح جدید، معلوم 
نیست نتیجه اش چطور شد و چه دستاوردی به 
دنبال داشت. االن هم که نظام ارجاع را در شبکه 
بهداشت و درمان دولتی راه اندازی کرده اند که 
حاال باید منتظر بمانیم و نتیجه آن را ببینیم، اما 
باز این سوال پیش می آید که بخش خصوصی در 
این نوع نظام ارجاع، کجا دیده شده است؟ به هر 
حال واقعیت این است که این برنامه های کوتاه 
مدت، منطقه ای و بدون نگاه به آینده نمی تواند 
به اجرای علمی نظام ارجاع و افزایش اشتغال 

پزشکان عمومی کمک کند.«
او یادآور می شود: »شاهد هستیم که با تغییر مدیران 
دولتی، بسیاری از برنامه های قبلی نظام سالمت به 
دست فراموشی سپرده می شود. در این حوزه نیز 
الگوی ثابتی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک 
خانواده نداریم. نتیجه این سیاست های گذرا به 

نارضایتی مردم و کادر درمان منجر می شود. حتی در 
این بین خود دولت هم متضرر می شود، زیرا ثمره 
برنامه هایش را نمی بیند. اجرای ناقص نظام ارجاع 
و برنامه پزشک خانواده، عالوه بر اینکه جایگاه 
پزشک عمومی در نظام سالمت را خدشه دار 
نیز  نظام سالمت  افزایش هزینه های  به  کرده، 

دامن زده است.«
طهماسبی پور به راه حل منطقی اجرای نظام 
ارجاع در کشور اشاره می کند و می گوید: »راه 
حل منطقی و علمی برای اجرای نظام ارجاع در 
ایران باید به گونه ای باشد که اجرای این برنامه 
با اجماع نظر مدیران دولتی، نمایندگان بخش 
خصوصی، انجمن های علمی و نمایندگان همه 
فعاالن حوزه سالمت همراه باشد. اگر چنین 
باید  وقت  آن  کردیم،  تدوین  جامعی  برنامه 
پیگیرانه به دنبال آن باشیم، طوری که تحت هیچ 
شرایطی متوقف نشود و تغییر دولت ها نتواند 
خللی در روند اجرای این برنامه داشته باشد. 
در این شرایط است که ما به یک نظام سالمت 
هوشمند، آینده دار و با برنامه می رسیم. واضح 
است که در چنین نظام سالمت هوشمندی، 
به  هم  ارجاع  نظام  و  عمومی  پزشک  رابطه 
درستی تعریف خواهد شد. همچنین در ادامه 
فعاالن  و  مردم  به  که  است  نیاز  مسیر  این 
حوزه سالمت، گزارش کار ارائه شود، یعنی 
که چند  کنند  اعالم  به طور شفاف  هر سال 

درصد از برنامه های مرتبط با نظام ارجاع به 
طور موفقیت آمیز اجرا شده و چند درصد به 

شکست منتهی شده است.«
فرزاد فرقان، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی 
کشور نیز تاکید دارد که کال باید شکل اجرای 
پزشک خانواده، تغییر پیدا کند و در این زمینه به 
یک پوست اندازی اساسی نیاز داریم. او توضیح 
می دهد: »ما باید به دنبال شیوه جدیدی از اجرای 
پزشک خانواده باشیم. مثال به نظر نمی رسد که نسخه 
اروپایی یا نسخه های رایج از برنامه پزشک خانواده 
در جهان بتواند در کشور ما جواب بدهد. حتی 
با توجه به تکثر فرهنگی در نقاط مختلف کشور 
نمی توان یک نسخه واحد از اجرای برنامه پزشک 
خانواده را در کل کشور اجرا کرد. مدل پزشک 
خانواده ای که هم اکنون اجرا می شود، یک مدل 
»من درآوردی« است که من این مدل را نمی پسندم. 
در این شرایط من به عنوان یک پزشک نمی پذیرم 
که به عنوان پزشک خانواده فعالیت کنم، زیرا شرایط 
نظام سالمت را برای تحقق امنیت سالمت مردم، 

مساعد نمی بینم.«
او از جایگاه فعلی پزشکان عمومی در برنامه 
خانواده نیز انتقاد می کند و می گوید: »با توجه 
به شرایط فعلی نظام سالمت و برنامه پزشک 
خانواده ای که هم اکنون اجرا می شود، بخش زیادی 
از پزشکان عمومی به حال خود رها شده اند، 
در حالی که سرمایه های زیادی برای آموزش 
آنها صرف شده است. هیچ سیستم و استراتژی 
تعریف شده ای نیز برای ساماندهی و بهره برداری 
حداکثری از توان علمی پزشکان عمومی در کشور 
وجود ندارد. خیلی اوقات آنها خودشان دست 
به کار می شوند و در شاخه هایی مثل زیبایی، 
درمان اعتیاد و یا درمان دیابت، حضور فعال پیدا 
می کنند. در مجموع می توان گفت برنامه پزشک 
خانواده فعلی نتوانسته است به ارتقای جایگاه 

شغلی پزشکان عمومی کمک کند.«
اگرچه وزارت بهداشت قصد دارد که با آموزش 
کوتاه مدت پزشکان عمومی، گام بلندی برای اجرای 
پزشک خانواده بردارد، اما کارشناسان تاکید دارند 
که در این مسیر آموزشی نباید کیفیت آموزش به 
این گروه از پزشکان عمومی، فدای کمیت شود. 
درواقع باید همان حساسیت و سختگیری که برای 
حفظ کیفیت آموزشی در دوره های دستیاری اعمال 
می شود، همین حساسیت ها نیز در این دوره های 

آموزشی کوتاه مدت، رعایت شود.

اگرچه وزارت بهداشت قصد 
دارد که با آموزش کوتاه مدت 

پزشکان عمومی، گام بلندی 
برای اجرای پزشک خانواده 

بردارد، اما کارشناسان 
تاکید دارند که در این 

مسیر آموزشی نباید کیفیت 
آموزش، فدای کمیت شود. 

درواقع باید همان حساسیت 
و سختگیری که برای حفظ 

کیفیت آموزشی در دوره های 
دستیاری اعمال می شود، در 

این دوره های آموزشی کوتاه 
مدت نیز رعایت شود

طهماسبی پور: با تغییر 
مدیران دولتی، بسیاری از 

برنامه های قبلی نظام سالمت 
به دست فراموشی سپره 

می شود. در این حوزه، الگوی 
ثابتی برای اجرای نظام ارجاع 

و پزشک خانواده نداریم. 
نتیجه این سیاست های گذرا 

به نارضایتی مردم و کادر 
درمان منجر می شود. حتی 
در این بین خود دولت هم 
متضرر می شود، زیرا ثمره 

برنامه هایش را نمی بیند

انجمن پزشکی

عضو انجمن جراحان پالستیک و 
زیبایی ایران تشریح کرد: 

انجام جراحی های پالستیک 
و زیبایی بر اساس رعایت 

پروتکل های خاص
یک فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی با بیان 
اینکه در حال حاضر انجام جراحی های پالستیک 
و زیبایی در کشور بر اساس رعایت پروتکل های 
خاص انجام می گیرد، گفت: »اگر تمام پروتکل های 
الزم رعایت شود  و بیمار بعد از عمل، موازین الزم 
را رعایت کند، خطر انتقال کرونا بسیار کم می شود . 
با این وجود جهت پیشگیری هرچه بیشتر از کرونا، 
بیماران تا حد امکان باید انجام جراحی های زیبایی 

را به تعویق بیندازند.«
به گزارش سپید، علی بیژنی درباره انجام جراحی های 
زیبایی در شرایط کرونا اظهار داشت: »حدود چهار 
ماه است که ایران درگیر شیوع کرونا شده است که 
این بیماری چند ماه قبل در کشور چین بروز یافت. 
در حال حاضر جامعه جهانی گرفتار ویروس کووید 
19 شده است.« وی با اشاره به اینکه هنوز درمان 
نهایی برای مقابله با ویروس کووید 19 در جهان 
ارائه نشده است، گفت: »از زمان بروز و همه گیری 
ویروس کووید 19 در جهان بسیاری از کشورها 
انجام جراحی های غیر اورژانسی را متوقف کردند 
که این موضوع در کشور ما نیز مدنظر قرار گرفت، 
ولی از ابتدای خرداد وزارت بهداشت مجوز انجام 
جراحی های غیر اورژانسی از جمله جراحی های 

پالستیک و زیبایی را ارائه کرد.«
این عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران 
ادامه داد: »در حال حاضر انجام جراحی های پالستیک 
و زیبایی در کشور بر اساس رعایت پروتکل های 
خاص انجام می شود و حتما بیمار قبل از انجام 
جراحی باید سی تی اسکن ریه و تست کرونا 
را انجام دهد. همچنین پیشینه خانوادگی فرد در 
ابتال به کرونا و آزمایشهای خاص بر روی آن 

صورت می گیرد.«
بیژنی خاطرنشان کرد: »جامعه جهانی قطعا در آینده 
نه چندان دور، برخورد قاطعی با ویروس کووید 
19 خواهد داشت و این بیماری مانند وبا و طاعون 
درمان خواهد شد، ولی تا رسیدن به این زمان باید 
تمهیدات و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل 
رعایت شود تا افراد کمتری در معرض خطرات 

ناشی از این بیماری باشند.«
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی 
گفت: » در حال حاضر به انجام جراحی پالستیک و 
زیبایی که نوعی جراحی غیر ضروری به شمار می 
رود، معتقد نیستم. به نظرم باید در این زمینه جهت 
پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا مالحظاتی 
در نظر گرفت و تا مشخص شدن وضعیت بیماری 
کرونا در زمینه درمان بیماران متقاضی جراحی 
پالستیک، دست به عصا حرکت کرد. البته اگر 
تمام پروتکل های الزم رعایت شود  و بیمار بعد 
از عمل موازین الزم را رعایت کند، خطر انتقال 
کرونا بسیار کم می شود .« وی خاطرنشان کرد: »البته 
هرچند که آمار مراجعان و افراد متقاضی جراحی 
پالستیک و زیبایی در حال حاضر نسبت به مدت 
مشابه سال های قبل بسیار کاهش یافته است، ولی 
باید آگاهی های الزم نیز جهت پیشگیری از کرونا 

هرچه بیشتر به مردم ارائه شود.«
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گزارشی از تاخیر در نظام مند کردن شبکه توزیع تجهیزات پزشکی و صدمات آن

 علی ابراهیمی
بحران کرونا و گرفتاری نظام سالمت در چالش ها 
و نوسانات شبکه توزیع تجهیزات پزشکی مانند 
ماسک، ضدعفونی کننده ها و الکل، ضعف سیستم 
توزیع فرآورده های سالمت محور را بیش ازپیش 
نمایان  ساخت و نفوذ اقالم قاچاق و تقلبی به 
شبکه سنتی توزیع تجهیزات پزشکی بر نگرانی ها 
افزود و این گواهی بر ناکارآمدی نظام توزیع 
اقالم پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در 
کشور شد. شاید اگر در سال های گذشته این بازار 
ساماندهی شده بود امروز این اقالم به صورت 
هدفمند و منظم تر به دست مردم می رسید و با 
احتکار برخی از این اقالم شاهد بحران توزیع 
ماسک و اقالم بهداشتی در داروخانه ها نبودیم.
کل  معاون  حریرچی،  ایرج  سپید،  گزارش  به 
معترف  مشکل  این  به  نیز  بهداشت  وزارت 
اولیه  بررسی های  طبق  »بر  می گوید:  و  است 
صورت گرفته، یکی از نقایص قابل توجه در 
وزارت بهداشت در موضوع تجهیزات پزشکی، 
فقدان شبکه توزیع نظام مند در حوزه تجهیزات 
پزشکی و عدم وجود شرکت های پخش و توزیع 
تجهیزات پزشکی است و باید در این خصوص 

چاره اندیشی شود.«
وی می افزاید: »اگر وضعیت پخش دارو را با 
پخش تجهیزات پزشکی مقایسه کنیم به وضوح 
این نقیصه قابل مالحظه است؛ زیرا یکی از عواملی 
که موجب شده در حوزه دارو بتوانیم ساماندهی 
و  شفاف  سامانه  وجود  باشیم،  داشته  مناسبی 
قابل رصد بر اساس بهره گیری از شرکت های 
پخش دارو بود. چون این شرکت ها می توانند 
در کنترل بازار دارویی تأثیرگذار باشند و هزینه 

کل را کاهش دهند.«
 حریرچی با تاکید بر اینکه ایده بهره گیری از 
شرکت های پخش تجهیزات پزشکی به مانند دارو 
در وزارت بهداشت مطرح شده و در حال بررسی 
است، اضافه می کند: »زمانی که شرکت تولیدکننده 
یا واردکننده بخواهد همه کارها از بازاریابی تا 
حمل ونقل و توزیع اقالم را خودش انجام دهد، 
در  نظارت  قابل  و  شفاف  شکل  به  فرآیندها 
دست نخواهند بود.« البته به اعتقاد کارشناسان 
راه اندازی شرکت های پخش تجهیزات پزشکی 
نیازمند زیرساخت های هوشمند است و نمی توان 
بدون توجه به این زیرساخت ها اقدام به انجام 

این کار کرد.

