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رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا: خبـر

مبتالیان شرعا و قانونا مکلفند خود را 2 هفته قرنطینه کنند
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر، نگران کننده است

رییس جمهوری با تاکید بر لزوم تشدید مراقبت ها در فصل پاییز گفت: 
»باید در آموزش ها، موارد را به صورت ریزتر، دقیق تر و ملموس تر 
برای مردم توضیح دهیم تا هر کسی مبتال شد وظیفه شرعی و قانونی 
خود دانسته و دو هفته خود را قرنطینه کند و حتی با اعضای خانواده 

خود ارتباط نداشته باشد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که روز گذشته برگزار شد گفت: »با شروع فصل پاییز باید مراقبت ها 
را در سطح کشور در زمینه این بیماری کرونا تشدید کنیم، به دلیل 
این که همزمان بیماری های دیگری مثل آنفلوآنزا، سرماخوردگی یا 
بیماری های دیگری در کشور شروع می شود، اخیرا در بعضی کشورهای 
همسایه بیماری هایی مثل شبه ذات الریه که از کرونا هم خطرناک تر 
است شروع شده است. بنابراین ما همه مراقبت ها را باید انجام دهیم.«
رییس جمهوری ادامه داد: »ما وارد فصلی می شویم که همه باید 
مراقبت ها را باال ببریم. در این شرایط مردم می دانند باالی 30 میلیون 
نفر در دنیا به این کوید 19 مبتال شده اند و از این تعداد نزدیک یک 
میلیون نفر هم فوت کرده اند. این یکی از آثار خطرناک کوید 19 است 
که جان مردم را به خطر می اندازد. عالوه بر آن مشکالت دیگری 
هم از نظر روانی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و آموزشی در جامعه 
تاثیرگذار است. بیماری با این همه ویژگی های خاص است که امروز 
با همه گیری دنیا را گرفتار کرده است.« وی افزود: »اقدامات مهمی 
را در این زمینه انجام دادیم. باز هم باید روی برخی اقدامات تاکید 
کنیم و روی برخی اقدامات با مراقبت و دقت بیشتر کار را به پیش 
ببریم. در دوران کرونا و پساکرونا تا مدتی گرفتار خواهیم بود سرمایه 
گذاری ها شکل متفاوتی گرفته است و ما هم امروز در کشور باید این 
کار را بکنیم، امروز سرمایه گذاری در بخش سالمت، بهداشت، اقتصاد 
دانش بنیان، اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک را باید تشدید کنیم. 
یعنی سرمایه گذاری ها از برخی از امور که در این شرایط سخت و 
مشکل است باید به سمت اموری هدایت کنیم که ضرورت دارد و 
می تواندشرایط اقتصادی را دچار تغییر کند.در عین حال جامعه هم 

در زندگی و اقتصاد شرایط مناسب را داشته باشد.«
روحانی با تاکید بر لزوم توجه مردم به سبک زندگی گفت: »مردم 
می پرسند که تا چه زمانی باید ماسک بزنیم و سفر کم برویم یا 
فاصله اجتماعی را رعایت کنیم؟ باید بی حوصلگی را کنار بگذاریم؛ 
این سبک زندگی را باید میان مدت و بلند مدت ببینیم و باید تمام 
امسال را مدنظر قرار دهیم. حتی ممکن است سال آینده هم نیاز باشد 

همه اصول بهداشتی را مراعات کنیم و زندگی را باید با سبک جدید 
بنیانگذاری کنیم، حتی اگر واکسن هم در دسترس بگیرد باید سبک 

زندگی ما ادامه پیدا کند.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »امروز آماری که در جلسه دولت ارائه 
شد ما دیدیم در برخی از استان ها، افرادی امروز بستری هستند که 
چند ماه پیش، همانجا بستری بودند و دو مرتبه بستری شده اند. یعنی 
یک فردی به کووید 19 مبتال شده و به بیمارستان رفته و بستری 
شده و معالجه و ترخیص شده و بعد از گذشت چند ماه، دومرتبه 
مبتال شده است. این داستان خود واکسن را هم زیر عالمت سوال 
قرار می دهد که اگر واکسن هم آمد، چقدر تاثیر دارد، فردی که به 
این بیماری مبتال شده و 2-3 ماه بیشتر وی را حفاظت نکرده و دو 
مرتبه گرفتار این بیماری شده، واکسن چه کار می تواند انجام بدهد!؟«
وی اظهار کرد: »ما نمی دانیم آثار واکسن چقدر است و چند ماه آثار 
مثبت دارد و ایمنی ایجاد می کند. بنابراین حتی اگر واکسن هم برسد، 
باید همچنان اصول بهداشتی را ادامه بدهیم، باید ماسک، فاصله گذاری 
و شستن دست ها، ضدعفونی کردن ها و همه اصول را ادامه بدهیم 
و از ترددهای غیرضروری، باز هم پرهیز کنیم. حتی در شرایطی که 
واکسن در اختیار ما قرار بگیرد، ما نمی توانیم شرایط را عادی در نظر 
بگیریم، نکته دیگری که بر آن تاکید دارم، یکسری دوگانگی هایی 
است که در فضای مجازی و یا در برخی از روزنامه های مطرح 
می شود، باید دوگانه انگاری ها نادرست در دوران کرونا مانند »سالمت یا 
معیشت«، »سالمت یا دیانت«، »سالمت یا فعالیت اجتماعی«، »سالمت 
یا آموزش و مهارت« کنار گذاشته شود و همه این دوگانه ها در کنار 

هم مدنظر قرار گیرد.«
روحانی ادامه داد: »ما نباید فکر کنیم به مدرسه رفت مبتال می شود 
ولی اگر در کوچه بازی کند مبتال نخواهد شد، و یا اگر یک جوانی به 
دبیرستان رفت مبتال می شود اما اگر در یک مهمانی خانوادگی شرکت 
کرد، مبتال نمی شود. این کووید19 مکان خاص، تعلق خاص، اجتماع 
خاص و عنوان خاص ندارد و در همه جا هست، در آزمون سراسری 
برخی نگران بودند و به من نامه نوشتند و ابراز نگرانی کردند که یک 
میلیون نفر در کنار هم آزمون می دهند و گفتند که امسال را رها کنید 
و بگذارید یک سال عقب بیفتد و نتیجه کار آنها مشخص نباشد؛ 
شما می دانید که در این صورت چه بار سنگین روحی و روانی و 

اضطراب و دلهره و حتی افسردگی ایجاد می شد.«
رییس جمهوری گفت: »این همان دوگانه ای است که شما نمی پذیرید. 

یا سالمت یا کنکور، نه! هم سالمت و هم کنکور، شما دیدید که 
یک میلیون نفر در کنکور شرکت کردند و هیچ ابتالیی نداشت و این 
از عجایب است و بعد که تعداد افرادی که احتمال مشکل ابتال را 
داشتند غربالگری کردند، 5۶ نفر بودند، تست های آنها منفی و معلوم 
شد که آزمون دقیقا با پروتکل های بهداشتی به سالمت برگزار شده 
است، اجرای پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا مهم است، 
اینکه کجا، چگونه، چه شغل و شرایطی اعم از سنی و غیره داریم 
تفاوتی ندارد، مهم رعایت پروتکل های بهداشتی است؛ اوایل کرونا این 
ذهنیت ایجاد شده بود که افراد ۶0 سال به باال یا افراد دارای بیماری 
زمینه ای مبتال می شوند در حالی مشاهده کردیم که در این بیماری، 
ابتال از نظر سنی تفاوتی ندارد و ممکن است یک کودک، جوان یا 

نوجوان به آن مبتال شوند.«
وی اظهار کرد: »همه اعم از کودک و نوجوان و میانسال و سالمند 
باید اصول و پروتکل های بهداشتی را تا زمانی که کامال مصون شویم، 
رعایت کنیم، این زمان  مشخص نیست و همه باید حراست و حفاظت 
کنیم و کار را پیش ببریم. در نشست امروز بر مراعات مردم نسبت به 
پروتکل ها تاکید شد، آمار نگران کننده ای از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ارائه شد که  طبق آن گزارش، مراعات مردم 
در کشور در هفته های قبل از ۸2 درصد به ۶2  درصد کاهش یافته 
و این بسیار نگران کننده است، اگر مردم بخواهند مساله مراقبت را 
کنار بگذارند، به هشدارها و به آموزش های عمومی از طریق رسانه ها 
توجه نکنند با مشکل بزرگی مواجه می شویم. نمودارها نشان می دهد 
که هر جا مراعات مردم پایین آمده از هفته بعد افزایش بیماری را داریم 
و هفته بعد از آن تعداد افراد بستری و هفته بعد هم مرگ و میر اضافه 

می شود و این یک زنجیره است که در کنار هم انجام می شود .«
روحانی از مردم خواست و تاکید کرد تا در همه جا و همه حالت این 
اصول مورد تاکید را مدنظر قرار دهند و از وزارت بهداشت و صدا و 
سیما و سایر رسانه ها هم خواست آموزش ملموس تری با شیوه های 
مختلف به مردم ارائه کنند و افزود: »یکی کووید 19 گرفته یک هفته 
بعد در اداره راه می رفت از او پرسیده می شد در هفته گذشته حسی 
نداشتی می گفت چرا سر درد داشتم عطسه می کردم آسپرین خوردم 
خوب شدم، پاییز در راه است و مردم از این به بعد کرونا را به سرما 
خوردگی پیوند می دهند در حالی که هر عالمتی می آید نخست بدترین 
حالت را در نظر گرفته و بگوییم این کووید 19 است تا بعد روشن 

شود نیست و خیال مان راحت شود.«
رییس جمهوری ادامه داد: »عالئم کووید 19 این نیست حتما سرفه 
کنیم، یکی می گوید بدنم درد می کرد عطسه نمی کردم. بحث سر سرفه 
و عطسه نیست این بیماری عالئم مختلفی دارد. فرد مبتال دربویایی و 
چشایی هم دچار اختالل می شود و باید مراجعه کند. در آموزش موارد 
را به صورت ریزتر، دقیق تر و ملموس تر برای مردم توضیح دهیم تا 
هر کسی مبتال شد وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و دو هفته خود 

را ایزوله کند و حتی با اعضای خانواده خود ارتباط نداشته باشد.«
وی دلیل فاصله بیشتر مبتالیان در کشور ما با برخی کشور را در 
میزان مراعات کردن یا نکردن دانست و گفت: »پزشکی و پرستاری 
همان است و حتی کادر پزشکی ما دلسوزتر و فداکارتر هم هستند. 
اما مردم آن کشورها در زمان مبتال 1۴ روز مراعات می کنند و اینجا 
مراعات نمی کنند تا کار به بیمارستان بکشد. آموزش مردم برای این 
است که وقتی حس کنند مبتال شدند بدانند چگونه باید از خود 

مراقبتی داشته باشند.«
روحانی در پایان با بیان دو نکته مهم دیگر درباره قاچاق کاال و ورود 
گردشگر اظهار کرد: »قاچاق کاال متاسفانه در کشور ما وجود دارد و 
اینکه عدد آن چقدر است محل بحث است. همه ما از مرزبانی گرفته 
تا نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، گمرکات و ستاد مبارز با قاچاق 

کاال و ارز در برابر قاچاق کاال مسئول هستیم.ایرنا«



وزیر بهداشت مطرح کرد خبـر

تفاهم ایران و هند برای استفاده از واکسن کرونا

وزیر بهداشت گفت: »یک شرکت هندی وعده 
کرونای  واکسن های  از  درصد   ۲۰ که  داد 
پرداخت  پیش  و  ارزان تر  قیمت  با  را  خود 

جز  به  کشورها  سایر  اختیار  در  مناسب تر 
قرار دهد.« آمریکا 

در خصوص  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 

در  هندی  شرکت  یک  از  واکسن  خرید 
شرکت  »یک  کرد:  بیان  دولت  هیئت  جلسه 
آمریکا  به  واکسن  دوز  میلیون   ۱۰۰ هندی 

مجوز  کشور  همان  از  و  کرده  فروش  پیش 
سراسر  به  محصوالت  از  درصد   ۲۰ ارسال 
افزود:  وی  است.«   کرده  دریافت  را  جهان 
از  ۲۰ درصد  هندی هم وعده  »این شرکت 
ارزان تر  قیمت  با  را  واکسن های کرونا خود 
و پیش پرداخت مناسب تر و با ریسک کمتر 

به کشور ما اختصاص داده است.«
وزیر بهداشت در خصوص واکسن کرونایی 
به  و  را پشت سرگذاشته  که مرحله حیوانی 
مراحل انسانی رسیده است، گفت: »این واکسن 
۸۰ درصد از مراحل آماده سازی خود را طی 
کرده و اگر مراحل انسانی آن موفق نشود که 
هزینه  بود  خواهد  بسیارضعیف  آن  احتمال 
تحقیقاتی  کارهای  برای  شده  گرفته  نظر  در 
اشاره  با  نمکی  شد.«  خواهد  گرفته  نظر  در 
به اینکه این شرکت برای جمعیت ۸ میلیونی 
بیان  است،  گرفته  نظر  در  دوز   ۲ فرد  هر  و 
میلیون   ۱۶ ارقام  و  آمار  این  »مجموع  کرد: 

دوز واکسن کروناست.«
وزیر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
اگر  نامه ها  تفاهم  »طبق  کرد:  بیان  بهداشت 
و  ننشیند  ثمر  به  واکسن  این  انسانی  مراحل 
این موضوع به نتیجه نرسد، مبلغ دریافتی این 
شرکت برای انجام کار های تحقیقاتی استفاده 

می شود تا محصول به نتیجه برسد.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۸۴۵ مورد ابتال و 
۱۶۶ فوتی ناشی از کووید-۱۹ خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا 
شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال  جدید  بیمار   ۸۴۵ و  هزار  دو 
شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۹ نفر از آنها بستری شدند.« 
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۱۹ هزار 

