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سرنوشت مبهم طرح ترافیک 
در روزهای کرونایی آینده

با اذعان وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به عدم امکان رعایت دستورالعمل های 
وزارت بهداشت برای برگزاری کنکور در مقطع فعلی، موضوع تعویق یک ماهه کنکور 

صفحه2 سراسری و تعیین تاریخ جدید، به ستاد ملی مقابله با کرونا محول می شود 
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وزیر بهداشت از اجرای پروتکل های سخت گیرانه 
برای آزمون سراسری کوتاه  نیامد

تعویق کنکور؟!تعویق کنکور؟!
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وزیر بهداشت از اجرای پروتکل های سخت گیرانه برای آزمون سراسری کوتاه نیامد

تعـویق کنـکور؟!
با اذعان وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به عدم امکان رعایت دستورالعمل های وزارت بهداشت برای برگزاری کنکور در مقطع 

فعلی، موضوع تعویق یک ماهه کنکور سراسری و تعیین تاریخ جدید، به ستاد ملی مقابله با کرونا محول می شود

وزیر بهداشت در یادداشتی که در صفحه شخصی 
برگزاری  از  کرد،  منتشر  اینستاگرام  در  خود 
جلسه ای با حضور وزیر علوم، رئیس سازمان 
سنجش و جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی ازجمله روسای کمیسیون های آموزش 
و بهداشت و درمان با موضوع بررسی شرایط 
برگزاری کنکور و امکان اجرای پروتکل های 

سخت گیرانه ابالغی خبر داد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در این یادداشت 
آورده است: »وزیر محترم علوم و رییس سازمان 
پروتکل های  اجرای  که  کردند  اعالم  سنجش 
سختگیرانه در این زمان باقیمانده میسر نیست، 
مگر این دستورالعمل ها برای برگزاری آزمون 
جلسه  این  در  هم  من  کند.  تغییر  سراسری 
متولی  بهداشت و  به عنوان وزیر  اعالم کردم 
فرزندانمان  قطعا سالمت  این کشور،  سالمت 
برای ما در اولویت است و از این پروتکل های 
سختگیرانه کوتاه نخواهم آمد که روسای محترم 
این  نیز در  کمیسیون های آموزش و بهداشت 

مورد، کامال همراه و موافق بودند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »به مسئوالن برگزاری 
این  نمی توانید  واقعا  اگر  کردم  اعالم  کنکور 
با  کنید،  اعمال  درستی  به  را  دستورالعمل ها 
برگزاری کنکور در این تاریخ مخالفم و تاکید 
می کنم که کنکور را به زمانی موکول کنید که 
بتوانید از لحاظ فضا و امکانات، تمام ضوابط 
و دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت را 

فراهم کنید.«
نمکی در پایان تصریح کرد: »پیشنهاد وزارت 
علوم، تعویق یک ماهه برگزاری کنکور سراسری 
بود که قرار شد در ستاد ملی کرونا مطرح شود.«

پس از انتشار سخنان وزیر بهداشت، مرکز روابط 
هم  بهداشت  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی 
اطالعیه ای به این شرح صادر کرد: امروز دوشنبه 
بیستم مرداد ماه 99 در نشستی با حضور روسای 
تحقیقات،  و  آموزش  کمیسیون های  محترم 
بهداشت و درمان و تنی چند از نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی و وزرای محترم علوم، 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و رییس سازمان سنجش آموزش کشور 
موضوع ارزیابی قابلیت های اعمال پروتکل های 
بهداشتی در برگزاری آزمون های سراسری ورود 

به دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس 
سازمان سنجش آموزش کشور در این جلسه 
ابراز داشتند که با توجه به سختگیرانه تر بودن 
پروتکل های بهداشتی ابالغی، امکان برگزاری 
کنکور سراسری در تاریخ مصوب میسر نخواهد 
بهداشت  وزارت  پافشاری  در صورت  و  بود 
تسهیل  امکان  عدم  و  ابالغی  پروتکل های  بر 
آزمون  به  نسبت  فاصله گذاری  در  تخفیف  و 
تاریخ  دانشگاه ها،  ارشد  کارشناسی  ورودی 
برگزاری کنکور، یک ماه به تعویق افتد. لذا با 

توجه به اصرار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بر اعمال دقیق پروتکل های بهداشتی و 
در راستای رعایت ایمنی و سالمت داوطلبان 
عزیز و همچنین همراهی و تاکید روسای محترم 
کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسالمی، 
پیشنهادی  تاریخ  و  این موضوع  که  مقرر شد 
جدید برگزاری این آزمون در ستاد ملی مقابله 
با کرونا به صورت اضطراری مطرح و پس از 

تایید، مراتب به اطالع داوطلبان رسانده شود.
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خبـر

درمان  بیمه  که  کسانی  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  اعالم  طبق 
تکمیلی دارند در صورت ابتال به کرونا می توانند هزینه های 

پزشکی خود را دریافت کنند. 
به گزارش سپید، غالمرضا سلیمانی در رابطه با تامین هزینه 

درمان بیماران کرونایی صورت گرفته است گفت: »مقرر شد 
کسانی که بیمه درمان تکمیلی دارند در صورت ابتال به کرونا، 

هزینه های پزشکی خود را دریافت کنند.«
وی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در صنعت 
بیمه در جریان کرونا گفت: »بیمه مرکزی در اسفندماه ۴۶0 
میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای تسریع درمان بیماران 

کرونایی پرداخت کرده است.«
سلیمانی ادامه داد: »برای این که بتوانیم بخشی از مشکالت 
این  برای پوشش ویژه  بیمه  کرونا را حل کنیم شرکت های 
بیماری در قالب طرح های بیمه عمر اعالم تمایل کرده و ما 

نیز از آن استقبال کرده ایم.«
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه به وضعیت بیمه در کشور 
نیز اشاره داشت و گفت: »سرانه حق بیمه در ایران 710 هزار 
تومان است و با توجه به این که این رقم به صورت میانگین 

فاصله  ما  که  می رسد  دالر   ۸1۸ به  پیشرفته  کشورهای  در 
زیادی با آن داریم.«

وی همچنین با اشاره به این که میزان ریسک تحت پوشش 
در کشور حدود ۵00 میلیارد دالر است، اضافه کرد: »تقریبا 
تمامی پروژه ها و ریسک ها توسط شرکت های اتکایی و بیمه گر 
مستقیم و حتی بیمه مرکزی تحت پوشش قرار دارد و امیدواریم 
توزیع ریسک به شرکت های خارجی را مجددا شروع کنیم.« 
سلیمانی درباره  وضعیت بیمه های زندگی نیز یادآور شد: »در 
زندگی  بیمه های  پوشش  تحت  نفر  میلیون   2۴ حال حاضر 
را  بیمه  کل صنعت  پرتفوی  از  درصد   1۴.7 که  دارند  قرار 
ایجاد  دنبال  به  ما  که  است  حالی  در  این  می دهند.  تشکیل 
صندوق بازنشستگی خصوصی هستیم تا افراد بتوانند در کنار 
صندوق های بیمه اجباری در صندوق های بیمه خصوصی هم 

عضو شوند.«ایسنا

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

پرداخت هزینه کرونا به دارندگان بیمه تکمیلی
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متخصص بیماری های داخلی بیمارستان آیت اهلل طالقانی تشریح کرد

میزان دقت انواع تست های کرونا 
بیمارستان  داخلی  بیماری های  متخصص 
آیت اهلل طالقانی گفت: »به طور کلی تست های 
دارد  مختلفی  کاربردهای  کرونا  تشخیصی 
بررسی   برای  تشخیص،  تایید  بر  عالوه  و 
پزشک  توسط  بیماری،  مختلف  دوره های 

می شود.«  درخواست 
به گزارش سپید، علی پیرصالحی با اشاره به این که 
دو نوع تست رایج تشخیصی آزمایشگاهی کرونا 
  PCR در دسترس است، اظهار کرد: »تست های
که اسید نوکلئیک ویروس را مورد بررسی قرار 
می دهند و سنجش آنتی بادی ها که به بررسی آنتی 
بادی های IgM   و IgG و اخیراً IgA  می پردازند.« 
وی درباره کارکرد تست های PCR توضیح داد: 
»این تست ها اسید نوکلئیک ویروس را شناسایی 
می کند و از طریق سواب حلق و نازوفارنکس 
از راه دهان و بینی نمونه گیری می شود. عالوه بر 
روش استاندارد نمونه گیری به وسیله سواب از 
حلق و نازوفارنکس، در برخی موارد مشاهده 
می شود که از روش شستشوی حلق برای نمونه 
گیری استفاده می شود که این روش با خطای 

زیاد و نتایج کاذب همراه است.«
پیرصالحی ادامه داد: »در روش مولکولی که تحت 
عنوان تست PCR انجام می شود بسته به کیت 
مصرفی دو ژن یا سه ژن ویروس مورد بررسی 
قرار می گیرد که در حال حاضر به دلیل استفاده 
از کیت های مختلف و همچنین تایید یا عدم 
تایید مجدد گزارش های مشکوک، تفاوت در 
گزارش ها مشاهده می شود و اهمیت انجام این 
آزمایش ها با نظر پزشک و در آزمایشگاه های 

مورد تایید ارزش بیشتری پیدا می کند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد: »دقت 
از  شده  تهیه  نمونه های  در   PCR تست های 
ترشحات ریه توسط نمونه برداری بیش از 90 
درصد بوده و در سایر نمونه ها، دقت آن بسته به 
نوع نمونه گیری، تیتر ویروس ، نوع کیت مصرفی 

و... تحت تاثیر قرار می گیرد.«
وی دقیق ترین و ارزشمندترین تست شناسایی 
ابتدایی،  مراحل  در  خصوصا  را  کووید19 

تست های PCR دانست. 
پیرصالحی تست های ارزیابی تیتر آنتی بادی ها 
با کیت های سریع )Rapid test( را یکی دیگر 
توضیح  و  دانست  دسترس  در  تست های  از 
داد: »این تست ها به تست های سریع معروف 
هستند و از طریق خون انجام می شود. نتیجه 
مشخص  دقیقه  چند  عرض  در  تست ها  این 
می شود. با این وجود این تست ها در مقایسه 
با تست های PCR و همچنین سنجش تیتر آنتی 
بادی ها دارای ارزش کمتری هستند و موارد 
منفی کاذب به دلیل دقت و حساسیت پایین 
این تست ها بسیار زیاد است ولی با این وجود 
مثبت بودن تست می تواند به میزان قابل توجهی 

برای کادر درمان ارزشمند باشد.« 
این متخصص بیماری های داخلی درباره سایر 
تست های تشخیصی کرونا نیز گفت: »یکی از 
تست های رایج، تست آنتی بادی یا پادتن هایی 
هستند که بر علیه ویروس ترشح می شوند که 

اخیرا به شکل فراگیری رایج شده و این تست ها 
زمانی که آنتی بادی برعلیه ویروس ترشح می شود 

قابل شناسایی است.«
وی با اشاره به این که با استفاده از تست های 
پیش بینی  را  بیماری  زمان  می توان  بادی  آنتی 
کرد اظهار کرد: »با این تست ها می توانیم مراحل 
ابتدایی، حاد و بهبودی بیماری را شناسایی کنیم. 
 IgG و IgA ،IgM این تست ها به انواع مختلف

تقسیم می شوند.«
به گفته این استاد دانشگاه تست های IgM  در 
واقع آنتی بادی و یا پروتئین هایی هستند که بدن 
در ابتدای مواجهه با ویروس ترشح می کند و 
لذا در مرحله ابتدایی افزایش پیدا می کند و باال 
بودن سطح آن نشان دهنده مراحل ابتدایی و یا 

حاد کروناست.«
وی افزود: »این آنتی بادی معموال از روز هفتم 
شروع به افزایش می کند با این وجود، در بسیاری 
از افراد علی رغم ابتال به ویروس این آنتی بادی ها 
با روش های موجود قابل شناسایی نیست لذا 
منفی بودن سنجش تیتر آنتی بادی دلیل بر رد 
گزارش مثبت مولکولی یا نادیده گرفتن عالئم 
بالینی نمی شود و تفسیر این موارد باید توسط 

پزشک انجام شود.«
متخصص بیماری های داخلی همچنین درباره  
تست های IgG نیز توضیح داد: »به طور معمول 
از 1۴ روز بعد از ابتال به کرونا، بدن بر علیه این 
ویروس آنتی بادی به نام IgG ترشح می کند که 
این آنتی بادی می تواند تا حدودی ایمنی نسبی بر 
علیه این ویروس ایجاد کند. نتیجه این تست ها 
بستگی به ایمنی که در بدن بر علیه این ویروس 
ایجاد می شود دارد، ولی درباره این موضوع که 
ماندگاری این پادتن ها به چه میزان است هنوز 

اطالعات کافی در دسترس نیست.«
وی در پاسخ به این سوال که میزان دقت تست های 
شناسایی ویروس کووید19 در مراحل مختلف 
داد:  توضیح  می شود،  ارزیابی  بیماری چگونه 

»مطالعات بر روی تست های  IgM  و IgG نشان 
می دهد که این تست ها در هفته اول خیلی کمک 
کننده نیستند و در هفته اول نهایتا 30 درصد از 
بیماران با این تست ها شناسایی می شوند ولی 
از هفته دوم به بعد تقریبا تا 70 درصد دقت 
شناسایی باال رفته و از هفته سوم به بعد چیزی 
حدود 90درصد، دقت افزایش می یابد لذا در 
مراحل اولیه بیماری، انجام تست های IgM  و  
IgG توصیه نمی شود. با این وجود در مواردی 
که تیتر آنتی بادی پایین باشد ممکن است نتیجه 

منفی گزارش شود.«
پیرصالحی درباره مثبت شدن تست های آنتی 
بادی نیز خاطرنشان کرد: »اگر چنانچه IgG و 
IgM باال باشد نشان دهنده این موضوع است 
که بیمار در مراحل حاد بیماری قرار دارد، ولی 
در مواردی که صرفا تست IgG باال باشد، بیمار 

وارد فاز بهبودی شده است.«
متخصص بیماری های داخلی در بخش دیگری 
که  تست هایی  تمامی  »نتیجه  داد:  توضیح  نیز 
انجام می شوند می تواند مثبت کاذب و یا منفی 
کاذب شوند ولی این موضوع که این تست ها 
در چه بازه زمانی در طول بیماری انجام شود 
در تفسیرها مهم است. تفسیر چگونگی نتیجه 
تمامی تست ها با پزشک است و در بعضی از 
بیماری خفیف  دچار  فرد  است  ممکن  موارد 
شده باشد ولی آنتی بادی ها مثبت نشوند، بنابراین 
تمامی این موارد باید با مالحظات خاصی انجام 
شود. به طور کلی تکنیک، زمان ابتال و فردی 
که نمونه گیری را انجام می دهد در پاسخ مثبت 

و منفی کاذب اثر گذار است.«
پرهیز از انجام تست های خودسرانه از مهم ترین 
ضرورت  بر  پیرصالحی  که  بود  توصیه هایی 
توجه به آن از سوی مردم تاکید کرد و افزود: 
یا  این گزارشات فرد و  »ممکن است تفسیر 
کادر درمان را گمراه کند. تست های تشخیصی 
کرونا صرفا با نظر پزشک متخصص و یا گروه 

پزشکی باید انجام شود.« وی در توضیح این 
آنتی  تست های  از  می توان  زمانی  چه  از  که 
بادی استفاده کرد نیز گفت: »تست های آنتی 
شود.  انجام  پزشک  صالحدید  به  باید  بادی 
اگر چنانچه تست pcr فردی منفی باشد ولی 
عالئم بیماری وجود داشته باشد برای اطمینان 
بادی  آنتی  تست ها  کرونا  به  ابتال  احتمال  از 

می تواند کمک کننده باشد.«
این متخصص بیماری های داخلی تاکید کرد: »به 
طور کلی کادر درمان به دلیل نتایج کاذب تست ها 
صرفا وابسته به نتیجه نهایی تست ها نیستند و 
از فاکتورهای دیگری نیز بهره می برند؛ به طور 
مثال تست هایی وجود دارد که ردپای بیماری 
کرونا را در بیماران عالمت دار نشان می دهد. 
همچنین تظاهرات سی تی اسکن در خیلی از این  
بیماران به صورت تیپیک است؛ یعنی با کمک 
یافته های رادیولوژی می توان وجود بیماری را در 
افراد تشخیص داد؛ چراکه به صورت بیولوژیک 

این موارد در پیگیری ها موثر است.«
پیرصالحی با اشاره به این که تست ها به میزان 
خاطرنشان  باشد  موثر  می تواند  توجهی  قابل 
کرد: »اگر چنانچه تست ها مثبت باشد این مهم 
می تواند در تایید تشخیص ها موثر تر واقع شود 
ولی منفی بودن تست به هیچ عنوان رد کننده 

ابتال به بیماری نیست.« 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، این عضو هیئت علمی دانشگاه 
یکی از مشکالت و چالش های تست ها را انجام 
کرد:  تاکید  و  دانست  افراد  توسط  خودسرانه 
»عددها ممکن است عددهای مبهمی باشند و 
یا فرد عالئم داشته باشد ولی تست منفی باشد؛ 
بنابراین باید تمامی مالحظات مورد تفسیر قرار 
گیرند ولی به طور کلی برای بیماران حاد منتظر 
تست ها نمی مانیم و با عالئم کلی و آزمایشات 
اقدامات  این  تجمیعی  صورت  به  و  مختلف 

انجام می شود.«
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معیار اعالم آمار فوتی  های کرونا تست مثبت PCR  است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت در واکنش به ادعای برخی افراد مبنی 
بر عدم مطابقت آمار واقعی کرونا با آمار اعالمی 
گفت: »تست PCR معیار اعالم آمار کرونا است؛ 

نمی  دانم مواردی که هیچ اصالتی ندارند چگونه 
مورد استناد برخی افراد قرار می  گیرند.«

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت  وگو با 
تسنیم درباره ادعای برخی افراد مبنی بر پایین  تر 

بودن آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
نسبت به آمار واقعی اظهار کرد: »موارد فوتی 
که می  توان به عنوان مورد قطعی در دنیا آن را 
اعالم کرد، مواردی هستند که تست PCR مثبت 

داشته باشند.«  
توسط  متأسفانه  که  اعدادی  »این  افزود:  وی 
برخی افراد ادعا می  شود بر اساس گواهی فوت 
است که گواهی فوت را پزشکان برای احتیاط 
و رعایت موارد پروتکلی در دفن و تغسیل و 
تدفین میت می  نویسند بنابراین اعداد ادعا شده 
به هیچ وجه اعتباری ندارد و کسی آمار فوتی  ها 
را از آرامستان  ها نمی  گیرد؛ آنچه که معیار اعالم 

آمار است، تست PCR است.« 
تکنولوژی  همه  با  »البته  شد:  متذکر  جهانپور 
باالیی که تست پی  سی  آر دارد، باز هم حدود 30 
درصد موارد منفی کاذب دارد اما من نمی  دانم 
مورد  ندارد، چگونه  اصالتی  هیچ  که  مواردی 
استناد برخی افراد قرار می  گیرند؛ هنوز به راز 

این موضوع پی نبرده  ام.«
پیش از این نیز سیما سادات الری، سخنگوی 

علت  به  فوت  آمار  درباره  بهداشت  وزارت 
کرونا در کشور با اشاره به خط تبلیغاتی برخی 
گفته  کرونا  اپیدمی  آغاز  از  بیگانه  رسانه های 
بود اگر تعاریف و شاخص ها تغییر کند، همه 
آمارهای دنیا با هم تغییر می کند و می تواند بر 
اساس تعریف جدید و معیارهای متفاوت، کم 
یا زیاد شود؛ ما اگر دنبال پنهان کاری بودیم 
مثل بسیاری از کشورها از جمله در اروپا موارد 
اولیه با هفته ها تاخیر اعالم می شد و یا موج دوم 
کرونا را به سان برخی کشورها با مالحظات 
سیاسی و اغلب اقتصادی پنهان می کردیم، ولی 
کاماًل شفاف عمل کردیم و این موضوع برای 
با  مقایسه  در  بیماری  عینی وضعیت  شاهدان 
حتی  کشورهای  برخی  و  منطقه  کشورهای 
توسعه یافته کاماًل محرز شده است؛ ایران بر 
اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، موارد 
و سیستم  می کند  اعالم  را  کرونا  میر  و  مرگ 
گزارش دهی کرونا در ایران از همان روزهای 
با معیارهای سازمان جهانی بهداشت  نخست 

انجام و تأیید شده است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:  خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2132 
مورد جدید کووید-19 در کشور خبر داد. 

