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رییس جمهور:

هیچ کشوری نمی تواند 6 ماه فعالیت های اقتصادی اش را تعطیل کند
رییس جمهور گفت: »تعطیلی کسب و کار و فعالیت اقتصادی در 
طوالنی مدت قابل اجرا نیست و هیچ کشوری در دنیا نمی تواند 

شش ماه این کار را ادامه دهد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا با بیان اینکه مردم و دولت باید همکاری خوب و 
دقیق داشته باشند، اظهار کرد: »اگر اینگونه باشد در برابر مشکالت 
کرونا سریعتر عمل می کنیم و عبورمان راحت تر است اما اگر جز 

این باشد موفقیت ما دچار مشکل می شود.«
وی افزود: »عادی انگاری این ویروس و کروناهراسی هر دو ما 
را دچار مشکل می کند. اگر فکر کنیم که دیگر این ویروس را 
پشت سر گذاشته ایم که ما را دچار مشکل می کند و اگر هم فکر 

کنیم باید همه کارها تعطیل شود بازهم به مشکل می خوریم.«
فعالیت  و  کار  و  »تعطیلی کسب  یادآور شد:  رییس جمهوری 
اقتصادی در طوالنی مدت قابل اجرا نیست و هیچ کشوری در دنیا 
نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد و مردم هم نمی پذیرند. 
یا فرهنگی فقط  اقتصادی  فعالیت های  ادامه  اما راه درست در 
منحصر به رعایت پروتکل های بهداشتی است و هیچ راه دومی 

وجود ندارد.«
به گزارش ایسنا، روحانی تاکید کرد: »تجمعات به طور کلی در 

وضعیت امروز غیرقابل قبول است. چه عزا چه عروسی، چه 
برای  اگر  و حتی  است  اینها مضر  همه  سمینار چه جشنواره. 

کنکور هم وزارت بهداشت مشکلی داشته باشد برای آن تمهیدات 
بیشتری در نظر می گیرم.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»تالش می کنیم سالم ترین شیوه با رعایت کلیه 
پروتکل ها را برای برگزاری کنکور اعالم کنیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در سیزدهمین 
جشنواره آموزشی شهید مطهری و بیست و 
یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 
و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه 
که به صورت مجازی برگزار شد، افزود: »در 
واکاوی  نیازمند  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
عمیق در همه قسمت ها هستیم و این راه را 
باید با همت پیشکسوتان و مدرسان دانشگاه ها 
طی کنیم. در دانشگاه ها باید دانشجویان جامعه 
محور و دردآشنا با مسائل مردم تربیت کنیم. 
باید کسانی را تربیت کنیم که بتوانند در نظام 

ارائه خدمت نقش آفرینی کنند.«

وی ادامه داد: »نیازمند تربیت انسان هایی هستیم 
که دردهای امروز جامعه را بفهمند و برای 
عالج تک تک آنها راهکار داشته باشند. امروز 
دانشگاه های ما نیازمند تحول در نیروی انسانی 
است. در دانشگاه ها ژنرال زیاد تربیت می کنیم، 

اما سرباز کم است.«
نمکی گفت: »در طب عمومی، طب داخلی، 
طب اطفال، جراحی عمومی و رشته هایی که 
می توانند انسان های چند بعدی و پرپتانسیل 
و کم هزینه را بسیار کم داریم و این یکی از 
گرفتاری های ما محسوب می شود. باید تالش 
افرادی را تربیت کنیم که در الیه های  کنیم 
پایین و الیه های میانی، جمعیت بیشتری را 
با هزینه کمتر و منافع و دستاوردهای بیشتر 
مداوا کنند. دوره های طوالنی و گران قیمت 

برای تربیت نیروی انسانی داریم و باید این 
را متحول کنیم.«

وزیر بهداشت اظهار کرد: »امروز دانشگاه های 
ما به سمت نا امیدی رفته و برای دانشجویی که 
نشاط را از دست داده و دچار بالتکلیفی است 
نیازمند معلم خوب هستیم. باید به دانشجویان 

ما درس مهربانی و عشق بدهیم.«
وی افزود: »بیماری کووید 19 هم یک امتحان 
برای معلم های دانشگاه های کشور است. از هر 
دانشگاهی خواستیم افرادی را به ما معرفی کنند 
تا یک هیات علمی در شبکه کشوری تشکیل 
بدهیم و لحظه به لحظه ویروس کرونا را رصد 
کنیم. این مشکل فقط مشکالت ناشی از نظام 
سالمت ندارد و ابعاد اقتصادی و فرهنگی و 

روانی مختلفی را به بشر تحمیل می کند.«
نمکی بیان کرد: »امروز همه باید به هم کمک 
روان شناسی   جامعه شناسی   معلمان  کنیم. 
هنرمندان، رسانه ها، علم اقتصاد باید کنار هم 
جمع شوند تا با یک برنامه منسجم بین بخشی، 
کشور  در  را  کرونا  مهار  نزدیک،  آینده  در 

جشن بگیریم.«

تصمیم گیری درباره کنکور
یک  در  گذشته  روز  هچنین  نمکی  سعید 
برگزاری  درباره  اینستاگرامی  گفت وگوی 
کنکور و آزمون های سراسری گفت: »بزرگترین 
آرزوی من حفظ سالمت فرزندان این سرزمین 
است و یکی از نگرانی هایی که به من منتقل 
شده بود، احتمال آلودگی فرزندان ما در شرایط 
برگزاری کنکورهاست. از معاون وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری، رییس سازمان سنجش 
دعوت کردیم و جلسه طوالنی برگزار شد.«

وی ادامه داد: »با توجه به برگزاری آزمون دکترا، 
یکی از صحبت ها در مورد کنکور دکترا بود که 
گفتند طراحان سوال در قرنطینه هستند و برای 
دانشجویان داوطلب کنکور دکترا زمان برای 
تصمیم گیری کوتاه است و احتمال از دست 

رفتن زمان و هزینه مطرح است.«
وزیر بهداشت بیان کرد: »در حال حاضر )غروب 
شنبه( نشستی داریم که به ما اعالم شود با چه 
مکانیزمی می توان هم به دانشجویان و هم به 
خانواده های آنها اطمینان بدهیم که کمترین 
آسیب را خواهند دید و هم از برگزاری این 

رقابت کشوری محروم نشویم.«
نمکی اظهار کرد: »احتمال این که از 15 شهریور، 
همزمانی کووید 19 با آنفلوآنزای فصلی را 
طوالنی  بنابراین  نیست.  بعید  باشیم،  داشته 
شدن این زمان و رفتن به سمت فصل آنفلوآنزا 
جدی است و نباید از آن غافل باشیم. طوالنی 
شدن این دوران می تواند مصادف با حذف 

این بحث در سال جاری باشد.«
وی افزود: »امروز به محض آنکه جلسه تمام 
شد، با توجه به دستور رییس جمهوری، در اولین 
فرصت مناسب به خانواده ها اعالم خواهیم 
کرد که چه شرایطی مناسب برگزاری کنکور 

خواهد بود.«
ایرنا، وزیر بهداشت گفت: »این  به گزارش 
را بدانید که راضی به دغدغه خاطر هیچکس 
در این کشور نیستیم و اولین مدافع سالمت 

تک تک شهروندان این سرزمین هستیم.«

وزیر بهداشت: 

سالم ترین شیوه برگزاری کنکور را اعالم می کنیم

خبـر
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مدیران ادوار سازمان بیمه سالمت و جمعی از فرماندهان بهداری دوران دفاع مقدس در نامه ای به وزیر بهداشت:

منتظر پاتک سنگین شما برای پیروزی بر کرونا با رمز یا شافی هستیم
جمعی از مدیران ادوار سازمان بیمه سالمت و جمعی 
از فرماندهان بهداری دوران دفاع مقدس نامه ای در 
ارتباط با کنترل بیماری کرونا به وزیر بهداشت نوشتند.

به گزارش سپید متن این نامه به شرح زیر است؛
بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی

برای  روز افزون  سالمتی  آرزوی  و  سالم  ضمن 
به  توجه  با  می رساند  استحضار  حضرتعالی؛  به 
شیوع بیماری کرونا و افزایش چشم گیر آمار مرگ 
میر  و فرمایشات اخیر حضرتعالی و دل گفته ها و 
گالیه مندی های دردمندانه تان الزم دانستیم نکاتی را 

به استحضار برسانیم.
از  و  فداکاری  شاهد  خدا  خلق  هم  خدا  هم   -1
جان گذشتگی کادر درمان از خدمه ، کادر پرستاری 
و پیراپزشکی، پزشکان و کلیه پرسنل اداری و فنی 
حوزه سالمت و تالش بی وقفه حضرتعالی و تیمتان 

هستند و شاکر آن.
2-  در شرایط حاضر جسارتا فرمانده و مربی می باید با 
ساماندهی  تیم  و تقویت روحی مجموعه باعث هجوم 
مجدد و جبران گل خورده  باشد هرگونه حرکتی که 
احساس شود فرمانده دچار تزلل شده یا روحیه خود 
را باخته، خسارت جبران ناپذیری برای تیم ایجاد 
می کند. بارها در جنگ با این وقایع روبرو شدیم ولی 
دوباره ایستادیم و پیروز شدیم قطعا بدانید پیروزی 
نزدیک است. با شناختی که از توکل شما به خداوند 

منان داریم، تنها نخواهید ماند. »فاستقم کما امرت«
3-  رجاء واثق داریم که بسیاری از تدابیر شما وتو شده 
است اما در حال حاضر اختیارات ویژه ای هرچند دیر 
به شما داده شده است لذا موارد ذیل جهت تاب آوری 
حوزه سالمت به استحضار می رساند و امید آن داریم 
مثمر ثمر واقع گردد و قبل از ورود به مبحث، اعالم 
آمادگی جهت کمک در هر رده ایی که امر بفرمایید، 

بطور داوطلب در خدمت خواهیم بود.

4-  در وزارت بهداشت دفتر اعزام نیروی داوطلب کادر 
پزشکی مانند دوران دفاع راه اندازی شود و اعالم فراخوان 
نیروهای داوطلب تخصصی برای کاهش بارخستگی و 

فشار نیروهای تخصصی پزشکان و پرستاران.
5- ستاد کل نیروهای مسلح جهت تاسیس و تجهیز 
و راه اندازی بیمارستان های صحرایی برای بستری و 
نقاهتخانه در اسرع وقت حسب اعالم استانداران و 

تایید وزارت بهداشت اقدام نماید.
6- کلیه بازنشستگان کادر درمان درابتدا بصورت 
داوطلب دعوت به همکاری شوند و در ادامه در 
صورت کمبود پرسنل تخصصی، ملزم به بازگشت 

به محیط کار شوند.
7- برنامه ریزی و اقدام فوری برای چرخش نیروهای 

ثابت و داوطلب برای تمدید قوا انجام شود.
8- بسیج کلیه امکانات جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران به منظور آموزش ، مراقبت در تقویت 
مدیریت بیماری و اقدامات امدادی در چهارچوب 
تعیین  و  محوریت  با  خود  امداد رسانی  وظایف 

ضرورت های اعالمی از سوی وزارت بهداشت.
9- اهتمام جدی به پیاده سازی اسناد باالدستی ، برنامه 
ششم توسعه، سیاست های ابالغی سالمت و سند چشم 

انداز در تقویت وتوسعه خدمات پیشگیری ، ساماندهی 
خدمات پیش بیمارستانی ، تقویت و کارآمدتر نمودن 
هر چه سریعتر نظام شبکه های بهداشتی درمانی با 
پیاده سازی هرچه سریعتر برنامه پزشکی خانواده و 
نظام ارجاع برای متناسب سازی و کنترل تقاضا و بار 
مراجعات غیر ضرور به مراکز تخصصی و بیمارستانی.
10-  برنامه ریزی عملیاتی فوری برای بهره گیری از 
ظرفیت حداکثری واحدهای ارائه خدمات بیمارستانی 
بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت استراتژیک 

شرایط بحران.
11- تقویت فوری در هماهنگی های بین بخشی در 
استفاده از ظرفیت های بالقوه آن در توزیع فشارهای 

ناشی از بار مرجعات.
12-  همراهی و کمک حوزه اخذ مالیات با موسسات 
بخش خصوصی که بیمار کووید19 بستری نموده اند 
تعیین  بر  اثر گذار  تخفیف های  یا  بخشودگی  برای 
شاخص های عملکردی شفاف و قابل اندازه گیری گردد.
13- طرح ترافیک به مدت دو هفته لغو گردد و تمدید 
یا لغو آن با تصویب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  

انجام پذیرد.
14-  ایجاد محدودیت های درون و بین شهری و بین 

استانی حداقل به مدت دوهفته تا از سرعت چرخه انتقال 
ویروس وبیماری کاسته شده و قابل مدیریت گردد.

برای ضدعفونی مرتب  اقدام منسجم علمی   -15
کانون های تجمعی در سطح اماکن عمومی.

16- ایجاد محدویت های قاطع برای کانون های تجمعی  
عروسی ها ، عزا، مساجد ، هیات مذهبی، جشن ها ، 
مراسم های اداری و کاری به هر شکل ممکن مشمول 

کنترل گردد.
برای  مساجد  و  محلی  کمیته های  تشکیل   -17
جذب ، هدایت و کمک های مردم، تشکل ها وخیرین 
به حوزه های نیازمند که توسط مسئولین ذیربط تعیین 

می گردد، تخصیص یابد  .
18- ساماندهی خدمات آزمایشگاهی برای سرعت 
بخشیدن به اعتبار بخشی خدمات تشخیصی و بهره گیری 

از تمام ظرفیت های دولتی و غیر دولتی.
19- کنترل و محدودیت جدی تردد برای ایام تعطیالت 

آخر هفته ها لحاظ گردد.
برای کمک فکری  آمادگی  اعالم  اینجانبان ضمن 
واجرائی ، رجاء واثق داریم  با تدبیر و سازماندهی 
دقیق  و اتکاء به خداوند منان و پشتوانه مردم، دولت 
محترم با موفقیت شرایط پیش رو را به نحو شایسته 
مدیریت نمایید. یقینا در صورت کم توجهی خسارات 
اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی می تواند شرایط 
غیر قابل کنترل و آسیب پذیر را برای کشور ایجاد نماید.

برادر گرامی فرمانده محترم
آماده پاتک سنگین شما برای پیروزی بر کرونا با رمز 

یا شافی هستیم.
مدیران اداوار سازمان بیمه سالمت وجمعی از فرماندهان 

بهداری دوران دفاع مقدس
دکتر احمد خالق نژاد، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، 
دکتر سید ابوالقاسم موسوی، دکتر صادق رجایی، 
مهندس سید عبداهلل عمادی، دکتر محمد جواد کبیر، 
دکتر مسعود خاتمی، دکتر مرتضی خاتمی، دکتر مهدی 

تدین، دکتر اعتمادی و دکتر روح اهلل جباری

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: »برای ایمنی پایتخت در 
مقابل کرونا، قرنطینه دو هفته ای شهر ضروری است.«

به گزارش سپید، محسن هاشمی روز شنبه در جمع خبرنگاران با 
اشاره به لزوم اجرایی کردن قوانین قرنطینه در شهر تهران گفت: »با 
توجه به اینکه تعطیالت تابستانی نیز مطرح است باید تعطیالتی شبیه 
تعطیالت نوروز به مدت دو هفته در تهران اعمال شود تا مجددا آمار 
ابتال به کرونا کاهش یابد.« وی افزود: »بنابراین قرنطینه دو هفته ای 
تهران با توجه به تجارب روزهای نخست کرونا ضروری است، البته به 
شرطی که مردم همکاری کنند و مسافرت نروند.« هاشمی از فعال شدن 
ستاد مبارزه با کرونا در شورای شهر خبر داد و گفت: »کمیسیون های 
شورای اسالمی شهر تهران مشغول تدوین طرح هایی در این رابطه 
بوده و بزودی این طرح ها خدمت شهروندان اعالم می شود.« وی 
تاکید کرد: »بعضی از مسائل نیاز به قانون و محدودیت دارد.ستاد ملی 
کرونا قدرت قانون گذاری باالیی دارد و باید از ابزار این ستاد استفاده  
بهتری شود.« به گفته هاشمی، خوشبختانه پایتخت یک بار تجربه 
موفقیت آمیزی در مقابله با کرونا داشت؛ در آن موقع مواردی چون 

تعطیالت نوروزی و رعایت بیشتر نکات بهداشتی توسط مردم برای 
مقابله با شیوع گسترده  بیماری و جدی گرفتن مسائل توسط دولت و 
شهرداری ها و تمامی ارگان ها و نیروهای بسیج وجود داشت که سبب 
شد تعداد فوتی های تهرانی از کرونا تا حد چشمگیری کاهش یابد. 
وی افزود: »اما کم کم که فضا عادی شد و شرایط به نفع اقتصاد 
پیش رفت تا مردم بتوانند زندگیشان را بر مبنای کرونا پیش ببرند، 
دوباره شاهد افزایش بیماری در شهر تهران بودیم و همه این اتفاق 
را پیش بینی می کردند.« هاشمی اظهار داشت: »در حال حاضر مجبوریم 
تصمیم های سخت تری را در شهر تهران اعمال کنیم و باید همه 
فعالیت های اسفند و فروردین و اوایل اردیبهشت را تکرار کنیم تا 
مشکالت در این رابطه کاهش یابد.« رییس شورای شهر تهران در 
مورد اجرا شدن یا نشدن طرح ترافیک در تهران گفت: »این تصمیم 
باید بر اساس دستورات ستاد ملی کرونا صورت گیرد، زیرا این ستاد 
در حال حاضر تنها مرجع قانونگذاری برای این مساله است.« وی 
گفت: »البته اجرای طرح ترافیک در شرایط کرونایی فواید و ضررهای 
خود را دارد.اگرچه اجرا نشدن طرح ترافیک سبب می شود مردم 

کمتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، اما آلودگی هوا که یکی 
از مهمترین دالیل کاهش سیستم ایمنی بدن انسان است بسیار بیشتر 
شده و ابتال به کرونا را در میان مردم افزایش می دهد. طرح ترافیک 
در اصل مبارزه با آلودگی هواست و این موضوع به تنهایی افزایش 
کرونا را سبب می شود، اما ستاد کرونا باید به عنوان تصمیم گیری در 
این زمینه تشخیص دهد که اجرا شدن این طرح برای مردم فواید 
بیشتری دارد یا اجرا نشدن آن برای مردم بهتر است.« رییس شورای 
اسالمی درباره  حادثه کلینیک سینا مهر در شمال تهران گفت: »باید 
همه  دست اندرکاران و مقصران شناسایی شوند و هر کس سهم 
خودش در قصور را پذیرفته و در جهت حذف این قصور برای 

جلوگیری از اتفاقات ناگوار بعدی تالش کند.«  
وی تأکید کرد: »در این حادثه مشخصا معلوم شد که شهرداری تهران، 

وزارت بهداشت، وزارت کار و مالکان همه مقصر هستند.«
به گزارش ایرنا، وی درباره آتش سوزی های اخیر بوستان های 
شهر تهران نیز گفت: »طبق بررسی ها تنها ده درصد از این آتش 

سوری ها عمدی بوده است.«

رییس شورای اسالمی شهر تهران: 

تهران باید دو هفته قرنطینه شود

خبـر
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در نامه هئیت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران به وزیر بهداشت عنوان شد

تاکید بر راهبرد »اولویت حفظ سالمتی و جان مردم و پرسنل درمانی«
هئیت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در 
نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خواستار درنظر گرفتن تهمیداتی برای کاهش انتقال 
بیماری کووید 19 و درنظر گرفتن شرایط دورکاری 
و نظارت ویژه بر توزیع اقالم محافظتی و مراکز 

تجمع مردم شدند. 
به گزارش سپید، متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سالم علیکم
احتراماً ضمن تشکر از مساعی جنابعالی و همکاران 
خدوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و 
نیز همه اقشار جامعه فرهیخته پزشکی و پیراپزشکی 
در مبارزه با بیماری کووید-19، با عنایت به افزایش 
مناطق قرمز در کشور و اوج گیری مجدد این بیماری، 
»اولویت حفظ سالمتی و جان  راهبرد  بر  تأکید 

پرسنل درمانی« کشور در تصمیم سازی  مردم و 
و سیاست گذاری های کالن کشور بر سایر امور و 
صیانت از حقوق مردم و نیز جلوگیری از فرسودگی و 

آسیب کادر درمان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا 
پیشنهادات ذیل جهت استحضار و طرح در جلسات 

تخصصی ستاد کرونا ایفاد می گردد.

