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مدیرکل انتقال خون استان تهران:

تنها5درصدبهبودیافتگانازکرونابرایاهدایپالسمامراجعهکردهاند
مدیرکل سازمان انتقال خون استان تهران درباره 
با استفاده از پالسمای  وضعیت پالسما درمانی 
بهبود یافتگان کرونا، بیان داشت: »از اردیبهشت 
در استان تهران جمع آوری پالسمای بهبود یافتگان 
کرونا آغاز شد؛ البته بهبود یافتگان باید یک ماه از 
بهبودی شان گذشته باشد. با توجه به اینکه حدود 
است،  پالسما گذشته  اهدای  فرایند  از  ماه   4.5
تاکنون تنها 5 درصد بهبود یافتگان از کرونا برای 

اهدای پالسما مراجعه کرده اند.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده در گفت وگو 
با فارس، درباره تعداد مراکز انتقال خون در استان 
تهران اظهارداشت: »در حال حاضر 12 مرکز ثابت 
خون گیری در استان تهران داریم که 5 مرکز، مرکز 
جامع خونگیری و 7 مرکز ثابت خونی است؛ همچنین 
روزانه 2 تا 3 تیم سیار به ادارات و مراکز تولیدی و 
نظامی برای دریافت خون مراجعه می کنند.« وی ادامه 
داد: »برنامه ای برای افزایش مراکز اهدای خون نداریم 
و اگر احساس کنیم که مراکز باید اضافه شود این کار 
را انجام می دهیم. حدود 405 نیرو در مراکز اهدای 
خون استان تهران فعالیت می کنند و در سال جاری 
نیز مجوز جذب 12 نیروی جدید گرفته شده است.«
تهران درباره  استان  انتقال خون  مدیرکل سازمان 
وضعیت اهدای خون در استان تهران، افزود: »از 
زمان شیوع کرونا شاهد افت در مراجعه به مراکز اهدای 
خون هستیم که بین 5 تا 30 درصد در نوسان بوده 
و در کل، 15 درصد کاهش اهدای خون داشته ایم.«

مهدی زاده یادآور شد: »در ایام ماه محرم نذر خون 
را داریم و در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی 

خون   گیری خوبی داشتیم؛ به طوری که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با رشد 6 درصدی روبرو 
بودیم؛ البته مراکز دسترسی خود را افزایش داده ایم 
و در طول این دو روز، 3993 واحد خون اهدا شد.«

وی با اشاره به راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی 
اهدای خون، متذکر شد: »از طریق نوبت دهی اینترنتی 
اهدا کنندگان با حداقل ترین زمان، خون خود را اهدا 
می کنند. همچنین نذر خون به یاد شهدای مدافع 

سالمت نیز تا پایان ماه صفر ادامه دارد.«
مهدی زاده درباره اینکه چه افردی می توانند خون 
خود را اهدا کنند؟ گفت: »اهدا کننده خون باید بین 
سنین 18 تا 60 سال باشد؛ البته اهدا کنندگان مستمر 
می توانند تا 65 سال سن هم خون خود را اهدا کنند.«
مهدی زاده با بیان اینکه اهدا کننده خون باید وزنی 

بیش از 50 کیلو گرم داشته باشد، تصریح کرد: »افراد 
متقاضی اهدای خون باید مشکالت و بیماری های 
فشار خون خیلی باال یا خیلی پایین نداشته باشند، 
بیماری های قلبی، و اعصاب نداشته و داروی خاصی 
مصرف نکنند؛ همچنین در روز اهدای خون باید سالم 

بوده و به اصطالح شاد باشند.«
افراد  اهدای خون  در روز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسط پزشکان مراکزغربالگری می شوند، بیان داشت: 
»بیشترین گروه خونی در استان تهران O مثبت است 
و بیشترین نیاز هم همین گروه خونی است؛ البته 
اکنون به همه گروه های خونی نیاز داریم؛ به ویژه 
گروه خونی منفی اما در کشورمان و از جمله استان 

تهران O مثبت شیوع بیشتری دارد.«
مدیرکل سازمان انتقال خون استان تهران با بیان اینکه 

گروه خونی O مثبت یک گروه دهنده خونی عمومی 
است، متذکر شد: »این گروه خونی می تواند به همه 
گروه های خونی خون بدهد اما همیشه نیاز به گروه 
خونی O مثبت و O منفی بیشتر از سایر گروه های 
خونی است.« مهدی زاده در پاسخ به این پرسش 
که خون مورد نیاز چه تعداد مراکز درمانی در استان 
تهران را تامین می کنید؟ ، بیان داشت: »خون مورد 
نیاز 160 بیمارستان و مرکز درمانی در استان تهران 
را تامین می کنیم و روزانه به طور متوسط بین 1200 
تا 1300 واحد خون نیاز داریم و این تعداد واحد 
خون در روز توزیع می شود.« وی درباره وضعیت 
ذخائر خونی در استان تهران، خاطرنشان کرد: »ذخائر 
خونی ما 5. 5 روز است و وضعیت بحرانی نداریم 

اما نیاز به اهدای خون وجود دارد.«
تهران درباره  استان  انتقال خون  مدیرکل سازمان 
وضعیت پالسما درمانی با استفاده از پالسمای بهبود 
یافتگان کرونا، بیان داشت: »از اردیبهشت در استان 
تهران جمع آوری پالسمای بهبود یافتگان کرونا آغاز 
شد؛ البته بهبود یافتگان باید یک ماه از بهبودی شان 
گذشته باشد. با توجه به اینکه حدود 4.5 ماه از 
فرایند اهدای پالسما گذشته است، تاکنون تنها 5 
درصد بهبود یافتگان از کرونا برای اهدای پالسما 

مراجعه کرده اند.«
مهدی زاده با بیان اینکه اهدای پالسما در روزهای 
تاسوعا و عاشورا قابل توجه بود، تصریح کرد: »با 
توجه به اینکه احتماال در پاییز و زمستان با شرایط 
ویژه کرونا روبرو خواهیم شد؛ در نتیجه نیاز به اهدای 

پالسما از سوی بهبود یافتگان کرونا وجود دارد.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی 
از کروناویروس در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از شنبه تا یک شنبه 
16 شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک 
هزار و 992 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که 905 نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 386 هزار 

و 658 نفر رسید.«
به گفته الری، متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 139 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 22 هزار و 293 نفر رسید. 
الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 333 هزار و 900 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

وی افزود: »3722 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

وی گفت: »تا کنون سه میلیون و 380 هزار و 264 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »بر اساس آخرین 
اطالعات کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، 
قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.«

البرز،  غربی،  آذربایجان  استان های  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه 
ایالم، چهارمحال و  بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی،  و 
بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
بیماری در  بهداشت در تشریح وضعیت  سخنگوی وزارت 
استان خوزستان، گفت: »این استان از جمله استان هایی بود 
که در اسفند ماه و فروردین ماه خیز ضعیفی را نسبت به سایر 
اردیبهشت شیب صعودی  اوایل  از  اما  استان ها تجربه کرد، 
شدید در اغلب شهرستان ها را شاهد بود؛ به طوری که تعداد 
ابتال و بستری در این استان در اواخر خردادماه به بیشترین 
میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید و متاسفانه این استان 

طوالنی ترین پیک بیماری را در بین استان ها تجربه کرد و در 
ادامه با همکاری مردم، تالش شبانه روزی کادر بهداشت و 
درمان و حمایت ستاد کرونا استانی، از نیمه اول تیر ماه شاهد 
روند کاهشی در موارد ابتال و بستری روزانه در این استان 
از شدت  تا حدی  متاسفانه طی هفته های گذشته  اما  بودیم 
این روند کاهشی کاسته شده است؛ به طوری که اکنون سه 
شهرستان این استان در وضعیت قرمز و سه شهرستان هم در 

وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.«
وی افزود: »طبق بررسی های صورت گرفته، میانگین استفاده از 
ماسک توسط مردم خوزستان در اماکن عمومی 50 درصد است 
که به صورتی واضح از میانگین کشوری کمتر است. بیشترین 
با 85 و 86  بانک ها  ادارات و  به  رعایت پروتکل ها مربوط 
درصد و کمترین میزان مربوط به پاساژها با 40 درصد است.«
الری به 6هزار مورد بازرسی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی 
و اماکن عمومی این استان اشاره کرد و گفت: »168 واحد 
متخلف در رعایت پروتکل ها به مراجع قضایی معرفی و 40 
مورد آنها پلمب شدند. امیدواریم با رعایت موارد بهداشتی 
و  قرمز  وضعیت  از  استان  این  شهرستان های  خروج  شاهد 
هشدار باشیم. فراموش نکنیم عادی انگاری و سهل انگاری 
این  در  را  بیماری  مجدد  خیز  زمینه  پروتکل ها  رعایت  در 

استان فراهم می کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۳9 فوتی جدید کرونا طی 24 ساعت
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کروناچگونهسیستممغزواعصابرادرگیرمیکند؟
یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به افزایش 
ریسک سکته های مغزی در دوران شیوع کرونا، 
در عین حال بر ضرورت درمان های پیشگیرانه ام 
اس در دوران همه گیری کووید19 تاکید کرد.
به گزارش سپید، سیدحسین آقامیری با اشاره به 
طوالنی شدن اپیدمی کرونا، تاکید کرد: »نمی توان 
بیش از این درمان بیماران غیر کرونایی را به 
دلیل ترس از کرونا به تعویق انداخت. بیمارانی 
که دچار تنگی عروقی بوده و یا به هر دلیلی 
ریسک باالی سکته مغزی دارند باید درمان های 

الزم را دریافت کنند.«
وی با اشاره به راه های تهاجمی ویروس کرونا 
بر سیستم عصبی خاطرنشان کرد: »این ویروس 
از طریق عروق خونی و یا هماتولوژیک می تواند 
در سیستم عصبی و مغز عوارض جبران ناپذیری 
ایجاد کند. کووید 19 از طریق مجاورتی به شکلی 
که سیستم تنفسی فوقانی و سینوس ها را درگیر 
کند، از قاعده جمجمه میزبان خود عبور کرده و 
به مغز می رسد.« وی با اشاره به این که همراهی 
سکته مغزی با ویروس کرونا یکی از مهم ترین 
عارضه های این ویروس است، تاکید کرد: »در 
مقاالت علمی متعدد اثرگذاری ویروس کرونا 

بر سیستم اعصاب ثابت شده است.«
آقامیری توضیح داد: »در دوره پاندمی کرونا، دیده 
شده مبتالیان جوان بدون هیچ ریسک فاکتوری 
مغزی  سکته های  دچار  کرونا  به  ابتال  از  بعد 
شده اند و نکته اینجاست که غالبا این سکته ها 
عروق بزرگ خونی را نیز درگیر کرده است.«

این متخصص مغز و اعصاب تولید سم اینترلوکین  
را یکی دیگر از عوارض ویروس کووید 19 
دیده  مواردی  »در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
به کرونا  فرد  ابتالی  از  این سم پس  شده که 
به سلول های مغزی رسیده و نوعی مسمومیت 

مغزی ایجاد می کند.«
وی یکی از عوارض این نوع مسمومیت مغزی 
را احساس گیجی و یا کاهش سطح هوشیاری 
دانست و ادامه داد: »ویروس کرونا می تواند به 

اعصاب محیطی نیز تهاجم داشته و ایجاد نروپاتی 
کند؛ به شکلی که در ادامه باعث ایجاد ضعف 

در سایر اندام ها نیز شود.«
آقامیری با بیان این که البته عوارضی که کرونا بر 
سیستم عصبی ایجاد می کند در مقایسه با عوارض 
تنفسی و گوارشی بسیار نادر و محدود تر است، 
احتمال بروز این عوارض را به نسبت مبتالیان 
رقم کمتری دانست و رعایت توصیه های بهداشتی 
برای پیشگیری از کرونا را مورد تاکید قرار داد.
سکته های  و  آنژیوپالستی  تخصص  فوق  این 
انداختن  تعویق  به  نسبت  هشدار  با  مغزی 
درمان های اورژانسی به خاطر ترس از کرونا، 
گفت: »به نظر می رسد باید خدمات درمانی با 
رعایت توصیه ها و پروتکل ها در باالترین سطح 
به بیماران در لیست انتظار ارائه شود تا از پیامدها 
و عارضه های بعدی بیماری این افراد بکاهد. 
اگر درمان ها به تعویق افتد به طور قطع ریسک 

ابتال به سکته های مغزی باالتر خواهد رفت.«
اینکه برخی  به  اشاره  با  وی در بخش دیگری 
داروهایی که برای درمان بیماران مبتال به ام اس 

استفاده می شود و یا داروهایی که برای جلوگیری 
و درمان حمله در این بیماران استفاده می شود، 
می تواند بیماران را دچار ضعف ایمنی کند، افزود: 
»همواره نگران هستیم که این بیماران در پروسه 
درمان به دلیل ضعف سیستم ایمنی به بیماری 
کرونا مبتال شوند؛ ولی از طرفی عوارض ناشی 
از بیماری در این افراد روز به روز باالتر می رود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه توصیه کرد: »الزم 
است این افراد با رعایت تمهیدات ویژه ای بستری 
شوند و درمان های الزم را دریافت کنند چرا 
که درمان حمله های حاد  ام اس و درمان های 
پیشگیرانه  ام اس باید در سریعترین زمان ممکن 

انجام شود.«
دچار  که  بیمارانی  درباره  ادامه  در  آقامیری 
بیمارانی  »در  داد:  توضیح  نیز  می شوند  تشنج 
با  بیماری عصبی عضالنی می شوند  که دچار 
مشکالت و چالش های کمتری مواجه هستیم 
چرا که درمان هایی که برای بیماری های عصبی 
و تشنج ها استفاده می شود خیلی با ضعف ایمنی 
همراه نیست و حداقل مشکالت بعدی در این 

افراد کمتر از بیماران  ام اس و سکته های مغزی 
خواهد بود.«

اساس برخی  بر  نکته که  این  بیان  با  آقامیری 
ایجاد  باعث  می تواند  کرونا  ویروس  مقاالت 
توضیح  رابطه  این  در  نیز شود،  بدن  در  لخته 
داد: »بر اساس مطالعات مختلف بین دو تا پنج 
همه  شرایط  در  سکته  به  ابتال  ریسک  درصد 
گیری ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است.«
سکته های  و  آنژیوپالستی  تخصص  فوق  این 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  مغزی 
مهم ترین و شایع ترین چالش درمانگران بیماری 
سکته مغزی در دوران شیوع کرونا را گسترش 
سکته های مغزی در جوانان بدون داشتن ریسک 
فاکتور و بیماری زمینه ای جدی دانست و گفت: 
»در بررسی ها و آزمایشات مشخص شده که غالبا 
این بیماران به ویروس کرونا هم مبتال هستند.«
به  ابتال  بین  نظر می رسد  »به  یادآور شد:  وی 
مغزی، خصوصًا  بروز سکته  و  کرونا  بیماری 
در سکته های حاد رابطه ای مستقیم وجود دارد 
ولی نتایج و یافته های این مطالعات به صورت 

