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شماره 21755 2 مهر 1399

وزیر بهداشت اعالم کرد خبـر

شعله های جدید کرونا   در کشور 
وزیر بهداشت با اشاره آغاز موج سوم بیماری 
با  بیماری  دوم  »موج  گفت:  کشور،  در  کرونا 
حمایت همکارانم مهار و تا حد زیادی کنترل 
شد، اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها، شعله های 

جدیدی از بیماری را شاهدیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در پنجمین آیین 
پویش سراسری »ره سالمت« که این بار 23 پروژه 
بهداشتی_ درمانی در شهرهای لرستان، کرمانشاه، 
دزفول و آبادان افتتاح شد، ضمن تبریک آغاز 
هفته دفاع مقدس و نزدیکی به سالروز شکست 
حصر آبادان، گفت: »23 پروژه بهداشتی درمانی با 
زیربنای 2۶ هزار و 935 متر مربع با ظرفیت 2۰1 
تخت و اعتبار 29۸۰ میلیارد ریال افتتاح می شود.«
وی افزود: »در شرایط فعلی هم در حال مدیریت 
بیماری منحوس کرونا هستیم و هم به توسعه 
کنار  مقوله  دو  این  و  می پردازیم  زیرساخت ها 
یکدیگر اثبات حرف شهید سردار قاسم سلیمانی 
هم  )ع( هستیم،  امام حسین  ملت  ما  که  است 

شهید می دهیم و هم خدمت می کنیم.«
نمکی ادامه داد: »خاطرات زیادی از روزهای 
خوزستان  استان  و  مقدس  دفاع  عزت  پر 

ابتدایی دفاع  دارم، توفیق داشتم در روزهای 
مقدس کنار مردم باشم و شاهد بودم آوارگان 
خرمشهری دچار بیماری تب دار تیفوئید شده 
بودند، براساس مقاله ای که آن روزها خوانده 
و  شد  آغاز  عزیزان  این  درمانی  دارو  بودم 
به  و  بودیم  تا سالمندان  بهبود کودکان  شاهد 
زودی اردوگاه هایی برای این عزیزان دایر شد.«
وی با تاکید بر اینکه انجام هرکاری برای مردم 
خوزستان کم است، اظهار کرد: »ما و تمام نسل های 
خرمشهر  و  خوزستان  پاک  مردم  مدیون  آینده 
کافی  تجهیزات  که  زمانی  حتی  آن ها  هستیم؛ 

نداشتند به دفاع از این سرزمین پرداختند.«
موج  که  اخیر  روزهای  »در  داد:  ادامه  نمکی 
سوم بیماری کرونا در برخی نقاط کشور آغاز 
شده و در ۴۸ ساعت گذشته حتی 15 دقیقه هم 
نتوانستم چشم بر هم بگذارم؛ موج دوم بیماری 
با حمایت همکارانم مهار و تا حد زیادی کنترل 
شد، اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها، شعله های 
که  حالی  در  شاهدیم.  را  بیماری  از  جدیدی 
ممکن است 9۰ درصد افراد نکات بهداشتی را 
درصد،   1۰ همان  رعایت  عدم  با  کنند  رعایت 

حداقل ها می توانند حداکثرهارا زیر سوال ببرند. 
مردم بدانند که همکاران من بیش از این نیازمند 
حمایت همگانی هستند و نیک می دانیم که این 

روزهای سخت هم می گذرد.«
به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت در خاتمه سخنان 
خود تاکید کرد: »خرسندم که امروز در پنجمین 

جلسه پویش )ره سالمت( شاهد افتتاح پروژه های 
بهداشتی_درمانی در نقاط کمتر برخوردار هستیم. 
با درود بر روح بلند شهدای مدافع حریم، حرم 
بتوانیم  بیماری  بر  با غلبه  امیدواریم  و سالمت 
را  سرزمین  این  مردم  عزت  از  جدید  گونه ای 

نشان دهیم و بر بیماری فائق آییم.«

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه جهش ژنتیکی اخیر ویروس 
کرونا و افزایش قدرت سرایت پذیری آن نگران کننده است، گفت: 
»خصوصیت این موج اپیدمی انتقال درون خانوادگی باال در آن است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایسنا  گفت: »متاسفانه 
در حال حاضر شاهدیم که رعایت دستورالعمل های مقابله با کرونا 
روند نزولی دارد. این درحالیست که جهش ژنتیکی اخیر ویروس 

کرونا و افزایش قدرت سرایت پذیری آن نگران کننده است.«
وی افزود: »بر همین اساس با افزایش قدرت سرایت پذیری ویروس، 

خصوصا انتقال درون خانوادگی به میزان زیادی افزایش یافته 
است. باید توجه کرد که خصوصیت این موج اپیدمی انتقال درون 
خانوادگی باال است و در صورت ابتال یک فرد اکثر اعضای خانواده 
به این بیماری مبتال می شوند.« حریرچی با بیان اینکه خصوصیت 
دوره های قبل اپیدمی، انتقال درون جامعه بود و با انتقال درون 
خانوادگی کمتری مواجه بودیم، گفت: »بر این اساس خانوده ها با 
مشاهده عالئم اولیه کرونا در یکی از اعضای خانواده، حتماً اقدامات 

احتیاطی برای عدم ابتالی دیگر اعضای خانواده را انجام دهند.«

معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد

جـهـش ژنتیـکی کـرونـا 

رئیس انجمن اورولوژی ایران با اشاره به عوارض ویروس کرونا بر 
بدن، گفت: »ممکن است ویروس کرونا در قسمتی از بدن جاگیر 
شود ولی به علت واکنشی که در بدن ایجاد می کند بتواند اعضای 
دیگر را نیز تخریب کند، کلیه نیز از این قاعده جدا نیست و ممکن 

است در نهایت شاهد نارسایی حاد کلیه باشیم.«
به گزارش سپید، عباس بصیری در گفت وگو با ایسنا گفت: »آنچه 
که در مورد کرونا به اثبات رسیده، این است که  بخش هایی از بدن 
وجود دارد که به آن رسپتور یا گیرنده های سطح سلول گفته می شود 
و ویروس می تواند به آن بچسبد و جاگیر شود. این رسپتورها در 
ریه ها بیش از همه جای بدن است، اما در کلیه ها هم این رسپتورها 
موجود است.« وی افزود: »همانگونه که ویروس کرونا در ریه 
می تواند به رسپتورهای موجود بچسبد، می تواند به رسپتورهای کلیه 

هم متصل شود و موجب تکثیر و چسبندگی در لوله های کلیوی 
شود. البته میزان این چسبندگی در کلیه به مراتب کمتر از ریه است، 

اما می تواند تا بروز نارسایی کلیه نیز پیشروی کند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »بنابراین ممکن است ویروس کرونا در 
قسمتی از بدن جاگیر شود ولی به علت واکنشی که در بدن ایجاد 
می کند بتواند اعضای دیگر را نیز تخریب کند، کلیه نیز از این قاعده 
جدا نیست و ممکن است در نهایت شاهد نارسایی حاد کلیه باشیم.«
بصیری با اشاره به اینکه هنوز مشاهده نشده که عوارض کرونا بر 
کلیه منجر به نارسایی کامل آن شود، گفت: »معموالً نارسایی های حاد 
مشاهده می شوند که با درمان های کمکی و دارو درمانی برگشت پیدا 
می کنند و به حالت نارسایی کامل نمی رسند.« وی با بیان اینکه هنوز 
گرفتاری های کلیوی ناشی از بروز کرونا آنقدر زیاد نبوده که بتوان 

گزارشی تحلیلی از آن در دست داشت، تاکید کرد: »البته قاعدتاً هرچه 
واکنش ایمنی بدن نسبت به ویروس بیشتر باشد و مریض هم حال 
بدتری داشته باشد احتمال افزایش عوارض بیماری نیز باال می رود.«

رئیس انجمن اورولوژی ایران با اشاره به اینکه انجام اعمال جراحی 
در حوزه کلیه و مجاری ادرار پس از شیوع کرونا تا 5۰ درصد 
کاهش یافته است، اظهار کرد: »به لحاظ علمی تقسیم بندی در 
مورد اعمال جراحی وجود دارد که اعمال جراحی به دسته فوق 
اورژانس، اورژانسی، واجب و در نهایت به اعمال الکتیو تقسیم 
می کنیم. منطقی است در مناطقی که پیک کرونا را تجربه می کنند 
اعمال جراحی الکتیو و کمتر ضرورت دار انجام نشود تا بیمار در 
مواجهه با کرونا نباشد. اما از آن طرف تاکید می کنیم اعمال جراحی 

ضروری نیز به تاخیر نیفتند.«

رئیس انجمن اورولوژی ایران مطرح کرد

نارسایی حاد کلیوی، عارضه  دیگر کرونا



رئیس شورای عالی نظام پزشکی:  خبـر

بحرانی شدن کرونا هنوز در ذهن مسئوالن جا نیفتاده است

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به روند 
صعودی موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی در 
کشور، گفت: »متاسفانه هنوز وخامت اوضاع در 

ذهن مسئوالن جا نیفتاده است.«
به گزارش سپید، مصطفی معین اظهار داشت: »تمام 
کشور در شرایط و وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد 

و تهران فوق قرمز است و در یک شبانه روز ۷۰۰ 
بستری نشان از فاجعه ای بزرگ دارد، ولی هنوز 
در ذهن مسئوالن سیاسی و اجرایی کشور اهمیت، 

حساسیت و وخامت موضوع جا نیفتاده است.«
وی افزود: »این مسائل قابل پیش بینی و پیشگیری بود 
اگر عقالنیت و سیاست های علمی و پایدار وجود 
داشت و از همکاری نهادهای مردمی و غیردولتی 
و نظام پزشکی استفاده می شد.« معین ادامه داد: »این 
نوع برنامه ریزی و مدیریت سبب شد تا تجمع و سفر 
صورت گیرد و اکنون به خاطر بی ثباتی و عادی سازی 
کاذب سبب شده خیلی از مردم ماسک استفاده نکنند.«
وی گفت: »در شرایط پاندمی بزرگ به مشارکت 
عمومی مردم نیاز داریم ولی بازگشایی مدارس به رغم 
هشدارها و توجه به شرایط اپیدمی تعجب برانگیز بود 
و اکنون که در آستانه فصل پاییز هستیم بحران های 
متعدد خواهیم داشت و کرونا تشدید خواهد شد و 
افراد بیشتر در فضای بسته بوده و فاصله ها کاهش 

می یابد و هوای آلوده در شهرهای پرترافیک خواهیم 
داشت و اپیدمی آنفلوانزا و تجمیع این مسائل با هم 
تراژدی ایجاد کرده که خطرهای زیادی برای سالمندان 
و کودکان و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، 
ایجاد می کند.« رئیس شورای عالی نظام پزشکی به 
موضوع برسی تراکنش های مالی جامعه پزشکی اشاره 
کرد و افزود: »به نظرم در این موضوع بی عدالتی و 
تبعیض هست و همه دنبال مشکل سازی هستند 
نه حل مشکل و در این شرایط خاص که جامعه 
پزشکی این همه قربانی داده حاال باید پاسخگوی 

تراکنش مالی سال های قبل باشد.«
معین گفت: »جامعه پزشکی در خط مقدم دفاع از 
سالمت مردم قرار دارد و با این قشر شرافتمند و 

فداکار نباید این گونه رفتار شود.«
وی تاکید کرد: »نارضایتی جامعه پزشکی نارضایتی 
مردم را به دنبال خواهد داشت و مسئوالن باید این 

مسائل را درک کنند.«

رئیس کمیته سالمت شورای شهرتهران خواستار بازگشت ساعات 
اجرای طرح ترافیک به حالت عادی برای کاهش ازدحام در 

برخی مراکز شد. 
به گزارش سپید، ناهید خداکرمی صبح روز سه شنبه در تذکر 
پیش از دستور خود با اشاره به اجرای مرحله دوم فاز مطالعاتی 
کرونا در تهران گفت: »در مرحله دوم مطالعات کرونا در تهران 

ما به مسئله وضعیت حرکت این ویروس توجه کردیم.«
وی با اشاره به فشار بر شهرداری تهران برای لغو اجرای طرح 
ترافیک اظهارکرد: »مطالعات نشان داده است که اجرای طرح 
بر پیشگیری موثر است چرا که مطالعات نشان داده که ۲۶ 

درصد محل ابتالی افراد در تهران حضور در مراکز بهداشتی 
و بیمارستان بوده است.«

رئیس کمیته سالمت شورای شهر با بیان اینکه دیدار با خانواده 
و نزدیکان ۱۴ درصد، سابقه دیدار و مواجهه با نوه و فرزندان ۵ 
درصد، حضور در محل کار ۱۱درصد، حضور در مراکز خرید 
۸درصد در ابتالی افراد به کرونا نقش داشته است گفت: »این 
درحالی است که حضور در مترو، اتوبوس و تاکسی تنها حدود 

۲ درصد در ابتال به این ویروس موثر بوده است.«
اینکه بیشترین محل  با تاکید بر  به گزارش ایسنا، خداکرمی 
مواجهه شهروندان با ویروس کرونا، مراکز بهداشتی و... بوده 

است، گفت: »به نظر می رسد که باید طرح ترافیک به حالت 
عادی برگردد تا ازدحام در برخی مراکز کم شود.«

تشریح مطالعات وضعیت حرکت کرونا  در تهران 

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۷۱۲ مورد جدید کروناویروس 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری در این باره گفت: »از روز دوشنبه 
تا سه شنبه اول مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه 
هزار و ۷۱۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که یک هزار و ۸۱۷ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: «مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر رسید.«
به گفته الری، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۸ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۲۴ هزار و ۶۵۶ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۳۶۳ هزار و ۷۳۷ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۳۹۲۲ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

وی گفت: »تا کنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۱۹ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« وی افزود: »استان های تهران، 

اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 
رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 

شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.«
به گفته وی، استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 

هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 

و استفاده از ماسک در کشور سیر نزولی دارد و همزمان با این روند 
کاهشی، شاهد افزایش موارد ابتال و بستری روزانه به علت کرونا در 
اغلب استان های کشور هستیم.« وی ادامه داد: »اکنون در شرایطی قرار 
داریم که مردم نیاز به همبستگی بیشتر برای حفظ سالمت خود دارند 
و شرط اساسی موفقیت در این دوران حساس همه گیری بیماری، 
همکاری بیشتر و مؤثرتر مردم با همکاران نظام سالمت کشور است.«
الری افزود: »نباید فراموش کنیم که استفاده از ماسک یک الزام و تعهد 
اجتماعی است و تقویت حس مسئولیت پذیری در برابر سالمت دیگران 
که برای کنترل و مهار بیماری در این مقطع حساس کنونی بسیار مهم 
است. مطمئنا هرگونه سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی 

می تواند زمینه الزم را جهت شیوع گسترده تر بیماری فراهم کند.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »امیدواریم با تقویت عزم و اراده مردم 
در رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده جدی تر و همگانی تر از 
ماسک و البته پرهیز از هرگونه رفتار اجتماعی خطر آفرین، شاهد 

کنترل و مهار بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
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متخصص ژنتیک و عضو کمیته اخالق پزشکی ایران: خبـر

ابتال و سطح درگیری افراد با کرونا 
ریشه در ویژگی های ژنتیکی دارد

عضو کمیته اخالق پزشکی ایران با بیان اینکه 
ویروس کرونا بر افراد با ویژگی های ژنتیکی 
مختلف به شکل متفاوتی اثر می گذارد و ریسک 
ابتال به بیماری از فردی به فرد دیگر متفاوت 
است، گفت: »با تحلیل داده های ژنتیکی می توان 
بیماری  به  ابتال  میزان ریسک  متوجه شد که 
در افراد و سطح درگیری آنها در صورت ابتال 

به ویروس چقدر است.«
به گزارش سپید، داریوش فرهود در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به تأثیر ژنتیک بر روی تمام 
»ویروس  کرد:  اظهار  انسان،  زندگی  مسائل 
کرونا نیز بر افراد با ویژگی های ژنتیکی مختلف، 

اثر می گذارد.« به شکل متفاوتی 
اینکه  بیان  با  پزشکی  ژنتیک  متخصص  این 
ویژگی ها و استعدادهای افراد تحت تاثیر دو 
عامل محیط و ژنتیک است، افزود: »ویژگی های 
درونی  پتانسیل  دهنده  نشان  فرد  هر  درونی 
اوست و در صورتی که فرد در محیط مناسبی 
و  کرده  بروز  پتانسیل ها  این  کند،  پیدا  رشد 
فرد را در مسیر موفقیت زندگی قرار می دهد.«
وی با اشاره به اینکه هیچ یک از دو فاکتور 
ارجحیت  دیگری  به  نسبت  ژنتیک  و  محیط 
ژنتیکی،  »مشخصات  داد:  توضیح  ندارد، 
می کند  مشخص  را  فرد  درونی  ویژگی های 
که فرد در چه موردی می تواند قوی باشد و 
یا بالعکس از پتانسیل خوبی برخوردار نباشد، 
پتانسیل  مناسب،  محیط  در  قرارگیری  با  اما 
درونی فرد رشد پیدا کرده و در مواردی که 
ضعف دارد، با تالش و تمرین بهتر می شود 

و به موفقیت دست می یابد.«
ادامه  در  ایران،  پزشکی  اخالق  کمیته  عضو 
به شیوع ویروس کرونا اشاره و تصریح کرد: 
»بیماری های باکتریایی با آنتی بیوتیک ها قابل 
کنترل هستند، درحالی که بیماری هایی با منشأ 
کردن  مهار  قابل  بیوتیک ها  آنتی  با  ویروسی 
به  یا  و  تغییر وضعیت  دچار  دائما  و  نیستند 
عبارتی تغییر ژنتیکی می شوند. هر نوع تغییر 
ژنتیکی نیز عالئم بالینی متفاوتی را به همراه 
دارد. برای مثال ویروس کرونا در ایران ابتدا 
دستگاه تنفسی را درگیر می کرد، سپس روی 
حس بویایی و چشایی افراد اثر گذاشت و با 
بروز عالئم  باعث  دیگر،  ژنتیکی  جهش های 
گوارشی و سپس بدن درد و سردرد شدید شد.«
قاتل  عنوان  به  ویروسی  بیماری های  از  وی 
درجه یک بشریت یاد کرد و افزود: »در کنار 
ژنتیکی  بیماری های  ویروسی،  بیماری های 
اهمیت گسترده ای دارند، به گونه ای که می توان 

دارند.« ژنتیکی  بیماری ها زمینه  تمام  گفت 
مهم  دسته  چهار  براینکه  تصریح  با  فرهود 
بیماری های غیرواگیر شامل بیماری های قلبی 
عروقی، سرطان ها، متابولیک، اعصاب و روان 
زمینه ژنتیکی دارند، افزود: »برخی از افراد به 

این بیماری ها مبتال می شوند و ژن های مربوط 
به بیماری را دارند.«

این متخصص ژنتیک به استعدادیابی بیماری در 
افراد اشاره و اظهار کرد: »شرکت »مای اسمارت 
ژن« در ایران، استعدادیابی بیماری افراد را به 
صورت یک پکیج کامل ارائه می دهد، بدین 
صورت که با استفاده از بزاق افراد، »دی ان ای« 
آن ها را استخراج و تحلیل می کند و 25 ویژگی 
در ۴ گروه شخصیت، هیجانات، عملکردهای 
شناختی )مانند ویژگی های ذهنی( و موفقیت 

افراد مشخص می شود.« تحصیلی 
وی با بیان اینکه در کنار بررسی های ژنتیکی، 
تیم روانشناسی، محیط و ویژگی های فرد را 
مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد، افزود: »این 
فرایند منجر به هدایت افراد در مسیری می شود 

که احتمال موفقیت آن ها را بیشتر می کند.«
اینکه  به  اشاره  با  ایران  ژنتیک  علم  پدر 
تأثیر  ژنتیک روی تمام مسائل زندگی انسان 
دارد، توضیح داد: »ویروس کرونا بر افراد با 
ویژگی های ژنتیکی مختلف به شکل متفاوتی 
اثر می گذارد و ریسک ابتال به بیماری از فردی 
افراد  از  بعضی  است؛  متفاوت  دیگر  فرد  به 
به سادگی مبتال می شوند و عده ای نسبت به 

ترند.« مقاوم  بیماری 
وی ابتالی افراد و درگیر شدن ریه ها با ویروس 
افراد  ژنتیکی  ویژگی های  در  ریشه  را  کرونا 
داده های  تحلیل  »با  کرد:  تصریح  و  دانست 

مبتال  ریسک  که  متوجه شد  می توان  ژنتیکی 
شدن به بیماری کرونا برای کدام فرد کم است 
فرد  که  صورتی  در  دیگر  طرف  از  زیاد.  یا 
مبتال شود چه میزان احتمال دارد او خفیف 

یا شدید درگیر شود.«
فرهود تأکید کرد: »درصورتی که فردی ریسک 
ابتال به کرونا داشته باشد، تنش  پایینی برای 
به  درگیر شدن  ترس  از  اضطراب حاصل  و 
بیماری برای این فرد کمتر می شود و در نتیجه 
از سالمت روانی بهتری برخوردار خواهد بود.«
وی همچنین دانستن اطالعات ژنتیکی افراد را 
در مراقبت و درمان در صورت ابتال به بیماری 
مفید دانست و گفت: »اگر بدانیم فردی دچار 
به  است  بهتر  نمی شود،  ریه  شدید  درگیری 
مراقبت  منزل  در  و  نکند  مراجعه  بیمارستان 
شود، اما در مورد کسانی که درگیری شدید 
ریه پیدا می کنند، از همان روزهای اول بیماری 
بهتر است سریعًا به بیمارستان مراجعه کرده 

و تحت درمان قرار گیرند.«
به  کووید19  تشبیه  با  ژنتیک  متخصص  این 
یک گردباد، اظهار کرد: »ویروسی که اکنون 
در آفریقای جنوبی است همان ویروسی است 
که اوایل در چین بود، همچنین ویروسی که 
در حال حاضر در هندوستان وجود دارد بعد 
از مدتی وارد کشور ما خواهد شد و عالئم 

جدیدی خواهد داشت.«
گیری  همه  با  مقابله  »برای  کرد:  تأکید  وی 

کرونا توجه به نکات بهداشتی مطرح شده از 
اما  سوی وزارت بهداشت بسیار مهم است، 
در کنار آن مطلع کردن افراد نسبت به واکنش 
بدن آن ها به این بیماری نیز می تواند به کاهش 
تنش ها و اضطراب های جانبی کمک کنند.«

پدر علم ژنتیک ایران با اشاره به جهش های 
ژنی مختلفی که در ویروس کرونا اتفاق افتاده 
است، گفت: »هیچ واکسن مؤثر و کارآمدی 
وجود نخواهد داشت و حداقل تا پایان 1۴۰۰ 
ما با این ویروس درگیر خواهیم بود. تغییرات 
ژنتیکی ویروس و رنگ عوض کردن آن تولید 
واکسن را با مشکل مواجه می کند. مشابه این 
ویروس، ویروس آنفلوآنزا است که هر سال 
جدید  نوع  باید  ژنتیکی  تغییرهای  علت  به 

واکسن را برای آن بسازند.«
غیر  بیماری های  امروزه  اینکه  بیان  با  فرهود 
واگیر، مهم ترین عامل مرگ و میر افراد هستند، 
و  اهمیت  ترتیب  به  بیماری ها  »این  گفت: 
عروقی،  قلبی  بیماری  از؛  عبارتند  کشندگی 
)دیابت،  متابولیک  بیماری های  سرطان ها، 

چاقی( و بیماری های روانی.«
وی خاطرنشان کرد: »برای پیشگیری از ابتال 
مردم  است  الزم  واگیر،  غیر  بیماری های  به 
سبک زندگی خود را اصالح کنند و در کنار 
آن نسبت به همه گیری بیماری های ویروسی 
که دشمن شماره یک بشریت هستند، هوشیار 

و آگاه باشند.«



معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد
ابالغ بسته های استاندارد مراقبت های پزشکی در منزل

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از ابالغ بسته های استاندارد 
 )CHF( خدمات در منزل برای بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی
و بیماران مبتال به نارسایی مزمن انسداد ریه )COPD( خبر داد.

به گزارش سپید، مریم حضرتی افزود: »براساس برنامه ششم 
توسعه، لزوم افزایش هزینه اثربخشی مراقبت ها و کاهش بار 
هزینه های سالمت و همچنین دستیابی به اصول مراقبتی از 
جمله افزایش ایمنی بیمار و افزایش اثر بخشی خدمات مراقبتی در منزل و ضرورت وجود این 
بسته ها در بیماران نامبرده احساس می شد، از این رو تدوین آنها به عنوان یکی از اولویت های 

معاونت پرستاری از دو سال قبل در دستور کار قرار گرفت.« 
وی با تاکید بر اینکه این بسته ها در برگیرنده طیف وسیعی از خدمات شامل خدمات تشخیصی )بالینی، 
آزمایشگاهی و رادیولوژیک(، درمانی )دارویی، غیردارویی(، خدمات گروه پرستاری، فیزیوتراپی و 
توانبخشی است، خاطرنشان کرد: »در تدوین آن ها، به ارزیابی وضعیت اولیه مددجوهای مبتال به 

نارسایی مزمن قلبی و نارسایی مزمن انسداد ریه و اجرای مراقبت های مورد نیاز در راستای افزایش 
کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها نیز توجه شده است.« حضرتی با بیان اینکه افراد مبتال به 
بیماری های مزمن، نیاز به مراقبت های طوالنی مدت داشته و محور این مراقبت ها، مدیریت عالیم 
هستند، گفت: »این معاونت به عنوان متولی مراقبت در منزل، به منظور ساماندهی به نحوه ارائه این 
خدمات و با مشارکت دفتر ارزیابی فن آوری استاندارد سازی و تعرفه سالمت معاونت درمان و سایر 
حوزه های ستاد وزارت و استفاده از توان علمی صاحب نظران و متخصصین حوزه های پزشکی، 
پرستاری و توانبخشی اقدام به برنامه ریزی و تدوین بسته های مذکور کرد. برای تدوین هریک از 
بسته ها، یک کارگروه تخصصی متشکل از حداقل ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی رشته های مختلف، 
ارایه دهندگان خدمات در بالین، نمایندگان مراکز ارائه مراقبت در منزل و بعضا نمایندگان شرکت های 
بیمه گذار تشکیل و حدود ۱۶ جلسه کارشناسی برگزار شد.« حضرتی با بیان اینکه بسته های مربوط به 
این دو بیماری در ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۹ جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شده، 
اظهار امیدواری کرد که با پیگیری های مداوم این معاونت، دفتر ارزیابی فن آوری  استاندارد سازی و 

تعرفه معاونت درمان و شورایعالی بیمه، این خدمات مشمول پوشش بیمه ای شود. 
به گزارش وبدا، پیشتر بسته های استاندارد خدمات در منزل برای بیماران مبتال به کووید۱۹ خفیف و 

بیماران دچار سکته مغزی ترخیص شده از  بخش های مراقبت ویژه نیز ابالغ شده است.

