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پیشگیری از ابتال به کرونا و تأخیر در توانبخشی معلوالن

کاهـش حضـور مـردم در 
غربالگری های پیشگیرانه معلولیت

با تدبیرهایی می توان تا 20 درصد دانشجویان علوم پزشکی 
را بدون کنکور جذب کرد صفحه11

تا 80 درصد 
صندلی های کنکور 

بدون رقابت سنگین
 پر می شوند

معاون آموزشی وزیر بهداشت 
در گفت وگو با سپید:
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عضو ستاد مدیریت مقابله با کرونا تهران تشریح کرد

عالئم جدید کرونا

تهران  کرونا  با  مقابله  مدیریت  ستاد  عضو 
در  شده  شناسایی  جدید  عالئم  تشریح  با 
ظرفیت  تکمیل  از  کرونا،  به  مبتال  بیماران 
در  بیماران  این  به  شده  داده  اختصاص 
رعایت  »عدم  گفت:  و  داد  خبر  بیمارستان 
فاصله گذاری  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
کنار خستگی و فرسودگی کادر  فیزیکی در 
درمان؛ نظام سالمت را برای پاسخگویی به 
مشکالت  و  بحران  با  بیماران  بعدی  موج 

می کند.« مواجه  جدی 
در  خشنود  جلیلی  رضا  سپید،  گزارش  به 
آمار  افزایش  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
ابتال و فوتی های کرونا طی ماه اخیر، گفت: 
»در حال حاضر اکثر بیمارستان ها کامال درگیر 
این بیماری بوده و با حداکثر ظرفیت مشغول 

ارایه خدمت هستند.« به 
بیان  با  تجریش  شهدای  بیمارستان  رییس 
کرونایی  بیمار   1۰۰ حدود  اکنون  هم  اینکه 
در بیمارستان شهدای تجریش بستری هستند، 
اظهار کرد: »البته بیمارستان هم پذیرای بیماران 
تقریبا  و  است  کرونایی  غیر  وهم  کرونایی 
برابر   3 از  بیش  غیرکرونای  بیماران  مراجعه 
بین  روزانه  حاضر  حال  در  کرونایی هاست. 
 ۶۰ تا   ۴۰ بین   و  کرونایی  بیمار   2۰ تا   15
اعصاب،  و  مغز  از  اعم  غیرکرونایی  بیمار 
غیره  و  سرطان  اورولوژی،  ارتوپدی،  زنان، 
می شوند.« بستری  بیمارستان  های  در بخش 

ظرفیت  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیماران کرونایی در  به  داده شده  اختصاص 
بیمارستان شهدای تجریش تکمیل شده است، 
گفت: »البته اقدامات اولیه برای مراجعین انجام 
به  بستری  برای  نیاز  صورت  در  و  می شود 

ارجاع می شوند.« مراکز درمانی  سایر 

ناشایع  عالیم  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
کرونا که اخیرا مشاهده می شود، اظهار کرد: 
»عالیم گوارشی مانند اسهال، سکسکه، عالیم 
عفونت  مغزی،  سکته های  مثل  نورولوژیک 
شدید  بسیار  درد  بدن  و  خستگی  و  نخاعی 
اخیرا  که  کروناست  ناشایع  عالیم  از  برخی 

می شود.« مشاهده  بیشتر 
تبعات  به  نسبت  هشدار  با  ادامه  در  خشنود 
تاکید  با  و  کرونا  در شرایط شیوع  تجمعات 
رعایت  عدم  و  تجمع  هرگونه  اینکه  بر 
کنونی  شرایط  در  فیزیکی  فاصله گذاری های 
بسیار آسیب زننده خواهد بود، گفت:  »اثرات 
آمار  افزایش  یعنی  تجمعات  منفی  تبعات  و 
آن  از  بعد  هفته  چند  فوتی ها  و  مبتالیان 
مشاهده می شود، بنابراین اگر تجمعات پیش 
رو همچون آزمون های سراسری و مراسم و 
نشود،  کنترل  و  محدود  محرم  عزاداری های 
شیوع  افزایش  همچون  آن  از  ناشی  تبعات 
بیماری با پاییز یعنی زمان شیوع انواع آنفلوآنزا 
تجمیع و همزمان شده و قطعا با موجی شدید 

مواجه می شویم.« بیماران  از  و سهمگین 
کنار خستگی  در  مساله  »این  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت  تکمیل  و  درمان  کادر  فرسودگی  و 
تخت های بیمارستانی، نظام سالمت را برای 
بحران  با  بیماری  بعدی  موج  به  پاسخگویی 

و مشکالت جدی مواجه می کند« 
وی با بیان اینکه مدیریت تجمعات با هدف 
کنترل شیوع بیماری امکانپذیر نیست، عنوان 
کرد: »وجود یک فرد ناقل در تجمعات منجر 
به انتقال خوشه ای بیماری شده و این مساله 
ناقالن  شناسایی  نبودن  امکانپذیر  کنار  در 
چشمگیر  افزایش  به  منجر  عالمت،  بدون 
پاییز  با  آن  همزمانی  که  شده  مبتالیان  آمار 

می کند.« ایجاد  بسیار دشواری  شرایط 
وی پرهیز از حضور در تجمعات را در شکستن 
و  دانست  موثر  بسیار  بیماری  انتقال  زنجیره 
گفت:   »اگر تجمعات محدود و کنترل نشوند، 
آمار مبتالیان تا چند برابر افزایش پیدا می کند 
که پاسخگویی به آن از توان و ظرفیت کادر 
به  منجر  مساله  همین  و  بوده  فراتر  درمان 
افزایش چندبرابری آمار فوتی ها خواهد شد.«
وی با بیان اینکه اخیرا اکثر بیماران کرونایی با 
وضعیت حاد و بدحال مراجعه می کنند، گفت: 
درمانی،  مراکز  به  مراجعه  با  ابتال  از   »ترس 
مراجعه به مطب ها و ماندن در منزل و خود 
به  است.  این مساله  از دالیل  برخی  درمانی 
همین دلیل بیماران تنها زمانی که بدحال شده 
اکسیژن،  افت شدید  مانند  و عالیم شدیدی 
بیمارستان  به  دارند  نفس  تنگی  و  باال  تب 

می کنند.« مراجعه 
بر  تاکید  با  تهران  استان  کرونای  ستاد  عضو 
اینکه توصیه می شود بیماران با مشاهده عالیم 
بیماری به مراکز درمانی مراجعه کنند، گفت: 
که  است  ویروسی  بیماری  یک   19 »کووید 
عالیم آن از یک بدن درد خفیف تا دامنه ای از 
تب با سرفه و تنگی نفس به عنوان عالیم شایع 
و عالیم ناشایعی مانند مشکالت گوارشی و 
نورولوژیکی متفاوت است. بنابراین توصیه ما 
این است که بیماران حتی اگر عالیم خفیفی 
و  درمانی  توصیه های  دریافت  برای  دارند 
پیگیری های مرتبط با ادامه درمان و پیشگیری 
از بروز شرایط حاد و غیر قابل بازگشت به 
کنند.« مراجعه  مراکز درمانی  بیمارستان ها و 
رییس بیمارستان شهدای تجریش در ادامه با 
تاکید بر اینکه بیماران غیرکرونایی حتما برای 
پیگیری و یا شروع درمان به بیمارستان ها و 

مراکز درمانی مراجعه کنند و از ترس کرونا 
درمان خود را به تعویق نیندازند، تصریح کرد: 
»بیمارستان ها غیر از کرونا رسالت های دیگری 
بیماران  سایر  پاسخگوی  باید  و  دارند  هم 
تمامی  در  بنابراین  باشند؛  هم  غیرکرونایی 
بخش های  کلیه   تفکیک  اصل  درمانی  مراکز 
رعایت  غیرکرونایی  و  کرونایی  بیماران 
جا  اینگونه  غلط  به  متاسفانه  ولی  می شود، 
بیمارستان کرونایی و دیگری  افتاده که یک 

است.« غیرکرونایی 
شهدای  بیمارستان  در  اینکه  بیان  با  خشنود 
عمل،  اتاق های  تمامی  بخش ها،  تجریش 
اسکن،  تی  سی  رادیولوژی،  اورژانس، 
بیماران  برای  آسانسورها  حتی  و  آزمایشگاه 
و  شده  جدا  هم  از  غیرکرونایی  و  کرونایی 
برای  می توانند  ابتال  از  نگرانی  بدون  مردم 
»متاسفانه  کرد:  اظهار  کنند،  مراجعه  درمان 
برخی بیماران از ترس کرونا، برای شروع یا 
ادامه درمان به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند، 
در حالیکه تعلل و تاخیر در برخی بیماری ها 
عوارض جبران ناپذیری داشته که در برخی 

ابتال به کرونا بیشتر است.« موارد از 
رییس بیمارستان شهدای تجریش در خاتمه با 
بیان اینکه طی موج اخیر شیوع کرونا جمعی 
از کادر درمان بیمارستان مبتال شدند که نسبت 
به موج اول نشان دهنده افزایش قابل توجهی 
استرس  و  فرسودگی  »خستگی،  گفت:  بود، 
کادر درمان در این رابطه بی تاثیر نیست. البته 
در مجموع 1۸۰ نفر از کادر درمان بیمارستان 
زیر  اول  موج  در  تعداد  این  که  مبتال شدند 
۶۰ نفر و عمده درگیری ها در موج دوم بود 
در  یا  و  مرخص شده  همگی  و خوشبختانه 

هستند.« درمان  حال 

خبـر
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۵۰۱ بیمار مبتال به کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی 
 24 »طی  گفت:  و  کرد  اعالم  را  کشور  در  کووید-19  از 
در  کرونا  به  مبتال  بیمار  تن   501 و  2هزار  گذشته  ساعت 

شد.« شناسایی  کشور 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا 
جمعه 24 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار   501 و  هزار  دو 
شناسایی شد که یک هزار و 173 نفر از آنها بستری شدند.«

 33۸ به  کشور  در  کووید19  بیماران  »مجموع  افزود:  وی 
هزار و ۸25 نفر رسید.«

وی گفت: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 1۶9 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

19 هزار و 331 نفر رسید.« این بیماری به 
از  نفر   ۸11 293 هزار و  تا کنون  الری گفت: »خوشبختانه 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.« از  یا  یافته و  بهبود  بیماران، 
وی افزود: »395۶ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

دارند.« قرار  مراقبت  بیماری تحت  این  شدید 
وی گفت: »تا کنون دو میلیون و ۸12 هزار و 4۸۸ آزمایش 

است.« انجام شده  در کشور  تشخیص کووید19 
گلستان،  قم،  تهران،  مازندران،  »استان های  داد:  ادامه  وی 
رضوی،  خراسان  البرز،  اصفهان،  اردبیل،  شمالی،  خراسان 
یزد و گیالن در  آذربایجان شرقی، مرکزی،  کرمان، سمنان، 

دارند.« قرار  قرمز  وضعیت 
لرستان،  ایالم،  فارس،  استان های  »همچنین  گفت:  وی 
هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، 
در  هم  احمد  بویر  و  کهگیلویه  و  بختیاری  و  چهارمحال 

دارند.« قرار  وضعیت هشدار 
الری در توضیح وضعیت استان مرکزی که در وضعیت قرمز 
این بیماری به سر می برد گفت: »این استان خیز شدید بیماری 
را در اسفندماه و همچنین خیز جدی بیماری در فروردین ماه 
را تجربه کرد. از اواخر فروردین تعداد موارد ابتال و بستری 
ناشی از کرونا در این استان رو به کاهش رفت و تا اوایل 
این  در  خردادماه  دوم  نیمه  از  متاسفانه  یافت.  ادامه  خرداد 
افزایش  شاهد  مجددا  استان ها  سایر  با  همسو  نیز  استان 
استان  اغلب شهرستان های  در  روزانه  بستری  و  ابتال  موارد 
این استان  مرکزی هستیم؛ به طوری که سه شهرستان دیگر 
نیز اخیرا به وضعیت قرمز تبدیل شدند و به این ترتیب در 
خمین،  اراک،  مانند  استان  این  شهرستان  هفت  حاضر  حال 

دلیجان، ساوه، کمیجان و ... در وضعیت قرمز و دو شهرستان 
شازند و محالت در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند.«

عمومی  اماکن  در  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  میزان  وی 
»بیشترین  گفت:  و  کرد  عنوان  درصد   ۸1.5 را  استان  این 
میزان  کمترین  و   ۸۶.9 اراک  در  پروتکل ها  رعایت  میزان 
در  ماسک  از  استفاده  میزان  است.  درصد   ۶4 و  شازند  در 
از  استفاده  میزان  باالترین  که  است  74.9 درصد  استان  این 
۸2 درصد و پایین ترین  ماسک مربوط به شهرستان اراک و 

میزان آن 50 درصد است.«
محل  و  کشور  صنعتی  قطب  »اراک  گفت:  همچنین  الری 
مراودات بسیاری از استان های کشور و سومین استان سالمند 
از  ناشی  میر  و  مرگ  موارد  میزان  بیشترین  و  است  کشور 

کرونا در این استان در سنین باالی ۶0 سال است.«
و  عزا  و  عروسی  مراسم  برگزاری  »میزان  افزود:  وی 
به  که  باالست  همچنان  استان  این  در  خانوادگی  دورهمی 

عنوان چالش جدی در مدیریت بیماری در این استان مطرح 
که  است  آن  استان  این  شهروندان  از  درخواست مان  است. 
استفاده  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  بیشتر  اهتمام  با 
کمک  مراسم  برگزاری  از  خودداری  و  ماسک  از  جدی تر 
کاهش  شاهد  بیماری،  صعودی  روند  توقف  ضمن  تا  کنند 
موارد ابتال و بستری و خروج کامل آن از وضعیت قرمز در 

باشیم.« آتی  هفته های 
در  کرونا  فوتی های  و  مبتالیان  شمار  به  اشاره  با  وی 
به  رو  همچنان  ویروس  این  »همه گیری  داد:  ادامه  جهان 
جلوگیری  جهت  عامل  اساسی ترین  مطمئنًا  و  است  شتاب 
سه گانه  اصول  رعایت  آن،  انتقال  زنجیره  قطع  و  انتقال  از 
و  فیزیکی  فاصله گذاری  دست ها،  مرتب  شست وشوی 
همدلی  و  همراهی  با  امیدواریم  است.  ماسک  از  استفاده 
انتقال  زنجیره  شکست  شاهد  اصول،  این  به  پایبندی  در 

باشیم.« کشور  در  بیماری 

خبـر

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر جمعه )24 
مرداد 99( 33۸ هزار و ۸25 نفر را به طور قطعی مبتال کرده و 
در مجموع تا این روز 19 هزار و 331 نفر را در ایران به کام 
مرگ کشانده است. از سوی دیگر، 293 هزار و ۸11 نفر در 

ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد 
که طی 10 روز اخیر )15 تا 24 مرداد( به طور متوسط در هر 
ساعت 100 نفر در ایران مبتال و بین 7 تا ۸ نفر قربانی این 
ویروس شده اند. البته در هر ساعت نیز ۸9 نفر بهبود یافته اند. 
در این اینفوگرافیک، روند شیوع کرونا در ایران طی یک ماه 

اخیر )از 24 تیر تا 24 مرداد( را مشاهده می کنید.

روند کرونا در ایران، از ۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد



توسط یکی از شرکت های دانش بنیان محقق شد

فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
باید برای خیز مجدد کرونا در فصل پاییز آماده باشیم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
تعویق کنکور تبعات بسیار زیادی به همراه دارد گفت: 
»باید برای خیز مجدد کرونا در فصل پاییز آماده باشیم.«

به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت و گو با خانه ملت با 
اشاره به اظهارات متناقض وزراتخانه های علوم و بهداشت 
پیرامون زمان برگزاری کنکور و تغییر ناگهانی تصمیم خود 
تنها بعد از گذشت 24 ساعت، گفت: »با توجه به نگرانی و حساسیتی که در میان خانواده ها و 
داوطلبان وجود داشت، کمیسیون بهداشت و آموزش جلسات مکرری پیرامون چگونگی برگزاری 
کنکور برگزار کردند از این رو تصمیم در مورد برگزاری کنکور در زمان مقرر، یکباره و بدون 

پشتوانه نبوده است. از طرفی ما باید بتوانیم در شرایط سخت هم کارهای اساسی خودمان را که 
یکی از مهم ترین آنها تربیت آینده سازان است به خوبی انجام دهیم.«

نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »تا زمانی که ساز 
و کار جدیدی برای جایگزینی کنکور تعیین شود باید به همین شیوه عمل کنیم. از طرفی تصمیم 
نهایی در خصوص مسائل مهم کشور با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر عهده ستاد ملی کرونا 
خواهد بود. از طرفی ما نمی دانیم که این ویروس تا چه زمانی با ما همراه خواهد بود بنابراین باید 

برای خیز مجدد کرونا در فصل پاییز آماده باشیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه کنکور فصل خاصی داشته و تعویق آن 
تبعات بسیار زیادی به همراه دارد، تصریح کرد: »ستاد ملی کرونا با تجمیع تمامی ابعاد برگزاری 
کنکور سراسری و با اولویت حفظ سالمتی داوطلبان چنین تصمیمی گرفته است لذا همه ما به 
ویژه وزارت علوم، بهداشت و سازمان سنجش باید بتوانیم به وظیفه خود برای حفظ سالمتی مردم 

به خصوص آینده سازان کشور به خوبی عمل کنیم.«

کمیسیون

بنیان به فرموالسیون تولید  محققان یکی از شرکت های دانش 
داروی رمدسیویر برای بیماران با عالیم شدید کووید-۱۹ دست 
یافتند که بنا بر سیاست های وزارت بهداشت در حال حاضر این 

دارو تنها توزیع بیمارستانی دارد. 
به گزارش سپید، سعید ملکی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه این شرکت در سال ۱۳۸۱ فعالیت 
خود را آغاز کرده است، گفت: »هدف از تاسیس این شرکت، 
تولید داروهای خاص و وارداتی بوده است؛ از این رو توانستیم 

