
6

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

واکسن آنفلوآنزا  تاثیـری 
درمهـار کرونـا  ندارد

12

سپید از روند ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور 
گزارش می دهد )قسمت اول، نظرات تولیدکنندگان(

کندی چرخ تولید در سال جهش تولید

قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی:

موج سوم کرونا شدیدتر خواهد بود 3

سال 16  شماره 1748  سه شنبه 25 شهریور 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

14

تاخیر در تعیین نرخ یارانه پرداختی به مراکز فیزیوتراپی

تداوم مشکالت مراکز فیزیوتراپی
 و توانبخشی در هفتمین ماه شیوع کرونا

با توجه به روند صعودی کرونا در21 استان کشور 
برخی از فعاالن جامعه پزشکی هشدار می دهند که تداوم این روند صعودی 

می تواند به یک بحران پاییزی تبدیل شود

سخت ترین  پاییز معاصر 

صفحه10
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خبـر

علت افزایش آمار کرونا در روزهای اخیر چیست؟ 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور شاهد فراز و 
فرودهایی در آمار مبتالیان و جانباختگان این بیماری 
بودیم، روندی سینوسی که گاه شمار جانباختگان را به 
حدود 3۰ مرگ و گاه به بیش از 2۰۰ مرگ در روز 
رساند. در روزهای اخیر اما علی رغم تمام هشدارها 
بازهم این آمار روندی افزایشی به خود گرفته است.
به گزارش سپید، در حالی که گمان می رفت تابستان 
می تواند فصل خوبی برای تثبیت و کاهش بیماری 
زایی کرونا باشد، عوامل مختلفی دست به دست دادند 
تا تصورات و خوشبینی های پیشین رنگ ببازد و از 
حدود خرداد ماه تاکنون اوج گیری های بیشتری از 
کرونا را شاهد باشیم. اما آیا می توان در این بین سهم 
دقیقی برای میزان تاثیرگذاری هر تغییر رفتار بر آمار 

کرونا را شناسایی کرد؟
احسان مصطفوی، رییس مرکز تحقیقات بیماری های 
نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران در گفت وگو 
با ایسنا، درباره روند کشوری ابتال و فوت کرونا، 
گفت: »اخیرا روند افزایشی خفیف بیماری در برخی 
استان هایی که در یک ماه اخیر روند تثبیت شده 
یا نزولی کرونا را داشته اند، مشاهده می شود. این 

روند افزایشی خفیف متاثر از عوامل مختلفی است 
که نمی توان دقیقاً مشخص کرد کدام عوامل نقش 
مهم تری در افزایش شدت موج بیماری داشته، اما یکی 
از فاکتورهای مهم و قاعدتاً تاثیرگذار در شهریورماه، 
سفرها بوده اند؛ سفرهایی که با حجم قابل توجه به 
نقاط مختلف کشور صورت گرفته و در بسیاری 
موارد هم پروتکل های بهداشتی رعایت نشده است. 

اما این تنها عاملی نیست که می توانسته در تغییر روند 
بیماری نقش داشته باشد.«

و  گیرد  تجمعی که صورت  با هر  گفته وی،  به 
پروتکل های بهداشتی با قاطعیت اجرا نشود، ریسک 
انتقال بیماری افزایش خواهد یافت. رعایت برخی 
پروتکل ها مانند زدن ماسک، خطر انتقال را کاهش 
خواهد داد؛ ولی این به معنای به صفر رسیدن خطر 

نیست. بنابراین در ایام اخیر نفس هر تجمعی و 
مخصوصاً اگر تهویه مناسب در آن صورت نگیرد، 

یک عامل خطر برای افزایش موارد ابتال است.
وی افزود: »از ابتدای موج بیماری، استان های مختلف 
در ماه های متفاوت درگیر پیک اپیدمی شدند که این 
موضوع تاثیر خود را بر روند کشوری بیماری نیز 
می گذارد. به طور مثال در حال حاضر استان هایی مانند 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان جدی تر 
از سایر استان ها درگیر موارد بیماری هستند و گزارش 
موارد باالی بیماری در آنها، بر روند بیماری در کشور 
هم تاثیرگذار است.« وی درباره تاثیر برگزاری کنکور بر 
روند بیماری نیز تصریح کرد: »با توجه به رعایت هایی 
که اتفاق افتاد، به نظر نمی رسد کنکور سراسری نقش 
مهمی در افزایش آمار موارد بیماری داشته باشد، زیرا 
شرایط برگزاری آزمون تحت کنترل بود و نسبتًا 

تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شده بود.«
مصطفوی در خاتمه، خاطرنشان کرد: »اگر مطالعه ای 
انجام شده بود می توانستیم به صورت علمی سهم 
هر عامل در افزایش موارد بیماری کرونا را مورد 

ارزیابی قرار دهیم.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی مصطفی قانعی 
را به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر مصطفی قانعی
دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 19-COVID به موجب این ابالغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن

منصوب می شوید. انتظار می رود با هم آهنگی و مشورت دیگر 
اعضاء محترم کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت 

واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید.
گفتنی است پیش تر نیز  وزیر بهداشت، در احکامی محمد مهدی 
گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر را به عنوان رییس 
کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-19 و علیرضا بیگلری، 

رییس انستیتو پاستور ایران، سید محمود مسیحا هاشمی، مدیرکل 
آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، 
سیدعلیرضا حسینی، رییس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های 
دارویی، احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته اخالق در پژوهش و 
محسن اسدی الری، مدیرکل  همکاری های بین الملل را به عنوان 

اعضای کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرده است.

با حکم وزیر بهداشت

مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کووید19 شد

سازمان جهانی بهداشت کیت های سنجش پادتن کووید-19 اهدایی 
انستیتو رابرت ُکخ آلمان را به ایران تحویل داد. 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت کیت های آزمایشگاهی 
برای انجام بیش از ۶75۰۰ تست االیزا جهت شناسایی و اندازه گیری 
پادتن کووید-19 را به جمهوری اسالمی ایران تحویل داد. این کیت ها 
که توسط انستیتو رابرت ُکخ آلمان اهدا شده است، برای مقاصد 
پژوهشی و غربالگری در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

بخشی از کیت ها به توصیه کارگروه سرواپیدمیولوژی وزارت بهداشت 
به سازمان ملی انتقال خون ایران تحویل داده شد تا در ارزیابی کیفیت 
پالسماهای اهدایی مورد استفاده قرار گیرد. تعدادی از کیت ها نیز 
جهت تحقیق بر روی ایمنی جمعیت های حساس و ارزیابی کیفیت 
کیت های تولید داخل به انستیتو پاستور ایران و همچنین به مرکز 
تحقیقات عفونی اطفال در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
منظور انجام تحقیق در مورد شیوع کووید-19 در بین کودکان تحویل 
داده شد. مابقی کیت ها نیز در انبار سازمان ملی انتقال خون نگهداری 

می شوند تا بر اساس تصمیمات کمیته توزیع شوند. 
کریستوف هملمن، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری 
اسالمی ایران، در این رابطه خاطر نشان کرد: »مطالعات سرواپیدمیولوژیک 
بر روی کرونا ویروس روز به روز اهمیت بیشتری می یابد؛ چراکه 
می تواند در هدایت موثر اقدامات بهداشتی، شناخت بهتر پاسخ های 
ایمنی، تولید واکسن و یافتن درمان های مناسب تر کمک کننده باشند.«

وی همچنین تاکید کرد که سازمان جهانی بهداشت، به همراه دیگر 
شرکای خود، از جمله انستیتو رابرت ُکخ، به همکاری کامل با وزارت 

بهداشت در این حوزه ها ادامه خواهد داد. 
امید زمانی، مسئول بیماری های عفونی در نمایندگی سازمان جهانی 
نیز اظهار داشت: »این نخستین بار است که سازمان  بهداشت 
جهانی بهداشت از سازمان انتقال خون ایران در حوزه پاسخ به 
کووید-19 پشتیبانی می کند؛ البته طی 1۰ سال اخیر این سازمان از 
طریق پاالیش فرآورده های خونی و ارائه مشاوره به اهداکنندگان 
جهت تضمین سالمت خون های اهدایی، به کنترل ایدز، هپاتیت 

و دیگر بیماری های منتقله از خون کمک شایانی کرده است.«
بنابر اعالم روابط عمومی نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران، 
معموالً در دوره ابتال به کووید-19 پادتن بر ضد کروناویروس در بدن 
بیماران تولید می شود. در نبود واکسن، این پادتن ها نشان می دهند که 
فرد در گذشته یا در حال حاضر به بیماری مبتال شده است یا خیر؛ 
فارغ از اینکه فرد به بیماری خفیف یا شدید یا حتی عفونت بدون 
عالمت دچار شده باشد. هنوز مشخص نیست که تا چه مدت پس 
از ابتال، پادتن های تولیدی در خون فرد قابل  شناسایی خواهد بود یا 

به چه میزان به مصونیت در مقابل ویروس کمک می کند. 
موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون سازمان ملی 
انتقال خون از شهریور 1392 تاکنون به عنوان یکی از مراکز همکار 
سازمان جهانی بهداشت شناخته شده است. سازمان انتقال خون 
وظیفه غربالگری اهداکنندگان خون در کشور را بر عهده داشته 
و کیت های پالسمادرمانی برای درمان بیماران مبتال به کووید-19 

را نیز فراهم می سازد.

از سوی سازمان جهانی بهداشت

کیت های آزمایشگاهی کرونا اهدایی آلمان تحویل ایران شد



قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی:  خبـر

موج سوم کرونا شدیدتر خواهد بود

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به همزمانی آنفلوآنزا با 
کووید ۱۹، گفت: »موج سوم کرونا با شدت بیشتری رخ خواهد داد.«
به گزارش سپید، حسین قشالقی با اشاره به خستگی و فرسودگی 
شدید کادر درمان، اظهار کرد: »متاسفانه در ابتدای شیوع ویروس 

کرونا دولت آنطور که باید با وزارت بهداشت هماهنگ نبود و 
این امر سبب شد تا زمان طالیی مهار اپیدمی کرونا یعنی بازه 
زمانی ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین را که به طور ذاتی هر ساله تعطیل 

است، از دست بدهیم.«

وی افزود: »اگر دولت در بازه زمانی فوق قرنطینه سخت را اعمال 
می کرد؛ موج اول کرونا با ابتال و فوتی کمتری همراه بود و کادر 

درمان با این حجم از فشار کاری طاقت فرسا مواجه نمی شد.«
اینکه دوره طالیی مهار  از  اظهار تاسف مجدد  قشالقی ضمن 
کرونا را از دست دادیم، ادامه داد: »اشتباه دیگری که به افزایش 
ابتال و فوتی های ناشی از کرونا دامن می زند، بازگشایی مدارس 
است که ریسک باالیی دارد در حالی که عدم بازگشایی خود 

عامل کنترل کننده ای در کاهش آمارهای موج سوم کرونا بود.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه کادر درمان از 
نظر جسمی و روحی دچار فرسودگی شدید شده است، تصریح 
کرد: »کادر درمان با وجود تعرفه های پایین، خستگی مفرط جسمی 
و روحی، همچنان به تالش شبانه روزی خود ادامه می دهد و اگر 
وضع به همین منوال پیش رود، عواقب خطرناکی به دنبال خواهد 
داشت زیرا توان جسمی و روحی آنها از بین رفته و با توجه به 
همزمانی آنفلوانزا و بیماری های عفونی با کووید ۱۹ در آینده ای 

نزدیک شرایط بسیار بدی را تجربه خواهیم کرد.«
قشالقی خستگی کادر درمان را در بهبودی بیماران و نحوه عملکرد 
آنان بسیار موثر دانست و گفت: »این امکان وجود دارد که موج 
آمار  ناگهانی  افزایش  داده و شاهد  بیشتری رخ  با شدت  سوم 

مبتالیان و فوتی های کرونا باشیم.«
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس تصمیم عجوالنه ای 
بود، خاطرنشان کرد: »یکی از عوامل موثر در کاهش و کنترل موج 
سوم کرونا عدم بازگشایی مدارس بود که متاسفانه دولت بدون در 
نظر گرفتن فرسودگی شدید کادر درمان این ریسک خطرناک را 

پذیرفت و نگرانی شدیدی را برای کادر درمان کشور ایجاد کرد.«

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

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا دوشنبه 
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۶۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۳۸۲ نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۴۰۴ هزار و ۶۴۸ نفر رسید.«
الری افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۶ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۳ 
هزار و ۳۱۳ نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه تا کنون ۳۴۸ هزار و 
۱۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۳۷۹۸ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته الری، تا کنون سه میلیون و ۵۸۶ هزار و ۸۴۸ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. 

وی در توضیح استان های در شرایط قرمز کرونا گفت: »بر اساس 
آخرین اطالعات کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، 
قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری همچنین درباره استان های در شرایط هشدار گفت: »همچنین 
استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، 
بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار 

قرار دارند.« وی درباره وضعیت کرونا در استان قم اظهار کرد: 
»پس از خیز شدید بیماری در اسفند سال گذشته در استان قم، با 
همکاری مردم این استان در رعایت پروتکل های بهداشتی، تالش 
کادر بهداشت و درمان و همکاری مسئوالن ستاد استانی کرونا، از 
ابتدای فروردین تا اواسط خرداد سال جاری شاهد یک روند نزولی 
در موارد ابتال و بستری روزانه در این استان بودیم، ولی متاسفانه از 
اواخر خرداد ماه، نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در این استان 
مجدداً روند صعودی به خود گرفته و این شیب صعودی همچنان 
در حال امتداد است. اکنون حدود ۵۰۰ بیمار مبتال به بیماری کووید 
۱۹ در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان قم بستری هستند که 
وضعیت عمومی ۹۵ نفر از آنها وخیم گزارش شده است. استان قم 
برای چندین هفته متوالی است که در وضعیت قرمز بیماری قرار 
دارد. بروز موارد بستری در این استان، باالتر از متوسط کشوری است 
و بیم آن می رود که عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت 
پروتکل های بهداشتی، زمینه ای را جهت خیز مجدد بیماری در این 
استان فراهم کند.« سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »از زمان شیوع 
بیماری بیش از ۱۵۶ هزار بازدید از اماکن عمومی و واحدهای صنفی 
و صنعتی استان قم انجام شد که برای بیش از ۲۷ هزار مورد از اماکن 
مذکور به دلیل سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی اخطار 

صادر شده و تعداد ۱۹۷ واحد متخلف پلمب شده اند.«
وی ادامه داد: »طی بررسی های صورت پذیرفته، میزان استفاده از 
ماسک توسط مردم استان قم در مراکز و اماکن عمومی، اداره ها، 
بانک ها و مراکز خرید صنفی ۸۱ درصد و در وسایل نقلیه عمومی 

درون و برون شهری ۷۸ درصد است. همچنین میزان استفاده از 
ماسک توسط کارمندان اداره ها و بانک های این استان ۹۶ درصد و 
میزان استفاده از ماسک توسط متصدیان و شاغالن واحدهای صنفی 

و صنعتی به ترتیب ۷۵ و ۹۲ درصد گزارش شده است.«
الری بیان کرد: »باالترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته 
سوم شهریور ماه در استان قم در بانک ها و کمترین میزان رعایت 
در اماکن ورزشی و واحدهای بستنی فروشی گزارش شده است.«

