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شماره 21694 21 تیـر 1399

رییس جمهور: 

دستورالعملهایستادکروناصرفاتوصیهپزشکینیست،مقرراتالزماالجراست
رئیس جمهور، گزارش وزیر بهداشت از تغییر وضعیت 
شیوع کرونا در برخی شهرستان ها از حالت »هشدار« 
و »قرمز« به وضعیت »زرد« یا »سفید« را امیدوارکننده 
خواند و تاکید کرد که »این گزارش نشان دهنده نقش 
بسیار مهم مردم در روند مقابله با بیماری کرونا به 
دلیل رعایت دستورالعمل ها و جدی گرفتن هشدارها 
از سوی آنان است و بی تردید این مقابله و مبارزه 
بدون همراهی مردم به هیچ وجه امکان پذیر نیست. « 
به گزارش سپد، حسن روحانی اظهار کرد: »بی تردید 
صرفا با طراحی و تعیین دستورالعمل های بهداشتی و 
نظارت و مراقبت های دستگاه های مسئول نمی توان با 
بیماری کرونا مبارزه کرد و الزمه کارآمدی این مبارزه، 
مراقبت و نظارت های همه جانبه، هوشمند و دقیق هم 
از سوی دستگاه های مرتبط و هم از سوی خود مردم 
است.« رئیس جمهور همچنین با ابراز تاسف از تداوم 
وضعیت قرمز در برخی نقاط و شهرستان های کشور یا 
احتمال تبدیل وضعیت هشدار به قرمز در برخی دیگر 
از شهرستان ها گفت: »مردم بویژه در این شهرستان ها 
باید با شدت و حساسیت بیشتری دستورالعمل های 
پزشکی را مراعات کنند، چراکه تداوم این وضعیت 

ممکن است به مراحل حساسی بینجامد که در آن 
صورت قطعا ناگزیر از اعمال محدودیت های خاص 
خواهیم بود؛ ضمن آنکه همه باید نگران خستگی، 
فرسودگی و کاهش توان کادر درمانی کشور باشند 
که بیش از چهار ماه است بی وقفه در صف مقابله با 

کرونا در حال کار مجاهدانه هستند.«
روحانی تاکید کرد: »مسئوالن ستادهای استانی مقابله 
با کرونا موظف به اجرا و نظارت دقیق دستورالعمل ها 
هستند و ضروری است به سرعت علل رشد و عدم 
کاهش شیوع کرونا در استان های خود را شناسایی 

کنند تا متناسب با علل رشد و افزایش این بیماری، 
محدودیت های هوشمند به مرحله اجرا گذاشته شود.«
رئیس جمهور افزود: »کماکان ضروری است مردم از 
حضور در اجتماعات، دورهمی ها، مراسم عروسی و 
عزا و مکان های سرپوشیده پرهیز کنند و استفاده از 
ماسک که تاثیر خود را به خوبی نشان داده، به عنوان 

یک ضرورت و اجبار، مورد مراعات قرار گیرد.«
گفت:  مردم  به  خطاب  همچنین  روحانی 
»دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
صرفا توصیه های پزشکی نیست و باید به مثابه مقرارت 
پزشکی الزم االجرا به آن نگریسته شود تا بتوانیم این 
بیماری را مهار کنیم. در همین ارتباط باید زندگی 
جدید سازگاری با این ویروس را تجربه کنیم و رعایت 
دستورالعمل ها باید به عادت همگانی تبدیل شود.«

بیشتر  همکاری  رئیس جمهور  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان های مردم نهاد و ایجاد پویش های اجتماعی در 
نهادینه کردن فرهنگ اجرای دستورالعمل های مرتبط 
با مقابله با کرونا را ضروری خواند و از مردم خواست 
در کنار نهادهای نظارتی، در یادآوری ضرورت اجرای 

دستورالعمل های بهداشتی به یکدیگر فعال باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2هزار و 262 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور خبر داد و گفت: »خوشبختانه تا کنون 
21۵ هزار و 1۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا جمعه 
2۰ تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
262 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شده که  یک 
هزار و 4۵۵ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 2۵2 هزار و ۷2۰ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »متاسفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 142 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به 12 هزار و 44۷ نفر رسید.«

وی همچنین ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 21۵ هزار و 1۵ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 3319 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
وی گفت: »تا کنون یک میلیون و 922 هزار و ۵۰1 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از سفر و ترددهای 
غیرضروری ادامه داد: »همانند روزهای گذشته استان های خوزستان، 
هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان های غربی و 
شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز این بیماری قرار دارند.«

وی با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها و همچنین استفاده 

از ماسک هنگام خروج از منزل، افزود: »استان های تهران، اصفهان، 
مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان 

و اردبیل در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ویروس کرونا 
در حال چرخش از مناطق شلوغ و پر جمعیت به سمت مناطق 
حاشیه ای و پراکنده است، گفت: »سیستان و بلوچستان در وضعیت 
هشدار کرونایی قرار داشته و به لحاظ کادر درمانی متخصص هم 

با کمبود مواجه است.«
به گزارش سپید، َملِک فاضلی در گفت و گو با خانه ملت در مورد 
دلیل قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار در پی 
گسترش دامنه شیوع ویروس کرونا در این استان، گفت: »در حال 
حاضر موج دوم کرونا نیامده و آنچه که امروز مشاهده می کنیم 

گردش ویروس بوده که از مناطق شلوغ و مراکز جمعیتی به مناطق 
حاشیه ای، پراکنده و محروم رسیده است. یکی از این مناطق سیستان 
و بلوچستان است که در ابتدای شیوع کرونا دست نخورده باقی مانده 
و شرایط به نسبت خوبی داشت اما امروز در وضعیت هشدار قرار 
دارد.« نماینده مردم شهرستان سراوان و مهرستان در مجلس یازدهم 
با اشاره به این که استان سیستان و بلوچستان از امکانات اولیه برای 
مقابله با کرونا برخوردار است، اظهار کرد: »کرونا بیماری ویروسی 
بوده و نیازمند پیشگیری، درمان و مراقبت بهورزان است. معتقدم 
اگر بهورزان و سیستم شبکه بهداشت نبودند مشکالت کرونا در 

این استان بسیار جدی تر از امروز بود اما باید به این نکته هم توجه 
کنیم که بیماران کرونایی به کادر درمانی فوق تخصصی ریه نیاز 

دارند که به شدت در آن ضعیف هستیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، تصریح کرد: 
»امیدوارم با تالش همکاران و رفع نیازها و کمبودهای اعالم شده 
به وزارت بهداشت و درمان و همچنین با عنایت خاصی که مقام 
معظم رهبری به استان سیستان  و بلوچستان دارند، مجموعه 
وزارت بهداشت و مجلس بتوانند برای دردهای بی نهایت عمیق 

این استان برنامه ریزی کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۲۶۲ ابتال و ۱۴۲ فوتی جدید کرونا در کشور 

فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سیستان و بلوچستان در ضعیت هشدار کرونایی قرار دارد

خبـر



تاثیر پرتو فرابنفش در از بین بردن کروناویروس
مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت درباره 
نقش استفاده از پرتوهای فرابنفش در ضد عفونی 
کردن محیط و هوای آلوده به ویروس ها و میکروب ها، 
گفت: »این پرتو در صورتی که در شرایط خاص 
و با داشتن تخصص کافی استفاده شود در از بین 

بردن ویروس ها و میکروب ها موثر خواهد بود.«
به گزارش سپید، علی گورانی در گفت وگو با ایسنا 
درباره تاثیر اشعه ماوراء بنفش در ضد عفونی کردن 
 UV هوا و فضای آلوده به ویروس ها، گفت: »اشعه
می تواند قدرت گندزدایی داشته باشد، البته به شرط 
آنکه موازین مورد نظر رعایت شود. ماوراء بنفش 
بیشترین گندزدایی را در طول موج ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
نانومتر انجام می دهد و خارج از این طول موج، 
قدرت گندزدایی کاهش یافته و زمان طوالنی تری 

برای گندزدایی احتیاج خواهد داشت.«
وی در ادامه تاکید کرد: »UV برای ضدعفونی کردن 
عمق های زیاد کارایی مناسبی ندارد، مثال ماسکی که 
قطر زیادی دارد به راحتی با اشعه UV گندزدایی 
نمی شود. همچنین تنها قسمت هایی از جسم یا سطح 
مورد نظر ضدعفونی می شوند که اشعه به اندازه 
کافی مستقیما به آنها تابیده باشد. از این رو هنگام 
ضدعفونی کردن اشیا یا اجسام باید دقت کافی به 
خرج داد.« وی با اشاره به اینکه در مراکز درمانی 
و بیمارستانی یکی از شیوه های گندزدایی استفاده 
از اشعه  UV است، افزود: »ماورابنفش متشکل از 
سه طیف A,B,C است که تنها طیف C قدرت 
بیشتری در گندزدایی دارد. دو طیف A و B نیز 
توانایی گندزدایی دارند، اما چون قدرت شان خیلی 
کمتر است باید زمان طوالنی تری در استفاده از آنها به 

کار برد.« گورانی با تاکید بر اینکه اشعه UV استریل 
کننده نیست و تنها ضدعفونی کننده است، افزود: 
»اشعه UV قدرت نفوذ بسیار کمی دارد، یعنی اگر 
بخواهیم سطحی را با تاباندن این اشعه گندزدایی 
کنیم، باید سطح را با مایع شوینده بشوییم و سپس 

UV به آن بتابانیم.«
مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه از اشعه UV در ضدعفونی کردن هوای 
محیط هم استفاده می شود، تصریح کرد: »این کار 
باید در یک محیط خالی و بدون حضور انسان ها 
انجام شود. در صورتی که در این محل انسان ها تردد 
می کنند از آنجایی که UV برای انسان ها خطرناک 
است باید منبع UV را داخل محفظه ای قرار داده و 
 UV سپس هوا را با فن به داخل محفظه کشیده تا
به آن تابیده شود و از طرف دیگر خارج شود. با این 
روش اشعه در محیطی که انسان حضور دارد، پخش 

نمی شود و تنها به هوا دمیده می شود.«
 ،UV وی در خصوص گندزدایی سطوح با اشعه
انرژی به سطح  گفت: »باید مقدار مشخصی از 
تابیده شود تا موجودات روی آن از بین بروند. 
برای گندزدایی موجودات اعم از ویروس، باکتری 
و... باید مقدار انرژی مشخصی در زمان مشخصی 
به سطح تابیده شود تا این موجودات از بین بروند. 
در صورتی که مقدار انرژی الزم در مدت زمان 
مشخص به سطح تابیده نشود، امکان از بین رفتن 

ویروس و باکتری کاهش خواهد یافت.« 
گورانی با بیان اینکه اشعه UV توسط المپ هایی 
تابیده می شود که با گذر زمان و افزایش طول عمر 
المپ، انرژی آن کمتر می شود، افزود: »این به آن 
معناست که محاسبات استفاده از المپ در طول 
زمان باید تغییر کند؛ اگر در ابتدای عمر المپ آن 
را در یک متری سطح مورد نظر برای گندزدایی 

قرار می دادیم، پس از مدتی از طول عمر آن باید 
فاصله المپ تا سطح مورد نظر را کاهش دهیم.«

وی درباره استفاده از اشعه ماورا بنفش در از بین 
بردن ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: »اگر خود 
ویروس را در نظر بگیریم، این ویروس هم مانند 
سایر ویروس ها با تابیدن میزان مشخصی انرژی از 
بین خواهد رفت، اما اگر ویروس کرونا در قطرات 
تنفسی باشد، قطرات برایش به شکل محافظ عمل 
باید در مدت زمان خیلی   UV می کنند و اشعه
بیشتری بر آن تابیده شود تا بر ویروس اثر کند. در 
ضدعفونی کردن هوای آلوده به ویروس کرونا باید 
هوا را از فیلتر رد کرده و سپس اشعه به آن بتابانیم.«

مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت در 
پاسخ به این سوال که آیا تابش نور خورشید که 
امواج ماورابنفش در خود دارد نیز توانایی از بین 
بردن ویروس ها را دارد یا خیر، گفت: »حتما تابش 
نور خورشید هم این توانایی را خواهد داشت اما 
دقت کنید UVهایی که در محیط طبیعی هستند 
از نوع A هستند. پس از تابش نور خورشید، نوع 
C اشعه UV که طول موج مناسب گندزدایی دارد 
توسط الیه ازون حذف می شود و نوع B نیز تا 
نزدیکی زمین و نوع A به زمین می رسد. انرژی 
نوع A نسبت به دو نوع دیگر کمتر است؛ یعنی باید 
سطح یا جسم موردنظر در مدت زمان بیشتری در 

معرض تابش نور خورشید قرار گیرد.«
وی در خاتمه سخنان خود با اشاره به اینکه گندزدایی 
و ضدعفونی کردن سطوح با اشعه UV یک روش 
مکمل در کنار سایر روش ها است، ادامه داد: »استقاده 

از UV بسیار دقیق تر و نیازمند تخصص الزم است.«

خبـر
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از آمادگی کامل دانشگاه تحت 
مدیریتش در برابر موج جدید کرونا ویروس خبر داد. 

به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده گفت: »در حوزه پیشگیری 
با همکاری معاونت بهداشت در نظر داریم تعداد مراکز 16 ساعته 
را افزایش دهیم. همچنین در تمامی مراکز جامع سالمت، بیماران 
کرونایی پذیرش می شوند و در صورت نیاز آنها را به مراکز بیمارستانی 
ارجاع می دهند.« وی عنوان کرد: »در شرایط نیاز به بستری بیماران 
و به منظور تسریع در انجام امور و مدیریت زمان، ارجاع به صورت 
الکترونیک انجام می شود.« کوهپایه زاده افزود: »در خصوص بیماران 
سرپایی و مشکوک به بیماری کرونا، راهنمایی های الزم جهت 
قرنطینه خانگی ارائه می شود.« رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
اظهار کرد: »مراکز تک تخصصی مانند )ارتوپدی، روانپزشکی، اطفال 
و... دارای  بخش کرونایی ویژه هستند تا در صورت نیاز بتوانند به 

بیماران اختصاصی خود خدمات ارائه نمایند.« 
وی تصریح کرد: »در خصوص بیمارستان های جنرال هم باید به این 
نکته اشاره کرد که این مراکز دارای تریاژ و اورژانس دوگانه تنفسی و 
عادی هستند تا تمام مراجعه کنندگان را پذیرش کنند.همچنین برای 
افزایش تخت های بستری هم تمهیداتی در بیمارستان ها اندیشیده 
شده تا تعدادی از  بخش ها برای بیماران حاد تنفسی اختصاص یابد.«
کوهپایه زاده خاطر نشان کرد: »البته سایر  بخش های بیمارستانی 

برای بیماران غیر کرونایی باید حفظ شود تا اقدامات درمانی و انجام 
اعمال جراحی به تعویق نیافتد که در صورت عدم توجه، سالمت 

افراد آسیب می بیند و بار بیماری افزایش می یابد.«
وی با تأکید بر این نکته که درمان بیماران کرونایی باید در تمام 
بیمارستان های جنرال فعال باشد، افزود:  »بخش بهداشت در زمینه 
استفاده از سامانه 4۰۳۰ و پیگیری بیماران، باید تحرک بیشتری 

داشته باشد.«
کوهپایه زاده بیان کرد: »نقاهتگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در شهرستان های رباط کریم، شهریار و بهارستان آماده است تا 
در صورت نیاز، ظرف مدت ۲4 ساعت به بهره برداری برسد و 
در خصوص نقاهتگاه شهر تهران هم با بیمارستان بقیة اهلل تفاهم 
برقرار است. الزم به ذکراست برای افزایش مراکز نقاهتگاهی مناطق 
تحت پوشش دانشگاه در حال پیگیری هستیم.« وی ادامه داد: »طی 
هفته های اخیر، جلسات مستمر قرارگاه کرونا و مدیریت بحران 
دانشگاه تشکیل و در اتاق فکر، سند مدیریت بحران و نقشه راه 
تعیین شده است. همچنین برنامه عملیاتی بحران جهت تعیین 
تکلیف وظایف  بخش های مختلف دانشگاه تا پایان تیرماه سال 

جاری آماده اجرا است.«
کوهپایه زاده ذکر کرد:» برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در 
حوزه درمان از قراردادهای ۸9 روزه و تمدید طرح استفاده کردیم و 

برای بیمارستان هایی که بار بیماری بیشتری دارند، در تخصص های 
مختلف فراخوان دادیم.« رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به همه 
همکاران و مردم تاکید کرد: »مراعات بهداشت فردی، استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی سه دستوری است که خیلی 
از درمان مؤثرتر است.« وی توصیه کرد: »از حضور در مکان های 
شلوغ خودداری شود و همه افراد حتی آنهایی که قباًل مبتال شدند 
ماسک بزنند و بهداشت فردی را رعایت کنند.« به گزارش مهر، 
کوهپایه زاده در پایان ضمن آرزوی سالمتی برای همه، اعالم کرد: 
»با همکاری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد سعی می کنیم تمام 
وسایل حفاظت فردی مورد نیاز همکاران دانشگاه را با قیمت و 

کیفیت مناسب تأمین نمائیم.«

آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران در برابر موج جدید کرونا
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نگرانی ها درباره وضعیت قرمز کرونایی بابل 
کمتر از یک هفته پس از افزایشی شدن شیوع 
بزرگ ترین  عنوان  به  بابل  در  کرونا  بیماری 
در  بستری  بیماران  آمار  مازندران،  شهرستان 
نفر رسید،   1۵9 به  منطقه  این  بیمارستان های 
وضعیتی که نگرانی و هشدارهای مسئوالن را 

به دنبال داشته است. 
به گزارش سپید، آهنگ بستری بیماران کرونایی 
بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم  در 
پزشکی بابل تا کمتر از 1۰ روز پیش 2 رقمی 
بود. مسئوالن این شهرستان و کادر درمانی هم 
امیدوار بودند که با تداوم ثبات نسبتا مناسب 2 
ماهه و ادامه روند کاهشی، شاهد تنگ تر شدن 
حلقه برای ریشه کنی این بیماری باشند، امیدی 
که به سرانجام نرسید و به تدریج در کمتر از 
یک هفته نه تنها آمار بیماران بستری سه رقمی 
شد بلکه تمامی بیمارستان های شهرستان را هم 

به تسخیر خود درآورد. 
بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی 
بابل که تنها این شهرستان را زیر پوشش دارد، 
در 24 ساعت منتهی به روز پنجشنبه 29 بیمار 
جدید کرونایی در مراکز درمانی این شهرستان 
بیماران  آمار کل  این رقم  بستری شده اند که 
داده  افزایش  نفر   1۵9 به  را  بستری  کرونایی 
است و از سویی دیگر تخت های مراقبت های 
ویژه بیمارستان های بابل هم با ترافیک بیماران 
کرونایی رو به رو شد و در حال حاضر 3۷ 
بیمار کرونایی با حال نامساعد نیز تحت مراقبت 

