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استاندار تهران: 

دانشگاه ها و مدارس تهران تعطیل نیستند
استاندار تهران با تاکید بر اینکه اخبار مصوبات 
ستاد کرونا تنها باید از سوی ستاد و یا استانداری 
منتشر شود، اعالم کرد: »دانشگاه ها و مدارس استان 

تعطیل نیستند.« 
بندپی  محسنی  انوشیروان  سپید،  گزارش  به 
در  مشاغل  برخی  فعالیت  توقف  درخصوص 
استان تهران گفت: »دانشگاه ها و مدارس تعطیل 
نیستند و جزو مصوبات ستاد کرونا نیستند. بی تردید 
مصوبات ستاد تنها باید از طریق مراجع رسمی 
یعنی خود ستاد کرونا و یا استانداری اعالم شود.«
وی افزود: »بر اساس بررسی علمی در ستاد کرونای 
استان و تایید در کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد 
ملی برخی فعالیت ها در استان تهران به مدت یک 
هفته ممنوع شده است از جمله فعالیت باشگاه های 
ورزشی به ویژه بدنسازی و ورزش های پر برخورد، 
شهربازی، مراکز آبی از جمله استخرهای سرپوشیده، 
هرگونه تجمع عمومی از جمله مراسم عروسی، 

ترحیم و همایش ها.«
بندپی تاکید کرد: »نظارت جدی نسبت به نحوه 
اجرای این مصوبات صورت می گیرد تا روند رو 
به رشد شیوع کرونا در استان تهران کنترل شود.«

تعطیلی یک هفته ای برخی اماکن در تهران
هم  تهران  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  معاون 
در توضیح تعطیلی یک هفته ای برخی مراکز و 
اماکن در استان تهران، گفت: »فعالیت باشگاه های 
ورزشی، مراکز تفریحی، باغ وحش ها، مراکز آبی، 
شهربازی ها، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های 
اجتماعی،  مراسم  هرگونه  برگزاری  بدن سازی، 
کافی شاپ ها،  همایش ها،    و  مذهبی   فرهنگی، 
به مدت یک  پذیرایی  تاالرهای  و  چای خانه ها 

هفته ممنوع می شود.«
حمیدرضا گودرزی با اشاره به محدودیت های 
پیشگیری  برای  تهران  قرار است در  جدید که 

از انتقال کرونا اتخاذ شود، گفت: »روز دوشنبه 
تصمیماتی اتخاذ و اعالم شد که باشگاه ها ورزشی، 
ورزش های پر مواجهه مانند کشتی و... ، مراکز 
تفریحی، آبی، باغ وحش ها، شهربازی و استخرهای 
سرپوشیده، باشگاه های بدن سازی، کافی شاپ ها، 
کافه ها، چای خانه ها و تاالرهای پذیرایی حق فعالیت 
ندارند و برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی و همایش ها از تاریخ ابالغ مصوبه که 

امروز است، به مدت یک هفته ممنوع است.«
وی درباره تذکر به 1۰ مرکز به دلیل عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی، افزود: »با توجه به گزارش ها 
و کار کارشناسی که از سوی سه دانشگاه علوم 
پزشکی تهران،  ایران و شهید بهشتی انجام شد و به 
دنبال نامه فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالن شهر تهران به استانداری تهران، روز گذشته 
به 1۰ مرکز تذکر شفاهی و کتبی داده شد که برخی 
از آن ها فروشندگان لوازم موبایل، لوازم خانگی، 
فرودگاه ها و مراکز دولتی بودند. به این مراکز تذکر 

جدی داده شده که اگر ظرف مدت 2۴ ساعت 
پروتکل های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت 
ارائه شده را رعایت نکنند، بعد از 2۴ ساعت پلمب 
خواهند شد و تمامی تبعات برعهده مدیرعامل و 

هیت مدیره آن مراکز و مجتمع ها خواهد بود.«
گودرزی ادامه داد: »البته این موضوع شامل حال 
دارند،  وجود  مراکز  آن  در  که  مغازه هایی  تمام 
درصد   8۰ پاساژی  در  است  ممکن  نمی شود. 
مراکز پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و 1۰ 
درصدشان رعایت نکنند. البته ما تذکر دادیم که حتما 
باید پروتکل های بهداشتی به ویژه بحث استفاده از 
ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و در 
غیر این صورت بعد از 2۴ ساعت پلمب می شوند.«
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران همچنین 
گفت: »برخی از این مراکز به گونه ای هستند که از 
سراسر کشور برای خرید به آنجا مراجعه می شود. 
اگر قرار باشد که تذکر داده شود، به برخی از 
مغازه داران باید تذکر داده شود. بنابراین اگر این 

1۰ تا 2۰ درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند، مطمئن باشید که شیب تندی بیماری که به 
تهران بازگشته است و به دلیل عدم رعایت تعداد 
کمی از مردم بوده است، کنترل می شود. الزمه 
این کار این است که خود غرفه داران، مغازه داران، 
 بنکداران و... تذکر دهند و اگر در این مدت نسبت 
به این موضوع توجه نداشته باشند و بازرسان 
بهداشت و درمان مراجعه کرده و گزارش دهند، 
چاره ای نداریم و باید تمام یک مرکز یا یک پاساژ 
را ببندیم. اگر بعد از این یک هفته ای هم که اعالم 
کردیم، رعایت نکنند، چاره ای نداریم جز اینکه تمام 
محدودیت های قبلی بازگردد. بنابراین انتظار داریم 
که رعایت کنند و با کسی هم رودربایستی نداریم 

و برخورد می کنیم.«
گودرزی با بیان اینکه اولین بار است که به این 
مراکز تذکر داده ایم، ادامه داد: »دیروز با این 1۰ مرکز 
جلسه گذاشتیم و تذکر لسانی و مکتوب دادیم و 
اگر رعایت نکنند، دیگر تذکر دومی وجود نخواهد 

داشت و تعطیل می شوند.«
وی اعالم کرد: »پلیس 11۰ و اماکن با این موضوعات 
برخورد کرده و پلمب خواهند کرد، مردم می توانند 
تخلفات احتمالی را به پلیس 11۰ و سامانه بهداشت 

و درمان اعالم کنند که پیگیری می شود.«
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »در عین حال با توجه 
به عدم رعایت عده کمی از شهروندان در استان تهران، 
متاسفانه مجددا موج بیماری بازگشت داشته است. 
چاره ای جز این نداشتیم که برخی محدودیت ها را 
اعمال کنیم که بر این اساس فعالیت باشگاه های 
ورزشی، مراکز تفریحی، باغ وحش ها، مراکز آبی، 
شهربازی ها، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های 
اجتماعی،  مراسم  هرگونه  برگزاری  بدن سازی، 
کافی شاپ ها،  همایش ها،   و  مذهبی   فرهنگی، 
به مدت یک  پذیرایی  تاالرهای  و  چای خانه ها 

هفته ممنوع می شود.«

خبـر

سخنگوی دولت گفت: » ما در مجموع تصمیمات غلطی نگرفتیم و 
آنجایی به مشکل خوردیم که در بخشی از جامعه یک جور شورش 
خستگی صورت گرفت و ما دیدیم که برخی از محدودیت ها و 
رعایت پروتکل ها فاصله گرفتند که ما در اینجا به مشکل خوردیم.«
به گزارش سپید، علی ربیعی با بیان اینکه مساله کرونا مساله اصلی ما 
در دولت است، اظهار کرد: »تمام گزارشات حاکی از این است که 
تجمعات متاسفانه مراعات نمی شود و تصمیمات سخت تری در این 
زمینه انجام می شود. همچنین ستاد کرونا علت شیوع کرونا در هر شهر 
را مجزا بررسی می کند و همچنین برای اینکه شهرهای سفید وارد 
شرایط شیوع نشوند اقدامات و کنترل هایی در نظر گرفته شده است.«
وی افزود: »امیدواریم با نظارت های دقیقی که صورت می گیرد کمتر 
شاهد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی باشیم و قرار شد اگر مراکزی 
مراعات نکنند برای آنان یک بار تذکر و در صورت تکرار پلمب 
در نظر گرفته  شود.« ربیعی درباره سخنان محسن هاشمی درباره 

قصور ۷۰ درصدی دولت در زمینه شیوع مجدد کرونا، اظهار کرد: 
»بین دوست و منتقد فرقی در این زمینه وجود ندارد. کلی گویی در 
هر صورت کلی گویی است. من آقای محسن هاشمی را ندیدم که 
با ایشان درباره این گفته شان صحبت کنم اما معیار ایشان چیست؟ 
چرا ۷۰ درصد دولت و 3۰ درصد مردم؟ قدیم می گفتند چرا ۷۰ تا 
و بعد پاسخ می دادند پس چند تا؟ 6۰تا! اینگونه که نمی شود درباره 
آمارها سخن بگوییم. من نمی دانم ایشان متر و معیارشان چه بوده و 
درباره آن هم نظری ندارم.« وی افزود: »ما اساسا در وضعیت عادی 
قرار نداریم و هیچ کسی هم نگفته است که فضا عادی است، اما از 
رسانه ها و سایر دوستان می خواهیم که دوگانه عادی سازی و تعطیلی 
را بیان نکنند. ما در مجموع تصمیمات غلطی نگرفتیم و آنجایی 
که به مشکل خوردیم که در بخشی از جامعه یک جور شورش 
خستگی صورت گرفت و ما دیدیم که برخی از محدودیت ها و 
رعایت پروتکل ها فاصله گرفتند که ما در اینجا به مشکل خوردیم.«

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت تصریح کرد: »بدانیم که هیچ 
پیش زمینه ای درباره پایان شیوع کرونا وجود ندارد و همچنان خطر 
مرگ به قوت خود باقی است. پس تنها راه چاره رعایت پروتکل ها 
است. در عین حال نمی توان کل کار اقتصادی کشور را تعطیل کرد. 
ما دیدیم که اقتصادهای بزرگ جهان چگونه در این ماجرا زمین 

خوردند پس باید بتوانیم با رعایت پروتکل ها کار خود را پیش ببریم.«

سخنگوی دولت:

کرونا، مسئله اصلی دولت است
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 معاون وزیر بهداشت:

 یک پنجم فوتی های روزانه کشور ناشی از کرونا  است
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »یک پنجم 
فوتی  های روزانه کشور مربوط به بیماران کرونایی است و این زنگ 

خطری جدی و نگران کننده  است.« 
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در جلسه اعضای ستاد استانی 
مقابله با کرونا در همدان بیان کرد: »روزانه حدود یک هزار و 5۰ 
نفر در کشور جان خود را از دست می دهند که بیش از 2۰۰ تن از 

آنها بیماران کرونایی هستند.«
وی ادامه داد: »هر چند بیشتر فوتی های ویروس کرونا را افراد مسن 
و دارای بیماری زمینه ای تشکیل می دهند اما در صورت نبود این 

ویروس این طیف از افراد تا چندین سال دیگر عمر می کردند.«
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: »امید به 
زندگی در کشور باالی ۷۰ سال است و کسی که به سن 6۰ سال 

می رسد 22 سال دیگر امید به زندگی دارد.« 
حریرچی درباره عوامل موثر در بروز کرونا گفت: »یکی از عوامل 
ابتال به کرونا مسافرت ها است که طبق بررسی های صورت گرفته 
ساکنان استان های قرمز کرونایی برای دوری از این بیماری بیشتر 
سفر می روند.« وی ادامه داد: »این قبیل مسافرت ها به مثابه بمب 
ساعتی است چرا که این افراد بیشتر استان های سفید را به عنوان 
مقصد سفر انتخاب می کنند.« حریرچی افزود: »سالمت مردم در 
کنار معیشت بسیار با اهمیت است و براساس آمارهای موجود 
حدود هشت درصد مبتالیان به کرونا در همدان ناشی از تماس ها 

و درگیری ها ناشی از بازگشایی مشاغل بوده است.« 
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »همچنین ۴1 درصد ناشی از 
دورهمی های خانوادگی و 51 درصد مابقی نیز مربوط به خانواده هایی 

است که از بیرون بیماری را به داخل خانه راه داده اند.« 
حریرچی وضعیت کنونی دورهمی ها را یک زنگ خطر دانست و 
گفت: »عروسی و مجالس دورهمی هیچگونه اثر اقتصادی ندارند 
ولی باالترین میزان ابتال را به خود اختصاص دادند که موجب 

مواجهه خانگی و ورود ویروس به درون خانه می شود.« 
وی ادامه داد: »حدود نیمی از مبتالیان به کرونا در همدان خانم های 
خانه دار هستند که به 2 علت حضور در دورهمی یا از طریق سایر 

اعضای خانواده با این ویروس درگیر شدند.« 
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: »۴۴6 
نفر از کارکنان بهداشت و درمان استان همدان کرونایی شدند که سه 

درصد نیروی 15 هزار نفری را درگیر کرده است.«
حریرچی ادامه داد: »باید حواسمان به مناسبت های خانگی و عروسی 
و ترحیم باشد همچنین تدبیری برای »واکنش سوگ« پیش بینی شود.« 
با خانواده  برای همدردی  استان ها  از  برخی  »در  کرد:  بیان  وی 

متوفیان که نتوانستند مراسمی برگزار کنند تماس های تلفنی مکرر 
برقرار می شود یا این مراسم ها به صورت اینترنتی صورت می گیرد.« 
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه باید 
مداخالت ویروس را محدود کرد افزود: »برخی کشورها در صورت 
مشاهده چند مورد مشکوک یا مبتال به کرونا در یک منطقه اقدام به 
ایجاد محدودیت شدید و غربالگری همه افراد آن منطقه می کنند.« 
حریرچی افزود: »هدف از سفر به همدان قدردانی از اقدام هایی که در 
این استان صورت گرفته و بررسی وضعیت آینده این استان است.« 
وی اضافه کرد: »همدان جزو استان هایی است که با وجود شیوع 
این ویروس در روزهای نخست، با کنترل مناسب شدت بیماری را 
مشاهده نکردیم.« معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اجتماعی مردم در رعایت  رفتار  آن فرهنگ و  داد: »علت  ادامه 
فاصله اجتماعی، رعایت نکات بهداشتی توسط مردم، مدیریت 
خوب مقام های سیاسی، بهداشتی و درمانی و سایر مسئوالن است.« 
وی گفت: »مدیریت طغیان ویروس کرونا در همدان، استفاده از بخش 

کوچکی از تخت ها و نداشتن کمبود در زمینه تخت های بیمارستانی، 
نشانه مدیریت خوب مسئوالن این استان است.« 

حریرچی افزود: »طبق بررسی های صورت گرفته ویروس کرونا از 
پیچیدگی و هوش باالیی برخوردار است و نگرانی ما استان هایی 
است که موفق عمل کردند چراکه ابتال کم بود و یک اشتباه باعث 

افزایش باالی شمار مبتالیان می شود.« 
وی اضافه کرد: »اگر استان همدان بتواند مقاومت پنج ماهه را ادامه 
داده و به دسترسی به واکسن ویروس کرونا متصل کند یک شاهکار 
بزرگ است.« معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید 
کرد: »در این جنگ فرسایشی از مسئوالن مبارزه با ویروس کرونا 

انتظار می رود اجازه ندهند مردم خسته بشوند.« 
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: »فوت نماینده بهار و کبودراهنگ در 
خانه ملت نشان از این است که کرونا به راحتی می تواند جان افراد 
را بگیرد چرا که تعداد زیادی از مقامات سیاسی، مذهبی و علمی 

به این ویروس مبتال شدند.«

دبیر انجمن ویروس شناسی با اذعان به قدرت ویروس کووید 
19، گفت: »این ویروس آمده که نقاط ضعف ویروس های هم 

خانواده خودش را بپوشاند.«
به گزارش سپید، امیر قائمی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: 
»ویروس کووید 19 بر خالف ویروس های هم خانواده اش 
که »مرس« و »سارس« باشند، همچنان وجود خواهد داشت 

و باید به زندگی با این ویروس عادت کنیم.«
دانشیار انستیتو پاستور ایران، ادامه داد: »حتی راه هایی برای 

گریز از سیستم ایمنی بدن انسان را نیز فرا می گیرد.«
قائمی با اشاره به نبود دارو و واکسن مقابله با کرونا، تاکید 
کرد: »به نظر می رسد که تنها راهکار مقابله با این بیماری، 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است.« 
وی با عنوان این مطلب که تاکنون بالغ بر 3۰۰ گونه مختلف 
از ویروس کرونا در دنیا تعیین توالی شده است، افزود: »قدرت 
این ویروس به گونه ای است که می بینیم سطح ایمنی افراد بعد 

از ابتال به این بیماری، به شدت کاهش می یابد.« 
دبیر انجمن ویروس شناسی گفت: »حدود 25 تا 3۰ درصد 
افراد مبتال که بهبود می یابند، بعد از گذشت سه ماه می بینیم 

که آنتی بادی در بدن آنها قابل شناسایی نیست.«
قائمی با اشاره به تغییرات پی در پی ویروس و ساخت واکسن 
کووید 19، افزود: »این مسئله یکی از چالش های پیش روی 

بشر و جامعه علمی جهان است که با آن مواجه هستند.«

دبیر انجمن ویروس شناسی: 

کووید ۱۹ مدام در حال تغییر است

خبـر



شماره 41698 25 تیـر 1399

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد

احتمال انتقال هوابرد کرونا درمحیط های بسته
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر 
اینکه افراد عادی از ماسک فیلتردار استفاده نکنند، 
امکان و چگونگی انتقال ویروس کرونا از طریق 

هوابرد را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر استفاده از ماسک به عنوان یکی از 
بهترین حربه های پیشگیری از ابتال به کووید 19، 
گفت: »به دلیل بازگشایی هایی که در کشور اتفاق 
افتاده است، فاصله گذاری اجتماعی آن گونه که 
الزم است محقق نمی شود؛ برخی از مردم به آن 
معتقد نیستند و برخی دیگر نیز حوصله  رعایت این 
موضوع را ندارند؛ از این رو زدن ماسک به اولویت 