1- به منظور حفاظت از پرسنل و کارمندان در 
بخش های دولتی در شهرهایی که وضعیت قرمز اعالم 
شده است حداقل 30 درصد از پرسنل به صورت 

گردشی از طریق دورکاری انجام وظیفه نمایند.
2- بازگشایی های غیر ضروری در حوزه های مختلف 
تعلیق شده و در حوزه پزشکی نیز اعمال جراحی 

غیر ضروری به بعد از پیک کرونا موکول گردد.
3- در خصوص سهولت دسترسی آحاد مردم و 
اقدامات  پیشگیری،  به ملزومات  جامعه پزشکی 
تا  تولید  از  و  گرفته  انجام  الزم  اجرایی  اداری- 

توزیع توسط نهادهای نظارتی رصد شود.
4- نظارت و محدودیت های الزم بر اماکن عمومی 
مانند رستوران ها، اتوبوسرانی و مترو به طور ویژه 

در دستور کار قرار گیرد.
از بذل عنایت جنابعالی سپاسگزارم.

 هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 239۷ 
بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته 

در کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: »از روز جمعه تا شنبه  21 
تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
239۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی شد که  1۷39 نفر از آنها بستری شدند.«

وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به 255 هزار و 11۷ نفر رسید.«

الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
1۸۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به 12 هزار 
و 635 نفر رسید.« به گفته سخنگوی وزارت 
بهداشت، خوشبختانه تا کنون 21۷ هزار و 666 
نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند. وی همچنین گفت: »333۸ 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و 94۷ هزار 
و 114 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 
شده است.« وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت 

گذاری  فاصله  اجتماعی،  و  فردی  بهداشت 
اجتماعی و لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج 
از منزل، گفت: »استان های خوزستان، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان 

شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استان های 
تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه 
و بویر احمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان 
بیماری   این  ایالم هم در وضعیت هشدار  و 

قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۳۹۷ بیمار جدید کووید ۱۹

خبـر

تحقیق انجام شده در ایتالیا نشان داد در بیشتر افراد مبتال به نوع 
شدید کووید-19 که از این بیماری جان سالم به در برده اند 
چند هفته پس از بهبودی نیز عالئم بیماری مشاهده می شود. 
به گزارش سپید، مطالعه انجام شده حاکیست حتی یک 
ماه پس از مرخص شدن از بیمارستان و بهبود پیدا کردن 
همچنان در افراد مبتال به نوع شدید کووید-19 عالئمی از 
بیماری همچون احساس خستگی، تنگی نفس و عالئم دیگر 
مشاهده می شود. در این مطالعه وضعیت 143 بیمار که در 
ماه آوریل و در زمان اوج شیوع بیماری کووید-19 در شهر 

رم بستری بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محققان 
این بیماران به طورمیانگین حدود دو هفته را در بیمارستان 
تحت مراقبت بوده اند و حدود یک پنجم از آنان به مراقبت ها 

و تجهیزات تنفسی نیاز داشته اند.  
محققان در بررسی های خود دریافتند به طور میانگین در مدت 
پنج هفته پس از مرخص شدن از بیمارستان، وضعیت زندگی 
و سالمت تعداد کمی از این بیماران به حالت عادی برگشته 
است. در حقیقت، ۸۷.4 درصِد بیماران از تداوم حداقل یک 
مورد از عالئم بیماری که بیشتر احساس خستگی و تنگی نفس 
بوده شکایت داشته اند. همچنین درد مفاصل و درد قفسه سینه 
به ترتیب در 2۷ و 22 درصد از بیماران مشاهده شده است. 
به گفته محققان تنها حدود 13 درصد از تمامی بهبودیافتگان در 
مدت 36 روز پس از ترخیص از بیمارستان عالئمی از بیماری 
نداشته اند. به گزارش هلث دی نیوز، همچنین محققان تاکید 
کردند: »تداوم عالئم بیماری در بهبودیافتگان از نوع شدید 
بیماری کووید-19، نشان دهنده ضرورت کنترل وضعیت 

بیمار حتی پس از ترخیص از بیمارستان است.«ایسنا

مدیریت  عملیات  فرمانده 
بیماری کرونا در کالنشهر 
به  نامه ای  در  تهران  
خواستار  تهران  استاندار 
تعلیق هرگونه جشنواره و 
تجمعات باالی 10 نفر در 

استان شد.
نامه  در  سپید،  گزارش  به 
استاندار  به  زالی  علیرضا 

تهران  آمده است: » پیرو مذاکره حضوری، با توجه به شرایط 
ای  مداخله  اقدامات  لزوم  و  تهران  استان  در  کووید 19  جدی 
جامع تر، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطالع ثانوی برگزاری 
هرگونه سمینار، جشنواره و فعالیت های نمایشگاهی و تجمعات 
باالی 10 نفر و برگزاری رسمی و غیررسمی مراسم عروسی و 

ترحیم در تهران تعلیق گردد.« ایسنا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تداوم عالئم کووید-۱۹ تا چند هفته پس از بهبودی
تهران در نامه ای به استاندار تهران خواستار شد

تعلیق سمینارها و تجمعات باالی ۱0 نفر
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»ناقالن بدون عالمت« کرونا چه کسانی هستند؟ 
عضو کمیته کشوری کرونا با بیان اینکه ناقالن 
بدون عالمت افرادی هستند که در ترشحات 
عامل  خود  تحتانی  و  فوقانی  تنفسی  دستگاه 
ویروس هستند اما عالئم بالینی ندارند، گفت: 
»باید فکر کنیم فردی که در مترو و اتوبوس قرار 

دارد ممکن است ناقل ویروس باشد.« 
به گزارش سپید، مسعود مردانی در پاسخ به این 
پرسش که ناقالن بدون عالمت چه کسانی هستند؟ 
اظهار داشت: »افرادی هستند که در ترشحات 
دستگاه تنفسی  فوقانی و تحتانی  خود عامل 
ویروس هستند اما عالئم بالینی ندارند و این افراد 
در یک آزمایش معمولی که به صورت روتین 
انجام می شود و در PCR به وجود ویروس در 

دستگاه تنفسی پی می برند.«
وی با بیان اینکه این افراد از نظر اپیدمیولوژی و 
انتقال بیماری خیلی مهم هستند، افزود: »به دلیل 
اینکه این افراد به مدت حداقل 14 روز می توانند 
این ویروس را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه 
ناقالن بدون عالمت را باید جداسازی کنیم و 

استراحت  هفته  دو  مدت  به  خانه  در  بگوییم 
کنند، دستان خود را مرتب بشویند و از ماسک 

و دستکش استفاده کنند.«
فوق تخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: 

»متأسفانه در ایران تعداد زیادی از این افراد به خانه 
می روند و مدت 14 روز فکر می کنند باید با اعضای 
دیگر خانواده ارتباط داشته باشند و در این شرایط 
همه اعضای خانواده را به ویروس آلوده می کنند.«

مردانی متذکر شد: »ناقالن بدون عالمت در همه 
دنیا وجود دارند و مختص ایران نیست؛ اینکه 
ما بیاییم تمام مردم را اسکرین کنیم تا ناقالن 
بدون عالمت را شناسایی کنیم، صرفه اقتصادی 
ندارد؛ بلکه ما به افراد جامعه خود مراقبتی را 
توصیه می کنیم.« وی تأکید کرد: »به همه افراد 
می گوییم شما فکر کنید فردی که در مترو و 
ناقل ویروس  قرار دارد ممکن است  اتوبوس 
کنیم،  استفاده  ماسک  از  باید  نتیجه  در  باشد؛ 
اگر به سطوح مختلف دست زدیم دستمان را 
با آب و صابون بشوییم و اگر امکان داشت در 
مترو فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.«

 به گزارش فارس، فوق تخصص بیماری های 
عفونی ابراز داشت: »اگر هر فردی این سه کار 
مهم را انجام دهد، هیچ مشکلی پیدا نخواهد کرد 
اما بر عکس اگر این موارد مهم را رعایت نکند 
و بیان کند چون دولت همه ناقالن را شناسایی 
نمی کند من نیز این مسائل را رعایت نمی کنم، 

دچار این بیماری خواهد شد.«

استاندار تهران با اشاره به افزایش روند ابتال به کرونا در استان 
و  تاالرها  در  عروسی  مراسم  برگزاری  ممنوعیت  در  تهران 

مراسم عزا در مساجد تاکید کرد. 
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به افزایش تعداد مراجعین، 
تهران گفت: »در  استان  بیماران  بخش ویژه در  بستری ها و 
حال حاضر 3100 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان 
تهران بستری هستند که 2200 نفر در بخش عادی و 680 نفر 

در بخش ویژه هستند.«
وی با اشاره به تصمیمات مهمی که در استان تهران اتخاذ شده 

است، افزود: »برگزاری هر گونه مراسم عروسی در تاالرهای 
پذیرایی و برگزاری مراسم عزا در مساجد ممنوع است. بر 
اساس بخشنامه ابالغی به دستگاه های اداری باید از برگزاری 
نسبت  پرهیز شود و  هر گونه سمینار، جشنواره و همایش 

به استفاده از ماسک برای کارمندان و مراجعین اقدام شود.«
و  کارمند  »هر  کرد:  تاکید  تهران  استاندار  ایسنا،  گزارش  به 
ارباب رجوعی که از ماسک استفاده نکند حق ورود به اداره 
و دریافت خدمات را ندارد. عالوه بر این نظارت نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی باید به صورت جدی در دستور 

کار قرار گیرد.«

استاندار تهران اعالم کرد

ممنوعیت برگزاری مراسم  عزا و عروسی در مساجد و تاالرها

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
در  کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری  افزایش شیوع  دلیل  »به 
تهران، تعداد مراکز منتخب 16 ساعته کرونا از 56 به 90 مرکز 

افزایش پیدا کرده است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره مراکز 16 ساعته 
کرونا افزود: »این مراکز به صورت 16 یا 24 ساعته بر حسب 

نیاز منطقه در حال خدمت رسانی به مردم هستند.«
 وی بیان کرد: »برای جدا سازی مراجعین عادی و افرادی که 
برای دریافت مراقبت های جاری بهداشتی مراجعه می کنند از 
افراد مشکوک به کووید 19و پیشگیری از شیوع بیماری، از 
ابتدای شیوع این ویروس در کشور حدود 1020 مرکز خدمات 
جامع سالمت در سراسر کشور به مرکز منتخب کووید 19 
تغییر کاربری داده شده و به پالس اکسی متر، تب سنج لیزری، 

اتوکالو و... مجهز شدند.«
 معاون وزیر بهداشت گفت: »در این مرکز افراد ارجاعی از 
طریق  از  ارجاعی  افراد  سالمت،  مراقبان  و  بهورزان  طریق 

سامانه های 4030 و 190، افراد ارجاعی از بخش خصوصی و 
مراجعین مستقیم پذیرش شده و پس از تریاژ توسط مراقب 
سالمت یا پرستار مستقر در مرکز در صورت داشتن عالئم 
به پزشک مرکز ارجاع داده می شوند تا معاینات بالینی دقیق 

و اندازه گیری اشباع اکسیژن انجام شود.«
الری اظهار کرد: »در صورت داشتن عالئم و نشانه های کووید 
19 به واحد نمونه گیری مستقر در مرکز منتخب فرستاده شده 

و نمونه آزمایشگاهی تهیه می شود.«
به گزارش وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در صورت 
نیاز و شدت عالئم بیماری، افراد محتمل به بیمارستان منتخب 
کووید 19 ارجاع شده و افراد دارای عالئمی که نیازمند بستری 
نیستند به نقاهتگاه کووید 19 ارجاع شده یا در منزل ایزوله 

می شوند.«

سخنگوی وزارت بهداشت: 

مراکز ۱۶ ساعته کرونا در تهران به ۹۰ مرکز افزایش یافت
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سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد

اما و اگرهای کمبود کیت آزمایشگاهی 
از  کیت  کمبود  »موضوع  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
درخواست های داوطلبانه برای انجام تست در بخش خصوصی نشأت 

می گیرد و ربطی به تست های رایگان PCR در مراکز داخلی ندارد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: »مجوز داروی رمدسیویر در درمان 
کرونا داده نشده است و خرید و فروش آن تخلف محسوب می شود.«
کیانوش جهانپور در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا ما با کمبود کیت و افزایش قیمت آن مواجه هستیم؟ 
گفت: »یک تقاضای واقعی برای دریافت کیت وجود دارد که سازمان 
بهداشت با توجه به آن اقدام به تولید کیت می کند. با توجه به آمار تا 
به امروز بیش از ده برابر اسفند ماه و پنج برابر فروردین و اردیبهشت 
ماه، تست روزانه در مراکز و نظام آزمایشگاهی کشور انجام می شود؛ 
اما مسئله کمبود کیت از درخواست های داوطلبانه برای انجام تست 
در بخش خصوصی نشأت می گیرد و ربطی به تست های رایگان PCR در 
مراکز داخلی ندارد.« وی در ادامه گفت: » بخش دانشگاهی کشور کیت ها 
را از بازار نمی خرند بلکه کیت ها توسط هیأت امنای ارزی خریداری 
شده و در شبکه بهداشتی کشور توزیع می شود و تامین کیت های  بخش 
خصوصی مسئله ای کامال متفاوت است. امروزه میانگین روزانه حدود 
25 الی 30 هزار تست در کشور انجام می گیرد و این تست ها متمایز از 
درخواست های داوطلبانه اشخاص است. زیرا هر کشوری در مواجهه با 
درخواست تمام جمعیت برای تست های مکرر، دچار بحران خواهد شد.«
جهانپور در مورد اجرای طرح ترافیک در تهران و محدودیت اصناف 

اظهار بی اطالعی کرد و گفت: »ستاد ملی مقابله با کرونا مسئول اظهار 
نظر در این حوزه هستند.« جهانپور درباره تایید تاثیر داروی رمدسیویر در 
درمان کرونا اعالم کرد: »این دارو تا به این لحظه مورد تایید کمیته علمی 
و کمیته درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست و در مرحله تحقیقاتی 
قرار دارد و در پروتکل های کشوری قرار ندارد. از این دارو تعدادی در 
گذشته وارد کشور شد و بر روی تعدادی از بیماران به عنوان نمونه کار 
شد و تعدادی دیگر هم در راه است ولی هنوز بررسی های تحقیقاتی 
به جایی نرسیده است که کمیته آن را تایید کرده باشد. ولی اگر کسی 
خارج از طرح تحقیقاتی اقدام به تجویز یا عرضه این دارو کند تخلف 
به حساب می آید که البته اکثر این دارو ها در بازار سیاه تقلبی هستند.«

وی در خصوص استعفای زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران 

ضمن بی اطالعی از این خبر گفت: »تا به این لحظه این خبر را نشنیدم.«
جهانپور در رابطه با کمبود انسولین در بازار دارو گفت: »با توجه به 
مشکالت ناشی از حمل و نقل بین المللی در دوره بحران کرونا، تحریم 
و برهم خوردن برنامه تخصیص ارز برای تأمین انسولین، در دو ماه 
اخیر شاهد نوعی تاخیر در دریافت انواعی از انسولین قلمی بودیم که 
با تخصیص ارز و ثبت سفارش توسط شرکت ها، این محموله پس از 
برچسب گذاری در داروخانه ها توزیع خواهد شد و امیدواریم تا ماه های 

آتی مشکالت کمتری در این زمینه داشته باشیم.«
به گزارش فارس، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت با اشاره به افزایش آمار مبتالیان کووید 19 افزود: »طبق 
آمار در اسفند ماه با اپیدمی این بیماری مواجه شدیم که در فروردین 
ماه به اوج  رسید که البته با رعایت قرنطینه و نکات بهداشتی توسط 
اکثریت جامعه این روند در اردیبهشت ماه کاهش داشت؛ اما در مسیر 
حرکت به سمت کنترل بیماری که با بازگشایی برخی مکان های 
عمومی و افزایش تردد و رفت و آمد و عدم رعایت موارد بهداشتی 
در خرداد ماه با روند افزایشی مبتالیان و درنتیجه مرگ و میر بیشتر 
مواجه شدیم که امیدواریم مردم با رعایت موارد بهداشتی و استفاده 
از ماسک از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. پیش بینی می شود 
در صورت رعایت این موارد و  تعهد به پویش ملی »من ماسک 
می زنم« و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در 28 روز 

آینده شاهد کاهش آمار مبتالیان باشیم.«

رییس سازمان غذا و دارو گفت: »در تجهیزات 
پزشکی ظرفیت خوبی داریم، برخی شرکت ها 
صادرات به اروپا انجام می دهند که اگر آنها از 
ظرفیت جزیره کیش آگاه شوند می توان در راستای 

اهداف کالن از این ظرفیت ها استفاده کرد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در مراسم 
و  دارویی  احداث شهرک  نامه  تفاهم  امضای 
تجهیزات پزشکی در منطقه آزاد کیش که در 

آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو  در تهران 
برگزار شد، افزود: »پتانسیل های خوبی در حوزه 
دارو در جزیره کیش وجود دارد و در بحث تولید 
و گردشگری سالمت می توان از ظرفیت های این 

جزیره استفاده کرد.« 
وی بیان کرد: »اگر سال های قبل از ظرفیت ها 
استفاه می شد، امروز شاهد پیشرفت های بیشتری 
در این حوزه بودیم. در حوزه کاالهای سالمت 

محور از سال های قبل از انقالب تمرکز در نقاط 
مرکزی دیده شده است و زمان آن رسیده که از 
ظرفیت های مناطق آزاد و مرزی به نحو احسن 

استفاده کنیم.«
به گزارش ایرنا، شانه  ساز اظهار کرد: »سربازان نظام 
سالمت با وجود تحریم ها، در خط مقدم جبهه 
مبارزه با کرونا هستند و امیدواریم از ظرفیت تولید 

داخل برای جنگ در این جبهه استفاده کنند.«

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد

صادراتتجهیزاتپزشکیبهاروپاتوسطبرخیشرکتها

خبـر
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عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس یازدهم با بیان 
اینکه دولت باید با توزیع بسته های معیشتی و ماسک رایگان از مردم 
جهت مقابله با ویروس کرونا حمایت کند یادآور شد: »مراکز درمانی 
شهرستان های این استان با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه هستند.«
به گزارش سپید، سید جواد حسینی کیا در بیان علل شیوع ویروس 
کرونا در کرمانشاه که این استان را در وضعیت قرمز قرار داده است، 
گفت: »یکی از مشکالتی که سبب شیوع ویروس کرونا در این منطقه 
شده است، این است که مردم از رعایت اصول بهداشتی برای طوالنی 
مدت خسته شده اند که بخشی از آن ناشی از عدم حمایت دولت 

از آنها برای توزیع ماسک رایگان است.«
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »هم اکنون 
الزم است تمهیداتی که در گذشته برای ممانعت از شیوع ویروس 
کرونا اندیشیده شده بود، بار دیگر اجرا شود، ضمن اینکه دولت نیز 

باید در این زمینه مردم را مساعدت کند، هرچند تحقق این امر با 
مشکالتی مواجه است که بخشی از آن به نبود منابع مالی و بخشی 
به کم لطفی دولت برمی گردد.« وی تصریح کرد: »دولت باید همزمان 
با اعمال محدودیت هایی برای کنترل ویروس کرونا همچون تعطیلی 

کانون های پرخطر، بسته های معیشتی نیز برای مردم به ویژه افراد کم 
درآمد جامعه در نظر بگیرد، چرا که اگر قرار باشد طوالنی مدت در 

خانه بمانند، چطور باید معیشت خود را تامین کنند؟«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: »ستاد مقابله با کرونا 
در استان در تالش است که مانع از گسترش دامنه شیوع ویروس 
کرونا شود، کما اینکه بازرسی ها را بیشتر و بیمارستان ها را به خط 