متفاوت منتشر شده است.«
این متخصص مغز و اعصاب اختالل بویایی و 
چشایی را نیز از عارضه های کرونا ذکر کرد و 
افزود: »ویروس کرونا می تواند درگیری اعصاب 
محیطی ایجاد کند و مهم ترین بیماری هایی که این 
ویروس بر اثر درگیری اعصاب محیطی ایجاد 
می کند همان اختالل بویایی و چشایی است.«

نشده  ثابت  امروز  به  »تا  گفت:  ادامه  در  وی 
گزگز و سوزن سوزن شدن اندام از عارضه ها 
و یا نشانه های کرونا باشد و در این مورد هم 

مقاله و تحقیقاتی ارئه نشده است.«
به گزارش ایسنا، آقامیری در خاتمه پیشگیری و 
رعایت اصول پیشگیرانه از ابتال به کرونا را مورد 
تاکید قرار داد وخاطرنشان کرد: »ابتال به کرونا 
همیشه بدون عالمت و با عالیم خفیف نیست 
و این ویروس در مواردی می تواند تا مدت ها 

فرد را دچار ناتوانی ذهنی و جسمی کند.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت تامین واکسن کرونا 
در کشور، گفت: »اگر کشوری واکسن کرونا را تولید کند و آن 

واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد، برای 
خرید آن اقدام می شود، اما واکسن هایی که در حال حاضر در 
مورد آن ها صحبت می شود، هنوز مورد تایید سازمان جهانی 

بهداشت قرار نگرفته اند.«
ایسنا  با  در گفت وگو  به گزارش سپید، سیما سادات الری 
درباره وضعیت خرید واکسن کرونا با توجه به دستور رییس 
بیماری  برای  موثری  واکسن  هیچ  »تاکنون  گفت:  جمهور، 
سازمان  تایید  مورد  که  نشده  ساخته  در جهان   19 کووید- 

جهانی بهداشت باشد.«
آن ها  مورد  در  که در حال حاضر  »واکسن هایی  افزود:  وی 
تایید سازمان جهانی بهداشت  صحبت می شود، هنوز مورد 

برای  یا هزینه ای هم  قیمت  نتیجه هنوز  در  نگرفته اند.  قرار 
واکسنی که تولید و مورد تایید واقع نشده، تعیین نشده است.«
واکسن  تولید  برای  تالش ها  نیز  ایران  »در  داد:  ادامه  الری 
کرونا در حال انجام است. در عین حال اگر کشوری واکسن 
کرونا را تولید کند و آن واکسن مورد تایید سازمان جهانی 
بهداشت قرار گیرد، بر اساس دستور ریاست جمهوری برای 

خرید آن اقدام می شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »در حال حاضر موثرترین 
فاصله گذاری و  رعایت  و  پیشگیری  کرونا،  برابر  در  اقدام 
استفاده از ماسک است و این اصول در همه جهان تایید شده 

و انجام می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

هنوز واکسنی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشد تولید نشده است



اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا با چه کسانی است؟ 
یک فوق تخصص بیماری های عفونی با اشاره 
به بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا، گفت: 
تزریق  اولویت  افراد پرخطر در  »بیماران و 

واکسن آنفلوانزا قرار دارند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو 
با ایسنا، درباره بهترین زمان تزریق واکسن 
آنفلوانزا، گفت: »بهترین زمان تزریق واکسن 
و  ایجاد شود  فرد  بدن  در  مصونیت  تا  است  ماه  مهر  اوایل  و  شهریور  اواخر  آنفلوانزا 

ایمنی واکسن در بدن تا اوایل بهار باقی بماند.«

محرز با بیان اینکه بیماران و افراد پرخطر در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند، کفت: 
»به عنوان مثال افراد دارای سنین باالی ۶۵ سال، مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی مزمن، 
افرادی که بیماری زمینه ای یا نقص ایمنی دارند، افرادی که داروهای شیمی درمانی مصرف 
می کنند، زنان باردار، افراد مبتال به چاقی و کادر درمان که حتما واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.«
محرز درباره تزریق واکسن انفلوانزا از سوی عموم مردم، گفت: »اگر مازاد واکسن به میزان 
کافی وجود داشت که با توجه به تقاضای جهانی، بعید می دانم، سایر افراد هم واکسن را 

تزریق کنند. در غیر این صورت اولویت تزریق با افراد پر خطر است.«
محرز گفت: »مردم در پاییز باید به دقت و بیش از پیش پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی، شست وشوی دست ها و استفاده از ماسک را رعایت کنند. زیرا با سرد شدن هوا، در 
و پنجره ها بسته بوده و تهویه هوا انجام نمی شود. در نتیجه بستر برای فعالیت ویروس هایی 

نظیر آنفلوانزا و کرونا فراهم تر است. بنابراین باید بیشتر رعایت کنند.«

خبـر

دولت

نخستین مرکز جامع سالمت روان شهرداری تهران 
با حضور شهردار تهران، اعضای شورای اسالمی 
شهر، مدیرعامل شرکت شهر سالم و شهردار منطقه 

۲ به صورت آنالین افتتاح شد. 
به گزارش سپید، در این مراسم پیروزحناچی در 
سخنانی با بیان این که شهرداری یک سازمان اجتماعی 
است، تصریح کرد: »البته اقدامات عمرانی ما تاثیر 
زیادی بر روی زندگی مردم دارد به گونه ای که اگر 
تاثیرات اجتماعی پروژه ها را مد نظر قرار ندهیم قطعا 
موجب اتالف منابع می شویم و رضایت مردم را 

در برندارد.« 
شهردار تهران با اشاره به افتتاح مرکز جامع سالمت 
روان از عملکرد شرکت شهر سالم تقدیر کرد و 
افزود: »یکی از مسائل مهم در این زمان به خصوص 
بعد از شیوع کرونا مسئله سالمت روان است. تالش 
ما به پیشگیری قبل از درمان معطوف است که این 
موضوع را به کمک همکارانم در شرکت شهر 

سالم برای پرسنل و بازنشستگان دنبال می کنیم.«
در این مراسم همچنین چوبینه مدیرعامل شرکت شهر 
سالم در سخنانی گفت: »ویروس عالم گیر کرونا این 
حسن را داشت که به همه ما نشان داد که سالمتی 
وجه غالب زیست انسانی است. با اینکه موضوع 
سالمت همیشه مورد اهتمام شهروندان و پزشکان 
جهان بوده است، اما در عصر اخیر که ویروس کرونا 

به انحای مختلف نفس عالم را گرفته است، مسئله 
سالمت اهمیتی صدچندان یافته است.«

مدیرعامل شرکت شهر سالم ادامه داد: »دنیای مدرن 
علی رغم امکانات خوبی که در اختیار بشر قرار داده 
است، باعث شده تعادل بین سالمت روان و سالمت 
جسم افراد به خطر بیفتد. این عدم تعادل می تواند بر 

روی سالمت جسم نیز تاثیر منفی بگذارد.«
وی افزود: »سالمت روان در شهرهای شلوغی مثل 
تهران می تواند تا میزان زیادی از اهمیت برخوردار 
باشد. به ویژه در نهادی چون شهرداری که می تواند 
بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی کارکنان تاثیر 
مستقیم بگذارد.« چوبینه یادآور شد: »بر همین اساس 
در دو سال اخیر تمام تالش مجموعه شرکت شهر 
سالم بر این متمرکز بود که موضوع سالمت روان 
را به عنوان بخشی که دارای اولویت باالست، در 

برنامه های خود بگنجانیم.«
وی با تقدیر از همکاری شهردار پرکار منطقه ۲ در 
راه اندازی مرکز جامع سالمت روان گفت: »همکاران 
من به دنبال مرکزی بودند که فعالیت های روان درمانی 
خود برای کارکنان و بازنشستگان شریف شهرداری 
تهران را که در مراکز 19گانه در حال پیگیری بود، به 
طور منسجم، منظم و با تحت رهبری شخصیت های 
صاحب نظر علمی دنبال کنند و راه اندازی این مرکز 

به این نیاز، تحقق بخشید.«

مدیرعامل شرکت شهر سالم خاطرنشان کرد: »ما 
در این مرکز فعالیت های متمرکز آموزش، پیگیری 
و پیشگیری از آسیب های روانی را برای تک تک 
کارکنان عزیز شهرداری تهران و خانواده های آنها و 
همچنین بازنشستگان بزرگوار دنبال خواهیم کرد.«
وی ناراحتی روحی، سوگ و تنهایی را از جمله 
آسیب هایی دانست که به تبع درگیری خانواده ها با 
بیماری کرونا ایجاد می شود و افزود: »همکاران من 
در مرکز جامع سالمت روان از روز نخست شیوع 
کرونا در کنار خانواده های داغدار و افراد مبتالی 
عضو خانواده بزرگ شهرداری تهران قرار گرفتند 

و خدمات به آنها ارائه دادند.«
چوبینه در پایان پیش بینی کرد: »با منابع مالی نه چندان 
باالیی که مصروف ایجاد مرکز جامع سالمت روان 
شد، ارزش معنوی و انسانی بسیار باالیی نصیب 

شهرداری تهران خواهد شد.«
در ادامه این مراسم، محمدمهدی گلمکانی، رئیس 
مرکز سالمت روان با بیان اینکه سالمت روان از 
جمله مسائلی است که معموال مورد غفلت قرار 
می گیرد اما بر سالمت جسمی و همچنین مولفه های 
اجتماعی تاثیرگذار است، گفت: »جامعیت مرکز 
جامع سالمت روان بر این اصل استوار است که 
مقرر شده از پیشگیری های مقدماتی گرفته تا درمان 
و توان بخشی و ارتقاء سالمت روان مراجعان در 

این مرکز دنبال شود.«
جعفر بوالهری، عضو شورای راهبردی مرکز جامع 
سالمت روان نیز در سخنانی با اشاره به راه اندازی 
این مرکز همزمان با شیوع کرونا گفت: »در این چند 
ماه توانستیم مبتالیان به کرونا را به صورت مجازی 
غربالگری کنیم، مشاوره بدهیم و در صورت نیاز 

نسخه های درمانی را در اختیار آنها قرار دهیم.«
به گزارش وبدا، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران گفت: »تجربه فعالیت این مراکز در 
جهان و ایران به ما نشان می دهد که نیاز مراجعان 
فقط با درمان و نسخه نویسی مرتفع نمی شود و 
الزم است تمرکززدایی، الکترونیک کردن نسخه ها، 
مشاوره آنالین، آموزش گروهی و مجازی و همچنین 
دیگر روش های نوین موثر ارتقاء سالمت روان را 

در دستور کار قرار دهیم.«

نخستین مرکز جامع سالمت روان شهرداری تهران 
راه اندازی شد

دستور رئیس جمهور به تسریع در 
پرداخت مطالبات کادر درمان

رییس جمهوری با بیان اینکه مطالبات 
کادر درمان از محل تسهیالت کرونایی 
به سرعت باید پرداخت شود، گفت: 
»دولت با وجود همه تنگناها و فشارهای 
مختلفی که در شرایط کنونی وجود دارد، 
تالش می کند که کشور در حوزه های 

راهبردی دچار مضیقه نشود.«

به گزارش سپید، حسن روحانی روز 
هماهنگی  ستاد  جلسه  در  یکشنبه 
اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش 
بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام 
شده برای تامین ارز مورد نیاز مواد 
»در  اظهارداشت:  دارو  تولید  اولیه 
کاالهای  تامین  و  معیشت  کنار 
تولید  اولیه  مواد  و  مردم  اساسی 
مردم  سالمت  کارخانجات،  برای 
نظر  این  از  است  اولویت  مهم ترین 
تامین دارو جزو حوزه های اصلی و 
راهبردی است و دستگاه های ذیربط 
با برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، 
نخواهد گذاشت که در این خصوص 

نمایند.« کمبودی  احساس  مردم 
روحانی ادامه داد: »از محل تسهیالت 
که  درمان  کادر  مطالبات  کرونایی 
خط  در  اخیر  ماه های  در  ایثارگرانه 
مقدم مقابله با بیماری کرونا حضور 
داشته اند تامین خواهد شد و در این 
انجام  برنامه ریزی های  با  خصوص 
گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه همه مطالبات باید به 

سرعت پرداخت شود.«
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

نماینده وزیربهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی مصطفی قانعی، دبیر شورای آموزش پزشکی و 
تخصصی را با حفظ سمت به عنوان نماینده خود در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب کرد. 

به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر مصطفی قانعی -  دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی

نظام آموزش عالی سالمت کشور در طول دهه های گذشته دستاوردهای شگرفی را در تربیت سرمایه های 
انسانی حوزه سالمت حاصل نموده است که این امر مهم در سایه همت و تالش بی شائبه دانشگاه های 
علوم پزشکی و نهادهای سیاستگذار به دست آمده است. در این میان شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
یکی از ارکان اساسی نظام آموزش عالی سالمت و متولی سیاست گذاری آموزش پزشکی و تخصصی 
بالینی در حوزه علوم پزشکی است که نقشی بی بدیل در خودکفا نمودن کشور در تربیت سرمایه های 

انسانی متخصص در عرصه ارائه خدمات درمانی کشور ایفا نموده است. این شورا با بهره مندی از 
حضور دست اندرکاران توانمند از سراسر کشور وظیفه خطیر ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در رشته های 
تخصصی از طریق سیاست گذاری کالن، نظارت بر واحدهای آموزشی و برگزاری آزمون های مرتبط را 
به عهده دارد. بدون شک حضور اساتید برجسته ای مانند حضرتعالی که سال ها در زمینه های اجرایی و 
آموزشی دارای تجربیات ارزشمندی می باشید، در این شورا می تواند در استحکام تصمیمات و اتخاذ 
سیاست های مدبرانه بسیار مؤثر باشد. لذا پیرو ابالغ شماره 100/1014 مورخه99/۶/10 و با عنایت 
به تخصص، تعهد و سوابق برجسته، حضرتعالی را با حفظ سمت به عنوان نماینده وزیردر شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی منصوب می نمایم. امیدوارم با همکاری سایر اعضاء شورا، شاهد ارتقاء 
سطح کیفی آموزش پزشکی در رشته های تخصصی بالینی در کشور باشیم. توفیق روزافزون شما را 
در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 

و امید در جهت خدمت به ملت شریف ایران از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

خبـر

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »دانش آموزان 
و معلمانی که عالئم سرماخوردگی دارند، نباید 

به مدرسه بروند.«
اینکه  بیان  با  مردانی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
والدین به هیچ عنوان دانش آموزی را که تب، 
سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا عالئم 
دیگر شبیه به سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستند، 
گفت: »اگر در خانواده ای یک نفر مبتالست، دانش 
آموز سالم آن خانواده نیز نباید به مدرسه برود؛ چون 

می تواند ناقل خاموش ویروس باشد.«
وی بیان کرد: »بُعد نظارتی باید قوی باشد، در 
سنگاپور بعد از کنترل بیماری مدارس بازگشایی 
شد و به یکباره سیر بیماری افزایش یافت و پس 
از آن دوباره بازگشایی ها را متوقف کردند، انشاءاهلل 
همه استانداری ها با تقویت سیستم نظارتی بتوانند به 
خوبی عمل کنند، باید فکر کنیم که این دانش آموزان 
فرزندان خودمان هستند و سالمتی آن ها برای ما 
حائز اهمیت است.« مردانی ادامه داد: »سالمت بچه ها 
برای ما بسیار مهم است، مردم بر روی بچه هایشان 
حساس هستند اگر می خواهید مدارس باز بماند 
باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت و از شرکت 

