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شماره 21742 18 شهریور 1399

با تالش دفتر هیات دولت انجام شد

انتشار مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای نخستین بار
به منظور تسهیل دسترسی عمومی به متن کامل 
بازتاب  با کرونا و  مصوبات ستاد ملی مقابله 
شایسته تصمیمات و تالش های مستمر و مؤثر 
ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق مردم بر 
آگاهی از حقوق و تکلیف های خود و تقویت 
اتخاذ  تدابیر  اجرای  در  دستگاه ها  همسویی 
شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور تا پایان 
جلسه سی ام )اسفند 1398 تا مرداد 1399( از 
امور دولت دفتر هیات دولت  سوی معاونت 

گردآوری و تنظیم شد. 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
هیات دولت، در اواخر ســال 1398 که شــیوع 
محرز  ایران  به   »19 کووید  ویروس  »کرونا 
گردید، به دلیل سرعت شیوع و کشندگی باالی 
آن و ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرای 
دستگاه ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، 
با صـدور  کشـور  ملی  امنیت  عالی  شـورای 
مصـوبه ای »سـتاد ملی مقابله با بیماری کرونا« 

را ایجاد نمود.

ستاد یاد شده که با عضویت مقامات و دستگاه های 
ذی ربط برای مقابله با ابعاد مختلف کرونا تشکیل 
یافته است، مرجع اصلی تصمیم گیری در امور 
مرتبط با کرونا می باشد و مصوبات آن، مبنای 

اقدام سایر دستگاه ها برای مواجهه هوشمند با 
کرونا قرار گرفته است. 

در همین راستا معاونت امور دولت دفتر هیات 
دولت نهاد ریاست جمهوری به منظور تسهیل 

و  مصوبات  کامل  متن  به  عمومی  دسترسی 
بازتاب شایستۀ تصمیمات و تالش های مستمر 
و مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا و تأمین حق 
مردم بر آگاهی از حقوق و تکلیف های خود 
و هم چنین،   تقویت همسویی دستگاه ها در 
اجرای تدابیر اتخاذ شده، مجموعه مصوبات 
ستاد مذکور را گردآوری نموده و برای نخستین 
بار این مصوبات در پایگاه اطالع رسانی دفتر 
  cabinetoffice.ir نشانی  به  دولت  هیات 

می شود.  منتشر 
در این مجموعه، مصوباتی که تاکنون در اختیار 
دفتر هیئت دولت قرار گرفته است، تنظیم و تدوین 
گردیده و در عین حال، قوانین و مقررات مرتبط 
با برخی از مصوبات یاد شده به صورت تنقیحی 

در پاورقی مصوبه ذکر شده است. 
 امید است تا زمان کنترل قطعی کرونا و استمرار 
فعالیت ستاد، مصوبات جلسه  های بعدی آن نیز 
در اختیار مردم، دستگاه  ها، جامعۀ دانشگاهی و 

حقوقی قرار گیرد.

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی 
2 هزار و 1۵2 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شدند، گفت: »متاسفانه در 
طول 24 ساعت گذشته، 117 بیمار کووید19 

جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری، گفت: 
»از روز یک شنبه تا دوشنبه 17 شهریور 1399 
 2 قطعی تشخیصی،  معیارهای  اساس  بر  و 
هزار و 1۵2 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که یک هزار و 11۶ نفر 
از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به 388 هزار و 

81۰ نفر رسید.«
ساعت   24 طول  در  »متاسفانه  افزود:  وی 
بیمار کووید19 جان خود را  گذشته، 117 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 22 هزار و 41۰ نفر رسید.«
الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 33۵ 
هزار و ۵72 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستان ها ترخیص شده اند، ادامه داد: 
»3733 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
مراقبت  تحت  بیماری  این  شدید  وضعیت 

قرار دارند.«
وی تاکید کرد: »تا کنون سه میلیون و 4۰۶ 
هزار و ۵۵ آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است.«
به گفته الری، بر اساس آخرین اطالعات کرونا 
در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، 
آذربایجان  رضوی،  خراسان  اصفهان،  قم، 
شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، 

زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
»همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، 
بوشهر،  اردبیل،  هرمزگان،  لرستان،  فارس، 
خراسان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه، 
جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
هشدار  وضعیت  در  خوزستان  و  گلستان 

قرار دارند.«
استان  در  بیماری  وضعیت  درباره  الری 
لرستان، گفت: »پس از یک خیز در اسفندماه 
سال 1398 در این استان و یک خیز نسبتا 
اوایل  از  امسال،  ماه  فروردین  در  شدیدتر 
خرداد ماه مجددا شاهد یک شیب صعودی در 
موارد ابتال و بستری در اغلب شهرستان های 
استان بوده ایم به شکلی که در اواسط تیرماه 

سال جاری تعداد ابتال و بستری روزانه در 
استان به بیشترین میزان خود از زمان شیوع 

بیماری رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه با همکاری مردم این 
استان برای رعایت پروتکل های بهداشتی و 
تالش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان و 
حمایت ستاد استانی کرونا از اواخر تیرماه 
نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در استان 
است  گرفته  خود  به  کاهشی  روند  لرستان 
از  حدی  تا  گذشته  هفته های  طی  البته  که 
شدت این روند کاهشی، کاسته شده است.«
الیگودرز،  »شهرستان های  داد:  ادامه  الری 
خرم آباد، دلفان و سلسله در این استان در 
شهرستان های  و  دارند  قرار  قرمز  وضعیت 
ازنا، بروجرد، پلدختر، درود و کوهدشت در 

قرار  بیماری  متوسط  با خطر  زرد  وضعیت 
دارند. میانگین روزانه فوت مبتالیان به کرونا 
در استان لرستان هم اکنون 2.3 است که نسبت 
به ماه های تیر و مرداد کاهش یافته است.«

رعایت  بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  استان  این  در  بهداشتی  پروتکل های 
شده  گزارش  دولتی  سازمان ها  و  ادارات 
است، اظهار کرد: »باالترین میزات رعایت 
7۶ درصد و کمترین میزان رعایت در پاساژها 
۵1 درصد است. میران استفاده از ماسک توسط 
مردم این استان در وسایل نقلیه عمومی 7۰ 
درصد و در مراجعه به واحدهای صنفی و 
عمومی استان 82 درصد است. همچنین میزان 
استفاده از ماسک توسط کارمندان ادارات، 
و  درصد   99 استان  بانک های  و  سازمان ها 
میزان استفاده از ماسک توسط متصدیان و 
شاغالن واحدهای صنفی عمومی 8۰ درصد 

گزارش شده است.«
»با  کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
و  بهداشتی  پروتکل های  جدی تر  رعایت 
این  مردم  توسط  ماسک  از  بیشتر  استفاده 
استان، شاهد خروج شهرستان های این استان 
در هفته های آتی خواهیم بود. هرگونه عادی 
مجدد  خیز  را جهت  زمینه  شرایط  انگاری 
آورد.  خواهد  پدید  استان  این  در  بیماری 
امیدواریم با تداوم عزم و اراده مردم کشور 
شست وشوی  گانه  سه  اصول  رعایت  در 
استفاده  دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و 
از ماسک شاهد شکست زنجیره انتقال بیماری 

در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی2152 بیمار و 117 فوتی جدید در 24 ساعت



نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
تمام دانشگاه های علوم پزشکی فوق العاده ویژه کرونایی را دریافت کردند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور فوق العاده ویژه کرونایی را 
دریافت و به پرسنل و کادر درمانی خود پرداخت کرده اند.«

به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در گفت  وگو با خانه ملت 
به انتقاد وزیر بهداشت و درمان در خصوص عدم تخصیص 
اعتبارات سالمت در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: »تخصیص 
یک میلیارد یورویی که با موافقت رهبر معظم انقالب برای مقابله با کرونا  اختصاص یافت، وظیفه سازمان 
برنامه بودجه کشور است و البته زمانی هم برای اختصاص آن مشخص نشده بود. از این رو با توجه 
به صحبت هایی که در کمیسیون بهداشت صورت گرفت، احتمال می دهم که این مبلغ به منظور سر 

پا نگه داشتن و  تقویت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در طول یک الی دو سال آینده تزریق شود.« 
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی، با 
تاکید بر اینکه مبلغ اختصاص یافته برای مقابله با کرونا در ایران به نسبت کشورهای دیگر بسیار اندک 
است، افزود: »هر کشوری نسبت به بضاعت مالی خود، مبلغی را برای تقویت نظام سالمت خود در مسیر 
مبارزه با کرونا اختصاص می دهد. از طرفی معتقدم در صورت نیاز به مبلغ بیشتر، رهبر معظم انقالب و 
رئیس جمهور برای تامین آن پیش قدم می شوند.« وی ادامه داد: »در حال حاضر تمام دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور فوق العاده کرونایی را دریافت و به پرسنل و کادر درمانی خود پرداخت کرده اند، حتی 
برخی از دانشگاه ها بیش از سه بار این پاداش ها را دریافت کرده اند. هرچند که این مبالغ درحد انتظار 
ما نبوده اما در صورت تداوم می تواند موجب افزایش انگیزه کادر درمانی شود.« نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: »خواسته جامعه بهداشت و درمان به ویزه کادر درگیر با کرونا 
این است که این تشویق ها ادامه پیدا کرده و در شأن آنها پرداخت شود. این فوق العاده ها حق همه کادر 

درمانی و بیمارستانی درگیر با بیماری کرونا بوده که در این مسیر از خودگذشتگی و ایثار می کنند.«

مجلس

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو گفت: »قیمت واکسن آنفلوآنزا برای گروه های 
پرخطر با ارز دولتی 40 تا 50 هزار تومان است اما 
قیمت واکسن وارداتی با ارز نیمایی متعاقبا اعالم 

خواهد شد.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی با اشاره به 
اینکه از اسفند 98 تا هفته گذشته سهمیه ای برای 
داروخانه ها در نظر گرفته نشده بود اظهار داشت: 
»داروخانه امن ترین مکان برای توزیع ماسک است؛ 
اما به دلیل وجود بحران کرونا با اینکه داروخانه ها 
اولویت اول ما بودن ولی سهمیه ای برای آنها تخصیص 
داده نشد.« محمدی افزود: »یکی از مشکالت وزارت 
صمت در تولید ماسک، تامین مواد اولیه تولید ماسک 
بود که اخیراً وزارت صمت دستور وارد سازی ماده 
اولیه تولید ماسک را داده است. طی جلسه ی هفته 
گذشته روسای سازمان حمایت و غذا و دارو، توزیع 
روزانه دو میلیون ماسک با قیمت 1050 تومان به 
داروخانه ها مصوب شد تا داروخانه ها این ماسک 
را با قیمت حداکثر 1300 تومان به فروش برسانند.« 
وی افزود: »تقریبا یک هفته از ابالغ این مصوبه 
می گذرد و منتظر دستور تسویه از جانب وزارت 
صمت هستیم. این ماسک ها هنوز توزیع نشده اند، 
اما پس از توزیع درصورت مشاهده قیمت های غیر 
مصوب، به شدت با متخلفان برخورد خواهیم کرد.  

امیدواریم این طرح با دستورات وزارات صمت تا 
پایان شهریور ماه اجرایی شود تا مردم برای فصل 

پاییز کمبودی نداشته باشند.«
وی در رابطه با قیمت 4 برابری داروی پالویکس 
گفت: »داروی کلوپیدوگرل که برای بیماران قلبی 
عروقی مصرف می شود به میزان انبوه در کشور تولید 
شده، اما این دارو با برند تجاری پالویکس نیز در 
کشور وجود دارد اما سازمان های بیمه موظف به 
پوشش این برند نیستند.« محمدی افزود: »تخصیص 
ارز بسیاری از کاالها مثل شکر، برنج و برخی 
کاالهای اساسی به دلیل مشکل در تامین ارز از 
4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده است و در 

مورد داروی پالویکس نیز همین اتفاق رخ داده 
است. چون تولیدکننده داخلی دارد برای حمایت 
از تولید داخلی و بر مبنای فرمایشات مقام معظم 
رهبری به دلیل ورود مواد اولیه این دارو از خارج از 
کشور ارز 4200 تومانی به این برند تعلق نمی گیرد 
بنابراین با افزایش قیمت این دارو مواجه شده ایم 
اگرچه دیگر مجوزی برای ورود داروهای خارجی 
مشابه داخل نداریم.« وی درباره قیمت گذاری داروها 
اظهار داشت: »زمانیکه ما مقدار کافی ارز داشتیم 
مشکلی نداشتیم ولی وقتی با کمبود ارز مواجه شدیم 
این ارز 4200 تومانی به نیمایی تبدیل شد و به تبع 

آن قیمت داروها هم باال رفت.«

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو درباره واردات واکسن آنفلوآنزا و تخصیص ارز 
آن گفت: »مصرف واکسن آنفلوآنزا در سال گذشته 
مجموعا 1 میلیون و 800 هزار است که 250 هزار 
عدد از آن برای گروه های پرخطر بوده است و این 
تعداد امسال برای گروه های پرخطر به 2 میلیون و 500 
هزار یعنی 10 برابر رسیده است و برای سایر گروه ها 
بودجه 10 میلیون عددی در نظر گرفته شده است.«

