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وزیر بهداشت در نامه ای به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد

اهمیت پایان دادن تحریم های نامشروع و یکجانبه آمریکا علیه سالمت جهانی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به مدیر کل 
سازمان جهانی بهداشت خواستار فراخوانی جهانی برای پایان دادن 
تحریم های نامشروع و یکجانبه ایاالت متحده که سالمت جهانی را 

به مخاطره انداخته است، شد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی در این نامه خطاب به 
تدروس آدهانوم تاکید کرده است: »زمان فراخوان جهانی فرا رسیده 
که همه تحریم ها برداشته شود و سالمت افراد تحت تاثیر به خطر 
نیفتد و از جنابعالی درخواست دارم اقدامات الزم برای پایان دادن 
تحریم های نامشروع و یکجانبه ایاالت متحده که موجب رنج و درد 
و مرگ مردم ایران و سایر ملت ها شده و عواقب منفی برای سالمت 

جهانی و امنیت بهداشت به بار می آورد، انجام شود.«
متن نامه وزیر بهداشت به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر تدروس آدهانوم 
مدیر کل محترم سازمان جهانی بهداشت

مایلم از رهبری سازمان جهانی بهداشت، در مبارزه با پاندمی کووید-19 
که نیازمند به همبستگی، فداکاری و تعهد در همه سطوح در سراسر 
جهان می باشد، تشکر نمایم. در ابتدا الزم می دانم آخرین وضعیت 
مبارزه جامعه سالمت ایران با ایران با ویروس کووید-19 را به اطالع 
شما برسانم. طی 7 ماه گذشته، ما سه دوره غربالگری در سراسر کشور 
را انجام دادیم که در آخرین دوره که از دو هفته پیش شروع شده، 28 
میلیون نفر از افراد با ریسک باال مورد غربالگری قرار گرفتند. ضمناً، ما 
از سه ماه پیش بازگشایی مشاغل با مدنظر قرار دادن فاصله هوشمند، 
ماسک زدن و اخیراً بازگشایی مدارس را آغاز کرده ایم. اقدامات بهداشت 
عمومی، پروتکل های درمانی به روز شده، تولید محلی تجهیزات 

محافظت فردی، ارتقای ظرفیت های تشخیصی، کنترل و پیشگیری از 
عفونت، آگاهی و اطالع رسانی مخاطرات و مشارکت جامعه، محافظت 
از خدمات بهداشتی ضروری، ارائه خدمات غیر کوویدی و مهم تر 
از همه، رویکرد کل دولت انجام گرفت که همه اینها برای به حداقل 
رساندن عوارض جانبی این پاندمی اجرا شد. با وجود تمام تالش های 
ما، ده ها نفر از پرسنل تحصیل کرده و متعهد در حوزه بهداشت درمان 
را بطور دردناکی از دست دادیم که در پیام شما به مناسبت روز پزشک 
از آنها یادآوری گردید، علی رغم مبارزه همه جانبه ما با کووید-19، 
جمهوری اسالمی ایران با نقض یکجانبه، غیرقانونی و آشکار قوانین 
بین المللی از جمله برجام مواجه می باشد که این امر باعث تحریم های 
گسترده، همه جانبه و بی رحمانه علیه مردم ایران شده است. در همین 
حال، مسدود کردن دسترسی ایران به کانال های بانکی جهانی به اقتصاد 
ایران آسیب زده، و فعالیت های مهم تجاری از جمله دارو و تجهیزات 

پزشکی را مختل کرده است. که این امر، سالمت مردم کشورمان را 
در شرایط شیوع بیماری کووید هدف قرار داده و آسیب زده است. 
عالوه بر تعهدات عام و معاهدات چند جانبه، دولت آمریکا بر مبنای 
دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری، ملزم به رفع تحریم ها در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. در این راستا، تمایل دارم نظر 

شما را به موضوعات ذیل جلب نمایم: 
1.براساس سوگندنامه بقراط اصل تساوی و برقراری مساوات در 
برخورداری از امکانات و خدمات سالمت برای همه ابنای بشر است. 
جامعه پزشکی به حکم سوگند خود، برای کمک به رفع تحریم های 

دارویی و غذایی در ایران وظیفه انسانی دارند.
2. ما در 7 ماه گذشته شرایط سختی را متحمل شده ایم، در حالیکه 
همزمان علیه کووید-19 و تحریم های غیر قانونی و یکجانبه در 
حال مبارزه بودیم. بنابراین، انتظار قانونی و مشروع در این شرایط 
اضطراری این است که سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد 
و تمام آژانس های بین المللی این اطمینان را بوجود آورند که دارو و 

اقالم بشردوستانه در دسترس مردم ایران قرار می گیرد. 
زمان فراخوان جهانی فرا رسیده که همه تحریم ها برداشته شود و 

سالمت افراد تحت تاثیر به خطر نیفتد. 
بنابراین، از جنابعالی در خواست دارم اقدامات الزم برای پایان دادن 
تحریم های نامشروع و یکجانبه ایاالت متحده که موجب درد و مرگ 
بر مردم ایران و سایر ملت ها شده و عواقب منفی برای سالمت جهانی 

و امنیت بهداشت به بار می آورد، انجام دهد. 
با احترامات فائقه، دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 23۰2 مورد جدید کرونا 
در کشور خبرداد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا 
سه شنبه 18 شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و 3۰2 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که یک هزار و 22۶ نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 391 هزار 

و 112 نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 132 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 22 هزار و ۵42 نفر رسید.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 337 هزار و 414 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به گفته الری، 3713 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افزود: »تا کنون سه میلیون و 431 هزار و ۶4۶ آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »بر اساس آخرین اطالعات 
کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، 
آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی،  خراسان رضوی، 

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 
و  چهارمحال  ایالم،  مرکزی،  جنوبی،  خراسان  بویراحمد،  و 
بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«

الری درباره وضعیت کرونا در استان سیستان و بلوچستان، گفت: 
»استان سیستان و بلوچستان از زمان شیوع بیماری در کشور، 
دارای پایین ترین میزان موارد بستری و فوت در مقایسه با سایر 
استان های کشور بوده است. از اسفند ماه سال گذشته تا اواسط 
اردیبهشت ماه سال جاری نمودار موارد ابتال و بستری روزانه 

در این استان، دارای یک روند نسبتا پایدار بود.«
وی افزود: »از اواخر اردیبهشت ماه شاهد یک شیب صعودی 
در موارد ابتال و بستری در این استان بودیم. به طوری که در 
روزهای آغازین تیر ماه سال جاری، موارد ابتال و بستری روزانه 
در این استان، به بیشترین میزان خود از زمان شیوع کرونا در 

کشور رسید.«
الری ادامه داد: خوشبختانه با همکاری مردم فهیم سیستان و 
بلوچستان در رعایت پروتکل های بهداشتی، تالش های بی وقفه 
کادر بهداشت و درمان استان و همچنین حمایت های اعضای ستاد 
استانی کرونا، از اواسط تیر ماه شاهد یک روند کاهشی در موارد 

ابتال و بستری روزانه در اغلب شهرستان های این استان هستیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »اکنون وضعیت بیماری در 
شهرستان سراوان در وضعیت هشدار و پرخطر قرار دارد و 
شهرستان های خاش، زابل، زاهدان، نیمروز و هامون در وضعیت 

زرد و با خطر متوسط بیماری قرار دارند.«
وی ادامه داد: »میزان استفاده از ماسک از سوی مردم استان 
سیستان و بلوچستان در اماکن عمومی، ادارات و بانک ها و 
مراکز خرید ۶۰ درصد و در وسایل حمل و نقل عمومی درون 
و برون شهری ۶1 درصد گزارش شده است. همچنین بیشترین 
میزان استفاده از ماسک توسط متصدیان و شاغلین در واحدهای 
صنفی و صنعتی 7۶ درصد و از سوی کارکنان ادارات، سازمان ها 

و بانک های استان 91 درصد است.«
الری ادامه داد: »بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در استان سیستان و بلوچستان در آرامستان ها و سوپرمارکت ها 
بوده و کمترین میزان رعایت در پاساژها، جایگاه های سوخت 

و کارگاه ها و صنایع کوچک استان گزارش شده است.«
وی ضمن تشکر از کادر بهداشت و درمان استان سیستان و 
بلوچستان به دلیل مدیریت خوب بیماری کووید-19 علی رغم 
همه محدودیت ها و کمبودهای این استان، گفت: »امیدواریم 
استفاده جدی تر و  بهداشتی و  پروتکل های  بیشتر  با رعایت 
همگانی تر از ماسک از سوی مردم این استان، شاهد تداوم روند 

کاهشی در موارد ابتال و بستری روزانه در این استان باشیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »باید بدانیم که هرگونه عادی 
انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت توصیه های بهداشتی 

می تواند زمینه خیز شدید بیماری در این استان را ایجاد کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۳۰۲ ابتال و ۱۳۲ فوتی جدید کرونا در کشور
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پیام طبرسی، رییس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:

دانش آموزان از حضور در مدارس پرهیز کنند
تخت برای کودکان نداریم

رییس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری در رابطه با بازگشایی مدارس و حضور 
برخی دانش آموزان در سر کالس گفت: »همیشه 
شروع اپیدمی بیماری های ویروسی مثل آنفوالنزا 
از مدارس آغاز می شود و در مورد کرونا و سایر 
بیماری های ویروسی دیگر هم غیر از این نیست، 
از همین رو نباید تجمعی در مدارس شکل بگیرد 
تا بچه ها این ویروس را به سایر افراد انتقال دهند.«

به گزارش سپی به نقل از ایلنا، پیام طبرسی درباه نتایج 
سفرهای بین شهری مردم بر میزان شیوع کرونا و 
همچنین تاثیر بازگشایی مدارس در این زمینه بیان 
کرد که طبق پیش بینی میزان ابتال به ویروس کرونا 
بیشتر خواهد شد و نباید دیگر بحرانی به وجود بیاید 

که باز هم وضعیت را خطرناک کند.«
وی با اشاره به حضور برخی دانش آموزان در مدارس 
ادامه داد: »همیشه شروع اپیدمی بیماری های ویروسی 
مثل آنفوالنزا از مدارس آغاز می شود و در مورد کرونا و 
سایر بیماری های ویروسی دیگر هم غیر از این نیست، 
از همین رو نباید تجمعی در مدارس شکل بگیرد 
تا بچه ها این ویروس را به سایر افراد انتقال دهند.«

طبرسی با تاکید بر خودداری دانش آموزان از حضور 
در مدارس به منظور جلوگیری از شکل گیری تجمع 
بیان  افزود: »در واقع ما ترسی از بچه ها نداریم، چون 
اگر درگیر این بیماری شوند بخش عمده ی آنها به 

اندازه ی یک سرماخوردگی و تب بعد از چند روز 
خوب می شوند، اما موضوع مهم این است که کودکان 
وقتی به خانه می روند، این ویروس را منتقل می کند و 
دقیقا این جزوه خطرهای بازگشایی مدارس است.«
این متخصص بیماری های عفونی دادامه داد: »معلمین، 
والدین، خواهر و برادرها و پرستارهای کودک همه ی 
این افراد در معرض خطر هستند. حتی اگر مدارس 
طبق تمهیداتی باز شده باشد و پروتکل ها هم رعایت 
شود، باز امکان خطر وجود دارد، چون در بیمارستان ها 

که پروتکل ها به صورت کامل رعایت می شود، باز هم 
پرستارها و پزشک ها به این ویروس مبتال می شوند، 
البته کادر درمان چاره ای ندارد، چون شغلش همین 
است، اما در رابطه با بچه ها باید از تمهیدات دیگری 
استفاده کرد.« طبرسی در ادامه گفت: »با وجودی که 
ما می دانیم آموزش امر بسیار مهمی است و هیچ چیز 
جای آموزش حضوری را برای کودک نمی گیرد، اما 
االن شرایط به گونه ای است که نباید اجازه دهیم تا 
بحران دیگری در کشور به وجود بیاید، بنابراین آموزش 

مجازی بهترین راه است تا تجمعی هم در مدرسه 
صورت نگیرد و همینطور رفت و آمدهای درون 
شهری بر اثر بازگشایی مدارس افزایش پیدا نکند.«

متخصصان  از  یکی  اظهارنظر  مورد  در  طبرسی 
بیمارستان مسیح دانشوری که به خطر ابتالی کودکان 
پرداخته بود، ادامه داد: »بخش کودکان معموال در همه 
جای دنیا محدود است، به این دلیل که بیماری هایی که 
منجر به بستری طوالنی مدت می شود در کودکان خیلی 
شایع نیست، معموال در بخش های اطفال یکسری 
افراد خاص که بیماری های مزمن و مادرزادی دارند، 

بستری هستند.«
وی افزود: »کرونا اگر فراگیر شود و نیاز باشد تا تعداد 
زیادی کودک بستری شوند ما تختی برای آنها نداریم، 
اما از طرف دیگر باید به این موضوع اشاره کنم که 
این بیماری در کودکان خفیف است و خیلی منجر 
به بستری نمی شود، خطر بیشتر این است که کودکان 
این ویروس را می گیرند و به دیگران منتقل می کنند.«
طبرسی در پایان با اشاره به فرسودگی کادر درمان 
گفت: »نیروی کادر درمان باید نیروی تربیت شده 
باشد که این تربیت کار ساده ای نیست، مخصوصا 
اینکه ویروس کرونا به نیروی پرستار زبده نیاز دارد 
و یک پرستار معمولی نمی تواند کرونا را پوشش 
دهد و این در حالی است که نیروهای کادر درمان 

همچنان با خستگی کار می کنند.« 

خبـر

سخنگوی دولت در توصیف عملکرد دولت در حوزه مبارزه با کرونا، 
برگزاری و ایجاد تعادل بین دوگانه هایی مثل نان و جان، دین و جان و 
حاال آموزش و جان را رمز موفقیت دولت در امر مبارزه کرونا خواند. 
به گزارش سپید، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با 
نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در ابتدا با بیان اینکه موضوع 
مدرسه، آموزش و شیوع کرونا از مهم ترین مسائل هفته اخیر بود، 
اظهار کرد: »مبارزه ما با دو ویروس تحریم و کرونا مبارزه ای برای 
بقای ملی است. ما باید حمایت از دانش آموزان و سالمت شان را در 
کنار انجام امر آموزش به خوبی پیش ببریم و این یک آزمون ملی 
برای ماست.« وی افزود: »امروز معلمان متعهد ما در خط مقدم این 
پیکار قرار دارند و مناسبات آنان با دانش آموزان و اولیاءشان کامال 
متفاوت با همیشه است. ضرورت تحرک دانش آموزان و تاکید بر 
تمرین اجتماعی شدن، شیوه استفاده از فضای مجازی و انجام امور 
مربوط به تعلیم و آموزش از جمله مواردی است که در ستاد ملی 
کرونا و دولت درباره آن بحث شد و به دغدغه اولیا هم در این زمینه 
توجه کافی داده شد.« سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه رییس جمهوری در سخنانشان بارها از دوگانه هایی 
همچون »نان و جان«، »دین و جان« و در روزهای اخیر »آموزش و 
جان« سخن گفته اند اما پرسش اینجاست که آیا آمار ابتالی ایرانیان 
به کرونا نشان دهنده موفقیت در زمینه ی برقراری تعادلی میان این 
دوگانگی ها بوده یا خیر؟ گفت: »اتفاقاً برگزاری و ایجاد تعادل بین 

