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گزارش سپید از خودکفایی در تولید چند داروی مقابله با کرونا
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مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد

کاهش۴۰درصدیورودیبیمارکروناییبهبیمارستانها
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت: »در حال 
حاضر ورودی بیمار کرونایی به بیمارستان ها 3۰ 
تا 4۰ درصد کاهش پیدا کرده و میزان مرگ و 

میر هم کم شده است.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی درباره ابتالی 
کودکان به کرونا، گفت: »کودکان زیر ۵ سال استثنا 
هستند و توصیه نمی کنیم ماسک برای آن  ها زده 
شود؛ زیرا ممکن است بند ماسک برای کودک 

خطر ساز شده و منجر به خفگی او شود.«
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »به 
تازگی سازمان جهانی بهداشت نسبت به کودکان 
۵ تا 12 سال تاکید زیادی کرده است که حتما از 
ماسک استفاده کنند؛ زیرا عده زیادی از جوانان ما به 
دلیل اینکه مراکز مختلف باز شده اند در اجتماعات 
حضور دارند و خیلی از آن ها ممکن است به کرونا 
مبتال باشند، ولی عالمتی نداشته باشند که به اندازه 
بیمار عالمت دار می توانند بیماری را منتقل کنند.«
مردانی در ادامه بیان کرد: »کودکان ۵ تا 12 سال 
حتما ماسک بزنند؛ زیرا باعث قطع زنجیره انتقال 
کرونا ویروس می شود. بهترین کار برای کودکان 
زیر ۵ سال این است که آن ها را در معرض تماس 

دیگران قرار ندهیم.«
مردانی در ادامه درباره کاهش آمار کرونا در کشور، 
گفت: »کم شدن آمار کرونا به معنی رد شدن از 
شرایط اضطرار نیست و دفعه قبل که آمار کرونا 
کم شد گول خوردیم، باید هوشیارانه عمل کنیم. 
ورودی بیمار کرونایی در بیمارستان ها 3۰ تا 4۰ 
درصد کاهش پیدا کرده و میزان مرگ و میر هم 
کنیم که کرونا  فکر  نباید  است، ولی  کم شده 
را  بهداشتی  پروتکل های  کم شده و می توانیم 

رعایت نکنیم.«
وی در ادامه اظهار کرد: »باید با احتیاط برخورد 
بازگشایی مدارس و  مراسم محرم،  زیرا  کنیم؛ 
دانشگاه ها را پیش رو داریم و باید به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی پایبند باشیم. مردم باید 
توجه داشته باشند شرکت در عزاداری محرم کمتر 

از 2 ساعت، در فضای باز و با فاصله 2 متری 
بر خالف سال های  باشد. همچنین  دیگران  از 
گذشته نذورات و ایستگاه های صلواتی برداشته 
شده اند و تاکید شده که نذورات به صورت خام 

یا بسته بندی توزیع شود.«
گفت:  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
»ساخت واکسن به صورت جدی دنبال می شود 
و محققانی در واشنگتن به دنبال ساخت واکسن 

هستند.« استنشاقی 
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »برای 
ساخت واکسن روی سه موضوع کار می شود. 
ایجاد می کند، دوم  پادتن  ایمنی است که  ابتدا 
ایمنی سلولی است که لنفوسیت ها در کار ایجاد 
ایمنی یا مصونیت در برابر کرونا نقش عمده ای 

ایفا می کنند و سومین نوع ایمنی ذاتی است.«

وی در ادامه بیان کرد: »به این دلیل در روزهای 
کرونایی مسافرت رفتن خطرناک است که خیلی 
از افراد ممکن است به کرونا مبتال باشند، ولی 
عالمتی نداشته باشند که از آن ها به عنوان ناقل 
بدون عالمت یاد می کنیم. این افراد مثل بیمار 
کرونایی که در آی سی یو بستری است می تواند 
ویروس را به سایرین منتقل کند. مورد بعدی 
اینکه در سفر با افراد زیادی در ارتباط هستید و 
مشخص نیست که آن ها به کرونا مبتال هستند یا 
خیر. تاکید می کنیم که مردم به سفر نروند؛ زیرا 
هنوز هم سفر یکی از راه های مهم انتقال است.«
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »در 
هند، آمریکا و برزیل وضعیت شیوع کرونا خیلی 
بد است و ما هم هنوز وضع قابل قبول و خوبی 
نداریم. در هر استان بر اساس بیمار مبتال وضعیت 

مشخص می شود، اما همه جای ایران برای ما 
مخاطره آمیز است.«

مردانی با اشاره به اینکه 3۰ درصد عالئم کرونا 
می تواند عالئم گوارشی باشد، گفت: »در مبتالیان 
به کرونا عوارض جدیدی مثل مشکالت گوارشی 
بروز کرده و عوارض آن ممکن است فقط با اسهال، 
معده درد، استفراغ و بی اشتهایی شدید بروز کند.«
وی تاکید کرد: »ایران یکی از کشور های پیشتاز در 
اهدای پالسما است و نکته  حائز اهمیت در پالسما 
درمانی این است که افراد در ابتدای بیماری پالسما 
دریافت کنند نه زمانی که روی تخت آی سی یو 
هستند. بهبود یافتگان به محض اینکه آزمایش 
خون دادند و متوجه شدند که آنتی بادی آی دی 
جی در خونشان وجود دارد می توانند پالسما اهدا 

کنند.« باشگاه خبرنگاران جوان

خبـر

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت نظارت 
فعال عوامل بهداشتی این وزارتخانه در امر اجرای پروتکل های 

بهداشتی در سطح جامعه و همچنین برگزاری آزمون های مختلف 
و مراسم محرم را یادآور شد و گفت: »برگزاری سالم و ایمن 
این آزمون ها و مراسم ها، مدیون تالش همکاران بهداشتی است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اقدامات انجام شده در جهت برگزاری ایمن و سالم کنکور سراسری 
و حساسیت وزارت بهداشت در این زمینه، گفت: »برگزاری کنکور 
با این وسعت برای هر نظامی مایه آبروست. کنکور سراسری ورود 
به دانشگاه ها به رغم تعداد بسیار بیشتر داوطلبان، بهتر و دقیق تر از 
آزمون کارشناسی ارشد و آزمون دکترای تخصصی برگزار شد که 

جای تقدیر از عوامل اجرایی و نظارتی دارد.«
مطلوب،  بخشی  بین  »هماهنگی  داد:  ادامه  باره  این  در  وی 
دقت و جدیت عوامل بهداشتی در سراسر کشور نقش بسزایی 

با رعایت حداکثری  دانشگاه ها  برگزاری آزمون ورودی  در 
پروتکل های بهداشتی داشت.«

جهانپور افزود: »حوزه بهداشت و همکاران ما در مراکز سالمت 
محیط و کار و ساختار بهداشتی کشور به رغم محدودیت هایی 
نظیر کمبود نیروی انسانی در همه ماه های اخیر بویژه در بسیج 
ملی مقابله با کرونا، نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در 
صنوف، اماکن و مشاغل در سراسر کشور، در نظارت بر برگزاری 
آزمون های استخدامی و ورودی دانشگاه ها و در روزهای اخیر 
در موضوع برگزاری ایمن و سالم مراسم عزاداری ایام محرم 
در جای جای کشور حضور فعال، پررنگ و موثری داشته اند و 
این مهم نیاز و ضرورت توجه بیشتر به این حوزه و همکاران 

این عرصه را خاطرنشان می سازد.«

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

برگزاری سالم و ایمن کنکور مدیون حضور فعال پرسنل بهداشتی است
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معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا در مرحله مطالعات حیوانی است
معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: »در زمینه 
تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده و داروهای 
مورد نیاز برای مقابله با کرونا به خودکفایی رسیده ایم 
و در زمینه تولید واکسن نیز مراحل اولیه مطالعات 

حیوانی را طی می کنیم.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده درباره عملکرد 
وزارت بهداشت در حوزه تحقیقات و فناوری، 
اظهار داشت: »در سال گذشته تمامی  بخش های 
وزارت بهداشت به دستاوردهای چشمگیری از 
لحاظ توسعه شبکه های بهداشت، تامین و تجهیز 
بیمارستان ها و فارغ التحصیلی بیش  از 50 هزار 

دانشجوی پزشکی دست یافته است.«
وی افزود: »در حوزه تحقیقات نیز مقاالت علمی 
زیادی تالیف شده و به  دستاوردهای علمی بسیاری 
هم دست یافته ایم. بخشی از این سال به مبارزه با 
بیماری کووید-19 اختصاص پیداکرد. این بیماری 
به امر تحقیقات، جهشی داد و موجب شد تا ما از 
جمله کشورها با بیشترین میزان تحقیقات باشیم. 
همچنین کشور ما عضو فعال مطالعه بین المللی 
»وحدت« است که 30 کشور جهان در آن عضو 
هستند و هدف آن یافتن بهترین راه های درمان 

بیماری کووید-19 است.«
ملک زاده با اشاره به خودکفایی ایران در تولید 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده، گفت: »در زمینه 
تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده و داروهای 

مورد نیاز برای مقابله با کرونا به خودکفایی رسیده ایم 
و در زمینه تولید واکسن نیز مراحل اولیه مطالعات 

حیوانی را طی می کنیم.«
معاون تحقیقات وزیر بهداشت درباره ساخت  
واکسن کرونا در جهان، گفت: »حقیقت امر این 
است که این واکسن تا مرحله تولید انبوه و توزیع 
بسیار فاصله دارد و بسیاری از کشورها تنها مرحله 
تست حیوانی و یا تست انسانی در مقیاس کوچک 
را پشت سر گذاشته اند و نیازمند تحقیقات بیشتری 
هستند. بسیاری از واکسن های ضد ویروس، تاثیر 

و دوام طوالنی مدت ندارند؛ بنابراین قبل از عبور 
موفقیت آمیز از مرحله سوم یعنی تست انسانی، 

نمی توان درباره آن نظری داد.«
این مقام مسئول در وزارت بهداشت با اظهار تاثیر 
شگرف طرح تحول سالمت بر روی  بخش سالمت، 
افزود: »این طرح منجر به تعمیر بیمارستان ها و 
دو برابر شدن تخت های ICU  شده که اگر این 
با کمبود تخت های  امروزه  نمی داد،  اتفاق رخ 

ICU  مواجه می شدیم.«
وی متذکر شد: »همچنین با اجرای این طرح  امکان 

توزیع پزشکان در سراسر کشور فراهم شد و بخش 
اعظمی از تجهیزات بیمارستانی تهیه شد؛ اما در 
هر بخشی به ویژه  بخش سالمت، قدم برداشتن 
در راستای بهبود وضعیت با افزایش نیازها همراه 
است و این امر نیاز به بودجه و امکانات بیشتری 
دارد که به دلیل کمبود بودجه این عمل بصورت 

کامل تحقق نیافت.« 
ملک زاده افزود: »ما در بخش تحقیقات و فناوری 
رشد چشمگیری داشته ایم و در کشورهای اسالمی 
تولید  در  توانمندی  به  و  باال  رتبه  به  منطقه  و 
بسیاری از داروها رسیده ایم. بودجه دریافتی از 
افزایش  دولت جدید  در  ملی  ناخالص  درآمد 
چشمگیری داشته و درصد تولید کل ناخالص 

داخلی از 5 درصد به 7 درصد رسیده است.«
به گزارش فارس، معاون تحقیقات وزیر بهداشت از 
پذیرش طرح های تحقیقاتی گیاهی خبر داد و افزود: 
»بیش از 275 طرح تحقیقاتی درمان کووید-19 
در دانشگاه های علوم پزشکی تصویب شده ؛ اما 
مشکل بزرگ، جریان شبه علم و ادعاهای پوچ 
است و ما نمی توانیم اجازه استعمال این داروها 

را صادر کنیم.«
وی تصریح کرد: »تمامی شایعات مبنی بر درمان 
کووید-19 با داروهای گیاهی دروغ است، اما ما 
از ارائه داروهای گیاهی و انجام آزمایشات به طور 

صحیح بر روی این داروها استقبال می کنیم.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از 2245 ابتال و 133 فوتی جدید کرونا 
در کشور گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از یک شنبه تا دوشنبه 
3 شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و 245 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 

یک هزار و 132 نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 3۶1 هزار و 150 
نفر رسید.« الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
133 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 20 هزار و 77۶ نفر رسید.«
وی گفت: »خوشبختانه تا کنون 311 هزار و 3۶5 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به گفته الری، 3۸4۸ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون سه میلیون و ۶2 هزار 
و 422 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

وی ادامه داد: »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 همچنین 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.«
»این  ایالم گفت:  استان  بیماری در  وی در تشریح وضعیت 

استان پس از خیز شدید بیماری، در خرداد ماه سال جاری که 
تا نیمه اول تیرماه ادامه داشت با همکاری بیشتر مردم ایالم در 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تالش کادر بهداشت و درمان و 
حمایتهای مسئوالن ستاد استانی، شاهد شیب نزولی در موارد ابتال 
و بستری روزانه در این استان بودیم؛ به طوری که موارد بستری 
بیماران در استان ایالم در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیرماه 
کاهش 20 درصدی را نشان می دهد. اما متاسفانه طی دو هفته 
گذشته تا حدی از شدت این روند کاهشی کاسته شده است. 
در حال حاضر شهرستان های آبدانان، ایالم، دره شهر، دهلران 
و مهران در این استان در وضعیت قرمز و شهرستان های ایوان، 
چرداول و ملک شاهی در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند. 
میزان بروز بیماری در شهرستان های مهران و ایالم از میانگین 
بروز در استان تا حدی باالتر گزارش شده است که نیازمند 

