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وزیر بهداشت: 

باید به شدت بر پروتکل های بهداشتی ایستادگی کنیم
وزیر بهداشت گفت: »از روسای دانشگاه ها و 
از  تقاضا دارم که  دانشکده های علوم پزشکی 
این ایام که با کاهش آمار ابتال به کرونا، مرگ 
استفاده  و میر و موارد بستری روبرو هستیم، 
مطلوب کنیم و اگر قرار شد خیز جدیدی را 
تجربه کنیم، آمادگی نسبتا خوبی برای مقابله با 

آن داشته باشیم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در 
اجالس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور که به صورت مجازی و از 
طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: 
»باید به شدت بر روی اصول و پروتکل های 
شیوه  و  اصول  این  کنیم.  ایستادگی  بهداشتی 
نامه ها ابزار اصلی کار ما قبل از دارو و واکسن 
است و نباید اجازه دهیم این اصول دچار خدشه 

و تنزل شود.« 
وی افزود: »برخی از مردم، مقامات و مدیران 
اجرایی به محض اینکه تخت های بیمارستانی 
خلوت تر می شود، فکر می کنند که موج بیماری 
رد شده و دیگر خبری از کرونا نیست. قبل از 
موج جدید کرونا به مردم و مسئوالن اجرایی 
گل   90 دقیقه  باشید  مواظب  که  دادم  هشدار 
نخوریم، چرا که با یک ویروس بسیار چموش، 
شطرنج بازی می کنیم و نباید ضربه فنی شویم 

اما گرفتار موج دوم کرونا شدیم.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »دانشگاه های علوم 
پزشکی در نظارت و اجرای دقیق شیوه نامه های 
مختلف مربوط به مشاغل یا ماه محرم یا کنکور 
از  کنند.  مقاومت  و  ایستادگی  باید  سراسری 
تمام روسای دانشگاه های علوم پزشکی انتظار 
ایستادگی بر اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی 
را دارم و هر گونه سستی و عدول از این ها، باعث 

گرفتاری بیشتر دانشگاه ها می شود.«
از  بنده  تقاضای  »دومین  کرد:  اضافه  نمکی 
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
این است که در این مدت، کمبودها را جبران 
کنند. در این مدت دستوراتی به معاونت های 
مختلف وزارت بهداشت داده ام که کمبودهای 
دانشگاه ها به ویژه در بخش بستری باید جبران 
شرایط،  این  در  ما  مشکالت  از  یکی  شود. 
 بخش اکسیژن و اکسیژن ساز بود و همکاران 
می کنند چون  زیادی  تالش  زمینه  این  در  ما 
حیاتی ترین عنصر برای مدیریت بیماران بدحال 

کووید19، اکسیژن است.«
انسانی  وی خاطرنشان کرد: »در مورد نیروی 
باید به نیروهایی که در ماه های گذشته تالش 
زیادی برای مبارزه با کرونا کردند، تسهیالت و 
تشویق هایی ارائه کرد. خوشبختانه تالش کردیم و 
مجوز استخدام 10 هزار نفر در وزارت بهداشت 
اقدامات را به  باید در این زمینه  را گرفتیم و 
به  نفس  تازه  نیروهای  تا  دهیم  انجام  سرعت 
سیستم بهداشتی و درمانی کشور اضافه شوند.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »یکی از حیاتی ترین 
بحث های ما در مدیریت بیماری کرونا، توسعه 
مراکز 16 و 24 ساعته بهداشتی است. در بعضی 
از استان ها خیلی خوب کار شده و بعضی از 

استان ها، مقداری ضعیف هستند. باید به زودی 
توزیع جغرافیایی این مراکز بر حسب جمعیت 
و پوشش جمعیتی تهیه شود. مراکز 16 و 24 
بار  کاهش  برای  اصلی  بهداشتی، رکن  ساعته 
این  به  باید  و  مراکز درمانی است  بستری در 

موضوع، توجه ویژه ای کرد.«
نمکی اضافه کرد: »حتما باید در مراکز 16 و 24 
ساعته، نمونه گیری برای آزمایش های تشخیصی 
انجام شود و حتما باید بیماران، پیگیری شوند 
و باید بروشور و آموزش های مورد نیاز برای 
موارد مثبت در شرایط ایزوله و قرنطینه ارائه 
مراکز  لیست  باید  هفته  این  تا  شود. همچنین 
ارائه خدمات  برای مراجعه و  از کرونا  عاری 
و  پیگیری  مخصوص  غیرکرونایی  بیماران  به 
مراقبت های گروه های پرخطر، مادران باردار و 
واکسیناسیون تهیه شود تا از وضعیت استان ها 

در این زمینه مطلع باشیم.«
و  بهداشتی  »پروژه های  گفت:  بهداشت  وزیر 
درمانی در سراسر کشور که به مرحله افتتاح و 
بهره برداری می رسند را باید یکبار دیگر مرور 
به  فقط  و  فقط  که  است  این  ما  برنامه  کنیم. 
کرونا نپرداخته و نشان خواهیم داد که همکاران 
عملکرد خوبی  کرونا،  مدیریت  در  تنها  نه  ما 
داشتند بلکه در توسعه زیرساخت ها و در شرایط 
تحریم های ظالمانه، بهتر از قبل عمل کردند. هر 
هفته حداقل 50 پروژه بهداشتی و درمانی در 
کشور آماده افتتاح است و بیش از یک هزار و 
400 پروژه حوزه سالمت با تالش دانشگاه های 

علوم پزشکی افتتاح می شوند.«
نمکی افزود: »به عنوان وزیر از روز اول و حتی 
زمانی که در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت 
داشتم، معتقد بودم که کنکور باید حذف شود 
و این یکی از بزرگترین دستاوردهای ما خواهد 
بود. سال 96 محاسبه کردیم که حدود 5 هزار و 
300 میلیارد تومان از سبد خانوار به کالس های 
کنکور اختصاص می یابد و امسال برآورد این 

هزینه ها حدود 8 هزار میلیارد تومان است.«
وی تاکید کرد: »با ناتوانی در برگزاری کنکور، 
مخالفیم و اعتقاد داریم که کنکور باید به خوبی 

و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار 
شود. از روسای دانشگاه ها می خواهم که قبل 
از کنکور از طریق صدا و سیمای استان ها اطالع 
رسانی شود و به مردم در خصوص پروتکل های 

بهداشتی، أموزش داده شود.«
وزیر بهداشت افزود: »در برگزاری کنکور، سه 
مرحله مهم داریم؛ یکی آنچه قبل از کنکور تا 
قبل از حضور داوطلبان در حوزه های امتحانی 
باید انجام شود، یکی مربوط به زمانی است که 
داوطلبان مشغول آزمون هستند و یکی دیگر 
مربوط به بعد از ترک حوزه های امتحانی است 
و برای این سه مرحله، پروتکل نوشته و ابالغ 
کرده ایم اما خانواده ها باید توجیه شوند و آموزش 
داده شوند خوشبختانه با دوستان بسیج برای 
مدیریت و تکریم خانواده ها، هماهنگی های الزم 
باید  حتما  دانشگاه ها  روسای  اما  شده  انجام 
دنبال  به  بر اجرای پروتکل ها نظارت کنند و 
سیمای  و  صدا  در  فراگیر  آموزش های  ارائه 

استان ها باشند.«
نمکی گفت: »دلیلی ندارد امسال همانند هرسال 
خانواده به همراه فامیل، داوطلبان را همراهی 
کنند و آنجا بمانند و دعا بخوانند بلکه می توانند 
در خودروی شخصی یا خانه، دعا بخوانند و 
حضور داشته باشند و باید به خانواده ها آموزش 
دهیم که اگر داوطلبی را برای کنکور می خواهند 
بیاورند، یک نفر و نه بیشتر همراه داوطلب باشد 
و بعد که داوطلب را به حوزه امتحانی رساندند 
یا در خانه یا در خودروی شخصی بماند و از 

تجمع خانواده ها باید حتما پرهیز شود.«
وی افزود: »باید دانشگاه ها نظارت ویژه ای بر 
پروتکل ها  رعایت  و  کنکور  برگزاری  مرحله 
 80 و  متر  یک  فاصله  حداقل  و  باشند  داشته 
سانتی متر رعایت شود و در مناطقی که فضای 
بیشتر  می تواند  فاصله  این  دارد،  وجود  کافی 
هم شود. می خواهیم امسال اثبات کنیم که یکی 
از بهترین کنکورها را با رعایت پروتکل هایی 
برگزاری  می کنیم.  برگزار  را  شده  تدوین  که 
کنکور امسال، می تواند ویترین کادر بهداشتی 

و درمانی باشد.«

سرزده از کنکور بازدید خواهم کرد
 وزیر بهداشت یادآور شد: »بعضی از نمایندگان 
مجلس می خواهند در نظارت بر اجرای پروتکل ها 
در کنکور به ما کمک کنند که از این کمک استقبال 
می کنیم. تمامی روابط عمومی دانشگاه های علوم 
پزشکی باید از برگزاری کنکور در مناطق خود، 
تصویر و مستندات تهیه کنند. در کنکور کارشناسی 
ارشد 453 تصویر از جلسه کنکور دریافت کردم 
که 6-7 مورد آن با نقصان هایی همراه بود. بنده 
هم به صورت سرزده در جریان کنکور سراسری 

بازدید خواهم کرد.«
نمکی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان 
کرد: »شیعیان عمری است که برای امام حسین)ع( 
مراسم گرفته و عزاداری کرده اند و همشهری ما 
محتشم کاشانی می گفت باز این چه شورش است 
که در خلق ادم است/ باز این چه نوحه و چه 
عزا و چه ماتم است و محرم همواره با شورش 
و طغیان دل شیعه همراه بوده است و همه ما 
در دوران کودکی در آغوش مادر در روضه امام 
حسین)ع( وقتی شیر مادر می خورده ایم، اشک 

مادر بر صورتمان می ریخته است.«
وی افزود: »همه ما با عشق امام حسین)ع( و 
یاد شهدای کربال بزرگ شده ایم و به هیچ ایرانی 
نمی توان گفت که محرم را کنار بگذار و در این 
ماه، سوز و گداز حسینی نداشته باش. از روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور تقاضا دارم که 
تند نروید و با امواج تندروی همراه نشوید و 
جلوتر از من راه نروید. در ماه محرم همه گروه ها 
و اقشار ممکن است برای اباعبداهلل الحسین)ع( 
عزاداری کنند و ما کارشناس و ناظر بر اجرای 

پروتکل ها هستیم.«

دوربین های جریانات تندروی وهابی 
و ضد انقالب آماده است تا... 

وزیر بهداشت بیان داشت: »روسای دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی به همراه مسئوالن 
محلی با افراد تاثیر گذار و مدیران هیات های 
مذهبی گفت وگو کنند و آنها را برای رعایت 
کنند  متقاعد  بهداشتی  پروتکل های  حداکثری 
چون دوربین های جریانات تندروی وهابی و ضد 
انقالب آماده است تا هر خیز و موج جدیدی از 

کرونا را به حساب ماه محرم بگذارند.«
نمکی گفت: »هیات هایی که در استان ها اعالم 
می کنند که امسال مراسم هایشان متفاوت و بر 
اساس پروتکل ها برگزار می شود را هر روز به 
بنده اعالم کنید تا از آنها تقدیر و تشکر کنیم.« 
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای مدافع سالمت، 
گفت: »روز دوشنبه گزارشی را خدمت مقام معظم 
رهبری تقدیم کردم و منحنی هایی که در مقابل 
عظمت و همت شما سر تعظیم فرود آورد و رو 
به نزول گذاشت را نشان دادم. به ایشان نوشتم 
که در هر میلی متر این نزول، عرق هزاران همکار 
ما در حد یک اقیانوس روان شد و عزیزانی را 
از دست دادیم و عزیزان هم خسته و وامانده به 
کرونا مبتال شدند و هنوز هم با عشق و عظمت، 

عاشقانه کارها را انجام می دهند.«

خبـر
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد 

افزایش 3 تا 9 برابری انتقال ویروس
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه سرعت انتقال کرونا 
3 تا 9 برابر شده است، گفت: »سرفه، تب، تنگی نفس و خلط 
نشانه های ابتالی ریوی و بی اشتهایی، اسهال، استفراغ، درد شکم و 

تهوع از نشانه های ابتال به فرم گوارشی کروناست.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با فارس درباره آخرین 
تغییرات ویروس کرونا اظهار داشت: »از یکی دو ماه پیش جهشی در 
کروموزم ویروس کرونا ایجاد شده، به طوری که قدرت انتقال این 

ویروس 3 تا 9 برابر افزایش داشته است.«
وی با اشاره به اینکه در چهار هفته گذشته موارد ابتالی بیماری زیاد 
شد اما خوشبختانه اکنون با استفاده همگانی مردم از ماسک از روند 
روبه تزاید بیماری کم شده است، افزود: »البته این جهش خوشبختانه 
جهشی نیست که ماهیت کلی ویروس را تغییر دهد اما توانسته است 
قدرت انتقال آن را افزایش دهد؛ البته نقطه جالب این است که در 

افزایش میزان مرگ و میر تأثیر زیادی نداشته است.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی در پاسخ به این پرسش که اکنون 
کرونا با چه عالئم جدیدی خود را نشان می دهد؟ بیان داشت: »عالئم 
تنفسی مانند سرفه، تب، تنگی نفس و خلط نشانه های ابتالی ریوی 
به کروناست. همچنین در تابستان مواردی که از بیماری دیده می شود 

و شایع شده و به صورت عمده در کودکان و جوانان دیده می شود 
ممکن است با عالئم بی اشتهایی، اسهال، استفراغ، درد شکم و تهوع 
افراد مراجعه کنند که این موارد عالئم ابتال به فرم گوارشی کروناست.«
مردانی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از آب نمک و آدامس 
تأثیری در جلوگیری از ابتال دارد؟  خاطرنشان کرد: »وقتی دهان شما 
مرطوب شود، خود به خود باعث می شود ویروس به راحتی انتقال 
پیدا نکند و برای همین نیز توصیه می شود افراد از آب نمک معمولی 

و غرغره کردن آن استفاده کنند؛ همچنین استفاده از آدامس ممکن 
است بتواند این کار را انجام دهد.«

وی تأکید کرد: »البته باید گفت این دلیلی نمی شود تا افراد از شستن 
دست ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خودداری 
کنند و بگویند مثال روزی 10 عدد آدامس می خوریم و به این ویروس 

مبتال نمی شویم؛ آدامس جویدن تأثیر ناچیزی دارد.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی در پاسخ به این پرسش که در 
محیط های سربسته قدرت انتقال ویروس چگونه است؟ افزود: »این 
موضوع بستگی به این دارد که حجم فضای دربسته چقدر است. 
برای نمونه اگر در اتاق 12 متر مربعی 20 نفر باشند امکان ابتال بسیار 
زیاد است اما اگر این فضا بیشتر باشد و همین تعداد افراد حضور 

داشته باشند، امکان ابتال به حداقل می رسد.«
مردانی افزود: »همچنین اگر محل سربسته راه تهویه به بیرون از فضا 
داشته باشد، امکان انتقال بسیار کم می شود و در غیر این صورت 

احتمال انتقال بیشتر خواهد شد.«
وی اضافه کرد: »همچنین اگر افرادی که دارای عالئم هستند وارد این 
فضا نشوند احتمال انتقال به حداقل می رسد اما اگر فردی دارای عالئم 

وارد این محیط شود می تواند محیط را آلوده کند.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول 2۴ ساعت گذشته، 
1۶۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند، گفت: »بر این 
اساس مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 19 هزار 

و 972 نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری، گفت: »از روز دوشنبه تا 
سه شنبه 2۸ مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و 3۸۵ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شد که یک هزار و ۶۶ نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 3۴7 هزار و ۸3۵ نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۶۸ بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 19 هزار و 972 نفر رسید.« 
الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 300 هزار و ۸۸1 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند، ادامه 
داد: »3۸۸2 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. در عین حال تا کنون دو 
میلیون و 91۴ هزار و ۴9 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 

انجام شده است.«

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 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. 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.
سیما سادات الری درباره وضعیت استان قزوین از نظر بیماری 
کووید-19، گفت: »استان قزوین در اسفندماه سال گذشته شاهد 
یک خیز جدی در موارد ابتال و بستری روزانه بود که از فروردین 
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری مردم در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و تالش بی وقفه کادر بهداشتی و درمانی این 
استان و همکاری ستاد استانی کرونا، نمودار موارد ابتال و بستری 
روزانه در این استان نزولی شد و شاهد کاهش موارد بیماری در 

اغلب شهرستان های این استان بودیم.«
وی افزود: »متاسفانه از اوایل خرداد ماه، نمودار ابتال و بستری روزانه 
در قزوین نیز همسو با سایر استان های کشور مجددا روند صعودی 
گرفت که همچنان ادامه دارد. به طوری که در هفته گذشته، یک 

شهرستان به شهرستان های قرمز این استان اضافه شد.«

الری گفت: »در حال حاضر شهرستان های البرز، تاکستان و قزوین 
در وضعیت قرمز و شهرستان های بویین زهرا و آبیک در وضعیت 
هشدار بیماری قرار دارند. در حال حاضر 2۸۸ بیمار مبتال به 
کووید-19 در مراکز درمانی قزوین بستری هستند که از این تعداد 
۸3 نفر در آی سی یو یا  بخش مراقبت های ویژه تحت درمانند.«

وی ادامه داد: »در 72 ساعت گذشته تعداد ۵97 مورد بازدید از 
اصناف و صنایع این استان انجام شده و شش مورد از اماکن به دلیل 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمپ شدند. همچنین میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در صنوف و اماکن عمومی استان 
قزوین 79.9 رصد گزارش شده است که امیدواریم با رعایت بیشتر 
پروتکل ها و استفاده جدی تر از ماسک، شاهد خروج شهرستان های 

این استان از وضعیت قرمز و هشدار بیماری باشیم.«
الری گفت: »سالمندان و افراد مبتال به بیماری های زمینه ای از جمله 
گروه های پرخطر ابتال به کرونا هستند و باید خروج آنها از منزل 
را به حداقل رساند. بر همین اساس درخواست می کنیم که تامین 
نیازهای سالمندان از سوی سایر اعضای خانواده انجام شده و از 
مالقات حضوری با آنها پرهیز شود و در صورت دیدار با آنها 

فاصله گذاری رعایت شده و از ماسک استفاده شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2385 بیمار جدید کووید19

مقامات بهداشتی و متخصصان علوم پزشکی در انگلیس از مردم 
به ویژه افراد باالی ۶۵ سال و نژادهای آفریقایی تبار، رنگین پوستان، 
آسیایی و اقوام اقلیت خواسته اند که برای دریافت واکسن کرونا 

نام نویسی کنند. 
به گزارش سپید، دولت این کشور گفته است که هدف، جلب 
هرچه بیشتر تعداد مردم و از گروه های متنوع به برنامه تحقیقاتی 
واکسن کووید 19 تا ماه اکتبر است تا بتوان آزمایشات را در سطح 

گسترده آغاز کرد.  
کیت بینگهام، رئیس هیات ضربتی دولت برای واکسن کرونا می گوید: 
»تا کنون بیش از 100 هزار نفر برای این منظور داوطلب شده اند و 

حضور این تعداد، آغاز بسیار خوبی است.«
وی می افزاید: »اگر قرار باشد به سرعت برای حفاظت از کسانی 
که نیازمند مصونیت در مقابل ویروس کرونا هستند، واکسنی تولید 
کنیم، به تعداد بسیار بیشتری از شهروندان از زمینه های )نژادی و 

قومی( مختلف برای پژوهش های آتی نیازمندیم.«
 کریس ویتی، مقام ارشد پزشکی در بریتانیا نیز می گوید: »این که 
ظرف تنها چهار هفته 100 هزار نفر داوطلب شرکت در آزمایش 

واکسن کرونا شده اند، نمایانگر جامعه ای از خود گذشته است.«
وی ضمن تقاضا برای تعداد بیشتر داوطلب گفت: »مهم است 
که مردم از زمینه های )نژادی( و سنین مختلف داوطلب شوند تا 

واکسن تولید شده برای همگان موثر واقع شود.«
بینگهام و تیم ضربتی اش با سرعت هرچه تمام تر در تالش برای 
انجام مطالعات بالینی روی واکسنی  هستند که هدف آن تعیین میزان 
مصونیت آن در مقابل ویروس کروناست.  پژوهشگران در سراسر 
جهان در تالش برای یافتن واکسنی موثر برای کووید 19 هستند 

