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»جراحی های الکتیو« 
محدود نمی شود

گزارش سپید از روند ورود داروهای جدید 
به فهرست رسمی دارویی کشور  )بخش دوم، نظرات مسئوالن(

جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو:

 برخی اظهارات از جنس بازرگانی و تجارت است
محمدی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو: 

 برخی شرکت ها به دنبال رعایت حداقلی 
از استانداردها هستند
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راهبری زنان در مبارزه با کرونا 
در برخی کشورها موفق تر از مردان بود

نگاهی به تاثیرات اجتماعی 
کـرونـا بر زنـان

وزیر بهداشت هشدار داد

خیـز کرونـا 
در اکثراستان های کشور 
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شماره 21749 26 شهریور 1399

وزیر بهداشت هشدار داد خبـر

خیز کرونا در اکثر استان های کشور

وزیر بهداشت گفت: »برخی از مردم در محرم 
نکات بهداشتی را رعایت نکردند و به مسافرت 
رفتند که شاهد خیز کرونا در اکثر استان ها هستیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست مشترک با 
رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، اظهار کرد: »در 
ایام کرونا یکی از مراکز همراه در مدیریت بیماری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بود و در ماه های 
رمضان و محرم شیوه نامه های بهداشتی به خوبی 
رعایت شد.« وی ادامه داد: »امیدواریم با عادی تر 
شدن شرایط شیوع ویروس کرونا مراسم  مذهبی 

با وضعیت مناسب تری برگزار شود.« 
وزیر بهداشت گفت: »من برای خیز جدید بیماری 
کرونا در کشور دیشب خواب به چشم نداشتم؛ 
چرا که این فراز و فروزدها ما را بسیار در فشار 
قرار می دهد و هر سراشیبی نمودار، نتیجه هزاران 
لیتر عرق در لباس های مرگ و جان فشانی مدافعان 
سالمت است، گاهی بسیار شرمسار همکارانی 
هستم که به دلیل رعایت گروه اندکی اکثریت به 

زحمت می افتند.«
نمکی تاکید کرد: »کم نظیر ترین محرم تاریخ را 
برگزار کردیم، اما گروهی در برگزاری مراسم پا را 
از دایره رعایت بهداشتی فراتر گذاشتند و برخی هم 
هر چه تمنا کردیم باز هم به سفر رفتند که اکنون 
شاهد خیز بیماری کرونا در اکثر استان های کشور 
هستیم و ورود به خیز جدید زحمات زیادی نیاز 

دارد تا به وضعیت مناسب تری بازگردیم.«
نمکی ادامه داد: »سخت ترین روزهای زندگی من 
روزهایی بود که می خواستم تصمیم بگیرم که مسجد، 
نماز جمعه و راه زیارت را بر عاشقان امام رضا و 
حضرت معصومه ببندم. هم به عنوان یک فرزند 
کوچک این نظام و انقالب که از کودکی پذیرفته 
بودم که در مسجدی که متولی نداشت، کار کنم. 
گاهی زمستان در سوز کویر از مدرسه می آمدم و 
بخاری نفتی قدیمی را روشن می کردم تا فضای 
مسجد برای نمازگزاران گرم شود، هم طرفی به 
عنوان کسی که از کودکی عشق و عالقه پدر و 
مادرش را برای زیارت امام رضا )ع( دیده بود 
و حاال می خواستم راه را بر زیارت عاشقان اهل 

بیت ببندم، مساجد را ببندم که واقعا سخت بود.«
وی افزود: »لغو نماز جمعه و بستن مساجد به دو 
جهت سخت بود؛ یکی توجیه این اقدام در بین افکار 
عمومی و یکی هم مقاومت هایی که از سوی برخی 
دوستان مطرح می شد تا اینکه خداوند مرحمت کرد 
و فرشته نجاتی به نام مقام معظم رهبری از راه رسید 
و با آن خردمندی شان کمک کردند. بارها وبارها 
اعالم کردم که ملت ایران و آینده این سرزمین مدیون 
این خردورزی مقام معظم رهبری است. زمانی که 
رهبری ورود و تکلیف را مشخص کردند. یکی 
از  بخش هایی که به کمک ما آمد، ستاد نماز جمعه 
بود که هر هفته از ما استعالم می کردند و همدلی 

و همراهی کردند.« 
وزیر بهداشت گفت: »ویروس کرونای جدید پدیده 
عجیبی است. اوایل هم اعالم کردم که این ویروس با 
هیچ یک از اجدادش تشابهی ندارد و کامال متفاوت 
است ونامش را شتر گاو پلنگ گذاشتم. دنیا دارد با 
این ویروس شطرنج بازی می کند و هیچکس ابداً 
نمی داند که چند وقت دیگر با این ویروس درگیر 
هستیم و چگونه باید با آن بازی کنیم. به همین دلیل 
برنامه ریزی های ما در کوتاه مدت و میان مدت باید 
انعطاف پذیر باشد. به همکاران هم اعالم کرده ام که 
تقسیم بندی مناطق قرمز، زرد و سفید و.... غلط است. 
زیرا این مناطق با سرعت زیادی می توانند از نظر 
وضعیت ویروس تغییر کنند که می تواند منجر به 

بهم ریختگی ذهنی و اجتماعی شود.«
نمکی گفت: »هیچ کس در دنیا نمی تواند ادعا کند 
کرونا را شناخته ام و واکسن یا داروی موثری برای آن 
دارم، اگر کسی این ادعا ها را داشت نتیجه بی خردی 
است اما به جرات می توان گفت که هرچقدر که 
فاصله گذاری ها و حفاظت های فیزیکی را در برابر 
ویروس باال ببریم، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
کنیم، مصون تر هستیم. این موضوع را تمام دنیا متوجه 
شدند که هر کجا و به هر نسبتی که رعایت نکردیم، 

به شکل تصاعدی از ویروس آسیب می بینیم.«
وزیر بهداشت گفت: »دو جنبه نماز جمعه یعنی 
دین و فرهنگ از سپر های مهم و تاثیرگذار در 
امراض روحی و جسمی هستند و ما نباید از سرمایه 

فرهنگ، دین و اعتقاد در نظام سالمت بی بهره باشیم. 
سال ها پیش مطالعه ای داشتیم که در آن بیان شده 
بود آمریکایی ها سه برابر ژاپنی ها برای کاهش مرگ 
و میر کودکان خرج می کنند و مرگ و میر کودکان 
در آمریکا سه برابر ژاپنی ها بود. دریافتیم که در 
ژاپن از فرهنگ کمک می گیرند، عرصه فرهنگ 
و دین مغفول مانده است و ما اگر از این عرصه 
بهره ببریم در حوزه سالمت به ویژه سالمت روان 
موفق تر خواهیم بود. معتقدم که شعر و فرهنگ به 
کمک انسان آشفته امروز و نزدیکی او به خداوند 
کمک می کند. گاهی یک بیت شعر حافظ و مولوی 
و یک دکلمه یا قرائت قرآن و زبان موسیقایی آن 
گوش را می نوازد. در بدو تولد اذان می خوانیم و 

با آن روح کودک را می نوازیم.«

مسیر انتقال ارز واکسن آنفلوانزا در سایه 
تحریم ها قفل شده است

وی با بیان اینکه نماز جمعه و خطبه های حکیمانه 
ائمه جمعه از بزرگترین سرمایه های ملی هستند و 
نمی توان از آن ها غفلت کرد، افزود: »از طرفی باید 
توجه داشت ما دشمنان بسیاری داریم که تمام 
امکانات را به کار گرفته اند تا از ما مجموعه ای 
بی خرد بسازند. مبارزه با کرونا سهم وزارت بهداشت 
نیست بلکه عملکرد جمهوری اسالمی است، دنیا 
منتظر نشسته است تا ببیند نظام جمهوری اسالمی 
در اوج تحریم ها با این پدیده چه خواهد کرد. فکر 
می کردند بیماران ما پشت در بیمارستان می مانند و 

راه دارو را بر ما بستند.«
نمکی ادامه داد: »سخت ترین تحریم بعد از تحریم 
تاسوعا و عاشورا امروز بر ملت ایران اعمال می شود. 
برای تامین واکسن آنفلوانزا و نقل و انتقال ارز آن دچار 
چالش هستیم. معاون سازمان غذا و داروی کشور 
دیروز اعالم کرد بانکی که پول واکسن آنفلوانزا را 
قرار است دریافت کند از انتقال ارز ممانعت کرده و 
مسیر انتقال ارز واکسن آنفلوانزا در سایه تحریم ها قفل 
شده است. البته نمی خواهم این موضوعات موجب 
نگرانی شود چرا که ما تالش ها را ادامه می دهیم.«
وی افزود: نبنابراین در سخت ترین تحریم ها هستیم. 

در اوج این تحریم ها خدا کمک کرد و همه در 
کنار هم قرار گرفتیم و بجای ذلت و خفت، عزت 
برای نظام ایجاد شد. نگهداشت این عزت و اینکه 
بگوییم حکومت مبتنی بر اسالم، رویکردی داشت 
که توانستیم در دنیا چنین موفقیتی را خلق کنیم، 
نباید اجازه دهیم این مخدوش شود، زیرا به هر 
دلیلی در این کار ناموفق شویم، تاوان آن را اسالم 

خواهد پرداخت.«
وزیر بهداشت گفت: »از همکارانم می خواهم که به 
گونه ای عمل کنند که مسجد و نماز جمعه آخرین 
جایی باشند که برای تعطیلی آن اقدام می کنیم. 
گرچه دوستان محبت کرده و پیش قراول شدند، 
اما وقتی در شهری مدرسه باز می کنیم، باید رنگ ها 
در وضعیت کرونا را کنار بگذاریم و یک شیوه نامه 

سختگیرانه را تدوین و اعالم کنیم.«
وی افزود: »حتی اگر فکر کردیم باید مدرسه ای 
نامه  ببندیم، ما یک شیوه  اپیدمی  را در طغیان 
سختگیرانه تعریف و فکر کنیم که همه کشور 
قرمز است، اما همانطور که می گوییم کسب و کار 
مردم و موارد ضروری در شرایط قرمز و مبتنی بر 
شیوه نامه های بهداشتی انجام شود، تالش کنیم 
که این پدیده عبادی و سیاسی را هم در کنار 
سایر پدیده ها برگزار کنیم. عزیزان حتما مراعات 
می کنند، افراد سالخورده، بیماران خاص و.... را 
از گردونه خارج و شیوه نامه ها را رعایت کنیم.«
نمکی گفت: »در لیالی قدر واقعا از مساجد چیزی 
جز همراهی ندیدیم. این همراهی و همدلی مومنانه 
را باید پاس بداریم. از همکارانم می خواهم که 
همدلی بیشتری شود و با قرار دادن این اصل که 
کل کشور در شرایط قرمز است، یک شیوه نامه 
بهداشتی سختگیرانه تدوین کنیم و قطعا دوستان هم 
رعایت می کنند و این قرق را بشکنیم. خواهشم این 
است که با گشاده دستی کار را دنبال کنیم و اصل 
را بر این بگذارید که کل کشور قرمز است و ما با 
حداکثر فاصله و حداقل نمازگزار، نماز جمعه را 
که یک مراسم عبادی و سیاسی است، برگزار کنیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »از طرفی داریم به سمت 
سرما می رویم و ممکن است در برخی استان ها 
نتوانند مراسم را در فضای باز برگزار کنند و راهی 
جز برگزاری مراسم در فضای مسقف نداشته باشند 
که همکارانم برای این موضوع هم شیوه نامه بهداشتی 
تعیین کنند. امیدواریم به خوبی به استقبال برگزاری 

مراسم نماز جمعه برویم.«
وی بیان کرد: »شرمنده شدم، به دلیل اینکه مراسم نباید 
در فضای مسقف باشد، با وجود مجوز برگزاری در 
فضای بزرگ حسینیه با چند نفر، مقام معظم رهبری 
نپذیرفتند خالف شیوه نامه های بهداشتی عمل شود.«
وزیر بهداشت خطاب به معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت گفت: »با اعضای ستاد سیاستگذاری ائمه 
همه  کنید شرایط  فکر  بگذارید،  جمعه جلسه 
کشور قرمز است و حداقل نمازگزار را در نظر 
بگیرید و شرایط نمازگزار را از لحاظ سنی و 
جنسی لحاظ کنید و سخت ترین شیوه نامه های 
بهداشتی برای برگزاری نماز جمعه تدوین شود 
تا از جمعه 11 مهر در سراسر کشور نماز های 

جمعه برگزار شوند.«باشگاه خبرنگاران جوان



معاون بهداشت وزیر بهداشت خبر داد خبـر

خیز مجدد کرونا  در تهران و چند استان دیگر
مجدد  خیز  از  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
کرونا در تهران و برخی استان های دیگر خبر 
داد و گفت: »میزان بیماران ناشی از این بیماری 
در تهران، طی یک هفته گذشته و در مقایسه با 

هفته قبل از آن، دو برابر شد.«
به  اشاره  با  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
پیچیدگی های ویروس کرونا گفت: »اما با این 
حال این ویروس یک صداقتی هم در وجودش 
هست و آن این است ک هر کسی به قلمرویش وارد 
شود را حتماً مبتال می کند و تنها چیز ثابت در دنیا 
درباره این ویروس همین موضوع است. بنابراین 
هر زمان میزان رعایت پروتکل های بهداشتی پایین 
می آید، خیز بیماری شروع می شود؛ این افت و 
خیزها را در این بیماری زیاد مشاهده کرده ایم.«
وی افزود: »اسفندماه که این بیماری شروع شد 
و اوج گرفت؛ ابتدا موارد بیماری را در دو استان 
قم و گیالن داشتیم و سپس کل کشور و بعد از 
آن شاهد بودیم مردم بسیار خوب پروتکل ها را 
رعایت کردند و مسافرت ها نیز کم شد و به این 
ترتیب شاهد افت بیماری بودیم تا اردیبهشت ماه که 
تقریبا بیماری به سمت مهار شدن حرکت می کرد.«
رییسی ادامه داد: »بعد از آن در تعطیالت عید فطر 
دوباره مسافرت ها زیاد و عدم رعایت پروتکل ها را 
شاهد بودیم؛ به طوری که میزان رعایت پروتکل ها 
در فروردین ماه ۷۸ درصد و در اواخر اردیبهشت 
و اوایل خرداد به حدود 1۷.5 درصد رسید و به 
دنبال آن خیز شدید بیماری را در اواخر خرداد و 

مردادماه شاهد بودیم.«
وی افزود: »بعد از آن نیز مجدداً رعایت پروتکل ها و 
زدن ماسک را شاهد بودیم و مسافرت های آنچنانی 
نداشتیم و این موضوع باعث افت بیماری شد. 
به این ترتیب اواخر مردادماه شاهد افت بیماری 
بودیم؛ به طوری که میزان بستری ها و مرگ و میر 

ناشی از این بیماری کاهش یافت.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »اما در حال حاضر 
و بعد از تعطیالت اخیر، عده قلیلی از مردم رعایت 
نکردند و مسافرت ها آغاز شد. این درحالی است که 

ثابت شده مسافرت رفتن باعث خیز مجدد بیماری 
می شود و این اتفاق متاسفانه دارد می افتد؛ به طوری 
که هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن، شروع خیز 
مجدد بیماری را شاهد هستیم و به عنوان مثال در 
تهران در مقایسه دو هفته با یکدیگر، میزان بیماران 
از روزانه ۹۰۰ بیمار به 1۸۰۰ بیمار افزایش یافت؛ 

یعنی طی یک هفته میزان بیماران دو برابر شد.«
وی گفت:  »در برخی استان های دیگر هم شاهد 
خیز بیماری هستیم و امیدواریم بتوانیم دوباره با 
رعایت پروتکل ها بتوانیم این خیز را مهار کنیم و 