گفت:  الری  سیماسادات  سپید،  گزارش  به 
»از روز یک شنبه تا دوشنبه 20 مرداد 1399 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و 132 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶7 

نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به 32۸ هزار و ۸۴۴ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت 
گذشته، 1۸9 بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 1۸ هزار و ۶1۶ نفر رسید.«
هزار  کنون 2۸۶  تا  افزود: »خوشبختانه  وی 
از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۶۴2 و 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
گفت:  بهداشت همچنین  وزارت  سخنگوی 
»3992 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.« به گفته وی، تا کنون دو میلیون و 711 
هزار و ۸17 آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است. 
وضعیت  در  استان های  تشریح  در  الری 
مازندران،  »استان های  گفت:  بیماری  قرمز 
شمالی،  خراسان  گلستان،  قم،  تهران، 
رضوی،  خراسان  البرز،  اصفهان،  اردبیل، 
مرکزی،  آذربایجان شرقی،  کرمان، سمنان، 
یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.«

هشدار  وضعیت  در  استان های  درباره  وی 
نیز گفت: »همچنین استان های فارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری 
وضعیت  در  هم  احمد  بویر  و  کهگیلویه  و 

هشدار قرار دارند.«
الری توضیحاتی درباره وضعیت بیماری در استان 
همدان که از جمله استان های دارای وضعیت 
هشدار است، گفت: »در این استان یک خیز بیماری 
در اواخر اسفندماه سال گذشته را شاهد بودیم که 
از فروردین ماه سال جاری تا حدودی از شدت 
موارد ابتال کاسته شد و در پایان اردیبهشت به 
کمترین میزان خود رسید. اما از ابتدای خردادماه 
همسو با سایر استان ها شاهد رشد چشمگیر در 
موارد ابتال و بستری در اغلب شهرستان های این 
استان بودیم؛ به طوری که اواسط تیر ماه موارد 
ابتال و بستری به بیشترین میزان خود از زمان 

شیوع بیماری رسید.«
وی در این باره افزود: »خوشبختانه از یک 
ماه گذشته با همکاری بیشتر مردم در عایت 
ستاد  راهبری خوب  بهداشتی،  پروتکل های 
استانی کرونا و تالش مجدانه کادر بهداشت 
شاهد کاهش نسبی در موارد ابتال و بستری در 
این استان هستیم. در حال حاضر چهار شهرستان 
این استان در وضعیت قرمز و 3 شهرستان در 

وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.«
به گفته الری، موارد ابتال و بستری در برخی 
شهرستان های استان همدان نظیر شهرستان های 
همدان، مالیر، کبودراهنگ و ... دارای شدت 

بیشتری است. همچنین میزان استفاده از ماسک 
توسط مردم در اماکن عمومی، ادارات، بانک ها و 
مراکز خرید استان 7۸ درصد و در وسایل حمل 
و نقل درون شهری و برون شهری 73 درصد 
گزارش شده است. همچنین میزان استفاده از 
ماسک توسط متصدیان و شاغالن در واحدهای 
صنفی و صنعتی 7۵ درصد و توسط شاغلین 
شده  اعالم  درصد   90 تا  بانک ها  و  ادارات 
پروتکل ها در  میزان رعایت  بیشترین  است. 
بیمارستان ها و کمترین میزان در آرامستان ها، 
پاساژها و مراکز پلیس + 10 گزارش شده است.
وی راه اندازی سامانه تلفنی 31۴3 بومی استان، 
بهره گیری از طرح همیاری بازرسان بهداشت و 
ردیابی افراد در تماس نزدیک با بیماران تست 
مثبت را از نکات مثبت و اقدامات انجام شده در 
این استان خواند و گفت: »امیدواریم با استفاده 

از ماسک و رعایت پروتکل ها، ضمن تداوم 
روند نزولی در موارد ابتال و بستری، شاهد 
خروج این استان از وضعیت هشدار باشیم.«
الری همچنین گفت: »ویروس کرونا مرز و 
بوم نمی شناسد و تمام سیستم های بهداشتی 
جهان را تحت تاثیر قرار داده و هیچ کشوری 
بهترین راه  امان نیست.  از کووید - 19 در 
در  همبستگی  و  همراهی  آن  با  مبارزه  حل 
عمل به اصول سه گانه بهداشتی یعنی شست 
و شوی مرتب دست ها، فاصله گذاری فیزیکی 

و استفاده از ماسک است.«
وی تاکید کرد: »همچنان درخواست ما پرهیز از 
سفر غیرضروری، شرکت نکردن در مراسم ها، 
دورهمی و حضور در مکان های پرازدحام و 
شلوغ است تا به این ترتیب از سالمتی خود 

و دیگران مراقبت کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۱۳۲  ابتال و ۱۸۹ فوتی جدید کرونا در کشور
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عنوانمدافعسالمتدرتهرانماندگارمیشود
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران از تغییر نام خیابان زرافشان شمالی واقع در 
منطقه 2 تهران به نام »مدافع سالمت« خبر داد. 
به گزارش سپید، محمد جواد حق شناس با اشاره به 
زحمات و رشادت های جامعه فرهیخته و پرتالش 
پزشکی گفت: »جامعه پزشکی از گروه های مرجع 
و محترم جامعه هستند که متحمل زحمات زیادی 
برای حفظ امنیت جان افراد شده و مدیریت شهری 
نیز به پاس تالش های آنان خواستار مزین شدن 

معابر شهری به نام این قشر است.«
وی افزود: »این امر مورد استقبال شورای شهر و 
کمیسیون نام گذاری قرار گرفت و در بررسی ها 
مشخص شد که درمنطقه ۶ شهری تهران خیابان 

و بوستانی تحت عنوان پزشک داریم.«
اجتماعی شورای  فرهنگی و  رئیس کمیسیون 
شهر تهران با اشاره به شروع پاندمی کرونا و 
و  پزشکی  جامعه  ماهه  چندین  فداکاری های 
کادردرمانی ادامه داد: »با توجه به این که بالغ 

بر 1۵0 نفر از بهترین پزشکان و کادر درمانی 
را بر اثر ابتال به کرونا و در راه خدمت رسانی 
این  از  نفر   ۴0 و  دادیم  دست  از  بیماران  به 
شهدای سالمت مربوط به شهر تهران هستند؛ 
بعنوان وظیفه و گرامیداشت یاد و خاطره آنان 

از  تعدادی  مشخص  بطور  تا  گرفتیم  تصمیم 
خیابان های منشعب از زرافشان را که ساختمان 
نام این  با  وزارت بهداشت در آن واقع است 
چهره های شاخص مدافع سالمت یا به عبارتی 

شهدای سالمت مزین کنیم.« 

حق شناس تصریح کرد: »در همین راستا معبر 
خیابان سوم واقع در منطقه 2 تهران )بلوار ایوانک 
زرافشان شمالی( به نام دکتر حبیب اهلل پیروی؛ 
معبر خیابان پنجم به نام دکتر مهدی وریجی و 
معبر خیابان هفتم به نام پرستار نرجس خانعلی 

زاده با حفظ شماره تغییر یافت.«
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی، وی با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون 
نام گذاری معابر پایتخت و پیشنهاد سازمان نظام 
پزشکی مبنی بر تغییر نام خیابان زرافشان شمالی 
به عنوان مدافع سالمت خاطرنشان کرد: »در این 
تا خیابان زرافشان شمالی  جلسه مصوب شد 
به نام مدافع سالمت و زرافشان جنوبی به نام 
زرافشان نام گذاری شود که این مصوبه به شورای 
شهر ارائه شده و پس از موافقت هیات رئیسه 
نام گذاری نهایی انجام و تا قبل از روز پزشک 
تابلوی این خیابان تحت عنوان مدافع سالمت 

نصب خواهد شد.«

 فناوران یکی از شرکت های دانش محور مستقر در پارک علم و 
فناوری آذربایجان شرقی، موفق به بومی سازی و تولید کیت های 
 Jak2 و K-Ras، B-raf تشخیص جهش های سوماتیکی ژن های

با روش Real-Time PCR شدند. 
نظر  از  سرطان ها  در  ژنتیکی  جهش های  سپید،  گزارش  به 
فارماکوژنتیکی اهمیت فراوانی دارند و تشخیص این جهش ها 
به دلیل سوماتیکی بودن نیازمند روش هایی با فناوری باال مانند 
Real-Time PCR با استفاده از پروب های نشان دار است. برای 
تامین نیاز کشور به این محصوالت، ساالنه میلیون ها دالر ارز از 
کشور خارج می شود و واردات این محصوالت در بسیاری از 

موارد با مشکالت و تاخیرهای فراوان انجام می شود. 
کیت تشخیص جهش های ژن K-Ras و B-raf در تشخیص نوع 
جهش سوماتیکی در سرطان ها خصوصاً سرطان های روده و ریه و 

تعیین نوع داروی موثر مورد استفاده قرار می گیرد. این کیت توسط 
یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان 
شرقی با روش Real-Time PCR بومی سازی و تولید شده است. 
قیمت نمونه های خارجی این کیت برای ۵0 تست باالی 3000 
دالر است و نمونه تولید شده توسط این شرکت با قیمت کمتر از 

یک چهارم مشابه خارجی قابل عرضه است.
کیت تشخیص جهش ژن Jak2 برای تشخیص جهش سوماتیک 
نقطه ای V617F در ژن JAK2 و تخمین ریسک در بیماران مبتال 
به سرطان های خونی پلی سیتمی ورا، ترومبوسیتمی و لوسمی 
پرومیلوسیتیک و همچنین بررسی پاسخ به درمان های اختصاصی 
با هدف JAK2 به کار می رود. قیمت خارجی این کیت برای ۵0 
تست باالی 2000 دالر است و محصول تولید این شرکت با کمتر 

از یک چهارم قیمت نمونه خارجی قابل عرضه است.

بر اساس اعالم وزارت علوم، این شرکت از سال 1397 با هدف 
بومی سازی و تولید فناوری های زیستی و پزشکی در پارک علم 
و فناوری آذربایجان شرقی مستقر شد و عالوه بر تولید کیت های 
مذکور هم اکنون در زمینه تولید محصوالت مختلف با فناوری های 

باال در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کند.

بومی سازی کیت های تشخیص جهش های ژنتیکی در سرطان

خبـر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از 
وقوع حریق در یک بیمارستان در خیابان حافظ خبر داد. 

به گزارش سپید، سید جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا در این 
باره اظهار کرد: »ساعت 2:00 بامداد روز یک شنبه یک مورد آتش 
سوزی در یک بیمارستان در خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی 
به سامانه 12۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطالع داده شد که بالفاصله با توجه به حساسیت حریق 
در بیمارستان ها چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای 
پشتیبانی از جمله خودرو حامل تجهیزات تنفسی و دو دستگاه 

نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند.«
وی ادامه داد: »محل حادثه بیمارستانی بود که دارای چند ساختمان 
بود. در یکی از ساختمان های این بیمارستان هفت طبقه که بخش های 
تخصصی مثل سی سی یو و بخش های شیمی درمانی در آن مستقر 
بود، حریق رخ داده بود. این ساختمان سه طبقه زیرزمین و چهار 

طبقه روی زمین داشت که یک انباری کوچک در طبقه منفی دو 
حریق رخ داده بود. به گفته افرادی که در محل حضور داشتند این 
انبار راکد بود و مقدار زیادی کارتن و کاغذ در آن نگهداری می شد.«

وی ادامه داد: »زمانی که نیروها به محل رسیدند بخش های طبقات 
باالیی را دود فرا گرفته بود.« سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
با بیان اینکه آتش نشانان در مدت زمان چهار دقیقه در محل حاضر 

شده بودند گفت: »با توجه به اینکه پیش از این، از این بیمارستان 
بازدید شده بود و مانورهایی در آن انجام شده بود آتش نشانان به 
محل اشراف کامل داشتند و تحت نظارت فرماندهان به سرعت خود 

را به طبقه منفی 2  رسانده و درب انبار که قفل بود را باز کردند.«
وی افزود: »همزمان با خاموش کردن آتش، گروه های دیگر به طبقات 
باالیی رفتند و آتش نشانان حدود 20 نفر از افرادی را که به کمک 
نیاز داشتند با کمک پرسنل بیمارستان که پیش از رسیدن آتش نشانان 
نیز سعی کرده بودند بیماران را تخلیه کنند، از بخش های تخصصی 
خارج کردند. این افراد بدون آسیب دیدگی و با نظارت پرسنل به 

 بخش های مجاور منتقل شدند.«
وی گفت: »این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و با حضور 
به موقع آتش نشانان از یک روز تلخ جلوگیری شد. حریق اطفا شد 
اما مقدار زیادی دود در طبقات انباشته شده بود که پس از اطفای 

حریق، دود نیز تخلیه شد.«

وقوع حریق در بیمارستانی در خیابان حافظ تهران



مدیر برنامه ملی خون های نادر سازمان انتقال خون: 

ماسکشدتعالئمبیماریرادرمبتالیانبهکووید۱۹کاهشمیدهد
نتایج یک بررسی نشان داد: »استفاده از ماسک می تواند 
شدت عالئم بیماری را در افراد آلوده به کروناویروس 

کاهش دهد.«
به گزارش سپید، در این بررسی آمده است: »استفاده 
از ماسک در افراد مبتال به بیماری کووید-۱۹ مانع از 
آن می شود تا بیماری شدت پیدا کند چرا که ماسک 
می تواند میزان ویروس در بدن را کاهش دهد.« محققان آمریکایی تاکید کردند: »استفاده از 
ماسک نه تنها افراد سالم را در برابر بیماری کووید-۱۹ مصون می سازد؛ بلکه افراد آلوده 
به کروناویروس جدید نیز با استفاده از ماسک می توانند شدت عالئم بیماری را در خود 

کاهش دهند.« تاکنون این فرضیه تنها مورد بررسی قرار گرفته و تایید نشده است. هرچند 
پیش از این محققان چینی به بررسی این فرضیه روی همسترها پرداختند. آنان حیوانات 
آلوده به کروناویروس و حیوانات سالم را در قفس های مجاور قرار داده که برخی از آنها با 

پارتیشن های ساخته شده از ماسک های جراحی از یکدیگر جدا شدند. 
بسیاری از همسترهای سالم که در پشت پارتیشن قرار داشتند به کروناویروس آلوده نبودند 
و شدت بیماری در همسترهایی که به این ویروس آلوده شدند نیز در مقایسه با حیواناتی 

که در قسمت محافظت شده نبودند کمتر بوده است.   
به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد استفاده از ماسک بیش از آنچه در گذشته تصور 
میشد حائز اهمیت است زیرا موجب کاهش دوز ویروسی و میزان عفونت در بدن می شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، محققان تاکید کردند: »درصورتیکه سیستم ایمنی 

با تعداد محدودتری از ویروس ها مواجه باشد بهتر و موثرتر می تواند با آنها مقابله کند.«

خبـر

دولت

انجماد  و  نادر  خون های  ملی  برنامه  مدیر 
»مبتالیان  گفت:  خون  انتقال  سازمان  خون 
نادر  بسیار  و  نادر  خونی  گروه  با  کرونا  به 
پالسمای  زیرا  نباشند  پالسمادرمانی  نگران 
بهبودیافتگان کرونا با گروه های خونی عادی 

برای آنها قابل استفاده است.«
به گزارش سپید، مصطفی مقدم در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »تا کنون اطالعات یک هزار و 
۲۰۰ ایرانی با گروه های خونی نادر در بانک 
اطالعاتی سازمان انتقال خون ثبت شده و از 
شناسایی  شده اند،  غربالگری  که  افرادی  بین 
و اطالعات آن ها در بانک اطالعاتی سازمان 

انتقال خون ثبت شده است.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر با توجه به اینکه 
اطالعات این افراد را در دست داریم، خون های 
نادر یا بسیار نادر آن ها منجمد نمی شود، بلکه 
آنها همیشه در دسترس هستند و به محض نیاز 
یک فرد با گروه خونی نادر و بسیار نادر خون 
این افراد در اختیار آن بیماران قرار می گیرد.« 
مقدم خاطرنشان کرد: »اهداکنندگان دارای گروه 
خونی نادر و بسیار نادر همیشه در دسترس 
هستند و با تماس با آنها خون مایع در اختیار 
این گروه های خونی قرار  به  نیازمند  بیماران 
می گیرد، بنابراین افراد عالوه بر اینکه همیشه 
باید در دسترس باشند و آخرین شماره تماس 
اطالعات  بانک  اختیار  در  را  خود  نشانی  و 
سعی  باید  قرار  دهند،  نادر  خونی  گروه های 
باقی  سالم  کننده  اهدا  یک  همیشه  که  کنند 

بمانند و از رفتار های پرخطر پرهیز کنند.«
واحد   ۳۰۰ »در حال حاضر  کرد:  اعالم  وی 
گروه   ۱۸ در  نادر  خونی  گروه های  از  خون 
خونی نادر به صورت منجمد ذخیره سازی شده 
دارد،  نگهداری  قابلیت  سال   ۳۰ تا  که  است 
این خون های نادر در تهران ذخیره سازی شده 
است و در صورت لزوم برای افراد نیازمند به 
این گروه های خونی نادر در سراسر کشور از 

طریق سازمان انتقال خون ارسال می شود.« 
مدیر برنامه ملی خون های نادر و انجماد خون 
سازمان انتقال خون گفت: »افرادی که حداقل 

در گروه خونی اصلی )O ،A ،B ،AB( قرار 
خونی  گروه های  رده بندی  در  باشند  نداشته 

نادر قرار می گیرند.«
وی ادامه داد: »اهداکنندگان گروه های خونی 
اول  به دو گروه تقسیم می شوند، گروه  نادر 
)اهداکنندگان نادر( افرادی هستند که در خون 
دارد و گروه  منفی وجود  آنتی ژن  آنها چند 
افرادی  از  نادر( که  بسیار  )اهداکنندگان  دوم 
با شیوع  آنتی ژن  تشکیل شده است که یک 
دارای  افراد  است،  منفی  آن ها  خون  در  باال 
گروه خون های نادر، افرادی هستند که مشابه 
خون آنها فقط در هر ۵تا ۱۰ هزار نفر جمعیت 

جغرافیایی جامعه موجود است.«
نادر گاهی به  افزود: »گروه های خونی  مقدم 
کنندگان خون  اهدا  بین  صورت تصادفی در 
شناسایی می شوند، عده ای از افرادی که دارای 
گروه های خونی نادر هستند نیز در بیمارستان ها 
به علت بیماری، سقط جنین، عمل جراحی یا 
برخی حوداث که نیاز به خون دارند اما برای 
تامین خون به اشکال برمی خوردند، شناسایی 

می شوند.«
وی تصریح کرد: »پس از شناسایی افراد دارای 
گروه خونی نادر، تشکیل پرونده می شود،   بعد 
خون های  این  تکمیلی،  تست های  انجام  از 

مواقع  در  تا  ذخیره  خون  بانک  در  اهدایی 
الزم برای بیماران و متقاضیان این گروه های 

خونی استفاده شود.«
مقدم گفت: »جمهوری اسالمی ایران از سال 
۱۳۸۹ به عضویت انجمن بین المللی خون های 
نادر دنیا درآمده و ایران به عنوان تنها کشور 
اسالمی عضو این انجمن است که دارای برنامه 
آسیا،  قاره  نادر است. همچنین در  خون های 
ایران، چین و ژاپن اعضاء این انجمن بوده و 

دارای برنامه خون های نادر هستند.«
تهیه و  استان کشور   ۲۴ در حال  حاضر در 
جمع آوری پالسمای »هایپرایمیون« از بیماران 
در  مصرف  برای   ۱۹ کووید  از  یافته  بهبود 
میزان  بیشترین  و  می شود  انجام  بیمارستان ها 
کووید۱۹  پالسمای  اهدای  برای  مراجعه 
اصفهان،  خوزستان،  تهران،  استان های  در 
کرمانشاه، خراسان رضوی بوده و طی چهار 
ماه نخست امسال ۳۵۹۵ واحد پالسما دریافت 

شده است. 
وظیفه سازمان انتقال خون جمع آوری و فرآوری 
پالسمای بهبود یافتگان است، پالسمای بهبود 
یافتگان از کرونا به دلیل وجود پادتن ضد ویروس 
برای نجات بیماران مفید است و این امر در 

دنیا مورد اقبال قرار گرفته است.