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکل های 
بهداشتی و استفاده جدی تر و همگانی تر از ماسک توسط مردم شریف 
استان قم و حمایت و مدیریت ستاد استانی کرونا، شاهد کاهش موارد 
ابتال و بستری روزانه و خروج این استان از وضعیت قرمز بیماری 
طی هفته های آتی باشیم و فراموش نکنیم که بروز هرگونه رفتار 
اجتماعی خطر آفرین و سهل انگاری در رعایت توصیه های بهداشتی، 

زمینه الزم را جهت خیز مجدد بیماری در کشور فراهم می کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۵۶ فوتی جدید کرونا در کشور 
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سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد

در بحبوحه روزهای کرونایی انجام شد
عمل موفقیت آمیز پیوند کبد در بیمارستان طالقانی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از انجام موفقیت آمیز یک عمل پیوند کبد در بیمارستان 
آیت اهلل طالقانی خبر داد و گفت: »به علت شیوع بیماری 
کرونا در کشور، انجام عمل جراحی پیوند با شرایط و 

تمهیدات خاصی انجام می شود.«
انجام موفقیت  از  به گزارش سپید، امیرحسن ربانی 
آمیز عمل پیوند کبد در بیمارستان آیت اهلل طالقانی خبر داد و گفت: »روز گذشته عمل پیوند 

کبد برای دختر جوانی که یک سال در لیست پیوند قرار داشت، انجام شد.« 
وی ادامه داد: »این بیمار به هپاتیت خودایمنی مبتال بود و در نهایت روز گذشته کبد پیوندی 

با اندازه و گروه خونی مناسب تآمین و عمل جراحی انجام شد.« ربانی عمل پیوند را موفقیت 
آمیز خواند و افزود: »شب گذشته عضو پیوندی فعالیت خود را آغاز کرد. معموالً ۷ الی ۸ 
روز زمان نیاز است تا آنزیم ها به ثبات برسند و بدن با ارگان بیگانه سازگار شود. بیمار پس 

از گذشت این مدت مرخص می شود.« 
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به کاهش انجام عمل های جراحی به دنبال شیوع بیماری 
کرونا، تصریح کرد: »طبق پروتکل هایی که در زمان اپیدمی تدوین شد، جراحی پیوند فقط 
برای بیماران مبتال به نارسایی حاد کبدی انجام می شد، اما با گذشت زمان و کسب شناخت 

نسبی از بیماری، سایر جراحی ها با اعمال تمهیدات خاص صورت می گیرد.« 
به گزارش ایسنا، وی کنترل شرایط درون بخشی، پرسنل، رفت و آمدها و بررسی مداوم تجهیزات 
را از نمونه تمهیداتی دانست که به علت شیوع کووید-۱۹ به طور مستمر در دستور کار قرار 
گرفته و بیان کرد: »انجام سی تی اسکن ریه از بیماران و معاینه توسط فوق تخصص نقص ایمنی 

و عفونی نیز از دیگر اقداماتی است که  قبل از عمل جراحی صورت می گیرد.«

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد: »در سال 
گذشته 3۱ هزار و ۱0۸ واحد پالکت آفرزیس در 
مراکز درمانی توزیع شده است و هم اکنون ۱۷ 
درصد پالکت مورد نیاز مراکز درمانی کشور با 
اهدای مستقیم و به روش آفرزیس تولید می شود.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی ضمن اعالم 
این مطلب افزود: »هم اکنون در 3۱ مرکز استان 
آفرزیس  روش  به  خون  اهدای  امکان  کشور 

وجود دارد.«
به  توجه  با  کشور  در  پالکت  مصرف  امروزه 
افزایش سن وگسترش روز افزون مراکز خون 
و آنکولوژی و تشخیص به موقع بیماری های 

خونی افزایش چشمگیری داشته باشد.
حاجی بیگی با اشاره به اینکه پالکت یکی از 
ترکیبات خون است که به انعقاد و کنترل خونریزی 
در بدن کمک می کند گفت: »مقدار پالکت در 
هر میلی متر مکعب از خون دست کم ۱50 هزار 
سلول و حداکثر 400 هزار سلول پالکت است که 
در عمل انعقاد خون نقش دارند و در جلوگیری 
از خونریزی رگ ها به وسیله تشکیل توده پالکتی 

به ترمیم جداره عروق کمک می کنند.«
میزان  پالکت  واحد  هر  تزریق  »با  وی گفت: 
پالکت های بدن بیمارتقریبا ۱0 هزار عدد درهر 

میلی متر مکعب افزایش می یابد.«
حاجی بیگی تاکید کرد: »امکان نگهداری پالکت 
در خارج از بدن و درون کیسه های نگهداری 
تا 3 روز است و این فرآورده حیاتی باید در 
دمای 20 تا 24 درجه سانتیگراد )دمای اتاق( 

نگهداری شود.«
حاجی بیگی در مرود روش های تهیه پالکت 
گفت: »بیشتر پالکتی که در حال حاضر در کشور 
 )Random( تهیه و تولید می شود پالکت رندوم
است و باید در همان 6 ساعت اولیه پس از اهدای 
خون از دیگر سلول ها و  بخش های خون جدا 
شود و هر 6 واحد آن که توسط6 نفر از اهدا 
کنندگان خون تهیه می شود یک ُدز درمانی است.«
حاجی بیگی با اشاره به اینکه باید تهیه پالکت 
در آینده به شیوه اهدای مستقیم انجام شود گفت: 
»در روش آفرزیس پالکت از خون جدا شده 
و سایر اجزای خون همزمان به بدن اهداکننده 

باز می گردد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون در توضیح این 
روش گفت: »در تهیه پالکت به روش آفرزیس 
خون اهداکننده توسط یک ست یک بار مصرف 
جدا و وارد دستگاه تمام اتوماتیکی می شود که 
می تواند ترکیبات خون را از هم جدا کند. در هر 
بار اهدای پالکت به روش آفرزیس به اندازه 6 
تا ۸ واحد اهدای خون به روش معمول پالکت 

جمع آوری می شود.«
حاجی بیگی ادامه داد: »تفاوت این روش دریافت 
پالکت با استخراج پالکت از کیسه های خون 
اهدایی در این است که منشأ پالکت، یک شخص 
است و با میزان بیشتری پالکت اهدا می شود.«
وی با بیان اینکه طول عمر پالکت 3 تا 5 روز 
است افزود: »در این روش هم پالکت ها بهترحفظ 
می شوند و هم این که به هنگام ورود به بدن 
گیرنده تنوع آنتی ژن کمتری دارد و از نظر ترمیم 
و اصالح کمبود پالکت موفق تر عمل می کند.«
حاجی بیگی تاکید کرد: »پالکتی که تنها از یک 
اهدا کننده دریافت می شود احتمال واکنش بدن 
بیمار به پالکت را نسبت به دریافت پروتئین های 
متعدد از اهدا کنندگان مختلف کاهش می دهد.«
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: »استان 
لرستان 34.5 درصد، استان چهارمحال و بختیاری 
32.2 درصد و استان های اصفهان و یزد 2۹.2 
درصد از فرآورده های پالکتی مورد نیاز مراکز 

آفرزیس  به روش  در سال گذشته  را  درمانی 
تهیه کرده و از استان های پیشتاز کشور بوده اند.«
وی اظهار کرد: »۱00 درصد درخواست پالکت 
فرزیس مورد نیاز مراکز درمانی کشور تولید و 

توزیع شده است.«
حاجی بیگی با اعالم اینکه امکان اهدای پالکت 
به روش آفرزیس درهمه ی مراکز استان ها وجود 
درمانی  ارزش  پالکت  واحد  »هر  افزود:  دارد 
تا ۸ واحد پالکت رندوم را دارد به همین   6
دلیل پزشکان معالج نیز از این محصول رضایت 

بیشتری دارند.«
وی در خصوص موارد مصرف این فرآورده خون 
گفت: »بیماران مبتال به سرطان خون، بیماران 
مبتال به کم خونی ناشی از عملکرد مغز استخوان، 
بیمارانی که پیوند مغز استخوان انجام داده یا 
تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم 
ایمنی هستند و بیماران تحت شیمی درمانی یا 
رادیوتراپی از جمله مصرف کنندگان اصلی این 

فرآورده حیات  بخش هستند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون ادامه داد: »افرادی 
یا اختالالت  بیماری های خونریزی دهنده  که 
پالکت  تزریق  به  که  بیمارانی  دارند،  انعقادی 
مقاوت  دارای  یا  نمی دهند  پاسخ  کامل  خون 
جراحی  اعمال  که  بیمارانی  و  هستند  پالکتی 
بزرگ مانند جراحی قلب باز دارند از مصرف 

کنندگان پالکت آفرزیس هستند.«
شرایط اهدای پالکت به روش آفرزیس همان 
شرایط اهدای خون است و افراد از سن ۱۸ تا 
60 سال می توانند پالکت اهدا کنند. وزن باالی 
50 کیلوگرم و همچنین اهداکنندگان پالکت سه 
نباید آسپرین مصرف کنند،  روز قبل از اهدا، 
چون آسپرین و مصرف آن فعالت پالکت در 
بدن را مختل می کند.برای اهدای پالکت باید 
تعداد پالکت های موجود در هر میکرولیتر زیر 

۱50 هزار عدد نباشد.
در حال حاضر در کشور ما پالکت به صورت 
رندوم از خون اهدا کنندگان، به شیوه آفرزیس، 

اشعه دیده و کم لکوسیت تهیه می شود.
مغز  پیوند  که  بیمارانی  در  دیده  اشعه  پالکت 
استخوان شده اند و برخی از سرطان های خون 
مورد استفاده قرار می گیرد و هم اکنون در شهرهای 
شیراز،  اصفهان،  تبریز،  ساری،  تهران،  مشهد، 

اهواز و کرمانشاه انجام می شود.
اهداکنندگان خون پس از انجام مراحل پذیرش، 
معاینه و مشاوره و آزمایش هایی نظیر شمارش 
سلول های خون، تعیین گروه خون، هپاتیت Cو 
B، ایدز و سیفلیس طی یک فرآیند یک ساعته 
در  اهدایی  پالکت  کرد.  خواهند  اهدا  پالکت 
روش پالکت فرزیس معموال 2 تا 3 روز بعد 

از اهدا در بدن جایگزین می شود.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه 
افزایش سن جمعیت در کشور نیاز و مصرف 
پالکت رشد بیشتری یافته از همه اهداکنندگان 
خون خواست با هدف تامین این فرآورده که 
نقش مهمی در کیفیت درمان بیماران دارد پیش 
قدم شوند. وی افزود: »در روش پالکت فرزیس 
تمامی کیسه ها و سوزن ها کامال استریل و یک بار 
مصرف هستند و خون اهدا کننده در هیچ مرحله ای 
بیماری های  انتقال  و  ندارد  تماس  دستگاه  با 
عفونی از طریق این دستگاه محال است و ا هدا 
کنندگان می توانند با خیال راحت به اهدای این 

ماده حیات بخش اقدام کنند.«
به گزارش وبدا، گفتنی است هر اهدا کننده می تواند 
با این روش 2 بار در هفته و حداکثر 24 بار در 
سال پالکت اهدا کنند با این شرط که بین دفعات 

اهدا دست کم 4۸ ساعت فاصله داشته باشد.

تولید 17 درصد نیاز پالکت کشور با  اهدای مستقیم و به روش آفرزیس
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معاون مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت تشریح کرد

معاون مدیر کل اداره بازرسی و شکایات  سازمان غذا و دارو خبر داد
راهاندازیسامانهالکترونیکبراینظارتبرداروخانهها

معاون مدیر کل اداره بازرسی و شکایات  سازمان غذا 
و دارو از راه اندازی و آغاز به کار سامانه الکترونیک 
نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو به صورت پایلوت 
با اولویت نظارت بر عرضه و توزیع اقالم کرونایی در 

داروخانه ها از روز یک شنبه خبر داد. 
به گزارش سپید، زبیده حسینی نسب گفت: »سامانه 
الکترونیک راه اندازی شده است تا نظارت و بازرسی با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد.« 
معاون مدیر کل اداره بازرسی و شکایات  سازمان غذا و دارو افزود: »اولویت نظارتی و بازرسی 
سازمان غذا و دارو در قالب برنامه پایلوت در چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران و البرز اجرایی 
شده است و بر این اساس نظارت مستمر بر داروخانه ها خواهیم داشت. توزیع و عرضه اقالم 

کرونایی شامل ماسک و محلول ضدعفونی در اولویت قرار دارد.« وی ادامه داد: »بازرسی ها با 
مشارکت اداره کل دارو، فرآورده های طبیعی و مکمل و فناوری اطالعات در حال انجام است و 
در آینده با رفع موارد فنی موضوع به صورت الکترونیک و به طور تخصصی دنبال خواهد شد.« 
حسینی نسب افزود: »داروخانه ها مراکز مجاز عرضه دارو و فرآورده های سالمت محور هستند 
و کیفیت محصوالت سالمت محور عرضه شده قابل اعتماد است و مقرر شده تا نظارت ها به 
صورت الکترونیک دنبال شود. به این صورت که دانشگاه های علوم پزشکی نتیجه بازرسی ها 
را به صورت برخط در  سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی درج می کنند و اطالعات در 
سازمان غذا و دارو به روز در دسترس خواهد بود. بر این اساس آمار و اطالعات تخلفاتی مانند 
گرانفروشی، عدم حضور مسئول فنی در داروخانه ها برخط دریافت خواهد شد تا نظارت ها 

به دقت و به سرعت صورت گیرد.« 
به گزارش ایسنا، وی در پایان اظهار کرد: »سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و 
دارو به صورت پایلوت با اولویت نظارت بر عرضه و توزیع اقالم کرونایی در داروخانه ها از 

دیروز راه اندازی شده است تا نظارت و بازرسی با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد.«

غذا و دارو

معاون مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
مراکز  در  آنفلوآنزا  واکسن  توزیع  به  اشاره  با 
بهداشتی، درمانی و داروخانه ها در کشور، گفت: 
»زنان باردار، افراد باالی 65 سال، بیماران دیابتی، 
قلبی و عروقی و افراد مبتال به بیماری مزمن باید 

از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.«
به گزارش سپید، شهنام عرشی در گفت وگو با 
فارس، درباره چگونگی توزیع واکسن آنفلوآنزا، 
اظهار داشت: »به محض اینکه مجوز ترخیص 
واکسن آنفلوآنزا از انبارهای معاونت غذا و دارو 
صادر شود، توسط مرکز مدیریت بیماری های 

وزارت بهداشت توزیع خواهد شد.«
وی با اشاره به جلسه کمیته ملی آنفلوآنزا که با 
حضور تعدادی از متخصصان و صاحب نظران 
کمیته  »این  می شود،  گفت:  برگزار  دانشگاهی 
تصمیم می گیرد تا چه کسانی باید از این واکسن 

استفاده کنند.«
معاون مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
افزود: »این واکسن با اولویت افرادی که حتماً از 
آن باید استفاده کنند،  توزیع می شود؛ خانم های 
باردار، پزشکان، پرستاران و کادر درمان که در 
معرض بیماری های عفونی قرار دارند، ایثارگران 
و جانبازانی که دچار مجروحیت بوده و بیماران 
سرطانی از جمله گروه  های اولویت دار هستند.«
عرشی با اشاره به توزیع واکسن آنفلوآنزا از طریق 
دانشگاه های علوم پزشکی و در مراکز بهداشتی و 
درمانی، خاطرنشان کرد: »در سال های گذشته از 
15 مهر تا پایان این ماه توزیع این واکسن زمان 
می برد و سعی می کنیم به محض در اختیار قرار 
گرفتن واکسن در اختیار مراکز بهداشتی، درمانی 

