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رییس جمهور:

مردم باید به پزشکان و پروتکل های بهداشتی اعتماد کنند
به پزشکان و  باید  رییس جمهور گفت: »مردم 
پروتکل های بهداشتی اعتماد کنند و میان همه قوا 
و نخبگان کشور یک وحدت نظر به دست آید و 

همه یک حرف را به مردم بزنیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه مردم در موج 
اول بیماری که در اسفند و فروردین بود متوجه 
شدند که این بیماری جدی است، اظهار کرد: »اما 
برخی فکر کردند درست است که این بیماری 
جدی است ولی اگر یکی دو هفته مراعات کنند 
همه چیز تمام می شود اما در موج دوم بیماری 
مردم متوجه شدند که این بیماری به یکی دو هفته 
محدود نیست و با سه هفته سفر نرفتن و مراسم 

نگرفتن از بیماری عبور نمی کنیم.«
وی افزود: »اصال ممکن است ما برای این بیماری 
به واکسن هم برسیم اما در سال بعد مجددا به شکل 
دیگری این بیماری ظهور کند. پس باید برای این 
بیماری برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم. یعنی برای 
همه ابعاد زندگی در برابر این بیماری برنامه ریزی کنیم. 
از کسب و کار و مراودات خانوادگی گرفته تا سیستم 
آموزشی را به شکل جدیدی برایش برنامه ریزی 
کنیم.« رییس جمهور گفت: »مردم باید برای این 
کار به صحنه بیایند و به پزشکان و پروتکل های 
بهداشتی اعتماد کنند و میان همه قوا و نخبگان 
کشور یک وحدت نظر به دست آید و همه یک 
حرف را به مردم بزنیم. باید متحدانه و همدالنه با 

مردم سخن بگوییم.«

روحانی ادامه داد: »در این شرایط زیرساخت های 
مربوط به درمان را باید توسعه دهیم و تا پایان سال 
1۰ هزار تخت بیمارستانی و 2 هزار تخت آی سی یو 
آماده می شود و تحویل ناوگان پزشکی خواهد شد.«
وی یادآور شد: »در آموزش ها و سایر فعالیت ها 
هم باید به صورت دیجیتال پیش رویم و در همین 
زمینه بودجه ای را برای این بخش در نظر گرفتیم. 
باید تجهیزات  هم چنین شرکت های دانش بنیان 
پزشکی را بسازند، هم کیت های تشخیص را تهیه 
کنند و هم به دنبال واکسن بروند و ما در حال 

تقویت آنها هم هستیم.«
رییس جمهور گفت: »همان طور که خودمان دنبال 

واکسن ویروس هستیم باید با بقیه کشورها هم در 
این زمینه همکاری کنیم و اگر مطمئن شدیم کشور 
و موسسه ای در دنیا موفق به تولید این واکسن 
شده است ما باید برای خرید آن هم برنامه داشته 
باشیم. ممکن است تهیه واکسن ما سه ماهی عقب 
باشد و آنان جلوتر رفته باشند پس باید با آنان هم 

ارتباط داشته باشیم.«
روحانی تاکید کرد: »با ابتکارات جدید باید از اقشار 
ضعیف هم حمایت کنیم. همچنین ما باید بتوانیم 
امکانات مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهیم 
و کسب و کار آنان را هم فراهم کنیم، وگرنه تعطیل 
کردن که کاری ندارد و می شود به راحتی دگمه ای 

را فشار داد و کار را تعطیل کرد اما نمی توان تا 
همیشه این کار را ادامه داد و نیز هنر این است که 

هم سالمت و هم معیشت مردم را حفظ کنیم.«
وی یادآور شد: »برای بخش اصناف، کارمندان و 
واحدهای تولیدی و آنجاهایی که اجتماعات سربسته 
برای فعالیت های مختلف دینی وجود دارد و نیز 
مخصوصا برای ماه محرم و کنکور باید حتما کاری 
کنیم که پروتکل ها به طور کامل رعایت شود. ما 
نمی توانیم کاری کنیم که ابهام کامل ایجاد شود و 
یک روز بگوییم کنکور است و فردا بگوییم نیست.«
رییس جمهور تصریح کرد: »تا بحث کنکور می شود 
می گویند تعطیل کنید. پس چطور ما در خیابان  
می رویم؟ چطور در خیلی از محیط های سربسته 
حضور داریم؟ چطور سوار اتوبوس و مترو می شویم؟ 
حاال کنکور را می گوییم نه؟ کنکور هم مثل همین 
موارد است و باید همه امکانات کشور ما باید بسیج 
باشند و همه مراقبت کنیم که به بهترین شکل کنکور 

انجام شود و جان کسی در خطر قرار نگیرد.«
روحانی ادامه داد: »برای ماه محرم هم باید برنامه ریزی 
مهمی داشته باشیم. عاشورا و مراسمش باید زنده 
باشد اما همه دستورالعمل های بهداشتی هم باید 
رعایت شود و آنچه که علما و سازمان های تبلیغی 
هم پذیرفتند و در تدوین آن همکاری کردند باید برای 
رعایت آن جلو بیایند. همچنین آنچه که صداوسیما 
در ماه رمضان انجام داد برای محرم هم انجام شود و 
معنویت حاصل از مراسم عزاداری را در تلویزیون 

هم ببینیم.«ایسنا 

یادداشت

سخنگوی وزارت بهداشت موارد ابتال و فوتی ناشی از کووید - 19 
در کشور طی 24 ساعت گذشته را اعالم کرد. 

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از جمعه تا شنبه 2۵ مرداد 
1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 24۵ بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 943 نفر از آنها 
بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به 341 هزار و 7۰ نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول 24 
ساعت گذشته، 161 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 19 هزار و 492 نفر رسید.« وی 
افزود: »خوشبختانه تا کنون 29۵ هزار و 63۰ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.« به گفته وی، 3911 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. الری ادامه داد: »تا کنون دو میلیون و ۸36 هزار 

و 2۵2 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی افزود: »استان های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، 
اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان 

شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری گفت: »همچنین استان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، 
زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری 

و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در توضیح وضعیت استان 

هرمزگان گفت: »در این استان خیز ضعیف بیماری را در اسفند ماه 
و خیز متوسط را در فروردین ماه سال جاری داشتیم و متاسفانه از 
نیمه دوم اردیبهشت شاهد خیز شدید در ابتال و بستری ناشی از 
کرونا در اغلب شهرستان های این استان هستیم؛ به طوری که در 
روزهای پایانی خردادماه تعداد موارد ابتال و بستری در این استان به 

بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید.«
وی ادامه داد: »با همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تالش کادر بهداشت و درمان و حمایت ستاد استانی، از هفته اول 
تیرماه نمودار ابتال و بستری در این استان روند نزولی به خود گرفته، 
اما علی رغم این روند کاهشی، در برخی شهرستان های استان وضعیت 
شیوع بیماری همچنان حساس و شکننده است؛ به طوری که در هفته 
گذشته دو شهرستان به شهرستان های در وضعیت قرمز آن اضافه 

شد و به این ترتیب در حال حاضر پنج شهرستان کیش، پارسیان، 
جاسک، قشم و میناب در وضعیت قرمز بیماری هستند و بندرلنگه 
نیز در وضعیت هشدار قرار دارد.« وی همچنین گفت: »تنها نقطه سبز 
کشور و بدون بیماری کرونا در جزیره ابوموسی بود که متاسفانه در 
هفته گذشته به نقطه زرد یعنی با خطر متوسط بیماری تبدیل شد.«

الری ادامه داد: »میانگین استفاده از ماسک در استان هرمزگان بیش از 
۸7  درصد است و بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
بیمارستان ها و داروخانه ها و کمترین میزان آن در پایانه های مسافری 
درون شهری و آرامستان ها است. درخواست داریم تا هموطنان در این 
استان استفاده جدی تر از ماسک را داشته باشند تا به این ترتیب تداوم 
روند کاهشی در موارد ابتال و بستری و نهایتا خروج شهرستان های 

این استان از وضعیت قرمز و هشدار را شاهد باشیم.«
وی همچنین از هموطنان خواست تا از هر گونه سفر غیرضروری به 

ویژه به شهرستان های قرمز این استان خودداری کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن خداقوت به کادر بهداشت و 
درمان و جهادگران عرصه سالمت که متحمل زحمات و سختی های 
فراوانی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند، گفت: »مطمئنًا 
رشادت های این عزیزان در تاریخ مرز و بوم کشور ماندگار خواهد 
بود و امیدواریم با رعایت اصول سه گانه فاصله گذاری اجتماعی، 
شست وشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک شاهد شکست 

زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2245بیمار جدید کووید19
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خطراتمفهومايمنی»گلهای«
  بابک خطی، طبیب کودکان 

ایمنی گله ای که می توان در ترجمه آن از اصطالح 
مودبانه تر ایمنی جمعی نیز استفاده کرد، در واقع 
نوعی محافظت غیرمستقیم در برابر بیماری های 
عفونی است و زمانی اتفاق می افتد که درصد زیادی 
از جمعیت از طریق ابتال به عفونت خاصی، مصون 
شوند و از این طریق می توان از افرادی که مصون 

نیستند نیز در مقابل بیماری حفاظت کرد.
با توجه به ناپایا بودن یا ناپدید شدن سریع ایمنی 
ناشی از بیماری کووید 19 در مبتالیان نجات یافته 
و نیز ابتالء مجدد آنان به بیماری ، اطالق این نوع 

ایمنی به آن کال مردود است.
اما خطر اینجاست که بسیاری از افراد جامعه خصوصا 

افراد بهبودیافته از بیماری  از مردود بودن ایمنی 
جمعی در مورد کرونا بی خبر بوده هنوز تحت تاثیر 
فرضیه های اولیه مطرح شده در مورد آن هستند.

این می تواند باعث شود که احتماال  افراد زیادی 
از جامعه پیشگیری را مثل قبل جدی نگیرند و 
بهبودیافتگان نیز خود را مصون فرض کرده و 
بدون رعایت نکات پیشگیری در جامعه با افراد 
حشر و نشر پیدا کنند  و این اعتماد کاذب  می تواند 
عواقب جبران ناپذیر و گاهی مرگبار ي برای افراد 

جامعه به همراه بیاورد.
مشکل اصلی این است که متاسفانه عقیده نادرست 

ایمنی جمعی کرونا هنوز در جامعه شایع است.
راه حل، آگاه کردن بیشتر و بیشتر جامعه است. 

پس بر تمام ستادهای کنترل کرونا در کشور اعم 
از اصلی و اقماری واجب است با کمک رسانه ها 
که خوشبختانه به خوبی در خدمت آنها قرار دارند 
و همه افراد آگاه در کادر درمان، اشتباه بودن این نوع 
ایمنی را که بر اساس شواهد اثبات شده، به اطالع 
جامعه برسانند و در مدیریت کرونا از قوز باالی 
قوز انتشار نظریه ایمنی جمعی بر سایر مشکالت 
قویا و مکررا جلوگیری کرده و بر نکات ساده اما 
مهم شست وشوی دست ها، پوشیدن ماسک و حفظ 
فاصله اجتماعی تاکید روزافزون نمایند؛ چرا که عدم 
آگاهی از مسایلی مثل موضوع این یادداشت و عدم 
توجه به  موارد پیشگیری می تواند نتایج غیرقابل 

جبران و مرگبار داشته باشد.

یادداشت  وارده

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از آغاز توزیع 
داروی اکتمرا و رمدسیویر ایرانی برای درمان کرونا در بیمارستان ها 
خبر داد. به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان از آغاز توزیع داروی رمدسیویر و اکتمرای ایرانی 
در بیمارستان ها خبر داد و گفت: »رمدسیویر ایرانی از اول مرداد ماه 
تولید و تست های پایداری آغاز شد و از این هفته توزیع انبوه داروی 
رمدسیویر در بیمارستان های کشور صورت می گیرد و این دارو در 

چند روز در سراسر کشور توزیع می شود.«
وی ادامه داد: »ظرفیت تولید رمدسیویر هفته ای 3۰ هزار عدد است 
و اگر سه شرکت تولیدکننده دیگر هم پای کار بیایند ظرفیت تولید 
به 7۰ هزار عدد خواهد رسید و نیاز داخل کشور به طور کامل تامین 
خواهد شد همچنین با تولید ماده اولیه و افزایش تولیدکنندگان امکان 
صادرات هم وجود دارد البته باید توجه داشت که ما نمی توانیم نیاز 
کاذب را پاسخگو باشیم و ممکن است برای اندیکاسیون های غیر 
کرونا یا برای بیمارانی که در مرحله حاد بیماری نیستند دارو تجویز 

شود که این موارد را نمی توانیم در حال حاضر پاسخ دهیم.«
محمدی بیان کرد: »رمدسیویر به دلیل بازار سیاهی که راه افتاده و 
قیمت آن به ۵۰ میلیون رسیده بود و با توجه به تایید مراجع بین المللی 
وارد فهرست رسمی دارویی ایران شد اما هنوز این دارو وارد پروتکل 
دارویی درمان کرونا نشده است و ورود داروی رمدسیویر به پروتکل 
درمانی کرونا منوط به تکمیل شدن فاز مطالعاتی داروست، اکنون یک 
تیم سه نفره باید مجوز مصرف رمدسیویر را برای بیماران کرونایی 

تایید کنند تا دارو برای بیمار تجویز و تزریق شود.«

محمدی گفت: »اکنون این دارو برای بیماران در وضعیت حاد بیماری 
کرونا که در  بخش های ویژه بستری هستند، تجویز می شود و در 
صورتی که اثربخشی آن در بیماران بستری در  بخش های عادی هم 
به تایید پزشکان برسد، دارو برای بیماران بستری در  بخش های عادی 
هم تجویز خواهد شد.« مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو با اشاره به قیمت داروی رمدسیویر برای درمان بیماران 
مبتال به کرونا بیان کرد: »قیمت داروی رمدسیویر وارداتی بین یک 
میلیون و  1۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان و قیمت 

رمدسیویر ایرانی 6۰۰ هزار تومان است.« 
وی ادامه داد: »رمدسیویر در ابتدای ورود به بازار ایران از نمونه های 
اهدایی بود که این نمونه های اهدایی رایگان در بیمارستان ها توزیع 
شدو با توجه به توانمندی باالی صنعت داروسازی ایران تولیدکنندگان 
داخلی به سرعت دارو را تولید و وارد بازار کردند همچنین شرکت های 
دانش بنیان ماده اولیه رمدسیویر را هم به زودی در داخل کشور تولید 
خواهند کرد و ما تولید محصول نهایی و ماده اولیه را با توجه به نیاز 
کشور تنظیم می کنیم و با افزایش ظرفیت تولید امکان صادرات هم 
وجود دارد.« مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو بیان کرد: »داروهای کرونا باید به وسیله پزشک متخصص 
عفونی یا ریه در بیمارستان های سانتر کرونا تجویز شود و این داروها 
در داروخانه های سطح شهر عرضه نمی شود و دارو در داروخانه های 
بیمارستانی سانتر کرونا عرضه می شود و در حال حاضر با توجه 
به تعداد بیماران مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 

دارو در اختیار مراکز درمانی قرار می گیرد.«

محمدی درباره تولید داروی اکتمرا یا توسیلیزومب که نمونه ژنریک 
آن است، گفت: »این دارو در داخل کشور تولید می شود و از این هفته 
این دارو برای درمان بیماران کرونایی در داروخانه های بیمارستانی 
توزیع خواهد شد، فاز مطالعاتی این دارو کمی زمان برد و اکنون 
تولیدکننده داخلی دارو را در 2 شکل وریدی و زیر جلدی تولید 

کرده است و میزان تولید کفاف نیاز کشور را می دهد.«
وی ادامه داد: »هنوز داروی توسیلیزومب یا همان نمونه ایرانی اکتمرا 
قیمت گذاری نشده است اما به طور قطع قیمت نمونه داخلی آن بسیار 
کمتر از دارو با برند اکتمرا خواهد بود چرا که تکنولوژی تولید به طور 
کامل داخلی است، نمونه های خارجی که ما تهیه کردیم اهدایی بودند 
و برای مصارف تحقیقاتی داروی اکتمرا به صورت رایگان توزیع 
شد و برآوردها این است که قیمت نمونه داخلی آن کمتر از یک 
میلیون خواهد بود.« محمدی بیان کرد: »در حال حاضر چون نیاز به 
توسیلیزومب کمتر از  رمدسیویر است یک شرکت دارو را به میزان 
نیاز تولید می کند و اگر نیاز کشور افزایش پیدا کند، تولیدکننده این 

توانمندی را دارد که دارو را به میزان مورد نیاز تولید کند.«
وی ادامه داد: »اکنون دارویی که در درمان کرونا بیشتر تجویز می شود 
قرص فاویپیراویر است که یک شرکت داروسازی نمونه ایرانی 
قرص را به قیمت  19 هزار و ۵۰۰ تومان تولید و عرضه می کند.«

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو یادآوری 
کرد: »در گذشته داروهای هیدروکسی کلروکین، کلروکین و ریباورین 
در پروتکل درمانی کرونا بودند که اکنون از پروتکل خارج شده اند و 

در حد اندیکاسیون هایی که پزشک تشخیص بدهد تجویز می شود.«

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

آغاز توزیع داروی رمدسیویر و اکتمرای ایرانی در بیمارستان ها 

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه ریزی این 
وزارتخانه برای تهیه 1۰ میلیون واکسن آنفلوآنزا در شهریور ماه خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت و گو با ایرنا درباره 
تمهیدات وزارت بهداشت برای احتمال همزمانی آنفلوانزا و کرونا 
در فصل پاییز بیان کرد: »برای حدود 1۰ میلیون واکسن آنفلوآنزا در 
شهریور ماه برنامه ریزی شده و در حال حاضر حدود یک میلیون 
واکسن آنفلوآنزا در گمرک داریم و هفته آتی اولین قسمت توزیع 
می شود.« وی افزود: »قیمت آن هنوز قطعی نیست، اما بر اساس دالر 
42۰۰ تومانی خواهد بود. معموال این واکسن از اواخر شهریور یا 

اوایل مهر ماه تزریق می شود.« معاون وزیر بهداشت گفت: »برای 
واردات از یک منبع دیگر خارجی هم اعالم آمادگی شده است. 
حدود 2 میلیون واکسن برای گروه های پرخطر در اختیار معاونت 
بهداشت قرار خواهد گرفت.« وی اظهار کرد: »از طرفی امسال به 
دلیل استفاده نسبتا گسترده از ماسک و ضد عفونی دست ها، خطرهایی 
که در سال های قبل در مورد آلودگی ناشی از ویروس آنفلوآنزا بین 

مردم وجود داشت، بسیار کاهش پیدا می کند.«
محمدرضا شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو نیز روز شنبه در 
نشست خبری با خبرنگاران در این رابطه گفت: »واکسن آنفلوآنزا 

از شهریور ماه ابتدا برای گروه  های آسیب  پذیر و بیماران خاص و 
در ادامه برای مصرف عموم در اختیار قرار می  گیرد. در عین حال 
هم اکنون تعدادی از واکسن آنفلوانزا وارد کشور شده است و در 
شهریور ماه اولین پارت آن در اختیار معاونت بهداشتی قرار می گیرد 

تا در اختیار گروه های در معرض خطر قرار گیرد.«
شانه ساز اظهار کرد: »از طرفی امیدواریم تولید داخلی این واکسن 
در پاییز وارد بازار شود و بخشی از نیاز کشور را تامین کند و 
در سال های بعد  بخش اعظم یا تمام نیاز کشور از سوی تولید 

داخل تامین می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
برنامه ریزی برای تهیه ۱۰ میلیون واکسن آنفلوانزا
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تصمیم یکباره 
ستاد ملی کرونا در خصوص برگزاری کنکور سراسری، سالمتی 

روحی و روانی داوطلبان را تحت تاثیر قرار داده است.«
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با 
خانه ملت در واکنش به اظهار نظرهای متناقض وزارتخانه های 
بهداشت و علوم در خصوص زمان برگزاری آزمون سراسری، 
گفت: »نبود مرکز تصمیم گیری واحد یکی مشکالت اساسی است 
که در خصوص برگزاری کنکور سراسری به چشم می خورد. 
همان طور که مقام معظم رهبری اعالم کردند در همه موارد حتی 
در خصوص برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم نیز تصمیمات 
ستاد ملی کرونا ارجح است. بر همین اساس در نشستی که دو 
روز گذشته با حضور وزیر بهداشت، وزیر علوم و جمعی از 
نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون آموزش و بهداشت 
برگزار شد، وزرای علوم و بهداشت به این نتیجه رسیدند که 

برای رعایت پروتکل ها به یک ماه زمان نیاز است.«
وی ادامه داد: »در بحث مقابله با ویروس کرونا دو نوع تفکر وجود 

دارد، ابتدا اینکه کنکور به امید فروکش کردن پیک بیماری کویید 
19 به تعویق بیافتد و دیگری اینکه باید هرچه سریع تر زندگی 
و همزیستی با این ویروس را بپذیریم و همیشه پروتکل های 
بهداشتی را مانند حفظ فاصله فیزیکی و استفاده ماسک را رعایت 
کنیم. از این رو معتقدیم سیاست تعویق کنکور از جنس تفکر 

