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رییس جمهور در سخنانی به مناسبت روز پزشک:

مدافعان سالمت در مقابله با کرونا کار بسیار بزرگی انجام دادند
رییس جمهور گفت: »ما ۶ ماه با ویروس کرونا 
مقابله کردیم و اکنون وارد ماه هفتم شدیم. در 
این مقابله مدافعان سالمت کار بسیار بزرگی 
انجام دادند اعم از پزشک، پرستار، بهیار و همه  
آنهایی که در  بخش های مختلف تالش می کنند.«
به گزارش سپید، حسن روحانی طی سخنانی در 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره 
به فرارسیدن روز پزشک اظهار کرد: »امسال یک 
تبریک جانانه تری را باید تقدیم پزشکان جامعه 
کنیم. همیشه پزشکان ما در خط مقدم سالمت 
مردم بودند و همیشه تالش کردند و به قسم 
پایبند بودند. پزشکان عزیز ما کار خود  خود 
را به عنوان یک شغل تلقی نمی کردند بلکه به 
عنوان یک وظیفه و تالش عاشقانه برای سالمت 

مردم تلقی می کردند.«
وی افزود: »ما االن وارد شهریور شدیم و ۶ ماه 
با این ویروس مقابله کردیم و وارد ماه هفتم 
شدیم. در این مقابله مدافعان سالمت کار بسیار 
بزرگی انجام دادند اعم از پزشک، پرستار، بهیار 
و همه  آنهایی که تالش می کنند در  بخش های 
مختلف. یک زنجیر به هم پیوسته است و همه 
را به عنوان خط مقدم مدافعان سالمت مردم 
می شناسیم و می خواهیم از عزیزانی که شبانه روز 
در زمینه این بیماری تالش کردند، تجلیل کنیم.« 
روحانی تاکید کرد: »حتی استادان و افرادی که 
می توانستند حضور نداشته باشند، برای دلداری 
بقیه آمدند و تالش کردند. همه پزشکانی که ممکن 
است به طور معمول رشته پزشکی آنها اپیدمی 
و عفونی نبوده اما در عین حال آمدند و کمک 
کردند از همه  آنها سپاسگزاری و تشکر می کنیم 
و روز پزشک را به همه  آنها تبریک می گوییم.«
وی با بیان اینکه در جلسه ستاد ملی به عنوان 
نمونه سه خانواده از خانواده های پزشکانی که 
رسیده  شهادت  به  و  کرده  فدا  را  خود  جان 
به  آنها  »از  کرد:  اظهار  شدند،  دعوت  بودند، 
عنوان نمونه تجلیل و تشکر شد. البته تجلیل و 
تشکر ما نسبت به همه خانواده های عزیز است. 
ما باید تواضع کنیم در برابر همه خانواده هایی 

که صبر و تحمل کردند.«
رییس جمهور با یادآوری کمک های پزشکان 
به جبهه ها در دوران جنگ هشت  ساله، گفت:   
»در آن زمان وقتی به جبهه می رسیدیم، جراحان 
مشغول عمل جراحی بودند و شاید برخی از آنها 
۴۸ ساعت نمی خوابیدند و مرتب در اتاق عمل 
بودند و جان رزمندگان زیادی را نجات دادند. 
پزشکان، جراحان و پرستاران کار بزرگی در آن 
۸ سال انجام دادند و شرایط امروز در مقابله با 

کرونا نیز شبیه همان روزهاست.«
روحانی با تاکید بر اینکه امروز هم به فداکاری 
و ایثار همان زمان نیاز داریم، ادامه داد: »ممکن 
است امروز خمپاره و بمب و کاتویوشای دشمن 
نزدیک ما نباشد، اما وقتی این همه بیمار وجود 
دارد، در مجموع شرایط به یک مرز خطرناک 

در میدان جنگ شباهت دارد.« 
وی اظهار کرد: »موج اول در نوع خودش سخت 
بود برای اینکه با این ویروس و خطرات آن و 

این که چه نوع دارو و درمانی می تواند مفید 
باشد یا چه مراقبتی اهمیت بیشتری دارد، آشنا 
نبودیم، پس از اسفند تا اواخر فروردین، دو ماه 

بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.«
رییس جمهور یادآور شد: »موج دوم کرونا اما از 
اواخر خرداد آغاز شد و تمام تیر و مرداد ماه را 
هم در بر گرفت، این موج تا حدی با موج اول 
متفاوت بود، به طوری که این موج وسیع تر و 
سنگین تر بود و ویروس مهاجم تر شده بود.« وی 
با اشاره به آماری از جانباختگان کرونا در مدت 
اخیر اظهار کرد: »در میان جانباختگان، جوانان 
را مشاهده می کنیم،  تا ۴0 سال  در سنین 30 
در حالی که در موج اول این آمار کم بود اما 
در موج دوم بیشتر شده است و عالوه بر این 
در موج دوم استان های زیادی درگیر شده اند.«
روحانی تصریح کرد: »اگر یک یا دو استان درگیر 
باشند راحت تر می توان مدیریت کرد، اما گاهی 
از 31 استان، بیش از 20 استان درگیر بیماری 
هستند، آن وقت شرایط دیگر متفاوت می شود.«
وی با قدردانی مجدد از تالش جامعه پزشکی 
برای مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: »بدانیم 
استانی، کرونا یک  نمودارهای  اینکه در  برای 
میلیمتر کاهش پیدا کند و روند و شرایط عادی 
آغاز شود، خیلی تالش شده است. اینکه امروز 
به نمودار برخی استان ها با یک نفس راحت و 
لبخند نگاه می کنیم که تا چه اندازه از پیک قبلی 
فاصله گرفته، با تالش همه این پیک، پایین آمده 
و خط صاف شده و شرایط آرامش بخش شده 
است، بنابراین قدر این کار بزرگ را باید بدانیم.«
روحانی تاکید کرد: »امیدوارم با همین روحیه 
و تالش و فداکاری تا روز پایانی مقابله با این 
ویروس و عبور از آنکه البته نمی دانیم چه زمانی 
است، همه به همین صورت کنار هم باشیم تا 

خداوند پیروزی را نصیب ما کند.« 
سخنانش  از  دیگری  در بخش  جمهور  رییس 
در  آزمون های سراسری  برگزاری  به  اشاره  با 
روزهای اخیر، اظهار کرد: »واقعًا برگزاری این 

آزمون و تصمیم گیری برگزاری برای ما سخت 
اگر بشود  یا نشود و  برگزار بشود  اینکه  بود. 
چگونه باشد. برخی می گفتند اصال برگزار نشود. 
یک مسئولی با من تماس تلفنی داشت و می گفت 
این چه  را!  این موضوع  کنار  بگذارید  فالنی! 
موضوعی است که حاال این همه درباره اش بحث 
می کنید؟ تعبیر او این بود که بگذارید یک سال 

دیگر برگزار شود.«
وی افزود: »بله می شود گفت یک  سال دیرتر 
انجام شود اما بیان  کردن آن خیلی سخت است. 
و  جوان  یک  امید  و  برنامه ریزی  آرزو،  عمر، 
بگوییم صبر  حاال  است.  میان  در  خانواده اش 
برو در دانشگاه های  یا  تا یک  سال دیگر  کن 
پایین تر مشغول تحصیل شو. ولی زمانی است 
که این جوان می آید در آزمون سراسری شرکت 
می کند و نمره کافی نمی آورد، آنوقت می گوید 
من تالشم را کردم، آن دانشگاهی که می خواستم 
نشد، دانشگاه های رده بعدی شد اما زمانی ما 
نمی گذاریم او ورود پیدا کند و تالش کند، این 

دیگر خیلی سخت است.«
ما  اگر  دیگر  »از طرف  کرد:  تصریح  روحانی 
نمی توانیم به خاطر ویروس یک آزمون برگزار 
باز باشد؟  کنیم پس چطور می گوییم مغازه ها 
اداره ها  شرایط  این  در  می گوییم  چطور  پس 
باز باشد؟ پس چطور در شرایط این ویروس 
اینها  بروند؟  مردم سفر  دهیم  اجازه  می توانیم 
همه مشابه هم هستند. چطور بازار باز است؟ 
مغازه باز است؟ ادارات باز است؟ اتوبوس و 
مترو باز است؟ سفرها به استان ها آزاد است؟ 

این آزمون هم مثل همان هاست.«
رییس جمهور گفت: »البته کار مهمی است که 
شما یک جمعیت عظیمی را در سالن های متعدد 
جمع می کنید و این ها می خواهند امتحان دهند. 
اگر مراقبت نشود، کاماًل نگرانی درست است 
و این نگرانی وقتی مرتفع می شود که مراقبت 
کامل صورت گیرد.« وی افزود: »اگر آزمون ها 
را با سالمت پشت سر گذاشتیم و امروز هم 

آخرین مرحله را پشت سر می گذاریم، این هم 
با همکاری وزارت بهداشت و علوم، داوطلبان 
و خانواده های آنان انجام شده و همه دست به 
دست هم دادیم. در جلسه ما گزارش شد که 
امسال نسبت به سال قبل فضا برای برگزاری 
آزمون دوونیم  برابر شده است. این کار سخت 
است و 7 هزار و 300 نفر ناظر پزشکی در آن 
حضور داشته اند که کار بسیار بزرگی بوده و من 
بسیار سپاسگزاری می کنم. آماری هم ارائه شده 

که خود داوطلبان رضایت داشته اند.« 
روحانی گفت: »من تشکر می کنم که اگر کسی 
مبتال بوده است شرایطی برایش در نظر گرفته 
شده که بیاید امتحان دهد و کسی که در بیمارستان 
اجازه  به شکلی دیگر  او هم  به  بوده،  بستری 
آزمون داده اند. فکر نمی کنم در کشورهای دیگر 

اینطور دلسوزانه چنین کارهایی انجام شود.«
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به ناشناخته بودن کرونا، ادامه داد: »در 
طول این شش ماه داروهای بسیاری در کشورهای 
مختلف امتحان شد اما با این حال می بینیم که 
حرف های متضادی گفته می شود. یکی می گوید 
این دارو مفید است یکی می گوید مضر است. 
یکی می گوید این دارو پیشگیری می کند یکی 

می گوید اصال پیشگیری هم نمی کند.« 
وی با بیان اینکه بخش های تاریک و ناشناخته 
این بیماری هنوز زیاد است، اظهار کرد: »برای 
است.  شده  تالش  خیلی  بیماری  این  واکسن 
کشورهای مختلف کار خود را شروع کرده اند 
و برخی از فاز اول و برخی از فاز دوم سخن 
می گویند. معروف است که 1۸0 مرکز در دنیا 
البته رقم های  مشغول ساخت واکسن هستند، 
باالتر از این هم وجود دارد اما هنوز با اطمینان 
راجع به هیچ واکسنی نمی توان سخن گفت و 

هنوز به آن مرحله نرسیده ایم.«
روحانی تصریح کرد: »باید به شرایطی برسیم 
که سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت 
ما بگویند که واکسنی وجود دارد که اوالً موثر 
است، بی خطر است و تا مدتی ماندگاری دارد. 
همین چند روز پیش سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرد که ما تا مهار کامل این ویروس دو 

سال فاصله داریم.«
رییس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی گفت: »ادارات 
ما هم باید به همین شکل رفتار کنند. مسئوالن 
اداری باید به ادارات بگویند که این پروتکل ها 
مال تیر و مرداد فقط نبوده و نیست. این تا پایان 
سال حداقل ادامه دارد. ما زمانی می گفتیم هر 
هفت دقیقه یک فوتی داریم، ممکن است فردا 
به هر پانزده دقیقه یک فوتی برسیم، یا در هر 
بیست دقیقه یک فوتی باشد اما نباید دلیل شود 

که دستورالعمل ها را کنار بگذاریم.«
رعایت  هم  باز  »اگر  کرد:  تصریح  روحانی 
پروتکل ها شل شود باز هم شاهد شیوع مجدد 
راه  در  سوم  پیک  می گویند  برخی  می شویم. 
است. باید گفت که این دست خود ماست.« 
ادامه در صفحه 6 

خبـر
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درخواستستادکروناازمردمبرایپرهیزازسفردرتعطیالتپیشرو
ستاد ملی کرونا در اطالعیه ای ضمن تشکر از اکثریت 
مردم کشورمان که با همراهی و همکاری با کادر 
بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، حداقل تردد 
در سطح شهرها و جاده ها را داشته اند، از اقلیتی که 
در این باره بی توجه هستند، خواست که به جمع 
کثیر ایرانیان همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و 
با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت 
بهداشت با رعایت کلیه دستور العمل ها به کرونا 

مبتال نشوند و دیگران را مبتال نکنند. 
به گزارش سپید، در این اطالعیه آمده است: »ضمن 
تشکر از همراهی و همکاری مردم ایران اسالمی 
در اجرای کلیه دستورالعمل های ستاد ملی کرونا 
برای پیشگیری از ابتال به ویرووس کووید 19 با 
توجه به تعطیالت پیش رو و  احتمال سفر رفتن 
برخی از هموطنان نکات ذیل مجددا تاکید می گردد. 
براساس آخرین توصیه های سازمان جهانی   .1
بهداشت فاصله گذاری اجتماعی با ماندن در خانه 
و حداقل جابجایی  در سطح شهر ها و جاده ها  و 
استفاده از ماسک موثرین ترین راه برای پیشگیری 

از کرونا می باشد. 
2. بررسی میدانی متخصصان اپیدمی وزارت 
نکته  این  ماه گذشته موید  بهداشت طی شش 
مهم است که میزان ابتال و فوت ناشی از کرونا، 
ارتباط مستقیم با رفتن به سفر در سطح کشور 
داشته است و لذا رفتن به سفر به معنی قبول 

ریسک مبتال شدن و مبتال کردن سایر هموطنان 
به ویرووس کوید 19 است.

3. کاهش تلفات ناشی از کرونا تنها با کنترل ابتال 
به این ویرووس میسر بوده و همزمان کمک به 
کادر درمان برای فراهم آوردن امکان رسیدگی به 
سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای است.
4. با توجه به ناشناخته بودن ویرووس کووید 

19 و به همین میزان امکان تغییرات غیر قابل 
پیش بینی و واکنش این ویروس در بدن انسان، 
هشدار جدی کارشناسان بر افزایش مراقبت و 
اجرای دقیق دستورالعمل های وزارت  بهداشت 

در پیشگیری از کرونا می باشد.
5. در پایان ضمن تشکر مجدد از اکثریت مردم 
عزیز کشورمان که با همراهی و همکاری با کادر 

حداقل  کرونا،  با  مقابله  در  درمان  و  بهداشت 
تردد در سطح شهرها و جاده ها را داشته اند از 
اقلیت بی توجه، انتظار دارد به جمع کثیر ایرانیان 
همراه برای مقابله با کرونا بپیوندند و با توجه به 
دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با 
رعایت کلیه دستور العمل ها به کرونا مبتال نشوند 

و دیگران را مبتال نکنند.ایسنا

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 202۸ 
مورد جدید کرونا در کشور طی 2۴ ساعت 

گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از 
روز جمعه تا شنبه 1 شهریور 1399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 2۸ بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که 707 نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: 
»مجموع بیماران کووید19 در کشور به 3۵۶ هزار 
و 792 نفر رسید.« به گفته وی، متاسفانه در طول 
2۴ ساعت گذشته، 12۶ بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 20 هزار و ۵02 نفر رسید. 
الری افزود: »خوشبختانه تا کنون 307 هزار و 
702 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« وی گفت: »3۸۵0 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.« به گفته الری، تا کنون 
سه میلیون و 11 هزار و 310 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است. 
وی در تشریح وضعیت استان های در شرایط قرمز 
گفت: »استان های مازندران، تهران، قم، گلستان، 
خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، 

یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری با اشاره به استان های در شرایط هشدار نیز 
گفت: »همچنین استان های فارس، ایالم، لرستان، 
هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، 
همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر 
احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.« الری 
با اشاره به اول شهریورماه و بزرگداشت زادروز 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا، ستاره پرفروغ عرصه 
طب ایران، ضمن گرامیداشت و ادای احترام به 
شهدای مدافع سالمت کشور، فرا رسیدن این روز 

را به جامعه پزشکی تبریک گفت.

وی در این باره افزود: »ملت ایران اسالمی در 
تمام برهه ها شاهد حماسه سازی و رشادت های 
با مخاطرات  افتخارآفرینان خویش در مبارزه 
بوده اند. از اسفند ماه سال گذشته نیز با شیوع 
کرونا خدمتگزاران نظام سالمت از جمله پزشکان، 
پیراپزشکان، پرستاران، ازمایشگاهیان، نیروهای 
بهداشت محیط و حرفه ای، دستیاران تخصصی 
همچون  پرسنل  کلیه  و  پزشکی  دانشجویان 
رزمندگان دوران دفاع مقدس، در خط مقدم مبارزه 
با کرونا پا به میدان گذاشته و با جانفشانی ها و 
رشادت های بی وصف خویش جلوه هایی از عشق 

و ایمان را به نمایش درآوردند و در این مسیر 
دشوار به تعدادی به بیماری مبتال شدند و درد و 
رنج ابتال را به جان خریدند و متاسفانه عده ای هم 
جان خود را در راه التیام بخشی بیماران از دست 
دادند. مطمئنا نام این عزیزان به عنوان شهدای 

عرصه سالمت ثبت خواهد شد.«
الری افزود: »در زادروز شیخ الرئیس ابن سینا، 
خورد  بر  ایرانی  دانشمند  و  طبیب  فیلسوف، 
مراتب  حق شناسی  رسم  به  تا  می دانیم  الزم 
تالشگران  و  پزشکان  به  را  خود  قدرشانسی 
عرصه سالمت کشور ابالغ نماییم. تاریخ زرین 
ایران به از خودگذشتگی و جان فشانی های این 
عزیزان افتخار خواهد کرد. امیدواریم مردم نیز با 
پایبندی به اصول سه گانه بهداشتی شامل فاصله 
گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شست و 
شوی مرتب دست ها، قدردان تالش و زحمات 
جامعه پزشکی باشند و با همدلی و همراهی و 
لطف و مدد الهی شاهد شکست زنجیره انتقال 

بیماری در کشور باشیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به ایام 
عزاداری سرور شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین 
)ع(، از کلیه شاگردان و شیفتگان مکتب اباعبداهلل 
)ع( خواست تا مراسم عزاداری ها را بر اساس 

دستورالعمل های مصوب ابالغی بر پا کنند. 