به آرامش نسبی بازگردیم.«
رییسی همچنین گفت: »از گروه بزرگی از مردم 
سپاسگزاریم  می کنند  رعایت  را  پروتکل ها  که 
و مردم بدانند همکاران بهداشتی و درمانی ما 
در سراسر کشور شبانه روز وقت می گذارند و 
دچار خستگی زیادی هستند و این می تواند بر 
روی خود این عزیزان نیز اثر بگذارد. بسیاری 
از همکاران در مواجهه با بیماران، خود نیز در 
معرض خطر هستند. بنابراین مردم پروتکل ها 
را جدی بگیرند؛ فاصله گذاری اجتماعی، زدن 
ماسک و شست وشوی دست ها مواردی هستند 
که قطعا می توانند در کنترل بیماری موثر باشند.«
رئیسی در ادامه صحبت هایش درباره آنفلوآنزا 
نیز گفت: »کشورهایی که اکنون در فصل سرما 
هستند و در گذشته شاهد اپیدمی آنفلوآنزا در آن 
کشورها بودیم، اکنون به طور خیلی چشمگیری 
میزان شیوع این بیماری در آن کشورها کاهش 
یافته است؛ یعنی میزان شیوع آنفلوآنزا تقریبا یک 
دهم قبل شده است. زیرا رعایت مسائل بهداشتی 
برای بیماری های تنفسی واگیردار همین مسائلی 
رعایت  نیز  کرونا  به  ابتال  عدم  برای  که  است 
می شود؛ مواردی مانند فاصله گذاری اجتماعی، 
عدم تجمع و زدن ماسک در کاهش موارد ابتال 

به آنفلوآنزا نیز بسیار موثر است.«
وی افزود: »با توجه به اینکه بیش از ۷۴ درصد 
مردم در کشور در حال استفاده از ماسک هستند، 
انتظار ما هم این است که در پاییز پیش رو میزان 

شیوع بیماری آنفلوآنزا بسیار پایین تر از سال قبل 
باشد. همین اقداماتی که برای جلوگیری از انتقال 
بیماری کرونا انجام می شود برای عدم ابتال به 

آنفلوآنزا هم موثر است.«
وی درباره واکسن آنفلوآنزا نیز تصریح کرد: »نباید 
فراموش کنیم این واکسن حدود ۴۰ درصد در 
پیشگیری از بیماری نقش دارد؛ این یعنی افرادی 
که واکسن آنفلوآنزا تزریق می کنند در برابر بیماری 
آنفلوآنزا  زیرا  بود؛  نخواهند  ایمن  1۰۰ درصد 
ویروسی است که مرتبا خود را تغییر می دهد و 
می تواند از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند؛ 
البته این موضوع تازه ای نیست و هرسال واکسن 
آنفلوآنزا همین میزان ایمنی ایجاد می کرده است.«

این سوال که تزریق واکسن  به  پاسخ  وی در 
آنفلوآنزا به چه کسانی توصیه می شود، اظهار 
کرد: »افراد در معرض خطر و کسانی که از نظر 
ابتال به بیماری آسیب پذیر هستند باید واکسن 
را تزریق کنند. این افراد شامل خانم های باردار، 
افرادی که تحت شیمی درمانی هستند، کسانی که 
بیماری تنفسی مزمن دارند، کسانی که تحت عمل 
پیوند قرار گرفتند، افراد دیالیزی، افراد سالمند 

باالتر از ۶5 سال و... همگی واجد شرایط دریافت 
واکسن آنفلوآنزا هستند.«

رئیسی ادامه داد: »برای افراد تحت پوشش ما در 
سطح مراکز بهداشتی درمانی روستاها، حاشیه شهرها 
و ... تصمیم گیری شد تا مادران باردار همگی مورد 
واکسیناسیون رایگان قرار گیرند، حتی مادران باردار 
که تحت پوشش ما نیستند می توانند به مراکز ما در 
سطح شهر یا روستا مراجعه کنند و پس از ثبت کد 
ملی واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند. به جز افراد نام 
برده شده برای سایر افراد توصیه نمی کنیم که اقدام 
به تزریق واکسن کنند. به نوجوانان، میانساالن و افراد 
سالم توصیه می کنیم نکات بهداشتی را رعایت کنند.«
وارد  واکسن  توجهی  قابل  تعداد  افزود:  وی 
داروخانه های سطح شهر خواهد شد که آن هم 
که  است  سالمند  و  بیماری  دارای  افراد  برای 
با مراجعه به داروخانه و ثبت کد ملی واکسن 
دریافت کنند. امید داریم تا آخر شهریورماه و 
هفته اول مهر واکسن به دستمان برسد. همه  دنیا 
متقاضی دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند، این 
درحالی است که میزان تولید واکسن در دنیا نیز 

محدود است.«ایسنا

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از 
توزیع بیش از ۳  میلیون و ۶۰۰ هزار کیت کرونا به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز درمانی دولتی طی شش 

ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره آمار توزیع کیت های 
کرونا اظهار داشت: »حدود ۸۰ درصد خرید کیت های تشخیص 
بوده  داخل  تولید  و  بنیان  دانش  شرکت های  از   1۹ کووید 
است و با توجه به اینکه کشور با تحریم های ظالمانه مواجه 
است پشتکار و دانش علمی جوانان در این دوره حساس، 
نشان از توانمند بودن آنها در عرصه های مختلف از جمله 

حوزه های پزشکی دارد.«

وی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون و 1۶۰ هزار کیت تشخیصی 
برای مراکز درمانی دولتی توزیع شده است، افزود: »بیش از 
یک میلیون و 55۰ هزار کیت استخراج تست کرونا نیز در ۶ 
ماه اول سال جاری برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور ارسال شده است.«
امنای صرفه جویی ارزی در  ایرنا، رئیس هیات  به گزارش 
بیماران خاطر نشان کرد: »همه کیت های خریداری  معالجه 
شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی دارای مجوزهای 
الزم از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو بوده و 
تاییدیه انستیتو پاستور را گرفته اند، از لحاظ کیفیت با کیت های 

خارجی برابر هستند و حتی در مواردی برتری دارند.«

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد

توزیع ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کیت کرونا در مراکز درمانی 
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۳۵ نکته جهت کاهش خطر کرونا  درمدارس
رییس گروه سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در 
شرایط کرونایی، مهمترین نکات جهت حفظ اصول 
بهداشتی و ایمنی در مدارس و پیشگیری از احتمال 

بروز و انتقال بیماری کرونا را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، کامبیز نعمتی در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی 
و بهداشتی در مدارس طی دوران شیوع اپیدمی 
کرونا با هدف حفظ سالمت دانش آموزان، معلمان 
و کارکنان به عنوان اولویت اول، اظهار کرد:  »طبق 
آخرین یافته ها، انتقال ویروس کرونا از انسان به 
انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی 
و دهان بوده که تا فاصله 1 تا 2 متری نیز منتقل 
و  محیط  با  دست ها  تماس  همچنین  می شود. 
سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره 
درب ها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده ها، پله ها، 
پریز، کلیدهای برق و کلیه وسایلی که به طور 
عمومی و مشترک استفاده می شود، از دیگر راه های 

انتقال ویروس کووید 19 است.«
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و با توجه 
بیماری،  انتقال  قابلیت  و  گسترش  ماهیت،  به 
فاصله  گذاری اجتماعی از مهم ترین راهکارهای 
کنترل این همه گیری است، عنوان کرد:  »فاصله 
فیزیکی امن برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
کووید-19 حداقل یک متر بوده که باید در محاسبات 

پیشگیری در مدارس مورد توجه ویژه باشد.«
وی در این راستا به نکات مهمی که باید توسط 
مدارس جهت  پرسنل  و  والدین  دانش آموزان، 
کاهش احتمال انتقال ویروس رعایت شود، به 

شرح زیر اشاره کرد:
 پوشش ماسک توسط تمامی دانش آموزان، 
معلمین و کارکنان در مدت زمان حضور در مدرسه
 ممنوعیت تمامی فعالیت های ورزشی جمعی 
و پر برخورد تا اطالع ثانوی، البته فعالیت ورزشی 

انفرادی در محیط های باز بالمانع است. 
 خودداری از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه، اتاق 
کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع کنند. 
 در صورت امکان حذف سرویس های ایاب 
و ذهاب و استفاده از خودروهای شخصی برای 
جابجایی دانش آموزان. )در صورت فعال بودن 
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانش آموزان 
در خودرو سواری و بدون احتساب راننده حداکثر 
سه نفر، در ون، مینی بوس و اتوبوس با چیدمان 
سرنشین به صورت ضربدری و حداکثر ۵۰ درصد 
ظرفیت، برای جابجایی کارکنان و دانش آموزان 

استفاده شود(. 
 ترجیحاً از بزرگترین کالس ها برای حضور 
سالن   از  می توان  شود.  استفاده  دانش آموزان 
امتحانات یا نمازخانه ها در این موارد استفاده کرد. 
 لغو مراسم صبحگاه و فوق برنامه ها از قبیل 
اردوها، مسابقات، گردهمایی ها، جشنواره ها و سایر 
رویدادهایی که موجب تجمع و ازدحام می شود. 
 استراحت بین کالس های دانش آموزان در 
حداقل زمان و در زمان های مختلف بین کالس ها 

انجام شود. 

 ساعت شروع و پایان مدرسه به گونه ای تعیین 
شود که از هم زمانی رفت و آمد دانش آموزان و 

ازدحام جلوگیری شود. 
 تا حد امکان از ورود و تردد افراد و اشخاص 
متفرقه به محیط مدرسه جلوگیری شده و شیوه های 
فاصله گذاری  که  باشد  گونه ای  به  پاسخگویی 

اجتماعی رعایت شود. 
نعمتی در ادامه با تاکید بر ضرورت مراقبت ویژه 
از گروه های آسیب پذیر، عنوان کرد: »چند گروه 
با گواهی پزشک معتمد، به  عنوان افرادی که در 
معرض ابتال به بیماری کووید-19 عارضه دار قرار 
دارند، در نظر گرفته شده اند که بیماران با بیماری 
زمینه ای )بیماری قلبی عروقی، فشارخون، دیابت، 
بیماری های تنفسی زمینه ای، افراد چاق(، بیماران 
با نقص ایمنی )تحت درمان با کورتیکواستروئید، 
شیمی درمانی، بدخیمی ها، پیوند اعضاء و دانش 
و  جسمی  شدید  معلولیت های  دارای  آموزان 
حرکتی، فلج مغزی، ناتوان وکم توان ذهنی، اوتیسم 
و نابینایان( که در ارتباط با این افراد باید مراقبت ها 

و اصولی جدی در نظر گرفته شود.«
علوم  دانشگاه  مدارس  سالمت  گروه  رییس 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مهمترین نکات 
در خصوص رعایت بهداشت و حفاظت فردی 

در مدارس عنوان کرد:
 پرهیز  از دست دادن و رو بوسی با یکدیگر
 رعایت فاصله حداقل یک متر جهت پیشگیری 

از بروز بیماری
و  با آب و صابون  مرتب دست ها   شستن 

یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل
 ضرورت استفاده از وسایل حفاظت شخصی 
از جمله ماسک برای تمامی کارکنان، معلمین 

و دانش آموزان
 استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه )در 

صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی 
آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده شود(

 عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیزکردن 
میز و صندلی و سایر وسایل )ترجیحاً هر یک از 
کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده کنند 

و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف(
 خودداری از تماس دست ها با چشم،  بینی 
و دهان قبل از شستن یا ضدعفونی و ضرورت 
شستن و ضدعفونی مرتب دست به ویژه قبل از 
دست زدن به بینی، دهان و چشم و همچنین قبل 
از غذا خوردن، بعد از دستشویی، بعد از پایان کار 

و بعد از ورود به منزل
 ضرورت استفاده از مهر و سجاده شخصی و 

رعایت فاصله ایمن در نمازخانه ها
 مسئولین مدرسه باید آموزش شست وشوی 
مرتب و مکرر دست با آب تمیز و صابون مایع 
و استفاده از محلول الکل یا ژل ضدعفونی کننده 
دست را برای معلمان، کارکنان و دانش آموزان 
اعمال کنند. در صورت امکان، ژل یا محلول با 
پایه الکل ضدعفونی کننده دست در همه کالس های 

درس قرار داده شود. 
لیوان  آموزان،  دانش  و  معلمان  ترجیحاً   
به  کاغذی  دستمال  و  مصرف  یک بار  کاغذی 

همراه داشته باشند. 
 دانش آموزان باید از لوازم التحریر شخصی 

استفاده کنند. 
تغذیه  پایگاه  و  بوفه ها  فعالیت  ممنوعیت   

سالم مدارس
 خودداری از دست  به  دست کردن مواد غذایی 

و ساندویچ های خانگی توسط دانش آموزان
 دانش آموزان و کارکنان ترجیحاً از آب  بطری 
شده که قبل از مصرف روی بطری آن شسته 

شده، استفاده کنند. 

 توصیه می شود دانش آموزان میان وعده خود 
را در منزل تهیه و جهت استفاده با بسته بندی 

مناسب به مدرسه آورند. 
 در صورت مصرف میوه، باید به طور کامل 
و بر اساس اصول بهداشتی شست وشو شده و 

پوست آن گرفته شود. 
 استفاده از تهویه مناسب و باز گذاشتن درها 

و پنجره های سالن ها
 سیستم لوله کشی صابون مایع و دستمال کاغذی 
در توالت ها و سرویس های بهداشتی تعبیه شود.
 دفع پسماندها باید به شیوه بهداشتی در سطل های 

دردار پدالی صورت پذیرد. 
 در محل های تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی 

در فواصل اقامه هر وعده نماز پیش بینی شود. 
 حذف آب  سردکن ها به صورت موقت )موارد 

دارای پدال یا چشم الکترونیک بالمانع است(
 خود اظهاری والدین در مورد بیماری دانش 
آموزان ضروری است. به والدین اطمینان دهید 
استراحت و  نیازمند  که در صورتی که کودک 
جداسازی در منزل باشد، مشکلی از نظر تحصیلی 

و مدرسه پیدا نخواهد کرد. 
 خودداری از ورود دانش آموزان عالمت دار 

و مشکوک به ویروس کرونا به مدرسه
 همه  دانش آموزانی که مشکوک به بیماری 
کرونا باشند باید به اتفاق خانواده به مرکز خدمات 
معاینه  جامع سالمت معرفی و توسط پزشک 
شوند. بازگشت به مدرسه منوط به گواهی پزشک 

خواهد بود. 
 ترجیحاً وسایل دانش آموزان در مدرسه بماند 

و با خود چیزی را به منزل نبرند. 
برای  مجزا  فضایی  گرفتن  نظر  در   
کرونا  به  مشکوک  افراد  موقت  جداسازی 

است. الزامی  ویروس 



پاکمهر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان: خبـر

پروتکل های بهداشتی درفصول سرد سختگیرانه تر اجرا شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان 
بیماری  شیوع  همزمانی  احتمال  به  توجه  با 
زمستان  و  پاییز  فصل  در  آنفلوآنزا  و  کرونا 
گفت: »پروتکل های بهداشتی باید در فصول 

وضعیت  فرض  با  و  سختگیرانه  بسیار  سرد 
قرمز کرونایی اجرا شود.«

به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در گفت  وگو 
با خانه ملت به همزمانی شیوع ویروس کرونا 

اشاره  زمستان  و  پاییز  فصول  در  آنفلوآنزا  و 
مانند  ویروسی  »بیماری های  گفت:  و  کرد 
درگیر  را  تنفسی  دستگاه  آنفلوآنزا  و  کرونا 
می کنند و تب، سرفه، ضعف بدنی، بی حالی، 
کم اشتهایی، آب ریزش بینی، درد عضالنی و 
انسداد مجاری تنفسی از جمله عالئم مشابه در 
این نوع بیماری ها  است. البته حجم گرفتگی 
ریه و ابتال به بیماری کرونا با دستگاه سی تی 