دوم و آغاز پذیرش کرونا در زندگی اجتماعی است.«
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس یازدهم 
ادامه داد: »با توجه به اینکه وزیر علوم و وزیر بهداشت دو فرد 
بودند  برگزاری کنکور  تأثیرگذار و تصمیم گیر در خصوص 
که هردو با تعویق کنکور تا زمان مناسب برای اجرای تمامی 
پروتکل های بهداشتی موافقت کردند اما به یکباره در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در حضور رئیس جمهور تغییر نظر 
دادند. این تصمیم های یکباره موجب شده داوطلبان بیش از 
آسیب جسمی احتمالی ناشی از کرونا، تحت تاثیر آسیب های 

روحی و روانی این مسائل قرار بگیرند.«
اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 

جمهور  رئیس  اخیر  تصمیم  است  »ممکن  کرد:  خاطرنشان 
برای برگزاری کنکور به این دلیل باشد که باید هر چه سریع تر 
زندگی همراه با این ویروس را بپذیریم. از این رو بعید می دانم 
این تصمیمی سیاسی باشد. بسیار نا امیدکننده خواهد بود اگر 
متوجه شویم این تصمیم غیر کارشناسی و سیاسی بوده چرا 
که سالمت جسمی و روحی داوطلبان بسار مهم تر از تمامی 

مسائل سیاسی است.«

محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سالمت روان داوطبان کنکور دستاویز تصمیم های مقطعی شده است

شماره 1724 26 مرداد 1399

رئیس سازمان نظام پزشکی تشریح کرد
آخرین جزئیات تسهیالت مطب های آسیب دیده از کرونا

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: »پرداخت تسهیالت 
حمایتی پزشکان آسیب دیده در شرایط کرونا منوط به 

تایید ستاد کرونا است.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در گفت وگو با 
فارس در خصوص آخرین وضعیت مکاتبات سازمان نظام 
پزشکی با معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت برای 
پرداخت تسهیالت به مطب های آسیب دیده از کرونا گفت: »در این راستا جلسه ای با حضور معاون 
اول رئیس جمهور و با حضور اعضای نظام پزشکی برگزار شد، در این جلسه معاون اول رئیس 

جمهور پس از شنیدن اظهارات اعضای سازمان نظام پزشکی تعجب کرد که چرا این تسهیالت 
دولتی شامل حال پزشکان و مطب های آسیب دیده از کرونا نشده و تاکید داشت که پزشکانی که 
مطبشان طی دوران کرونا تعطیل بوده باید مشمول دریافت تسهیالت شوند.« وی ادامه داد: »مطب 
پزشکانی مثل دندانپزشکی و برخی رشته های دیگر ماه ها تعطیل بوده اند که برای ادامه فعالیت نیازمند 
حمایت هستند.« ظفرقندی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی با جدیت پیگیر پرداخت تسهیالت 
حمایتی پزشکان است گفت: »معاون اول رئیس جمهور دستور برقراری تسهیالت حمایتی برای 
پزشکان را به معاون سازمان برنامه و بودجه داد و در جلسه ای که با وی داشتیم برنامه ریزی برای 
تامین اعتبار انجام شد و معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کرد که تأمین اعتبار برای پرداخت 

تسهیالت انجام شده و وزیر بهداشت باید این موضوع را در ستاد ملی کرونا مطرح کند.«
وی تصریح کرد: »در صورت تایید این موضوع در ستاد ملی کرونا تسهیالت حمایتی به 

پزشکان پرداخت خواهد شد.«

خبـر

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

معاون پرستاری وزارت بهداشت از فعالیت 912 دانشجوی پرستاری 
در بحران کووید 19، خبر داد. 

به گزارش سپید، مریم حضرتی در نشست نمایندگان صنفی دانشجویی 
پرستاری، از همکاری و فعالیت 912 دانشجوی سال آخر پرستاری 
در همه گیری کووید 19 در کنار همکاران پرستار در بیمارستان های 
ریفرال خبر داد و افزود: »این دانشجویان در قالب قراردادهای 100 

ساعته ارائه خدمت کردند.«
وی در این نشست، در پاسخ به پرسش های دانشجویان حاضر در 
خصوص موضوعات مختلف پرستاری، به جایگزینی دانشجویان 
داوطلب در بخش های عادی و انتقال پرستاران با تجربه به  بخش های 
ویژه اشاره کرد و افزود: »برخی از دانشجویان که توانمندی الزم 
را داشتند نیز در بخش های ویژه و سامانه 4030 برای آموزش مردم 

همکاری داشتند.«
حضرتی در پاسخ به موضوع طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 
بیان کرد: »بیش از یک دهه از تصویب این موضوع گذشته و دالیل 
مختلفی از جمله عدم تامین بودجه آن را به تعویق انداخته است، 
اما امیدواریم به دنبال دستور مقام عالی وزات به معاونت توسعه این 

موضوع دنبال شود؛ ما هم به صورت جدی پیگیر هستیم.«
وی در ادامه، به تهیه استانداردهای خدمات مراقبت در منزل برای 

بیماری هایی مانند، سکته های مغزی، سرطان، نارسایی مزمن قلب، 
انسداد مزمن ریوی و اخیرا کووید 19 که بیشترین درصد اشغال 
تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده است، اشاره کرده 
و گفت: »تعرفه خدمات مراقبت در منزل برای بیماران مبتال به 
 ،ICU کووید19 و بیماران مبتال به سکته مغزی ترخیص شده از

ابالغ شده است.«
همچنین طرح اینترنشیب پرستاری از سؤاالت دیگر دانشجویان 

بود که معاون پرستاری وزیر بهداشت در این خصوص، عنوان 
کرد: »این طرح به صورت آزمایشی در هفت نیمسال متوالی در 
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا و تحقیقات 
کامل و همه جانبه ای روی آن انجام شده که نتایج موفقیت آمیزی 
نظیر کاهش هزینه ها، افزایش اعتماد به نفس دانشجویان، بسترسازی 
برای انتقال تجربیات موفق پرستاران بالینی به دانشجویان و افزایش 
رضایت پرستاران و دانشجویان را به دنبال داشته است. نتایج طرح 
توسط دبیرخانه توسعه علوم پرستاری در دانشگاه اصفهان به معاونت 
نیمسال آتی در  ارائه شده و احتماال در  متبوع  آموزشی وزارت 

دانشگاه های داوطلب اجرا خواهد شد.«
حضرتی در خصوص الکترونیک شدن ثبت و گزارش های پرستاری 
نیز تصریح کرد: »حرکت به سمت الکترونیکی شدن ثبت فرآیندهای 
پرستاری آغاز و اقدامات الزم در این زمینه در دست انجام است. 
الکترونیکی شدن ثبت گزارش ها و مستندسازی خدمات پرستاری 
می تواند در جهت افزایش زمان ارائه مراقبت مستقیم به بیماران، 
ارتقای حرفه پرستاری، استفاده بهینه از زمان کاری پرستاران و ارائه 
خدمات کیفی موثر باشد.« معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان 
نیز به طرح پرستار تخصصی که از برنامه های در دست اقدام این 

معاونت است، اشاره کرد.وبدا
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یک فوق تخصص غدد گفت:  »حدود 11.5تا 13 درصد از 
مردم ایران مبتال به دیابت هستند و بهترین درمان این بیماری 
با فعالیت تیمی گروهی از پزشکان قابل انجام بوده و در کنار 
آن باید دانش مردم هم در جهت پیشگیری از دیابت ارتقا یابد.«
به گزارش سپید، سعید کلباسی افزود: »دیابت بیماری سیستمیک 
محسوب می شود و به نوعی می توان آن را نیز بیماری عروقی 
دانست. زمانی که فردی مبتال به دیابت می شود نه فقط خود 
بیمار، بلکه خانواده، جامعه و سیستم بهداشت و درمان نیز به 

نوعی درگیر این بیماری خواهند شد.«
وی ادامه داد: »چشم، کلیه، عروق و بسیاری از اعضای بدن فرد 
مبتال به دیابت به دلیل مشکل قند خون، دچار اختالل می شوند؛ 
بنابراین هنگامی که فرد از بیماری خود اطالع یافت باید حتما 
تحت نظر پزشک متخصص تغذیه، کلیه، چشم، طب ورزشی و 
روان شناس، متخصص غدد و داخلی و غیره باشد و به نوعی 

درمان فرد مبتال به دیابت به صورت تیمی انجام می گیرد.«
وی خاطرنشان کرد: »در گذشته مرکزیت درمان فرد مبتال به 
دیابت، پزشک بود اما اکنون مشخص شده که بیمار، مرکزیت و 
محوریت درمان دیابت را برعهده دارد به نوعی که باید دانش و 
آگاهی فرد مبتال به دیابت را ارتقا داد و جهت موفقیت در درمان 

برای انجام مشاوره گام برداشت. بیمار باید نسبت به مشکل 
دیابت آگاهی کامل داشته باشد و بداند که چه موقع باید چه 
اقدام موثری را انجام دهد و با پزشک مربوطه مشورت کند.«
و  غذایی  رژیم  انجام  اینکه  بیان  با  غدد  تخصص  فوق  این 
ورزش از راهکارهای موثر کاهش اضافه وزن و درمان چاقی 
جهت کمک به بیماران مبتال به دیابت به شمار می رود، گفت: 
»زمانی که آگاهی بیمار بیشتر شود و بداند که از طریق کاهش 
وزن و تغذیه مناسب می تواند وضعیت بیماری خود را بهبود 
دهد دیگر فقط به دنبال داروی خارجی نمی گردد. برخی از 
پزشکان نیز در حال حاضر فقط به عدد قند سه ماهه بیمار توجه 

می کنند در حالی که درمان بیمار دیابتی باید به صورت جامع 
باشد و بررسی وضعیت وی به صورت دقیق مورد ارزیابی 
و رصد قرار گیرد تا بتوان از این طریق، عوارض دیابت را 

در فرد کاهش داد و در جهت بهبودی بیمار گام برداشت.«
 عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 
اینکه آمار مبتالیان به دیابت نسبت به گذشته بسیار بیشتر 
شده، گفت: »در سال های پیش حدود سه تا چهار درصد از 
جامعه مبتال به دیابت بودند، ولی این آمار روزبه روز افزایش 
یافته است و در حال حاضر حدود 13 درصد از جامعه مبتال 
به دیابت است که این موضوع هزینه های سیستم بهداشتی و 
درمانی را افزایش داده و هرچه بتوانیم آموزش های پیشگیرانه 
به افراد را گسترش دهیم قطعًا نه فقط صرفه جویی در منابع 
مالی اقتصاد سالمت صورت می گیرد، بلکه شاهد کاهش آمار 
مبتالیان نیز خواهیم بود.« به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: 
»دیابت در حال حاضر شایع ترین علت نابینایی و انجام دیالیز 
بیشترین  از حادثه تصادف  بوده و همچنین پس  در جهان 
علت قطع پا، بیماری دیابت است که این موضوعات نشان 
می دهد توجه به پیشگیری از دیابت با گسترش آموزش به 

مردم بسیار حائز اهمیت است.«

ابتالی حدود ۱۳ درصد از مردم ایران به دیابت

شماره 1724 26 مرداد 1399

مدیرکل انتقال خون استان تهران خبر داد

کاهش ۳۰ درصدی اهدای خون در تهران
مدیرکل انتقال خون استان تهران از کاهش 30 
درصدی اهدای خون در استان تهران خبر داد 
و گفت: »اگر مراجعه افزایش نیابد، می تواند در 
هفته های آینده ما را با مخاطراتی جهت تامین 

خون مورد نیاز بیماران مواجه کند.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده در گفت 
و گو با ایسنا با اشاره به نزدیکی ایام محرم و 
را  خون  نذر  بحث  »سال هاست  گفت:  صفر، 
داریم.  خون  انتقال  در  صفر  و  محرم  ایام  در 
با توجه به اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا، 
برگزاری مراسم ها مانند سال های قبل نیست و 
اینکه توصیه شده که مردم تجمع  با  با توجه 
زیادی نداشته باشند و پروتکل های خاصی برای 
برگزاری مراسم محرم وجود دارد، به مردم اعالم 
می کنم که ما مانند هر سال بحث نذر خون را 
داریم و از ابتدای ماه محرم تا پایان صفر مردم 
اگر نذر اهدای خون دارند، می توانند به مراکز 

ما مراجعه کنند.«
وی افزود: »اداره کل انتقال خون استان تهران 
12 مرکز ثابت خونگیری در سطح استان تهران 
دارد که پنج مرکز به عنوان مراکز جامع اهدای 
خون شناخته می شوند. مردم می توانند آدرس 
و ساعت کار مراکز را از طریق سایت اداره کل 
آنها  به  و  کرده  پیدا  تهران  استان  انتقال خون 

مراجعه کنند.« 
مهدی زاده ادامه داد: »در عین حال در روزهای 
تاسوعا و عاشورا مجموعا چهار مرکز فعال برای 
خون گیری داریم که این مراکز را در سایت اداره 
کل اعالم می کنیم. در عین حال مردم می توانند تا 
پایان صفر به مراکز اهدای خون مراجعه کرده و 
با اهدای خونشان، ضمن ادای نذر خود، باعث 

نجات جان بیماران شوند. از مردم می خواهم که 
امسال هم مانند سال های قبل نذر خون را در 
برنامه های خود قرار دهند و با اهدای خون شان 

ما را یاری دهند.«
»در  گفت:  تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
روزهایی که شاهد اپیدمی کرونا هستیم و استان 
تهران همچنان در وضعیت قرمز به سر می برد، 
متاسفانه شاهد کاهش حدود 30 درصدی در 
مراجعه و  اهدای خون مردم بوده ایم که این 
موضوع در صورت تداوم می تواند ذخایر خون ما 
را با مشکل مواجه کند. البته فعال مشکل خاصی 
نداریم و ذخایر خونی مان برای تامین پنج روز 
خون مورد نیاز استان تهران مناسب است، اما 
اگر مراجعه افزایش نیابد، می تواند در هفته های 
آینده ما را با مخاطراتی  جهت تامین خون مورد 
نیاز بیماران مواجه کند که از مردم می خواهم که 

در ایام محرم و صفر با اهدای خون، ما را برای 
تامین خون بیماران یاری دهند.«

مهدی زاده گفت: »در عین حال امسال نوبت 
دهی اینترنتی هم فعال است و مردم می توانند به 
سایت اداره کل انتقال خون استان تهران مراجعه 
کرده و مرکز و ساعت مورد نظرشان را برای 
ما  اساس  این  بر  کنند.  اهدای خون مشخص 
شرایطی را فراهم می کنیم که بدون هیچ اتالف 
وقتی امکان اهدای خون برای افراد مهیا شود. 
هدف اصلی نوبت دهی اینترنتی این است که 
ضمن اینکه تجمعی اتفاق نیفتد، مردم بتوانند 

بدون اتالف وقت خون اهدا کنند.«
وی درباره وضعیت اهدای پالسما بهبود یافتگان 
کرونایی، گفت: »خواهش مان این است که افرادی 
که به کووید-19 مبتال شده و اکنون بهبود پیدا 
کرده اند و یک ماه از بهبودی شان گذشته است، 

به شکرانه سالمتی به اداره کل انتقال خون استان 
تهران واقع در خیابان وصال شیرازی و یا مرکز 
نوآوری واقع در اتوبان همت در سازمان انتقال 
خون، مراجعه کنند. این دو مرکز در تهران فعالند 
و بهبود یافتگان کرونا می توانند با اهدای پالسمای 
خودشان باعث نجات جان افرادی شوند که در 

حال حاضر به کرونا مبتال هستند.«
مهدی زاده تاکید کرد: »از ابتدای اردیبهشت که 
طرح اهدای پالسمای بهبود یافتگان آغاز شد 
تاکنون حدود 600 واحد پالسما اهدا شده که 
به نسبت افرادی که در استان تهران به کرونا 
از  آنها  لیست  و  یافته اند  بهبود  و  شده  مبتال 
وزارت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  طریق 
بهداشت در اختیار ما قرار گرفته، درصد بسیار 

پایینی است.«
وی گفت: »ما این افراد را فراخوان می کنیم که 
برای اهدای پالسما مراجعه کنند، اما هنوز میزان 
مراجعه به هر دلیلی باال نبوده است و می طلبد 
که در ایام عزاداری ساالر شهیدان و تاسوعا و 
عاشورا مبتالیان به کرونایی که بهبود یافته اند، 
به شکرانه سالمتی نذر پالسما داشته باشند و 
جان افرادی را که مبتال به کرونا هستند و در 

بیمارستان ها بستری شده اند، نجات دهند.«
مهدی زاده گفت: »بهبود یافتگان کرونایی که 
تمایل دارند برای اهدای پالسما مراجعه کنند، 
سی تی اسکن یا تست PCR را که نشان دهنده 
ابتالیشان است، به همراه داشته باشند. در عین حال 
ما یک تست IGM و IGG هم از افراد می گیریم 
که نوعی تست سرولوژی است تا مطمئن شویم 
که فرد به کرونا مبتال بوده و اکنون بهبود یافته و 

می توان از پالسمایش استفاده کرد.«

خبـر



۱۱۰ تخت نقاهتگاهی کرونا در امین آباد 
برای ایزوله بیماران روانپزشکی

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای برگزاری 
کنکور سراسری، افتتاح دندانپزشکی تخصصی 
دولتی در هفته دولت، الزام همه بیمارستان ها به 
پذیرش بیماران کرونا، ایجاد ۱۱۰ تخت نقاهتگاهی 
کرونا در امین آباد برای ایزوله بیماران روانپزشکی 
و... از جمله مباحث مطرح در نشست رییس و معان 

درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. 
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده در نشستی 
خبرنگاران  همکاری  »با  گفت:  خبرنگاران،  با 
شاهد همکاری بین بخشی هستیم و امیدواریم 
ارائه  دهیم.  ارائه  گسترده ای  خدمات  بتوانیم 
تمام محدودیت های کشور  خدمات علی رغم 
ارزنده ای  اقدامات  بهداشت  وزیر  راهبری  با 

صورت گرفته است.«
وی با تاکید بر لزوم  مشارکت های مردمی در کنترل 
بحران کرونا، تصریح کرد: »با کمک همه مردم 
می توانیم از این سختی ها گذر کنیم. جایگزین کردن 
سرمایه های انسانی و پزشکان و متخصصان که به 
دلیل کرونا جان می بازند، اصال کار راحتی نیست.«
کوهپایه زاده افزود: »آرزو داریم در ماه های پیش 
رو که همزمانی کرونا و آنفلوآنزا را در پیش داریم 
بتوانیم خدمات مقتضی را ارائه دهیم. تامین ماسک 
چه به شکل خارجی و چه تولید داخل در دستور 
کار است و تامین این موضوع در کنار تامین لوازم 
و تجهیزات حفاظت فردی در دستور کار ما قرار 
دارد. البته در کنار تمام این موارد همراهی و درک 
مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. نباید این موضوع 
را فراموش کنیم که ما در موج اول به خوبی توانستیم 

اوضاع را مدیریت کنیم.«
وی با اعالم آمادگی این دانشگاه برای برگزاری 
کنکور گفت: »عالوه بر اینکه سعی می کنیم بر 
محل های برگزاری آزمون سراسری نظارت کنیم، 
به صورت داوطلبانه اعالم کردیم که کنکور را در 
علوم پزشکی ایران برگزار کنیم. ما تنها دانشگاه علوم 
پزشکی دولتی برگزاری کنکور در تهران خواهیم 

بود و ظرفیت حدود ۲ هزار داوطلب را داریم.«
وی در ادامه تصریح کرد: »تمهیدات الزم مانند 
استفاده از ماسک و ممانعت از ورود افراد مشکوک 
دیده شده است، ما نمی توانیم ریسک ابتال را صفر 
کنیم. با تمهیداتی می توان خطر ابتال را به حداقل 
رساند؛ چرا که بیش از کنکور، سالمت داوطلبان 
مهم است؛ زیرا حتی شاهد آن هستیم یک قهرمان 
ووشو که از سالمت جسمی خوبی برخوردار بود، 
به دلیل کرونا فوت کرد و این نشان می دهد حتی 
جوانان هم از بیماری مصون نیستند. تمام تالشمان را 
می کنیم که پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت را 
به بهترین نحو اجرایی کنیم؛ امروز وزارت بهداشت 
پروتکل های برگزاری کنکور سراسری را ابالغ کرد 

و ما هم این پروتکل ها را ابالغ کردیم.«
کوهپایه زاده درباره برگزاری مراسم عزاداری در 
بیان کرد: »مشارکت مردم را از  محرم و صفر، 
امیدواریم  طریق هیئت ها و مساجد می بینیم و 

بتوانیم بیماری را در این ماه مدیریت کنیم. البته 
مردم خودشان باید پروتکل ها را رعایت کنند و ما 
حافظ سالمت مردم خواهیم بود؛ زیرا این موضوع 

باالترین اولویت است.«
تاکید  ایران ضمن  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
بر اهمیت رسیدگی به سایر بیماری های مزمن 
در بحران کرونا، اظهار کرد: »مشکل بیماری های 
مزمن همواره با ما بوده است و نباید در این بحران 
از آنها غافل شویم. اخیرا در بیمارستان فیروزگر 
پیوند مغز استخوان صورت گرفته است که خبری 