وی با اشاره به اینکه ما همچنان مشکل تامین ارز 
داریم افزود: »امسال مراقبت مردم در برابر آنفلوآنزا 
بسیار بیشتر شده و ما احساس می کنیم نیاز به تزریق 
این واکسن کمتر شده باشد ولی متاسفانه با اطالع 
رسانی هایی که با تمرکز بر نیاز همگانی به این واکسن 
انجام شده باعث شده همه مردم فکر کنند باید این 
واکسن را تزریق کنند که این امر موجب واردات 
بیشتر و مصرف ارز باالتر خواهد شد.« محمدی در 
خصوص نحوه قیمت گذاری دارو و فرآورده های 
بیولوژیک اظهار داشت: »قیمت گذاری در زمینه دارو 
و فرآورده های بیولوژیکی با استناد به ماده 20 قانون 
مصوب 1334 در کمیسیون قیمت گذاری وزارت 
بهداشت انجام می گیرد.  قیمت واکسن آنفلوآنزا 
برای گروه های پرخطر با ارز دولتی 40 تا 50 هزار 
تومان است اما قیمت واکسن وارداتی با ارز نیمایی 

متعاقباً اعالم خواهد شد.«فارس

قیمت واکسن آنفلوآنزا اعالم شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه ممانعت از 
فرسودگی کادر درمان در بخش مراقبت از بیماران کرونایی به مدیریت 
صحیح وزارت بهداشت برمی گردد تاکید کرد: »اداره بیمارستان ها در 

این شرایط باید همچون زمان جنگ باشد.«
به گزارش سپید، مسعود خاتمی در گفت وگو با خانه ملت در مورد 
ابراز نگرانی معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد کرونا در کالنشهر تهران 
از وضعیت خستگی و فرسودگی کادر درمان که ممکن است در زمان 
پاییز که موج جدیدی از شیوع کرونا را در پیش داشته باشیم، مشکالتی 
را ایجاد کند و تاکید وی بر ضرورت جایگزینی نیروهای تازه نفس 
بجای نیروهای کنونی فعال در مراکز درمانی، گفت: »تقسیم کار بین 
کادر درمان در بیمارستان ها از جمله مواردی بوده که در حال اجرا 

است و سایر نیروهای حوزه سالمت نیز باید به این روش مدیریت 
شوند، چرا که در شرایط کنونی صددرصد کادر درمان در  بخش 
مراقبت از بیماران کرونایی فعالیت ندارند و الزم است همچون زمان 
جنگ بخشی از آنها استراحت کنند و نیروهای تازه نفس جایگزین شان 
شوند.« نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، ادامه داد: »توجه 
به این  بخش مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را 
می طلبد که نیروهای فعال در بخش مراقبت از بیماران کرونایی را به 
طور مرتب جایگزین کنند، ضمن اینکه این وزارتخانه بودجه الزم 

برای تحقق این مهم را نیز در اختیار دارد.«
وی تصریح کرد: »البته گزارش ها نشان می دهد تمام راهکارها برای 
ممانعت از فرسودگی کادر درمانی فعال در  بخش مراقبت از بیماران 

کرونایی در پیک شیوع این بیماری پیش بینی شده است و مشکلی 
در این زمینه مشاهده نمی شود.« این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
در مورد نگرانی های مطرح شده پیرامون احتمال شیوع پیک جدید 
شیوع کرونا همزمان با آنفلوآنزا در فصل پاییز، تاکید کرد: »این نوع 
احتماالت در هر زمانی وجود دارد، کما اینکه اگر کرونا هم ایجاد 
نشده بود، احتمال افزایش تعداد بیماران در فصل پاییز وجود داشت، 

بنابراین نباید با انتشار این گونه اخبار مردم را نگران کرد.«
خاتمی یادآور شد: »مهم ترین راه پیشگیری از ایجاد هر نوع بحران 
در پی شیوع بیماری کرونا تنها رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک است، ضمن اینکه 

افراد باید از حضور در اماکن پرازدحام جلوگیری کنند.«

خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اداره بیمارستان ها در زمان شیوع کرونا باید همچون زمان جنگ باشد
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رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت مطرح کرد

معاون پرستاری وزارت بهداشت:
آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پرستاری  معاون 
پزشکی از برگزاری نخستین آزمون صالحیت حرفه ای 

پرستاران در سوم مهر ماه خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی درباره زمان 
برگزاری نخستین آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران بیان 
کرد: »آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران با هماهنگی های 
به عمل آمده با مرکز سنجش آموزش پزشکی و بوردهای منطقه ای در روز پنجشنبه سوم مهر 
ماه 1399 برگزار خواهد شد.« وی افزود: »آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران با هدف تایید 
صالحیت شاغالن حرفه پرستاری و گروه های مرتبط و همگام ساختن خدمات پرستاری کشور 

با استانداردها و معیارهای جهانی به عنوان جزیی از فرآیند صدور پروانه صالحیت حرفه ای 
پرستاران و گروه های مرتبط است.« حضرتی ادامه داد: »فرآیند صدور پروانه صالحیت حرفه ای 
پرستاری از سال 1395 آغاز شده و این پروانه مدرکی است که صالحیت فرد را برای انجام 
خدمات پرستاری نشان می دهد و از ورود افراد فاقد صالحیت به حرفه پرستاری جلوگیری 
می کند.« معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: »تاکنون در چهار مرحله، حدود 30 هزار 
پروانه صالحیت حرفه ای بر اساس کسب امتیاز بازآموزی صادر شده و مقرر شده که از سال 
 جاری برای اولین بار کسب صالحیت علمی از طریق برگزاری آزمون سراسری جهت فارغ 
التحصیالن پرستاری سال 96 به بعد و فارغ التحصیالن گروه های پرستاری سال های قبل از 96 
که موفق به کسب امتیاز الزم باز آموزی نشده اند، انجام گیرد.« از سال جاری پروانه صالحیت 
حرفه ای پرستاران بر اساس کسب امتیاز از آزمون علمی و تایید صالحیت اخالقی و سالمت 
جسمی و روانی صادر می شود. اکنون داشتن پروانه صالحیت حرفه ای برای متقاضیان پست های 

مدیریتی و پرستاران متقاضی پروانه مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل الزامی است.

آزمون

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
تعویق  صورت  »در  گفت:  بهداشت  وزارت 
واکسیناسیون امکان بازگشت بیماری هایی مانند فلج 

اطفال وجود دارد.«
به گزارش سپید، سیدمحسن زهرایی در گفت وگو 
با فارس گفت: »برای اینکه بتوانیم جامعه و فرزندان 
سالمی داشته باشیم باید واکسیناسیون فرزندانمان را 
کامل انجام دهیم چیزی که توانسته جامعه ما را در 
جهت بیماری های ویروسی ایمن کند واکسیناسیون 
99درصدی کودکان بود، یعنی همیشه تمام گروه هدف 
ما تحت پوشش بودند اما با وجود کرونا آسیب هایی 
به روند واکسیناسیون وارد شد که یکی از  دالیل آن 
نگرانی  مردم از گرفتار شدن به ویروس کرونا بود و 

برای همین مراجعات کم شد.«
وی عنوان کرد: »در اسفند ماه 98 و فروردین 99 ما 
16 درصد اُفت واکسیناسیون داشتیم اما به سرعت 
اقدامات جبرانی شروع شد و همکاران ما در سیستم های 
بهداشتی شهر و روستا با خانواده ها تماس گرفتند و 
شیفت کاری را تغییر دادند و شرایط را مهیا کردند 
تا جایی که در حال حاضر پوشش واکسیناسیون به 
95 درصد رسیده است. اما ما هنوز4 درصد با گذشته 
فاصله داریم و نباید فکر کنیم که دیگر فلج اطفال، 
سرخک و... وجود ندارد و نیازی به واکسن نیست 
چرا که در برخی کشورها که واکسیناسیون به طور 
جدی انجام نمی شود هنوز این بیماری ها دیده می شود.«

وی در خصوص اجباری بودن برخی واکسن ها در 
کشورمان توضیح داد: »در کشور ما فرزندان در بدو 

تولد برخی واکسن ها تزریق می شوند.«
زهرایی با توجه به شرایط کرونا در کشور بیان کرد: 
»خانواده ها باید حتما کارت های واکسن را چک کنند 
و یا با مراکز بهداشتی که قبال خدمات واکسیناسیون 
را انجام می دادند تماس بگیرند تا متوجه کامل بودن 
یا نبودن واکسن فرزندان خود شوند و اگر فهرست 
واکسیناسیون کامل نبود سریعاً به مراکز درمانی مراجعه 
کنند. طبیعتاً واکسن ها را در زمان های مشخص شده 
باید انجام داد اما اگر از زمان آن گذشته است جبران 
تاخیر بهتر از انجام ندادن است و سریعاً باید اقدام 
کرد.« وی در خصوص مبتال شدن کودکان به کرونا 

که واکسیناسیون آن ها بطور کامل انجام نشده است 
اشاره کرد و گفت: »توصیه سازمان جهانی بهداشت و 
کمیته کشوری در ایران این است که اگر کودک مبتال 
به کرونا شد یا والدینش دچار این بیماری شده بود یا 
ممکن است فرزند در معرض بیماری باشد، به مدت 
2 هفته از واکسن زدن آن ها جلوگیری شود تا بهبودی 
کودک حاصل شود.« رئیس اداره بیماری های قابل 
پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت به ایمن بودن 
مراکز بهداشتی برای انجام واکسیناسیون اشاره کرد و 
گفت: »مراکزی که واکسیناسیون را انجام می دهند عماًل 
مراکز پاکی هستند. البته خیلی مراکز خلوت هستند 
و  نوبت دهی ها بطور تلفنی انجام می گیرد تا بهترین 

زمان از نظر خلوتی و سهولت کار انتخاب کنند.«

بازگشت فلج اطفال در صورت تعویق واکسیناسیون
خبـر

استاندار تهران خبر داد
واگذاری بیمارستان 

۱۶۰تختخوابی قدیر به دانشگاه 
علوم پزشکی درپردیس

استاندار تهران از واگذاری بیمارستان 160 
تخت خوابی خیرساز قدیر به دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در پردیس ظرف یک 

ماه آینده خبر داد. 
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی 
در گفت وگو با ایسنا در تشریح روند تکمیل 
زیرساخت ها در شهرستان پردیس گفت: 
»شهرستان پردیس در استان تهران با رشد 
10.3درصدی بیشترین رشد جمعیت را در 
میان شهرستان های استان دارد و خدمات 
زیربنایی برای این جمعیت فراهم نشده است؛ 
برای مثال در حوزه سرانه تخت بیمارستانی 
با کمبود مواجه است لذا با  بخش خصوصی 
مذاکره شده که بیمارستان قدیر که به اتمام 
رسیده به دانشگاه علوم پزشکی هبه شود 
که در حال حاضر مقدمات آن فراهم و 

صورتجلسات آن آماده شده است.«
این  آینده  ماه  یک  »ظرف  افزود:  وی 
خیرساز  خوابی  تخت   160 بیمارستان 
تحویل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
خواهد شد که بتوانند به مردم خدمات 

بهداشتی و درمانی ارائه کنند.«

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی، گفت: »کشور انگلیس 
حدود 500 تا 600 جراح پالستیک و زیبایی و ایران دارای 330 
جراح پالستیک است که در منطقه خاورمیانه بیشترین آمار جراحان 

در این زمینه به خود اختصاص داده است.«
به گزارش سپید، بابک نیکومرام با اشاره به آغاز اعمال زیبایی از هفته 
پیش با رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، افزود: »انجام جراحی 
زیبایی برای افراد دارای بیماری زمینه ای و مشکل قلبی ریسک خطر 
باالیی دارد.« وی اظهار داشت: »همزمان با شروع بیماری کرونا در 
بسیاری از کشورهای جهان انجام عمل های غیر ضروری از جمله 

جراحی های زیبایی کاهش یافت ولی با گذشت پیک شیوع ویروس 
کووید19 جراحی های مختلف از سر گرفته شد.« نیکومرام با اشاره 
به اینکه پیش از انجام جراحی پالستیک و زیبایی، وضعیت سالمت 
فرد به صورت کامل رصد می شود، گفت: »افرادی که بیماری زمینه ای 
خاص و مشکالت قلبی و عروقی نداشته باشند به صورت کنترل 

شده جراحی در صورت نیاز برایشان انجام می گیرند.«
وی افزود: »مجوز انجام جراحی های پالستیک و زیبایی از هفته 
پیش توسط وزارت بهداشت صادر شد البته این موضوع با رعایت 
پروتکل های خاص بهداشتی صورت می گیرد.« نیکومرام با اشاره 

به اینکه بیشترین اعمال زیبایی در کشورهایی مانند آمریکا، برزیل و 
آمریکای جنوبی انجام می گیرد، گفت: »در میان کشورهای منطقه ایران 
باالترین آمار جراحی های پالستیک و زیبایی را پس از ترکیه دارد.« 
نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی، تاکید کرد: »افراد 
باید برای انجام جراحی های زیبایی حتماً به پزشکان حاذق و دوره 
دیده مراجعه کنند چراکه در غیر این صورت جراحی زیبایی می تواند 
عوارض برگشت ناپذیر را برای آنها به همراه داشته باشد البته ناگفته 
نماند که هر نوع جراحی دارای عارضه است ولی پزشکان تالش 

می کنند که میزان آن را به حداقل ممکن برساند.«

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک:

ایران باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد
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معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد کرونا در کالنشهر تهران:

باید راهکاری برای جبران خستگی و فرسودگی 
کادردرمان طراحی شود

برنامه ریزی و نظارت ستاد کرونا در  معاون 
متفاوت  سیمای  به  اشاره  با  تهران  کالنشهر 
نگرانی  ابراز  و  پاییز  در   19 کووید  بیماری 
بر دوش کادر  بیماری  بار  افزایش  به  نسبت 
درمان و بیمارستان ها، تاکید کرد: »باید هرچه 
و  خستگی  جبران  برای  راهکاری  سریع تر 
برای  مکانیزمی  و  درمان  کادر  فرسودگی 
تازه  نیروهای  با  فعلی  نیروهای  جایگزینی 

نفس طراحی شود.«
گفت وگو  در  ماهر  علی  سپید،  گزارش  به 
ایسنا عنوان کرد:  »طبق روال هر سال در   با 
نیمه دوم و فصول سرد سال با افزایش میزان 
که  هستیم  روبرو  تنفسی  بیماری های  شیوع 
این مشکل به خصوص در تهران با توجه به 
آلودگی هوا چندبرابر است.« افزایش سطح 

وی با ابراز نگرانی نسبت به همزمانی شیوع 
کرونا و آنفلوآنزا در پاییز، عنوان کرد: »برای 
پیشگیری از تبعات این همزمانی باید تمهیدات 
ویژه ای در نظر گرفته شود که اولین آن اقدام 

ابتال به کروناست.« در جهت کاهش آمار 
و  ابتال  آمار  نسبی  کاهش  به  اشاره  با  وی 
بستری کرونا در تهران طی هفته های اخیر به 
دنبال محدودیت ها و سخت گیری های اعمال 
هدف  با  راستا  همین  در  کرد:»  اظهار  شده، 
شده  پیش بینی  آنفلوآنزا  شیوع  از  پیشگیری 
که امسال واکسن آنفلوآنزا به میزان باالتری 
وارد شده و در اختیار مردم و به خصوص 

گیرد.« قرار  پرخطر  گروه های 
آمادگی  میزان  به  اشاره  با  ادامه  در  ماهر 
مواجهه  برای  درمان  کادر  و  بیمارستان ها 

تهران  »اگرچه  کرد:  عنوان  پاییز،  شرایط  با 
مواجه  بیمارستانی  تخت  کمبود  مشکل  با 
فرسودگی  و  از طرفی خستگی  ولی  نیست، 
ارایه  ماه   7 دلیل  به  درمان  کادر  و  پرسنل 
شده  آزاردهنده  بسیار  وقفه،  بدون  خدمت 
باید هرچه سریعتر راهکاری برای جبران  و 

اندیشیده شود.« آن 
وی با بیان اینکه نیاز بیمارستان ها به جذب 
نیروهای جدید و جایگزینی با نیروهای فعلی 
بارها به مسئولین و مقامات کشوری منعکس 
شده است، گفت: »امیدواریم با حمایت های 
مختلف مادی و معنوی از کادر درمان بتوان 
بخشی از خستگی کادر درمان را جبران کرد.«
تحقق  عدم  به  نسبت  انتقاد  با  همچنین  وی 
برای حقوق و سایر  برآورد شده  هزینه های 
نیازهای مالی کادر درمان، عنوان کرد: »بخشی 
از این هزینه ها توسط سازمان برنامه و بودجه 
دست  در  نیز  مابقی  و  شده  داده  تخصیص 
تخصیص است که با توجه به مشکالت دولت 

است.« نشده  هنوز محقق 
ماهر عمده ترین مشکل پیش روی بیمارستان ها 
را تامین نیرو عنوان کرد و گفت:  »نیروهای 
فعلی کادر درمان از ابتدای اسفند بدون وقفه 
و در شرایط بد روحی و جسمی مشغول ارایه 
خدمت بوده و در حال حاضر دچار خستگی 
مفرط شده اند،  بخش عمده این فرسودگی با 
پرداخت های مالی قابل جبران نبوده و  باید 
برای جذب  مکانیزم های جدیدی  و  راهکار 

نیروها طراحی شود.« نیرو و جایگزینی 
وی سیاستگذاری و برنامه ریزی برای کاهش 

آمار مبتالیان و ورودی  بیمارستان ها را راهکار 
دیگری برای کاهش بار بیماری از دوش کادر 
درمان و بیمارستان ها عنوان و ابراز امیدواری 
کرد که با تقویت  بخش بهداشت و پیشگیری 
و با برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح بتوان 
از افزایش آمار مبتالیان و تشدید فشار کاری 

بدنه درمانی کشور جلوگیری کرد.  بر 
با اشاره به کاهش درآمدهای  ماهر همچنین 
اختصاصی بیمارستان ها در دوران شیوع کرونا، 
اظهار کرد: »بیماری های مسری مانند کووید 
19 باعث می شوند که بیمارستان ها از کسب 
درآمد از طریق درمان سایر بیماری های الکتیو 
به  مساله  همین  و  بمانند  باز  جراحی ها  و 
کاهش درآمد اختصاصی و وضعیت بد مالی 

است.« منجر شده  بیمارستان ها  در 
خدمات  مدیریت  تخصصی  دکترای  این 
به  کرونا  اینکه  بیان  با  درمانی  بهداشتی 
اختصاصی  درآمدهای  از  درصد   4۰ کاهش 
بیمارستان ها منجر شده، افزود: »از سوی دیگر 
عمده ای  بخش  مجبور شده اند،   بیمارستان ها 
کرونایی  بیماران  به  را  خود  تخت های  از 
اختصاص دهند که هزینه آن بر عهده دولت 

بوده و درآمدی برای بیمارستان ندارد.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه 
نبوده و در همه  ما  این مسئله خاص کشور 
کشورها رخ داده،  اظهار کرد:  »اغلب دولت ها 
این کمبودها را از درآمدهای ملی و بودجه ای 
به  باید  نیز  ما  کشور  در  که  کرده اند  تأمین 
همین منوال باشد؛ به عبارت دیگر کمبودها 
باید از محل درآمدهای عمومی  و کسری ها 

کشور جبران شود تا بیمارستان ها در هزینه های 
جاری خود دچار مشکل نشوند. البته بخشی 
از کسری های بیمارستانی با اختصاص بودجه 
از صندوق توسعه ملی جبران شده ولی هنوز 
پایان  تا  باید  کمک ها  این  و  نیست  کافی 
پاندمی و تا زمان کنترل قطعی بیماری تداوم 

باشد.« داشته 
احتمالی  کمبودهای  با  رابطه  در  ماهر 
بیمارستانی  و تخت های  تجهیزات  امکانات، 
در  بیماری  سوم  پیک  با  مواجهه  درصورت 
شرایط،  این  با  مواجهه  گفت:  »برای  پاییز 
 ایجاد بیمارستان های صحرایی پیش بینی شده 
با  تهران  در  حداقل  که  می دانیم  بعید  ولی 
از  استفاده  الزام  و  بیمارستانی  تخت  کمبود 
ولی  شویم.  مواجه  صحرایی  بیمارستان های 
تمهیدات  این  باشد  داشته  وجود  نیازی  اگر 

دارد.« پتانسیل ها وجود  و 
قطع  و  بیماری  بار  کاهش  خاتمه  در  ماهر 
زنجیره انتقال را مسئولیتی دو جانبه بر دوش 
گفت:  »طبیعتًا  و  دانست  مسئولین  و  مردم 
بیماری  گسترش  و  شیوع  عامل  مردم  فقط 
برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  بلکه  نیستند، 
اقتصادی  نیازهای  تامین  و  مسئولین  صحیح 
مردم در این شرایط جزو وظایف دولت هاست. 
البته از سوی دیگر مردم نیز باید بیش از پیش 
رعایت کرده و ضمن رعایت پروتکل ها،  از 
پرهیز  غیرضروری  مسافرت های  و  ترددها 
کنند، چراکه کنترل پاندمی مسئولیت دو سویه 
این  وظایف  و  دولتهاست  و  مردم  دوش  بر 

دو از هم جدا نیست.«

خبـر
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طب ایرانی و کشمکش اظهارات غیرکارشناسی
معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در واکنش به برخی 
اظهارات مبنی بر مضر بودن شیر برای استحکام استخوان ها و مباحثی 
که هر از گاهی درباره مفید یا مضر بودن نوعی غذا و ماده غذایی در 
پیشگیری یا درمان بیماری ها مطرح می شود، گفت: »اظهار نظر بدون 
تخصص کافی یا نسنجیده مشکلی است که در مباحث تخصصی 

همچون طب ایرانی بارها مشاهده شده است.« 
به گزارش سپید، علیرضا عباسیان در گفت وگو با ایسنا در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر مضر بودن شیر برای استخوان ها در رسانه 
ملی، با تاکید اینکه هر اظهار نظری باید مستند به شواهد باشد، گفت: 
»اظهار نظر بدون داشتن شواهد و دالیل کافی می تواند سبب شود تا اگر 
شواهدی ضد آن ادعا یا اظهار نظر به وجود آید به شخصیت فردی که 
بدون مدرک اظهار نظر کرده است، آسیب وارد شود.  همچنین می تواند 
سبب ایجاد بی اطمینانی به تخصصی که فرد به واسطه آن سخن گفته، 
شود. اظهار نظر بدون تخصص کافی یا نسنجیده مشکلی است که 

در مباحث تخصصی همچون طب ایرانی بارها مشاهده شده است.«
وی افزود: »حتی یک پزشک متخصص از سایر تخصص ها هم مجاز به 
اظهار نظر عمومی و کارشناسی در رشته تخصصی طب سنتی نیست؛ 
زیرا اطالعات کافی از این علم را ندارد، کما اینکه یک متخصص طب 
سنتی ایرانی هم نمی تواند و نباید مثال برای عموم مردم درباره رشته 
تخصصی رادیولوژی نظر کارشناسی دهد. قرار نیست اگر فردی در 
رشته پزشکی بسیار موفق بود، مجاز باشد در سایر امور مثال سیاست 
یا اقتصاد هم اظهارنظر کند. دامنه اظهار نظر باید محدود به تخصص و 
مستند بر شواهد باشد. از سوی دیگر رسانه ها نیز باید تحقیق کنند که آیا 
فردی که قرار است از یک تریبون رسمی با مردم سخن بگوید صالحیت 

کافی و تخصص صحبت پیرامون موضوع مصاحبه را دارد یا خیر؟«

عباسیان با اشاره به اینکه به طور کلی در طب ایرانی مثل سایر تخصص های 
پزشکی، تئوری پردازی پیرامون موضوعات وجود دارد، تصریح کرد: 
»از این رو این تئوری که غذاهای خاص می توانند برخی بیماری ها را 
درمان کنند مطرح می شود؛ مثال برخی معتقداند زردچوبه آنتی اکسیدان 
باالیی دارد که برای بدن مفید است و می تواند باعث جلوگیری از بروز 
سرطان ها، بیماری MS و... شود، ذکر این تئوری ها بی پایه نیست و بر 
اساس شواهد بوده، اما باید به شکل عملی هم امتحان شود. برای این 
مثال، زمانی که تحقیقات گسترده انجام شد مشخص شد با اینکه زردچوبه 
منبع غنی آنتی اکسیدان است ولی بدن باید بتواند از ماده غذایی توصیه 
شده آن چیزی را استخراج کند که مدنظر متخصصین است و با تحقیق 
بر زردچوبه دیدند بدن ما قابلیت جذب آنتی اکسیدان زردچوبه را ندارد.«
وی افزود: »در مورد ادعای اخیر در خصوص شیر و آب کله پاچه نیز، 
شرایط باید بر همین اساس باشد. از نظر منطقی هم در شیر و هم در 
آب کله پاچه کلسیم وجود دارد، اما اینکه خواص آب کله پاچه بیش از 

شیر هست یا خیر باید بر سطح وسیعی از مردم امتحان شود تا ببینیم 
تراکم استخوان با مصرف مدت مشخصی از آب کله پاچه تغییر می کند 
یا خیر؟ تاکنون اینکه شیر منبع ذخیره ای کلسیمی بدن است بدیهی در 
نظر گرفته می شده، اما االن در دنیا برخی شبهات نسبت به این موضوع 
به وجود آمده است. در وهله اول بر اساس آمار مشاهده کرده اند که 
زنان کانادایی علی رغم آنکه پرمصرف ترین زنان دنیا در خوردن لبنیات 
هستند، اما تراکم استخوان خیلی باال و مورد انتظار را نداشتند از طرفی 
مشخص شده که در بسیاری از نقاط فقیرنشین دنیا که شیر مصرف 
نمی کنند یا سرانه مصرفشان پایین است مردمانی با تراکم استخوان باال 
زندگی می کنند.« عباسیان ادامه داد: »برای افزایش تراکم استخوان اکنون 
مهم ترین عامل، وزن گذاشتن بر استخوان است. اینکه تراکم استخوان باال 
نیز در برخی جوامع فقیر دیده می شود به دلیل برداشتن بار با وزن های 
قابل توجه بوده است. با وزن گذاری بر استخوان به تدریج شاهد 
محکم شدن استخوان خواهیم بود؛ بنابراین مهم تر از بحث مصرف 
کلسیم، موضوع وزن گذاری بر استخوان از کودکی و داشتن فعالیت 
بدنی مناسب در تمام ادوار زندگی است. ذکر این نکات به هیچ عنوان 
به معنای توصیه برای عدم مصرف شیر نیست، اما موارد موثری است 

که بر استحکام استخوان ها نقش دارند.«
وی با بیان اینکه شیر یکی از منابع مهم تامین کلسیم در بدن است، اظهار 
کرد: »به جز شیر منابع دیگری مانند برخی غالت، آجیل ها، میوه ها و... 
نیز در تامین کلسیم نقش دارند. توصیه جدی و اصلی ما به مردم این 
است که پرهیز برای انسان سالم مانند ناپرهیزی برای انسان بیمار است؛ 
یعنی انسان سالم باید از همه خوراکی ها بخورد؛ در عین حالی که در 
خوردن هیچ چیزی افراط یا تفریط نمی کند. برای رساندن کلسیم به 

