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بازارسیاه یک نوش دارو

تجلیل چندین باره رهبر معظم انقالب از خدمات 
درخشان و فداکاری های کادرهای درمانی کشور 
در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم

همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند
تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم

من واقعا  از  
آن پرستاری که 
فداکارانه  درحال 
ارائه خدمت است 
خجالت می کشم



شماره 21696 23 تیـر 1399

تجلیل چندین باره رهبر معظم انقالب از خدمات درخشان و فداکاری های کادرهای درمانی کشور در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم

من واقعا  از آن پرستاری که فداکارانه 
در حال ارائه خدمت است خجالت می کشم

همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم
رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن تجلیل چندین 
باره از خدمات درخشان و فداکاری های کادرهای 
درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم 
به بیماری مبتال شده و یا جان باخته اند، گفتند: »با 
وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار ساده ای 
مثل ماسک زدن را انجام نمی دهند که من واقعًا 
از آن پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت 

است خجالت می کشم.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح 
روز یکشنبه در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت 
در مجلس شورای اسالمی، مجلس یازدهم را »مظهر 
امید و انتظار مردم« خواندند و با استناد به »بنیه قوی 
و ظرفیت های مادی کشور« و »توانایی هایی معنوی 
و ایمانی ملت« تأکید کردند: »اطمینان داریم همه 
مشکالت موجود قابل حل است و مجلس باید با 
اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز 
کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکالت، 

تأثیر محسوس بگذارد.«
از  عمیق  تأسف  ابراز  با  همچنین  ایشان 
اوج گیری مجدد کرونا، همه را به رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی فراخواندند و افزودند: 
»مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان بار 
دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهای ضعیف 

وخانواده های نیازمند سرشار کنند.«
قابل  درصد  آیت اهلل خامنه ای حضور  حضرت 
قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود 
شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوس کننده 
دشمنان نشان دهنده امیدواری و انتظار ملت برای 
حل مشکالت خواندند و به نمایندگان مجلس 
توصیه کردند: »قدر این موقعیت مهم را بدانید.«

ایشان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین 
مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور 
»جوانان پرانگیزه، پر ایمان، پرتوان، تحصیل کرده و 
کارآمد« در کنار شماری از مدیران انقالبی و دارای 
سوابق اجرایی، و نیز شماری از پیشکسوتان دارای 
سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار 

خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از 
حساسیت نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل 
انقالب و سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت 
رئیسه و کمیسیون ها افزودند: »مهلت چهار ساله 
نمایندگی، فرصت خوبی برای ریل گذاری حرکت 
عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل 

مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.«
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان 
مشکالت فراوان اقتصادی کشور را به »بیماری« 
تشبیه و در عین حال تأکید کردند: »به علت بنیه 
قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان 
غلبه بر این بیماری را دارد، همان گونه که دشمنان 
نیز امروز اذعان می کنند که با وجود سخت ترین 

به  نتوانسته اند  تحریم ها و فشارهای همه جانبه 
اهداف ضد ایرانی خود دست یابند.«

ایشان »تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های 
بی منطق، مشکالت بنگاه های تولیدی و مشکالت 
ناشی از تحریم ها« را از جمله مسائلی خواندند 
که سختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و 

متوسط به همراه آورده است.
برخی  تشریح  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
هزاران  »ایجاد  افزودند:  کشور  ظرفیت های 
طرح  صدها  اجرای  دانش بنیان،  شرکت 
زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح های جدید، 
و  نظامی  صنایع  در  حیرت انگیز  پیشرفت های 
در مسائل فضایی  موفقیت های تحسین برانگیز 

بسیار  ظرفیت های  از  بخشی  از  استفاده  نتایج 
قوی وگسترده در کشور است.«

رهبر انقالب ظرفیت های معنوی ملت را که در 
ایمان مذهبی و انقالبی مردم ریشه دارد، مکمل 
ظرفیت های فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی 
برشمردند و افزودند: »باید ظرفیت های معنوی را 
به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد توجه و استفاده 

قرار داد.«
ایشان »حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله 
با موج اول کرونا«، »خدمات بسیار با ارزش ملت 
در نهضت کمک مؤمنانه به خانواده های ضعیف« و 
»حضور با شکوه و خیره کننده مردم در بدرقه سردار 
سلیمانی« را نمونه هایی از ظرفیت معنوی عمیق 

ملت ایران دانستند و افزودند: »مردم در تجلیل از 
»مظهر اقتدار ملی و جهادی« ایرانیان یعنی شهید 
سلیمانی نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در 
مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی 

خود باالترین ارزش ها را قائل هستند.«
حضور  یادآوری  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
نظیر  غائله هایی  با  مقابله  در  مردم  تعیین کننده 
حوادث سال های ۷۸ و ۸۸ افزودند: »ملت در 
مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن را مأیوس 
می کند و آیا توانایی و ظرفیتی باالتر از این برای 

یک کشور قابل تصور است؟«
رهبر انقالب در نوعی جمع بندی از این بخش 
از سخنانشان، بخشی از مشکالت موجود را نیز 
ناشی از بی توجهی و کم توجهی مسئوالن در طول 
سال های مختلف خواندند و افزودند: »اگر تفکر 
خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی بویژه در جوانان 
همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه قوی کشور 
استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و 
شرطی کردن اقتصاد کشور تضعیف شود، من 
اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل 

حل است.«
رهبر انقالب اسالمی سپس توصیه هایی را خطاب 

به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
»نیت الهی و خالص«، »کار برای مردم« و »پرهیز از 
جو زدگی« اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به نمایندگان مجلس بود.
»سوگند  به  مربوط  انقالب  رهبر  دیگر  توصیه 
نمایندگان« بود که گفتند: »سوگندی که نمایندگان 
در آغاز به کار مجلس ادا می کنند، یک سوگند 
شرعی است و بر اساس آن باید به صورت جدی 
پاسدار حریم اسالم و نگهبان دستاوردهای انقالب 

اسالمی باشند.«
ادامه در صفحه 3 

خبـر
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وزیر بهداشت در نامه ای  خطاب به رهبر معظم انقالب :

هراسیازهجمهبیمارینداریمویقینامهارشمیکنیم
وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر معظم انقالب ضمن قدردانی از 
حمایت های معظم له، گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در کشور و 

تالش مدافعان سالمت برای شکست این بیماری ارائه کرد.
به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری صد او سیما، متن نامه سعید نمکی 

به حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
حضرت آیت ا...خامنه ای 

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(
سالم علیکم.

به استحضار می رسد: 
فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان که همچون پیش، مایه وفاق و 
همگرائی ملی بود پس از چند هفته تالش شبانه روزی و نفس گیرمان 
در مدیریت بیماری کرونا بخصوص در استان های مرزی و پرمشکل 
کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن نیز انجامید، بارانی لطیف 
بود بر تنهای رنجور و دل های داغدیده مان، اما آهنگ محزون صدایتان 
در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود 
هموطنانمان گفتید و سوز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر 
زبان جاری فرمودید وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها 

راه عالج این رنج جان گداز یافتم.
اگر در دوره اول بیماری سربازان حضرتعالی به عنوان مدافعین سالمت 
در کنار دیگر عزیزان دست آوردی شگرف در اوج تحریم و تنگدستی 
نثار ملت شریف ایران کردند، عالوه بر همه جان فشانی ها، همدلی ها و 
هم افزائی های مردم و کارگزاران نظام، حمایت های بزرگ منشانه رهبری 
مهربان و فرزانه بود که یقین دارم در تاریخ این سرزمین به عنوان برگ 

زرین بی بدیل، جاودانه به یادگار خواهد ماند.
اینجانب به عنوان سربازی کوچک که از روز های قبل از ورود بیماری به 
کشور خدمتگزار بوده ام و یاد هر روزش را در دفتر خاطراتم می نگارم، 
گرانبهاترین اوراق این نگارش را سرشار از ردپای کالم، عمل و محبت 

حضرتعالی می بینم و امروز که پس از آن همه بردباری و حمایت، 
به جای شادمانی و رضایت، اندوه در آهنگ صدایتان می شنوم، برایم 

بسیار  بسیار غم انگیزست. 
قبل از این موج جدید بالخیز، پیش بینی ایام را به دلیل غفلت های 
ساده انگارانه به محضرتان تقدیم کرده بودم دلم نمی خواست آنچه 
می دیدم، تحقق یابد. دلم می خواست در عالم پیش بینی و رویا بماند 
همچون انسانی که خوابی تلخ می بیند و در عالم بیداری خوشحال 
می شود که خواب بود، ولی متأسفانه به حقیقت پیوست. اما بگویم 
عزیز دل، هنوز دیر نشده است. تا خدا هست که یاریمان کند، شما 
هستید که نصیحت و دعایمان کنید، مردمی هستند که حرفهایمان 

را بشنوند و همراهیمان کنند، قوای سه گانه ای هستند که دست در 
دست هم حمایتمان کنند، نیرو های مسلح، سازمان های مردم نهاد و 
خیرینی هستند که دستمان را بگیرند، جوانان و دانشگاهیان فرهیخته ای 
هستند که در راه پیشگیری و درمان، معجزه خلق کنند، مدافعین عاشق 
سالمتی هستند که مهر بورزند و خسته نشوند، مادران و پدران شهدائی 
هستند که دعای نیمه شبانشان عطر دل انگیز کاروانمان باشد، هراسی 
از هجمه بیماری نداریم و یقین داریم که مهارش می کنیم و بی تردید 
دوباره بر می گردیم به روزهائی که مردم عزیز کشورمان با سالمتی 
و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد پائید تا بر چهره 

نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم. انشااله.

 ادامه از صفحه 2 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سومین توصیه، »توجه به مسائل 
کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه ها و 
و  دادند  قرار  تأکید  مورد  را  فرعی«  مسائل  به  دادن  اولویت 
افزودند: »در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی 
کشور عبارتند از »تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی 

و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت.«
»موضوع  کردند:  تأکید  اجتماعی هم  مسائل  زمینه  در  ایشان 
»مسکن« به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله »ازدواج 
جوانان و راههای تسهیل آن«، مسئله »فرزندآوری و جلوگیری 
از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت« و مسئله »مدیریت 
فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت« از دیگر مسائل 

اصلی کشور هستند.«
رهبر انقالب اسالمی توصیه چهارم خود به نمایندگان مجلس 
یازدهم را به »تعامل و هم افزایی قوا« اختصاص دادند و گفتند: 
»نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به 
اینگونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق 
و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: »این تعامل از جانب مجلس 
نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیت ها و واقعیت های 

کشور در نظر گرفته شود.«
ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس تأکید 
کردند: »روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع 
باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته 
باشد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان به هیچ 
وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها حرام شرعی است.«
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: »حضور وزرا در یک 

ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار 
بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: »از برخوردهای احساسی 
و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، 

خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.«
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: »مردم از 
مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و 
به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف 
هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاه ها برای 

افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.«
رهبر انقالب اسالمی، اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در 
برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئوالن و قوا برشمردند 
و افزودند: »امروز جبهه دشمن که خبیث ترین و قبیح ترین آن 
امریکا است، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را 
برای به زانو درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در 
چنین شرایطی حتی با وجود اختالف سلیقه و نظر در داخل، 
در مقابل دشمن یاوه گو باید دست به دست هم بدهیم و یک 

سخن گفته شود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم 
و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: »این نقش باید با متانت، 

خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.«
ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: »سال آخر 
دولت ها معموالً سال حساسی است و باید مراقبت شود که 
پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد 
راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام 
دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت 

وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.«

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: »در شرایط حساس سال 
آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را 

به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مرکز پژوهش های مجلس و 
مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و 
بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاه های کارشناسی مرکز پژوهش ها 

تأکید کردند.«
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش مجدد 
بیماری کرونا و جان باختن روزانه تعداد زیادی از مبتالیان را 
حقیقتاً غم انگیز خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات 
درخشان و فداکاری های کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز 
در راه خدمت به مردم به بیماری مبتال شدند و یا جان باختند، 
گفتند: »با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار ساده ای 
مثل ماسک زدن را انجام نمی دهند که من واقعاً از آن پرستاری 

که فداکارانه در حال ارائه خدمت است خجالت می کشم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور 
از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه دستگاه ها، 
گروه های خدمت رسان و آحاد مردم تأکید کردند: »همه نقش 
خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت 

را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم.«
ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در 
آستانه ماه رمضان را بسیار با ارزش و گره گشا از زندگی قشرهای 
ضعیف دانستند و افزودند: »این نهضت تعاون و احسان باید 
رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل که می تواند کمک 

و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد.«
رهبر انقالب اسالمی در پایان همگان بویژه جوانان را به دعا و 

توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع بال فراخواندند..

خبـر



رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

عالئم کرونا به مشکالت گوارشی، عصبی و مغزی تغییر کرده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: »در موج 
اول بیشتر افراد باالی ۶۰ سال درگیر می شدند و 
عالئم آن بیشتر تب، بی حالی، ضعف و مشکالت 
تنفسی بود ولی در موج دوم تعداد مبتالیان جوان 
و نوجوان با سرعت در حال افزایش است و 
عالیم نیز به مشکالت گوارشی، عصبی و مغزی 

تغییر کرده است.«
به گزارش سپید، حسین کریم با اشاره به اینکه 
موج دوم کرونا که جامعه را درگیر کرده سنگین تر 
و متفاوت تر از موج اول است، اظهار کرد: »در 
موج اول شیوع این ویروس که از اوایل اسفندماه 
آغاز شد توانستیم در بازه دو ماهه تا حدی زیادی 

کرونا را مهار کنیم.«
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: »متاسفانه طی 
سه هفته اخیر با از سرگیری مجدد فعالیت ها و 
بازگشایی واحدهای صنفی و عادی سازی امور 
تغییر شرایط  و کاهش حساسیت مردم شاهد 
قبلی و افزایش ناگهانی تعداد بیماران کرونایی 
بستری شده در بیمارستان های استان هستیم.« 
وی افزود: »متاسفانه در حال حاضر بسیاری از 
مردم هشدارها مبتنی بر عادی نبودن شرایط را 
جدی نمی گیرند که همین سرعت در شیوع این 

بیماری را افزایش داده است.«
وی توضیح داد: »با آغاز موج دوم کرونا وضعیت 

بسیاری از استان ها از جمله خوزستان که در موج 
اول سفید بود به سرعت قرمز و خطرناک شد.«
در حال  البرز  »استان  کرد:  اضافه  مسئول  این 
حاضر در شرایط هشدار قرار دارد و اگر مردم 
رعایت نکنند در چشم به هم زدنی به مرحله 

قرمز می رسیم.«
اول  موج  تفاوت های  برخی  به  اشاره  با  وی 
با دوم کرونا توضیح داد: »در موج اول بیشتر 
افراد باالی ۶۰ سال درگیر می شدند و عالئم آن 
بیشتر تب، بی حالی، ضعف و مشکالت تنفسی 

بود ولی در موج دوم تعداد مبتالیان جوان و 
نوجوان با سرعت در حال افزایش است و عالیم 
نیز به مشکالت گوارشی، عصبی و مغزی تغییر 

کرده است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: »طی 
چند روز گذشته یک نوجوان ۱۳ ساله بر اثر ابتال 
به این ویروس جان خود را از دست داده که 
این به آن معناست که فرضیه های قبلی نسبت به 
اینکه این ویروس کودکان و نوجوانان را درگیر 

نمی کند درست نبوده است.«

کریم اضافه کرد: »با کنترل موج اول کرونا به 
روزهایی رسیده بودیم که تعداد بیماران بستری 
شده به کمتر از ۷۰ نفر رسیده بوده ولی طی سه 
هفته اخیر ۵۳۰ تخت بیمارستانی استان با بیماران 
کرونایی اشغال شده است و این نشان دهنده 
سرعت باالی شیوع و ابتال به این بیماری است.«
وی افزود: »در مجموع هزار تخت بیمارستانی 
برای بیماران کرونایی در استان تدارک دیده شده  
که بیش از نیمی از آنها پر شده و بدیهی است اگر 
رعایت نکنیم به زودی همه هزار تخت پر می شود 
و آن زمان است که به وضعیت بحرانی می رسیم.«
ویروس  شیوع  که  سرعتی  »با  داد:  ادامه  وی 
کرونا پیدا کرده واقعا معلوم نیست تخت های 
خالی باقی مانده در چه بازه زمانی پر شوند.«

البرز گفت: »در  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیمارستان های  تخت های   بیشتر  حاضر  حال 
امام علی)ع(، کوثر و امام حسین)ع( به بیماران 
کرونایی اختصاص داده شده تا بتوانیم به سرعت 

به بیماران خدمات مطلوبی ارائه دهیم.«
این مسئول توضیح داد: »عالوه بر این، دستور 
ایجاد بیمارستان صحرایی و تجهیز نقاهتگاه های 
البرز هم صادر شده تا در صورت سرریز بیماران 
کرونایی بتوانیم در این فضاها به آنها خدمات 

ارائه دهیم.« 

در  کرونا  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  افزایش  از  انگلیس  دولت 
داد.  خبر  کشور  این 

کل جان  که شمار  کرد  اعالم  انگلیس  دولت  سپید،  گزارش  به 
ثبت  با  کشور  این  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  اثر  بر  باختگان 
که  است  یافته  افزایش  تن   ۷۹۸ هزار   ۴۴ به  دیگر  فوتی   ۱۴۸
انگلیس را پس از ایاالت متحده و برزیل در جایگاه سوم جهان 

می دهد.  قرار  کرونا  قربانیان  شمار  لحاظ  از 
به  ابتال  قطعی  موارد  کل  تعداد  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
 ۲۸۹ از  بیش  به  ۶۴۲ مورد دیگر  با گزارش  انگلیس  کرونا در 
روسیه،  پرو،  شیلی،  از  پس  را  کشور  این  که  رسیده  نفر  هزار 
لحاظ  از  جهان  هفتم  رتبه ی  در  متحده  ایاالت  و  برزیل  هند، 

است.ایسنا داده  قرار  مبتالیان  شمار 

۴۵ هزار قربانی کرونا در انگلیس

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۱۸۶ بیمار 
جدید کووید-۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز شنبه تا 
یک شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال  جدید  بیمار   ۱۸۶ و  هزار  دو 
شناسایی شد که  یک هزار و ۴۹۹ نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۴ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفر رسید.«
وی همچنین گفت: »خوشبختانه تا کنون ۲۱۹ هزار و ۹۹۳ نفر 

از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، ۳۳۵۹ نفر از بیماران 

مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند.

وی افزود: »تا کنون یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۲۰۷ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«

الری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها 
و استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل، گفت: »استان های 
خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران در 

وضعیت قرمز قرار دارند«.
وی همچنین گفت: »استان های تهران، فارس، کرمان، البرز، 
کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان 

شرقی هم در وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۱۸۶ ابتال و ۱۹۴ فوتی جدید کرونا 
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رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

قیمت های نجومی برای یک داروی »تقلبی« درمان کرونا
رئیس سازمان غذا و دارو با ضمن هشدار نسبت به 
نمونه های تقلبی داروی رمدسیویر در بازار سیاه که 
با قیمت های نجومی هم به فروش می رسد، تاکید 
کرد که تا زمان تایید اثربخشی این دارو از سوی 
کمیته علمی، پزشکان از تجویز آن خودداری کنند. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز درباره اثربخشی 
داروی رمدسیویر در درمان کرونا، گفت: »اثربخشی 
این دارو در درمان کرونا هنوز مورد تایید نهایی قرار 
نگرفته است، اما بارها گفتیم که هر دارویی که برای 
درمان کرونا اعالم شود، آن را ظرف کوتاه ترین مدت 
در داخل کشور تولید می کنیم. منتظر تایید نهایی 
مطالعات بالینی هستیم و به محض اینکه نتایج این 
مطالعات اعالم شود، در کوتاه ترین زمان می توانیم 

این داروها را تولید کنیم.«
وی افزود: »چند مورد از داروهایی که مطرح شده، 
تولیدش را در کشور داریم که کاربرد آن برای موارد 
دیگر است و هر زمان که کمیته علمی اعالم کند، 
اسامی آن ها را اعالم می کنیم. به هر حال اطمینان 

می دهیم که به واسطه داروسازی قوی که در کشور 
داریم، ظرفیت تولید همه این داروها در کشور فراهم 
شده و می توانیم تولید کنیم. مردم و بیماران نباید از 
این بابت نگرانی داشته باشند و فقط منتظر نتیجه 

نهایی مطالعات بالینی باشند.«

شانه ساز تاکید کرد: »در وهله اول از همکاران پزشک 
خواهش می کنیم که تا زمانیکه کمیته علمی تاییدیه 
یک دارو را نداده، آن را تجویز نکنند. مساله دوم این 
است که این داروها قبال در قالب مطالعات بالینی 
در کشور تامین شده است و در اختیار است. سوم 

اینکه مردم این داروها را از مراکز غیرمجاز تهیه 
نکنند. اکنون تعداد زیادی از نمونه هایی به دست ما 
رسیده که با قیمت های بسیار باالی نجومی خانواده 
تهیه کرده، اما آن دارو اصال رمدسیویر نیست، بلکه 
یک داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر دادند و 

بجای رمدسیویر ارائه داده اند.«
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
افرادی هستند که از مردم در این حوزه سوءاستفاده 
می کنند، گفت: »ما از قوه قضاییه و مراجع انتظامی و 
امنیتی می خواهیم که با آنها برخورد کنند و مجددا از 
همکاران پزشک خواهش می کنیم که تا زمانیکه تایید 
نهایی این دارو اعالم نشده، آن را تجویز نکنند. زیرا 
ما نمی توانیم آن را به صورت عام توزیع کنیم و به 
همه بیمارستان ها ارائه دهیم. اگر تاثیر این دارو در 
درمان کرونا توسط کمیته علمی تایید شود، آن را 
در چند هفته اول از مسیر واردات تامین می کنیم و 
بعد از آن بالفاصله کل نیاز کشور را می توانیم از 

محل تولید داخلی تامین کنیم.«

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت که امکان قرنطینه و اعمال محدودیت ها همچون 
اسفند و فروردین ماه گذشته وجود ندارد، اما با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و زدن ماسک می توان آمار مبتالیان به کرونا راکاهش 

داد و شرایط همچون گذشته شود. 
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت و گو با ایسنا  اظهار کرد: 
»قطعا اعمال محدودیت ها همچون ایام اسفند و فروردین ماه گذشته 
امکان پذیر نیست؛ لذا باید همه به محض خروج از خانه های خود 
پروتکل های بهداشتی رعایت کنند؛ از جمله آن زدن ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی است؛ متاسفانه این موارد از سوی برخی 
رعایت نمی شود که نتیجه آن افزایش آمار مبتالیان و فوتی هاست.«