که تاکنون بیش از 22 میلیون نفر را مبتال کرده است.  
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، انتظار می رود در فصل پائیز آزمایش 
تعدادی واکسن بالقوه کرونا در بریتانیا آغاز شود. محققان در دانشگاه 
آکسفورد و امپریال کالج لندن هم اکنون نیز دوزهایی از واکسن های 

کاندیِد خود را به گروهی داوطلب تلقیح کرده اند.ایسنا

دولت انگلیس به دنبال داوطلبان بیشتر برای شرکت در آزمایش های واکسن کرونا
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

پاییز نگران کننده ای پیش رو داریم
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران درباره نگرانی ها از موج سوم بیماری در پاییز، 
عنوان کرد: »برخی از محدودیت ها در پاییز هم باید 
ادامه پیدا کند و ممکن است حضور فیزیکی دانش 
آموزان در مدارس محدود شود، چراکه یکی از 
اساسی ترین فاکتورهای مؤثر در گسترش ویروس، 
آغاز فعالیت های آموزشی و افزایش استفاده از وسایل 

حمل و نقل عمومی است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در نشست ستاد 
فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در شهر تهران 
با نمایندگان رسانه های بین المللی که با حضور 
رسانه های  کل  اداره  مدیر  شیروی  عبدالحسین 
خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 
شد، تالش نظام های علمی و مدیریتی دنیا برای به 
اشتراک گذاری تجربیات و دستاورهای کارآمد را 
ضروری دانست و گفت: »برای ریشه کنی کرونا باید 
تمامی مرزها از بین برود و گفتمان جهانی با دردی 
مشترک و احساس همدردی به همگان منتقل شود.«
زالی در این نشست با اشاره به ماهیت عالم گیری 
پاندمی کرونا در عرصه های مختلف جهانی اظهار 
کرد: »کرونا صرفا یک بیماری بیولوژیک نیست، 
این بیماری مؤلفه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی 

و سیاسی را نیز  دربرگرفته است.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با تاکید بر این که کووید 19 دنیا را با بحران های 
اقتصادی مختلفی روبرو کرده، به افت شاخص های 
PMI در حوزه های مختلف تولید در سراسر دنیا 
اشاره کرد و گفت: »این شاخص در عرصه های 
مختلف نیز در حال کوچک تر شدن است به شکلی 
که بنظر می رسد تا پایان این بیماری نیز این روند 
ادامه داشته باشد.« وی با بیان این که ویروس کرونا 
و تبعات مختلفی که ایجاد کرده تاکنون با هیچ 
پدیده طبیعی قابل قیاس نبوده، گفت: »این بیماری 
و تبعات آن بسیار جدی است و بسیاری از پیش 
فرض ها را تغییر داده است. احتمال از بین رفتن 
ویروس کرونا در طبیعت کماکان وجود ندارد و 
ریشه کنی این ویروس حداقل در بازه زمانی کوتاه 

غیرممکن است.«
وی ضمن ابراز نگرانی از جهش هایی که ممکن 
است در ساختار ویروس کرونا رخ دهد، توضیح داد: 
»مطالعات بین المللی گواه این است که در ساختار 
ویروس تغییر شگرفی رخ نداده و تغییرات کوچکی 

صرفا در میزان سرایت پذیری ایجاد شده است.«
زالی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به 
جمعیت استان تهران توضیح داد: »طبق آخرین 
آمارجمعیت استان تهران قریب به 1۴ میلیون و 
هشتصد هزار نفر است و این درحالیست که چگالی 
باال و تراکم جمعیت تهران را از سایر استان ها متمایز 
می کند. به طور مثال در منطقه بهارستان تهران که در 
جنوب شرقی تهران واقع شده تراکم جمعیتی بسیار 
زیادی را شاهد هستیم که این موضوع می تواند حوزه 
بهداشت و درمان را با چالش های جدی روبرو کند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، گذار شهر نشینی شتابزده و سکونت های غیر 
رسمی را یکی دیگر از چالش های مربوط به استان 
تهران ذکر کرد و خاطرنشان کرد: »مجموعه ای از 

این فاکتورها کنترل کرونا را در کالنشهر تهران با 
مشکالت جدی روبرو کرده است.«

وی با بیان این که باالترین آمار از حاشیه نشینی 
مربوط به استان تهران است، تاکید کرد: »حاشیه 
نشینی شرایط اقتصادی، بهداشتی و فرسودگی زیر 
ساخت ها را دستخوش تغییراتی می کند که در پاندمی 
کرونا بیش از پیش چهره خود را به نمایش گذاشت.«
جمعیت شناور در استان تهران یکی دیگر از مواردی 
بود که زالی به آن اشاره کرد و افزود: »روزانه جمعیتی 
بالغ بر یک میلیون نفر، معادل جمعیت یک استان از 
استان های مجاور نظیر البرز و ساوه وارد تهران و 
در پایان روز از شهر خارج می شوند، این جمعیت 
می تواند بار بیماری را به میزان قابل توجهی به 
سیستم بهداشت و درمان وارد کند.« فرمانده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در بخش 
دیگری، تردد ۴۰۰ هزار خودرو از استان البرز به 
تهران را پدیده پیچیده و مشخصه تهران دانست. 

زالی با تاکید بر این که در بروز و شیوع اپیدمی ها 
نقاط کور می تواند بسیار خطر آفرین باشد، گفت: 
»حدود ۴۰ درصد از اتباع سایر کشور ها در تهران 
سکونت دارند و آمار نشان می دهد که ۵۰ درصد از 
این اتباع به صورت غیرقانونی و فاقد گواهینامه در 
تهران سکونت دارند که در صورت ابتال به بیماری 
به دلیل شرایط خاص اقامت تمایلی به مراجعه به 

مراکز درمانی ندارند.« 
معتادان  کار،  کودکان  گردی،  زباله  پدیده  وی 
متجاهر را از دیگر مؤلفه های خطرآفرین انتشار 
کرونا در تهران ذکر کرد و تعامل و مشارکت بیشتر 
 بخش های مختلف مدیریتی و استفاده از ظرفیت های 
دستگاه های مختلف را با هدف کنترل کووید-19 

خواستار شد.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
در بخش دیگری از این نشست از در اختیار داشتن 
12 هزار تخت درمانی دانشگاهی در تهران خبر داد 
و تاکید کرد: »مراقبت های درمانی در بیمارستان های 
دانشگاهی در باالترین سطح به بیماران ارائه می شود 
و حدود ۸۵ درصد بیماران مبتال به کرونا در این 

بیمارستان ها درمان می شوند.«
زالی در ادامه به برخی از پروژه های درحال اتمام و 
یا آماده بهره برداری افزایش تخت های بیمارستانی 
اشاره کرد و گفت: »پروژه بیمارستان های شهدای 

تجریش، امام خمینی)ره(، فیروزآبادی، شهرقدس تا 
ابتدای پاییز وارد مدار ارائه خدمات درمانی و بهداشتی 
خواهد شد که خوشبختانه اکثر تخت های درمانی 
این بیمارستان ها متعلق به دانشگاه های علوم پزشکی 
است.« وی با بیان این که در تهران تا به امروز برای 
درمان مبتالیان به کرونا با کمبود تخت های بیمارستانی 
مواجه نبوده ایم، گفت: »باید با نگاه آینده نگرانه و 
افزایش ظرفیت های بیمارستانی زیر ساخت ها را 
برای فصول سرد سال مدیریت و تقویت کنیم. 
درمان  بهداشت و  مدیریت حوزه  اصلی  راهبرد 
کشور باال بردن ظرفیت  بخش های درمانی است.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران 
در بخش دیگری، اهمیت غربالگری را مورد توجه 
قرار داد و فعالیت 9۰ مرکز جامع سالمت 1۶ و 
2۴ ساعته را یادآور شد. وی ضرورت پیروی از 
سیاست ها و راهبردهای سازمان بهداشت جهانی را 
خواستار شد و تاکید کرد: »باید بیش از گذشته ضمن 
ارتباط و اتصال بیشتر با سازمان بهداشت جهانی از 
الگوها و توصیه های این سازمان بهره مند شویم.«

زالی شناسایی نقاط خطرآفرین و آلوده به کرونا را 
یکی دیگر از اقدامات ستاد مقابله با کرونا ذکر کرد 
و به روز رسانی این اطالعات را ضروری دانست.
وی با اشاره به ایجاد کمیته اپیدمیولوژیک در ستاد 
مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: »این ستاد با نگاهی 
آکادمیک عدد مولد پایه مبتالیان را به صورت مستمر 
مانیتور می کند، هرچه تراز این عدد باالتر از یک 
باشد نشان دهنده شیوع خطرآفرین بیماری است.«
زالی در ادامه شکل گیری و بازگشت امواج انسان 
دوستانه، فارغ از هر گونه سالیق سیاسی و اقتصادی 
و به صورت یکپارچه در دنیا را یکی دیگر از مواردی 
دانست که  در سایه کرونا شکل گرفته و افزود: 
»امروز مشکل و درد همه دنیا مشترک شده و روزی 
به شعف خواهیم رسید که در عرصه جهانی این 

بیماری کنترل شود.«
شهر  کالن  در  کرونا  با  مقابله  عملیات  فرمانده 
تهران، تالش نظام های علمی و مدیریتی دنیا برای 
به اشتراک گذاری تجربیات و دستاورهای کارآمد را 
ضروری دانست و گفت: »برای ریشه کنی کرونا باید 
تمامی مرزها از بین برود و گفتمان جهانی با دردی 
مشترک و احساس همدردی به همگان منتقل شود.«
وی خاطرنشان کرد: »اگر چنانچه هر کشوری به 

تجربه کارآمدی در زمینه درمان و یا مدیریت کرونا 
دست یافت، آن را به اشتراک بگذارد از دشواری ها 
و چالش های مقابله با این بیماری کاسته می شود.«
به گفته زالی، فضای علمی جهانی، امروزه به فضایی 
منعطف تر و سخاوتمندانه تر از گذشته مبدل شده و 
در حوزه علمی رقابت های منطقی شکل گرفته که 
این مهم می تواند به توسعه این فعالیت ها کمک کند. 
دانش بشری محدود است و برای ریشه کنی کرونا 
باید دستاوردها و تجربیات علمی به اشتراک گذاشته 
شود.« وی از اجرای  3۶۴ پروژه کیلینیکال علمی 
در کشور خبر داد و افزود: »نتایح این تحقیقات در 

آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران 
با بیان این که طبق مطالعات جهانی، پاییز نگران 
کننده ای را پیش رو خواهیم داشت، افزود: »پاییز 
امسال سخت ترین پاییز معاصر خواهد بود و این 
موضوع صرفا مربوط به کشور ما نیست؛ چرا که 
همزمانی کرونا با بیماری های فصلی، تمایل مردم 
ایجاد عالئم  به حضور در فضاهای سرپوشیده، 
تنفسی و آلرژی در این فصل و ورود موج جدید  

H1N1 بسیار نگران کننده است.«
زالی در خصوص نگرانی ها از موج سوم بیماری 
در پاییز، عنوان کرد: »برخی از محدودیت ها در 
پاییز هم باید ادامه پیدا کند و ممکن است حضور 
فیزیکی دانش آموزان در مدارس محدود شود، چراکه 
یکی از اساسی ترین فاکتورهای موثر در گسترش 
ویروس، آغاز فعالیت های آموزشی و افزایش استفاده 

از وسایل حمل و نقل عمومی است.«
به گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا، 27 
نقل  و  حمل  وسایل  در  بیماری،  انتقال  درصد 
عمومی اتفاق می افتد. وی با اشاره به اینکه کانون 
اصلی شیوع بیماری، تجمعات و دورهمی هاست، 
نیز  محرم  عزاداری  مراسم  »در خصوص  افزود: 
ملی کرونا  از سوی ستاد  بهداشتی  پروتکل های 
ابالغ شد و کارشناسان بهداشت از هر سه دانشگاه 
استان تهران بر نحوه اجرای دستورالعمل ها نظارت 

خواهند داشت.«
زالی در این مراسم با اشاره به این که کشور وسایل 
حفاظتی تیم درمان را حداقل تا سه ماه آینده تامین 
کرده، از فرسودگی تیم پزشکی و کادر درمان ابراز 
نگرانی کرد و رشادت های تیم خدوم سالمت را 
مورد تقدیر قرار داد. وی در ادامه از تالش های 
سخت کوشانه و ارزنده مجموعه کادر بهداشتی 
و درمانی قدردانی کرد و گفت: »مدافعان سالمت 
تابلوی زیبایی از رشادت ها را به نمایش گذاشتند.«
علوم  دانشگاه  روابط عمومی  اساس گزارش  بر 
پزشکی شهید بهشتی، زالی با اشاره به اینکه خستگی 
پرسنل در مراکز بهداشتی و درمانی، یکی از مهمترین 
دغدغه های نظام سالمت دنیا است، افزود: »ستاد 
ملی مقابله با بیماری کرونا با جذب 1۰ هزار نیروی 
بهداشتی و درمانی موافقت کرده که در فاز اول 3۰۰۰ 

نیرو وارد مدار ارائه خدمت می شوند.«
زالی در خاتمه عنوان کرد: »پیشنهاد بازگرداندن 
نیروهای ۸9 روزه و تمدید قرارداد کلیه پرسنل 
بازنشسته در ۵ سال اخیر برای یکسال به ستاد 

ملی کرونا ارائه شده است.«

خبـر
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رییس مجلس شورای اسالمی: 

اقتصاد سالمت دچار اشکال جدی است
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روح 
حاکم بر جامعه پزشکی روحی است که در جبهه ها 
دیدیم، گفت: »اقتصاد سالمت دچار اشکال جدی 
است و با آشفتگی مدیریتی در بخش هایی از کشور 

مواجه هستیم.« 
به گزارش سپید، محمد باقر قالیباف در نشست با رییس 
و معاونان سازمان نظام پزشکی با تبریک فرا رسیدن 
روز پزشک به جامعه پزشکی و کادر درمان، گفت: 
»پزشکان در شرایط سخت بسیار تاثیرگذار هستند 
و برای نجات جان انسان ها، جان خود را به خطر 
می اندازند؛ در زمان جنگ مشکالت و کمبودهایی 
را از نظر تجهیزات و امکانات داشتیم، اما خدمتی 
که جامعه پزشکی به تامین امنیت روحی و روانی 
رزمندگان کرد، هیچ بخش دیگری نتوانست این نقش 

را در جنگ ایفا کند.«
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: »در حوزه کرونا، 
تصاویری را می بینیم که با رزمندگان مقایسه می شوند، 
اما بهتر است تصاویر فعلی با همان قشر رزمنده ای که 
در جنگ بودند مقایسه شود؛ تصاویر زیبای زیادی از 
جامعه پزشکی در جنگ داریم که بی نظیر هستند.«

وی ادامه داد: »بسیاری فکر می کردند جامعه پزشکی 
مرفه و بی درد است، اما کرونا نشان داد پزشکان امروز 
همان پزشکانی هستند که در دهه 60 در زمان جنگ 

حضور داشتند و به کشور خدمت می کردند.«
قالیباف با انتقاد از اینکه اقتصاد سالمت دچار اشکال 
جدی است، تصریح کرد: »در این رابطه مسائلی مانند 
بیمه و مدیریت و هزینه بیمارستان از یک طرف و 
جود دارد و بخش دیگر آن هم مردم هستند و باید 
در حوزه اقتصاد سالمت به این ابعاد پرداخته شود؛ 
می طلبد اگر در این زمینه پیشنهادی برای رفع مشکالت 
وجود دارد، به مجلس منعکس شود تا بتوان آنها را 

سامان داد البته بخشی از مشکالت مربوط به نوع 
مدیریت است و دچار آشفتگی مدیریتی در بخش هایی 
از کشور هستیم در واقع در برخی موارد مشکل نبود 
امکانات و بودجه نیست به عنوان مثال می توان به 
تعدد بیمه ها و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.«
وی با یادآوری اینکه عدم شفافیت و تضاد منافع، 
مشکالت جدی در بخش های دولتی و سازمان های 
غیردولتی ایجاد کرده است، گفت: »یک  بخش این 
مشکالت نیاز به قانونگذاری و تنقیح و اصالح قوانین 
دارد و امروز پس از 40 سال این نوع مدیریت پذیرفته 
شده نیست و نباید به این سبک عمل شود و باید در 
حوزه تقنینی و نظارتی مشکالت را به نوعی حل کرد 
و این موارد جزو دغدغه های ما در مجلس است.«

قالیباف ادامه داد: »نامه ای را به همه مراکز دولتی و 
غیردولتی ارسال و تاکید کردیم که مسائل را براساس 
اولویت به ما منعکس کنند تا در برنامه 4 ساله مجلس 

آنها را مدنظر قرار دهیم.«
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت 
در اولویت قرار گرفتن موضوع پیشگیری و بهداشت 

افزود: »باید به پیوست سالمت در تمامی امور توجه 
شود و مجموعه پزشکی آن را در جامعه به فرهنگ 
تبدیل کنند و اگر در این رابطه نیاز به وضع قانون 
داشته باشد، ما حمایت می کنیم و فرهنگ سازی در 
مورد موضوع پیوست سالمت باید مورد توجه جدی 
قرار گیرد و یکی از ضروریات است.« وی یادآور 
شد: »جامعه پزشکی بدون ایراد نیست و روح حاکم 
بر جامعه پزشکی روحی است که در جبهه ها دیدیم؛ 
همیشه و در همه حال به جامعه پزشکی توجه کرده ام 
زیرا سالمت جامعه را دنبال می کنند و امروز هم وظیفه 

خود می دانم از این صنف حمایت کنم.«
قالیباف در رابطه با پیشنهاد رئیس سازمان نظام پزشکی 
مبنی بر ایجاد مرکز همایش های علمی گفت: »در زمان 
حضورم در شهرداری ایجاد این مرکز مورد توجه 
قرار گرفت، زیرا به توریسم، اقتصاد، منزلت و چهره 
بین المللی شهر کمک می کند و می توان با همکاری 
سازمان نظام پزشکی، شهرداری و مجموعه پزشکی 

نسبت به انجام این کار اقدام کرد.«
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »مرکز همایش 

را باید با نگاه افق بلند ایجاد کرد و دغدغه ما هم 
ایجاد این مرکز است.«

محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
در این نشست با بیان اینکه حرفه پزشکی حرفه ای 
بسیار دشوار است، گفت: »دانشجویان پزشکی باید 
دوره 7 ساله را بگذرانند و پس از طی 7 سال هم 

محدودیت هایی برای این رشته وجود دارد.«
ظفرقندی با بیان اینکه بیش از 6 هزار پزشک مبتال 
به کرونا و 160 پزشک بر اثر کرونا شهید شده اند، 
گفت: »فداکاری های پزشکان زیاد است و پای کار 
ایستاده اند، می طلبد مانند زمان جنگ حمایت مناسبی 
از آنها شود و به طور قطع اگر عزم ملی در دستگاه ها 
از جمله قوه مقننه برای حمایت و پشتیبانی از این 
قشر انجام نشود، داستان کرونا ادامه خواهد داشت 
و ممکن است تداوم آن خسته شدن و عدم حضور 

پزشکان و کادر درمان را در پی داشته باشد.«
وی تصریح کرد: »کادر درمان خسته اند و کشش 
ندارند و تقاضا داریم با تصویب قوانین حمایتی و 
فوری انگیزه هایی را در آنها ایجاد کرد و برای ادامه 
کار حمایت شوند؛ همچنین رفع مشکالت مربوط 
به اقتصاد سالمت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در 
این حوزه روز به روز فاصله تورم و شرایط اقتصادی 
با تعرفه ها و هزینه های تمام شده در حوزه خدمات 
سالمت بیشتر می شود.« رئیس سازمان نظام پزشکی 
کشور یادآور شد: »براساس بند 8 ماده یک قانون 
بیمه همگانی، قیمت تمام شده باید محاسبه شود، اما 
سال هاست انجام نمی شود و تقاضا داریم در شرایط 
کرونا حمایت ویژه ای از ما در رابطه با بحث بیمه 
و مسائل اقتصاد سالمت انجام  و همچنین در مورد 
ایجاد مرکز همایش های ملی بر اساس استانداردهای 