بسیاری از داروهای وارداتی مورد نیاز کشور را تولید کنیم.«
ملکی، داروهای تولید شده در این شرکت را داروهای وارداتی 
مورد نیاز برای بیماران مبتال به بیماری های خاص مانند تاالسمی، 
سرطان ها و همچنین برخی از آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد قارچ 
و ویروس دانست و یادآور شد: »از جمله داروهای ضد قارچ 
و ویروس می توان به آسیکلوویر تزریقی و وریکونازول اشاره 
کرد که در حال حاضر به بازار سالمت کشور عرضه شده اند.«

وی با اشاره به موفقیت این شرکت در تولید داروی رمدسیویر 
افزود: »این دارو قبال برای درمان بیماری هایی چون سارس و 
مرس تجویز می شد؛ ولی از آنجایی که در ایران این دو بیماری 

شیوع نیافت، این دارو به تولید داخل نرسید.«
ملکی اضافه کرد: »پس از شیوع کرونا ویروس در کشور و متعاقب 
این  به  مبتالیان  این دارو در درمان  آن مطالعات نشان داد که 
ویروس اثربخش است؛ از این رو به سمت تولید این دارو رفتیم.« 
به گفته ملکی، این دارو همزمان با سایر کشورها در ایران به 

تولید رسید و وارد بازار دارویی کشور شد. 
ملکی، اثرات این دارو بر ویروس کرونا را مشابه اثرات آنتی 
بیوتیک های باکتریا استاتیک دانست و توضیح داد: »مکانیزم این 
دارو در بدن به گونه ای است که از تکثیر و رشد این ویروس 

در بدن جلوگیری می کند.«
وی ادامه داد: »هر دارویی که مانع از رشد ویروس در بدن می شود، 

در هر زمانی که فرد مبتال به آن می شود، قابل تجویز است.«
این محقق یادآور شد: »در بسیاری از مبتالیان، کرونا ویروس 
بدون عالمت فرد را درگیر می کند؛ از این رو در شرایط شیوع 
این ویروس، سعی می شود که این دارو برای افرادی تجویز شود 

که در مرحله حاد بیماری قرار دارند.«
ملکی با تاکید بر اینکه داروی رمدسیویر تولید شده است، اظهار 
کرد: »تولید داروی رمدسیویر به محض تایید وزارت بهداشت 
و درمان در دستور کار این شرکت دانش بنیان قرار گرفت و 
اکنون در حال طی مراحل ثبتی است تا در بیمارستان های کشور 

به صورت گسترده توزیع شود.«
داروی  یک  دارو  این  که  آنجایی  »از  کرد:  نشان  خاطر  ملکی 
ژنریک است، در بیمارانی که عالیم حاد این ویروس را داشتند، 

از این دارو به آنها تجویز شد و نتایج تست های کارآزمایی های 
اثر  بالینی نشان داد که این دارو برای کاهش رشد ویروس ها 

مثبت داشته است.«
ویروس  برای  اختصاصی  طور  به  دارو  این  اینکه  بیان  با  وی 
کرونا تولید شده است، اضافه کرد: »بر اساس اعالم سازمان غذا 
و دارو، این دارو بیشتر بیمارستانی و برای بیماران مبتال به کرونا 
ویروس که در بیمارستان بستری هستند، تجویز می شود؛ از این رو 
سیاست وزارت بهداشت بر توزیع داروخانه ای این دارو نیست.«
داروخانه های  به  مستقیما  دارو  »این  کرد:  نشان  خاطر  ملکی 

بیمارستان ها توزیع می شود.«
این محقق حوزه دارویی با اشاره به تجربیات این شرکت در 
شرایط شیوع ویروس کرونا و اقدام برای  تولید دارو، تاکید کرد: 
»رفتار ویروس ها در سال های گذشته نشان داد که موتاسیون و 
جهش های ژنتیکی در ویروس ها زیاد بوده است، به گونه ای که 
در 2۰ یا ۳۰ سال گذشته دنیا بیماری هایی چون سارس، مرس و 
ابوال را تجربه کرد، ضمن آنکه ویروس آنفلوآنزا نیز جهش های 
زیادی داشته که نشان می دهد در سال های آینده انواع جدید از 

این ویروس  را خواهیم داشت.«
وی ادامه داد: »ما هم اگر پایه تولید داروهای دیگر را از قبل 
نداشتیم، نمی توانستیم به این سرعت به تولید داروی رمدسیویر 
حوزه  این  شرکت های  که  است  الزم  رو  این  از  یابیم؛  دست 
فعالیت های علمی و تحقیق و توسعه خود را در زمینه های مختلف 
افزایش دهند تا اگر در آینده مجددا با چنین چالش هایی در حوزه 

سالمت مواجه شدیم، آمادگی مقابله با آن را داشته باشیم.«
در اکتبر سال 2۰۱۵ مؤسسه پژوهش پزشکی بیماری های عفونی 
پیش بالینی  نتایج  که  کرد  اعالم  آمریکا  متحده  ایاالت  ارتش 
 -GS دارویی۵7۳4  ماده  که  آورده اند  به دست  امیدوارکننده ای 

می تواند ویروس ابوال را در میمون های رزوس مهار کند.  
 )Remdesivir ( عنوان داروی رمدسیویر -GS ۵7۳4ماده دارویی
است که به عنوان یک داروی ضد ویروس جدید شناخته می شود. 
درمان  برای  آمریکا  کشور  گیلیاد  دارویی  را شرکت  دارو  این 
ولی  ساخت،  ویروسی  عفونت های  و  ابوال  ویروسی  بیماری 
به تدریج مشخص شد که این دارو خاصیت ضد ویروسی علیه 
سایر ویروس های تک رشته ای RNA نظیر ویروس سین سیشیال 
تنفسی، ویروس خونین، ویروس تب السا، ویروس نیپا، ویروس 
ِهـندرا و خانواده کروناویروس ها )شامل کروناویروس مرس و 

سارس(، را دارد. 
بر این اساس در زمان شیوع جهانی کرونا ویروس، اداره غذا 
و داروی آمریکا به داروی رمدسیویر جهت استفاده در درمان 
بیمارستان مجوز اضطراری داد و  موارد شدید کووید-۱۹ در 

این پروتکل نیز در دنیا در حال اجرا است. 
در  که  کووید-۱۹  شدید  موارد  برای  دارو  این  نیز،  ایران  در 
بیمارستان ها بستری هستند، تجویز می شود و از آنجایی که این 
دارو وارداتی است، محققان و برخی از شرکت های دانش بنیان 
نسبت به تولید این دارو در کشور اقدام کردند. این دارو تنها 

توزیع بیمارستانی دارد.

توزیع بیمارستانی داروی ایرانی رمدسیویر برای موارد شدید کووید۱۹

شماره 4۱72۳ 2۵ مرداد ۱۳۹۹



رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
بی ثباتی در تصمیم گیری های دولت به سالمت داوطلبان آسیب می رساند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که 
بی ثباتی در تصمیم گیری های دولت به سالمتی جسمی و روحی 

داوطلبان آسیب می رساند. 
به گزارش سپید، زهرا شیخی درگفت وگو با خانه ملت، در واکنش به 
تغییر نظر درخصوص تعویق کنکور، گفت: »مشکل اصلی رسانه ای 
شدن موضوع قبل از تصمیم ستاد کرونا است ولو اینکه از ابتدا هم 
مقرر بود تصمیم نهایی در خصوص زمان برگزاری کنکور توسط 
ستاد ملی کرونا گرفته شود. وزیر علوم در نشستی که در عصر روز 
2۰ مرداد با حضور وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون آموزش و 
بهداشت برگزار شد به صراحت اعالم کرد که امکان رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی را ندارد. 
حال این ابهام وجود دارد که چطور در این بازه زمانی به این نتیجه رسیده که می تواند پروتکل ها را 

رعایت کند.« نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و آموزش مجلس بر 
اساس نگرانی و حساسیتی که در میان خانواده ها و داوطلبان وجود داشت، جلسات مکرری پیرامون 
چگونگی برگزاری کنکور برگزار کرد تا همه پروتکل ها برای برگزاری آزمون سراسری فراهم شود چرا 
که حفظ سالمت داوطلب اولویت نمایندگان است، اظهار کرد: »کمیسیون بهداشت و نمایندگان ُمصر 
هستند با نظارت بر حوزه  های برگزاری آزمون از رعایت پروتکل های بهداشتی اطمینان حاصل کنند.« 
وی با بیان اینکه عدم ثبات در تصمیم گیری دولت موجب شده عالوه بر سالمت جسمی داوطلبان 
سالمت روحی و روانی آنها نیز تهدید شود، عنوان کرد: »ستاد ملی کرونا در حالی حضور روحانی در 
مراسم رأی اعتماد وزیر پیشنهادی صمت را به دلیل شرایط کرونایی به مصلحت ندانسته که نمایندگان 
همه روزه برای انجام امورات مردمی در کنار هم حضور دارند همچنین قرار است میلیون ها جوان 
تحصیل کرده و آینده ساز کشور برای آزمون سراسری در کنار هم بنشینند. از این رو معتقدیم در اخذ 
این تصمیم ها نوعی سیاسی کاری رخ داده و حفظ سالمتی داوطلبان آنطور که باید مورد توجه قرار 
نگرفته است.« شیخی با بیان اینکه امیدواریم دولت برای تصمیم اخیر خود در خصوص برگزاری آزمون 
سراسری پاسخ قانع کننده ای داشته باشد، خاطرنشان کرد: »نمایندگان در کمیسیون آموزش و بهداشت 

تمام تالش خود را انجام دادند چرا که اولویت آنها در هر شرایطی حفظ سالمتی داوطلبان است.«

مجلس

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه 
گفت:  نیست،  کنترل  قابل  زودی  به  کرونا 
بهداشت  جهانی  سازمان  پروتکل های  »طبق 
آمار باید بر اساس تست PCR اعالم شود.« 
در  ظفرقندی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
برگزار  پزشکی  نظام  سازمان  در  که  نشستی 
حساس  کرونا  بحث  و  »اوضاع  گفت:  شد، 
است و  شرایط پیچیده است. این شرایط نیاز 
شرایط  باالخره  دارد.  همراهی  و  همدلی  به 
پیچیده است و به این زودی هم امکان کنترل 
بیماری وجود ندارد بنابراین دغدغه اصلی این 
است که باید دست به دست هم دهیم و کمک 
کنیم تا با حداقل آسیب و در زمان کوتاه تری 

کنیم.« کنترل  و  مدیریت  را  بیماری  بتوانیم 
هرگز  مشترک  درد  این  اینکه  بیان  با  وی 
»بارها  اظهارکرد:  جدا جدا درمان نمی شود، 
بارها در جلسات متعدد اعالم کرده ام که  و 
اگر یک عزم ملی و مسئولیت اجتماعی ایجاد 
نشود، گرفتار همین شرایطی می شویم که در 
پیک دوم اتفاق افتاد. چرا به پیک دوم مبتال 
شدیم؟ زیرا دقت و توجه الزم در ابعاد ملی 
بیماری  از  برای مواجهه، کنترل و پیشگیری 
تجمعاتی  و  تعطیالت  یکسری  نشد.  ایجاد 

ایجاد کرد.« افتاد که مشکل  اتفاق 
به جان  ادامه داد: »مسائل مربوط  ظفرقندی 
تنها  توصیه  و  تعارف  با  مردم  سالمت  و 
مقررات  و  قوانین  باید  و  نمی شود  میسر 
آن  اساس  بر  تا  باشد  داشته  وجود  خاصی 
شود.  پیشگیری  تلفات  افزایش  از  مقررات 
پا  از  بیماری  این  دلیل  به  که  نفری  هر یک  
خانواده  یک  بلکه  نیست  نفر  یک  می افتد، 
جماعتی  نکنیم،  کنترل  اگر  است.  جمع  و 
دبیر  به  نامه ای  در  بار  یک  می روند.  بین  از 
کل سازمان جهانی بهداشت اعالم کردم که 
از  یکی  و  است  ایران  ملت  به  ظلم  تحریم 
است  این  آمریکا  تحریم  از  ناشی  جنایات 
که وقتی نتوانیم امکانات و تجهیزات الزم را 
برای سالمت مردم تامین کنیم، قطعا ویروس 

جهانگیر می شود. ویروس مرز نمی شناسد.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه 
جلسات  »ما  گفت:  کنند،  کمک  باید  همه 
مورد  نیروهای  چگونه  که  داشتیم  متعددی 
نیاز را ساماندهی کنیم. وزارت بهداشت برای 
جبران نیرو در حال اندیشیدن تمهیداتی است. 
به عنوان نمونه رزیدنت های سال آخر سریع تر 
مسلط  دوم  پیک  به  بتوانیم  تا  شوند  توزیع 

نیرو مواجه نشویم.« با کمبود  شویم و 
ظفرقندی در ادامه اظهار کرد: »مدت ها اعالم 
کردند که واکسن کرونا در حال تولید است 
و جلودار آن هم دانشگاه آکسفورد است که 
همین دانشگاه دارد واکسنش را در کشورهای 
۱2۰ دالر  به قیمت هر یک واکسن  مختلف 
آن  تاثیر  که  حالی  در  می کند  فروش  پیش 

کمتر از سه ماه است.«
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه در این شرایط 

مسئولیت بزرگی برعهده دارند، گفت: »یکی 
از وظایف رسانه آگاهی بخشی و هشدار دادن 
به مردم است. جلوگیری از عادی سازی کار 
رسانه است. از  طرفی کنترل و نظارت کار 
مسئوالن دولتی است. به عنوان مثال اگر کسی 
تذکر  او  به  بار  یک  نمی بندد،  ایمنی  کمربند 
می دهند و بعد فرد جریمه شود بنابراین باید 
مردم را آموزش داد و آگاه کرد. در عین حال 
باید وقایع مهمی را که در این شرایط اتفاق 
در  بسیاری  کنیم.فداکاری های  ثبت  می افتد، 

انجام است.« حال 
داروی  درباره  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
داروی  مورد  »در  اظهارکرد:  رمدسیویر 
رمدسیویر ارقام  باالی 4۰هزار مورد در ۳۰ 
ارزیابی شده  ایران  اروپا و  4۰ کشور در  تا 
است و پس از اعالم نتیجه مثبت به پروتکل 
و فارماکوپه وارد شد. در حال حاضر واردات 

این دارو افزایش یافته است و توزیع داروی 
از هفته بعد آغاز می شود.« ایرانی 

پایان درباره  ایسنا، ظفرقندی در  به گزارش 
بیشتر بودن آمار غیررسمی ابتال و فوتی های 
ناشی از کرونا نسبت به آمار های رسمی مدعی 
شد: »یکی از دالیل تغییر در پروتکل های درمان 
بیماری  بودن  ناشناخته  کووید۱۹   بیماری 
در  نیست.  هم  ایران  به  منحصر  که  است 
که  کرد  توجه  باید  آمار  درباره  حال  عین 
بهداشت  جهانی  سازمان  پروتکل های  طبق 
اعالم شود.   PCR بر اساس تست  باید  آمار 
مرجع   PCR تست  و  است  اینگونه  دنیا  در 
آمار است، اما بنده به عنوان مسئول سازمان 
نظام پزشکی اعتقاد دارم که تعدادی از بیماران 
PCR فوت شدند و تعدادی از  بدون تست 
PCR بستری شدند  بیماران هم بدون تست 

و تحت درمان قرار گرفتند.«

کووید۱۹ به زودی قابل کنترل نیست

5 شماره ۱72۳ 2۵ مرداد ۱۳۹۹
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مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت:

داروی رمدسیویر ایرانی ظرفیت صادراتی دارد
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با تایید کیفیت مناسب داروی »رمدسیویر« 
تولیدشده توسط یکی از شرکت های دانش بنیان ایرانی، گفت: 
»این دارو ظرفیت صادراتی دارد و قادر به تامین نیاز کشورهای 

همسایه است.«
ایرانی برای بهبود بیماران  به گزارش سپید، داروی رمدسیویر 
کرونا فرموله و به تولید رسیده است و در حال حاضر مراحل 
قانونی ثبت خود را در سازمان غذا و دارو طی می کند تا وارد 

بازار داخل شود. 
حسین وطن پور در گفت وگو با ایرنا در این خصوص توضیح 
داد: »این شرکت دانش بنیان آمادگی تولید انبوه دارو را پس از 
تایید دارو توسط سازمان غذا و دارو دارد. این داروی ایرانی پس 
از تولید انبوه در اختیار بیمارستان های کشور قرار خواهد گرفت.«
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت تاکید کرد 
که تجویز این دارو به دلیل عوارض شدید باید توسط پزشکان 
متخصص انجام و دارو در بیمارستان های کشور استفاده شود. 