فتحی فرهنگ سازی در استفاده از ماسک را امری ضروری خواند 
و توضیح داد: »نقش رسانه ها و صدا و سیما در اطالع رسانی و 
هوشیاری مردم نسبت به این بیماری ضروری است تا فکر نکنند 
کرونا تمام شده است؛ کمااینکه طبق اعالم بهشت زهرا آمار فوتی ها 
افزایش یافته است.« این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در جمع بندی گفت: »نمی توان همچون گذشته به قرنطینه برگشت، 
اما با رعایت نکات بهداشتی و پروتکل های ستادملی مبارزه با 
کرونا می توان به شرایط قبل برگشت؛ یکی از این اقدامات زدن 
ماسک است که پیش زمینه آن فرهنگ سازی و تامین ماسک برای 
همه است.« وی در پایان گفت: »باید همه در این باره احساس 
این موضوع برای کسی مهم نباشد نمی توان آن را قانع کرد.«مسئولیت کنند؛ چون بحث سالمت مردم در میان است، اگر 

فتحی، عضو هیات رئیسه  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
امکان بازگشت به محدودیت های کرونایی همچون گذشته وجود ندارد

خبـر

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم کرد: »پژوهشگران شواهد محکمی ارائه کرده اند که نشان 
می دهد یک جهش جدید در ژنوم SARS-CoV-2، قدرت انتشار 

آن را افزایش داده و این ویروس را عفونی تر کرده است.« 
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 
»تحقیقات جدید حاکی است ویروس کرونا در یک جهش جدید 

از فرم 614D به 614G تغییر شکل داده است.«
وی در ادامه این مطلب آورده است: »یافته های جدید »دکتر کوربر« 
از آزمایشگاه ملی لس آالموس و همکارانش که به تازگی در مجله 
Cell منتشر شده است، نشان می دهد ویروس کرونا، تحت تاثیر 
این تغییر کوچک اما موثر، بسیار راحت تر به سلول ها وصل شده 
و به آنها ورود کرده و در دستگاه تنفسی فوقانی - بینی، سینوس ها 
و گلو سریعتر تکثیر می شود.« پژوهشگران در این مطالعه عالوه بر 
این که توالی ژنتیکی بیشتری را بررسی کرده اند، آزمایشاتی را نیز 

روی حیوان، انسان و سلول ها انجام داده اند. جهش جدید ویروس 
کرونا از فرم 614D به 614G که در اروپا شناسایی شده و به نقاط 
دیگر گسترش یافته، پروتئین SPIKE را که مسوول ورود ویروس 

به داخل سلول ها است،  تحت تاثیر قرار داده است.
این جهش، برای اولین بار در اوایل ماه آوریل مورد توجه تیم مطالعاتی 
قرار گرفت و آنها الگویی مشابه در سطوح مختلف جغرافیایی )ملی، 

منطقه ای، شهری و محلی( مشاهده کردند. 
به گفته دیوید مونتفیور از محققان این مطالعه،  این جهش، عفونی 

بودن نسخه جدید ویروس را 3 تا 9 برابر کرده است. 
جهش ویروس کرونا به فرم جدید به خوبی نشان می دهد که این 
ویروس یک دشمن نیرومند است، اما خوشبختانه داده های بالینی 
تیم تحقیقاتی کوربر و همکارانش حاکی است که با وجود عفونی تر 
شدن ویروس، شدت بیماری یا کشندگی آن در فرم جدید، بیشتر 
از فرم اولیه نشده است. محققان تاکید کرده اند با توجه به این که 
شکل جدید ویروس سریعتر از فرم اولیه آن منتقل خواهد شد،  
خواه این نتیجه گیری در نهایت تایید شود یا خیر، این تغییر ارزش 
توصیه های الزم شامل استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را 
نشان می دهد. تحقیقات بیشتری الزم است تا مشخص شود که آیا 
این جهش جدید باعث ایجاد تغییراتی در روند همه گیری بیماری 

کووید 19 خواهد شد یا نه؟ ایرنا

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 
 ویروس کرونا عفونی تر شده است 



رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت اعالم کرد

معاون پرستاری وزیر بهداشت خبر داد
اجرای فاز ششم صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران

معاون پرستاری وزیر بهداشت از اجرای مرحله ششم 
صدور پروانه صالحیت حرفه ای برای احراز پست مدیریتی 
پرستاری خبرداد. به گزارش سپید، مریم حضرتی با اعالم این 
خبر، گفت: »بنا به درخواست های مکرر برخی دانشگاه ها 
مبنی بر صدور پروانه صالحیت حرفه ای به متقاضیان پست 
مدیریتی پرستاری و با توجه به الزامی بودن پروانه صالحیت 
حرفه ای پرستاری جهت صدور احکام و ابالغ پست مدیریتی صف تا ستاد، تصمیم بران آن شد تا 
مرحله ششم صدور پروانه صالحیت حرفه ای، خاص این افراد اجرایی شود.« وی افزود: »در همین 

راستا متقاضیان شاغل در تمامی مراکز آموزشی درمانی با شرایط فوق می توانند جهت صدور پروانه از 
تاریخ 1399/4/30 تا 1399/6/30 با مراجعه به واحد صالحیت حرفه ای دانشگاه و دانشکده مربوطه 
و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.« حضرتی گفت: »متقاضیان به جز مدارک از قبل تعیین شده، 
می بایست »مدرک معتبر و ممهور به مهر دانشگاه/ دانشکده مبنی بر احراز پست مدیریتی« را نیز در 
زمان درخواست ارائه نمایند و مسئول واحد صالحیت حرفه ای دانشگاه/دانشکده نیز پس از تایید 
مدارک، نسبت به تکمیل و ارسال فرم اکسل به این معاونت اقدام نمایند.« به گزارش وبدا، حضرتی 
با بیان اینکه تاکنون در 5 مرحله، حدود 30 هزار پروانه صالحیت حرفه ای براساس کسب امتیاز الزم 
بازآموزی صادر شده است، اظهارداشت: »از سال جاری و پس از برگزاری آزمون، پروانه صالحیت 
حرفه ای پرستاران بر اساس کسب امتیاز آموزش و تأیید صالحیت اخالقی و سالمت جسمی و 
روانی صادر می شود و هم اکنون داشتن پروانه صالحیت حرفه ای برای متقاضیان پست های مدیریتی 

و پرستاران متقاضی پروانه مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل الزامی است.«

خبـر

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت ضمن تشریح وضعیت پیوند عضو در سال 
139۸، گفت: »در سال گذشته دو هزار و 411 پیوند 

عضو در کشور انجام شده است.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه پس از تدوین و ابالغ پروتکل 
مرگ مغزی در سال 13۷9 جهش چشم گیری در 
زمینه اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی در 
کشور اتفاق افتاد، گفت: »به طوری که تا کنون بیش 
از ۲۲هزار و 553 پیوند عضو از اهداکنندگان مرگ 
مغزی در کشور انجام شده است که در این میان 
13هزار و 346 پیوند کلیه، هفت هزار و 354 پیوند 
کبد، هزار و 303 پیوند قلب، 3۲0 پیوند پانکراس، 
16۷ پیوند ریه و 63 پیوند روده انجام شده است.« 
وی افزود: »با تالش شبانه روزی 3۲ واحد شناسایی 
و ۲۲ واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در سطح 
کشور، در 11 ماهه سال 139۸ تعداد 10۷۸ اهداکننده 
مرگ مغزی داشتیم که از این تعداد، نزدیک به ۲500 
پیوند عضو انجام شده است که شاخص اهدای عضو 
به ازای هر یک میلیون نفر )PMP( را در کشور به 

14. 3 درصد رسانده است.« 
شادنوش گفت: »همچنین نزدیک به ۷0 درصد از 
اهداکنندگان مرگ مغزی مرد و بیش از 30 درصد 
از آنها زن بوده اند. در عین حال بیشترین گروه خونی 
اهداکنندگان، گروه خونی O با 3۸ درصد و کمترین 

آن AB با هفت درصد بوده است.«

شادنوش ادامه داد: »میانگین سنی اهداکنندگان مرگ 
مغزی در سال 139۸ برابر 39.3 سال محاسبه شده 
که در مقایسه با سال 139۷ که این عدد 3۸.4 بوده 
است، نزدیک به یکسال افزایش را نشان می دهد. 
میانگین سنی اهداکنندگان در  مردان 39. 1 و در 
زنان 39.۷ سال بوده است. میانه سنی اهداکنندگان 
نیز در سال 139۸ برابر 40 سال است که در مقایسه 

با سال گذشته تغییری نداشته است.«
وی با بیان اینکه بیشترین گروه سنی اهداکنندگان در 
سال 139۸ بین 40 تا 59 سال بوده، گفت: »بیش از 
نیمی از اهداکنندگان سن باالی  40 سال داشته اند. 
همچنین 15 درصد از اهداکنندگان باالی 60 سال سن 
داشته اند. به همین دلیل در سال 139۸ اهداکنندگان 

تک عضوی بیش از سالیان قبل بوده اند.«

شادنوش اظهار کرد: »بیشترین علت مرگ مغزی در 
سال 139۸ سکته مغزی )CVA( با بیش از 45 درصد 
موارد بوده است. پس از آن تروما با نزدیک به ۲9 
درصد دومین علت مرگ مغزی محسوب می شود. 
تومورهای مغزی نیز با حدود سه درصد کمترین 
علت مرگ مغزی را به خود اختصاص می دهند. از 
آنجایی که میانگین رشد تصادفات در سال 139۸ 
طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی 1.4 درصد 
نسبت به سال گذشته کمتر شده است، به همان میزان 

اهداکنندگان تک عضوی افزایش یافته اند.«
شادنوش با بیان اینکه میانگین مدت زمان بستری 
اهداکنندگان مرگ مغزی در سال 139۸ تا زمان انتقال 
4.5 روز و میانگین این مدت تا زمان برداشت عضو 
5.4 روز بوده است، گفت: »از بیش از 36 درصد 

اهداکنندگان مرگ مغزی در سال 139۸ برداشت 
نسوج نیز انجام شده است.«

وی همچنین گفت: »در سال 139۸ از تعداد 1۲6 
پیوند قلب انجام شده، 15 قلب از بیمارستان های 
شهرستان یزد، رشت، تبریز، بوشهر و رفسنجان به 
بیمارستان های شهید رجایی، مسیح دانشوری و امام 
خمینی )ره( تهران به  صورت انتقال هوایی منتقل شده 
که حدود 1۲ درصد را به خود اختصاص داده است. 
همچنین در سال 139۸ بیش از 60 درصد پیوندهای 
کلیه  انجام شده از اهداکنندگان مرگ مغزی بوده و 
پیوند کبد با نزدیک به ۲0 درصد افزایش، نسبت به 
سال گذشته نزدیک به 3۷ درصد از مجموع پیوندها 

را به خود اختصاص داده است.«
شادنوش گفت: »از مجموع دو هزار و 411 پیوند عضو 
انجام شده در سال قبل، 1354 پیوند کلیه، ۸۸6 پیوند 
کبد، 1۲6 پیوند قلب، ۲9 پیوند پانکراس، هفت پیوند 
ریه و 9 پیوند روده انجام شده است. باید توجه کرد 
که با توجه به افزایش سن اهداکنندگان مرگ مغزی 
و همچنین جابه جایی علت مرگ مغزی از تصادفات 
به CVA در سالیان اخیر، اهداکنندگان تک عضوی 
افزایش یافته است. بر این اساس باید تدابیری مانند 
شناسایی کامل موارد مرگ مغزی در سراسر کشور، 
نگهداری صحیح از اهداکنندگان مرگ مغزی برای 
داشتن اهداکنندگانی مولتی ارگان و استفاده از منابع 
دیگر تأمین عضو پیوندی و همچنین راه اندازی سیستم 

اهدای عضو بعد از ایست قلبی استفاده کرد.«

افزایش ۲۰ درصدی پیوند کبد در کشور
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عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به شیوع کرونا در 
تهران گفت: »با اینکه بیش از1۸ استان در وضعیت هشدار قرمز قرار 
دارند اما کماکان شرایط به نوعی مدیریت می شود که گویا در شرایط 
پسا کرونا قرارداریم.« به گزارش سپید، زهرا نژاد بهرام گفت: »روزانه 
به صورت میانگین  شاهد بستری بیش از 600 بیمار جدید کرونایی 
و فوت ۷0 نفر هستیم که در این  شرایط بحرانی پیک دوم کرونا در 
تهران کامال مشهود است اما با این حال عدم پیش بینی ساز و کار 
اجرایی روشن بر نحوه عملیاتی کردن »مصوبه اجباری شدن ماسک 
در محل های پرتردد« نیز بر وخامت اوضاع اضافه کرده است.« نژاد 

بهرام افزود: »آمارها نشان می دهد قریب به 50درصد مردم تهران 
برای حضور در محل کار و ۲5درصد برای خرید روزانه از منزل 
خارج می شوند که با توجه به اینکه رعایت فاصله اجتماعی به دلیل 
تراکم باالی جمعیت در پایتخت غیرممکن است، مداخله جدی تر 

دستگاه های مسئول کامال احساس می شود.«
وی ادامه داد: »بی تردید کارگزاران نظام و در رأس آن اعضای ستاد 
ملی مقابله با کرونا مسئولیت شرعی و قانونی در قبال صیانت از جان 
یکایک شهروندان را برعهده دارند. با این حال علی رغم قرار گرفتن 
بیش از1۸ استان در وضعیت هشدار قرمز، کماکان شرایط به نوعی 

مدیریت می شود که گویا در شرایط پسا کرونا قرارداریم  و صرفا بر 
استفاده شهروندان از ماسک به عنوان ابتدایی ترین و ساده ترین راه 
حل تاکید می شود.« به گزارش ایسنا، نژادبهرام با بیان اینکه حتی 
اجازه کوچکترین تصمیم گیری در سطح محلی داده نمی شود که 
این امر با توجه به بحرانی بودن شرایط و لزوم اتخاذ تصمیمات در 
اسرع وقت، یقینا در بروز جدی بحران بدین شکل موثر بوده است، 
افزود: »قرار گیری ایران در جمع سه کشور دارای باالترین تلفات 
ناشی از ویروس کرونا طی یک هفته گذشته نیز خود گواهی بر این 
موضوع است. لذا از جایگاه نماینده مردم پایتخت به رییس ستاد 
ملی مقابله با کرونا تذکر می دهم نسبت به اعمال محدودیت های 
شدید در رفت و آمد غیرضرور، جلوگیری از تجمعات، اجباری 
شدن دور کاری کارکنان و... اقدام کند و اجازه اعمال محدودیت ها 

الاقل تا سقف مشخصی را به سطوح محلی تفویض اختیار کند.«

نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران: 

گویـا  در شـرایـط پسـاکـرونـا  هستیـم



رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

توضیحات معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص 
برگزاری آزمون ها

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاون 
کشوری  آزمون های  برگزاری  خصوص  در  پزشکی 

توضیحاتی را ارائه داد. 
به گزارش سپید، علی اکبر حقدوست با بیان این که 
موضوع کنکور و امتحانات کشوری موضوعی چند وجهی 
است که باید تمامی زوایای آن به دقت ارزیابی شود و 
به سادگی نمی توان در این مورد تصمیم گیری کرد، گفت: »بحث سالمت داوطلبین و مجریان 
برگزاری بسیار مهم است و باید حتما به دقت مد نظر باشد. در عین حال آرامش جامعه و توجه به 

مطالبات عموم مردم نیز در کنار بحث های تکنیکال اهمیت دارد.« وی گفت: »بر اساس بحث های 
گسترده و سناریوهای مختلف قابل تصور، الزم است با تفاهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان سنجش کشور تصمیم گیری نهایی 
انجام شود و قطعا به محض نهایی شدن این تصمیمات، اطالع رسانی خواهد شد تا مردم عزیز و 

داوطلبان محترم در کوتاه ترین زمان ممکن در جریان موضوع قرار گیرند.«
حق دوست یادآور شد: »صحبت هایی که تاکنون انجام شده بیشتر بحث های فنی و تحلیل های فردی 
است و جمع بندی نهایی بر اساس پیشنهادات کارشناسی توسط سخنگویان رسمی اعالم خواهدشد.«
به گزارش وبدا، وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم جدید در رابطه با آزمون ها بعد از تصویب 
ستاد ملی کرونا اعالم خواهد شد، گفت: »تنها چیزی که در حال حاضر می توان اعالم کرد این است 
که نقطه نظرات کارشناسی، رصد نظرات داوطلبان، توجه به سالمت مردم و نهایتا بحث های فنی به 

صورت مبسوط در حال انجام است و به زودی نظر نهایی اعالم خواهد شد.«

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از 
نبود نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی گفت: 
»پروتکل های بهداشتی ضمانت اجرایی ندارند.« 

به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در ارتباط 
با افزایش آمار مبتالیان به کرونا و اقدامات دولت 
گفت: »متاسفانه به نظر می رسد که محدودیت های 
ایجاد شده در ماه های گذشته به موقع نبوده و با 
تأخیر شروع شده اند و علی رغم نامه های نوشته 
شده به ریاست جمهوری توسط وزیر بهداشت و 
درمان، پیگیری الزم صورت نگرفت. مردم  در ابتدا 
با رعایت توصیه های بهداشتی بسیار به جلوگیری 
از شیوع این بیماری کمک کردند؛ اما با اجرای 
پروتکل های جدید در خصوص باز شدن برخی 
مکان های عمومی ضمانت اجرایی وجود نداشت 
و با رعایت نکردن موارد بهداشتی، شاهد افزایش 

روند ابتال هستیم.«
شهریاری از شرایط موجود گله کرد و گفت: »مسئله ای 
که من خدمت جناب رئیس جمهور مطرح کرده ام 
تهیه ماسک های ارزان قیمت، دادن یارانه و جلوگیری 
از ورود افراد فاقد ماسک به مترو و مکان های عمومی 
بود. متاسفانه وقتی دولت پروتکلی می نویسد که 
ضمانت اجرایی ندارد، اتفاقات اخیر روی می دهد. 
برای مثال در استانی مانند سیستان و بلوچستان 
علی رغم توصیه فراوان مسئولین، مردم هیچگونه 
اعتنایی به موارد بهداشتی نداشته اند و مراسم های 
عروسی متعددی برگزار کردند. در این شرایط لزومی 
به برگزار کردن عروسی و عزا نیست و از مردم 

عزیز خواهش می شود این موارد را رعایت کنند و 
از جان خود و دیگران محافظت کنند.«

وی در خصوص رفتار نمایندگان مجلس در رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی با توجه به تعداد آنها 
و فضای مجلس افزود: »در راستای رعایت نکردن 
موارد بهداشتی در مجلس، اینجانب و وزیر بهداشت 
نامه هایی برای رئیس مجلس ارسال کرده ایم و از 
این شرایط احساس نگرانی کرده ایم و موظف اند 
ظرف یک ماه به سواالت و درخواست های مطرح 
شده پاسخ دهند. واضح است که فضای الزم برای 
فاصله گذاری اجتماعی نه در کمیسیون ها و نه در 
مجلس وجود ندارد با این وجود ما خواستار رعایت 

پروتکل های بهداشتی توسط نمایندگان هستیم.«
شهریاری در رابطه با پیگیری راهکارهای برون رفت 
از مشکالت حاظر توسط نمایندگان مجلس اظهار 

داشت: »من به عنوان شخصی که در شورای انقالب 
فرهنگی هستم مطالبات خود را گفته ام و نمایندگان 
مجلس هم تذکر الزم را به رئیس جمهور می دهند 
به طوریکه ما نامه مربوط به سوال از رئیس جمهور 

را امضا کرده ایم.«
به گزارش فارس، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا 
رئیس جمهور برای پاسخ به سواالت نمایندگان در 
صحن مجلس حاضر خواهند شد یا خیر؟ گفت: 
»وی برای پاسخ به سواالت حداکثر ظرف یکماه 
باید به مجلس بیایند و پاسخگو باشند اما امیدواریم 
این جلسه مثل جلسه سوال از رئیس جمهور در 
مجلس دهم نباشد که وقتی نمایندگان از 4 پاسخ 
رئیس جمهور قانع نشدند به دلیل ضعف آیین نامه 

مجلس، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.«

پروتکل های بهداشتی دولت ضمانت اجرایی ندارد 
حوادث

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی 
خبر داد

قتل دندانپزشک خرم آبادی 
هنگام کار در مطب

رضا طوالبی دنداپزشک خرم آبادی به 
قتل رسید.

از خبرگزاری  نقل  به  سپید  گزارش  به 
فرمانده  اجتماعی  معاون  صداوسیما، 
انتظامی استان لرستان با تایید این خبر 
گفت: »قتل رضا طوالبی دندانپزشک خرم 
آبادی حین کار در مطبش حوالی هتل 
شقایق در خیابان علوی خرم آباد با ضربات 

چاقو اتفاق افتاده است.«

یا  قاتل  اوژن،  شیر  سرهنگ  گفته  به 
تحت  لرستانی  دانداپزشک  این  قاتالن 
تعقیب پلیس هستند. همسر مقتول هم از 
دندانپزشکان حاذق شهر خرم آباد است.
مشخص  هنوز  قتل  انگیزه  یا  و  علت 

نیست.