و ۴۳ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۶ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۲۴ هزار و ۱۱۸ نفر رسید.«
از  نفر  تا کنون ۳۵۷ هزار و ۶۳۲  به گفته وی، خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۳۸۹۳ نفر از بیماران مبتال 
مراقبت  تحت  بیماری  این  در وضعیت شدید  کووید۱۹  به 

قرار دارند.«
به اذعان وی، تا کنون سه میلیون و ۷۱۹ هزار و ۲۱۰ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
الری در توضیح استان های در وضعیت قرمز کرونا گفت: »بر 
تهران،  استان های  اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور، 
آذربایجان  اصفهان، خراسان رضوی،  قم،  گیالن،  مازندران، 
شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین 

در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی درباره استان های در شرایط هشدار نیز گفت: »همچنین 

استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، 
خراسان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه،  بوشهر،  اردبیل، 
گلستان  بختیاری،  و  چهارمحال  ایالم،  مرکزی،  جنوبی، 
گفت:  الری  دارند.«  قرار  هشدار  وضعیت  در  خوزستان  و 
»میزان رعایت پروتکل های بهداشتی تاثیر مستقیمی بر شدت 
شیوع بیماری کووید۱۹ دارد. نقش استفاده از ماسک به عنوان 
مهم ترین عامل بازدارنده در انتقال ویروس کرونا همواره مورد 
تاکید مسئوالن و کارشناسان بهداشت و درمان در سراسر جهان 
بوده است.« وی افزود: »بر اساس آخرین بررسی های صورت 
گرفته میزان استفاده از ماسک در کشورمان دارای سیر نزولی 
بوده و همزمان با این روند کاهشی شاهد افزایش موارد ابتال 

و بستری روزانه در اغلب استان های کشور هستیم.«
وی گفت: »بر اساس آخرین اطالعات در هفته گذشته میزان 
استفاده از ماسک توسط مردم کشور در اماکن عمومی ۵۹.۱۲ 
 ۱۶.۴۵ کاهش  شاهد  تاسف  کمال  با  که  است  بوده  درصد 
درصدی میزان استفاده نسبت به هفته ماقبل آن بودیم. همچنین 
میزان استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی ۶۴.۲ درصد 
گزارش شده است که نسبت به هفته ماقبل کاهش ۸.۳ درصدی 

را نشان می دهد.«
واصله  گزارشات  آخرین  اساس  »بر  کرد:  خاطرنشان  الری 
میزان استفاده از ماسک توسط شاغلین صنوف و صنایع ۶۳.۲۵ 
درصد و توسط کامندان ادارات و بانک ها ۸۲.۱۶ درصد است 
میزان  در  کاهشی محسوس  روند  بازهم شاهد  متاسفانه  که 
استفاده از ماسک در این گروه ها هستیم.« سخنگوی وزارت 

بهداشت اظهار کرد: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشورمان در هفته گذشته به پایین ترین میزان خود ظرف ۶ 
هفته قبل از آن رسیده است. نباید فراموش کنیم وضعیت فعلی 
بیماری در کشور بازخورد نوع رفتار ما در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسک طی هفته های گذشته بوده است 
و بدون شک عادی انگاری شرایط مهم ترین عامل بروز خیز 
مجدد بیماری در کشور است. مطمئنًا ویروس کرونا ماه ها با 
ما خواهد بود و باید سبک زندگی خود را با حضور آن تغییر 
دهیم . اگر کشوری عملکر موثرتری داشته است این موفقیت 
مرهون همکاری مردم کشورش در رعایت نکات بهداشتی 
است. امیدواریم با همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی 
و استفاده از ماسک شاهد کنترل ویروس و کاهش موارد ابتال 

و بستری روزانه در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2845 بیمار جدید کووید19

شماره ۱۷۵۲ ۳۰3 شهریور ۱۳۹۹



رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور مطرح کرد خبـر

رشد 2 برابری بیماران بستری کرونا در تهران
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو 
اینکه دوسوم استان های کشور  بیان  با  پاستور 
با افزایش موارد ابتال به کرونا روبرو شده اند، 
گفت: »موارد بستری در تهران نسبت به گذشته 

دو برابر شده است.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو 
با فارس درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، 
اظهار داشت: »بر اساس آخرین گزارش  تحلیلی 
هفتگی که کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا در 21 
شهریور منتشر کرده اعالم شده است که در 12 
استان روند بیماری کووید-19 صعودی است یا 
احتماالً شروع یک پیک جدید را تجربه می کنند.«
وی ادامه داد: »درباره 6 استان نیز تغییرات مختصر 
صعودی گزارش شده است؛ یعنی به تعبیری 
یک  از  بعد  کشور  استان های  سوم  دو  حدود 
بودند،  کرده  تجربه  که  پایداری  نسبتا  شرایط 
شاهد  را  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش  مجددا 
بوده اند و این روند افزایشی در هفته اخیر نیز 

ادامه داشته است.«
و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رئیس 
بازپدید انستیتو پاستور ایران افزود: »اغلب موارد 
ابتالیی که روزانه گزارش می شود، بیماران بستری 

در بیمارستان هستند. وقتی ما درباره بیمار بستری 
به  فرد  یک  که  زمانی  دوره  می کنیم،  صحبت 
ویروس آلوده شده و به مرحله بستری برسد، 
معموال به یک بازه زمانی دو تا سه هفته زمان 

نیاز دارد.«
مصطفوی اضافه کرد: »واقعیت این است که باید 
ببینیم دو تا سه هفته پیش چه اتفاقاتی در کشور 

افتاده و تاثیر آن را بر روند فعلی اپیدمی بررسی 
کنیم. بحث افزایش مسافرت ها در اوایل شهریور 
مطرح بود؛ سفرها هم از حیث شدت در تعداد 
آن قابل توجه بود و هم از این حیث که معموالً 
آنچه مشاهده شد، این بود که  افرادی که به سفر 
می روند، معموالً پروتکل های بهداشتی را خیلی 
رعایت نمی کردند و در تجمعاتی شرکت داشتند 

که پرخطر بود.« وی متذکر شد: »اصوالً هرنوع 
تجمعی که اتفاق بیفتد و در آن چارچوب های 
بهداشتی رعایت نشود؛ به خصوص اینکه تجمعی 
باشد که در اماکن سرپوشیده باشد می تواند شامل 
مجالس عزاداری، حضور در اماکن خرید، مدرسه 
و... باشد؛ در نتیجه همه این تجمعات ریسک 
ابتال افزایش می یابد.« رئیس بخش اپیدمیولوژی 
انستیتوپاستور ایران در پاسخ به این پرسش که 
اکنون وضعیت استان تهران چگونه است؟، بیان 
داشت: »آنچه گزارش ها می گوید، این است که 
افزایش قابل توجه  با  در تهران هم  ما مجدداً 

موارد بستری مواجه شده ایم.«
مصطفوی تصریح کرد: »موارد بستری نسبت 
به قبل دو برابر شده است؛ یعنی ما با اشغال 
بیمارستانی  تخت های  توجه  قابل  و  مجدد 
روند  این  امیدوارم  و  هستیم  مواجه  پایتخت 

ادامه پیدا نکند.«
استاد اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران یادآور 
کشور  سراسر  با  که  است  جایی  »تهران  شد: 
مراودات مستقیم دارد و انتظار داریم افزایش موارد 
ابتال در آن تاثیر خود را بر سایر استان های کشور، 

مخصوصًا استان های مجاور خود هم بگذارد.«

سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به 
کاهش استفاده از ماسک توسط مردم 
در فضاها و اماکن مختلف هشدار 
داد و گفت: »کرونا هنوز واکسن 
و سه  ندارد  اختصاصی  داروی  و 
فاصله گذاری، شست وشوی  اصل 
مرتب دست ها و استفاده از ماسک 
همچنان موثرترین راه پیشگیری از 

این بیماری است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا درباره روند استفاده از ماسک 
توسط مردم، گفت: »در حال حاضر بر اساس گزارش های نیروهای بهداشت محیط، میزان 
استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی 72.52 درصد است که این میزان به نسبت دهم 

شهریور که 73.36 درصد بود، کاهش یافته است.«
وی ادامه داد: »همچنین میزان استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی در حال حاضر 
به 75.12 درصد رسیده که این میزان نیز به نسبت 28 مرداد که 76.92 درصد بود، کاهش 
داشته است. بنابراین این در حال حاضر باید نسبت به فرهنگ سازی بیشتر و اقناع جامعه 

به استفاده بیشتر از ماسک اقدام کنیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »همچنین روند استفاده از ماسک توسط شاغالن 
صنوف و صنایع نیز از 77.35 درصد در 18 شهریور امسال به 76.92 کاهش یافته است.«

بیشترین  بانک ها  اداره ها و  از ماسک توسط شاغالن  استفاده  »البته همچنان  وی گفت: 
درصد را دارد و در حال حاضر بر اساس گزارش های بهداشت محیط، 90.16 درصد از 

شاغالن اداره ها و بانک ها از ماسک استفاده می کنند.«
الری تاکید کرد: »باید توجه کرد که همچنان موثرترین راهکار مقابله با کرونا، شست وشوی 
مداوم دست ها، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و عدم حضور در تجمعات 
است. باید بدانیم که تاکنون واکسن و داروی اختصاصی برای بیماری کووید_19 ساخته 
نشده است. بر همین اساس رعایت این اصول بهداشتی در تمام کشورهای درگیر با همه 

گیری کووید_ 19 و تاثیر آن ها در پیشگیری از بیماری کووید_19 اثبات شده است.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر شنبه )29 شهریور 99( ۴19 هزار و 
۴3 نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 2۴ هزار و 118 نفر 

را به کام مرگ کشانده است.
به گزارش سپید، از سوی دیگر، 357 هزار و 632 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 10 روز اخیر )20 تا 29 شهریور( 
به طور متوسط در هر ساعت 107 نفر در ایران مبتال و 6 نفر قربانی این ویروس شده اند. 
البته در هر ساعت نیز حدود 77 نفر بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک، روند شیوع کرونا 

در ایران طی یک ماه اخیر )از 29 مرداد تا 29 شهریور( را مشاهده می کنید.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

کاهش استفاده مردم از ماسک
روند کرونا در ایران، از ۲۹ مرداد تا ۲۹ شهریور

شماره 41752 30 شهریور 1399



رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی: خبـر

مدعیان طب سنتی 
موجب کاهش مصرف لبنیات در کشور شده اند

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی گفت: »مصرف 
لبنیات برای رشد و استحکام استخوان ها و پیشگیری 
از بیماری های اسکلتی ضروری است. مصرف آن در 
ایران حدود نصف میانگین جهانی است اما گرانی و 
تورم از یک طرف و حرف های غیر علمی برخی 
مدعیان طب سنتی باعث سیر نزولی مصرف این 

ماده غذایی ضروری شده است.«
در  رزاز  میرزای  جالل الدین  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا گفت: »فقط گرانی نیست که خطر 
کاهش مصرف لبنیات را دامن زده است، تبلیغات 
رسانه ای و گفته های غیر کارشناسی برخی مدعیان 
طب سنتی و شایعه سازان تخریب صنایع غذایی نیز 
این خطر جدی سالمت مردم را تقویت می کند.«

میرزای رزاز افزود: »سرانه مصرف لبنیات در ایران 
حدود ۶۵ تا ۷۰ کیلو است که نسبت به متوسط 
سرانه ۱۲۰ کیلویی در کشورهای توسعه یافته و 
حتی ۲۰۰ کیلوگرمی در برخی کشورهای توسعه 

یافته بسیار کم است.«
رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در مورد کاهش 
سرانه مصرف لبنیات در ایران گفت: »در این مورد از 
دو جهت ضربه می خوریم یکی دخالت کسانی افراد 
غیر علمی از جمله افراد مدعی طب سنتی که در این 
زمینه دخالت هایی می کنند و حرف های غیر علمی 
و نادرستی می زنند و مردم را از مصرف لبنیات باز 
می دارند. برخی از این افراد دالیلی را بیان می کنند 
که پایه علمی ندارد و از مردم می خواهند که مصرف 
لبنیات را قطع کنند و مثال می گویند انسان نباید شیر 
و ماست و محصوالت لبنی حیوانات را مصرف 
کند که حرف کامال نادرست و غیر علمی است.«

وی افزود: »متاسفانه این افراد با بیان اینکه شیر 
حیوانات را فقط حیوانات باید مصرف کنند این 
حرف های خرافی و غیر علمی را ترویج می کنند 
و برخی رسانه ها مانند صدا وسیما نیز این میدان 

را برای آنها فراهم می کنند.«
میرزای رزاز گفت: »مسأله دیگر مداخالت غیر 
واقعی افرادی است که به مردم تلقین می کنند، شیر 
و لبنیات مشکل دارند، در یک مقطعی بحث وجود 
روغن پالم را در لبنیات مطرح کردند، در یک زمان 
دیگر بحث وجود وایتکس را مطرح کردند و اخیراً 
بحث افالتوکسین را مطرح کرده اند. اغلب این مسائل 
غیر واقعی و نادرست هستند و برای خارج کردن 
صنعت لبنیات از گردونه رقابت یا حذف برخی 
 بخش های این صنعت مطرح می شود و باور مردم 

