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رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با هیئت وزیران تاکید کردند 

گسترش کامل و استمرار رعایت  توصیه های ستاد ملی کرونا

رهبر معظم انقالب اسالمی با تشکر از رعایت 
اصول بهداشتی در مجالس عزاداری تا به امروز، بر 
گسترش کامل و استمرار رعایت  توصیه های ستاد 
ملی کرونا تأکید و مجدداً از عوامل یاری گر مردم 
در مقابله با ویروس خطرناک کرونا تشکر کردند.

به گزارش سپید، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز 
یکشنبه به مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری 
با رئیس جمهور و اعضای دولت، سال آخر فعالیت 
دولت یازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات 
در حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره 
مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، 
ارزش پول ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند: 
»باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای 

حل مشکالت همت بیشتر گماشت.« 
رهبر انقالب اسالمی حادثه عاشورا را قله جهاد، 

فداکاری و شهادت نامیدند و با اشاره به مصادف 
شدن هفته دولت با دهه اول محرم افزودند: »مبنای 
هفته دولت نیز جهاد و شهادت است چرا که رجایی 
و باهنر با مجاهدت مستمر، سختکوشی و تالش در 
هنگام هجوم و محاصره مشکالت، خودداری کامل 
از پیگیری منافع شخصی و پرهیز از چهره سازی 
برای جذب نظر مردم، خود را شایسته پاداش 

بزرگ الهی یعنی شهادت ساختند.«
ایشان با اشاره به خبرهای بزرگ و مهمی که رئیس 
جمهور و اعضاء دولت در گزارش های خود اعالم 
کردند افزودند: »هفته دولت فرصت مناسبی برای 
تبیین و اطالع رسانی خدمات اعضای دولت و نقد 
نقاط قوت و ضعف است که دولت باید بیش و 

پیش از دیگران به نقد درونی بپردازد.«
»پیگیری و تالش جدی برای اجرای قول هایی 

که داده شده« از جمله طرح های هفتگی وزارت 
نیرو، سیاست پاالیشگاه سازی برای جلوگیری از 
صدور نفت خام، تقویت شرکت های دانش بنیان، 
ادامه کارهای خوب علمی و بهداشتی و درمانی 
که در مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید 
از دیگر توصیه های مؤکد رهبر انقالب به دولت 
برای سال آخر فعالیت بود. سالی که به هیچ وجه 
نباید دولت به صورت وقت اضافه به آن نگاه کند. 
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود همچنین 
با تشکر از رعایت اصول بهداشتی در مجالس 
عزاداری تا به امروز، بر گسترش کامل و استمرار 
رعایت  توصیه های ستاد ملی کرونا تأکید و مجدداً از 
عوامل یاری گر مردم در مقابله با ویروس خطرناک 

کرونا تشکر کردند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس جمهور 

و ۴ نفر از اعضای کابینه به بیان گزارشی از اقدامات و 
برنامه های دولت پرداختند. رئیس جمهور با بیان آماری 
از میزان کاهش رشد اقتصادی در کشور های پیشرفته 
به سبب شیوع کرونا، وضعیت ایران را نسبتاً قابل قبول 
خواند و افزود: »اجرای طرح تحول سالمت، جهش 
در زیرساخت های ارتباطاتی و دولت الکترونیک و 
همچنین پیشرفت بزرگ در زمینه توسعه شرکت های 
دانش بنیان، سه اقدام پیشگیرانه دولت در سالهای اخیر 
بود که باعث حفظ آمادگی کشور در برابر کرونا شد.«
همچنین نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در گزارش خود، تحول ساختاری در 
ارائه خدمات نظام سالمت پس از کرونا را از 
جمله نقاط مهم عملکرد این وزارتخانه برشمرد 
و افزود: »در جریان کرونا هیچ بیماری پشت در 

بیمارستانها سرگردان نماند.«

خبـر

مدیرکل دارو سازمان غذاودارو گفت: »قیمت اکتمرا ایرانی 
در  آن  توزیع  و  تعیین شد  تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک 

بیمارستان ها آغاز شده است.«
به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با بیان اینکه قیمت اکتمرای ایرانی مشخص شد، گفت: 
»ارزانترین اکتمرا یا توسیلیزومب در دنیا ۵۴۰ یورو قیمت دارد 
و ما در سازمان غذا و دارو اکتمرا ایرانی را یک میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان قیمت گذاری کردیم.«
محمدی با اشاره به توزیع اکتمرا ایرانی در بیمارستان ها بیان 
کرد: »توزیع اکتمرای ایرانی از پنج شنبه هفته قبل در بیمارستان ها 

آغاز شده است و توزیع آن در بیمارستان ها ادامه دارد.«
مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 

درباره صادرات اکتمرا بیان کرد: »ظرفیت تولید در حال افزایش 
است و ما تا زمانی که نیاز داخل کشور تامین نشود اجازه 

صادرات نمی دهیم.«
مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
در  ایرانی  رمدسیویر  بعدی  محموله های  توزیع  به  اشاره  با 
رمدسیویر  عدد  هزار   3۰ »توزیع  کرد:  تصریح  بیمارستان ها 
از پنج شنبه هفته قبل آغاز شده است همچنین ۵۰ هزار عدد 

رمدسیویر هم از امروز در بیمارستان ها توزیع می شود.«
محمدی با اشاره به قیمت داروی رمدسیویر برای درمان بیماران 
مبتال به کرونا توضیح داد: »قیمت داروی رمدسیویر وارداتی 
بین یک میلیون 1۰۰ تا یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان و قیمت 

رمدسیویر ایرانی ۶۰۰ هزارتومان است.«

قیمت داروی اکتمرا  ایرانی تعیین شد 
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عالئمیکهدرکودکانمبتالبهکرونامشکالتمغزیایجادمیکند
یک فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان 
با اشاره به بروز مشکالت مغز و اعصاب در کودکان به دنبال 
ابتال به کرونا، گفت: »تشنج، تب باال، کاهش هوشیاری و... در 
کنار سایر عالئم مانند سرفه خشک و... از عالمت های جدی 

بروز مشکالت مغزی به دنبال کرونا است.«
به گزارش سپید، پروانه کریم زاده در گفت وگو با ایسنا درباره 
عالئم بروز کرونا در کودکان، گفت: »به دنبال ابتال به این بیماری 
برخی عالئم برای بیمار به وجود می آید که با مشاهده آن باید 
به مرکز درمانی مخصوص مراجعه کرد. یکی از مشکالت مغز 
و اعصابی که به دنبال ابتال به کرونا ممکن است در کودکان به 
وجود آید تشنج با تب یا بدون تب است.« وی افزود: »برخی 
از آنها سنگین و طوالنی با وقفه تنفسی و حالت کبودی همراه 
هستند که به محض مشاهده چنین تشنجی باید کودک را به 
مرکز درمانی رساند تا هم شرایط فعلی او کنترل شود و هم 

از عود تشنج در آینده جلوگیری شود. ممکن است تشنج با تب باال 
اتفاق بیفتد که در سایر بیماری های ویروسی نیز اتفاق می افتاد اما در 

کرونا نیز زیاد مشاهده شده است.«
وی افزود: »ممکن است کودک به دنبال ابتال به کرونا دچار کاهش 
سطح هوشیاری شود یا حالت هایی مانند خواب آلودگی، بی حالی و... 
داشته باشد یا ممکن است موارد سنگین تر و حالت هایی مشابه کما 
را تجربه کند. در این حالت نیز باید کودک را به مرکز درمانی مجهز 
ببریم تا تصویر برداری های مغزی انجام  شود. حتی نیاز است مایع 
مغزی-نخاعی چک شود. ممکن است این کودکان نیاز به آی سی یو نیز 
پیدا کنند.« وی با تاکید بر اینکه کودک به یک باره دچار کما نمی شود، 
تصریح کرد: »اما عالئم خواب آلودگی، بی حالی، عدم تغذیه، بی قراری، 
گریه های بی مورد و... خود زنگ خطری است تا خانواده ها به مراکز 

درمانی مراجعه کنند. سایر عالئم مغز و اعصابی نیز ممکن است به 
دنبال ابتال به کرونا اتفاق بیفتد به عنوان مثال آسیب دیدن عصب پا از 
دیگر عالئم کرونا است، لذا کودکی که عالئمی مشابه سرماخوردگی 
پیدا می کند و پس از چند روز والدین می بینند که کودک راه نمی رود و 
نمی تواند چهاردست و پا برود ممکن است عصب پا یا عضله گرفتار 
شده باشد که در این زمان کودک ممکن است راه برود ولی هنگام 
حرکت درد دارد. این التهاب در عضله به دنبال بیماری ویروسی از 

جمله کووید19 اتفاق می افتد.«
این متخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان در تشریح سایر 
عالئم کرونا در کودکان، خاطرنشان کرد: »مشکل در بلع، مشکل در 
حرکات اندام ها و... عالئم خطرناکی است که والدین باید به محض 
مشاهده آنها در کودکشان به پزشک مراجعه کنند. التهاب نخاع نیز 

دیگر عالمتی است که به دنبال بروز بیماری ویروسی از جمله 
کرونا در کودکان پس از عالئم ذکر شده مشاهده می کنیم. 
عدم کنترل ادرار و مدفوع نیز به دنبال آن ایجاد می شود که 

باید MRI نخاعی انجام شود.«
وی درباره مشاهده سکته مغزی در کودکان به دنبال ابتال به 
کرونا، اظهار کرد: »ممکن است عروق مغزی دچار التهاب شود 
و سر انجام سبب لخته در عروق مغزی شود که در این هنگام 
فرد سکته مغزی می کند. عالئم این مشکل بسته به اینکه کدام 
رگ درگیر شود متفاوت است. ممکن است کودک چند روز 
عالئم مشابه سرماخوردگی را تجربه کند و سپس دچار فلج 
شدن سمتی از بدنش شود، یا ممکن است اعصاب جمجمه ای 
فرد فلج شود و چشم یا دهانش کج شود و حتی دچار اختالل 
در بلع می شود. اگر سکته مغزی وسیع باشد ممکن است فرد 
دچار اِدِم دور ضایعه شود که نه تنها سمتی از بدن فلج می شود 
بلکه دچار ورمی دور ضایعه نیز خواهد شد که در این زمان تشنج 

و کاهش سطح هوشیاری اتفاق می افتد.«
کریم زاده ادامه داد: »تمامی آنچه که ذکر کردیم در بزرگساالن هم می تواند 
مشاهده شود اما تشنج همراه با تب بیشتر به کودکان اختصاص دارد. 
کودکان خود توانایی درک و کنترل شرایط را ندارند و این خانواده ها 

هستند که باید سعی کنند تماسشان با کودک را کنترل کنند.«
وی در خاتمه بیان کرد: »تشخیص بالینی کرونا در کودکان مشابه سایر 
بیماری های ویروسی است البته سرفه ها در کرونا خشک است و درد 
عضالنی نیز در ابتال به این بیماری بیشتر است. با توجه به اینکه این 
عالئم اختصاصی کرونا نیست ممکن است والدین تصور کنند کودک 
سرماخورده است اما اگر عالئم ادامه یابد و به مرور کودک بدحال شد 

در شرایط پاندمی کرونا اولین تصور ما از بیمار ابتال به کرونا است.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از 
کروناویروس در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
۲ شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و 113 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 
۸۸۲ نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 3۵۸ هزار و 9۰۵ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۴1 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۲۰ هزار و ۶۴3 نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 3۰9 هزار و ۴۶۴ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، 3۸۴1 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری ادامه داد: »تا کنون سه میلیون و 3۶ هزار و 711 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری 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.«
گفت:  هشدار  وضعیت  در  استان های  درباره  همچنین  وی 
»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.«
وی در توضیح وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: »این 
استان شاهد خیز نسبتا متوسط بیماری در اسفند سال گذشته و 
فروردین سال جاری بود. از اواخر فروردین ماه نمودار موارد 
ابتال و بستری روزانه در این استان روند نزولی گرفت و تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه یافت، اما در خرداد ماه همسو با بسیاری از 
استان ها نمودار مجددا شیب صعودی به خود گرفت؛ به طوری 
که نیمه تیر ماه به بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید. 
علی رغم آنکه در مردادماه تعداد موارد ابتال و بستری تا حدی روند 
کاهشی به خود گرفته، ولی وضعیت بیماری در اغلب شهرستانها 
حساس، شکننده و بسیار نگران کننده است و در هفته گذشته چهار 

شهرستان این استان نیز در وضعیت قرمز درآمد.«

الری گفت: »طبق بررسی های صورت گرفته، میانگین رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این استان ۸۴.3 درصد است که بیشترین 
میزان رعایت مربوط به داروخانه ها و دفاتر پیشخوان و کمترین 
میزان در پاساژها و مراکز خرید استان گزارش شده است. میزان 
استفاده از ماسک توسط کارمندان ادارات و بانک ها 9۶ درصد و 
میزان استفاده از ماسک توسط شاغلین صنوف و صنایع ۸7 درصد 
است. همچنین میزان استفاده از ماسک توسط مردم در وسایل حمل 

و نقل عمومی 77 درصد است.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »از مهمترین اقدامات همکاران 
ما یعنی کادر بهداشتی می توان به انجام سه مرحله غربالگری بیماری، 
راه اندازی مراکز 1۶ و ۲۴ ساعته بیماری کووید19 و انجام غربالگری 
در سطح عشایر و آموزش آنها اشاره کرد. امیدواریم با رعایت بیشتر 
پروتکل ها و استفاده جدی تر از ماسک توسط مردم این استان، شاهد 
خروج شهرستان های این استان از وضعیت قرمز بیماری باشیم.«

وی گفت: »مهم ترین راه برون رفت از وضعیت موجود بیماری در 
کشور، تقویت عزم و اراده ما در رعایت اصول سه گانه بهداشتی 
شامل شست و شوی مرتب دست ها، رعایت فاصله فیزیکی و 
استفاده از ماسک است و امیدواریم با رعایت این اصول شاهد 

قطع زنجیره کرونا در کشور باشیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد که با کمک 
و همراهی عاشقان امام حسین )ع( در برگزاری مجالس مطابق 
با دستورالعمل مصوب ابالغی ستاد ملی کرونا، محرمی آمیخته با 

شور و شعور حسینی در اقصی نقاط کشور عزیزمان برپا شود. 