وی ادامه داد: »با تالش شرکت دانش بنیان مستقر در پژوهشگاه 
شیمی و مهندسی شیمی ایران، ماده اولیه رمدسیویر نیز در شکل 
آزمایشگاهی تولید و در مرحله ثبت مستندات در سازمان غذا 

و دارو قرار دارد.«
این دارو در داخل  اولیه  ماده  تولید  »با  بیان داشت:  پور  وطن 
کشور ضمن تامین میزان مورد نیاز در کشور، صرفه جویی ارزی 

زیادی هم به همراه خواهد داشت.«
سعید ملکی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده داروی 
رمدسیویر در این خصوص اظهار داشت: »تامین نیاز داخلی در 
اولویت کار ما قرار دارد که با محقق شدن این موضوع و کسب 
مجوزهای الزم، زمینه صادرات این داروی ایرانی را فراهم می کنیم.«
وزارت  تایید  به  محض  رمدسیویر  »داروی  داشت:  اظهار  وی 
بنیان تولید شد و  بهداشت و درمان توسط این شرکت دانش 
اکنون درحال طی مراحل ثبتی است تا در بیمارستان های کشور 

به  صورت گسترده توزیع شود.« 
ملکی در پاسخ به این سوال که چگونه موفق شدید در زمان 
کوتاه اقدام به تولید این دارو کنید، گفت: »فعالیت ما در رابطه 
نظر  از  که  قارچ است  و  وایرال ضدویروس  آنتی  داروهای  با 
به  قرار می گیرد و  تکنولوژی در دسته بندی داروی رمدسیویر 
با  متناسب  کشور،  در  کرونا  شیوع  با  است.  آن  مشابه  نحوی 
کارکردهای قبلی شرکت، فعالیت را در این زمینه آغاز کردیم.«

وی در خصوص توزیع این محصول در بازار گفت: »دارو برای 
ورود به بازار فرآیندی را برای ثبت پرونده در وزارت بهداشت 
با  نیاز دارد که در حال طی مراحل آن است. به نظر می رسد 
برنامه ریزی انجام شده، این دارو ظرف دو هفته دیگر در اختیار 

بیماران کرونایی قرار گیرد.«
با اشاره به اینکه اغلب داروهای تولید داخل در سه تا  ملکی 

چهار سال اخیر تغییر قیمت چندانی نداشتند، اظهار داشت: »در 
بازار داخل هیچ کمبود دارویی احساس نشده است و همچنان 

به تولید خودمان ادامه داده ایم.« 
وی به افزایش هزینه ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: »هزینه ها 
گاهی بیش از ۴۰ تا 12۰ درصد افزایش داشتند. با فشاری که 
در حال حاضر روبرو هستیم به حدی رسیده ایم که درآمدها با 
هزینه ها سربه سر شده است. ولی این سبب نشده است که ما 

حوزه کاری خود را تغییر دهیم.«
ملکی ادامه داد: »ما در همان حوزه ها کار می کنیم و سعی می کنیم 
فعالیت هایمان را توسعه دهیم. اگر بروکراسی در کشور کمتر بود 
و می توانستیم از میزان واردات محصوالتی که در داخل تولید 
بقای  و  فعالیت  دهیم،  را کاهش  و هزینه ها  کنیم  می شود، کم 

شرکت های دانش بنیان تضمین شده بود.«

معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در 
تهران از پیشنهاد اعمال جریمه نقدی و محرومیت از خدمات 
افراد و اصنافی که پروتکل های بهداشتی را  اجتماعی برای 

رعایت نمی کنند، خبر داد. 
به گزارش سپید، علی ماهر در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
پیشنهاد تعیین جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی 
در رابطه با افراد و اصنافی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند از سوی ستاد کرونای تهران به ستاد ملی ارایه شده 
است، گفت: »این پیشنهادات با هدف کنترل و مدیریت بیشتر 
بحران کرونا ارایه شده و پس از بررسی و تصویب در ستاد 

ملی کرونا جهت اجرا ابالغ می شود.«
وی تعیین جریمه نقدی برای افرادی که در طول دوران شیوع 
کرونا به سفرهای غیرضروری می روند را یکی از پیشنهادات 
عنوان کرد و گفت: »در این راستا برای افرادی که در زمان  
شیوع باالی کرونا نسبت به مسافرت های غیرضروری اقدام 
کرده و هم خود و هم دیگران را به مخاطره می اندازند، جریمه 
اگر  که  پیشنهاد شده  و همچنین  گرفته شده  نظر  در  نقدی 
فردی در حین مسافرت غیرضروری و به دلیل عدم رعایت 

پروتکل ها به کرونا مبتال شد، هزینه درمان را پرداخت کند.«
ماهر با اشاره به نظارت ها و بازرسی های دوره ای کارشناسان 
بهداشت از اصناف وسایر محیط های شهری و عمومی، تصریح 
کرد:  »در این زمینه هم پیشنهاد شده تا برای اصناف و افرادی 
تعیین  که پروتکل ها را رعایت نمی کنند، جریمه های نقدی 
شود. این مساله افرادی که در سطح شهر از پوشش ماسک 

استفاده نمی کنند را نیز در بر می گیرد.«
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران همچنین در 
با اشاره به سطح رعایت پروتکل ها در مراکز صنعتی  ادامه 

و کارخانه ها عنوان کرد: » بخش بهداشت محیط و بهداشت 
حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی روی این مساله نظارت 
داشته و بازدیدهای دوره ای انجام می دهند، اتفاقا گزارش ها نشان 
داده که در کارخانه ها و مراکز صنعتی بزرگ در زمینه رعایت 
پروتکل ها مشکالت کمتر است و به دلیل وجود سیستم های 

کنترلی در کارخانه ها وضعیت بهتر است.«
وی افزود: »بیشترین مشکالت به کارگاه های کوچک و اصناف 
برمی گردد که عمدتًا پروتکل ها را رعایت نمی کنند که در این 
رابطه نیز برخورد می شود و از این پس جرایم نقدی برای آنها 

در نظر گرفته می شود.«
ماهر در خاتمه با اشاره به ابالغ پروتکل های بهداشتی مرتبط 
با مراسم ماه محرم گفت:  »براین اساس کلیه فعالیت ها باید 
در چارچوب پروتکل ها انجام شود و کارشناسان بهداشت 3 
دانشگاه علوم پزشکی در تهران بر این فعالیت ها نظارت دارند. 
البته همچون گذشته توصیه و پیشنهاد ما به مومنان و سوگواران 
بهداشتی یعنی پوشش ماسک،  این است که اصول سه گانه 
فاصله گذاری و شست وشوی مداوم دست ها را رعایت کنند و 

برای کاهش شیوع و انتقال بیماری در تجمعات شرکت نکنند.«

پیشنهادات جدید ستاد کرونا تهران برای کنترل کووید-۱۹

جریمه نقدی برای مسافرت های غیرضروری و نزدن ماسک

خبـر



مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت: 

 ویروس کرونا  ازطریق غذا منتقل نمی شود 
مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در 
کنفرانسی مجازی تاکید کرد: »هیچ شواهدی مبنی 
بر انتقال ویروس کرونا از طریق غذا وجود ندارد.«
به گزارش سپید، مایک رایان، روز پنج شنبه در یک 
کنفرانس مجازی تاکید کرد ویروس کرونا از طریق 
غذا منتقل و منتشر نمی شود، مردم نگران نباشند.
چند روز پیش، خبری مبنی بر کشف ویروس 
کرونا بر روی غذا های یخ زده و بسته بندی 
در شنژن چین منتشر و موجب وحشت مردم 
این کشور و جهان شد. به دنبال انتشار این 
پیگیری  خبر، مقامات چین بالفاصله دستور 
و غربالگری تمام کسانی را که از این غذا ها 
نتیجه  که  کردند  بودند، صادر  کرده  استفاده 

منفی گزارش شد. آن ها  تمام  آزمایش 
روز  ویروس  این  که  کردند  اعالم  مقامات 
سه شنبه در یک بررسی معمول بر روی نمونه  
مرغ های یخ زده وارد شده از برزیل، در شهر 

است.   مشاهده شده  شنژن چین 
در همین رابطه مایک رایان مدیر امور اضطراری 
سازمان جهانی بهداشت در یک نشست مطبوعاتی 

مجازی در ژنو گفت: »مردم نباید از مواد غذایی 
بسته بندی یا تهیه غذای آماده هراس داشته باشند، 
هیچ مدرکی مبنی بر مشارکت مواد غذایی یا زنجیره 

غذایی در انتقال این ویروس وجود ندارد. غذای 
ما، از منظر کووید ۱۹ بی خطر است.«

ماریا ون کرکوف، مدیر فنی این سازمان نیز گفت 
که سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد در 
جریان این گزارش ها بوده و می دانند که چین به 
دنبال ویروس روی بسته بندی مواد غذایی است؛ 
آن ها چند صد هزار نمونه از بسته بندی های غذایی 
را آزمایش کرده اند و تنها کمتر از ۱۰ مورد مثبت 
یافته اند. ما می دانیم که این ویروس می تواند مدتی 

بر روی سطوح باقی بماند. 
وی تاکید کرد: »تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه 
ویروس کرونا در مواد غذایی مشاهده شده، دریافت 
نکرده ایم، حتی اگر چنین چیزی صحت داشته 
باشد باید توجه داشته باشیم که هیچ ویروسی در 
برابر گرما مقاومت نکرده و پس از پخت از بین 
می رود؛ بنابراین مردم نگران مواد غذایی بسته بندی 

نباشند.« باشگاه خبرنگاران جوان

مطالعه جدید نشان می دهد چاقی در دوره بارداری مانع از رشد 

مغز جنین می شود.  به گزارش سپید، محققان دانشگاه نیویورک 
عنوان می کنند رشد مناطق مغزی درگیر در تصمیم گیری و 
رفتار در دومین سه ماهه بارداری اتفاق می افتد. در این مطالعه، 
محققان حدود ۲۰۰ گروه سلول های عصبی فعال را در مغز 

جنین بررسی کردند. 
»موریا تاماسون«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»یافته های ما تأیید می کند که چاقی مادر در رشد مغز جنین تأثیر 
دارد و همین مسئله می تواند توضیح دهنده این مسئله باشد که 
چرا برخی مشکالت متابولیکی و شناختی در کودکان متولدشده از 
مادران چاق مشاهده می شود.« با افزایش نرخ چاقی، توجه به تأثیر 

وزن اضافی بر رشد ابتدایی مغز حائز اهمیت است. 
در این مطالعه، ۱۰۹ زن در دوره ۶ تا ۹ ماهگی بارداری مورد 
بررسی قرار گرفتند. شاخص توده بدنی این زنان از ۲۵ تا ۴۷ بود. 
شاخص بدنی ۲۵ تا ۳۰ دارای اضافه وزن تلقی شده و باال ۳۰ 
چاق محسوب می شود. محققان با استفاده از MRI فعالیت نواحی 

مختلف مغز جنین را ارزیابی کردند. 
به گزارش مهر، محققان مشاهده کردند بین شاخص توده بدنی 
مادر و دو ناحیه مغزی قشر جلوی مغز و اینسوال قدامی ارتباط 
وجود دارد. اختالل در قشر جلوی مغز و اینسوال قدامی با اختالل 

بیش فعالی، اوتیسم و پُرخوری مرتبط است. 

تاثیر چاقی مادر باردار بر رشد مغز جنین

خبـر

گروهی از محققان نشان داده اند که از هفت روشی که معموالً 
برای آزمایش ویروس ها در فاضالب تصفیه نشده استفاده می شود، 
روش جذب و استخراج می تواند به طور کارآمد کروناویروس 
سندرم حاد تنفسی ۲ را تشخیص دهد که این می تواند وسیله 

کارامد دیگری برای تشخیص کووید-۱۹ باشد.
انجام  با  بیماری کووید-۱۹ اخیرا  به گزارش سپید، شناسایی 
انجام  یا نمونه های بزاق  آزمایش هایی همانند سواب های بینی 
می شود. اکنون محققان دانشگاه هوکایدو اظهار کرده اند نظارت 
بر فاضالب روشی است که به ما امکان می دهد تا میزان شیوع این 
بیماری همه گیر را در مقیاس بسیار بزرگتر کنترل کنیم. این یک 
روش جدید نیست و برای تشخیص ویروس های فاقد پوشش 
لیپیدی استفاده شده است؛ اما برای ویروس های دارای پوشش 
لیپیدی مانند کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ استفاده نشده است. 
در مطالعه اخیر، محققان دانشگاه هوکایدو از روشی سریع 
و اقتصادی برای تشخیص کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
هپاتیت  ویروس  از  آنها  کردند.  استفاده  فاضالب  در   ۲
و  است  پوشش  دارای  ویروس  نوعی  که   )MHV(موشی

بسیار با کروناویروس سندرم حادتنفسی۲ مرتبط است؛ اما 
بر انسان تأثیر نمی گذارد، استفاده کردند. 

دانشمندان ویروس هپاتیت موشی را از مدفوع موش جمع آوری 
کردند و آن را با نمونه هایی از فاضالب تصفیه نشده جمع آوری 
شده از منطقه بریزبن استرالیا ترکیب کردند. آنها با هفت روش 
مختلف که معموالً برای آزمایش ویروس های فاقد پوشش لیپید 
مورد استفاده قرار می گیرند، ویروس مذکور را از این نمونه ها 

جدا کرده و مورد بررسی قرار دادند. 
آنها سپس این ویروس را با روشی به نام واکنش زنجیره ای 
 Reverse transcription polymerase( پلیمر از رونویسی معکوس
chain reaction( که مخفف آن )R-PCR( است، مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادند. در این روش RNA ویروس استخراج شده 
و به DNA تبدیل می شود و DNA به طور مکرر تکثیر می شود 
و افزایش میزان DNA در طی فرایند اندازه گیری  می شود. آنها 
سپس در گام بعد از کلرید منیزیم و سپس فیلتر کردن ویروس 
بر روی غشایی با بار منفی استفاده کردند. آنها توسط این روش 
توانستند در کمتر از یک ساعت عملیات پردازش را انجام دهند 

و میزان حضور ویروس ها را شناسایی کنند. 
به گزارش ایسنا، مرحله بعدی آزمایش این روش در نمونه های 
جمع آوری شده از مناطقی است که شیوع این بیماری زیاد 
است. محققان دو هدف از انجام این کار دارند، یکی این است 
برای تشخیص کروناویروس  این تکنیک  که نشان دهند که 
سندرم حاد تنفسی ۲  قابل استفاده است و دیگری نشان دادن 
اینکه این آزمایش را می توان برای بررسی نمونه هایی خارج از 

آزمایشگاه نیز استفاده کرد.

روشی برای شناسایی کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ در فاضالب

7 شماره ۱۷۲۳ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
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احمد فیاض بخش، استاد سیاستگذاری سالمت و اقتصاد دارو و درمان تشریح کرد

سپید: در قسمت قبلی )ششم( گفت وگو، شما به 
نحوه استفاده از دفترچه  های بیمه  دولتی و پایه 
)بیمه های تأمین اجتماعی، سالمت، کمیته امداد 
و نیروهای مسلح( در شریط فعلی اشاره کرده و 
این نحوه بکارگیری را مورد نقد قرار دادید. در 
یک نظام کارانه ای و تعرفه ای به تعبیر شما این کار 
مشابه دادن دسته چک های سفید امضا به بیمه شدگان 
است  و لذا مثل هرجای دیگری، چک های سفید 
امضاء می توانند برای صندوق های ذکر شده بسیار 
خطرآفرین و عامل ورشکستگی بیمه ها باشند. لذا 
باحضور دفترچه های بیمه و به دلیل شدت گرفتن 
احتمال مخاطرات اخالقی ) Moral Hazard( در 
اینگونه نظام های تعرفه ای، توصیه شما آن بود 
که از روش های به جز کارانه نیز برای پرداخت 
به ارائه کنندگان خدمات در بخش های دولتی و 
خصوصی درمان بهره گیری شود. همچنین اشاره 
کردید که در حال حاضر این امکان نادرست و 
غیرمنطقی وجود دارد که از اینگونه دسته چک های 
سفید امضا بابت هر محصولی، به هرتعداد و کیفیت 
و در هر زمانی که فروشندگان خدمات  مناسب 
بدانند، استفاده شود! این کار را مصداق ضرب المثل 
»خرج کردن از کیسه خلیفه« دانسته و اضافه کردید 
که دولت های عاقل اجازه نمی دهند کسی منابع 
آنها را بدون نظارت، ارزیابی و حتی جیره بندی 
) Rationing( خرج کند. اما در سایر روش های 
پرداخت از امکان بروز چنین مشکالتی کاسته  خواهد 
شد، به خصوص اگر پرداخت ها در کنار نظارت های 
مفید و مؤثر به انجام رسند. حاال براساس وضعیتی 
که شما ترسیم کردید، این سوال به وجود می آید 
که حرکت به سمت حاکم شدن عقالنیت در هزینه 
کردن بودجه دولتی درمان از کجا و چگونه باید 
آغاز شود؟ چه راه حل منطقی را پیشنهاد می دهید 
که مرضی الطرفین باشد و به واسطه عملی شدن 
آن، اصطالحاً نه سیخ بسوزد و نه کباب؟ یعنی 
هم دولت به اهدافش در تأمین سالمتی مردم برسد 
و هم بخش خصوصی حفظ شده و با مشاهده 
چشم اندازی شفاف در رسیدن به سودی عادالنه، 
با انگیزه بیشتری در جهت تامین سالمتی مردم 
سرمایه گذاری کرده و فعالیت خود را تداوم بخشد؟

این  در  کرات  به  که  همانگونه  بخش:  فیاض 
مصاحبه تأکید کرده ام، دولت باید دقیقا بداند که از 
نظام سالمت چه می خواهد و بعد تقسیم کار کند و 
بگوید قسمت هایی از کار را خودم در مراکز دولتی 
و واحدهای ملکی ام )دانشگاه های علوم پزشکی( 
انجام می دهم و قسمتی را هم به بخش خصوصی 
محول می کنم و از او خرید خدمت می کنم. اگر بخش 
خصوصی خدماتی اضافه بر آن چیزی که من به او 
محول می کنم ارائه کرد، به ضرر خودش است و 
درواقع پول آن خدمات را باید ازجیب خودش بپردازد 
)با استفاده از مکانیزم کسورات(. االن بالعکس شاهد 
آن هستیم که بسیاری خدمات که به زعم دولت ها 
اثر سالمتی چندانی ندارند، وارد بسته های پایه شده 
و تحت پوشش بیمه های دولتی قرار گرفته اند. حتی 
در برخی موارد که این نوع خدمات تحت پوشش 
نیستند، بخش خصوصی به دلیل ضعف های نظارتی 
قوانین را دور می زند  و برای نمونه یک عمل جراحی 
زیبایی بینی که از بسته های تحت پوشش بیرون است، 
برای بیماران انجام می شود، ولی برای آنکه بشود آن را 

از کیسه دولت پرداخت نمود، از کدهای مورد قبول، 
مثل کد انحراف بینی برای جراحی زیبایی ظاهری 
بینی، به صورت خالف قانون بهره گرفته و تسویه 

