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کرونـاکوتـاهنمیآیـد
شمار تلفات کووید 19 در کشور طی روزهای اخیر سه رقمی شد و این 
نشان از آن دارد که با توجه به اتخاذ رویکردهای بهداشتی و راه اندازی 
پویش های سالمتی، همچنان ویروس کرونا حاضر به کوتاه آمدن نیست. 
به گزارش سپید بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، کرونا 
همچنان دشمن شماره یک انسان ها است اما بسیاری از کشورها و 
مردم این خطر را جدی نمی گیرند. چنانچه مردم به اندازه کافی مراقب 
و محتاط نباشند، پاندمی کرونا می تواند »بدتر و بدتر و بدتر شود« و 

وضعیت در آینده نزدیک عادی نخواهد شد. 
اکنون شمار افراد مبتال به بیماری کووید19 در سراسر جهان رو به افزایش 
است. بیش از 13 میلیون نفر تاکنون به ویروس کرونا مبتال شده  و بیش 
از ۵71 هزار نفر به علت ابتال به ویروس کرونا فوت کرده اند، در ایران نیز 
هر ۶ دقیقه یک نفر بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست می دهند. 
بسیاری از پزشکان هشدار می دهند که کرونا به همه ما نزدیک تر از 
آن چیزی است که فکر می کنیم، موج اپیدمی این ویروس از هفته های 
گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد. آنان بر این باورند که رعایت اصول 
بهداشتی استفاده از ماسک، رعایت فاصله فردی و اجتماعی و شست 

وشوی مرتب دست ها مهمترین راه عدم ابتال به کرونا است. 
امیرمحمد صادقی متخصص بیماری های عفونی در این زمینه به خبرنگار 
ایرنا گفت: »کرونا در برخی افراد عالئم خفیفی داشته و در بعضی دیگر 
شدید بوده و بروز می یابد، همه مردم باید مراقب سالمتی خود باشند 
بطوریکه مرتب دست های خود را به صورت کامل با آب و صابون 
بشویند یا با محلول های  ضدعفونی کننده حاوی الکل تمیز کنند، استفاده 
از محلول های ضدعفونی کننده، ویروس های روی دست ها را از بین 
می برند، فاصله ایمن را در اجتماعات حفظ کرده و از کسی که سرفه 

و عطسه می کند، دست کم یک متر فاصله بگیرند.«
وی ادامه داد: »زمانی که فردی سرفه و عطسه می کند قطره های ریزی 
از دهان و بینی او به اطراف پاشیده می شود که ممکن است حاوی 
ویروس باشند. اگر فاصله با آن فرد خیلی نزدیک باشد، ممکن است 
این قطره های حاوی ویروس کرونا استنشاق شود، به چشم ها، بینی و 
دهان خود دست نزنید و دست ها در تماس با سطوح مختلف ممکن 
است به ویروس ها آلوده شده باشند. دست های آلوده می توانند ویروس 
را به چشم ها، بینی و دهان منتقل کنند. از این راه ها ویروس می تواند 
وارد بدن شده و بیمار شوید.« وی افزود: »بهداشت تنفسی را رعایت 
کنید، بهداشت تنفسی به معنای پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا 

دستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه است و بعد از سرفه و عطسه 
بالفاصله دستمال کاغذی خود را دور بیاندازید.« این پزشک با بیان 
اینکه اگر احساس بیماری می کنید در خانه بمانید، اضافه کرد: »اگر تب 
دارید و سرفه می کنید و به سختی نفس می کشید، زودتر تماس گرفته 
و پیگیر مراقبت های پزشکی باشید و به توصیه های مسئوالن  بهداشت 

و سالمت در محل زندگی  خود، عمل کنید.«
صدیقه نادری متخصص بیماری های عفونی نیز در این زمینه گفت: 
»کووید 19 از خانواده ویروس ها که به آنها کروناواردای گفته می شود 
است وهیچ دستورالعمل پزشکی خاصی برای درمان بیماری کووید 
19 وجود ندارد و اگر نشانه های بیماری در افراد ظاهر شد حتما با 

مراکز بهداشتی تماس بگیرند.«
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی، به طور خاص در منزل 
و جایی که کودکان کمتر از هفت سال و کودکانی که بر روی زمین 
بازی می کنند باید در نظر گرفته شود، افزود: »استفاده طوالنی مدت 
از ماسک های پزشکی می تواند ناراحت کننده باشد، با این حال منجر 
به مسمومیت باCO 2 و همچنین کمبود اکسیژن نخواهد شد و هنگام 

استفاده از این ماسک ها، باید این اطمینان را ایجاد کرد که در ابتدا 
حتما ماسک به اندازه صورت باشد و اینکه به اندازه کافی محکم به 
صورت بسته شده باشد اما در عین حال به افراد این اجازه را بدهد که 

به راحتی نفس بکشند.«
نادری تصریح کرد: »بیشتر کسانی که با نشانه های متوسط و مالیم به 
کرونا مبتال می شوند می توانند با حمایت های مراقبتی و بهداشتی بهبود 
پیدا کنند، اگر فرد سرفه، تب یا نفس کشیدن خیلی سختی دارد فورا 
به پزشک و یا مراکز بهداشتی مراجعه کند.« وی گفت: »اسپری کردن 
مواد شیمیایی سفید کننده یا دیگر مواد گند زدا نمی تواند بدن را در 
برابر ویروس کووید 19 حفاظت کند و حتی می تواند خطرناک باشد، 
نباید در محیط ها و شرایطی قرار گیرید که مواد شیمیایی سفید کننده 
و گندزدا به بدن شما اسپری شود. این مواد بسیار سمی بوده و اگر 
به داخل دهان شما وارد شوند می توانند سبب مسمومیت شده حتی 
سوزش و آسیب به پوست و چشم ها را نیز به همراه خواهد داشت.«

نادری افزود: »مواد سفید کننده و گندزداها باید با دقت و تنها برای 
گندزدایی سطوح استفاده شود و باید خارج از دسترس کودکان قرار گیرد.«

خبـر

از  بهداشت درمان و آموزش پزشکی  وزیر 
در  ایرانی  تحقیقاتی  تیم  چند  پیشرفت های 

تولید واکسن بیماری کرونا خبر داد. 
»در  گفت:  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
زمینه تولید واکسن کرونا گروه های تحقیقاتی 
متعددی در کشور فعال هستند که چند تیم 
حاصل  را  خوبی  پیشرفت های  تحقیقاتی 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر  کرده اند.« 
مدل های  در  »خوشبختانه  افزود:  پزشکی 
و  گرفتیم  خوبی  بسیار  جواب های  حیوانی 
تولیدی  واکسن  بتوانیم  زودی  به  امیدواریم 
محققان ایرانی را روی انسان هم امتحان کنیم.«
نمکی گفت: »ما پا به پای ۵ کشور بزرگی که 
روی کووید 19 کار می کنند پیش می رویم و 

گامی هم از آن ها عقب نیستیم.«
وی افزود: »در آینده نزدیک خبر های خوشی 
را زمینه کشف واکسن کرونا به مردم کشورمان 

اعالم می کنیم.« وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی از فعالیت ۵7 گروه تحقیقاتی برای تولید 

داروی بیماری کرونا خبر داد و گفت: »این گروه 
دستورالعمل های  روی  ایرانی  دانشمندان  از 
دارویی بسیاری کار می کنند که نتایج آن در 

یک کمیته علمی بررسی می شود.«
وی تاکید کرد: »در این کمیته علمی حدود ۵0 نفر 
از برجسته ترین دانشمندان کشور درباره تولید 
دارو های جدید بحث و گفت وگو می کنند.«

آینده  اینکه در  از  امیدواری  ابراز  با  نمکی 
نتایج  بتوانند  ایرانی  دانشمندان  نزدیک 
کنند  اعالم  را  خودشان  تحقیقات  بررسی 
بین المللی  و  جهانی  تحقیقات  »در  گفت: 
ایران به عنوان یکی از کشور های بسیار فعال 
حضور دارد و با تعداد بسیار باالیی از موارد 
و نتایج تحقیقاتی مشارکت می کند.«باشگاه 

جوان خبرنگاران 

وزیر بهداشت خبر داد

پیشرفت گروه های تحقیقاتی ایرانی در تولید واکسن کووید۱۹ 
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چند نکته برای ضدعفونی کردن محیط خانه در شرایط قرنطینه 
در شرایط قرنطینه تمیز و ضد عفونی کردن محیط خانه برای حفظ 

سالمت اعضای خانوار از اهمیت باالیی برخوردار است. 
به گزارش سپید، در حالی که افراد در قرنطینه مدام محیط خانه را 
تمیز می کنند اما شاید بسیاری ندانند که ضد عفونی کردن محیط خانه 
مشابه تمیز کردن آن در شرایط عادی نیست. در شرایط شیوع کرونا 
برای حفظ سالمت اعضای خانوار الزم است عالوه بر جمع و جور 
کردن خانه و گردگیر، سطوح مختلف به طور مرتب ضد عفونی شود. 
در ادامه چند نکته برای ضد عفونی صحیح محیط خانه در دوران 
قرنطینه و شیوع کرونا به نقل از پایگاه اطالع رسانی گروه ادیتیا بیرال 

آورده شده است: 
1- مواد مورد نیاز برای ضد عفونی کردن محیط: برای ضد عفونی 
کردن سطوح مختلف به انواع مختلفی از مواد ضد عفونی کننده نیاز 
دارید. پاک کننده های همه منظوره بر پایه الکل یا سفید کننده و فنیل 
هستند که در ضد عفونی کردن کف، پنجره ها و سطوح سخت به کار 
می روند. برای مبل ها، روکش های مبل و سایر اثاثیه یا لوازم داخلی 

به مواد شوینده احتیاج دارید.  
2-اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از ضد عفونی کننده ها: عالوه بر 
شیوه صحیح ضد عفونی کردن باید از اقدامات احتیاطی هنگام استفاده 
از ضد عفونی کننده ها نیز مطلع بوده و آن ها را به خوبی رعایت کنید. 
هنگام ضد عفونی کردن از دستکش، ماسک، چکمه و دستمال 
استفاده کنید. درها و پنجره ها را باز بگذارید تا هوا در جریان باشد 
و بوی مواد ضد عفونی کننده  را استنشاق نکنید. مواظب باشید تا 
مواد ضد عفونی کننده با پوست شما تماس مستقیم نداشته باشند.  
به هیچ عنوان هیچ گونه مواد ضد عفونی کننده یا شوینده را با 

یکدیگر مخلوط نکنید. 
3- شیوه ضد عفونی کردن محیط آشپزخانه: برای تمیز کردن 
کابینت ها، کف، سینک و سایر سطوح فلزی یا چوبی از مواد ضد 
عفونی کننده چند منظوره یا مخلوط صابون و آب استفاده کنید. سپس 
سطوح مذکور را با یک قاشق غذاخوری از سفید مخلوط شده در 
یک سطل آب پاک کنید. برای پاک کردن ظروف و سطوح دیگر 

که با مواد غذایی در تماس مستقیم هستند از مایع ظرفشویی استفاده 
کنید که خاصیت ضد جرم داشته باشد. برای تمیز کردن میوه ها و 
سبزیجات آن ها را با آب جاری بشویید. از صابون برای شستشوی 
آن ها استفاده نکنید. می توانید از مایع ضد عفونی کننده مخصوص 
برای سبزیجات استفاده کنید. برای سبزیجات برگدار مانند کلم و 
کاهو دو یا سه برگ اول را دور انداخته و سپس از آن استفاده کنید. 
4- چگونگی ضد عفونی کردن اتاق ها: کف ها باید با مایعات 
حاوی فنیل و ضد عفونی کننده تمیز شوند. می توانید ابتدا از دستگاه 
تمیز کننده کف مانند تی یا بخارشوی استفاده کرده و سپس با مواد 
ضد عفونی کننده دوباره کف ها را تمیز کنید. تمام سطوح سخت را 
می توان با پاک کننده های سطحی چند منظوره که به راحتی در بازار 
موجود هستند تمیز کرد. اگر از سفید کننده استفاده می کنید، نسبت 
مناسب سفید کننده به آب تقریباً پنج میلی لیتر در یک لیتر آب است. 

برای روکش مبل و سایر اثاثیه یا لوازم داخلی از مواد شوینده و 
آب گرم استفاده کنید. برای از بین بردن لکه ها می توانید کمی سرکه 

به آب اضافه کنید. 
5- نحوه ضد عفونی کردن حمام و سرویس بهداشتی: برای ضد 
عفونی کف ها از پاک کننده های مخصوص حمام و دستشویی یا 
مواد شوینده حاوی فنیل استفاده کنید. سطوح دیگر مانند سینک 
دستشویی  و وان را با پاک کننده های چند منظوره و دستمال یا فرچه 
مخصوص تمیز کنید. سنگ دستشویی یا توالت فرنگی را تنها با 

ضد عفونی کننده های مخصوص توالت تمیز کنید.  
فراموش نکنید که در شرایط شیوع کرونا ویروس عالوه بر شستشوی 
مداوم دست ها، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، انجام 
دورکاری و حفظ قرنطینه، ضد عفونی کردن مداوم سطوح مختلف 

نیز از اهمیت زیادی برای حفظ سالمت افراد برخوردار است.ایسنا

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از اعمال 
محدودیت های جدید و منطقه ای در تهران از شنبه )28 تیر( خبر داد. 
به گزارش سپید، محسن فرهادی در خصوص محدودیت هایی 
که از شنبه در تهران اعمال می شود، گفت: »بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا، محدودیت های اعمال شده به شکل منطقه ای 
تبدیل شده است و مانند ابتدای شیوع اپیدمی کرونا، محدودیت 
به معنای آن نیست که اگر جایی محدودیتی اعمال شود، به 

معنای اعمال آن در سطح کشور باشد.«
وی افزود: »اعمال محدودیت ها در شهر تهران حساسیت بیشتری 
دارد، زیرا کالنشهری با مراکز تجاری، اداری و... زیاد است. 
برگزاری اجتماعات از روز شنبه ممنوع است. همچنین کارکنان 
مؤسسات و ادارات دولتی به شکل یک سوم دورکار و دوسوم 
حاضر در محل کار فعالیت می کنند. استخرهای سرپوشیده، 
باشگاه های ورزشی و ورزش های پر برخورد مانند کشتی، کاراته، 
جودو و... ممنوعیت در فعالیت دارند. در ورزش های تیمی تنها 
لیگ برتر به واسطه حساسیت خاص خود مجبور به برگزاری 

مسابقات با رعایت پروتکل های بهداشتی هستند.«
فرهادی در خصوص فعالیت باشگاه های بدنسازی، بیان کرد: 
»فعالیت این باشگاه ها منوط به تایید متولی ورزشی مربوط به 

خود در وزارت ورزش است، یعنی باید تایید شود باشگاه مربوطه 
شرایط تهویه و انجام تمرینات انفرادی را دارد و فاصله گذاری 

اجتماعی در آن رعایت می شود.«
کرد:  تصریح  شده،  اعمال  محدودیت های  سایر  درباره  وی 
همایش ها،  و  مذهبی  فرهنگی،  اجتماعی،  مراسم  »برگزاری 
مدارس شبانه روزی، کافه ها، قهوه خانه ها، چایخانه ها بویژه با 
عرضه مواد دخانی، باغ وحش و شهربازی، مراکز تفریحی آبی 
و استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی سالنی از شنبه در 

تهران تعطیل هستند.«

وی در رابطه با نحوه نظارت بر مراکز، خاطرنشان کرد: »در این 
مورد هفته گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا حکایت از این دارد 
که تمامی دستگاه ها و سازمان های درگیر موظف به نظارت در 
حوزه های خود هستند. به طور مشخص در تهران اتاق اصناف 
مسئول نظارت اولیه است. همچنین برای باشگاه های ورزشی 
وزارت ورزش، برای مترو و اتوبوس ها شهرداری تهران مسئولند و 
نظارت عالی با وزارت بهداشت است. دانشگاه های علوم پزشکی 
نیز گزارشات خود از مناطق تحت پوشش را باید به ستاد ملی 
کرونا گزارش دهند.« وی درباره ادامه اجرا یا توقف در اجرای 
سنجش سالمت در پایه پیش دبستانی کودکان، گفت: »فکر می کنم 

آموزش و پرورش غربالگری این کودکان را لغو کرده است.«
به گزارش ایسنا، فرهادی ادامه داد: »تاکنون مستندی مبنی بر 
اینکه ویروس کرونا از طریق غذا منتقل می شود نداشتیم ولی 
نکته مهم آن است که فردی که در سرو و تهیه غذا دخیل است 
می تواند باعث آلودگی غذا شود؛ پس هدف ما از محدودیت  
در واحدهایی که ارائه غذا دارند در دو بخش تعریف می شود؛ 
اول آنکه اجتماعات در کافه ها و امثال آن نداشته باشیم و دوم 
آنکه غذای بیرون بر به شرط آنکه شرایط گرم کردن مجدد غذا 

فراهم باشد، مجاز است.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت خبرداد 

محدودیت های جدید و منطقه ای در تهران، از شنبه

خبـر
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سید حسن خمینی: 

کرونافقیروغنینمیشناسد
یادگار امام راحل گفت: »یکی از عواملی که همه از 
ویروس کرونا می ترسند این است که این بیماری فقیر 
و غنی نمی شناسد و همه را به یک اندازه می کشد.«
مراسم  در  خمینی  سیدحسن  سپید،  گزارش  به 
پنجاهمین سالگرد تأسیس بهشت زهرا)س( گفت: 
»اگر این بیماری مختص فقرا بود، آنگونه که باید 
جامعه جهانی را نمی ترساند؛ چون اغنیا هم از آن راه 
فراری ندارند، لذا همه با هم از آن پرهیز می کنند.«

یادگار امام با بیان اینکه بعضی از قصه های کرونا 
تلخ ولی درس آموز است، گفت: »تحریم های بسیار 
ظالمانه ای که در کشور پدید آورده اند عامل فقر، پایین 
آمدن سطح درآمدها و سختی های شدید بر مردم شده 
است؛ عالوه بر آن ضعف مدیریت هم وجود دارد.«
به گفته وی؛ عالوه بر این ها، بیکاری هایی اضافه شده 
است که به دلیل شیوع کرونا در همه جهان رخ داده 
است؛ همه این واقعیت ها می طلبد که خدمت رسانی 
در همه  بخش ها به خصوص در شهرداری، بیشتر 
شود.« سیدحسن خمینی با اشاره به آیه »کل نفٍس 
ذائقة الموت«، گفت: »همه انسان ها و همه جانداران 
مرگ را می چشند. بعضی جاها قرآن می گوید در 
هرجایی باشید مرگ شما را درک می کند اما در این 
آیه می گوید شما مرگ را می چشید؛ بعضی از مفسرین 
تعبیر لطیفی دارند و می گویند این یکی از ادله حیات 
پس از مرگ است. یعنی مرگ را می چشید و پس 

از آن شروع دوباره ای دارید و پایان شما نیست.«
یادگار امام در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: 
»بعضی از قصه های این روزهای کرونا خیلی تلخ است؛ 
ولی درس آموز است و بعدها انسان باید آنها را بیشتر 
مرور کند.« به گفته وی؛ سازمان بهشت زهرا)س( 
نمونه ای از قانونی است که باید در همه کشور اعمال 
شود که البته این مختص بهشت زهرا)س( نیست و 
مختص به همه گورستان ها است؛ همان طور که قانون 
مرگ حق است و ضعیف و غنی نمی شناسد، باید 
قانون زندگی هم  نسبت به همه یکسان اجرا شود. 
سیدحسن خمینی خطاب به کارکنان سازمان بهشت 

زهرا )س( گفت: »شما کارکنان در بهشت زهرا)س( با 
اینکه فردا خدا این مرده را می بخشید و یا نمی بخشد، 
نباید کاری داشته باشید و نمی توانید کاری هم داشته 
باشید؛ خبری هم از او ندارید. ما نمی دانیم فردا 
چه کسی مورد بخشش خدا واقع می شود و چه 
کسی مورد بخشش واقع نمی شود؛ که باید از آن به 
خدا استعاذه ببریم.« سیدحسن خمینی اظهار داشت: 
»نمونه بیشتر شدن خدمات شهرداری را ما در بحث 
کرونا دیدیم و جا دارد که من از شهردار متخصص 
تهران که شاید از متخصص ترین کارشناسان حوزه 
شهرسازی باشد که هم سابقه و هم تخصصش را 
دارد، توانمند، باهوش، متعهد و با عزم، تقاضا کنم که 
شهرداری وجهه کمک و خدمتش را برای این دوره 
سخت قرار دهد. سختی هایی که از تحریم ها پدید 
آمده و ان شاء اهلل خداوند لطفی کند و برداشته شود.«

تقدیر شهردار تهران از پرسنل بهشت زهرا
شهردار تهران طی سخنانی با تشکر از زحمات پرسنل 
بهشت زهرا گفت: »کارمندان بهشت زهرا هر روز به 