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار کرونا در کشور را اعالم کرد 

2۱۱۳   ابتال و ۱4۱ فوتی در 24 ساعت 
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معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

همه اتباع خارجی مبتال به کرونا در ایران 
رایگان درمان می شوند

عاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »همه 
اتباع خارجی مبتال به کرونا در ایران رایگان 
درمان شده و می شوند و تاکنون حداقل ۴۰۰ 
میلیارد تومان فقط برای درمان اتباع مجاز هزینه 

شده است.«
به گزارش سپید، شهنام عرشی در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »شایعاتی که در فضای مجازی 
در  خارجی  اتباع  کرونا  نشدن  درمان  درباره 
ایران مطرح شده، به هیچ وجه صحت ندارد 
و با توجه به حساسیت موضوع خدمت رسانی 
بهداشتی و درمانی در مورد اتباع خارجی  بسیار 

مطلوب و کامال رایگان انجام می شود.«
وی گفت: »با شروع کرونا در اسفند سال گذشته 
کشورهای  از  خارجی  زائران  نفر  صد  چند 
اطراف از جمله هند و پاکستان در قم بودند 
که از بین آنان همه بیماران و افرادی که تست 
کرونای مثبت داشتند به صورت رایگان درمان 
آنها که تست مثبت نداشتند  شدند. همراهان 
نیز قرنطینه شدند و همه درمان و هزینه هتل 

و اقامت آنان رایگان انجام شد.«
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت افزود: »در آن زمان برخی کشورها از 
جمله پاکستان به زائران خود اجازه برگشت 
ندادند به همین علت این افراد چندین ماه با 
هزینه دولت ایران در هتل نگهداری شدند و همه 
خدمات و ویزیت های دوره ای پزشکی کرونا و 
سایر بیماری های آنان به صورت رایگان انجام 
شد تا بعد از چند ماه به کشور خود برگشتند.«

عرشی گفت: »بسیاری از این زائران کشورهای 
اطراف به علت اینکه مرزهای هوایی و زمینی 
بسته شده بود، امکان برگشت به کشورشان را 
نداشتند. توجه به این نیز بسیار مهم است که 
باز شدن  از  بعد  این کشورها حتی  از  برخی 
و  بودند  درمان شده  که  اتباع خود  به  مرزها 
برگشت  اجازه  راحتی  به  داشتند  منفی  تست 
باید هویت آنها را  با سختگیری  نمی دادند و 

دوباره تایید می کردند.«
وی ادامه داد: »اتباع پناهنده در ایران از جمله 
افغان ها که مهمان شهرهای ایران هستند، همه 
تحت نظارت هستند، سازمان های بین المللی از 
جمله کمیساریای امور پناهنگان نیز بر وضعیت 
آنها نظارت دارند و در برخی مواقع خدماتی 
که به پناهندگان داده می شود، بیشتر از خدماتی 

است که به سایر افراد ارائه می شود.«
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت افزود: »همه خدمات بهداشتی و درمانی 
پناهندگان در ایران رایگان است تحت پوشش 
کمیساریای امور پناهندگان هم هستند و ذکر 
این نکته نیز الزم است که در مقطعی حدود ۲۰ 
درصد بیماران کرونا در بیمارستان های مشهد، 
اتباع کشور افغانستان بودند که به صورت رایگان 

بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند.«
اتباع خارجی  از  »از هیچ یک  داد:  ادامه  وی 
یا درمان کرونا هزینه ای دریافت  برای تست 
نشده است. این خدمتی است که در بسیاری 
از کشورها به صورت رایگان انجام نمی شود 
اما این واقعیتی است که در ۶ ماه گذشته انجام 

شده و واقعا برای درمان اتباع خارجی در ایران 
هیچ مشکلی وجود نداشته است.«

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت ادامه داد: »پناهندگانی که در مهمان 
شهرها مقیم هستند اگر اصول بهداشتی را رعایت 
کنند کمتر بیمار می شوند اما حتی مواردی از 
همه گیری بین این پناهندگان هم داشته ایم که 
گیری ها  همه  این  کشور  شهرهای  بقیه  مانند 

کنترل شده و مبتالیان درمان شدند.«
وی گفت: »همه گیری کرونا در اکثر شهرهای 
ایران بوده و هست.  هیچ جایی در کشور نداریم 
که از همه گیری کرونا مصون بوده باشد، جای 
سفید نداریم و به طور طبیعی این بیماری در 
بین اتباع خارجی در مهمان شهرهای مختلف 
از جمله ساوه، کرمان، رفسنجان، تربت جام 
و شهرهای دیگری که محل اسکان پناهندگان 
است از جمله پاکدشت و ورامین بوده است 
ارائه  رایگان  درمانی  آنان خدمات  همه  به  و 
دارد  وجود  هم  نگرانی  این  البته  است.  شده 
که اعالم درمان رایگان اتباع خارجی در ایران 
باعث سرازیر شدن آنان به شهرهای مرزی در 
استان های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان 

شود چنانکه این اتفاق هم افتاده است.«
بیماری های  درمان  مورد  »در  افزود:  عرشی 
عفونی از جمله کرونا هیچ فرقی بین اتباع خارجی 
مجاز و غیر مجاز وجود ندارد زیرا اگر افراد 
غیر مجاز خارجی که در ایران هستند، درمان 
نشوند، به راحتی بیماری را بین دیگران منتشر 
می کنند، بنابراین همه اتباع خارجی مقیم ایران 

اعم از مجاز و غیر مجاز تحت پوشش خدمات 
بهداشتی و درمانی کرونا و سایر بیماری های 

عفونی و واگیر قرار گرفته اند.«
وی گفت: »میزان درگیری و ابتال به کرونا در 
بین اتباع خارجی در ایران نیز به همان نسبت 
ابتالی ایرانیان است و هیچ فردی از بین اتباع 
خارجی در ایران نبوده که به کرونا یا هر بیماری 
واگیر دیگری مبتال شده و درمان نشده باشد. 
اگر آمار خدمات رسانی به اتباع و پناهندگان 
امور  کمیساریای  پوشش  تحت  که  را  مجاز 
گویی  کم  هم  کنیم  اعالم  هستند،  پناهندگان 
شده است زیرا چندین برابر اتباع مجاز اتباع 
غیر مجاز در ایران هستند و خدمت می گیرند.«
تبعه  یا  پناهنده  نفر  یک  »حتی  افزود:  عرشی 
خارجی نداشته ایم که بیمار باشد و پشت در 
بیمارستان مانده باشد و اگر بود حتما تا به حال 
بارها رسانه های معاند آن را نمایش می دادند 
و برجسته می کردند، از جمله این افراد چند 
اوایل  که  بودند  پاکستانی  و  هندی  زائر  صد 
کرونا در قم بودند و ماه ها در ایران ماندند و 

خدمات رایگان گرفتند.«
میلیارد   ۴۰۰ حداقل  »تاکنون  داد:  ادامه  وی 
اتباع مجاز خارجی  تومان برای درمان کرونا 
مقیم ایران هزینه شده است و البته با در نظر 
گرفتن خدمات بهداشتی و درمانی به اتباع غیر 
مجاز این رقم بسیار بیشتر است به خصوص 
اینکه مثال جمعیت اتباع افغانستانی غیر مجاز 
مقیم ایران حدود سه تا چهار برابر اتباع مجاز 

این کشور است.«

خبـر
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سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: 

بهبودیافتگان کووید19 برای اهدای پالسما به میدان آیند
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران بهبود یافتگان کرونا را مخاطب قرار 
داد و گفت: »شما انسان های مهمی هستید چون از زمان بهبودی تا چند 
ماه بعد ماده ای در پالسمای خونتان وجود دارد که می تواند نجات بخش 
کسانی باشد که در تخت بیمارستان نفس هایشان به شماره افتاده است. 
در ماه محرم به شکرانه سالمت تان پالسما اهدا کنید و به داد بیمارانی 

برسید که دستشان از همه جا کوتاه است.«
به گزارش سپید، متخصصان می گویند تنها روش قابل اعتماد و در 
دسترس برای درمان بیماران کووید 19 استفاده از پالسمای خون بیماران 

بهبود یافته از کرونا و تزریق آن به افراد مبتالست. 
تا امروز بیش از 300 هزار بیمار در کشورمان از کرونا رهایی یافته اند 
و پیروز کارزار شدند. اما آمارها نشان می دهد از ابتدای اجرای طرح 
اهدای پالسمای بهبودیافتگان تا امروز تنها  2 درصد از بهبود یافتگان 

به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند. 
با توجه به تاثیر روش پالسما درمانی چرا تعداد اهدا کنندگان تنها 2 
درصد بهبود یافتگان کروناست؟ آنها که از جنگ با این بیماری به سالمت 
بیرون آمدند، می دانند آنتی بادی که در پالسمای خونشان وجود دارد 
می تواند عمر دوباره به پدر، مادر یا فرزندی ببخشد که با حساب و 

کتاب های علم پزشکی امیدی به زنده ماندشان نیست؟ 
بشیر حاجی بیگی با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه در مجموع 7 هزار و 66 
نفر جهت اهدای پالسما به مراکز سازمان انتقال خون در سطح کشور 
مراجعه کرده اند، گفت: »پنج هزار و 609 واحد پالسما در بهبودیافتگان 
کووید19 دریافت شده است.« وی با یادآوری اینکه برخی از داوطلبین 
به دالیلی پس از معاینه معاف از اهدای پالسما شناخته می شوند، ادامه 
داد: »در استاندارد های سازمان انتقال خون حفظ سالمت اهداکننده و 
گیرنده پالسمای اهدایی لحاظ شده است و چنانچه یکی از این دو تامین 
نگردد داوطلب اهدای پالسما به صورت موقت یا دائم معاف شناخته 
می شود.« حاجی بیگی گفت: »از ابتدای اجرای طرح پالسما درمانی 
برای بیماران مبتال به کرونا که از روز نخست اردیبهشت ماه آغاز شد، 
سازمان انتقال خون در این خصوص بارها و بارها اطالع رسانی کرده 
است و پویشی به نام »شکرانه سالمت« را برپا ساخت.« وی افزود: 
»توسط روابط عمومی سازمان انتقال خون بنرهایی برای تشویق اهدای 
پالسما، طراحی و در بعضی از معابر عمومی نصب شد اما رسانه ها هم 
باید همراه باشند و جریان سازی برای اهدای پالسما را بر عهده بگیرند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون رسانه ها را مخاطب قرار داد و گفت: 
»هنر رسانه ای را به کار بگیرند برای راه افتادن عزم ملی در اهدای 
پالسما پویش نذر پالسما را همزمان با ماه محرم با قوت راه بیندازند.«
حاجی بیگی به باورهای نادرستی که دلیل مراجعه کمتر بهبودیافتگان از 

کرونا است اشاره کرد و گفت: »یکی از دالیل کم رغبتی بهبود یافتگان 
کرونا برای مراجعه به مراکز انتقال خون و اهدای پالسما دلهره از ابتالی 
دوباره به این ویروس است.« وی گفت: »این تصور به چند دلیل اشتباه 
است، اوالً مردم توجه کنند که مرکز انتقال خون، مرکز درمانی نیست، 
خیلی ها این مراکز را با بیمارستان ها اشتباه می گیرند. ما پشتیبان مراکز 
درمانی هستیم. دوم اینکه  مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون جزو 
سالم ترین افراد جامعه هستند، چون هیچ فردی با حال جسمی بد برای 
اهدای خون پیشقدم نمی شود. کسانی به این مراکز مراجعه می کنند که 

در ایده آل ترین شرایط جسمی هستند.«
حاجی بیگی افزود: »نکته بعدی اینکه در تمام مراکز انتقال خون، 
دستور العمل های فنی و پروتکل های بهداشتی به صورت دقیق اجرا 
می شود و این سازمان بر اجرایی شدن دستورالعمل ها نظارت کامل 
دارد. همه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در مراکز انتقال خون سراسر 
کشور استریل و یک بار مصرف است. محیط مراکز هم در طول روز 
چند بار ضدعفونی می شود. متاسفانه از زمانی که ویروس کرونا وارد 

کشور شده آمار اهدای خون هم کاهش پیدا کرده است.«
حاجی بیگی با یادآوری اینکه کاهش اهدای خون در شرایطی اتفاق 
افتاده که نیاز کشور به فرآورده های خون همچون گذشته رو به افزایش 
است ادامه داد: »در این برهه به همکاری بیشتر داوطلبان اهدای خون 
نیازمندیم.« وی با یادآوری دوران 8 سال دفاع مقدس گفت: »در زمان 
جنگ میزان اهدای خون در کشور 8 برابر شد و االن هم مردم همیشه 
در صحنه باید بسم اهلل بگویند و وارد میدان شوند و در این میان بهبود 
یافتگان کووید 19 نقش سربازان کمکی خط مقدم را دارند، چون تا 

مدت معینی در پالسمای بدن آنها آنتی بادی ضد کرونا وجود دارد.«

وی تصریح کرد: »این آنتی بادی در بدن فردی که به کووید19 مبتال 
شده سپر دفاعی می سازد و قدرت تخریب سلول های بدن بیمار را از 
ویروس می گیرد.« بشیر حاجی بیگی اذعان داشت: »اگر عزم جدی در 
بهبود یافته ها به وجود بیاید و پالسما برای تزریق به بیماران در همه 

بیمارستان ها وجود داشته باشد، آمار مرگ و میر کاهش پیدا می کند.«
وی اظهارکرد: »در پالسما درمانی، مهم ترین عامل در توقف پیشرفت 
بیماری، زمان تزریق پالسما است. اگر این ماده در مرحله شروع تکثیر 
ویروس به بدن بیمار تزریق شود هم انتشار ویروس در بدن کمتر و یا 
متوقف می شود، هم طول دوره بستری بیماران در بیمارستان ها  کوتاه 
می شود.« حاجی بیگی گفت: »برای مثال اگر بیمار بدحالی قرار باشد 
3 هفته در بیمارستان بستری شود، با تزریق پالسما روند بهبودی اش 
سرعت بیشتری می گیرد و زمان بستری اش ممکن است به چهار یا پنج 
روز برسد. در این صورت مرگ و میر کمتر می شود، تعداد پذیرش و 
تعداد ترخیص بیماران در بیمارستان ها برابر و فشار کمتری بر کادر 
درمان وارد می شود.« وی از قدرت و توانمندی ایران در پالسما درمانی 
بیماران کووید19 خبر داد و افزود: »ما بعد از چین اولین کشوری بودیم 
که روش پالسما درمانی را برای درمان بیماران کووید استفاده کردیم 
و اولین مقاله علمی دنیا در خصوص مصرف پالسما در درمان بیماران 
کووید، ایرانی بود.« سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه درهمه 
جای دنیا به اهدا کننده پالسمای تولیدی، وجهی به عنوان جبران مخارج 
ایاب و ذهاب داده می شود گفت: »ما هم کارت هدیه بانکی را برای 
اهداکنندگان در نظر گرفتیم که مبلغ باالیی نیست و فقط جبران هزینه 
رفت و آمد این افراد به مراکز انتقال خون را می کند، اما از همه بهبود 
یافتگان کرونا می خواهیم که به اجر معنوی اهدای پالسما توجه کنند 

و بدانند که ارزش کار آنها، با هیچ هدیه مادی قابل جبران نیست.«
به گزارش وبدا، حاجی بیگی خاطرنشان ساخت: »افرادی که به کووید 
19 مبتال شده و خوب شده اند از نظر علم پزشکی آدم های مهمی هستند. 
چون سپردفاعی در خون این افراد وجود داشته که توانستند از بیماری 
کرونا سرسالمت بیرون بیایند. من بهبود یافتگان کرونا را مخاطب قرار 
می دهم و می گویم شما آدم های نادری هستید که پالسمای خونتان 
تا 3 ماه بعد از بهبودی می تواند نجات بخش جان کسانی باشد که در 
بیمارستان ها نفس هایشان به شماره افتاده است. آستین هایتان را باال بزنید. 
این روزها در ماه محرم باالترین ایثار و بهترین شکرانه سالمت برای 
بهبود یافتگان کرونا اهدای پالسما هست. نیاز بیمارستان ها به پالسمای 
بهبود یافته ها آنقدر زیاد و حیاتی است که به محض پایان کار اهدا کننده 
در مراکز انتقال خون، پالسمای دریافتی برای آماده سازی و تزریق به 

بیماران کووید به بیمارستان ها فرستاده می شود.«

خبـر

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »وضعیت سالمت داوطلبان کنکور با کد ملی رصد 
و پیگیری می شود و اگر این افراد بیمار شده و به مراکز بهداشتی 

مراجعه کنند، کد ملی آنها در سامانه های بهداشت ثبت می شود.«
به گزارش سپید، احمد جنیدی در گفت  وگو با ایرنا درباره پیگیری 
ابتال به ویروس کرونا افزود:  وضعیت داوطلبان کنکور از نظر 
»غربالگری ها قبل از برگزاری کنکورها انجام شده و به طور مثال 
کد ملی داوطلبان در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد را بررسی 
کردیم و مشاهده شد که میزان شیوع ویروس کرونا در گروه هم 

سن این افراد از میزان ابتال در افراد جامعه کمتر بود.«
وی ادامه داد: »میزان بروز کرونا در افرادی که در آزمون های دکتری 
و کارشناسی ارشد شرکت کرده و تا هفت روز هم پیگیری کردیم، 
نسبت به سایر افراد جامعه کمتر بود. دلیل این موضوع شاید برای 
این باشد که این افراد بیشتر در منزل حضور داشته و برای کنکور 

درس می خواندند و کمتر در سطح جامعه حضور داشتند.« 

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار کرد: 
»فضای برگزاری کنکور امسال نسبت به سال گذشته سه برابر 
افزایش پیدا کرده بود. داوطلبان کنکور سرمایه های کشور هستند 

و همه تالش ها بر این بود که از سالمت آنها محافظت شود.«
جنیدی بیان کرد: »همکاران بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از 
بهمن ماه تاکنون در سراسر کشور 2۴ ساعت مشغول کار هستند. 
نزدیک به 160 پروتکل بهداشتی در کوتاه ترین زمان ممکن نوشته 
شد. برخی حرفه ها حتی چهار پروتکل داشتند. این تالش ها به 

خاطر حفظ سالمت مردم انجام شده است.«
هزار و 233  و 393  میلیون  از یک  بیش  کنکور سراسری 99 
داوطلب داشت که از این تعداد فقط 1۴۵ هزار و 78۴ نفر در 

جلسه آزمون غیبت داشتند.