جدی ما تبدیل شده است.«
وی افزود: »این روزها ماسک ها شامل دو دسته 
فیلتردار و بدون فیلتر هستند که خود ماسک های بدون 
فیلتر به دو دسته ماسک های خانگی و ماسک های 
طبی تقسیم می شوند. ماسک های بدون فیلتر عمدتا 
برای استفاده همه مردم مناسب است، اما ماسک های 
فیلتردار باید توسط کادر درمان در تماس با بیماران 

مبتال به کووید19 استفاده شود.«
مردانی ادامه داد: »در صورتی که ماسک های فیلتردار 
توسط افراد عالمت دار استفاده شود، ویروس در 
پشت سوپاپ ماسک جمع می شود و زمانی که 
خارج  ویروس  زیادی  تعداد  شود  باز  سوپاپ 
می شود که برای افراد در سطح جامعه مضر است؛ 
از این رو استفاده از ماسک سوپاپ دار را برای 
عموم مردم توصیه نمی کنیم. توصیه ما به مردم 
استفاده از ماسک های بدون فیلتر است که حتی 

خودشان در منزل می توانند اقدام به تهیه آن کنند. 
ماسک های پارچه ای ارازان تر، در دسترس تر و قابل 

شست وشو است.« 
وی با تاکید بر اینکه ماسک های طبی ۴ ساعت مورد 
دارد، ادامه داد: »وقتی ماسک به علت ترشحات بزاق 
خیس شود، نه تنها سبب ممانعت ورود ویروس 
نمی شود بلکه می تواند ورود ویروس را تسهیل کند 
از این رو ماسک باید پس از ۴ ساعت استفاده یا 
خیس شدن، تعویض شود. برخی هم که ممکن است 
توان خرید ماسک طبی را نداشته باشند، می توانند از 
ماسک سه الیه  پارچه ای که قابل شست وشو است، 
استفاده کنند. بهترین روش برای اینگونه ماسک ها 

شست وشو است و ممکن است تنها سشوار  و اتو 
گرفتن روی ماسک ها نتواند پاکیزگی مد نظرمان 
را فراهم کند.« مردانی با اشاره به اینکه کمیته علمی 
مقابله با کرونا تنها توانایی ارائه توصیه های الزم را به 
کمیته اجرایی دارد، افزود: »برخی این اطمینان کاذب 
را در خود ایجاد کرده اند که اگر ماسک سوپاپ دار 
استفاده کنند، بیمار نمی شوند؛ در حالی که معایب آن 
را ذکر می کنیم. از سوی دیگر کمیته علمی توانایی 
اجرایی ندارد که بتواند ماسک های سوپاپ دار را از 
دسترس مردم خارج کند، تنها کاری که از دست ما 
بر می آید ارائه توضیحات کافی در این زمینه است 

تا آگاهی مردم افزایش یابد.«

وی همچنین با اشاره به اینکه وجود ویروس کرونا 
در هوا تایید شده است، تصریح کرد: »در این زمینه 
تحقیقاتی در یک بانک و چند مرکز دیگر صورت 
گرفته است، اما در مملکتی که چندصدهزار بانک 
در حال فعالیت اند، بررسی هوای تنها یک بانک 
نمی تواند چندان موثر باشد. بنابراین بی تردید هرچه 
فضای محیطی بسته تر باشد و محیط پنجره  کافی و 
تهویه هوای مطلوب نداشته باشد آنهم در شرایطی 
که ممکن است فرد مشکوک به کرونا هم بدون 
ماسک و رعایت موازین بهداشتی آنجا حضور 
داشته باشد، امکان انتقال ویروس وجود دارد. البته 
در صورتی که تجمع در یک محیط باز اتفاق افتد و 
افراد نیز ضمن زدن ماسک، فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت کنند، احتمال انتقال ویروس نزدیک به 
صفر می شود. چنین مواردی بارها تکرار شده است.«
این متخصص بیماری های عفونی خاطر نشان کرد: 
»برخالف گذشته، در حال حاضر بر انتقال هوابرد 
ویروس بیشتر تاکید می شود؛ چراکه در مشاهداتمان 
می بینیم خانواده هایی هستند که شاید دو یا سه ماه 
باشد از منزل خارج نشده باشند، اما به کرونا مبتال 
شدند که متوجه می شویم از راه انتقال هوابرد به 

ویروس آلوده شده اند.«
وی در خاتمه درباره تهویه مناسب در مترو، اتوبوس، 
اظهار کرد: »هرچه در مراکز   ، فروشگاه ها و... 
تجمعی تهویه هوا به بیرون بیشتر انجام شود، 
امکان بیماری زایی کاهش می یابد. نامه های کمیته 
مشورتی کرونا به تمام دستگاه ها ارائه می شود اما 

ما ضامن اجرایی شدن توصیه هایمان نیستیم.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2هزار و 521 مورد جدید 
کووید 19 در کشور طی 2۴ ساعت گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: » از روز دوشنبه تا  سه شنبه 
2۴ تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
521 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  یک 
هزار و 82۰ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 262 هزار و 1۷3 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۷9 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 13 هزار و 211 نفر رسید.« وی همچنین گفت: 
»خوشبختانه تا کنون 225 هزار و 2۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.« الری ادامه داد: »3389 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« وی افزود: »تا کنون دو میلیون و 23 هزار و ۷9 

آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت موازین 
بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و لزوم استفاده 
از ماسک، گفت: »استان های آذربایجان های شرقی و غربی، ایالم، 
بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، 

گلستان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی گفت: »استان های تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 

جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، 
همدان، یزد و خراسان شمالی نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«

۸۸ درصد مرگ های کرونا در مبتالیان بیماری های 
غیرواگیر 

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین  در گفت وگویی که با ایسنا 
انجام داد، با تاکید بر لزوم مراقبت بیشتر از بیماران مبتال به بیماری های 
غیرواگیر در شرایط کرونایی، گفت: »88 درصد از مرگ و میرهای 
ناشی از بیماری کووید- 19 در افرادی اتفاق افتاده که به یکی از 
بیماری های غیرواگیر مبتال بودند.« الری گفت: »این موضوع اهمیت 
ایجاد توزان میان ارائه خدمات به بیماران مبتال به کووید- 19 و 
بیماران مبتال به بیماری های غیرواگیر را بیش از پیش نشان می دهد.«

وی افزود: »در عین حال مساله چاقی هم در این زمینه مطرح است 
و حتی چالش چاقی کودکان و نوجوانان یکی از مباحث مهم در 
زمینه مقابله با بیماری کووید 19 محسوب می شود. باید توجه کرد 
که بیماری های غیرواگیر یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سالمت 
در همه جهان محسوب می شوند و حتی در بحران کرونا نیز این 

موضوع ثابت شده است.« 
الری ادامه داد: »ذات بیماری های غیرواگیر به این شکل است که 
بیمار باید به صورت دائم تحت کنترل باشد. حال در شرایط شیوع 
ویروس کرونا در کشور، برخی از این بیماران به خاطر ترس از مراجعه 

به مراکز درمانی، روند کنترل بیماری خود را متوقف کرده یا در آن 
اختاللی ایجاد کردند. این موضوع نباید اتفاق بیفتد و بیمارانی که به 
بیماری های غیرواگیر مبتال هستند باید بیماری خود را کنترل کنند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در واقع این بیماران در شرایط 
شیوع ویروس کرونا در کشور نیازمند توجه و مراقبت بیشتری هستند. 
به همین دلیل برخی اقدامات مانند دورکاری برای کارکنانی که مبتال 
به بیماری غیرواگیر هستند، در نظر گرفته شد. زیرا این افراد در دسته 
افراد پر ریسک برای ابتال به ویروس کرونا قرار گرفته و احتمال مرگ 

و میر در این بیماران به مراتب بیشتر از سایر افراد است.«
وی همچنین اظهار کرد: »هرچند این مشکل در واقع یک بحران جهانی 
محسوب می شود، اما باید با اتکا به زیرساخت های نظام سالمت، 
روند مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های غیرواگیر را تقویت کنیم 

و مراقبت بیشتری از این بیماران انجام شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۵۲۱ ابتال و ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور
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مدیر امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

تصور ایجاد ایمنی در بهبودیافتگان کرونا نقض شد
مدیر امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با اشاره به افزایش آمار ابتال به کرونا 
در کشور به دنبال عدم رعایت اصول بهداشتی 
مراجعات  »بررسی  گفت:  فاصله گذاری ها  و 
جدید مساله ایجاد ایمنی دائمی در بهبودیافتگان 
به کرونا را نقض کرده  است چراکه در حال 
منتشر  بیمارستان ها  از  آمار  دسته  دو  حاضر 
می شود؛ آمار اول مربوط به بستری های جدید 
بیماری  به  اول  بار  برای  که  افرادیست  یعنی 
مبتال شده اند و دسته دوم مربوط به بیمارانی 
است که یک بار در اسفند و فروردین مبتال 
و  متفاوت  عالیم  با  مجددا  امروز  و  شده اند 
شاید شدیدتر به بیمارستان ها مراجعه می کنند.«
به گزارش سپید، مرضیه نوربخش در گفت و گو 
با ایسنا با بیان اینکه در حوزه تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال 
حاضر ۴6 مرکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی 
در حال ارایه سرویس  کرونایی هستند، گفت: 
»حدود 1۰۰۰ تخت ویژه و 5۰۰۰ تخت عادی 
به  دانشگاه  پوشش  تحت  بیمارستان های  در 
بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.«

عادی  تخت های  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
کمبودی وجود ندارد، گفت: »مساله این است 
که بیشتر بیماران بدحال کرونایی برای درمان 
مانند  ویژه  دستگاه های  و  امکانات  نیازمند 
هستند  مکانیکی  تهویه  دستگاه  و  ونتیالتور 
که این امکانات تنها در تخت های ویژه  بخش 
آی سی یو فراهم است و متاسفانه همیشه  در 
کشور با کمبود تخت ویژه آی سی یو مواجه 
بیش  کرونا  دوران  در  مساله  این  که  بوده ایم 

از پیش محسوس است.«
نوربخش با اشاره به کمبود پرسنل درمانی به 
بیمارستانی  چالش های  از  دیگر  یکی  عنوان 
گفت: »البته سعی می شود با وجود کمبودها، 
بهترین خدمات به بیمار ارایه شود، به گونه ای 
که آمار فوتی ها و بهبودیافتگان در دانشگاه های 
تهران با توجه به امکانات و تجربه پرسنل و 
کادر درمان نسبت به سایر شهرها در وضعیت 

بهتری قرار دارد.«
مدیر امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ضمن انتقاد از کاهش سطح رعایت 
اصول بهداشتی و حفاظتی و فاصله گذاری ها 
مساله  »این  اظهارکرد:  جامعه  افراد  سوی  از 
عالوه بر افزایش آمار ابتال، منجر به درگیری 
و ابتالی بیشتر کادر درمان شده که این مساله 
کار  ازدحام  و  فرسودگی  خستگی،  کنار  در 
پرسنل درمان بعد از پنج ماه خدمت رسانی، 
شرایط سختی را به بیمارستان ها و کادر درمان 

تحمیل کرده است.«
به گفته وی از ابتدای شیوع کرونا، هفت نفر 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  کادر  از 
و  کرده   فوت  کرونا  به  ابتال  علت  به  بهشتی 
حدود 12۰۰ نفر نیز درگیر این بیماری شده اند. 
وی با بیان اینکه متاسفانه اصل استفاده از ماسک 
به عنوان ساده ترین راه برای پیشگیری از ابتال 
نمی شود،  رعایت  جامعه  در  باید  که  آنگونه 
گفت: »کوچکترین کمک افراد جامعه به کادر 

درمان که طی پنج ماه گذشته صادقانه خدمت 
کرده و از سالمت، جان و خانواده خود گذشته  
باالیی  فرسودگی  و  خستگی  دچار  امروز  و 
شده، می تواند استفاده از ماسک، رعایت اصل 
فاصله گذاری ها، عدم حضور در تجمعات و 
اماکن عمومی، پرهیز از برگزاری و حضور در 
مراسم و میهمانی ها و مسافرت های غیرضروری 
باشد که متاسفانه توسط برخی مردم به شوخی 

گرفته شده است و رعایت نمی شود.« 
استفاده  اینکه برخی سختی  بیان  با  نوربخش 
از ماسک و ناخوشایند بودن استفاده از آن در 
»این  بهانه می کنند، گفت:  را  تابستان  گرمای 
افراد باید برای یک بار هم که شده خود را 
این  با  که  کنند  تصور  درمانی  کادر  جای  به 
حجم باالی کار، مجبور به استفاده از وسایل 
حفاظتی مانند ماسک، شیلد، لباس های یکسره 
محافظتی و غیره هستند و باید به خاطر حفظ 
جان هموطنان خود این پوشش دشوار و شرایط 

ناخوشایند را تحمل کنند.«
وی در ادامه با هشدار نسبت به انتشار اخبار و 
اطالعات نادرست و نامعتبر در فضای مجازی، 
اظهارکرد: »متاسفانه برخی افراد با پیروی از این 
اطالعات نادرست منتشر شده از سوی افراد 
متفرقه در فضای مجازی، تلگرام و اینستاگرام 
نادرست و خود درمانی  پیشگیری  به  نسبت 
بروز  به  اقدام می کنند که همین مساله منجر 
مشکالت جدی برای فرد و تحمیل بار مضاعف 

بر کادر درمان شده است.«
نوربخش به مطالب نادرست منتشر شده درباره 
تاثیر حفاظتی و پیشگیرانه مصرف الکل و یا 
مواد مخدر در برابر کرونا ویروس اشاره کرد 
نادرست  اطالعات  و  اخبار  »انتشار  و گفت: 
درباره الکل و مواد مخدر توسط سایت های 
غیرمجاز منجر به افزایش آمار مسمومیت ها و 

فوتی های ناشی از سوء مصرف مواد شده است 
سیستم  مخدر  مواد  و  سیگار  مصرف  چراکه 
ایمنی بدن فرد را تضعیف و شرایط را برای 
ابتال و بروز شرایط حاد بیماری مهیاتر می کند 
عالوه بر آن پیروی از این اطالعات نادرست 
و بروز مشکل جدید در افراد بار تحمیلی بر 

کادر درمان را مضاعف کرده است.«
افزایش  به  اشاره  با  همچنین  نوربخش 
به  جوانان  و  بدحال  بیماران  مراجعه  آمار 
اظهار  بیماری  جدید  پیک   در  بیمارستان ها 
افراد  پیروی  و  خوددرمانی  »متاسفانه  کرد: 
این  دالیل  از  یکی  غیرعلمی  توصیه های  از 

است.« مساله 
وی با اشاره به نوپدید و ناشناخته بودن بیماری 
کووید 19 و با بیان اینکه مطالب و توصیه های 
مرتبط با این بیماری به مروز زمان تغییر کرده 
است و تکمیل می شود، اظهارکرد: »به عنوان 
محققان  و  دانشمندان  تصور  ابتدا  در  نمونه 
بر این بود که با شروع گرما، شیوع بیماری 
کمتر می شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و 
همین تصور غلط باعث بی خیالی مردم و در 

ابتال شد.« نتیجه افزایش آمار 
وی در ادامه گفت: »در ابتدا تصور می شد که 
در  ایمنی  ایجاد  به  منجر   19 کووید  به  ابتال 
برابر ابتالی مجدد می شود در حالی  که بررسی 
مراجعات جدید این مساله را نقض کرده است. 
در حال حاضر دو دسته آمار از بیمارستان ها 
منتشر می شود؛ آمار اول مربوط به بستری های 
به  اول  بار  برای  که  افرادیست  یعنی  جدید 
بیماری مبتال شده اند و دسته دوم مربوط به 
بیمارانی است که یک بار در اسفند و فروردین 
مبتال شده اند و امروز مجددا با عالیم متفاوت 
و شاید شدیدتر کرونا به بیمارستان ها مراجعه 
نا  دلیل  به  صحبت ها  تغییر  بنابراین  کرده اند 

بلکه  نیست،  مسئولین  و  درمان  کادر  آگاهی 
مساله این است که روز به روز ناشناخته های 
بیماری بیشتر شده است و تجربه های جدیدی 

می شود.« کسب 
به گفته وی، در این شرایط بهترین کاری که 
مردم می توانند انجام دهند این است که اخبار 
علمی را از منابع معتبر دنبال کنند و از افراد 
تنها چند اصل  غیرمتخصص پیروی نکنند و 
مهم پیشگیری یعنی پوشیدن ماسک، رعایت 
فاصله گذاری، شست و شوی مداوم دست ها 
را  تجمعات  در  غیرضروری  حضور  عدم  و 

کنند.  رعایت 
نوربخش با تاکید بر اینکه امروز شرایط خاصی 
باید  »مردم  گفت:  حکم فرماست،  جوامع  در 
حساسیت ها را درک کنند و کرونا را جدی 
مهم  نقش  نمی توان  راستا  همین  در  بگیرند. 
سواد  ارتقای سطح  در  رسانه ها  تاثیرگذار  و 
سالمت جامعه، افزایش رعایت اصول بهداشتی 
نادیده  را  آگاهی ها  ارتقای  و  فرهنگسازی  و 

گرفت.«
علوم  دانشگاه  بیمارستان های  امور  مدیر 
استقبال  با  خاتمه  در  بهشتی  شهید  پزشکی 
از تشبیه کادر درمان به رزمندگان زمان جنگ 
این  در  »البته  کرد:  تاکید  هموطنان  سوی  از 
تفاوت  آن  و  دارد  وجود  اشکال  یک  میان 
میان رفتار مردم در آن زمان و امروز است. به 
عبارت دیگر در زمان جنگ مردم با هر اعتقاد 
و پوشش و فرهنگی تمام تالش خود را برای 
می گرفتند  کار  به  جبهه  مقدم  خط  به  کمک 
ولی متاسفانه امروز برخی از هموطنان ما نه 
با  بلکه  نمی کنند  کمکی  درمان  کادر  به  تنها 
عدم رعایت اصول ساده بهداشتی مانند رعایت 
اصل فاصله گذاری و زدن ماسک، بار تحمیلی 

بر کادر درمان را مضاعف می کنند.«

خبـر



شماره 61698 25 تیـر 1399

در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور عنوان شد

۱۰ توصـیه 
بازنگری جدی در »سیاستگذاری ها و ادامه مسیر کنترل کرونا« ضرورتی قطعی است

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری، 
درگیر  بخش های  مجدد  افزایش  به  بااشاره 
بیماری کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
و کاهش ظرفیت پذیرش تخت های ICU برای 
و  علمی  جدی  بازنگری  بر  بدحال،  بیماران 
اپیدمیولوژیک در سیاستگذاری ها و ادامه مسیر 

مواجهه و کنترل بیماری کرونا تاکید کرد.
به گزارش سپید متن این نامه، به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر روحانی
ایران  ریاست محترم جمهوری اسالمی 

با سالم و احترام
اوج گیری مجدد بیماری کووید-19 و افزایش 
استان های  از  بسیاری  در  بیماران  مرگ ومیر 
کشور موجب نگرانی مسئولین و مردم شده و 
ضرورت بازنگری جدی در روش های مواجهه 

با این بیماری را ایجاب می کند.
نگرش علمی، علتی، قاطع و البته همه جانبه 
و با توجه به تجربیات بین المللی و روش های 
موفق در بعضی از کشورها در کنترل بیماری، 
است  معضلی  و  مشکل  حالل  و  راه  چاره 
و  عرضه  آن  از  جدیدی  چهره  روز  هر  که 

می شود. شناخته 
با توجه به اعالم اخیر مجامع علمی در مورد 
مبتال  افراد  در  طوالنی  و  پایدار  ایمنی  عدم 
شده به این بیماری، مباحث اعالم شده قبلی 
در مورد امکان »ایمنی جمعیتی« را زیر سؤال 
برده و از سوی دیگر عدم چشم انداز روشن 
برای دسترسی به واکسن و داروی مؤثر در 
کوتاه مدت، تنها راه مواجهه علمی و کنترل 
مطلوب بیماری را به اعمال روش های علمی، 
دقیق و قاطع پیشگیری منحصر کرده است.