اسکن قابل تشخیص است.«
اینکه  بیان  با  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
و  کرونا  بیماری  دو  تفکیک  و  تشخیص 
و  نبوده  پذیر  امکان  راحتی  به  آنفلوآنزا 
نیازمند اطالع رسانی دقیق است، ادامه داد: 
هم  احتمال شیوع  که  فصول سرد سال  »در 
تمامی  دارد  وجود  آنفلوآنزا  و  کرونا  زمان 
کامل  به صورت  باید  بهداشتی  پروتکل های 
اجرا شود.  بودن وضعیت،  قرمز  با فرض  و 
در  آموزان  دانش  این موضوع در خصوص 
مدارس نیز باید به منظور کاهش ابتال و سرایت 
بیماری رعایت و از ورود افراد دارای عالئم 

شود.« جلوگیری  مدارس  به  سرماخوردگی 
و  بهداشت  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
»به  گفـت:  اسالمی،  شورای  مجلس  درمان 
منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در 
فصل پاییز و زمستان باید افراد دارای عالئم 
کنیم  تلقی  کرونایی  بیمار  را  سرماخوردگی 
PCR وی منفی اعالم  تا زمانی که تست  و 
نشده ضمن انجام درمان های عمومی، شرایط 

قرنطینه را برای بیمار فراهم کنیم.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و 
جاجرم و راز و جرگالن در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: »معتقدم در دوران شیوع 
هنگام  است  بهتر  آنفلوآنزا  و  کرونا  همزمان 
مشاهده فرد دارای عالئم، وی را مبتال به کرونا 
تأکید  با  را  بهداشتی  پروتکل های  و  بدانیم 
بیشتری انجام دهیم تا با غفلت و بی توجهی 
دیگر  افراد  ابتالی  و  بیماری  موجب سرایت 
شویم. یقینًا این بهترین اقدامی است که باید در 
فصول زمستان و پاییز در کنار تمامی اقدامات 

صورت گرفته برای مقابله با کرونا انجام دهیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۷۰۵ 
مورد جدید کرونا در خبر داد و گفت: »متاسفانه 

۱۴۰ تن نیز جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری در توضیح 
آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کووید-۱۹ 
در کشور گفت: »از روز دوشنبه تا سه شنبه ۲۵ 
شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۷۰۵ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 

هزار و ۲۹۹ نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۴۰۷ هزار و ۳۵۳ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۱۴۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۲۳ هزار و ۴۵۳ نفر رسید.«
هزار   ۳۴۹ کنون  تا  »خوشبختانه  گفت:  وی 
از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۹۸۴ و 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۳۸۱۱ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تا کنون سه میلیون و ۶۱۳ هزار 
و ۸۹۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.
توضیح  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
استان های در شرایط قرمز کرونا گفت: »بر 
کشور،  در  کرونا  اطالعات  آخرین  اساس 
قم،  گیالن،  مازندران،  تهران،  استان های 

اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و 

قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی درباره استان های در شرایط هشدار گفت: 
»همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، 
بوشهر،  اردبیل،  هرمزگان،  لرستان،  فارس، 
خراسان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه، 
جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار 
دارند.« الری درباره وضعیت کرونا در استان 
بوشهر گفت: »پس از گذر از خیز متوسط بیماری 
در اسفند سال گذشته در استان بوشهر، از اوایل 
خرداد ماه امسال، نمودار موارد ابتال و بستری 
روزانه در این استان مجدد به شکل صعودی 
در آمد و در اواسط تیر ماه به بیشترین میزان 

خود از زمان شیوع بیماری رسید.«
وی ادامه داد: »با وجود کاهش نسبی موارد 
بیماری در مرداد امسال در استان بوشهر، نمودار 
موارد ابتال و بستری روزانه در این استان همچنان 
ناپایدار و با تغییرات صعودی همراه است.«

اظهار کرد: »در هفته  معاون وزیر بهداشت 
تعداد  درصدی   ۳۶ افزایش  شاهد  جاری 
بوشهر  استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان 
هستیم. بروز موارد بستری و فوت در این 
استان همچنان باالتر از میزان متوسط کشوری 
بوده و وضعیت بیماری در اغلب شهرستان های 

استان حساس و شکننده است.«
وی افزود: »هم اکنون شهرستان های بوشهر، 
تنگستان، دشتستان، عسلویه و گناوه در این 

استان در وضعیت قرمز و شهرستان های دیر، 
بیماری  هشدار  وضعیت  در  کنگان  و  دیلم 

قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »از زمان 
بیش  بوشهر  استان  در  کرونا  بیماری  شیوع 
بازرسی توسط همکاران  از ۹۹ هزار مورد 
بهداشتی از اماکن عمومی و کارگاهی در این 
استان انجام شد که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
مورد از اماکن مذکور به علت عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی به دستگاه قضایی استان 
پلمب  متخلف  واحد   ۷۴۰ تعداد  و  معرفی 
بررسی های  »طبق  افزود:  وی  است.«  شده 
انجام شده، میزان استفاده از ماسک توسط 
مردم استان بوشهر در مراکز و اماکن عمومی 
استان ۸۴ درصد و در وسایل نقلیه عمومی 

۷۳ درصد گزارش شده است.«
الری ادامه داد: »همچنین بیشترین میزان استفاده 

از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در 
استان بوشهر در فرودگاه های استان و کمترین 
میزان در سواحل، تفریح گاه ها و معابر عمومی 

گزارش شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »امیدواریم با 
رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و استفاده 
جدی تر و همگانی تر از ماسک توسط مردم 
استان بوشهر، شاهد خروج شهرهای این استان 
از وضعیت قرمز و هشدار بیماری در هفته های 
آتی باشیم و فراموش نکنیم که مهم ترین راه 
برون رفت از وضعیت موجود بیماری در کشور، 
تقویت و تداوم عزم و اراده ما در رعایت اصول 
سه گانه بهداشتی شامل شست وشوی مرتب 
دست ها، فاصله گذاری فیزیکی به میزان ۱.۵ 
تا ۲ متر و استفاده از ماسک است و با رعایت 
این اصول شاهد قطع زنجیره انتقال بیماری 

در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۷۰۵  ابتال و ۱۴۰ فوتی جدید کرونا در کشور 

شماره ۱۷۴۹ ۲۶5 شهریور ۱۳۹۹



دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت: 

سخنگوی وزارت بهداشت:
واکسنآنفلوآنزاازهفتهاولمهرماهتوزیعمیشود

سخنگوی وزارت بهداشت شرایط توزیع واکسن آنفلوآنزا 
برای گروه های مختلف جامعه را تشریح کرد و گفت: 

»واکسن آنفلوآنزا از هفته اول مهر ماه توزیع می شود.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با وبدا 
درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر و سایر 
افراد جامعه بیان کرد: »تعداد 2.5میلیون واکسن آنفلوآنزا برای 
گروه های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار می گیرد تا برای مادران باردار، سالمندان، زندانی ها، 
کادر بهداشت و درمان، بیماران خاص و زمینه ای و نیروهای مسلح به صورت رایگان تزریق شود.« 

معاون وزیر بهداشت گفت: »با تمهیدات در نظر گرفته شده، هر فرد با ارائه کارت ملی و ثبت کد 
ملی می تواند فقط یک واکسن آنفلوآنزا دریافت کند و امیدواریم با این اقدام از ایجاد تقاضای القایی 
جلوگیری شود.« الری اظهار کرد: »بیماران خاص و زمینه ای و زنان باردار باید واکسن آنفلوآنزا را از 
مراکز بهداشت دریافت کرده و تزریق کنند. حدود 5۰ هزار نفر از افراد باالی ۶5 سال که در مراکز 
بهداشت ثبت شده اند نیز این واکسن را به صورت رایگان از مراکز بهداشت دریافت می کنند و 4.5 
میلیون نفر دیگر از افراد باالی ۶5 سال هم واکسن آنفلوآنزا را از داروخانه های سراسر کشور با ارائه 
کارت ملی دریافت خواهند کرد.« سخنگوی وزارت بهداشت درباره قیمت واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: 
»هزینه2.5 میلیون واکسن که در اختیار معاونت بهداشت برای تزریق افراد پرخطر و بیماران زمینه ای و 
مادران باردار قرار می گیرد، رایگان است. بقیه واکسن ها که در داروخانه ها توزیع می شود و تا سقف 
۱۶ میلیون واکسن است، حدود 42 هزار و 5۰۰ تومان قیمت خواهد داشت. اگر نیاز به واردات 

بیش از این میزان واکسن آنفلوآنزا باشد، ممکن است با قیمت غیریارانه ای و ارز آزاد وارد شود.«

دولت

غذا و  دارو

بیمه  سازمان  الکترونیک  نسخه  کشوری  دبیر 
سالمت، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در 
جهت حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه از 
نیمه دوم امسال، گفت: »از زمانی که اعالم کردیم 
تاریخ دفترچه بیمه مالک ارائه خدمت به بیمه شده 
نیست، نشان دادیم مالک عمل برای ما خدمات 
الکترونیک است؛ از این رو به دفاتر پیشخوان 
دولت طرف قرارداد اعالم کرده ایم دیگر دفترچه 

بیمه جدید صادر نکنند.«
به گزارش سپید، محمد جعفری در گفت وگو با 
ایسنا درباره حذف تدریجی دفترچه های کاغذی 
الکترونیک،  نویسی  نسخه  از  استفاده  و  بیمه 
گفت: »از دو سال قبل که طراحی سامانه نسخه 
الکترونیک و ارجاع دفترچه بیمه در دستور کار 
 ۱۰ در  و سپس  استان  ابتدا یک  قرار گرفت، 
استان به شکل پایلوت این موضوع اجرایی شد. 
هم اکنون نیز همه استان ها و شهرستان های کشور 
در حال اجرای طرح نسخه الکترونیک هستند 
و اکنون نزدیک به ۱۳ هزار مطب از ۱۶ هزار 
مطب طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت در 
کشور به روش الکترونیک نسخه تولید می کنند؛ 
همچنین در خصوص سایر مراکز مانند داروخانه، 
رادیولوژی و... حدود ۶ هزار مرکز از ۹ هزار 
الکترونیک  مرکز طرف قرارداد، پذیرش نسخ 

را انجام می دهند.«
وی افزود: »در طول مدت اجرای نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیک زنجیره های متعددی 
به این چرخه اضافه شدند؛ از جمله پیش بینی 
تداخالت دارویی، اعمال سایر نکات ضروری 
بر نسخه و... . با این فرایند پس از تولید نسخه 
و ایجاد هزینه، دیگر نیازی نیست در ادارات 
و  گیرند  قرار  بررسی  مورد  مجدداً  نسخ  بیمه 
شفافیت در گردش مالی میان مراکز ارائه دهنده 
خدمت و سازمان بیمه سالمت ایجاد می شود.«
وی با بیان اینکه داده ها به شکل برخط رسیدگی 
می شود، تاکید کرد: »از طرف دیگر با توجه به 
اتصاالتی که با وزارت بهداشت در حال برقراری 
آن هستیم، گام بزرگی در جهت تحقق اهداف 
پرونده الکترونیک سالمت برداشته می شود. با 
این کار پزشک این قدرت را دارد که با دید 
بازتری تصمیم گیری کند و این در حالی است 
که موضوع ناخوانا بودن نسخ از بین می رود و 

خطاهای احتمالی هنگام نسخه پیچی به حداقل 
خواهد رسید.«

جعفری با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال جاری 
استفاده از دفترچه کاغذی به حداقل خود خواهد 
رسید، تصریح کرد: »بر این اساس مراکز دولتی نیز 
با تجهیز مراکز و اتصال به سامانه الکترونیک ما 
به تحقق زودتر این موضوع کمک خواهند کرد؛ 
این در حالی است که سایر سازمان های بیمه گر 
نیز در حال حرکت به سمت کاهش استفاده از 
دفترچه های کاغذی تا زمان حذف آن هستند.«

مراکز طرف  به  ماه  تیر  ابتدای  »از  افزود:  وی 
قرارداد اعالم کردیم تاریخ دفترچه بیمه مالک 
عمل برای سازمان بیمه سالمت نیست و این 
موضوع خود دلیل محکمی است تا نشان دهیم 
مالک عمل برای ما خدمات الکترونیک است. 
به دفاتر پیشخوان دولت طرف  این اساس  بر 
قرارداد اعالم کرده ایم دیگر دفترچه جدید صادر 
نکنند و در صورت تمایل فرد، ُمهر تمدید تاریخ 
دفترچه روی آن اعمال شود.« وی در پاسخ به 
این سوال که در صورت اتمام برگه های دفترچه 
بیمه آیا این زیرساخت در تمام مراکز درمانی 
وجود دارد که نسخه نویسی بدون دفترچه بیمه 
فیزیکی صورت گیرد یا خیر، گفت: »افراد حتی 
بدون داشتن دفترچه بیمه می توانند به پزشک مورد 

نظر مراجعه کرده و با کد ملی ویزیت شوند.«
جعفری در عین حال گفت: »بیشترین دغدغه 
ما برای نیمه دوم سال جاری برای مراکز دولتی 

است تا به سیستم های الکترونیکی ما بپیوندند و به 
این ترتیب به تدریج دفترچه بیمه فیزیکی حذف 
شود. اگر بیماری که دفترچه بیمه ندارد بخواهد 
خدمات را با پوشش بیمه دریافت کند، باید به 
پزشکان و مراکز طرف قرارداد ما که متصل به 
سامانه الکترونیک هستند، مراجعه کند تا حلقه 
اتصال تمام مراکز درمانی برای نسخه نویسی 
الکترونیک کامل شود؛ البته خوشبختانه بیش از 
۸۰ درصد مراکز به این سامانه متصل هستند. 
الکترونیک  سیستم  نیز  دولتی  مراکز  مورد  در 
موجود است و تنها اتصال آنها به سازمان های 

بیمه گر باقی مانده است .«
بیمه  سازمان  الکترونیک  نسخه  کشوری  دبیر 
سالمت ادامه داد: »حرکت به سوی نسخه نویسی 
الکترونیک می تواند در وهله اول ما را به هدف 
تکمیل پرونده الکترونیک سالمت نزدیک کند 
و در وهله دوم حرکت به سمت پزشکی از راه 

دور و خدمات تله مدیسین را میسر می کند.«
برای  پزشکی  جامعه  همراهی  »از  گفت:  وی 
از  و  خرسندیم  بسیار  بزرگ  تغییر  این  ایجاد 
با  سایر پزشکان نیر خواهشمندیم با همراهی 
ما در جلوگیری از ارسال نسخ به شکل موازی 
کمک مان کنند. به بیمه شدگان نیز این نوید را 
می دهیم که در آینده نزدیک امکان دسترسی به 
می شود  فراهم  برایشان  آنها  پروفایل شخصی 
تا بیمه شده بتواند شناسنامه شخصی خود در 

سامانه را مشاهده کند.«

شهریاری، عضو انجمن دیگردفترچهجدیدبیمهسالمتصادرنمیشود
داروسازان ایران:

هیچواکسنآنفلوآنزاییبه
داروخانههادادهنشدهاست

عضو انجمن داروسازان ایران گفت: »هنوز 
هیچ واکسن آنفلوانزایی به داروخانه های 
طبق  و  است  نشده  داده  تحویل  کشور 
برنامه ریزی های صورت گرفته روند تحویل 
و توزیع آن بناست از ابتدای مهرماه توسط 

وزارت بهداشت انجام شود.«
در  شهریاری  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »سال گذشته یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا 
در کشور وارد و توزیع شد که امسال با 
توجه به شیوع بیماری کرونا واردات ۱۶ 
میلیون دوز واکسن پیش بینی شده است.«

وی ادامه داد: »این واکسن های آنفلوآنزا از 
کشورهایی چون کره و روسیه وارد خواهد 
شد و نرخ مصوب آن برای مصرف کننده 