در مجامع غیر ضرور خودداری کنید.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه 
فرزندان خانواده هایی که درگیر کرونا هستند نباید 
به مدرسه بروند، زیرا دانش آموز ممکن است ناقل 
بدون عالمت باشد و با رفتن به مدرسه دیگران را 
گرفتار کند، گفت: »دانش آموزانی که با سرویس 

به مدرسه می روند حتماً باید توجه داشته باشند 
که راننده عالئم ویروسی نداشته باشد همچنین 
راننده سرویس به محض مشاهده عالئم بیماری 

نباید به کار خود ادامه دهند.«
باید  بهداشت  مربی  مدرسه  »در  کرد:  بیان  وی 
درجه حرارت  یعنی  کند  تریاژ  را  دانش آموزان 
دانش آموزان باید گرفته شود و اگر دانش آموزی 
کوچکترین عالئم را داشت حتماً به خانه بازگردانده 
شود، اگر یکی از معلم ها عالئم سرماخوردگی 
داشت به هیچ عنوان نباید در مدرسه حضور پیدا 
کند حتی اگر نیرویی برای جبران وجود نداشته 
باشد، مدیر مدرسه باید از به کارگیری معلمی 
که دارای عالئم ویروسی است، خودداری کند.«

مردانی با اشاره به این که دستشویی ها حتماً باید 
به صورت مرتب ضدعفونی شوند، ادامه داد: »به 
دانش آموزان توصیه می کنیم که حتما دستان خود 

را با آب و صابون بشویند.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش بیماران 
کرونایی در بیمارستان ها گفت: »در بیمارستان های 
دولتی که قباًل 1۲0 بیمار کرونایی داشتیم اکنون 

تعداد بیماران به 37 مورد رسیده است.«
مردانی گفت: »چند روز به انتهای تابستان مانده 
و شهریور برای مردم فصل سفر است و از مردم 
خواهش می کنیم تا به سفر نروند، در بسیاری از 
استان های ما سیر نزولی بیماری شروع شده است، 
اگر حمایت کنیم می توانیم در کنترل بیماری نقش 

عمده ای داشته باشیم، سفر های آخر شهریور به 
خصوص سفر های غیر ضرور را باید لغو کنیم.«

مردانی اظهار کرد: »مراکز خرید بسیار شلوغ است، 
ترافیک امروز شهر تهران فوق العاده سنگین بود، باید 
سعی کنیم رفت و آمد ها را تعدیل کنیم تا چرخه 
انتقال ویروس متوقف شود و گرفتار موج سوم 
بیماری نشویم، زنان باردار امسال حتماً واکسن 
آنفلوانزا بزنند، عزیزانی که بیماری قلبی دارند و 
همچنین کادر بهداشت و درمان باید واکسن آنفلوانزا 
تزریق کنند.« وی با اشاره به نگرانی بین المللی از 
همراهی کرونا با آنفلوانزا در فصل سرد افزود: 
»افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوانزا تعادل بازار 
را بر هم زده است و بسیاری از تولیدکنندگان، 
محصوالتشان را پیش فروش کرده اند لذا کسانی 
که بیماری های قلبی تنفسی دارند، مادران باردار، 
افراد باالی ۶0 سال و مبتالیان به دیابت حتما از 

واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.«
مردانی با اشاره به اینکه روند بستری نسبت به 
قبل کاهش یافته است، گفت: »دلیل عمده آن، 
استفاده عمومی از ماسک است و  ای کاش سفر ها 
هم انجام نمی شد تا شرایط بهتری داشتیم. از 1۵ 
تیرماه استفاده همگانی از ماسک توانست بیماری 
را کنترل کند، اما به دلیل همزمانی کرونا و آنفلوانزا 
همه کشور های دنیا نگران هستند، بسیاری از مردم 
دنیا که برای استفاده از واکسن آنفلوانزا، اما و اگر 
داشتند اکنون تصمیم راسخ گرفته اند تا واکسن 

آنفلوانزا بزنند.«باشگاه خبرنگاران جوان

دانش آموزان و معلمان عالمت دار به مدرسه نروند
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: »با افزایش 
قیمت لبنیات در کشور سن ابتال به بیماری پوکی استخوان در بین 

مردم کاهش پیدا کرده است.«
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به تاثیر منفی افزایش قیمت لبنیات به ویژه شیر در 
کاهش مصرف این ماده غذایی غنی از کلسیم در بین مردم، اظهار 
کرد: »امروزه قیمت لبنیات در کشور افزایش پیدا کرده است و 
این موضوع می تواند در سالمت افراد کم برخوردار تاثیر منفی 

داشته باشد.« وی ادامه داد: »افزایش قیمت لبنیات باعث می شود 
تا بسیاری از افراد جامعه لبنیات را از سبد غذایی خود حذف 
کنند و این موضوع سبب می شود تا بیماری های مختلف مانند 
پوکی و شکستگی های پی در پی استخوان بروز پیدا کرده و تراکم 
استخوانی در کودکان و نوجوانان کاهش پیدا کند.« عبداللهی تاکید 
کرد: »کاهش مصرف روزانه لبنیات به دلیل افزایش قیمت سبب 
می شود تا سن شیوع بیماری پوکی استخوان کاهش پیدا کرده و 
بیماری های مرتبط با استخوان به دلیل کمبود کلسیم مورد نیاز 

بدن در افراد به خصوص دهک های کم درآمد بروز پیدا کند.«
وی گفت: »شیوع بیماری هایی مانند پوکی استخوان در بین مردم به 
ویژه جوانان باعث افزایش هزینه های تحمیلی بر حوزه سالمت و 
خانواده های کم برخوردار می شود، به همین دلیل مسئوالن ذی ربط 
باید توجه بیشتری نسبت به متعادل نگه داشتن قیمت لبنیات با 

توجه به اثر بخشی زیاد این مواد غذایی بر بدن داشته باشند.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت یادآوری کرد: 
»یکی از طرح های وزارت بهداشت توزیع شیر در بین دانش آموزان 
در ایام مدرسه بود. هدف این طرح رفع کمبود کلسیم مورد نیاز 
دانش آموزان و پیشگیری از ابتالی کودکان به بیماری های اسکلتی 
مختلف در دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی بود که با بروز بیماری 

کرونا این طرح درحال حاضر اجرا نمی شود.«

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت مطرح کرد

کاهش سن ابتال به پوکی استخوان با افزایش قیمت لبنیات
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خبـر

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 
با بیان این  که پزشک نسخه کاغذی نوشته و 
داروخانه آن را تبدیل به الکترونیک می  کند، 
بیماران  ضرر  به  روند  این  »ادامه  گفت: 
الکترونیک  نسخه  نویسی  پروژه  از  است؛ 
بزرگ  و  ارزشمند  پروژه  یک  به عنوان 

می  کنیم.« حمایت 
در  خیری  حمید  سپید،  گزارش  به 
با تسنیم درباره مشکل موجود  گفت وگو 
اظهار  الکترونیک  نسخه  پیچی  زمینه  در 
درباره  سالمت  بیمه  که  »وضعیتی  کرد: 
داروخانه  ها  پای  پیش  الکترونیک  نسخه 
نادرست است  قرار داده، به کلی خطا و 
و  بارها  امر،  این  در خصوص  انجمن  و 

بارها هشدار داده است.«
بیمه  سازمان  »متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
زیرساخت های  به  توجه  بدون  سالمت 
الزم برای اجرای نسخه الکترونیک بر آن 
پافشاری می  کند و این درحالی است که ما 
با وجود این که از این پروژه به عنوان یک 
پروژه ارزشمند و بزرگ حمایت می  کنیم، 

آن  زیرساخت  و  بستر  اگر  که  معتقدیم 
فراهم نشود، اجرای آن با دست اندازها و 
گرفتاری  هایی مواجه می  شود که در نهایت 
وی  بود.«  خواهد  ذینفعان  تمام  ضرر  به 
داروخانه،  که  است  این  »واقعیت  افزود: 
بخواهد  که  نیست  نسخه  آغازین  حلقه 
نسخه  ها را الکترونیکی کند؛ اینکه پزشک 
را  آن  داروخانه  و  نوشته  کاغذی  نسخه 
تبدیل به الکترونیک کند؛ اشکاالت مختلف 
دارد  درمانی  و  اجرایی  حقوقی،  جنبه  از 
و احتمال خطا در آن زیاد است و ادامه 

این روند به ضرر بیمار است.«
وی ادامه داد: »اگر قرار است نسخه کاغذی 
تبدیل شود،  الکترونیکی  به  در داروخانه 
هم زمان بر است و باعث تراکم و ازدحام 
افراد می  شود و هم اینکه هزینه  هایی دارد 
که باید تعریف شود ضمن اینکه احتمال 
این  در  باید  و  می  دهد  افزایش  را  خطا 
تقسیم  و  تعریف  مسئولیت  ها  هم  رابطه 
»بهترین  کرد:  خاطرنشان  خیری  شود.« 
جهانی  الگوهای  که  است  آن  رویکرد 

در  دهیم؛  قرار  مد نظر  را  رابطه  این  در 
از  باید  الکترونیک  نسخه نویسی  واقع 
ادامه  در  و  شود  انجام  پزشکان  سوی 
دارویی  مشاوره  های  و  نسخه پیچی  آن 
صورت  داروساز  توسط  داروخانه،  در 
هزینه  ها  باید  هم  رابطه  این  در  و  گیرد 

این  ما  شود؛  تعریف  مسئولیت ها  هم  و 
موضوعات را به طور مستمر با سازمان بیمه 
متاسفانه  اما  گذاشته  ایم  درمیان  سالمت 
شاهد بروز مشکالتی در این خصوص و 
در برخی شهرستان  ها هستیم و امیدواریم 

اثر داده شود.« هرچه زودتر ترتیب  

خیری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران: 

بی  توجهی به اجرای صحیح نسخه  نویسی الکترونیک به ضرر بیماران است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دولت پیرامون عدم تخصیص ۷۰ درصد اعتبارات کرونا توضیح دهد

از  رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
دولت خواست تا در خصوص عدم تخصیص 
ایام  در  سالمت  نظام  اعتبارات  از  درصد   7۰

کرونا توضیح دهد.
در  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
گفت و گو با خانه ملت با اشاره به انتقاد وزیر 

بهداشت از عدم تخصیص اعتبارات نظام سالمت 
در ایام کرونا گفت: »از یک میلیارد یورویی که 
از صندوق توسعه ملی با موافقت رهبر معظم 
انقالب برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده 
بود، کمتر از 3۰ درصد آن به وزارت بهداشت 
»با  ادامه داد:  و درمان اختصاص یافت.« وی 

وجود آنکه وزارت بهداشت گزارشی از میزان 
اعتبارات تخصیص یافته به کمیسیون بهداشت 
از دانشگاه های علوم  ما  اما  ارائه کرد  مجلس 
پزشکی سراسر کشور درخواست کردیم میزان 
پولی که به آنها برای مقابله با کرونا تخصیص 
یافته را اعالم کنند تا گزارش دقیقی از میزان 

اعتبارات تخصیصی داشته باشیم.«
با  یازدهم  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
انتقاد از اینکه دولت یک میلیارد یورو را از 
وزارت  به  اما  برداشته  ملی  توسعه  صندوق 
بهداشت و درمان اختصاص نداده است، تصریح 
کرد: »طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست 
کردیم 7۰ درصد باقی مانده را هر چه سریع تر 
اختصاص دهد، اما هیچ اقدامی در خصوص 

نکردیم.« مشاهده 
شهریاری اظهار کرد: »بنده طی نامه ای 1۰ ماده ای 
به رئیس جمهور  موارد ضروری برای جلوگیری 
از شیوع کرونا و قطع زنجیره انتقال را یادآوری 
کردم و ایشان نیز نامه را به وزرای بهداشت و 
کشور ارجاع داد، اما هنوز گزارشی در خصوص 
اجرای موارد مطروحه به کمیسیون بهداشت و 

درمان ارسال نشده است.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
افزود: »با توجه به اینکه بیمارستان ها از نظر 
اقتصادی با مشکالت بسیار جدی مواجه هستند 
در  خود  تعهدات  به  نمی توانند  خوبی  به  و 
تخصیص  موضوع  کنند،  عمل  پرسنل  قبال 
اعتبارات حوزه سالمت را به صورت جدی 
رئیس  بهداشت،  وزارت  از  و  کرده  پیگیری 
جمهور و سازمان برنامه و بودجه می خواهیم 
باقی  درصد   7۰ پرداخت  عدم  در خصوص 
و  بهداشت  کمیسیون  به  اعتبارات  این  مانده 

درمان توضیح دهند.«

خبـر
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خطرطغیانبیماریهاییکهازکشورپاکشدهاند
بی تردید، واکسیناسیون یکی از قدیمی ترین مداخالت بهداشتی برای 
کنترل بیماری ها در کشور است؛ مبحثی که تا پیش از سال های اول دهه 
۶۰ ساختاری مناسب و هدفمند نداشت و با شکل گیری شبکه بهداشتی 
کشور و گسترش آن، کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از دست کم 
شش بیماری واگیردار را رقم زد و آن ها را به مرحله حذف رساند. 
به گزارش سپید، به دنبال شکل  گیری شبکه بهداشتی- درمانی در 
کشور و ایجاد ساختارهای الزم، برنامه گسترش ایمن  سازی در سال 
13۶3 با هدف ایجاد مصونیت فعال در کودکان در برابر بیماری- های 
قابل پیشگیری با واکسن شامل دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، 

فلج اطفال و سل آغاز شد.
در سال 137۲ نیز برنامه ایمن  سازی هپاتیت ب در برنامه گسترش 
ایمن  سازی ادغام شد. از سال 13۸3 نیز پس از انجام ایمن  سازی 
سراسری سرخک و سرخجه، واکسن سه گانه سرخک-سرخجه- 
اوریون )MMR( جایگزین واکسن سرخک در ایمن  سازی جاری 
شد و واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب در قالب واکسن پنتاواالن 

از سال 1393 در برنامه ایمن سازی کودکان کشور اضافه شد.
واکسن تزریقی فلج اطفال نیز برای تقویت سطح ایمنی کودکان و در 
راستای مراحل انتهایی ریشه کنی جهانی فلج اطفال، از شهریورسال 
1394 به برنامه ایمن سازی کودکان در استان های پرخطر و همجوار 