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 

سالمتداوطلبانکنکورپیگیریمیشود
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد

رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطان در کشور
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان 
اینکه شیوع سرطان در ایران از متوسط دنیا کمتر است، 
گفت: »سرطان پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست 

و معده، پنج سرطان شایع در بین ایرانیان است.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در مراسم رونمایی 
سرطان،  اطالعات  مدیریت  یکپارچه  سامانه  از 
و  ایران  در  سرطان  شیوع  وضعیت  درخصوص 
جهان، گفت: »خوشبختانه امروزه با ثبت اطالعات 
سرطان و راه اندازی سامانه یکپارچه اطالعات سرطان، 
اطالعاتمان در خصوص بیماری سرطان دقیق تر است. 
براساس آمار، میزان بروز سرطان در مردان و زنان 
ایرانی از کل دنیا و کشورهای منطقه، کمتر است. 
در کشورهای دنیا، میزان بروز سرطان در مردان 219 
سرطان در هر 100 هزار نفر و در زنان 198 سرطان 
در هر 100 هزار نفر است، در حالیکه این عدد در 
در ایران در مردان و زنان به ترتیب 1۵۵ و 128 نفر 
به ازای هر یک صد هزار نفر است. به طورکلی، 
شیوع سرطان در ایران از متوسط دنیا کمتر است.«

نایب رییس کمیته ملی مدیریت سرطان وزارت 
بهداشت درخصوص شایع ترین سرطان ها در مردان 
و زنان ایرانی، خاطرنشان کرد: »سرطان پروستات، 
پوست، معده، روده بزرگ و مثانه شایع  ترین سرطان  ها 
در میان مردان و سرطان پستان، روده بزرگ، تیرویید، 
پوست و معده، پنج سرطان شایع در بین زنان ایرانی 
است و چنانچه هر دو جنس را باهم در نظر بگیریم، 
سرطان پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست و معده، 
پنج سرطان شایع در بین ایرانیان است. اینکه بدانیم 
کدام سرطان ها در کشور از شیوع بیشتری برخوردار 
است، بسیار مهم است، چراکه می توان برای کاهش 

آمار آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.«
وی درخصوص عوامل ایجاد سرطان ها و راهکار 
مدیریت و کنترل آنها، بیان کرد: »اینکه چطور می توان در 
میزان بروز سرطان ها تغییر ایجاد کرد به عوامل محیطی 
موثر بر سرطان ها و شیوه زندگی افراد مربوط است.«
ملک زاده تاکید کرد: »طبق آمار، بعداز سکته های قلبی 
و مغزی و بیماری های قلبی و عروقی که عامل 43 

درصد از مرگ و میرها و ناتوانی ها در کشور است، 
1۶ درصد از مرگ و میر ها در سطح جهان ناشی از 
سرطان ها بوده و سرطان ها به عنوان دومین عامل 

مرگ و میر در جهان شناخته می  شوند.«
وی درخصوص میزان بروز، مرگ و میر و بهبودی 
ناشی از سرطان در ایران و جهان، گفت: »میزان بروز 
سرطان در جهان 20 درصد و در ایران 14 درصد 
است، مرگ و میر ناشی از آن در جهان 10 درصد 
و در ایران، 7 درصد است، اما میزان بهبودی آماری 
۵0 درصدی را به خود اختصاص داده است، یعنی 
تقریبا می توان نیمی از سرطان ها را بهبود بخشید و 
این موضوع ناشی از پیشرفت های علمی و پزشکی 
در کشورمان است که امیدواریم در سال های آینده 

بتوانیم درصد بیشتری را به این آمار بیفزاییم.«
وی درخصوص وضعیت سرطان ها در 20 سال 
آینده در ایران، گفت: »چنانچه با روند فعلی پیش 
رویم، پیش بینی می شود که میزان سرطان ها در ایران 
در 20 سال آینده نسبت به سایر کشورها افزایش 
بیشتری داشته باشد و این موضوع به افزایش طول 
عمر ایرانیان، شیوه غلط زندگی، چاقی، آلودگی های 

محیطی و عادات نادرست مربوط است.«
وی با بیان اینکه امید به زندگی ایرانیان نسبت به 
متوسط جهانی بیشتر است، گفت: »در سال 2017 

امید به زندگی در دنیا 72 و در ایران 7۶ سال بوده 
است. البته جمعیت باالی ۶۵ سال در ایران ساالنه 
افزایش پیدا کرده و به همین دلیل، میزان سرطان ها 

نیز افزایش داشته است.«
ملک زاده، عدم مصرف میوه در پنج وعده، عدم تحرک 
بدنی کافی، افزایش وزن، کلسترول باال، مصرف تریاک 
و سیگار را از جمله عواملی عنوان کرد که به شیوه 
زندگی غلط در ایرانیان دامن می زند و افزود: »80 
درصد ایرانیان ورزش نمی کنند، 70 درصد ایرانیان 
اضافه وزن دارند و ۵۵ درصد ایرانیان ۵0 سال به 

باال، به کلسترول باالی خون مبتال هستند.«
وی با بیان اینکه 10 درصد از ایرانیان 40 سال به باال 
به نوعی، تریاک مصرف می کنند، ادامه داد: »مصرف 
تریاک عادت دیگری است که مخصوص ایرانیان 
است و متاسفانه ایرانیان بیشترین مصرف کنندگان 
تریاک در دنیا هستند. تریاک یکی از عوامل مهم 
سرطان زاست و سرطان زایی آن از سیگار بیشتر 
است. مصرف قلیان نیز عامل سرطان زای دیگری 
است که حتی دامن گیر زنان ایرانی نیز شده است.«
نایب رییس کمیته ملی مدیریت سرطان وزارت 
بهداشت اظهار کرد: »برخی عوامل دیگر نیز در 
ایجاد سرطان ها نقش دارند، مانند میزان مصرف 
انرژی، سرانه تولید گاز CO2 و آلودگی هوا که 

به تغییرات آب و هوایی در دنیا منجر می شود و 
مشکالت زیادی مانند همین بیماری سرطان را برای 

بشر به وجود می آورد.«
ملک زاده بیان کرد: »امروزه سرطان در ایران و جهان 
به عنوان یک بیماری پرهزینه شناخته شده است؛ 
طبق آمار، دو سوم افراد برای درمان این بیماری 

از نظر اقتصادی دچار هزینه کمرشکن می شوند.«
وی تصریح کرد: »برنامه ملی مدیریت سرطان به 
عنوان برنامه ای است که برای پیشگیری و درمان 
سرطان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این یک 
برنامه کلیدی برای موفقیت در درمان سرطان است 
که طی ۶ الی 7 سال گذشته برای به ثمر رسیدن آن، 
تالش های زیاده شده است. براین اساس، پیشگیری، 
تشخیص زود هنگام و درمان سرطان مهم ترین ویژگی 

این برنامه است.«
نایب رییس کمیته ملی مدیریت سرطان وزارت 
بهداشت، تاکید کرد: » بخش مهم برنامه ملی مدیریت 
سرطان، مدیریت نظام اطالعاتی و ثبت سرطان است. 
آمار و ارقامی که در ابتدای صحبت ها اعالم شد، 
براساس همین نظام ثبت سرطان برآورد شده است. 
این برنامه 100 درصد کشور را پوشش می دهد و 
روند سرطان ها را در نقطه نقطه کشور مانیتور می کند 
تا بتوانیم برای پیشگیری از سرطان ها، برنامه ریزی 

های پیشگیرانه داشته باشیم.«
این  »در  گفت:  پایان  در  وی  وبدا،  گزارش  به 
راستا، دبیرخانه ملی سرطان تشکیل شده و نظام 
اطالعات دقیق سرطان برای کشور تهیه شده و به 
صورت آنالین در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا 
محققین برای اقدامات از آنها استفاده کنند. همچنین، 
داشبورت اطالعات سرطان از ابتدای مهر در اختیار 
سیاستگذاران و محققین کشور قرار گرفته و نسخه 
الکترونیک سرطان از مهرماه به صورت آزمایشی 
و بعد به صورت سراسری تهیه و منتشر می شود. 
چراکه بسیاری از اقدامات از جمله فرهنگسازی، 
پیشگیری و آموزش ها در سیستم الکترونیکی با 

سهولت بیشتری قابل اجرا است.«

خبـر

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»باید کاری کرد که در حوزه تجهیزات پزشکی اقالم توسط یک 
سری شرکت های مشخص و قابل رصد انجام شود تا هم دسترسی 
مردم تسهیل شود و هم اینکه اقالم به صورت هدفمند و قابل رصد 

توزیع شوند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: »کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کامال موافق نظام مند 
شدن شبکه توزیع اقالم پزشکی است و در این خصوص دغدغه های 
زیادی دارد.« وی گفت: »ما برای نظام مند شدن شبکه توزیع تجهیزات 
پزشکی، پیشنهاد تاسیس شرکت های پخش تجهیزات پزشکی را ارائه 
کرده ایم ولی نکته این است که اجرایی شدن این کار در شرح وظایف 
دولت است.« وی افزود: »ما این مسئله را در جلسات کمیسیون با 
مسئوالن سازمان غذا و دارو و مدیران تجهیزات پزشکی مطرح کرده 

و پیگیر اجرایی شدن این برنامه ها هستیم.«
شهریاری تصریح کرد: »اتفاقا شیوع کرونا و چالش هایی که کشور 
در خصوص توزیع اقالم بهداشتی و حفاظتی با آن مواجه شد، نشان 
داد که یکی از راهکارهای هدفمندسازی توزیع اقالم نظیر ماسک و 
محلول های ضدعفونی کننده، بهره گیری از نظام شفاف و قابل رصد 
توزیع است و وجود شرکت هایی که به صورت مستقل و منحصر 
اقدام به توزیع تجهیزات پزشکی کنند، به مانند آنچه که سال هاست 

در توزیع دارو اتفاق افتاده، می تواند گره گشای این معضل باشد.«
وی افزود: »در واقع همانطور که اقالم دارویی توسط یک سری 
شرکت های پخش بطور قابل رصد، هماهنگ و کنترل شده در 
سراسر کشور توزیع می شود و همه مولفه ها از قبیل قیمت، تاریخ 
مصرف، کیفیت، تعداد، شرکت تولیدکننده یا واردکننده و ... قابل 
پیگیری هستند و اگر تخلفی اتفاق بیافتد، کامال روشن است که در  

کدام حلقه از زنجیره توزیع رخ داده، باید کاری کرد که در حوزه 
تجهیزات پزشکی نیز اقالم توسط یک سری شرکت های مشخص 
و قابل رصد انجام شود تا هم دسترسی مردم تسهیل شود و هم اینکه 

اقالم به صورت هدفمند و قابل رصد توزیع شوند.«

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اقالم پزشکی باید به صورت هدفمند و قابل رصد توزیع شوند



از سوی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت

تقدیر از اقدامات موثر حوزه پرستاری ایران در بحران کرونا
نشست سه جانبه)TRIAD MEETING(، یکی از مهم ترین اجالس های 
پرستاری و مامائی جهان است که هر دو سال یک بار با همکاری سازمان 
جهانی بهداشت، شورای بین المللی پرستاران و کنفدراسیون بین المللی 
مامائی قبل از برگزاری مجمع جهانی سالمت سازمان جهانی بهداشت 
برگزار و مهم ترین موضوعات پرستاری جهان در آن مطرح و نتایج 

نشست برای مجمع جهانی سالمت ارسال می شود.
به گزارش سپید، هشتمین نشست TRIAD MEETING در سال 2020 به 
دلیل پاندمی کووید19به صورت مجازی توسط تدروس آدهانوم دبیر کل 
سازمان جهانی بهداشت با موضوع تمرکز بر نیروهای پرستاری و مامایی 
در زمینه کووید19 افتتاح شد و بیش از 600 نفر از مدیران پرستاری و 
مامایی از وزارتخانه های بهداشت، انجمن های ملی پرستاری و مامایی 
و سار نهادهای مردم نهاد از بیش از 145 کشور جهان در  بزرگترین 

گردهمایی مجازی جهانی پرستاران شرکت کردند.
نتایج  نشست سه جانبه پرستاری و مامایی دولت ها، اقدامات اولویت بندی 
برای پیشبرد برنامه های پرستاری و مامایی به سمت پاسخ به روند همه 

گیری COVID-19 و تحقق پوشش همگانی سالمت بود.
پیش بینی کمبود 18 میلیون نیروی بهداشت و درمان تا سال 2030 در 
کشورهای کم درآمد و متوسط پایین و در سایر کشورها و مشکالت 
آموزش، اشتغال، حفظ و نگهداشت نیروی کار در این کشورها مطرح 
شد. عدم همخوانی میان تربیت نیروی انسانی با نیازهای جمعیتی و 
مشکالت ناشی از اعزام کارکنان بهداشتی به مناطق دور افتاده از علل 
شناخته شده کمبود نیرو  است و عالوه بر آن مهاجرت کارکنان بهداشت 

و درمان از کشورهای در حال توسعه به این کمبودها دامن می زند.
تدروس آدهانوم، ضمن تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در پرستاری 
و مامایی و تعریف پرستاری به عنوان یک حرفه که نیاز به تحصیالت 

و مدیریت دارد، گفت: »در بسیاری از کشورها، پرستاران نیمی از کل 
جمعیت ارائه دهنده مراقبت را تشکیل داده و به عنوان خط اول، کیفیت 
ارزیابی اولیه و مراقبت های بعدی در نظام سالمت را بر عهده دارند.«

اهمیت همکاری و به اشتراک گذاری اطالعات درباره وضعیت پرستاری 
برای ترسیم نقشه راه و اولویت سرمایه گذاری و توانمندسازی پرستاران 
و ماماها جهت کاهش هزینه ها و همچنین چالش های مرتبط با وسایل 
حفاظت فردی و محافظت پرسنل بهداشتی –درمانی در برابر خشونت 

از سایر مسایلی بود که در این نشست مطرح شد.
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز در این نشست گفت: 
»از زمان شروع شیوع کووید19، بیش از 120 هزار نفر از پرستاران در 
ارائه مستقیم خدمات به بیماران مبتال به کووید-19 در  بخش های کرونا 
و مراقبت ویژه در ICU و همچنین مراقبت در منزل در ایران مشارکت 
داشته اند.« وی افزود: »معاونت و مدیران پرستاری ضمن همکاری با 
سایر سیستم مراقبت های بهداشتی، در کلیه کمیته های مربوط به سیاست 

گذاری مانند کمیته های فنی و عملیاتی، علمی و نیز هماهنگی بین بخشی 
در وزارت بهداشت فعال بوده اند.«

حضرتی افزود: »همچنین، آموزش و توانمندسازی گروه های پرستاری 
و سایر گروه های خدماتی در قالب یک هزار و 283 دوره در زمینه 
کووید19 توسط سرپرستان آموزشی و سرپرستان کنترل عفونت در 
بیمارستان ها، تدوین دستورالعمل ها و طراحی بسته استاندارد خدمات 
پزشکی و پرستاری برای بیماران مبتال به کووید19 خفیف در خانه 
با هدف کاهش هزینه های پرداخت از جیب بیماران و افزایش تمایل 
بیماران به مراقبت در منزل، کاهش اشغال تخت بیمارستان و تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن این خدمات و بکارگیری بیش از یک هزار و 
سیصد پرستار از اعضای هیات علمی، دانشجویان پرستاری، پرستاران 
آزاد و بازنشسته به عنوان نیروهای داوطلب به منظور ارائه خدمات 

آموزشی و مشاوره، ازجمله دیگر اقدامات این معاونت بوده است.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: »ایران یکی از کشورهایی 
است که مستعد بالیای طبیعی و بشر ساخته است و معاونت پرستاری 
وزارت بهداشت برنامه عملیاتی و روش های استاندارد ارائه خدمت 
در شرایط اورژانس را تدوین و همچنین دستورالعمل ها و دوره های 
آموزشی زیادی را برای کارمندان و مدیران بهداشت و درمان ارائه 
کرده است بنابراین برخورداری از تجربیات زیاد در  مقابله با بالیای 
طبیعی و مدیریت این رویدادها و اجرای چندین دوره آموزشی، ایران 
را قادر می سازد تا در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای تربیت 

پرستاران در شرایط بحران توانمند باشد.«
به گزارش وبدا، در پایان این نشست از تمامی تالش های انجام شده 
توسط ساختار پرستاری و مامایی کشورها از جمله ایران در مقابله با 

پاندمی کووید 19 و تجارب ارزشمند ارائه شده قدردانی شد.