جنوبی،  کره  مانند  کشورهایی  موفق  تجربه 
استرالیا و حتی کشورهای در حال توسعه مثل 
ویتنام مؤید این مطلب است که با غربالگری 
اعمال  مبتال و  با فرد  افراد مرتبط  پیگیری  و 
نظارت دقیق بر اجرای ضوابط بهداشتی می توان 
کرونا  بیماری  گسترش  از  آسیب  حداقل  با 

کرد. جلوگیری 
اگر چه با توجه به شرایط اقتصادی مردم و 
کشور باید پذیرفت اجرای روش های تحدیدی 
با  زندگی  و  نیست  امکانپذیر  ما  برای  شدید 
کرونا برای مدت های طوالنی اجتناب ناپذیر 
است، ولی این به معنای عادی سازی اوضاع 
و بی توجهی به گسترش روزافزون این بحران 

نیست.
بخش های درگیر بیماری کرونا در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی که با توجه به اقدامات سنجیده 
و ارزشمند در آغاز شیوع بیماری به تدریج 
کاهش یافته بود مجدداً رو به افزایش رفته و 
ظرفیت پذیرش تخت های ICU برای بیماران 

یافته است. بدحال کاهش 
و  علمی  جدی  بازنگری  شرایط  این  در 

ادامه  و  سیاستگذاری ها  در  اپیدمیولوژیک 
مسیر مواجهه و کنترل بیماری کرونا ضرورتی 
به  توجه  با  و  راستا  این  در  که  است  قطعی 
مطالعات و بررسی های انجام شده در سازمان 
نظام پزشکی موارد ذیل به استحضار می رسد:
1. نگرش راهبردی اولویت سالمت بر امور 
دیگر علی رغم ضرورت توجه به اهمیت امور 
اقتصادی و اجتماعی، مبنای سیاستگذاری های 
صحیح در این بحران است. بدیهی است بدون 
در نظر گرفتن اولویت سالمت در برنامه ها، 
میسر  اجتماعی  و  اقتصادی  اهداف  تحصیل 

نخواهد شد.
2. قاعده استقرار روش های پیشگیرانه در همه 
مشارکت  و جلب  مردمی  رویکرد  بحران ها، 
مردم از طریق اطالع رسانی، روشنگری، آگاه 
کردن مردم از ابعاد و عواقب بیماری به صورت 
مستدام و ارائه هشدارهای به موقع از طرق 
مختلف و به خصوص توسط رسانه ملی است.
تبلیغی  علمی،  ظرفیت های  تمام  از  استفاده 
بیشتر و  تأثیر  زمینه موجب  این  و هنری در 

همراهی بهتر مردم خواهد شد.
3. عالوه بر روش های ارشادی و توصیه های 

الزم، ضروری است که نظارت جدی و انتظامی 
و برخورد قانونی با موارد بی توجهی به ضوابط 
و دستورالعمل های ابالغی از طریق دستگاه های 

ذی ربط اعمال شود.
4. توصیه می شود رصد و پیگیری فعال افراد 
افراد  دقیق  و جست وجوی  بیماری  به  مبتال 
مرتبط با فرد بیمار در روزهای قبل از بروز 
ارزیابی  و  غربالگری  مسیر  و  بیماری  عالئم 
افراد مرتبط و اعمال محدودیت های ضروری 
در دستور  آنان  برای  پزشکی  مراقبت های  و 

کار قرار گیرد.
5. در شرایط موجود با توجه به پراکندگی 
و  بیماری  اپیدمیولوژیک  ابعاد  و  جغرافیایی 
شرایط متفاوت گسترش و شدت بیماری در 
مناطق مختلف کشور، پیشنهاد می شود تدوین 
دستورالعمل های منطقه ای به صورت سیال و 
منعطف جایگزین دستورالعمل های عمومی و 
ملی شده و حتی با توجه به شیوع و پراکندگی 
بیماری برای هر شهر و در کالن شهرها برای 
هر منطقه شهری مقررات خاص و هوشمند 

معین و ابالغ شود.
6. ارزیابی دقیق و مداوم و بازگری در مورد 

بازگشایی و تعلیق موقت بعضی فعالیت ها و 
و  به صورت سیال  اماکن عمومی  و  مشاغل 

با توجه به 3 اصل:
الف: میزان تأثیر در آلوده کنندگی و گسترش 

بیماری
شرایط  لحاظ  به  فعالیت  ادامه  ب: ضرورت 

اقتصادی 
ج: امکان تعطیل موقت فعالیت به لحاظ نیازهای 

مردم و ضرورت های اجتماعی
رصد،  مورد  دائمًا  کشور  مختلف  مناطق  در 

توجه و اقدام قرار گیرد.
به طور مثال با توجه به 3 اصل فوق بعضی 
از فعالیت ها ممکن است برای مدت کوتاهی 

با بهبود شرایط بازگشایی شوند. تعطیل و 
حتی در شرایط حاضر با توجه به مشکالت 
مراکز درمانی و بیمارستان ها و کمبود تخت های 
توصیه  درمانی  کادر  آلودگی  امکان  و  ویژه 
می شود برای مدتی اعمال جراحی غیر ضروری 
و بعضی اقدامات دیگر به تعویق افتاده و در 

زمان مناسب دیگری انجام شود.
ادارات و  از کارکنان  به منظور حفاظت   .7
کارمندان در بخش های دولتی، در مناطق قرمز 
و هشدار و به خصوص در شهرهای بزرگ 
حداقل 30درصد از کارکنان اداری و دولتی 
از  دورکاری  انجام  با  و  گردشی  به صورت 
حضور در محل کار منع شده تا هم بار تجمعی 
این مراکز کاهش داده شود و هم اثرات مثبت 
حمل و نقل و ترافیک شهری حاصل گردد.

8. در خصوص سهولت دسترسی آحاد مردم 
و  پیشگیری  ملزومات  به  پزشکی  جامعه  و 
و  درازمدت  پیش بینی  حفاظتی  و  بهداشتی 
کافی و تمهیدات اجرایی مقتضی مورد توجه 
قرار گرفته و از تولید تا توزیع صحیح توسط 
دولت و مراکز نظارتی مورد رصد قرار گیرد.
9. تخصیص اعتبارات الزم و کافی برای جبران 
هزینه های ناشی از بیماری کرونا در مراکز درمانی 
چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، 
ضرورت ادامه کار طوالنی و با کیفیت مناسب 

برای مدیریت مناسب این بیماری است.
الزم به ذکر است که هنور بخش عمده اعتبارات 
تخصیص یافته از صندوق ذخیره ارزی که با 
مجوز رهبری برای این بحران در نظر گرفته 
شد، تأمین و تحویل بخش سالمت نشده است.
1. در پایان وظیفه خود می دانم ضمن تقدیر  0
و سپاس بیکران از همکاران خدوم و ایثارگر 
جامعه پزشکی و کادر درمان و پرستاران ارجمند 
به استحضار برسانم با توجه به طوالنی شدن 
خدمات  و  کار  حجم  افزایش  و  معضل  این 
و فرسودگی پرسنل ضروریست راهکارهای 
حمایتی و تشویقی به صورت عملی و اجرایی 

مد نظر و عمل دولت محترم قرار گیرد.
ظفرقندی محمدرضا  دکتر 

رئیس کل

خبـر



از سوی وزارت بهداشت

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعالم کرد
افزایش سه برابری مبتالیان در کردستان

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
گفت: »با وجود کاهش آمار ابتالء اما همچنان وضعیت 
استان قرمز است و تعداد مبتالیان در مقایسه با فصل 

بهار سه برابر شده است.«
به گزارش سپید، ابراهیم قادری در گفت و گو با ایسنا 
با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بیماران بستری  مبتال 
به کرونا در کردستان سه برابر ماه های فروردین و اردیبهشت است، اظهار کرد: »با وجود 

کاهش موارد بستری در روزهای اخیر اما وضعیت استان همچنان قرمز است.«

وی با اشاره به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در ۲۰ روز گذشته از سوی مردم افزود: 
»متاسفانه از پنجشنبه هفته گذشته، موج مجدد بی توجهی در عدم استفاده از ماسک و رعایت 

فاصله فیزیکی از سر گرفته شده است.« 
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه این روند باعث می شود تا 
۶ هفته آینده دوباره شاهد افزایش مرگ و میر و ابتال به این بیماری در استان باشیم، گفت: 
»با وجود کاهش آمار ابتالء اما همچنان وضعیت استان قرمز است و تعداد مبتالیان در مقایسه 

با ماه های اول و دوم بهار، سه برابر شده است.«
قادری با بیان اینکه کردستان، روند سریع کاهش ابتال به بیماری را داشت، اضافه کرد: »استان 
کردستان با همکاری مطلوب مردم توانست در مدت ۲۷  روز این بیماری را مدیریت کند این 
در حالی است که برخی استان ها، بیش از ۵۰ روز است که با این بیماری در حد گسترده، 

دست و پنجه نرم می کنند.«

خبـر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
و  کاالها  فهرست  بهداشت  وزارت 
اقدامات آسیب رسان به سالمت را که 
مطابق قانون تبلیغ آنها در رسانه ها ممنوع 

است، اعالم کرد. 
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور طی 
نامه ای به دفتر روزنامه سپید اعالم کرد: 
»فرآورده های گوشتی و غذاهای آماده 
مصرف شامل انواع سوسیس و کالباس، 
ژامبون، انواع پیتزاهای دارای سوسیس 
و کالباس یا ژامبون، انواع سمبوسه و 
فالفل)با روش غوطه وری در روغن(، 

انواع  شامل  آنها  فرآورده های  و  نوشیدنی ها 
نوشابه های گازدار قندی و غیر قندی، نوشابه های 
انرژی زا انواع ماءالشعیر، انواع آبمیوه های گازدار و 
بدون گاز ۲۵ درصد، انواع نوشیدنی های یخی و 
پودرهای نوشیدنی فوری، مشمول کاالهای آسیب 
رسان به سالمت هستند و تبلیغ آنها ممنوع است.«
کیانوش جهانپورافزود: »همچنین انواع روغن های 
خوراکی، انواع سس پر چرب مانند مایونز) با چربی 
بیش از ۳۰ درصد(، انواع فرآورده های سرخ شده 
مثل چیپس و غالت یا فرآورده های حجیم شده بر 
پایه ذرت، شیرینی های  تر فرآورده های کاکائویی، 
آب نبات، تافی، سیگار و محصوالت دخانی، انواع 
کاالهای آرایشی شامل فرآورده های تاتو و طراحی 
پوست، انواع رژ لب، ریمل، کرم پودر، پنکیک، 
خط چشم، مداد آرایشی چشم و لب، رنگ مو و...  

نیز جزو کاالهای آسیب رسان به سالمت است و 
تبلیغات آنها به هر روش ممنوع است.«

رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت ادامه 
داد: »انواع فرآورده های برنزه کننده پوست، انواع 
محصوالت آنتی سلولیت و الغر کننده، همچنین 
فرآورده های صاف کننده، فرکننده و کراتینه کننده 
احتمال سوء  با  داروهای  دیفنوکسیالت و  مو، 
مصرف مانند ترامادول، استامینوفن کدئین و انواع 
داروهای کدئین دار نیز مشمول کاالهای آسیب 
رسان به سالمت است و تبلیغ آنها در رسانه ها و 
بیلبوردهای محیط شهری ممنوع است.« جهانپور 
تاکید کرد: »طبق بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور هرگونه تبلیغات خدمات 
و کاالهای آسیب رسان به سالمت موضوع ماده 
۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت  بر اساس تشخیص و 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران 

از سوی همه رسانه ها ممنوع است.«
وی افزود: »بر اساس ماده ۴۸ قانون الحاق 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت هرگونه تولید و واردات و عرضه 
کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت 
سوءمصرف،  احتمال  با  داروهای  و 
عنوان  مشمول عوارض خاص تحت 
عوارض سالمت هستند.« رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت تاکید کرد: »فهرست خدمات و اقدامات 
و کاالهای آسیب رسان به سالمت و داروهای 
با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض )حداکثر 
۱۰ درصد ارزش کاال( برای این کاالها در ابتدای 
هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت 
و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 

جمهور تعیین و ابالغ می شود.«
به گفته وی، ۱۰۰درصد مبلغ وصولی این عوارض 
پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت 
اجرایی  دستگاه های  اختیار  در  هزینه   - درآمد 

مربوطه قرار می گیرد.

فهرست کاالهای شامل ممنوعیت تبلیغات اعالم شد
آزمون

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی 
خبر داد

تاریخ جدید ۵ آزمون 
علوم پزشکی

 رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: 
»آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی 
 )Ph.D(و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی
در روز های جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۰، ۱۱ و 

۱۲ مردادبرگزار خواهد شد.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید هاشمی 
نظری با اعالم این خبر، اظهار داشت: »آزمون 
زبان انگلیسی MHLE )دوره ۵۷( سه شنبه 
۷ مرداد، آزمون ملی دندانپزشکی چهارشنبه 
۸ مرداد، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان 
داروسازی خارج کشور چهارشنبه ۸ مرداد، 
آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی 
خارج از کشور روز چهارشنبه ۸ مرداد و 
آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی کشور در روز جمعه ۱۷ مردادماه 
برگزار خواهد شد.« وی خاطرنشان کرد: »سایر 
آزمون ها طبق برنامه قبلی تقویم آزمون های 

علوم پزشکی برگزار خواهند شد.«

شماره ۱۶9۸ ۲۵7 تیـر ۱۳99

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی درگذشت 
کمال لطفی احمدی، پیشکسوت صنعت داروسازی کشور را 
به خانواده ایشان و جامعه داروسازی کشور تسلیت گفت. 
به  نمکی  سعید  وزیر  تسلیت  پیام  متن  سپید،  گزارش  به 

شرح زیر است: 
إِلَیِْه َراِجُعوَن إِنَّا  َو  إِنَّا ِلِ 

یاد  زنده  گرامی،  همکار  درگذشت  تاثر  و  تاسف  کمال  با 
مرحوم مغفور دکتر کمال لطفی احمدی را به خانواده محترم 
ایشان و همکاران جامعه داروسازی تسلیت عرض می نمایم. 

در  عزیز  آن  ناپذیر  خستگی  و  بی شائبه  تالش  بی شک 
در  و حمیتش  و همت  کشور  داروسازی  اعتالی صنعت 
داروسازی  صنعت  تاریخ  مستندسازی  و  تصنیف  تالیف، 
ایران، باقیات صالحاتی است خیر عند ربه ثوابا و خیر امال. 
و  رحمت  سعید،  فقید  آن  برای  تعالی  حق  درگاه  از   
اجر  و  صبر  بازماندگان،  برای  و  الهی  واسعه  غفران 

می کنم.  طلب 
نمکی سعید  دکتر 

آموزش پزشکی بهداشت، درمان و  وزیر 

پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی در گذشت پیشکسوت صنعت داروسازی کشور
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آنتیبادیخونشتربیکوهانویروسکروناراخنثیمیکند
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که آنتی بادی های 
دریافتی از خون »الما« -یک نوع شتر بدون کوهان- 
می تواند ویروس کرونا را خنثی کند و بنابراین می توان 
به عنوان درمان برای بیماران مبتال به موارد شدید 

کووید-۱۹ استفاده کرد. 
به گزارش سپید، الماها )glama( نوعی شترسان اهلی 
بومی آمریکای جنوبی هستند؛  الما برخالف شترها 
فاقد کوهان است و مانند اکثر حیوانات خانگی پوست 
آنها دارای ترکیب رنگ های متفاوتی چون سفید، 
قهوه ای، سیاه است. فرم پاها و لب های این حیوان 
همانند شتر است. از الما در علم پزشکی همانند 
دلفین برای درمان بیماران استفاده می شود و این 
حیوان قادر است تا ۳۰ کیلوگرم بار را حمل کند. 