شماره 1696 ۲37 تیـر 1399

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس گفت: »کمبود پزشک 
در استان سیستان بلوچستان مشکل ساز شده است. افزایش ظرفیت 
رشته های پزشکی ازجمله اقداماتی است که می تواند کمبود پزشک 

در تمام مناطق کشور را تعدیل کند.«
به گزارش سپید، معین الدین سعیدی در گفت وگو با فارس 
درخصوص کمبود پزشک حوزه انتخابیه خود، گفت: »علی رغم 
خدمات بی شمار نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه نظام 
سالمت متأسفانه ما هنوز به لحاظ شاخص های بهداشتی و درمانی 

استان سیستان و بلوچستان و مخصوصاً جنوب آن، فاصله معنادار 
و حتی گاهاً نجومی با نرم کشوری داریم.« وی در ادامه افزود: 
»در حوزه انتخابی کنارک، نیک شهر، قصر قند و دشتیاری، کمترین 
میزان پزشک به بیمار، کمترین میزان پرسنل درمانی نسبت به بیمار، 

کمترین میزان تخت بیمارستانی در تمام کشور را داریم.« 
سعیدی با بیان اینکه کمبود پزشک در استان سیستان و بلوچستان 
بیداد می کند، گفت: »متأسفانه مراکز جامع سالمت ما هم به نسبت نرم 
کشوری بسیار پایین تر هستند و از آنجا که آن حوزه خط مقدم جبهه 

بهداشتی کشور هست، عمده  بیماری  های عفونی مسیر ورودشان 
از آنجا است به علت نزدیکی به مرز پاکستان، این مطالبه  جدی را 
داریم که حتماً وزارت بهداشت یک مقدار در توزیع پزشک آنجا 
عادالنه عمل کند.« وی در پایان تصریح کرد: »کمبود پزشک در 
استان سیستان بلوچستان مشکل ساز شده است. افزایش ظرفیت 
رشته های پزشکی ازجمله اقداماتی است که می تواند کمبود پزشک 
در تمام مناطق کشور را تعدیل کند. مطالبه جدی ما از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این است که اوالً در تخصیص 
نیروهای متخصص به حوزه  جنوب استان سیستان و بلوچستان 
یک بازنگری جدی کند و دوماً سهمیه  پزشکی، پیراپزشکی بومی 
را برای بچه  های آنجا حتماً در نظر بگیرند بلکه بتوانیم این خأل 

که االن وجود دارد را به حد اقل برسانیم.«

سعیدی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس:

کمبود پزشک در سیستان و بلوچستان بیداد می کند
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رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار شد

توجه به موقع سازمان برنامه و بودجه به خواسته های پرستاران 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری طی نامه ای به رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نوشت: »توجه سازمان برنامه و بودجه به پیگیری های شبانه 
روزی نظام پرستاری و رسیدگی به خواسته های پرستاران از جمله 
استخدام، تغییر وضعیت نیروهای شرکتی، پرداخت فوق العاده ویژه 

و معوقات پرستاران کارساز است.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در این نامه که به امضای رئیس و 
اعضای شورای عالی نظام پرستاری هم رسیده است ضمن قدردانی 
از همکاری محمد باقر نوبخت در رسیدگی به خواسته های پرستاران 
همچنین از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تا زمینه برخورداری 
مردم از خدمت مراقبتی پرستاران در فضاهای غیربیمارستانی نیز فراهم 
شود. متن کامل نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به محمد باقر 

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به این شرح است: 
جناب آقای دکتر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
با سالم و تحیت

با احترام و عرض خدا قوت، خدمت حضرت عالی و همکاران دلسوز 
و پرتالش شما به جهت تالش و تدبیر در شرایط سخت و خاص 
اقتصادی که هم در محاصره اقتصادی و تحریم  های ظالمانه استکبار 
جهانی بوده و هم درگیر ویروس منحوس کرونا هستیم. با این وجود، 
شرایط ویژه نظام سالمت کشور درامر بهداشت، درمان، مراقبت و... 
تدابیر خاص مدیریتی خود را می طلبد که بحمداهلل شواهد و قراین 
عملی حاکی از مجاهدتهای گسترده جناب عالی و سایر دلسوزان 
کشور است. به استحضار می رساند جامعه بزرگ، جان برکف، ایثارگر 
و خدوم پرستاری کشور که در طول پنج ماه گذشته به دالیل پیشگفت 
به عنوان پیش قراوالن و مدافعان خط مقدم نظام سالمت متحمل 
فشارهای بسیار سخت و طاقت فرسایی در جهت مقابله با ویروس 
منحوس کرونا شده اند، در این بین برخی از جسورترین وعزیزترین 
همکاران مجاهد خود را در راه خدمت به مردم از دست دادند و 
بسیاری نیز خود، مبتال شده اند و بازهم فشار کاری، روحی وروانی 
زیادی را، به علت کمبودها از جمله کمبود نیروی انسانی درحدی 
تحمل کرده اند که آنها را حقیقتا فرسوده کرده است و این موضوع 
عاجال نیاز به مداخله و تسریع در تامین نیروی تازه نفس و تامین 

شرایط انگیزشی، معنوی، معیشتی پرستاران شاغل دارند.  
به لطف خدا در این بین نگاه و رویکرد مثبت و حمایت های جناب 
عالی، اعم از توجه به نظرات کارشناسی این سازمان، وقت گذاری و 
گرفتن تصمیمات به موقع، بسیار کارساز بود، بر این اساس اعضای 
شورای عالی و مسئوالن سازمان نظام پرستاری کشور به نمایندگی از 
جامعه بزرگ پرستاری بر خود الزم می دانند به خاطر پاسخ حضرت عالی 
به پیگیری های شبانه روزی این سازمان و تصمیمات و اقداماتی که 
جناب عالی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مژده  تحقق 
و خبرهای خوش آنها را تا کنون اعالم فرموده اید، تشکر ویژه کنند. 

این دستاوردهای مهم را از جمله: 
۱-موافقت با استخدام نیروی پرستار تا حصول استاندارد قابل قبول 

کشورمان
۲- موافقت با تغییر وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و...  

۳- اعمال مزایای فصل دهم قانون خدمات کشوری
۴- موافقت با پرداخت فوق العاده ویژه به پرستاران

۵- تسری مزایای فصل دهم یا معادل آن به نیروهای شرکتی پرستار
۶- تامین هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات کارانه  

۷- تامین منابع پاداش بازنشستگان و... 

را ارج نهاده و نه تنها قدردان بلکه اوال: درخواست دارد تا حصول 
نتیجه وعملیاتی شدن آنها همچنان تاکید، تسریع و نظارت شود تا 

کامل و دقیق اجراشود. 
ثانیا: این دستاوردها را به مثابه فصل نوینی از گشایش در امر مراقبت های 
پرستاری برای مردم عزیز می داند و امیدواراست اکنون که به لطف 
خداوند با کار کارشناسی و تعامل گسترده، درک متقابل و صحیح 
پرستاران و مسئوالن از یکدیگر به وجود آمده، با تعریف هدف 
مشترک یعنی: » تامین مراقبت های پرستاری علمی، ایمن، پاسخگو 
و در دسترس آحاد مردم آن هم با کیفیت باالتر و قیمت پایین تراز 
وضع موجود« به گونه ای جلو برویم که به ویژه در دوران پسا کرونا، 
مردم عزیزمان در کمال رضایتمندی در فضاهای غیربیمارستانی نیز 
امکان برخورداری از این گونه مراقبت های پرستاری را داشته باشند 
و پرستاران محترم نیز درنظام سالمت کشور بیش از پیش احساس 

دلبستگی وهویت کنند. ان شاء اهلل
از خداوند متعال؛ سالمت، سرافرازی و توفیقات روزافزون جناب 

عالی و سایر دلسوزان نظام و  کشورمان را خواستاریم. 
محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری

روابط عمومی سازمان نظام پرستاری

خبـر

شماره ۱۶9۶ ۲۳ تیـر ۱۳99

استاندار مازندران گفت: »براساس بررسی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران ۸۰ درصد مازنی ها در موج دوم در مراسم عروسی، عزا 

و یا تجمع ها به کرونا مبتال شدند.« 
به گزارش سپید، احمد حسین زادگان افزود: »براین اساس برگزاری 
هرگونه مراسم عروسی و عزا و سایر تجمع هایی که  ابتال مردم به 
ویروس کرونا را به دنبال دارد ممنوع است.« وی تعطیلی تاالرهای 
عروسی در این شهرستان ها را نیز در راستای ممانعت از تجمع 
مردمی بیان کرده است.  نماینده عالی دولت در مازندران  با انتقاد 
از برگزارکنندگان مراسم عروسی در باغات خصوصی اضافه کرد: 
»با ممنوع شدن برگزاری این مراسم در تاالرها، برخی از شهروندان 
نسبت به برگزاری  این مراسم در باغ های خصوصی اقدام می کنند 
که عالوه بر غیرقانونی بودن این کار ایجاد اختالل در سالمت 
شهروندان محسوب می شود.« حسین زادگان اظهارداشت: »نیروی 
انتظامی پیش از این با برگزارکنندگان فاقد مجوز برگزاری عروسی 
در باغات برخورد قانونی داشت و این بار باید با برگزاری این آیین ها 
در دوران کرونایی در شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی در 

قالب اخالل در سالمت شهروندان برخورد کند.«

 وی خاطرنشان کرد: »در مجموع  ستاد استانی مقابله با کرونا حدود 
۳۰ محور عدم اجرای درست پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
فیزیکی در استان برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا شناسایی 
کرد و فرمانداران نیز موظف به نظارت بر اجرای درست پروتکل ها 
شدند.« رییس ستاد استانی مقابله با کرونا در استان مازندران گفت: 
»براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا استفاده از ماسک برای رانندگان 
خودروهای حمل و نقل عمومی الزامی شد و باید رانندگان برای 

حفظ سالمت خودشان این پروتکل را رعایت کنند.«

حسین زادگان خاطرنشان کرد: »عالوه بر آن ظرفیت مسافر در 
تاکسی ها در صندلی عقب دو نفر و در صندلی جلو نیز یک نفر 
است و این پروتکل ها نیز از سوی رانندگان رعایت خواهد شد.«
وی یادآور شد: »ما برای پیشگیری از ویروس کرونا در استان نیاز 
به همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و پرهیز از حضور در عروسی و مراسم عزا و تجمع ها 
داریم و باید استفاده از ماسک نیز به عنوان پروتکل بهداشتی به 

خصوص در فضاهای سرپوشیده و تجمعی رعایت شود.«
به گزارش ایرنا، براساس آمار هم اکنون حدود یک هزار مازنی 
مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی بابل و مازندران بستری هستند و آمار بیماران در 

یک هفته اخیر حدود چهار برابر افزایش یافت. 
ویروس کرونا سی ام بهمن ماه سال گذشته  در مازندران شیوع 
یافت و پس از دو ماه همه گیری از هفته اول اردیبهشت ماه سال 
جاری تا هفته اول تیرماه به مدت دو ماه روند نزولی خود را حفظ 
کرد که یکباره به دلیل آنچه که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 

اعالم شده، آمار بیماران روند صعودی به خود گرفت.

استاندار مازندران:

 ۸۰ درصد مازنی ها در عزا و عروسی کرونا گرفتند



خبـر

»کووید پارتی«، جان مرد آمریکایی را گرفت
تالش  در  تگزاس  آنتونیوی  سن  شهر  در  آمریکایی  مرد  یک 
این  به  بیماری کرونا فقط یک شایعه است  اینکه  اثبات  برای 

بیماری مبتال شد و مرد. 
بود  زندگی خود  دهه سوم  در  که  مرد  این  سپید،  گزارش  به 
پس از شرکت در یک مهمانی به اصطالح »کووید پارتی« به 

کرونا مبتال شد. 
هنوز بسیاری از افراد در سراسر جهان بر این باورند که بیماری  
چنین  در  است.  شایعه  یک  فقط  و  نداشته  وجود  کووید-۱۹ 
مهمانی هایی افراد برای اثبات اینکه به بیماری مبتال نشده یا اگر 

بشوند نیز نیازی به قرنطینه ندارند، شرکت می کنند. 
این مرد آمریکایی پس از حضور در یکی از این مهمانی ها به 
شدت بیمار شده است. به گفته پزشک درمانگر این فرد، وی 
داشته  اذعان  اعتراف کرده و  اشتباهش  به  از مرگ خود  پیش 
تنها یک شایعه  بیماری کرونا  این تصور می کرده  از  پیش  که 

و فریب است. 
در حالی که تاکنون حدود ۱۳ میلیون نفر در سراسر جهان به 
بیماری کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس جدید مبتال شده و 
بیش از نیم میلیون نفر نیز جان خود را به دلیل ابتال به آن از 
دست داده اند، هنوز بسیاری از مردم جهان آن را یک شایعه یا 
بسیاری  توطئه  نظریه های  فریب می دانند. شایعات بی شمار و 
در ارتباط با کرونا ایجاد شده که یکی از مشهورترین آن ها این 
است که این بیماری یک فریب توسط دولت هاست تا مقامات با 
ایجاد محدودیت های ایمنی بتوانند جمعیت جهان را کنترل کنند. 

پزشکان آمریکایی با انتشار این خبر بر لزوم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک تاکید کرده و اعالم کرده اند که 
این بیماری جدی تر از آنچه تصور می کنیم بوده و می تواند با 

سرعت زیادی گسترش یابد.  
بنا بر گزارش اسپوتنیک، ایاالت متحده آمریکا در حال حاضر 
بیشترین شمار مبتالیان و قربانیان بیماری کووید-۱۹ را در جهان 

به خود اختصاص داده است و روند افزایش روزانه مبتالیان 
جدید به این بیماری نیز همچنان ادامه دارد. متخصصان بر این 
را  قرنطینه سراسری  زودی  به  مقامات  که  در صورتی  باورند 
تکمیل  با  مبتالیان  افزایش  روند  نکنند،  برقرار  کشور  این  در 
کرونا  قربانیان  شدید  افزایش  به  منجر  بیمارستان ها  ظرفیت  

خواهد شد.ایسنا

مقامات ژاپن با افزایش شمار مبتالیان جدید به کرونا بدون مشخص 
شدن مسیرهای عفونی ابتال، هشدار دادند که این کشور باید نسبت 

به شیوه های بعدِی شیوع ویروس هوشیار باشد. 
به گزارش سپید، طی دو هفته اخیر شمار مبتالیان کرونا در ژاپن 
افزایش زیادی داشته است، به طوری که تنها توکیو، پایتخت این 
کشور طی سه روز متوالی بیش از ۲۰۰ مورد ابتالی  جدید را به 
ثبت رسانده است. وزیر اقتصاد ژاپن و مسئول مبارزه  با کرونا در این 
کشور اگرچه درمورد تصمیم دولت مبنی بر اعالم وضعیت اضطراری 

اظهار نظری نکرده اما نسبت به افزایش فشار در مراکز بهداشت 
عمومی ژاپن هشدار داده و بر لزوم افزایش استراتژیک تست گیری 
تاکید کرد. با وجود افزایش موارد ابتال به کروناویروس، ژاپن در 
حال پیشبرد گام های بعدی خود برای بازگشایی اقتصاد است.  

بنا بر گزارش بلومبرگ، اگرچه افرادی که عالئم بیماری دارند 
باید در خانه مانده و خود را قرنطینه کنند اما با وجود افزایش 
شمار مبتالیان در توکیو، اجازه سفر شهروندان آن به دیگر 

مناطق وجود دارد.ایسنا

لزوم هشدار سطح باال در ژاپن با افزایش مبتالیان کرونا

خبـر

از  متخصصان آمریکایی نسبت به طغیان مرگ و میر ناشی 
کروناویروس در این کشور هشدار دادند. 

در  بستری  و  ابتال  موارد  اینکه  وجود  با  سپید،  گزارش  به 
بیمارستان های دو ایالت فلوریدا و تگزاس افزایش شدیدی 
داشته و رکورد باالی آمار روزانه مبتالیان در این کشور طی 
روزهای اخیر ثبت شده، آمار نشان می دهد که در روزهای 
اخیر موارد روزانه مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در 

ایاالت متحده روند کاهشی پیدا کرده است. 
با این حال به گفته محققان، کاهش آمار مرگ و میر ادامه پیدا 
نخواهد کرد چون فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ زمانی 
رخ می دهد که به طور معمول حدود چند هفته از زمان آلوده 
شدن فرد به کروناویروس گذشته باشد. کارشناسان پیش بینی 

کرده اند افزایش موارد ابتال و بستری در بیمارستان ها می تواند 
افزایش موارد فوتی را به همراه داشته باشد. 

میانگین  می دهد  نشان  هاپکینز  جانز  دانشگاه  بررسی های 
موارد روزانه فوت ناشی از این بیماری در آمریکا از ۵۷۸ 
مورد طی دو هفته گذشته به ۶۶۴ مورد در دهم ماه جوالی 
این کشور  ایالت   ۲۷ در  فوتی  روزانه  موارد  است.  رسیده 

طی این بازه زمانی افزایش داشته است. 
در ایالت کالیفرنیا متوسط موارد فوتی در یک روز ۹۱ و در 
آریزونا،  فلوریدا،  ایالت های  است.  بوده  مورد   ۶۶ تگزاس 
ایلی نوی، نیوجرسی و کارولینای جنوبی نیز با افزایش قابل 

توجهی از موارد فوتی روبرو بوده اند. 
هزار   ۱۳۷ از  بیش  تاکنون  تایمز،  آنجلس  لس  گزارش  به 
نفر در این کشور بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از 

دست داده اند.ایسنا

پیش بینی افزایش قربانیان کرونا در آمریکا

شماره ۱۶۹۶ ۲۳9 تیـر ۱۳۹۹
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مطالعاتمقدماتینشانمیدهد

واکسنسلمرگهایناشیازکووید۱۹رامحدودمیکند
محققان معتقدند واکسن ب ث ژ دارای توانایی محافظت کوتاه 
مدت در مقابله با بیماری کووید۱۹ شدید، حداقل برای کادر 

درمان یا بیماران پرخطر است. 
که  سلی  واکسن  ب ث ژ،  دریافتند  محققان  سپید،  گزارش  به 
معموالً به کودکان در کشورهای با نرخ باال عفونت سل داده 
می شود، نقش مهمی در کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری 

کووید ۱۹ دارد. 
»لوئیز اسکوبار«، سرپرست تیم تحقیق از موسسه علوم زندگی 
فرالین ویرجینیا، در این باره می گوید: »در تحقیق اولیه ما مشخص 
شد در کشورهای با نرخ باال واکسیناسیون ب ث ژ، نرخ مرگ 

و میر ناشی از کووید ۱۹ به مراتب کمتر بود.«
تیم تحقیق در این مطالعه، داده های مربوط به مرگ و میر ناشی 
از کروناویروس را در جهان جمع آوری کرده و با بررسی تمام 
متغیرها مشخص شد کشورهای دارای نرخ باالتر واکسیناسیون 
 ۱۹ کووید  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  کمتر  نرخ  با  ب ث ژ 

مواجه بودند. 
یک مثال مربوط به کشور آلمان بود که قبل از اتحاد دو نیمه 
غربی و شرقی در سال ۱۹۹۰ دارای الگوهای متفاوت واکسن 
بود. در حالیکه در آلمان غربی واکسن ب ث ژ از سال ۱۹۶۱ تا 
۱۹۹۸ به نوزادان داده شد، در المان شرقی واکسیناسیون ب ث ژ 

یک دهه زودتر آغاز شد. 
این موضوع بدین معناست که آلمانی های مسن تر  یعنی جمعیت 

با ریسک باالتر در معرض بیماری کووید ۱۹ در مناطق شرقی 
کشور آلمان در مقایسه با همسن و سال های خودشان در شهرهای 
غربی آلمان، محافظت بیشتری در مقابل پاندمی کنونی داشتند. 
داده ها نشان داد مرگ و میر در شهرهای غربی آلمان 2.۹برابر 

بیشتر از شهرهای شرق آلمان بود. 

به گزارش مهر، با این حال سازمان بهداشت جهانی اذعان دارد 
که هیچ سند و مدرک مطمئنی در مورد تاثیر واکسن ب ث ژ در 
محافظت از افراد در مقابل بیماری کووید ۱۹ وجود ندارد و در 
حال حاضر واکسیناسیون ب ث ژ را برای پیشگیری از بیماری 

کووید ۱۹ پیشنهاد نمی کند.

 تحقیقات روی اولین واکسن جهان علیه ویروس کرونا 
به روی داوطلبان توسط محققان دانشگاه سیچنوفسکی 

مسکو، با موفقیت به پایان رسید. 
به گزارش سپید، دانشگاه سیچنوفسکی مسکو با موفقیت 

آزمایشات اولین واکسن کووید ۱۹ خود را انجام داد. 

و  ترجمه  پزشکی  مؤسسه  مدیر  تاراسوف،  وادیم 
بیوتکنولوژی، گفت: »آزمایش های بالینی اولین واکسن 
ساخته شده در دانشگاه علوم پزشکی سچنوفسکی مسکو 
برای ویروس کرونا روی داوطلبان با موفقیت انجام شده 
است.« وی افزود: »اکنون گروه نخست داوطلبان در روز 
چهارشنبه، ۱۵ جوالی )2۵ تیر ماه( و گروه دوم در تاریخ 

2۰ جوالی )۳۰ تیر ماه( مرخص خواهند شد.«
به گفته الکساندر لوکاچف، مدیر موسسه انگل شناسی 
پزشکی، بیماری های گرمسیری، هدف از این مرحله از 
مطالعه نشان دادن ایمنی واکسن بر روی انسان بود که با 

موفقیت انجام شد. 
لوکاشف افزود: »مراحل توسعه این واکسن شامل پیچیدگی 
شرایط اپیدمیولوژیک ویروس کرونا و چگونگی افزایش 

تولید دوز بیشتر می شود.«باشگاه خبرنگاران جوان

دولت لبنان که عملکرد نسبتاً مناسبی در مقابل کرونا داشته از بروز 
موج دوم کرونا و میزان باالی تعداد موارد جدید ابتال به کرونا در 

کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، دولت لبنان اعالم کرد که تعداد موارد قطعی ابتال به 
کروناویروس در این کشور برای سومین روز متوالی رکورد زد و به 
۸۶ مبتال در روز افزایش یافته است. لبنان از فوریه تاکنون 2 هزار و 
۱۶۸ مورد قطی ابتال به کرونا و ۳۶ مورد فوتی را گزارش کرده است. 
حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان اعالم کرد که موج جدید مبتالیان 
در کشور تا حدودی به دلیل ورود مهاجرانی بود که پس از بازگشایی 

فرودگاه ها از اول ژوئیه به لبنان آمدند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز وی افزود که هم اکنون شاهد موج 
دیگری از مبتالیان در بین پرستاران و پزشکان و پرسنل خدمات 

مراکز درمانی هستیم.ایسنا

رکورد آمار روزانه مبتالیان کرونا پایان موفقیت آمیز آزمایش نخستین واکسن کرونا در روسیه
در لبنان شکسته شد

خبـر

شماره ۱۶۹۶ 2۳ تیـر ۱۳۹۹

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعالم کرد: 
»در حدود ۴۰ درصد از افراد آلوده به کروناویروس جدید، 

عالئمی از بیماری مشاهده نمی شود.«
به گزارش سپید، طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا در حدود ۴۰ درصد از افراد مبتال به بیماری کووید-۱۹ 

هیچ گونه عالئمی از بیماری بروز پیدا نمی کند.«
برآوردهای کارشناسان این مرکز حاکی از آن است که حدود ۴۰ 
درصد از مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ ناقل خاموش هستند. 

این مرکز در ماه مه اعالم کرده بود که در ۳۵ درصد از افراد 
آلوده به کروناویروس عالئمی از بیماری مشاهده نمی شود. 