آمار مصرف ملزومات پزشکی چندان 
عیان نیست

متخصصین  انجمن  دبیر  سرهنگی،  مهرداد 
تجهیزات پزشکی ایران هم بر این مهم تاکید 
دارد و می گوید: »یکی از معضالت اساسی در 
حوزه تجهیزات پزشکی، عدم وجود شبکه توزیع 
هوشمند و تحت نظارت وزارت بهداشت است.« 
به گفته سرهنگی، یکی از موضوعاتی که عدالت 
در عرضه و تقاضا را تحت شعاع قرار می دهد، 
بحث عدم وجود شبکه ساختارمند توزیع است.
پزشکی  تجهیزات  متخصصین  انجمن  دبیر 

می افزاید: »بحث اصالت کاال و نیز بحث تاریخ 
انقضای محصوالت پزشکی، موضوعات مهمی 
هستند که معموالً دغدغه خاطر نسبت به آنها 
زیاد است و اگر شبکه توزیع رسمی و نظام مند 
شکل بگیرد، در این خصوص می توان بر اساس 
گزارش های آماری، دقت نظر به خرج داد و 

جلوی انحرافات بسیاری را گرفت.«
مصرف  آمار  »متأسفانه  می دهد:  ادامه  وی 
چندان  پزشکی  ملزومات  حوزه  در  خصوصًا 
دقیق و عیان نیست و همین عدم وجود آمار، 
برنامه ریزی ها  برای  را  معضالتی  و  مشکالت 
و  است  آورده  وجود  به  سیاست گذاری ها  و 
ساختارمند  شبکه  به صورت  توزیع  بحث  اگر 
شکل بگیرد، قطعًا می تواند گره گشای بسیاری 

از مشکالت باشد.«
 دبیر انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی با 
اشاره به ضرورت بهره برداری از پتانسیل های 

دارد:  تصریح  پزشکی،  تجهیزات  متخصصین 
اینکه  بر  عالوه  توزیع،  نظام مند  شبکه  »ایجاد 
را  پزشکی  اقالم  پایش  و  رصد  نظارت، 
سهل الوصول می سازد، می تواند بستری فراهم 
کند برای ایجاد اشتغال مؤثر جوانان تحصیل کرده 
کشورمان و به این صورت مردم و نظام بهداشت 
و  تجربه  و  دانش  مزایای  از  کشور  درمان  و 
بیشتر  و  بهتر  می توانند  جوانان  این  تخصص 

بهره مند شوند.«
سرهنگی اضافه می کند: »این موضوع حتی برای 
سازمان های بیمه گر نیز می تواند مفید باشد، چراکه 
صورت حساب های  بر  درستی  نظارت  اگر 
تجهیزات پزشکی انجام شود، قطعًا صرفه جویی 

مناسبی را می تواند در هزینه های سازمان های 
کند. سازمان های  ایجاد  این حوزه  در  بیمه گر 
بیمه گر باید در این خصوص مطالبه گری کنند، 
به این صورت که پرداخت صورتحساب ها باید 
موکول به امضا یا تأییدیه مسئول فنی تجهیزات 

پزشکی شود.«
پزشکی  تجهیزات  متخصصین  انجمن  دبیر 
زیاد  بسیار  تنوع  به  »با توجه  تصریح می کند: 
کاالها و شرکت ها در حوزه تجهیزات پزشکی، 
بسیار  موضوع  توزیع،  زنجیره  در  کاال  رصد 
و  دارد  زیادی  پیچیدگی های  که  است  مهمی 
وزارت بهداشت باید از پتانسیل همه ذی نفعان 
این حوزه برای تحقق سیاست های کالن خود 

بهره برداری کند.«

شرکت های پخش باید به صورت 
شناسنامه دار فعالیت کنند

علی عماری  الهیاری، دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی ایران نیز معتقد است: »اگر 
شبکه توزیع هوشمند و شرکت های پخش رسمی 
در حوزه تجهیزات پزشکی فعال شوند، مسیر 
دسترسی تولیدکنندگان داخلی که دور از مرکز 

هستند به بازار مصرف تسهیل خواهد شد.«
وی با اشاره به مشکالتی که قاچاق تجهیزات 
پزشکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این 
اقالم بوجود آورده، می گوید: »توزیع تجهیزات 
پزشکی فرآیندی است که حلقه های متعددی 
دارد و ضروی است نسبت به بهینه سازی آن، 
دارد،  وجود  دنیا  در  که  تجربیاتی  اساس  بر 

چاره اندیشی شود.«
ادامه در صفحه 13 

مهرداد سرهنگی، دبیر انجمن 
متخصصین تجهیزات پزشکی: 

متأسفانه آمار مصرف خصوصاً در 
حوزه ملزومات پزشکی چندان 

دقیق و عیان نیست و همین 
عدم وجود آمار، مشکالت و 

معضالتی را برای برنامه ریزی ها 
و سیاست گذاری ها به وجود 

آورده است

علی عماری  الهیاری، دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی: 
اگر شرکت های پخش سراسری 

در حوزه تجهیزات پزشکی 
به صورت رسمی و شناسنامه دار 

فعالیت کنند. اساس کار 
به گونه ای پایه ریزی خواهد شد که 

ورودی و خروجی سیستم توزیع 
کامال مشخص باشد و این موضوع 

می تواند آثار مفیدی در حوزه 
برنامه ریزی تامین و جلوگیری از 

کمبود کاال داشته باشد

شماره 121684 9 تیـر 1399

گره کار کجاست؟



13 شماره 1684 9 تیـر 1399

 ادامه از صفحه 12 
الهیاری در ادامه به الگوی توزیع دارو در کشور 
اشاره کرده و اضافه می کند: »این الگو مزیت های 
بسیار زیادی برای حوزه سالمت داشته است، 
ولی نکته اساسی این است که ساختار توزیع 
تجهیزات پزشکی به مانند دارو نیست و باید 
ماهیت این بازار در نحوه توزیع آن لحاظ شود.« 
وی اصرار دارد: »اگر شرکت های پخش سراسری 
در حوزه تجهیزات پزشکی به صورت رسمی و 
شناسنامه دار فعالیت کنند. اساس کار به گونه ای 
و خروجی  ورودی  که  پایه ریزی خواهد شد 
سیستم توزیع کامال مشخص باشد و این موضوع 
می تواند آثار مفیدی در حوزه برنامه ریزی تامین 

و نیز جلوگیری از کمبود کاال داشته باشد.«

شبکه توزیع در ایام کرونا به صورت 
بنکداری عمل کرد

سیدعلی فاطمی، نائب رئیس انجمن داروسازان 
امکان  کاال،  اصالت  از  اطمینان  هم  ایران 
آمار  گردآوری  کمبود،  مواقع  در  سهمیه بندی 
دقیق، جلوگیری از قاچاق معکوس و کاهش 
تخلفات را از مزیت های نظام  مند شدن توزیع 
تجهیزات پزشکی می داند و می گوید: »وقتی نظام 
توزیع، دقیق و قابل رصد شود قطعًا گره گشایی 
از معضالتی از قبیل قاچاق معکوس کاال نیز 
اینکه بحث  راحت تر صورت می گیرد. ضمن 
گردآوری آمار و اطالعات برای برنامه ریزی های 
کالن کشور نیز سهل تر و نظام مندتر می شود.«

وی با تاکید بر اینکه نظام توزیع باید به شکلی 
در کشور پیاده سازی شود که قابلیت و توانایی 
مواجهه با کمبودها و مدیریت آن را داشته باشد، 
می افزاید: »برای مثال در زمانی که کشور با شیوع 
کرونا مواجه شد، شبکه توزیع ماسک و الکل و 
سایر اقالم مشابه، به جای اینکه به صورت یک 
به صورت  کند،  نظام مند و شفاف عمل  شبکه 

بنکداری عمل کرد.«

نظام مندی بهانه ای برای بروکراسی 
اداری نشود

و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  قاسمی،  مریم 
صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی هم 
در گفت وگو با سپید می گوید: »در بحث توزیع 
ماهیت  به  باید  نظام مند تجهیزات پزشکی هم 
تجهیزات پزشکی و اقالم آن و هم به زیرساخت های 

توزیع این محصوالت توجه جدی کرد.«
وی در ادامه می افزاید: »اگر کاالی سالمت محوری 
مانند دارو را با تجهیزات پزشکی مقایسه کنیم 
خواهیم دید که این محصول شامل اقالمی یکسان 
است، اما تجهیزات پزشکی تنوع و گستردگی اقالم 
زیادی دارد.« قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر 
می توان توزیع اقالم مصرفی تجهیزات پزشکی 
مانند ماسک و دستکش را نظام مند کرد، ادامه 
می دهد: »این پیشنهاد را به اداره کل تجهیزات 
پزشکی داده ایم و آمادگی آن را داریم تا این حوزه 

را ساماندهی کنیم.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تجهیزات و ملزومات پزشکی تصریح می کند: 
»در حوزه تجهیزات پزشکی غیرمصرفی به واسطه 
خدمات پس از فروش و مباحثی مانند تکنیکال 
بودن ماهیت تجهیزات، نمی توان به این شکل 
سیستم توزیع ایجاد کرد و به مرور باید مکانیسم های 

معینی تعریف شود.«

قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
سامانه هایی در حوزه تجهیزات وجود دارد که 
شرکت ها موجودی و فروش خود را در آن ثبت 
می کنند، اظهار می کند: »اداره کل تجهیزات پزشکی، 
وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده 
و تولیدکننده هرکدام سامانه ای برای این منظور 
دارند. منتها عملکرد درست این سامانه ها خود محل 
اشکال است. زیرا عالوه بر اینکه تولیدکنندگان 
باید اطالعات تولید خود را در این سامانه ها وارد 
کنند، زیرساخت های IT هم باید امکان بارگذاری 
دیتاها را فراهم کنند که این امر همیشه مشکالتی 
را برای فعاالن حوزه تجهیزات پزشکی به وجود 