امروزه دامنه پرورش و نگهداری الما به خارج از 
آمریکای جنوبی کشیده شده و در حال حاضر در 
آمریکا و اروپا این حیوان برای پشم و گوشتش 

پرورش داده می شود. 
-گونه ای   )Alpaca( آلپاکا  و  شترها  نیز  و  الماها 

به  کوچکی  بسیار  بادی های  آنتی  معموال  الما- 
نام »نانوبادی ها« تولید می کنند که نسبت به آنتی 
کوتوله  می کنند،  تولید  انسان  بدن  که  بادی هایی 
محسوب می شوند. نتایج آزمایش هایی که بر روی 

نانوبادی های گرفته شده از خون الما در آزمایشگاه 
انجام شد، نشان می دهند که این آنتی بادی ها را که 
به صورت طبیعی تولید می شوند، می توان به گونه 
طراحی کرد که اتصال محکم به »پروتئین اسپایک« 

)spike protein( ویروس کرونا و ممانعت از ورود 
این ویروس به درون سلول های انسان، ویروس 

کرونا را خنثی کند. 
محققان دانشگاه »ردینگ« در انگلیس که این تحقیق را 
انجام دادند، معتقدند که از این نانوبادی های مشتق شده 
از خون الما در نهایت می توان به عنوان درمان برای 
انسان های مبتال به موارد شدید کووید-۱۹ استفاده کرد.
پژوهشگران در این مطالعه دو نانوبادی از خون 
الما را به نام Fifi گرفتند. آنها این نانوبادی ها را 
به گونه ای تنظیم کردند که پروتیین اسپایک را در 
سطح ویروس کووید-SARS-CoV(2( ۱۹-هدف 
قرار دهد. آنها متوجه شدند که این نانوبادی ها با 
موفقیت مانع چسبیدن این ویروس به گیرنده در 

سطح سلول های انسانی می شود.  
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی میل با این حال 
این تحقیق هنوز در مراحل بسیار اولیه بسر می برد 
و رسیدن به مرحله آزمایشات انسانی آن معموال به 

یک یا چند سال زمان نیاز دارد.ایرنا

سازمان جهانی بهداشت )WHO( با اعالم شناسایی 
حدود یک میلیون مبتال به بیماری کووید-۱۹ 
طی پنج روز زنگ خطِر همه گیری این بیماری 

را به صدا درآورد. 
به گزارش سپید، بررسی ها حاکی از آن است 
که تنها در مدت پنج روز موارد ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ در جهان حدود یک میلیون نفر افزایش 
پیدا کرد و مجموع مبتالیان به بیش از ۱۳ میلیون 

و 2۴۰ هزار نفر رسیده است. 
سازمان  دبیرکل  قبریسوس«  آدهانوم  »تدروس 
جهانی بهداشت با بیان اینکه در مدت شش ماه 
و نیم بیش از نیم میلیون نفر در جهان بر اثر شیوع 
کروناویروس جان خود را از دست داده اند، گفت: 
»برای آینده قابل پیش بینی  چشم انداز بازگشت 
به شرایط عادی وجود ندارد به ویژه اگر کشورها 

اقدامات پیشگیرانه را مورد غفلت قرار دهند.«
وی افزود: »اجازه بدهید رک و بی پرده صحبت 
قرار  اشتباه  از کشورها در مسیر  بسیاری  کنم، 
این ویروس همچنان دشمن شماره  گرفته اند. 
یک عموم مردم است. درصورتیکه اصول اولیه 
رعایت نشود و مسیر فعلی همه گیری بیماری 
ادامه پیدا کند وضعیت شیوع کرونا بدتر و بدتر 

و بدتر می شود.«
بررسی گزارش های رسمی نیز حاکی از آن است 
که روند شیوع این بیماری با سرعت باالیی در 
کشورهای آمریکای التین رو به افزایش است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش هایی از جهان 
با بیش از ۳. ۳  ایاالت متحده آمریکا  به ویژه 
میلیون مورد قطعی ابتال، همچنان با موج شدید 

نخست بیماری کووید-۱۹ درگیر هستند.ایسنا

رئیس مرکز مبارزه با آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا که چهره  نظام بهداشت این 
کشور از زمان آغاز همه گیری کرونا شده است، 
هدف انتقادهای تند و حمالت گزنده کاخ 
سفید قرار گرفته و همزمان دونالد ترامپ او را 
»آدمی خوب با اشتباهات متعدد« نامیده است.
به گزارش سپید، کاخ سفید که پس از باالگرفتن 
دوباره میزان شیوع کووید ۱۹ در چندین ایالت 
آمریکا با انتقادهای فراوانی روبرو شده، در 

دو هفته گذشته بارها فائوچی را هدف انتقاد قرار داده و روز دوشنبه یکی از مقام های 
کاخ سفید فهرستی را منتشر کرد که حاوی اظهارات »متناقض« فائوچی در طول چند 

ماه گذشته بود؛ از جمله تغییر موضع او درباره ماسک زدن. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که به شدت تحت فشار انتقادها به علت نحوه 
عملکردش در مقابله با ویروس کرونا است، هفته گذشته در گفتگو با شبکه خبری 

فاکس درباره فائوچی گفته بود: »مرد خوبی است اما زیاد اشتباه می کند.«

زنگخطرسازمانجهانیبهداشتبهصدادرآمد
شناسایی یک میلیون مبتال به کرونا طی پنج روز

حمله شدید کاخ سفید به مقام علمی 
ستادمبارزه با کرونا آمریکا

خبـر
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مقامات چینی به تازگی درباره شیوع یک بیماری جدید ناشناخته 
که در حال انتشار در کشورهای آسیایی است، هشدار دادند. 

به گزارش سپید، مقامات چینی از بروز یک پاندمی ناشناخته دیگر 
از قاره آسیا خبر دادند. به گفته آن ها این ویروس به مراتب بسیار 

کشنده تر از کووید ۱۹ است. 
مناطقی در قزاقستان از اواسط ماه ژوئن )خرداد و تیرماه( شاهد بروز 
سنبله های عمده ای از بیماری ناشناخته ای است. وزارت بهداشت این 
کشور اعالم کرد که بیش از ۳2۰۰۰ مورد از نوع ناشناخته ذات الریه 

را بین 2۹ ژوئن و 5 ژوئیه با ۴5۱ مرگ و میر ثبت کرده است. 
سفارت چین در قزاقستان اعالم کرد که این کشور در نیمه اول 
سال هزار و ۷۷2 کشته برجای گذاشت که برخی از آن ها تبعه 

چینی بودند. آن ها این بیماری را یک ذات الریه ناشناخته توصیف 
کرده و تاکید کردند: »میزان مرگ و میر این بیماری بسیار بیشتر از 

کروناویروس است.« وزارت بهداشت این کشور در حال انجام 
تحقیقات مقایسه ای در مورد این ویروس ناشناخته است، اما هنوز 
نتوانسته آن را دقیقا شناسایی کند و از اتباع چینی خواسته شده تا 

با همان روش کووید ۱۹ با این ویروس مقابله کنند. 
طبق بررسی های انجام شده، روزانه حدود ۳۰۰ بیمار با عالئم ذات الریه 
در بیمارستان های قزاقستان بستری می شوند که در آزمایش های 

انجام شده اثری از کووید ۱۹ نیست. 
افزایش مراجعه کنندگانی که دچار ذات الریه هستند همزمان با 
مبتالیان به ویروس کرونا، اوضاع را در این کشور وخیم تر کرده 
است تا آنجا که دولت دستور به اعمال دوباره محدودیت ها و 

بازگشت قرنطینه داده است.باشگاه خبرنگاران جوان

هشدار چین درباره شیوع یک ویروس ناشناخته جدید 



معاون وزیر بهداشت:

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم 
استفاده همگانی از ماسک جهت کنترل و پیشگیری 
از کووید-۱۹، گفت: »اگر فرهنگ استفاده از ماسک 
را به صورت قوی اجرا کنیم؛ قطعا در هفته های 
آینده شاهد کاهش موارد بستری کووید-۱۹ در 

بیمارستان ها خواهیم بود.«
نشست  در  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران از استودیو سالمت 
وزارت بهداشت، با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک 
جهت کنترل و پیشگیری از ابتال به کووید-۱۹ گفت: 
»مجددا بر زدن ماسک تاکید می کنم. البته از همراهی 
مردم بویژه در یک هفته گذشته تشکر می کنم چرا 
که استفاده از ماسک توسط مردم بسیار ارتقا یافت 
و این موضوع بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.«

وی افزود: »اگر فرهنگ استفاده از ماسک را به 
صورت قوی اجرا کنیم؛ قطعا در هفته های آینده شاهد 
کاهش موارد بستری کووید-۱۹ در بیمارستان ها 
خواهیم بود. البته رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
شستن دست ها و پرهیز از حضور در جمع نیز 

بسیار مهم است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »ثابت شده 
حضور در تجمعات بویژه در فضاهای سرپوشیده 
و مدت زمان زیاد، خطر انتقال بیماری را بسیار 
افزایش می دهد. در مجموع نه تنها برای سالمتی 
خود بلکه برای سالمتی دیگران نیز باید از ماسک 
استفاده کنیم. تاکید می کنم اگر در جمعی چهار 
نفر ماسک زده باشند ولی یک نفر بدون ماسک 
وارد شود و مبتال نیز باشد می تواند بین ۳۰ تا ۵۰ 

درصد افرادی که ماسک زده اند را مبتال کند.«
رییسی گفت: »مردم بدانند موارد ابتالی کووید۱۹ 
در روزهای بعد از ماه رمضان، به دلیل برگزاری 
مراسم عروسی و عزاداری و شلوغی بود و بیشترین 
ابتالها را از این مراسم ها گزارش داشتیم. پرهیز از 
برگزاری و  شرکت در چنین تجمعاتی در شرایط 
فعلی بسیار مهم است. همچنین مسافرت ها نقش 
مهمانی های  البته  دارد.  بیماری  انتقال  در  مهمی 
خانوادگی و دسته جمعی را نباید فراموش کرد 
و این دورهمی ها نیز در انتقال بیماری بسیار مهم 

هستند و باید از آنها پرهیز کرد.«
»برنامه  افزود:  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
اصلی وزارت بهداشت و کشور در این مرحله، 
رعایت دقیق و نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی است و همه باید در این زمینه همکاری 
تنها  آنها  بر  کنند. رعایت پروتکل ها و نظارت 
بازنمی گردد و نقش سایر  بهداشت  به وزارت 
و  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های  و  ارگان ها 
همچنین نظارت های مردمی نیز بسیار مهم است.«

این  به  مبتال  که  »افرادی  گفت:  همچنین  وی 
بیماری هستند و از بیماری خود اطالع دارند، 
حتما در خانه بمانند، خود را قرنطینه کنند و در 
جمع حضور پیدا نکنند. یکی از مشکالت آن 
است که افراد مبتال علی رغم اطالع از بیماری، 
در جمع حضور می یابند. عدم حضور این افراد 
در ادارات و تجمعات و جامعه بسیار مهم است.«

رییسی ادامه داد: »درمجموع ضمن اینکه زندگی در 
جریان است و ادامه می یابد باید رعایت پروتکل های 
بهداشتی را جدی بگیریم، فاصله  گذاری و زدن 
ماسک را بسیار جدی بگیریم. زدن ماسک بسیار 

مهم تر از این است که چه نوع ماسکی بزنیم.«
رییسی در پاسخ به سوالی درباره بازیافت ماسک های 
استفاده شده و فروش مجدد آن ها، گفت: »خیر، واقعا 
چنین چیزی نیست و کشور ما نیاز به بازیافت زباله 
ماسک ندارد. توصیه اصلی در این زمینه این است 
که تاکید می کنیم که اوال افراد در خانه ماسک ساده 
و پارچه ای تولید کنند و دوما اگر می خواهند ماسک 
بخرند، از جاهایی خریداری کنند که مطمئن باشد. 
نیازی نیست از دستفروش یا جاهای غیرمطمئن 
خریداری کنیم. البته این موضوع و شایعات در 
فروردین ماه که ماسک کم بود، حتی در کشورهای 
دیگر هم وجود داشت و از آنجایی که همیشه سعی 
می کنند، تیری به کشور ما بزنند، گفتند این ماسک ها 
را آماده می کنند و به ایران می فرستند که از شایعات 
عجیب و غریب بود. این موضوع صحت ندارد.«

نظارت بر مشاغل و اصناف
اصناف،  و  مشاغل  بر  نظارت  نحوه  درباره  وی 
گفت: »سوال اول این است که آیا همه اصناف 
باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند؟. قاطعانه 
اعالم می کنیم که بله، باید پروتکل ها را رعایت کنند. 
سوال دوم این است که آیا همه اصناف پروتکل های 
بهداشتی را رعایت می کنند؟. خیر. اینطور نیست 
که همه رعایت کنند. سوال سوم این است که اگر 
صنفی رعایت نکرد، تا آخر آن را تعطیل می کنیم؟، 
خیر. با توجه به میزان عدم رعایت پروتکل ها و 
دارد،  اگر  نظارت ها وجود  در  که  شاخص هایی 
صنفی رعایت نکرد، جرایم مختلفی برایش در نظر 
گرفته شده که ممکن است از دو روز تا یک ماه 

پلمب دائم باشد. بنابراین اینطور نیست که بتوانیم 
یک صنف را به طور کامل تا آخر عمر تعطیل 
کنیم. بنابراین بستگی به نوع جرم و خالفی که 
مرتکب شده، تصمیم گیری می شود. در عین حال 
سطوح نظارتی تعریف کردیم. هم همکاران در 
حوزه بهداشت محیط حرفه ای نظارت می کنند و 
هم اصناف، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و غیر 
دولتی که آن مشاغل زیرنظرشان است،   نظارت 
خواهند کرد. فرآیند و سطوح نظارتی تعریف شده 
است و در نهایت نتیجه نظارت ها به دست ما می رسد 
و ما همراه با قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی ورود 
کرده و با متخلفین برخورد می کنیم. در عین حال 
درصددیم نظارت های مردمی را هم افزایش دهیم.«
رییسی درباره ورود به موج دوم کرونا قبل از پاییز، 
گفت: »در ارتباط با موج دوم ابتدا باید تعریف کنیم 
که موج دوم به چه معناست؟. در تعریف آن هنوز 
اختالف نظر وجود دارد. فرض کنید جایی مانند قم و 
گیالن که مراکز شیوع اولیه ما بودند، اگر تعریف این 
باشد که قم و گیالن اکنون مجددا به مرحله قبلی که 
در اسفند درگیر بودیم، رسیدند، خیر این موج دوم 
نیست. آمار جمعی کشور به صورت تجمعی در حال 
افزایش است. بعد از افتی که بین چهارم اردیبهشت 
تا ششم خرداد ماه داشتیم، دوباره یک افزایش موارد 
داریم، اما  تفاوتش این است که شهرها و استان های 
مختلف به جز شهرهایی که قبال درگیر شده بودند، 
دوباره درگیر شدند که نشان می دهد رفتار ویروس 
و گردش به گونه ای است که استان هایی که قبال 
کمتر درگیر بودند،   االن درگیری شان افزایش یافته 

است. این یکی از نکات مهم است.«
وی درباره وضعیت برگزاری مراسم های محرم 
و صفر نیز گفت: »به طور کلی باید اذعان کنیم 
که هر کجا که تجمع حفاظت نشده وجود داشته 
باشد،  شانس شیوع و انتقال بیماری بسیار باالست. 