بین المللی حمایت های الزم انجام شود.«خانه ملت

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد که 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا، با افراد و صنف هایی که 
پروتکل های بهداشتی کرونا را رعایت نمی کنند، برخورد می شود. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با وبدا درباره 
اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا 
بیان کرد: »بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد مدیریت کرونا از 
سوی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی تخلف است. اعمال 
مجازات بندهای »الف«، »ب«، »ج« و »د« ماده 9 قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری با تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع 
ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان باالترین 
مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات های 

رسیدگی تخلفات اداری انجام می شود.«
وی ادامه داد: »بر این اساس، در مرتبه اول اخطار کتبی با درج 
در پرونده، در مرتبه دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه 
سوم کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه 
حداکثر به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کسر یک سوم حقوق 
و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه، در 

مرتبه پنجم انفصال موقت حداکثر تا سه ماه انجام می شود.« 
معاون وزیر بهداشت گفت: »بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا، مجازات های این موضوع قطعی و غیرقابل تجدید 

نظر است.«
الری افزود: »در حوزه صنفی نیز عدم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد مدیریت کرونا از سوی اصناف 
و حرفه ها و مشاغل، تخلف صنفی و حرفه ای محسوب می شود. 
مجازت این حوزه نیز به این ترتیب خواهد بود که در مرتبه 
اول تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای، در مرتبه 
دوم تعطیلی و پلمب محل فعالیت حرفه ای به مدت ۵ روز، در 
مرتبه سوم تعطیلی و پلمب محل فعالیت حرفه ای به مدت ده 
روز انجام می شود. تشخیص تخلف و اعمال مجازات بر عهده 
مراجع بازرسی، نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »سازمان ها و نهادهای مرتبط 
با اجتماعات و اماکن مذهبی نیز موظف هستند در صورت عدم 
توجه مسئوالن مراکز و اماکن مذهبی و مساجد، نسبت به اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی اقدام کنند. بر این اساس، در مرتبه اول 
تذکر کتبی به متولیان اماکن و مراسم، در مرتبه دوم قطع تسهیالت 

یارانه ای و پشتیبانی و در مرتبه سوم تعطیلی به مدت یک ماه 
انجام می شود.« وی ادامه داد: »الزم به ذکر است که بر اساس این 
مصوبه، برگزاری مراسم عزاداری در فضای سربسته ممنوع است.«
الری درباره برخورد در فضای عمومی به علت عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی نیز بیان کرد: »استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری برای همه مردم در وسایل حمل و نقل عمومی، 
مراکز تجمع سربسته، محیط های صنفی و اداری الزامی است. 
ارائه خدمات و تسهیالت اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی 
و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و 
مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله گذاری 
را رعایت نمی کنند هم ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه 

خدمات بر حسب مورد، مجازات می شوند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »رعایت پروتکل های بهداشتی، 
فاصله گذاری یک و نیم تا دو متر، شست وشوی مداوم دست ها 
و استفاده از ماسک تنها راه پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
محسوب می شود و از همه مردم و صنف ها می خواهیم که با 
رعایت این پروتکل ها و ضوابط در مسیر شکست زنجیره انتقال 

ویروس کرونا همراهی و همکاری کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

جریمه و مجازات برای عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا



سازمان بهداشت جهانی ۱۰۰ دستگاه سونوگرافی به ایران تحویل داد
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران اعالم کرد: »سازمان 
جهانی بهداشت به منظور تقویت پاسخ جمهوری اسالمی ایران 
به همه گیری کووید۱۹ تعداد ۱۰۰ دستگاه سونوگرافی را به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تحویل داد.«
به گزارش سپید، کریستوف هملمن با اعالم این مطلب افزود: 
»این دستگاه ها در ارزیابی وضعیت بیماران مبتال به کووید۱۹ 
مهم هستند. آنها به بیمارستان های سرتاسر کشور ارسال خواهند شد تا در بخش های مراقبت ویژه و 
بخش های مربوط به درمان بیماران کووید۱۹ مورداستفاده قرار بگیرند. این دستگاه ها، به ارزش حدود 
سه میلیون دالر، با کمک مالی ژاپن و کویت خریداری شده و از کمک آنان قدردانی می کنیم.« هومن 

نریمانی معاون طرح و برنامه هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، نیز در این خصوص 
خاطر نشان کرد: »این ۱۰۰ دستگاه سونوگرافی از سوی سازمان جهانی بهداشت به منظور تقویت 
تالش های کشور در مقابله با همه گیری کووید۱۹ اهدا شده است و بر اساس فهرست اعالمی از سوی 
وزارت بهداشت در بین مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی در سرتاسر کشور توزیع 
خواهند شد.« وی افزود: »این دستگاه ها نیازهای مهم مراکز درمانی ما در دوره همه گیری کووید۱۹ را تامین 
خواهند کرد و به خاطر آن قدردان سازمان جهانی بهداشت هستیم.« به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به زودی کار ارسال دستگاه ها به بیمارستان های منتخب را آغاز خواهد کرد.
سازمان جهانی بهداشت به طور مداوم با ارسال لوازم محافظت فردی، دارو و تجهیزات پزشکی 
از تالش های نظام سالمت ایران در مقابله با کووید۱۹ حمایت می کند. این سازمان اخیرا ۱۶ 
دستگاه سی تی اسکن به ارزش حدود چهار میلیون دالر را به وزارت بهداشت ایران اهدا کرد. 

این دستگاه ها به بیمارستان های ۱۶ استان  ارسال شدند.

خبـر

غذا و  دارو

معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله 
با کرونا در تهران اعالم کرد: »ستاد کرونای تهران با 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صورت حضوری 

برای ترم پاییز مخالف است.«
به گزارش سپید، علی ماهر در گفت وگو با ایسنا 
در این باره، اظهار کرد:  »ارزیابی و بررسی های ما 
در ستاد تهران نشان می دهد که زیرساخت ها و 
بستر مناسب و همچنین آمادگی الزم برای پذیرش 
حضوری دانش آموزان و دانشجویان در فضاهای 
آموزشی استان تهران وجود ندارد، بنابراین ستاد 
تهران کاًل با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به 
صورت حضوری مخالف بوده و این مساله را 

بارها مطرح کرده است.«
وی با اشاره به وضعیت و امکانات موجود در 
فضاهای آموزشی شهر تهران، گفت: »در شهر تهران 
با توجه به امکانات موجود اکیدا توصیه می شود 
که در سال تحصیلی جدید از فضا و آموزش های 
مجازی و در کل سیستم غیرحضوری برای مدارس 
و دانشگاه ها استفاده شده و تنها در موارد خاص و 
مورد نیاز و به صورت موردی نسبت به پذیرش 
حضوری دانش آموزان یا دانشجویان اقدام شود.«
معاون ستاد کرونای تهران با اشاره به مهم ترین 
چالش های پیش رو در این رابطه، عنوان کرد: 
»در رابطه با دانشگاه های دولتی شهر تهران اکثر 
دانشجویان از شهرستان آمده  و باید در خوابگاه 
را  مساله مشکل  این  که  باشند  داشته  سکونت 
پروتکل های  رعایت  چراکه  می کند،  مضاعف 
بهداشتی در فضاهای خوابگاهی تقریبا ناممکن 
است. اکثر اتاق های خوابگاهی چند نفره بوده که 
امکان جداسازی افراد در این فضاها وجود ندارد و 
در کل فضاهای خوابگاهی، ورودی ها و سایر بخش 
های آن برای اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت 

اصول فاصله گذاری محدود است.«
ماهر با اشاره به سایر کمبودهای زیرساختی در 
فضاهای آموزشی، اظهار کرد:  »مساله مهم بعدی 
فضاهای آموزشی در دانشگاه ها و مدارس بوده 
که در اکثر کالس های باالی 3۰ نفره مدارس هیچ 
وقت نمی توان فاصله گذاری الزم را فراهم کرد، 
همچنین  فضاها در مباحث گردش و تهویه هوا 
استانداردهای الزم را ندارند و طبیعتا با سرد شدن 

هوا در پاییز و همزمانی آن با شیوع آنفلوانزا و حضور 
مدام دانش آموزان و دانشجویان در فضاهای بسته 

می تواند افراد را آسیب پذیرتر کند.«
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با بیان 
اینکه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بدون توجه 
به زیرساخت های الزم باعث افزایش شدید رفت و 
آمدها، تردد و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
می شود، گفت: »در حال حاضر بزرگترین عامل 
شیوع و انتقال بیماری در شهر تهران همین وسایل 
حمل و نقل عمومی است، چراکه امکانات به اندازه 
کافی وجود ندارد و همین بار فعلی رفت وآمدها نیز 
با استانداردها یعنی فاصله گذاری دو متر و تهویه 
مناسب، پوشش داده نمی شود. بنابراین این خطر 
با بازگشایی مدارس و دانشگاه چندبرابر می شود.« 
وی با بیان اینکه توصیه ما این است که در ترم آینده 
در فضای مدارس و دانشگاه ها، آموزش به صورت 
مجازی و از راه دور دنبال شود، تاکید کرد: »آموزش 
حضوری در ترم پاییز را با شرایط و امکانات موجود 
به هیچ عنوان به صالح نمی دانیم، بنابراین حداقل 
در ترم آینده یعنی ترم پاییز با پیش بینی شیوع بیشتر 
بیماری کووید ۱۹ و همزمانی آن با شیوع آنفلوانزا، 
صالح نمی دانیم که افراد به صورت حضوری در 

مدارس و دانشگاه ها حاضر شوند.«
معاون ستاد کرونای تهران با بیان اینکه استان تهران 
همچنان جزو استان های قرمز محسوب می شود و 

تمام پروتکل های مرتبط با استان های مناطق قرمز 
باید برای آن رعایت شود، گفت: »بنابراین پیشنهاد 
روشن ما در ستاد مقابله با کرونای استان تهران 
این است که ترم آینده در مدارس و دانشگاه به 

صورت غیر حضوری برگزار شود.«
غیرحضوری  آموزش  تجربه  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه ها در ترم گذشته نشان داد که زیرساخت های 
مناسب آموزش مجازی به خصوص در دانشگاه های 
از  بسیاری  گفت:  »حتی  است،  فراهم  دولتی 
صورت  به  و  دولت  اعالم  از  قبل  دانشگاه ها 
داوطلبانه، آموزش های مجازی و غیرحضوری را 
آغاز کردند، بنابراین زیرساخت الزم در دانشگاه ها 

تا حد قابل توجهی مهیاست.«
به گفته ماهر، در رابطه با دانشگاه های علوم پزشکی، 
چالش هایی در رابطه با واحدهای عملی وجود 
دارد که البته آموزش های بالینی به دلیل فعال بودن 
بیمارستان ها ادامه داشت و  در رابطه با آموزش های 

تئوری نیز مشکالت جدی گزارش نشد.
ماهر در خاتمه با اشاره به برگزاری جلسات آموزش 
و پرورش با ستاد ملی کرونا برای تصمیم گیری در 
خصوص نحوه بازگشایی مدارس در ترم پاییز در 
تهران، گفت:  »از ستاد کرونای تهران نیز در این 
رابطه استعالم شده و ما نیز نظرات خود را اعالم 
کرده ایم ولی تصمیم گیری قطعی احتماالً تا اوایل 

شهریور اتخاذ می شود.«

مخالفت ستاد کرونای تهران با بازگشایی حضوری 
مدارس و دانشگاه ها در پاییز

رئیس سازمان غذا و دارو:
مردم نگران کمبود واکسن 

آنفلوانزا  نباشند
رئیس سازمان غذا و دارو، از تامین واکسن 

آنفلوانزا به اندازه نیاز کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز 
پیرامون  که  نگرانی هایی  به  اشاره  با 
وجود  پاییز  فصل  در  آنفلوانزا  بیماری 
دارد گفت: »مردم از بابت دسترسی به 
واکسن آنفلوانزا نگرانی نداشته باشند و 
ما به اندازه نیاز کشور، برای تامین این 

واکسن اقدام کرده ایم.«
وی ضمن توصیه به مردم برای تهیه واکسن 
آنفلوانزا از داروخانه ها، افزود: »به هیچ 
عنوان سراغ خریدهای اینترنتی نروید.«

شانه ساز با اعالم اینکه توزیع واکسن 
آغاز  )شهریور(  آینده  ماه  از  آنفلوانزا 
می شود، ادامه داد: »در ابتدا این واکسن 
برای گروه های در معرض خطر و بیماران 

خاص پیش بینی شده است.«

رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این 
مطلب که امسال برای اولین بار امیدواریم 
واکسن تولید داخل در دسترس قرار گیرد، 
پیش بینی های  و  »برنامه ریزی ها  گفت: 
الزم انجام شده که امسال واکسن بیشتری 

وارد کشور شود.«
به گزارش مهر، شانه ساز، حساسیت های 
بیماری کرونا را مورد اشاره قرار داد و 
احتمال  این  اینکه  به  توجه  »با  افزود: 
شاهد  زمستان  و  پاییز  در  که  می رود 
شیوع همزمان آنفلوانزا و کرونا باشیم، 
لذا پیش بینی کرده ایم امسال نسبت به سال 
گذشته، واکسن بیشتری را تهیه کنیم که 

این کارها انجام شده است.«
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سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

واکسن آنفلوآنزا خطر مشکالت قلبی را در سالمندان کاهش می دهد
پزشکان تاکید کردند: »واکسن آنفلوآنزا می تواند احتمال بروز 

مشکالت قلبی-عروقی را در سالمندان کاهش دهد.«
به گزارش سپید، با نزدیک شدن به فصل شیوع آنفلوآنزا 
تزریق واکسن آن به افراد توصیه می شود هرچند برخی به 
دالیل پزشکی و با تشخیص متخصص نباید این واکسن را 
تزریق کنند. درحالیکه رقابت ها برای کشف و تولید واکسن 
بیماری کووید-۱۹ ادامه دارد محققان تاکید کرده اند که دریافت واکسن آنفلوآنزای فصلی می تواند 
از بروز پیامدهای ناشی از آنفلوآنزا پیشگیری کند.  بیشتر افراد مبتال به آنفلوآنزا در مدت دو هفته و 
بدون نیاز به مداخالت درمانی بهبود پیدا می کنند اما دریافت واکسن آنفلوآنزا برای افراد پرخطر از 

جمله افراد باالی ۶۵ سال و کودکان کمتر از دو سال که در برابر این بیماری بیشتر آسیب پذیر هستند 
می تواند مفید باشد. بنابر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا، آنفلوآنزا ممکن است 
مشکالت مزمن جسمی را تشدید کند. همچنین افراد مبتال به نارسایی احتقانی قلب در معرض خطر 
قرار دارند اما نتایج مطالعات بسیاری نشان می دهد که واکسن آنفلوآنزا می تواند این گروه از بیماران 
را در برابر مشکالت مرتبط با قلب مصون نگه دارد. گزارش منتشر شده در سال 2۰۱3 که بر اساس 
بررسی پنج تحقیق انجام گرفته نشان می دهد: »افراد مبتال به فعال ترین بیماری قلبی بیشترین بهره را از 
تزریق این واکسن دریافت می کنند.« همچنین مطالعه انجام شده در سال 2۰۱۹ در دانمارک نشان داد 
بیماران مبتال به نارسایی قلبی که حداقل یکبار در دوره چند ساله واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند کمتر 
احتمال دارد به دلیل مشکالت قلبی عروقی جان خود را از دست دهند. به گزارش مدیکال دیلی، 
همچنین حتی درصورتی که فرد به دیگر بیماری های زمینه ای مبتال نباشد احتمال آنکه بر اثر عفونت 

شدید آنفلوآنزا دچار سکته مغزی و حمله قلبی شود افزایش پیدا می کند.ایسنا

خبـر

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »عدم حضور 
مدیران ارشد و مقامات تصمیم گیر در جلسه کمیسیون بهداشت بیانگر 

بی تفاوتی دولتی ها به مشکالت کادر درمانی است.«
به گزارش سپید، زهرا شیخی درگفت وگو با خانه ملت در تشریح 
دستور کار روز سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، گفت: »به منظور بررسی آخرین وضعیت جذب، بکارگیری، 
تبدیل وضعیت، برقراری فوق العاده ویژه و پرداخت معوقات کادر 
درمان از مسئوالن سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت شده بود که 
متاسفانه هیچ یک از مقامات تصمیم گیر دستگاه اجرایی در جلسه 

حضور پیدا نکردند.«
وی با اشاره به اینکه مسئوالن دولتی با عدم حضور در جلسه کمیسیون 
 شأن مجلس را رعایت نکردند، ادامه داد: »رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان عدم حضور مسئوالن را بی احترامی به  شأن کمیسیون دانست 
و اعالم کرد، مدیران ارشد و مقامات تصمیم گیر دستگاه اجرایی به 
منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق و اثرگذار برای کادر درمان 
باید در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند از این رو هنگامی که 
باالترین مقام دستگاه  های اجرایی نسبت به این موضوع بی تفاوت 
هستند، دلیلی برای ادامه جلسه وجود ندارد. بنابراین جلسه اول 

کمیسیون بهداشت و درمان لغو شد.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: »بر همین اساس وقت 
جلسه به میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری تعلق گرفت تا 
گزارشی در خصوص جامعه پرستاری و مشکالتی این قشر در 
خصوص کمبود نیرو، وضعیت استخدامی، خستگی و عدم انگیزه کادر 
پرستاری ارائه کند.« سپس اعضای کمیسیون بهداشت نیز سواالتی را 
مطرح کرده و معتقد بودند مشکالت و مسائل امروز تنها به خال ءهای 
قانونی محدود نشده بلکه سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت 

باید این مشکالت را از قبل پیش بینی می کردند.«

وی با اشاره به سواالت نمایندگان در خصوص نیروهای شرکتی و 
کمک پرستاری، اظهار کرد: »اعضای کمیسیون بهداشت دغدغه ها و 
نگرانی های خود را درخصوص جذب، بکارگیری و پرداخت معوقات 
کادر پرستاری عنوان کردند. معتقدیم اگر در ابتدای جلسه مدیران 
ارشد و تصمیم گیر سازمان برنامه و وزارت بهداشت حضور داشتند، 
بهتر می توانستیم در این خصوص جمع بندی و تصمیم گیری کنیم.«

این نماینده مردم در مجلس افزود: »دستور کار بعدی کمیسیون بهداشت 
بررسی آئین نامه اختصاصی تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت 
بود که با حضور نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشاور وزیر 
بهداشت در امور ایثارگری صورت گرفت. با توجه به این که این 
موضوع به بررسی و ارزیابی بیشتری نیاز داشت مقرر شد جلسه ای با 
حضور رئیس کمیسیون شوراها، بهداشت و امنیت ملی برای بررسی 

بیشتر و اصالح این آیین نامه  تشکیل شود.« 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، عنوان کرد: 
»دستور کار جلسه دوم کمیسیون بهداشت و درمان که در صحن 
کمیسیون برگزار شد، استماع گزارش سرپرست کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و رئیس جمعیت هالل احمر در خصوص اقدامات 
انجام شده در دوران کرونا و برنامه های آتی خود بود که پس از ارائه 
گزارش کامل و مفصل از جانب آنها، اعضای کمیسیون بهداشت نیز 

موضوعات و سواالتی را در حیطه اختیارات آنها مطرح کردند.«

عدم حضور مسئوالن در کمیسیون بهداشت 
بیانگر بی تفاوتی دولتی ها به کادر درمان است
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یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی آخرین 
وضعیت استخدام کادر درمان و تعیین مصادیق و امتیازات شهید 

خدمت در جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت خبر داد. 
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا 
در توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: »کمیسیون آخرین وضعیت جذب، بکارگیری، تبدیل وضعیت، 
برقراری فوق العاده ویژه و پرداخت معوقات کادر درمان را با حضور 
مسئوالن امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت 

و بنیاد شهید مورد بررسی قرار داد.« 
وی افزود: »دولت وعده استخدام ۱۰ هزار کادر درمان را داده 
بود که هنوز این تعداد به ۴۰۰۰ نفر هم نرسیده است. دلیل آن 
محدودیت های جدی بودجه ای با کاهش درآمدهای حاصل از 