4۰۰ هزار ریال تعیین شده است.« 

رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی 
گفت: »اولویت توزیع واکسن آنفلوآنزا، 
کادر درمانی و بهداشتی به ویژه افراد درگیر 
با کرونا، سالمندان و افراد با بیماری های 
زمینه ای، مادران باردار، زندانیان و کارکنان 
مشاغل پرخطر تعیین شده است.«  شهریاری 
افزود: »همه افراد و گروه های سنی نیازی 
به دریافت واکسن آنفلوآنزا ندارند و این 
پرخطر  گروه های  استفاده  برای  واکسن 
توصیه می شود و مردم  در این خصوص 
اضطراب و نگرانی نداشته باشند.« وی ادامه 
داد: »از مردم تقاضا می کنیم برای تهیه واکسن 
آنفلوآنزا به داروخانه ها مراجعه نکنند چرا که 
هنوز واکسنی در بین داروخانه ها توزیع نشده 
است و در شرایط کنونی برای مدیریت تقاضا 
و پیشگیری از حوادث احتمالی، داروخانه ها 

نیز اقدام به ثبت نام از متقاضیان نکنند.«

شماره ۱74۹ 2۶ شهریور ۱۳۹۹ 6



رئیس انستیتو تغذیه کشور: 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد
بررسی نحوه تخصیص یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی 
آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه ۹۹ و یک 
میلیارد یورو تخصیصی برای مقابله و مدیریت عوارض 
ناشی از شیوع ویروس کرونا در جلسه روز سه شنبه 

این کمیسیون خبر داد. 
به گزارش سپید، زهرا شیخی در گفت وگو با ایسنا در 
توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: »این جلسه با حضور معاون توسعه و 
منابع انسانی وزارت بهداشت و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و خزانه داری 

کشور برای بررسی تخصیص یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت مقابله با عوارض 
ناشی از شیوع ویروس کرونا برگزار شد.« وی افزود: »در این جلسه گزارشی از سوی مسئوالن 
مربوطه ارائه شد که بعضاً اعداد و ارقام مطرح شده با یکدیگر تفاوت داشت، لذا قرار شد به 
صورت مکتوب اعالم کنند که چه میزان از این اعتبار به دانشگاه های علوم پزشکی استان ها و بر 
اساس چه معیاری داده شده است؟ سوال نماینده ها این بود که معیار تخصیص ها چه بوده و بر 
اساس چه شاخصی پرداختی ها انجام شده است.« شیخی تاکید کرد: »کمیسیون بهداشت تاکید 
دارد که اولویت در تخصیص اعتبار به کادر درمان و حفظ سالمت کادر سالمت باشد. ما بررسی 
کردیم که چقدر از این میزان اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، چون مثاًل گزارشی 
ارائه شد که بخشی به تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری داده شده است. با توجه به این 
سواالت و ابهامات قرار شد به صورت مکتوب و با آمار و ارقام توضیح دهند که بر اساس چه 

شاخصی تخصیص ها صورت گرفته و میزان آن چقدر بوده است.«

مجلس

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور 
گفت: »سرانه مصرف ماهی و آبزیان مختلف 
با وجود افزایش نسبی از ۱0.6 به ۱۲ کیلو برای 
هر ایرانی در سال، همچنان حدود نصف میانگین 

سرانه جهانی است.«
به گزارش سپید، جالل الدین میرزای رزاز 
در مراسم امضای تفاهمنامه با رئیس سازمان 
شیالت کشور افزود: »این موسسه هر ۱0 سال 
یکبار سرانه مصرف اقالم مختلف غذایی را در 
کشور محاسبه می کند. در آخرین محاسبه سرانه 

مصرف آبزیان در ایران مشخص شد که میزان سرانه 
مصرف ایرانیان که در سال های گذشته حدود ۱0.6 
بود، سال گذشته به ۱۱.۲ و امسال به حدود ۱۲ 
کیلو به ازای هر نفر رسیده است در حالی که سرانه 
مصرف  آبزیان در دنیا بین ۲0 تا ۲۲ کیلوگرم است.«
وی افزود: »پنچمین دوره طرح بررسی میزان سرانه 
مصرف اقالم مختلف غذایی در ایران نیز آغاز شده 
و حدود ۹۵ درصد کار انجام شده است و امیدواریم 

تا حدود چهار ماه آینده نتایج آن اعالم شود.«
میرزای رزاز گفت: »انستیتو تغذیه و صنایع غذایی 
قدیمی ترین مرکز آموزشی و پژوهشی تغذیه در ایران 
است که همزمان آموزش رشته صنایع  غذایی را نیز 
انجام می دهد این مرکز از طرف یونسکو به عنوان 
قدیمی ترین مرکز آموزش تخصصی تغذیه در منطقه 
امرو معرفی شده و همزمان از چهار سال گذشته این 
مرکز به عنوان پایگاه تغذیه سازمان جهانی بهداشت 
در منطقه امرو )مدیترانه شرقی( فعالیت می کند و 

اخیرا با وجود رقابت با یک موسسه عربستانی برای 
چهار سال دیگر انستیتو تغذیه ایران به عنوان پایگاه 
آموزشی و تحقیقاتی تغذیه سازمان جهانی بهداشت 

در منطقه مدیترانه شرقی انتخاب شد.«
وی افزود: »تعیین رژیم غذایی با انواع آبزیان در 
انستیتو تغذیه در حال انجام است، البته نگرانی هایی 
درباره وجود برخی آلودگی ها در محصوالت دریایی 
و اقیانوس ها وجود دارد که با اطالع رسانی شیالت 
تا حدی بر طرف شده است اما این مرکز آمادگی 
دارد که تحقیقات علمی الزم را در این زمینه انجام 

دهد و در دوره های زمانی مختلف تکرار کند.«
رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی گفت: »۸00 
دانشجوی کارشناسی تا دکترا در رشته های مختلف 
تغذیه و صنایع غذایی در این مرکز تحصیل می کنند و 
حتی به تازگی دوره های پسادکترا نیز راه اندازی شده 
است، یک مرکز ترجمان دانش و آموزش همگانی 
نیز برای افزایش آگاهی مردم در حوزه تغذیه راه 

اندازی شده است. وب سایت ترجمان دانش و 
آموزش همگانی نیز هفته آینده رونمایی می شود 
که یکی از اهداف مهم آن مقابله با مطالب غیر 
علمی و زرد در حوزه تغذیه است که در برخی 
رسانه ها منتشر می شود. اپلیکیشن این وب سایت 

نیز در حال طراحی است.«
وی افزود: »همچنین با همکاری وزارت بهداشت 
قرار بود اواخر سال گذشته بعد از کمپین فشار 
خون که طی آن 6 میلیون بیمار فشار خونی جدید 
شناسایی شد، کمپین تغذیه سالم با همکاری 
انستیتو تغذیه انجام شود که به علت اپیدمی کرونا 
به تعویق افتاد که البته امیدواریم با مساعدت وزارت 
بهداشت در اسرع وقت انجام شود.« میرزای رزاز 
ادامه داد: »شورای نوآوری و فناوری صنعت غذا با 
موافقت معاونت علمی ریاست جمهوری در رقابتی 
که با وزارت صنعت بود، در انستیتو تغذیه تشکیل 
شده است و با وجود ظرفیت بزرگی که در ۱۷ 
هزار کارخانه صنایع غذایی دارای مجوز که ۱۵ هزار 
کارخانه آنها فعال هستند، این شورا فعال می شود.«
به گزارش ایرنا، وی گفت: »با توجه به تفاهمنامه ای 
که بین انستیتو تغذیه و سازمان شیالت امضا می شود، 
همکاری های این سازمان در حوزه های مختلف 
آموزشی، پژوهشی و اصالح سبک زندگی و افزایش 
سرانه مصرف آبزیان انجام می شود. یکی از پیشنهادها 
افزایش رستوران های عرضه کننده غذاهای آبزی 
است که انستیتو تغذیه نیز می تواند در این زمینه 

مشارکت کند.«

سرانه مصرف آبزیان برای هر ایرانی، ۱۲ کیلو در سال است

اطالعیه

معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
اعالم کرد

در پذیرش دستیار تخصصی  زنان و 
زایمان هیچ تغییری ایجاد نشده است

بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت 
صدور  با  پزشکی  آموزش  و  درمان 
اطالعیه ای به شایعات منتشر شده در 
خصوص پذیرش دستیاری تخصصی 
واکنش  زایمان  و  زنان  بیماری های 
در  تغییر  هرگونه  و  داده  نشان 
را  رشته  این  پذیرش  سیاست های 

تکذیب کرد.
از وبدا، در  به نقل  به گزارش سپید 
وزارت  آموزشی  معاونت  اطالعیه 

بهداشت آمده است: 
پیرو ابهامات ایجاد شده در خصوص 
تخصصی  دستیاری  پذیرش 
اعالم  زایمان  و  زنان  بیماری های 
دفترچه  در  که  همان گونه  می شود 
شماره ۱ پذیرش دستیاری به صراحت 
تخصصی  دستیاران  است  شده  ذکر 
از  بیماری های زنان و زایمان صرفًا 
بین بانوان متقاضی جذب خواهند شد 
و در این سیاست هیچگونه تغییری 

ایجاد نشده است. 
بنابراین شایعات پخش شده در فضای 
رسانه ای در این زمینه بی اساس بوده 

و تکذیب می شود.

شماره ۱۷4۹ ۲67 شهریور ۱3۹۹

رئیس اورژانس تهران گفت: »روزی ۵ هزار مأموریت در روزهای 
کرونایی داشتیم و ۲0 درصد مأموریت های ما مربوط به بیماران 

کرونایی بود که در قرنطینه خانگی بودند.«
به گزارش سپید، پیمان صابریان اظهار کرد: »بیماری کرونا باری 
مضاعف بر فعالیت های اورژانس داشت و تعداد تماس های ما دو 
برابر سال های قبل شد و مأموریت های ما هم بیشتر شد. تا روزی 
۲۵ هزار تماس را پاسخگویی کردیم و خدمات رسانی بسیار خوب 
بود، پرستاران و پزشکان به عنوان اپراتور پاسخگوی مردم بودند.«

رئیس اورژانس تهران گفت: »روزی ۵ هزار مأموریت در روزهای 
کرونایی داشتیم و ۲0 درصد مأموریت های ما مربوط به بیماران 
کرونایی بود که در قرنطینه خانگی بودند. کد ۷۲4 )شماره مخصوص 
سکته مغزی( حدود 4 سال در اورژانس تهران در حال فعالیت است 
و حدوداً روزانه ۱0 تا ۱۵ نفر از این شماره استفاده می کنند. همچنین 
روزانه ۱0 تا ۱۵ تماس هم با شماره ۲4۷ )شماره مخصوص سکته 
قلب( گرفته می شود.« وی ادامه داد: »۲۷ نفر از عوامل ما در دوران 
کرونا دورکار بودند و روزانه ۵ هزار تماس را چه در مرکز و چه 

در خانه پاسخ می دادند. ۱0 تا ۲0 درصد از خدمات ما مربوط به 
بیماران کرونایی بود.« صابریان خاطرنشان کرد: »روزانه ۲ مأموریت 
با استفاده از بالگردها در تهران انجام می شود و ۲30 موتورالنس 

در پایتخت داریم که کمتر از ۱0 دقیقه به مصدومان می رسند.«
وی درباره تعداد پد بالگرد در تهران گفت: »در تهران 3۷ پد 
بالگرد داریم و نقاط استراتژیک هم مشخص شده است، البته ما 
در پایتخت نیاز به ۵4 پد بالگرد داریم که باید ۱۷ پد دیگر هم 
ساخته شود. همچنین ما در پایتخت از ۲ بالگرد استفاده می کنیم.« 
وی بیان کرد: »تعداد مزاحمین تلفنی نسبت به سال های قبل کاهش 
پیدا کرده است، در ۲4 ساعت گذشته ۱6 هزار تماس داشته ایم که 
از این تعداد 4۸3 تماس مزاحم بوده اند. ۱0 درصد پرسنل ما مبتال 

به کرونا شدند و ۲ شهید سالمت هم داشته ایم.«فارس

رئیس اورژانس تهران:

20 درصد ماموریت های اورژانس، کرونایی است
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پیش بینی سازمان جهانی بهداشت از افزایش آمار روزانه فوتی های کووید 19 در اروپا
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که اروپا باید 
برای افزایش آمار مرگ و میر ناشی از بیماری 

کووید-19 طی دو ماه آینده آماده باشد.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داد که احتمال افزایش آمار روزانه فوتی های 
کروناویروس در ماه های اکتبر و نوامبر باالست 
و کشورهای اروپایی باید برای مقابله با این 

شرایط آماده باشند.
منطقه ای سازمان جهانی  مدیر  کلوگ،  هانس 
بهداشت در اروپا گفت: »شرایط در حال سخت تر 
شدن است. در ماه اکتبر و نوامبر شاهد افزایش 

موارد فوتی خواهیم بود.«
بسیاری از کشورهای اروپایی به تازگی و به 
دنبال هفته ها افزایش موارد جدید ابتال اقدامات 
شدیدتری را برای کنترل شیوع کروناویروس 
جدید اتخاذ کرده اند هرچند که تعداد فوتی ها 

در این مدت ثابت بوده است.

زمان  از  بار  اولین  برای  و  شنبه  روز  فرانسه 
 10 از  بیش  ثبت  کروناویروس  شیوع  آغاز 
هزار مورد جدید ابتال طی یک روز را گزارش 
کرد. مقامات اتریش نیز از ورود موج دوم این 

مربوط  قوانین  و  داده  خبر  کشور  به  بیماری 
در  کرده اند.  تشدید  را  ماسک  از  استفاده  به 
گذشته  روز  کشور  این  مقامات  نیز  انگلیس 
قوانین شدیدتری را اعمال کردند که بر اساس 

آن تجمع بیش از شش نفر ممنوع است.
مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا 
در اظهاراتی گفته است که تمایل دارد تا حامل 
پیامی مثبت از پایان همه گیری این بیماری در 
آینده نزدیک باشد اما تاکید کرده که واکسن کرونا 
ممکن است راهکاری جادویی برای مقابله با این 
بیماری نباشد هر چند که بسیاری به کشف و 

اثربخشی آن امید دارند.
وی گفت: »ما حتی نمی دانیم واکسن تولید شده را 
می توان برای تمامی گروه های سنی مورد استفاده 
قرار داد. اکنون به نشانه هایی دست پیدا کردیم 
که ممکن است این واکسن برای گروهی مفید 

باشد و برای گروهی دیگر مفید نباشد.«
به گزارش یورونیوز، مدیر منطقه ای سازمان جهانی 
بهداشت در اروپا تاکید کرد: »پایان همه گیری 
بیماری کووید-19 زمانی خواهد بود که جامعه 

فراگیرد که چگونه با این همه گیری زندگی کند.«

سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: »میزان انتشار ویروس کرونا 
ارتباطی با تغییرات دما ندارد اما با سرد شدن هوا به دلیل آن که 
افراد تمایل دارند در محیط های سربسته بمانند سرعت انتشار 

ویروس بیشتر می شود.«

به گزارش سپید، با وجود گذشت ماه ها از شیوع کرونا در 
جهان، همچنان سواالت زیادی درباره این ویروس برای مردم 
وجود دارد که از جمله این سوال است که آیا تغییرات آب و 

هوا باعث افزایش شیوع کرونا می شود؟ 
سازمان جهانی بهداشت به پُرتکرارترین سواالت کرونایی جست 
و جو شده در گوگل پاسخ داد که دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی این پاسخ ها را در گزارشی منتشر کرد که در ذیل می خوانید:

آیا تغییرات آب و هوا باعث افزایش شیوع کرونا می شود؟ 
میزان انتشار ویروس کرونا ارتباطی با تغییرات دما ندارد اما با 
سرد شدن هوا به دلیل آن که افراد تمایل دارند در محیط های 

سربسته بمانند سرعت انتشار ویروس بیشتر می شود. 
کسی که مبتال به کرونا شده با ورود به استخر دیگران را 

آلوده می کند؟ 

مطالعات نشان می دهد کرونا از طریق آب منتقل نمی شود و تا 
به امروز عامل بیماری کووید - 19 در آب آشامیدنی مشاهده 
نشده، بنابر این با شنا کردن در استخر ممکن نیست به کرونا 
مبتال شوید اما اتفاقی که ممکن است رخ دهد این است که با 
ورود به استخر شلوغ، ممکن است به دیگران نزدیک شوید 
و اگر فردی مبتال به کرونا باشد ممکن است شما را نیز بیمار 
کند. بنابر این اگر قصد شنا و رفتن به استخر را دارید بهتر 

است فاصله فیزیکی خود با دیگران را حفظ کنید. 
آیا پشه ها می توانند باعث انتقال کرونا شوند؟ 

می دانیم  ما  اگرچه  نمی دهند،  انتقال  را  کرونا  پشه ها  خیر، 
از طریق  زرد  تب  و  زیکا  دانگه،  تب  بیماری هایی همچون 
نیش پشه منتقل می شود، اما کرونا ویروس از طریق نیش پشه 

منتقل نمی شود.