گروه های خونی نادر درصورت ابتال به کرونا 
نگران پالسما درمانی نباشند

سخنگوی وزارت بهداشت:
ادعاهادرمورد

آمارکروناموردتایید
وزارتبهداشتنیست

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
افراد  »برخی  گفت:  پزشکی  آموزش 
با عنوان عضویت در ستاد ملی کرونا 
مصاحبه هایی انجام داده و مباحثی در 
مورد آمارهای کرونا در کشور ارائه 
می دهند که به هیچ عنوان مورد تایید 

وزارت بهداشت نیست.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در 
گفت وگو با ایرنا درباره صحبت های 
ستاد  در  عضویت  عنوان  با  فردی 
در  نه  فرد  »این  افزود:  کرونا  ملی 
کمیته علمی و نه در ستاد ملی کرونا 
عضویت ندارد و مباحث مطرح شده 
نیز به هیچ عنوان مورد تایید وزارت 

نیست.« بهداشت 
وی بیان کرد: »آمارهای کرونا از ابتدا 
به صورت شفاف اعالم شده و حتی 
اولین آمارها دو روز قبل از انتخابات 
اعالم شده است. وزارت بهداشت یک 
و سالمت  نیست  سیاسی  وزارتخانه 
مردم برای وزارت بهداشت اولویت 

اصلی است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: 
اظهار  به جای  افراد  که  است  »بهتر 
نظرهای نادرست، به اطالع رسانی و 
آموزش صحیح مردم در زمینه کاری 
خود بپردازند. در حال حاضر چیزی 
به اندازه پیشگیری از ابتال به ویروس 
کرونا اهمیت ندارد و باید آموزش ها 

در این زمینه ارائه شود.«

شماره ۱7۲۰ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 6



رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

تولیدبیشازیکمیلیونانواعماسکدرهاللاحمر
پزشکی جمعیت هالل  تدارکات  مدیرعامل سازمان 
احمر، درباره روند تأمین، تولید و توزیع محصوالت 
نیاز کادر درمانی و مردم در شرایط  بهداشتی مورد 

شیوع کرونا خبر داد. 
امور  و  عمومی  روابط  اعالم  بنابر  سپید  گزارش  به 
بین الملل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر، 
حسن صفاریه در این زمینه افزود: »فعالیت های این سازمان برای تأمین اقالم بهداشتی و 
دارویی به منظور کمک به کادر درمانی و بیماران مبتال به کووید ۱۹ بیش از پیش ادامه دارد 
و با افزایش تقاضا برای محصوالت بهداشتی مورد نیاز، اقدامات سازمان و شرکت های تابعه 

نیز در این زمینه گسترش یافته است تا بتوانیم پاسخگوی بخشی از نیازهای کشور باشیم.« 
وی با اشاره به این که خط تولید ماسک از ابتدای سال جاری در شرکت سها آغاز شده است افزود: 
»در این راستا و با تالش متخصصین و کارکنان شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران وابسته به 
سازمان تدارکات پزشکی، در مجموع بیش از یک میلیون انواع ماسک )سه الیه، پارچه ای کربن 
اکتیو، FFP۲ و FFP۳( و بیش از ۴۰۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح )در 

اندازه های نیم، یک، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری( تأمین، تولید و توزیع شده است.«
صفاریه گفت: »همچنین تأمین و توزیع انواع دارو و دیگر اقالم بهداشتی مورد نیاز اعم از دستکش، 
پد الکلی، ژل ضدعفونی کننده، شیلد محافظ،  گان و لباس محافظ کادر درمانی، دستگاه تب سنج 
لیزری و دیجیتالی و سایر اقالم بهداشتی و تجهیزات پزشکی که در راستای کمک به بیماران 
کووید ۱۹ است، همچون گذشته در دستور کار این سازمان قرار دارد که امیدواریم گامی مؤثر 

برای رفع نیازها و تأمین سالمت جامعه در مقابله با این بیماری باشد.«

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از کاهش ۸۰ 
درصدی درآمد بیمارستان ها در شرایط کرونایی 
خبر داد و گفت: »کمتر از ۳۰ درصد از مبلغ یک 
میلیارد یورویی صندوق دخیره ارزی اختصاص 
پیدا کرده که قرار است با دولت مکاتبه و علت 

را جویا شویم.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت و 
گو با خانه ملت با بیان اینکه درآمد بیمارستان ها 
در دوران کرونا 7۵ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است، گفت: »بیمارستان ها به دلیل شرایط کرونایی 
مجبور به لغو برخی جراحی ها شدند و بخشی از 
تخت های بیمارستان ها به بیماران کرونایی اختصاص 
پیدا کرد البته بیماران هم به دلیل نگرانی از ابتال به 
کرونا برای جراحی ها که حتی نیاز هم بود مراجعه 
نکردند بنابراین درآمد فعلی بیمارستان ها به۲۰ تا 

۲۵ درصد رسیده است.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از اینکه کمتر از ۳۰ درصد از یک 
میلیارد یورو صندوق ذخیره ارزی به بیمارستان ها 
پرداخت شده است، افزود: »بیمارستان ها از نظر 
اقتصادی با مشکالت بسیار جدی مواجه هستند و به 
خوبی نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرسنل عمل 
کنند و پرسنلی که از جان خود برای درمان بیماران 
کرونایی مایه می گذارند به شدت نگران هستند.« 
وی ادامه داد: »قرار است با وزارت بهداشت، رئیس 
جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص 
این مبلغ مکاتبه و علت عدم اختصاص را پیگیری 

کنیم و مشکالت سد راه را جویا شویم.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه اغلب 
بیمارستان ها در حال ارائه خدمات به بیماران کرونایی 
هستند، گفت: »سالمت کادر بهداشتی و درمانی به 
طور مداوم در معرض خطر است به گونه ای که 
متاسفانه روز عید غدیر ۵ نفر از کادر بهداشت و 
درمان یعنی ۴ پزشک و یک پرستار جان خود را از 
دست دادند.« شهریاری بر ضرورت ارائه مشوق هایی 
به کادر درمان در شرایط فعلی تاکید کرد و یادآور 
شد: »به عنوان مثال اردیبهشت سال گذشته کارانه 
پرستاران یک و نیم میلیون تومان بوده اما در زمان 
کرونا به آنها ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شد و این موارد 
انگیزه های خدمت را از بین برده و کاهش می دهد.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: »پرستاران 

و پرسنل بیمارستانی فرسوده و خسته هستند و 
مشوق هایی هم برای آنها در نظر گرفته نشده؛ نگران 
این هستیم که در فصول پاییز و زمستان که آنفلوآنزا 
به کرونا اضافه می شود چه مشکالتی را در پیش 
خواهیم داشت.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در مورد بکارگیری نیروی 
تازه نفس در بیمارستان ها، گفت: »هنوز آزمونی برگزار 
نشده و برگزاری آزمون و طی مراحل استخدام زمان 
بر است بنابراین مشخص نیست نیروهای جذب 
شده چه زمانی شروع به کار کنند و در این رابطه 
نگرانی جدی وجود دارد ضمن اینکه بسیاری از 
نیروهایی که قرار است جذب شوند در حال حاضر 
در بخش های کرونایی مشغول هستند و متاسفانه 

هنوز شاهد اقدام جدی برای جذب نیرو نیستیم.«

کاهش ۸۰ درصدی درآمد   بیمارستان ها   در دوران کرونا
انتصاب

با حکم وزیر بهداشت
رییسدانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیدرمانی
تربتحیدریهمنصوبشد

با حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی حسن ابراهیمی پور، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
تربت  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
حیدریه به سمت ریاست این دانشگاه 

منصوب شد.
متن  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 

این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی پور

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
مورخ   ۱۰۰/6۱۹ شماره  ابالغ  پیرو 
حکم  این  موجب  به   ۱۳۹۹/۰۳/۱7
به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی 
تربت  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
حیدریه منصوب می شوید تا به یاری 
جوانب  رعایت  و  متعال  خداوند 
محوله  امور  انجام  به  نسبت  قانونی 

نمایید. اقدام 
متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
رعایت  با  وظایف  شایسته  انجام  در 
منشور  و  اعتدال گرایی  قانون مداری، 
و  موفق  امید  و  تدبیر  دولت  اخالقی 

سرافراز باشید.

شماره ۱7۲۰ ۲۱7 مرداد ۱۳۹۹

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:  «تمام پروتکل های 
بهداشتی به طور دقیق در کنکور سراسری ارشد رعایت نشد.«

به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به برگزاری کنکور های کارشناسی ارشد و آزمون 
دستیاری پزشکی اظهار کرد: »بر اساس بررسی های میدانی،  شواهد 
عینی و تماس های مختلف به کمیسیون بهداشت مجلس اجرای 
دقیق پروتکل ها برای حفظ سالمتی داوطلبان و پیشگیری از ابتالی 
آنها از بیماری کرونا در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری 

پزشکی انجام نشده است و به شدت نگران سالمتی 
داوطلبان کنکور سراسری هستم.« وی ادامه داد: 
»مسئوالن اجرایی برگزارکننده کنکور سراسری به 
ما قول دادند که پروتکل های بهداشتی برای حفظ 
سالمتی داوطلبان به طور دقیق اجرا شود، اما متاسفانه 
شواهد نشان داد که وزارت علوم توانایی اجرای 
دقیق پروتکل های بهداشتی آزمون های انجام شده 
را ندارد و اگر این دستورالعمل ها به همین روش 

در کنکور سراسری برقرار شود، به شدت نگران 
سالمتی فرزندانمان در اقصی نقاط کشور هستم.«
شهریاری گفت: »باید اقدامات جدی در زمینه اجرای 
دقیق پروتکل های بهداشتی برای کنکور سراسری 
با هدف حفظ سالمتی داوطلبان و پیشگیری از 
ابتال به بیماری کرونا انجام شود، همچنین ضمانت 
اجرایی برای انجام دقیق پروتکل ها و دستاورد های 

بهداشتی ضرورت دارد.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

پروتکلهایبهداشتیدرکنکورکارشناسیارشدرعایتنشد
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خطر سوء تغذیه در بیماران بستری در آی سی یو
عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع 
غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور گفت: »۶0 درصد بیمارانی که در آی سی 
یو بستری می شوند دچار سوء تغذیه هستند؛ چرا 
که دریافت غذایی خوبی ندارند. این بیماران باید با 

انواع تغذیه های حمایتی مدیریت شوند.« 
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، سیده 
زهرا شریعت پناهی با بیان این مطلب گفت: »وقتی 
بیماری با سوء تغذیه در آی سی یو بستری می شود 
نسبت به بیماری که سوء تغذیه ندارد، با وضعیت 

دشواری مواجه می شود.«
وی افزود: »سوء تغذیه متابولیسم بدن را تحت تاثیر 
قرار می دهد. به طوری که دوران بستری بیمار طوالنی 
می شود و منجر به عفونت زخم، عفونت خون، 
عفونت ادراری، نارسایی ارگان های بدن و... می شود.«
عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع 
غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور ادامه داد: »عوارض و مرگ و میر در افرادی 
که دچار سوء تغذیه هستند، بیشتر از افرادی است 
که سوء تغذیه ندارند و این افراد را باید بیشتر غربال 

کنیم.« شریعت پناهی انواع تغذیه های حمایتی برای 
بیماران دچار سوء تغذیه در آی سی یو را از طریق 

دهانی، لوله ای و وردیدی دانست. 
وی درباره بیماران دچار سوختگی که در آی سی 
یو بستری هستند، گفت: »به دلیل اینکه سطح زیادی 

از بدن بیمار دچار سوختگی شده است، برای ترمیم 
بافت، بدن نیاز به کالری و پروتئین بیشتر به همراه 

افزایش مصرف ویتامین ها و امالح دارد.« 
عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع 
غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 

کشور در ادامه به بیماران کرونایی بستری در آی 
سی یو اشاره کرد و افزود: »بیماران کرونایی بستری 
در آی سی یو و سایر  بخش های عادی دچار سوء 
تغذیه می شوند که مهمترین عامل آن بی اشتهایی 
زیاد به علت افزایش فاکتورهای التهابی در بدن 
است. در مرحله اول با تجویز داروهای اشتهاآور 
و غذاهای کم حجم با کالری باال و ترجیحا به 
شکل مایع و یا نیمه جامد، دریافت غذا را افزایش 
می دهند. در مراحل بعدی از پودرهای پروتئینی و 
غذایی استفاده می کنیم و در انتها از تغذیه با لوله 

یا وریدی کمک می گیریم.«
شریعت پناهی بر تنوع مواد غذایی بعد از بهبود بیماران 
کرونایی بستری  تاکید کرد و اظهارداشت: »برای این 
افراد همه مواد گروه غذایی اعم از کربوهیدرات ها، 
پروتئین ها به مقدار زیادتر از افراد سالم، میوه، سبزی 
و لبنیات لحاظ شود و بعد از مرخص شدن از 
بیمارستان نیز تا چند هفته این رژیم ادامه داشته 
باشد.« وی افزود: »دریافت ویتامین ها و امالحی که 
از آنتی اکسیدان ها برخوردار هستند، برای بیماران 
بهبود یافته کرونایی مفید است. چرا که اکسیدان های 

خون این افراد باال می رود.«

پوستر پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت با شعار »جان 
ما، ایران ما« رونمایی شد. 

به گزارش سپید، بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
با معاونت  پایان جلسه رئیس کل سازمان نظام پزشکی  در 
درمان وزارت بهداشت و روسای انجمن های پزشکی، پوستر 
طراحی شده به مناسبت پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت 

رونمایی شد. 
تاجرنیا - معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی 

در خصوص چگونگی شکل گیری این پوستر و شعار پویش»جان 
ما، ایران ما« توضیح داد و از زحمات مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان نظام پزشکی در راه اندازی این پویش 

و اطالع رسانی عمومی آن تقدیر کرد.
ایرج فاضل، محمدرضا ظفرقندی، علی نوبخت حقیقی، قاسم 
ایرج خسرونیا، احمدرضا جمشیدی، اسماعیل  بابایی،  جان 
مدافعان  با  پویش ملی همدلی  پوستر  ایزدی  ایدنی و خانم 

سالمت را به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور امضا کردند.

از پوستر پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت رونمایی شد

خبـر

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران با اشاره به شرایط 
کنونی انجام جراحی های زیبایی بر اساس پروتکل های وزارت 
بهداشت گفت: »متأسفانه اخیراً به دلیل کاهش اعمال زیبایی توسط 
جراحان پالستیک، افراد غیرحرفه ای مانند تکنسین ها به صورت 

زیرزمینی اقدام به جراحی های زیبایی کرده اند.«
به گزارش سپید، حامد باطنی درباره شرایط جراحی های پالستیک 
و زیبایی در شرایط کنونی کرونا اظهار داشت: »اعضای انجمن 

جراحان پالستیک و زیبایی ایران در حال حاضر به دلیل شرایط 
همه گیری کووید 19 در جهان و پیک دوم شیوع این بیماری 
دقیقاً مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت و طبق شرایط 

استاندارد و بهداشتی فعالیت می کنند.«
وی افزود: »در حال حاضر عمل های جراحی که جنبه درمانی و 
زیبایی مشترک داشته و یا اعمال جراحی که جنبه  درمانی و بازسازی 
داشته باشند انجام می گیرد و اعضای انجمن جراحان پالستیک 
عمل های زیبایی که صرفاً هدف زیبایی دارد را انجام نمی دهند 
و زمانی را به صورت وقت دهی به بیمار در آینده به امید بهبود 
وضعیت آمار مبتالیان کرونا اعالم می کنند.« این فوق تخصص 
جراحی پالستیک با اشاره به اینکه به طور کلی اعمال زیبایی در 
بین سایر اعمال جراحی، جزو اعمال کم خطر است، گفت: »در 
پیک قبلی کرونا مورد خاصی از ابتالی مراجعه کنندگان به جراحان 
پالستیک و زیبایی به انجمن گزارش نشده و نرخ درگیری و ابتال در 
جامعه پزشکان و پرسنل و همچنین بیماران در این رشته مطابق با 
نرخ سایر گروه های اجتماعی بود.« رئیس انجمن جراحان پالستیک 

و زیبایی ایران با اشاره به اینکه بیماران می توانند این اطمینان را 
داشته باشند که اعضای انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران 
با رعایت همه جوانب و موازین بهداشتی مراقب سالمت بیماران 
هستند، گفت: »در ایام اخیر که جراحان پالستیک اعمال جراحی را 
کاهش داده اند، افراد غیرحرفه ای مانند تکنسین ها یا رشته های غیر 
مرتبط به صورت زیر زمینی اقدام به جراحی زیبایی در خارج از 
اتاق عمل های استاندارد و در مراکز غیرمجاز می نمایند.« بنابر اعالم 
روابط عمومی انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، وی تأکید 
کرد: »بیماران در صورت تمایل برای انجام جراحی های زیبایی به 
هیچ عنوان به افراد غیرحرفه ای مراجعه نکنند و جهت استعالم از 
پزشک خود به سایت سازمان نظام پزشکی، سایت انجمن جراحان 
پالستیک و زیبایی ایران یا سایت وزارت بهداشت مراجعه کنند 
و به هیچ عنوان به مطالب منتشر شده در صفحات مجازی مانند 

اینستاگرام و یا مجالت زرد توجه نکنند.«
باطنی در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از کاهش شیوع کرونا 

نحوه انجام جراحی های زیبایی به روال عادی بازگردد.