اگر  این است که  تعریف تجمع حفاظت نشده 
جمعی باشد که فاصله گذاری در آن رعایت نشده 
باشد، جمعی باشد که  ماسک نزده باشند، جمع 
در فضایی سرپوشیده باشد، فضای سرپوشیده ای 
باشد که تهویه مناسب نداشته باشد و فردی که در 
جمع حفاظت شده ای باشد که بدون تهویه است 
و در مدت زمان طوالنی حضور یابد. بنابراین بُعد 
زمان بسیار مهم است و حضور طوالنی در تجمع 
حفاظت نشده، می تواند منجر به شیوع و انتقال 
بیماری شود. فرق نمی کند که نام این تجمع چه 
هست، هر چه باشد،   منجر به افزایش شیوع و 

انتقال بیماری می شود.«
رییسی ادامه داد: »درباره مراسم محرم به  ویژه در دهه 
محرم، از نظر ارتباط فرهنگی که داریم و دلدادگی که 
همه شیعیان جهان دارند،  پیوستی ناگسستنی است، 
اما اینکه این عزاداری و بزرگداشت به چه شیوه ای 
باید برگزار شود، هنوز تصممیم گیری نهایی نشده 
و شنبه همین هفته در کمیته امنیتی اجتماعی زیر 
نظر وزارت کشور بحث شده و شنبه هفته آینده 

در ستاد ملی درباره آن تصمیم گیری می شود.«
زمینه  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
تهران،   گفت: »در  محدودیت های یک هفته ای 
زمینه محدودیت های تهران مشاغل سه و چهار را 
شامل می شود که لیست کلی آن اعالم شد و مدارس 
و باغ وحش، تاالرها، سینما، مساجد، نمازجمعه و... 
در آن است. برای تهران درخواست های دیگری 
هم وجود دارد. به هر حال شرایط تهران نسبت به 
سایر استان ها خاص است. در این زمینه بحثی به 
 ویژه در زمینه کاهش کارکنان ادارات دولتی وجود 
دارد و همچنین بحث ترافیک و تراکمی که در 

مترو وجود دارد نیز مطرح است.«
وی در ادامه درباره چرایی لزوم حذف طرح ترافیک، 
افزود: »معضلی که در تهران با آن مواجهیم، این است 
که از آنجایی که ظرفیت و زیرساخت حمل و نقل 
عمومی ما ضعیف است و شاید یک سوم ظرفیت 
مورد نیاز است، اگر سال قبل در این باره صحبت 
می کردیم حتما درباره بحث آلودگی هوا صحبت 
می کردیم. از طرفی یکی از معضالت این است 
که به محض اینکه طرح ترافیک برداشته می شود، 
مرکز شهر تهران قفل می شود، آلودگی هوا باالتر 
می رود و از طرفی هر کجا که با خودروی شخصی 
ترافیکی ایجاد می شود،   شانس انتقال هم باال می رود. 
بنابراین فردی که در وسایل حمل و نقل عمومی 
سوار شده،  از آنجایی که ممکن است در ترافیک 
گیر کند، زمان رسیدن به مقصد باالتر رفته و شانس 
انتقال بیماری هم افزایش می یابد. حال اما چرا 
می گوییم طرح ترافیک برداشته شود، به این دلیل 
که ورودی به متروها و حمل و نقل عمومی است. 
از آنجایی که ظرفیت حمل و نقل عمومی پایین 
است، ورودی زیاد می شود، تراکم باال رفته و شانس 
انتقال بیماری افزایش می یابد. شاید منطقی ترین 
راه افزایش ظرفیت و زیرساخت های حمل و نقل 

عمومی است که در کوتاه مدت شدنی نیست.«
ادامه در صفحه 10 

ابتال به کرونا قطعا کاهش می یابد 
اگراز ماسک به خوبی استفاده شود
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 ادامه از صفحه 9 
رییسی ادامه داد: »بنابراین این معضل وجود دارد و باید 
تصمیمی بگیریم. اگر بتوانیم تعداد کارمندان دولت را 
کمتر کنیم، مناسب است. بر اساس پژوهشی که در 
حد یک دانشگاه در تهران  انجام شده بود و تاکید 
نمی کنم که نتایج آن درست است،   دیده بودند که ۴۴ 
درصد تراکم حمل و نقل عمومی و مترو برای حضور 
کارکنان دولتی و ادارات است و 2۷ درصد مرتبط با 
کسانی است که مجبورند برای کاری ضروری بیرون 
آیند. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به این دو 
معضل پاسخ دهیم؛ یکی این است که کارکنان اداراتی 
که می توانند، دورکاری کنند  تا تعادلی ایجاد شود. 
اگر ما بحث دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، 
آموزش الکترونیک و... زیرساخت هایی است که در 
کشور برای آن ها ضعف داریم و باید آن را تقویت 
کنیم. کووید-۱۹ درس آموخته ای بود که نشان داد اگر 
می خواهیم زمین گیر نشویم، باید این زیرساخت ها 
را تقویت کنیم.« وی درباره کاهش نیروهای سامانه 
۴۰۳۰ نیز گفت: »درباره ۴۰۳۰، علت  این است که 
در اسفند و فروردین و اردیبهشت روزانه تا ۷۰۰ 
هزار تماس داشتیم که دهه اول اردیبهشت ماه به 
۳۰۰ هزار مورد رسید و بعد به روزانه 2۰ تا ۳۰ هزار 
تماس رسید و بر همین اساس تعداد نیروها را کاهش 
دادند. اما با توجه به اینکه دوباره با افزایش موارد 
ابتال مواجهیم، روز گذشته تصمیم گرفتیم که تعداد 
کاربران را افزایش دهیم. درباره مراکز ۱6 ساعته هم 
چنین وضعیتی داشتند در ادیبهشت میزان مراجعه مان 
در  بعدازظهرها بسیار کاهش یافت و اکنون که موارد 
ابتال مجددا باال رفته، آن را فعال کردیم. در سطح 
تهران ابتدا ۵۰ مرکز ۱6ساعته پیش بینی کردیم که 
بعد به ۴۰ و سپس به ۳۰ مرکز رسید و هفته گذشته 

مجددا آن ها را به ۹۴ مرکز رساندیم.«
به  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
سوالی درباره وضعیت درمان دارویی بیماران مبتال 
به کرونا، گفت: »هنوز هیچ داروی مطمئنی برای 
درمان کووید-۱۹ در دنیا وجود ندارد. اینکه تبلیغاتی 
می شود و می گویند فالن دارو مورد تایید ماست و این 
دارو خوب است،   این ها بر اساس نتایج پژوهش و 
تحقیقاتی است که در حال انجام است. گاهی اوقات 
هم می گویند فالن شرکت اتحادیه اروپا آن ها را تایید 
کرده است، اما اینطور نیست که داروی مطمئنی در 
رژیم درمانی کووید-۱۹ قرار گیرد و چنین چیزی 
اصال وجود ندارد. تنها درمان کووید-۱۹ مراقبت 
درست و صحیح است. از این مهم تر بحث پیشگیری 
است. بنابراین پیشگیری درباره کرونا مانند هر بیماری 

که درمان و واکسن ندارد، اصلی ترین کار است.«

»رمدسیویر« جزو پروتکل درمان کرونا 
در ایران نیست

رییسی افزود: »درباره داروی اینترفرونی که مطرح 
شده هم این درمان اکنون وارد پروتکل های درمانی 
ما شده و در بیمارستان ها برای بیماران بستری استفاده 
می شود. باید توجه کرد که بیماری کووید-۱۹ چند 
فاز دارد؛ یک فاز ابتدایی دارد که فاز انتشار در بدن 
و عفونی شدن بدن است و بعد وارد یک فاز التهابی 
می شود و نهایتا وارد فازی می شود که به سلول ها 
و ارگان های بدن آسیب می زند. در هر فاز هم یک 
درمان خاص می طلبد. رمدسیویر هم که از آن صحبت 
می شود برای فاز دو به بعد است و برای فاز یک اصال 
استفاده ندارد. گاهی اوقات می گویند رمدسیویر در 
بازار نیست، اصال رمدسیویر جزو پروتکل درمانی 
ما نیست. در خیلی از کشورهای دیگر هم همینطور 
است. البته ممکن است در کارهای پژوهشی از سوی 

برخی دانشگاه ها انجام شود.«
وی درباره هزینه آزمایش های سرولوژی، نیز گفت: 

»نمی دانم چرا باید تست سرولوژی انجام دهیم، اصال 
در این زمینه کارایی ندارد. تست سرولوژی صرفا به 
این دلیل است که ببینید مواجهه قبلی با بیماری در 
یک جامعه وجود داشته یا خیر. در برخی تبلیغات 
می نویسند، تشخیص کووید-۱۹ در دو تا سه دقیقه! 
بعد می پرسیم چگونه تشخیص می دهید،   می گویند با 
تست سرولوژی. درحالی که تست سرولوژی برای 
تشخیص کرونا از نظر من کالهبرداری است. تنها 
راه تشخیص کووید-۱۹ تست PCR است و انجام 

تست سرولوژی کامال بیهوده است. «
رییسی ادامه داد: »تست سرولوژیکی که انجام می دهیم، 
اگر فرد مواجهه بیش از دو هفته ای داشته باشد، آنتی 
بادی به نام IGG در بدن مثبت می شود که به معنای 
مواجهه قبلی است. اوال این آنتی بادی اختصاصی 
کووید-۱۹ نیست و ممکن است فرد به انواع دیگر 
کرونا مواجهه داشته است. درعین حال اکنون تحقیقات 
زیادی نشان داده که ایمنی که درباره کووید-۱۹ درباره 
آن صحبت می کنیم، فقط ایمنی آنتی بادی نیست و 
حتی ممکن است آنتی بادی در بدن مبتال تولید نشود. 
همچنین دیده شده که افرادی در مواجهه با کووید-۱۹ 
بوده اند و آنتی بادی هم تولید شده است، اما بعدا تیتر 
آن به شدت کاهش یافته است. بنابراین به هیچ وجه 
توصیه نمی کنم که تست سرولوژی بدهند. قیمت 
تست سرولوژی هم در تولید داخلی زیر ۵۰ هزار 
تومان است،   اما به هیچ وجه آن را توصیه نمی کنم.«
 PCR وی افزود: »باید توجه کرد که تست مولکولی
فعال تنها تستی است که می توانیم با آن کووید-۱۹ 
را شناسایی کنیم که کامال وابسته به مهارت فردی 
است که نمونه برداری می کند و بسیار مهم است. اگر 
کسی نتواند دقیق و علمی نمونه برداری کند، می تواند 
منفی کاذب باشد. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد می تواند تست 
منفی، کاذب باشد. یعنی فرد مثبت است، اما چون به 
درستی نمونه گیری نکرده ایم، منفی کاذب است. نکته 
دوم هم این است که پاسخ تست به مهارت افرادی 
که بعد از نمونه گیری تست را انجام می دهند، وابسته 
است.هرکس در بیمارستان بستری شود، بیمارستان 
از او تست PCR می گیرد و درمان را آغاز می کند. 
اگر فردی در بیمارستان باشد و عالئم داشته باشد، 
 از او تست می گیریم و اگر منفی باشد، سی تی اسکن 
می گیریم. برای گروه های پرخطر هم نمونه برداری 

کرده و تست PCR می گیریم.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ما تست PCR را 
رایگان می گیریم، گفت: »بخش خصوصی هزینه ای 
می گیرد که باید روی آن نظارت شود. در زمینه 
هزینه های درمان اوال بیمارستان های ما واقعا به دلیل 
بیماری کووید-۱۹  درآمدشان فوق العاده کاهش 
یافته است و به شدت تحت فشار هستند. قبال 

بیمارستان یک درآمد اختصاصی داشت، اما االن 
به شدت تحت فشار هستند. کووید-۱۹ با کمترین 

و نازل ترین قیمت درمان می شود.«
وی درباره انتقال دانشجویان به شهر محل زندگی 
خود، اظهار کرد: »در زمینه دانشجویان یک بحث کلی 
در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد و آن هم این 
است که وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان 
اعالم آمادگی کردند که همه دانشجویان اگر امکان 
این باشد که در شهر خودشان بتوانند مهمان شوند، 
دانشگاه ها همکاری کنند تا بیماری تعیین تکلیف شود. 
از طرفی آموزش های آنالین و الکترونیک هم در 
دستور کار است. برای دانشجویان خارج از کشور، 
اصولی برای انتقال دانشجو داریم و باید چند واحد 
بگذرانند و دانشگاه باید مورد تایید کشور ما باشد و 
اگر شرایط وجود دارند و وارد شوند که این روند 
مانند گذشته است و تغییری در آن انجام نشده است. 

در کشور ما هم به روی همه هموطنان باز است.«

جهش ویروس کرونا
رییسی درباه جهش یافتن ویروس کرونا نیز گفت: 
»اخیرا در نشریه  علمی مقاله ای در این باره چاپ 
شد. بحثی که وجود دارد این است که با این جهش 
میزان سرایت و انتقال افزایش یافته، اما نکته دوم که 
مهم تر است این است که بر روی مرگ و میر تاثیری 
نداشته است. یعنی اگر قبال فردی که به کرونا مبتال 
بود، می توانست سه نفر را مبتال کند،  اکنون با این 
جهش در آن واحد می تواند حدود هشت تا ۱۰ نفر 
را درگیر کند. بنابراین جهش از نظر سرعت است، 
اما بر روی مرگ و میر تاثیری نداشته است و میزان 
مرگ و میر را باالتر نبرده است. فعال در کشور ما 
چیزی دال بر اینکه آیا این جهش وجود داشته یا نه، 
باید بررسی ژنتیکی شود. بسیاری در دنیا به دنبال 
تغییر رفتار ویروس هستند، اما ما باید به دنبال تغییر 
رفتار مردم باشیم. وقتی در ایران حدود 8۰ درصد 
پروتکل ها رعایت می شود، میزان مرگ و میر روزانه به 
حدود ۳۴ مورد رسید. وقتی میزان رعایت پروتکل ها 
در تهران به ۹.۵ درصد رسید، مرگ و میر هم افزایش 
پیدا کرد. بنابراین تغییر رفتار مردم بسیار مهم تر است.«
وی درباره روش تشخیصی بر اساس آزمایش خلط، 
گفت: »این موضوع فعال به عنوان چیزی که تایید 
شده باشد و بخواهیم آن را گسترش بدهیم، نیست و 
در حد اقدامات پژوهشی است که در سطح دانشگاه 
انجام می شود. همین موارد در بحث درمان هم هست 

و برخی اقدامات درمانی در حد پژوهش است«.
رییسی درباره افزایش موارد بیماری با بازگشایی ها، 
گفت: »در زمینه بحث بازگشایی ها باید اتفاقات سطح 
دنیا را هم نگاه کنیم. نمی تواتن همیشه اقتصاد و کسب 

و کار را تعطیل نگه داریم. هیچ تضمینی وجود ندارد 
که اروپا که بازگشایی ها را انجام داده وتقریبا بسیاری 
از کشورهایش در مرحله مهار و کنترل هستند، دوباره 
پیک کرونا را نداشته باشند. این پیش گویی نیست، 
بلکه یک پیش بینی مبتنی بر شواهد است. باید دید 
که آیا در آنجا ایمنی جمعی اتفاق افتاده است؟ خیر. 
آیا ایمن شدند؟ خیر. واکسنی نیست که ایمن شوند. 
حتی ویروس مالیم تر هم نشده است و همان ویروس 
است که نه اروپایی می شناسد و نه آسیایی و آمریکایی. 
اگر فرصت هایی مثل تجمع و عدم رعایت پروتکل 

را پیدا کند، کار خودش را انجام می دهد.«

کرونا شوخی ندارد
وی ادامه داد: »در اسفند و فروردین همه در کشور 
موارد بهداشتی را رعایت می کردند. این ویروس 
شوخی ندارد، به محض اینکه رعایت پروتکل های 
بهداشتی پایین بیاید، ویروس خودش را باال می کشد. 
در عین حال در سطح کشور در اسفند و فروردین 
مردم رعایت می کردند و ۹6 درصد سالمندان ما 
بحث در خانه بمانید را رعایت کرده بودند. 6۰ 
درصد اصال خارج نشده و ۳6 درصد فقط برای 
کارهای ضروری از منزل خارج شدند. باید توجه 
کرد که  8۰ درصد مرگ و میر در سالمندان و کسانی 
که بیماری زمینه ای دارند اتفاق می افتد، بر اساس این 
رعایت ها بود که مرگ و میر کاهش یافت. قبل از اینکه 
بازگشایی عامل افزایش بیماری باشد، این تصور که 
همه چیز خوب است منجر به افزایش بیماری شد. 
بارها گفتیم که ما دیگر از ویروس نمی ترسیم، بلکه 
از عادی سازی می ترسیم. اگر مردم ماسک زدن و 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، قطعا میزان 
ابتال کاهش پیدا می کند. بنابراین نمی شد کسب و 
کارها را به طور کامل تعطیل کنیم. ما تحت تحریم 
هستیم. حتی اروپایی ها هم که وضعیت اقتصادی 

خوبی دارند، نتواستند برای همیشه تعطیل کنند.«
وی تاکید کرد: »عروسی، عزا و مسافرت ها سه عامل 
مهم ابتال به ویروس کرونا در کشور هستند. اگر 
مسافرت های جمعی شکل بگیرد، قطعا مشکل ایجاد 
می کند. نمی توانیم جاده ها را ببندیم. باید به این سمت 
برویم که پروتکل ها را رعایت کنیم.« رییسی درباره 
وضعیت مناطق زرد و قرمز گفت: »مناطق سفید و زرد 
و قرمز کرونایی هیچ وقت ثابت نیستند و می توانند 
تغییر کنند. جاهایی که کمتر مبتال شدند در برابر ابتال 
بیشتر مستعد هستند. قبال می گفتیم هرمزگان و بوشهر 
و خوزستان وضعیت سفید داشتند، اما در حال حاضر 
قرمز هستند. در استان هایی مثل قم و گیالن در حال 
حاضر میزان ابتال کمتر شده است. بنابراین رنگ ها 
اصال پایدار نیستند.« وی افزود: »وقتی می گوییم 
2۰ درصد افراد در یک استان مبتال شدند، یعنی 
8۰ درصد هنوز نگرفته اند و مستعد ابتال هستند.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: »جایی مانند 
تهران بسیار مهم است. تخت های بیمارستانی فقط 
برای بیماران کرونایی نیست و خیلی ها سکته قلبی 
کرده یا بیماری های دیگری دارند. در سال گذشته 
اگر کسی می خواست به بیمارستان امام )ره( مراجعه 
کند، به راحتی نمی توانست تخت خالی پیدا کند و 
سخت بود. حاال کرونا هم اضافه شده است. تهران 
از این جهت که مرجع است و بیماران غیرکرونایی 
هم ممکن است به تهران ارجاع داده شوند، پر شدن 
تخت ها بسیار اهمیت دارد. هرچند تعداد تخت در 
تهران به نسبت مطلوب و خوب است، اما باید 

مراقبت بیشتری انجام دهیم.« 
وی ادامه داد: »از طرفی تهران پایتخت است و از 
همه کشور و جهان به تهران وارد می شوند. این که 
یک هفته محدودیت اعالم شده باید ارزیابی یا 

تمدید شود و این یک شروع است.«
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  امین جاللوند
حدود یک ماه دیگر به آغاز سال تحصیلی دانشجویان 
رشته های مختلف علوم پزشکی باقی مانده است. 
با توجه به اینکه شواهد علمی نشان می دهد که 
بیماری کرونا به این زودی از بین نخوهد رفت، 
بسیاری از این دانشجویان علوم پزشکی نسبت به 

شیوه تحصیل در دوران کرونا ابهام دارند. 
شاید بتوان در رشته های علوم انسانی یا حتی برخی 
رشته های فنی، کالس های دانشگاه را کامال به صورت 
مجازی برگزار کرد، اما در اغلب رشته های علوم 
پزشکی، چنین امکانی وجود ندارد. تدریس در 
بیشتر رشته های علوم پزشکی، کامال عملی است 