با افغانستان و پاکستان اضافه شد. 
در مجموع اجرای برنامه ایمن  سازی کودکان سبب شده تا بیماری هایی 
که در سال های قبل از انقالب موارد باالیی از مرگ و میر کودکان 
جامعه را تشکیل می  دادند، کاهش چشمگیری داشته باشند؛ به طوری 
که به اذعان مسئوالن وزارت بهداشت و به عنوان مثال امروزه امکان 
اینکه یک دانشجوی پزشکی در کل دوران تحصیل خود و یا شاید 
کل دوران طبابت خود یک مورد بیماری دیفتری را ببیند، بسیار اندک 
است؛ این درحالیست که پیش از آن اپیدمی  های بیماری دیفتری 
به طور مکرر اتفاق می  افتاد و براساس برآورد وزارت بهداشت، 
میزان مرگ کودکان زیر ۵ سال کشور در سال 13۵7، برابر با 1۵4 
در هزار تولد زنده بوده که در سال 139۵، به حدود 1۶ در هزار 

تولد زنده کاهش یافت. 
از 99  باالتر  به  در شرایطی که پوشش واکسیناسیون در کشور 
درصد رسیده و وزارت بهداشت نیز امیدوار بود با ورود برخی 
واکسن های دیگر به برنامه ایمن سازی، گام بزرگی در جهت به 
روزرسانی برنامه واکسیناسیون کشور برداشته شود، اما کووید-19 
این میهمان ناخوانده به آسیبی برای برنامه واکسیناسیون کشوری 
بدل شد و به دلیل هراس خانواده ها و عدم مراجعه آنها به مراکز 
بهداشتی و درمانی برای واکسیناسیون فرزندانشان در شرایط کرونا، 
اکنون شاهد کاهش پوشش این برنامه ملی برای کودکان هستیم؛ 
شرایطی که وزارت بهداشت نسبت به آن هشدار می دهد و خطر 
بازگشت بیماری های واگیرداری نظیر سرخک، فلج اطفال و... را 

در صورت ادامه این روند، گوشزد می کند. 
با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  سید محسن زهرایی، رییس 
واکسن وزارت بهداشت در گفت وگو با ایسنا، می گوید: »برای آنکه 
واکسیناسیون در سطح همه  کشورهای دنیا به اهداف خود برسد باید 
جمعیت هدف پوشش کامل داشته باشد. کشورهایی مانند افغانستان 
و پاکستان سال هاست درگیر بیماری هایی مانند سرخک یا فلج اطفال 
هستند که علت آن این است که نتوانستند گروه هدف را آنطور که 

الزم است زیر پوشش واکسیناسیون ببرند.«
وی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون باالتر از 9۵ درصد، حداقل میزان 
الزم برای رهایی از بیماری های واگیردار است، افزود: »خوشبختانه 
در کشور ما پوشش واکسیناسیون به دلیل افزایش آگاهی خانواده ها، 
حمایت  دولت ها، زحمات بهورزان و مراقبین سالمت، فرهنگسازی 
و... از سطح خوبی برخوردار بوده است و پوشش واکسیناسیون 
ما سال ها است که باالی 9۵ درصد است.« حدودا ۲۰ سال است 
که هیچ موردی از فلج اطفال در کشور مشاهده نکردیم و یا سال 

قبل موفق به اخذ تاییدیه سازمان جهانی بهداشت برای حذف 
بیماری سرخک از کشور شدیم که این دستاورد بزرگی برای نظام 
سالمت بود؛ ما در منطقه مدیترانه شرقی جزو اولین  کشورهایی 
بودیم که این تاییدیه را اخذ کردیم. همچنین شیوع هپاتیت B در 
جامعه به یک سوم رسیده است و این هم از دیگر دستاوردهای 

نظام سالمت کشور است.«
زهرایی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران، ادامه داد: 
»این بیماری طبیعتاً مشکالتی برای برنامه های ما و شرایط زندگی 
مردم به وجود آورد که یکی از مسائلی که از این آسیب دور نبود، 
برنامه واکسیناسیون کشوری است. با شیوع کرونا شعار در خانه بمانیم 
مهم ترین رکنی بود که برای حفظ سالمت و قطع زنجیره انتقال کرونا 
به مردم آموزش داده شد و همین موضوع و توصیه به کاهش رفت و 
آمدها سبب شد تا خانواده هایی که فرزندانشان در سنین دریافت واکسن 
هستند، فکر کنند چون فعال فرزندانشان مشکلی ندارند، پس دریافت 
واکسن را به تعویق بیندازند. همچنین این نگرانی وجود داشت که 
اگر برای دریافت واکسن به پایگاه های بهداشت مراجعه کنند، ممکن 
است خود یا فرزندشان به کرونا مبتال شوند که البته تصور درستی 
نبود؛ زیرا این مراکز پذیرنده مبتالیان کرونا نبودند و در طبقه بندی 
مواجهه با بیماران مبتال به کرونا در طبقه پاک قرار می گرفتند. این 
مراکز به طور مرتب گندزدایی می شوند و پروتکل های بهداشتی در 

این مراکز در حال اجرا است.«
وی افزود: »با ارزیابی های انجام شده در وزارت بهداشت مشخص 
شد پوشش واکسیناسیون در دو ماه اسفند139۸ و فروردین 1399 
نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود 1۶ درصد کاهش یافته بود 
که وضعیتی نامطلوب برای برنامه واکسیناسیون کشوری بود. برای رفع 
این مشکل به سرعت برنامه ریزی شد تا با پیگیری، تبلیغ و تشویق 
خانواده ها به انجام واکسیناسیون فعالیت شود؛ طی تماس با خانواده ها 
در مراکز بهداشت روستایی و شهری پیگیری واکسیناسیون کودکان 
صورت گرفت. خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در سه ماه 
گذشته، اکنون وضعیت بهتری داریم و پوشش واکسیناسیون نزدیک 
به 9۵ درصد رسیده است. این درحالی است که پیش از شیوع کرونا 
پوشش واکسیناسیون حدود 99 درصد بود. امسال تقریبا پنج درصد 
افت پوشش واکسیناسیون نسبت به سال قبل داشتیم و این افت 

پوشش می تواند برای ما بسیار مخاطره آمیز باشد.«
رئیس اداره ی بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، 

تصریح کرد: »هیچکدام از دستاوردهای برنامه واکسیناسیون پایدار 
نیست و تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که برنامه واکسیناسیون ما 
بدون توقف ادامه داشته باشد. اگر پوشش واکسیناسیون به هر دلیلی از 
حد مورد انتظار که 99 درصد است، کاهش یابد طبیعتاً زمینه بازگشت 

مجدد بیماری های واگیردار فراهم می شود.«
وی با تاکید بر اینکه بیماری ها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی 
منتقل می شوند، اظهار کرد: »همانگونه که بیماری کرونا از مرزهای 
کشورها عبور کرد، سایر بیماری های عفونی و واگیردار دیگر نیز 
به همین راحتی منتقل و منتشر خواهند شد. بیماری سرخک جزو 
بیماری هایی است که میران سرایت پذیری آن چند ده برابر بیش از 
کرونا است و تاکنون تنها موضوعی که باعث حفاظت کودکانمان در 
مقابل این بیماری شده است، پوشش خوب واکسیناسیون بوده است، 
ولی اگر قرار باشد پوشش واکسیناسیون حدود 9۵ درصد یا کمتر از 
آن بماند؛ طی ماه های آینده جمعیت قابل توجهی از فرزندانمان در 
مقابل سرخک ایمن نخواهند بود و نگرانی جدی نسبت به طغیان 

مجدد سرخک در کشور وجود دارد.«
زهرایی خاطرنشان کرد: »باید توجه داشت در شرایطی که نظام سالمت 
کشور، کادر بهداشت و درمان و... درگیر مبارزه با کرونا هستند، صحیح 
نیست که اجازه دهیم سیستم بخواهد همین توان را برای مقابله با 
بیماری هایی نظیر سرخک، فلج اطفال و... صرف کند. بدون مشارکت 
کامل خانواده ها برای پوشش کامل واکسیناسیون فرزندان، احتماالً طی 
چند ماه آینده ما درگیر طغیان هایی از این نوع بیماری ها خواهیم شد 

که می تواند سالمت جامعه را به خطر بیندازد.«
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون جزو فعالیت های ضروری است، 
ادامه داد: »در شرایط کرونا، خروج از منزل برای انجام واکسیناسیون 
فرزندانمان امری ضروری است. مردم باید به زمان انجام واکسیناسیون 
دقت کافی داشته باشند و به امید تغییر شرایط یا سایر مسائل، زمان 
تزریق واکسن را به تعویق نیندازند؛ زیرا ممکن است در همین مدت 
تأخیر، کودک به بیماری آلوده شود که با تزریق واکسن به راحتی 

می شد جلوی آن را گرفت.«
زهرایی در پایان گفت: »برخی واکسن ها نیاز است چند نوبت تکرار 
شوند؛ به طور مثال واکسن فلج اطفال را در بدو تولد تا حدود ۶ 
سالگی در شش نوبت برای بچه ها داریم و این تصور که کودکمان 
دو یا سه بار این واکسن را دریافت کرده پس مجاز به قطع دریافت 

واکسن یا ایجاد تاخیر در فرایند آن هستیم، غلط است.«

خبـر
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پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

واکسنکروناایمنیکاملیبرایمقابلهباکروناایجادنمیکند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است میزان اثر 
بخشی و مقاومت واکسن کرونا در برابر ویروس حدود ۸۰ درصد 
بوده و باوجود واکسینه شدن، باز هم امکان ابتال به بیماری وجود دارد.
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در گفت  وگو با خانه ملت با 
اشاره به دستور فوری رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا و 
انجام مراحل آزمایشی، گفت: »با توجه به شیوع ویروس کرونا در 

کشور و فوت روزانه بیش از 1۰۰ نفر، اگر واقعا واکسنی بتواند از 
ابتال به ویروس کرونا جلوگیری کند به ویژه در شرایطی که رفتار 
ویروس دائماً در حال تغییر بوده و اطالعات پزشکان جهان نیز 
در این مورد بسیار محدود است، باید تهیه شود. از این رو دستور 
رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا منطقی، اخالقی و برای 

حفظ جان مردم ضروری است.«

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: »مشکلی که در خصوص 
واکسن کرونای اعالم شده توسط روسیه وجود دارد این است 
که مدت ایمنی زایی آن تنها 79 روز بوده و حداقل چهار ُدز آن 
باید در طول سال تزریق شود، بنابراین جدا از بحث هزینه های 
باالی تهیه واکسن، میزان اثر بخشی و مقاومت آن در برابر ویروس 
چیزی حدود ۸۰ درصد است یعنی با وجود واکسینه شدن، باز 

هم امکان ابتال به بیماری وجود دارد.«
وی افزود: »معتقدم اگر قرار باشد واکسنی به صورت دائمی بدن 
را ایمن کند، طبیعتاً افرادی که به این بیماری مبتال شده  و بهبود 
یافتند نیز باید در مقابل ابتال به ویروس مقاوم باشند در حالی 
که ما شاهدیم افرادی برای بار دوم و سوم به بیماری کویید-19 
مبتال شده و بعضی از آنها در ابتالی مجدد جانشان را از دست 
دادند. بنابراین هنگامی می توانیم بگوییم که واکسن کرونا بدن 

را کامال ایمن می کند که افراد مبتال شده مجدداً بیمار نشوند.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و 
جرگالن در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه واکسن 
کرونا ایمنی زایی کاملی در مقابل با کرونا ایجاد نمی کند، تصریح 
ابهام و شک بسیاری وجود  کرد: »در خصوص واکسن کرونا 
دارد و همین موضوع موجب شده برخی از کشورها برای خرید 

واکسن اقدام نکنند.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: 
»با وجود تمامی ابهام هایی که در خصوص واکسن کرونا وجود 
دارد اما باز هم برای ایمنی زایی حداقلی آن هم تمایل وجود دارد. 
از این رو رئیس جمهور که رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا هم 
هست، دستور تهیه واکسن این بیماری را به وزیر بهداشت داده 

است و ما نیز از این اقدام حمایت می کنیم.«

یک متخصص آلمانی هشدار داد: »این امکان 
 ۲۰۲3 سال  تا  کروناویروس  که  دارد  وجود 
میالدی با ما باشد و تعداد موارد ابتال به آن 

مرتب افزایش پیدا کند.«
به گزارش سپید، یک ویروس شناس ارشد که 
بین  کروناویروس  انتقال  مورد چگونگی  در 
خانوارها تحقیقاتی کرده هشدار داده است که 
ممکن است این ویروس برای مدت سه سال 
دیگر با ما باشد. هندریک استریک گفت: »عموم 
مردم باید برای افزایش مرتب موارد جدید ابتال 
در برخی مناطق آماده باشند همانطور که به 

تازگی در اسکاتلند شاهد آن بودیم.«
حفظ فاصله فیزیکی، عدم تجمع در گروه های 
بزرگ و پوشاندن صورت تاثیر عمیقی در مهار 
این ویروس دارد. این ویروس شناس آلمانی 
معتقد است که باید تا سال ۲۰۲3 با بیماری 
کووید-19 مقابله کرد و افراد باید به وجود 

این بیماری در زندگی روزمره عادت کنند. 
این پزشک در واکنش به همه گیری بیماری و 
مقابله با آن در شهر هاینسبرگ، یکی از مناطق 
آسیب دیده آلمان کمک کرده است. همچنین 
گانگلت  منطقه  مطالعه روی  به  تیمش  و  او 
پرداخت تا مشخص شود چگونه کروناویروس 

شیوع پیدا می کند و می توان آن را مهار کرد. 
او بر این باور است که عدم برگزاری مهمانی های 
خانگی و تجمعات بزرگ روند رشد عفونت را 
کند خواهد کرد. همچنین این ویروس در حال 
از بین رفتن نیست و اکنون بخشی از زندگی 
روزانه ما شده است. وی گفت: »در حال حاضر 
ما در این زمان از دوره سه ساله قرار داریم و 
باید برای زندگی کردن با کروناویروس راهی 
را پیدا کنیم. حفظ فاصله فیزیکی، عدم تجمع 
در گروه های بزرگ و پوشاندن صورت تاثیر 

عمیقی در مهار این ویروس دارد.«
افزود:  محقق  این  میِرر،  روزنامه  نوشته  به 
»احتمال کشف واکسن کرونا محتمل است 
اما در مورد سرعت تولید و کارایی آن تردیدهایی 

وجود دارد.«ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح یکشنبه )1۶ شهریور( از مرز ۲7 میلیون 
و ۶۶ هزار نفر عبور کرده و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۸۸3 هزار نفر فراتر رفته است.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از شش میلیون و 431 هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای برزیل، هند و روسیه در رده های 
دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-19 هم اکنون در رده دوازدهم 
قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار 1۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 

آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

ادعای یک پزشک آلمانی 
درمورد طول دوره همه گیری کرونا

آمار کرونا در جهان تا ۱۶ شهریور

خبـر
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 امین جاللوند
در شرایطی که با صدور مجوز برای برداشت یک 
میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و اختصاص 
به هزینه های مقابله با کرونا موافقت شده است، اما 
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که 
تاکنون فقط حدود3۰ درصد این مبلغ پرداخت شده 
است. درواقع، با گذشت حدود پنج ماه از صدور 
این مجوز و با وجود هزینه های سنگین درمان 
کرونا و معوقات باالی کادر درمان، هنوز این منابع 
به طور کامل به نظام سالمت تخصیص نیافته است. 
تخصیص نیافتن این منابع ضروری به نظام سالمت 
و کادر درمان، حاال موجب نارضایتی جامعه پزشکی 

و وزارت بهداشت شده است.
در فروردین امسال، رئیس جمهور با اعالم هزینه های 
سنگین کرونا اعالم کرد که که دولت نمی تواند از 
محل منابع بودجه ای، هزینه های مقابله با کرونا را 
تامین کند. رئیس جمهور خواستار برداشت یک 
میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای اختصاص 
به وزارت بهداشت شد. در این بین، قرار بود که 
بخشی از این منابع نیز برای بیمه بیکاری هزینه شود. 
پس از موافقت نهایی با این درخواست، اولین مرحله 
از تبدیل یورو به ریال در اردیبهشت ماه انجام شد و 
سپس این منابع را از سوی بانک مرکزی به خرانه 
واریز کردند. در این بین، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد که طی جلساتی که با وزارت 
بهداشت داشته اند، قرار بر این شده است که چهار 
هزار و  ۲۰۰ میلیارد تومان به 1۵ برنامه وزارت 
بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و افزون بر 
این، هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری 

اختصاص یابد.
بر اساس گزارش روزهای اخیر سازمان برنامه و 
بودجه، تاکنون رقم پرداختی از منابع صندوق توسعه 
ملی حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. 
باید در نظر داشت که پنج ماه پیش، قیمت یورو 
در سامانه نیما حدود 1۵ هزار تومان بود. با قیمت 
یوروی امروز، باید حدود7۰۰ هزار یوروی دیگر 
معادل 17 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شود 
که البته باید اهم این منابع نیز در اختیار وزارت 
بهداشت قرار بگیرد تا بتواند هزینه های مقابله با 
کرونا را تامین کند. با وجود پیگیری مکرر وزارت 
بهداشت و نمایندگان جامعه پزشکی، هنوز این 
اتفاق محقق نشده است. قرار بود بخش مهمی از 
این اعتبارات صرف پرداخت دستمزدهای جامعه 
پزشکی و جذب نیروهای جدید در دوران کرونا 
شود که همچنان به طور کامل محقق نشده است. 