بدن نیز مصرف لبنیات باید به تدریج افزایش یابد.«

خبـر

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلسه فوق العاده این کمیسیون برای بررسی نحوه بازگشایی 
مدارس گفت: »در این جلسه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کردند که بازگشایی براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
بوده است و وزارت آموزش و پرورش نیز تابع این تصمیمات است.«

به گزارش سپید، زهرا شیخی درگفت وگو با خانه ملت در تشریح 
دستور کار روز یک  شنبه 16 ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، از حضور علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت 
بهداشت و معاونان وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: »این 
جلسه ویژه با هدف بررسی نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در 
بازگشایی مدارس برگزار شد که پس از توضیحات معاونان وزارت 
بهداشت و وزارت آموزش، نمایندگان نیز دغدغه  و نگرانی های خود 
را نسبت به بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی و میزان رعایت 

پروتکل های بهداشتی در مدارس مطرح کردند.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: »توضیحات معاونان وزیر 
آموزش و پرورش این بود که بازگشایی مدارس با حضور فیزیکی 
دانش آموزان طبق تصمیم ستاد کرونا بوده و وزارت آموزش و 
پرورش آن را عملیاتی کرده است. از این به بعد هم هر تصمیمی 
که ستاد اتحاذ کند ما آن را اجرا می کنیم اگر قرار بر حضور فیزیکی 
دانش آموزان نباشد وزارت آموزش و پرورش آماده آموزش مجازی 
و آنالین است.« وی افزود: »مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
این موضوع را هم بیان کردند که حضور دانش آموزان در مدرسه 
اختیاری است و این تصمیمی است که به خانواده ها سپرده شده 
است. برای ما هم رعایت پروتکل ها در شرایط زرد مربوط به شیوع 

کرونا سخت است، چون در شرایط قرمز تکلیف معلوم بوده و 
آموزش مجازی است، اما در وضعیت زرد آموزش حضوری با 

رعایت پروتکل ها صورت می گیرد.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به صحبت های مسئوالن وزارت بهداشت گفت: »توضیح 
مسئوالن وزارت بهداشت این بود که بر روی کاغذ پروتکل های 
سختگیرانه ای برای رعایت در مدارس جهت حضور فیزیکی دانش 
آموزان آورده شده است، اما این که چقدر می توانند آن را در مدارس 
اجرا کنند مهم است ما در وزارت بهداشت سعی می کنیم بر نحوه 
اجرای پروتکل ها نظارت داشته باشیم. معاون آموزشی وزارت 
بهداشت نیز توضیح داد که تجربه کشورهای دیگر نشان داده که 
بعد از بازگشایی مدارس به صورت فیزیکی، پیک ابتال رخ می دهد.«

شیخی با بیان این که نمایندگان در این جلسه از تصمیم یک مرتبه 
و آنی برای حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس انتقاد کردند، 
گفت: »ما در این جلسه بیان کردیم که قطعا آموزش حضوری 

بهتر است و ما هم معتقدیم که باید همه زندگی با ویروس کرونا 
را یاد بگیرند، ولی آیا مقایسه وضعیت کشورمان با سایر کشورها 
و به دنبال آن بازگشایی مدارس استدالل درستی است؟ کشور ما 
به دلیل تحریم دارو و امکانات در شرایط متفاوتی با سایر کشورها 
قرار دارد. ما این نگرانی را هم مطرح کردیم اگر خدای ناکرده 
کودکان به کرونا مبتال شوند آیا امکانات بیمارستانی و دارویی به 

اندازه الزم برای درمان آنها وجود دارد؟«
شیخی افزود: »ما در این جلسه از تصمیمات خلق الساعه و آنی انتقاد 
کردیم به جای این که یک مرتبه دانش آموزان را موظف به حضور 
در مدارس کنند می توانستند برنامه ریزی برای حضور دانش آموزان 
از اول مهر داشته و برای این کار از ظرفیت سایر وزارت خانه ها 
و همکاری مجلس هم استفاده کنند با این کار امکان تزریق کادر 
بهداشتی و آموزشی به وزارت آموزش و پرورش برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مدارس وجود داشت، اقدامی که با اعالم 

یک دفعه و عجوالنه بازگشایی مدارس از بین رفت.«
وی در جمع بندی این جلسه گفت: »کمیسیون آموزش اعالم آمادگی 
کرد کمیته های متشکل از دو وزارت خانه بهداشت و آموزش و 
پرورش و کمیسیون بهداشت برای نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی تشکیل شود همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت خط 
تولیدی را برای تولید ماسک کودکان و دانش آموزان راه اندازی 
کند.« سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: »این دغدغه هم مطرح شد که مسئولیت مدنی اتفاقی 
که خدای ناکرده برای دانش آموزان رخ دهد، برعهده چه کسی 

است که باید این موضوع هم روشن شود.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است



نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که تنها ۲۱ درصد از مردم 
آمریکا با تزریق واکسن کووید-۱۹ موافق هستند. 

به گزارش سپید، براساس نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه 
YouGov تنها حدود یک پنجم از مردم آمریکا درصورت 
در دسترس قرار گرفتن واکسن کروناویروس موافق تزریق 

واکسن این بیماری هستند. 
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد: »اگر واکسن کروناویروس 
در ایاالت متحده بدون هزینه در دسترس افراد قرار گیرد، ۵۸ 
درصد از افراد تزریق واکسن را مورد بررسی قرار می دهند اما 
منتظر می مانند تا تاثیر این واکسن در افراد دیگر مشخص شود.«
تنها ۲۱ درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی موافق 
هستند درصورت تولید واکسن کروناویروس این واکسن را 

دریافت کنند. این رقم در اواخر ماه جوالی ۳۲ درصد بوده 
است. همچنین ۲۱ درصد تحت هیچ شرایطی موافق تزریق 
ماه جوالی ۱۷  در  رقم  این  که  نبودند  بیماری  این  واکسن 

درصد بوده است.
همچنین بیش از ۶۰ درصد از شرکت کنندگان معتقدند اگر 
واکسن کروناویروس در سال جاری تولید شود در ساخت 
آن عجله شده است. بیشتر جمهوری خواهان بر این باورند 
در دسترس قرار گرفتن واکسن در سال جاری یک دستاورد 
علمی است این درحالیست که تنها ۲۳ درصد دمکرات ها در 

این کشور چنین باوری دارند. 
به گزارش اسپوتنیک نیوز، عالوه بر این، تنها ۵۴ درصد از 
از  پیشگیری  کنترل و  دقیق مرکز  اطالعات  به  آمریکا  مردم 

بیماری ها در مورد کروناویروس اعتماد دارند. این آمار در 
ماه مارس ۸۶ درصد بوده است.ایسنا

نتایج نظرسنجی از آمریکایی ها برای تزریق واکسن کرونا

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشریح کرد

اقدامات ایران در مقابله با ناامنی غذایی ناشی از کووید ۱۹

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به تشریح اقدامات 
ایران در مقابله با ناامنی غذایی ناشی از کووید ۱۹ پرداخت. 

به گزارش سپید، زهرا عبداللهی اظهارکرد: »بنا بر گزارش کمیته 
جهانی امنیت غذایی، همه گیری کووید ۱۹ و اثرات ویرانگر آن 
در کنار شرایط داخلی کشورها مانند تورم و شوک های اقتصادی 
خطر افزایش ناامنی غذایی را در جهان باال می برد و بر تعداد 

گرسنگان جهان افزوده خواهد شد.« 
وی افزود: »تغذیه نامناسب نقش مهمی در پیشرفت کووید ۱۹ 
دارد. افراد با سیستم ایمنی ضعیف یا مبتال به بیماری های غیر 
واگیر نسبت به این بیماری آسیب پذیرتر هستند. کووید ۱۹  با 
ایجاد رکود اقتصادی و شوک در بازار کار بر تمام ابعاد امنیت 
غذایی از جمله فراهمی، دسترسی، بهره وری و ثبات مواد غذایی 

تأثیر منفی گذاشته است.«
عبداللهی ادامه داد: »کاهش قدرت خرید به دلیل از دست رفتن 
شغل، افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل تورم حاصل از شرایط 
داخلی و بین المللی کشورها منجر به مصرف مواد غذایی فاقد 
ارزش تغذیه ای و کاهش فعالیت فیزیکی مواردی هستند که سوء 

تغذیه مانند کمبود تغذیه در کنار چاقی و اضافه وزن که خود 
نوعی از سوءتغذیه است را در جوامع افزایش می دهد.« مدیر 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اضافه کرد: »جمهوری 
اسالمی ایران با اجرای برنامه های حمایتی در تالش است ضمن 
حفظ دستاوردهای حاصل در زمینه کاهش قابل مالحظه سوءتغذیه 
در کودکان زیر پنج سال که حاصل تالش های دودهه اخیر در 
کشور است، از اقشار آسیب پذیر تغذیه ای از جمله زنان باردار 
و کودکان زیرپنج سال و سالمندان در برابر بیماری کووید۱۹ 

محافظت کند.«
انجام  ملی  بررسی های  نتایج  »براساس  کرد:  تصریح  عبداللهی 
شده در مقاطع پنج ساله طی دو دهه کوتاه قدی تغذیه ای که 
بیانگر سوءتغذیه مزمن است از حدود ۲۰ درصد به حدود ۴ 
درصد و کم وزنی کودکان نیز از حدود ۱۷  درصد به ۳.۸ درصد 
کاهش یافته است که به معنی حدود ۷۵ درصد کاهش در شیوع 
سوءتغذیه کودکان است که رسما توسط سازمان جهانی بهداشت 
و فائو در دومین کنفرانس بین المللی تغذیه از جمهوری اسالمی 

ایران تقدیر شده است.«

بحران  فعلی  شرایط  در  که  اقداماتی  جمله  »از  داد:  ادامه  وی 
زیرپنج  کودکان  شناسایی  اجراست  در دست  کشور  در  کرونا 
سال مبتال به سوءتغذیه و نیازمند از طریق پرونده الکترونیک 
سالمت در شبکه های بهداشتی، درمانی کشور و معرفی آنان به 
)ره(،  امام  امداد حضرت  کمیته  از جمله  سازمان های حمایتی 
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد 
مستضعفان و بنیاد علوی است که مطابق با سبد غذایی تعریف 
شده توسط وزارت بهداشت، ماهانه کمک های غذایی را ارائه 
 ۹۹ سال  اول  ماهه  چهار  »در  کرد:  اضافه  عبداللهی  می کنند.« 
نیازمند دارای  با شیوع کرونا، حدود ۴۷ هزار خانوار  همزمان 
کودک زیر پنج سال مبتال به سوءتغذیه کمک معیشت به میزان 
کارت  قالب  در  که  کرده اند  دریافت  تومان  میلیون  دو  تا  یک 
هوشمند تعریف شده از فروشگاه های تعیین شده اقالم غذایی 
مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت را دریافت می کنند.« 
وی افزود: »کمیته امداد ماهانه کارت خرید اقالم غذایی برای 
سرپرستان ۴۰ هزار کودک زیر ۵ سال مبتال به سوءتغذیه که با 
همکاری وزارت بهداشت شناسایی می شوند، توزیع می کند و 

در تالش است تعداد کودکان تحت پوشش را افزایش دهد.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه در ادامه گفت: »برنامه حمایت 
تغذیه ای زنان باردار مبتال به سوءتغذیه و نیازمند توسط کمیته امداد 
و همکاری وزارت بهداشت در دست اجراست و ماهانه با صدور 
کارت خرید اقالم غذایی تعریف شده در جهت تامین نیازمندی های 
تغذیه ای مادران تالش می شود. ۸۰ هزار زن باردار نیازمند مبتال 
قراردارند.« وی  تغذیه ای  پوشش حمایت  به سوءتغذیه تحت 
به نقش  با توجه  یاری ریزمغذی ها  »برنامه مکمل  یادآور شد: 
ریزمغذی ها در تقویت سیستم ایمنی بدن، مکمل های ویتامین 
د، آهن، اسید فولیک، مولتی ویتامین مینرال، قطره آهن و قطره 
آ و د برای زنان باردار و شیرده، کودکان زیر دو سال، میانساالن 
و سالمندان و دانش آموزان در سطح کشور بطور رایگان توزیع 
می شود. این اقدامات با هدف تامین و حفاظت از سالمت مردم 
در شرایط بحران کووید ۱۹ بطور مستمر ادامه خواهد داشت.«

بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
عبداللهی در پایان گفت: »از نظر امنیت غذایی این نکته حائز 
اهمیت است. در شرایطی که بعضی کشورها به دلیل تبعات اقتصادی 
کرونا در معرض ناامنی غذایی قرار گرفته اند، جمهوری اسالمی 
ایران موضوع امنیت غذایی را در دستور کار ستاد ملی مبارزه با 
کرونا قرارداده است و با  اجرای برنامه های حمایتی برای اقشار 
آسیب پذیر علی رغم محدودیت های اعتباری و مشکالت ناشی 