کرده و بیشتر اقداماتشان را معطوف به حوزه درمان کرده است.« 
به گزارش خانه ملت، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در 
مجلس شورای اسالمی، در مورد میزان بهره مندی از تجهیزات پزشکی 
در استان کرمانشاه جهت درمان بیماران کرونایی، تاکید کرد: »مراکز 
درمانی مرکز استان از تجهیزات پزشکی کافی بهره مند هستند، اما در 
مراکز درمانی شهرستان ها با مشکالتی مواجه هستیم، چرا که امکانات 

درمانی آنها کامل نیست.«

حسینی کیا، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عنوان کرد

کمبودتجهیزاتبرایدرمانکرونادربیمارستانهایکرمانشاه



شماره 1695 227 تیـر 1399

در نامه ای از سوی مشاورعالی وزیر بهداشت به رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، تاکید شد

ضرورت تصویب و ابالغ 
»ممنوعیت نمایش تصویر بیماران در همه برنامه های رسانه ملی«

مشاورعالی وزیر بهداشت، در نامه ای به رییس سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، ضمن تاکید 
بر اصل اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی 
بیماران، پیشنهاد داد که »ممنوعیت نمایش تصویر 
بیماران در همه برنامه های رسانه ملی« به عنوان 
یک قاعده کلی از سوی ریاست سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران، مصوب و ابالغ شود. 
به گزارش سپید، باقر الریجانی در این نامه همچنین 
با بیان اینکه دغدغه موجود درخصوص موج دوم 
گزارش های  تا  داشته  برآن  را  ملی  رسانه  کرونا، 
تاثیرگذاری را برای روشنگری بیشتر، برای جامعه، 
بیماران و اطرافیانشان تهیه کند، انعکاس تصاویر 
بیماران خصوصا در بخش های مراقبت های ویژه که 
بیماران در آن شرایط مناسبی را نداشته و طبعا امکان 
اخذ رضایت برای انعکاس تصاویر ندارند را به منظور 
حفظ کرامت و حریم خصوصی بیماران، منوط به 
رضایت معتبر از سوی بیمار و همراهانش، عنوان 
کرده و با اشاره به ضوابط مصرح اخالقی در ماده 87 
راهنمای اخالقی شاغلین حرف پزشکی، یادآور شد، 
»انجام هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری از بیماران 

تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز است«. 
به گزارش وبدا، متن کامل این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی عسکری
و سیمای جمهوری  محترم سازمان صدا  رییس 

اسالمی ایران
از زمان مواجهه کشور با بیماری پر رمز و راز کرونا 
چند ماه می گذرد و در این مدت شاهد صحنه هایی 
به یادماندنی از رشادت، ایثار و مسئولیت پذیری 

اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه گروه پزشکی 
بوده ایم. اگرچه کادر درمان در خط مقدم مبارزه با 
کرونا بودند، اما نباید از حضور نیروهای داوطلب 
و ایثاگر از اقشار مختلف جامعه در این مبارزه غافل 
بود. بدون تردید خبرنگاران متعهد و مسئولیت پذیر 

یکی از مهمترین این اقشار هستند. 
ضمن سپاس و تکریم تالش های ارزنده جامعه 
خبری کشور و رسانه های عمومی خصوصا سازمان 
با  همکاری  در  جنابعالی  شخص  و  صداوسیما 
شرایط  می رسد،  نظر  به  کشور،  سالمت  نظام 
خاص  بخش های کرونا و نیز نگاه ویژه جامعه به 
گزارش های تهیه شده در این خصوص اقتضا می کند، 
هم نظام سالمت و هم رسانه های عمومی در حوزه 
اطالع رسانی دقت بیشتری به جنبه های اخالقی 

و ظرافت های موجود در این حوزه داشته باشند. 
در روزهای اخیر، دغدغه موجود درخصوص موج 
دوم بیماری، رسانه را به درستی برآن داشته که 
گزارش های تاثیرگذاری را برای روشنگری بیشتر، 
برای جامعه، بیماران و اطرافیانشان تهیه کنند. اما 
انعکاس تصاویر بیماران خصوصا در  بخش های 
مراقبت های ویژه که بیماران در آن شرایط مناسبی 
را نداشته و طبعا امکان اخذ رضایت برای انعکاس 
تصاویر ندارند، نگرانی هایی را به درستی خصوصا در 
میان کادر درمان و خانواده بیماران در خصوص حفظ 
کرامت و حریم خصوصی بیماران، ایجاد کرده است. 
از آنجا که براساس ضوابط مصرح اخالقی که در 
ماده 87 راهنمای اخالقی شاغلین حرف پزشکی 
نیز آمده، »انجام هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری 

از بیماران تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز 
است. « سپاسگزار خواهیم بود چنانچه ضمن ابالغ 
این مهم به دست اندکاران تهیه گزارش ها دستور 
فرمایید از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود و 
در گزارش های تهیه شده تصاویر بیماران بدون اخذ 
رضایت از ایشان یا تصمیم گیرنده جایگزینشان منتشر 
نشده و در موارد ضروری با انتخاب مناسب زاویه 
دوربین و یا با محو تصویر چهره به صورتی که چهره 
بیمار مشخص نشود به این مهم توجه شود. البته 
وظیفه مدیریت مراکز درمانی خصوصا  بخش های 
مراقبت ویژه نیز توجه به این امر و جلوگیری از 
ضبط چنین گزارش هایی بدون هماهنگی و رضایت 

بیماران است. 
در پایان پیشنهاد می شود، ممنوعیت نمایش تصویر 
بیماران در همه برنامه های رسانه ملی به عنوان یک 
قاعده کلی مصوب و ابالغ گردد و موارد استثنایی 
که حتما الزم است چهره بیماران نشان داده شود، 
تنها با اخذ رضایت معتبر انجام گیرد. قطعا این 
حرکت رسانه ملی عالوه بر اینکه تاکید بر اصل 
اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی بیماران 
است، براساس تجربیات شواهد علمی موجود در 
حوزه جامعه شناسی سالمت، با تاثیرات مستقیم و 
غیرمستقیم زمینه ساز اعتماد بیش از پیش مردم به 

صدا و سیما خواهد بود. 
پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی نهایت 

سپاس را دارم
دکتر باقر الریجانی

مشاورعالی وزیر بهداشت

خبـر

رییس بیمارستان اختر از آغاز به کار نخستین کلینیک فوق تخصصی 
مشترک ارتوپدی و درد کشور در این بیمارستان خبر داد. 

به گزارش سپید، محمد قریشی درباره ظرفیت های این کلینیک گفت: 
»در حال حاضر بررسی و ویزیت بیماران با نگاه چند تخصصی 
در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این کلینیک نیز با همین رویکرد 
آغاز به کار کرده است.« وی بیماری های عضالنی و استخوانی را 
یکی از شایع ترین بیماری ها عنوان کرد و افزود: »مهمترین عالمت 
این بیماری ها درد است و افراد معموال زمانی که دچار دردهای 
اسکلتی و عضالنی و به طور کلی بدن درد می شوند به متخصصان 

ارتوپدی و روماتولوژی مراجعه می کنند.«
رییس بیمارستان اختر ادامه داد: »اما بسیاری از بیماران نیاز به جراحی 
ندارند یا اینکه باوجود نیاز، به علت وجود بیماری های همراه 
همچون مشکالت قلبی، امکان جراحی برای آن ها وجود ندارد.«

قریشی افزود: »در چنین مواردی بهترین راهی که جایگزین جراحی 
می شود، کنترل درد بیمار است تا بیمار بتواند بدون درد عضالنی 
و استخوانی زندگی کند.« وی با بیان این که چنین کاری توسط 
فلوشیپ های درد که از فلوشیپ های رشته بیهوشی است انجام 
می شود، اظهار داشت: »در واقع این متخصصان با مداخالتی همچون 
تجویز دارو و تزریق های الزم در محل های درد از بروز درد 

جلوگیری کرده یا میزان آن را کاهش می دهند.« 
رییس بیمارستان اختر تاکید کرد: »به همین خاطر ایجاد یک کلینیک 

برای این بیماران ضرورت دارد تا به صورت مشترک توسط جراحان 
ارتوپد و فلوشیپ های درد معاینه شوند.«  قریشی با یادآوری این 
که در بسیاری از موارد این ویزیت به صورت ارجاعی وجود دارد، 
گفت: »معموال روند ارجاع چنین بیمارانی به این شکل است که ابتدا 
توسط متخصص ارتوپدی ویزیت شده و سپس به فلوشیپ های 
درد ارجاع داده می شوند.«  وی تاکید کرد: »با افتتاح این کلینیک 
معاینه همزمان بیمار توسط متخصصان ارتوپدی و فلوشیپ های 

درد برای اولین بار در کشور انجام می شود.«
 join کلینیک های مشابه مانند join قریشی افزود: »البته وجود
کلینیک های قلب و بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی سابقه دارد اما، چنین کلینیک مشترکی که در آن متخصص 
ارتوپد و فلوشیپ درد به صورت همزمان و در کنار هم بیمار را 

معاینه کنند در کشور سابقه نداشته است.« 
وی تسریع روند درمان بیمار را از مهمترین مزایای این کلینیک 
عنوان کرد و گفت: »با وجود این کلینیک از سردرگمی و اتالف 
در وقت بیماران جلوگیری شده و هر دو متخصص به علت امکان 
تبادل نظر و مشورت با یکدیگر می توانند به یک نتیجه مشترک 
رسیده و درباره روند درمان بیمار خیلی سریع تصمیم گیری کنند.« 
رییس بیمارستان اختر تاکید کرد: »این بیمارستان به عنوان مرکز 
تک تخصصی و فوق تخصصی جراحی ارتوپدی شناخته می شود 
و راه اندازی این کلینیک به عنوان مرکزی که محل ارجاع بیماران 

ارتوپدی از سراسر کشور است، می تواند کمک بسیار زیادی به 
بیمارانی کند که در کنار خدمات ارتوپدی نیاز به خدمات درد دارند.« 
قریشی درباره برنامه فعالیت های این کلینیک توضیح داد: »در حال 
حاضر این کلینیک مشترک در دو فیلد فوق تخصصی زانو و ستون 
فقرات فعالیت می کند، یعنی فلوشیپ زانو همراه با فلوشیپ درد 
در روزهای پنجشنبه و فلوشیپ ستون فقرات همراه با فلوشیپ 
درد در روزهای سه شنبه در درمانگاه فوق تخصصی اقدام به 

معاینه بیماران می کنند.« 
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی با بیان این که 
این خدمات فوق تخصصی در آینده نزدیک گسترش می یابند، 
نسبت به راه اندازی کلینیک های مشترک لگن، شانه، مچ پا و درد 

ابراز امیدواری کرد.

نخستین کلینیک مشترک ارتوپدی و درد کشور آغاز به کار کرد
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مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد

اهمیت تاییدیه آتش نشانی در بیمارستان های نوساز
مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تاکید بر لزوم 
آتش  بویژه  و  استاندارد  سازمان های  نظرات  لحاظ  اهمیت  و 
ایمنی  درباره  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  ساخت  در  نشانی 
سازه ای بیمارستان های قدیمی کشورگفت: »بیمارستان های سطح 
کشور بعضا عمر باالیی دارند و به دالیل مختلفی نتوانستیم این 

بیمارستان ها را بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی کنیم.«
به گزارش سپید، محمدحسین معین خیاط در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »در حال حاضر در حوزه مراکز درمانی تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۷ بیمارستان در حال بهره برداری 
و خدمت رسانی و پنج بیمارستان در حال ساخت و هفت شبکه 

بهداشت و درمان داریم.«
وی درباره نحوه نظارت دانشگاه بر ساختمان های این مراکز، 
افزود: »در بیمارستان هایی که فعال هستند، پایش های ما مداوم 
و به صورت هفتگی است، به این شکل که در صورت بروز 
هرگونه مشکلی طی تماسی که بیمارستان با مهندسان ما دارند، 
اقدام به رفع مشکالت می کنند و در صورتی که توانایی  آنها 
حل مشکل وجود نداشته باشد، با شرکت های سازنده در تماس 
هستند تا مشکل برطرف شود. در خصوص پروژه های در حال 
احداث نیز مشاور پروژه مشکالت را برطرف کرده و بر اساس 
استاندارد،  سازمان  نظرات  می روند.  پیش  روز  استانداردهای 
سازمان آتش نشانی و... همگی در هنگام ساخت بیمارستان و 

مرکز درمانی لحاظ می شود.«
معین خیاط درباره موارد پر اهمیت در بازدیدهای کارشناسان فنی 
از بیمارستان، تصریح کرد: »حدود پنج سال است نرم افزاری 
CMMS وارد وزارت بهداشت شده است که مدیریت  نام  به 
نگه داشت بیمارستان ها را مدیریت می کند. این نرم افزار که از 
سوی وزارت بهداشت به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بیمارستان های تحت پوشش هر دانشگاه  ابالغ شده است در 

اجرا می شود.«
وی درباره نحوه فعالیت این نرم افزار و تاثیر استفاده از آن در 
نگه داشت بیمارستانی، اظهار کرد: »طی برنامه روزانه، این نرم 
از چه  باید  به هر بخش  افزار مشخص می کند تکنسین مرتبط 
محل ها و دستگاه هایی بازدید کند و چه قطعاتی باید تعویض 
شوند. تمام درخواست هایی که برای تعمیرات بیمارستان وجود 
دارد نیز باید از طریق همین سامانه ثبت شود و پس از انجام 
تعمیرات مورد نظر، گزارش آن در سامانه قید می شود. سامانه 
با  بیمارستان است.  باالدستی های  قابل رویت توسط   CMMS

کمک این نرم افزار می توان پیش از خرابی یک قطعه یا محل، 
مدت زمان کافی برای حل مشکل را داشت.«

معین خیاط درباره نحوه نظارت بر آسانسورها نیز بیان کرد: »هر 
ساله شرکت های مختلف از سوی سازمان استاندارد آسانسورها 
را بررسی کرده و تاییدیه الزم را به آنها می دهند و در صورت 
عدم اخذ تاییدیه، بیمارستان نمی تواند با شرکت مورد نظر قرارداد 
بسته و آن را بیمه کند. در ساختمان های در حال احداث نیز یکی 
از مواردی که جزو نواقص محسوب می شود، نبود استاندارد 
آسانسور است که سبب می شود پروژه را از پیمانکار تحویل 
نگیریم. یکی از الزامات تحویل پروژه، اخذ استاندارد آسانسور 

توسط پیمانکار است.«
تاییدیه  ما  برای  اهمیت  پر  موارد  از  دیگر  »یکی  افزود:  وی 
باید  که  است  ساخت  حال  در  ساختمان های  در  آتش نشانی 
اجرا شود. در ساختمان های در حال بهره برداری نیز حدودا یک 
سال است که کارشناسان زیرمجموعه آتش نشانی وارد مجموعه 
بیمارستانی شده و بررسی های الزم را انجام می دهند و مواردی 

را که برای ایمنی بیشتر ساختمان است به ما تذکر می دهند.«
آیا ساختمان های قدیمی تر که  این سوال که  به  وی در پاسخ 
اکنون در حال بهره برداری هستند، ایمنی ِ سازه ای کافی دارند 
یا خیر، اظهار کرد: »این موضوع یک فرایند تخصصی است، 
باالیی  عمر  بعضا  بیمارستان های سطح کشور  بنده  نظر  به  اما 
دارند و به دالیل مختلفی نتوانستیم این بیمارستان ها را بهسازی، 
نوسازی و مقاوم سازی کنیم که از این رو نمی توان گفت تمام 
بیمارستان ها از استحکام کافی برخوردار هستند. قطع به یقین 
اکثر این ساختمان ها نیاز به بهسازی و بعضا تخریب و نوسازی 
دارند که هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت. عالوه بر آن 
باید این امکان وجود داشته باشد که یک  بخش از بیمارستان 

تعطیل شود تا اقدامات مقاوم سازی انجام شود.«
معین خیاط افزود: »اکنون سعی بر آن داریم تا توصیه کنیم محلی 
که می خواهند تعمیر کنند را مقاوم سازی  هم کنند تا بهسازی آن 
آغاز شود. البته با تدوین آیین نامه های جدید برای بیمارستان های 

در حال احداث، بعید می دانم مشکلی برای آنها پیش آید.«

خبـر

شماره ۱695 22 تیـر ۱399

رییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم براساس 
رتبه بندی پایگاه استنادی ISI در حوزه »بیماری های غیرواگیر« 
در زمره سه نفر اول جهان و در »اختالالت کمبود ید« بین 

چهار نفر اول دنیا برگزیده شد. 
به گزارش سپید، فریدون عزیزی همچنین در این رتبه بندی در 
»تیرویید و حاملگی« در میان 2۰  نفر برتر جهان، در موضوع 
»تیرویید و شیردهی« بین 23 نفر اول دنیا و در عنوان »کم 
آن  از  را  جهان  برتر  دانشمندان  چهلم  رتبه  تیروئید«  کاری 

خود کرده است. 
این محقق برتر، پایه گذار آموزش روش تحقیق در کشور و 
همواره از پیشتازان حوزه دانش و پژوهش علوم پزشکی کشور 
بوده در این رتبه بندی نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. 
به گزارش پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی این دانشمند، رتبه های یاد شده را 
برمبنای پژوهش های اصیل و عمدتا بومی خود دریافت کرده 

و بر همین اساس یافته های وی نه تنها در عرصه سیاستگذاری 
بهداشتی داخلی درخور توجه بوده بلکه بعنوان یک مرجع 

جهانی مورد استناد منابع علمی بین المللی قرار می گیرد. 
 WEB of knowledge در رتبه بندی جهانی ISI پایگاه استنادی
یک صد دانشمند برتر جهان را در حوزه های مختلف بصورت 

سالیانه معرفی می کند. 
تاریخ این دیار کهن، همواره شاهد حضور مردان و زنانی بوده 
که در حوزه های فعالیت های خود سر به آسمان افتخار ساییده 

و مایه مباهات در عرصه جهانی بوده اند. 
اگر از گذشته های دور که مشرق زمین مهد علم و فرهنگ 
و تمدن بوده بگذریم، درخشش دانشمندان ایرانی معاصر در 
جهانی که عمده امکانات علمی در کشورهای توسعه یافته 

انباشته شده، امری استثنایی است.