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

شناسایی 2028 بیمار جدید کووید19
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مدیرکل بیمه سالمت استان تهران:

نسخهنویسیالکترونیکبهسودپزشک،بیماروبیمههاست
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران با اشاره به مزایای اجرای طرح 
نسخه نویسس الکترونیک، آن را طرحی جامع دانست که به نفع 
پزشک، بیمار و بیمه ها است و گفت: »فارغ از اینکه قانون یا بیمه ها 
چه می گویند، درمان و نسخه الکترونیک از دغدغه های مهم عصر 
امروز است که باید برای آن از تمام تکنولوژی های روز استفاده کرد.«
به گزارش سپید، محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا، دارو درمانی را 
یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری ها معرفی کرد و گفت: »از 
طرفی دیگر یکی از شایع ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از 
نسخه نویسی کاغذی است. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست خط 
برخی پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال 
وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی 
الکترونیک می تواند مشکالت متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود 
بخشد و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های مراقبت، کاهش 
اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، 
بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار شود. این مطلب یکی از بخش های 

مهم مربوط به اجرای طرح نسخه الکترونیکی است.«
وی افزود: »نسخه الکترونیکی از یک طرف شامل نسخه نویسی و 
تجویز الکترونیکی و از طرف دیگر شامل نسخه پیچی الکترونیکی 
است. پس از تشخیص پزشک امکان ثبت دارو و اقدامات پاراکلینیکی 
فراهم شده که پس از ثبت آن توسط پزشک، اطالعات مربوط به دارو، 
آزمایشات و تصویربرداری طبق سند ابالغی وزارت بهداشت بعد از 
دریافت شناسه یکتا از بیمه سالمت) HID(برای سرویس مربوطه 
ارسال می شود. با ارسال اطالعات مربوط به دارو و دریافت شناسه 
دارو، بیمار می تواند با مراجعه به داروخانه با استفاده از کد ملی و 
یا اعالم شناسه دریافتی داروهای ثبت شده توسط پزشک دارو را 
از داروخانه دریافت کند. در خصوص درخواست های پاراکلینیکی 
نیز فرد می تواند با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاه، 
تصویر برداری و ارائه کد ملی و یا شناسه دریافتی از سیستم، خدمات 

مورد نظر را دریافت کند.«
وی با تاکید بر اینکه بحث نسخه الکترونیک یکی از الزامات امروزه 
حوزه درمان است، تصریح کرد: »فارغ از اینکه قانون چه می گوید یا 
اینکه مسائل بیمه ای چه می گویند، موضوع درمان در عصر امروز باید 
بتواند از تکنولوژی های روز استفاده کند که یکی از این تکنولوژی ها، 
فناوری اطالعات است. برای اینکه بتوانیم در حوزه فناوری اطالعات، 
اطالعات بیماران را به صورت یکنواخت در اختیار داشته و از آن 
به صورت هوشمند استفاده کنیم، نیاز است که اطالعات بیمار را 

در تمام مراجعاتش ثبت و ضبط کنیم و آن را بر اساس کدهایی 
که به آن تعلق می گیرد با زبان بین المللی ُکدینگ جمع بندی کنیم تا 
پزشکان و سایر کارکنان حوزه بهداشت و درمان و سیاستگذاران 
بتوانند برای اقدامات درمانی، سیاستگذاری و... از آن استفاده کنند.«
حسینی در ادامه افزود: »با این اقدام بیماران اولین سود را می برند، 
وقتی تمام اطالعات بیماران وجود داشته باشد، پزشکان بهتر می توانند 
تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت بوده و بیمار به چه 
بیمار چه  درمان هایی بهتر جواب داده است، این درمان ها برای 
عوارضی داشته و در عین حال هزینه هایش چطور کنترل می شود.«
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران تاکید کرد: »دومین ذی نفع این 
اقدام پزشکان هستند؛ زیرا در کوتاهترین زمان و با دیدی باز می توانند 
تصمیم بگیرند. به عنوان مثال اگر بیماری به دارویی حساسیت داشته 
باشد، در سوابق او ثبت شده و پزشک به سرعت می تواند تصمیمات 
درستی بگیرد و در عین حال تداخل دارویی و عوارض داروها بر 
روی بیماران را کنترل کند. در عین حال با استفاده از فناوری های 
اطالعات در حوزه درمانی، بیمه ها و دولت نیز منتفع شده و می توانند 
تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا منابعشان را در حوزه هایی که بیشتر 
نیاز است، متمرکز کنند. بنابراین ورود به این حوزه یک الزام و 

نیاز است. بر این اساس هم کشورها مباحث مختلفی را مطرح 
کرده اند. باید توجه کرد که برای اجرای اقداماتی مانند نسخه نویسی 
الکترونیک، بیماران و جامعه پزشکی دو سر طیف هستند که باید 

همکاری باالیی داشته باشند.«
وی با اشاره به اینکه در کنار این همکاری، قوانین و دستورالعمل ها 
مطرح می شوند، اظهار کرد: »بنابراین هم بیماران باید بدانند که 
استفاده از این تکنولوژی به نفع آنها است و هم پزشک باید بداند 
که از این اقدام منتفع می شود. در کنار این هم قوانین کشورها تکمیل 
شده و زیرساخت هایی ایجاد می شود تا بتوانند کاستی ها را جبران 
کنند. در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا به  بحث نسخه نویسی 
الکترونیک و پرونده الکترونیک سالمت بیماران اشاره شده است، 
با استفاده از بررسی های نهایی می توان به این نتیجه رسید که یکـی 
از مراحـل اجرایی طوالنی در رونـد درمـان نسـخه نویسی بدون 
داشتن شرح حـال اولیه و دانایی از بیماری های زمینه ای است. از 
این رو برای آنکه بتوان معضل قـدیمی را برطرف کرد استفاده از 
شیوه هایی جدید و نوین است که در تمامی دنیا رواج دارد. نسخه 
نویسی الکترونیکـی و قـرار دادن نسخه ها در سیستم های کامپیوتری 

تأثیر زیادی در رفع نواقص دارد.«

خبـر

کرونا و به مناسبت روز پزشک، از خانواده های رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با 

و  قدردانی  سه شهید حوزه سالمت کشور 
تجلیل کرد. 

به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حسن روحانی روز شنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اهدای 
لوح سپاس به خانواده شهید »مظفر ربیعی«، 
»شیرین  شهیده  و  طهماسبی«  »بهرام  شهید 
و  شبانه روزی  خدمات  از  روحانی راد« 
صبوری  و  گرانقدر  شهیدان  این  خالصانه 

خانواده آنان تجلیل کرد.
رییس جمهوری همچنین در پیامی با تبریک 
روز پزشک )زادروز حکیم ابوعلی سینا( به 
که  دارم  »ایمان  کرد:  تاکید  کشور  پزشکان 

جامعه  فداکاری های  ملت،  تاریخی  حافظه  
پزشکی  را در تراز جانبازی های رزمندگان 
وطن قرار خواهد داد. اگر در روزگار دفاع 
مقدس، پزشکان شانه به شانه مجاهدان »خط 
مقدم« بودند این بار خود حماسه سازان »صف 

اول« شدند.« 
روحانی همچنین افزود: »بی گمان روز پزشک 
امسال، برای جامعه ایرانی متفاوت از سال های 
پیشین است و آیین ارج نهادن به خدمات 
پزشکان نیز امسال رنگی دیگر دارد و بهانه هایی 
و  ایران  عالم گیر،  بحران  این  در  افزون تر. 
فراتر، تمام جهان به پاس ایثار و جانفشانی 

پزشکان، تمام قد ایستاده است.«

در حاشیه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا 

رییس جمهور از خانواده های سه شهید حوزه سالمت کشور قدردانی کرد
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رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

شمارش معکوس سه ماهه برای کمبود دارو در بازار

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه اگر ارز دارو 
به موقع تامین نشود سه ماه آینده با مشکل جدی کمبود دارو 
مواجه خواهیم شد، گفت: »می طلبد رئیس جمهور با تذکر به 
بانک مرکزی جدی گرفتن مساله تامین ارز دارو را گوشزد کند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با خانه ملت 
با تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی کشور، گفت: »به طور 
قطع روز پزشک امسال برای خانواده های مدافعان سالمت که 
عزیزان خود را در مبارزه با کرونا از دست دادند بسیار سخت 

است و ما همگی در غم آنها شریک هستیم.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی افزود: 
از  و  ایثار  مقدس،  دفاع  و  تحمیلی  در جنگ  پزشکی  »جامعه 
خودگذشتگی های زیادی از خود نشان داده و در پشت سنگرها 
اورژانس های بیمارستانی و اتاق های عمل را راه اندازی کردند و 

جان بسیاری از رزمندگان را نجات و اکنون هم حدود 200 نفر از 
کادر درمانی جان خود را در جنگ کرونا از دست دادند که حدود 
60 درصد آنها پزشک و متخصصان و اساتید دانشگاه، 20 درصد 
جامعه پرستاری و بهیاران و 20 درصد هم از سایر گروه ها مانند 
آزمایشگاه، رادیولوژی، راننده، نگهبان، بهورز، پرسنل بهداشتی و 
خدماتی بودند.« وی با یادآوری اینکه درآمد بیمارستان ها در دوران 
کرونا کاهش جدی داشته است، ادامه داد: »حدود 45 هزار و 500 
میلیارد تومان درآمد بیمارستان ها در کشور است که  بخش عمده 
این درآمد هم از طریق بیمه ها پرداخت می شود نه از جیب مردم؛ 
با توجه به اینکه بیمارستان ها در هفت ماه اخیر درگیر بیماری 
کرونا بودند با کاهش درآمد روبرو شدند به گونه ای که درآمد 
آنها به حدود 25 درصد رسیده و به جامعه پزشکی و پرستاری 

هم مبلغ در حد انتظاری پرداخت نشده است.«

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
کادر پزشکی و پرستاری حدود 6 ماه است به طور مداوم در 
حال خدمت هستند و خسته و فرسوده شده اند، گفت: »بسیاری 
از پرستاران ماه ها است مقیم بیمارستان هستند و از طریق تلفن 
تماس صوتی و تصویری با خانواده ارتباط برقرار می کنند و اگر 
مشوق های حمایتی برای آنها در نظر گرفته نشود انگیزه خود 
را از دست می دهند ضمن اینکه نگران پاییز و زمستان هستیم 
زیرا سرماخوردگی و آنفلوآنزا به کرونا اضافه و مشکالت کادر 

درمانی چندین برابر می شود.«
شهریاری بر ضرورت تامین زیرساخت ها و افزایش تخت های 
تاکید کرد و  تنفس مصنوعی  بیمارستانی، آی سی یو و دستگاه 

گفت: »باید برای پاییز و زمستان آماده باشیم.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
باید ارز دارو را در اسرع وقت تامین کند، افزود: »بی توجهی 
نسبت به تامین ارز دارو ما را با مشکل جدی کمبود دارو مواجه 
خواهد کرد و این موضوع می تواند مشکالت امنیتی را در پی 
داشته باشد؛ به نظر می رسد مسئوالن اقتصادی تشخیص درستی 
از مسئله دارو نداشته باشند در حالی که مساله حیاتی است و 

حتی می تواند از غذا مهمتر باشد.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی افزود: 
»ارز دارو اگر در زمان مناسب و به موقع پرداخت نشود طی 
سه ماه آینده با مشکل جدی کمبود دارو مواجه خواهیم شد؛ در 
این رابطه به رئیس جمهور اعالم می کنیم که به طور جدی به 

بانک مرکزی تذکر دهند تا مساله تامین ارز را جدی بگیرند.«
وی با با انتقاد از اینکه کمتر از 30 درصد از یک میلیارد یور 
صندوق ذخیره ارزی به بیمارستان ها پرداخت شده است، گفت: 
»نیاز است این مبلغ به وزارت بهداشت پرداخت شود؛ مقام معظم 
رهبری بارها از کادر درمانی حمایت و بر ضرورت رعایت نکات 
بهداشتی در اماکن مقدس و ایام محرم بر اساس پروتکل های 
اعالمی از سوی ستاد مبارزه با کرونا تاکید کردند و انتظار می رود 
دولت هم در این رابطه تالش های الزم را داشته باشد تا مشکلی 

برای کادر درمانی و مردم پیش نیاید.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »به گونه ای به مردم القاء 
می شود که انگار تصمیم گیری شده و قرار است مدارس کامال 
بازگشایی شود در حالی که فعال ترکیب حضوری و مجازی 
کامل  بازگشایی  برای  تاکنون هیچ تصمیمی  و  است  مطرح 

مدارس اتخاذ نشده است.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری در خصوص زمان و نحوه 
بازگشایی مدارس در شرایط شیوع کرونا اظهار کرد: »ستاد ملی 
مقابله با کرونا هنوز در خصوص بازگشایی مدارس ابالغیه 
واضحی نداده است و تنها صحبت های کارشناسی مطرح است.«
وی با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص فعالیت مدارس 
سخت است، افزود: »زمانی که کودکان فرصت های آموزشی در 
مدرسه را از دست می دهند، کم کم عواطف شان نسبت به آموزش 
و ارتباط با همساالن کم می شود. مدرسه به ویژه برای کودکان 
معلول، کسانی که در مناطق فقیر زندگی می کنند و همچنین 
کودکانی که خانواده باثباتی ندارند، فرصتی استثنایی است و 
به رشد و ارتقای سالمت جسمی و روانی آن ها کمک می کند.«
الری بیان کرد: »اصل، سالمت دانش آموزان و کادر آموزشی 

آینده  از  این است که  بیماری  این  از معضالت  است. یکی 
خبر نداریم و خوب نمی توانیم برنامه ریزی کنیم بنابراین در 

لحظه باید تصمیم گیری شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »پروتکل های فعالیت مدارس 
آماده شده است اما بنا بر وضعیت هر شهرستان عمل می شود.«
وی افزود: »در حال حاضر به گونه ای به مردم القاء می شود که 
انگار تصمیم گیری شده و قرار است مدارس کامال بازگشایی 
مطرح  مجازی  و  ترکیب حضوری  فعال  که  حالی  در  شود 
است و تاکنون هیچ تصمیمی برای بازگشایی کامل مدارس 

اتخاذ نشده است.«
الری بیان کرد: »ما بیشتر از همه باید نگران باشیم زیرا ما مسئول 
سالمت مردم هستیم. کودکان حلقه انتقال ویروس هستند و 
تا زمانی که زنجیره انتقال بیماری قطع نشود، بیماری محدود 
نمی شود و با توجه به تحرک کودکان، آن ها می توانند بیماری 

را بیشتر منتقل کنند.« 
وی افزود: »همان گونه که برای برگزاری کنکور و محرم پروتکل 

تدوین شد برای مدارس هم این گونه حساسیت داریم.«

سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا 
در خوزستان نیز بیان کرد: »طبق آخرین اطالعات، مسجدسلیمان 
و آغاجاری در وضعیت قرمز و اهواز، بهبهان و رامهرمز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.« 
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: »اکنون 
رنگ بندی صرفا بر اساس شهرستان ها اعالم می شود؛ بنابراین 

تصمیمات برای هر شهر نسبت به شهر دیگر متفاوت است.«

سخنگوی وزارت بهداشت: 

تصمیمی برای بازگشایی کامل مدارس اتخاذ نشده است
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رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:

3000 داوطلب برای خدمات رسانی به بیماران کرونا 
ثبت نام کردند

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: »پس از اعالمیه این 
سازمان 3000 داوطلب برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی 

ثبت نام کردند.«
به گزارش سپید، محمد رضا ظفرقندی افزود: »امسال روز پزشک 
ابوعلی  نامی کشورمان  را گرامی می داریم که زادروز پزشک 
زادروز  با  مصادف  که  را  شهریور   ۵ همچنین  و  بوده  سینا 
در  همکارانم  تمامی  به  است  رازی  زکریای  بزرگ؛  داروساز 

عرصه داروسازی تبریک می گویم.«
مختلف  رشته های  آموختگان  دانش  که  این  به  اشاره  با  وی 
پزشکی پس از گذراندن طرح های خارج از مرکز، اخذ ضریب 
کا و طی تعهدات سنگین و تحمیلی موفق به اخذ پروانه طبابت 
می شوند؛ اظهار داشت: »تمام همکارانم در عرصه نظام سالمت 
با فداکاری بیشتر به صحنه نبرد با کرونا رفته و آمار شهادت 
مدافعان سالمت تاکنون 1۶۴ نفر بوده و بیش از ۶ هزار نفر از 

آنان نیز به کووید 19 مبتال شده اند.«
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: »پس از اعالمیه این 
سازمان سه هزار داوطلب برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی 

ثبت نام کردند.«
وی ادامه داد: »حتی دستیاران سال آخر که باید مشغول آماده سازی 
خود برای شرکت در امتحان بورد باشند؛ بسیار فداکاری کرده 
ایثار  ایستادگی؛ فداکاری و  این  و در صحنه حضور دارند و 
ابتال و مرگ و میر را در کادر درمان  در صحنه رفتن، میزان 

افزایش داده است.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که مسافرت های 
غیرضروری و تجمعات و بطور کلی جدی نگرفتن این بیماری 
میزان ابتال و مرگ و میر را در کشور افزایش داده است؛ گفت: 
تا دو سال دیگر  »بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
همچنان درگیر ویروس کرونا هستیم بنابراین باید پروتکل ها 
و نکات بهداشتی را تا دستیابی به واکسن و داروی موثر در 
برابر کووید 19، بطور جدی رعایت کنیم و نمی توان با سالمت 
واجبات  اوجب  از  جانشان  که حفظ  پزشکی  جامعه  و  مردم 

است، تعارف کرد.«
عدم  بدلیل  محرم  ماه  عزاداری  ایام  در  »اگر  کرد:  اضافه  وی 
رعایت پروتکل ها شاهد خیز دوباره بیماری باشیم کادر درمانی 
و  ملی  عزم  با  باید  بنابراین  ندارد؛  رسانی  توان خدمت  دیگر 

و  پروتکل ها  رعایت  به  نسبت  نهادها  و  مردم  همه  همکاری 
دستورالعمل ها کوشا باشیم.«

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران اظهار داشت: 
سازمان جهانی  کل  دبیر  ادهانوم  تدروس  با  که  مکاتباتی  »در 
بهداشت داشتیم به تحریم های غیر منصفانه آمریکا اشاره کردیم 
که حتی در زمان جنگ هم مسائل پزشکی جزو استثنائات هستند 
بحرانی  این شرایط  در  تجهیزات  و  دارو  زمینه  در  آمریکا  اما 

تبادالت ارزی را با ایران متوقف کرده است.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان این که ایران توان این را 
دارد که دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را به طرق مختلف 
یا  واکسن  »چنان چه  کرد:  کند؛ خاطرنشان  تامین  مردم  برای 
دارویی برای کووید 19 تهیه شود؛ دولتمردان آن را برای مردم 
مهیا خواهند کرد و تاکنون کشورهای انگلیس، آمریکا، روسیه، 
هند و چین بر روی واکسن کووید 19 کار کرده اند و  کشور 

ما هم در حال انجام مطالعات در این زمینه است و کشورهایی 
که مدعی ساخت واکسن شده اند کمی بر روی جنبه تبلیغاتی 

آن کار می کنند.«
اثر واکسن است و  داد: »مهم کیفیت و طول زمان  ادامه  وی 
که  است  ماه  از سه  کمتر  ماندگاری اش  نیز  آکسفورد  واکسن 
ارزش آنچنانی برای حفاظت طوالنی ندارد اما همچنان اغلب 
کشورها از جمله ایران در حال مطالعه و تحقیق برای ساخت 

واکسن کووید 19 هستند.«
ظفرقندی در پایان ضمن تاکید مجدد بر حمایت مردم از کادر 
و  تجمعات  از  اجتناب  و  پروتکل ها  رعایت  بر  مبنی  درمانی 
تمامی  »یاد و خاطره  اظهار داشت:  مسافرت های غیرضروری 
شهدای مدافع سالمت را گرامی می داریم و از خداوند متعال 
برای خانواده آنان اجر و صبر و برای آن عزیزان همنشینی با 

شهدای کربال را مسئلت داریم.«فارس

خبـر

 ادامه از صفحه 2 
وی یادآور شد: »من مجدداً دو چیز را اینجا تاکید می کنم، یکی 
دولت الکترونیک و دیگری سالمت الکترونیک. این دو امر 
بسیار برای ما مهم است. در دولت الکترونیک مردم از خانه 
خارج نمی شوند، به بانک، اداره ثبت و دیگر ادارات نمی روند 

و از خانه مشکل خود را حل می کنند.«
رییس جمهور تاکید کرد: »من باز هم می گویم، اگر اداره ای 
کاری را بشود از فضای سایبری انجام دهد اما به طرف بگوید 
که باید حضوری بیایی، این باید حتمًا تنبیه شود. از آن تنبیه هایی 

که انفصال سه ماهه و شش ماهه بود.«
را  اگر کسی مردم  »آن دفعه هم گفتم  یادآور شد:  روحانی 
وادار می کند که بیایید. مردم را به جامعه می کشاند، وقت شان 
را صرف می کند و می گوید توی صف این اداره بایستید، با 
او برخورد شود.« وی افزود: »در بخش سالمت هم همینطور 
است. پرونده سالمت الکترونیک هم به خوبی پیش رفته است. 