فروش نفت و مالیات بر درآمد است.« 

وی ادامه داد: »با توجه به اهمیت این موضوع قرار شد که در جلسات 
بعدی به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چون در 
حال حاضر کادر بهداشت و درمان در راس مبارزه با کرونا هستند 
و الزم است وضعیت استخدامی آنها هر چه زودتر تعیین تکلیف 
شود.« وی افزود: » بخش دیگر این جلسه مربوط به بررسی آئین 
نامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت با حضور مسئوالن 
سازمان امور استخدامی به خصوص در این شرایط کرونایی بود. 
طبق مصوبه اعالمی پزشکان، پرستاران و همیاران که در مبارزه با 
کرونا فوت کرده اند باید شهید خدمت محسوب شوند. پیشنهاد 
کمیسیون این بود که پوشش این افراد به گونه ای باشد که تمام 
مرتبطان برای درمان بیماران کرونایی اعم از اورژانس، نیروهای 
خدماتی، آزمایشگاهی، پزشکان و پرستاران و موارد دیگر را شامل 
شود. البته تاکید شد که گستره پوشش این افراد به گونه ای نباشد که 

نتوان همه را در بر گیرد.« محسنی بندپی در پایان گفت: »پیشنهاد 
شد که یک نفر از کمیسیون بهداشت هم عضو کمیته تعیین مصادیق 
شهید خدمت محسوب شود. این کمیته شامل سازمان برنامه، 

وزارت بهداشت، بنیاد شهید و سازمان امور استخدامی است.«

تاکید کمیسیون بهداشت بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر استخدام کادر درمان 
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جدیدترین آمار ابتال و فوت ناشی از تب کریمه کنگو
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، ضمن اشاره به ماهیت 
ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و ارائه راهکارهایی برای 
به حداقل رساندن موارد ابتال، گفت: »از ابتدای سال جاری 3۸ مبتال 

و ۵ فوت ناشی از تب کریمه کنگو در کشور گزارش شده است.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو از چند طریق به انسان منتقل می شود، 
گفت: »هنگامی که کنه برای خونخواری از یک دام به بدنش می چسبد، 
ویروس به دام منتقل شده و اگر انسان در تماس با خون و ترشحات 
خونی دام قرار گیرد، شانس ابتال به بیماری در او به وجود می آید. 
CCHF یا تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است و زمانیکه 
کنه های هیالوما که ۸۰۰ روز عمر می کنند، حیوان را مورد گزش قرار 
می دهند، ویروس به بدن دام منتقل می شود و دام طی مدت دو هفته 
ناقل ویروس خواهد بود؛ در حالی که ممکن است خود دام عالمتی 
بروز ندهد. چنانچه طی این مدت، دام توسط انسان بدون استفاده از 
وسایل حفاظت فردی و رعایت نکات بهداشتی ذبح شود و انسان در 
معرض خون و ترشحات دام آلوده قرار گیرد، احتمال انتقال بیماری 
به انسان وجود دارد. البته خود کنه آلوده هم می تواند انسان را مورد 

گزش قرار داده و او را آلوده کند.«

وی درباره عالئم بیماری تب کریمه کنگو، اظهار کرد: »تعداد زیادی 
از افراد مبتال به این بیماری عالئمی از خود بروز نمی دهند، اما افرادی 
که دچار عالئم می شوند در فاز اولیه دچار تب ناگهانی، لرز، سردرد، 
درد عضالنی، درد عضالت شکم و کمر، گیجی، حالت تهوع، استفراغ 
و پرخونی مخاط می شوند و اگر بیماری وارد فاز حاد خود شود، فرد 
دچار خونریزی زیر پوستی، کبودی بدن، خونریزی داخل ملتحمه 
چشم، خونریزی مخاط، خونریزی از مجاری بدن و در نهایت درگیری 
چندین ارگان بدن مثل سیستم گوارشی، ادراری و تنفسی می شود 
که اگر تحت درمان مناسب قرار نگیرد، ممکن است جان خود را 

از دست دهد. احتمال فوت بیمار در فاز حاد بیماری بین 1۰ تا ۴۰ 
 CCHF درصد است.« وی با بیان اینکه بیشترین موارد ابتال به بیماری
را در انتهای فصل بهار و تابستان مشاهده می کنیم، ادامه داد: »در سال 
139۸ تعداد 119 مورد مبتال به تب کریمه کنگو در کشور شناسایی 
شدند که 11 نفر به علت ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
داده اند. همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون  3۸ نفر مبتال به تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو شناسایی کردیم که از این تعداد متاسفانه 

۵ نفر جان خود را از دست دادند.«
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اجتناب از خرید گوشت هایی 
که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، 
نسبت به محل ذبح دام هشدار داد و افزود: »ذبح دام حتما باید در 
کشتارگاه های مجاز با حضور دامپزشکان انجام شود تا با در نظر گرفتن 
شرایط بهداشتی از احتمال انتقال بیماری از دام به انسان جلوگیری 
شود. ذبح دام در منزل یا معابر سبب جاری شدن خون آبه ها، آلودگی 
محیط و افزایش بروز و شیوع بیماری های منقله از دام به انسان می شود. 
نگهداری گوشت دام ذبح شده به مدت حداقل 2۴ ساعت در دمای 
۴ درجه سانتی  گراد در یخچال امری بسیار مهم است. البته توصیه 
می کنیم جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ ساعت نگهداری 

در دمای چهار درجه سانتی  گراد، مصرف شوند.«

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: »جامعه پزشکی با برنامه دولت 
برای جریمه افرادی که ماسک نمی زنند و پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند موافق است و کمیته انتظامی ستاد ملی کرونا و 
شورای امنیت ملی در حال تدوین دستورالعمل اجرایی این اقدام 
است.« به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی درگفت وگو با ایرنا 
درباره اقدام دولت برای جریمه افرادی که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند، افزود: »سازمان نظام پزشکی با این اقدام دولت 
موافق است. باید سختگیری ها برای رعایت پروتکل های ابالغی 
بهداشت کرونا اجرا شود، همه امور با نصیحت و توصیه امکانپذیر 
نیست، در دنیا نیز این پروتکل ها را با توصیه اجرا نمی کنند و باید 

مکانیزمی عملی برای آن تدوین و اجرا شود.«
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: »در کشور باید مکانیزم و زیرساخت 
عملی وجود داشته باشد که اگر فردی به قانون تمکین نکرد، جریمه 
شود، اکنون چنین مکانیزمی وجود ندارد و اگر فردی ماسک نزد چه 

کسی می تواند جلوی او را بگیرد یا با او برخورد کند.«

وی ادامه داد: »معتقدیم همه باید برای حفظ جان خود و دیگران 
مثل کمربند ایمنی که اجباری شد، ملزم به زدن ماسک و رعایت 
پروتکل های بهداشتی باشند.« ظفرقندی افزود: »شورای امنیت ملی 
و کمیته انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا اکنون مشغول تدوین 
زیرساخت و پروتکل جریمه افراد خاطی از دستورالعمل بهداشتی 
کروناست و بزودی ابالغ و اجرایی می شود. این پروتکل فقط مربوط 
به ماسک نزدن نیست و همه ضوابط پروتکل بهداشتی از جمله 

برگزاری تجمعات، عروسی ها و عزاداری ها را شامل می شود.«
ظفرقندی گفت: »جامعه پزشکی و پرستاری کشور در ماه های 
گذشته با جانفشانی و فداکاری بی نظیر برای نجات جان بیماران 
ایثارگری کرده و تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از کادر درمان به 
کرونا مبتال شده و 1۶۴ نفر شهید شده اند. پزشکان و پرستاران 
کشور اکنون خسته اند و نیازمند بازتوانی هستند و این روا نیست 
که افرادی با تخطی از پروتکل های بهداشتی به خستگی و از بین 

رفتن بیشتر کادر درمان دامن بزنند.«

دولتی  بیمارستان های  در  درمان  کادر  از  »بسیاری  افزود:  وی 
در شرایط بسیار سخت مشغول کار هستند و حتی برخی آنها 
ماه هاست که معوقات کارانه و اضافه کار خود را دریافت نکرده اند. 
به طور متوسط پزشکان در بیمارستان ها حدود ۶ ماه و پرستاران 
حدود چهار ماه معوقات وصول نشده دارند البته این معوقات 
تا یکی دو ماه پیش حدود یکسال پرداخت نشده بود و اخیرا با 
پرداختی که سازمان تامین اجتماعی و دولت داشت این عقب 

ماندگی به ۴ تا ۶ ماه کاهش یافت.«
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره تامین اعتبارات الزم برای 
مبارزه با کرونا گفت: »اگر همان یک میلیارد یورویی که با 
موافقت مقام معظم رهبری قرار شد از صندوق ذخیره ارزی 
پرداخت شود، پرداخت می شد منابع الزم برای مبارزه با کرونا 
با  نبود در حالی که  اقدام دیگری  به  نیازی  تامین می شد و 
گذشت چندین ماه از ابالغ این دستور، حدود 3۵ درصد این 

اعتبار پرداخت شده است.«

رئیس سازمان نظام پزشکی: 
جامعه پزشکی با جریمه افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، موافق است

خبـر

انجمن ام اس ایران در آستانه روز پزشک، طی بیانیه ای روز پزشک 
سال 99 را متفاوت با دیگر سال ها دانسته و یادآور شده است: 
»پزشکان و کادر درمان در دوران سخت همه گیری کرونا در صف 
اول مقابله با دشمن نامرئی مردانه ایستادند و پا پس نگذاشتند تا 
سالمت مردم ایران در خطر نیافتد. این شجاعت و ایثار آنان به 
هزاران مبتال و بیش از صد و شصت شهید مدافع سالمت انجامید 

که نامشان در تاریخ کشور به یادگار خواهد ماند.«
به گزارش سپید، مشروح این بیانیه به شرح ذیل است؛

به نام او که طبیب بالذات است
در فرهنگ ایرانی و اسالمی، واژگان طبیب، حکیم، پزشک و دکتر 
جایگاه ویژه ای داشته و دارند. از دیرباز تاکنون حکما و طبیبان جدا 
از اشتغال به حرفه طبابت، پیشگامان علمی و از معتمدین کلیه 

مردم بودند و چراغ های حرکت علمی جامعه را روشن می ساختند.
اهمیت جایگاه اجتماعی پزشکان تا بدان اندازه  است که بیماران 
و دردمندان نه فقط برای جست وجوی تسکین و درمان دردهای 
جسمانی خویش، بلکه در مقام مشاوره و هدایت جویی در همه ابعاد 
زندگی فردی و اجتماعی خود به حکیم و طبیب متوسل می شدند و 
می شوند، چرا که حکیم و طبیب در افق نگاه و قضاوت آنان شخصیتی 
ـّرز و برخوردار از دانش فقهی و پزشکی و آراسته به فضائل واالی  مب
اخالقی بوده و نماد برجسته و الگوی بارز چنین اندیشوران دلسوز 
وعالمان فرزانه در تاریخ پر فروغ این سرزمین، طبیب نامور و نابغه 
بزرگ ایرانی، شی الرئیس ابوعلی سینا بود که سالروز تولدش، اول 
شهریور، را روز پزشک نامیده اند. روز پزشک امسال اما متفاوت با 
هر سال است. پزشکان و کادر درمان در دوران سخت همه گیری 

کرونا در صف اول مقابله با دشمن نامرئی مردانه ایستادند و پا پس 
نگذاشتند تا سالمت مردم ایران در خطر نیافتد. این شجاعت و ایثار 
آنان به هزاران مبتال و بیش از صد و شصت شهید مدافع سالمت 

انجامید که نامشان در تاریخ کشور به یادگار خواهد ماند.
انجمن ام اس ایران به نمایندگی از خانواده بزرگ مبتالیان به ام اس 
در ایران روز پزشک را به کلیه زنان و مردان فداکار و پرتالش و 
خدوم که مامن و پناهگاه بیماران ام اس و نیز کلیه مردم ایران بوده و 
خواهند بود تبریک گفته و از شجاعت و مجاهدت آنان تقدیر و تشکر 
به عمل می آورد. خانواده بزرگ مبتالیان به ام اس ایران ضمن عرض 
تسلیت و همدردی با خانواده های محترم شهدای مدافع سالمت، از 
پروردگار متعال علو درجات برای آن شهیدان پرافتخار و شکیبایی 

و صبر جمیل برای خانواده ها مسألت دارند.انجمن ام اس ایران

انجمن ام اس ایران در پیامی به مناسبت روز پزشک تاکید کرد

کادر درمان در صف اول مقابله با دشمن نامرئی، مردانه ایستاده اند 
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در نامه ١٢ نفر از اعضاي مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی مطرح شد

طرح ۵ سوال از رئیس کل نظام پزشکی
سازمان  عمومی  مجمع  اعضای  از  تن   12
نظام پزشکی در نامه ای خطاب به محمدرضا 
ظفرقندی رئیس کل این سازمان، انتظارات و 
انتقادات خود در ارتباط با عملکرد او و مجموعه 

تحت مدیریتش را در ۵ بند اعالم کردند.
به گزارش سپید، متن این نامه به شرح ذیل است؛

ریاست کل محترم سازمان نظام 
پزشکی

با سالم و عرض ادب و احترام
اکنون که به مجمع پایانی این دوره نظام پزشکی 
رسیده ایم با نگاه به تجارب گذشته و نقاط قوت 
برابر  در  قانونی  وظیفه  به  بنا  و  آن  و ضعف 
جامعه فرهیخته پزشکی که این روزها در خط 
مقدم مبارزه با کووید-19 از خودگذشتگی را 
به همگان می آموزند، نگرانی ها ومطالبات خود 

را به شرح ذیل اعالم می نماییم: 
1.عملکرد بسیارضعیف و قابل انتقاد معاونت 
محترم فنی نظارت در مباحث تعرفه، مالیات، 
شبهه ناک،  خصوصی  شرکت های  تاسیس 
صالحیت ها  تعیین  ملی  کمیسیون  ناکارایی 
جمله  از  پزشکی  جامعه  با  ارتباط ضعیف  و 
نگرانی هایی است که پیش تر هم به آن اشاره 
این جایگاه  در  تغییر سریع  عدم  و  بود  شده 
بیشتر  خسارت های  به  منجر  سازمان  حیاتی 
پزشکی  نجیب  جامعه  به  جبران  غیرقابل  و 

خواهد شد.

روابط  مدیرکل  برانگیز  پرسش  2.عملکرد 
عمومی در تحمیل مخارج اضافی به سازمان نظام 
پزشکی، استخدام افراد بدون مجوز و ضوابط 
رسانه ها،  سایر  یافته  سازمان  تبلیغ  و  قانونی 
نظام  مجمع  نمایندگان  قاطبه  اعتراض  محل 
پزشکی است.ضمن استقبال از افزایش فعالیت 
می رود  ،انتظار  مهم  حوزه  این  در  تحرک  و 
سیاست گذاری و عملکرد روابط عمومی قرابت 
و انطباق بیشتری با قوانین سازمان داشته باشد.
3. حذف مجمع فوق العاده در بهمن 139۸ 

توسط جمعی از هیات رییسه مجمع در حالی که 
به امضای بیش از 1۰۰ نماینده مجمع عمومی 
رسیده بود و عدم واکنش و سکوت جنابعالی  
همچنان برای نمایندگان مجمع و جامعه پزشکی 

جای سوال فراوان دارد.
4. همچنین شفافیت عملکرد و قانون پذیری 
در قسمت های مختلف سازمان از جمله صندوق 
تعاون و رفاه و پرهیز از برخورد سلیقه ای با 
بازرسان محترم مجمع و پاسخگویی سریع و 

صریح به این عزیزان محل تاکید می باشد.

5.تهیه سریع و متمرکز اقالم حفاظتی  و ارسال 
آن به شهرستان ها نیز از نکاتی است که تابحال 
با  و  نگرفته  انجام  کافی  و  کامل  صورت  به 
توجه به تداوم بیماری کووید-19 استقرار چنین 
پزشکی ضروری  نظام  در سازمان  تشکیالتی 

و حیاتی است.
امید است جنابعالی به عنوان منتخب و معتمد 
مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با رفع این 
به مطالبات  شایسته   ِ پاسخگویی  نگرانی ها و 
مطرح شده، موجب بازدهی بیشتر و خدمات 
باقیمانده  ماندگارتر در روزهای  مطلوب تر و 

این دوره سازمان نظام پزشکی شوید.
با آرزوی توفیق

نمایندگان مجمع عمومی نظام پزشکی
1(دکتر بابک نمایی، کرج

2(دکتر علی ساالریان، نور
3(دکتر رویا ایزدی، صومعه سرا و ماسال

۴(دکتر جمشید شکوری، اسفراین
۵(دکتر علی احمدی، کبودر آهنگ

۶(دکتر علیرضا محمودی، فریدونکنار
7(دکتر سلیمان عالقی، گنبد

۸(دکتر فهیمه ساالری، مشهد
9(دکتر علیرضا لطفی کیان، دلیجان
1۰(دکتر عبدالرضا عزیزی، شیروان

11(دکتر علی چنگیزی، مراغه
12(دکتر شهاب الدین جنیدی، ورامین 

صنف

معاون مرکز سالمت محیط و کار بر نظارت بهداشت محیط 
به اماکن برگزاری کنکور و رعایت بهداشت توسط داوطلبان 
و برگزارکنندگان، پیش از برگزاری، حین و بعد از برگزاری 

کنکور سراسری خبر داد. 
به گزارش سپید، محسن فرهادی اظهار داشت: »بعد از اینکه 
تاریخ برگزاری کنکور قطعی شد جلسات کارشناسی مستمری 
پروتکل  و  کرده  برگزار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  با 
و  تهیه  مشترک  طور  به  را  سراسری  کنکور  برگزاری  ویژه 

تدوین نمودیم.« 
سراسری  کنکور  پروتکل  که  تفاوتی  »مهم ترین  افزود:  وی 
و  آموزش  آزمون های  و  دکتری  ارشد،  قبلی  کنکورهای  با 
جهت های  در  داوطلبین  فاصله  که  است  این  دارد  پرورش 
طولی و عرضی از 1 و ۶ دهم به 1 و ۸ دهم متر ارتقا یافت. 
وی بیان کرد: »تفاوت دیگر این است که حجم ظرفیت حاضرین 
در کنکور به 2۰ درصد ظرفیت کّلی کاهش یافت. یعنی در 
یک سالن 1۰۰ نفره فقط 2۰ داوطلب مستقر می شوند که با 
شرط الزم االجرای 1 و ۸ دهم متر فاصله بین داوطلبان انجام 

خواهد شد.« 
معاون مرکز سالمت محیط و کار گفت: »نکته مهم دیگر در 
مورد کنکور سراسری امسال این است که سازمان سنجش 

حوزه هایش را بسیار افزایش داده است.«
فرهادی اظهار داشت: »بدین ترتیب ظرفیت پذیرش سالن ها 
کاهش یافت و چون این حوزه ها از قبل پیش بینی نشده بود 

تصمیم بر آن شد از وزارت ورزش و دستگاه های دیگر فضاهایی 
را استفاده کنند. مثال مصالی تهران هم به مجموعه های برگزاری 

کنکور سراسری اضافه شد.«
فرهادی افزود: »اسامی مکان های برگزاری کنکور سراسری 
دادیم،  قرار  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اختیار  در  را 
همکاران بهداشت محیط در سراسر کشور بر اساس ابالغیه 
معاون بهداشت وزارت بهداشت موظفند قبل، حین و بعد از 
برگزاری کنکور طی چهار روز برگزاری آن، نظارت های الزم 
را انجام دهند.« وی ادامه داد: »این نظارت ها شامل بازرسی 
مکان های برگزاری کنکور سراسری، بررسی تهویه مکان  های 
برگزاری، بررسی رعایت فاصله گذاری داوطلبین، ضدعفونی 

و گندزدایی محیط خواهد بود.«
در هر چهار روز  نیز  برگزاری  »در حین  کرد:  وی تصریح 
روز  در  که  اعالم شده  سازمان سنجش  به  بازرسین  اسامی 
برگزاری کنکور هم در محل حضور داشته باشند و هم بر 
با  مرتبط  موارد  سایر  و  بهداشتی  سرویس های  شرب،  آب 
پروتکل های بهداشتی همانند ضدعفونی، دفع پسماند و زدن 