خوشحال کننده بود.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر 
لزوم عدم غفلت از خدمات دهان و دندان، گفت: 
»با تمهیدات اندیشیده شده قرار است دندانپزشکی 
تخصصی دولتی به زودی در هفته دولت افتتاح 
شود تا کمک کند مردم در بحران کرونا از مشکالت 

دهان و دندان خود غافل نشوند.«
در ادامه این مراسم توکلی، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، با اشاره به اینکه هنوز سواالت 
زیادی پیرامون بیماری کرونا وجود دارد، گفت: 
»در روزهای اخیر درگیری و ابتالی خانوادگی 
کرونا افزایش داشته است. همچنین مرگ و ابتال 
بوده است که  توجه  قابل  نیز  میان جوانان  در 
این موارد نشان می دهد باید مطالعات ژنتیکی 

بر بیماری را افزایش داد.«
وی با اشاره به خستگی کادر درمان، تاکید کرد: 
»مدیریت بیماری سخت و پیچیده شده است. 
االبته در هفته های اخیر به دنبال اجباری شدن 
ماسک توانستیم از شکل فاجعه بار و انفجاری 

ویروس جلوگیری کنیم.«
ماه  سوگواری  مراسم های  به  اشاره  با  توکلی 
محرم، آغاز سال تحصیلی و فصل پاییز و شیوع 
آنفلوآنزا، بر لزوم برنامه ریزی برای کنترل شرایط 

کرونا تاکید کرد. 
 ۷۰۰ و  هزار   ۳۰ تهران  استان  »در  افزود:  وی 
تخت فعال هستند که ۶ هزار و ۵۰۰ تخت تک 

تخصصی و ۲۴ هزار تخت برای کرونا کاربرد 
دارند. همه بیمارستان ها ملزم به پذیرش بیمار 
کرونایی شده اند و بیمارستان های تک تخصصی 
هم اگر بیماری اتفاقی مبتال به کرونا شناسایی 
کند ملزم به ارائه خدمات به او است. طی چند 
ماه گذشته ما حدود ۷۰۰ تخت ویژه برای کرونا 
در تهران اضافه کردیم و یک چهارم تخت های 
بستری تهران به کرونا اختصاص پیدا کرد. در 
مجموعه امین آباد نیز ۱۱۰ تخت به شکل نقاهتگاهی 
فعال است تا بیماران روانپزشکی تهران که مبتال 

به کرونا می شوند را ایزوله کند.«
وی ادامه داد: »باید توجه داشت که جراحی های 
باید  ترافیکی  به مصدومان  درونی و رسیدگی 
ادامه داشته باشد. ما در بخش خصوصی توانستیم 
ظرفیت هایی در بیمارستان های ماژور ایجاد کنیم 
و حتی در یک بیمارستان خصوصی ۱۶۰ تخت 
به کرونا اختصاص دادیم و بیمارستان خصوصی 
بیماران  به  را  تخت ها  کامل  به طور  که  داریم 

کرونایی اختصاص داده است.«
توکلی گفت: »طی هفته گذشته از ۸۶ بیمارستان 
بازدید کردیم و تمام نکات فنی مورد رصد قرار 
خدمت  برای  الزم  استانداردهای  به  تا  گرفت 
رسانی به بیماران کرونایی در همه مراکز درمانی 

دست پیدا کنیم.«
توکلی ادامه داد: »به زودی بیمارستان شهر قدس با 
۱۶۰ تخت و بیمارستان فیروزآبادی با ۳۲۰ تخت 
آغاز به کار خواهند کرد. همچنین تخت های جدید 
بیمارستان های شهدای تجریش، مهدی کلینیک 

و شریعتی به چرخه درمان اضافه خواهد شد.«
در ادامه این نشست بابک  عشرتی، معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در برگزاری کنکور سراسری 
گفت: »ما در سطح دانشگاه ۱۲۰ بازرس بهداشتی 
داریم در حالی که پیش بینی می کنیم حدود ۵۰۰ 
حوزه امتحانی در منطقه تحت پوشش ما وجود 
خواهد داشت، با این حساب با کمبود ۳۲۰ بازرس 

مواجه هستیم که از سایر کارشناسان بهداشتی برای 
رفع این کمبود استفاده خواهیم کرد و برنامه ریزی ها 
برای نظارت برای برگزاری کنکور سراسری با 
رعایت پروتکل ها انجام شده است. در آزمون ها 

فاصله را حداقل ۲ متر در نظر گرفته ایم.«
 N 9۵ وی درباره استفاده مردم عادی از ماسک
گفت: »ماسک N 9۵ از فرد محافظت می کند اما 

مانع انتقال ویروس نمی شود.«
وی با اشاره به اینکه ماسک N 9۵  از فرد محافطت 
می کند اما مانع انتقال ویروس نخواهد شد، گفت: 
»هر تغییر رفتاری که در کرونا رخ می دهد ۱۵ 
روز بعد اثرش مشخص می شود. تغییر آمارها 
ناشی از تغییرات گسترده رفتاری است، به عنوان 
مثال در فروردین ماه که تعطیالت طوالنی مدت 
داشتیم منحنی ابتال به طور چشمگیری نزولی 
بود. اکنون رعایت ۷۰ درصدی پروتکل ها باعث 
شد که میزان ابتال و بستری کرونا ثابت شود، اما 
این وضعیت شکننده است. اگر بخواهیم شیب 
منحنی ابتال صفر شود باید محدودیت های شدید 
اعمال کنیم که به لحاظ اقتصادی شرایط سختی 

ایجاد خواهد کرد.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره 
تمهیدات برای مقابله با کرونا و آنفلوآنزا در فصل 
سرد سال اظهار کرد: »ما استراتژی »شفا« شامل 
شست وشوی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و 
استفاده از ماسک را در مقابله با کرونا و همزمانی 
آن با آنفلوآنزا در پاییز مد نظر قرار دادیم و وزارت 
بهداشت دسترسی مردم به واکسن آنفلوانزا را 

افزایش خواهد داد.«
وی درباره شرایط بیماریابی کرونا خاطرنشان کرد: 
»نزدیکان بیماران عالمت دار مورد بررسی قرار 
می گیرند. شرایط لجستیکی برای آنکه همه  افراد 
تست کرونا را انجام دهند وجود ندارد. بنابراین 

تنها افراد مشکوک آزمایش می دهند.«
وی با تاکید بر آمادکی بیشتر مراکز ۱۶ ساعته زیر 
نظر این دانشگاه، افزود: »با افزایش ظرفیت هایمان 

به فکر گذر از پاییز هستیم.«
در ادامه این نشست فاطمه فتحی معاون غذا و 
»از  گفت:  ایران،  علوم پزشکی  دانشگاه  داروی 
روز اول شروع بیماری عالوه بر رسالت تامین 
تجهیزات و دارو، بر کار نظارت بر تولیدات و 
شناسایی محتکران فعال بودیم. تاکنون ۵۰ پرونده 
قضایی در این راستا تشکیل شده و اجناس ضبط 
شده میان دانشگاه های علوم پزشکی تقسیم شده 
است. در بررسی های خود به برخی کارگاه های غیر 
مجاز تولید ماسک نیز برخوردیم که کمک کردیم 

در راستای تولید مجاز حرکت کنند.«
وی در مورد توزیع ماسک در داروخانه ها، اظهار 
کرد: »نظارت ها انجام می شود اما با توجه به کمبود 
داروخانه ها  به  مستقیم  توزیع  هنوز  اولیه  مواد 
آغاز نشده و ممکن است در این زمینه در مراکز 

خصوصی مشکالتی وجود داشته باشد.«ایسنا

خبـر
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هشدار درباره ایمنی گله ای و فاجعه جان باختن صد ها هزار مبتال به کرونا
دانشمند آمریکایی درباره تالش ها برای ایجاد 
نفر  هزار  قربانی شدن صد ها  و  گله ای  ایمنی 

هشدار داد. 
به گزارش سپید، برای مقابله با شیوع بیماری هایی 
که قابلیت همه گیری باال در جامعه را دارند دو 
راهکار وجود دارد. راهکار نخست این است 
که دولت ها با واکسیناسیون عمومی جامعه، در 
هر فرد ایجاد ایمنی کنند. راهکار دوم نیز این 
است که در صورت نبود واکسن موثر،  بخش 
قابل توجهی از جمعیت کشور به عامل بیماری زا 
مبتال و پس از بهبودی، به صورت طبیعی در 
مقابل آن مقاومت عمومی ایجاد شود. راهکار 

دوم به ایمنی گله ای مشهور است.
بر این اساس، ایمنی گله ای )Herd safety( به 
حالتی اطالق می شود که درصد باالیی از مردم 
یک کشور به یک ویروس یا باکتری مبتال می شوند 
برابر  در  مقاومت  دلیل  به  بهبودی  از  پس  و 
بیماری، زنجیره شیوع قطع می شود و جامعه 

به ایمنی می رسد. 
اکنون چند کشور مانند سوئد از این روش برای 
مقابله با ویروس کرونا استفاده می کنند. با این 
وجود، ایمنی گله ای راهکاری بسیار پر خطر 

است. برآورد می شود برای ایجاد ایمنی گله ای 
در یک کشور دستکم باید بیش از ۶۰ درصد 
جمعیت آن به ویروس کرونا مبتال شوند. برای 
مثال، در مورد کشور آمریکا با جمعیت ۳۳۰ 
میلیون نفر، تقریبا ۲۰۰ میلیون نفر باید به این 
ویروس مبتال شوند تا ایمنی گله ای پدید آید. 
و  آلرژی  ملی  موسسه  مدیر  فائوچی،  آنتونی 

بیماری های عفونی آمریکا نسبت به هر گونه 
تالشی برای ایجاد ایمنی گله ای در این کشور 

هشدار داد. 
وی گفت: »اگر آمریکا بخواهد با افزایش شمار 
ایمنی  به ویروس کرونا در جامعه  سمبتالیان 
بیماری  این  قربانیان  شمار  کند،  ایجاد  گله ای 

به صورت دهشتناکی افزایش خواهد یافت.«

فائوچی بیان کرد: »اگر قرار باشد همه به ویروس 
کرونا آلوده شوند، حتی اگر درصد باالیی از مردم 
هیچ عالئمی از خود نشان ندهند، باز هم شمار 
زیادی از مردم جان خود را از دست خواهند 
ما  آمریکا،  اجتماعی  ساختار  به  توجه  با  داد. 
شاهد ابتالی درصد باالیی از مردم به چاقی، 
فشار خون باال، دیابت و بیماری هایی که سیستم 
ایمنی را تضعیف می کنند، هستیم. اگر قرار باشد 
تمامی مردم به این ویروس مبتال شوند شمار 
قربانیان به صورت وحشتناکی افزایش می یابد 
و این اقدام به شدت غیرقابل قبول است. این 

موضوع می تواند به یک فاجعه منجر شود.«
دانشمندان می گویند ایجاد ایمنی گله ای در هر 
کشوری می تواند شمار قربانیان کووید ۱۹ را 
به شدت افزایش دهد و راهکاری غیرانسانی 
در مقابله با همه گیری محسوب می شود. تاکنون 
۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان به ویروس 
کرونا آلوده شده اند. از این میان، ۷۶۶ هزار نفر 
جان خود را از دست داده اند. در صورت ایجاد 
ایمنی گله ای، شمار قربانیان ویروس کرونا در 
یابد.باشگاه  افزایش  برابر  جهان می تواند ده ها 

خبرنگاران جوان

در مطالعه ای که به تازگی انجام گرفته مشخص شد در دوران 

همه گیری بیماری کووید-۱۹ موارد ابتال به افسردگی و اضطراب 
در میان جواناِن آمریکایی افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش سپید، در این بررسی آمده است: »بیش از ۶۰ درصد 
از جوانان عالئمی از اضطراب و اختالل افسردگی را گزارش 
اضطراب،  که  است  آن  از  یافته های جدید حاکی  کرده اند.« 
افسردگی و فکر به خودکشی در بحبوحه همه گیری بیماری 

کووید-۱۹ افزایش ناگهانی داشته است.
مطالعه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا حاکی 
از آن است که جوانان به طور خاص در معرض این افزایش 
هستند. در این مطالعه، کارشناسان اطالعات بیش از ۵۴۰۰ 
جوان ۱۸ ساله و باالتر را که اواخر ماه ژوئن در یک تحقیق 

آنالین شرکت کرده بودند مورد ارزیابی قرار دادند.
در نهایت مشخص شد تعداد افرادی که عالئم اختالل اضطراب 
و افسردگی را گزارش کرده بودند در مقایسه با تحقیق انجام 
شده در بازه زمانی مشابه سال ۲۰۱۹ به ترتیب حدود سه و 

چهار برابر افزایش داشته است.
به گزارش الیوساینس، در این مطالعه به تمامِ دالیل افزایش 
اما بی تردید فاکتورهای  بیماری های روان اشاره نشده  بروز 
مرتبط با همه گیری بیماری کووید-۱۹ از قبیل انزوای اجتماعی، 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، بیکاری و نگرانی های مالی در 
کنار تهدید از جانِب خودِ بیماری در افزایش موارد بیماری های 

روان نقش داشته است.ایسنا

افزایش موارد ابتال به بیماری های روان در جوانان آمریکایی

خبـر

این پرسش که بهبودیافتگان کووید-۱۹ تا چه مدت در برابر 
ابتالی مجدد به این بیماری مصون هستند از موضوعاتی است که 
متخصصان به دنبال پاسخ علمی و قابل استنادی برای آن هستند. 
به گزارش سپید، هفته گذشته، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا، دستورالعمل آنالین مربوط به قرنطینه را به روز کرد.
طبق این دستورالعمل بهبودیافتگان کووید-۱۹ تا مدت سه 
ماه نیاز نیست به انجام مجدد تست تشخیصی کرونا اقدام 

کنند یا در قرنطینه بمانند.
هرچند این مرکز روز جمعه در اطالعیه ای با هدف شفاف سازی 
دستورالعمِل اخیِر خود اعالم کرد: »این دستورالعمل به این مفهوم 
نیست که بهبودیافتگان در برابر ابتالی مجدد به بیماری ایمن هستند.« 
در  بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  دستورالعمل  در 

آنان  کرونای  تست  که  »بهبودیافتگانی  است:  آمده  آمریکا 
آنها  در  مجدد  بیماری  عالئم  زمانیکه  تا  است  بوده  مثبت 
بروز پیدا نکند نیاز نیست به انجام مجدد تست تشخیصی 

کرونا اقدام کنند یا در قرنطینه بمانند.«
بنابر گفته سخنگوی این مرکز، این دستورالعمل براساس جدیدترین 
یافته های علمی در مورد بیماری کووید-۱۹ است که نشان می دهد 
ممکن است تست کرونای فرد بهبودیافته تا حدود سه ماه پس 
از تشخیص اولیه، مثبت باشد و برای دیگران خطرساز نباشند. 
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، در دستورالعمل مرکز کنترل 
»یافته های  است:  آمده  آمریکا  در  بیماری ها  از  پیشگیری  و 
موجود به این مفهوم نیست که فرد در مدت سه ماه پس از 
بهبودی از کرونا در برابر ابتالی مجدد به این بیماری ایمن 

انجام تست  از آن است که  یافته ها حاکی  اما آخرین  است 
مجدد در مدت سه ماه ضروری نیست مگر اینکه عالئم بیماری 

کووید-۱۹ در فرد ظاهر شود.ایسنا

بهبودیافتگان کرونا چه مدت در برابر ابتالی مجدد مصون هستند؟ 
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مقامات چینی:

تست کرونای مرغ های منجمد وارداتی از برزیل مثبت شد
کرونای  تست  شدن  مثبت  از  چینی  مقامات 
مرغ های منجمد وارداتی از برزیل خبر دادند. 
به گزارش سپید، به گفته مقامات چینی، نمونه ای 
و  تهیه  وارداتی،  مرغ های  بال های  سطح  از 
مورد آزمایش قرار گرفت که مثبت شدن این 
آزمایش، آن ها را به آخرین مواد غذایی آلوده به 
کروناویروس وارداتی به چین تبدیل کرده است. 
عالوه بر بال  مرغ های یخ زده که از برزیل به 
شنژن چین صادر شده بود، بسته بندی بیرونی 
میگوهای منجمد اکوادوریایی که در شیان فروخته 
می شوند نیز روز پنجشنبه مشخص شد از نظر 

کروناویروس مثبت بوده اند.
روز چهارشنبه نیز اثراتی از کروناویروس روی 
بسته ای از میگوهای یخ زده در استان آن هوئی 
مشاهده شد. این میگوها نیز از اکوادور وارد 

چین شده بودند. 
در حالی که مرکز کنترل و پیشگیری از امراض 
ندارد که  آمریکا می گوید هیچ مدرکی وجود 
نشان دهد مصرف یا دست زدن به مواد غذایی 
منجر به ابتالی به کرونا می شود، چین در میان 
نگرانی ها درباره واردات مواد غذایی حاوی کرونا، 

غربالگری ها را افزایش داده است. 

آمریکا  امراض  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
می گوید تصور بر این است که کروناویروس ها 
شکل  به  و  تنفسی  قطرات  طریق  از  بیشتر 
این  با  می یابند.  گسترش  فرد  به  فرد  انتقال 
حال این امکان وجود دارد که شخص بتواند 
از  به کرونا،  آلوده  اشیای  یا  با لمس سطوح 

جمله مواد غذایی یا بسته بندی آن ها، ویروس 
با  سپس  و  کرده  دریافت  را  آن  در  موجود 
خود  چشم های  احتماالً  یا  دهان، بینی  لمس 

به کووید-19 مبتال شود.
طبق اعالم این مرکز بهداشتی، این احتمال البته 
اصلی ترین شیوه انتشار ویروس نبوده و خطر 

ابتال به کووید-19 از طریق مواد غذایی بسیار 
کم است، چرا که کروناویروس نمی تواند روی 
غذا رشد کند. اگرچه باکتری ها می توانند روی 
غذا رشد کنند اما ویروس به یک میزبان زنده 
مانند یک شخص یا حیوان برای تکثیر نیاز دارد.
با این حال مرکز کنترل و پیشگیری از امراض 
آمریکا توصیه می کند که دستان خود را بعد از 
دست زدن به غذا یا قبل از پخت و پز و خوردن 

مواد غذایی با آب و صابون کاماًل بشویید. 
این در حالیست که چین هنوز هم تمام ظروف 
گوشت و غذاهای دریایی که وارد بنادر مهم اش 
می شوند را مورد بررسی قرار می دهد. چین در 
ماه ژوئن برخی واردات گوشت از جمله برزیل 

را به حالت تعلیق درآورد.
در اقدامی احتیاطی هر کسی که ممکن است با 
محصوالت غذایی آلوده به کروناویروس در شنژن 
در تماس بوده باشد، توسط مقامات بهداشتی 

در آنجا ردیابی و مورد آزمایش قرار گرفت. 
نیز  آزمایشاتی  نیوز،  بر گزارش سی بی اس  بنا 
برای کسانی که ممکن است با میگوهای آلوده 
و همچنین محیط اطراف بازار محلی در شیان 

در تماس بوده باشند، در حال انجام است.ایسنا

مقامات انگلیس از ثبت رکورد روزانه موارد جدید ابتال در 
این کشور پس از دو ماه خبر دادند. 

به گزارش سپید، آمارهای دولتی در انگلیس حاکی از شناسایی 
که  است  کووید-19  بیماری  به  ابتال  جدید  مورد   1441
بیشترین آمار شناسایی مبتالیان طی یک روز در مدت دو 

ماه را نشان می دهد. 
موارد جدید ابتال به بیماری کووید-19 از بیش از 6۰۰۰ مورد 
در ماه های آوریل و مه به 3۵2 مورد در ماه جوالی کاهش 
پیدا کرد اما آمارهای دپارتمان سالمت و مراقبت های اجتماعی 
انگلیس حاکی از افزایش دوباره موارد جدید ابتال به بیماری 
کووید-19 در این کشور است. طبق این آمارها موارد جدید 

ابتال به کووید-19 در روز جمعه نسبت به بیش از یک ماه 
گذشته حدود چهار برابر رشد داشته است. 

افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-19 در انگلیس پس از 
و  ماه جوالی محدودیت ها  از روز چهارم  که  آغاز شد  آن 
ممنوعیت های کرونایی به شکل قابل توجهی برداشته شد و 
باشگاه ها، رستوران ها، سالن های آرایش در کنار مراکز تجاری 
فاصله گذاری  رعایت  با  کردند  پیدا  اجازه  عمومی  اماکن  و 

اجتماعی فعالیت خود را آغاز کنند. 
جدید  موارد  شناسایی  با  ایندیپندنت،  روزنامه  گزارش  به 
ابتال به بیماری کووید-19 در انگلیس طی روز جمعه که 
در این کشور به حدود 316 هزار و 367 نفر رسید.ایسنابیشترین رقم را از چهاردهم ماه ژوئن داشته، مجموع مبتالیان 

رکورد روزانه موارد جدید ابتال به کووید-۱۹ در انگلیس

خبـر

به  اروپا  در  کووید-19  بیماری  به  ابتال  موارد  افزایش 
تعطیلی کافه ها و الزام به استفاده از ماسک در برخی دیگر 

از اماکن عمومی منجر شد. به گزارش سپید، افزایش موارد 
تعطیالت  برنامه های  کووید-19  بیماری  به  ابتال  جدید 
تابستانی را در بیشتر کشورهای اروپایی مختل کرده است 
به گونه ای که در برخی از کشورها مقامات به اعمال مجدد 
محدودیت ها برای مسافران، تعطیلی کافه ها و تفریح گاه های 
ماسک  از  استفاده  به  الزام  و  بازی  آتش  ممنوعیت  شبانه، 

در بیشتر اماکن رو آورده اند. 
انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا از کشورهای اروپایی هستند 
بیماری کووید-19 گزارش  از شیوع  را  تلفات  بیشترین  که 
کرده اند و در مجموع حدود 14۰ هزار نفر در این کشورها بر 

اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.
عالوه بر کافه ها و جشن های خیابانی، تجمعات بزرگ خانوادگی 

منبع شیوع جدید بیماری کووید-19 در چندین کشور اروپایی 
اعالم شده است. برخی از شدیدترین ممنوعیت ها در اسپانیا 
اعمال شده که طبق آمار در حدود 14 روز گذشته تقریبا ۵۰ 

هزار مورد ابتال به بیماری کووید-19 را داشته است. 
طبق دستور وزارت بهداشت این کشور، تمامی فعالیت تمامی 
تفریح گاه های شبانه ممنوع است. همچنین زمان مالقات در 
آسایشگاه سالمندان به یک ساعت محدود شده و تنها یک 

نفر در روز امکان مالقات با سالمندان را دارد.
به گزارش ژاپن تودی، در ایتالیا نیز که موج جدیدی از موارد 
ابتال گزارش شده محدودیت های بیشتری در برخی از مناطق 
اعمال شده که از آن جمله می توان به ممنوعیت آتش بازی 

در سواحل اشاره کرد.ایسنا

موج دیگری از شیوع کرونا در اروپا و اعمال محدودیت های جدید



تولید داروی ۲۴ ساعته برای پیشگیری از کرونا
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا 
نوعی اسپری بینی ارائه کرده اند که به گفته آنان 
می تواند از ورود ویروس کرونا به دستگاه تنفسی 

بدن جلوگیری کند. 
به گزارش سپید، این متخصصان می گویند اثر 

این دارو برای ۲۴ ساعت در بدن می ماند. 
در  فرانسیسکو  سان  یوسی  تیم  کارشناسان 
پژوهشی با همکاری یک پروفسور آلمانی که 
منتشر    bioRxiv علمی  پالتفرم  در  آن  نتایج 
شده، اسپری بینی جدیدی را معرفی کرده اند که 
به گفته آن ها می تواند مانع از ابتال به ویروس 

کرونا شود. 
والتر،  پتر  آلمان،  رسانه های  گزارش  به 
این  در  نیز  برلین  ساکن  آلمانی  بیوشیمیست 

تیم تحقیقاتی حضور دارد.  
جدید  داروی  »ما  می گوید:  این باره  در  والتر 

AeroNabs را معرفی کردیم.«
وی در مصاحبه ای با یک شبکه تلویزیونی آلمان 
»این  می دهد:  توضیح  چنین  دارو  این  درباره 
نام را برای داروی جدید به این دلیل انتخاب 
کردیم که مولکول های این دارو را به آئروسل 
)ذرات معلق در هوا( تبدیل کردیم و توانستیم 
از این طریق غبار ابر مانندی را تولید کنیم که 
عمیق  طور  به  می تواند  استنشاق  صورت  در 
وارد ریه ها شود. در آنجا مولکول های این دارو 
می توانند پیش از نفوذ ویروس به سلول های 

بدن به آن حمله کنند و آن را از بین ببرند.«
والتر که تا کنون بارها نامزد دریافت جایزه نوبل 
در زمینه پزشکی شده است،  امیدوار است که 
استفاده از این دارو بتواند ۲۴ ساعت از بدن 

در مقابل ویروس محافظت کند.  
تیم علمی والتر مولکول های پروتئین مصنوعی را 
در آزمایشگاه تولید کرده اند که شبیه به سلول های 
به اصطالح نانو هستند. آنها می توانند عوامل 
نوع  این  بزنند.  گول  نوعی  به  را  بیماری زا 
و  شترها  از  برخی  بدن  در   نانو  سلول های 
الماها نیز دیده می شوند. تالش کارشناسان این 

است که این مولکول ها را روی سطح تاج مانند 
ویروس کرونا مستقر و از این طریق آن را غیر 
فعال کنند.  والتر می گوید: »این مولکول ها دارای 
نقاط اتصالی هستند که از طریق آنها می توانند 

به ویروس بچسپند.«
وی همچنین می افزاید که پس از منفعل شدن 
ویروس، این مولکول ها آنها رها نمی کنند و از 
این طریق ویروس به طور کامل غیرفعال می شود. 
برای روشن شدن اثربخشی نتایج این تحقیق 
والتر به مراحل تکثیر ویروس کرونا در بدن در 
دوره ابتال به بیماری کووید۱۹ اشاره می کند و 

می گوید که این ویروس از طریق حفره های بینی 
وارد بدن می شود. در آنجا به سلول های بدن 
انسان حمله و سپس به اعماق ریه ها نفوذ می کند 

و در آنجا شروع به تکثیر می کند.  
وی تاکید می کند: »تا زمانی که بتوانیم ویروس را 
 )AeroNabs( در حفره بینی متوقف کنیم، این دارو
خوب عمل خواهد کرد. این دست کم آن چیزی 
است که ما به آن امیدواریم و در جهت عملی 

کردن آن برنامه ریزی می کنیم.«
والتر  تحقیقاتی  تیم  دویچه وله،  گزارش  بنابر 
امیدوار است که این دارو تا زمانی که واکسن 
مقابله با ویروس کرونا در دسترس باشد، بتواند 
مقابل  انسان در  بدن  از  قابل توجهی  به طور 

حمله ویروس کرونا محافظت کند.
مولکول ها  این  تولید  و  »تهیه  می گوید:  والتر 
در مقادیر زیاد آسان است و در صورت عدم 
به  اسپری  این  بالینی،  جانبی  عوارض  وجود 
خوبی می تواند کاربرد وسیعی را داشته باشد.«
والتر  دید  از  دارو  این  مزایای  از  دیگر  یکی 
در نحوه تولید آن است. او می گوید که تولید 
این دارو شبیه به انسولین است. به گفته این 
کارشناس اگر AeroNabs در آزمایش های بالینی 
تاثیر خود را نشان دهد، ممکن است که ظرف 

چند ماه آینده به بازار عرضه شود.
با  صحبت  حال  در  »ما  می گوید:  والتر 

تولیدکنندگان هستیم.«ایسنا

سه شرکت داروسازی آمریکایی از انجام فاز سوم مطالعات 
اعالم  و  داده  واکسن کووید-۱۹ خبر  آزمایشگاهی روی 
کردند: »تالش می شود تا پیش از پایان سال جاری میالدی 

تولید شود.« کروناویروس  واکسن   )۲۰۲۰(
آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  سپید،  گزارش  به 
 ۳۱ از  پیش  تا  می رود  »انتظار  گفت:  اظهاراتی  در  نیز 
در  کروناویروس  واکسن  دوز  میلیون   ۵۰۰ دسامبر  ماه 

گیرد.« قرار  دسترس 

 McKesson ترامپ گفت: »در نظر گرفته شده تا شرکت 
که توزیع کننده دارو در کشور است اولین واکسن تولیدی 

کند.« توزیع  را  کروناویروس 
مدیر  ردفیلد،  رابرت  همچنین  نیوز،  فاکس  گزارش  به 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا از تالش 
صنعت داروسازِی آمریکا برای تولید یک یا چند واکسن 
خبر  کووید-۱۹  بیماری  با  مقابله  برای  اثربخش  و  ایمن 

است.ایسنا داده 

تالش شرکت های داروسازی آمریکا برای ساخت واکسن کرونا تا پایان سال

خبـر

رسانه های داخلی روسیه از آغاز تولید واکسن کروناویروس 

در این کشور خبر دادند. 
به گزارش سپید، رسانه های داخلی در روسیه به نقل از وزیر 
بهداشت این کشور اعالم کردند: »تولید واکسن کروناویروس 
موسوم به Sputnik V آغاز شده است.« این واکسن که در موسسه 
گامالیا تولید شده، سه شنبه هفته گذشته و پیش از شروع فاز سه 

آزمایشگاهی مورد تایید دولت روسیه قرار گرفت. 
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، تاکنون اطالعات علمی و 

جزئی در مورد Sputnik V منتشر نشده است. 
»کِریل دیمیترف« رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
پیش از این اعالم کرد که مرحله سوم بررسی آزمایشگاهی واکسن 

کروناویروس دوازدهم ماه اوت در این کشور انجام خواهد شد. 
طبق اعالم مقامات روسیه حدود ۲۰۰۰ نفر تصمیم دارند در این 

مرحله از تولید واکسن مشارکت داشته باشند. 
به گفته دمیتریف که در کارآزمایی های اولیه بالینی واکسن شرکت 
کرده، واکسن کرونای روسیه به این دلیل توانسته پیشروی کند 
که نسخه ارتقاء یافته از واکسن قبلی علیه ویروس سندرم تنفسی 
خاورمیانه )مرس( است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ در عربستان 
سعودی ظاهر شد و به کروناویروس جدید عامل کووید-۱۹ 
بسیار شبیه است. واکسن مرس خود با استفاده از ویروس ابوال 

ایجاد شده است.ایسنا

آغاز تولید واکسن کرونا در روسیه

9 شماره ۱7۲۴ ۲6 مرداد ۱۳۹۹
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احمد فیاض بخش، استاد سیاستگذاری سالمت و اقتصاد دارو و درمان تشریح کرد

سپید: آقای دکتر! در بخش های گذشته مصاحبه 
اشاراتی به غلبه عملکردهای براساس مقدورات، 
سهامداران  و  مدیران  در  صالح،  و  صرفه 
بیمارستان های خصوصی داشتید. در آنجا بیان 
شد که بخش خصوصی مجبور است که در همه 
مواجهاتش به صورت راهبردی و با نگاه به سود 
و میزان بازگشت سرمایه اقدام نماید. اما پاسخی 
که در این خصوص داده می شود این است که 
اصالتاً فلسفه وجودی و لذا وظیفه اصلی بخش 
خصوصی در »تحصیل سود« است. یعنی بخش 
خصوصی نمی تواند به هیچ بهانه ای سودآوری 
را فراموش کند وگرنه نغض غرض خواهد شد. 

پاسخ شما در این باره چیست؟
فیاض بخش: یادآوری بجایی به آن قسمت از 
آنجا  در  هم  قباًل  بله  کردید.  من  صحبت های 
ابایی  هیچ  خصوصی  بخش  که  کردم  عرض 
و  منفعت طلبی  به خودخواهی،  اینکه  از  ندارد 
یک سونگری متهم شود! یعنی حتی در زمانی که 
طرفش در معامالت، کنشگران اقتصادی دیگر 
مثال  برای  باشند،  درمانی  بخش خصوصی  از 
پزشکان عمومی و یا پرستاران متقاضی استخدام 
در بخش فوریت های بیمارستان ها، صراحتاً بر این 
کار اصرار می کند و از اینکه مانع سود منصفانه 
طرف تجاری خصوصی شده صرف نظر نکرده 
و از اینکه متهم به اضمحالل بخش خصوصی 
شود، شرمنده نمی شود! قباًل عرض کردم که در این 
موارد تمایل بخش خصوصی آن است که تا آنجا 
که می شود از روش های پرداخت غیرکارانه ای و 
نامبتنی بر تعرفه های باال برای پرستاران خصوصی 
یا پزشکان عمومی شاغل در فوریت ها بهره گرفته 
شود. حتی در زمانی که قرار است از خدمات 
مثل  غیربالینی  بخش های  در  بخش خصوصی 
مدیریت انبارها، داروخانه ها، تعمیر و راه اندازی 
تجهیزات و تأسیسات بیمارستان های خصوصی 
بهره گرفته شود،  ترجیحاً و اگر ممکن باشد، به 
سراغ روش های پرداخت به صورت حقوق ثابت 
ماهیانه یا روش موسوم به پرداخت ساعتی می روند. 
پس مالحظه می کنید که خود بخش خصوصی هم 
در قبال پرداخت هایی که انجام می دهد، به همین 
صورت که من به دولت توصیه کردم عمل می کند، 
یعنی خودخواهانه، راهبردی، با نگاه به هدف و 
ترجیح دادن به هرچیزی که آن را به هدفش با 
هزینه کمتر نزدیک نماید. طبیعی است که در 
بخش خصوصی درمان باید بیشتر به سودآوری 
برای سهامداران توجه شود و در بخش دولتی به 
سالمتی برای شهروندان و هر دوگونه از اهداف 
هم در جایگاه های خودشان و برای ذی نفعانشان 
منطقی و مقبول هستند. به عبارت دیگر اگر دولت 
فلسفه وجودی اش را که اولویت دادن به سالمتی 
مردم است فراموش کرده و آن را با هر عنوان دیگر 
جایگزین نماید، برای مثال با عنوان به ظاهر مقدس 

»تالش برای حفظ بخش خصوصی«، این اتفاق به 
همان میزان نامقبول خواهد بود که کسی از بخش 
خصوصی انتظار نرفتن به دنبال سود، بهره وری و 
کارایی را داشته باشد! یعنی ما هم به دولت و هم 
بخش خصوصی توصیه می کنیم که حواسشان به 
کار خودشان باشد و هدف متناسب خودشان را 
فراموش نکرده و آن را مخلوط با اهداف مقبول 

برای بخش دیگر ننمایند.

سپید: ولی با این وجود، اینگونه استدالل کردن ها 
گاهی برای دیگر ذی نفعان پذیرفتنی نیست! هست؟
فیاض بخش: بله پذیرفتنی نیست، شما درست 
می گویید. یعنی برای مثال اگر پای درد دل پرستاران 
بنشینید مواجه خواهید شد با اینکه برخی از آنها مدیران 
بخش خصوصی را با تعابیری مانند »خودخواه یا 
بی مالحظه« توصیف می کنند. این قشر زحمت کش 
انتظار دارند که صاحبان مراکز درمانی خصوصی 
حقوق بیشتری از جهات گوناگون را برای پرستاران 
قائل شوند؛ هرچند که این مالحظه کاری های مطلوب 
آنها در تقابل با فلسفه وجودی مراکز خصوصی 
)مثل سودآوری بیشتر برای سهامداران( باشند. دیگر 
کنشگران بخش خصوصی که رابطه استخدامی 
غیردولتی با بیمارستان های خصوصی دارند هم 
حرف های مشابهی می زنند و انتقاد می کنند که چرا 
شرکت های داروسازی و بیمارستان های خصوصی 
به آنها کارانه براساس تعرفه های عادالنه نداده و 
برعکس براساس روش های مطلوب خودشان که 

همان روش های پرداخت ساعتی و مکانیزم حقوق 
و دستمزد است، اقدام می کنند؟ اما بخش خصوصی 
توجیهات خودش را دارد. در این بخش مکانیزم 
کارانه و تعرفه ها تنها برای برخی پیمانکاران مثل 
جراحان مناسب شمرده می شوند. توجیهشان هم 
این است که علی رغم غیر سهامدار بودن اینگونه افراد 
و اینکه آنها هم مثل پرستاران یک طرف تجاری 
هستند، ولی فقط به دلیل آنکه کارانه دادن به آنها، 

ضمن افزودن به عایدی پیمانکاران، منجر به افزایش 
درآمد سهامداران بیمارستان ها هم شده و اینکه 
اصطالحاً جراحان برای بنگاه پول ساز هستند، به 
اینکار )یعنی تداوم روش پرداخت کارانه براساس 
تعرفه های باال( رضایت می دهند. یعنی به صورت 
خالصه در بخش خصوصی هم بی دلیل کسانی دلشان 
برای حفظ بخش خصوصی نسوخته و بدون توجه 
به منافع بخش، به نظام پرداخت کارانه و تعرفه های 

باال تن نخواهند داد.
پس براساس این شواهد می توان احتمال داد که 
در بسیاری جدل ها برای اصالح تعرفه ها، اساسا 
بحث، بحث سالمتی مردم و یا حتی بحث حفظ 
هر بخش خصوصی به هر قیمتی نیست. حتی بحث 
از تأمین منافع مجموعه ارائه دهندگان خدمات در 
نظام سالمت هم نیست. در این گونه قضایا اثری 
از دفاع از برقراری عدالت به صورت واقعی و به 
معنی واقعی کلمه نیز یافته نمی شود. درست است 
که در ظاهر مثال بحث از بی عدالتی در پرداخت ها 
به گروه های مختلف تخصصی به میان آمده و 
به عنوان نمونه گفته می شود که یک جراح چشم 
صد میلیون تومان درآمد دارد و یک جراح عمومی 
۵۰ میلیون تومان و این ناعادالنه است، ولی به 
محض اینکه در پاسخ بیان شود که خوب پس 
بیایید بحث در باره عدالت را به الیه های مبنایی تر 
و شعاع وسیعتری گسترش دهیم  و ببینیم به چه 
میزان پرداخت ها به همه کارکنان در نظام سالمت 
عادالنه است، جریان بحث به سمت و سوی های 
دیگری کشانده می شود. گاهی درباره علل اصلی 
این حاشیه سازی ها قرائنی هم به دست می آید و 
براساس آن قرائن می توان گمان برد که آن افراد 
به  دنبال اصالحات واقعی و فراگیر نیستند. لذا در 
پاسخ به اینگونه افراد که پیگیر بحث عدالت تنها 
در سطوح بسیار محدود هستند، باید بیان کرد که 
بله، می شود هرتالش محدود و تنگ نظرانه ای را به 
عدالت چسباند، ولی واقعیت این است که دوستان 
در بحث هایشان به بهانه گسترش عدالت، باید 

خالصانه، صادقانه و شفاف عمل کنند.

سپید: من سخنان معترضین به تعرفه ها و شما در 
این بخش را جمع بندی می کنم. معترضین خیلی 
صادقانه و شفاف به دنبال افزایش تعرفه ها هستند 
و مبالغ تعیین شده توسط دولت، برای مثال تعرفه 
ویزیت پزشکان عمومی را ظالمانه می دانند! ولی 
به نظر شما این رویکرد برای برقراری عدالت 
غیرفراگیر و لذا غیرصادقانه است. شما معتقدید 
که در رویکرد واقعی به عدالت تمرکز برروی 
مجموع دریافتی های گروه های مختلف کارکنان 
و نسبت های فیمابین این مجموع دریافتی ها 
است که اگر درست نباشند، می بایست اصالح 

شوند. صحیح عرض کردم؟ 
ادامه در صفحه 11 

افزایش هوشمندانه تعرفه ها؛ 
رویکردی فراگیر در تحقق عدالت )قسمت هشتم( 

اگر دولت فلسفه وجودی اش 
را که اولویت دادن به سالمتی 

مردم است فراموش کرده و آن 
را با هر عنوان دیگر جایگزین 

نماید، برای مثال با عنوان به ظاهر 
مقدس »تالش برای حفظ بخش 
خصوصی«، این اتفاق به همان 
میزان نامقبول خواهد بود که 
کسی از بخش خصوصی انتظار 

نرفتن به دنبال سود، بهره وری و 
کارایی را داشته باشد! یعنی ما 

هم به دولت و هم بخش خصوصی 
توصیه می کنیم که حواسشان 
به کار خودشان باشد و هدف 

متناسب خودشان را فراموش 
نکرده و آن را مخلوط با اهداف 
مقبول برای بخش دیگر ننمایند
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 ادامه از صفحه 10
البته من نمی خواهم بگویم آنها  فیاض بخش: 
که فقط بر اصالح تعرفه ها تمرکز کرده اند و لذا 
رویکرد غیرفراگیری به عدالت اتخاذ نموده اند، 
همگی بی صداقتی دارند، اما گاهی این امر پیگیری 
عدالت بر خود آن پیگیری کنندگان نیز مشتبه شده 
است. گروهی از اینها معموال بحث خود را اینطور 
آغاز می کنند که مثال این پزشکان عمومی در کشور 
ما چه گناه کرد ه اند که باید یک دهم پزشکان 
عمومی در افغانستان دریافتی داشته باشند؟ ولذا 
علی رغم اینکه برخی معترضین خود از این قشر 
نیستند، به شدت خود را دلسوز این قشر معرفی 
می نمایند. پاسخ بنده به معترضین این است که 
بله، درآمد پزشکان عمومی و دیگر پرسنل خادم 
در مناطق محروم خیلی پائین است، ولی مگر باید 
همه درآمد پزشکان عمومی براساس کارانه ها و 
بابت ویزیت هایشان تحصیل شوند؟ باید در ادامه 
به اینگونه معترضین بیان شود که اگر انگیزه های 
واقعی و جدی برای توسعه عدالت در میان همه 
ارائه کنندگان خدمات )و نه منحصراً اقشار خاصی( 
وجود دارد، به جای اینکه انقدر برای اصالح کارانه 
و تعرفه ویزیت آنها چانه زنی نمایند و درواقع 
سعی کنند که از این نمد، کالهی برای دیگران 
ببافند، بیایند و همدالنه برای اصالح میزان ناچیز 
مجموع دریافتی و »حقوق« همه کارکنانی که قربانی 
بی عدالتی در سطوح وسیع تر هستند، دست به 
اقدام بزنند. یعنی اگر معترضین به کمی تعرفه 
پزشکان عمومی و امثالهم، واقعا مشکلشان کمبود 
حقوق این اقشار گوناگون است و به خصوص 
آنها که در  از  کمبود حقوق قشر زحمتکش تر 
مناطق محروم تر کشورمان شاغل هستند و این 
بی عدالتی ها را دلیل مهاجرت آنها و به خصوص 
پرستاران، پزشکان عمومی، اساتید علوم پایه و .... 
می دانند، با مسئولین توزیع اعتبارات اعالم همراهی 
کنند که بشود با کاستن از پرداخت های نجومی 
تحت عناوینی مثل کارانه و غیرهم، به مجموع 
دریافتی و حقوق پزشکان عمومی و بقیه قربانیان 

بی عدالتی اضافه گردد. 