حضور دانشمند ایرانی در باالترین رده های علمی جهان
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مدیرکل سالمت خانواده وزارت بهداشت: 

زنان در ۲ محدوده سن بارداری 
خدمات مراقبتی از وزارت بهداشت دریافت می کنند 

مدیرکل سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و 
از  این وزارتخانه را مراقبت  از وظایف  آموزش پزشکی یکی 
بارداری و باروری سالم مادران عنوان کرد و گفت: »بر اساس 
محاسبه میزان باروری، زنانی که در دو محدوه سنی 1۰ تا 5۴ 
و 15 تا ۴9 باردار شوند از خدمات مراقبتی وزارت بهداشت 

برخوردار خواهند شد.«
به گزارش سپید، سید حامد برکاتی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»حفاظت از سالمت زنان در دوران باروری و ارائه خدمات به 
آنان در دوران بارداری، زایمان و سالمت زنان بعد از زایمان از 

جمله وظایف مهم وزارت بهداشت است.«
وی ادامه داد: »وزارت بهداشت توصیه ای در مورد بارداری در 
سنین خیلی پایین یا خیلی باال ندارد اما هر زنی که در این سنین 
باردار شود، وزارت بهداشت وظیفه دارد از سالمت او حفاظت 
و حراست کند صرف نظر از اینکه سن او برای بارداری خیلی 
کم یا خیلی زیاد باشد  از سوی دیگر برای اینکه نرخ باروری 
در کشور صحیح تر برآورد شود، نرخ باروری بر مبنای بانوان 

سنین 1۰ تا 5۴ هم محاسبه می شود.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
گفت: »برای محاسبه نرخ باروری در کشور با توجه به اینکه 
در عمل بارداری های بعد از ۴9 سال و قبل از 15 سال هم در 
کشور داریم که گر چه تعداد زیادی نیستند، اما این بارداری ها 
میزان  به همین علت محاسبه  مراقبت ویژه تری است،  نیازمند 
باروری کل، در بازه سنی 1۰ تا 5۴ سال هم محاسبه می شود و 
این به این معنا نیست که وزارت بهداشت بارداری های زیر 15 

یا باالی ۴5 سال را تشویق کند.«
برکاتی گفت: »وزارت بهداشت برای اینکه بتواند خدمات مناسبی 
به همه زنان باردار بدهند باید از وضعیت میزان باروری در کشور 
به طور دقیق مطلع باشد. برای این کار میزان باروری را هم در 
سنین 1۰ تا 5۴ سال و هم در سنین 15 تا ۴9 سال محاسبه می کند.«
مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس تاکید کرد: 
»مردم خود تصمیم می گیرند کی ازدواج کنند و کی فرزندآوری 
داشته باشند. ممکن است کارشناسان وزارت بهداشت توصیه هایی 
باشد،  بارداری داشته  بهترین سن  یا  ازدواج  بهترین سن  برای 

اما تصمیم گیری در این زمینه با خود مردم و خانواده هاست.«
وی درباره توصیه های وزارت بهداشت برای بارداری گفت: »بر 
اساس استانداردهای سالمت، سن بارداری مناسب برای دختران 
بعد از طی و کامل شدن سن بلوغ است که معموال بعد از 16 
سالگی است و تا سن ۴۰ سالگی می تواند زمان مناسبی برای 
بارداری بانوان باشد البته در مورد بارداری های بعد از 35 سالگی 
نیاز به مراقبت ویژه تری است و یکسری بررسی ها، غربالگری ها و 
مراقبت های ویژه قبل از بارداری و در زمان آن برای بارداری های 

باالی 35 سال باید انجام شود.«
برکاتی ادامه داد: »باز هم تاکید می کنیم، وظیفه وزارت بهداشت 
مراقبت از بارداری و باروری سالم است و بازه 1۰ تا 5۴ سال 
برای محاسبه میزان باروری کل در کشور و به ویژه برای خدمات 
رسانی مناسب به زنان بارداری است که در این بازه سنی قرار 
دارند محاسبه نرخ باروری در بازه 1۰ تا 5۴ سال به لحاظ عددی 
مختصری و در حد صدم درصد از نرخ باروری در بازه سنی 15 

تا ۴9 سال بیشتر است، زیرا عمده باروری زنان ایران بین 15 
تا ۴5 سال است. با توجه به این محاسبه نرخ باروری کل برای 

سال 139۸ اندکی بیش از 1.7 است.«
همه  به  بتواند  اینکه  برای  بهداشت  »وزارت  افزود:  برکاتی 
زنان باردار خدمات مراقبتی ارائه کند، باید کل سن باروری 
را مد نظر داشته باشد. اولویت وزارت بهدشت حفظ سالمت 
نیازمند لوازم  زنان است. ممکن است ارائه خدمات به زنان 
بهداشت  وزارت  در  آنان  باروری  سن  اگر  باشد  اقالمی  و 
کرد.  ارائه  خدمات  آنان  به  نمی توان  باشد،  نداشته  رسمیت 
زیرا حتما زنانی که در سن کمتر از 16 سالگی باردار می شوند 

به خدمات مراقبتی خاص نیاز دارند.«
تعداد  کاهش  به  توجه  با  و  حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی 
همه  در  که  اقدامی  مهمترین  کلی  باروری  نرخ  و  تولدها 
حوزه ها باید انجام شود، حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج 

و فرزندآوری آنها است.« 

خبـر

برابر  پنج  امسال  اینکه  بیان  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
گفت:  کرد،  خواهیم  تامین  آنفلوانزا  واکسن  گذشته  سال 
»اگر بتوانیم امسال تولید داخلی این واکسن را هم به عرضه 
برسانیم، اصال هیچ نگرانی برای تامین آن نخواهیم داشت.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا برای پاییز سال جاری، 
میزان  به  را  آنفلوانزا  واکسن  که  کرده ایم  »پیش بینی  گفت: 
چهار تا پنج برابر سال قبل تامین کنیم. منتها بحث و تمرکز 
اصلی مان بر این است که هر چه زودتر واکسن آنفلوانزای 

تولید داخلی وارد بازار شود.«
وی با بیان اینکه داریم بر روی تولید داخلی واکسن انفلوانزا 
کار می کنیم، افزود: »امیدواریم این واکسن بتواند برای امسال 
اعالم کرده که می توانند  تولیدکننده  تولید شود.  در کشور 

واکسن را برای امسال به بازار عرضه کنند. البته باید مستندات 
و نتایج کلینیکال آن به ما ارایه شود تا بتوانیم به طور قطعی 

اظهار نظر کنیم. به نظر می آید که نباید مشکل خاصی برای 
تولید داخلی واکسن آنفلوانزا وجود داشته باشد.«

شانه ساز با بیان اینکه در عین حال واردات مان در حوزه 
واکسن آنفلوانزا از چندین کشور انجام می شود، گفت: »بازار 
واکسن آنفلوانزا امسال بازاری جدی و پر تالش است و همه 
دنیا می خواهند این واکسن را تامین کنند. این در حالیست 
که منابع تامین واکسن همان منابع قبلی و محدود است. بر 
از کشورهای  را  آنفلوانزا  ما واردات واکسن  اساس  همین 

مختلف در نظر می گیریم.«
واکسن  حوزه  »در  کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
امسال  بتوانیم  اگر  و  شد  نخواهد  ایجاد  کمبودی  آنفلوانزا 
نگرانی  هیچ  اصال  برسانیم،  عرضه  به  هم  را  داخلی  تولید 

داشت.« نخواهیم 

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

واردات ۵ برابری واکسن آنفلوانزا در سال جاری
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رکورد مبتالیان روزانه کرونا درآمریکا با ثبت ۷۰ هزار ابتالی جدید
ایاالت متحده آمریکا با ثبت بیش از ۷۰ هزار 
مورد جدید ابتال به کرونا در روز جمعه رکورد 

جدیدی از خود بر جای گذاشت. 
به گزارش سپید، این رکورد باال در حالی ثبت 
شده که موارد متعددی از اوج شیوع کرونا در 
این کشور از جمله ثبت ۴۵ هزار و ۵۵۷ مورد 
ابتال در تاریخ ۲۴ ژوئن، ۴۵ هزار و ۹۴۲ مورد در 
تاریخ ۲۷ ژوئن و بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ مورد 
جدید در روز پنج شنبه پیش تر گزارش شده بود. 
آمارهای باالی ابتال در ایالت های جنوبی آمریکا 
از جمله کالیفرنیا، فلوریدا، تگزاس و جورجیا 
که شاهد اوج شیوع کرونا هستند، منجر به ثبت 

این رکورد باال در آمریکا شده است.  
ابتال  جدید  مورد   ۷۷۹۸ جمعه  روز  کالیفرنیا 
ایالتی آن  به کرونا را گزارش کرد و مقامات 

اعالم کرده اند که در نظر دارند حدود ۸۰۰۰ 
زندان که کرونا در  از یک سیستم  را  زندانی 

آن شیوع یافته، آزاد کنند. در فلوریدای جنوبی 
افزایش شدید شمار  دلیل  به  ناحیه  نیز هفت 

مبتالیان کرونا با کمبود تخت های بیمارستانی 
مواجه شده است. 

ایالت تگزاس روز جمعه ۹۵ مورد مرگ ناشی از 
کرونا را گزارش کرد. فرماندار این ایالت اعالم 
کرده در صورتی که موارد ابتال کاهش نیافته و 
مردم به طور گسترده از ماسک استفاده نکنند، 
مجدداً شرایط قرنطینه را باز خواهد گرداند. 

جورجیا نیز روز جمعه ۴۴۸۴ مورد جدید ابتال 
به کرونا را ثبت کرد که رکورد روزانه جدیدی 

برای این ایالت محسوب می شود. 
بنا بر گزارش ان بی سی نیوز، طبق اعالم دانشگاه 
پزشکی جان هاپکینز، سه کانتی )ناحیه( در ایاالت 
ابتالی  با بیشترین تعداد موارد  متحده آمریکا 
روزمره در روز جمعه شامل لس آنجلس، کوک 

شیکاگو و فونیکس مریکوپا بوده اند.ایسنا.

نتایج اولیه یک مطالعه جدید حاکی از آن 
است که در بیش از ۸۰ درصد از جوانان 
آلوده به کروناویروس، عالئمی از بیماری 

مشاهده نمی شود. 
به گزارش سپید، نتایج اولیه این تحقیق نشان 
می دهد که در بیش از ۸۰ درصد افراد ۲۰ 
سال و جوان تر پس از آنکه به کروناویروس 
جدید آلوده می شوند، عالئمی از بیماری ظاهر 
نمی شود. بررسی متخصصان علوم پزشکی 
در ایتالیا نشان می هد بیش از ۸۰ درصد از 
جوانان آلوده به کروناویروس جدید از ناقالن 
خاموش بیماری به حساب می آیند. در این 
مطالعه محققان ایتالیایی ارزیابی کردند که چه 
میزان از افراد آلوده به کروناویروس جدید 
عالئمی از بیماری را از خود بروز می دهند. 

آنان اطالعات مربوط به ۵۴۸۴ نفر را که در 
ارتباط نزدیک به افراد آلوده به کروناویروس 
جدید بودند مورد بررسی قرار دادند. از این 
تعداد، ابتالی حدود ۲۸۲۴ نفر در بررسی های 
آزمایشگاهی تایید شد. به گزارش مدیکال 
نیوز تودی، بررسی اطالعات فوق نشان داد از 
میان ۲۸۲۴ نفر فرد آلوده به کروناویروس، تنها 
۸۷۶ نفر حدود ۳۱ درصد عالئمی از بیماری 
را از خود نشان دادند. همچنین بررسی سن 
مبتالیان حاکی از آن بود که در ۸۱. ۹ درصد 
از افراد ۲۰ سال و جوان تر، عالئمی از بیماری 
پس از آلوده شدن به کروناویروس مشاهده 
نشده است. همچنین در میان افراد ۸۰ سال 
یا بیشتر تنها در ۳۵. ۴ درصد از افراد آلوده 

عالئمی از بیماری مشاهده نشده است.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد: »موارد 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان همچنان رو 
به افزایش است و شرایط فعلی نشان می دهد که 
این بیماری تحت کنترل نبوده و همه گیری آن با 

سرعت رو به گسترش است.«
به گزارش سپید، طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
بیماری کووید-۱۹ در بیشتر نقاط جهان تحت کنترل 
نیست و شیوع آن در حال تشدید است. »تدروس 
آدهانوم قبریسوس« دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 
در این باره گفت: »مجموع موارد ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ در سراسر جهان طی شش هفته گذشته 
دو برابر شده است. همچنین شواهد حاکی از آن 
است که شیوع این بیماری در کشورهای ایاالت 
متحده آمریکا، برزیل و هند که بیشترین آمار مبتالیان 
و تلفات را گزارش کرده اند کاهشی نداشته است.« 

وی افزود: »زمانیکه کشورها بر اساس تدابیر و اقدامات 
بهداشت عمومی رویکردهای جامعی از قبیل شناسایی 
افراد آلوده به کروناویروس، قرنطینه آنان، انجام تست 
تشخیصی و شناسایی افراد مرتبط با بیماران را اتخاذ 
کنند می توانند شیوع بیماری را تحت کنترل داشته 
باشند اما در بیشتر نقاط جهان این ویروس همچنان 
تحت کنترل نیست و وضعیت شیوع آن تشدید شده 
است.« تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در جهان به 
کروناویروس جدید آلوده شده و بیش از ۵۶۲ هزار 
نفر نیز بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ جان خود را 
از دست داده اند. به گزارش اسکای نیوز، درحالیکه در 
بسیاری از کشورها توجهات به سمت بروز احتمالی 
موج دوم بیماری هدایت شده، سه کشور ایاالت 
متحده آمریکا، برزیل و هند همچنان با بحران موج 

نخست این بیماری دست به گریبان هستند.ایسنا

۸۰ درصد جوانان آلوده به کرونا 
عالئمی از بیماری ندارند

سازمان جهانی بهداشت: 
شیوع کووید۱۹ در جهان تحت کنترل نیست

خبـر

شماره ۱۶۹۵ ۲۲ تیـر ۱۳۹۹

آمار مبتالیان روزانه ایالت ویکتوریای استرالیا بعد از موج اول بیماری 
کووید۱۹، برای بیش از سه ماه حدودا زیر ۲۰ ابتالی جدید بود. این 
در حالی است که از دو هفته پیش به این سو آمار مبتالیان روزانه در 

این ایالت به بیش از ۲۵۰ نفر در روز رسیده است. 
به گزارش سپید، علت بروز ناگهانی موج دوم کرونا در ایالت ویکتوریای 
این کشور )به مرکزیت شهر ملبورن(، احتماال اقدام نگهبانان امنیتی 
هتل در برقرار کردن رابطه جنسی با مسافران قرنطینه شده در این 

شهر بوده است. 
مسئوالن شهری و مقامات پلیس ایالتی پس از آن به ارتباط این 
افراد با باال رفتن ناگهانی آمار مبتالیان کرونا شک کرده و مشاهده 
کردند اغلب مبتالیان جدید در این ایالت، ماموران  بخش امنیتی دو 

هتل قرنطینه شده در ملبورن )هتل پنج ستاره استمفورد پالزا و هتل 
سوانستون(  و همچنین کسانی بوده اند که با آنان تماس داشتند. 

این ماموران که برای یک شرکت امنیتی کار می کنند، از طرف دولت 
استرالیا استخدام شده بودند تا از هتل های محل اسکان مسافران مبتال 
به کرونا محافظت کنند و کار های مربوط به نگهبانی را انجام دهند. 
در پی آغاز شیوع بیماری کووید۱۹مقامات استرالیا در چارچوب 
یک طرح، تمامی مسافران خارجی را که تست کرونای آنان مثبت 
شده بود با آمبوالنس به هتل های موسوم به »قرمز« منتقل کردند. 
۱۵ هتل در ملبورن برای اجرای این طرح داوطلب شده و مسافران 

خارجی مبتال را پذیرفته بودند. 
در پی افشای ماجرای رابطه جنسی نگهبانان امنیتی هتل با شماری از 

مسافران، دولت ایالتی ویکتوریا اعالم کرد که در این زمینه تحقیقات 
قضایی به عمل خواهد آورد. 

دانیل آندروز، نخست وزیر ایالت ویکتوریا با بیان اینکه دولت ۳ 
میلیون دالر برای انجام این تحقیق کنار گذاشته است، گفت: »تقریبا 
واضح است که آنچه در آنجا روی داده کامال غیرقابل قبول بوده و 

ما باید دقیقا بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.«
لیزا نویل، وزیر امور حوادث غیرمترقبه استرالیا در این باره گفت: »من 
عصبانی هستم، افراد یا شرکت ها مسئله را به اندازه کافی جدی نگرفته اند 
و حاال ما این شیوع را داریم. آن ها باعث شدند استرالیایی ها گرفتار 
شوند.« تا کنون حدود ۹ هزار نفر در استرالیا به بیماری کووید۱۹ 

مبتال شده و ۱۰۶ نفر نیز جان باخته اند. یورو نیوز

منشأ موج دوم کرونا در استرالیا مشخص شد

رابطه جنسی نگهبانان هتل با مسافران قرنطینه شده



گفت وگوی اختصاصی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با روزنامه سپید

با  درمان مجلس  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
اشاره به مشکالت اقتصادی مراکز درمانی که 
از درآمد پایین این مراکز در چند ماه گذشته 
ناشی شده، گفت: »متاسفانه شاید کمتر از 30 
درصد یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری 
برای مدیریت بیماری کرونا دستور فرمودند که 
بیشتر آن مبلغ هم باید برای وزارت بهداشت و 
درمان هزینه می شد، به این وزارتخانه پرداخت 

شده است.«
حسینعلی شهریاری در گفت وگو با روزنامه سپید، 
بر اهمیت ضمانت اجرایی مواردی که توسط 
دولت به تصویب می رسند، تاکید کرد و گفت: 
به تصویب می رسند، خوب  »این مواردی که 
هستند به شرط اینکه ضمانت اجرایی الزم را 

هم داشته باشند و به اجرا درآیند.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: »البته ما هم اعتقاد داریم که اقتصاد 
و  کسب  برای  مخصوصًا  است  مهمی  مسئله 
کارهای خرد و کوچک ولی متاسفانه بدون اینکه 
ضمانت های اجرایی را به معنی واقعی در نظر 
بگیرند، همه چیز را یک باره آزاد کردند. من 
باز هم تاکید می کنم که مصوبات، خوب بودند 

ولی ضمانت اجرایی الزم را نداشتند.«
شما  همه  بگوییم  مردم  به  »اینکه  افزود:  وی 
ماسک بزنید، خوب است ولی آیا واقعًا همه 
مردم امکان خرید ماسک ارزان قیمت را دارند 
اتفاق  این  انجام دهند؟  را  این کار  بتوانند  که 
زمانی می تواند بیفتد که دولت خودش یارانه 
دهد و خودش توزیع کننده باشد و ماسک به 
مقدار کافی در دسترس همه قرار بگیرد. ضمن 
اینکه ما می گویم همه باید در مترو و اتوبوس 
و وسایل نقلیه عمومی از ماسک استفاده کنند. 
اما واقعا چه کسی هست که جلوی کسانی که 
از ماسک استفاده نمی کنند را بگیرد؟ یا حتی 
در ادارات دولتی چه تضمینی وجود دارد که 
ماسک  از  واقعا  دولتی  ادارات  کارمندان  همه 

استفاده کنند؟«
شهریاری ضمن انتقاد از حضور پرتعداد کارکنان 
در ادارات و شرکت ها گفت: »درمورد دولت 
این همه صحبت می شود ولی در  الکترونیک 
عمل هم باید به آن توجه کنیم. شاید در بسیاری 
جاها الزم نباشد که این تعداد کارمند در محیط 
کار حاضر شوند و مسائل مورد نیاز مردم را با 

حضور در محل رفع و رجوع کنند.«
به  که  استان هایی  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
استانداران  است،  شده  داده   اختیار  استانداران 
باید در شورای تامین این مسائل را تشریح کنند 
و از قوه قضاییه و نیروهایی که باید مصوبات را 
اجرایی و عملیاتی کنند استفاده کنند در صورتی 
که ما دیدیم این اتفاق نیفتاده است و خیلی ها در 
همین مجالس عروسی و عزاداری و تجمعات 

و اماکن شلوغ گرفتار شدند. االن هم من تاکید 
می کنم اگر می خواهیم مصوبات را اجرایی کنیم 
باید ضمانت اجرایی مناسب هم برای آنها در 

نظر بگیریم.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: »شاید تفکر 
آقای رئیس جمهور از ابتدا این بود که باید یک 
همه گیری اتفاق بیفتد و ایمنی جمعی حاصل شود؛ 
ولی واقعا به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه ما تعداد 
زیادی از عزیزانمان را از دست بدهیم؟! باید با 
مدیریت صحیح و به تدریج و با ضمانت های 
اجرایی کارها را به گونه ای پیگیری می کردند که 
مرگ و میر کاهش پیدا کند و ما مشکالت امروز 

را نداشته باشیم.«
وی تاکید کرد: »رئیس جمهور باید نقطه نظرات 
کارشناسی وزارت بهداشت و خبرگان پزشکی 
را اجرایی و عملیاتی کند ولی متاسفانه گاهی 

رییس جمهور به توصیه ها توجه نمی کند.«
و  اقدامات  از  اعالم حمایت  شهریاری ضمن 
برنامه های وزارت بهداشت در مقابله با کرونا 
گفت: »ما نقطه نظرات خود را قبال هم اعالم 
کرده ایم. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای 
حفظ سالمت جامعه کامال با وزارت بهداشت 
همراه است. چرا که بر اساس اسناد باالدستی 
و قوانین برنامه، ما وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و در راس آن وزیر بهداشت را 
متولی سالمت کشور می دانیم و به همین دلیل 
کمیسیون بهداشت مجلس حمایت جدی خود 
همچنین  و  بهداشت  وزارت  برنامه های  از  را 
از  زیادی  تعداد  متاسفانه  که  مدافعان سالمت 
از دست  را  کرونا جان خود  با  درمبارزه  آنها 