مردمی که دچار مصیبت شده اند خدمات می دهند 
و در سخت ترین شرایط کشور و شهر تهران این 
سرویس ها قطع نشده و در موارد حاد محدود به 
حریم شهر تهران هم نبوده است. بیش از ۵0 سال 

این خدمات ادامه داشته است.«
پیروز حناچی تأکید کرد: »بهشت زهرا)س( یکی 
سازمان های  رضایت بخش ترین  و  منظم ترین  از 
شهرداری تهران بوده و نظرسنجی ها هم همین را 
نشان می دهد. از همه مهمتر اینکه مزین به عزیزانی 
است که پیش و پس از پیروزی انقالب و در دوران 
دفاع مقدس به شهادت رسیدند و امام راحل که این 

شهیدان را در دل خودش جای داده است.«

مرکز ایزوله بهشت زهرا در حال ساخت است
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( نیز گفت: »به 
مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس بهشت زهرا)س( 
برنامه های متنوعی از جمله رونمایی از چند جلد 
کتاب و انتشار تمبر سراسری در نظر داشتیم؛ اما به 
علت شیوع کرونا الزم دیدیم که همه این مراسم ها 

لغو شود. اما جای دارد که از حجت االسالم و 
المسلمین سیدحسن خمینی تشکر کنیم که فرصت 
برگزاری این مراسم را به ما دادند. ایشان فرمودند 
که ما در حرم امام پذیرای مدیران ارشد سازمان 

بهشت زهرا هستیم.«
سعید خال در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: »بهشت زهرا سالیانه ۶0 هزار متوفی را پذیرش 
می کند که یک پنجم ظرفیت کشور است. 10 میلیون 
کیلومتر ناوگان حمل متوفی ما سالیانه در کشور راه 
می رود و پنج میلیون کیلومتر در شهر تهران مأموریت 
انجام می دهد. تا امروز بالغ بر یک میلیون و 700 
هزار نفر در سایت بهشت زهرا)س( پذیرش شده اند. 
بهشت زهرا مدفن 30 هزار شهید است که چهار 
هزار نفر آنها شهدای گمنام و 2۵0 شهید مدافع حرم 
هستند. دو هزار و ۵00 نفر از مشاهیر، نام آوران و 
بزرگان این سرزمین در بهشت زهرا دفن هستند.«

خال افزود: »نوسازی کامل آمبوالنس های شهر تهران 
و داخل بهشت زهرا)س(، بازسازی پنج آرامستان 
تاریخی شهر تهران، مکان یابی آرامستان های شهر 
تهران، بزرگترین هوشمند سازی تاریخ بهشت زهرا، 
افتتاح ورزشگاه، حل مشکل قطعه هنرمندان و شهدای 
مدافع حرم از جمله پروژه های اجرا شده در دوره جدید 
مدیریت شهری برای بهشت زهرا)س( بوده است.«

بنابر اعالم مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران، وی تأکید کرد: »در تمام این ۵0 سال بهشت 
زهرا)س( در کنار مردم ما بوده و شاه بیت این غزل، 
کرونا است. کرونا بازتعریف جدیدی از بحران در 
بهشت زهرا)س( است. در کرونا بهشت زهرا واقعا 
پوست می اندازد و به یک چاالکی عظیم بدل می شود. 
کرونا یک بحران بی سابقه و غیر قابل تصور بود و 
همچنان ادامه دارد. در همین ایام آقای دکتر حناچی 
دستور ساخت مرکز ایزوله بهشت زهرا)س( را داد 
و بودجه آن دیده و نقشه های آن آماده شده و در 
مرحله اجرا قرار دارد. این هم یکی از برکاتی است 

که در تاریخ بهشت زهرا)س( می ماند.«

رئیس سازمان غذا و دارو درباره کمبود ماسک و مواد اولیه آن هشدار 
داد و علت آن را تبیین کرد. 

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به حسین مدرس 
خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کمبود 
ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش قیمت هشدار داد و نوشت: »در 
هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک های پزشکی، 
چندنرخی بودن این محصوالت و عدم ساماندهی مناسب شبکه توزیع 
آنها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود ماسک رو به رو شده اند.«
معاون وزیر بهداشت در ادامه نوشت: »با توجه به وظیفه ذاتی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و تصویب نامه هیات وزیران در سال جاری 
هر گونه تولید و تامین انواع ماسک های پزشکی مورد نیاز شهروندان 
و همچنین مراکز درمانی، تشخیصی درمانگاه ها و سایر موسسات 
پزشکی به عهده آن وزارت )صنعت، معدن و تجارت( بوده و 
سازمان غذا و دارو همکاری الزم برای بررسی کلی محصوالت 
مربوطه را انجام می دهد.« شانه ساز افزود: »میزان نیاز مراکز درمانی 
و تشخیصی سطح کشور اعم از دولتی، خصوصی و وابسته به سایر 

ارگان ها به انضمام حجم مورد نیاز برای دپوی ماسک های پزشکی 
در شرایط فعال حداقل حدود 2 میلیون عدد در روز برآورد می شود 
که می بایست این نیاز از محل تولیدات دارای پروانه ساخت و کد 
IRC از سازمان غذا و دارو تامین شود. بنابراین همکاری مدیران 
وزارت صنعت برای در اختیار قرار گرفتن این حجم از نیاز با قیمت 
مناسب و توزیع آن با مدیریت سازمان غذا و دارو مورد نظر است 
و در صورت افزایش نیاز مجددا اعالم می شود.« وی در این نامه 
تاکید کرد: »مستدعی است با توجه به وظیفه ذاتی سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت و دستور اخیر 
رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل قیمت ها در تاریخ 17 تیر 99، مسئولیت 
نرخ گذاری، توزیع و عرضه ماسک های پزشکی در سطح جامعه 
و همچنین در داروخانه های سراسر کشور و در دسترس بودن این 
محصوالت با حداقل قیمت مدنظر قرار گیرد. همچنین با توجه به 
شبهات مطرح شده در خصوص احتمال گرانفروشی و لزوم اعمال 
نظارت بر قیمت انواع ماسک در همه اماکن و از جمله داروخانه ها 
سازمان غذا و دارو آماده همکاری نزدیک با سازمان تعزیرات حکومتی 

در این امر مهم است.« شانه ساز از سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواست: »با توجه به نارضایتی تولیدکنندگان از تامین 
مواد اولیه ماسک که منجر به عدم تامین به موقع نیاز مراکز درمانی 
شده است، خواهشمند است دستور فرمائید تامین مواد اولیه تولید 
ماسک نظیر پارچه های اسپان باند و ملت بلون به میزان مورد نیاز 
و مناسب با ظرفیت تولیدات صنعتی توسط آن وزارت با نظارت 
دقیق و هماهنگ با توزیع و فروش شرکت ها به موقع و به میزان 
کافی صورت پذیرد و شرکت های دارای مجوز و کد IRC از وزارت 
بهداشت در اولویت قرار گیرند.« به گزارش سازمان غذا و دارو،  
شانه ساز افزود: »بدیهی است وزارت بهداشت نیز در نظارت بر 
شبکه توزیع با وزارت صمت همراهی خواهد کرد. در پایان یادآور 
می شود در هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک های 
پزشکی، چند نرخی بودن این محصوالت و عدم ساماندهی مناسب 
شبکه توزیع آنها برخی از مراکز درمانی و با مناطق با کمبود ماسک 
رو به رو شده اند که امیدواریم با مدیریت جناب عالی و بهینه سازی 

روال های قبلی شاهد رضایت بیش از پیش هموطنان عزیزمان باشیم.«

هشدار سازمان غذا و دارو درباره کمبود ماسک 

خبـر
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گروهی از دانشگاهیان، اهالی فرهنگ و رسانه و کنشگران در بیانیه ای تاکید کردند

ستاد مقابله با کرونا گام هایش را محکم بردارد
گروهی از دانشگاهیان، اهالی فرهنگ و رسانه و 
کنشگران مدنی خطاب به ستاد ملی مقابله با کرونا 
تاکید کردند: »ستاد مقابله با کرونا گام هایش را محکم 

بردارد؛ تصمیم بگیرد؛ اجرا کند.«
به گزارش سپید، در این بیانیه آمده است: 

»در چند ماه اخیر انواع مشکالت بار دولت را سنگین 
کرده است. سیاستمداران هم انسان اند. هرچند در 
موقعیت مسئولیت مجاز به یأس و انفعال نیستند 
ولی غلبه چنین حالتی ناممکن نیست. آنها نیز مثل 
هر انسان دیگری در برابر مسائل مختلف، واکنش های 
روانی انسانی خواهند داشت. معموالً وقتی تعداد 
و وزن مشکالت زیاد می شود، آدم ها در میان یک 
چندراهی ممکن است احساس ناتوانی کنند و اعتماد 
به نفس خود را از دست بدهند. اولین نتیجه چنین 
حالتی، کاهش توان تصمیم گیری و کاهش قدرت 
عمل است. شاید ستاد مقابله با کرونا دچار چنین 
وضعیتی شده باشد که تقریباً هیچ برنامه خاصی برای 
مقابله با موج تازۀ شیوع کرونا ارائه نمی کند جز تکرار 
ضرورت استفاده از ماسک، که هر چند درست است 

اما قطعا کافی نیست.    
برای تصمیم های سراسری ستاد کرونا این  بخش از 
مشکالت دولت قابل فهم است که شرایط اقتصادی 
بحران زدۀ فعلی مانع از تعطیل کردن کسب و کارهای 
مردم و ایجاد محدودیت های گسترده است. شاید 
امکان چنین کارهایی دست کم فعال نباشد، اما بی تردید 

اگر الزم شود حتی به قیمت جیره بندی مواد غذایی 
الزم است از جان مردم مراقبت شود. البته باور داریم 
حتی در شرایط کنونی نیز ستاد مقابله با کرونا می تواند 
حداقل هایی را انجام دهد که به کاهش میزان خطر ابتال و 
افزایش مبتالیان و مرگ و میر کمک کند. دولت می تواند 
از خودش مایه بگذارد. اغلب این اقدامات حداقلی 
چیزهایی است که خود دولت یا سازمان های عمومی 
می توانند صورت  بدهند؛ کارهایی مانند نیمه تعطیل 
کردن ادارات دولتی، سازمان های عمومی و بخش های 
اداری شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ، بانک ها 
و... از طریق کاهش تعداد کارکنان روزانه به میزان بیش 
از۵0 درصد، یا لغو طرح ترافیک برای کاهش میزان 
استفادۀ مردم از وسایل نقلیه عمومی که از مهم ترین 
مکان ها برای انتقال ویروس اند، ایجاد محدودیت های 
سخت برای سفرهای برون شهری، افزایش برنامه های 
آموزشی و خبری و ترویجی تلویزیون کشور برای آگاه 
کردن بیشتر مردم نسبت به خطر شیوع لجام گسیختۀ 
کرونا، و... حتماً اقدامات دیگری را نیز می توان به 
این فهرست افزود، اما مشکل آن است که به نظر 
می رسد دولت و ستاد مقابله با کرونا اعتماد به نفس 

خود را از دست داده اند. 

باید اعتماد به نفس داشته باشید!
فراوانی انواع مشکالت، قدرت تصمیم گیری ستاد را 
شدیداً کاهش داده است. از اخبار ستاد، بوی استیصال 

می آید. منشاء بخشی از این استیصال وضعیت بحرانی 
موجود است، اما شاید  بخش مهم دیگر آن شرایط 
روانی حاکم بر دولت و ستاد مقابله با کروناست. 
انگار خود را باخته اند. وقتی آدم خودش را می بازد، 
نه توان تصمیم دارد، نه توان عمل. به طور ناخواسته 
می نشیند تا توفان زمانه برایش تعیین تکلیف کند. 

دولت همچنان توانایی های زیادی دارد. قادر است 
خیلی کارها بکند، اما بدانید آفت اقدام درست در 
زمانی که فشارها فزونی می گیرد پناه بردن به اوهام 
و خود شیفتگی است. مدیریت شرایط در کشور ما، 
مشکالت خاص خود را دارد و قرار نیست برای کسی 
الگو باشد یا با کسی قیاس شود. با فروتنی بپذیریم 
کمبودهای فراوانی داریم و البته بر توانایی های داخلی 
تکیه کنیم. زمانه همه گیری کووید-19 بیش تر از آن 
که دوره  تقابل و تکبر باشد دوره تعامل و فروتنی 
است. به جای برخوردهای حذفی، نیروهای تازه از 
جامعه مدنی را فراخوانی کنید، از ایده های جدید برای 
بازسازی ستاد کمک بگیرید و البته به استیصال اجازه 

ندهید بر شما حکم براند. 
هادی آفریده. مستندساز

مسعود احمدزاداصل. روان پزشک
مهرداد احمدی شیخانی. گرافیست

نعمت احمدی. وکیل دادگستری
فرزاد ادیبی. گرافیست
مجید برزگر. کارگردان

بابک برزویه. عکاس و کارگردان
هوشنگ پوربابایی. وکیل دادگستری

امیر حسین جاللی ندوشن. روان پزشک
ولی خلیلی. روزنامه نگار

علی دهباشی. مدیر مجله بخارا
نفیسه رسولی محالتی. کنشگر مدنی

مجید صادقی. روان پزشک 
ناصر صفاریان. مستندساز

مجید صیادی. فعال فرهنگی
محمد عاقبتی. کارگردان تاتر

عباس عبدی. روزنامه نگار
مهرداد عربستانی. انسان شناس

فریدون عموزاده خلیلی. روزنامه نگار
بهرام کلهرنیا. گرافیست

پایه  علوم  گروه  اردکانی. عضو  زاده  متولی  علی 
فرهنگستان علوم

فریدون مجلسی. محقق و مترجم
مازیار مرادی الکه. متخصص پزشکی اجتماعی

مجید مظفری. بازیگر
پدرام موسوی کنشگر مدنی

آرش نصر اصفهانی. جامعه شناس
علیرضا نوروزی. روان پزشک

کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار
علی ورامینی. سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات«

ایسنا

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر 
لزوم خرید ماسک از داروخانه ها گفت: »اغلب 
ماسک هایی که در کنار پیاده روها یا در مراکزی 
جز داروخانه به فروش می رسند یا تقلبی بوده و 

یا استانداردهای الزم را ندارند.« 
به گزارش سپید، علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره احتمال بازیافتی بودن ماسک هایی که در مراکز 
غیرمجاز و یا از سوی دستفروشان عرضه می شوند، 
گفت: »توزیع ماسک در داروخانه ها و  نظارت بر 
تامین و توزیع ماسک در کشور به درستی انجام 
نمی شود. ما با یک تناقض مواجهیم. به عنوان مثال 
تولید ماسک در ایران قبل از کرونا 300 تا ۴00 
هزار مورد در روز بود، اما بعد از کرونا اکنون به 7 
میلیون در روز رسیده است. طبیعی است که مصرف 
مردم افزایش یافته، اما چرا این ماسک ها از سوی 
داروخانه ها توزیع نمی شوند؟. این موضوع مهمی 
است.« وی افزود: »باید بدانیم که چرا ماسک در 
اختیار داروخانه ها قرار نمی گیرد، اما می بینیم که 
ابزارفروشی ها، سوپر مارکت ها و... ماسک فروشی 
می کنند.« فاطمی با بیان اینکه از طرفی به درستی 
تاکید می شود که فقط از داروخانه ها ماسک بخرید، 
ادامه داد: »چراکه داروخانه ها فقط می توانند از جایی 
ماسک بخرند که فاکتور رسمی داشته باشد و شرکت 
پخش مجاز و مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد. 

حتی اگر جایی توزیع کننده ای باشد که فاکتور ارائه 
دهد، اما این فاکتور از یک شرکت دارای مجوز نباشد، 
عمال این خرید انجام نمی شود. تقریبا می توان گفت 
که همه کاالها را می توان با اطمینان از داروخانه 
خریداری کرد اعم از ماسک، مکمل های غذایی، 

آرایشی و بهداشتی و...« 
وی با بیان اینکه متاسفانه توزیع ماسک به خوبی در 
همه داروخانه ها انجام نمی شود، اظهار کرد: »اکنون 
مردم به دلیل تشدید کرونا به میزان بسیار زیادی به 
داروخانه ها مراجعه می کنند، اما اکنون مدت هاست 
که ماسک در داروخانه ها توزیع نشده است. البته 
در تهران به نسبت برخی شهرستان ها وضعیت 
بهتر است. هر چند که در تهران هم برخی از 
داروخانه ها کمبود دارند؛ چراکه نیازشان بیش از 

توزیعی است که انجام می شود.« فاطمی تاکید کرد: 
»حال در همین تهران می بینیم که ماسک هایی کنار 
پیاده روها، دست فروشی ها و... به فروش می رسد، اما 
ماسک هایی که در این مکان ها به فروش می رسند، 
اغلب تقلبی هستند. باید توجه کرد که ماسک باید 
سه الیه باشد و الیه مرکزی آن که اصل کار است، از 
ملت بلون و از پلیمر خاصی باشد که نقش فیلتر را ایفا 
می کند. در عین حال ماسک ها باید در شرایط کامال 
بهداشتی بسته بندی و استریل شده باشند. این موارد از 
ظاهر ماسک اصال مشخص نمی شود. احتمال اینکه 
ماسک های استفاده شده ای که مردم کنار خیابان ها 
رها می کنند، جمع آوری شده و مجددا تمیز شده 
و به صورت غیر رسمی به فروش برسد، وجود 
دارد. در عین حال کانال های تلگرامی بسیار زیادی 
به وفور وجود دارند که بدون محدودیت ماسک 
را با قیمت های باال می فروشند و ماسکی که باید 
1۶00 تا 1700 تومان فروخته شود و با قیمت های 
2۵00 تومانی می فروشند. وقتی به برخی از آن ها 
مراجعه می کنیم می بینیم که از ماسک های صنعتی 
و کارخانه ای هستند. یعنی ماسک ها به طریقی از 

شبکه رسمی خارج شده  و وارد بازار شده اند.« 
وی افزود: »در عین حال باید توجه کرد که ماسک 
بیش از چهار تا پنج ساعت به طور مداوم نباید استفاده 
شود. زیرا منافذ الیه پلیمری ماسک اندازه مشخصی 

دارند که جلوی ورود ویروس را می گیرند. وقتی 
رطوبت تنفس خیلی زیاد شود، ماسک خاصیتش 
را از دست می دهد. حال وقتی این ماسک را شسته، 
اتو کنند و مجددا استفاده کنند، الیه پلیمری یا 
ملت بلون فوق العاده حساس است و منافذ از هم 
باز شده و به راحتی ذرات و از جمله ویروس ها 
از آن عبور می کند. از طرفی مردم خیال شان راحت 
است که ماسک دارند و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نمی کنند و این موضوع می تواند منجر به 

انتقال بیماری شود.«
فاطمی گفت: »البته فقط هم مشکل استفاده مجدد 
از ماسک ها و یا بازیافت آن ها نیست، بلکه گاهی 
تهیه  داروخانه  جز  مراکزی  از  که  ماسک هایی 
می شوند، ممکن است اصال استاندارد نباشند. به 
طوری که در ظاهر شبیه به ماسک های سه الیه باشند، 
اما کارایی ماسک سه الیه را نداشته باشد.« وی با بیان 
اینکه ماسک باید به درستی در داروخانه های سراسر 
کشور توزیع شود، گفت: »بنابراین اگر شبکه توزیع 
به درستی کار کند، مردم می توانند به داروخانه ها 
مراجعه کرده و ماسک مورد نیازشان را تامین کنند. 
البته بخشی از ماسک ها هم باید در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی توزیع شود. بنابراین اوال مردم باید 
ماسک را از داروخانه ها تهیه کنند، دوما نظارت بر 

شبکه توزیع، باید به درستی انجام شود.«

معضل ماسک های تقلبی و غیر استاندارد

خبـر
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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

اعالم سریع نتیجه آزمایش مبتالیان، انتقال کرونا را ۸۰ درصد کاهش می دهد 
نتایج یک مطالعه نشان می دهد، اعالم سریع نتایج 
آزمایش مبتالیان به کرونا و ردیابی افرادی که با آنها 
در تماس بوده اند، پیشگیری از اشاعه کووید-۱۹ را 

تا ۸۰ درصد بهبود می بخشد.   
به گزارش سپید، محققان هلندی در این مطالعه 
با تجزیه و تحلیل یک الگو، اظهار داشتند با ارائه 
نتایج آزمایش طی یک روز و ردیابی ۸۰ درصد 
از افرادی که با بیماران کرونایی در تماس بوده اند، 
می توان انتقال این ویروس را تا ۸۰ درصد به ازای 