حدود 1500 داوطلب مجهز به ماسک، ضدعفونی کننده دست و 
وسایل ردیابی روز شنبه در یک کنسرت سرپوشیده در آلمان به 
عنوان بخشی از یک مطالعه برای شبیه سازی نحوه پخش شدن 

کروناویروس در تجمعات بزرگ شرکت کردند. 
به گزارش سپید، متخصصان مرکز پزشکی دانشگاه هاله آلمان 
با انجام این مطالعه قصد فهمیدن »چگونگی انجام فعالیت های 
فرهنگی و ورزشی با خیال راحت و بدون ایجاد خطر برای 

جمعیت« را داشتند. 

در  استفاده  مورد  نوع  از  محافظتی  ماسک های  با  داوطلبان 
بیمارستان ها و بطری های ضدعفونی کننده فلورسنت در کنسرتی 

سرپوشیده در شهر الیپزیگ آلمان شرکت کردند. 
به گفته سرپرست این مطالعه، نتایج این تحقیق طی چهار تا 
شش هفته آینده مشخص می شود. به شرکت کنندگان این مطالعه 
همچنین وسایل ردیابی مخاطب داده شد تا بتوانند فاصله بین 
افراد حاضر در کنسرت را ردیابی کنند و مشخص کنند که در 
کدام قسمت ها افراد ممکن است خیلی نزدیک به هم جمع شوند.

متخصصان از شرکت کنندگان خواسته بودند که به طور مرتب 
دست خود را با استفاده از ضدعفونی کننده فلورسنت ضدعفونی 
کنند تا دانشمندان بتوانند با کمک نور ماوراء بنفش دریابند کدام 
انتشار  برای  خطری  و  می شوند  لمس  مکرر  طور  به  سطوح 

ویروس ایجاد می کنند. 
بنا بر گزارش رویترز، در حال حاضر با توجه به خطر تجمعات 
بزرگ برای گسترش بیماری کووید-19 اغلب رویدادهای نیازمند 

این تجمعات در جهان لغو شده است.ایسنا

بررسی نحوه انتشار ویروس کرونا در تجمعات 

خبـر

در حالی که اقتصاد کشورهای جهان ضربه سنگینی از همه گیری 
ویروس کرونا دیده ، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اخیرا اعالم 
کرده است که اعمال قرنطینه را به عنوان راهکاری مناسب برای 

طوالنی مدت توصیه نمی کند. 
به گزارش سپید، ویروس کرونا در جهان تا کنون بیش از 23 میلیون 

نفر را مبتال کرده و جان بیش از 800 هزار نفر را گرفته است.
تالش برای مهار شیوع ویروس، در ابتدا بسیاری از دولت ها را به 

سوی اعمال قرنطینه و محدودیت های رفت و آمد کشاند. 
اما این امر به نوبه خود ضربه اقتصادی سختی به بسیاری از کشورها 
وارد کرده است و کشورها هزینه های سنگینی نیز برای مهار حداکثری 
شیوع ویروس کرونا داده اند. مجموع ضررهای اقتصادی کووید 

19، وضعیت اقتصادی کشورها را بحرانی کرده است. 

حتی کشوری نظیر آلمان که به لحاظ سیاست های محتاطانه اقتصادی 
خود شهرت دارد می گوید که چرخ کشور جز با قرض  کردن در 
سال آینده نخواهد چرخید. بنابراین همه کشورها به دنبال راه کارهایی 
برای جلوگیری از موج دوم کووید19 هستند. اکثر کشورها آماده 
اعمال دوباره محدودیت های ترددی و قرنطینه در موج دوم هستند. 
این در حالی است که بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت 
ویروس کرونا حداقل تا دو سال آینده گریبان گیر کشورهای جهان 
خواهد بود. هرچند تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
جمعه گذشته در آخرین اظهارنظرهای خود خوش بین بود. به گفته 
او گرچه امروز سهولت تردد و جهانی سازی می تواند در گسترش 
بیماری تاثیر داشته باشد، ولی از سوی دیگر امکانات مبارزه با ویروس 
و کشف روش های درمانی نیز با آنچه در دوره شیوع آنفلوآنزای 

اسپانیایی در سال 1918 میالدی رخ داد، تفاوت بسیاری دارد.
به گزارش یورونیوز، وی در سخنرانی  اخیرش اعالم کرد: »روش 
قرنطینه که برای اقتصاد کشورها مضر است راهکاری مناسب در 
درازمدت نخواهد بود.« وی افزود: »نیازی نداریم بین زندگی و 
امرار معاش یا بین سالمت و اقتصاد یکی را انتخاب کنیم. این 
یک انتخاب اشتباه است و همه گیری یادآور آن است که سالمت 
و اقتصاد از هم جداشدنی نیستند.« این روزها بسیاری از کشورها 
به دلیل مشکالت معیشتی و اقتصادی از قرنطینه های سراسری و 
سخت گیرانه فاصله گرفته و به راه حل های دیگر از جمله جدی 
گرفتن اجرای پروتکل های بهداشتی، اعمال محدودیت های جزئی تر 
و منطقه ای و نیز روش ها جایگزین در سبک زندگی نظیر اقدام به 

دورکاری در صورت امکان روی آورده اند.ایسنا

قرنطینه راهکار مناسبی برای بلندمدت نیست
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وزیر بهداشت در دیدار با وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد

کانون  بهترین  »مدرسه،  بهداشت گفت:  وزیر 
بتواند تحول در  نظام سالمت است که  برای 
بُعد توسعه نظام سالمت را از آنجا آغاز کند و 
امروز با توجه به فرزند ساالری در خانواده ها، 
یک دانش آموز می تواند در نظام سالمت، یک 
پیام آور سالمت باشد چون امروزه دیگر کودکان 
و دانش آموزان، رستوران ها را انتخاب و نظام 

تغذیه خانواده را ساماندهی می کنند.« 
به گزارش سپید، سعید نمکی در دیدار وزیر 
آموزش و پرورش، اظهار داشت: »همواره اعتقاد 
داشته ام که آموزش و پرورش، پایه گذار توسعه 
به  کشوری  ببینیم  بخواهیم  اگر  و  است  ملی 
سمت توسعه یافتگی حرکت می کند یا خیر، 
نباید اتوبان ها، کارخانه ها و چاه های نفت آن 
چه  آن  مدارس  در  ببینیم  باید  بلکه  ببینیم  را 
کسانی روی نیمکت ها نشسته اند و در آن کشور 
چقدر دانش آموزان روح جستجو گر دارند و 
چقدر معلمان آمادگی پاسخگویی به این روح 

جستجوگر را کسب کرده اند.«
وی افزود: »قطعا توسعه ملی محقق نخواهد شد 
مگر با تربیت انسان توسعه یافته و این انسان 
توسعه یافته به جز در دوران تولد که اذان در 
گوش نوزادان گفته می شود، از اولین روزهای 
مدرسه شکل می گیرد و مدرسه اولین ایستگاه 
خیلی  محیط،  آن  در  کودک  که  است  جمعی 

چیزها را فرا می گیرد.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »در سازمان برنامه و 
بودجه معتقد بودم که اگر بخواهیم در توسعه 
ملی، تحول ایجاد کنیم باید در مدارس سرمایه 
گذاری کنیم، قوی ترین معلمان را برای آموزش 
دوران ابتدایی انتخاب کنیم، بهترین حقوق را 
به آنها بدهیم که دغدغه خاطر نداشته باشند 
کشور  آینده  توسعه  برای  انسان ها  بهترین  تا 

تربیت شوند.«
نمکی اضافه کرد: »خیلی از موارد زندگی را 
باید از روزهای اول مدرسه به انسان ها آموخت. 
معتقدم خیلی وقت ها فقط حافظه دانش آموزان 
را پر می کنیم و در آموزش و جامعه محور تربیت 
کردن، نقصان هایی داریم. در خیلی از کشورهای 
دنیا، روز اول کودکان را برای آموزش ترافیک به 
خیابان ها، احترام به حقوق شهروندی و آشنایی 

با دموکراسی به مجلس می برند.«
برای  کانون  بهترین  »مدرسه  کرد:  تاکید  وی 
بُعد  در  تحول  بتواند  که  است  سالمت  نظام 
توسعه نظام سالمت را از آنجا آغاز کند و امروز 
با توجه به فرزند ساالری در خانواده ها، یک 
دانش آموز می تواند در نظام سالمت، یک پیام 
آور سالمت باشد چون امروزه دیگر کودکان 
و دانش آموزان، رستوران ها را انتخاب و نظام 

تغذیه خانواده را ساماندهی می کنند.«
از همراهی وزیر  تقدیر  بهداشت ضمن  وزیر 
آموزش و پرورش در مبارزه با کرونا از روزهای 
نخست اپیدمی این ویروس در کشور، گفت: 
»در رعایت پروتکل ها، بایدها و نباید هایی که 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  می شد،  اجرا  باید 
همواره پیشگام بود و بارها گفت که همه فضاها، 

معلمان و ظرفیت های این وزارتخانه در خدمت 
مدیریت کرونا است.«

نمکی تاکید کرد: »زحمتی که همکاران ما در 
وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد و تقویت 
زیرساخت فضای مجازی برای آموزش به دانش 
آموزان کشیدند، قوت قلب زیادی به ما داد که 
هم می توانیم از اینکه دانش آموزان از تحصیل 
دور می مانند، نهراسیم و هم اینکه نگران نباشیم 
که دچار مشکالت ناشی از بیماری می شوند. 
روزهای اول اگر می گفتند که کودکان کمتر به 
امروز شواهد  اما  مبتال می شوند  این ویروس 
محکمی داریم که با تغییر رفتار ویروس، کودکان 

را هم ممکن است گرفتار کند.«
سختی  پاییز  است  »ممکن  کرد:  تصریح  وی 
در پیش داشته باشیم که شاید شاهد همزمانی 
کرونا و آنفلوآنزا باشیم و وجود زیرساخت قوی 
استفاده از فضای مجازی برای آموزش، به ما 
خیلی جسارت و قدرت تصمیم گیری می دهد 
نگه داریم  دایر  را  که هم آموزش و پرورش 
و هم برای پیشگیری از بیماری، تالش کنیم.«
وزیر بهداشت بیان داشت: »طرح هایی را در وزارت 
بهداشت برای مدارس آغاز کرده ایم که از نمونه های 
آن، مدارس عاری از پوسیدگی دندان است و 
برای اولین بار آن را در اردیبهشت سال گذشته 
در نمین اردبیل به عنوان پایلوت آغاز کردیم و 
نیت ما این بود که دندان های یک میلیون و 200 
هزار دانش آموز پایه ششم ابتدایی که دوره بسیار 
مناسبی است را عاری از پوسیدگی کنیم و راه 
را ادامه دادیم که با تعطیالت مدارس روبرو شد 
و امیدواریم که شاهد استمرار این طرح با کمک 

وزارت آموزش و پرورش باشیم.«

نمکی با بیان اینکه طرح نماد یا نظام مراقبت های 
اجتماعی دانش آموزی یکی از طرح های مهم 
برای دانش آموزان است، افزود: »این طرح یکی 
از زیباترین طرح هایی بود که در دولت تدبیر 
و امید به عنوان یک اقدام بین بخشی اجرا شد 
و خوشبختانه استمرار پیدا کرد و در قالب آن، 
بهداشت روان دانش آموزان در مدرسه و هم 
مانند  آنها  سالمت  کننده  تهدید  خطر  عوامل 
تغذیه و چاقی را می توان پایش و مراقبت کرد.«
دانش  زندگی  نگران شیوه  »امروز  وی گفت: 
آموزان در مدارس هستیم. معتقدیم که پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر را باید از مدارس آغاز 
کنیم نه زمانی که آنها در سنین نوجوانی و جوانی 
مبتال شدند. در مدرسه می توانیم تغذیه مناسب و 
ورزش منظم را به دانش آموزان بیاموزیم و آن 

را جزء الینفکی از زندگی شان کنیم.«
وزیر بهداشت اضافه کرد: »امروز مشخص شده 
کودکان و نوجوانانی که دچار کووید19 می شوند 
و عامل خطری مانند چاقی دارند حداقل تا 10 
برابر خطر مرگ و میر باالتری دارند و اگر این 
مورد را با برنامه ای مدون و منظم پیش ببریم 
قطعا به کاهش آسیب های ناشی از کووید19 

در گروه دانش آموزان، کمک کرده ایم.«
بازگشایی  مورد  در  »قطعا  شد:  یادآور  نمکی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  کنار  در  مدارس 
هستیم و ممکن است خانواده ها اضطراب داشته 
باشند. یقینا تک تک دانش آموزان، فرزندان و 
نوه های ما هستند و قطعا تالش می کنیم تا هیچ 
کدام از آنها دچار مشکالت خاص نشوند اما 
سازمان جهانی بهداشت اخیرا اشاره کرده که 
و  اجتماعی  بزهکاری های  افزایش  کشورها، 

مشکالت ناشی از عدم زیستن دانش آموزان 
در مدرسه در کنار همدیگر، انزوا و مشکالت 
بهداشت  و  کافی  تحرک  عدم  مدرن،  زندگی 

روان را باید در دوران کرونا مدیریت کنند.«
وی افزود: »اگر بتوانیم با آمیزه ای از آموزش های 
مجازی و حضوری و اطمینان بخشی به خانواده ها 
برای اینکه فرزندان شان در معرض آسیب نیستند، 
کار را دنبال کنیم اختاللی در سیستم آموزشی 
اثبات  کنکور  در  که  همانگونه  نمی آید  پیش 
کردیم بهترین و سالم ترین لحظاتی که داوطلبان 
گذرانده اند، لحظاتی بود که آنها در جلسه کنکور 
حضور داشتند اما اگر تغییراتی حاصل شد با 
وزارت آموزش و پرورش بررسی خواهیم کرد.«

وزیر بهداشت گفت: »به نظر می رسد بهتر است 
ایجاد  را  ظرفیتی  دانشگاه ها  در  اینکه  بجای 
تربیت  را  مدارس  بهداشت  مراقبین  که  کنیم 
کنیم، بهتر است از ظرفیت کارشناسان بهداشت 
از سه دهه پیش  کنیم.  استفاده  بیشتر  عمومی 
که در وزارت بهداشت مسئولیت داشتم، اعتقاد 
داشتم که نیروهای بهداشتی باید چند ظرفیتی 
تربیت شوند و نباید فقط برای بهداشت کودک 
یا مدرسه تربیت شوند بلکه باید چند وجهی 

فعالیت کنند.«
به گزارش سپید، نمکی تاکید کرد: »بهداشت 
یک پدیده بهم پیوسته است و نمی توان بهداشت 
مدرسه را از بهداشت بارداری و بهداشت مدرسه 
و بارداری را از بهداشت خانواده تفکیک کرد. 
دوره های  طی  با  را  عمومی  کارشناسان  اگر 
بیشتر در  برای موفقیت  آموزشی کوتاه مدت 
بهتری  دستاوردهای  کنیم،  تربیت  را  مدارس 

خواهیم داشت.«

مدرسه، نقطه آغازی برای توسعه نظام سالمت 
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معاون وزیر بهداشت تصریح کرد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »داروهایی 
برای درمان بیماران مبتال به کرونا استفاده می شود 
که مورد تایید کمیته علمی مقابله با کرونا باشد. 
در حال حاضر دریافته ایم کورتون برای بیماران 
بستری شده می تواند موثرترین درمان باشد. در 
انعقاد، ضد  داروهای ضد  از  استفاده  آن  کنار 
ویروسی و غیره نیز در بیماران بستری موثر است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در نشست 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، درباره خدمات 
پزشکی از راه دور در بحران کرونا گفت: »برخی 
خدمات دوراپزشکی یا تله مدیسین برای بیماران 
تامین می شود و مجوز قانونی برای حمایت بیمه ها 
از این خدمات از ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت 
شده و در ۲۰ نقطه کشور این زیرساخت آماده 

است.«
وی افزود: »قسمتی از این کار با همکاری ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( انجام شده و در مناطق 
کمتر برخوردار می توانیم ویزیت بیمار را از راه 
دور انجام دهیم. کار چند ماهه ای برای ایجاد 
زیرساخت های  خدمات پیراپزشکی و کلینیک 
مجازی انجام شد که هفته گذشته آیین نامه آن را 
ابالغ کردند و می توان به سرعت کشور زیر بار این 
کار بسیار ارزشمند رود تا مراجعات حضوری مردم 
به مطب ها، کلینیک ها و بیمارستان ها کمتر شود.«
که  اقدامات خوبی  از  دیگر  »یکی  افزود:  وی 
برای  پزشکی  کادر  آموزش  است،  انجام شده 
خدمات غیرتهاجمی است. موثرترین عاملی که 
باعث نجات بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان 
می شود، مراقبتی است که همکاران کادر پزشکی و 
پرستاران انجام می دهند. نه داروی خاصی. گاهی 