حساب انجام می شود!
دولت های دغدغه مند سالمتی مردم باید به صراحت 
به بخش های خصوصی اعالم کنند که با ابزارهایی مثل 
نظام ارجاع، رایانه ای کردن و لذا شفاف سازی عملیات 
ارائه خدمت و مهمتر از همه انجام نظارت های قوی 
اصال اجازه نمی دهند چنین خدماتی از جیب بیمه ها 
پرداخت شده و یا برای آنها رونق و بازار مصرف دولتی 
ایجاد شود. در کشور ما اینگونه اقدامات مداخله جویانه 
توسط دولت ها باهدف تنظیم بازار مسبوق به سابقه 
است. یعنی چیزی نیست که به خاطر عدم تمایل 
دولت به افزایش تعرفه ها و تنها از روی بهانه  جویی 
بخواهند در کار بخش خصوصی دخالت کنند. به 
همین دلیل است که همیشه و به صورت تاریخی همه 
دولت ها جلوی گسترش برخی از خدمات پزشکی و 
شبه پزشکی را گرفته اند. برای مثال در دوره هایی در 
گذشته دولتمردان اعتقاد بیشتری نسبت به اثربخشی 
و کارایی انواع خاصی از خدمات، مثال برخی از 
خدمات پزشکان سنتی، پیدا  کرده اند و در دوره های 
زمانی بعدی همان خدمات مغفول و یا حتی مغضوب 
واقع می شوند. ما به این موارد که در باره ارزشمند 
بودن آنها اختالف وجود دارد، کاری نداریم. اما برخی 
از خدمات تحت عنوان طب مکمل و سنتی هستند 
که در تمام دوره های زمانی مردود بوده اند و لذا 
همه دولت ها آنها را غیرمجاز کرده اند. چرا چنین 
رویکردی در رابطه با ندادن مجوز نسبت به آنگونه 
خدمات اتخاذ شده و موضوع، به بازار و تشخیص 
مردم واگذار نگردیده است!؟ یعنی چرا مدعیان دفاع 
از بازار آزاد و معترضان به دخالت دولت ها در آن 
موارد ساکت هستند؟! دلیلش به نظر من واضح است. 
به نظرم همه این آقایان و خانم ها قبول دارند که چون 
بعضی خدمات به اعتقاد همه مضر هستند، پس به 
این دلیل دخالت های دولت ها برای محدود کردن 

آن خدمات موجه و مجاز می شوند. یعنی اگر کسانی 
خدمات مضر را حتی تحت عناوین مقدس یا مقبولی 
مانند طب مکمل و سنتی ارائه کنند، دولت ها باید 
مانع تداوم آن خدمات شوند. مضر بودن هم یعنی 
یک خدمت،  بیش از اینکه سالمتی )یا هرمطلوبیت 
دیگر که مقبول جوامع است( را ایجاد کند، منجر به 
دردسر بشود. حتما به خاطر دارید که وقتی کرونا تازه 
شیوع پیدا کرده بود، بعضی با اسامی طب الصادق و 
طب الکاظم و ... شروع به تجویز یک سری داروها 
و مواد )عنبرنسارا یا روغن بنفشه یا ادرار شتر( کردند، 
ولی حاکمیت با حمایت مجموعه نظام و مراجع 
تقلید خیلی قاطع مقابل آنها ایستاد و کارشان را 
تعطیل کرد. آنها حتی اگر نمی خواستند حق الزحمه 
هم دریافت کنند، باز مهم نبود و انتظار عمومی این 
بود که دولت باید مانعشان بشود. رایگان شدن یک 
خدمت از مضر بودن آن نمی کاهد. مثاًل چون روش 

ارائه یک خدمت تحت عنوان طب اسالمی باعث 
گسترش همه گیری کرونا می شد، لذا همه موافقان و 
مخالفان آن مداخله ای که دولت کرد، باهم درباره آزاد 
نبود بازار و لزوم محدود کردن آزادی آنگونه طبیبان 
سنتی هم نظر شدند و به ارائه کنندگان چنان کارهای 
خالفی گفتند که شما بیش از اینکه سالمتی ایجاد 
کنید، موجب بدبینی نسبت به دین، نسبت به پزشک 
و نسبت به طب سنتی می شوید. اما اگر دولت مداخله 
نمی کرد  و با این نگاه به موضوع برخورد می کرد که 
چون اینها خصوصی هستند و بازار خودشان را دارند 
و چون خریداران خدماتشان هم عاقل و بالغ هستند، 
پس اصال نباید وارد بازار آنها شود، ممکن بود به 
وخامت اوضاع منجر شود. لذا دولت اوضاع را کنترل 
کرد و اجازه نداد که خریدار و فروشنده، خودشان 
بازارشان را تنظیم کنند و با هم توافق برسند و به دلیل 
اجماع موجود در میان پزشکان، کسی نتوانست از 
آن مدعیان طب اسالمی به بهانه بازار آزاد حمایت 
کند. اصال اگر قرار باشد با این گونه توجیهات به 
همه موضوعات نگاه و از هر خدمتی که بازار دارد 
حمایت کنیم، پس بازارهای تن فروشی، مواد مخدر 
و روان گردان، مواد منفجره و اسلحه هم باید آزاد 
باشند. باالخره ظاهر قضیه این است که درهمه این 
بازارها گروه هایی آزادانه طالب خرید و گروه های 
دیگری آزادانه طالب فروش برخی محصوالت ممنوعه 
و خطرناک هستند. اما همه اجماع دارند که دولت ها 
باید در اینگونه بازارها بیشتر مداخله کرده و از گسترده 
شدن بی رویه این بازارها پیشگیری نمایند. در این 
موارد حتی برای طرفداران افراطی بازار آزاد هم مهم 
نیست که به دلیل این مداخالت دولت ها، بسیاری 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی نابود شده  و 
بسیاری از کارکنان در شبکه های زیرزمینی تولید و 
توزیع سالح گرم و مواد مخدر از کار بیکار خواهند 
شد. دلیل توجیه چنین مداخالتی توسط حاکمیت ها 
آن است که گفته می شود این بازارهای ذاتاً مضر، 
عالوه بر آثار به ظاهر مطلوب برای دو طرف خریدار 
و فروشنده، آثار نامطلوب و فرافردی قابل توجهی 
هم وجود دارند. به عبارت دیگر در این موارد انجام 
مداخله دولت ها و آزاد نگذاشتن قیمت  و بازار دالیل 
گوناگون دارد و ازجمله آنها، وجود آثار فرافردی 
است که در کنار سایر عوامل، منجر به کامل نبودن 

بازار برخی محصوالت می شود.

سپید: درباره مفهوم و گونه شناسی بازارها و اثرات 
فرافردی بیشتر توضیح می فرمائید تا منظورتان 

واضح تر شود؟
فیاض بخش: در اقتصاد سالمت یک بحثی وجود 
دارد به اسم بازارهای ناکامل )Imperfect  Market( که 
عوامل گوناگونی ازجمله عاملی بنام »اثرات فرافردی« 
یا Externality  را برای آن برمی شمرند. سایر دالیلی که 
در بازارهای ناکامل منجر به شکست سازوکارهای بازار 
)Market Failure( می شوند شامل این موارد هستند: 
 ،)Monopoly یا Oligopoly( کم رقیبی یا عدم رقابت •
• ناممکن بودن ایجاد تجانس میان خدمات و لذا 
نامتجانس شدن )Non-Homogeneous( این گروه 

خاص از محصوالت، 
• دشواری ها و موانع در خروج و ورود به بازار 

 ،)Barriers to Free Entry and Exit(
ادامه در صفحه 9 

»آثار فرافردی مثبت« افزایش هوشمندانه تعرفه ها 

وقتی کرونا تازه شیوع پیدا کرده 
بود، بعضی با اسامی طب الصادق 

و طب الکاظم و ... شروع به 
تجویز یک سری داروها و مواد 
)عنبرنسارا یا روغن بنفشه یا 

ادرار شتر( کردند، ولی حاکمیت 
با حمایت مجموعه نظام و مراجع 

تقلید خیلی قاطع مقابل آنها ایستاد 
و کارشان را تعطیل کرد. اگر 

دولت مداخله نمی کرد  و با این 
نگاه به موضوع برخورد می کرد 
که چون اینها خصوصی هستند 

و بازار خودشان را دارند و چون 
خریداران خدماتشان هم عاقل 
و بالغ هستند، پس اصال نباید 

وارد بازار آنها شود، ممکن بود به 
وخامت اوضاع منجر شود
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 ادامه از صفحه 8
 )Information Asymmetry( عدم تقارن اطالعات •

میان عرضه و تقاضا کنندگان، 
• عمومی بودن ماهیت گروه خاصی از محصوالت 

)Public Goods( به عنوان موضوع داد وستد ، 
• بی کششی )Inelastic Demand( تقاضا به معنی 

غیرممکن بودن به تأخیر انداختن مصرف.
آزاد بودن  یا  مانع کامل  اینها عواملی هستند که 
برای   )Free Market یا   Perfect Market( بازار 
بعضی محصوالت ارائه شده در بخش بهداشت 
شدن  فهم تر  قابل  برای  می شوند.  درمان  و 
آثار فرافردی مثال هایی می زنم.  باره  موضوع در 
به دنبال مصرف )Consumption( یا عدم مصرف 
)Non-consumption( برخی محصوالت ازجمله 
محصوالت تشخیصی، بهداشتی و یا درمانی در 
پزشکی، اثرات فرافردی )Externality( بروز می کنند. 
یعنی در ورای مصرف محصوالت اثرگذار برسالمتی 
و یا عدم مصرف شدن آنها توسط یک شهروند، 
دیگر شهروندان به صورت مثبت یا منفی و ناخواسته 
و غیرقابل کنترل و درحدودی قابل توجه، تحت 
تأثیر قرار گیرند. بعضی محصوالت مثل داروها و 
واکسن هایی که برای مهار گسترش بیماری های هاری 
یا کزاز بکار گرفته می شوند را در نظر بیاورید. اگر 
به دنبال حوادث و علی رغم تجویز، واکسن این دو 
بیماری توسط انسان های حادثه دیده )که هنوز دچار 
عفونت هاری یا کزار نشده اند( مصرف نشود و این 
منجر به بروز اینگونه بیماری ها در آنها شود، آثار 
فرافردی منفی )Negative Externality( بروز خواهند 
کرد. پس از بروز اینگونه بیماری های عفونی نیز، 
اگر مبتالیان به هاری و کزار از داروهای ضدکزاز و 
هاری به درستی بهره گرفته و درمان شوند )برفرض 
موجود بودن درمان های مؤثر و قطعی( شاهد ایجاد و 
 )Positive Externality( گسترش آثار فرافردی مثبت
درجوامع خواهیم بود. واکسن های ضدبیماری های 
عفونی و همینطور آنتی بیوتیک ها همگی محصوالتی 
ذاتاً مفید هستند و لذا به دنبال عدم مصرف بهینه آنها، 
آثار فرافردی منفی به وجود خواهند آمد و برعکس، 
به دنبال مصرف شدن بهینه شان، آثار فرافردی مثبت. 
درمقابل اینها محصوالتی مثل شیشه یا حشیش وجود 
دارند که در بازار همه کشورها ذاتاً غیرمفید شناخته 
می شوند و لذا به دنبال عدم مصرف آنها، غلبه با 
آثار فرافردی مثبت خواهد بود و برعکس، به دنبال 
مصرف شدنشان، شاهد گسترش آثار فرافردی منفی 
خواهیم بود. به واسطه غلبه آثار فرافردی مثبت یا 
منفی در مصرف یا عدم مصرف محصوالت ذاتًا 
مفید یا ذاتاً غیرمفید، بخشی از هزینه هایی که مردم 
یا نشدن »سالح  برای مصرف شدن  و دولت ها 
گرم، مواد مخدر، واکسن ها و داروهای درمانی« 
می کنند، با هدف نجات دادن خود قربانیان است، 
بخشی به منظور تنظیم آثار فرافردی در جوامع، 
یعنی به جهت اینکه دیگران ناخواسته قربانی نشده 
و اینکه از توسعه آلوده شدن به مشکالتی مانند 
مصدومیت، اعتیاد، کزاز یا هاری، پیشگیری گردد. 
به عبارت دیگر محصوالتی هستند که اگر به موقع 
تولید و یا مصرف شوند، عالوه بر اینکه به صورت 
مستقیم برای یکی از دو عامل در طرف عرضه 
یا در طرف تقاضا بهره مندی مثبت یا منفی ایجاد 
می نمایند، به صورت غیرمستقیم دیگران در جامعه 
را نیز متأثر می کنند و لذا تصمیمات در سطوح 
فردی و تنها براساس نفع فردی و قیمت، نوعًا 
موجب آثار مخرب بر دیگران در سطوح اجتماعی 
خواهد شد. این تأثیرگذاری اجتماعی ممکن است 
به صورت انتفاع دیگران باشد یا متضرر شدن آنها. 
واکسیناسیون برای مثال اثرات فرافردی مثبت دارد 
به دلیل آنکه عالوه بر کودک مصرف کننده واکسن، 

احتمال بیماری همکالسی هایش هم کاهش می یابد. 
برعکس آن یعنی اثرات فرافردی منفی در زمانی واقع 
می گردد که دود سیگار یا شرکت در اجتماعات در 
هنگام اپیدمی بیماری های عفونی به اطرافیان فقط 
آسیب می زند، ولی دو طرف معامله )یعنی برای 
مثال خود فرد معتاد به سیگار و ساقی فروشنده( از 
این عرضه و تقاضا، عالوه برضرر، مطلوبیت هایی 
هم به زعم خودشان کسب می کنند و آن هم به 

اختیار و با تمایل شخصی.
مداخله دولت ها در توسعه دادن محصوالت دارای 
اثرات فرافردی مثبت و یا ممانعت از توسعه محصوالتی 
که اثرات فرافردی منفی دارند، یک ضرورت اجتماعی 
است. مثال در بازار اسلحه گرم و کشتار جمعی و مواد 
مخدر، حتی برای کسانی که دراین میان هیچ نقشی 
ندارند و نمی خواهند داشته باشند هم تخریب هایی 
خواه ناخواه ایجاد خواهند شد. نمونه های دیگر از 
آثار فرافردی منفی در اطرافیان فعاالن اقتصادی در 
بازارهای تن فروشی یا برخی محصوالت طب مکمل 
و سنتی دیده می شود و خانواده ها و نزدیکان خریداران 
و فروشندگاِن چنین محصوالتی را ناخواسته متضرر 
و قربانی می کند. به دنبال مشکالت آنها، آسیب هایی 
هم بالتبع به افراد دیگر و از جهت سلسله مراتب 
اینها.  نظایر  نیز وارد می شود و  دورتر در جامعه 
علی رغم این مضرات برای دیگران، برای طرفین 
معامله در مصرف و فروش محصوالت مضر گفته 
شده مطلوبیت هایی وجود دارد که همان ها سبب بقا 
و تداوم چنین بازارهایی می شوند؛ به عنوان نمونه 
مطلوبیتشان برای فروشندگان همان منفعت های مالی 
باال و بادآورده ای است که ناگهان به آنها می رسند 
و مصرف کنندگان نیز به احساس شفا، سرخوشی، 
ریالکسیشن و نشئگی مطلوبشان دست می یابند. پس 
در چنین شرایطی مناسب برای توصیف آثار ناخواسته 
و منفی مصرف بردیگران، همان ضرب المثل مشهور 

»آش نخورده و دهان سوخته« است!
به دلیل آثار فرافردی اسلحه گرم، تن فروشی و مواد 
مخدر، بازار آنها در همه کشورها تحت نظارت های 
شدید هستند. یعنی حتی در میان ملل شهره تر به 
طرفداری از آزادی که درآنها اینگونه داد وستدها 
تاحدودی قابل تحمل و مجاز شمرده می شوند، باز 
در آن قلمرو ها نیز با مداخالت پیاپی دولت ها مانع 
گسترش بی رویه محصوالت دارای آثار فرافردی 
می شوند. در کشورهایی مانند کشور ما برای آنگونه 
محصوالت، همه طرفدار مداخالت شدیدتر دولت ها 
هستند  و به هیچ عنوان کسی راضی نیست که به 
فعاالن اقتصادی اجازه ورود رسمی و قانونی به این 
بازارها داده شود. به عبارت دیگر در عمل اجازه هیچ 
حدی از توسعه به چنین بازارهایی داده نمی شود 
و لذا دخالت دولت در این بازارها، صددرصدی 
است  و این یعنی درصورتی که متوجه شوند جایی 

به صورت زیرزمینی بازاری برای آن محصوالت ایجاد 
شده، خریداران و فروشندگان آنها هر دو محاکمه و 

مشمول مجازات های سخت می شوند.