هر بیمار مبتال به کووید-۱۹ کاهش داد.  
ردیابی مخاطب یک رویکرد بهداشت عمومی است 
که برای مهار گسترش بیماری های عفونی استفاده 
می شود. در این روش تالش می شود افرادی را 
که ممکن است در معرض تماس با یک فرد آلوده 
بوده اند، ردیابی و قرنطینه کرد تا از شیوع بیشتر 

بیماری جلوگیری شود. 
محققان دانشگاه »اوترخت« در هلند در بیانیه ای 
اعالم کردند که در الگوی ساختگی آنها به حداقل 
رساندن تأخیر در انجام آزمایش بیشترین تأثیر را 
در کاهش انتقال ویروس دارد؛ بنابراین آزمایش 
زیرساخت ها، مهم ترین عامل برای موفقیت سیستم 

ردیابی مخاطب است.  
ردیابی مخاطب توسط سازمان بهداشت جهانی، 
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا و سایر 

نهادها به عنوان راهکار خروج بالقوه از تدابیر قرنطینه 
COVID -19، مورد حمایت قرار گرفته است. ردیابی 
متعارف مخاطب مستلزم تماس با افراد آلوده و 
پرسش از آنها در مورد نام بردن تمام افرادی است 
که معموال ۱۴ روز قبل از بروز عالئم کووید-۱۹، 
با آنها در تماس بوده اند. از سوی دیگر چند کشور 
از جمله چین و آلمان اپ هایی را برای تلفن همراه 

معرفی کرده اند که با استفاده از فناوری به این رویه 
سرعت می بخشد. این اپ ها با استفاده از داده های 
تلفن همراه، افرادی را که در تماس نزدیک با یک 

فرد آلوده بوده اند، آگاه می سازند. 
محققان در این مطالعه، الگویی بر اساس دو فرض 
ایجاد کردند اول اینکه تقریبا ۴۰ درصد از انتقال 
ویروس قبل از بروز عالئم عفونت در بیمار صورت 

می گیرد و فرض دوم اینکه در صورت عدم وجود 
راهکارهایی برای کاهش ویروس، هر فرد آلوده، 
ویروس را به طور متوسط به 2.5نفر منتقل می کند. 
به گفته محققان، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
به تنهایی - که به طور بالقوه تماس نزدیک با 
افراد آلوده را ۴۰درصد و تماس های هر از گاهی 
را  ۷۰درصد کم می کند - میزان انتقال را به طور 
متوسط به ۱.2 نفر کاهش می دهد. آنها افزودند، با 
این وجود این الگو پیش بینی می کنند که ردیابی 
موثر مخاطب می تواند شمار افرادی را که با فرد 
آلوده به کووید-۱۹ در تماس بوده اند، کاهش 
داده و انتقال این ویروس را از متوسط ۱.2 نفر 
به ۰.۸ نفر برساند.  به گفته محققان هلندی، برای 
باید حداقل ۸۰درصد  این هدف،  به  دستیابی 
افرادی که واجد شرایط هستند، آزمایش شوند، 
از شروع  بعد  آزمایش  انجام  تاخیری در  هیچ 
عالئم ایجاد نشود و حداقل ۸۰درصد از تماس ها 
باید در همان روزی مشخص شوند که نتیجه 

آزمایش دریافت می شود. 
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس آنها ادامه دادند، 
اگر آزمایش دو روز به تأخیر بیافتد، نگه داشتن میزان 
انتقال به زیر یک نفر، نیاز به ردیابی مخاطبین در 
طی یک روز دارد و حداقل ۸۰ درصد مخاطبین 

باید شناسایی شوند.ایرنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح جمعه )2۷ 
این  قربانیان  تعداد  و  نزدیک شد  نفر  میلیون  مرز ۱۴  به  تیر( 

ویروس نیز به بیش از 5۹2 هزار نفر رسید. 
در حال حاضر آمریکا با بیش از سه میلیون و ۶۹5 هزار مبتال، 
از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای 

برزیل، هند و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. 
مبتالیان کووید-۱۹  تعداد  نظر  از  نیز  ایران  به گزارش سپید، 

هم اکنون در رده یازدهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱5 کشور اول جهان از نظر تعداد 
مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را 

مشاهده می کنید.

آمار کرونا در جهان تا ۲۷ تیر

رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داد کشورهایی که عجوالنه قرنطینه را 
کنار گذاشتند اکنون شاهد بازگشت 
مجدد شیوع ویروس هستند و علتش 
نیز آن است که از شیوه های درست 

برای کاهش خطر استفاده نکردند. 
به گزارش سپید، چندی پیش سازمان 
جهانی بهداشت هشدار داد با توجه 
به اشتباهاتی که بسیاری از کشورها 

در مسیر مقابله با همه گیری کرونا مرتکب می شوند در آینده 
نزدیک امکان بازگشت به شرایط عادی وجود ندارد. سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کرد در صورتی که مردم مواردی نظیر 
فاصله فیزیکی، شستن دست ها و استفاده از ماسک را رعایت 
نکنند، وضعیت شیوع کرونا همچنان بدتر خواهد شد. تدروس 
آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داد کشورهایی 
که عجوالنه قرنطینه را کنار گذاشتند اکنون شاهد بازگشت مجدد 
شیوع ویروس هستند و علتش نیز آن است که از شیوه های 

درست برای کاهش خطر استفاده نکردند. 
آدهانوم در نشست خبری مجازی این سازمان گفت: »صادقانه 
بگویم؛ در آینده نزدیک به شرایط »عادی گذشته« باز نخواهیم 
گشت. بسیاری از کشورها وارد یک مسیر اشتباه شدند. این 
ویروس همچنان دشمن شماره یک بشر به شمار می رود اما 
اقدامات بسیاری از دولت ها و مردم جهان بر خالف این واقعیت 
است.« وی گفت که پیام های گیج کننده رهبران بسیاری از کشورها 

باعث کاهش اطمینان مردم به آنان شده 
و اگر دولت ها یک راهبرد جامع را 
برای جلوگیری از شیوع ویروس در 
پیش نگیرند و اگر مردم از اصول اولیه 
بهداشتی پیروی نکنند این همه گیری 
تنها به یک پیش خواهد رفت و وضعیت 
همچنان بدتر و بدتر و بدتر خواهد 
شد. از ماه دسامبر سال 2۰۱۹ و آغاز 
شیوع کووید-۱۹ در چین، تا کنون 
بیش از ۱3 میلیون و ۶۹۰ هزار و 2۱۹ نفر در سراسر جهان به 
ویروس کرونای جدید مبتال شده اند که از آن میان 5۸۶ هزار 

و ۷۷۶ نفر جان خود را از دست داده اند. 
به گفته آدهانوم با وجود آنکه آمار مرگ و میر ناشی از کرونا 
نسبتاً ثابت است اما بسیاری از موارد دیگر هست که باید مورد 
توجه قرار بگیرد. وی گفت: »در حال حاضر کشورهای جهان با 
۴ وضعیت کلی روبه رو هستند به این ترتیب که برخی از کشورها 
با هوشیاری توانستند از شیوع گسترده بیماری جلوگیری کنند. 
یک گروه دیگر توانسته اند شیوع گسترده کرونا را کنترل کنند. 
گروه بعدی، کشورهای هستند که محدودیت ها را کنار گذاشتند 
و اکنون بار دیگر مجبور به بازگرداندن آن شده اند و در آخر 
نیز کشورهایی هستند که شاهد شیوع شدید بیماری هستند.«

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو 
بین المللی چین، به گفته رئیس سازمان جهانی بهداشت در 

حال حاضر مرکز اصلی شیوع بیماری هنوز هم آمریکا است.

سازمان جهانی بهداشت: 
 کشورهایی که عجوالنه قرنطینه را کنار گذاشتند 

شاهد بازگشت مجدد کرونا هستند 

خبـر
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سپید: بحث ما از اینجا آغاز شد که چه بپسندیم و 
چه نپسندیم، قسمت قابل توجهی از پرداخت ها در 
نظام سالمت، هم در بخش دولتی و هم دربخش 
خصوصی مبتنی بر نظام کارانه است و پایه و 
اساس محاسبه کارانه ها هم »تعرفه های خدمات 
تشخیصی و درمانی« است. اما تعیین مقادیری که 
در بضاعت دولت و بیمه های دولتی باشد و ضمنًا 
بخش خصوصی را هم راضی کند، همه ساله منشأ 
اختالفات شدید شده و به نظر می رسد این مشاجرات 
تمام شدنی هم نیستند. دربخش قبلی مصاحبه هم از 
لزوم انجام تغییرات در نظام پرداخت بحث شد و تاکید 
فرمودید که در خیلی از موارد، نظام کارانه، بی مورد 
بکارگرفته شده و این بکارگیری در بسیاری موارد، 
بیش ازآنکه عامل توسعه خدمات هزینه -اثربخش 
افزونی  موجب  تاریخی  به صورت  بوده  باشد، 
تقاضاهای القائی و ارائه محصوالت غیرالزم شده 
است. همچنین اضافه کردید که درنهایت این پدیده 
می تواند منجر به کاهش  کارایی نظام سالمت شود 
و لذا نتیجه  گرفتید که گاهی الزم است به جای 
انجام اصالحات در میزان تعرفه ها، به سمت تحول 
در نظام پرداخت و جایگزین کردن شش روش 
پرداخت دیگر به جای کارانه پیش برویم. حاال در 
این قسمت بحث لطفا بفرمایید اینگونه جایگزینی ها 
را برای کدام قسمت از بخش درمان بیشتر قابل 
تجویز و قابل انجام می دانید؟ قسمت دولتی یا 
قسمت خصوصی بخش درمان؟ البته با آنکه در 
بخش قبلی تا حدودی پاسخ به این پرسش هم داده 
شد، ولی خواستم مجدد آن را از جنابعالی بپرسم 
چون خیلی ها در بخش خصوصی به جایگزینی نظام 
پرداخت کارانه با هرنظامی، معترضند و راه حل را 
در افزایش و واقعی ساختن تعرفه ها می دانند. این 
گروه می گویند نه ضرورتی به اینگونه جایگزینی ها 
وجود دارد و نه امکان انجام آن هست. اما این را 
هم می گویند که اگر ضرورت قضیه معلوم شود 
و راه حل مناسب برای جایگزین کردن روش های 
پرداخت دیگر به جای کارانه وجود داشته باشد، 

حتما از آنها استقبال خواهد شد.

فیاض بخش: پیشتر در این مصاحبه درباره ضرورت 
مداخله دولت به تفصیل بحث کردم ولی به صورت 
خالصه تکرار می کنم که در بازار برای بسیاری از 
محصوالت سالمت،  چه از جنس کاال و چه از جنس 
خدمات، خصوصیاتی وجود دارد که مداخله دولت ها را 
ضروری می کند. یعنی الزم نیست که دولت در طرف 
خرید یا طرف فروش یک دادوستد باشد تا مداخله 
آن مجاز بشود. بلکه دولت به دلیل آنکه مدعی العموم 
است و نسبت به منافع مردم مسئولیت دارد، مجبور به 
مداخله است. اگر مداخله نکند، درنهایت هزینه های 
بیشتری باید از جیب دولت پرداخت شود و جیب 

دولت یعنی بیت المال یا درآمدهای مالیاتی و نفتی 
که درواقع همگی متعلق به همان مردم هستند. لذا 
استدالل های گروه های خصوصی معترض حتی وقتی 
که مستقیماً پیمانکار یا حقوق بگیر دولت نباشند  هم 
نمی تواند برای دولت ها مسموع باشد. یعنی به دلیل 
ناکامل بودن بعضی بازارهای سالمت نمی توانند بگویند 
چون ما طرف دولت نیستیم، پس به هرگونه و هرمقدار 
که مورد توافق باشد و رضایت ما به عنوان پیمانکار و 
مردم به عنوان کارفرما را جلب کند، باید بتوانیم حق 
الزحمه  مان را مثاًل در قالب کارانه از بیمه های خصوصی 
یا از مردم و بر اساس تعرفه هایی که خودمان با هم 
توافق می کنیم، دریافت کنیم. دولت های بالغ و پخته 
دنیا، حتی در مواردی که مستقیما خودشان طرف 
نیستند، یعنی نه به عنوان کارفرما و نه بعنوان پیمانکار، 

باز خواسته هایش را بر مردمشان تحمیل می کنند. اگر 
تحمیل نکنند و بگذارند که بیمارانی که خواستار حضور 
آزادانه در همه بازارهای سالمت هستند، بتوانند به هر 
روشی که خودشان ترجیح می دهند و به هر مقدار که 
تمایل دارند، پرداخت داشته باشند، مشکالت جدیدی 
ایجاد خواهند شد و اینها از مشکالت موجود یعنی 
مثال از مشکل بزرگ موجود در عدم امکان رسیدن 
به یک توافق مورد قبول و رضایت درباره تعرفه ها، 
بسیار بزرگتر خواهند شد . توضیح در باره جزئیات 
مشکالت ایجاد شده برای دولت ها در صورت عدم 
دخالت آنها در بازار از حوصله این مصاحبه خارج 
است،  ولی شما اجماالً بپذیرید که دالیل منطقی، 
مهم و قابل قبولی برای مداخله دولت ها وجود دارد 
و اینگونه مداخالت و محدود کردن اختیارات بخش 

خصوصی و مردم، فقط مختص بازار سالمت در کشور 
ایران و یا خاص بازار در کشورها غیرپیشرفته نیست.

اما در پاسخ به بخش دوم پرسش شما در ابتدا باید 
عرض کنم که تفاوت های زیادی وجود دارد میان بخش 
خصوصی که در کشور ما فعال است و بخش های 
خصوصی که در بعضی کشورهای پیشرفته دنیا فعالیت 
می کنند. برای نمونه مدیران سالمت در ایران اجازه 
توسعه و شکل گیری به بعضی ساختارهای جدید برای 
سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی نداده اند. حاال 
فرقی هم نمی کند که مدیران عمداً مانع تنوع بخشی 
به روش های فعالیت بخش خصوصی شده باشند یا 
اینکه این عدم اجازه آنها بیشتر به دلیل عدم آگاهی 
آنها از امکان ایجاد ساختارها متنوع بوده  باشد. برای 
آنکه منظورم را بهتر جا بیندازم، به مثال های خاص 

اشاره می کنم. 
از سال ها قبل در آمریکا و انگلستان برای پرداخت به 
بخش خصوصی در قالب پزشک خانواده، از مخلوطی 
از روش های پرداخت حقوق ثابت،  حق الزحمه ساعتی 
و سرانه به جای کارانه بهره گیری می شود. همانطور که 
در بخش اول مصاحبه به تفصیل بیان شد، این بهره گیری 
به دنبال انجام اصالحات در سال های نخستین دهه 
۱۳۷۰ شروع شد و دولت انگلیس برای اجرای این 
اصالحات از نظرات مشاورین آمریکایی هم بهره 
گرفت. در ابتدا بودجه های اختصاص داده شده بر 
مبنای نظام های پرداخت سرانه و حقوق، برای پوشش 

سه ردیف اصلی هزینه ای ذیل بود: 
1. هزینه های نسخ دارویی و داروهایی که در سطح اول 
نظام ارجاع تجویز، خریداری و مصرف شده بودند. 
2. هزینه های خدمات بهداشتی درمانی اولیه که 
در داخل مطب های پزشکان خانواده قابل ارائه و 

مصرف بودند. 
3. هزینه های ارجاعات غیراورژانس توسط و به 

تشخیص پزشکان عمومی. 
ارجاعات مورد اشاره در ردیف سوم می بایست برای 
دریافت خدماتی صورت می گرفت که در داخل 
مطب های پزشکان عمومی قابل ارائه نبودند. مقرر 
شده بود که در حدود بودجه، این ارجاعات ترجیجا 
به بیمارستان های دولتی انجام شوند و اگر در هیچ یک 
از بیمارستان های عمومی و تخصصی و دیگر مراکز 
فوق تخصصی پزشکی خدمت الکتیو مورد نظر قابل 
ارائه نبودند، در مرحله بعد می بایست خرید خدمات 
مورد نظر از مراکز خصوصی صورت می گرفت. انجام 
ارجاعات و خرید خدمات در هرصورت توسط 
پزشکان عمومی به نمایندگی از بیماران می بایست 
انجام می شد. به عبارت دیگر، امکان پرداخت از این 
بودجه برای پوشش هزینه خدمات درمواردی که 
بیماران خودسرانه به بیمارستان ها مراجعه کرده بودند، 

وجود نداشت. 
ادامه در صفحه 8 

در صورت عدم اصالح تعرفه ها 
بخش خصوصی چگونه به میدان خواهد آمد؟
قسمت پنجم از گفت وگوی تفصیلی خبرنگار سپید با احمد فیاض بخش دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

تهران و استاد سیاستگذاری سالمت و اقتصاد دارو و درمان

در بازار برای بسیاری از محصوالت سالمت،  چه از جنس کاال و چه از جنس 
خدمات، خصوصیاتی وجود دارد که مداخله دولت ها را ضروری می کند. یعنی الزم 
نیست که دولت در طرف خرید یا طرف فروش یک دادوستد باشد تا مداخله آن 
مجاز بشود. بلکه دولت به دلیل آنکه مدعی العموم است و نسبت به منافع مردم 
مسئولیت دارد، مجبور به مداخله است. اگر مداخله نکند، درنهایت هزینه های 

بیشتری باید از جیب دولت پرداخت شود و جیب دولت یعنی بیت المال یا 
درآمدهای مالیاتی و نفتی که درواقع همگی متعلق به همان مردم هستند
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 ادامه از صفحه 7 
این اصالحات، یعنی محدود و معلوم کردن بودجه 
هر پزشک خانواده در نظام سالمت انگلستان، به دلیل 
آنکه این پزشکان را هم مثل مدیران نسبت به قیمت 
تمام شده خدمات )Cost-Sensitive( حساس نمود، در 
نهایت منجر به چند نتیجه مطلوب دولت شد.  ازجمله:
 )Effectiveness( اثربخشی  بهبود شاخص های   •
و کارآیی )Efficiency( درنظام سالمت: از بسیاری 
هزینه های ناشی از تقاضاهای القائی در سطح دوم 

نظام ارجاع پیشگیری شد. 
نظام  در   )Equity( عدالت  شاخص های  بهبود   •
سالمت: پیشگیری از مصرف بودجه بیش از حدود 
 )Overspending( ابالغ شده در نظام پرداخت سرانه
برای مجموعه بیماران یک مطب. با توجه به آنکه 
بودجه دولتی برای کل نظام سالمت در تمام کشورها 
محدود و معلوم است، مصرف بیشتر در هر قلمروی 
جغرافیایی منجر به کاسته شدن غیرضروری از مصرف 
بودجه )Underspending( در قلمرویی دیگر، مثال برای 

بیماران در مطبی دیگر، خواهد شد.
پیش از این اصالحات، برای عدم وقوع بسیاری 
از ارجاعات غیرموجه توسط پزشکان عمومی به 
بیمارستان ها و در نتیجه جلوگیری از بسیاری اقدامات 
بیمارستانی الکتیو )غیر فوریتی( که در انگلستان انجام 
می شدند، مدیران تمام تالش خودشان را می کردند، 
ولی موفقیت چندانی برای کاستن از هزینه خدمات 
پزشکی غیر-هزینه اثربخش نداشتند. اما وظیفه مند 
انجام  از  پس  عمومی  پزشکان  هوشمندانه  کردن 
اصالحات و دادن امکان به آنان در مشارکت کردن 
با مدیران در امور صندوقداری، منجر به ایجاد احساس 
مالکیت و احساس مثبت در پزشکان انگلیسی و لذا 
توفیقات بیشتر دولت در حفظ بودجه در حدود مصوب 
شده و در مجموع شیرینی گسترش عدالت در نظام 
سالمت برای همه شهروندان در همه  جای کشور 
قابل چشیدن و قابل لمس تر شد. پس از آن مدیران 
بهتر  توانستند مانع مصرف ناعادالنه بودجه اضافه برای 
مجموعه بیماران یک مطب و درنتیجه مانع مصرف 
ناعادالنه کمتر بودجه برای بیماران مطب های دیگر 
 Fund-Holding( شوند. پزشکان عمومی صندوقدار
GP( عنوان انتخاب شده برای گروهی از پزشکان 
خانواده بود که در ابتدا پذیرفتند و به صورت داوطلبانه 
وارد این طرح بشوند. پیش از اجرای این نوع خاص 
از طرح تحول سالمت در انگلستان، مدت ها بود که 
قالب هایی شبیه آن، برای پرداخت به پزشکان خانواده 