از تحریم های ظالمانه اقدام می کند.«

خبـر
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 امین جاللوند

در این روزهای کرونایی که جامعه پزشکی، تمام 
قد به میدان خدمت آمده و جانش را کف دستش 
گذاشته است، کادر درمان باید با نامالیمت های 
دیگری هم دست و پنجه نرم کنند. برخی از اعضای 
جامعه پزشکی گالیه دارند که عوارض کسب 
و پیشه از آنها دریافت می شود و حتی گاهی نیز 
از برخی اعضای جامعه پزشکی، مبالغی تحت 
عنوان عوارض محلی دریافت شده است. این 
مبالغ در حالی از جامعه پزشکی اخذ شده است 
که طبق قانون، حرفه پزشکی در زمره تعریف 
کسب و پیشه به حساب نمی آید که قرار باشد 

برای آن عوارض پرداخت کند. 
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند اینکه برخی 
شهرداری ها در نقاط مختلف کشور، حرفه مقدس 
پزشکی را با کسب و کار و تجارت، اشتباه بگیرند 
از  پیشه  و  دریافت عوارض کسب  و خواهان 
جامعه پزشکی باشند، اقدام غیرمنطقی است که 

پشتوانه قانونی ندارد.
در همین رابطه، فربد رهنما، مدیر کل نظارت 
سازمان نظام پزشکی کل کشور نیز با انتقاد از 
عملکرد برخی شهرداری ها، یادآور می شود: »با 
استناد به رای577 دیوان عدالت اداری، حرف 
پزشکی نباید عوارض کسب و پیشه پرداخت کنند 
و اخذ آن غیرقانونی است. همچنین پزشکی و 
طبابت مطابق رای 576 دیوان عالی کشور، کسب 
به جامعه  بنابراین  نمی شود.  پیشه محسوب  و 
پزشکی عوارض کسب و پیشه تعلق نمی گیرد.«
او با اشاره به اینکه برخی شهرداری ها به اخذ 
عوارض کسب و پیشه از پزشکان اقدام می کنند، 
اظهار می کند: »مثال در همین رابطه، سازمان نظام 
پزشکی ارومیه به دیوان عدالت اداری شکایت 
شورای  مصوبه  دیوان،  این   577 رای  و  کرد 
و  عوارض کسب  بر وضع  مبنی  ارومیه  شهر 
پیشه برای پزشکان را غیرقانونی اعالم کرد و 

آن را ابطال نمود.« 
رهنما خاطرنشان می کند: »هر چند شورای شهر 
مطابق قانون وظیفه دارد نسبت به وضع عوارض 
برای مشاغل شهر اقدام کند، اما بر اساس آرای 
فوق، این شورا نباید برای مشاغل پزشکی عوارض 
هنوز  این وجود  با  کند.  پیشه وضع  و  کسب 
برخی شهرداری ها، عوارض کسب و پیشه از 
پزشکان طلب می کنند و حتی در برخی موارد 
تحت عناوین دیگری مانند عوارض محلی، این 

کار را انجام می دهند.«
در  پزشکان  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رهنما 
باید  کاری  این شرایط چه  با  مواجهه  صورت 
انجام دهند، تاکید می کند: »در صورت مواجهه 
با این مورد، اقدامات الزم صرفا باید در هماهنگی 
با نظام پزشکی شهرستان صورت پذیرد تا هم 
اقدام پزشکان هماهنگ باشد و هم اینکه موضوع 

با بررسی کافی حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد. 
نیز یک نکته حائز  در هنگام پیگیری موضوع 
اهمیت است که آیا طلب عوارض کسب و پیشه 
بر اساس تصویب شورای شهر صورت گرفته 
است، یا اینکه شهرداری بدون مصوبه اقدام به 
طلب عوارض می کند. نظام پزشکی شهرستان 
با مسئوالن  با مذاکره  باید بر حسب مورد  نیز 
شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و یا از طریق 
پیگیری حقوقی قضایی جهت جلوگیری از این 

اقدام غیرقانونی وارد عمل شود«. 
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور 
از پزشکان خواست بهمن ماه هر سال با بررسی 
مصوبات شورای شهر خود از وضع عوارض در 
بودجه سنواتی سال بعد مطلع شوند تا چنانچه 
شورا برای حرف پزشکی بر خالف قانون، عوارض 

کسب و پیشه وضع کرد، بتوانند در نیمه اول اسفند 
ماه با مراجعه به فرمانداری از تثبیت مصوبات 

جلوگیری کنند.
رهنما تصریح می کند: »رای شماره 577 دیوان 
و  در خصوص عوارض کسب  اداری  عدالت 
پیشه کامال روشن است و شهرداری ها نباید از 
حرف پزشکی عوارض کسب و پیشه اخذ کنند.«

ابهام قانونی باید برطرف شود
اگرچه دیوان عدالت اداری در موضوع عوارض 
کسب و پیشه به نفع جامعه پزشکی رای داده 
است، اما شاهد هستیم که هنوز هم در برخی 
شهرهای کشور، این عوارض از کادر درمان دریافت 
می شود. برخی از فعاالن جامعه پزشکی معتقدند 
در این زمینه با ابهام قانونی مواجه هستیم. یعنی 
اگرچه رای دیوان عدالت اداری به نفع جامعه 
پزشکی بوده است، اما برای رفع هرگونه ابهام و 
عملکرد سلیقه ای باید این مشکل به شکل ریشه ای 
حل شود. در این راستا باید قانونی شفاف وجود 
داشته باشد که به صراحت، پزشکان را از پرداخت 

عوارض کسب و پیشه معاف کند.
دیوان  قاضی  و  دندان پزشک  واحدی،  ذبیح اهلل 
عدالت اداری هم با اشاره به اینکه اخذ عوارض 
کسب و پیشه از جامعه پزشکی، غیرقانونی است، 
یادآور می شود: »از آنجا که دیوان عالی کشور، 
حرفه پزشکی را خارج از مصادیق کسب و پیشه 
تشخیص داده، گرفتن عوارض کسب و پیشه صد در 
صد کار خالفی است. متاسفانه گاهی شهرداری ها 
عوارض شغلی را بر اساس مصوبات شوراهای 
اسالمی شهر از این قشر دریافت می کنند و به 
آن عوارض محلی می گویند. این اقدام با قانون 

موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 
138۰ و همچنین تبصره ماده 5۰ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده که می گوید درآمدهایی که مشمول 
مالیات می شوند، از شمول عوارض خارج هستند، 

تا حدودی مغایرت دارد.«
واحدی با اشاره به ضرورت رفع ابهام از قانون 
دریافت عوارض کسب و پیشه، تاکید می کند: 
»در عین حال شوراهای شهر، با توجه به قانون 
تشکیل شوراهای اسالمی و قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، حق تعیین و تصویب این عوارض را برای 
خودشان قائل هستند و ادعا می کنند عوارضی که 
اخذ می کنند، عوارض محلی و منطبق با قانون است. 
با توجه به اینکه قانون در این زمینه با ابهام مواجه 
است و سبب شده از آن برداشت های متفاوتی شود، 
به نظر می رسد مراجعی مانند وزارت بهداشت یا 
سازمان نظام پزشکی، باید از مجلس درخواست 
کنند که به این قانون، تبصره ای الحاق و از ابهام 
خارج شود. قانون گذار باید به صراحت معلوم 
کند با توجه به اینکه از پزشکان مالیات بر درآمد 
اخذ می شود، آیا صحیح است که از آن ها عوارض 

شغلی هم دریافت کرد یا خیر؟«
او خاطرنشان می کند: : »افرادی که در ملک 
تجاری کار می کنند، باید میزان عوارض تجاری 
ثابتی را بپردازند، اما حق کسب و پیشه با توجه 
به سابقه کار افراد متفاوت است و در مواردی به 
صورت توافقی و در مواردی توسط کارشناسان 
دادگستری تعیین می شود. درنتیجه ممکن است 
این میزان برای شخصی قابل توجه بوده و ارزش 
این را داشته باشد که در ملک تجاری کار کند، 

اما برای دیگری این طور نباشد. 
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گالیه جامعه پزشکی از پرداخت عوارض کسب و پیشه
سازمان نظام پزشکی اعالم کرده است که طبق رای شماره 577 دیوان عدالت اداری، شهرداری ها 

نباید عوارض کسب و پیشه از حرف پزشکی اخذ کنند 

رهنما: هنوز برخی شهرداری ها، 
عوارض کسب و پیشه از 

پزشکان طلب می کنند و حتی در 
برخی موارد تحت عناوین دیگری 

مانند عوارض محلی، این کار 
را انجام می دهند. این در حالی 
است که با استناد به رای577 

دیوان عدالت اداری، حرف 
پزشکی نباید عوارض کسب و 
پیشه پرداخت کنند و اخذ آن 
غیرقانونی است. بنابراین به 

جامعه پزشکی عوارض کسب و 
پیشه تعلق نمی گیرد



 ادامه از صفحه 8 
به نظر می رسد که برخی از این رفتارها و لوایح، 
در نتیجه نگاه کوتاه مدت شهرداری برای کسب 
درآمد جدید است که آن را به نفع مردم نمی بینم.«

اختالف نظر دامنه دار بین شهرداری ها با 
جامعه پزشکی

عوارض  اخذ  شهرداری ها،  برخی  در  هنوز 
اتفاق  یک  پزشکی،  از جامعه  پیشه  و  کسب 
کامال معمول است. به طور مثال، همین چند 
ماه قبل، فرج اهلل فصیحی رامندی، عضو شورای 
اعالم  رسانه ها  به  صراحت  با  قزوین  شهر 
ازدواج  دفتر  و صاحبان  پزشکان  »باید  کرد: 
و وکالت، عوارض پسماند و عوارض کسب 
و پیشه را به شهرداری بپردازند. گاهی برخی 
مطب های پزشکی، ازدواج و وکالت به دلیل 
اینکه در ساختمان اداری و مسکونی هستند 
از پرداخت این عوارض خودداری می کنند. 
اداری  عدالت  دیوان  به  آن ها  از  برخی  البته 
شکایت می کنند که در بعضی مواقع نیز رای 

به نفع آنان صادر می شود.«

البته بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی و نمایندگان 
آنها در بخش های مختلف مدیریت شهری، با 
اینگونه اظهارنظرها مخالف هستند. به طور مثال، 
ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سالمت شورای 
اسالمی شهر تهران، دریافت عوارض کسب و 
غیرقانونی  را  پزشکی  حرفه  شاغالن  از  پیشه 
می داند و یادآور می شود: »اخذ هرگونه عوارض 
کسب و پیشه و یا ممانعت از فعالیت مطب ها 
در ساختمان های مسکونی، اداری و یا تجاری، 
مغایر با قانون است. ماموران شهرداری باید از 
هرگونه ایجاد مزاحمت برای پزشکان و مراجعان 
آن ها که بیماران هستند، ممانعت به عمل آورند.«
که  »گاهی مشاهده می شود  عنوان می کند:  او 
مطب  قانون  واحده  ماده  برخالف  شهرداری 
مبنی   1366 سال  مصوب  حرف،  و  پزشکان 
بر مجاز بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف 
وابسته در ساختمان های مسکونی و تبصره بند 
24 ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین رای 
وحدت رویه 576 هیات عمومی دیوان عالی 
کشور و رای 5725 دیوان عدالت اداری، عمل 
هرگونه  اخذ  قوانین،  این  اساس  بر  می کنند. 
عوارض کسب و پیشه و یا ممانعت از فعالیت 
مطب ها در ساختمان های مسکونی، اداری و یا 

تجاری، وجه قانونی ندارد.«

راندن جامعه پزشکی از بافت مسکونی، 
قانونی نیست

جدای از اختالف نظر شهرداری با جامعه پزشکی 
در خصوص عوارض کسب و پیشه، اختالف 
دیدگاه های دیگری درخصوص بحث فعالیت 
جامعه پزشکی در بافت مسکونی نیز مطرح است.
چند ماه قبل، عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری 
و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصالح 
ماده واحده ای خبر داد که به موجب آن پس از 
چند دهه درباره فعالیت حرف پزشکی در بافت 

مسکونی تعیین تکلیف می شود.
اصول  ما  کشور  در  اینکه  بیان  با  گلپایگانی 
در  ساختمان   نبایدهای  و  باید  هنجارها،  فنی 
چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده 
است، تاکید می کند: »ساخت و سازها با کنترل 

عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا 
قابل قبولی رسیده است، اما در بهره برداری از 
ساختمان ها، آشفتگی هایی موجود موجب بروز 
حوادث می شود. یک دسته از این آشفتگی ها به 
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 
قانون "استقرار  آن هم  مرتبط می شود که   66
و  خانه ها  در  پزشکی  به  وابسته  حرفه های 
استقرار   این  آپارتمان های مسکونی"  است که 

را مجاز کرده است.«
»انتظار  می دهد:  توضیح  تهران  شهردار  معاون 
است با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان 

و نیروهای درمانی در ساختمان های درمانی، در 
مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و 
فنی مستقر شوند که در همین راستا فرآیند اصالح 
این ماده قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز 

بررسی و تایید شده است.«
او با بیان اینکه اصالحیه این ماده منتظر ارسال 
به مجلس است، تصریح می کند: »در این الیحه 
بحث استقرار حرفه های وابسته به پزشکی در کل 
ساختمان مطرح است، چراکه اگر کل ساختمان 
تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان 
پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه 
ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند. در یک 
دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصالح شود.«
با وجود آنکه شهرداری تهران تاکید دارد که باید 
فعالیت پزشکی از بافت مسکونی خارج شود، 
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید تاکید دارد که استدالل های 
شهرداری تهران برای راندن جامعه پزشکی از بافت 