ویژه قرار دارند. 
آژیر قرمز وضعیت کرونایی در بابل از شنبه 14 تیر 
ماه به صدا درآمد و بعد از آن نیز محدودیت های 
کرونایی برای سالن ها و باشگاه های ورزشی، 
استخرهای سرپوشیده، سینماها، سالن های تئاتر 
و نمایش، موزه ها و باغ موزه ها، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی، مساجد و مصلی ها، 
فرهنگی،  اجتماعی،  مراسم  هرگونه  برگزاری 
و  قهوه خانه ها  کافه ها،  همایش ها،  و  مذهبی 
چای خانه ها، باغ وحش ها و مراکز تفریحی و 
نظایر آن تا خروج شهرستان از وضعیت قرمز 
از سوی فرمانداری شهرستان بابل تعطیل شد. 
فرماندار بابل در گفت و گو با ایرنا گفت: »برای 
شکست زنجیره انتقال ویروس کرونا از روز 
پنجشنبه محدودیت هایی برای حضور جمعیت 
در آرامستان های شلوغ شهر ایجاد شده است.«
»همچنین  افزود:  بورا  ولیزاده  قربانعلی 
آرایشگاه های زنانه هم به همراه چاپخانه ها، قهوه 
خانه ها و کافه ها اجازه فعالیت نخواهند شد.«
وی اظهار داشت: »تمام این محدودیت ها به 
خاطر حفظ سالمتی مردم و روند نزولی بستری 
بیماران کرونایی در بابل اعمال شده است که 
امیدواریم مردم همکاری الزم را داشته باشند.« 
این  »زمانی  کرد:  بیان  بورا  زاده  ولی 
بخوبی  می تواند  شده  اعمال  محدودیت های 
از  استفاده  اصل  سه  مردم  که  باشد  گذار  اثر 
ماسک، شست و شوی دست ها و فاصله گذاری 
یک و نیم متری را به طور کامل رعایت کنند.«
با  »امیدواریم  گفت:  بابل  فرماندار 

محدودیت های اعمال شده و همکاری مردم 
در رعایت پروتکل های بهداشتی مجبور نشویم 
که  کنیم  تعطیل  را  بازار  دیگر  که  بخش های 
اگر موفق به نزولی شدن روند بستری بیماران 
کرونایی نشویم به ندرت باید گام های بعدی 

را اجرا کنیم.«
مازندران  به  کرونا  بیماری  ورود  خطر  زنگ 
بیمار   2 شناسایی  با  گذشته  سال  بهمن   3۰
مشکوک در بابل نواخته شد. بیماران شناسایی 
شده افرادی بودند که همزمان با شیوع کرونا 

در قم به آن شهرستان سفر داشتند. 
از  مستقل  که  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می کند، 
شهرستان بیش از  ۵۰۰ هزار نفری بابل را با 
این  از  که  دارد  پوشش  زیر  بیمارستان  هفت 
تعداد پنج بیمارستان آیت اهلل روحانی و میناگر، 
شهید بهشتی، یحیی نژاد و امیرکال از ابتدا برای 
و  یافتند  اختصاص  کرونایی  بیماران  پذیرش 
همچنان هم پذیرش این بیماران در تمامی این 

بیمارستان ها ادامه دارد. 

نگرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم از مردم 
دیگر  و  عروسی  مراسم  لغو  با  تا   خواست 
این  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  در  تجمعات 
بیماری، کمک کار کادر بهداشت و درمان باشند. 
برگزاری  »متاسفانه  افزود:  فرزاد جاللی  سید 
بیشتر ویروس  مراسم عروسی موجب شیوع 
هر  از  پس  قطع  طور  به  و  است  شده  کرونا 
مبتال شده اند  بیماری  این  به  افرادی  عروسی 

و به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.«
وی گفت: »از مردم عزیز خواهش می کنم تا 
مراسم عروسی و برپایی مهمانی ها و تجمعات 
را لغو کنند تا موجب برگزاری مراسم عزا برای 

دیگران نشوند.«
جاللی افزود: »یکی از مهم ترین محل های انتقال 
به  توجه  با  و  کرونا، مکان های مسقف است 
فصل گرما یکی از توصیه های جدی ما عدم 

حضور در مکان های مسقف است.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه 
ماسک مهم ترین محافظ در مقابل ویروس کرونا 
شده  انجام  تحقیقات  »براساس  گفت:  است، 
استفاده از ماسک بیش از ۸۰ درصد از انتقال 
که  می کند  افراد جلوگیری  به  کرونا  ویروس 
ویروس  شکست  در  ممتازی  نقش  امر  این 

کرونا دارد.«
نیست  پذیرفتنی  عنوان  هیچ  »به  افزود:  وی 
شهروندان  قرمز،  وضعیت  اعالم  از  بعد  که 
بدون استفاده از ماسک از منازل خود خارج 
شوند که این امر بستری بیماران کرونایی در 

بیمارستان های بابل را افزایشی تر می کند.«
جاللی گفت: »تعداد افرادی که در مراکز درمانی 
بابل به عنوان مبتالیان به کرونا بستری هستند 
به 1۵9 بیمار رسیده است در صورتی که نسبت 
بستری  بیمار   6۰ تعداد  به  که  پیش  ماه   2 به 
در کل رسیده بود بسیار نگران کننده است.«

وی افزود: »بیمارستان های بابل در آمادگی کامل 
به سر می برند، اما اگر تعداد بیمارانی که نیاز به 
بستری دارند بشدت زیاد شود به طور مسلم 
توان کادر درمان بیمارستان ها کاهش می یابد.«

گفت:  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
»روزهای سختی بر همکاران ما گذشت، آمار 
فزاینده بیماران بستری در شهرستان بابل زحمت 
کادر درمان را افزایش می دهد لذا از مردم تقاضا 
می شود که کرونا و استفاده از ماسک را جدی 
بگیرند چرا که ماسک می تواند همراه با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، بیش از ۸۰ درصد در 

پیشگیری از بیماری موثر باشد.«
وی افزود: »ماسک باعث کاهش محسوس پخش 
قطره های تنفسی حامل ویروس و مانع ورود 
به بینی  ویروس  حامل  تنفسی  ریز  قطره های 
از آلوده   افراد سالم می شود و  و حلق و ریه 
شدن بینی و دهان با دست جلوگیری می کند.«
جاللی با اشاره به اینکه مهم ترین دلیل استفاده 
عمومی از ماسک جلوگیری از پخش و انتقال 
بی عالمت  ناقالن  یا  مبتالیان  توسط  ویروس 
ابزارهای  از  یکی  فقط  »ماسک  گفت:  است، 
حفاظتی در برابر ویروس است و شست وشوی 
مبتال و  افراد  با  تماس  از  اجتناب  و  دست ها 
جلوگیری از حضور افراد آلوده و افراد دارای 
عالئمی همچون سرفه و تنگی نفس در اجتماع 

همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: »باید 
بدانیم زدن  ماسک تمامی مساله را حل نمی کند، 
بلکه ممکن است در افراد یک ایمنی کاذب نیز 
ایجاد کند پس اگر شهروندان برای انجام کارهای 
فاصله گذاری  شوند  خارج  منزل  از  ضروری 
یک و نیم متری را به طور دقیق رعایت کنند 
و اجازه ندهند ویروس کرونا به راحتی وارد 

بدن آنان شود.«

خبـر



سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح داد

ابالغ بخشنامه جدید وزارت کشور

ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات
کشور،  وزارت  معاون  تیرماه   ۱۹ بخشنامه  اساس  بر 
مکلف  تابعه  و  وابسته  واحدهای  و  ادارات  مسئوالن 
شدند ضمن راهنمایی مراجعان در خصوص رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی از ورود کسانی که فاقد ماسک 
هستند به محیط اداری و مراکز ارائه خدمات جلوگیری و 

از ارائه خدمات به آنان خودداری کنند. 
به گزارش سپید، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در بخشنامه ای به 
کلیه استانداران، روسای سازمان های وابسته، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، ادارات کل 
ثبت احوال استان ها و شهرستان، شوراهای اسالمی شهر و روستا و کلیه واحدهای تابعه وزارت 

کشور، با توجه به نگرانی ها درخصوص شیوع بیماری کرونا و براساس مصوبات بیست و هفتمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که در ۱۴ تیرماه برگزار شد، تصریح کرد: »از تاریخ ابالغ این 
بخشنامه کلیه مدیران و کارکنان شاغل در واحدهای مصرح فوق الذکر، ملزم به استفاده از ماسک در 
محل کار هستند و در صورت عدم رعایت، از ورود آنان به محل کار ممانعت بعمل آمده، بدیهی 
است هر نوع عدم همکاری و توجه به این امر از سوی کارکنان منجر به عدم امکان حضور آنان 
در محل کار گردد، غیبت تلقی و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.« در ادامه این بخشنامه 
تاکید شده است: »مسئوالن ادارات و واحدهای وابسته و تابعه مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و 
متقاضیان دریافت خدمات در خصوص رعایت کامل دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی محیط 
اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداری و مراکز ارائه خدمات و واحدهای 
عملیاتی جلوگیری نموده و از ارائه خدمات مورد درخواست آنان خودداری نمایند.« بنابر اعالم 
پایگاه اطالع رسانی وزارت کشوردر پایان این نامه تصریح شده است:  »مسئولیت نظارت بر حسن 

اجرای این بخشنامه به عهده استانداران و روسای سازمان های وابسته و تابعه و شهرداران است.«

دولت

مجلس

سخنگوی سازمان غذا و دارو علت کمبود 
انسولین قلمی در داروخانه های منتخب را 

توضیح داد. 
در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
کمبود  چرایی  درباره  ایسنا  با  گفت وگو 
انسولین قلمی حتی در داروخانه ها و وضعیت 
تامین آن، گفت: »با توجه به مشکالتی که 
در حوزه حمل و نقل هوایی به دلیل بروز 
کرونا در دنیا ایجاد شده و همزمان هم به 
در  تحریم ها  علت  به  که  مشکالتی  دلیل 
حوزه تبادالت بانکی و واردات ایجاد شده 
که  دلیل مشکالتی  به  عین حال  در  و  بود 
در  مقطعی   به صورت  بعضا  است  ممکن 
بروز کند، ممکن است ورود و  ارز  تامین 
عرضه برخی اقالم از جمله برخی از انواع 
انسولین های قلمی مطابق برنامه زمانی تعیین 

شده، پیش نرود.«
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه این اتفاق یکی دو بار طی چند 

ماه اخیر برای برخی از انواع انسولین های 
این  »البته در  افزود:  داده است،  قلمی رخ 
دچار  که  قلمی  انسولین  از  انواعی  زمینه 
کمبود در بازار است، تامین شده و به زودی 
وارد شده و سپس برچسب گذاری شده و 
در داروخانه های منتخب توزیع می شود.«

جهانپور ادامه داد: »در عین حال خوشبختانه 
اولین خط تولید برخی از انواع انسولین های 
قلمی در کشور آغاز به کار کرده است و به 
تولید  خط  دومین  راه اندازی  شاهد  زودی 
در شرکت دیگری خواهیم بود که موجب 
افزایش تولید داخل شده و ضریب اطمینان 
انسولین های  منظم  تامین  برای  را  بیشتری 
در سراسر  دیابتی  بیماران  نیاز  مورد  قلمی 

فراهم می کند.« کشور 
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
این دو شرکت ظرفیت تولید خوبی دارند، 
گفت: »اولین خط تولیدی که در این حوزه 
راه اندازی شده، می تواند حدود ۲۰ میلیون 

دالر برایمان صرفه جویی ارزی داشته باشد 
و حدود ۱۰ درصد انسولین قلمی مورد نیاز 
را تامین می کند و بخشی از نیاز داخلی را 
می کند.  فراهم  بیشتری  اطمینان  ضریب  با 
در صورت راه اندازی خط تولیدهای بعدی 
به  است  ممکن  و  یافته  افزایش  روند  این 
زودی و طی ماه های آتی تا مرز خودکفایی 

انسولین قلمی در کشور برسیم.«
این  کمبود  »بنابراین  کرد:  تاکید  جهانپور 
نوع انسولین اخیرا به دلیل تحریم و وجود 
مشکالت در تبادالت بانکی، تامین به موقع 
ارز و مشکالت در حمل و نقل هوایی رخ 

داده بود که به زودی رفع می شود.«

داروهای خارج از فهرست دارویی 
قاچاق هستند  کشور 

همچنین  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
باشگاه  با  که  گفت وگویی  در  گذشته  روز 
خبرنگاران انجام داد، گفت: »داروهای خارج 
از فهرست دارویی کشور عمدتا قاچاق و 

تقلبی بوده و بسیار گران هستند.«
برخی  بودن  قاچاق  به  اشاره  با  جهانپور 
داروهای تجویزی برای کرونا که خارج از 
فهرست دارویی کشور هستند، اظهار کرد: 
»در حال حاضر تمام داروهای مورد تایید 
وزارت بهداشت که جزو فهرست دارویی 
کشور هستند برای درمان بیماران کرونایی 
و  بیمارستان ها  اختیار  در  مناسب  قیمت  با 
مراکز درمانی قرار دارد. اگر دارویی جزو 
طبیعتًا  نباشد  کشور  دارویی  پروتکل های  
آنها  بیشتر  و  ندارد  مشخصی  عرضه  محل 

تقلبی هستند.« قاچاق و 
رمدسیویر  آمپول  و  »دارو  داد:  ادامه  وی 
و  نرسیده  بهداشت  وزارت  تایید  به  هنوز 
به  و  نیست  کشور  دارویی  فهرست  جزو 
نوعی این دارو قاچاق محسوب می شود.«

جهانپور گفت: »متاسفانه برخی از پزشکان 
اقدام به تجویز داروهایی خارج از فهرست 
مردم  و  می کنند  کشور  دارویی  پروتکل  و 
مجبور هستند آنها را از بازارهای آزاد و با 

باال خریداری کنند.« قیمت 

لطفی، نماینده مردم رزن درمجلس علت کمبود مجدد انسولین قلمی در کشور
یازدهم مطرح کرد

»عروسی« و »عزا« عامل افزایش 
کرونا در همدان

نماینده مردم رزن درمجلس یازدهم علت شیوع کرونا 
را در عدم رعایت فاصله گذاری و مراعات دورهمی 
و عزا و عروسی دانست و از مردم خواست همچنان 
فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کرده و نسبت به این ویروس بی تفاوت نشوند. 

به گزارش سپید، حسن لطفی در گفت وگو با خانه 
ملت در مورد دلیل قرار گرفتن همدان در وضعیت 
هشدار در پی گسترش دامنه شیوع ویروس کرونا 
در این استان، گفت: »از کادر درمانی و پزشکی و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان کمال 
قدردانی و تشکر را دارم که فداکارانه در جبهه 

مقابله با کرونا ایستادگی می کنند.«
داد:  ادامه  یازدهم  نماینده مردم رزن درمجلس 
»دانشگاه علوم پزشکی و ستاد پیگیری ازکرونا 
استان همدان بسیار خوب عمل کرده و مردم شریف 
استان هم به خوبی نکات بهداشتی را رعایت کرده اند. 
اما آغاز فعالیت های اقتصادی و کاهش محدودیت ها 
سبب شیوع کرونا و تغییر وضعیت استان ازسفید 

و به وضعیت هشدار شده است.«

لطفی علت شیوع کرونا را در عدم رعایت فاصله 
گذاری و مراعات دورهمی و عزا و عروسی دانست 
و اظهار کرد: »از مردم استان می خواهم همچنان 
فاصله گذاری های فیزیکی و اجتماعی را رعایت 
کرده و نسبت به این ویروس بی تفاوت نشوند 
چرا که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی باعث 

بحرانی تر شدن شرایط خواهد شد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه 
تجهیزات  لحاظ  به  خوشبختانه هیچ کمبودی 
پزشکی و تخت بیمارستانی و مراقبت ویژه در 
استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: »بهترین راهکار 
برای جلوگیری از شیوع بیماری در این شرایط 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.«
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هشدار رییس سازمان غذا و دارو
داروی رمدسیویر موجود در بازار سیاه غیرمجاز است

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه داروی رمدسیویر 
موجود در بازار سیاه تقلبی بوده و توسط افراد سودجو به 
فروش می رسد، گفت: »داروی موجود در بازار آزاد مورد تائید 
سازمان غذاودارو نیست و مردم از تهیه آن اکیدا خودداری کنند.
 به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز با اعالم این مطلب، 
اظهار داشت: »در حال حاضر داروی رمدسیویر با برچسب 
تقلبی به قیمت های نجومی در بازار آزاد به فروش می رسد. این اقدام که توسط برخی افراد سودجو 
صورت گرفته است، توسط مراجع قضائی و انتظامی پیگیری و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند 
گرفت.« وی افزود: »در حال حاضر داروی رمدسیویر که توسط برخی از مراجع دارویی برای درمان 

برخی بیماران مبتال به کرونا مورد توجه قرار گرفته است با پیگیری سازمان غذا و دارو وارد کشور 
شده و برای انجام کارآزمایی بالینی همچون سایر داروهای قبلی در اختیار معاونت تحقیقات وزارت 
بهداشت قرار گرفته است، بنابراین هیچ نمونه مورد تائیدی از این دارو در بازار وجود ندارد و تمام 
نمونه های موجود آن در بازار غیر رسمی، غیرمجاز و تقلبی محسوب می شود.« رییس سازمان غذا و 
دارو با تاکید بر اینکه قابلیت تولید این دارو و ماده اولیه آن در کشور وجود دارد، گفت: »شرکت های 
تولید داخل فناوری تولید این دارو را در اختیار دارند و به محض تائید آن توسط کمیته علمی مبارزه 
با کرونا وارد مدار تولید خواهد شد و هیچ نگرانی از لحاظ تامین این دارو وجود نخواهد داشت.« 
وی یادآور شد: »داروی رمدسیویر هنوز در پروتکل درمانی بیماری کرونا وجود ندارد و از پزشکان 
درخواست می شود از تجویز این دارو و سرگردانی خانواده بیماران جدا خودداری کنند.« به گزارش 
وبدا،شانه ساز با اشاره به دریافت گزارش هایی از فروش داروهای دیگری با قیمت های گزاف به نام 
داروی درمان کرونا از مردم خواست درصورت مشاهده مواردی از این دست، بالفاصله با معاونت 

غذا و داروی دانشگاه محل سکونت شان تماس واطالع رسانی کنند.