هشدار درباره انجام جراحی های زیرزمینی زیبایی در شرایط کرونا
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آمار جهانی همه گیری کرونا

شمار مبتالیان از ۲۰ میلیون نفر گذشت
بیماری  قربانیان  شمار  آمارها،  آخرین  براساس 
کووید-19 در جهان تاکنون به 733 هزار و 99۵ 

نفر رسیده است. 
به گزارش سپید، شمار مبتالیان به کروناویروس 
جدید در جهان تاکنون به 20 میلیون و 2۴ هزار و 
2۶۵ نفر رسیده و مرگ 733 هزار و 99۵ نفر در 

اثر این بیماری نیز تأیید شده است.
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد. 
همچنین بنابر تازه ترین آمارها 12 میلیون و ۸9۸ هزار 
و 23۸ نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند. 
از میان شش میلیون و 392 هزار و 32 مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان، 99 درصد موارد یعنی شش 
میلیون و 327 هزار و 3۵۶ نفر وضعیت خفیف 
داشته اند و تنها ۶۴ هزار و ۶7۶ مورد معادل یک 
درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از 13 میلیون و ۶32 هزار و 233 پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، 12 میلیون و ۸9۸ 
هزار و 23۸ نفر معادل 9۵ درصد از موارد بهبود 
یافته و 733 هزار و 99۵ نفر معادل پنج درصد از 

موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر 
با بیماری کووید-19 قرار داشته و بیشترین آمار 
قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص 

داده است. 
در حال حاضر سه کشور آمریکا، برزیل و هند به 
ترتیب در رتبه های اول تا سوم، تنها کشورهایی 
هستند که باالی دو میلیون مبتال به کووید-19 را 

در آمارهای رسمی خود گزارش کرده اند. 
همچنین پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل، 
مکزیک، انگلیس و هند به ترتیب بیشترین شمار 
قربانیان این بیماری را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 
تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
 1. آمریکا پنج میلیون و 199 هزار و ۴۴۴ مبتال، 

1۶۵ هزار و ۶17 قربانی
 2. برزیل سه میلیون و 3۵ هزار و ۵۸2 مبتال، 101 

هزار و 13۶ قربانی
 3. هند دو میلیون و 21۴ هزار و 137 مبتال، ۴۴ 

هزار و ۴۶۶ قربانی
 ۴. روسیه ۸۸7 هزار و ۵3۶ مبتال،   1۴ هزار و 

931 قربانی

 ۵. آفریقای جنوبی ۵۵9 هزار و ۸۵9 مبتال، 10 
هزار و ۴0۸ قربانی

 ۶. مکزیک ۴۸0 هزار و 27۸ مبتال، ۵2 هزار و 
29۸ قربانی

 7. پرو ۴7۸ هزار و 2۴ مبتال، 21 هزار و 72 قربانی
۸. کلمبیا 3۸7 هزار و ۴۸1 مبتال، 12 هزار و ۸۴2 قربانی
9. شیلی 373 هزار و ۵۶ مبتال، 10 هزار و 77 قربانی

10. اسپانیا 3۶1 هزار و ۴۴2 مبتال، 2۸ هزار و 
۵03 قربانی

پس از آن ایران با 32۶ هزار و 712 مبتال و 1۸ 
هزار و ۴27 قربانی کرونا در رتبه یازدهم کشورهای 

درگیرِ این بیماری قرار گرفته است. 
سپس کشورهای انگلیس با 310 هزار و ۸2۵ مبتال، 
عربستان سعودی با 2۸۸ هزار و ۶90 مبتال، پاکستان 
با 2۸۴ هزار و 121 مبتال، بنگالدش با 2۵7 هزار و 
۶00 مبتال، ایتالیا با 2۵0 هزار و ۵۶۶ مبتال، آرژانتین 

با 2۴۶ هزار و ۴99 مبتال، ترکیه با 2۴0 هزار و ۸0۴ 
مبتال، آلمان با 217 هزار و 2۸1 مبتال، فرانسه با 197 
هزار و 921 مبتال، عراق با 1۵0 هزار و 11۵ مبتال، 
فیلیپین با 129 هزار و 913 مبتال، اندونزی با 12۵ 
هزار و 39۶ مبتال، کانادا با 119 هزار و ۴۵1 مبتال، 
قطر با 112 هزار و 9۴7 مبتال تاکنون بیش از 100 

هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند. 
همچنین قزاقستان با 99 هزار و ۴۴2 مبتال، مصر با 
9۵ هزار و ۴92 مبتال، اکوادور با 9۴ هزار و ۴۵9 
مبتال، بولیوی با ۸9 هزار و 999 مبتال، چین با ۸۴ 
هزار و ۶۶۸ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۸3 هزار 
و 2 مبتال، سوئد با ۸2 هزار و 323  مبتال، عمان 
با ۸1 هزار و ۵۸0 مبتال، اوکراین با ۸0 هزار و 
9۴9 مبتال، جمهوری دومینیکن با 79 هزار و 732 
مبتال، پاناما با 7۴ هزار و ۴92 مبتال، بلژیک با 7۴ 
هزار و 1۵2 مبتال، کویت با 71 هزار و 713 مبتال، 
بالروس با ۶۸ هزار و ۸۵0 مبتال، امارات متحده 
عربی با ۶2 هزار و ۵2۵ مبتال، رومانی با ۶1 هزار 
و 7۶۸ مبتال، هلند با ۵۸ هزار و ۵۶۴ مبتال، گواتماال 
با ۵۶ هزار و ۶0۵ مبتال، سنگاپور با ۵۵ هزار و 10۴ 
مبتال، پرتغال با ۵2 هزار و ۶۶۸ مبتال و لهستان با 
۵1 هزار و 791 مبتال بیش از ۵0 هزار مورد ابتال 

را تاکنون ثبت کرده اند. 
ژاپن،  بحرین،  نیجریه،  هندوراس،  کشورهای 
ارمنستان، غنا، قرقیزستان، افغانستان، سوئیس، 
ازبکستان،  مراکش،  الجزایر،  آذربایجان، 
ونزوئال،  کنیا،  مولداوی،  ایرلند،  صربستان، 
و  استرالیا  اتیوپی،  کاستاریکا،  نپال،  اتریش، 
مبتال  هزار   20 از  بیش  تاکنون  نیز  السالوادور 

را ثبت کرده اند.ایسنا

خبـر

روسیه ضمن تالش برای برنده شدن در رقابت جهانِی ساخت 
واکسن کرونا، ادعا کرده است که واکسن بادوام و موثری دارد که 

در هفته های آینده آماده تولید خواهد شد. 
به گزارش سپید، کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه گذاری 
مستقیم روسیه که در حال تأمین اعتبار آزمایشات واکسن کرونا 
در این کشور است، اظهار داشت: »روسیه به طور سنتی در تولید 
واکسن ها بسیار قوی بوده است. واکسن ما در واقع نوعی کپی برداری 
از واکسن ابوال است که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است.«
به گفته دمیتریف که در کارآزمایی های اولیه بالینی واکسن شرکت 
کرده، واکسن کرونای روسیه به این دلیل توانسته پیشروی کند 
که نسخه ارتقاء یافته از واکسن قبلی علیه ویروس سندرم تنفسی 
خاورمیانه )مرس( است که برای اولین بار در سال 2012 در 
عربستان سعودی ظاهر شد و به کروناویروس جدید عامل 
کووید-19 بسیار شبیه است. واکسن مرس خود با استفاده از 

ویروس ابوال ایجاد شده است. 
وزیر تجارت روسیه، دنیس مانتوروف نیز روز دوشنبه گفت 
که تولید واکسن باید به محض شروع ماه سپتامبر آغاز شود. 
این تولید به کمک سه شرکت روسی انجام خواهد شد که از 
پیش دست به کار شده اند تا تولید انبوه را با حجم تولید چند 
صد هزار دوز واکسنی در هر ماه انجام  داده و با افزایش بعدی، 
آن را تا ابتدای سال آینده میالدی به چند میلیون دوز برسانند. 

در چنین برنامه بلندپروازانه ای، روسیه از پیشروان برنامه تولید 
واکسن کرونا در جهان است. واکسن های مشابه، مانند واکسنی 
که توسط دانشگاه آکسفورد و AstraZeneca ساخته شده، هنوز 
هم تحت آزمایش های بالینی به اصطالح فاز سه قرار دارند و 
پیش بینی می شود موفق به دسترسی گسترده تا قبل از اوایل 

سال 2021 میالدی نشود. 
روسیه پیش از انجام آزمایشات مشابه آکسفورد برنامه خود را پیش 
می برد، حرکتی که دمیتریف می گوید با این واقعیت امکان پذیر 
شده که واکسن روسیه با وجود شبیه بودن به واکسن آکسفورد، 
مبتنی بر فناوری های واکسن هایی است که قباًل در روسیه آزمایش 
شده است. دمیتریف اظهار داشته که هر دوی این واکسن ها از 
یک وکتور به اصطالح آدنوویرال استفاده می کنند. اما در واکسن 
آکسفورد از آدنوویروس میمون استفاده کرده و واکسن روسیه از 
آدنوویروس انسانی استفاده می کند.  با این حال کارشناسان بهداشت 
نگران این موضوع هستند که چنین پیشرفت سریعی با خطرات ذاتی 
همراه باشد. متخصصان آمریکایی نیز معتقدند که ادعای ساخت 
واکسن پیش از انجام آزمایش های الزم می تواند دردسرساز باشد. 
واکسن روسی که با همکاری مؤسسه گامالیه در مسکو و آزمایشگاه 
وزارت دفاع روسیه ساخته شده است، مرحله یک و دو کارآزمایی 
بالینی را با چند گروه کوچک داوطلب انجام داده است. یک 

کارآزمایی بزرگتر نیز شامل 1۶00 نفر در این ماه آغاز می شود. 

میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه در آخر هفته به خبرنگاران 
گفت که واکسن آزمایشات بالینی خود را به اتمام رسانده و برای 
تصویب توسط تنظیم کننده های ایالتی به صورت مشروط تهیه 
شده است. اولین گروه هایی که واکسینه می شوند از جمله پزشکان، 

معلمان و افراد پرخطر به نوعی تحت نظر قرار می گیرند. 
بنا بر گزارش ان بی سی نیوز، در واقع روسیه کارآزمایی مرحله 
سه خود را به صورت زنده انجام می دهد و بیشتر با آنها مانند 
یک گروه نمایشی رفتار می کند تا یک گروه کنترل تا اطمینان 
دهد هیچ چیز خطرناکی در انتظار جمعیت بزرگتر واکسینه شده 
نیست. صنعت داروسازی روسیه در حال آماده سازی برای شروع 
تولید انبوه این واکسن کرونا در ماه سپتامبر است. اگر همه چیز 
خوب پیش برود، واکسیناسیون جمعی در برابر کرونا در ماه 

اکتبر در انتظار مردم روسیه است.ایسنا

خیز روسیه برای پیروزی در رقابت جهانی ساخت واکسن کرونا 
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آیا کووید۱۹ خطر از دست دادن حافظه را افزایش می دهد؟ 
یک متخصص مغز و اعصاب می گوید یکی از 
تاثیرات مخرب کووید-۱۹ بر بدن، اثر آن بر مغز 

و از دست دادن حافظه است. 
به گزارش سپید، اکنون مشخص است که بسیاری 
از بیماران مبتال به کووید-۱۹ عالئم عصبی مختلفی 
نشان می دهند که از دست دادن حس بویایی  تا 
روان آشفتگی و افزایش خطر ابتال به سکته مغزی 

متفاوت است. 
از سوی دیگر کووید-۱۹ عواقب ماندگاری نیز 
بر مغز دارد که از جمله آنها می توان به  التهاب 
مغز و نخاع / سندرم »خستگی مزمن« و سندرم 
»گیلین-باره« )اختالل نادری که به سیستم ایمنی 

یا اعصاب بدن حمله می کند( اشاره کرد. 
این اثرات ممکن است در اثر عفونت ویروسی 
مستقیم بافت مغز ایجاد شود. اما شواهد در حال 
افزایش نشان می دهد، اقدامات غیرمستقیم دیگری 
که از طریق عفونت ویروسی سلول های اپیتلیال 
و سیستم قلبی عروقی یا از طریق سیستم ایمنی 
تغییرات  بروز  به  ایجاد می شود  التهاب  و  بدن 
عصبی پایداری پس از کووید-۱۹ کمک می کند.
اکنون یک متخصص علوم اعصاب و متخصص 
در نحوه شکل گیری خاطرات، نقش سلول های 
ایمنی در مغز و چگونگی بروز اختالل در حفظ 
حافظه پس از بیماری و فعال شدن سیستم ایمنی 
این سوال را مطرح می کند که آیا در آینده موج 
نقص حافظه، کاهش شناختی و زوال عقل مرتبط 

با  کووید-۱۹ وجود خواهد داشت؟ 
اگر فعال شدن سلول های عصبی ایمنی به مدت 
زمان بیماری محدود باشد، پس التهاب چگونه 
می تواند باعث نقص حافظه طوالنی مدت شود 

یا خطر افت شناختی را افزایش دهد؟ 
مغز و سیستم ایمنی بدن هر دو به طور خاص به 
گونه ای تکامل یافته اند که در نتیجه تجربه تغییر 

کنند تا خطر را خنثی کرده و نجات جان فرد را 
به حداکثر برسانند. در مغز، تغییرات در اتصاالت 
بین نورون ها به انسان اجازه می دهد تا حافظه ها 
را ذخیره کرده و به سرعت رفتار را تغییر دهد تا 
از تهدید فرار کرده و به دنبال غذا یا فرصت های 

اجتماعی باشد. 
سیستم ایمنی بدن برای تنظیم دقیق واکنش التهابی 
و تولید آنتی بادی در برابر عوامل بیماری زایی 
که قبال با آن روبرو شده، تکامل یافته است. با 
این وجود، تغییرات طوالنی مدت در مغز پس از 
بیماری نیز با افزایش خطر ابتال به کاهش شناختی 
مرتبط با سن و بیماری آلزایمر ارتباط نزدیکی 
دارد. اقدامات مخرب سلول های عصبی ایمنی 
و سیگنالینگ التهابی می توانند حافظه را به طور 

دائم مختل کنند. 
این موضوع می تواند از طریق آسیب دائمی در 
اتصاالت عصبی یا خود نورون ها و همچنین از 
طریق تغییرات ظریف تر در عملکرد نورون ها ایجاد 

شود. ارتباط بالقوه میان کووید-۱۹ و اثرات پایدار 
آن بر حافظه بر اساس مشاهداتی است که از  
به عنوان  آمده است.  به دست  بیماری ها  سایر 
مثال، بسیاری از بیمارانی که از حمله قلبی بهبود 
می یابند یا جراحی بای پس می شوند، افت های 
شناختی بادوامی را نشان می دهند که در دوران 

پیری بیشتر می شود. 
یکی دیگر از بیماری های مهم که با عوارض شناختی 
مشابه مرتبط است، »سپسیس« - نوعی التهاب که 
سراسر بدن را فرا می گیرد- است.  در الگوهای 
حیوانی این بیماری ها، پزشکان اختالالتی را در 
حافظه و تغییراتی را در عملکرد عصبی و ایمنی 
مشاهده می کنند که هفته ها و ماه ها پس از بیماری 
ادامه دارد. حتی التهاب خفیف، از جمله استرس 
مزمن، اکنون به عنوان عوامل خطرزا برای ابتال 
به زوال عقل و کاهش شناختی در دوران پیری 

شناخته شده اند. 
این پزشک متخصص می گوید که در آزمایشگاه 

خود، وی و همکارانش مشاهده کردند که حتی بدون 
عفونت باکتریایی یا ویروسی، تحریک سیگنالینگ 
التهابی در یک دوره کوتاه مدت منجر به تغییرات 
طوالنی مدتی در عملکرد عصبی در نواحی مغزی 

مرتبط به حافظه و اختالالت حافظه می شود. 
سال ها طول می کشد تا متوجه شویم که آیا عفونت 
کووید-۱۹ باعث افزایش خطر کاهش شناختی یا 
بیماری آلزایمر می شود. اما با پیشگیری و درمان 

کووید-۱۹، این خطر را می توان کاهش داد. 
بر کاهش شدت و  دو  درمان هر  پیشگیری و 
التهاب متکی هستند. به  مدت زمان بیماری و 
طرز جالب توجه، تحقیقات بسیار جدید نشان 
می دهد که واکسن های متداول از جمله واکسن های 
آنفلوآنزا و ذات الریه می توانند خطر ابتال به آلزایمر 

را کاهش دهند. 
عالوه بر این، چند درمان در حال ظهور برای 
کووید-۱۹، داروهایی که فعالیت ایمنی بیش از 
حد و  حالت التهابی را سرکوب می کنند نیز وجود 
دارد. این درمان ها بطور بالقوه باعث کاهش تأثیر 
التهاب بر مغز و کاهش تأثیر آن بر سالمت طوالنی 
مدت مغز می شوند. کووید-۱۹ مدت ها پس از 
اتمام همه گیری بیماری، همچنان سالمت و رفاه 
افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، ادامه 
بررسی اثرات بیماری کووید-۱۹ در زمینه ابتال به 
کاهش شناختی و زوال عقلی که افراد بعدا به آن 

مبتال خواهند شد بسیار مهم خواهد بود. 
 Science( به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس الرت
Alert(، محققان با انجام چنین کاری به احتمال 
زیاد بینش مهمی در مورد نقش التهاب در طول 
با  انسان در زمینه کاهش شناختی مرتبط  عمر 
سن کسب می کنند. این کار به ایجاد راهکارهای 
مؤثرتر برای پیشگیری و درمان این بیماری های 

ناتوان کننده کمک می کند. ایرنا

خبـر

شماره ۱720 2۱ مرداد ۱3۹۹

دانشمندان ژاپنی با بررسی ژنوم کروناویروس 
در 3 هزار و 700 نفر، نوع جدیدی از این 

ویروس را کشف کردند. 
به گزارش سپید، دانشمندان ژاپنی با بررسی 
جدیدی  نتایج  به  کرونایی  جدید  بیماران 
دست یافته اند، براساس تحقیقات این محققان 

ویروس کرونا جهش یافته است. 
محققان در مرکز ملی بیماری های عفونی ژاپن 
3 هزار و 700 نفر را برای بررسی توالی ژنتیکی 
و ژنوم ویروس بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیدند که ویروس کرونای جدید متفاوت تر 

از اولین نوع انتشار یافته آن است. 
در اواسط ماه ژوئن)خرداد( نوعی جدید از 
ویروس کرونا در ژاپن کشف شد که محققان 
معتقدند این ویروس تازه گسترش یافته در 
ژاپن مشتقی از ویروس کرونای اروپایی است. 
به گفته محققان انتشار ویروس جهش یافته 

کرونا در میان جوانان شایع تر است. گروه سنی 
جوان بیشتر به درجه خفیف این بیماری مبتال 

شده و بدون عالئم هستند. 
نوع جهش یافته ویروس کرونا به دلیل نداشتن 
عالئم بسیار خطرناک تر بوده و تهدیدی جدی 
برای بهداشت عمومی محسوب می شود. ژاپن 
حدود ۴۸ هزار بیمار مبتال به کرونا داشت که 
یک هزار و ۵00 نفر جدیدا به این آمار اضافه 

شده اند.باشگاه خبرنگاران جوان

کمیسر سالمت اتحادیه اروپا مدعی شد که 
به زودی و در سال  واکسن کروناویروس 

جاری میالدی )2020( آماده می شود. 
در  کریاکیدس«  »استال  سپید،  گزارش  به 
اظهاراتی گفت: »واکسن کروناویروس جدید 
به زودی و تا پایان سال جاری یا در شروع 

سال آینده آماده خواهد شد.«
وی گفت: »هرچند در شرایط فعلی هر گونه 

پیش بینِی قطعی در مورد زمان تولید واکسن 
کروناویروس با ریسک باالیی همراه است اما 
در بررسی های انجام شده به نشانه های خوبی 
دست پیدا کرده ایم که می توان گفت واکسن 
بیماری کووید-۱۹ تا پایان سال جاری یا در 
شروع سال جدید در دسترس خواهد بود.« 
همچنین پیش از این وزیر سالمت ایتالیا در 
این رابطه پیش بینی مشابهی را انجام داده بود. 
به گزارش نشریه پلیتیکو، کشورهای سراسر 
کروناویروس  واکسن  ساخت  برای  جهان 