اعالم می شود که فالن دارو می تواند موثر باشد، 
اما عمال جز داروی کورتون که در مطالعات دنیا 
ثابت شده که اگر در شرایط مناسب و روزهای اول 
استفاده شود، باعث کاهش مرگ و میر می شود، 
مصرف هیچ داروی دیگری موجب کاهش مرگ 

و میر بیماران نمی شود.«
جان بابایی افزود: »آنچه که در دنیا و کشور ما 
ثابت شده که قطعا موجب کاهش مرگ و میر 
می شود، خدمات مراقبتی پزشکی و پرستاری و 
استفاده درست از دستگاه های غیرتهاجمی تنفسی 
و دادن مایعات به بیماران و... است که ما در 
وزارت بهداشت روی این موضوع تمرکز کردیم 
و آموزش کوتاه مدت را برای همکاران به چند 
شکل ارائه دادیم؛ به عنوان مثال بین دانشگاه ها 
و بیمارستان های کوچک با دانشگاه های بزرگ 
ارتباط برقرار کردیم و آموزش های کوتاه مدت 
آموزش  را  تنفسی  تا خدمات کمک  گذاشتیم 

ببینند.«
جان بابایی ادامه داد: »برای پاییز و زمستان نگرانی 
درباره همزمانی آنفلوآنزا و کرونا وجود دارد و در 
عین حال مردم هم باید خدمات غیرکرونایی را 
نیز دریافت کنند. بر این اساس دولت برنامه ریزی 
کرده و تا پایان سال این زیرساخت وجود دارد که 
1۴ هزار تخت بیمارستانی، اورژانس بیمارستان 
و کلینیک های ویژه راه اندازی شود و امیدواریم 
این زیرساخت ها کمک کند که مردم در امنیت 
خدمات بگیرند و در پاییز و زمستان کاهش تخت 
نداشته باشیم. خواهشم از همه مردم این است که 
کمک کنند که همچنان بار بیماری کاهش یافته 
و بار مراجعات به بیمارستان ها نیز کاهش یابد.«

کودکان و جوانان؛ حلقه انتقال بیماری 
به سایرین

ابتالی  درباره  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
کودکان به کرونا، گفت: »نگرانی اصلی ما درباره 
کودکان این است که آنها حلقه انتقال هستند. وقتی 
مبتال می شوند، شاید خودشان عالئم شدیدی 
نداشته باشند و حتی در مواردی که بستری می شوند 
با یک مراقبت خوب بهبود می یابند، اما حلقه انتقال 
به افراد سالمند خانواده و پدر و مادر هستند. بر 
این اساس نگرانی ما از ابتالی افراد جوان هم 
حلقه انتقال بودن آنها و انتقال بیماری به افراد 

سالمند است که باید بسیار دقت کنند.«
جان بابایی درباره وضعیت تخت های آی سی یو نیز، 
گفت: »به طور متعارف وقتی می خواهیم یک تخت 
را آماده کنیم، یک میلیارد تومان هزینه ساخت 
یک تخت بیمارستانی است. حال در تخت های 
ویژه به فراخور امکاناتی که نیاز است، بین ۵۰ تا 
1۰۰ درصد به این هزینه اضافه می شود و به طور 
متوسط بین 1.۵ تا دو میلیارد هزینه یک تخت 
آی سی یو است. البته گاهی اوقات فضاهایی داریم 
که آن ها را تبدیل به آی سی یو می کنیم که بسیاری 
از تخت های آی سی یویی که در این مدت اضافه 
کردیم با استفاده از این فضاها در بیمارستان ها 

بوده که هزینه کمتری دارد.«

توزیع ۳۰۰۰ نیروی متخصص در حال انجام
وی در پاسخ به سوالی درباره نیروی انسانی نیز 
گفت: »در حال حاضر در حال تقسیم 3۰۰۰ نیروی 
متخصص هستیم که فکر می کنم سه ماه زودتر 
از سال گذشته این نیروها وارد محیط شوند که 

از شهریور آنها را توزیع می کنیم. در عین حال 
یکسری امتیازات قرار دادیم که هرکس که زودتر 
شروع به کار کند، از این امتیازات استفاده می کند. 
در عین حال بحث آموزش نیروهای متخصص 

را هم به صورت کوتاه مدت انجام می دهیم.«
جان بابایی درباره وضعیت نقاهتگاه های کرونا 
نیز گفت: »ما زیرساخت آن را داریم. البته در 
اسفند و فروردین که با بار زیاد بیماری مواجه 
بیمارستانی  تخت های  میزان  درباره  و  بودیم 
نگران بودیم که پاسخگوی بار بیماران خواهد 
بود یا نه، مجبور شدیم بالفاصله از فضاهایی که 
تغییر کاربری شان به سمت نقاهتگاه بود استفاده 
کنیم و نقاهتگاه به میزان زیاد ر اه اندازی شد. 
هرچند که استقبال زیادی از این مراکز انجام 
نشد. زیرا فرهنگ ایرانی بیشتر به این سمت 
است که یا فرد بیمارستان بستری شود و یا در 
منزل مراقبت شود. اگر افراد بتوانند در منزل 
مراقبت شوند، با این آیین  نامه کلینیک مجازی 
سوی  از  افراد  این  که  کردیم  ایجاد  شرایطی 
پزشکان متخصص در منزل تحت مراقبت قرار 
گیرند. زیرا در این صورت سرعت بهبودی افراد 
راه اندازی مجدد  می یابد. شرایط  افزایش  هم 
نقاهتگاه وجود دارد و دستگاه های مختلف مانند 
نیروهای مسلح و... این امکانات را دارند، اما 

ما امیدواریم کار به آنجا نرسد.«

در تولید واکسن، از دنیا عقب نیستیم
وی درباره وضعیت تولید واکسن کرونا در کشور، 

گفت: »درباره واکسن تناقضی وجود ندارد. 
ادامه در صفحه 10 

کورتون؛ موثرترین درمان برای بستری های کرونا
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 ادامه از صفحه 9 
نباید چیزی بگوییم که مردم را بی مورد امیدوار یا 
حتی ناامید کنیم. واکسن همیشه نتوانسته برای همه 
بیماری ها موثر باشد. این همه سال برای هپاتیت سی 
و اچ آی وی واکسن موثر تولید نشده است. ویروس 
کرونا فعال در مرحله مطالعاتی است. ما از نظر تولید 
واکسن از دنیا عقب نیستیم و در حال حاضر شرایط 
ساخت واکسن با دستور وزیر بهداشت شروع شده 
و به سمت مراحل پیشرفته می رود. این فقط به این 
معنی است که از دنیا عقب نیستیم. در عین حال 
حتی مشخص نیست که واکسن در دنیا به نتیجه 
مطلوب برسد. زیرا تا زمانیکه در فاز اول به بیش 
از 3۰ هزار نفر واکسن تزریق نشود و ایمنی آنها 
ثابت نشود، نمی وانیم بگوییم واکسن موثر است.«
جان بابایی افزود: »باید بدانیم که واکسن کرونا به 
همان میزان که می تواند اثربخش باشد، می تواند 

اثربخشی هم نداشته باشد.«
جان بابایی درباره نحوه مراقبت از افراد مبتال به 
کرونایی که در منزل هستند، گفت: »از طریق سامانه 
سیب مراقبت هایی انجام می شود، اما پاسخگوی 
همه خدمات تخصصی نیستند و خدمات در حد 
کارشناس و مراقب سالمت است که بیماران در 
خانه پیگیری می شوند، اما شرایطی که در حال حاضر 
با کلینیک های مجازی ایجاد کردیم و امیدواریم 
بتوان به زودی به بخش خصوصی هم مجوز داد 
تا کلینیک های مجازی شکل بگیرد، افراد می توانند 
توسط متخصصین با پرداخت های قانونی مصوب 

کشوری، خدمات تخصصی دریافت کنند.«
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارائه اعمال 
جراحی اورژانس زیرزمینی نیز گفت: »ما چنین 
گزارشی نداشتیم. گاهی اعمال غیرقانونی مانند سقط 
جنین به صورت زیرزمینی انجام می شود. اعمال 
اورژانس را حتی در اوج کرونا متوقف نکردیم و 
اعالم کردیم که همه بیمارستان ها مکلفند خدمات 
اورژانس تمام رشته ها را انجام دهند. فقط خدمات 
دندان پزشکی را مدتی محدود کردیم و یا اعمال 

زیبایی را متوقف کردیم.«
جان بابایی با بیان اینکه قبل از عید نوروز، میزان 
آلودگی جوانان به ویروس کرونا به مراتب کمتر 
بود، افزود: »اما از تیر و مرداد حدود 1۰ تا ۲۰ درصد 
بیماران بستری در بیمارستان ها را جوانان و افراد 
حدود ۲۰ ساله تشکیل می دهند و این افراد حلقه 

انتقال ویروس کرونا هستند.«
وی درباره تاثیر داروی رمدسیویر نیز گفت: »هیچ 
مطالعه ای در دنیا وجود ندارد که ثابت کند داروی 
رمدسیویر در کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا موثر 
است. حتی مقاله ای که در مجله جاما منتشر شده هم 
اثر این دارو برای کاهش مرگ و میر کرونا را رد 
کرده است. یکی دیگر از مجله های معتبر دنیا هم 
اثربخشی این دارو از جهت کاهش مرگ و میر را 
رد کرده است. بنابراین تا زمانی که اثربخشی دارو 
برای کاهش مرگ و میر اثبات نشود، وارد پروتکل 

درمانی نمی شود.«

تنها داروی ثابت شده در کاهش مرگ و 
میر ناشی از کرونا

وی ادامه داد: »اکنون تنها دارویی که ثابت شده در 
دنیا میزان مرگ و میر را کاهش می دهد، کورتون 
است. داروهای ضد انعقاد و اینترفرون و ضد التهاب 

هم در کنار این موارد وجود دارد.«
جان بابایی درباره شرایط کرونا در تهران نیز اظهار 
کرد: »شرایط تهران نسبت به اسفند و فروردین 

متفاوت تر بود. مردم برای خدمات غیرکرونا قبال 
کمتر مراجعه می کردند و در تیر و مرداد مجبور 
شدیم خدمات غیرکرونایی هم ارائه کنیم، اما اجازه 
ندادیم در مورد بستری بیماران دچار مشکل شویم. 
ظرفیت تخت های بیمارستانی محدود است و اگر 
مردم مراعات کنند و تعداد بیمار کم شود، می توان 
مدیریت کرد. شرایط فعلی کنترل شده، اما با از 

دست دادن عزیزان مان همراه شده است.«
جان بابایی در مورد اینکه بیماری کرونا در دنیا 
تناقضاتی دارد تصریح کرد: »ممکن است هر دارویی 
که تولید می شود اهداف تجاری یا شرکت خاصی 
پشت آن باشد که هدف اقتصادی داشته باشد. از 
سوی دیگر مقاالتی ارائه می شود که  استدالل قوی 
نداشته و همین تناقض در صحبت ها سبب ایجاد 
وحشت در مردم می شود که شرایط را برای افراد 
سودجو فراهم می کند، اما در ایران از آن جایی که 
فرآیندهای مربوط به دارو زیر نظر سازمان غذا و 
دارو است، سودجویی و اهداف این چنینی بسیار 

کمتر اتفاق می افتد.«

کورتون؛ موثرترین درمان برای 
بستری های کرونا

وی افزود: »داروهایی برای درمان بیماران مبتال به 
کرونا استفاده می شود که مورد تایید کمیته علمی 
مقابله با کرونا باشد. در حال حاضر دریافته ایم کورتون 
برای بیماران بستری شده می تواند موثرترین درمان 
باشد. در کنار آن استفاده از داروهای ضد انعقاد، ضد 
ویروسی و غیره نیز در بیماران بستری موثر است. 
البته نباید فراموش کنیم استفاده از دستگاه های کمک 
تنفسی غیر تهاجمی نیز می تواند سبب نجات جان 
بیماران شود. البته باید در نظر بگیرید همه بیماران به 
علت ابتال به کرونا نیست که جان خود را از دست 
می دهند. برخی نیز به دنبال هویدا شدن عوارض 
متابولیک بیماری از دنیا می روند. همین موضوع 
سبب می شود توجه خاص ما به سمت اختالالت 

همراه با بروز بیماری کرونا جلب شود.«
جان بابایی با اشاره به این که در کشور منابعمان 
محدود است، بیان کرد: »نباید به سمتی حرکت کنیم 
که تنها هزینه داشته باشیم. بلکه باید تالش کنیم تا 
اثربخشی به همراه هزینه در پروتکل هایمان دیده 
شود.« وی با اشاره به این که دپوی تجهیزات پزشکی 

برای فصل پاییز و زمستان انجام شده است تاکید 
کرد: »البته اکنون تولید کنندگان داخلی نیز فعالیت 
خوبی دارند تا جایی که همه استان ها در زمینه تولید 
برخی تجهیزات به خودکفایی رسیدند و از این رو 
بعید می دانیم که در فصل پاییز و زمستان مشکلی 
برایمان پیش بیاید.« وی درباره ارائه خدمات در 
مطب های دندانپزشکی نیز خاطر نشان کرد: »در این 
زمینه از ابتدای شیوع بیماری پروتکل های زیادی 
ابالغ شده است؛ این در حالی است که همکاران 
دندانپزشک ما نیز در باالترین حد ممکن مسائل 
بهداشتی را رعایت می کنند و مردم نیز آگاهی خود 
را افزایش داده و جز در موارد غیر ضروری به مراکز 

دندانپزشکی مراجعه نمی کنند.«
جان بابایی با اشاره به این که فردی که شماره 
نظام پزشکی داشته باشد می تواند خدماتی درباره 
کرونا ارائه دهند، بیان کرد: »اگر فردی شماره نظام 
پزشکی داشته باشد یعنی پزشک است و طبابت 
را بلد است. بیماری کرونا نیز پروتکل های خاصی 
برای درمان دارد و پزشکان مختلف می توانند برای 
درمان به ما کمک کنند. البته در این میان برخی افراد 
غیر پزشک نیز ممکن است در مباحث درمانی 
دخالت هایی داشته باشند، اما خوشبختانه آگاهی 
مردم افزایش یافته و اکثرشان مراکز بیمارستانی و 

16 ساعته را مورد اطمینان می دانند.«
وی در پاسخ به این سوال که تاثیر برگزاری کنکور 
و مراسم عزاداری ماه محرم در ابتال و آمار کرونا چه 
زمانی مشاهده خواهد شد، افزود: »هم کنکور و هم 
عزاداری های ماه محرم به تازگی آغاز شده است 
و فعال اثرات آن حداقل تا دو هفته آینده مشخص 
نیست. البته در مورد کنکور با تمهیدات ویژه ای که 
همکاران معاونت بهداشت و سازمان سنجش انجام 
دادند، نگرانی خاصی نداریم. ما نیز در معاونت درمان 
تمهیداتی را اندیشیده بودیم تا مبتالیان به کرونا که 
در مراکز درمانی بستری هستند، بتوانند همان جا 
کنکور بدهند. در خصوص عزاداری های ماه محرم 
تاکنون مردم پروتکل ها را به خوبی رعایت کردند، 
اما در صورتی که تجمعی خالف آن چه که اعالم 
شد، صورت گیرد، باید انتظار افزایش موارد بیماری 

را داشته باشیم.«
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال 
که آیا موج سوم بیماری به کشور آمده است یا خیر 

اظهار کرد: »هیچ گاه بیماری به سمتی نرفته است که 
به اعدادی نزدیک به صفر برسیم و بتوانیم بگوییم 
موج بعدی آغاز شده، بیماری تدوام داشته است 
و هنوز به نقط مطلوبی در موج دوم نرسیده ایم که 
بتوانیم بگویم موج سوم آغاز شده است یا خیر.«