سپید: اجازه بدهید برگردیم به بحث خودمان و 
ارائه پاسخ درباره اینکه چرا دولت ها موظفند در 
همه بازارهای سالمت دخالت کنند؛ آیا حتی در 
مواردی که بخش خصوصی قصد خرید محصوالت 
سالمت از بخش خصوصی درمان را دارد، باز هم 

این دخالت الزم و جایز است؟
فیاض بخش: همه مثال ها در باره آثار فرافردی و 
شکست بازار را زدم برای این که بگویم اصال عجیب 
نیست که بخش خصوصی درمان حتی اگر خریدار 
خاص خودش را داشته باشد )مثل بازار خدمات 
زیبایی یا بازار همین خدماتی که به نام دین و تحت 
عناوین مقدس و مقبول اجتماعی عرضه می شوند(، 
باز هم با ممانعت و دخالت دولت ها مواجه شود، 
چون دولت ها این استدالل را دارند که آثار نامطلوب 
اجتماعی وجود چنین بازارهایی بیش از آثار مطلوب 
آنها در سطوح فردی است. البته من در این مقام در 
پی آن نیستم که بگویم که دولت ها همیشه نسبت به 
تشخیص مضرات محصوالت برخی عرضه کنندگان 
در بخش خصوصی، تشخیص بهتری دارند و لذا 
ممانعت های آنها در گسترش برخی بازارها، بدون 
استثناء صحیح هستند. فعال فرض را بر منطقی بودن 
بخشی از دخالت ها توسط همه دولت ها در همه بازارها 
می گذاریم. با این فرض، عجیب نیست اگر به دولت ها 
توصیه شود که با روش هایی مانند کاستن از تعرفه های 
پزشکی، تدریجا باعث تعطیلی کامل فعالیت های 

قسمت های ذیل از بخش های خصوصی شوند:
• آنها که به تشخیص دولت ها، محصوالتی تولید 
کرده اند که ذاتاً مضر هستند، حتی در سطح فردی و 

لذا بدون استثناء بی فایده ارزیابی می شوند. 
علیرغم  که  کرده اند  ارائه  محصوالتی  که  آنها   •
داشتن فایده های موقتی و نسبی در سطوح فردی، 
در سطوح اجتماعی دارای اثرات فرافردی منفی به 
نسبت باالتر هستند، مثاًل برخی خدمات تشخیصی 
و درمانی پزشکی که اگر در هنگام ارائه دقت الزم 
به عمل نیامده و توسط غیرحرفه ای ها ارائه شوند، 
ممکن است منجر به گسترش همه گیری ها بشوند. 
ازجمله موارد در دسته دوم، خدمات ماساژ درمانی 
هستند که به صورت ناایمن و بدون نظارت به اجرا 
درمی آیند و لذا علی رغم ایجاد بهبودی نسبی در 
درد عضالت و مفاصل گیرندگان این خدمت، در 
جریان یک همه گیری مثل کرونا، می توانند منجر به 
گسترش عفونت در سطح یک محله بشوند. مورد 
اخیر همچنین شامل دیگر خدماتی است که در فرآیند 
تولید آنها الزم است بیماران و ارائه کنندگان در تماس 

نزدیک فیزیکی با منبع انتشار عفونتی بسیار مسری 
مثل کرونا قرار گیرند، پس امکان ارائه آنها به صورت 
ایمن وجود ندارد. برای مثال برخی تجهیزات ازجمله 
وسایل انجام فیزیوتراپی این گونه  طراحی شده اند و 
لذا هرقدر هم که در گندزدایی و بهره برداری از آنها 
دقت کافی به عمل بیاید، به سادگی سبب گسترش 
عفونت ها از طرف ناقلین سالم خواهند شد. پس 
به دلیل ایجاد مشکالت اجتماعی، قضاوت های ما 
درباره موجه بودن دخالت دولت ها در محدود نمودن 
اینگونه خدمات مانند ماساژ و فیزیوتراپي غیرایمن، 
نباید تحت تأثیر مسائل حاشیه ای قرار گیرد. این یعنی 
چه آن شخص ارائه کننده محصوالت مضر با اثرات 
فرافردی باال روپوش سپید یا لباس تمیز و شیک داشته 
باشد و سرنگ دستش بگیرد و چه نامرتب بوده و 
ظاهر و خدماتش کامال شبیه ظاهر و خدمات دیگر 
پزشکان نباشد، قضاوت ما باید بدون تبعیض و یکسان 
باقی بماند. قضاوت کارشناسان اقتصاد سالمت این 
است که باطن خدمات غیرهزینه -اثربخش درمانی 
مثل باطن همان محصوالت ذاتا مضر ولی پرمشتری 
است؛ یعنی در سطح فردی نه به کفایت ایجاد سالمتی 
می کنند، نه اطالعات، نه هتلینگ و نه ارزش اقتصادی 
مثبت از انواع دیگر. پس چون در هیچ شرایطی دارای 
ارزشی در مجموع مثبت و درحدی که بشود از آنها 
دفاع نمود نیستند، این کارشناسان اقتصادی توصیه 
می کنند که چنین بازارهایی باید بالکل بسته شوند. 
بنابراین بخش خصوصی که به این شکل باشد که 

کامال تکلیفش مشخص است.
دسته دوم محصوالت پزشکی هستند که هرگاه تولید 
و مصرف شوند، در حیطه های مورد نظر سیاستگذاران 
دلسوز مردم منجر به آثار باالی سالمتی می شوند. آن 
بخش خصوصی که در این قسمت ها از بازار سالمت 
فعال است، به دلیل آنکه خروجی هایش درهرحال در 
راستای سیاست های دولت ها می باشند، باید بتواند 
فعالیت کرده و بر سودآوری متمرکز شود. ولی مجددا 
تاکید می کنم که این قسمت از بخش خصوصی هم 
باید از ابتدا پذیرفته باشد که سود مورد نظرش را 
در چهارچوب سیاست های دولت جست وجو کند 
و باید بداند که این بازار، یک بازار ناکامل، شکست 

خورده و غیرآزاد است.
می ماند یک دسته سوم که تولیداتش بالقوه مفیدند و 
به شرطی فواید آنها بالفعل می شود که هوشمندانه، 
در قالب، میزان و زمان مناسب و به شکل غیرالقایی 
مصرف گردند. درغیر این صورت معلوم نیست 
که اینها منجر به مطلوبیتی مثل سالمتی بشوند. 
یعنی مشخص نیست که در هرحال چنین خدماتی 
بتوانند در راستای اولویت هایی که دولت تعیین 

می کند، منجر به اثر مثبت شوند. 
ادامه در صفحه 10 

دولت ها باید به جوانب مختلف 
و از جمله آثار فرافردی منفی 

و اسراف های ناشی شده از 
تصمیمات در باره میزان پرداخت 
و روش پرداخت برای هرخدمت 

توجه نموده  و تنها براساس 
مقدورات، صرفه و صالح خود 

)یعنی دولت ها( در مقابل بخش 
خصوصی خود را پاسخگو بدانند. 
یعنی دولت ها از اینکه نمی توانند 
انتظارات بخش خصوصی فعال در 

تولید خدمات غیر هزینه -اثربخش 
را برآورده کنند، شرمنده نباشند!
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اگر اینها نیز در شرایطی مانند گروه نخست شده  و 
لذا نتوانند منجر به مطلوبیتی مانند سالمتی شوند، 
نیز  آنها  ارائه  یافتن  تداوم  از  می بایست  دولت ها 
جلوگیری کنند. مثال فرض کنید که امسال »کاهش 
بار تصادفات« اولویت دولت باشد و لذا بودجه خوبی 
برای انجام جراحی های ترمیمی بیماران ترومایی کنار 
گذاشته باشد. دولت می تواند این بودجه را خودش 
در بیمارستان های دولتی هزینه کند و یا اینکه آن را 
بدهد بخش خصوصی و خرید خدمت کند. اما 
ثابت شده که بهره وری در بخش های دولتی کم 
است. بنابراین دولت  می تواند در چنین شرایطی تا 
آنجا که می تواند واحدهای ملکی خود که در این 
زمینه فعالیت می کنند را تعطیل نموده و طرف قرارداد 
بخش خصوصی فعال در حیطه هایی مانند جراحی 
ترمیمی شود. یعنی اجازه دهد که در این حوزه ها 
بخش خصوصی توسعه پیدا کرده و بزرگ شود. در 

اینجا سه گونه مالحظه جدی وجود دارد:
• یکی آنکه همگی باید بدانند که این گسترش توجه 
دولت به حیطه جراحی ترمیمی یک رویکرد موقت 
و برمبنای شواهد علمی درباره بار بیماری ها در آن 
سال های خاص است و قرار نیست جراحی های 
ترمیمی به دنبال تروما )مخصوصاً اگر بیشتر ماهیت 
زیبایی )Cosmetic( داشته باشند( در آن کشور فرضی 
به صورت دائمی مورد حمایت دولت قرار بگیرند.

• دومین مالحظه این است که بالفاصله نظام های 
نظارتی می بایست تقویت شوند تا از بین مجموعه 
فعاالن از بخش خصوصی یا دولتی در این عرصه ها، 
متخلفین نتوانند تحت عنوان جراحی ترمیمی برای 
بیماران ترومایی به ارائه خدمات جراحی زیبایی برای 

بیماران غیرترومایی اقدام نمایند.
• سومین مالحظه آن است که همه باید بدانند که 
بازی گرفتن بخش خصوصی در حیطه اولویت های 
دولت ها نیز لزوماً نباید در قالب نظام پرداخت کارانه و 
براساس تعرفه های مورد قبول بخش خصوصی انجام 
شود. اگر منافع دولت ها در بهره گیری از نظام کارانه 
بود که چه بهتر، اما اگر نبود، بخش خصوصی باید 
پیمانکارش درحوزه جراحی های زیبایی را متقاعد کند 
که درقالب سایر روش های پرداخت به سودآوری برای 
خودش و به تولید سالمتی برای مردم و دولت بپردازد.
پس ببینید در اینجا کسی از متخصصین در حیطه 
اقتصاد سالمت نمی خواهد بر ضد توسعه بخش 
خصوصی و بر علیه اصل ۴۴ قانون اساسی سخن 
بگوید و لذا کسی طرفدار نابودی بخش خصوصی 
نیست. بحث این است که بخش خصوصی بیاید 
در اولویت های دولت و سیاست های باالدستی نظام 
در بخش سالمت سرمایه گذاری کند و دولت هم 
ترجیح بدهد که کار را به بخش خصوصی بسپارد. 
حتی اگر دولت برای این بخش ها زیرساخت هایی 

را ایجاد کرده باشد، باید زیرساخت هایش را هم به 
بخش خصوصی به صورت اجاره واگذار کند و یا 
اصاًل آنها را بفروشد. اشکالی در اینجاها نیست. اما 
اگر بخش خصوصی بگوید من این خدمات را بلدم 
و تمایل دارم فقط این بسته از خدمات مورد نظر 
خودم را ارائه کنم، مثال تمایل دارم عمل جراحی 
زیبایی و یا حتی غیرزیبایی مثل پیوند کبد انجام 
دهم، دولت می تواند در پاسخ بگوید پیوند کبد کار 
بدی نیست ولی جزو اولویت های من نیست. البته 
پیش از داده شدن چنین پاسخ هایی توسط دولت ها 
به بخش خصوصی، می بایست با انجام مطالعات 
دقیق، میزان هزینه -اثربخش بودن و اولویت دار بودن 
خدمات گوناگون را معلوم شده باشند و تنها براساس 
آن شواهد به چنین پاسخ هایی اقدام شود. به عبارت 
دیگر در پاسخ به درخواست بخش خصوصی برای 
تأمین مالی خدمات کم اولویت دولت ها می توانند 
عنوان نمایند که در کشوری که هنوز در بخش هایی از 
قلمرو جغرافیایی اش، آب آشامیدنی سالم )که نبودش 
به بسیاری از بیماری ها مانند اسهال و عفونت های انگلی 
منجر می شود( وجود ندارد، معنی ندارد که بخش 
خصوصی اش بگوید من در این مناطق می خواهم فقط 
همان کاری را که تخصص و تمایلش را دارم، انجام 
دهم. ضمن اینکه به درجه اولی و براساس بزرگتر 
شدن آثار فرافردی، معنی ندارد که بخش خصوصی به 
دولت تکلیف کند که تعرفه  هر خدمتی که او متقاضی 
ارائه اش است را مطابق نظر بخش خصوصی تعیین 
کند تا بخش خصوصی ارائه کننده خدماتی که به نظر 
یک حاکمیت، غیر هزینه -اثربخش هستند، بتوانند به 
حیاتشان ادامه دهند. دولت می تواند به طرفش در بخش 
خصوصی بگوید من اصال نمی خواهم تو این کارها 
را اینجا انجام دهی و برفرض اگر روزی خواستار 
برخی خدمات هم بشوم، روش و میزان پرداخت 

را براساس صرفه و صالح خودم انتخاب می کنم!
تو اگر بلدی یا تمایل داری که فقط این کارها را 
ارائه کنی، باید در کشورهای دیگری ساکن شوی 
که این خدمات جزو اولویت های آنها باشند. باید به 
بخش خصوصی غیرمنعطف تفهیم شود که کسی 
که آنها را تربیت کرده هم اقدامش اشتباه بوده است! 
در مورد تربیت انواع دیگری از نیروها مشکل ممکن 
است از جنسی دیگر باشد؛ یعنی در ابتدا تربیت آنها 
براساس شواهد و نیازسنجی واقع شده، ولی به تدریج 
و با گذر زمان، تداوم حضور آنها برخالف مصالح 
عمومی می شود. مجوز دادن به تداوم انجام تولیدات 
توسط این بخش از نیروهای متخصص قطعاً و در 
هیچ شرایطی نمی تواند در راستای اولویت های ملی 
ارزیابی شوند. به همه انواع اینگونه از فعاالن اقتصادی، 
چه خصوصی و چه دولتی، می بایست گفته شود که 
ماهی هر وقت از آب گرفته شود، تازه است. درست 
است که یک اشتباهی در یک زمانی صورت گرفته ولی 

باالخره باید یک روزی این خطاها به  تدریج اصالح 
شوند، یعنی اینکه نمی توان الی االبد به تداوم یافتن 
برخی روندهای خطا آلود رضایت داد. شما ببینید االن 
مدت هاست که دولت یک سری زیرساخت هایی را 
برای ارائه خدمات هزینه-اثربخش فراهم کرده است، 
ولی بودجه کافی ندارد که مثال در بستر خانه های 
بهداشت، آن خدمات را به حد کافی و به صورت 
اصولی و درست ارائه دهد. چرا؟ یک دلیلش برای 
نمونه این است که بخش خصوصی اقدام به واردات 
فراوان دستگاه های سی تی و  ام آر آی کرده، در تأسیس 
بسیاری مراکز تصویر برداری سرمایه گذاری نموده 
است و متأسفانه به دلیل تضاد منافع یا غفلت در برخی 
دوره های زمانی، دولتمردان در حیطه سالمت نیز به 
او برای ایجاد این مراکز مجوز داده اند! نتیجه کار این 
شده که عملکرد کشور در تصویربرداری از ُعرف 
جهانی بسیار باالتر بوده و تولید خدمات در این بخش 
به سطوح فاجعه آمیز رسیده است. خسارت اینگونه 
خاصه خرجی ها برای بخش خصوصی نیز مداومًا 
و بصورت فزاینده ای از جیب مردم، دولت و بیمه ها 
پرداخت می شود. حاال اگر کسی بخواهد میزان مصرف 
خدمات تصویربرداری ام آر آي و سی تی در کشور را 
اصالح نماید، یعنی بر اساس دستورالعمل های بالینی 
و قانونی و با سختگیری و نظارت، بخواهد آن را به 
حدود یک دهم وضع فعلی برساند؛ قطعاً این منجر به 
ورشکستگی بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی در 
بخش های تصویربرداری طبی خواهد شد. هر عقل 
سلیم و فرد دلسوزی توصیه می کند که به خاطر مصالح 
مردم باید جلوی اینگونه تقاضاهای القائی گرفته شود، 
حتی اگر این ممانعت ها منجر به خسارت های فراوان 
برای چنان فعاالنی در بخش خصوصی یا دولتی بشود. 
مصداق نداشتن تفکر راهبردی و دلسوز نبودن برای 
سالمتی و اموال عمومی در این جریان آن است که از 
مصارف خارج از استاندارد جهانی و اندازه خدمات 
تصویربرداری هیچ ممانعتی به عمل نیاورده و به بهانه 
حمایت از بخش خصوصی دولت های بعدی اجازه 
دهند که آثار فرافردی منفی و سایر خسارت های ناشی 
شده از تصمیمات غلط توسط دولت های قبلی الی االبد 
تداوم یابند. این درعمل بدان معنی خواهد بود که 
به بهانه حمایت از بخش خصوصی، خسارت ها در 
مقادیری بس باالتر متوجه مجموعه مردم، حاکمیت 

و حتی خود بخش خصوصی بشوند.
این  اگر  می زنم.  کبد  پیوند  درباره  دیگری  مثال 
و  هستند  اثربخش  شوند،  ارائه  به جا  خدمات 
می توانند با صرفه جویی ارزی از خروج نابجای 
بیماران و مشتریان از کشور جلوگیری بکنند. اما در 
برخی از خوشبینانه ترین تخمین ها قیمت واقعی هر 

عمل جراحی پیوند کبد براساس دالر ۴۰۰۰ تومانی 
معادل پانصد تا ششصد میلیون تومان برآورد می شود. 
هزینه ای که در دنیا بابت این خدمت دریافت می شود 
در طیفی میان 5۰ هزار در هند تا 55۰ هزار دالر 
آمریکا متغیر است. اگر قیمت های تمام شده واقعی 
در ایران براساس دالر 23هزار تومانی )و به خصوص 
بابت تجهیزات سرمایه ای و مواد مصرفی و ارزبر بکار 
رفته در جراحی پیوند کبد( را در محاسبات اقتصادی 
هزینه تمام شده وارد نمائیم، ارزش واقعی بدون سود 
هر واحد از این خدمت به بیش از سه و نیم میلیارد 
تومان قابل تخمین می باشد! این یعنی بابت هر پیوند 
که در بخش دولتی انجام می شود در چنان حدودی 
هزینه به دولت تحمیل می گردد. ولی بسیاری شواهد 
علمی هستند که نشان می دهند اینگونه درمان ها ممکن 
است آثار سالمتی به نسبت بسیار کمتری در مقایسه 
با خدمات بهداشتی غیرفناورانه و غیرپیچیده و ساده 
داشته باشند. برای مثال در سطح کشور منجر به تولید 
سال های بسیار کمتری از زندگی تعدیل شده با کیفیت 
یا )QALYs  (Quality Adjusted Life Years شوند. 
آیا با این وجود، تمامی مراکز ارائه کننده خدمت 
پیوند کبد که در کشور مجوز تأسیس گرفته اند، 
چه دولتی و چه خصوصی، باید الی االبد در کشور 
فعال باقی بمانند؟! در پاسخ می توان قاطعانه گفت 
که »خیر«  و توجیه منطقی داشت که باالخره شاید 
اشتباهاتی در سیاست گذاری های مدیران در نسل های 
قبل ما صورت گرفته که کار را در کشور به اینجا 
در تأسیس و فعالیت احتماالً بیش از نیاز بخش های 
آموزشی و ارائه کننده خدمات پیوند کبد رسانیده 
است. با این فرض، ادامه دادن بخش های اضافه تر 
از نیاز ارائه کننده خدمات پیوند، به مثابه انجام اشتباه 
در اشتباه است. به عبارت دیگر نباید استدالل کرد 
که چون ما امروزه زیرساخِت ارائه برخی خدماِت 
غیرهزینه-اثربخش را داریم، باید الی االبد در یک 
مسیر خطا پیش برویم؛ حاال چه مالکیت های چنین 
زیرساخت هایی متعلق به بخش خصوصی باشند و 
چه دولتی. این یعنی باالخره دولت باید یک روزی به 
خود بیاید و بگوید این زیرساخت ها چه از آن خودم 
باشند و چه از آن بخش خصوصی، فرقی نمی کند. 
الزم است که استفاده از آنها مورد بازتعریف قرار 
گیرد و مهندسی مجددی انجام دهد که بتواند برای 
این زیرساخت ها کاربری های جدیدی تعریف کند 
و در راستای اولویت های نظام سالمت کشور، از 
این امکانات و زیرساخت ها در حیطه های جدید و 
مورد نیاز واقعی استفاده شود. بنابراین خود دولت 
است که باید مشخص کند چه خدماتی می توانند 
توسط بخش خصوصی ارائه شوند. حتی اینکه بخش 
خصوصی می تواند براساس چه مدلی پول دریافت 
کند، آن هم باید براساس  تشخیص دولت بعنوان  
مدعی العموم تعیین شود. اینطور نیست که بخش 
خصوصی تعیین کننده باشد و مثال بگوید من به 
هر قیمت باید بتوانم خدماتی مانند ام آر آی و یا 
پیوند کبد را ادامه دهم و دستمزدهایم هم حتما باید 
براساس کارانه و تعرفه هایی که من عادالنه ارزیابی 
می کنم توسط دولت ها پرداخت شوند. به هیچ وجه 
چنین رویکردهایی نمی توانند مورد تأیید اقتصاددانان 
سالمت قرارگیرند و از نگاه این متخصصین، دولت ها 
باید به جوانب مختلف و از جمله آثار فرافردی منفی 
و اسراف های ناشی شده از تصمیمات در باره میزان 
پرداخت و روش پرداخت برای هرخدمت توجه 
نموده  و تنها براساس مقدورات، صرفه و صالح خود 
)یعنی دولت ها( در مقابل بخش خصوصی خود را 
پاسخگو بدانند. یعنی دولت ها از اینکه نمی توانند 
انتظارات بخش خصوصی فعال در تولید خدمات 
غیر هزینه -اثربخش را برآورده کنند، شرمنده نباشند!
ادامه در شماره فردا

به درجه اولی و براساس بزرگتر 
شدن آثار فرافردی، معنی ندارد 

که بخش خصوصی به دولت 
تکلیف کند که تعرفه  هر خدمتی 
که او متقاضی ارائه اش است را 
مطابق نظر بخش خصوصی تعیین 

کند تا بخش خصوصی ارائه کننده 
خدماتی که به نظر یک حاکمیت، 

غیر هزینه -اثربخش هستند، 
بتوانند به حیاتشان ادامه دهند. 