داده اند، اعالم می کند.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
و نماینده مردم این شهر در مجلس یازدهم، ضمن 
گرامیداشت یاد شهدای مدافع سالمت گفت: 
»تعداد زیادی از مدافعان سالمت در مبارزه با 
کرونا به درجه رفیع شهادت نائل شده اند. لذا 
ما باید با تمام توان از متخصصین، کارشناسان، 
پرستاران، بهیاران، بهورزان، رانندگان آمبوالنس 
و همه نیروهای پرتالشی که مجموعه خبرگان 
بهداشتی و درمانی یک کشور هستند، حمایت 
کنیم.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به مشکالت اقتصادی مراکز درمانی که 
از درآمد پایین این مراکز در چند ماه گذشته 
ناشی شده، گفت: »متاسفانه شاید کمتر از 30 
درصد یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری 
برای مدیریت بیماری کرونا دستور فرمودند که 
بیشتر آن مبلغ هم باید برای وزارت بهداشت و 
درمان هزینه می شد، به این وزارتخانه پرداخت 
و  پرستاران  و  پزشکان  به هرحال  است.  شده 
مجموعه نیروهایی که در بیمارستان ها مشغول 
خدمت رسانی هستند، خسته و فرسوده شده اند و 
پرداخت این مبالغ می تواند بخشی از مشکالت 
رهبری  معظم  مقام  کند.  حل  را  بیمارستان ها 
هم این مبلغ را بیشتر برای کمک به این قشر 
که واقعًا جانشان را برای خدمت به هموطنان 
شان کف دستشان گذاشته اند، درنظر گرفتند و 
لذا ما از دولت انتظار داریم که این منابع مالی 
را در اختیار بگذارد که بیمارستان ها هم بتوانند 
مطالبات کادر درمان را به موقع پرداخت کنند 

و انگیزه ها واقعًا از بین نرود.«
این  از  دیگری  در بخش  حسینعلی شهریاری 
گفت وگو، خطاب به مردم گفت: »البته ما یک 
درست  داریم.  خوبمان  مردم  از  هم  انتظاری 

است که ما دائم می گوییم دولت و مسئوالن باید
چنین کنند و چنان کنند ولی از ملت بزرگوارمان 
هم تقاضا داریم که همانطور که در شروع بیماری 
از آنها خواسته شد و همراهی کردند و همانطور 
که در روز ۱3 فروردین آگاهانه در خانه ماندند 
و کاری کردند که واقعًا در تاریخ ایران چه قبل 
از اسالم و چه بعد از اسالم بی نظیر بود، این 
امروز  ما  البته  کنند.  به توصیه ها عمل  بار هم 
که  مواردی  ولی  بنشینند  خانه  در  نمی گوییم 
جامعه پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا به 
آنها توصیه می کند را عملیاتی کنند که هم جان 
خودشان و هم دیگر هموطنانمان حفظ شود و 
انشاهلل با موفقیت از این مقطع زمانی عبور کنیم.«
دبیرکل مجمع خیرین سالمت  در ادامه به نقش 
خیرین در مقابله با کرونا هم اشاره کرد و گفت: 
»خیرین کشور تا به حال نزدیک به ۲۵0 میلیارد 
تومان کمک کرده اند و این کمک ها در مناطق 
نقدی  کمک های  شامل  و  دارد  ادامه  مختلف 
مواد  پزشکی،  تجهیزات  مانند  غیرنقدی  و 
ضدعفونی، ماسک و دیگر اقالم مورد نیاز می شود. 
کمک های  به  محدود  فقط  کمک ها  این  البته 
مجمع خیرین سالمت نمی شود و همه خیرین 
از جای جای کشور آنچه بتوانند کمک می  کنند. 
بسیاری در قالب همان کمک های مومنانه ای که 
مقام معظم رهبری هم مطرح فرمودند، کارهای 
زیادی انجام داده اند. یا در قالب این پویش های 
مردمی و اطالع رسانی، کارهای زیادی توسط 
مجامع خیرین در اقصی نقاط کشور انجام شده 
جهادگران،  از  باید  واقعا  راستا  این  در  است. 
و  سپاه  در  عزیزانمان  بسیجیان،  روحانیت، 
و  آمدند  کار  پای  توانشان  تمام  با  که  ارتش 
کمک کردند و همچنین عزیزانمان در وزارت 

بهداشت، تشکر کرد.«
شهریاری در بخش پایانی این مصاحبه ضمن 
تشکر از حمایت های رهبر معظم انقالب، اظهار 
داشت: »من اگر بخواهم بگویم که چه کسی 
در مسیر مبارزه با کرونا بیشترین حمایت را از 
حوزه سالمت انجام داد، در راس همه، مقام معظم 
رهبری را می دانم و باوجود همه فشارهایی که 
بر دوش مسئولین در حوزه سالمت وجود دارد 
اگر حمایت های حضرت آقا از حوزه سالمت و 
از وزیر بهداشت و درمان نبود واقعًا وضعیت ما 
امروز این نبود. حتی این توصیه که همه ماسک 
بزنند را مقام معظم رهبری مطرح کردند و فرمودند 
مسئولین باید اول خودشان استفاده کنند تا مردم 
هم این کار را ادامه دهند. درواقع شروع پویش 
ماسک برای همه، از توصیه و فرمایشات حضرت 
آقا بود. ایشان با قدرت پشت ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و مسئولین حوزه سالمت ایستاده اند و 
هدایت و راهنمایی می کنند و دستور فرموده اند 

که حمایت های مالی هم انجام شود.«

فقط %30 
کمتر از 30 درصد یک میلیارد یوروی دستور مقام معظم رهبری 

برای مدیریت بیماری کرونا پرداخت شده است

شماره ۱69۵ ۲۲11 تیـر ۱399



هشدار رئیس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر تهران:

رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 
کرونا در کالنشهر تهران ضمن تحلیل و بررسی 
مدیریت بحران کرونا در کشور با اشاره به برخی 
نواقص قانون گذاری و علمی در این زمینه، اظهار 
کرد: »سیاست آزمون و خطا در بحران هایی همچون 
بحران کرونا کارساز و پاسخگو نیست و هشدار 
می دهم که اگر از این به بعد درست برنامه ریزی 
نشود و مردم نیز همکاری نکنند، خطر بروز مرگ 

و میرهای بسیار باال وجود دارد.«
به گزارش سپید، حسین قناعتی درگفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه تجربیات حاصل از مدیریت 
بحران در زمان شیوع بیماری کرونا در اتاق فکر 
ستاد کرونای استان تهران جمع آوری شده و به 
زودی در قالب کتاب منتشر می شود، اظهار کرد: 
»هر عملیات و برنامه ای باید از یک پشتوانه علمی 
قوی و مجموعه فکر و برنامه ریزی جامع  برخوردار 
باشد و از آنجاکه پاندمی کرونا یک غافلگیری 
جهانی است، مدیریت و مواجهه صحیح با آن 
نیازمند عزم جدی و دقت درگردآوری اطالعات 
صحیح، سازماندهی و تدوین آنها جهت بکارگیری 
ابعاد مختلف از جمله عملیات مدیریتی و  در 
آگاه سازی مردم و مسئولین برای برنامه ریزی و 

اتخاذ تصمیمات درست است.«
 وی با بیان اینکه اتاق فکر ستاد کرونای تهران از 
ابتدای شیوع بیماری نسبت به جمع آوری، رصد و 
بررسی اطالعات جهانی پاندمی کرونا اقدام کرد، 
گفت: »همزمان طرح ها و پروژه های متعددی در 
داخل کشور تدوین شد به گونه ای که هم اکنون 
بیش از ۲۵۰۰ طرح و پروژه مرتبط با کرونا در 
حال انجام بوده  و ۲۰۰ مقاله نیز نگاشته شده 
است.  در سطح دنیا نیز تا کنون بیش از ۱۰ هزار 

مقاله مرتبط با کرونا منتشر شده است.« 
وی با بیان اینکه در اتاق فکر کرونا از همکاری 
و دانش اساتید در ابعاد مختلف همه گیری کرونا 
استفاده شد، خاطرنشان کرد: »از اساتید همکار 
در اتاق فکر کرونا خواسته شد که ضمن بررسی 
ابعاد مختلف موضوع به صورت جامع بر روی 
این مباحث کار کرده و چکیده این اطالعات را 
در قالب مقاله تهیه کنند تا در نهایت به عنوان 
کتابی جامع با محوریت مدیریت بحران کرونا 

منتشر  شود.«
قناعتی در ادامه با اشاره به برخی نکات منتج شده 
از تحلیل و بررسی مدیریت بحران کرونا در کشور 
با اشاره به وجود برخی نواقص قانون گذاری و 
علمی در این زمینه، اظهار کرد: »به عنوان نمونه  
یکی از اساتید مطرح مغز و اعصاب به عنوان 
همکار اتاق فکر کرونا،   مطالعاتی در زمینه اثرات 
و تبعات اقتصادی کرونا داشته و پیشنهادات خوبی 
به عنوان ملزومات حرکت در بحران جمع آوری 
کرده که به صورت پیشنهادات قانونی به مسئولین 

زیربط ارایه شده است.«
وی ادامه داد: »برخی از این مطالعات، ضمن مشهود 
ساختن نواقص سازمان بحران، نشان داد که سازمان 

بحران برای ارایه عملکرد مطلوب نیازمند چه 
تغییرات و اصالحاتی است.«

این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه 
ساختار نظام سالمت بر نحوه مدیریت بحران 
اثرگذار است، گفت: »یکی از مهمترین عوامل 
تاثیرگذار طی ماه های اول شیوع بیماری، ایثار 
و ازخودگذشتگی کادر سالمت بود که صادقانه 
به ارایه خدمت پرداخته و فداکاری و جانفشانی 
کردند، به عبارتی موفقیت های اولیه بحران را مدیون 
حمایت مردم و  فداکاری های کادر درمان هستیم.«
رییس اتاق فکر کرونای تهران اشکاالت و نواقص 
فعلی در مدیریت بحران کرونا را نتیجه برخی 
سوءتدبیرها دانست و گفت: »سیاست آزمون و 
خطا در بحران هایی همچون بحران کرونا کارساز 
و پاسخگو نیست و هشدار می دهم  که اگر از 
این به بعد درست برنامه ریزی نشود و مردم نیز 
همکاری نکنند، خطر بروز مرگ و میرهای بسیار 
باال وجود دارد. به عبارت دیگر اگر تصمیمات 
صحیح و به موقع اتخاذ نشود، ممکن است بیش 
از ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در ایران به خاطر کرونا جان 

خود را از دست بدهند.«
وی با بیان اینکه تمام مباحث جمع آوری دراین 
کتاب که حاصل تجارب مدیریت بحران کروناست 
در قالب پیشنهاداتی به مسئولین و ارگان های مرتبط 
ارایه شده است، گفت:  »تیم علمی و اتاق فکر ستاد 
کرونای تهران مرتبا مشاوره های الزم را به مجلس 
شورای اسالمی، ستاد ملی کرونا، وزارت بهداشت، 
فرهنگستان علوم پزشکی و سایر ارگان های مرتبط  

ارائه می کند.«
قناعتی با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست های 
صحیح برای تعدیل و اصالح شرایط فعلی، ضمن 
اشاره به برخی نکات مهم و راهبردهای منتج شده 

از این تجارب، اظهار کرد: »مدیریت بحران و ارکان 
اصلی آن یعنی نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیزات 
و زمان توسط اتاق فکر ستاد کرونا تحلیل شده 
و بر اساس این تحلیل بر مساله »زمان« به عنوان 
یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در عملکرد 
مدیریت بحران تاکید شد. با این حال متاسفانه در 
کشور ما و برخی کشورهای مشابه آنگونه که باید 

به شاخص »زمان« توجه نمی شود.«
با بیان اینکه به عنوان نمونه عدم تصمیم  وی 
گیری به موقع و واکنش سریع کاپیتان کشتی و 
یا خلبان هواپیما در زمان های بحرانی منجر به 
بروز فاجعه های بزرگ انسانی می شود، گفت: 
به  باید  که  آن گونه  کرونا  بحران  در  »متاسفانه 
فاکتور زمان توجه نکردیم  و با تاخیر زمانی در 
شروع قرنطینه، حداقل ۳ تا ۴ هفته زمان طالیی 

را از دست دادیم.«
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با تاکید 
بر اینکه کرونا دارو و واکسن خاصی ندارد، عنوان 
کرد: »طی بحران کرونا برخی تصمیمات اشتباه 
دارویی و  پروتکل های  با  رابطه  در  نواقصی  و 
درمانی رخ داد که تبعات ناشی از این اشتباهات 
گاها جبران ناپذیر است. به عنوان نمونه یکی از 
این اشتباهات منجر به این شد که امروز داروی 
»رمدسیویر« تا ۱۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد 
قیمت گذاری شده، در حالیکه حتی نحوه ورود 
آن به کشور و عرضه در بازار آزاد محل شک و 

تردید است.«
رییس اتاق فکر کرونای استان تهران با بیان اینکه 
داروی رمدسیویر موجود در بازار آزاد عمدتا قالبی 
است، گفت: »یکی از سیاست های اصلی مسئولین 
در شرایط کنونی جلوگیری از توزیع قاچاق دارو 
برای  تعیین اشد مجازات  قانونی و  و برخورد 

افراد داروی  این  قاچاقچیان داروست،   چراکه 
قالبی را به جای رمدسیویر وارد بازار کرده و تا 
۱۰۰ میلیون تومان نیز به فروش می رسانند، این 
افراد علنا با جان مردم بازی می کنند و جرمشان 

اعدام است.«
وی همچنین با تاکید بر موضوعات پیچیده مرتبط با 
واکسن کرونا، اظهار کرد: »بر اساس اطالعات، ایمنی 
حاصل شده از تولید آنتی بادی کرونا ظرف مدت 
کوتاهی از بین می رود و درصد آنتی بادی IgG در 
بدن بیمار کاهش پیدا می کند. بنابراین باید بررسی 
شود که آیا واکسن تولیدی می تواند ایمنی الزم را 
ایجاد کند یا خیر؟ این ها مباحثی است که می تواند 
در پروتکل های درمانی و سیاستگذاری های آینده 

هر کشور تاثیرگذار باشد.«
به گفته قناعتی، همچنین  بحث استفاده از سی 
تی اسکن و تست های آزمایشگاهی نیز باید با 
دقت و حساب و کتاب دقیق تری دنبال شود، 
در این راستا برخی اقدامات بی دلیل انجام شد؛ 
به عنوان نمونه مساله تب سنج ها موضوع قابل 
توجهی است که اگرچه اثربخشی آن هنوز مبهم 
است اما سرمایه گذاری های زیادی  برای آن شده، 
سوالی که مطرح می شود این است که آیا ضرورت 
این سرمایه گذاری ها و هزینه ها سنجیده و بررسی 

می شود؟ 
رییس اتاق فکر کرونا با تاکید بر ضرورت توجه و 
سرمایه گذاری بیشتر بر روی IT و فضای مجازی، 
گفت: »تجارب این مدت نشان داد که توسعه و 
ارتقای IT و سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه 
برای ارتقای عملکرد درمان، اقتصاد، آموزش و 
فعالیت های نظارتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

است.«
ادامه در صفحه 13 

خطرمرگ و میر بسیار باال
سیاست آزمون و خطا درباره کرونا کارساز نیست
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 ادامه از صفحه 12 
وی موفقیت های حاصل شده در مدیریت بحران 
کرونا را مدیون نظام شبکه و ارجاع، فداکاری و 
خدمات صادقانه کادر درمان و همچنین هماهنگی 
نیروهای داوطلب در غربالگری و تیماریابی عنوان 
کرد و گفت: »بااین حال امروز بیش از هر زمانی 
ضرورت اعمال تغییر و اصالحات در چارت 
مدیریتی و سازمانی بحران کرونا محسوس است.«
قناعتی همچنین بر»صرفه جویی« به عنوان یک 
فاکتور مهم در مدیرت بحران کرونا تاکید کرد 
و گفت: »هم از لحاظ شخصی و هم به لحاظ 
کشوری باید به مساله صرفه جویی توجه کنیم، 
چراکه آینده این بحران مشخص و قابل پیش بینی 
نیست وهمه باید در هزینه کرد سرمایه های فعلی 
دقت کنند تا بتوان از این طریق دوام و تاب آوری 

بیشتری در سطح جامعه ایجاد کرد.«
اشتباه  به  برخی  روزها  این  اینکه  بیان  با  وی 
از رخداد موج دوم کرونا خبر می دهند، گفت: 
»این در حالیست که هنوز موج اول تمام نشده 
و این فرود و نشیب ها در آمار ابتال همگی از 
تواترهای موج  اول کروناست. موج دوم کرونا 
در پاییز می آید و ممکن است بسیار کشنده تر 
باشد، بنابراین همگی باید برای مدیریت بهینه 

این شرایط آماده باشیم.«

توجه به فرسودگی و عدم تاب آوری 
کادر درمان ضرورتی اجتناب ناپذیر

قناعتی موضوع مهم بعدی در بررسی ابعاد مختلف 
مدیریت بحران کرونا را خستگی و فرسودگی 
کادر درمان عنوان کرد و گفت: »کادر درمان و 
سایر ارکان نظام سالمت طی ۴ ماه گذشته با تمام 
توان وضعیت بیماران سخت کرونایی را مدیریت 
کرده اند و امروز بسیار خسته و فرسوده هستند، لذا 
عدم توجه به این مساله و عدم برنامه ریزی برای 
کنترل روند ابتالی بیماران کرونایی می تواند نظام 
سالمت و پاسخگویی درمانی وزارت بهداشت 

را با چالشی جدی روبرو کند.« وی تاکید کرد: 
»مدیریت و کنترل این شرایط مستلزم همکاری 
همه ارکان جامعه جهت کاهش میزان ابتال و ایجاد 
فرصتی برای احیا، بازسازی و تجدید قوای کادر 
درمان است تا بتوانند با شرایط بهتری بیماری و 

اپیدمی کرونا را مدیریت کنند.«
قناعتی با تاکید بر اینکه کادر درمان امروز وضعیت 
خوبی ندارد، گفت: »ابتالی باالی کادر درمان و 
نیروهای خدماتی، بیمارستان ها را با کمبود نیرو 
مواجه کرده و همین مساله منجر به تعطیلی بخش ها 
و اتاق های عمل در بیمارستان ها شده، به گونه ای 
که این وضعیت مشابه در بسیاری از بیمارستان ها 

مشاهده می شود.«
به گفته وی، تعدیل و اصالح این وضعیت نیازمند 
اتخاذ تصمیمات و واکنش سریع تر مسئوالن و 
همکاری و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم است. بنابراین هم مسئولین و هم مردم باید 

این مسئله را جدی بگیرند. 