و آموزش در کنار بالین بیمار صورت می گیرد.
حال در این شرایط، این سوال پیش می آید که 
چطور می توان هم آموزش رشته های علوم پزشکی 
را متوقف نکرد و هم پروتکل های بهداشتی در 
دانشگاه ها رعایت شود؟ نکته دیگر این است که 
اگر قرار باشد حتی برخی از دروس رشته های 
علوم پزشکی به صورت مجازی برگزار شود، آیا 
در این صورت با افت کیفیت آموزش پزشکی 

مواجه نخواهیم شد؟
باید در نظر داشت که جنس رشته های علوم پزشکی 
با اغلب رشته های دانشگاهی متفاوت است. هرگونه 
افت کیفیت آموزشی در رشته های علوم پزشکی 
می تواند نوعی بازی کردن با جان بیماران باشد، 
در حالی که در بسیاری از رشته های دانشگاهی، 
این میزان حساسیت در خصوص حفظ کیفیت 
آموزشی وجود ندارد. در حقیقت، مساله حفظ 
کیفیت آموزش پزشکی، خیلی اوقات مساله مرگ و 
زندگی است، اما این درجه از اهمیت و حساسیت 
را تقریبا در هیچ رشته دانشگاهی نمی توان پیدا کرد.
در چنین شرایطی، علی اکبر حق دوست، معاون 
آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خبر داده است که ترم آینده دانشگاه های علوم پزشکی 
به صورت تلفیقی )مجازی - حضوری( برگزار 
خواهد شد و کالس های آموزشی نیز از ۱۵ شهریور 
آغاز می شود. به گفته او، دانشجویان جدیدالورود 
نیز با تاخیر حدود دو هفته ای کالس های درس 

خود را شروع خواهند کرد.
حق دوست به تشریح نحوه آموزش دانشگاه های 
علوم پزشکی برای ترم آینده می پردازد و می گوید: 
»ما سناریوهای مختلفی را برای ترم تحصیلی آینده 
طراحی کردیم و بر این اساس به این نتیجه رسیدیم 
که ترم آینده نیز باید تلفیقی از آموزش حضوری 
و ترکیبی باشد. به همین دلیل، دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور در تالش هستند تا زمینه را برای 
ارائه این نوع آموزش )ترکیبی( آماده کنند تا اگر 
مشکلی ایجاد شد بتوانند آموزش های مجازی را 

بهتر از ترم جاری ارائه دهند.«
آموزشی  »مقررات  می کند:  تصریح  ادامه  در  او 
دانشگاه های علوم پزشکی از االن قابل پیش بینی 
نیست، اما به طور کلی دانشگاه های علوم پزشکی 

در ترم آینده فعال خواهند بود و عالوه بر ارائه 
نقش آموزشی، خدمات نیز ارائه می دهند. امیدواریم 
شرایط آموزش ما در ترم آینده بهتر از ترم جاری 
باشد. همانطور که عنوان کردم آموزش تلفیقی 
خواهیم داشت، اما با توجه به شرایط موجود ممکن 
است در نحوه آموزش دانشگاه ها در استان های 

مختلف، تغییراتی ایجاد شود.«
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خاطرنشان می کند: »در واقع برای ترم 
آینده استان هایی که از نظر ابتال به کرونا ویروس 
آلوده تر باشند، آموزش مجازی در دانشگاه های 
بالعکس،  و  بود  پررنگ تر خواهد  استان ها  این 
آموزش های مجازی در سایر استان ها به همان 

شیوه تلفیقی ادامه خواهد داشت.«

بازنگری آئین نامه ها و مقررات آموزشی 
در دانشگاه های علوم پزشکی

وزارت بهداشت اعالم کرده است که با تمام توان 
تالش خواهد کرد که دانشگاه های علوم پزشکی، 
فعالیت های آموزشی ترم آینده را از ۱۵ شهریور 
آموزشی وزیر  معاون  کنند. حق دوست،  شروع 
بهداشت نیز خاطرنشان می کند: »بسته به اینکه 
نتایج نهایی کنکور چه زمانی اعالم شود، کالس های 
آموزشی این دانشجویان نیز برگزار خواهد شد، 
اما احتماال کالس های آموزشی این دانشجویان با 
تاخیر حدود دو هفته ای از میانه مهر ماه آغاز شود.«
مقررات  و  آیین نامه ها  بازنگری  از  همچنین  او 
آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی خبر می دهد 
و می گوید: »ما در حال حاضر تک تک این آیین نامه ها 
را مرور می کنیم. بعد از درسی که از شرایط ناشی از 
شیوع کرونا گرفتیم، بسته به شرایط تصمیم می گیریم 
تا مشکالتی که در کریکلوم های آموزشی داشتیم 

را برطرف کنیم، اما حتما آموزش بعد از کرونا با 
 آموزش قبل از شیوع کرونا متفاوت خواهد بود.«
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در خصوص وضعیت دانشجویان مبتال 
به کرونا که امکان حضور در امتحانات پایان ترم 
جاری دانشگاه ها را نداشتند نیز عنوان می کند: 
»تصمیم گیری در این زمینه بر اساس شرایط دانشجو 
و درس مربوطه صورت می گیرد، اما بطور کلی اگر 
این گونه تصور شود که به دلیل شیوع کرونا باید 
تمام استانداردهای آموزشی خود را زیر پا بگذاریم، 
اینچنین نیست. ما در کنار اینکه سختی های آموزش 
ترم جاری را درک می کنیم و در جریان فشارهای 
ایجاد شده به دانشجویان هستیم، اما به شدت اصرار 
داریم که کیفیت آموزش های پزشکی حفظ شود.«

وی در خصوص برنامه وزارت بهداشت برای 
برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه های علوم پزشکی 
نیز یادآور می شود: »کالس های ترم تابستانی در 
بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی شروع شده 
است و دانشجویان به صورت مجازی می توانند در 
این کالس ها شرکت کنند. واحدهایی به دانشجویان 
داده خواهد شد که بتوانند به صورت تمام مجازی 

در کالس ها حضور داشته باشند.«
آموزش  وضعیت  خصوص  در  دوست  حق 
واحدهای عملی دانشجویان برای نیمسال تحصیلی 
جاری نیز عنوان می کند: »دانشجویانی که نتوانستند 
در شرایط فعلی در کالس های آموزشی حاضر شوند، 
نمره آنها به صورت ناتمام مالک خواهد شد و 
دانشجویان در ترم آینده می توانند این آموزش های 

خود را پاس کنند.«
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در خصوص وضعیت احتمالی ابتالی 
دانشجویان علوم پزشکی به ویروس کرونا نیز 
تصریح می کند: »هنوز آماری در این زمینه ندارم، 
اما تا کنون هیچ مرگ و میری به دلیل ابتال به 
کرونا در بین دانشجویان علوم پزشکی نیز گزارش 

نشده است.«

موانع آموزش پزشکی باکیفیت در 
ترم های آینده

در شرایطی که وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که با تلفیق شیوه حضوری و مجازی، آموزش 
رشته های علوم پزشکی را در ترم های آینده دنبال 
خواهد کرد، اما برخی استادان دانشگاه های علوم 
پزشکی در گفتگو با سپید نسبت به کیفیت این 

آموزش ها ابراز نگرانی می کنند.
ادامه در صفحه 12 

چالش های آموزش تلفیقی علوم پزشکی در دوران کرونا 
وزارت بهداشت اعالم کرده است که از 15 شهریور، آموزش تلفیقی در دانشگاه ها را آغاز خواهد کرد، اما برخی 

کارشناسان هشدار می دهند که زیرساخت های آموزش تلفیقی علوم پزشکی فراهم نیست

حدود یک ماه دیگر به آغاز 
سال تحصیلی دانشجویان 

رشته های مختلف علوم پزشکی 
باقی مانده است. با توجه به 

اینکه شواهد علمی نشان 
می دهد که بیماری کرونا به 

این زودی از بین نخوهد رفت، 
بسیاری از این دانشجویان 
نسبت به شیوه تحصیل در 

دوران کرونا ابهام دارند. 
وزارت بهداشت نیز اعالم 

کرده است که از 15 شهریور، 
آموزش تلفیقی علوم پزشکی 

شامل آموزش مجازی و 
حضوری، آغاز خواهد شد
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 ادامه از صفحه 11 
دانشگاه و عضو  استاد  یعقوبی جویباری،  علی 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفتگو با سپید از نبود زیرساخت های مورد نیاز 
برای آموزش تلفیقی، سخن می گوید و هشدار 
می دهد: »با زیرساخت های فعلی، آموزش تلفیقی 
علوم پزشکی چندان جواب نخواهد داد. درواقع، 
زیرساخت دیجیتال کشور برای این آموزش تلفیقی، 
مهیا نیست. در عین حال گاهی برخی دانشجویان 
به صورت مجازی به کالس درس وصل می شوند، 
اما حضور موثری در کالس های آنالین ندارند و 
بهره ای هم از آموزش ها نمی برند. گاهی هم در حین 
کالس های مجازی به کارهای دیگر خود رسیدگی 
می کنند. زیرساخت فعلی نمی تواند نحوه حضور 
دانشجو در کالس مجازی را بررسی کند. شرایط 
نصفه و نیمه آموزش پزشکی در مقطع فعلی نمی تواند 
چندان پاسخگوی نیازهای علمی دانشجویان باشد.«
او تاکید می کند: »زیرساخت های آموزش مجازی در 
رشته های پزشکی فراهم نیست و این زیرساخت ها 
اصال تعریف نشده است. در این راستا نیاز است که 
وزارت بهداشت و وزارت علوم، نرم افزار و بستر 

اینترنتی مناسبی فراهم کنند تا امکان ارتباط موثرتر 
بین استاد و دانشجو وجود داشته باشد. باالخره ما 
در کالس هایمان اسالید پخش می کنیم، جلسات 
پرسش و پاسخ داریم، اما در شیوه فعلی آموزش 
پزشکی در دوران کرونا، خیلی اوقات هیچ کدام از این 
گزینه ها وجود ندارد. در شیوه فعلی، استاد به عنوان 
متکلم وحده سخن می گوید، اما معلوم نیست دانشجو 
با چه سطحی از تمرکز در کالس درس حضور دارد. 
بنابراین با توجه به اینکه بحران کرونا به این زودی ها 
نخواهد رفت، باید زیرساخت آموزشی مناسبی با 
همکاری وزارت ارتباطات، وزارت علوم، وزارت 
بهداشت و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شود.«
یعقوبی جویباری خاطرنشان می کند: »آموزش بالینی 
دانشجویان پزشکی در مراکز درمانی متوقف نشده 
است و این آموزش ها همچون گذشته ادامه دارد، اما 
بحث کیفیت آموزش علوم پایه رشته های مختلف 
علوم پزشکی در این شرایط آسیب می بیند. از آنجا 
که ما در دوران کرونا، بدون برنامه ریزی وارد گود 
آموزشی شده ایم، همه به صورت نصفه و نیمه یک 
سری آموزش های علوم پزشکی را دنبال می کنند، 
اما هیچ کدام از این آموزش ها به صورت درست، 
اصولی و اساسی انجام نمی شود. در مدت باقی مانده 
تا شروع ترم تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی باید 

همفکری شود تا ببینیم که چطور می توانیم بازدهی 
این آموزش ها را افزایش دهیم تا هم اساتید بتوانند 
کیفیت آموزش را باالتر ببرند و هم دانشجویان از 

این کالس ها بیشتر بهره ببرند.«
این استاد دانشگاه، تصریح می کند: »به نظرم قبل 
از شروع ترم تحصیلی آینده در دانشگاه های علوم 
پزشکی باید به این نکته مهم توجه کنیم که برای 
تحقق آموزش باکیفیت در شرایط کرونا، هم استادان 
و هم دانشجویان به آموزش نیاز دارند. یعنی اینطور 
نیست که فقط دانشجو به آموزش نیاز داشته باشد. 
به هر حال استاد دانشگاه نیز باید آموزش ببیند که 
چطور از زیرساخت های آموزشی برای تدریس بهتر، 
بهره ببرد. مثال ممکن است برخی اساتید، آمادگی 
الزم برای استفاده از زیرساخت های آموزشی در 

دوران کرونا را نداشته باشند. درواقع حرفم این 
است که قبل از شروع یک ترم تحصیلی تازه، باید 

زیرساخت های آموزشی آن فراهم شود.«
تاکنون  بهداشت  »وزارت  می شود:  یادآور  او 
هیچ بازخوردی درباره آموزش تلفیقی از اساتید 
دانشگاه درخواست نکرده است. شاید این مشورت 
و همفکری در سطوح باالتر اتفاق افتاده باشد، اما 
تاکنون تالشی برای مشورت و ارتباط مستقیم با 
اساتید دانشگاه ها انجام نشده است. در نظر بگیرید 
که یک دستورالعمل آموزشی به اساتید دانشگاه های 
علوم پزشکی داده اند و گفته اند که فایل های آموزشی 

خود را بارگذاری کنید؛ بدون اینکه حتی گفته شود 
که این آموزش ها کجا بارگذاری شود. مثال گاهی 
پاورپوینت آموزشی آماده می شود، صداگذاری آن 
صورت می گیرد و در گروه آموزشی قرار داده 
می شود، اما گاهی متوجه می شویم که برخی اوقات 
حتی تا 90 درصد از دستیاران هم این آموزش ها را 
اصال نمی بینند. درواقع، فقط به ما گفته شده است 
که آموزش ها را بارگذاری کنیم، اما اینکه چه کسی 
از این آموزش ها بهره می برد و یا چقدر بازخورد 
دارد، سواالتی است که پیگیری نشده است. به 
طور کلی، گویی یک فرآیند آموزش نصفه و نیمه 
علوم پزشکی در دوران کرونا آغاز شده که تاکنون 

نتوانسته است کارایی چندانی داشته باشد.«
پیشتر نیز مهدی موسوی زاده، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مشکالت 
آموزش پزشکی در دوران کرونا اشاره کرده و به سپید 
گفته بود: »در نظر بگیرید که اگر بخواهیم یک وبینار 
در حوزه علوم پزشکی برگزار کنیم و یا بخشی از 
آموزش های پزشکی را به شکل مجازی ارائه دهیم، 
با قطع و وصل های مکرر مواجه خواهیم شد. پایین 
بودن کیفیت انتقال اطالعات در بستر اینترنت ایران، 
موجب خستگی و بی حوصلگی استاد و دانشجو 
می شود. در این شرایط، انتقال مفاهیم بسیار دشوار 
خواهد شد. وقتی انتقال مفاهیم در بستر اینترنت 
به شکل مکرر قطع و وصل شود، کم کم رشته 
کالم از دست استاد یا سخنران خارج می شود. اینها 
مشکالت جدی در حوزه آموزش مجازی علوم 

پزشکی است که تا وقتی این مشکالت حل نشود، 
نمی توان کیفیت آموزش مجازی در رشته های علوم 

پزشکی را در دوران کرونا تضمین کرد.«
به گفته این استاد دانشگاه »اگر با توجه به شرایط 
کرونا، قرار باشد که آموزش مجازی علوم پزشکی 
ادامه پیدا کند، قطعا با افت کیفیت آموزش پزشکی 
مواجه خواهیم شد. بخصوص این افت کیفیت 
آموزشی در رشته هایی بیشتر خواهد بود که مبنای 

آنها بر اساس مباحث بالینی شکل گرفته است.«

اعالم تاریخ جدید آزمون های وزارت 
بهداشت

عالوه بر اعالم زمان دقیق شروع سال تحصیلی در 
دانشگاه های علوم پزشکی، تاریخ جدید برگزاری 
آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( و پنج 
آزمون دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی نیز اعالم شده است.
به دنبال به تعویق افتادن آزمون دکتری تخصصی 
و پژوهشی )Ph.D(، آزمون زبان انگلیسی و آزمون 
غربالگری المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی، 
تاریخ های جدید این آزمون ها از سوی مرکز سنجش 

آموزش پزشکی اعالم شد.
و  پزشکی  پایه  علوم  تخصصی  دکتری  آزمون 
بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی )Ph.D( که 
پیش از این قرار بود در روزهای 2۷ تا 30 تیرماه 
برگزار شود، در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 

۱0، ۱۱ و ۱2 مردادماه 99 برگزار خواهد شد.
زمان آزمون زبان انگلیسی MHLE )دوره ۵۷( با 
چند روز تاخیر به جای 2 مرداد در روز سه شنبه 

۷ مرداد برگزار می شود.
همچنین آزمون های »سیزدهمین دوره آزمون ملی 
دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور«، 
»نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان 
داروسازی خارج از کشور« و »هفتمین دوره آزمون 
ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی 
ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی 
داروسازی« که قرار بود ۱0 مرداد برگزار شوند، به 

چهارشنبه 8 مردادماه موکول شد.
آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی کشور نیز در روز جمعه ۱۷ مردادماه برگزار 
خواهد شد. مرکز سنجش آموزش پزشکی نیز اعالم 
کرده است که سایر آزمون ها طبق برنامه قبلی تقویم 

آزمون های علوم پزشکی برگزار خواهند شد.