از آقای نمکی و آقای جهرمی تشکر می کنم و می خواهم ما 
هرچه سریع تر مسیر سالمت الکترونیک را به پایان برسانیم. 
نسخه ها الکترونیکی داده شود و مردم جز در موارد ضروری 

نیازی نداشته باشند که در مراکز درمانی حاضر شوند.«
رییس جمهور تصریح کرد: »من می دانم این کار سخت است. 
می دانم برخی  بخش ها زیربار نمی روند. می دانم بخشی از ادارات 
ما نیاز به حضور دارند. نعوذ باهلل برای برخی از امور خالف 
قانون! می دانم برخی از شهرداری ها نیاز به حضور دارند، اما 

ما باید برخورد کنیم.«
روحانی گفت: »اگر می خواهیم با فساد برخورد کنیم، جا و 
زمانش همینجاست. موقعیتش همین االن است. بیاییم همه را 
تا جایی که امکان دارد محدود کنیم مگر مواردی که حضور 

ضرورت دارد و آن بحث دیگری است.«
وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم سوگواری 
محرم اظهار کرد: »برای ما مهم است که محرم پرشوری را 

بگذرانیم اما بعد از عاشورا و یکی دو هفته که گذشت شاهد 
و  نباشیم  نقطه ای  هیچ  در  ابتال  نمودارهای  و  آمار  باالرفتن 
پیک جدیدی شروع نشود. آنجا نقطه افتخار برای ما است.«

رییس جمهور گفت: »من برای ماه محرم به وزیر ارتباطات 
تأکید می کنم که روی افزایش پهنای باند و دسترسی به اینترنت 
در تمام کشور کار کند. االن همه تکایا و حسینیه ها آدرسی 
می دهند تا در فالن شبکه سایبری مداحی و سخنرانی ما را 
تماشا کنید. پس باید پهنای باند ما ظرفیت الزم را داشته باشد.«
روحانی در پایان گفت: »من از وزیر ارتباطات می خواهم که 
در این مدت به هیچ مسئولی در این زمینه مرخصی داده نشود 
باید در تاسوعا و عاشورا سر کار باشند و مراقبت کنند چون 
این کار دادن مرخصی می تواند برنامه ریزی های عزاداری را 
مختل کند چرا که همه بر شبکه های مجازی و پخش از طریق 
آن حساب کرده اند و البته صداوسیما هم در این زمینه کار 

خودش را انجام می دهد.«
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رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز پزشک: 

دربرابرفداکاریتمامارکان»نظامسربلندسالمتایران«سرفرودمیآورم

رئیس جمهور در پیامی با تبریک روز پزشک 
) زادروز حکیم ابوعلی سینا( به همه پزشکان 
کشور، گفت: »روز پزشک امسال، فرصتی برای 
تکریم از قهرمانانی است که جانانه از حریم 
پاسداری  سرزمین،  این  عزیز  مردم  سالمت 
کردند؛ آنان که برای »نجات« هم نوعان از »جان« 

گذشتند و شجاعانه میانه میدان ایستادند.«

به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
پیام حسن روحانی به  رییس جمهوری، متن 

این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بی گمان روز پزشک امسال، برای جامعه ایرانی 
متفاوت از سال های پیشین است و آیین ارج 
رنگی  امسال  نیز  پزشکان  خدمات  به  نهادن 

دیگر دارد و بهانه هایی افزون تر. در این بحران 
عالم گیر، ایران و فراتر، تمام جهان به پاس ایثار 
است.  ایستاده  تمام قد  پزشکان،  جانفشانی  و 
اینک بیش از هر زمان دیگری به یاد می آوریم 
که برخی مشاغل فراتر از انتخاب یک حرفه، 
پذیرش  و  است  مسؤولیت  پذیرش  دشوارِی 
و  دیگرخواهی  از  مسؤولیت، تصویر روشنی 

سبکی از شجاعانه زیستن است. 
از  تکریم  برای  فرصتی  امسال،  پزشک  روز 
سالمت  حریم  از  جانانه  که  است  قهرمانانی 
کردند؛  پاسداری  سرزمین،  این  عزیز  مردم 
»جان«  از  هم نوعان  »نجات«  برای  آنان که 
ایستادند.  میدان  میانه  شجاعانه  و  گذشتند 
به عنوان رئیس جمهور و به نمایندگی از ملتی 
قدرشناس، در برابر مسؤولیت پذیری، فداکاری 
و دالوری پزشکان و تمام ارکان »نظام سربلند 
سالمت ایران«، سر فرود می آورم و ایمان دارم 
که حافظه  تاریخی ملت، این فداکاری ها را در 
تراز جانبازی های رزمندگان وطن قرار خواهد 
داد. اگر در روزگار دفاع مقدس، پزشکان شانه 
بار  این  بودند  مقدم«  مجاهدان »خط  شانه  به 
خود حماسه سازان »صف اول« شدند. ایران تا 
همیشه به فرزندانی این چنین خواهد بالید که 

تاریخ ساز بوده اید و گره گشا. 
به خانواده های پزشکان و کادر درمان که روزها 
را بدون عزیزانشان، با نگرانی و دلهره تحمل 
کردند ادای احترام می کنم و صمیمانه امیدوارم 
که در روزهای سالمت ایران، در روزهای آرامش 
و آن زمان که دوباره زندگی به تمامی جریان 
ایثار  یابد، دوری ها جبران شود که ما وامدار 

آنان نیز هستیم. 
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران

خبـر

مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
جامعه  به  را  پزشک  روز  اسالمی  شورای 

پزشکان کشور تبریک گفت. 
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت؛ متن پیام 

حسینعلی شهریاری به شرح زیر است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مرهم بودن در دنیایی که بسیاری تالش دارند 
درد باشند مشکل، اما یک فرصت بزرگ برای 
تبلور انسانیت و ادای مسئولیت در قبال نوع 
بشر است و این جمله تعریفی ساده از پزشک 

بودن در عصر حاضر است. 
هر سختی که بر مردم ایران وارد و هر بحرانی 
که در کشور بروز می کند، دو برابر آن سختی 
بر قامت پزشکان ایرانی می نشیند؛ حال چه این 
سختی بیماری های واگیردار باشد، چه جنگ 
تحمیلی که در طول چند دقیقه صدها مجروح 
زخمی و شیمیایی در خط مقدم و پشت جبهه 
باقی می گذاشت، چه تحریم های ظالمانه باشد 
که زخم آن برپیکر درمان ایران می نشیند، چه 
فاجعه منا باشد و چه سیل و زلزله و... همیشه 
این پزشکان هستند که داغ ها و دردها را عمیق و 
از نزدیک می بینند و تالش می کنند مرهم باشند. 
پزشکان ایران همیشه در کنار مردم بوده نفس 

به نفس آنها زیسته اند، چه در حوزه درمان، 
چه در حوزه قانون گذاری و چه در حوزه 
سیاست. اما در این برهه سخت تاریخی مردم 
ایران این همراهی را بیش از گذشته حس و 
این رخ دادی  و  این تالش ها هستند  قدردان 

بسیار ارزشمند است. 
و اینک در حالی هفت ماه طاقت فرسا را در 
کنار هم گذرانده ایم که همه از خسته شدن 
مردم و کادر درمان سخن می گویند، اما حقیقت 
پزشکان ایران سخت کوشی و خستگی ناپذیری 
است و این را هشت سال دفاع مقدس به خوبی 

اثبات کرده است. 
واقعیت این است که حتی اگر همه مردم از 
شرایط موجود خسته شوند، اگر ماسک زدن، 
از خانه خارج نشدن، مسافرت نرفتن، جشن 
نگرفتن و... را رها کنند باز هم ما پزشکان به 
تاریخ  دوره های سخت  ایثارگران  از  تبعیت 
این مرز و بوم از کارکردن، از خواهش کردن 
برای زدن ماسک، از تقال کردن برای زنده نگه 
داشتن یک انسان، از ساعت ها سرپا ایستادن، 
ندیدن خانواده و حتی از بیمار شدن و جان 
دادن خسته نمی شویم چرا که اگر ما خسته 
خسته  ما  خواهدشد.  متوقف  زندگی   شویم 

نمی شویم بلکه درد را خسته خواهیم کرد. 
امسال در حالی روز پزشک را گرامی می داریم 
که پزشکان این سرزمین با شهادت خود به 
اثبات رساندند که َدرِ باغ شهادت باز است. روز 
پزشک قدر مسلم برای خانواده های این عزیزان 
روز سختی خواهد بود؛ ما جامعه پزشکی ایران 
برای همیشه در کنار خانواده شهدای سالمت، 
انسان هایی که با عمل به سوگند مقدس شان و 
فراتر از مسئولیت حرفه ای خود ایثارگرانه به 
مردم عزیز ایران خدمت کردند، خواهیم بود و 
قدر مسلم این تالش ها در تاریخ ثبت خواهدماند. 

و سخن آخر اینکه خداست که شفا در دست 
اوست و ما پزشکان وسیله ایم و بابت وسیله 
به خود می بالیم.  بودن،  الهی  دریافت شفای 
امروز مصادف با روز تولید بزرگ طبیب ایران 
ابوعلی سینا و روز بزرگداشت مقام پزشک است. 
این روز یعنی روز انسان هایی که نباید خسته 
شوند، باید بایستند تا بشریت قد خمیده زیر 
بار کرونا قامت راست کند را از سوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به 
تمام جامعه پزشکی ایران و خانواده شهدای 

سالمت تبریک می گوییم.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پیامی به مناسبت روز پزشک: 

به پای سوگندتان ایستاده اید تا جهان خمیده، دوباره قامت راست کند
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وزیر بهداشت مطرح کرد

پزشکان؛ پیش قراوالن خدمت در روزهای سخت  مردم
وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز پزشک گفت: »تاریخ 
این مملکت گواه خواهد بود که پزشکان کشور پیش قراوالن 

خدمت در روزهای سخت مردم هستند.« 
به گزارش سپید، سعید نمکی در پیامی به مناسبت روز پزشک، 
ضمن تبریک این روز، گفت: »به روح بلند همه شهدای پزشک 
درود می فرستم؛ چه شهدای دفاع مقدس و چه عزیزانی که در 
این ایام به عنوان مدافعین سالمت در عرصه مدیریت کرونا شهید 

راه خدمت به مردم بودند.«
وی ضمن تسلیت به خانواده های جامعه پزشکی و کادر بهداشت 
و درمان که در این ایام به شهادت رسیدند، افزود: »به خانواده های 
ارجمند این عزیزان که در جامعه پزشکی از دست دادیم، اعم از 
پزشک، پرستار، ماما، بهورز، کادر آزمایشگاه، اورژانس کشور 

و... تسلیت عرض می کنم.« 
عنوان  به   پزشکان  که  مقدس  دفاع  از  »پس  داد:  ادامه  نمکی 

پیش قراوالن مدیریت سخت ایام دفاع مقدس در جبهه پزشکی 
کشور بودند، قدر و منزلتی که ایام مدیریت کرونا در ذهن مردم 
این سرزمین از پزشکان این کشور احیا کرد را تجربه کردیم. 
عزیزانی که در سخت ترین روزگاری که همه از کنار بیمار دور 
می شدند و فرار می کردند، تن بر آتش زدند و این بار سنگین 

را به دوش کشیدند.«
وزیر بهداشت گفت: »من به عنوان یک برادر کوچک و خدمت گذار 
این عزیزان دست یکایک جامعه پزشکی کشور را برادرانه می بوسم 
و امیدوارم که با همت بزرگ این عزیزان بتوانیم در آینده نزدیک 
ندارم که  تردید  باشیم.  بیماری  این  مهار هر چه زودتر  شاهد 
این ایام به عنوان سند افتخاری برای جامعه عالی قدر پزشکی 
کشور ثبت خواهد شد و تاریخ این مملکت گواه این خواهد 
بود که پزشکان کشور پیش قراوالن خدمت در روزهای سخت 

مردم هستند. امیدوارم همواره تندرست و کامیاب باشید.«ایسنا

خبـر

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»سفیدپوشان پرافتخار کشور، در بحران کرونا همانند جنگ 
تحمیلی با شجاعتی ستودنی تن بر آتش زدند و به صیانت از 

جان بیماران پرداختند.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در وبیناری که یکم شهریورماه و 
همزمان با روز پزشک برگزار شد، روز پزشک را به جامعه سپیدپوشان 
عرصه سالمت کشور تبریک گفت و با بیان اینکه جامعه خدوم 
پزشکی و مدافعان سالمت در بحران کرونا سلحشورانه برگ زرین 
دیگری را به کارنامه سترگ سالمت کشور افزودند، اظهار کرد: 
»فرزندان برومند این مرز و بوم با انجام پژوهش های میدانی موثر 
عالوه بر ارائه خدمات در حوزه درمان، جایگاه رفیعی در مجامع 
علمی جهانی بدست آورند که این مهم مایه مباهات و افتخار کشور 
است.« وی با بیان این که پزشکان ایران زمین منفعت جمعی را بر 
منافع فردی ترجیح دادند گفت: »پزشکان و کادر درمان فارغ از 
هرگونه جایگاه اجتماعی و رتبه بندی سنی از اولین روزهایی که 
ویروس شوم کرونا در کشور سایه افکند، داوطلبانه نقش آفرینی 
کردند و جمع کثیری از نخبگان و پزشکان در این مسیر به مقام 
رفیع شهادت نائل آمدند.« به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، روزها و ماه های آتی با کرونا همراه خواهد بود و 

در این میان بن مایه برون رفت از این بحران عالم گیر بشری 
تالش پزشکان و سفیدپوشان عرصه سالمت کشور خواهد بود.«
زالی با اشاره به  این که تنها در استان تهران ۵00 تحقیق بالینی با 
موضوع کرونا در حال انجام است، از اصالت این تحقیقات علمی 

در باالترین سطح استانداردهای جهانی خبر داد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این که سالروز 
میالد نابغه درخشان ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا به عنوان روز 
پزشک نامگذاری شده، خاطرنشان کرد: »ابن سینا به عنوان ستاره 
درخشان آسمان علمی کشور قلمداد می شود و تعیین زادروز این 
دانشمند برجسته ایرانی به عنوان روز پزشک مایه افتخار است.«

وی توضیح داد: »مهمترین نکته ای که بوعلی سینا را به ستاره فروزان 
و پرفروغ جامعه پزشکی مبدل کرده، افکار بلند، احاطه و وقوف 
بی نظیر وی به تمامی علوم زمان است که این طراوت و تشنگی 
برای آموختن یکی از ویژگی های ستودنی ایشان تلقی می شود.«
زالی با اشاره به پیشگامی شیخ الرئیس ابوعلی سینا در مباحث 
فلسفی تاکید کرد: »او در فلسفه تنها یک یادگیر و شاگرد نبود 
بلکه در گسترش این علوم سهیم بود و به معنای واقعی به 

سیاق علمی عمل می کرد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: »فلسفه اسالمی 

وامدار دانشمندانی چون فارابی و بوعلی سیناست با این تفاوت که 
شیخ الرئیس به تالیف، ترویج و نشر مطالب علمی می پرداخت، 

روشی که امروزه مورد اقبال محققان عرصه جهانی است.«
به گزارش ایسنا، زالی حفظ کرامت بیمار، توجه به جامع بودن 
درمان ها، احترام به پیشکسوتان، توجه به اخالق علمی حرفه ی 
پزشکی، پرهیز از سرقت علمی و ادبی سایر دانشمندان و احترام 
به مرجع های علمی را گزیده ای از ویژگی های برجسته اخالقی 
بوعلی سینا ذکر کرد و توجه به این صفات بارز اخالقی و علمی 

را از سوی جامعه پزشکی ضروری دانست.

باختگان و آسیب  سخنگوی دولت گفت: »بی تردید جان 
دیدگان جامعه درمانی از  کرونا و نیز پیشینیان آنها در دوران 
دفاع مقدس، هویت ساز حرفه انسانی در پزشکی هستند.«
خود  کاربری  حساب  در  ربیعی  علی  سپید،  گزارش  به 

نوشت:  توییتر  در 
»روز پزشک، پاس می داریم پزشکانی را  که امر پزشکی 
انسانی پاس می دارند. بی تردید جان  مثابه حرفه ای  به  را 
نیز  و  از  کرونا  درمانی  جامعه  دیدگان  آسیب  و  باختگان 

حرفه  هویت ساز  مقدس،  دفاع  دوران  در  آنها  پیشینیان 
هستند.  پزشکی  در  انسانی 

در  روز پزشک یادی می کنم از برخی از نمادهای جامعه 
پزشکی چند دهه اخیر: زنده یادان دکتر محمدرضا حکیم زاده 
دکتر  ایران(؛  سالمندان  و  معلوالن  آسایشگاه های  )پدر 
ایران(  در  پزشکی کودکان  نوین  دانش  )بنیان گذار  قریب 
راه خدمت  در  که  خیری  )پزشک  نوربخش  تقی  دکتر  و 

باخت(.« کارگری جان  به جامعه 

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرد 

تالش سفیدپوشان عرصه سالمت، بن مایه برون رفت از بحران کرونا

سخنگوی دولت: 

جانباختگان پزشکی در کرونا هویت ساز انسانی این حرفه اند



کرونا و چالش بازگشایی مدارس در آمریکا
آغاز سال تحصیلی جدید در آمریکا با توجه به 
افزایش موارد جدید ابتال به کووید-۱۹ در سراسر 
این کشور، چالش های تازه ای را در رابطه با کنترل 

شیوع کروناویروس ایجاد کرده  است. 
به گزارش سپید، چگونگی بازگشایی مدارس در 
پاییز سال جاری در ایاالت متحده در هفته های 
اخیر به موضوعی شدیدا مورد بحث و بررسی 
تبدیل شده است. در حالی که برخی سیاستمداران 
سعی در بازگشایی مدارس در اسرع وقت داشتند، 
بسیاری از خانواده ها به دلیل نگرانی های ایمنی 
از بازگشت فرزندان خود به مدارس جلوگیری 

می کنند. 
چندین دانشگاه قباًل موارد جدید ابتال به کرونا 
را کشف کرده اند. در اوایل هفته جاری دانشگاه 
کارولینای شمالی در چاپل هیل، یکی از بزرگترین 
دانشگاه های آمریکا که دانشجویان را به دانشگاه 
بازگردانده و تدریس حضوری را آغاز کرده بود، 
اعالم کرد که آموزش به صورت حضوری را 
برای دانشجویان کارشناسی تنها یک هفته پس از 
بازگشایی به حالت تعلیق در خواهد آورد. دانشگاه 
نوتردام نیز پس از گزارش افزایش موارد جدید 
ابتال به کالس های آنالین رو آورده است. رئیس 
دانشگاه جان هاپکینز اعالم کرد است: »تجزیه 
و تحلیل ردیابی تماس آن ها نشان می دهد که 
بیشتر عفونت ها از تجمع های خارج از محوطه 
دانشگاه منتقل می شوند. دانشجویان آلوده در این 
تجمعات، عفونت را به دیگران منتقل می کنند.«

همچنین لس آنجلس یونیفاید، دومین سیستم 
بزرگ مدارس عمومی در ایاالت متحده نیز قصد 
دارد به طور دوره ای صدها هزار دانش آموز و ۷۵ 
هزار کارمند را از نظر کروناویروس آزمایش کند. 
عمومی  مدارس  بزرگ  سیستم  این  سرپرست 
گفته است شرایط فوق العاده خواستار اقدامات 
خارق العاده ای است و اگرچه این آزمایش و تالش 
برای ردیابی تماس مبتالیان بی سابقه است اما الزم 

و مناسب محسوب می شود. از آنجا که موارد جدید 
ابتال به کووید-۱۹ در مراکز آموزشی که مجدد 
بازگشایی شده اند، گزارش شده است، بسیاری 
دیگر با تصمیم دشوار در مورد بازگشت یا عدم 
بازگشت به کالس های حضوری روبرو هستند.
کارشناسان پزشکی هشدار می دهند که ممکن 
است سال ها طول بکشد تا دانش آموزان و معلمان 
بتوانند با خیال راحت به آموزش حضوری و بدون 
ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و سایر اقدامات 
در نظر گرفته شده برای جلوگیری از گسترش 

کرونا بازگردند. 
آخرین گزارشی که توسط آکادمی اطفال و انجمن 
بیمارستان کودکان ایاالت متحده منتشر شده است 
نشان می دهد ۷۵ هزار و ۷۵۵ مورد ابتالی جدید به 