سپید: آیا فرمایشات شما به این معنی است که 
نظام کارانه سبب شده که در کشور ما برخی 
کارکنان،  برای مثال جراحان و برخی دیگر از 
پزشکان متخصص غیرجراح، درآمدهای نجومی 
داشته باشند؟! اگر منظورتان همین باشد، باید 
عرض کنم که پاسخ این قشر آن است که به 
دلیل پائین ماندن غیرمنطقی تعرفه های رسمی 
خدمات، اوالً نمی توان به درآمدهای نجومی 
رسید و ثانیًا اگر فرض شود که برخی بتوانند 
در مقایسه با دیگر ایرانیان به درآمدهای نجومی 
برسند، باز اگر مجموع دریافتی  های آن جراحان و 
متخصصین را با حدود و استانداردهای بین المللی 
مقایسه کنیم، مشاهده می شود که آنها هم به دلیل 
وجود فاصله های زیاد تا رسیدن به حقشان، 

قربانی بی عدالتی هستند! 
فیاض بخش: البته اینجا الزم است تأکید کنم که ما 
در این مقام به دنبال این نیستیم که معلوم یا اثبات 
نمائیم که کدام گروه ها از درمانگران ایرانی، در 
مجموع دریافتی هایی مطابق استانداردهای جهانی 
دارند و کدام گروه ها ندارند. اما می توان این را 
با اطمینان عنوان نمود که در داخل نظام سالمت 
پرداخت ها به برخی اقشار بسیار بیشتر از پرداخت ها 
به بقیه با استانداردهای جهانی فاصله دارند و لذا 

اگر قرار به انجام اصالحات در نظام پرداخت 
باشد، اصالح میزان مجموع پرداخت های ناچیز 
پزشکان  و  پرستاران  مثال  اقشار،  از  بعضی  به 
عمومی، در اولویت های باالتری می باشند. حاال 
اگر نتوان منابع مالی اضافه به نظام سالمت وارد 
نمود، چاره ای نخواهد بود مگر آنکه همین منابع 
موجود بازتوزیع شوند. اخالقاً در این صورت 
همه باید به این بازتوزیع رضایت دهند، نه اینکه 
هرقشری فقط به دنبال افزایش دریافتی برای صنف 
خود بوده و اینگونه خودخواهی ها را تحت عنوان 

عدالتخواهی توجیه نماید. 
اگر عمیق به این موضوعات توجه شود متوجه 
خواهیم شد که پزشکان عمومی در مناطق محروم 
هیچ وقت اعتراضشان به دولت بر سر این نیست 
که چرا به ازای هر واحد از خدمات موسوم به 
ویزیت، پول کمی به آنها پرداخت می شود، بلکه 
می گویند که چرا سرجمع و در مقایسه با بعضی 
همکاران متخصصشان در مناطق برخوردار در 
شهرها، مجموع دریافتی شان از بابت حقوق و 
سایر مزایا کمتر است؟ مشکل پزشکان عمومی 
ایرانی این چیزهاست. باید به سیاستگذارن اثرگذار، 
مخصوصاً متخصصین بالینی که گرفتار آن سه الیه 
از تضاد منافع که به آنها در بخش قبلی مصاحبه 
اشاره کردم هستند، گفته شود که شما کمک کنید که 
اینگونه بی عدالتی ها اصالح شوند. اگر به هرنحوی 
به افزایش و عادالنه تر شدن مجموع دریافتی های 
ماهیانه پزشکان عمومی کمک شود، حتی اگر در 
جریان این اصالحات، مقدار تعرفه خدمت ویزیت 
به صفر هم نزدیک شود، این موضوع مطمئناً کسی 

را ناخرسند نخواهد کرد. دلیلش هم آن است که یک 
پزشک عمومی نگران مجموع دریافتی ماهیانه اش 
است و نه نگران ارزش هر واحد خدمتش موسوم 

به خدمت ویزیت!
اصال هر زمان از هر یک از مکانیزم های پرداخت 
و  بهره گرفته شود   آن  در جایگاه های صحیح 
برای مثال همانگونه که در بخش قبلی مصاحبه 
تشریح شد، در الگویی شبیه به الگوی انگلیسی به 
پزشکان عمومی مسئولیت مالی، بودجه، اختیارات 
و حقوق ثابت ولی مکفی دادید  و از او خواستید 
که سالمتی یک جمعیتی را مدیریت و حفظ کنند، 
آنگاه خود آنها با نوآوری و خالقیت و افزایش 
بهره وری خدماتشان، کاری می کنند که هم سالمتی 
مردم حفظ شود و هم در آخر، از جهت مجموع 

دریافتی هایشان راضی باشند و در این شرایط کسی 
دیگر نگران کارنه و کمبود تعرفه هایش نخواهد 
بود. دولت هم به کمک بودجه های صرفه جویی 
شده )به دلیل کاهش یافتن عوارض نظام کارانه 
مثل تقاضاهای القائی و اسراف(، به تقویت نظام 
نظارتی اش اهتمام ورزیده و نظارت می کند که 
کسی از کارش کم نگذارد و گزارش و اطالعات 
نادرست ندهد. در چنین شرایطی بخش خصوصی 
ما هم مي تواند به شکل معقولی گسترش یابد، از 
مهاجرت نخبه هایمان هم جلوگیری می شود و 
هزار اتفاق خوب دیگر که بعضی ها با بهانه کردن 
آنها می خواهند کارانه ها را افزایش دهند، خواهد 
 افتاد. یعنی بخش خصوصی به نتایج منطقی و 
دلخواهش خواهد رسید ولی نه لزوما با افزایش 

ساالنه تعرفه براساس تورمی که در کشور هست.
خالصه که فعاالن بخش خصوصی همانطوری 
که خودشان به قسمتی از نیروهای شان بر اساس 
روش هایی غیر از فی فورسرویس پرداخت دارند، 
باید بپذیرند که اگر شرایط دولت اقتضا کند، خودشان 
هم حاضر باشند تا به اشکال مناسب از دولت ها 
دریافتی داشته باشند. یعنی همانطور که مصالح 
بخش خصوصی اقتضا نمی کند که به برخی پزشکان 
عمومی در اورژانس ها و به پرستاران کارانه پرداخت 
کند و همینطور اقتضا نمی کند که براساس تعرفه 
در بخش های غیربالینی بیمارستان ها به کارگران و 
کارمندان پرداخت داشته باشد، خودش هم در برخی 
موارد بر مبناهایی غیر از تعرفه ها و کارانه دریافتی 
داشته باشد. همه می دانیم که در بیمارستان های 
خصوصی سهامداران و مدیران عمدتاً از روش های 
موسوم به حقوق و پرداخت ساعتی برای پرداخت 
به شاغلین درحیطه های اداری، منشی گری، نظافت، 
نگهبانی، انبارها، آشپزخانه و امثالهم بهره  می گیرند. 
لذا چرا برخی از اینها نباید رضایت دهند که هر 
درآمد و منبع مالی که برای پرداخت به مجموعه 
کارکنان در یک بنگاه درمانی خصوصی یا دولتی 
بین  عادالنه تری  طور  به  نیز  می گردد  موجود 
همه در بخش های خصوصی و دولتی برمبانی 
غیرکارانه بازتوزیع شوند؟ در این صورت ممکن 
است قدرمطلق عددی که نظام سالمت از چهار 
نظام سالمت  اشاره شد صرف  قبال  که  منبعی 
می کند، ثابت بماند و یا حتی این عدد بیشتر هم 
پرداخت،  نظام  اصالح  در صورت  ولی  بشود، 
توزیع این ارقام عادالنه تر می شود و این عدالت 
نیز لزوما در چارچوب اصالح تعرفه ها و نظام 

کارانه محقق نمی شود.
حتی اگر بحث سالمتی مردم را کنار بگذاریم و بگوییم 
ارائه خدمات سالمت اصال ارزش ذاتی دارد و ما 
می خواهیم نظام سالمت را با همین حدود و ثغور 
و اجزاء و ابعاد حفظ کنیم، باز هم به نظر می رسد 
بکارگیری هوشمندانه کلیه نظام های پرداخت در 
کنار نظام کارانه، به نفع کل پرسنل در خارج و 
داخل وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی 
خواهد بود. یعنی به تدریج فاصله های غیرعادالنه 
موجود، همگی کم می شوند؛ برای نمونه فاصله های 
موجود بین پرستاران و پزشکان، فاصله های میان 
پزشکان داخلی و جراح، فاصله های میان جراحان در 
داخل یک گروه تخصصی، فاصله های هیئت علمی 
و کارکنان مشغول به کار در بیمارستان ها و هیئت 
علمی و کارکنان مشغول به کار در گروه های علوم 
پایه در داخل دانشگاه های علوم پزشکی  و به همین 
ترتیب. پس باید از نگاه های محدود، منفعت طلبانه و 
تنگ نظرانه به گسترش عدالت دست برداشته و به 
گسترش بحث های مربوط به عدالت در دایره منطقی 
و صحیح رضایت داد. به نظر می رسد چنین نتیجه ای 
برکات فراوان و بیشتری از اصالح تعرفه ها داشته و 
می تواند منجر به آن گردد که دائما فاصله های درآمدی 
غیراستاندارد کمتر و کمترشده  و برای نزدیک تر 
شدن به کلیه استانداردهای جهانی درباره میزان 
دریافتی های همگی از انواع کارکنان، یک حرکت 
فراگیر و همه جانبه درکشور آغاز گردد. در این 
صورت از فواصل غیرقابل دفاع میان دریافتی های 
صنوف گوناگون در بخش بهداشت و درمان نیز 
کاسته  شده و از این جهت نیز کشور به هدف 
برقراری عدالت در پرداخت به کارکنان در نظام 

سالمت نزدیک تر خواهد شد.
ادامه در صفحه 12 

در بخش های قبلی مصاحبه برای 
مثال به موضوع بسیار مهم باالتر 

بودن میزان خدمات ام آرآي در 
ایران در مقایسه با میزان متوسط 

ارائه همین خدمت در دیگر 
کشورها اشاره شد. بیان شد 

که علی رغم وجود ارائه کنندگان 
و مشتریان خدمات ام آرآي 

به تعداد کافی درحال حاضر، 
ضروری است تا به دلیل فاصله 

نجومی سطح مصرف این نوع 
خدمات با نُرم های جهانی، دولت 
مداخله نموده و از ادامه یافتن 

این روند جلوگیری نماید

اگر عمیق به این موضوعات 
توجه شود متوجه خواهیم شد که 
پزشکان عمومی در مناطق محروم 

هیچ وقت اعتراضشان به دولت 
برسر این نیست که چرا به ازای 

هر واحد از خدمات موسوم به 
ویزیت، پول کمی به آنها پرداخت 

می شود، بلکه می گویند که چرا 
سرجمع و در مقایسه با بعضی 

همکاران متخصصشان در مناطق 
برخوردار در شهرها، مجموع 

دریافتی شان از بابت حقوق و سایر 
مزایا کمتر است؟ مشکل پزشکان 

عمومی ایرانی این چیزهاست



 ادامه از صفحه 11
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود این 
است که براساس شواهد و مطالعات اقتصادی، 
نظام پرداخت کارانه و  از  نادرست  بهره گیری 
نجومی  فاصله های  به  منجر  معموال  تعرفه ها 
افراد درستکارتر  در هر رشته تخصصی، میان 
که  می رسد  به نظر  یعنی  می شود.  دیگران  و 
در  ما،  کشور  داخل  در  ازجمله  و  همه جا  در 
داخل هر صنفی، گاهی فاصله های نجومی میان 
گوناگون  افراد  ماهیانه  دریافتی  های  مجموع 
وجود دارد. برای مثال در مقام مقایسه، فاصله 
زیادی میان دریافتی چشم پزشکان درستکارتر و 
دیگرچشم پزشکان یافته می شود. این یعنی درنظام 
کارانه، درستکارانی که بخواهند دقت های الزم 
را در رعایت کیفیت خدمات و حقوق بیماران 
داشته باشند و بخواهند برخالف دستورالعمل های 
نکنند،  ارائه  خدمات  پزشکی  قوانین  و  بالینی 
پرداخت  نظام  اصالح  بمانند.  عقب  مجبورند 
اینگونه  از  کاستن  روی  به خصوص  می تواند 

فاصله ها وبی عدالتی ها هم اثر گذار باشد.
بنابراین بحث ما اصال این نیست که دولت باید 
سرجمع پولی که به پرسنل بهداشتی درمانی پرداخت 
می کند را کم کند. اتفاقا عاقالنه شاید آن باشد که 
دولت کل منابع جهت پرداخت به کارکنان را افزایش 
هم بدهد. اما تأکید من در این بخش مصاحبه روی 
این نکته بود که این پول باید به شکل عادالنه تری 
بازتوزیع شده و لذا توزیع منابع مالی در نظام بهداشت 
و درمان به استانداردهای بین المللی نزدیکتر شود. 
به عبارت دیگر تأکید ما برروی اثربخش تر شدن 
هزینه ها بود، اینکه سرمایه گذاری ها باعث تولید 
سالمتی بیشتر و نزدیکتر شدن دولت ها به سایر 
اهداف مطلوب در مقادیر باالتر بشود. دولت با انجام 
بعضی اصالحات می تواند ضمن کاهش تقاضاهای 
القایی به عنوان یکی از مهمترین آثار منفی نظام کارانه  
و تعرفه ها، با جایگزینی سایر روش های پرداخت 
درکنار ایجاد نُرم های درمانی، از اسراف، تقاضای 
القائی، اشتباهات پزشکی و لذا عدم کارائی بشدت 
پیشگیری نماید. در صورت موفقیت رویکرد فوق 
به هرمیزان، می توان از بودجه های صرفه جویی 
شده، اقدام به اصالح نظام پرداخت به اقشاری 
نمود که بیشتر قربانی بی عدالتی ها هستند. اگر در 
آینده فرصتی شد، در ارتباط با این نُرم های درمانی 
مشابه کاری که در بعضی کشورهای پیشرفته انجام 
می شود هم توضیحاتی ارائه خواهم داد. برای مثال 
در بعضی کشورهای اروپایی، با آنکه پرداخت ها 
همگی در قالب حقوق و دستمزدهای ثابت انجام 
می شوند، متخصصین هرگز نمی گویند که چون 
به ما کارانه نمی دهید پس ما کار نمی کنیم. در آن 
کشورها انگیزه های کاری دیگری ایجاد کرده اند 
ولی آن انگیزه ها، ازجنس کارانه نیستند. بنابراین اگر 
کسی نگران این است که اگر کارانه ها حذف شوند، 
انگیزه ها کاهش می یابند و کسی دیگر نمی تواند 
در بخش های خصوصی یا دولتی اقدامات مؤثر 
و سودآور داشته باشد، خواهیم گفت که اقتصاد 
سالمت برای این مشکل هم راه حل دارد و به جای 
خودش می توانیم به این بحث هم ورود کنیم. یعنی 
ورود کنیم به توضیح اینکه چگونه ضمن کاستن 
از گسترش بی فایده نظام کارانه  می شود به توسعه 
فعالیت های خصوصی و یا دولتی درستکار کمک 
نمود، نظام سالمت را تقویت کرد که درآن درمانگران 
درستکار، فعال باقی بمانند. درعین حال باید تضمین 
شود که در چنین نظام هایی، کنشگران غیردرستکار 

هم که همیشه برای ماندن در مسیر مطلوب دولت ها 
به انگیزه های مضاعف نیاز دارند، مجبور شوند که 
طبق استانداردها رفتار کنند. مبانی متنوعی برای تعیین 
نُرم های درمانی و استانداردها وجود دارند و برای 
مثال در چنین شرایطی می توان از میزان های متوسط 
 Practice Norms( ارائه خدمات و الگو برداری
and Benchmarking( بهره گرفت  و به کمک آنها 
تضمین نمود همه تا بدون وجود کارانه ها نیز در 
حد مطلوب و مورد نظر دولت ها فعال باقی مانده 
و درصورت گرفتار شدن به تخلف و کم کاری، 

رفتار خودشان را بازتنظیم نمایند.
و  خدمات  ارائه  متوسط  »میزان های  به  توجه 
الگو برداری« می تواند جنبه های دیگری نیز داشته 
باشد. یعنی همانطور که در سطح فردی این امکان 
به وسیله رویکرد فوق فراهم می شود که یک پزشک 
با متوسط عملکرد توسط مجموعه  خودش را 
پزشکان در شرایط مشابه مقایسه نماید، می توان 
به  کمک Benchmarking عملکرد کلیت یک نظام 
سالمت، برای مثال وزارت بهداشت و درمان در 
کشور ایران را با متوسط عملکرد نظام های سالمت 
در دیگر کشورها مقایسه کرد و فاصله های هر نظام 
سالمت با متوسط های جهانی را مبنای شروع طرح 
تحول نظام سالمت، تغییرات و اصالحات قرار داد. 

در بخش های قبلی مصاحبه برای مثال به موضوع 
بسیار مهم باالتر بودن میزان خدمات ام آرآي در 
ایران در مقایسه با میزان متوسط ارائه همین خدمت 
در دیگر کشورها اشاره شد. بیان شد که علی رغم 
وجود ارائه کنندگان و مشتریان خدمات ام آرآي به 
تعداد کافی درحال حاضر، ضروری است تا به دلیل 
فاصله نجومی سطح مصرف این نوع خدمات با 
نُرم های جهانی، دولت مداخله نموده و از ادامه 
یافتن این روند جلوگیری نماید. به دلیل تضاد با 
انواع دیگری از استانداردها )مثل ناچیز بودن میزان 
متوسط QALYs کسب شده(، به قضاوت مشابهی 
در مورد لزوم جلوگیری از ارائه شدن خدمت پیوند 
کبد اشاره نمودم. یعنی گفته شد که اگر دولت به 
دنبال تحقق اثربخشی یک سری زیرساخت هایی 
که سال ها پیش برای ارائه خدمات بهداشتی مورد 
نظرش فراهم کرده می باشد و می خواهد از تداوم 
معطل ماندن آنها به دلیل ته کشیدن بودجه در 
بخش درمان جلوگیری کند، الزم است به خاطر 
مصالح مردم به تعطیل نمودن قسمت هایی از مراکز 
ارائه خدمات ام آرآی و پیوند کبد در بخش های 
خصوصی یا حتی دولتی اقدام نماید. گفته شد که 
از مصادیق نداشتن تفکر راهبردی و دلسوز نبودن 
برای سالمتی و اموال عمومی در این جریان آن 
است که دولت های بعدی از مصارف خارج از 
استاندارد جهانی و اندازه خدمات تصویربرداری 
هیچ ممانعتی به عمل نیاورده و به بهانه حمایت از 
بخش خصوصی، اجازه دهند که آثار فرافردی 
منفی و سایر خسارت های ناشی از تصمیمات غلط 
توسط دولت های قبلی الی االبد تداوم یابند. این در 
عمل 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. در مثال پیوند کبد با توجه 
به هزینه های تمام شده آن در ایران که می تواند تا 
حدود 6۰۰ میلیون تومان برآورد شود، یک ابزار 
و استاندارد خوب برای فهم میزان درستی تداوم 
خدمت توجه به میزان متوسط QALYs ایجاد شده 
است. با توجه به شواهدی قوی که اشاره به پائین 
بودن نسبی میزان QALYs کسب شده به دنبال 
انجام پیوند کبد در کشورهای مختلف دارند، 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 در اینجا کار را به 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. توجه به 
الگوها، استانداردها و نُرم های درمانی خاص بخش 
دولتی نبوده و اتفاقاً در دنیا در بخش خصوصی بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اند. لذا اگر دولت ها به دنبال 
انجام مقایسه و بهره گیری از »میزان های متوسط 
 Practice Norms and( ارائه خدمات و الگو برداری
Benchmarking(« به هر اقدامی که به صالح مردم 
و در راستای اولویت های خودشان است دست 
بزنند، باید قاطعانه روی مواضع خود ایستادگی 
نموده و مانند بخش خصوصی نباید از اینکه به دلیل 
پافشاری براستانداردها نمی توانند انتظارات طرف 
تجاری خود را برآورده کنند، شرمنده باشند! این 
یعنی دولت به عنوان سیاست گذار و مدعی العموم به 
همه ارائه کنندگان خدمات، هم در بخش خصوصی 
و هم بخش دولتی، تفهیم نماید که پرداخت ها در 
بازار سالمت وقتی مجاز شمرده خواهند شد که 
عملکردها مطابق میزان های متوسط عملکرد در 
دنیا باشند و برای اجرائی شدن این سیاست الزم 
است که مقایسه ها با نُرم های جهانی، هم در سطح 
فردی و هم در سطح اجتماعی و حتی برای منابع 
مالی که منشأ آنها دولت و حاکمیت نیست، به 
انجام برسند. یعنی همانطور که پیشتر عنوان شد، 
دولت ها نباید از اینکه مانع تزریق بی ضابطه پول 
به نظام سالمت از سوی کارفرمای خصوصی به 
پیمانکار خصوصی ارائه کننده خدمات سالمت 

بشوند واهمه و ابایی داشته باشند.
ادامه دارد...