و بیمارستان ها قرار گیرد.«
ظرفیت  برابر  چندین  »طبیعتاً  کرد:  اضافه  وی 
توسط بخش  واکسن  این  دولتی   بخش های 
داروخانه ها  از طریق  که  وارد شده  خصوصی 
توزیع می شود و نحوه توزیع آن نیز از سوی 

سازمان غذا و دارو اعالم خواهد شد.«
 معاون مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
با اشاره به گروه های در اولویت استفاده از واکسن 
آنفلوآنزا، افزود: »ما در وهله اول برای افراد 20 و 
30 ساله سالم توصیه نمی کنیم اما اگر تعداد واکسن 

به حدی بود که اضافه بر میزان نیاز گروه های 
پرخطر بود، استفاده از آن برای گروه های دیگر 

نیز توصیه می شود.«
برخالف  بدانیم  »باید  کرد:  خاطرنشان  عرشی 
نیمکره جنوبی  در  که  اکنون  گذشته  سال های 
آنفلوآنزا  به  ابتال  موارد  تعداد  است،  هوا سرد 
نسبت به سال گذشته شده بسیار کم و دلیل آن 
رعایت مسائل بهداشتی مانند استفاده از ماسک، 
شست و شوی دست ها و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی است؛ چرا که میزان سرایت ویروس 

آنفلوآنزا به مراتب کمتر از کروناست.«
وی با تأکید بر اینکه آنچه توسط کمیته علمی 
آنفلوآنزا برای استفاده گروه های مختلف از واکسن 
آنفلوآنزا توصیه می شود باید مورد توجه قرار 
گیرد، یادآور شد: » دستورالعمل این کمیته طی 
روزهای آینده اعالم خواهد شد؛ در نتیجه افراد 
باالی 65 سال، بیماران دیابتی غیر کنترل شده 
و پیشرفته، قلبی و عروقی، بیماران سرطانی و 
هر بیماری مزمن دیگری که افراد به آن مبتال 

هستند باید از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.«
معاون مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
در پاسخ به این پرسش که آیا واکسن آنفلوآنزا 
دارای کیفیت های مختلف است؟ ابراز داشت: 
»مطلقاً موضوع تفاوت در کیفیت وجود ندارد. 
وقتی قیمت و بازار سیاه در این خصوص مطرح 
می شود، اینگونه مسائل را مطرح می کنند، در حالی 

که ما صرفا واکسن آنفلوآنزا را از کشورهایی وارد 
می کنیم که مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت 
قرار دارند و در صورت عدم کیفیت مطلوب، 

این واکسن توزیع نمی شود.«
عرشی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از 
واکسن آنفلوآنزا باعث ایمنی بخشی در مقابل 
کرونا خواهد شد، تصریح کرد: »به دلیل اینکه 
ویروس کرونا نوظهور است و هنوز هیچ دارویی 
این  ندارد،  وجود  آن  درمان  برای  قاطعیت  با 
موضوع صحیح نیست؛ اما علی القاعده ممکن 
است واکسن هایی که استفاده می کنیم به دلیل 
تشابهاتی که بین ویروس ها وجود دارد، بر روی 
سایر ویروس ها تأثیر گذارد، اما اینکه بگوییم 
تزریق واکسن آنفلوآنزا باعث بهبودی، تخفیف 
به  بعید  بسیار  و کاهش عالئم کرونا می شود، 

نظر می رسد.«
وی با بیان اینکه امکان استفاده همگانی از واکسن 
آنفلوآنزا وجود ندارد، بیان داشت: »مردم باید اجازه 
دهند تا ابتدا گروه های پرخطر و اولویت دار از 
این واکسن استفاده کنند و اگر الزم شد، استفاده 

از آن به دیگران نیز توصیه می شود.«
معاون مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
متذکر شد: »البته درخواست ما برای تهیه واکسن 
آنفلوآنزا چندین برابر سال های گذشته است اما 
میزان و زمان دقیق توزیع آن را سازمان غذا و 

دارو اعالم خواهد کرد.«

چه کسانی باید از واکسن آنفلوانزا استفاده کنند؟
خبـر

بر اساس تصمیم شصت و 
ششمین جلسه کمیته منطقه ای 

سازمان جهانی بهداشت
سعیددستگیری،برندهجایزه
سندرومداونسال2019شد

بر اساس تصمیم شصت و ششمین جلسه 
کمیته منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 
تهران،  در   2019 اکتبر   15 در   RC66
 2019 سال  برای  داون  سندروم  جایزه 
به سعید دستگیری، استاد دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز اعطا می شود.

از وبدا، جایزه  نقل  به  به گزارش سپید 
سندروم داون برای سال 2019 به پاس 
تالش ها و موفقیت های سعید دستگیری در 
زمینه ژنتیک عمومی از جمله ناهنجاری های 
مادرزادی، برنامه های بهداشتی جامعه محور 

و اخالق زیستی اعطا می شود.

جایزه سندروم داون شامل یک مدال و 
توسط  که  می باشد  دالر  هزار  دو  مبلغ 
رییس نشست شصت و هفتمین کمیته 
منطقه ای آن سازمان که مقرر است در 
برای  اکتبر 2020  تاریخ های 12 و 13 
مدت دو نیم روز برگزار شود به سعید 

دستگیری اعطا خواهد شد.
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رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت: خبـر

واکسن آنفلوآنزا  تاثیری درمهار کرونا ندارد
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اینکه واکسن آنفلوآنزا 
هیچ تاثیری در مهار کرونا ندارد، در عین حال گفت: 
»امسال زنان باردار واکسن آنفلوآنزا دریافت می کنند.«
به گزارش سپید، محسن زهرایی گفت: »وزارت 
بهداشت برای اولین بار برنامه ریزی کرده است که 
واکسیناسیون خانم های باردار برای آنفلوآنزا را امسال 
انجام دهد.« وی افزود: »واکسن از مداخالت بهداشتی 
بسیار موفق و از بهترین و موثرترین مداخالت بهداشتی 

در حفظ سالمت جان انسان ها در جهان است.«
وی ادامه داد: »واکسِن بیماری ها با هم تفاوت می کند. هر 
واکسن برای یک بیماری خاص است و اثربخشی اش 
هم بر روی همان بیماری است. یعنی واکسن ها به 
صورت کاماًل اختصاصی سیستم ایمنی بدن انسان ها را 
تحریک می کنند که بتوانند علیه همان بیماری در بدن 

آمادگی الزم را برای محافظت ایجاد کند.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت، گفت: »واکسن بیماری های فلج 
بردن  باال  برای  سرخک  کزاز،  دیفتری،  اطفال، 
سیستم دفاعی بدن اثربخشی 95 درصدی دارند. 
ولی واکسن آنفلوآنزا اثربخشی حدود 40 تا 60 درصدی 
در پیشگیری از ابتال به بیماری دارد. در گروه های 
سالمند و در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی ممکن 
است این اثربخشی به کمتر از  50 درصد هم برسد.«
زهرایی تصریح کرد: »واکسن آنفلوآنزا به عنوان یک 
سپر دفاعی قطعی محسوب نمی شود و اینکه فکر 
کنیم بعد از زدن واکسن، فرد مبتال به آنفلوآنزا در 

پاییز و زمستان نمی شود، غلط است.«
وی بیان کرد: »اگر واکسن هم زده شود همچنان فرد 
باید اقدامات پیشگیرانه مثل شستن دست ها، پرهیز از 

تماس با افراد مبتال به بیماری آنفلوآنزا و ماسک زدن 
و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی را انجام دهد.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت گفت: »ولی واکسن می تواند در 
گروه های پرخطر موثر باشد. به همین خاطر به این 

افراد توصیه می کنیم واکسن بزنند.«
زهرایی افزود: »این افراد پرخطر دو دسته اند؛ یک 
عده به دلیل شغل شان پرخطر محسوب می شوند. 
مثل کارکنان حرفه های مختلف پزشکی که با بیماران 
سر و کار دارند. این عده اگر آنفلوآنزا بگیرند هم 
به کادر درمانی دیگر منتقل می کنند هم چند روز از 
ارائه خدمت به سایر بیماران عقب می افتند لذا در 
همه کشورها این کادر جزو اولویت اول دریافت 

واکسن هستند.«
وی ادامه داد: »بعضی گروه های دیگر نیز هستند که 
اگر آنفلوآنزا بگیرند چون ریسک عوارض در آنها به 
دلیل بیماری های زمینه ای باال می رود، توصیه می شود 

واکسن دریافت کنند. مثل زنان باردار که سازمان 
جهانی بهداشت آنها را در اولویت قرار داده است.«
وی اضافه کرد: »بعضی گروه ها نیز بیماری زمینه ای 
دارند. مثل افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند یا 
شیمی درمانی می شوند یا ایدز دارند یا بیماری قلبی، 
ریوی، کلیوی، کبدی مزمن دارند و ممکن است فرم 
شدیدتری از آنفلوآنزا را بگیرند. در مجموع افرادی 

از گروه های خاص هستند که باید واکسن بزنند.«
وی تصریح کرد: »واکسن آنفلوآنزا اختصاصی عمل 
می کند و از کرونا که اکنون تبدیل به پاندمی جهانی 
شده است، جلوگیری نمی کند. این واکسن می تواند 
نهایتاً حدود 40 تا 60 درصد روی بیماری آنفلوآنزا 
موثر باشد. ولی در مهار کرونا به هیچ وجه نقشی 
ندارد. بنابراین این گمان که با دریافت واکسن آنفلوآنزا 
فرد در برابر کرونا بیمه می شود حرف کاماًل اشتباه 

و غیرعلمی است.«
وی افزود: »ممکن است این نگرانی در جامعه باشد 

که به دلیل وجود کرونا و همزمانی آن با آنفلوآنزا 
در فصول سرد سال خیلی از افراد که در گروه های 
پرخطر هم نیستند فکر کنند باید واکسن آنفلوآنزا بزنند. 
در حالی که اینطور نیست و بسیاری از صاحبنظران 
عقیده دارند همین اقدامات پیشگیرانه برای کرونا مثل 
ماسک زدن، رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و 
شست وشوی مرتب دست ها از ابتال به آنفلوآنزا هم 

تا حد بسیار زیادی جلوگیری می کند.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت گفت: »در نتیجه خیلی از صاحبنظران 
علوم پزشکی معتقدند احتماال با رعایت این مسایل 
امکان شیوع آنفلوآنزا امسال نسبت به سال های پیش 
کاهش پیدا کند. اما گروه های پرخطر حتما باید واکسن 
آنفلوآنزا بزنند.« وی ادامه داد: »برای امسال تدارک 
حجم باالیی از واکسن دیده شده که در زمان مقرر 
گروه های پرخطر می توانند مراجعه و دریافت کنند. 
سایر افراد غیرپرخطر نیازی به دریافت واکسن ندارند.«
بنابر  اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی 
تصریح کرد: »البته این واکسن منع دریافت بسیار 
محدودی دارد. یعنی فردی که بیماری زمینه ای ندارد 
هم می تواند واکسن بزند اما اگر این کار را بخواهیم 
انجام دهیم آن گروه های پرخطر از دریافت واکسن 
محروم می مانند. چون ظرفیت تولید واکسن آنفلوآنزا 
در دنیا ساالنه حدود 350 تا 500 میلیون دز است 
در صورتی که جمعیت دنیا بیش از 7 میلیارد نفر 
است؛ لذا در تمام دنیا گروه های پرخطر برای دریافت 

واکسن اولویت دارند.«
وی در پایان تاکید کرد: »برای همه  افراد چه پرخطر 
چه کم خطر همچنان توصیه ما رعایت اصول بهداشتی، 

فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن 
تشریح زمان و نحوه توزیع، عرضه و قیمت واکسن آنفلوآنزا، گفت: 
»امسال به گونه ای برنامه ریزی شده که یکی از اعضای خانواده 
بتواند با مراجعه به داروخانه و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از 
اعضای خانواده اش، تا سقف سه عدد واکسن آنفلوآنزا دریافت کند.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین 
وضعیت واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا، گفت: »باید توجه کرد که 
سال گذشته 250 هزار دوز واکسن را برای گروه هایی که تزریق این 
واکسن برایشان ضروری است، مانند افراد مسن، بیماران پیوندی، 
قلبی-تنفسی، زنان باردار و... پیش بینی کردیم. این در حالیست که 
امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از کرونا تأمین 2.5 میلیون 

دوز واکسن را برای این گروه ها در نظر گرفته ایم.«
وی درباره زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر در 
شبکه بهداشتی، گفت: »واکسن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر و کادر 
بهداشت و درمان به صورت رایگان در اختیار معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت قرار می گیرد و توزیع آن از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد.«
محمدی افزود: »در حوزه تامین واکسن برای سایر افراد هم نسبت 
به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتیم؛ به طوری که در سال 
گذشته حدود یک میلیون و 800 هزار دوز واکسن آنفلوانزا مصرف 
شده بود، اما برای امسال تأمین 16 میلیون دوز واکسن را پیش بینی 
کرده ایم. البته همانطور که بارها اعالم شده، تصور می کنیم که امسال 

به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی، 
استفاده از ماسک و... احتمال آلودگی به ویروس آنفلوانزا بسیار کمتر 
از سال قبل باشد.« وی تاکید کرد: »باید توجه کرد که اصال ضرورتی 
ندارد که همه  مردم واکسن آنفلوانزا تزریق کنند، بلکه اولویت در این 
زمینه با گروه های در معرض خطر مانند افراد باالی 65 سال، زنان 

باردار، مبتالیان به بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی و... است.«
محمدی درباره زمان توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها و نحوه 
عرضه آن به مردم نیز گفت: »آنطور که تاکنون برنامه ریزی شده، واکسن 
آنفلوانزا از ابتدای مهر در داروخانه ها برای افراد سالمند باالی 65 
سال توزیع می شود؛ به طوری که این افراد می توانند با ارائه کارت 
ملی و ثبت کد ملی خود واکسن را دریافت کنند. سپس در فاز بعد 

محموله های بعدی واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها توزیع خواهد 
شد و سایر افراد می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه 

و واکسن را با ارائه کارت و کد ملی را دریافت کنند.«
وی اظهار کرد: »در عین حال با توجه به وضعیت شیوع کرونا و 
ضرورت کاهش رفت و آمد و تجمع مردم در داروخانه ها، به شکلی 
برنامه ریزی شده که یکی از اعضای خانواده بتواند با مراجعه به داروخانه 
و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از اعضای خانواده اش، تا سقف 
سه عدد واکسن دریافت کند. در این صورت هم شاهد کاهش 
تجمع در داروخانه خواهیم بود و هم عرضه واکسن به نحوی است 
که کمترین امکان سوءاستفاده در این حوزه وجود خواهد داشت.«

محمدی با بیان اینکه برای ارائه واکسن سه نوع قیمت داریم، گفت: 
»گروه اول شامل همان دو و نیم میلیون دوز است که به صورت 
رایگان توزیع می شود. گروه دوم سالمندان باالی 65 سال هستند 
که باید با ثبت کد ملی و احراز هویت واکسن را از داروخانه ها با 
قیمت حدود 42 هزار تومان تهیه کنند. برای کودکان زیر 5 سال 
هم واکسن سه ظرفیتی در داروخانه ها توزیع می شود. بعد از اینکه 
توزیع واکسن بین این گروه ها تمام شد؛ بر اساس میزان تقاضای 