کرونا در کودکان از ۳۰ ژوئیه تا ۱۳ اوت گزارش 
شده است که افزایش ۲۴ درصدی در موارد ابتالی 

کودکان طی دو هفته را نشان می دهد. 
در حالی که کودکان تنها ۹.۱ درصد از کل موارد 
ابتال به کووید-۱۹ را در ایاالت متحده تشکیل 
داده اند، از آغاز همه گیری کرونا تاکنون تست 
کرونای بیش از ۴۰۶ هزار کودک مثبت شده است. 
ژانگ زوفنگ، استاد اپیدمیولوژی و معاون دانشیار 
برای تحقیقات با دانشکده بهداشت عمومی در 
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس می گوید: »ممکن 
است افزایش عفونت در بین کودکان با عواملی 
مانند تجمع بیشتر افراد جوان تر و بازگشت به 
مدارس و دانشگاه ها در طول همه گیری کرونا 
مربوط باشد.« این در حالیست که مرکز کنترل و 

پیشگیری از بیماری های آمریکا )CDC( با تأکید 
بر اهمیت بازگشت به مدارس اعالم کرده است 
بهترین شواهد موجود نشان می دهد که بیماری  
کووید-۱۹ خطرات نسبتاً کمی برای کودکان در 
سن مدرسه دارد. میزان مرگ و میر در بین کودکان 
مدرسه ای بسیار کمتر از بزرگساالن است. هرچند 
نگرانی درباره احتمال انتقال ویروس از کودکان 

به بزرگترها وجود دارد. 
به گزارش شینهوا، طبق اعالم این مراکز، در عین 
حال مضرات منسوب به تعطیلی مدارس در مورد 
سالمت اجتماعی، عاطفی و رفتاری، بهزیستی 
اقتصادی و پیشرفت تحصیلی فرزندان چه در 
کوتاه مدت و چه در دراز مدت مشهود و قابل 

توجه است.ایسنا

خبـر

سوالی که این روزها در ذهن همه است این 
با  دیگر  مدت  چه  کرونا  ویروس  که  است 
نوع بشر است و روزی که این ویروس از 
به  آرام  آرام  بر می بندد و  اجتماعات رخت 
می رسد؟   فرا  کی  می شود  سپرده  فراموشی 
دبیرکل  آدهانوم،  تدروس  سپید،  به گزارش 
سازمان جهانی بهداشت روز جمعه در آخرین 
اظهارنظرهای خود درباره همه گیری کووید 
۱۹ گفت: »ویروس کرونا همچنان با ما هست 
و در کمتر از دو سال دیگر از جوامع رخت 

بر خواهد بست.«
آدهانوم با یادآوری شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی، 
بیماری همه گیری که در سال ۱۹۱۸ میالدی 
اروپا و آمریکا را در بر گرفت و جان بیش 
از ۵۰ میلیون نفر را ستاند، گفت که مهار این 

بیماری دو سال طول کشید. دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشت بهم پیوستگی جوامع در عصر 
کنونی را یکی از دالیل عمده شیوع ویروس 

کرونا خواند و همزمان امیدوارانه گفت: »در 
این  تکنولوژی  دانش و  امروز  ما  عین حال 
را داریم تا ویروس کرونا را متوقف کنیم.« 

ویروس مرگبار کرونا که شیوع آن برای نخستین 
بار در شهر »ووهان« چین گزارش شد و به 
تدریج به دیگر کشورها سرایت کرد تا پایان 
روز جمعه طبق آمارهای رسمی بیش از ۲۳ 
میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال کرده و 

جان بیش از ۸۰۰ هزار نفر را گرفته است. 
به گزارش یورونیوز، در حال حاضر برخی 
کشورها و نیز نهادهای تحقیقاتی می گویند 
به ساخت واکسن ویروس کرونا  که موفق 
در  یا  آن  انبوه  تولید  شرف  در  و  شده اند 
به  تا  اما  هستند.  آن  ساخت  پایانی  مراحل 
امروز واکسنی که به بازار دارو عرضه شده و 
تایید نهادهای تصمیم گیر پزشکی و بهداشتی 
گرفته  را  بهداشت  جهانی  سازمان  همچون 

باشد، وجود ندارد.ایسنا

تخمین سازمان جهانی بهداشت از مهار کرونا در کمتر از ۲ سال آینده

9 شماره ۱۷۳۰ ۲ شهریور ۱۳۹۹
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آمار جهانی همه گیری کووید 1۹

بیش از ۸۰۳ هزار قربانی کرونا
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 23 
میلیون و 120 هزار و 21۶ نفر رسیده و مرگ ۸03 هزار و 201 

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 
بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. همچنین  این  دارد و 
از  نفر  میلیون و 713 هزار و 2۵۴  آمارها 1۵  تازه ترین  بر  بنا 

مبتالیان به کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند. 
فعال  ابتالی  مورد   7۶1 و  هزار   ۶03 و  میلیون  میان شش  در 
در سراسر جهان، 99 درصد موارد یعنی شش میلیون و ۵۴1 
تنها ۶1 هزار و  نفر وضعیت خفیف داشته اند و  هزار و 921 
۸۴0 مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت وخیم 
قرار دارند. همچنین از 1۶ میلیون و ۵1۶ هزار و ۴۵۵ پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، 1۵ میلیون و 713 هزار و 2۵۴ 
نفر معادل 9۵ درصد از موارد بهبود یافته و ۸03 هزار و 201 
نفر معادل پنج درصد از موارد جان خود را از دست داده اند. 

فهرست  درصدر  همچنان  مبتال  میلیون  از۵.7  بیش  با  آمریکا 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار داشته و بیشترین آمار 
قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
در حال حاضر سه کشور آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در 
رتبه های اول تا سوم، 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. 
مبتالیان و  تعداد  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  بر گزارش  بنا 
قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا بر گزارش های رسمی 
باالترین آمارها را داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح 

زیر است: 
1. آمریکا پنج میلیون و 79۶ هزار و 727 مبتال، 179 هزار و 

200 قربانی

میلیون و ۵3۶ هزار و ۴۸۸ مبتال، 113 هزار و  برزیل سه   .2
۴۵۴ قربانی

3. هند دو میلیون و 97۵ هزار و 701 مبتال، ۵۵ هزار و 92۸ قربانی
۴. روسیه 9۴۶ هزار و 97۶ مبتال، 1۶ هزار و 1۸9 قربانی

۵. آفریقای جنوبی ۶03 هزار و 33۸ مبتال، 12 هزار و ۸۴3 قربانی
۶. پرو ۵7۶ هزار و ۶7 مبتال، 27 هزار و 2۴۵ قربانی

7. مکزیک ۵۴9 هزار و 73۴ مبتال، ۵9 هزار و ۶10 قربانی
۸. کلمبیا ۵22 هزار و 13۸ مبتال، 1۶ هزار و ۵۶۸ قربانی
9. اسپانیا ۴07 هزار و ۸79 مبتال، 2۸ هزار و ۸3۸ قربانی
10. شیلی 393 هزار و 7۶9 مبتال، 10 هزار و 723 قربانی

پس از آن ایران با 3۵۴ هزار و 7۶۴ مبتال و 20 هزار و 37۶ قربانی 
کرونا در رتبه یازدهم کشورهای درگیِر این بیماری قرار گرفته است. 

سپس کشورهای آرژانتین با 329 هزار و ۴3 مبتال، انگلیس با 
323 هزار و 313 مبتال، عربستان سعودی با 30۵ هزار و 1۸۶ 
مبتال، پاکستان با 291 هزار و ۵۸۸ مبتال، بنگالدش با 290 هزار 
و 3۶0 مبتال، ایتالیا با 2۵7 هزار و ۶۵ مبتال، ترکیه با 2۵۵ هزار 
و 723 مبتال، فرانسه با 23۴ هزار و ۴00 مبتال، آلمان با 233 
هزار و 21 مبتال، عراق با 197 هزار و ۸۵ مبتال، فیلیپین با 1۸2 
هزار و 3۶۵ مبتال، اندونزی با 1۴9 هزار و ۴0۸ مبتال، کانادا با 
12۴ هزار و 372 مبتال، قطر با 11۶ هزار و ۴۸1، بولیوی با 107 
هزار و ۴3۵ مبتال، اکوادور با 10۶ هزار و ۴۸1 مبتال، قزاقستان 
با 100 هزار  اشغالی  مبتال، سرزمین های  با 10۴ هزار و 313 
71۶ مبتال و اوکراین با 100 هزار و ۶۴3 مبتال تاکنون بیش از 

100 هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

به  مبتالیان  تعداد 
ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح شنبه )1 شهریور( 
از مرز 23 میلیون و 120 
هزار عبور کرده و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز 
از مرز ۸03 هزار نفر فراتر 

رفته است. 
در  سپید،  گزارش  به 
با  آمریکا  حال حاضر 
بیش از پنج میلیون و 
79۶ هزار مبتال، از نظر 
این  به  مبتالیان  تعداد 
ویروس در رده اول و 
کشورهای برزیل، هند 
رده های  در  روسیه  و 
دوم تا چهارم هستند. 

ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-19 هم اکنون در رده یازدهم قرار دارد. در این 
اینفوگرافیک، آمار 1۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان 

درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: 
»کودکان باالی 12 سال باید همچون 
بزرگساالن قوانین مربوط به استفاده 

از ماسک را رعایت کنند.«
جهانی  سازمان  سپید،  گزارش  به 
کرده  توصیه  جمعه  روز  بهداشت 
است که کودکان باالی 12 سال باید 
بیماری  همه گیری  مهار  منظور  به 
کووید-19 همچون بزرگساالن قوانین 
مربوط به استفاده از ماسک را رعایت 
کنند. سازمان جهانی بهداشت با همکاری صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( دستورالعمل 
جدیدی را در مورد زمان مناسب استفاده از ماسک در کودکان به منظور پیشگیری از شیوع هر چه 
بیشتر کروناویروس منتشر کردند. طبق گفته کارشناسان، دستورالعمل استفاده از ماسک در سنین 
مختلف، متفاوت است. بنابراین سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است که کودکان 12 ساله 
و باالتر باید همچون بزرگساالن قوانین مربوط به استفاده از ماسک را به ویژه درصورتیکه امکان 
فاصله گذاری فیزیکی وجود ندارد، رعایت کنند. به گفته کارشناسان در حال حاضر اطالعات 

ناشناخته بسیاری در مورد میزان تاثیر کودکان در گسترش کروناویروس جدید وجود دارد.
به گزارش مدیکال اکسپرس، سازمان جهانی بهداشت همچنین اعالم کرده است که کودکان 

زیر پنج سال نباید از ماسک استفاده کنند.ایسنا

آمار کرونا در جهان تا ۱ شهریور سازمان جهانی بهداشت:
کودکان باالی ۱۲ سال باید قوانین استفاده از ماسک را رعایت کنند

خبـر



معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزیر بهداشت خبر داد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت درباره یک میلیارد یورویی که قرار بود در 
اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: »حدود ۴ 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل یک میلیارد 
یورو دریافت کردیم. ۲۰۰ میلیون یورو دیگر نیز 
اجازه داده شده که ریال آن از طرف بانک مرکزی 

تامین شود.«
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد در نشست 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران ضمن تسلیت فرا 
رسیدن ایام ماه محرم و در عین حال تبریک روز 
پزشک و تشکر از زحمات مجاهدانه پزشکان، 
گفت: »با تالش هایی که همکاران حوزه سالمت 
برای ارتقاء نظام بهداشت و درمان در کشور انجام 
دادند، موفق شدیم در طول دولت های یازدهم و 
دوازدهم حدود ۳۶ هزار تخت را در قالب طرح 
احداث، تکمیل و توسعه تخت های بیمارستانی و 
طرح تحول سالمت به بهره برداری برسانیم که از 
این میزان هتلینگ حدود ۵۸۵ بیمارستان فعال، ارتقا 
یافته است که سه میلیون متر مربع را شامل می شود. 
همچنین بهره برداری از ۷۴۸۰ پروژه بهداشتی با 
زیربنای یک میلیون و ۱۷۰ هزار متر مربع و بازسازی 
حدود ۱۷ هزار واحد بهداشتی فرسوده را داشتیم.«
وی افزود: »خوشبختانه پویشی در دست انجام است 
که در قالب آن ۱۹۲۱ پروژه از آغاز هفته دولت تا 
پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید. در 
این پویش ابتدا در همین هفته ۱۶۴ پروژه بهداشتی 
و درمانی به نام ۱۶۴ شهید مدافع سالمت آغاز به 
کار خواهند کرد. بعد از هفته دولت تا ۱۲ فروردین 
۱۴۰۰، که به عنوان سالگرد تثبیت جمهوری اسالمی 
ایران است، ۱۴۰۰ پروژه در اقصی نقاط کشور به 
بهره برداری خواهد رسید. در عین حال بعد از 
۱۲ فروردین تا پایان دولت، ۳۵۷ پروژه دیگر به 
بهره برداری خواهد رسید. این پروژه ها اعتبار ۱۶ 
میلیارد تومان تاکنون هزینه شده، ۸ هزار میلیارد 
تومان برای تکمیل و تجهیز این پروژه ها در دستور 

کار است که بخش عمده آن تامین شده است.«

جذب ۱۰هزار نیروی تازه نفس تا پایان 
خرداد امسال

از کارهایی که  داد: »یکی دیگر  ادامه  تقوی نژاد 
سعی کردیم عالوه  بر اقدامات عمرانی و تقویت 
زیرساخت های حوزه سالمت، توجه به همکاران 
و پرسنل و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز 
درمانی کشور بود. بر این اساس نتیجه آزمونی که 
در آبان ماه سال گذشته برگزار شد، در اسفند اعالم 
شد و حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای تازه نفس در 
رشته های مختلف که ۴۵۰۰ نفر از آنها پرستار بودند، 
تا پایان خرداد در مراکز مختلف به کار گرفته شدند. 
عالوه بر این مجوز به کارگیری ۲۲۸۴ نفر را طی 
دو هفته گذشته به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
کردیم و داوطلبین ثبت نام خود را انجام دادند و 
در روزهای آتی در آزمونی که به طور مستقیم از 

طریق دانشگاها انجام می شود، شرکت می کنند.«

وی افزود: »در عین حال ۳ هزار نفر از باقی مانده 
افرادی که در آزمون آبان سال گذشته ثبت نام 
کردند و نمرات بعدی بعد از قبول شدگان را احراز 
کردند، با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
استخدامی هماهنگ کردیم و در آینده نزدیک در 

خدمت مردم خواهند بود.«

اخذ مجوز استخدام 7 هزار نیرو
تقوی نژاد با بیان اینکه مجوز به کارگیری و استخدام 
۷ هزار نفر نیرو را از سازمان برنامه و بودجه دریافت 
کردیم، گفت: »این افراد طی آزمونی که بعداً اعالم 
خواهد شد، در خدمت نظام سالمت خواهند بود. 
قولی را که وزیر بهداشت در دیدار با مقام معظم 
رهبری به پرستاران دادند، مبنی بر جداسازی کارانه 
از اضافه کار، محقق شد و از ۲۷.۵ درصد جزء  فنی 
بیمارستان ها، کارانه را از اضافه کار جدا کردیم و از 
اسفند ماه به دانشگاه ها ابالغ کردیم. همچنین برای 
ترمیم وضعیت معیشت و پرداختی به همکاران، 
۵۰ درصد به فوق العاده های فصل هشتم قانون نظام 
هماهنگی پرداخت اضافه شده است که در این زمینه 
دو اقدام انجام شد؛ اول بحث ارتقاء معیشت همکاران 
و حقوق آنها بوده است و دوم و اساسی این بود که 
نیروهایی که در بین  بخش های مختلف بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی فعالیت می کنند، نیروهای رسمی، 
پیمانی، طرحی و شرکتی در دریافت اختالف داشتند، 
اما دغدغه همکاران برطرف و حقوق این همکاران 

به هم نزدیک شد.«
تقوی نژاد افزود: »اقدام دیگری که طی روزهای اخیر 
انجام شد، این بود که با تصویب ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و شورای توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی، 
برای افرادی که طی ماه های گذشته در مواجهه مستقیم 
با کرونا بودند امتیازاتی قائل شدیم. به طوری که 
برای کسانی که در این عرصه فعالیت کردند، به ازای 

هر ماه فعالیت ۲ امتیاز برای استخدام های آتی انجام 
شده است. سقف این امتیازات ۲۰ امتیاز خواهد 
بود و تا ۱۰ ماه افرادی که فعالیت کردند، ۲۰ امتیاز 

را به خود اختصاص می دهند.«
وی ادامه داد: »بحث پرداخت کارانه پزشکان و 
پرستاران نیز انجام شد. اقدام مهم ما این بود که 
میزان مطالبات کارانه پرستاران و پزشکان را از 
۲۴ ماه به زیر ۱۰ماه کاهش دادیم که هم از نظر 
تامین اعتبار و هم از نظر هماهنگی با سازمان های 
بیمه گر و تقویت وضعیت درآمدی بیمارستان ها 

این اتفاقات افتاد.«
تقوی نژاد همچنین گفت: »خوشبختانه ۳۷۰ بخش 
ویژه ایجاد شده که به مردم نوید می دهیم که با 
این توسعه، تخت های ویژه در کشور دو برابر 
شود. اگر اتفاقات مهمی را در زمینه کنترل بیماری 
در بیمارستان ها شاهدیم، بخشی از آن ها به آماده 
بودن زیرساخت ها بازمی گردد. همچنین ۲۶۲ بلوک 
زایمانی ایجاد شده است. به نوعی باید گفت کمتر 
شهری در کشور وجود دارد که بلوک های زایمانی در 
آن ها بازسازی نشده باشد. همچنین ۱۸۳ کلینیک ویژه 
را در این مدت به بهره برداری رساندیم تا خدمات 
سرپایی توسعه یابد. حدود ۱۰۰ طرح اورژانس و 
۹۷ مرکز بیماری های خاص و سرطان در کشور 
راه اندازی شده است.« وی تاکید کرد: »باید توجه 
کرد که ۳۶ هزار تختی که توسعه دادیم، بازسازی 
کردیم و راه اندازی کردیم، یک سوم تخت های 
موجود در کشور هستند. نکته بسیار مهم این است 
که عالوه بر توسعه این تخت ها، نرخ فرسودگی را 

از ۵۷ درصد به ۴۳ درصد کاهش دادیم.«

بهره برداری از تخت های پویش راه سالمت
تقوی نژاد ادامه داد: »در پویش راه سالمت تاکنون 
۹۶ بیمارستان به بهره برداری می رسد که حدود 

۱۱ هزار ۳۵۵ تخت هستند که حدود یک میلیون 
و ۲۰۳ هزار مترمربع در قالب توسعه و احداث 
تخت های درمانی تا پایان سال جاری خواهد بود 
و بعد از آن هم ۲۳ پروژه با ظرفیت ۲۷۹۸ تخت و 
۳۰۰ هزار متر مربع داریم که در شش ماهه نخست 
سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهند رسید. از ابتدای 
سال ۱۳۹۴ با الگوی طراحی و رویکردهای معماری 
اسالمی توانستیم طرح احداث کلینیک های ویژه 
را در دستور کار قرار دهیم که حدود ۵۰ پروژه با 
۱۲۰ هزار مترمربع تا پایان سال جاری به بهره برداری 
می رسد و ۲۴ پروژه هم با زیربنای ۶۷۰۰ مترمربع 
در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ به بهره برداری 
می رسد. ۱۴۸ تخت نیز در حوزه بلوک های زایمانی 
تا پایان سال جاری اضافه می شود و ۹ پروژه دیگر 
در این حوزه که شامل ۷۰ تخت هستند، در شش 