ماسک نظارت داشته باشند.«
فرهادی توضیح داد: »خوشبختانه هم سازمان سنجش و هم 
دکترا،  شامل  قبلی  کنکورهای  برگزاری  تجربه  ما  همکاران 
دستیاری، کارشناسی ارشد غیر پزشکی و ارشد علوم پزشکی 
را دارند. همچنین تجربه سمپاد و آزمون های مختلف دیگر 
نیز وجود دارد که به بهتر برگزار شدن کنکور سراسری کمک 

خواهد کرد.« وی افزود: »این کنکور سراسری حدود یک میلیون 
و چهارصد هزار داوطلب دارد و محدوده سنی کمتری نسبت 
به داوطلبان آزمون های دیگر دارند. خوشبختانه تعداد زیادی 
آنها تازه فارغ التحصیل شده و حدود دو، سه هفته پیش در 

شرایط کرونا در آزمون شرکت داشته اند.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار گفت: »همه داوطلبان باید 
پروتکل ها  رعایت  و  دست ها  ضدعفونی  ماسک،  زدن  در 

همکاری کنند.«
پایان  در  وی  بهداشت،  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود: »زمان برگزاری این کنکور برای اولین بار دو  برابر شده 
و داوطلبان پیش از برگزاری کنکور در سامانه خوداظهاری 
سازمان سنجش و معاونت بهداشت وزارت بهداشت وضعیت 

سالمتی خود را اعالم خواهند کرد.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار خبر داد

نظارت بهداشت محیط در کلیه مراحل برگزاری کنکور سراسری
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آمار جهانی کرونا

شمار مبتالیان از ۲۲ میلیون نفر گذشت
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان 
تاکنون به 22 میلیون و ۴9 هزار و ۴۵2 نفر رسیده 
و مرگ 777 هزار و ۴۴۰ نفر نیز در اثر این بیماری 

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

همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
همچنین بنابر تازه ترین آمارها 1۴ میلیون و 791 هزار 
و ۸۶9 نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند. 
از میان شش میلیون و ۴۸۰ هزار و 1۴3 مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان، 99 درصد موارد یعنی شش 
میلیون و ۴1۸ هزار و ۶9 نفر وضعیت خفیف 
داشته اند و تنها ۶2 هزار و 7۴ مورد معادل یک 
درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند.
همچنین از 1۵ میلیون و ۵۶9 هزار و 3۰9 پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، 1۴ میلیون و 791 
هزار و ۸۶9 نفر معادل 9۵ درصد از موارد بهبود 
یافته و 777 هزار و ۴۴۰ نفر معادل پنج درصد از 

موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا با بیش از۵میلیون و ۶۰۰ هزار مبتال همچنان 
بیماری  با  درگیر  کشورهای  فهرست  درصدر 
کووید-19 قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و 

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

در آمارهای رسمی خود گزارش کرده اند. 
همچنین پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل، 
مکزیک، هند و انگلیس به ترتیب بیشترین شمار 
قربانیان این بیماری را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
 1. آمریکا پنج میلیون و ۶12 هزار و 27 مبتال، 173 

هزار و 71۶ قربانی
 2. برزیل سه میلیون و 3۶3 هزار و 23۵ مبتال، 

1۰۸ هزار و ۶۵۴ قربانی
3. هند دو میلیون و 7۰1 هزار و ۶۰۴ مبتال، ۵1 

هزار و 92۵ قربانی
 ۴. روسیه 927 هزار و 7۴۵ مبتال،   1۵ هزار و 

7۴۰ قربانی
 ۵. آفریقای جنوبی ۵۸9 هزار و ۸۸۶ مبتال، 11 

هزار و 9۸2 قربانی

 ۶. پرو ۵۴1 هزار و ۴93 مبتال، 2۶ هزار و ۴۸1 قربانی
 7. مکزیک ۵2۵ هزار و 733 مبتال، ۵7 هزار و 

23 قربانی
۸. کلمبیا ۴7۶ هزار و ۶۶۰ مبتال، 1۵ هزار و 372 قربانی
9. شیلی 3۸7 هزار و ۵۰2 مبتال، 1۰ هزار و ۵13 قربانی

1۰. اسپانیا 3۸2 هزار و 1۴2 مبتال، 2۸ هزار و 
۶۴۶ قربانی

پس از آن ایران با 3۴۵ هزار و ۴۵۰ مبتال و 19 
هزار و ۸۰۴ قربانی کرونا در رتبه یازدهم کشورهای 

درگیرِ این بیماری قرار گرفته است. 
سپس کشورهای انگلیس با 319 هزار و 197 مبتال، 
عربستان سعودی با 299 هزار و 91۴ مبتال، آرژانتین 
با 299 هزار و 12۶ مبتال، پاکستان با 2۸9 هزار و 
21۵ مبتال، بنگالدش با 279 هزار و 1۴۴ مبتال، 
ایتالیا با 2۵۴ هزار و 23۵ مبتال، ترکیه با 2۵۰ هزار 
و ۵۴2 مبتال، آلمان با 22۶ هزار و ۶۸۶ مبتال، فرانسه 
با 219 هزار و 29 مبتال، عراق با 1۸۰ هزار و 133 
مبتال، فیلیپین با 1۶۴ هزار و ۴7۴ مبتال، اندونزی با 
1۴1 هزار و 37۰ مبتال، کانادا با 122 هزار و ۸72 
مبتال، قطر با 11۵ هزار و 3۶۸، قزاقستان با 1۰3 
هزار و 3۰۰ مبتال، اکوادور با 1۰1 هزار و 7۵1 مبتال 
و بولیوی با 1۰1 هزار و 223 مبتال تاکنون بیش 

از 1۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »افرادی که در دهه 2۰، 3۰ 
و ۴۰ سالگی هستند بیشتر در گسترش همه گیری نقش دارند.«
به گزارش سپید، بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت گسترش 
کروناویروس به طور فزاینده ای تحت تاثیر افرادی است که در 
دهه 2۰، 3۰ و ۴۰ سالگی هستند و بسیاری از آنان از اینکه 

به کروناویروس جدید آلوده هستند، خبر ندارند. 

سازمان  منطقه ای  مدیر  رویترز،  خبرگزاری  اعالم  بنابر 
این باره گفت: »این  جهانی بهداشت در پاسفیک غربی در 
شرایط می تواند خطر شیوع کروناویروس را در میان افراد 
آسیب پذیرهمچون میانساالن و سالمندان، افراد نیازمند به 
مراقبت های طوالنی مدت و افراد ساکن در مناطق با تراکم 

جمعیت باال افزایش دهد.«ایسنا

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

جوانان ، عامل گسترش همه گیری کروناویروس

خبـر

چین اعالم کرده که واکسن کرونای ساخت این کشور تا پایان سال 
جاری میالدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش سپید، لیو ژینگ ژن، مدیرعامل شرکت داروسازی دولتی 
»سینوفارم« در چین گفته است که واکسن کرونای ساخت این 
شرکت تا پایان سال جاری میالدی به صورت تجاری در دسترس 
عموم خواهد بود. روز دوشنبه  بخش جهانی تلویزیون دولتی چین 

از ثبت رسمی نخستین واکسن ساخت محققان این کشور برای 
مقابله با ویروس کرونا خبر داده بود. 

لیو ژینگ ژن به روزنامه حزب کمونیست چین گفت: »این واکسن 
هزار یوان )معادل 1۴۰ دالر( قیمت خواهد داشت و دو بار به 

فاصله 2۸ روز به فرد تزریق خواهد شد.«
وی با بیان اینکه تمام جمعیت 1.۴ میلیارد نفری چین به واکسن 
نیاز نخواهند داشت، گفت: »دانشجویان و کارمندان در شهرهای 
بزرگ این واکسن را دریافت خواهند کرد و نه کسانی که در نواحی 

روستایی کم جمعیت و پراکنده زندگی می کنند.«
شرکت داروسازی دولتی » سینوفارم« که در حال حاضر دو واکسن 
را در دست آزمایش دارد می گوید: »ظرفیت تولید ساالنه 22۰ 

میلیون دوز واکسن را داراست.«
 این شرکت اعالم کرده که در حال توسعه فاز سوم کارآزمایی واکسن 
خود در کشورهای عربستان سعودی، برزیل، امارات و شیلی است.

ژینگ ژن که عالوه بر مقام مدیرعاملی، همزمان سمت نمایندگی 
حزب کمونیست در شرکت دارویی را برعهده دارد گفته است 

که خود این واکسن را دریافت کرده است.
گزارش ها درباره اینکه محققان چینی و مدیران اجرایی شرکت های 
دارویی این کشور واکسن ها را بر روی خود امتحان می کنند، سواالتی 

اخالقی را در مجامع علمی جهان برانگیخته است. 
بیش از 1۴۰ مرکز پزشکی در جهان در حال کار بر روی ساخت 
واکسن کرونا هستند. سه شنبه گذشته موسسه تحقیقاتی »نیکالی 
گاملیا« در روسیه نیز از ثبت نخستین واکسن مقابله با ویروس 
کرونا در جهان خبر داده بود. هر چند نهادهای پزشکی و دارویی 

بین المللی و غربی در کارآیی این واکسن ابراز تردید کرده اند. 
تا کنون نزدیک به 22 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال 
شده اند که از این میان بیش از 77۰ هزار نفر جان خود را از 

دست داده اند.تسنیم

واکسن کرونای چینی در ماه های آینده روانه بازار می شود



معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به نزدیکی ماه محرم بر اجرای طرح هرخانه-یک حسینیه تاکید کرد

روز گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت با 
شرکت در یک نشست خبری آنالین، پاسخگوی 
سواالت خبرنگارانی شد که از طریق ویدئوکنفرانس 
به ستاد وزارت بهداشت در ارتباط بودند. وی با 
اشاره در پیش داشتن ماه محرم و آیین سوگواری 
و بزرگداشت سید و ساالر شهیدان، به برخی از 
مهمترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرند، 
اشاره کرد و با بیان اینکه برگزاری هرگونه مراسم 
در فضای سربسته مطلقا ممنوع است، گفت: »اگر 
ما باعث شویم که یکی از عاشقان امام حسین)ع( 

تب کند، ما مقصریم.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در ابتدای این نشست 
با تشکر از مردم به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، 
گفت: »خوشبختانه در سطح کشور روزبروز شاهد 
هستیم که رعایت پروتکل ها به خوبی انجام می شود 
و میزان استفاده از ماسک در کشور روند قابل قبولی 
دارد، اما ما هنوز انتظار داریم که بیشتر شود. از مردم 
خواهش می کنیم که به ویژه در وسایل حمل و نقل 
عمومی بسیار مراقب باشند. یادمان باشد که هم 
استفاده از ماسک مهم است و هم فاصله گذاری، 

هر دو باید باهم انجام شوند.«
معاون بهداشت افزود: »هفته های بسیار سختی را 
پشت سر گذاشتیم. روند بیماری در کشور خیزی 
برداشت و میزان بیماری و بستری در بیمارستان ها 
و مرگ و میر افزایش یافت. با تالش همکارانم در 
سراسر کشور و البته رعایت پروتکل های بهداشتی 
باعث شد که خوشبختانه این شیب صعودی و خیز 
بیماری دارد سیر نزولی طی می کند که امیدوارم 

ادامه یابد.«
رییسی خاطرنشان کرد: »طبق آخرین بررسی هایی 
که انجام دادیم میزان بستری در بیمارستان ها در 
استان های مختلف در حال کاهش است. البته به این 
معنا نیست که وضعیت مان خوب و سفید شده است، 
بلکه ثابت شده که رعایت پروتکل های بهداشتی 
و جدی گرفتن ویروس، ارتباط مستقیمی با میزان 
و روند بیماری در سطح کشور دارد. هرچه بیشتر 
پروتکل ها و فاصله گذاری را رعایت کنیم، قطعا میزان 
مبتال و بستری در بیمارستان ها و بعد از آن میزان 
مرگ و میر کاهش می یابد. دو هفته بعد از رعایت 
پروتکل ها، سیر نزولی رخ می دهد.  در حالیکه در 
صورت عدم رعایت پروتکل ها، دو هفته بعد شاهد 
خیز بیماری خواهیم بود که یک هفته بعد از آن 
بستری در بیمارستان ها افزایش می یابد و یک ماه 
بعد هم میزان مرگ و میر باال می رود. بنابراین بعد 
از اینکه دو تا سه هفته پروتکل ها را رعایت کنیم، 

اثر آن را می بینیم.«

ابالغ پروتکل های سختگیرانه برای 
برگزاری کنکور سراسری

رئیسی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها توسط مردم 
باعث شد که اثر آن را ببینیم و روند بستری در 
بیمارستان ها سیر مالیم تری را طی می کند و البته 
هنوز برخی استان ها بسیار درگیر هستند، گفت: »در 
عین حال کنکور و ماه محرم را پیش رو داریم. برای 
برگزاری کنکور پروتکل های سختگیرانه به وزارت 

علوم ابالغ شده و حدود  ۷۰۰۰ نفر از همکاران ما 
برای نظارت بر اجرای پروتکل ها آماده اند. امروز با 
روسای دانشگاه های سراسر کشور جلسه داشتیم و 

این افراد را توجیه و هماهنگ کردیم.«
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه انشاهلل شاهد 
کنکور ایمنی خواهیم بود، گفت: »خانواده ها با اطمینان 
و خیال راحت باشند. باید دانش آموزان را از نظر 
روحی و روانی حمایت کنید تا با خیال راحت در 
کنکور حاضر شوند. اتفاقا مهم ترین نگرانی ما تجمع 
والدین پشت در مراکز برگزاری کنکور است که 

نباید اتفاق بیفتد.«
آیین  و  محرم  ماه  به  نزدیکی  درخصوص  وی 
هم  حسین)ع(  امام  بزرگداشت  و  سوگواری 
گفت: »انشاهلل مراسم هایی برگزار خواهد شد و این 
بزرگداشت انجام می شود، اما با رعایت پروتکل های 
بهداشتی. تاکید می کنم که برگزاری هرگونه مراسم 
در فضای سربسته مطلقا ممنوع است. این را رعایت 
کنید. اگر کوچکترین غفلتی انجام شود، آرامش نسبی 
که در کشور ایجاد شده از بین می رود و شاهد خیز 
بیماری و افزایش مرگ و میر خواهیم بود. خواهش 
می کنم که به دقت پروتکل ها را اجرا کنند و  طرح 
»هر خانه - یک حسینیه« را اجرا کنیم و هر کس 
در خانه خودش پای تلوزیون بنشیند و در خانه 
عزاداری کنند. باید این جمله مد نظرمان باشد که 
اگر ما باعث شویم که یکی از عاشقان امام حسین)ع( 
تب کند، ما مقصریم. باید همه دست در دست هم 

دهیم که کمتریم میزان بیماری را داشته باشیم.«
وی در پاسخ به سوالی درباره مجازات تخلف 
در مراسم عزاداری مانند مراسم گرفتن در فضای 
امام  برای عزاداران  نباید  »واقعا  سربسته، گفت: 
حسین)ع( مجازات در نظر بگیریم، اما برای کسانی 
که آگاهانه هنجارشکنی کرده و جان دیگران را به 

خطر می اندازند، مراحلی در نظر گرفته شده است. در 
مرحله اول به رییس آن هیات تذکر داده می شود، بار 
دوم از یکسری خدمات محروم می شود مانند قطع 
آب و برق و بار سوم برخورد جدی تری می شود.«
به گفته وی، هیات هایی مجاز به برگزاری مراسم 
هستند که در سایت سازمان تبلیغات اسالمی ثبت نام 
کرده باشند. ما خیلی عالقه نداریم که عزاداران را 
مجازات کنیم، اما اگر کسی باعث شود که یکی از 
عاشقان امام حسین تب کند، باید در آن دنیا هم 
جوابگو باشد. مقام معظم رهبری فرمودند که من 
دستورات و پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا را اجرا 

می کنم. بنابراین حجت تمام شده است.
وی همچنین اظهار کرد: »فصل پاییز و سرما ممکن 
است بیماری آنفلوآنزا هم اضافه شود و به همین دلیل 
باید به نحوی عمل کنیم که رعایت فاصله گذاری و 
شستن دست به صورت یک سبک زندگی شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت بااشاره به عملکرد 
خوب رسانه ها ، گفت: »طبق یک نظرسنجی در 
خصوص اخبار کرونا، بیش از ۸۰ درصد مردم 
منبع خبرهایشان منابع داخلی بوده  است و باالی 
۹۰ درصد به رسانه های داخلی اعتماد داشتند. مردم 
کمترین اعتماد به رسانه را در ارتباط با شبکه های 
ماهواره ای داشتند که زیر ۱۰ درصد بود. این موضوع 
نشان می دهد به دلیل عملکرد خوب رسانه ها در 
حوزه سالمت رسانه توانسته خوب مدیریت کند و 
اطالعات خوبی به مردم ارائه دهد و مردم هم اعتماد 
کردند و بر همین اساس از رسانه ها تشکر می کنیم.«

148 واکسن کرونا در جهان در 
مراحل ابتدایی

رییسی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره واکسن 
کرونا، گفت: »۱۴۸ واکسن کرونا در دنیا در مرحله 

ابتدایی و مطالعات پیش بالینی هستند. باید توجه کرد 
که تولید واکسن مراحل مختلفی دارد؛ یک مرحله، 
مرحله آزمایشگاهی است که در این مرحله بررسی 
می شود که آیا می توان این واکسن را فرموله کرد یا 
خیر. این مرحله، مرحله صفر محسوب می شود. 
مرحله دوم، مرحله پیش بالینی است که در این 
مرحله واکسنی که در آزمایشگاه تولید شده، روی 
حیوانات امتحان می شود و هدف اصلی این مرحله 
این است که آیا واکسنی که در آزمایشگاه تولید 
شده، می تواند سیستم ایمنی آن حیوان را تحریک 
کند و آنتی ژن تولید کند یا خیر. اگر پاسخ ایمنی 

ایجاد کرد، وارد فاز یک می شوند.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »در فاز یک واکسن 
بر روی گروه کوچکی از افراد که داوطلب می شوند، 
واکسن را امتحان می کنند که دو هدف اصلی این اقدام، 
ایمن بودن خود واکسن است که افراد را دچار شوک 
نکند و دوم اینکه آیا این واکسن برای بدن انسان 
ضرر ندارد. در فاز دوم هدف این است که عالوه 
بر اهداف فاز یک، واکسن بر روی گروه بزرگتری 
استفاده می شود که شامل چند صد نفرند. در این فاز 
یک هدف دیگر هم وجود دارد و آن این است که 
دوز و میزان واکسن را مشخص می کنند. یعنی چه 
میزان از واکسن باید وارد بدن شود تا ایمنی ایجاد 
شود. در فاز سوم واکسن بر روی چندین هزار نفر 
واکسن را امتحان می کنند. این فاز ویژگی خاصی 
دارد که این است که یک گروه کنترل دارد. یعنی 
به عده ای واکسن را تزریق کرده و به عده ای هم 
ماده دیگری تزریق می کنند تا اثربخشی واکسن را 
بسنجند. اگر این مرحله موفق بود واکسن وارد فاز 
دریافت تاییدیه می شود که بعد از دریافت تاییدیه 

وارد تولید انبوه می شود.«
ادامه در صفحه 12 

برگزاری هرگونه مراسم درفضای سربسته مطلقا ممنوع

11 شماره ۱۷2۷ 2۹ مرداد ۱3۹۹



 ادامه از صفحه 11 
آخرین وضعیت واکسن ایرانی کرونا

رییسی ادامه داد: »سازمان جهانی بهداشت در 
زمینه واکسن کرونا با توجه به پاندمی این بیماری 
به شرکت های تولید واکسن اجازه داده است 
فاز  استثنائا در زمینه کووید-۱۹ می توانند  که 
یک و دو یا فاز دو و سه را ادغام کنند تا زمان 
کوتاه شود و بتوانند به تولید واکسن برسند. باید 
پرسید چرا سازمان جهانی بهداشت درباره تولید 
واکسن سختگیری می کند؟ زیرا دارو را به کسی 
می دهیم که بیمار است که می تواند جان فرد 
را نجات دهد و حاال ممکن است 2۰ درصد 
عوارض جانبی هم داشته باشد. این درحالیست 
که واکسن را به افراد سالم تزریق می کنیم تا در 
برابر بیماری ایمن شوند و به همین دلیل بسیار 
مهم است ونباید به فرد سالم واکسنی تزریق 
کنید که بیمارش کنید. شش واکسن در دنیا در 
فاز سوم قرار دارند. روسیه برای واکسن کرونا 
مراحلی را که گفتم به طور کامل طی نکرده و 
تاییدیه نگرفته است و خودش تولید کرده است. 
یک واکسن ساخت چین هست که تاییدیه گرفته 
و صرفا یک سال مجوز دارد و فقط برای ارتش 
چین هست و برای جای دیگر استفاده نمی شود.«
وی درباره وضعیت تولید واکسن کرونا در ایران 
نیز گفت: »اکنون واکسن ایرانی کرونا فاز حیوانی 
را شروع کرده و در این مرحله است که فاز 
یک یا دو را آغاز می کنند. باید توجه کرد که 
حداقل یکسال دیگر برای تولید واکسن زمان 
می برد و اگر واکسن ایرانی هم مراحل را پاس 
کند، ممکن است آبان سال آینده به دست آید.«

احتمال ادامه محدودیت های تهران 
در شهریور

ترافیک  طرح  مجدد  اجرای  درباره  رییسی 
تا  تهران  در  »محدودیت ها  گفت:  تهران،  در 
اساس  بر  دارد و سپس  ادامه  ماه  مرداد  پایان 
ارزیابی هایی که انجام می شود، مجددا درباره 
تصمیم  آن  تعدیل  یا  محدودیت ها  تمدید 
از  زیادی  بخش  که  می کنم  فکر  می گیریم. 