آیا تغییرات آب و هوا باعث افزایش شیوع کرونا می شود؟ 

دانشمندان دانشگاه پیتسبرگ آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار 
کرده اند مولکول کوچکی را شناسایی کرده اند که ویروس کرونا 
را خنثی می کند و می تواند پایه و اساس برای توسعه دارویی به 

منظور پیشگیری و مبارزه با کووید-19 باشد. 
به گزارش سپید، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبرگ که 
یافته های خود را در مجله Cell منتشر کردند، گزارش دادند که 
مولکول مذکور یک جزئی از آنتی بادی است که 10 برابر کوچکتر 
از یک آنتی بادی کاماًل بزرگ است و می تواند پایه و اساس توسعه 
داروی کووید-19 باشد، مولکول مذکورAb 8نام دارد و در پیشگیری 

و درمان کووید-19 در موش و همستر موثر بوده است. 
محققان حدس می زنند که Ab 8به دلیل کوچک بودن اندازه اش 
ممکن است کاندیدای مناسبی برای توسعه به عنوان یک داروی 
استنشاقی یا داروی تزریقی باشد. شرکت تازه تأسیس تحت حمایت 
دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبرگ Abound Bio به عرصه 
رقابت برای ایجاد درمان و واکسن کووید-19 گام نهاد و مجوز8 

Ab را برای توسعه در سراسر جهان صادر کرد. 
جان ملورز رئیس بخش بیماری های عفونی این دانشگاه گفت: 
»Ab8 نه تنها می تواند به عنوان درمانی برای کووید-19 مورد 
استفاده قرار گیرد، بلکه می تواند برای جلوگیری از ابتال به عفونت 
کووید-19 نیز مورد استفاده قرار گیرد. آنتی بادی هایی با اندازه 
بزرگ تر در برابر سایر بیماری های عفونی عملکرد خوبی داشته اند 
که این موضوع ما را امیدوار می کند که این نیز می تواند یک درمان 
موثر برای بیماران مبتال به کووید-19 و حتی برای محافظت از 
کسانی که هرگز به این عفونت مبتال نشده اند و ایمن نیستند، باشد.«
دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل)UNC( و 
دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس)UTMB( در گالوستون و 
همچنین دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه ساسکاچوان در این 
تحقیق و ارزیابی شرکت کردند که منجر به نتیجه گیری در مورد 
8Ab شد. سخنگوی دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبرگ گفت که 
کشف آنتی بادی ریزAb 8بر اساس تحقیقات دیمیتر دیمیتروف 

نویسنده ارشد نشریه Cell و مدیر مرکز درمانی آنتی بادی دانشگاه 
پیتسبرگ است. در سال 2003 نیز او آنتی بادی هایی را کشف کرد 
که تأثیر خنثی کننده ای برای سارس داشتند. تیم وی از آن زمان 
آنتی بادی هایی را کشف کرده است که با انبوهی از بیماری های 
عفونی از جمله ویروس مرس، دانگ، هندرا و نیپا مبارزه می کنند. 
سارس و مرس نیز همانند کووید-19 هر دو توسط ویروس های 

مختلف کرونا ایجاد می شوند.ایسنا

مولکول خنثی کننده کروناویروس شناسایی شد



محققان در گزارشی اعالم کردند: »بیماری 
کووید-19 می تواند به کلیه ها آسیب وارد 
انجام دیالیز برای  کند و خطر ضرورت 

افزایش دهد.« را  بیماران  این 
در  محققان  همچنین  سپید،  گزارش  به 
دلیل  به  که  دادند  هشدار  مطالعه  این 
پزشکان  کووید-19  بیماری  همه گیری 
باید برای مواجهه با افزایش قابل توجه 
کلیوی  مزمن  بیماری  به  ابتال  موارد 

باشند. داشته  آمادگی 
در این مطالعه محققان به بررسی اطالعات 
نزدیک به 4000 بیمار مبتال به کووید-19 
که 18 ساله و باالتر بوده اند و در فاصله 
27 فوریه تا 30 ماه مه در بیمارستانی در 
بودند مورد  نیویورک تحت درمان  شهر 

دادند. قرار  ارزیابی 
طبق مطالعه انجام گرفته نارسایی حاد کلیه 
در 46 درصد از این بیماران مشاهده شد 
و حدود یک پنجم از آنان به انجام دیالیز 
احتیاج پیدا کردند. همچنین موارد فوت 
در میان بیماران مبتال به نارسایی کلیه که 
داشتند  قرار  درمان  تحت  بیمارستان  در 
حدود 50 درصد بوده است که این آمار 

در میان بیمارانی که دچار عارضه کلیوی 
نبوده اند حدود هشت درصد بوده است. 
 30 تنها  داد  نشان  آمده  بدست  یافته های 
درصد از بیماران مبتال به کووید-19 که به 
نارسایی حاد کلیه دچار شده بودند از این 
به در برده و عملکرد  بیماری جان سالم 

کلیه های آنان بهبود پیدا کرده است. 
گفته  به  نیوز،  دی  هلث  گزارش  به 
با شیوع  آمریکایی ممکن است  محققان 
بیماری کلیوی پس از همه گیری بیماری 
کووید-19 مواجه شویم که در این شرایط 
تعداد بیمارانی که به دیالیز و حتی پیوند 
پیدا  افزایش  می کنند،  پیدا  احتیاج  کلیه 

یسنا ا می کند.

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح سه شنبه )25 شهریور( از مرز 29 میلیون 
و 445 هزار نفر عبور کرده و تعداد قربانیان این 
ویروس نیز از 932 هزار نفر فراتر رفته است.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با 
بیش از شش میلیون و 749 هزار مبتال، از 
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده 

اول و کشورهای هند، برزیل و روسیه در 
رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از 
نظر تعداد مبتالیان کووید-19 هم اکنون در 
رده دوازدهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، 
آمار 15 کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس 

کرونا را مشاهده می کنید.

آمار کرونا در جهان تا ۲۵ شهریورپیامدهای سنگین کووید-19 برای کلیه ها 

شماره 1749 269 شهریور 1399

خبـر

بارداری،عالئماماسرابهتعویقمیاندازد

یک گروه بین المللی از محققان با سرپرستی محققان دانشگاه موناش 
واقع در استرالیا دریافتند؛ بارداری می تواند عالیم بیماری ام اس را 

بیش از سه سال به تعویق بیندازد. 
 MSBase به گزارش سپید، این تحقیقات با استفاده از بانک اطالعاتی
که دربرگیرنده اطالعات بیش از 70 هزار بیمار مبتال به  ام اس در 35 
کشور جهان است، انجام پذیرفت. این بانک اطالعاتی از 20 سال 
قبل در دانشگاه موناش راه اندازی شده است. در این تحقیقات 3600 
زن مبتال به  ام اس که اطالعات آن ها در MSBase ثبت شده و به 
چهار کلینیک واقع در 2 کشور جمهوری چک و استرالیا مراجعه 
داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در نتیجه این تحقیقات مشخص 
شد؛ زنانی که هنگام تشخیص  ام اس باردار بودند، در مقایسه با زنانی 
که باردارنبودند، به طور متوسط 3. 3 سال دیرتر عالیم این بیماری 
را نشان دادند. این وضعیت در خصوص زنانی که نوزاد خود را به 
دنیا آورده بودند نیز صادق بود و میانگین تاخیر در بروز عالیم ام اس 

در این زنان به 3.4 سال می رسید. به اعتقاد محققان بارداری می تواند 
موجب کاهش فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی شود که یکی از 
عوامل بلندمدت ابتال به  ام اس محسوب می شود. همچنین محققان این 
فرضیه را مطرح کردند که بارداری با تغییر دی ان ای مادران می تواند 
موجب کندی پیشرفت ام اس شود. اکنون محققان در تالشند تا با 
جذب سرمایه بیشتر بتوانند تحقیقات خود را ادامه داده و این نظریات 
را به اثبات برسانند. مولتیپل اسکلروزیس )MS( یک بیماری خود 
ایمنی است که در آن سیستم ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم 
عصبی مرکزی  )CNS( می دهد. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز، 
نخاع و اعصاب بینایی است. سیستم ایمنی بدن به طور معمول عوامل 
خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها را مورد هدف قرار می دهد؛ ولی 
در بیماری های خود ایمنی، به اشتباه بافت های نرمال از بین می روند. 
در بیماری ام اس، سیستم ایمنی به میلین حمله می کند. میلین به 
غالف چربی اطراف سلول های عصبی گفته می شود. میلین آسیب 

دیده سبب بوجود آمدن تصلب بافت )sclerosis( می شود که نام 
بیماری نیز از همین واژه گرفته شده است. زمانی که پوشش میلین یا 
بافت های عصبی آسیب می بینند، ارسال پیام های عصبی مختل می شود 
که عوارض مختلفی دارد. بیماری MS انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 ام اس پیشرونده مقدماتی
در این نوع، نشانه های بیماری به طور پیوسته از زمان تشخیص 
بیماری سیر صعودی دارند. حمله ها مشخص نیستند و هیچ عالمت 
بهبودی وجود ندارد. حدود 10 تا 15 درصد از بیماران، به این نوع از 
بیماری مبتال می شوند. معموالً بیماری ام اس در افرادی که این مرحله 
را تجربه می کنند، دیر و در حدود 40 سالگی تشخیص داده می شود. 
 نوع عودکننده – فروکش کننده: حدود 90 درصد از بیماران، به 
این نوع مبتال هستند. معموال نشانه های اولیه بیماری در این افراد، در 
اوایل بیست سالگی دیده می شود. پس از آن در دوره های مختلف، 
بیماری عود می کند و در بین دوره ها، بیمار بهبودی نسبی دارد. معموالً 
بیمارانی که به این نوع مبتال هستند، وارد مرحله دیگری از بیماری 

به نام پیشرونده ثانویه می  شوند. 
  ام اس پیشرونده ثانویه: در این نوع، عالیم بیماری به طور پیوسته 
سال ها وجود دارد و هیچ عود یا بهبودی حاصل نمی شود. معموال 
این حالت 10 تا 20 سال پس از تشخیص بیماری اتفاق می افتد. این 

نوع از بیماری معموال منجر به از کار افتادگی بیماران می شود. 
 نوع پیشرونده عودکننده: این نوع از بیماری بسیار نادر است و 
در آن بیماری در دوره های مشخص عود می کند و از یک حمله تا 
حمله بعدی، نشانه های بیماری شدیدتر می شود. حدود 5 درصد از 

افراد به این نوع از بیماری مبتال هستند.
در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری 
 JAMA Neurology مبتال هستند. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است.ایرنا



  امین جاللوند

این روزها حال و روز بسیاری از بیمارستان ها 
در وضعیت اضطراری قرار دارد. بحران کرونا 
باعث شده است که از یک سو، درآمد بسیاری 
از بیمارستان ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، 
هزینه مراکز درمانی با شتابی خیره کننده در حال 

افزایش است.
در وضعیتی که اغلب بیمارستان ها در دوران کرونا 
با چالش مالی دست و پنجه نرم می کنند، اگر 
جراحی های غیرضروری یا همان جراحی های 
الکتیو هم محدود شود، در آن صورت بحران 
بخصوص  می شود.  تشدید  بیمارستان ها  مالی 
خصوصی،  بیمارستان های  از  بسیاری  برای 
حذف عمل های الکتیو می تواند به ورشکستگی 
آنها در دوران سخت کرونا منجر شود. در این 
اعالم کرده است که  بهداشت  شرایط، وزارت 
فعال برنامه ای برای محدود کردن جراحی الکتیو 

در بیمارستان ها ندارد.
رضا گلپیرا، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و 
تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت هم درباره 
برنامه وزارت بهداشت برای عمل های الکتیو در 
بیمارستان ها توضیح می دهد: »فعال برنامه ای برای 
محدودیت در اعمال جراحی الکتیو در پاییز نداریم. 
در حال حاضر بیماران الکتیو هم به ارائه خدمت 
نیاز دارند و به آنها ارائه خدمت می دهیم. در حال 
حاضر شرایط بیمارستان ها با ثبات است. البته ما 
نسبت به شرایط تصمیم گیری می کنیم. در حال 
حاضر سعی کردیم تا حد امکان سیستم را به گونه ای 
تنظیم کنیم که همه بیماران را پوشش دهیم، اما هر 
لحظه که احساس کنیم نیاز به تغییر وجود دارد، 
تصمیم گیری شده و تغییرات را اعمال می کنیم.«

او تاکید می کند: »از مردم خواهش می کنیم که 
هر  به  نکنند.  مراجعه  بیمارستان ها  به  بی مورد 
حال باید توجه کرد که بیمارستان ها مکان های 
آلوده ای هستند. اگر شخصی نسبت به ابتالیش 
به کرونا مشکوک است، بهتر است به کلینیک های 
سرپایی و مراکز جامع سالمت مراجعه کند، چراکه 
ورود به بیمارستان خود عامل خطر برای ابتال 
محسوب می شود. در این صورت می توانیم به 
بیماران پرخطری که به بیماری کرونا مبتال شده 
و بیماری زمینه ای هم دارند، خدمات ارائه دهیم 
وارد چرخه  را  مبتالیان سبک  یا  افراد  و سایر 

بیمارستانی نکنیم.«
گلپیرا درباره میزان آمادگی بیمارستان ها برای مقابله 
همزمان با کرونا و آنفلوآنزا نیز یادآور می شود: 
»آنفلوآنزا از جمله بیماری های ویروسی است. از 
آنجایی که در حال حاضر در بیمارستان ها درگیر 
کرونا هستیم، فقط یک جداسازی مجدد نیاز است تا 
بتوانیم به بیماران مبتال به آنفلوآنزا هم خدمت ارائه 
کنیم. البته امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه که در 
سطح جامعه انجام شده و اطالع رسانی ها، تمام مردم 

در جریان باشند که در پاییز باید خیلی از خودشان 
مراقبت کنند. افراد پرخطر حتما واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند، استفاده از ماسک و شست وشوی دست 
را رعایت کرده و جدی بگیرند. اگر احساس کسالت 
داشته و یا عالئمی مانند آبریزش بینی، سرفه و... 
دارند، خودشان را در خانه قرنطینه کرده و سرکار 
حاضر نشوند. البته عمده مردم این مسائل را می دانند 
و رعایت می کنند. اگر رعایت پروتکل های بهداشتی 
به همین صورت ادامه یابد، نباید خیلی درگیر مساله 
آنفلوآنزا شویم، اما اگر قرار باشد آنفلوآنزا هم یک 
طیفی از بیماران را برای بیمارستان ها داشته باشد، 
بیمارستان های کشور آمادگی پذیرش و ارائه خدمت 