ماه نخست سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.«
وی گفت: »در زمینه احداث مراکز خاص و سرطان 
در کشور ۲۰ پروژه در دستور کار هستند که شامل 
۳۶ تخت با زیربنای ۱۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع که 
تا پایان سال و شش پروژه دیگر با ۴۲ تخت و 
زیربنای ۴۶۰۰ مترمربع در این حوزه در شش ماه 
نخست سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. هدف 
هم این بوده که تشخیص اولیه، ارجاع بیمار به 
سطوح باالتر و... انجام شود. در حوزه طرح بهسازی 
و توسعه اورژانس های کشور نیز با هدف ارتقاء 
کیفیت، افزایش ظرفیت  بخش اورژانس و... انجام 
می شود، ۵۸ پروژه را داریم که با ظرفیت ۱۲۸۰ 
تخت در دستور کار است. تکمیل و بهره برداری ۳۱ 
پروژه از این پروژه ها در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.«

تقوی نژاد گفت: »خوشبختانه برای تکمیل و توسعه 
فضاهای بهداشتی و ارتقاء سرانه آن ها از ۴۴ متر به 
۷۵ متر در ۱۰۰۰ نفر جمعیت را برنامه ریزی کردیم. 
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 ادامه از صفحه 11 
حدود ۹۹۴پروژه با زیربنای ۳۷۴ هزار مترمربع تا 
پایان سال جاری و ۵۶۰ پروژه نیز با زیربنای ۳۰۵ 
هزار مترمربع در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ به 
بهره برداری خواهد رسید.« وی ادامه داد: »نکته دیگر 
بحث گسترش عدالت در تامین نیازهای بهداشتی 
و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور است. تعداد 
بیمارستان هایی که قبل از انقالب وجود داشته بسیار 
کم بوده است. ۹۶ هزار تخت را در سال ۱۳۹۲ 
داشتیم و ۱۲۶ هزار تخت را هم تا پایان مرداد ماه 
امسال خواهیم داشت. یکی از دالیل پراکندگی این 
تخت ها این است که دولت بیمارستان سازی را در 
نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار داده است.«
وی با بیان اینکه از همه کسانی که در حوزه سالمت 
فعالیت کردند، تشکر می کنم، گفت: »عالوه بر کسانی 
که به صورت مستقیم در این حوزه فعالیت می کنند، 
تالشگرانی هم در پشت صحنه در زمینه تدارکات، 
تامین دارو و تجهیزات و.... فعالیت می کنند.  بخش 
عمده شهدای سالمت هم در  بخش های اداری و ... 
فعالیت می کردند. در عین حال یکی از بحث های 
جدی این است که در مواجهه با کرونا با توجه 
به راهبردهای مختلفی که وجود داشت، ما رعایت 
فاصله گذاری و استفاده از ماسک و به کارگیری 
پروتکل های بهداشتی را در دستور کار داشتیم، اما 
باید بحث آماده سازی و تجهیز بیمارستان ها برای 
پذیرش بیماران کرونایی و تقویت زیرساخت ها را 

هم مورد نظر قرار دهیم.«
تقوی نژاد افزود: »در روزهایی که شاهد کرونا بودیم، 
۲۸ هزار تخت با کمک ارتش، سپاه، هالل احمر 
و... به عنوان تخت های نقاهتگاهی به ظرفیت های 
ما اضافه شده است. البته با رعایت و همراهی مردم 
و تالش شبانه روزی همکاران مان نیاز آنچنانی به 
استفاده از آن ها پیدا نکردیم. نکته اساسی این است 
که مسئوالن  بخش سالمت و ستاد کرونا در استان ها 
خیال شان راحت بود که ظرفیت وجود دارد. ما ۸۰ 
هزار مرکز را آماده داشتیم تا در صورت افزایش 

بیماران بتوانیم از آن ها استفاده کنیم.«
وی با بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان را برای تامین 
اکسیژن مورد نیاز بیمارستان ها برای ۲۸۴ مرکز درمانی 
با حدود ۷۵۰۰۰ تخت در اختیار دانشگاه ها قرار 
دادیم، گفت: »استفاده بسیار خوبی برای افزایش 
تخت های ویژه که حدود ۲۴۰۰ تخت است، در 
دستور کار قرار دادیم. مساله مهم دیگر تامین تجهیزات 
مراکز درمانی بود که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در 
این زمینه برای ۷۸ پروژه در اختیار قرار گرفت. 
همچنین حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین 
وسایل و تجهیزات حفاظت فردی در بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی اختصاص دهیم که بخشی برای 
دپو و بخشی هم در اختیار همکاران قرار گرفت.«
تقوی نژاد تاکید کرد: »از ابتدای شیوع کرونا موفق 
شدیم ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی را اضافه کنیم. از 
نیمه دوم سال گذشته تاکنون مجوز به کارگیری ۲۲ 
هزار و ۲۸۴ نیرو را به دانشگاه های علوم پزشکی 
اعالم کردیم. مجوز برای تمدید نیروهای طرحی هم 
به دانشگاه ها ابالغ شده است. انگیزه های مختلف از 
جمله پاداش هایی در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت. 
برآوردی دقیق از میزان نیروی انسانی مورد نیازمان 
را نیز به دستگاه های مربوطه اعالم کردیم. ما برای 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه  بخش های 
بهداشتی و درمانی به ۴۴ هزار نیروی انسانی جدید 
نیاز داریم که این موضوع در حال پیگیری است.«
وی همچنین گفت: »موفقیت جمهوری اسالمی در 

زمینه اخذ وام ۵۰ میلیون دالری از بانک جهانی نیز 
اقدام بسیار خوبی بود که از کسانی که در این زمینه 

کمک کردند، تشکر می کنم.«

کاهش 7۰ درصدی درآمد بیمارستان ها
تقوی نژاد با بیان اینکه بر اثر تعطیلی  بخش های 
معمولی در بیمارستان ها، درآمد اختصاصی آن ها 
تا ۷۰ درصد کاهش یافت، گفت: »اگر در دی ماه 
سال قبل ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد را در یک ماه 
داشتیم این میزان در اسفند به ۳۰۰ میلیارد تومان 
رسیده است. باید از عنایت ویژه مقام معظم رهبری 
تشکر کنیم که با پرداخت یک میلیارد یورو از محل 
صندوق توسعه ملی موافقت کردند که ۳۰ درصدش 
در اختیار ما قرار گرفته و انتظار داریم سازمان برنامه 
و بودجه و بانک مرکزی کمک کنند که مابقی اعتبار 
را دریافت کنیم. زیرا تجهیزات بیمارستان ها را از 

این محل باید تامین کنیم.«
وی ادامه داد: »حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات 
مورد نیاز طرح های بیمارستانی که باید تا پایان همین 
دولت به بهره برداری برسد، از محل همین اعتبارات 
در نظر گرفته شده است. همچنین برای تامین لوازم 
مورد نیاز حفاظت فردی، حل مسائل سرمایشی برخی 
بیمارستان ها در نقاط گرمسیری و... به این اعتبارات 
نیاز داریم. در عین حال با توجه به کاهش درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها، اعتبار بیمارستان ها صرف 
تقویت زیرساخت ها و حقوق پرسنل قراردادی و 
شرکتی می شود و وقتی درآمد کاهش می یابد، در 

این زمینه مشکالتی ایجاد می شود.«
تقوی نژاد گفت: »اعتبارات دیگری هم در قانون 
پیش بینی شده، از جمله هدفمندی یارانه ها و ارزش 
افزوده که در ارزش افزوده ۳۰ درصد از اعتباری 
که باید در چهار ماه در اختیارمان قرار می گرفت، 
ابالغ شده است، اما در هدفمندی هنوز اعتباری به 
وزارت بهداشت ابالغ نشده است که امیدوارم در 

ماه های آینده این اعتبار را دریافت کنیم.«

4۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبار یکی 
میلیارد یورویی

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره یک میلیارد 
یورویی که قرار بود در اختیار وزارت بهداشت قرار 
گیرد، گفت: »حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار از محل یک میلیارد یورو دریافت کردیم. 
۲۰۰ میلیون یورو دیگر نیز اجازه داده شده که 
ریال آن از طرف بانک مرکزی تامین شود. البته 
درخواست شده که بقیه اعتبار یک جا در اختیار 
قرار بگیرد که رییس جمهوری نیز دستور داده اند. 
انتظار داریم این موضوع محقق شود. در عین حال 
۱۱ برنامه اساسی با سازمان برنامه و بودجه تفاهم 
شد که در زمینه حفاظت فردی در بخش درمان، 
بهداشت، توسعه بیمارستان ها، تجهیزات مورد نیاز 

در بخش درمان و...  است.«
تقوی نژاد افزود: »در عین حال در سه مرحله اعتباراتی 
برای پرستاران دریافت شده است که این اعتبارات 
در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت. 
برخی گزارش های غیررسمی دریافت کردیم مبنی 
بر پرداخت ۳۸ هزار تومان برای کارانه پرستاران که 
اتفاق افتاده را تقبیح کردیم. این کم لطفی بود. پرستاری 
که جان خودش را به خطر انداخته نباید این میزان 
کارانه دریافت کند. در این زمینه بخشنامه ای ابالغ 
و  کارگروهی تشکیل شده تا کنترل شود و تبعیض 
و بی عدالتی اتفاق نیفتد. با این تبعیض و بی عدالتی 

مخالفیم و با آن برخورد خواهیم کرد. البته اضافه 
کار از کارانه جدا شده و وضعیت حقوق پرسنل 
۵۰ درصد ترمیم شده است. سال گذشته همین 
موقع به یکی از استان ها سفر کردم که گفتند ۲۴ 
ماه کارانه طلب دارند. این میزان در حال حاضر به 
طور متوسط به کمتر از ۱۰ ماه کاهش یافته است. 

البته باید به روز شود.«

وضعیت پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه
تقوی نژاد در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرستاران 
با قرارداد ۸۹ روزه، گفت: »این موضوع یک مجوز 
ویژه بود که در برخی دانشگاه های علوم پزشکی 
با توجه به تعداد بیماران و ازدحامی که ایجاد شد، 
انجام شد. این مجوز مقطعی بود و قرار بود افرادی 
که داوطلب هستند و حتی بازنشسته ها مراجعه کنند. 
منتها مشکلی که وجود داشت این بود که برخورد 
یکسان با این موضوع در دانشگاه ها انجام نشد. به 
عنوان مثال در دانشگاهی با این موضوع مواجه 
شدیم که تعداد این افراد که ۸۹ روزه به کارگیری 
شدند، حتی از تعداد بیماران کرونایی استان بیشتر 
شد. بنابراین این موضوع مدیریت نشد. با رایزنی های 
انجام شده، تعداد بسیار کمی از دانشگاه ها تا دو 
هفته قبل هم مشکل داشتند که یکی از این استان ها 
گیالن بود. تعداد زیادی از مردم گیالن به ویروس 
کرونا مبتال شده بودند. بر همین اساس مجبور شدند 
این نیروها را به کار بگیرند. از محل اعتبارات در 
اختیار برای بیماری کرونا، باالترین اعتبار به استان 
گیالن پرداخت شد. در شرایطی که ۱۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار به طور مستقیم از سوی سازمان برنامه 
و بودجه به دانشگاه ها داده شد که ۲۰۰ میلیارد تومان 
از این میزان به گیالن داده شد. عمده این موارد 
تعیین تکلیف شد و جلسه ای با مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن داشتیم و تصمیم هایی اتخاذ 
شد. تعداد اندکی از این پرستاران تعیین تکلیف 

نشده بودند که باز هم پیگیری می کنیم.«
تقوی نژاد ادامه داد: »درآمدهای بیمارستانی یا جزء فنی 
است و یا حرفه ای. جزء حرفه ای باید به پزشک و 
پرستار برسد. پزشک به عنوان نقطه اصلی ایجاد درآمد 
و پرستار به عنوان شخصی که بیشترین خدمات را 
ارائه می کند، دارای منافع مشترک هستند. هر میزان که 
به درآمد پرستار اضافه شود، باید از درآمد سایر بخش 
ها کم شود. عالقه ای نداریم که بین این دو قشر 
مشکلی پیش بیاید. باید توجه کرد که درخواست 

اصلی پرستاران، تغییر نظام پرداخت قاصدک بود 
که اصالح شده است که مهم ترین پیامد آن تفکیک 
اضافه کار از کارانه بود که انجام شد. بقیه بخش های 
نظام پرداخت پرستاران هم در حال اصالح است. 
طرحی را در این زمینه تهیه کردیم که در سه استان 
به صورت آزمایشی اجرایی می شود و حتی نظام نرم 
افزاری پرداخت هم تغییر خواهد کرد و نرم افزار 
دیگری جایگزین قاصدک می شود. امیدواریم با این 
تغییر بخش عمده ای از مطالبات پرستاران رفع شود.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »این طرح ها بار مالی 
خاص خودشان را دارند که در این زمینه با سازمان 
برنامه و بودجه هم صحبت شده است. امسال حدود 
۸۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی افزایش حقوق بوده 
است. با توجه به این که اعتبارات در سال گذشته 
تصویب شده و دولت نمی تواند بیش از ۱۱۰ درصد 
تخصیص به دستگاه ها دهد، باید پیشنهاداتی در این 

زمینه برای سال آینده تنظیم شود.«
تقوی نژاد در  بخش دیگری از صحبت هایش گفت: 
»در زمینه کرونا نمادی را با عنوان ابزارهای مالی 
جدید در کشور تعریف کردیم. در این زمینه دو 
نماد تعریف شد؛ اول اینکه افرادی که مایل بودند 
به طور مستقیم سهامی را خریداری کرده و در 
اختیار نظام سالمت قرار دهند و دوم کسانی که 
می توانستند سهام را برای خودشان خریداری کنند، 
اما بخشی یا همه عواید و سود ناشی از سهام را 
به نظام سالمت اهدا کنند. در بخش اول حدود ۲۸ 
هزار نفر رسیده بود که حدود ۶.۵ میلیارد تومان در 
اختیار وزارت بهداشت قرار گفت. در بخش دوم 
حدود ۱۳۰ نهاد حقوقی شرکت کردند که ماهانه 

در اختیار ما قرار می گیرد.«
وی درباره وضعیت مراکز درمانی حاشیه شهر 
تهران، گفت: »برخی فکر می کنند تهران از نظر 
خدمات درمانی برخوردارتر از نقاط دیگر کشور 
است. این تصور اولیه است و نیاز به تحقیق دارد. 
بر همین اساس تالش بر این است که پروژه های 
تهران در اولویت قرار گیرد. امیدواریم پروژه های 
تهران مثل مهدی کلینیک با ۱۰۰۰ تخت و پروژه 
بیمارستان شهدای تجریش و... به نتیجه برسد 
حاشیه  و  تهران  شهر  در  پروژه   ۲۷ حدود  و 
تهران داریم که امیدواریم امسال و سال آینده به 
بهره برداری برسد. وزیر بهداشت نیز دستور داد 
که به صورت هفتگی از این پروژه ها بازدید شود. 
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 ادامه از صفحه 12 
جمعیت ۶۰۰ هزار نفری شهر قدس را داریم که 
واقعا امکانات زیرساختی کمی دارد و بیمارستانش 
در اولویت است. فکر می کنم وضعیت بیمارستان های 
شهرهای اطراف تهران تا یک سال آینده وضعیت 

خوبی داشته باشند.«
تقوی نژاد تاکید کرد: »ما یک طرح سطح بندی خدمات 
بهداشتی و درمانی با سازمان برنامه و بودجه تعریف 
کرده ایم. عمده مراکز اصلی جمعیتی کشور در این 
سطح بندی مورد توجه قرار گرفتند. البته ممکن 
است در برخی مناطق درخواست بر این باشد که 
سطح بندی در نظر گرفته نشود. منتها باید توجه کرد 
که بر خالف ظاهر، شهرهای بزرگ ما در زمینه مراکز 
درمانی نیاز به توجه بیشتر دارند. به طور متوسط 
قرار بر این است که ۱.۷ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر را برای کل کشور در نظر بگیریم. تخت های 
هر استانی که از این ضریب کمتر باشد، در اولویت 

تامین اعتبار قرار دارد.«

مراکز درمانی غیرایمن در تهران
تقوی نژاد درباره مراکز درمانی غیر ایمن در تهران 
اظهار کرد: »یک  بخش از این مراکز مربوط به بخش 
دولتی می شود که مشخصا در حوزه وظیفه دفتر 
یک  سال  هر  است.  بهداشت  وزارت  عمران 
گردهمایی با نخبگان بخش عمرانی کشور داشتیم. 
کردن  ایمن  برای  کافی  استانداردهای  تقریبا 
پروژه های بخش دولتی تعریف شده است. عمده 
پروژه ها مقاوم سازی شده است. در حال حاضر 
بیمارستانی در تهران داریم که حدود ۶۰ تا ۷۰ 
سال سابقه دارد. یک ماه پیش با رییس بیمارستان 
مربوطه مالقات کردم و تیم فنی اعزام شد و به این 
نتیجه رسیدیم که ایمنی ندارد. زمین این بیمارستان 
کافی نیست و با شهرداری صحبت کردیم تا زمین 
کافی اطراف آنجا در نظر گرفته شود. حتی بحث 
جابه جایی بیمارستان هم مطرح شده است. این ها 
در دستور کار ما قرار دارد. در بخش خصوصی نیز 
استانداردها تامین شده و در این زمینه معاونت درمان 

بحث ایمنی را در دستور کار دارد.«
وی درباره حضور پرسنل و کادر درمان بر سر کار 
حتی با تست کرونای مثبت، گفت: »هیچ کارمندی 
از کارمندان دولت و وزارت بهداشت با PCR مثبت 
حق ندارد در محل کار حاضر شود. این افراد باید 
در منزل یا قرنطینه استراحت کرده و دوره درمانی 
 PCR را طی کنند. اگر به کسی اجبار شده که با
مثبت در محل کار حاضر شود، غیرقانونی است و 
حتما با آن برخورد می شود. وزیر بهداشت هم بارها 
دستور داده است که نه کارمند و نه مراجعه کننده 
مشکوک به بیماری حق ورود به وزارت بهداشت 

را هم ندارد، چه برسد به بیمارستان.«
تقوی نژاد درباره هزینه  بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان ها، گفت: »دولت کمک های قابل توجهی 
را در زمینه هزینه های کرونا انجام داده است. سال 
گذشته از منابع مختلف حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان 
برای کنترل بیماری در اختیار وزارت بهداشت قرار 
گرفت. امسال تاکنون ۴۱۰۰ میلیارد تومان از محل 
یک میلیارد یورو بوده است. درخواستی که داریم 
این است که ۴۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۳ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان برسد. قرار بر این نیست که از 
جیب مردم در این زمینه گرفته شود. البته برخی 
افراد در  بخش های خصوصی تست انجام می دهند. 
کسانی که به مراکز درمانی دولتی مراجعه کردند و 
تشخیص داده شد به کرونا مبتال هستند، هزینه ای 

از آنها دریافت نشده است. البته ممکن است دارویی 
برای فرد تجویز شود که اگر در پروتکل های درمان 
نباشد، دیگر توصیه وزارت بهداشت نیست. بنابراین 
تامین دارو و درمان بیماران کرونا در مراکز دولتی و 
تشخیص اولیه در غربالگری، رایگان است و کسی 

الزام به پرداخت هزینه ندارد.«
تقوی نژاد درباره کمک های خیرین به حوزه سالمت، 
افزود: »نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان خیرین 
در ایام کرونا برای تامین وسایل حفاظت فردی 
و مواد بهداشتی مانند ضدعفونی کننده ها کمک  
کردند. همچنین در  بخش های مختلف از جمله 
تهیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در نقاط 
مختلف کشور فعالیت بسیار خوبی داشتند. ساخت 
۷ هزار و ۹۰۰ پروژه بهداشتی با کمک خیرین و 
مسئوالن استانی انجام شده که ۵۰ درصد اعتبارات 
توسط وزارت بهداشت و بقیه توسط خیرین تامین 
شده است. به عنوان مثال بیمارستانی در تبریز در 
حال ساخت است که توسط خیرین ساخته شده و 
حتی بیمارستان مهدی کلینیک تهران را هم خیرین 