در کشور آمریکا پذیرفته شده بود. 
ما در ایران کمتر به بخش خصوصی امکان انتخاب و 
ورود به ساختارهای مشابه و تجربه اینگونه روش های 
پرداخت را داده ایم. ممکن است گفته شود که در دو 
استان ایران، یعنی فارس و مازندران، طرح پزشک 
خانواده به صورت مقدماتی و پایلوت اجرا شد و 
موفق نبود! حاال کاری نداریم که آیا موفق بود یا نبود 
و فعاًل کاری هم نداریم که منظور اینگونه منتقدین 
کم اطالع از عدم موفقیت در این دو اجرای پایلوت 
چه  چیزهایی می تواند باشد؟ االن بحث ما این است 
که آیا به جز از طریق نظام کارانه ما می توانیم بخش 
خصوصی را به صورت جدی و جذاب در کشور 
بکار گرفته و به  سودآوری برسانیم؟ چرا در بعضی 
کشورها مانند ایران و آمریکا با تاکید بیشتر از نظام 
کارانه برای حفظ موجودیت بخش خصوصی بهره 
می گیرند و در انگلستان در قالب نظام های پرداخت 
دولتی  مدیران  انگلیس  در  سرانه و حقوق؟ چرا 
توانستند از مشارکت سازنده  پزشکان خانواده در 
راستای نزدیک شدن به اهداف حاکمیت در حوزه های 

عدالت، اثربخشی و کارایی استفاده کنند و در بعضی 
کشورها این اهداف کمتر محقق شده اند؟ این در 
حالی است که در هر دو کشور آمریکا و انگلیس، 
پیمانکار  به صورت یک  پزشکان خانواده همیشه 
خصوصی با دولت به عنوان کارفرما قرارداد بسته و 

تداوم حیات داده اند. 
در پاسخ باید عرض کنم که در حین استخدام پزشکان 
عمومی برای اجرای برنامه پزشک خانواده درکشور ما و 
تا حدودی در استخدام برخی از انواع پزشکان خانواده 
در آمریکا، عوامل موفقیت ذیل همیشه غایب بوده اند:
• آگاه کردن پزشکان در سطح اول و دوم نظام ارجاع 
از هزینه تمام شده محصوالت تندرستی، به خصوص 
هزینه تمام شده کاال و خدماتی که در بیمارستان ها 

کاربرد دارند.  
• حساس کردن پزشکان در سطح اول نظام ارجاع 
نسبت به توابع مالی تصمیمات بالینی شان، یعنی حساس 
کردن به اینکه اگر ارجاع را بی مورد کم یا زیاد انجام 
دهند، این برروی بودجه مطبشان اثر مستقیم خواهد 
گذاشت  و اینکه به دلیل وجود نظام نظارتی مؤثر، 
تصمیمات نادرست در ارجاعات حتی در مقادیر 

ناچیز سرپوشیده باقی نخواهند ماند.
• توانمند کردن پزشکان )آگاه و حساس شده نسبت 
به رفتارهای غیرعادالنه( در اینکه بتوانند در داخل 
قلمرو جغرافیایی خاصی در کشور اثرگذار باشند. این 
قلمرو شامل تمام سکونت گاه هایی است که مراجعین 
ثبت نام کننده به هر مطب پزشکی در انگلستان در 

آن زندگی می کنند.
به نظرم این آگاه نکردن و حساس نکردن پزشکان 
خانواده نسبت به توابع مالی تصمیماتشان و  توانمند 
نکردن آنها در سطح اول نظام ارجاع نسبت به اصالح 
خطاهای خودشان و دیگر پزشکان در سطوح اول و 
باالتر نظام ارجاع، سبب کم توفیقی طرح های پایلوت 

اجرا شده در کشور ما شد. یعنی ما می توانستیم بخش 
خصوصی ارائه کننده خدمات هزینه-اثربخش را در 
راستای اهدف سالمت محور کشور به سود باال و 

شرافتمندانه و در نیتجه رضایتمندی کامل برسانیم:
• اگر از دو نظام پرداخت حقوق و سرانه استفاده 

علمی و مؤثرثر می کردیم.
• اگر به دلیل ایجاد تقاضای القائی و مخرب در بعضی 
سطوح خدمتی نظام پرداخت کارانه بر اساس تعرفه ها 

را حذف می کردیم. 
• اگر مبالغ عظیم صرفه جویی شده به دلیل حذف 
تقاضاهای القائی را برای امور مفید مثل ایجاد نظام های 
نظارتی قوی و سازنده، آموزش پزشکان عمومی 
و  مالی  مدیریت  در  قابلیت ها  فراگیری  داوطلب 
حسابداری، اجرایی شدن این دانش های جدید در 
امور مالی و ایجاد تغییرات در رفتارهای بالینی مغایر 

عدالت در گروه پزشکی به کار می گرفتیم.
• اگر محدوده های تعیین شده برای سه ردیف هزینه  ای 
مورد اشاره در فوق جدی تر گرفته شده، و عبورها از 

این حدود، درمیان عوامل اصلی جریمه های مدیریتی 
قرار می گرفتند.

• اگر حفظ حدود بودجه ای توسط بخش خصوصی 
موجب تشویق های مالی در میزان قابل توجه برای 
پزشکان خانواده صندوقدار و بیماران در مطب های 

اینگونه اطبا می شدند. 
• اگر تفویض اختیارات مالی به پزشکان خانواده 
جدی تر انجام می شد تا آنها می توانستند به صورت 
خریداران واقعی، راهبردی و عمده از بیمارستان ها در 
سطح دوم و سوم نظام ارجاع خرید کرده و درعین 

حال فراتر یا فروتر از میزان بودجه هزینه نکنند.
اینها همگی در عین حال که می توانند باعث رشد 
بخش خصوصی شوند، عامل توفیقات بیشتر دولت 
در اجرای اصالحات در نظام سالمت و رسیدن به 
اهداف تندرستی برای شهروندان نیز هستند. لذا دولت 
باید هرچه زودتر در انجام یکی از تکلیف قانونی 

اصلی اش،  یعنی پیاده سازی برنامه پزشک خانواده، 
به صورت جدی از بخش خصوصی بهره گرفته و  به 
رشد و توسعه آن کمک کند. این یعنی کمک به بخش 
خصوصی بدون اینکه نیاز به گسترش حدود و آثار 
مخرب مالی نظام کارانه ای و تعرفه ای شود. اجرای 
موفق صندوقداری توسط پزشکان خانواده خصوصی 
در انگلستان به نیکویی موهوم بودن فرضیات برخی 
درباره نظام کارانه را نشان می دهد و موهوم بودن 
اینکه در خارج از این روش پرداخت نمی توان در 
بازار از بازیگران بخش خصوصی بهره گرفته و آنها را 
به درآمدهای مناسب در مقابل ارائه خدمات پزشکی 

هزینه -اثربخش رساند. 
این درحالیست که دردنیا و حتی در کشور آمریکا 
نظام سالمتش  مدیریت  به  که  نقدهایی  علی رغم 
متنوعی  مخلوط   از  بهره گیری  سابقه  است،  وارد 
از روش های گوناگون پرداخت وجود دارد و لذا 
مثال برای بخش خصوصی عجیب نیست که از آن 
خواسته شود که انتظار دریافت حق الزحمه براساس 
مخلوطی از روش های پرداخت حقوق و سرانه را 
داشته باشد. مثال در آمریکا الگوهای مختلفی برای 
ورود بخش خصوصی به حوزه درمان ابداع شده 
است. سازمان های خصوصی که مجازند از این الگوها 
در ورود به بخش خصوصی نظام سالمت استفاده 
این گونه عناوین اختصاری شناخته  با   کنند، نوعاً 
می شوند: HMOs، PPOs یا EPOs. این سازمان ها 
از بعضی جهات به نهادهای مالی شبیه هستند و از 
دیگر جهات به نهادهای ارائه کننده خدمات بهداشتی 
یا درمانی؛ یعنی هم به بیمه های خصوصی و هم به 

بیمارستان های خصوصی. گاهی به مجموعه این گروه 
از بنگاه های خصوصی »سازمانهای حفظ سالمت« 
نیز می گویند. فرض برآن است که در این بنگاه ها، 
نسبت به بیمه های خصوصی، انگیزه های بیشتری 
برای پیشگیری از افزایش هزینه ها وجود دارد. این 
درحالیست که در کشورهایی مثل ایران،  برای سرمایه 
گذاری خصوصی در بخش سالمت گزینه ها محدودتر 
است، و معموال افراد یا در قالب بیمه خصوصی یا 
در قالب تأسیس مراکز ارائه کننده خدمات ورود 
کرده و به کسب سود در چهارچوب بنگاه هایی مثل 
بیمارستان ها، کلینک ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه های 
تشخیص طبی و آسیب شناسی پزشکی و مراکز 
تشخیصی و تصویربرداری پزشکی و ... می پردازند.

در آمریکا مالکیت »سازمان های حفظ سالمت« کامال 
خصوصی است ولی پول توسط این سازمان ها به 
ارائه کنندگان خصوصی یا دولتی خدمات بر اساس 
روش فی فورسرویس پرداخت نمی شود. درآمد این 
سازمان ها به روش های بیمه ای تأمین می شود، یعنی 
مانند بیمه های خصوصی از هر فرد،  یا گروه یا یک 
کارفرما )به عنوان وکیل یک گروه کارمند و کارگر(، 
بسته به اینکه فردی که قرار است تحت پوشش قرار 
گیرد در چه گروه سنی و جنسی هست، براساس 
نظام سرانه مبالغی به صورت سالیانه دریافت می شود. 
گاهی این مبالغ سالیانه، اقساطی و گاهی یک جا به 
»سازمان های حفظ سالمت« پرداخت می شوند. پس 
از عقد قرارداد، این سازمان های شبه بیمه خصوصی، 
نه فقط برای پوشش دادن هزینه های درمانی و کاستن 
 )Disease Prevention and Cure( از شدت بیماری ها
 Health( بلکه برای ارتقاء سالمتی یا حفظ الصحه
Promotion and Maintenance( در گروه هایی حاوی 
افراد مختلف از جهات اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی 
هم باید برنامه ریزی کنند. در گروهایی که هدف این 
سازمان ها هستند، مجموعه ای از خانواده ها و افراد 
مسن و جوان و کودک، و زن و مرد عضو هستند. 

به دلیل تفاوت های راهبردی در کسب درآمد نسبت به 
بیمه های خصوصی، اینها برای پائین نگهداشتن هزینه ها 
حساسیت های بیشتری دارند. بیمه های خصوصی اگر 
مواجه با افزایش هزینه های درمان در افراد تحت 
پوشش خود شوند، درسال های بعد آنها را با حق 
بیمه های سنگین تر جریمه می کنند ولی انگیزه چندانی 
برای کنترل هزینه ها از طریق کاهش بروز بیماری ها 
ندارند. اینها اما به جای اینکه صبرکنند تا مردم بیمار 
شوند  و بعد هزینه  بیماری های آنها را در قالب نظام 

کارانه به بیمارستان ها بدهند، سعی می کنند:
• سالمتی آنها را مدیریت و حفظ کنند، مثال با نظارت 
بر و حمایت مالی از انجام دوره ای واکسیناسیون ها، 
غربالگری ها و تست های قند خون و فشار خون و .... .
• در قالب نظارت های سختگیرانه و نظام ارجاع به 
حمایت مالی از انجام درمان ها فقط در حدود الزم 

برای افراد تحت پوشش بپردازند.
• در قالب ترکیب هایی از همه روش های پرداخت 
و بسیار فراتر از روش پرداخت کارانه، به پرداخت به 
بیمارستان ها بابت درمان های ارائه شده اقدام نمایند. 
• به دلیل اینکه اینها خریداران عمده هستند، در 
مقایسه با خریداران خرده پا یعنی تک تک مردم، از 
قدرت چانه زنی بسیار باالتری برای کاستن از هزینه ها 
برخوردار بوده و لذا ارائه کنندگان بیمارستانی را مجبور 
به رعایت بعضی اقدامات مدیریتی می نمایند، برای مثال 
بکارگیری پرونده های الکترونیکی سالمت،  ابزارهای 
رایانه ای پشتیبانی از تصمیم و دستورالعمل های  بالینی 

پیشگیری کننده از تقاضاهای القائی.
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دولت باید هرچه زودتر در انجام 
یکی از تکلیف قانونی اصلی اش،  یعنی 

پیاده سازی برنامه پزشک خانواده، 
به صورت جدی از بخش خصوصی 

بهره گرفته و  به رشد و توسعه 
آن کمک کند. این یعنی کمک به 

بخش خصوصی بدون اینکه نیاز به 
گسترش حدود و آثار مخرب مالی 

نظام کارانه ای و تعرفه ای شود

دولت های بالغ و پخته دنیا، حتی در 
مواردی که مستقیما خودشان طرف 

نیستند، یعنی نه به عنوان کارفرما و 
نه بعنوان پیمانکار، باز خواسته هایش 

را بر مردمشان تحمیل می کنند. 
اگر تحمیل نکنند و بگذارند که 

بیمارانی که خواستار حضور آزادانه 
در همه بازارهای سالمت هستند، 
بتوانند به هر روشی که خودشان 
ترجیح می دهند و به هر مقدار که 

تمایل دارند، پرداخت داشته باشند، 
مشکالت جدیدی ایجاد خواهند شد و 
اینها از مشکالت موجود یعنی مثال از 
مشکل بزرگ موجود در عدم امکان 

رسیدن به یک توافق مورد قبول 
و رضایت درباره تعرفه ها، بسیار 

بزرگتر خواهند شد 
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• در صورت لزوم، در قالب خرید بیمارستان و کنترل 
هزینه های خدمات درمانی در بیمارستان های تحت 

تملک به کاهش هزینه ها کمک نمایند.
برای مثال در مورد کاستن از خسارات سرطان ها، 
غربالگری های دوره ای انجام می دهند ولذا در بدو امر 
از احتمال ابتالء اشخاص به سرطان ها می کاهند، نه 
اینکه فقط بعد از بروز بیماری ها به فکر درمان بیفتند 
و هزینه ها باالتر برود. بنابراین بخش خصوصی حفظ 
سالمتی یک جمعیت هدفی را برعهده می گیرد و آنگاه 
به ازای هر یک نفر که تحت پوشش او قرار می گیرد، 
پولی را دریافت می کند که به این حق عضویت، »سرانه« 
گفته می شود. از مجموع مقدار این پول ها که در قالب 
یک صندوق واحد برای مصرف شدن طی یک  سال 
تجمیع شده اند، برای تمام خدمات بهداشتی و درمانی 

الزم جهت یک جمعیت مشخص هزینه می شود.
در این سازوکار، ممکن است در طی یک سال برای 
بعضی اعضاء هزینه کمی پرداخت شود، یعنی فقط 
مابقی  و  دوره ای  چک آپ  های  انجام  برای  هزینه 
سرانه پرداخت شده توسط آن عضو، به عنوان سود، 
برای شرکت باقی بماند. ولی درباره یک شخص 
دیگر، عالوه بر چک آپ های دوره ای، ممکن است 
هزینه های بسیار بزرگتری هم انجام شود. برای نمونه 
هزینه های جراحی ها و شیمی درمانی های گران قیمت. 
پرداخت های کم و زیاد مربوط به دوگروه کم هزینه و 
پر هزینه همدیگر را درطی یک سال خنثی می کنند و لذا 
در داخل دخل یک سازمان حفظ سالمتی، هزینه ها 
سر به سر می شوند و سود مناسبی هم برای بهره مندی و 
تقسیم بین سهامداران این بنگاه اقتصادی باقی می ماند.

سپید: نسخه شما برای کشور خود ما چیست؟ آیا 
شما برای بخش خصوصی هم نظر دارید؟

فیاض بخش: من در بخش های قبلی مصاحبه این بحث 
باز کردم و گفتم که اصال دولت نباید وارد چنین مباحثی 
شود که آیا تعرفه ها کم است یا زیاد است؟ این ورود، 
داخل شدن به زمین کسانی است که برایشان اولویت های 
دولت، اولویت نیست. اولویت بخش خصوصی، چه 
بیمارستان های خصوصی فعال در حوزه درمان و چه 
بخش خصوصی فعال در بقیه بازارها، »کسب سود« 
است. پزشکان بخش خصوصی در راستای اثبات 
گفته شان در مورد عدم امکان تحصیل سود با تعرفه های 
فعلی،  به حقایق درستی اشاره می کنند. باالخره این یک 
واقعیت است که تعرفه ای که برای بخش خصوصی 
تعیین شده است، اگر قرار بود براساس همین مدلی 
که من درموردش صحبت کردم، محاسبه شود)یعنی 
قیمت تمام شده همه خدماتی که بخش خصوصی 
ارائه می کند را محاسبه کرده و سود منصفانه را هم به 
آن اضافه کنند( نتیجه ای که به دست می آید، شاید از 
دوبرابر آن چیزی که االن محاسبه و ابالغ شده است 
هم بیشتر باشد. باز هم تاکید می کنم، اگر الگوی ما 
در این بازار بخواهد همان مدل بازار کامل باشد و 
لذا قرار نباشد دولت در این بازار دخالتی داشته باشد، 
باید گفت که تعرفه ها عادالنه نیستند و دراین شرایط 
بخش خصوصی نمی تواند با ارائه خدمات هزینه 
اثربخش، حفظ شود. دلیل این ادعا هم این است که 
براساس تورم، براساس گذر تاریخی، براساس شواهد 
بین المللی و براساس پول هایی که در کشورهای همسایه 
مثل افغانستان و کشورهای فقیرتر از ما بابت تعرفه ها 
پرداخت می شود، این تعرفه ها ظالمانه هستند. ویزیت 
پزشک خانواده امسال براساس ارزش برابری دالر، 2 
دالر است. در بعضی کشورهای اطراف ما، کمترین 
نرخ تعرفه ویزیت برای یک پزشک عمومی باالی 

4۰ دالر است و در برخی کشورها تعرفه ویزیت یک 
پزشک عمومی تا صد و بیست دالر هم قیمت گذاری 
می شود. لذا اعتراضی که بخش خصوصی درمان در 
کشور ما دارد، از این جهت وارد است؛ ولی دولت 
باید دربرابر این حرف درست، پاسخ درستی  هم 
بدهد. پیشتر به صورت مبسوط عرض شد که آن 
پاسخ می تواند این باشد که دولت بگوید من نیامده ام 
که ویزیت بخش خصوصی را حفظ کرده و تضمین 
کنم؛ وظیفه من این است که سالمت مردم و جامعه را 
تامین کنم. اما االن وسعم نمی رسد که با تعیین تعرفه 
ویزیت و از طریق نظام کارانه بخواهم سالمتی مردم 
را تضمین کنم. بنابراین با روش های دیگر پرداخت، 
این کار را انجام خواهم  داد. حاکمیت باید بگوید 
اصال چون هدف من برای من اهمیت دارد، این کار، 
یعنی تأمین سالمتی مردم را با استفاده از هر روشی که 
بتوانم انجام می دهم. حتی شاید بخواهم با استفاده از 
خانه های بهداشت و ضمن اثرگذاری بر عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت یا با به کارگیری بخش خصوصی در 
قالب پزشک خانواده و تامین مالی از طریق نظام 
سرانه و حقوق و دستمزد )که پیشتر اشاره شد( به 
اهدافم در حوزه سالمتی برسم. یعنی در چهارچوب 
اینگونه نگاه های راهبری، به بخش خصوصی و به 
مردم تفهیم شود که ارزش همه چیز برای حاکمیت و 
از جمله ارزش خدمات و ارزش ارائه کنندگان خدمات 
خصوصی و دولتی، همگی نسبی و عاریتی است. یعنی 
هرچیز با توجه به میزان قوت نسبتش با سالمتی،  به 
همان نسبت در وزارت بهدشت ارزشمند می شود. 
یعنی بخش خصوصی که نتواند سالمتی ایجاد کند 
و فقط بتواند یک سری خدمات پزشکی و بهداشتی 
و درمانی بی اثر برسالمتی ایجاد کند، برای محفوظ 
ماندن ارزشمند نیست. شاید برای مخاطبین اینگونه 
بحث ها جالب باشند که بدانند که دولت های دانا و 
عاقل درباره همه ابزارهای سیاست گذاری همین گونه 
نسبی و راهبردی نگاه می کنند. برای مثال، باتوجه 
به آنکه ما چه بخواهیم وچه نخواهیم، جیره بندی 
)Rationing( از واقعیت های محتوم همه نظام های 
سالمت،  چه فقیر و چه برخوردار است، ابزارهای 
گوناگونی برای پیاده سازی آنها بوجود آمده است. از 
ابزارهای جیره بندی گاهی آگاهانه، برنامه ریزی شده و 
آشکارا )Explicit( بهره گرفته می شود و گاهی به صورت 
سهوی، برنامه ریزی نشده و پنهان )Implicit( حتی پنهان 
از دید مجریان جیره بندی ها! خوب حاال اگر کسی 
بگوید که جیره بندی نکنید چون مردم شایسته دریافت 
همه خدمات پیشرفته به هرمیزان که طالبش هستند و 
هرکاری که مردم و ارائه کنندگان خواهانش هستند را 
دولت موظف است تأمین مالی کند، دو احتمال برای 
چنین افرادی می توان داد. یا اینکه این افراد ناآگاهند، 