همکاری بیشتر مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی است.«
الری گفت: »از 1۸ مرداد تا کنون 339۶ مورد بازرسی از اصناف، 
اماکن عمومی و کارگاهی این استان صورت گرفته که 70 مورد 
از این اماکن به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به مراکزقضایی 
معرفی و در همین بازه زمانی تعداد 34 واحد متخلف پلمب شده اند.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، متاسفانه درصد استفاده از 
ماسک و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی صنوف و 
اماکن عمومی در هفته های پایانی مرداد ماه روند کاهشی داشته؛ 
به طوری که میزان استفاده از ماسک توسط مردم ۶0.7 درصد، در 
اصناف و اماکن عمومی ۶3.۸ درصد است. امیدواریم با رعایت 
بیشتر پروتکل ها و استفاده مردم حداکثری از ماسک، شاهد تداوم 
روند نزولی در موارد ابتال و بستری و خروج شهرستان های این 

استان از وضعیت هشدار و قرمز بیماری باشیم.
وی همچنین گفت: »امیدواریم مردم کشور با پایبندی به رعایت 
اصول سه گانه بهداشتی شامل شست وشوی مرتب دست ها، رعایت 
فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک شاهد شکست زنجیره انتقال 
بیماری در کشور باشیم. همچنین در برپایی آیین های عزاداری 
سرور شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در سراسر کشور 
ضمن تاکید بر لزوم برگزاری مناسک بر اساس دستورالعمل 
مصوب ابالغی ستاد ملی کرونا، از کلیه شاگردان و شیفتگان 
مکتب اباعبداهلل الحسین )ع( خواستاریم که به منظور پیشگیری 
از بیماری، تا حد امکان از سفرهای غیرضروری در تعطیالت 
تاسوعا و عاشورا پرهیز کنند تا شاهد محرمی آمیخته با شور و 

شعور حسینی در اقصی نقاط کشورمان باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

۱۳۳ فوتی جدید کرونا در کشور 



فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت خبر داد
افتتاح ۱۶۴ پروژه سالمت به یاد ۱۶۴ شهید مدافع سالمت

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
گفت: » روز سه شنبه به مناسبت هفته دولت با حضور 
با  کنفرانسی  ویدیو  ارتباط  طریق  از  و  بهداشت  وزیر 
پروژه  پزشکی سراسر کشور، ۱۶۴  علوم  دانشگاه های 
آموزشی، بهداشتی و درمانی در یادواره ۱۶۴ شهید مدافع 

سالمت به بهره برداری خواهد رسید.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در ادامه افزود: »در این آیین پویش سراسری »ره سالمت« 
با شعار »تداوم توسعه همگام با مهار کرونا« آغاز شده واز پوستر و نماد الهام  بخش این پویش 

رونمایی خواهد شد.« رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت خاطرنشان 
کرد: »در پویش سراسری »ره سالمت« که از هفته دولت آغاز و تا روز جمهوری اسالمی )۱۲ 
فروردین سال ۱۴۰۰( ادامه خواهد یافت، ۱۴۰۰ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی با اعتباری 

بالغ بر ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.«
به گزارش وبدا، وی در پایان تاکید کرد: »دولت »تدبیر و امید« به معنای واقعی و در وادی عمل، دولت 
سالمت بود و عالوه بر همه دستاوردهای طرح تحول سالمت ظرف هفت سال گذشته، به رغم همه 
محدودیت ها و تهدیدها و تحریم ها همگام با مقابله با کرونا توسعه زیرساخت های سالمت تداوم داشته 
چنانکه از هفته دولت سال جاری تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۱۹۲۱ پروژه بهداشتی و درمانی و 
آموزشی در سراسر کشور تکمیل، تجهیز و به بهره برداری خواهد رسید که از این میان ۱۶۴ پروژه در 
هفته دولت، ۱۴۰۰ پروژه در پویش »ره سالمت« و ۳۵۷ پروژه در سال ۱۴۰۰ تکمیل و افتتاح خواهد 

شد که خود به لحاظ گستردگی، کیفیت و کمیت کم نظیر به نظر می رسد.«

خبـر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: »در 
حال حاضر حدود ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز با وجود همه مشکالت و تحریم ها اقتصادی 

در داخل کشور تولید می شود.« 
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت و گو با 
خانه ملت، ضمن تبریک روز پزشک به جامعه 
پزشکی، گفت: »مولفه های توسعه حوزه بهداشت 
کشور به دو بخش اساسی تقسیم بندی می شود، 
نخست  بخش توانمندی  در تربیت نیروی انسانی 
و پزشک متخصصی است که خوشبختانه امروز 
در این حوزه به پیشرفت های بسیار خوب و در  

تراز جهانی رسیدیم.«
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »دومین موضوع 
مهم در توسعه حوزه بهداشت و درمان کشور، تامین 
و تولید تجهیزات پزشکی است تا پزشکان متخصص 
بتوانند با بهره گیری از آنها با کیفیت ترین خدمات 
را به بیماران ارائه کنند و انگیزه سفر به کشورهای 

خارجی برای معالجه و درمان از بین برود.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر 
اینکه در زمینه تجهیزات پزشکی با کمبودهایی 
مواجه هستیم، افزود: »اگر بتوانیم در حوزه تولید 
و ساخت تجهیزات پزشکی به توانمندی باال و 
خودکفایی برسیم بسیاری از مشکالت مان در این 
حوزه رفع خواهد شد. البته در حال حاضر حدود 

۸۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور با 
وجود همه گرفتاری  ها و تحریم های اقتصادی در 

داخل تولید می شود.«
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
در خصوص توزیع عادالنه خدمات درمانی و 
بهداشتی در سطح کشور، تصریح کرد: »در حال 
حاضر بسیاری از بیماران در مناطق محروم کشور 
ناچار هستند برای معالجه هزاران کیلومتر راه را 
طی کرده و به تهران برسند. از این رو معتقدم 
برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری باید 
بیش از پیش به موضوع عدالت در دسترسی به 

خدمات درمانی و بهداشتی توجه کنیم.«
مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: »مساله سالمت و دسترسی عادالنه 
به خدمات درمانی و بهداشتی یکی از ضرورت های 
کشور  بوده و باید در اولویت تصمیم گیری مدیران 
ارشد و حاکمیت قرار گیرد. البته توزیع عادالنه 
خدمات در سطح کشور نیازمند نظارت دقیق و 
همکاری همه جانبه نها دها و دستگاه های مختلف 
است از این رو امیدوارم با همکاری بین بخشی به 
خواست جامعه و انقالب در راستای ارتقاء کیفیت 

خدمات به بیماران دست یابیم.«

توانمندی تولید ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی 
موردنیاز درداخل کشور
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رییس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به برخی مصادیق 
شهید خدمت تلقی شدن پزشکانی که به دلیل ابتال به کرونا فوت 
شده اند، گفت: »کمیته  ای سه نفره ، مصادیق شهید خدمت را تعیین 
می کنند، اما چیزی که در حال حاضر مطرح شده، کافی نیست و 
ما اعالم کردیم که باید اصالح شود و کل جامعه پزشکی را در 

تمام  بخش ها در نظر بگیرند.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در گفت و گو با ایسنا با 
اشاره به شهید خدمت تلقی شدن مدافعان سالمت، گفت: »در 
جلسه ای که با وزیر بهداشت داشتیم این موضوع مطرح شد که 

بعد از آن اشکاالت این طرح را عنوان کردیم. یکی از اشکاالت این 
طرح این است که پزشکان  بخش خصوصی در آن دیده نشده اند 

که در این باره اعتراض کردیم.«
وی افزود: »در عین حال پزشکان  بخش دولتی هم که در بخش هایی 
به جز بخش های ویژه کرونا، فعالیت می کنند، در آن کمرنگ دیده شده 
بود و در این دستورالعمل  بخش هایی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه 

و... به صورت کمرنگ دیده شده بود.«
ظفرقندی ادامه داد: »یک کمیته  سه نفره ای در این زمینه وجود دارد 
که مصادیق شهید خدمت را تعیین می کنند، اما چیزی که در حال 

حاضر مطرح شده، کافی نیست. ما اعالم کردیم که باید اصالح 
شود و کل جامعه پزشکی را در تمام  بخش ها در نظر بگیرند. 
تفاوتی ندارد که یک پزشک در آی سی یو به بیماری مبتال شده یا 
در مطب و آزمایشگاه گرفتار کرونا شده است.« رییس سازمان نظام 
پزشکی با تاکید بر اینکه صف اول مواجهه با بیماران مبتال به کرونا 
مطب ها هستند، گفت: »در درجه بعدی بیمارستان ها قرار دارند. 
بنابراین کسانی که در صف ارائه خدمت به کرونا مبتال می شوند، 
باید به صورت یکسان دیده شوند. یکسری اشکاالت حقوقی 

در این زمینه وجود دارد که اعالم کردیم که باید اصالح شود.«

انتقاد رییس نظام پزشکی از نحوه تعیین مصادیق شهدای مدافع سالمت

شماره ۱۷۳۲ ۴ شهریور ۱۳۹۹

انتصاب

با حکم وزیر بهداشت
رییس دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با توجه به مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی در حکمی سیداحمد هاشمی، 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
خراسان  درمانی  بهداشتی  خدمات 
شمالی را به سمت ریاست این دانشگاه 

منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این 

حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر سیداحمد هاشمی

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
مورخ   ۱۰۰/۳۷۷ شماره  ابالغ  پیرو 
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ و باتوجه به مصوبه جلسه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ شورای عالی انقالب 
فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان 
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی خراسان شمالی منصوب 
متعال و  یاری خداوند  به  تا  می شوید. 
رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام 

امور محوله اقدام نمائید. 
امید است با اتکال به خداوند متعال در 
انجام شایسته وظایف با رعایت قانون 
مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی 

دولت تدبیر و امید موفق و سرفراز باشید.



آمار جهانی همه گیری کووید ۱۹

بیش از 5 / 23 میلیون مبتال به کرونا در جهان
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون 
به ۲۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۳ نفر رسیده و مرگ ۸۱۲ 
هزار و ۵۲۷ نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. همچنین بنا بر تازه ترین آمارها ۱۶ 
میلیون و ۸۴ هزار و ۵۵۸ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 
تاکنون بهبود یافته اند. در میان شش میلیون و ۶۸۸ 
هزار و ۹۳۸ مورد ابتالی فعال در سراسر جهان، ۹۹ 
درصد موارد یعنی شش میلیون و ۶۲۷ هزار و ۴۳۳ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۶۱ هزار و ۵۰۵ 
مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت وخیم 
قرار دارند. همچنین از ۱۶ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۵ 
پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا، ۱۶ میلیون و 
۸۴ هزار و ۵۵۸ نفر معادل ۹۵ درصد از موارد بهبود 
یافته و ۸۱۲ هزار و ۵۲۷ نفر معادل پنج درصد از 

موارد جان خود را از دست داده اند.
آمریکا با بیش از ۵.۸ میلیون مبتال همچنان درصدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 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 سه میلیون مبتال به 
کووید-۱۹ را در آمارهای رسمی خود گزارش کرده اند.
همچنین پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل، 
مکزیک، هند و انگلیس به ترتیب بیشترین شمار 

قربانیان این بیماری را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 

۱. آمریکا پنج میلیون و ۸۷۴ هزار و ۱۴۶ مبتال، ۱۸۰ 
هزار و ۶۰۴ قربانی

۲. برزیل سه میلیون و ۶۰۵ هزار و ۷۸۳ مبتال، ۱۱۴ 
هزار و ۷۷۲ قربانی

۳. هند سه میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۴۸ مبتال، ۵۷ 
هزار و ۶۹۲ قربانی

۴. روسیه ۹۵۶ هزار و ۷۴۹ مبتال،  ۱۶ هزار و ۳۸۳ قربانی
۵. آفریقای جنوبی ۶۰۹ هزار و ۷۷۳ مبتال، ۱۳ هزار 

و ۵۹ قربانی
۶. پرو ۵۹۴ هزار و ۳۲۶ مبتال، ۲۷ هزار و ۶۶۳ قربانی

۷. مکزیک ۵۶۰ هزار و ۱۶۴ مبتال، ۶۰ هزار و ۴۸۰ قربانی
۸. کلمبیا ۵۴۱ هزار و ۱۴۷ مبتال، ۱۷ هزار و ۳۱۶ قربانی
۹. اسپانیا ۴۰۷ هزار و ۸۷۹ مبتال، ۲۸ هزار و ۸۳۸ قربانی
۱۰. شیلی ۳۹۷ هزار و ۶۶۵ مبتال، ۱۰ هزار و ۸۵۲ قربانی
پس از آن ایران با ۳۵۸ هزار و ۹۰۵ مبتال و ۲۰ هزار 
و ۶۴۳ قربانی کرونا در رتبه یازدهم کشورهای درگیِر 