محدودیت های تهران در شهریور ماه هم ادامه 
داشته باشد.« وی افزود: »در زمینه طرح ترافیک 
هم که در تهران اجرا می شود، به طور کلی از 
نظر من راه حل و عالج اصلی این است که 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی را درست 
کنیم. وقتی طرح ترافیک را برمی داریم، مرکز 
شهر شلوغ می شود و ممکن است آلودگی هوا 
باال رود و وقتی آن را اجرا می کنیم، تجمعات 
موارد  این  می کنم  فکر  بنابراین  می شو.  بیشتر 

ُمَسکن هستند و راه حل اصلی نیستند.«
برگزاری کنکور،  به وضعیت  اشاره  با  رییسی 
گفت: »بعد از آزمون دکترا که اعالم شد بیش 
از ۹۰ درصد رضایت وجود داشت، ما کد ملی 
تمام افرادی که آزمون دکترا دادند از سازمان 
سنجش گرفتیم و همه این ها را در سامانه سیب 
بررسی کردیم و نرم سنی 2۴ تا ۴۸ سال را در 
نظر گرفتیم که میزان ابتال در این نرم سنی تا ۱2 
روز بعد از برگزاری کنکور در کشور، یک در 
۱۰۰۰ بود. کنکوری ها را هم بررسی کردیم و 
میزان ابتالی آنها سه دهم در ۱۰۰۰ بوده است. 
کنکور  دلیل  به  افراد،  این  که  بوده  این  علت 
بوده  کم  ابتالیشان  میزان  و  مانده اند  خانه  در 
متر   ۱.۸ فاصله  سراسری  کنکور  برای  است. 
را تعیین کرده ایم. مهلت ورود به جلسه را دو 
ساعت مشخص کرده اند. روش خروج را باید 
به گونه ای تنظیم کنند که تراکم ایجاد نشود. 
مساله اصلی هم همراهان دانش آموزان هستند 

که نباید تجمع کنند.«
وی درباره قیمت ماسک، گفت: »قیمت ماسک 
وظیفه وزارت صمت است ما اعالم کردیم که 
بسیار  می تواند  هم  خانگی  ماسک  از  استفاده 

موثر باشد.«

احتمال خیز مجدد کرونا در پاییز
رییسی درباره وضعیت کرونا وموج سوم کرونا، 
گفت: »اگر یک استان را در نظر بگیرید، یک 
وضعیت خاص در آن وجود دارد و اگر یک 
کشور را در نظر بگیرید، تحلیل دیگری دارد. 
موج اولی که اتفاق افتاد در قم، گیالن، تهران 

و... درگیر شدند که به عنوان موج اول تلقی شد 
و برخی استان هایمان اصال درگیر نبودند. بعد 
از مدتی که بیماری در این استان ها افت پیدا 
کرد، دوباره برخی استان های دیگر درگیر شدند 
استان  نبودند.  آنقدر درگیر  اولیه  استان های  و 
اصفهان را در نظر بگیرید، مثال کاشان در موج 
اول خیز بلندی برداشت و بعد افت کرد، اما خیز 
اصفهان در حال حاضر آغاز شده است. ایران از 
نظر جمعیت به اندازه هفت کشور اروپایی است. 
خوزستان ما به اندازه هلند جمعیت دارد و باید 
این موارد را در نظر بگیریم. خوزستان یک موج 
زد و اگر دوباره یک خیز بردارد، مجددا موج 
دوم را می زند. باید توجه کرد که میزان سرایت 
و ماندگاری ویروس در سرما بیشتر است و در 
پاییز به دلیل همراهی کرونا و آنفلوآنزا ممکن 
است با یک خیز مواجه شویم، اما باید توجه 
داشت همکاران ما خسته شده اند و می تواند 

این موضوع مشکل آفرین باشد.«

پساکرونا نخواهیم داشت
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره وضعیت 
بازگشایی مدارس، گفت: »اصلی که روزبه روز 
دارد پررنگ تر می شود، این است که کرونا حاال 
حاال با ما هست. هر پاندمی رخ می دهد حداقل 
2 سال دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد. حتی اگر 
واکسن این ویروس هم پیدا شود، باز هم این 
ویروس با ما خواهد بود. مانند آنفلوآنزا که هر 
سال وجود دارد.  ویروس ایدز هم همچنان وجود 
دارد. ما باید بپذیریم سبک زندگی باید تغییر 
کند و بدانیم و اصطالحی به عنوان پساکرونا 
نخواهیم داشت. کرونا همیشه خواهد بود. شاید 
واکسن آن ساخته شود اما اثربخشی آن مشخص 
نیست. واکسن آنفلوآنزا ۴۵ درصد اثربخش است 
و ۵۵ درصد احتمال ابتال وجود دارد. بنابراین 
آماده  کرونا  با  زندگی  برای  را  خودمان  باید 
کنیم. حال این سوال پیش می آید که می توان 
زندگی، آموزش و اقتصاد و فرهنگ را تعطیل 
کرد؟. خیر. نمی توان تعطیل کرد، اما باید سبک 
تعطیل  نمی توان  را  آموزش  داد.  تغییر  را  آن 

کرد، بلکه سبک قدیمی آن را باید تعطیل کرد. 
در  است.  مهم  بسیار  الکترونیک  دولت  بحث 
حال حاضر بسیاری از دانشگاه ها به این نتیجه 
رسیدند که می توان امتحانات را آنالین برگزار 
کرد. شاید اگر زیرساخت هایمان آماده بود، حتی 
می توانستیم کنکور را آنالین برگزار کنیم؛ اما 
در کشور ما زیرساخت ها فراهم نیست و باید 

به دنبال ایجاد زیرساخت ها رفت.«

نظر وزارت بهداشت درباره بازگشایی مدارس
وی تاکید کرد: »مدارس قطعا بازگشایی می شوند، 
اما آیا این بازگشایی به این معنا است که افراد 
بازگشایی  برای  ما  توصیه  کنند؟  پیدا  حضور 
مدارس این است که آموزش و پرورش با فرض 
بر اینکه همه مناطق قرمز است، طراحی کند. 
حال اگر شهری سفید بود و تعداد دانش آموز 
اگر  ندارد.  ایراد  بازگشایی حضوری  بود،  کم 
منطقه ای قرمز باشد، اصال نباید حضور داشته 
باشند. آموزش تعطیل نمی شود، اما باید سبک 
آن را تغییر دهیم. تعداد شهرهای سفیدمان برای 
آموزش حضوری زیاد نیست، اما به گفته آموزش 
مناطقی سفید هستند که شاید 3۰  پرورش  و 
این  بر  و  را شامل شود  آموزان  دانش  درصد 
اساس تعداد دانش آموزان در این مناطق بسیار 
پایین است و می توانند حضوری کالس ها را 

برگزار کنند.«
وی درباره وضعیت ابتال به آنفلوآنزا در پاییز 
امسال  که  است  این  »پیش بینی من  نیز گفت: 
آنفلوآنزای بسیار خفیف تری نسبت به سال قبل 
خواهیم داشت. زیرا مردم سبک زندگی شان را 
مداوم  ماسک، شستن  از  استفاده  دادند.  تغییر 
به  ابتال  کاهش  در  و...  ندادن  دست ها، دست 
آنفلوآنزا بسیار مؤثر خواهد بود. اگر با همین سبک 
جلو رویم، میزان آنفلوآنزا بسیار کاهش می یابد. 
در عین حال باید توجه کرد گروه سنی که در 
آنفلوآنزا عالمت دار می شوند، بیشتر دانش آموزان 

هستند.«

غربالگری داوطلبان کنکور سراسری
درباره  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
از  بعد  سراسری  کنکور  داوطلبان  غربالگری 
کنکور، گفت: »دو روز قبل یک جلسه مشترک 
با وزیر علوم و رییس سازمان سنجش داشتیم 
که اعالم کردیم تمام داوطلبین باید در سامانه 
وزارت بهداشت به آدرس Salamat.gov.ir ثبت 
نام و پرینت آن را به همراه داشته باشند. در 
عین حال یک هفته تا ۱۰ روز بعد از کنکور 
دوباره این افراد را غربالگری می کنیم و سپس 
آن را با نرم سنی آنها در کشور مقایسه می کنیم.«
رئیسی تاکید کرد: »در عین حال در حال حاضر 
۶۰ نفر از داوطلبین کنکور در کشور، به کرونا 
مبتال شده اند که یک نفرشان در بیمارستان بستری 
است و ۵۹ نفر در خانه هستند که برای آنها 
در  که  نفری  یک  اندیشیده ایم.  تمهیداتی  هم 
بیمارستان بستری است، در بیمارستان امتحان 
می دهد و ۵۹ نفر دیگر هم در شهرستان های 
خودشان در یکی از سالن های بیمارستانی که 
برایشان تدارک دیده شده، امتحان می دهند. در 
برای کنکور  افرادی که می خواهند  عین حال 
وارد شوند، تب سنجی می شوند و اگر کسی 
عالمت دار باشد به سالنی که برای عالمت دارها 

در نظر گرفته شده، هدایت می شوند.«
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  امین جاللوند
چندین دهه است که شیوه آموزش پزشکی عمومی 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مبتنی بر درمان 
آموزشی  کارشناسان  است.  شده  استوار  بیماران 
می گویند آموزش پزشکی ما بیش از حد درمان 
محور شده و از تاثیر مولفه های اجتماعی موثر بر 

سالمت مردم، غافل مانده است.
به همین دلیل است که کارشناسان تاکید دارند که 
امروز بیش از هر زمان دیگری به پزشکان جامعه 
محور نیاز داریم. پزشک جامعه محور بر مسائل 
اقتصادی و اجتماعی موثر بر سالمت مردم آگاهی 
دارد و ضمن حضور در دل اجتماع، نسخه هایی 
متناسب با وضعیت جامعه تجویز می کند. اینکه 
پزشک در مطب یا مرکز درمانی بنشیند و منتظر 
بیمار بماند، روشی است که رفته رفته در حال 
منسوخ شدن است و کارایی چندانی نیز در ارتقای 

سالمت جامعه ندارد. 
پزشک جامعه محور، فقط دارو تجویز نمی کند و یا 
فقط منتظر نمی ماند که بیمار به عمل جراحی نیاز 
پیدا کند. پزشک جامعه محور به خانه ها و پایگاه های 
بهداشت سر می زند، با مردم ارتباط تنگاتنگ دارد 
و با مشکالت اجتماعی مردم بیگانه نیست. پزشک 
اجتماع محور، حکم دیده بانی را دارد که ضمن 
اشراف به مشکالت جامعه، نسخه های بهداشتی و 
درمانی متناسب با وضعیت جامعه را تجویز می کند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم تربیت پزشک جامعه 
محور را ضرورت امروز نظام سالمت می داند و 
می گوید: »متاسفانه هنوز هم نقص هایی در آموزش 
پزشکی عمومی می بینم که بارها نیز آنها را بیان 

کرده ام. اولین مشکلی که در آموزش علوم پزشکی 
ما  آموزش های  هنوز  که  است  این  دارد،  وجود 
جامعه محور نیستند. ما هنوز نمی دانیم که طبیب 
با این سطح از مهارت برای کدام جایگاه نظام ارائه 
خدمت باید تربیت شود. پزشک ما باید بداند که به 
کدام جمعیت و در کجای مملکت و به کدام شیوه 

قرار است خدمت کند.«
او با تاکید بر اینکه دانشجوی پزشکی باید جامعه 
محور تربیت شود، خاطرنشان می کند: »جامعه محور 
تربیت شدن دانشجوی پزشکی هم مستلزم درگیر 
شدن آنها در حل و فصل مسائل اجتماعی است. 
طرح هر خانه یک پایگاه سالمت، یکی از آرزوهای 
من بود که در راستای تحقق جامعه محور شدن 
موضوع سالمت طراحی شده و در حال اجرایی 

شدن بود، اما متاسفانه کرونا سرعت و نفس مان را در 
اجرای برنامه هایی که داشتیم گرفت، ولی همکارانم 

آنها را با جدیت پیگیری می کنند.«
 نمکی تاکید می کند: »دانشجویان علوم پزشکی باید 
با مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت آشنا شوند، در 
غیراین صورت از حل و فصل مشکالت بیماران و 
مدیریت بیماری ها در مملکت عاجز خواهند شد. 
پزشکان ما به خوبی با تشخیص افتراقی بیماری ها از 
حیث درمان و دارو آشنا هستند، اما متاسفانه مولفه های 
اجتماعی موثر بر آن بیماری از بعد اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی و سیاسی را نمی شناسند. همچنین پیوند 
دانشجویان ما در دوره پزشکی عمومی با بزرگان 
طب ایران زمین بسیار کمرنگ است. هرچه رنگ 
و لعاب این نگاه را در دانشجویان این سرزمین 
قوی تر کنیم، پیوستگی آنها با دیرینه فرهنگی شان 
نیز قوی تر خواهد شد. در روزگاران قدیم، طبیبان 
ادیب یا ادیبان طبیب داشتیم، اما در حال حاضر 
هیچ کدام از اینها را در افق این سرزمین نمی بینم و 
افرادی یک بعدی تربیت می کنیم که به ماشین های 
تشخیص و درمان و نسخه نویسی بدل می شوند.« 
نمکی توضیح می دهد: »اگر برخی مولفه ها در برخی 
مناطق پررنگ تر است، دانشجوی علوم پزشکی باید 
با این مولفه ها آشنا شود. برای مثال، اگر امروز بحث 
کرونا را پیش رو داریم، دانشجوی طب باید ظرفیت 
کار کردن در بخش آی سی یو را پررنگ تر بیاموزد تا 
بتواند بعداز فارغ التحصیلی در اقصی نقاط مملکت 
آن را به کار گیرد. نکته دیگری که از آموزش علوم 
پزشکی انتظار داریم، آشنایی دانشجویان با دیرینه 
فرهنگی و مبانی غنی فرهنگ این سرزمین است. 

دانشجویان ما کتاب های درسی مانند هاریسون را 
خوب می شناسند، اما به ندرت در مورد ابن سینا و 
رازی اطالعات دارند. اگر دانشجوی این سرزمین 
این فرهنگ کهن را دریافت و به دیرینه ای غنی 
که صدها سال پیش بزرگان ارزشمندی را به دنیا 
تقدیم کرده پیوست، در آن صورت به راحتی علقه و 

پیوندش را با سرزمینش قطع نخواهد کرد.«

آموزش علوم پزشکی در ایران »جامعه 
محور« نیست

»تا وقتی نیروهای نظام سالمت را به صورت جامعه 
محور آموزش ندهیم، آموزش پزشکی کاربردی 
نخواهد داشت.« اینها بخش دیگری از اظهارات 
وزیر بهداشت است که بر ضرورت جامعه محور 

شدن آموزش پزشکی تاکید دارد.
نمکی با اشاره به ضرورت تغییر شکل و شمایل فعلی 
آموزش پزشکی در ایران، یادآور می شود: »اقدام مهمی 
که باید انجام دهیم این است که آموزش پزشکی را 
به جای آموزش های مبتنی بر بیمارستان در رشته 
پزشکی و آموزش های مبتنی بر مطب دندانپزشکی 
در رشته دندانپزشکی، به سمت آموزش های جامعه 
محور ببریم. به این صورت که هر پنج تا 10 خانه 
را به یک دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی، تغذیه، 
داروسازی و توانبخشی، بسپاریم تا آنها در طی مدت 
تحصیل شان در آن شهر، مشکالت این خانواده ها را 
در مسائل اجتماعی به خصوص تاثیری که مولفه های 
اجتماعی بر سالمت انسان ها دارد، رفع کنند و با 

این مشکالت از نزدیک آشنا شوند.«
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پزشک جامعه محور، فقط دارو 
تجویز نمی کند و یا فقط منتظر 

نمی ماند که بیمار به عمل جراحی 
نیاز پیدا کند. پزشک جامعه 
محور به خانه ها و پایگاه های 

بهداشت سر می زند، با مردم 
ارتباط تنگاتنگ دارد و با مشکالت 

اجتماعی مردم بیگانه نیست. 
پزشک اجتماع محور، حکم 

دیده بانی را دارد که ضمن اشراف 
به مشکالت جامعه، نسخه های 
بهداشتی و درمانی متناسب با 
وضعیت جامعه را تجویز می کند
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پزشکان جامعه محور، نیاز امروز نظام سالمت
کارشناسان تاکید دارند که آموزش پزشکی باید از تمرکز بر درمان محوری فاصله بگیرد و 

دانشجو را با مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت جامعه آشنا کند 



 ادامه از صفحه 13 
او با اشاره به طرح وزارت بهداشت برای اصالح 
این شرایط، توضیح می دهد: »در این پروژه، هر 
پنج تا 10 دانشجو زیر نظر یک پزشک خانواده و 
هر پنج تا 10 پزشک خانواده، زیر نظر یک استاد 
پزشکی خانواده در دانشگاه هایمان مدیریت خواهند 
شد که نمرات این دانشجوها برای این کرسی با 
تایید پزشک خانواده تایید و در کارنامه شان ثبت 
خواهد شد. دانشجویانی می توانند از دوره عمومی 
به رزیدنتی به فلوشیپ بروند که این دوره را به 

خوبی پاس کرده باشند.«
به گفته نمکی، »در حال حاضر آموزش علوم پزشکی 
در کشور ما جامعه محور نیست. مثال دانشجویان 
دندانپزشکی روی پیشگیری از مشکالت سالمت 
دهان و دندان، نقش و تاثیری ندارند؛ یا آموزش های 
مسائل  با  نیز  توانبخشی  دانشجویان  دانشگاهی 
اجتماعی منطبق نیست. یعنی روی پیشگیری از 
مواردی که منجر به ناتوانی می شود، هیچ نقشی ندارند. 
دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی و سایر گروه های 
علوم پزشکی باید با مولفه های اجتماعی موثر بر 
سالمت آشنا شوند. آموزش در علوم پزشکی بدون 
جامعه محور کردن و مشارکت در حل مساله، در هیچ 

نظام آموزشی در دنیا موفق نبوده است.«

کم کاری نظام آموزشی در تربیت 
پزشک جامعه نگر

بسیاری از کارشناسان آموزش پزشکی اعتقاد دارند 
که تربیت پزشک جامعه نگر در اولویت دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار ندارد و به همین دلیل، رویه 

فعلی باید اصالح شود.
محمدعلی حیدرنیا، متخصص پزشکی اجتماعی 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار  و 
اهمیت پزشکی جامعه نگر و جای خالی  به  هم 
آن در آموزش های دانشگاهی اشاره می کند و به 
سپید می گوید: »آموزش پزشکی، بخصوص برای 
دانشجویی که می خواهد پزشک عمومی باشد، باید 
حتما جامعه نگر باشد، اما این موضوع در کشور ما 
مغفول مانده است. در آموزش پزشکی جامعه نگر 
باید آموزش اصلی دانشجو در درمانگاه ها اتفاق بیفتد 
تا از نزدیک با بیماری های شایع در مردم و نحوه 
پیشگیری و درمان آنها آشنا شود، اما ما کامال برعکس 
عمل می کنیم. یعنی دانشجوی پزشکی عمومی را 
به بیمارستان ها می فرستیم و درمان نمونه های نادر 
بیماری را به آنها آموزش می دهیم، در حالی که گاهی 
دانشجوی پزشکی عمومی با ساده ترین نمونه های 
بیماری مردم نیز آشنا نیست و آموزش درمانی در 