دولت می تواند به طرفش در بخش 
خصوصی بگوید من اصال نمی خواهم 

تو این کارها را اینجا انجام دهی و 
برفرض اگر روزی خواستار برخی 
خدمات هم بشوم، روش و میزان 

پرداخت را براساس صرفه و صالح 
خودم انتخاب می کنم!
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معاون آموزشی وزیر بهداشت در گفت وگو با سپید:

  امین جاللوند
پس از کش و قوس های فراوان، باالخره قرار 
شد که کنکور سراسری امسال برگزار شود. با 
توجه به شیوع کرونا، بعضی از کارشناسان 
می تواند  کنکور  برگزاری  که  دادند  هشدار 

سالمت داوطلبان را به خطر بیندازد. 
گروهی از کارشناسان آموزشی تاکید دارند که 
وقتی در اغلب رشته محل های کنکور، رقابت 
جدی وجود ندارد، چه اصراری به برگزاری 
کنکور و پذیرش خطرات احتمالی کرونا وجود 
دارد. در حالی که گفته می شود برخی موسسات 
کنکور برای حفظ درآمد کالن خود، اصرار به 
برگزاری کنکور دارند، در این شرایط برخی 
کارشناسان بر این باورند که برگزاری کنکور 
در بسیاری از رشته محل ها، هیچ منطقی ندارد.

علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی وزیر 
بهداشت نیز در گفت وگو با سپید می گوید: 
»هم اکنون تا 80 درصد صندلی های دانشگاه ها 
این  در  می شوند.«  پر  سنگین  رقابت  بدون 
شرایط این پرسش پیش می آید که وقتی در 
رقابت سنگینی وجود  اغلب رشته محل ها، 
ندارد، چرا باید کنکور سراسری برای همه 

رشته محل ها برگزار شود.«
همچنین معاون آموزشی وزارت بهداشت به 
بحث برگزاری کنکور در سال های آینده نیز 
اشاره می کند و می گوید: »بسیار امیدوار و 
آینده،  سال   10 افق  در  که  هستم  خوشبین 
داروسازی  و  پزشکی  رشته های  در  کنکور 

از این رقابت فشرده فعلی خارج شوند.«
حق دوست در ادامه به سیاست های جایگزین 
رشته های  در  دانشجو  انتخاب  برای  کنکور 
مختلف علوم پزشکی اشاره می کند و از امکان 
جذب دانشجوی بدون کنکور در 20 درصد 

رشته های علوم پزشکی خبر می دهد. مشروح 
گفت وگو با معاون آموزشی وزیر بهداشت را 

از نظر می گذرانید. 

سپید: با توجه به اینکه در اغلب رشته محل های 
کنکور، رقابت سنگینی وجود ندارد، به نظرتان 
تا چه حد منطقی و امکان پذیر است که برای 
کرونا،  شرایط  در  داوطلبان  سالمت  حفظ 

کنکور در این رشته محل ها برگزار نشود؟
تا 80 درصد  که هم اکنون  است  این  واقعیت 
صندلی های دانشگاه ها بدون رقابت سنگین پر 
می شوند. در جلسات مدیریت کرونا نیز قرار 
شد در سازمان سنجش، کاری انجام شود که 
با اطالع رسانی، تعداد داوطلبان کنکور که در 
جلسه آزمون حاضر می شوند کمتر شود. یعنی از 
حدود یک میلیون و 200 هزار داوطلب کنکور، 
تعداد داوطلبان کاهش و حتی ممکن است به 

حدود 600 تا 700 هزار نفر برسد.  
درست است که رقابت داوطلبان کنکور برای 
تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و 
داروسازی، همچنان بسیار سنگین است، اما این 

بدان معنا نیست که در سایر رشته ها، رقابت 
باشد. در برخی رشته های فنی  نداشته  وجود 
نیز رقابت سنگین وجود دارد. بخصوص برای 
انتخاب شهر محل تحصیل یا روزانه و شهریه 
پرداز بودن دوره آموزشی، رقابت جدی در برخی 
رشته محل ها وجود دارد. مثال در رشته های علوم 
رشته  سر  بر  داوطلبان  رقابت  شاید  پزشکی، 
پرستاری یا بهداشت حرفه ای سبک باشد، ولی 
اینکه کدام شهر قبول شوند و یا اینکه شهریه 
پرداخت کنند یا تحصیلشان رایگان باشد، در 

این زمینه ها رقابت خفیفی وجود دارد.
در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 
به حدی رقابت سنگین وجود دارد که در شرایط 
بجای  دیگر  امتحانی  کردن  جایگزین  فعلی، 
برگزاری کنکور تقریبا غیرممکن است. وقتی 
همه  معدل  که  باشید  داشته  آموز  دانش   100
آنها دقیقا 19 و 80 صدم باشد، در این شرایط 
چطور می توانید با شرط معدل، مثال 30 تا 40 
انتخاب کنید و به آنها بگویید  دانش آموز را 
یا شیراز  ایران  دانشگاه علوم پزشکی  به  مثال 
بروند. خیلی دشوار است که این دانش آموزان 
با معدل باال را از همدیگر تفکیک کنید و آنها 

را به دانشگاه های مختلف، بفرستید. 

برگزاری کنکور را رقابت  اگر معیار  سپید: 
این  با  پس  بگذاریم،  محل ها  رشته  سر  بر 
حساب باید انتظار داشت که آزمون سراسری 
برای جذب دانشجو در رشته های پزشکی، 
دندانپزشکی و داروسازی، هرگز متوقف نشود. 
ببینید اگر چند امتحان متوالی و معتبر در دوران 
دبیرستان داشتیم که فقط محدود به یک نمره 
قدری  شاید  نبود،  نهایی  نمره  یک  یا  معدل 
انتخاب کردن دانشجویان راحت تر بود. همچنین 

روز  همان  از  که  بود  طوری  جامعه  جو  اگر 
اول به همه دانشجویان نمی گفتیم که در رشته 
می گفتیم  آنها  به  بلکه  کنید،  تحصیل  پزشکی 
که شما فعال پتانسیل تحصیل در رشته پزشکی 
را دارید و بعد از یکی دو سال تحصیل و در 
صورت موفق بودن به پزشکی و در غیر این 
صورت به سایر رشته ها منتقل می شدند، این 
پزشکی،  برای رشته های  روش ها می توانست 
کنکور  جایگزین  داروسازی    و  دندانپزشکی 
کرونا  شرایط  در  و  در حال حاضر  اما  شود، 
نسخه آماده ای وجود ندارد که بتواند جایگزین 
کنکور در این رشته ها شود. البته بسیار امیدوار 
آینده،  افق 10 سال  و خوشبین هستم که در 
از  کنکور در رشته های پزشکی و داروسازی 
همین  شوند.  خارج  فعلی  فشرده  رقابت  این 
رسیده  اشباع  به  تقریبًا  داروسازی  رشته  االن 
است. بخصوص با توجه به جمع قابل توجهی 
از دانشجویان داروسازی که برای تحصیل به 
خارج از کشور رفته اند و تمایل دارند به ایران 
برگردند و حتی دانشجویان خارج کشور که 
به  دارند  عالقه  نیز  تحصیل  دوران  همان  در 
کشور بازگردند، رشته داروسازی آن جذابیت 
گذشته را ندارد. رشته داروسازی، اسمش به 
حرفه ای  دکترای  سطح  در  رشته  یک  عنوان 
حال  در  متاسفانه  کارش  بازار  اما  باقیمانده، 
از بین رفتن است. حتی در شهرهای کوچک 
سختی  به  داروخانه  تاسیس  مجوز  دیگر  نیز 
بازار شرکت ها و  از آن طرف،  صادرمی شود. 
مثل  مشاغلی  و سایر  ما  دارویی  کارخانه های 
داروسازی بالینی گسترده نشده که داروسازان 
جذب آنها شوند. در نتیجه جذابیت این رشته، 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
ادامه در صفحه 12 

هم اکنون 80 درصد 
صندلی های کنکور بدون رقابت 
سنگین پر می شوند. در جلسات 
مدیریت کرونا نیز قرار شد در 

سازمان سنجش، کاری انجام 
شود که با اطالع رسانی، تعداد 
داوطلبان کنکور که در جلسه 

آزمون حاضر می شوند 30 تا 40 
درصد کمتر شود و به حدود 
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تا 80 درصد صندلی های کنکور 
بدون رقابت سنگین پر می شوند
با تدبیرهایی می توان تا 20 درصد دانشجویان 

علوم پزشکی را بدون کنکور جذب کرد



 ادامه از صفحه 11 
در رشته پزشکی نیز هم به دلیل کاهش جذابیت 
و هم به دلیل سنگینی رشته تحصیلی، رقابت 
کمتر خواهد شد. در خیلی از کشورهای توسعه 
یافته بیش از 50 تا 60 درصد صندلی های پزشکی 
از سوی دانشجویان خارجی ها پر می شود. مثال 
بسیاری از دانش آموزان آمریکایی و کانادایی 
عالقه ای ندارند که مثال هفت تا 10 سال، درس 
سنگین بخوانند، در بیمارستان ها کشیک بدهند 
و بعد از فارغ التحصیلی نیز در مسیر کاریابی 
دشوار قرار بگیرند. بسیاری از آنها دنبال مشاغلی 
هستند که راحت تر باشد و سریع به نتیجه برسد. 

سپید: در رشته دندانپزشکی چطور؟ با توجه 
به استقبال باال برای تحصیل در این رشته، فکر 
می کنید روزی واقعا این جذابیت فعلی تحصیل 
در رشته دندانپزشکی هم کاهش پیدا کند؟

رشته دندانپزشکی به نسبت پزشکی و داروسازی، 
شاید دیرتر جذابیتش را از دست بدهد، ولی حتما 
جذابیتش کاهش پیدا خواهد کرد. در افق 10 
ساله حدس می زنم که با توجه به کاهش مداوم 
تعداد کنکوری ها نیز بخش قابل توجهی از رقابت 
داوطلبان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و 

داروسازی کمرنگ شود.
اما در شرایط فعلی اوضاع متفاوت است. شاید 
بتوانیم در دوران کرونا برخی از صندلی های 
دانشگاهی در برخی رشته های علوم پزشکی 
را به شکل »ُمسکن« و بدون برگزاری کنکور 

پر کنیم، ولی در عمل به کنکور نیاز خواهیم 
داشت و نمی توانیم کامل حذفش کنیم. حداقل 
امکان حذف کنکور در این رشته ها در بعضی 
دانشگاه ها در یک بازه زمانی یک تا دو ساله 

امکان پذیر است. 

سپید: آیا سیاست بومی گزینی دانشجویان، 
نمی تواند بخش قابل توجهی از این مشکالت 

را مرتفع کند؟
فشار  شدن  کم  بومی گزینی،  از  هدف  اگر 
ما  که  کنم  عرض  باید  است  دانشگاه ها  بر 
که  می کنیم  دنبال  را  متعددی  سیاست های 
دانشگاه ها را خلوت کنیم و کاهش دانشجویان 
غیربومی در دانشگاه ها یکی از این سیاست ها 
است. یکی دیگر از این سیاست ها این است 
بهمن ماه اختصاص  به  را  که عمده ورودی ها 
دهیم. از طرف دیگر می خواهیم دانشجویانی که 

در شرف فارغ التحصیلی هستند، با پروسه های 
به  شوند.  جذب  مربوطه  مشاغل  به  سریع تر 
عبارت دیگر می خواهیم از یک طرف ورودی 
مهر ماه را کاهش و از طرف دیگر، خروجی 

را افزایش دهیم. 
در  دانشجویان  کردن  مهمان  دیگر،  سیاست 
سری  یک  البته  است.  خودشان  شهرهای 
در  دارد.  وجود  مسیر  این  در  هم  معضالت 
این مسیر می خواهیم شرایطی فراهم باشد که 
به  تحصیل،  برای  نباشند  مجبور  دانشجویان 

شهرهای دیگر سفر کنند.
در رشته های علوم پزشکی ما دو مصوبه مجلس 
و شورای عالی انقالب فرهنگی را برای بومی 

انقالب  عالی  شورای  مصوبه  داریم.  گزینی 
فرهنگی برای بومی گزینی شامل همه رشته ها 
است. یک مصوبه دیگر مجلس هم تحت عنوان 
سهیمه مناطق محروم داریم که عمدتا توسط 
متقاضیان همان منطقه پر می شود. بنابراین اگر 
به ورودی های دو سه سال اخیر دانشگاه علوم 
پزشکی نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که 
دانشجویان بومی خیلی بیشتر شده است. این 

سیاست بومی گزینی را نه تنها کم نکرده ایم، 
بلکه تالش کرده ایم که از حداکثر فرصت قانونی 
استفاده کنیم و بومی گزینی را افزایش دهیم.  
البته وقتی می گوییم دانشجوی بومی، حتما به 
معنای دانشجوی اهل همان شهر نیست. مثال 
دانشجویان  اصفهان  دانشگاه  وقتی می گوییم 
برای  پذیرش  این  از  بخشی  می گیرد،  بومی 
شهرهای اطراف اصفهان است. پس در نتیجه 
باید این نکته را در نظر گرفت که قرار نیست با 
سیاست بومی سازی، ظرفیت پذیرش خوابگاه ها 
را به صفر رساند، چرا که رفت و آمد هر روزه 
از مبدا به مقصد نیز می تواند چالش هایی را به 

همراه داشته باشد.

وزارت  که  گفت  می توان  آیا  پس  سپید: 
بهداشت برای حفظ سالمت دانشجویان در 
دوران کرونا می خواهد سیاست بومی گزینی 

را توسعه دهد؟ 
وزارت بهداشت برای حفظ سالمت دانشجویان 
در دوران کرونا، سیاست های مختلفی را دنبال 
می کند. این سیاست ها شامل انتقال ورودی ها 
از مهر به بهمن، تسریع خروجی دانشجویان 

دانشگاه، استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی برای 
بومی سازی، توسعه آموزش تلفیقی حضوری و 
از راه دور و مهمان شدن دانشجویان در شهرهای 
ما  امسال  سیاست  همچنین  است.  خودشان 
تسهیل مهمان شدن دانشجویان است. حتی این 
تصمیم، مصوبه ستاد کرونای کشور را هم دارد.

دانشجویان  بومی گزینی  نمی توان  آیا  سپید: 
علوم پزشکی را در داخل استان هم انجام داد؟

خیر. نمی توان منطق بومی سازی را در رشته های 
قوانین  داد.  انجام  این شیوه  به  علوم پزشکی 
به  پزشکی  علوم  رشته های  برای  بومی گزینی 

نسبت دیگر رشته ها، کمی متفاوت است.

هستکه  امکان  این  می کنید  فکر  آیا  سپید: 
امسال پذیرش بدون کنکور دانشجو در برخی 

رشته های علوم پزشکی محقق شود؟
قرار بر این بود که سازمان سنجش بر اساس 
اطالعات موجود که در سامانه اش قرار دارد، 
فرمول هایی را برای جذب بدون کنکور دانشجو 
ارائه بدهد. اگر سازمان سنجش بتواند فرمولی 
برای جذب بدون کنکور دانشجو عرضه کند، 
کامال با آن همراه خواهیم شد. ما درخصوص 
رشته محل هایی که بیشترین صندلی و کمترین 
باید اعالم کنیم هر داوطلبی  رقابت را دارد، 
که دوست دارد می تواند در این رشته محل ها 
تحصیل کند. البته در این راستا، ضرب االجلی 
بهترین  در  کلی  طور  به  می دهیم.  قرار  نیز 
رشته های  پذیرش  ظرفیت  درصد   20 حالت 
و  کنکور  بدون  است  ممکن  پزشکی  علوم 
رقابت پر شود. در این راستا می توانیم بگوییم 
در  دانشجو  پذیرش  ظرفیت  درصد   20 که 
برخی  در  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
کنکور  بدون  دارند،  رقابت  کمتر  که  رشته ها 
قابلیت جذب دانشجو دارد. وزارت بهداشت 
هم نهایت همکاری برای پذیرش بدون کنکور 

در این رشته محل ها را خواهد داشت.