این دوگانه ها رمز موفقیت ما بوده است.«
وی ادامه داد: »برگزاری این دوگانه ها باعث جلوگیری از افراط و 
تفریط است. اتفاقاً اینجا جای مقایسه با سایر کشورهای دیگر هم 
هست. کشورهای اروپایی دچار موج سوم شدند و برخی کشورها 

در فستیوال ها و اجتماعات نتوانستند مراعات کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »اجازه بدهید آخرین موضوع برگزاری دین و 
جان را بگویم که شاهد بودیم که مردم در عزاداری ها تمام پروتکل ها 
را رعایت کردند. همکاران ما در وزارت بهداشت در گزارشی که ارائه 
کردند پروتکل های بهداشتی به اندازه مطلوبی مراعات شده است.«

سخنگوی دولت ادامه داد: »در مورد دو گانه نان و جان، ما از این 
مرحله عبور کردیم. از 17 درصد رعایت پروتکل ها امروز گزارش 
ناظران وزارت بهداشت نشان می دهد در صنوف 77.5 درصد در 

ادارات و بانک ها 9۰ درصد پروتکل ها رعایت شد و تعطیالت 
کمی داشتیم. االن هم به رشد رسیدم، ما رشد منفی کمی را تجربه 
کردیم و امسال خوشبختانه نشان می دهد از رکود خارج می شویم.«

ربیعی در پاسخ به این پرسش که علت تاکید بر حضور دانش آموزان 
در مدارس چیست، تصریح کرد: »آقای رییس جمهوری در همان 
جلسه به طور صریح اعالم کردند که هیچ اجباری در مدرسه رفتن 
وجود ندارد اما تمام کارشناسان پرورشی و آموزشی حساسیت 
داشتند که مدرسه باز شود و در این زمینه به آسیب های جسمانی و 
روانی که در پی مدرسه نرفتن بچه ها پیش می آمد اشاره می کردند 
و به همین دالیل هم مدرسه ها باز شد.« وی یادآور شد: »البته از 
امکانات آموزشی شبکه شاد هم می توان استفاده کرد ولی بازهم 
تاکید می کنیم که حضور در مدرسه اجباری نیست اما مدارس باز 
است و نیز الزم است که ارتباط دانش آموزان با مدارس حفظ شود، 
حال یا به صورت حضور فیزیکی یا به صورت مجازی.« ربیعی در 
پاسخ به این پرسش که با توجه به اعالم آمادگی ایران برای ساخت 
واکسن کرونا با همکاری روسیه آیا شاهد چنین همکاری بین ایران و 
روسیه در زمینه ساخت واکسن کرونا خواهیم بود، گفت: »در کشور 
خوشبختانه گروه های مختلف در ساخت واکسن کار می کنند و در 
خارج هم با کشور روسیه مذاکراتی داشته ایم و نیز بعضی کشورهای 
دیگر که تبادل اطالعات انجام می شود. همچنین در مورد خرید واکسن 

از منابعی که احتماال موفق خواهند شد، پیگیری ها انجام می شود.«

سخنگوی دولت: 

هیچ اجباری در مدرسه رفتن وجود ندارد



مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا: 

کدام کودکان باید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
یک فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان با تاکید 
بر لزوم تزریق واکسیناسیون آنفلوآنزا برای کودکان دارای 
بیماری های زمینه ای، گفت: »امیدواریم امسال عدالت توزیع 
واکسن آنفلوآنزا بهتر از سال های قبل اجرا شود و افراد 

واجد شرایط در مرحله اول واکسن را دریافت کنند.«
به گزارش سپید، علیرضا ناطقیان در گفت وگو با ایسنا درباره 
شرایط دریافت واکسن آنفلوآنزا توسط کودکان، گفت: »هرساله کمیته کشوری آنفلوآنزا دستورالعمل 
کشوری جدیدی برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اعالم می کند که دستورالعمل امسال نیز احتماال طی 
این هفته به تصویب می رسد. در پیش نویس این دستورالعمل همچنان گروه های آسیب پذیر از جمله 
کودکان بین ۶ ماه تا ۵ سال تمام،  بویژه آنهایی که به مهدکودک می روند، کودکان دارای بیماری زمینه ای 

مانند بیماری های نقص ایمنی، دیابت، بیماری های مغزی پیش رونده و... واجد شرایط دریافت واکسن 
آنفلوآنزا هستند.« وی با تاکید بر اینکه سن کودک برای دریافت واکسن آنفلوآنزا باید بیش از شش ماه 
باشد، افزود: »کودک نباید حساسیت شدید به تخم مرغ داشته باشد و در دفعات قبلی دریافت واکسن 
نیز نباید حساسیت شدید یا عوارض عصبی از خود نشان داده باشد تا بتواند این واکسن را دریافت کند. 
کسانی که حساسیت شدید به تخم مرغ دارند یا نباید واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند یا تنها در شرایطی 
ویژه در مراکزی خاص که توانایی کنترل شرایط و حساسیت پیش آمده را دارند، اقدام به تزریق واکسن 
کنند.« ناطقیان با تاکید بر اینکه برای تزریق واکسن آنفلوآنزا به کودک باید از پزشک متخصص مشورت 
گرفت، تصریح کرد: »امیدواریم امسال عدالت توزیع واکسن آنفلوآنزا بهتر از سال های قبل اجرا شود 
و کودکان واجد شرایط در مرحله اول واکسن را دریافت کنند.« وی افزود: »معموالً تزریق نیمی از 
یک واکسن برای کودکان کمتر از ۳ سال کافی است، البته واکسن جدید برای امسال هنوز توزیع نشده 
است و باید دید توصیه کارخانه سازنده واکسن چگونه خواهد بود.« این فوق تخصص بیماری های 

عفونی کودکان همچنین زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوآنزا برای کودکان را در ماه مهر دانست.

خبـر

غذا و  دارو

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر 
رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در مدارس تاکید 
کرد و گفت: »وضعیت امسال با سال های گذشته 
کامال متفاوت است و والدین به هیچ عنوان نباید 
دانش آموزی را که کوچکترین نشانه عفونت ویروسی 
دستگاه تنفسی فوقانی دارد را به مدرسه بفرستند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: »والدین به طور جدی باید از 
فرستادن این دانش آموزان به مدرسه خودداری کنند. 
در صورتی که این کار را انجام دهند، دانش آموزان 
دیگری در معرض ابتال به بیماری قرار می گیرند.« 
وی ادامه داد: »والدین در سال های قبل ممکن بود 
دانش آموزانی را که عالئمی مانند سرفه، آبریزش بینی 
و عطسه ای داشتند به دلیل دغدغه تحصیلی، پس 
از مصرف داروها به مدرسه می فرستاند؛ اما امسال 

این کار را اصاًل نباید انجام دهند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی به والدین توصیه کرد که با مشاهده نشانه هایی 
مانند تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، بدن درد و 
بی حوصلگی از فرستادن دانش آموزان به مدرسه 

به شدت خودداری کنند. 
وی ادامه داد: »توصیه می شود دانش آموزان و کادر 
آموزشی مدارس از ماسک استفاده کنند و حتما با آن 
وارد مدرسه شوند. براساس توصیه سازمان جهانی 
بهداشت کودکان باالی ۵ سال با آموزش صحیح، 

می توانند از ماسک استفاده کنند.«
متخصص بیماری های عفونی افزود: »کودکان در 
این سنین یک دنیا شور و هیجان هستند و هر 
لحظه ممکن است کاری انجام دهند که سالمت 
آنان را با مخاطرات جدی مواجه کند، لذا مربیان 
بهداشت و معلمان در ارایه آموزش های الزم مانند 
استفاده صحیح از ماسک نقش بسیار پررنگی دارند.«
وی با اشاره به اینکه مواد ضدعفونی کننده باید 
به میزان کافی در اختیار مدارس قرار گیرد، گفت: 
»کالس های درس هم باید به صورت مرتب و 
مستمر ضد عفونی شوند و همچنین وسایلی مانند 
صابون برای شستن مرتب دست ها به مقدار کافی 

در مدارس وجود داشته باشد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
تاکید کرد: »دانش آموزان هم بهتر است به دفعات 
بشویند.  صابون  و  آب  با  را  خود  دست های 

دست های دانش آموزان ممکن است با مکان های 
آلوده تماس پیدا کند، در این صورت بهتر است به 
دفعات دست های خود را با آب و صابون بشویند.«
مردانی بیان داشت: »این موارد کوچک می توانند در 
پیشگیری و کنترل بیماری کرونا نقش بسیار مهمی 
داشته باشند و در نتیجه از نگرانی های خانواده ها در 

این شرایط بسیار حساس بکاهد.«
وی به والدین توصیه کرد مواد غذایی مانند کشمش 
و نخودچی یا بسته غذایی حاوی نان و پنیر در 
اختیار دانش آموزان قرار دهند. همچنین بوفه های 
ایام، فقط  این  باز بودن در  مدارس در صورت 

غذاهای بسته بندی شده عرضه کنند. 
مردانی افزود: »کسانی که محصوالت غذایی را در 
بوفه های مدارس عرضه می کنند باید اصول بهداشتی 
مانند شستن مرتب دست ها با آب و صابون را به 
دقت رعایت و حتما از دست کش استفاده کنند.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی افزود: »دانش آموزان باید بدانند که در دوران 
کرونایی مانند سال های گذشته نمی توانند از غذاهایی 
مانند پیراشکی یا ساندویچ استفاده کنند، زیرا امکان 

آلودگی از طریق این مواد غذایی وجود دارد.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید 
کرد: »به دانش آموزان باید آموزش داده شود که 
قبل از مصرف غذا حتما دست های خود را با آب و 
صابون بشویند و سپس غذای خود را مصرف کنند.«
وی، یکی از راه های انتقال آنفلوانزا و حتی کرونا را 
دست های آلوده اعالم کرد و گفت: »دانش آموزان 
باید مراقب باشند که به هیچ وجه به وسایل سایر 

همکالسی خود دست نزنند و فقط از وسایل شخصی 
خود استفاده کنند.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه داد: 
»رانندگان سرویس مدارس به محض بروز عالئم 
نباید در سرکار خود حاضر شوند و همچنین اگر این 
افراد در خانواده های خود بیمار کرونا دارند؛ حداقل 

یک هفته سرکار خود حاضر نشوند.«
مردانی اظهار داشت: »والدین به هیچ وجه فرزند 
خود را با سرویس هایی که رانندگان آنها دچار 
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی هستند، به مدرسه 
نفرستند.« وی ادامه داد: »مربی بهداشت یا سایر 
کادر مدرسه باید به صورت مرتب و مستمر درجه 
حرارت کودکان را کنترل کنند و اگر آنان کوچک ترین 
نشانه بیماری حاد تب دار مانند آب ریزش بینی و 
عطسه داشتند، از سایر دانش آموزان جدا کرده و 

به خانه برگردانند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی افزود: »این دانش آموزان به هیچ عنوان حق 
وارد شدن به مدرسه را ندارند؛ چون می تواند سبب 

ابتال بیماری سایر دانش آموزان شوند.«
مردانی بیان داشت: »مسئوالن مدرسه از بکارگیری 
معلمی که عالئم مشکوک به عفونت های ویروسی 
دارد باید جدا خودداری کنند؛ حتی اگر فرد دیگری 
را برای جایگزینی معلم مبتال به کرونا نداشته باشند.«
وی تاکید کرد:» ثابت شده معلمانی که ویروس دارند 
با حضور کوتاه مدت حتی نیم ساعت، می توانند 
آن را به یک یا دو ردیف اول کالس منتقل کنند و 

سبب ابتالی دانش آموزان شوند.«

رمدسیویر ایرانی دانش آموزان با عالئم عفونت ویروسی مدرسه نروند
کجا توزیع می شود؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو درباره وضعیت توزیع داروی 
رمدسیویر ایرانی جهت استفاده در مبتالیان 

کرونا توضیح داد. 
در  محمدی  حیدر  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت توزیع 
پیش  »مدت ها  گفت:  ایرانی،  رمدسیویر 
داروی رمدسیویر ایرانی در داروخانه های 

بیمارستانی در حال توزیع است.«
وی افزود: »قیمت این دارو ۶۰۰ هزار تومان 
است و با این قیمت به بیمارستان ها ارائه 
می شود و هر میزان که برای بیمار استفاده 
شود، در پرونده اش درج می شود. شرکت ها 
این دارو را با قیمت ۶۰۰ هزار تومان به مراکز 
درمانی ارائه می دهند و مراکز درمانی هم برای 
بیماران استفاده می کنند و فکر می کنم ۱۰ 
درصد هزینه آن از بیماران دریافت می شود.«
محمدی درباره میزان اثربخشی رمدسیویر 
در درمان کرونا گفت: »هنوز به صورت 
قطعی اثربخشی رمدسیویر بر روی بیماری 
کرونا اثبات نشده است. منتها برخی مطالعات 
می گویند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد موثر است. البته 
این دارو هنوز وارد پروتکل درمانی کرونا 
نشده است، اما از آنجایی که متخصصان 
عفونی آن را تجویز می کنند، آن را تهیه کردیم 
که به صورت تولید داخلی در داروخانه های 

بیمارستانی توزیع می شود.«

وی درباره وضعیت داروی فاویپیراویر و 
اکتمرا نیز گفت: »این دو دارو هم هنوز وارد 
پروتکل درمانی کرونا نشده اند، اما تولید 
داخلی آن ها وجود دارد که توزیع آن ها را 

هم انجام می دهیم.«
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سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
طرح الحاق دولت به کنوانسیون تمپره در کمیسیون بهداشت مجلس رد شد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »طرح 
الحاق دولت به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی 
برای کاهش بال و عملیات امدادی در کمیسیون مطرح و 