خبـر

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
درصد  میزان  »اگر  گفت:  پزشکی  آموزش 
بهداشتی کرونا در یک  رعایت پروتکل های 
مدرسه کمتر از ۵۰ درصد باشد، آن مدرسه 
هفته  به مدت یک  رفع مشکل  زمان  تا  باید 

شود.« تعطیل 
درباره  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
درصد   ۵۰ که  مدارسی  در  »البته  کرد:  بیان 
دارند،  بهداشتی  پروتکل های  مشکل رعایت 
معموال آن مشکالت در عرض یک هفته رفع 
مسائلی  مشکالت،  این  اکثر  زیرا  نمی شود. 
مانند مشکل در سیستم آب خوری و دست 
شویی ها و تهویه است. در نتیجه این مدارس 

بود.« تعطیل خواهند  تا زمان رفع مشکل، 
هستند  مدارسی  طرفی  »از  داد:  ادامه  وی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان  که 
درصد   ۳۰ و  است  درصد   ۷۰ حدود  آنها 
و  داده شده  اخطار  آنها  به  که  دارند  مشکل 
می شود.  داده  هم  مشکل  رفع  برای  فرصت 
این مشکالت شامل مواردی مانند تجمع در 
ورود و خروج یا هنگام زنگ تفریح است. 
سیستم  در  مشکل  مانند  مواردی  همچنین 
آن  از  استفاده  کردن  نوبتی  و  خوری  آب 
دسته  این  در  هم  تجمع  از  جلوگیری  برای 

از مدارس به چشم می خورد.«
»در  گفت:  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
کووید  بیماری  روند  که  شهرستان ها  برخی 
۱۹ شدیدتر است، اگر یک نفر در یک کالس 
مبتال به کرونا شود، آن کالس حتما باید برای 
دو هفته تعطیل شود. زیرا باید وضعیت بقیه 
دانش آموزان کنترل شده و باید غیرحضوری 
در کالس شرکت کنند. اگر عالئمی نداشتند، 
از هفته سوم دوباره می توانند حضوری سر 
کالس حاضر شوند. همچنین اگر دو درصد 

بچه های یک مدرسه مبتال به کرونا شوند، کل 
آن مدرسه برای دو هفته باید تعطیل شود.«
رییسی اظهار کرد: »اکنون کمتر از ۱۰ درصد 
دانش آموزان به صورت حضوری در کالس ها 
شرکت می کنند. در تهران و شهرهای بزرگ، 
مدارس خلوت شده است. در ابتدای بازگشایی 
مدارس که حضور اختیاری نشده بود، حدود 
۱۵ درصد از دانش آموزان در مدارس حاضر 
می شدند و اکنون این میزان در تهران به کمتر 

از ۱۰ درصد رسیده است.«
مطالب  برخی  درباره  بهداشت  وزیر  معاون 
مدارس  بازگشایی  تاثیر  بر  مبنی  شده  مطرح 
و  کودکان  بستری  و  ابتال  افزایش  زمینه  در 
نوجوانان بیان کرد: »آمار ابتال و بستری سنین 
۶ تا ۱۸ سال از اسفند تا ۱۵ شهریور و از ۱۵ 
شهریور تاکنون مقایسه شده که نشان می دهد 
هیچ تفاوت معنی داری بین این دو بازه زمانی 
البته هنوز برای قضاوت بسیار  وجود ندارد، 

زود است و باید حداقل دو هفته صبر کنیم.«
وی ادامه داد: »برخی خبرها در زمینه ابتالی 
دانش آموزان به کرونا منتشر شد که صحت 
بر  را  جامعه  افراد  نباید  طرفی  از  نداشت. 
اساس شغل جدا کنیم. به طور مثال معلم ها 
در همین جامعه زندگی می کنند و دسته بندی 

در کرونا بر اساس شغل صحیح نیست.«
رییسی گفت: »میزان نگرانی ها برای دانشگاه ها 
این  دلیل  و  است  بیشتر  مدارس  به  نسبت 
تجمع  زیرا  هستند.  خوابگاه ها  نگرانی، 
در  اما  نمی افتد،  اتفاق  کالس ها  در  چندانی 
مورد خوابگاه ها نگرانی وجود دارد. فضای 
خیلی استانداردی در خوابگاه ها وجود ندارد و 
افراد از شهرهای مختلف به خوابگاه می روند 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  نتیجه  در  و 
در  ما  نگرانی  علت،  همین  به  است.  بعید 
مدارس  نسبت  به  دانشجویی  خوابگاه های 

است.« بیشتر 

بازرسی بهداشت محیط از مدارس 
ادامه دارد

سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز پیش از این درباره 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت 
بود:  گفته  ایرنا  سالمت  خبرنگار  به  مدارس 
»بازرسی نیروهای بهداشت محیط از مدارس 
حال  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای 
 ۱۳ ماه،  ۲۵ شهریور  تا   ۱۸ از  و  است  انجام 
هزار و ۴۵۹ بازرسی توسط تیم های بهداشتی 
از مدارس انجام شده که ۳۷۸ اخطار بهداشتی 
نیز به مدارس داده شده است. بر اساس آخرین 
بازرسی های انجام شده توسط تیم های بهداشتی، 
انجام صحیح گندزدایی کالس ها و محیط مدرسه 
۷۵ درصد و تهیه و وجود مایع دستشویی در 
سرویس های بهداشتی ۸۶ درصد رعایت شده 
از مشکالت موجود در مدارس،  یکی  است. 
عدم وجود تهویه مناسب در کالس ها و فضاهای 
عمومی است که این موضوع در مدارس کشور 
تا ۷۴ درصد رعایت شده است. فعالیت بوفه 
در همه مدارس ممنوع است که این موضوع 

به طور صد درصد رعایت می شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »در این 
بازه زمانی، بیشترین میزان رعایت پروتکل های 
و  درصد   ۹۵ با  سراب  مدارس  در  بهداشتی 
کمترین میزان در مدارس اردبیل با ۵۰ درصد 

گزارش شده است.«
الری بیان کرد: »بیشترین نگرانی در دانش آموزان 
دوره ابتدایی وجود دارد، زیرا این گروه سنی 
آگاهی کافی از رعایت پروتکل های بهداشتی 
ندارند و از طرفی دانش آموزان به تجمع در 
زنگ تفریح یا هنگام خروج از مدرسه تمایل 
دارند. همچنین مشکل تجمع والدین در مقابل 
به دلیل زمان بندی کوتاه کالس ها  در مدرسه 

نیز وجود دارد.«

تعطیلی یک هفته ای 
در انتظار مدارسی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند

شماره ۱۷۵۵ ۲5 مهر ۱۳۹۹



ارشادی فر، متخصص طب ایرانی:
رعایت اصول حفظ تندرستی طب ایرانی، در پیشگیری از آلزایمر موثر است

متخصص طب ایرانی به مناسبت روز جهانی آلزایمر، به بیان 
علل بروز این بیماری و برخی توصیه های مهم از دیدگاه 

طب ایرانی برای پیشگیری از بروز این بیماری پرداخت.
یا  حافظه  کاهش  ارشادی فر  تبسم  سپید،  گزارش  به 
فراموشی که  بیشتر در افراد مسن اتفاق می افتد را تعریف 
آلزایمر دانست و گفت: »نسبت ابتالی زنان به آلزایمر 
بیشتر از مردان بوده و کلمه مطابق با آن در طب ایرانی نسیان است که سال ها قبل از تشخیص 
این بیماری در طب مدرن، حکمایی همچون رازی، ابن سینا و سید اسماعیل جرجانی نیز آن 
را تعریف کرده اند.« وی افزود: »علت نسیان از دیدگاه طب ایرانی در درجه اول سردی و  تری 

مغز و سپس سردی و خشکی یا گرمی و خشکی آن است.«

ارشادی فر، عالئم آلزایمر را در افراد مختلف با توجه به علت بروز آن متفاوت دانست و گفت: »وقتی 
سردی و تری بر مزاج مغز غلبه دارد، خواب بیمار زیاد بوده و ممکن است اشک ریزش از چشم ها نیز 
مشاهده شود، درحالی که در سوء مزاج سرد و  خشک، فرد کم خوابی و خشکی بینی داشته و می تواند 
امور گذشته را به یاد بیاورد.« وی با بیان اینکه فراموشی به ندرت به دلیل غلبه گرمی و خشکی به وجود 
می آید، افزود: »ابتال به آلزایمر نه تنها در زنان بیشتر بوده، بلکه نسبت به مردان سریع تر هم پیشرفت 
می کند.« این متخصص طب ایرانی با توصیه به رعایت اصول حفظ تندرستی بر مبنای شش اصل 
ضروری حیات، برای پیشگیری از آلزایمر، گفت: »آب وهوای سالم، خواب و بیداری، خوردن و آشامیدن، 
ورزش و استراحت، جذب مواد ضروری و دفع مواد زائد و حاالت روحی روانی، شش اصل مهمی 
است که در مکتب طب ایرانی همواره بر رعایت توصیه های مرتبط با هر یک از آنها تاکید شده است.«
به گزارش وبدا، وی افزود: »استفاده از مغزیجات و کشمش و انجیر، پرهیز از مصرف پیاز خام، 
سیب ترش ناشتا و گشنیز زیاد و ننوشیدن آب زیاد، به خصوص در نبود احساس تشنگی، از 
دیگر توصیه های برای پیشگیری از ابتال به این بیماری بوده و افرادی که مزاج مغز آنها سرد 

و تر است نیز باید از خوردن کاهو پرهیز کنند.«

طب ایرانی

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی ازدیوار نگاره مدافعان 
سالمت در منطقه ۵ تهران با حضور مسئوالن سازمان نظام پزشکی 

و شهردار ناحیه ۴ این منطقه انجام شد. 
به گزارش سپید، در این رونمایی علی تاجرنیا، معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که موضوع کرونا و 
مشکالتی که در ارتباط با آن چه در حوزه سالمت و چه در سایر 
مسائل اجتماعی بروز نموده است، یکی از مقاطع خاص و به 
یادماندنی در کشور است، افزود: »گرچه این موضوع عالم گیر 
است، ولی در عین حال مانند دوران دفاع مقدس و مقاطع جنگ 

به یادماندنی است.«
وی با اشاره به این که در این مساله یک همبستگی ملی بین مردم و 
اجزا و نهادهای مختلف شکل گرفت که امر مبارکی است، افزود: »اگر 
جامعه پزشکی بعد از گذشت ۷ ماه هنوز با وجود موج سومی که در 

حال شکل گیری است، همچنان در صحنه باقی مانده،  بخش عمده ای 
از آن بخاطر روحیه بخشی از طرف مردم و مجامع مختلف است.«

معاون سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که نقش شهرداری بدلیل 
وجود شهردار اندیشمند و مدیرانی که درک بسیار درست و صحیحی 
از حوزه مسائل اجتماعی و سالمت دارند، بی بدیل است، ادامه داد: 
»کمتر از یک ماه پیش برنامه تجلیل از مدافعین سالمت را داشتیم که 
سهم شهرداری تهران و حمایت های ارزشمند این مجموعه از وزارت 

بهداشت، صدا و سیما و نظام پزشکی بیشتر بود و یک برنامه روحیه 
 بخش را شکل دادیم که درک عمیق و رد پای آن در همه حوزه های 

فرهنگی و نمادهای تبلیغی وجود دارد.«
تاجرنیا ضمن تشکر از نگاه ژرف اندیش در حوزه شهرداری گفت: 
»این حرکت ها برای همکاران من در نظام پزشکی و پرستاری و کادر 

درمان روحیه  بخش و بسیار کمک کننده خواهد بود.«
سعید چاوداری طراح این دیوارنگاره نیز با اشاره به این که نصب داربست 

روی دیوار و اتمام دیوارنگاره یک هفته بطول انجامید؛ بیان کرد: »در 
فراخوانی که از سوی زیباسازی حدود یکماه پیش اعالم شد، ۱۲۰ 
طرح شرکت و ۴ اثر انتخاب شد و این اولین طرحی است که روی 
دیوار اجرا شده و موضوع آن مبارزه با ویروس جدید کرونا است.«
وی افزود: »سه طرح دیگر نیز در سایر خیابان های تهران استفاده 
خواهد شد و این چند ماه دغدغه ما نیز قدردانی از کادر درمان و 
عزیزان پزشک بود که این کار به شکل بزرگی اجرا شده و امیدوارم 
قدم کوچکی در مقابل حرکت بزرگ این عزیزان در بیمارستان ها 
باشد.« وی ادامه داد: »همه می دانیم که شبانه روز کار جانفرسا انجام 
می دهند و این اثر در مقابل زحمات آنها کوچک است و با صبر و 

تمام وجود در برابر این مشکل ایستاده اند.«
مریم تراشی، شهردار ناحیه ۴ منطقه ۵ تهران نیز با بیان این که امروز 
جهان در مبارزه با کرونا ویروس قرار داشته بطوری که ذهن و فکر و 
روح و روان و جسم همه درگیر با این پدیده نحس جهانی است؛ اظهار 
کرد: »نگاره ها و ایجاد این اثرها و هر آنچه که بتواند قدرشناسی و ارادت 

مردم را نسبت به جامعه پزشکی نشان دهد؛ تاثیر گذار خواهد بود.«
به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی، وی افزود: »همزمان 
با آغاز هفته دفاع مقدس در یادبود و پاسداشتی از همه مدافعانی که 
چه در مرزها جنگیدند و چه اکنون که در راه مبارزه با این ویروس از 

جان و زندگی خود می گذرند؛ آرزوی سالمتی و تندرستی داریم.«

رونمایی ازدیوارنگاره مدافعان سالمت همزمان با آغازهفته دفاع مقدس

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مواردی از 
همزمانی کرونا و آنفلوآنزای عمدتاً نوع A  در کشورهای نیم کره 
جنوبی زمین وجود داشته، گفت: »البته خوشبختانه شیوع شدیدی 

اتفاق نیفتاده است که جای امیدواری دارد.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
آنفلوآنزا در پاییز گفت: »به طور کلی همواره با آغاز فصل سرد 
سال شاهد بروز موارد تک گیر آنفلوآنزا هستیم و در حال حاضر 
هم ممکن است اتفاق بیفتد. در برخی موارد به دلیل نوع ویروس 
آنفلوآنزا که جهش هایی دارد، تغییراتی در ماهیت ویروس ایجاد 
می شود و باعث می شود که عده ای که آنتی بادی خنثی کننده این 
ویروس را نداشتند و یا واکسن تزریق نکرده بودند به آنفلوآنزا 
مبتال شوند و یک موج اپیدمیک ایجاد شود. این موج اپیدمیک 
معموال در فصول سرد سال ایجاد می شود و هر چهار تا ۱۰ سال 
یکبار ممکن است به وقوع بپیوندند. افراد در معرض خطر اگر 

واکسن تزریق کرده باشند، احتمال اینکه مبتال شوند، کمتر است.«
وی با بیان اینکه بروز موارد تک گیر آنفلوآنزا معموال از مهر و 
آبان آغاز می شود و حتی ممکن است تا فروردین هم ادامه یابد، 
افزود: »باید توجه کرد که در سال گذشته در آبان، دی و بهمن ماه 
اپیدمی آنفلوآنزا را داشتیم و حتی منجر به مرگ و میر هم شد، اما 
از آنجایی که انتقال آنفلوآنزا به شدت بیماری کووید-۱۹ نیست، 