مسکونی، به هیچ وجه منطقی نیست. 
او تاکید می کند: »اگر از دید تجاری به برنامه اخیر 
شهرداری نگاه کنیم، این اتفاق باعث می شود ارزش 
واحدهای تشخیصی و درمانی باالتر برود، زیرا 
همه آیتم های آن با دید تجاری دیده خواهد شد، 
اما نتیجه اش این خواهد بود که قیمت تمام شده 
خدمات درمانی به شدت باال خواهد رفت. هم 
اکنون بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با 
توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، نامتناسب 
تحمیل  و  هزینه ها  با  پزشکی  تعرفه های  بودن 

هزینه های تامین اقالم محافظتی در برابر کرونا، به 
سختی اداره می شوند. حال در این شرایط سخت، 
یک آیتم جدید نیز در مسیر افزایش هزینه های 

جامعه پزشکی اضافه خواهد شد.«
مصلحی با صراحت اعالم می کند: »فکر می کنم 
انگیزه کسانی که این موضوع را مطرح کرده اند، 
کسب درآمد برای برخی نهادها مثل شهرداری 
است. این موضوع هیچ ربطی هم به بحث ایمنی 
ساختمان ها ندارد و بیشتر شبیه یک بهانه برای این 
کسب درآمد است. در نظر بگیرید اینکه ساختمان 
در بافت مسکونی باشد، یا در بافت اداری یا 
تجاری باید مسائل ایمنی را رعایت کند. اتفاقا 
مراکز تشخیصی و درمانی باید استانداردهای سفت 
و سخت ایمنی را رعایت کنند و این استانداردها 
از سوی معاونت های درمانی و بهداشتی تعیین 
و نظارت می شود. اگر هم در یک مرکز درمانی، 
مشکل ایمنی وجود داشته که قابل تاسف است، 
باید ریشه این مشکل را پیدا و حل کنیم، نه اینکه 

مشکل بزرگ تری ایجاد کنیم.«
او ادامه می دهد: »در بسیاری از شهرستان ها اصال 
امکان فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری 
وجود ندارد و اصال این مراکز تعریف نشده اند. 
امیدواریم قبل از هر اقدامی، ابعاد کارشناسی آن با 
حضور مسئوالن شهرداری و سازمان نظام پزشکی 
دیده شود. کاربری یک مجموعه ربطی به ایمنی 
آن ندارد. طبق قانون، جامعه پزشکی می تواند در 
بافت مسکونی طبابت کند و باید استانداردهای 
ایمنی وزارت بهداشت را هم رعایت کند که 
قابل  با کمک شهرداری،  استانداردها  این  البته 
ایمنی مراکز  بر سر  اگر بحث  بازنگری است. 
افزایش  و  قوانین  اعمال  با  باید  است،  درمانی 
اتفاقا  ایمنی حاصل شود.  سطح نظارت ها این 
عمده حوادث خسارت بار در ایران و جهان، 

همواره در مراکز تجاری بوده است.«
مجموع این اختالف نظرها بین شهرداری ها و 
جامعه پزشکی به خوبی نشان می دهد که برای 
رفع هرگونه سوء تفاهم درخصوص عوارض 
کسب و پیشه و یا بحث فعالیت جامعه پزشکی 
در بافت مسکونی باید قوانین شفافی وجود داشته 
باشد. تصویب این قوانین صریح می تواند از تداوم 
این اختالف نظرها، دلخوری ها و تضییع حقوق 

جامعه پزشکی، جلوگیری کند.

مصلحی: در بسیاری از 
شهرستان ها امکان فعالیت حرف 

پزشکی در مراکز تجاری وجود 
ندارد و اصال این مراکز تعریف 

نشده اند. امیدواریم قبل از 
هر اقدامی، ابعاد کارشناسی 

آن با حضور مسئوالن شهرداری 
و سازمان نظام پزشکی دیده 

شود. کاربری یک مجموعه ربطی 
به ایمنی آن ندارد. طبق قانون، 

جامعه پزشکی می تواند در بافت 
مسکونی طبابت کند

مجموع این اختالف نظرها بین 
شهرداری ها و جامعه پزشکی 

به خوبی نشان می دهد که 
برای رفع هرگونه سوء تفاهم 

درخصوص عوارض کسب و 
پیشه و یا بحث فعالیت جامعه 

پزشکی در بافت مسکونی باید 
قوانین شفافی وجود داشته 

باشد. تصویب این قوانین صریح 
می تواند از تداوم این اختالف 

نظرها، دلخوری ها و تضییع حقوق 
جامعه پزشکی، جلوگیری کند

واحدی: از آنجا که دیوان 
عالی کشور، حرفه پزشکی را 

خارج از مصادیق کسب و پیشه 
تشخیص داده، گرفتن عوارض 
کسب و پیشه صد در صد کار 

خالفی است. متاسفانه گاهی 
شهرداری ها عوارض شغلی را 
بر اساس مصوبات شوراهای 

اسالمی شهر از این قشر دریافت 
می کنند. قانون گذار باید به 

صراحت معلوم کند با توجه به 
دریافت مالیات از پزشکان، آیا 

صحیح است که از آن ها عوارض 
شغلی هم دریافت کرد؟
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در مراسم اعطای گواهی صالحیت عملکرد نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت عنوان شد

 علی ابراهیمی
با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  سرپرست 
راستای  در  گرفته  اقدامات صورت  به  اشاره 
گسترش فناوری اطالعات و نسخه  الکترونیک 
»امروز  گفت:  تله  مدیسین،  تحقق  هدف  با 
داریم  را  کشور  بیمه شدگان  اطالعات  پایگاه 
که به همت این پایگاه هر ایرانی یک کد ملی 
تا  باید  و  داشت  بیمه خواهد  دفترچه  و یک 
کنیم  اعالم  افتخار  کمال  با   ۱۴۰۰ سال  پایان 

که از کاغذ استفاده نمی کنیم.«
اعطای  مراسم  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
گواهی های صالحیت عملکرد نسخه الکترونیک 

در سازمان بیمه سالمت برگزار شد.
طاهر موهبتی، سرپرست سازمان بیمه سالمت 
ایران در این مراسم گفت: »کرونا به ما آموخت 
که راهی جز استفاده از فناوری اطالعات نداریم 
و صحبت هایی که در این دوران در مورد تله 
مبنای  دوراپزشکی مطرح می شود  یا  مدیسین 

اصلی آن نسخه نویسی الکترونیک است.«
وی افزود: »در ابتدای شروع کار در سازمان بیمه 
سالمت وقتی به هر نقطه ای برای اصالح نگاه 
می کردیم، مشاهده می شد که ردپایی در فناوری 
رویکردهای  از  یکی  درنتیجه  دارد.  اطالعات 
سازمان  استقرار  سالمت،  بیمه  سازمان  اصلی 

الکترونیک شد.«
موهبتی با اشاره به تالش های صورت گرفته برای 
ایجاد واحد فناوری اطالعات در این سازمان، 
نیاز  ابزارهایی  به  موضوع  »این  داشت:  اظهار 
فناوری  معاونت  ایجاد  اقدام  اولین  که  داشت 
مدیریت  حد  در  زمان  آن  در  بود.  اطالعات 
منابع و مصارف حرف می زدیم و امروز از فتح 
قله هایی در فناوری اطالعات صحبت می کنیم.« 
وی اضافه کرد: »در این میان پروژه های خیلی 
رسیدگی  آن  مهم ترین  که  شد  اجرایی  خوبی 

امروز در  که  بود  بستری  اسناد  به  الکترونیک 
بخش خصوصی نیز آغاز شده است.«

اجرای نسخه نویسی الکترونیک در ۷۶ 
درصد مطب ها

سرپرست سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه 
نسخه الکترونیک در حال حاضر در ۷۶ درصد 
مطب ها به صورت آنالین اجرایی می شود، تأکید 
کرد: »۶۰ تا ۷۰ درصد این میزان نسخه الکترونیک 
و بقیه استحقاق سنجی است. عالوه بر این در 
حال حاضر ۵۰ درصد داروخانه ها هم با تمام 
مشکالتی که دارند تحت پوشش نسخه پیچی 

الکترونیک هستند.«
موهبتی در ادامه به سایر بخش ها نیز اشاره کرد 
و گفت: »راهنماهای بالینی در حال حاضر کنترل 
می شود که بر این اساس ۷۳۰ خدمت در سامانه 
تعیین خدمت در حال کنترل است. ضمن اینکه 
سامانه تأیید دارو نیز داروها را کنترل می کند 
و اگر قاچاق دارو یا خریدوفروش غیرقانونی 
همین  فعالیت  خاطر  به  رسیده  حداقل  به  آن 

سامانه هاست.«
وی با تأکید بر اینکه این سامانه ها مانند بانکداری 
می شوند،  کامل  زمان  به  مرور  الکترونیک 
خاطرنشان کرد: »هر هزینه ای که در این بخش 
می شود به  مرور زمان ارزش آن بیشتر آشکار 
ابتدا فقط  می شود. برای مثال تلفن همراه در 
برای مکالمه استفاده می شد و امروز کمترین 

استفاده ما از تلفن همراه برای مکالمه است«
سرپرست سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: 
»امروز بسیاری از کارهایی که در سه سال اخیر 
در سازمان بیمه سالمت انجام شده وظیفه بخش 
دولتی نیست زیرا هرچه حضور بخش دولتی 
پررنگ شود، حضور بخش خصوصی کم رنگ 
می شود، اما با این حال باید بتوانیم بازار و 

محیط کسب و کار را فراهم کنیم.«
وی افزود: »بخش خصوصی نیز ظرفیت های 
جدیدی را ایجاد می کند و بخش دولتی باید یاد 
بگیرد که چطور با بخش خصوصی رفتار کند 
تا اعتماد ایجاد شود چراکه با شکل گیری این 
اعتماد است که می توان به حداکثر ظرفیت ها 

و اولویت ها دسترسی پیدا کرد.«
اطالعات  پایگاه  »امروز  گفت:  موهبتی 
این  به همت  داریم که  را  بیمه شدگان کشور 
پایگاه هر ایرانی یک کد ملی و یک دفترچه 
بیمه خواهد داشت. البته اهداف دیگری همچنان 
برای ما وجود دارد و باید تا پایان سال ۱۴۰۰ 
با کمال افتخار اعالم کنیم که از کاغذ استفاده 

نمی کنیم.«
وی در پایان تصریح کرد: »تا پایان سال ۱۳۹۹ 
باید استقرار نسخه الکترونیک در ۸۰ درصد 
مطب ها انجام شود و در رسیدگی الکترونیک 
به اسناد بستری هم صد در صد بخش دولتی و 

خصوصی باید پوشش داده شود.«

تکلیف قانونی بیمه سالمت در بخش 
استحقاق سنجی

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران هم در مراسم اعطای گواهی های صالحیت 
عملکرد نسخه الکترونیک با اشاره به اقدامات این 
سازمان برای گسترش زیرساخت های الکترونیک 
برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک گفت: 
»اکنون آزمایشگاه بیمه سالمت در سازمان بیمه 
سالمت آمادگی دارد که با هر نرم افزاری در هر 
حوزه ای تعامل کند و در حال حاضر ۱۸ نرم افزار 
از این سازمان گواهی صالحیت دریافت کرده اند.«
کوروش فرزین گفت: »از چند ماه گذشته تاکنون 
با شرکت هایی که نرم افزارهایی طراحی کرده اند، 
وارد تعامل شدیم؛ زیرا تکلیف های قانونی در مورد 
نسخه الکترونیک و خدمات غیرحضوری بر عهده 

سازمان بیمه سالمت است.«
وی با بیان اینکه مهم ترین تکلیف قانونی سازمان 
بیمه سالمت به نتیجه رساندن بحث استحقاق سنجی 
است، افزود: »در سال های گذشته اگر نسخه های 
کاغذی پذیرفته می شد، نسخه الکترونیک نیز به نوعی 
پاراکلینیک ها  و  داروخانه ها  اما  می شد،  ارسال 
اطالعات نسخه ها را به صورت مکانیزه تحویل 
اداره های کل بیمه سالمت می دادند.« فرزین با 
اشاره به اینکه سازمان بیمه سالمت عالوه بر تکالیف 
دیگر مکلف به رفع همپوشانی های بیمه ای نیز بود، 
تصریح کرد: »رفع همپوشانی بیمه ای در صورتی 
امکان پذیر بود که تکلیف های سازمان به صورت 

یکپارچه هنگام ارائه خدمت انجام می شد.«
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
حقوق  احقاق  ما  هدف  »مهم ترین  افزود:  ایران 
شهروندی است تا بیمه شدگان بتوانند با کمترین 
زحمت از خدمات بیمه سالمت برخوردار شوند. 
بستر  در  باید  غیرحضوری  خدمات  ازاین رو 
الکترونیک ارائه شوند تا این حق به صورت کامل ادا 
شود.« فرزین گفت: »همچنین بر اساس تکلیف قانونی 
وزارت بهداشت به سازمان بیمه سالمت با شکل گیری 
پرونده الکترونیک سالمت تمام تراکنش های بیمه ای 

افراد می تواند در این بستر نهادینه شود. 
ادامه در صفحه 11 
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وعده حذف کاغذ تا پایان سال 1400



وزیر بهداشت: 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»نظام سالمت به دلیل بی توجهی به پیشگیری 
را  هزینه ها  از  ناشی  مشکالت  گذشته،  در 
از  پیشگیری  مثل  می کند و طرح هایی  تحمل 
فشار خون و مشوق های بیمه ای و پرداختن به 
بیماری های غیرواگیر، حرکت موثری در نظام 