پس از بررسی با رای قاطع نمایندگان رد شد.«
به گزارش سپید، زهرا شیخی درگفت وگو با خانه ملت، در 
تشریح دستور کار روز سه  شنبه ۱8 شهریور ماه کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس، از حضور مدیرکل دارویی وزارت بهداشت، طغیانی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس، معاونان وزارت صمت، نماینده سازمان های بیمه سالمت، برنامه بودجه و بانک 
مرکزی، خبر داد و گفت: »بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالهای اساسی در دستور 
کار کمیسیون بهداشت ودرمان قرار داشت. بر این اساس ابتدا گزارشی توسط سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس و مسئوالن مدعو  در این خصوص ارائه شد و سپس نمایندگان نیز نظرات و 

ابهاماتشان را نسبت به این موضوع مطرح کردند.« نماینده مردم اصفهان در مجلس، با تاکید بر اینکه 
طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالهای اساسی به بررسی بیشتری نیاز دارد، افزود: »دستگاه ها 
آمادگی الزم برای پاسخگویی به چرایی اجرای این طرح نداشتند، از طرفی ایرادت بسیار زیادی به 
طرح از جمله مشخص نبودن مکانیسم اجرا آن وارد بود. از این رو مقرر شد مجدداً هفته آینده پس از 
ارائه مستندات مربوطه در کمیته های دارو و غذا و طرح و لویح کمیسیون بهداشت بررسی و بخش هایی 
اصالح شود.«وی افزود: »الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه 
منابع مخابراتی برای کاهش بال و عملیات امدادی نیز موضوع دیگری بود که در کمیسیون بهداشت 
مجلس بررسی شد. فالح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات توضیحاتی در خصوص این طرح ارائه و 

عنوان کرد طرح الحاق دولت به کنوانسیون تمپره برای کمک کردن به ایران است.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتقادات اعضای کمیسیون 
به طرح الحاق دولت به کنوانسیون تمپره، گفت: »نمایندگان معتقد بودن علت پیوستن ما به این 
کنوانسیون مشخص نبوده و واقعا چه دلیل قانع کننده ای برای آن وجود دارد؟ و اینکه آیا برای این 
طرح نظر وزارت اطالعات نیز گرفته شده است یا خیر. در نهایت طرح مذکور در کمیسیون به 

رأی گذاشته شد و با رای مخالف اکثریت نمایندگان رد شد.«

مجلس

زمینه  در  یونسکو  کرسی  علمی  کمیته  دبیر 
راهکارهایی  و  توصیه ها  آموزش  و  سالمت 
جهت حضور ایمن تر دانش آموزان در مدارس 

کرد.  بیان 
به گزارش سپید، نسترن کشاورز محمدی در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به چالش برانگیز 
بودن تصمیم گیری در مورد بازگشایی مدارس 
اهمیت سالمت  به  توجه  »با  گفت:  دنیا،  در 
دانش آموزان، معلمان و خانواده ها؛ مشخص 
نبودن میزان دقیق هزینه اثر بخشی تصمیمات، 
اتمام  برای  مشخص  زمانی  چشم انداز  نبود 
اطالعات  نبودن  دسترس  در  کرونا،  پاندمی 
دقیق در مورد الگوی ابتال و مرگ و میر کرونا 
و... شرایط سختی را برای بازگشایی مدارس 

در دنیا به وجود آورده است.«
یونسکو  جهانی  »کرسی  کرد:  اضافه  وی 
راستای  در  آموزش  و  سالمت  زمینه  در 
یکی از اهداف خود که تولید و به اشتراک 
آموزش  و  با سالمت  مرتبط  دانش  گذاشتن 
کشورها  تجارب  جمع آوری  به  اقدام  است 
در زمینه بازگشایی مدارس و نیز شواهد علمی 
کمک کننده در تصمیم گیری کرده است که 

دسترسی هست.« قابل  یونسکو  سایت  در 
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
جامع  رویکردهای  بر  تاکید  با  بهشتی  شهید 
همچون  پیچیده ای  مسایل  قبال  در  نگر 
بازگشایی مدارس، در عین حال گفت: »برای 
گرفتن نتیجه سالم و همراهی بیشتر والدین، 
انجمن اولیاء مربیان، وزارتخانه های بهداشت 
بهداشت  محققین  و  پرورش  و  آموزش  و 
مدارس در سطوح کشوری، استانی، شهری 

مسئله شوند.« این  درگیر  باید  روستایی  و 
تأکید  با  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
و  ابتال  انتقال،  الگوی  طراحی  ضرورت  بر 
دانش  سنی  گروه  در  بیماری  میر  مرگ  و 
آموزان، اظهار کرد: »ایجاد سیستم بازخورد 
بازخورد اجرای  موثر و اصالحی بر اساس 
تصمیمات، تصمیم گیری به روش غیر متمرکز 

اختیار  روستاها  و  شهرها  به  صورتی که  به 
داده  اساس شرایط خاص  بر  گیری  تصمیم 
شود، استفاده از تجارب قبلی داخل و خارج 
از کشور  و ایجاد سیستمی برای به اشتراک 
مدارس  اطالعات  و  تجربه  دانش،  گذاری 
بیماری  انتقال  و  ابتال  آمار  کاهش  هدف  با 

است.« مؤثر  بسیار 
اثرات  کرد:  »باید  تاکید  همچنین  کشاورز 
احتمالی کوتاه مدت و طوالنی مدت بازگشایی 

بررسی شود.«  ابعاد مختلف  در  مدارس 
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه 
در صورت بازگشایی حضوری مدارس باید 
خاصی  بهداشتی  و  ایمنی  اصول  و  نکات 
رعایت شود، گفت: »توجه به دسترسی دانش 
استفاده صحیح  و  مناسب  ماسک  به  آموزان 
از آن توسط معلمان و دانش آموزان، فاصله 
گذاری فیزیکی و در اختیار قرار دادن مواد 
فضای  ضدعفونی  برای  کننده  ضدعفونی 
از  اطمینان  دانش آموزان،  استفاده  و  مدارس 
عدم ابتالی دانش آموزان و معلمان و کادر 
مدرسه قبل و حین بازگشایی مدارس، وجود 
کرونا  به  که  پرسنلی  برای  جایگزین  نیروی 
به عوارض  توجه  مبتال می شوند و همچنین 
کوتاه مدت و دراز مدت بازگشایی مدارس بر 

افراد مختلف و جامعه می تواند تأثیر زیادی 
باشد.« داشته  ابتال  آمار  بر کاهش 

کشاورز محمدی با اشاره به راهکارهایی برای 
کاهش ابتال و حضور ایمن تر دانش آموزان در 
مدرسه، عنوان کرد: »با شیفت بندی و نوبتی 
کردن حضور دانش آموزان در فضاهای مدرسه 
می توان نسبت به کاهش تراکم دانش آموزان 
در  ویروس  به  ابتال  شانس  بیشتر  کاهش  و 
مدرسه اقدام کرد. برخی مطالعات با توجه به 
۱۴ روزه بودن دوره پنهان بیماری کووید۱9 
به  هفته ای  دو  شیفت های  می کنند  پیشنهاد 
آموزان  دانش  از  نیمی  هفته  دو  که  گونه ای 
در  آموزان  دانش  دیگر  نیم  بعد  هفته  دو  و 
مدرسه حضور پیدا کنند موثرتر از شیفت های 

یک روز درمیان است.«
دانش  بین  فاصله  »افزایش  داد:  ادامه  وی 
آموزان و معلمان و در صورت امکان استفاده 
از نایلون برای ایجاد حائل بین دانش آموزان 
و  نشاط آور  فعالیت های  افزایش  معلمان،  و 
جمعی با رعایت اصول فاصله گذاری فیزیکی، 
پیگیری و نظارت بیشتر و دقیق تر بر وضعیت 
خطر،  معرض  در  کودکان  ایمنی  و  سالمت 
برخی دیگر از راهکارهایی  است که  بر حضور 

ایمن تر دانش آموزان در مدرسه موثر است.«

پیشنهاداتی برای حضور ایمن تر دانش آموزان در مدارس

تجهیزات

از سوی اداره کل 
تجهیزات پزشکی اعالم شد

صدور حواله دستکش و 
ماسک برای مطب ها

حواله توزیع ۵۰۰ هزار بسته دستکش و 
دو میلیون و پانصد هزار ماسک در مرداد 
ماه سال جاری برای توزیع بین مطب ها و 
پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی به 
عنوان متولی امور پزشکان، صادر شده و 

در دست انجام است.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، حسب 
اعالم اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان 
غذا و دارو درخصوص حواله های صادر 
شده برای سازمان نظام پزشکی، به اطالع 
می رساند، با عنایت به مصوبات ستاد کرونای 
وزارت بهداشت و با توجه به ضرورت در 
اختیار قراردادن اقالم حفاظت فردی برای 
پزشکان به منظور ارائه خدمات تشخیصی 
و درمانی به مردم شریف و بیماران نیازمند، 
حواله توزیع ۵۰۰ هزار بسته دستکش و 
دو میلیون و پانصد هزار ماسک در مرداد 
ماه سال جاری برای توزیع بین مطب ها 
و پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی به 
عنوان متولی امور پزشکان صادر شده که 

در دست انجام است. 

الزم به ذکر است که حواله هایی نیز برای 
سایر سازمان ها و ارگان های مربوطه نیز 
صادر شده است که در همه موارد نحوه 
توزیع اقالم پیگیری و رسیدگی می شود. 
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف پیگیری و برخورد الزم صورت 

خواهد گرفت.
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در آیین بهره برداری از پروژه های سالمت و به صورت آنالین

وزیر بهداشت ۵۳ واحد بهداشتی و درمانی را افتتاح کرد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز 
سه شنبه ۵3 مرکز بهداشتی، درمانی را در استان های 
خوزستان و فارس افتتاح کرد و گفت: »امسال برای 
نخستین بار در تاریخ ایران 1۰ هزار و ۶۰۰ تخت 

بیمارستانی را افتتاح می کنیم.«
آیین  سومین  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
بهره برداری از پروژه های سالمت )پویش سراسری 
ره سالمت( که به صورت آنالین از وزارت بهداشت، 
برگزار شد، 4۸ واحد بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهی 
و اقامتی را در استان خوزستان، تکمیل سه پروژه 
بیمارستانی را در شهرهای خرامه، استهبان و آباده استان 
فارس و دو پروژه بهداشتی و درمانی را در جهرم افتتاح 
کرد.  وزیر بهداشت گفت: »امسال همزمان با فشار 
تحریم ها و اپیدمی کرونا بی نظیرترین و طالیی ترین 
سال در توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در کشور 
است و برای اولین بار در تاریخ ایران 1۰ هزار و 
۶۰۰ تخت بیمارستانی در قالب 14۰۰ پروژه شامل 
دو هزار تخت آی سی یو را تا 1۲ فروردین افتتاح و 
به مردم شریف ایران تقدیم می کنیم.« نمکی در مراسم 
افتتاح 4۸ پروژه بهداشتی، درمانی استان خوزستان 

گفت: »خوزستان خاک مقدسی است که همه ما به 
آن مدیونیم و هر چه برای این استان انجام دهیم 
پاسخ فداکاری های مردم این استان نیست.« وی 
گفت: »همکاران من در مراکز بهداشتی و درمانی 
استان خوزستان با جانفشانی و توانفرسایی توانستند 
هجمه سنگین کرونا را در اهواز، آبادان، شادگان، 

دزفول و شوشتر و سایر شهرهای استان خوزستان 
در اوج شیوع کرونا مدیریت کردند و نشان دادند 
که یک خوزستانی از هر قومی پشت در بیمارستان 
متوقف نشد و هیچ دلخوری در دریافت خدمات 
در این استان شاهد نبودیم. از همین جا از همه کادر 
پزشکی، پرستاران، کادر بیمارستانی که در این ایام 

فداکاری کردند قدردانی می کنم. ما ملت امام حسین 
)ع( هستیم، در برابر هر هجمه ای می ایستیم و تاریخ 
را می سازیم.« نمکی در مراسم افتتاح و تکمیل سه 
بیمارستان در شهرهای خرامه، استهبان و آباده نیز از 
مدیریت اپیدمی کووید19 در استان فارس قدردانی 
کرد و گفت: »امیدواریم همدلی و وفاق را بیشتر کنیم 
تا هم کرونا را مهار و مدیریت کنیم و هم طالیی ترین 

سال توسعه زیرساختهای سالمت را رقم بزنیم.«
وی همچنین به طور جداگانه در مراسم بهره برداری 
بیمارستان خاتم االنبیا جهرم نیز اظهار امیدواری کرد 
در آینده نزدیک بیمارستان 313 تختخوابی این شهر 
را نیز افتتاح کند.  سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه 
منابع و مدیریت وزارت بهداشت نیز در این مراسم از 
افتتاح و تکمیل ۵3 پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی 
از جمله تعدادی بیمارستان، کلینیک ویژه، مراکز جامع 
سالمت، آزمایشگاه و منازل اقامت پزشکان خبر داد 
که امروز با ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در 4۰ هزار و 
131 مترمربع فضای فیزیکی در سومین مرحله پویش 
ره سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، شیراز 

و جهرم به بهره برداری رسید.ایرنا

مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با 
اشاره به اینکه تبلیغات در حوزه محصوالت تراریخته گمراه کننده است، 
گفت: »در تبلیغات، روغن آفتابگردان به عنوان روغن غیرتراریخته معرفی 
می شود در حالیکه اصاًل در دنیا دانه آفتابگردان تراریخته وجود ندارد و 
بدیهی است که تمام روغن های آفتابگردان تولیدی غیرتراریخته هستند.« 
به گزارش سپید، محمدحسین عزیزی با اشاره به اینکه محصوالت 
تراریخته در دنیا موافق و مخالفانی دارد، اظهار کرد: »تولید محصوالت 
تراریخته مشمول قوانین بین المللی بوده و تنها منحصر به روغن نیست، 

اگرچه در کشور ما بیشتر در مورد روغن صحبت می شود.«
وی افزود: »در مورد محصوالت تراریخته سه موضوع کشت، مصرف 
و نحوه برچسب گذاری مطرح است، تولیدکنندگان عمده محصوالت 
تراریخته کشورهای امریکا، هند و چین هستند و تاکنون محصوالت 

تراریخته در ایران کشت نشده است.« عزیزی با اشاره به اینکه مصرف 
محصوالت تراریخته در هیچ کشوری ممنوع نیست، عنوان کرد: 
»کشورهای مختلف قوانین متفاوتی در این حوزه به لحاظ اطالع 
رسانی دارند؛ ایران نیز در این زمینه قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا 

را در مورد برچسب گذاری اجرا می کند.« 
 بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، عزیزی تصریح کرد: »در 
برخی کشورها محصوالت براساس وجود ژن و DNA در محصول 
نهایی برچسب گذاری و اطالع رسانی می شوند، در برخی کشورهای 
دیگر نیز براساس مواد اولیه اصلی که محصول نهایی مانند سویا، کلزا و 
ذرت از آنها تولید شده، برچسب گذاری می شوند؛ یعنی هر محصولی از 
دانه های تراریخته تولید شود، باید برچسب گذاری شود که ایران جزو 
این کشورهاست.« عزیزی با بیان اینکه برچسب گذاری محصوالت 

تراریخته طبق قانون ششم توسعه الزام شده است، عنوان کرد: »در حوزه 
تبلیغات محصوالت غذایی گاهی اوقات ادعاهای نادرست و خالف 
واقع مطرح می شود که برخی از آنها اصوالً موضوعیت ندارد؛ مثال درج 
عنوان بدون کلسترول روی روغن های نباتی نیز از این دسته تبلیغات 
محسوب می شود؛ چرا که روغن های نباتی در اصل فاقد کلسترول 
بوده و تنها در روغن های حیوانی وجود دارد. همچنین درج عنوان 
بدون افزودنی روی شیرهای استریل نیز از این دست تبلیغات است، 
چراکه شیرهای استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند چون 
داخل آن میکروبی وجود ندارد.« به گفته عزیزی، سازمان غذا و دارو 
به کارخانجاتی که از این شگردها برای گمراهی مصرف کننده استفاده 
می کنند، تذکر داده و سعی دارد که با تعامل مشکل را حل کند اما در 

صورت تکرار تخلف با آن ها برخورد می کند.