همچنین طبق بهترین برآوردها، نرخ مرگ و میر ناشی از این 
بیماری حدود ۰.۶۵ درصد است؛ به این مفهوم که ۰.۶۵ درصد 
از افراد آلوده به کروناویروس جان خود را از دست می دهند. 
حدود  این،  بر  عالوه  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
فرد  شدن  بیمار  از  پیش  بیماری  این  انتقال  موارد  از  نیمی 

اتفاق می افتد.ایسنا

۴۰ درصد مبتالیان به کووید-۱۹ بی عالمت هستند



معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه برای دیدن 
اثرات استفاده اجباری از ماسک باید صبور بود، 
گفت: »برای نیم کره شمالی زمین که ایران هم جزو 
آن است، پیش بینی آن است که پاییز و زمستان 
بسیار سخت تری از این تابستان خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در حالی که خود 
با یک ماسک پارچه ای در برنامه زنده تلوزیونی 
حضور یافته بود، گفت: »امروز عامدانه با ماسک 
پارچه ای و دست دوز در برنامه حاضر شدم که 
بگویم زدن این ماسک ها هیچ ایراد و خجالتی 
ندارد. ماسک سه الیه و N۹۵ مخصوص کادر 
را  درمان است و شرمنده ایم که نمی توانیم آن 
ارزان برای همگان فراهم کنیم، اما این ماسک های 
پارچه ای که سه الیه هستند و خود مردم می توانند 
آن را تهیه کنند، بسیار موثر خواهد بود. مردم با 
زدن هر نوع ماسکی می توانند طی یک حرکت 
اجتماعی به پویش من ماسک می زنم بپیوندند.«

وی درباره آمار استفاده از ماسک در کشور پس از 
راه اندازی پویش من ماسک می زنم، تصریح کرد: 
»متاسفانه حدود ۲ تا ۳ هفته قبل آمار استفاده از 
ماسک در تهران به حدود ۱۰ درصد نزول کرده 
بود که این آمار در شهرستان ها نیز به حدود ۲۰ 
درصد رسیده بود. خوشبختانه با این پویش و 
متاسفانه با افزایش موارد مرگ و میر ناشی از 
کرونا که سبب نگرانی مردم شده است، اکنون 
بررسی های میدانی ما در سطح شهرهایی مانند 
اصفهان و برخی دیگر از مراکز استانی نشان می دهد 
استفاده از ماسک به ۷۵ درصد و در تهران نیز 
به باالی ۵۰ درصد رسیده است. این آمار خوب 
است، اما کافی نیست. اگر این عدد به ۹۵ درصد 
برسد یکی از بهترین روش های کنترل و پیشگیری 
از آلودگی به ویروس را خواهیم داشت. منظورمان 
از این میزان پوشش استفاده از ماسک به محض 

خروج از منزل تا زمان بازگشت است.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به شرایط 
اظهار  دارند،  دنیا  که همه  کشورهای  اقتصادی 
کرد: »االن پیش بینی شده که اروپا و آمریکا رشد 
اقتصادی ۸ الی ۹ درصد منفی داشته باشند، آن 
هم در شرایطی که با رشد منفی یک درصد هم 
شهروندان شان انتقاد می کردند. پیش از این پیش بینی 
می شد این سقوط اقتصادی مانند "V"  انگلیسی 
باشد؛ یعنی سقوط و اوج سریعی داشته باشند، 
سپس این پیش بینی به "U" تغییر پیدا کرد و اکنون 
پیش بینی می شود این نمودار مانند تیک خواهد 
بود. اقتصاد ما هم به تبع تحت تاثیر این موضوع 
توانایی  اقتصاد  قرار می گیرد و مردم، دولت و 
تحمل تعطیلی طوالنی مدت را نخواهند داشت، 
ولی روش های ساده ای مثل استفاده از ماسک، 

پرهیز از بعضی اقدامات و... موثر خواهد بود.«
وی افزود: »شرمنده ام که باید بگویم در بازدید از 
بعضی استان ها دیدم که مثال در عرض ۳ روز ۱۹ 
مادر باردار مبتال به ویروس کرونا توسط نیروهای 
بهداشتی شناسایی شده اند که ۱۵ مورد از آنها سابقه 

شرکت در یک تا چند عروسی را داشته اند. یا 
اینکه جایی شخصی فوت کند و ۴ هزار نفر در 
مراسمش شرکت کنند که از این تعداد ۸۰۰ نفر 
عالمت دار شوند، خوب نیست. برگزاری جشنواره 
اسب و حضور چند هزار نفر اصال در این شرایط 

درست نیست.«
وی در پاسخ به این سوال که با رسیدن به میزان 
مطلوب استفاده از ماسک، چه تاثیری در آمار ابتال 
و مرگ و میر ناشی از کرونا به وجود می آید، گفت: 
»کرونا مانند قیامت است، هر کاری که می کنیم در 
آینده نزدیک با حساب و کتاب خوب و بد آن را 
خواهیم دید. یک الی دو هفته بعد از هر اقدام قابل 
توجهی موارد سر پایی اضافه یا کم می شود و سه 
الی ۴ هفته بعد موارد بستری اضافه یا کم می شود 
و حدود شش هفته الی دو ماه بعد موارد فوتی کم 
یا زیاد می شود. برای دیدن اثرات استفاده اجباری 
از ماسک باید صبور بود. اثرات استفاده از ماسک 
در کاهش مرگ و میر را اوایل شهریور خواهیم 
دید همانگونه که اکنون داریم تقاص مسافرت های 
عید فطر و تعطیالت نیمه خرداد ماه را با افزایش 

موارد مرگ و میر می دهیم.«
از  استفاده  شدن  کمرنگ  درباره  حریرچی 
دستورالعمل های بهداشتی، تاکید کرد: »دو موضوع 
وجود دارد؛ اول موضوع عادی انگاری است که 
با بازگشایی ها مردم فکر کردند به شرایط عادی 
بازگشتیم، البته نظارت ها هم طی چند هفته اخیر 
ضعف هایی داشته است. ما ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار 
داریم که  نظارت  قابل  واحد صنفی و صنعتی 
درصد قابل توجهی از آنها پروانه رسمی ندارند 
ولی فعالند، ما برای این تعداد واحد حدود ۷ 
هزار و ۶۰۰ نفر نیرو داریم و ۱۹ هزار و ۶۵۰ 
نفر کمبود نیرو داریم که اگر هر کسی در سال 
بخواهد ۳۰۰ واحد را بازرسی کند، عدد بزرگی 
می شود. البته سازمان های مردم نهاد بویژه بسیج 

در اسفند پارسال و فروردین امسال کمک های 
بسیاری کردند.«

تفویض اختیار به وزارت بهداشت برای 
پلمب واحدهای صنفی متخلف

وی ادامه داد: »بر اساس موضوعی که تصویب 
شد نظام چند الیه ای وجود دارد که ما اول از 
مردم می خواهیم بر این واحدها نظارت کنند. دوم 
دستگاه های اداری را با کمیته ای که تصویب شد و 
اداره آن به وزارت بهداشت سپرده شد، دستگاه های 
اجرایی، مسئولین ادارات، وزارت صنعت، وزارت 
نفت، واحدهای صنفی و... مسئولیت نظارت بر 
واحد خود را دارند و نظارت عالیه توسط این 
افراد و وزارت بهداشت است. همچنین به وزارت 
بهداشت اختیار مهمی داده شد و آنهم اینکه پس 
از اخطار اول بتوانیم در مرحله اول به مدت یک 
هفته و در مرحله دوم به مدت یک ماه واحد 
مربوطه را پلمب کند. االن در این شرایط برخی 
رستوران ها و کافی شاپ ها قلیان عرضه می کنند 
یا بدون رزرو مشتری می پذیرند یا رستوران هایی 
به شکلی که خود مشتری ساندویچش  داریم 
را پر کند و... که ما باید با آنها برخورد قاطع 

داشته باشیم.«
به هم  نزدیک  »دو کشور  داد:  ادامه  حریرچی 
آمریکا و برزیل که در صدر جدول آمار کرونا 
در  دیگری  و  نیم کره شمالی  در  یکی  هستند؛ 
نیم کره جنوبی زمین قرار دارند و آمار برزیل به 
۷۰ هزار رسیده است. جای سوال است که رئیس 
جمهور کشوری جلسه خبری برگزار می کند، 
بدون ماسک و اعالم می کند به کرونا مبتال شده 
است! و به همین دلیل خبرنگاران از او شکایت 
می کنند. تجربه نیم کره جنوبی و شمالی زمین هر 
دو به سمت افزایش آمار ابتال به کرونا هستند و 

سایر کشورها نیز به همین شکل هستند.«

پاییز و زمستان سخت  نیمکره شمالی زمین
حریرچی تاکید کرد: »برای نیم کره شمالی که ایران هم 
جزو آن است، پیش بینی این است که پاییز و زمستان 
بسیار سخت تری از این تابستان خواهیم داشت.«
وی درباره پیش بینی روند کرونا در سایر کشورها، 
تصریح کرد: »تعدادی از کشورها دو اتفاق را تجربه 
کردند؛ یکی همراهی و خردورزی حکومت ها بود. 
مثال ایتالیا، اسپانیا و فرانسه کاله به سرشان رفت، ولی 
به زودی رفتارهای عاقالنه از خود نشان دادند و مردم 
هم با آنها همراهی کردند که این کشورها هنوز هم در 
معرض خطر شدید قرار دارند تا زمانی که واکسنی 
علیه بیماری کشف شود. به عنوان مثال استرالیا 
مدیریت خوبی داشت، اما از ماسک به شکل عمومی 
استفاده نکرد و اکنون مجبور به قرنطینه ملبورن شدند. 
کشورهایی که غیر عاقالنه رفتار می کنند و حکومت 
و مردم با هم به میدان نمی آیند، سرنوشت های تلخ 
مرگ و میرهای چند ده هزار نفره در انتظارشان 
خواهد بود و حتی برای برخی کشورها پیش بینی 
می شود مرگ روزانه به ۲هزار نفر یا ۳ هزار نفر 
برسد. کشورهای اروپایی جمعیت کمتری دارند و 
هنوز در اکثر جاهای اروپای غربی خروج از خانه 
با محدودیت روبرو است. ما خیلی به این شرایط 
سخت تن ندادیم اما موفقیت های بزرگی خصوصا 

در برخی استان ها کسب کردیم.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »با همکاری های بیشتر 
به موفقیت های بزرگ خواهیم رسید، اما از همین جا 
رسما اعالم می کنم هیچ امید کوتاه مدت و میان مدت 
کمتر از یک سال برای واکسن و داروی موثر بر کرونا 
نیست. دنبال راه حل میانبر بودن یک اشتباه است.«
حریرچی با تاکید بر اینکه هیچ داروی اختصاصی برای 
درمان این ویروس تا به حال کشف نشده است، تصریح 
کرد: »همه  داروهایی که تاکنون استفاده شده برای 
سایر بیماری ها است؛ کلروکین برای درمان ماالریا، 
تامی فلو برای آنفلوآنزا بود که حتی یک ورق قرص 
آن به قیمت۱.۵ تا ۲ میلیون تومان هم رسید، سپس 
فاویپیراویر و اکنون نیز مبحث رمدسیویر با تبلیغات 
گسترده در پشت پرده آن و شرکت سازنده اش که 
در ارتباط با مقامات سیاسی برخی کشورها است 
مطرح است. این دارو که اثراتی از آن دیده شده است 
و اتحادیه اروپا هم آن را تایید کرده، اما هنوز در 
پروتکل رسمی درمان هیچ کشوری اضافه نشده است.«
وی گفت: »رمدسیویر اکنون در بازار سیاه به قیمت های 
۳۰ میلیون تومان تا ۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد 
و من شرمنده ام و شاید مقصر تولیت و وزارت بهداشت 
است که نتوانستیم مردم و تجویزکنندگان مان را قانع 
کنیم که این کار را نکنند. دارویی کشف کرده ایم 
که با نام رمدسیویر به خریدار فروخته اند و با تغییر 
با  را  دارو، یک داروی ۱۰ هزارتومانی  برچسب 
مبالغ بسیار باال فروخته اند. مردم باید بدانند هرچه 
که از بازار سیاه تهیه می کنند کالهبرداری است، 
از پزشکان و درمانگران خواهش می کنم داروهای 

خارج از پروتکل را برای بیماران تجویز نکنند.«
ادامه در صفحه 13 

پاییز و زمستان بسیار سخت در نیمکره شمالی زمین
کرونا مانند قیامت است، هر کاری که می کنیم در آینده نزدیک با حساب و کتاب، خوب و بد آن را خواهیم دید
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دستیارویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی تشریح کرد

حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار 
شهروندی به تشریح مبحث حل قوانین مالکیت 
فکری و حقوق بنیادین بشری از جمله کشف واکسن 

کرونا و حق سالمت بشر پرداخت. 
به گزارش سپید، چهل و سومین نشست از سلسله  
نشست های »چالش کرونا و زندگی مومنانه« شنبه 
شب به همت پژوهشکده الهیات پردیس فارابی 
دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی قم با موضوع 
»کرونا و حقوق شهروندی« و با ارایه الهام امین 

زاده برگزار شد. 
وی در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت 
محاسبه و اعطای حق سالمت مردم گفت: »حق 

سالمت  بخش مهمی از از حقوق بشر است.« 
وی با اشاره به آیه 185 سوره بقره، افزود: »مشکالت 
جسمی یکی از موانع بشر برای انجام تکالیف دینی 
ُ بُِکُم  است. خداوند در این آیه می فرماید »یرِیُد... الَلّ
الْیُْسَر َوَل یُرِیُد بُِکُم الُْعْسَر...« یعنی تمام کسانی که 
دست اندرکار اداره جامعه هستند باید حتما در 
جهت یسر و سهل گیری و سهل بودن زندگی 
مردم تالش کنند تا مردم بتوانند به آنچه از طرف 
خداوند موظف شده اند عمل کنند و از حقوق 
خود نیز بهره مند شوند.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران بیان کرد: »یکی از مهم ترین مولفه های حقوق 
شهروندی، کرامت و سالمت است. حقوق بنیادین 
بشری حقوقی هستند که در هر شرایطی شامل جنگ 
و صلح و اضطرار باید این حق بنیادین بشری مورد 

رعایت و احترام قرار گیرد.« 
حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  دستیارویژه 
شهروندی با اشاره به حقوق داخلی ناظر بر حق 
سالمت تصریح کرد: »در اصل 29 قانون اساسی به 
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به 
صورت بیمه همگانی تاکید شده است.« وی گفت: 
»در بند 12 اصل 3 قانون اساسی به وظیفه دولت 
برای رفع همه محرومیت های بهداشتی و توسعه 
بیمه اشاره شده است. نکته دیگر آن است که قواعد 
حقوقی حوزه سالمت در کشور متنوع است. یعنی 
800 قانون و 1700 مقرره اعم از ارتباط کلی و بخشی 

از قانون در حوزه سالمت شناسایی شده است.«
امین زاده با ذکر این مطلب که مخاطبان قوانین و 
مقررات سالمت جامعه فراوان و متعدد هستند، 
اظهارکرد: »سند چشم انداز 20 ساله ایران، بر لزوم 
ایجاد جامعه سالم ایرانی و در بردارنده  بخش هایی 
چون، سالمت، رفاه، امنیت غذایی و تامین اجتماعی، 
جامعه سالم اخالقی، شهروندان آگاه و عزت مند و 
برخوردار از مالک های درست کاری و احساس 
رضایت مندی و متخلق با اخالقیات اسالمی است.«
وی افزود: »در سیاست های کلی سالمت که از 
سوی مقام معظم رهبری بیان شده، ابعاد مختلف 
سالمت ترسیم شده است. بر این اساس، قوانین و 
مقررات به صورت هماهنگ و هدفمند به دور از 
موازی کاری و تعارض ها در راستای منافع مردم 
به تنظیم قواعد و مقررات می پردازند. رهبری بر 
لزوم پرهیز از موازی کاری و تعارف بر اساس منافع 

عمومی تاکید دارد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: »مردم باید 
از حقوق و مسئولیت هایی خود در حوزه سالمت 

مطلع شوند یعنی از حقوق مرتبط با تغذیه و بهداشت 
روانی و جسمی آنها و هر آنچه مربوط به سالمت 
کلی فرد و حقوقی که در جامعه دارند آگاهی یابند.«
حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  دستیارویژه 
شهروندی با ذکر این مطلب که ایران در جایگاه 
اول کشورهای آسیاسی جنوب غربی در حوزه 
سالمت است، تصریح کرد: »در سیاست های کلی 
نظام سالمت بر ترویج سبک زندگی سالم اسالمی 
ایرانی تاکید شده است که بهداشت روانی و جسمی را 
تضمین می کند. ارتقای شاخص های سالمت روانی 
از سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری است.«
وی گفت: »منشور حقوق شهروندی که در معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تالیف آن مامور 
شدیم در کنار حق حیات به حق سالمت پرداخته 
است. این منشور به تفکیک حق سالمت زنان، 
کودکان، توان خواهان و... در ابعاد جسمی و روحی 
و اخالقی تاکید دارد.« امین زاده اظهارکرد: »برنامه 
چهارم توسعه به ارتقای سالمت و بهبود کیفیت 
مردم اشاره دارد و از شاخص های توسعه کیفی و 
توسعه انسانی نام برده است. این مساله برنامه نظام 
درمانی کشور از سوی وزارت بهداشت در برنامه 
پنجم دیده شده است. در برنامه ششم توسعه نیز 
به توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و پوشش 
همه شهروندان در بیمه سالمت تاکید شده است.«
وی افزود: »در بعد کیفری نظام حقوقی ایران مقررات 
خاصی تعیین شده است. در خصوص انتقال آگاهانه 
عوامل بیماری های فراگیر چون ویروس های مرگبار، 
نظام کیفری ایران چنین انتقال آگانه ای را قابل مجازات 
دانسته است. ماده 279 قانون مجازات اسالمی محاربه 
را به کشیدن سالح به قصد جان و مال و ناموس 
و ارعاب معرفی کرده است و برای تطیبق انتقال 
یک ویروس مرگبار بر جرم محاربه عنوان کرده 
که  ضرورتی برای به دست گرفتن اسلحه برای 
احراز محاربه نیست و اقدام علیه سالمت شهروندان 
برای تحقق این جرم کافی است. این ویروس نوعی 

سالح شناخته شده است.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران بیان کرد: »ماده دیگری که در قانون ایران 
در خصوص انتشار ویروس های بیماری زا عنوان 
شده، ماده 286 قانون مجازات اسالمی است که 
بر این اساس هر کس به صورت گسترده به قصد 
تمامیت سالمت افراد و اخالل در نظام اقتصادی 
کشور، تخریب، پخش مواد سمی و دایر کردن 
مراکز فساد و فحشا و معاونت در آنها فعالیت کند 
به گونه ای که موجب اخالق در نظم عمومی کشور 
و اموال عمومی و خصوصی واشاعه فساد و فحشا 
در سطح وسیع شود مفسد فی الرض خواهد بود. 
پس انتشار یک ویروس خطرناک می تواند مصداق 

جنایت علیه تمامیت جسمانی باشد.«
حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  دستیارویژه 
شهروندی تصریح کرد: »تاکید بر حق سالمت 
مردم بر این دلیل و قاعده مهم استوار است که این 
حق، به کرامت انسانی گره خورده و قابل سلب هم 
نیست. در تعریف سالمت هم عنوان فقدان بیماری 
جسمی به کار رفته است. از طرفی تعیین حق بر 
سالمتی به عنوان یک تاکلیف بر دولت ها است. 
یعنی دولت ها باید همه مراقبت های بهداشتی را 
در بعد پیشگیری و درمانی به ملت ها ارایه کنند.«

وی گفت: »در اسناد منطقه ای در آسیا و مناطق 
مختلف جهان و در اسناد بین المللی به کرات در 
زمان صلح و جنگ تاکید شده است که سالمت 
مردم قابل مماشات نیست. یعنی اسنادی داریم که 
بعداز جنگ جهانی دوم به شکل غیرالزام آور به 
وجود آمدند و پس از رشد به اسنادی مبدل شدند 
که کشورهای مختلف جهان و نهادی رسمی حکوتی 
را ملزم می کنند که به سالمت مردم احترام بگذارند.«
وی گفت: »سالمت مردم سوای مساله پزشکی ابعاد 
حکومتی و علمی و پزشکی و حقوقی و... دارد 
ولی همیشه این حس وجود داشت که دولت ها 
از قبول تعهدات نامحدود از جمله حق سالمتی 
چندان استقبال نمی کنند ولی در اسناد بین المللی 

سعی شده که حق شرطی را بگذارند و دست 
دولت ها را باز بگذارند که در این اسناد وارد شوند 
و خود را متعهد بدانند که در خصوص سالمتی 

مردم تکالیفی به عهده بگیرند.«
روی  بین المللی  اسناد  »در  اظهارکرد:  زاده  امین 
و  معنوی  و  روانی  جسمی،  سالمت  مجموعه 
اجتماعی تاکید شده است. پس این اصل در نظام 
بین المللی به عنوان یک حقوق بین المللی مفروض 
است. ماده 55 منشور سازمان ملل این سازمان را به 
ارتقای استانداردهای زندگی و حل مسایل بهداشتی 
زندگی مکلف  کرده است. در مقدمه اساسنامه سازمان 
بهداشت جهانی بهره مندی از بالترین استاندارد 
قابل دسترس برای سالمتی مردم از حقوق بنیادین 

افراد قلمداد شده است.«
وی افزود: »صرف عدم ناخوشی یا بیماری بر اساس 
نگاه سازمان جهانی نافی سالمت است و این سند بین 
المللی یعنی اساسنامه بهداشت جهانی شرط تحقق 
صلح جهانی را سالمتی عنوان کرده است که بدون 
همکاری اشخاص و دولت ها امکان پدیر نیست.«
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: »دراینجا 
اگر بیماری ها به فقر و ناکامی منجر شود می تواند 
به جنگ ختم شود و در این زمینه سعی می شد که 
سالمتی در جامعه از سطح استاندارد کاهش نیابد.«
حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  دستیارویژه 
شهروندی تصریح کرد: »ماده 25 اعالمیه حقوق 
بشر بر حق تامین سالمتی و مراقبت های طبی که از 
لوازم یک زندگی شایسته است تاکید می کند. ماده 
12 میثاق بین المللی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی حق هر فردی را به تمتع از بهترین حال 
سالمت جسمی و روانی در دسترس به رسمیت 
شناخته است. در این ماده بر بهبود بهداشت عمومی 
و پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر تاکید 
شده است.« وی گفت: »در ماه 6 میثاق حقوق مدنی 
وسیاسی، حق حیات به عنوان حق ذاتی انسان ذکر 
شده است و گفته شده که مهمترین عامل تضمین 
حق حیات تمتع از حق سالمت است. کمیسیون 
محو اشکال تبعیض نژادی، دولت های عضو را 
در ماده 5 معتهد کرده است که حق هر فردی از 
سرمایه عمومی وبیمه ها و خدمات جتماعی بدون 

تبعیض تضمین شود.«
امین زاده اظهارکرد: »اسناد بین المللی که ناظر به 
حقوق خاص از جمله حقوق کودکان و زنان و 
کارگران مهاجر است مباحثی در خصوص سالمت 
این گروه ها آورده اند. ازجمله بیماری و تولید مثل 
و پیشگیری و درمان معلولیت و دسترسی کارگران 
مهاجر به خدمات بهداشتی و... اسنادی بیان کرده ند.«
وی افزود: »عالوه بر آن یک سری اسناد بین المللی 
به حق بر سالمت پراخته اند، از جمله منشورهای 
روانی  و  فیزیکی  به سالمت جسمی  منطقه ای 
اجتماعی و معنوی مردم پرداخته اند و تدابیری 
که بر عهده دولت ها و شهروندان و سمن ها است 
به صورت فوری و تدریجی به صورت پیشگیری 
یا درمانی یا آموزی باید انجام بشود لذا با این 
اسناد بین المللی، تضییع حق بر سالمت قابلیت 

دادخواهی در اسناد بین المللی دارد.«
ادامه در صفحه 13 

آیا کاشف واکسن کرونا می تواند اختراعش را ثبت کند؟
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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: »این بحث 
امروز پیشرفت کرده است وامروز کمتر کشوری 
است که اسناد بین المللی مبتنی بر حق سالمت از 
جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق 
اجتماعی و فرهنگی و.. را امضا نکرده باشد. حتی 
اگر این اسناد را هم نپذیرفته باشند در قانون خود این 
اسناد را مورد توجه قرارداده. اما به دلیل برخی مسایل 
از جمله مسایل مادی توانایی مدیریت و پرداخت 
این حقوق در کشورهای مختلف متفاوت است.« 
حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  دستیارویژه 
شهروندی تصریح کرد: »یکی از علل این مساله 
عدم توان یک سان مادی کشورهای مختلف است.«
وی با اشاره به جایگاه حق دسترسی به داروهای 
اساسی در چارچوب اسناد بین المللی گفت: »به 
طور کلی در اسناد بین المللی چیزی به نام حق 
دسترسی به حق داروهای اساسی صراحتا ذکر 
نشده است ولی چون دسترسی به دارو مستقیما 
مرتبط با حق حیات و حق بر سالمت است به 
شکل غیر مستقیم حق دسترسی به دارو یک حق 
بنیادین تلقی می شود. دارو چه برای پیشگری باشد 
و چه برای درمان بیماری ها باشد به صورت مقطعی 
و چه دارویی که جلوی فراگیر شدن یک بیماری 