این بیماری قرار گرفته است.
سپس کشورهای آرژانتین با ۳۴۲ هزار و ۱۵۴ مبتال، 
انگلیس با ۳۲۵ هزار و ۶۴۲ مبتال، عربستان سعودی 
با ۳۰۷ هزار و ۴۷۹ مبتال، بنگالدش با ۲۹۴ هزار و 
۵۹۸ مبتال، پاکستان با ۲۹۳ هزار و ۲۶۱ مبتال، ایتالیا 
با ۲۵۹ هزار و ۳۴۵ مبتال، ترکیه با ۲۵۸ هزار و ۲۴۹ 
مبتال، فرانسه با ۲۴۲ هزار و ۸۹۹ مبتال، آلمان با ۲۳۴ 
هزار و ۴۸۹ مبتال، عراق با ۲۰۴ هزار و ۳۴۱ مبتال، 
فیلیپین با ۱۸۹ هزار و ۶۰۱ مبتال، اندونزی با ۱۵۳ 
هزار و ۵۳۵ مبتال، کانادا با ۱۲۴ هزار و ۸۹۶ مبتال، 
قطر با ۱۱۷ هزار و ۸، بولیوی با ۱۰۹ هزار و ۱۴۹ 
مبتال، اکوادور با ۱۰۷ هزار و ۷۶۹ مبتال، اوکراین با 
۱۰۴ هزار و ۹۵۸ مبتال، قزاقستان با ۱۰۴ هزار ۷۱۸ 
مبتال و سرزمین های اشغالی با ۱۰۲ هزار و ۶۶۳ 
مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا را 

گزارش داده اند.ایسنا

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ویروس  آنفلوانزا عالوه بر 
قطراتی که فرد مبتال در هنگام صحبت، سرفه یا عطسه کردن در 
هوا منتشر می کند ازطریق ذرات میکروسکوپی گرد و غبار موجود 

در هوا هم منتشر می شود. 
به گزارش سپید، شیوع آنفلوآنزای فصلی، هر سال مسئول مرگ و 
میر صدها هزار نفر در سراسر جهان است. در جریان یک همه گیری 
مانند همه گیری سال ۱۹۱۸ آنفلوآنزا در اسپانیا، میلیون ها نفر می توانند 
جان خود را از دست بدهند. محققان برای کاهش این سرایت، باید 

بدانند که دقیقا ویروس آنفلوانزا چگونه از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شود. کارشناسان تصور می کنند که قطرات تولید شده در زمانی 
که فرد مبتال به ویروس نفس می کشد، صحبت، سرفه یا عطسه 
می کند،  تنها مسئول انتقال ویروس ها از طریق هوا هستند. اما نتایج 
یک مطالعه که به تازگی انجام شد، نشان می دهد که ذرات گرد و 
غبار، فیبرها و سایر ذرات میکروسکوپی می توانند ذرات آنفلوانزا را 
از طریق هوا منتقل سازند. نتایج این مطالعه پیامدهای گسترده ای برای 
جلوگیری و کنترل شیوع دارد. ویلیام ریستنپارت از دانشکده مهندسی 

شیمی دانشگاه »کالیفرنیا دیویس« گفت: »برای اکثر ویروس شناسان 
و اپیدمیولوژیست ها بسیار تکان دهنده است که ذرات گرد و غبار 

موجود در هوا قادر به حمل ویروس آنفلوانزا هستند.«
وی افزود: »انتقال ویروس های آنفلوانزا از طریق ذرات گرد و غبار 
موجود در هوا، زمینه های کامال جدیدی را از انجام تحقیقات باز 
می کند و پیامدهای عمیقی برای نحوه تفسیر آزمایش های آزمایشگاهی 
و همچنین بررسی های اپیدمیولوژیک شیوع آن دارد.« این مطالعه بطور 

مشروح در  مجله  Nature Communications منتشر شده است. ایرنا

ویروسهایتنفسیازطریقذراتگردوغبارموجوددرهواهممنتقلمیشوند

خبـر

نتایج یک مطالعه جدید در انگلیس نشان می دهد داروهایی که میلیون ها 
انگلیسی برای درمان عارضه فشارخون باال استفاده می کنند، احتمال 
مرگ و میر ناشی از کروناویروس را تا یک سوم کاهش می دهند. 

به گزارش سپید، متخصصان انگلیسی دریافتند بیماران کرونایی که این 
گروه از داروها را مصرف کرده اند، ۳۳ درصد کمتر از دیگر بیماران 
جان خود را از دست داده یا دچار شرایط وخیم این بیماری می شوند. 

داروهای مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین )ACE( و 
مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین )ARBs( برای درمان فشارخون 
باال تجویز می شوند. با این حال متخصصان دریافتند مبتالیان به کرونا 
که سابقه فشارخون باال ندارند و از مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده 
 )ARBs( و مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین )ACE( آنژیوتانسین
مصرف کرده بودند، سود چندانی از این داروها نبرده اند و این مزیت 

در واقع شامل حال بیمارانی می شود که سابقه فشارخون دارند. 
از این رو تحقیقات بیشتری الزم است تا مشخص شود آیا داروهای 
فشارخون مانند رامیپریل و لوزارتان می توانند کروناویروس را در 

بیماران بدون فشارخون درمان کنند یا خیر؟ 
این شواهد ثابت می کند فشار خون باال یک عامل خطر اصلی برای 

این بیماری )کووید ۱۹( بالقوه تهدیدکننده زندگی است. 
بیش از شش میلیون نفر در انگلیس برای درمان فشار خون باال مرتبًا 
این داروها را مصرف می کنند. این داروها همچنین به افرادی که 
حمله قلبی را تجربه کرده اند، داده می شود. حدود ۱۰۰ میلیون نفر 

در ایاالت متحده فشار خون باال دارند. 
در تحقیقات فعلی نویسنده اصلی این مطالعه اظهار داشت: »اکنون 
با قطعیت می توان گفت این داروها با کنترل فشار خون و کاهش 
التهاب در بدن می توانند خطر مرگ ناشی از کروناویروس را کاهش 
دهند. مهارکننده های ACE و ARB همچنین ممکن است شدت 
کروناویروس را در بین بیمارانی که دارو را برای مشکالت دیگر 

مانند دیابت یا نارسایی کلیه مصرف می کنند، کاهش دهد.«
نتایج تحقیقات نشان داد این داروها برای بیمارانی که فشار خون 
نداشتند، اگرچه مضر نبوده اما مزیت زیادی که از نظر آماری 
قابل توجه باشد بروز نداده است. همچنین این مزیت بیشتر برای 
افرادی بروز یافته که پیش از ابتال به کووید-۱۹ داروی فشارخون 

را دریافت کرده بودند. 
بنا بر گزارش دیلی میل، بیشترین داروهای فشار خونی که استفاده 
شده و در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتند شامل رامیپریل، 

لوزارتان، لیزینوپریل و کاندسارتان است.ایسنا

بررسیتاثیردارویفشارخوندردرمانمبتالیانبهکووید۱۹
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معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تنها 2 
درصد بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالسما 
اقدام کرده اند، ایام محرم را فرصتی مناسب برای 
نذر خون و پالسما عنوان کرد و گفت: »به این 
اینترنتی در سازمان  منظور سامانه نوبت دهی 

انتقال خون برقرار است.«
نشست  در  حریرچی  ایرج  سپید،  گزارش  به 
برگزار  کنفراسی  ویدیو  به صورت  که  خبری 
شد با تاکید بر این که یکی از موضوعات مهم 
در محرم امسال موضوع نذر خون است، گفت: 
»ذخایر خونی کشور در وضعیت مناسبی قرار 
دارد، اما باید افزایش یابد. محرم امسال زمان 
مناسبی برای اهدای خون و به ویژه هدای پالسما 
است. در برآوردهای قبلی ما تصور می کردیم 
حدود 10 درصد بهبودیافتگان کرونا، اقدام به 
اهدای پالسما کنند. اما اکنون تنها 2 درصد از 
این بهبود یافتگان پالسما اهدا کرده اند. در تسریع 
و تسهیل فرایند اهدای خون واهدای پالسما 
سازمان انتقال خون سامانه نوبت دهی اینترنتی 

نیز برقرار کرده است.«
تاکنون 164  این که  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
شهید مدافع سالمت از کادر بهداشت و درمان 
کشور شناسایی شدند تاکید کرد: »این عزیزان 
مردم  گردن  بر  بزرگی  حق  خانواده هایشان  و 
دارند. زمانی که حتی خانواده و فامیل نیز از 
مراقبت از بیمار خود اکراه داشت، این عزیزان 
بودند که با ایثار و فداکاری در مراکز درمانی 
کمک به بهبود حال این بیماران می کردند. تا 
جایی که روز گذشته دیدیم فرزند 8 ساله یکی 
از همین اعضای کادر درمان بر اثر ابتال به کرونا 

جان خود را از دست داد.«
وی ادامه داد: »خدمت به بیماران از وظایف ما 
است. از سوی دیگر ارائه حمایت های معنوی، 
روانی و غیره برای خانواده های شهدای مدافع 
سالمت نیز در اولویت ما قرار دارد. اما باید 
جبهه  چند  در  امروز  ما  که  بگیریم  نظر  در 
در حال جنگ هستیم؛ هم بیماری معمول را 
داریم و هم باید به فکر کرونا باشیم. از سوی 
آماده سازی  به فکر  باید  این شرایط  دیگر در 
موضوعات مختلف در پاییز و زمستان باشیم که 
این موضوع ممکن است سبب شود کوتاهی هایی 

صورت گیرد.«
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
در خصوص پذیرش بیماران در بیمارستانهای 
کرد:  اظهار  تعطیل  روزهای  در  خصوصی 
»بیمارستانها حتی در روزهای تعطیل نیز باید 
بیماران اورژانس را پذیرش کنند، اما بیماران غیر 
اورژانسی براساس نوبت دهی پذیرش می شوند.«
از  برخی  در  نیرو  تعدیل  خصوص  در  وی 
وقوع  »با  کرد:  بیان  خصوصی  بیمارستانهای 
بیماری کرونا تعداد قابل توجهی از خدمات به 
ویژه خدمات غیر ضروری مانند اعمال زیبایی 
به  مراجعه  بار  موضوع  این  که  یافت  کاهش 

بیمارستانهای خصوصی را کم کرد. از سوی دیگر 
مردم نیز به دلیل تحریم ها و مشکالت اقتصادی 
قدرت خرید کمتری پیدا کردند، از این رو مراجعه 
آنها به بیمارستان های دولتی افزایش یافت؛ این 
در حالی است که بیمارستانهای خصوصی کمکی 
از سوی دولت دریافت نمی کنند و باید با درآمد 
خود بیمارستان را اداره کنند. درخواست ما از 
همه کارفرمایان در همه  بخش ها این است که 
اقتصادی  شرایط  در  نیرو  تعدیل  گونه  هر  از 

فعلی خودداری کنند.«

برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای 
سربسته ممنوع

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره شرح ماوقع 
درخواست دادستانی برای برگزاری مراسم های 
موضوع  »این  کرد:  تاکید  محرم  ماه  عزاداری 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد 
وزیر  و  بهداشت  وزیر  توسط  توضیحاتی  که 
کشور پیرامون آن ارائه شد. در مجموع مصوبات 
ستاد کرونا در خصوص عزاداری های ماه محرم 
همان مصوبه هایی است که ابالغ شده که سازمان 
تبلیغات اسالمی نیز بر اجرای آن نظارت دارد. 
بر اساس این مصوبه برگزاری مراسم عزاداری، 
در فضاهای سربسته ممنوع است. خوشبختانه 
مداحان  ابتکارات صورت گرفته و حضور  با 
اجرای  درباره  غیره  و  پادگان ها  خیابان ها،  در 
پروتکل های بهداشتی وضعیت مناسبی داریم. 
در این زمینه خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز 
از مردم و هیات ها خواسته اند که مسائل بهداشتی 

را با جدیت بیشتر رعایت کنند.«

ابتالی مجدد 14 درصد بهبودیافتگان کرونا
حریرچی درباره ابتالی مجدد بهبودیافتگان کرونا 
گفت: »اکنون حدود 6 ماه است که از شیوع 
بیماری می گذرد؛ آنچه که گزارش می شود نشان 
می دهد در کشورهای گوناگون از موارد نزدیک 
به صفر درصد تا حدود 30 درصد ابتالی مجدد 
مقاالت  برخی  دارد. همچنین  به کرونا وجود 
نشان می دهد که در شش ماه گذشته حدود 14 
درصد از بهبود یافتگان مجدداً مبتال شده اند که 

این عدد، درصد قابل توجهی است.«
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ابتالی کادر 
بسیار  کشور  »ما  افزود:  کرونا  به  ایران  درمان 
بزرگی هستیم و هفدهمین جمعیت جهان را 
داریم. در خصوص شیوع کرونا پس از چین 
ما اولین کشور بزرگی بودیم که به طور وسیع 
درگیر کرونا شدیم؛ در نتیجه بسیاری از اتفاقات 
ابتدا در کشور ما رخ داد وسپس در سایر کشورها 
بروز پیدا کرد. از  لحاظ تعداد به میلیون نفر 
جمعیت چه در ابتالی جمعیت عادی و چه در 
داریم.  متفاوتی  پزشکی وضعیت  کادر  ابتالی 
نسبت  نیز  ابتال  تعداد  خالص،  ابتالی  نظر  از 
به سایر کشورها ارقام قابل توجهی است. البته 
روش اعالم آمار در کشورها متفاوت است. اکثر 
موارد ابتال در کسانی است که در  بخش های غیر 
کرونایی مشغول به ارائه خدمت هستند. تعدادی 
از کادر درمان از خانواده خود مبتال می شوند. 
تعدادی در بخش های کرونا و تعدادی نیز در 

جامعه مبتال می شوند.«
یا  مدیسین  تله  خدمات  ارائه  درباره  وی 
دوراپزشکی در بحران کرونا، گفت: »این خدمات 

باید گسترش پیدا کنند. اکنون بسیاری از رفت و 
آمدهای غیر ضروری به دلیل دریافت خدمات 
پزشکی و آزمایشگاهی است. به طور مثال اصال 
نیازی نیست که شخصی برای دریافت جواب 
آزمایش خود مجبور به مسافرت درون شهری 
باشد و در اکثر کالنشهرها عامل سوم و چهارم 
تردد مردم، دریافت خدمات بهداشتی و درمانی 
است که می تواند موجب تشکیل زنجیره انتقال 

بیماری باشد.«
حریرچی در این باره ادامه داد: »خدمات تله 
مدیسین با اولویت مناطق محروم گسترش پیدا 
خواهد کرد. هر چند که در شهرهای بزرگ مثل 
تهران نیز موثر خواهد بود. امروز می بینیم که 
تراکم مراکز درمانی در مناطق شمالی و مرکزی 
تهران افزایش یافته است و شهروندان مجبور 
به تردد از نقاط شرقی و جنوبی و غربی شهر 

به سمت مراکز درمانی هستند.«
حریرچی درباره روند بیماری در کشور، گفت: 
»این موضوع کامال به رفتار اجتماعی، رعایت 
دارد.  بستگی  بهداشتی  نکات  و  فاصله گذاری 
پس از موج دوم کرونا با رعایت اصول بهداشتی 
توانستیم میزان مرگ و میر را بیش از 45 درصد 
ومیزان بستری را حدود 40 درصد کاهش دهیم. 
اما همچنان میزان مرگ ومیر و بستری و ابتال 
در  بیماری  اوج  روزهای  از  میانگین  طور  به 

فروردین نیز باالتر است.«
معوان کل وزارت بهداشت ادامه داد: »در حال 
نزدیک شدن به فصل سرد سال هستیم و نگرانی 
ما از همزمانی کرونا و آنفلوآنزا با یکدیگر است. 