تذکر سازمان غذا و دارو به تبلیغات گمراه کننده در حوزه محصوالت تراریخته

خبـر

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
»هفته ملی سالمت بانوان ایران )سبا( که همه ساله در آخرین هفته 
مهرماه برگزار می شود، امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری 
کووید 19 و با موضوع سالمت زنان در دوره کرونا برگزار خواهد شد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با اعالم این خبر افزود: »اگرچه 
شواهد ملی و بین المللی حاکی از آن است که در همه گیری  کووید 
19، خطر مستقیم بیشتری، سالمتی و حیات مردان را تهدید می کند، 
اما تاثیر طوالنی مدت این همه گیری، بر سالمت جسمی، روانی و 
اجتماعی زنان می تواند آسیب های جدی به خانواده و جامعه وارد نماید.«

وی با اشاره به وظایف سنگین زنان در مواجهه با همه گیری کووید 19 
خاطر نشان کرد: »عالوه بر بیماری و مرگ و میر ناشی از کووید 19 
در زنان، نگرانی های مرتبط با سالمت مادر و نوزاد در دوره بارداری 
و پس از زایمان در همه گیری فوق، افزایش وظایف و مسئولیت های 
زنان در دوره همه گیری در خانواده، وظایف سنگین زنان برای اقدامات 
پیشگیرانه و مراقبت از بیماران مبتال در خانواده، وظایف زنان برای 

اداره امور فرزندانشان در شرایط تعطیلی مدارس، مشکالت ناشی از 
مرگ و بیماری همسران، مشکالت زنان سرپرست خانوار و زنان بد 
سرپرست و بد رفتاری ها و آسیب های آنان درون خانواده، فشارهای 
اقتصادی ناشی از تعطیلی و قرنطینه ها و... آسیب های جدی به سالمت 
جسمی، روانی و اجتماعی زنان وارد خواهد آورد.« رئیسی تصریح 
کرد: »در این شرایط کارکنان نظام سالمت از بهورز و مراقب و ماما و 
پرستار و نیروهای خدماتی تا کادر تخصصی بیمارستان های کشور نیز 
که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند، با مخاطرات جدی سالمت 
جسم و روان مواجه هستند.« وی با تاکید بر اینکه زنان برای گذار 
از این دوره سخت زندگی خود نیازمند آگاهی، هشیاری و حمایت 
همه جانبه در خانواده و جامعه می باشند، گفت: »در هفته ملی سالمت 
بانوان ایران )سبا( در هفته آخر مهرماه سال جاری  به این وجه مهم 
همه گیری کووید 19 توجه ویژه ای معطوف و هفته مذکور بر اساس 

موضوع سالمت زنان در دوره کرونا برگزار خواهد شد.«
به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت روز شمار هفته ملی 

سالمت بانوان ایران)سبا( و محور های آن را به شرح زیر اعالم کرد: 
پنجشنبه۲4 مهر: زنان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود و 

اعضای خانواده در پیشگیری از کووید 19 
جمعه۲۵ مهر: پاسداشت و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت و 

درمان به عنوان پیشتازان پیشگیری و درمان  کووید 19 
شنبه۲۶ مهر: شیوه زندگی سالم  زنان و کووید 19  با تاکید بر 

چاقی به عنوان  عامل وخامت کووید19
یکشنبه ۲7مهر: سالمت باروری زنان )روابط زناشویی، بارداری 

و زایمان ایمن و سالم ( در همه گیری کووید 19 
دوشنبه ۲۸مهر: زنان و سالمت روانی در همه گیری کووید 19

آموزشی  معتبر  منابع  ترویج  در  زنان  نقش  ۲9مهر:  شنبه  سه   
و اطالعات معتبر و پیشگیری از انتشار باورهای غلط در باره 

پیشگیری و درمان کووید  19
چهارشنبه 3۰مهر: پیشگیری از آسیبهای شغلی و اجتماعی زنان 

در اپیدمی کووید 19

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد
روز شمار هفته ملی سالمت بانوان ایران )سبا(



واکسن کرونای چینی ها برای افراد مسن ایمن است
واکسن توسعه داده شده برای کرونا ویروس توسط 
شرکت داروسازی چینی سینوواک )Sinovac( برای 
افراد مسن ایمن اعالم شده است اما عملکرد آن بر 

روی این افراد کمی ضعیف تر است. 
سینوواک  داروسازی  شرکت  سپید،  گزارش  به 
»طبق  کرد:  اعالم   )Sinovac Biotech(بایوت
نتایج آزمایش اولیه تا میانی به نظر می رسد واکسن 
کرونا ویروس برای افراد مسن ایمن است و این 
در حالی است که پاسخ های ایمنی افراد مسنی که 
واکسن را دریافت کرده بودند نسبت به افراد جوانی 
که این واکسن به آنها تزریق شده بود ضعیف تر بود.«
مقامات بهداشتی نگران این موضوع بوده اند که آیا 
واکسن های آزمایشی می توانند سبب ایجاد ایمنی 
در بدن افراد مسن که سیستم ایمنی بدن آنها واکنش 
کمتری نسبت به واکسن ها نشان می دهند شود و 
از آنها در برابر ویروسی که منجر به مرگ نزدیک 
۸۹۰ هزار نفر در سراسر جهان شده است محافظت 

کنند یا خیر.
لیو پیچنگ )Liu Peicheng(، نماینده سینوواک 
در گفتگو با رویترز گفت: »واکسن کرونای ابداعی 

این شرکت موسوم به کروناواک)CoronaVac(  در 
آزمایشات فاز ۱ و ۲ که در ماه مه با حضور ۴۲۱ 
شرکت کننده حداقل ۶۰ ساله انجام شد، عوارض 
جانبی جدی ایجاد نکرد.« نتایج کامل منتشر نشده 
و در دسترس رویترز قرار نگرفته است. چهار مورد 
از هشت واکسن جهان که در مرحله سوم آزمایشات 

هستند متعلق به کشور چین است. 
بیش از ۹۰ درصد از سه گروه از شرکت کنندگان 

که به ترتیب دو دوز از کروناواک با دوز کم، متوسط 
و زیاد را دریافت کرده اند، افزایش قابل توجهی در 
سطح آنتی بادی را تجربه کرده اند، در حالی که این 
افزایش سطح آنتی بادی در افراد مسن کمی کمتر 
از افراد جوان دریافت کننده این واکسن بوده است. 
کروناواک در مرحله آخر آزمایشات انسانی در برزیل 
و اندونزی آزمایش می شود تا محققان ارزیابی کنند که 
آیا واکسن مذکور به اندازه کافی موثر و بی خطر است 

و می توانند تأییدیه های قانونی را برای استفاده انبوه آن 
به دست آورند یا خیر. عالوه بر آن مدیرعامل شرکت 
داروسازی چینی سینوواک )Sinovac( گفت: »۹۰ 
درصد از خانواده های کارمندان این شرکت در چین، 
واکسن کووید-۱۹ ساخت این شرکت را دریافت 
کرده اند.« یین ویدونگ مدیرعامل شرکت سینوواک 
به رویترز گفته است که شرکت سینوواک که واکسن 
کرونای آن در مرحله سوم آزمایشات بالینی است و 
در طرح استفاده اضطراری نیز گنجانده شده است، 
این واکسن بالقوه را به حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کارمند 
و خانواده های آنها که داوطلب شده بودند، تزریق 
کرده است. لیو در انتها افزود: »این واکسن بالقوه 
می تواند تا سه سال در انبار باقی بماند، که این امر 
می تواند مزیت شرکت سینوواک در توزیع واکسن 

در مناطقی باشد که سردخانه ندارند.«
به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز این واکسن 
می تواند ۴۲ روز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد )۷۷ 
درجه فارنهایت(، ۲۸ روز در ۳۷ درجه سانتیگراد 
)۹۸.۶ درجه فارنهایت( و پنج ماه در دمای ۸-۲ درجه 

سانتیگراد )۴۶.۴-۳۵.۶ درجه فارنهایت( بماند.

متخصصان سوئدی می گویند پادتن های خاصی در گونه هایی 
از شتر )گروهی از حیوانات شامل شتر، الما و آلپاکا( کشف 
به  عامل کووید-۱۹  مانع ورود ویروس  که می تواند  کرده اند 

درون سلول های انسانی شود. 
به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان سوئدی معتقدند که این 
پادتِن خنثی کننده یا »نانوبادی«، قابلیت آن را دارد که به عنوان 
یک درمان ضد ویروسی توسعه داده شده و برای مبارزه با این 
بیماری همه گیر که تاکنون باعث مرگ بیش از ۸۰۰ هزار نفر در 

سراسر جهان شده، مورد استفاده قرار گیرد. 
آزمایشات روی این نانوبادی های موثر)قطعاتی از پادتن که به طور 
طبیعی در شترها تولید می شود و می تواند با بدن انسان سازگار شود( 

از ماه فوریه آغاز شد و در آن زمان محققان مؤسسه کارولینسکا در 
استکهلم به یک آلپاکای ۱۲ساله به نام »تایسون«، پروتئین اسپایک 
)سنبله( ویروس کرونا را تزریق کردند.  بعد از۶۰ روز، نمونه های 
خون آلپاکا نشان داد که یک واکنش ایمنی قدرتمند در برابر پروتئین 
اسپایک صورت گرفته است. در ماه ژوئن این گروه گزارش داد که 
آنها این نانوبادی ها را )که همانند پادتن های انسانی به همان قسمت 
ویروس متصل می شود( از خون تایسون جدا کرده اند و توانسته اند 

در آزمایشات بعدی مانع از بروز عفونت شوند. 
متخصصان اکنون این مطالعه را به اتمام رسانده و یافته هایی را 
گزارش داده اند که امیدوارند منجر به تحقیقات پیش بالینی حیوانات 
شود و در مبارزه نهایی با ویروس کرونا و ایجاد مصونیت در انسان 

مورد استفاده قرار گیرد. این گروه می گوید که این نانوبادی ها در 
مقایسه با پادتن های معمول که گزینه درمان های خاص است، 
مزایای متعددی دارند. برای مثال اندازه آنها کمتر از یک دهم 
پادتن های معمولی است و معموالً با هزینه کمتری تولید می شوند. 
متخصصان سوئدی تنها گروهی نیستند که این قابلیت نانوبادی ها در 
آلپاکاها را مورد بررسی قرار می دهند. متخصصان دانشکده پزشکی 
دانشگاه کنتاکی هم در حال بررسی نانوبادی های تولید شده توسط 
سه آلپاکا به نام های »پسر بزرگ«، »چشم آبی« و »امپراطور« هستند. 
مجله  در  آزمایشات  این  جزئیات  ایندیپندنت،  گزارش  به 
»نیچر کامیونیکیشن« )Nature Communications( به چاپ 

رسیده است.ایسنا

متخصصان سوئدی: 
پادتنشترسانانعفونتکرونارادربدنمتوقفمیکند

خبـر

حدود یک ماه پس از این که رئیس جمهور روسیه خبر ثبت موفقیت آمیز 
واکسن کرونا را در کشورش اعالم کرد، واکسن اسپوتنیک-وی 

احتماالً از این هفته در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
به گزارش سپید، واکسنی که در تاریخ ۱۱ اوت توسط والدیمیر 
پوتین به عنوان واکسنی موثر در برابر کرونا معرفی شد، پس از 
اخذ مجوز از وزارت بهداشت روسیه برای استفاده گسترده تر 

توزیع خواهد شد.
این واکسن توسط مرکز ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا با 
حمایت صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه )RDIF( ساخته شده 
و گفته می شود که اولین کاندید واکسن کرونا در سراسر جهان است. 
به گفته مقامات بهداشتی روسیه ، معاینه و بررسی آن ظرف چند روز 
آغاز شده و همچنین ظرف چند روز آینده مجوز آن اخذ خواهد شد.
آنها همچنین تاکید کردند: »روند خاصی برای اجازه استفاده عمومی 
از این واکسن برای شهروندان وجود دارد به این ترتیب که داروی 

مزبور باید از نظر کنترل کیفیت از سازمان »ناظر پزشکی خدمات 
فدرال برای نظارت بر بهداشت و درماِن« روسیه مجوز کسب کند.«
این مقامات اطمینان داده اند که طی چند روز آینده، بین ۱۰ تا ۱۳ 
سپتامبر مجوز توزیع دسته ای از واکسن ها برای استفاده غیرنظامی 
دریافت خواهد شد و به این ترتیب از آن لحظه به بعد واکسیناسیون 
گسترده روی جمعیت آغاز می شود. ثبت واکسن امکان واکسیناسیون 
کل افراد را فراهم می کند اما گروه های پرخطر در درجه اول قرار 
خواهند گرفت، چرا که وزارت بهداشت روسیه اعالم کرده طبق وظیفه 
خود محافظت از گروه های پرخطر را در اولویت قرار داده است. 
طبق نتایج منتشر شده توسط مجله پزشکی لنست، واکسن اسپوتنیک-
وی اخیراً پیشرفت دیگری را ثبت کرده است. این واکسن در تولید 
پاسخ آنتی بادی در تمامی شرکت کنندگان در آزمایشات مرحله 
اولیه موفق بوده است. لنست گزارش داد که نتایج دو آزمایش که 
در ماه ژوئن-ژوئیه سال جاری میالدی انجام شد و ۷۶ شرکت 