به این بیماران را دارند.«
او درباره وضعیت فعلی بیمارستان ها برای ارائه 

خدمات به کودکان هم به ایسنا خاطرنشان می کند: 
»در حوزه تخت های بیمارستانی کودکان نیز در حال 
حاضر مشکلی نداریم. خوشبختانه عمده موارد 
بیماری کرونا در کودکان، از نوع سبک بیماری بوه 
است. نوع شدید کرونا در کودکان کامال کم است. 
در حال حاضر در حوزه تخت های بیمارستانی 
کودکان مشکلی نداریم. مهم ترین بحثی که مردم 
به دلیل نجات زندگی خود و خانواده شان باید به 
آن توجه کنند، این است که به بهداشت و سالمت 
جسمی خود توجه داشته باشند. به این معنا که در این 
شرایط حساس استفاده از ماسک را جدی بگیرند، 
به تعویض یا شست وشوی ماسک در فواصل منظم 

توجه کنند، شست وشوی دست ها را جدی گرفته 
و تا حد امکان در خریدهایشان به جای پول نقد از 
کارت استفاده کنند. اگر از مترو یا اتوبوس استفاده 
می کنند، حتما محلول های ضدعفونی جیبی به 
همراه داشته باشند و دست هایشان را ضدعفونی 
کنند. اگر مردم به این موارد توجه کنند به کادر 

بهداشت و درمان کمک کرده اند.«

درآمد بیمارستان ها در وضعیت بحرانی
بسیاری  درآمد  کرونا،  مهلک  بیماری  شیوع  با 
از بیمارستان های دولتی و خصوصی با کاهش 

چشمگیری مواجه شده است.
به طور مثال، نرگس پاک، رئیس اداره اقتصاد 
درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، یادآور می شود: 
»بررسی اثرات بحران کرونا بر هزینه و درآمد 
بیمارستان های تابعه، بسیار شفاف نشان می دهد 
که درآمد بیمارستان ها کاهش و هزینه های آنها 
افزایش یافته است. درآمد ناشی از بخش های 
بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در اسفند ۹۸ نسبت به دی و بهمن ۹۸ 
نزدیک به ۳۱ درصد کاهش یافته و این شاخص 

برای فروردین ۹۹ به ۵۱ درصد رسیده است.«
تابعه  »بیمارستان های  می کند:  خاطرنشان  او 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراجعات سرپایی 
نیز با کاهش چشمگیری روبرو شدند؛ به طوری 
که در اسفند ۹۸ بیش از ۵۰ درصد و در فروردین 
۹۹ بیش از ۶۰ درصد درآمد بیمارستان ها نسبت 

به دی و بهمن ۹۸ کاهش یافته است.«
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»جراحیهایالکتیو«محدودنمیشود
 وزارت بهداشت اعالم کرده است که فعال برنامه ای برای محدود کردن 

جراحی های الکتیو در بیمارستان ها ندارد

گلپیرا: فعال برنامه ای برای 
محدودیت در اعمال جراحی الکتیو 

در پاییز نداریم. در حال حاضر 
بیماران الکتیو هم به ارائه خدمت 

نیاز دارند و به آنها ارائه خدمت 
می دهیم. در حال حاضر شرایط 
بیمارستان ها با ثبات است. در 
حال حاضر سعی کردیم تا حد 

امکان سیستم را به گونه ای تنظیم 
کنیم که همه بیماران را پوشش 
دهیم، اما هر لحظه که احساس 
کنیم نیاز به تغییر وجود دارد، 

تغییرات را اعمال می کنیم
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شهریاری: درآمد بیمارستان ها 
در دوران کرونا 75 تا 80 

درصد کاهش پیدا کرده است. 
بیمارستان ها به دلیل شرایط 

کرونایی مجبور به لغو برخی 
جراحی ها شدند و بخشی از 

تخت های بیمارستان ها به 
بیماران کرونایی اختصاص پیدا 
کرد. البته برخی بیماران هم به 

دلیل نگرانی از ابتال به کرونا 
برای جراحی ها مراجعه نکردند. 

به همین دالیل، درآمد فعلی 
بیمارستان ها به 20 تا 25 درصد 
دوران قبل از کرونا رسیده است



 ادامه از صفحه 10
پیشتر نیز جلیل کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی ایران از کاهش ۵۰ درصدی درآمد حاصله 

از بیمارستان ها در ماه های اخیر، خبر داده بود.
او در ادامه انتقاد کرد: »۱۰ درصد از تعهدات بیمه ها 
در دوران کرونا نیز احصا نشده است. همچنین با 
توجه به شروع فصل پاییز با کمبود نیروی انسانی 
مواجه هستیم. بنابراین توجه به افزایش مجوز جذب 
نیروی انسانی جهت بیمارستان های تازه تاسیس 
و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حائز اهمیت 
است. از سوی دیگر با توجه به کاهش فرانشیزها 
از دی ماه ۹۸ و عدم پرداخت ها برای مقیم های 

سال ۹۹ با مشکل روبرو هستیم.«
همچنین این مقام مسئول به عدم تامین تجهیزات 
مورد نیاز مانند ونتیالتور و سی تی اسکن از سوی 
هیات امنای ارزی اشاره کرد و افزود: »متاسفانه 
ما در این زمینه دریافتی مناسبی نداشتیم. به ویژه 
این مشکل در بیمارستان های تازه تاسیس قابل 
توجه است. در خصوص بحث پاداش ها نیز با 
نامتعادل  ناکافی و فرمول های  اعتبارات  مشکل 
توزیع بین حوزه های بهداشت و درمان مواجه 
هستیم. از دیگر چالش های موجود نیز می توان به 
موضوع ابالغ هزینه های تمام شده درمان بیماران 
و جذب نیروی های متخصص برای شهرستان های 

تابعه اشاره داشت.«
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس هم با اعالم آماری قابل تامل، تصریح 
می کند: »درآمد بیمارستان ها در دوران کرونا 7۵ تا 
۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بیمارستان ها به 
دلیل شرایط کرونایی مجبور به لغو برخی جراحی ها 
شدند و بخشی از تخت های بیمارستان ها به بیماران 
کرونایی اختصاص پیدا کرد. البته بیماران هم به 
دلیل نگرانی از ابتال به کرونا برای جراحی ها که 
حتی نیاز هم بود مراجعه نکردند. به همین دالیل، 
درآمد فعلی بیمارستان ها به 2۰ تا 2۵ درصد دوران 

قبل از کرونا رسیده است.«
او انتقاد می کند: »بیمارستان ها از نظر اقتصادی با 
مشکالت بسیار جدی مواجه هستند و به خوبی 
نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرسنل عمل 
کنند. پرسنلی که از جان خود برای درمان بیماران 
کرونایی مایه می گذارند، به شدت نگران هستند. 
متاسفانه کمتر از 3۰ درصد از یک میلیارد یور صندوق 
ذخیره ارزی به بیمارستان ها پرداخت شده است. 
قرار است با وزارت بهداشت، رئیس جمهوری و 
سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص این مبلغ 
مکاتبه و علت عدم اختصاص را پیگیری کنیم و 

مشکالت سد راه را جویا شویم.«

از بیمارستان های بی پول تا خستگی مفرط 
کادر درمان

اغلب بیمارستان ها در حال ارائه خدمات به بیماران 
کرونایی هستند و سالمت کادر بهداشتی و درمانی 
نیز به طور مداوم در معرض خطر است. در این 
شرایط، انجام بسیاری از جراحی های الکتیو به 
اولویت های دست چندم در بسیاری از بیمارستان ها 

تبدیل شده است. 
با توجه به شرایط بحرانی بیمارستان ها، رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت 
ارائه مشوق هایی به کادر درمان در شرایط کرونا، 
تاکید می کند و می گوید: »در اردیبهشت سال گذشته، 
کارانه پرستاران یک و نیم میلیون تومان بوده است، 
اما در زمان کرونا به آنها ۵۰۰ هزار تومان پرداخت 

شد. این موارد انگیزه های خدمت را کاهش می دهد. 
این روزها پرستاران و پرسنل بیمارستانی، فرسوده 
و خسته هستند و مشوق هایی هم برای آنها در نظر 
گرفته نشده است. نگران این هستیم که در فصول 
پاییز و زمستان که آنفلوآنزا به کرونا اضافه می شود، 

چه مشکالتی را در پیش خواهیم داشت.«
شهریاری با اشاره به ضرورت بکارگیری نیروی تازه 
نفس در بیمارستان ها، تصریح می کند: »برگزاری 
آزمون استخدامی وزارت بهداشت و جذب آنها، 
فرآیندی زمان بر است. بنابراین مشخص نیست 
نیروهای جذب شده چه زمانی شروع به کار کنند و 
در این رابطه نگرانی جدی وجود دارد. ضمن اینکه 
بسیاری از نیروهایی که قرار است جذب شوند، 
در حال حاضر در بخش های کرونایی مشغول 
هستند و متاسفانه هنوز شاهد اقدام جدی برای 

جذب نیرو نیستیم.«

روزهای بی رونق جراحی های الکتیو
برای بیمارستان های دولتی که به منابع عمومی وصل 
هستند، کاهش آمار جراحی های الکتیو با تبعات 
کمتری همراه خواهد بود، اما برای بیمارستان های 
خصوصی که عمده درآمد آنها به جراحی های 
الکتیو وابسته است، کاهش آمار این جراحی ها به 

معنی ورود به مرحله ورشکستگی است.

انجمن  مدیره  هیات  رئیس  شمیمی،  کوروش 
بیمارستان های خصوصی کشور هم با اشاره به 
اقتصاد  بر  الکتیو  تاثیر جدی کاهش عمل های 
بیمارستان ها، یادآور می شود: »در شرایط اپیدمی 
کرونا، سیستم درمانی در بیمارستان های خصوصی 
فلج می شود، چون بیمار می ترسد به بیمارستان 
بیاید. در این شرایط بیمار الکتیو و غیر اورژانسی 
وجود ندارد، زیرا مردم از اینکه بیرون بیایند و 
گرفتار شوند، نگران هستند. حدود 7۰ درصد 

تخت ها در برخی بیمارستان های خصوصی مریض 
ندارد. گفتن این حرف، ساده نیست. بیمارستانها 
نمی توانند در این شرایط پول آب، برق، گاز و 
هزینه های پرسنلی را ندهد. یعنی با وجودی که بیمار 
نیست، اما مخارج وجود دارد. برخی بیمارستان های 
خصوصی تعدادی از بخش های بیمارستانی را 
تعطیل کرده اند، اما این مسئله هزینه ها را جبران 
نمی کند. از طرفی به طور مداوم نیز با افزایش 

هزینه اقالم روزمره مواجه هستیم.«
علیرضا فهیم زاد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی هم در گفتکو با سپید به 
وضعیت عمل های الکتیو در بیمارستان ها می پردازد 
بیشتر  بیماران جدید کرونا  و می گوید: »تعداد 

شده است و حتی کودکان هم با شدت کمتری 
به کرونا مبتال می شوند. واقعیت این است که 
نمی توان به طور مدام، عمل های جراحی الکتیو را 
به تاخیر انداخت. تعلیق عمل های نیمه ضروری 
نیز می تواند در بلند مدت به سالمت جامعه آسیب 
بزند. اگرچه به صورت جسته و گریخته، برخی 
عمل های الکتیو در بیمارستان های دولتی انجام 
می شود، اما گاهی این عمل های جراحی را به 
تاخیر می اندازند تا شرایط جامعه و بیمارستان 

از نظر ابتال به کرونا، ایمن تر شود.«
همچنین علی یعقوبی جویباری، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در گفتگو با 
سپید هشدار می دهد: »آمار مراجعه "بیماران الکتیو" 
به مراکز درمانی کاهش یافته است. حتی در زمینه 
اهدای خون نیز آمار مراجعه کنندگان کمتر شده؛ 
طوری که با کاهش ذخایر خونی مواجه هستیم. 
گاهی نیز بیمار دچار عالیم بیماری است، ولی 
ممکن است به دلیل ترس از ابتال به کرونا به 
بیمارستان مراجعه نکند، اما در مراحل پیشرفته تر 
بیماری مجبور خواهد شد که در مراکز درمانی 
بستری شود. بنابراین در دوران کرونا، نباید از 
آن طرف بام بیفتیم و درمان های ضروری را به 
تعویق بیندازیم. آموزش رسانه ها نباید فقط به 
از خانه  بگویند  به مردم  باشد که  این محدود 
بیرون نیایید. باید در کنار آن به مردم آموزش 
دهیم که ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تاخیر  به  را  درمانی ضروری خود  فرآیندهای 
نیندازند، زیرا این تاخیر موجب تشدید بسیاری 

از بیماری ها می شود.«
واقعیت این است که درآمد بسیاری از مراکز 
درمانی و حتی امنیت شغلی بسیاری از فعاالن 
است.  وابسته  الکتیو  عمل های  به  درمان  کادر 
در این شرایط، کارشناسان تاکید دارند که اگر 
رعایت  مردم  سوی  از  بهداشتی  پروتکل های 
شود و دولت با قاطعیت بیشتری به اجرای این 
پروتکل ها نظارت کند، در آن صورت شرایط 
ایمن تری برای انجام عمل های الکتیو به وجود 
می آید و اقتصاد مراکز درمانی نیز به روزهای 

قبل از کرونا، نزدیک خواهد شد.

یعقوبی جویباری: آمار مراجعه 
»بیماران الکتیو« به مراکز 

درمانی کاهش یافته است. حتی 
در زمینه اهدای خون نیز آمار 

مراجعه کنندگان کمتر شده است؛ 
طوری که با کاهش ذخایر خونی 
مواجه هستیم. گاهی نیز بیمار 
دچار عالیم بیماری است، ولی 

ممکن است به دلیل ترس از ابتال 
به کرونا به بیمارستان مراجعه 

نکند، اما در مراحل پیشرفته تر 
بیماری مجبور خواهد شد که در 

مراکز درمانی بستری شود
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درآمد بسیاری از مراکز درمانی 
و حتی امنیت شغلی بسیاری از 
فعاالن کادر درمان به عمل های 

الکتیو وابسته است. کارشناسان 
تاکید دارند که اگر پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم رعایت 

شود و دولت با قاطعیت بیشتری 
به اجرای این پروتکل ها نظارت 

کند، در آن صورت شرایط 
ایمن تری برای انجام عمل های 

الکتیو به وجود می آید و اقتصاد 
مراکز درمانی نیز به روزهای قبل 

از کرونا، نزدیک خواهد شد



گزارش سپید از روند ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور  )بخش دوم، نظرات مسئوالن(

 علی ابراهیمی
در شماره قبلی سپید با تیتر »کندی چرخ تولید 
مدیران  با  به گفت وگو  تولید«  در سال جهش 
صنعت داروسازی کشور نشستیم و از آنها درباره 
روند ورود داروهای جدید به فهرست رسمی 
دارویی کشور پرسیدم و در این شماره به سراغ 
مسئوالن سازمان غذا و دارو به عنوان متولیان اصلی 
تدوین فهرست رسمی دارویی کشور رفته ایم تا 
دیدگاه آنها را هم در این خصوص جویا شویم. 
هدف از این کار هم رعایت اصل بی طرفی در 
گزارش نویسی بود تا مخاطبانمان خود در این 

خصوص به نتیجه ای معین برسند.
سپید  خبرنگار  رو  پیش  شماره  در  ازاین رو 
با کیانوش جهانپور، سخنگوی  گفت وگوهایی 
سازمان غذا و دارو و سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو انجام 

داده که در ادامه آنها را می خوانید.