موجود سراغ گروه های دیگر می رویم.«
وی تاکید کرد: »اگر میزان تقاضا بیشتر از آن 16 میلیون دوزی باشد 
که وارد خواهیم کرد، مجبور می شویم با ارز نیمایی وارد کنیم که در 

این صورت قیمت بیشتری خواهد داشت.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تشریح کرد

نحوه توزیع و قیمت واکسن آنفلوآنزا



رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد خبـر

واردات ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا
رئیس جمعیت هالل احمر گفت: »با توجه به همزمانی شیوع ویروس 
کرونا و آنفلوانزا در پاییز و زمستان، وزارت بهداشت قصد دارد ۱۶ 

میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور کند.«
به گزارش سپید، کریم همتی گفت: »طبق پروتکل وزارت بهداشت، 
توزیع واکسن ها از ابتدای مهر آغاز می شود. عالوه بر این ۲ میلیون دوز، 
هالل احمر در حال حاضر ۱۵۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در اختیار 
دارد که منتظر مجوز وزارت بهداشت برای توزیع این واکسن ها هستیم.«
رئیس جمعیت هالل احمر همچنین تاکید کرد: »امیدواریم با تدابیر 
اندیشیده شده کسانی که واکسن آنفلوانزا را از هالل احمر خریداری 
می کنند در مراکز در نظر گرفته شده از سوی این جمعیت، تزریق آن 
را انجام دهند تا امکان هیچگونه سوءاستفاده برای دالالن این واکسن 
در بازار آزاد باقی نماند.« همتی با اشاره به شیوع باالی آنفلوانزا در سال 
گذشته، افزود: »پیش بینی ها این است که با توجه به همزمانی و تقارن 
شیوع ویروس کرونا و آنفلوانزا، درخواست و تقاضا برای دریافت و 
خرید واکسن نسبت به سال های قبل بیشتر باشد، بنابراین انتظار این 
است کسانی که مشکالت خاص و زمینه ای ندارند برای خرید و تزریق 
این واکسن عجله نکنند چرا که اولویت خرید، با سالمندان، زنان باردار، 
کودکان و بیماران است.« وی با بیان این که بهترین زمان تزریق واکسن 
مهرماه است، تاکید کرد: »وزارت بهداشت نظارت کامل بر نوع کاال و 
نحوه توزیع واکسن ها را برعهده دارد اما درخواست ما از سازمان غذا 
و دارو این بوده که سهمیه ای از واکسن ها برای توزیع در داروخانه های 

هالل احمر در سراسر کشور در نظر گرفته شود.«
رئیس جمعیت هالل احمر قیمت واکسن های خریداری شده با ارز دولتی 
را که شامل واکسن های آلمانی، فرانسوی و کانادایی است بین ۵.9 تا ۷ 
یورو اعالم کرد و افزود: »اگر تقاضا برای واکسن آنفلوآنزا بیشتر باشد و 
این ۱۶ میلیون دوز کفایت نکند مجبور خواهیم بود با ارز آزاد مجدداً 
واکسن وارد کشور کنیم.« همتی در ادامه به تشریح روند اجرای طرح 
»نذر آب« هالل احمر برای سومین سال متوالی و در چهار استان دچار 
تنش های آبی پرداخت و گفت: »طرح نذر آب در ۲ سال گذشته در 
۱9 شهرستان دچار تنش های آبی اجرا شده بود اما با توجه به بارش ها 
در سال گذشته و همچنین فعالیت ها و خدمات زیربنایی هالل احمر به 
کمک خیرین در این مناطق، امسال طرح نذر آب ۳ در ۱۲ شهرستان )۶ 
شهرستان در سیستان و بلوچستان، ۳ شهرستان در خراسان جنوبی، یک 
شهرستان در کرمان و ۲ شهرستان نیز در استان هرمزگان( به اجرا درآمده 

که تا ۱۶ مهرماه هم اجرای طرح ادامه خواهد داشت.«
رئیس جمعیت هالل احمر افزود: »در این طرح از ظرفیت ۱۲ استان به 
عنوان استان های معین و ۱۲ استان هم به عنوان استان های پشتیبان برای 
خدمات دهی در شهرستان های دچار تنش های آبی استفاده شده و ۱۰۰۰ 
داوطلب جمعیت برای خدمات رسانی در طرح با هالل احمر همکاری 
دارند. همچنین خیرین نیز ۱۰ میلیارد تومان تاکنون برای اجرای این طرح 
کمک کرده اند که کمک های خیرین شامل لوله کشی از منابع تا شبکه 
توزیع، تهیه دبه های حمل آب، تانکرهای آب و نظایر آن بوده است.«

همتی در ادامه گفت: »همزمان با تالش برای رفع تنش های آبی در این 
مناطق، تیم های پزشکان داوطلب هالل احمر که شامل ۱۷۰ پزشک 
متخصص و فوق تخصص می شود در این ۱۲ شهرستان حضور پیدا 
می کنند و ویزیت اهالی و همچنین توزیع داروی رایگان در داروخانه هایی 

که در نظر گرفته شده در این مناطق محروم انجام می شود.«
وی تاکید کرد: » بخش عمده خدمات هالل احمر با همراهی خیرین 
در طرح نذر آب ۳، کارهای حمایتی است که شامل تأمین لوازم تحریر 
برای کودکان محروم، تهیه بسته های غذایی یک ماهه، ۷۲ ساعته و.. و 

توزیع اقالم زیستی از جمله پتو میان کپرنشینان می شود.«
رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه این طرح بسیار ارزشمند 
است چراکه مردم می دانند ما به یاد آنها و در کنارشان هستیم، افزود: 
»شرایط زندگی در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان اصاًل قابل 
تصور نیست. مردم این مناطق بعضاً ۱۵ لیتر روزانه آب در اختیار دارند 
که شرایط زندگی را بسیار پیچیده و سخت می کند. بنابراین از خیرین 
و کسانی که توانایی تأمین لوله های آب، تانکرهای آب، وسیله ای برای 

حمل آب به این مناطق، لوازم تحریر و نظایر آن دارند، انتظار داریم که 
هالل احمر را تنها نگذارند و کمک کنند تا بار بیشتری از روی دوش 
مردم محروم این مناطق برداریم.« همتی در پاسخ به این سوال که در 
حال حاضر وضعیت موجودی انبارهای امدادی هالل احمر برای مواجهه 
با بحران های احتمالی چگونه است، گفت: »در شروع کار بنده در هالل 
احمر، به دلیل وقوع حوادث مختلف و متنوعی همچون سیل و زلزله در 
کشور در سال های اخیر، موجودی انبارهای هالل احمر مناسب نبود که 
در گزارشی این وضعیت را به رئیس جمهور اعالم کردیم و در مرحله 
اول ۲۵۰ میلیارد تومان برای تأمین اقالم امدادی مورد نیاز انبارها دریافت 
کردیم. این میزان حدود ۲۰ درصد از نیازهای ما را برآورده کرده اما 
طبق قول سازمان برنامه و بودجه، با دریافت ۵۰ درصد از اعتبارات 
الزم در مهرماه و آبان ماه، هالل احمر برای مواجهه با حوادث احتمالی 
بیشتر از ۵۰ درصد آمادگی خواهد داشت.« همتی، تعمیر بالگردهای 
امدادی هالل احمر که زمین گیر شده اند، تأمین چادرهای امدادی برای 
دپو در انبارهای هالل احمر و توزیع اقالم امدادی در محیط را از جمله 
اقدامات هالل احمر جهت آمادگی برای مواجهه با انواع حوادث برشمرد. 
وی با اشاره به اینکه از سال 9۴ راه اندازی خانه های هالل برای ارتقای 
تاب آوری جامعه و توانمندی مردم برای مواجهه با انواع حوادث کلید 
خورده اما به دالیلی متوقف شده بود، افزود: »با پیگیری های انجام شده 
بخصوص از سوی رئیس جمهور، در هفته جاری ۱۴۰۰ خانه هالل 
در سراسر کشور افتتاح خواهد شد. در این طرح؛ اقالم امدادی الزم 
و همچنین آموزش های همگانی در اختیار داوطلبان هالل احمر قرار 
می گیرد تا در هنگام بروز حوادث بتوانند امدادرسانی های اولیه را تا 

رسیدن نیروهای امدادی برعهده بگیرند.«
همتی در پاسخ به اینکه آیا هالل احمر با کمبود نیروی امدادی مواجه 
است نیز گفت: »۲ میلیون امدادگر و داوطلب در سراسر کشور با هالل 
احمر همکاری دارند که از این میزان ۶۵۰ هزار نفر، نیروی پا به کار بوده 
و همواره با هالل احمر همکاری دارند. ما امیدواریم با همکاری دولت و 
برای نگهداشت این داوطلبان بتوانیم برنامه های تشویقی از جمله استخدام 

و بیمه داشته باشیم تا انگیزه خدمت در این داوطلبان از بین نرود.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، وی در پایان با 
تقدیر از خدمات و زحمات نجاتگران، امدادگران، داوطلبان و جوانان 
هالل احمر تاکید کرد: »اگر همواره از خدمات شبانه روزی، ایثارگرانه 

و بی منت این داوطلبان تقدیر و تشکر کنیم باز هم کافی نخواهد بود.«

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی  با بیان اینکه ممکن است برای فروش واکسن آنفلوآنزا 
در شرایط شیوع کرونا بازار سیاه ایجاد شود، بر پرهیز از هجوم افراد 

برای تزریق این واکسن تاکید کرد. 
به گزارش سپید، آرمین وزیریان اظهار کرد: »در برخی از بیمارانی 
که مجدد به کرونا مبتال می شوند شدت بیماری خفیف تر، در برخی 
شدیدتر و در برخی همچون دفعه پیشین است؛ اما به طور کلی هنوز 

تجربه جمع بندی شده ای در این زمینه وجود ندارد.«
این متخصص همچنین با اشاره به نزدیکی فصل پاییز و نگرانی ها 
درباره شیوع کرونا، درباره واکسن آنفلوانزا، گفت: »سالمندان، افراد 
دارای بیماری های زمینه ای و زنان باردار در اولویت تزریق واکسن 
آنفلوآنزا هستند، لذا توصیه می شود افراد کمتر در معرض خطر از 
هجوم برای دریافت واکسن پرهیز کنند.« وزیریان با بیان اینکه طبق 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت تمامی افراد دارای سنین باالی 
شش ماه می توانند از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند، گفت: »توزیع 
این واکسن با نظارت وزارت بهداشت و احتماالً اواخر شهریور ماه 
آغاز می شود.« وی با بیان اینکه ممکن است برای فروش واکسن 
آنفلوآنزا در شرایط شیوع کرونا بازار سیاه ایجاد شود، بر پرهیز از 

هجوم افراد برای تزریق این واکسن تاکید کرد. 
وزیریان همچنین با بیان اینکه هر پوششی روی بینی یکی از روش های 
موثر برای جلوگیری از انتقال بیماری کروناست، گفت: »هر پوششی 
روی بینی بهتر از آن است که از ماسک استفاده نشود. البته تنها استفاده 
از ماسک برای پیشگیری از انتقال کافی نیست، بلکه افراد باید فاصله 
اجتماعی را رعایت کنند و از حضور در محیط های بدون تهویه و 
پنجره باز اجتناب کنند.« وزیریان با بیان اینکه این روزها رفتارهای 
پیشگیرانه بیشتر دیده می شود، گفت:  »با این حال روابط اجتماعی 
محدود نشده، اما اگر روند کنترلی را ادامه دهیم شاید در مهر و آبان  
شرایطی مانند اردیبهشت را تجربه کنیم که موارد ابتال کم شده بود. 
به هرحال شرایط هنوز عادی نیست و همه با تصور اینکه ویروس 

هنوز شایع است باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.« 
این متخصص افزود: »متاسفانه بسیاری از افراد مسنی که به کرونا 
مبتال شده اند با وجود خروج محدود از منزل طی ۷ ماه گذشته، به 
دلیل عدم رعایت پروتکل ها و ترددها از سوی اطرافیان خود مبتال 
شده اند. لذا افراد در دیدار با اعضای مسن خانواده باید تا جای ممکن 
فاصله اجتماعی را رعایت و مدت زمان دیدارشان را محدود کنند 
و به هیچ عنوان استفاده از ماسک را فراموش نکنند تا از ابتالی آنان 

جلوگیری شود.« وزیریان با بیان اینکه با نزدیک شدن به فصل پاییز 
ممکن است بسیاری از عالئم سرماخوردگی و آنفلوآنزا با کرونا 
اشتباه گرفته شود، اظهار کرد: »تجربه نشان می دهد معموال کرونا به 

صورت تک عالمت بروز نمی کند.«
به گزارش ایسنا، وی در پایان تاکید کرد: »افراد باید شرایط را قرمز 
در نظر بگیرند و تمامی اصول بهداشتی را رعایت کنند و با زدن 
ماسک و محدود کردن ارتباطات اجتماعی خطر ابتال به کرونا را 

کاهش دهند.«

یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری تاکید کرد

پرهیز از هجوم افراد برای تزریق واکسن آنفلوآنزا

شماره ۱۷۴8 ۲۵7 شهریور ۱۳99
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آمار جهانی همه گیری کووید 19 خبـر

شماره 1748 25 شهریور 1399

بیش از ۲۹ میلیون مبتال

شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان 
تاکنون به 29 میلیون و 184 هزار و 74۰ نفر 
رسیده و مرگ 928 هزار و 287 نفر نیز در اثر 

این بیماری تأیید شده است. 
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین 
2۰ میلیون و 3۰ هزار و 791 نفر از مبتالیان به 

کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند. 
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد. 
در میان هفت میلیون و 225 هزار و ۶۶2 مورد 
ابتالی فعال در سراسر جهان، 99 درصد موارد 

نفر   183 و  هزار   1۶5 و  میلیون  هفت  یعنی 
و  هزار   ۶۰ تنها  و  داشته اند  خفیف  وضعیت 
479 مورد معادل یک درصد از کل موارد در 

وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از 21 میلیون و 959 هزار و 78  پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، 2۰ میلیون و 3۰ 
هزار و 791 نفر معادل 9۶ درصد از موارد بهبود 
یافته و 928 هزار و 287 نفر معادل چهار درصد 

از موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا با بیش از ۶.7 میلیون مبتال و نزدیک به 2۰۰ 
هزار قربانی تاکنون، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. 
هند و برزیل نیز با بیش از چهار میلیون مبتال 

هم اکنون پس از آمریکا به لحاظ موارد ابتال به 
ترتیب جایگاه دوم و سوم را در جهان دارند. 
همچنین ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک، 
تعداد  بیشترین  نظر  از  دنیا  اول  کشور  چهار 

قربانیان کووید 19 هستند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی 
آمارها  باالترین  گزارش های رسمی  بر  بنا  که 
را داشته اند تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به 