در مثال پیوند کبد با توجه به 
هزینه های تمام شده آن در ایران 
که می تواند تا حدود ۶۰۰ میلیون 

تومان برآورد شود، یک ابزار و 
استاندارد خوب برای فهم میزان 

درستی تداوم خدمت توجه به 
میزان متوسط QALYs ایجاد شده 

است. با توجه به شواهدی قوی که 
اشاره به پائین بودن نسبی میزان 

QALYs کسب شده به دنبال انجام 
پیوند کبد در کشورهای مختلف 

دارند، 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؟! 
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  امین جاللوند
نیروهای اورژانس را می توان در زمره اولین گروه های 
درمانی به حساب آورد که با بیماران مبتال به کرونا 
در ارتباط هستند. بر اساس آمارهای رسمی، از زمان 
شیوع کرونا تاکنون تماس با اورژانس حدود چهار 
برابر افزایش یافته و شیفت های استراحت نیروهای 
اورژانس هم چهار برابر کمتر شده است. همه اینها 
یعنی اینکه کادر درمان فعال در اورژانس در سخت ترین 

شرایط کاری به سر می برند. 
پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور هم 
با اشاره به افزایش سختی کار نیروهای اورژانس در 
دوران کرونا، خاطرنشان می کند: »نیروهای اورژانس، 
۷۵ درصد بیماران مبتال به کرونا را منتقل می کنند و 
بقیه خودشان به مراکز درمانی مراجعه می کنند، اما ۱۰۰ 
درصد بیماران مبتال به کرونا توسط تیم عملیات ویژه 
اورژانس ۱۱۵ منتقل می شوند. کار اصلی اورژانس، 
فوریت های پزشکی است و مردم برای این منظور 
با شماره تلفن ۱۱۵ تماس می گیرند. زمانی که کرونا 
شیوع پیدا کرد، تماس با تلفن های شماره ۱۱۵ چهار 
برابر شد و مجبور شدیم یک مرکز پاسخگویی جدایی 

را ایجاد کنیم تا پاسخگوی افراد باشیم.«
کولیوند با اشاره به فعالیت شبانه روزی تیم های عملیات 
ویژه اورژانس، خاطرنشان می کند: »هم اکنون حتی 
انتقال بین بیمارستانی بیماران مبتال به کرونا را هم ما 
انجام می دهیم. تیم عملیات ویژه ای نیز برای زمان 
حوادث و بالیا داریم. این تیم، آمبوالنس های مجزا 
و تخصصی دارند و این تیم برای خدمت رسانی به 

بیماران مبتال به کرونا در حال انجام وظیفه است.«
او در ادامه به روزهای سخت نیروهای اورژانس در 

بحران کرونا، گریزی می زند و می گوید: »شیفت های 
کارکنان ما ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت بود 
که اکنون این عدد به ۲۴ ساعت کار و ۱۲ ساعت 
استراحت تبدیل شده است. چهار نفر از همکاران 
اورژانس در راه خدمات رسانی به بیماران مبتال به 
کرونا و به علت ابتال به بیماری کرونا به شهادت 
رسیدند و هزار و 9۰۰ نفر از نیروهای اورژانس هم 
به کرونا مبتال شدند و بهبود یافتند که اکنون با روحیه 

جهادی در حال خدمت رسانی هستند.«
هم اکنون سامانه ۴۰۳۰ به پرسش های افراد درباره 
کرونا پاسخ می دهد، اما سامانه ۱۱۵ هم پاسخگوی 
سواالت مردم درباره بیماری کروناست. هر کسی 
که عالئمی از کرونا دارد می تواند با سامانه ۱۱۵ 
هم تماس بگیرد و به او خدمت رسانی خواهد شد.

کمبود نیرو و امکانات؛ پاشنه آشیل 
نیروهای اورژانس

با باال رفتن آمار مبتالیان به کرونا، حجم کار نیروهای 
اورژانس هم چند برابر شده است. برخی از نیروهای 
اورژانس تاکید دارند که با توجه به افزایش چشمگیر 
ماموریت های اورژانس در دوران کرونا، نیاز داریم 
که بودجه و امکانات اورژانس هم بیشتر شود تا 
بتوان پاسخگوی نیاز روزافزون مردم بود. از سوی 
دیگر، کارشناسان بر این باورند که برای ارائه خدمات 
اورژانسی باکیفیت و استاندارد در بیمارستان ها، حداقل 
به حدود هفت هزار متخصص اورژانس نیاز داریم.
پیمان صابریان، رئیس اورژانس تهران هم به مشکل 
کرونا  با  مقابله  برای  امکانات  و  بودجه  کمبود 
ماموریت های  »تعداد  می گوید:  و  می کند  اشاره 
اورژانس تهران در حوزه کرونا باالست و نیازمند 
بودجه بیشتری هستیم. با توجه به افزایش بیماران 
کرونا، در سطح شهر تهران ۵۰ دستگاه آمبوالنس 
به بیماران مبتال به کرونا خدمت رسانی می کنند و 
در صورت لزوم آنها را به بیمارستان می رسانند. 
همچنان تعداد ماموریت های اورژانس تهران در 
این زمینه خیلی باالست. این ماموریت ها نیازمند 
هزینه های  افزایش  باعث  که  است  اضافه  لوازم 
اورژانس است و البته این هزینه ها در بودجه سال 
قبل دیده نشده است. نیروهای ما به صورت ۲۴ 
ساعته در خدمت رسانی هستند و ساعت کاری 

آن ها بسیار باال رفته است.«
رییس اورژانس تهران با اشاره به افزایش چشمگیر 
ابتدای  از  تهران  اورژانس  ماموریت های  تعداد 
امسال تاکنون، یادآور می شود: »ما متوسط ماموریت 

روزانه مان باالی سه هزار و ۷۰۰ ماموریت بوده 
است. با توجه به آنکه به بیماران قرنطینه خانگی 
هم خدمات می دهیم، این موضوع باعث شده تعداد 
خدمات باالتر برود و نیازمند ناوگان بزرگتری باشیم. 
همچنین قبل از موضوع کرونا، دیسپچ مشاوره نداشتیم 
و برخی تماس ها غیراورژانسی بود. با توجه به موضوع 
کرونا، مردم سواالت زیادی داشتند و با توجه به این 
سواالت، دیسپچ مشاوره کرونا اختصاص یافت. همه 
تماس ها در مورد کرونا به این دیسپچ منتقل می شد و 
به سواالت پاسخ داده می شد. حتی پرستاران دیسپچ 
هم که کار پاسخگویی به تلفن ها را انجام می دادند 
هم در دوران کرونا استراحت زیادی نداشته اند و 

زمان استراحت آنها تا ۵۰ درصد کاهش یافت.«
او به مشکل کمبود بودجه جدی برای مهار کرونا در 
پایتخت نیز گریزی می زند و می گوید: »برای خرید 
تجهیزات مورد نیاز اورژانس، مبلغی از صندوق ذخیره 
ملی به ما ارائه نشده است. با توجه به کسری بودجه ای 
که امسال با آن مواجه هستیم، نیازمند همکاری و 
نگاه بهتری در بودجه ها هستیم تا بتوانیم امسال 
را بگذرانیم و کرونا نیز به تدریج کاهش یابد. در 
اورژانس تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کسری بودجه 
داریم و پولی که به ما ارائه می شود، کفاف حقوق 

و اضافه کار نیرو ها را هم نمی دهد.«
همچنین صابریان به مشکل کمبود نیروی اورژانس 
برای مهار بحران کرونا نیز اشاره می کند و می گوید: 
»مدت ها است که در بخش فوریت های پزشکی به 
خصوص در اورژانس تهران با مشکل کمبود نیروی 

انسانی مواجهیم. 
ادامه در صفحه 14 

کولیوند: نیروهای اورژانس، ۷۵ 
درصد بیماران مبتال به کرونا را 
منتقل می کنند. هم اکنون حتی 
انتقال بین بیمارستانی بیماران 

مبتال به کرونا را هم ما انجام 
می دهیم. از زمانی که کرونا شیوع 

پیدا کرد، تماس با تلفن های شماره 
۱۱۵ چهار برابر شد. شیفت های 

کارکنان ما ۲۴ ساعت کار و ۴۸ 
ساعت استراحت بود که اکنون این 
عدد به ۲۴ ساعت کار و ۱۲ ساعت 

استراحت تبدیل شده است
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روزهای سخت نیروهای اورژانس در بحبوحه کرونا
از زمان شیوع کرونا تاکنون، تماس با اورژانس حدود چهار برابر افزایش یافته و شیفت های 

استراحت نیروهای اورژانس هم چهار برابر کمتر شده است



 ادامه از صفحه 13 
االن با ۵۰ درصد نیرویی که طبق استاندارد باید 
داشته باشیم در حال خدمات هستیم. برخی پرسنل 
ما چندین هفته است که به منزل نرفته اند و ۲۴ ساعته 
در خدمت رسانی هستند. با این فداکاری نیروها سعی 

کرده ایم که کمبود نیرو را به نحوی جبران کنیم.«
در این بین، حتی هزینه ماموریت های اورژانس در 
دوران کرونا هم افزایش چشمگیری داشته است. 
صابریان یادآور می شود: »آمبوالنس مخصوص بیماران 
مبتال به کرونا در اورژانس تهران و کل کشور در نظر 
گرفته شد. پرسنل این آمبوالنس ها به امکانات و 
تجهیزات خاصی نیاز داشتند. این موضوع باعث شد 
که هزینه ماموریت ها باالتر برود. با توجه به استفاده 
از امکانات حفاظتی، حجم ریالی ماموریت ها برای 
کرونا افزایش یافت. هزینه های ماموریت های اورژانس 

تهران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.«
پیش  اورژانس  »ماموریت های  یادآور می شود:  او 
بیمارستانی شامل سکته های قلبی و مغزی و تروماها 
و تصادف ها همچنان وجود دارد و با وجود کرونا، 
بار اضافه ای به اورژانس تحمیل شد. در نتیجه هم 
به آموزش بیشتر و هم به کار بیشتر در اورژانس نیاز 
داشتیم. انتقال بین بیمارستانی هم به اورژانس پیش 
بیمارستانی محول شد و این در حالی است که این 
کار قبال توسط خود دانشگاه های علوم پزشکی انجام 

می شد. تاکنون در کشور سابقه نداشت که تمام بیماران 
از یک بیمارستان به بیمارستان دیگری منتقل شوند، 
اما این اتفاق افتاد و گاهی روزانه تا ۱۲۰ انتقال بیمار 

بین بیمارستان ها انجام می شد.«
همچنین رضا معتمدی، معاون فنی و عملیاتی مرکز 
اورژانس تهران هم با ارائه آمار و ارقام از افزایش 
قشار کاری پرسنل اورژانس سخن می گوید و یادآور 
می شود: »روزانه بیش از ۵۰ هزار تماس از سوی 
شهروندان با مرکز اورژانس تهران برقرار می شود که 
محور بیشتر این تماس ها کروناست. در شرایط عادی 
روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار تماس با مرکز اورژانس تهران 
گرفته می شد، اما در شرایط کرونایی این میزان از 
مرز ۵۰ هزار تماس گذشته و به یک رکورد عجیبی 
تبدیل شده است. با این افزایش تماس ها، ظرفیت 
مرکز اطالع رسانی اورژانس را افزایش دادیم و همچنین 
به صورت تخصصی واحدی را برای پاسخگویی به 

سواالت مرتبط با کرونا ایجاد کردیم.«
معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران تاکید 
می کند: »به طور متوسط و در شرایط عادی از هر 
۱۰ تا ۱۵ هزار تماس حدود دو هزار بیمار توسط 
تکنسین های اورژانس به مراکز درمانی منتقل می شد، 
اما در این شرایط بیش از ۵۰ درصد تماس ها به انجام 
ماموریت و انتقال بیمار به مراکز درمانی منجر می شود. 

همچنین با توجه به حجم این تماس ها و درخواست 
خدمات درمانی از سوی شهروندان، زمان استراحت 
کارشناسان در داخل مرکز اطالع رسانی را نیز کاهش 
دادیم. همچنین شیفت کاری تکنسین ها نیز از ۲۴ 
ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت به ۲۴ ساعت 

کار و ۲۴ ساعت استراحت تغییر یافت.«
به گفته وی »ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی 
شامل سکته های قلبی و مغزی و تروماها و تصادفات 
میزان  نیز  کرونا  وجود  با  دارد.  وجود  همچنان 
خدمات رسانی تکنسین های اورژانس چند برابر شد. 
در حال حاضر نیز ۲۵۰ آمبوالنس و ۲۰۰ موتورالنس 
در پایتخت فعال بوده و زمان رسیدن بر بالین بیمار بین 
۱۴ تا ۱6 دقیقه در ساعت های مختلف روز است.«
همچنین مهرداد بابایی، رئیس مرکز مدیریت حوادث 

و فوریت های پزشکی استان البرز هم با اشاره به 
دوران  در  اورژانس  نیروهای  پرشمار  چالش های 
کرونا، یادآور می شود: »نیروهای اورژانس در طی 
چهار ماهی که از شیوع کرونا می گذرد، در خط مقدم 
مقابله با این ویروس فعالیت دارند. با توجه به اینکه 
نیروهای اورژانس وظیفه جابه جایی افراد مشکوک 
به کرونا و مدیریت تخت های بیماران مبتال شده را 
به عهده  دارند، بیش از سایر افراد در معرض ابتال به 

این ویروس قرار دارند.«
کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور هم با اشاره به 

کمبود نیرو و ضرورت تربیت بیشتر متخصصان طب 
اورژانس، خاطرنشان می کند: »طب اورژانس بسیار نوپا 
بوده و الزم است در زمینه تربیت متخصصان این حوزه 
تالش بیشتری صورت گیرد. تربیت نیروهای انسانی 
در قالب طب اورژانس، فرصتی برای سازمان اورژانس 
و اورژانس پیش بیمارستانی است. این متخصصان به 
عنوان مکمل عمل می کنند و می توانند در بهبود بیماران 
و مصدومان نقش موثری ایفا کنند. این متخصصان به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه بهبود و درمان 
بیماران عمل می کنند و خوشبختانه اکنون هماهنگی 
بسیار خوبی بین متخصصان طب اورژانس و پرسنل 

درمانی وجود دارد.«

فشار کاری سهمگین کادر درمان در 
اورژانس بیمارستانی

در دوران بحران کرونا، عالوه بر نیروهای اورژانس 
پیش بیمارستانی، نیروهای اورژانس بیمارستانی هم با 
فشار کار انبوهی مواجه شدند. ساالنه به طور میانگین 
حدود ۳۰ میلیون نفر به اورژانس بیمارستان های کشور 
مراجعه می کنند که با شیوع کرونا، آمار مراجعان از 

این تعداد هم فراتر رفت.
بهروز هاشمی، متخصص طب اورژانس در گفتگو با 
سپید، به گوشه ای از مشکالت شغلی متخصصان طب 
اورژانس در دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»اغلب همکاران ما در ایام عید به طور کامل در شیفت 
ارائه خدمت حضور داشتند و به درمان بیماران مبتال به 
کرونا می پرداختند. در سایر ایام تعطیالت هم این رویه 

ادامه داشته است. متاسفانه در برخی بیمارستان های 
کشور، لوازم و تجهیزات حفاظتی الزم در اختیار 
متخصصان طب اورژانس قرار نگرفته است و برخی 
بیمارستان ها اعالم کرده اند که به دلیل کمبود منابع 
مالی نمی توانند تجهیزات ایمنی کافی را خریداری 
کنند. اگرچه در برخی بیمارستان ها می بینیم که ماسک 
و دستکش های تولید داخل را به عنوان تجهیزات 
چند بار مصرف عرضه می کنند، اما واقعا هیچ تحقیقی 
صورت نگرفته است که ببینیم آیا واقعا این تجهیزات 
چند بار مصرف می تواند در مقابل بیماری کرونا، 

کارساز باشد یا خیر.«
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید 
برای  امتیازی  و  تسهیالت  هیچ  »تاکنون  می کند: 
متخصصان طب اورژانس که در دوران مقابله با 
کرونا فعال بوده اند، تعلق نگرفته است. حتی از آنجا 
که بسیاری از بیماران ترومایی به دلیل ترس از ابتال به 
کرونا به اورژانس مراجعه نمی کنند، کارانه متخصصان 
طب اورژانس نسبت به دوران قبل از کرونا کمتر 
شده است. در این بین، تعرفه های اعالم شده برای 
خدمات طب اورژانس نیز فاجعه آمیز است. در نظر 
بگیرید که متخصص طب اورژانس در یک شرایط 
حاد و اضطراری مثل کرونا که بیمارش در وضعیت 
اورژانسی خطرناکی قرار دارد، برای ویزیت این بیمار 
اورژانسی، مبلغی حدود ۴9 هزار تومان می گیرد که 
در حد یک شوخی تلخ است، در حالی که تعرفه 
خدمات در خیلی از مشاغل غیرپزشکی، بسیار باالتر 

از طب اورژانس است.«
او انتقاد می کند: »تعرفه خدمات طب اورژانس با این 
حجم از اضطراب و فشار کار در دوران کرونا با تعرفه 
پزشکی که کار اورژانسی انجام نمی دهد و اضطراب 
کاری چندانی ندارد، کامال یکسان است. این موضوع 
اصال عادالنه نیست.« هاشمی هشدار می دهد: »اتفاق 
بسیار تلخ دیگری که افتاده این است که برخی از 
دستیاران طب اورژانس در نیمه راه، تحصیل را رها 
می کنند، زیرا می بینند که سختی کار آنها با درآمدی 

که کسب می کنند، تطابق ندارد.«
با توجه به افزایش چند برابری فشار کاری نیروهای 
اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی، ضرورت 
دارد که حمایت بیشتری از این گروه های فعال در 
جامعه پزشکی به عمل بیاید تا در دوران سخت 
کرونا، کمبود نیرو و تجهیزات به دردی مضاعف 

در مسیر خدمت رسانی به بیماران تبدیل نشود. 