داروی جدید باید در سطح درآمد 
سرانه مطالعه شود

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
ابتدا در تشریح روند ورود داروهای جدید به 
فهرست رسمی دارویی کشور، گفت: »درخواست  
ورود داروی جدید به دبیرخانه شورای تدوین 
فهرست رسمی دارویی کشور داده می شود و اگر 
نتایج مطالعه هزینه اثربخشی دارو مطلوب گزارش 
شود دارو به سهولت قابل ورود به فهرست رسمی 
دارویی کشور خواهد بود، اما اگر هزینه اثربخشی 
نامطلوب و یا نه چندان مطلوب باشد نباید انتظار 
داشت که دارو وارد فهرست دارویی کشور شود.«
وی افزود: »بحث دیگری که در روند ورود یک 
دارو به فهرست رسمی دارویی کشور مهم است 
این است که باید داروی مورد درخواست در سطح 

درآمد سرانه ایران مطالعه شود.«
جهانپور با اشاره به اینکه بسیاری بر این باورند 
که داروهای زیادی بدون دلیل در لیست انتظار 
قرار دارند، اظهار داشت: »درخواست کنندگان هر 
کدام از داروها را که هزینه اثربخشی مطلوبی از 
آنها گزارش شده و مطالعه هزینه اثربخشی مثبت 
دارند به ما اعالم کنند و ما حتماً آن را پیگیر 
خواهیم کرد. هرچند بعید می دانیم که دارویی 
هزینه اثربخشی مطلوب داشته و در صف انتظار 

مانده باشد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره 
تدوین  دبیرخانه شورای  برگزاری جلسات  به 
فهرست رسمی دارویی کشور، افزود: »برگزاری 
جلسات به صورت مستمر انجام می شود، اما تشکل 
جلسه به معنای آن نیست که در هر جلسه ای 
باید تعدادی دارو وارد فهرست رسمی دارویی 

کشور شود زیرا ممکن است در جلسات متعددی 
هیچ یک از داروهای درخواست داده شده هزینه 
اثربخشی مطلوب و قابل قبول را نداشته باشند و 
تصویب نشده و وارد فهرست دارویی نشوند. 
این جلسات آزما تغییری در  با تشکیل  لذا ما 
فهرست رسمی دارویی کشور نخواهیم داشت.«
وی در پاسخ به این سؤال که بررسی نتایج هزینه 
اثربخشی یک دارو چه مقدار زمان الزم دارد، گفت: 
»مطالعات هزینه اثربخشی مطالعاتی هستند که عالوه 
بر بررسی اثربخشی بالینی، باید همزمان هزینه 
اثربخشی اقتصادی دارو را هم با همراهی اقتصاددانان 
دارویی و گروه های علمی مربوطه در دانشگاه های 
علوم پزشکی مورد بررسی قرار دهند؛ بنابراین 
مطالعات در کمیته های زیرمجموعه شورای تدوین 
فهرست رسمی دارویی کشور بررسی می شود و 
اگر هزینه اثربخشی مطلوبی داشته و گزارش مثبتی 
به شورای تدوین داده شود و نیز روش مطالعه 
قابل قبول باشد دارو می تواند وارد فهرست رسمی 
دارویی کشور خواهد شد و در غیر این صورت 
باید همچنان در صف انتظار باقی بماند تا زمانی که 

نتایج مطالعات درباره آن مطلوب شود.«

ورود داروی جدید به فهرست به شرط 
هزینه اثربخشی مطلوب

دلیل  که  اظهارنظر  این  به  واکنش  در  جهانپور 
مقاومت وزارت بهداشت در برابر ورود داروهای 
جدید به فهرست رسمی دارویی کشور مشکالت 
ارزی وزارت بهداشت است، گفت: »پاسخ ما 

به این اظهارات این است که اگر افراد دارویی 
را می شناسند که در صف انتظار است و هزینه 
اثربخشی آن در داخل انجام شده و نتایج مطلوب 
گزارش شده است بسم اهلل، در غیر این صورت 
برای ورود  فشار  ایجاد  ادعاها چیزی جز  این 
داروهای بدون هزینه اثربخشی مطلوب به فهرست 
رسمی دارویی کشور و تحمیل هزینه بر اقتصاد 

سالمت ندارند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو مجدداً تأکید کرد: 
»اگر درخواستی در خصوص دارویی وجود دارد 
که نتایج مطالعات آن مطلوب بوده و در داخل 
نیز مطالعه شده است به ما اعالم کنند و در این 
صورت درخواستشان قابل قبول خواهد بود، در 
از  اظهارات سخنانی  اینگونه  این صورت  غیر 

جنس بازرگانی و تجارت است.«
وی تصریح کرد: »قرار نیست وزارت بهداشت در 
مقابل ساخت هر داروی جدید با هزینه اثربخشی 
مبهم، نامشخص و یا نامطلوب بخواهد منفعل عمل 
کرده و همه درخواست ها را وارد فهرست رسمی 
تصمیمات  اینگونه  کند. چراکه  کشور  دارویی 
نتیجه ای جز سردرگمی و حیرانی و نیز افزایش 
هزینه بی محابا و بدون بررسی برای مردم و نظام 

سالمت نخواهد داشت.«
جهانپور با اشاره به درخواست فعاالن سندیکاهای 
دارویی کشور برای بررسی فنی داروها توسط این 
مجموعه ها و پذیرش نظر آنها در خصوص ورود 
داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور 
از سوی وزارت بهداشت، اظهار داشت: »وزارت 

بهداشت به دنبال افزایش حجم کاری خود نیست 
و در محل هایی که استحکام و توان در صنوف و 
انجمن های صنفی و علمی و نیز سندیکاها وجود 
داشته باشد حاضر است بخش های غیر حاکمیتی 
را برون سپاری و واگذاری کند و در این خصوص 
مشکلی ندارد، اما قاعدتاً ممکن است بسیاری از 
مسائل حاکمیتی تعریف شده و قابل واگذاری 
نباشند که در این مواقع دست وزارت بهداشت 

هم بسته خواهد بود.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه به روند ورود 
داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور 
به شرط راه اندازی خط تولید آنها در داخل اشاره 
کرد و گفت: »این روند در خصوص همه داروها 
امکان تحقق ندارد و برخی داروها به هیچ وجه امکان 
ساخت داخل آنها ممکن نیست زیرا شرکت های 
تولیدکننده خارجی این داروها و یا شرکت های 

وارداتی این شرط را نمی پذیرند.«
وی افزود: »البته این طرح در خصوص داروهای 
برندژنریک از گذشته مجری بوده و برخی داروهای 
برند و برندژنریک باید به تدریج خط تولید خود 
در  اتفاق  این  که  می کردند  منتقل  داخل  به  را 
خصوص بسیاری از داروها افتاده است. ضمن 
اینکه امروز با توجه به اینکه قسمت عمده ای از 
مواد اولیه تولید داروها از مواد اولیه داخلی تأمین 
می شود بسیاری از داروهای برند عماًل ماهیت 
برند بودن خود را هم از دست داده اند و به نوعی 

داروی تولید داخل محسوب می شوند.«

انتظار هزاران قلم دارو برای ورود به 
فهرست رسمی

سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو هم در پاسخ به سؤال 
ما درباره وضعیت فعلی ورود داروهای جدیدی 
به فهرست رسمی دارویی کشور، اظهار داشت: 
»در حال حاضر هزاران قلم دارو در انتظار ورود 

به فهرست رسمی دارویی هستند.«
وی در واکنش به انتقاد صنعت گران و تولیدکنندگان 
دارو به خصوص داروهای بایوتک و بیوسیمیالر 
به روند کند ورود داروهای جدید به فهرست 
رسمی که به اعتقاد آنها متوقف شده و بسیاری 
از درخواست ها بدون دلیل در صف اعالم نظر 
دبیرخانه شورای تدوین فهرست رسمی دارویی 
داروی  ورود  »برای  گفت:  مانده اند،  کشور 
جدید به فهرست رسمی دارویی کشور عالوه 
کسب  نیز  و  دارد  وجود  که  پروتکل هایی  بر 
تأییدیه های جهانی که باید داروهای درخواست 
دهنده داشته باشند؛ بایستی اسناد درخواست ها 

هم بررسی شده و پرونده آنها خوانده شود.«
ادامه در صفحه 13 

جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو:

 برخی اظهارات از جنس بازرگانی و تجارت است
محمدی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو: 

برخی شرکت ها به دنبال رعایت حداقلی از استانداردها هستند
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 ادامه از صفحه 12
محمدی افزود: »امروز شاهد هستیم که قریب به اتفاق 
درخواست کنندگان درخواست خود را با ارسال 
نامه ای به دبیرخانه شورای تدوین فهرست رسمی 
دارویی کشور اعالم کرده و درخواست ها در همان 
مراحل نخست باقی مانده است و شرکت ها مدارک 
کافی برای ورود دارو به فهرست ارائه نکرده اند.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
ادامه داد: »در حال حاضر داروهایی برای ورود به 
فهرست درخواست داده اند که نمونه مشابه تولید 
داخل دارند و همچنین هزینه اثربخشی برخی 
داروها مورد تأیید سازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت نیست و ازاین رو اجازه ورود به فهرست 
رسمی به این قبیل درخواست ها داده نخواهد شد.«
محمدی تأکید کرد: »طبیعی است که هر دارویی 
درخواست ورود به فهرست داشته باشد اجازه 
ورود به فهرست رسمی به آن داد نشود چراکه 
این روندی در همه کشورهای دنیا مرسوم است.«
وی در پاسخ به این سؤال که جلسات شورای 
چه  در  کشور  دارویی  رسمی  فهرست  تدوین 
مقاطع زمانی تشکیل می شود، اظهار داشت: »با 
وجود اشاره آیین نامه تشکیل دبیرخانه شورای 
تدوین فهرست رسمی دارویی کشور و تأکید آن 
بر بررسی درخواست ها در بازه زمانی حداکثر 
سه ماهه، این دبیرخانه هر دو تا سه هفته یک بار 
تشکیل جلسه می دهد و در جلسات تشکیل شده 
درخواست ها مورد بررسی قرار گرفته و داروها 
وارد فهرست می شوند. البته تشکیل جلسات به 
معنای دادن اجازه به درخواست ها برای ورود به 

فهرست رسمی نیست.«
محمدی با بیان اینکه برخی درخواست ها برای ثبت 
دارو ممکن است از سوی تولیدکنندگان داخلی 
دارو برای داروهای ثبت شده صورت گیرد که 
این درخواست ها به معنای ورود داروی جدید به 
فهرست نیست، گفت: »در مواقع این چنینی نمی توان 
عنوان داروی جدید را به محصول درخواست شده 
داد زیرا این محصول در فهرست موجود است. 
برای مثال ممکن است شرکتی داروی آنتی بیوتیکی 
را از قبل وارد فهرست کرده باشد و شرکت دیگر 

داروی مشابه همان محصول را با اثربخشی یکسان 
ارائه دهد که در این صورت نمی توان عنوان داروی 

جدید را به این محصول داد.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو در ادامه تأکید کرد: »البته در مقاطعی ممکن 
است به دلیل محدودیت منابع ارزی و نیز اثبات 
نشدن هزینه اثربخشی یک محصول، لزومی برای 
ورود آن به فهرست رسمی وجود نداشته باشد.«

برخی منتقدین خود ذی نفع هستند
وی در پاسخ به این استدالل که محدودیت های ارزی 
وزارت بهداشت سبب محدودیت ورود داروهای 
جدید به فهرست رسمی دارویی کشور شده است، 
اظهار داشت: »این استدالل قابل قبول نیست زیرا 
افرادی که این حرف را می زنند خود ذی نفع هستند 
و حتی ممکن است برای آنها مهم نباشد که کشور 

منابع ارزی داشته باشد یا نه؛ اما سؤال ما این است 
که آیا تولیدکنندگان تعهد می دهند که بیش از 50 
درصد تولیدات خود را که صادر کنند و یا اینکه 
کدام یک از آنها متعهد می شوند که استانداردهای 

اروپا و امریکا را در بحث GMP پیاده کنند.«
محمدی افزود: »متأسفانه برخی شرکت ها که اقدام 
به تولید دارو می کنند به دنبال رعایت حداقلی از 
استانداردها هستند و بحث صادرات را هم به کل 
فراموش کرده اند. درحالی که از نظر سازمان غذا 
و دارو زمانی که دارویی مجوز ورود به فهرست 
رسمی کشور را دریافت می کند تعهدی را می پذیرد 
و اینگونه نیست که هر فرد و یا شرکتی درخواست 

ورود به فهرست را داشت با آن موافقت شود.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو تأکید کرد: »امروز سیاست وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو این است که دارو را به صورت 
مطالعه شده و هدفمند وارد فهرست رسمی دارویی 
کشور کند و این امر هم نیازمند آن است که مطالعات 

بالینی و نیز هزینه اثربخشی طی شود تا به اثبات 
برسد که دارو و هزینه ای که برای تولید آن خواهد 

شد اثربخشی الزم را خواهد داشت.«
محمدی ادامه داد: »اگر قرار باشد دارویی قیمت های 
7 تا 8 میلیون تومانی برای کشور داشته و اثربخشی 
آن نهایت 10 تا 20 درصد باشد تولید آن برای 
ما مقرون به صرفه نخواهد بود و اجازه ورود و 

یا ساخت این دارو در داخل داده نخواهد شد.«
بررسی  فرآیند  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
درخواست و جمع آوری نتایج هزینه اثربخشی 
یک دارو چه مدت زمان الزم دارد، اظهار داشت: 
»نمی شود مدت زمان معینی برای این فرآیند معین 
کرد زیرا بستگی به این دارد که شرکت درخواست 
دهنده مدارک خود را در چه بازه زمانی تحویل 
دبیرخانه شورای تدوین فهرست رسمی دارویی 
کشور دهد چراکه این روند معموالً زنجیروار به 

یکدیگر پیوسته است.«
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا برنامه 
سازمان غذا و دارو برای ورود داروهای جدید 
به فهرست رسمی دارویی کشور همچنان بر این 
است که ورود دارو به فهرست به شرط تولید دارو 
در داخل خواهد بود، اظهار داشت: »بنده اطالع 
دقیقی در این خصوص ندارم، منتها دبیرخانه شورای 
تدوین فهرست رسمی دارویی کشور به دارویی 
که باید پس از مدتی در داخل تولید شود، پس از 
اتمام مهلت مجوز واردات نمی دهد. البته طرف 
خارجی برخی شرکت های ایرانی هم که می خواهند 
دارو را پس از مدتی واردات در داخل تولید کنند، 
تعهد یک ساله خرید از آنها می گیرند و تا جایی که 
بنده اطالع دارم دبیرخانه شورای تدوین فهرست 
رسمی هم پس از این مدت مجوزی برای ادامه 

واردات نمی دهد.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
در پایان تصریح کرد: »حتی در طول یک سالی هم 
که واردات صورت می گیرد ما باید نظارت خود 
را داشته باشیم تا روند راه اندازی خطوط تولید در 
کشور در حال اجرا باشد و اگر مشاهده شود که 
پیشرفتی در روند وجود نداشته است روند واردات 

متوقف خواهد شد.«
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کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو: اگر دارویی 
را می شناسید که در صف انتظار 
است و هزینه اثربخشی آن در 

داخل انجام شده و نتایج مطلوب 
گزارش شده است بسم اهلل، 

در غیر این صورت برخی ادعاها 
چیزی جز ایجاد فشار برای ورود 
داروهای بدون هزینه اثربخشی 

مطلوب به فهرست رسمی دارویی 
کشور و تحمیل هزینه بر اقتصاد 
سالمت ندارند؛ ضمن اینکه قرار 
نیست وزارت بهداشت در مقابل 
ساخت هر داروی جدید با هزینه 

اثربخشی مبهم، نامشخص و یا 
نامطلوب بخواهد منفعل عمل کند و 
همه درخواست ها را وارد فهرست 