وضعیت ابتال به آنفلوآنزا به شدت کرونا نخواهد بود.«
مردانی تاکید کرد: »هر سوشی که در واکسن از آن استفاده می کنند، 
هر سال با سال دیگر متفاوت است. به همین دلیل است که هر سال 
باید واکسن آنفلوآنزا را تمدید کرد. عمدتاً توصیه می شود افراد باالی 
۶۵ سال، کودکان بین شش ماه تا شش سال، افراد دیابتی، بیماران 
مبتال به بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی، افراد اچ آی وی 
مثبت، زنان باردار و افرادی که به بیماری های قلبی، ریوی و کلیوی 

مبتال هستند، واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.«

وی همچنین اظهار کرد: »یکی از پیش بینی های امسال این است 
که برخالف سال های قبل که اپیدمی آنفلوآنزا را داشتیم، به دلیل 
مسائلی مانند استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی، شست شوی 
دست ها و... که نشان می دهد رفتارهای بهداشتی مردم بهتر شده و 
بارقه ای از امید ایجاد می کند، موارد بیماری آنفلوآنزا کمتر شود.«

وی درباره زمان تشخیص نوع آنفلوآنزایی که ممکن است امسال 
در کشور ایجاد شود، گفت: »زمانیکه موارد جدید بیماری اتفاق 
افتد و به آزمایشگاه مرجع ارسال شود، نوع ویروس آنفلوآنزا 

مشخص خواهد شد.«

آنفلوآنزا از ِکی شروع می شود؟ 
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خبـر

واکنش سازمان جهانی بهداشت به انتقال کرونا  از طریق ذرات معلق درهوا
جهانی  سازمان  در  اضطراری  برنامه های  مدیر 
بهداشت گفت: »سیاست های این سازمان درباره 
انتقال ویروس کرونا از طریق هوا مانند گذشته است.«
به گزارش سپید، مایک رایان گفت: »این سازمان 
سیاست هایش درباره انتقال ویروس کرونا از طریق 
هوا را علی رغم به روز رسانی های اخیر مراکز 
مبارزه با بیماری ها در آمریکا، تغییر نداده است.«
رایان گفت: »مطمئنا علت تازه ای ندیده ایم و موضع 

ما در این خصوص بدون تغییر باقی می ماند.«
وی یادآور شد که به تماس ها با مراکز آمریکایی 
برای دستیابی به توضیحات بیشتر ظرف ۲۴ ساعت 

آینده ادامه خواهد داد. 
مراکز پیشگیری از بیماری های آمریکا با وجود 
به روز رسانی دستورالعمل های خود در جمعه 

گذشته، همچنان معتقد است که انتشار کرونا بین 
افرادی که با یکدیگر در تماس نزدیک هستند، 

ویروس  این  حال  این  با  اما  است  رایج  بسیار 
از طریق ترشحات تنفسی یا ذرات ریز موجود 

در هوا که با سرفه، عطسه، آواز خواندن، سخن 
گفتن یا نفس کشیدن شخص آلوده خارج می شود، 

منتشر می شود. 
براساس اعالم این مراکز، این ذرات می توانند هنگام 
استنشاق آنها در بینی، دهان و مجاری هوایی و ریه ها 
باعث بروز عفونت شوند. مراکز آمریکایی در به 
روزرسانی های خود تاکید کردند که شواهد فزاینده ای 
وجود دارد مبنی بر اینکه این قطرات و ذرات معلق 
در هوا می تواند در هوا معلق بماند و توسط دیگران 
استنشاق شود و مسافتی بیش از ۶ فوت را در مثال 
رستوران ها یا کالس های تناسب اندام طی می کنند 
ضمن آنکه به طور کلی در فضاهای داخلی که 
فاقد تهویه مناسب است، خطر انتقال ویروس بیشتر 

می شود. باشگاه خبرنگاران جوان

با افزایش شمار قربانیان کرونا در ایاالت متحده آمریکا به بیش 
از ۲۰۰ هزار نفر، معادل بیش از یک پنجم قربانیان جهانِی این 
بیماری، دولت این کشور مقابله با کرونا را در بحبوحه کمپین 

ریاست جمهوری در کانون توجه قرار داد. 
به گزارش سپید، منابع رسمی تاکنون حداقل ۲۰۴ هزار و ۵۰۶ 
مورد مرگ ناشی از کرونا و بیش از هفت میلیون مورد ابتال به آن 
را در ایاالت متحده گزارش کرده اند که باالترین آمار در بین سایر 
کشورهای جهان است. بر اساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده )CDC(، بیش از ۷۰ درصد موارد 
مرگ و میر در ایاالت متحده در افراد باالی ۶۵ سال بوده است. 
بر اساس تجزیه و تحلیل رویترز، ایاالت متحده اکنون روزانه حدود 
۸۰۰ مرگ ناشی از کرونا را ثبت می کند. همچنین طبق میانگین آمار 

هفتگی پس از چهار هفته کاهش در هفته گذشته میزان مرگ و میر 
ناشی از کرونا در ایاالت متحده پنج درصد افزایش یافته است. 

موسسه بهداشتی دانشگاه واشنگتن پیش بینی کرده است که ممکن 
است تا پایان سال ۲۰۲۰ میالدی تعداد قربانیان کووید-۱۹ در آمریکا 
به ۳۷۸ هزار نفر برسد، در حالی که شمار مرگ و میر روزانه در 

دسامبر به ۳۰۰۰ نفر در روز می رسد. 
منتقدان می گویند این داده ها نشان دهنده عدم موفقیت دولت ترامپ 
در سخت ترین آزمون خود پیش از انتخابات سوم نوامبر است. 

جو بایدن، رقیب دموکرات وی، روز دوشنبه ادعا کرد به دلیل 
دروغ ها و بی کفایتی دونالد ترامپ در شش ماه گذشته، آمریکا 
شاهد یکی از سنگین ترین تلفات زندگی در تاریخ خود بوده است. 
ایاالت متحده چهار درصد از جمعیت جهان و ۲۰ درصد از 

قربانیان ویروس کرونا را در جهان به خود اختصاص داده است 
و میزان مرگ و میر روزانه آن نسبت به کل جمعیت چهار برابر 

بیشتر از اتحادیه اروپا است. 
ایالت های جنوبی تگزاس و فلوریدا بیشترین مرگ و میر را در دو 
هفته گذشته در ایاالت متحده داشته اند و پس از آن کالیفرنیا قرار دارد. 
بنا بر گزارش شبکه خبری الجزیره، در حالی که مردم آمریکا در 
لس آنجلس تظاهرات علیه دونالد ترامپ و آمار باالی قربانیان 
کرونا بر پا کرده اند، ترامپ جدول زمانی واکسن کرونا را رد کرده 
و مدعی شده که ممکن است ظرف چند هفته و پیش از انتخابات 
سوم نوامبر، این واکسن در دسترس باشد و این درحالیست که 
متخصصان ارشد پزشکی در این کشور احتمال دسترسی زودهنگام 

به واکسن کرونا را رد کرده اند.ایسنا

بیش از یک پنجم قربانیان جهانی کرونا متعلق به آمریکاست

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »۲۰ 
دانشگاه علوم پزشکی کشور پذیرای دانشجویان خارجی هستند 

که نشان از توانمندی نظام آموزشی در رشته های پزشکی است.«
کرونا  »شیوع  افزود:  حق دوست  اکبر  علی  سپید،  گزارش  به 
ولی  کرد  ایجاد  خارجی  دانشجوی  جذب  در  محدودیت هایی 
زیرساختهای مطلوب دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای جذب 
این افراد مهیا است.« وی با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی 
در کشور با تالش فراوان در این زمینه ادامه مسیر می دهند، گفت: 
»تحصیل ۱۱۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان سمنان نمونه ای از کیفیت آموزش و جذابیت 
در دانشگاه های کشور الزم برای جذب دانشجوی خارجی است.«

معاون وزیر بهداشت و درمان به اثرات شیوع کرونا در مباحث آموزشی 
این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: »شیوع کرونا کالس های تئوری 
آموزش های پزشکی را تعطیل کرد اما آموزش های بیمارستانی در کشور 
نه تنها کاهش نداشت بلکه در عمده  بخش های تخصصی افزایش 
یافت.« حق دوست اضافه کرد: »به دلیل افزایش بیماران مراجعه کننده 
که در جریان آن دانشجویان باید در مسیر ارایه خدمت به آنان توانمند 

می شدند، خدمات نه تنها کاهش نیافت بلکه با افزایش همراه بود.«
معاون وزیر بهداشت و درمان گفت: »از سوی دیگر، فشار کار بر 
دستیاران و اعضای هیات علمی بالینی افزون تر از گذشته شد و 
دانشکده های تخصصی نیز به خوبی با استفاده از فضای مجازی 

برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش ها ورود کردند.«
وی یادآور شد: »تغییر چندانی در پذیرش دانشجویان رشته های علوم 
پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ حاصل نشد ولی پذیرش 

دانشجو بیشتر به ترم بهاره و در ورودی بهمن برنامه ریزی شده است.«
حق دوست رشد آموزش از طریق دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
را مطلوب دانست و بیان کرد: »اعتقاد داریم این مساله جای کاری 
بیشتری دارد و باید توسعه یابد.« وی گفت: »بسیاری از افراد ساکن 
در خارج از کشور به دلیل زیرساختهای قابل قبول در دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور، برای بسیاری از خدمات به ایران می آیند.«
معاون وزیر بهداشت و درمان تاکید کرد: »شیوع کرونا توانمندی 
 بخش درمانی کشور را نمایان کرد و در کنار ارایه خدمات توسعه 
یافته و راهبری، توسعه علوم و آموزش های علوم پزشکی نیز در 
کشور باید مدنظر باشد.« وی یادآور شد: »دانشگاه علوم پزشکی استان 
سمنان از دانشگاه های خوشنام و چابک و فعال کشور است که در 

زمینه های مختلف دستاوردهای مطلوبی داشته است.«
به گزارش ایرنا، در سفر حق دوست معاون وزیر بهداشت و درمان، 
سه طرح مرکز آزمون الکترونیک با استانداردهای بین المللی برگزاری 
آزمون، کلینیک آموزشی- درمانی توانبخشی سالمندی و گام نهایی 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان سمنان افتتاح شد.

معاون وزیر بهداشت: 

۲۰ دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی خارجی جذب می کنند

شماره ۱۷۵۵ ۲7 مهر ۱۳۹۹



مشاور وزیر بهداشت اعالم کرد

مشاور وزیر در امور توانبخشی با اشاره به آمار 
از  مختلف،  سنین  در  حافظه  اختالل  ارقام  و 
و  پیشگیری  ملی  برنامه  تدوین  نهایی  مراحل 

درمان دمانس در کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، محمد تقی جغتایی همزمان 
با روز جهانی آلزایمر در نشست خبری ویدیو 
کنفرانسی از استودیو سالمت وزارت بهداشت، 
به  و  است  آلزایمر  روز جهانی  »امروز  گفت: 
همین دلیل وزارت بهداشت برنامه هایی برای 
زندگی و  تغییر سبک  دلیل  به  دارد.  این روز 
افزایش امید به زندگی، بیماری های مربوط به 
اختالالت حافظه روزبروز در دنیا و همچنین 
در کشور ما افزایش می یابد.  بخش عمده ای از 
علت اینکه آلزایمر و اختالالت دمانس افزایش 

می یابد، وابسته به سن است.«
وی افزود: »مطالعات جهانی نشان می دهد که 
افراد زیر ۶۵ سال حدود سه درصد به نوعی 
اختالل حافظه پیدا می کنند، کسانی که بین ۶۵ 
تا ۷۴ سال هستند، ۱۶ درصد و افراد بین ۷۵ تا 
۸۴ سال ۴۵ درصد و افراد باالی ۸۵ سال ۳۶ 
درصد به اختالل حافظه دچار می شوند. بنابراین 
اختالل حافظه یا دمانس به سن وابسته است. 
در عین حال در کشور ما هم امید به زندگی 
افزایش یافته است و حدود ۱۰ سال افزایش 

امید به زندگی داشته ایم.«
جغتایی ادامه داد: »مطالعات جهانی نشان می دهد 
در دنیا بین هشت تا ۱۰ درصد جمعیت باالی 
۶۰ سال به نوعی دچار اختالل حافظه هستند، 
اگر همین آمار را در کشور خودمان هم محاسبه 
کنیم، در جمعیت باالی ۶۰ سال باالی ۵۰۰ هزار 

نفر دچار این اختالل هستند.«
جهت  این  از  اساس  همین  »بر  گفت:  وی 
در  که  کاری  داریم.  کشور  در  را  برنامه هایی 
وزارت بهداشت انجام می دهیم که مراحل آخر 
را طی می کند، برنامه ملی دمانس است که در 
حال تدوین است و با همکاری معاونت بهداشت 
و درمان و سایر ارگان ها مراحل نهایی را طی 
می  کند. طبق این برنامه قرار است به صورت 
عالوه  و  شود  آغاز  کشور  سطح  در  پایلوت 
معرض  در  که  افرادی  پیشگیری،  خدمات  بر 
قرار  غربالگری  مورد  دارند،  قرار  اختالل  این 
گیرند. سپس هم بعد از غربالگری و تشخیص 
مداخالت دارویی و توانبخشی و روان شناسی را 
به تدریج برای این افراد در سطح کشور انجام 
جاری  سال  در طول  بتوانیم  امیدواریم  دهیم. 
مقدمات این برنامه را فراهم و پایلوت آن را 

در کشور آغاز کنیم.«
جغتایی درباره وضعیت پوشش بیمه ای خدمات 
توان بخشی، گفت: »توجه ویژه ای به حوزه توان 
بخشی در برنامه وزیر بهداشت انجام شده است 
و یکی از بندهایش این بود که پوشش بیمه ای 
خدمات توان بخشی افزایش یابد. یک بحث درباره 
تعرفه خدمات وجود دارد که مشخص می کند 
باید  بیمار چقدر  یا  بیمه ها  برای یک خدمت 
بپردازد. در گذشته، تعرفه خدمات برای برخی 