آغاز کردند.«
به  کرونا  ویژه  مبالغ  پرداخت  درباره  تقوی نژاد 
بیمارستان ها و دیرکرد در پرداخت حقوق پرسنل 
بیمارستان ها، گفت: »بخشی از منابع تخصیص داده 
شده از محل یک میلیارد یورو برای جبران کسری 
درآمد اختصاصی بیمارستان ها است. همانطور که 
گفتم درآمد بیمارستان ها تا حدود ۷۰ درصد کاهش 
یافته است. بر این اساس حدود ۴ هزار میلیارد تومان 
از اعتبارات ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی یک میلیارد 
یورو را برای این کار در نظر گرفتیم. در دو هفته 
گذشته عالوه بر این اعتبارات، با هماهنگی انجام شده 
بین وزیر بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه، 
۲۰۰۰ میلیارد تومان برای جبران کارانه همکاران ما 
در نظر گرفته شد. این عدد نیز در اختیار قرار گرفت 
که به محض در اختیار قرار گرفتن مبالغ، در اختیار 
دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد.« وی تاکید 
کرد: »اعتباری که در اختیارمان قرار می گیرد، بالفاصله 
در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد، اما تاکید می کنم 
که علی رغم کسری دانشگاه ها پرداخت حقوق بخش 
دولتی یک روز هم به تاخیر نیفتاده است. در سایر 
زمینه ها همینطورحقوق پزشک خانواده شهری و 

روستایی را در این چهار ماهه پرداخت کردیم.«

اعتباراتی برای تامین تجهیزات
تقوی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان 
اینکه هیات امنای ارزی وظیفه تامین تجهیزات 

دارد، گفت:  برعهده  را  بیمارستان ها  نیاز  مورد 
»خوشبختانه هم از محل اعتبارات ارزی پیش بینی 
شده که یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر برای خرید 
تجهیزات در اختیارش باشد و از محل سود ناشی 
از سرمایه گذاری به ویژه در سهام پاالیشگاه اصفهان 
کمک هایی را به دانشگاه ها انجام می دهد و حدود 
۱۲۰۰ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات یک 
میلیارد یورور برای تقویت تجهیزات دانشگاه ها 

در اختیار قرار گرفت.«
وی درباره تفاهم نامه وزارت بهداشت با سازمان 
اوقاف، گفت: »یک تفاهم نامه با سازمان اوقاف و امور 
خیریه داشتیم که تغییراتی هم در آن داده شده است. 
وزیر بهداشت با رییس سازمان اوقاف جلسه هایی 
داشتند.  بخش اقتصادی و اوقاف سازمان تالش های 
زیادی انجام دادند. در این زمینه هم بیمارستان هایی 
داریم و هم کسانی که در بخش خیریه ها فعالیت 
می کنند، باید به صورت مشترک برنامه ریزی شود که 
بتوانند با تعرفه های خیریه خدماتشان را ارائه کنند. 
در زمینه گسترش این فعالیت ها هم سازمان اوقاف 
امکانات خوبی دارد و ما هم در برخی قسمت ها 
به کمک آن ها نیاز داریم. طور مثال  بخش عمده 
ساختمان ها و اماکن تجاری شمال و شمال غربی 
شیراز در وقف بیمارستان نمازی است، اما تعداد 
کمی از آنها در اختیار این بیمارستان قرار دارد. 
کارگروهی تشکیل شده و قرار است با مصوبه هیات 
دولت، این  بخش ها به وزارت بهداشت برگردد. 
برای اداره بیمارستان یافت آباد خیر اعالم کرده 
بود که کلیه درآمدهای فروش آهن آالت است، 
باید در اختیار این بیمارستان قرار گیرد که به مرور 
زمان دچار تغییر شد همه این موارد احصا شده 
و جاهایی که طبق نیت واقف در اختیار وزارت 
بهداشت نیست، قرار شد با همت بیشتر سازمان 
اوقاف در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد که باید 

از سازمان اوقاف تشکر کنم.«
تقوی نژاد ضمن تشکر از دیدگاه عالمانه مقام معظم 
رهبری درباره محرم، گفت: »سالمتی مردم باید برای 
خودشان هم در اولویت باشد و به موارد بهداشتی 
توجه کنند. اگر با موج مجددی از کرونا مواجه 
شویم، در بیمارستان ها و مراکز نقاهتگاهی آمادگی 
داریم. در عین حال مردم باید رعایت کنند و به 

کادر درمان استراحت دهند.«
وی درباره وضعیت توزیع نیروی انسانی در کشور، 
گفت: »در زمینه توزیع نیروی انسانی طبق تعهداتی 
که دانشجویان در حوزه عمومی و تخصصی دارند، 
محل خمت شان تعیین می شود. تالش مان این است 

که نقاط محروم و کمتر برخوردار در اولویت توزیع 
نیروی انسانی باشند.«

تکلیف شرکت آوا سالمت
تقوی نژاد درباره تعیین تکلیف شرکت آوا سالمت، 
اظهار کرد: »از زمان ورود دکتر نمکی شرکت های آوا 
سالمت، آوا پزشک و هلدینگ های مربوط به آن ها 
مورد تجدید نظر قرار گرفته و شرکت هایی که مورد 
نیاز نبوده منحل شده اند و تعدادی هم ادغام شدند. 
مدیریت و حسابرسی آوا سالمت هم اصالح شده 
و برخی شرکت ها مشکالتی داشتند و به این نتیجه 
رسیدیم که باید مدیریت آن اصالح شود و به طور 
مثال مدیریت شرکت هلیکوپترسازی باید اصالح و 
به اورژانس واگذار شود. بحث مدیریت پاالیشگاه 
اصفهان هم وجود دارد که باید سهام آن کنترل و 
دقیق شود که تدابیر خوبی انجام شده است. در این 
زمینه باید حساب ها اصالح شده و اگر تخلفاتی 
وجود داشته، برطرف شود. دستگاه های امنیتی و 
سازمان بازرسی در این زمینه همکاری داشته و تالش 
کردیم با انحالل و تفکیک فعالیت ها و اعمال مدیریت 

صحیح و حسابرسی دقیق، شفافیت انجام شود.«
وی درباره نشان دار شدن اعتبارات تخصیص یافته 
به دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: »در این زمینه 
به دو گونه عمل شده است؛ اوال اعتبارات مربوط به 
یک میلیارد یورو به دلیل مجوز مقام معظم رهبری، 
کدینگ اعتباری آن را با کدینگ مالی به صورت 
جداگانه تعریف کردیم. به دانشگاه ها هم اعالم کردیم 
که حسابداری این اعتبارات جداگانه است و باید 
تا ریال آخر پایش  شود. برای خرید تجهیزات و 
امکانات و رفع موانع مالی در این گونه اعتبارات، 
هیات سه جانبه وجود دارد که شامل معاون دادستان 
کل کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و من 
است. نحوه خریدها و ضرورت آن ها کنترل می شود. 
در زمینه برگزاری مناقصه ها و خریدها کنترل های 
کافی انجام می شود. این اعتبارات با وجود مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی، در  جلسه های سه جانبه 
هم که معاون بازرسی کل کشور و معاون دیوان 
محاسبات هم حضور دارند بررسی می کنیم و از 

شفافیت استقبال می کنیم.«
به  حتما  اعتبارات  این  »درباره  افزود:  تقوی نژاد 
دانشگاه های علوم پزشکی اعالم می شود که برای 
پاداش یا خرید تجهیزات است. من خواهش کردم 
که معاونان بهداشت و درمان دستورالعمل هایی تنظیم 
کادر  پاداش  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  کنند. 
بهداشتی توسط معاونت بهداشت و دستورالعمل 
پاداش کادر درمان هم توسط معاونت درمان تدوین 
شده است. در نتیجه این اعتبارات نشان دار است. با 
وجود این نشان دار بودن، ممکن است کسی رعایت 
نکرده باشد و این نکته دیگری است. اگر جایی 
درک صحیحی وجود نداشته، باید آن را اصالح 
کنیم و اگر عمدی در عدم رعایت وجود داشته، 

باید با آن برخورد کرد.«
تقوی نژاد درباره فوق العاده ویژه پرداختی به کارکنان 
ستاد وزارت بهداشت، گفت: »یکی از کارهایی که 
در سال ۱۳۹۸ انجام شد و یکی از موفقیت های 
نظام سالمت است، ترمیم حقوق همکاران بود. 
فوق العاده هایی که برای سایر دستگاه ها در فصل 
دهم و برای نظام پزشکی در فصل هشتم وجود 
دارد تا ۵۰ درصد افزایش یافت. بار مالی برای 
تغییر فوق العاده ویژه حدود ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان است که با توجه به شرایط فعلی کشور نیاز 

به بررسی دقیق تر دارد.«
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سپیدبررسیمیکند

 امین جاللوند
»می توانید ۲۴ ساعته و از همه جای دنیا از پزشکان 
و روانشناسان مشاوره پزشکی و روانشناسی 
بگیرید. به صورت آنالین، تلفنی و ویدئویی. 
کافی است بعد از ورود، شماره موبایل خود را 
وارد کنید و به صورت ناشناس و امن از صدها 
مشاور، روانشناس و پزشک در تخصص های 

متفاوت مشاوره بگیرید.«
مشهورترین  از  یکی  تبلیغات  از  بخشی  اینها 
سامانه های ارائه خدمت آنالین خدمات پزشکی 
است که بخصوص در دوران کرونا، محبوبیت 
و مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. در شرایطی 
که این سامانه و برخی اپلیکیشن های مشابه در 
تالش هستند تا پیشروان خدمات »تله مدیسین« 
یا همان پزشکی از راه دور باشند، اما نمایندگان 
جامعه پزشکی تاکید دارند که مردم بهتر است 
فقط از خدمات تشخیصی و درمانی استفاده 

کنند که مجوز قانونی داشته باشد. 
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی هم درباره پدیده نوظهور خدمات 
می کند:  اظهار  پزشکی،  مشاوره های  آنالین 
دارد.  در حوزه سالمت وجود  مهم  »دواصل 
این که تمام اقدامات تشخیصی و درمانی باید طبق 
قانون و مجوز های مصوب شده، صورت بگیرد. 
هر مداخله ای از جانب افراد در امور پزشکی 
مداخله  این  است  ممکن  باشد.  قانونی  باید 
حضوری یا از راه دور و مجازی اتفاق بیفتد. 
ما هم در این راستا از هر نوع خدمات فناورانه 
و نوآورانه ای که بتواند موجب ارتقای سالمت 
و ارائه خدمات به مردم شود تا هزینه هایشان 
کاهش یابد استقبال می کنیم. این کاری است 
که سالیان سال وزارت بهداشت و نظام پزشکی 
به دنبال آن هستند و سرمایه گذاری های خوبی 

را در این حوزه انجام داده اند.«
او تاکید می کند: »نکته اصلی این است که هر 
اقدامی باید براساس قانون باشد تا بتواند اعتماد 
و امنیت  ارائه دهنده و گیرنده خدمت را  فراهم 
کند. منظور این است که اگر مشکلی در این 
راستا اتفاق افتاد، دو طرف بتوانند به راحتی 
موضوع را پیگیری و حل کنند. تمام مسائل باید 
به طور قانونی اتفاق بیفتد، زیرا ما با جان مردم 
در ارتباط هستیم. شرط انجام خدمات نوآورانه 
این است که این خدمات براساس پروتکل ها، 
دستورالعمل ها و استاندارد هایی که در حوزه 
خصوص  به  ذیربط  مراجع  توسط  سالمت 
وزارت بهداشت تعیین شده است، ارائه شود. 
در سیاست های کلی ابالغی که از طرف مقام 
معظم رهبری، همچنین قوانین باالدستی و حتی 
قانون اساسی وجود دارد، باید تمام نظارت ها، 

سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی ها در حوزه وزارت 

بهداشت متمرکز باشد و در صورت مشاهده 
تخلف، فورا باید بررسی ها صورت بگیرد.«

فردی  »هر  می کند:  خاطرنشان  جهانگیری 
مداخله  سالمت  و  درمانی  امور  در  بخواهد 
از  که  فرآیند هایی  و  مجوز ها  طبق  باید  کند، 
جانب وزارت بهداشت و نظام پزشکی وجود 
باشند،  داشته  را  مجوز  اگر  کند.  اقدام  دارد، 
می توانند مداخله کنند، اما در صورت نداشتن 

مجوز، فعالیت شان غیرقانونی خواهد بود.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با 
ذکر مثالی، تصریح می کند: »فعالیت اسنپ دکتر 
غیرقانونی است، زیرا این سرویس، مجوزهای 
نظام  سازمان  و  بهداشت  وزارت  از  را  الزم 

پزشکی ندارد.«

فعالیت مشاوره های آنالین پزشکی در 
چه صورتی قانونی است؟

تاکید  پزشکی  نظام  سازمان  که  شرایطی  در 
دارد که فعالیت سامانه های آنالین مشاوره های 
پزشکی مثل »اسنپ دکتر« غیرقانونی است، اما 
مدیران برخی از این سامانه ها تاکید دارند که 

فعالیت آنها غیرقانونی نیست.
به عنوان  مثال، روابط عمومی اسنپ  به طور 
یکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان خدمات »تله 
مدیسین« اعالم کرده است: »معاونت نظارت 
مرجع  پزشکی،  نظام  سازمان  برنامه ریزی  و 
مشاوره  اپلیکیشن های  قانونی بودن  تشخیص 

پزشکی  آنالین 
با  حوزه  این  مسئولیت  و  نیست 

حقوقی  معاونت  جمله  از  ذیصالح،  مراجع 
ریاست جمهوری است. همچنین تمام پزشکان 
و روانشناسان گزینش شده ، همگی عضو سازمان 
نظام پزشکی هستند و شماره نظام پزشکی آن ها 
در پروفایلشان ثبت شده است. بر این اساس، 
فعالیت اپلیکیشن های مشاوره آنالین پزشکی 
در  فعالیت  دیگر،  از سوی  نیست.  غیرقانونی 
از  کسب  پروانه  اخذ  مستلزم  مجازی  فضای 
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است 
که چگونگی صدور آن برابر آیین نامه مواد ۲، 
۱۲ و تبصره ذیل ماده ۸۷ تعیین شده و برابر 
ماده ۹۶ مصوب ۱۳۹۲ کلیه قوانین مغایر لغو 
اطالعات  می توان  حتی  است.  شده  بالاثر  و 
درج شده در حساب کاربری پزشکان را به راحتی 
با اطالعات موجود در وب سایت نظام پزشکی 
آنالین  مشاوره   خدمات  همچنین  داد.  تطبیق 
به داشتن  نیاز  پزشکی توسط پزشکان، بدون 
مطب فیزیکی، در سراسر ایران ارائه می شود 
قرار  عموم  دسترس  در  محدودیت  بدون  و 
به  پزشکان  محدود ساختن  بنابراین  می گیرد. 
با  جغرافیایی  منطقه  یا  شهر  یک  در  فعالیت 
مفهوم مشاوره آنالین و دسترس پذیری خدمات 
مشاوره پزشکی برای همگان در مغایرت است. 
نباید از خاطر برد که امروزه پیوند پزشکی و 
تکنولوژی به سطحی رسیده است که پزشکان 
بیمار،  پزشکی  اطالعات  ازطریق  می توانند 
ارتباط  انجام دهند.  از راه دور  عمل جراحی 
کاربر با پزشک نیز ازطریق تماس تلفنی انجام 
می شود و کلیه  شماره تلفن ها در زمان ثبت نام 
همچنین  شده اند.  صالحیت سنجی  و  بررسی 
احراز هویت پزشکان و مشاوران نیز براساس 
قوانین تجارت الکترونیک و طی فرآیندهایی 
هویت  احراز  ازآنجاکه  می شود.  انجام  دقیق 
پزشک مطابق قانون تجارت الکترونیک انجام 
شده است، آن ها مجاز به صدور نسخه هستند. 
در مشاوره  آنالین، نظر پزشک تنها یک پیشنهاد 
است و تصمیم نهایی را خود بیمار می گیرد. 
بنابراین مشاوره آنالین پزشکی، جایگزینی برای 
ویزیت حضوری پزشک نیست و هرگز چنین 

ادعایی وجود نداشته است.«

از  جدای 
دفاعیه ها،  این  تمام 
سازمان نظام پزشکی همچنان 
بر موضع خود تاکید دارد و از غیرقانونی 

بودن فعالیت این سامانه ها انتقاد می کند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز 
با اشاره به این که وزارت بهداشت برای مجوز 
نداشتن برخی شرکت ها اطالع رسانی کرده است، 
تاکید می کند: »به طور مثال، بیمارستانی که در 
حال ساخت است و هنوز مجوز بهره برداری را 
نگرفته است، نمی تواند بیماری را پذیرش کند. 
حتی اگر سیستم نوینی هم می خواهد کار کند، ولی 
مجوز نداشته باشد، به هیچ عنوان نمی تواند ارائه 
خدمت داشته باشد. اگر این خدمت توسط پزشکان 
غیرقانونی اتفاق بیفتد، ما در دادسرای انتظامی 
نظام پزشکی بررسی خواهیم کرد. در صورتی 
که افراد غیر پزشک نیز اقدامات غیرقانونی انجام 
دهند، حتما در دادسرا های پزشکی بررسی می شود 
و قطعا حکمی بر علیه آن ها صادر خواهد شد.«
او با تاکید بر این که مردم مطلع باشند این اعمال 
سخت گیرانه تنها برای حفظ سالمت خودشان 
»ما  می کند:  خاطرنشان  است،  گرفته  صورت 
گزارش های موثقی داشتیم که افرادی دست به 
اقداماتی زدند که نیازی به انجام آن نبوده است 
و هزینه های گزافی را از مردم دریافت کرده اند. 
حتی خدمات بی کیفیت هم ارائه شده و آسیب های 
جدی به افراد وارد کرده است. در این بین هیچ 
کسی پاسخگو به این اعمال نبوده است. پس از 
مردم خواهش می کنیم در صورت مطمئن بودن، 

پذیرای این خدمات باشند.«
جهانگیری با اشاره به این که تبلیغات در حوزه 
سالمت، طبق قانون باید سامان دهی شود و در 
پروتکل های وزارت بهداشت اتفاق بیفتد، یادآور 
می شود: »حتی نوع برچسب گذاری و نحوه اخذ 
مجوز روش های معرفی و تبلیغات فرآوده ها و 
خدمات سالمت باید طبق آیین نامه ای که در 
حوزه نظام پزشکی آمده است، صورت بگیرد. 
برابر  تبلیغات  با مجوز  تولیدات  داشتن مجوز 
نیست، زیرا تولید برای خدمت بوده و تبلیغات 
برای بیان کردن ادعا است. زمانی که ما ادعا داریم 
دارویی خوب عمل می کند، باید سند و مدرک 
داشته باشیم. پس باید همه بدانند در صورت 
راستای  در  تبلیغاتی  نمی توانند  نداشتن مجوز 

پزشکی داشته باشند.«
ادامه در صفحه 15 

سامانه های مشاوره آنالین 
پزشکی و برخی اپلیکیشن های 

مشابه در تالش هستند تا 
پیشروان خدمات »تله مدیسین« 

یا همان پزشکی از راه دور باشند. 
در شرایطی که این سامانه ها 

بخصوص در دوران کرونا، 
محبوبیت و مقبولیت بیشتری 

پیدا کرده اند، اما نمایندگان جامعه 
پزشکی تاکید دارند که مردم بهتر 

است فقط از خدمات تشخیصی 
و درمانی استفاده کنند که مجوز 

قانونی داشته باشد
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خالء قانونی در  مسیر 
توسعه تله مدیسین



 ادامه از صفحه 14 
خال قوانین چابک برای توسعه 

مشاوره های پزشکی آنالین
بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید  نیز  قبل  چندی 
مدیسین،  تله  خدمات  توسعه  ضرورت  بر 
خدمات  »توسعه  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
راه  از  پزشکی  و  مدیسین  تله  و  الکترونیک 
دور در حال ساماندهی است و با استفاده از 
مدیسین  تله  سمت  به  موجود  ظرفیت های 
مبتال  دیابتی  فرد  یک  ندارد  دلیلی  می رویم. 
را هر  دیگر  افراد  از  یا خیلی  فشار خون  به 
روز به مطب بکشانیم تا کنترل شود. خدمات 
پزشکی از راه دور بسیاری از این خدمات را 
پوشش می دهد و باید به سمت نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیک برویم. ما به شدت 
روی تله مدیسین، نسخه نویسی و نسخه پیچی 
و  خاص  بیماران  تا  می کنیم  کار  الکترونیک 
پرخطر را بتوانیم با تله مدیسین )دورپزشکی( 
مداوا کنیم. برای آینده نیز به فکر هوشمندسازی 
این  در  هستیم.  کشور  اورژانس  افزون  روز 
راستا هرچه بتوانیم اورژانس را هوشمندسازی 

و از تله مدیسین و ابزار و امکاناتی استفاده 
کنیم که سرعت عمل بیشتری را به مردم القا 

بود.« قطعا موفق تر خواهیم  کنیم، 
با وجود اینکه وزارت بهداشت بر ضرورت 
تاکید  دور  راه  از  پزشکی  خدمات  توسعه 
دارد، اما استارتاپ های حوزه سالمت اعتقاد 
فعالیت  برای  مجوز  صدور  روند  که  دارند 
می شود.  همراه  طوالنی  تاخیر  با  گاهی  آنها 
»تله  فعاالن حوزه  از  برخی  دیگر،  از سوی 
مدیسین« هم معتقدند که سازوکارهای قانونی 
مشخص، واحد و شفافی برای فعالیت مجازی 

در این حوزه وجود ندارد. 