شرح زیر است: 
میلیون و 7۰8 هزار و 458  آمریکا شش   .1 

مبتال، 198 هزار و 52۰ قربانی
2. هند چهار میلیون و 84۶ هزار و 427 مبتال، 

79 هزار و 754 قربانی
3. برزیل چهار میلیون و 33۰ هزار و 455 مبتال، 

131 هزار و ۶۶3 قربانی
 4. روسیه یک میلیون و ۶2 هزار و 811 مبتال، 

18 هزار و 578 قربانی
و  هزار   3۰ مبتال،   ۶19 و  هزار   729 پرو   .5

71۰ قربانی
۶. کلمبیا 71۶ هزار و 319 مبتال، 22 هزار و 

924 قربانی
7. مکزیک ۶۶8 هزار و 381 مبتال، 7۰ هزار 

و 821 قربانی
8. آفریقای جنوبی ۶49 هزار و 793 مبتال، 15 

هزار و 447 قربانی
9. اسپانیا 57۶ هزار و ۶97 مبتال، 29 هزار و 

747 قربانی
1۰. آرژانتین 555 هزار و 537 مبتال، 11 هزار 

و 352 قربانی
پس از آن کشورهای شیلی با 434 هزار و 748 
مبتال، ایران با 4۰2 هزار و 29 مبتال، فرانسه با 
381 هزار و 94 مبتال، انگلیس با 3۶8 هزار و 
5۰4 مبتال، بنگالدش با 337 هزار و 52۰ مبتال، 
مبتال،   ۶51 و  هزار   325 با  سعودی  عربستان 
پاکستان با 3۰2 هزار و 2۰ مبتال، ترکیه با 291 
هزار و 1۶2 مبتال، عراق با 29۰ هزار و 3۰9 
مبتال، ایتالیا با 287 هزار و 753 مبتال، آلمان با 
2۶1 هزار و 298 مبتال، فیلیپین با 2۶1 هزار و 
21۶ مبتال، اندونزی با 218 هزار و 382 مبتال، 
سرزمین های اشغالی با 155 هزار و ۶۰4 مبتال، 
اوکراین با 154 هزار و 335 مبتال، کانادا با 13۶ 
هزار و ۶59 مبتال، بولیوی با 12۶ هزار و 791 
مبتال، قطر با 121 هزار و 74۰ مبتال، اکوادور با 
118 هزار و 594 مبتال، قزاقستان با 1۰۶ هزار 
و 855 مبتال، جمهوری دومینکن با 1۰3 هزار 
و ۶۶۰ مبتال، رومانی با 1۰3 هزار و 495 مبتال، 
پاناما با 1۰1 هزار و 745 مبتال و مصر با 1۰1 
هزار و 9 مبتال تاکنون بیش از 1۰۰ هزار مبتال 

به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت از ثبت باالترین رقم شناسایِی موارد 
جدید ابتال به بیماری کووید-19 در یک روز خبر داد. 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعالم 
کرد: »برای بار دوم در جهان باالترین رکورد موارد جدید ابتال 
به بیماری کووید-19 طی یک روز ثبت شد به گونه ای که 
ظرف 24 ساعت 3۰7 هزار و 93۰ مورد شناسایی شده است.«
رکورد پیشین ثبت شده توسط سازمان جهانی بهداشت از تعداد 
مبتالیان روزانه این بیماری مربوط به ششم ماه سپتامبر بوده 

که 3۰۶ هزار و 857 مورد جدید شناسایی شدند. 
طبق اعالم سایت اطالع رسانِی این سازمان، بیشترین افزایش آمار 
مبتالیان مربوط به سه کشور هند، ایاالت متحده و برزیل بوده است. 

در هند 94 هزار و 372 مورد جدید ابتال شناسایی شد و پس 
از آن ایاالت متحده با 45 هزار و 523 مورد و برزیل با 43 
هزار و 718 مورد جدید در رتبه دوم و سوم جای گرفتند. 

همچنین دو کشور ایاالت متحده و هند بیش از 1۰۰۰ مورد 
جدید فوتی را گزارش کردند و برزیل فوت 874 نفر از مبتالیان 

به کووید-19 را در مدت 24 ساعت اعالم کرد. 
بیماری  به  آمار روزانه مبتالیان  از نظر  در حال حاضر هند 
کووید-19 در رتبه نخست جهان قرار دارد و هفته گذشته با 
ثبت 97 هزار و 57۰ مورد جدید طی یک روز رکورد جهانی 

را از آن خود کرد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین طبق بررسی ها، موارد 

ابتال به این بیماری در 58 کشور از جمله آرژانتین، اندونزی، 
مراکش، اسپانیا و اوکراین رو به افزایش است.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

رکورد ابتالی روزانه به کرونا در جهان شکسته شد



شرکت آسترازنکا علی رغم وقفه ای که در روند آزمایش ها ایجاد شد، عنوان کرد خبـر

ادعای آماده سازی واکسن کرونا تا پایان سال ۲۰۲۰
هفته  که  وقفه ای  رغم  به  »آسترازنکا«  شرکت 
گذشته در روند آزمایش واکسن کرونای دانشگاه 
آکسفورد ایجاد شد، ادعا کرد این واکسن پایان 
سال جاری میالدی و یا اوایل سال آتی میالدی 

آماده می شود.
به گزارش سپید، شرکت داروسازی آسترازنکا، یک 
شرکت بریتانیایی–سوئدی و چند ملیتی داروسازی 
که با دانشگاه آکسفورد برای تولید واکسن ویروس 
کرونا همکاری می کند، اعالم کرد که با موافقت 
مقامات بهداشتی بریتانیا آزمایش واکسن تولیدی 
خود را علیه ویروس جدید کرونا از سر گرفته است. 
آزمایش های واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد 
روز ششم سپتامبر )۱۵ شهریور( به دنبال بروز 
عالئم بیماری در یک زن انگلیسی که واکسن به 

او تزریق شده بود، متوقف شد.
بنا به اعالم شرکت آسترازنکا مقامات بهداشتی 
و دارویی بریتانیا تایید کرده اند که ادامه آزمایش 
واکسن تولید شده بی خطر است. به دنبال بروز 
عالئم بیماری در این زن انگلیسی که واکسن 
برای  مستقل  کمیته ای  بود،  شده  تزریق  او  به 
واکسن  آزمایش  احتمالی  خطرهای  بررسی 
این  گفته  به  شد.  تشکیل  آسترازنکا  شرکت 
و  رسیده  پایان  به  کمیته  این  تحقیق  شرکت 
اعضای آن به این نتیجه رسیده اند که آزمایش 

واکسن می تواند ادامه یابد. 
شرکت  اجرایی  مدیر  سوریوت«،  »پاسکال 
داروسازی آسترازنکا روز پنجشنبه گذشته در 
نشستی که به صورت آنالین برگزار شد، توقف 
آزمایش این واکسن را موقتی بیان کرد و گفت: 
»تولید واکسن »در مسیر« باقی مانده است، اما 
قبل از شروع تحقیقات منتظر کسب اجازه از 

یک کمیته ایمنی مستقل است.«
سخنگوی شرکت آسترازنکا نیز این توقف را 
یک »اقدام عادی« توصیف کرد که هنگام بروز 

یک بیماری بالقوه غیر قابل توجیه در یکی از 
آزمایش های آن انجام می شود.

آنها گفتند: »حفظ یکپارچگی آزمایش ها در طول 
تحقیقات، بسیار مهم است. این شرکت تالش 
می کند بررسی این مورد عارضه با سرعت هر 
چه بیشتر انجام شود تا کمترین تاثیر بالقوه را بر 
جدول زمانی آزمایش این واکسن داشته باشد.«
»مت هانکوک« وزیر بهداشت انگلیس نیز تصریح 
کرد: »توقف آزمایش واکسن خود یک چالش 
را عقب  واکسن  تولید  برای  اما تالش  است، 
نمی اندازد. بدیهی است این اتفاق برای آزمایش 

این واکسن خاص یک چالش به حساب می آید، 
اما این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی 

برای واکسن آکسفورد رخ می دهد.«
اکنون ۹ نامزد واکسن در مرحله سوم آزمایش 
قرار دارند. آزمایش های مرحله سوم این شرکت 
بریتانیایی- سوئدی در اواخر ماه اوت )اوایل 
شهریور( در آمریکا آغاز شد. ضمن آنکه مراحل 
جنوبی  آفریقای  و  برزیل  انگلیس،  در  پیشین 

آغاز شده بود. 
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا پیش 
از این از تولید واکسن کرونا در این کشور تا 

پیش از انتخابات سه نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان( 
در  را  نگرانی هایی  این سخنان  بود.  داده  خبر 
واکسن  تولید  در  سیاسی  منافع  ترجیح  زمینه 

ویروس کرونا افزایش داد. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، واکسن شرکت 
آسترازنکا که تاکنون بر روی ده ها هزار نفر در 
انگلیس، برزیل، آفریقای جنوبی و آمریکا آزمایش 
شده، امید زیادی به آن بسته شده است. روند 
آزمایش این واکسن به مرحله سوم یعنی آخرین 
مرحله آزمایش  که در جریان آن میزان ایمنی و 

کارایی واکسن سنجیده می شود، رسیده است.

مطالعه محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
تایید کرد که کودکان می توانند ناقالن بدون عالمت کووید-۱۹ 

به بزرگساالن باشند.
به گزارش سپید، نتایج این مطالعه با ادامه بازگشایی مدارس و 
مراکز مراقبت های روزانه پس از پایان تابستان در آمریکا، مطمئنًا 
یک زنگ خطر خواهد بود. این مطالعه پس از انتشار اخباری 

در مورد مرگ دست کم چهار معلم بر اثر عوارض کووید-۱۹ 
از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در آمریکا انجام شد. 

مشخص نیست که از زمان شروع سال تحصیلی جدید، چه 
تعداد معلم در آمریکا به بیماری کووید-۱۹ مبتال شده اند، اما 
ایالت »می. سی. سی. پی« به تنهایی ۶۰۴ مورد ابتال را در میان 

معلمان و کارکنان مدارس خود گزارش کرده است. 
محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا در 
اعضای  آموزگار و  آموز،  دانش   ۱۸۴ این مطالعه جدید، 
در سه  ژوئیه   ۱۰ روز  تا  آوریل  اول  روز  از  را  خانواده 
که  گفتند  محققان  و  پزشکان  کردند.   ردیابی  مهدکودک 
کرونا  ویروس  تأثیر  تحت  بزرگساالن  از  کمتر  کودکان 
ادعا  کارشناسان  از  بسیاری  حال،  این  با  می گیرند.  قرار 
خود  از  عالئمی  اگر  حتی  آلوده  کودکان  که  کرده اند 
نیز  بزرگساالن  به  ویروس  انتقال  به  قادر  ندهند،  نشان 
از  خواهند بود. مطالعات جدید مرکز کنترل و پیشگیری 

می کند.  تأیید  را  نظریه  این  آمریکا  بیماری های 
در طول این مطالعه که سه ماه بطول انجامید، نتیجه آزمایش 
کرونای ۱۲ کودک از ۱۱۰ کودک یاد شده مثبت شد. ۹ نفر 
عالئم متوسطی نشان دادند و سه نفر اصاًل هیچ عالمتی نشان 
ندادند. آزمایش های انجام شده نشان داد ۶  آموزگار از ۲۸ 
آموزگار تحت نظر قرار گرفته نیز به این ویروس مبتال شدند.  
ردیابی دقیق تماس ها تایید کرد که ۱۸ آموزگار و دانش آموز 
آلوده به کووید-۱۹، این ویروس را به دست کم ۱۲ نفر از 
۴۶ عضو خانواده ای که در این مطالعه شرکت کرده بودند، 
منتقل کردند. ۶ مادر به کووید-۱۹ مبتال شد که یک نفر از 

آنها به بستری شدن در بیمارستان نیاز پیدا کرد.  
به گزارش روزنامه دیلی میل، محققان همچنین دریافتند فقط 
نیمی از کودکانی که آزمایش مثبت داشتند، دچار تب شدند. 
این یافته اطمینان به اسکنرهای دمای غیرتماسی در ورودی 

ساختمان ها را زیر سوال می برد.ایرنا

کودکان، ناقالن خاموش کرونا به بزرگساالن هستند

شماره ۱7۴۸ ۲۵9 شهریور ۱۳۹۹



  امین جاللوند

با وجود افزایش سفرهای تفریحی، فراموشی 
پروتکل های بهداشتی در بسیاری از اماکن عمومی 
و بازگشایی مراکز آموزشی، دور از انتظار نبود 
که شاهد سیر صعودی آمار ابتال به کرونا باشیم. 
بر اساس اعالم کمیته اپیدمیولوژی کرونا در وزارت 
بهداشت، روند کلی کرونا در کشور در وضعیت 
تغییرات صعودی است و در 12 استان کشور، روند 
صعودی ابتال به کرونا مشاهده می شود. اگرچه 
وزارت بهداشت اعالم کرده است که فعال این سیر 
صعودی کرونا به شکل خفیف دیده می شود، اما 
بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که با آغاز 
فصل سرما و افزایش شیوع آنفلوآنزا، افزایش سیر 
صعودی کرونا در همه استان های کشور چندان 
دور از انتظار نیست. در آن صورت باید منتظر 

موج بعدی کرونا در ایران باشیم. 
با توجه به سیر صعودی آمار ابتال به کرونا در 
برخی استان های کشور، برخی از فعاالن جامعه 
پزشکی هشدار می دهند که احتمال دارَد موج سوم 
کرونا با شدت بیشتری آغاز شود. در این صورت، 
عالوه بر افزایش آمار مرگ و میر بیماران مبتال 
به کرونا باید انتظار داشت که موج خستگی و 

فرسودگی کادر درمان نیز تشدید شود.
در صورتی که آمار ابتال و مرگ و میر بر اثر 
کرونا دوباره به روزهای اوج خود برگردد و این 
روند صعودی کرونا در همه استان های کشور 
فراگیر شود، در آن صورت باید منتظر فروپاشی 
بخش قابل توجهی از توان کادر درمان باشیم. 
تاکنون حدود 164 نفر از کادر درمان بر اثر ابتال 
به کرونا شهید شده اند و هزاران پزشک، پرستار، 
بهیار و نیروهای فعال در حوزه های بهداشتی، 
درمانی و تشخیصی نیز به کرونا مبتال شدند. 
استان های  سایر  به  کرونا  صعودی  روند  اگر 
کشور کشیده شود، قطعا آمار شهدای خدمت 

نیز افزایش پیدا می کند.
هم اکنون مهم ترین عنصر تعیین کننده در مهار 
توان جامعه پزشکی است. در  بیماری کرونا، 
صورت تداوم سیر صعودی کرونا در کشور، 
توان کادر درمان هم رو به اضمحالل خواهد 
رفت. این نقطه را می توان نقطه شکست در برابر 
کرونا دانست که اگر اتفاق بیفتد، هم سالمت 
طوری  به  درمان  کادر  هم سالمت  و  بیماران 

جدی به خطر خواهد افتاد.