گره خوردن مطالبات جامعه پزشکی با 
منابع صندوق توسعه

دولت وعده داده است که از مهر ماه پرداخت کارانه 
ماهانه و معوقات کادر درمان را آغاز خواهد کرد. حال 
باید دید که عمل به این وعده با کمک مجوز یک 

میلیارد یورویی برداشت از صندوق توسعه ملی برای 
اختصاص به حوزه درمان، محقق می شود یا خیر.
 کادر درمان برای مقابله با کرونا، خواسته های شفاف 
و منطقی دارد. جذب کادر درمان برای مقابله با 
فرسودگی و کمبود نیرو، پرداخت کارانه معوق 
و دریافت فوق العاده ویژه کادر درمان را می توان 
مهم ترین مطالبات بر زمین مانده جامعه پزشکی در 

دوران بحران کرونا دانست. 
منابع الزم برای پرداخت فوق العاده ویژه جذب 
کادر درمان حدود هشت هزار و 4۰۰ میلیارد تومان 
برآورد می شود که پرداخت آن فعال خارج از توان 
مالی وزارت بهداشت است. سازمان برنامه و بودجه 

به وزارت بهداشت، وعده داده است که بخشی 
از فوق العاده ویژه ماهانه کرونا را از اول مهر ماه 
پرداخت خواهد کرد. حال باید منظر ماند و دید که 
آیا این وعده به کادر درمان، عملی می شود یا خیر. 
تعهد برای جذب 1۰ هزار نیروی جدید برای تقویت 
کادر درمان در دوران کرونا هم مصوب شده است 
که البته هنوز این وعده به طور کامل، اجرایی نشده 
است عمل به بسیاری از وعده هایی که در دوران 
کرونا به جامعه پزشکی داده شده، منوط به اجرایی 
شدن مجوز یک میلیارد یورویی برداشت از صندوق 
توسعه ملی شده است. کادر درمان امید دارد که این 
مجوز قانونی هر چه سریع تر در مقام عمل هم خودش 
را نشان دهد تا کادر درمان بتواند تجدید قوا کند.

تخصیص دیرهنگام منابع، نوشداروی 
پس از مرگ خواهد شد

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی نگران تخصیص 
دیرهنگام منابع صندوق توسعه ملی به نظام سالمت 
هستند. محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید، همین نگرانی 
را مطرح می کند و می گوید: »تخصیص یک میلیارد 
یورو به نظام سالمت برای مقابله با تبعات بحران 
کرونا، باید هرچه سریع تر محقق شود. تخصیص 
دیرهنگام این منابع، شبیه نوشداروی پس از مرگ 
خواهد شد. این منابع باید برای جبران مافات و تامین 
هزینه های سنگین مقابله با کرونا، هرچه سریع تر 

تخصیص یابد.«
او یادآور می شود: »وقتی برای جبران هزینه های 

کرونا به صندوق توسعه ملی متوسل می شویم، این 
موضوع یعنی تخصیص این منابع، آنقدر ضروری 
و فوری بوده است که از این صندوق استراتژیک، 
کمک گرفته شده است. وقتی با این درخواست 
فوری و جدی موافقت شده است، بنابراین در 
زمینه تخصیص و توزیع این منابع نیز باید همین 
فوریت و حساسیت حفظ شود و تاخیر در اجرای 
آن جایز نیست. با وجود گذشت حدود هفت ماه 
از بحران کرونا، تاخیر بیشتر در تخصیص این منابع 
اصال منطقی نیست. درخواست اضطراری برای 
کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی و تایید این 
درخواست به معنی تایید اضطراری بودن شرایط 
است. بنابراین نباید در تخصیص این منابع فوری، 

کوتاهی و تاخیر شود.«
مصلحی خاطرنشان می کند: »حتی قبل از کرونا نیز 
مشکالت جدی در اقتصاد سالمت ما وجود داشت. 
نظام سالمت ما قبل از کرونا نیز با مشکالت مالی بجا 
مانده از طرح تحول سالمت، تورم افسارگسیخته، 
نوسان مداوم نرخ ارز و مشکالت تحریم ها، مواجه 
بود. بحران کرونا نیز تبدیل به مصیبت جدیدی شد 
که اقتصاد سالمت ما را وارد چالش جدی تری کرد. 
خیلی از کشورها وضعیت ما را نداشتند. در خیلی 
از کشورها قبل از دوران کرونا، نظام سالمت آنها 
با چالش های مالی شبیه ما مواجه نبود. درواقع ما 
با بروز بحران کرونا، باید با دو بحران مالی در نظام 
سالمت مقابله می کردیم که مقابله با این بحران 
جدید، نیازمند تخصیص منابع جدی و فوری بود.«

ادامه در صفحه 10 

کادر درمان؛ چشم انتظار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی
بسیاری از مطالبات جامعه پزشکی به مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی منوط 

شده، در حالی که تاکنون فقط یک سوم این منابع تخصیص یافته است

در شرایطی که با صدور مجوز 
برای برداشت یک میلیارد 

یورو از صندوق توسعه ملی و 
اختصاص به هزینه های مقابله 

با کرونا موافقت شده است، 
اما گزارش سازمان برنامه و 

بودجه نشان می دهد که تاکنون 
فقط حدود۳۰ درصد این مبلغ 
پرداخت شده است. تخصیص 

نیافتن این منابع ضروری به نظام 
سالمت و کادر درمان، حاال موجب 
نارضایتی جامعه پزشکی و وزارت 

بهداشت شده است
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او با اشاره به مهم ترین نیازهای مالی نظام سالمت 
در دوران کرونا، عنوان می کند: »تامین اقالم حفاظتی 
در دوران کرونا، تجهیز تخت های بستری، خرید 
تجهیزات خاص مثل انواع دستگاه های کمک تنفسی 
و تامین نیروی انسانی بخصوص در بخش پرستاری 
و پزشکی، نیازمند تخصیص بودجه های جدی و 
سرمایه گذاری است. در نظر بگیرید که ما در گذشته 
نیز با کمبودهای جدی در حوزه کادر درمان مواجه 
بودیم. با وجود بحران کرونا، مشکل کمبود نیروی 
انسانی تشدید شده است. بنابراین برای استخدام 
نیروهای جدید باید اعتباری ویژه تعلق بگیرد، زیرا 
جمع قابل توجهی از کادر درمان به کرونا مبتال شده 
و از دایره خدمت خارج شده اند که باید جایگزین 
برای آنها جذب کرد. همچنین خستگی و فرسودگی 
کادر درمان نیز به نقطه بحرانی رسیده است. حفظ 
کادر درمانی و جذب نیروی جدید، نیازمند تخصیص 

منابع قابل توجه است.«
مصلحی تاکید می کند: »تحقیق و توسعه برای تولید 
دارو و واکسن کرونا، پرداخت حق الزحمه های ویژه 
برای افرادی که شبانه روز در حال خدمت به بیماران 

مبتال به کرونا هستند و حمایت از فعاالن بخش 
خصوصی در حوزه سالمت که در دوران کرونا 
دچار بحران مالی شدند، بخش دیگری از نیازهای 
بودجه ای ما در دوران کرونا است که باید تامین 
آن در اولویت قرار بگیرد.« دبیر شورای عالی نظام 
پزشکی کشور با بیان اینکه باید به وعده های داده 
شده به جامعه پزشکی عمل شود، تصریح می کند: 
»بسیاری از وعده ها به جامعه پزشکی مثل حمایت 
بانکی، ارائه تسهیالت مالی و رفاهی، معافیت مالیاتی 
و تامین اقالم حفاظتی و بهداشتی، جامه عمل به خود 
نپوشیده است. همچنین برای اجرای فاصله گذاری 
اجتماعی، حمایت از اقشار فقیر جامعه و افزایش 
کیت های آزمایشگاهی نیز نیازمند بودجه قابل توجه 
بودیم که به طور کامل محقق نشد. اگر تست های 
کرونا به وفور در دسترس بود و اعتبارات بیشتری 
برای آن تخصیص داده می شد، شناسایی و تشخیص 
افراد مبتال به کرونا در سطح گسترده تری انجام می شد. 
در آن صورت مدیریت کرونا نیز قوی تر انجام می شد 

و درگیر تصمیمات غیرکارشناسی نمی شدیم.«
مصلحی تاکید می کند: »در صورت وجود اعتبارات 
کافی در دوران کرونا، پروتکل های بهداشتی ما از آن 
حالت کلی گویی خارج می شد. در آن شرایط مثال 
می توانستیم با استنادات علمی و کارشناسی به طور 
دقیق بگوییم که کدام بخش از جامعه، فعال و کدام 

بخش به صورت غیرفعال باشد و یا چطور در محیط 
کار حاضر شود. رفع همه این کمبودها در دوران 
کرونا به تخصیص منابع کافی نیازمند است. نکته 
پایانی هم اینکه باید مراقب باشیم منابع تخصیص 
یافته به نظام سالمت از سوی صندوق توسعه ملی 
صرف پر کردن چاله های دیگری نشود. یعنی باید 
مدیریت کنیم که توزیع این اعتبارات فقط برای 
ارتقای سطح نظام سالمت و پوشش هزینه های 

آن در دوران کرونا صرف شود.«

گالیه وزیر بهداشت از تخصیص نیافتن 
کامل منابع صندوق توسعه

بسیاری از متولیان نظام سالمت نیز نسبت به اجرا 
نشدن کامل مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی، 
گالیه مند هستند. سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در 
یادداشتی با گالیه از اجرا نشدن کامل مجوز یک 
میلیارد یورویی برداشت از صندوق توسعه ملی و 
تبعات آن، یادآور شد: »آمار تاثیر کرونا بر اقتصاد 
کشورها را مرور می کردم. با بلندپروازی خود را با 
یکی از کهن ترین اقتصادها و صاحب مستحکم تریی 
زیرساخت های بهداشت و درمان اروپا یعنی کشور 
بریتانیا مقایسه کردم. اقتصاد آنها ۲۵ درصد و اقتصاد 

کشور عزیزمان 3.۵ درصد کوچک شده بود. احساس 
غرور کردم. بر خود بالیدم که در اوج تحریم های 
ظالمانه که همه منتظر فروپاشی ما بودند، اینگونه از 
سهمگین ترین بالی قرن در مسابقه ای نابرابر همچون 
ققنوس از خاکستر خویش سر برآوردیم. لطف الهی، 
دعای خانواده شهدا و مردمی که با دل های سرشار از 
ایمان و تالش شبانه روزی همگان افتخارآفرین شد.
اما یادمان نرود که در همه گیری بیماری های عفونی، 
چرخ های صنعت و تولید در همه عرصه ها آن 
زمان می چرخد که کارگر و کشاورز و تاجر و 
کاسب و فعال اقتصادی، اوال بیمار نباشند و ثانیا 
فقدان  از  بیماری و تشویش  به  ابتال  از  هراس 
مراقبت های مورد نیاز، خانه نشینشان نکند. در و 
دیوار و ماشین آالت بدون نیروی انسانی سالم، 

گچ و سیمان و آهن پاره ای بیش نیست.
فراموش نکنیم که چگونه با هجمه موج اول بیماری 
نظام سالمت با تکیه بر همت، غیرت و ایثار همه 
و  آمدند  میدان  به  ایثارگرانه  دست اندرکارانش، 
نگذاشتند برخالف کشور انگلیس که بیمارانش 
در پارک و خیابان ماندند، حتی یک بیمار در پشت 
در بیمارستانی سرگردان شود و مرگ و میرمان با 

همه کاستی ها با آنها قابل قیاس نبود.
در روزهایی که خود سپر و حفاظ مراقب کم داشتند، 

دل به آتش زدند و بیماری را مهار کردند. مبتال 
و شهید شدند، ولی به مردم کشورشان ایمان و 
اعتقاد بخشیدند. سپس شیوه نامه نوشتند که چگونه 
به کار بازگردیم، بکاریم، درو کنیم، تولید کنیم و 
چرخ های صنعت را بچرخانیم و پیام دادند که باز 

هم در کنارتان هستیم، نهراسید.
در لباس های غیرقابل تحمل، شبانه روز با سیالب 
عرق می کوشیم تا شما با خیال راحت و کمال 
سالمت در تاب آوری سرزمینمان در مقابل آنان 

که بر ما ظلم تحریم را روا داشتند بایستید.
ما در زیر بار سنگین، پژمرده و مچاله می شویم تا 
ایران ما شاداب و سرافراز در عرصه جهانی بدرخشد، 
ولی مغفول نماند که تخت هایمان کمتر، به دلیل 
تحریم ها تهیه دارو، تجهیزات و لوازم حفاظتی بسیار 
سخت تر، تعداد پزشک و پرستارمان هم از کشور 
انگلیس کمتر بود. فراموش نکنیم که دولت انگلیس 
فقط برای بخش سالمت بیش از ۲۲ میلیارد دالر 
هزینه کرد و ما پس از حدود هفت ماه از یک میلیارد 

یورو تخصیصی کمتر از 3۰ درصد را گرفته ایم.
کادر  و  پزشکان  و  پرستاران  که  نرود  یادمان 
بهداشتی انگلیس عالوه بر دریافت پاداش قابل 
توجه، پایان ماه مطالبه ای از دولت ندارند، اما 
من شرمسار کادر بهداشت و درمانی هستم که 
ماه هاست مطالباتشان معوق مانده است و باز هم 

کریمانه و عاشقانه خدمت می کنند.
اقتصاد کوچک نشد، ولی ما درآمدهای اقتصادی 
بیمارستان هایمان، توان جسمی و دریافتی نیروهای 
صدیقمان و آنچه باید می گرفتیم آب شد. بزرگان 
اقتصاد یادتان نرود که در این بلوا اگر نظام سالمت 
فرو ریخت، اگر تاب آوری خدمت گزاران این عرصه 
از دست رفت، اگر دارو و تجهیزات نبود، اقتصادی 
برپا نخواهد ماند. پس دریابید اجزای نظام بی بدیل را 
که با این شیوه که می گذرد به یاد شعر حافظ افتادم 
که فرمود: »یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت«

با توجه به هشدارها و ابراز نگرانی جامعه پزشکی 
نسبت به شرایط موجود، کادر درمان امیدوار است 
که مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در مقام 
عمل بتواند بخشی از مشکالت پرشمار جامعه 

پزشکی در دوران بحران کرونا را مرتفع کند.