غذا و  دارو

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از باقر 
قالیباف رئیس مجلس خواست به منظور مبارزه با 
ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی ایام 
و ساعات کاری صحن و کمیسیون های تخصصی 

کاهش پیدا کند.
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت و گو 
به  اشاره  با  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با 
درخواست کمیسیون بهداشت و درمان از رئیس 
مجلس شورای اسالمی در خصوص کاهش فعالیت 
صحن و کمیسیون های تخصصی مجلس به منظور 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، گفت: »با توجه 
به حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود و 
مالقات با مردم، در بسیاری از مواقع امکان رعایت 
فاصله فیزیکی وجود ندارد و از طرفی ممکن است 
برخی از مراجعه کنندگان از ماسک استفاده نکنند که  
احتمال انتقال ویروس کرونا افزایش پیدا می کند کما 
اینکه در روزهای اخیر هم تست کرونای برخی از 

همکاران مثبت اعالم شده است.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی افزود: »به منظور جلوگیری از شیوع کرونا 
در میان همکاران و بروز مشکالت بیشتر در مجلس 
از دکتر قالیباف درخواست کردیم فعالیت مجلس 

کاهش پیدا کند. متاسفانه در صحن علنی اخیر، 
هنگام رای گیری برای  تعیین تکلیف استخدامی 
حق التدریسان و نهضتی ها، تعداد زیادی از نمایندگان 
بدون رعایت فاصله فیزیکی در اطراف رئیس جلسه 

جمع شده بودند که امری نگران کننده است.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تهویه 
اتاق ها و سالن های کمیسیون های تخصصی مجلس 

بیش از دو ساعت پاسخگوی حضور نمایندگان و 
مدعوین نیست، یادآور شد: »به دلیل محدودیت 
فضای سالن ها امکان رعایت فاصله فیزیکی وجود 
ندارد. از این رو درخواست می کنیم به منظور رعایت 
پروتکل های بهداشتی ترددها در کمیسیون ها تقلیل 
پیدا کرده و از 5۰ درصد ظرفیت کارکنان مجلس 
استفاده شود و مابقی به صورت دورکاری فعالیت 

کنند.« شهریاری تصریح کرد: »ادامه روند فعلی ممکن 
مجلس را به شرایط بحرانی رسانده و منجر به تعطیلی 
اجباری جلسات صحن علنی و کمیسیون ها شود. ما 
به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موظفیم 
نقطه نظراتمان را ارائه کنیم، بنابراین از رئیس مجلس 
شورای اسالمی درخواست می کنیم دستور دهند 
ایام و ساعات کاری صحن، کمیسیون و حضور 
کارکنان مجلس کاهش پیدا کند و نمایندگان محترم 
نیز پروتکل های بهداشتی، فاصله فیزیکی را رعایت 

و از ماسک استفاده کنند.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به این سوال که آیا در صورت بحرانی تر شدن 
شرایط امکان برگزاری جلسات صحن و کمیسیون ها 
به صورت آنالین وجود دارد؟ افزود: »متاسفانه سابقه 
موفقی در برگزاری جلسات به صورت آنالین 
نداشتیم، از طرفی برگزاری جلسات با این شیوه 
نیازمند توزیع مجدد تبلت در میان نمایندگان است 
کما اینکه در دوره قبلی هم به معنی واقعی کلمه 
امکان ارتباط دقیق وجود نداشت و یا با سختی 
بسیاری همراه بود. بنابر این بهتر است در برگزاری 
جلسات تدابیری اتخاذ شود که فاصله گذاری و 

پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت شود.«

درخواست رئیس کمیسیون بهداشت برای کاهش فعالیت مجلس

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با بیان این که 
طبق رایزنی های انجام شده با وزارت بهداشت این مجوز را 
گرفتیم که در سال ۹۹ پزشکان نیازی به امتیاز بازآموزی نداشته 
باشند؛ گفت: »اما در سال آینده به ازای 6 سال؛ همکاران باید 

۱5۰ امتیاز را برای تمدید پروانه مطب خود ارائه دهند.«
به گزارش سپید، علیرضا سلیمی ضمن اشاره به همه گیری 
بیماری کووید۱۹ در کشور اظهار کرد: »با توجه به این که امکان 
حضور در همایش ها و برنامه های بازآموزی بصورت حضوری 
وجود ندارد و سال آینده نیز همکاران باید پروانه های طبابت 
خود را تمدید کنند؛ یکی از دل نگرانی های موجود این بود 
که پروانه ها تمدید نشود یا همکاران نتوانند امتیاز بازآموزی 

الزم را کسب کنند.«

وی به دو مکانیسم برای رفع این مشکل و کاستن از دل نگرانی های 
جامعه پزشکی اشاره کرد و افزود: »با طراحی و اجرای برنامه های 
مجازی همکاران می توانند ضمن بروز کردن اطالعات خود امتیاز 
الزم را کسب کنند که با رایزنی های انجام شده قوانین نیز در این 
زمینه تسهیل شد و اعضای نظام پزشکی می توانند تمامی امتیاز 

خود را با شرکت در وبینارهای مجازی تامین کنند.«
بنابراعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، وی با اشاره به 
اینکه احتمال می دادیم شاید تعداد وبینارها و برنامه های مجازی 
کافی نبوده و سقف امتیازات باال نباشد؛ ادامه داد: »با رایزنی هایی 
که با وزارت بهداشت انجام دادیم، این مجوز را اخذ نمودیم 
که برای سال ۹۹ نیاز به امتیاز بازآموزی نباشد اما همکاران در 

سال آینده به ازای 6 سال، در واقع ۱5۰ امتیاز را ارائه دهند.«

سلیمی تصریح کرد: »این بدان مفهوم است که اگر کسی امتیاز 
پنج ساله اش کامل باشد، پروانه طبابت خود را دریافت می کند 
و اگر کسی کمبود امتیاز دارد الزم نیست نگران باشد؛ چون 
پروانه به او داده می شود، ولی سال آینده باید این کمبود امتیاز را 
جبران کند و این امر بخشی از مشکالت و دل نگرانی همکاران 

را حل خواهد کرد.«

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی: 

پزشکان نگران تمدید پروانه طبابت خود نباشند
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رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت خبر داد

انتقال هوایی قلب اهدایی کودک ۱۲ ساله از رفسنجان به تهران
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
انتقال قلب دختر ۱۲ ساله  وزارت بهداشت  از 
رفسنجانی برای پیوند به کودکی ۴ ساله با بیماری 

قلبی، به تهران خبر داد. 
به گزارش سپید، مهدی شادنوش گفت:  »صبح 
روز جمعه عملیات انتقال هوایی قلب پیوندی از 
رفسنجان به تهران برای احیای زندگی کودک ۴ 

ساله ای انجام شد.«
شادنوش با بیان اینکه عملیات انتقال قلب با مدیریت 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت و سازمان اورژانس کشور با موفقیت انجام 
شد، گفت: »با تالش بی وقفه همکاران واحد شناسایی 
و فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، قلب 
اهدایی با رعایت پروتکل بهداشتی، جداسازی و با 
همکاری سازمان اورژانس کشور به صورت هوایی 

به بیمارستان شهید رجایی تهران منتقل شد.«
اهداکننده، دختری ۱۲ ساله  افزود: »قهرمان  وی 
بود که به دلیل تصادف و تشخیص مرگ مغزی با 

اعالم رضایت خانواده ایشان، قلب و دو کلیه اش 
به بیماران نیازمند اهدا شد.« 

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت در ادامه گفت: »با هماهنگی تیم های 
فراهم آوری اعضای پیوند دانشگاه های علوم پزشکی  

رفسنجان و ایران و با کمک سازمان اورژانس کشور، 
اورژانس هوایی کشور و تیم های درمانی دو مرکز، 
عضو پیوندی به بیمارستان شهید رجایی منتقل و 

به کودک ۴ ساله پیوند زده شد.«
شادنوش ضمن تشکر از همکاری بسیار خوب دو 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ایران گفت: »از 
ابتدای سال ۹۹ و همزمان با شیوع گسترده ویروس 
کرونا پیوند اعضا برای بیماران با وضعیت اورژانس 
صورت گرفته و چندین انتقال هوایی عضو پیوندی 
با همکاری متخصصان کشور برای نجات زندگی 

بیماران انجام شده است.«
وی افزود: »همکاران من با همه وجود تالش می کنند 
در این روزهای سخت از هر فرصتی استفاده کنند تا 
بارقه های امید را زنده و روشن نگه دارند و محتاج 

دعای خیر مردم عزیز هستند.«
به گزارش وبدا شادنوش همچنین گفت: »متاسفانه 
در روز گذشته ما در جامعه پیوند اعضا کشور 
را  پرتالش خود  از جراحان  یکی  نادری  استاد 
بدلیل ویروس کوید ۱۹ با دلی پر اندوه به دیار 
باقی بدرقه کردیم که برایش آرزوی غفران الهی 
دومین جراح  پیروی  استاد  از  پس  ایشان  دارم. 
گروه پیوند بودند که در اثر کرونا ما در فقدانشان 

به سوگ نشسته ایم.«

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصالح 
ماده واحده ای خبر داد که به موجب آن پس از چند دهه فعالیت 

حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین تکلیف می شود. 
به گزارش سپید، عبدالرضا گلپایگانی  در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به حادثه کلینیک سینا  و فعالیت این مرکز در بافت مسکونی، گفت: 
»طرح ها و برنامه های شهرسازی با هدف استقرار مراکز سکونت و 
کار در مکان مناسب و توزیع درست آنها در شهر، تهیه و تدوین 
می شود  بگونه ای که در یک شهر باید هر چیزی در جای خود 
قرار گیرد تا موجب آسایش و آرامش مردم شود. هرچند شهر ما 
با این وضعیت فاصله طوالنی دارد اما الزم است که همگان تالش 

خود را برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.«
وی با بیان اینکه در کشور ما نیز اصول فنی هنجارها، باید و نبایدهای 
ساختمان  در چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده 
است، افزود: »ساخت و سازها با کنترل عوامل شهرداری و مهندسان 

ناظر به سطح نسبتا قابل قبولی رسیده است اما در بهره برداری از 
ساختمان ها، آشفتگی هایی موجود بروز حوادث می شود که یک 
دسته از این آشفتگی ها به قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
در سال 66 مرتبط می شود که آنهم قانون  »استقرار حرفه های 
وابسته به پزشکی در خانه ها و آپارتمان های مسکونی« است که 

این استقرار  را مجاز کرده است.«
معاون شهردار تهران با بیان اینکه کلینیک سینا در کوچه ای شلوغ و 
با عرض نامناسب مستقر شده، چراکه در ابتدا این ساختمان برای 
امور مسکونی بوده است، گفت: »انتظار است با بازنگری در این 
ماده واحده، پزشکان و نیروهای درمانی در ساختمان های درمانی، 
در مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر 
شوند که در همین راستا فرآیند اصالح این ماده قانونی در کمیسیون 

زیربنایی دولت نیز بررسی و تایید شده است.«
وی با بیان اینکه اصالحیه این ماده منتظر ارسال به مجلس است، 

گفت: »در این الیحه بحث استقرار حرفه های وابسته به پزشکی 
در کل ساختمان مطرح است چراکه اگر کل ساختمان تبدیل به 
مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان پزشکان باید در پهنه 
کار و فعالیت باشد و اجازه ندارد که در بافت مسکونی فعالیت 

کند و در یک دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصالح شود.«

معاون شهردار تهران خبر داد

اصالح قانون »فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی« پس از 33 سال

مسئوالن کشور آلمان جریمه ۵۰۰ یورویی را در قبال نزدن ماسک برای 
مردم این کشور در نظر گرفته اند. 

به گزارش سپید، نگرانی از بازگشت دوباره موج کرونا باعث شده تا مقامات 
بهداشتی آلمان تاکیداتشان نسبت به قبل برای رعایت اصول بهداشتی بیشتر 
شود. برای همین منظور از ۷ بهمن که اولین مورد آلودگی به کرونا در آلمان 
مشاهده شد تا همین دو سه هفته قبل نزدن ماسک جریمه ای نداشت، اما االن 
به مقدار ۵۰۰ یورو در برخی از ایالت ها به خصوص در پایتخت جریمه ای 

را برای مردم در صورت نزدن ماسک تعیین کرده اند. 
به دلیل این که مسئوالن زیان ها و آسیب هایی که به اقتصاد و مردمشان 
چنینی  این  تجربه ای  نمی خواهند  دیگر  و  دیده اند  را  است  شده  وارد 

جوان خبرنگاران  باشند.باشگاه  داشته 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در سلطنت عمان از 
ارسال کمک های پزشکی و بهداشتی مردمی از عمان 

به کشورمان خبر داد. 
به گزارش سپید، محمدرضا نوری شاهرودی با اشاره 
به شیوع ویروس کرونا و تالش برای مقابله با آن گفت: 
»روابط عمیق تاریخی و دیرینه دولت و مردم ایران و 
عمان باعث شده است تا دو کشور در جهت مقابله با 

شیوع کرونا نیز همکاری های مختلفی داشته  باشند.«
وی اضافه کرد: »مردم خیرخواه عمان و همچنین ایرانیان 
مقیم این کشور برخی تجهیزات پزشکی و بهداشتی 

مورد نیاز برای کمک به  بخش های درمانی و پزشکی 
از جمله ۱۰ دستگاه ونتیالتور و بیش از ۳۰۰ هزار 

ماسک به ایران ارسال کردند.«
سفیر ایران با تقدیر از همکاری دولت عمان اظهار داشت: 
»دولت عمان در ماه های گذشته دو محموله کمک های 
بهداشتی و پزشکی به جمهوری اسالمی ایران ارسال 
کرده که از نظر کمی و کیفی حجم باالیی داشته است.«
به گزارش ایرنا، با شیوع ویروس کرونا در ایران، دولت 
سلطنت عمان در چند نوبت کمک های بشردوستانه 

خود را به ایران ارسال کرده بود.

سفیر ایران خبر دادجریمه ۵۰۰ یورویی ماسک نزدن در آلمان 
ارسال کمک های پزشکی و بهداشتی عمان به ایران 

خبـر
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تعامل یا تقابل

سپید: در پاسخ به سواالت قبلی )که در شماره های 
پیشین روزنامه سپید منتشر شد( شما ضمن برشمردن 
انوع روش های پرداخت در نظام های سالمت و همچنین 
اشاره ای به تاریخچه استقرار نظام پرداخت کارانه در 
بخش دولتی نظام سالمت کشورمان، اینطور نتیجه 
گرفتید که روش پرداخت کارانه در سیستم دولتی بخش 
درمان، یک امر ذاتی در نظام سالمت کشورمان نبوده 
و تا پیش از دهه هفتاد، روش هایی همچون پرداخت 
حقوق و دستمزد مورد استفاده بوده است و لذا باز هم 
می توان به همان روش ها رجوع کرد. اما سوالی که 
امروز مطرح می کنم ناظر به بخش خصوصی درمان 
است. بخش خصوصی که همواره نسبت به تعیین 
تعرفه خدمات تشخیصی درمان توسط دولت معترض 
است. تکلیف دولت در قبال بخش خصوصی چیست؟

فیاض بخش: من ابتدا یک نکته به پرسش شما اضافه 
می کنم تا صورت مسئله شفافتر شود و بعد به این پرسش 
پاسخ خواهم داد. به نظر من بهتر است سؤال شما اینگونه 
پرسیده شود: »دولت به عنوان متولی سالمت مردم و 
به عنوان مدیر یا مادر خرج، چه تکالیفی در رابطه با تزریق 
بودجه دولتی به بخش دولتی و خصوصی تولید کننده کاال 
و خدمات پزشکی دارد؟ همچنین، دولت به عنوان متولی 
سالمتی مردم و به عنوان سیاستگذار، چه وظایفی در رابطه 
با منابع مالی که از بیرون دولت به سمت تولیدکنندگان 
جریان می یابد، دارد؟ این یعنی آیا دولت در باره پولی 
که به وسیله بیمه های خصوصی، خیریه ها و یا به صورت 
پرداخت ازجیب به سوی مجموعه های پزشکی و دارویی 
خصوصی و یا حتی بخش دولتی تولید کننده محصوالت 
پزشکی سرازیر می شود هم وظایف و مسئولیت هایی 
دارد؟ آیا دولت به عنوان متولی سالمتی مردم می تواند 
نسبت به تخصیص منابع مالی غیردولتی که در نظام 
خدمات دولتی و خصوصی پزشکی جریان می یابد 
بی تفاوت بوده  و بازار سالمت را بدون مداخالت دولتی 
رها کرده  و آن  را مثل سایر بازارهای آزاد، به حال خود 
بگذارد تا تنها براساس قیمت خودبخود تنظیم شود؟ یا 
اینکه حداقل باید درخصوص تولید بعضی از خدماِت 
به خصوص مداخله کند و نگذارد که تعرفه ها برای 
بعضی از خدمات در بخش دولتی و به خصوص در 
بخش خصوصی درمان، باال برود؛ حتی اگر اشخاص 
حقیقی )مثل ثروتمندان( یا اشخاص حقوقی خریدار 
)مثل خیریه ها، بیمه های پایه و بیمه های خصوصی( به 
پرداخت مبالغی باالتر از تعرفه های تحمیلی دولت به 

تولیدکنندگان راضی باشند؟ 
فرق نحوه پرسیدن شما و این نحوی که من در پرسش 
مطرح کردم، این می شود که در قالب پرسشی اخیر، همزمان 
به چند جنبه از وظایف دولت توجه شده است و نه فقط 
به وظیفه دولت در رابطه با محافظت از بخش خصوصی 
درمان و آن هم محافظت کردن از بخش خصوصی به 
روشی که بخش خصوصی از بخش دولتی انتظار دارد! 
یعنی هم به دولت به عنوان دارنده پول و مادر خرج توجه 
شده، هم به عنوان سیاست گذار، هم به عنوان مداخله گر و 
تنظیم کننده بازار و نهایتاً به عنوان متولی سالمتی مردم 
و مدعی العموم )و به خصوص برای مردمی که از بلوغ 
علمی و کارشناسی کافی در شناخت کیفیت خدمات 

پزشکی برخوردار نبوده و پیش از خرید و مصرف 
محصوالت پزشکی نمی توانند از ماهیت واقعی آثار 