کادر درمان از تبعات سیر صعودی 
کرونا می گوید

بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی بارها هشدار 
داده اند که اگر تمهیدات کارشناسی اندیشیده 
نشود، سخت ترین پاییز تاریخ معاصر در ایران 

اتفاق خواهد افتاد.
حسین قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 

ویروس  با  آنفلوآنزا  همزمانی  به  اشاره  با  نیز 
کووید 1۹ در پاییز، هشدار می دهد: »احتمال 
دارد موج سوم کرونا با شدت بیشتری رخ دهد.«
او با اشاره به خستگی و فرسودگی شدید کادر 
درمان، اظهار می کند: »متاسفانه در ابتدای شیوع 
ویروس کرونا دولت آنطور که باید با وزارت 
بهداشت هماهنگ نبود و این امر سبب شد تا 
زمان طالیی مهار اپیدمی کرونا یعنی بازه زمانی 
2۰ اسفند تا 2۰ فروردین را که به طور ذاتی هر 
ساله تعطیل است، از دست بدهیم. اگر دولت 
در بازه زمانی فوق، قرنطینه سخت را اعمال 
می کرد؛ موج اول کرونا با ابتال و فوتی کمتری 

همراه بود و کادر درمان با این حجم از فشار 
کاری طاقت فرسا مواجه نمی شد.«

قشالقی ضمن اظهار تاسف از اینکه دوره طالیی 
می دهد:  ادامه  دادیم،  از دست  را  کرونا  مهار 
»اشتباه دیگری که به افزایش ابتال و فوتی های 
ناشی از کرونا دامن می زند، بازگشایی مدارس 
است که ریسک باالیی دارد. در حالی که عدم 
بازگشایی مدارس، خود عامل کنترل کننده ای 
در کاهش آمارهای موج سوم کرونا خواهد بود.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه 
کادر درمان از نظر جسمی و روحی دچار فرسودگی 

شدید شده است، تصریح می کند: »کادر درمان با 
وجود تعرفه های پایین، خستگی مفرط جسمی و 
روحی همچنان به تالش شبانه روزی خود ادامه 
رود،  پیش  منوال  همین  به  اگر وضع  می دهد. 
عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت، زیرا 
توان جسمی و روحی کادر درمان از بین رفته 
است. با توجه به همزمانی آنفلوآنزا و بیماری های 
عفونی با کووید 1۹ در آینده ای نزدیک شرایط 

بسیار بدی را تجربه خواهیم کرد.«
قشالقی، خستگی کادر درمان را در فرآیند درمان 
بیماران و نحوه عملکرد آنان بسیار موثر می داند 
و می گوید: »این امکان وجود دارد که موج سوم 
کرونا با شدت بیشتری رخ دهد و شاهد افزایش 
ناگهانی آمار مبتالیان و فوتی های کرونا باشیم. 
باید در نظر داشت که بازگشایی مدارس تصمیم 
عجوالنه ای بود. متاسفانه دولت بدون در نظر 
گرفتن فرسودگی شدید کادر درمان، این ریسک 
خطرناک را پذیرفت و نگرانی شدیدی را برای 

کادر درمان کشور ایجاد کرد.«
همچنین شروین شکوهی، متخصص بیماری های 
عفونی نیز ضمن هشدار نسبت به احتمال خطرناک 
شدن وضعیت بیماری کرونا در پاییز تاکید می کند: 
»با شروع فصل پاییز و شیوع بیماری آنفلوآنزا 
وضعیت خطرناک تر خواهد شد، زیرا نمی دانیم 
آنفلوانزا  با  ناشناخته کرونا  زمانی که ویروس 
همراه شود، چه شرایطی را ایجاد خواهد کرد. 

ادامه در صفحه 11 

سخت ترین پاییز معاصر
با توجه به روند صعودی کرونا در 12 استان کشور، برخی از فعاالن جامعه پزشکی هشدار می دهند 

که تداوم این روند صعودی می تواند به یک بحران پاییزی تبدیل شود

بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت، روند صعودی ابتال 
به کرونا در 12 استان کشور 

مشاهده می شود. اگرچه وزارت 
بهداشت اعالم کرده است که 

فعال این سیر صعودی کرونا به 
شکل خفیف دیده می شود، اما 
بسیاری از کارشناسان هشدار 
می دهند که با آغاز فصل سرما 

و افزایش شیوع آنفلوآنزا، 
افزایش سیر صعودی کرونا در 

همه استان های کشور چندان 
دور از انتظار نیست
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شکوهی: بسیاری از پزشکان 
نیاز دارند که مدتی استراحت 
و نفس تازه کنند تا بتوانند با 
انرژی بیشتری برای روز های 
آتی خودشان را آماده کنند. 

اگر تعداد بیماران همین طور 
افزایش پیدا کند، حتما کادر 
درمان فرسوده خواهند شد. 

همچنین احتمال استهالک و 
خرابی دستگاه ها هم وجود دارد. 
در این شرایط ممکن است زمان 

کافی برای ترمیم دستگاه ها 
وجود نداشته باشد و ما شاهد از 

دست رفتن عزیزانمان باشیم



 ادامه از صفحه 10
درواقع با نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان، 
شرایط برای همه خطرناک تر خواهد شد، زیرا 
با وجود ویروس ناشناخته کرونا ما شاهد پیک 
احتمال  و  بود  خواهیم  هم  آنفلوآنزا  ویروس 

تداخل بیماری ها وجود دارد.«
درمان  کادر  مفرط  فرسودگی  به  اشاره  با  او 
در دوران کرونا، تصریح می کند: »بسیاری از 
پزشکان نیاز دارند که مدتی استراحت و نفس 
برای  بیشتری  انرژی  با  بتوانند  تا  کنند  تازه 
روز های آتی خودشان را آماده کنند. اگر تعداد 
بیماران همین طور افزایش پیدا کند، حتما کادر 
درمان فرسوده خواهند شد. همچنین احتمال 
استهالک و خرابی دستگاه ها هم وجود دارد. 
در این شرایط ممکن است زمان کافی برای 
باشد  نداشته  تولید دستگاه ها وجود  ترمیم و 
و ما شاهد از دست رفتن عزیزانمان باشیم.«

متخصص  وزیریان،  آرمین  دیگر،  سوی  از 
بیماری های عفونی و گرمسیری هم با هشدار نسبت 
به احتمال شیوع پیک سوم کرونا در پاییز، تصریح 
می کند: »نگرانی جامعه پزشکی درباره بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها، به خاطر ترس از پیک سوم 
کرونا است. به هرحال شرایط هنوز عادی نیست و 
همه با تصور اینکه ویروس هنوز شایع است، باید 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.«
او با اشاره به دالیل بروز پیک دوم کرونا در 
ایران، خاطرنشان می کند: »در پیک اول کرونا، 
غافلگیری اتفاق افتاد و ویروس در حالی شیوع 
پیدا کرد که هیچ اطالعاتی از آن نداشتیم و تعداد 
زیادی از افراد در مدت کوتاهی به آن مبتال شدند. 
در این مرحله با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
محدودیت در روابط اجتماعی به دنبال ترسی 
تا حدی  اپیدمی  آمد،  به وجود  بیماری  از  که 
کنترل شد و در اردیبهشت ماه موارد ابتال کاهش 
چشمگیری یافت، اما در خردادماه مجددا در 
مورد بیماری کرونا، عادی پنداری ایجاد شد. مردم 
فکر کردند که شرایط عادی شده و به همین 
خاطر ارتباطات اجتماعی افزایش یافت. یعنی با 
وجود توصیه ها و ممنوعیت ها، بسیاری از رفت 

و آمدهای دوستانه و خانوادگی، گردهمایی ها 
و مراسم های اجتماعی همچون عزا و عروسی 
از سر گرفته شد و در نهایت به دلیل افزایش 

تجمعات، پیک دوم کرونا ایجاد شد.«
وزیریان یادآور می شود: »هم اکنون نیز متاسفانه 
بسیاری از افراد مسن که به کرونا مبتال شده اند، 
اظهار می کنند که اگرچه برای پیشگیری از کرونا 
چندین ماه است که از خانه بیرون نیامده اند، اما 
به خاطر اینکه در اطراف آنان جوانانی حضور 
دارند که نسبت به محدود کردن روابط اجتماعی 
بی توجه هستند و یا اینکه به دلیل شرایط کاری 
مجبور به تردد در سطح شهر هستند، به کرونا مبتال 
می شوند. بنابراین افراد در دیدار با اعضای مسن 
خانواده باید تا جای ممکن فاصله اجتماعی را 
رعایت و مدت زمان دیدارهایشان را محدود کنند. 
همچنین به هیچ عنوان نباید استفاده از ماسک را 
فراموش کنند تا از ابتالی آنان جلوگیری شود.«
او خاطرنشان می کند: »با وجود اینکه به طور 
چندان  جهان  در  کرونا  به  مجدد  ابتالی  کلی 
شایع نیست، اما در کشور ما نسبتا زیاد دیده 
شده است. درواقع، در کشور ما ابتالی مجدد 
می شود.  دیده  انتظار  حد  از  بیشتر  کرونا،  به 
افراد،  که  داریم  اکید  توصیه  شرایط،  این  در 
شرایط را قرمز در نظر بگیرند و تمامی اصول 
و  ماسک  زدن  با  تا  کنند  رعایت  را  بهداشتی 

ابتال  خطر  اجتماعی،  ارتباطات  کردن  محدود 
به کرونا را کاهش دهند.«

کادر درمان، قربانی سیر صعودی کرونا
با وجود آنکه روند صعودی کرونا در برخی 
استان های کشور آغاز شده است، برخی از فعاالن 
جامعه پزشکی معتقدند باید خودمان را برای 

شرایط سخت تری آماده کنیم.
محمد موالیی، متخصص بیماری های داخلی نیز 

در گفتگو با سپید هشدار می دهد: »احتمال اینکه 
روند صعودی کرونا در فصل پاییز و زمستان 
به همه نقاط کشور کشیده شود، اصال دور از 
انتظار نیست. ما در فصول سرد سال با هجوم 
که  هستیم  مواجه  ویروسی  بیماری های  انواع 
می تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند و افراد 
را نسبت به بیماری کرونا، خطرپذیرتر سازد.«

او یادآور می شود: »این اتفاق هم فقط به ایران ختم 
نخواهد شد. مطمئن باشید در بسیاری از کشورها 
نیز پاییز و زمستان سخت و مرگباری در انتظار 
است. در این شرایط فقط دو اتفاق می تواند این 
فرآیند صعودی ابتال به کرونا در ایران را کاهش 
دهد. اقدام اول را خود مردم باید انجام دهند؛ 

به گونه ای که با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
ماسک زدن و پرهیز از حضور در اجتماعات، 
مانع از شیوع گسترده کرونا در فصول سرد سال 
شوند. اقدام دوم را هم باید دولت انجام دهد. در 
این راستا باید مقررات سخت گیرانه تری برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی وضع شود. نباید 
دولت اجازه دهد که مسافرت های غیرضروری 
بین شهرها تداوم داشته باشد. در این وضعیت 
دولت باید مانع از بازگشایی حضوری مراکز 
این  مجموعه  که  صورتی  در  شود.  آموزشی 
کرونا  کنترل  به  می توان  شود،  انجام  اقدامات 

در فصل پاییز و زمستان، امید بست.«
این  که  صورتی  »در  می دهد:  هشدار  موالیی 
اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم و دولت انجام 
نشود، شک نکنید که در فصل پاییز و زمستان، سیر 
صعودی کرونا در همه استان های کشور فراگیر 
خواهد شد. در آن صورت عالوه بر اینکه آمار 
ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا افزایش می یابد، 
فرسودگی  و  ناتوانی  نقطه  به  نیز  درمان  کادر 
می رسند. در صورت بروز موج صعودی کرونا، 
فشار کاری کادر درمان چند برابر خواهد شد و 
سالمت جامعه پزشکی نیز به خطر می افتد. اگر 
کادر درمان نتواند مثل هفت ماه اخیر به صورت 
تمام وقت و با تمام توان در مراکز درمانی حاضر 
باشد و به بیماران خدمت کند، بیمارستان ها صرفا 
به مراکز تجمع بیماران تبدیل خواهد شد. بنابراین 
باید سالمت کادر  برای حفظ سالمت جامعه 

درمان در اولویت جدی قرار بگیرد.«
در شرایطی که اعالم شده است در هر 13 دقیقه، 
یک ایرانی بر اثر کرونا فوت می شود، در این 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اگر  شرایط 
فصول سرد سال فراموش شود، در آن صورت 
احتمال افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا دور از 
انتظار نیست. اگر سیر صعودی کرونا که آغاز 
و  یابد  تداوم  هم  پاییز  فصل  در  است،  شده 
تشدید شود، در آن شرایط هم سالمت بیماران 
به مخاطره خواهد افتاد و هم کادر درمان مثل 
و  ریخت  خواهند  زمین  بر  پاییزی  برگ های 

آمار شهدای سالمت، چند برابر خواهد شد.

قشالقی: کادر درمان با وجود 
تعرفه های پایین، خستگی مفرط 

جسمی و روحی همچنان به تالش 
شبانه روزی خود ادامه می دهد. 
اگر وضع به همین منوال پیش 
رود، عواقب خطرناکی به دنبال 

خواهد داشت، زیرا توان جسمی 
و روحی کادر درمان از بین رفته 

است. با توجه به همزمانی آنفلوآنزا 
و بیماری های عفونی با کووید ۱۹ 
در آینده ای نزدیک شرایط بسیار 

بدی را تجربه خواهیم کرد
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موالیی: اگر اقدامات پیشگیرانه 
از سوی مردم و دولت انجام 

نشود، در فصل پاییز و زمستان، 
سیر صعودی کرونا در همه 

استان های کشور فراگیر خواهد 
شد. در آن صورت عالوه بر اینکه 
آمار ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا 

افزایش می یابد، کادر درمان 
نیز به نقطه ناتوانی و فرسودگی 

می رسند. اگر کادر درمان نتواند با 
تمام توان در مراکز درمانی حاضر 

باشد، بیمارستان ها صرفا به مراکز 
تجمع بیماران تبدیل خواهد شد



سپید از روند ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور گزارش می دهد )قسمت اول، نظرات تولیدکنندگان(

 علی ابراهیمی
روند ورود داروهای جدید به فهرست رسمی 
دارویی کشور کند شده و انتقادات از آن رو به 
افزایش است. به باور منتقدان با این وضعیت بیم 
آن می رود که بیماران از دسترسی به داروهای 
جدید بی بهره بمانند و فرآیند رشد و توسعه 

در صنعت داروسازی متوقف شود.
دارویی  رسمی  فهرست  سپید،  گزارش  به 
تدوین  و  بررسی  کارگروه  توسط  که  کشور 
فهرست دارویی با ترکیب رئیس سازمان غذا 
و دارو به عنوان رئیس کارگروه، معاون درمان 
دبیر  او،  تام االختیار  نماینده  یا  بهداشت  وزیر 
شورای عالی بیمه سالمت، رئیس سازمان نظام 
پزشکی یا نماینده تام االختیار او، مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو، دبیر کمیسیون انجمن های 
حقیقی  عضو  نفر   10 و  پزشکی  گروه  علمی 
شامل شش نفر پزشک در هر یک از رشته های 
مختلف پزشکی و 4 نفر متخصص داروسازی 
بالینی،  داروسازی  داروشناسی،  رشته های  در 
داروسازی صنعتی )فارماسیوتیکس(، اقتصاد و 
مدیریت دارو، حداکثر هر 3 ماه یک بار تشکیل 
جلسه داده و فهرست دارویی را به روزرسانی 
می کند؛ اما ظاهرا مدتی است این روند سرعت 
نارضایتی  موجب  امر  همین  و  ندارد  چندانی 

فعاالن صنعت شده است. 