رسمی دارویی کشور شود

 سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان 

غذا و دارو: متأسفانه برخی 
شرکت ها که اقدام به تولید 

دارو می کنند به دنبال رعایت 
حداقلی از استانداردها هستند 

و بحث صادرات را هم به کل 
فراموش کرده اند، اما از نظر 
سازمان غذا و دارو زمانی که 

دارویی مجوز ورود به فهرست 
رسمی کشور را دریافت می کند 

تعهدی را می پذیرد و اینگونه 
نیست که هر فرد و یا شرکتی 

درخواست ورود به فهرست را 
داشت با آن موافقت شود
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راهبری زنان در مبارزه با کرونا در برخی کشورها موفق تر از مردان بود

  یاسر مختاری
روز سه شنبه 26 شهریورماه، در آستانه هفته 
سالمت بانوان نشستی مجازی با عنوان زنان 
و کرونا برگزار و در آن تأثیرات این بیماری 
زنان  در  و شغلی  اجتماعی  فردی،  لحاظ  به 
زنان،  بر  خانگی  قرنطینه  تأثیر  شد.  بررسی 
خشونت علیه زنان، جایگاه های اجتماعی زنان 
در دوران کرونا، نقش زنان در راهبری مبارزه 
با کرونا و نقش باورهای دینی در عدم ابتال 
به کرونا از جمله موارد مطرح شده در این 

بود. مجازی  نشست 

بر زنان در سطح  تأثیر کرونا  بیشترین 
فردی بود

به گزارش خبرنگار سپید در این نشست،  شیوا 
مدرس زاده جامعه شناس و استاد دانشگاه با 
اشاره به یافته های پیمایش وضعیت زنان در 
»بیشترین  کرد:  اظهار  کرونا،  قرنطینه  دوران 
تاثیرات کرونا بر زنان در سطح فردی و خانواده 
مضامین  بیشترین  که  چرا  است  شده  دیده 
تاثیرات بیماری کرونا ابتدا در سطح فردی و 
سپس در سطح خانوادگی مشاهده شده است.«
مدرس زاده با اشاره به مقایسه تأثیرات مثبت 
»اثرات  کرد:  اظهار  زنان  بر  کرونا  منفی  و 
منفی در سطح فردی در زنان بیشتر از سطح 
خانوادگی است. علت این موضوع عدم انسجام 
میان نهادهای اجتماعی است چراکه نهادهای 
نتوانستند  ناکارآمدی  علت  به  اجتماعی 

مدیریت خوبی در این زمینه انجام دهند.«
کرونا،  قرنطینه  دوران  در  این که  بیان  با  وی 
زنان با خشونت مواجه بودند، گفت: »معموال 
وضعیت  به  زنان  برای  خشونت  با  مواجهه 
مردانی که با آنها مواجه اند بستگی دارد چراکه 
خشونت نتیجه عوامل متعدد اجتماعی است 
که تفکر و عمل افراد جامعه بر نوع خشونت 

ایجادشده موثر است.«
»در خرده روایت های  کرد:  بیان  مدرس زاده 
طوالنی  ماندن  از  که  می شد  مشاهده  زنان 
همسر خود در خانه ناراضی بودند و اوقات 
را به بطالت سپری می کردند و از سوی دیگر 
مواجه  بیکاری  با  مردان  قرنطینه  دوران  در 
شدند، قدرت پرداخت اجاره خانه برای آنها 
کاهش یافت و در نتیجه خشونت علیه زنان 

افزایش پیدا کرد.«
وی در ادامه با اشاره به رابطه جنسیت، پایگاه 
»در  کرونا،گفت:  شیوع  با  اجتماعی  طبقه  و 
دوران دورکاری امکان اشتغال به صورت قبل 
تا  شد  موجب  و  رفت  دست  از  زنان  برای 
و  کنند  سپری  خانه  در  را  وقت  بیشتر  زنان 
زمان بیشتری برای تکالیف فرزندان اختصاص 
از  که  زنانی  که   است  حالی  در  این  دهند، 
بودند  برخوردار  باالتری  اجتماعی  پایگاه 
از خود در دوران شیوع کرونا  مثبتی  اثرات 

گذاشتند.« برجای 
مدرس زاده تشریح کرد: »زنانی که از درآمد 

و تحصیالت باالتری برخوردارند، توانمندی 
بیشتری در مواجهه با کرونا داشتند و به مدیریت 

بحران و تسلط خود و خانواده پرداختند.«
»بیماری  شد:  یادآور  شناس  جامعه  این 
واگیر  بیماری های  از  بسیاری  مانند  کرونا 
دیگر دستخوش گفتمان های نابرابری جنسیتی 

شده است.«

راهبری زنان در مبارزه با کرونا 
موفق تر از مردان است

استاد  شجاعی  زهرا  نشست،  این  ادامه  در 
دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه کرونا بر اقتصاد 
ملی و جهانی تاثیرات زیادی گذاشته است، 
گفت: » از این طریق انسان به ناتوانی و ضعف 
خود در مواجهه با این ویروس کوچک پی برد 
و در واقع انگاره  اقتدار انسان شکست خورد.«
وی در ادامه با اشاره به کتاب »پیشگو« سیلویا 
براون، اظهار کرد: »در این کتاب به مصرف 

زیاد ماسک و دستکش در سال 2۰2۰ اشاره 
و عنوان می شود که بیماری شبیه به بیماری 
تا  و  می کند  درگیر  را  جهان  تمام  ذات الریه 

1۰ سال ادامه پیدا می کند.«
رئیس اسبق مرکز مشارکت های زنان ریاست 
سایر  مانند  هم  زنان  اینکه  بیان  با  جمهوری 
منفی  اثرات  معرض  در  هم  جامعه  اعضای 
مثبت  اثرات  معرض  در  هم  و  کووید_19 
به صرف  »تنها  دارند، تصریح کرد:  قرار  آن 
برابر  در  زنان  که  گفت  نمی توان  جنسیت 
در  هرچند  مردان؟  یا  هستند  مقاوم تر  کرونا 
بانوان  مقاومت  نشده  تایید  تحقیقات  برخی 
شده  عنوان  مردان  از  بیشتر  کرونا  برابر  در 
بهتر  را  زنانه  مدیریت  می توانند  زنان  است. 
تنها  نیست  معنا  بدین  این  اما  دهند  انجام 
چراکه  هستند  کار  این  انجام  به  قادر  زنان 
دنیا  در  سبک  یک  عنوان  به  زنانه  مدیریت 

به ثبت رسیده است.«
وی با اشاره به گزارش های شکاف جنسیتی 
است،  آمده  گزارش ها  این  »در  کرد:  اظهار 
تا  کنند  صبر  سال   2۵۰ از  بیش  باید  زنان 
اما چرا  باشند،  داشته  مردان  برابر  دستمزدی 
جهان  در  زنان  رهبری  از  تصوری  چنین 
عوامل  معتقدند  عده ای  زیرا  است؟  موجود 
توانایی زنان در مدیریت،  بیولوژیک و عدم 
مانع از رهبری آنها می شود. عده ای دیگر بر 
این باورند که میل خود زنان این گونه است 
که در حوزه مدیریت شرکت نمی کنند و اما 
موانع  که  هستند  باور  این  بر  دیگر  عده ای 
مردساالرانه،  فرهنگ  و  اجتماعی  و  فرهنگی 

برخی سیاست های حاکمیت و... این وضعیت 
را ایجاد کرده است.«

وی ادامه داد: »بر اساس تحقیقات انجام شده 
اطالعاتی به دست آمده است مبنی بر این که 
کشورهایی که در دوران کرونا دارای رهبری 
زنان بوده اند موفق تر عمل کرده اند به گونه ای 
در  و  درصد   19 آنها  در  مبتالیان  آمار  که 
کشورهایی که دارای رهبر مردانه هستند 26 

درصد است.«
شجاعی بیان کرد: »رهبران زن با به کارگیری 
اتخاذ  متفاوت،  و  متنوع  سیاست های 
بستن  مانند  شجاعانه  و  دشوار  تصمیم های 
مرزها و قرنطینه، همراه کردن افکار عمومی 
با سخنان شفاف، عمومی کردن تست کرونا 

و... در مدیریت موفق بوده اند.«
وی افزود: »البته عوامل دیگری مانند اقتصاد 
پیشرفته، باال بودن شاخص توسعه اجتماعی، 
باال بودن اعتماد مردم به حکومت در کشورهای 

دارای رهبران زن یکسان بوده است.«
پیش بینی  با  »مطابق  شد:  یادآور  شجاعی 
از  پس  جهان  آینده  مدیریت  سیاستمداران، 
کرونا متفاوت تر از گذشته خواهد بود به گونه ای 
بزرگ،  سازمان های  شدن  خرد  شاهد  که 
تمرکززدایی و از بین رفتن سیستم های سلسله 
مراتبی و... خواهد شد. بنابراین رهبران آینده 
جهان باید دارای ویژگی های نظیر خالقیت، 
و  زمان  مدیریت  همکاری،  انعطاف پذیری، 
متقاعدسازی باشند که به نظر می رسد تمامی 
این ویژگی ها را می توان در زنان مشاهده کرد.«

ادامه در صفحه 15 

نگاهی به تاثیرات اجتماعی کرونا بر زنـان

مدرس زاده:  اثرات منفی 
در سطح فردی در زنان بیشتر 
از سطح خانوادگی است. علت 

این موضوع عدم انسجام میان 
نهادهای اجتماعی است چراکه 

نهادهای اجتماعی به علت 
ناکارآمدی نتوانستند مدیریت 
خوبی در این زمینه انجام دهند
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 ادامه از صفحه 14
نقش نگاه توحیدی و احساس 

برابر کرونا مسئولیت در 
منصوره شایسته، دبیر کارگروه تعمیق باورهای 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  دینی 
جمهوری، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه  
علل افسردگی بانوان در دوران کرونا با توجه 
به مشکالت شان متفاوت است، گفت: »از جمله 
این  داد،  ارائه  راهکارهای عمومی که می توان 
است که زنان سطح معنویت را با خودآگاهی 
افزایش دهند و متوجه استعدادهای خود باشند.«
شایسته، اظهار کرد: »هستی آگاهی و خدا آگاهی 
و پی بردن به عظمت موجودات باعث می شود 
که خود و مشکالت خود را کوچک ببینیم و از 
استرس دور شویم. اگر این استرس ایجادشده 
در دوران کرونا ناشی از ترس از مرگ باشد 
از حقیقت  را  ما  غفلت  مرگ  که  بدانیم  باید 
و  مراقبه  بتوانیم  اگر  و  می کند  جدا  هستی 
درحال زیستن را گسترش دهیم حیات قوی 

را تجربه خواهیم کرد.«
این فعال حوزه زنان درباره نقش معنویت در مهار 
کرونا، گفت: »معنویت در واقع یک زیست در 
جهان بینی توحیدی و زندگی با نگاه به حقیقت 
هستی است که مجموعه هستی به تدبیر خداوند 
موجودات  با  مدیر  این  رابطه  و  می شود  اداره 

عالوه بر خالقیت، رابطه  ربوبیت است.«
وی با بیان این که ربوبیت به معنای توجه دائم 
به مربوب و رفع نیاز خود از او است، اظهار 
کرد: »زندگی در عالم طبیعت برای انسان تنها 
یک مرحله ای از زندگی اوست و انسان موجود 
مختاری است که در هر لحظه با کالم و باور 
خود صورت جدیدی به خود می گیرد که برآیند 
این صورت ها یا به سوی کمال و یا به سوی 

پست شدن است.«
شایسته ادامه داد: »دو ثمره  مهم این جهان بینی، 
زیبابینی و احساس مسئولیت شدید است که فرد 
نسبت به هر گام اختیاری احساس مسئولیت دارد. 
ثمره  زیبابینی، خیر دیدن سختی ها و شرور است 
و مسئله ای مثل کرونا که مشقتی برای همگان 
داشته است، با نگاه حسی موجود است. اما با 

نگاه توحیدی به دلیل این که شر از امور نسبی 
است، هر حادثه ای در این عالم می تواند به دنبال 

خود خیرات کثیری داشته باشد.«
شایسته ادامه داد: »بنابراین نگاه توحیدی نگاه 
نازنین بینی است که با توجه به آن اضطراب تبدیل 
به آرامش می شود و هر سختی می تواند شکل 
ابتال یا امتحان الهی به خود بگیرد که منجر به 

بروز استعداد انسانی چه در حیطه شقاوت و چه 
در حیطه سعادت می شود.«

وی افزود: »بنابراین زمانی که حادثه ای باعث 
بروز کمال وجودی انسان شود، عین خیر است 
و زمینه  بهترین موضع گیری در این حوادث برای 
رسیدن به رضایت حق برایمان فراهم می شود.«
شایسته تأکید کرد: »پناه به رب یعنی توجه به 

هستی رب و مدیریت و ربوبیت او و در نهایت 
توجه به ظرفیت خود انسان و توانایی های او 
یافتن  بازخوانی قوانین هستی در جهت  برای 
راه حل مشکالت است، بدین معنا که به جای 
دمیدن در موضوع، باید در هنگام مشکالت و 

بالیا به رب خود پناه برد.«
این فعال حوزه زنان ادامه داد: »در حقیقت رضا، 
ایجاد  را  حادثه ای  انسان  بی تدبیری  اگر  حتی 
کند، رب به گونه ای خیریت حادثه را می چیند 
که مخلوق با کماالت خود از آن حادثه خارج 
شود و از جنبه های خیر این حادثه برای کاهش 
بار شر استفاده می شود چراکه هیچ شری در عالم 

نیست که خیرات زیادی نداشته باشد.«
وی گفت: »خیرات بیماری کرونا شامل بهره گیری 
از فضای مجازی جهت عدالت آموزشی، ترویج 
و... شده  اضافه  بهداشت، کاهش مصرف های 
است. بنابراین حقیقت رضا این فرصت را به ما 
می دهد که سختی حادثه کم شود. حقیقت شکر 
به ما این امکان را می دهد که انسان  خود را به 
زیر نگاه رب ببیند و با این نگاه حتی شکایت 
و سوءظن نیز نداشته باشیم که چرا بیماری به ما 
رسیده است. چراکه هرچقدر ارتباط با خدا قوی تر 
باشد، ادب قوی تر و لذت این نگاه باالتر است.«
انسان ها  برای  دیگر کرونا  »آسیب  افزود:  وی 
نگاه  عدم  علتش  که  است  مرگ  از  اضطراب 
توحیدی انسان ها به مرگ است، علت ترس ما 
از مرگ از عدم نگاه صحیح به زندگی برمی خیزد. 
می آورد  سرمستی  چنان  هستی  عظمت  درک 
که تمام سعی انسان در ایجاد ارتباطی عمیق با 

خداوند و خلق است.«
وی با تأکید بر اهمیت احساس مسئولیت در 
مهار کرونا گفت: »جلوه این احساس در رعایت 
بهداشت و به مخاطره نینداختن جان خود و دیگران 
و مشارکت اجتماعی است. زیرا در نگاه توحیدی 
کمک به دیگران بزرگترین عامل شکوفایی خود 
و دیگران است که در قرآن هم به عنوان زکات و 
هم به عنوان انفاق از آن یاد شده است، همچنین 
از نظر نظام و سیستم علت و معلولی، علت و 
معلول های غیرمادی می توانند علل مادی مانند 

بیماری کرونا را به عنوان یک بال محدود کنند.«

 شجاعی: کشورهایی که در 
دوران کرونا دارای رهبری زنان 

بوده اند موفق تر عمل کرده اند 
به گونه ای که آمار مبتالیان در 

آنها ۱۹ درصد و در کشورهایی 
که دارای رهبر مردانه هستند 

۲۶ درصد است.«

شایسته: جلوه احساس 
مسئولیت در رعایت بهداشت 

و به مخاطره نینداختن جان خود 
و دیگران و مشارکت اجتماعی 

است. زیرا در نگاه توحیدی 
کمک به دیگران بزرگترین عامل 

شکوفایی خود و دیگران است
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