جدید در حال رقابت با یکدیگر هستند. 
آلمان،  بین  واکسن  ائتالف  ژوئن،  ماه  در 
ادغام  به  اقدام  ایتالیا  و  هلند  فرانسه، 
کمیسیون  استراتژی  با  خود  فعالیت های 
اروپایی کرده تا خرید واکسن را به عنوان 

یک واحد پیش ببرند.ایسنا

کشف نوع جهش یافته ویروس کرونا  کمیسر سالمت اتحادیه اروپا:
واکسن کروناویروس به زودی آماده می شود



موج تازه کرونا در برخی کشورها
تعداد مبتالیان به کرونا در آمریکا از پنج میلیون نفر فراتر رفته و 

کشورهایی نظیر انگلیس و یونان درگیر موج تازه ابتال هستند. 
به گزارش سپید، همچنین بر اساس آمار رسمِی کشورها تاکنون بیش 
از نیمی از مبتالیان به بیماری کووید ۱۹ در سه کشور آمریکا، برزیل 
و هند شناسایی شده اند. در حالیکه روز یکشنبه نیوزیلند صدمین روز 
بدون مورد جدید ابتال به ویروس کرونا را پشت سر گذاشت اما 
مسئوالن با توجه به بازگشت موج تازه ای از ابتال در برخی کشورها، 
همچنان شهروندان را به رعایت توصیه های بهداشتی دعوت می کنند. 
اشلی بلومفیلد، مدیرکل سازمان بهداشت نیوزیلند می گوید: »این روز 
نقطه عطف مهمی است اما نباید به خاطر آن مغرور شد و احتیاط را 
کنار گذاشت. در حال حاضر ۲۳ بیمار کووید۱۹ در نیوزیلند شناسایی 
شده اند که همه خارج از کشور و در سفر مبتال شده اند و در قرنطینه به 
سر می برند.« از سوی دیگر تجربه ویتنام که حدود ۹۰ روز را بدون 
شناسایی مورد جدید ابتال پشت سر گذاشت و اکنون دوباره سخت 
درگیر مقابله با شیوع کرونا و گسترش بیماری کووید۱۹ است، زنگ 

خطری را برای بسیاری از کشورها به صدا درآورد. 
ویتنام تنها نمونه نیست. انگلیس نیز یکی از درگیرترین کشورهای اروپا 
با پاندمی کرونا به شمار می رود و با ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد ابتال تا روز 
یک شنبه پس از اسپانیا در جایگاه دوم کشورهای این قاره قرار دارد. 
محدودیت ها و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در انگلیس از حدود 
دو ماه پیش موارد جدید ابتال را به شکل محسوسی کاهش داد اما 
ظاهرا موج تازه ای از ابتال به راه افتاده که علت های اصلی آن گشایش ها 
و سفرهای تابستانی عنوان می شود. وزارت بهداشت انگلیس روز 
یکشنبه اعالم کرد در شبانه روز گذشته هزار و ۶۲ مورد جدید ابتال 

به کرونا در این کشور شناسایی شده و این نخستین بار در یک ماه 
و نیم گذشته است که موارد ابتالی روزانه از هزار نفر فراتر رفته 
است. یک روز قبل تعداد موارد جدید ابتال ۷۵۸ مورد ثبت شده بود. 
با این وجود بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور بار دیگر بر 
ضرورت بازگشایی مدرسه ها تاکید کرد و این کار را اولویت ملی 
خواند. او در یک پیام توئیتری تاکید کرد بسته ماندن مدرسه ها بیش 
از آنچه قطعا ضروری باشد به لحاظ اجتماعی غیرقابل تحمل و از 

نظر اخالقی غیرمسئوالنه است. 
یکی دیگر از کشورهای اروپایی که گرفتار موج جدید و شدید شیوع 
کرونا شده یونان است که به خاطر مهار نسبی پاندمی و وابستگی شدید 
به درآمد گردشگری از ابتدای تعطیالت تابستانی برای فعالیت مجدد 
بسیاری از کسب و کارها مجوز صادر کرد. تاگس شاو، وب سایت 

کانال یک تلویزیون آلمان به نقل از یکی از مسئوالن دولت یونان 
گزارش داد که در شبانه روز منتهی به عصر روز یکشنبه ۲۰۳ مورد 
ابتالی جدید شناسایی شده که باالترین میزان روزانه از آغاز بحران 
کرونا در ماه فوریه است. در شبانه روز گذشته موارد جدید ابتال در 
آلمان ۵۵۵ مورد بوده و این درحالیست که یونان حدود ۱۰ میلیون و 

۷۰۰ هزار نفر و آلمان بیش از ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد.

نیمی از مبتالیان در آمریکا، برزیل و هند
براساس گزارش جدید دویچه وله،  ایاالت متحده آمریکا که از نخستین 
هفته های همه گیری جهانی کرونا درگیرترین کشور جهان با بیماری 
کووید۱۹ بوده همچنان در این جایگاه قرار دارد و شمار مبتالیان 
شناسایی شده در آن از مرز پنج میلیون نفر گذشت. بر پایه فهرستی که 
پژوهشگران دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز ارائه می دهند تعداد قربانیان 
کرونا در ایاالت متحده تا عصر یک شنبه بیش از ۱۶۲ هزار و ۶۰۰ نفر 
بوده است. بعد از آمریکا برزیل با بیش از سه میلیون و ۳۵ هزار مبتال 
قرار دارد و تعداد قربانیان در آن به بیش از ۱۰۱ هزار نفر رسیده است. 
هند دیگر کشوری است که موارد شناسایی شده ابتال در آن میلیونی 
است. شمار مبتالیان هند تا روز یکشنبه حدود دو میلیون و ۱۵۳ 
هزار نفر و تعداد قربانیان کووید ۱۹ در آن نزدیک ۴۳ هزار و ۴۰۰ 

نفر گزارش شده است. 
مطابق آمار، شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 
۲۰ میلیون و ۲۴ هزار و ۲۶۵ نفر رسیده است. به این ترتیب کشورهای 
آمریکا، برزیل و هند با فراتر از ۱۰ میلیون مورد ابتالی شناسایی شده، 

دارای بیش از نیمی از تمام موارد ابتال در جهان هستند.ایسنا

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعالم کرد: »یک 
سوم از کودکان مبتال به کووید-۱۹ که در بیمارستان های این کشور 
بستری شده اند به درمان در بخش مراقبت های ویژه نیاز پیدا کرده اند.«
به گزارش سپید، در گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا آمده است: »از هر سه کودک مبتال به بیماری کووید-۱۹ 
در ایاالت متحده که در بیمارستان پذیرش شده اند حدود یک نفر 

در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفته است.«

طبق اعالم این مرکز، بزرگساالن آلوده به کروناویروس جدید و 
بستری شده در بیمارستان نیز به همین میزان در بخش مراقبت های 
ویژه تحت درمان قرار می گیرند. هرچند، بزرگساالن مبتال به 
کووید-۱۹ حدود ۲۰ برابر بیش از کودکان احتمال دارد که به 
خدمات بیمارستانی نیاز پیدا کنند. در گزارش این مرکز آمده 
است: »اگرچه میزان فزاینده پذیرش بیماران کووید-۱۹ در میان 
کودکان در مقایسه با بزرگساالن پایین است اما احتمال ابتالی 

کودکان به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ وجود دارد.«
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، بنابر اعالم مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها در آمریکا در دوره زمانی حدودا پنج 
ماهه از هر ۱۰۰ هزار نفر در میان عموم مردم هشت کودک 
به دلیل ابتال به بیماری کووید-۱۹ در بیمارستان بستری شده 
است. در بزرگساالن این رقم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۶۴ 

مورد بوده است.ایسنا

یک سوم از کودکان آمریکایی مبتال به کرونا، تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته اند

خبـر

مقامات نیوزیلند اعالم کردند از زمان شناسایی آخرین مورد 
از ۱۰۰ روز  بیش  این کشور  در  بومی کروناویروس  انتقال 

گذشته است که می تواند نقطه عطف مهمی باشد. 
بنابر اعالم مقامات نیوزیلند بیش از ۱۰۰  به گزارش سپید، 
روز است که مورد انتقال بومی کروناویروس در این کشور 
گزارش نشده است. تا روزدوشنبه ۱۲۱۹ مورد ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ از جمله ۲۳ مورد فعال گزارش شده است که این 

۲۳ نفر در قرنطینه تحت مراقبت و درمان قرار دارند. 
اینکه در مدت ۱۰۰ روز هیچ نوع  بیان  با  مقامات نیوزیلند 
اظهار داشتند: »تمامی  نداشته ایم،  انتقال بومی کروناویروس 
موارد جدید ابتال از خارج وارد کشور شده است و در مجموع 
تاکنون ۲۲ نفر از مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ جان خود 

را از دست داده اند.«
درحالیکه در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه نیوزیلند، 

همچون استرالیا یا ایاالت متحده همچنان تالش ها برای مقابله 
با همه گیری این بیماری ادامه دارد، نیوزیلند نمونه ای در روند 
مقابله با کروناویروس جدید است. یکی از دالیل مهار شیوع 
کروناویروس در نیوزیلند این است که اگرچه به نظر می آید 

همه گیری این بیماری در این کشور تحت کنترل است، روزانه 
هزاران مورد تست تشخیص کروناویروس انجام می شود.

به گفته نخست وزیر نیوزیلند استراتژی این کشور برای مقابله 
با این ویروس راهکاری ساده بوده است: »سخت و به موقع 
وارد عمل شدیم.« تدابیر مربوط به منع رفت و آمد در این 
کشور به طور جدی اجرا شد و همچنین اعمال سختگیرانه ترین 

قوانین برای مدت پنج هفته به قوت خود باقی بود. 
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، همچنین طبق اعالم وبسایت 
به  کووید-۱۹  بیماری  حذف  کشور،  این  بهداشت  وزارت 
معنای ریشه کن کردن ویروس از نیوزیلند برای همیشه نیست 
بلکه این اطمینان وجود دارد که حداقل برای مدت ۲۸ روز 
زنجیره انتقال ویروس در جامعه از بین رفت و می توان در 
آینده نیز هر گونه ورود موارد جدید مبتال از خارج کشور 

را مهار کرد.ایسنا

نیوزیلند بیش از ۱۰۰ روز را بدون انتقال بومی کرونا گذراند

11 شماره ۱۷۲۰ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹



مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت اعالم کرد

وزارت  سالمت  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل 
انجام  مجاز  قیمت های  اعالم  ضمن  بهداشت 
تست های تشخیصی کرونا در مراکز آزمایشگاهی 
به  کرونا  مثبت  بیماران  ارجاع  نحوه  مورد  در 
بیمارستان، نحوه نمونه گیری خارج از آزمایشگاه 

و... توضیحاتی ارائه کرد. 
گفت وگو  در  سمیعی  سیامک  سپید،  گزارش  به 
با ایسنا درباره تعرفه فعلی انجام خدمت گلوبال 
آزمایش تشخیص مولکولی کووید-۱۹، گفت: »این 
آزمایش ها در بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار تومان و 
در بخش خصوصی حدود ۵۸۷ هزار تومان است. این 
تعرفه همه هزینه های خدمت از جمله نمونه برداری 
و  نازوفارنکس)انتهای بینی(  سواب  طریق  از 
اوروفارنکس)انتهای حلق( را پوشش می دهد. تجویز و 
انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید-۱۹ در بخش 
دولتی تابع پروتکل ها و اولویت های ابالغی است و 
به همین علت چون مطابق دستورالعمل های ابالغی 
وزارت بهداشت است، رایگان انجام می شود. آزمایش 
تشخیص مولکولی یا PCR در حال حاضر تنها روش 
آزمایشگاهی برای تشخیص قطعی کووید-۱۹ است.«

وی افزود: »تعرفه انجام آزمایش سرولوژی کووید-۱۹ 
در حال حاضر و تا تعیین و ابالغ تعرفه اختصاصی، 
 IgM از آزمایش های درخواستی ازاء هر یک  به 
و IgG، در بخش دولتی حدود ۱۲ هزار تومان و 
در بخش خصوصی حدود ۳۰ هزار تومان است. 
اگرچه آزمایش سرولوژی کووید-۱۹ توسط سازمان 
جهانی بهداشت یک روش مکمل برای تشخیص 
بالینی کووید-۱۹ معرفی شده است، اما انجام این 
آزمایش )سرولوژی( در بیشتر موارد غیرضروری 
بوده و سیاست فعلی وزارت بهداشت استفاده از 
آن فقط در بررسی ها و مطالعات سرواپیدمیولوژی و 
برای به دست آوردن تصویری از مواجهه یا عفونت 
یک جمعیت با ویروس عامل بیماری است و در 
چنین مطالعاتی هزینه ای از افراد و بیماران دریافت 
نمی شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از پزشکان و آزمایشگاه های پزشکی می خواهد که از 
تجویز و انجام غیرضروری این آزمایش ها، خصوصًا 
آزمایش سرولوژی، به دلیل عواقب نامطلوب اقتصادی 
و غیر اقتصادی ناشی از انجام خدمات غیر ضروری، 

خودداری کنند.«
سمیعی تاکید کرد: »نتایج آزمایش های سرولوژی 
ممکن است در تعیین وضعیت عفونت یک فرد 
ابهاماتی ایجاد کند که منجر به تحمیل هزینه اضافی و 
ناروا به افراد و نظام سالمت شود. چنین مشکالتی در 
صورت نتایج مثبت و منفی کاذب می تواند وضع را 
پیچیده تر کند. ضمنا نتیجه مثبت این آزمایش ها ممکن 
است اعتماد کاذب در مورد وضعیت ایمنی افراد و 
مصونیت نسبت به بیماری و یا ابتالی مجدد ایجاد کند. 
بنابراین تجویز آزمایش و تفسیر نتایج آزمایشگاهی 
سرولوژی، اگر ضروری باشد، باید منحصراً توسط 
پزشکانی که با بیماری و پیچیدگی های تشخیصی 
آن، از جمله کاربر آزمایش ها و نحوه تفسیر نتایج 
آنها بر اساس دستورالعمل های ابالغی تشخیص و 
درمان کووید-۱۹ آشنایی کامل دارند، انجام شود.« 
وی با بیان اینکه از هزینه تمام شده تولید کیت های 
مربوط به آزمایش های کووید-۱۹ اطالعی در دست 
نیست، تصریح کرد: »اما برآورد هزینه تمام شده 
آزمایش تشخیص مولکولی در حال بازنگری است 
و قطعا کاهش پیدا خواهد کرد و نتیجه این برآورد 

توسط دفتر ارزیابی فناوری های سالمت، تدوین 
استاندارد و تعرفه خدمات سالمت معاونت درمان 
و همچنین دبیرخانه شورای عالی بیمه تجزیه و 
تحلیل و اعالم خواهد شد. ارزش تعرفه هر کیت 
یا هر خدمتی دو قسمت است یکی جز فنی و 
دیگری جز حرفه ای؛ جز حرفه ای مرتبط با تیم ارائه 
خدمت است و جز فنی جز هزینه ای است که خود 
نیز بر دو جز است یکی قسمتی که خیلی وابسته 
به ارز است و جز بعدی وابستگی کمتری به ارز 
خواهد داشت. اکنون با پیشنهاد ما به شورای عالی 
بیمه قرار شد به جای آنکه تعرفه دو جزئی باشد بر 
اساس سه جز محاسبه شود تا به این ترتیب سهم 
حرفه ای، سهم فنی وابسته به ارز و سهم فنی مستقل 
از ارز تعیین شود. در این میان سهم فنی وابسته به 
ارز ریالی تعیین می شود. از آنجایی که ممکن است 
در روزها و ماه های آینده قیمت کیت تغییر کند و 
برای آنکه مشکلی به وجود نیاید جز سوم محاسبه 
قیمت از سوی وزارت بهداشت رصد می شود و 
از اداره کل تجهیزات پزشکی می خواهد آن را به 
گونه ای نگه دارد تا حداقل نوسان را داشته باشد 
تا آزمایشگاه های  بخش دولتی یا خصوصی متضرر 
نشوند. البته هنوز محاسبه سهم ریالی یا جز سوم 
به شکل دقیق اتفاق نیفتاده است اما اختیار آن با 

دبیرخانه شورای عالی بیمه است.« 
وی در خصوص نحوه طرح شکایت در خصوص 
بروز تخلفات احتمالی در اخذ نمونه، اظهار کرد: 
»بهترین روش برای شکایِت مراجعین و بیماران 
در رابطه با نحوه ارائه، کیفیت و تعرفه خدمت، 
در هر یک از مراکز تشخیصی و درمانی دولتی و 
خصوصی، اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه 
خصوصی و غیره، انعکاس رسمی و مکتوب آن 
به معاونت درمان دانشگاهی است که مرکز ارائه 
کننده خدمت تابع آن است. راه دوم تماس با شماره 
تلفن ۱۹۰ و ثبت شکایت است. آزمایشگاه مرجع 
سالمت اکیداً توصیه می کند هر شکایت یا ابهامی 
پیش از انعکاس به مراجع فوق، حتما با مسئولین 
موسسات فوق مطرح شود تا در صورت امکان در 
همان موسسه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی شود.« 
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که تست 
تشخیصی در یک مرکز خصوصی انجام شود و پاسخ 
تست مثبت باشد، آیا مراکز درمانی و بیمارستان های 
دولتی با اتکا به پاسخ آزمایش بیمار را پذیرش 

خواهند کرد یا خیر، بیان کرد: »دستورالعمل های 
مصوب کمیته علمی کشوری کووید-۱۹، که توسط 
وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ابالغ شده 
است، انجام غربالگری عالمتی و سایر بررسی ها را 
برای پزشکان  بخش خصوصی مجاز دانسته و تاکید 
می کند که بیمار پس از مراحل ارزیابی بر حسب 
انجام  ارجاع شود. در حال حاضر  شدت عالئم 
آزمایش تشخیص مولکولی توسط آزمایشگاه های  
بخش خصوصی جز در ارتباط با نمونه های ارسالی از 
مراکز درمانگاهی و بیمارستانی دولتی و در چهارجوب 
نظام ارجاع بیماران کووید-۱۹ در این دستورالعمل 
توصیه نشده است. ضمنا افراد فاقد عالئم بالینی و 
حتی با عالئم خفیف، بجز در شرایط خاص، در 
اولویت تجویز و انجام آزمایش تشخیص مولکولی 
قرار ندارند و انجام آزمایش برای افراد فاقد عالمت 
و صرفاً به درخواست بیمار غیرضروری است. با 
این وصف اگر آزمایش تشخیص مولکولی در یکی 
از آزمایشگاه های دارای مجوز برای انجام آزمایش 
تخصصی کووید-۱۹ انجام شود، پزشکانی که در 
مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی بیماران و مراجعه 
کنندگان را ویزیت و بطور مستقل ارزیابی می کنند، بر 
حسب نتیجه ارزیابی خود می توانند نتیجه آزمایش 
را پذیرفته و برای او و افراد عالمت دار در تماس 
نزدیکش قرنطینه و یا ایزوله خانگی و همچنین 

بستری در بیمارستان را تجویز کنند.«
و  درمانی  مراکز  »پزشکان  داد:  ادامه  سمیعی 
بیمارستان های دولتی در صورت تردید در اعتبار 
و  مجدد  گیری  نمونه  می توانند  آزمایش،  نتیجه 
تکرار آزمایش تشخیص مولکولی کووید-۱۹ را 
درخواست کنند. در واقع این به تشخیص پزشکان 
مراکز درمانگاهی ۱۶ یا ۲۴ ساعته، بیمارستان ها یا 