سالمت محسوب می شوند.«
دوشنبه  روز  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
بیمه ای  مشوق های  طرح  افتتاحیه  مراسم  در 
جهت خدمات پیشگیرانه و مراقبت های ارتقای 
برگزار شد،  بهداشت  در وزارت  که  سالمت 
پیش رو  طرح های  از  یکی  از  »امروز  افزود: 
مهم ترین  از  یکی  و  کشور  بیمه  صنعت  در 
حرکت های سالمت محور و پیشگیری محور 

رونمایی می شود.«
وی ادامه داد: »حرکت های کیفی مثل پرونده 
نظام  در  پزشکی  دورا  و  سالمت  الکترونیک 
سالمت آغاز شده است. این حرکت خردمندانه 
نیز  گرفته  بیمه سالمت شکل  در سازمان  که 

برای اولین بار در کشور اجرایی می شود.«
نمکی بیان کرد: »یکی از دلواپسی های من در 
بودم،  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  که  زمانی 
بی برنامه بودن سازمان های بیمه گر بود. این که 
چرا باید هر روز شاهد افزایش بی رویه هزینه های 
بیمه سالمت باشیم و چرا یک سازمان بیمه گر 
پیشگیری و کاهش هزینه های  به بحث  نباید 

بیماری بپردازد.«
وی اظهار کرد: »راه دیگری که باید بپیماییم، 

هزینه های توان بخشی است که در سازمان های 
بیمه گر مغفول مانده است. یکی از آرزوهای 
به  سالمت  بیمه  سازمان  در  که  بود  این  من 
پیشگیری و هزینه های توان بخشی بپردازیم.«

وزیر بهداشت گفت: »بدون پرداختن به ارتقای 
کیفیت، با توسعه کمی راهی به جایی نمی بریم. 
خود مراقبتی یکی از اهداف طرح »هر خانه، 

یک پایگاه سالمت« است.« 

»این طرح  کرد:  بیان  نمکی  ایرنا،  به گزارش 
یکی از کیفی ترین طرح های نظام سالمت است. 
امیدواریم در ماه های آینده شاهد اجرای این 

طرح در سراسر کشور باشیم.«

 ادامه از صفحه 10 
پرداخت  و  رسیدگی  در  سهولت  همچنین 
به موقع به مراکز طرف قرارداد هم در این 
قالب انجام می شود تا با اعمال قوانین بیمه ای 
به صورت آنالین، رسیدگی اسناد از حالت 

سنتی خارج  شد.«
وی با تأکید بر اهمیت میزان همکاری مراکز 
و موسسه های طرف قرارداد با سازمان بیمه 
سالمت در این زمینه، اظهار داشت: »طبیعی 
است که در هر تغییر رفتاری، مقاومت ها و 
کندی در سیستم ایجاد می شود. همچنین یکی 
دیگر از چالش های ما یکپارچه بودن سیستم ها 
بودن،  آنالین  مشکل  این  بر  عالوه  است. 
قطعی و کندی اینترنت و میزان پاسخگویی 
از عمده ترین  دیگر  زیرساخت ها هم یکی 
چالش ها است. ضمن اینکه تعامل با سایر 
این  در  نیز  بیمه گر  سازمان های  و  نهادها 

راستا مهم و امری حیاتی است.«
بیمه  سازمان  بیمه خدمات سالمت  معاون 
تالش های  از  اصلی  هدف  ایران  سالمت 
صورت گرفته در بحث تکمیل زیرساخت های 
الکترونیک را تولید و ارائه سرویس واحد 
دانست و گفت: »ما به دنبال طراحی نرم افزاری 
نبودیم که در مطب ها به عنوان نرم افزار ارائه 

خدمت فعال باشد. البته پشتیبانی و توسعه این 
نرم افزار زمان بر بود و درنتیجه با تالش های 
صورت گرفته نرم افزاری در مطب ها برای 
راه اندازی نسخه الکترونیک تهیه شد و در 

اختیار آنها قرار گرفت.«
فرزین با تأکید بر اینکه سازمان بیمه سالمت 
از ابتدا آمادگی داشت تا نرم افزارهای دیگر 
نیز بتوانند نیازهای مراکز طرف قرارداد را 
برطرف کنند، افزود: »خوشبختانه هیچ نگاه 
خاصی  نرم افزار  به  نسبت  یک سونگری  و 
ما  اعتقاد  به  زیرا  ندارد  و  نداشت  وجود 
اگر حجم نرم افزارها افزایش پیدا کند، حتی 
می توانیم این مراحل را به بخش خصوصی 
هم واگذار کنیم تا زمان ارائه تأییدیه و گواهی 
مستمر  تعامل  تا  یابد  کاهش  نرم افزارها  به 

با نرم افزارها هرچه سریع تر انجام شود.«

اتمام ۳۰ پروژه الکترونیک در 
سازمان بیمه سالمت

در ادامه این مراسم رضا میالبی، معاون فناوری 
اطالعات سازمان بیمه سالمت ایران نیز در 
سخنانی اظهار داشت: »با استفاده از سازمان 
الکترونیک می توان نظارت مناسبی بر روی 
بیمه شده ها و رفتارشناسی آنان انجام داد.«

وی با تأکید بر اینکه برای این موضوع باید 
داده ها و اطالعات درست در اختیار بیمه ها قرار 
داده شود، افزود: »اگر بخواهیم نگاه متعالی تری 
به بیمه داشته باشیم باید اقدامات بیمه را به 
پیش، حین و پس از خدمت تبدیل کنیم. در 
این صورت به داده هایی نیاز داریم که اگر به 
درستی جمع آوری و تحلیل و رسیدگی نشوند، 

به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید.«
از  اصلی  هدف  اینکه  بر  تأکید  با  میالبی 
بررسی  الکترونیک  سامانه های  راه اندازی 
کرد:  اضافه  است،  پزشکی  اسناد  دقیق 
»همچنین باید با استفاده از اصول و قواعد 
انجام  منابع  روی  منطقی  مدیریت  بتوانیم 
خدمات  به  دسترسی  در  عدالت  تا  بدهیم 
سالمت اجرایی شود. عالوه بر این از طرفی 
هم باید نیازهای ذی نفعان شناسایی شده و 
چهارچوب مشخصی داشته باشد. چراکه یکی 
از اصولی که باید رعایت شود، جدا کردن 
الیه تصمیم های راهبری از مدیریت است.«
معاون فناوری اطالعات سازمان بیمه سالمت 
ایران با اشاره به حمایت مدیران ارشد سازمان 
بیمه سالمت از خدمات الکترونیکی، اظهار 
داشت: »با ایجاد معاونت فناوری اطالعات، 
الکترونیک شدن خدمات  برای  قدم  اولین 

برداشته شد که گام مؤثری در راستای برقراری 
عدالت در سالمت بود.«

وی افزود: »وقتی سند بخواهد بررسی شود، 
اول باید مشخص باشد که قوانین چیست 
انجام  هزینه  تقبل  قوانین  اساس  بر  سپس 
سامانه  به  اطالعات  بعد  مرحله  در  شود. 
مالی می رود و در سامانه مالی اعتبارات بر 
اساس بودجه تخصیص داده شده و در نهایت 
پرداخت می شود. لذا اگر این زنجیره را در 
نظر بگیریم می بینیم که با یک رسیدگی ساده 
سروکار نداریم ب با زنجیره ای از فعالیت ها 

در ارتباط هستیم.«
میالبی در ادامه گفت: »رسیدگی الکترونیک 
اسناد بستری نیز از سال ۹۷ در برنامه های 
سازمان بیمه سالمت قرار گرفت که هر سال 
برنامه عملیاتی برای آن در نظر گرفته شد.«
معاون فناوری اطالعات سازمان بیمه سالمت 
ایران در پایان به روند رسیدگی به اسناد در 
حوزه بستری و سرپایی نیز اشاره کرد و اظهار 
اولیه  داشت: »برای اسناد سرپایی چارچوب 
نسخه الکترونیک راه اندازی شده و ابزار اولیه 
در اختیار بهره برداران قرار گرفته است. عالوه 
بر این تاکنون بیش از ۳۰ پروژه الکترونیک در 

سازمان بیمه سالمت به نتیجه رسیده است.«
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طرح مشوق های بیمه ای، حرکتی موثر در نظام سالمت است



عقب نشینی وزیر آموزش و پرورش از لزوم آموزش حضوری در مدارس

هیچکس مجاز نیست دانش آموزان را 
به حضور در مدارس ملزم کند

 یاسر مختاری
موضوع  حالیکه  در  سپید،  گزارش خبرنگار  به 
بازگشایی مدارس با انتقادات جدی اعضای جامعه 
پزشکی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و برخی 
استانداران قرار گرفته است که صبح روز دوشنبه 
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در 
گفت وگویی تلوویزیونی تأکید کرد: » هیچکس مجاز 
نیست دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس 
کند.« وی افزود: »وظیفه ما ارائه خدمات آموزشی 
و ترجیح بر آموزش حضوری است، اگر کسانی به 
هر دلیل نمی توانند از آموزش حضوری استفاده کنند 
می توانند از سایر روش های آموزشی بهره ببرند.«

وی با اشاره به نسخه جدید شاد که روز پنجشنبه 
نهایی شد اظهار کرد:»باید اطالعات بیش از ۱۲ 
میلیون دانش آموز بارگذاری شود. حداکثر ظرف 
۲۴ ساعت آینده مشکلی در اتصال به این سامانه 

وجود نخواهد داشت.«
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هیچکس 
مجاز نیست دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس 
کند اما شرایط برای آموزش حضوری فراهم است 
گفت: »در گفت وگو با وزارت بهداشت به این نتیجه 
رسیدیم که همه مناطق کشور را از نظر وضعیت 
شیوع کرونا یکسان ببینیم. آغاز سال تحصیلی در 
۱۵ شهریور تصمیم وزارت آموزش و پرورش نبود 
بلکه از سوی ستاد ملی تصمیم گیری شد و ما هم 

مجری دستورات ستاد هستیم.«

دلیل تأکید بر آموزش حضوری مدارس 
از زبان وزیر

 حاجی میرزایی در حالی به صراحت اعالم کرد که 
کسی نمی تواند دانش آموزان را به حضور در مدارس 
ملزم کند که صبح روز گذشته نیز در جلسه ویدیو 
کنفرانسی شورای معاونین، مدیران کل استانی و 
روسای۷۶۰ منطقه آموزش و پرورش کشور نیز با 
تأکید بر اصل آموزش حضوری در مدارس، تصریح 
کرد: »از دومین ماه تابستان سه سناریوی پیش بینی 

 شده برای آموزش در سال تحصیلی جدید 
را با توجه به وضعیت سفید، زرد و قرمز 
استان ها به وزارت بهداشت و درمان اعالم 
کرده بودیم ولی درنهایت با توجه به مسائل 
مطرح  شده و پروتکل های ابالغی وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا، تصمیم بر آموزش 
حضوری دانش آموزان در سال تحصیلی 
جدید گرفتیم.« وزیر آموزش وپرورش بیان 
کرد: »سخت گیرانه ترین پروتکل ارسالی از 
سوی وزارت بهداشت بر فاصله یک متری 
دانش آموزان و کنترل تعداد آن ها با توجه به 
ابعاد و مساحت کالس تأکید دارد، شرایطی 
که در سخت گیرانه ترین پروتکل ابالغی از 
سوی ستاد ملی کرونا ذکر شده بود دقیقا همان 
شرایطی بود که ما برای سناریوی آموزشی در 
مناطق زرد پیشنهاد داده بودیم. بنابراین تأکید 

اصلی آموزش را بر آموزش حضوری قراردادیم.«

مدیران مدارس خانواده ها را برای 
اطمینان از اجرای پروتکل ها به مدارس 

دعوت کنند
وی با بیان اینکه فضای جامعه با آنچه در رسانه 
مطرح می شود تفاوت دارد، گفت: »مطلع هستیم که 
خانواده ها نگران هستند و مدیران وظیفه  دارند برای 
رفع نگرانی با آنها مدارا کنند. اگر هر دانش آموزی 
مدیر  نداشت،  دلیلی حضور  هر  به  مدرسه  در 
مدرسه موظف است بادانش آموز تماس گرفته 
و در خصوص عدم حضور او و برنامه درسی 
صحبت کند. باید از نگرانی خانواده برای حضور 
فرزندانشان در مدرسه بکاهیم، با آن ها مدارا کنیم 
و به خانواده فرصت بدهیم که با حضور در مدرسه 
و اطمینان از رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  

راحت و آسوده تصمیم گیری کنند.«

حاجی میرزایی با بیان اینکه هیچ سازمانی به  اندازه 
وزارت آموزش وپرورش در اجرای پروتکل ها دقیق 
نبوده و در وزارت کشور هم این موضوع اعالم  شده 
است، تصریح کرد:» ما ضامن اجرای پروتکل های 
بهداشتی در مدارس هستیم و موظفیم در این مورد 
هر هفته و به صورت مستمر در ستاد ملی کرونا 
گزارش دهیم به همین دلیل انتظار می رود همکاران 
و مدیران استانی به گونه ای تدبیر کنند که گزارش ها 
حاکی از رعایت کامل پروتکل باشد. رمز موفقیت 
جدیت، انضباط و ارتباط در کار است. مهم است 
که قادر باشیم منظم فکر کنیم و ارتباطات را طوری 
بگیریم که توجه جدی به همه امور داشته باشیم.«
وزیر آموزش وپرورش افزود: »از اعضای شورای 
معاونین و مدیران کل و مسئوالن مناطق تقاضا 
دارم بازدیدهای سرزده و واقعی داشته باشند و 
بدون هماهنگی به مدارس بروند تا از طرف مدیران 