یا برای عوام فریبی و جمع کردن رأی و محبوبیت نزد 
عوام دنبال این شعارها هستند. هرکسی که از اقتصاد، 
دانشی در حدود مقدماتی هم داشته باشد می داند که 
دنیای فانی، دنیای محدودیت هاست. یعنی در این 
دنیا به جهت محدودیت ها، هرقدر که تالش کنیم و 
 ،)Want(  منابع جمع کنیم، باز نمی توان به هر خواسته
هر تقاضا )Demand( و هرنیاز )Need( که به صورت 
غیرمنطقی یا حتی منطقی مطرح می شود، پاسخ داد و 
همگی را راضی کرد. باألخره چاره ای نیست جز اینکه 
به بعضی ها پاسخ منفی داده شده و برخی فرصت ها 
از بعضی مشتریان و بعضی ارائه کنندگان خدمات 
دریغ شوند. حاال بعد از بیان این مقدمه، خودبخود 
معلوم می شود که ابزارهای جیره بندی، علی رغم ظواهر 
نامطلوبی که ممکن است داشته باشند، همگی اگر 
در جایگاه درست ارائه شوند، خیلی مطلوب هم 
 )Waiting List( هستند. برای مثال صف های انتظار
را مثال می زنم. خیلی از مردم و حتی پزشکان و 
سیاست گذاران این توهم را دارند که این صف ها 
ذاتاً مذمومند  و لذا گاهی حتی وزرایی را می بینیم که 
وقتی در مصاحبه ها درباره دستاوردهای تیم مدیریتی 
خودشان به مردم گزارش می دهند، عنوان می کنند که 
ما در رابطه با برچیده شدن صف های انتظار چنین و 
چنان کرده ایم. این قضیه به همان اندازه مضحک است 
که کسی در مصاحبه ها از به اصطالح دستاوردهایش در 
تخریب سیل بندها و سدها سخن بگوید و استدالل 
کند که ما نباید از بهره مند شدن دشت ها از آبی که با 
فشار بعد از وقوع سیل  در دشت ها و شهرها جاری 
می شود، جلوگیری کنیم! اما واقعیت این است که به 
همان اندازه که سیل ها مخرب و بی فایده هستند، اگر با 
سدها و سیل بندها، مهار و جیره بندی شوند،  می توانند 

مفید بوده و سبب عمران و آبادی شوند. 
حاال ابزارهای جیره بندی چه چیزهایی هستند. درمنابع 
مرجع که ازجمله شامل اسنادی است که توسط نهادهای 

 WHO بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی یا همان
منتشر شده اند، به این موارد به عنوان ابزارهای جیره بندی، 

به خصوص جیره بندی پنهان اشاره شده است:
• جیره بندی با امتناع )Rationing by Denial(: به 
بهانه اینکه نیازشان هنوز خیلی جدی نیست، به 
متقاضیان صراحتاً »نه« گفته می شود و آن خدمات 

خاص به آنها داده نمی شود.
 :)Rationing by Selection( جیره بندی با انتخاب •
به دنبال گروه هدف خدمات  ارائه کنندگان خود 
می روند وتنها آنهایی را برای ارائه خدمات انتخاب 
می کنند که احتمالی باالی سود بردن و یا شفا گرفتن 

از آن محصول خاص را دارند.
 :)Rationing by Deflection( جیره بندی با انکسار •
متقاضیان برای خدماتی خاص را به صورتی که واضح 
نباشد برای گرفتن خدماتی دیگر تشویق و راهنمایی 
می کنند، لذا تقاضای بعضی با اولویت کم بدون آنکه 

خود آن مشتریان متوجه باشند، مدیریت می شود. 
 Rationing( جیره بندی با بازدارش و انصراف انگیزی •
by Deterrence(: بجای نه گفتن واضح، با روش های 
غیرصریح، مثاًل به کمک عدم تبلیغ عمومی درباره 
اجزاء جدید بسته های خدمات تحت پوشش بیمه ها، 
یا ندادن آگاهی درباره ایجادشدن امکان بهره مندی 
از برخی خدمات در یک مرکز درمانی  و یا با دادن 
اطالعات فقط در باره مخاطرات و عوارض ناخواسته 
یک خدمت، کاری می کنند که متقاضیان بالقوه آن 
خدمت خودشان به صورت داوطلبانه درصف مقاضیان 

گرفتن یک خدمت قرار نگیرند.
• جیره بندی با تأخیر )Rationing by Delay(: یک 
نوع ویژه از جیره بندی به روش قبلی است. اینجا 
هم بدون آنکه صراحتاً کسانی را از دریافت بعضی 
خدمات منع کنند  و عمدتاً با طوالنی نمودن عامدانه   
بعضی صف های انتظار )Waiting List(، افراد را از 

گرفتن یک خدمت مأیوس و محروم می کنند.
 Rationing by( جیره بندی با ترقیق و آب بستن •
Dilution(: درجهت پائین جلوه دادن کیفیت خدمت 
در نظر متقاضیان بالقوه دریافت یک خدمت اقداماتی 
به صورت برنامه ریزی شده و عامدانه به وقوع می پیوندد. 
این اقدامات برای حذف بعضی از خصوصیات یک 
خدمت اصوالً مانع شفابخشی و اثرگذاری آن خدمت 
نشده  و تنها در نظر عوام و غیرمتخصصین پزشکی ممکن 
است مهم باشند. نبودن این خصوصیات غیراصلی برای  
کیفیت یک محصول، خودبخود موجب کاهش توجه 

و تقاضای مشتریان از عوام خواهد شد.
 Rationing by( جیره بندی با فسخ پیش از موعد •
Termination(: مشابه با جیره بندی قبلی، پس از آنکه 
فرایند ارائه خدمت به یک متقاضی آغاز گردید، اقدام 
به حذف اجزائی از محصول و عدم ارائه آنها به 
بعضی مصرف کنندگان یک خدمت می شود. این اجزاء 
محذوف، بر شفابخشی یک خدمت اثرات ناچیزی 
دارند، ولی به دلیل گران بودن و نبودن منابع، اقدام 
به فسخ آن اجزاء و پایان دادن پیش از موعد کلیت 

یک خدمت می شود.
صحبت من درآخر این بحث این است که دولت باید 
از همه ابزارها،  حتی از ابزارهایی که در ظاهر مذمومند 
مثل جیره بندی و صف های انتظار، برنامه ریزی شده و 
هوشمندانه ولی گاهی به صورت پنهانی بهره بگیرد، تا 
بتواند به اهدافش که همان ارتقاء سالمتی مردمش است، 
برسد. اگر اینکار را نکند، جیره بندی ها درنهایت واقع 
خواهند شد، ولی به صورت ناخواسته و برای خدمات و 
اجزاء خدماتی که الزم تر هستند، یعنی برای محصوالتی 
که هزینه-اثربخش تر هستند و می توانند منجر به بهبود 

جدی سالمت جوامع در قبال هزینه های کمتر شوند.

دولت باید از همه ابزارها،  حتی از 
ابزارهایی که در ظاهر مذمومند مثل 

جیره بندی و صف های انتظار، برنامه ریزی 
شده و هوشمندانه ولی گاهی 

به صورت پنهانی بهره بگیرد، تا بتواند 
به اهدافش که همان ارتقاء سالمتی 
مردمش است، برسد. اگر اینکار را 

نکند، جیره بندی ها درنهایت واقع 
خواهند شد، ولی به صورت ناخواسته و 
برای خدمات و اجزاء خدماتی که الزم تر 

هستند، یعنی برای محصوالتی که 
هزینه-اثربخش تر هستند و می توانند 

منجر به بهبود جدی سالمت جوامع در 
قبال هزینه های کمتر شوند.
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  امین جاللوند
در پنج ماه اخیر که بحران کرونا به تمام مشاغل 
و صنوف کشور آسیب زده، جامعه پزشکی نیز 
از دامنه این آسیب ها در امان نمانده است. حتی 
می توان گفت که به نسبت بسیاری از مشاغل، 
آسیب جامعه پزشکی از بحران کرونا بسیار شدیدتر 

بوده است.
به دلیل زیان های جدی که جامعه پزشکی در دوران 
بحران کرونا متحمل شد، قرار بر این بود که از 
پزشکان آسیب دیده از کرونا حمایت شود. بیش از 
یک ماه قبل نیز طرح امکان استفاده مشاغل حوزه 
سالمت از تسهیالت بانکی در جلسه نمایندگان 
با معاون اول رئیس جمهوری  جامعه پزشکی 
مطرح شد. قرار بر این بود که این پیشنهاد در 
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مطرح و تصویب شود.
در همین راستا معاون امور علمی، فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در نامه ای خطاب 
به وزیر بهداشت، خواستار طرح پیشنهاد اعطای 
شیوع  از  دیده  آسیب  وامی صنوف  تسهیالت 
کرونا به جامعه پزشکی برای تصویب در ستاد 

ملی مقابله با کرونا شده است. 
در این نامه از وزیر بهداشت درخواست شده 
است: »پیشنهاد این موضوع مبنی بر اینکه »کلیه 
موسسات، مطب ها و دفاتر کار خصوصی که از 
آموزش پزشکی و  بهداشت، درمان و  وزارت 
ایران  اسالمی  پزشکی جمهوری  نظام  سازمان 
پروانه تاسیس و فعالیت دریافت می کنند، در زمره 
دریافت کنندگان تسهیالت وامی صنوف آسیب 
دیده از شیوع کرونا قرار گیرند«، برای تصویب 

در ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود.«

چرا جامعه پزشکی به حمایت فوری نیاز دارد؟
مجموعه آسیب های اخیر به جامعه پزشکی از 
دو جنبه جانی و مالی قابل تحلیل است. بسیاری 
کرونا  به  ابتال  مستقیم  معرض  در  پزشکان  از 
قرار دارند و این روزها حرفه پزشکی در زمره 
پرخطرترین مشاغل جهان، جای می گیرد. چند 
نیز محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل  قبل  روز 
شهدای  آمار  آخرین  به  پزشکی  نظام  سازمان 
مدافع سالمت، اشاره کرد و یادآور شد: »تاکنون 
از جامعه پزشکی و پرستاری بیش از پنج هزار 
نفر به بیماری کرونا مبتال شده اند که اگر خدمه 
بیمارستان ها را نیز محاسبه کنیم، این عدد حتی 
به ۱۰ هزار نفر نیز خواهد رسید. متاسفانه از 
تعداد یاد شده ۱۴۰ نفر شهید خدمت داشته ایم. 
از کل آمار یاد شده ۲۰ درصد گروه پرستاری، 
۱۹ درصد پرسنل بیمارستانی، ۱۷ درصد پزشکان 
عمومی، ۹ درصد پزشکان داخلی، ۵.۵ درصد 

پزشکان زنان و ... بوده اند.«
جدای از خطر باالی ابتال به کرونا، چالش های 
اقتصادی و مالی سنگینی نیز در دوران کرونا به 
جامعه پزشکی تحمیل شده است. طبق آمارهای 

رسمی، بسیاری از مطب ها به دلیل متناسب نبودن 
درآمد با هزینه ها و کاهش آمار مراجعات، تعطیل 
شده اند و موج تعطیلی مطب ها نیز ادامه دارد. 
آنطور که سازمان نظام پزشکی اعالم کرده است، 
هر روز به طور میانگین با سه درخواست تعطیلی 

مطب مواجه هستیم.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
اساس  »»بر  توضیح می دهد:  نیز  پزشکی  نظام 
مقایسه برگه های بیمه ای پزشکان که مربوط به 
مقایسه اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ با اسفند ۹۸ و 
فروردین ۹۹ بود، تعداد برگه های بیمه پزشکان، 

شمارش شده است که جواب های قابل قبولی نیز 
استخراج شده است. نتیجه ای که حاصل شده به 
این صورت است که در حوزه مراجعه بیماران 
از بخش آزاد و بدون بیمه، ۲۵ درصد کاهش 
مراجعه داشتیم. در مراجعه بیماران با بیمه سالمت 
حدود ۴۰ درصد کاهش مراجعه داشته ایم. در 
کل به طور میانگین، حدود ۳۰ درصد کاهش 

بار مراجعه داشته ایم.«
جدای از بحران کرونا که هم سالمت پزشکان و 
هم اقتصاد حرفه پزشکی را نشانه گرفته است، 
بحث پایین بودن تعرفه های پزشکی نیز بحران 
دیگری است که مشکالت مالی جامعه پزشکی 

را تشدید کرده است.
نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره 
سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو با سپید، 
انتقاد می کند: »انتظار تعیین تعرفه گزاف در حوزه 
خدمات پزشکی نداریم، بلکه می گوییم تعرفه ها 
حداقل با هزینه ها همخوانی داشته باشد. در نظر 
بگیرید که در افغانستان، ویزیت پزشک عمومی 
حدود ۳۵ دالر است، اما تعرفه ویزیت پزشک 
متخصص در کشور ما حدود دو دالر و نیم است. 
این تعرفه ها به هیچ وجه نمی تواند هزینه های 
کرایه و تجهیز مطب را جبران کند. نباید در بحث 
تعیین تعرفه های پزشکی، جزیره ای نگاه کنیم و 
خودمان را منفک از دنیا بدانیم. اگر نگاهی به 
کشورهای اطراف خودمان داشته باشیم، می بینیم 
که تعرفه ها در ایران به هیچ وجه با کشورهای 

همسایه اش تناسب ندارد.«
ناصری تصریح می کند: »انگار دید دولت نسبت 
به جامعه پزشکی این است که هر پزشک به یک 

چاه نفت وصل است، سپس با همین پیش فرض 
با خودشان می گویند که باید از منافع پزشکان 
کم کنیم و به منافع گروه های دیگر اضافه کنیم. 
این تفکر غلطی است. امیدوارم واقع بینانه و به 
مسائل  به  سیاسی  و  جناحی  نگاه های  از  دور 
صنفی پزشکان نگاه شود. امسال تعرفه ها را به 
بیمارستان های  افزایش داده اند که فقط  شکلی 
بزرگ، آسیب  پاراکلینیکی  مراکز  خصوصی و 
نبینند، اما این وسط فقط پزشکانی ضرر می کنند که 
سرمایه دار نیستند و صرفا به ارائه خدمات درمانی 
می پردازند. افزایش پنج درصدی حق العالج با 
است.  تورم، سخره آور  فعلی  به شرایط  توجه 
با  تعرفه های بخش خصوصی  سرکوب کردن 
وجود تعطیلی چند ماهه مطب ها در دوران کرونا، 
ارائه دهندگان  به  سنگینی  اقتصادی  ضربه های 

خدمت می زند.«
افزایش  و  ارز  »بی ثباتی  می کند:  تاکید  ناصری 
شدید تورم واقعی در جامعه نیز به منافع بسیاری 
از گروه های پزشکی آسیب زده است، بخصوص 
آن گروه از جامعه پزشکی که با تجهیزات مختلف 
پزشکی سروکار دارند و باید این تجهیزات را با 
قیمت ارز آزاد تهیه کنند. از آنجا که این تجهیزات 
نیز به دلیل تحریم ها چندین دور بین واسطه ها 
می چرخد تا به دست جامعه پزشکی برسد، معموال 
این تجهیزات با قیمت بسیار گزافی به دست ما 
می رسد، اما متاسفانه این هزینه ها دیده نمی شود. 
بنابراین معتقدم تا وقتی که ارائه دهندگان خدمت 
در نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی نقشی نداشته 

باشند، اینگونه مشکالت پابرجاست.«
ادامه در صفحه 11 

اعطای تسهیالت به جامعه پزشکی در ایستگاه انتظار
معاون سازمان برنامه و بودجه در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، خواستار طرح پیشنهاد اعطای تسهیالت 

به جامعه پزشکی برای تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا شده است

در نامه معاون سازمان 
برنامه و بودجه خطاب به وزیر 

بهداشت درخواست شده 
است که پیشنهاد این موضوع 

مبنی بر اینکه »کلیه موسسات، 
مطب ها و دفاتر کار خصوصی 

که از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان 

نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران پروانه تاسیس و فعالیت 

دریافت می کنند، در زمره 
دریافت کنندگان تسهیالت 

وامی صنوف آسیب دیده از 
شیوع کرونا قرار گیرند«، برای 
تصویب در ستاد ملی مقابله با 

کرونا ارائه شود
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 ادامه از صفحه 10 
مجموع این مشکالت مالی جامعه پزشکی باعث 
شده است که بسیاری از پزشکان به دنبال تاسیس 
مطب نباشند. بخصوص پزشکان جوان که اغلب 
آنها از توانایی مالی  چندانی برخوردار نیستند، با 
وجود هزینه های فعلی نمی توانند به مطب داری 

فکر کنند.
بشیر خالقی، نماینده مردم در مجلس دهم نیز به 
وضعیت اقتصادی وخیم مطب ها اشاره و تصریح 
می کند: »هم اکنون در شرایطی قرار داریم که تاسیس 
پزشک عمومی،  از ۱۰ هزار  بیش  برای  مطب 

بهره وری اقتصادی ندارد.«
همچنین مهدی نیکوسیر، عضو شورای روابط 
عمومی نظام پزشکی هم نسبت به  افزایش آمار 
می گوید:  و  می دهد  هشدار  مطب ها  واگذاری 
»درحال حاضر راه اندازی مطب حدود یک میلیارد 
تومان هزینه می خواهد، حال آیا این مطب سودده 

باشد یا خیر هم قابل اطمینان نیست. از همین 
رو این روزها مکرر آگهی های واگذاری مطب 
را می بینیم، در حالی که درگذشته، چنین نبود و 

همه به دنبال توسعه فعالیت خود بودند.«

آیا اعطای وام، مشکالت جامعه پزشکی 
را حل می کند؟

اعطای وام به جامعه پزشکی قرار است در ستاد 
ملی مقابله با کرونا مطرح شود و در صورت 
تصویب نهایی به عنوان یک دستور حاکمیتی به 

همه بانک ها ابالغ خواهد شد.
البته این روزها برخی بانک ها اعالم کرده اند که 
آماده اعطای وام به جامعه پزشکی هستند، اما 
یک دستورالعمل کلی و جامع برای اعطای وام 
به جامعه پزشکی وجود ندارد که همه بانک ها 

ملزم به رعایت آن باشند.
انتظار این است که با وجود فداکاری های جامعه 
پزشکی در دوران بحران کرونا، تصویب پیشنهاد 
اعطای تسهیالت به جامعه پزشکی در اولویت 
برنامه های ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بگیرد 
تا پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان به ادامه 
خدمت در شرایط سخت کرونا، دلگرم باشند و 

با روحیه مضاعفی به ادامه کار بپردازند.
پزشکی  جامعه  اعضای  جمله  از  مرادی  فائزه 
است که در طی چند ماه اخیر در خط مقدم 
مقابله با کرونا در مراکز درمانی تهران، حضور 

داشته است. او در گفتگو با سپید با اشاره به 
پیشنهاد اعطای وام به جامعه پزشکی می گوید: 
»پیشنهاد اعطای تسهیالت به مطب ها و مراکز 
درمانی شاید برای آن گروه از پزشکانی که مطب 
دارند و مطب آنها به دلیل مشکالت اقتصادی 
ناشی از کرونا تعطیل شده است، جواب بدهد، 
اما خیلی از اعضای کادر درمان که در دوران 
کرونا به بیماران خدمت می کنند، مطب شخصی 
ندارند. به همین دلیل باید سازوکار کارآمدتری 
برای حمایت از همه کادر درمانی فعال در خط 
مقدم مقابله با کرونا اجرا شود. افزایش حقوق 
و کارانه کادر درمان، اعطای مرخصی به کادر 

درمان برای تجدید قوا، پرداخت بدون تاخیر 
حقوق ها و افزایش امنیت شغلی کادر درمان در 
بیمارستان ها می تواند مشوق مناسبی برای کادر 

درمان باشد.«
او تاکید می کند: »جامعه پزشکی انتظار دارد که 
بحث اعطای تسهیالت و کمک به آنها فقط در 
حد حرف باقی نماند. همچنین در فرآیند کمک 
به اعضای جامعه پزشکی نیز نباید همه فعاالن 
این صنف را به یک چشم ببینند. درواقع باید 
بین پزشکان و پرستارانی که به بیماران کرونا 
خدمت می کنند با پزشکان و پرستارانی که مثال 

در حوزه زیبایی فعالیت دارند، تفاوت قائل شد. 
در این راستا می توان در آزمون های دستیاری و 
سایر آزمون های پزشکی و همچنین کاهش طرح 
خدمت اجباری، حمایت از کادر درمانی فعال 
در درمان کرونا را عملیاتی کرد. ارزش اینگونه 
حمایت های غیرمالی از جامعه پزشکی شاید بسیار 