را به این سمت می برد که لبنیات مصرف نکنند.«
گفت:  غذایی  صنایع  و  تغذیه  انستیتو  رئیس 
»اتفاق دیگری هم که در ماه های گذشته به وجود 
آمده، موضوع تورم اقتصادی، گرانی و افزایش 
قیمت هاست که کامال بر کاهش مصرف لبنیات 
تاثیر می گذارد. مانع از دسترسی مردم به محصوالت 
لبنی می شود و باعث می شود مردمی که به اهمیت 
تغذیه با لبنیات آگاه هستند نیز به علت مشکالت 
مالی به این ماده ضروری دسترسی نداشته باشند.«
وی افزود: »آمار مستندی درباره میزان تاثیر گرانی 
شیر و لبنیات بر میزان مصرف آن منتشر نشده اما به 
طور طبیعی افزایش قیمت میزان مصرف محصوالت 
لبنی را در کشور کاهش می دهد و نمودار مصرف 

را نزولی می کند.«

میرزای رزاز درباره اینکه آیا درست است که صنایع 
لبنی، شیر پر چرب را صادر و به جای آن کره وارد 
می کنند و این عامل موجب گرانی کره به خصوص 
با توجه به گرانی ارز شده، گفت: »در این مورد 
اطالع دقیق نداریم اما می دانم تقریبا کل کره مصرفی 
کشور وارداتی است و با توجه به افزایش قیمت 
ارز، کره هم گران شده چون ارز دولتی که به آن 
تعلق می گرفته قطع شده و افزایش قیمت دو تا سه 
برابری پیدا کرده، اینکه در کشور این قدرت و توان 
بالقوه را داریم که از لبنیات داخلی کره مورد نیاز 
کشور را تامین کنیم اطالع ندارم و انجمن صنایع 

لبنی باید در این مورد باید پاسخ دهد.«
نباتی  پالم در کره  از روغن  استفاده  وی درباره 
توضیح داد: »متاسفانه این موضوع درست است و 
بر اساس مطالعاتی که انجام شده، درصد روغن پالم 
در کره های نباتی موجود در بازار باالست، البته با 
توجه به میزان مصرف متوسط کره ایرانیان، مشکلی 
نیست زیرا معموال هر فرد مقدار مختصری کره را 
در صبحانه مصرف می کند یا برخی افراد مقداری 
کره را در غذا استفاده می کنند، در این حد مصرف 
وجود روغن پالم که آن هم نوعی روغن خوراکی 

است اشکالی ندارد.«
میرزای رزاز تاکید کرد: »تبلیغاتی که در مورد روغن 
پالم در سال های اخیر انجام شده درست نیست زیرا 
این روغن انواع مختلفی دارد، برخی انواع آن کیفیت 
مناسبی برای مصرف خوراکی دارند و اگر روغن پالم 
مورد استفاده در کره های نباتی مورد تایید سازمان 
غذا و دارو باشد در حد مصرف صبحانه یا مصرف 

محدود آن در غذاهای خانگی اشکالی ندارد.«

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت با اشاره به 
خطر مضاعف کرونا برای مبتالیان سرطان، از ابالغ پروتکل 

جدید درمان این بیماران خبر داد. 
با ایسنا با  به گزارش سپید، علی قنبری مطلق در گفت وگو 
اشاره به اینکه در سطح شبکه بهداشتی دو دسته خدمات در 
حوزه سرطان ارائه می شود، گفت: »دسته اول خدماتی برای 
افراد مشکوک به سرطان ارائه می شود که در خالل پیک اول 
و دوم کرونا این مراجعات کاهش یافت و بخشی از کاهش 
مراجعات به دلیل آینده نامعلوم بیماری و اطالعات کم همه در 
مورد آن بود. از مرداد ماه و شهریورماه برنامه فراخوان فعال 
بیماران مجددا آغاز شده است تا به تدریج برنامه های تشخیصی 

سرطان به حالت قبل بازگردد.«
وی درباره دسته دوم ارائه خدمات به این بیماران، بیان کرد: 
»این خدمات مربوط به مبتالیان به سرطان است که پروتکلی 
به دانشگاه ها ابالغ شده است که تا حد امکان بتوانیم خدمات 
تخصصی درمانی سرطان را تغییر دهیم؛ به شکلی که مواجهه 

بیمار با نظام بهداشتی درمانی کاهش یابد تا احتمال ابتال به 
کووید۱۹ هم در آنها کاهش یابد. افزایش فواصل درمان، تبدیل 
شیمی درمانی از حالت تزریقی به حالت خوراکی تا حد امکان، 
استفاده از درمان هایی که کمتر سبب کاهش ایمنی بدن می شود، 
استفاده از رادیوتراپی هایی با مدت زمان کمتر و... همگی از 
پروتکل های ابالغی در این زمینه بود و به این طریق تالش 

کردیم مراجعات حضوری درمان را کاهش دهیم.«
مطلق ادامه داد: »اخیرا نیز در تالش برای راه اندازی سیستم 
پاسخگویی تلفنی از طریق سامانه ۴۰۳۰ هستیم تا مشکالت 
بیماران را ابتدا به شکل تلفنی پاسخ دهد و سپس اقدامات درمانی 
الزم دیگر انجام شود که اطالعات تکمیلی آن متعاقبا اعالم 
خواهد شد. فعال از مهرماه به شکل آزمایشی این پاسخگویی ها 

آغاز می شود.«
وی با بیان اینکه احتمال مرگ در افراد مبتال به سرطان که به 
کووید۱۹ مبتال می شوند نزدیک به دو برابر است، اظهار کرد: »این 
یعنی کووید۱۹ توانسته در مرگ و میر مبتالیان سرطان موثر باشد.«

وی درباره مراکز تشخیص زودرس سرطان نیز گفت: »همچنان 
همان ۷۵ مرکزی که افتتاح شدند فعال هستند و هنوز مرکز جدیدی 
افتتاح نشده است، اما برنامه های ما متوقف نشده است و امیدواریم 
تا هفته اول بهمن ماه گزارش اولیه ای درباره تاثیرگذاری فعالیت 
مراکز تشخیص زودهنگام سرطان، ارائه دهیم. این برنامه ها اندکی 

با بروز کرونا متوقف شد اما دوباره با قوت از سر گرفته شد.«

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت خبر داد

پروتکل جدید وزارت بهداشت برای درمان سرطان در دوران کرونا
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خبـر

مهم ترین نشانه ها و دالیل بروز آلزایمر
رییس بخش روانپزشکی بیمارستان آیت اهلل طالقانی ضمن تشریح 
عالیم و نشانه های بروز آلزایمر و تاکید بر نقش آموزش و اطالع 
رسانی در ارتقای آگاهی افراد جامعه نسبت به این بیماری شایع دوران 
سالمندی، سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح و به موقع مسئولین 
برای مواجهه با تبعات ناشی از افزایش جمعیت سالمندی کشور طی 
سال های آینده و در پی آن افزایش تعداد افراد مبتال به  آلزایمر را 

ضروری و اجتناب ناپذیر دانست. 
به گزارش سپید، عبداهلل فرهادی نسب در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه آلزایمر از بیماری های دوره سالمندی و شایع ترین نوع دمانس 
است، گفت: »دمانس همان زوال عقل است که طی آن مغز کوچک 
شده و به صورت دقیق تر و بالینی تر عملکرد فرد از دست می رود. به 
عبارت دیگر فرد بعد از ابتال به آلزایمر قادر به انجام پیش پا افتاده ترین 
فعالیت ها نیز نبوده و با وجود سالم بودن اعضای بدن، سلول های 

مغزی عملکرد مناسبی ندارند.«
این متخصص روانپزشکی با تأکید بر اینکه سن شاخص مهمی در 
ابتال به آلزایمر محسوب می شود، عنوان کرد: »حدود سنی ابتالبه این 
بیماری 65 سال به باال بوده و با افزایش سن احتمال ابتال باالتر می رود.«
وی با بیان اینکه آمار شیوع این بیماری در اکثر کشورها مشابه بوده 
و تفاوت چندانی ندارد، اظهار کرد: »در اغلب کشورها معموالً 5 
درصد افراد باالی 65 سال به آلزایمر مبتال شده و به ازای هر یک دهه 
افزایش سن،   5 درصد به شیوع بیماری اضافه می شود، به گونه ای که 
حدود 40 تا 50 درصد افراد باالی 85 سال به آلزایمر مبتال هستند.«
این پزشک متخصص با بیان اینکه شیوع آلزایمر در خانم ها بیشتر از 
آقایان است، ادامه داد: »احتمال بروز این بیماری در افراد دارای سواد 
و فعالیت ذهنی کمتر نسبت به افراد دارای فعالیت های منظم مغزی 
بیشتر است؛ به گونه ای که در افراد دارای فعالیت های باالتر مغزی و 
آکادمیک، حتی پس از ابتال به انواع خفیف آلزایمر نیز عالیم بیماری 
در فاز اولیه بروز نمی کند.« این متخصص روانپزشکی عمده ترین 
نشانه های بیماری آلزایمر را اختالل عملکرد عنوان کرد و گفت: »در 
گذشته و بر اساس تصور عامه مهم ترین نشانه های بیماری را اختالل 
حافظه می دانستند، در صورتی که در برخی موارد بدون مشهود بودن 
تغییر در حافظه، عملکرد فرد دچار اختالل شده و تشخیص بیماری 

بر اساس تست های خاص روانشناختی انجام می شود.«
وی ادامه داد:  »به عنوان نمونه بروز مشکالتی در عمل پارک کردن 
و یا تصادف زیاد در مورد یک راننده، می تواند از عالئم اولیه ابتال به 
آلزایمر باشد و ممکن است با گذشت زمان فرد به مشکالت دیگری 
نظیر اختالل در بلع و یا بی اختیاری ادرار نیز دچار شود، مشکالتی 

که مجال فعالیت را از او می گیرد.«
فرهادی نسب با اشاره به برخی دالیل بروز آلزایمر به عنوان شایع ترین 
نوع دمانس، تصریح کرد: »طی این بیماری یک نوع ماده که کار 
خاصی را در بدن انجام می دهد به توکسیک تبدیل شده و به عنوان 
سم توکسیک در سلول ها رسوب کرده و عملکرد آن ها را دچار 
اختالل می کند. همچنین در آلزایمر نسبت به سایر دمانس ها تقریبا 
یک ماده بیشتر رسوب می کند که ماده شناخته شده در این دمانس 
رایج، آمیلوئید بوده که در سلول های مغز رسوب کرده و عملکرد آن 
را مثال در رابطه با خواب و بیداری و یا حافظه دچار اختالل می کند.«
وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات جدید رسوب آمیلوئید اثر واضح تری 
بر لوب تمپورال مغز دارد، ادامه داد:  »شناسایی برخی ژن های اثرگذار 
در این بیماری به داروسازان کمک می کند تا داروهای جدیدی را 
برای پیشگیری از رسوب و شکل گیری آمیلوئید به عنوان ماده فلج 
کننده آنزیم ها و بروز اختالل در عملکرد سلول های سالم، طراحی 

و تولید کنند.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه علت عمده بروز این 
بیماری ارثی و ژنتیکی بوده، اما گاهی سبک غلط زندگی زمینه را 
برای بروز این بیماری مساعد می کند، توضیح داد: »به عنوان نمونه 
عدم رعایت مسائل بهداشتی، ابتال به بیماری های جسمی و متابولیک 

مانند دیابت، چربی خون باال، فشار خون کنترل نشده، مصرف طوالنی 
مدت سیگار و الکل احتمال بروز آلزایمر را به شدت افزایش می دهد.«
وی با بیان اینکه توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از بروز آلزایمر 
با پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی شباهت زیادی دارد، تصریح 
کرد: »قاعدتاً اگر افراد در سنین پایین تر دیابت، فشارخون و چربی 
خون خود را کنترل کرده و یا با پرهیز از پرخوری، انجام روزانه 
فعالیت های ورزشی، خواب منظم و به موقع و بیدار شدن در صبح 
زود، چکاپ های سالیانه، عدم مصرف دخانیات، پرهیز از استرس و 
مصرف سبزیجات، سبک زندگی سالمی را دنبال کنند، تا حد زیادی 

می توانند از بروز آلزایمر پیشگیری کنند.«
این پزشک متخصص در ادامه با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی 
کشور طی سال های آینده و احتمال افزایش شیوع و ابتال به آلزایمر، 
خاطر نشان کرد: »بر اساس تعریف جهانی اگر حداقل 7 درصد 
جمعیت کشوری باالی 65 سال باشد، آن کشور به سمت پیری گام 
برمی دارد. این در حالیست که آمارها نشان می دهد  در حال حاضر 7 تا 
8 درصد جمعیت کشور را افراد باالی 65 سال تشکیل می دهند و این 
مساله نشان دهنده روند افزایشی جمعیت سالمندی در ایران است.«
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
برخی کشورها همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی و ژاپن که 20 
درصد جمعیتشان سالمند بوده و از این نظر غافلگیر شده اند، تصریح 
کرد: »در این رابطه اصطالحی به نام سونامی سالمندان در کتب علمی 
وجود دارد، این واژه بیانگر آن است که به واسطه افزایش جمعیت 
سالمندی، در صورت عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح و به 
موقع، مشکالت عدیده و هزینه های زیادی گریبان گیر جامعه خواهد 
شد که اگر از امروز برای آن ها راه کار و راه حل مناسبی اندیشیده 

نشود، گره های کوری را در سطح جامعه ایجاد می کند.«
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح 
و به موقع و تربیت نیروهای متخصص در زمینه مراقبت از سالمندان 
مبتال به آلزایمر، اظهار کرد: »در گروه آموزشی روانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، چند تن از همکاران در حال گذراندن 
دوره های آموزشی روانشناسی سالمندی در خارج از کشور هستند 
که طی چند ماه آینده برای انتقال علم و دانش و ارایه خدمت به 

مردم بازمی گردند.«
وی با اشاره به برنامه ریزی دانشگاه برای تربیت نیروهای متخصص 
برای مواجهه با شرایط سالمندی در کشور، اظهار کرد:  »در این رابطه 
ترتیبی اتخاذ شده که دستیاران روانپزشکی ضمن حضور در درمانگاه ها،  
با نحوه درمان و مدارا با بیماران بستری آشنا شده و آموزش های الزم 
را دریافت می کنند.« این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: »با 