آورده است.«
با  صنوف  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
نظام مند شدن توزیع مخالف هستند، می گوید: 
»تولیدکنندگان واقعی مخالفتی نه تنها با شفاف 
شدن اوضاع ندارند بلکه این به نفع آنها است، 
ولی درخواستشان این است که شفافیت به سمت 
بروکراسی اداری و سخت کردن اوضاع تولید برای 
تولیدکننده نرود؛ لذا باید بحث شفاف سازی و 
نظام مند کردن را از پیچیدگی بروکراسی اداری 
جدا کرد و ما از این موضوع استقبال می کنیم.«

قاسمی اضافه می کند: »سامانه و مکانیزه شدن 
باید کمک کننده و تسهیل گر باشد و تولیدکننده 
نباید روزها معطل قطعی سامانه باشد، اما ما امروز 

متأسفانه این مشکل را در بیشتر سامانه های کشور 
مانند گمرک، می بینیم. ضمنا باید در این خصوص 
از بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی شود و 
جلساتی هم با اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار 

شده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.«

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تاکید  ادامه  در  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 
این  دارد  وجود  که  دیگری  »موضوع  می کند: 
است که باید تولیدکننده با تولید نما باید متمایز 
شود و با افراد و مجموعه هایی که به اسم تولید 
می خواهند از شرایط سوءاستفاده کنند، برخورد 

شود و ما از این موضع گالیه مند هستیم.«
نیز  پخش  شرکت های  خصوص  در  قاسمی 
دیرکرد  قبیل  از  مشکالتی  »متأسفانه  می گوید: 
پزشکی  تجهیزات  سلیقه ای  توزیع  و  مطالبات 
در مواردی که شرکت های تولیدکننده ملزومات 
مصرفی با شرکت های پخش کار می کردند، وجود 
دارد. البته بیشتر انتقادات زمانی است که شرکت های 
پخش بخواهند دارو و تجهیزات پزشکی را با هم 
کار کنند. زیرا در این صورت تجهیزات فدای 
دیگری می شود، ولی اگر شرکت پخش، مکانیسم 
پخش ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی را 
جدا و با تیم تخصصی خود ببیند مشکل حل 

خواهد شد. پس باید تیم های تخصصی تجهیزات 
پزشکی در شرکت های پخش تشکیل شوند و این 
محصوالت از سایر فرآورده های سالمت محور 

مانند دارو و لوازم آرایشی جدا شود.«
تأمین  تشکیل شرکت های  به  ادامه  در  قاسمی 
تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی 
اشاره کرده و می گوید: »درخواست ما این است 
که جلسه ای با حضور تمام نهادهای ذی نفع و 
بخش خصوصی در این خصوص برگزار شود تا 
ساختارها در این حوزه بررسی گردد. البته نمی توان 
اینگونه انتظار داشت که وزارت بهداشت باید 
دانشگاه های علوم پزشکی را مجاب به انحالل 
این شرکت ها کند، اما باید کار کارشناسی در این 

خصوص صورت گیرد.«
تجهیزات  که چرا  این سؤال  به  پاسخ  در  وی 
پزشکی در محل مشخصی مانند داروخانه عرضه 
نمی شود، اظهار می کند: »نگاه به دارو باید با نگاه 
به تجهیزات متفاوت باشد. زیرا اقالمی که قابلیت 
عرضه در داروخانه دارند، محدود هستند و شرکت 
عرضه کننده باید مسئولیت ارائه و خدمات پس 
از فروش کاال را عهده دار باشد چراکه بیشتر این 
کاالها شرایط نصب و راه اندازی  مخصوص دارند.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تجهیزات و ملزومات پزشکی در پایان تصریح 
می کند: »اگر در بحران کرونا شرکت های پخش 
را  و مصرفی  نیاز  مورد  تخصصی محصوالت 
داشتیم، شرکت های تولیدکننده کمتر به زحمت 
می افتادند و نظم در این بخش حاکم می شد، اما 
امیدواریم تا پایان سال این وضعیت سروسامان 
ایده های خود را  پیدا کند. و ما هم مدارک و 
به وزارت بهداشت داده ایم و آماده نشست های 

تخصصی هستیم.«
گفتنی است تالش خبرنگار سپید برای برقرای 
اداره کل تجهیزات پزشکی  با مدیرکل  ارتباط 
وزارت بهداشت بی حاصل ماند و علیرغم وعده 
مسئوالن این اداره جهت هماهنگی گفت و گو 
با مدیرکل هیچ هماهنگی از سوی این نهاد متولی 

دریافت نشد که جای تامل و تعجب دارد.

سیدعلی فاطمی، نائب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: در 

زمانی که کشور با شیوع کرونا 
مواجه شد، شبکه توزیع ماسک 

و الکل و سایر اقالم مشابه، 
به جای اینکه به صورت یک شبکه 

نظام مند و شفاف عمل کند، 
به صورت بنکداری عمل کرد

مریم قاسمی، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

تجهیزات و ملزومات پزشکی: 
تولیدکنندگان واقعی مخالفتی 

نه تنها با شفاف شدن اوضاع 
ندارند بلکه این به نفع آنها است، 

ولی درخواستشان این است که 
شفافیت به سمت بروکراسی اداری 

و سخت کردن اوضاع تولید نرود



نصیری به سپید پاسخ داد

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
ایرانیان خارج  از سالمت  نهادی که حفاظت 
از کشور به آن محول شده است دارای چندین 
مرزهای  محدوده  از  بیرون  در  درمانی  مرکز 
یا  دبی،  در  ایرانیان  بیمارستان  است.  کشور 
بیمارستان ها و کلینیک هایی که در عراق دارد 
دیگر  سوی  از  هستند.   مراکز  این  جمله  از 
 ۳ و   ۲ مواد  راستای  در  هالل احمر  جمعیت 
قانون اساسنامه خود یعنی تسکین آالم بشری و 
حمایت از سالمت و زندگی انسان ها در داخل 
و خارج از کشور در این عرصه حضور پیدا 
کرده و همگام  با برنامه های وزارت خارجه 
انجام  درمانی   فعالیت های  متبوع  کشور  در 
می دهد. بر همین اساس این جمعیت در ۱۷ 
کشور ۲۵ مرکز خدمات مورد نیاز درمانی ارائه 
می دهد، در بعضی از کشورها سه  مرکز درمانی 
فعالیت دارد. کشورهای آفریقایی و آمریکای 
التین سرزمین هایی است که اقدامات درمانی 

هالل احمر دراین کشورها فعال است.
حواشی  گاه  نیز  مراکز  این  از  برخی  اگرچه 
برای هالل احمر به وجود آورده است مانند 
بیمارستان  مورد  در  اخیر  آنچه طی سال های 

ایرانیان در دبی وجود داشت.
همانطور که گفته شد، هالل احمر با توجه به 
فرامرزی بودن مأموریت های آن، بار حفاظت از 
سالمت ایرانیان در خارج از کشور را بر عهده 
دارد، کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیرباز 
جمعیت های مختلف ایرانی در خود دارند. از 

جمله این کشورها عمان است.
از سال ۱۳9۲ قرار بود، یک بیمارستان و مرکز 
توسط جمعیت  این کشور  در  بزرگ  درمانی 

هالل احمر ساخته و تا سال 96 به بهره برداری 
برسد، اما اکنون که سال 99 است خبری در 
رابطه با بهبره برداری از این بیمارستان وجود 
نصیری  محمد  تیرماه،   8 یکشنبه  روز  ندارد، 
سخنگوی جمعیت هالل احمر، در ساختمان 
خبرنگاران  میزبان  جمعیت  این  محل  صلح 
رسانه های مختلف برای نشست خبری خود 
بود، خبرنگار سپید از سخنگوی جمعیت هالل 
احمر، سرنوشت این بیمارستان را جویا شد.

به گزارش خبرنگار سپید، نصیری در رابطه با 
بیمارستان  ایرانی در عمان و مراکز موقوفه که در 
اختیار هالل احمر است، گفت: » تعیین تکلیف 
اموال، امالک و سرمایه های راکد جمعیت از جمله 
بیمارستان عمان، موقوفات جمعیت از اولویت های 
هالل احمر است. پروژه های اقتصادی به سرعت 
تعیین تکلیف شده و به برای بهره برداری و جبران 
هزینه های خدمات هالل احمر به سرمایه جاری 
برای  تبدیل می شود. ساختمانی که در عمان 
به  لذا  نبود.  مناسب  شد  خریداری  بیمارستان 
معاونت  درمان بین الملل مأموریت داده شده تا 

این ساختمان را تعیین تکلیف کنند.«
نصیری در ادامه به موضوع آمادگی این سازمان 
را رابطه با تهیه واکسن آنفوالنزا پرداخت و گفت: 
»اقدامات اولیه برای تامین واکسن آنفلوآنزا انجام 
بیماری،  این  شیوع  زمان  در  بتوانیم  که  شده 

پیشگیری و ایمنی الزم را داشته باشیم.«

واگذاری بیمارستان 200 تختخوابی در 
نجف اشرف به هالل احمر

به   اشاره  با  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
جلسه ستاد اربعین از هفته جاری در جمعیت 

کردن  فراهم  حال  در   « گفت:  احمر  هالل 
هستیم.  اربعین  در  خدمات  ارائه  مقدمات 
کشوری  ستاد  با  زوار،  اعزام  برای  تصمیم 
در  علویه  عتبه  همکاری  با  اما  است  اربعین 
نجف اشرف و همجوار فرودگاه نجف، یک 
اختیار  در  مجهز  تختخوابی   ۲00 بیمارستان 
جمعیت هالل احمر قرار گرفته که ۲ فرصت 
و  ایرانی  میلیونی  زائران  به  خدمات  ارائه 
درمانی  توریسم  خدمات  تقویت  همچنین 
را برای جمعیت هالل احمر فراهم می کند. 
از  ساله،   ۵0 قرارداد  یک  طبق  احمر  هالل 

برداری خواهد کرد.« بهره  بیمارستان  این 

المللی  بین  5 محموله کمک های 
برای مقابله با کرونا به ایران وارد 

می شود
وی از تداوم کمک های بین المللی بشر دوستانه 
و  داد  خبر  کشور  در  کرونا  با  مقابله  برای 
گفت: »با پیگیری های انجام شده در معاونت 
امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر، به زودی ۵ محموله جدید برای 
دستکش،  شامل  کرونا  بیماری  از  پیشگیری 

ماسک و ... وارد کشور می شود.«
کمیته  با  نامه  تفاهم  »امضای  افزود:  نصیری 
ارائه خدمات  المللی صلیب سرخ برای  بین 
به مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در مرز 
ایرانیان  هدایای  توزیع  همچنین  دوقارون، 
خارج از کشور براساس نیت اهداکنندگان و 
در مناطقی خاص، مهمترین عملکرد معاونت 
امور بین الملل هالل احمر در سه هفته گذشته 

بوده است.«

مردم  و  خیرین  همت  از  تقدیر  با  نصیری 
نوعدوست کشور افزود: »حمایت از متاثران 
بیماری کرونا در کشور همچنان ادامه دارد و 
در سه هفته اخیر با اهدای ۱۱ میلیارد تومان 
کمک های نقدی و غیرنقدی مردم و خیرین، 
جمع کمک های مردمی در این زمینه به ۱۲۱ 