بیشتر و ماندگارتر از اعطای وام باشد.«

جامعه پزشکی در انتظار اصالح 
تعرفه های 99

بیشتر از یک ماه پیش، معاون اول رئیس جمهوری 
در دیدار با نمایندگان جامعه پزشکی، وعده داد 
که بحث اصالح تعرفه های پزشکی سال ۹۹ را 
در دستور کار قرار می دهد. در آن جلسه، دستور 
تشکیل کمیته جدید برای بررسی و تعیین تعرفه های 

جدید، صادر شد.
با این وجود شاهد هستیم که هنوز از نظر عملی، 
اتفاق خاصی در حوزه اصالح تعرفه های پزشکی 
نیفتاده است و همچنان جامعه  سال ۹۹ اتفاق 
پزشکی با همان تعرفه هایی کار می کنند که نسبت 

به آن اعتراض شدید دارند.
عمومی  مجمع  رئیس  مسرور،  آقازاده  عباس 
سازمان نظام پزشکی درباره جزئیات جلسه با 
معاون اول رئیس جمهوری، یادآور شده بود: »در 
چند ماه اخیر، کلیه ارکان سازمان نظام پزشکی، 
چه شورای عالی، چه شخص رئیس کل و هیات 
رئیسه مجمع عمومی و نیز اعضای انجمن های 

تخصصی و افرادی از اعضای شورای عالی و 
مجمع عمومی، مصاحبه ها و مکاتبات فراوانی 
در خصوص تعرفه ها داشتند که پیام اصلی همه 
آن ها هشدارهایی درباب تعرفه گذاری خدمات 
سالمت بود. مضمون همه این مکاتبات این بود 
که تعرفه ها طوری تصویب شده اند که به نقطه 
صفر و سر به سر خودمان هم نمی توانیم برسیم 
و فاصله ما از قیمت واقعی خدمات پزشکی بیشتر 
می شود. پیام اصلی ما این بود که این وضعیت به 
کاهش کیفیت خدمات سالمت و در در نهایت 
دست کردن در جیب مردم می انجامد که ما با 

این مخالفیم.«
آقازاده تاکید کرد: »ما در یک مبارزه صنفی و در 
یک اقدام مدنی به مصوباتی از دولت که بر نظام 
کاری ما حاکم است اعتراض کردیم و این اعتراض 
را به باالترین مقامات تصمیم گیرنده هم رساندیم. 
آنها هم به طور متقابل از ما دعوت کردند تا در 
جلسه ای با سایر افراد موثر در این حوزه حاضر 
شویم تا آنها صحبت های ما را بشنوند. تا اینجای 
کار یک اقدام مثبت و نتیجه خوب برای سازمان 
و جامعه پزشکی بوده است. به یاد ندارم قبال تا 
این سطح از موضع اعتراضی با تاکتیک مذاکراتی 
جلو رفته باشیم. مشابه این اتفاق در دهه هشتاد 
در زمان وزارت دکتر پزشکیان روی داد که پس 
از تصویب تعرفه ها و اعتراضات، کمیته ای تشکیل 
شد تا اعتراضات را بررسی و تعرفه را بازنگری 
کنند. از آن به بعد همیشه اعتراضات بوده، اما بی 
نتیجه بوده است. این بار به شکل سازمان یافته 
و متشکل اعتراض شد و در نهایت به صدور 

دستورات حاکمیتی نیز منجر شد.«
حال با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور 
این دستورات حاکمیتی، جامعه پزشکی انتظار 
دارد که این وعده ها محقق شود و در مقام عمل، 
اصالح تعرفه های خدمات پزشکی در سال ۹۹ 
در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اگر هم قرار 
است تسهیالتی به جامعه پزشکی پرداخت شود، 
پرداخت این وام ها باید با وضعیت فعلی جامعه 
پزشکی همخوانی داشته باشد. مثال اعطای وام با 
سود باال و مدت زمان بازپرداخت پایین نمی تواند 
چندان دردی از کادر درمانی دوا کند. البته چنین 
تسهیالتی با چنین شرایطی نیز نمی تواند متقاضی 

زیادی در جامعه پزشکی داشته باشد.

مرادی: خیلی از اعضای کادر 
درمان که در دوران کرونا به 

بیماران خدمت می کنند، مطب 
شخصی ندارند. به همین دلیل 

باید سازوکار کارآمدتری برای 
حمایت از همه کادر درمانی 
فعال در خط مقدم مقابله با 

کرونا اجرا شود. افزایش 
حقوق و کارانه کادر درمان، 

اعطای مرخصی به کادر درمان 
برای تجدید قوا، پرداخت 

بدون تاخیر حقوق ها و افزایش 
امنیت شغلی کادر درمان 

می تواند مشوق مناسبی برای 
کادر درمان باشد

اگر قرار است تسهیالتی 
به جامعه پزشکی پرداخت 
شود، پرداخت این وام ها 

باید با وضعیت فعلی جامعه 
پزشکی همخوانی داشته باشد. 

مثال اعطای وام با سود باال و 
مدت زمان بازپرداخت پایین 

نمی تواند چندان دردی از کادر 
درمانی دوا کند. البته چنین 

تسهیالتی با چنین شرایطی نیز 
نمی تواند متقاضی زیادی در 
جامعه پزشکی داشته باشد

این روزها برخی بانک ها اعالم 
کرده اند که آماده اعطای وام 

به جامعه پزشکی هستند، اما 
یک دستورالعمل کلی و جامع 

برای اعطای وام به جامعه 
پزشکی وجود ندارد که همه 

بانک ها ملزم به رعایت آن 
باشند. انتظار این است که 
با وجود فداکاری های جامعه 

پزشکی در دوران بحران 
کرونا، تصویب پیشنهاد اعطای 
تسهیالت به جامعه پزشکی در 

اولویت برنامه های ستاد ملی 
مقابله با کرونا قرار بگیرد
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همراهی طب سنتی با طب نوین در  درمان کرونا

 علی ابراهیمی
با آغاز بحران کرونا در ایران بازار شایعات درباره 
راه های مقابله با بیماری داغ شد و افرادی مدعی درمان 
این بیماری با روش ها و داروهای عجیب و غریب 
سنتی شدند. از درمان کرونا با روغن گل بنفشه و 
بخور جوش شیرین گرفته تا نوشیدن ادرار شتر و 

توسل به داروهایی به نام بزرگان دین.
به گزارش سپید، ادعای درمان کووید-۱۹ در اغلب 
موارد از سوی کسانی مطرح می شد که نه تخصص 
کافی نداشتند و نه توان تبیین ادعاهای خود؛ ازاین رو 
شاهد تمسخر و اعتراض نسبت به این طب اصیل 
بودیم. این حواشی به همین جا ختم نشد و حتی برخی 
گزاره های ثابت شده در این علم دستمایه جنجال 

خبری برخی شبکه های فارسی زبان خارجی شد.

آغاز کارآزمایی بالینی دو داروی سنتی 
برای درمان کرونا

چندی پس از این جنجال ها محمدرضا شمس اردکانی، 
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
خبر از آغاز کارآزمایی بالینی دو داروی طب سنتی 
برای کمک به بهبود مبتالیان به کرونا خبر داد و 
گفت: »دو داروی سنتی در حال طی کردن مراحل 
کارآزمایی بالینی در برخی بیمارستان ها قرار دارند و 
تاکنون نتایج خوبی داشته اند، اما همچنان منتظر هستیم 
و تا به قطعیت رسیدن موضوع صبر می کنیم و پس از 
اثربخشی داروها از طریق وزارت بهداشت به مردم 
اطالع داده خواهد شد.« شمس اردکانی افزود: »در حال 
حاضر پروتکل های درمانی طب سنتی برای بیماران 
کرونایی در برخی بخش های بستری بیمارستانی در 
کنار طب رایج اجرا می شود و نتایج مطلوب این 

اقدامات به اشتراک گذاشته می شود.«
آرمان زرگران، مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشت در تشریح جزئیات کارآزمایی بالینی 
دو داروی سنتی مقابله با کرونا، گفت: »از آغاز بحران 
کرونا ۱۷ پروژه تحقیقاتی مصوب در حوزه طب 
سنتی در سراسر کشور در حال انجام است که یکی 
از آنها طرح چند مرکزی بود که در آن یک کپسول 
و یک جوشانده منتج از دانش طب ایرانی تحت 

بررسی قرار گرفت.«
وی افزود: »این طرح است در هفت مرکز درمانی 
دانشگاهی در تهران و برخی شهرستان ها بر روی 
بیش از ۳۰۰ بیمار مبتال به کرونا بررسی شد.« زرگران 
با بیان اینکه نتایج اولیه نشان دهنده اثربخشی این دو 
دارو بوده است، تصریح کرد: »اما این اثربخشی به 
عنوان درمان مدنظر قرار نمی گیرد و تنها به این عنوان 

استفاده می شود که می تواند به بهبود بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ کمک کند و موجب کاهش عوارض در 
آنها شود.« زرگران با تاکید بر اینکه تغییری در داروی 
مرسوم درمان بیماران مورد مطالعه ایجاد نشده است، 
بیان کرد: »مطالعه به این شکل بود که دو گروه را در 
نظر گرفته، به گروه اول داروهای طب سنتی را داده 
و در گروه دوم مداخله ای انجام ندادیم. با مقایسه 
این دو گروه به دنبال یافتن تفاوت ها در کسانی که 
داروی گیاهی استفاده کردند با کسانی بودیم که این 

داروها را دریافت نکردند.«

ساخت داروی ترکیبی کرونا از ۱۵ گیاه 
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت 
در خصوص ترکیبات این دو دارو گفت: »حدود ۱۵ 

گیاه در ساخت این داروها نقش دارند، گیاهانی مانند 
شیرین بیان، پوست انار و... در این داروها استفاده 
شدند که مطالعات پیشین، اثرات ضدویروسی آنها را 
نشان داده بود و در بیماری هایی مثل سارس و مرس 
شواهد اثربخشی بالینی آنها وجود داشت. البته مطالعات 
گسترده ای انجام شد تا به فرموالسیونی برسیم که 
احتمال اثربخشی در اجزای مختلف عوارض ویروس 
داشته باشد.« این متخصص داروسازی طب سنتی 
افزود: »ساخت دارو با رعایت تمام اصول علمی انجام 
شده است تا در دوز مناسب بدون آنکه تداخلی با 
سایر داروهای بیمار ایجاد کند، استفاده شود.« زرگران 
با بیان اینکه این طرح مطالعاتی در بیمارانی در سنین 
باالی ۱۲ سال انجام شده است، اظهار کرد: »البته دارو 
به گونه ای طراحی شده است که می توانیم مطمئن 
باشیم برای باالی ۲ سالگی نیز مشکلی نخواهد داشت.« 
زرگران در مورد فرموالسیون این دو دارو نیز گفت: 
»فرموالسیون این داروها از متون طب ایرانی برگرفته 
شد و سپس فرایند تحقیقاتی بر آنها صورت گرفت. 
البته در ساخت این داروها از محصوالت »های تک« 

نیز استفاده شده است.«
وزارت  ایرانی  دفتر طب  بین الملل  امور  ۹مشاور 
بهداشت با تاکید بر نفش این داروها در کمک به 
درمان بیماران مبتال به کرونا، گفت: »نتایج اولیه این 
پژوهش حاکی از کوتاه شدن زمان بستری بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ است؛ بر اساس مطالعات این 
طرح که با یک نوع کپسول و یک جوشانده گیاهی 
انجام شد، بسیار اثربخش بود و با انتشار دقیق نتایج 
آن می توانیم به سمت عملیاتی کردن پژوهش و کمک 

به درمان بیماران حرکت کنیم.«
ادامه در صفحه 13 

داروهایسنتیبهکمکمیآیند

آرمان زرگران، مشاور امور 
بین الملل دفتر طب ایرانی 

وزارت بهداشت: این دو دارو 
کامال بر اساس دانش بومی تهیه 
شده است، اما مطالعاتی که آنها 
پیشتر بر ویروس های سارس 
و مرس انجام داده بودند، به 

عنوان شواهد علمی برای انتخاب 
گیاهان مورد نیاز در فرموالسیون 

دارویی ما استفاده شد

محمدرضا شمس اردکانی، 
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت 

بهداشت: دو داروی سنتی در 
حال طی کردن مراحل کارآزمایی 

بالینی در برخی بیمارستان ها 
هستند و تاکنون نتایج خوبی 

داشته اند و پس از اثربخشی، 
مشخصات داروها توسط وزارت 

بهداشت به مردم اطالع داده 
خواهد شد
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 ادامه از صفحه 12 
زرگران با تاکید بر اینکه پروتکل های اخالقی در 
این پژوهش رعایت شده است، اظهار کرد: »از این 
رو فرآیند رضایت گیری از بیماران نیز انجام شده 
است و زیر نظر تیمی از متخصصین ریه، بیهوشی، 
طب سنتی و داروسازی سنتی در هر بیمارستان 
اجرا شده است. بیماران به طور تصادفی بین گروه 
زنان و مردان برای فاز کنترل و کمک به درمان 

بیماری انتخاب شده اند.«
وی با بیان اینکه ۱۶ طرح دیگری که کد اخالق 
دریافت کرده اند نیز در مراحل مختلفی از پژوهش قرار 
دارند، تصریح کرد: »برخی طرح ها نیز پیشنهادات 
جدیدی هستند که هنوز کد اخالق دریافت نکردند 

و امیدواریم به زودی قابلیت اجرا پیدا کنند.«
این متخصص داروسازی سنتی در پاسخ به این 
داروهای  این  انبوه  تولید  در صورت  که  سوال 
کمک کننده به درمان طب سنتی، نیاز به واردات 
برخی از گیاهان وجود دارد یا خیر؟ افزود: »در 
مورد نحوه صادرات و واردات آمار دقیق زیر نظر 
از  بسیاری  مورد  در  اما  است،  کشاورزی  جهاد 
گیاهان دارویی از دیرباز واردات انجام می شود و در 
واقع نوعی بده بستان در این زمینه با سایر کشورها 
وجود دارد؛ به عنوان مثال زنحبیل، دارچین و... را 
وارد می کنیم. از سوی دیگر برخی گیاهان دارویی 
نیز مانند شیرین بیان و زعفران قابلیت صادرات 
بسیار مناسبی دارند. متاسفانه اکثر گیاهان دارویی 
صادراتی به شکل خام فروشی به سراسر کشورها 
ارائه می شود که این موضوع چندان مناسب نیست، 
زیرا در سایر کشورها فرآوری می شود. در صورتی 
که بر اساس نتایج تحقیقات، عزم ملی بر استفاده 
از چنین داروهای گیاهی باشد، مواد اولیه نیز باید 
فراهم شود و سایر سازمان ها نیز در این مورد کمک 
کنند.« وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان 
به تولید انبوه و صادرات این دو دارو فکر کرد 
یا خیر، گفت: »این موضوع در مرحله بعدی قرار 
می گیرد. در ابتدا در صورت تایید دارو و گذر از 
مرحله کارآزمایی بالینی اگر بتوانیم بیماران خود 
را با آن تحت درمان قرار دهیم امکان صادرات 
آن نیز به وجود خواهد آمد.« وی در ادامه با تاکید 
بر اینکه ادعای طب سنتی در بحران کرونا درمان 
بیماران نیست، خاطرنشان کرد: »موردی که ما به 

آن تاکید می کنیم بحث کمک به درمان بیماران و 
کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان است. 
با کاهش زمان بستری بیمار در بیمارستان عالوه بر 
کمک به کاهش هزینه ها، می توانیم از اشغال طوالنی 

مدت تخت ها نیز جلوگیری کنیم.«
وزارت  ایرانی  دفتر طب  بین الملل  امور  مشاور 
بهداشت اضافه کرد: »در اکثر کشورها موضوع طب 
سنتی به شکل جدی برای کمک به درمان کووید-۱۹ 
در نظر گرفته شده است و در ویدیوکنفرانسی که با 
سازمان جهانی بهداشت در مورد نقش طب سنتی 
برگزار می شود، ۳۴ کشور تجربیات خود در این 
زمینه را بیان می کنند تا از هر پتانسیلی که می تواند 

به درمان کرونا کمک کند، واقف شویم.«
زرگران در ادامه به روند تولید داروهای سنتی اشاره 
کرد و افزود: »داروهای طب سنتی هم باید مانند 
داروهای مرسوم از استانداردهای الزم برخوردار 
باشند و اداره فرآورده های سنتی، طبیعی و مکمل  
سازمان غذا و دارو پروتکل ها و قواعدی را مدنظر 
قرار می دهد و اگر کسی بخواهد اقدام به ساخت 
داروی سنتی کند باید از کتاب های مورد تایید استفاده 
کند و پس از آن آزمایش های الزم بر روی آنها انجام 
می شود تا تایید شوند.« وی با تاکید بر اینکه استفاده 
از داروهای طب سنتی نیز مانند داروهای شیمیایی 
نیازمند نظر متخصص آن حوزه است، اضافه کرد: 
»اینکه فکر کنیم داروی سنتی کم عارضه است، غلط 

است. ورود افراد غیر متخصص سبب سلب اعتماد 
مردم می شود. طب سنتی و داروسازی طب سنتی، 
متخصصین خاص خود را دارد که از طریق مجاری 
علمی به دنبال کمک به درمان بیماری ها هستند.«

مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی در پایان با 
بیان اینکه برای استفاده از تجربیات متخصصین 
طب سنتی چینی با آنها نیز مذاکزاتی صورت گرفته 
است، گفت: »البته این دو دارو کامال بر اساس 
دانش بومی تهیه شده است، اما مطالعاتی که آنها 

پیشتر بر ویروس های سارس و مرس انجام داده 
بودند، به عنوان شواهد علمی برای انتخاب گیاهان 
مورد نیاز در فرموالسیون دارویی ما استفاده شد.«

لزوم تدوین پروتکل های درمانی طب 
سنتی توسط سازمان جهانی بهداشت

 امیرهومن کاظمی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پرشکی تهران و نایب رییس فدراسیون جهانی طب 
سوزنی هم با تاکید بر اینکه اثرات مفید گیاهان 
درمان  فرآیند  و  پیشگیری  به  در کمک  دارویی 
بیماری کووید-۱۹ در بسیاری از مشاهدات بالینی 
و مطالعات تجربی مشخص شده است، گفت: »این 
امر کافی نبوده و نیاز است مطالعات بالینی بیشتری 
برای ایجاد بانک اطالعاتی کاملی از داده های مستند 
کشورهای مختلف انجام گیرد و در کنار بررسی 
اثرات مفید طب های مکمل و گیاهان دارویی در 

فرآیند درمان این بیماری، گزارش های مربوط به 
تداخل اثرات و عوارض احتمالی آنها نیز جمع آوری 
ترکیب  به  با خیال راحت تری  پزشکان  تا  شود 
این درمان ها با درمان های طب رایج روی آورند«
وی معتقد است: »سازمان جهانی بهداشت می تواند 
این اطالعات را از کشورهای مختلف جمع آوری 
کرده و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل علمی، 
پروتکل های درمانی مشخصی را برای استفاده در کنار 
طب رایج در حاالت مختلف بیماری پیشنهاد کند.«
بالینی  کارآزمایی های  »می توان  افزود:  کاظمی 
با مشارکت کشورهای مختلف  نیز  را  مشترکی 
انجام داد تا درمان های تخصصی طب سنتی برای 
بیماری های مشابه، به دلیل برخورداری از پشتوانه 
علمی قوی تر، در آینده در کشورهای بیشتری مورد 

توجه قرار گیرند.«

اجرای ۱۷ کارآزمایی بالینی طب سنتی 
در دانشگاهای علوم پزشکی

حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران هم به برخی کارهای 
تحقیقاتی طب ایرانی در کمک به درمان کرونا اشاره 
کرد و گفت: »تاکنون ۱۷ کارآزمایی بالینی طب سنتی 
و مکمل با رعایت تمامی اصول پژوهش های علمی 
در دانشگاهای علوم پزشکی کشور تصویب شده 

و در حال انجام هستند.«
رضایی زاده با بیان اینکه زمانی می توان درباره یک 
روش درمان ادعا کرد که این روش در کارآزمایی 
بالینی و میزان اثر بخشی مقایسه شود، افزود: » 
امیدواریم کسانی که در این زمینه کار می کنند در 
صورتی که دلسوز مردم هستند به جای هزینه های 
زیاد برای تبلیغات در فضای مجازی، مطالعات خود 
را ثبت کنند و اثر بخشی آن را به همه انسان ها 
مواردی که در  از  زیرا هیچ کدام  توسعه دهند. 
فضای مجازی مطرح می شود توسط دفتر طب 
ایرانی وزارت بهداشت تایید نمی شود و آنچه که 
مورد تایید این نهاد است به شکل راهنمایی بالینی 
خودمراقبتی که در کنار طب رایج موثر خواهد 
بود، در سایت وزارت بهداشت منتشر شده است.«

بهره مندی ۷0 هزار بیمار ووهانی از 
درمان های طب چینی

گفتنی است بر اساس گزارش آکادمی طب چینی 
کشور چین، از زمان آغاز بحران کرونا در این کشور 
طب چینی توانسته با استفاده از داروهای سنتی و 
روش های علمی به چندین هزار بیمار در بهبود 
شرایط بیماریشان کمک کند. به گفته جانگ بولی، 
رئیس سابق اکادمی طب چینی، ۷۰ هزار بیمار در 
شهر ووهان از درمان های طب چینی بهره مند شده اند.