مصلحی: تخصیص یک میلیارد 
یورو به نظام سالمت برای مقابله 
با تبعات بحران کرونا، باید هرچه 

سریع تر محقق شود. تخصیص 
دیرهنگام این منابع، شبیه 

نوشداروی پس از مرگ خواهد 
شد. این منابع باید برای جبران 

مافات و تامین هزینه های سنگین 
مقابله با کرونا، هرچه سریع تر 
تخصیص یابد. با وجود گذشت 

حدود هفت ماه از بحران کرونا، 
تاخیر بیشتر در تخصیص این منابع 

اصال منطقی نیست

نمکی: فراموش نکنیم که دولت 
انگلیس فقط برای بخش سالمت 
بیش از 22 میلیارد دالر هزینه 
کرد و ما پس از حدود هفت ماه 

از یک میلیارد یورو تخصیصی 
کمتر از ۳۰ درصد را گرفته ایم. 

یادمان نرود که کادر درمانی 
انگلیس عالوه بر دریافت 

پاداش قابل توجه، پایان ماه 
مطالبه ای از دولت ندارند، اما 
من شرمسار کادر بهداشت و 

درمان هستم که ماه هاست 
مطالباتشان معوق مانده است

 کادر درمان برای مقابله با کرونا، 
خواسته های شفاف و منطقی دارد. 

جذب کادر درمان برای مقابله با 
فرسودگی و کمبود نیرو، پرداخت 
کارانه معوق و دریافت فوق العاده 

ویژه کادر درمان را می توان 
مهم ترین مطالبات بر زمین مانده 
جامعه پزشکی در دوران بحران 

کرونا دانست. در این بین، دولت 
وعده داده است که از مهر ماه 

پرداخت کارانه ماهانه و معوقات 
کادر درمان را آغاز خواهد کرد
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درنشست اضطراری وزیر بهداشت با انجمن های صنفی، سندیکاها و فعاالن حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شد

 علی ابراهیمی
با  بهداشت  وزیر  اضطراری  مشورتی  نشست 
انجمن های صنفی، سندیکاها و فعاالن صنعت 
دارو و تجهیزات پزشکی صبح دیروز در وزارت 
بهداشت برگزار شد و پس از این جلسه رئیس 
سازمان غذا و دارو و روسای سندیکاهای حاضر 

در آن به پرسش های رسانه ها پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار سپید، در نشست مشورتی 
با انجمن های صنفی،  اضطراری وزیر بهداشت 
تجهیزات  و  دارو  صنعت  فعاالن  و  سندیکاها 
پزشکی، رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران کل 
دارو و تجهیزات پزشکی به ارائه گزارش از آخرین 
وضعیت ارزی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای 
سال ۹۹ تا نیمه شهریورماه پرداخته و گزارش دادند 
که تا روز ۱۵ شهریورماه ۱۹۶۴ میلیون دالر ثبت 
سفارش دارو و تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته 
که نسبت به سال گذشته در زمان مشابه کاهش ۹ 

درصدی را نشان می دهد.

کاهش ۲۱ درصدی تخصیص ارز 
دارو و تجهیزات

در این گزارش عنوان شد: »تخصیص ارز نیز با 
توجه به تخصیص ۱۴۰۲ میلیون دالری ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی کاهش ۲۱ درصدی نسبت به 
زمان مشابه سال گذشته دارد درحالی که با تأمین 
۹۶۹ میلیون دالر ارز از این منابع تخصیصی، تأمین 
ارز تا ۱۵ شهریورماه نسبت به زمان مشابه سال قبل 

کاهش ۴۳ درصدی را نشان می دهد که به طور 
اخص در مورد تأمین ارز دولتی کاهش ۵۱ درصدی 

مشاهده می شود.«
در ادامه این نشست فعاالن تأمین و تولید دارو و 
تجهیزات پزشکی به مشکالت و فرازوفرودهای 
تأمین و تخصیص ارز در سال های اخیر اشاره کردند 
و موضوع راهکارهای عبور از شرایط موجود و رفع 
مشکالت و برخی ناهماهنگی های بین بخشی در 
تخصیص تأمین ارز مواد اولیه، دارو و تجهیزات 

پزشکی را به بحث گذاشتند. 
وزیر بهداشت نیز در این نشست ضمن تأکید 
داخل و  تولید  از ظرفیت  استفاده حداکثری  بر 
اولویت تولید ملی و تولید مواد اولیه در کشور، 
از پیگیری مجدانه موضوع تخصیص و تأمین ارز 
دارو و تجهیزات پزشکی و تسهیل و تسریع در 
فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز 
و لزوم ارتقای هماهنگی بین بخشی و همراهی 
بیشتر در بخش های اقتصادی کشور با توجه به 
اهمیت، ضرورت و اولویت بی بدیل سالمت و 
کاالهای سالمت محور به ویژه مواد اولیه دارویی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت و تأکید 
کرد: »وزارت بهداشت با توان حداکثری خود در 
کنار تأمین کنندگان و فعاالن این حوزه قرار دارد 
و توفیق در این مسیر، هماهنگی دولت و بخش 
خصوصی و البته نگاه ویژه بخش های حاکمیتی را 
طلب می کند و با برخی شیوه های گذشته قاعدتًا 
برای شرایط دشوار پیش رو در پاییز و زمستان 

نمی توان آنگونه که بایدوشاید حاضر و ظاهر شد.«
نمکی در پایان اظهار امیدواری کرد: »با ورود مسئوالن 
ارشد دولتی، بخشی از مشکالت و کاستی های این 
حوزه در هفته ها و ماه های اخیر مرتفع شود و کماکان 
پایداری و تاب آوری نظام سالمت در مواجهه با 

بحران های پیش رو محفوظ بماند.«
رئیس  شانه ساز،  محمدرضا  جلسه  این  از  پس 
سازمان غذا و دارو در نشستی خبری با حضور 
روسای انجمن های صنفی، سندیکاها و فعاالن 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: »از 
همه دست اندرکارانی که در سخت ترین بحران ها و 
مشکالت وزارت بهداشت را یاری کردند که بتواند 
اقالم حیاتی و نیازهای ضروری بیماران را تأمین 
کند، سپاسگزارم.« وی افزود: »ما سال ۱۳۹۸ را با 
سیلی بی سابقه آغاز کردیم که به تبع آن مصرف 
اقالم ضروری دارو و تجهیزات پزشکی به طور 
ویژه ای احساس و تأمین شد. در طول سال هم 
مانند گذشته، بحث تحریم های ظالمانه ای مطرح 
بود که بدون رعایت قوانین و عرف بین المللی، تأمین 
دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران را هدف قرار 
داده بود.« شانه ساز گفت: »سخت ترین تحریم ها و 
سخت گیری ها در تبادالت مالی با کشور جمهوری 
اسالمی ایران در دستور کار دشمنانمان قرار گرفت 
و عالوه بر اینکه خودشان همکاری نداشتند، هر 
کشور بی طرفی هم که می خواست با ما تبادالت 
دارویی داشته باشد به سختی مورد بازخواست قرار 

می گرفت و دچار مشکل جدی می شد.«

صرفه جویی ۷۰۰ میلیون دالری ارز 
در سال ۹۸

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: »همچنین سال 
گذشته برگزاری باشکوه و بی نظیر مراسم اربعین و 
حضور ۳.۵ میلیون زائر اربعین را داشتیم که نیازمند 
تدارکات ویژه و تأمین فوق العاده اقالم دارویی و 
تجهیزاتی بود. در ادامه هم بحث نیاز بیماران و 
شیوع بی سابقه آنفلوانزای H1N1 را داشتیم که 

ضرورت تأمین اقالم مورد نیاز را شاهد بودیم.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »در ماه های پایانی 
سال هم بحث شیوع جهانی ویروس کرونا را 
داشتیم که کشور به دلیل اینکه در تحریم قرار 
داشت در این زمینه با مشکالتی مواجه  شد. البته 
شاهد بودیم که بسیاری از کشورهای صاحب نام 
و صاحب صنعت در تأمین و تدارک اقالم برای 
مردم خودشان دچار مشکل شدند، اما خوشبختانه 
کشور با کمترین چالش تأمین اقالم را پشت سر 
گذاشتیم و این اتفاق به عنوان یک برگ افتخار 

برای کشور ما ثبت شد.«
شانه ساز افزود: »این افتخارات حاصل نشد مگر 
به دلیل توانمندی ما در تأمین اقالم مورد نیازمان 
از سوی صنعت گران و تجار و واردکنندگان اقالم 
حیاتی. البته علی رغم همه این مشکالت شاهد 
بودیم که برخالف اینکه ۳.۶ میلیارد دالر برای 
ارز سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده بود توانستیم ۷۰۰ 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی هم ایجاد کنیم.«
ادامه در صفحه 12 
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نگرانی از کاهش ۵۱ درصدی تامین ارز دولتی



 ادامه از صفحه 11 
نگرانی تأمین کنندگان دارو از وقفه در 

تأمین ارز
شانه ساز در ادامه گفت: »در چند روز گذشته شاهد 
هستیم که وقفه  ای در تأمین ارز حاصل شده و این 
اتفاق سندیکاهای تأمین کننده را نگران کرده است. 
ازاین رو در جلسه بسیار مفصلی که با وزیر بهداشت 
داشتند نگرانی عمده همه آنها تأمین و تدارک نیازهای 
ضروری مردم بود. در این جلسه تولیدکنندگان مواد 
اولیه دارویی، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان دارو 
و تجهیزات پزشکی و تجار و واردکنندگان دارو و 
تجهیزات پزشکی حضور داشتند و نگرانی هایشان 

را با وزیر بهداشت در میان گذاشتند.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به گزارش خود 
در جلسه با وزیر بهداشت، افزود: »ما در ماه های 
پیگیری ها و مکاتباتی را  به طور مفصل  گذشته 
وزیر بهداشت، رئیس جمهور، معاون اول ایشان و 
رئیس بانک مرکزی انجام دادیم که منجر به دستور 
رئیس جمهور و تشکیل جلسات مداوم و مکرر طی 
هفته های اخیر شد. خوشبختانه به دلیل پیگیری ها و 
توجهی که به اهمیت موضوع در کشور جلب شد، 
طی هفته و روز گذشته جلسات مفصلی را داشتیم 
و در زمینه تأمین ارز مورد نیاز برای شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی توافقات خوبی را در 

بانک مرکزی با همکارانمان داشتیم.«

بانک مرکزی باید شرکت های دارو و 
تجهیزات را یاری کند

شانه ساز با بیان اینکه منابع ارز و ذخایری که در 
خارج وجود دارد، می تواند پاسخگوی نیاز ما در 
تأمین اقالم دارو و تجهیزات باشد، خطاب به بیماران 
اعالم کرد: »همانطور که در سال ۱۳۹۸ علی رغم 
تمام مشکالتی که به وجود آمد، حتی اجازه ندادیم 
که یک عمل ضروری و الکتیو کنسل شود و دارو 
و تجهیزات مورد نیاز تأمین شد، قول می دهیم که 
امسال هم با پیگیری هایی که انجام شده، هیچ مشکلی 
در این زمینه ایجاد نشود. البته خواهش و تقاضای 
ما از همکارانمان در بانک مرکزی که همواره کنار 
ما بوده اند، این است که با در نظر گرفتن شرایط 
خاص بین الملل و اینکه همه ما واقف شده ایم که 

دشمنان ما وقفه در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
ما را به عنوان اولویت خودشان قرار داده اند، همچنان 
اولویت مناسبی را برای حوزه دارو و تجهیزات 
خصوصاً در بخش مواد اولیه و تولید قائل شوند و 
شرکت ها را یاری کنند تا بتوانند نیازهای ضروری 
را تأمین کنند.« وی تأکید کرد: »ما مطمئن هستیم که 
پتانسیل هایی که در کشور وجود دارد، زیاد است. 
کمااینکه در عرصه کرونا دیدیم که هم در حوزه 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز توانستیم با یک افزایش 
ظرفیت چند ده برابری نیاز کشور را برطرف کردیم 
و حتی در بسیاری از اقالم آمادگی صادرات ایجاد 
شد و تبدیل به صادرکننده شدیم. در زمینه دارو 
هم دیدیم که بسیاری از داروهایی که در کشور 
سابقه تولید نداشت، به محض اینکه مطرح شد که 
می تواند در درمان کرونا مورد استفاده قرار گیرد، 
تمام آن اقالم در کشور به تولید داخل بدل شد و 
حتی مواد اولیه عمده آنها هم در داخل تولید شد.«
 رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: »ظرفیت هایی 
داریم که می تواند ما را از هر تنگنا و گردنه سختی عبور 
دهد و اجازه ندهد که بیماران با مشکل خاصی مواجه 
شوند. به هرحال از همه صنعتگران، تولیدکنندگان، 
بازرگانان که در زمینه تأمین نیازهای بیماران تالش 
می کنند، سپاسگزارم و امیدوارم که خداوند توفیق 
دهد که بتوانند هر بداخالقی و شرارتی که از سوی 
دشمنانمان اعمال می شود، خنثی کنند و با تکیه بر 
توان داخلی و همدلی که در داخل وجود دارد، 
سربازان افتخارآمیزی برای ملت ایران باشند. البته 
مطمئن هستیم که با هماهنگی های ایجاد شده در 
ماه های آینده عقب ماندگی های ارزی را جبران کرده 
و در زمینه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد 

نیاز کشور مشکلی نخواهیم داشت.«

واردات واکسن آنفلوانزا در انتظار 
تخصیص ارز

شانه ساز در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره توزیع 
واکسن آنفلوانزا گفت: »برای واردات واکسن آنفلوانزا 
از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال برنامه ریزی 
کردیم که خوشبختانه با پیگیری شرکت ها توانستیم 
به میزان مورد نیاز کشور واردات را پیش بینی کنیم. 
البته باید توجه کرد که سال گذشته ۲۵۰ هزار عدد 