است.« رسیده  تومان  میلیارد 

نشویم  اجرای کمپین غرق 
با  ادامه  در  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
با  گذشته  سال  و  جاری  سال  در  اینکه  بیان 
در  که  بودیم  مواجه  شدید  بارش های  پدیده 
رودخانه های فصلی و تاالب های خشک شده، 
چاله های آبی ایجاد کرده است افزود: »شنا در 
این مناطق، منجر به افزایش میزان غرق شدگی 
در کشور شده که معاونت آموزش جمعیت هالل 
احمر بنا بر وظیفه خود، کمپین غرق نشویم را 
راه اندازی کرده و تاکنون ۳۲ هزار نفر در این 
کمپین مشارکت کرده اند. در سه ماهه اخیر، 
از جمعیت هالل احمر در 69 مورد عملیات 
غرق شدگی درخواست کمک شده که ۲0 مورد 
نجات یافته داشتیم و هفت مورد نیز به مراکز 
بیشترین حوادث در  اما  یافتند  انتقال  درمانی 
رودخانه ها اتفاق افتاده است.هالل احمر از مردم 
درخواست می کند تا به ۲ موضوع پیشگیری از 
شنا در مناطق ممنوعه، همچنین پیشگیری از 
ایجاد آتش و خودداری از رهاکردن شیشه در 
طبیعت به منظور پیشگیری از حوادث پرتکرار 
غرق شدگی،  پدیده  همچنین  و  سوزی  آتش 

توجه ویژه داشته باشند.«
ادامه در صفحه 15 

سرنوشت 
یک بیمارستان  ایرانی 

در کشور عمان
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 ادامه از صفحه 14 
آغاز اجرای طرح امداد تابستانه از 15 

خردادماه
به  آغاز  از  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
 ۱۵ از  احمر  هالل  تابستانه  امداد  طرح  کار 
طرح،  این  »در  گفت:  و  داد  خبر  خردادماه 
 ۲۵ احمر؛  هالل  ثابت  پایگاه های  بر  عالوه 
منظور  به  پرتردد  جاده های  در  موقت  پست 
ایجاد  هموطنان  به  سریعتر  رسانی  خدمت 
ابتدایی  اینکه در سه ماهه  شده است. ضمن 
سال جاری، ۱48 مورد حریق در کشور رخ 
اطفاء  و  پشتیبانی  در  امدادگر   ۱8۳ که  داده 
آتش سوزی های رخ داده، مشارکت داشتند.
در این آتش سوزی ها، ۱۲ نفر مصدوم شدند 
و ۱8 نفر هم در محل حادثه از سوی هالل 
احمر، خدمات درمان سرپایی دریافت کردند. 
همچنین چهار دستگاه بالگرد هالل احمر در 
به  به درخواست وزارت دفاع،  این عملیات 
کارگیری و ۲۷ هزار کیلوگرم بار و اقالم مورد 
نیاز به مناطق دچار حریق منتقل شده است.«
نصیری افزود:» مهمترین اتفاق در حوزه امداد 
ارزیابی  به سرعت عمل در  و نجات، توجه 
مناطق حادثه دیده با استفاده از پهباد به جای 
بالگرد و یا اعزام نیروهای ارزیاب به منطقه 
است که استفاده از پهباد؛ کم هزینه، پرسرعت 
و دقیق بوده و به ظرفیت های حوزه امداد و 

نجات هالل احمر اضافه می شود.«
وی تاکید کرد: »لجستیک و ناوگان امدادی هالل 
احمر با توجه به حوادث دو سه سال اخیر از 
جمله زلزله کرمانشاه و ... دچار فرسودگی و 
انبارهای جممعیت با کمبود اقالم مواجه شده 
تقویت سیستم  اولیه،  اعتبار  تامین  با  که  بود 
احمر  هالل  اصلی  های  برنامه  از  لجستیکی 

در سال جاری است.«

نصیری در تشریح عملکرد سه ماهه سازمان 
امداد و نجات هالل احمر گفت: »در سه ماهه 
ابتدایی سال جاری، 6 هزار و  ۷48 ماموریت 
امداد و نجات انجام شده است و به ۷۲ هزار 
خدمت رسانی  حوادث،  دیده  آسیب   894 و 
شده است. در این مدت، ۳ هزار و ۱۲۵ نفر 
در حوادث جوی و ترافیکی مصدوم و 8 هزار 
و  ۵۷۵ نفر هم اسکان موقت داده شدند. ۳ 
هزار و ۳۱۷نفر نیز به شکل زمینی و هوایی 
میزان  این  که  شدند  منتقل  درمانی  مراکز  به 
ناوگان  نوسازی  اهمیت  داده،  رخ  حوادث 

امدادی را دوچندان می کند.«
وی همچنین به اجرای دومین مانور سراسری 
ساعت صفر زلزله در منطقه شهمیرزاد سمنان 
اشاره کرد و گفت: »با اعالم وقوع زلزله فرضی 
آمادگی دستگاه ها سنجیده و  6.6 ریشتری، 
نسبت به مانور قبلی باالتر برآورد شد تا جایی 
که طی یک ساعت تمام تیم های عملیاتی در 
سراسر کشور برای حضور در منطقه عملیاتی 
در  که  است  این  بر  تصمیم  داشتند.  آمادگی 
مانورهای بعدی، خبرنگاران حوزه نیز حضور 

باشند.« داشته 

اجرای طرح نذر آب 3 برای کمک 
به متاثران از خشکسالی

اجرای  از  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
طرح نذر آب ۳ خبر داد و افزود: »طرح نذر 
در  گذشته  سال   ۲ همچون  امسال  نیز  آب۳ 
چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
خراسان جنوبی و کرمان اجرا خواهد شد. این 
طرح براساس سیاست فدراسیون بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر در خصوص مداخله 
تغییرات  از  پیشگیری  در  ملی  جمعیت های 
اقلیمی و توجه مردم به محیط زیست اجرا می 

شود و در کشور ایران این خدمات در زمینه 
خدمت به متاثران از خشکسالی ارائه می شود.«
کمیته  خیرین،  خیریه،  موسسات  افزود:  وی 
امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  و  بهزیستی  امداد، 
امسال شرکای جدید هالل احمر در اجرای 
طرح نذر آب۳ در مناطق متاثر از خشکسالی 

هستند.«
نصیری در رابطه با اعزام نیرو و ارسال اقالم 
امدادی به افغانستان در راستای مبارزه به شیوع 
کرونا هم گفت: »برای حضور در افغانستان، 
یا  و  ایران  خارجه  امور  وزارت  و  دولت 
احمر  هالل  از  باید  افغانستان  ملی  جمعیت 
ایران درخواست کمک کنند که تاکنون چنین 
اما جمعیت  درخواستی از هالل احمر نشده 
زمینه  این  در  کمک  برای  ایران  احمر  هالل 

از آمادگی کامل برخوردار است.«
با  رابطه  در  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
بازنگری و اصالح اساسنامه هالل احمر گفت: 
»اصالح ساختار اساسنامه هالل احمر مصوبه 
مجمع عمومی هالل احمر بوده و این اصالح با 
هدف حفظ ماهیت تشکل مردم نهاد جمعیت 
با  مواجهه  در  احمر  ارتقای ظرفیت هالل  و 
بحران ها و استفاده از مشارکت حداکثری مردم 
در حوادث و بالیا و ... مبتنی بر سیاست های 
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر 
کمیته تخصصی  در  پیش نویسی  بود.  خواهد 
مجمع عمومی آماده شد که در صورت نهایی 
برای  و سپس  ارسال  دولت  هیات  به  شدن، 

باید به مجلس برود.« تایید نهایی 

22 هزار واحد خون اهدایی جوانان 
هالل احمر

به گزارش سپید، محمد گل افشان رئیس سازمان 
جوانان این جمعیت نیز در این نشست خبری 

مهربانی  قرار  چون  هایی  برنامه  به  اشاره  با 
و اهدای خون میان همه کانون های سازمان 
حدود  کرونا  شیوع  ایام  »در  گفت:  جوانان، 
اعضای جوانان  ۲۲ هزار واحد خون توسط 

و داوطلب  هالل احمر اهدا شد.«
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با 
تاکید بر امکان بارگذاری مطالب آموزشی روی 
شبکه ملی شاد، گفت: »سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر می تواند اطالعات آموزشی امدادی 
و کمک های اولیه را در شبکه شاد بارگذاری 
آموزشی  موضوعات  گذشته  هفته  از  و  کند 
بارگذاری شده و مورد استفاده دانش آموزان 

قرار گرفته است.«
گل افشان درباره اجرای طرح ملی خدمات 
بشر دوستانه، گفت: »این طرح در نورزو امسال 
با مشارکت ۲6 هزار جوان هالل احمری در 
زمینه سالمت روان، نشاط اجتماعی، غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان، غربالگری و ... 

انجام شد.«
وی افزود: »طرح ملی غمگساران جوان توسط 
اعضای سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
به منظور همدردی و دلجویی از  خانواده های 
شهدای مدافع سالمت و یا افرادی که بر اثر 
داده  دست  از  را  خود  عزیزان  جان  کرونا 
بودند نیز از سوی جوانان عضو این سازمان 

اجرا شد.«
گل فشان در رابطه با  تعیین سقف سنی برای 
فعالیت جوانان در این سازمان اظهار کرد: ۳۵ 
منظور  است.به  شده  تعیین  اعضا  برای  سال 
تعیین این سن برای اعضای سازمان جوانان، 
مکاتباتی انجام شده که به محض تعیین تکلیف 
احمر،  از سوی شورای عالی جمعیت هالل 
تغییر  جوانان  سازمان  اعضای  سنی  محدوده 

خواهد کرد.«
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کرونا که آمد شرایط کشور متفاوت شد و شیوع 
یکباره کرونا باعث شد تا مسئوالن وزارت بهداشت 
تالش خود را برای اطالع رسانی شفاف بکار گیرند؛ 
طی 110 روز از اول اسفند 1398 تا همین چند 
روز قبل، به جز ایام اولیه که ایرج حریرچی آمار 
را اعالم می کرد، تقریباً هر روز جهانپور راس 
ساعت 14 جلوی دوربین ظاهر شد و آمار وضعیت 
شیوع کرونا را در کشور را به میلیون ها بیننده 

این بخش پراضطراب خبری ارائه داد. 
از صحبت های جهانپور مشخص است که اهل 
یکنواختی نیست و برای اطالع رسانی درباره 
بیماری کرونا از هر ابزاری استفاده می کرد، از 
مصاحبه با خبرگزای ها تا انتشار برخی مطالب 
علمی و اظهار نظرهای شخصی در صفحه توئیتر. 
اظهار نظرهایی که ظاهراً به مذاق  برخی ها خوش 
نمی آمد اما جهانپور عالقه نداشت تنها یک خواننده 
متن باشد و در زمان اعالم آمار تالش می کرد 
تا با ارائه برخی اطالعات علمی از نگرانی و 

اضطراب جامعه بکاهد. 
برای اهالی رسانه مشخص است که آقای سخنگو 
از چند جبهه تحت فشار بود. از یک طرف رسانه ها 
و  ماهواره های خبری فارسی زبان که تالش خود 
را برای تخریب دستاوردهای وزارت بهداشت به 
کار گرفته بودند و از سوی دیگر برخی فشارهای 
داخلی در مقابل سیاست های وزارت بهداشت 
برای مقابله با کرونا؛ هرچند با این حال  او همیشه 
سعی کرد پاسخگو باشد و مدام درباره سواالتی 
که ذهن هموطنان و خبرنگاران را مشغول کرده 

بود توضیح دهد. 
زمین  بر  بار  او  هرچند جهانپور می گوید که 
مانده اطالع رسانی آمار کرونا را برداشته است 
و رسما سخنگوی وزرات بهداشت نبوده است، 
اما هموطنان در این مدت 110 روز او را به عنوان 
سخنگو می شناختند. حاال پس از گذشت چند روز 
از نیمکت نشینی خبرگزاری فارس گفت و گویی را 
با جهانپور انجام داده است که باز نشر می شود. 