کننده در آن شرکت داشتند، نشان داد که ۱۰۰ درصد از شرکت 
کنندگان در این آزمایش ها آنتی بادی های کووید-۱۹ را در بدن 

خود ایجاد می کنند و هیچ عارضه جانبی جدی ندارند. 
طبق گزارش لنست، کارشناسان در دو آزمایش ۴۲ روزه با شرکت 
۳۸ بزرگسال سالم هیچ عوارض جانبی جدی در بین شرکت 
کنندگان پیدا نکردند و تأیید کردند که این واکسن پاسخ آنتی بادی 
۱۰۰ درصدی ایجاد می کند. برای اثبات ایمنی و اثربخشی طوالنی 
مدت واکسن برای جلوگیری از عفونت کووید-۱۹، آزمایش های 
طوالنی مدت از جمله مقایسه دارونما و نظارت بیشتر الزم است. 
پوتین همچنین فاش کرد که یکی از دخترانش با واکسن اسپوتنیک-

وی در برابر ویروس کرونا واکسینه شده است. 
اولین  نام  به  اسپوتنیک-وی  واکسن  زی نیوز،  گزارش  بر  بنا 
سال  در  که  است  شده  نامگذاری  اسپوتنیک  روسی  ماهواره 

۱۹۵۷ میالدی راه اندازی شد.ایسنا

آغازتوزیععمومیواکسنکرونادرروسیه
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 امین جاللوند
حدود هفت ماه است که کادر درمان، بی وقفه 
به  استراحت در حال خدمت  بدون ذره ای  و 
بیماران مبتال به کرونا است. بیش از 164 نفر 
از فعاالن جامعه پزشکی نیز در مسیر خدمت 
به مردم شهید شده اند و هزاران نفر از آنان نیز 
به کرونا مبتال شدند. کارشناسان نظام سالمت 
هشدار می دهند که خستگی و فرسودگی مفرط 
کادر درمان به نقطه بحرانی رسیده است و برای 
جلوگیری از فرسودگی بیشتر کادر درمان باید 

راهکارهای فوری و کارشناسی اندیشید. 
و  بهداشت  کمیسیون  عضو  خاتمی،  مسعود 
درمان مجلس نیز با اشاره به راهکارهای مقابله با 
فرسودگی بیشتر در کادر درمان، یادآور می شود: 
»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 
صددرصد  کنونی  شرایط  در  شوند.  مدیریت 
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.«
او ادامه می دهد: »توجه به این بخش، مدیریت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را 
می طلبد که نیروهای فعال در بخش مراقبت از 
جایگزین  مرتب  طور  به  را  کرونایی  بیماران 
این وزارتخانه بودجه الزم  اینکه  کنند. ضمن 

برای تحقق این مهم را نیز در اختیار دارد.«
همچنین علی ماهر، معاون برنامه ریزی و نظارت 
ستاد کرونا در کالنشهر تهران نیز با ابراز نگرانی 
نسبت به افزایش بار بیماری بر دوش کادر درمان 
و بیمارستان ها، تاکید می کند:  »باید هرچه سریعتر 
راهکاری برای جبران خستگی و فرسودگی کادر 
درمان و مکانیزمی برای جایگزینی نیروهای فعلی 

با نیروهای تازه نفس طراحی شود.«
او یادآور می شود: »اگرچه تهران با مشکل کمبود 
تخت بیمارستانی مواجه نیست، ولی از طرفی 
خستگی و فرسودگی پرسنل و کادر درمان به 
دلیل هفت ماه ارایه خدمت بدون وقفه، بسیار 
سریعتر  هرچه  باید  و  است  شده  دهنده  آزار 

راهکاری برای جبران آن اندیشیده شود.«
به جذب  بیمارستان ها  نیاز  اینکه  بیان  با  ماهر 
نیروهای جدید و جایگزینی با نیروهای فعلی، 
بارها به مسئوالن و مقامات کشوری منعکس 
با  »امیدواریم  می کند:  خاطرنشان  است،  شده 
کادر  از  معنوی  و  مادی  مختلف  حمایت های 
درمان بتوان بخشی از خستگی کادر درمان را 

جبران کرد.«
او همچنین با انتقاد نسبت به عدم تحقق هزینه های 
برآورد شده برای حقوق و سایر نیازهای مالی 
کادر درمان، عنوان می کند: »بخشی از این هزینه ها 

توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده 
و مابقی نیز در دست تخصیص است، اما با توجه 

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

جذب نیرو و جایگزینی نیروها طراحی شود.«
برای کاهش  برنامه ریزی  و  وی سیاستگذاری 
آمار مبتالیان و ورودی  بیمارستان ها را راهکار 
دیگری برای کاهش بار بیماری از دوش کادر 
درمان و بیمارستان ها می داند. او ابراز امیدواری 

می کند که با تقویت بخش بهداشت و پیشگیری 
و با برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح بتوان 
از افزایش آمار مبتالیان و تشدید فشار کاری 

بر بدنه درمانی کشور جلوگیری کرد.
ماهر در رابطه با کمبودهای احتمالی امکانات، 
درصورت  بیمارستانی  تخت های  و  تجهیزات 
مواجهه با پیک سوم بیماری کرونا در پاییز نیز 
یادآور می شود:  »برای مواجهه با این شرایط،  ایجاد 
پیش بینی شده است،  بیمارستان های صحرایی 
ولی بعید می دانیم که حداقل در تهران با کمبود 
تخت بیمارستانی و الزام استفاده از بیمارستان های 
صحرایی مواجه شویم. اگر نیازی وجود داشته 

باشد این تمهیدات و پتانسیل ها وجود دارد.«

وضعیت بغرنج کادر درمان، درصورت 
شیوع پیک سوم کرونا

بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی هشدار می دهند 
که در صورت بروز پیک سوم کرونا در پاییز و 
همزمان شدن با شیوع بیماری آنفلوآنزا، فرسودگی 
کادر درمان نیز به نقطه بحرانی خواهد رسید. 
به همین دلیل، کارشناسان نظام سالمت تاکید 
بحرانی،  چنین  وقوع  از  قبل  باید  که  می کنند 

تمهدیدات کارشناسی اندیشید.
حسین مرتضایی، متخصص مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی در گفتگو با سپید به اهمیت 
جلوگیری از فرسودگی کادر درمان اشاره می کند 
و می گوید: »اگر موج سوم کرونا در پاییز شروع 
شود، تنها برگ برنده کشور ما برای مقابله با 
این موج، کادر درمان خواهد بود. البته این برگ 
برنده زمانی می تواند بهترین عملکردش را به 
میدان بیاورد که از سالمت او مراقبت کنیم و 

اجازه ندهیم که فرسودگی کادر درمان به نقطه 
غیرقابل بازگشت برسد.«

مدارس  بازگشایی  »سیاست  می کند:  تاکید  او 
خالف  قطعا  حضوری،  آموزش  بر  اصرار  و 
کروناست.  دوران  در  بهداشتی  پروتکل های 
اینگونه  چوب  که  اینجاست  بار  تاسف  نکته 
سیاست های غلط را کادر درمان خواهد خورد. 
درواقع االن فقط بحث این نیست که کادر درمان 
در بیمارستان ها، خسته و فرسوده است، بحث 
جدی تر اینجاست که تعداد بیماران ورودی به 
بیمارستان ها به طور مدام در حال افزایش است. 
در این شرایط اگر پیشگیری و رعایت پروتکل های 
تاثیر  بیشتر مورد توجه قرار بگیرد،  بهداشتی، 
زیادی در کاهش بار کاری کادر درمان خواهد 
داشت. حتی معتقدم برای مقابله با فرسودگی 
کادر درمان، تاثیر پیشگیری از تاثیر افزایش کادر 
درمان نیز بیشتر است. البته این حرف به این 
معنی نیست که جذب نیروهای جدید اهمیت 
ندارد، بلکه معتقدم همانطور که جذب نیروهای 
جدید برای جلوگیری از فرسودگی کادر درمان 
مهم است، به همان نسبت هم پیشگیری برای 

کاهش بار بیمارستان ها اهمیت دارد.«
مرتضایی خاطرنشان می کند: »چندین هفته است 
در  درمان  کادر  هزار   10 از جذب  که حرف 
می شود.  مطرح  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
مصوبه آن نیز وجود دارد و تایید مقامات عالی 
را نیز دارد. در این شرایط، بسیار مهم است که 
نیروهای جدید و تازه نفس، هرچه زودتر به 
کادر درمان فعلی اضافه شود. نباید مسیر جذب 

نیروهای جدید با کندی و تاخیر پیش برود. 
ادامه در صفحه 9 

فرسودگی کادر درمان در نقطه بحرانی
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که برای جلوگیری از پیک سوم کرونا و فرسودگی 

بیشتر کادر درمان، باید راهکارهای فوری و کارشناسی اندیشید

حدود هفت ماه است که کادر 
درمان، بی وقفه و بدون ذره ای 

استراحت در حال خدمت به 
بیماران مبتال به کرونا است. 
بیش از 164 نفر از فعاالن 
جامعه پزشکی نیز در مسیر 

خدمت به مردم شهید شده اند. 
کارشناسان هشدار می دهند 

که خستگی و فرسودگی مفرط 
کادر درمان به نقطه بحرانی 

رسیده است و برای جلوگیری 
از فرسودگی بیشتر کادر 

درمان باید راهکارهای فوری و 
کارشناسی اندیشید
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تاخیر و  با  هرچقدر مسیر جذب کادر درمان 
منتظر  باید  نسبت  به همان  برود،  پیش  کندی 

فرسودگی بیشتر کادر درمان باشیم.«

راهکارهای کاهش فرسودگی کادر درمان
بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی، کاهش 
تعداد بیماران مبتال به کرونا و افزایش کادر 
ار  جلوگیری  راه های  مهم ترین  را  درمان 

می دانند. درمان  کادر  فرسودگی 
نظام  سازمان  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
پزشکی کشور نیز با اشاره به همین موضوع 
تاکید می کند: »برای کاهش تعداد بیماران باید 
هشدارهای الزم به مردم داده شود. نمی  توان 
با  مقابله  کرد.  مدیریت  تعارف  با  را  بحران 
خستگی و فرسودگی کادر درمان دو راه بیشتر 
ندارد. در این مسیر یا باید تعداد بیماران مبتال 
به کرونا کاهش یابد و یا این  که تعداد پرسنل 
و کادر درمان افزایش پیدا کند. در این راستا 
کنند  رعایت  را  بهداشتی  مسائل  باید  مردم 
وقتی  یابد.  کاهش  بیمارستان  ها  ورودی  تا 

انرژی  افزایش می  یابد،  بیمارستان  ها  ورودی 
کادر درمان کاهش می  یابد.«

شدن  اضافه  برای  این  که  بیان  با  ظفرقندی 
نیروی درمانی جلسات بسیار زیادی تشکیل 
نیروی  »تامین  می شود:  یادآور  است،  شده 
انسانی از سه راه میسر است. راه اول نیروهای 
داوطلب هستند که تاکنون سه هزار داوطلب 
را به معاونت درمان وزارت بهداشت معرفی 
کرده  ایم. راه دوم، استفاده از نیروهایی مانند 
رزیدنت  های سال آخر است که در پایان دوره 
نزدیک  نیز  رزیدنت  ها  که  دارند  قرار  خود 
زودتر  است  قرار  و  نفر هستند  هزار  به سه 
همچنین  شوند.  خدمت  ارائه  چرخه  وارد 
سومین راهکار نیز استخدام نیروهای جدید 
است.  انجام  حال  در  نیز  امر  این  که  است 
جدید  نیروی  هزار   10 جذب  مجوز  االن 

اخذ شده است.«
به  اشاره  با  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
کرونا،  دوران  در  انسانی  نیروی  کمبودهای 
بیشترین  حاضر  زمان  »در  می کند:  تصریح 
در  بیمارستان ها  در  متخصص  پزشک  کمبود 
 ICU رشته های عفونی، داخلی ریه، بیهوشی و
با انجمن های علمی برای رفع این  است که 

برگزار شده است.« کمبود ها جلساتی 

رکوردشکنی ایران در زمینه ابتالی 
کادر درمان به کرونا

بر اساس آمارها، کشور ما در زمره سه کشور 
نخست جهان در زمینه ابتالی کادر درمان به 

کرونا است. 
با کرونا در  علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله 
کالنشهر تهران نیز معدل میزان ابتالی کادر درمان 
در ایران به ویروس کرونا را نسبت به استاندارد 
جهانی باال می داند و می گوید: »آمار تطبیقی نشان 
می دهد ایران، آمریکا و روسیه سه کشوری هستند 
کادر  ابتالی  میزان  ابتال،  نظر قدر مطلق  از  که 

درمان در این کشورها باالتر است. در پیک اول 
که شروع بیماری بود، تجهیزات حفاظتی به اندازه 
مکفی در بیمارستان ها توزیع نشده بود. طبیعتا 
جامعه پزشکی هم آموزش های الزم را در زمینه 
مقابله با اپیدمی و نحوه ابتال به بیماری و حفاظت 
عمومی ندیده بودند، اما در حال حاضر باوجود 
اینکه وسایل حفاظت فردی در دسترس است و 
آموزش های الزم دیده شده و تجربه گروه های 
پزشکی هم افزایش پیدا کرده، اما میزان ابتال به 

چند دلیل باالتر است.«
زالی ادامه می دهد: »مهم ترین دلیلش این است 

که فرایند خستگی مزمن تیم پزشکی که یک 
مساله غیرقابل اجتناب است، موجب شده سطح 
دفاعی و ایمنی افراد کاهش پیدا کند. طبیعتا وقتی 
افراد خسته تر می شوند و انگیزه هایشان کمرنگ 
می شود، از نظر سیستم ایمنی بدن در معرض 
خطر بیشتری قرار می گیرند. سطح باالی خستگی 
و فرسایشی بودن بیماری کووید 19 موجب شده 
انگیزه های افراد برای استفاده از وسایل حفاظتی 
کاهش پیدا کند. مطالعه میدانی در سه دانشگاه 
علوم پزشکی در تهران نشان می دهد ۲3 درصد 
گروه های پرستاری و پشتیبانی بیمارستان ها با 
وجود وسایل حفاظتی در مراکز درمان به اندازه 
در  بودند.  نکرده  استفاده  وسایل  این  از  کافی 
جامعه پزشکی این عدد حدود 1۲ تا 1۸ درصد 
است. به این دلیل که پوشیدن لباس های کاور 
در فضای گرم و با تهویه نامناسب بیمارستان ها 