مصرف بر سالمتی خود آگاه شوند.(
 انتظار بخش خصوصی و همانطور که در بخش دوم 
مصاحبه عرض شد، حتی انتظار برخی ارائه کنندگان 
در  جراحان  به خصوص  و  دولتی  بخش  در  شاغل 
دانشگاه های غیرخصوصی هم این شده که دولت باید 
اوالً اصالحی را که انجام می دهد، حتماً در چهارچوب 
»اصالح نظام پرداخت موسوم به کارانه« باشد و دوم آنکه 
در انجام چنین نوع خیلی خاصی از اصالحات، دولت 
فقط مخیر باشد به افزایش تعرفه ها برای هر خدمات 
پزشکی تشخیصی و درمانی که بخش خصوصی تمایل 
و دانش فنی الزم برای ارائه کردن آنها را دارد! استدالل 
بخش خصوصی هم در این تقاضا آن است که اگر این 
اقدامات مطابق میل آنها به فوریت انجام نشوند، به دلیل 
به صرفه نبودن تولید، به تدریج شاهد انقراض مشارکت 
تولید کنندگان خصوصی خواهیم بود و این حداقل در 
رابطه با آنچه فعاًل بخش خصوصی تمایل و توان تولید 
آن را دارد، واقع خواهد شد. دلیلش هم این است که 
انگیزه اصلی بخش خصوصی در ورود به هر فعالیت 
اقتصادی، تحصیل سود است و سپس سالمتی مردم. 
این هشدار بخش خصوصی هم به دلیل آن است که در 
حال حاضر و به زعم بخش خصوصی، هم در بخش 
دولتی و هم به خصوص برای بخش خصوصی، قیمت ها 
برای کاالها و خدمات آنقدر توسط دولت ها به صورت 
تاریخی پائین نگهداشته شده اند، که وقتی »هزینه تمام 
شده« در فرایند تولید بسیاری خدمات محاسبه و از عدد 
تعرفه آن خدمت کسر می گردد، »حاشیه سود« باقیمانده 
یا ناچیز است، یا اصال صفر و یا حتی منفی است. این 

یعنی برای تولید بعضی خدمات، ارائه کننده دولتی یا 
خصوصی نه تنها هیچ سودی نمی کند، بلکه اصطالحًا 
دارد از جیب خودش خرج می کند، و حتی دارد به جای 

دولت به دریافت کننده خدمت یارانه هم می دهد! 
استدالل بخش خصوصی هم در اینجا این است که ما 
خیریه نیستیم، بلکه یک بنگاه اقتصادی هستیم که درآن 
همه چیز بر مبنای سود است. بخش خصوصی حرفش 
این است که ما  نسبت به سالمتی مردم بی دغدغه نیستیم 
و مخالفتی هم با مشارکت در انجام کارهای خیریه نداریم، 
ولی ابتدائاً باید بتوانیم آزادانه سود معقولی از فعالیت های 
اقتصادی خودمان در پزشکی کسب کنیم و بعد آزادانه و 
هرجا که خود تمایل داشتیم، هر بخشی از آن سود را که 
صالح دانستیم به عنوان مسئولت اجتماعی و به صورت 
خیریه، صرف حل مسائل و مشکالت سالمتی، پزشکی 
و حتی غیرپزشکی جامعه بنمائیم. انتظار بخش دولتی 
و خصوصی ارائه کننده خدمات تشخیصی و درمانی 
پزشکی در این راستا این است که بخشی از دولت 
و بیمه های دولتی که برای تعرفه ها تصمیم می گیرند، 
به آزادی بخش تولیدکننده پزشکی احترام بگذارند و 
تولید کنندگان را مجبور به انجام فعالیت تولیدی نزدیک 
به خیریه ننمایند. تولید کنندگان ناراضی محصوالت 
پزشکی نوعاً اینگونه ادامه می دهند که ما انتظار خیلی 
زیادی از دولت نداریم، فقط می خواهیم همانگونه که 
در سایر بخش های صنعتی و اقتصادی با بخش تولید 
و ارائه خدمات و کاال برخورد می کند، با ما نیز مشابه 
همان برخورد را داشته باشد؛ و نهایتا هشدار می دهند 
با  که اگر دولت به رفتار تبعیض آمیزش در رابطه 
تولید کنندگان محصوالت پزشکی در بخش دولتی و 
به خصوص بخش خصوصی ادامه بدهد، نهایتاً روزی 

خواهد آمد که بخش تولید  و به خصوص بخش تولید 
خصوصی بکلی به فنا خواهد رفت. این یعنی نخبگان 
تولیدگر یا بکلی از تولید در حیطه پزشکی منصرف 
خواهند شد  یا به سایر روش های امرار معاش مثل 
تولید محصوالت غیرپزشکی، ساخت و ساز، تجارت 
در سایر امور سودآور و داللی متوسل خواهند شد و 
یا اینکه به سایر کشورها مهاجرت کرده و در خارج 
از ایران به ارائه خدمات پزشکی و تولید محصوالت 
داروئی و تجهیزات پزشکی و امثالهم خواهند پرداخت. 
و چون همه اینها در ظاهر به کلی تلخ و بسیار فاجعه آمیز 
هستند، پس استدالل می شود که برای پیشگیری از این 
خسارات عظیم ، دولت حتماً باید به افزایش تعرفه های 
خدمات  و افزایش کاالهای تولید داخل در بخش دولتی  

و به خصوص در بخش خصوصی، تن بدهد.
اما در پاسخ به اینگونه استدالل و ورود به بحث، واقعًا 
نیفتد   چه باید گفت که هم سالمت مردم به خطر 
و هم سالمت بخش خصوصی ارائه کننده خدمات 
هزینه -اثربخش سالمت؟! اینجا توجه خوانندگان را 
به چند نکته مهم که در بخش قبلی مصاحبه عرض 

کردم جلب می کنم. 
نکته اول این است که در بیمارستان ها، چه خصوصی 
و چه دولتی، پزشکان »سالمتی« تولید نمی کنند، بلکه 
خدمات تشخیصی و درمانی تولید می کنند که این خدمات 
اگر درست و به جا باشند، در نهایت به سالمتی منتهی 
می شود  و اگر نباشد، یعنی توأم با اشتباهات پزشکی و 
براساس تقاضای القائی باشد، اینگونه تولیدات پزشکی 
نهایتا منجر به افزایش بیماری ها در جوامع می شود! نکته 
دوم این است که مردم در مراجعه به بیمارستان ها و 
سایر مراکز بهداشتی درمانی، عالوه بر انتظار دریافت 
خدمات پزشکی سالمت محور، از سایر انتظارات نیز 
برخوردارند. برای مثال کسب آگاهی و اطالعات و یا 
یافتن سرپناه و مکانی به عنوان هتل برای جلب توجهات 
از دست رفته و امثالهم. نکته دیگر این است که عرض 
شد،  سالمتی مردم، عالوه بر آنکه با رجوع به بیمارستان 
قابل بازیابی است، با اثرگذاری بر عوامل اجتماعی 
مؤثر بر سالمت که از طریق سایر وزارتخانه ها به جز 
وزارت بهداشت قابل انجام است، نیز در اندازه های 
گسترده تر قابل بازیابی است. اما عالوه بر سه نکته 
قبلی، باید به یک نکته دیگر هم اشاره شود و آن هم 
درباره محاسبه »قیمت تمام شده« است. افرادی که با 
رشته علمی اقتصاد سالمت و به خصوص با بحث های 
مربوط به محاسبه قیمت تمام شده و قیمت گذاری 
برای محصوالت تشخیصی و درمانی، به خصوص برای 
محصوالت از جنس خدمات، آشنایی ندارند، به این 
موضوعات، بسیار ساده نگاه می کنند. می خواهم بگویم 
که قیمت تمام شده خدمات به آن سادگی، یکپارچگی 
و دقتی که بعضی دوستان پزشک و غیرکارشناس فکر 
می کنند، قابل محاسبه نیست. محاسبه قیمت تمام شده 
هم در بحث تعرفه ها کاربرد دارد و هم در ارزیابی های 
اقتصادی )Economic Evaluation( و هم در محاسبه هزینه و 
 Economic Burden یا Cost of Illness( بار اقتصادی بیماری ها

of Disease( و هم در خیلی موارد دیگر. 

ادامه در صفحه 9 

رابطه دولت با بخش خصوصی درمان چیست؟
قسمت چهارم گفت وگوی تفصیلی خبرنگار سپید با احمد فیاض بخش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و استاد سیاستگذاری سالمت و اقتصاد دارو و درمان



9 شماره 1694 21 تیـر 1399

 ادامه از صفحه 8 
به عالوه باعنایت به اینکه قرار است به چه منظوری و 
برای کدام ذی نفع هزینه های تمام شده خدمات محاسبه 
شوند )Perspective( و در چه بازه زمانی )Time-Frame( و 
در تحلیل حساسیت )Sensitivity Analysis( انجام شده با 
چه طیفی از مقبولیت احتماالت برای صحت تخمین های 
انجام شده در محاسبات  و براساس چه منابع اطالعات و 
 Financial Data( بانک های داده های مالی درباره ریز هزینه ها
Sources(، اعداد و نتایج بدست آمده بعد از محاسبات برای 

متوسط هزینه تمام شده یک خدمت واحد، می توانند 
کاماًل متفاوت باشند. یعنی اینطور نیست که در تمام 
فرایندهای محاسبه قیمت تمام شده، در نهایت بتوانیم به 
یک عدد واحد برسیم، آنگونه که با بررسی می توان قیمت 
متوسط یک قالب کره 1۰۰گرمی در سوپرمارکت های 
شهر تهران را به دقت باال به دست آورد. این به معنی 
آن هم نیست که هزینه تمام شده برای هر خدمتی، یک 
قیمت معلوم دارد، ولی متخصصین اقتصاد سالمت به دلیل 
ناتوانی های علمی شان، نمی توانند در محاسباتشان به آن 

عدد واحد برسند. 
اما حال که تا اینجا صورت مسئله معلوم گردید  و به 
نکات مهم قبلی و جدید مربوط به بحث ما در این بخش 
هم اشاره شد، باید خوب نگریسته شود که اگر بحث 
تعرفه ها خوب یا بد مدیریت شوند، نهایتاً چه طرف ها و 
گروه هایی متأثر می شوند، و اینکه این تأثیرات می توانند در 
مجموع مثبت و مفید به حال جامعه و یا اینکه برعکس، 
در مجموع منفی و مضر باشند. در پرسشی که من برای 
ورود به بحث مطرح کردم، آنچه بیشتر از همه نمود دارد، 
دولت است. هم به عنوان مادرخرج و پرداخت کننده پول 
به بخش خصوصی، و هم به عنوان حاکم، سیاست گذار، 
متولی و مدعی العموم که درباره پول هایی که از مجاری 
دیگر وارد بخش خصوصی می شود، مسئولیت نظارت، 
دخالت و تنظیم کنندگی دارد و اینکارهای حاکمیتی را 
حتی باید در باره پول هایی که از طرف بخش خصوصی 
پردازنده پول وارد بخش خصوصی ارائه کننده خدمات 

درمانی می شود، انجام دهد. 
ذی نفع و یا طرف دیگر در بحث تعرفه ها، مردم هستند. 
ذی نفع سوم بخش خصوصی ارائه کننده محصوالت 
شامل  چهارم  گروه  نهایتاً  و  است.  هزینه-اثربخش 
بازیگران در بخش خصوصی ارائه کننده محصوالت 
غیر هزینه-اثربخش است. برمبنای آنچه در پرسش ذکر 
شد، می توان نتیجه گرفت که محصوالت غیرهزینه-
اثربخش می توانند شامل هرگونه دارو، تجهیزات پزشکی، 
و خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و یا توانبخشی 
باشد که در مقایسه با سایر روش های حفظ و بهبود 

سالمتی مردم:
• یا خیلی گران هستند  ویعنی برآیند اثرگذاری اجتماعی 

مثبت آنها  خیلی کم است.
• یا از منظر اجتماعی منجر به تغییری قابل توجه 
در سالمتی مردم نمی شوند و یعنی برآیند اثرگذاری 

اجتماعی صفر دارند.
• و یا حتی به دلیل تقاضای القائی، اسراف و اشتباهات 
پزشکی، بیشتر از آنکه اثر مثبت بر سالمت جامعه بیماران 
بگذارند، به دلیل آثار سوء کارهایشان برجان بیماران 
و همینطور به دلیل فرصت هایی که از بخش پزشکی 
ارائه کننده خدمات هزینه-اثربخش و از برنامه ریزان 
اجتماعی می گیرند ، و نمی گذارند پول به سمت عوامل 
پزشکی و اجتماعی موثرتر بر بهبود سالمتی  سوق پیدا 
کند، در مجموع باعث تنزل وضعیت سالمت مردم 
هستند. این یعنی برآیند اثرگذاری اجتماعی منفی دارند.
به نظر من تعداد زیادی از کسانی که هرساله با دولت 
وارد بازی برای اصالح تعرفه ها می شوند، ازهمین گروه 
چهارم هستند، یعنی از بخش خصوصی ارائه کننده 
خدمات غیرهزینه اثر بخش. لذا در وهله اول باید عرض 
کنم که دولت در مقابله و بازی با اینها، باید هوشیاری 
به خرج دهد. به جای اینکه در زمین این گروه از بخش 

خصوصی ارائه کننده خدمات تشخیصی و درمانی وارد 
شده ودر این زمین بازی کرده و مسابقه را واگذار کند، 
باید منافع خودش را در نظر گرفته و اصال وارد بازی 
با این گروه نشود. یعنی آنها را شیرفهم کند که شما به 
هیچ صورت طرف من نیستید و اگر خود را اصالح 
نکنید، در جامعه جایی نخواهید داشت و بگوید که من 
به عنوان دولت نه تنها در باره حفظ رونق این بخش از 
تولید خصوصی محصوالت پزشکی مسئولیتی ندارم، 
بلکه هرکاری از دستم برآید انجام می دهد که این بخش 
مضر، یا بی اثر یا کم فایده را منقرض کنم، چه مالکیت 

آن خصوصی باشد و چه دولتی. 
اما در باره بخش خصوصی که آمادگی و توان علمی 
ارائه خدمات هزینه-اثر بخش را دارد هم دولت باید 
جای زمین بازی را عوض کند و اصال وارد بحث و 
دعوا به صورتی که این طرف تجاری و رقیب اقتصادی 
می پسندد، نشود. به نظرمن اینکه تعرفه ها کم است یا زیاد 
است، درواقع نوعی بازی کردن در زمین رقیب است که 
سود چندانی نه برای بخش خصوصی ارئه کننده خدمات 

مفید خواهد داشت، و به برای دولت. 
دولت های دانا و کارآمد در دنیا، تالش می کنند براساس 
میزان پولی که در اختیار دارند، بتوانند بهترین تصمیم ها 
را  بگیرند؛ حاال چه این پول به دالیلی مثل کرونا یا تشدید 
تحریم ها کم شده باشد و چه به دالیلی مثل بودجه بادآورده 
طرح های تحول، زیاد. این در باره وزیران بهداشت ایران 
هم صادق است؛ یعنی چه در سال های 93 تا 96 که از نظر 
مالی دوران خوش نظام سالمت ایران بود و چه امروز که 
کشور در فشار تحریم هاست، فرقی نمی کند، این آقایان 
باید بهترین تصمیمات را می گرفتند و بگیرند. حتی از 
این نظر هم فرقی نمی کند که منظورمان فقط همان پولی 
باشد که مستقیما از طرف دولت به نظام سالمت تزریق 
می شود یا منظورمان مجموعه پولی باشد که از 4 روش 
تامین منابع مالی یعنی بیت المال، خیریه ها، پرداخت از 
جیب مردم و بیمه ها وارد نظام سالمت می شود. الزم 
است که دولت یک نگاه استراتژیک نسبت به مجموع 
پولی که وارد نظام سالمت می شود داشته باشد  و بگوید 
من به عنوان سیاست گذار می خواهم با این پولی که برای 
تولید در اختیار دارم، درحیطه سالمتی، حوزه اطالع رسانی ، 
حوزه اقتصاد و اشتغال، حوزه گردشگری سالمت و 
حوزه هتلینگ می خواهم چه شاخص های مطلوبی را 

تا چه حد ارتقا دهم؟ 
پس از آنکه اهداف دولت و اولویت هایش معلوم شدند، 
حاال سوال اصلی بعدی اینجاست که این پولی که می تواند 
وارد نظام سالمت شود، باید چگونه هزینه شود تا با 
کمترین هزینه و بهترین شکل، اهدافی که دولت برای 
حوزه هایی مثل سالمت کشور ترسیم کرده است، همگی 
بتوانند محقق شوند. البته من در این مصاحبه نمی خواهم 
وارد جزئیات روش هایی شوم که دولت ها می توانند 
برای هزینه کردن منابع مالی درنظر بگیرند ولی نگاه 
کلی باید اینطور باشد که دولت  به عنوان سیاستگذار 
اصلی به جای اینکه وارد دعواهای تعرفه ای و اینکه آیا 

تعرفه ها کم هستند یا زیاد و اینکه آیا قیمت تمام شده به 
درستی محاسبه شده یا نه و... ، چنین رویکرد راهبردی 

را جایگزین کند. 
در اتخاذ این رویکرد استراتژیک هم نباید تبعیض آمیز 
عمل کند. یعنی چه خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی 
که جزئی از بدنه خود دولت محسوب می شوند و چه 
خطاب به بخش خصوصی، باید بگوید که اهداف من 
اینها هستند و قرار است که شاخص های سالمتی از این 
درجه به درجه ای باالتر ارتقا پیدا کند و بنابراین خود آنها 
را مجاب کند که راه حل هایی بدهند که منجر به آن شود 
که ارائه خدمات  گروه درمانگر و کسب درآمدشان در 
تناقض با منافع دولت و مردم نبوده و بلکه هم جهت با 
اهداف و خواست های دولت باشد. دولت های دانا و 
کارآمد تنها در این شرایط اجازه می دهند که منابع مالی 
برای حفظ بخش خصوصی هزینه شود، در غیر این 
صورت دولت باید شفاف مواضعش را بیان کند که برای 

حفظ بخش خصوصی هیچ تعهدی ندارد. 
حتی بخش های دولتی و خصوصی که خدمات غیرمفید 
ارائه می کنند و حاضر هم نیستند به خاطر حفظ منافع 
مردم، در خودشان تغییرات الزم را ایجاد کنند،  باید آماده 
باشند که نهایتا روزی از دولت های عاقل و جسور بشنوند 
که بگوید من برای اینکه اهداف ترسیم شده برای حوزه 
سالمت محقق شود، شاید اصال روزی تصمیم گرفتم 
که مثال تعداد زیادی از بیمارستان ها را تعطیل کنم و به 
جای آنها خانه های بهداشت تاسیس کنم. درواقع دولت 
می گوید که من متولی حفظ بخش خصوصی نیستم. 
حفظ بخش خصوصی در حوزه سالمت زمانی برای 
من ارزشمند است که هم راستا با اهداف من خدمت 
ارائه کند و شاخص هایی در حوزه سالمتی، اشتغال و 
امثالهم که مد نظر من هستند را از عدد موجود »به  عدد 