ادامه در صفحه 7 

محرم فرصتی مغتنم جهت اهدای خون و پالسما 
عزاداری در فضاهای سربسته ممنوع است



 ادامه از صفحه 6 
هرگونه عادی پنداری و عادی سازی شرایط که 
از داخل خانه و رفت و آمدهای خانگی شروع 
می شود می تواند احتمال ابتال به کرونا را افزایش 
دهد. امیدواریم بتوانیم با حمایت دولت،  بخش 
خصوصی و استقامت مردم و پایبندی به اصل 

بهداشتی، روند بیماری را کنترل کنیم.«
وی در ادامه با تاکید بر این که مسافرت عامل 
اصلی انتقال ویروس است، تصریح کرد: »عامل 
انتقال ویروس از ووهان چین به سایر کشورها، 
مسافرت بود. اکنون در روزهای پایانی شهریور 
ماه هستیم که سفرهای مردم بیشتر می شود. حتی 
در تعطیالت چند روز آینده نیز ممکن است برخی 
بخواهند به شهرهای زادگاه خود سفر کنند، اما از 
آنها می خواهیم سفرهای خود را به حداقل برسانند 
تا بتوانیم بیماری را به طور نسبی کنترل کنیم. بروز 
موج سوم بیماری و یا کنترل موج دوم کامال به 

رفتار اجتماعی مردم بستگی دارد.«
حریرچی درباره ساخت واکسن کرونا گفت: »این 
درست است که کشورهای مختلفی در حال کار بر 
روی این واکسن هستند، اما در نظر بگیرید همان 
گونه که سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است 
حتی با تولید واکسن نیز مردم باید رفتار اجتماعی 
مناسبی داشته باشند. بهترین واکسن هایی که ادعا 
می شود تاثیر 50 تا 70 درصدی دارند، مدت اثر 
آنها دو تا سه ماه است. البته برای تامین واکسن هم 
در داخل کشور و هم در خارج از کشور اقداماتی 

انجام خواهیم داد.«
وی با اشاره به این که اکنون در نیمکره شمالی زمین 
میزان ابتال به آنفلوآنزا کاهش یافته است، اظهار کرد: 
»علت این مساله می تواند رعایت نکات بهداشتی 
باشد. ما هم احتمال می دهیم با ورود به فصل 
سرد سال با رعایت نکات بهداشتی میزان ابتالی 
کمتری به آنفلوآنزا داشته باشیم. واکسن آنفوالنزا 
بر اساس اعالم های بعدی برای گروه های پرخطر 

در دسترس خواهد بود.«
حریرچی در ادامه با اشاره به این که میزان ابتال به 
کرونا در کودکان و نوجوانان مشابه بزرگساالن است، 
گفت: »کودکان نیز باید از ماسک استفاده کنند و در 
شرایط فعلی بهترین ماسک، ماسک پارچه ای است 
که می توانید آن را با پارچه معمولی سه الیه تهیه 
کنید. کودکان به اندازه بزرگساالن مبتال می شوند 

اما به اندازه آنها عالمت ندارند.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به این که برگزاری 
کنکور با توجه به پروتکل های بهداشتی صورت 
گرفت، گفت: »از این رو فکر نمی کنیم کنکور 
سبب افزایش در موارد ابتال شود. از سوی دیگر 
تا امروز نیز در خصوص مراسم های عزاداری ماه 
محرم رعایت پروتکل های بهداشتی را شاهد بودیم.«

افزودن 36هزار تخت بیمارستانی طی 7 
سال گذشته

حریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نقش 
طرح تحول سالمت در مدیریت پاندمی کرونا 
تاکید کرد: »مهم ترین جلوه طرح تحول سالمت 
که بسیار به ما کمک کرد، گسترش تخت های 
بیمارستانی، تخت های مراقبت های ویژه و بازسازی 
تخت های موجود بود. طی 7 سال دولت تدبیر 
وامید 36 هزار تخت جدید به ناوگان تخت های 
بیمارستانی اضافه شد. که این رقم نزدیک به یک 
سوم تخت های بیمارستانی موجود درکشور بود. 
اگر یک دوم تخت های آی سی یو یا یک سوم 

تخت های بیمارستانی در شرایط فعلی موجود نبود، 
می دیدید که چه فاجعه ای رخ می داد. در حالی که 
مشاهده کردید در کشورهای اروپایی این مشکل 
رخ داد تا جایی که حتی در کشور روسیه بیمار 
دو تا سه شیفت داخل آمبوالنس می ماند تا بتواند 

وارد بیمارستان شود.«
وی افزود: »گسترش تخت های بیمارستانی در مناطق 
محروم نیز نکته بسیار مهمی است. از سوی دیگر 
آنچه که به ما کمک کرد گسترش خدمات بهداشتی 
و نیروهای بهداشتی ما به ویژه در مناطق حاشیه 
شهرها بود. پایگاه های سالمت و نیروهای بهداشتی 
در حاشیه شهرها افزایش یافتند و به کنترل بیماری 
کرونا کمک کردند. ما در ابتدای طرح تحول سالمت 
حدود 4 هزار و 600 پزشک در شبکه روستایی 
داشتیم که بعد از اجرای طرح تحول به حدود 7 هزار 
پزشک رسید. همچنین ترمیم امکانات رادیولوژی و 
سی تی اسکن در بیمارستانهای دولتی امروز نشان 
داد که تا چه اندازه در تشخیص بیماران کرونایی 

موثر بوده است.«
وی مزیت دیگر طرح تحول سالمت را کاهش 
میزان پرداختی از جیب مردم دانست و گفت: »طی 
این طرح بسیاری از افراد بیمه شدند و توانستیم 
علی رغم فشارهای اقتصادی که بر مردم وجود دارد، 
میزان پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم. البته 
همچنان برخی خدمات سرپایی و داروها به مردم 
فشار قابل توجهی می آورد، اما همواره مالحظه 
مردم برای عدم تحمیل فشار مالی از تاکیدات 

شخص وزیر بهداشت است.«

کورتون؛ موثرترین دارو تا کنون
تاثیر داروها در درمان کرونا  وی در خصوص 
گفت: »مهم ترین اقدام برای بیماران بستری شده 
در بیمارستان تامین اکسیژن است. از سوی دیگر 
مراقبت هایی که کادر درمانی از لحاظ تمیز کردن 
مجاری تنفسی و سایر خدمات ارائه می دهند، بسیار 
نقش مهمی دارد. در حال حاضر موثرترین دارو که 
برای بیماران در بیمارستان استفاده شده کورتون 
بوده است. بسیاری از داروهای گران قیمتی که 
اسامی آنها اعالم می شود، کمتر از 20 درصد در 
درمان کرونا موثر بوده است. به طور مثال استفاده 

از رمدسیویر در مرحله سوم بیماری هیچ تاثیری 
نخواهد داشت.«

معاون وزیر بهداشت با اشاره به این که کاالهای 
بهداشتی و درمانی بخشی از تجارت جهانی را 
تشکیل می دهند، گفت: »ساالنه 10 و نیم درصد 
از ثروت جهانی صرف حوزه بهداشت و درمان 
می شود و این موضوع نشان دهنده اهمیت تجاری آن 
است. در دوره کرونا نیز کاسبی هایی در زمینه دارو 
و تجهیزات به وجود آمد. بسیاری از کشورها تا 5 
برابر نیاز واقعی خود واکسن پیش خرید کرده اند 
که هم خودشان استفاده کنند و هم بتوانند بعداً آن 
را بفروشند. تبلیغات دارو هیچگاه مستقیم نبوده 
است، اما سعی کرده اند از طریق القاء نیاز به مردم 

این تبلیغ را انجام دهند.«

تجارت از ِقَبل کرونا در فضای مجازی
وی با اشاره به همکاری شرکت های دانش بنیان 
در زمینه تولید دارو و تجهیزات مرتبط با کرونا بیان 
کرد: »این شرکت ها که هویت داشته و شناسنامه دار 
هستند، مورد حمایت ما بوده و با ما فعالیت می کنند. 
اما به ادعاهایی که ممکن است در فضای مجازی 
در خصوص کشف دارو و واکسن شود توجه 

نکنید، زیرا این موارد جزئی از تجارت است.«
حریرچی با اشاره به این که بیماری کرونا بار دیگر 
نشان داد که ملت های مختلف باید کنار یکدیگر 
قرار گیرند، گفت: »دیدید که این تصور غلط که 
برخی از کشورها داشتند که فکر می کردند با حصار 
خودساخته می توانند به خوشبختی برسند، دچار 
مشکل شدند. اکنون باالترین میزان مرگ و میر 
در کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد ما نیز در 
منطقه خودمان احتیاج به همکاری بیشتری میان 

کشورها داریم.«

مراحل حیوانی واکسن کرونا ایرانی در 
حال تکمیل شدن است

وی درباره تولید واکسن ایرانی کرونا، اظهار کرد: 
»مراحل حیوانی این واکسن در حال تکمیل شدن 
انسانی خواهیم  است و بالفاصله وارد مرحله 
شد و ما نیز همگام با سایر کشورها به سمت 
ساخت واکسن حرکت می کنیم. اما باید بدانید 

متوسط زمان ساخت واکسن در 50 سال گذشته 
7 سال بوده است. حتی برخی از واکسن ها نیز 
ساختشان بیش از 20 تا 27 سال زمان برده است 
. این در حالی است که علی رغم تمام اقدامات 
صورت گرفته بیماری هایی مانند ایدز و ماالریا 
همچنان فاقد واکسن هستند. مردم باید بدانند که 
ممکن است حتی تا دو سال دیگر نیز واکسن در 

دسترس نباشد.«
معاون کل وزارت بهداشت درباره ارائه خدمات به 
بیماران مبتال به سرطان تصریح کرد: »در ماه های 
اول بروز بیماری کرونا برخی خدمات با تأخیر در 
مراجعه این بیماران انجام می شد، اما فرد مبتال به 
سرطان نمی تواند منتظر بماند. تاکید ما این است که 
آنها به بیمارستان های مخصوص سرطان که عاری 

از کرونا هستند مراجعه داشته باشند.«
حریرچی درباره جهش ویروس کرونا نیز گفت: 
»ویروسها به طور طبیعی جهش پیدا می کنند اما 
برای ساخت واکسن مبنای محققین آن قسمتی 
از ویروس است که کمتر تغییر می کند. می بینید 
که در مورد واکسن آنفلوآنزا نیز هر سال باید 
متناسب با آن نوعی از ویروس آنفلوآنزا واکسن 
تولید کرد که در آن سال بروز پیدا کرده است. 
بیش از 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین است 
اما ظرفیت تولید واکسن کرونا تنها برای حدود 

350 میلیون نفر است.«
وی در خصوص خدمات دوراپزشکی نیز گفت: 
»آیین نامه ای با کمک سازمان نظام پزشکی، بیمه 
و معاونت درمان برای آن نوشته شده است که بر 
اساس اصول قید شده در آن پیش خواهیم رفت.«

تاثیر طرح ترافیک در کاهش زنجیره 
انتقال ویروس

معاون کل وزارت بهداشت در خاتمه سخنان خود در 
پاسخ به سوالی درباره طرح ترافیک بیان کرد: »طرح 
ترافیک برای کنترل آلودگی هوا و کنترل ترافیک 
مرکز شهر ضروری است، اما از لحاظ درآمدی شاید 
چند دهم درصد از درآمد شهرداری ها را تشکیل 
دهد. تا کنون شهرداری و پلیس راهور در زمینه 
ماجرای طرح ترافیک به ما کمک کرده اند که تاثیرات 