توجه به زمان بر بودن آموزش و تربیت نیروهای متخصص، پرستاری 
ویژه سالمندی و مراقب سالمند، الزم است هر چه سریع تر و بدون 
اتالف وقت برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه صورت گرفته 
و از طرف دیگر اولیا و مسئولین امر نیز در تمامی عرصه های درمانی، 
پیشگیری، توانبخشی و بهزیستی اقدامات الزم را مد نظر قرار دهند.«
فرهادی نسب با بیان اینکه علی رغم فرهنگ ایرانی مبنی بر نگهداری از 
سالمندان در منازل، عنوان کرد:  »گاهی شرایط ایجاب می کند که برخی 
سالمندان به دلیل شرایط ویژه به خانه های سالمندی سپرده شوند، لذا 
با توجه به افزایش جمعیت سالمندی در کشور طی سال های آینده، 
باید به فکر افزایش و تجهیز و تقویت خانه ها و مراکز نگهداری از 

سالمندان در کشور باشیم.«
وی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شرایط ویژه برای نگهداری از 
سالمندان مبتال به آلزایمر، تصریح کرد: »برای بهبود شرایط زندگی افراد 
مبتال به آلزایمر، خانه ها و اتاق هایی طراحی شده که افراد برای یک یا 
دو ساعت در این اتاق ها حاضر شده و با تحریک مودالیته های حسی 
مختلف، مثال بویایی با بوی خوش اکالیپتوس، بینایی با نور آبی مالیم 
و سبز آرامش  بخش، شنوایی با موسیقی مالیم و همچنین استفاده از 
صندلی های گاهواره ای برای تقویت حس عمقی و سایر امکانات، به 
آرامش بیشتری رسیده و می توانند شاداب تر به زندگی ادامه  دهند.«

این استاد دانشگاه همچنین با تاکید بر اهمیت و ضرورت آموزش، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی بیشتر در جوامع در ارتباط با بیماری 
آلزایمر، اظهار کرد: »دراین راستا طراحی و تولید برنامه های آموزشی 
مناسب از سوی رسانه ها می تواند به ارتقای آگاهی خانواده ها کمک 
کرده و آنان را نسبت به شرایط خاص، پیچیدگی های این بیماری 
و غیرمنتظره بودن رفتار افراد مبتال به آلزایمر آگاهتر کرده تا بتوانند 
ضمن آشنایی با نحوه مراقبت و مدارا با این افراد از ایجاد یک 
چرخه معیوب جلوگیری  کنند.« فرهادی نسب در خاتمه با اشاره به 
سالمندان به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر طی پاندمی 
کرونا، خاطرنشان کرد: »مبتالیان به آلزایمر به چند دلیل جزو افراد 
در معرض خطر بیشتر هستند، چراکه اکثرا دارای سنین باالی 65 
سال بوده و عموماً سالمندان نسبت به بیماری های تنفسی خصوصا 
از جنس سارس و کرونا حساس ترند؛ همچنین بسیاری از آنان دچار 
بیماری های زمینه ای همچون دیابت و اختالالت قلبی عروقی هستند 
که حتی برای جوانان نیز به عنوان یک عامل خطر شناخته می شود. از 
طرف دیگر افراد مبتال به آلزایمر توانایی مراقبت از خود را از دست 
داده و احتماال رعایت موارد بهداشتی را فراموش می کنند، لذا این 
موارد اهمیت و ضرورت توجه بیشتر خانواده ها و مراکز نگهداری از 

سالمندان را بیش از پیش تشدید می کند.«
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با حکم وزیر بهداشت خبـر

رییس، دبیر و اعضای کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( منصوب شدند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکام 
جداگانه ای رییس، دبیر و اعضای کمیته ملی پزشکی 

از راه دور )پاد( را منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن حکم رییس 
کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان

پیرو ابالغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سالمت 
موضوع  پزشکی(  )دورا  دور  راه  از  پزشکی  و 
بخشنامه شماره 100/936 مورخ 1399/05/30 
و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و 
افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها و نظر به 
تعهد و تجربیات ارزشمندتان بدین وسیله جنابعالی 
به عنوان رییس کمیته ملی پزشکی از راه دور 
)پاد( منصوب می شوید. امید است با استعانت از 
درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، 
سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت و سایر 
اسناد باالدستی و همکاری اعضای محترم کمیته در 
انجام وظایف و ماموریت های کمیته ملی پاد مطابق 
با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه موفق و موید باشید.
متن حکم دبیر کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( 

به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رضا گل پیرا  رییس محترم مرکز 

مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
پیرو ابالغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سالمت 
موضوع  پزشکی(  )دورا  دور  راه  از  پزشکی  و 
بخشنامه شماره 100/936 مورخ 1399/05/30 
و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و 
افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها و نظر به 
تجربیات ارزنده تان بدین وسیله جنابعالی به عنوان 
دبیر کمیته ملی پزشکی از راه دور )پاد( منصوب 
می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند 
متعال و اهتمام بر اساس اهداف، سیاست ها و 
برنامه های وزارت بهداشت و سایر اسناد باالدستی 

و همکاری اعضای محترم کمیته در انجام وظایف 
و ماموریت های کمیته ملی پاد مطابق با آیین نامه 
اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

موفق و موید باشید. 
متن حکم اعضای کمیته ملی پزشکی از راه دور 

)پاد( به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی، دبیر محترم 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
جناب آقای دکتر علیرضا رییسی معاون محترم 

بهداشت، 
جناب آقای دکتر محمدرضا شانه¬ساز معاون 

محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه رییس محترم 

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
 جناب آقای مهندس طاهر موهبتی معاون امور 

حقوقی و مجلس وزارت بهداشت
رییس  ظفرقندی  محمدرضا  دکتر  آقای  جناب 
محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر مصطفی ساالری مدیرعامل محترم 

سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی مدیر عامل محترم 
سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر جلیل حسینی دبیر محترم کمیسیون 

انجمن های علمی گروه پزشکی
جناب آقای دکترعبدالخالق کشاورزی مدیرکل 
محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد 

و تعرفه سالمت
جناب آقای دکتر محمدرضا ملکی رییس محترم 

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  
جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور رییس محترم 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
پیرو ابالغ آئین نامه اجرایی ارائه خدمات سالمت 
موضوع  پزشکی(  )دورا  دور  راه  از  پزشکی  و 
بخشنامه شماره 100/936 مورخ 1399/05/30 
و در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و 
افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها و نظر 
به تجربیات ارزشمند تان بدین وسیله جنابعالی 
از راه دور  به عنوان عضو کمیته ملی پزشکی 
)پاد( منصوب می شوید. امید است با استعانت از 

درگاه خداوند متعال و اهتمام بر اساس اهداف، 
سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت و سایر 
اسناد باالدستی و همکاری سایر اعضای کمیته 
در وظایف و ماموریت های کمیته ملی پاد مطابق 
با آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه به شرح زیر موفق و موید باشید: 
تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها، شیوه نامه ها، 
الزامات اجرایی و استانداردهای پیاده سازی خدمات 

پزشکی از راه دور
تصویب فرایندهای مدیریتی، اجرایی و نظارتی 
پیاده سازی خدمات پزشکی از راه دور در سطح 

کشور
تصویب شاخص های ارزیابی عملکرد نظام ارائه 

خدمات پزشکی از راه دور
سازماندهی تشکیالت و منابع برای استقرار نظام 

بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور
بررسی و پیشنهاد نیازها و اولویتهای ساختاری، 
تشکیالتی، منابع و تسهیالت پیاده سازی برنامه 

مذکور
مطالعه، امکان سنجی و ارائه مدل تعرفه برای 
بسته های خدمات سالمت و پزشکی از راه دور 
به شورای عالی بیمه در موارد فقدان وجود خدمت 

متناظر دارای تعرفه مصوب
تبیین روال تکمیل فرمهای پاد  اسناد مثبته ضمیمه 

و گزارش های الکترونیک مورد نیاز
درون  واحدهای  با  الزم  هماهنگی های  انجام 
آیین  بازنگری  برای  برون سازمانی  سازمانی و 
نامه ها و دستورالعمل های ارائه خدمات و تامین 

تشکیالت، منابع و تسهیالت
انجام هماهنگی های الزم با دستگاه های اجرایی 
قوای سه گانه و اخذ نظر و تاییدیه های الزم از آنها
بررسی مستمر میزان رضایت گیرندگان، خریداران 

و ارائه کنندگان خدمات
تصویب گزارش عملکرد برنامه ارائه شده از سوی 

دبیر خانه کمیته ملی پاد 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »واکسن های فاقد برچسب اصالت، 
مورد تائید سازمان نبوده و تقلبی است؛ بنابراین توجه به وجود 
برچسب اصالت و استعالم آن از سامانه ttac برای اطمینان از 

اصالت و سالمت آن ضروری است.«
به گزارش سپید، محمد رضا شانه ساز درباره آخرین وضعیت 
واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا، گفت: »امسال با توجه به شرایط 

خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا 2 میلیون دوز واکسن برای 
گروه هایی مانند افراد مسن و پرخطر مثل بیماران پیوندی، قلبی-

تنفسی، مادران باردار و... که تزریق این واکسن برایشان ضروری 
است، تحویل معاونت بهداشتی شده است که در اختیار شبکه های 

بهداشت قرار خواهد گرفت.«
وی افزود: »در حوزه تامین واکسن برای سایر افراد هم نسبت به 
سال گذشته که یک میلیون و 600 هزار دوز واکسن آنفلوانزا مصرف 
شده بود، امسال حدود 1۴ میلیون دوز واکسن را پیش بینی کرده ایم.«

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه واکسن در داروخانه با 
اولویت افراد باالی 65 سال، عرضه خواهد شد، گفت: »از ابتدای 
مهر افراد سالمند باالی 65 سال با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی 
خود در داروخانه ها می توانند واکسن را دریافت کنند و در فاز 
بعدی سایر افراد می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه 

و واکسن را با ارائه کارت و کد ملی تهیه کنند.«

 وی با تاکید بر تالش های صورت گرفته به منظور تامین واکسن آنفلوانزا 
برای افراد پر خطر به میزان نیاز کشور، تصریح کرد: »همان طور که 
بارها اعالم شده، تصور می کنیم که امسال به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت فردی مثل 
ضدعفونی کردن مداوم دست ها، استفاده از ماسک و... احتمال 
آلودگی به ویروس آنفلوانزا بسیار کمتر از سال های قبل باشد؛ 
بنابراین تزریق واکسن برای سایر افراد ضروری نیست. کما اینکه 
در کشورهای نیمکره جنوبی که زمستان را پشت سر گذاشته اند 
شیوع آنفلوانزا به همین دالیل کمتر از سال های گذشته بوده است.«

به گزارش فارس شانه ساز با تاکید بر اینکه واکسن های مورد تائید 
سازمان غذا و دارو دارای برچسب اصالت است، عنوان کرد: »واکسن های 
فاقد برچسب اصالت مورد تائید سازمان نبوده و تقلبی است؛ بنابراین 
توجه به وجود برچسب اصالت و استعالم آن از سامانه ttac برای 

اطمینان از اصالت و سالمت آن ضروری است.«

رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد

نحوه تشخیص واکسن آنفلوآنزای تقلبی
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بیش از ۹۵۶ هزار قربانی کرونا  در جهان
شمار مبتالیان به کروناویروس در جهان تاکنون 
به 30 میلیون و ۶97 هزار و ۸25 نفر رسیده و 
مرگ 95۶ هزار و ۴۴۶ نفر نیز در اثر این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها،  22 میلیون 
و 339 هزار و 95۸ نفر از مبتالیان به کووید19 

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. آمریکا با نزدیک به هفت میلیون مبتال و بیش 
از 200 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، چهار کشور اول دنیا از نظر 

بیشترین تعداد قربانیان کووید-19 هستند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا شش میلیون و 925 هزار و 9۴1 مبتال، 

203 هزار و 171 قربانی
2. هند پنج میلیون و 30۸ هزار و 1۴ مبتال، ۸5 

هزار و ۶25 قربانی
3. برزیل چهار میلیون و ۴97 هزار و ۴3۴ مبتال، 

135 هزار و ۸57 قربانی
 ۴. روسیه یک میلیون و 91 هزار و 1۸۶ مبتال، 

19 هزار و 195 قربانی
5. پرو 75۶ هزار و ۴12 مبتال، 31 هزار و 2۸3 قربانی
۶. کلمبیا 750 هزار و ۴71 مبتال، 23 هزار و ۸50 قربانی
7. مکزیک ۶۸۸ هزار و 95۴ مبتال، 72 هزار و 

۸03 قربانی
۸. اسپانیا ۶59 هزار و 33۴ مبتال، 30 هزار و ۴95 قربانی

9. آفریقای جنوبی ۶57 هزار و ۶27 مبتال، 15 
هزار و ۸57 قربانی

10.آرژانتین ۶13 هزار و ۶5۸ مبتال، 12 هزار و 
۶5۶ قربانی

پس از آن کشورهای شیلی با ۴۴2 هزار و ۸27 
مبتال، فرانسه با ۴2۸ هزار و ۶9۶ مبتال، ایران با 
۴1۶ هزار و 19۸ مبتال، انگلیس با 3۸5 هزار و 
93۶ مبتال، بنگالدش با 3۴5 هزار و ۸05 مبتال، 
عربستان سعودی با 32۸ هزار و 720 مبتال، عراق 
با 311 هزار و ۶90 مبتال، پاکستان با 305 هزار و 
31 مبتال، ترکیه با 299 هزار و ۸10 مبتال، ایتالیا با 
29۴ هزار و 932 مبتال، فیلیپین با 279 هزار و 52۶ 
مبتال، آلمان با 271 هزار و 2۴۴ مبتال، اندونزی با 
23۶ هزار و 519 مبتال، سرزمین های اشغالی با 179 
هزار و 71 مبتال، اوکراین با 1۶9 هزار و ۴72 مبتال، 
کانادا با 1۴1 هزار و 911 مبتال، بولیوی با 130 هزار 
و 51 مبتال، اکوادور با 12۴ هزار و 129۶93 مبتال، 
قطر با 122 هزار و 917 مبتال، رومانی 110 هزار 
و 217 مبتال، قزاقستان با 107 هزار و 199 مبتال، 
جمهوری دومینکن با 10۶ هزار و 732 مبتال، پاناما 
با 10۴ هزار و ۸79 مبتال و مصر با 101 هزار و 
772 مبتال تاکنون بیش از 100 هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند.