کمبود ارز دلیل مقاومت وزارت 
بهداشت است

حسام الدین مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 

ایران ازجمله منتقدین این روند است. وی در پاسخ 
به سوال خبرنگار سپید درباره چرایی کند شدن 
روندها، گفت: »علت مقاومت وزارت بهداشت 
فهرست  به  داروها  برخی  وارد شدن  برابر  در 
رسمی دارویی کشور کمبود ارز است و استدالل 
آنها این است که اگر دارویی وارد فهرست شود 
باید حمایت از آن صورت گیرد، ولی ما به عنوان 

تولیدکننده این منطق را قبول نداریم.«
روند  اگر  که  است  این  ما  »حرف  افزود:  وی 
متوقف  حتی  و  کند  فهرست  به  داروها  ورود 
شود باید تمام شرکت ها بخش تحقیق و توسعه 
خود را تعطیل کنند و ارتباط صنعت با دانشگاه 
هم تعطیل شود؛ بنابراین این بهانه خوبی برای 
بسته شدن فهرست دارویی و ممانعت از ورود 

داروهای جدید به این فهرست نیست.«
مدنی با تاکیدی بر اینکه این سیاست یک سیاست 
غلط است، تصریح کرد: »ما این معایب را در 
نامه ای به وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس 
توجه شود.  آن  به  امیدواریم  و  اعالم کرده ایم 
ضمن اینکه امروز قانونی در مجلس در خصوص 
شرکت های دانش بنیان در حال تدوین است که 
امیدواریم در آن قانون نظرات شرکت ها دیده 
شود چراکه سیاست ها باید به گونه ای تدوین 
شود که شاهد بالندگی صنعت داروسازی باشیم 
پیشتاز است و  این صنعت یک صنعت  چون 
سیاست هایی از این دست جلوی این حرکت ها 

را خواهد گرفت.«

هیچ توجیهی قابل قبول نیست
سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  شیبانی،  احمد 

صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در 
پاسخ به سوال سپید در خصوص وضعیت فعلی 
ورود داروها به فهرست دارویی کشور اظهار 
داشت: »اگر بستن فهرست مربوط به یک داروی 
گران قیمت وارداتی باشد، با توجه به شرایط ارزی 
کشور می توان آن را منطقی دانست، اما برای 
محصولی که در داخل تولید می شود نمی توان 
هیچ توجیهی در ممانعت از ورود آن به فهرست 

دارویی کشور پیدا کرد.«
وی افزود: »زمانی که بنده در سازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشت مسئولیت داشتم ضابطه ای در 
شورای بررسی و تدوین فهرست دارویی گذاشته 
بودیم که بر اساس آن به واردکنندگان داروهایی 
که درخواست ورود به فهرست داشتند، اعالم 
می شد که دارو به شرط تولید داخل به فهرست 
دارویی وارد خواهد شد.« شیبانی اضافه کرد: 
»امروز هم می توان با این سیاست مشکل صنعت 
را برطرف کرد تا شتاب توسعه آن کند نشود و 
هم می توان نیاز مردم به دارو و نیز مالحظات 

اقتصادی و ارزی کشور را در نظر گرفت.«
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران در ادامه اظهار داشت: 
»امروز برخی داروها در داخل تولید شده و 
پایداری و اثربخشی آنها  هم به اثبات رسیده 
کشور  دارویی  فهرست  در  چون  اما  است، 
نیستند شرکت ها نمی توانند محصول خود را 
وارد بازار کرده و آن را به فروش برسانده و 
این امر موجب وارد شدن خسارات زیادی به 

آنها شده است.«
شیبانی در پایان با تاکید بر اینکه ارزیابی محصول 

تولید داخل برای ورود به فهرست دارویی باید 
توسط سندیکاهای مربوطه صورت گیرد، افزود: 
»برای مثال سندیکای داروسازان باید تایید کند 
که محصول ارائه شده به مفهوم واقعی تولید 
داخل است و اینگونه نیست که درخواست کننده 
بخواهد مواد اولیه را وارد کرده و در داخل فقط 
پیلوپک کند و چندین سال طول بکشد تا دارو 

در داخل تولید شود.«    
 

اجازه دهید بیماران خودشان انتخاب کنند
هیئت علمی  عضو  طالب خان گروسی،  یگانه 
انستیتو پاستور ایران هم در خصوص چالش های 
فهرست  به  جدید  داروی  ورود  روی  پیش 
دارویی کشور گفت: »همان طور که وزیر محترم 
بهداشت هم فرمودند درست است که در هیچ 
کجای دنیا هر دارویي را به راحتی وارد فهرست 
دارویي نمی کنند و یا اگر دارویي را وارد لیست 
کنند آن را بیمه نمی کنند و بازدهی اقتصادی 
آن دارو و بودجه کشور را در نظر می گیرند، 
اما سؤالی که در ذهن متصدیان حوزه دارو و 
سالمت مطرح است این است که آیا بهتر نیست 
که مجوز ورود دارو به فهرست داروهایي که 
دنیا وارد  دارویي  بازار  اخیر در  در سال های 
شده اند، راحت تر صادر شود و در عوض به 
هر  به  بیماری  بهبود  برای  عمومًا  که  بیماران 
وسیله و شانسی تمسک می جویند این اجازه و 
فرصت داده شود تا خودشان بر اساس وضعیت 
اقتصادی خانواده به انتخاب داروی جدید، اما 

مؤثرتر در درمان بپردازند؟«
ادامه در صفحه 13 

کندی چرخ تولید در سال جهش تولید
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 ادامه از صفحه 12
وی افزود: »همه می دانیم که تجویز داروهای 
خارج از فهرست دارویی زمینه را برای ورود 
غیرمجاز دارو و به عبارتی قاچاق دارو فراهم 
کرده، فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل 
نیز  تقلبي  داروهای  واردات  امکان  و  می کند 

زیاد می شود.«
استادیار زیست فناوری پزشکی مرکز تحقیقات 
بیوتکنولوژی انستیتو پاستور صدور مجوزهای 
سازمان غذا و دارو را یکی از عوامل تأثیرگذار 
در تسریع فعالیت شرکت های دارویي و غذایي 
داروهای  که  است  »درست  افزود:  و  دانست 
و  دارد  سروکار  مردم  سالمت  با  شده  تولید 
بایستی سازمان غذا و دارو حساسیت ویژه ای 
به خرج دهد، اما به نظر می رسد که گاهی این 
با شعار سال که جهش تولید است،  فرایندها 
هماهنگی ندارد. ازاین رو الزم است که به طور 
منظم جلساتی میان مسئولین سازمان غذا و دارو 
با مدیران ارشد حوزه دارو و درمان و نیز مدیران 
شتاب دهنده ها وجود داشته باشد تا ظرفیت ها و 
توانایی های استارتاپ ها در زمینه رفع نیازهای 
داخلی مشخص گردد چراکه برای جهش تولید 

بایستی فرصت ها را غنیمت شمرد.«
طالب خان تصریح کرد: »البته منظور از حمایت  
و تسریع فرایند صدور مجوزها قطعًا به معناي 
دور زدن قانون و یا کاهش حساسیت سازمان 
غذا و دارو نیست بلکه بایستی سیستم نسبت 
شرکت ها  طرف  از  شده  ارائه  پیشنهاد های  به 
منعطف بوده و آنها را مورد بررسی قرار دهد. 
زیرا تسریع روند صدور مجوزهای هر محصول 
خواسته ای است که می تواند در دنیای رقابت 
از فاکتورهای مهم در  تجاری شرکت ها یکی 
موفقیت و یا شکست یک تیم یا شرکت باشد.«
نبودن  آشنا  پاستور  انستیتو  هیئت علمی  عضو 
و  بازرگانی  سیستم های  با  نوپا  شرکت های 
از مشکالت  را  بازار  با وضعیت  عدم آشنایي 
و چالش های این شرکت ها برشمرد و افزود: 
تجارت  گمرک،  کار  روش  با  آشنایی  »عدم 
تجارت  و  بازرگانی  زیرساخت های  و  داخلی 

بین الملل، عدم آشنایي با موارد حقوقي مرتبط، 
عدم  و  قوی  بازرگانی  تیم های  وجود  عدم 
وجود منابع مالی قوی قطعًا در تمامی زمان ها 
شرکت های  برای  تحریم  شرایط  خصوصًا  و 
نوپا مشکل ساز خواهند بود. عالوه براین وجود 
ظرفیت های خالی در بسیاری از کارخانه های 
تولیدی داخلی که می توانند امکان تولید قراردادی 
را برای شرکت های تازه تأسیس فراهم کنند یکی 
از راهکارها در پیشرفت این شرکت ها است. 
همچنین بی ثباتی نرخ ارز مشکل دیگری است 
که شاید با آسان نمودن شرایط تخصیص ارز و 
صادرات دارو خصوصًا به کشورهای هم جوار 
بتوان بر این مشکالت حاصل از تحریم غلبه نمود.«

فهرست دارویی درگیر مسائل حاشیه ای است
شرکت  یک  مدیرعامل  قبادی،  محمدامین 
دانش بنیان هم در این خصوص اظهار داشت: 
که  مزایایی  وجود  با  کشور  دارویی  »فهرست 
مسائل حاشیه ای  برخی  درگیر  متاسفانه  دارد، 

شده است.«
وی افزود: »اینکه تامین ارز دارو و مجوز ورود دارو 
به فهرست دارویی کشور هر دو توسط سازمان 
غذا و دارو انجام می شود، سبب شده است تا 
برخی از داروهای جدید به دلیل محدودیت های 
تأمین ارز ماده اولیه وارد فهرست دارویی کشور 

نشوند.«
قبادی اضافه کرد: »بهتر است فهرست دارویی 
کشور باز باشد و تمام مولکول هایی که تأییده 
نهادهای بین المللی مثل EP را دارند در کشور 
قابل تولید باشند. در خصوص جنبه های هزینه 
اثربخشی نیز تنها شورای عالی بیمه تصمیم  گیرنده 
باشد و در واقع فهرست داروهای بیمه ای در 

کنترل باشد.«
وی در ادامه با اشاره به رقابت هایی که میان 
بخش خصوصی و دولتی در تولید محصوالت 
»در  داشت:  اظهار  دارد،  وجود  سالمت محور 
سیاست های کلی نظام همواره به عدم رقابت 
بخش دولتی و خصوصی تاکید شده است و 
موسسات و شرکت های دولتی موظف اند فقط 

در مواردی وارد حیطه تولید شوند که بخش 
خصوصی توان ورود را ندارد، اما متاسفانه در 
حال حاضر با وجود فعال شدن بخش خصوصی 
و شرکت های دانش بنیان بسیاری از موسسات 
دولتی وارد رقابت با بخش خصوصی می شوند 
شرکت های  دل شکستگی  سبب  امر  این  که 

دانش بنیان می شود.«
قبادی اضافه کرد: »متاسفانه ما از صنعت خودرو 
درس نگرفته ایم و اگر این حمایت از بخش دولتی 
پیدا  تسری  هم  دارو  در صنعت  و خصوصی 
کند تنها ثمره آن ارائه محصول بدون استاندارد 
GMP به بیماران و ورشکستگی شرکت های 

خصوصی خواهد بود.«
وی در مورد اینکه آیا رقابت میان بخش خصوصی 
و دولتی، رقابتی عادالنه است یا خیر؟ گفت: 
»اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم. در فراخوان 
تامین واکسن و سرم  درمانی وزارت بهداشت 
همه شرکت ها و موسسات موظف هستند در 
تاریخ مشخصی قیمت و شرایط پیشنهادی خود 
را در پاکت در بسته به حراست سازمان غذا 
اما سازمان غذا و دارو  و دارو تحویل دهند، 
موسسه تحقیقاتی رازی را از این امر مستثنی 
می کند و ایشان شرایط خود را پس از آگاهی 
از شرایط شرکت های خصوصی اعالم می کنند.«

در برابر ورود داروهای جدید 
مقاومت می شود

فاطمه نعمت پور، مدیرعامل یک شرکت زیست 
فناور دارویی هم در مورد مشکالت شرکت های 
تولیدکننده محصوالت بیوسیمالر جهت ورود به 
فهرست دارویی گفت: »متاسفانه در برابر ورود 
مقاومت  دارویی  فهرست  به  جدید  داروهای 

اعالم  با چشم انداز  مغایر  مشاهده می شود که 
شده توسط مقام معظم رهبری مبنی بر جهش 

تولید در کشور است.«
جهت  مقاومت  این  از  »بخشی  افزود:  وی 
است،  مدنظر  داروهای  واردت  از  جلوگیری 
اما با توجه به اینکه در یک چشم انداز وسیع 
ایران عزیز می بایست همگام با سایر کشورها به 
جدیدترین محصوالت دنیا در حوزه های درمانی 
و دارویی دستیابی داشته باشد. ازاین رو به نظر تغییر 
قوانین و ایجاد قوانین جدید بازدارنده واردات 
راهگشا خواهد بود و ورود داروهای جدید به 
فهرست دارویی کشور را تسهیل خواهد نمود.«
 نعمت پور ادامه داد: »بدیهی است که تخصیص 
بسیار  تحریم  از  ناشی  بحرانی  در شرایط  ارز 
کمک کننده است، ولی درحالی که واردکنندگان 
مشمول دریافت ارز هستند، متاسفانه 
تولیدکننده نوپا که هنوز به محصول 
خرید  فاز  در  و  نرسیده  نهایی 
راه اندازی  و  تجهیزات  اولیه،  مواد 
واحدهای تولیدی با هزینه های گزاف 
و غیرمنطقی کنونی است فاقد این 

حمایت است.«
وی در ادامه به چند مورد از مشکالتی 
که شرکت های نوپا در حال دست و 
پنجه نرم کردن با آنها هستند اشاره کرد 
و اظهار داشت: »اگرچه سیاست های 
این  اما  می شود،  مشاهده  حمایتی 
سیاست ها عمدتا برای شرکت های 
مادر و تولیدکنندگان اصلی و با قدرت 
و نفوذ باال متمرکز است. حمایت از 
شرکت های نوپا و نوظهور که هنوز در مراحل 
ارائه  برای  بوده و محصولی  تحقیق و توسعه 
ندارند، به شدت کمرنگ بوده و عمال حمایت 
خاصی از شرکت هایی که در فاز ابتدایی رشد 

قرار دارند صورت نمی گیرد.«
نعمت پور تصریح کرد: »الزم است مسئولین ذی ربط 
این را درک کنند که برخالف تصورشان، همانطور 
که حمایت از بنگاه های تولیدی در هر سطح و 
وسعتی الزم است، حمایت از بنگاه های تولیدی 
نوپا بسیار ارجح تر و واجب تر است و امیدواریم 

روزی این تفکر در حمایت ها حاکم شود.«
وی تأکید کرد: »منظور از حمایت تنها حمایت 
مالی نبوده و شامل حمایت در تسهیل فرایندهای 
پیچیده اداری مرتبط، حمایت های مالیاتی، بیمه، 
ارزی، گمرکی، کمک به فروش و صادرت و.... 
نیز است. اگرچه در چند سال اخیر شاهد تاسیس 
ولی  هستیم،  حمایتی  ستادهایی  و  صندوق ها 
بعضی از آنها با اهداف خود فاصله زیادی دارند 
و یکی از دالیل اصلی این امر مشکالت ناشی 
اصالحات  نیازمند  که  است  قانون گذاری  از 

فراوان است.«
نعمت پور در پایان گفت: »اگرچه حمایت هایی از 
تولیدکنندگان محصول نهایی مثال دارو صورت 
می گیرد، ولی این حمایت ها به تولیدکننده مواد 
اولیه و میانی تعلق نمی گیرد چراکه تفکر حاکم 
اعتقاد کمرنگی به تولید مواد اولیه و میانی دارد. 
و  نیاز حس شده  این  تحریم ها  دلیل  به  حال 
امیدواریم هر چه زودتر دیدگاه حمایت واقعی از 
تولید مواد اولیه و حد واسط در کشور ایجاد شود.«

***
در شماره فردا، نظر مدیران دولتی حوزه دارو 

را در این باره جویا خواهیم شد.
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تاخیر در تعیین نرخ یارانه پرداختی به مراکز فیزیوتراپی

  یاسر مختاری
با گذشت هفت ماه از شیوع کرونا در کشور، 
حمایتی  نهادهای  و  گروه ها  برخی  مشکالت 
تشدید شده است. از جمله این گروه ها مراکز 
توانبخشی و فیزیوتراپی هستند. این مراکز از 
جمله اولین مراکزی بودند که به دلیل پیشگیری 
از ابتال به کرونا تعطیل شدند و پس از بازگشایی 
با استقبال سرد توانخواهان مواجه شدند. این 
موضوع موجب شده است تا تهدید ورشکستگی 
و تعطیلی این مراکز که  از چند ماه قبل از سوی 
اعضای انجمن های کاردرمانی، فیزیوتراپی و .. 
بیان می شد، روز به روز رنگ واقعیت به خود 
بگیرد و بسیاری از مراکز در سراسر کشور از 
میزان منابع انسانی خود بکاهند و این واقعیت 
را هرچند برای زمانی کوتاه از خود دور کنند. 
از سوی دیگر زنگ خطر معلولیت های بیشتر 
نیز با توجه به عدم استقبال توانخواهان از مراکز 
توانبخشی به دلیل ترس از کرونا یا مشکالت 
اقتصادی خانواده های معلوالن و اولویت دادن 
به تأمین مایحتاج زندگی به جای کاردرمانی و 

توانبخشی به صدا درآمده است. 