وی با اشاره به موفقیت درمان های طب چینی در 
بهبود عالیم بیماران دارای شرایط خفیف بیماری 
نیز گفت: »به کمک این روش های درمانی توانستیم 
تب، سرفه، بدن درد و ضعف و خستگی این دسته 
از بیماران را بهبود ببخشیم و آمارها نشان داد که 
بهره گیری از درمان های گیاهی، کمک معناداری 
نیز به جلوگیری از پیشرفت بیماری کرده است.«

با مرور این موفقیت ها می توان به این نتیجه رسید 
که طب سنتی و روش ها و داروهای رایج در آن 
توانسته همپای طب نوین در درمان کرونا موثر باشد 
و متخصصان این حوزه توان ارائه درمان های مکمل 
را داشته اند و اگر همت محققان اینی علم نبود بازار 
داغ شایعات و شیادان می توانست علم کهن و هزاران 

ساالنه کشورهایی همچون ایران را به باد دهد.

امیرهومن کاظمی، نایب رییس 
فدراسیون جهانی طب سوزنی: 

سازمان جهانی بهداشت می تواند 
راهکارهای طب سنتی و داروهای 

ساخت آن برای درمان کرونا را 
از کشورهای مختلف جمع آوری 

کرده و پس از بررسی و تجزیه و 
تحلیل علمی، پروتکل های درمانی 

مشخصی را برای استفاده در 
کنار طب رایج در حاالت مختلف 

بیماری پیشنهاد کند

حسین رضایی زاده، رئیس 
دانشکده طب ایرانی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران: از ابتدای 
بحران کرونا ۱۷ کارآزمایی بالینی 

طب سنتی و مکمل با رعایت 
تمامی اصول پژوهش های علمی 

در دانشگاهای علوم پزشکی 
کشور تصویب شده و در حال 

انجام هستند
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رویکرد بهزیستی در بوته نقد

 یاسر مختاری
تیرماه سال ۱357 در الیحه ای قانونی، ۱۶ سازمان، 
نهاد، مؤسسه و انجمن در هم ادغام شدند تا سازمان 
جدیدی را تشکیل دهند که با اتخاذ تدابیر و ارائه 
خدمات و حمایت های غیربیمه ای، حفظ ارزش ها و 
کرامت واالی انسانی، همزمان با تکیه بر مشارکت های 
مردمی و همکاری نزدیک سازمان های مرتبط، در جهت 
گسترش خدمات توان بخشی، حمایتی، بازپروری و 
پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک 
به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد، 
اقدام کند. این سازمان نوپا پس از دو سال »بهزیستی« 
نام گرفت.  همزمان با تشکیل سازمان بهزیستی 52 
مأموریت بر عهده آن گذاشته شد. رسیدگی به امور 
کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و سرپرست 
خانوار، سالمت روان جامعه، امور مربوط به مهدهای 
کودک، سالمندان، معلوالن، کودکان کار و خیابانی، زنان 
آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طالق، مشاوره، 
اشتغال و مسکن و آموزش های پیش از ازدواج بخشی 
از این مأموریت ها را تشکیل می داد. تالش برای حفظ 
کیان خانواده های آسیب دیده و آسیب  پذیر، نگهداری 
و مراقبت و توان بخشی معلوالن و آماده سازی آنان 
برای از سرگیری زندگی عادی در جامعه، توسعه 
پژوهش های کاربردی برای پیشگیری از معلولیت ها 
و آسیب های اجتماعی، بازپروری، اصالح و ارشاد 
ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، تأمین موجبات 
تشویق و جلب مشارکت های مردمی به منظور بهبود 
کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار محروم و 
آسیب  پذیر، تشویق و حمایت از بخش غیردولتی به 
منظور سرمایه گذاری در هر یک از حالت های توان 
بخشی، اجتماعی نیز دیگر مأموریت های این سازمان 

حمایتی است.
اگرچه الیحه تشکیل سازمان بهزیستی در چند ماه قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی تصویب شد، اما این سازمان 
به منظور تحقق اصول 2۱ و 29 قانون اساسی در سال 
۱359 تشکیل شد. سازمان بهزیستی در سال ۶3 به وازرت 
بهداری وقت واگذار شد، اما در تیرماه ۱3۸3 بر اساس 
قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور به همراه سازمان های تأمین اجتماعی 
و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی منفک و به زیرمجموعه وزارت تأمین 
اجتماعی ملحق شد. در سال 9۰ با تصویب قانون تشکیل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی 

نیز زیر مجموعه این وزارتخانه جدید قرار گرفت.
اما در سال هایی که این سازمان منشأ خدمات بسیاری در 
حوزه سالمت اجتماعی جامعه شده است و همزمان نیز 
توقعات بسیاری از آن وجود دارد، گاهی این انتظارات 
منجر به انتقادات بسیاری از این سازمان شده است. 
تقابل بین رویکرد »پزشکی« یا »اجتماعی« سازمان 
بهزیستی از جمله این انتقادات است که چندین سال 
است سایه خود را بر سر این سازمان گسترانیده است. 
این موضوع موجب شد تا یک مناظره داغ بین رئیس 
سازمان بهزیستی کشور، یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و رئیس انجمن مددکاری ایران در 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بر سر مأموریت ها 
و عملکرد سازمان بهزیستی کشور در شرایط حال 

حاضر کشور شکل بگیرد.

شرایط سخت کرونا بر بهزیستی
به گزارش خبرنگار سپید، وحید قبادی دانا، رئیس 
سازمان بهزیستی کشور در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری ابتدا به موضوع کرونا و تأثیر آن بر مددجویان 
بهزیستی، عملکرد و شرایط این سازمان پرداخت و 
با اشاره به وضعیت سخت این سازمان در دوران 
کرونا اظهار کرد: »در شرایطی هستیم که در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته، خدمات کرونا به یک سری از 
افراد داده نشد. برای مثال در آمریکا، معلوالن ذهنی 
یا در انگلستان سالمندان برخی از خدمات را دریافت 
نکردند. در اسپانیا و ایتالیا هم سالمندان در برخی مراکز 
رها شدند و برخی از آنها نه از کرونا بلکه ناشی از 
رهاشدگی از بین رفتند. این در شرایطی است که در 
کشور ما اصالت مفهوم خانواده باعث شد بسیاری از 

سالمندان در داخل خانواده ها نگهداری شوند.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دو هزار و 
53۱ مرکز نگهداری شبانه روزی وابسته به بهزیستی در 
کشور، گفت: »با تالش های همکاران بهزیستی بسیاری 
از مراکز در مقابل کرونا حفظ شدند. اولین بخشنامه 
بهزیستی در خصوص کرونا مربوط به 5 بهمن بود و 
روز دوم اسفند نیز جلسات شورای معاونین برگزار و در 
مجموع نیز ۸۰ دستورالعمل به مراکز ابالغ شده است.«
وی ادامه داد: »با وجود 2۰ هزار مادریار، پدریار، پزشک، 
مددکار و... ویروس کرونا در بسیاری مرکز کرونا شیوع 
پیدا نکرد. از بین 7۰ هزار فرد حاضر در مراکز شبانه 
روزی، هزار و 522 نفر به کرونا مبتال شدند که 59۴ 
نفر از این تعداد تحت درمان هستند. از میان مبتالیان 
7۸2 نفر بهبودی کامل پیدا کردند. از بین این افراد ۱۴۶ 
نفر فوت کردند که سن ۸۰ درصد آنها باالی 7۰ سال 
بود. همچنین بیشترین آمار فوتی ها مربوط به مراکز 

نگهداری از سالمندان بوده است.«
وی با بیان اینکه در بین فرزندان تحت پوشش بهزیستی 
هیچ موردی از فوت ناشی از کرونا وجود نداشته است، 
گفت: »2۰ نفر از این فرزندان به کرونا مبتال شدند 
که شش نفر بهبودی کامل یافته و ۱۴ نفر نیز در حال 
درمان هستند. مجموع این آمارها در مقایسه با آمار 
کلی کشور این تعداد معادل نیم درصد از مبتالیان 
کل کشور است. در بین فوتی ها نیز یک درصد از 
آنها را شامل می شود. این درحالیست که این رقم در 
بسیاری کشورهای پیشرفته به ۴۰ درصد از سالمندان 

و معلوالن مراکز شبانه روزی می رسد.«
قبادی دانا با اشاره به نگرانی خود از پیک دوم بیماری 
تصریح کرد: »یکی از علل موفقیت اقدامات کنترلی در 
دور اول بیماری این بود که اقدامات زودهنگام انجام 
شد. به این ترتیب که مراکز، ایزوله شده و از ورود افراد، 
مالقاتی ها و خیرین به مراکز جلوگیری شد. مراکز نیز 
قرنطینه شدند و حتی افرادی که براساس حکم قضایی 

وارد مراکز می شدند نیز ۱۴ روز در قرنطینه بودند.«

آماری برای رصد  آسیب های اجتماعی 
وجود ندارد

 در ادامه این گفت وگو احمد نادری، نماینده مجلس و 
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
به بررسی عملکردها و مأموریت های سازمان بهزیستی 
پرداخت و با نگاهی انتقادی با اشاره به مأموریت های 
این سازمان حمایتی در حوزه آسیب های اجتماعی 
اظهار کرد: »اگرچه حل همه آسیب های اجتماعی بر 
عهده بهزیستی نیست، اما مأموریت های بهزیستی در 
حوزه آسیب های اجتماعی بخش های مختلفی شامل 
کودکان بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار، معتادان 
و ... را شامل می شود.« وی ادامه داد: »برای ورود به 
آسیب های اجتماعی نیازمند سامانه کالنی هستیم که 
تا به صورت ریز این حوزه را رصد کند. البته سه 
سال قبل اعالم شد که سامانه سراج برای این منظور 
راه اندازی شده است که این اقدام با هیاهو افتتاح شد 

اما چندی بعد این سامانه متوقف شد.«
نادری یادآور شد: »کاری که بهزیستی و دولت می خواهد 
انجام دهد اگر با رصد کامل نباشد با خطرات جدی 
رو به رو می شویم. نخست باید میدان و زمینه کار را 
بشناسیم و سپس وارد آن شویم. موضوع اصلی ما در 
حوزه آمار و اطالعات آسیب های اجتماعی است که 
بعد از گذشت این سه سال هنوز آماری در دسترس 

برای پایش آسیب های اجتماعی نیست.«

دبیرخانه دائمی آسیب های اجتماعی 
تشکیل می شود

پس ازسخنان نادری، قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی 
در مقام پاسخ برآمد و گفت: »سال 97 پایشی در رابطه 
با آسیب ها انجام و در شورای اجتماعی کشور هم 
اعالم شد. در سال 9۸ هم این کار انجام شد که نتیاج 

آن قرار است اعالم شود. اما نیاز بود که دبیرخانه و 
ساختاری به شکل ثابت شکل بگیرد که در ماه های 
آینده دبیرخانه دائمی رصد آسیب های اجتماعی در 
بهزیستی تشکیل می شود.« وی یادآور شد: » سازمان  
اجتماعی در وزارت کشور هم چنین دبیرخانه ای دارد 
اما در سال 97 بزرگترین پایش با بیشترین حجم نمونه 
توسط بهزیستی انجام شد و در این راستا ترند آسیب 
در استان های مخلتف را ارزیابی کرد. رویکرد ما این 
است که باید مدیریت موردی انجام شود، چراکه یک 
نسخه ثابت ما را دچار مشکل می کند. امروز فرزندان 
بی سرپرست و بدسرپرست که در گذشته و پیش از 
انقالب در نوا خانه ها به شکل توده وار بودند، امروز در 
خانواده ها هستند. امروز این مراکز تبدیل به شبه خانواده 
شده اند. همچنین فرزندان بهزییستی توانسته اند تبدیل 

به مشاوران این سازمان شوند.«

بهزیستی پزشک محور است نه اجتماعی
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران هم با حضور در این برنامه به انتقاد 
از رویکرد پزشک محور سازمان بهزیستی پرداخت 
و گفت: »بهزیستی در طول ۴۰ سال گذشته بیش از 
اینکه که یک سازمان اجتماعی در حوزه مدیریتی 
باشد، بیشتر غیراجتماعی و پزشکی بوده است. دلیل 
آن نیز اشتباه بودن توانبخشی ما است. ما مسئول درمان 
نیستم. برای مثال در حوزه اعتیاد یک بخش درمان و 

سه بخش دیگر کامال روانشناسی است.«
وی افزود: »نه فقط در دوره ریاست آقای قبادی دانا بلکه 
در طول ۴۰ سال گذشته به جز در دوره مدیریت دکتر 
فیاض بخش، هیچ مسئولی از بین مددکاران اجتماعی 
منصوب نشده است. آقای قبادی دانا یک سال و نیم 
در این سمت مشغول فعالیت هستند و در این مدت 
نیز هیچ مسئول مددکار اجتماعی منصوب نشده است.«

دو سوم مدیران بهزیستی پزشک نیستند
در ادامه این برنامه قبادی دانا در پاسخ به این انتقاد 
که رویکرد سازمان بهزیستی بیش از آنکه اجتماعی 
باشد پزشک محور بوده است، گفت: »این انتقاد را 
قبول ندارم، چراکه بیش از دوسوم مدیران ارشد از 
متخصصان روان نشناسی، مددکاران، متخصصان علوم 
اجتماعی و... هستند. در عین حال بهزیستی متولی 
امور معلوالن است است و یک میلیون و 5۰۰ هزار 
معلول تحت پوشش این سازمان هستند و همچنین 
بهزیستی مسئولیت حوزه اعتیاد و پیشگیری را نیز به 
عهده دارد. در حال حاضر 27 هزار معلول ضایعه 
نخاعی در تحت پوشش بهزیستی هستند. بهزیستی 
در شرایط سختی است و تنها  75 درصد از بودجه 
آن محقق شده است.« وی با بیان اینکه حق پرستاری 
معلوالن ضایعه نخاعی از  2۰۰ هزار تومان به 55۰ 
هزار تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: »کمک هزینه 
تهیه وسایل توانبخشی از ۱۰۰ هزار تومان به 2۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است که با توجه به این شرایط 
که فعالیت در حوزه معلولیت ها زیاد است بهزیستی 
به متخصصان پزشک، روانشناسی، مددکاری و ... نیاز 
دارد برای مثال، مدیرکل حوزه آسیب های اجتماعی، 

یک دکتری علوم اجتماعی است.«
ادامه در صفحه 15 

پزشکی بودن یا   اجتماعی بودن مساله این است
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وحید قبادی دانا



 ادامه از صفحه 14 
انتقاد به رویکرد پول پاشی سازمان بهزیستی

نادری نیز همانند موسوی چلک با بیان اینکه در مجموع 
در این سال ها رویکرد بهزیستی اجتماعی نبوده است، 
گفت: »در بخش اورژانس اجتماعی هم که  مثال زده شد 
یا در بخش پرداخت حق پرستاری و ... به نظر می رسد 
ماهیانه بیش از 2۰ میلیارد پول به این قشر پرداخت 
می شود. این موضوع نشان دهنده رویکرد پول پاشی 
سازمان بهزیستی است.  سال گذشته ۴ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان بین مددجویان پول پخش شده است. به 
جز آسیب های روانی رویکرد پول پاشی انتهایی ندارد 

و ما تا ابد باید پول بخش کنیم.«
این جامعه شناس ادامه داد: »با توجه به رویکرد نئولیبرالی 
که در سال های اخیر در حوزه سیاست های دولتی 
حاکم بوده، روز به روز روند آسیب ها افزایش داشته 
است. یعنی هرچقدر هم پول پخش شود، این روند 
ادامه دارد. اما اگر رویکرد اجتماعی باشد این مشکل 
برطرف می شود. االن خانواده ها هم راضی نیستند، چون 
نیازهایشان بیشتر است. اگر با رویکرد اقتصاد دیجیتال 
و توانمندسازی یکی از اعضای خانواده توانمند شود، 

قاعدتا رویکرد اجتماعی است.«

جفا در غیراجتماعی خواندن رویکرد بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به انتقادات 
نادری و چلک اظهار کرد: »اینکه گفته می شود اگر 
رئیس یک سازمان پزشک است، رویکردش اجتماعی 
نیست، جفاست. در معاونت توسعه منابع انسانی از 
چهار مدیرکل، سه نفر غیر پزشک بوده و در معاونت 
مشارکت های مردمی از چهار مدیرکل هیچکدام پزشک 
نیستند. در تحول اداری و فناوری از چهار نفر هیچکدام 
پزشک نیستند. در معاونت اجتماعی از سه نفر دو نفر 
غیر پزشک هستند، در معاونت پیشگیری از چهار 
مدیرکل سه نفر غیر پزشک هستند و حتی در معاونت 
توانبخشی از سه مدیرکل، دو نفر غیر پزشک هستند.«

قبادی دانا ادامه داد: »رویکرد اجتماعی به معنای جلب 
مشارکت مردم در برطرف کردن مشکالت است. 
امروز تصدی گری 93 درصد از فعالیت های بهزیستی 
به مردم سپرده شده است. بهزیستی ۴3 هزار مرکز 
همکار از بین مردم دارد، این یعنی اجتماعی کردن 
فعالیت های بهزیستی. همچنین امروز 9 هزار خیریه 

تحت پوشش بهزیستی فعالیت می کنند.«
وی با بیان اینکه امروز سازمان بهزیستی برای اجرای بند 
۴ ماده 2۶ به عنوان وظایف سازمان آمده می شود، گفت: 
»مراکز ارائه دهنده خدمات بهزیستی به این ترتیب در 2 
هزار و 5۰۰ محله شکل می گیرند و درواقع بهزیستی های 
کوچکی هستند که توسط مددکاران اجتماعی اداره 

می شود. به این ترتیب ۱5 هزار مددکار اجتماعی نیز 
مشغول به کار می شوند.« رئیس سازمان بهزیستی کشور 
ادامه داد: »هدف ما در حمایت از فرد دارای معلولیت 
فقط پرداخت مستمری نیست، بلکه هدف ما این است 
که یک فرد دارای معلولیت و مددجوی سازمان بهزیستی 
حمایت و توانمند شده و زندگی مستقل دارای منزلت 
اجتماعی داشته باشد. درواقع ما تالش می کنیم مسکن، 
اشتغال و هزینه تحصیل فرد را هم فراهم کنیم. اگر 
رویکرد ما پزشکی بود، فرزندان بهزیستی بعد از ۴۰ 
سال در کنار مدیران بهزیستی نبوند. اما اگر بگویم  فالن 
مددکار فالن پست را نداشته پس رویکرد اجتماعی 

نیست، به نظر درست نمی آید.«

تهی شدن بهزیستی از مسئولیت های خود 
موسوی چلک نیز در ادامه این مناظره با  طرح این 
پرسش که در حال حاضر چند درصد از شورای معاونان 
سازمان بهزیستی از بین پزشکان هستند؟ گفت: »سازمان 
بهزیستی یک سازمان اجتماعی است. تفکر اجتماعی 
مستلزم سیاست گذاری اجتماعی است. سیاست گذاری 
اجتماعی یک دانش تخصصی است. سیاست گذاران 
اصلی بهزیستی، عمدتا پزشک هستند.« وی تأکید کرد: 
»رویکرد اجتماعی یعنی آنکه سازمان بهزیستی پس از 
حل مشکالت اجتماعی بعد از ۴۰ سال تعطیل شود. این 
درحالیست که هرچه جلوتر می رویم سازمان بهزیستی 
بزرگ تر شده است. به عنوان یک مددکار اجتماعی، 
تهی شدن بهزیستی از انجام مستقیم مسئولیت های 
خودش را فرار دولت از حمایت اجتماعی در قبال 
اقشار دارای نیازهای خاص می دانم. در کشوری مانند 
سوئد موضوع حمایت اجتماعی برای همه مردم است. 
هیچگاه دولت چند مولفه از وظایف خودش را در این 
کشورها واگذار نمی کند که یکی از این موارد حمایت 
از گروه های اجتماعی است. البته بستر برای مشارکت 

مردم نیز فراهم می شود.«

انتقاد از واگذاری فعالیت ها
نادری در ادامه با بیان اینکه اجتماعی سازی این نیست که 
صرفا فعالیت ها واگذار شود، گفت: »البته باید مشارکت 
خیرین جلب شود، اما اجتماعی سازی این است که 
با رویکرد سیاست گذاری اجتماعی مسائل را حل و 
کنشگری کنیم. اگر سازمان بهزیستی وظایف خود را 
درست انجام داده بود االن این سازمان باید خیلی کوچک 
می شد. این موضوع در مورد کمیته امداد هم صدق 

می کند. انتقاد من به پول پخش کنی هاست.«
وی در رابطه با فعالیت های اورژانس اجتماعی نیز 
گفت: »یکی از مشکالت اورژانس اجتماعی این است 
که به شکل ساختاری به بهزیستی مرتبط نشده است. 