شورای بین المللی پرستاران اعالم کرد: »بیش از 1000 مورد 
مرگ و میر ناشی از همه گیری بیماری کووید-19 در میان 

پرستاران سراسر جهان رخ داده است.«
پرستاران  المللی  بین  اعالم شورای  بنابر  سپید،  گزارش  به 
تاکنون فوت بیش از 1000 پرستار در جهان بر اثر ابتال به 
وجود  احتمال  این  حتی  و  شده  تایید  کووید-19  بیماری 
دارد که رقم صحیح فوتی ها فراتر از آمار اعالم شده باشد.
شورای بین المللی پرستاران وضعیت فعلی را فاجعه بار خواند 

و کشورها را به دلیل عدم حمایت کافی از سالمت کادر درمان 
در مدت شیوع کروناویروس جدید مورد انتقاد قرار داد. 

انجمن   130 از  بیش  است  مستقر  ژنو  در  که  این شورا 
 20 از  بیش  نماینده  و  آورده  گردهم  را  پرستاری  ملی 
می آید.  حساب  به  جهان  سراسر  در  پرستار  میلیون 
در  می دهد  نشان  پرستاران  بین المللی  شورای  بررسی 
در  فوت  موارد  از  جداگانه ای  اطالعات  که  کشورهایی 
اثر  بر  نفر   1000 از  بیش  است  موجود  پرستاران  میان 

ابتال به این بیماری تنفسی جان خود را از دست داده اند.
در گزارش این شورا آمده است: »تا 1۴ ماه اوت مجموع 
 ۴۴ در  پرستاران  میان  در  گزارش شده  میر  و  مرگ  موارد 
کشور رقم 1097 نفر بوده است.« به گزارش ژاپن تودی، 
آمارها حاکی از آن است تا 11 ماه اوت بیشترین رقم مرگ 
و میر ناشی از بیماری کووید-19 در میان پرستاران در دو 
کشور برزیل و مکزیک بوده که به ترتیب 351 و 212 مورد 

گزارش شده است.ایسنا

شورای بین المللی پرستاران اعالم کرد

فوت بیش از ۱۰۰۰ پرستار مبتال به کووید ۱۹ در جهان

بیماری  سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »شمار فوتی های 
کووید-19 در جهان به طور غیر قابل قبولی باالست.«

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز جمعه همزمان 
با نزدیک شدن مجموع فوتی های ناشی از بیماری کووید-19 
در جهان به رقم یک میلیون نفر اعالم کرد: »جان باختن حدود 
50 هزار نفر در مدت یک هفته بر اثر ابتال به این بیماری به طور 

غیرقابل قبولی باالست.«
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »اگرچه میزان موارد ابتال و مرگ 
ناشی از کروناویروس جدید به جای افزایش نمایی به وضعیتی 
بدون تغییر یا با نوسان ناچیز رسیده اما آمارهای جهانی در واقع 
موارد رو به رشد در سطوح منطقه ای و محلی را پنهان کرده است.«
بیماری تنفسی کووید-19 از زمان شیوع کروناویروس جدید در 

چین به مرگ نزدیک به یک میلیون نفر منجر شده و تاکنون بیش 
از 30 میلیون نفر به این ویروس آلوده شده اند. 

»مایکل رایان« رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت 
در یک کنفرانس خبری مجازی گفت: »هر هفته حدود یک میلیون 
و هشتصد هزار تا دو میلیون مورد جدید ابتال در جهان و به طور 

میانگین بین ۴0 تا 50 هزار فوتی گزارش می شود.«
وی افزود: »اگرچه آمار موارد ابتال و فوت ناشی از بیماری کووید-19 
در سطح جهانی به وضعیت پایداری رسیده، این حقیقت را که در 
سطوح منطقه ای و محلی در برخی از کشورها با افزایش چشمگیر 

موارد ابتال و فوتی روبرو هستیم، پنهان کرده است.«
به گزارش مدیکال اکسپرس، رئیس فوریت های پزشکی سازمان 
جهانی بهداشت گفت: »تا پایان همه گیری بیماری کووید-19 

مسیر طوالنی باقیست و اگرچه درصد موارد فوتی میان مبتالیان 
به این بیماری به دلیل بهبود روش های درمانی کاهش پیدا 
کرده اما ثبت حدود 50 هزار مورد فوت در مدت یک هفته 

قابل قبول نیست.«ایسنا

سازمان جهانی بهداشت:

آمار باالی قربانیان کرونا قابل قبول نیست



  امین جاللوند

گروه زیادی از بیماران مبتال به کرونا به صورت 
سرپایی درمان می شوند و با کمک پزشکان فعال 
در مطب ها، نیاز به بستری پیدا نمی کنند. آمارهای 
رسمی می گوید حدود 80 درصد بیماران مبتال به 
کرونا در ابتدا به مطب ها مراجعه می کنند. همین 
شرایط موجب شده است که رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مطب ها به یک ضرورت جدی تبدیل 
شود. البته رعایت همین پروتکل ها نیز کم  هزینه 
اداره  هزینه  می گوید  رسمی  آمارهای  نیست. 
مطب ها در دوران کرونا، حداقل بین 10 تا 30 
درصد افزایش پیدا کرده است که این هزینه ها 
نمی شود.  دیده  خدمات  شده  تمام  قیمت  در 
عالوه بر افزایش هزینه های مطب داری، درآمد 
پزشکان فعال در مطب ها نیز در دوران کرونا 
به شدت کاهش پیدا کرده است، زیرا خیلی از 
بیماران از ترس ابتال به کرونا ترجیح می دهند 

که به مطب ها مراجعه نکنند.
در  که  است  شده  باعث  شرایط  این  مجموع 
هفتمین ماه متوالی از شیوع کرونا، وضعیت مالی 
مطب ها همچنان وخیم باشد. نکته قابل تامل 
اینجاست که مطب ها و بخش خصوصی فعال 
در حوزه درمان از اعتبارات مقابله با کرونا نیز 
محروم مانده اند و همه وعده ها برای حمایت 

از مطب ها تاکنون عملی نشده است.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی نیز با اشاره به افزایش هزینه اداره 
مطب ها، تاکید می کند: »طبق بررسی سازمان نظام 
پزشکی، هزینه های مربوط به کرونا در حوزه 
سرپایی و بستری متفاوت است. به دلیل شیوع 
کرونا با 10 تا 30 درصد افزایش هزینه متناسب 
با نوع خدمت در بخش های مختلف خدمات 
پزشکی و سالمت مواجه هستیم. پیشنهاد ما این 
بوده است که به ازای هر ویزیت 15 درصد برای 
هزینه های ایجاد شده از کرونا در تعرفه محاسبه 
کنند. این موارد را به شورای عالی پیشنهاد کردیم 
که در این حوزه ها دستور کاری را داشته باشیم.«
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از اعتبارات 
مقابله با کرونا، بی نصیب مانده است، تصریح 
می کند: »اقتصاد سالمت و مدیریت آن در شرایط 
بحرانی کرونا به راحتی نیست. باید بیمه ها وارد 
کار شوند و بودجه خاص برایش تخصیص داده 
موضوع  به  که  بودجه هایی  از  متاسفانه  شود. 
کرونا تخصیص داده شده، هیچ مبلغی به بخش 
خصوصی تخصیص نداده اند و هیچ تسهیالتی 
نیز به بخش خصوصی داده نشده است. البته 
جامعه پزشکی همواره پای کارند، اما توان آنها 

هم تا حدی است.«
جهانگیری با اشاره به تداوم اوضاع مالی نامساعد 
»در  می کند:  گالیه  کرونا،  دوران  در  مطب ها 

حال حاضر مطب ها خودشان تجهیزات حفاظت 
فردی را تامین می کنند و هنوز تسهیالتی هم 
دریافت نکرده اند. حتی گاهی مجبورند از بازار 
با قیمت های آزاد، غیر دولتی و حتی بازار سیاه 
این تجهیزات را تهیه کنند. دستکشی را که یک 
است،   تومان  هزار   20 داروخانه  در  آن  بسته 
برخی همکاران ما به قیمت 100 هزار تومان 
تهیه کردند. در حوزه ماسک و شیلد و... هم به 
همین صورت است و در تعرفه ها هم این موارد 
لحاظ نشده است. اگر مدت بیماری دو تا سه 
ماه بود، مشکلی نبود، اما اکنون بیش از شش 
ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته است. فکر 

می کنم که این وضعیت حداقل تا یکسال آینده 
نیز تداوم یابد و بنابراین باید تمهیدات جدی 

در این زمینه داشته باشیم.«
نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون  همچنین 
پزشکی با بیان اینکه 80 تا 85 درصد کسانی 
که به کرونا مبتال می شوند، بیمارانی هستند که 
می توانند به صورت سرپایی درمان شوند، به 
ایسنا یادآور می شود: »طبق آمارهایی که وزارت 
بهداشت ارائه می دهد، از مبتالیان قطعی کرونا 
50 درصد بستری می شوند. بسیاری از افراد هم 
هستند که ممکن است تست نداده باشند، اما 
عالئم اولیه کرونا را داشته و تشخیص اولیه را 
داشته باشند که آنها هم به صورت سرپایی درمان 
می شوند. بنابراین زیرساخت ها و سازوکارهای 
خدمات سرپایی باید مهیا باشد. صف اول ارائه 
به کرونا، مطب ها و  بیماران مبتال  به  خدمات 
مراکز سرپایی هستند. اگر تامین منابع درستی 
در این زمینه انجام نشود، در آینده با مشکالت 
زیادی مواجه می شویم. البته این مشکالت نیز 
فقط متوجه مطب ها نیست، بلکه در بخش های 
آزمایشگاهی، تصویربرداری و... نیز مشکل داریم 

و هزینه ها بسیار باال رفته است.«
چندی قبل نیز جهانگیری در جمع رسانه ها با 
اشاره به وضعیت بحرانی مطب ها در دوران کرونا، 
هشدار داده بود: »اقتصاد مطب از طریق ویزیت 
تامین می شود و امروز در شرایط کرونا، هزینه های 
مطب با این ویزیت هایی که تعیین شده و همچنین 
با کاهش بار مراجعات، همخوانی ندارد. باید 

هزینه  هم اکنون  شود.  کار  موضوع  این  روی 
مطب داری هزینه باالیی است. اگر می خواهیم 
باید  کنیم،  از مردم حمایت  در حوزه ویزیت 
حداقل قیمت تمام شده را برای مطب ها پایین 
نگه داشت. در این راستا باید تسهیالتی به پزشکان 
و مطب ها داده شود و یا اینکه قیمت های ویزیت 
را متناسب با هزینه ها رشد دهیم. به دلیل همین 
مشکالت، روزانه مراجعاتی را در سراسر کشور 
داریم که می خواهند مطب هایشان را تعطیل کنند.«

تعرفه ها با هزینه مطب ها همخوانی ندارد
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی از نامتناسب 
تعرفه های خدمات  با  مطب داری  هزینه  بودن 
درمانی، گالیه دارند. اعتبارات مقابله با کرونا 
به این مطب های خصوصی هم تخصیص داده 

نشده است. 
مژگان کریم زاده، متخصص زنان و زایمان نیز 
در گفتگو با سپید به سخت تر شدن اداره مطب ها 
اشاره می کند و می گوید: »با وجود تعرفه های 
فعلی و هزینه های مطب داری، واقعا برای خیلی 
از پزشکان توجیه اقتصادی ندارد که بخواهند 
به  مطب ها  اجاره  دهند.  ادامه  را  مطب داری 
شدت باال رفته است و خیلی از پزشکان تازه 
فارغ التحصیل، توانایی مالی برای اجاره مطب 
بدتر  اوضاع  کرونا،  ویروس  شیوع  با  ندارند. 
از قبل شده و میزان مراجعه به مطب ها بسیار 

کمتر شده است.«
ادامه در صفحه 10 

دست خالی مطب ها ازاعتبارات مقابله با کرونا
با وجود افزایش هزینه مطب داری در دوران کرونا، همچنان حمایت مالی 

از مطب ها در اولویت قرار نگرفته است

جهانگیری: به دلیل شیوع کرونا با 
10 تا 30 درصد افزایش هزینه 

در بخش های مختلف خدمات 
پزشکی و سالمت مواجه هستیم. 
اقتصاد سالمت و مدیریت آن در 

شرایط بحرانی کرونا به راحتی 
نیست. در این شرایط باید بیمه ها 

وارد کار شوند. متاسفانه از 
بودجه هایی که به موضوع کرونا 
تخصیص داده شده، هیچ مبلغی 