این حوزه ها را جدی نگرفته ایم. فدراسیون بین المللی 
آموزش پزشکی هم تاکید دارد که آموزش پزشک 
باید جامعه نگر باشد و پزشک عمومی در درمانگاه ها 
آموزش ببیند، اما ما در این مسیر، درست عمل 
نکرده ایم، حتی معتقدم برای آموزش نسخه نویسی 
پزشک هم درست عمل نشده است.« او تاکید دارد: 
»اگر می خواهیم که پزشکی جامعه محور در کشور 
توسعه یابد، نیاز داریم که آموزش درمانگاهی به 
االن  البته  بگیریم.  جدی  را  پزشکی  دانشجویان 
برخی دانشجویان پزشکی هم خیلی کوتاه مدت 
به درمانگاه ها می روند، اما به این کار به عنوان یک 
فعالیت جانبی به آن نگاه می شود، در حالی که کار 
اصلی پزشک عمومی باید ارتباط مستقیم با مردم 

و حضور در درمانگاه ها باشد. اصال قبل از شروع 
آموزش پزشکی باید از خودمان بپرسیم که آیا پزشک 
عمومی را برای حضور در بیمارستان تربیت می کنیم. 
واقعیت این است که هدف اصلی از تربیت پزشک 
عمومی نباید حضور مستمر آنها در بیمارستان ها 
باشد. این کامال غلط است. البته برخی دانشجویان 
پزشکی قبال حدود یک ماه در درمانگاه های روستایی 
مستقر می شدند تا از نزدیک با مردم در تعامل باشند 
که این طرح خوب هم رها شد. در حالی که اعتقاد 

دارم کل فعالیت آموزشی پزشک عمومی باید در 
درمانگاه های شهری و روستایی باشد.«

حیدرنیا تاکید می کند: »اگر کل بیماران بستری و بیماران 
سرپایی در ایران را محاسبه کنیم، رقمی حدود سه تا 
چهار میلیون بیمار داریم. یعنی از جمعیت 84 میلیونی 
ایران، حدود 80 میلیون نفر از سیستم درمانی کشور 
استفاده نمی کنند. پزشکی بالینی تقریبا همین چهار 
میلیون نفر را تحت پوشش درمانی قرار می دهد. 
حال اگر بخواهیم کاری کنیم که آن 80 میلیون نفر 
جمعیت باقیمانده، بیمار نشوند، در آن صورت به 
این نیاز داریم که پزشکی اجتماعی را ارتقا دهیم. 
همچنین حدود 70 درصد سرطان ها و اکثر بیماری های 
مزمن نیز قابل پیشگیری است که تحقق آن با پزشکی 
اجتماعی میسر می شود. متاسفانه در کشور ما هنوز 
درگیر مسائل روزمرگی نظام سالمت هستیم و به 

پزشکی اجتماعی نپرداخته ایم.«
فرهاد جعفری، متخصص پزشکی اجتماعی و عضو 
هیات علمی دانشگاه شاهد هم انتقاد می کند: »با 
وجود تاثیرات مثبتی که پزشکی اجتماعی می تواند 
بر ساختار نظام سالمت برجای بگذارد، اما این 
مانده  مهجور  ما  کشور  در  دانشگاهی  تخصص 
است. متخصصان رشته پزشکی اجتماعی چندان 
در مدیریت نظام سالمت به کار گرفته نمی شوند، 
زیرا هنوز این رشته برای خیلی از مردم، کارشناسان 
و حتی برخی مسئوالن شناخته شده نیست و جایگاه 

شغلی آنها به درستی تعریف نشده است.«

به گفته جعفری، »پزشکی اجتماعی، بیمارش فرد 
نیست، بلکه بیمارش کل جامعه است و به همین 
دلیل برای حل مشکالت سالمت جامعه، تصمیم 
می گیرد. متخصص این رشته به توان علمی دست 
پیدا می کند تا در سطح کالن، برنامه های نظام سالمت 
را مدیریت کند و به تحقیق در این حوزه بپردازد. 
در پزشکی اجتماعی، پیشگیری مقدم بر درمان 
نیز به خدمات  است و خدمات سرپایی درمان 
بستری ارجحیت دارد. امروزه کار تیمی در نظام 
سالمت، حرف اول و آخر را می زند. نباید تصور 
کنیم که برای درمان اصولی یک بیمار، فقط حضور 
یک پزشک کافی است، بلکه بیمار را باید یک 
تیم درمانی ببیند. همچنین در کنار این تیم، نیاز 
است که پزشکی اجتماعی، اولویت های کالن نظام 

سالمت را تعیین کند.«
او خاطرنشان می کند: »در نظام سالمت ما به پزشکی 
اجتماعی، بهای چندانی نمی دهند، اما در صورت به 
کارگیری متخصصان این رشته، »هزینه-اثربخشی« 
درمان منطقی تر می شود. یعنی با مدیریت درست 
بودجه های نظام سالمت، حداکثر بهره برداری از 
حداقل بودجه ها به عمل می آید. در کشور ما گاهی 
تا 100 هزار دالر هم هزینه می کنیم تا یک سال 
به عمر یک بیمار مبتال به سرطان اضافه شود، در 
حالی که می توانیم با صرف هزینه ای بسیار کمتر 
و با کمک فرهنگ سازی، آموزش و افزایش سطح 
مراقبت های بهداشتی، از بروز بسیاری از سرطان ها و 
بیماری های غیرواگیر در جامعه جلوگیری کنیم. این 
برنامه های پیشگیرانه در نظام سالمت که در پزشکی 
اجتماعی بر آن تاکید می شود، شاید با تخصیص 15 
دالر اعتبار برای هر شهروند هم انجام شدنی باشد، 
اما متاسفانه ما حاضریم صدها برابر این هزینه ها را 
صرف درمان کنیم، ولی به رویکردهای علمی در 

پزشکی اجتماعی، بی توجه باشیم.«
با توجه به اهمیت جامعه محوری در تربیت پزشکان، 
نظام آموزشی نیز باید خود را با مقتضیات امروز 
نظام سالمت هماهنگ کند. همچنین در حالی که 
بیماری های غیرواگیر به عنوان عامل 80 درصد مرگ 
و میرها در کشور شناخته می شود، پزشکی جامعه 
محور می تواند با تمرکز بر بهداشت و پیشگیری، 

نقش مهمی در کاهش این مرگ و میرها داشته باشد.

حیدرنیا: آموزش پزشکی، 
بخصوص برای دانشجویی که 

می خواهد پزشک عمومی باشد، 
باید حتما جامعه نگر باشد، اما 

این موضوع در کشور ما مغفول 
مانده است. در آموزش پزشکی 

جامعه نگر باید آموزش اصلی 
دانشجو در درمانگاه ها اتفاق 

بیفتد تا از نزدیک با بیماری های 
شایع در مردم و نحوه پیشگیری و 

درمان آنها آشنا شود، اما ما کامال 
برعکس عمل می کنیم و دانشجو 

را به بیمارستان ها می فرستیم 
با توجه به اهمیت جامعه 

محوری در تربیت پزشکان، 
نظام آموزشی نیز باید خود را 

با مقتضیات امروز نظام سالمت 
هماهنگ کند. همچنین در حالی 

که بیماری های غیرواگیر به عنوان 
عامل 80 درصد مرگ و میرها در 

کشور شناخته می شود، پزشکی 
جامعه محور می تواند با تمرکز 

بر بهداشت و پیشگیری، نقش 
مهمی در کاهش این مرگ و 

میرها داشته باشد

نمکی: اولین مشکلی که در 
آموزش علوم پزشکی وجود دارد، 
این است که هنوز آموزش های ما 
جامعه محور نیستند. جامعه محور 

تربیت شدن دانشجوی پزشکی 
هم مستلزم درگیر شدن آنها 

در حل و فصل مسائل اجتماعی 
است. دانشجویان علوم پزشکی 
باید با مولفه های اجتماعی موثر 

بر سالمت آشنا شوند، در غیراین 
صورت از حل و فصل مشکالت 

بیماران و مدیریت بیماری ها در 
مملکت عاجز خواهند شد
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افزایش نگرانی ها درباره وضعیت تأمین واکسن آنفلوانزا

 علی ابراهیمی
همه ساله از اواسط مرداد و اوایل شهریور ماه واردات 
و توزیع واکسن آنفلوانزا به کشور آغاز می شود، 
اما آنطور که از شواهد بر می آید امسال این روند با 

تأخیر چندین هفته ای همراه است.
به گزارش سپید، شرکت های پخش و داروخانه  ها 
می گویند که با وجود نزدیک شدن به روزهای 
پایانی مردادماه، خبری از توزیع واکسن آنفلوانزا و 
حتی قیمت و تعداد دقیق آن نیست. این مراجع از 
محل تأمین واکسن و برنامه وزارت بهداشت برای 
امسال خبری ندارند درحالی که به گفته آنها سال های 
گذشته تا این موقع از سال، واردات واکسن انجام 
می شد و حتی از اواسط تابستان و اوایل شهریور ماه 

توزیع آن در دستور کار قرار می گرفت.
اما امسال که شرایط به گونه ای دیگر است، انتظار 
برنامه ریزی دقیق و اقدام به موقع از سوی مسئوالن 
وجود داشت زیرا یک نگرانی بزرگ وجود دارد 
و آن همزمانی شیوع دو بیماری ویروسی کرونا و 
آنفلوانزا در کشور است. همانطور که همه می دانیم 
ماه هاست متخصصان نسبت به شیوع آنفلوانزا و 
همزمانی آن با کووید 19 در فصل سرد سال هشدار 
می دهند و پیش بینی می کنند که امسال پاییز سخت 
و پراضطرابی را به دلیل همراهی این دو بیماری 

خواهیم داشت.
برای مثال چند روز پیش بود که مینو محرز، متخصص 
بیماری های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا ی کشور اعالم کرد: »احتمال ابتالی همزمان 
به کرونا و آنفلوانزا در فصل پاییز وجود دارد و این 
مسئله شرایط شیوع را وخیم تر خواهد کرد.« یا داود 
پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری که او هم این احتمال را داد که امسال 

آنفلوانزا همه گیر شود.

قدری به عقب برگردیم و از پاییز 98 شروع کنیم؛ 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت سال گذشته و از 
ماه مهر تا دی ماه پارسال 1۰۳ نفر بر اثر ابتال به 
آنفلوانزا در کشور جانشان را از دست دادند. این 
در حالی بود که سال قبل ویروس آنفلوانزا زودتر از 
هر سال وارد ایران شده بود و حتی کمبود واکسن 
در روزهای اوج اپیدمی بسیاری را نگران کرد و 

متاسفانه تلفات باالیی به بار آورد.

ناتوانیشرکتهایتامینکننده
امسال نگرانی ها دوچندان است، اما متاسفانه با 
وجود هشدارها وضعیت تأمین واکسن آنفلوانزا 
قدری نامعلوم است و آنگونه که حیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو به همشهری می گوید: »شرکت های تامین کننده 
واکسن اعالم کرده اند که نمی توانند واکسن آنفلوانزا 
را مانند سال گذشته وارد کشور کنند و در این زمینه 

محدودیت ها و مشکالتی وجود دارد.«
وی با قبول انتقادات نسبت به تأخیر در واردات 
واکسن، اظهار می کند: »سال گذشته واکسن مورد 
نیاز معاونت بهداشت وزارت بهداشت حداکثر ۴۰۰ 
هزار دوز بود که یک میلیون و 8۰۰ هزار واکسن وارد 
شد، اما امسال ۲ میلیون واکسن از سوی معاونت 
بهداشت اعالم نیاز شده که اقدامات واردات آن 

انجام شده است.«
محمدی می افزاید: »در فراخوان سومی که برای 
واردات واکسن داده شد قرار بر این شد تا بیش 
از 1۳ میلیون واکسن وارد شود که از این تعداد 
در مرحله اول یک میلیون و ۳۰۰ واکسن وارد 
شده است و هم اکنون در گمرک بوده و از هفته 
آینده ترخیص و توزیع خواهد شد.« به گفته او، 
بخشی از این واکسن ها برای گروه های حساس یا 

پرخطر است که از سوی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت توزیع خواهد شد و بخشی دیگر هم توزیع 
داروخانه ای خواهد بود که بیشتر برای کودکان در 

نظر گرفته شده است.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه واردات 
واکسن به تدریج انجام می شود و در شهریور ماه به 
پیک توزیع خواهد رسید، مجدداً می گوید: »امسال 
قرار است 1۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن یعنی ۵ 
تا ۶ برابر شرایط عادی، واکسن وارد کشور شود 
و نخستین مرحله واردات هم از شهریور ماه با یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار دوز شروع می شود و برای 

گروه های پرخطر خواهد بود.«
تقاضای جهانی  رفتن  باال  به  اشاره  با  محمدی 
برای واکسن و اختصاص سهم قابل توجهی از 
تولید آن به کشور های تولید کننده، می گوید: »هر 
سال شرکت های وارد کننده پیش قدم می شدند و 
از اسفندماه تقاضای خودشان را ثبت می کردند. 
درنهایت اوایل سال برنامه ریزی برای واردات انجام 
می شد، اما امسال شرکت های تامین کننده رغبتی نشان 
ندادند و حتی اعالم کردند که نمی توانند واکسن  
را تأمین کنند.« به گفته محمدی، همه این ها در 
شرایطی است که سیستم سیاست گذاری وزارت 
بهداشت امسال درگیر تأمین داروی کرونا بوده است. 
وی اظهار می کند: »امسال حتی برخی کشورهای 
تولید کننده مانند روسیه صادرات واکسن را ممنوع 
کرده اند. درحالی که این کشور ابتدا قرار بود 8 میلیون 
صادر کند و حاال اعالم کرده که بیشتر از یک 
میلیون واکسن صادر نخواهند کرد. از سوی دیگر 
نیاز کشورهای خریداری همچون کشور ما ۵ تا ۶ 

برابر باال رفته است.«
به گفته مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو قرار 
است امسال واکسن از پنج یا شش کشور ازجمله 

فرانسه، هلند، ایتالیا و اتریش وارد شود. محمدی 
می افزاید: »البته یکسری از شرکت ها عمده فروش 
هستند و ممکن است برند فرانسوی یا کره ای داشته 
باشند، اما از طریق شرکت های واسط در ترکیه 

فروخته خواهد شد.«
وی می افزاید: »قرار بود امسال واکسن با ارز آزاد 
خریداری شود، اما وزیر بهداشت موافقت نکرد و 
گفت که مردم توانایی خرید ندارند و بهتر است 
با ارز دولتی تأمین شود.« به اعتقاد او، امسال افراد 
بیشتری از این واکسن استفاده خواهند کرد، اما 
توصیه می شود تنها افراد در معرض خطر واکسن 

تزریق کنند.

واردات2میلیونواکسنتوسطهاللاحمر
از سوی دیگر جمعیت هالل احمر هم اعالم کرده 
است که در کنار سازمان غذا و دارو در تأمین واکسن 
خواهد بود و این ارگان دو میلیون ویال واکسن 

آنفلوانزا را وارد کشور خواهد کرد.
محمد نصیری، سخنگوی جمعیت هالل احمر این 
خبر را در یک نشست خبری داد و گفت: »پیش از 
این بنا بود یک میلیون واکسن از سوی هالل احمر 
تأمین شود که با اقدامات انجام شده توسط سازمان 
تدارک پزشکی، دو میلیون دوز تأمین شده و از نیمه 

شهریورماه توزیع آن شروع خواهد شد.«
وی افزود: »طبق برنامه ریزی قرار است این میزان 
واکسن تا شهریورماه در داروخانه های هالل احمر 
در سطح کشور توزیع شود.« نصیری درباره قیمت 
در نظر گرفته شده برای واکسن های آنفلوانزا نیز 
گفت: »در این زمینه باید منتظر تخصیص ارز از 
سوی بانک مرکزی باشیم و در زمان مقرر قیمت 

آن اطالع رسانی خواهد شد.«
ادامه در صفحه 16 
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 ادامه از صفحه 15 
نصیری در ادامه گفت: »البته فاز نخست توزیع 
واکسن ها در شهریورماه انجام می شود و در صورت 
نیاز مراحل بعدی برای واردات واکسن به کشور 
صورت می گیرد.« سخنگوی جمعیت هالل احمر 
در  آنفلوانزا  واکسن های  توزیع  نحوه  درباره 
سطح داروخانه های هالل احمر نیز اظهار داشت: 
»محدودیتی برای توزیع واکسن ها نیست و از نیمه 

شهریورماه توزیع واکسن ها شروع خواهد شد.«

تمرکزبرورودواکسنداخلیبهبازار
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم 
یک نشست خبری درباره وضعیت تأمین واکسن 
آنفلوانزای کشور اظهار داشت: »پیش بینی کرده ایم 
که واکسن آنفلوانزا را به میزان چهار تا پنج برابر 
سال قبل تأمین کنیم، اما بحث و تمرکز اصلی بر 
این است که هر چه زودتر واکسن آنفلوانزای تولید 

داخلی وارد بازار شود.«
وی با بیان اینکه تالش برای تولید داخلی واکسن 
آنفلوانزا با جدیت دنبال می  شود، افزود: »امیدواریم 
این واکسن بتواند برای امسال در کشور تولید شود 
و تولیدکننده هم اعالم کرده که می تواند واکسن 
را برای امسال به بازار عرضه کند. ازاین رو به نظر 
می رسد که مشکل خاصی برای تولید داخلی واکسن 

آنفلوانزا وجود نداشته باشیم.«
شانه ساز با اعالم اینکه واردات  واکسن آنفلوانزا از 
چندین کشور در حال انجام است، گفت: »بازار 
واکسن آنفلوانزا امسال بازاری جدی و پرتالش 
است و همه دنیا می خواهند این واکسن را تأمین 
کنند؛ درحالی که منابع تأمین واکسن همان منابع قبلی 
و محدود است و بر همین اساس واردات واکسن 
آنفلوانزا را از کشورهای مختلف در نظر می گیریم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه امسال 
واردات واکسن آنفوالنزا پنج برابر افزایش می یابد، 
تأکید کرد: »در حوزه واکسن آنفلوانزا کمبودی ایجاد 
نخواهد شد و اگر بتوانیم امسال تولید داخلی را هم 
به عرضه برسانیم، اصالً هیچ نگرانی نخواهیم داشت.«
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »تعدادی از 
شهریورماه  در  که  شده  کشور  وارد  واکسن 
توزیع می شود، اما با محدودیت هایی که داریم 
واکسن ابتدا برای گروه های آسیب پذیر و بیماران 
خاص و در ادامه برای مصرف عموم تخصیص 

داده خواهد شد.«
البته یک نکته در خصوص واکسن تولید داخل 
قابل تأمل است زیرا رئیس سازمان غذا و دارو از 
تولید واکسن آنفلوانزای داخلی خبر داده و می گوید 
که این واکسن احتماالً پاییز امسال با حدود یک 
میلیون دوز وارد بازار خواهد شد، اما مصطفی قانعی، 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری اواخر تیرماه اعالم می کند 
که تولید داخلی واکسن آنفلوانزا از مهر امسال با 
ظرفیت ۲ میلیون دوز شروع خواهد شد و مدیر 
داروی سازمان غذا و دارو هم اعالم می کند که 
تولید واکسن آنفلوانزا در داخل هنوز به طور رسمی 
شروع نشده و به مرحله توزیع نرسیده است. به گفته 
محمدی این واکسن در فاز مطالعات بالینی قرار دارد 
و اگر این روند تکمیل و مجوز توزیع آن داده شود، 
پیش بینی می شود تا چند ماه آینده وارد بازار شود، اما 
بعید می دانیم که به امسال برسد و بر همین اساس 
تولید این دارو برای امسال در برنامه ریزی ها قرار 
داده نشده است. لذا اینگونه اظهارنظرها در شرایط 

فعلی نگرانی ها را بیشتر می کند.