»کرونا« جدی است،  آن را شوخی نگیریم
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با 
تاکید بر اینکه کرونا تا مدتها با ما خواهد بود و 
باید زندگی خود را با آن تطبیق دهیم، گفت: »کرونا 
جدی است و نباید آن را شوخی بگیریم، کرونا 
کشنده است و می تواند انسان ها را خیلی سریع  از 
بین ببرد، بنابراین باید بیش از پیش آن را جدی 
گرفته بگیریم و برای این مساله برنامه ریزی کنیم.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر ۳ راهبرد 
اصلی پیشگیری از کرونا یعنی شست وشوی مرتب 
دست ، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری  
فیزیکی، اظهار کرد: »با رعایت این اصول  می توان 
میزان مرگ و میر و ابتال را به شدت کاهش داد، 
اهمیت این مساله تا جاییست که اگر ۲ فرد مبتال 
و غیرمبتال  به هم برسند، در صورت نبود ماسک 
احتمال انتقال بیماری ۷۰ درصد و در صورت 

استفاده از ماسک ۱.۵درصد خواهد بود.«
قناعتی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی و آگاهسازی 

و  بهداشتی  اصول  رعایت  ارتقای  جهت  مردم 
پروتکل ها گفت: »یکی از راهبردهایی که می تواند 
از سوی مسئولین دنبال شود توزیع ماسک رایگان در 
بین مردم است، چراکه هزینه این مساله بسیار کمتر 

از درمان و بستری مبتالیان خواهد بود.«
وی همچنین با اشاره به سایر اقدامات اتاق فکر 
کرونا در راستای بررسی علمی و فنی ابعاد مختلف 
کرونا، به تولید ۶۰ برنامه علمی پزشکی تحت عنوان 
»کشیک سالمت« در شبکه سالمت صدا و سیما اشاره 
کرد و گفت: »طی این برنامه ابعاد مختلف اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، روانی، درمانی و دیگر مسایل 
مختلف این همه گیری جهانی بررسی و بر پیگیری 

ابعاد و ارایه آموزش های مرتبط با آن تاکید شد.«
قناعتی همچنین با اشاره به بررسی و تحلیل نقاط 
قوت و ضعف مدیریت بحران کرونا در اتاق فکر 
ستاد مقابله با کرونای استان تهران، عنوان کرد: »در 
مجموع جامعه ما نمره خوبی گرفته، چراکه نقاط 
قوت نسبت به نقاط ضعف باالتر بوده و نکته 
مثبت مساله این است که این نقطه ضعف ها نیز 

قابل اصالح است.«
به گفته وی، فداکاری و خدمات صادقانه کادر 
درمان و همچنین همکاری و هماهنگی مردم در 
روزهای اول شیوع بیماری از مهمترین نقاط قوت 
بحران کروناست که البته همکاری و مشارکت مردم 
در رعایت اصول بهداشتی و پروتکل ها طی چند 
ماه اخیر کاهش پیدا کرده که باید همچون گذشته 

جدی گرفته شود. 
رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 
کرونا در کالنشهر تهران  در خاتمه با بیان اینکه در 
سطح کالن و در رابطه با برخی تصمیم گیری ها نیز 
ناهماهنگی ها وسوء مدیریت ها وجود داشته که قابل 
انکار نیست و باید نسبت به اصالح آن اقدام شود، 
تاکید کرد: »راهکار اصلی برای مدیریت مطلوبتر 
بحران کرونا و خروج از شرایط کنونی، ورود نظام 
بصورت مقتدرانه برای حل مساله حتی با اقتدار 

نظامی است.«
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  امین جاللوند
بسیاری از دستیاران تخصصی رشته های مختلف با 
دل و جان در حال خدمت به بیماران مبتال به کرونا 
هستند. برخی از آنها نیز در همین چند ماه اخیر، شاهد 
شهید شدن برخی از همکاران خود بوده اند. خیلی 
از دستیاران در شرایط سخت کاری به ارائه خدمت 
به بیماران مشغول هستند و خطر ابتال به کرونا نیز 

آنها را تهدید می کند.
حجم کاری برخی از دستیاران تخصصی در دوران 
کرونا، بیشتر از قبل شده که همین موضوع موجب 
شده است نتواند با وقت و تمرکز کافی به مرور دروس 
خود بپردازند. مجموع این شرایط موجب شد که 
جمعی از دستیاران تخصصی رشته های مختلف در 
نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، خواستار لغو آزمون 
گواهینامه دستیاری شوند. آنها می گویند در صورتی که 
زودتر فارغ التحصیل شوند و دغدغه آزمون گواهینامه 
را نداشته باشند، نقش موثرتری در مهار کرونا و 

خدمت به بیماران ایفا خوهند کرد.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که با این خواسته دستیاران کامال مخالف است، 
زیرا این کار به ضرر کیفیت آموزشی تمام خواهد 
شد. این وزارتخانه تاکید کرده است که فقط چند 
رشته تخصصی درگیر درمان کرونا هستند و بنابراین 
لغو آزمون گواهینامه برای همه دستیاران تخصصی 

رشته های مختلف، منطقی نیست.
آزمون گواهینامه دستیاری در سال آخر تحصیل دوره 
رزیدنتی برگزار می شود و یکی از مهم ترین آزمون ها 
برای تشخیص سطح علمی دستیاران است. حذف یا 
برگزاری این آزمون، حاال به یکی از مباحث داغ در 
بین دستیاران تخصصی تبدیل شده است که البته تا 
اینجای کار، استدالل این گروه از دستیاران نتوانسته 

است وزارت بهداشت را متقاعد کند.

نامه جمعی از دستیاران تخصصی، 
خطاب به وزیر بهداشت

جمعی از دستیاران تخصصی سراسر کشور در نامه ای 
خطاب به وزیر بهداشت، درخواست کردند که آزمون 
گواهینامه دستیاران سال آخر تخصص پزشکی، حذف 
شود. در متن این نامه آمده است: »از ابتدای شروع 
همه گیری ویروس کرونا در کشور، دستیاران کلیه 
رشته ها در تمامی سطوح، تمامی وقت خود را جهت 
درمان هموطنان عزیز گذاشته اند. با این وجود و با 
توجه به اینکه زمان قطعی رفع این مشکل هنوز 
مشخص نیست و شاهد پیک مجدد بیماری در روزهای 
اخیر هستیم و همچنین شرایط دانشگاه های مختلف، 
رشته های مختلف و حتی بیمارستان های یک دانشگاه 
در مورد بهره گیری از توان دستیاران متفاوت است، 
در این شرایط بیان شده که آزمون گواهینامه دستیاران 
سال آخر برای اولین بار به صورت مشترک با آزمون 
دانشنامه تخصصی در شهریور ماه سال جاری برگزار 
می شود. این در حالی است که تمرکز و جمع بندی طب 
تخصصی نیاز به آرامش روحی و جسمی دارد، امری 

که در حال حاضر با توجه به شرایط کاری موجود، از 
دست دادن تعدادی از عزیزان و همکاران گرامی مان 
و همچنین ابتال بسیاری از دستیاران و بستگان شان به 
کووید ۱۹ شرایط را برای دستیاران سال آخر بسیار 
دشوار کرده است. از طرفی برگزاری یک آزمون به 
عنوان گواهینامه و دانشنامه ، آزمونی برای دارا بودن 
حداقل ها در مقابل داشتن کیفیت حداکثری با در 
نظر گرفتن دو سطح قبولی است. همچنین نگرانی 
طراحی سواالت بر اساس سطح دانشنامه  آزمون کیفیت 
سنجی نیز وجود دارد. شرکت در آزمونی جامع به 
صورت الکترونیکی که با شرایط برگزاری آن آشنا 
نیستند و برای اولین بار در حال تجربه آن هستند، در 
نهایت مردودی تعدادی از دستیاران زحمتکش در این 
عرصه جهادی را به همراه خواهد داشت و این خود 
سبب استرس دوچندان در شرایط فعلی خواهد بود.
لذا ما دستیاران سال آخر کل کشور خواستار تجدیدنظر 
در اخذ آزمون گواهینامه کشوری و حذف آن و برگزاری 
آزمون بورد در تاریخ اعالم شده هستیم و یا اتخاذ 
تصمیمی همانند تصمیمی که در خصوص برگزاری 

آزمون ارتقای سالیانه دستیاران گرفته شده است.
الزم به ذکر است در صورت محقق شدن این رویه، 
فارغ التحصیالن در شرایط بحران کنونی جامعه چندین 
ماه زودتر از هر سال می توانند در خدمت سیستم 

درمان وزارت بهداشت باشند.«

مخالفت وزارت بهداشت با حذف 
آزمون گواهینامه دستیاری

در حالی که جمعی از دستیاران سال آخر در نامه ای 

به وزارت بهداشت، درخواست کرده اند که آزمون 
گواهینامه پایان دوره دستیاری حذف شود، اما وزارت 
بهداشت اعالم کرده است که به دالیل علمی و برای 
حفظ کیفیت آموزشی، چنین درخواستی را عملی 

نخواهد کرد.
اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی وزارت بهداشت ضمن مخالفت با این 
پیشنهاد دستیاران تخصصی، تاکید کرده است: »باید 
توجه داشت که ما می خواهیم صالحیت فردی را 
که به عنوان متخصص می خواهد در آزمون شرکت 

کند را ارزیابی کنیم و تنها آزمون که در پایان دوره 
انجام می گیرد، آزمون گواهینامه است.« 

او با بیان اینکه تمام رشته های مختلف درگیر بیماری 
کرونا نبودند و تنها سه الی چهار رشته درگیر این 
بیماری بوده اند، به فارس یادآور شده است: »حذف 
این آزمون منطقی نیست. به دلیل اینکه طی سال های 
بعد این برداشت در ذهن دانشجویان ایجاد می شود که 
عده ای بدون گذارندن این آزمون مدرک گرفته اند. از 
سوی دیگر تعدادی از افرادی که در آزمون شرکت 
می کنند توانایی اینکه نمره حد نصاب را بیاورند 
نخواهند داشت. این آزمون صالحیت علمی افراد 
را مورد سنجش قرار خواهد داد تا بتوانند به عنوان 
متخصص در کشور کار کنند یا در رشته های فوق 
تخصصی ادامه تحصیل دهند و فارغ التحصیل شوند. 
بنابراین حذف این آزمون به هیچ وجه منطقی نیست.«
او توضیح داده که ممکن است برای زمان برگزاری 
این آزمون در ستاد، تصمیم گیری هایی صورت گیرد، 
اما هرگونه تصمیم در این رابطه بر عهده ستاد ملی 

مقابله با کرونا خواهد بود.

حذف آزمون گواهینامه دستیاری، 
آسیب زننده است

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی نیز با حذف آزمون 
گواهینامه دستیاران تخصصی، مخالف هستند و تاکید 
دارند که این اتفاق حتی به ضرر خود دستیاران هم 
تمام می شود. به اعتقاد آنها این اتفاق می تواند بر 
سطح علمی دستیاران تخصصی، تاثیر منفی بگذارد.

ادامه در صفحه 15 

حذف یا برگزاری آزمون گواهینامه دستیاری؛ کدامیک مصلحت است؟
در حالی که جمعی از دستیاران تخصصی خواستار لغو آزمون گواهینامه دستیاری شده اند، اما وزارت 

بهداشت و برخی از نمایندگان جامعه پزشکی با این درخواست مخالفت کرده اند

ایدنی: باید توجه داشت که 
با برگزاری آزمون گواهینامه 

دستیاری، ما می خواهیم 
صالحیت فردی را که می خواهد 

به عنوان متخصص در آزمون 
شرکت کند را ارزیابی کنیم 

و تنها آزمون که در پایان این 
دوره انجام می گیرد، آزمون 
گواهینامه است. حذف این 

آزمون منطقی نیست. به دلیل 
اینکه طی سال های بعد این 

برداشت در ذهن دانشجویان 
ایجاد می شود که عده ای بدون 

گذارندن این آزمون، مدرک 
گرفته اند
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 ادامه از صفحه 14 
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی 
کشور از جمله همین افراد است که اعتقاد دارد لغو 
آزمون گواهینامه دستیاری در شرایط فعلی، به هیچ 

وجه منطقی و علمی نیست. 
او در گفتگو با سپید تاکید می کند: »برگزاری آزمون 
گواهینامه دستیاری به دالیل مختلف الزم است، زیرا 
به هر حال جمع بندی علمی در سال آخر تحصیل 
دستیاران اتفاق می افتد. البته شکی نیست که در دوران 
کرونا، آزمون دادن و فعالیت همزمان در مراکز درمانی 
برای برخی دستیاران تخصصی با قدری دشواری 
همراه است، ولی باید در نظر داشت که این آزمون 
روی رشد علمی خود رزیدنت ها بسیار اثرگذار است.«

او یادآور می شود: »به هر حال هر پزشکی که به عنوان 
متخصص وارد حیطه درمانی می شود، الزم است که 
یک حداقل های علمی را گذرانده باشد. بنابراین حتی 
اگر آزمون گواهینامه دستیاری هم برداشته شود، باید 
فکر راه حل استاندارد دیگری برای سنجش علمی 
دستیاران باشیم. یعنی در آن صورت باید روش های 
جایگزینی وجود داشته باشد. به هر حال دانشجویی 
که دوره دستیاری تخصصی را می گذارند، باید یک 

ارزشیابی درستی از سطح علمی او وجود داشته باشد 
تا بتواند وارد بازار کار شود. باید مشخص شود آن 
دستیار، مهارت های علمی الزم را کسب کرده است 
یا خیر. در نتیجه تا وقتی که این روش جایگزین 
مورد بررسی علمی قرار نگیرد، حذف کردن آزمون 

گواهینامه دستیاری، آسیب زننده است.«
اسپید با اشاره به اینکه باید روش جایگزین آزمون 
گواهینامه دستیاری هم استاندارد باشد، خاطرنشان 
می کند: »اگر هم قرار بر حذف آزمون گواهینامه دوره 
دستیاری باشد، باید در ابتدا استانداردهای علمی یک 
روش جایگزین، تعریف شود. تازه در آن شرایط باید 
بررسی کرد که آیا اگر آزمون گواهینامه دستیاری را 
برداریم به مصلحت نظام سالمت است یا اینکه از آن 
روش جایگزین استفاده کنیم. بنابراین تا زمانی که آن 
روش جایگزین مستدل، منطقی و امتحان پس داده 
وجود نداشته باشد، حذف آزمون گواهینامه دستیاری 
نمی تواند به نفع مردم، جامعه پزشکی و نظام سالمت 
باشد.« او خاطرنشان می کند: »البته شاید بتوان زمان 
برگزاری این آزمون را به تاخیر انداخت یا آزمون را با 
شیوه دیگری برگزار کرد، اما حذف آزمون گواهینامه 
دستیاری به هیچ وجه منطقی و علمی نیست. ضمن 
اینکه باید در نظر داشت که همه دستیاران رشته های 

تخصصی نیز درگیر درمان بیماری کرونا نیستند و 
این نکته فنی باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.«

نباید از کیفیت آموزش پزشکی، کوتاه آمد
در شرایطی که برخی از دستیاران تخصصی خواستار 
حذف آزمون گواهینامه دستیاری هستند، برخی از 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که حذف این 
آزمون، ضربه سنگینی به کیفیت آموزش پزشکی 
وارد می کند. آنها می گویند آزمونی که از دستیاران 
سال آخر در ایران گرفته می شود، بسیار ساده تر از 
آزمون مشابهی است که از دستیاران سال آخر در 

کشورهای توسعه یافته گرفته می شود.
یک عضو هیات بورد آموزش پزشکی وزارت بهداشت 
که مایل نیست نامش در گزارش ذکر شود، به سپید 
توضیح می دهد: »اینگونه درخواست ها خطرناک است 
و نباید از کیفیت آموزش پزشکی کوتاه آمد. البته باید 

آزمون های پزشکی با شرایط کرونا تطبیق داده شود، 
اما نمی توان بدون هیچ آزمونی که صالحیت آنها را 

تایید کند، متخصص تحویل جامعه دهیم.«
او یادآور می شود: »کشورهای دیگر هم آزمون بورد 
و ارتقا دارند. اتفاقا شرایط این آزمون ها در کشورهای 
توسعه یافته، بسیار سخت تر از شرایط ماست. مثال 
انجمن نوروسرجری )جراحی مغز و اعصاب( در 
آمریکا می گوید یک دستیار تازه فارغ التحصیل شده، 
ابتدا باید در طی پنج سال، ۱50 بیمار را جراحی کرده 

باشد. سپس اعضای هیات بورد، آن جراحی ها را آنالیز 
می کنند و بعد از ارزیابی به این نتیجه می رسند که 
آیا پزشک به این توانایی رسیده است که خودش به 

طور مستقل کار کند یا خیر.«
او تاکید می کند: »آزمون گواهینامه دستیاری در ایران 
یک آزمون نظری و دانشی به حساب می آید و آزمونی 
بر پایه دانش عملی نیست. در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته از دستیار تخصصی می خواهند که عالوه 
بر دانش، عملکردش را هم اثبات کند. یعنی آزمون 
آنها همزمان به شکل تئوری و عملی است و قطعا از 
آزمون ما سخت تر است. با توجه به تمام این موارد، 
نباید تحت هیچ شرایطی آزمون گواهینامه دستیاری 

در ایران، حذف شود.«

جزئیات آزمون گواهینامه دستیاری تخصصی
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، آزمون دانشنامه 
بالینی پزشکی در  )بورد( و گواهینامه تخصصی 
روزهای 26، 2۷ و 2۸ شهریورماه ۹۹ به صورت 
الکترونیک و همزمان برگزار می شود. همچنین آزمون 
دانشنامه )بورد( فوق تخصصی بالینی پزشکی در 2۹ 
شهریورماه ۹۹ به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد. 
آزمون دانشنامه )بورد( تخصصی بالینی دندانپزشکی 

نیز در 2۱ مهرماه ۹۹ برگزار می شود.
شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی داوطلبان منوط 
به کسب حداقل نمره ارزیابی درون بخشی جهت 
معرفی به آزمون گواهینامه است. تمامی دستیارانی 
که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می کنند، 

باید دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون 
گواهینامه تخصصی انجام داده باشند.

به  الکترونیک  ترجیحا  و  مستند  لوگ بوک  ارائه 
عنوان شرط معرفی به آزمون گواهینامه در تمامی 
رشته های تخصصی بالینی الزامی است. همچنین تمامی 
دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون گواهینامه 
تخصصی شرکت می کنند، باید باقیمانده دوره تحصیلی 
خود را در مراکز آموزش مربوطه بگذرانند و گواهی 
الزم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند.
آزمون کتبی سالیانه ارتقا - گواهینامه تخصصی در 
کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه واحد 
با ۱50 سوال است. نمره آزمون کتبی ارتقا سالیانه 
دستیاران در کلیه رشته های تخصصی باید بر مبنای 
۹0 نمره محاسبه شود. با منظور کردن نمرات کسب 
شده دستیاران در آزمون های کتبی دوره ای )بر مبنای 
60 نمره( در نهایت باید نمره آزمون کتبی بر مبنای 

۱50 نمره اعالم شود.
دستیاران  تخصصی  گواهینامه  کتبی  آزمون  نمره 
رشته های تخصصی بر مبنای ۱50 نمره محاسبه 
می شود. دستیاران دوره چهار ساله رشته تخصصی 
پرتودرمانی، در صورت تمایل پس از طی دوره های 
تکمیلی یکساله داخلی و قبولی در امتحان ارتقا ۱ 
به 2 رشته تخصصی بیماری های داخلی به عنوان 
دانش آموخته رشته تخصصی رادیوآنکولوژی شناخته 
می شوند. با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره 
منتخب شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ ۹ 
آذر ۱3۸۱ زمان آزمون جهت دستیاران جانباز رشته های 
تخصصی بالینی پزشکی، با توجه به وضعیت جسمانی 
و بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر 
تا 25 درصد مدت زمان معمول قابل افزایش است.

کلید آزمون ارتقا - گواهینامه تخصصی بالفاصله 
برنامه  به  توجه  با  و  آزمون  برگزاری  از  پس 
زمان بندی مراحل مختلف اجرای آزمون به نحو 
مقتضی در اختیار دستیاران قرار گیرد. رسیدگی 
به اعتراضات و نمرات اعالم شده در مهلت مقرر 

به عهده دانشگاه های مربوطه است.
با توجه به مخالفت وزارت بهداشت و نمایندگان 
جامعه پزشکی، بسیار بعید است که خواسته دستیاران 
برای حذف آزمون گواهینامه دوره دستیاری محقق 
شود. با این وجود شاید چندان غیرمنطقی نباشد 
که برای آن گروه از دانشجویان دوره دستیاری که 
درگیر درمان کرونا هستند، تسهیالت ویژه ای قائل 
شد تا این گروه از دستیاران بتوانند در یک بازه 
زمانی مناسب و با فراغ خاطر در آزمون گواهینامه 

دوره دستیاری شرکت کنند.