به بخش خصوصی تخصیص 
نداده اند و هیچ تسهیالتی نیز به 
بخش خصوصی داده نشده است
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 ادامه از صفحه 9
او ادامه می دهد: »بسیاری از پزشکان، درآمدی 
غیر از حق ویزیت در مطب ندارند. این گروه 
انجام نمی دهند و  از پزشکان، عمل جراحی 
با مراکز درمانی نیز قرارداد همکاری ندارند. 
در بحران کرونا، این گروه از پزشکان بیش 
در  که  بگیرید  نظر  در  دیدند.  آسیب  بقیه  از 
باید هزینه خرید  ناگوار،  مالی  اوضاع  همین 
تجهیزات حفاظتی برای بیماران را هم در نظر 

اندکی هم نیست.« بگیریم که هزینه 
کریم زاده تاکید می کند: »انتظار داریم که در 
با  این وضعیت یا حق ویزیت ها را متناسب 
مناسبی  تسهیالت  اینکه  یا  و  ببینند  هزینه ها 
قرار  مطب ها  در  فعال  پزشکان  اختیار  در 
تبعات  با  را  کرونا  دوران  بتوانند  تا  دهند 

کنند.« طی  کمتری 

اقتصاد مطب ها در شرایط بحرانی
هزینه  کرونا،  شیوع  دلیل  به  که  شرایطی  در 
درمان،  حوزه  در  فعال  خصوصی  بخش 
این  در  است،  افزایش  در حال  روز  به  روز 

وضعیت شاهد هستیم که بسیاری از مطب ها 
به  توجه  با  رسیده اند.  ورشکستگی  مرز  به 
پزشکی،  نظام  سازمان  مسئوالن  اظهارات 
تاکنون اعتبارات مقابله با کرونا نیز به بخش 
خصوصی فعال در حوزه سالمت، تخصیص 
داده نشده است. کارشناسان هشدار می دهند 
تعطیلی  به  می تواند  وضعیت  این  تداوم  که 

بسیاری از مطب ها منجر شود.
متخصص  عباسعلی صحافیان،  مثال،  به طور 
علوم  دانشگاه  بازنشسته  استاد  و  ارتودنسی 
نامطلوب  مالی  وضعیت  به  مشهد  پزشکی 
سپید  به  و  می کند  اشاره  کشور  در  مطب ها 
می گوید: »خیلی از دندانپزشکان، مطب ها را 
تعطیل کرده اند. برخی از دندانپزشکان صرفا 
بخاطر اینکه باید وضعیت بیماران قبلی خود را 
پیگیری کنند، به مطب می آیند. درواقع برخی 
دندانپزشکان صرفا بخاطر رفع موارد اورژانسی 
بیماران قبلی خود به مطب می آیند تا وضعیت 
بیمارشان، حاد نشود. برخی دندانپزشکان هم 
دارند،  که  اجاره ای  و  قسط  دلیل  به  صرفا 
اردیبهشت  در  هستند.  کار  ادامه  به  مجبور 
برخی  کرونا،  به  ابتال  موارد  کاهش  با  و  ماه 
دندانپزشکان تمایل پیدا کردند که مثل سابق 
بیماری  اوج گیری  با  دوباره  اما  کنند،  کار 
کرونا، برخی از دندانپزشکان ترجیح داده اند 

که مطب ها را تعطیل کنند. هم مشکل کرونا 
و  مواد  حوزه  در  زیاد  تورم  مشکل  هم  و 
که  است  شده  باعث  دندانپزشکی  تجهیزات 
باز ماندن مطب ها برای خیلی از دندانپزشکان، 

باشد.« نداشته  منطقی  توجیه 
همچنین حسین قشالقی، عضو شورای عالی 
سپید  با  گفتگو  در  نیز  کشور  پزشکی  نظام 
مطب ها  نامطلوب  مالی  وضعیت  به  اشاره  با 
می گوید: »اجاره بهای بسیاری از مطب ها در 
درصد   100 تا   70 بین  اخیر  یکسال  طول 

به  وضعیت  این  تداوم  است.  یافته  افزایش 
منجر خواهد  از مطب ها  بسیاری  بسته شدن 
فعلی  وضعیت  از  پزشکان  از  بسیاری  شد. 
دولت،  همکاری  با  باید  و  هستند  ناراضی 
مجلس و نمایندگان جامعه پزشکی، راهکاری 

برای حل این مشکل پیدا شود.«
او تاکید می کند: »در دوران شیوع کرونا، بسیاری 
از مطب ها تعطیل بود. پس از بازگشایی مطب ها 
نیز میزان مراجعه کنندگان به مطب ها با کاهش 
به  مردم  از  بسیاری  بود.  مواجه  چشمگیری 
دلیل واهمه ای که از کرونا داشتند، به مطب ها 

و درمانگاه ها مراجعه نمی کردند. به همین دلیل 
نیز اقتصاد مطب ها به شدت آسیب دید. باید 
مطب ها  در  پزشک  فقط  که  داشت  نظر  در 
شاغل نیست. افراد زیادی شامل منشی، دستیار، 
در مطب ها   ... و  نیروهای خدماتی  دفتردار، 
مطب ها  در  متوسط  طور  به  هستند.  مشغول 
بین یک تا سه نفر، مشغول به کارند. تعطیلی 
مطب ها باعث می شود که عالوه بر پزشکان، 

بسیاری از این افراد هم ضربه ببینند.«
افزایش چشمگیر  اینکه  به  اشاره  با  قشالقی 
اجاره بهای مطب ها باعث خروج از مطب داری 
دو  طول  »در  می شود:  یادآور  شد،  خواهد 
فعالیت  برای  پزشکان  تقاضای  اخیر،  سال 
افزایش  خصوصی  بخش  درمانگاه های  در 
درمانگاه ها  برخی  گذشته،  در  است.  یافته 
را  متخصص  پزشک  می توانستند  سختی  به 
جذب کنند، اما هم اکنون تعداد این پزشکان 
متخصص و شاغل در درمانگاه ها بیشتر شده 
که  می شوند  حاضر  مثال  آنها  اغلب  است. 
را  ویزیت  حق  تعرفه  از  درصد   20 حدود 
به درمانگاه ها پرداخت کنند و یک دفتر کار 
مطب  یک  خودشان  اینکه  تا  باشند،  داشته 

کنند.« اجاره  اختصاصی 
او تصریح می کند: »»اغلب پزشکان عمومی کال 
قید مطب داری را زده اند. مثال در طول هشت 

سال اخیر، حتی یک مورد هم بخاطر ندارم 
استان خوزستان،  که یک پزشک عمومی در 
مطب خود را راه اندازی کرده باشد. اگر پزشک 
این  باشد،  کرده  افتتاح  را  مطبی  هم  عمومی 
حتی  بین،  این  در  است.  نادر  بسیار  اتفاق 
برخی پزشکان که از قدیم نیز مطب داشته اند، 
عده ای از آنها به سمت کار در درمانگاه ها روی 
آورده اند. در برخی شهرها شاهد هستیم که 
ندارد.  افتتاح مطب وجود  برای  تقاضا  دیگر 
در برخی شهرها نیز تقاضا برای افتتاح مطب، 

بسیار کمتر از گذشته شده است.«
شورای  رئیس  برزیگر،  انوش  همچنین 
هماهنگی نظام پزشکی های استان گیالن هم 
مطب ها  نامطلوب  مالی  وضعیت  به  اشاره  با 
در دوران کرونا، به سپید می گوید: »تهیه اقالم 
محافظتی مختلف برای ویزیت بیماران، هزینه 
تحمیل  پزشک  به  که  هزینه هایی  این  دارد. 
در  نمی شود.  دیده  بیمه ها  از سوی  می شود، 
برای  که مسئوالن  انتظار می رود  این شرایط 
پزشکی  جامعه  به  ضروری  اقالم  این  تامین 
در  پزشکی  جامعه  از  حمایت  کنند.  کمک 
شرایط سخت کرونا در نهایت به نفع سالمت 
بیماران نیز تمام خواهد شد. اینها موارد مهمی 
است که در صورت رعایت مردم، پزشکان و 
مسئوالن، می توانیم با قدرت بیشتری به مقابله 

بپردازیم.« بیماری کرونا  با 
در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه 
هستند،  کار  مشغول  مطب ها  در  پزشکی 
انتظار می رود که بخشی از اعتبارات مقابله 
با کرونا به این گروه از پزشکان تخصیص 
داده شود تا چراغ مطب ها روشن بماند. باید 
در نظر داشت که همچنان حدود 70 درصد 
صندوق  از  یورویی  میلیارد  یک  اعتبارات 
داده  نظام سالمت تخصیص  به  توسعه ملی 
نشده است. جامعه پزشکی نگران است که در 
اعتبارات،  این  باقیمانده  تخصیص  صورت 
بخش  فعاالن  به  بودجه ها  این  از  سهمی 
خصوصی در حوزه های تشخیصی و درمانی 

نشود. داده  تخصیص 

به دلیل شیوع کرونا، هزینه 
بخش خصوصی فعال در 

حوزه درمان، روز به روز در 
حال افزایش است. در این 

وضعیت، بسیاری از مطب ها به 
مرز ورشکستگی رسیده اند. با 

توجه به اظهارات مسئوالن نظام 
پزشکی، تاکنون اعتبارات مقابله 

با کرونا نیز به بخش خصوصی 
فعال در حوزه سالمت، تخصیص 

داده نشده است. کارشناسان 
هشدار می دهند که تداوم این 

وضعیت می تواند به تعطیلی 
بسیاری از مطب ها منجر شود
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کریم زاده: با وجود تعرفه های 
فعلی و هزینه های مطب داری، 

واقعا برای خیلی از پزشکان 
توجیه اقتصادی ندارد که 

بخواهند مطب داری را ادامه 
دهند. اجاره مطب ها به شدت باال 

رفته است و خیلی از پزشکان 
تازه فارغ التحصیل، توانایی مالی 

برای اجاره مطب ندارند. با شیوع 
ویروس کرونا، اوضاع بدتر از 
قبل شده و میزان مراجعه به 
مطب ها بسیار کمتر شده است

باید در نظر داشت که همچنان 
حدود 70 درصد اعتبارات یک 

میلیارد یورویی از صندوق 
توسعه ملی به نظام سالمت 
تخصیص داده نشده است. 

جامعه پزشکی نگران است که در 
صورت تخصیص باقیمانده این 

اعتبارات، سهمی از این بودجه ها 
به فعاالن بخش خصوصی در 

حوزه های تشخیصی و درمانی 
تخصیص داده نشود



هشدار متخصصان درباره مصرف بی رویه و غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها در کشور

 علی ابراهیمی
به گواه بسیاری از کارشناسان و به دالیل متعدد 
ازجمله قیمت پایین آنتی بیوتیک ها در ایران، فروش 
بی رویه این داروها بدون نسخه پزشک، عدم اطالع 
کافی بیماران در خصوص بی نیازی به مصرف این 
داروها هنگام ابتال به عفونت های ویروسی از سوی 
پزشکان و سایر عوامل زمینه ساز ایجاد فرهنگ 
مصرف بی رویه و بعضاً خودسرانه این داروها در 
جامعه برای اغلب بیماری های تب دار شده است. 
بی رویه  مصرف  به  باید  موارد  این  کنار  در 
و  دام  از  اعم  غذایی  صنایع  در  آنتی بیوتیک ها 
طیور اشاره کرد که منجر به باقی ماندن دارو در 
فرآورده های غذایی و تغییر فلور میکروبی افراد 
مصرف کننده به فلور مقاوم و گسترش میکروب های 

مقاوم در جامعه می شود.
به گزارش سپید، نگرانی های مرتبط با مصرف 
آنتی بیوتیک ها مدت زمان کوتاهی پس از معرفی 
آنها به دنیای پزشکی در سال های 1940 شناخته 
شدند. گزارش های سازمان جهانی بهداشت بر 
اساس جمع بندی مطالعات انجام شده بین سال های 
1994 تا 2010 نشان می دهد که حدود 51 درصد 
از میزان مصرف آنتی بیوتیک ها در اکثر کشورها 

نامناسب یا با دوز ناکافی بوده است.
عوارض  مهم ترین  گزارش ها  این  اساس  بر 
بر  مشتمل  آنتی بیوتیک ها  با  مرتبط  نامطلوب 
مرگ ومیر  افزایش  ناخواسته،  جانبی  عوارض 
و بیماری زایی، طوالنی شدن مدت زمان اقامت 
هزینه های  افزایش  درمانی،  مراکز  در  بیماران 

بستری، افزایش خطر ابتال به عفونت های ثانویه 
و ظهور ارگانیسم های مقاوم است. به گفته محققان 
رشد بی رویه و نامناسب مصرف آنتی بیوتیک ها 
مسئول حداقل بخشی از افزایش بروز عفونت های 
جدی و مقاومت ها به چند دارو است. همچنین 
توسعه گونه های تهاجمی تر عفونت های روده ای 
بیمارستانی نیز محصول مصرف بی رویه این داروها 
البته تولید آنتی بیوتیک های مؤثر بر این  است. 
میکروارگانیسم ها متناسب با گسترش آنها نبوده 
و بدین ترتیب استفاده صحیح تر و مناسب تر از 
داروهای آنتی بیوتیکی موجود برای حفظ ارزش 
این داروها در دنیای پزشکی امری ضروری است.
ضمن اینکه تجویز آنتی بیوتیک ها جدا از اینکه 

یک تجربه علمی است، با مالحظات روانی و 
فلسفی خاصی همراه است و پزشکان باید خطر 
آنتی بیوتیک ها  با  ناکافی  یا درمان  درمان کردن 
نیز  و  دارو  برابر عوارض جانبی، هزینه  را در 
نمایند؛  ارزیابی  میکربی  مقاومت  بر  اثرگذاری 
زیرا پزشکان قادرند با استفاده از دانش، توانایی ها 
در جهت عدم  را  بیماران  مهارت های خود  و 
دریافت آنتی بیوتیک غیرضروری متقاعد نمایند، 
اما انجام این مداخالت در مقابل تجویز آسان و 
بدون دغدغه آنتی بیوتیک ها مستلزم صرف زمان 

کافی و آموزش مناسب است.
البته برخی پزشکان ممکن است تمایل نداشته باشند 
تا خطر عدم تجویز یا تجویز آنتی بیوتیک های با 
طیف اثر محدود در بیماری که مبتال به عفونت 
است را به علت روش طبابت نادرست یا مالحظات 
قانونی بپذیرند. همچنین برخی پزشکان ممکن 
کافی جهت تشخیص، مدیریت  مهارت  است 
به  توجه  با  را  مختلف  عفونت های  درمان  و 
عفونی  بیماری های  با  مرتبط  دانش  گسترش 
نداشته باشند؛ بنابراین تمامی عوامل مذکور سبب 
می شوند تا پزشکان به تجویز آسان و بی دردسر 

آنتی بیوتیک های وسیع الطیف روی بیاورند.
ازاین رو برنامه های تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها 
هم طبق باور برخی از پزشکان محدودیت های 
نامناسب و غیرضروری برای طبابت ایجاد می کند؛ 
اما تجویزکنندگان داروهای ضد میکروبی ارزش 
و اهمیت این موضوع را به خوبی متوجه نشده اند 
عوارض  آنتی بیوتیک،  مصرف  که  نمی دانند  و 

اکولوژیک گسترده تری بیشتر از آنچه بر بیمار 
دریافت کننده دارد از خود برجای می گذارد که 

در نتیجه کل جامعه می تواند از آن متأثر شود.
آنتی بیوتیک ها  مصرف  میزان  هم  ما  کشور  در 
مناسب نیست و کارشناسان دلیل آن را قیمت 
پایین آنتی بیوتیک ها و فروش بی رویه این داروها 
لزوم  بر  و  بدون نسخه پزشک عنوان می کنند 

محدودیت در فروش آنها تأکید دارند.