وی درباره هزینه های درمان بیماران مبتال به کرونا 
گفت: »بیمارانی که در بخش های عادی بستری 
می شوند حدود ۲ تا دو نیم میلیون هزینه دارند و 
این هزینه برای بیماران در بخش آی سی یو به ۴.۵ 
میلیون می رسد که مردم از کل هزینه شده بسته به 
نوع مراجعه خود ۵ تا 1۰ درصد مبلغ را پرداخت 
می کنند. البته براساس اعالم ما تمهیدی اندیشیده 
شده است تا در نقاطی که افراد کمتر برخوردار 
به بیمارستان مراجعه می کنند، از آنها وجهی برای 
درمان کرونا اخذ نشود. باید بدانیم بیش از 6 ماه 
است که اکثر بیمارستان ها درگیر بیماران کرونایی 
بوده و درآمدشان کاهش یافته است. حتی در برخی 
بیمارستان ها درآمد آنها به کمتر از ۵۰ درصد کاهش 
یافته است. پس چرا کسی که توانایی مالی دارد و 
از بیمه های تکمیلی نیز برخوردار است آن حق ۵ 

تا 1۰ درصدی خود را پرداخت نکنند.«
معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه سخنان خود 
با تاکید مجدد بر این که استفاده از داروی کورتون 
براساس پروتکل ها تنها برای بیماران بستری شده 
در بیمارستان مجاز است، تصریح کرد: »این دارو 
تاثیری بر بیماران سرپایی نداشته و نمی تواند سبب 
پیشگیری از ابتال به بیماری شود. در درمان های 
سرپایی معموال از داروهای مانند کلروکین، مسکن ها 

و غیره به تشخیص پزشک استفاده می شود.«
رعایت  درباره  خود  سخنان  خاتمه  در  وی 
کرد:  بیان  زایشگاه ها  در  بهداشتی  پروتکل های 
»زایشگاه ها محل نگرانی ما نیست؛ چرا که امکان 
آلوده شدن آن جا کمتر است. همکاران ماما که کار 
ختم بارداری را انجام می دهند باید تجهیزات الزم 
و کامل را داشته باشند. همچنین اگر خانم بارداری 
مبتال به کرونا برای ختم بارداری به زایشگاه مراجعه 
کند، ترجیح و اولویت اول با درمان بیماری مادر و 
سپس ختم بارداری او است. تاکنون مراجعه این 
گونه مادران به زایشگاه ها تعداد قابل توجهی بوده 
که خوشبختانه ختم بارداری برای مادر به خوبی 

انجام شده است.«
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 امین جاللوند
جنگیدن در نبردی مهلک و نابرابر که پایانش 
معلوم نیست. این وضعیت امروز هزاران هزار 
کادر درمان در خط مقدم درمان کرونا است. 
مدافعان سالمت  از  بود  قرار  که  در شرایطی 
مردم در دوران کرونا حمایت شود و وعده های 
حمایتی زیادی هم به جامعه پزشکی داده شد، 
این  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  شواهد  اما 
وعده ها در حد همان وعده باقی مانده است.
عمومی  روابط  مدیرکل  کرمانپور،  حسین 
سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از وعده های 
دوران  در  پزشکی  جامعه  به  مانده  زمین  بر 
با  پزشکان  از  »بسیاری  می کند:  گالیه  کرونا، 
این  در  و  مواجه شده اند  اقتصادی  مشکالت 
شرایط کرونا چون عده کمتری به مطب مراجعه 
ماهی  پزشک، سال گذشته  اگر یک  می کنند، 
۲۰ میلیون تومان از مطب درآمد داشت، امروز 
این درآمد را ندارد. اگر هم فوت کند و شهید 
شود، خانواده او دچار مشکل می شوند. موضوع 
نیز هنوز در حد مصوبه است  شهید خدمت 
و تا زمانی که خانواده شهدای مدافع سالمت 
ماه ها  شوند،  برخوردار  عنوان  این  مزایای  از 
طول می کشد. خیلی از وعده ها و شعارهایی 
که مسئوالن بانک ها برای وام دادن به پزشکان 
بیشتر جنبه  نیز عملی نشده است و  می دهند 

تبلیغی برای خود بانک ها دارد.«
او با اشاره به اینکه روز به روز آمار ابتالی کادر 

درمان به بیماری کرونا در حال افزایش است، 
یادآور می شود: »3۶۰ هزار نفر در رشته های 
مختلف شماره نظام پزشکی دارند، اما از این 
تعداد حدود 7۵ درصد در حوزه پزشکی فعالیت 
می کنند که حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند. از این 
تعداد 1۴۵ هزار نفر پزشک عمومی و متخصص 
هستند که اکثریت آنها در کنار اکثریت جامعه 
پرستاری درگیر کرونا هستند. بیش از شش هزار 
نفر از این افراد نیز در ماه های گذشته حداقل 
یکبار به کرونا مبتال شده اند و این آمار روز به 
روز در حال افزایش است. همچنین تا امروز 
1۶۶ نفر از کادر پزشکی پرستاری در کشور در 
مبارزه با کرونا جان خود را از دست داده اند. 

۲۰ درصد این افراد پرستار هستند. حدود ۴۰ 
درصد پزشک عمومی و ۲۵ درصد نیز پزشک 
متخصص هستند و متخصصان داخلی، زنان و 
متخصصان عفونی، طب اورژانس و بیهوشی، 
بیشترین سهم را در بین گروه های متخصص 
جانباخته دارند و 1۵ درصد هم از بین سایر 
حرف پزشکی جان خود را از دست داده اند.«
پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
پزشکی  جامعه  مشکالت  انبوه  به  اشاره  با 
در دوران کرونا، تصریح می کند: »هم جامعه 
درگیر  به شدت  آنها  خانواده  هم  و  پزشکی 
ویروس کرونا هستند و جدا از ترس و واهمه 
و مشکالت روحی و روانی کرونا که به آنها 
وارد می شود، بسیاری از جامعه پزشکی یکبار 
به ویروس کرونا مبتال شده، بهبود یافته اند و 
دوباره به سر کار برگشته اند. به جز شهدا و 
تعداد  پزشکی،  در جامعه  کرونا  جانباختگان 
در  مثال  عنوان  به  داریم.  جانباز  هم  زیادی 
بیمارستان امام حسین، رزیدنت طب اورژانس 
داریم که مبتال به دیابت است. این پزشک در 
ماه آخر دوره دستیاری که می خواست تخصص 
بگیرد به کرونا مبتال شد و متاسفانه چون دیابت 
در  پزشکان  شد.  نابینا  او  چشم  یک  داشت 
زیادی  دلخراش  گذشته، صحنه های  ماه های 
در بیمارستان ها دیده اند و کودکان زیادی به 
کرونا مبتال شده اند. بسیاری از آنها خودشان 
پریشان  را  آنان  این صحنه ها  دارند و  فرزند 

با  باید  و  می آِیند  خانه  به  هم  بعد  می کند. 
سختی، لباس های خود را دربیاورند و تالش 

کنند که خانواده مبتال نشود.«
او با تاکید بر ضرورت عملی شدن وعده ها به 
جامعه پزشکی در دوران کرونا، تصریح می کند: 
»از مسئوالن می خواهیم در این شرایط سخت 
کرونا، حمایت های واقعی از جامعه پزشکی داشته 
باشند. بیانیه دادن و سخنرانی و آهنگ و سرود 
خواندن تا حدی رنگ و لعاب دارد. باید سراغ 
حمایت های عملی بیایند تا پزشک رزمنده، خیالش 
راحت شود که اگر اتفاقی افتاد، حمایت می شود. 
به عنوان مثال، خیلی از وعده ها و شعارهایی که 
مسئوالن بانک ها برای وام دادن به پزشکان می دهند 
عملی نشده است و بیشتر جنبه تبلیغی برای خود 
بانک ها دارد. پزشکان در شرایط سخت کرونایی 
هستند و هر هفته چهار مطب پزشک در کشور 
به علت مشکالت اقتصادی تعطیل می شوند و 

از آنها حمایتی نمی شود.«

مطب های آسیب دیده در انتظار تحقق 
وعده های حمایتی

با شیوع کرونا و تعطیل شدن چند ماهه مطب ها، 
آمار مراجعه به مطب ها نیز بسیار کاهش پیدا کرد. 
ورشکستگی بسیاری از مطب ها موجب شد که 
بر اساس آمارهای رسمی، روزانه سه درخواست 

برای تعطیلی مطب ثبت شود. 
ادامه در صفحه 12 

هزار وعده خوبان، یکی وفا نکند...
وعده اعطای وام به جامعه پزشکی، حمایت از مطب های آسیب دیده، تعلیق اقساط وام، افزایش 

تسهیالت جامعه پزشکی و بسیاری از قول و قرارهای دوران کرونا، عملی نشده است

کرمانپور: موضوع شهید خدمت 
هنوز در حد مصوبه است و 
تا زمانی که خانواده شهدای 

مدافع سالمت از مزایای این 
عنوان برخوردار شوند، ماه ها 

طول می کشد. خیلی از وعده ها 
و شعارهایی نیز که مسئوالن 

بانک ها برای وام دادن به پزشکان 
می دهند نیز عملی نشده است 
و بیشتر جنبه تبلیغی برای خود 

بانک ها دارد
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در شرایطی که قرار بود از مطب های آسیب دیده 
در دوران کرونا حمایت شود، اما این وعده نیز 
همچنان در حد چند اظهارنظر، باقی مانده است. 
علی تاجرنیا، رییس جامعه دندانپزشکان کشور 
هم با اشاره به عملی نشدن وعده های داده شده به 
جامعه دندانپزشکان، تصریح می کند: »در نامه هایی 
که ستاد ملی مقابله با کرونا داشته است، بحث 
تعلیق اقساط وام دندانپزشکان کشور، استفاده از 
تسهیالت کم بهره و همچنین استفاده دستیاران و 
منشی های مطب های دندانپزشکی از بیمه بیکاری 
و همچنین در اختیار قرار دادن ماسک و اقالم 
حفاظتی با ارز دولتی به دندانپزشکان مطرح بوده 
که به غیر از مورد آخری که به صورت محدود 

انجام شده، موارد دیگر عملیاتی نشده است.«
عرصه  فعاالن  درخواست های  به  اشاره  با  او 
دندانپزشکی کشور از مسئوالن برای حمایت از 
جامعه دندانپزشکی کشور، خاطرنشان می کند: 
»همکاران دندانپزشک ما در حالی همچنان به ارائه 
خدمت به مردم می پردازند که یکسری هزینه های 
اضافی دیگر نیز به آنها تحمیل شده است. یعنی 
برابر  در  حفاظتی  اقالم  تامین  هزینه  بر  عالوه 
کرونا، تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی نیز 

به شدت تحت تاثیر نوسانات ارز قرار گرفته و 
هزینه خدمات تمام شده دندانپزشکی، چندین 

برابر دوره های گذشته شده است.«
عالی  شورای  قشالقی، عضو  همچنین حسین 
به  با سپید  نظام پزشکی کشور هم در گفتگو 
وضعیت وخیم مطب ها در دوران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »اجاره بهای بسیاری از مطب ها 
در طول یکسال اخیر بین 7۰ تا 1۰۰ درصد افزایش 
بسته شدن  به  این وضعیت  تداوم  یافته است. 
بسیاری از مطب ها منجر خواهد شد. بسیاری از 
پزشکان از وضعیت فعلی ناراضی هستند و باید 
با همکاری دولت، مجلس و نمایندگان جامعه 
پزشکی، راهکاری برای حل این مشکل پیدا شود. 
در سه ماهه اول امسال، قراداد اجاره بسیاری از 
مطب ها با افزایش 7۰ تا 1۰۰ درصدی اجاره بها 
تمدید شده است. البته برخی از پزشکان نیز به 
این میزان افزایش اجاره بها، تن نداده اند و فرصت 
چند ماهه خواسته اند تا مطب دیگری با اجاره بهایی 

پایین تر، پیدا کنند.«
او تاکید می کند: »در دوران شیوع کرونا، بسیاری 
از مطب ها تعطیل بود. پس از بازگشایی مطب ها 
نیز میزان مراجعه کنندگان به مطب ها با کاهش 

به  مردم  از  بسیاری  بود.  مواجه  چشمگیری 
دلیل واهمه ای که از کرونا داشتند، به مطب ها 
همین  به  نمی کردند.  مراجعه  درمانگاه ها  و 
دلیل نیز اقتصاد مطب ها به شدت آسیب دید. 
پزشکی  جامعه  به  حمایتی  وعده های  تحقق 
می تواند بخشی از مشکالت اقتصادی مطب ها 

را کاهش دهد.«

عمل به قول و قرارها باید در اولویت باشد
بسیاری از مراکز ارائه خدمات تشخیصی، درمانی 
و توانبخشی با تشدید مشکالت مالی در دوران 
کرونا مواجه شده اند. بسیاری از این مراکز در 

به وعده هایی  انتظار حمایت مسئوالن و عمل 
هستند که تاکنون محقق نشده است.

میرزابابایی،  محمدصادق  مثال،  طور  به 
فیزیوتراپیست در گفتگو با سپید به مشکالت 
متعدد مراکز فیزیوتراپی در دوران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »آمار مراجعه به مراکز فیزیوتراپی 
به دلیل بروز کرونا بسیار کاهش یافته است. در 
این بین، برخی فیزیوتراپیست ها نیز ویزیت را 
در خانه بیمار انجام می دهند و بسیاری از بیماران 
نیز ترجیح می دهند که خدمات فیزیوتراپی را در 
منزل دریافت کنند. البته آمار این نوع ویزیت ها 

در منزل نیز کاهش یافته است، زیرا بسیاری از 
بیماران مسن یا بیمارانی با بیماری زمینه ای از 
این واهمه دارند که مبادا همان فیزیوتراپیستی 
که برای درمان به منزل آنها می آید، خودش ناقل 

بیماری کرونا باشد.«
میرزابابایی با اشاره به تبعات افزایش تورم بر 
»قیمت  می کند:  تصریح  فیزیوتراپی،  خدمات 
دستگاه لیزری که تا چند ماه قبل، حدود ۴۰ میلیون 
تومان بوده است، حاال حدود ۲۲۰ میلیون تومان 
قیمت می گذارند. در نظر بگیرید فیزیوتراپیستی 
که می خواهد یک مطب شخصی راه اندازی کند، 
باید چندین برابر گذشته هزینه کند که خارج از 
توان مالی بسیاری از فیزیوتراپیست ها است. تعرفه 
خدمات فیزیوتراپی در برابر هزینه دستگاه هایی 
که خریداری می شود، بسیار ناچیز است. یعنی 
خیلی طول می کشد که سرمایه اولیه بازگردد. به 
همین دلیل فیزیوتراپیست با خودش فکر می کند 
که اگر قرار است مثال یک میلیارد تومان هزینه 
کند و یک مطب شخصی راه اندازی کند، اگر 
همین مبلغ را در بانک بگذارد، سود بیشتر و کم 

دردسرتری دریافت می کند.«
همچنین مهران قسمتی زاده، رئیس سازمان نظام 

پزشکی الهیجان هم از خلف وعده ها به جامعه 
پزشکی انتقاد می کند و می گوید: »در روزهای 
و  دانشگاه  مدیران  فروردین،  و  اسفند  بحرانی 
مسئوالن شبکه های بهداشتی از نظام پزشکی ها 
کمک خواستند و مبالغ مشخصی را هم به  ازای 
هر شیفت کشیک اعالم کردند، اما در آن شرایط 
بحرانی، فرصت برای امور دست  وپاگیر اداری و 
انعقاد قرارداد نبود. حتی گاهی همکاران داوطلب 
اگر در ساعات عصر به منطقه می رسیدند، همان 
شب کشیک می  ماندند تا با عمل به وظیفه خود، 
فرصت استراحتی برای همکاران بومی فراهم کنند. 
در آن روزها حتی قرار بود همکاران میهمان برای 
روزهای حضور خود بیمه شوند، اما متاسفانه پس 
از مدت ها پیگیری برای پرداختی به همکاران، 
سقف 1۰۰ ساعت برای ماه اول و حداکثر ۲۰۰ 
ساعت برای سه ماه قائل شدند، در صورتی که 
برخی از این عزیزان ایثارگر در ماه اول حتی حدود 

17۰ تا 1۸۰ ساعت کشیک ماندند.«
او با انتقاد از بی مهری و خلف وعده در حق جامعه 
پزشکی، تاکید می کند: »مردم در بحران های سالمتی 
به پزشکان خود نیاز دارند و از مسئوالن می خواهم 
اعتماد جامعه پزشکی را نشانه نروند. این رسم 
قدردانی نیست که افرادی در بدترین موقعیت ها 
به کمک شما بیایند و دست شما را بگیرند و بعد 
از آن  که احساس امنیت کردید، مورد بی مهری 
قرار گیرند و رها شوند. همه باید بدانند دنیا به 
پایان نرسیده است و همیشه بحران های دیگری 
در پیش است و این کشور به افرادی که در قبال 
مردم خود احساس مسئولیت می کنند، نیاز دارد.«
از  بسیاری  کرونا،  دوران  در  که  شرایطی  در 
پزشکان با چالش مالی جدی مواجه شده اند، 
عملی  که  است  این  منطقی  و  اخالقی  انتظار 
شدن وعده ها به جامعه پزشکی در اولویت قرار 
بگیرد. این روزها جامعه پزشکی، جانشان را در 
طبق اخالص گذاشته اند تا جان بیماران مبتال به 
کرونا را نجات دهند. در این وضعیت وخیم 
نباید مشکالت مالی و معیشتی هم به دغدغه های 

جامعه پزشکی تحمیل شود.