در حال حاضر نسخه آماده ای 
در شرایط کرونا وجود ندارد 

که بتواند جایگزین کنکور در 
رشته های پزشکی، دندانپزشکی 

و داروسازی شود. البته بسیار 
امیدوار و خوشبین هستم که در 

افق 10 سال آینده، کنکور در 
رشته های پزشکی و داروسازی 

از این رقابت فعلی خارج شوند. 
همین االن رشته داروسازی به 

اشباع نزدیک شده است
در بهترین حالت 20 درصد 

ظرفیت پذیرش رشته های علوم 
پزشکی ممکن است بدون کنکور 
و رقابت، پر شود. در این راستا 
می توانیم بگوییم که 20 درصد 

ظرفیت پذیرش دانشجو در 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در برخی رشته ها که کمتر رقابت 
دارند، بدون کنکور قابلیت جذب 

دانشجو دارد. وزارت بهداشت 
هم نهایت همکاری برای پذیرش 

بدون کنکور در این رشته محل ها 
را خواهد داشت

در رشته های پزشکی، 
دندانپزشکی و داروسازی به 

حدی رقابت سنگین وجود دارد 
که در شرایط فعلی، جایگزین 

کردن امتحانی دیگر بجای 
برگزاری کنکور تقریبا غیرممکن 

است. مثال وقتی 100 دانش 
آموز داشته باشید که معدل همه 
آنها دقیقا 19 و 80 صدم باشد، 
در این شرایط چطور می توانید با 

شرط معدل، مثال 30 تا 40 دانش 
آموز را برای تحصیل در رشته 

پزشکی انتخاب کنید
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گزارش سپید از واکنش ها به واکسن روسی کرونا

ابراهیمی  علی 
والدیمیر  آگوست(   21( مرداد   21 سه شنبه 
پوتین، ریئیس جمهوری روسیه رسما خبر از 
ثبت اولین واکسن کرونا در دنیا داد. پوتین 
این  نیز  او  دختران  از  یکی  اینکه  اعالم  با 
عارضه ای  تنها  و  کرده  دریافت  را  واکسن 
که داشت افزایش دمای بدن برای یک روز 
انستیتوی  ساخت  واکسن  »این  گفت:  بود، 
گامالیای مسکو است و برای استفاده عموم 
مردم  به  آن  تزریق  به زودی  و  بوده  ایمن 

روسیه شروع خواهد شد.«
که  کرونا  روسی  واکسن  تولید  خبر  اعالم 
به فضا  پرتاب  شده  ماهواره  یاد نخستین  به 
سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  دوران  در 
به  شد؛  نامیده  »اسپوتنیک-وی«   ،1۹۵۷
داشت  فراوانی  بازتاب های  انتشار  محض 
از  انتقاد اتی  بودن،  مسرت بخش  عین  در  و 

سوی دانشمندان به آن وارد شد.
مرحله  واکسن  این  متخصصان  اعتقاد  به 
آنها  و  نگذرانده  را  بالینی  کارآزمایی  نهایی 
شدن  برنده  برای  مسکو  که  هستند  نگران 
درباره  مالحظات  واکسن  تولید  مسابقه  در 
بی خطر بودن آن را نادیده گرفته باشد. محققان 
می گویند اقدام روسیه شتاب زده بوده و دو 
اثربخشی واکسن بسیار  ماه برای کارآزمایی 
کوتاه است، اما روسیه ابراز تردید ها درباره 
واکسن روسی کرونا و ناایمن خواندن آن را 

از رقابت می داند. ناشی  بی اساس و 

به گزارش سپید، محققان روسی که بر روی 
رقبای  می گویند  کرده اند  کار  پروژه  این 
بالینی  تست  مرحله  به  هنوز  آنها  خارجی 
نتایج  اولیه  مراحل  همان  در  و  نرسیده  هم 
خوبی نگرفته اند، اما سیاسی شدن این رقابت 
تردیدهای  شده  باعث  بین المللی  عرصه  در 

جدی به واکسن روسی کرونا وارد شود.

تردیدها و  انتقادات  آغاز 
گزارشی  در   NPR خبری  شبکه  مثال  برای 
گفت: »بسیاری از دانشمندان روسی بر این 
باورند که تزریق این واکسن به عموم مردم 
در شرایطی که سومین مرحله آزمایش بالینی 
آن انجام نشده، کار نادرستی است. آنها مدعی 
هستند که کمتر از 1۰۰ نفر تاکنون این واکسن 
را دریافت کرده اند و بر مبنای نتیجه دریافت 
شده از این تعداد محدود نمی توان در مورد 

کرد.« نتیجه گیری  واکسن  کارایی 
اصال  را  ادعا  این  روسی  مقامات  البته 
کشور  این  بهداشت  وزیر  و  نمی پذیرند 
در  باید  واکسن  این  که  است  کرده  اعالم 
تنها  مرحله  هر  و  شود  تزریق  مرحله  دو 
نسبی  افزایش  می کند،  ایجاد  که  عارضه ای 
دمای بدن برای تنها یک روز است. وی در 
این مورد به مسکو تایمز گفت: »در شرایطی 
که بسیاری از واکسن هایی که در دنیا مورد 
انسان  ماه  چند  برای  تنها  دارد  قرار  مطالعه 
واکسن  می کند،  ایمن  ویروس  برابر  در  را 

سال  دو  می تواند  روسیه  توسط  شده  تولید 
بدن را در برابر این ویروس ایمن کند و بعد 
از این بازه زمانی باید دوباره تزریق شود.« 
به گفته وی واکسن تولید شده توسط روسیه 
باید دوبار و در فاصله 21 روز تزریق شود 
و سپس بدن برای دو سال دربرابر ویروس 

شد. ایمن خواهد 
سازمان جهانی بهداشت هم از روسیه خواسته 
و  اول  مراحل  مورد  در  کامل  اطالعات  که 
سازمان  این  اختیار  در  واکسن  سوم  و  دوم 
شروع  آن  نهایی  تایید  پروسه  تا  دهد  قرار 
که  کردند  اعالم  سازمان  این  مقامات  شود. 
روسیه  بهداشت  وزارت  با  نزدیکی  ارتباط 
انجام  را  واکسن  اولیه  ارزیابی های  تا  دارند 
دهند و در صورت تایید نهایی به عنوان کاالیی 

شود.  عرضه  جهانی 
و  نتایج  تا  شده   متعهد  روسیه  آنها  گفته  به 
به اطالع  نزدیک  آینده  داده های الزم را در 
عموم برساند، اما زمان بندی مشخصی برای 

آن اعالم نکرده  است. 
این  با  دنیا  چرا  که  است  این  سوال  حال 

می کند؟ مخالفت  واکسن 

واکسن روسی؟ با  مخالفت غرب  دلیل 
با  غرب  مخالفت  دلیل  روسیه  رسانه های 
واکسن روسی را سیاسی و اقتصادی می دانند. 
واکسن  با  امریکا  مقابله  دلیل  می گویند  آنها 
دالر  میلیاردها  امریکا  که  است  این  کرونا 

در تولید واکسن سرمایه گذاری کرده و اگر 
برگ  کند،  عرضه  دنیا  به  را  واکسن  بتواند 
برنده ای برای ترامپ است و مزیت اقتصادی 

زیادی برای این کشور دارد.
توانسته  روسیه  که  همانطور  آنها  نگاه  از 
بازار عرضه  به  را  ابوال  واکسن  اولین  است 
کند، در تولید واکسن کرونا هم پیشگام بوده 
خانواده  یک  از  واکسن  دو  این  زیرا  است. 
بودند و تجربه تولید واکسن ابوال در موفقیت 
البته بر  این پروژه تاثیر زیادی داشته است. 
تقاضا  امریکایی  رسانه های  گزارش  اساس 
برای ارزیابی واکسن روسی توسط وزارت 
امریکا  در  آن  از  استفاده  و  امریکا  بهداشت 
امریکا  مقامات  اما  است،  یافته  افزایش  هم 
اعالم کرده اند که تمایلی به این کار ندارند و 

بود. خواهند  بعدی  واکسن های  منتظر 
نظر  انتشار  به  گزارشی  در  واشنگتن پست 
مردم امریکا در مورد این واکسن پرداخته و 
نوشت: »شمار زیادی از مردم امریکا، روسیه 
و  پزشکی  عرصه  در  قدرتمند  کشوری  را 
تنها  باورند  این  بر  تولید واکسن می دانند و 
موانع سیاسی و اقتصادی است که باعث شده 
است این واکسن در دنیا نادیده گرفته شود. 
اعتماد  قابل  واکسن  اگر  باورند  این  بر  آنها 
نباشد، هرگز واکسن برای کل مردم استفاده 
نمی شود زیرا دولت این کشور سالمت کل 

نمی اندازد.« به خطر  را  مردم 
ادامه در صفحه 14 
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 ادامه از صفحه 13 
در ادامه این گزارش آمده است: »برخی دیگر بر 
این باور هستند که این واکسن همان اطالعات 
مرکز  از  روسی  هکرهای  که  است  واکسنی 
تحقیقات واکسن  دانشگاه اکسفورد برداشته اند. 
برخی دیگر هم به این واکسن اعتماد ندارند 
زیرا بر این باورند که پروسه تایید و آزمایش 
هر واکسنی حداقل 12 ماه طول می کشد، ولی 
تایید واکسن روسیه ظرف کمتر از ۸ ماه نهایی 
شده است که نشان می دهد بخشی از آزمایش ها 
هم  واکسن  تایید  برای  و  شده  گرفته  نادیده 

ارزیابی های کاملی انجام نشده است.«
شبکه خبری CNN هم در گزارشی به واکنش 
مقامات بهداشتی آمریکا که در رقابت سرسختانه  
برای تولید این واکسن با سایر کشورها هستند، 
پیشین  کمیسر  پیتس،  »پیتر  و گفت:  پرداخت 
سازمان غذا و داروی آمریکا یکی از افرادی است 
که نسبت به کارایی واکسن روسیه ابراز تردید 
کرده و در این خصوص به فاکتورهایی چون نبود 
شفافیت و در دسترس نبودن اطالعات کافی برای 
اطمینان از ایمن بودن آن اشاره کرده است. آنتونی 
فائوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی در 
آمریکا هم در مورد واکسن کروناویروس که 
اثربخشی و ایمن بودن آن در روسیه مورد تایید 

قرار گرفته، تردید دارد.«
البته این شبکه خبری مدعی شد که مقامات 
روس پیشنهاد همکاری را به واشنگتن داده اند، 
ولی طرف آمریکایی از همکاری امتناع ورزیده 
وزیر  معاون  کوزنیتسوف،  آلکسی  اما  است، 
بهداشت روسیه در واکنش به این ادعا اعالم 
روسیه  فدراسیون  بهداشت  وزارت  که  کرد 
علیه  واکسن  تولید  زمینه  در  همکاری  برای 
مقامات  برای  پیشنهادی  کرونا،  ویروس 

است. نکرده  ارسال  آمریکایی 

محتاطانه  واکنش 
وزارت بهداشت آلمان هم واکنش محتاطانه ای 
به ثبت واکسن کرونای روسی نشان داده و یک 

سخنگوی این وزارتخانه اعالم کرد: »درباره 
اثربخشی، ایمنی و کیفیت واکسن روسی هیچ 
اطالعاتی در دست نیست.« وی افزود: »ثبت 
واکسن در اروپا مستلزم اثبات کیفیت دارویی و 
دانش کافی حاصل از آزمایش های بالینی برای 
استفاده  از  قبل  است.  آن  ایمنی  و  اثربخشی 
مثبت  مناسبات  باید  واکسن  یک  از  گسترده 

و خطرات مواد آن مشخص شود.«
به نوشته روزنامه دیلی میل، ینس اشپان، وزیر 
بهداشت آلمان هم در این باره اظهار داشت: 
»برای اعتماد به چنین واکسنی حتی در دوران 
مطالعات،  است  ضروری  بیماری  همه گیری 
آزمایشات و تست های مرتبط به درستی انجام 
را عمومی ساخت. مشکل  آن  بتوان  تا  گیرد 
این است که در حال حاضر ما اطالعات کافی 
مقامات  نداریم چراکه  واکسن  این  مورد  در 
روس در رابطه با این واکسن هنوز اطالعات 

نکرده اند.« ارائه  شفافی 
با  هم  آلمان   )PEI( اهرلیش«  »پایل  انستیتو 
از طرف  کرونا  واکسن  اولین  تایید  به  توجه 
این  تصویب  روند  در  تعجیل  درباره  روسیه 
واکسن هشدار داد. رئیس این انستیتو آلمانی 
که مسئولیت تایید واکسن در این کشور را بر 
عهده دارد، اعالم کرد: »از دیدگاه این موسسه 
در شرایط فعلی این بیماری واگیر الزم است 
همه آزمایش ها و مراقبت ها با همان میزان دقت 
ازجمله در تولید دیگر واکسن ها انجام شود.«
در داخل روسیه هم انتقاداتی جدی به تبلیغات 
گسترده رسانه ها از کارآمدی این واکسن مطرح 
شده است. ویتالیا زوروا، عضو آکادمی علوم 
کامسامولسکایا  رادیو  با  مصاحبه  در  روسیه 
تا  واکسن  »شروع ساخت یک  پراودا گفت: 
 4 به طور متوسط  انجام واکسناسیون عمومی 
تا ۵ سال طول می کشد. البته شاید بتوان این 
روند را کوتاه کرد، اما نه آنطور که طی 6 ماه 
به نتیجه برسد.« به اعتقاد او دور زدن و حذف 
برخی مراحل خطرناک است و به هیچ وجه با 
چند آزمایش اولیه نمی توان گفت که عملکرد 

مناسب واکسن روسی کرونا ثابت شده است.
عضو آکادمی علوم روسیه افزود: »در فاز نخست 
آزمایش بالینی واکسن کرونا در چین ۵۰۰ نفر 
شرکت کرده اند و آمریکایی ها می خواهند در 
فاز سوم روی 3۰ هزار نفر تست کنند. پس 
پزشک  چند  روی  آزمایش  با  تنها  نمی شود 
داوطلب، درباره موثر بودن این واکسن نظر 
قطعی داد.« نیکالی کریوچکوف، ایمنی شناس 
روس هم در این خصوص گفت: »یک واکسن 
موثر و ایمن کرونا در بهترین حالت در بهار 
سال 2۰21 می تواند عرضه شود و زودتر از 

نیست.« آن ممکن 

نظر ایران درباره واکسن روسی
به موازات انتشار این خبر گمانه زنی هایی از 
احتمال ورود واکسن روسی کرونای به ایران 
هم مطرح شده است و برخی مقامات وزارت 
داده اند.  نشان  واکنش  خبر  این  به  بهداشت 
بهداشت  ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
در واکنش به خبر واکسن روسی معتقد است 
که واکسن کرونای روسی فاز سوم کارآزمایی 
بالینی را رد کرده است. وی اظهار داشت: »به  
طور  کلی در دنیا  16۵ واکسن با عنوان واکسن 
کرونا در حال ساخت است و 2۷ واکسن هم 
به فاز انسانی رسیده اند. البته واکسن کرونایی 
کرده  اعالم  را  آن  ساخت  روسیه  کشور  که 
۸ واکسنی است که فاز سوم  از  است، یکی 

کارآزمایی بالینی را رد کرده است.«
به  ایران  بهداشت  »وزارت  افزود:  حریرچی 
دو صورت می تواند درباره این واکسن عمل 
بهداشت  جهانی  سازمان  طریق  از  یکی  کند 
تاییدیه های  این سازمان  به طوری که  است؛ 
الزم را برای این واکسن اعالم کند و دیگری 
از طریق همکاری های دوجانبه با این کشور.«
حریرچی گفت: »نکته مهم آن است که اکثر 
می شود  کار  و  شده  مطرح  که  واکسن هایی 
تاثیرشان در حد ۵۰ الی 6۰ و یا ۷۰ درصد 
است و مدت ایمنی طوالنی ندارند.« معاون 

کل وزارت بهداشت تاکید کرد: »همانطور که 
اعالم  هم  بهداشت  جهانی  سازمان  مقامات 
از  واکسن ،  چندین  کشف  علی رغم  کردند، 
تاثیرات  نظر  از  چه  آنها  تاثیرات  که  آنجایی 
نیست،  زیاد  ایمنی  زمان  مدت  چه  و  نهایی 
اجتماعی  فاصله گذاری  اصول  باید  همچنان 

و بهداشت فردی را رعایت کنیم.«

نداریم هنوز اطالعاتی 
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
هم درباره آخرین اطالعات از واکسن کرونای 
روسی، گفت: »در حال حاضر اطالعاتی در 
زمینه واکسن کرونای ساخت روسیه در دست 
اعالم  نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  و  نیست 
کرده که اطالعات کاملی در این زمینه ندارد 
و فعال نمی تواند این موضوع را ارزیابی کند.«
وی افزود: »اگر این واکسن یا هر واکسن دیگری 
در سطح جهان موثر باشد و به تایید سازمان 
را  برسد، می توانیم موضوع  بهداشت  جهانی 
ارزیابی کنیم.« الری تصریح کرد: »دانشمندان و 
محققان کشورمان نیز در حال تحقیق در زمینه 
واکسن کرونا هستند و امیدواریم تالش ها در 

باشد.« اثربخش  این زمینه 

کارایی این واکسن قابل پیش بینی نیست
علیرضا بیگلری، رئیس انیستیتو پاستور ایران 
روسیه  در  واکسن  ساخت  در خصوص  هم 
با  کنفرانس  ویدئو  جلسات  مرتبا  »ما  گفت: 
می دانیم  کامال  و  داشتیم  روسی  دانشمندان 
را  روش هایی  چه  و  چیست  آنها  کار  پایه 

می کنند.« پیگیری 
وی افزود: »در هر صورت کارایی این واکسن 
را خودشان هم  این  نیست و  پیش بینی  قابل 
اذعان دارند؛ بنابراین باید در جمعیتی حدود 
1۷ تا 1۸ میلیون نفر تست شود و چون واکسن 
بر اساس ژنتیک و شرایط بدن و محیطی روی 
افراد مختلف واکنش های متفاوتی دارد. پس 
باید  دوباره  شود  کشور  وارد  واکسنی  اگر 
روی گروه های خاصی که داریم تست شود، 
بسیار  تست ها  این  تولیدش  مثل  مسلما  ولی 