سایر مراکز درمانی کووید-۱۹ بستگی دارد.« 
آزمایش  برای  تبلیغ  انجام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آزمایش  انجام  پیشنهاد  اختصاصی کووید-۱۹ و 
در موارد غیرضروری و فاقد اولویت، بوسیله هر 
شخص یا موسسه ای مصداق ایجاد تقاضای القایی 
و تحمیل هزینه محسوب می شود، افزود: »به همین 
دلیل این کار نه تنها غیر اخالقی بلکه تخلف است. 
در صورت نیاز به انجام نمونه برداری در خارج از 
آزمایشگاه، خصوصاً در مورد افراد آسیب پذیر و 
کسانی که توان حضور در آزمایشگاه را نداشته باشند 
و یا حضور آنها در بیمارستان یا آزمایشگاه با ریسک 

ابتال به ویروس همراه باشد، این کار باید مطابق آئین 
نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه پزشکی، بوسیله 
نمونه بردار آزمایشگاه و مطابق استانداردهای فنی با 
رعایت الزامات مدیریت نمونه به خصوص ایمنی و 
امنیت زیستی انجام شود. به همین دلیل نمونه برداری 
در خارج از آزمایشگاه فقط می تواند تحت نظارت و 

مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه انجام شود.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »در تعرفه خدمات 
و  بردار  نمونه  حضور  هزینه  آزمایشگاهی 
نمونه برداری در محلی خارج از آزمایشگاه وجود 
ندارد اما این هزینه باید تابعی از هزینه ایاب و ذهاب 
در سطح شهر باشد. تاکید می شود هزینه های مربوط 
به نمونه برداری  قسمتی از تعرفه ابالغ شده برای 
آزمایش تشخیص مولکولی کووید-۱۹ بوده و در 
حال حاضر فقط آزمایشگاه هایی که مجوز اختصاصی 
انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید-۱۹ را از 
آزمایشگاه مرجع سالمت دریافت کرده اند مجاز به 
پذیرش، نمونه برداری و انجام این خدمت هستند. تا 
کنون به هیچ آزمایشگاه خصوصی مجوز پذیرش 
و نمونه گیری برای آزمایش تشخیص مولکولی 
کووید-۱۹ و ارسال آن به آزمایشگاه دیگر داده 

نشده است.«
وزارت  سالمت  مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل 
ازمایشگاه های  تعداد  درخصوص  بهداشت، 
تشخیصی  تست های  زمینه  در  فعال  خصوصی 
فهرست  آخرین  مبنای  »بر  کرد:  تصریح  کرونا، 
آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش تخصصی 
تشخیص مولکولی کووید-۱۹ که مربوط به هفته 
آزمایشگاه   ۱۹۰ از  بیش  می شود،  مردادماه  اول 
دارای صالحیت فنی ارائه این خدمت تشخیص 
داده شده اند. از این تعداد ۷۵ آزمایشگاه خصوصی 
نهاد  مردم  یا سازمان های  به خیریه  وابسته  یا  و 
هستند. این آزمایشگاه ها تحت نظارت مدیریت امور 
آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه های علوم 
پزشکی بوده و ملزم و متعهد به رعایت استانداردها و 
الزامات ابالغی وزارت بهداشت هستند. در صورت 
وجود شکایت از کیفیت و عملکرد این آزمایشگاه ها، 
معاونت درمان دانشگاه آن را ثبت و رسیدگی می کند 
و در صورت اثبات انحراف و یا تخلف موظف 
به برخورد مطابق قانون و مقررات مربوطه است.«
وی درباره ظرفیت روزانه انجام تست های تشخیصی 
کرونا و برنامه های احتمالی برای افزایش ظرفیت آن در 
آینده، افزود: »بر اساس تجمیع داده های آزمایشگاهی 
که تقریباً هر روز توسط سخنگوی محترم وزارت 
بهداشت اعالم می شود، تعداد آزمایش های روزانه 
در شبکه آزمایشگاهی کووید-۱۹ ممکن است به 
بیش از ۲۵ هزار آزمایش تشخیص مولکولی برسد. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی رغم 
خصوصًا  دوران،  این  دشواری های  و  چالش ها 
تحریم های ظالمانه، برنامه هایی برای توسعه کّمی 
و کیفی آزمایشگاه های دولتی در ماه های آتی، با 
اولویت شبکه آزمایشگاهی بهداشت کشور دارد و 
تحقق آن را بطور جدی تعقیب می کند. ضمناً مصمم 
به جلب مشارکت سایر آزمایشگاه های متقاضی از 
جمله آزمایشگاه های خصوصی، دولتی و عمومی 
غیردولتی، که آمادگی همکاری و ارائه خدمت در 
چهارچوب استانداردها، الزامات و دستورالعمل های 
ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

را دارند، است.«

قیمتهایمجازتستکرونادرآزمایشگاهها

شماره 12۱۷۲۰ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹



  امین جاللوند
طب نوین به طب غالب کشور بدل شده است 
و طب ایرانی با پیشینه چند هزار ساله، نتوانسته 
است سهم قابل توجهی در نظام سالمت داشته 
باشد. نه تنها متخصصان طب سنتی، بلکه حتی 
مسئوالن وزارت بهداشت هم از مغفول ماندن 
طب سنتی ایرانی سخن می گویند و معتقدند که 
بسیاری از درمانگران ما از ریشه های فرهنگی 

و آموزه های پیشینیان خود فاصله گرفته اند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم به مغفول ماندن 
تاکید  صراحت  با  و  دارد  گالیه  ایرانی  طب 
دانشگاه های  در  حاضر  حال  در  »ما  می کند: 
علوم پزشکی طبیب تربیت می کنیم، نه حکیم.«
نمکی تصریح می کند: »طب سنتی ما باید در 
آموزش علوم پزشکی جا باز کند. ما در حال 
طبیب  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  حاضر 
علوم  دانشجوی  حکیم.  نه  می کنیم،  تربیت 
پزشکی از فرهنگ گذشته اش بریده شده و با 
دانشمندان طب قدیم آشنایی چندانی ندارد. در 
آموزش علوم پزشکی اگر نتوانیم دانشجویان را 
با دیرینه فرهنگ مملکت آشنا کنیم، افرادی را 
بار می آوریم که پا در رکاب رفتن هستند. یکی 
داشتن  سرزمین شان،  به  افراد  علقه  دالیل  از 
پیوست فرهنگی است، اما متاسفانه فرزندانمان 

را با پیوست فرهنگی مان آشنا نمی کنیم.«
او یادآور می شود: »طب سنتی نیز جز الینفکی 
از این دیرینه فرهنگی است. باید خط و مرزهای 
التقاط خرافه و دانش  برای عدم  جدیدی را 
در  نظریات  برخی  مثال،  برای  کنیم.  تعریف 
روش های  اکنون  اما  داشته،  کارآیی  گذشته 
جدیدتری جایگزین آنها شده است. بنابراین 
بین علم و خرافه و عقل و سنت،  مرزبندی 

ضروری است.«
حکیم در فرهنگ ایرانی، جایگاهی بسیار واالتر 
از طبیب دارد. حکیم فردی است که فقط در 
حوزه درمانی وارد نمی شود، بلکه مرجع همزمان 
علم و اخالق است. توسعه بهداشت و پیشگیری، 
آسیب های  با  مقابله  خانواده،  سالمت  حفظ 
اجتماعی، همدردی و کمک به طبقات محروم، 
آموزش جوانان و بسیاری از وظایف نانوشته 
که  است  حکیم  رسالت های  زمره  در  دیگر 
پایگاه محکمی در تاریخ ایران دارد. به همین 
ماندن، وظیفه  بودن و حکیم  نیز حکیم  دلیل 

سنگینی است که بار مسئولیت زیادی دارد.
حاال با توسعه طب نوین، رفته رفته از فرهنگ 
تربیت حکیم فاصله گرفته ایم؛ طوری که وزیر 
بهداشت هم تاکید دارد که ما در حال حاضر 
تربیت  طبیب  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در 
سوال  شرایط،  این  در  حکیم.  نه  می کنیم، 
فاصله  حکیم  تربیت  از  چرا  که  اینجاست 
داده  رخ  اتفاق هایی  سلسله  چه  و  گرفته ایم 
طبیب  حکیم،  تربیت  بجای  حاال  که  است 

می کنیم. تربیت 

مرجعیت طب سنتی در جهان را از 
دست داده ایم

در شرایطی که ایران به عنوان مهد و مرجع طب 
سنتی در جهان شناخته می شد، اما حاال برخی 
کشورها توانسته اند با پیشی گرفتن از ایران در این 
حوزه به موفقیت های متعددی در درمان بیماران 
برسند. دور شدن از طب ایرانی را می توان به 
عنوان یکی از عواملی برشمرد که تربیت حکیم 

در ایران را کمرنگ کرده است. 
محمدرضا کریمی، متخصص طب سنتی هم به 
مقایسه وضعیت فعلی طب ایرانی با طب سنتی در 
سایر کشورها می پردازد و به سپید یادآور می شود: 
»سازمان بهداشت جهانی در سال 1991 میالدی به 
طور رسمی از همه کشورهای جهان درخواست 

کرد که به طب بومی خود اهمیت دهند. برخی 
کشورها مثل چین، خیلی خوب به این توصیه ها 
عمل کردند؛ طوری که االن طب سنتی به عنوان 
رایج ترین طب در چین شناخته می شود. حتی 
در کشور آلمان نیز توجه ویژه ای به طب بومی 
خود دارند و انواع داروهای گیاهی در این کشور 
تحت پوشش بیمه است. در کشور ما متاسفانه 
چنین پیشرفتی دیده نمی شود. در کشوری مثل 
آلمان، گیاهان دارویی در فارماکوپه دارویی آنها 
وجود دارد و تاریخ تولید و مصرف آن کامال 
مشخص است، اما در کشور ما چنین شرایطی 
وجود ندارد. مثال در ایران گیاه سیاه دانه را برای 
معلوم  اوقات  خیلی  اما  می کنند،  تجویز  بیمار 
نیست تاریخ تولد و مصرفش چه زمانی است.«
این متخصص طب سنتی با اشاره به اوضاع مطلوب 
طب سنتی در کشورهای همسایه، خاطرنشان 
می کند: »در همین کشور ارمنستان که تا کمتر 
بود،  ایران  خاک  از  بخشی  قبل،  قرن  یک  از 
است.  یافته  توسعه  بسیار  خدمات طب سنتی 
از نظر تعداد دانشگاه های طب سنتی، سومین 
کشور دنیاست. ما هنوز در کشورمان دانشگاه 
طب سنتی نداریم و دانشکده داریم، اما در کشور 
ارمنستان از خدمات طب سنتی کشورهای دیگر 
نیز بهره می برند. کشور ما با وجود آنکه مهد طب 
سنتی جهان است، از دنیا عقب مانده است. در 
مصوبات شورای انقالب فرهنگی نیز بر ترویج 
طب ایرانی-اسالمی تاکید شده است، اما در عمل 

شاهد چنین نگاه ترویجی نیستیم.«
اکبر کتابی، متخصص طب سنتی هم در گفتگو 

در  حکیم  نشدن  تربیت  مشکالت  به  سپید  با 
اشاره می کند و می گوید:  ایران  آموزشی  نظام 
»در طب سنتی، بیمار با هر عالمت بیماری که 
مراجعه کند، سه عضو اصلی بدن شامل قلب، 
مغز و کبد بیمار، بررسی می شود. با بررسی این 
سه مورد، می توانیم درمانی جامع و کل نگر را 
تجویز کنیم. چنین نگاهی در طب نوین وجود 
ندارد. ما نیاز داریم که همچون دوره آموزش 
طب سنتی کل نگر در چین و هند، حرکت کنیم. 
باید بنای آموزش طب سنتی را بر سالم زیستن 
به  درمان ها  تا  بگذاریم  کل گرایی  بر  تمرکز  و 

صورت ریشه ای باشد.«
همچنین حسین رضایی زاده دبیر ستاد طب ایرانی 
و مکمل نیز به پیشینه حکیمان ایرانی اشاره می کند 
و می گوید: »طب سنتی ایران دارای دستاوردها و 
گذشته سرشار از یافته ها برای پیشگیری و درمان 
بسیاری از بیماری ها بوده و روش های استانداردی 
برای تغذیه سالم ارائه کرده است. بسیاری از 
حکمای ایرانی در تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی 
و ایرانی ما، اطالعات و داده هایی که براساس 
تجربیات به دست آورده بودند، برای درمان و 

تغذیه سالم به یادگار گذاشته اند.«
طب  اقدامات  و  »روش ها  می شود:  یادآور  او 
ایرانی در حوزه پیشگیری و درمان شامل موارد 
متعددی متناسب با وضعیت افراد و مزاج آنها 
است. حتی روش های صحیح پخت مواد غدایی، 
آش ها، سوپ ها، شربت ها، دمنوش ها، شیرینی و 

نان ها ارائه می شود. 
ادامه در صفحه 14 

چراازتربیت»حکیم«فاصلهگرفتهایم؟
وزیر بهداشت می گوید ما در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی، طبیب تربیت می کنیم، نه حکیم!

نمکی: طب سنتی ما باید در 
آموزش علوم پزشکی جا باز کند. 
ما در حال حاضر در دانشگاه های 

علوم پزشکی طبیب تربیت 
می کنیم، نه حکیم. دانشجوی علوم 

پزشکی از فرهنگ گذشته اش 
بریده شده و با دانشمندان طب 

قدیم آشنایی چندانی ندارد. 
متاسفانه فرزندانمان را با پیوست 

فرهنگی مان آشنا نمی کنیم. طب 
سنتی نیز جز الینفکی از این 

دیرینه فرهنگی است
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 ادامه از صفحه 13 
سیستم  تقویت  و  پرهیزها  مهم،  بسیار  نکته 
رفع  نمونه  برای  است.  انسان  بدن  کارکردی 
یبوست و عملکرد مناسب دستگاه گوارش برای 
بهبود کارکرد سیستم ایمنی بدن ضروری است 
که طب ایرانی با تجویز برخی خوراکی ها این 
عارضه را دفع می کند. متاسفانه تعدادی از افراد 
غیرپزشک با توصیه غیرعلمی به مصرف افراطی 
ادویه و داروهای بسیار گرم مثل زنجبیل یا سیر 
زیاد منجر به ایجاد عوارض در بدن بیمار می شوند. 
همچنین گاهی مصرف برخی مکمل ها یا لیموی 
ترش در حد زیاد یا برخی داروها را خودسرانه 
تجویز می کنند. این رفتارهای غیرعلمی، فعالیت 
درمانی با رعایت دستورالعمل های استاندارد را 
تشکیل  با  امیدواریم  البته  است.  کرده  سخت 
اینگونه شبهات و  ایرانی و مکمل،  ستاد طب 

تخریب ها نیز مرتفع شود.«

درآمد طبیب با حکیم، قابل قیاس نیست
حکیم بودن به این معنی نیست که پزشک فقط در 
رشته طب سنتی تحصیل کرده باشد، بلکه مقصود 

این است که باید آموزش ها را به شکلی هدایت 
کرد که دانشجوی پزشکی عالوه بر یادگیری 
طب نوین در دانشگاه های علوم پزشکی، همزمان 
نیز با مبانی حکمت، فرهنگ پیشینیان و مزایای 

طب ایرانی آشنا شود.
به  توصیه  که  اینجاست  مشکل  حال  عین  در 
برای  حکیم  تمرکز  و  بهداشت  و  پیشگیری 
درآمد  غیردرمانی،  حوزه های  این  در  فعالیت 
چندانی ندارد. در مقابل، بسیاری از فرآیندهای 
تشخیصی و درمانی در طب نوین، درآمدزا است 
و همین عامل را شاید بتوان یکی از دالیل دور 

شدن کشور از تربیت حکیم دانست. 
کتابی، متخصص طب سنتی هم به همین موضوع 
متخصصان  »درآمد  می گوید:  و  می کند  اشاره 
طب سنتی اصال قابل قیاس با درآمد پزشکان 
متخصص در سایر رشته ها نیست. خیلی اوقات، 
شاید پزشک متخصص طب سنتی، نیم درصد 
درآمد یک پزشک متخصص در رشته های دیگر 
را نداشته باشد. بسیاری از پزشکان متخصص 
این  وارد  عالقه  و  عشق  دلیل  به  سنتی  طب 
رشته شده اند، اما از نظر اقتصادی اصال توجیه 
ندارد که پزشک عمومی، رشته طب سنتی را 

انتخاب کند.«
او تاکید می کند: »تحصیل در رشته طب سنتی 
از  بسیاری  نسبت  به  و  است  سخت  بسیار 

تخصص ها، انرژی بیشتری از پزشک می گیرد، 
اما انتظارات مالی را برآورده نمی کند. پزشکان 
جراحی می شناسم که روزی 100 میلیون تومان 
درآمد دارند، اما چنین درآمدهایی اصال در طب 
سنتی وجود ندارد. البته با درآمد باالی یک گروه 
از افراد کالهبردار که خود را طبیب سنتی معرفی 
می کنند و اصال پزشک نیستند، کاری ندارم. در 
همه مشاغل، چنین کالهبرداری هایی صورت 
می گیرد، اما حرفم این است که متخصص طب 
و  است  کرده  تحصیل  دانشگاه  در  که  سنتی 
فعالیت قانونی دارد، نباید انتظار درآمد باالیی 

داشته باشد.«

ضرورت بازنگری در آموزش پزشکی 
برای تربیت حکیم

یکی از عمده دالیلی که بجای تربیت حکیم، صرفا 
طبیب تربیت می کنیم این است که شیوه آموزش 
دانشگاه ها به شکلی است که بهای کمتری برای 
پیشینه فرهنگی کشور، آموزه های طب ایرانی و 

آشنایی با حکمای گذشته قائل می شود.
نمکی، وزیر بهداشت نیز به همین ضرورت تغییر 
نحوه آموزش دانشجویان علوم پزشکی اشاره 
علوم  آموزش  »در  می دهد:  توضیح  و  می کند 
پزشکی اگر نتوانیم دانشجویان را با دیرینه فرهنگ 

مملکت آشنا کنیم، افرادی را بار می آوریم که پا 
در رکاب رفتن هستند. یکی از دالیل علقه افراد 
به سرزمین شان، داشتن پیوست فرهنگی است، اما 
متاسفانه فرزندانمان را با پیوست فرهنگی مان آشنا 
نمی کنیم.  دانشجو باید با دیرینه فرهنگی اش گره 
بخورد. طب سنتی نیز جز الینفکی از این دیرینه 
فرهنگی است. باید خط و مرزهای جدیدی را 
برای عدم التقاط خرافه و دانش تعریف کنیم. 
تحقیقاتی  تیم های  باید  سنتی  طب  حوزه  در 
تشکیل شود. باید چارچوب ها و ساختارهایی 
را تعریف کنیم که پژوهش های طب سنتی مان 
باید  پیدا کند. همچنین  را  مسیر صحیح خود 
و  مباحث  با  بهورزان  بهداشت،  خانه های  در 
فرآورده های طب سنتی آشنا شوند و در کلینیک ها 
و بیمارستان ها نیز یک پزشک متخصص طب 

سنتی حضور داشته باشد.«
نمکی با اشاره به پیشینه فرهنگی طب ایرانی، 
ما  سرزمین  در  سنتی  »طب  می شود:  یادآور 
دیرینه ای بسیار برجسته دارد. با مطالعه تاریخ 
طب این مرز و بوم، درمی یابیم آنچه به عنوان 
طب بوعلی سینا وجود دارد، برگرفته از طب 
از  برگرفته  نیز  جالینوسی است. طب اسالمی 
طب جالینوسی است؛ یعنی وقتی از طب اسالمی 
ما است  صحبت می کنیم، منظور طب سنتی 
که طبیبان مسلمان آن را دنبال می کردند. نکته 
دیگر اینکه آنچه ما به عنوان وزارت بهداشت 