آن را در زنجیره انتقال ویروس مشاهده کردیم.«
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 امین جاللوند
این روزها تاب و توان کادر درمان به نقطه بحرانی 
رسیده است. در شرایطی که نظام سالمت برای 
جدی  کمبود  با  کرونا  به  مبتال  بیماران  درمان 
هزاران  حال  همین  در  اما  است،  مواجه  نیرو 
به  را  طبابت  عطای  که  داریم  عمومی  پزشک 
لقایش بخشیده اند و کال از نظام سالمت، فاصله 
گرفته اند. یعنی در حالی که جامعه پزشکی برای 
قوا و  به تجدید  به کرونا  مبتال  بیماران  درمان 
بکارگیری نیروهای جدید نیاز دارد، اما در همین 
شرایط با چندین هزار پزشک عمومی فارغ شده 
از نظام سالمت مواجه هستیم که هر کدام از آنها 
می توانست بار بزرگی از دوش کادر درمان بردارد. 
بر اساس آمارهایی که بارها انجمن پزشکان عمومی 
منتشر کرده است و همچنین بر اساس اظهارنظر 
برخی از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس، حداقل حدود 40 هزار پزشک عمومی 
بیکار داریم که عطای طبابت را به لقایش بخشیده اند.
عضو  بنیادی،  بهروز  نیز  پیشتر  مثال،  طور  به 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داده 
بود: »هم اکنون 40 هزار پزشک عمومی بیکار یا 
شاغل در ِحَرف دیگر وجود دارند که اغلب آن ها 
تمایلی به حضور در سایر مناطق کشور ندارند، 
این در حالی است که در بسیاری از شهرستان ها و 
بخش ها، تعداد معدودی پزشک عمومی در حال 

ارائه خدمت هستند.«
البته ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان 

را  بیکار  عمومی  پزشکان  آمار  ایران،  داخلی 
خیلی بیشتر از 40 هزار پزشک عمومی می داند 
و می گوید: »50 تا 60 هزار پزشک عمومی داریم 
که از آنها استفاده نمی شود. تعدادی از این پزشکان 
اینکه کار وجود ندارد، کار طبابت را  به دلیل 
رها کرده و به کار دیگری می پردازند. این در 
حالی است که در کشورهای دیگر از پزشکان 
در مدارس، ایستگاه های مختلف قطار و هواپیما 
استفاده می کنند، اما متاسفانه در ایران، پزشکان 
از  بیش  ما  آمارهای  این  داریم و  بیکار زیادی 

کشورهای دیگر است.«

اما آمارهای وزارت بهداشت از پزشکان عمومی 
غیرفعال با این آمارهای غیررسمی متفات است. 
وزارت بهداشت تاکید دارد که حدود 20 هزار 
پزشک عمومی غیرفعال داریم. چندی قبل نیز 
حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت با اشاره به آمار پزشکان عمومی غیرفعال، 
نظام پزشکی  به رسانه ها توضیح داد: »شماره 
که عدد دقیق پزشکان ما را ثبت می کند، اکنون 
آمار 176 هزار پزشک در کشور را نشان می دهد 
پذیرش  کار  ابتدای  از  پزشک  تعداد  این  که 
دانشجوی پزشکی و آغاز به کار نظام پزشکی، 
هر  در  تعداد  این  به  شده اند.  التحصیل  فارغ 
سال بین پنج تا شش هزار نفر افزوده می شود 
که اکنون این عدد در حال رسیدن به 1۸0 هزار 
پزشک عمومی فارغ التحصیل است که شماره 
نظام پزشک عمومی دریافت کرده اند و اکنون 

وارد بازار کار شده اند.«
اکبری ادامه می دهد: »از تعداد 1۸0 هزار پزشک 
عمومی فارغ التحصیل شده در کشور حدود 46 
تخصص  فوق  یا  و  شده   متخصص  نفر  هزار 
تعداد  این  از  نفر  هزار   16 ادامه  در  گرفته اند. 
پزشک عمومی در حال تحصیل در دوره دستیاری 
تخصصی هستند و دانشجوی تخصصی محسوب 
می شوند که اگر مجموع این تعداد از آمار 1۸0 
هزار نفر کم شوند، در نتیجه ما به عدد 120 هزار 
پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل می رسیم. در 
مجموع می توان گفت 20 هزار نفر از مجموع 120 

هزار پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل شده به 
دلیل فعالیت در امور غیر پزشکی، خروج از کشور، 
فوت، عدم تمدید پروانه و ... از جمع پزشکان 
عمومی فعال کشور خارج شدند. درواقع، اکنون 
از مجموع 120 هزار پزشک عمومی فارغ التحصیل 
شده حدود 100 هزار پزشک فعال عمومی در 

بازار کار داریم.«
با این حال چه آمار پزشکان عمومی بیکار را 
40 هزار نفر و چه 20 هزار نفر در نظر بگیریم، 
واقعیت این است که چندین هزار پزشک عمومی 
که برای تربیت تک تک آنها سرمایه های هنگفت 
آموزشی هزینه شده است، هم اکنون در خدمت 
نظام سالمت ایران نیستند و به نوعی، بخش قابل 
توجهی از این سرمایه گذاری به هرز رفته است.

پیش شرط های جذب پزشکان غیرفعال 
در دوران کرونا

کادر درمان برای نبرد با کرونا از جان و دل مایه 
گذاشته است، اما باید پذیرفت که آنها هم انسان هایی 
هستند با توانایی های مشخص و محدود. فشار 
کاری بیش از حد می تواند باقیمانده انرژی آنها 
را به قهقرا بکشاند. در وضعیتی که نظام سالمت 
بیش از هر زمان دیگری به جذب کادر درمان 
برای مقابله با کرونا نیاز دارد، در این شرایط جذب 
پزشکان عمومی غیرفعال می تواند ورق را به نفع 

کادر درمان برگرداند.
ادامه در صفحه 9 

پزشکان غیرفعال؛ نیروهای بالقوه درنبرد با کرونا
در شرایطی که با کمبود جدی کادر درمان برای مقابله با کرونا مواجه هستیم 

حدود 20 تا 40 هزار پزشک غیرفعال داریم که عطای طبابت را به لقایش بخشیده اند

در شرایطی که نظام سالمت برای 
درمان بیماران مبتال به کرونا با 
کمبود جدی نیرو مواجه است، 

اما در همین حال هزاران پزشک 
عمومی داریم که عطای طبابت را 

به لقایش بخشیده اند و کال از 
نظام سالمت، فاصله گرفته اند. 
نظام سالمت بیش از هر زمان 

دیگری به جذب کادر درمان برای 
مقابله با کرونا نیاز دارد و در این 

شرایط جذب پزشکان عمومی 
غیرفعال می تواند ورق را به نفع 

کادر درمان برگرداند



 ادامه از صفحه 8 
محمدعلی غالمیان، پزشک عمومی و کارشناس 
نظام سالمت نیز به روزهای سخت کادر درمان 
در دوران بحران کرونا اشاره می کند و به سپید 
می گوید: »پزشکان عمومی در کنار پرستاران و 
سایر کادر درمان در خط مقدم مقابله با کرونا قرار 
دارند. آنها بسیار بیشتر از توان بدنی و روانی شان در 
حال خدمت به بیماران هستند. واقعیت این است 
که تداوم این وضعیت در بلندمدت، امکان پذیر 
نیست. نمی شود از کادر درمان انتظار داشت که 
ماه های طوالنی، همزمان به جای چند نفر کار کنند 
و در شیفت های طوالنی مدت باشند. هم اکنون 
ضرورت جذب نیرو در مراکز درمانی، بیش از 

هر زمان دیگری احساس می شود.«
پزشکان  جذب  پیش شرط های  به  اشاره  با  او 
خاطرنشان  کرونا،  بحران  دوران  در  غیرفعال 
می کند: »حضور بیشتر پزشکان عمومی می تواند 
میزان مرگ و میرها بر اثر کرونا را کاهش دهد. 
در این شرایط اگر پیش زمینه های حضور پزشکان 
عمومی غیرفعال نیز فراهم شود، قطعا قدرت نظام 
سالمت برای مهار کرونا نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد، اما تحقق این شرایط به پیش شرط های مهمی 
نیاز دارد. سال های سال است که هزاران پزشک 

عمومی به دلیل نادیده گرفتن جایگاه مهم طب 
عمومی از طبابت فاصله گرفته اند و در مشاغلی 
غیرمرتبط با پزشکی کار می کنند. حاال اینکه انتظار 
داشته باشیم که این پزشکان در زمان سخت کرونا 
به میدان خدمت بازگردند، مستلزم این است که 
در  آنها  برای حضور مجدد  مشوق های جدی 

میدان کار فراهم شود.«
غالمیان خاطرنشان می کند: »تعیین دستمزدهای 
منطقی و منطبق با جانفشانی کادر درمان، تامین 
امنیت شغلی و توجه جدی به جایگاه طب عمومی 
می تواند بخشی از پزشکان عمومی غیرفعال را 
به میدان خدمت بیاورد. یعنی بجای اینکه کلی 
در دوران کرونا تالش کنیم تا نیروهای جدید را 
تربیت و جذب کنیم، می توانیم با تامین نیازهای 
معیشتی پزشکان عمومی غیرفعال، از داشته هایمان 
بهره ببریم و شرایطی را پیش بیاوریم که پزشکان 
عمومی با میل و رغبت به محل کار بازگردند.«
او یادآور می شود: »اگر در طول سال های متوالی، 
برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در نظام سالمت، 
نهادینه می شد، حاال امروز پزشکان عمومی در 
جایگاه واقعی خودشان قرار داشتند. در صورتی که 
پزشک خانواده به طور کامل و علمی اجرا می شد و 
دستمزدهای عادالنه نیز به پزشکان عمومی پرداخت 

می شد، االن تعداد نیروهای کادر درمان برای مقابله 
با کرونا، بسیار بیشتر از تعداد فعلی بود. البته هیچ 
وقت نباید برای اصالح شرایط فعلی ناامید شویم. 
هم اکنون نیز اگر شرایط قانونی و معیشتی را تسهیل 
کنیم، بسیاری از پزشکان عمومی غیرفعال با میل 

و رغبت به نظام سالمت بازمی گردند.«

انگیزه، معیشت و احترام؛ پزشکان غیرفعال 
را بازمی گرداند

وقتی شاگرد اول های کنکور که بهترین سال های 
عمرشان را صرف یادگیری دروس دشوار پزشکی 
کرده اند، به کلی از نظام سالمت جدا و ناامید 
می شوند، این اتفاق یک زنگ هشدار جدی است 

که در طی چند دهه به این هشدارها توجه نشد.
حمید طهماسبی پور، دبیر کمیته تشکیالت انجمن 
پزشکان عمومی ایران نیز به جایگاه لرزان پزشکان 
عمومی در ایران اشاره می کند و به سپید می گوید: 
»بسیاری از سیاست کلی دولت ها در حوزه سالمت 
به گونه ای است که در بلندمدت دنبال نمی شود. 
مثال سیاست ثابتی در حوزه سالمت نداریم که طی 
دو دهه دنبال شود. در نظر بگیرید که مثال برنامه 
پزشک خانواده را از سال ۸4 از روستاها شروع 
کردند که نصفه و نیمه رها شد. بعد برنامه پزشک 

خانواده شهری را به شکل پایلوت در دو استان 
فارس و مازندران آغاز کردند، اما بعد از گذشت 
حدود 12 سال از اجرای این طرح جدید، معلوم 
نیست نتیجه اش چطور شد و چه دستاوردی به 
دنبال داشت. االن هم که نظام ارجاع را در شبکه 
بهداشت و درمان دولتی راه اندازی کرده اند که 
حاال باید منتظر بمانیم و نتیجه آن را ببینیم، اما 
باز این سوال پیش می آید که بخش خصوصی در 
این نوع نظام ارجاع، کجا دیده شده است؟ به هر 
حال واقعیت این است که این برنامه های کوتاه 
مدت، منطقه ای و بدون نگاه به آینده نمی تواند 
به اجرای علمی نظام ارجاع و افزایش اشتغال 

پزشکان عمومی کمک کند.«
او یادآور می شود: »شاهد هستیم که با تغییر مدیران 
دولتی، بسیاری از برنامه های نظام سالمت به دست 
فراموشی سپرده می شود. در این حوزه نیز الگوی 
ثابتی برای اجرای نظام ارجاع نداریم. نتیجه این 
سیاست های گذرا به نارضایتی مردم و کادر درمان 
منجر می شود. حتی در این بین خود دولت هم 
متضرر می شود، زیرا ثمره برنامه هایش را نمی بیند. 
اجرای ناقص نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، 
عالوه بر اینکه جایگاه پزشک عمومی در نظام 
سالمت را خدشه دار کرده، به افزایش هزینه های 

نظام سالمت نیز دامن زده است.«
به گفته او »پزشکان عمومی فعال در نظام ارجاع، 

هم در برنامه پزشک خانواده روستایی و هم در 
پزشک خانواده شهری دچار مشکالت مالی جدی 
هستند. وقتی یک پزشک خانواده روستایی، پنج 
میلیون تومان دریافتی دارد و در ازای این دستمزد 
باید 24 ساعته در روستایی خدمت کند که گاهی 
امکانات اولیه زندگی هم در آن وجود ندارد، این 
اتفاق باعث دلسردی پزشک عمومی می شود. همین 
پزشک عمومی می تواند با زحمتی بسیار کمتر، 
همین حقوق و حتی بیشتر از آن را در بخش هایی 
غیر از نظام سالمت به دست بیاورد. در نتیجه به 
دلیل همین سیاست ها، پدیده پزشک عمومی بیکار 

به وجود می آید.« 
همچنین فرزاد فرقان، نایب رئیس شورای عالی 
نظام پزشکی کشور هم از جایگاه فعلی پزشکان 
عمومی انتقاد می کند و می گوید: »با توجه به شرایط 
فعلی نظام سالمت و برنامه پزشک خانواده ای که 
هم اکنون اجرا می شود، بخش زیادی از پزشکان 
عمومی به حال خود رها شده اند، در حالی که 
سرمایه های زیادی برای آموزش آنها صرف شده 
است. در همین دوران مقابله با کرونا، فداکاری 
اگر  است.  بوده  مثال زدنی  ما  عمومی  پزشکان 
پزشکان عمومی در خط اول مقابله با این بحران 
قرار نداشتند، قطعا عمق این بحران خیلی بیشتر 
می شد، ولی در حاضر یک نوع بی انصافی در حق 
آنها دیده می شود و جایگاه آنها چندان در نظام 

سالمت دیده نمی شود.«
او تاکید می کند: »هیچ سیستم و استراتژی تعریف 
شده ای نیز برای ساماندهی و بهره برداری حداکثری 
از توان علمی پزشکان عمومی در کشور وجود 
ندارد. خیلی اوقات آنها خودشان دست به کار 
می شوند و در شاخه هایی مثل زیبایی، درمان اعتیاد 

و یا درمان دیابت، حضور فعال پیدا می کنند.«
در حالی که بسیاری از پزشکان عمومی در خط 
مقدم مقابله با کرونا قرار دارند، اتخاذ سیاست های 
علمی و کارشناسی می تواند آن گروه غیرفعال از 
پزشکان عمومی را هم برای ارائه خدمات درمانی 
تشویق کند. این اتفاق در نهایت می تواند توان 
پاسخگویی نظام سالمت در دوران کرونا را افزایش 
دهد و سرمایه های انسانی خاموش را به نظام 

سالمت بازگرداند.