 با عرض خدا قوت، شما مسوولیت سختی را 
در زمان بحران کرونا بر دوش داشتید، برایمان از 
روزهای اول و هجمه  هایی که به وزارت بهداشت 
و کشورمان وارد  شد و از ناگفته های این 110 

روز بگویید؟ 
گفتن ناگفتنی ها فصل دارد و اکنون فصل گفتن 
این حرف ها نیست، بسیاری از استادی هستند که 
سینه ای مملو از ناگفتنی ها دارند که در زمان خود 
سخن خواهند گفت، اما از میانه دی ماه که اعالم 
شد ویروس کرونای جدید پای خود را از مرزهای 
چین فراتر گذاشت و در کشورهای ژاپن و چین 
مشاهده شد در وزارت بهداشت شاهد شکل گیری 
ساختارها برای مقابله با کرونایی که در آن زمان 

احتمال می رفت به کشور ما بیاید بودیم. 
آن زمان ساختاری با عنوان قرارگاه ملی مقابله با 
کرونا تشکیل شد، با توجه به تجربه  قرارگاهی که 
در حوزه تامین دارو شکل گرفته بود قرارگاه ملی 
مقابله با کرونا تشکیل شد. سال گذشته قرارگاه 

تامین دارو و تجهیزات به عنوان پاسخ برای مقابله 
با تحریم ها در حوزه دارو تشکیل شد و متعاقب 
آن قرارگاه ملی مقابله با کرونا شکل گرفت و ما 
مسوولیت اطالع رسانی قرارگاه مقابله با کرونا را 
بر عهده گرفتیم در آن زمان صحبتی از ستاد مقابله 
با کرونا نبود، اوایل بهمن ماه بود که اطالعیه ای 
درباره کلیات موضوع کرونا به رسانه ها اعالم شد، 
سوم بهمن برنامه رادیویی با موضوع کرونا شروع 
شد و درباره اینکه کرونا چیست و برای مقابله با 
این بیماری باید چه کنیم برنامه هایی در شبکه خبر 
در حوزه پیشگیری ساخته شد؛ ما از همان زمان 
به صورت جدی در حوزه اطالع رسانی بیماری 
کرونا، پیشگیری و اینکه کرونا خواهد آمد و اینکه 
صدای پای کرونا پشت مرزها شنیده می شود اطالع 

رسانی  کردیم. 
به موازات این کار سازماندهی مراکز بیمارستانی و 
مانورهای اورژانس و تامین اقالم مورد نیاز در دستور 
کار قرار گرفته بود. به یاد دارم در آن زمان تصاویری 
از مانورهای نیروهای اورژانس در رسانه های خارج 
از کشور منتشر شد و آنها اعالم کردند که در ایران 
بیمار کرونا وجود دارد و دولت ایران از اعالم این 
موضوع خودداری می کند، در صورتی که ما آن 
زمان بیمار نداشتیم و آزمایشات در دسترس آن 
زمان از موارد مشکوک نیز نشان می داد که هیچ 

فردی کرونا مثبت نیست. 
در آن زمان ساختار ازمایشگاهی منسجمی در 
برای تشخیص مواردی که خواهد آمد  کشور 
تشکیل شد و امروز بیش از 130 آزمایشگاه کار 
تشخیص قطعی آزمایشگاهی را در شرایط تحریم 
انجام می دهند، به جز چند کشور حاشیه خلیج 
فارس که کار خرید خدمت انجام دادند در منطقه 
»اِمرو« هیچ کشوری این ساختاری آزمایشگاهی 
راندارد. هر چند که برخی کشورها در آن زمان 
عامدانه به دنبال به هم ریختن ساختار مقابله با 

کرونای ما بودند که موفق به انجام این کار نشدند. 
 قبل از اعالم رسمی ورود کرونا به کشور 
از کدام استان های موارد مشکوک به وزارت 

بهداشت گزارش می شد؟ 
در هفته پایانی بهمن از استان های قزوین یزد، اصفهان 
مواردی گزارش شد که تست موارد مشکوک مثبت 
نبود تا اینکه روز 29 بهمن گزارشی از ذات الریه 
از شهر قم به ما اعالم شد که پس از انجام تست 
و تست مجدد سی ام بهمن قبل از ظهر وقتی آقای 
دکتر نمکی از هیأت دولت برگشتند مثبت بودن 
کرونای این دو مورد قطعی شد و در کمترین فاصله 
زمانی ممکن این خبر از دو خبرگزاری رسمی کشور 
اعالم شد و پس از دو ساعت هر دو مورد جان 
باختند که این خبر نیز پس از فوت این افراد اعالم 
شد معتقدم با اعالم این خبر، همه تحلیل های چند 
هفته ای که همه دنیا اعالم می کردند که جمهوری 
اسالمی آمار را به خاطر راهپیمایی و انتخابات اعالم 

نخواهد کرد نقش بر آب شد. 
 چرا وظیفه اعالم آمار کرونا در کشور بر دوش 

شما نهاده شد؟ 
ساختار ارائه اطالعات در نظام سالمت کشورها 
متفاوت است اما هیچ کشوری دو روز قبل انتخابات 
این موضوع را اعالم نمی کند اما ما به صورت شفاف 
این موضوع را اعالم کردیم این درحالی بود که 
هنوز ستاد شکل نگرفته بود و وزارت بهداشت 
سخنگوی رسمی نداشت و ما بر اساس وظیفه 
اطالع رسانی این اقدام را انجام دادیم و اطالعات 
این بیماری را روزانه اعالم می کردیم ناگفته نماند 
کار اطالع رسانی به دلیل اینکه ستاد مقابله با کرونا 
هنوز سخنگو نداشت بر دوش ما نهاده شد و ما 
این بار بر زمین مانده را برداشتیم و پس از 110 
روز اطالع رسانی با اسم رمز یا علی )ع( تحویل 
خانم دکتر الری دادیم و این اقدام را فقط برای 

کمک به ستاد انجام دادم. 

 اطالع رسانی شما درباره اینکه شهر قم منشأ 
بیماری کرونا بوده است با واکنش های متفاوتی 

همراه بود دلیل این موضوع چه بود؟ 
اینکه بخواهیم بگوییم قطعا کرونا یک کانون شیوع 
داشته و آن هم قم بوده صحیح نیست ولی بهرحال 
قم هم یکی از آنها بود، کسی نمی تواند ساعت دقیق 
ورود ویروس را اعالم کند، ویروس دوره نهفتگی و 
کمون دارد و بیمار هم مراورده مستقیم با چین نداشته 
مشخص می شود که به طور غیر مستقیم مشاهده 
شده است بررسی ها نشان می دهد سه کانون شیوع 
وجود داشته است اما یکی از آنها قم بوده است. 

قم شهر پرترددی است و مراودات زیادی دارد و 
شهر فعال اقتصادی است، این خطر در عسلویه 
اما با  و تهران و سایر شهرها احساس می شد 
اندک تاخیری در تهران این بیماری مشاهده شد، 
بیشترین تردد خارجی در تهران است و انتظار 
می رفت در تهران این بیماری شروع شود، اصل 
موضوع این است که کرونا انگ نیست. کرونا 
آگاهی  مبتال علم و  فرد  بیماری است که  هم 
این کار را  نداشته و عامدانه  دراین خصوص 
از واژه قم هراسی استفاده  نکرده است. برخی 
می کنند، این سخن نادرستی است همانطور که 
ووهان هراسی و تهران هراسی وجود ندارد برخی 

به دنبال ایجاد تشویش هستند. 
این بیماری کلید خورده است، و کسی عامدانه 
آن را منتقل نکرده است ما کمترین پروازها را 
به نسبت برخی کشورهای همطراز داشته ایم و 
به ووهان نیز پروازی نداشته ایم و ممکن است 
بیماری با واسطه به کشور وارد شده باشد. برخی 
از کشورها حتی ساختار شناسایی را ندارند و 
شناسایی بیماری را اُفت می دانند. متاسفانه در 
برخی از مناطق کشور نیز چنین دیدگاهی وجود 

دارد در صورتی که ابتال به کرونا انگ نیست. 
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وقتی فردی مبتال شود و خانواده نیز ناخواسته مبتال 
شود احساس گناهی وجود ندارد و حتی اگر یکی 
از اعضای خانواده فوت کرد نبای احساس گناه به 
وجود بیاید. ما آستان بوس حرم حضرت معصومه 
)س( هستیم و می بینید که مسجد کوفه هم تعطیل 
است و محدودیت هایی در عراق وجود دارد و 
در این کشور این حاشیه سازی ها وجود نداشت. 

 ممکن است بیماری ازکشورهای دیگر به ایران 
منتقل شده باشد؟ 

شواهد علمی نشان می دهد آذرماه و دی ماه در دو 
شهر شمالی ایتالیا و پاریس بیماری کرونا وجود 
داشته است و قطعا نمی توان گفت منشا بیماری شرق 
بوده است. مراودات ما با ووهان بسیار محدود یا 

صفر بوده است.  
در نیمکره شمالی جزو آخرین کشورهایی هستیم که 
ویروس را میزبانی کردیم و جزو اولین کشورهایی 
هستیم که موارد شناسایی شده را اعالم کردیم، 
ممکن است موارد بیماری از ایتالیا و فرانسه به 
ایران منتقل شده باشند. در دو شهر شمالی ایتالیا 
در دسامبر بیمار داشتیم و آنها دو ماه بعد قرنطینه 
شهرها را اجرا کردند که اجرای آن جواب نمی داد. 

 چرا در شهر قم قرنطینه اعالم نشد؟ 
قرنطینه و حکومت نظامی در قم جواب نمی داد، به 
دلیل اینکه ممکن بود این افراد شناسایی شده طی 
روزهای قبل در شهرهای دیگر تردد داشته باشند و 
در دوره نهفتگی بیماری را به شهرهای دیگر منتقل 
کرده باشند به همین دلیل معتقدم قرنطینه شهرها 
حرکتی نمایشی بود و نمی شد در هر بازه یک شهر 
را قرنطینه کرد، به طور مثال بیماری که در شهر 
کاشان شناسایی می شود 10 روز قبل به بیماری 
مبتال شده است لذا نمی توان شهری را قرنطینه 

کرد و عمال این اقدام سودمند نبود. 
 قبل از اینکه خانم الری به سمت سخنگویی 
وزارت بهداشت منصوب شود به شما اطالع رسانی 

شده بود؟ 
مربی که می خواهد بازیکنی را از زمین خارج کند با 
او مشورت نمی کند، در این بازه 110 روز پیام هایی 
به من منتقل می شد و تذکراتی از سوی جناب 
وزیر به من یادآوری شد، این موضوع نیازی به 
مشورت و اعالم نداشت و من بالفاصله پس از 
اینکه شماره ام را در کنار زمین دیدم روی نیمکت 
سخنگویی نشستم. خدا شاهد است که کوچکترین 
دغدغه ای درخصوص سخنگو بودن یا نبودن ندارم. 
 تلخ ترین و شیرین ترین خاطرات شما از 110 

روز اطالع رسانی اخبار کرونا چه بود؟ 
اگر بخواهم خالصانه بگوییم دو رقمی شدن آمار 
فوتی ها و رسیدن آمار به زیر عدد 50 برای من شیرین 
بود و منتظر بودیم که آما را به صورت هفتگی اعالم 
کنیم، موارد فوتی ها، بستری ها و درگیری تماس 
نزدیک از سامانه های مختلف معاونت درمان و 
بهداشت به ما اطالع رسانی می شود و روزی که آمار 
فوتی ها به عدد 34 رسید با شوق و ذوق زیادی آما 
را اعالم کردم؛ روزی که اعالم کردم پس از 70 روز 
آمار ما به شدت کاهش داشته است خاطره شیرین 
این روز بود، روزی که دوستان مبتال سرکار حاضر 
می شدند و شاید شیرین ترین خاطره برگشت دکتر 
کولیوند به محل کار بود به دلیل اینکه دکتر کولیوند 
حال مساعدی نداشت. فوت ابوی و دختر عموی 
من نیز بسیار تلخ بود، هرچند تالش های زیادی 
برای نجات دخترعمو انجام شد اما هیچ درمانی 
پاسخ نداد و این موضوع برای من خیلی سخت بود، 

حاال که به عقب نگاه می کنم می بینم این حوادث 
تلخ با کمک خدا پشت سر گذاشته بود. 