خدمات توانبخشی نداشتیم، اما خوشبختانه در 
دو تا سه سال گذشته اغلب خدمات توان بخشی 
تعرفه پیدا کردند. بحث دیگر پوشش بیمه ای 
است. مهم ترین خدمتی که در حال حاضر در 
فیزیوتراپی  می شود،  انجام  توان بخشی  حوزه 
است که ۹۵ درصد خدمات آن تحت پوشش 

بیمه قرار دارد.«
وی ادامه داد: »در مورد خدماتی مانند کار درمانی 
و گفتار درمانی که تعرفه نداشتند، تعرفه آنها 
طراحی شده است. در قانون جامع حمایت از 
معلوالن که در سال ۱۳۹۷ ابالغ شده، ماده ۶ 
از فصل سه این قانون  وزارت بهداشت را الزام 
می کند که پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی 
پزشکی و معلولیت ها را انجام دهد. ماده دیگری 
در این قانون وجود دارد که می گوید منابع مالی 
مورد نیاز برای اجرای این قانون برای دستگاه های 
متولی باید پیش بینی شود. پیگیری هایی در این 
زمینه انجام شد و در قانون بودجه ۹۹ رقمی از 
محل منابع مالی دولت گذاشته شده که بخشی 
به بیمه خدمات توان بخشی برای خدماتی که 
پوشش بیمه ای ندارند در نظر گرفته شود. مکاتباتی 
در این زمینه انجام شده و در حال پیگیری در 
این زمینه هستیم و منتظریم که منابع مالی آن 

فراهم شود.«
جغتایی افزود: »از طرفی تهیه بسته های خدمتی 
نیز اهمیت دارد. زیرا خدمات مربوط به افراد 
موارد  این  اکثر  برای  و  است  پیچیده  ناتوان، 
بسته خدمتی طی دو سال گذشته تعریف شده 
است. بسته خدمتی یعنی اینکه اگر فردی دچار 
پارکینسون یا آلزایمر و...  شد، چه خدماتی و 
توسط چه کسانی و با چه ابزاری و در چه محلی 
باید دریافت کند. برای همه این موارد بسته ها 
تعریف شده و در حال نهایی شدن در شورای 
تامین  با  امیدواریم  است.  سالمت  بیمه  عالی 
پوشش  خدمات  مراکز،  برخی  در  مالی  منابع 
نیز  بهداشت  وزیر  دهیم.  گسترش  را  بیمه ای 

بارها توصیه کرده که اگر این بیماران به موقع 
شناسایی و درمان شوند، مراجعه بعدی آنها به 
نظام سالمت کاهش و در نتیجه هزینه سالمت 

نیز کاهش می یابد.«
وی همچنین گفت: »در عین حال وزارت بهداشت 
اقدامات دیگری را هم انجام می دهد. به عنوان 
مثال برای کودکان اوتیسم وزارت بهداشت از 
منابع موجود خود به مراکز ارائه کننده خدمات این 
بیماری سوبسید می دهد که بنا دارد امسال برای 
افراد سکته مغزی هم این سوبسید را ارائه دهد.«
جغتایی درباره تفاوت های پارکینسون با آلزایمر 
و دارو درمانی در زمینه این دو بیماری، گفت:  
»دارو درمانی در زمینه آلزایمر و دمانس خیلی 
ممکن  که  خاصی  موارد  در  و  نیست  مطرح 
است فرد بیماری زمینه ای داشته باشد، نیاز به 
دارو دارد. عمده داروها در زمینه آلزایمر کمکی 
است. باید توجه کرد که آلزایمر با پارکینسیون 
تفاوت دارد. بیماری های پیش رونده مربوط به 
سن هستند. پارکینسون بیشتر به اختالل حرکتی 
مرتبط است که منشا آن هم سیستم عصبی متفاوتی 
است. آلزایمر مرحله نهایی اختالل حافظه است. 
اختالل حافظه می تواند علت های مختلفی داشته 
باشد. هرچند ممکن است بیمار پارکینسونی هم 
اختالالت شناختی داشته باشد. بیماری آلزایمر در 
مرحله شدید باعث اختالل حرکتی هم می شود. 
در عین حال بیماری پارکینسون وابسته به دارو 
است که فکر نمی کنم مشکل چندانی در تامین 
داروهایشان وجود داشته باشد. زیرا عمدتا تولید 
داخلی هستند. هرچند که پارکینسون هم درمان 
قطعی ندارد و در واقع درمان ها در این زمینه 

کمک کننده است.«
حافظه  اختالل  علل  درباره  اینکه  بیان  با  وی 
مطالعات زیادی در دنیا در حال انجام است، 
گفت: »ممکن است زمینه ژنتیکی یکی از علل 
این زمینه ژنتیکی را  اما آن عواملی که  باشد، 
بروز می دهند، مهم تر است. به عنوان مثال در 

افرادی که بیماری زمینه ای دارند، احتمال ابتال 
به بیماری هایی چون پارکینسون و اختالل حافظه 

و... بیشتر است.«
جغتایی درباره تخت بستری در زمینه توانبخشی 
نیز گفت: »بیماری آلزایمر و دمانس به آن صورت 
نیازمند تخت توانبخشی و بستری نیست. مگر 
اینکه یک بیمار آلزایمری بیماری زمینه ای دیگری 
داشته باشد که بستری بخواهد. افرادی که دچار 
آلزایمر می شوند باید در منزل مراقبت شوند. 

خدمات در این زمینه غیر بستری است.«
جغتایی در پاسخ به سوالی درباره مراکز مراقبتی 
برای سالمندان اظهار کرد: »مراقبت و نگهداری در 
مراکز مراقبتی برای سالمندان و بیماران مبتال به 
آلزایمر مربوط به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی 
است. وزارت بهداشت اقداماتی نظیر مراقبت های 

دارویی و تامین واکسن را انجام می دهد.«
جغتایی در زمینه سند ملی سالمندان گفت: »متولی 
سالمت این سند، وزارت بهداشت است و متولی 
نگهداری از سالمندان، وزارت رفاه و سازمان 

بهزیستی است.«
معصومه صالحی، موسس و مدیر عامل انجمن 
دمانس و آلزایمر ایران نیز در ادامه این نشست، 
گفت: »در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر در جهان 
با آلزایمر زندگی می کنند و در جهان هر سه 
ثانیه یک نفر به دمانس مبتال می شود. همچنین 
تخمین می زنند که در سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۱۵۲ 
میلیون نفر مبتال به آلزایمر در دنیا داشته باشیم. 
باید توجه کرد که  از هر سه نفر، دو نفر باور 
خودشان  کشور  در  صحیحی  درک  که  دارند 

نسبت به این بیماری وجود ندارد.«
وی افزود: »برآورد هزینه ساالنه انواع دمانس بیش 
از ۱.۱ تریلیون دالر است. در ایران تخمین زده 
شده که بیش از ۷۵۰ هزار نفر مبتال به انواع دمانس 
هستند. دمانس عالمت است. سلسله عالمت هایی 
مانند اختالل حافظه، اختالل حرکت، اختالل 
رفتاری دمانس های قابل برگشت هستند. البته 
غیرقابل  دمانس ها  درصد   ۷۰ تا   ۶۰ متاسفانه 
برگشت است که شایع ترین نوع آن آلزایمر است.«
صالحی با بیان اینکه آگاهی دادن به جامعه برای 
پیشگیری از این بیماری بسیار مهم است، گفت: 
از  افراد معموالً  بیماری سن است و  »آلزایمر 
۶۵ سال به باال به این بیماری مبتال می شوند. 
یک برنامه غربالگری دمانس را هم با سازمان 
بهزیستی پیش بردیم که از سن ۶۵ تا ۸۵ سالگی 
هشت تا ۱۰ درصد افراد مبتال بودند. در عین 
حال گفته می شود که زنان در دنیا شش درصد 
بیش از مردان به دمانس مبتال می شوند که دالیل 
مختلفی مانند طول عمر بیشتر زنان، استرس های 

بیشتر در زنان و ... است.«
وی گفت: »در سال ۱۳۹۸ بررسی انجام دادیم 
بیمار  یک  مستقیم  هزینه  که  شد  مشخص  و 
او،  از  یعنی درمان و مراقبت  آلزایمر  به  مبتال 
ماهانه بیش از ۷ میلیون تومان است. در عین 
نیز بسیار زیاد  حال هزینه های غیرمستقیم آن 

است.«ایسنا

سند ملی دمانس در مراحل نهایی تدوین
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وزیر بهداشت گفت: »اعتقاد دارم که بسیج، 
و  رویکرد  یک  بلکه  نیست  سازمان  یک 
روش برای اداره کشورها در شرایط بسیار 
سخت و بحرانی است و بسیجی یک نفر زیر 
است  فردی  بلکه  نیست  دستگاه  یک  بیرق 
و  فنا شدن  کردن،  فدا  برای  را  که خودش 
روزهای  از  مردمش  و  کشور  رفت  برون 

است.« کرده  آماده  سخت، 
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست هیات 
اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه پزشکی که 
در مجتمع فرهنگی ولیعصر)عج( تهران برگزار 
شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته بزرگداشت 
دفاع مقدس، اظهار داشت: »چهلمین سالگرد 
این حرکت بزرگ عرفانی را به همه رزمندگان 
و ملت ایران تبریک می گویم و به همه شهدای 
دفاع از حریم و حرم و سالمت سرزمین مان 

می فرستم.« درود 
وی خاطرنشان کرد: »در روزهای اول مسئولیتم 
در وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدم که 
را  عده ای خودشان  دارو  و  غذا  در سازمان 
زده  گره  پزشکی  جامعه  بسیج  و  بسیج  به 
بوده اند اما متاسفانه یکی از نقاط آسیب پذیری 
دستگاه ها و سازمان هایی مانند بسیج این است 
که اجازه دهند دامنشان به افراد بی لیاقت و یا 
خدای ناکرده کسانی که لیاقت پوشیدن این 
نیازمندی  اولین  شود.  آلوده  ندارند،  را  ردا 
بسیجی شدن، پاکیزگی است و نمی شود هر 

پاکیزگان  بیرقی برد که جایگاه  کسی را زیر 
و صدیقان تاریخ یک مملکت و نظام است. 
برای اداره سازمان غذا و دارو که محلی از 
مفسده اصلی در وزارت بهداشت بود لذا فردی 
را مناسب تر از دکتر شانه ساز با سابقه ای از 

نیافتم.« طینتی  پاک  و  پاکیزگی 
وزیر بهداشت یادآور شد: »وقتی دکتر شانه 
ساز را انتخاب کردم، برخی گفتند که نمی شود 
علمی  غیرهیات  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
حرف ها  این  نمی شود؟  چرا  گفتم  که  باشد 
یعنی چه؟ این مملکت فقط استاد نمی خواهد 
بلکه نیاز به انسان های عاشق و از جان گذشته 
دارد و انسان هایی می خواهد که دل بر دریا 
بزنند. اآلن رییس یکی از دانشگاه های علوم 
پزشکی جنوب کشور را یک استادیار گذاشته ام 
و معتقدم که فقط با القاب نمی توان کشور را 
اداره کرد و در اداره کشور، نیازمند تفکری 

نو و جدید هستیم.«
نمکی بیان کرد: »حدود 30 سال در وزارت 
را  بهداشت  بخش  اداره   مسئولیت  بهداشت 
کنی  ریشه  ما،  برنامه های  از  یکی  و  داشتم 
فلج اطفال در کشور بود و راهی جز روش 
ارزشمند  ظرفیت  از  و  نکردم  پیدا  بسیجی 
استفاده  اطفال  فلج  کنی  ریشه  برای  بسیج 
کردیم. عده ای می گفتند که بسیج چه نقشی 
دارد؟ گفتم راهی جز استفاده از این ظرفیت 
بی بدیل نداریم و آن زمان توانستیم در ایران 

به  را  ملی  بزرگ  حرکت  این  افغانستان  و 
برسانیم.« سرانجام 

وی افزود: »وقتی به وزارت بهداشت آمدم، اولین 
طرح بزرگ ما، اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون 
بود که بازهم از کمک بسیجی ها استفاده کردیم. 
قرار بود 50 درصد از جمعیت 30 تا 70 سال 
که حدود 20 میلیون نفر می شد را پایش کنیم 
اما فشارخون بیش از 30 میلیون و 700 هزار 
نفر پایش شد و در این بین، دو میلیون و 700 
هزار مورد فشارخون باال را در کشور شناسایی 
کنیم و اهمیت شناسایی این تعداد بیمار وقتی 
بیشتر مشخص می شود که بدانیم ساالنه 97 هزار 
مورد از مرگ مردم ایران به دلیل پرفشاری خون 

و عوارض ناشی از آن است.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »معتقدم که امروز 
و  نیست  گسست  و  دعوا  روز  کشور،  در 
اعتقاد دارم که دشمن بر باطل خودش متفق 
متفرق هستیم و  بر حق خودمان  ما  است و 
این شیوه خطرناکی است. اینکه نتوانیم دور 
خودمان  رهبری  نام  به  محور  و  خیمه  یک 
زیر  قرار گیریم و  کنار هم  در  را جا دهیم، 
مردم گرفتار  امور  تمشیت  به  بلند  این سایه 
دامن  نظام  درون  نزاع های  به  اگر  بپردازیم 

زده شود، بازی را باخته ایم.«
نمکی افزود: »امروز نظام جمهوری اسالمی 
ایران علی رغم همه قدرتمندی هایی که دارد، 
را طی  بسیار شکننده ای  ابعادی روزهای  از 

تحمیل  ایران  بر  امروز  که  تحریمی  می کند. 
اباعبداهلل  بر  که  تحریمی  جز  به  می شود، 
تحمیل  عاشورا  و  تاسوعا  در  الحسین)ع( 
نشده  تحمیل  ملتی  هیچ  بر  وقت  هیچ  شد، 
است. چندین سال بیش از 95 درصد از بودجه 
اداره کرده ام و روزهای سختی را  کشور را 
گذرانده ایم و با نفت 27 دالر، مطالبات دوران 
نفت 120 دالری را پرداخت کردیم و برای 
کارهای  کشور،  دفاعی  و  نظامی  نیروهای 
از  کیلومتر   700 و  هزار  یک  شد.  بزرگی 
ایجاد  امکانات  کشور  غرب  شمال  مرزهای 
برای  کاظمی  شهید  بودجه ای  ردیف  و  شد 
بودجه  و  شد  ایجاد  موشکی  توان  تقویت 
آن از 18 میلیارد به دو هزار و 400 میلیارد 