فرقان: در همین دوران مقابله 
با کرونا، فداکاری پزشکان 

عمومی، مثال زدنی بوده است. اگر 
پزشکان عمومی در خط اول مقابله 
با این بحران قرار نداشتند، قطعا 

عمق این بحران خیلی بیشتر 
می شد، ولی در حاضر یک نوع 

بی انصافی در حق آنها دیده 
می شود و جایگاه آنها چندان در 

نظام سالمت دیده نمی شود. هیچ 
استراتژی تعریف شده ای نیز برای 

بهره برداری حداکثری از توان 
در حالی که بسیاری از پزشکان علمی پزشکان عمومی وجود ندارد

عمومی در خط مقدم مقابله 
با کرونا قرار دارند، اتخاذ 

سیاست های علمی و کارشناسی 
می تواند آن گروه غیرفعال از 

پزشکان عمومی را هم برای ارائه 
خدمات درمانی تشویق کند. 
این اتفاق در نهایت می تواند 

توان پاسخگویی نظام سالمت در 
دوران کرونا را افزایش دهد و 

سرمایه های انسانی خاموش را به 
نظام سالمت بازگرداند 

غالمیان: تعیین دستمزدهای 
منطقی و منطبق با جانفشانی 

کادر درمان، تامین امنیت 
شغلی و توجه جدی به جایگاه 

طب عمومی می تواند بخشی از 
پزشکان عمومی غیرفعال را 

به میدان خدمت بیاورد. یعنی 
بجای اینکه کلی در دوران کرونا 
تالش کنیم تا نیروهای جدید را 
تربیت و جذب کنیم، می توانیم 

با تامین نیازهای معیشتی 
پزشکان عمومی غیرفعال، از 

داشته هایمان بهره ببریم
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گزارش سپید از خودکفایی در تولید چند داروی مقابله با کرونا

 علی ابراهیمی
»ایران در تأمین داروهای مقابله با کرونا خودکفا 
است«؛ این جمله شاید قدری اغراق آمیز باشد، اما 
وقتی به نتایج تالش های شبانه روزی دانشمندان و 
صنعتگران ایرانی و تولید داروهای اصلی کمک کننده 
به درمان کووید 19 در کشور نگاه می کنیم، باور آن 

آسان تر و حالوت آن دوچندان می شود.
به گزارش سپید، هشتم اردیبهشت ماه بود که معاون 
وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در نشست 
کارگروه ارزیابی رسانه ای مدیریت کرونا در وزارت 
کشور، گفت: »امروز در زمینه مبارزه با کرونا در 
حوزه تأمین دارو، ماسک، کیت های تشخیصی، مواد 

ضدعفونی کننده و الکل خودکفا هستیم.«
محمدرضا شانه ساز با اشاره به روند تولید دارو و 
سایر ملزومات بهداشتی مرتبط با پیشگیری یا درمان 
کرونا در ایران، اظهار داشت: »از نظر علمی در حوزه 
داروسازی به نقطه ای رسیده ایم که می توانیم همپای 
کشورهای صاحب دانش با چند قرن سابقه فعالیت 

در این عرصه پیش برویم.«
وی با بیان اینکه حوزه داروسازی و تجهیزات پزشکی 
کشور به شرایط ایده آل و مطلوبی رسیده است، افزود: 
»انواع فرآورده های دارویی و درمانی با کیفیت باال 
در داخل کشور تولید می شود و حتی با تولید انبوه 
دارو و اقالم حفاظتی در شرکت های دانش بنیان و 
کارخانه های داروسازی امکان صادرات بسیاری از 

این محصوالت فراهم است.«
در آن ایام بسیاری سخنان شانه ساز را نوعی اغراق 
و بدون پشتوانه علمی و عملیاتی ارزیابی کردند و 
با همراهی رسانه های خارجی سعی در سیاه نمایی 
تالش های تولیدکنندگان ایرانی داشتند، اما با گذشت 
مدتی کوتاه و با تکیه بر پیشرفت های دانش پزشکی و 
داروسازی در کشور، بر همگان آشکار شد که ایران 
به مرحله ای از دانش رسیده است که هر دارویی را 
که در دنیا تولید می  شود ظرف کمتر از دو سال در 
داخل به مرحله بومی سازی و تولید انبوه برساند.

امروزه حوزه داروسازی شامل دو بخش تأمین 
مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی است و کشور ما 

همچون بسیاری از کشورها بخشی از نیاز خود 
را به مواد اولیه وارد می کند، اما مرحله اساسی در 
صنعت داروسازی که همان فرموالسیون داروها و 
تبدیل مواد شیمیایی برای ساخت داروها است، در 

داخل به طور کامل انجام می شود.
خوشبختانه تحوالت عظیمی نیز در سال های پس 
از انقالب در حوزه تولید دارو رخ داده و امروز 
این ظرفیت در صنعت داروسازی ایران وجود دارد 
که نسبت به تولید هر نوع دارویی ازجمله تولید 

داروهای درمان کرونا اقدام کند.
عالوه بر این در حال حاضر ۲۲ دانشکده داروسازی 
در سطح کشور فعالیت می کند و ما امروز در تولید 
اقالم دارویی دانش بنیان دارای رتبه و اعتبار جهانی 
و منطقه ای هستیم. ضمن اینکه امروز 9۷ درصد از 
داروهای مورد نیاز کشور در تمامی حوزه ها توسط 

متخصصان ایرانی تولید می شود.
اکنون  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  همچنین 
دستگاه ها و تجهیزاتی تولید می کنند که تا 1۰ سال 
پیش حتی تصور آن نمی شد. این شرکت ها در زمینه 
تولید مواد اولیه دارویی فعال هستند و با فعالیت این 
شرکت ها در حال حاضر حدود ۶۰ درصد مواد 
اولیه دارویی در کشور تولید می شود و برنامه ریزی ها 

رساندن آن به بیش از 9۰ درصد است.
با این مقدمه و در آستانه روز پنجم شهریورماه 
که در تقویم رسمی کشور به نام روز »داروساز« 
نام گذاری شده است، به سراغ چند شاهکار دارویی 
دانشمندان ایرانی در درمان کرونا می رویم تا جمله 
»ایران در تأمین داروهای مقابله با کرونا خودکفا 

است« را با دیگر معنا کنیم.

رمدسیویر و ماجراهای آن
رمدسیویر، دارویی ضدویروس که انحصار تولید 
آن دست یک شرکت آمریکایی بود و در گذشته 
از آن برای درمان بیماری ابوال استفاده شده بود. 
با اوج گیری کووید 19 در چین از این دارو برای 
درمان بیماران مبتال استفاده شد و نتایج مثبتی به 
همراه داشت؛ بنابراین این دارو در اروپا و آمریکا 

تحت یک کار آزمایی وسیع با نظارت سازمان 
جهانی بهداشت برای درمان کرونا قرار گرفت و 
کشور ما هم از نخستین کشورهایی بود که به این 
کار آزمایی بالینی پیوست تا دارو بر روی بیماران 

ایرانی هم مورد استفاده قرار گیرد.
به مرور بررسی های رمدسیویر در بیمارستان های 
ایران همزمان با مطالعات بین المللی نشان داد که 
این دارو در بهبود بیماران بدحال مبتال به کووید 
بیمارستان  بیماری در  19 که به شرایط سخت 
رسیده اند، مؤثر است و 1۳ اردیبهشت ماه بود که 
 سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( تأیید کرد که 
تجویز اضطراری داروی رمدسیویر برای آن دسته 
از مبتالیان به کرونا که بیمار شدید هستند، طول 

دوره درمان را کاهش می دهد.
اعالم رمدسیویر به عنوان راهی برای نجات بیماران 
کووید 19 و نبود این دارو در داروخانه ها و شبکه 
رسمی دارویی کشور، همزمان با تجویز برخی 
پزشکان، افراد زیادی را نسخه به دست روانه بازار 
سیاه دارو کرد و دالالن دارو هر آمپول رمدسیویر 
را به قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان فروختند. البته 
آنچه با این قیمت گزاف می فروختند رمدسیویر نبود.
آشفته بازار رمدسیویر در بازار غیرقانونی، رئیس 
سازمان غذا و دارو را وادار به واکنش کرد و محمدرضا 
شانه ساز ۲۲ تیرماه با هشدار نسبت به نمونه های 
تقلبی داروی رمدسیویر در بازار سیاه که با قیمت های 
نجومی به فروش می رسید، از پزشکان خواست تا 
زمان تأیید اثربخشی این دارو از سوی کمیته علمی 

کرونا از تجویز آن خودداری کنند.
تا اینکه ۲۵ تیرماه سعید نمکی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار در حاشیه 
جلسه هیئت دولت از تولید ملی داروی رمدسیویر 
در کشور خبر داد. وی تأکید کرد: »تاکنون داروی 
مؤثر و قابل اعتماد برای درمان ویروس کرونا در 
دنیا وجود ندارد، اما داروی رمدسیویر در اروپا و 
آمریکا برای مبتالیان به این ویروس تجویز می شود 
و به اندازه کافی در کشور موجود بوده و از هفته 
آینده تولید ملی آن نیز آغاز می شود.« نمکی افزود: 

»متأسفانه نوع جعلی داروی رمدسیویر هم در شبکه 
قاچاق توسط برخی شیادان عرضه می شد که با 
اقدام هوشمندانه این دارو را به اندازه کافی در شبکه 

بهداشت و درمان توزیع کردیم.«
باالخره چند روز پس از اعالم وزیر بهداشت و در 
روز ۲8 تیرماه سازمان غذا و دارو اعالم کرد که با 
ورود داروی رمدسیویر به فهرست دارویی کشور 
برای بیماری کووید 19 موافقت شده است. پس 
از ورود رمدسیویر به فهرست رسمی داروهای 
کشور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم خبر از 
آغاز تولید انبوه رمدسیویر ایرانی در داخل و توزیع 

آن در بیمارستان های سراسر کشور داد.
همزمان با اعالم مقامات رسمی وزارت بهداشت 
از تولید داروی رمدسیویر در کشور، تولیدکنندگان 
دارو نیز مراسم رونمایی برگزار کردند و خبر تولید 
این داروی تزریقی را به رسانه ها آوردند. اولین آنها 
محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( بود 
که پشت تریبون رفت و گفت: »داروی رمدسیویر 
که مجوز وزارت بهداشت را هم دریافت کرده، 
در داخل تولید شده و از هفته آینده بسیار ارزان تر 
از نسخه خارجی وارد بازار می شود.« وی افزود: 
»قیمت نسخه ایرانی داروی رمدسیویر که در بازار 
سیاه به ۶۰ میلیون تومان رسیده، با قیمتی بسیار 
پایین تر با قیمت مصوب وزارت بهداشت از هفته 
آینده وارد بازار می شود.« بعد از آن نیز دو شرکت 
خصوصی یکی در ساوه و دیگری در تهران مراسم 
رونمایی از تولید رمدسیویر ایرانی برگزار کردند.