یعقوبی جویباری: با 
زیرساخت های فعلی، آموزش 
تلفیقی علوم پزشکی چندان 
جواب نخواهد داد. درواقع، 

زیرساخت دیجیتال کشور 
برای این آموزش تلفیقی، 

مهیا نیست. زیرساخت فعلی 
نمی تواند نحوه حضور دانشجو 

در کالس مجازی را بررسی 
کند. گویی یک فرآیند آموزش 

نصفه و نیمه علوم پزشکی 
در دوران کرونا آغاز شده که 

تاکنون نتوانسته است کارایی 
موسوی زاده: پایین بودن چندانی داشته باشد

کیفیت انتقال اطالعات در بستر 
اینترنت ایران، موجب خستگی 
و بی حوصلگی استاد و دانشجو 
می شود. در این شرایط، انتقال 

مفاهیم بسیار دشوار خواهد 
شد. اگر با توجه به شرایط 

کرونا، قرار باشد که آموزش 
مجازی علوم پزشکی ادامه 

پیدا کند، قطعا با افت کیفیت 
آموزش پزشکی، بخصوص 
در رشته های بالینی محور، 

مواجه خواهیم شد

حق دوست: ما سناریوهای 
مختلفی را برای ترم تحصیلی 
آینده طراحی کردیم و بر این 
اساس به این نتیجه رسیدیم 
که ترم آینده نیز باید تلفیقی 
از آموزش حضوری و ترکیبی 

باشد. به همین دلیل، 
دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در تالش هستند تا 

زمینه را برای ارائه این نوع 
آموزش ترکیبی، آماده کنند تا 
اگر مشکلی ایجاد شد بتوانند 
آموزش های مجازی را بهتر از 

ترم جاری ارائه دهند
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 علی ابراهیمی
»میانگین افزایش قیمت در سال جاری قطعا زیر ۱۵ 
درصد است«؛ »کمیسیون قیمت گذاری قبال هر دو 
هفته یکبار تشکیل می شد، اما برای سرعت بخشیدن 
به کار اکنون تقریبا هر هفته تشکیل می شود«؛ »از 
آبان سال گذشته که شرایط خاصی در کشور پیش 
آمد و دولت اعالم کرد که فعال هیچ افزایش قیمتی 
رخ ندهد، کمیسیون قیمت گذاری تاکنون فقط چند 
جلسه تشکیل داده و افزایش قیمت ها نیز بسیار محدود 
بوده است.«؛ اینها تنها بخش کوچکی از اظهارنظرها 
درباره افزایش قیمت دارو در چند وقت اخیر است.
اما چرا همیشه بر سر اصالح قیمت دارو اختالف نظر 
وجود دارد؟ آیا تغییر قیمت این محصول از یک 
سازوکار معین و مشخص پیروی نمی کند؟ یا بهتر 
است اینگونه بپرسیم که چرا همیشه بین سازمان غذا 
و دارو به عنوان نهاد سیاست گذار و تصمیم گیر و 
تولیدکنندگان دارو اختالف  عقیده وجود دارد؟ مگر 
در همه صنوف تولیدی همپای تغییر قیمت نهاده های 
تولید قیمت محصول نهایی اصالح نمی شود؟ آیا 
موضع سازمان غذا و دارو به عنوان مسئول تامین 
داروی مورد نیاز کشور مقاومت در برابر تغییر قیمت  

بدون نگاه به وضعیت موجود است؟
به گزارش سپید، بحث تغییر قیمت  دارو یکی 
از مطالباتی است که تولیدکنندگان این محصول 
استراتژیک از دولت دارند و وظیفه این تغییر بر 
عهده کمیسییونی به همین عنوان در سازمان غذا و 
دارو است که با درخواست شرکت های تولیدکننده 
تشکیل جلسه می دهد و در خصوص مییزان و نحوه 

افزایش قیمت تصمیم می گیرد.

یکی از ایراداتی که همواره به سازمان غذا و دارو 
وارد می شود آن است که جلسات این کمیسیون 
مرتب تشکیل نمی شود و آنطور که باید و شاید 
در این جلسات به درخواست تولیدکننده توجهی 
صورت نمی گیرد، اما در طرف مقابل سازمان غذا و 
دارو هم زیر بار این انتقادات نمی رود و استداللش 
این است که افزایش بیش از حد قیمت ها بازار را 
متشنج می کند و برای ایین افزایش باید جوانب 
دیگر بازار دارویی اعم از وضعیت ارز دارو و نیز 
امکان پوشش بیمه ای افزایش قیمت و پرداختی 

بیماران باید لحاظ شود.
به هر حال این اختالفات همچنان ادامه دارد و 
از ابتدای سال نیز چندین بار درباره آن اظهارنظر 
شده است. نخستین اظهارنظر درباره این موضوع 
اواخر اردیبهشت ماه از سوی غالمحسین مهرعلیان، 
مدیرکل وقت داروی سازمان غذا و دارو بود که 
خبر از آغاز قیمت گذاری دارو در سال جدی د داد 
و گفت: »با توجه به کاهش ۵۰۰ میلیون دالری ارز 
دولتی حوزه دارو، با تقاضای شرکت های دارویی، 
قیمت گذاری جدید دارو آغاز شده و به سرعت 
به درخواست های تغییر قیمت رسیدگی می شود.«
وی افزود: »در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی 
به حوزه دارو و مکمل ها حدود ۳.۵ میلیارد دالر بود 
که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت های اقتصادی 
و دستورالعمل کاهش واردات با صرفه جویی انجام 
شده میزان ارز مصرف شده در این حوزه به کمتر 

از ۳ میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.«
مهرعلیان اضافه کرد: »با توجه به حساسیت موضوع 
تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین 

دارو و تجهیزات پزشکی محفوظ است و اگر قرار 
باشد ارز دولتی کاسته شود باید از سایر بخش ها 
انجام شود و حدود ۲.۵ میلیارد دالر ارز برای 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در 

نظر گرفته شد.«
مدیرکل سابق نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو گفت: »با وجود اختصاص 
۲.۵ میلیارد دالر ارز دولتی برای دارو و تجهیزات 
پزشکی ولی باز هم میزان آن نسبت به سال گذشته 
حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر کمتر است؛ بنابراین 

سازمان غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این 
ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی در 
تامین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید و تعداد 

بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع شوند.«
وی با تاکید بر اینکه نیازمندی های اساسی بیماران 
خاص و صعب العالج و بیماران نادر باید تامین 
شود، اضافه کرد: »تالش وزارت بهداشت این 
است که با وجود محدودیت های اقتصادی تا جای 
ممکن منعفت بیشتری برای جامعه در تامین دارو 
حاصل شود و مردم برای تامین دارو دچار مشکل 
نشوند.« مهرعلیان گفت: »بر این اساس تصمیم 
گرفته شد که یکسری از داروها که حساسیت 
کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج 
شود تا ارز را برای داروهای مهم تر و ضروری تر 

بیماران تامین کنیم.«

خروج برخی داروها از فهرست ارز دولتی
مهرعلیان با بیان اینکه قرار است یکسری از داروها 
که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص 
ارز دولتی خارج شوند، افزود: »تصمیم این است 
که در گام اول ارز دولتی از محصوالت دوگانه 
که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند، حذف 
شود. این فرآورده ها شامل داروهای بدون نسخه، 
مکمل هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که 
در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآورده های 
دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف 
ارزی باالیی هم دارند، از اولویت اختصاص ارز 

دولتی خارج شوند.«
ادامه در صفحه 14 
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تجمیع دوگانه صرفه تولید و جیب خالی بیماران

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل 
سابق نظارت بر دارو و مواد تحت 

کنترل سازمان غذا و دارو: با توجه 
به سیاست جدید قیمت گذاری 

داروها برای سال ۹۹، رسیدگی 
به درخواست شرکت های تولیدی 

برای تغییر قیمت آغاز شده و 
تالش می شود تا قیمتی تعیین شود 

که هم برای تولیدکنندگان قیمت 
متعارف و معقولی باشد و امکان 

ادامه تولید داشته باشند و هم بر 
روی سبد هزینه بیمه ها و مردم 

تاثیری نگذارد و هزینه زیادی به 
مردم و بیمه ها تحمیل نکند



شماره 14۱6۹۸ ۲۵ تیـر ۱۳۹۹

 ادامه از صفحه 13 
گفت:  بهداشت  وزارت  داروی  سابق  مدیرکل 
»داروهای وارداتی که نمونه تولید داخل دارند، 
ساالنه حدود ۱۰۰ میلیون دالر ارز می گیرند، اما تامین 
برخی از این داروها برای بیماران حساسیت هایی 
دارد بنابراین در حال رایزنی با تیم های درمان و 
پزشکی هستیم که حذف ارز دولتی برای این اقالم 
به گونه ای باشد که بیماران دچار مشکل نشوند و 
قطعا داروهای خارجی که مشابه داخل ندارند، 

مشمول حذف ارز دولتی نمی شوند.«
وی افزود: »با توجه به سیاست جدید قیمت گذاری 
جدید داروها برای سال ۹۹ رسیدگی به درخواست 
شرکت های تولیدی برای تغییر قیمت آغاز شده 
است و تالش می شود تا قیمتی تعیین شود که هم 
برای تولیدکنندگان قیمت متعارف و معقولی باشد 
و امکان ادامه تولید داشته باشند و هم بر روی سبد 
هزینه بیمه ها و مردم تاثیری نگذارد و هزینه زیادی 

به مردم و بیمه ها تحمیل نکند.«
مهرعلیان گفت: »کمیسیون قیمت گذاری دارو قبال 
هر دو هفته یکبار تشکیل می شد، اما برای سرعت 
بخشیدن به کار اکنون تقریبا هر هفته تشکیل می شود. 
البته انباشت تقاضا نداریم و ممکن است با رسیدگی 
به درخواست ها و کاهش تعداد تقاضاها دوباره هر 

دو هفته یکبار تشکیل شود.«
مدیرکل سابق نظارت بر دارو و موواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو بدون اشاره به میزان رشد متوسط 
قیمت دارو در سال ۹۹، گفت: »در موارد زیادی 
تقاضای افزایش قیمت مربوط به یک مولکول 
دارویی است که از چند شرکت مختلف مطرح 
شده است. در این صورت با تعیین سقف قیمتی 
برای داروی یک شرکت بقیه درخواست ها بر اساس 
همان قیمت گذاری و بدون نوبت انجام می شود تا 
با سرعت بیشتری بتوانیم کار قیمت گذاری دارو 

در سال ۹۹ را به انجام برسانیم.«
وی گفت: »از حدود ۲.۵ میلیارد دالر سهمیه ارزی 
میلیارد دالر آن  سازمان غذا و دارو حدود ۱.۵ 
سهم داروست که بر اساس تخصیص ماهانه بانک 
مرکزی یا هر روش دیگری در اختصاص ارز، سهمیه 
شرکت های دارویی برای واردات دارو و مواد اولیه 
به آنان اختصاص داده می شود. همچنین به بانک 

مرکزی نیز اعالم کرده ایم که هر سیاستی در نحوه 
اختصاص ارز و زمان بندی آن داشته باشند، با آنها 
هماهنگ می شویم، اما در دنیای واقعی باید منتظر 
بمانیم که سهمیه ارزی لیست شرکت های ارسال 
شده داده شود تا لیست شرکت های بعدی را ارسال 
کنیم و گاهی مجبور می شویم ارسال درخواست 
شرک های دارویی را متوقف کنیم تا تکلیف قبلی ها 

مشخص شود.«
مهرعلیان افزود: »شرکت های دارویی واردکننده 
می توانند طی تعاملی که با کمپانی های خارجی 
دارند، از ارز یورو به جای دالر استفاده کنند. البته 
عالوه بر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم برای 
شرکت هایی دارویی اختصاص می یابد.« مدیرکل 
نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو افزود: »در مورد 
صادرات هم شرکت های دارویی که تمایل دارند، ارز 
نیمایی یا مواد اولیه بیاورند می توانند اعالم کنند و 
حتی در مواردی امکان صدور مجوز موقت واردات 
داروهای ساخته شده اولویت دار نیز وجود دارد.«

هنوز قیمت جدید نگرفته ایم
چندی پس از این اظهارات بود که سیدامیر رضویان، 
مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی از تاخیری 
در ارائه قیمت ها گله کرد و گفت: »بعد از حذف 
ارز دولتی برخی از داروها و مکمل ها به همراه 

مواد حد واسط و جانبی مورد نیاز در تولید آنها، 
تاکنون قیمت جدیدی از سوی سازمان غذا و دارو 

به شرکت ها داده نشده است.«
وی با فانا با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکالت 
فعلی صنعت دارو این است که با وجود حذف ارز 
دولتی برخی از داروها و مکمل ها و در نتیجه افزایش 
قیمت مواد اولیه تولید این محصوالت هنوز قیمت 
جدیدی از سوی سازمان غذا و دارو به شرکت ها 

داده نشده است، افزود: »این موضوع خیلی هم به 
شیوع کرونا ارتباطی ندارد چراکه از آبان سال قبل 
که شرایط خاصی در کشور پیش آمد و دولت 
اعالم کرد که فعال هیچ افزایش قیمتی رخ ندهد، 
تاکنون کمیسیون قیمت سازمان غذا و دارو فقط 
چند جلسه تشکیل داده و افزایش قیمت ها نیز بسیار 
محدود بوده است و مشکالت قیمتی شرکت ها بعد 

از حذف ارز دولتی نیز تشدید شده است.«
رضویان افزود: »البته حتی قبل از تصمیم اخیر مبنی 
بر حذف ارز دولتی برخی از داروها و مکمل ها نیز 
مشکل قیمت وجود داشت چراکه ما تنها برای مواد 
اولیه مورد نیاز تولید ارز دولتی می گیریم، ولی قیمت 
سایر نهاد های تولیدی مانند مواد بسته بندی، هزینه 
نیروی کار و ... براساس ارز آزاد محاسبه می شود، 
اما قیمت گذاری محصول نهایی صرفا براساس ارز 

دولتی انجام می شود و متاسفانه هیچ افزایش قیمتی 
هم داده نشده است.«

مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی تصریح 
کرد: »ما منتظریم که سازمان غذا و دارو هرچه زودتر 
 OTC قیمت های جدید را به ویژه در مورد داروهای
اعالم کند. هم اکنون ما مجبوریم با توجه به حذف ارز 
دولتی، مواد اولیه را با چهار برابر قیمت قبلی از داخل 
یا خارج از کشور تامین کنیم، اما هنوز چشم اندازی 
برای قیمت این محصوالت نداریم.« وی در پایان 
به وضعیت تامین ارز مورد نیاز شرکت های دارویی 
هم اشاره کرد و به فانا گفت: »متاسفانه وضعیت ارز 

در سه ماهه نخست امسال چندان مناسب نبود.«

میانگین افزایش قیمت زیر ۱۵ درصد 
خواهد بود

در تازه ترین موضع رئیس سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه قرار است افزایش قیمت دارو با کمترین میزان 
اتفاق بیافتد و به گونه ای باشد که تامین مخدوش 
نشود، گفت: »میانگین افزایش قیمت دارو در سال 
جاری قطعا زیر ۱۵ درصد برای همه داروها است.«
محمدرضا شانه ساز با اشاره به حذف ارز دولتی برخی 
داروها مانند داروهای بدون نسخه، اظهار داشت: 
»این داروها از گذشته هم تحت پوشش بیمه نبودند 
که قرار باشد نگرانی از بابت افزایش هزینه ها ایجاد 
کند. پیش از این هم فقط ماده اولیه این داروها ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد و اجزای دیگر آن 
از سایر مواد اعم از بسته بندی و... آزاد بوده و یا 
ارز نیمایی دریافت می کرده است. در حال حاضر 
هم ارز ماده اولیه این داروها نیمایی شده است و 
تاثیر آن در قیمت تمام شده برای داروهای تولید 

داخلی تاثیر باالیی نیست.«
وی افزود: »در عین حال به بسته بندی برخی داروها 
نیز از سال های گذشته ارز نیمایی تعلق می گرفت و 
فقط ماده موثره بوده که ارز دولتی دریافت می کرد که 
امسال ماده موثره این داروها هم ارز نیمایی دریافت 
می کند که البته تاثیر چندانی در قیمت تمام شده این 
داروها ندارد.« شانه ساز تاکید کرد: »این اتفاق برای 
داروهای بیماران مزمن و خاص نیفتاده و داروی این 
بیماران همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره میانگین افزایش 
قیمت دارو در سال جاری، به ایسنا گفت: »به هر حال 
وقتی همه نهادهای تولید، افزایش قیمت داشته اند، 
نمی توان گفت که قیمت دارو باال نمی رود و ما هم 
قصد خالف واقع گویی نداریم؛ بنابراین قیمت دارو 
هم مانند سایر کاالهای صنعتی تحت تاثیر افزایش 
قیمت نهادهای تولید قرار می گیرد، اما تالش ما 
این است که حداقل افزایش قیمت را در حوزه 
دارو داشته باشیم و در حدی باشد که کارخانه 
تولیدکننده دچار مشکل نشود و بتواند به تولید 
ادامه دهد، نه اینکه مجبور شویم داروهای مورد 
نیازمان را با چند برابر قیمت و با ارزبری چند 
برابری از خارج وارد کنیم.«رییس سازمان غذا و 
دارو تاکید کرد: »بر اساس آنچه که صحبت شده 
میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری قطعا 

زیر ۱۵ درصد برای همه داروها است.«
با مرور این چند نظر و نظرات دیگر که مجال بیان 
آنها در این گزارش وجود ندارد، می توان گفت که 
جدال تغییر قیمت همچنان ادامه خواهد داشت و 
باید دید که سازمان غذا و دارو چگونه این دوگانه 
برآورده کردن درخواست شرکت های داروسازی 
برای اصالح قیمت ها را با تامین داروی مورد نیاز 

بیماران با کمترین تغییر قیمتی را حل خواهد کرد.