کشورهای دیگر هم آزمون 
بورد و ارتقا دارند. اتفاقا 

شرایط این آزمون ها در 
کشورهای توسعه یافته، بسیار 
سخت تر از شرایط ماست. مثال 

انجمن جراحی مغز و اعصاب در 
آمریکا می گوید یک دستیار تازه 
فارغ التحصیل شده، ابتدا باید 

در طی پنج سال، 150 بیمار 
را جراحی کرده باشد. سپس 

اعضای هیات بورد، آن جراحی ها 
را آنالیز می کنند و بعد از 

ارزیابی به این نتیجه می رسند 
که آیا پزشک به این توانایی 

رسیده است که خودش به طور 
مستقل کار کند یا خیر

با توجه به مخالفت وزارت 
بهداشت و نمایندگان جامعه 

پزشکی، بسیار بعید است 
که خواسته دستیاران برای 

حذف آزمون گواهینامه دوره 
دستیاری محقق شود. با این 

وجود شاید چندان غیرمنطقی 
نباشد که برای آن گروه از 

دانشجویان دوره دستیاری که 
درگیر درمان کرونا هستند، 

تسهیالت ویژه ای قائل شد تا 
این گروه از دستیاران بتوانند 
در یک بازه زمانی مناسب و با 

فراغ خاطر در آزمون گواهینامه 
دوره دستیاری شرکت کنند

اسپید: هر پزشکی که به 
عنوان متخصص وارد حیطه 
درمانی می شود، الزم است 
که یک حداقل های علمی را 

گذرانده باشد. دانشجویی که 
دوره دستیاری تخصصی را 

می گذارند، باید یک ارزشیابی 
درستی از سطح علمی او وجود 

داشته باشد تا بتواند وارد 
بازار کار شود. باید مشخص 
شود آن دستیار، مهارت های 

علمی الزم را کسب کرده است 
یا خیر. بنابراین حذف کردن 
آزمون گواهینامه دستیاری، 

آسیب زننده است
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تکرار چندین باره کمبود انسولین قلمی در کشور

ابراهیمی  علی 
همه  در کشور،  کووید-19  بیماری  با شیوع 
توجه ها به این بحران معطوف شده و مبتالیان به 
بیماری های مزمنی همچون دیابت به فراموشی 
سپرده شده اند. این بیماران مدتی است با چالش 
کمبود یا نبود یکی از اصلی  ترین نیازهای خود 
یعنی انسولین قلمی مواجه اند و در مراجعه به 
داروخانه ها و حتی در تماس با سامانه 19۰ 
وزارت بهداشت با این پاسخ مواجه می شوند 

نیست. قلمی« موجود  »انسولین  که 
شدن  دست  به  دست  با  سپید،  گزارش  به 
دیابتی  میلیون   8 انسولین  نوعی  کمبود  خبر 
با نگرانی به سرانجام این خبر فکر می کنند، 
ولی انگار خبرهای بد برای آنها تمامی ندارد 
بود که هنوز  زیرا همین دی ماه سال گذشته 
»سهمیه بندی  و  بود  نشده  آغاز  کرونا  بحران 
انسولین« در برخی داروخانه ها خبرساز شد 
و شوک بزرگی به آنها وارد کرد. سهمیه بندی 
زود  آغاز شد خیلی  مشهد  از  آن  ابتدای  که 
شهرهای دیگر کشور را هم فرا گرفت. هرچند 
مدتی بعد این چرخه اضطراب پایان یافت و 
جایش را به چالش کرونا داد، اما حاال چند 
روزی است دوباره بحث کمبود انسولین در 

کشور به گوش می رسد.
و  است  هولناک  امری  دارویی گرچه  کمبود 
برای بیماران وقتی گزاره کمبود وجود دارد، 
دالیل کمبود چندان مهم نیست، اما اینکه چرا 
بیشتری  اهمیت  از  مسئوالن  نگاه  از  نیست 
برخوردار است و دالیلشان هم همیشه زیاد؛ 

از اینکه برخی سوداگران با اخذ سهمیه بیشتر 
از داروخانه ها آن را در بازار آزاد با چندین 
مشکالت  تا  گرفته  می فروشند،  قیمت  برابر 
از  البته تحریم هایی که  ارزی و  منابع  کمبود 
دیدگاه آنها همیشه نفس بیماران ایرانی را به 

انداخته است. شماره 
به  تبدیل  قلمی  انسولین  که  شد  چه  ولی 
دیابتی  بیماران  داروی  نوع  پرمصرف ترین 
مصرف  که  است  سالی  چند  شد؟  ایران  در 
انسولین قلمی در کشور به شدت افزایش یافته 
است در حالی که در سال های نه چندان دور 
این محصول به صورت ویال در کشور تولید و 
مصرف می شد، اما به دلیل تغییر ذائقه و سلیقه 
بیماران، نوع محصول مصرفی به سمت »پن« 
و اقالم دیگر انسولین تغییر  یافت و همین امر 

تأمین محصول را با مشکالتی مواجه کرد.
بد نیست بدانید امروز این نوع انسولین بیشترین 
ارزبری دارویی را برای کشور دارد و هر سال 
معادل ۶۰۰ میلیارد تومان ارز برای واردات آن 
هزینه می شود، اما فارغ از تغییر ذائقه بیماران 
در استفاده از انسولین قلمی دلیل اصلی کمبود 
این نوع انسولین را باید منحصر بودن آن در 

واردات دانست.

تغییر ذائقه و انحصار در واردات
به جای  قلمی  انسولین های  شدن  جایگزین 
سرمایه گذاری  با  و  پیش  سال  چند  تزریقی، 
شد.  آغاز  ایران  در  نوونوردیسک  شرکت 
نوونوردیسک دانمارک، مهم ترین عرضه کننده 
داروی انسولین در جهان و یکی از کمپانی هایی 
بود که با برجام وارد ایران شد. این شرکت در 
سال 95 از ماکت خود در ایران رونمایی کرد و 
بنا بود تا چهار سال آینده با بهره برداری کامل 
از این واحد صنعتی تولیدی، ضمن تأمین نیاز 
دارویی بیماران ایرانی، امکان تأمین دارو های 
مورد نیاز بیماران را در کشور های غرب آسیا 
فراهم کند، اما امروز با گذشت چهار سال از 
آن زمان، انسولین های نوومیکس تولیدی این 

شرکت همچنان وارداتی است.
البته مسئوالن سازمان غذا و دارو از همان ایام 
وعده داده بودند که اقدامات الزم برای تولید 
این محصول در داخل شروع  شود و قرار بود 
دو شرکت به صورت تحت لیسانس و ژنریک 
اقدام به تولید کنند که این وعده روز نخست 

تولید  اولین خط  از  رونمایی  با  اولین  تیرماه 
به گفته  انسولین قلمی در کشور محقق شد. 
مسئوالن یکی از شرکت های تولیدکننده برای 
سال نخست 25 درصد بازار را هدف گذاری 
کرده و برنامه اش این است که طی مدت کوتاهی 
بیش از 5۰ درصد بازار را تأمین کند. همچنین با 
همکاری شرکت های دیگر که یا تحت لیسانس 
تولید می کنند یا برنامه تولید این اقالم را دارند، 
مختلف  اشکال  به  نیازی  آینده  سال  دو  طی 
امکان  حتی  و  بود  نخواهد  انسولین  وارداتی 
صادرات وجود خواهد داشت. ولی آنگونه که 
امروزه از اوضاع بر می آید انسولین های تولید 
داخل یا هنوز وارد بازار نشده اند و یا شاید 
پزشکان تمایلی ندارند تا انسولین های ایرانی 

را برای بیمارانشان تجویز کنند.

تولید ۱۰ درصد انسولین قلمی مورد 
نیاز در داخل

روابط  مدیرکل  جهانپور،  کیانوش  گفته  به 
عمومی وزارت بهداشت، اولین خط تولیدی 
انسولین قلمی در کشور تنها قرار است حدود 
1۰ درصد انسولین قلمی مورد نیاز بیماران را 
تأمین کند. وی می گوید: »خط تولید راه اندازی 
صرفه جویی  دالر  میلیون   2۰ می تواند  شده 
راه اندازی  صورت  در  و  باشد  داشته  ارزی 
خط تولید های بعدی این روند افزایش یافته 
و ممکن است به زودی و طی ماه های آتی تا 
مرز خودکفایی انسولین قلمی در کشور برسیم.«

ادامه در صفحه 17 

انسولین قلمی بیشترین 
ارزبری دارویی را برای کشور 

دارد و هر سال معادل ۶۰۰ 
میلیارد تومان ارز برای واردات 

آن هزینه می شود، اما فارغ 
از تغییر ذائقه بیماران در 

استفاده از انسولین قلمی دلیل 
اصلی کمبود این نوع انسولین 

را باید منحصر بودن آن در 
واردات دانست
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 ادامه از صفحه 16 
در  باال  اطمینان  به ضریب  اشاره  با  جهانپور 
تأمین منظم انسولین های قلمی مورد نیاز بیماران 
دیابتی کشور با راه اندازی این خطوط، اظهار 
حوزه  در  که  مشکالتی  به  توجه  »با  می کند: 
حمل ونقل هوایی به دلیل بروز کرونا در دنیا 
ایجاد  شده و همزمان هم به دلیل مشکالتی که 
به علت تحریم ها در حوزه تبادالت بانکی و 
واردات به وجود آمده و نیز به دلیل مشکالتی 
در  مقطعی  به صورت  بعضًا  است  ممکن  که 
و  ورود  است  ممکن  کند،  بروز  ارز  تأمین 
انواع  از  برخی  ازجمله  اقالم  برخی  عرضه 
انسولین های قلمی مطابق برنامه زمانی تعیین 

شده، پیش نرود.«
وی با بیان اینکه این اتفاق یکی دو بار طی چند 
ماه اخیر برای برخی از انواع انسولین های قلمی 
رخ داده  است، می افزاید: »البته انواع انسولین 
قلمی که دچار کمبود در بازار است، تأمین شده 
است و به زودی وارد و سپس برچسب گذاری 

و در داروخانه های منتخب توزیع می شود.«
در  بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 
بخشی از صحبت های خود اشاره ای به مشکل 
تأمین ارز دارد که این اشاره، سخن ناصر ریاحی، 
ذهن  به  را  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس 
خطور می کند که گفته بود: »تخصیص ارز دولتی 
برای واردات دارو متوقف شده است.« ریاحی 
اضافه کرده بود: »شرکت های واردکننده از دو 
ماه پیش از عید هیچ ارزی دریافت نکرده اند 
و ارز صرفًا به داروهای کمیاب و اضطراری 
تخصیص داده شده است.« به گفته رئیس اتحادیه 
روند  قطع  و حتی  کندی  دارو،  واردکنندگان 
تخصیص ارز به شرکت های رسمی واردکننده 
انسولین توان تأمین داروهای مورد نیاز بیماران 

دیابتی را از این شرکت ها گرفته است.
این  به  می توان  اظهارنظر  چند  مرور  با  حال 
نتیجه رسید که بخشی از علت کمبود انسولین 
در کشور روند تخصیص ارز و یا به عبارت 

با  چراکه  است.  ارز  تخصیص  توقف  دیگر 
شرکت های  کشور  ارزی  درآمدهای  کاهش 
واردکننده اعالم می کنند که بیش از چهار ماه 
است که ارز دولتی برای واردات اقالم حیاتی 
انبار  و  نشده  داده  تخصیص  آنها  به  بیماران 
آنها برای شارژ قفسه داروخانه ها خالی است.
داروخانه ها  در  انسولین  عرضه  روند  البته 
طبیعی  حالت  از  که  است  سال  یک  از  بیش 
گذشته خود خارج شده و هر از چند گاهی 
دسترسی دیابتی ها به این داروی حیاتی سخت و 
طاقت فرسا می شود، اما آنچه در ماه های گذشته 
از سال 99 رخ داده تقریبًا بی سابقه است؛ زیرا 
چالشی که با منشأ ارزی برای بیماران خاص به 
وجود آمده موجب شده تا عرضه انسولین از 
چند هفته پیش در داروخانه ها با اختالل همراه 
گسترده  مراجعه های  از  بعد  بیماران  و  باشد 

و فرسایشی به داروخانه ها در نهایت مجبور 
به تماس با سامانه اطالعات دارویی وزارت 
بهداشت  شوند و اپراتور این شبکه به آنها فقط 
آدرس یک مکان عرضه دارو در داروخانه معینی 
ازدحام،  موجب  امر  همین  و  معرفی  کند  را 
خطر  کنار  در  نوبت گذاری  و  طوالنی  صف 
عرضه  خاص  مکان  تنها  در  کرونا  به  ابتال 

انسولین شود.
به هر حال این روزها اگر به داروخانه ها سر 
بزنید و سراغ داروی بیماران مبتال به دیابت را 
بگیرید، بیشتر با واژه نداریم رو به رو می شوید. 
ولی آنچه در بین مراجعان بیشتر عیان است 
اضطرابی است که خبر کمبود انسولین در آنها 
اسداهلل رجب،  نکته ای که  ایجاد کرده است. 
هم  ایران  دیابت  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
به آن اشاره پر رنگی دارد و می گوید: »هشت 
میلیون یعنی جمعیت بزرگی از کشور به دیابت 
مبتال هستند. حاال در نظر بگیرید اگر قرار باشد 
خبری مبنی بر کمبود داروی مخصوص این 
افراد پخش شود، چه نگرانی و استرسی در این 
افراد به وجود می آید و تا چه میزان هجوم به 
داروخانه ها برای خرید دارو افزایش می یابد.«

راه حل بحران
فکر  این  به  گزارش  این  خوانندگان  شاید 
کنند که خوب راه حل چیست؟ در پاسخ باید 
گفت که یکی از راه حل ها برای وضعیت فعلی 
همانی است که فاطمه آقازاده، مدیر نظارت 

بر فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی 
آذربایجان غربی عنوان می کند. وی می گوید: 
»به علت کمبود مقطعی و کشوری، توزیع در 
سطح همه داروخانه ها امکان پذیر نیست و به 
جهت کنترل و نظارت دقیق بر نحوه توزیع، 
تعداد  بین  انسولین موجود در  بهتر است که 
محدودی از داروخانه های منتخب توزیع شود 
و در صورت رفع کمبود مجدداً توزیع آن در 

کلیه داروخانه ها صورت پذیرد.«
غذا  معاونت  داروی  مدیر  آقاجانی،  حسن 
هم  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و 
به کل  انسولین  به کمبود  توجه  »با  می گوید: 
داروخانه ها ابالغ شده است که فقط مصرف 
یک ماهه را به بیماران ارائه کنند.« وی با بیان 

این مطلب اظهار می کند: »کمبود انسولین به 
دلیل مشکلی که در واردات آن پیش آمد، در 

کل کشور وجود دارد.«
از  ارسالی  بخشنامه  »طبق  آقاجانی می افزاید: 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
ابالغیه ای به کل داروخانه ها ارسال شده است تا 
برای رعایت عدالت، مصرف یک ماهه بیماران 
را ارائه کنند.« وی تأکید می کند: »پزشکان در 
نیاز سه یا چهار ماهه  اندازه  برخی موارد به 
اما در شرایط  انسولین تجویز می کنند،  بیمار 
ماهه  یک  تا مصرف  است  مقرر شده  کنونی 
کم،  هرچند  انسولین،  تا  شود  تأمین  بیماران 

اما به دست تمامی بیماران برسد.«
مشکل  رفع  از  »پس  می کند:  اظهار  آقاجانی 
حالت  به  شرایط  کشور،  در  انسولین  کمبود 
قبلی بازگشته و انسولین مانند قبل با صالحدید 
بیمار  به  بیمه  تأیید  مورد  تعداد  و  پزشک 
ارایه  می شود.« وی خاطرنشان می کند: »خط 
و  کرده  کار  به  آغاز  کرج  در  انسولین  تولید 

محصوالت تولیدی آن به زودی ارائه می شود، 
با عرضه تولیدات این کارخانه، مشکل کمبود 
انسولین های قلمی تا حدی حل می شود ولی 
نمی توان زمان دقیقی برای برطرف شدن این 

مشکل تعیین کرد.«
دانشگاه  داروی  معاونت غذا و  داروی  مدیر 
علوم پزشکی تبریز تأکید دارد: »کمبود انسولین 
را در سطح داروخانه های استان داریم، اما در 
حدی نیست که بگوییم انسولین اصاًل موجود 
نیست، در حال حاضر انسولین در سطح کم 
عرضه می شود و توزیع آن باید مدیریت شود.«
توجیه  هرچند  که  گفت  می توان  پایان  در 
برای همان هایی که  دارو تحریم نیست حاال 
از ابتدا آن را توجیه بی کفایتی وزارت بهداشت 
می دانستند، هم خریدار ندارد و حاال برای همه 
ثابت شده حتی اگر تحریم نباشد راه خریدن 
دالیل  از  فارغ  اما  است،  تحریم  آن  تهیه  و 
انسولین  کنیم  اعتراف  باید  انسولین،  کمبود 
کاالی زینتی نیست که مردم شرایط کمبود آن 
را درک کنند، بلکه داروی مهمی است برای 
چندین میلیون ایرانی درگیر با این بیماری که 
اگر نباشد پیامدهای بازگشت ناپذیری برایشان 
انتشار  با  بار  هر  که  پیامدی  دارد؛  همراه  به 
تلخ  کابوسی  بازار،  در  آن  کمبود  از  خبری 
می نشیند  و  می کند  پرواز  بیماران  سر  روی 

ابتدای چرخه عذاب اضطراب.

اسداهلل رجب، رئیس هیات 
مدیره انجمن دیابت ایران: 

هشت میلیون یعنی جمعیت 
بزرگی از کشور به دیابت مبتال 

هستند. حاال در نظر بگیرید 
اگر قرار باشد خبری مبنی بر 
کمبود داروی مخصوص این 

افراد پخش شود، چه نگرانی و 
استرسی در این افراد به وجود 
می آید و تا چه میزان هجوم به 

داروخانه ها برای خرید دارو 
افزایش می یابد

حسن آقاجانی، مدیر داروی 
معاونت غذا و داروی دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز: طبق 
بخشنامه ارسالی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی ابالغیه ای به کل 
داروخانه ها ارسال شده است تا 
برای رعایت عدالت، مصرف یک 

ماهه بیماران را ارائه کنند

کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط 
عمومی وزارت بهداشت: با 

توجه به مشکالتی که در حوزه 
حمل ونقل هوایی به دلیل بروز 

کرونا در دنیا ایجاد  شده و 
همزمان هم به دلیل مشکالتی 

که به علت تحریم ها در حوزه 
تبادالت بانکی و واردات به وجود 

آمده و نیز به دلیل مشکالتی 
که ممکن است بعضاً به صورت 
مقطعی در تأمین ارز بروز کند، 

ممکن است ورود و عرضه برخی 
اقالم ازجمله برخی از انواع 

انسولین های قلمی مطابق برنامه 
زمانی تعیین شده، پیش نرود



 یاسر مختاری
هفته بهزیستی در کشور بهانه خوبی است که 
وضعیت این نهاد حمایتی، مددجویان بی شمار 
و سیاست های رفاهی در مورد افراد آسیب دیده 
اجتماعی، توانخواه و سالمندان در رسانه ها مطرح 
شود. در آستانه هفته بهزیستی، رئیس این سازمان 
روز شنبه 21 تیرماه در نشست خبری ویدیو 
مراکز  در  کرونا  وضعیت  آخرین  کنفرانسی 
نگهداری معلوالن، سالمندن و ... و همچنین 
حمایت های صورت گرفته از اقشار آسیب پذیر 

را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار سپید، وحید قبادی دانا با اشاره به 
تمهیدات بهزیستی در مقابل کرونا و کم کردن آسیب 
آن به مددجویان خود، اظهار کرد: »تا امروز هزار و 
333 نفر از مددجویان بهزیستی در مراکز نگهداری 
این سازمان شناسایی شدند که ابتالی آنها به ویروس 
کرونا مثبت بود. از این تعداد ۴۵۶ نفر در حال درمان 
بوده و ۱33 نفر از این افراد جان خود را از دست 
داده اند.« وی افزود: »از حدود ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر 
که در کشور بر اثر بیماری کووید۱9 فوت شده اند 
تنها ۱33 نفر از آنها مددجویان بهزیستی بوده اند که 
این رقم حدود یک درصد از کل فوتی های کشور را 
تشکیل می دهد. در حالیکه این میزان در کشورهای 

اروپایی ۴۰ تا ۵۰ درصد است.«
قبادی دانا ادامه داد: »تاکنون ۲۰ نفر از فرزندان 
بهزیستی به کرونا مبتال شده اند و تاکنون موارد فوتی 
در بین فرزندان بهزیستی گزارش نشده است. از این 