رمدسیویر ایرانی از همان ابتدا خبرساز بود زیرا 
به دلیل قیمت باالی آن همه منتظر بودند تا قیمت 
نمونه ایرانی این دارو اعالم شود چراکه قیمت این 
دارو در بازار آزاد به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هم 
رسیده بود. باالخره قیمت نمونه ایرانی رمدسیویر 
نهایی شد و سازمان غذا و دارو اعالم کرد: »قیمت 
داروی رمدسیویر وارداتی بین یک میلیون 1۰۰ تا 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت رمدسیویر 

ایرانی ۶۰۰ هزار خواهد بود.«
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تحقق شعار »ما می توانیم« در حوزه دارو



یادداشت وارده

 سید هادی احمدی
عضو شورای عالی داروخانه های کشور و عضو 

کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران

در  که  است  حرکت هایی  تمام  زیربنای  آمار، 
آمار  که  می شود.  درصورتی  انجام  سازمان  یک 
قابل اطمینانی در سازمان ها وجود نداشته باشد، 
برنامه ریزی با مشکل مواجه خواهد شد و امکانات 
موجود در مسیر درست به کار گرفته نخواهد شد.
به بیان دیگر آمار مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد 
گذشته، حال و برنامه ریزی برای آینده و یکی از 
عوامل اصلی سیاست گذاری و مدیریت در هر 

سازمانی محسوب می شود.
با توجه به رشد جمعیت و افزایش سن جمعیت 
ایران، آمار مصرف واکسن آنفلوانزا نشان می دهد 
که ما در سال حدود ۲ میلیون عدد واکسن آنفلوانزا 
در کشور نیاز داریم )البته به جز امسال که با شیوع 

کرونا مواجه شدیم.(
در سال 1۳9۶ حدود ۳ میلیون عدد واکسن آنفلوانزا 
وارد کشور شد که تعداد زیادی از آن مصرف 
نگردید و امحاء شد! آنقدر واکسن زیاد وارد شد 
که در آخر سال 9۶ شرکت ها بدون فاکتور به برخی 

داروخانه ها واکسن اهدا می کردند! 
در سال 1۳9۷ حدود یک میلیون و چهارصد هزار 
عدد واکسن آنفلوانزا وارد شد که در آن سال هم 

مقداری مصرف نشد! 
در سال 1۳98 تعداد یک میلیون و هشتصد شصت 
هزار عدد واکسن آنفلوانزا وارد شد که رشدی معادل 

۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشت و علی رغم 
تبلیغات منفی علیه واکسن آنفلوانزا حدود ۵۵ درصد 
تلقیح این واکسن نیز نسبت به سال گذشته بیشتر شد.
اما با شیوع بیماری کووید 19 ) اسفند 98( مشخص 
بود که میزان تقاضا برای واکسن آنفلوانزا در سال 
99 به شدت افزایش می یابد و لذا انتظار می رفت 
که مسئولین سازمان غذاودارو فکری عاجل و 

منطقی کنند.
ابتدا ریاست محترم  اینکه در  بسیار مهم  نکته 
سازمان غذاودارو و جناب وزیر محترم بهداشت 
درمان نباید زیر بار کاهش ارز دارو می رفتند. این 
نکته ای است که ریاست محترم کمیسیون بهداشت 

و درمان مجلس هم به آن اشاره کرده است.
دکتر شهریاری در تذکری به رئیس جمهور تصریح 
کرد: »بانک مرکزی باید ارز دارو را در اسرع وقت 
تامین کند. هرگونه 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 این مساله 

حیاتی است و حتی می تواند از غذا مهمتر باشد.
اگر ارز دارو 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 

دهد تا مساله تامین ارز را جدی بگیرند.
مسلما با کاهش منابع ارزی دارو، مشکالت زیادی 
در تهیه واکسن آنفلوانزا نیز بوجود آمد. بر اساس 
اطالعات واصله میزان واردات واکسن آنفلوانزا امسال 
حدود یک پنجم نیاز کشور است! این در حالیست 
که مسئولین سازمان غذاودارو اگر درک درستی از 

اوضاع داشتند، با قدری درایت می توانستند به اندازه 
نیاز کشور واکسن آنفلوانزا تهیه نمایند.

براساس نظر کارشناسان دارویی، برای تهیه واکسن 
آنفلوانزا   حداقل باید ۷ الی 9 ماه قبل از واردات  به 

تولید کننده سفارش داده شود.
واردات واکسن آنفلوانزا در طی سال های گذشته 
به خوبی نشان میدهد که سازمان عریض و طویل 
غذاودارو هنوز نتوانسته است آمار دقیقی از نیاز 
جامعه را در خصوص مصرف این دارو داشته باشد 
و یا مدیریت نماید. ضعف مدیریت این سازمان در 
واردات دارو بیانگر این واقعیت است که مسبب 
برخی از کمبودهای دارویی، خود سازمان غذاودارو 
است. ظاهرا قطار تغییرات این سازمان دوباره باید 
به حرکت در آید و از مدیران شایسته و خوش فکر 

و به دور از رانت ستفاده شود.
اما یک تذکر جدی: براساس شنیده ها برای همین 
کنار  در  آنفلوانزا،  واکسن  واردات  اندک  تعداد 
از  ارگان ها  برخی  احمر،  هالل  درخواست های 
جمله معاونت بهداشتی هم درخواست ۲ میلیون 
دوز واکسن از سازمان غذاودارو نموده است! سازمان 
غذاودارو باید به طور جدی و بنا بر رسالت ذاتی خود 
این تعداد واکسن آنفلوانزا را بین تمامی داروخانه های 
ایران به طور یکسان توزیع نماید و از دادن سهم به 
سایر ارگان ها و یا داروخانه های خاص تحت هر 
عنوانی  جدا خودداری نماید. ضمن اینکه هر ارگان 
و سازمان دیگری هم اگر نیازمند دارویی هستند، 
می توانند مانند سایر مردم و بر اساس پروتکل توزیعی 

اعالم شده، از منابع رسمی )داروخانه ها( تهیه نمایند.

 ادامه از صفحه 10 
مسئوالن سازمان غذا و دارو همچنین ظرفیت تولید 
رمدسیویر در کشور را هفته ای ۳۰ هزار عدد اعالم 
کردند و از ورود چند شرکت تولیدکننده دیگر 
هم به این عرصه خبر دادند. به گفته آنها ظرفیت 
تولید دارو با ورود این شرکت ها به ۷۰ هزار عدد 
خواهد رسید و نیاز داخل کشور به طور کامل 
تأمین خواهد شد. همچنین با تولید ماده اولیه و 
افزایش تولیدکنندگان امکان صادرات هم وجود 

خواهد داشت.

فاویپیراویر و حواشی آن
دارویی  آویگان(،  عمومی  )نسخه  فاویپیراویر 
درمان  برای  قبل  ده ها سال  از  که  ضدویروس 
آنفلوانزا استفاده می شود و توسط یکی از شرکت های 
زیرمجموعه فوجی فیلم ساخته شده بود. این دارو 
اواخر سال ۲۰14 به عنوان درمان اورژانسی بیماری 
ابوال در غرب آفریقا، توسط پزشکان بدون مرز و با 
حمایت سازمان جهانی بهداشت در اختیار مبتالیان 
به این بیماری قرار گرفت، اما ازآنجاکه عوارض 

شدیدی داشت ادامه استفاده از آن متوقف شد.
این دارو از همان ابتدا تأییدیه سازمان غذا و داروی 
امریکا )FDA( را نداشت و تنها رگوالتوری ژاپن آن 
را تأیید کرده بود. با شیوع کرونا در چین فاویپیراویر 
نیز مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مثبتی در پی 
داشت. در همان ایام ایران هم درخواست این دارو 

را برای انجام تحقیقات به چین داد و 1۵ هزار 
دوز از این دارو در اختیار کشورمان قرار گرفت و 
در چند بیمارستان برای انجام آزمایش های بالینی 

مورد استفاده قرار داده شد.
با گذشت زمان تجربه اینکه این دارو در بهبود 
وضعیت بیماران می تواند نقش مثبتی ایفا کند، آشکار 
شد، اما برای ورود آن به فهرست دارویی کشور 
باید تأیید کمیته اخالق نیز صادر می شد. باالخره 
در روزهای پایانی تیرماه مجوز ورود فاویپیراویر 
به فهرست دارویی کشور صادر شد و این دارو 
رسماً به عنوان داروی درمان آنفلوانزا در فهرست 
دارویی کشور به ثبت رسید. اما متأسفانه از همان 
روزهای نخست ورود دارو به فهرست گزارش هایی 
از مصرف خودسرانه داروی فاویپیراویر اعالم شد 
تا اینکه سازمان غذا و دارو اعالم کرد که این دارو 
در پروتکل درمانی بیماران کرونا وجود ندارد و تنها 
باید با تشخیص پزشک متخصص در بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی و درمانی تجویز و مصرف  شود.
در اعالمیه این سازمان آمده بود که داروی فاویپراویر 
تنها در داروخانه های بیمارستانی و مراکز بهداشتی و 
درمانی موجود است و نمونه های موجود این دارو در 
بازار آزاد، خارجی بوده و احتماالً به صورت قاچاق 
و تقلبی وارد کشور شده و با قیمت های نجومی 
به فروش می رسد و هیچ تضمینی در خصوص 

کیفیت و اصالت آن وجود ندارد.
مشکل دیگر درباره این دارو قیمت های باالی آن 

در بازار سیاه بود که سازمان غذا و دارو را بر آن 
داشت تا قیمت داروی فاویپیراویر را اعالم کند. 
در این اعالمیه آمده بود: »قیمت هر عدد از این 
دارو 19 هزار تومان است و تنها در بیمارستان ها 
توزیع می شود. ضمن اینکه فاویپیراویر مورد نیاز 
سیستم درمان از محل تولید داخل تأمین شده و 
داروی موجود در بازار قاچاق و یا تقلبی است.«

در ادامه این اعالمیه قید شده بود: »فاویپیراویر در 
یک شرکت دارویی ایرانی در حال تولید است و 
دو شرکت دارویی دیگر هم به زودی وارد مدار 
تولید این دارو می شوند. ضمن اینکه این دارو فعاًل 
بیمارستانی است و اگر نیاز بیمارستانی برطرف 
شود احتمال دارد در آینده وارد داروخانه ها شود 
و بیماران غیر بستری کرونا هم در آینده می توانند 

از آن استفاده کنند.«

اکتمرا هم به بازار آمد
اکتمرا یا توسیلیزومب، یک داروی سرکوب کننده 
سیستم ایمنی ب که بیشتر در درمان روماتیسم 
مفصلی و آرتریت ایدیوپاتیک گسترده جوانان 
)نوعی آرتریت شدید در کودکان( استفاده می شود. 
این دارو نیز ازجمله داروهایی بود که از سوی 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( برای کمک 
به بهبود نسبی بیماران کرونا و کوتاه شدن دوره 

بیماری تأییدیه گرفت.
اکتمرا ابتدا در بازار دارویی ایران وارد نشده بود و 

فقط مقدار محدودی از آن توسط چین به کشورمان 
اهدا شده بود که در بیمارستان ها از آن استفاده می شد. 
البته نوع تزریق زیرپوستی این دارو توسط یکی از 
شرکت های دارویی در داخل تولید می شد، اما نوع 
تزریق وریدی آن برای بیماران کرونا کاربرد داشت 
که نمونه آزمایشگاهی آن تولید و این دارو نیز با 
نام توسیلیزومب وارد فهرست دارویی کشور شد.
خوشبختانه پس از تولید داخل، این دارو برای 
درمان بیماران کرونایی در داروخانه های بیمارستانی 
توزیع شد و اکنون تولیدکننده داخلی دارو را در دو 
شکل وریدی و زیر جلدی تولید می کند و میزان 

تولید کفاف نیاز کشور را می دهد.
با آغاز تولید و توزیع داروی اکتمرا ایرانی قیمت 
آن هم نهایی شد و بنا بر اعالم سازمان غذا و دارو 
قیمت آن یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان تعیین 
گردید. بنا بر اعالم این سازمان ارزان ترین اکتمرا یا 
توسیلیزومب در دنیا ۵4۰ یورو قیمت دارد و نمونه 
ایرانی این دارو بسیار پایین تر از نمونه مشابه خارجی 
قیمت گذاری شد. سازمان غذا و دارو همچنین با 
اعالم توزیع اکتمرا ایرانی در بیمارستان ها، از ادامه 

توزیع این دارو در بیمارستان ها خبر داد.
اینها فقط چند نمونه از دستاوردهای دانشمندان 
ایرانی در عرصه تولید دارو بود و شاید همه شما 
با مروری در ذهن خود نمونه های دیگری را به 
خاطر داشته باشد و حتی در روزهای آینده داروهای 

دیگری هم به این فهرست اضافه شود.
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 یاسر مختاری
تنها دو هفته به آغاز فصل آموزش در ایران 
باقی مانده، اما نه کرونایی رفته و نه وضعیت ها 
که  بود  است. همین روز گذشته  سفید شده 
سخنگوی وزارت بهداشت از وضعیت قرمز 
15 استان کشور و وضعیت هشدار 11 استان 
دیگر خبر داد. از سوی دیگر هشدارهای مستمر 
به صورت  ترسناک  یا  پاییز سخت  در مورد 
روزانه از سوی تمامی متخصصان سالمت در 
رسانه های گوناگون داده می شود. اگرچه بارها 
از سوی وزارت آموزش و پرورش این اطمینان 
مدارس صرفا  بازگشایی  که  است  داده شده 
فیزیکی نخواهد بود اما همچنان خانواده های 
بسیاری هستند که نمی توانند نگرانی خود را 

از این موضوع پنهان نگهدارند.