را بگیرد برای حق بر سالمت ضروری است.«
امین زاده اظهارکرد: »اسناد بین المللی ماده 12 میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به 

حق همه مردم جهان بر پیشگری، درمان و کنترل 
بیماری های فراگیر تاکیدکرده است. سوال اینجا 
است که دارو بالخره توسط یک فرد اختراع شده 
است و کشور محل ثبتی هم وجود دارد. حال 
اگر این فرد مخترع یا کشور محل ثبت نخواهند 
بر اساس اسناد حق بر سالمت، این را در اختیار 
جامعه بشری قرار دهند چه باید کرد؟ چون بر 
اساس مالکیت فکری مخترع حق دارد که داروی 
خود را ثبت کند. آیا حق بر سالمت اقتضا می کند 
که شهروندی بدون هیچ تبعیض و محدودیتی به 
این دارویی که این فرد اختراع کرده و به عنوان 
پیگیری و درمان دسترسی داشته باشد؟  حق مالکیت 

فکری مخترع چه می شود؟ !«
وی گفت: »در اینجا توافقی با عنوان توافق نامه تریپس 
وجود دارد. بعد از اینکه فناوری های نوپدید در عالم 
گسترش یافت بسیاری از کشورهای کمتر توسعه 
یافته و به خصوص آفریقایی خواهان دسترسی به 
این فناوری ها شدند. از طرفی تعدادی از کشورهایی 
که به این اختراعات دسترسی داشتند به دنبال 
توافق نامه ای بودند که ازدارایی های فکری خود 

محفاظت کنند.«
وی اظهارکرد: »موافقت نامه تریپس یکی از سه رکن 
کلیدی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی 
از  این اهداف از جمله مراقبت  است که برای 
کپی رایت، عالئم تجاری، نشان های جغرافیایی 
طرح های صنعتی و... بوجود آمده است. ایران از 

سال 2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری 
شده است. در سال 1959 به پیمان پاریس به عنوان 
مالکیت صنعتی پیوست. در 2003 ثبت عالئم 
مادرید و در سال 2005 به توافق نامه لیسبون در 
حوزه حفاظت از نام جغرافیایی محصولت پیوست 
ولی هنوز به موافقت نامه تریپس نپیوسته است. با 
این وجود دو قانون حمایت از مالکیت فکری و 
صنعتی در دولت تهیه شدکه به مجلس ارسال شد.«
وی گفت: »این موافقت نامه یک سری انعطاف هایی 
به خرج داده است که ملت ها بتوانند به دارو دسترسی 
پیدا کنند یعنی در صورت تعارض میان تعهدات 
حقوق بشری و تعهدات ناشی از نظام مالکیت فکری 

اولویت را به حق بشری و حق سالمتی بدهد.«
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: »کشورهایی نگران 
بودند که این موافقتنامه باعث شود که به داروها 
و درمان های که برای بیماری های فراگیر بود به 
خاطر حق مالکیت فکری نتوانند دست پیدا کنند. لذا 
کشورهای آفریقایی در 4 نوامبر 2001 در کنفرانس 
وزاری کشورهای عضو تجارت جهانی پیشنهاد 
دادند که موافقت نامه تریپس و بهداشت جهانی 
مرتبط شوند که این مساله به اعالمیه دوحه موافقت 
نامه ای در این زمینه منتج شد. با این وجود نگرانی 
کشورهای افریقایی در این زمینه با ارتباطی که بین 
حقوق مالیکت فکری و دسترسی به دارو و بین 
حقوق مالکیت فکری و حق سالمت ایجاد شد رفع 
گردید. زیرا حق سالمت عنصر دارای اولویت است 

و بعد از آن حقوق مالکیت فکری قرار میگیرد.«
وی گفت: »بر اساس اعالمیه دوحه موافقت نامه 
تریپس به این حالت بود که به هیچ عنوان نباید 
بر اساس این موافقت نامه اقداماتی به بهداشت 
عمومی مردم لطمه وارد کند. حال این سوال مطرح 
است که در وضعیت شیوع یک بیماری خطرناکی 
مثل کرونا اگر واکسن پیشگیری از این بیماری 
و داوری آن اختراع شود کسی حق انحصاری 

دارو را دارد؟« 
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: »در اعالمیه دوحه 
عنوان شده که بحران های بهداشت عمومی از جمله 
بیماری های ایدز، سل، مالریا و دیگر اپیدمی ها 
نمونه ای از وضعیت فوق العاده برخوردار هستند. 
سوال این است که تکلیف مخترع واکسن چه 
می شود؟ برای اینکه هم سوءاستفاده احتمالی از 
این اختراع نشود و مخترعین دلسرد نشوند، کشور 
صادر کننده دارو که متبوع است باید متناسب 
با ارزش اقتصادی دارو حق الزحمه ای به دارنده 
امتیاز دارو پرداخت کند و از هر کشوری هم که 
مبلغی دریافت می کند متناسب با آن حق الزحمه 
در  آن  وحبس  دارو  کردن  بلوکه  پس  بدهند. 
انتقال به کشورهایی که شهروندان نیازمند دارو 
هستند چه به صورت واکسن و درمان قطعی 
صورت نمی گیرد و در صورت حبس این دارو 
و افزایش تلفات انسانی می توانیم از آن به عنوان 

یک جرم یاد کنیم.«

13 شماره 1696 23 تیـر 1399

 ادامه از صفحه 11 
واکسیناسیون کودکان را فراموش نکنید

از  دیگری  در بخش  همچنین  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
صحبت هایش با تاکید بر لزوم انجام به موقع واکسیناسیون کودکان، 
گفت: »در شرایطی که افراد در روستاهای دورافتاده واکسیناسیون 
را فراموش نمی کنند، یک سلبریتی فیلمی در فضای مجازی پخش 
می کند و می گوید واکسن نزنید. بهترین کمک این افراد به ما این 

است که توصیه های مارا بازگو کنند.« 
حریرچی با بیان اینکه موثرترین روش در نگهداری مبتالیان کرونا، 
مراقبت خوب از آنها است، ادامه داد: »در فروردین ماه میزان مرگ 
و میر به نسبت میزان بستری 14.2 درصد بود و در اردیبهشت به 
12.2 درصد، در خرداد 11.4 درصد و در تیرماه به 10.5 درصد 
رسیده است. یعنی روند کاهشی بوده و امیدواریم این رقم را کاهش 

دهیم. این نکته را تذکر می دهم که مردم تنها به اینکه پزشک و 
پرستار خوب داریم دل نبندند.« 

وی درباره برگزاری آزمون های سراسری، اظهار کرد: »دو ساعت 
برگزاری کنکور به اندازه حضور چندصد نفره در پاساژهای کامپیوتری 
یا اندازه چند عروسی 200 نفره نیست. در کنکور و امتحانات جامع، 
داوطلبین با فاصله هستند و تنها جایی که ما می ترسیم این است که 
هنگام ورود مشکلی پیش آید. باید نگاه مان را متعادل کنیم اکنون 

حتی پاساژها و بازارها باز هستند.«
حریرچی گفت: »از سوی دیگر برخی از این امتحانات ورودی 
هستند و با برگزار نشدن آنها نمی توانیم دانشگاه ها را ببندیم. مردم 
اطمینان داشته باشند امتحان ها با شرایط مناسبی برگزار خواهد 
شد و جزئیات آن با تایید نهایی وزیر بهداشت و وزیر علوم 

اعالم خواهد شد.«

حریرچی ادامه داد: »در ابتدای شیوع بیماری در کشورها دیده 
شد افراد پیر و در معرض خطر به ویروس مبتال می شوند. پس 
از بازگشایی ها که جوانان سر کار آمدند در خیلی از کشورها ابتال 
به کووید19 در جوانان بیشتر شده است. دو دسته از جوانان نیز 
شدیدا مبتال می شوند، اول کسانی که جوان هستند و بیماری زمینه ای 
دارند و دسته دوم هم کسانی هستند که به دلیل میزان بالی ورود 
ویروس در بدن شان دچار عالئم شدید می شوند و چون موارد 
مرگ و میر در جوانان هم وجود دارد، هیچ جوانی نباید مغرور 

شود هم به خاطر خودش و هم اطرافیانش.«
وی درباره تاب آوری کادر درمانی کشور با اشاره به فداکاری این 
افراد، افزود: »تعدادی از استادان برجسته خود را از دست داده ایم. به 
مردم عزیز با صراحت می گویم که کادر پزشکی در حال فرسودگی 

هستند، به اینها رحم کنید تا بتوانند برایتان کار کنند.«ایسنا



  امین جاللوند
بحث اصالح قانون فعالیت حرف پزشکی در 
بافت مسکونی که در چند روز اخیر مطرح شده 
است، شاید مهم ترین موضوع چند روز اخیر نظام 
سالمت باشد که هرگونه تصمیم گیری در این حوزه 
می تواند تاثیر جدی بر فعالیت جامعه پزشکی و 

کل نظام سالمت بر جای بگذارد.
از یک سو شهرداری بعد از حادثه آتش سوزی 
کلینیک سینا در تهران، تاکید دارد که برای افزایش 
ایمنی مراکز درمانی باید فعالیت حرف پزشکی از 
بافت مسکونی حذف شود. از سوی دیگر، جامعه 
پزشکی هشدار می دهد که این اتفاق در نهایت به 
تعطیلی بسیاری از مطب ها، افزایش هزینه تمام 
شده خدمات درمانی و تجاری شدن بحث درمان 

منجر خواهد شد.
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند اینکه جامعه 
پزشکی مجبور باشد فقط در مراکز تجاری به 
مردم خدمت کند، باعث می شود که بسیاری از 
پزشکان جوان اصال نتوانند مطب شخصی خود 

را راه اندازی کنند.
همچنین وقتی پزشک مجبور شود که مطب خود را از 
بافت مسکونی به بافت تجاری انتقال دهد، این اتفاق 
موجب می شود که جامعه پزشکی با افزایش شدید 
هزینه ها مواجه شود. کارشناسان هشدار می دهند 
که این افزایش هزینه تمام شده خدمات درمانی، 

در نهایت به مردم تحمیل خواهد شد.

خیز شهرداری برای حذف فعالیت پزشکی 
از بافت مسکونی

از نگاه مدیران شهری، فعالیت مطب ها و مراکز 
درمانی در بافت مسکونی، ایمنی الزم را ندارد 
و به همین علت باید فعالیت حرف پزشکی در 
مناطق مسکونی متوقف شود. شهرداری تهران 
گفته است که این فرآیند باید طی سه سال اصالح 
شود و مقدمات ارسال الیحه به مجلس هم در 

حال آماده شدن است.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی 
شهرداری تهران از بررسی و اصالح ماده واحده ای 
خبر داده است که به موجب آن پس از چند دهه 
فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین 

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

خود را برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.«
گلپایگانی با بیان اینکه در کشور ما نیز اصول 
در  ساختمان   نبایدهای  و  باید  هنجارها،  فنی 

چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده 
است، تاکید می کند: »ساخت و سازها با کنترل 
عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا 
قابل قبولی رسیده است، اما در بهره برداری از 
ساختمان ها، آشفتگی هایی موجود موجب بروز 
حوادث می شود. یک دسته از این آشفتگی ها به 
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 66 
مرتبط می شود که آن هم قانون »استقرار حرفه های 
آپارتمان های  و  خانه ها  در  پزشکی  به  وابسته 
مسکونی«  است که این استقرار  را مجاز کرده است.«
معاون شهردار تهران با بیان اینکه کلینیک سینا در 
کوچه ای شلوغ و با عرض نامناسب مستقر شده، 
چراکه در ابتدا این ساختمان برای امور مسکونی 
بوده است، به ایسنا توضیح می دهد: »انتظار است 
با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای 
درمانی در ساختمان های درمانی، در مکان مناسب 
و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر 
شوند که در همین راستا فرآیند اصالح این ماده 
قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی 

و تایید شده است.«
او با بیان اینکه اصالحیه این ماده منتظر ارسال 
به مجلس است، تصریح می کند: »در این الیحه 
بحث استقرار حرفه های وابسته به پزشکی در کل 
ساختمان مطرح است، چراکه اگر کل ساختمان 
تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان 
پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه 
ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند. در یک 
دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصالح شود.«
سازمان  مدیرعامل  داوری،  مهدی  همچنین 
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)بسیار پرخطر و پرخطر( در تهران شناسایی شد. 
ساختمان های 10، 30 و 50 ساله نیز در میان این 
ساختمان ها دیده می شود. به غیر از ساختمان های 
با ریسک باالی ایمنی، شهر تهران بیمارستان های 
تاریخ  از  نیم قرن  از  بیش  که  دارد  دیگری هم 
ساختشان می گذرد و هر آن ممکن است حوادث 

ناگواری در آنها اتفاق بیفتد.«
رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران هم یادآور می شود: 
»پایتخت کشور 50 بیمارستان باالی 50 سال دارد 
که هیچ یک از آنها شرایط ایمنی و استانداردهای 

الزم را ندارند.« 

ایمنی مراکز درمانی، ربطی به تجاری یا 
مسکونی بودن آنها ندارد

اگرچه شهرداری می گوید که قصدش افزایش سطح 
ایمنی ساختمان های درمانی است، اما برخی از 
نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که تجاری 
یا مسکونی بودن یک ملک، ربطی به سطح ایمنی 
آن ندارد و در این فقره، شهرداری بیشتر به دنبال 
کسب درآمد است. کما اینکه بارها در پاساژها، 
اماکن تجاری و اداری، شاهد آتش سوزی گسترده 

و تخریب بوده ایم. 
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید تاکید دارد که استدالل های 
شهرداری تهران برای راندن جامعه پزشکی از بافت 

مسکونی، به هیچ وجه منطقی نیست. 
او تاکید می کند: »اگر از دید تجاری به برنامه اخیر 
شهرداری نگاه کنیم، این اتفاق باعث می شود ارزش 
واحدهای تشخیصی و درمانی باالتر برود، زیرا 
همه آیتم های آن با دید تجاری دیده خواهد شد، 
اما نتیجه اش این خواهد بود که قیمت تمام شده 
خدمات درمانی به شدت باال خواهد رفت. هم 
اکنون بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با 
توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، نامتناسب بودن 
تعرفه های پزشکی با هزینه ها و تحمیل هزینه های 
تامین اقالم محافظتی در برابر کرونا، به سختی 
اداره می شوند. حال در این شرایط سخت، یک 
آیتم جدید نیز در مسیر افزایش هزینه های جامعه 

پزشکی اضافه خواهد شد.«
مصلحی با صراحت اعالم می کند: »فکر می کنم 
انگیزه کسانی که این موضوع را مطرح کرده اند، 
کسب درآمد برای برخی نهادها مثل شهرداری است. 

ادامه در صفحه 15 

تبعات حذف فعالیت جامعه پزشکی از بافت مسکونی
کارشناسان هشدار می دهند که اجباری شدن فعالیت جامعه پزشکی در اماکن تجاری به افزایش هزینه 

تمام شده خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از مطب ها منجر می شود

گلپایگانی: اصالحیه قانون 
»استقرار حرفه های وابسته 

به پزشکی در خانه ها و 
آپارتمان های مسکونی« آماده 

ارسال به مجلس است. در این 
الیحه بحث استقرار حرفه های 

وابسته به پزشکی در کل 
ساختمان مطرح است، چراکه 

اگر کل ساختمان تبدیل به 
مرکز درمانی شود، این کلینیک 

یا ساختمان پزشکان باید 
در پهنه کار و فعالیت باشد 
و اجازه ندارد که در بافت 

مسکونی فعالیت کند. در یک 
دوره زمانی سه ساله باید این 

فرآیند اصالح شود
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 ادامه از صفحه 14 
این موضوع هیچ ربطی هم به بحث ایمنی ساختمان ها 
ندارد و بیشتر شبیه یک بهانه برای این کسب درآمد 
است. در نظر بگیرید اینکه ساختمان در بافت مسکونی 
باشد، یا در بافت اداری یا تجاری باید مسائل ایمنی 
را رعایت کند. اتفاقا مراکز تشخیصی و درمانی باید 
استانداردهای سفت و سخت ایمنی را رعایت کنند 
و این استانداردها از سوی معاونت های درمانی و 
بهداشتی تعیین و نظارت می شود. اگر هم در یک 
مرکز درمانی، مشکل ایمنی وجود داشته که قابل 
تاسف است، باید ریشه این مشکل را پیدا و حل 

کنیم، نه اینکه مشکل بزرگ تری ایجاد کنیم.«
او ادامه می دهد: »در بسیاری از شهرستان ها اصال امکان 
فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری وجود ندارد 
و اصال این مراکز تعریف نشده اند. امیدواریم قبل از 
هر اقدامی، ابعاد کارشناسی آن با حضور مسئوالن 
شهرداری و سازمان نظام پزشکی دیده شود. کاربری 
یک مجموعه ربطی به ایمنی آن ندارد. طبق قانون، 
جامعه پزشکی می تواند در بافت مسکونی طبابت 
کند و باید استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت 
را هم رعایت کند که البته این استانداردها با کمک 

شهرداری، قابل بازنگری است. اگر بحث بر سر 
ایمنی مراکز درمانی است، باید با اعمال قوانین و 
افزایش سطح نظارت ها این ایمنی حاصل شود. 
اتفاقا عمده حوادث خسارت بار در ایران و جهان، 

همواره در مراکز تجاری بوده است.«
مصلحی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن 
برنامه جدید شهرداری، امکان تعطیلی مطب ها 
وجود دارد، هشدار می دهد: »اگر اجازه فعالیت 
حرف پزشکی در بافت مسکونی داده نشود، مطب 
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی مثل پزشکان 
عمومی، متخصصان اطفال، متخصصان داخلی و 
ماماها تعطیل خواهد شد. بسیاری از پزشکان، توان 
اجاره مطب در مراکز تجاری را نخواهند داشت. 
همین االن بسیاری از پزشکان جوان حتی نمی توانند 
در مراکز مسکونی هم مطب اجاره کنند. وضع 
رهن و اجاره در شهرهای مختلف کشور، بسیار 
هولناک شده و قیمت ها افزایش نجومی داشته 
است. اینها مسائلی است که انگار مسئوالن شهری 

از آن بی خبر هستند.«
او خاطرنشان می کند: »این اتفاق در نهایت باعث 
می شود که مردم به سمت مطب هایی خواهند رفت 
که پزشک توانسته است هزینه مطب داری در مراکز 
تجاری را تامین کند. در نتیجه بحث تجاری شدن 

خدمات درمانی اتفاق می افتد. یعنی در آن صورت 
طبابت بیشتر از آنکه به سمت علم برود، به سمت 
تجارت خواهد رفت. از روز اول قرار بوده که 
طبابت از تجارت دور باشد و نباید با تصمیم اشتباه، 
طبابت را به تجارت نزدیک کنیم. از سوی دیگر، در 
ایام کرونا با هزینه تامین اقالم محافظتی در مراکز 
درمانی نیز روبرو هستیم. همچنین جامعه پزشکی، 
عوارض تابلو، پارکینگ و پسماند هم پرداخت 
می کند. نباید دوباره هزینه جداگانه ای اضافه شود 
و کار را بدتر کنند. به همین دالیل پیشنهادم این 
است که مسئوالن وزارت بهداشت، شهرداری، 
سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مربوطه در 
جلسات کارشناسی، این موضوع را بررسی کنند. 

در غیر این صورت، دود تصمیمات غیرکارشناسی 
در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.«

مانع تراشی جدید در مسیر خدمت به مردم
برخی از پزشکان اعتقاد دارند که اصرار بر فعالیت 
حرف پزشکی در مراکز تجاری، نوعی مانع تراشی 

در مسیر خدمت به مردم است. 
امیر صدری، پزشک و روزنامه نگار هم نسبت به 
برنامه مدنظر شهرداری گالیه دارد و می گوید: »طرح 
موضوع تعیین تکلیف فعالیت در بافت مسکونی، 
بیشتر از آنکه پزشکان و کادر درمانی را به حمایت 
نهادهای دولتی و عمومی از فعالیت درمانی و 

بهداشتی امیدوار کند، آنان را از اضافه شدن موانع 
و مشکالت جدید در راه ارائه خدمت می ترساند. 
نگرانی این است که فعالیت جدید شهرداری و 
سایر نهادهای عمومی مشابه با استفاده از فضای به 
وجود آمده پس از حادثه تلخ کلینیک سینا، عمال 
به معنای ایجاد محدودیت های فراوان اقتصادی 

بیشتر برای پزشکان باشد.«
او تاکید می کند: »یکی از تهمیدات درنظر گرفته 
شده برای پایین نگاه داشته شدن قیمت تمام شده 
خدمات پزشکی، همین امکان ارائه خدمات در بافت 
مسکونی است. اگر این امکان از جامعه پزشکی 
گرفته شود قطعا قیمت تمام شده خدمات پزشکی 
رشد بسیاری خواهد داشت. هر اقدام یکطرفه ای 
در این زمینه باعث ایجاد اخالل در ارائه خدمات 
مناسب و باکیفیت تشخیصی و درمانی خواهد بود.«

قانون چه می گوید؟
 133۴ سال  مصوب  شهرداری  قانون   55 ماده 
قدیمی ترین مستند قانونی به حساب می آید که 
مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت 
نمی داند و اجازه می دهد در محل هایی که پروانه 
غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در 
تاکید شده  کردن مطب  دایر  درباره  تبصره  این 
است: »دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد 
رسمی، ازدواج و طالق، دفتر روزنامه و مجله و 

دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده 
تجاری محسوب نمی شود.«

 انتهای این ماده نیز مقرر می کند: »شهرداری در 
شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است 
طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه های ساختمانی 

نوع استفاده از ساختمان را قید کند.«
همچنین در سال 1393 نیز تبصره ای برای تصویب 
و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد 
تا بدین ترتیب، حقوق تمامی ساکنان مجتمع های 
مسکونی مذکور رعایت شود. بر اساس این تبصره 
»پزشکان یا صاحبان حرف وابسته مذکور موظفند با 
رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی 
ساکنان مجتمع خود را کسب نمایند.« رای هیات 
عمومی با عنوان »ابطال مصوبه اصالحی مورخ ۷ بهمن 
135۷ شورای اسالمی شهر مشهد« نیز تاکید می کند 
برای استفاده از امتیازات قانونی لزومی به سکونت 
پزشک در محل فعالیت خود نیست. بر اساس این 
رای هیات عمومی، طبق ماده واحده قانون محل 
مطب پزشکان مصوب سال1366، فعالیت شغلی 
پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان های 
مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بالمانع است.