یافت.« افزایش  تومان 
نظام  از  ویترینی  »دولت،  کرد:  اضافه  وی 
جمهوری اسالمی ایران است و اینکه فکر کنیم 
در 8 سال گذشته، اقدامی از سوی دولت انجام 
نشده، دشمن شاد می شویم و تقاضای من از 
بسیجی ها این است که آنجایی که به کلیت نظام 
مربوط است در اظهارنظرها خیلی حواسمان 
که  بگویند  می خواهند  دیگران  باشد،  جمع 
و  نیفتاد  مثبتی  اتفاق  هیچ  سال   8 طول  در 
فقط بیت المال به هدر رفت، نباید به گونه ای 
رفتار کنیم که این مطالب نادرست، تیتر اخبار 

انقالب شود.« دشمنان نظام و 
ادامه در صفحه10 

بسیج یک رویکرد برای اداره کشورها در شرایط 
بسیار سخت و بحرانی است
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 ادامه از صفحه 9
وزیر بهداشت یادآور شد: »از بسیجی ها انتظار 
است که در رعایت آنچه به نفع نظام و انقالب 
یکی  و  باشند  پیشگام  همیشه  است  اسالمی 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  موارد،  این  از 
است. در کشور کسی را مقیدتر از رهبر معظم 
انقالب ندیدم و رفتار این بزرگمرد نسبت به 
اجرای پروتکل ها و حمایت از پروتکل ها را 
ایشان  می نویسم.  کرونا  روزنگار  در  روز  هر 
در حسینیه خالی، روضه برپا کردند و خواهش 
کرده بودند که چند نفر در این حسینیه حضور 
داشته باشند که فرموده بودند چون متخصصان 
اظهار کرده اند در جای مسقف نباید اتفاق بیفتد، 
اجازه نمی دهم. بنابراین تقاضای ما این است 
دوستانی که خودشان را سربازان صدیق و جان 
این  در  می دانند،  رهبری  معظم  مقام  کف  بر 
ایام به ما کمک کنند تا ویترین خوب رعایتی 

حمایتی از پروتکل ها داشته باشیم.«
کار  کرونا،  مدیریت  »برای  کرد:  تاکید  نمکی 
را منطبق با شیوه بسیجی شروع کردیم. وقتی 
شنیدیم که در ووهان چین این ویروس پیدا شده، 
کار اول ما، سنگر آرایی بود و یک دفاع محکم 
را برای خودمان طراحی کردیم. پول، تجهیزات، 
درمانی و تخت  و  بهداشتی  کادر  زیاد  تعداد 
تنهایی هجمه سنگین ویروس  به  بیمارستانی 
کرونا را مهار نکرد بلکه شیوه خردمندانه مبتنی 
بر حرکت بسیجی برای مقابله با حمله ویروس 
به ما کمک کرد. خاکریزها را سفت کردیم.«

وی گفت: »آمریکا و اروپا در بدترین شرایط، 
6 تا 7 برابر ایران، امکانات زیرساختی دارند. 
نسبت تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت در 
فرانسه حدود 7 و در ایران در بهترین شرایط 
1.6 است و نسبت پرستار به تخت بیمارستانی 
اما  ایران است  برابر  این کشور حداقل 3  در 
دیدید که تا هجمه به آمریکا و اروپا نرسیده 
بود، چه هجمه سنگین تبلیغاتی علیه جمهوری 
اسالمی ایران راه انداختند و وقتی هجمه ویروس 
به آنها رسید، تازه فهمیدند که چقدر درمانده 

و آواره هستند.«
بحران،  این  »در  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
آمریکا فقط برای  بخش سالمت 111 میلیارد 
دالر و انگلیس 22 میلیارد پوند هزینه کردند 
اما در ایران از یک میلیارد دالری که با دستور 
مقام معظم رهبری برای مقابله با کرونا در نظر 
گرفته شد، تا امروز 27 درصد آن را گرفته ایم. 
اداره چنین کشوری در اوج تحریم در شرایط 
هیچ  درب  پشت  بیمار  یک  حتی  که  کرونا 
بیمارستانی آواره نشد سخت و دشوار است.«
نمکی افزود: »خیلی ها به دنبال این بودند که 
در استان های مرزی مانند خوزستان، کردستان 
و کرمانشاه در گرداب کرونا کرفتار شویم و 
آنها بگویند که ایران به قومیت ها و گروه های 
خدا،  لطف  با  اما  نکردند  رسیدگی  مختلف 
در  بیمارستانی  هیچ  درب  پشت  بیمار  یک 
از زیر  را  آواره نشد و هیچ سالمندی  کشور 
تا جوانان  نکردیم  تنفسی خارج  دستگاه های 
به جای آنها بستری شوند و هیچ فردی را به 
دلیل بی بضاعتی اقتصادی، رها نکردیم. هزاران 
افاغنه بدون کارت را در کشور رایگان درمان 
کردیم و این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نداد.«
وی تصریح کرد: »اگر در مقابل هجمه ویروس 
کرونا، دفاع جانانه شد به این دلیل بود که از 

شیوه جهادی و بسیجی برای مدیریت کرونا 
را  خودمان  بعد  مرحله  در  و  کردیم  استفاده 
با کمک بیش 240  آماده کردیم.  برای حمله 
هزار بسیجی، طرح بسیج ملی مقابله با کرونا 
را در کشور راه انداختیم و این کار بسیار بزرگ 
ملی را با هدف شناسایی زودهنگام و بیماریابی 
فعال، بیماران دنبال کردیم و در اردیبهشت ماه 
به عدد 34 مرگ روزانه رسیدیم اما ناکامی ها 

و گرفتاری هایی هم داریم.«
وزیر بهداشت اظهار داشت: »یک ضلع مثلث 
از کار ما لنگ است. مقداری هم به کمک های 
ارزی و ریالی بر می گردد البته به دلیل تجربه ای 
که  می دانم  داشته ام،  گذشته  سال های  در  که 
کشور در شرایط بسیار سختی است اما برخی 
از کم لطفی های داخلی را موجب مظلومیت و 
محرومیت تیم فعال وزارت بهداشت می دانیم 
از کشور  به خارج  مربوط  و همه مشکالت، 
نیست بلکه در درون کشور هم در مواردی، 

تنها ماندیم و حمایت خوبی نشدیم.«
نمکی بیان داشت: »سال 97 حدود سه میلیارد 
و 700 میلیون دالر ارز برای دارو و تجهیزات 
وجود  با   98 سال  در  اما  گرفتیم  پزشکی 
آنفلوآنزای  سال،  ابتدای  گسترده  سیالب های 
H1N1، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 
سه و نیم میلیون زائر اربعین و 90 هزار زائر 
افغانستانی و پاکستانی و کرونا، توانستیم حداقل 
600 میلیون دالر، صرفه جویی ارزی کنیم و 
در این مدت 6 هزار تخت بیمارستانی جدید 
هم  آنها  که  کردیم  اندازی  راه  کشور  در  هم 

البته ارزبری دارد.«
وی تاکید کرد: »امسال بدون در نظر گرفتن کرونا، 
هدف ما صرفه جویی 20 درصدی در ارزبری 
دارو و تجهیزات پزشکی بود. کدام کشور دنیا 
در این شرایط کرونا برای هر شهروند خودش 
حداقل 5 دالر در نظر نگرفته است؟ اگر برای 
هر شهروند ایرانی می خواستیم 5 دالر در نظر 
بگیریم، باید 400 میلیون دالر ارز می گرفتیم 

که تا این لحظه دریافتی نداشته ایم.«
دو  تخصیص  »از  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 

دارو و تجهیزات  میلیارد دالر مصوب  نیم  و 
پزشکی تا کنون 900 میلیون دالر هم نگرفته ایم. 
اما  را می دانیم  ارز و خزانه  کمبود  مشکالت 
بخشی از مشکالت هم به این بر می گردد که 
گاهی مورد بی مهری و کم لطفی قرار گرفته ایم 
ایام،  این  در  که  بسته ام  عهد  خودم  با  ولی 
کمتر گله کنم و بیشتر کار و صبوری کنم تا 
مبادا باعث رنجش خاطر مردم و رهبر معظم 

انقالب شوم.«
نمکی افزود: »دوستان ما در بسیج، یاور، یار، 
همدم و همراه صمیمی ما هستند و در وزارت 
بهداشت همیشه به روی بسیجی ها باز است. 
خواهش من این که به عنوان یک وظیفه اخالقی 
و امر به معروف و نهی از منکر، هر کجا فکر 
کردید مشکلی در دانشگاه های علوم پزشکی 

وجود دارد، به بنده انعکاس دهید.«
اظهار  خود  سخنان  از  دیگری  در بخش  وی 
زمان حضورم  در  من  دغدغه  »اولین  داشت: 
در وزارت بهداشت، بحث جمعیت و پیگیری 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری بود و 
اقدامات زیاد و اثرگذاری در وزارت بهداشت در 
این زمینه مانند راه اندازی مراکز درمان ناباروری، 
ناباروری،  گرانقیمت  داروهای  بیمه  پوشش 
سقط  بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  اصالح 
جنین و مراقبت از زنان باردار انجام دادیم.«

با  که  سال  ابتدای  »در  افزود:  بهداشت  وزیر 
روبرو  کشور  در  گسترده  سیالب های  وقوع 
بودیم و زمانی که به ایالم سفر کرده بودم با 
طغیان رودخانه سیمره و نیروهای ما با زحمت 
زیاد مادر بارداری را از یک روستا به منطقه 
آلود،  مه  شرایط  آن  در  و  کردند  جابجا  امن 
امکان پرواز بالگرد هم وجود نداشت بنابراین 
با  این تجربه به کمک ما آمد و سال گذشته 
اعالم هواشناسی مبنی بر بارش برف در گیالن، 
بالفاصله و پیش از بسته شدن راه های روستایی، 
160 مادر باردار را به جای امن منتقل کردیم و 
92 نفر از آنها در همان روزها زایمان کردند 

که اولین زایمان هم دوقلو بود.«
باشید که در  نمکی خاطرنشان کرد: »مطمئن 

وزارت بهداشت از هیچ تالشی برای اجرای 
سیاست های جمعیتی، دریغ نکردیم اما خدمت 
مقام معظم رهبری نیز بارها نوشته ام و گزارشاتم 
یا  ارائه داده ام. مساله جمعیت شامل رشد  را 
کاهش جمعیت، چندبعدی است. وقتی شعار 
را  جمعیت  رشد  کاهش  و  جمعیت  کاهش 
می دهید اولین گیرنده پیام، افراد مرفه جامعه 
هستند و وقتی شعار رشد جمعیت با انگیزه های 
اقشار  پیام،  گیرنده  اولین  می دهید،  اقتصادی 
ضعیف هستند و در مناطقی باردار می شوند که 
حداقل امکانات در آن نقاط وجود ندارد و اگر 
نظام متوجه این پدیده مهم نشود، شاخص هایی 
مادران  نوزادان و  میر کودکان،  مانند مرگ و 
باردار که به زحمت توانستیم در عرصه جهانی 

به حد مطلوب برسانیم به خطر می افتند.«
وی تاکید کرد: »وزارت بهداشت نمی تواند سپر 
همه مسائل مربوط به جمعیت باشد. جمعیت 
یک بحث چندوجهی و چند بُعدی است که 
حل این مساله نیازمند یک مشارکت گسترده بین 
بخشی است و تا مشکالت اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی حل نشود، نمی توان انتظار 

داشت که جمعیت رشد قابل قبولی کند.«
و  اساتید  »باید  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
و  کشور  در  ماندگاری  برای  را  دانشجویان 
غصه  خیلی  کنیم.  نوازش  مردم،  به  خدمت 
فرزندان  و  می کشیم  زحمت  وقتی  می خورم 
کشور را با تالش خانواده ها آموزش می دهیم 
اما بعد از اعالم نتایج کنکور، دو دستی آنها را 
به آمریکا و اروپا و کانادا تقدیم می کنیم. باید 
رویکردهای مان را تغییر دهیم و چتر حمایت مان 
را بر گروه های بیشتری باز کنیم و آغوش مان 
را برای افرادی که با ما اختالف سلیقه دارند، 

بیشتر باز کنیم.«
به گزارش وبدا، نمکی یادآور شد: »نباید خط 
کش های مان به قدری تیز و دقیق باشد که هر 
فردی اندکی با ما اختالف سلیقه داشت، او را 
خارج از دین، آیین، مذهب، مروت و انقالب 
باید  قاعدتا  این جذبه در بسیجی ها  بدانیم و 

بیشتر از سایر اقشار جامعه باشد.«



  امین جاللوند

در هفتمین ماه از شیوع بحران کرونا، بسیاری از 
فعاالن جامعه پزشکی دچار چالش های جدی 
شده اند. عالوه بر اینکه سالمت بسیاری از فعاالن 
جامعه پزشکی به خطر افتاده است، این روزها 
کادر مراکز تشخیصی و درمانی در تنگنای مالی 

بی سابقه ای نیز گرفتار شده اند.
آنطور که برخی از نمایندگان جامعه پزشکی اعالم 
کرده اند، بسیاری از مراکز پاراکلینیکی به دلیل 
افزایش هزینه ها و کاهش چشمگیر درآمدها به 
نقطه زیان دهی رسیده اند و حتی برخی از آنها 

تعطیل شده اند.
کارشناسان جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر همین 
شرایط فعلی تداوم داشته باشد، بسیاری از مراکز ارائه 
دهنده خدمات پاراکلینیکی، ورشکسته خواهند شد. 
کاهش مراجعه بیماران به مراکز خدمات پاراکلینیکی 
و نامتناسب بودن هزینه ها با تعرفه های خدمات 
درمانی و تشخیصی موجب شده است که دخل 
و خرج بسیاری از مراکز پاراکلینیکی، تناسبی با 

یکدیگر نداشته باشد. 