و مجموعه متولی نظام سالمت باید دنبال کنیم، 
این است که نقش خرافه و شارالتانیزم را از 
طب سنتی جدا کنیم. در واقع این موضوع یکی 
از رسالت هایی است که باید دنبال کنیم. چراکه 
برخی عطاری ها و دکان ها در عین عوام فریبی، 
ضربه حیثیتی بزرگی به ریشه های طب سنتی 
کشور وارد می کنند. یعنی طب سنتی را در برابر 
دانشمندان طب نوین نیز بی اعتبار می کنند. باید 
خیلی مراقبت کنیم که این موج ما را به سمت 

خرافه و دور شدن از مبانی علمی نبرد.«
 او در ادامه به این موضوع مهم اشاره می کند که 
اصال چرا باید روی تقویت طب ایرانی و تربیت 
حکیم تمرکز کنیم. نمکی توضیح می دهد: »امروز 
در دنیا به دلیل جا ماندن طب نوین از پاسخگویی به 
دردهای نوپدید و بیماری های صعب العالج مانند 
سرطان ها و مشکالت روحی و روان و ناخوشی های 
متعدد که با داروهایی شیمیایی دیگر قابل درمان 
نیستند، باید به سایر ظرفیت ها در طب توجه کرد. 
باید خط قرمزها و مرزبندی های خرافه از علم را 
جدا کرد. اگر این اتفاق نیفتد، از یک طرف در سیاه 
چاله شیادان گرفتار می شویم. از طرف دیگر، مورد 
هجمه علمای مدرنی که این طب را قبول ندارند، 
قرار می گیریم. طب سنتی ما باید در آموزش علوم 

پزشکی جا باز کند.«
 وزیر بهداشت به مشکل بیمه نبودن خدمات 
می گوید:  و  می زند  گریزی  هم  ایرانی  طب 
تولید  بحث  باید  ما  دارویی  کارخانه های  »در 
داروهای گیاهی تقویت شود. در حال حاضر 
تمام نسخ داروهای گیاهی، پوشش بیمه ای ندارند 
و کارخانه های دارویی برای تولید داروهای گیاهی 
استقبالی نمی کنند، چراکه پوشش بیمه ای ندارد و 
ممکن است این داروها در نسخه ها کمتر تجویز 
شوند، اما اکنون در کشورهای دیگر، اول به سراغ 

داروهای گیاهی می روند.«
در شرایطی که وزارت بهداشت می گوید باید 
بجای تربیت طبیب، حکیم تربیت کنیم و تالش 
دارد که در این مسیر حرکت کند، باید منتظر ماند 
و دید که در مقام عمل، چه تغییراتی در آموزش 
پزشکی اعمال می شود تا دوباره مرجعیت طب 

ایرانی و حکیم ایرانی در جهان احیا شود.

رضایی زاده: طب سنتی ایران 
دارای دستاوردها و گذشته 

سرشار از یافته ها برای پیشگیری 
و درمان بسیاری از بیماری ها بوده 

و روش های استانداردی برای 
تغذیه سالم ارائه کرده است. 

بسیاری از حکمای ایرانی در 
تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی و 

ایرانی ما، اطالعات و داده هایی که 
براساس تجربیات به دست آورده 
بودند، برای درمان و تغذیه سالم 

به یادگار گذاشته اند

حکیم بودن به این معنی نیست 
که پزشک فقط در رشته طب 

سنتی تحصیل کرده باشد، 
بلکه مقصود این است که باید 
آموزش ها را به شکلی هدایت 

کرد که دانشجوی پزشکی 
عالوه بر یادگیری طب نوین در 

دانشگاه های علوم پزشکی، 
همزمان نیز با مبانی حکمت، 

فرهنگ پیشینیان و مزایای طب 
ایرانی آشنا شود 

کریمی: در کشور ارمنستان که 
تا کمتر از یک قرن قبل، بخشی 
از خاک ایران بود، خدمات طب 

سنتی بسیار توسعه یافته است. 
از نظر تعداد دانشگاه های طب 
سنتی، سومین کشور دنیاست. 
ما هنوز در کشورمان دانشگاه 
طب سنتی نداریم و دانشکده 
داریم. کشور ما با وجود آنکه 

مهد طب سنتی جهان است، از 
دنیا عقب مانده است
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از بازخواست تا ضرب وشتم داروسازان

 علی ابراهیمی
»از ابتدای شیوع بحران کرونا بی مهری های بسیاری 
به داروخانه ها شده است برای مثال کمبود و یا نبود 
ماسک در سایه کم کاری مسئولین این مراکز را زیر 
سوال برده است«؛ »درحال حاضر این داروخانه ها 
هستند که به رغم سوءمدیریت ها مورد بازخواست 
قرار می گیرند درحالی که مشکالت تقصیر آنها 
نیست«؛ اینها بخشی از گالیه های فعاالن صنفی 

داروسازی و داروخانه ها است.
به گزارش سپید، همزمان با آغاز همه گیری ویروس 
کرونا در ایران، وزارت بهداشت در اقدامی غیرمالوف 
عرضه محصوالت  از  داروخانه ها  منع  به  اقدام 
ماسک کرد و همین اقدام باعث شد تا جایگاه 
این مراکز به عنوان مطمئن ترین محل عرضه و تامین 
محصوالت سالمت محور متزلزل شود. هرچند بعد 
از مدتی این تصمیم ملغی شد، اما داروخانه داران 
معتقدند این اقدام جایگاه داروخانه ها را زیر سوال 
برد و موجب شد آنها از سوی افکار عمومی مورد 

بازخواست قرار  گیرند.

مسئولین، داروخانه ها را زیر سوال بردند
حمید خیری، مدیر روابط عمومی و عضو هیأت 
مدیره انجمن داروسازان ایران در این خصوص گفت: 
»داروسازان و داروخانه ها از ابتدای شیوع بحران 
کرونا در کشور مشکالت زیادی را متحمل شده اند 
و با همه این مشکالت صبوری کرده  و خدمات 
بسیار مناسب و با کیفیتی را به جامعه ارائه داده اند.«
وی با بیان اینکه مسئولین خدمات داروسازان را 
ندیده اند، افزود: »متاسفانه در این مدت تعدادی 
از داروسازان هم در مبارزه با ویروس کرونا جان 
خود را از دست داده اند و انتظار ما این است که 
مسئولین خدمات داروسازان را در سراسر کشور 
که در خط اول مبارزه با این بیماری هستند، توجه 

ویژه قرار دهند.«
ابتدای شیوع کرونا  از  اینکه  از  با گالیه  خیری 
بی مهری های بسیاری به داروسازان شده است، 
اظهار داشت: »یکی از مسائلی که داروسازان را در 
ارائه خدمات به جامعه دچار مشکل کرد کمبود و 
یا نبود ماسک در داروخانه ها بود. زیرا مردم انتظار 
دارند ماسک در داروخانه ها با قیمت مناسب موجود 
باشد، ولی متاسفانه مسئولین در این زمینه کم کاری 
کردند و داروخانه ها را زیر سوال بردند.«  عضو هیأت 
مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: »حتی توزیع 
ماسک در بین داروخانه ها هم به درستی صورت 
نگرفت در صورتی که فروشگاه های غیرمرتبط با 
سالمت به عرضه ماسک با قیم های بسیار زیاد اقدام 
کردند و در بیشتر موارد ماسک های موجود در این 
مراکز کیفیت مناسبی نیز نداشتند. در حال حاضر نیز 
داروخانه ها همچنان با مشکل کمبود ماسک مواجه 
هستند و امیدواریم مسئولین مدیریت مناسبی داشته 
باشند و ماسک با قیمت و تعداد مناسب در اختیار 
داروخانه ها قرار دهند تا مردم در استفاده ماسک 

مشکلی نداشته باشند.«
خیری تصویب و اجرای سند جامع خدمات سالمت 
در داروخانه ها را تنها راهکار ساماندهی خدمات 
داروخانه ها و داروسازان دانست و گفت: »داروسازان 

در سال های اخیر با مشکالت بسیاری مواجه بودند 
که با تصویب و اجرای این سند نقش آنها پررنگ تر 
دیده خواهد شد و ما از مسئولین درخواست داریم تا 
این سند را با زیرساخت های اساسی در داروخانه ها 

اجرایی نمایند و در حد حرف نباشد.«
وی افزود: »سال هاست که از همه کشورها در حوزه 
ارائه خدمات دارویی عقب مانده ایم و خدماتی که 
امروز در بیمارستان های کشور توسط داروسازان 
ارائه می شود با خدماتی که در دنیا ارائه می شود، 
متفاوت است و به نوعی یک ضعف در نظام 

سالمت ما محسوب می شود.«
خیری با اشاره به اینکه اغلب خدماتی که در سند 
جامع خدمات سالمت به صورت داوطلبانه و به 
درخواست بیمار و یا حتی پزشک ارائه می شود، 
اظهار کرد: »این سند یک سند چشم انداز ۲۰ ساله 
است و در اغلب کشورها در حال ارائه است و 
ما پیش بینی کرده ایم که قادر به انجام چنین تغییر 
و تحولی در سیستم سالمت به یک باره نباشیم؛ 
بنابراین طبق این سند در دو دهه آینده انتظار داریم 
که داروسازان در نظام سالمت ایران همانند سایر 
کشورها خدمات سالمت را به بیماران ارائه کنند 

و در این چارچوب جای گیرند.«

ایران  داروسازان  انجمن  عمومی  روابط  مدیر 
با بیان اینکه با تصویب و اجرا شدن این سند  
مشکالت به کارگیری داروسازان ازجمله آزاد یا 
دولتی برطرف خواهد شد، تاکید کرد: »در این 
هدف گذاری داروسازان نقش لیدر مراقبتی و پایش 
سالمت را بر عهده خواهند داشت و جایگزین 

پزشک درمان گر نخواهند شد.«

چرا با دالالن برخورد نمی شود
داروخانه های  علیرضا سالم، عضو شورای عالی 
ایران هم بر مشخص شدن نقش داروخانه ها توسط 
سازمان غذا و دارو تاکیدی کرد و به سالم خبر 
گفت: »داروخانه ها می توانند به ارائه خدمات دارویی 
بپردازند، اما با نادیده گرفتن نقش آنها تخلفات 

افزایش می یابد.«
وی با اشاره به تولید ماسک های عرضه شده به 
داروخانه ها، اظهار داشت: »با هدف رفع مشکل 
کمبود ماسک در کشور به انجمن داروسازان ایران 
پیشنهاد راه اندازی خط تولید ماسک تحت نظارت 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت داده شد تا 
مسئولین این وزارتخانه  بتوانند از مشارکت و تجمیع 

منابع مالی داروسازان بهره ببرند.«

سالم افزود: »راه اندازی خط تولید یا کارگاه تولید 
ماسک توسط داروسازان بسیار آسان بود، اگرچه با 
تعویق اما بر این اساس انجمن داروسازان ایران پس 
از دو ماه توانست ماسک سه گانه با هماهنگی شورای 
اصناف، سازمان غذا و دارو به قیمت مصوب عرضه 
کند و ماسک های تولید شده انجمن در شهرهای یزد، 
اهواز و تهران طی بخشنامه با قیمت مصوب ۱۶۰۰ 
تومان به صورت محدود به داروخانه ها عرضه شد 
و داروخانه ها با نوبت سهمیه های خود را دریافت 

 کردند و این روند همچنان ادامه دارد.«
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس اضافه کرد: 
»خط تولید ماسک ها در حد گسترده ای نیست که 
بتواند نیاز همه داروخانه ها را رفع کند، اما سوال 
ما این است که  این خط تولید به چه دلیلی زودتر 
راه اندازی نشد و یا اینکه چرا درباره توزیع این 

ماسک ها اطالع رسانی نمی شود.«
 سالم با بیان اینکه داروخانه ها ماسک را از برندهای 
برتر با قیمت ۴ هزار تومان خریداری می کنند، اظهار 
داشت: »اینکه داروخانه ماسک  تولید داخل را ۴ 
هزار تومان خریداری کرده و ۵ هزار تومان به مردم 
بفروشد درست نیست؛ در صورتی که گفته شده 
باید ماسک با قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش برسد.«

وی با اشاره به اینکه داروخانه ها نباید ماسک را به 
بیش از ۱۵۰۰ تومان عرضه کنند، گفت: »ماسک ها 
۱۴۳۰ تومان خریداری می شوند و ما مجبوریم با 
قیمت ۱۶۰۰ تومان به مردم بفروشیم، در حالی که 
۱۰ درصد سود هم ندارد؛  این رو این مشکالت در 
زمینه ماسک وجود دارد در حالی که می توانست 

به آسانی رفع شود.«
عضو شورای عالی داروخانه های ایران در ادامه گفت: 
»در اسفندماه بسیاری از بیمارستان ها از ما درخواست 
ماسک داشتن، در صورتی که ابالغیه سازمان غذا و 
دارو همه فعالیت های ما را در داروخانه مختل کرد.« 
سالم با اشاره به اینکه بنابر نظارت ها، داروخانه ها 
فعالیت های شفافی را دنبال می کنند، اظهار داشت: 
»در داروخانه ها همه  فعالیت ها شفاف و آشکار است 

و موردی برای کتمان وجود ندارد.«
سالم با بیان اینکه الزم است در سازمان غذا و 
دارو روش مدیریتی صحیحی اجرا شود که نقش 
»برای  کرد:  تصریح  گردد،  پررنگ  داروخانه ها 
داروخانه هایی که در ماه های نخست همه گیری 
کرونا خدمات دارویی ارائه نمی کردند مشکالت 
بسیاری به وجود آمد که می توان به شکایت های 
پی در پی مردم، ضرب وشتم مسئوالن داروخانه ها 
توسط مردم و هجوم آنان به داخل داروخانه ها 

اشاره کرد.« 
زنجیره  در  داروخانه ها  اینکه  بیان  با  وی 
معیوبی قرار دارند، گفت: »درحال حاضر این 
سوءمدیریت ها  به رغم  که  هستند  داروخانه ها 
مورد بازخواست قرار می گیرند؛ در حالی  که 
مشکالت تقصیر آنها نیست. همچنین باید به 
دالالنی  چه  که  شود  رسیدگی  موضوع  این 
میان تولیدکنندگان و فروشندگان برای عرضه 
برخورد  آنها  با  چرا  و  دارد  وجود  محصول 
نمی شود و یا اگر برخوردی وجود دارد چرا 

اطالع رسانی صورت نمی گیرد.«

حمید خیری، مدیر روابط عمومی 
انجمن داروسازان ایران: یکی از 

مسائلی که داروسازان را در ارائه 
خدمات دچار مشکل کرد کمبود و 
یا نبود ماسک در داروخانه ها بود. 
زیرا مردم انتظار دارند ماسک در 

داروخانه ها با قیمت مناسب موجود 
باشد، ولی متاسفانه مسئولین 

در این زمینه کم کاری کردند و 
داروخانه ها را زیر سوال بردند

علیرضا سالم، عضو شورای عالی 
داروخانه های ایران: باید به 

این موضوع رسیدگی شود که 
چه داللی میان تولیدکنندگان 

و فروشندگان برای عرضه 
محصول وجود دارد و چرا 

با آنها برخورد نمی شود و یا 
اگر برخوردی وجود دارد چرا 
اطالع رسانی صورت نمی گیرد
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بی مهری  به داروخانه ها درهمه گیری کرونا



سرپرست سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

ابراهیمی علی   
ایران گفت:  بیمه سالمت  سرپرست سازمان 
به  ماهه  یک  بدهی  از  غیر  به  »خوشبختانه 
داروخانه ها که آن هم از سال 98 باقی مانده 
و به زودی پرداخت خواهد شد؛ بدهی دیگری 
مطالبات  همه  و  نداریم  غیردولتی  بخش  به 
آنها از سال 9۶ تا پایان خردادماه 99، تسویه 

شده است.«
به گزارش خبرنگار سپید، طاهر موهبتی در 
مراسم روز خبرنگار که در محل سازمان بیمه 
سالمت ایران برگزار شد، اظهار داشت: »یکی 
از مهم ترین مشاغلی که تعطیلی ندارند و زمان 
خبرنگاری  نمی شناسد،  خستگی  و  مکان  و 
است و هرگز حس نکردیم که روزی را بدون 
خبر می توان سپری کرد؛ در حالی که بسیاری 

نیستند.« اینگونه  مشاغل  از 

تا  بخش خصوصی  مطالبات  پرداخت 
خردادماه پایان 

پرداخت  وضعیت  تشریح  به  ادامه  در  وی 
مطالبات سازمان بیمه سالمت به مراکز طرف 
قرارداد پرداخت و گفت: »خوشبختانه امروز 
تمام بدهی های سازمان به بخش خصوصی تا 

پایان خردادماه پرداخت شده است.«
9۶ به  افزود: »زمانی که ما در سال  موهبتی 
سازمان بیمه سالمت ایران آمدیم مدت زمان 
ماه   ۱۱ بر  بالغ  بخش خصوصی  به  بدهی ها 
به  بدهی  هیچ  سازمان  این  امروز  اما  بود، 
بخش خصوص غیر از تیرماه 99 ندارد و تمام 
بدهی های سازمان به بخش خصوصی از سال 
9۶ تا پایان خردادماه 99 تسویه شده است.«
ایران گفت:  بیمه سالمت  سرپرست سازمان 
سازمان  بدهی  میزان  نیز  دولتی  بخش  »در 
 97 سال  از  مبلغ  این  که  است  ماه  سه  فقط 
مطالبات  درصد   7۰ البته  است.  مانده  باقی 
تیرماه 99 را هم پرداخت کرده ایم و بخشی 
هم اگر پرداخت نشده باشد ظرف روزهای 

پرداخت خواهد شد.« آینده 
ادامه داد: »داروخانه ها هم مطالبات  موهبتی 
را  خرداد  و  اردیبهشت  فروردین،  ماه های 
به  ماه  یک  فقط  امروز  و  کرده اند  دریافت 
این بخش بدهکار هستیم که آن هم از سال 
روز   ۱۵ تا   ۱۰ ظرف  و  است  مانده  گذشته 
آینده پرداخت خواهد شد. لذا به داروخانه ها 
هم بدهی نخواهیم داشت و بدهی این بخش 

هم تسویه خواهد شد.«
گفته  اگر  قبال  نکنیم  »فراموش  افزود:  وی 
می شد که ۱۱ ماه بدهی انباشته این سازمان 
قانونی  مهلت  که  هم  را  قانونی  ماه   ۳ است 
تسویه به سازمان بیمه داده شده بود را باید 
به این مدت اضافه می کردیم و اگر آن مدت 
زمان هم محاسبه می شد مدت زمان بدهی ها 
به ۱۴ ماه می رسید، اما امروز از مدت زمان 
ماه  سه  اگر  و  شده  کمتر  هم  قانونی  مهلت 
باید بدهی  را محاسبه می کردیم قاعدتا فقط 
بعد را  فروردین ماه تسویه می شد و ماه های 

به زمان دیگری موکول می کردیم حال آنکه 
و  کرده ایم  عبور  قانونی هم  مهلت  از  امروز 

هستیم.«: جلو  برنامه ها  از 
اظهار  ایران  بیمه سالمت  سازمان  سرپرست 
داریم  بدهی  هنوز  دولتی  »در بخش  داشت: 
و تدابیری اندیشیده شده تا این مبلغ را هم 
بگوییم  باید  هم  را  این  البته  کنیم.  پرداخت 
که این میزان بدهی زمانی که ما سازمان  را 
که  بود  ماه   ۱۴ گرفتیم  تحویل   9۶ سال  در 