مطلوب« برسانند. 
در مواجهه با چنین بحث هایی از سوی دولت های دانا و 
کارآمد در دنیا، پاسخ بخش های خصوصی درستکار و 
هوشیار چه می تواند باشد؟ یک »واکنش غیرهوشمندانه« 
به نظر من این است که بخش خصوصی به دولت بگوید 
من به دغدغه های تو، به برنامه ریزی های تو و به اهداف 
تو برای حوزه های سالمتی، اشتغال، اقتصاد، گردشگری 
سالمت و امثالهم و به محدودیت ها و ترجیحات تو 
در انتخاب و استقرار بهترین نظام پرداخت که ممکن 
است کارانه و تعرفه ها نباشند، کاری ندارم. اما »واکنش 
عاقالنه« آن است که بخش های خصوصی درستکار در 
دنیا انجام داده اند. یعنی به جای سماجت بر حفظ وضع 
موجود، یعنی به جای تالش برای حفظ و تسری نظام 
پرداخت کارانه برای خرید همه  انواع خدمات بهداشتی 
و درمانی و به جای اصرار بر افزایش تعرفه همه خدماتی 
که خودشان در بخش خصوصی توان علمی و تمایل 
به ارائه آنها دارند، بروند یک طرح توجیهی بیاورندو 
به دولتها بگویند که ما می توانیم انجام این قسمتها از 
کارهایی که برای دولتها ارزشمند هستند را برعهده 
بگیریم. در ادامه به دولتها بگویید که برای کمک به تو، 

می توانیم یا از استراتژی  »بهره بگیرم و یا رویکرد« را 
داشته باشم. و در نهایت هم به دولت بگویند که برای 
انجام هریک از این استراتژی ها، به R ریال از پول و 

منابع مالی هم نیاز داریم. 
پس از این مرحله که درآن  بخشهای خصوصی مفید و 
منطقی با دولت های ملی و منطقه ای کارآمد، راهبردی 
و دانا به توافق می رسند، دیگر دولتها نباید کاری به کار 
بخش خصوصی داشته باشند و از توسعه و پیشرفت 
آنها جلوگیری کنند. یعنی از بعد از این مرحله دیگر به 

دولت مربوط نیست اینکه:
• بخش خصوصی می خواهد خودش چه نیروهایی را 
به خدمت بگیرد و کدام یک از انواع نیروها با تخصص 

درعلوم پزشکی را می خواهد تعدیل و اخراج کند؟
• چه ساختارهای قانونی را می خواهد در دل خودش 

ایجاد کند و کدام ها را می خواهد تعطیل کند؟
• و در زیرمجموعه خود به بخش خصوصی، پرداخت ها 
را چگونه و براساس چه تعرفه و چه نظام پرداختی 

می خواهد انجام دهد و... 
این درواقع بدان معنی است که درحدودی که قانون به 
حاکمیت اجازه می دهد، دولت  باید بخش خصوصی 
را آزاد بگذارد تا هرگونه خودش به صالح خودش 
می داند، عمل کند. نگاه استراتژیک دولت و بخش 
خصوصی به نظام سالمت یعنی این: »یعنی هم برای 
بخش هایی که از زیرمجموعه خود دولت به حساب 
می آیند )مثل دانشگاه های علوم پزشکی( درجهت تولید 
سالمتی تکلیف تعیین کند، هم وظیفه ای برای بیمه های 
عمومی و مراکز درمانی عمومی مانند تامین اجتماعی 
و امثالهم تعیین کند، و هم درنهایت بخش خصوصی 
را به مسیرهایی هدایت کند که مطلوب و درراستای 

سیاست های دولت است.«
 به نظر من در چنین شرایطی بخش خصوصی هم به 
خوبی توجیه خواهد شد که وقتی هدف نهایی دولت 
ارتقای شاخص های سالمتی است، الزما باید همه چیز 
در همان مسیر تنظیم شود. اینکه بخش خصوصی بگوید 
مثال من بیمارستانم را برای اهداف چنین و چنان ساخته ام 
و چندین نفر را جذب کرده ام و چه سرمایه گذاری هایی 
کرده ام، برای دولت قابل قبول نیست. دولت فقط بخشی 
از خدمات را از بخش خصوصی می پذیرد که هم راستا 
با اهداف از پیش تعیین شده خود باشد. این درست مانند 
وقتی است که مایکروفر به بازار آمد. مردم می خواستند مثال 
غذایی که با خود به سر کار می برند را ظهر گرم کرده و 
به صورت گرم شده تناول کنند. لذا برایشان فرقی نمی کرد 
که این غذا روی اجاق گاز گرم شود یا با مایکروفر. 
بنابراین از آنچه سریع تر و راحت تر و کم هزینه تر این 
هدف را تامین می کرد، استفاده کردند. همانطور که درآنجا، 
کارخانه های ساخت اجاق گاز نمی توانستند با این توجیه 
که فروششان کم شده و درحال ورشکستگی هستند، 
مردم را مجبور به پرهیز از مصرف مایکروفر کنند، اینجا 
هم باید از انجام بعضی سماجت ها بپرهیزند و برعکس 
خودشان را اصالح و عوض کنند. یعنی باید در نحوه 
ارائه خدمات خودشان بازنگری کرده و آنها را هم راستا 
با اهداف مردم و دولتهای مردم-محور تغییر دهند. مثال 
دیگری می زنم. این روزها می بینید که با شیوع ویروس 
کرونا در جهان، شیوه انجام بسیاری از فرآیندهای تولید 
کاال و ارائه خدمات در حوزه های آموزشی، تفریحی، 
گردشگری و حتی پزشکی تغییر کرده است. بعد از 
کرونا، مدرسین، دانش آموزان و دانشجویان مهارت های 
جدیدی را در ارایه خدمات و در آموزش های از راه 
دور، مجازی و الکترونیک یاد گرفته اند و دیگر آنها را 
جدی تر می گیرند. بسیاری از دانشگاه ها و مدارس و 
به خصوص در بخش خصوصی و غیرانتفاعی درحال 
برنامه ریزی هستند که سال آینده فرایند آموزش را کاماًل 

به صورت غیرحضوری پیش ببرند. 
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 ادامه از صفحه 9 
حتی ممکن است برخی از مدارس و مراکز آموزشی 
خصوصی  به این نتیجه برسند که فرآیندهای کاریشان 
به صورت فعلی را، علی رغم تمام سرمایه گذاری های انجام 
شده، تعطیل نموده و با تغییر در کاربری فضاهای موجود، 
مشغول به ارائه خدمات و یا تولید کاال که در شرایط 
جدید بیشتر مورد نیاز می باشند، بشوند. یعنی در دوران 
کرونا، رفته رفته ساختارهای حقیقی کم شده و به صورت 
غیرقابل باوری به ساختارهای مجازی در همه حوزه های 
اقتصاد، صنعت و تجارت اضافه شده است. بنابراین کرونا 
و تحمیل شرایط از بیرون به بخش دولتی و خصوصی، 
خیلی از رفتارهای این دو بخش و هم رفتارهای مردم 
به عنوان مصرف کننده خدمات هر دو بخش را، هم در 
داخل بخش پزشکی و هم در سایر بخش ها، تغییر داده 
است و طبیعتا این تغییر رفتارها باعث می شوند که خواه 
ناخواه، بخشی از سرمایه گذاری هایی که در دوران پیش 
از کرونا انجام شده بودند، در دوران پساکرونا دیگر و در 

محدوده انتظارات جدید، کارایی نداشته باشند. 
در ارتباط با حفظ زیرساخت ها برای خدماتی که بخش 
خصوصی ارائه می کند هم وضع باید مشابه این دو مثال 
باشد که عرض شد. یعنی بخش خصوصی اگر به دلیل 
و  نظام سالمت  برای  کلی دولت  اهداف  با  مغایرت 
اقتصاد و غیره، مواجه با مقاومت از سوی دولت ها شد، 
باید خودش را برای تغییر آماده کند و بپذیرد که شاید 
بخشی از منافع خودش هم در تعطیل شدن تولید بعضی 
محصوالت باشد که در صورت نبودن نظام پرداخت 
کارانه و پائین بودن تعرفه ها، تعطیل خواهند شد. بخش 
خصوصی نظام سالمت ایران مانند بخش خصوصی 
کشورهای دیگر باید یاد بگیرد که حفظ بیمارستان های 
موجود و بیمارستان سازی، ممکن است اقتضای زندگی 
بشر صدسال پیش بوده باشد. امروز عوامل اجتماعی موثر 
بر سالمت و کارکردهایی که ما از آن انتظار داریم، ممکن 
است اینطور اقتضا کند که ما روزی همه بیمارستان های 
سنتی و فعلی را جمع کنیم و مثال فقط یک قسمت هایی 
از آنها را با تغییر کاربری و با شکل و شمایلی جدید 
حفظ کنیم. بخش خصوصی باید یاد بگیرد که این مهم 
نیست که پس از تغییر، موجود متولد شده، شکلش چگونه 
می شود، بلکه باید کارآمد و درراستای منافع مردم باشد. 
لذا مهم این است که ما در بخش خصوصی همراه با 
منافع مردم، خودمان را برای انجام تغییرات و سازگاری 
با شرایط جدید آماده کرده و بتوانیم با چابکی طی مسیر 
کنیم. هرکس که بتواند خودش را با شرایط جدید پرشتابتر 
سازگار کند، می ماند و هرکس خود را با شرایط جدید 
وفق ندهد، عمال از بین خواهد رفت. این بی رحمی هم 

نیست. هروقت این استدالالت بیان می شود، یک عده ای 
می گویند اقتصاددانان، انسان های بی رحمی هستند. باالخره 
این واقعیت زندگی بشر است. درصورتی که بخشی از 
مدیران در بیمارستان های خصوصی که خودشان این 
فریادها را برای حفظ هرچه که نامش و فقط نامش، بخش 
خصوصی سالمت گذاشته شده است می زنند و در این 
اعتراضات کاری هم ندارند که در بعضی مراکز خصوصی، 
به اسم سالمتی و پزشکی و در اثر اسراف، تقاضای القائی، 
اشتباهات پزشکی، عفونت های بیمارستانی، بیماری  زایی 
بیش از سالمتی زایی است، به محض اینکه بدانند یکی 
از سهام داران بیمارستانشان عملکرد الزم و مناسب برای 
درآمدزایی بیمارستانشان را ندارد، عذرش را می خواهند. یا 
پزشکان داخلی، پزشکان عمومی و یا پرستارانی که به عنوان 
یک بازیگر خصوصی برای فعالیت در بخش خصوصی 
استخدام کرده اند، اگر کارایی الزم را نداشته باشند، عذرشان 
را می خواهند. چرا که معتقدند این بی رحمی نسبت به یک 
فرد نیست بلکه رحم است نسبت به کل یک مجموعه 
خصوصی. یعنی اگر به ظاهر به آن افراد کم خاصیت در 
سودآوری رحم شود، کل مجموعه ورشکسته شده و 
همگی از کار بیکار می شوند و این یعنی بی رحمی بزرگتر.

البته باید توجه داشت که معنای این حرف ها این نیست که 
بخش خصوصی مفید باید تعطیل شود و از میان برداشته 
شود. ولی این بدان معنا هست که بخش خصوصی که 
اصرار داشته باشد فقط همان فهرست از خدمات بعضًا 
غیرمفید را که االن بلد است و معتقد است درآمد خوبی 
دارد را به صورت تمام و کمال ارائه کند و تازه بگوید نظام 
پرداخت هم حتما باید برمبنای پرداخت کارانه باقی بماند 
و بگوید دولت و مردم باید تعرفه مرا هم به طور کامل 
و براساس هزینه تمام شده به عالوه میزان سودی که من 
می گویم عادالنه است، بپردازند و بگوید من حاضر هم 
نیستم رفتارم را عوض کنم و نمی خواهم یا بلد نیستم 
آن خدماتی که متناسب با ارتقای شاخص های سالمتی 
و اهداف دولت است را به فهرست خدماتم اضافه و 
آنها را نیز ارائه نمایم، چنین زیرمجموعه ای در بخش 
خصوصی به خاطر منافع مردم طبیعتا باید از میان برود. 
اینجاست که من می گویم دولت نباید وارد مجادالت 
بی حاصل در زمین حریف شود. درچنین شرایطی که بخش 
خصوصی یک عمل پردرآمد که در ارتقای شاخص های 
سالمتی مدنظر دولت هم هیچ تاثیری ندارد را با اصرار 
می خواهد ارائه کند و می گوید تعرفه آن هم باید برمبنای 
محاسبه قیمت تمام شده و سود مناسب باشد، بعد دولت 
با او وارد این بحث شود که آیا تعرفه این خدمت واقعا 
عادالنه محاسبه شده است، یا نه. وارد شدن به این بحث، 
از اساس خطا، و مصداق پذیرش بازی کردن و باختن در 

زمین رقیب است. و لذاست که می گویم به خاطر منافع 
مردم و به خاطر منافع بخش های صادق و درستکار در 
بخش خصوصی، دولت نباید تن به بازی در زمین دشمن 
منافع مردم بدهد. مردم و مدعی العموم یعنی حاکمیت و 
دولت باید به این زیر مجموعه سالم در بخش خصوصی 
بگویند چون پول را ما می دهیم، بنابراین شما باید در 
زمین ما بازی کنید. اگر می توانید سالمتی ایجاد کنید، 
اشکالی ندارد، ما هم از حفظ چنین گروهی در بخش 
خصوصی حمایت می کنیم، ولی تضمینی هم نمی دهم 
که تمام گروه ها در بخش خصوصی به همان صورتی که 

خودشان تمایل دارند، حفظ شده و بمانند.
سپید: البته آقای دکتر یک سوالی اینجا مطرح می شود. 
اینکه خریدار خدمت از بخش خصوصی، فقط دولت 
نیست. درحال حاضر اعتراض بخش خصوصی ایران 
این است که به دولت می گوید اجازه بدهید من روی 
پای خودم بایستم و خدمات من براساس نظام عرضه و 
تقاضا قیمت گذاری شده و به مردم فروخته شود. بنابراین 
همیشه دولت نیست که مشتری بخش خصوصی است.

فیاض بخش: در اقتصاد سالمت یک بحثی وجود دارد به 
اسم بازارهای ناکامل )ImperfectMarekt( که عوامل گوناگونی  
ازجمله عاملی بنام »اثرات فرافردی« یا Externality را برای 
آن برمی شمرند. سایر دالیلی که دربازارهای ناکامل منجر 
به شکست سازوکارهای بازار )Market Failure( می شوند 
 Oligopoly( شامل این موارد هستند: کم رقیبی یا عدم رقابت
یا Monopoly( ، عدم امکان در ایجاد تجانس میان بعضی 
 )Non-Homogeneous( محصوالت و لذا نامتجانس بودن
محصوالت از جنس خدمت، دشواری ها و موانع در 
 ،)Barriers to Free Entry and Exit( خروج و ورود به بازار
عدم تقارن اطالعات )InformationAsymmetry( میان عرضه و 
 Public( تقاضا کنندگان، عمومی بودن ماهیت یک محصول
 Inelastic( به عنوان موضوع داد وستد ، بی کششی )Goods

Demand( تقاضا به معنی غیرممکن بودن به تأخیر انداختن 

مصرف. اینها عوامل هستند که مانع کامل یا آزاد بودن بازار 
)Perfect Market یا Free Market( برای بعضی محصوالت 
ارائه شده در بخش بهداشت و درمان می شوند. برای 

قابل فهم تر شدن موضوع مثالهایی می زنم.
بازار خودروی نو را درنظر بیاورید. این بازار یک بازار 
کامل است. ولی بازار خودروی دست دوم یک بازار 
ناکامل است و لذا دولت باید در آن دخالت کند. دلیلش 
این است که در خرید و فروش خودروی دست دوم عدم 
تقارن اطالعات وجود دارد  و به این دلیل ممکن است 
موارد بسیاری مثل تصادفی بودن خودرو یا مشکالت 
قانونی و ... همگی توسط عرضه کننده در بازار مخفی نگه 
داشته شوند. موارد بسیاری هستند که در اینگونه بازارها 
فروشنده ها ممکن است از آنها اطالع داشته باشد ولی 
خریداران این گونه اطالعات را نتوانند در اختیار داشته 
باشد. درمورد بازار کامل این اتفاق نمی افتد چون هردو 
طرف اگر بخواهند از موضوع معامله می توانند به یک 
اندازه آگاهی کسب کنند. این یعنی خصوصیاتی که در 
کاتالوگ نوشته شده است، همان  خصوصیاتی است که 
واقعا خودروی مورد معامله دارد و این اطالعات برای 
خریدار قابل کسب شدن است.  پس از انجام معامله 
خودرو نو، اگر کوچکترین تفاوتی بین واقعیات محصول 
با توصیفاتی وجود داشته باشد که در کاتالوگ ذکر شده، 
مثال اگر خریدار پس از خرید خوردو متوجه شود که 
بدنه این خودرو قبال تصادف کرده و تعمیر شده است، 
کمپانی فروشنده موظف است که خودرو را از خریدار 
پس بگیرد  و ضررهایش را جبران کند. بنابراین خریدار 
با این پیش فرض وارد بازار خودروی نو می شود که هیچ 
عدم تقارن اطالعاتی در این بازار وجود ندارد که منجر به 
مغبون شدن یکی از طرفین شود. بازار خدمات پزشکی هم 
یک بازار ناکامل است  و این به دلیل بسیاری از عواملی 
است که برای شکست بازار پیشتر به آنها اشاره گردید.  
ببینید این چیزی که می خواهم بگویم، یک توجیه برای 
جرزنی وسط دعوا نیست. هرکسی که وارد هر فعالیت 