تعداد ۱۴ نفر در حال درمان هستند و ۶ نفر نیز که 
ابتالی قبلی داشتند و بهبود یافته اند.«

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه 
از بین ۲ هزار و ۵3۱ مرکز نیز ۱۰۴ مرکز آنها 
به ویروس کرونا آلوده شده اند.گفت: »این نگرانی 
وجود دارد که در روزهای آینده این رقم  افزایش 
پیدا کند. لذا باید اقدامات مراقباتی ما  جدی گرفته 
شود و بخشنامه ها و نظارت های تخصصی و کاملی 

را روی فعالیت مراکز داشته باشیم.«
قبادی دانا افزود: »یکی از گروه های در معرض آسیب 
در بیماری کرونا سالمندان، افراد دارای معلولیت و 
بیماران خاص هستند که نیاز به توجه بیشتری دارند. 
به همین دلیل توجه ما به مراکز نگهداری شبانه روزی 
دو چندان شد. با اینکه بخشنامه وزارت بهداشت با 
تأخیر به بهزیستی ارسال شد اما این سازمان در ۵ 
بهمن ماه اولین بخشنامه خود به همه استان ها ارسال 
کرد. تا امروز نیز بیش از۸۰ دستورالعمل تخصصی 
مراقبتی به تفکیک مراکز مختلف در سراسر کشور 

به آنها ابالغ شده است.«
وی با اشاره به راه اندازی مشاروه تلفنی ۱۴۸۰گفت: 
»این شماره  تلفن در حوزه روانشناسی ازدواج، 
خانواده رفتار با کودکان و نوجوانان و... فعال است. 
در موضوع کرونا هم خط جداگانه ای فعال شد که 
۴۰۰ نفر مشاور کارشناسی ارشد و دکترا در 3۱ استان 
فعال هستند. در سه ماه نخست امسال ۶۱۶ هزار 
تماس و مشاروه تلفنی انجام شده که ۵۰ هزار مورد 
درخصوص اختالالت مرتبط با کرونا بوده است.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: »سامانه خود 

ارزیابی وضعیت روانشناسی هم تاسیس شده که 
سه اختالل افسردگی، وسواس و اضطراب را پایش 
می کند.در پویش همدلی مومنانه در مورد کرونا ۲۸۱ 
میلیارد تومان مشارکت مردمی جذب شد که رشد 

قابل توجهی در کمکهای مردمی نشان می داد.«
وی در مورد بیمه اجتماعی مددجویان بهزیستی 
گفت: »هیچ محدودیتی برای صدور دفترچه بیمه 
مددجویان وجود ندارد و پوشش ۱۰۰ درصدی 
خواهیم داشت. بیمه افراد تحت پوشش مجهول 
الهویه برای ۵ هزار نفر طی تفاهم نامه 3 ساله 

منعقد شده است.«
قبادی دانا در ادامه در رابطه با نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی کرونا در مراکز وابسته به این 
سازمان، اظهار کرد: »کارگروه بازرسی و نظارت بر 
پروتکل های مراکز نیز تشکیل شده است، ضمن اینکه 
3هزار و 3۴۱ گزارش جمع آوری شده است که به 
شکل خودارزیابی، ستادی و آنالین انجام شده اند. 
بر اساس گزارش ها تقریبا بین ۸۸ تا 9۵ درصد 
بازدیدهای استانی و کشوری در وضعیت خوب، ۴ 
تا 9 درصد متوسط، ۱تا ۲.۵ درصد شرایط ضعیف 
داشتند. استان های تهران، فارس و گیالن به خوبی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند و استان های 
هرمزگان، چهارمحال بختیاری و آذربایجان غربی 
بیشترین موارد ضعیف اجرای پروتکل ها را داشته اند.«

وضعیت پرداختی مستمری به معلوالن
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به وضعیت 
معلوالن تحت پوشش این سازمان پرداخت و اظهار 

کرد: »در سال 9۸ برای اولین بار ۷3 درصد بودجه 
معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  قانون  اجرای 
تخصیص پیدا کرد که در قسمت های مختلف 
هزینه شد. ریز فعالیت ها و تخصیص مربوط به 
این بودجه نیز بر روی سامانه شفافیت قابل مشاهده 
است. قرار است ۱۶ مورد از پرداختی های بهزیستی 
به معلوالن متمرکز و الکترونیک شود. طی یک سال 
۴۵۸ میلیارد تومان به صورت الکترونیک به عنوان 
مستمری مددجویان بهزیستی از محل اعتبارات 

سازمان پرداخت شده است.«
قبادی دانا با بیان اینکه ۲ هزار و 33۰ میلیارد تومان 
در سال 9۸ مستمری برای یک میلیون و ۶9 هزار 
خانوار پرداخت شده است، تصریح کرد: »همچنین 
بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلوالن برای 
شروع اجرای قانون در خصوص ماده ۲۷ پرداخت 
کمک هزینه نگهداری از معلوالن شدید و خیلی 
شدید دهک های یک تا سه آغاز شد به طوریکه 
۲۸۰ میلیارد تومان در سال به شکل هر سه ماه یکبار 

مبلغی برای ۱9۱ هزار خانوار پرداخت می شود.«
رئیس سازمان بهزیستی کشوردر ادامه با اشاره به 
بودجه 3۶ میلیاردی حق پرستاری و مددکاری 
خانواده های افراد دارای معلولیت شدید و خیلی 
شدید هم گفت: »برای ۱۷ هزار خانوار که از کودکان 
بی سرپرست یا دارای سرپرستان غیر موثر نگهداری 
می کنند ۱3۲ میلیارد تومان در سال اختصاص یافته 
است که سرانه هر کودک از 3۷۰ هزار تومان به 

۶۵۰ هزار تومان رسیده است.«
ادامه در صفحه 19 
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وضعیت کرونا در میان مددجویان بهزیستی
یک درصد تلفات کرونا در کشور در مراکز بهزیستی بود



 ادامه از صفحه 18 
وی در رابطه با مراکز شبه خانواده نیز گفت: » ۷۰ 
میلیارد تومان به این مراکز تخصیص پیدا کرد، که 
برای کودکان تا ۱3 سال ۶۵۰ هزار تومان، کودکان 
۱۲ تا ۱۸ هر نفر ۷۵۰ تومان و  برای فرزندان معلول 
سرانه 9۲۵ هزار تومانی در ماه پرداخت می شد که 
به شکل الکترونیکی و متمرکز روی کارت بانکی 

آنها قرار می گیرد.«
قبادی دانا بیان کرد: »در خصوص بیماران روانی 
نیز ۴۸۵ میلیارد تومان به مراکز غیر دولتی پرداخت 
شده است که برای مراکز درجه یک سرانه هر نفر 
9۲۴ هزار تومان در ماه و برای مراکز درجه دو 
۸۴۰ هزار تومان برای هر فرد پرداخت می شود.«

دو برابر شدن سرانه وسایل توانبخشی 
معلوالن دارای ضایعه نخاعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای 
امور مددکاری زنان سرپرست خانوار نیز 3۸ میلیارد 
تومان در نظر گرفت شده است، اظهارکرد: »در مورد 
وسایل توانبخشی معلوالن ضایعه نخاعی عالوه بر 
حق پرستاری، سرانه ای در نظر گرفته شده است از 
ماه جاری به دو برابر یعنی به ۱۶۰ هزار تومان برای 

۲۷ هزار خانوار افزایش پیدا می کند.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بودجه 
تومان  میلیارد   ۱۶۶ اجتماعی  اورژانس  مراکز 
است، گفت: »به این ترتیب در مجموع بودجه 
بهزیستی۴ هزار ۸۵۰ میلیارد تومان است که به 
شکل الکترونیک براساس کد ملی اشخاص حقیقی 
و حقوقی پرداخت شده است. با توجه به اینکه 
مجموع اعتبارات بهزیستی۵ هزا و ۶۰۰ میلیارد تومان 
است ۸۲ درصد کل بودجه و اعتبارات بهزیستی 
به شکل شفاف و الکترونیک برای جامعه هدف 

پرداخت شده است.«

پیشگیری از تنبلی چشم و ناشنوایی نوزادان 
وی با بیان اینکه از سال ۷۴ تاکنون ۴۱ میلیون 
کودک غربالگری بینایی شده اند، گفت: » با کمک 
این طرح از تنبلی چشم ۴۰۰ هزار کودک پیشگیری 
شده است. یکی از وظایف بهزیستی پیشگیری از 
وقوع معلولیت هاست که با این کار پیشگیری شایان 

توجهی از کم بینایی و نابینایی شده است.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور در رابطه با غربالگری 
شنوایی نوزادان نیز گفت: »در این طرح از سال ۸۴ 
تاکنون ۱۱ میلیون نوزاد مورد غربالگری شنوایی قرار 
گرفته اند که از کم شنوایی و ناشنوایی 3۱ هزار نفر 

پیشگیری شده است.«
قبادی دانا با بیان اینکه پیشگیری های ژنتیکی از 
از سال ۷۷ در این سازمان آغاز شده است، گفت: 
»یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشاوره ژنتیک 

برای پیشگیری از معلولیت ها  بهره مند شده اند.«
قبادی دانا در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف 
بهزیستی توانمندسازی جامعه هدف است، گفت: 
» این افراد باید شرایطی داشته باشند که به لحاظ 
جسمی و روحی روانی توانمند شوند. یکی از مواردی 
که به توانمندی افراد کمک می کند، تأمین مسکن 
مددجویان است. تاکنون ۱۲۶ هزار واحد واگذار 
شده است که 9۰ هزار واحد آن از ابتدای دولت 
یازدهم بوده است. به این برنامه در یک سال اخیر 
شتاب بیشتری داده شده و این طرح برای۲۵ هزار 
واحد مسکونی در ۱۸ ماه اخیر تسهیل شده است.«

وی ادامه داد: »با بسیج سازندگی نیز برای احداث 
۵ هزار واحد تفاهم شده که تاسیس ۲ هزار واحد 

آغاز شده است. طی تفاهمنامه با بنیاد مسکن هم 
احداث  ۲۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته 
که ۱۴ هزار واحد تاکنون شروع و ۷ هزار واحد 

نیز تحویل داده شده است.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در بودجه 
سازمان بهزیستی اعتباری برای اجاره مسکن و ودیعه 
دیده نشده است، گفت: »با توجه به شرایط سختی 
که در کرونا داشتیم بنیاد مستضعفان کمک کرد تا 
3۰ میلیارد تومان برای اجاره بها اختصاص یابد 
و۵۰ میلیارد هم برای کسانیکه نیازمند ودیعه مسکن 
هستند به شکل وام قرض الحسنه اختصاص پیدا 
کند. این مبلغ در صندوق امداد والیت وارد شد و 
۲۵ میلیارد هم توسط صندوق مذکور به آن اضافه 
شد. امیدواریم تا پایان مردادماه تا سقف 3۰ میلیون 
تومان برای کساینکه شرایط الزم را دارند ودیعه 

مسکن را پرداخت کنیم.«
قبادی دانا در ادامه در رابطه با قانون تعارض منافع 
سازمان بهزیستی کشور گفت: » بررسی های ما نشان 
داد، ۴۰۲ نفر مشموِل این قانون شناسایی شده اند که 
به این معناست  این افراد در سازمان بهزیستی مشغول 
به کار هستند و در عین حال موسسه خیریه ای نیز 
دارند. پیش از این شناسایی، ۱۷۰ نفر از مدیران ما 
مراکز خیریه خود را واگذار کردند و ۱۰۰ نفر نیز 
از سازمان استعفا دادند. در آمار جدید ۴۰۲ نفری 
که شناسایی شده اند، ۱۶۵ نفر پست دولتی خود را 
تغییر داده اند و ۱93 نفر نیز مرکز خیریه را واگذار 
کرده اند. برای ۴۴ نفر هم قرار است تعیین تکلیف 
صورت بگیرد. بیشترین آمار تعارض منافع در سازمان 
بهزیستی در استان های تهران و آذربایجان شرقی و 
کمترین افراد دارای تعارض منافع نیز در استانهای 

کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه است.«
خانه های کوچک جایگزین آسایشگاه ها می شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه 
سیاست ما بر حضور افراد تحت پوشش در درون 
خانواده  است، اظهار کرد: »۴۰ خانه گروهی حمایتی 
به تازگی راه اندازی شده است. ما به دنبال این هستیم 
که به جای داشتن آسایشگاه ها و مراکز بزرگ برای 
نگهداری معلوالن یا افراد دارای مشکالت ذهنی، 
جسمی و حرکتی، ضایعه نخاعی و مشکالت روانی 
مزمن و یا سالمندان، خانه های کوچک راه اندازی 
کنیم.  االن در دنیا دیگر پذیرفته نیست هزار نفر 
با مشکل معلولیت در یک مرکز نگهداری شوند.«
قبادی دانا افزود: »یکی دیگر از تسهیالتی که فراهم 
کردیم این است که هیچ فرد دارای ضایعه نخاعی 
پشت نوبت تسهیالت ما نماند. هزار و ۱۰۰ نفر 

پشت نوبت بودند که از ماه جاری مستمری آنها 
برقرار می شود و هر فردی که جدیداً دارای مشکل 
شود نیز به سرعت حق پرستاری او برقرار خواهد 
شد. تا امروز ۲۷ هزار نفر از افراد دارای ضایعه 

نخاعی حق پرستاری می گیرند.«

راه اندازی مراکز نهگداری کودکان 
دارای مشکالت روانی مزمن

قبادی دانا گفت: »تاکنون مرکزی برای نگهداری 
کودکان دارای مشکالت روانی مزمن نداشته ایم که 
قرار است در ۶ استان کشور این مراکز راه اندازی 
 شود. قانون سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای 
معلولیت را نیز به اجرا درآوردیم و هر گونه آزمون 
استخدامی که در کشور برگزار شود، با جدیت پیگیر 
هستیم که سه درصد افراد باید از جامعه معلوالن 
باشند.با پیگیری های انجام شده سهمیه 3 درصد 
اشتغال معلوالن رصد می شود تا در هرگونه آزمون 
استخدامی 3 درصد از افراد دارای معلولیت پذیرفته 
شده باشند. همچنین پرداخت الکترونیکی برای 
۱۴ هزار نفز از افراد مجهول الهویه هم ساماندهی 
و اجرا شد.« رئیس سازمان بهزیستی کشوریادآور 
شد: »3۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی و مداخله در 
بحران تاسیس شده که ۲۶3 پایگاه دارند، همچنین9۴ 
مرکز دولتی و غیردولتی توانمندسازی کودکان کار 
و خیابان نیز در کشور وجود دارد.« رئیس سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه ۲۰3 مرکز حمایت و 
توانمندسازی دختران و زنان در معرض آسیب و 
آسیب دیده اجتماعی در کشور فعال هستند، اظهار 
کرد: »در مجموع ۲۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که 
با خانواده هایشان شامل ۵۸۱ هزار نفر می شوند. 
بخشی از این افراد مستمری بگیر سازمان بهزیستی 
هستند که مبلغ ۱۰۸ هزار تومان تا ۴۱۶ هزار تومان 
و همچنین ۶3 هزار تا ۱3۰ هزار تومان مستمری 
دریافت می کنند.« قبادی دانا تاکید کرد: » سیاست 
سازمان بهزیستی  توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش است. در این راستا دو طرح 
اصلی تأمین مالی ُخرد و آماده سازی شغلی در 
سازمان بهزیستی دنبال می شود. مبلغ کمک هزینه 
برای راه اندازی شغل این گروه در نظر گرفته می شود 
و مددجویان بهزیستی ۵۰ میلیون تومان وام اشتغال 
کم بهره با بهره ۶ درصد می گیرند ضمن اینکه برای 
فرزندان بهزیستی هم در تالش هستیم تا تمهیداتی 
برای مسکن آنها اتخاذ شود چرا که ۲۰۰ هزار نفر 
پشت نوبت دریافت تسهیالت مسکن هستند.« رئیس 

سازمان بهزیستی کشور در رابطه با وضعیت مهدهای 
کودک نیز گفت: »مهدهای کودک مجموعه هایی 
هستند که برای رشد کودکان در سن پیش از دبستان 
نیاز هستند و نباید فقط به عنوان مرکز نگهداری از 
کودکان باشند بلکه باید تبدیل به مراکز تقویت و 
استعدادیابی کودکان شوند. ۱۵ هزار مهدکودک در 
کل کشور مشغول فعالیت هستند که هزار و ۸۰۰ 
مهد در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی 
هستند. ۷ هزار روستا مهد نیز در حال فعالیت هستند. 
متأسفانه نگاه برخی افراد فقط به مهدهای کودک 
در مناطق برخوردار است، گرچه این مهدها نیز 
مهم هستند و البته مشکالت خاص خود را دارند.«
قبادی دانا با بیان اینکه این مراکز توسط بخش 
غیردولتی اداره می شوند و از محل شهریه ای که 
خانواده ها پرداخت می کنند، مخارجشان را می 
پردازند،تصریح کرد: »برای قطع زنجیره انتقال کرونا، 
مهدها کنار مدارس تعطیل شده اند و طبیعتاً اداره 
آنها دچار مشکل شد. به دنبال درخواست جامعه، 
صاحبان مهدها و کارمندان، برخی از این مهدها باز 
شدند که با ظرفیت محدود و رعایت پروتکل های 
بهداشتی شروع به کار کردند، اما همچنان بسیاری از 
خانواده ها از حضور بچه ها در مهدها امتناع می کنند 

و نگرانی هایی بابت ابتالی آنها به کرونا دارند.«
وی افزود: »کاری که سازمان کرد این بود که آسیب 
به مهدها را به حداقل برساند. با کانون توسعه 
مهدها در کشور جلسه ای داشتیم و سعی کردیم با 
همفکری خود آنها آسیب ها را به حداقل برسانیم. 
با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کارو رفاه، و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی داشتیم و 
در کمیته ای که برای مشاغل آسیب دیده تشکیل داده 
شد، مهدهای کودک جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا 
قرار گرفته و تسهیالت الزم به آنها داده می شود.«

قبادی دانا یادآور شد: »مهدهای کودک دو متولی 
دارند، صدور مجوز و برنامه ها با بهزیستی است 
و بحث های آموزشی و پرورشی و نظارت بر آنها 
به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است. 
این دوگانگی کار را سخت کرده اما ما به سمتی 
می رویم که طرحی جامع داشته باشیم تا وظایف 

هر کدام مشخص باشد.«
وی در پایان در رابطه با موضوع ساماندهی معتادان 
متجاهر نیز گفت: »این مسئولیت در یک مقطع زمانی 
به عهده بهزیستی گذاشته شد، اما طبق قانون افرادی 
که برای درمان مراجعه می کنند مجرم نیستند اما 
افرادی که به عنوان معتادان غیرتمایلی هستند مجرم 
هستند. طبیعتا نگهداری مراقبت از این افراد باید 
توسط مجموعه های دارای ضابط قضایی صورت 
بگیرد. براین اساس ریاست وقت ستاد مبارزه با 
مواد مخدر بر این شدند که حمایت از این بخش 
مطابق برنامه ششم توسعه توسط نهادهای دیگر از 
جمله نیروی انتظامی، بسیج و سپاه صورت بگیرد.« 
قبادی دانا در خصوص تامین هزینه نگهداری از 
معتادان نیزاظهار کرد: »تامین هزینه از ابتدا با ستاد 
مبارزه با مواد مخدر بوده است. ستاد مبلغی را به 
شکل متمرکز به استان ها می هد و سپس به مراکز 
بهزستی داده می شود. رقم دقیق بودجه این بخش که 
سال گذشته توسط ستاد پرداخت نشده است ۱9.۷ 
میلیارد برای مراکز ماده ۱۶ در سال 9۸ است . در سه 
ماهه نخست سال 99 هم ۱۶ میلیارد تومان از بدهی 
پرداخت نشده است. با پیگیری های صورت گرفته 
در سازمان برنامه و بودجه و ستاد برای تخصیص 
بودجه در مجموع مبلغ ۴۱ میلیارد تومان در این 

هفته به استان ها داده می شود.«
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