امروز به سه ماه رسیده است.«

طلب دو هزار و پانصد میلیارد 
بیمه سالمت از  تومانی بخش دولتی 

از  قسمتی  نیز  ریالی  لحاظ  »به  گفت:  وی 
به   98 سال  در  دولتی  بخش  به  ما  بدهی 
در  و  می رسد  تومان  میلیارد   8۰۰ و  هزار 
به  میلیارد تومان  پانصد  مجموع دو هزار و 
این بخش بدهکار هستیم و غیر از این مبلغ 
سازمان بیمه سالمت بدهی دیگری ندارد.« 
موهبتی تاکید کرد: »وقتی می گوییم به بخش 
غیردولتی به غیر از داروخانه ها که آن هم یک 
ماه از سال 98 را بدهکار هستیم و به زودی 
پرداخت خواهیم کرد؛ بدهی دیگری نداریم 
این مفهوم است که مطالبات همه بخش  به 
خصوصی از سال 9۶ را تا پایان خرداد 99 
تسویه کرده ایم و کل بدهی ما همان سه ماه 

است.« ما  از  دولتی  بخش  مطالبه 
وی در ادامه به پیش بینی ها از میزان بدهی  
این سازمان در سال های گذشته اشاره کرد 
که  پژوهی  آینده  طرح  اساس  »بر  گفت:  و 

انجام شده پیش بینی می شد که این سازمان 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۳ جمعا   98 سال  در 
بدهی داشته باشد که این میزان مدیریت شد.«
اتفاق  دو  مسیر  این  »در  افزود:  موهبتی 
گرفته  هزینه ها  جلوی  اینکه  نخسست  افتاد 
فقط  ما  و  بود  بسیار کمک کننده  این  و  شد 
کردیم.  هزینه  سازمان  بودجه  سقف  در 
و  شد  سازی  پیاده  گایدالین ها  همچنین 
از  عمد ای  بخش  هم  الکترونیک  سازمان 
همچنین  داد.  کاهش  را  ما  هزینه کردی  بار 
کردن  هدفمند  بحث  نیز  و  وسع  ارزیابی 
نیازمند  گروه های  سوی  برای  رایگان  بیمه 
نیز بخشی از هزینه های ما را کم کرد و ما 
مدیریت  را  هزینه کردی  وضعیت  توانستیم 
ما  به  باید  منابعی که  به دنبال  ما  البته  کنیم. 
داده می شد نیز رفتیم و بدهی هم که امروز 
داریم  به دلیل عدم تخصیص منابع در سال 
تخصیص  ما  اعتبارات  از  ماه   ۴ که  بود   97
این  البته دو هفته پیش قرار بود  داده نشد. 
به  تا  دالیلی  به  هم  آن  که  شود  داده  مبلغ 

است.« نشده  پرداخت  امروز 
با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  سرپرست 
اشاره به وضعیت نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک در کشور، گفت: »امروز نزدیک به 
۱۲ هزار مطب نسخه آنالین برای ما ارسال 
می کنند که این رقم در ابتدای سال ۲ هزار 
مطب بود. همچنین در بحث نسخه پیچی به 
بحث  در  رسیده ایم.  مرکز   9۰۰ و  هزار   ۵
امروز  مراکز  درصد   7۳ نیز  نسخه نویسی 
می کنند  ارسال  ما  برای  الکترونیک  نسخه 

این نسخه ها در سامانه  از  که بخش زیادی 
)ویزیت شد( نوشته می شود و از طریق این 
برای  الکترونیک  به صورت  نسخه ها  برنامه 

می شود.« ارسال  سازمان 

کاهش 30 درصدی هزینه ها در ایام کرونا
وضعیت  امروز  مجموع  »در  گفت:  موهبتی 
بسیار مطلوبی در حوزه پرداخت بدهی ها داریم 
و حتی برنامه داریم تا به سمت پیش پرداخت 
درصد   ۶۰ است  قرار  اساس  این  بر  برویم. 
به صورت پیش پرداخت و  را  هزینه خدمات 
که  کنیم  پرداخت  خدمت  خرید  قالب  در 
ما  و  کند  پیدا  تحققق  اقدام  این  امیدواریم 
است.  شدنی  اقدام  این  که  هستیم  مطمئن 
روزه   ۴۵ مهلت  مراکز  اینکه  دلیل  به  البته 
برای ارسال اسناد هزینه ای دارند امروز هم 
می توانیم بگوییم که ما به بخش پیش پرداخت 
وارد شده ایم و حتی بخش هایی وجود داشتند 
که اسناد آنها تکمیل نشده بود و به آنها اعالم 
کردیم که مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به 
آنها می دهیم و در مهلت مقرر آنها می بایست 

اسناد خود را ارائه کنند.«
در  سازمان  این  هزینه های  به  پایان  در  وی 
بحث کرونا اشاره کرد و گفت: »بروز بحران 
کرونا در سال جاری موجب شد تا هزینه های 
ما ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. البته از طرفی 
و   PCR و   ICU هزینه های  و  بیماری  خود 
را  هزینه ها  افزایش  موجبات  سی تی اسکن ها 
برای فراهم آورد ولی در مجموع  این شرایط 

موجب ذخیره شدن منابع برای ما شد.«
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تسویه حساب بیمه سالمت با بخش خصوصی



 یاسر مختاری

با افزایش شدید مبتالیان به کرونا در کشور طی 
هفته های اخیر، انتقادات به طرح ترافیک به عنوان 
یکی از عوامل افزایش مبتالیان در تهران باال گرفت. 
این وضعیت موجب شد تا سرانجام طرح ترافیک 
تهران دوباره همانند مانند ماه های آغازین شیوع 

بیماری کووید19، به صورت موقت لغو شود.
در هفته گذشته مناف هاشمی معاون حمل و 
نقل شهرداری تهران پس از جلسه کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا بر عدم اجرای 
طرح در این هفته نیز تأکید کرد. اما هرچه بر 
روزهای پایانی هفته نزدیک می شویم برخی از 
مدیران و نمایندگان شهری بر اجرای دوباره طرح 
تأکید دارند و عمال عدم اجرای این طرح را بی تأثیر 
در افزایش یا کاهش کرونا در پایتخت می  دانند. 
در این میان اعضای شورای شهر و برخی مدیران 

شهری بر این موضع تأکید می کنند.

 طرح ترافیک بی تأثیر در  افزایش یا 
کاهش کرونا

زهرا  گذشته  روز  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
و  سالمت  کمیسیون  رئیس  نوری،  صدراعظم 
محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران اظهار 
آمار  کاهش  هدف  با  ترافیک  طرح  لغو  کرد:» 
مبتالیان به کرونا دقیق و درست نیست و طرح 
که لغو می شود ترددهای غیرضروری در سطح 

شهر افزایش پیدا می کند.«
صدر اعظم نوری در ادامه با اشاره به سخنان 
تهران، گفت:  نقل شهرداری  و  معاونت حمل 
»سیدمناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران اعالم کرده که لغو طرح ترافیک 
فقط سبب کاهش 3 درصدی مسافران مترو شده 
است و این موضوع نشان می دهد که لغو طرح 

ترافیک نتوانسته در کاهش تعداد مسافران مترو 
تغییر چندانی ایجاد کند. همچنین با لغو طرح 
ترافیک به دلیل افزایش تردد خودروها در سطح 
شهر، آلودگی هوا افزایش یافته و این موضوع 
مشکالت جدی تری برای مبتالیان به بیماری های 

قلبی و تنفسی ایجاد می کند.«
این عضو شورای شهر در ادامه سخنان خود، ضمن 
تأکید بر کاهش مبتالیان به کرونا در روزهای 
اخیر، تصریح کرد: » آمار مبتالیان به کرونا طی 
روزهای گذشته کاهش یافته است که این موضوع 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم 
و جدی گرفتن استفاده از ماسک حاصل شده 
است. ولی برای هفته های آینده چندان نمی توان 
به این موضوع امیدوار بود چرا که ترددها در 
بیشتر شده و  ترافیک  لغو طرح  با  سطح شهر 
آمار مسافرت ها نیز همزمان با تعطیلی های اخیر 

افزایش یافته است و این موضوع نشان می دهد 
روند کاهش آمار مبتالیان چندان پایدار نیست 

و بزودی افزایش می یابد.« 
روز یکشنبه نیز محسن هاشمی رفسنجانی  رئیس 
شورای شهر، در واکنش به این سوال که شهرداری 
می گوید ما خودمان پیشنهاد لغو  طرح ترافیک 
داده ایم گفت: »چون اصرار بر این بود که با لغو 
طرح حمل و نقل عمومی خلوت شود قرار شد 
مدتی آزمایشی اجرا شود اما آمارها نشان می دهد 
حمل و نقل عمومی شلوغ تر هم شده است. 
شهردار  از سوی  زمینه  این  در  پیشنهادی  من 
این مصوبات شهردار دخالت  نشنیده ام، و در 

مستقیمی ندارد.«
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شورای شهر نیز در این رابطه اظهار کرد: »برداشتن 
طرح ترافیک در حال حاضر یک تناقض و تشویق 

بیشتر مردم به ترددهای غیرضروری است، برای 
حل یک مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. 
بسیاری از سفرها قبل از ساعت 8 و نیم صبح 
به صورت رایگان انجام می شد که بار زیادی از 
حمل و  نقل عمومی را کاهش می داد. اگر دولت 
به دنبال حل مشکل است،  بهتر است به تعهدات 
خود عمل کند و بدهی های خود را براساس آنچه 
کند. شهرداری  پرداخت  کرده  قانون مشخص 
هم می تواند اتوبوس اضافه کند تا فاصله گذاری 

اجتماعی بیشتر رعایت شود.« 
وی در انتقاد از دولت برای لغو طرح ترافیک، گفت: 
»اینکه دولت به جای اینکه حمل و نقل عمومی را 
تقویت کند، طرح های دیگری را تعطیل می کند، 
مشکلی حل نمی شود بلکه بر مشکالت اضافه 
می شود. طرح ترافیک به این دلیل بازگردانده شد 
که شهر دچار مشکالت زیادی شده بود و مرکز 
شهر بیش از این ظرفیت ورود خودرو را نداشت.« 
علیخانی ادامه داد: »وقتی مشکالت بیشتر شد، 
پیشنهاداتی از سوی شهرداری، راهنمایی و رانندگی 
و شورای شهر مطرح شد و کار کارشناسی صورت 
گرفت و درنهایت تصمیم گیری شد. به هم زدن 
چنین تصمیمی می تواند مشکالت را بازگرداند، 
چرا که ما مردم را تشویق می کنیم حتی در صورتی 
که ضرورت ندارد، وارد منطقه طرح ترافیک شوند.«
وی یادآور شد: »باید بررسی های همه جانبه ای 
صورت گیرد و همه مشکالت دیده شود. وزارت 
بهداشت نباید تنها مشکل خود را ببیند، باید مشکل 
همه شهر را ببیند، همانطور که شهرداری مشکالت 
داد،  تغییر  را  ترافیک  دید و طرح  را  بهداشت 
آنها هم باید کمک کنند و بخشی از اعتباری که 
برای مقابله با کرونا درنظر گرفته شده مربوط به 
حمل و نقل عمومی است و باید پرداخت شود.«

ادامه در صفحه 18 

سرنوشت مبهم طرح ترافیک در روزهای کرونایی آینده
درستی و نادرستی تاثیر طرح ترافیک بر کرونا
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 ادامه از صفحه 17 
تمرکز بر طرح ترافیک در کنترل کرونا 

نکته انحرافی است
ناهید خداکرمی دیگر عضو این شورا و رئیس 
کمیته سالمت آن نیز روز 51 مردادماه به فارس 
گفت: » تمرکز کردن بر روی این موضوع که 
تأثیر   19 کووید  کنترل  در  ترافیک  طرح  لغو 
دارد، خیال باطل و مسئله انحرافی است، کما 
اینکه بسیاری از شهرها که طرح ترافیک ندارند 
و مترو هم ندارند، اپیدمی کووید 19 در این 

شهرها وضعیت قرمزی دارد.«
خداکرمی گفت: »لغو طرح ترافیک تأثیری بر 
کاهش انتشار کووید 19 ندارد و حتی می توانیم 

بگوییم که تأثیر منفی هم دارد.«
ترافیک وحشتناکی  افزود: »همین دیروز  وی 
ماندگاری  داشتیم.  شهر  مرکزی  محدوده  در 
شهروندان در ترافیک، تاکسی و اسنپ می تواند 
مشکل زا شود، میزان ازن هوا هم افزایش یافته 
و همچنین ترافیک در محدوده مرکزی افزایش 
یافته و آلودگی هوا بیشتر می شود. ماندگاری 
هم  روحی  لحاظ  از  ترافیک  در  شهروندان 
مضر است. وقتی شهروندان در تاکسی مدت 
زیادی می مانند و در یک فضای بسته هستند، 
خطرناک تر است. لغو طرح ترافیک کمکی به 

کنترل کووید19 نمی کند.«
مطالعات  »براساس  شد:  یادآور  کرمی  خدا 
صورت گرفته و مقاالت منتشر شده تا امروز، 
در خصوص حرکت ویروس کرونا ماندن در 
فضاهای بسته به مدت طوالنی باعث ابتال به 
ویروس کرونا می شود،  اما در مترو مردم خیلی 
نمی مانند. البته وضعیت در سیستم حمل و نقل 
عمومی فعاًل خوب نیست،  اما قرار است با تزریق 
منابع مالی صورت گرفته، توسعه در مترو بیشتر 
شده و همچنین واگن جدید خریداری شود.«

هدف لغو طرح ترافیک رفع نگرانی 
شهروندان است

حال  در  شهر  شورای  اعضای  سخنان  این   
مطرح می شود که دیگر عضو این شورا حسن 
ترافیک  طرح  لغو   « کرد:  اظهار  خلیل آبادی 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور معمول 
موجب کاهش ازدحام جمعیت در ناوگان حمل 

و نقل عمومی می شود و یکی از اهداف لغو 
طرح ترافیک، رفع نگرانی شهروندان است که 
نمی خواهند در طی شیوع ویروس کرونا از حمل 
و نقل عمومی استفاده کنند. با لغو طرح ترافیک 
به شهروندان حق انتخاب داده می شود و هر 
کسی می تواند با استفاده از خودروی شخصی 
یا حمل و نقل عمومی سفرهای درون شهری 

خود را انجام دهد.«
وی یادآور شد: »آمار دقیقی از کاهش یا افزایش 
نظر  به  ولی  ندارد،  اتوبوس  و  مترو  مسافران 
نقل عمومی  و  مسافران حمل  تعداد  می رسد 
کاهش پیدا کند و تعداد مسافران حمل و نقل 

عمومی کمتر شود.«

آمار مسافران مترو و اتوبوس های 
عمومی

محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس 
رانی تهران و حومه درباره وضعیت آمار مسافران 
ناوگان اتوبوسرانی در زمان لغو طرح ترافیک، 
طی دو هفته گذشته گفت: »با لغو طرح ترافیک 
در هفته گذشته، تعداد مسافران اتوبوسرانی تغییر 
محسوس و چشمگیری نداشت. پیش از شیوع 
ویروس کرونا، مجموع آمار متوسط مسافران 
اتوبوسرانی روزانه حدود یک میلیون و 800 

هزار مسافر بود. اما پس از شیوع این ویروس، 
آمار متوسط مسافران به 700 هزار نفر رسید.«
اعالم  قرمز  با  »همزمان  شد:   یاداور  وی 
گذشته،  هفته  دو  در  تهران  وضعیت  شدن 
هزار   700 از  نیز  اتوبوسرانی  مسافران  آمار 
نفر کاهش بیشتری پیدا کرد. اما با لغو طرح 
کاهش  اتوبوسرانی  مسافران  تعداد  ترافیک، 

محسوس و آنچنانی نداشت.«
ترفع درباره مجموع متوسط مسافران اتوبوسرانی 
در هفته گذشته، گفت: »هفته گذشته، مجموع 
تمامی  در  اتوبوسرانی  مسافران  متوسط  آمار 

خطوط حدود 500 هزار مسافر بوده است.«
فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت متروی تهران 
ترافیک  لغو طرح  تأثیری  بی  بر  نیز  و حومه 
لغو   « گفت:  و  کرد  تأکید  مترو  مسافران  بر 
نداده  تغییر  را  مسافران  آمار   ترافیک  طرح 
است، شاید 10 هزار مسافر باال و پایین شود 
دارد  تأثیر  قطار  تا 4  آن هم در حدود 2  که 
و ما روزانه بیش از 2 هزار اعزام داریم.  از 
کارمندان  از  برخی  برای  زمانی که دورکاری 
اجرا  بهتر  مترو  فاصله گذاری در  لحاظ شده، 
می شود. هر چقدر جذابیت سفر را کمتر کنیم، 
اجرای فاصله گذاری بهتر است و فاصله گذاری 
اجتماعی در ساعات پیک کمتر رعایت می شود.«

اقدام درست از نظر وزارت بهداشت
بر بی  در عین حال که اعضای شورای شهر 
تأثیر بودن طرح ترافیک بر میزان مبتالیان کرونا 
تأکید دارند، روز یکشنبه ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت لغو این طرح را یکی از 
اقدامات درست برای کنترل کرونا دانست و 
گفت: »خوشبختانه با اقداماتی که مردم انجام 
دادند، موارد افزایشی شدید و مرگ باالتر از 200 
نفر در روز در میان افرادی که تست کرونایشان 
که  همانطور  البته  یافت.  کاهش  بود،  مثبت 
اما کرونا  نداده اند  می دانید مواردی که تست 
داشته اند مانند تمام دنیا در آمار قید نمی شوند. 
در فروردین و اردیبهشت بیماری با روند کاهشی 
روبه رو بود، ولی با اتفاقاتی نظیر مسافرت ها، 
مناطق  عروسی ها، مراسم عید فطر در برخی 
کشور و... که در خرداد و اوایل تیرماه افتاد، 
افزایش داد.  ابتال و بستری و مرگ را  موارد 
خوشبختانه از نیمه تیرماه اقداماتی انجام شد 
که مهم ترین آن اجباری شدن پوشش ماسک و 
تعطیلی مشاغل سطوح 3 و 4 در چندین استان، 
ایجاد تغییرات در طرح های ترافیک و... بود.«
با  تهران  استاندار  محسنی بندپی،  انوشیروان 
حریرچی هم نظر است و گفت: »تا صبح روز 
بیمار  نفر   936 و  هزار  سه  امسال،  مرداد   16
کرونایی در بیمارستان های این استان بستری 
بودند در حالی که آمار فوتی های این استان تا این 
ساعت به 54 نفر می رسید. اگرچه طی روزهای 
گذشته تعداد بستری ها با شیب مالیمی روند 
نزولی پیدا کرده است، اما همچنان پایتخت و چند 
شهرستان دیگر در وضعیت قرمز قرار دارند.«
محسنی بندپی ادامه داد: »بر اساس همین آمار 
و وضعیت موجود، طرح ترافیک هفته آینده نیز 
اجرا نمی شود تا با اعمال فاصله گذاری اجتماعی 
در حمل و نقل عمومی، از شیوع بیش از پیش 
این پاندمی در استان تهران جلوگیری شود.«

استاندار تهران همچنین یادآور شد: »آنالیزهای 
انجام شده نشان داده است که ویروس کرونا 
ترمینال های  پاساژها،  مترو،  مانند  اماکنی  در 
مسافربری و هر مکان پر تجمع و فاقد تهویه 
مناسب هوا، وجود دارد و منجر به شیوع بیشتر 

بیماری می شود.«
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