حوزه  استارتاپی  فعال  شادیان پور،  پیمان 
به  اشاره  با  سپید  با  گفتگو  در  هم  سالمت 
برخی مشکالت قانونی در این حوزه، یادآور 
در  مشکالت  بزرگ ترین  از  »یکی  می شود: 
حوزه استارتاپ های سالمت، قوانین دست و 
پاگیر و قدیمی وزارت خانه های مرتبط است. 
ماهیت استارتاپ، خلق راه های نوین و خالقانه 
جهت برطرف کردن نیازها و مشکالت موجود 

است. بنابراین دور از انتظار نیست که برای 
باشد.  نداشته  وجود  قوانینی  راه حل ها  این 
مقاومت برخی از مسئوالن مربوطه در برابر 
قوانین  وجود  و  استارتاپی  راه حل های  این 
اصطکاک  ایجاد  باعث  قدیمی،  و  پوسیده 
این نوع کسب و کارها شده  در مسیر رشد 
برگزاری  من  پیشنهاد  زمینه،  این  در  است. 
نشست های مشترک بین استارتاپ های حوزه 
سالمت و مدیران مربوطه جهت شنیدن راه 
حل ها، شکستن این مقاومت و تغییر در این 

است.« قوانین 
دیگر،  »مشکل  می کند:  خاطرنشان  او 
بازاریابی  و  تبلیغات  سنگین  هزینه های 
صنایع  سایر  برخالف  استارتاپ  است. 
محصول  تولید  برای  کارخانه ها،  و  تولیدی 
انسانی  نیروی  و  امکانات  کمترین  از  خود 
نیازمند  شدن  دیده  برای  و  است  برخوردار 
متاسفانه  است.  رسانه ای  و  محیطی  تبلیغات 
این  از پس هزینه های  استارتاپ ها  از  خیلی 
و  دولتی  سازمان های  ورود  برنمی آیند.  کار 
ارگان های مرتبط جهت حمایت در این زمینه 
و کمک به دیده شدن استارتاپ ها می تواند 
یک بازی دو سر برد باشد. یعنی از یک سو 
رشد استارتاپ و از سوی دیگر برطرف شدن 

ارائه  از طریق  از مشکالت جامعه  گوشه ای 
راه حل های نوین استارتاپی می تواند این بازی 

دو سر برد را ایجاد کند.«
استارتاپ های  فعالیت  اهم  به  پور  شادیان 
می کند  اشاره  نیز  ایران  در  سالمت  حوزه 
استارتاپ های  فعالیت  »شروع  می گوید:  و 
از  نوبت گیری  محور  حول  سالمت،  حوزه 
این حوزه  در  پزشکان شکل گرفته است و 
غلط  فرهنگ  دلیل  به  متاسفانه  هستند.  فعال 
در  کارها  و  کسب  سایر  ورود   ، اشتباه  و 
آغاز  کپی برداری  الگوی  بر  حوزه ای  هر 
استارتاپ ها  اکثر  حاضر  حال  در  می شود. 
از  نوبت گیری  خدمات  سالمت،  حوزه  در 
نیاز  تمام  این  که  می دهند  ارائه  را  پزشک 
مخاطب نیست. البته به تازگی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، ارائه خدمات مشاوره و ویزیت 
از راه دور )تله ویزیت( هم این روزها داغ 
مانند  پاراکلینیکی  ارائه خدمات  است.  شده 
تصویربرداری، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی 
در منزل و خدمات آزمایشگاه هم از نیازهای 
این حوزه به حساب می آید که متاسفانه در 
اکوسیستم استارتاپی حوزه سالمت، کمتر به 
این موضوع پرداخته شده است. خدمات متنوع 
بیمه های درمانی کماکان به صورت سنتی به 
مردم ارائه می شود. در حوزه دارویی نیز به 
دلیل موانع قانونی فراوان عمال هیچ استارتاپی 
وجود ندارد. همچنین زمینه سبک زندگی و 
آموزش های پزشکی نیز جای کار بسیار دارد 
نیز با خال استارتاپ های  و در این حوزه ها 

مواجه هستیم.« در حوزه سالمت  موفق 
دهنده  ارائه  سامانه های  که  شرایطی  در 
که  هستند  تالش  در  مدیسین  تله  خدمات 
راه  از  پزشکی  خدمات  از  استفاده  فرهنگ 
دور را نهادینه کنند، سایر نهادهای متولی نیز 
باید عالوه بر تشدید نظارت ها و برخورد با 
مسیری حرکت  در  غیرقانونی  اپلیکیشن های 
کنند که شرایط صدور مجوز قانونی در این 

تسهیل شود. نیز  حوزه 

شادیان پور: یکی از بزرگ ترین 
مشکالت در حوزه استارتاپ های 

سالمت، قوانین دست و پاگیر 
و قدیمی وزارت خانه های مرتبط 

است. ماهیت استارتاپ، خلق 
راه های نوین و خالقانه جهت 

برطرف کردن نیازها و مشکالت 
موجود است. مقاومت برخی از 

مسئوالن مربوطه در برابر این راه 
حل های استارتاپی و وجود قوانین 

پوسیده و قدیمی، باعث ایجاد 
اصطکاک در مسیر رشد این نوع 

در شرایطی که سامانه های ارائه کسب و کارها شده است
دهنده خدمات تله مدیسین 
در تالش هستند که فرهنگ 

استفاده از خدمات پزشکی از 
راه دور را نهادینه کنند، سایر 
نهادهای متولی نیز باید عالوه 
بر تشدید نظارت ها و برخورد 

با اپلیکیشن های غیرقانونی در 
مسیری حرکت کنند که شرایط 

صدور مجوز قانونی در این حوزه 
نیز تسهیل شود

جهانگیری: از هر نوع خدمات 
فناورانه و نوآورانه ای که 

بتواند موجب ارتقای سالمت 
و ارائه خدمات به مردم 

شود تا هزینه هایشان کاهش 
یابد استقبال می کنیم. این 
کاری است که سالیان سال 

وزارت بهداشت و نظام 
پزشکی به دنبال آن هستند و 
سرمایه گذاری های خوبی را در 

این حوزه انجام داده اند، اما 
هر اقدامی در این حوزه باید 

براساس قانون باشد تا بتواند 
اعتماد و امنیت ارائه دهنده و 

گیرنده خدمت را فراهم کند

15 شماره ۱۷۳0 ۲ شهریور ۱۳۹۹



گزارش سپید از چالش تأمین ارز دارو

 علی ابراهیمی
»اگر ارز دارو به موقع تأمین نشود در سه ماه آینده 
با مشکل جدی کمبود دارو مواجه خواهیم شد 
و این می طلبد که رئیس جمهور با تذکر به بانک 
مرکزی جدی گرفتن مسئله تأمین ارز دارو را 
گوشزد کند«؛ »مواد اولیه و سایر ملزومات تولید 
دارو در کارخانجات داروسازی در حداقل میزان 
موجودی است و برخی از مواد به دلیل شرایط 
خاص و عدم تخصیص و تأمین به موقع و ناکافی 
ارز موجود نیستند. ازاین رو ادامه این روند موجب 
به وجود آمدن وضعیت نامطلوب و نگران کننده ای 
شده و اگر تصمیم و اقدام عاجلی صورت نگیرد 
شاهد کمبود و نبود اقالم دارویی تولید داخل 
خواهیم بود.« این دو پیام حاوی هشدار جدی و 
نگرانی از به صدا درآمدن زنگ خطر کمبود دارو 

در آینده نزدیک است.
بودجه سال  قانون  اساس  بر  به گزارش سپید، 
99،  ۱.۵ میلیارد دالر ارز دولتی برای تأمین دارو 
تخصیص داده شده است، اما این روزها تأمین ارز 
برای واردات دارو و مواد اولیه به یکی از موضوعات 

پر چالش حوزه سالمت تبدیل شده است.

نفترادرازایداروهمنمیخرند
البته امروز دولت و کشور در وضعیت دشوار 
اقتصادی به سر می برند و حتی به گفته رئیس 
سازمان برنامه وبودجه در شرایط کنونی نه تنها نفت 
را درازای غذا که حتی درازای دارو هم نمی توانیم 
بفروشیم، اما نیاز بیماران به دارو امری حیاتی 
اندیشیده  تأمین آن چاره ای  برای  باید  و  است 

شود. هرچند مسئوالن اجرایی کشور همواره بر 
تالش ها جهت تأمین دارو و کاالهای اساسی تأکید 
دارند و معتقدند دولت با وجود همه کمبودها، 
ارز مورد نیاز این بخش را تأمین کرده است، اما 
خبرهای رسیده از روند تخصیص ارز نتیجه این 

تالش ها را با تردید همراه کرده است.
هفته پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور در مراسم نکوداشت روز پزشک 
نیازهای اصلی کشور  گفت: »تأمین دارو جزو 
است و هر ماه با مسئوالن این بخش جلسه ای 
برگزار می کنم تا نسبت به ذخایر دارو و کاالهای 
اساسی، ثبت سفارش و تأمین ارز مورد نیاز این 

کاالها خللی به وجود نیاید.«
جهانگیری به مشکل کمبود ارز در کشور هم اشاره 
کرد و با انتقاد شدید از برخی کشورها مانند کره 
جنوبی  در سر باز زدن از پرداخت بدهی خود به 
ایران، اظهار داشت: »جای تعجب است که مسئوالن 
این کشور حاضر نیستند از هفت میلیارد دالر پول 
بلوکه شده ما در آن کشور مبلغی را برای واردات 
واکسن و داروهای تولید خودشان اختصاص دهند 
تا ما نیاز کشور را تأمین کنیم. آنها باید در تاریخ 
پاسخگو باشند و در برابر لطماتی که به مردم ما 
وارد می شود جواب دهند. ما چیزی جز نیازهای 

اصلی کشورمان از آنها نمی خواهیم.«
البته روندها آنطور که معاون اول رئیس جمهور 
می گوید پیش نرفته است زیرا اواخر خردادماه بود 
که ناصر ریاحی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر از 
توقف تقریبی تخصیص ارز دولتی به واردات دارو 

داد و گفت: »به پایان ماه خرداد نزدیک می شویم 
و بانک مرکزی باید ۵00 میلیون یورو ارز برای 
مواد اولیه و داروی ساخته شده تخصیص می داد، 
اما آنطور که از مسئوالن شنیدیم نزدیک به 90 
میلیون یورو ارز تخصیص داده شده که بیش از 
نیمی از این ارز، کارایی الزم را نداشته و جابه جایی 

آن مشکل است.«
ریاحی با تأکید بر اینکه تخصیص ارز دولتی به 
واردات دارو متوقف شده است، اظهار داشت: »از 
دو ماه پیش از عید هیچ ارزی دریافت نکرده ایم و 
ارز صرفاً به داروهای کمیاب و اضطراری تخصیص 
داده شده است. البته در آغاز اردیبهشت ماه بانک 
مرکزی برای تخصیص ارز اقدام کرد، اما یک روز 
بعد در پیامی اعالم کرد که تخصیص روز گذشته 

از درجه اعتبار ساقط است.«

لزومتخصیصارزازسویبانکمرکزی
رئیس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران هم در خردادماه نامه ای به رئیس سازمان غذا 
و دارو نوشت و نسبت به کمبود دارو در آینده 
نزدیک هشدار داد و خواستار پیگیری تخصیص 

و تأمین ارز از بانک مرکزی شد.
در نامه احمد شیبانی به محمدرضا شانه ساز آمده 
بود:  »با عنایت به اینکه مواد اولیه و سایر مواد 
ملزومات تولید دارو در کارخانجات داروسازی 
در حداقل میزان موجودی است و اینکه برخی از 
مواد هم به دلیل شرایط خاص و عدم تخصیص 
و تأمین به موقع و ناکافی ارز موجود نیستند، ادامه 
این روند موجب به وجود آمدن وضعیت و شرایط 

نامطلوب و نگران کننده ای شده است و اگر تصمیم 
و اقدام عاجلی صورت نگیرد شاهد کمبود و نبود 

داروهای تولید داخل خواهیم بود.«
در آن نامه تأکید شده بود: »متأسفانه میران ارزی که 
از ابتدای سال تاکنون به صنعت داروسازی تعلق 
گرفته کافی نبوده تا رفع نیاز کند، لذا به منظور 
عبور هرچه سریع تر از این وضعیت و جلوگیری 
از کمبودها و نبودهای اقالم دارویی تولید داخل، 
پیشنهاد می شود و انتظار می رود که پیگیری بیشتر 
و مستمر از طریق بانک مرکزی و مراجع ذی ربط 
در خصوص تخصیص و تأمین ارز صورت گیرد 
و مسئولین ذی ربط بانک مرکزی توجه خاصی به 
تخصیص ارز دارو بخصوص در بخش صنعت کنند 
زیرا در غیر این صورت شاهد عوارضی خواهیم 
بود که جبران آن برای تأمین دارو با چندین برابر 
تخصیص ارز و با توجه به منابع ارزی موجود، 

غیرممکن خواهد بود.«

تأمینارزازسالگذشتهباچالش
روبهرواست

پس از این نامه رئیس سازمان غذا و دارو در 
نشستی با مدیران شرکت های داروسازی و اعضای 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی درباره کندی تخصیص ارز دارو توضیحاتی 
داد و گفت: »تأمین ارز از سال گذشته با چالش 
روبه رو شده و به شکلی که انتظار می رفت تخصیص 
پیدا نکرده است. ما در ۲ ماهه نخست سال 99 ارز 
قابل توجهی دریافت نکرده ایم و نگران هستیم.«

ادامه در صفحه 17 
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خطر کمبود دارو چقدر جدی است؟



 ادامه از صفحه 16 
از تخصیص 3۸0  دارو  و  غذا  رئیس سازمان 
میلیون دالر ارز تا پایان خردادماه به بخش دارو 
خبر داد و افزود: »در ۲ ماهه ماه نخست امسال 
فقط ۵0 درصد ارز مورد نیاز تخصیص داده شد 
و از طرف صنعت داروسازی هم نگرانی هایی به 
ما منتقل و جلسات متعددی تشکیل شده است. 
دکتر نمکی هم مکاتبات تندی با دولت داشتند و 
خوشبختانه قول داده اند که 370 تا 3۸0 میلیون 
دالر ارز تخصیص داده شود که با این رقم ما 
به میزان ارز تخصیصی تا پایان خرداد خواهیم 
رسید. همچنین ۱۱0 میلیون دالر هم در روزهای 

پایانی هفته دریافت خواهیم کرد.«
شانه ساز اضافه کرد: »دوستان بانک مرکزی هم 
قول داده اند که از ۲.۵ میلیارد دالر ارز دارو و 
تجهیزات پزشکی ۱.۵ میلیارد را تا شهریورماه 
به  منوط  ارز  این  اما تخصیص  کنیم،  دریافت 
از  نفت است. ضمنًا بخشی  از  درآمد حاصل 
ارز دارو و تجهیزات از محل ارز نیمایی تأمین 
ملزومات،  ارز مکمل ها،  امسال  خواهد شد و 
داروهای بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس 

و مواد اولیه نیمایی خواهد بود.«
البته مدیرکل وقت داروی سازمان غذا و دارو 
هم در همان تاریخ تأمین ارز دارو را به دلیل 
روند کند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 
تشبیه کرد و گفت: »طی چند  به یک چالش 
ماه گذشته تخصیص ارز دارو از سوی بانک 
مرکزی به کندی صورت می گیرد و در صورت 
ادامه این روند با چالش جدی در تأمین برخی 

دارو ها مواجه خواهیم شد.«
غالمحسین مهرعلیان با تأکید بر لزوم توجه ویژه 
تخصیص  موضوع  به  مرکزی  بانک  مسئوالن 
ارز دارو، تصریح کرد: »در شرایط فعلی دوران 
نقل وانتقال مالی و حمل ونقل دارو و  تحریم، 
مواد اولیه دارویی با مشکالتی مواجه است و در 
صورت عدم تخصیص به موقع ارز، تأمین دارو 
با چالش جدی مواجه خواهد شد.« مهرعلیان 
افزود: »ما در دو ماهه نخست سال 99 حدود 
۱۶0 میلیون دالر ارز دارو دریافت کرده ایم و 
تاکنون ۵0 درصد از این رقم به تولیدکنندگان 

پرداخت شده است.«
البته از آن تاریخ ببعد هیچ یک از مسئوالن سازمان 
غذا و دارو گزارش دقیقی از میزان ارز تخصیص 
یافته به حوزه دارو نداده اند و در جلسات متعدد 
فقط به گفتن این نکته اکتفا کرده اند که روند 

تخصیص ارز در حال انجام است.