اقتصادی در بخش سالمت بشود، از همان اول می داند 
که در این بخش بازار کامل نیست. یعنی همه با فهم و 
قبول این قضیه وارد حوزه سالمت می شوند که در اینجا 
اقتضاء کسب و کار آن است که دولت ها مداخله کنند و 
مانع آزادی کامل بخش خصوصی شوند. اینطور نیست 
که ما )به عنوان دانشجویان پزشکی قدیم و جدید( وقتی 
سال اول دانشکده پزشکی شدیم، به ما گفته باشند که شما 
اگر بخواهید می توانید به یک بازار کامل وارد بشوید و در 
آن به عنوان ارائه کننده، آزاد هستید که هرکجا و هرگونه 
که خواستید تولید کنید و هرگونه خواستید محصولتان 
را بفروشید! و بعد که به سال هفتم دانشکده پزشکی 
رسیدیم، یک مرتبه دولت جرزنی بکند و بگوید نه از 
حاال به بعد نمی توانید وارد چنان بازار آزادی بشوید و 
دولت می تواند مداخله کند. اصال اینطور نیست؛ چون 
هرکس از همان ابتدا می داند وارد چه رشته ای می شود. 
خود من از روز اول ورود به رشته پزشکی )درسال 1364( 
می دانستم که به عنوان یک دانشجوی پزشکی باید پس از 
فارغ التحصیلی ۵ سال برای انجام طرح خارج از مرکز، 
از شهرم بیرون بروم و در یک مکان دورافتاده خدمت 
کنم. کدام یک از صنوف هستند که مشابه چنین چیزی 
به دانش آموختگانشان تحمیل  شود؟ این یعنی مداخله 
دولت. یا اینکه شما از ابتدا اجازه ندارید وارد بازار تهران 
شوید و در تهران مطب بزنید ولو اینکه بیماران خود را 
هم داشته باشید. می گویند درصورتی پروانه کار طبابت در 
تهران داده می شود که شما ۵ سال در یک منطقه محروم 
خدمت کنید. آیا این به معنی دخالت دولت نیست؟ درواقع 
همه ما از اول پذیرفته ایم که دولت یک سری مداخالتی 
را به خاطر منافع مردم و به دلیل اینکه نظام سالمت باید 
»سالمتی« تولید کند و نگذارد ارائه کنندگان تنها به فکر 
حفظ سود و توسعه کسب و کار خود باشند و نگذارد 
آنها به ارائه خدماتی که سالمت محور نیستند و به تولید 
سالمتی منجر نمی شوند، اقدام کنند. امثال این مداخالت 
را همه در ابتدا پذیرفته ایم  و از اول همه با این نگاه وارد 
رشته پزشکی شده ایم . درواقع اینگونه مداخالت، مصداق 
عهدشکنی نمی توانند باشند و به نوعی همگی یک نوع 
شرط ضمن عقد هستند. به هرحال دولت می داند که 
اگر بخش خدمات سالمت را به حال خودش رها کند، 
چیزی که در وهله اول آسیب می بیند »سالمتی مردم« 
است و این دولت است که باید آن آسیب را جبران 
کند. اگر دولت از ابتدا این بخش را به عنوان یک بخش 
اقتصادی که گردش مالی دارد و یک بخش که به ایجاد 
اشتغال و درآمد سرانه ملی و ... کمک می کند، معرفی 
کرده بود و بعد عهدش را شکسته بود، آنگاه انتقاد به 
دولت های عهدشکن درست بود، و بخش خصوصی 
درمان می توانست در آن صورت به چنان دولت هایی 
بگوید که ما را آزاد بگذارید تا هر خدمتی که خواستیم 
را ارائه کنیم و قیمت آن را هم براساس قواعد بازار آزاد 
تعیین کنیم و بعد از آن، مالیاتش را هم پرداخت می کنیم 
تا دولت هم از درآمد بخش خصوصی سود خودش را 
ببرد. اتفاقا خیلی حرف قشنگی هم هست اینکه دولت 
بگذارد تا بخش خصوصی درآمد کسب کرده و بعد 
مالیاتش را هم به دولت بدهد. ولی به دالیلی که عرض 
شد، بخش خصوصی »در حوزه درمان« نمی تواند چنین 
چیزهایی را بگوید. اگر در آینده فرصتی شد، بحث دالیل 
شکست بازار را با جزئیات بیشتری مي توان تشریح نمود. 
از مطالبی که بیان شدند نباید به هیچ وجه نتیجه گرفته 
شود که هیچ یک از محصوالت در نظام سالمت بازارشان 
کامل نیست. اتفاقا در مورد بخشی از محصوالت که 
بازارهای کامل دارند، اگر دولت ها دخالت کنند، باعث 
می شود که بهره وری کاهش پیدا کند  و شاهد این قضیه 
در بازارهای موجود در برخی کشورها هستیم و بوده ایم، 
مثل بازارهای مورد حمایت دولت های کمونیستی در 
دنیا و به خصوص شرق اروپا که همگی مدتی مستعمره 

روسیه و یا چین بودند. 
ادامه دارد...
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  امین جاللوند
سنگین ترین وزنه برای شکست کرونا، وجود نیروی 
انسانی کارآمد است. بدون حضور فداکارانه پزشکان، 
پرستاران و سایر کادر درمان، امکان شکست دادن این 
بیماری مهلک وجود ندارد. در دوران بحران کرونا، 
نیاز جدی به نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه 
درمان وجود دارد. در این راستا وزارت بهداشت در 
نظر دارد که آموزش پزشکی را هم متناسب با شرایط 
کرونا، پیش ببرد. به همین منظور وزارت بهداشت 
می خواهد برخی تغییرات را در حوزه آموزش پزشکی 
اعمال کند تا این آموزش ها با شرایط کرونایی کشور، 
همخوانی داشته باشد. وزارت بهداشت اعالم کرده 
که در حال بررسی طرحی برای جبران کمبود نیرو 
در مراکز درمانی در دوران کرونا است؛ به گونه ای 
که برخی دانشجویان گروه های مختلف علوم پزشکی 
را زودتر فارغ التحصیل کند تا نیازهای نیروی انسانی 

کشور در شرایط کرونا، مدیریت شود.
همچنین قرار است بحث توسعه آموزش مجازی 
رشته های پزشکی در دوران کرونا نیز جدی گرفته 
شود. علی کبیر، قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت توضیح داده 
است: »شاخص های کشور ما در زمینه نسبت پزشک 
به جمعیت، شاخص مناسبی است و ما در کشور 
توانسته ایم از تخصص های مختلف استفاده کنیم. در 
این راستا حتی بحث فارغ التحصیل کردن زودهنگام 
گروه علوم پزشکی برای برطرف کردن نیاز کشور 
در شرایط کرونا هم مورد بحث قرار گرفته است.«

کبیر با اشاره به برنامه های وزارت بهداشت برای توسعه 
آموزش مجازی در دوران کرونا تصریح می کند: »در 
مدیریت های مختلف وزارت بهداشت راجع به ابعاد 
مختلف آموزش بحث می شود که یکی از بسته های 
تحول آموزش، مجازی سازی آموزش است. پنج 

سال است که روی این موضوع کار می شود. پیش بینی 
شده بود که ۲۰ درصد آموزش پزشکی باید از سوی 
دانشگاه ها مجازی سازی شود. دلیلش آن است که 
اوال باید زیرساخت ها آماده شوند و از طرفی، بخش 
عمده آموزش پزشکی باید حضوری باشد. بنابراین ما 
باید از شرایطی که کرونا ایجاد کرد، درس بگیریم و 
به بقای بهتر فکر کنیم. با اهتمامی که ۲۰ هزار عضو 
هیات علمی علوم پزشکی داشتند، ترم تحصیلی گذشته 
به خوبی به شکل مجازی پیش رفت. در همایش 
آموزش علوم پزشکی نیز در قالب کارگروه هایی به 
موضوع آموزش مجازی در دوران کرونا می پردازیم.«

چالش های آموزش مجازی علوم 
پزشکی در دوران کرونا

به شیوع  توجه  با  دارد  نظر  در  بهداشت  وزارت 
کرونا، آموزش های مجازی در رشته های مختلف 
علوم پزشکی را توسعه دهد. البته آموزش مجازی در 
ترم تحصیلی گذشته هم انجام شد و این تجربه کوتاه 
باید در برنامه ریزی های بلندمدت آموزش پزشکی، 

مدنظر قرار بگیرد.
مهدی موسوی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به چالش های پیش روی 
آموزش مجازی علوم پزشکی در دوران کرونا اشاره 
می کند و به سپید می گوید: »یکی از عمده مولفه های 
توسعه آموزش مجازی، بحث فرهنگ سازی است، اما 
متاسفانه در کشور ما فرهنگ سازی مناسبی درخصوص 
آموزش مجازی صورت نگرفته است. با این حساب 
اگر بخواهیم با توجه به ایام کرونا، آموزش تئوریک 
علوم پزشکی را به شکل فوری و ناگهانی به شکل 
مجازی برگزار کنیم، این اتفاق قطعا موثر نخواهد بود. 
این کار می تواند نقایص و کاستی های جدی به وجود 
بیاورد. در بسیاری از رشته های علوم پزشکی، وزن 

مباحث بالینی بیشتر است. در این رشته ها نمی توان 
مباحث بالینی را به شکل مجازی آموزش داد و در این 
رشته ها باید آموزش به شکل عملی باشد. البته شاید 
بشود برخی مباحث تئوریک آموزش های بالینی مثل 
برگزاری ژورنال کالب به شکل تئوری برگزار شود، 
اما بخش اعظم آموزش های بالینی شامل معاینه بیمار، 
مشاوره و ارزیابی بیمار را نمی توان به شکل مجازی 
برگزار کرد. البته شاید بتوان به هر طریقی که شده 
این آموزش ها را هم به شکل مجازی برگزار کرد، 

اما کارایی چندانی نخواهد داشت.«
او با اشاره به مقایسه ایران و کشورهای توسعه یافته در 
حوزه آموزش مجازی علوم پزشکی، یادآور می شود: 
»در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، فرهنگ استفاده 
از آموزش مجازی نهادینه شده است، اما در کشور 
ما فاصله زیادی تا نهادینه شدن این فرهنگ داریم. 
همچنین زیرساخت ها و امکانات کشورهای توسعه 

یافته برای توسعه آموزش مجازی، بسیار باالتر از 
ایران است. شاید بتوان گفت سخت ترین قسمت کار 
برای آموزش مجازی علوم پزشکی در ایران، ضعیف 
بودن بسترهای اینترنت است. سرعت پایین اینترنت 
در ایران، کیفیت آموزش مجازی در رشته های علوم 

پزشکی را هم تحت تاثیر قرار می دهد.«
موسوی زاده خاطرنشان می کند: »در نظر بگیرید که 
اگر بخواهیم یک وبینار در حوزه علوم پزشکی برگزار 
کنیم و یا بخشی از آموزش های پزشکی را به شکل 
مجازی ارائه دهیم، با قطع و وصل های مکرر مواجه 
خواهیم شد. پایین بودن کیفیت انتقال اطالعات در 
بستر اینترنت ایران، موجب خستگی و بی حوصلگی 
استاد و دانشجو می شود. در این شرایط، انتقال مفاهیم 
بسیار دشوار خواهد شد. وقتی انتقال مفاهیم در بستر 
اینترنت به شکل مکرر قطع و وصل شود، کم کم 
رشته کالم از دست استاد یا سخنران خارج می شود. 
اینها مشکالت جدی در حوزه آموزش مجازی علوم 
پزشکی است که تا وقتی این مشکالت حل نشود، 
نمی توان کیفیت آموزش مجازی در رشته های علوم 
پزشکی را تضمین کرد.« او هشدار می دهد: »اگر با 
توجه به شرایط کرونا، قرار باشد که آموزش مجازی 
علوم پزشکی ادامه پیدا کند، قطعا با افت کیفیت 
آموزش پزشکی مواجه خواهیم شد. بخصوص این 
افت کیفیت آموزشی در رشته هایی بیشتر خواهد بود که 
مبنای آنها بر اساس مباحث بالینی شکل گرفته است.«

الزامات آموزش مجازی در رشته های 
علوم پزشکی

با توجه به شیوع کرونا، دستورالعمل الزامات ارائه 
آموزش مجازی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی کشور در دوران کرونا اعالم شده است.
ادامه در صفحه 12 

تغییرات آموزش پزشکی، متناسب با شرایط کرونا
وزارت بهداشت خبر داده که برای برطرف کردن نیاز کشور در شرایط کرونا، فارغ التحصیلی زودهنگام 

دانشجویان علوم پزشکی و توسعه آموزش مجازی در دست بررسی است

کبیر: وزارت بهداشت برای 
توسعه آموزش مجازی در دوران 

کرونا، برنامه ریزی مختلفی 
دارد. پیش بینی شده که ۲۰ 

درصد آموزش پزشکی باید از 
سوی دانشگاه ها مجازی سازی 
شود. البته باید زیرساخت ها 

نیز آماده شوند و از طرفی، 
بخش عمده آموزش پزشکی 
باید همچنان حضوری باشد. 

بنابراین ما باید از شرایطی که 
کرونا ایجاد کرد، درس بگیریم 

و به بقای بهتر فکر کنیم

11 شماره 1694 ۲1 تیـر 1399



 ادامه از صفحه 11 
در اطالعیه دانشگاه علوم پزشکی مجازی، آمده است 
که به دنبال شیوع بیماری کووید 19 از بهمن ماه سال 
139۸ و ممنوعیت حضور دانشجویان در محیط 
دانشگاه، آموزش مجازی به عنوان راهکار اصلی ادامه 
تحصیل دانشجویان و جلوگیری از وقفه آموزشی در 
همه دنیا از جمله ایران مورد توجه قرار دارد. آموزش 
مجازی علوم پزشکی با شیب بسیار باال گسترش یافت 
و در زمان کمتر از دو ماه بیش از 1۰ برابر افزایش 
یافت. اگرچه تقویت زیرساخت و افزایش کمیت 
فعالیت های آموزش مجازی با شدت و قدرت گذشته 
ادامه دارد، ولی باید به طور همزمان به کیفیت آموزش 
مجازی در حال ارائه نیز پرداخته شود تا ضمن ایجاد 
رضایت در دانشجویان، یادگیری اثربخش آنها نیز 
تضمین شود. بسیاری از دانشگاه های کشور اقدامات 
اثربخش و مناسبی برای بررسی و ارتقای کیفیت دروس 
مجازی انجام داده اند. این الزامات که به درخواست 
تعداد زیادی از کالن مناطق آمایشی تهیه شده است، 
می تواند برای راهنمایی دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی مورد بهره برداری قرار گیرد.
به  ماده تدوین شده است و  الزامات در 1۰  این 
انواع آموزش های الکترونیک اشاره دارد. در شرایط 
عادی آیین نامه آموزش ترکیبی مصوب شورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشکی، میزان ارائه مجازی دروس 
را چهار هفدهم و تا 6۰ درصد دروس اعالم کرده 
است، اما با توجه به مجوز معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت در شرایط بحران کرونا هر دانشگاه می تواند 

درصد بیشتری به صورت مجازی ارائه کند.
همچنین مدرس هر درس موظف است طرح درس، 
منابع و فعالیت های یادگیری را به عنوان حداقل الزامات 
ارائه مجازی درس در پنل اختصاصی خود در سامانه 
ارائه دهد. از سوی دیگر، مدرس رشته های علوم 
پزشکی باید محتواهای آموزشی متناسب را در سامانه 
LMS قرار دهد. محتواها می تواند با توجه به اهداف 
درس به شکل های فایل یا لینک کتاب الکترونیکی، 
فایل یا لینک مقاله، جزوه، پادکست صوتی، صدای 
همزمان با اسالید و مولتی مدیا باشد. نوع محتوا باید 
بر اساس مقطع دانشجویان و میزان دشواری درس 
تعیین شود. بارگذاری فیلم سخنرانی استاد قابل قبول 
نیست. با توجه به عرض باند اینترنت پایین در کشور، 

محتواها باید تا حد امکان کم حجم باشند.
همچنین مدرس باید در سامانه LMS تعداد فعالیت 
یادگیری شامل تکلیف، آزمون و گروه گفتگو، متناسب 

با نوع درس، تعداد واحد درسی و مقطع تحصیلی 
قرار دهد. تکلیف بدون بازخورد به دانشجویان قابل 
قبول نیست. امکان ارائه تدریس تیمی در دروسی که 
چند مدرس دارد، در سامانه وجود دارد. یک نفر از 
مدرسان باید به عنوان مدرس مسئول، هماهنگی الزم 
و نظارت بر عملکرد صحیح سایرین را فراهم کند.

 مدرس می تواند با توجه به طراحی آموزشی در هر 
درس، کالس های مجازی را به صورت همزمان برگزار 
کند. در برگزاری کالس مجازی باید امکان حضور 
همه دانشجویان بدون قطعی فراهم باشد. امکان ارائه 
تمام درس از طریق کالس مجازی همزمان بدون 
تکمیل پنل LMS وجود ندارد. مدرس می تواند حضور 
در کالس را در نمره ارزشیابی نهایی و حضور و 
غیاب دانشجو لحاظ کند و از حضور فعال دانشجو 
اطمینان حاصل کند. چگونگی تعیین نمره دانشجویان 
باید به طور شفاف از ابتدای ترم تعیین و اعالم شود. 
باید قسمتی از نمره نهایی برای انجام فعالیت های 
یادگیری توسط دانشجویان اختصاص داده شود. بهتر 
است برای آزمون های رسمی نهایی از نرم افزارهای 

تخصصی آزمون ساز استفاده شود.
ارزشیابی  برای  الزم  سازوکار  باید  دانشکده  هر 
تدریس استاد داشته باشد و از روش های مختلفی 
مانند نظرسنجی از دانشجویان و بررسی همتایان استفاده 
شود. دانشگاه الزم است کیفیت کالس های مجازی 
همزمان را نیز ارزشیابی کند. دانشگاه باید سازوکار 

مشخصی برای ارزشیابی اساتیدی که دروس مجازی 
را ارائه می دهند و همچنین مواردی که استاد حاضر 
به ارائه درس به صورت مجازی نیست، داشته باشد.
برای  مطلوب  سازوکار  باید  دانشگاه  همچنین 
توانمندسازی اعضای هیات علمی را برای ارائه دروس 
مجازی داشته باشد. دانشگاه می بایست متناسب با 
نیاز اعضای هیات علمی، آموزش های الزم در مورد 
تدریس مجازی را از طریق کارگاه، تهیه کلیپ و 

ایجاد کانال آموزشی در فضای مجازی ارائه دهد.
از سوی دیگر، دانشگاه موظف است سازوکار الزم 
برای راهنمایی اعضای هیات علمی را به صورت 
حضوری و مجازی در مورد تدریس مجازی داشته 
باشد و آن را اطالع رسانی کند. همچنین دانشگاه باید 

گزارش اقدامات انجام شده برای توسعه کمی و کیفی 
آموزش مجازی در شرایط بحران کرونا را به صورت 
منظم و بر اساس درخواست های ارسال شده برای 
دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی ارسال کند.

بازنگری در سنجش و ارزیابی دانشجویان 
علوم پزشکی

جایگاه علمی رشته های علوم پزشکی در ایران، جایگاه 
بسیار فاخری است. کبیر، قائم مقام مرکز مطالعات 
و توسعه آموزش علوم پزشکی به همین موضوع 
تاکید دارد و می گوید: »بحث های مرجعیت علمی، 
بحث های مشترک میان آموزش و پژوهش است. 