کاری سخت است.«
زالی یادآور می شود: »ما تنها دستگاهی هستیم که 
متاسفانه بخش زیادی از درآمد پرسنل مورد لزوم 
را باید از منابع غیردولتی پرداخت کنیم. در تهران 
نزدیک به ۲۵ تا 30 درصد نیروهای شاغل مجموعه 
بیمارستان های ما کسانی هستند که بودجه دولتی 
و بند »و« برای آنها ترسیم نشده و بیمارستان ها 
برای رفع نیازهایشان مجبور شده اند از این نیروها 

استفاده کنند. این مساله فشار مضاعفی را به اقتصاد 
ضعیف و شکننده بیمارستان ها در سال های اخیر 
وارد کرده است. متاسفانه هیچ وقت کسی این 
موضوع را بطور جدی مورد توجه قرار نداده 
است که یک بار و برای همیشه تمام نیروهای 
بهداشتی درمانی کشور مورد حمایت قرار بگیرند.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، به 
مشکالت جذب نیرو در حوزه بهداشت و درمان 
اشاره می کند و می گوید: »برخی کشورها الگوی 
موفقی در این زمینه داشتند. به طور مثال آلمان 
را کشور موفقی در زمینه بحث جبران خدمات 
کارکنان بهداشتی و درمانی و رضایتمندی کارکنان 
می دانم. در آلمان از همان روزهای آغازین به 
ایجاد،  در  توانستند  که  بیمارستان هایی  تمامی 
توسعه و تبدیل تخت های مراقبت های ویژه کرونا 
امکانات ایجاد کنند، پاداش روزانه پرداخت کردند 
برابر حقوق روزانه پرسنل  بین ۲.۲  تقریبا  که 
افزایش پیدا کرد. این کار یکی از مدل های موفق 
بود و در برخی کشورهای دیگر هم مدلی شبیه 

به آلمان اتفاق افتاد.«
اول  روزهای  »در  می کند:  خاطرنشان  زالی 
پیشنهاداتی داشتیم به این مفهوم که کسانی که 
در حوزه بهداشت و درمان در مقابله با کرونا 
فعالیت می کنند، افزایش پایه حقوق ۲0 درصدی 
داشته باشند و این پاداش تا سال های متمادی 
استمرار پیدا کند. یعنی تقریبا شبیه به کاری که 
در کشور آلمان اتفاق افتاد. سازمان نظام پزشکی 
نیز می تواند با جمع آوری سایر بسته های تشویقی 
از  الگوسازی  در کشورهای مختلف به عنوان 
آن بهره مند شود تا این جنبه ها موجب ارتقای 

عملکرد تیم پزشکی شود.«
کادر  فرسودگی  و  مفرط  به خستگی  توجه  با 
درمان، به نظر می رسد که تنها در صورت رعایت 
پیشگیری و جذب نیروهای جدید می توان از 
تداوم این روند بحرانی فرسودگی جلوگیری کرد. 
اینکه کادر درمان در ایران، بسیار بیشتر از کادر 
درمان در سایر کشورها به کرونا مبتال می شود، 
دغدغه جدی است که باید به شکل کارشناسی، 
موشکافی شود تا از سالمت برگ برنده ایران در 

نبرد با کرونا محافظت شود.

ظفرقندی: نمی  توان بحران را 
با تعارف مدیریت کرد. مقابله با 

خستگی و فرسودگی کادر درمان 
دو راه بیشتر ندارد. در این مسیر 

یا باید تعداد بیماران مبتال به 
کرونا کاهش یابد و یا این  که تعداد 

پرسنل و کادر درمان افزایش 
پیدا کند. در این راستا مردم باید 

مسائل بهداشتی را رعایت کنند 
تا ورودی بیمارستان  ها کاهش 

یابد. وقتی ورودی بیمارستان  ها 
افزایش می  یابد، انرژی کادر 

درمان کاهش می  یابد
با توجه به خستگی مفرط و 

فرسودگی کادر درمان، به نظر 
می رسد که تنها در صورت 

رعایت پیشگیری و جذب 
نیروهای جدید می توان از تداوم 

این روند بحرانی فرسودگی 
جلوگیری کرد. اینکه کادر درمان 

در ایران، بسیار بیشتر از کادر 
درمان در سایر کشورها به کرونا 
مبتال می شود، دغدغه جدی است 

که باید به شکل کارشناسی، 
موشکافی شود تا از سالمت برگ 

برنده ایران در نبرد با کرونا 
محافظت شود

مرتضایی: اگر موج سوم کرونا در 
پاییز شروع شود، تنها برگ برنده 
کشور ما برای مقابله با این موج، 

کادر درمان خواهد بود. البته این 
برگ برنده زمانی می تواند بهترین 

عملکردش را به میدان بیاورد 
که از سالمت او مراقبت کنیم و 
اجازه ندهیم که فرسودگی کادر 

درمان به نقطه غیرقابل بازگشت 
برسد. در این شرایط، بسیار 

مهم است که نیروهای جدید و 
تازه نفس، هرچه زودتر به کادر 

درمان فعلی اضافه شود
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ارتباط صنعت و دانشگاه در بخش داروسازی چگونه است؟

 علی ابراهیمی
در حال حاضر کمتر از 10 درصد فارغ التحصیالن 
داروسازی کشور در بخش صنعت مشغول به کار 
هستند و بخش زیادی از داروسازان یا در داروخانه ها 
کار می کنند و یا به دنبال گرفتن مجوز تأسیس 

داروخانه هستند.
به گزارش سپید، مدتی پیش بود که دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته داروسازی اعتراض و شکایت 
خود را درباره آیین نامه وزارت بهداشت در خصوص 
نحوه تأسیس داروخانه ها به دیوان عدالت اداری 
بردند و سرانجام این اعتراضات به نتیجه رسید و 
با رأی شورای رقابت، دیوان عدالت اداری بخشی 
از آیین نامه ای را که برای تأسیس داروخانه جدید 
محدودیت هایی مانند سرانه جمعیتی و رعایت حریم 
فاصله با داروخانه قبلی را اعمال می کرد، حذف کرد. 
البته هرچند این رأی با شکایت انجمن داروسازان و 
وزارت بهداشت مورد بررسی مجدد قرار گرفت، اما 
هنوز الزم االجرا است. ریشه این اعتراض بیکاری 
فزاینده فارغ التحصیالن داروسازی بود که موجب 
می شد تقاضاها برای تأسیس داروخانه بسیار زیاد 
باشد و ازاین رو نهادهای باالدستی با این روند سعی 
در ایجاد اشتغال برای این فارغ التحصیالن داشتند.
از  بخشی  صاحب نظران  برخی  دیدگاه  از  اما 
فارغ التحصیالن داروسازی می توانند جذب بخش 
صنعت شوند تا عالوه بر کاهش میزان تقاضاها 
برای مجوز تأسیس داروخانه، صنعت داروسازی 
نیز رونق بیشتری بگیرد. البته به نظر می رسد آنچه 
در این بین مورد غفلت قرا گرفته ارتباط بین صنعت 

و دانشگاه است.
ازاین رو در نشست روسای انجمن ها و سندیکاهای 
محصوالت  و  مکمل  و  دارو  تولیدکنندگان 
بیوتکنولوژی این سؤال را از آنها پرسیدیم که چرا 
ارتباط صنعت با دانشگاه بسیار ضعیف است و چگونه 

می توان این ارتباط را قوی تر کرد؟ البته این سؤال 
هم مطرح شد که صنعت چقدر رغبت برای استفاده 
از فارغ التحصیالن جوان دارد و امکان به کارگیری 

نیروهای جدید در این بخش وجود دارد یا نه؟

باید فرهنگ مشترک بین صنعت و دانشگاه 
به وجود آید

حسام الدین مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران دراین باره گفت: »خوشبختانه در سال های 
اخیر کشور ما در زمینه تولید محصوالت بایوتک 
پیشرفت های قابل مالحظه ای را داشته است، اما در 
کشورهایی که در این زمینه پیشرفته تر هستند یک 
فرهنگ مشترک بین صنعت و دانشگاه به وجود 

آمده که در کشور ما نیز باید این اتفاق بیفتد.«
وی افزود: »دانشگاه دانشجو تربیت می کند و این 
دانشجویان بعد از گذراندن دروس دانشگاهی و 
فارغ التحصیلی وارد عرصه کار می شود، ولی متأسفانه 
به دلیل نبود ارتباط تنگاتنگ بین این دو نهاد در 
بسیاری موارد شاهد این هستیم که فارغ التحصیالن 

اطالعات کمی نسبت به صنعت دارند.«
مدنی با بیان یک مثال ادامه داد: »یکی از دوستان 
تعریف می کرد که ما می خواستیم فردی را برای 
پستی در بخش صنعت استخدام کنیم و دو نفر 
متقاضی این شغل بودند. متقاضی اول فردی با 
مدرک PhD بود که در مصاحبه شغلی چندین 
کتاب و مقاله علمی از خود ارائه داد، اما زمانی که 
صحبت از مهارت شد عنوان کرد که هیچ مهارتی 
در این بخش ندارد و باید مدتی را به عنوان کارآموز 
کار کند تا به حرفه و شغل مورد نظر تسلط پیدا کند؛ 
ولی متقاضی دیگر یک دانشجوی دوره لیسانس 
بود که سال ها در این بخش کار کرده بود و در 
مصاحبه شغلی عنوان کرد که مقاله و کتابی در 

این خصوص ندارد بلکه 10 سال است که مهارت 
راه اندازی خطوط تولید را در کارخانه های مختلف 
فرا گرفته و می تواند برای شرکت ارزش افزوده تولید 
کند. ازاین رو شرکت حاضر شد دو برابر فردی که 
مدرک باالتری داشت به فرد دارای مهارت بدهد، اما 
باز هم فرد مورد نظر حاضر به همکاری با شرکت 
نشد.« مدنی اظهار داشت: »صنعت به افراد دارای 
مهارت نیاز دارد و بایستی فارغ التحصیالن در این 
بخش مهارت کسب کنند که برای این کار باید وارد 
انکوباتورها شوند زیرا این بخش جایی است بین 
دانشگاه و صنعت و باید دانشجو در ابتدای ورود 

به صنعت وارد این بخش شود.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران گفت: »ما 
در حوزه بیوتکنولوژی نخست این کار را کردیم 
و مجموعه ای را راه اندازی کرده و شرکت های 
شتاب دهنده را وارد این بخش کردیم. ازاین رو 
امروز شرکت های کوچک را در این بخش وارد 

کرده و به آنها آموزش می دهیم تا راهکارهای تولید 
و ورود به بازار را یاد بگیرند و همه مراحل کار را 

از صفر تا صد خودشان انجام دهند.«
مدنی افزود: »بنابراین پس از ورود به این روند 
هنرجویان محصول را تولید می کنند. حتی مراحل 
تشکیل پرونده برای تولید یک محصول و یا مولکول 
را هم به آنها آموزش می دهیم تا چگونگی مواجهه 
با وزارت بهداشت را هم یاد بگیرند. لذا فرد بعد از 
گذشت یک یا دو سال با مفاهیم تولید و بخش های 
مختلف صنعت آشنا می شود؛ بنابراین فرآیند و 
پروسه ای در این بخش سپری می شود که در همه 
جای دنیا مرسوم است و باید این روند در کشور ما 

هم همانند دیگر نقاط جهان انجام شود.«
داروسازی،  از  اعم  صنعتی  »هر  داد:  ادامه  وی 
بایوتکنولوژی یا خودروسازی اگر بخواهد بین او 
و دانشگاه ارتباط برقرار شود باید چنین بخش هایی 
را تعبیه کند؛ زیرا امروز در دنیا فرآیند ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه یک فرآیند تعریف شده و منظم 
است و قوانین و مقررات آن هم تعیین شده است 

و همه دنیا می دانند که چه باید بکنند.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران تأکید کرد: 
»البته این بخش هم مانند همه بخش های دیگر نیاز 
به سرمایه گذاری دارد و ما این سرمایه گذاری را در 
بخش بایوتکنولوژی به صورت خصوصی انجام 
داده ایم. البته بخش کوچکی هم دولت در این حوزه 
کمک کرده و مبالغی در حدود 200 تا 300 میلیون 
کمک اولیه به شرکت ها می کند، ولی این شرکت ها با 
این مبالغ امکان ادامه فعالیت ندارند زیرا باید ارقامی 
در حدود چندین میلیارد تومان سرمایه اولیه برای 
آنها تأمین شود تا امکان شکل گیری و فعالیت داشته 
باشند. امروز بخش خصوصی در کنار کمک اندک 
بخش دولتی این کار را به جلو می برد.« مدنی با بیان 
اینکه تالش ها راضی کننده نیست، افزود: »شرکت 
بزرگی مانند فایزر سالی 100 شرکت از این نوع را 
در دامن خود جای می دهد درحالی که مجموعه ای 
مانند شرکت داروپخش که تشکیالت بزرگی داشته 
و بیش از 50 سال سابقه فعالیت دارد و حتی دارای 
بخش تحقیق و توسعه نیز هست و اقدام به تولید 
مواد اولیه هم می کند، این سازوکارها را ایجاد نکرده 

است تا شاهد رونق این بخش در کشور باشیم.«
ادامه در صفحه 11 
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در نامه مشترک سندیکاهای دارویی و مکمل به رئیس جمهور هشدار داده شد

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و 
سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی 
ایران در نامه مشترکی به رئیس جمهور در خصوص 
وضعیت اسفبار تأمین، تولید و عرضه دارو در کشور 
به علت نابسامانی و عدم پایداری تخصیص ارز در 
سال جاری و سه ماه آخر سال 1398 هشدار دادند.
به گزارش سپید، در این نامه که به امضای احمد 
شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران و عباس کبریایی زاده، رئیس سندیکای 
تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران رسیده، 
آمده است: »وضعیت تأمین، تولید و عرضه دارو در 
کشور به علت نابسامانی و عدم پایداری تخصیص 
ارز در سال جاری و سه ماه آخر سال 1398 به 
شرایط اسفباری رسیده است، به طوری که در دو 
ماه آخر سال 1398 تقریباً تخصیص در حد صفر 
و امسال تا پایان مردادماه کمتر از 40 درصد ارز 
مصوب شده، تخصیص یافته است. همچنین بین 
5 الی 10 درصد از ارز تخصیص یافته بابت ارسال 
توسط بانک های عامل به عنوان هزینه های نقل وانتقال 
ارز کسر گردیده و ارسال آن نیز به ذینفع بیش از 