صابریان: مدت ها است که در 
بخش فوریت های پزشکی به 
خصوص در اورژانس تهران 

با مشکل کمبود نیروی انسانی 
مواجهیم. االن با ۵۰ درصد 

نیرویی که طبق استاندارد باید 
داشته باشیم در حال خدمات 

هستیم. برخی پرسنل ما چندین 
هفته است که به منزل نرفته اند 

و ۲۴ ساعته در خدمت رسانی 
هستند. با این فداکاری نیروها 
سعی کرده ایم که کمبود نیرو را 

به نحوی جبران کنیم
هاشمی: اغلب همکاران در 

اورژانس بیمارستانی، در ایام 
عید بدون تعطیلی به درمان 

بیماران مبتال به کرونا  پرداختند. 
در سایر ایام تعطیالت هم این 

رویه ادامه داشته است. تاکنون 
هیچ تسهیالت و امتیازی برای 
متخصصان طب اورژانس که 

در دوران مقابله با کرونا فعال 
بوده اند، تعلق نگرفته است. در 
این بین، تعرفه های اعالم شده 
برای خدمات طب اورژانس نیز 

فاجعه آمیز است

معتمدی: روزانه بیش از ۵۰ 
هزار تماس از سوی شهروندان 
با مرکز اورژانس تهران برقرار 

می شود که محور بیشتر این 
تماس ها کروناست. در شرایط 

عادی روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار 
تماس با مرکز اورژانس تهران 

گرفته می شد، اما در شرایط 
کرونایی این میزان از مرز ۵۰ 

هزار تماس گذشته و به یک 
رکورد عجیبی تبدیل شده است
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رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سپید

 علی ابراهیمی
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤال روزنامه 
سپید درباره امکان تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی 
از نظر زیرساختی در کشور گفت: »باید اعالم کنم که 
به موازات صدور مجوزها و انجام مطالعات بالینی، 
بحث زیرساخت هم در حال پیگیری است و نگرانی 

بابت تولید انبوه واکسن کرونا در کشور نداریم.«
به گزارش خبرنگار سپید، محمدرضا شانه ساز در 
نشست ویدئوکنفرانسی وزارت بهداشت در پاسخ 
به سؤال ما درباره امکان تولید انبوه واکسن کرونا از 
نظر زیرساختی در کشور گفت: »اطالعات مربوط 
به تولید واکسن کرونا بین افراد محدودی در حال 
گردش است، اما از این نظر که زیرساخت آن را 
برای تولید انبوه داریم یا خیر؟ باید اعالم کنم که 
به موازات صدور مجوزها و انجام مطالعات بالینی 
بحث زیرساخت هم در حال پیگیری است و مشکل 
خاصی وجود ندارد. ازاین رو نگرانی برای تولید انبوه 

واکسن کرونا نداریم.«

تعیین تکلیف سامانه تی تک تا پایان سال
وی در پاسخ به سؤال دیگر روزنامه سپید درباره آخرین 
وضعیت سامانه تی تک نیز اظهار داشت: »با جدیت به 
دنبال نهایی شدن سامانه تی تک هستیم و به جز مقطع 
چند ماهه ای که به دلیل کرونا تمام فعالیت های سازمان 
غذا و دارو به تأمین اقالم مورد نیاز مربوط به کرونا 
معطوف شده بود، دنبال اقدامات مربوط به سامانه 
بودیم. درعین حال جا دارد از همکارانمان در سازمان 
غذا و دارو و معاونت های غذا و دارو در دانشگاه ها 
تشکر کنم که علی رغم آنکه سال بسیار سختی را 
در تحریم ها پشت سر گذاشته بودیم و بعد به کرونا 
برخورد کردیم، اما در کشورمان آبرومندانه عمل کردند 
و اجازه ندادیم در کشورمان اتفاقات ناگواری که در 
کشورهای صاحب ادعا ایجاد شد رخ دهد. در این 
فاصله نتوانستیم بحث تی تک را به روال قبل دنبال 
کنیم، اما امروز داریم به سرعت جبران مافات کرده 
و کارها را انجام می دهیم.« شانه ساز گفت: »بحث 
قرارداد جدیدی که با پیمانکار تهیه و تنظیم شده بود، 
به سرعت در حال نهایی شدن است و امیدواریم در 
چند روز آینده قرارداد رسمی را که بحث مالکیت 
این برنامه و پشتیبانی های آن را نهایی می کند، امضا 

و دغدغه های وزیر بهداشت برطرف شود.«
وی افزود: »تی تک سامانه ای بسیار جامع و از مگا 
پروژه های IT در کشور محسوب می شود که می تواند 
در حوزه سالمت و مبارزه با تخلفات و تقلبات، کاربرد 
گسترده ای داشته باشد. با توجه به تنوع مجوزهایی 
که در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داریم 
که شامل چند ده هزار IRC مربوط به دارو و مواد 
اولیه دارویی، مکمل ها، مواد غذایی و... می شود، همه 
این ها باید در بستر تی تک تعریف شود و صفر تا ۱۰۰ 
آن را بتوانیم به صورت یک سیستم هوشمند نظارت 
کنیم. این پروژه بسیار بزرگ است و از اولویت های 
اصلی ما است که داریم به سرعت پیگیری می کنیم 
تا قبل از پایان سال برنامه آن را نهایی کرده و استفاده 
کنیم. البته اکنون نیز بسیاری از ذی نفعان مانند بیمه ها و 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از آن استفاده می کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به داروهای 
کمکی در درمان کرونا، گفت: »تا به امروز دارو و 
درمان مشخصی برای این بیماری در دنیا شناخته نشده 
است، اما خوشبختانه همه داروهای ضدویروسی و 
ضدالتهاب که به عنوان کاندیدای درمان این بیماری 
هستند، در کشور ما تولید و عرضه شده و در دسترس 

بیماران قرار گرفته است.«
وی افزود: »حتی مواد اولیه بسیاری از این اقالم یا در 
کشور تولید می شود و یا شرکت های دانش بنیان اعالم 
آمادگی کرده اند که می توانند آنها را تولید کنند. ازاین رو 
پرونده  این درخواست ها دریافت شده و جهت ارائه 
مجوز در سازمان غذا و دارو در حال بررسی هستند.«

عرضه بیمارستانی رمدسیویر ایرانی از 
هفته جاری

رئیس سازمان غذا و دارو درباره داروی رمدسیویر نیز 
اظهار داشت: »به محض اینکه این دارو وارد فهرست 
رسمی دارویی کشور شد و اجازه یافتیم آن را وارد بازار 
کنیم، دارو را از طریق واردات در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار دادیم. البته تأکید ما این است که 
این دارو فقط در بیمارستان ها و توسط کادر پزشکی 

مخصوصی که تعریف شده، تجویز  شود.«
شانه ساز افزود: »درخواست ما از مردم این است که 
به تجویزهای خارج از بیمارستان و همچنین عرضه 
خارج بیمارستانی رمدسیویر به هیچ وجه اعتماد نکنند. 
ضمناً در هفته های گذشته انواع وارداتی این دارو و 
نیز در این هفته )هفته جاری( تولید داخل را به 
وفور در اختیار بیمارستان هایی که مبتالیان کرونا را 
پذیرش می کنند و البته با قیمت های متعادل و رسمی، 

قرار خواهیم داد.«
وی با اشاره به عرضه رمدسیویر خارج از مبادی 
رسمی و در بازار سیاه گفت: »در نمونه های گرفته 
شده از رمدسیویرهایی که از مبادی غیررسمی عرضه 
می شوند، در اغلب موارد این دارو داروی رمدسیویر 
نبوده که بخواهد قیمت باالیی برای آن پرداخت شود 
و متأسفیم ازاین جهت که علیرغم تذکر فراوان سازمان 
غذا و دارو همچنان سایت ها و افراد سودجو مشغول 

سوءاستفاده از خانواده و اطرافیان بیماران هستند.«
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »امروز داروی 
رمدسیویر در کشور تولید می شود و از این هفته به وفور 
در اختیار دانشگاه ها و بیمارستان های پذیرش کننده 

بیماران کرونا قرار خواهد گرفت.«
در  که  توسیروزی مپ)اکتمرا(  داروی  درباره  وی 
نیز  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کرونا  درمان های 
گفت: »خوشبختانه این دارو نیز به وفور در کشور 

تولید و عرضه می شود و خواهش ما از مردم این 
است که با توجه به مصرف بیمارستانی این دارو، افراد 
در زمینه تهیه آن حتماً به مبادی رسمی مراجعه کنند 
و از تهیه آن در خارج از بیمارستان خودداری کنند. 
طبیعی است که داروهایی که در خارج از بیمارستان 
تهیه می شود با توجه به نظارت ما به داروهای رسمی 
از بعد قیمت و کیفیت، هیچ تأییدیه ای از سازمان غذا 
و دارو ندارند و توصیه ای به مصرف آنها نیست. البته 
عرضه این داروها در خارج از بیمارستان خالف 
است و اگر موردی دیده شود، حتماً با آن برخورد 

قانونی می شود.«

توزیع ماسک بین داروخانه ها از هفته آینده
رئیس سازمان غذا و دارو درباره عرضه ماسک به 
داروخانه ها نیز گفت: »هنوز ماسک های رسمی و 
صنعتی در اختیار داروخانه ها قرار داده نشده است؛ 
اما طبق توافق با وزارت صمت، از اواخر این هفته 
یا ابتدای هفته آینده قرار است روزانه حدود دو 
میلیون ماسک صنعتی با قیمت مصوب در اختیار 
داروخانه ها قرار گیرد و مصرف کنندگان به سهولت از 
طریق داروخانه ها به آن دسترسی داشته باشند. ضمنًا 
از هفته آینده یک میلیون و هشت صد تا دو میلیون 
ماسک نیز در اختیار مراکز درمانی قرار خواهد گرفت.«
شانه ساز با تأکید مجدد بر اینکه بهترین راه مبارزه با 
کرونا استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و شست و شوی مرتب دست ها است، مجدداً نسبت 
به تبلیغات سوء دارو و درمان کرونا و تهیه این اقالم 
از فضای خارج از بیمارستان ها هشدار داد و گفت: 
»به داروهایی که در فضاهایی در خارج از بیمارستان 
معرفی و عرضه می شوند، اعتماد نکنید. ما همه کشور 
را تحت رصد داریم و داروهایی که وارداتی هستند 
و خارج از فضای بیمارستانی و با قیمت های گزاف 
و  نیستند  اصلی  داروهای  می شوند،  داده  تحویل 
می توانند عوارض خطرناکی به همراه داشته باشند.«
شانه ساز در ادامه در پاسخ به سؤاالتی درباره مؤثرترین 
وضعیت  و  کووید-۱9  درمان  در  فعلی  داروی 
رمدسیویر، اظهار داشت: »هنوز هیچ داروی قطعی 
که بتواند در درمان کرونا مؤثر باشد و قطعیت داشته 
باشد، در دنیا معرفی و مشخص نشده است. حتی 

داروهایی که مطرح می شوند، بعد از مدتی درباره 
اثربخشی آنها اظهار تردید می شود.«

وی افزود: »یکی از دالیل مهم این است که نوعاً این 
ویروس، ویروسی است که تغییر ماهیت می دهد و نوع 
عمل و رفتارش تغییر می کند. داروهایی که در حال 
حاضر برای کرونا مطرح می شوند یکسری داروهای 
ضدویروس هستند که اثرات کشنده و از بین برنده 
ویروس را دارند و یک دسته هم داروهایی هستند 
که التهابات را کم می کنند. ازآنجایی که بدن واکنش 
بسیار جدی و سنگینی را در برابر هجمه این ویروس 
نشان می دهد، بسیاری از مواقع التهابات شدیدی 
در مجاری تنفسی به ویژه ریه ایجاد می شود که این 
واکنش های سنگین منجر به مشکالت تنفسی برای 

بیماران می شود.«
وی افزود: »درباره رمدسیویر هم که امروز بسیار 
سروصدا کرده است، درصد درمان باال نیست و در 
بهترین حالت 2۰ درصد اعالم می شود؛ بنابراین هنوز 
هیچ مرجع رسمی بین المللی این دارو را به عنوان دارویی 
که بتواند در پروتکل ها استفاده شود، نپذیرفته است. 

وضعیت تأمین واکسن آنفلوآنزا و قیمت آن
رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت واکسن 
آنفلوآنزا نیز گفت: »واکسن آنفلوآنزا از شهریورماه و 
ابتدا برای گروه های آسیب پذیر و بیماران خاص و در 
ادامه برای مصرف عموم در اختیار همه قرار خواهد 
گرفت. خوشبختانه هم اکنون تعدادی واکسن آنفلوآنزا 
وارد کشور شده است و در شهریورماه اولین پارت 
آن در اختیار معاونت بهداشت قرار خواهد گرفت 
تا در اختیار گروه های در معرض خطر قرار گیرد.«

وی افزود: »از طرف دیگر امیدواریم تولید داخلی این 
واکسن پاییز وارد بازار شود و بخشی از نیاز کشور را 
تأمین کند و طبق وعده ای که به ما داده شده بیش از 
دو میلیون واکسن آنفلوانزای تولید داخلی وارد بازار 
خواهد شد. در سال های بعد بخش اعظم و یا تمام 
نیاز کشور از سوی تولید داخل تأمین خواهد شد و 
دیگر نگرانی از بابت اینکه طرف های خارجی به دلیل 
تحریم یا هر دلیل دیگری تأمین این واکسن را مختل 
کنند، نخواهیم داشت و خیالمان آسوده خواهد شد.«
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شانه ساز افزود: »امسال به دلیل استفاده گسترده از 
ماسک و ضدعفونی کردن مداوم دست ها، خطراتی 
که سال های قبل برای آلودگی به ویروس آنفلوآنزا 
احساس می کردیم، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد، 
زیرا سال های قبل این حجم استفاده از ماسک و 
مواد ضدعفونی وجود نداشت. امسال پنج الی 6 
برابر سال گذشته پیش بینی واکسن برای مصرفمان 
کرده ایم، اما تأکید می کنم که امسال به دلیل اقداماتی 
که در پیشگیری انجام دادیم اگر به همین صورت 
پیش برویم، واکسن آنفلوآنزا می تواند ضرورتی را که 

در سال های قبل داشته است، نداشته باشد.«
وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت مصوب واکسن 
آنفلوآنزا نیز گفت: »برنامه ما برای قیمت واکسن 
این بود که به جز آن قسمت که به صورت رایگان و 
یارانه ای برای گروه های خاص در اختیار معاونت 
بهداشت قرار می گیرد، مابقی واکسن ها با ارز نیمایی 
تهیه شود، اما با مشورت وزیر بهداشت قرار شد 
برای اینکه واکسن بیش ازحد گران نشود حتماً ارز 
42۰۰ تومانی به آن تعلق گیرد. بر همین اساس 
قیمت واکسن برای مصرف کنندگان غیرقابل تحمل 
نخواهد بود. البته باید توجه داشت که بخش اعظم 
واکسن امسال، وارداتی است و قیمت آن را تا حدی 
می توانیم رقابتی کنیم؛ زیرا هم باید از کیفیت و هم 
منبع تأمین واکسن اطمینان حاصل کنیم و تا میزانی 
می توانیم قیمت را کاهش دهیم و شاید قیمت پایین تر 

از آن به صالح کیفیت نباشد.«

مطرح کردن پیش خرید واکسن نوعی 
سوءاستفاده است

شانه ساز در بخش دیگری از این نشست خبری در 
پاسخ به سؤالی درباره تبلیغات پیش فروش واکسن 
کرونا در فضای مجازی، گفت: »خواهش ما این است 
که مردم به تبلیغات در فضای مجازی توجه نکنند 
زیرا قصد خیری در این تبلیغات نیست. امروز در 
دنیا در زمینه تولید و اثربخشی واکسن کرونا سؤاالت 
بسیار زیاد و بدون جوابی توسط مراجع رسمی مطرح 
است. حال آنکه یک نفر اعالم کند که این واکسن را 
پیش خرید کنید، یقیناً قصد سوءاستفاده دارد و هیچ 

منبع رسمی و ذی صالحی آن را تأیید نمی کند.«
وی افزود: »درعین حال حتی اینکه مطرح می شود برخی 
کشورها واکسن را پیش خرید کرده اند، اینطور نیست. 
یکی دو کشور بیشتر پیش خرید نکردند و مؤسسات 
تولید هم اعالم کردند که اگر نتوانستیم واکسن کرونا 
را تولید کنیم، پول شما سوخت می شود. البته احتماالً 
کشورهایی این کار را می کنند که منابع بادآورده دارند 
وگرنه هیچ عقل سلیمی پولش را به این صورت خرج 
نمی کند. همچنین آنچه درباره دوره ایمنی واکسن نیز 
مطرح شده، بسیار کوتاه است و فرد باید دست کم 

چهار بار در سال واکسن بزند.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسش دیگری 
درباره تخلفات عطاری ها در حوزه کرونا نیز گفت: 
»تأکید می کنیم که هنوز هیچ دارویی چه در طب سنتی 
و چه در داروهای شیمیایی وجود ندارد که مجوز و 
تأییدیه ای از سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع رسمی 
صدور مجوزهای دارو در کشور، داشته باشد. بارها 
هم این موضوع را تکرار کرده ایم. البته موارد زیادی 
در این زمینه مطرح شده، اما هنوز کسی مجوزی 

دریافت نکرده است.«

ماجرای نشت فاویپیراویرهای اهدایی 
به بازار آزاد

وی در پاسخ به سؤالی درباره نشت داروی فاویپیراویر 
اهدایی به ایران در بازار آزاد، اظهار داشت: »میزان 
دارویی که تحت عنوان اهدایی وارد کشور شد، بسیار 
کم بود و به صورت حساب شده و تحت کنترل به 
بیمارستان ها داده شد، اما آنچه در بازار غیررسمی 
دیده می شود، داروهای اهدایی نیستند. البته در حال 

حاضر تولید داخلی فاویپیراویر را چند ماهی آغاز 
کرده ایم و به میزانی که بیمارستان ها نیاز داشته باشند، 
در اختیارشان قرار داده ایم منتها ورود این داروها به 
فهرست همچنان به عنوان داروی درمان آنفلوآنزا است 
و هیچ منبع رسمی در دنیا آن را برای درمان کرونا 

مورد تأیید قرار نداده است.«
شانه ساز اضافه کرد: »به نظر می آید افراد سودجو از 
التهاباتی که در بازار بوده سوءاستفاده کرده اند و آنها 
که می گویند این داروها وارد بازار غیررسمی شده، 
می خواهند تقلبات خود را توجیه کنند و اعالم کنند 
که داروهایشان اصل است و از فالن کانال رسمی به 
بازار غیررسمی نشت کرده و این یک ترفند است.«
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »حتی به ما گزارش 
شده بود که محلی داروی رمدسیویر را به مردم با 
قیمت های باال می فروشد، بالفاصله همکاران ما با 
همکاری مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کردند و 
دیدند که این اتفاق می افتد. وقتی کشف کردند متوجه 
شدیم که بر اساس آزمایش ها حتی یک عدد از آن 
ویال ها رمدسیویر نبود، اما وقتی با دریافت کنندگان 
این دارو تماس گرفته شد عنوان  کردند که بیمارشان 
با مصرف این دارو بهبود یافته است. حال آنکه روند 
بیماری در بسیاری موارد با درمان های حمایتی و 

مراقبت رو به بهبود رفته است.«
وی درباره عوارض مصرف داروی رمدسیویر هم 
گفت: »داروها به دلیل مصرف گسترده ای که دارند، 
عوارض جانبی  آنها  هم ظاهر می شود. به عنوان مثال 
زمانی می گفتند هیدروکسی کلروکین می تواند برای 
درمان مؤثر باشد، اما بعد از مدتی مشخص شد که 
مؤثر نیست و عوارض این دارو که آریتمی قلبی 
بود، به ویژه زمانی که همراه با کلترا استفاده می شد، 
منجر به عوارض قلبی برای مصرف کننده و فوت 
شد. برآورد ما این است که امروز رمدسیویر بیش 
از مواردی که از نظر علمی باید تجویز شود، تجویز 
می شود و موارد خارج از بیمارستان نیز به صورت 
بسیار خطرناک است؛ بنابراین مصرف این داروها به 
دلیل گستردگی مصرف می تواند عوارض شدیدتری 

را برای بیماران ایجاد کند.«
وی درباره وضعیت داروی بیماران خاص نیز گفت: »در 
اینکه تحریم ها مشکالتی در جهت تهیه داروها ایجاد 
کرده، شکی نیست و همیشه نسبت به این موضوع که 
تحریم ها بیماران ما را مورد هدف قرار داده است در 
مجامع بین المللی گالیه کرده ایم ضمناً در ایام کرونا 
مشکالت حمل ونقل هم مزید بر علت شده است. 
البته داروهای بیماران خاص در داروخانه های خاص 
عرضه می شود. درعین حال اولویت ما در تأمین دارو 
با توجه به ارزی که به صورت کاماًل برنامه ریزی شده و 
میلی متری ارائه می شود، داروهای بیماران خاص است. 
البته علی رغم اینکه سال هاست که نمونه های تولید 
داخلی این داروها در کشور وجود دارد و مصرف 

شده و عوارض خاصی از آنها گزارش نشده است، 
اما باز هم می بینیم که برخی همکاران پزشک و بیماران 
اصرار دارند که داروهای برند خارجی را مصرف 
کنند و این موضوع را به عنوان کمبود اعالم می کنند. 
این درست نیست درحالی که ما با مشکالت ارزی 
سروکله می زنیم، داروی خارجی مشابه تولید داخلی 
را وارد کنیم؛ زیرا دارویی که ۱۰ سال است که وارد 
بازار شده و مشکالت بیماران را حل می کند، اصرار 

به تهیه نوع خارجی آن به دور از انصاف است.«

احتمال خرید واکسن کرونای روسی
شانه ساز درباره وضعیت واکسن کرونای تولید روسیه 
هم گفت: »هر کشوری که بتواند واکسن کرونا را تولید 
کند، در درجه اول آن را برای مردم خودش استفاده 
می کند. البته ما درصدد گرفتن دانش فنی جدید که 
ممکن است وجود داشته باشد، هستیم و شرکت های 
ما می دانند که روسیه در چه مسیر و با چه روشی کار 
کرده است. درعین حال اگر میزان تولید آنها باال رود 
و تا آن زمان تولید داخلی خودمان به نتیجه نرسیده 

باشد، از آن منابع هم استفاده می کنیم.«
وی در بخش دیگری از این نشست درباره کیفیت 
ماسک های تولیدی، گفت: »تولید ماسک پروسه 
را  کیفیت  بخواهد  نیست که  پیچیده و دشواری 
به صورت جدی تحت تأثیر قرار دهد. همانطور که 
بارها اعالم شده است همان ماسکی که در منازل هم 
می تواند با کیفیت چند الیه ایجاد شود به ما اطمینان 
کیفی را می دهد. درعین حال اداره کل تجهیزات پزشکی 
سازمان غذا و دارو نظارت های مداوم خود را انجام 
می دهد. ضمن اینکه ما با استفاده از ظرفیتی که در 
سازمان انرژی اتمی وجود دارد، مرتب نمونه های 
ماسک های عرضه شده را به آنجا ارائه می دهیم، اما 
تأکید ما این است که از دست فروشان و محل هایی 
که امکان پیگیری ندارند، تهیه نکنند بلکه از مراجع 
رسمی و خصوصاً فروشگاه های تجهیزات پزشکی 
و داروخانه ها که از اواخر هفته ماسک در بین آنها 

توزیع خواهد شد، تهیه کنند.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره عرضه ماسک در 
داروخانه ها باالتر از نرخ مصوب هم گفت: »ماسک 
صنعتی از اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده در 
داروخانه ها عرضه خواهد شد و قطعاً نرخ مصوبی 
که سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم می کند، 