ما اکنون ۵۰ قطب علمی علوم پزشکی در کشور 
داریم و برخی از آن ها مرجع بین المللی هستند و 
در ژورنال های بین المللی از اساتید ایرانی دعوت 
می شود، اما این شاخص ها کمتر در رتبه بندی بین 
المللی دیده می شود. ایران از نظر جایگاه علمی از 
آنچه که در برنامه های چشم انداز توسعه پیش بینی 
شده، پیشروتر است و ما چند سال زودتر به افقی که 
در 14۰۲ درنظر گرفته شده بود، رسیده ایم. البته نباید 
به آن بسنده کنیم.« او درخصوص فرآیند بازنگری 
در سنجش و ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی نیز 
می گوید: »کار های زیادی در این زمینه انجام شده 
است و ما تنها به مرحله سنجش عملکرد دانشجویان 
در دانشگاه ها اکتفا نکرده ایم و حتی در کارگروه های 
مرتبط با کنکور نیز این موضوع را بررسی کرده ایم.«
قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
وزارت بهداشت درخصوص سنجش دانشجو در 
دوران تحصیل هم یادآور می شود: »سنجش و ارزیابی 
دانشجو نباید فقط به پایان ترم محدود باشد و ما باید 

نگرش و عملکرد دانشجو را در طول ترم ارزیابی 
کنیم. یعنی دانشجو را با آزمون مورد سنجش قرار 
ندهیم، بلکه آزمون نیز جزیی از سنجش باشد. بنابراین 
نگاه های نوین به بحث ارزشیابی منجر شده است که 

تغییراتی در این زمینه صورت گیرد.«
او خاطرنشان می کند: »یک سری از ارزشیابی ها باید 
در قالب کار های کالسی باشد. برخی ارزشیابی ها 
نیز باید در حین ترم انجام شود که فرصت جبران 
و اصالح به دانشجو و استاد بدهد تا به عدالت 
آموزشی نزدیک تر شود. در نهایت هر دانشجویی 
که توانمندتر است، نتیجه بهتری بگیرد، نه اینکه 
نتیجه بهتر در انتظار کسی باشد که حفظیات بهتری 
دارد. بنابراین، دانشجو در طول ترم و به روش های 
مختلف ارزیابی می شود. بسیاری از مواقع این نمرات 
در سال های بعد تاثیرگذار است و روش های سنتی 

دیگر جوابگو نیست.«
با توجه به شیوع کرونا، ضرورت دارد که آموزش علوم 
پزشکی هم متناسب با این شرایط تحمیلی باشد. در 
این راستا نیاز است که زیرساخت های اینترنت کشور 
نیز تقویت شود تا کیفیت آموزش علوم پزشکی، افت 
پیدا نکند. آموزش مجازی علوم پزشکی فقط زمانی 
جواب خواهد داد که استاد و دانشجو بتوانند بدون 
دغدغه به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند 

تا انتقال مفاهیم آموزشی به درستی انجام شود.

موسوی زاده: سخت ترین 
قسمت کار برای آموزش 
مجازی علوم پزشکی در 

ایران، ضعیف بودن بسترهای 
اینترنت است. اگر با توجه به 

شرایط کرونا، قرار باشد که 
آموزش مجازی علوم پزشکی 
ادامه پیدا کند، قطعا با افت 

کیفیت آموزش پزشکی مواجه 
خواهیم شد. بخصوص این 

افت کیفیت آموزشی در 
رشته هایی بیشتر خواهد بود 

که مبنای آنها بر اساس مباحث 
بالینی شکل گرفته است

بر اساس دستورالعمل 
الزامات ارائه آموزش مجازی 

در دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور در 
دوران کرونا، دانشگاه 

باید سازوکار مطلوب برای 
توانمندسازی اعضای هیات 
علمی را برای ارائه دروس 

مجازی داشته باشد. همچنین 
دانشگاه می بایست متناسب 

با نیاز اعضای هیات علمی، 
آموزش های الزم در مورد 
تدریس مجازی را از طریق 
کارگاه، تهیه کلیپ و ایجاد 

کانال آموزشی در فضای 
مجازی ارائه دهد

وزارت بهداشت می خواهد 
برخی تغییرات را در حوزه 

آموزش پزشکی اعمال کند 
تا این آموزش ها با شرایط 
کرونایی کشور، همخوانی 

داشته باشد. این وزارتخانه 
اعالم کرده که در حال بررسی 
طرحی برای جبران کمبود نیرو 

در مراکز درمانی در دوران 
کرونا است؛ به گونه ای که 

برخی دانشجویان گروه های 
مختلف علوم پزشکی را زودتر 
فارغ التحصیل کند تا نیازهای 

نیروی انسانی کشور در شرایط 
کرونا، مدیریت شود
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اماواگرها درباره زمان عرضه واکسن کرونا به بازار

 علی ابراهیمی
از ابتدای شروع پاندمی کووید-19 در جهان، بحث 
تولید دارو و از آن  مهم تر تولید واکسن برای مقابله با 
این ویروس آغاز شده و این ماجرا همچنان ادامه دارد. 
امروز تقریباً در بیشتر کشورها گروهی از محققان به 
کشف واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا مشغول 
هستند و آنطور که محققان می گویند گام های بلندی 
برای تولید واکسن برداشته اند، اما هنوز زمان و راه 
زیادی برای رسیدن به پایان مسیر باقی مانده است.

به گزارش سپید، خبرها جدید حکایت از آن دارد که 
چندین شرکت معتبر تولید واکسن به موفقیت هایی 
دست پیدا کرده اند، اما انتشار اخبار موفقیت در کشف و 
آزمایش ابتدایی واکسن کرونا تازه نیست و در ماه های 
گذشته بارها امید را در مردم دنیا زنده کرده است. ولی 
تازه ترین پیش بینی ها از احتمال ساخت و تولید انبوه 
این واکسن در چند ماه آینده حکایت دارد؛ هرچند 
  کارشناسانی هم معتقدند که باید دست کم تا پایان 

سال میالدی منتظر اخبار خوب ماند.

نخستین آزمایشات واکسن در دنیا
اولین شرکتی که اجرای آزمایشی مرحله بالینی واکسن 
کرونا را شروع کرد یک شرکت داروسازی آمریکایی 
به  نام مدرنا )moderna( بود و محصول خود را 
در ماه مارس بر روی داوطلبان آزمایش کرد. این 
واکسن با استفاده از فناوری mRNA ساخته شده 
است که با پروتئین های آلوده مبارزه می کند و حاوی 
دستورالعمل هایی برای بدن است که آنتی بادی های 
الزم را برای مبارزه با ویروس کرونا تولید کند. به 
گفته مدیران شرکت، این واکسن طی سه ماه از طرح 
اولیه به آزمایش بالینی رسیده و اطالعات مرحله اول 

آزمایش بالینی در اواخر ماه می  ارائه شده است.
در فاز اول آزمایش ۴۵ نفر مشارکت داشتند و در 

فاز دوم تعداد شرکت کنندگان به ۶۰۰ نفر افزایش 
یافت. همچنین سومین مرحله آزمایش بالینی واکسن 
از نیمه های ماه جوالی آغاز می شود و در این فاز 
۳۰ هزار شرکت کننده با سن باالی 1۸ سال حضور 
خواهند داشت. البته روند آزمایش به صورت تصادفی 
و با اعمال کنترل پالسی بو صورت خواهد گرفت 
و طی آن به هر نفر 1۰۰ میکروگرم واکسن تزریق 
می شود؛ مقداری که بر اساس مطالعات قبلی به عنوان 
میزان بهینه انتخاب شده است و درصورتی که کارایی 
واکسن این شرکت با عنوان »mRNA-127۳« ثابت 
شود، سالیانه ۵۰۰ میلیون دوز از آن تولید خواهد شد 
و امکان افزایش ظرفیت تولید به یک میلیارد دوز 
نیز وجود خواهد داشت. به گفته مدیران شرکت، 
این واکسن احتماالً در 2۰21 تولید انبوه می شود. 
استفانی بانسل، مدیر ارشد اجرایی مدرنا دراین باره 
گفته است: »به نظر می رسد ما می توانیم تا ماه نوامبر 
به اطالعاتی درباره کارآمدی واکسن دست یابیم. 
این اطالعات به مدرنا کمک می کند در اواخر سال 
جاری میالدی یا اوایل 2۰21 میالدی برای تأیید 

واکسن در مراجع قانونی اقدام کند.«
البته هم زمان با شرکت مدرنا یک شرکت چینی به 
نام کن سینو )CanSino Biologics( هم به واکسن 
توسعه یافته تری دست یافت و هر دو واکسن در بازه 
زمانی مشابه، اما با فاصله ۶ هزار مایلی نخستین دوز 
واکسن را به داوطلبان تزریق و مرحله اول آزمایش 
آزمایش  اول  مرحله  نتایج  کردند.  آغاز  را  بالینی 
واکسن کن سینو در یک ژورنال پزشکی منتشر و 
توسط محققان دیگر بررسی شده است. اطالعات 
این تحقیق نشان می دهد تزریق واکسن در 1۰۸ بیمار 
واکنش سیستم ایمنی را برانگیخته است، اما هنوز 
تأثیرگذاری دقیق واکسن در مقابل ویروس مشخص 
نیست. همچنین عوارض جانبی سبب شد تا محققان 

آزمایش دوز باالی واکسن را متوقف کنند. واکسن 
شرکت کن سینو با استفاده از نوعی آدنوویروس 
مهندسی ژنتیک شده، ساخته شده است. به بیان 
ساده تر توالی DNA برای پروتئین اسپایک ویروس 
کرونا به وسیله یک آدنوویروس ارائه می شود. عالوه 
بر این شرکت ها و مراکز تحقیقاتی متعددی در جهان 
همچون شرکت دارویی نواواکس، دانشگاه آکسفورد، 
شرکت Pfizer-BNTECH، شرکت دارویی اینوویو، 
شرکت دارویی جانسون و جانسون  مجوز استفاده از 
واکسن های تولیدی خود در مراحل کارآزمایی بالینی 
را کسب کرده اند و در حال تحقیق و آزمایش هستند.

روند تولید واکسن در کشور
تالش برای ساخت کیت آزمایش تشخیص ویروس 
کرونا، ایجاد پروتکل درمانی بهینه و کارآمد و حاال هم 
تالش برای تولید واکسن و داروی مناسب، بخشی از 

روند درمانی مقابله با ویروس کرونا در ایران است 
که با موفقیت هایی هم همراه بوده است.

محمدحسین یزدی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات 
واکسن دانشگاه علوم پزشکی تهران از نخستین افرادی 
بود که خبر از تشکیل و فعالیت چندین گروه پژوهشی 
برای تولید واکسن در ایران داد و گفت: »در ایران 
شش تا هفت کاندیدا معرفی شده است و مؤسسات 
مختلف در حال انجام تحقیقات الزم روی این موضوع 
هستند. اینکه کدام  یک از این کاندیداها موفق به ساخت 
اولین واکسن دارنده لیسانس و تأییدیه نهایی کاربرد 

انسانی، وارد بازار شود، یک بحث رقابتی است.«
اما خبرسازترین اعالم از تولید واکسن کرونای ایرانی 
زمانی بود که وزیر بهداشت خبر تولید واکسن در 
کشور را رسانه ای کرد. سعید نمکی روز 1۰ تیرماه 
و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران فارمکس 2۰2۰ 
گفت: »واکسن ایرانی آزمایش بر روی مدل های حیوانی 
را پاس کرده است و در آینده بسیار نزدیک وارد 

مرحله کارآزمایی بالینی خواهد شد.«

دست یابی ایران به نمونه های قابل 
استفاده تا پاییز و زمستان

پس از اعالم این خبر جلیل کوهپایه زاده، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به خبرگزاری مهر 
گفت: »دو گروه محقق در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در حال کار بر روی تولید واکسن کرونا 
هستند و در حال حاضر فاز اولیه آزمایشگاهی 
واکسن تولید شده در این دانشگاه انجام شده و 
به اتمام رسیده است و تقریباً تا یکی دو ماه آینده 
تزریق و آزمایش انسانی آن انجام خواهد شد که 
در صورت موفقیت آمیز بودن این مراحل، واکسن 

به تولید انبوه خواهد رسید.« 
ادامه در صفحه 14 

نخستین شرکتی که اجرای 
آزمایشی مرحله بالینی واکسن 
کرونا را شروع کرد یک شرکت 

داروسازی آمریکایی به  نام مدرنا 
)moderna( بود که واکسن خود 

را در ماه مارس بر روی داوطلبان 
آزمایش کرد. در فاز اول آزمایش 

۴۵ نفر مشارکت داشتند و در 
فاز دوم تعداد شرکت کنندگان به 
۶۰۰ نفر افزایش یافت. همچنین 

سومین مرحله آزمایش بالینی 
واکسن از نیمه های ماه جوالی 
آغاز می شود و در این فاز ۳۰ 

هزار شرکت کننده با سن باالی 
۱۸ سال حضور خواهند داشت

13 شماره 1۶9۴ 21 تیـر 1۳99

خیلی دور خیلی نزدیک
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 ادامه از صفحه 13 
وی افزود: »در کشور ما نیز بیش از 1۰ گروه بر روی 
تولید واکسن کرونا تحقیق می کنند که در حال حاضر 
دو گروه بیشتر از بقیه کار را پیش برده اند.« وی اضافه 
کرد: »ترکیبات واکسن چند فاز دارد و نوع واکسن ها 
نیز با یکدیگر متفاوت است؛ برخی واکسن ها برای 
ویروس های ضعیف کشته شده است، برخی دیگر 
از آنها ترکیبات نوترکیب ویروسی است و برخی 

هم ممکن است با متدهای جدیدی ساخته شود.«
کوهپایه زاده ادامه داد: »پیش بینی ما این است که ایران 
تا فصل پاییز و یا اوایل زمستان بتواند به نمونه هایی 
از واکسن کرونا که قابل استفاده در سطح بین الملل 
هم باشد، دست یابد.« وی اضافه کرد: »البته ممکن 
است این واکسن ها وارداتی هم بشود که بسته به 
زمان دارد و پیش بینی های وزارت بهداشت در این 
خصوص در حال انجام است، اما اگر بتوانیم به تولید 
واکسن در ایران دست یابیم، برای کشور ارزش افزوده 

باالتری خواهد داشت.«

نظارت شخص وزیر بهداشت بر روند 
ساخت واکسن

سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
هم در گفت وگو با ایسنا با تأکید بر اینکه دانش 
فنی ساخت واکسن کرونا در ایران نیز پا به پای دنیا 
جلو می رود و وزیر بهداشت هم بر این موضوع 
نظارت دارند، گفت: »با این  حال اگر واکسنی در 
کشورهای دیگر ساخته شود و مورد تأیید سازمان 
جهانی بهداشت باشد، قطعًا ما نیز از آن استقبال 
خواهیم کرد.« وی درباره آخرین نتایج حاصل 
از اقدامات دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن 
کرونا، افزود: »دانشمندان ایرانی همپای محققان 
سایر کشورهای جهان در حال تحقیق بر روی 
واکسن کرونا هستند.« وی با بیان اینکه ساخت 
هر نوعی از واکسن از سه مرحله آزمایشگاهی، 
تست حیوانی و تست انسانی برخوردار است، 
افزود: »دانش فنی ساخت واکسن کرونا در ایران 
نیز پا به پای دنیا جلو می رود و شخص آقای 
وزیر نیز مستقیمًا بر این موضوع نظارت دارند 
و اخیراً نیز اعالم کردند که تست های حیوانی 

واکسن پاس شده است.«
الری ادامه داد: »البته برای هر واکسنی بحث 
بی خطر بودن و اثربخشی آن بسیار مهم است. 
صنعتی  تولید  که  است  مشخص  همچنین 
واکسن با تولید آزمایشگاهی متفاوت است و 
از پروسه ای طوالنی برخوردار است.« وی تأکید 

کرد: »درمجموع در زمینه ساخت واکسن کرونا 
پا به پای دنیا مجهزیم، جلو می رویم و عقب تر 
هر  در  موضوع  جزییات  البته  نیستیم.  دنیا  از 
مرحله از سوی شخص وزیر اعالم خواهد شد.« 
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در پاسخ 
به سؤالی درباره مباحث مطرح شده در زمینه 
واکسن اروپایی کرونا و اینکه آیا ایران درخواستی 
یا خیر، گفت:  این واکسن داشته  برای خرید 
»اگر واکسنی در کشوری تولید شود و سازمان 
جهانی بهداشت نیز آن را تأیید کند، قطعًا ما 
نیز درخواست استفاده از آن را خواهیم داشت، 
اما هنوز اطالعاتی در این زمینه نیامده است.«

واکسن  تولید  پروسه  »البته  کرد:  تأکید  وی 
هم  دلیل  همین  به  و  است  پروسه ای طوالنی 
به زودی و قطعًا تا یک سال آینده واکسنی تولید 
نخواهد شد. بااین حال اگر واکسنی در کشورهای 
دیگر ساخته شود و مورد تأیید سازمان جهانی 
بهداشت باشد، قطعًا ما نیز از آن استقبال خواهیم 

کرد و برای تأمین آن اقدام می کنیم.«

از چرخه ساخت واکسن در دنیا عقب نیستیم
مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا هم درباره سرانجام واکسن ایرانی کرونا 
گفت: »از چرخه واکسنی که در دنیا انجام می شود، 
عقب نیستیم، اما اهمیت دارد که منتظر باشیم و 
ببینیم از بین پروژه های موجود در کشور، کدام 
یک پاسخ می دهد.« وی درباره واکسن ایرانی 

کرونا و اقدامات انجام شده در این زمینه، اظهار 
بین حدود 2۰  از  در حال حاضر  »ما  داشت: 
پروژه ای که برای واکسن پیشنهاد شده، شش 
بسته  قرارداد  آنها  با  و  است  جلوتر  موردش 
شده و در حال پیگیری هستند. هر یک از آنها 
در مرحله ای قرار دارند و هنوز نمی دانیم کدام 
یک از این واکسن ها موفق می شود که ایمنی 
پایداری را که حداقل یک سال ایمنی را داشته 

باشد، برای مردم به ارمغان آورد.«
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»بر همین اساس ما اعالم نکردیم که کدام واکسن 
در چه مرحله ای است. برخی از واکسن ها فاز 
آزمایشی خود را طی کرده اند. تزریق به حیوانات 
بخشی از پروسه واکسن است، اما زمانی که در 
سازمان غذا و دارو مجوز تزریق به انسان را 
بگیریم، می توانیم اعالم کنیم که کدام واکسن 

جلوتر از همه است.«
قانعی افزود: »آنچه می توان اعالم کرد این است که 
از چرخه واکسنی که در دنیا انجام می شود عقب 
نیستیم، اما اهمیت دارد که منتظر باشیم و ببینیم 
که از بین واکسن های موجود کدام یک پاسخ 
می دهد. اگر ایمنوگلوبولین افت پیدا کند و افت 
آن باعث ابتالی مجدد شود، برخی واکسن هایی 

بنابراین  زیر سؤال می رود؛  کردیم،  که شروع 
باید حتمًا سطح آنتی بادی پایدار پاسخ دهد تا 
برخی واکسن هایی که آغاز کردیم، پاسخ دهد.«
وی درباره ادعاهای مختلف در کشورها مبنی 
بر ساخت دارو یا واکسن کرونا، بیان کرد: »در 
که  دارد  بین المللی وجود  رقابت  حال حاضر 
قبل از انتشار نتایج علمی در مجله های علمی 
و داوری شدن آن، کشورها تالش می کنند از 
بازاری که توسط کرونا ایجاد شده، نفع اقتصادی 
ببرند. اگر بعدتر مشخص شد که اثری نداشته، 
کشورها فروش خود را انجام داده اند. درنتیجه 
هر کشوری که چیزی داشته باشد، ادعای خود 
را رسانه ای می کند و این ادعاها بدون چاپ مقاله 

در مجله های علمی قابل اعتنا نیست.«

اطالعات غلط درباره  ساخت واکسن به 
مردم ندهیم

اما علی ماهر، معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد 
مقابله با کرونا در تهران با تأکید بر اینکه بیماری 
کووید-19 هنوز دارو و واکسن مورد تأیید و 
مؤثری ندارد، معتقد است: »برخالف گفته برخی 
از اساتید مبنی بر تولید و توزیع واکسن در آینده 
نزدیک، باید بدانیم که نه ایران و نه هیچ کشور 
دیگری به تولید واکسن نزدیک نیست و نباید در 
این رابطه اطالعات غلطی به مردم داده شود، چراکه 
این ویروس جهش های سریعی دارد و به همین 
دلیل چشم انداز دستیابی به واکسن روشن نیست.«
وی اظهار داشت: »حتی اگر همین اآلن کارآزمایی 
ارائه مجوز  زمان  تا  تأیید شود  واکسن  بالینی 
نهایی و تولید برای جمعیت های بزرگ، حداقل 
دو سال زمان را باید در نظر گرفت؛ بنابراین تا 
آن زمان بهترین راه همچنان استفاده از ماسک، 
و  پروتکل ها  رعایت  و  دست  مرتب  شستن 

فاصله گذاری های اجتماعی است.«
با وجود بیم و امیدها درباره تولید واکسن کرونا 
باید منتظر ماند و دید که فعالیت 7۰ شرکت 
معتبر دارویی با بیش از 11۰ گروه تحقیقاتی در 
تولید واکسن ویروس کرونا چه زمانی به نتیجه 
خواهد رسید و امروز که چندین واکسن  در حال 
طی کردن مراحل آزمایش بالینی و رسیدن به 
خط پایان هستند، چه زمانی شاهد پایان کابوس 

کووید-19 خواهیم بود.