داروخانه نباید بدون نسخه 
بدهد آنتی بیوتیک 

 مینو محرز، فوق تخصص بیماری های عفونی 
و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
تأکید بر لزوم محدودیت در فروش آنتی بیوتیک ها 
در کشور، اظهار داشت: »داروخانه بدون نسخه 
پزشک نباید حتی یک کپسول آنتی بیوتیک به 

مراجعه کننده تحویل دهد.«
وی که در برنامه »روزنه« شبکه رادیویی گفت وگو 
با موضوع مقاومت آنتی بیوتیکی سخن می گفت، 
افزود: »بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت 
تا سال 20۳0 حدود 10 تهدید مرتبط به حوزه 

سالمت در مقیاس جهانی واقع خواهند شد.«
به صورت  ایران  مردم  اینکه  به  اشاره  با  محرز 
بی رویه آنتی بیوتیک مصرف می کنند، عنوان کرد: 
»برخی از مردم ایران تا 9۷ درصد به دارو های 
آنتی بیوتیک مقاومت نشان می دهند که این روند 

نگرانی ها را دوچندان کرده است.«
ادامه در صفحه 12 

مقاومت دربرابرمقاومت
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مینو محرز، فوق تخصص 
بیماری های عفونی: در حال 

حاضر برخی از هموطنان 
تا ۹۷ درصد به دارو های 

آنتی بیوتیک مقاومت نشان 
می دهند. ازاین رو داروخانه ها 
نباید بدون نسخه پزشک حتی 

یک کپسول آنتی بیوتیک به 
مراجعه کنندگان تحویل بدهند
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 ادامه از صفحه 11
عضو کمیته علمی کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا 
با هشدار در خصوص مصرف باالی آنتی بیوتیک ها 
در بخش دام و طیور نیز گفت: »متأسفانه حوزه 
به  آنتی بیوتیک  تزریق  میزان  دامپزشکی کشور 
دام ها را کنترل نمی کند و امروز بخش زیادی 
از داروها در نتیجه مصرف محصوالت مرتبط 

با دام و طیور وارد بدن ما می شود.«
وی با بیان اینکه مردم ایران به  طور معمول از طریق 
خوراک دام ها آنتی بیوتیک مصرف می کنند، عنوان 
کرد: »مصرف آنتی بیوتیک در طیور و دام ها و حتی 
مواد گیاهی باید به شدت و جدیت مورد کنترل قرار 
گیرد.« عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در ادامه با اشاره به اینکه اکثر کشور های 
دنیا بدون نسخه داروی آنتی بیوتیک نمی فروشند، 
توضیح داد: »متأسفانه مردم ایران به روشی آسان 
و سریع و با یک مراجعه به داروخانه به دارو های 

آنتی بیوتیک دسترسی دارند.«
مقاومت  امروز  »متأسفانه  کرد:  تصریح  محرز 
قرار  خوبی  وضعیت  در  کشور  در  میکروبی 
با  عفونی  بیماری های  تخصص  فوق  ندارد.« 
اشاره به ضرورت وجود نسخه های الکترونیکی 
در کشور، توضیح داد: »نسخه های الکترونیکی 
تنها راه مقابله با مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها 
هستند؛ زیرا در نتیجه رصد این نسخه ها می توان 
میزان تجویز این داروها را مدیریت و مصرف 

آنها را منطقی تر کرد.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با تأکید 
مجدد بر اینکه داروخانه بدون اجازه  پزشک نباید 
حتی یک کپسول آنتی بیوتیک به مراجعه کننده 
تحویل دهد، افزود: »امروز تصمیم گیری ما در 
خصوص مصرف آنتی بیوتیک در شیوه زندگی 
نسل آینده مؤثر خواهد بود.« عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: »اگر ما 
بیش از حد آنتی بیوتیک مصرف کنیم، نسل آینده 

را از بین می بریم.«
عضو کمیته علمی کشوری ستاد ملی مقابله با 
کرونا در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه 
»روزنه« گفت: »در شرایط فعلی ما به دلیل پیشگیری 
از ابتال به کرونا به طور مستمر برای ضدعفونی 
کردن دست ها از الکل استفاده می کنیم و همین 
موضوع باعث می شود تا میکروب های مفید برای 
بدن از سطح پوست پاک شوند.« محرز افزود: 
»مصرف بی رویه آنتی بیوتیک تمام میکروب های 
طبیعی بدن را از بین می برد و این امر موجب 
ضعف سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری های 

میکروبی می شود.«

عضویت ایران در کمیته پایش مقاومت 
میکروبی سازمان جهانی بهداشت

تحقیقات  مرکز  عضو  سلیمان میگونی،  سعید 
بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
هم در این خصوص گفت: »میکروب های مقاوم 
امروزه در هرجایی که قابل تصور باشد از قبیل 
بدن انسان، حیوانات، غذا، آب وخاک، هوا و محیط 
پیرامون ما یافت می شوند. این گروه از میکروب ها 
سبب افزایش مدت زمان اقامت در بیمارستان، 
مرگ ومیر بیماران و هزینه های درمانی می شوند.«
سازمان جهانی  در  سال 2001  »از  افزود:  وی 
بهداشت فعالیت های مرتبط با مقاومت میکروبی 
آغاز شده و در طی سال های بعد به تدریج افزایش 
پیدا کرد. در سال 2011 این سازمان یک بسته 

سیاستی شش ماده ای مرتبط با مقاومت میکروبی 
را جهت اجرا به نمایندگان مناطق خود ابالغ و 
مقاومت  جهانی  پایش  سیستم  سال 2014  در 
میکروبی )GLASS( را راه اندازی کرد، اما از 
مناطق شش گانه  در  که  مجموع 194 کشوری 
این سازمان حضور داشتند تنها 50 کشور )حدود 
یک چهارم( در برنامه GLASS شرکت و فقط 40 
کشور از این 50 کشور گزارش ساالنه مرتبط با 

مقاومت میکروبی خود را ارسال کردند.«
سلیمان میگونی ادامه داد: »جمهوری اسالمی ایران 
از ماه می 2016 به عضویت کمیته GLASS این 
سازمان درآمد و هم اکنون از طریق شش مرکز پایش 
مقاومت میکروبی در کشور گزارش های مربوط 

به مقاومت میکروبی را تهیه و ارسال می کند.«
عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی ارتش در ادامه گفت: »خوشبختانه 
در همین راستا اتفاق خوب دیگری که در سیستم 
بهداشت و درمان کشور رخ داد، تهیه و ارسال 
دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک بود که از 
اوایل سال جاری از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجرا به دانشگاه های 
علوم پزشکی و بیمارستان های سراسر کشور ابالغ 
شد.« وی افزود: »بر اساس این دستورالعمل که از 

حدود یک دهه قبل توسط گروهی از اساتید بنام 
عفونی کشور تهیه شده و در دست پیگیری بود، 
تعداد مشخصی از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف 
فقط بایستی از سوی گروه خاصی از پزشکان 
عمدتاً متخصص عفونی تجویز گردند تا از روند 
تجویز بی رویه و نامناسب این گروه از داروها 

توسط پزشکان جلوگیری شود.«
سلیمان میگونی در ادامه اضافه کرد: »صرف نظر 
در  میکروبی  مقاومت  فعلی  اینکه وضعیت  از 
ایران چگونه است؛ دو رخداد فوق عضویت در 
کمیته GLASS سازمان جهانی بهداشت و ابالغ 
دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک به مراکز 
درمانی کشور نوید آینده بهتر در زمینه مقاومت 
میکروبی را در کشور می دهد. البته هرچند هنوز دو 
ضلع از سه ضلع ارتقاء سیستم های آزمایشگاهی، 
ارتقاء الگوی مصرف آنتی بیوتیک و تجویز منطقی 
آنتی بیوتیک مثلثی که منجر به کنترل مقاومت 

میکروبی می گردد، نیازمند ترمیم است.«

استفاده از روش های منسوخ سنجش 
مقاومت میکروبی در کشور

سیستم های  ارتقاء  تشریح  به  ادامه  در  وی 
مثلث  اضالع  از  یکی  به عنوان  آزمایشگاهی 
گفت:  و  پرداخت  میکروبی  مقاومت  کنترل 
مقاومت  تشخیص  استاندارد  روش  »امروز 
میکروبی در کشورهای پیشرفته تعیین حداقل 
غلظت مهارکنندگی دارو )MIC( است که بر 
اساس آن حداقل دوز آنتی بیوتیک مؤثر جهت 
میکروارگانیسم سنجیده می شود،  بردن  بین  از 
این در حالی است که در اکثر آزمایشگاه های 
موجود در کشور کماکان از همان روش قدیمی 
انتشار دیسک جهت سنجش مقاومت میکروبی 
استفاده می شود که به طور بالقوه تحت تأثیر کیفیت 
و تاریخ تولید دیسک های آنتی بیوتیکی و برخی 

عوامل دیگر است.«
عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه 
ارتش اضافه کرد: »همچنین در  علوم پزشکی 
بخش سرپایی با علم به اینکه بخش قابل توجهی 
از بیماری های عفونی مرتبط با عوامل ویروسی 
است که عماًل فاقد درمان ضد میکروبی هستند 
و نیز به دلیل عدم وجود تست های تشخیص 
سریع در مطب پزشکان و درمانگاه های سرپایی، 

نتایج قابلیت افتراق از عفونت های باکتریال از 
روی عالئم بالینی را نخواهند داشت و در نتیجه 
آنتی بیوتیک ها در اکثر این بیماری ها نیز تجویز 

خواهند شد.«
ارتقاء  ضرورت  به  اشاره  با  سلیمان میگونی 
افزود:  کشور  در  آنتی بیوتیک  مصرف  الگوی 
دو  جزء  مسکن  داروهای  و  »آنتی بیوتیک ها 
بی رویه  به طور  که  هستند  داروهایی  از  گروه 
در جامعه مصرف می شوند. به گواه بسیاری از 
کارشناسان به دالیل متعدد ازجمله قیمت پایین 
آنتی بیوتیک ها در ایران، فروش بی رویه این داروها 
بدون نسخه پزشک، عدم توضیح کافی به بیماران 
در خصوص نیاز به مصرف این داروها هنگام 
ابتال به عفونت های ویروسی از سوی پزشکان 
و سایر عوامل، زمینه ساز ایجاد فرهنگ مصرف 
بی رویه و بعضاً خودسرانه این داروها در جامعه 
در اغلب بیماری های تب دار شده است. در کنار 
این موارد باید به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها 
در صنایع غذایی اعم از دام و طیور نیز اشاره 
کرد که منجر به باقی ماندن دارو در فرآورده های 
غذایی و تغییر فلور میکروبی افراد مصرف کننده 
به فلور مقاوم و گسترش میکروب های مقاوم در 

جامعه می شود.«
وی افزود: »شاید بتوان گفت که سخت ترین قسمت 
کار در زمینه کنترل مقاومت میکروبی مربوط به 
این قسمت است که نیازمند چالش و همکاری 
دستگاه های متعدد از قبیل دانشگاه های علوم پزشکی 
جهت آموزش بهتر نحوه تجویز آنتی بیوتیک ها 
در بیماری های مختلف به دانشجویان پزشکی، 
مصرف  محدودیت  جهت  دامپزشکی  سازمان 
وزارت  غذایی،  فرآورده های  در  آنتی بیوتیک ها 
بهداشت جهت نظارت مؤثرتر بر نحوه تجویز 
در جهت  آنتی بیوتیک ها، صداوسیما  فروش  و 
اطالع رسانی عمومی از مضرات مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها و سایر دستگاه های مرتبط است.«

عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی ارتش در پایان تصریح کرد: »همکاری 
و تالش دستگاه های فوق در میان مدت و درازمدت 
منجر به تغییر فرهنگ مصرف آنتی بیوتیک ها در 
کشور و کنترل مقاومت میکروبی خواهد شد، 
اما ضرورت فرهنگ سازی در این بخش همواره 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.«