به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 2۴ ماده 55 
قانون شهرداری، دایر کردن مطب توسط مالک در 
محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده 
تجاری محسوب نشده است. حسب دادنامه شماره 
5۷6 مورخ 1۴ مهر 13۷1 هیات عمومی دیوان عالی 
کشور نیز که برای ایجاد وحدت رویه انشا شده 
است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای 
عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه 
بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و 

پیشه یا تجارت محسوب نمی شود.
با توجه به تاکید قانون مبنی بر فعالیت پزشکی در 
مراکز مسکونی، انتظار می رود که مسئوالن نهادهای 
مختلف نیز در تصمیم گیری هایشان، قانون را قربانی 
نکنند. همچنین باید در نظر داشت که که در بسیاری 
از شهرهای محروم و دورافتاده، پزشک با کمترین 
امکانات و در سخت ترین شرایط به مردم خدمت 
می کند. اینکه با وضع قوانین محدود کننده، باری 
اضافه بر دوش این گروه از پزشکان بیندازیم و 
هزینه های درمان را برای مردم و جامعه پزشکی 
افزایش دهیم، کامال در تضاد با مفهوم »عدالت 

در سالمت« خواهد بود.

مصلحی: فکر می کنم انگیزه 
کسانی که بحث حذف فعالیت 

جامعه پزشکی از بافت مسکونی 
را مطرح کرده اند، کسب 

درآمد برای برخی نهادها مثل 
شهرداری است. این موضوع 
هیچ ربطی هم به بحث ایمنی 

ساختمان ها ندارد و بیشتر 
شبیه یک بهانه برای این کسب 

درآمد است. اتفاقا عمده 
حوادث خسارت بار در ایران و 
جهان، همواره در مراکز تجاری 

صدری: طرح موضوع تعیین بوده است
تکلیف فعالیت در بافت 

مسکونی، بیشتر از آنکه 
پزشکان و کادر درمانی را به 

حمایت نهادهای دولتی و عمومی 
از فعالیت درمانی و بهداشتی 

امیدوار کند، آنان را از اضافه 
شدن موانع و مشکالت جدید 

در راه ارائه خدمت می ترساند. 
اگر امکان ارائه خدمات در 

بافت مسکونی از جامعه پزشکی 
گرفته شود، قطعا قیمت تمام 

شده خدمات پزشکی، رشد 
بسیاری خواهد داشت

داوری: 100ساختمان درمانی 
و مسکونی قرمز و نارنجی 

)بسیار پرخطر و پرخطر( در 
تهران شناسایی شده است. 

ساختمان های 10، 30 و 
50 ساله نیز در میان این 
ساختمان ها دیده می شود. 
به غیر از ساختمان های با 
ریسک باالی ایمنی، شهر 

تهران بیمارستان های دیگری 
هم دارد که بیش از نیم قرن 

از تاریخ ساختشان می گذرد 
و هر آن ممکن است حوادث 

ناگواری در آنها اتفاق بیفتد
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چرا رمدیسیویر محبوب شد؟

 علی ابراهیمی
قیمتش مثل قیمت سکه و ارز شده و لحظه ای 
قیافه خواهانش  به  نگاه  می شود؛  پایین  و  باال 
بیچاره خریداری  می کنند و قیمت می دهند و 
که نمی دانند چه معامله دوسر باختی کرده است. 
البته حق دارد چون عزیزیش در حال احتضار 
است و مستاصل. عده ای هم از خدا خواسته 
با تبلیغات در فضای مجازی و اینور و آنور از 
این استیصال نهایت استفاده را کرده و گرفتاران 

را شکار می کنند.
روی سخنمان با رمدیسیویر و جویندگان آن است، 
نوش دارویی که چند وقتی است آوازه اش بر 
سر زبان ها افتاده و خیل عظیم جویندگان خود 
را به جست وجو در فضای حقیقی و مجازی 

کشانده است.
به گزارش سپید، صدور مجوز استفاده محدود 
از داروی رمدیسیویر در برخی کشورها، سیل 
خریداران دارو را به سمت داروخانه ها و غیرمجاز 
عرضه دارو در کشور روانه کرد و عده ای سودجود 
با شنیدن این خبر به این فکر افتادند که از آب 
گل آلود ماهی برای خود بگیرند و با راه انداختن 
جو تبلیغاتی در شبکه های مجازی اقدام به فروش 

دارو کنند.

پزشکان تجویز نکنند
اما خبر این آشفته بازار زمانی مورد توجه قرار 
گرفت که محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان 
غذا و دارو آن را اعالم کرد و داروی رمدسیویر 
موجود در بازار سیاه را تقلبی دانست. وی گفت: 

»داروی موجود در بازار آزاد مورد تایید سازمان 
به  افراد سودجو  توسط  و  نیست  دارو  و  غذا 
فروش می رسد؛ بنابراین مردم از تهیه آن اکیدا 

خودداری کنند.«
با قیمت های نجومی  شانه ساز به فروش دارو 
هم اشاره کرد و افزود: »در حال حاضر داروی 
رمدسیویر با برچسب تقلبی به فروش می رسد 
که این اقدام توسط برخی افراد سودجو صورت 
گرفته است و توسط مراجع قضائی و انتظامی 
قرار  قانونی  پیگرد  تحت  متخلفان  و  پیگیری 

خواهند گرفت.«
شانه ساز درباره اثربخشی داروی رمدسیویر در 
درمان کرونا گفت: »اثربخشی این دارو در درمان 
کرونا هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است، 
اما بار ها گفتیم که هر دارویی که برای درمان 
کرونا اعالم شود، آن را ظرف کوتاه ترین مدت 
در داخل کشور تولید می کنیم. منتظر تایید نهایی 
مطالعات بالینی هستیم و به محض اینکه نتایج 
زمان  کوتاه ترین  در  اعالم شود،  مطالعات  این 

می توانیم این دارو ها را تولید کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »چند مورد 
از دارو هایی که مطرح شده، تولیدش را در کشور 
داریم که کاربرد آن برای موارد دیگر است و هر 
زمان که کمیته علمی اعالم کند، اسامی آن ها را 
اعالم می کنیم. به هر حال اطمینان می دهیم که 
به واسطه داروسازی قوی که در کشور داریم، 
ظرفیت تولید همه این دارو ها در کشور فراهم 
شده و می توانیم تولید کنیم. مردم و بیماران نباید 
از این بابت نگرانی داشته باشند و فقط منتظر 

نتیجه نهایی مطالعات بالینی باشند.«
شانه ساز به تجویز دارو توسط برخی پزشکان 
هم اشاره کرد و گفت: »در وهله اول از همکاران 
کمیته  زمانیکه  تا  که  می کنیم  پزشک خواهش 
علمی تاییدیه یک دارو را نداده، آن را تجویز 
نکنند. مساله دوم این است که این دارو ها قبال 
در قالب مطالعات بالینی در کشور تامین شده 
است و در اختیار است. سوم اینکه مردم این 
دارو ها را از مراکز غیرمجاز تهیه نکنند. اکنون 
تعداد زیادی از نمونه هایی که به دست ما رسیده 
با قیمت های بسیار باالی نجومی خانواده تهیه 
کرده، اما آن دارو اصال رمدسیویر نیست، بلکه 
یک داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر دادند 

و بجای رمدسیویر ارائه داده اند.«
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افرادی هستند 
از مردم در این حوزه سوءاستفاده می کنند،  که 
گفت: »ما از قوه قضاییه و مراجع انتظامی و امنیتی 
می خواهیم که با آنها برخورد کنند و مجددا از 
همکاران پزشک خواهش می کنیم که تا زمانی 
که تایید نهایی این دارو اعالم نشده، آن را تجویز 
نکنند. زیرا ما نمی توانیم آن را به صورت عام توزیع 
کنیم و به همه بیمارستان ها ارائه دهیم. اگر تاثیر 
این دارو در درمان کرونا توسط کمیته علمی تایید 
شود، آن را در چند هفته اول از مسیر واردات 
تامین می کنیم و بعد از آن بالفاصله کل نیاز کشور 
را می توانیم از محل تولید داخلی تامین کنیم.«

مقصر وزارت بهداشت است
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم 
در واکنش به این اتفاق گفت: »دنبال راه حل 
میان بر بودن یک اشتباه است زیرا هیچ داروی 
اختصاصی برای درمان این ویروس تا به حال 
کشف نشده است و همه  داروهایی که تاکنون 

استفاده شده برای سایر بیماری ها است.«
وی افزود: »کلروکین برای درمان ماالریا، تامی فلو 
قرص  ورق  یک  حتی  که  بود  آنفلوآنزا  برای 
آن به قیمت ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان هم رسید، 
سپس فاویپیراویر و اکنون نیز مبحث رمدسیویر 
با تبلیغات گسترده در پشت پرده آن و شرکت 
سازنده اش که در ارتباط با مقامات سیاسی برخی 

کشورها است مطرح است. 
ادامه در صفحه 17 

شماره 16۱696 ۲3 تیـر ۱399

بازارسیاه یک نوش دارو

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: از قوه 
قضاییه و مراجع انتظامی و 

امنیتی می خواهیم که با آنها 
برخورد کنند و مجددا از 

همکاران پزشک خواهش 
می کنیم که تا زمانی که تایید 
نهایی این دارو اعالم نشده، 

آن را تجویز نکنند
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 ادامه از صفحه 16 
این دارو که اثراتی از آن دیده شده است و اتحادیه 
اروپا هم آن را تایید کرده، اما هنوز در پروتکل 
رسمی درمان هیچ کشوری اضافه نشده است.«
وی اضافه کرد: »دارویی کشف کرده ایم که با 
نام رمدسیویر به خریدار فروخته اند و با تغییر 
برچسب دارو، یک داروی ۱۰ هزارتومانی را با 
مبالغ بسیار باال فروخته اند. مردم باید بدانند هرچه 
که از بازار سیاه تهیه می کنند کالهبرداری است، 
از پزشکان و درمانگران خواهش می کنم داروهای 
خارج از پروتکل را برای بیماران تجویز نکنند.«
حریرچی در پایان گفت: »رمدسیویر اکنون در 
بازار سیاه به قیمت های 3۰ میلیون تومان تا 6۰ 
میلیون تومان به فروش می رسد و من شرمنده ام 
و شاید مقصر تولیت و وزارت بهداشت است 
که نتوانستیم مردم و تجویزکنندگان مان را قانع 

کنیم که این کار را نکنند.«

با یک اینفودمی مواجه هستیم
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد کشوری مقابله 
با کرونا در گفت وگو با سپید در این خصوص 
اظهار داشت: »متاسفانه امروز کسانی از طریق 
تبلیغات در فضای مجازی پول های بادآورده ای 
از استیصال مردم به دست می آورند، اما مردم 
هم گرفتار این فضا شده اند و  به نوعی می توان 

گفت که با یک اینفودمی مواجه هستیم.«
وی افزود: »منظور از اینفودمی پیش آمدن وضعیتی 
است که طی آن افراد فعال و کاربران فضاهای 
مجازی دوشادوش ویروس به تبادل اطالعات 
درباره بیماری می پردازند و جامعه قربانی ویروس 
نیز روبه رو  با یک شبه ویروس دیگری  کرونا، 
می شود که از ویروس اصلی خطرناک تر است 
که در این شرایط شفافیت اطالعات پزشکی و 
سرعت انتشار اطالعات دقیق و ثبات و پایداری 

آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.«
با اشاره به تبلیغ اغوگرایانه رمدیسیویر  محرز 
در فضای مجازی، گفت: »ما در حال تحقیق بر 
روی این دارو هستیم و نتایج آن هنوز نهایی 
شده است، ولی مردم به واسطه استفاده فراوان 

و  شده اند  سردرگمی  دچار  مجازی  فضای  از 
وضعیت  از  شیاد  و  اخاذ  عده ای  بین  این  در 

سوءاستفاده می کنند.«
عضو کمیته علمی ستاد کشوری مقابله با کرونا 
با تاکید بر اینکه این دارو برای مصارف عمومی 
وارد کشور نشده است، اظهار داشت: »وجود 
هرگونه دارو با این عنوان در سطح بازار نشان 
از تقلبی بودن آن دارد. ضمنا باید این نکته مورد 
توجه قرار گیرد که هنوز اثربخشی نهایی این 

دارو به اثبات نرسیده است.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر تحقیقات مفصلی 
در دنیا بر روی این دارو درحال انجام است و 
تنها در برخی کشورها مجوز استفاده محدود آن 
صادر شده است و این به مفهوم آن نیست که 
رمدیسیویر داروی اصلی بیماری کرونا شناخته 
شده است و همچنان باید گفت که داروی قطعی 

برای درمان بیماری کووید-۱9 وجود ندارد.«
محرز با اشاره به اخبار تجویز این دارو توسط 
برخی پزشکان هم گفت: »شاید این تجویزها در 
نتیجه اصرار همراهان بیمار باشد، اما همکاران 
باید توجه داشته باشند که علیرغم نتایج اولیه 
قابل قبول دارو، همچنان تحقیقات سازمان جهانی 

بهداشت در خصوص رمدیسیویر به اتمام نرسیده 
و نتیجه گیری از این تحققیقات زود است.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با بیان اینکه استفاده از این دارو حتی در امریکا 
هم تنها برای 3۰ درصد بیماران مفید بوده است، 
افزود: »این دارو مجوز سازمان غذا و داروی 
امریکا را اخذ کرده است ولی نمی توان آن را 

زیرا  دانست،  بیماری  قطعی  داروی  عنوان  به 
داروهای زیادی هستند که مجوز FDA را دارند 
و به این بهانه نمی توان آنها را دارویی قطعی 

بیماری قلمداد کرد.«
محرز تاکید کرد: »اگر این دارو در کمیته علمی 
تایید شود سازمان غذا و دارو اقدام به تهیه آن 
خواهد کرد و حتی اگر مولکول آن در دسترس 
ما باشد، امکان تولید دارو را در داخل خواهیم 
داشت؛ بنابراین توصیه ما به همه این است که 

اسیر تبلیغات فضای مجازی نشوند.«
عضو کمیته علمی کرونا افزود: »در حال حاضر 
هفتمین گایدالین درمان کرونا توسط کمیته علمی 
منتشر شده و در آن تاکید شده است که هنوز هیچ 
دارویی برای درمان قطعی شناخته نشده است و 
داروی رمدیسیویر تنها یکی از داروهایی است که 

برای بیماران بستری و بدحال استفاده می شود؛ 
بنابراین باید مجدد تاکید کنیم که در حال حاضر 
هیچ داروی مشخصی برای این بیماری وجود 
ندارد تا پزشکان آن را تجوییز کرده و بیماران 

بخواهند اقدام به تهیه و خرید آن کنند.«
محرز در ادامه به مشارکت ایران در طرح مشترک 
سازمان جهانی بهداشت کرد و گفت: »داروی 
رمدیسیویر یکی از داروهایی است که در این 
طرح مورد استفاده قرار گرفته و داروی مورد 
استفاده در طرح داروی اصلی تولید شده توسط 
شرکت امریکایی است. در این مطالعه نزدیک به 

۱۵۰۰ بیمار ایرانی حضور دارند.«
وی در بخش دیگری از این گفت و گو به زمان 
مناسب برای مصرف این دارو اشاره کرد و گفت: 
»به دلیل اینکه دارو یک محلول تزریقی است 
و عوارض دارد،  باید در حین بستری استفاده 
به  زیادی  بستگی  آن  از  نتیجه حاصل  و  شود 
زمان مورد استفاده دارد زیرا در بیمارانی که در 
اثری چندانی  بیماری هستند،  پیشرفته  مراحل 
اعضای  برخی  که  هستیم  شاهد  ما  اما  ندارد، 
خانواده بیماران اصرار دارند که دارو در مراحل 
حاد بیماری برای عزیزانشان تززریق شود، که 

این اقدام امر غیرعلمی است.«
عضو کمیته علمی ستاد کشوری مقابله با کرونا 
در ادامه به چالش عرضه و فروش این دارو در 
اشاره  ناصرخسرو  معروف همچون  مکان های 
کرد و گفت: »متاسفانه نظارت و کنترلی بر روی 
داروخانه ها وجود ندارد و افرادی که این دارو 
به  اقدام  محل های خاص  در  می کنند  وارد  را 
نهادهایی  دیگر  سوی  از  می کنند.  آنها  فروش 
مانند سازمان غذا و دارو هم به دلیل نداشتن 
قوه قهریه نمی تواند در مقابل این اقدام بایستند.«
محرز با تاکید بر اینکه بایستی جامعه را در این 
خصوص آگاه کرد، افزود: »باید به مردم بگوییم 
که این دارو در دسترس همگانی نیست و فقط 
تعداد محدودی از آن برای تحقیقات وارد کشور 
شده است و چون هنوز تایید نهایی را دریافت 
نکرده است، امکان عرضه گسترده و توزیع  آن در 
داروخانه ها وجود ندارد. همچنین نباید فراموش 
کنیم که شرکت اصلی تولیدکننده دارو که یک 
شرکت امریکایی است، به دلیل تحریم ها دارو 
را به ما نمی فروشد و اگر کسی بگوید که داروی 

اصلی را دارد، ادعای کذبی است.«
وی اضافه کرد: »متاسفانه مردم به اسم دارویی 
اصلی مبالغی هنگفت ۵۰ تا 6۰ میلیون برای خرید 
دارو هزینه می کنند که این یک فاجعه است و 
این را می رساند که گوش به حرف متخصصین 

نمی دهند و تابع تبلیغات هستند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
بیان اینکه این دارو امروز به آسانی در دسترس 
عموم مردم جهان هم نیست، افزود: »در حال 
حاضر دارو بر روی بیش از 4 هزار نفر در دنیا 
در حال آزمایش است و بیشترین این افراد از 
کشور ما هستند، ولی هنوز تحققیقات به نتیجه 

مشخص نرسیده است و باید صبر کرد.«
محرز در پایان و در پاسخ به این سوال که نتایج 
تحقیقات چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: 
»نتایج تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد 
زیرا بیشتر کشورهای حاضر در طرح همچون 
ایران، نتایج تحقییقات خود را به سازمان جهانی 
بهداشت گزارش کرده اند و منتظر اعالم نظر این 

سازمان هستند.«

ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت: رمدسیویر 

اکنون در بازار سیاه به 
قیمت های ۳۰ میلیون تومان 

تا ۶۰ میلیون تومان به فروش 
می رسد و من شرمنده ام و 

شاید مقصر تولیت و وزارت 
بهداشت است که نتوانستیم 
مردم و تجویزکنندگان مان را 
قانع کنیم که این کار را نکنند

مینو محرز، عضو کمیته علمی 
ستاد کشوری مقابله با کرونا: 

فراموش نکنیم که شرکت 
اصلی تولیدکننده دارو یک 
شرکت امریکایی است و به 
دلیل تحریم ها دارو را به ما 

نمی فروشد و اگر کسی بگوید 
که داروی اصلی را دارد، 

ادعای کذب می کند



 یاسر مختاری
ساالری،  مصطفی  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
خبری روز یکشنبه 22 تیرماه به مناسبت هفته 
تأمین اجتماعی با اشاره به تسویه بدهی های این 
سازمان به مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی 
اظهار کرد: »سال گذشته در همین زمان بنابر اعالم 
وزارت بهداشت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
به بخش های درمانی و دانشگاهی دولتی بدهکار 
بودیم و پرداخت ما ۱۸ ماه عقب بود. به بخش 
خصوصی هم 6 هزار میلیارد میلیارد تومان بدهکار 
بودیم. مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و بخش 
دولتی کامال تسویه شده و اکنون یک ریال بدهی 
معوق رسیدگی نشده نداریم. همچنین قرار است 
معوقات فروردین ماه بخش خصوصی نیز در این 

هفته تسویه شود.«
ساالری در  ادامه با بیان اینکه تحول دیجیتال به 
عنوان هدف گذاری امسال سازمان تأمین اجتماعی 
در نظر گرفته شده است، گفت: »در این راستا 
برنامه گسترده ای را آغاز و هدف گذاری کرده ایم 
و امیدواریم تا بهمن ۹۹ مراجعات ما به ۷۵ درصد 
کاهش یابد. در حال حاضر به دلیل عدم مراجعه 
حضوری مردم برای تمدید اعتبار دفترچه های بیمه 
درمان تا ۴۰ درصد این هدف محقق شده است. 
پیش از این شیوه هایی برای استعالم غیرحضوری 

اعتبار دفترچه ها بکارگرفته و اعالم شده است.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: »گام دوم 
این تحول دیجیتال نسخه نویسی الکترونیک و حذف 
کامل دفترچه ها است که در حال کار بر روی آن 
هستیم. این اقدام با قاعده مند شدن تجویزها، هم 
صرفه جویی و هم پرداخت های بروز اسناد پزشکی 

را به همراه دارد.«
وی درباره هزینه کرد درمان بیماران کرونایی از 
محل منابع درنظر گرفته شده از صندوق توسعه 
ملی نیز تصریح کرد: »هنوز بحث درباره هزینه کرد 
مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشته شده است 
وجود دارد و در حال کار بر روی آن هستند، اما 
نظر ما این است که با همه یکسان و مشابه برخورد 
شود. درباره اینکه چه طور موضوع بین وزارت 
بهداشت و تأمین اجتماعی راهبری شود در حال 

مذاکره با این وزارت خانه هستیم.«

دلیل توقف ساخت پروژه های درمانی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره 
این سازمان و روند ساخت  پروژه های درمانی 
بیمارستان هایی چون میالد 2 و ۳ اظهار کرد: »هشت 
پروژه بزرگ چندسال قبل تعریف شد و قرار بود 
یک شرکت اروپایی تأمین کننده مالی ساخت این 
پروژه ها باشد اما به دلیل مشکالتی امکان مشارکت 
آنها منتفی و فعال متوقف شده است. به دنبال آن 
هستیم که از ظرفیت بورسی امالک و مستغالت 

و صندوق های خصوصی استفاده و احداث مراکز 
را ادامه دهیم که در مرحله گفت وگوی اولیه است 

و نتیجه نهایی آن حاصل نشده است.«
ساالری همچنن در باره خرید خدمات درمان گفت: 
»در زمان حاضر در سراسر دنیا صندوق های بیمه و 
بازنشستگی خدمات بیمه ای را خریداری می کنند؛ 
این اصل در سازمان تأمین اجتماعی  نیز وجود 
دارد اما در کنار آن بهره گیری از مراکز درمان با 

مالکیت مستقیم نیز وجود دارد.«
سالری در ادامه به موضوع بدهی های دولت به 
تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: »حق بیمه اصنافی 
که امسال دولت باید طبق قانون بپردازد به حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد. اگر دولت هرسال 
تعهدش را بپردازد مشکلی در تأمین منابع پیدا 
نمی کنیم. البته طلب های قبلی هم داریم که اختالف 
کارشناسی درباره ارزش گذاری و محاسبه آن وجود 
دارد که به تعبیر سازمان حسابرسی تا آخر سال 
۹6 این بدهی قطعی شده حدود ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان است که میزان بدهی را از 2۰۰ تا 2۹۰ هزار 