سیما سادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت: دانش فنی 

ساخت واکسن کرونا در ایران پا 
به پای دنیا پیش می رود و شخص 

وزیر بهداشت مستقیماً بر این 
موضوع نظارت دارند و اخیراً نیز 

اعالم کردند که تست های حیوانی 
واکسن پاس شده است

جلیل کوهپایه زاده، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ایران: 
بیش از ۱۰ گروه در کشور بر 

روی تولید واکسن کرونا تحقیق 
می کنند و پیش بینی ما این 

است که ایران تا فصل پاییز 
و یا اوایل زمستان بتواند به 

نمونه هایی از واکسن کرونا که 
قابل استفاده در سطح بین الملل 

باشد، دست یابد

علی ماهر، معاون برنامه ریزی 
و نظارت ستاد مقابله با کرونای 
تهران: برخالف گفته برخی از 

اساتید مبنی بر تولید و توزیع 
واکسن در آینده نزدیک، باید 
بدانیم که نه ایران و نه هیچ 

کشور دیگری به تولید واکسن 
نزدیک نیست و نباید در این 
رابطه اطالعات غلطی به مردم 

داده شود، چراکه این ویروس 
جهش های سریعی دارد و به 

همین دلیل چشم انداز دستیابی 
به واکسن روشن نیست



طرح ترافیک و روند صعودی کرونا در تهران

 یاسر مختاری
روزهای گذشته مرگبارترین روزهای کرونایی 
کشور از زمان شیوع آن در کشور بوده است. 
رکوردهای روزانه مرگ و میر و ابتال یا بستری در 
بیمارستان   همه حکایت از آن دارد که وضعیت امروز 
بسیار خطرناک تر از ماه های ابتدایی شیوع بیماری 
کووید-19 در کشور است. وضعیت بسیاری از 
استان ها قرمز شده است. دیگر استان ها نیز تعریف 
چندانی ندارند و در واقع مرز بین وضعیت آنان و 
استان های قرمز مشخص نیست. در مورد استان 
تهران هم همچنان هشدارهای مستمری از سوی 
فرمانده عملیات ستاد کرونای آن داده می شود. 
علیرضا زالی حتی وضعیت این استان را قرمز قلمداد 
می کند که به دلیل یک اشتباه ساختاری در محدوده 
هشدار قرار دارد. انوشیروان محسنی بندپی استاندار 
تهران هم تداوم این وضعیت را خطرناک تلقی 
کرده و نسبت به بحرانی شدن وضعیت این استان 
هشدار می دهد. از سوی دیگر همین چند روز 
قبل بود که محسن هاشمی رفسنجانی از دفن 70 
نفر متوفی مبتال به کرونا در بهشت زهرا تنها طی 
یک روز خبر داد. همه اینها هشدارهایی هستند 
که ما می گویند تا پیش از اینکه وضعیت بحرانی 

شود باید برای آن کاری کرد. 

طرح ترافیک روند صعودی کرونا
به گزارش سپید، محسنی بندپی در جلسه فرماندهی 
ستاد کرونای تهران، استفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی و تجمعات را بیشترین عامل شیوع کرونا 
خواند و خواستار کاهش ظرفیت استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی، لغو طرح ترافیک، تقلیل 
ساعت کاری و یا استفاده از ۵0 درصد نیروی 
انسانی ادارات، استفاده از ظرفیت های دورکاری 
توسط دستگاه های  غربالگری  اجرایی شدن  و 

مختلف شد.
همزمان با این سخنان و افزایش تعداد مبتالیان در 
تهران و دیگر شهرها، کاربران شبکه های اجتماعی 

نیز اجرای طرح ترافیک را همچنان یکی از دالیل 
روند صعودی کرونا در کشور می دانند و با منشن 
کردن اعضای شورای و مدیران شهری خواستار 

برچیدن این طرح شدند.

تناقض در گفته های مدیران شهری
پیروز حناچی شهردار تهران اگرچه به صورت 
صریح مخالفتی با برداشتن طرح ترافیک ابراز 
نکرده است و حتی بر آمادگی شهرداری برای 
برداشتن این طرح در صورت دستور ستاد ملی 
کرونا خبر داد، اما به نظر می رسد تنقاضی در 
گفته های وی وجود دارد. چرا که در توئتیر اعالم 
کرد: » بر اساس گزارش های علمی و مشاهدات 
میدانی، برداشتن طرح ترافیک منجر به افزایش 
سفرهای غیرضروری درون شهری می شود؛ ولی 
همان گونه که بارها بیان کرده ایم در مسیر صیانت از 
سالمت شهروندان در موضوع طرح  های ترافیکی، 
تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم.«
 در همین حال مناف هاشمی معاون حمل و نقل 
شهرداری ضمن اصرار بر اجرای این طرح، در یک 
اظهار نظر عجیب در نقش یک متخصص عفونی 

یا اپیدمیولوژیست ظاهر شد و گفت: »  لغو طرح 
ترافیک عالوه بر تشدید آلودگی هوا، سفرهای 
غیرضروری و بی هدف را در مرکز شهر افزایش 
می دهد و به نوعی باعث نشر ویروس می شود.«
وی که در حاشیه جلسه شورای شهر در بین 
خبرنگاران حاضر شده بود، اظهار کرد: » طرح 
ترافیک یک موضوع انضباطی است که سال های 
زیادی از اجرا شدن آن می گذرد. همچنین هدف 
از اجرای این طرح کاهش تراکم خودورها و 
کمتر شدن آلودگی در مرکز پایتخت بوده است.«
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه 
به افزایش شیوع کرونا طرح ترافیک لغو می شود 
یا خیر،  گفت: »در مورد وضعیت طرح ترافیک 
شهرداری تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا است.«

شوای شهر چه می گوید؟
علی رغم اصرار مدیران شهری بر اجرای طرح 
ترافیک نمایندگان مردم تهران در شورای اسالمی 
شهر تهران نظرات متفاوتی در این راستا دارند.

زهرا بهرام نژاد، عضو هیئت رئیسه شورای شهر 
تهران درباره طرح ترافیک به فارس گفت: »نظر 

کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون عمران 
و حمل و نقل است درباره اجرای طرح ترافیک 
تغییر نکرده و همکاران ما معتقدند اجرای طرح 
گرفتن  نظر  در  یابد.  استمرار  کنونی  روش  به 
ساعات خاص برای ورود و خروج کارمندان 
سبب شده این افراد بتوانند در ساعت های مورد 
نیاز رایگان در طرح وارد و سپس از ساعت 1۴ 
تا 1۶ رایگان از طرح خارج شوند. وی افزود: 
» لغو طرح می تواند مشکالت ترافیکی در مرکز 
شهر ایجاد کند و تقریبا مدیریت شهری مخالف 

اجرای آن است.«
اجتماعی  کمیسیون  عضو  آبادی  خلیل  حسن 
»در  موضوع  گفت:  این  درباره  شهر  شورای 
صورتی که لغو طرح ترافیک انجام شود ولی 
حمل و نقل عمومی به ویژه مترو تعطیل نشود، 
اقدامات، نتیجه مؤثری در جهت کاهش مبتالیان 

به کرونا نخواهد داشت.«
وی افزود: » همه مسافرانی که از حمل و نقل 
عمومی استفاده می کنند، خودروی شخصی ندارند 
که با لغو طرح ترافیک دیگر از مترو استفاده نکنند. 
درخواست شهروندان فعال بودن سیستم حمل 
و نقل عمومی با وجود شرایط کرونا بوده است 
و در حال حاضر بهترین راهکار جهت مقابله و 
پیشگیری از کرونا استفاده همه مسافران از ماسک 

و رعایت پروتکل های بهداشتی است.«
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز درباره 
لغو احتمالی طرح ترافیک گفت: » موضوع طرح 
ترافیک یک مسأله دو لبه است و باید به آن دو 
سویه نگاه کرد. از طرفی طرح ترافیکی که در 
حال حاضر اجرا می شود، متفاوت از طرح ترافیک 
سابق است. اصوال زمانی که تردد خودروها در 
سطح شهر افزایش یابد، آلودگی هوا بروز می کند 
که این آلودگی، ایمنی بدن را کاهش می دهد و 
این مسأله به ویژه در کسانی که دچار بیماری 

هستند، حادتر است.«
ادامه در صفحه 16 
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 ادامه از صفحه 15 
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت بهداشت 
باید این موضوع را بررسی کند و نتیجه لغو طرح 
ترافیک بر سالمت انسان را هم اعالم کند، گفت: 
»با توجه به اینکه در حال حاضر همه فعالیت ها 
در پایتخت در حال انجام است و کسب و کارها 
فعالند، باید دقیق بررسی شود که آیا برداشتن طرح 
به نفع یا ضرر مردم است و آیا مسافران حمل و نقل 
عمومی با لغو طرح کاهش چشمگیر خواهند داشت.«
هاشمی یادآور شد: »ستاد ملی مقابله با کرونا می تواند 
هر تصمیمی را درباره طرح ترافیک اتخاذ کند، 
شهرداری نیز ملزم به اجرای آن است ولی بهتر 
است که اگر تصمیمی در مورد لغو طرح ترافیک 
وجود دارد، آن را با شورای شهر مطرح کنند تا 
مسأله به صورت قانونی صورت گیرد. چرا که بر 
اساس قانون لغو طرح ترافیک باید مصوبه شورای 

شهر هم داشته باشد.«
به گزارش خبرنگار سپید، علی اعطا سخنگوی 
شورای شهر نیز در گفت وگویی رادیویی بر ضرورت 
اتخاذ تصمیمات سختگیرانه و قاطع برای جلوگیری 
از ابتال به کووید 19 در تهران تاکید کرد و گفت: 
»در این خصوص مدیریت شهری تابع تصمیمات 
ستاد ملی کروناست چرا که درباره موضوع کرونا 

ستاد مدیریت کرونا شکل گرفته است.«
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر به عنوان 
اتخاذ  و  اقدامات  انجام  انتظار  مردم  نمایندگان 
در  کرونا  با  مبارزه  حوزه  در  تصمیمات جدی 
تهران دارند، گفت: »مدیریت شهری پیشنهادات 
خود را به صورت مکتوب و یا در جلسات و رسانه ها 
مطرح کرده است.« اعطا افزود: »یکی از مسائلی 
که در حوزه مبارزه با کرونا مطرح شده موضوع 
حمل و نقل عمومی است که در حال حاضر در 
تهران حدود یک میلیون و ۸00 هزار نفر با مترو 
و دو میلیون نفر با اتوبوس جابجا می شوند. اکنون 
به رغم اینکه در حدود نصف این آمار از حمل 
و نقل عمومی استفاده می کنند با این حال با این 
حجم از مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی امکان 
اعمال سیاست های فاصله گذاری اجتماعی را ندارد.«
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد: 
»ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط کرونا و با توجه 
به سیاست فاصله گذاری اجتماعی تنها پاسخگوی 

جابجایی ۴00 تا ۴۵0 هزار مسافر خواهد بود.«

به گفته اعطا تامین اتوبوس و مینی بوس برای 
ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تعهدات دولت 
است و وعده هایی نیز در این خصوص داده شده 
اما اجرا نشده است. وی با تاکید بر اینکه انتظار 
می رود تصمیمات قاطع تر و جدی تری برای مبارزه 
با شیوع کرونا در تهران اتخاذ شود، اظهارکرد: »وقتی 
تعطیلی برخی مشاغل و دورکاری ادارات که در تمام 
کشورهای مبتال به کرونا به رسمیت شناخته شده 
و دنبال می شود را جدی نمی گیریم، شهر شلوغ 

می شود و امکان ابتال افزایش می یابد.«
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به تصمیم ستاد 
ملی کرونا برای ادامه اجرای طرح ترافیک در تهران 
گفت: »ستاد ملی مبارزه با کرونا مرجع تصمیم گیری 
برای اجرا یا توقف طرح ترافیک پایتخت است و 
مدیریت شهری تابع مصوبات این ستاد است. در 
بحث طرح ترافیک با تصمیم ستاد ملی زمان آغاز 
طرح از ساعت ۸ و نیم صبح در نظر گرفته شده 
است تا شاغالن بتوانند قبل از این ساعت تردد 
کنند همچنین بعد از ساعت 1۴ و 30 دقیقه امکان 
خروج رایگان از محدوده طرح وجود دارد. اگر 
طرح ترافیک اعمال نشود سفرهای غیرضروری در 

پایتخت افزایش خواهد یافت.«
وی افزود: » به جای اینکه طرح ترافیک اجرا نشود 
دولت باید به وعده های خود در حوزه تقویت 

ناوگان حمل و نقل عمومی عمل کند. «
سخنگوی شورای تهران با بیان اینکه عدم اجرای طرح 
ترافیک در تهران تبعاتی خواهد داشت، اظهارکرد: »در 
شرایط کرونا تصمیمات ترافیکی مربوط به پایتخت 
در ستاد مدیریت کرونا اتخاذ می شود و اگر این 
ستاد به این نتیجه برسد که طرح ترافیک اجرا نشود 
مدیریت شهری مصوبه ستاد را اجرا خواهد کرد.«
وی یادآور شد: »بررسی کارشناسان کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر نشان می دهد که عدم 
اجرای طرح ترافیک مشکلی را در پایتخت حل 

نخواهد کرد.«
اعطا در تویتر نیز نوشت: »مدیریت شهری درباره 
ثمربخش بودن لغو طرح ترافیک ارزیابی مثبتی ندارد. 
در شرایط هشدارآمیز فعلی دولت باید فعالیت های 
غیرضروری و بخشی از مشاغل را محدود کرده و 
دورکاری را توسعه دهد در غیر این صورت، مردم 
انتخابی جز خروج از منزل نخواهند داشت؛ چه با 

خودرو شخصی، چه حمل و نقل عمومی!«

چگونگی اجرای طرح ترافیک 
علی عالی مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل 
 وترافیک شهرداری تهران هم تاکید کرد: »در حال 
حاضر طرح های ترافیکی پایتخت از ساعت ۸:30 
تا 1۶ اجرا می شود و در این میان، یک بار خروج 

از محدوده طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا 
از ساعت 1۴:30 آزاد است.

وی افزود: »به رقم انتشار اطالعیه های متعدد در 
خصوص نحوه اجرای طرح ترافیک و حتی اطالع 
رسانی از طریق سایت »تهران من« همچنان شهروندان 
بسیاری در این خصوص اظهار بی اطالعی می کنند، 
از این را بار دیگر اعالم می کنیم که از روز هفدهم 
خرداد 99، طرح های ترافیکی )طرح ترافیک و طرح 
کنترل آلودگی هوا( در پایتخت از ساعت ۸:30 تا 1۶ 
برقرار است.« مدیر روابط عمومی معاونت حمل و 
نقل و ترافیک یادآور شد: »با توجه به تماس شماری 
از شهروندان، مجددا تاکید می شود یک بار خروج 
از محدوده طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی 
هوا از ساعت 1۴:30 رایگان خواهد بود.« عالی با 
بیان اینکه  در روزهای پنج شنبه نیز صرفاً طرح 
کنترل آلودگی هوا و از ساعت ۸:30  تا 13 اجرا 
می شود تاکید کرد: »تغییر ساعت اجرای محدوده 
طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا صرف 
جهت رفاه حال شهروندان و کارمندان صورت 
ترددشان در محدوده های فوق  گرفته است که 

مشمول عوارض نشود.«
اما شهربانو امانی بر خالف همکاران خود به صورت 
صریح خواستار برچیده شدن این طرح شد. امانی 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: » هرچند 
دقیقه باید یک شهروند بر اثر ابتال به کرونا فوت کند 
تا بار دیگر محدودیت ها بازگردانده شود؟ شهرداری 
تهران نیز باید محدودیت های طرح ترافیک را بردارد، 
چرا که رعایت پروتکل ها با توجه به ظرفیت حمل 

و نقل عمومی امکان پذیر نیست.«
پیش از این بارها نظرات وزات بهداشت در مخالفت با 
اجرای طرح ترافیک اعالم شده است. این موضوع در 
پایتخت از اختالفات جدی مدیران شهری با وزارت 
بهداشت است. به طوری که از ابتدای امسال 7 بار 
اجرای طرح ترافیک توسط وزیر بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا لغو شد و سرانجام با تصویب 
ستاد ملی مقابله با کرونا طرح به اجرا درآمد. روز 
چهارشنبه علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیرت کرونا 
در کالنشهر تهران نیز از وزیر بهداشت درخواست 
کرد تا موضوع طرح ترافیک در ستاد ملی کرونا 
دنبال شود و مصوبه لغو این طرح با توجه به اینکه 
مدیران شهری اعالم کرده اند که تابع ستاد ملی کرونا 

هستند هرچه زودتر از سوی ستاد اعالم شود.
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