مبنا خواهد بود.«
وی افزود: »درباره گران فروشی ماسک در داروخانه ها 
هم صحبت هایی شد، اما ما این اظهارنظرهای بدون 
استناد را منطقی نمی دانیم و باید دید خرید داروخانه از 
کدام شرکت و بر اساس چه قیمتی بوده است و باید 
دید بر اساس سودی که در مجامع رسمی و ذی صالح 
پیش بینی شده، باید بررسی کرد که قیمت ماسک در 
داروخانه قانونی بوده یا باالتر از نرخ مصوب بوده 

است و بر اساس آن برخورد شود؛ بنابراین اطالعات 
باید کامل باشد زیرا وقتی می خواهیم شکایت را به 
مرجع قضایی ارسال کنیم، از ما و فرد شکایت شده 

مدرک درخواست می کنند.«
شانه ساز درباره وضعیت نسخه پیچی الکترونیک هم 
گفت: »نسخه پیچی الکترونیک پروسه ای است که 
حتماً باید از سوی پزشکان آغاز شود زیرا داروخانه ها 
را  پزشکان  نسخ  که  سال هاست  آزمایشگاه ها  و 
الکترونیک وارد می کنند. سازمان غذا  به صورت 
و دارو بارها اعالم کرده است که اگر می خواهیم 
فرآیند نسخه نویسی الکترونیک انجام شود، حتمًا 
باید همکاران پزشک در این پروسه وارد شوند. در 
غیر این صورت به اهدافمان نمی رسیم.« شانه ساز 
درباره برخی اظهارات مبنی بر ایمنی 79 روزه واکسن 
کرونای ایرانی، گفت: »ماده اولیه واکسن در چند 
شرکت داخلی تولید شده و واکسن ایرانی کرونا 
همانطور که وزیر بهداشت هم اعالم کردند، فاز 
حیوانی را با موفقیت سپری کرده است. موضوع 
ایمنی 79 روز واکسن کرونا مربوط به واکسن ایرانی 
نیست، بلکه برخی تولیدکنندگان دنیا این ادعا را 
دارند و منابع و اطالعاتی که به دست ما رسیده 
است، نشان می دهد که این دوره زمانی را برای 

ایمنی واکسن کرونا مطرح کرده اند.«
وی درباره برخورد با متخلفان در بازار ناصرخسرو یا 
عطاری ها هم که اقدام به عرضه داروی کرونا می کنند، 
گفت: »برخورد با متخلفان، روند کاماًل قانونی دارد و 
مراجع قانونی ذی صالح بر اساس نوع تقلب و تخلف 
و میزان تخلف و تقلب، جرائم قانونی را به عنوان حکم 
صادر می کنند و برخورد با متخلفان صورت می گیرد 
و این روند مرتباً به صورت روزمره انجام می شود.«

کمبود انسولین نداریم
گفت:  نیز  دارویی  کمبودهای  درباره  شانه ساز 
»کمبودهای دارویی باید به صورت موردی بررسی 
شود. برای مثال در بحث انسولین که بسیار داغ است، 
باید توجه کرد که داروی انسولین در کشور دارای 
کمبود نیست بلکه قلم انسولین به صورت سهمیه ای 
عرضه می شود. گاهی ما درباره کمبود دارو نگرانی 
داریم که اگر این دارو نباشد هموطن ما چه کار کند، 
اما انسولین به وفور در دسترس است و هموطن ما 
نگران کمبود انسولین نباشند. درعین حال باید توجه کرد 
که باالترین میزان ارزبری را در کشور ما انسولین های 
قلمی وارداتی دارند. ضمناً در هفته های آینده برند 
اصلی گالرژین انسولین قلمی تولید داخلی با حضور 
وزیر بهداشت افتتاح می شود؛ بنابراین تأکید داریم که 
هموطنان عزیز نگران نباشند و اگر قلم انسولین به 
احتمال بسیار بسیار ضعیف قابل تهیه نباشد، می توانند 
به صورت موقت از ویال انسولین استفاده کنند و نباید 

به هموطنان استرس وارد کنیم.«
وی درباره مهندسی معکوس واکسن کرونا در کشور نیز 
گفت: »ما هیچ گاه به عنوان وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو بحث مهندسی معکوس در واکسن کرونا 
را مطرح نکرده ایم. اصاًل واکسنی در دسترس نیست 
و نمی دانیم منبع این خبر کجاست. واکسن از پایه در 

کشور در حال تولید است.«
شانه ساز در پاسخ به سؤال دیگری درباره امکان 
صادرات رمدسیویر ایرانی، گفت: »این دارو هنوز 
به عنوان درمان قطعی برای بیماری کووید-۱9 معرفی 
نشده و تنها یکی از داروهایی است که می تواند در 
درمان کرونا به میزان کمی مؤثر واقع شود. این دارو را 
عالوه بر اینکه چهار شرکت درخواست تولید شکل 
نهایی آن را داده اند، با دو شرکت از نظر تکمیل مدارک 
و فاز پایداری موافقت شده و در حال تولید هستیم و 
از همین هفته وارد بازار می شود. لذا آمادگی صادرات 
این دارو را بعد از تأمین نیاز داخلی، خواهیم داشت. 
درعین حال چند شرکت دانش بنیان  هم اعالم کرده اند 
که می توانند ماده اولیه را تولید کنند و امیدواریم ماده 

اولیه آن  هم در کشور تولید شود.«
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دستورالعمل های مدارس در سه وضعیت کرونایی

 یاسر مختاری
نزدیک  مردادماه  پایانی  روزهای  به  حالی  در 
از  بسیاری  وضعیت  همچنان  که  می شویم، 
هشدار  مرحله  در  یا  قرمز  کشور  استان های 
برای  از سوی دیگر چشم انداز روشنی  است. 
پایان همه گیری این بیماری در ایران و جهان 
وجود ندارد. با فرا رسیدن روزهای شهریوری 
در کشور، لحظه شماری برای آغاز سال تحصیلی 
در نیمه ماه آتی آغاز شده است. آنچه که از زبان 
مسئوالن آموزش و پرورش بیان می شود این است 
که تاریخ تعیین شده از سوی ستاد ملی کرونا 

برای بازگشایی مدارس قطعی است.
حاجی  محسن  گذشته  روز  سپید،  گزارش  به 
دومین  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی، 
نشست مشترک مدیران کل آموزش وپرورش و 
معاونان آموزش ابتدایی استان ها تأکید کرد:  »شروع 
سال تحصیلی از ۵۱ شهریور قطعی است. از ۵۱ 
شهریور همه دانش آموزان باید تحت آموزش 
قرار بگیرند اما کیفیت عرضه خدمات آموزشی 
می تواند به صورت حضوری، نیمه حضوری، 
تلویزیونی، بسته های آموزشی یا شبکه شاد باشد.«
وی با تاکید بر اینکه باید تا آغاز سال تحصیلی 
چندین بار مانور تبادل پیام بین استان ها و مدارس 
صورت گیرد، گفت: »آموزش و پرورش در دوره 
کنونی و در بستر فضای مجازی مانند حضور در 
اتاق شیشه ای است که همگان می توانند عملکرد 
آن را مشاهده و نقد کنند زیرا تدریس معلم در 
منظر همگان قرار گرفته است و هر موضوعی 
که در معرض شفافیت قرار می گیرد، در کنار 
می تواند  دارد  وجود  آن  برای  که  آسیب هایی 

باعث رشد آن شود.«
حاجی میرزایی با بیان اینکه کار در حوزه ابتدایی 
سقف ندارد و مجال برای خالقیت آن زیاد است، 
گفت: »بسته تحولی خوانا در حوزه ابتدایی بسیار 
مهم است و باید آن را به طور جدی پیگیری کنیم 

تا توانایی خواندن، نوشتن، سخن گفتن، شنیدن 
و مهارت های پایه دانش آموزان ارتقا پیدا کند.«
وی  با بیان اینکه در دوره ابتدایی به دنبال حافظه 
محوری نیستیم و همه افراد باید مجال بروز و 
ظهور پیدا کنند، گفت: »انجام این کار در دوره 
ابتدایی بهترین زمان آن است و طالیی ترین دوره 
حضور دانش آموزان در مدرسه، حضور در در 

دوره ابتدایی خواهد بود.«
محتوایی  شکل  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
نظارت نسبت به سال های قبل متفاوت است، 
تاکید کرد: »هر مدیر نسبت به عملکرد درست 
معاون خود، هر رئیس منطقه نسبت به عملکرد 
به  نسبت  مدیرکل  هر  و  مدیران خود  درست 
عملکرد درست مدیران مناطق و معاونان خود 

باید اطمینان پیدا کند.«
وی یادآور شد: »بازماندگان از تحصیل به هر 
طریق ممکن باید به مدرسه بازگردانده شوند و 
شرایط کرونا نباید فرصتی برای جدایی کودکان 

از آموزش و مدرسه ایجاد کند.«
در همین حال که وزیرآموزش و پرورش بازگشایی 
معاونین  شورای  به  دانست  قطعی  را  مدارس 
خود دستور داد تا به سراسر کشور سفر کرده و 
میزان آمادگی مدارس در پذیرش دانش آموزان 
از و تهیه مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده را 

مورد ارزیابی قرار دهند.

ضوابط و دستورالعمل های بازگشایی 
مدارس در 15 شهریورماه 

همزمان با این سخنان وزیر و دستور خود به 
شورای معاونین، روز شنبه 2۵ مردادماه نیز نحوه 
تشکیل کالس های درسی در سه وضعیت قرمز، 
زرد و سفید از سوی وزارت آموزش و پرورش 

اعالم شد.
در این ضوابط آمده است: »با توجه به شرایط 
حاضر و با درنظر گرفتن فرض های متفاوت، الزم 

است اقدامات متناسب در وضعیت های سه گانه 
)سفید، زرد و قرمز( را پیش بینی و برای اجرای 

آن آمادگی کسب شود.«
در ابتدای این شیوه نامه، تاریخ بازگشایی مدارس ۵۱ 
شهریور ۹۹۳۱ ذکر شده و درباره وظایف مدرسه 
و وضعیت هر یک از دوره های تحصیلی ابتدایی، 
متوسطه اول، متوسطه دوم، هنرستان ها و دوره پیش 
دبستانی با توجه به وضعیت سفید، زرد و قرمز 
ضوابطی مشخص شده است. همچنین وزارت 
آموزش و پرورش در این شیوه نامه تاکید کرده 
است که در ماه های اخیر موضع فعالی در ارائه 
خدمات آموزشی در پیش گرفته و تالش می کند 
آموزش در محیط های مختلف را استمرار بخشیده 
و اجازه ندهد شرایط غافلگیرکننده  توقف غیرقابل 
جبرانی را در آموزش دانش آموزان به وجود آورد.

سیاست های اجرایی بازگشایی مدارس 
در وضعیت های سه گانه کرونایی

ضوابط  مهم  اجرایی  سیاست های  بخش  در 
رعایت  بر  تاکید  ضمن  مدارس  بازگشایی 
و  اجتماعی  فاصله  و  بهداشتی  پروتکل های 
سیاست  دو  نظارت،  و  تعامل  شبکه سازی، 
قالب های  و  فرصت ها  و  مخاطبان  گروه بندی 

عرضه آموزش مورد تأکید قرار گرفته است.
تعداد  باید  مخاطبان  گروه بندی  سیاست  در 
دانش آموزان و معلمانی که با هم در یک  زمان 
و مکان در تماس چهره به چهره هستند به حداقل 
ممکن برسد. برای تحقق این امر باید دانش آموزان 
به نحوی گروه بندی شوند که فاصله اجتماعی مورد 
تأکید در دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود. 
همچنین دانش آموزانی که در یک روز در کالس 
نیستند باید به نحوی مدیریت شوند که مشغول به 
انجام کارهای مرتبط با برنامه درسی خود باشند. 
معلمان باید برنامه هایی را تهیه کنند که بتوانند 
از طریق آن متناسب با حضور دانش آموزان در 

کالس و در فضای مجازی فعالیت های یادگیری 
آنها را پوشش دهند.

در سه وضعیت  آموزش  نیز  دوم  سیاست   در 
فرصت های  از  ترکیبی  یا  یک  به  محتمل 
آموزش حضوری در کالس و مدرسه، آموزش 
در بستر شبکه اجتماعی دانش آموزان، آموزش 
آموزش تجمیعی  ایران،  تلویزیونی  در مدرسه 
همراه با ارسال بسته های یادگیری خودآموز و 
سیستم های مدیریت یادگیری ویژه مدارس خاص 
که مورد تایید و نظارت آموزش و پرورش است، 

عرضه می شود.

وظایف مدارس در وضعیت های سه گانه 
قرمز، زرد و سفید

در این ضوابط همچنین وظایفی  برای مدارس 
در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه مدرسه 
رکن اصلی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 
آینده و عنصر کلیدی تداوم و استمرار آموزش و 
یادگیری در طول سال تحصیلی در وضعیت های 
سه گانه)قرمز، زرد و سفید( و روش های آموزشی 

مختلف محسوب می شود.
مدرسه متشکل از تمام معاونان، مربیان، معلمان، 
شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، شورای 
دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و انجمن اسالمی 
دانش آموزی است که با مسئولیت مدیر مدرسه 
عالوه بر وظایف قبلی عهده دار مسئولیت های 
مختلف است. لذا حضور مداوم و فعال مدیر 
و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش آموزی 
شاد به عنوان بخشی از محیط کار،  شناسایی، 
ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش آموزان 
مدرسه و عضویت آنها در شاد، اصالح اطالعات 
و مشخصات همکاران و دانش آموزان مدرسه در 
اسناد برای تشکیل کالس ها در بستر شاد از جمله 
وظایف در نظر گرفته شده برای مدارس است.

ادامه در صفحه 18 

نظروزارتبهداشتدرموردآغازسالتحصیلیدانشآموزان

17 شماره ۱724 26 مرداد ۱۳۹۹

محسن حاجی میرزاییمحسن فرهادی



 ادامه از صفحه 17 
همچنین تعیین روش دسترسی دانش آموزان به هر 
یک از روش های آموزشی متناسب با شرایط و 
اقتضائات هر کدام از آنها، پایش مستمر کیفیت ارتباط 
و تعامل دانش آموزان با معلمان و دبیران و کنترل 
مستمر و مداوم جریان آموزش تک تک دانش آموزان 
با روش های ذکر شده در وضعیت های سه گانه، 
دانش آموزان  و  خانواده ها  بین  ارتباط  و  تعامل 
حضوری،   مختلف  فرصت های  از  استفاده  با 
غیرحضوری و مجازی بخشی دیگر از وظایف 

تصریح شده مدارس برای بازگشایی است.
 ضدعفونی مستمر کالس ها، سرویس های بهداشتی 
و محیط مدارس با مشارکت اولیا و نهادهای مسئول، 
نظارت بر وضعیت بهداشتی سرویس های ایاب و 
ذهاب دانش آموزی و توجیه والدین، تعامل مستمر 
با راهبران آموزشی، کارشناسان معین و مسئوالن 
ادارات آموزش و پرورش، حضور مستمر مدیر 
و کارکنان اجرایی مدرسه در محل کار در تمام 
روزهای کاری هفته در تمام و وضعیت ها نیز 
بخش دیگری از وظایف مدرسه عنوان شده است.

مدارس دبستانی و پیش دبستانی
در این ضوابط همچنین مالحظاتی برای مدارس 
دبستان و پیش دبستانی نیز تعیین شده است. در 
این مالحظات آمده است که آموزش های الزم 
عوامل اجرایی و آموزشی به ویژه معلمان و مربیان 
پیش دبستانی برای روش های متنوع ارائه خدمت 
تا قبل از آغاز سال تحصیلی به اتمام برسد. این 
آموزشی  سامانه  بستر  در  می تواند  آموزش ها 
دانش آموزان شاد به صورت متمرکز انجام شود. 
ادارات کل آموزش و  پرورش استان ها و مناطق نیز 
می توانند آموزش های تکمیلی در این زمینه داشته 
باشند. همچنین برنامه ریزی، نظارت و کنترل الزم 
برای ثبت نام دانش آموزان و نوآموزان و استفاده از 
خدمات ارائه شده در سامانه آموزشی دانش آموز 

شاد توسط مدیر مدرسه انجام می شود.
در ادامه تأکید شده است که تغییر وضعیت آموزشی 
مطابق با اطالعیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در مورد هر منطقه صورت می گیرد. لذا شورای 
مدرسه متناسب با شرایط مدارس و دانش آموزان 
و نوآموزان نحوه تغییر وضعیت و ایفای وظایف 

و نقش های جدید را مدیریت می کند. همچنین 
در تنظیم قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانش 
آموزان و نوآموزان پیش بینی های الزم در خصوص 
آثار ناشی از تغییر احتمالی وضعیت سفید، زرد 
توجه  مورد  تحصیلی  سال  ضمن  در  قرمز  و 

قرار می گیرد.
در وضعیت زرد و در صورت ضرورت، تقسیم 
دانش آموزان و نوآموزان یک کالس به دو گروه 
به منظور رعایت فاصله گذاری الزامی است، مدیر 
مدرسه موظف است دانش آموزان و نوآموزان هر 
با توجه به مساحت کالس و تعداد  کالس را 
به گونه ای توزیع کند که  نوآموز  دانش آموز و 
حفظ حداقل فاصله مورد انتظار مطابق پروتکل های 
بهداشتی امکان پذیر باشد. بنابراین ممکن است در 
وضعیت زرد مدارس با حضور تمام یا بخشی از 

دانش آموزان و نوآموزان دایر باشند.
کالس های  و  جمعیت  کم  درسی  کالس های 
درس چندپایه به نحوی که مغایر با پروتکل های 
با تمام دانش آموزان تشکیل و  نباشد  بهداشتی 
آموزش حضوری به روال معمول برگزار شود. از 

سامانه شاد برای انجام فعالیت ها و تکالیف درسی 
نوآموزان یا دانش آموزان با نظارت و هدایت والدین 
و ارائه بازخورد توسط معلمان آنها استفاده شود.
مدیریت  منظور  به  می توانند  مدارس  مدیران 
آموزش های  شرایط  در  فیزیکی  فاصله گذاری 
حضوری در وضعیت زرد یا توزیع متناسب زنگ 
تفریح در پایه های مختلف، تراکم دانش آموزان 
و نوآموزان را در رفت و آمد در حیاط مدرسه 

کاهش دهند.
در وضعیت قرمز فعالیت های آموزشی و تربیتی 
به صورت مجازی در سامانه شاد یا با استفاده از 
سایر روش ها متناسب در تمام روزهای هفته انجام 
می شود. در این وضعیت حضور و غیاب دانش 
آموزان و نوآموزان، ارائه درس جدید، ارزشیابی، 
تعیین تکالیف و سایر فعالیت های مرتبط با فرآیند 
آموزش و یادگیری در سامانه  شاد استمرار می یابد.
در ادامه این دستورالعمل مالحظاتی نیز برای 
تدریس مربیان و تقسیم ساعات آموزشی برای 
و  هنرستان ها  دوم،  و  اول  متوسطه  مقاطع 
مدارس غیر دولتی و نیمه دولتی، غیر انتفاعی، 

تیزهوشان و مدارس سمپاد در  هر سه وضعیت 
کرونایی آمده است.

نظر وزارت بهداشت در مورد 
مدارس بازگشایی 

همانگونه که گفته شد، در حالیکه بازگشایی مدارس 
با پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بر اساس 
نظر ستاد ملی کرونا در ۵۱ شهریورماه قطعی شده 
است که هنوز روند کاهشی یا افزایش کرونا در 
کشور مشخص نیست و طبیعتا نظر وزارت بهداشت 
مرجع هر تصمیمی برای اموری مانند بازگشایی 

مدارس در این وضعیت خواهد بود.
محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در 
این رابطه به خبرنگار سپید گفت: »آموزش و پرورش 
نشان داد که می تواند به خوبی از عهده اجرای 
پروتکل های بهداشتی برآید. این وزارت خانه دو 
تمامی  برگزار و  را  تیزهوشان  و  آزمون سمپاد 
در حد  را  آزمون ها  این  بهداشتی  پروتکل های 

مطلوب اجرا کرد.«
بازگشایی  به  یادآور شد: »پروتکل مربوط  وی 
مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده 
و وزارت بهداشت بر اجرای آن ها نظارت می کند.
این پروتکل ها عمدتاً بر پایه محور های مربوط به 
رعایت بهداشت فردی، فاصله گذاری اجتماعی، 

گندزدایی محیط و امکانات است.«
فرهادی بیان کرد: از آنجایی که باید فاصله گذاری 
انجام شود، این احتمال وجود دارد که تشکیل 
کالس ها به صورت شیفتی باشد و تعداد کمتری 

در یک کالس حاضر شوند.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان اینکه شرایط کرونا در کشور تعیین 
کننده فعالیت مدارس خواهد بود، گفت: »اگر شرایط 
کشور در زمان بازگشایی مانند شرایط حال حاضر 
باشد، توصیه ما آموزش  مجازی و الکترونیک است. 
در حال حاضر عمده شهر های کشور قرمز بوده و 
در موج باالی بیماری قرار دارند، اما تا ۵۱ شهریور 
این فرصت وجود دارد که روند بیماری کاهشی 
این روندی که در برخی  با  اینکه  شود. ضمن 
استان ها وجود دارد ممکن است آموزش تلفیقی 

از حضوری و مجازی شود.«
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