ضرورتتأمینارزموردنیازواکسنآنفلوانزا
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
اما در پاسخ به پرسش سپید در خصوص تهیه و 
توزیع واکسن آنفلوانزا در سال جاری می گوید: 
»واردات واکسن مورد نیاز کشور مانند هر سال 
برنامه ریزی شده و تا قبل از شروع فصل پاییز و 
همچون سال های گذشته در شهریورماه وارد و 

توزیع خواهد شد.«
وی می افزاید: »امسال دو مشکل وجود دارد یکی 
اینکه تقاضای واکسن در دنیا افزایش پیدا کرده است 
و قاعدتاً میزان تولید آن محدود خواهد بود. دوم اینکه 
همزمانی فصل آنفلوانزا با بیماری کرونا تقاضا برای 
دریافت واکسن را در داخل افزایش خواهد داد.«

جهانپور با اشاره به ثبت سفارش و خرید واکسن 
از شرکت های تولیدکننده، اظهار می کند: »اقدامات 
الزم برای ثبت سفارش واکسن ها انجام شده است، 
اما مانعی که دراین بین وجود دارد بحث تأمین ارز 
مورد نیاز برای خرید و واردات واکسن ها است؛ 
زیرا آنچه مهم است تخصیص ارز به هنگام برای 
افزایش  با توجه به  این واکسن ها است چراکه 
تقاضاها در بازار بین المللی برای این محصول باید 
هزینه خرید در زمان مقرر به حساب تولیدکنندگان 
واریز شود و امیدواریم واکسن مورد نیاز قابل 

تأمین و تهیه باشد.«
او در پاسخ به این سؤال که امسال میزان واردات 
»طبق  می گوید:  بود؟  خواهد  چقدر  واکسن 
برآوردهای انجام شده امسال ۳ برابر سال های قبل 
باید واردات واکسن از شرکت های اصلی تولیدکننده 
واکسن داشته باشیم و امیدواریم با تخصیص ارز و 
اقدامات انجام شده این اقدامات نتیجه دهد و توزیع 

واکسن از شهریورماه صورت گیرد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو اضافه می کند: »منظور 
ما از ۳ برابر شدن میزان واردات به کشور آن است 
که طبق برآوردهای صورت گرفته آنچه امسال مورد 
نیاز کشور است حداقل ۶ میلیون واکسن آنفلوانزا 
خواهد بود که باید از محل واردات تأمین شود. 
ضمناً این میزان واکسن تا رقم 1۰ میلیون واکسن 
قابل افزایش خواهد بود منتها پیش شرط این میزان 
سفارش امکان تأمین واکسن از سوی شرکت های 

بین المللی تولیدکننده خواهد بود.«

جهانپور با اشاره به اتفاق سال گذشته در واردات 
و کمبود واکسن در کشور، می گوید: »سال قبل 
ما حتی بیش از ۳۵ درصد از سال قبل تر از آن 
واردات داشتیم، ولی مشکلی که در واردات واکسن 
هست آن است که فرازوفرود هایی در واردات 
واکسن وجود دارد و برخی سال ها تبلیغات علیه 
واکسن صورت می گیرد و یا اینکه برخی سال ها 
نیاز کاذب ایجاد می شود و هر دوی این شرایط 
مشکالتی را در تأمین واکسن به وجود می آورد.«
وی می افزاید: »سال قبل علیرغم پیش بینی ها و 
سفارش بیش از سال های قبل تر، در فصل سرد 
سال و اوج اپییدمی آنفلوانزا نیازی در کشور ایجاد 
شد که قابل پیش بینی نبود. البته با توجه به اینکه 
اقدامات الزم برای تأمین و در اختیار داشتن واکسن 
قبل از فصل سرد سال صورت می گیرد، زمانی که 
ما با اوج بیماری رو به رو شدیم بخش عمده ای از 
واکسن تأمین شده مورد استفاده قرار گرفته بود و 
فقط بخشی از آن در بازار موجود بود. از این رو به 
محض وقوع اپیدمی آنفلوانزا تقاضای دیرهنگامی 
ایجاد شد که دریافت واکسن فایده ای هم در آن ایام 
نداشت چراکه فرد برای به دست آوردن مصونیت 
نسبی بعد از دریافت واکسن آنفلوانزا باید 1۵ روز 
زمان داشته باشد، اما تقاضا برای تزریق واکسن 
زمانی ایجاد شد که شاهد شروع اپیدمی بودیم و 
این تقاضا از نظر ما تقاضای دیرهنگامی بود که 

هیچ اثرگذاری در کنترل اپیدمی نداشت.«
جهانپور در ادامه به شرکت هایی تأمین کننده واکسن 
برای ایران هم اشاره کرده می گوید: »ما از هر شرکت 
بزرگ بین المللی تولیدکننده واکسن که سازمان 
جهانی بهداشت آن را در فهرست تأمین کنندگان 
خود قرار داده باشد، واکسن خریداری و وارد 
خواهیم کرد. برای امسال نیز از شرکت های اروپایی 
و یکی دو شرکت آسیایی واکسن خود را تأمین 

خواهیم کرد.«
وی می افزاید: »ازاین رو مذاکرات با شرکت های 
طرف قرارداد انجام شده و مرحله ثبت سفارش ها 
نیز به اتمام رسیده است، اما همه این اقدامات نیازمند 
انجام تبادالت بانکی در زمان مقرر است. ضمناً تا 
به امروز مشکل عمده ای برای تأمین چند میلیون 

واکسن که نیاز امسال است، نداریم.«

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه 
به نگرانی عمده سازمان غذا و دارو در خصوص 
واکسن آنفلوانزا اشاره کرده و اظهار می کند: »آنچه 
نگرانی اصلی ما در خصوص واکسن آنفلوانزا است 
آن است که تقاضای کاذب ایجاد شود. چراکه 
اولویت دریافت واکسن با گروه  های پرخطر و در 

معرض خطر همچون کادر درمانی است.«
وی با اشاره به اینکه گفته می شود تأکید مسئوالن بر 
همزمانی بحران کرونا و اپیدمی آنفلوانزا در فصل 
سرد سال موجب ایجاد تقاضا کاذب برای دریافت 
واکسن خواهد شد، می افزاید: »موضوعی که بایدی 
مورد توجه قرار گیرد آن است که واکسن آنفلوانزا 
ایمنی کامل ایجاد نمی کند و جزو واکسن هایی است 
که ایمنی موقت در حدود ۴۰ درصد و حتی کمتر 
از آن را در برابر ویروس ایجاد می کند، ولی تأکید 
ما این است که اولویت دریافت واکسن با افراد 
در معرض خطر و گروه های پرخطر باشد و افراد 
دیگر در صورت وجود واکسن مازاد بتوانند در 
صف انتظار دریافت واکسن قرا گیرند؛ بنابراین در 
وهله نخست ما نیاز گروه های پرخطر و کادر درمان 
را در اولویت خواهیم داشت و مازاد بر آن می تواند 
برای گروه های دیگر تزریق شود. البته این نکته را 
هم بگویم که افراد گروه های پرخطر ارتباطی به 
مبتالیان به کرونا ندارد و عده ای تصور نکنند که 
اگر بیمار شده و بهبود یافته اند باید حتماً اقدام به 

تزریق واکسن آنفلوانزا کنند.«
جهانپور در پایان به موضوع تولید واکسن در داخل 
هم اشاره می کند و می گوید: »یکی از موضوعاتی 
که در سال های اخیر همواره بر آن تأکید شده 
تولید ملی واکسن آنفلوانزا در داخل کشور است 
که خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسیده و حتی 
انتظار می رود که پاییز امسال این واکسن تولید و 

به بازار عرضه شود.«
وی می افزاید: »البته این انتظار نمی رود که تا قبل از 
فصل پاییز واکسن آنفلوانزا تولید داخل در دسترس 
باشد و ما باید همچنان نیاز کشور را از محل واردات 
تأمین کنیم؛ بنابراین اگر نیاز بیشتری در فصل پاییز 
و زمستان برای واکسیناسیون وجود داشته باشد به 
نظر می رسد که نیاز کشور به واکسن آنفلوانزا از 

محل تولید داخل تأمین خواهد شد.«
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رضایت 83 درصدی بیماران مبتال به کووید از پزشکان تأمین اجتماعی

 یاسر مختاری
سازمان تأمین اجتماعی کشور به عنوان متولی بیمه بیش 
از نیمی از جمعیت کشور، دارای چندین بیمارستان 
و مرکز درمانی ملکی است که در آنها به بیمه شدگان 
خود و سایر بیماران خدمات تشخیصی و درمانی 
ارائه می دهد. همزمان با شیوع بیماری کووید19 در 
کشور، تمامی این مراکز به حالت آماده باش درآمد و 
به پذیرش بیماران کرونایی پرداخت. تا 6 مردادماه ، 
۳۳ هزار و ۸۵۲ نفر در مجموع و 1۷۰ نفر در مراکز 
بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی بر اثر ابتال 
به کرونا بستری شده  اند. این در حالیست که کرونا 
عالوه بر هزینه های مستقیم درمانی، هزینه های غیر 
مستقیمی را نیز بر تأمین اجتماعی تحمیل کرده 
است. بر اساس اعالم ابولفضل آفریده معاون درمان 
مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا در کشور برای این 

سازمان برابر با دو هزار میلیارد ریال است.
در همین راستا موسسه عالی پژوهش های تأمین 
اجتماعی، در مطالعه ای از طریق انجام یک نظرسنجی  
در قالب سنجش رضایت بیماران ترخیصی مبتال به 
کرونا، وضعیت سواد، درآمد، سن، رضایت از کادر 
پزشکی در بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین 
اجتماعی بستری پرداخت و نتایج آن را منتشر کرد.
بر اساس اعالم مؤسسه عالی پژوهش های تأمین 
اجتماعی، این نظرسنجی تحت عنوان »رضایت سنجی 
از  ترخیصی  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیماران  از 
بیمارستان های سازمان  تأمین اجتماعی« از سوی 
مؤسسه عالی پژوهش های تأمین اجتماعی با همکاری 
معاونت درمان این سازمان انجام شده است. در این 
نظرسنجی تالش شده است تا میزان رضایت این 
دسته از شهروندان از تجربه حضور در مراکز درمانی 
ملکی سازمان تأمین اجتماعی در برخی استان های 
کشور شامل 1۰ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، 
البرز، تهران، سمنان، فارس، قزوین، گلستان، گیالن 
و مازندران بررسی شود. این تحقیق از نظر زمان، یک 
تحقیق مقطعی است که هدف اصلی آن، سنجش 
و رضایت بیماران ترخیص شده مبتال به کرونا در 
دوره  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  بیمارستان های 

بستری شان است.
جامعه آماری این پژوهش، شامل بیمارانی بودند که 
در بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی بستری 
بودند و نمونه گیری نیز بر اساس اطالعاتی است 
که معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی در اختیار 

موسسه قرار داده است.
به گزارش خبرنگار سپید، براساس داده های این 
پژوهش، ۴۳.۲ درصد از پاسخگویان زن و ۵6.۸ 
درصد مرد هستند و تحقیق از تماس تلفنی با بیماران 
بستری شده در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، 
البرز، تهران، سمنان، فارس، قزوین، گلستان، گیالن 

و مازندران جمع آوری شده است.

تحصیالت افراد بستری به دلیل ابتال به کرونا
بر اساس این نظرسنجی1۴.1 درصد افراد بستری 
شده در بیمارستان های تأمین اجتماعی بیسواد و 
مابقی در سطوح مختلف تحصیالت تحصیلی قرار 
دارند و بیشترین حجم نمونه با  ۴۳.1 درصد متعلق 
به افرادی است که سطح تحصیالت آنها زیر دیپلم 
است. همچنین ۲۴ درصد افراد دیپلم، ۵ درصد فوق 
دیپلم، ۸.۳ درصد لیسانس، ۳.9 درصد فوق لیسانس 

و 1.۷ درصد دکتری هستند.
همچنین بر اساس داده های به دست آمده ۲۷.۳ 

درصد افراد در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال قرار داشته 
و بیشترین حجم نمونه متعلق به این گروه سنی است 
و کمترین تعداد متعلق به گروه سنی 1۰ تا ۲9 سال 
است. 6.۳ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، 
1۵.۸ درصد در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۲۳.۴ 
درصد در گروه سنی ۵۰ تا 6۰ سال، 1۵.۳ درصد 
در گروه سنی 6۰ تا ۷۰ سال و 1۰.۴ درصد باالی 

۷۰ سال سن دارند.

درآمد و کسب و کار بیماران پس از بستری
 1.۷ کمتر از سرپرستان خانوار تحت مطالعه ۵۰۰ 
هزار تومان، ۵.۸ درصد بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون 
تومان، ۲۴.9 بین یک تا ۲ میلیون تومان، ۲۵.1 درصد 
بین سه تا چهار میلیون تومان، 1۳ درصد بین ۴ تا 
6 میلیون و 6.1 درصد بیش از 6 میلیون تومان 

درآمد داشته اند.«
در این نظرسنجی همچنین مشخص شد، ۴۸.۸ درصد 
وضعیت کسب و کارشان پس از بستری خسارتی 
ندیده، ۲۰.۸ درصد خسارت جزئی، ۲۲.9 درصد 
خسارت سنگین، ۵.۴ درصد کسب و کار کاماًل 
نابود شده و ۲.1 درصد وضعیت کسب و کارشان 

با اخراج سخت شده است.
همچنین 9۲.1 درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی 

بیمه شده تأمین اجتماعی بوده اند.

بهبودی ۸۵ درصدی و فوت ۰.۵ 
درصدی بیماران پس از ترخیص

1۳.۷ درصد از بیماران حاضر در این تحقیق 
بیمار  همچنان  بیمارستان  از  ترخیص  از  پس 
درصد   ۰.۵ و  یافته  بهبود  درصد   ۸۵.۷ بوده، 

نیز فوت شده اند.
براساس این نظرسنجی، ۸۳.۴ درصد از بیماران 
بستری شده از عملکرد پزشکان در بیمارستان ها 
این  از عملکرد پرستاران  نیز  و ۸6.1  درصد 
بیمارستان ها اعالم رضایت بسیار باالیی داشته اند.
همچنین بر اساس این نظرسنجی 69.6 درصد 
از بیماران بستری شده از خدمات سازمان تأمین 
اجتماعی در ایام بیماری رضایت داشته و ۷۷.۳ 

درصد نیز از کل دوره ای که در بیمارستان بستری 
بوده اند رضایت خود را اعالم کرده اند.

پرداخت غرامت بیماری کرونا به بیمه  
شدگان تأمین اجتماعی 

در همین حال روز گذشته مهرداد قریب، معاون 
بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از ارائه تسهیالت 
جدیدی از سوی این سازمان درراستای پرداخت 
غرامت به مبتالیان کرونا و حذف فرایند معرفی به 
کار خبر داد و گفت: »به منظور جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی، 
جلوگیری از ترددهای غیرضرور، حفظ و صیانت از 
سالمتی بیمه شدگان و همکاران سازمان و تسریع و 
تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به 
بیمه شدگان مبتال به ویروس کرونا و همچنین در 
راستای بهبود و به روزرسانی فرآیندها در جهت تسهیل 
در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان، 
مجوز عدم نیاز به صدور معرفی به کار و استعالم 
وضعیت در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری 
و بارداری در موارد انطباق مدت استراحت با مفاد 
لیست پرداخت حق بیمه طی دستورهای اداری در 
مرداد سال جاری به واحدهای اجرایی این سازمان 

ابالغ شده است.«
وی در مورد ارائه تسهیالت سازمان تأمین اجتماعی 
در زمینه غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان 
مبتال به ویروس کرونا تصریح کرد: »پرداخت غرامت 
دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگانی که به استناد 
گواهی پزشک معالج و مستندات مراکز آزمایشگاهی 
مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تست     PCR آنان مثبت اعالم شده، تا عادی شدن 

شرایط با رعایت موارد ذیل انجام می شود.«
قریب افزود: »با توجه به تمهیدات پیشبینی شده، بیمه 
شدگان مبتال به بیماری کرونا حتی االمکان می بایست 
با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی  
eservices.tamin.ir نسبت به ثبت درخواست دریافت 
غرامت دستمزد و بارگذاری مدارک و مستندات 

پزشکی مربوطه اقدام کنند.«
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی اظهارکرد: 

»واحدهای اجرایی این سازمان موظف هستند به 
غیرحضوری  درخواست های  به  روزانه  صورت 
مذکور رسیدگی کنند، همچنین در جهت پاسخ به 
مراجعات حضوری و در موارد خاص الزم است 

پروتکل های بهداشتی دقیقا رعایت شود.«
وی ادامه داد: »چنانچه دوره گواهی استراحت پزشکی 
ارائه شده 1۵ روز و کمتر باشد، استراحت پزشکی 
مذکور می بایست بدون انجام تشریفات اداری) مربوط 
به معرفی به مراجع پزشکی و تکمیل فرم معرفی 

بکار توسط کارفرما( پرداخت شود.«
 قریب گفت: »در صورتیکه بیمه شده مبتال به بیماری 
کووید 19 در بیمارستان بستری شده باشد، پرداخت 
غرامت دستمزد مربوط به استراحت پزشکی متصل 
به ایام بستری تا سقف یک ماه بدون نیاز به تایید 
مراجع معتمد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی بالمانع 

خواهد بود.«
وی در مورد حذف فرآیند صدور معرفی به کار 
واستعالم وضعیت نیز اظهار کرد: »در مواردی که بیمه 
شده اقدام به ارائه استراحت پزشکی و یا مرخصی 
زایمان می کند و حائز یکی از این شرایط باشد، نیازی به 
صدور فرم معرفی به کار یا استعالم وضعیت و تکمیل 
آنها توسط کارفرما نبوده و شعب تأمین اجتماعی 
می بایست پس از کنترل عدم ترک کار بیمه شده 
در لیست پرداخت حق بیمه، نسبت به صدور سند 
غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری اقدام کنند.«
 معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: 
»در مواردی که استراحت بیمه شده که به تأیید 
مراجع پزشکی این سازمان رسیده به واسطه »حادثه 
ناشی از کار« باشد یا درخصوص استراحت های 
»عادی«، »حادثه غیرناشی از کار« و »کمک بارداری« 
که روزهای کسرکار )کارکرد(  در لیست حق بیمه 
با دوره استراحت تایید شده عیناً مطابقت داشته 
و یا روزهای کسر کار در لیست حق بیمه کمتر 
از روزهای استراحت باشد، نیازی به صدور فرم 
معرفی به کار یا استعالم وضعیت و تکمیل آنها 

توسط کارفرما نیست.«

هزینه درمان بیماران تحت پوشش 
تأمین اجتماعی در بیمارستان های ملکی

بیمه شدگان تأمین اجتماعی چنانچه در بیمارستان های 
ملکی این سازمان بستری شوند درمان و داروهای 
آنها رایگان است. اگرچه در این میان بین افرادی که 
دفترچه بیمه خویش فرمایی دارند با افراد بیمه شده 
اجباری تفاوت وجود دارد. به گفته ابولفضل آفریده 
معاون درمان مستقیم سازان تأمین اجتماعی: »درمان 
بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بخش سرپایی 
و بستری به صورت رایگان است و تعرفه درمانی 
سایر بیمه شدگان  نیز بر اساس تعرفه دولتی خواهد 
بود. اگر شخصی دفترچه اختیاری یا خویش فرمایی 
داشته باشد وضعیتش با بیمه شده های اجباری فرق 
دارد و بر خالف آنها که فقط 1۰ درصد فرانشیز 

می پردازند، باید مبالغ بیشتری هزینه کنند.«
آفریده افزود: »با آغار شیوع ویروس کرونا، تمهیداتی 
برای درمان سایر بیمه شدگان در مراکز درمانی تأمین 
اجتماعی در نظر گرفته شد که بر اساس آن بیماران 
بستری شده 1۰ درصد از هزینه ها و بیماران سرپایی 
۳۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کنند و مابقی 
هزینه ها توسط بیمه ها پرداخت خواهد شد. هم اکنون 
تمام مراکز درمانی و بیمارستانی تأمین اجتماعی بر 
اساس تعرفه دولتی عمل کرده و هزینه های درمانی 

را محاسبه می کنند.«

پرداخت غرامت بیماری کرونا به بیمه شدگان
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