قشالقی: در دوران شیوع 
کرونا، بسیاری از مطب ها تعطیل 

بود. پس از بازگشایی مطب ها 
نیز میزان مراجعه کنندگان به 

مطب ها با کاهش چشمگیری 
مواجه بود. به همین دلیل نیز 

اقتصاد مطب ها به شدت آسیب 
دید. تحقق وعده های حمایتی به 

جامعه پزشکی می تواند بخشی 
از مشکالت اقتصادی مطب ها را 

در شرایطی که در دوران کرونا، کاهش دهد
بسیاری از پزشکان با چالش 

مالی جدی مواجه شده اند، انتظار 
اخالقی و منطقی این است که 
عملی شدن وعده ها به جامعه 

پزشکی در اولویت قرار بگیرد. 
این روزها جامعه پزشکی، جانشان 

را در طبق اخالص گذاشته اند 
تا جان بیماران مبتال به کرونا را 

نجات دهند. در این وضعیت 
وخیم نباید مشکالت مالی و 

معیشتی هم به دغدغه های جامعه 
پزشکی تحمیل شود

تاجرنیا: در نامه هایی که ستاد 
ملی مقابله با کرونا داشته 

است، بحث تعلیق اقساط وام 
دندانپزشکان کشور، استفاده 

از تسهیالت کم بهره و همچنین 
استفاده دستیاران و منشی های 

مطب های دندانپزشکی از 
بیمه بیکاری و همچنین در 
اختیار قرار دادن ماسک و 

اقالم حفاظتی با ارز دولتی به 
دندانپزشکان مطرح بوده که به 
غیر از مورد آخری که به صورت 
محدود انجام شده، موارد دیگر 

عملیاتی نشده است

شماره 121731 3 شهریور 1399



فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با سپید

 علی ابراهیمی
گفت:  ایران  داروسازان  انجمن  نایب رئیس 
و  همراهی  عدم  دلیل  به  امروز  »متأسفانه 
نسخه نویسی  طرح  به  پزشکی  جامعه  اقبال 
الکترونیک، این طرح در آستانه شکست قرار 
دارد و سازمان های بیمه گر برای اینکه از شکست 
فرار کنند و آن را توجیه کرده و بپوشانند از 
را  کاغذی  نسخ  که  خواسته اند  داروخانه ها 
یا  و  دیجیتال  فایل  به  می نویسند  پزشکان  که 
به اصطالح نسخه الکترونیک کنند که این امکان 
برای داروخانه ها و داروسازان مقدور نیست.«

نسخه نویسی  طرح  اجرای  سپید،  گزارش  به 
الکترونیک در کشور یک الزام قانونی از برنامه های 
پنجم و ششم توسعه بوده و در مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ ، 
۳۸ برنامه پنجم توسعه و ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم 
توسعه به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در 
کشور اشاره شده است.  همچنین بر اساس قانون 
باید تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه پزشکان 

نسخه ها را به صورت الکترونیک تجویز کنند.
ملزم  قانون  اساس  بر  بیمه گر  سازمان های  لذا 
شدند تا نسخه نویسی را به صورت الکترونیک 
اجرا کنند. ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی 
در مطب پزشکان نخست در مراکز طرف قرارداد 
سازمان تأمین اجتماعی و با هدف تسهیل و تسریع 
در روند کاری داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک 
در سال ۱۳۹۵ کلید خورد و چند سال بعد با 
پیوستن سازمان بیمه سالمت ایران به این طرح، 
اجرای آن سرعت و شتاب بیشتری گرفت و به 
مرحله اجرایی کامل و سراسری نزدیک تر شد.

امروز بر اساس اعالم سازمان بیمه سالمت ایران 
مطب  هزار   ۱2 و  داروخانه  هزار   ۳ از  بیش 
به این طرح پیوسته اند و پزشکان می توانند با 
دریافت امضای الکترونیک نسخه های دارویی و 
پاراکلینیکی را به شکل الکترونیکی تجویز کنند 
و داروخانه ها نیز نسخ را از طریق آن دریافت 

و به بیماران ارائه کنند.
در حال حاضر ۷۳ درصد از مطب های پزشکی 
کشور نیز به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل 
هستند و به صورت آنالین نسخه ارسال می کنند 
که از این میان ۳۰ درصد به صورت ویزیت شدن 
و ۷۰ درصد نیز به صورت نسخه الکترونیکی ارائه 
خدمت می کنند. همچنین ۶۸۰۰ مرکز پاراکلینیک 
مانند داروخانه ، مراکز تصویربرداری و فیزیوتراپی 
نیز نسخه پیچی را به صورت الکترونیکی انجام 

می دهند که این اتفاقی کم نظیری است.
نسخه پیچی  بیمه گر  سازمان های  پیش بینی  به 
الکترونیکی تا پایان سال به ۸۰ درصد خواهد 
رسید، اما آنها امیدوارند تا پایان سال پوشش 
۱۰۰ درصدی داشته باشند. از طرف دیگر تأکید 
رئیس جمهور هم بر این است که از تاریخ ۹/۹/۹۹ 
مصرف کاغذ در سازمان های بیمه گر و مراکز 

درمانی به حداقل برسد.
آنطور که صاحب نظران و متخصصان امور بیمه و 
پزشکی از مزایای ثبت نسخه الکترونیک در مطب 
پزشکان طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی و 
بیمه سالمت سخن گفته اند، این طرح عالوه بر 
افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب 
داروخانه ها  کاری  روند  در  تسریع  و  تسهیل 

امکان  همچنین  می شود.  پاراکلینیک  مراکز  و 
مشاهده اطالعات هویتی و اقالم تجویز شده، 
فقط با کد ملی بیمار در این مراکز میسر می شود 
و نیازی به ثبت مجدد اطالعات در سیستم پورتال 

درمان سازمان های بیمه گر نیست.
از دیگر مزایای نسخه الکترونیک این است که 
با ثبت نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف 
حق الزحمه  علی الحساب  درصد   ۶۰ قرارداد، 
به   روز  انتهای  در  برخط،  به صورت  پزشکان 
حساب آنها واریز می شود. پرداخت علی الحساب 
به صورت روزانه به داروخانه های طرف قرارداد 
سازمان های بیمه گر نیز پس از دریافت امضای 
دیجیتال از سازمان نظام پزشکی برای مسئوالن 
فنی و تأیید الکترونیکی نسخ در دستور کار قرار 
دارد و در برخی از داروخانه های استان ها نیز این 
طرح عملیاتی شده است. عالوه بر این نسخه 
الکترونیک مشکل بدخطی بسیاری از پزشکان 

را نیز رفع خواهد کرد.
با اجرای نسخه الکترونیک همچنین سابقه مصرف 
دارویی بیماران مشخص می شود؛ زیرا ممکن 
است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک 
مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد 
بیمار را ویزیت می کنند، می دانند که در نسخه های 
قبل چه داروهایی را مصرف کرده است. از دیگر 
مزایای اجرای این طرح می توان به جلوگیری از 
مصرف کاغذ، جلوگیری از سوءاستفاده از نسخ 
کاغذی، کنترل رفتار بیمه شدگان و به دست آمدن 

آمار و اطالعات برای برنامه ریزی اشاره کرد.
اگرچه در قانون بودجه سال ۹۹ و برنامه های 

طرح  اجرای  به  نسبت  توسعه  ششم  و  پنجم 
تأکید  به صراحت  الکترونیک  نسخه نویسی 
موجب  کرونا  ویروس  شیوع  اما  است،  شده 
این  اجرای  نظام سالمت کشور  شد مسئوالن 
طرح را در اولویت کارشان قرار دهند و حاال 
با گذشت پنج ماه از سال ۹۹ و نیاز شدید کشور 
الکترونیک سالمت و نسخه نویسی  به پرونده 
الکترونیک این طرح وارد فازهای نهایی شده 
تا بدین ترتیب مراجعه بیماران به مراکز درمانی 
و افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا به 

حداقل ممکن برسد.
البته این روند نارضایتی هایی را هم در پی داشته 
فعاالن صنفی  و  داروسازان  انجمن  اعضای  و 
انتقاداتی به  داروسازی و حتی داروخانه داران 
را  آن  برخی  و حتی  دارند  رویه جدید طرح 
روند  این  با  آنها  گفته  به  می دانند.  شتاب زده 
امکان همراهی داروخانه ها و داروسازان در ادامه 
طرح نخواهد بود و حتی بیم شکست طرح هم 

وجود خواهد داشت.

هزینه های طرح را به گردن 
داروخانه ها نیندازید

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران در گفت وگو با سپید در خصوص این طرح 
گفت: »یکی از مباحثی که امروز داروسازان با 
آن مشکل دارند بحث نسخ الکترونیکی است، 
البته اگر با آن هوشمندانه برخورد شود می تواند 

به یک فرصت تبدیل شود.«
ادامه در صفحه 14 
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 ادامه از صفحه 13 
حذف  کاغذی  نسخه  که  »زمانی  افزود:  وی 
شود بحث خطاهایی که امروز به دلیل بدخطی 
پزشکان رخ می دهد کاهش پیدا خواهد کرد. 
از سوی دیگر یکی از معضالت داروخانه ها که 
استخدام و نگهداری نیروهای نسخ خوان و یا 
بتوانند  تا  به اصطالح نسخه پیچ حرفه ای است 
نسخ بدخط را بخوانند، هم مرتفع خواهد شد. 
البته در بیشتر مواقع داروسازان هم زمان زیادی را 
صرف خواندن خطوط غیر قابل خواندن و یا در 
برخی موارد دستورات دارویی گنگ می کردند.«
فاطمی با تأکید بر اینکه اگر طرح نسخه نویسی 
الکترونیک به صورت درست شکل بگیرد بخشی 
از کار داروخانه ها سبک خواهد شد، ادامه داد: 
»در این صورت دیگر خواندن نسخ بد خط یک 
تکنیک و فن محسوب نخواهد شد و دستورات 
دارویی به وضوح قابل رؤیت خواهد بود. ضمن 
اینکه داروسازان هم با فراغت بیشتر می توانند 
به وظیفه اصلی خود که همان دادن خدمات 
دارویی است، بپردازند. البته امروز داروسازان 
خود،  اصلی  وظیفه  بر  عالوه  داروخانه ها  در 

مسئولیت نسخ را هم بر عهده دارند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به 
این دیدگاه بیمه ها که معتقدند داروخانه ها و 
داروسازان در برابر اجرای طرح نسخه نویسی 
داشت:  اظهار  می کنند،  مقاومت  الکترونیک 
»انجمن داروسازان و صنف داروسازی تا به 
امروز با طرح نسخه نویسی الکترونیکی نهایت 
همراهی را داشته و نامه ها و اطالعیه های ما 
این  اجرای  با  همراهی  راستای  در  همگی 

طرح بوده است.«
داروخانه های  همه  به  ما  »امروز  افزود:  وی 
کشور اعالم کرده ایم که نسخی را که به صورت 
الکترونیک به آنها ارجاع می شود را بپیچند و 
این کار هم در حال انجام است. البته فلسفه 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک هم همین 
است، اما متأسفانه سازمان های بیمه گر توقعاتی 
نه  که  دارند  داروسازان  و  داروخانه ها  از  را 

معقول است و نه قابل انجام.«
وی افزود: »متأسفانه امروز به دلیل عدم همراهی 
به طرح نسخه نویسی  پزشکی  اقبال جامعه  و 
الکترونیک، این طرح در آستانه شکست قرار 
دارد.« فاطمی تصریح کرد: »سازمان های بیمه گر 
برای اینکه از شکست فرار کنند و آن را توجیه 
کرده و بپوشانند از داروخانه ها خواسته اند که 
نسخ کاغذی را که پزشکان می نویسند همان 
به اصطالح  یا  فایل دیجیتال و  به  تبدیل  زمان 
نسخه الکترونیک کنند و این به آن مفهوم است 
که داروخانه ها و داروسازان باید وظیفه ای که در 
مطب و به وسیله پزشک و یا منشی مطب باید 
انجام گیرد را به انجام دهند که این موضوعی 
داروخانه ها  و  داروسازان  انجمن  مخالفت  با 

مواجه شده است.«
فاطمی با بیان اینکه این دستورالعمل به صورت 
کتبی از سوی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها 
اصال  امکان  »این  گفت:  است،  شده  اعالم 
وجود ندارد؛ هرچند نسخه نویسی الکترونیک 
داشت،  دربر  داروخانه ها  برای  را  هزینه هایی 
با آن موافقت کردند زیرا  ولی داروخانه داران 
کار کردن با سامانه نسخه پیچی الکترونیک برای 
در داروخانه ها هم بسیار راحت تر است، اما اگر 
بخواهیم برای جلب نظر بیمه ها فایل ها را چاپ 

کنیم هزینه کاغذ برای ما خواهد داشت. عالوه 
بر این باید سخت افزارهایی را تهیه کنیم که اینها 

هم به داروخانه ها تحمیل می شود.«
ادامه  در  ایران  داروسازان  انجمن  نایب رئیس 
گفت: »البته در قانون پیش بینی شده است که 
مبلغی برای نسخه پیچی الکترونیک از بیماران 
دریافت شود، اما اآلن این مبلغ به داروخانه ها 
پرداخت نمی شود. از سوی دیگر با این طرح 
سازمان های بیمه گر ساالنه بیش از ۵۰۰ میلیارد 
تومان صرفه جویی می کنند که این هزینه ها شامل 
کاغذ مورد نیاز برای دفترچه های بیمه و پردازش 
اطالعات حاصل از این دفترچه ها و موارد دیگر 
را شامل می شود که به گفته این سازمان ها با این 
طرح دیگر نیازی به هزینه کرد آن نخواهد بود.«
افزود:  بیمه گر،  سازمان های  از  گالیه  با  وی 
»سازمان های بیمه ای به جای اینکه این هزینه ها 
را تعدیل کنند می خواهند هزینه های طرح را به 
گردن داروخانه ها بیندازند؛ مثاًل در گذشته اگر 
سازمان های بیمه ای پول کاغذ می دادند امروز 
با این طرح انتظار دارند داروخانه ها هزینه کاغذ 
قابل  اقدام اصال منطقی و  این  بپردازند که  را 
 پذیرش نیست. بدتر اینکه این اقدام یک عمل 
توهین آمیز است زیرا بیمه ها انتظار دارند داروساز 

کار یک فرد عادی را برای آنها انجام دهد و 
نسخه دارویی را تبدیل به فایل کند. ازاین رو 
با صدای بلند می گوییم که انجمن داروسازان 
به هیچ وجه زیر بار این تصمیم نخواهد رفت.«

فاطمی تصریح کرد: »علت مخالفت ما با سازمان 
این  پیش قراول  امروز  که  ایران  سالمت  بیمه 
متأسفانه  است.  موضوع  همین  است،  تصمیم 
سازمان های بیمه گر در این تصمیم هم مانند اغلب 
اقدامات خود همه جوانب را در نظر نگرفته اند 
و به صورت تک بعدی به موضوع نگاه کرده اند 
و تصمیم گیری  نگاه  نوع  این  ما  اعتقاد  به  که 
نتیجه ای جز شکست برای طرح نسخه نویسی 

الکترونیک نخواهد داشت.«
فاطمی در پایان تأکید کرد: »به زودی با پدیده 
دیجیتال و حذف نسخ کاغذی و ارائه خدمات 
به صورت الکترونیک، شاهد تحوالت اساسی در 

تاریخ داروسازی کشور خواهیم بود.«

زیرساخت بیمه سالمت آماده نیست
انجمن  هیئت مدیره  عضو  هوشیارفرد،  ارمغان 
فارس  با  گفت وگو  در  هم  ایران  داروسازان 
اظهار داشت: »داروسازان همواره پیشگام ارائه 
خدمت رسانی مطلوب دارویی به مردم در شرایط 