میلیارد تومان عنوان می کنند.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه و در 
رابطه با بیمه بیکاری ناشی از کرونا و وضعیت 
صندوق بیمه بیکاری نیز بیان کرد: »تقریبا غیر از 
افراد اضافه شده در دوران کرونا ماهی 22۰ هزار 
نفر بیمه بیکاری می گرفتند. با شیوع کرونا وزارت 
کار اعالم کرد که افراد بیکار شده در سامانه ای 
ثبت نام کنند که در فروردین 6۸۰ هزار نفر اسم 

نویسی کردند که این یک مسئله ملی فراتر از 
تأمین اجتماعی و ناشی از بحران کرونا بود .نهایتا 
اینطور تصمیم گیری شد که تا آخر اردیبهشت 
ضوابط خاص برای پرداخت به افراد بیکار شده 
ناشی از کرونا پیش بینی شود. ما کماکان خودمان 
بیمه بیکاری آن 22۰ هزار نفر را می پردازیم و 
برای بیمه شدگان ناشی از کروناها ضوابط خاص 

بابت آن ۸۰ روز دیده شود.«
ساالری ادامه داد: »پرداخت و شرایط پرداخت به 
این گروه تابع ضوابط خاص است و بخش عمده 
بیمه بیکاری آن ۸۰ روز را پرداخت کرده ایم. وجه 
هم به حساب حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این افراد 
واریز شده و هنوز ۱۰ درصد برای اعالم شماره 

حساب و... مشکل دارند.«
وی تأکید کرد: »باید به سمت شرکت داری حرکت 
کنیم، هرکسی مدیرعامل تأمین اجتماعی می شود 
دغدغه کارخانه داری و بنگاه داری نداشته باشد. 
این بنگاه داری ما را از وظایف اصلی بازمی دارد.«
وی افزود: » این حرکت الزام قانون برنامه ششم 
توسعه و تأکید رئیس جمهور و وزیر رفاه است 
و هم عقل حکم می کند که این کار را انجام دهیم. 
قصد ما فروش سهام و صرف آن برای امور جاری 
نیست، بلکه جایی که سهام باال داریم باید بفروشیم 
و در جای دیگری سهام خوب بخریم که البته به 
معنی بنگاه داری نباشد. سهام متفرقه را می فروشیم 
و سهامی می خریم که بازده سودش باالتر است.«
وی درباره هزینه کرد منابع حاصل از عرضه سهام 

شستا در بورس نیز گفت: »منابع حاصله از فرودش 
این سهام را صرف افزایش سرمایه بانک رفاه کردیم.« 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مطالبه شرکای 
اجتماعی و حرکت به سمت سه جانبه گرایی و 
اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
»یک موضوع مهم آن است که نسبت به ۴۵ میلیون 
نفر بیمه شده و مستمری بگیر چه خدماتی را باید 

انجام دهیم و چه خدماتی را کیفیت ببخشیم؟«

درآمد و هزینه های تأمین اجتماعی
ساالری افزود: »مجموع درآمد و هزینه ما در سال 
گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد بوده که برای سال ۹۹ 
روی ۱۷۹ هزار میلیارد بسته شده است. هزینه کرد 
ماهانه سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته۹ هزار 
6۰۰ میلیارد تومان بوده که امسال به ۱۴ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. امسال با احتساب 
متناسب سازی، ماهانه ۱۰ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان 
باید حقوق بپردازیم که درسال ۹۸ حدود 6 هزار 

و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.«
وی با بیان اینکه به بیمه شدگان اطمینان می دهیم 
که برای تأمین منابع، مشکلی در سال جاری وجود 
ندارد، گفت: »از اول مرداد عمال همسان سازی را 
اعمال و پرداخت می کنیم. محل تأمین منابع آن، 
از سوی دولت و در راستای تأدیه بدهی دولت 
تأمین  به  میلیارد سهام خوب  بود که ۳2 هزار 

اجتماعی داده شد.«
ادامه در صفحه 19 

شماره 18۱6۹6 2۳ تیـر ۱۳۹۹

پرداخت بدهی های تامین اجتماعی به مراکز درمانی 
بخش خصوصی درهفته جاری

دالیل توقف ساخت مراکز درمانی تامین اجتماعی



 ادامه از صفحه 18 
وی در ادامه با اشاره به طرح کاهش شکایات در 
دیوان عدالت اداری، گفت: »ابهاماتی وجود دارد 
که باعث می شود افراد برای طرح شکایت مراجعه 
کنند. تا ۴۰ درصد می توانیم تعداد پرونده ها را 
با انصراف به نفع فرد شاکی کاهش دهیم که 
مقدماتش فراهم و به دولت پیشنهاد شده است. 
تجمیع و تنقیح بخشنامه های تأمین اجتماعی نیز 
می تواند کمک کننده باشد. قصد داریم تعداد 
بخشنامه ها را تجمیع کرده و کاهش دهیم. کار 
مجریان بخشنامه ها ساده تر و ابهامات ناشی از 

تعدد بخشنامه ها کاهش پیدا کند.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه در 
رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی نیز گفت: »در قانون بودجه، رسیدن 
تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   2 به  حقوق  کف 
راجع به بازنشستگان کشوری و لشکری است 
اما درباره تأمین اجتماعی الزام قانونی نیامده اما 
رافع مسئولیت ما نیست. حداقل حقوق برای 
افراد دارای ۳۰ سال سابقه یک میلیون و ۵۸۰ 
هزار تومان بود که با متناسب سازی و افزایش 
26 درصدی سنواتی به دو میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان می رسد. برای ۳۵ سال سابقه خدمتی ها 

به سه میلیون می رسد.
وی ادامه داد: »ابتدا قرار بود همسان سازی اول مهر 
اجرا شود، اما بنا به پیشنهاد نمایندگان کانون های 
همه  شامل  و  اجرا  مرداد  اول  از  بازنشستگان 
بازنشستگان می شود و رقم آن به حقوق زمان 
بازنشستگی، حق بیمه پرداختی و سنوات خدمت 
بستگی دارد و الزاما آنطور نیست که پایین ترین 
حقوق ها باالترین میزان افزایش را شامل شوند.از 
اول مرداد ماه حقوق ها با اعمال همسان سازی ها 

و درصد افزایش یافته پرداخت می شود.«
وی در رابطه با مدت زمان اجرای همسان سازی 
نیز گفت: »مذاکرات ما با دولت مبنی بر تأمین سه 
ساله منابع همسان سازی از محل مطالبات ما از 
دولت بود که این منابع پایدار هم باشد. حدود 
2۰۰ هزار میلیارد مطالبه دیگر از دولت داریم و 
اگر آنها محقق شود همسان سازی در سال های 

آتی می تواند ادامه داشته باشد.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: 
»افزایش سنواتی حقوق ها از ابتدای فروردین ماه 
اعمال شده و معوقات اردیبهشت و خرداد ناشی از 
این محل نیز تا پایان ماه جاری پرداخت می شود 
البته این افزایش  سنوات جدای از همسان سازی 

حقوق هاست.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به 
پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان نیز 
گفت: »امسال 2 هزار میلیارد تومان برای این کار 
پیش بینی شده است که طی 6 مرحله پرداخت 
وام  این  دریافت  مشمول  که  کسانی  می شود. 
می شوند باید توسط کانون های بازنشستگان استان 
خود به بانک های عامل معرفی شوند. در مجموع 

به ۵۰۰ هزار نفر امکان وام دهی دارد.

اقدامات درمانی تأمین اجتماعی 
به گزارش سپید، یک روز قبل از نشست خبری 
از  گزارشی  اجتماعی  تأمین  ساالری،سازمان 

اقدامات درمانی این سازمان منتشر کرد.
و  »فعالیت ها  است:  آمده  گزارش  این  در 
عملکردهای حوزه درمان در سال ۱۳۹۸  در 
دو بخش آمار عملکرد و اقدامات و برنامه های 

انجام گرفته طبقه بندی می شود. خدمات درمانی 
به بیمه شدگان تحت پوشش درمان سازمان تأمین 
اجتماعی، از طریق ۴۸ هزار ۵۸6 مرکز درمانی ار 
ائه دهنده خدمت مشتمل بر ۳۷۹ مرکز درمانی 
ملکی،6 بیمارستان تحت پوشش هلدینگ درمان 
قرار  قرارداد،  و ۴۸ هزار و ۱۹۸ مرکز طرف 
داشتن تقریبا ۸ درصد بیمارستان های کل کشور 
با بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت فعال بستری 
و ارائه خدمات به بیش از ۴۴ میلیون نفر بیمه 
شده تحت پوشش درمان، عقد قرارداد با ۴۸ 
هزار و ۱۹۸ مرکز درمانی )بیمارستان، مطب، 
مراکز کلینیکی، پاراکلینیک و...( و ارائه خدمات 

پوشش  تحت  بیمه شدگان  نیاز  مورد  درمانی 
در  درمان  معاونت  اقدامات  جمله  از  درمان 

سال گذشته است.«
این گزارش ادامه داد: »معاونت درمان سازمان 
تامین اجتماعی همچنین در سال ۱۳۹۸، با ۳۷۹ 
مرکز درمانی ملکی مشمول ۷۵ مرکز بستری و 
۳۰۴ مرکز سرپایی به بیش از ۴۴ میلیون نفر بیمه 
شده تحت پوشش درمان، خدمات درمانی بستری 
و سرپایی ارائه کرد که از تعداد کل مراجعات 
سرپایی ۹۸.۵درصد و از تعداد بیماران بستری شده 
۹2درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی بوده اند. 
در بخش بستری مراکز ملکی، با تعداد ۹ هزار 
 ۹۱۷ و  هزار   ۹۰۸ تعداد  فعال،  تخت   ۳۴۱ و 
نفر بیمار بستری و تحت درمان قرارگرفته اند و 
با متوسط اقامت بیمارستانی 2.۸ روز ، اشغال 
تخت ۷۳.۵ درصدی را تولید کرده اند که این 
شاخص های  رده بندی  با  مقایسه  در  شاخص 
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در 

یک رده مطلوب قرار می گیرد.«
در گزارش سازمان تأمین اجتماعی اعالم شد: 
»در سازمان تامین اجتماعی، تقریبا ۸۷۰ تخت 
بدحال  بیماران  به  ویژه  بخش های  در  فعال 
نیازمند بخش های ویژه اختصاص یافته است و 
در بخش های سرپایی مراکز درمانی تعداد ۱۳۹ 
میلیون و ۴۵۵ هزار و ۳۳۷ خدمت سرپایی شامل 
ویزیت و خدمات تشخیصی          - درمانی )داروخانه، 
آزمایشگاه، رادیولوژی و ...( به بیمه شدگان ارائه 
شده است. در 6۱ بیمارستان ملکی سازمان تامین 
اجتماعی در سال ۱۳۹۸ همچنین تعداد ۱۳۴ هزار 
و ۹۱۷ مورد عمل زایمان )طبیعی و سزارین( 
انجام شد و در ۷۵ مرکز درمانی بستری سازمان 
مورد عمل  اجتماعی، حدود ۴۷۰ هزار  تامین 

جراحی انجام شد.«
این گزارش افزود: »معاونت درمان سازمان در 
بخش اداره کل درمان غیرمستقیم هم خدمات 
درمانی خود را در سال ۱۳۹۸، که مشتمل بر 
۳۳۴ میلیون و ۱۱6 هزار و ۱۱۳ نسخ سرپایی و ۳ 
میلیون و ۹6۵ هزار و ۹62 پرونده بستری است، 

از طریق خرید خدمت به 
بیمه شدگان تحت پوشش 
درمان ارائه کرد که در ازای 
خدمات درمانی خریداری 
میلیارد   ۱6،۹۸2( شده، 
طرف  مراکز  به  تومان( 
قرارداد ارائه دهنده خدمت 

پرداخت شده است.«

مدیریت بحران و برنامه مقابله با 
اپیدمی کرونا

بخش  اقدامات  گزارش  این  از  دیگری  بخش 
با  مقابله  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان 
بیماری کووید-۱۹ تشریح  و اعالم شد: »عملکرد 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  بیمارستان های 
خدمت رسانی به بیماران مبتال به ویروس کرونا 
لغایت مورخ ۱۵ تیرماه تعدد 2۷ هزار و ۳۸۱ 
نفر در مراکز تأمین اجتماعی بستری شده اند که 
۹ هزار و ۹6۵ نفر آنان مثبت بوده اند. در حال 
حاضر نیز هزار و 2۹۹ نفر بستری هستند ضمن 
اینکه 2۳ هزار و ۳۸۹ نفر نیز از این مراکز ترخیص 
شده اند، 2 هزار و ۳۹۳ نفر نیز تعداد فوتی ها در 

مراکز تأمین اجتماعی بوده اند.«
تشکیل   « یادآور شد:  اجتماعی  تأمین  سازمان 
ستاد مدیریت بحران در معاونت درمان و تأمین 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز مدیریت های درمان 
جهت پیشگیری، اعطای مجوز موقت بکارگیری و 
تأمین نیروی انسانی جایگزین واختصاص مبلغ 2 
هزارمیلیارد ریال اعتبار برای خرید اقالم مصرفی 
و غیرمصرفی پزشکی، استفاده از ظرفیت نیروهای 
بازنشسته بخش درمان کشور به صورت قراردادی 
با اولویت همکاران بازنشسته بخش درمان سازمان، 
جبران خدمات آن دسته از پزشکان همکار شاغل 
در بیمارستان های ملکی سازمان که با توجه به 
دستورات ابالغی اعمال جراحی، تشخیصی و ... 
آنان متوقف شده- تا سقف ۴۰ درصد متوسط 
کارکرد 6 ماه قبل پزشکان موصوف- و همراهی با 
نظام سالمت و مدیریت بحران کشور در پذیرش 
بیماران کرونایی و غیرکرونایی و ارائه خدمات 
با تعرفه دولتی از دیگر اقدامات این سازمان در 

مواجهه با این بیماری است.«
در ادامه این گزارش تصریح شد: »تشکیل کمیته 
بحران در ستاد مرکزی و ابالغ دستور آماده باش 
کامل جهت مواجهه با تبعات شیوع ویروس کرونا 
به مدیریت های درمان استان ها، در بخش درمان 
مستقیم، تفویض ساماندهی و برنامه ریزی نیروی 

انسانی مورد نیاز به مدیریت های درمان استان و 
در بخش درمان غیرمستقیم، تفویض اختیار نحوه 
نظارت و بازرسی از مراکز طرف قرارداد به مدیریت 
های درمان استان، ارتقاء آگاهی کارکنان صف و 
ستاد، اعطای مجوز ترک تشریفات خرید اقالم 
مورد نیاز مراکز هم در جهت ایجاد و افزایش 

هماهنگی ها انجام پذیرفته است.«
اختصاص بالغ بر یک سوم ظرفیت تخت های 
بیمارستانی سازمان جهت پذیرش بیماران مبتال 
جراحی  اعمال  همه  شدن  کنسل  و  کرونا  به 
همه  در  خدمات  ارائه  الکتیو،  فعالیت های  و 
درمانگاه ها و کلینیک های تابعه سازمان، در دو 
شیفت کاری تعیین و صدور مجوز برای مرکز 
آزمایشگاه رفرانس و بیمارستان لبافی نژاد به عنوان 
مرکز پشتیبان انجام خدمات آزمایشگاهی تست 
PCR و Covid- ۱۹، اختصاص مبلغ 2۴۰ میلیارد 
تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ برای تأمین لوازم و 
تجهیزات مورد نیاز، مجوز جذب و بکارگیری 
با شرایط  نیروهای تخصصی و غیرتخصصی، 
مواجهه،  بیشترین  با  استان هایی  به  مشخص 
از  داوطلب  همکاران  از  دعوت  و  شناسایی 
سایر استان ها به استان های درگیر بحران، الزام 
همکاری کلیه گروه های تخصصی پزشکی در 
پوشش شیفت های بیمارستان نیز در جهت توسعه 
ظرفیت های ملکی بخش دیگری از اقدامات اعالم 
شده سازمان تأمین اجتماعی در این گزارش است.
گزارش سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان 
پایان  تا  دفترچه ها  اعتبار  »تمدید  شد:  یادآور 
اردیبهشت ۱۳۹۹، تجویز داروهای مزمن برای 
بیماران دارای پرونده مزمن به صورت 2 ماهه، 
تمدید اعتبار پرونده های دارویی بدون نیاز به 
مراجعه حضوری بیمار تا پایان شهریور ماه، تعیین 
سقف ریالی قابل تایید از سوی داروخانه های طرف 
قرارداد برای بیماران دارای پرونده ۸۰ میلیون ریال 
و برای بیماران غیرپرونده ای ۳۰ میلیون ریال، به 
تعویق انداختن ارسال اسناد پزشکی، اعطای مجوز 
افزایش سقف تعدادی وریالی مراکز طرف قرارداد 
به مدیریت های درمان استان، تعلیق محدودیت 
زمانی انجام خدمات  CT. scan و MRI، توقف 
معرفی بیمه شدگان به مراجع پزشکی )پزشک 
معتمد، شورا و کمیسیون پزشکی( جهت بررسی 
استراحت پزشکی و معاینات شروع بیمه و تعلیق 
برخی فعالیت های بیمه گری )مانند توقف کلیه 
بازرسی های مرتبط با امور بیمه شدگان خاص( 
نیز از مهمترین اقدامات این سازمان جهت کاهش 

شیوع ویروس کرونا است.«
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مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت:

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت 
بهداشت ضمن تاکید بر عدم پرهیز از مراجعه 
خودسرانه افراد به آزمایشگاه ها جهت انجام تست 
تشخیص کرونا، هزینه های انجام تست PCR و 
سرولوژی در آزمایشگاه های خصوصی را اعالم 
کرد و گفت: »البته در مورد کووید ۱۹ نمی توان 
نتایج را در تست سرولوژی به صراحت تفسیر کرد.«
نشستی  در  سمیعی  سیامک  سپید،  گزارش  به 
ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران از استودیو سالمت 
وزارت بهداشت، بر اهمیت فاصله گذاری فیزیکی 
در مراجعه مردم به آزمایشگاه ها تاکید کرد و با اشاره 
به تجمع روزانه افراد در آزمایشگاه ها گفت: »مهم 
است که این شرایط در محیط کار نیز اجرا شود تا 

مردم به ویروس کرونا مبتال نشوند.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه شکایات متعددی 
در رابطه با باال بودن هزینه آزمایش های تشخیصی 
کرونا در آزمایشگاه های خصوصی ارائه می شود، 
گفت: »در این رابطه دستورالعمل های وزارت 
با  امیدواریم  ما  و  است  مشخص  بهداشت 
وارد  مردم  به  اقتصادی  فشار  بی جا،  تجویز 
کرونا  تشخیص  برای  که  آزمایش هایی  نشود. 
انجام می شود اعم از تست پی سی آر و... باید در 
آزمایشگاه هایی باشد که مجوز دانشگاه مربوطه و 
وزارت بهداشت را اخذ کرده باشد. ما اخیرا متوجه 
شدیم برخی بدون مجوز، اقدام به نمونه گیری 
می کنند و حتی برخی که مجوزهایی اخذ کرده اند 
تقلب هایی را صورت می دهند که باید دانشگاه ها بر 
این موضوع نظارت کنند. مردم نیز در نظر بگیرند 
که خودسرانه به آزمایشگاه ها مراجعه نکنند و تنها 

با نظر و تشخیص پزشک به آزمایشگاه بروند.«
سمیعی افزود: »در چندین مصاحبه که در صداوسیما 
انجام شد دیدم که مسئولین برخی آزمایشگاه ها در 
حال جا انداختن تعرفه هایی در ذهن مردم هستند 
که لزومی ندارد. هزینه آزمایش های سرولوژی 
حدودا بین ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان باشد؛ در حالی 
که گاهی شنیده می شود این هزینه به بیش از ۱۰۰ 
هزار تومان هم در برخی مقاطع رسیده است. 
همچنین در مورد تست تشخیصی مولکولی نیز 
هزینه ها در بخش خصوصی ۵۸۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان است و در بخش دولتی نیز در صورتی که 
با تشخیص پزشک انجام شود به شکل رایگان 
خواهد بود. نکته بسیار مهم آن است که تشخیص 
تست سرولوژی کاری بسیار دقیق است که به 

تبحر کافی نیاز دارد.«
بر  قیمت گذاری ها  خصوص  »در  افزود:  وی 
انجام تست،  بخش درمان نیروهای مسلح اقدام 
به تعرفه گذاری بر اساس دفتر ارزش های نسبی 
کرده است و این تست در آن بخش با ۵۵ هزار 
تومان انجام می شود، اما نباید اجازه بدهیم که این 

تعرفه به شکل کلی جا بیفتد.«
وی با تاکید بر اینکه هیچ اقدامی به اندازه پیشگیری 
از ابتال به ویروس نمی تواند موثر باشد، گفت: »در 
این صورت کار به آزمایشگاه ها نخواهد رسید. البته 
باید در نظر بگیریم کاربرد آزمایشگاه و سختی کار 
در آن در شرایط قرنطینه و شرایط بازگشایی ها 
متفاوت است. پس از بازگشایی ها تقاضای مردم 
برای انجام تست های آزمایشگاه هایی افزایش پیدا 
می کند. از همکاران آزمایشگاهی خود می خواهیم 

در صورتی که پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های 
 بخش آزمایشگاهی چه برای مردم و چه برای خود 

آزمایشگاه دارند، به ما ارائه دهند.«

ارایه مجوز به ۷۰ آزمایشگاه خصوصی 
pcr برای تست

به  مراجعه  هنگام  افراد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
باید ماسک به همراه داشته  آزمایشگاه ها حتما 
باشند و نظافت دست ها و فاصله گذاری فیزیکی 
را رعایت کنند، تصریح کرد: »همکاران من در 
آزمایشگاه ها جزو افرادی هستند که برای تأمین 
وسایل حفاظت فردی آن ها باید بیشتر فکر شود 
و از مسئوالن می خواهم در این رابطه کمک کنند. 
حدودا ۷۰ آزمایشگاه خصوصی داریم که با مراجعه 
به دانشگاه ها مجوزها را برای انجام تست پی سی آر 
اخذ کردند، اما متأسفانه برخی انجام تست را به 
یک تبلیغ برای خود تبدیل کرده اند و وقتی چنین 
اتفاقی می افتد سامانه ای نیست که در اسرع وقت به 
ما موضوع را اطالع دهد و ما زمانی متوجه تخلف 
می شویم که یا آزمایشگاه دیگری از آزمایشگاه 
خاطی شکایت کرده باشد یا مردم شکایات خود 

را به ما اعالم کنند.«
سمیعی در ادامه سخنان خود در خصوص انجام 
تست های سرولوژی کرونا تأکید کرد: »این تست ها 
بی ارزش نیستند، اما به اندازه کیت های تشخیصی 
تست هایی که در مورد هپاتیت ب و اچ آی  وی 
قاطع هستند، کاربرد ندارند. استفاده نادرست از 
این تست ها ممنوع است و در صورتی که تعرفه ها 
در این زمینه رعایت نشود باید با آزمایشگاه خاطی 