سریع خواهد بود.«
بیگلری تصریح کرد: »هنوز هم مطمئن نیستیم 
واکسنی ساخته شود که بتواند به صورت دائم 
است  نکته ای  این خودش  کند،  ایجاد  ایمنی 
که مورد سؤال است، با توجه به رفتاری که 
یا  واکسن  است  ممکن  می بینیم  ویروس  از 
زمانی  به  مروط  آنها  اثرات  یا  و  نداشته  اثر 
کوتاه باشد. غافلگیری دنیا در مورد ویروس 
آن هم  بستگی داشت و  به یک عامل  کرونا 
این بود که علم پزشکی در 1۰۰ سال گذشته 
همه گیری جهانی مثل این را تجربه نکرده و 
ویروس  این  مورد  در  ما  نادانسته های  اینکه 
جلوتر  چه  هر  است،  وسیع  بسیار  بسیار 
می شد  گفته  که  داروهایی  می بینیم  می رویم 
پروتکل ها  و  ندارد  چندانی  تأثیر  است  مؤثر 
عوض می شوند، برای همین مدت زمانی طول 
می کشد تا ما از نحوه تغییر و همین طور نحوه 
بیماری زایی آن کامل آگاهی پیدا کنیم.« رئیس 
 2 تا  »فعال  کرد:  تاکید  ایران  پاستور  انستیتو 
رعایت  پیشگیری  راه  مهم ترین  آینده  سال 
رعایت  خصوص  به  بهداشتی  پروتکل های 

فاصله گذاری و استفاده از ماسک است.«
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پیشگیری از ابتال به کرونا و تأخیر در توانبخشی معلوالن

 یاسر مختاری
شیوع ویروس کرونا در ایران  به شش  ماهگی 
خود رسیده است. همزمان با شیوع این ویروس 
قرار  حاشیه  در  دیگر  بیماری های  از  بسیاری 
آمادگی  دلیل عدم  به  نه  این موضوع  گرفتند، 
بیمارستان ها بلکه به دلیل ترس بیماران از ابتال 
به این ویروس در پی مراجعه به مراکز درمانی 
بود. موج روانی شدید ناشی از ترس ابتال به 
کرونا در مراکز درمان و عدم اطالع رسانی از 
جداسازی بیمارستان ها برای بیماران مبتال به کرونا 
و دیگر بیماران منجر به این شد که بسیاری از 
بیماران دچار آسیب های جدی شوند. به گفته 
ابولفضل آفریده مدیرکل درمان مستقیم سازمان 
قطع عضو  ترس موجب  این  اجتماعی  تأمین 

بسیاری از بیماران مبتال به دیابت شد.
قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز 
در اردیبهشت ماه سال جاری، با بیان اینکه توقف 
روند درمان بیماران غیرکرونایی در بیمارستان ها، 
پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت، گفت: 
»راه اندازی فوری درمانگاه ها و کلینیک های ویژه 
برای درمان بیماران روماتیسمی، دیابتی، سرطانی 
و… نیازی جدی و کمک به بیمارانی است که به 
دلیل بحران کرونا درمان آنها متوقف شده بود.«

تأخیر در غربالگری های پیشگیرانه معلولیت
اما تنها افراد مبتال به بیماری های مزمن نبودند که 
از این وضعیت متضرر شدند. در همان ماه های 
آغاز شیوع کرونا بسیاری از مراکز توانبخشی، 
بینایی سنجی و شنوایی سنجی و مراکز پیشگیری 
به  بهداشتی  پروتکل های  دلیل  به  معلولیت  از 
صورت موقت تعطیل شدند. اگرچه در ماه های 
اخیر برخی از آنها بازگشایی شدند. اما به گفته 
مینو رفیعی، مدیرکل پیشگیری از معلولیت های 
سازمان بهزیستی، »در حال حاضر اولویت مردم 
پیشگیری از کروناست و به اقدامات مربوط به 

پیشگیری از سایر بیماری ها توجه کمتری دارند.«
به گزارش سپید، رفیعی ضمن هشدار در مورد 
بی توجهی مردم به انجام غربالگری های پزشکی، 
اظهار کرد: »بسیاری از متخصصان دنیا هشدار 
داده اند که ممکن است در آینده ای نزدیک با 
سرطان هایی با درجه باال مواجه شویم که دلیل 
آن عدم مراجعه مردم برای غربالگری و انجام 

آزمایش های پیشگیرانه است.
رفیعی با اشاره به نگرانی مردم مبنی بر اینکه با 
مراجعه به مراکز غربالگری در معرض ابتال به کرونا 
قرار  می گیرند، گفت: »در مسئله غربالگری تنبلی 
چشم با کاهش مراجعات مردم مواجه هستیم، ولی 
مردم باید بدانند که تمام پروتکل های بهداشتی و 
مراقبتی در تمام مراکز غربالگری چشم رعایت 
می شود و در صورتی که مرکزی این پروتکل ها 
را رعایت نکند با آن برخورد می شود. در مراکز 
غربالگری تنبلی چشم تالش شده که تماس ها 
به حداقل برسد، حتی مسئول غربالگری حجاب 
چشمی بر روی چشم بچه  ها نمی گذارد و فقط 
از فاصله یک متری و از طریق دستگاه)بدون 

تماس با کودک( چشم آنها معاینه می شود.«
سازمان  معلولیت های  از  پیشگیری  مدیرکل 
نیز  شنوایی  غربالگری  در خصوص  بهزیستی 
گفت: »این غربالگری در بیمارستان ها و پس 
که  می گیرد  صورت  کودکان  آمدن  دنیا  به  از 
در  البته  دارد.  خاصی  پروتکل های  آن  انجام 
بیمارستان هایی که محل پذیرش بیماران کرونایی 

هستند غربالگری شنوایی انجام نمی شود.«
وی به مردم اطمینان داد که در مراکز غربالگری 
کاماًل  بهداشتی  پروتکل های  شنوایی  و  بینایی 
این  که  خواست  آنها  از  و  می شود  رعایت 
چراکه  دهند،  انجام  حتمًا  را  غربالگری ها 
مشخص نیست کرونا تا چه زمانی ادامه یابد 
و افزود: »بزرگساالن باید غربالگری های مورد 
نیاز خود را انجام دهند تا در آینده ای نزدیک با 

بیماری های وخیم تری که قابل پیشگیری  هستند 
مواجه نشوند.«

رفیعی در خصوص غربالگری ژنتیک اظهار کرد: 
»مطب ها مراکز مراجعه برای غربالگری ژنتیک 
هستند و پروتکل های خاص خود را دارند و 
در آنها با تجمع مردم مواجه نیستیم و افراد به 
صورت شخصی به مراکز مراجعه می کنند و در 
صورتی که از ماسک و دستکش استفاده کنند، 

خطر برای آنها کاهش می  یابد.«

اختالل در زندگی معلوالن
افراد دارای معلولیت ممکن است در زمان شیوع 
ویروس کرونا به دلیل قطع خدماتی که به آن 
تحت  نامناسبی  طور  به  بودند،  کرده  اطمینان 
فشار قرار بگیرند  و با خطر افزایش معلولیت 
این  شوند.  مواجه  آن  از  ناشی  بیماری های  و 
است  ممکن  که  نیستند  ایران  در  تنها  مسائل 
آمریکایی  مجله  بگذارند،  جای  بر  خسارت 
فوربز در گزارشی در رابطه با خطرات کرونا 
برای معلوالن نوشت: »برخی از معلوالن برای 
حفظ استقالل و زندگی در خانه های خود و 
نه در آسایشگاه ها و مراکز مراقبتی به دیگران 
و کمک های منظم وابسته اند. شیوع بیماری های 
کند.  را مختل  این خدمات  واگیردار می تواند 
دستیاران و مراقبان معلوالن ممکن است خود 
یا به دلیل شیوع کرونا مجبور به  بیمار شوند 
خانه نشینی و حفظ قرنطینه شوند. این موضوع 
را مختل  معلوالن  نیاز  مورد  دریافت خدمات 
می کند. در هنگام شیوع بیماری های واگیردار، 
برای  مراقبتی  مانند مراکز  مراقبت های جمعی 
معلوالن و دیگر گروه های پرخطر ایمن نیست، 
چرا که این نوع از مراقبت ها بر خالف توصیه ها 
مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حفظ 
قرنطینه است. نکته مهمی که باید بخاطر سپرد 
این است که خطرات بیماری کرونا برای افراد 

معلول فقط در یک جهت یا یک شکل وجود 
ندارد. در واقع خطرات ممکن است ناشی از 
خود این بیماری نباشد، بلکه در اثر اختالل در 
آن ها  نیاز  مورد  مختلف  روال های  و  خدمات 

ایجاد شود.«
به  عمل  پی  در  بهزیستی  سازمان  قبل  چندی 
کرونا  با  مقابله  بهداشتی  دستورالعمل های 
نگه داری  مراکز  در  جدید  افراد  پذیرش  از 
شبانه روزی ممانعت به عمل آورد، بسیاری از 
این افراد معلوالنی بودند که خانواده ها توانایی 
نگه داری از آنها را نداشتند. از سوی دیگر بسیاری 
کار درمانی  توانبخشی و  مراکز غیر دولتی  از 
معلوالن نیز تعطیل شده و خدمات به این افراد 

دچار وقفه شد.
علمی  انجمن  رئیس  نایب  اسدی  محمدرضا 
کاردرمانی ایران در این رابطه به سپید گفت: »با 
توجه به سختی نگهداری و مراقبت از افراد دارای 
معلولیت شدید به ویژه در شرایط اپیدمی کرونا 
و تعطیلی مراکز، تاب آوری خانواده ها نیز بعد از 
یکی دو هفته تمام شده و این شرایط برای شان 
خانواده ها  ذهنی  عادی سازی  می شود.  عادی 
دارای  افراد  برای  بیشتر  ایجاد خطرات  باعث 
معلولیت می شود. با توجه به اینکه گفته شده پیک 
جدیدی از ابتال به ویروس کرونا در راه است 
پیش بینی می کنیم که این ویروس خانواده های 
دارای معلول را بیشتر تهدید کند و این زنگ 
خطری است که باید بیشتر مراقب این افراد و 

خانواده ها یشان باشیم.«
وی افزود: » عدم دسترسی معلوالن به خدمات 
عملکرد  کاهش  موجب  می تواند  توانبخشی 
مطلوب در کارکرد و فعالیت هایی در این عزیزان 
شده  طراحی  قبال  آن  درمانی  برنامه  که  شود 
بود و این خود تاثیر منفی شگرفی در دستیابی 

به استقالل نسبی این گروه خواهد گذاشت.«
ادامه در صفحه 16 

کاهش حضور مردم در غربالگری های پیشگیرانه معلولیت
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 ادامه از صفحه 15 
اسدی یادآور شد: »این گروه به خدمات توانبخشی 
وابسته هستند در واقع خاص بودن این گروه 
نشان از این دارد که آنها خدماتی را الزم دارند 
و اگر به موقع و به صورت مستمر آن را دریافت 
نکنند هم شدت معلولیت آنها افزایش پیدا می کند 
و هم اینکه هزینه های ادامه زندگی برای آنها و 
خانواده هایشان بیشتر می شود، به هر علتی این 
گروه خاص از این خدمات الزم و ضروری فاصله 
بگیرند هزینه های جانی و مالی نیز بیشتر می شود.«

معلوالن چه می گویند؟
در یک نظر سنجی که اردیبهشت ماه سال جاری 
دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت اینترنتی 
از هزار و 304 فرد معلول انجام داد، تنها 3.23 
افراد اعالم کرده  بودند تعطیلی موقت  درصد 
مراکز توان بخشی روی وضعیت جسمی و ذهنی 
 1.36 دیگر  سوی  از  است.  نداشته  اثر  آن ها 
از  توان بخشی  برنامه های  پاسخگویان  درصد 
به میزان کم و  از راه دور  طریق آموزش های 
خیلی کم قابل اجرا دانسته  بودند. همچنین 3.78 
درصد افراد معلول پاسخگو، توانایی دولت برای 
رسیدگی به نیازهای افراد دارای معلولیت در 
بحران کرونا را به میزان کم و خیلی کم ارزیابی 
کرده بودند. 6.88 درصد از افراد نیز  موفقیت 
سازمان بهزیستی را در ایفای وظایف خود نسبت 
به افراد دارای معلولیت در بحران کرونا به میزان 

کم و خیلی کم ارزیابی کردند.

دستورالعمل های بهداشتی مراکز 
توانبخشی و غربالگری

در پی این تهدیدات سازمان بهزیستی با همکاری 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در اواسط 
اردیبهشت ماه پروتکل هایی را برای بازگشایی 
تدوین کرد و شروطی را برای بازگشایی مراکز 
با  رابطه  در  اسدی  پیش گذاشت.  درمانی  کار 
فعالیت مراکز توانبخشی در زمان کرونا ، گفت: 
»مؤسسات، دفاتر و مراکز توانبخشی که ابتدای 
مراجعین  نگرانی  سبب  به  کرونا  بحران  آغاز 

برای حضور در این مراکز، قبل از ابالغ رسمی 
سازمان نظام پزشکی کشور به گونه ای از پذیرش 
مراجعان  سالمت  تا  کردند   امتناع  حضوری 
که آسیب پذیرترین اقشار جامعه و افراد دارای 

معلولیت هستند تهدید نشود.«
فعالیت های  و  اقدامات  »ماهیت  افزود:  وی 
توانبخشی به گونه ای است که فرصت پیگیری 
مداخالت بر طبق برنامه های درمانی از طرق 
مختلف با بکارگیری شیوه ها و فن آوری های 
نوین از جمله توانبخشی مجازی برای همکاران 
این عرصه و بهره مندان آن فراهم شده و این 
به  را  خدمت  جذاب  شرایط  نوظهور،  بحران 
و  پررنگ تر  عرصه  این  فعالین  برای  گونه ای 
برای ذی نغعان و بهره مندان آن دسترس پذیرتر 

کرده است.«
خطر  مورد  در  »نگرانی ها  کرد:  بیان  اسدی   
زمینه  در  کرونا  ویروس  به  مراجعان  ابتالی 
فیزیوتراپی،  دفاتر  و  مؤسسات  بازگشایی 
شناسی،  شنوایی  گفتاردرمانی،  کاردرمانی، 

و  فنی  ارتوپدی  کلینیک های  و  سنجی  بینایی 
مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی هم موجب 
اندیشیده شود  زمینه  این  در  تمهیداتی  تا  شد 
که منجر به تدوین پروتکل های عمومی توسط 
سازمان نظام پزشکی و سازمان بهزیستی کشور 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
انجمن های  توسط  اختصاصی  پروتکل های  و 

تخصصی توانبخشی شد.«
نوبت دهی به مراجعین با فاصله زمانی بیشتر و 
کوتاه کردن مدت زمان انتظار برای افراد جهت 
راهنمایی الزم و  انتظار،  رفع تجمع در سالن 
در صورت  درمانی  بهداشتی  مراکز  به  ارجاع 
یا  مشاهده عالئم کرونا ویروس در مراجعین 
پرسنل مرکز، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
)فیزیکی( در موارد اجتناب پذیر بین درمانگر 
و مراجع، تاکید بر شست وشوی دست تمامی 
مراجعین قبل از ورود به مرکز، هنگام ورود و 
فعالیت های  از  اجتناب  آن،  از  از خروج  پس 
درمانی و آموزشی گروهی، ضدعفونی قطعات 

و ابزارهای مورد استفاده به صورت روزانه و 
بعد از هر بار استفاده از آن از جمله مواردی 

است که مراکز باید رعایت کنند.
ضد عفونی تمامی وسایل مصرفی، تهویه مناسب 
فضای درمانی، نصب اسپری ضدعفونی کننده 
دست، همراه داشتن حتی االمکان یک همراه، 
نظافت و ضدعفونی کردن سطوح و وسایل در 
هر شیفت، استفاده از لیوان های یکبار مصرف 

از دیگر مفاد این برنامه است.
عالوه بر تاکید پروتکل های وزارت بهداشت، 
مواردی همچون حضور حداکثر دو سوم کارکنان 
مرکز در محل مرکز و یک سوم به صورت دورکاری 
و پیگیری اجرای برنامه توانبخشی از راه دور خدمت 
گیرندگان در مراکز توانبخشی، برنامه ریزی نوبت 
دهی و مراجعه روزانه توان خواهان یا خانواده ها 
به مراکز و ارائه خدمات ارزیابی، توانبخشی و 
یا مشاوره موکدأ به صورت انفرادی با احتراز از 
هرگونه تجمع و یا تشکیل کالس، با پیش بینی 
امکان پیگیری اثربخشی این خدمات از طریق 
از راه دور، در مراکز  اجرای برنامه توانبخشی 
حرفه آموزی، کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز 
پشتیبانی شغلی، برنامه ریزی نوبت دهی و مراجعه 
حداکثر 01 درصد از توان خواهان یا خانواده ها 
روزانه به مراکز با توجه به فضای فیزیکی قابل 
بهره برداری و پیگیری انجام تکالیف در منزل 
توسط مربیان در فضای مجازی است. از جمله 
دیگر نکاتی است در این دستورالعمل ها مورد 

نظر قرار گرفته است.
به گفته  این دستورالعمل ها همچنان  علی رغم 
بسیاری از مسئوالن، افراد پیشگیری از ابتال به 
و  درمانی  اقدامات  اولویت سایر  در  را  کرونا 
توانبخشی قرار داده اند که ای موضوع را می توان 
به عنوان تهدید دوگانه کرونا نام برد که بدون 
شک در آینده می تواند خطرات بیشتری علیه 
سالمت افراد، سیستم های حمایتی، بهداشتی و 
درمانی تحمیل کند. بنابراین الزم است که اطمینان 
و  معلوالن  جمله  از  گوناگون  افراد  به  روانی 
خانواده های آنها داده شود که تمامی پروتکل های 
بهداشتی پیشگیری از کرونا در این مراکز جهت 
پیشگیری از ابتالی به ویروس رعایت شده و 
خطر کرونا افراد توان خواه را  در ادامه روند 

کار درمانی تهدید نمی کند.

شماره 161723 25 مرداد 1399
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