بحرانی جنگ و سیل بوده اند و این خدمت رسانی 
همچنان و به خصوص از زمان شیوع کرونا در 
کشور ادامه دارد و هر روزه شاهد ابتالی تعداد 
زیادی از همکاران داروساز در صف اول مقابله 

با کرونا مواجه هستیم.«
این  همه  میان  در  »متأسفانه  افزود:  وی 
خدمات  سازمان ها  از  برخی  مشکالت 
با  نیز  برخی  و  نمی بینند  را  داروسازان 
بی تدبیری مشکالت زیادی را به داروخانه ها 
و داروسازان متحمل می کنند. ازجمله می توان 
به ضرب االجل اجرای نسخه پیچی الکترونیک 
به شیوه درخواستی سازمان بیمه سالمت که 
درگاه  یکپارچه  بستر  گرفتن  نظر  در  بدون 
سازمان های بیمه گر اصلی و تکمیلی با اولویت 

است.« الکترونیک  نسخه نویسی 
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید 
کرد: »مذاکرات متعددی در این زمینه با مسئولین 
صورت گرفته است، ولی همچنان نسخ کاغذی 
عبارت  ذکر  و  نوشته می شود  پزشکان  توسط 
الکترونیکی  نسخه نویسی  برای  شد«  »ویزیت 
پزشکان کفایت کرده و اصرار به اجرا به شیوه 
منطقی  و  اصولی  اجرایی  برخالف رویه  فوق 
طرح ارزشمند پرونده سالمت الکترونیک است.«
این  ضرب االجلی  »اجرای  گفت:  هوشیارفرد 
طرح توسط بیمه سالمت نه تنها در پیشگیری 
از کرونا مؤثر نیست، بلکه باعث تجمع بسیار 
زیاد مراجعان در داروخانه جهت اخذ تأییدیه 
داروها می شود و برخالف مصوبات ستاد ملی 
کرونا است؛ زیرا فاصله اجتماعی در داروخانه 
رعایت نمی شود و باعث شیوع بیشتر کرونا در 
استان که در وضعیت قرمز قرار دارد، می شود.«
ایران در  عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان 
کشور  سراسر  »داروسازان  کرد:  تأکید  پایان 
ارزشمند  و  ملی  پرونده  از  استقبال  ضمن 
سالمت الکترونیک و آگاهی از نتایج ارزشمند 
خواستار  طرح،  این  منطقی  و  اصولی  اجرای 
اولویت  با  این طرح  منطقی  اجرای اصولی و 

نسخه نویسی الکترونیک هستند.«
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عدم انطباق آمار معلوالن در کشور

 یاسر مختاری
معلوالن طیف وسیعی از جمعیت هر کشور را تشکیل 
می دهند و شامل گروه های مختلفی می باشند، افراد 
اوتیست، نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا، معلوالن  
جسمی- حرکتی، معلوالن ذهنی، جانبازان و .. در 
این طیف حضور دارند. برخی از این گروه ها مانند 
اوتیستی ها به عنوان افراد دارای بیماری خاص 
شناسایی شده و داری حمایت های بیمه ای، یارانه 
دارو و ... بوده یا مانند جانبازان نهاد متولی خود را 
دارند. در این میان تعداد بسیار زیادی دیگر افراد 
معلول فاقد این حمایت ها هستند و تنها نهاد یاریگر 
آنها بهزیستی است و با توجه به گستردگی مخاطبان 
آن نمی تواند آنچنان که باید به کمک آنها بشتابد.

عدم انطباق آماری مشکل بزرگ جامعه 
معلوالن کشور

بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت10 تا 15 
درصد از  جمعیت هرکشوری را افراد دارای معلولیت 
با درجات مختلف تشکیل می دهد. درایران بسیاری 
این آمار را بین 10 تا 12 میلیون نفر تخمین می زنند، 
اگرچه سازمان بهزیستی کشور جمعیت این گروه 
از افراد کشور را حدود یک میلیون و 300 هزار 
نفر اعالم کرده است. اما به گفته بسیاری از افراد از 
جمله همایون هاشمی رئیس اسبق سازمان بهزیستی 
کشور » 10 میلیون نفر جمعیت معلول در کشور 
داریم که از این تعداد، ۴ میلیون نفر دارای معلولیت 
شدید و خیلی شدید هستند.« این آمار به واقعیت 
نزدیک تر است چرا که هم به نرم جهانی منطبق 

است و هم اینکه برخی از مسئوالن کنونی سازمان 
بهزیستی آن را تأیید می کنند. محمد نفریه  معاون 
توانبخشی سازمان بهزیستی در این رابطه گفت:  
»تقریباً 10 درصد از جمعیت کشور دچار معلولیت 
هستند که سه درصد آنها معلولیت شدید و خیلی 
شدید دارند. اما آمار و ارقام صحیح در رابطه با 
جمعیت معلوالن در دست نیست که قرار است 
در سرشماری های آینده آن را در نظر می گیریم. با 
این وجود، بر اساس اطالعات موجود، یک میلیون 
و ۴00 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و 
از خدمات مختلف سازمان استفاده می کنند.« از 
سخنان نفریه این  گونه می توان استنباط کرد که در 
واقع بهزیستی آمار افراد تحت پوشش خود را به 
عنوان تعداد کلی معلوالن کشور در نظر گرفته است.
عدم در دسترس بودن آمار صحیح مرتبط با معلوالن 
در کشور موجب شده است تا در سال های مختلف 
این افراد در بودجه ریزی های تخصیصی دور بوده و 
در نظر نیایند. اگرچه مدیران سازمان بهزیستی اعالم 
کرده اند این انطباق آماری به دلیل عدم مراجعه تمامی 
معلوالن به این سازمان است. نفریه در این رابطه 
گفت: »معلوالنی که به بهزیستی مراجعه می کنند 
که نیازمند هستند و خدمات خاص می گیرند مانند 
معلوالن شدید و خیلی شدید که تقریباً تعداد آن ها 
با آمارهای موجود هم خوانی دارد. معلوالنی که 
وضعیت مالی بهتری داشته یا خودکفا هستند به 
ما مراجعه نمی کنند تا آمار دقیقشان ثبت شود و 
بتوانیم آن ها را مشمول »قانون حمایت از معلوالن« 
قرار دهیم. این یکی از بندهایی است که به تازگی 

به این قانون اضافه و آیین نامه آن به هیئت وزیران 
ارائه شده است. در صورت تصویب این قانون، 
سازمان آمار و بهزیستی با هم به گفت وگو خواهند 
پرداخت تا راهکاری برای به دست آوردن دقیق 

آمار معلوالن در سرشماری بعدی اتخاذ شود.«
این عدم پوشش آماری از سوی بهزیستی تنها مشکل 
معلوالن نیازمند نیست، برخی از این افراد تحت 
پوشش کمیته امداد بوده و این امر موجب شده 
است تا این افراد به  واسطه مستمری که از کمیته 
می گیرند نتوانند از خدمات بهزیستی استفاده کنند. 
چرا که عمده خدمات تخصصی مانند توانبخشی 
و بازگشت به چرخه زندگی عادی از سوی این 

سازمان ارائه می شود.

بودجه ای که حذف شد
طی روزهای اخیر صداهای اعتراضی جامعه معلوالن 
کشور نسبت به بودجه اختصاص داده شده به آنها 
بلند شد. سال گذشته در زمانی که بودجه کل کشور 
از سوی هیئت دولت ابالغ شد، قانون بودجه سال 
99 کل کشور 95 درصد از مبلغ 155 هزار میلیارد 
میلیارد ریال را به کاهش فقر مطلق مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی و پنج درصد باقی مانده را به ماده 
۶ قانون حمایت از حقوق معلوالن که شامل بیمه 
توانبخشی افراد دارای معلولیت می شود و همچنین 
ماده 3۸ قانون ایثارگران اختصاص داد. در این میان 
اما اتفاق دیگری رخ داد. در 29 اسفندماه هیئت 
وزیران مبلغ 103 هزار میلیارد ریال از مبلغ قبلی را 
تصویب کرد. این موضوع اعتراض جامعه معلوالن 

کشور را در پی داشت و عمال دولت را به نادیده 
گرفتن قانون و حقوق جامعه معلوالن کشور متهم 
کردند. به گفته برخی از نمایندگان جامعه معلوالن 
کشور در شبکه های اجتماعی این موضوع سبب 
شده است  تا این مبلغ اختصاصی نه به معیشت 
و نه به مسائلی مانند بهداشت، درمان و توانبخشی 

آنان کمکی  نکند. 
حساب کاربری کمپین معلوالن در توییتر در این 
رابطه نوشت: » سازمان برنامه و بودجه با استناد به 
بندی در تصویب نامه هیئت وزیران، بیش از 5 هزار 
و 500 میلیارد تومان از حق محرومترین اقشار جامعه 
را می بلعد.« این موضوع موجب شد تا سال گذشته 
برخی از اعضای جامعه معلوالن کشور تجمعی را در 
اعتراض به این موضوع برگزار کنند. طی روزهای 
گذشته نیز قرار بود که این تجمع را تکرار کنند 
اما هنگامی که از سوی اسحاق جهانگیری معاون 
اول دولت قول هایی برای حل این مشکل به آنان 

داده شد، تجمع خود را لغو کردند.

مطالبات معلوالن از مسئوالن کشور 
قطعا اگر بخواهیم نیازهای معلوالن هر کشور را 
برشماریم بر اساس شرایط معلولیت هر یک از 
آنها و همچنین وضعیت رفاهی و زندگی آنها 
این نیازها و درخواست ها متفاوت است اما شاید 
بتوان بخشی از این ها در نامه ای که کمپین حقوق 
معلوالن کشور به نمایندگاه مجلس در خردادماه 

نوشتند مشاهده کرد.
ادامه در صفحه 16 

صداهای اعتراضی به 
کاهش بودجه معلوالن
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 ادامه از صفحه 15 
به گزارش سپید، در فهرست مطالبات افراد دارای 
معلولیت از نمایندگان خواسته شده تا برای اجرای 
برنامه راهبردی معلوالن، آشنایی صحیح و علمی 
با معلولیت، نیازهای اشخاص دارای معلولیت و 
قوانین موجود از جمله قانون حمایت از حقوق 
مصوب  قانون  و   97 سال  به  مربوط  معلوالن 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 
سال ۸7 جهت تصمیم سازی های کارآمد و موثر 

در این حوزه را مد نظر داشته باشند.
پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق 
معلوالن با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، 
بهداشت و درمان، دسترس پذیری و مناسب سازی، 
مسکن و فرهنگ سازی، پافشاری و پیگیری جهت 
تخصیص بودجه الزم و کافی در هنگام تصویب 
قوانین بودجه  ساالنه برای اجرای کامل و موثر 
قانون حمایت از حقوق معلوالن و تالش برای 
اصالح قانون حمایت از حقوق معلوالن به منظور 
رفع کاستی های موجود بخشی از مطالبات اعالم 

شده از سوی این کمپین است.
 همچنین در این نامه بر تصویب قوانین و مقررات 
مورد نیاز دیگر مانند اصل عدم تبعیض بر پایه 
معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر 
گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت 
و  فعاالن  نظرات  از  استفاده  با  موارد  سایر  و 

کارشناسان ذی ربط تأکیده شده است.
 فعال کردن فراکسیون معلوالن مجلس شورای 
اسالمی و حضور فعال در آن، تالش مصرانه و 
مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون 
حمایت از حقوق معلوالن و سایر مقررات مرتبط 
با افراد دارای معلولیت و اتخاذ رویکرد همه جانبه 
و یکپارچه به معلولیت در قانون گذاری به نحوی 
که در تصویب همه قوانین در حد امکان مسائل 
مربوط به معلولیت نیز مورد پیش بینی قرار گیرد 
و نه صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود، 
بخشی دیگر از این مطالبات را تشکیل می دهد.
کمپین پیگیری حقوق معلوالن کشور همچننی 
از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 

خواستند تا با بهره جستن از نفوذ خویش در 
میان مسئوالن شهرستانی، استانی و کشوری برای 
پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت، بیان مسائل 
و مشکالت افراد دارای معلولیت در مصاحبه های 
مختلف با رسانه ها و ترغیب افکار عمومی به 
منظور حمایت از آنان، طرح مسائل افراد دارای 
معلولیت در نطق ها و فرصت های به وجود آمده 
برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر 
نشست ها و جلسات و استفاده از ساز و کارهای 
تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق 
وزارتخانه های  سوی  از  معلولیت  دارای  افراد 
مربوطه نقض می شوند، استفاده کرده و حقوق 

معلوالن را استیفا کنند.
این افراد همچنین خواستار انتصاب مشاور یا 
رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور 
تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن 
مسائل و مشکالت آنان،  همراهی و هم صدایی 
با برنامه ها، اهداف و سیاست های تشکل ها و 
افراد دارای  کمپین های فعال در حوزه حقوق 
نظر گرفتن  در  و  آنان  از  معلولیت و حمایت 

مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامه های 
وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور جهت 

رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان شده اند.
در قسمتی دیگر از این نامه کمپین پیگیری حقوق 
معلوالن تأکید کرده است که جامعه افراد دارای 
معلولیت  تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت 
استانداردهای حداقلی  از  بهره مندی  و  انسانی 
فاصله  فرسنگ ها  شایسته  زندگی  یک  برای 
دارند.  بی شک گام اول برای تصمیم سازی ها و 
نظارت های صحیح بر پیشبرد حقوق شهروندان 
دارای معلولیت در عرصه قانون گذاری، شناخت 
صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین 

حقوق بشری از سوی نمایندگان ملت است.
این گروه از جامعه معلوالن کشور یادآور شده 
است که امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، 
فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، 
ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه 
موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی و 
با دیگران در  برابر  مبنای  بر  اقتصادی، فرد را 
زندگی روزمره با مشکل مواجه سازد، معلول به 

شمار می آید. با توجه به این تعریف که مورد تاکید 
ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 
قانون گذار  مقام  نمایندگان ملت در  نیز است، 
می توانند، نقش موثر و بسزایی در رفع موانع 

گوناگون ایفا کنند.  
وحید قبادی دانا در روزهای گذشته اظهار کرد: 
معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  قانون  اگر   «
به طور کامل اجرا شود به عنوان مثال ماده ۶ 
این قانون که مربوط به وزارت بهداشت است، 
اجرا شود سایر افراد دارای معلولیت می توانند 
با بیمه خدمات توانبخشی را دریافت کند. به 
علت محدودیت منابع اولویت بندی کردیم و 
اشخاص دارای نیازهای خاص و دارای مشکالت 
بیشتر در اولویت ما قرار دادیم پس مجبور هستیم 
مدیریت منابع را طوری داشته باشیم که معلوالنی 
که در مراکز نگهداری می شوند و خانواده هایی 
هستند،  تری  پایین  درآمدی  در دهک های  که 

مبلغ بیشتری را دریافت کنند.«
وی همچنین در رابطه با مسکن مددجویان به 
ویژه به معلوالن کشور گفت: » در حوزه مسکن 
کل بودجه ساخت مسکن سازمان بهزیستی ۴5 
میلیارد تومان در سال است که با این مبلغ تعداد 
کمی مسکن را می توان ساخت و همواره سعی 
کردیم از دستگاه های مختلف کمک جلب کنیم به 
عنوان مثال برای تامین مسکن خانواده های بیش از 
دو معلول، 3۶0 میلیارد تومان بنیاد مستضعفان کمک 
کرده است. این طرح از سال 9۴ آغاز شده است 
و مسکن 1۴ هزار خانوار دارای دو معلول احصا 
شده است. حدود ۸ هزار و 700 واحد مسکونی 
تحویل داده شده و الباقی نیز در حال انجام است.«.
قبادی دانا یادآور شد: »در طول این سنوات مبلغ 
2۴0 هزار میلیارد تومان نیز برای انجام این سازمان 
بهزیستی اختصاص داده است. 50 میلیارد تومان 
ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص داده است، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی نیز پای کار آمده و مبالغی 
هم به صورت بالعوض و اعطای وام درنظر گرفته 
است. همچنین انجمن خیرین مسکن ساز مشارکت 
داشتند. امیدواریم با کمک تمامی دستگاه ها به جامعه 

هدف بهزیستی خدمت رسانی کنیم.«
حال باید دید با این شرایط اقتصادی کشور، وضعیت 
بودجه و همزمان شیوع بیماری کرونا دولت و 
نهادهای حمایتی تا چه حد می توانند به مطالبات 

جامعه معلوالن کشور پاسخ دهند.
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