کرونا دامن مراکز فیزیوتراپی را گرفته است
 به گزارش سپید، در روزهای گذشته، احمد 
مؤذن زاده، رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با بیان 
اینکه کرونا تاثیر نامطلوبی بر همه حوزه های 
درمانی از جمله فیزیوتراپی گذاشته است، گفت:  

باعث شده که  این ویروس در کشور  »شیوع 
مراجعات مردم به مراکز فیزیوتراپی حدود ۶۰ 

درصد کاهش پیدا کند.«
همه  بر  نامطلوبی  تاثیرات  »کرونا  افزود:  وی 
حوزه های درمانی از جمله فیزیوتراپی گذاشته 
به طوری که عدم پذیرش بیماران در این مراکز، 
گردش مالی را نیز مختل کرده است. بسیاری از 
مردم به خصوص بیمارانی که دچار مشکالت 
به  ابتال  از  ترس  خاطر  به  هستند  توانبخشی 
مراکز  این  به  خدمات  دریافت  برای  کرونا، 
باعث می شود  مسئله  این  و  نمی کنند  مراجعه 
در آینده ای نزدیک با مشکالت عدیده توانبخشی 

مواجه شویم.«
موذن زاده ادامه داد: »اکنون 8 هزار فیزیوتراپ 
در 3 هزار مرکز فیزیوتراپی فعالیت دارند و با 
توجه به کرونا که همچنان مهمان ما است باید 
بحث فیزیوتراپی از راه دور در کشور نهادینه شود 
تا افراد دچار مشکالت حادتر جسمی نشوند.«
وی تصریح کرد: »تأمین هزینه های ماسک، مواد 
ضدعفونی کننده و دستکش و عدم پوشش بیمه ای 
در این زمینه گردش مالی مراکز فیزیوتراپی را 

نیز مختل کرده است.«

تأخیر در تعیین نرخ یارانه های پرداختی 
به مراکز با توجه به تورم سالیانه

اما تنها کاهش مراجعه توانخواهان و مددجویان 
به این مراکز نیست که مشکل زا شده است، میزان 

یارانه پرداختی به معلوالن و مراکز توانبخشی 
غیر دولتی با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی 
کشور نیز موضوع دیگری است که موجب شده تا 
انجمن های مرتبط به این موضوع لب به شکایت 
بگشایند و آن را خطری در انتظار معلوالن بدانند. 
مدیرعامل  سعدآبادی،  سعید  رابطه  همین  در 
انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین 
کشور، گفت: »هر روز تاخیر در افزایش میزان 
یارانه، باعث کاهش سطح خدمات به معلوالن 

در مراکز توانبخشی خواهد شد.«
 7 ماده  یک  تبصره  »براساس  کرد:  اظهار  وی 
دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون 
بهزیستی  سازمان  پرداختی  یارانه  معلولیت، 
به مراکز توانبخشی بابت نگهداری از هر فرد 
معلول باید هر سال با در نظر گرفتن نرخ تمام 
شده خدمات و نرخ تورم ساالنه تعیین شود.«

با  بهزیستی  سازمان  »مسؤالن  افزود:  وی 
همکاری نمایندگان انجمن عالی مراکز غیردولتی 
توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تعیین 

یارانه هر سال اقدام کنند.«
توانبخشی  مراکز  عالی  انجمن  مدیرعامل 
تاخیر  به  اشاره  با  کشور  معلولین  غیردولتی 
اختصاص  یارانه  نرخ  تعیین  در  شده  ایجاد 
یافته به افراد دارای معلولیت حاضر در مراکز 
و  ماه  تیر  در  »هر سال  اظهارکرد:  توانبخشی، 
بعد از برگزاری جلسات مختلف، میزان یارانه 

در بهزیستی مشخص و برای ارسال به هیئت 
دولت به وزارت رفاه اعالم می شد اما متاسفانه 
از  ماه   ۶ گذشت  وجود  با  و  حاضر  حال  در 
سال 99، پس از چند جلسه در رابطه با یارانه 
با سازمان بهزیستی هنوز بر سر میزان افزایش 

تفاهمی ایجاد نشده است.«
سعدآبادی در خصوص پیشنهادات ارائه شده از 
سوی انجمن عالی مراکز توانبخشی غیر دولتی 
در رابطه با میزان افزایش یارانه، تصریح کرد: 
توانبخشی  انجمن عالی مراکز  ما در  »پیشنهاد 
این  است.  یارانه  میزان  درصدی   4۰ افزایش 
پیشنهاد نیز با توجه به افزایش 41.2 درصدی 
نرخ تورم و افزایش 45 درصدی حقوق کارگران 
و محاسبه قیمت تمام شده مطرح شده است. 
مسؤوالن سازمان بهزیستی خواستار افزایش 2۰ 
درصدی یارانه مراکز هستند و علت آن نیز کمبود 

اعتبارات مطرح شده است.«
توانبخشی  مراکز  عالی  انجمن  مدیرعامل 
با پیشنهاد  غیردولتی معلولین کشور در رابطه 
انجمن مراکز توانبخشی به سازمان بهزیستی در 
رابطه با میزان افزایش یارانه مراکز، تصریح کرد: 
»در شرایطی که سازمان بهزیستی اعالم کرده که 
بودجه کافی برای افزایش 4۰ درصدی مراکز را 
در اختیار ندارد، پیشنهاد ما این است که مسئوالن 
این سازمان با افزایش 41 درصدی یارانه مراکز 

در ۶ ماهه دوم سال موافقت کنند.«
ادامه در صفحه 15 

تداوم مشکالت مراکز فیزیوتراپی و توانبخشی 
در هفتمین ماه شیوع کرونا
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سعدآبادی تاکید کرد: »در این صورت سازمان 
بهزیستی به جای اینکه از ابتدای سال مبلغ 20 
یارانه  تنها  بیفزاید،  پرداختی  یارانه  به  درصد 
میزان 41  به  ماهه دوم سال  برای 6  را  مراکز 

درصد افزایش می دهد.«
وی با اشاره به گفته های رئیس سازمان بهزیستی 
مبنی بر هزینه تمام شده 3 میلیون تومانی برای 
هر فرد معلول در مراکز توانبخشی، گفت: »همان 
طور که رئیس سازمان بهزیستی در مصاحبه های 
اخیر خود اشاره کرده، هزینه نگهداری از هر 
فرد معلول در مراکز توانبخشی مبلغی معادل 3 
میلیون تومان است و اگر بخواهیم بر این اساس 
افزایش یارانه را در نظر بگیریم، یارانه کنونی 

باید 200 درصد افزایش پیدا کند.«
توانبخشی  مراکز  عالی  انجمن  مدیرعامل 
افزایش  بر  تأکید  با  کشور  معلولین  غیردولتی 
هزینه های مراکز، تصریح کرد: »در حال حاضر 
در تمام موضوعات از جمله اجاره بها، حق بیمه و 
دست مزد کارکنان، مواد خوراکی و مواد غذایی 

و... شاهد افزایش قیمت ها هستیم.«
سعدآبادی افزود: »هزینه دارو و درمان مددجویان 
در مراکز نیز افزایش قابل توجهی داشته و در 
این شرایط نیاز است هرچه سریع تر سازمان 
بهزیستی در اقدامی عاجل، رقم افزایش یارانه 

را به تصویب هیئت وزیران برساند.«
وی با اشاره به تبعات عدم افزایش یارانه مراکز، 
افزایش میزان  تأخیر در  یادآور شد: »هر روز 
یارانه، سبب کاهش سطح خدمات به معلوالن 

در مراکز توانبخشی می شود.«
توانبخشی  مراکز  عالی  انجمن  مدیرعامل 
افزایش  به  اشاره  با  کشور  معلولین  غیردولتی 
هزینه های مراکز پس از شیوع ویروس کرونا 
در کشور، اظهارکرد: »در حال حاضر ویروس 
کرونا، هزینه های مضاعفی به مراکز تحمیل کرده 
باید  توانبخشی  مراکز  مسئوالن  که  چرا  است 
نسبت به تهیه اقالم بهداشتی برای مددجویان نیز 
اقدام کنند. خوشبختانه سازمان بهزیستی کشور 
تاکنون در 2 مرحله مختلف، هر بار مبلغ 500 
هزار تومان بابت خرید اقالم بهداشتی برای هر 

فرد حاضر در مراکز توانبخشی پرداخت کرده 
و از این بابت قدردان زحمات مسؤوالن این 

سازمان هستیم.«

ورشکستگی در کمین مراکز توانبخشی 
و فیزیوتراپی

اردیبهشت ماه امسال بود که محمدرضا اسدی، 
نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران در 
قریب الوقوع  خطر  از  سپید  با  گفت وگویی 

ورشکستگی این مراکز خبر داد.
کار،  »دفاتر  کرد:  اظهار  رابطه  این  در  اسدی 
مؤسسات، کلینیک ها و مراکز توانبخشی در این 
بحران بیش از سایر حرفه های پزشکی و سالمت 
متحمل خسارت زیادی شدند زیرا این خسارت 
از زوایای خاص و متعددی بر ادامه فعالیت آنان 

تأثیر گذاشت.«
عمومی  هزینه های  سو  یک  »از  افزود:  وی 
ضدعفونی کردن فضای فیزیکی درمان، وسایل 
توانبخشی پر کابرد و پرتعداد و مصرف زیاد 
دیگر وسایل الزم درمانی و همچنین تجهیزات 

شیلد،  ماسک،  مانند  پیشگیری 
دیگر  سوی  از  و  و…،  دستکش 
اکثریت  اقتصادی  مشکالت 
از  که  خدمات  این  به  مراجعین 
جامعه دردمند افراد دارای معلولیت 
و سالمندان هستند با توجه به شرایط 
اقتصادی ناشی از کرونا و کمرنگ 
کردن اولویت درمان و توانبخشی 
و  امرارمعاش  به  بیشتر  توجه  و 
موجب  زندگی  مایحتاج  تأمین 
کاهش مراجعه به این واحدهای 

توانبخشی شده  است.«
اسدی گفت: »این در حالی است 
که می دانیم افراد به طور یکسان در 
معرض بیماری و نتایج ناخواسته 
و  نمی گیرند  قرار  اپیدمی  این 
اگر مشکالت عدیده اقتصادی 
رفع  جامعه  اقلیت  بزرگ ترین 
نشود و اولویت های درمان و 
توانبخشی این گروه که به ناچار 

و ناخواسته حذف شده، بی پاسخ بماند می تواند 
خساراتی جبران ناپذیر به این افراد وارد کرده و 
ادامه درمان را به هزینه های بیشتر میسر کند.«

و  درمان  ادامه  توانایی  »عدم  کرد:   تأکید  وی 
توانبخشی بسیاری از سالمندان دارای معلولیت 
که به واسطه این بحران تشدید هم شد به جز 
نگرانی هایی که از سوی این گروه در پی خواهد 
عدم  موجب  دور  چندان  نه  آینده  در  داشت 
توانایی ادامه فعالیت مؤسسات، دفاتر و مراکز 
توانبخشی شده به گونه ای که حتی در پرداخت 
اجاره بها و حقوق پرسنل با مشکل جدی مواجه 
خواهند شد و در شیب تند ورشکستگی قرار 

خواهند گرفت.«
نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران، گفت: 
»شاید راه حل های مختلف در این شرایط بحرانی 
بتواند با توجه به قوانین موجود و نیازهای اساسی 
به وجود آمده در فعالیت های حرفه های سخت 
و دشوار توانبخشی مثل کاردرمانی، فیزیوتراپی، 
گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، شنوایی شناسی و 
بینایی سنجی در نظر گرفت که مهم ترین آن 

تأمین اعتبار الزم در ماده 6 قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت است و لزوم بیمه 
شدن فعالیت های توانبخشی افراد دارای معلولیت 
که خود بزرگ ترین اقلیت یک جامعه را تشکیل 
می دهند. نوشدارویی که این بار می شود قبل از 
مرگ سهراب تجویز کرد و با آن حال دو بیمار 
)درمانجو و درمانگر( را بهبود بخشید، همان 
احیای بیمه رشته های توانبخشی به خصوص 
بیمه کاردرمانی و گفتاردرمانی بوده و دیگر نوش 
داروی شفابخش، تعیین تعرفه واقعی خدمات این 
رشته ها است که در زمان حیاتشان تجویز شود.«
مراکز  این خطر ورشکستگی  نیز  زاده  مؤذن   
را یادآور شد و گفت: »رشد تعرفه های امسال 
فقط 15 درصد بوده، در حالی که میزان تورم 
چند برابر این میزان رشد بوده است. به عالوه 
ما هزینه های سرباری ناشی از کرونا را داریم، 
مثل استفاده از ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی 
کننده، شیلد و … که همه اینها برای ما هزینه 
به  مراجعات  بار  که  شرایطی  در  کرده،  ایجاد 
پیدا کرده است.  نیز کاهش  فیزیوتراپی  مراکز 
االن از نظر اقتصادی در شرایطی هستیم که در 
لبه تیز ورشکستگی مراکز دولتی و خصوصی 
قرار داریم. توجه دولتمردان را الزم می دانم به 
این نکته جلب کنم که مراکز فیزیوتراپی و سایر 
مراکز درمانی، بخصوص موسسات پزشکی واقعا 

در مرز خطر ورشکستگی هستند.«
موذن زاده ادامه داد: »ما برآوردی را در سازمان 
نظام پزشکی شیراز انجام دادیم و به این نتیجه 
رسیدیم که حدودا تا پایان امسال با توجه به 
مراکز مختلف، چیزی  در  اقتصادی  مشکالت 
حدود 20 تا 25 درصد مراکز، چاره ای ندارند 
جز اینکه از بعد پرسنلی و نیروی انسانی کوچک 
شوند. این مساله یک زنگ خطر جدی است و 
باید حمایت بیشتری از مراکز پزشکی بخصوص 
از موسسات پزشکی انجام شود. مراکز فیزیوتراپی 
هم به عنوان یکی از مراکز پزشکی نیازمند توجه 
ویژه دولتمردان است. با توجه به اینکه تعرفه ما 
رشد زیادی نداشته، حداقل توقع ما در این ماه ها، 
این است که هزینه های سرباری مراجعه بیماران 
در شرایط کرونا محاسبه و توسط سازمان های 
بیمه گر پرداخت شود، یا حداقل اعالم شود که 

دریافت این هزینه از بیمار بالمانع است.«
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