 چه مسئله ای در این دوران شما را اذیت کرد؟ 
برداشت های غلط؛ وقتی پیامی را می دادیم و می دیدیم 
که برداشت های غلطی می شود بسیار ازاددهنده بود، 
اینکه برخی قضاوت های نابه جا می کنند در آن 
لحظه اذیت کننده بود اما حاال دیگر این موضوعات 

اهمیتی ندارد. 
 اگر به روز ابتدای شروع بحران برگردید چه 

توصیه هایی به مسئوالن دارید؟ 
به مسئوالن ستاد توصیه می کردم که یک سخنگوی 
مشخص برای ستاد درنظر بگیرند تا در مورد مسائلی 
که جای سوال دارد پاسخ دهند، ما کار خودمان را 
انجام دادیم اما در مواقعی چون کسی پاسخگو نبود 
مجبور بودیم در مورد مسائلی که فراتر از اختیار 
ما است پاسخگو باشیم، این ستاد ملی مقابله با 
کرونا سخنگو نیاز داشت که باید ریز مصوبات را 
اعالم می کرد، ما به بخش عمده ای از سواالت که در 
کارویژه ما نبود پاسخ دادیم تا جای خالی احساس 
نشود. به هرحال شمشیرزنی باید در میدان باشد تا 

به شایعات و حمالت پاسخ دهد. 
 انتقادات زیادی به صفحه توییتر شما وارد شد، 

در این خصوص توضیح دهید؟ 
توییتر شخصی است، من به این موضوع در صفحه 
توییتر خود هم اشاره کرده ام، بخشی از اظهارات 
عقاید فردی است و من تمایل نداشته و ندارم که 

برای شخص دیگری هزینه ایجاد کنم. 
 شما تسلط خوبی در ارائه آمار داشتید که جای 

تحسین دارد، سابقه اجرا هم داشتید؟ 
خیر؛ گاهی اوقات برخی نقش ها توفیق اجباری 
است، و ما هم در این مسیر قرار گرفتیم و خداوند 
کمک کرد که این 110 روز را در خدمت مردم 
باشیم، اگر جایی هم اشکالی بوده تالش کردم آن 

را برطرف کنم. 
 جوسازی رسانه های خارجی چقدر بر عملکرد 

شما تاثیر داشت؟ 
در حد بضاعت خودمان پاسخ سواالت را می دادیم و 
هر روز نشست خبری برای پاسخ دادن به تناقضات 
و شفاف سازی می دادیم، جزو نادر کشورهایی هستیم 
که عالوه بر درگیر بودن با ویروس کرونا درگیر 
جنگ رسانه های خارجی بودیم و بیش از 10 شبکه 
فارسی زبان خارجی علیه ایران فعالیت رسانه ای 
می کردند، ما تالش کریدم که این هراس را به 
سمت هوشیاری ببریم، برخی اظهار می کنند که 

این ویروس وسواس است در صورتی که اینگونه 
نیست و برخی شایعات منجر می شود مردم بیماری 
را فراموش کنند. برخی رسانه ها فضایی را ترسیم 
می کردند که شرایط بیماری و شرایط اجتماعی و 
اقتصادی را به هم گره می زدند تا مردم را نگران 
کنند، اما ما در حد بضاعتمان اطالع رسانی کردیم و 
در حوزه شبکه اجتماعی و رسانه ها فعالیت کردیم. 
اگر جایی زخم کاری به هجمه ها زدیم متعاقب 
قضاوت شدن ها بود و توانستیم بسیاری از این 
هجمه ها را خنثی کنیم؛ برخی رسانه ها اعالم می کردند 
که جمعیت زیادی از ایرانی ها فوت کردند اما زمان 
نشان داد که اینگونه نبود و هیچ بیماری در کوچه 
یا خیابان نماند و هیچ آمبوالنسی ساعت ها برای 
تحویل بیمار پشت در بیمارستان معطل نشد و 
مردم دیدند که در شهر خودشان خدمت رسانی به 
خوبی انجام می شودف البته به موازات این موضوع 
همان افراد یکه علیه ما تلبغ می کردند گرفتار فضایی 
شدند که بدتر از فاضاسازی علیه ایران شد. ما این 
موضوع را حس می کردیم و تالش کردیم بخشی 

را منعکس کنیم. 
چگونه بود که معاون وزیر ایران وقتی به بیماری 
مبتال می شوند می گویند ساختار ایران مشکل دارد و 
وقتی مسووالن فالن کشور خارجی مبتال می شوند 
اعالم می کنند که این مسوول وسط میدان مبارزه 

بوده است. 
 برخی بارها گفتند اظهارنظرهای سیاسی شما 
ارتباطی با حوزه سالمت نداشت، در این خصوص 

توضیح دهید؟ 
امروز موضوع سالمت بحث اصلی دنیاست و 
نمی توان دور هیچ کشوری حصار کشید، و نمی توان 
به وضعیت سایر کشورها توجه نداشت اما متاسفانه 
برخی انتقاد می کنند که شما چرا در مورد کشورهای 
خارجی اظهار نظر کردید، به طور مثال من ویدئویی 
از جورج فلوید سیاه پوست آمریکایی را منتشر 
کردم که بعدها مشخص شد این فرد به کرونا مبتال 
بوده و هیچ کدام از افسرهای پلیس و اطرافیان فرد 
ماسک نداشته اند که این موضوع نشان دهنده ضعف 
مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی آمریکا بوده است. 
ما برداشت خودمان از موضوع سالمت را در مسائل 
سیاسی مطرح کردیم. سالمت کامال از سیاست جدا 
نیست و البته معتقدم نباید قطار سالمت را به 
سیاست پیوند زد، 50 سال تجربه نشان می دهد 
که در حوزه سالمت بین دولت ها و حکومت 
ارتباط وجود دارد و نمی توان در این خصوص 

بدون درنظر گرفتن سیاست اعالم نظر کرد. 
 چه روزی ارائه آمار پایان می یابد؟ 

بهداشت  وزارت  اطالع رسانی  شورای  در 
سیاست گذاری کلی می شود اما اگر آمار فوت از 
میزان فوتی های ناشی از سایر موارد مانند حوادث 
ترافیکی پایی بیاید دیگر نیازی به اعالم آمار نیست، هر 
سی دقیقه یک نفر در کشور بر اثر حوادث ترافیکی 
جان می بازد البته من خوشبینم و معتقدم پس از 
یک ماه دیگر آمار ما رو به کاهش خواهد رفت و 
وقتی اطمینان یابیم روند متعادل شده است، به نظر 
می رسد نیازی به حضور سخنگو برای اطالع رسانی 
نباشد و امیدوارم زودتر شاهد پایان کرونا باشیم. 

 وضعیت هشدار و قرمز را بر چه اساسی اعالم 
می کنید؟ 

شاخص اعالم وضعیت شهرها کلیاتی دارد که 
متفاوت است ما 4 وضعیت را در نظر گرفتیم، 
اطالعات 7 روز یکبار در استان ها و سامانه ماسک 
به روز می شود اما اطالعات روزانه ارزش زیادی 
ندارد، وقتی وضعیت را روزانه اعالم کنیم ممکن 
است شبهاتی به وجود آید اما میانگین 5 روز دقیق تر 
است. وضعیت هشدار نشان دهنده بارقه های افزایش 
آمار مبتالیان است، به طور مثال تصویر مشخصی 
از وضعیت فارس مشاهده نشده اما شواهد نشان 
می دهد ممکن است آمار مبتالیان در این استان 
رو به افزایش برود، برخی استان ها چندی پیش در 
وضعیت سفید بودند اما ویروس می چرخد و اکنون 
این استان ها در وضعیت قرمز هستند. ویروس در 
حال حرکت است و در یک نقطه ثابت نیست. در 
مواقعی حرکت ویروس مشخص بود که استان های 
بعدی درگیر چه مناطقی هستند، برخی استان ها 
در حال رسیدن به وضعیت سفید هستند و در 
استان هایی که وضعیت قرمز مشاهده نشده انتظار 
می رود به وضعیت قرمز برسند، در حال حاضر 5 
استان ما وضعیت قرمز را ندیده اند که ممکن است 

طی ماه های آینده وضعیتشان قرمز شوند. 
 چرا از الگوی سایر کشورها برای مقابله با 

کرونا استفاده نکردید؟ 
ساختارها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی در کشورها 
متفاوت است و نمی توان نسخه سایر کشورها را 
برای ایران کپی کرد، سالمت امری اجتماعی است و 
نمی توان بدون نادیده گرفتن این موارد و با درآمد سرانه 
متفاوت مانند کشورهای کوچک برنامه ریزی کرد.

 کشورهای دیگر هم از الگوی ایران برای مقابله 
با کرونا استفاده کردند؟ 

موفقیت نسبی موجود در اسفند و فروردین مدیون 
سیستم غربالگری بوده است و چند هفته قبل انگلستان 
این طرح را پیاده کرد، روش شناسایی و درمان بیمار 
در کشور ما روش مفید و ارزان و بر اساس زیرساخت 
بود، این زیرساخت با کمک نیروهای بهداشت و 
بسیج و هالل احمر، شناسایی تلفنی و حضوری 
شکل گرفت، موارد مشکوک به مراکز خدمات 
سالمت ارجاع داده شدند و سپس به بیمارستان ها 
منتقل شدند؛ 80 درصد بیماران در این مراکز درمان 
شدند، 78 میلیون نفر غربالگری شدند و مضنونین 
شناسایی شدند و و یک بار و نیم با همین سامانه 
سالمت و سامانه 4030 جامعه را مرور کردیم و با 
اقدام زودهنگام جلوی نامساعد شدن حال بسیاری 
از بیماران را گرفتیم و ترافیک ورودی بیمارستان را 
کاهش دادیم همین اقدام نقش بسزایی در موفقیت 
کشور در مدیریت بیماری کرونا داشت، اما فراموش 
نکنید در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی 

کرونا همچنان ادامه خواهد داشت.