سعید سلیمان میگونی، عضو 
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش: در 

کنار عوامل بیرونی مؤثر بر مصرف 
بی رویه آنتی بیوتیک ها، باید به 
مصرف بیش از حد این داروها 
در صنایع غذایی اعم از دام و 

طیور نیز اشاره کرد که منجر به 
باقی ماندن دارو در فرآورده های 

غذایی و تغییر فلور میکروبی 
افراد مصرف کننده به فلور مقاوم 

و گسترش میکروب های مقاوم 
در بدن می شود
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  یاسر مختاری
امسال دومین روز پاکسازی زمین که هر سال در 
آستانه بهار و پاییز گرامی  داشته می شود با سال های 
دیگر متفاوت است. اگر سالیان قبل وضعیت آلودگی 
هوا، گرمایش زمین یا زباله های شیمایی و صنعتی 
این کره خاکی را تهدید می کرد، امسال خطر دیگری 
برای ارض مسکون به وجود آمده است زباله ها و 
پسماندهای کرونایی که همزمان با شیوه بیماری 
کرونا در تمامی مناطق جهان پراکنده می شود، 
خطری بالقوه برای کلیه جانداران به شمار می رود. 
بسیاری این موضوع را خطر آینده کره زمین می دانند 
که عالوه بر جنبه های زیست محیطی، سالمت کلیه 
انسان ها را به لحاظ انتشار ویروس های عفونی و 

در صدر آنها کرونا تهدید می کند.
ویروس کرونا، اگرچه به دلیل تعطیلی های ناشی 
اجتماعی موجب کاهش  فاصله گذاری های  از 
فعالیت های صنعتی و در نتیجه پسماندهای این 
بخش و حتی پسماندهای عادی شد، همزمان 
در بخش زباله های عفونی و خطرناک، شاهد 
عفونی  پسماند  تولید  برابری  چند  افزایش 
در  کرونا  پاندمی  از  قبل  تا  هستیم.  در جهان 
دسته  سه  به  بیمارستانی  پسماندهای  جهان 
شیمیایی  و  برنده  و  تیز  شامل  عفونی  عادی، 
و دارویی تفکیک می شدند. پسماندهای عادی 
مراکز درمانی مانند سایر زباله های خانگی در 
محل های دفن زباله مدفون می شد. سایر زباله ها 

نیز در خود بیمارستان ها بی خطر سازی شده و 
توسط خودروهای مخصوص حمله زباله های 
خطرناک به سایت های دفن و امحای پسماند 
حمل می شدند. با شیوع کرونا برای پیشگیری از 
انتشار آلودگی، تمامی زباله های بیمارستانی چه 
عادی و چه عفونی به عنوان پسماند خطرناک 
تلقی شده و بر اساس دستورالعمل های زباله های 

عفونی دفن می شوند.
اما موضوع تنها زباله های خطرناک بیمارستان ها 
نیست چه بسا در حال حاضر خطری از جانب 
آنان مردم و محیط زیست را تهدید نکند، بلکه 
موضوع انبوه دستکش ها، و ماسک های رها شده 
در سطح معابر و مخزن  زباله های شهری است 
با اضافه شدن این پسماندها  بر همین اساس 
به پسماندهای عادی خانگی، شرایط مدیریت 
و  مراتب خطرناک  به  نیز  پسماندهای شهری 

حساس شده است.
خطر پسماندهای کرونایی با پایان پاندمی کرونا 
رفع نمی شود. باتوجه به اینکه بیشترین حجم 
پالستیکی  مواد  کرونا  به  مربوط  پسماندهای 
نیاز  مورد  زمان  طول  که  است  یکبارمصرفی 
برای تجزیه آن در محیط زیست بسیار طوالنی 
است و ماندگاری زیادی در محیط زیست و 
طبیعت دارد، در صورت عدم دفن اصولی و 
صحیح این نوع پسماندها در آینده با مخاطرات 
زیست محیطی، آلودگی آب، هوا و خاک مواجه 

خواهیم شد، که این موضوع سالمت نسل های 
آینده را نیز مورد هدف قرار می دهد.

یک مشکل و چندین متولی
بین  پسماندها  این  سرنوشت  میان،  این  در 
شهرداری و سازمان محیط زیست و دیگر نهادها 
در حال پاسکاری بوده و هریک دیگری را مسئول 

ساماندهی آنها می دانند
به گزارش سپید، حسین حیدریان، معاون پردازش 
و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
با بیان اینکه زباله های پزشکی اعم از زباله هایی 
که در بیمارستان ها تولید می شود و زباله هایی که 
در منازل تولید می شوند، ویژگی هایی دارند که 
باید جزو پسماندهای ویژه تلقی شوند، گفت: 
»طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولید 
کننده است و در بخش زباله های پزشکی نیز 
از  نوع  این  متولی  بهداشت  وزارت  مشخصا 

پسماندها محسوب می شود.«
وی افزود: »ظرفیت مخزن گذاری جداگانه برای 
زباله های پزشکی در حال حاضر در شهرداری 
محتواهای  طریق  از  اما  ندارد  وجود  تهران 
آموزشی و بر اساس پروتکل هایی که سازمان 
ابالغ کرده، به مردم آموزش  جهانی بهداشت 
داده می شود تا پسماندهایی که در منازل بیماران 
کرونایی تولید می شود را به صورت جداگانه ای 
در کیسه بسته بندی کرده و در مخازن قرار دهند.« 

حیدریان بیان کرد: »در بعضی نقاط از یک رنگ 
پسماندهای  مخصوص  مخازن  برای  خاص 
کرونایی استفاده شد که تجربه چندان موفقی 
نبود چون این پسماندها حتی اگر در یک رنگ 
جداگانه هم بسته بندی شوند ولی چون ناوگان 
جمع آوری جداگانه ای وجود ندارد عمال همان 

سرنوشت اولیه را پیدا می کنند.«
وی ادامه داد: »در تهران چه پسماندهایی که در 
کیسه های جداگانه بسته بندی می شوند و چه آن 
هایی که در پسماندهای عادی قرار می گیرند در 
مرکز دفع و پردازش آرادکوه جداسازی می شوند و 
داخل سلول دفن بهداشتی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی دفن می شوند.«
 معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران یادآور شد: »سازمان حفاظت 
مدیریت  قانونی  ناظر  عنوان  به  زیست  محیط 
پسماندها باید مشخص کند که پسماندهای حاصل 
از بیماری کرونا چه نوع پسماندی محسوب می 
شود، اگر پسماند عادی است که همین مدیریت 
پسماند عادی کفایت می کند و اگر پسماند ویژه 
است متولی آن را مشخص کند و اگر راهکاری 
ارائه دهد شهرداری تهران در کنار وزارت بهداشت 
و سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با ایجاد 
زیرساخت در ابتدا و اختصاص بودجه های خاص 

پس از آن، در این زمینه اقدام کند.«
ادامه در صفحه 14 

تهدید زباله های کرونایی برای حال و آینده شهروندان
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 ادامه از صفحه 13
مشارکت محیط زیست در نظارت بر 
بی خطر سازی زباله های بیمارستانی

مدیرکل  محمودی،  سعید  حال  همین  در 
در  تهران  استان  زیست  محیط  حفاظت 
پسماندهای  مدیریت  تخصصی  نشست 
اساس گزارش  بر  اینکه  بیان  با  بیمارستانی، 
دو سال  تا  بهداشت حداقل  سازمان جهانی 
گفت:  هستیم،  کرونا  ویروس  درگیر  آینده 
»تصمیمات کلی تر و اقدامات کارشناسی شده 
مدیریت  خصوص  در  باید  مناسب تری  و 
این  و  شود  انجام  کرونایی  پسماندهای 
همه  بیشتر  تعامل  و  همکاری  نیازمند  مهم 

است« این حوزه  با  مرتبط  بخش های 
محمودی تأکید کرد: »درصد کمی از بیماران 
مبتال به کرونا در بیمارستان ها بستری و بیشتر 
آنها در خانه خود قرنطینه هستند پسماندهای 
این بیماران با پسماندهای عادی شهری مخلوط 
واقع   در  شهری  پسماندهای  این  می شود، 
به صورت  که  هستند  پسماندهای خطرناکی 
وضعیت  این  و  می شوند  آوری  جمع  عادی 

می کند.« پیچیده  را  پسماندها  مدیریت 
نظارت  بودن  محدود  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  بیمارستان ها  کرونایی  پسماندهای  بر 
نیز  عفونی  پسماندهای  اصلی  مراکز  عنوان 
از اهمیت باالیی برخوردار است و در کنترل 
این پسماندها نقش بسزایی دارد، اظهارکرد: 
محیط  مسئله  کرونایی  پسماندهای  »موضوع 
زیست و یا یک بیمارستان نیست بلکه موضوع 
استانی است و استانداری تهران هم باید برای 

کمک به حل این معضل ورود کند« 
وی با بیان اینکه امکانات محیط زیست محدود 
است و همه بیمارستان ها را نمی تواند پوشش 
دهد، اظهارکرد: »به درخواست سمن ها به عنوان 
نمایندگان مردم، تیم های تخصصی متشکل از 
محیط زیست، شهرداری و تشکل های محیط 
زیستی برای نظارت بر مدیریت پسماندهای 

می شود« تشکیل  بیمارستانی 

محمودی با بیان اینکه نگاه محیط زیست بر 
نیست  نگاهی مچگیرانه وقهری  بیمارستان ها 
بلکه هدف، همکاری مشترک بیشتر و اصالح 
فرآیندهایی است که به لحاظ قانونی مشکل 
این کار طرح نظارت مردمی  »با  دارد،گفت: 
بر مدیریت پسماندهای پزشکی کلید خورده 
است و از این منظر هم اقدامات صورت گرفته، 
توسط گروه های مردمی گزارش خواهد شد و 
هم در برطرف کردن کاستی ها کمک می شود.« 

کم کاری شهرداری در نداشتن برنامه 
کرونایی پسماندهای  مدیریت 

از سوی دیگر پیش از این رئیس اداره محیط 
به  استان تهران، شهرداری را  انسانی  زیست 
کم کاری در این رابطه متهم کرد. فاطمه اکبرپور 

در این رابطه اظهار کرد: »شهرداری اصفهان 
اقدام به نصب جعبه های ایمن و مخازن زباله 
در محدوده اطراف بیمارستان ها و مراکز درمانی 
جهت انداختن ماسک و دستکش شهروندان 
کرده است و در تهران نیز صحبت هایی مبنی 
مخازن  تعبیه  برای  الزم  تمهیدات  اتخاذ  بر 
زباله جداگانه و جمع آوری جداگانه ماسک، 
دستکش و تجهیزات حفاظتی در سطح شهر 
زمینه  این  در  برنامه ای  هنوز  اما  است  شده 
مجموعه های  سایر  و  شهرداری  سوی  از 

نکرده ایم« دریافت  دست اندرکار 
وی با بیان اینکه تحویل مخازن و سطل های 
منازل  به  کرونایی  پسماند  مخصوص  زباله 
از راه های  و جمع آوری آن ها می تواند یکی 
جداسازی پسماند کرونایی از سایر پسماندها و 

دور کردن آنها از سطح شهر باشد، تصریح کرد: 
»واقعیت این است که تعداد خانوارهای ساکن 
در تهران به میزانی است که اجرایی کردن این 
برنامه را دشوار می کند چنین اقداماتی سخت و 
زمان بر هستند بنابراین نیاز به یک برنامه ریزی 
استارت آپ ها  از ظرفیت  استفاده  هوشمند و 
دارند«  پسماند  جمع آوری  اپلیکیشن های  و 
اکبرپور در ادامه با بیان اینکه اداره  کل حفاظت 
برنامه ای مبنی بر  محیط زیست استان تهران 
از  تغییر نحوه جمع آوری تجهیزات حفاظتی 
نهادهای  سوی  از  دستکش  و  ماسک  جمله 
متولی پسماند دریافت نکرده است، تاکید کرد: 
پسماندهای  گذشته  همچون  که  آنجایی  »از 
کرونایی در مخازن شهری تخلیه و جمع آوری 
می شوند، همچنان توصیه  می کنیم که مردم در 
منازل خود پسماندهای کرونایی و تجهیزات 
و  جداگانه  کیسه های  در  را  خود  محافظتی 
را  کیسه ها  این  حتما  و  کنند  دفع  بسته  در 
مخازن  در  زمانی که  حداقل  تا  بزنند  گره 
شهری رها می شود برای پاکبان ها و کسانی 
که در امر جمع آوری پسماند فعالیت می کنند، 

نکند.« ایجاد  مشکلی 
آنچه مسلما است در این زمان که کادر درمان 
در  و  گذاشته  دست  کف  بر  را  خود  جان 
بیمارستان ها و مراکز درمانی به مقابله با کرونا 
می پردازند، افرادی نیز به عنوان پاکبان در جدلی 
مسئول  خیابان ها  و  کوچه ها  سطح  در  دیگر 
بهداشت محیط زندگی افراد شده و آنها نیز 
نبردی دیگر را انجام می دهند. عدم مدیریت 
این پسماندها بیش از هر کسی سالمت آنها 
را به خطر می اندازد و این موجب می شود که 
بیماری این گروه نیز عالوه بر خانواده های 
آنان هزینه های مضاعفی بر شهرداری، نظام 
سوی  از  کند.  تحمیل  شهروندان  و  سالمت 
نیز  یکدیگر  زمین  به  توپ  انداختن  دیگر 
کند  باز  موضوع  این  از  گره ای  نمی تواند 
و  خطرناک  پسماندهای  ساماندهی  تنها  و 
انتشار  روند  و  انداخته  تأخیر  به  را  عفونی 

می کند. تسریع  را  بیماری 
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