واکسن را برای گروه هایی که تزریق این واکسن 
برایشان ضروری است، مانند افراد مسن، بیماران 
پیوندی، قلبی-تنفسی، زنان باردار و... پیش بینی 
کردیم که امسال به ۲.۵ میلیون عدد رسیده است.«
وی افزود: »برای سایر افراد هم نسبت به سال گذشته 
افزایش قابل توجهی داشتیم و از حدود یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار واکسن سال قبل امسال به بیش از ۱۰ 
میلیون نفر واکسن رسیده است. البته امسال به دلیل 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک 
و شست و شوی مداوم دست ها و عدم حضور 
مردم در اجتماعات و مراسم های عروسی و عزا 
احتمال آلودگی به ویروس آنفلوانزا بسیار کمتر از 
سال قبل خواهد بود. به هرحال ما سعی کردیم که 
پیش بینی های الزم را انجام دهیم و میزانی که از 
سوی معاونت بهداشتی برآورد می شده، تأمین کنیم.«
شانه ساز با بیان اینکه اگر ارز داده شود واکسن به موقع 
در کشور وارد و توزیع خواهد شد، تأکید کرد: »در 
حال حاضر به میزانی واکسن را وارد کرده ایم و در 
کشور موجود است، اما برای واردات مابقی واکسن ها 
به تخصیص ارز نیاز داریم. البته در جلسه ای که 
با همکارانمان در بانک مرکزی داشتیم، قول دادند 
که این ارز تأمین می شود و تا قبل از پایان شهریور 
می توانیم این واکسن را در کشور داشته باشیم و 
نگرانی از این بابت نباشد. باالخره زمان مصرف 
واکسن آنفلوانزا مهر و آبان است که در این بازه 

زمانی آن را وارد می کنیم.«

تأمین واکسن کرونا از تولیدات داخلی
شانه ساز درباره وضعیت تأمین واکسن کرونا نیز اظهار 
کرد: »تالش اصلی ما در حوزه واکسن کرونا تولید 
داخلی آن است. ازاین رو چند شرکت دانش بنیان 
در کشور در تالش هستند و با روش های متفاوت 
تولید به موازات یکدیگر پیش می روند تا واکسن 

کرونا را تولید کنند.«
وی با بیان اینکه هدف گذاری سازمان تأمین واکسن 
از تولیدات داخلی است، افزود: »هنوز هیچ کمپانی 
و شرکتی تولید نهایی و قابل عرضه واکسن کرونا را 
انجام نداده و عمدتا در حال انجام مطالعات بالینی 
هستند. ضمن اینکه قیمت هایی هم که در این زمینه 
در دنیا مطرح می شود، بسیار متفاوت است که این 

بیانگر آن است که هنوز نمی توانیم به طورقطع درباره 
تولید واکسن کرونا اظهارنظر کنیم. البته برخی هم 
تاریخ هایی را برای تولید واکسن کرونا اعالم می کنند 
که بیشتر کاربرد سیاسی دارد تا کاربرد داروسازی.«
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »امیدواریم در 
کشور ما هم با نظارت مستقیم وزیر بهداشت و 
پیگیری های سازمان غذا و دارو در اسرع وقت بتوانیم 
این واکسن را در کشور داشته باشیم. درعین حال 
پیگیریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز از منابع خارجی 
که ممکن است زودتر از ما به تولید واکسن کرونا 
برسند، بخشی از نیاز کشور را برای گروه های خاص 
و ضروری تأمین کنیم. در این بعد بحث واردات و 
تأمین از منابع خارجی را هم در دست اقدام داریم 

و پیگیری های الزم را انجام می دهیم.«
شانه ساز در ادامه در پاسخ به سؤالی دیگری درباره 
حل مشکل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و 
میزان ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی 
تا پایان سال، گفت: »ما عین واقعیتی را که حاصل 
شده، مطرح کردم. عالوه بر این نگرانی دوستان ما 
که دست اندرکاران تولید و تأمین اقالم هستند هم 
بیان شد. ضمن اینکه در ماه های گذشته نسبت به 
اعداد و ارقامی که انتظار و مورد تقاضا بوده حداقل ها 
تأمین نشده است و همه نگرانی بخصوصی در این 
بخش دارند.« شانه ساز اضافه کرد: »ما هیچ گاه خالف 
واقع صحبت نکرده ایم؛ متأسفانه تأمین ارز مورد 
نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در ماه های گذشته با 
برنامه ریزی که انجام شده بود، مقداری متفاوت بود. 
ما هم پیگیری هایمان را انجام دادیم و در جلساتی 
که هفته و ماه گذشته داشتیم دوستان قول دادند 

که این کمبودها را برطرف کنند.«

وعده بانک مرکزی برای تأمین 36۰ 
میلیون دالر

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: »در سال گذشته 
علی رغم پیش بینی حدود ۳.۶ میلیارد دالری با حدود 
۷۰۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی، تأمین دارو و 
تجهیزات را انجام دادیم بدون اینکه حتی یک بیمار 
پشت در اتاق عمل بماند و یا برای تأمین دارویش 
نسخه  به دست و بالتکلیف مانده باشد. برای امسال 
هم ۲.۵ میلیارد دالر برای حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی پیش بینی شده است. در جلسه ای که روز 
گذشته داشتیم حدود ۳۶۰ میلیون دالر از منابع 
مختلف بانک مرکزی کارسازی شد و قول دادند 
که این میزان در اختیار گذاشته شود که می تواند 

بخش مهمی از نگرانی ها را برطرف کند.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره 
پرداخت بخشی از منابع ایران در انگلیس از سوی 
این کشور، گفت: »منابع ما در خارج از کشور 
قابل توجه است و فقط بحث انگلیس نیست. بلکه 
سال هاست که ده ها میلیارد یورو در خارج از کشور 
ارز داریم. اگر شیطنت ها و شرارت ها نبود هیچ یک 
از این موضوعات پیش نمی آمد. عده ای دارند مانع 
می شوند و حتی علی رغم صحبت هایی که در لفظ و 
کالم دارند و می گویند ما دارو و تجهیزات پزشکی 
را مشمول تحریم نمی دانیم، اما برای تأمین این اقالم 
هم کارشکنی می کنند. کارشکنی هم منحصر به امروز 
و دیروز نیست، بلکه سال هاست این اتفاق می افتد.«
وی افزود: »اگر توانمندی ما در تولید داخلی این 
اقالم نبود یقینا می توانستند اهداف شومشان را عملی 
کنند، اما تا امروز به لطف خداوند و با مجاهدت 

تولیدکنندگان این اتفاق رخ نداده است. 
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12 
تأمین کنندگان و بازرگانان ما در بسیاری موارد با 
ازخودگذشتگی و بدون نگاه به سود شخصی فعالیت 
می کنند و از این به بعد هم مشکلی نخواهیم داشت.«

ثبت و سفارش تأمین داروی بیماران پیوند
شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تأمین 
داروی مایفورتیک برای بیماران پیوندی، گفت: »تمام 
برنامه ریزی ها و ثبت سفارش ها برای این دارو انجام 
شده و امیدواریم با تأمین ارزی که انجام می شود، 
کمبود و نگرانی بابت این دارو رفع شود. البته این 
دارو داروهای مشابهی هم دارد و از همکاران پزشک 
خواهش می کنم که در درجه اول برای بیماران جدید 
و بعد هم برای بیمارانی که از قبل مصرف می کردند، 
اقالمی که بسیاری از آنها تولید داخلی شده اند را مورد 
نظر قرار دهند. هرچند هنوز برخی همکاران پزشک 
توجه نمی کنند که منجر به افزایش دل نگرانی ها می شود. 
ازاین رو در درجه اول برنامه ریزی ما تأمین داروهای 
مورد نیاز و در درجه دوم تولید آنها در کشور است 
تا ضریب اطمینانمان در این حوزه ها به ویژه در زمینه 

مای فورتیک بیشتر شود.«
شانه ساز درباره انتشار آمارنامه دارویی و رصد نیازها و 
تخصیص ارز با توجه به آن نیز گفت: »ما در وزارت 
بهداشت به طور مرتب میزان موجودی اقالم دارو و 
تجهیزات پزشکی و محصول سازها یا ماده اولیه را 
رصد می کنیم و همه حلقه های زنجیره تأمین دارو و 
تجهیزات پزشکی سالی چند بار به صورت تکنیکال، 
نرم افزاری و با برگزاری جلسات حضوری کنترل 
می شوند. بر همین اساس می توانیم به طور مرتب 
برآورد کنیم که چه میزان دارو و تجهیزات پزشکی 

به ویژه از نوع مصرفی در کشور نیاز داریم.«
وی گفت: »بر این اساس اولویت ها تعیین می شود 
و متوجه می شویم که از هر قلم دارو و تجهیزات 
پزشکی چه میزان موجودی و نیاز داریم و بر اساس 
آن برنامه ریزی می کنیم. حال اگر در مسیر تأمین 
اتفاقی بیفتد، مانند کرونا، سیل یا شیوع آنفلوانزا ممکن 
است برنامه ریزی ها را دچار چالش کند؛ بنابراین 
باید همیشه ظرفیتی را بیش از نیاز معمول ببینیم تا 
افزایش مصرف موجب کمبود نشود که همکاران ما 
این اقدامات را انجام می دهند.« رئیس سازمان غذا و 

دارو افزود: »آنچه مورد مناقشه شده و شرکت ها را 
نگران کرده، آن است که بر اساس ثبت سفارش ها و 
روال معمول سال های گذشته ارز تأمین نشده و این 
موجب دل نگرانی و برگزاری جلسه امروز با وزیر 
بهداشت شده است و امیدواریم همانطور که بارها 
اعالم کرده ام با توافق های صورت گرفته با بانک 

مرکزی نگرانی ها برطرف شود.«
شانه ساز افزود: »اگر ۳۶۰ میلیون دالر ارزی که وعده 
تخصیص آن داده شده و بخشی از آن هم ریال 
عمان است، تحقق پیدا کند می تواند نیازها و نگرانی 

شرکت های تأمین کننده را کامل برطرف کند.«
شانه ساز درباره خرید واکسن کرونا و تأمین ارز آن، 
گفت: »ما در زمینه واکسن کرونا مذاکراتی با چند 
کشور و چند کمپانی انجام داده ایم. البته هنوز سؤاالت 
و ابهامات زیادی درباره کیفیت و کمیت واکسن های 
کرونای تولیدی در دنیا وجود دارد. البته طبق دستور 
آقای رئیس جمهور اگر منبع مطمئنی پیدا شود و 
زمینه ای برای توافق ها و همکاری ها صورت گیرد، 
تأمین ارز مورد نیاز خارج از میزان ارز تخصیصی دارو 
و تجهیزات پزشکی خواهد بود که برای تخصیص 
این ارز نیز برنامه ریزی شده است و ارز واکسن کرونا 

از سایر محل ها تأمین خواهد شد.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره صادرات دارو و 
تجهیزات پزشکی نیز اظهار کرد: »صادرات رسمی 
ما حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر است، اما یکی از 
مشکالت صادرکنندگان این است که به دلیل اینکه 
خرید دارو و تجهیزات پزشکی برخالف سایر کاالها 
به صورت امانی است، زمان بازگشت ارز نیاز به 

مدت طوالنی تری دارد و یکی از درخواست های 
صادرکنندگان در جلسه امروز با وزیر بهداشت این 
بود که زمان بازگشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی 

را بانک مرکزی طوالنی تر در نظر بگیرد.«
شانه ساز ادامه داد: »البته به دلیل مزیت کیفی و قیمتی 
که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیداتمان 
به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می شود 
که عدد آن بسیار بزرگ تر از صادرات قانونی دارو و 
تجهیزات پزشکی است. ضمن اینکه در تالش هستیم 

با عملیاتی کردن سامانه های مختلف مانند تی تک این 
میزان را به حداقل برسانیم.« معاون وزیر بهداشت 
تأکید کرد: »باید بدانیم که اگر برنامه صادراتی در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشیم، ارزآوری و 
ارزش افزوده در این حوزه بسیار بسیار باالتر خواهد 
بود؛ زیرا باالترین ارزش افزوده در کاالهای صادراتی 
مربوط به کاالهای سالمت یعنی تجهیزات پزشکی و 
دارو و در مرحله بعد آرایشی بهداشتی و غذایی است.«

بی توجهی بانک مرکزی در تخصیص به موقع ارز
تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس  شیبانی،  احمد 
بیان  این نشست  ابتدای  نیز در  انسانی  داروهای 
کرد: »۹۷ درصد تولید داروی مورد نیاز در داخل 
کشور توانسته آرامشی در کشور ایجاد کرده و نیازهای 
مردم را تأمین کند.« وی افزود: »به عنوان نماینده 
یک سندیکا باید از تالش های وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو تشکر کنیم. البته نگرانی هایی 
وجود دارد که باید مطرح کنیم زیرا با وجود تولید 
بخش عمده دارو در داخل کشور، این تولید به ارز 
نیاز دارد. احساس ما این است که بانک مرکزی آن 

توجه ویژه ای که باید برای تخصیص به موقع ارز را 
داشته باشند، ندارند و ما ۶ ماه سال را از دست دادیم.« 
شیبانی با تأکید بر نگرانی صنعت داروسازی، ادامه 
داد: »از بانک مرکزی و وزارت صمت انتظار داریم 
توجه خاصی به صنعت داروسازی داشته باشند زیرا 
دارو یک کاالی اساسی است و اگر با مشکل مواجه 
شود، قابل جایگزینی نیست. البته این اطمینان را به 
مردم می دهیم که با همه وجود روند تأمین دارو را 
ادامه خواهیم داد، اما اگر کمکی از لحاظ ارز نشود 

مسائل نگران کننده ای پیش خواهد آمد.«

تخصیص ارز مکمل ها به وزارت بهداشت 
محول شود

عباس کبریایی زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
مکمل های رژیمی و غذایی ایران نیز در این نشست 
اظهار داشت: »بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد مکمل ها در 
داخل کشور تولید می شود و ارز تخصیصی به این 

صنعت، نیمایی است.«

وی افزود: »یکی از تقاضاهای ما این است که فرآیند 
تخصیص ارز نیمایی به این صنعت با توجه به اینکه 
مکمل های ویتامینه و امالح در تقویت سیستم ایمنی 
مؤثر هستند، به شکل دیگری در نظر گرفته شود؛ زیرا 
زنجیره تأمین ارز این فرآورده ها مشکل شده است. 
لذا تقاضا داریم تخصیص ارز این محصوالت نیز 
در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا با سرعت 
بیشتری شاهد تأمین ارز باشیم.« کبریایی زاده اضافه 
کرد: »وضعیت این صنعت تاکنون مطلوب بوده، اما 
نگران ماه های آینده هستیم و اگر رویه بانک مرکزی 