17 شماره 1684 9 تیـر 1399



وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل 
با اشاره به  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  کرونا  شیوع  زمان  در  ایجادشده  فرصت های 
همچنین توانایی باالی متخصصان ایرانی گفت: 
»کشور پتانسیل تولید هر دارویی را در فرصت 

زمانی کوتاه دارد.«
به گزارش سپید، حسین وطن پور در مراسم اختتامیه 
پنجمین دوره "Health MBA" جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی شهید بهشتی، گفت: » االن مراکز تحقیقاتی 
ما درحال فعالیت روی تولید دارو و واکسن کووید 
۱۹ هستند و پیشرفت های خیلی خوبی در تولید 
مواد اولیه دارویی حاصل شده است. اگرچه هنوز 
داروی قطعی این بیماری تولید و معرفی نشده 
است اما درحال حاضر در تولید واکسن سه گروه 

دانش بنیان فعال هستند.«
وی ضمن اعالم حمایت از ایده  های فناورانه و 
کارآفرینی حوزه سالمت، گفت: »مساله اصلی کشور 
نبود بودجه و سرمایه نیست بلکه مساله اصلی نبود 
مدیریت صحیح و همچنین ضرورت ایجاد فرهنگ 
دغدغه مندی در بین قشر تحصیلکرده جامعه است.«
وطن پور با بیان اینکه ایجاد دغدغه در بین افراد 
دارای تحصیالت عالی یک اتفاق مبارک در جامعه 
است، اظهار داشت: »متاسفانه با وجود جمعیت باالی 
افراد تحصیل کرده و محقق در سطح دانشگاه های 
کشور، بخش عمده این افراد هیچ دغدغه ای نسبت 

به مسائل محیطی جامعه ندارند.«
حس  گسترده  شکل گیری  به  اشاره  با  وی 
اقشار  بین  در  دغدغه مندی  و  مسئولیت پذیری 
تحصیلکرده جامعه در بحران کرونا، تصریح کرد: 
»تامین سریع ماسک و ضدعفونی کننده ها و حتی 
دستگاه های تولید ماسک توسط همین دانشجویان و 
اساتید دانشگاهی در سطح  دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان نشان دهنده همین دغدغه مندی هاست.«
وطن پوربا اشاره به مساله سالمندی در جامعه و 
تبعات ناشی از آن طی سال های آینده، عنوان کرد: 
»چندین دانشکده و مرکز تحقیقات در این زمینه 
فعال بوده و برای حل مشکل سالمندی جامعه 
بودجه دریافت می کنند ولی هنوز راه حل درستی 
در این رابطه ارایه نشده است. مشکل جامعه ما 
نبود بودجه نیست بلکه مشکل اصلی نبود دغدغه 

و مدیریت صحیح است.«
وی ضمن انتقاد از وضعیت دانشگاه ها و عدم تربیت 
دانش آموختگان توانمند و با مهارت کافی، اظهار 
کرد: »از یک طرف مشکل بیکاری و از طرف 
دیگر فرد مناسب و توانمند برای انجام کار نداریم 
و البته دغدغه دانشجو نیز تنها پاس کردن واحدها 
و گذراندن حجمی دروس و واحدها شده است.«
وطن پور تاکید کرد: »اگر دغدغه مداری در جوامع 
رواج پیدا نکند، جامعه به سمت رکود پیش رفته و 
همه افراد جامعه به آدم های مصرف کننده تبدیل 

می شوند.« 
وی با استقبال از برگزاری دوره های کاربردی و 
یا همان  »ام بی ای سالمت«  کارآفرینانه همچون 
کارآفرینی در سالمت، خاطرنشان کرد: »نباید در 
این دوره ها به دنبال کمیت باشیم بلکه جذب افراد 
عالقمند و با انگیزه در این دوره ها اهمیت بیشتری 

دارد. باید ضمن توسعه  فناوری در دانشگاه ها، به 
دنبال جذب افراد دارای  دغدغه باشیم. باید از بین 
آموزش  دهندگان و پژوهش کنندگان افراد دارای 
دغدغه را پیدا کنیم مانند افرادی که در  مواد دارویی، 
مهندسی بافت، تجهیزات پزشکی، لیزر، سالمت 

دیجیتال و ژن ترا پی فعالیت می کنند.«
وی با اشاره به قرارداد همکاری مشترک فناوری 
با چین و هنگ کنگ در زمینه سالمت دیجیتال و 
ژن تراپی، گفت: »در در حال حاضر برای تولید 
داروهای ضد ویروس به روش  »های تک« اقدامات 
خوبی صورت گرفته که همگی توسط دانشمندان 

داخلی مستعد و با انگیزه در حال انجام است.«
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت با اشاره به حمایت وزارت بهداشت از 
هسته های فناوری و شرکت های دانش بنیان در بخش 
های مختلف زیست بوم فناوری از ایده بازار تا 
تجاری سازی محصوالت اظهار داشت: »اگرچه در 
کشور مشکل کمبود بودجه وجود دارد ولی این 
مساله درباره فناوری صدق نمی کند و از ایده های 
خوب فناورانه با اعطای گرنت و یا تسهیالت از 
طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و یا معاونت 

علمی حمایت می شوند.«
وطن پور ضمن اعالم حمایت و استقبال از ایده های 
نوآورانه دانش آموختگان دوره های»ام بی ای سالمت« 
در دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت، عنوان کرد: 
»پروژه های موفق در ایده  بازارها میتوانند در معرض 
سرمایه گذران قرار گیرند تا ارزش تجاری شدن انها 
نیز مشخص شود. همچنین در کمیته  تجاری سازی 
که به صورت ماهانه برگزار می شود افراد فناور در 
مقابل افراد سرمایه گذار قرار می گیرند و از ایده های 

خود دفاع کنند.«
فناوری سالمت وزارت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خاتمه 
تشکیل مجموعه های شتاب دهنده  به  اشاره  با 
تخصصی و معافیت های مالیاتی آنها برای حمایت 
»در  کرد:  تصریح  ایده های حوزه سالمت،  از 
حوزه فناوری تمامی زیرساخت ها آماده است 
و تالش شده است تا به تمام درخواست ها در 

اسرع وقت پاسخ مناسب داده شود.«
همچنین علیرضا بهرامی رییس جهاد دانشگاهی 
علوم پزشکی شهید بهشتی در این مراسم با اشاره 
به تاکید قرآن بر تالش مستمر افراد برای کسب 
موفقیت و کامیابی، اظهار داشت: »فرق افراد موفق 
و غیرموفق در این است که یک عده تالش می کنند، 
شکست می خورند و دست از تالش برمی دارند 
ولی یک عده تالش می کنند، شکست می خورند 

و مجددا تالش کرده و تسلیم نمی شوند.«
وی با بیان اینکه رویکرد تالش، شکست و تالش 
مکرر قطعا جواب می دهد، عنوان کرد: »در این میان 
دو رویکرد مطرح می شود یکی اینکه چرا شکست 
خوردم که یعنی برگشت به گذشته و افسردگی؛ 
رویکرد بعدی اینکه چیکار کنم که شکست نخورم 
یعنی چگونه رو به جلو حرکت کنم که فلسفه 
دوره های MBA نیز پاسخ به همین چگونگی هاست.« 
بهرامی با اشاره به فلسفه اصلی راه اندازی دوره های 
»ام بی ای سالمت«  در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 
شهید بهشتی، تصریح کرد: »تغییر دیدگاه دانش 
سمت  به  پزشکی  علوم  رشته های  آموختگان 
کارآفرینی و  ارایه راه حل های نوآورانه برای حل 
مشکالت و مسایل نظام سالمت بخشی از مهم ترین 

اهداف تاسیس این دوره هاست.«
وی با بیان اینکه بر اساس آمار ۴۰ درصد دلیل اعتیاد 
به عنوان یکی از ۵ ابرچالش کشور و ۷۰ درصد 
طالق ها به مساله سالمت خانواده برمی گردد، گفت: 
»راهکارهای شما می تواند به بهبود عملکرد و روابط 
افراد و در نهایت ترویج سالمت جسم و روان در 

جامعه کمک کند.« 
بهرامی با اعالم حمایت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 
شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران از ایده های 
کارآفرینانه و نوآوری در حوزه سالمت خارج از 
بروکراسی رایج،  گفت: »ارایه بسته های سالمت 
در حوزه های مختلف سالمندی، سالمت خانواده 
و سایر بخش های دارای چالش نظام سالمت در این 
راستا بسیار راهگشا خواهد بود و جهاد دانشگاهی 
بستر الزم برای عملیاتی کردن این ایده ها را فراهم 

کرده است.«

بهرامی با اشاره به فعالیت جهاد دانشگاهی علوم 
سالمت  حوزه های  در  بهشتی  شهید  پزشکی 
سالمندی، سالمت روان، داده کاوی و HSE  و 
حمایت از پروژه های این حوزه، تصریح کرد: »جهاد 
علوم پزشکی تهران نیز با دارا بودن پتانسیل هایی 
همچون پژوهشکده  لیزر، کلینک زخم و مرکز 

ژنتیک از ایده های مرتبط حمایت می کند.«
رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در 
خاتمه با بیان اینکه در همکاری مشترک صاحبان ایده 
با جهاد دانشگاهی حق معنوی پروژه حفظ می شود، 
  ،Health MBA خطاب به دانش آموختگان دوره های
تصریح کرد: »کشور مسایل زیادی دارد که گره آن به 
دست افراد خالق، ایده پرداز و کارآفرینی همچون 
شما باز می شود و جهاد دانشگاهی نیز بستر و پیش 

نیازهای آن را فراهم کرده است.«
جهاد  سازمان  رییس  حبیبی  مسعود  همچنین 
دانشگاهی علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم 
 Health با اشاره به بازخورد مثبت و کارایی دوره های
MBA در حل مسایل جامعه و نظام سالمت، اظهار 
داشت: »آموزش مفاهیم و سرفصل های این دوره ها 
برای تمامی افراد و مدیران مجموعه های مختلف 
می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. بسیاری از 
مسایل جامعه با اعتماد به جوانان مستعد و کارآفرین 
و هم جهت شدن و هم افزایی  و همکاری های بین 

بخشی مرتفع خواهد شد.«
در ادامه مراسم ساالر ارزیده معاون آموزشی جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی خطاب به 
دانش آموختگان، ابراز امیدواری کرد که پایان این 
دوره آغاز مسیری نو برای افراد باشد و گفت: 
»مهارت های کسب شده در این دوره، ابزار جدیدی 
درجعبه تفکر زندگی افراد ایجاد کرده که در حرفه 
و کار جدید بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود.«
وی با بیان اینکه قصه موفقیت یک مسیر روتین ندارد، 
گفت: »پیدا کردن ایده، پیدا کردن تیم، سرمایه گذاری 
و در نهایت راه اندازی کسب و کار قدم های افسانه ای 
کارآفرینی را شامل می شود که در این میان ارایه 
بیزینس پلن به عنوان یکی از ارکان اصلی کارآفرینی 

اهمیت زیادی دارد.«
همچنین پورعباسی کارآفرین و عضو هیات  علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مراسم با تاکید 
بر ضرورت ارایه آموزش های مهارتی و کارآفرینی 
به دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی با هدف 
ایجاد توانمندی در برقراری ارتباط با سایر گروه های 
غیرپزشکی، عنوان کرد: »۹۹ درصد کارآفرینی چیزی 
نیست که در دانشگاه می خوانیم و تجربه می کنیم، 
 کارآفرینی دنیای متفاوتی است که باید آموخته  و 

تجربه شود.«
به گزارش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی وی با بیان اینکه از ۱۰۰ قسمت کسب وکار 
یک قسمت ایده، چهار قسمت تولید و ۹۵ قسمت 
توانایی فروش ایده است، گفت: »فرهنگ استارتاپی 
مبنی بر راه اندازی یک شبه شرکت و کسب و کار 
و ثروتمند شدن رویایی بیش نیست. این تصورات 
فرهنگی غلط است و اصول کسب وکار که مهم ترین 
بر کار است جزء  آن خاک  خوری و مداومت 

تغییرناپذیر کسب وکار در همه دنیاست.«
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ایران پتانسیل تولید دارو در فرصت زمانی کوتاه را دارد



چرابیمارانمبتالبهکووید۱۹بامشکالتقلبیروبرومیشوند
  مترجم: شراره فرهی منش

مطالعه جدید نشان می دهد که بیماران مبتال به 
 )ICU( ویژه  مراقبت های  بخش  در  کووید-۱۹ 
به احتمال زیاد از ایست قلبی یا آریتمی ناشی از 
مشکالت سیستمیک رنج می برند. همچنین بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ که در بخش مراقبت های ویژه 
بستری بودند، ۱0 برابر بیشتر از بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ که در بخش معمولی بستری بودند 

آریتمی )ضربان قلب نامنظم( را تجربه کردند.
این مطالعه نشان داد که ایست قلبی - شرایطی که 
قلب به طور ناگهانی می ایستد- و آریتمی در بخش 
مراقبت های ویژه نتیجه شکل سیستمیک کووید-۱۹ 
است تا اثر مستقیم عفونت با ویروس که باعث بیماری 
 Heart Rhythm می شود. این تحقیق که در مجله
منتشر شده است، می تواند به پزشکان در درمان 
بهتر و مدیریت بیماران مبتال به کووید-۱۹ که در 
بخش مراقبت های ویژه بستری هستند کمک کند.