چالش پرداخت حقوق در مراکز پاراکلینیکی
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی نسبت به نامطلوب 
بودن وضعیت مالی مراکز پاراکلینیکی و خطر 

تعطیلی آنها هشدار داده اند. 
محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی 
سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به وضعیت مالی 
وخیم مراکز پاراکلینیکی، هشدار می دهد: »با شیوع 
بیماری کرونا، مشکالتی در زمینه پرداخت حقوق 
پرسنل به دلیل عدم تناسب بین درآمدها و هزینه ها 
در پاراکلینیک ها ایجاد شده است. متاسفانه شاهد 
تعطیلی برخی از این مراکز ارائه دهنده خدمات 
بهداشتی و درمانی در کشور هستیم. امیدواریم همه 
سازمان ها و نهادهای ذیربط پیگیر مشکالت جامعه 
پزشکی و به خصوص تعرفه خدمات پزشکی باشند 
تا این گونه مسائل هرچه سریع تر برطرف شود.«
او تاکید می کند: »در حال حاضر تحقیقات نشان 
می دهد که تناسبی بین هزینه ها و درآمدهای جامعه 
پزشکی وجود ندارد. این موضوع سبب شده است 
تا مشکالتی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

و درمانی در سراسر کشور ایجاد شود.«
جهانگیری با اشاره به تالش های سازمان نظام 
برای  ایجاد شده  برای حل مشکالت  پزشکی 
نظام  یادآور می شود: »سازمان  جامعه پزشکی، 
پزشکی به طور قانونی پیگیر مشکالت جامعه 
پزشکی و حتی تعرفه ها است. امروزه سازمان 
نظام پزشکی با توجه به شرایط خاصی که در 
کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا حاکم است، 
توجه زیادی به کیفیت خدمات ارائه شده توسط 
جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 
و درمانی دارد و از طریق قانون، پیگیر مشکالت 

و مطالبات پزشکان در کشور است. برای دسترسی 
بهتر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای 
سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور، 
سازمان نظام پزشکی در حال برنامه ریزی و پیگیری 
مشکالت جامعه پزشکی در سطح کشور است. 
در همین خصوص کارگروهی توسط معاون اول 
ریاست جمهوری تشکیل شده است و جلسات 
متعددی با سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری 

مشکالت جامعه پزشکی برگزار کرده ایم.«

مراکز فیزیوتراپی در یک قدمی ورشکستگی
بسیاری از مراکز فیزیوتراپی نیز در دوران بحران 
مالی سنگینی متحمل شدند و  کرونا، ضربات 

خطر تعطیلی بسیاری از مراکز فیزیوتراپی نیز 
محتمل است. 

اشکان آذرکیش، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پزشکی با تاکید بر این که مراکز فیزیوتراپی در 
بخش خصوصی، بسیار متاثر از عوارض پاندمی 
کرونا هستند، تاکید می کند: »کاهش بار مراجعه 
به علت کرونا، افزایش هزینه های بهداشتی مراکز 
و عدم رشد مناسب تعرفه ها، شرایط ادامه کار را 
برای فیزیوتراپیستهای شاغل در بخش خصوصی 
بسیار سخت کرده است. از زمان آغاز پاندمی 
تاکنون بالغ بر 100 نفر از همکاران فیزیوتراپیست 
خودشان به کرونا مبتال شده و چهار نفر نیز بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند.«
با اشاره به این که همکاران فیزیوتراپیست  او 
به تبع شرایط پیش آمده پس از پاندمی کرونا، 
متحمل فشارهای کاری، روحی و مالی بسیاری 
شده اند، یادآور می شود: »یک گروه از اقشار کادر 
درمان که در خط مقدم درمان بیماران کووید 19 
حضور مستمر دارند، فیزیوتراپیستها هستند. برنامه 
فیزیوتراپی تنفسی این بیماران، یک بخش اصلی از 
اقدامات درمانی کرونا به ویژه در بیماران بستری 

محسوب می شود.«
این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با 
اشاره به وضعیت مالی نامطلوب مراکز فیزیوتراپی، 
خاطرنشان می کند: »طی هفت ماه گذشته، همکاران 
فیزیوتراپیست در کنار پزشکان و سایر کارکنان 
حوزه سالمت در درمان بیماران و مبارزه با ویروس 
کرونا به ایفای نقش پرداخته اند. در حال حاضر بیش 
از 600 فیزیوتراپیست در بخش های بیمارستانی 

کرونا در حال ارائه خدمات تخصصی فیزیوتراپی 
تنفسی هستند. با توجه به اینکه مداخالت درمانی 
بیماران  به  نزدیک  بسیار  فاصله  از  فیزیوتراپی 
صورت می گیرد، همین موضوع آسیب پذیری و 
ریسک انتقال بیماری به همکاران ما را افزایش 
می دهد. آمار باالی فیزیوتراپیست های مبتال به 
کرونا به نسبت کل جمعیت نیز به همین دلیل است.«
مستمر  حضور  وجود  »با  می کند:  گالیه  او 
این  بستری،  بیماران  بالین  بر  فیزیوتراپیستها 
بهره وری  ارتقای  "قانون  مشمول  درمانی  قشر 
کارکنان نظام سالمت" محسوب نمی شوند. این 
مساله مشکالت زیادی را برای فیزیوتراپیستهای 
شاغل در بیمارستانها ایجاد کرده است. درمان های 
محسوب  پرخطر  خدمات  جزو  فیزیوتراپی 
نمی شود که همین امر به ویژه در پاندمی کرونا 
داده  افزایش  را  فیزیوتراپیست ها  آسیب پذیری 
است. یکی دیگر از تبعات این تبعیض قانونی، 
درجه سختی کار پایین فیزیوتراپی است که تناسبی 
با آنچه در بالین رخ می دهد ندارد. طبیعتا انتظار 
این است که متناسب با مسئولیتی که وجود دارد، 
حقوقی هم برای یک حرفه در نظر گرفته شود که 
امروزه این تناسب در حوزه فیزیوتراپی به شدت 

به هم خورده است.«
تعرفه  »امسال  می کند:  تصریح  آذرکیش 
خدمات فیزیوتراپی به طور میانگین رشد 9 
درصدی داشته است. این میزان به هیچ وجه 
جوابگوی افزایش لجام گسیخته هزینه های 

بود.  نخواهد  فیزیوتراپی  مرکز  یک 
ادامه در صفحه 12 

خطر تعطیلی مراکز پاراکلینیکی در نقاط مختلف کشور
با تداوم بحران کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات پاراکلینیکی با افزایش هزینه ها 

و کاهش چشمگیر درآمد مواجه شده اند

 جهانگیری: با شیوع بیماری 
کرونا، مشکالتی در زمینه 

پرداخت حقوق پرسنل به دلیل 
عدم تناسب بین درآمدها و 

هزینه ها در پاراکلینیک ها ایجاد 
شده است. متاسفانه شاهد 

تعطیلی برخی از این مراکز 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی 

و درمانی در کشور هستیم. 
امیدواریم همه سازمان ها و 

نهادهای ذیربط پیگیر مشکالت 
جامعه پزشکی و به خصوص تعرفه 

خدمات پزشکی باشند
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 ادامه از صفحه 11
متاسفانه در چند سال گذشته با سیاست ثابت 
چون  رشته هایی  تعرفه،  حرفه ای  جزء  ماندن 
بر  مبتنی  عمدتا  آنها  تعرفه  که  فیزیوتراپی 
اقدامات  و  درمانی  تمرین  یدی،  درمان های 
درمانی خود فیزیوتراپیست است، رشد ناچیزی 
در تعرفه داشته اند. این گروه متحمل بیشترین 
آسیب در این زمینه شده اند، طوری که رشد 
تعرفه این قشر از میانگین رشد سایر گروه های 

پزشکی همواره کمتر بوده است.«
اظهار  پزشکی  نظام  عالی  شورای  عضو  این 
و  سالمت  عرصه  سیاستگذاران  »از  می کند: 
رسمیت  به  با  داریم  انتظار  ذیربط   مسئوالن 
شناختن استانداردهای جهانی و نگاه جامع به 
کلیه  رفع مشکالت  در جهت  حوزه سالمت 
گروه های درمانی قدم بردارند. ضرورت پذیرش 
بالینی  حرفه  یک  عنوان  به  حرفه  این  ذات 
بیش از پیش احساس می شود. الزم است برای 
گذر از وضعیت موجود، تسهیالتی با حداقل 
بروکراسی های اداری برای مراکز درمانی در نظر 
گرفته شود تا امکان استمرار خدمت رسانی در 
این شرایط سخت بیش از پیش فراهم باشد.«

مشکالت مراکز رادیولوژی و 
آزمایشگاه ها در فصل جوالن کرونا

بسیاری از آزمایشگاه های تشخیصی نیز در دوران 
کرونا، درگیر چالش های تازه ای شدند که رفع این 
چالش ها نیز به حمایت جدی مسئوالن نیاز دارد.
علی اکبر سیدمهدی، نماینده آزمایشگاهیان در 
شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز به برخی از 
مشکالت فعلی آزمایشگاه های فعال در حوزه تست 
کرونا اشاره می کند و به سپید می گوید: »اغلب 
آزمایشگاه ها در زمینه مواد مصرفی و کیت های 
تشخیصی کرونا در تنگنا هستند. با توجه به اینکه 
تعداد درخواست ها در بخش »پی سی آر« در حال 
افزایش است، کمبودهایی در این زمینه وجود 
دارد. در حوزه نمونه گیری از خون، کیت هایی 
که در بازار وجود دارد، کیت های ایرانی است و 
به دلیل نوپدید بودن بیماری، وزارت بهداشت 
چندان این کیت ها را از لحاظ صحه گذاری تایید 
نکرده است و در مرحله تحقیقاتی قرار دارد. 
االن فقط به دلیل پاندمی و شرایط اورژانسی، 
این کیت ها را تایید می کنند. قیمت تمام شده 
این کیت ها بسیار باالتر از سایر کیت هاست و 
سرمایه گذاری جدیدی برای ساخت این کیت ها 
انجام شده است. تعرفه گذاری وزارت بهداشت 
به قدری پایین است که آزمایشگاه ها وقتی تعرفه 
دولتی را رعایت می کنند، نمی توانند عمال از این 

کیت ها استفاده کنند. جالب است که بیمه نیروهای 
مسلح، موضوع تعرفه های پایین را متوجه شده 
است و به همین دلیل، تعرفه ای اضافه بر تعرفه 

دولتی پرداخت می کند.«
او تصریح می کند: »از آنجا که انجام آزمایش 
تعرفه  با  مصرفی  کیت های  به  توجه  با  کرونا 
دولتی حتی در مراکز درمانی نیروهای مسلح نیز 
مقرون به صرفه نیست، بیمه های نیروهای مسلح، 
تعرفه دیگری تعیین کرده است. تعرفه های دولتی 
در این حوزه، تعرفه واقعی نیست و نمی تواند 
هزینه ها را پوشش دهد. مثال تعرفه دولتی برای 
هر تست کرونا، حدود 30 هزار تومان است، اما 

در بخش نیروهای مسلح، تعرفه ها حدود 55 
هزار تومان است. انتظار می رود که تعرفه های 
دولتی به تعرفه های بیمه نیروهای مسلح نزدیک 
شود تا دخل و خرج آزمایشگاه ها با یکدیگر 

تناسب داشته باشد.«
همچنین عبدالرسول صداقت، ریس سابق انجمن 
رادیولوژی ایران نیز به مشکالت پیش روی مراکز 
رادیولوژی در دوران کرونا اشاره می کند و به 
دستگاه  یک  تهیه  هزینه  »االن  می گوید:  سپید 
تومان  میلیارد   14 تا   12 حدود  سی تی اسکن 
انجام  بیمار  برای  تعرفه خدمتی که  اما  است، 
می شود، حدود 200 هزار تومان یا حتی کمتر 

از این مبلغ است. در نتیجه زیان زیادی را متوجه 
سرمایه گذاران می کند.«

او یادآور می شود: »با وجود هزینه باالیی که رعایت 
پروتکل های بهداشتی به مراکز تصویربرداری 
پزشکی تحمیل می کرد، مراکز رادیولوژی اعم 
از دولتی و خصوصی برای ارائه خدمت به مردم 
آمادگی کردند. پرسنل  در بحران کرونا اعالم 
بیماران  کنار  در  پرستاران  و  پزشکان  مثل  ما 
معرض  در  نتیجه  در  و  هستند  کرونا  بستری 
کدام  هر  اگر  دارند.  قرار  کرونا  به  ابتال  خطر 
به  مبتال شود،  کرونا  به  رادیولوژی  پرسنل  از 
قرنطینه می رود و در نتیجه، فشار کاری پرسنل 

آن مرکز، افزایش پیدا می کند.«
صداقت، خاطرنشان می کند: »دغدغه دیگری که 
وجود دارد این است که با توجه به مساله تحریم ها 
رادیولوژی  دستگاه های  خرابی  در صورت  و 
در دوران کرونا، امکان تعمیر و جایگزینی این 
باید از  بنابراین  دستگاه ها بسیار دشوار است. 
داشته هایمان محافظت کنیم. در این راستا انتظار 
را  بهداشتی  پروتکل های  هم  مردم  که  داریم 
رعایت کنند تا هم خودشان ایمن باشند و هم 

رادیولوژیست ها دچار فرسودگی نشوند.«
عضو  شکوهی،  جالل  جالل  دیگر،  سوی  از 
در  نیز  ایران  رادیولوژی  انجمن  مدیره  هیات 

گفتگو با سپید به دیگر دغدغه رادیولوژیست ها 
در دوران کرونا می پردازد و می گوید: »بسیاری از 
رادیولوژیست ها از وضع تعرفه های تعیین شده 
برای خدمات رادیولوژی گالیه مند هستند و نرخ 
افزایش این تعرفه ها را بسیار ناکافی می دانند. هر 
سال شاهد هستیم که قیمت تجهیزات و لوازم 
تشخیصی، چندین برابر می شود، اما در مقابل 
بین  فقط  متوسط  طور  به  ساالنه  که  می بینیم 
پنج تا 15 درصد به تعرفه خدمات رادیولوژی 
بین  اضافه می شود. درواقع، اختالف شدیدی 
افزایش هزینه ها و نرخ تعرفه ها وجود دارد. این 
اختالف به هیچ وجه با افزایش جزئی تعرفه ها 

جبران نمی شود.«
به گفته جالل شکوهی »هم اکنون به شرایطی 
رسیده ایم که تاسیس مرکز رادیولوژی یا مراکز 
جامع رادیولوژی اصال صرفه اقتصادی ندارد. در 
بسیاری از مراکز رادیولوژی می بینیم که فقط با 
زحمت می توانند از پس هزینه های روزانه شان 
امرار  برای  هم  ناچیزی  مبلغ  شاید  و  بربیایند 
کنیم  فکر  اینکه  اما  بماند،  باقی  معاش شان 
راه اندازی مراکز رادیولوژی در کشور، سوددهی 
باالیی دارد، این یک تصور کامال غلط است.«

او یادآور می شود: »معتقدم حتی اگر فردی، سرمایه 
نقدی الزم برای راه اندازی مراکز رادیولوژی را 
هم داشته باشد، باز هم از نظر منطقی و اقتصادی، 
رادیولوژی  حوزه  در  که  نیست  بصرفه  اصال 
مرکز  یک  راه اندازی  االن  کند.  سرمایه گذاری 
جامع رادیولوژی حداقل حدود 40 میلیارد تومان 
هزینه دارد. مطمئن باشید سرمایه گذاری این مبلغ 
تا  داشت  بیشتری خواهد  کاری، سود  هر  در 
افتتاح یک مرکز جامع تصویربرداری پزشکی.«
با توجه به اینکه مشخص نیست بحران کرونا تا 
چند ماه دیگر ادامه داشته باشد، حمایت از مراکز 
پاراکلینیکی برای جلوگیری از ورشکستگی آنها 
ضروری به نظر می رسد. باید در نظر داشت که 
اگر یک مرکز پاراکلینیکی در مناطق محروم کشور 
تعطیل شود، در اغلب اوقات جایگزینی برای مرکز 
تعطیل شده وجود ندارد. این اتفاق موجب می شود 
که دسترسی مردم آن منطقه محروم به خدمات 

پاراکلینیکی، بسیار محدودتر شود.