سیدامیر رضویان، مدیرعامل 
شرکت داروسازی دکتر عبیدی: 
منتظریم که سازمان غذا و دارو 

هرچه زودتر قیمت های جدید را 
 OTC به ویژه در مورد داروهای

اعالم کند. زیرا مجبوریم با توجه 
به حذف ارز دولتی، مواد اولیه را 
با چهار برابر قیمت قبلی از داخل 
یا خارج از کشور تامین کنیم، اما 

هنوز چشم اندازی برای قیمت 
این محصوالت نداریم

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: برنامه ما این 

است که افزایش قیمت دارو با 
کمترین میزان اتفاق بیافتد؛ به 

گونه ای که فقط تامین را مخدوش 
نکند. به هر حال وقتی همه 

نهادهای تولید، افزایش قیمت 
داشته اند، نمی توان گفت که 

قیمت دارو باال نمی رود و ما هم 
قصد خالف واقع گویی نداریم



همزمان با روز تأمین اجتماعی در کشور

 یاسر مختاری
بیست و پنجم تیرماه در تقویم کشور روز تأمین 
اجتماعی در کشور نام گذاری شده است. تأمین 
و  عریض  سازمانی  ایران  در  اکنون  اجتماعی 
طویل با بودجه و درآمدی هزاران میلیاردی در 
کشور دارد. این سازمان بزرگترین نهاد بیمه ای 
خدماتی  سازمان  بزرگترین  همزمان  و  کشور 
رفاهی برای بیش از نیمی از جمعیت کشور است 
که همزمان در چندین حوزه اجتماعی فعالیت 
اجتماعی  تأمین  بخواهیم سازمان  اگر  می کند. 
را تعریف کرده و یا مأموریت های آن را ذکر 
کنیم، می توانیم بگوییم، این سازمان یک سازمان 
بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن 
پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر )به صورت 
اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به 
صورت اختیاری( است. براساس قانون، سازمان 
تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی 
از محل  آن  مالی  منابع  است که بخش عمده 
حق بیمه ها )با مشارکت بیمه شده و کارفرما( 
تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست. به 
همین دلیل، دارایی ها و سرمایه های آن متعلق به 
اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است 
و نمی تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها 

و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد.
اجتماعی  تأمین  سازمان  اصلی  تکیه گاه 
و  بیمه شدگان  کارفرمایان،  سه جانبه  مشارکت 
سیاستگذاری،  مختلف  عرصه های  در  دولت 
مالی  منابع  تأمین  و  کالن  تصمیم گیری های 
است. اصول و مبانی بیمه گری این سازمان به 
نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با 
همسویی  کشور  اقتصادی  نظام  کالن  اهداف 

کامل وجود دارد.
برابر  اجتماعی  تامین  سازمان  تعهدات 
سازمان  وسیله  به  شده  تعیین  استانداردهای 
بین المللی کار و سازمان بین المللی تأمین اجتماعی 
تنظیم شده و باالترین حد این استانداردها را در 
بر می گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه 
خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین 
کرده است. حمایت در برابر حوادث، بیماری ها 
از  بازنشستگی؛مستمری  مستمری  بارداری؛  و 
کارافتادگی؛ مستمری بازماندگان؛ مقرری بیمه 
بیکاری؛ غرامت دستمزد ایام بیماری؛ پرداخت 
هزینه وسایل کمک پزشکی و کمک هزینه ازدواج 

تعهدات این سازمان را در بر می گیرد.
40 میلیون نفر  به صورت مستقیم تحت پوشش 
بیمه این سازمان بوده، از خدمات درمانی مستقیم 
آن  شده  خریداری  درمان  از  یا  و  استفاده  آن 
استفاده می کنند. به همین دلیل اگر گفته شود 
که این سازمان نیز در کنار وزارت بهداشت، 
بزرگترین ارائه دهنده خدمات سالمت در کشور 
است اغراق نیست. امسال روز تأمین اجتماعی 
در کشور  کووید19  بیماری  با شیوع گسترده 
همزمان شده است. بیماری که تا به امروز بیش 
از 260 هزار نفر از شهروندان ایرانی را مبتال 
کرده و موجب فوت بیش از 13 هزار نفر نیز 
شده است. در کنار وزارت بهداشت، ارگان ها و 

سازمان هایی چون تأمین اجتماعی، هالل احمر، 
بهداشت و درمان نیروهای مسلح.. که دارای توان 
بهداشتی و درمانی در کشور هستند به صورت 
مستقیم به مقابله با این بیماری پرداخته اند. از 
آن سو هزینه های بسیاری نیز در این راه متقبل 
نیروهای  از  تعدادی  مالی  بار  جز  به  شده اند. 
آنها در این راه به شهادت رسیدند. اتحاد مقابله 
با کرونا در کشور موجب شد تا پتانسیل های 
بهداشتی و درمانی کشور در تمامی سازمان ها 

خود را نشان دهد. 

ابتالی 28 هزار نفر در مراکز تأمین اجتماعی
به گزارش خبرنگار سپید، امیر عباس منوچهری 
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی روز سه شنبه 
به مناسبت روز تأمین اجتماعی و بهزیستی به 
تشریح فعالیت های  درمانی این سازمان، برنامه ها 

و پتانسیل های آن پرداخت.
منوچهری با اشاره به وضعیت کرونا در مراکز 
تأمین اجتماعی گفت: »تاکنون حدود 2۸ هزار 
نفر در مراکز بستری سازمان تأمین اجتماعی به 
دلیل بیماری کرونا بستری  شده اند. از این تعداد 
حدود 23 هزار و ۸۸0 نفر که ۸6 درصد این 

بیماران را تشکیل می دهد، بهبود یافته اند.«
بستری  بیماران  درصد   ۵0« افزود:  منوچهری 
شده باالی 60 سال سن و 30 درصد بیماران 
تا  تا 60 سال داشتند، 1۷ درصد 20  بین 40 
40 ساله بودند و سه درصد این بیماران نیز در 

سن 20 سالگی قرار داشتند.«
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران بستری با 
فشارخون،  مانند  زمینه ای  بیماری های  مشکل 
روبه رو  دیابتی  و  عروقی  قلبی  بیماری های 
در  نفر   3۵2 و  هزار  تعداد   « گفت:  بودند، 
دلیل  به  تأمین اجتماعی  سازمان  ملکی  مراکز 
بستری هستند. در حال حاضر   بیماری کرونا 
نیز تمامی مراکز بیمارستانی و درمان سرپایی 
سازمان تأمین اجتماعی متناسب با مصوبات کمیته 
بحران کرونا در استان ها در حال ارائه خدمات به 

بیماران مبتال به این ویروس هستند.«
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در رابطه 
در  تأمین اجتماعی  درمانی  مراکز  تعداد  با  
آنها  سطح کشور و وضعیت خدماتی درمانی 
اظهار کرد: »سازمان تأمین اجتماعی دارای 30۸ 
مرکز درمانگاهی )درمان سرپایی( و ۷۷ مرکز 
بیمارستانی است. با توجه به اینکه حدود ۵3 درصد 

جمعیت کشور زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی 
قرار دارد، هر سال حدود 6۸ میلیون مراجعه به 
پزشک و 1/2 میلیون بستری در مراکز درمانی 
سازمان رخ می دهد و بیماران از خدمات درمانی 

سازمان بهره مند می شوند.«

بودجه خدمات درمانی مستقیم و غیر 
مستقیم

منوچهری بودجه درمان مستقیم، غیرمستقیم و 
طرح های توسعه ای بخش درمان سازمان را مبلغ 
تصریح  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  هزار   39
کرد: »حدود 21 هزار میلیارد تومان در بخش 
میلیارد تومان در  درمان غیرمستقیم، 14 هزار 
بخش درمان مستقیم و 4 هزار میلیارد تومان 
برای طرح های توسعه ای و برنامه های عملیاتی 
بخش درمان هزینه می شود. این خدمات توسط 
44 هزار و 3۷9 نیروی انسانی شاغل در حوزه 

درمان سازمان ارائه می شود.«
معاون اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با بیان 
اینکه برخورداری مراکز درمانی تأمین اجتماعی 
از وسایل و تجهیزات پیشرفته پزشکی های تک 
اختصاص  گفت:  است،  مناسب   بسیار  را 
سطح بندی  اساس  بر  »های تک«  تجهیزات 
خدمات، برنامه و بودجه و نیازهای واحدها 
درمانی  مراکز  حاضر  درحال  می شود.  انجام 
 1۷ سازمان دارای 4۵ دستگاه سی تی اسکن، 
دستگاه سنگ شکن   23 آی(،  آر  )ام  دستگاه 
یک  و  آنژیوگرافی  دستگاه   9 برون اندامی، 

دستگاه شتاب دهنده خطی است.«
منوچهری در ادامه بهره برداری کارا از امکانات 
موجود در بخش  درمان مانند نحوه اداره مراکز 
درمانی، توسعه ظرفیت های درمانی، تشکیالت 
نیروی انسانی، ظرفیت و... را یکی از مهم ترین 
و  برشمرد  درمان  حوزه  راهبردی  هدف های 
بر  موثر  نظارت  و  عملکرد  »ارزیابی  افزود: 
در  خدمات  ارائه  و چگونگی  کیفیت  کمیت، 
مراکز طرف قرارداد و ملکی نیز از جمله امور 

مهمی است که پیگیری می شود.«

لزوم کاهش تقاضای القایی 
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در ادامه 
یکی از مهم ترین دغدغه های  حوزه درمان در 
این سازمان را کاهش تقاضاهای القایی خواند و 
گفت: »متاسفانه برخی موارد مراجعه بیمه شدگان 
به مراکز درمانی ناشی از تقاضای القایی است و 
از این رو مدیریت این  مسأله در زمره برنامه های 

مهم حوزه درمان قرار دارد.«
در  متخصص  کمبود  به  اشاره  با  منوچهری 
مراکز درمانی  از رشته های پزشکی در  برخی 
تأمین اجتماعی تصریح کرد: »در این زمینه الزم 
است سهمیه مورد نیاز پزشک متخصص مشمول 
تعهدات قانونی ضریب )K( و سایر نیروهای 
مشمول طرح نیروی انسانی در سایر رشته های 
گروه پزشکی برای مراکز درمانی تأمین اجتماعی 

اختصاص پیدا کند.«  
ادامه در صفحه 16 
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 یاسر مختاری
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از رایگان بودن 
سنجش دانش آموزان مناطق عشایری، سیل زده و زلزله زده خبر داد.
به گزارش سپید، سیدجواد حسینی با اشاره به اجرای طرح سنجش 
سالمت نوآموزان و استمرار آن تا 1۵ شهریور ماه، اظهار کرد:» این 
غربالگری از سال ۷3با پوشش 1.۵ درصدی نوآموزان آغاز شد 

امروز این آمار به 9۷.96درصد  افزایش یافته است.«
وی با اشاره به دغدغه خانواده ها در خصوص سالمت نوآموزان افزود: 
»هرچند در سال جاری هدفگذاری ما پوشش 99درصدی است اما 
اجرای این طرح همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خواهد.«
حسینی، اجرای طرح سنجش سالمت و آمادگی جسمانی را از 

مهم ترین فعالیت ها برشمرد و تصریح کرد: »جامعه 
جهانی، جمهوری اسالمی ایران و آموزش و پرورش 
را به دلیل این غربالگری و فراگیری، تحسین و مورد 

تجلیل قرار داد.«
وی از وجود اتاق انتظار در پایگاه های سنجش خبر 
داد و یادآور شد: »زمان سنجش را از 1۵دقیقه به30 
دقیقه افزایش دادیم. در پایگاه های ما 44نفر روزانه 
پذیرش می شدند که اکنون20نفر پذیرش می شوند.«
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
سنجش  قبل حدود9۵0پایگاه  »درسال  افزود: 
داشتیم که این آماردر سال جاری به1200پایگاه 

نیز  پایگاه های تخصصی  تعداد  یافته است و  افزایش 
به2200 پایگاه افزایش یافته است.«

وی گفت: »در راستای رعایت هر چه بیشتر پروتکل های 
بهداشتی، در ورودی و خروجی پایگاه ها، ماسک و مایع 
ضدعفونی قرار دادیم و همچنین اگر در پایگاهی کمبود 
زمان برای سنجش نوآموزان وجود داشته باشد آن پایگاه 

می تواند در نوبت بعداز ظهر فعالیت کنند.«
هم  طرح  این  در  گذشته  سال  »در  داد:  ادامه  حسینی 
دانش آموزان بدو ورود و هم پیش دبستانی ها را با هم 
داشتیم اما امسال سنجش پیش دبستانی ها را از آغاز سال 

تحصیلی انجام می دهیم.«
وی افزود: »هزینه سنجش هر نوآموز40هزار تومان است 
که در هر استان به تشخیص شورای سنجش ۵درصد 
رایگان و یا10درصد نیم بها است و همانطور که گفتم 
این هزینه برای مناطق عشایری، سیل زده و زلزله زده 

نیز رایگان است.«
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استمرار طرح سنجش سالمت نوآموزان کشور تا نیمه شهریور ماه

 ادامه از صفحه 15 
وی در ادامه ارتقای جایگاه حوزه درمان 
سازمان تأمین اجتماعی را نیازمند مشارکت 
کالن  تصمیم گیری  نظام  در  موثر  و  فعال 
کشور و ذی نفعان با توجه به الزام  و اقتضای 
فعالیت صندوق های بیمه اجتماعی دانست 
به  بیمه ای  نظام  فعاالنه  »مداخله  گفت:  و 
بسیار  خدمات،  راهبردی  خریدار  عنوان 
می تواند  اقدام  این  و  است  ضروری 
بیمه شدگان  از  مالی  حفاظت  تضمین کننده 

باشد.«
تقویت  ضرورت  بر  تأکید  با  منوچهری   
نظام سالمت  در  یکپارچگی سیاستگذاری 
کرد:  اظهار  آن،  زیرمجموعه  نظام های  و 
آن  نیازمند  منظور  این  به  دستیابی  »برای 
با  مصوب  مقررات  و  قوانین  تا  هستیم 
اصول بیمه های اجتماعی در حوزه درمان 

باشد.« داشته  تطابق 

هلدینگ  وظایف  در  بازنگری 
تأمین اجتماعی  درمان 

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره 
تأمین اجتماعی  درمان  هلدینگ  فعالیت  به 

این  در  بیمه شدگان  »درمان  اظهارکرد: 
مراکز به صورت رایگان است. چالش ها و 
مشکالتی با فعالیت هلدینگ درمان به وجود 
در  تجدیدنظر  و  اصالح  موضوع  که  آمده 
دغدغه های  از  یکی  عنوان  به  آن  وظایف 
مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده 
پیشنهادهای  طرح  سبب  موضوع  این  که 
مختلفی در سطوح تصمیم گیری و مدیریت 

کالن سازمان شده است.«
منوچهری ادامه داد: »معاونت درمان سازمان 
تکالیف  و  وظایف  ایفای  راستای  در  نیز 
قانونی خود در تالش است تا با بهره گیری 
از همه ظرفیت ها، سازوکارها و رویه های 

کند. بازتعریف  و  تنظیم  را  موجود 
وی در ادامه چشم انداز ترسیم شده برای 
هلدینگ درمان تأمین اجتماعی را مبتنی بر 
خدمات  ارائه دهندگان  بر  نظارت  وظیفه 
درمانی توصیف کرد و یادآور شد: »بر این 
اساس هلدینگ موظف است تا در چارچوب 
سازمان  درمان  معاونت  سیاستگذاری های 
بر  نظارت  به  مربوط  امور  تأمین اجتماعی 
هماهنگی  در  را  خدمات  عرضه کنندگان 
کامل با بخش درمان سازمان انجام دهد.«

صدور بیش از ۱۳ میلیون نسخه 
الکترونیک در مراکز طرف قرارداد

الکترونیک  خدمات  به  اشاره  با  منوچهری 
حذف  درمان،  بخش  در  تأمین اجتماعی 
دفترچه های کاغذی و استقرار نسخه الکترونیک 
در مراکز ملکی سازمان را یکی از دستاوردهای 
مهم حوزه درمان برشمرد و گفت: »تاکنون بیش 
از 200 میلیون نسخه الکترونیک توسط ۸ هزار 
و 100 پزشک و درمانگر فعال صادر شده که با 
صدور این نسخ، پرونده الکترونیک بیماران نیز 

ایجاد شده است.«
وی اظهار کرد: »نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی 
در مراکز طرف قرارداد نیز در حال استقرار است 
و تاکنون بیش از 13/9 میلیون نسخه الکترونیک 
توسط بیش از هزار و ۷00 پزشک و درمانگر 

فعال صادر شده است.«
  معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه 
با اشاره به استقرار سامانه HIS »سیستم جامع 
بیمارستانی« در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، 
خدمات  مادر  عنوان  به  را  سامانه  این  ایجاد 
الکترونیک در حوزه درمان دانست و گفت: 
این سامانه در بیش از 3۷9 مرکز درمانی )بیمارستان، 
پلی کلینیک و درمانگاه( نصب و راه اندازی شده 

است که بر اساس آن اطالعات عملکردی این 
مراکز به صورت متمرکز و برخط جمع آوری 

شده و به صورت مدون تهیه می شود.

ویزیت آنالین بیماران 
به  را  بیماران  آنالین  ویزیت  منوچهری، 
عنوان مهمترین برنامه های آینده حوزه درمان 
سازمان دانست و گفت: »برای حذف ارتباط 
و  برنامه ریزی  بیمار،  با  پزشک  غیرحضوری 
دو  در  آنالین  ویزیت  سامانه های  پیاده سازی 
حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان در 

دستور کار قرار دارد.«
وی افزود: »در نظر است این طرح در قدم نخست 
در حوزه درمان مستقیم برای ویزیت غیرحضوری 
بیماران باالی 60 سال یا دارای پرونده مزمن 
در مراکز ملکی و نیز امکان دریافت دارو از 

نزدیک ترین مرکز درمانی ملکی ایجاد شود.
یادآور  تأمین اجتماعی  سازمان  درمان  معاون 
پیاده سازی  نیز  غیرمستقیم  درمان  » در  شد: 
ارتباط دوسویه صوتی و تصویری بین پزشک 
طرف قرارداد و بیمار برای ویزیت از راه  دور و 
بهره مندی از خدمات پاراکلینیک و دارو بدون 

مراجعه حضوری به پزشک پیگیری می شود.«



این روزها خوزستان جزو استان های قرمز در همه گیری ویروس کروناست. توزیع 
و تشویق مردم برای زدن ماسک در این بازار پرازدحام. پنجشنبه 19 تیرماه 99، 

ساعت 8 شب، حضور کادر بهداشت و درمان و نیروهای جهادی در بازار کیان اهواز

قاب سالمت به روایت دوربین محمد نسیمی
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