برخورد شود. دو تست IGM و IGG وجود دارد 
که سیستم ایمنی بدن در اولین مقابله با ویروس 
مولکولی می سازد که تا یک هفته قابل اندازه گیری 
است و این به عنوان IGM شناخته می شود و در 
صورتی که مثبت باشد نشانگر این است که بیمار 
در مراحل حاد خود قرار دارد. سپس این ملکول 
روی IGG سوییچ می شود. این در حالی است 
که در مورد کووید ۱۹ نمی توان نتایج را در تست 
سرولوژی به این صراحت تفسیر کرد. این بیماری 
ناشناخته است و باید صبر کنیم که بدانیم کدام 
آزمایش سرولوژی می تواند برای ما موثر باشد.«

وی افزود: »چندین بار از انجمن های آزمایشگاهی 
و نظام پزشکی دعوت کرده ایم و از آن ها خواسته ایم 
که حتی اگر مشکالت اقتصادی دارند برخی کارها 
را انجام ندهند. در حال حاضر ما گرفتار کاربرد 
غیرضروری آزمایش سرولوژی شده ایم. البته بدون 
پژوهش اطالعات ما زیاد نخواهد شد. ماجرای 
تمایل به سمت تست های سرولوژی نیز برای 
کاربرد متفاوتی به اسم گواهی سالمت بود و ما 
هنوز امیدواریم تست هایی پیدا شود که بتوانیم از 
آن استفاده کنیم و بیماری را مدیریت کنیم. دقت 
کنید که برد در این زمانه با کسی است که بتواند 
بهترین راه برای بازگشت نیروها به کار را پیدا 
کند. هر کشوری فاصله خودش را با بازگشت 
ایمن به کار به هر روشی که به صالح باشد، کوتاه 
می کند و در این صورت می تواند برنده باشد آن 
هم به شرطی که با پرداخت هزینه کمتر بتوانیم 

موفق باشیم.«
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تست های  مصوب  تعرفه  درباره  مجدا  سمیعی 
سرولوژی تصریح کرد: »برخی از فرایند تدوین 
تعرفه به این شکل است که زمانی که خدمتی 
ضروری تشخیص داده شود، براساس هزینه تمام 
شده ای که دارد تعرفه آن تعریف می شود. وزارت 
بهداشت و شورای عالی بیمه سالمت صالحیت 
تصویب این تعرفه را ندارند. یعنی اگر تعرفه ای 
پیشنهاد شود تا زمانی که هیأت دولت تصویب 
نکند، تعرفه قانونی نخواهد بود. در این زمینه در 
مورد آزمایش های سرولوژی یک کد، مشخص 
شده است که نشان می دهد هزینه آزمایش حدود 
۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است و زمانی که هزینه تمام 
شده کیت آزمایش سرولوژی کووید ۱۹ را برآورد 
کردیم تولیدکننده اعالم کرد که هزینه او بین ۱۷ 
تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته در آن زمان 
تنها یک تولیدکننده داشتیم اما در این فاصله چند 
تولیدکننده دیگر نیز بازار وارده شده اند. اکنون تعرفه 
آزمایش های سرولوژی در مسیر تصویب نهایی و 
پیشنهاد به هیأت وزیران است و اگر رقابت در 
جامعه اتفاق بیفتد و قیمت کیت برای تولیدکننده 
کاهش یابد، با این تعرفه هم می تواند ارائه خدمات 
را انجام دهد. چیزی که وزارت بهداشت در حال 
حاضر ابالغ کرده است کد ۸۰۳۷۲۰ کتاب ارزش 
نسبی است و بخش خصوصی نیز باید هزینه حدود 
۲۹ هزار تومان را برای این آزمایش دریافت کند.«
آزمایش  از  آزمایشگاهی ها  از  »یکی  افزود:  وی 
کرده  زیادی  تعریف  صداوسیما  در  سرولوژی 
است، اما واقعیت این است که تست سرولوژی 
این طور نیست و بر روی تشخیص بیماری موثر 
نخواهد بود. تست های مولکولی یا پی سی آر نیز 
در بهترین شرایط ممکن است در ۷۰ درصد موارد 
جواب مثبت بدهند.« سمیعی در ادامه سخنان خود 
با اشاره به اینکه مبارزه با کرونا یک مبارزه حاکمیتی 
است و همه باید تابع دستورات وزارت بهداشت 
باشند، گفت: »هزینه های این بیماری به طور کلی 

باالست و این در حالی است که یک آزمایش زمانی 
که منفی می شود شاید تا ۱۰ دقیقه صحت داشته 
باشد و پس از آن ممکن است فرد مبتال به ویروس 
کرونا باشد و همین عدم قطعیت در نتایج هست که 
باعث اضطراب مردم و افزایش تقاضای مردم برای 
دادن تست می شود، اما باید بدانند که تنها با مراجعه 
به آزمایشگاه های دارای مجوز آن هم با تشخیص 

پزشک می توانند پاسخ مناسب تری بگیرند.«
وی در ادامه توضیحات خود درباره آزمایش های 
سرولوژی تأکید کرد: »این آزمایش واکنش سیستم 
ایمنی بدن به بیماری را نشان می دهد و در صورتی 
که بخواهد پاسخ مناسبی داشته باشد باید حداقل 
یک هفته از زمان بیماری گذشته باشد و در صورتی 
که بخواهیم آزمایش مثبت از فرد مبتال داشته باشیم 
شاید حتی الزم باشد تا یک ماه نیز صبر کنیم. این 
در حالی است که در افرادی که به شکل کم عالمت 
یا بی عالمت به بیماری مبتال می شوند ممکن است 
آزمایش سرولوژی منفی باشد. آزمایش سرولوژی 
برای بررسی های اپیدمیولوژی استفاده می شود و 
تفسیر آن نیز باید توسط فردی متبحر صورت بگیرد.«
سمیعی همچنین درباره تأمین کیت های تشخیص 
ویروس کرونا گفت: »این کیت ها مانند کیت های قبلی 
که برای سایر بیماری ها استفاده می شد، تأییدیه های 
نهایی ندارند، اما چاره ای هم نداریم جز استفاده از 
آن ها. پس مجبور به ارائه مجوز هستیم تا کیت ها 
قابلیت خرید و فروش داشته باشند، اما مردم نباید 
به این کیت ها دل ببندند و فکر کنند با انجام آزمایش 

در برابر بیماری مصون خواهند بود.«
 

1۷۰ آزمایشگاه مجاز به انجام تست  کرونا
اینکه در  به  با اشاره  ادامه سخنان خود  وی در 
حال حاضر بیش از ۱۸۰ آزمایشگاه داوطلب ارائه 
خدمات هستند، تصریح کرد: »۷۰ آزمایشگاه در بخش 
خصوصی، ۸۰ آزمایشگاه زیر نظر وزارت بهداشت 
و دانشگاه ها و تعدادی از آزمایشگاه ها نیز مربوط به 
سایر دستگاه ها هستند که این آزمایشگاه ها آزمایش 

پی سی آر را انجام می دهند. از این ۱۸۰ آزمایشگاه 
ذکر شده ۱۷۰ آزمایشگاه مجوز دارند. طریقه اخذ 
مجوز هم به این صورت است که آزمایشگاه مورد 
نظر درخواست خود را برای انجام آزمایش پی سی آر 
به دانشگاه تحت پوشش خود ارائه می دهد و پس 
از بررسی های صورت گرفته و تأیید انستیتو پاستور 
مجوز انجام این تست در آزمایشگاه داده می شود.«
تدوین  »در حال حاضر در حال  داد:  ادامه  وی 
دستورالعمل هایی هستیم که از این طریق ظرفیت 
 بخش خصوصی را برای انجام این آزمایش ها افزایش 
دهیم. ما حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تست در روز ظرفیت 
انجام آزمایش را داریم، اما باید این عدد ارتقا پیدا 
کند؛ چرا که در پاییز با همزمانی آنفلوآنزا و کووید 
۱۹ روبرو خواهیم بود. پس باید ظرفیت های ما 
افزایش یابد. آزمایش قطعی تشخیص کرونا پی سی آر 
است و این اهمیت بسیار زیادی دارد که کسی که 
نمونه گیری و آزمایش را انجام می دهد مهارت کافی 
داشته باشد. کیت هایی که استفاده می شود عمدتا 
تولید داخلی هستند. بنابراین در انستیتو پاستور 
امتحان می شوند و سپس در آزمایشگاه ها استفاده 
می شوند. اگر هر شکایتی برای کیت ها وجود داشته 
باشد رسیدگی به سرعت صورت خواهد گرفت. 
آزمایش سرولوژی نیز کاربرد محدودی در تعیین 
وضعیت افراد مبتال شده و همچنین تعیین وضعیت 

جامعه خواهد داشت.«
سمیعی افزود: »در حال حاضر دو مطالبه در وزارت 
بهداشت آغاز شده است که برای بررسی اپیدمیولوژی 
انجام می شود که ارزش آزمایش های انجام شده را 
در برمی گیرد و دیگری مطالعه دیگری است که از 
روی آن متوجه می شویم وضعیت استان های کشور 

در مقابله با ویروس کرونا به چه شکل است.«
وی درباره تغییرات در انجام تست ها در مراجعات 
خانوادگی یا گروهی بیان کرد: »با افزایش شدت 
بیماری و ابتالی بیشتر مردم، ظرفیت آزمایشگاه های 
ما نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و این اصال 
جای تعجب ندارد که زنجیره تأمین دچار مشکل 

شود. با دستور معاونت درمان فعال تنها افرادی که 
نیازمند به انجام آزمایش هستند، آزمایش را انجام 
می دهند و آن ها در اولویت قرار خواهند گرفت. 
اندیکاسیون ها در این مورد بسیار وسیع اند. مثال اگر 
در محل کار تعریفی از مواجهه نزدیک میان افراد 
داشته باشیم، ممکن است مالک انجام آزمایش میان 
فرد مبتال و سایرین متفاوت باشد. این موضوع بنا 
به تشخیص پزشک صورت می گیرد، اما زمانی 
که ظرفیت آزمایشگاهی محدود باشد باید تعادل 
را برقرار کنیم. برای این موضوع سازمان جهانی 
بهداشت نیز کشورها را به ایجاد تعادل تشویق 
می کند و اعالم می کند کسانی که در بیمارستان ها 
بستری هستند در اولویت اول انجام آزمایش قرار 
دارند. اولویت دوم گروه های پزشکی هستند که 
در ارتباط با افراد بیماری قرار دارند و گروه سوم 
گروهی هستند که اولین فرد در یک خانه، پادگان 
و یا سایر جاهایی حضور داشتند که افراد زیادی 

در تعامل با آن ها بودند.«
وی افزود: »سازمان بهداشت جهانی اعالم می کند 
اگر نفر اول با آزمایش مثبت شناسایی شد تمام 
افراد عالمت داری که با او در ارتباط بودند باید 
بدون انجام آزمایش وارد فاز ایزوالسیون شوند و 
بهتر است متقاعد شوند که در این فاز قرار گیرند 
تا زنجیره انتقال قطع شود. در خصوص افراد بدون 
عالمت نیز باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و 

زدن ماسک در محل کار حاضر شوند.«
سمیعی درباره شرایط انجام دورکاری در ادارات و 
سازمان ها تصریح کرد: »در سازمانی که دورکاری 
مبنا قرار می گیرد بهترین کار این است که مسئول 
آی تی تحت کنترل مداوم پزشکی قرار می گیرد، 
زیرا او کسی است که حضورش اهمیت زیادی 
در حفظ انجام دورکاری برای سایر افراد خواهد 
داشت و از این رو حتی این افراد اگر بدون عالمت 
هم آزمایش بدهند آن مجموعه پول خود را هدر 
نداده است. البته سیاست ها در مجموعه های مختلف 
متفاوت است. مثال در کارخانه ها ممکن است افراد 
صرفا با عالمت های خود مورد بررسی قرار گیرند 

و مانیتورینگ عالمتی انجام شود.«
وی درباره انجام آزمایش های تشخیصی کرونا در 
منازل و با اپلیکیشن ها بیان کرد: »خیلی وقت ها 
دیده ایم که در این شرایط نتیجه به شکل مساعدی 
به دست نیامده است. استفاده از اپلیکیشن ها و 
تشویق مردم به دادن تست باعث موازی کاری با 
وزارت بهداشت می شود آن هم در شرایطی که 
اطالعات آن ها به دست ما نخواهد رسید. ما با 
این کار آزمایشگاه ها و نمونه گیری در منزل موافق 
نیستیم، اما در شرایطی که فردی توانایی حضور در 
آزمایشگاه را نداشته باشد و پرخطر بوده، با تشخیص 
پزشک انجام موردی این آزمایش ها مشکلی ندارد.«
سمیعی در پاسخ به این سوال که آیا رفتار ویروس 
تغییر داشته است و آیا از روی سطوح به افراد دیگر 
منتقل می شود یا خیر، بیان کرد: »نظرات در مورد 
نحوه انتقال ویروس در حال تکمیل شدن است و 
یکی از دالیلی که سبب می شود نظرات متفاوت 
شنیده شود، این است که مردم اجازه زندگی نرمال 
ندارند. به نظر نمی رسد رفتار مردم در استان های 
مختلف متفاوت باشد، اما می بینیم که شرایط در برخی 
استان ها متفاوت است. در مورد انتقال از سطوح نیز 
همه چیز بسته به شرایط فیزیکی محیط دارد، اما ما 
تمهیداتی را اندیشیده ایم تا در آزمایشگاه ها ریسک 

انتقال ویروس کاهش یابد.«
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 ادامه از صفحه 21 
سمیعی با بیان این که ارزیابی ها نشان می دهد هزینه 
تست  مولکولی می تواند  کمتر از موارد اعالم شده 
باشد، گفت: »مدتی  است که فقط از کیت های 
تولید داخل مولکولی استفاده می کنیم. در این زمینه 
هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت 
در حال برگزاری یک مناقصه است که به صورت 
زمان بندی شده نیاز شبکه آزمایشگاهی کشور را 
تامین کند. تالش ما همواره بر این است که نیازمان 
به خارج از کشور کاهش پیدا کند. ما همچنان نگران 
شهریور و مهر هستیم که می توانیم نیازهای کشور را 
تامین کنیم یا خیر. به محض این که تالشمان برای 
حل مشکالت صورت می گیرد تحریم های بانکی 

زنجیره تامین را دچار مشکل می کنند.«
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که با 
وسعت گرفتن انجام آزمایش ها پس از شیوع کرونا 
استهالک دستگاه ها در آزمایشگاه باال رفته است، 
گفت: »این در حالی است که هزینه تامین دستگاه ها 
نیز بسیار افزایش یافته است. در طول تاریخ این 

میزان آزمایش مولکولی انجام نشده بود.«

اهمیت کیت های دوگانه آنفلوآنزا و 
کرونا برای پاییز و زمستان

سمیعی در پاسخ به سوالی درباره امکان تولید 
کیت های تشخیصی همزمان آنفلوآنزا و کووید 
۱۹ گفت: »اگر نتوانیم تکلیف آنفلوآنزا و کووید 
۱۹ همزمان با هم در یک تست مشخص کنیم در 
شهریور و مهر دچار چالش خواهیم شد. اگر امروز 
آزمایشگاهی روزانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ تست کرونا انجام 
می دهد در آن زمان ممکن است به نصف ظرفیت 
خود برسد یک روش چند آزمایشی وجود دارد 
که نمونه در یک لوله قرار می گیرد و برای انجام 
هر دو آزمایش استفاده می شود که باید به شکل 
صنعتی تولید شده و از اعتبار آن و نتایجش اطمینان 
حاصل کنیم. در این روش آزمایشگاه ها استخراج 
نمونه را یک بار انجام می دهند و به دنبال دو عامل 
می گردند. دو مرکز مراحل اولیه این کار را انجام 
دادند و خوش بین هستیم این موضوع صنعتی شود 

که تا دو ماه آینده چالش کمتری در این زمینه داشته 
باشیم. ما از روز اول که تولیدکنندگان و محققان 
را برای تولید کیت تشخیصی کرونا دعوت کردیم 
به آنها اعالم کردیم که در شهریور و مهر منتظر 
کیت های دو گانه آنفلوآنزا و کووید ۱۹ هستیم و 
خوش بین هستیم که این کیت ها تا شهریورماه به 

دست ما خواهند رسید.«
تست های  در  نتایج  صحت  میزان  درباره  وی 
تشخیصی کرونا گفت: »خیلی اوقات این بیماری 
شبیه به سرماخوردگی ظاهر می شود و این که تا 
چه میزان جواب آزمایش می تواند مطمئن باشد 
به بازه زمانی انجام تست، نحوه نمونه گیری، تبحر 
فردی که نمونه می گیرد و... بستگی دارد. اکنون در 
مراکز دانشگاهی ما ۴۰ تا ۵۰ درصد موارد پاسخ ها 
مثبت هستند. اما در مواردی که تست به صورت 
غیر ضروری انجام می شود ممکن است جواب های 

منفی زیادی داشته باشیم.«
سمیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تست های 
تشخیصی زودرس سرطان دهانه رحم گفت: »در 
این مورد برنامه های خوبی داشتیم که با بوجود 
آمدن ماجرای بیماری کرونا برنامه هایمان تحت 
تاثیر قرار گرفتند. در صورتی که واکسیناسیون 
HPV به خوبی انجام گیرد نیاز به تست تشخیص 
سرطان دهانه رحم کاهش پیدا می کند و در زمانی 
که موفق به گسترش پوشش واکسیناسیون نشویم، 
باید به سراغ این تست بیاییم. انجام این تست بسته 
به میزان هزینه ای که انجام می شود می تواند ۵، ۷ 
تا ۱۰ سال زودتر تشخیص سرطان دهانه رحم 

را انجام دهد.«
وی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات صورت 
گرفته در آزمایشگاه ها و با اشاره به ورود جدی به 
این موضوع بیان کرد: »در این زمینه آماری نداریم. 
چیزی که تاکنون اطالع دارم حداقل در تهران دو 
آزمایشگاه بدون مجوز فعالیت می کردند که تعزیراتی 
شدند. ما نمی خواهیم آبروی آزمایشگاه ها را ببریم؛ 
چرا که خیلی از آزمایشگاه ها در این شرایط و زیر 
فشارهای اقتصادی فعالیت مناسبی خواهند داشت. 
براساس دستور دکتر رئیسی- معاون بهداشت- آماده 

می شویم برای انجام ۳۰ هزار تست در روز که این به 
معنای انجام ۹۰۰ هزار تست در ماه است. مردم هم 
در صورتی که تخلفاتی را دیدند می توانند شکایات 
خود را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند. اما اولویت اول 
برای رسیدگی به این موضوعات معاونت درمان 

هر دانشگاه است.«
سمیعی با اشاره به این که آزمایشگاه ها پس از انجام 
تست، مشاوره ای به بیمار نمی دهند و وظیفه شان 
هم این نیست، گفت: »اگر کسی کاندید انجام 
آزمایش شود آن زمان به او اعالم می شود تا زمان 
اعالم نتایج آزمایش در قرنطینه بماند. در هر جایی 
که ظرفیت نمونه گیری بیش از ظرفیت آزمایشگاه 
بود با کندی در جواب دهی رو به رو شدیم در 
حال حاضر استاندارد ما برای اعالم نتیجه آزمایش 
۴۸ ساعت است که ممکن است تا ۷۲ ساعت نیز 
افزایش پیدا کنند، اما در برخی دانشگاه ها دیدیم 
که این تاخیر حتی به ۷ روز و ۱۰ روز نیز کشیده 
شد. حتی در بازدیدهایی که داشتیم متوجه شدیم 
پاسخ های آزمایش در سیستم بیمارستان مربوطه 
ثبت شده و مورد استفاده قرار می گیرد، اما از آن 
جا که با کمبود نیروی کار رو به رو بودند، این 
نتایج در سیستم ما در وزارت بهداشت قید نشده 
بود و به این شکل به ما اعالم می کردند که حتی 
تا ۵۰ هزار پاسخ تست در دسترس مان است، اما 

زمان ثبت آن در سیستم را نداریم.«

زمان بازگشت به کار بهبودیافتگان کرونا
وی درباره شرایط بازگشت به کار بهبود یافتگان 
کرونا گفت: »نظرات متفاوتی در این زمینه اعالم 
می شود مثال CBC آمریکا نظرات خود را دارد اما 
با گذشت ۱۰ تا ۱۴ روز پس از بروز بیماری فرد 
می تواند بدون انجام آزمایش مجدد در محل کار خود 
حاضر شود، آن هم به شرط رعایت پروتکل های 

بهداشتی و استفاده از ماسک.«
سمیعی با تاکید بر این که نمونه گیری کووید ۱۹ 
از کودکان بسیار سخت خواهد بود، تاکید کرد: 
»اگر کودکی مبتال به کووید ۱۹ باشد  و پزشک 
ظن قوی نسبت به وجود بیماری در کودک داشته 

باشد با در نظر گرفتن عالیم دیگر او را جزو موارد 
محتمل بیماری کووید ۱۹ قلمداد می کنند.«

سمیعی درباره حواشی که در خصوص انجام تست 
کرونای فوتبالیست ها اتفاق افتاد اظهار کرد: »این 
مورد نیز جزو چالش های بازگشت به کار محسوب 
می شود. بیمارستان مسیح دانشوری یکی از بهترین 
آزمایشگاه های کشور در این زمینه است. در مورد 
تست فوتبالیست ها برخورد منافع یا تضاد منافع سبب 
زیر سوال رفتن نتایج شد. اما بدانیم که اقداماتی که 
بیمارستان مسیح دانشوری انجام داد همان اقدامی 
است که برای همه مردم انجام می دهند موضوع در 
این میان کمی متفاوت بود چرا که باشگاه مربوطه 
از اعالم نتایج یک نفعی می برد و فدراسیون و لیگ 
نیز نفعی دیگری می بردند. اکنون می دانیم که انجام 
تست در زمان های مختلف می تواند نتایج متفاوتی را 
نشان دهد؛ چرا که مراحل بیماری تغییر کرده است. 
من از این دوستان خواهش کردم اگر قرار است از 
آزمایش ها استفاده کنند به خاطر تضاد منافع خود 

اعتبار مراکز آزمایشگاهی ما را زیر سوال نبرند.«
وی با اشاره به این که هزینه ها در آزمایشگاه ها 
افزایش پیداکرده است، گفت: »عالوه بر مواردی 
که هنگام انجام آزمایش از آن استفاده می شود هزینه 
لباس هایی که کارکنان در آزمایشگاه ها می پوشند نیز 
بسیار باال است و تامین آن ارزی از سیستم بانکی 
نمی گیرد. از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه امسال قیمت ها 
افزایش پیدا کرد و برای کاهش هزینه ها باید از 
سازمان غذا و دارو و سایر سازمان ها بخواهیم که 

مشکلی در زنجیره تامین پیش نیاید.«
سمیعی درباره میزان ابتالی کادر آزمایشگاهی به 
کرونا تصریح کرد: »مطمئنم کسانی را داریم که 
شاغل در آزمایشگاه ها هستند که به این ویروس 
مبتال شدند، اما احتمال انتقال ویروس کرونا به 
همکاران کادر درمان و پرستاران و پزشکان بسیار 
بیشتر از احتمال انتقال ویروس به آزمایشگاهیان 
است؛ چرا که آنها پوشش های کامل تری نسبت 
به کادر درمان دارند. اما این که بخواهیم تشخیص 
دهیم نیروی ما دقیقا در کجا به ویروس مبتال شده 

است کار راحتی نیست.«
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