بازگشایی مدارس الزامًا به معنی باز 
کردن درب مدرسه نیست

قربانی  و  می تازد  کرونا  هنوز  که  حالی  در   
استان  به  استان  و  شهر  به  شهر  و  می گیرد 
در  باید  مدارس  چرا  می شوند  قرمز  و  زرد 
گزارش  به  شوند.  بازگشایی  شهریورماه   15
معاون  حکیم زاده  رضوان  سپید،  خبرنگار 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در 
ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی 
هفته که با حضور روسای 7۶۰ منطقه آموزشی 
کشور  به این پرسش پاسخ داد و گفت: »با 
توجه به اینکه در سال گذشته دانش آموزان 
حضور  مدارس  در  مدت  تمام  در  نتوانستند 
داشته باشند، زمان برای آموزش در سال جدید 
شروع  دالیل  از  یکی  شد.  بااهمیت تر  بسیار 
مدارس از نیمه شهریور این است که معلمان 
زمان کافی برای شناخت دانش آموز و مرور 
مرور  با  و  باشند  داشته  را  قبل  سال  دروس 
جدید  دروس  آموزش  قبلی،  آموخته های  بر 
را شروع کنند تا برای دانش آموزان در سال 
جدید مشکلی پیش نیاید. این امر مخصوصًا در 
دوره ابتدایی اهمیت باالیی دارد چون مفاهیم 
پایه آموزشی در کالس های اول، دوم و سوم 
ابتدایی ارائه می شود و کیفیت یادگیری دانش 

آموزان از این لحاظ دارای اهمیت است.«
حکیم زاده افزود: »نمی دانیم تا چه زمانی شرایط 
شروع  با  گشت،  بازخواهد  عادی  حالت  به 
در  می شود.  شروع  یادگیری  جریان  مدارس 
شرایط شیوع بیماری کرونا استمرار آموزش 
در تمام کشورهای دنیا یکی از رویکردهای 
اصلی برای حفظ روحیه و بازگشت به شرایط 
عادی زندگی است. ما نمی توانیم زندگی را 
به دلیل بی خبری از شرایط آتی تعطیل کرده 

و امید را از دست بدهیم.«
کرد:  تأکید  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
با  شروع  نشانگر  مدارس  مجدد  »بازگشایی 
هرسال  است  زندگی  جدید  جریان  اطمینان 

با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس این پیام 
به جامعه داده می شود که زندگی در جریان 
کرونا  بیماری  شیوع  و  امسال  شرایط  است. 
متفاوت  گذشته  سال های  از  را  سال  شروع 
دوره  در  به ویژه  تفاوت  این  و  است  کرده 

ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است.«
مدارس  بازگشایی  به  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
می پردازیم الزاماً منظورمان باز کردن درب مدرسه 
نیست بلکه منظور شروع مجدد فرایند آموزش 
است که در استان ها، مناطق و مدارس شروع 
شود و حضور دانش آموزان در فرایند یاددهی 
و یادگیری و آموزش به آن ها به جامعه یادآوری 
کند که آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه 
کل به آموزش اهمیت داده و در هر شرایطی 

اجازه ایجاد وقفه در آموزش را نخواهد داد.«
حکیم زاده ادامه داد: کرونا یک فرصت طالیی 
بسیاری  و  آموزان  دانش  معلمان،  اختیار  در 
از مردم در جامعه قرارداد تا با فناوری آشنا 
شوند. همچنین باعث شد تا آموزش وپرورش با 

فناوری آشتی کند و ما امروز شاهد آن هستیم 
که معلمان و آموزگاران به صورت خودجوش 
از طریق شبکه  محتواهایی را تولید و آن را 
آموزشی شاد در اختیار دیگران قرار می دهند. 
این موضوع ازآن  جهت که می تواند به غنی تر 
شدن فرایند یادگیری کمک کند برای ما بسیار 

حائز اهمیت خواهد بود.«
معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر اینکه هیچ نوع 
آموزشی جایگزین آموزش حضوری نخواهد 
شد، گفت: »ما ناگزیر از ارائه آموزش مجازی 
در مناطق قرمز رنگ هستیم. در دستورالعمل 
بازگشایی مدارس که به استان ها ارسال  شده 
است، معلمان و مدیران و کادر مدرسه مسئولیت 

اصلی نظارت بر فرایند آموزش را دارند.«
وی با اشاره به اینکه بارها وزیر آموزش وپرورش 
بر رسالت این دستگاه و مسئولیت آن در قبال 
آموزش به تمام افراد الزم التعلیم تأکید کرده 
مهم  وظایف  از  »یکی  کرد:  تصریح  است، 
کامل  نظارتی  شرایط  ایجاد  مدارس  مدیران 
بر روند ارائه آموزش است و باید با استفاده 
و  آموزشی  بسته های  متفاوت،  بسترهای  از 
راهبران آموزشی به تمام افراد واجدالشرایط 

آموزش های الزم را بدهیم.«
خصوص  در  ابتدایی  آموزش  معاون 
مجازی  فضای  در  معلمان  توانمندسازی 
گفت: »در حال حاضر از شبکه شاد و شبکه 
آموزش، برنامه هایی در دسترس معلمان قرار 
داده  شده است که از طریق آن ها نحوه آموزش، 

کالس داری و دریافت بازخورد و به معلمان 
برای  را  آن ها  و  شد  خواهد  داده  آموزش 
تدریس در فضای مجازی توانمند خواهد کرد.«
حکیم زاده در رابطه با ثبت نام دانش آموزان به 
ویژه کالس اولی ها و نوآموزان در مدارس گفت: 
»در خصوص کالس اولی ها و موضوع انسداد 
بی سوادی جلسات متعددی برگزار شده است 
که طی آن مقرر شد مشخصات تمام این افراد 
از طرف ثبت احوال در اختیار آموزش وپرورش 
قرار گیرد تا بتوانیم با تطبیق آن با افراد ثبت نام 
شده، دانش آموزان ثبت نام نشده را تشخیص 

داده و مسئله را پیگیری و رفع کنیم.«

مدیران مناطق آموزش و پرورش به 
دهند اطمینان  خانواده ها 

وی گفت: »مدیران مناطق باید به خانواده ها 
اطمینان دهند که سالمتی دانش آموزان برای 
ما بسیار مهم است و با ایجاد طیب خاطر در 
آن ها، از آنان در نظارت بر سیستم ثبت نام و 
فرایند آموزش کمک بگیرند. شورای مدرسه 
و  داشت  خواهد  عهده  بر  را  راهبری  نقش 
الزم است با همکاری خانواده ها در خصوص 
حضور یا عدم حضور دانش آموزان در مناطق 
زرد تصمیم گیری کند. دانش آموزان باید همه 
بتوانند از طریق تلویزیون، شبکه آموزش شاد، 
را  سال  این  راهبران  و  آموزشی  بسته های 

به خوبی و با موفقیت پشت سر بگذارند.«
ادامه در صفحه 13 

شمارش معکوس برای بازگشایی مدارس در دوره کرونا
اطمینانبخشیآموزشوپرورشبرایحفظسالمتدانشآموزان

نمکی : تک تک دانش 
آموزان، فرزندان و نوه های 
ما هستند و قطعا تالش می 

کنیم تا هیچ کدام از آنها دچار 
مشکالت خاص نشوند
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 ادامه از صفحه 12 
با  با روز گذشته  زاده  دیگر حکیم  از سوی 
حضور در یک برنامه زنده سعی کرد خانواده ها 
فرزندانشان  سالمت  حفظ  با  رابطه  در  را 
اظهارکرد:  رابطه  این  در  وی  کند.  مطمئن 
سال  در  پرورش  و  آموزش  اعالم  طبق   «
شهریورماه   15 از  مدارس  جدید  تحصیلی 
آنجا که  از  آغاز می شود.  به صورت رسمی 
است  کرونا  بیماری  درگیر  کشور  هم  هنوز 
و ما نمی توانیم روند آموزش را متوقف کنیم 
برگزاری  برای  سناریو  سه  جدید،  سال  در 
کالس و ادامه روند آموزش نوشته شده است 
و کالس ها به صورت مجازی در مناطق قرمز 
و نیمه حضوری در مناطق زرد و حضوری 

برگزار خواهد شد.« در مناطق سفید 
وی همدلی و همکاری خانواده ها با مدرسه را 
در دوران کرونا بیش از قبل دانست و گفت: 
»خوشبختانه در این مسیر سخت، خانواده ها 
پابه پای معلمان پیش رفته و در امر آموزش به 
ما کمک کردند و این امر مخصوصا در دوران 
ابتدایی به خوبی قابل مشاهده بود. مسلما برای 
وارد  تازه  که  اولی  کالس  آموز  دانش  یک 
خانواده  حمایت های  اگر  است  شده  مدرسه 

افتاد.« اتفاق نخواهد  یادگیری موثر  نباشد 
داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
کنار  در  کرونا  دوران  در  »حضور خانواده ها 
مدرسه، یادآور نقش راهبردی خانواده در امر 
سندتحول  در  مساله  این  به  که  بود  آموزش 
ولی  بود  شده  اشاره  مکرر  طور  به  بنیادین 
متاسفانه در دوران قبل از کرونا این همکاری 
از  بتوانیم  امیدواریم  ما  و  بود  نیفتاده  اتفاق 
این پس هم حمایت خانواده ها را مخصوصا 

در دوران ابتدایی داشته باشیم.«
نگران  »خانواده ها  کرد:  تأکید  زاده  حکیم   
سالمتی فرزندانشان نباشند، اگر قرار شود در 
مناطقی کالس ها را به صورت حضوری برگزار 
کنیم به خانواده اطمینان می دهیم که این کار 
با رعایت کامل پروتکل بهداشتی ابالغ شده 
از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا 

انجام گرفته است و به آنها اعالم می کنم هرچند 
فرزندان  آموزش  متولی  پرورش  و  آموزش 
در  فرزندان  سالمت  ولی  است  کشور  این 

این شرایط برای ما در اولویت قرار دارد.«
همزمان با این سخنان، محسن حاجی میرازایی 
وزیر آموزش و پرورش اطمینان داد که تمامی 
مدارس  بازگشایی  را  بهداشتی  پروتکل های 
اجرا می کند. وی که در جمع معاونان، دبیران 
با  مبارزه  هماهنگی  شوراهای  دبیران  و  کل 
مواد مخدر استان ها سخن می گفت: » به همان 
میزانی که آموزش برای ما اهمیت دارد، سالمت 
داریم  و تالش  است  مهم  آموزان هم  دانش 
تمام پروتکل های بهداشتی را برای بازگشایی 

مدارس در 15 شهریور اجرا کنیم.«
وزیر آموزش و پرورش افزود: »باید نسل خود 
براساس  کنیم،  ایمن  مخاطرات  برابر  در  را 
اعالم سازمان جهانی بهداشت تا 2 سال آینده 
نمی شود  و  داریم  کار  سرو  کرونا  پدیده  با 
همه خانه نشین شویم و منتظر شویم این دو 
باید جریان داشته  سال به سر برود، زندگی 
باشد. باید همه یاد بگیرند که چطور می توانند 
فرزندشان  و  مراقب خود  که  عین حالی  در 
نه  و  آنها  سالمتی  نه  نبینند،  آسیب  باشند، 

ببیند.« آسیب  آموزششان 
وجود  دلیل  به  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
در  آموزش  حاضر  حال  در  کرونا،  شرایط 
خانواده ها شکل گرفته است، گفت: »امروزه 
مدارس  متولیان  کنار  در  را  خود  خانواده ها 

می بینند و پیوند بین خانواده و مدارس ایجاد 
شده است، خانواده ها دیگر می دانند که برای 
توانمندسازی فرزندانشان باید در کنار مربیان 

و معلمان مدارس باشند.«

وزارت بهداشت در کنار آموزش و 
پرورش است

شهریورماه  دوم  یکشنبه  روز  حال  عین  در 
سعید نمکی در دیدار با محسن حاجی میرزایی 
که درمحل وزارت بهداشت برگزار شد، وزیر 
بهداشت با ابراز رضایت از عملکرد وزارت 
کرونا  شیوع  با  همزمان  پرورش  و  آموزش 
پروتکل ها،  رعایت  در   « گفت:  کشور  در 
می شد،  اجرا  باید  که  نبایدهایی  و  بایدها 
پیشگام  همواره  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
معلمان  فضاها،  همه  که  گفت  بارها  و  بود 
خدمت  در  وزارتخانه  این  ظرفیت های  و 

است.« کرونا  مدیریت 
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 
این ویروس مبتال می شوند اما امروز شواهد 
محکمی داریم که با تغییر رفتار ویروس، کودکان 

را هم ممکن است گرفتار کند.«

پاییز سختی  است  »ممکن  کرد:  تصریح  وی 
در پیش داشته باشیم که شاید شاهد همزمانی 
کرونا و آنفلوآنزا باشیم، وجود زیرساخت قوی 
استفاده از فضای مجازی برای آموزش، به ما 
خیلی جسارت و قدرت تصمیم گیری می دهد 
که هم آموزش و پرورش را دایر نگه داریم 
و هم برای پیشگیری از بیماری تالش کنیم.«
مشخص  »امروز  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
دچار  که  نوجوانانی  و  کودکان  است   شده 
مانند  خطری  عامل  و  شوند  می  کووید19 
چاقی دارند حداقل تا 1۰ برابر خطر مرگ و 
میر باالتری دارند. 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.«
نمکی تصریح کرد: »قطعا در مورد بازگشایی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  کنار  در  مدارس 
اضطراب  خانواده ها  است  ممکن  و  هستیم 
آموزان،  دانش  تک  تک  یقینا  باشند.  داشته 
تالش  قطعا  و  هستند  ما  نوه های  و  فرزندان 
می کنیم تا هیچ کدام از آنها دچار مشکالت 
خاص نشوند اما سازمان جهانی بهداشت اخیرا 
اشاره کرده که کشورها، افزایش بزهکاری های 
زیستن  عدم  از  ناشی  مشکالت  و  اجتماعی 
همدیگر،  کنار  در  مدرسه  در  آموزان  دانش 
انزوا و مشکالت زندگی مدرن، عدم تحرک 
کافی و بهداشت روان را باید در دوران کرونا 

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

کرد.« خواهیم 

حکیم زاده: سه سناریو بو 
کالس های مجازی در مناطق 

قرمز و نیمه حضوری در 
مناطق زرد و حضوری در 

مناطق سفید اجرا می شود

حاجی میرزایی: به همان میزانی 
که آموزش برای ما اهمیت 

دارد، سالمت دانش آموزان 
هم مهم است و تالش داریم 
تمام پروتکل های بهداشتی را 

برای بازگشایی مدارس در ۱۵ 
شهریور اجرا کنیم
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