شمارشمعکوسسهماههبرایکمبوددارو
اما ظاهراً این نگرانی ها تاکنون بی پاسخ مانده و 
در جدیدترین اظهارنظر درباره احتمال کمبود 
دارو به دلیل روند کند تخصیص ارز، حسینعلی 
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خبر 
از شمارش معکوس سه ماهه برای کمبود دارو 

در بازار داده است.
اظهار داشت:  با خانه ملت  وی در گفت وگو 
»اگر ارز دارو به موقع تأمین نشود سه ماه آینده 
با مشکل جدی کمبود دارو مواجه خواهیم شد. 
ازاین رو می طلبد رئیس جمهور با تذکر به بانک 
مرکزی جدی گرفتن مسئله تأمین ارز دارو را 

گوشزد کند.«
شهریاری با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید 
ارز دارو را در اسرع وقت تأمین کند، افزود: 

با  را  ما  دارو  ارز  تأمین  به  نسبت  »بی توجهی 
مشکل جدی کمبود دارو مواجه خواهد کرد و 
این موضوع می تواند مشکالت امنیتی را در پی 
داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد مسئوالن اقتصادی 
تشخیص درستی از مسئله دارو نداشته باشند در 
حالی که مسئله حیاتی است و حتی می تواند از 

غذا مهم تر باشد.«
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: »ارز 
دارو اگر در زمان مناسب و به موقع پرداخت 
نشود طی سه ماه آینده با مشکل جدی کمبود 
به  رابطه  این  در  و  شد  خواهیم  مواجه  دارو 
رئیس جمهور اعالم می کنیم که به طور جدی 
به بانک مرکزی تذکر دهند تا مسئله تأمین ارز 

را جدی بگیرند.«

فروپاشیاقتصادداروخانههاباکمبوددارو
اقتصاد  فروپاشی  خطر  زنگ  دیگر  سوی  از 
به صدا  دارو  دلیل کمبود  به  نیز  داروخانه ها 
درآمده است. این را صابر موسی زاده، نماینده 
گفت  کردپرس  به  مهاباد  داروسازان  انجمن 

گذشته  سال  اسفندماه  ابتدای  »از  افزود:  و 
که بحران کرونا در کشور آغاز شد بسیاری 
مراجعه  عدم  دلیل  به  پزشکان  مطب های  از 
فعال  نیمه  به صورت  غیراورژانسي  بیماران 
درآمده است، اما داروخانه ها همچنان به عنوان 
یکی از مراکز ضروري خدمات رسان فعاالنه در 
صحنه حضور دارند و علیرغم تمام مخاطرات 
آنها  درآمد  میزان  اما  می کنند،  خدمت رسانی 

به شدت کاهش یافته است.«
وی گفت: »داروخانه ها بنگاه های اقتصادی هستند 
و اقتصاد آنها بر اساس خریدوفروش دارو است، 
لذا با آغاز بحران از کرونا در کشور اسفندماه که 
اوج فصل کاری داروخانه ها نیز بود، عدم تحقق 
فروش های پیش بینی  شده موازنه مالي را بر هم 
زد و داروسازان را با بدهي انباشته سنگین و 

چک های زیادي روبه رو کرد.«
نماینده انجمن داروسازان مهاباد در ادامه افزود: 
»در حال حاضر بسیاری از داروخانه ها چک های 
برگشتی نزد شرکت های عرضه و فروش دارو 
دارند و به دلیل عدم فروش اسفند و فروردین 

بعدي  ماه های  و  ماه  دو  این  اکنون چک های 
بدون پشتوانه مالي الزم انباشته شده است.«

چک های  برگشت  تهدید  اینکه  بیان  با  وی 
پخش  شرکت های  سوی  از  داروخانه ها 
این  »در  کرد:  تأکید  دارد،  وجود  دارویی 
صورت داروخانه های مقروض در لیست سیاه 
شرکت های عرضه دارویی قرار می گیرند و دیگر 
این  به  دارو  تحویل  به  حاضر  شرکت ها  این 

داروخانه ها نخواهند شد.«
به  ادامه  در  مهاباد  داروسازان  انجمن  نماینده 
کرد  اشاره  هم  کشور  در  دارو  کمبود  احتمال 
ارز  نبود  دلیل  به  دارو  کمبود  »اگر  افزود:  و  
کار  شود  اضافه  داروخانه ها  مشکالت  به  هم 
این  و  شد  خواهد  فعالیت سخت  ادامه  برای 
مشکالت می تواند طي روزهاي آینده به یک 

بحران اجتماعی تبدیل شود.«
نماینده انجمن داروسازان مهاباد بیان کرد: »با 
نیازهای  تأمین  داروخانه ها  اقتصاد  فروپاشی 
دارویی مردم با مشکل جدی مواجه خواهد شد و 
این موضع می تواند منجر به بحران جدي اجتماعی 
شود.« موسی زاده تاکید کرد: »شرکت های دارویی 
بنگاه های اقتصادی قدرتمندی هستند که تنها 
در  و  می کنند  معامله  زیان  و  سود  اساس  بر 
تاکنون  نشده  پیش بیني  و  سخت  شرایط  این 
هیچگونه همراهي و تعامل امیدوارکننده ای با 

داروخانه ها نداشته اند.«
حتی  و  داروخانه ها  از  »بسیاری  افزود:  وی 
مذاکره  شرکت ها  این  با  داروسازان  انجمن 
مهلت  تا  کرده اند  درخواست  و  کرده 
اما  بیندازد،  تعویق  به  را  چک ها  پرداخت 
به  پاسخی  هیچ گونه  شرکت ها  این  تاکنون 
انجمن  نماینده  نداده  اند.«  انجمن داروسازان 
داروسازان مهاباد در پایان تأکید کرد: »عدم 
مداخله جدي و تأثیرگذار از جانب مسئولین 
و نیز تامین نشدن به موقع دارو در داروخانه ها 
و حتی ارائه و عملیاتي نشدن راهکار فوري و 
مناسب ممکن است معضلی جدی را دامن گیر 

نیاز دارویی کشور کند.«
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وزیر بهداشت در مراسم بسیج جامعه پزشکی به مناسبت روز پزشک:

 یاسر مختاری
همزمان با روز پزشک، نشستی با عنوان تجلیل 
با  مدافعان سالمت  و  پزشکان  شامخ  مقام  از 
حضور وزیر بهداشت و فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در محل بسیج جامعه پزشکی 

کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سپید، سعید نمکی در این 
مراسم ضمن تقدیر از زحمات و فداکاری های 
پزشکان کشور اظهار کرد: »درود می فرستم بر 
تمام شهدای دفاع مقدس و درود می فرستم بر 
همه عزیزانی که پروانه وار دور بیماران گشتند 
پارو  پول  نابهنجار  شرایط  در  برخی  وقتی  و 

می کردند، آنها اندوه و رنج جارو می کردند.«
وی افزود: »برادرانه به عنوان سرباز کوچک نظام 
سالمت جلوی این عزیزان زانو می زنم. جا دارد 
یاد کنم از سردار شهید قاسم سلیمانی؛ همواره 
یاد این عزیز در ذهن من جاریست و تردید 
ندارم عزیزی که بی تابی می کرد برای رسیدن به 
محبوب، امروز در آغوش یار آرام گرفت؛ گاهی 
اوقات انسان نمی داند که چگونه آسمانی می شود 
و تردید ندارم حاج قاسم سلیمانی در آغوش 

ساالر شهیدان اباعبداهلل حسین )ع( آرامید.«
وزیر بهداشت با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، 
اظهار کرد: »همواره فکر می کنم در دین و مذهب 
صحنه های بزرگی آفریده شده ولی کربال جاودانه 
اینکه کربال صحنه عشق بازی با  ماند به دلیل 
خدا است. وقتی از حضرت زینب)س( پرسیدند 
در کربال چه دیدی گفت به خدا جز زیبایی 
چیزی ندیدم. »عشق« این همه رنج را در نگاه 
حضرت زینب )س( زیبا کرد و آنچه عاشورا 

جاودانه کرد و نگه داشت چیزی نبود جز عشق 
به خدا. اینکه حاج قاسم می گفت ما ملت امام 
دفاع  را  ما  پیروزی  و  برگردید  اگر  حسینیم، 
ببینید می بینید آن هم چیزی نبود جز  مقدس 
عشق. آنچه تاب آوری ملت را رقم زد همین 

شعار ما ملت امام حسینیم بود.«
نمکی یادآور شد: »در اوج تحریم که همه منتظر 
بودند نفس های آخر را بکشیم ویروس کرونا  
شیوع پیدا کرد و ما ظرف دو ماه از وارد کننده 
محصوالت بهداشتی به تولید کننده و صادرکننده 

تبدیل شدیم.«

خیزدومکرونارابهبرکتمحرممهارمیکنیم
وزیر بهداشت افزود: »با تشکیل بسیج ملی مقابله 
با کرونا در یک مرحله بر ویروس غلبه کردیم 
و خیز دوم را نیز با کمک مردم و دعاهای خیر 

آنها به برکت محرم مهار خواهیم کرد.«
وی با تشکر از خدمات بسیج جامعه پزشکی 
»اولین  کرد:  اظهار،  کرونا  با  مبارزه  در  کشور 
روزی که گرفتار این ویروس منحوس شدیم 
سردار سالمی با من تماس گرفتند و گفتند مبادا 
احساس تنهایی کنید، در حالی که من هیچگاه 
با وجود شما بسیجیان احساس تنهایی نمی کنم 

زیرا شما لشکر خدا بر زمین هستید.«
که  دسامبر   19 »روز  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
متوجه شدیم این ویروس در کشور چین ظهور 
کرده است، به شیوه دفاع مقدس اول، سنگرآرایی 
کردیم. درست است که در زمان طرح تحول نظام 
سالمت، تخت هایی به ناوگان تخت های کشور 
اضافه شد اما هنوز به ازای هر هزار نفر، 1/6 

تخت داریم در حالی که در سایر کشورها این 
عدد به ازای هر هزار نفر به حدود ۷ می رسد.«

وی افزود: »آمریکا تا چند ماه قبل 111 میلیارد 
دالر صرف  بخش سالمت در بحران کرونا کرد 
در حالی که انگلیس هم ۲۲ میلیارد دالر هزینه 
کرد و شما می دانید که ما »مفلسانیم و هوای می 
دارید.  اوضاع خزانه خبر  از  داریم.«   و مطرب 
اما با این وضع، حتی یک بیمار پشت درهای 
بیمارستان نماند. حتی افغان های فاقد کارت نیز 
این دوران  تمام  ما درمان شدند. در  مراکز  در 
پزشکان و پرستاران ما حتی یک روز هم قهر 
نکردند علی رغم آنکه 14 تا 18 ماه کارانه اشان 

عقب افتاده بود ولی بهانه ای نیاوردند.«
گفتم  که  »زمانی  کرد:  تاکید  ادامه  در  نمکی 
می خواهم 300 هزار اکیپ آماده کنیم خیلی ها 
به من خرده گرفتند و خیلی ها گفتند می خواهی 
از افراد غیر متخصص استفاده کنید، ولی دیدید 
بر  توانستیم  دوم  موج  خیزش  از  پیش  که 
ویروس غلبه کنیم و در حال کنترل موج دوم 
امام  عزای  عزت  به  داریم  امید  هستیم.  هم 
پزشکی  جامعه  بسیج  کمک  با  و  حسین)ع( 

بر ویروس غلبه کنیم.« بتوانیم 

تیمهایمختلفیبررویدرمانکرونا،
ساختکیتوتولیدواکسنفعالیتمیکنند

در بخش دیگری از این نشست همچنین محمد 
صادقی رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور نیز با 
اشاره به سالروز والدت شیخ الرئیس ابوعلی سینا 
گفت: »او در اول شهریور سال 359 هجری در 
روستایی از توابع بخارا کودکی به دنیا آمد که 

نام او را حسین ملقب به ابوعلی سینا گذاشتند. 
بی شک وی افتخار دنیای اسالم و نام آورترین 
پزشک اسالمی و منجم و موسیقی دان، طبیب و 
حکیم بی نظیر دنیا است. امروز ما میراث دار یکی 
انسان های تاریخ علم بشریت  از برجسته ترین 
هستیم و باید جا پای این پزشک بگذاریم و امروز 
پزشکان، پرستاداران و داروسازان در تبعیت از 

خدمت انسان ها از وی پیروی کنند.«
صادقی در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه پزشکی 
کشور در عرصه های مختلف درخشش بی نظیری 
را داشت، اظهار کرد: »جامعه پزشکی امروز نیز 
در مبارزه با کرونا خوش درخشید. امروز دور هم 
جمع شدیم تا از این عزیزان یاد کنیم. مفتخریم 
که بسیج جامعه پزشکی کشور در این صحنه 
بسیار حیاتی و کم نظیر خوش درخشیده است. 
همانطور که در سایر صحنه ها حضور داشته در 
شیوع این بیماری نیز جزء اولین گروهی بود که 

در صحنه حاضر شده است.« 
رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور در ادامه با بیان 
اینکه امروز بسیج چهره دیگری در صحنه های 
علمی پیدا کرده است، حسب رهنمودهای فرمانده 
»ما  است، گفت:  بوده  سپاه  فرمانده  و  قوا  کل 
اینجا خدمتگذار محققانی هستیم که مورد  در 
حمایت دانشگاه ها قرار نگرفتند. امروز تیم های 
مختلفی روی درمان کرونا، ساخت کیت و واکسن 
در حال فعالیت هستند. مفتخریم که شهدای نام 
آوری در راه خدمت به مردم تقدیم کردیم و در 
این عرصه در خط مقدم دفاع از سالمت مردم 

حضور داشتند.«
ادامه در صفحه 19 

خیزدومکرونارابهبرکتمحرممهارمیکنیم
سردار سالمی:  پزشکان ایرانی ایستادند تا جامعه نفس بکشد
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 ادامه از صفحه 18 
وی افزود: »امیدواریم در آینده سازماندهی بهتر و 
خدمت بیشتری به مردم داشته باشیم. بسیج خود 
را نسبت به آرمان های انقالب مسئول می داند و 

امیدوارم فعالیت ما فراگیرتر باشد.«

هنرنماییپزشکانایرانیبرگرفتهاز
مکتبعاشورااست

سپاه  فرمانده  سالمی  حسین  سرلشگر  سردار 
پاسداران انقالب اسالمی نیز دیگر سخنران این 
مراسم بود و در سخنانی با اشاره به سوگواری 
ماه محرم، گفت: »فسلفه اصلی عاشورا نشان دادن 
مابه ازای مجسم در عالم برای زینت بخشیدن به 
صورت هستی است، ایثار، استقامت، صبر، توکل، 
روح  در  که  است  معانی  وفاداری  و  فداکاری 
عاشورا و در قامت شهدای عاشورا تبلور پیدا کرد.«
وی افزود: »عاشورا نماد کاملی از فضیلت ها است 
و هرچه پیش می رویم در دامنه این قله وسیع قرار 
داریم، آنچه به عنوان هنرنمایی عاشقانه جامعه 
پزشکی در این مقطع سخت مشاهده می کنیم 

برگرفته از عاشوراست.«
وی افزود: »معتقدیم نازله ای از عاشورا در جامعه 
ما جریان دارد. درود و تواضع خود را نثار می کنم 
به شهدای جامعه پزشکی، افرادی که شرافتمندانه 
کار کردند و جامعه پزشکی را با این معانی پیوند 
دادند. آرزوی صبر و استقامت و شکیبایی برای 

بازماندگان صبور این عزیزان داریم.«

پزشکیتفویضالهیاست
نیز  پزشک  روز  به  اشاره  با  ادامه  در   سالمی 
گفت: »امروز را که روز میالد یکی پر افتخارترین 
شخصیت های بشریت، عالم اسالم و ایران در 
عرصه معارف و علم پزشکی است تبریک عرض 
می کنم؛ شخصیتی که 16 جلد کتاب قانون او 
افتخار  و  شد  تدریس  اروپا  دانشگاه های  در 

دانشگاه های علوم پزشکی است.«
وی با بیان اینکه پزشکی یک تفویض الهی است، 
تأکید کرد: »احیاء مربوط به خداوند متعال است. 
احیا یعنی بخشش زندگی و روش کردن چراغ 
امید در خانه ها و کمک به زندگی آرامش بخش 
و شفا که اینها از خصوصیات قرآن عظیم است 
و اطباء، پژواک این کلمات هستند. آنچه امروز 

باعث سرافرازی ما در مبارزه با کرونا شد به فلسفه 
پزشکی در جامعه ارتباط دارد که به پزشکان عاطفه، 
احساس، ایمان و استقامت می دهد و آنها را از 

فراز خستگی ها عبور می دهد.«
فرمانده سپاه یادآور شد: »در غرب فلسفه پزشکی 
متکی بر درمان بیماری است اما اینجا پزشکی 
متکی بر درمان بیمار است که در شرایط ترس 
فلسفه  می کند.  ایجاد  آرامش  و  امید  و  اعتماد 
پزشکی در کشور ما متکی بر نجات بیمار است، 
یعنی مواجهه با عشق و دوست داشتنی ها که این 

الگوی موفق است.«
سالمی یادآور شد: »پزشکی که به صفحه کامپیوتر 
نگاه می کند و پزشکی که بر چهره بیمار نگاه می کند 
دو تاثیر متفاوت ایجاد می کنند. با هجوم بیماری 
شاهد فروپاشی نظام سالمت بسیاری از کشورهای 
غربی بودیم با آنکه در دانش جلوتر بودند ولی در 
درمان عقب افتادند.« وی افزود: »پزشکی که بر 
اساس دلسوزی عمل کند و پاسخ عاطفی به رنج 
بیمار می دهد شفابخش است، درحالی که در غرب 
می گویند دلسوزی افسردگی می آورد درحالی که 

اسالم می گوید دلسوزی نشاط ایجاد می کند.«
فرمانده سپاه پاسداران در ادامه مراسم از زحمات 
وزارت بهداشت و کادر درمان کشور قدردانی 
کرد گفت: »پزشکان زندگی و مرگ را جابه جا 
کردند و سالمت بیمار را بر سالمت خود ترجیح 
دادند. این معامله در هیچ دستگاه محاسبات مادی 
جایگاهی ندارد و آنها نمایش شکوهمند استقامت 
را برای همگان به نمایش گذاشتند؛ برای همین 

هیچ بیماری پشت در بیمارستان نماند.«
سالمی با بیان اینکه جامعه ما امروز به بزرگی روح 
و طبع رسیده است، تصریح کرد: »درشرایطی که 
همه منتظر ماندند با شیوع کرونا زانو بزنیم یک 
بیمار یا فرد گرسنه رها شده وجود نداشت. این 
در حالی است که بر اساس اعالم نشریه بلومبرگ 
در آمریکا هم اکنون حداقل 30 میلیون آمریکایی 

از گرسنگی رنج می  کشند.«

پزشکانایرانیایستادندتاجامعهنفسبکشد
وی افزود: »در کشورهای غربی جامعه گسسته 
است، اینجا در ایران گسستگی وجود ندارد و این 
راز موفقیت ماست. در عرصه غربالگری دیدید که 
در هیچ جای جهان چنین پدیده شگفت انگیزی 

را نمی توان مشاهده کرد. اینجا عرصه اقدامات 
شگفت انگیز است. اینجا منفعت اقتصادی بر ابعاد 
انسانی اولویت ندارد به طوری که همه بیماران 
و کادر درمان در یک بیمارستان به کرونا مبتال 
شدند. ایران در عرصه مبارزه با کرونا درخشید. 

پزشکان ایستادند تا جامعه نفس بکشد.«
حالی  »در  شد:  یادآور  پاسداران  سپاه  فرمانده 
از  ایران تحت تحریم است و عملیات روانی 
در  اما  می شود  اعمال  آن  علیه  بر  نقاط  همه 
عرصه جهانی رکوردهای بزرگی ثبت می کند. 
روشن  را  امیدی  چراغ های  پزشکان،  روز  هر 
کردند و چقدر شرافتمندانه کار کردند تا همه 
بدانند همه ملت ایران اهل ایثار بوده و با ایمان 

و با احساس هستند. این موضوع زندگی را در 
سختی ها آسان می کند.«

در ادامه این مراسم با حضور تعدادی از رزمندگان 
مدافع سالمت، از بیست خانواده شهید مدافع 
سالمت تقدیر شدند. همچنین  سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی 

از کادر درمان کشور تجلیل شد.

آخرینآمارشهدایکادردرماندر
مبارزهباکرونا

جمع  در  مراسم  این  حاشیه  در  نمکی  سعید 
مبارزه  نخست  روز  از  »ما  گفت:  خبرنگاران 
با  تنگاتنگی  همکاری  کووید19  ویروس  با 
داشتیم.  پزشکی  جامعه  بسیج  در  عزیزانمان 
تا  پزشکی  جامعه  از  ثبت شده  تعداد شهدای 
امروز حدود 164 نفر است. البته موارد جدیدی 
اعالم شده که در دست بررسی است و انشاهلل 
خداوند روح همه این عزیزان را با ساالر شهیدان 

محشور کند.«
وی در رابطه با تامین واکسن کرونا نیز گفت: 
»در این مورد هم با شرکت های دانش بنیان و هم 
با موسسات معتبر، در حال کار بر روی واکسن 
هستیم و همزمان به بررسی شرکت های معتبر در 
کل جهان می پردازیم و پیشنهاداتی برای خرید 
اما کشور خاصی مد نظر  ارائه کردیم  واکسن 
نیست. بر پیش خرید معتبرترین واکسنی که مورد 
تایید سازمان جهانی بهداشت باشد کار می کنیم 

تا به موقع به مردم ارائه دهیم.«
نمکی بیان کرد: »تیم های مختلفی در ایران در حال 
کار بر روی تولید واکسن هستند و خیلی ها از سطح 
آزمایش های اولیه فراتر رفتند و ان شاءهلل وزارت 
بهداشت به موقع به عنوان مرجع اصلی اطالع 

رسانی در مورد واکسن سخن خواهد گفت.«
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