یک ماه زمان بر است.« 
در ادامه این نامه قید شده است: »ارز دارو علیرغم 
ادعای مسئولین به راحتی در دسترس نیست و 
مجموعه نهادهای تخصیص دهنده ارز نمی توانند 
احتیاجات کارخانه های داروسازی را مرتفع نمایند. 
هم چنین در سال 1399 با کاهش ارز تخصیصی، 
سازمان غذا و دارو مجبور گردیده از انواع ارز 
نیمائی استفاده کند که بیش از سه ماه است از 

ارائه آن به بهانه نداشتن ارز نیما، خودداری شده 
و مدیران شرکت های داروئی را به ارز اشخاص 
حواله می دهند، معنای این امر این است که تولید 
دارو در کارخانه های داروسازی به علت عملیات 
نامتوازن انتقال ارز متوقف و یا در حال توقف است.«
در بخش دیگری از این نامه آورده شده است: »از 
طرف دیگر بیمارستان ها و بخش های دولتی صراحتًا 
از پرداخت مطالبات شرکت های داروئی به علت 
نداشتن منابع مالی خودداری می کنند و برحسب 
بدعت سال های اخیر، بخشی از اعتبارات دریافتی 

دارو را در سایر قسمت ها به جز دارو هزینه می کنند 
و بسیاری از شرکت ها با توجه به عدم دریافت 
مطالبات ناشی از فروش دارو حتی اگر ارز تخصیص 
یابد، نمی توانند ریال خرید ارز را پرداخت نمایند.«
نویسندگان در پایان پیشنهاد کردند تا مصوبه ذیل 

توسط هیئت محترم وزیران ابالغ گردد:
»بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به فوریت 
نسبت به تأمین و تخصیص 80 درصد ارز مصوب تا 
پایان مهرماه سال 1399 اقدام و 20 درصد باقیمانده 
را تا پایان دی ماه کارسازی نماید، هم چنین در مورد 

تخصیص ارز نیما حداقل تا پایان شهریورماه میزان 
چهارصد میلیون دالر و در شش ماهه دوم سال 1399 
تا سقف یک میلیارد دالر برای ثبت سفارش های 

تائید شده سازمان غذا و دارو اختصاص یابد.«

 ادامه از صفحه 10 
مدنی اضافه کرد: »زمانی که شرکت های کوچک 
دارای محصول وارد این روند می شوند باید 
شرکت های بزرگ محصوالت آنها را خریداری 
کرده و وارد صنعت کنند چون این شرکت ها 
تجاری سازی بلد نیستند و کانال پخش ندارد 
و باید از زیرساخت های شرکت های بزرگ 

استفاده کنند.«
مدنی گفت: »مشکلی که در این بخش وجود 
دارد آن است که زمانی که شرکت های کوچک 
با شرکت های بزرگ مذاکره می کنند این روند 
به خوبی پیش نمی رود و این روند را متوقف 
ایراد هم به دانشگاه  البته بخشی از  می کند. 
برمی گردد زیرا نتوانسته اند با متولیان صنعت 
بر سر اینکه کسب وکارش چقدر ارزش دارد 
و پس از معامله مبلغ مورد نظر به چه صورتی 
پرداخت خواهد شد به تفاهم برسد؛ بنابراین 
مشکالتی از این دست هنوز رفع نشده است.«

ورود به صنعت موکول به 
سیاست های توسعه ای است

سندیکای  رئیس  کبریایی زاده،  عباس 
تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران 
دنیا  »امروز در  این خصوص گفت:  هم در 
تعداد فارغ التحصیالنی که کارآفرین شده و 

وارد صنعت می شوند تا به عنوان محرک های 
کارآفرینی انجام وظیفه کنند، زیاد نیستند؛ حتی 
دانشگاه های طراز اول دنیا هم اعالم می کنند که 
اگر یک درصد از فارغ التحصیالن آنها کارآفرین 

شوند، بسیار خوب است.«
چرا  که  باشد  این  پرسش  »اما  افزود:  وی 
فارغ التحصیالن داروسازی کمتر وارد صنعت 
می شوند و در بخش های پشتیبانی این حرفه 
ورود پیدا می کنند؟ جواب این سؤال این است 
که ورود به صنعت به میزان زیادی موکول به 

سیاست های توسعه ای در کشور است.«
جایگاه  »صنعت  داشت:  اظهار  کبریایی زاده 
خدمات نیست بلکه جایگاه تولیدی است و 
زمانی در این بخش می توان شاهد جذب نیرو 
زیاد بود که صنعت کالبد توسعه ای داشته باشد؛ 
زیرا در دورانی که صنعت ما توسعه گراتر بود 
و وزارت بهداشت و دولت حمایت بیشتری 
از  بیشتری  تعداد  می کردند  توسعه گرایی  از 

فارغ التحصیالن جذب صنعت می شدند.«
مکمل های  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس 
»امروز  ادامه گفت:  در  ایران  غذایی  رژیمی 
نسبت فارغ التحصیالنی که در رشته داروسازی 
وارد صنعت می شوند در کشورهای مختلف 
متفاوت است و ما باالترین نرخ را در کشور 
اما  است،  درصد  که حدود 30  داریم  ژاپن 

به طور میانگین در اکثر کشورها این رقم زیر 
10 درصد است و در کشور ما هم این رقم 
در حدود 5 تا 7 درصد است که عدد معقولی 
است؛ زیرا با شرایط توسعه ای ما این رقم قابل 
قبول است، اما انتظار این است که این رقم 
بسیار باالتر برود و تعداد فارغ التحصیالن زیادی 

بتوانند وارد بخش صنعت شوند.«
کبریایی زاده تأکید کرد: »البته این نیازمند آن 
است که ما زیرساخت تولید دانش صنعتی در 
کشور را تقویت کنیم و این نمی شود مگر با 
حمایت از مراکز رشد و پارک های علم و فناور 
و شتاب دهنده ها. البته امروز با توجه به تعداد 
مراکز رشد و شتاب دهنده هایی که در کشور 
داریم رقم مشارکت و فعالیت فارغ التحصیالن 

در بخش صنعت قابل قبول است.«

ارتباط صنعت با دانشگاه در داروسازی 
بیشتر از بخش های دیگر است

احمد شیبانی، رئیس هیئت مدیره سندیکاي 
صاحبان صنایع داروهاي انساني ایران

هم دراین باره گفت: »ارتباط دانشگاه و صنعت 
فارغ التحصیل  داروساز  یک  استخدام  صرفاً 
بخش  این  در  هم  صنعت  زیرا  نیست؛ 
همه  در  نمی تواند  و  دارد  محدودیت هایی 
بخش ها از فارغ التحصیالن داروسازی استفاده 

کند.« وی افزود: »البته خدماتی را هم دانشگاه 
می تواند به صنعت بدهد و پروژه هایی را قبول 
کند که امروز خوشبختانه این ارتباط بین صنعت 
و دانشگاه برقرار است؛ لذا این دو مقوله را 
باید در قالب یک بسته کامل دید که استخدام 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در این بخش تنها 

یکی از اضالع این ارتباط است.«
شیبانی تأکید کرد: »اگر صنعت توسعه داشته باشد 
به میزان توسعه نیروی متخصص و تحصیلکرده 
جذب می کند و اگر نداشته باشد با توجه به 
محدودیت هایی که دارد این امکان برای آن 

فراهم نخواهد بود.«
رئیس هیئت مدیره سندیکاي صاحبان صنایع 
اضافه کرد:  پایان  در  ایران  انساني  داروهاي 
»امروز در انجام پروژه های تحقیقاتی و علمی 
ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه وجود 
دارد، اما متأسفانه مشکلی که در این قسمت 
وجود دارد آن است که این بخش ها به صورت 
نظام مند و سازمان یافته عمل نمی کنند که این 
موجب می شود خروجی همکاری ها زیاد به 
چشم نیاید. البته نباید فراموش کنیم که این 
ارتباط و همکاری در صنعت داروسازی به 
صنعت  بخش های  از  دیگر  بسیاری  نسبت 
برقرارتر است و دانشکده های داروسازی در 

این خصوص جدیت بسیاری دارند.«
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الهیات،حرفهپزشکیراچگونهمیبیند؟

انجام فعل الهی در حرفه پزشکی
تنگناهاوچالشهایاخالقیدرمواجهبابیماریهایفراگیر

 یاسر مختاری
نخستین کنفرانس بین المللی سه روزه اخالق، 
الهیات و بالیای فراگیراز امروز، ۱۸ شهریورماه 
بیماری های  با  مواجه  در  اخالق  محوریت  با 
فراگیر به صورت ویدیو کنفرانس آغاز به کار 
در  ایثار  کنفرانس،  این  روز  نخستین  در  کرد. 
حرفه پزشکی، چالش های اخالقی پیش  روی 
بیماری های فراگیر و خود مختاری بیمار مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. 

جهات تقدس حرفه پزشکی
به گزارش خبرنگار سپید، آیت اهلل سیدمصطفی 
محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی در جلسه  دانشگاه شهید  استاد  بهشتی 
نخست این کنفرانس به موضوع ایثار در حرفه 
پزشکی پرداخت و اظهار کرد: »پزشکی یکی از 
حرفه هایی است که متصف به وصف قدسیت 
می شود و می توان آن را حرفه مقدس پزشکی 
خواند. قدسیت پزشکی جهات عدیده ای دارد 
اولین جهت این است که یکی از اسماء فعلی 
حق تعالی یعنی نام شافی، به دست طبیب تحقق 

پیدا می کند.«
وی افزود: »در قرآن مجید و داستان حضرت 
ابراهیم)ع( آمده است که وقتی طرف مقابل از 
او پرسید که خدای تو کیست؟ ایشان در مقام 
تعریف حق متعال فرمود خدای من این صفات 
را دارد و یکی از آنها این است که »َو إَِذا َمِرْضُت 
َفُهَو یَْشفِیِن«. یعنی فعل شفای بیمار از افعالی 
است که بدون واسطه به دست حق تعالی انجام 
می شود. همه افعال در جهان افعال اهلل است و 

حضور خدا در جهان حضور عجیبی است که 
درکش ساده نیست و شاید درست دقت نشود، 
با  افعال  است.  اینطور  رابطه خدا و جهان  اما 
واسطه انجام می شود، اما شفا و چند فعل دیگر 
است که مستقیماً خدا به خودش نسبت می دهد.«
رئیس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم 
با بیان اینکه عملیات پزشکی اعم از دارو دادن 
یا سایر تالش های کادر درمان که به شفا منتهی 
می شود، انجام مقدمات فعل الهی است، تصریح 
کرد: » جهت اول قدسیت حرفه پزشکی این است 
امر پزشکی اعم از طبیب،  که دست اندرکاران 
و هر کسی  دارو  پرستار، خدمت گزار، محقق 
پزشکی خدمت می کند،  کار  در  به نحوی  که 
دست اندرکار مقدمات فعلی است که خدا مستقیم 

به دست خود انجام می دهد و آن شفا است.«
وی ادامه داد: »جهت دیگر تقدس حرفه پزشکی 
انسانی  حیات  با  پزشکی  کادر  که  است  این 
سر و کار دارد. همه جانداران، موجودات زنده 
هستند، اما دارای روح الهی نیستند و حیاتشان 
غیر از روح الهی است. حیات بشری تنها حیاتی 
است که خداوند خطاب به مالئکه در موردش 
یْتُُه َونََفْخُت فِیِه  اینطور آورده است که »َفإَِذا َسوَّ
مِْن ُروِحی َفَقُعوا لَُه َساِجِدیَن« یعنی یک بار در 
اینطور  در سوره صاد  بار  و یک  سوره حجر 
آمده است که خدا فرمود ای فرشتگان، چون 
آفرینش انسان را به پایان بردم و از روح خود 
در آن دمیدم، در برابر او سجده کنید. بنابراین 
کادر پزشکی حامی روح الهی است و با روح 
معلوم شد دست  اینجا  تا  دارد.  الهی سروکار 
طبیب که مشغول دارو و درمان می شود، دست 

خدا است که از آستین طبیب بیرون می آید.«

ایثار در کادر پزشکی
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه 
جسم انسانی با سایر موجودات متفاوت است، 
اما  است،  عالم مخلوق خدا  »همه  تأکید کرد: 
انسان به قدرت مستقیم خدا و به تعبیر قرآن به 
دو دست خدا آفریده شده است. خدا در خطاب 
أَْن  َمنََعَک  َما  إِبْلِیُس  یَا  »َقاَل  به شیطان فرموده 
تَْسُجَد لَِما َخَلْقُت بِیََدیَّ أَْستَْکبَْرَت أَْم ُکنَْت مَِن 
الَْعالِیَن«، ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن 
در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع 
کرد؟ ولی می خواهم عرض کنم اینها یک طرف 
است و جهت دیگری که شاید از جهات دیگر 
اهمیتش بیشتر نباشد کمتر هم نیست، موضوع 
ایثار کادر پزشکی و خدمت گزاران پزشکی در 

انجام وظیفه خویش است.«
وی ادامه داد: »ایثار یعنی ترجیح دادن. شخص 
ایثارگر کسی است که دیگری را بر خود ترجیح 
می دهد. قرآن در مورد برخی از مومنین در سوره 
حشر می فرماید »َویُْؤثُِروَن َعَلی أَنُْفِسهِْم َولَْو َکاَن 
بِهِْم َخَصاَصٌة َوَمْن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفُأولَئَِک ُهُم 
الُْمْفلُِحوَن«. سوال من این است که چه کسی 
را  آن  که  می دهد  ترجیح  خود  بر  را  دیگری 
ایثارگر می نامیم؟ ایثارگر کسی است که نخست 
برای دیگری حرمت و کرامت قائل است. دوم 
کسی است که خود را در کنار دیگری از یک 
نوع می داند. یعنی انسان را یک نوع می داند و 
همه انسان ها را هم نوع یکدیگر می شناسد. سوم 
سعادت فرد را در گرو سعادت جمع می داند. 