مدارس دقت نظر فراهم آید.«

حاجی میرزایی با بیان اینکه می توانیم با استفاده از 
فضای رسانه و با گفتگو و مدارا، نگرانی خانواده ها 
را کم کنیم و آن ها را به آرامش نسبی برسانیم، 
گفت: »باید به نگرانی خانواده ها رسمیت بدهیم. 
مهم این است که دانش آموزان آموزش ببینند و اصل 
را هم بر آموزش حضوری قراردادیم. خانواده ها 
برای دانش آموز برنامه داشته باشند و مدیر مدرسه 

از این برنامه باخبر باشد.«
وزیر آموزش وپرورش خطاب به مدیران مدارس 
اولیا  با  گفت: »مدیران مدارس تالش کنند که 
به خوبی ارتباط بگیرند و آن ها را از تصمیمات 
اتخاذ شده آگاه کرده و به آن ها اطمینان دهند تا 
نگرانی خانواده ها از بین برود و از مدیران استان 
تقاضا دارم مدیران خالق را معرفی کنند تا مورد 

تشویق قرار دهیم.«
آموزشی  شبکه  با  رابطه  در  همچنین  وی 
دانش آموز)شاد(، نیز گفت: »پلتفرم شاد در نسخه 
جدید ارتقا یافته و در حال بارگذاری محتواهای 
تولید شده در آن هستیم. بارگذاری تمام محتواهای 
آموزشی تا ۱۶ شهریور انجام  شده است. شاد یک 
دستاورد بزرگ برای نظام آموزشی کشور است 
که خوشبختانه استفاده از آن برای همه رایگان 
شد و عماًل برای خانواده و مدرسه هزینه بردار 
نیست، این حمایت استراتژیک دولت از شاد و 

آموزش در کشور است.«

شواهدی مبنی بر  تأثیر بسته بودن مدارس در 
کاهش ابتالی دانش آموزان در دست نیست

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به یکی از ماده های 
پروتکل ابالغی وزارت بهداشت گفت: »در آخرین 
و  بهداشت  وزارت  سوی  از  ارسالی  پروتکل 
شواهد  که  است  شده  تأکید  کرونا  ملی  ستاد 
کافی برای آنکه نشان دهد بسته ماندن مدارس 
توانسته باشد خطر ابتال دانش آموزان را کاهش 
دهد در دست نیست، ولی از سویی دیگر آثار 
سو ناشی از وقفه آموزش بر سالمت، رفاه و 
آموزش دانش آموزان اثبات  شده است. 
ازهم گسیخته شدن آموزش دانش آموزان 
تأثیر زیادی بر اقتصاد و عوامل اجتماعی 
دارد و نابرابری ها را گسترش می دهد و حتی 
بر عرصه های سالمت  ناگوار  پیامدهای 
و  عمومی  همبستگی  می گذارد.  برجای 

ملی را نیز کاهش خواهد داد.«
وزارت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بازگشایی  موضوع  در  آموزش وپرورش 
مدرسه موردحمایت بسیاری از دستگاه ها 
قرارگرفته است، گفت: »یکی از معیارهای 
شایستگی نظام آموزشی این است که بتواند 
مدارس را به خوبی بازگشایی کرده و آن را 
تا انتها بدون ایجاد مسئله و بحران پیش 
ببرد و این مستلزم دقت و مسئولیت پذیری 

همه مدیران و معلمان است.«
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روان شناسانی که منشی و صندوق دار 
بیمارستان ها شده اند

13 شماره ۱۷۴۲ ۱8 شهریور ۱399

 آرزو حاج عزیزی / کارشناس ارشد روانشاسی 
بالینی و مراقب سالمت روان

امروزه اهمیت سالمت روان و تاثیر آن بر دیگر 
تعریف  است.  ناپذیر  انکار  زندگی  بخش های 
نبود  از سالمت روان  بهداشت  سازمان جهانی 
بهزیستی  از  حالتی  بلکه  نیست  روانی  اختالل 
است که فرد توانمندی های خود را شناخته و از 
آنها استفاده می کند. این سازمان حدود سه دهه 
قبل ضمن هشدار در رابطه با بی توجهی نسبت به 
سالمت روان، اعالم کرد که از ده بیماری ناتوان 
کننده ۵ مورد آنها بیماری های اختالل روان هستند.

بر اساس اعالم دفتر سالمت روان، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت ۲3.۶ درصد افراد جامعه 
در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال از یک اختالل روان 
رنج می برند یعنی از هر ۴ نفر در این گروه سنی 
یک نفر دچار یکی از این اختالالت است. بیماری 
روانی یکی از ناتوان کننده ترین بیماری هاست که 
عملکرد روزانه افراد را در تمامی زمینه ها مختل 
می کند. این دفتر اعالم کرده شایع ترین بیماری 
در کشور اختالالت روانپزشکی است که سهم 
زنان در این زمینه بیشتر از مردان است اما میزان 
مرگ ناشی از بیماری روانی در مردان بیشتر است.
بر اساس اصل ۲9 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، برخورداری از بهداشت و درمان حق مسلم 
برای همه مردم است. در سال ۱3۶۵ برنامه کشوری 
بهداشت روان تدوین شد و در سال ۱3۶۷ به 
تصویب رسید. این برنامه در سال ۱3۶9 با تصویب 
شورای معاونین وزارت بهاشت، به عنوان جزء نهم 
PHC شناخته شد. در همین سال برنامه کشوری 
بهداشت روان به دانشگاه های بیشتری گسترش 
پیدا کرد. در سال ۱3۷۴ تمام دانشگاه ها )حداقل 
یک شهرستان در هر دانشگاه( مجری برنامه بودند.
 هدف از اجرای  این برنامه فراهم آوردن خدمات 
اساسی بهداشت روان برای همه مردم با تأکید بر 
گروه های آسیب پذیر و مردم محروم است. ضمنًا 
این برنامه در نظر دارد آگاهی مردم و همچنین 
آگاهی و مهارت تیم سالمت را در ارائه خدمات 
بهداشت روان افزایش دهد و مشارکت جامعه را در 
بهره مندی از این خدمات جلب کند. بر همین اساس 
فارغ التحصیالن گروه تحصیلی روانشناسی بالینی 
مشمول گذراندن طرح اختیاری در دستگاه های 
مربوطه و به ویژه مراکز خدمات جامع سالمت 

شهری و روستایی وزارت بهداشت شدند.
سازمان   رئیس  نایب  درتاج  فریبرز  گفته  به 
نظام روانشناسی با توجه به استاندارد ها به ازای 
هر ۵۰ خانوار باید یک روانشناس خدمات روان 
شناختی ارائه کند که در حال حاضر به ۵۱۲ هزار 
روان شناس و مشاور نیاز داریم. همچنین خدابنده 
لو مدیرکل سابق دانشجویی وزارت بهداشت بر 
ازای هر 3۵۰  به  روانشناس  لزوم حضور یک 
دانشجو در  دانشگاه های علوم پزشکی تأکید کرده 

است. تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشیم 
این در حالیست که  در حال حاضر به ازای هر 
۵۵۰ دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی یک 

روانشناس حضور دارد.
از سوی دیگر بر اساس آماری که علیرضا رئیسی 
معاون وزیر بهداشت اعالم کرده است هزار و ۶۰۰  
کارشناس سالمت روان در شبکه بهداشت کشور 
مستقر هستند. که قاعدتا  تعدادی از این کارشناسان 
افرادی هستند که طرح خود را می گذرانند. متاسفانه 
بسیاری از این افراد در حالی که ابالغ آنها برای 
پست کارشناس سالمت روان صادر شده است 
در  بخش های نامرتبط مانند منشی یا صندوقدار 
در بیمارستان ها به کار گرفته می شوند. بر اساس 
مشاهدات نگارنده، در میان دوستان و همکاران  
چه در بازه زمانی ۱39۰ تا ۱39۶ که طرح تحول 
سالمت اجرایی شد و چه در زمان حاضرکه طرح 
اختیاری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 
از روانشناسان و  حال اجرا است تعداد زیادی 
مراقبان سالمت در پست هایی غیر تخصصی در 

حال خدمت و گذراندن طرح خود هستند.
با نگاهی اجمالی به وضعیت حاکم بر کشور متوجه 
می شویم که شرایط روان شناختی موجود نابسامان 
است. پیمایش های کشوری و داده های اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت نشان می دهد که شیوع 
بیماری های روانی رو به افزایش است. در حال 
حاضر حدود 8۰۰ هزار ایرانی دچار اختالالت 
شدید روانی هستند که نیازمند دریافت خدمات 
روانپزشکی می باشند و همچنین در کنار این افراد 
جمعیتی وجود دارند که از اختالل های خفیف تر 
روانی رنج می برند و در دراز مدت می تواند منجر 
به افزایش میزان خودکشی، مصرف مواد مخدر، 
پرخاشگری و بیماری های جسمی شود. با مداخله 
روان درمانی و مداخله های غیر دارویی به موقع 
می توان این آسیب ها را به حداقل رساند. آسیب 

شناسان اجتماعی معتقدند آمار اختالالت روانی 
در جامعه بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است 
چراکه آمارهای اعالم شده از سوی پزشکی قانونی 
حکایت از افزایش خشونت دارند و از آنجایی 
که یکی از داللیل اصلی ناهنجاری های اجتماعی 
وضعیت  و  روانی  بیماری های  مانند خشونت، 
نامناسب روحی و روانی است که نشان می دهد 
سطح تاب آوری افراد پایین آمده است. بنابراین 
خشونت و وضعیت روحی و روانی همبستگی 
مثبتی با هم دارند که افزایش هر کدام از آنها نشان 

از افزایش دیگری دارد.
  گزارش سازمان ملل متحد در زمینه نشاط اجتماعی 
ملتهای جهان در سال ۲۰۱۶ مشخص کرد که 
رتبه ایران از بین ۱۵۰ کشور، ۱۰۵ بود. تمامی 
این موارد حاکی از این است که وضعیت روحی 
و روانی کشور چندان مناسب نیست و نیازمند 

مداخله جدی است.
با توجه به تاثیر مثبت ارائه خدمات روان شناختی و 
آموزشی در قالب مشاوره و روان درمانی و آموزش 
عموم مردم در زمینه مسائل مختلف روانی، اجتماعی 
و اعتیاد، در پیشگیری و درمان مشکالت روحی و 
روانی و همچنین افزایش سواد روانشناسی عموم 
مردم، وجود این خدمات حائز اهمیت است. سالمت 
اجتماع و پیشگیری از آسیب های روانی نیازمند 
دریافت خدمات روان شناختی از قبیل آموزش 
مهارت های زندگی، مهارت های فرزند پروری، 
آموزش های خودمراقبتی در مقابل اختالالت و 
مشکالت روانی از قبیل خشم، افسردگی، پیشگیری 
از اعتیاد، پیشگیری از کودک آزاری و همسرآزاری 
می باشد که این مهم با مراجعه به مراکز ارائه دهنده 
خدمات روان شناختی تحقق می پذیرد اما وجود 
شرایط اقتصادی کنونی از یک طرف و هزینه های 
گزاف مشاوره و روان درمانی و عدم حمایت مالی 
بیمه در طرف دیگر موجب شده تا همه افراد جامعه 

توان استفاده از این خدمات را نداشته باشند و عمال 
اقشار کم درآمد و حاشیه نشین از این خدمات 
حذف می شوند و از سوی دیگر بیشترین آسیب ها 
مخصوصا در حوزه سالمت اجتماعی در همین 

مناطق بروز پیدا می کنند.
وزارت بهداشت با تدوین و اجرای برنامه کشوری 
بهداشت روان و ادغام آن در سامانه مراقبت هاي 
بهداشتی اولیه ایران، سعی کرد تا شرایط برخورداری 
آحاد جامعه و مخصوصا قشر محروم وآسیب پذیر از 
خدمات روان شناختی به صورت رایگان و افزایش 
سالمت روان افراد جامعه فراهم شود. اما متاسفانه 
در عمل شاهد موفقیت این برنامه نیستیم چرا که 
بسیاری از مردم حتی از وجود بخش سالمت 
روانی، اجتماعی و اعتیاد مراکز جامع سالمت و 
ارائه خدمات رایگان روانشناختی توسط این بخش 
آگاه نیستند. با توجه به کمبود نیروی متخصص 
در این زمینه و به کارگیری کارشناسان طرحی در 
بخش های غیر مرتبط و غیر تخصصی شاهد عدم 

موفقیت برنامه کشوری بهداشت روان هستیم.
حال این پرسش مطرح است که با توجه به وضعیت 
کنونی سالمت روان جامعه و نیاز مبرم مردم به 
دریافت خدمات روان شناختی از یک سو و همچنین 
کمبود نیروهای تخصصی بهداشتی و درمانی در 
حوزه سالمت روان، چرا دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور به جای بهره گرفتن از ظرفیت نیروهای 
موجود و پرورش آنها در راستای بهبود سالمت 
روان جامعه از روان شناسان در بخش های نامرتبط 

استفاده می کنند؟
به نظر می رسد دانشگاه های علوم پزشکی باید 
در این راستا پاسخگو بوده تا هم برنامه کشوری 
مسیر خود را ادامه دهد و هم اقشار محروم که 
تنها راه دسترسی آنها به خدمات رایگان بهداشت 
روان از مسیر مراکز مراقبت سالمت می گذرد از 

این خدمات بهره ببرند.

یادداشت وارده
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