در این بخش چالش نیروی انسانی و خرید خدمت 
معنادار است. یعنی در این بخش، شخصی که برای 
ماموریت رسیدگی به آسیب دیدگان فرستاده می شود، 
نسبت استخدامی با بهزیستی ندارد. این موضوع می تواند 

آسیب اجتماعی و حتی امنیتی ایجاد کند.«
عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش عالی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با انتقاد از عدم ایجاد اورژانش اجتمااعی 
در همه شهرهای کشور، یادآور شد: »به نظر می رسد 
باید بخشی از فعالیت های جانبی بهزیستی کم شده و 

به حوزه اورژانس آورده شود.«

برنامه های بهزیستی در گام دوم انقالب
در ادامه این گفت وگو رئیس سازمان بهزیستی کشور 
ضمن پاسخ به انتقادات نادری در خصوص پول پاشی 
به جای سیاست گذاری اجتماعی با اشاره به اینکه شعار 
بهزیستی در گام دوم انقالب شفافیت، تحول خدمت با 
ارتقای سالمت اجتماعی در بستر خانواده است، گفت: 
»خانواده یک واحد اجتماعی اصیل در جامعه اسالمی 
و ایرانی است. به همین دلیل خانواده محوری یکی از 
سیاست های این سازمان است. به این ترتیب خانه های 
کوچک توانبخشی راه اندازی شدند و آسایشگاه های 
بزرگ تبدیل به مراکز کوچک شده اند. در حوزه اعتیاد نیز 
این که گفته شود برای مثال اگر به معتاد متادون داده شود 
رویکرد درمانی است، اما رویکرد ما این نیست بلکه ما 
به مدلی رسیدیم که اوال مدیریت مورد انجام می دهیم، 
ثانیا تیم درمانی ما شامل پزشک، مددکار، روانشناس، 
خانواده و فرد معتاد است. محور ما اشتغال زایی است 
و اتفاقا سم زدایی این افراد به شکل »پرهیزمدار« است.«

قبادی دانا ادامه داد: »از سوی دیگر، خانواده فرد از ابتدا 
حمایت می شود. برای این فرد حمایت و اشتغال زایی 
انجام می شود. همچنین همه مردم از طریق سامانه 
شفافیت می توانند بر عملکرد بهزیستی نظارت کنند. در 
خصوص پول پاشی نیز این نگاه، جفاست. ۸2 درصد 
بودجه سازمان بهزیستی امروز به شکل الکترونیکی و 
شفاف شده است. اسم این کار، حمایت از مجموعه های 

اجتماعی برای تحقق رویکردهای اجتماعی است.«
وی با اشاره به طرح ایجاد گروه های همیار و تامین مالی 
خرد برای زنان سرپرست خانوار نیز گفت: »تمام این 
موارد یارانه ها و امدادها برای خانوارهاست. امروز از بین 
2۶ هزار فرزند بی سرپرست ۱۶ هزار نفر در خانواده های 
جایگزین هستند و این پول به مثابه کمک هزینه برای 
آنهاست. اگر این سیاست خانواده محوری و بهره گیری 
از شرکای اجتماعی، آی تی محوری، شفافیت، تمرکز بر 
سالمت اجتماعی، مبارزه با فساد و ...، اجتماعی کردن 

نیست پس چیست؟«
قبادی دانا در رابطه با اورژانس اجتماعی نیز اظهار کرد: 

»در حال حاضر 3۶ هزار نفر در این بخش مشغول به 
کار هستند که عده ای از آنها قراردادی، رسمی و پیمانی 
هستند. همچنین مجلس مصوب کرد که شهرهای باالی 
5۰ هزار نفر دارای اورژانس اجتماعی شوند اما هیچکدام 
از این شهرها دارای خودروی اورژانس اجتماعی نیستند. 
متاسفانه بسیاری از مداخالت در این بخش در خصوص 
تعیین افراد، گزینش افراد نحوه استخدام و ... صورت 
گرفته است. با این حال طرح جامعی برای ساماندهی 
به این بخش در حال آماه سازی است. االن سازمان 
2۱ هزار پرسنل دارد و در طی سال ها کمتر شده و در 

حال کوچک سازی است.«
 93 اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
درصد فعالیت این سازمان واگذار شده است، گفت: 
»سیاستگذاری و نظارت به عهده حاکمیت است اما 
حوزه اجرا در بسیاری از کشورها به مردم واگذار 
شده است.« وی در رابطه با کودکان کار و خیابان نیز 
گفت: »موضوع این کودکان وسیع است و آنچه دیده 
می شود قله این آسیب اجتماعی است. در بسیاری از 
کشورها هم این کودکان در معرض دید نیستند. این 
موضوع یک موضوع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی 
است. بیش از ۸۰ درصد این کودکان ایرانی نیستند اما 
عده ای تأکید دارند بگویند این افراد، ایرانی و نشانه ای 
از فقر هستند و روی آن تبلیغات کنند. متاسفانه این 
افراد شناسایی شخصی نشده اند. در طرح جدید اوال 
سمن ها قرار است پای کار بیایند و دوم اینکه مخاطب 
ما خانواده این کودکان است. این کودکان قربانی 
هستند. بسیاری از آنها توسط باندهای قاچاق وارد 
کشور شده اند. برخی نیز ناشی از فقر یا مشکالت 

خانوادگی وارد این بخش شده اند.«

2 تا 7 میلیون کودک کار در ایران حضور دارند
نادری نیز در رابطه با وضعیت کودکان کار گفت: » در 
رابطه با آمار کودکان کار با رئیس سازمان بهزیستی 
اختالف نظر دارم. بر اساس آمار رسمی تا دو میلیون 
کودک کار داریم و براساس آمار غیر رسمی تا هفت 
میلیون نیز می رسد. این مسأله از جمله مشکالت عمده 
ما در کالنشهرها به ویژه در تهران است که زیبنده 
کشورها با این منابع مالی نیست. این مشکل یک 
مشکل مدیریتی است. براساس آماری که به دست 
دارم 5۰ درصد از این کودکان غیر ایرانی هستند. این 
طرح ها تا کنون موفق نبوده است. چراکه همین االن 
سر هر چهارراهی چند کودک کار وجود دارد. این 
موضوع یک موضوع سازمان دهی شده است و بخشی 

از برخوردهای ما باید امنیتی پلیسی باشد.«
رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به انتقاد نادری در 
رابطه با حل مشکل کودکان کار اظهار کرد: »این کار 
نیازمند همکاری دستگاه های مختلف از وزارت کشور، 
دادستانی، اداره اتباع، استانداری و ... است. این که کودکی 
را جمع کنیم و ببریم، خالف سیاست های بهزیستی 
است. باید مساله به شکل ریشه ای حل شود. بهزیستی 
متولی همه مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نیست اما 
سرریز همه آسیب های به سمت بهزیستی است. این که 
انتظار داشته باشیم تمام مسائل توسط یک سازمان حل 
شود انتظار درستی نیست. طرح جامع و جدیدی نیز بر 

اساس خالءهای گذشته تهیه شده است.«
سرانجام در پایان این گفت وگو نادری بر سر حل 
با رئیس سازمان بهزیستی به  مشکل کودکان کار 
موافقت پرداخت و گفت: »موافق فرابخشی بودن 
این موضوع هستم و دستگاه های مختلف باید پای 
کار باشند، اما یک سازمان باید متولی باشد که هست. 
پس اگر خللی وجود دارد باید الیحه ای از سوی 

دولت به مجلس ارسال شود.«
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پیام عمومی سردرگم کننده در مورد کرونا ویروس 
نه تنها گیج کننده است بلکه مضر نیز می باشد

  مترجم: شراره فرهی منش
ماسک نپوشید مگر اینکه مریض باشید. اگر واقعًا 
ماسک می خواهید، از نوع غیرپزشکی استفاده کنید. 
در حقیقت، بهتر است همیشه ماسک بپوشید. شما 
باید ماسک بپوشید حتی اگر سالم باشید )اما شاید 

اگر رئیس جمهور باشید، نیاز نداشته باشید(.

عدم صراحت سازمان بهداشت جهانی )WHO( در 
مورد اینکه آیا مردم باید از ماسک استفاده کنند تا به 
جلوگیری از شیوع کرونا ویروس کمک کند، یکی 
از پیام هایی است که باعث آشفتگی مردم شده است.
ماه گذشته، سازمان بهداشت جهانی مجبور شد 
اظهارات یکی از مقامات در مورد انتشار بدون عالمت 
ویروس را روشن کند. اکنون با انتقاد از چگونگی 
ارتباط خطرات ناشی از ذرات کرونا ویروس موجود 

در هوا روبرو است.
اما شماری از کارشناسان علوم ارتباطات و رفتاری 
می گویند که سازمان بهداشت جهانی قطعاً در مقابله با 
برخی از ارتباطات خود در مورد همه گیری تنها نیست.
هنگامی که نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون، 
شعار »در خانه ماندن« را با »هوشیار ماندن« جایگزین 
کرد، مردمی را که نمی توانستند از خانه کار کنند ترغیب 
کرد که به کار خود برگردند درست در زمانی که 
انگلستان هنوز شاهد تعداد باالی موارد جدیدی از 
مبتالیان به کرونا ویروس بود. او مواردی از سردرگمی 
ایجاد کرده است که مدت زمان طوالنی برای رفع آن 

زمان الزم است.
روز چهارشنبه، وزیر بهداشت وی، مت هانکوک، 
تالش کرد تا توضیح دهد که چرا دولت اکنون به 
مردم می گوید که در مغازه ها ماسک بپوشند، اما در 
سایر فضاهای داخلی مانند کافی شاپ ها نیازی نیست.
در ایاالت متحده، دستورالعمل های رهنمودی در مورد 
آنچه امن است و آنچه ناامن است، از ایالت به ایالت 

و شهر به شهر دیگر متفاوت است.

عدم قطعیت
این پیام رسانی گیج کننده یک مشکل اساسی است.

کرونا ویروس جدید هنگامی گسترش می یابد که 
افراد با یکدیگر در تعامل باشند، بنابراین راهنمایی 
روشن و باثبات در مورد نحوه رفتار بسیار مهم است. 
کارشناسان می گویند سردرگمی در مورد اینکه چه  
کاری باید انجام شود و چه  کاری نباید صورت گیرد، 
مشکلی اساسی است که می تواند صدمات واقعی به 
بار آورد. ازآنجاکه ویروس کاماًل جدید است، عدم 
اطمینان، اجتناب ناپذیر است و توصیه های مرتبط با 
این ویروس ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.
پیتر ام.سندمن، کارشناس ارتباطات بحران در ایمیلی به 
CNN گفت: »این تغییرات می تواند منجر به سردرگمی 
شده و یا حتی اتهاماتی به متخصصان وارد آید مبنی 
بر اینکه آن ها نمی دانند در مورد چه چیزی صحبت 
می کنند«. ماسک نمونه خوبی از این امر است. در اوایل 
بیماری همه گیر، نگرانی های جدی در مورد کمبود 
تجهیزات محافظ برای کارکنان پزشکی خط مقدم 
وجود داشت. برخی از متخصصان پزشکی همچنین 
نگران بودند که ماسک ها می توانند احساس غلط امنیتی 

به مردم دهند و آن ها را از پیروی دستورالعمل هایی 
مانند فاصله گذاری اجتماعی دور کنند.

به همین دلیل برخی از نهادهای بهداشت عمومی، 
ازجمله سازمان بهداشت جهانی و مراکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده، در ابتدا گفتند 

که افراد سالم نباید ماسک بپوشند.
دکتر جروم آدامز، جراح عمومی آمریکا، حتی تا آنجا 
پیش رفت که گفت ماسک ها »در جلوگیری از ابتال 

به کروناویروس عموم مردم مؤثر نیست«.
سازمان بهداشت جهانی با لحنی مشابه برخورد کرد. 
دکتر مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت های 
بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، در ماه مارس گفت: 
»هیچ مدرک خاصی وجود ندارد که نشان دهد پوشیدن 

ماسک توسط کل جمعیت فواید بالقوه ای دارد«.
اما سندمن شواهد اوایل فوریه را یادآوری می کند که 
افراد آلوده که خیلی بیمار نبودند زمانی که زندگی 
روزمره خود را در اماکن عمومی شروع کردند، ویروس 
را منتقل کردند. وی گفت، در آن زمان، برخی از 
متخصصان حداقل مشکوک بودند، حتی اگر کاماًل 
نمی توانستند بگویند که با اطمینان کامل و مبتنی بر 
شواهد می دانند که ماسک می تواند به کاهش سرعت 
گسترش ویروس کمک کند. سندمن می گوید: »آن ها 
مطمئناً هیچ اطالعات شواهد محوری ندارند برای 
اینکه ادعا کنند که می دانستند که این طور نیست، این 

همان چیزی است که آن ها ادعا می کردند«.
ازآنجاکه جهان اطالعات بیشتری در مورد نحوه انتقال 
ویروس کسب کرد، مقامات بهداشتی و دولت ها مجبور 
شدند راهنمایی های خود را تغییر دهند. در اوایل این 
هفته، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها رسماً به 
مردم گفت که ماسک بپوشند؛ اما این تغییر نظر باعث 
شده است تا برخی از افراد در مورد صحت توصیه های 
جدید سؤال بپرسند. خود آدمز تشخیص داده است 

که تصحیح پیام بسیار سخت بود.
سندمن گفت: »راهبردهایی وجود دارد که رهبران 
می توانند از آن ها برای به حداقل رساندن مشکل 
استفاده کنند - به عنوان مثال با پیش بینی اینکه ممکن 
است با تغییر شواهد بیشتر برخی تغییرات الزم باشد«.
به رسمیت شناختن ناشناخته، بخش اصلی ارتباطات 

موفق در یک بحران است.
و  بهداشتی  ارتباطات  متخصص  توورک،  هیدی 

استادیار دانشگاه بریتانیا کلمبیا، می گوید: »یک پیام 
ثابت گاهی به اشتباه تعبیر می شود«: بیایید بیانیه ای مهم 
به یک روش یادیگری ایجاد کنیم - ماسک بپوشید، 
ماسک نپوشید؛ اما گاهی معنی این پیام چنین است: 
»ما اطالعات کامل نداریم«. توورک گفت: »توضیح 
منطقي که در مورد پیام اول ماسک وجود دارد، مانع 
از این سردرگمي خواهد شد«. در تایوان، کمپین 
اساساً گفت: »ماسک ها را برای کارمندان مراقبت های 
بهداشتی ذخیره کنید«؛ بنابراین شما می توانید یک پیام 
ثابت داشته باشید که می گوید: »ماسک ها مهم هستند و 
در این لحظه برای کارمندان مراقبت های بهداشتی مهم 
هستند و ما هنوز در حال بررسی این موضوع هستیم 

که آیا ماسک ها در برابر این بیماری مؤثر هستند«.
شین تیمونز، محقق علوم رفتاری در انستیتوی تحقیقات 
اقتصادی و اجتماعی در دوبلین، اظهار داشت: »بعضی 
اوقات به دلیل ترس از تضعیف تخصص آن ها، عدم 
تمایل بین کارشناسان و سیاستمداران برای برجسته 

کردن هرگونه عدم قطعیت وجود دارد«.
»اما آنچه درواقع شواهد نشان می دهد، این است که 
مردم بسیار مایل به پذیرش بالتکلیفی هستند وقتی که 
به صورت واضح مشخص شده است؛ بنابراین اگر 
بگویید، این ها چیزهایی هستند که ما نمی دانیم، ما 
این گونه می خواهیم این موضوع را بفهمیم، مردم این 

کار را قبول خواهند کرد«.
توورک گفت: »آنچه بسیار چالش برانگیز است این 
است که مواردی که معموالً در مجله ها و در محافل 
کوچک دانشمندان و مسئوالن بهداشت عمومی اتفاق 
می افتد، اکنون در مقابل مخاطبان جهانی اتفاق می افتد«.
سازمان بهداشت جهانی باوجود داشتن باالترین نهاد 
بهداشت عمومی در جهان، یک سازمان نسبتاً کوچک 
با بودجه محدود است. در مواقع عادی تر، مخاطبان 
متخصص بیشتر به آن توجه می کنند. توورک توضیح 
داد: »جلسات توجیهی این سازمان معموالً به این افراد 
اختصاص نمی یابد و برای یک محیط، ارتباطی بسیار 

متفاوت ایجاد می شود«.

چرا ما کاری را انجام می دهیم؟
سوزان میشی، استاد روانشناسی بهداشت و مدیر مرکز 
تغییر رفتار در دانشگاه کالج لندن گفت: »وقتی مردم 
می فهمند که چرا از آن ها خواسته می شود کارهایی را 

انجام دهند، خیلی بیشتر این کارها را انجام می دهند«.
او به عنوان نمونه به راهنمایی در مورد »به صورت خود 
دست نزن« و »دستان خود را بشویید« اشاره می کند.
وی گفت: »این راهنمایی ها در مورد توقف ویروسی 
است که می تواند به واسطه انگشتان به بدن شما وارد 
شود، از طریق بینی، دهان یا چشمان شما. وقتی مردم 
متوجه شوند که این ویروس چگونه به بدن وارد 
می شود، آنگاه دست نزدن به چشم ها، بینی و دهان 

برای مردم معنا پیدا می کند«.
کووید-۱۹  درنتیجه  مرگ  افراد، خطر  اکثر  برای 
بسیار ناچیز است؛ اما برای پایان دادن به همه گیری، 
همه - حتی کسانی که تصور می شوند در معرض 

خطر نیستند - باید تالش کنند.
تیمونز گفت: »پیام رسانی شفاف یکی از مهم ترین 
عوامل در تعیین تمایل یا عدم تمایل مردم به همکاری 
است«. ممکن است انگیزه های مختلفی وجود داشته 
باشد. در انگلستان، دولت در مورد لزوم حمایت از 
خدمات درمانی ملی و نجات جان مردم سخن گفت. 
در ایرلند، این پیام  بر مراقبت از یکدیگر متمرکز 
شده بود. در برخی از مناطق ایاالت متحده، همه چیز 
در مورد جلوگیری از منع رفت وآمد دیگری است.

راهنمایی کردن از طریق مثال
تصدیق ناشناخته، ارائه راهنمایی های مداوم و توضیح 
دلیل، مؤلفه های اصلی استراتژی ارتباطات موفق بحران 

است؛ اما به همین جا ختم نمی شود.
میشی گفت: »این مربوط به تداوم بین آنچه شما 
می گویید و آنچه انجام می دهید است؛ و این یکی از 
مشکالت است« ... از یک طرف، مردم می گویند »اوه، 
این هنوز یک وضعیت خطرناک است، بسیار مراقب 

باشید« و از طرف دیگر کافی شاپ ها باز می کنند.
وی گفت که مقامات بهداشت و دولت باید برای 
پیوستن به این نقاط بهتر همسو شوند و راهکارهایی 
در مورد چگونگی هدایت اوضاع در اختیار مردم قرار 
دهند. میشی گفت: »در این مورد به شکل ایمنی جاده ای 
فکر کنید - مثاًل ما باید هنگام عبور از جاده، ارزیابی 
خود را انجام دهیم«. وی ادامه داد: »آیا همیشه هنگام 
عبور از خیابان از چراغ راهنمایی استفاده می کنیم و یا 
از محل خط کشیده جاده عبور می کنیم یا گاهی اوقات 
از جای دیگری هم عبور می کنیم؟« ما احتماالً چندین 
مورد را در نظر می گیریم، مانند این که ماشین ها تا چه 
حد دور هستند، با چه سرعتی حرکت می کنند، آیا 
جاده خیس است، چقدر چابک هستم؟ وی افزود: 
یک روش برای کمک به مردم در تصمیم گیری ها، 
محاسبه ریسک کروناویروس است که به کاربران این 
امکان را می دهد تا اطالعاتی را در مورد خودشان بکار 
برند تا بفهمند با چه سطح خطری روبرو هستند و از 

چه موقعیت هایی می توان جلوگیری کرد.
میشی گفت، بسیار مهم است که مسئوالن قوانین خود 
را دنبال کنند. عدم انجام این کار باعث می شود پیام حتی 
بیشتر خدشه دار شود - همان طور که در ایاالت متحده 
دیده می شود که امتناع ماهانه رئیس جمهور دونالد 
ترامپ از پوشیدن ماسک باعث شد این موضوع به جای 

یک مسئله واقعی، تبدیل به یک بحث سیاسی شود.
منبع: CNN Health / 16 ژوئیه ۲۰۲۰
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