یعنی قول شیخ اجل سعدی شیرازی را به مغز 
استخوان درک می کند و از بن دندان می گوید 
»بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز 
یک گوهرند«. چهارم از همه مهم تر اینکه کسی که 
منافع دیگری را بر مصالح خود ترجیح می دهد، 

ایثارگر است.«
آیت اهلل محقق داماد بیان کرد: »شما چنین شخصی 
را با کسی که فقط خود را می شناسد و هرچه 
کنید  مقایسه  بر محور خویش است،  می کند، 
بدانیم،  نباید خودپسند  را  شخص خودمحور 
بلکه باید خودپرست بدانیم. واژه ایثار در متون 
فیلسوف  سوی   از  بار  نخستین  منتشرشده، 
فرانسوی یعنی »آگوست کنت« برای کلمه مقابل 
خودپرستی ابداع شد  باید شخص مقابل ایثارگر 
را خودپرست بدانیم. در آموزه های ادیان دیگر 
مانند زرتشت و بودا و مزدا و ... مکرر به مقوله 
انجیل  تأکید شده است. در  به دیگری  کمک 
مقدس تحت عنوان »همسایه ات را دوست بدار« 
آمده است و در تورات »احسان و نیکوکاری« 
مطرح شده است.  در قرآن همین همینمطور 
است و حتی محسنین، محبوبان الهی شمرده 
»إِنَّ  عبارت  قرآن،  در  بار  چندین  و  شده اند 
َ یُِحبُّ الُْمْحِسنِیَن« را داریم. در قرآن عنوان  اهللَّ
دیگری هم آمده که به این تعبیر در کتب ادیان 
دیگر ندیده ام و آن عنوان »انفاق مما تحبون« 
است. یعنی چیزی که محبوب انسان است به 
دیگران بدهد. تعبیر خاص قرآن این است که 
تنها راه رسیدن به نیکی ها انفاق کردن چیزی 

است آنها دوست دارند.«
وی افزود: »خداوند می فرماید »لَْن تَنَالُوا الْبِرَّ َحتَّی 
َ بِِه  ا تُِحبُّوَن َوَما تُنْفُِقوا مِْن َشْیءٍ َفإِنَّ اهللَّ تُنْفُِقوا مِمَّ
َعلِیٌم«. از نظر ادبی، »لن« برای بیان ابدیت یک 
فعل به کار می رود. یعنی هرگز شما به نیکی 
و  مورد عالقه  که  آنچه  اینکه  مگر  نمی رسید، 
محبت شما است، به دیگری بدهید. اما واژه ایثار 
حاوی مفهومی واالتر از همه اینها است. یک 
برنامه ای با عده ای از کشیشان مقیم کشورهای 
غربی داریم و کار علمی انجام می دهیم، اما اینها 
باالی تیتر جمله ای که از انجیل آورده اند، همان 
جمله به همسایه ات احسان کن را می آورند. اما 
ایثار باالتر از اینها است. ایثار از انفاق و ... باالتر 
است، چون ترجیح دیگری بر خود است. ایثار 
می تواند گونه های مختلفی داشته باشد. گاه با 
فدا کردن جان صورت می گیرد و یا با دادن مال 
صورت می گیرد و زمانی هم با هزینه کردن اعتبار 

و آبرو تحقق می پیدا می کند.«
عضو پیوسته فرهنگستان تصریح کرد: »افراد بزرگ 
وطن پرستی را در تاریخ خودمان داریم که حاضر 
شدند خود را بدنام کنند و به گوشه خانه بروند 
و گوشه خانه را بر خود بخرند، اما ملت ایران 

را نجات دهند که اینها ایثار است. 
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12 
گاهی ایثار می تواند ترکیبی از اینها باشد. گفت 
»خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش، 
نماند هیچش اال هوس قمار دیگر«. یعنی هرچه 
دارد برای دیگران و برای یک آرمان مقدس و 
واال بدهد و تصمیم بگیرد از داشته های خویش 
اغماض کند. دغدغه ها را بر خود وارد کند و در 
راه برطرف ساختن مشکالت فراروی دیگران 

حرکت کند.«
وی با تأکید بر اینکه کادر پزشکی اعم از پزشکان، 
پرستاران و داروسازان بدانند که این شغل، حرفه ای 
است که تجلی ایثار در آن بسیار درخشان است، 
تأکید کرد: »پزشکی که راحت و آرامش خود 
را برای رسیدگی به بیماران از دست می دهد و 
دیگری را بر خویش ترجیح داده، تا جایی که در 
این راه جان می دهد، اینگونه تجلی ایثار را دارد.«
آیت اهلل محقق داماد با اشاره به جانباختن کادر 
درمان در مقابله با بیماری کرونا گفت: »این روحیه 
باالتر از انجام وظیفه است. هر کسی می تواند از 
ادای تکلیف خود را نجات دهد و فرار کند، اما 
روحیه ایثار به مراتب از انجام وظیفه و تکلیف 
باالتر است. ایثار از یک روح و نفس زکیه سر 
می زند و تا نفس زکیه و قدسی نباشد، هرگز به 
طرف ایثار نمی رود. ایثار را یک نفس زکیه انجام 

می دهد که لیاقت جوار رحمت حق را دارد.«
 

تنگناهای دشوار اخالقی در مواجه با 
بیماران مبتال به کرونا

در بخش دوم این کنفرانس که به چالش های 
اخالقی در مواجه با بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان ها و موقعیت های دشوار این مواجهه، 
بیماران و خود  تریاژ  رویکردهای اخالقی در 
مختاری بیمار و چالش های اخالقی بیماری های 
فراگیر مورد بررسی قرار گرفت. مهدی شقاقی 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اظهار 
کرد: »موقعیتی که امروز با آن مواجه شده ایم، 
دشوار بوده و تنگناهای زیادی را برای اشخاص 
و نهادها در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده 
این تنگناها از سطوح فردی آغاز و به  است. 

سطوح اجتماعی و نهادی می رسد.«
وی با بیان اینکه در این تنگناها چالش های اخالقی 
بسیاری برای کادر پزشکی به وجود می آورد گفت: 
چالش ها بین نقش حرفه ای واصول عام اخالقی 
قرار می گیرند. این موقعیت های اخالقی دشوار، 
نحوه سیاست گذاری ها و استفاده از فرصت ها را 

به ما نشان دهد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: 
اینکه در موقعیت های دشوار چگونه سیاستگذاری 
عمل  آنها  به  چگونه  بیمارستان ها  در  و  کرده 
می شود، جهت گیری های اخالقی در استفاده از 

فرصت ها را برای ما مشخص می کند.«
وی ادامه داد: »رویه هایی که پزشکان برای نجات 
بیماران در خبرگزاری ها اعالم کرده اند این است که 
همیشه اولویتشان رسیدگی به بدحالترین بیماران 
باشند  داشته  بدحال وجود  فرد  اگر دو  است، 
نجات  شانس  از  که  است  بیماری  با  اولویت 
بیشتری برخوردار است و در واقع شانس زنده 
ماندن و مقاومت بیشتری داشته باشد. این موضوع 
یک تنگنای اخالقی بوده و بودن در آن موقعیت 
که باید بین دونفر دست به انتخاب بزند برای 

هر پزشکی وحشتناک است.«
شقاقی تأکید کرد: »منطق این تنگنا شبیه منطق 

بقای اصلح است. که عامل زنده ماندن در آن 
به استعدادها و نقشه ژنتیکی موجودات بستگی 
بسیار  نیز  کرونا  بیماری  منطق  متأسفانه  دارد. 
وابسته  فرد  ژنتیکی  نقشه  به  و  بوده  شخصی 
است. هر فردی که از استعداد مقاومتی بیشتری 
در برابر بیماری برخوردار باشد شانس بیشتری 

برای زنده ماندن دارد.«
این استاد دانشگاه در ادامه با ذکر مثالی از  مقایسه 
دو جامعه پادشاهی و لیبرال اظهار کرد: در جوامع  
پادشاهی افراد از فرصت های  مساوی برخوردار 
نیستند و اصوال استعداد هم در آنها نقشی ایفا 
نمی کند بلکه این موقعیت های تاریخی هستند 
که به افراد شانس بقا و ادامه می دهد لذا در این 
جامعه عدالت برای افراد چندان معنی نمی دهد. 
در جوامعی هم که اقتصاد بازار حاکم بوده و 
مالکیت فردی را به رسمیت می شناسند. به همه 
افراد فرصت های یکسانی داده شود اما در این 
جامعه همه افراد نیز نمی توانند از شانس برنده شدن 
برخوردار شوند چرا که این افراد از استعدادهای 
مشابهی برخوردار نیستند این تفاوت استعدادها 
موجب ناعدالتی می شود نقشه ژنتیکی افراد در 
برابر بیماری نیز این چنین است واین وضعیت 
در واقع یک چالش اخالقی محسوب می شود.«

رویکرد اخالقی برای تریاژ بیماران 
مبتال به کرونا 

در ادامه این کنفرانس محمود مختاری، استادیار 
دانشگاه شهید بهشتی به رویکردهای قیاسی و 
هنجاری اخالق در مواجه با تریاژ بیماران کرونایی 
پرداخت و با بیان اینکه رویکرد قیاسی هنجاری 
به صورتی سیستماتیک زندگی اخالقی را در هر 
حرفه ای راهبری می کند. گفت: »این سوال وجود 
دارد که آیا می توان با اتخاذ این رویکرد به سراغ 
بیماران در تریاژ رفت یا خیر؟ اگر یک بیمار 
در شرایط عادی و غیر بحرانی وضعیت حادی 
داشته باشد افراد با رویکردهای اخالقی مختلفی 
به کمک این بیمار می روند و نظریات اخالقی 
و رویکردهای شخصی که آنها دارند چندان در 

رسیدگی به این بیمار تفاوتی ایجاد نمی کند.«
وی ادامه داد: » کنش اخالقی در زمانی که بیماری 
فراگیر کرونا که یک چالش بسیار گسترده و کالن 
برای جهان به وجود آورده  با کنش اخالقی در 
شرایط عادی متفاوت است. در واقع کنش اخالقی 

در شرایط عادی ممکن است در شرایط بحران 
غیر اخالقی تلقی شود. بر همین اساس نمی توان 
صرفا با یک کنش هنجاری شخصی با این بیماری 
برخورد کرد. اگر عامل اخالقی را از فردی به 
به  تغییراتی  است  ممکن  کنیم  تبدیل  گروهی 
وجود آید و کنش در آن زمان اخالقی تر باشد.«
این  از  برخی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مختاری 
رویکردهای قیاسی هنجاری به سمت پیامدگرایی 
با بیشینه سازی پیامد میل دارند، گفت: »یکی از 
مشکالت این رویکرد نظری این است که باید 
بین بیماران دست به انتخاب زد و لیست تهیه 
افراد جامعه  از  میان گروه زیادی  این  کرد در 
انتخاب  شوند.  محروم  درمان  از  است  ممکن 
نظریه هنجاری به شرایط زمانی بیماری، تبحر 

و تجربه کادر درمان نیاز دارد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: 
»رویکرد اخالقی که در تریاژ بیماران کرونایی به 
آن نیاز داریم، اخالق حرفه ای تریاژ است. این 
اخالق بیش از آنچه به اخالق هنجاری ارتباط 
اخالق سالمت  و  بالیا  اخالق  به  باشد  داشته 
عمومی مرتبط است که بر اساس تجارب حرفه ای 

به دست می آید.«
وی یادآور شد: »تجربه حرفه ای می تواند عدم 
کفایت یک نظریه هنجاری اخالق را نشان دهد، 
لذا بر اساس آنچه گفته شد، نظریه پیامدگرایی و 
رویکرد قیاسی کاربردی برای حل چالش تریاژ 

بیماران کرونایی ندارد.«

خودمختاری بیمار و چالش های 
اخالقی در شیوع بیماری های فراگیر

محمدرسول ایمانی خوشخو، استادیار دانشگاه 
شهید بهشتی در ادامه این همایش با بیان اینکه 
از اصول چهارگانه  بیمار یکی  اراده  اختیار و 
اخالق پزشکی است، گفت:  »اراده، انتخاب و 
رضایت مندی آگاهانه بیمار در فرایند تشخیص 
از  و  می شود  گرفته  کار  به  درمان  و  بیماری 
هر گونه امری که حق بیمار را ضایع می کند 

جلوگیری می کند.«
وی بیان کرد: »در کشور ما نیز مهمترین منشور و 
نظام نامه اخالقی که مالک عمل است، راهنمای 
عمومی اخالق حرفه ای پزشکی است که فصل 
هفتم آن در رابطه با احترام به حق انتخاب دریافت 
کنندگان خدمات سالمت است. در فصل هفتم 

این راهنمای اخالقی پانزده اصل و توصیه وجود 
دارد و در پنج شاخص از جمله مهم بودن مذهب 
و عقیده شخصی بیمار، حق بیمار نسبت به اطالع 
از روند تشخیص و شیوه درمان، اطالع دقیق بیمار 
از هزینه های درمان، انتخاب شیوه های درمان از 
میان روش های مختلف و اختیار در آگاه کردن 

شخص ثالث خالصه می شود.«
گونه های  کنار  »در  داد:  ادامه  ایمانی خوشخو 
مختلف مطالعات اخالقی و فرا اخالقی، اخالق 
توصیفی، اخالق کاربردی و ... نیازمند تعاریف 
دیگری هستیم به این معنا که پس از تعریف 
اصول هنجاری مربوط به هر حرفه و شغل، نیاز 
داریم بین کارکنان آن حرفه برویم و چالش ها را 
استخراج کنیم. این کار نیازمند پیمایش است پس 
از تدوین اصول اخالق حرفه ای پزشکی باید 
به میان فعاالن بخش سالمت برویم و مهمترین 
چالش های آنها را احصا کنیم. منظور از چالش ها 
موضوعاتی است که بیشترین اختالف نظر درباره 
قابل  پیمایش  با یک  کار  این  دارد  آنها وجود 
با خودمختاری  رابطه  دستیابی است.« وی در 
نیز اظهار کرد: »این خودمختاری دارای  بیمار 
دو جنبه حق دانستن و حق انتخاب است. حق 
دانستن مربوط به آگاهی کامل نسبت به بیماری 
و روند آن و روش های درمان به کار گرفته شده 
و حق انتخاب مربوط به مالقات با خانواده، انجام 
آزمایشات غیرقطعی، بستری و قرنطینه و آگاه 

ساختن خانواده و نزدیکان از بیماری است.«
ایمانی خوشخو یادآور شد: »با توجه به مبانی 
و راهکارهای ارائه شده برای حل چالش های 
مهم اخالقی در حوزه کاربردی می توان برای این 
مسائل هم راهکارهایی پیدا کرد. قدم نخست 
شناسایی چالش ها است.  در کنار منشور حقوق 
بیمار، منشوری در حوزه مداخالت نظام سالمت 
داریم که اصل دوم آن می گوید سالمت عمومی 
برای رسیدن به سالمت جامعه باید از روش هایی 
که به حقوق افراد در جامعه احترام می گذارد 

استفاده کند.«
های  طرح  و  میدانی  »بررسی های  افزود:  وی 
پیمایشی زیادی باید در حوزه سالمت و پزشکی 
انجام پذیرد. تعامالت و مصاحبه با بیماران و 
فعاالن سالمت باید انجام شود و پس از استخراج 
داده ها می توان به تصمیم گیری مناسبی درباره 

رابطه با چالش های اخالقی رسید.«
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