اصالح نشود ما با مشکل مواجه خواهیم شد.«

پتانسیل تأمین تجهیزات پزشکی در 
داخل وجود دارد

مجید روحی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز در این نشست 
بیان کرد: »انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی حدود ۲۰ سال قدمت دارد و 
همه اعضای در تأمین تجهیزات پزشکی در کنار 
وزارت بهداشت هستند. این صنعت ۶۰۰ شرکت 
فعال در سال ۹۸ داشت که در سال جاری به ۸۰۰ 
شرکت افزایش یافته است.« وی افزود: »توان و 
پتانسیل تأمین تجهیزات پزشکی در داخل وجود 
دارد و نیازی به ارز دولتی نداریم و از ابتدا هم با 
آن مخالف بودیم، اما می خواهیم ارز نیمایی با ایجاد 
کریدور سبز سریع تر به دست ما برسد تا واردات 
انجام شده و تجهیزات ترخیص شود.« روحی تأکید 
کرد: »امروز تأمین نیازهای کشور در همه حوزه ها 
واجب است، اما همه دنیا دارو و تجهیزات پزشکی 
در اولویت قرار دارند و اگر فرصت ها را از دست 

بدهیم جبران مشکل خواهد بود.«

نیاز ارزی دارو کمتر از ۷۵۰ میلیون 
دالر است

فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد مؤثره دارو 
نیز در این نشست گفت: »جزو معدود کشورهایی 
هستیم که نیازهای دارویی کشور را تا ۹۸ درصد در 
داخل تولید می کنیم و مواد بسته بندی هم به صورت 
صددرصدی در کشور تولید می شود. همچنین بیش 
از ۷۰ درصد مواد مؤثره هم در کشور تولید می شود.«
وی افزود: »میزان نیاز ارزی ما کمتر از ۷۵۰ میلیون 
دالر در سال است و اگر به نیازهای ارزی توجه 
نشود، دچار بحران می شویم. لذا اگر نسبت به تأمین 
بخش ارزی برای تولید صنعت داخلی تعلل کنیم، باید 
خسارت آن را با ۴۰ میلیارد دالر جبران کنیم که فشار 

سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد بود.«

فقط وزارت بهداشت دخیل نیست
صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و 
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران نیز 
در این نشست اظهار کرد: »نگران جدی برای تأمین 
ارز تجهیزات پزشکی وجود داشت که به این دلیل 
جلسه فوری با وزیر بهداشت داشتیم.« وی افزود: 
»در روند تأمین تجهیزات پزشکی و سایر اقالم و 
دارو، تنها وزارت بهداشت دخیل نیست و ارگان های 
دیگر هم در این روند و تأمین نقش دارند و گاهی 
نقش آنها سرنوشت ساز است. امروز بانک مرکزی 
این نقش را دارد.« صانعی ادامه داد: »ارز مورد نیاز 
تجهیزات پزشکی حدود ۲.۵ میلیارد دالر است که 
به دلیل محدودیت ها این عدد امسال به یک میلیارد 
دالر رسیده است. از این یک میلیارد دالر تاکنون کمتر 
از ۴۰ درصد تخصیص داده شده است؛ بنابراین در 
زمینه درمان قبل از اینکه به نقطه نگران کننده برسیم، 
باید کاال را آماده کنیم و فکر می کنیم بانک مرکزی 

در این زمینه کم لطفی می کند.«
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دانش آموزان بسیاری در انتظار اجرای عدالت آموزشی و حفظ سالمت خود هستند

نیازهای کودکان کار و کودکان استثنایی کجای بازگشایی مدارس  قراردارند؟
 یاسر مختاری

کیف صورتی رنگ مدرسه اش که لکه های سیاه واکس 
به آن چسپیده را به کولش انداخته و چرخ دستی را 
که سه برابر وزنش می شود حرکت می دهد. نه نای 
صحبت دارد و نه شرمش اجازه حضور می دهد، از 
مدرسه تنها کیفش را دارد و سنش، اما کالسی ندارد 
که در آن حاضر شود. این که اهل کجای این فالت 
پهناور است را کسی نمی داند. او هر روز صبح می آید 
و بساط واکس، بند کفش و زیپ و ... را در خیابان 
انقالب در کنار کودکی دیگر می گذارد و با جثه ای 
کودکانه بزرگسالی اش را می خواهد فریاد بزند. سعید و 
حسام دو کودک کار هستند به زور سنشان به سیزده و 
چهارده سال می رسد. در این روزهای مانده به آخرین 
تابستان قرن که مدرسه ها بازشده و همه والدین نگران 
سالمت کودکان دانش آموز خود هستند آنها غم مدرسه 
ندارند چرا که مدرسه نمی روند اما می گویند بعضی 
دوستانشان هم کار می کنند و هم مدرسه می روند و البته 
کسی هم نگران آنان نیست. در روزهای گذشته اظهار 
نظرهای زیادی در مورد سالمت کودکان دانش آموز 
در زمان بازگشایی مدارس مطرح شد اما کمتر کسی 
در مورد کودکان کار و مسائل تحصیلی آنها در این 

روزهای کرونایی سخن راند.
اگرچه بسیاری از این کودکان فرزندان اتباع بیگانه ای 
هستند که به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند 
و خانواده های آنها تمایلی برای ثبت نامشان در مدارس 
ندارد در هر حال نگرانی برای سالمت کودکان شامل 
این افراد نیز می شود. چرا که به دلیل عدم حضور در 
مدارس وقت بیشتری را در محیط کار گذرانده و در 
معرض آسیب های بیشتری هستند.  از سوی دیگر 
با مجازی شدن کالس های آموزشی بسیاری از این 
کودکان از امکاناتی برای دسترسی به آموزش های 
الکترونیک دور هستند به همین دلیل عالوه بر سالمت، 
موضوع عدالت آموزشی در روزهای کرونایی برای 

این کودکان نیز مطرح می شود. 

فقر آموزشی فقر سالمت را به دنبال دارد
به گزارش سپید محمد شریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در یاداشتی به مناسبت بازگشایی 
مدارس به موضوع سالمت و عدالت سالمت کودکان 
کار پرداخته است و می نویسد: »گروه های ویژه و 
آسیب پذیری از کودکان که احتماال پیش از این هم 
موانع دسترسی به آموزش را تجربه می کردند، به احتمال 
زیاد با محرومیت و چالش های بیشتری در رابطه با 

حق یادگیری و تحصیل خود مواجه خواهند شد.«
وی می افزاید: » بیماری دنیاگیر کووید۱۹ هم از طریق 
آلودگی ناشی از ابتال به خود ویروس، هم از طریق 
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بر خانوارها و هم از طریق 
تأثیر بر نحوه تحصیل بر زندگی کودکان در سراسر جهان 
تأثیر گذاشته است. در این میان همان گونه که رهبر معظم 
انقالب نیز به درستی اشاره داشتند، با شیوع ویروس 
کرونا و مطرح شدن مسئله آموزش مجازی، موضوع 
عدالت آموزشی بیش از پیش حساس تر شده است.«

وی ادامه می دهد: »به عنوان وزیر مسئول دستگاهی 
که یکی از مهم ترین وظایفش حرکت در مسیر تحقق 
عدالت اجتماعی بوده یکی از رویکردهای اصلی آن 
را تمرکز بر سیاست های کاهش انواع فقر تعیین کرده 
است. واکنش سیاستی ام به یکی از مهم ترین انواع فقر، 
که فقر آموزشی است قرار داده ام. این نوع از فقر است 
که زنجیره فقر بین نسلی را تقویت و فرد را دچار دیگر 
اشکال فقر ازجمله فقر درآمدی، فقر سالمت و حتی 

فقر حقوقی می کند.«

شریعمتداری می نویسد: »بر این اساس، معاونت ها 
و دستگاه های ذی ربط وزارتخانه موظف شده اند در 
حوزه مبارزه با فقر آموزشی بر ابعاد مختلف پژوهشی، 
سیاستی شناسایی ابعاد، دالیل بروز، تدوین راهکار 
سیاستی مبتنی بر فهم دقیق از مسئله، تصویب راهکارها 
در مجاری قانونی، اجرا و ارزیابی برنامه ها و سیاست ها 
متمرکز باشند.« وی اظهار می کند: »با همین هدف، طرح 
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، سازمان ثبت احوال، مؤسسات 
خیریه، کلینیک های مددکاری اجتماعی و نیروهای 
مردمی یک اقدام سیاستی مهم بوده که اجرا شده و 
شناسایی و تعیین دالیل بازماندگی از تحصیل ۱۴۷ 
هزار کودک در سال تحصیلی  ۹۸-۹۹، یکی از مهم ترین 

دستاوردهای اجرای این پروژه است.«
این  نتایج  کرده ام  »ابالغ  می نویسد:  شریعتمداری 
بررسی ها را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان 
و صاحب نظران آموزش وپرورش و حوزه حمایت 
اجتماعی، پژوهشگران و محققان حوزه اجتماعی و 
سایر فعاالن حمایت اجتماعی از کودکان در سطح ملی 
و منطقه ای قرار دهند تا از این طریق مشارکت جویانه 
بتوان با همفکری، راهکارهای خالقانه ای برای کاهش 

بازماندگی از تحصیل کودکان یافت.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این یادداشت 
می گوید: »واقعیت این است که تعطیلی جهانی مدارس 
اتفاقی بی سابقه است. بالغ بر ۱۸۸ کشور مدارس 
تمام کشور خود را تعطیل کردند که تحصیل بیش 
از ۱.۵  میلیارد کودک و نوجوان یعنی ۹۱ درصد 

از دانش آموزان جهان را با اختالل مواجه کرد. در 
این میان قابل پیش بینی است که گروه های ویژه و 
آسیب پذیری از کودکان که احتماال پیش از این هم 
موانع دسترسی به آموزش را تجربه می کردند، به احتمال 
زیاد با محرومیت و چالش های بیشتری در رابطه با 

حق یادگیری و تحصیل خود مواجه خواهند شد.«
شریعتمداری می افزاید: »نکته درخور توجه دیگری 
که در گزارش های بین المللی نیز به آن اشاره شده، 
این است که تعطیلی مدارس، به اضافه شدن مسئولیت 
یادگیری و آموزش کودکان، به ویژه کودکان کم سن، به 
سایر مسئولیت های والدین و مراقبان منجر شده است.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور می شود: »در کنار 
عوامل متعدد ازجمله دسترسی به ابزار مناسب یادگیری 
کودکان کم سن در منزل و نابرابری های مطرح شده در 
رابطه با دسترسی به زیرساخت ها و امکانات یادگیری 
از راه دور، توانایی و قدرت سازگاری والدین و مراقبان 
برای مدیریت این مسئولیت های متعدد نیز بر یادگیری 
کودکان در این دوران اثرگذار است. هیچ راهی وجود 
ندارد جز آنکه با بسیج همه امکانات، هماهنگی های 
بین بخشی کامل و همراهی تمام قد فعاالن مدنی و خیرین 
تدابیری اتخاذ شود تا بیش از پیش اطمینان حاصل 
کنیم که همه کودکان در انواع شرایط و موقعیت ها 

دسترسی برابر به آموزش دارند.«

تشدید مشکالت کودکان کار در 
بازگشایی مدارس

پروین یاری از اعضای انجمن حمایت از حقوق 
کودکان، در گفتگویی با بیان اینکه  بازگشایی مدارس 

در شرایط شیوع بیماری کرونا، وضعیت دشواری برای 
کودکان کار و کودکان اتباع خارجی به وجود می آورد، 
می گوید: »کودکان کار و خیابان به صرف داشتن وقت 
بیشتر و عدم نیاز به حضور در مدارس، یا از طرف 
خانواده ها در مدرسه ثبت نام نمی شوند و یا در صورت 
ثبت نام در مدرسه با افت تحصیلی مواجه خواهند شد، 

زیرا بیشتر زمان خود را در محیط کار می گذرانند«
وی با بیان اینکه هیچ نظارت و پیگیری مستمری بر 
وضعیت بیشتر کودکان کار وجود ندارد، می افزاید: 
»کمبود امکانات از قبیل اینترنت مناسب، گوشی های 
هوشمند هم به جدا شدن آنها از روند آموزش دامن 
می زند. از سوی دیگر با فرض اینکه کودکان کار 
و خیابان از امکاناتی برای آموزش مجازی بهره مند 
باشند، نظارتی وجود ندارد که مشخص شود چند 
درصد این کودکان از فضای مجازی و... برای آموزش 
استفاده می کنند.« یاری یکی دیگر از دالیل بازماندگی 
کودکان کار از تحصیل را نگرانی خانواده ها بابت تامین 
هزینه های آموزشی عنوان می کند و می گوید: »با توجه 
به شیوع بیماری و رونق کم کسب و کارها بیشتر این 
خانواده ها که از قشر کارگر هستند و نیز اغلب بیش از 
یک یا دو دانش آموز دارند، توان پرداخت هزینه های 
ثبت نام کودکان خود در مدارس را نخواهند داشت و 
همین باعث می شود که از ثبت نام کودکان خود در 

مدارس خودداری کنند.«

کودکان استثنایی نیز  در بی عدالتی 
آموزشی شریک کودکان کار هستند

 موضوع عدالت آموزشی و سالمت تنها گریبانگیر 
کودکان کار نیست بلکه کودکان استثنایی نیز در این 
روزها که وزارت آموزش و پرورش بر طبل آموزش 
حضوری می کوبد و از سوی دیگر آموزش مجازی 
و الکترونیک را جایگزین آموزش حضوری می داند به 
دایره محرومین از تحصیل به مانند سایر دانش آموزان 
افزوده می شوند. در روزهایی که تازه کرونا شیوع 
پیدا کرده بود بسیاری از نمایندگان انجمن های حامی 
معلوالن و خانواده های آنان از وضعیت آموزش در سامانه 
شاد و تلویزیون آموزشی به ویژه برای دانش آموزان 
نابینا و ناشنوا انتقاد می کردند. این انتقادات به گوش 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نیز رسید و آنها 
نیز به ضعف این امکانات آموزشی اذعان  کردند. مجید 
هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان 
آموزش و پررش استثنایی در این رابطه می گوید: 
»برخی از گروه های ما از جمله دانش آموزان کم توان 
ذهنی قادر  به استفاده از شبکه های آموزشی نبودند و 
زیر نویس یا مترجم اشاره نداشتند. معلمان و سایر 
همکاران خودشان اقدام به تشکیل گروه های مجازی 
کردند و بیش از ۱۰ هزار گروه مجازی تشکیل شد 
و همچنین مراکز مشکالت یادگیری و مشاوره بیش 
از ۹۱ هزار نفر از اولیاء را آموزش تلفنی ارائه دادند.«
 اما با بازگشایی مدارس و آغاز فصل جدید تحصیلی در 
کشور، این کودکان نیز به مانند سایر کودکان می بایست 
بر سر کالس ها حاضر شوند. این دانش آموزان نیازهای 
ویژه تری دارند و چه بسا در این روزها بیشتر در معرض 
ویروس کرونا قرار بگیرند و اگر آموزش از راه دور نیز 
برای آنها در نظر گرفته شود به دلیل ضعف ها و عدم 
برنامه ریزی برای کودکان نتوانند عدالت آموزشی را برای 
آنها به ارمغان آورند. بنابراین آنچه در این روزها بیش 
از هرچیزی در رابطه با حقوق کودکان مطرح می شود 
توجه به حقوق کودک در هر دو حوزه آموزش و 
سالمت است که می بایست از جانب نهادهای متولی 

کودکان و نهادهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

شماره 14۱۷۴۱ ۱۷ شهریور ۱3۹۹
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