به دنبال دالیل غیر قلبی
هیچ  کووید-۱۹  جهانی  همه گیری  درحالی که 
نشانه ای از کم شدن را نشان نمی دهد، دانشمندان 
همچنان به جمع آوری داده های دنیای واقعی در 
مورد چگونگی اثرگذاری ویروس بر افرادی که 

مبتال می شوند، می پردازند.
جمع آوری داده های باکیفیت خوب برای کمک به 
دانشمندان در یافتن روش های درمانی مؤثر برای 
جلوگیری از عفونت، از بین بردن ویروس و یا به 
حداقل رساندن اثرات آن بر بدن انسان ضروری است.
منشأ  محل  چین،  ووهان،  از  اولیه  گزارش های 

ویروس، حاکی از آن است که کلیه بیمارانی که 
به کووید-۱۹ آلوده شده اند بیشتر به آریتمی مبتال 
بودند. این وضعیت می تواند منجر به ایست قلبی 

و سایر مشکالت جدی قلبی شود.
محققان بر این باورند که ایست قلبی و آریتمی 
احتماالً نتیجه مشکالت سیستمیک است، نه تنها 

اثر مستقیم عفونت کووید-۱۹.
اطالعات  دانشمندان  که  هرچقدر  بااین حال، 
جدیدی را جمع آوری می کنند، به نظر می رسد که 
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با نوع 
شدید کووید-۱۹، در معرض خطر قابل توجهی از 

مشکالت جدی قلبی قرار دارند.
این یافته های کلیدی تحقیقات جدید دانشکده 

پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا است.
به گفته دکتر راجات دئو، الکتروفیزیولوژیست قلب و 

دانشیار پزشکی قلب و عروق در پِن، نویسنده ارشد 
این مطالعه: »به منظور ارائه بهترین درمان و محافظت 
برای بیمارانی که مبتال به کووید-۱۹ هستند، برای 
ما بسیار مهم است که درک خود را از چگونگی 
تأثیر این بیماری بر اندام ها و مسیرهای مختلف بدن 

ازجمله ناهنجاری های ریتم قلب بهبود بخشیم«.

بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 
بیشتر در معرض مشکالت قلبی هستند

محققان برای تعیین خطر ابتال به ایست قلبی، ورم 
مفاصل و سایر مشکالت قلبی شدید در بیماران 
مبتال به کووید-۱۹، داده های مربوط به 700 بیمار 
مبتال به کووید-۱۹ را که از اوایل ماه مارس تا اواسط 
ماه می در بیمارستان دانشگاه پنسیلوانیا بستری بودند 

بررسی کردند.

محققان طیف وسیعی از داده ها، ازجمله عوارض 
احتمالی مربوط به مشکالت قلبی، سایر اطالعات 
کلی مربوط به جمعیت شناسی و موارد حیاتی، معالجه 
و نتایج هر بیمار را بررسی کردند. بیماران به طور 
متوسط 50 سال داشتند و بیماران سیاه پوست 7۱ 

درصد گروه را تشکیل دادند.
در طول مطالعه، محققان دریافتند که 53 بیمار دارای 
آریتمی هستند. این موارد شامل 25 مورد فیبریالسیون 
دهلیزی بود که به درمان نیاز داشتند، ۹ مورد برادی 

آریتمی و ۱0 مورد تاکی کاردی بطنی بود.
به بستری در  نیاز  بیمار، ۱۱درصد  بین 700  از 
بخش مراقبت های ویژه داشتند. از این افراد، ۹ 
نفر دچار ایست قلبی شدند. به طورکلی، محققان 
پس از تجزیه وتحلیل متغیرهای جمعیت شناسی و 
بیماری های همراه، متوجه شدند که بیماران بستری 
در بخش مراقبت های ویژه در مقایسه با بیمارانی که 
مبتال به کووید-۱۹ بودند اما نیاز به مراقبت ویژه 
نداشتند بیشتر به آریتمی و ایست قلبی دچار شدند.
محققان خاطرنشان کردند که محدودیت مطالعه آن ها 
تمرکز بر یک بیمارستان شهري واحد است. این بدان 
معنی است که آن ها ممکن است نتوانند یافته های 
خود را در مورد دیگر جمعیت ها به کارگیرند. آن ها 
همچنین قادر به تعیین عواقب طوالنی مدت ورم 

مفاصل در بیماران مبتال به کووید-۱۹ نبودند.
دکتر دئو می گوید: »تحقیقات زیادی برای ارزیابی 
اینکه آیا وجود آریتمی قلبی دارای اثرات سالمتی 
طوالنی مدت بر بیماران مبتال به کووید-۱۹ بستری 

دارد، موردنیاز است.«
منبع: Medical News Today / ۲4 ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر 
اینکه، کرونا با هیچ کسی شوخی ندارد، هشدار داد: »اگر در فصل 
گرما با شدت زیاد اپیدمی کووید ۱۹ مواجه باشیم، به طور قطع 
در فصل های سرد سال و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا با مشکالت 

جدی تری روبرو خواهیم شد. «
به گزارش سپید، علی پیرصالحی با اشاره به افزایش آمار مبتالیان 
به کووید ۱۹ خاطرنشان کرد: »با شیوع کرونا از اوایل اسفندماه سال 
۱3۹۸ با موج گسترده اپیدمی این بیماری مواجه بودیم و در ادامه 
با اجرای تمهیدات پیشگیرانه و توجه به پروتکل های بهداشتی آمار 

مبتالیان به پایین ترین حد خود رسید.«
وی با اشاره به گسترش شیوع کرونا، طی روزهای اخیر افزود: »در 
حال حاضر با عادی تلقی کردن شرایط از سوی مردم و مسئوالن 
در بسیاری از بخش های بیمارستان ها شاهد موج گسترده شیوع این 
بیماری هستیم.« این متخصص داخلی با تاکید بر این که بیمارستان ها 
و مراکز درمانی ناگزیرند بیمارانی غیر از بیماران کرونایی را پذیرش 
کنند، خاطرنشان کرد: » بخش درمان ناگزیر باید به حالت قبلی خود 
بازگشته و درمان های دیگر را در باالترین سطح به مردم ارائه دهد.«
پیرصالحی افزود: »در اسفندماه بیشترین ظرفیت بیمارستان ها به بیماران 
مبتال به کرونا اختصاص یافت ولی در حال حاضر نمی توانیم از سایر 
بیماران غفلت کنیم؛ به طور مثال بیماران مبتال به سرطان یا فردی که 
دچار سکته قلبی شده اند، باید خدمات اورژانسی را دریافت کند.«

وی ضمن ابراز تاسف از باالرفتن تعداد مبتالیان و در ادامه افزایش 

مرگ و میرهای ناشی از کرونا خاطرنشان کرد: »طوالنی شدن و 
مزمن شدن سیر اپیدمی کرونا باعث شده تا مردم نکات ایمنی را 
مورد توجه قرار ندهند.« پیرصالحی نتیجه سفر، رفت و آمدهای 
غیرضروری و عدم توجه به توصیه های بهداشتی را مهمترین عامل 
افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹ دانست و گفت: »با گرم شدن 
هوا و میل مردم به رفتن به مسافرت و تردد در سطح شهر بسیاری 

از بیمارستان ها مملو از بیماران کرونایی شده است.«
وی اظهار داشت: »هر چه از زمان اپیدمی کرونا می گذرد، عالئم بیماری 
کرونا با شکل های مختلف بروز می کند چرا که ویروس به صورت 
طبیعی دچار تغییرات می شود بنابراین ممکن است عالئم بیماری 
در برخی بیماران شدیدتر و در برخی با شدت کمتری نمایان شود.« 
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
بیماری تنفسی همچنان از مهمترین نشانه ها و عوارض ابتال به کروناست. 
وی با تاکید بر این که کرونا با هیچ کسی شوخی ندارد هشدار داد: 
»اگر در فصل گرما با شدت بسیار زیاد اپیدمی مواجه باشیم قطعا در 
فصل های سرد سال و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا با مشکالت جدی 
تری روبرو خواهیم بود و با بحران شدیدتر و پیچیده تری نسبت 
به قبل شاهد خواهیم بود.« این متخصص داخلی به مردم بیان کرد: 
»با رعایت توصیه ها ی بهداشتی، سفر نرفتن و کاهش تردد و رفت 

و آمد می توان اپیدمی کرونا را به میزان قابل توجهی کنترل کرد.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در بخش دیگری 
پرهیز از تجمعات غیرضروری را  خواستار شد و افزود: »عروسی، 

عزا و مراسم هایی که بصورت اجتماعی برگزار می شود باید به طور 
کلی تاپایان ریشه کنی کووید ۱۹ لغو شود.« وی با اشاره به این که 
دولت ها و مردم ناگزیر هستند برای برطرف کردن احتیاجات ضروری 
زندگی عادی داشته باشند توضیح داد: »در تمام دنیا فعالیت ها تقریبا به 
حالت عادی برگشته، به هیچ عنوان نمی توان مردم را مجبور کرد که 
در خانه ها حبس شوند ولی مردم می توانند زمانی که از منزل خارج 

می شوند با تمهیدات ویژه در اجتماع حضور پیدا کنند.«
پیرصالحی در ادامه توجه به اصول بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی را راه حل مناسبی برای مبارزه با کرونا دانست و ادامه داد: 
»قطعا یکسال مسافرت نرفتن و رعایت مالحظات بهداشتی صدمه ای 
به فرد وارد نمی کند ولی نادیده گرفتن توصیه ها انجام رفتارهای 
مخاطره آمیز می تواند به شدت مردم و جامعه را با بحران روبرو کند.«

 وی افزود: »در بحران کرونا سفر رفتن جز آلوده تر کردن مسیر سایر 
شهرها و استان ها آورده دیگری نخواهد داشت.« وی، باالرفتن آمار 
مبتالیان به کرونا را پیش آگهی  خطرناکی برای بحران پیش رو در 
پاییز و زمستان دانست و ادامه داد: »فصل تابستان و گرمای محیطی 
فرصت مناسبی برای کاهش بحران کروناست.« پیرصالحی  بر ضرورت 
غربالگری در محیط های کاری برای پیشگیری از کرونا تاکید کرد. 
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی خاطرنشان کرد: 
»ویروس کرونا در طبیعت وجود دارد و باید ضمن رعایت توصیه ها، 
پرهیز از رفتارهای وسواس گونه و ترس بی مورد تالش کنیم تا زمان 

کشف واکسن و داروی موثر، به این ویروس مهلک مبتال نشویم.«

خطر همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در فصول سرد سال 
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