صداقت: االن هزینه تهیه یک 
دستگاه سی تی اسکن حدود 

12 تا 14 میلیارد تومان است، 
اما تعرفه خدمتی که برای بیمار 

انجام می شود، حدود 200 هزار 
تومان یا حتی کمتر از این مبلغ 
است. در نتیجه زیان زیادی را 
متوجه سرمایه گذاران می کند. 

همچنین پرسنل ما مثل پزشکان و 
پرستاران در کنار بیماران بستری 

کرونا هستند و در نتیجه در معرض 
خطر ابتال به کرونا قرار دارند
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آذرکیش: کاهش بار مراجعه به 
علت کرونا، افزایش هزینه های 

بهداشتی مراکز و عدم رشد 
مناسب تعرفه ها، شرایط ادامه کار 

را برای فیزیوتراپیستهای شاغل در 
بخش خصوصی بسیار سخت کرده 
است. از زمان آغاز پاندمی تاکنون 

بالغ بر 100 نفر از همکاران 
فیزیوتراپیست خودشان به کرونا 

مبتال شده و چهار نفر نیز بر اثر 
ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند

با توجه به اینکه مشخص نیست 
بحران کرونا تا چند ماه دیگر ادامه 

داشته باشد، حمایت از مراکز 
پاراکلینیکی برای جلوگیری از 

ورشکستگی آنها ضروری به نظر 
می رسد. اگر یک مرکز پاراکلینیکی 

در مناطق محروم کشور تعطیل 
شود، در اغلب اوقات جایگزینی 

برای مرکز تعطیل شده وجود 
ندارد. این اتفاق موجب می شود 

که دسترسی مردم آن منطقه 
محروم به خدمات پاراکلینیکی، 

بسیار محدودتر شود



گزارشی از روند تامین و توزیع واکسن آنفلوانزا در کشور

 علی ابراهیمی
این روزها سؤاالت و ابهام ها درباره نحوه و زمان 
توزیع واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه ها و 
شبکه های بهداشت بسیار زیاد است و عده ای 
این شرایط را آزمونی سخت برای سازمان غذا 

و دارو در وضعیت بحران می دانند.
به گزارش سپید، به دلیل هم زمانی بحران کرونا 
با فصول سرد سال که روزهای شیوع بیماری 
بهداشت  وزارت  می شود،  تلقی  نیز  آنفلوانزا 
آنفلوانزا  واکسن  امسال  که  برآمده  درصدد 
بیشتری وارد کشور کند. ازاین رو مسئوالن این 
وزارتخانه این روزها به دفعات تکرار کرده اند 
که برنامه ریزی ها برای واردات بیش از ۱۶ میلیون 

دوز واکسن آنفلوانزا در حال انجام است.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این میزان 
واکسن جوابگوی نیاز مردم خواهد بود چراکه نگرانی 
از ابتال به کرونا آنچنان مردم را دچار استرس کرده 
که هر پیشنهاد دارویی و درمانی را برای مصون 

ماندن از ویروس کرونا می پذیرند.
البته متخصصین عفونی هم عنوان می کنند که 
نه تنها واکسن آنفلوانزا نمی تواند فرد را در مقابل 
ویروس کرونا ایمن سازد بلکه حتی ایمنی این 
تا 40  درنهایت  آنفلوانزا هم  برابر  در  واکسن 
درصد است، هرچند گوش مردم بدهکار این 
صحبت ها نیست و فقط منتظر توزیع واکسن 

آنفلوانزا در داروخانه ها هستند.
طبق برنامه ریزی و اعالم سازمان غذا و دارو 
امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع 
برای  واکسن  دوز  میلیون  دو  کرونا  ویروس 
بیماران  و  مسن  افراد  مانند  پرخطر  گروه های 
پیوندی، قلبی و تنفسی، مادران باردار و… که 
تزریق واکسن برای آنها ضروری است، تحویل 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت شده است تا 
در اختیار شبکه های بهداشت قرار گیرد، اما این 

کل برنامه ریزی ها برای توزیع واکسن آنفلوانزا 
در کشور نیست و قرار است مابقی واکسن های 
وارداتی در چند فاز و در سطح داروخانه ها توزیع 
و عرضه شود. یکی از فازهای توزیع واکسن، 
عرضه آن از اول مهرماه برای افراد باالی ۶۵ سال 
است که باید با در دست داشتن کارت ملی برای 
تهیه واکسن آنفلوانزا به داروخانه مراجعه کنند.
در همین حال خبر می رسد که تحویل واکسن به 
مردم در سطح داروخانه ها و با نسخه پزشک و ثبت 
آن در »وب سیستم« سازمان غذا و دارو خواهد 
بود و در غیر این صورت امکان دریافت واکسن 

آنفلوانزا از داروخانه وجود نخواهد داشت.

سامانه ای برای ثبت نام گروه های 
پرخطر اعالم نشده است

ازاین رو ابهام در نحوه توزیع و نگرانی از قاچاق 
معکوس واکسن به خارج از کشور هم ازجمله 
سؤاالت و انتقاداتی است که به روند مدیریت بازار 
واکسن وارد است. سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران از منتقدان این تصمیم 
است و معتقد است که این روش توزیع بدون 
قاچاق  و  به هرج ومرج  منجر  نظارتی،  سیستم 

واکسن خواهد شد.
وی ابتدا با اشاره به ادعای مسئوالن سازمان غذا 
و دارو مبنی بر اینکه قرار است داروخانه ها در 
سالمندان  اختیار  در  را  آنفلوانزا  واکسن  ابتدا 
باالی ۶۵ سال قرار دهند، گفت: »تا زمانی که 
سامانه جامعی برای ثبت دریافت واکسن با وارد 
کردن کد ملی اشخاص وجود نداشته باشد، صرفًا 
دیدن کارت ملی مراجعه کننده نمی تواند مشکلی 
را حل کند.« فاطمی اضافه کرد: »تا به امروز 
سامانه ای برای ثبت کد ملی در داروخانه ها برای 
دریافت واکسن آنفلوانزا راه اندازی نشده است.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران که در برنامه 

می گفت،  تهران سخن  رادیو  کلینیک«  »تهران 
اظهار داشت: »تمامی سازمان های بهداشتی بر 
این باورند که همه افراد باید واکسن آنفلوانزا 
را در بازه زمانی اواخر شهریور تا اواخر مهرماه 
دریافت کنند و امسال با توجه به همه گیری کرونا 
پیش بینی می شود که حجم تقاضاها نسبت به 

سال گذشته افزایش یابد.«
وی افزود: »مسئله مهم و اصلی در این دوره 
زمانی، نحوه پاسخگویی به تقاضاهاست؛ متاسفانه 
اتفاقی که اسفندماه سال گذشته در خصوص 
کمبود ماسک و مواد ضدعفونی کننده رخ داد، 
نشان داد که به صورت مطلوب نتوانستیم این 

شرایط را مدیریت کنیم.«
فاطمی با تأکید بر اینکه  گروه های پرخطر جامعه 
با پرونده ثبت شده سالمت خود می توانند به طور 
کرد:  تأکید  کنند،  دریافت  را  واکسن  رایگان 
»اولویت واکسن آنفلوانزا همانطور که پیش تر 
هم گفته شده با کسانی است که بیماری های 
زمینه ای دارند و این افراد با ارائه کارت و شماره 
در  سالمتشان  پرونده  به  رجوع  و  خود  ملی 
مراکز درمانی می توانند واکسن را به طور رایگان 

دریافت کنند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: »این 
مکانیسم، مکانیسمی است که سازمان غذا و دارو 
برای دریافت واکسن اعالم کرده است، اما انجمن 
داروسازان بر این باور است که عموم مردم باید 

بتوانند به واکسن آنفلوانزا دسترسی پیدا کنند.«
فاطمی بیان کرد: »بر اساس پیش بینی ها حدود ۱۶ 
میلیون دوز واکسن باید برای تزریق آماده باشد 
که طبق آمار دریافتی انجمن داروسازان ایران تنها 
حدود یک میلیون دوز وارد کشور شده است، 
اما مسئوالن سازمان غذا و دارو در گزارش های 
خود این آمار را دو و نیم میلیون عنوان کرده اند. 
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سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: 

مسئله مهم و اصلی در این 
دوره زمانی، نحوه پاسخگویی 

به تقاضاها برای واکسن است. 
متاسفانه اتفاقی که اسفندماه 

سال گذشته در خصوص کمبود 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

رخ داد، نشان داد که به صورت 
مطلوب نتوانستیم این شرایط 

را مدیریت کنیم

سیماسادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت: سامانه 

تطبیق کد ملی برای دریافت 
واکسن آنفلوانزا تحویل 

داروخانه ها شده است، اما 
چون هنوز واکسنی به آنها 

داده نشده این سامانه فعاًل 
غیرقابل استفاده است

آزمون سخت 
سازمان غذا و دارو
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 ادامه از صفحه 13
این میزان دو و نیم میلیونی نیز تنها قابل توزیع 
در مراکز درمانی برای گروه های پرخطر است 
کرده اند  اظهار  هم  دارو  پخش  شرکت های  و 
که با این آمار ممکن است واکسن حتی برای 
فروش در داروخانه ها هم در دسترس نباشد.«

باید  حتی  اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  فاطمی 
واکسن  دریافت  و  تهیه  برای  برنامه ریزی 
تخلفات  از  جلوگیری  برای  داروخانه ها  در 
غیرقانونی و بازار سیاه دارو انجام شود، تصریح 
کرد: »ارائه کد ملی در داروخانه ها برای عدم 
بازار  افتادن  راه  به  و  واکسن  مجدد  دریافت 
سیاه دارو عماًل ممکن نیست. ضمن اینکه تا 
به امروز هم سیستمی برای داروخانه ها برای 
جلوگیری از آشفتگی خرید واکسن راه اندازی 
نشده است که الزم است برنامه ریزی الزم برای 

سامانه ای یکپارچه انجام گیرد.«

تنها مرجع رسمی توزیع واکسن 
داروخانه ها هستند

از طرف دیگر نگرانی هایی در خصوص فروش 
غیر داروخانه ای واکسن آنفلوانزا هم به وجود آمده 
است. ریشه این نگرانی خبرهایی درباره فروش 
واکسن در برخی مطب های پزشکی رسانه ای 
بود که چندی پیش در برخی رسانه ها منتشر 

و خبرساز شد.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پزشکی کشور با اشاره به نگرانی عموم مردم 
برای دریافت به موقع واکسن آنفلوانزا و خبرهای 
ضدونقیض درباره این واکسن، اظهار داشت: 
»با توجه به شرایط بحرانی پاندمی کووید 19 و 
هم زمانی آن با آنفلوانزا میزان متقاضیان دریافت 
واکسن آنفلوانزا در مقایسه با سال های گذشته 

بسیار باالتر است.«
وی افزود: »بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو 
اختیار  در  آنفلوانزا  واکسن  دوز  میلیون   2.5
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار می گیرد 
تا به صورت رایگان میان گروه های پرخطر مانند 
مادران باردار، سالمندان، زندانیان، کادر درمان، 
مبتالیان به بیماری های زمینه ای و خاص قرار گیرد.«

سهرابی با تأکید بر اینکه عموم مردم باید در 
وهله اول نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، 
ماسک زدن و فاصله اجتماعی توجه کافی داشته 
باشند، ادامه داد: »نحوه توزیع واکسن آنفلوانزا 
باید کاماًل هدفمند باشد تا شاهد توزیع آن در 
بازار سیاه دارویی نباشیم. ضمن اینکه تاکنون 
هیچ سامانه ای برای ثبت نام گروه های پرخطر 
و سازوکار دریافت آن از سوی مسئوالن اعالم 

نشده است.«
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی تصریح 
کرد: »تنها مرجع رسمی توزیع واکسن در بین 
عموم مردم داروخانه ها هستند و هر نوع فروش 
آن در فضایی خارج از داروخانه ممنوع است.« 
سهرابی خاطرنشان کرد: »نیازمند نظارت جدی 
مسئوالن  سوی  از  واکسن  توزیع  نحوه  بر 
هستیم تا ایمنی و سالمت گروه های پرخطر 

نیفتد.« مخاطره  به 

سامانه تطبیق کد ملی تحویل 
داروخانه ها شده است

از تحویل  اما خبر  بهداشت  مسئوالن وزارت 
واکسن  دریافت  برای  ملی  کد  تطبیق  سامانه 

الری،  سیماسادات  داده اند.  داروخانه ها  به 
سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را اعالم 
کرد و گفته است: »سامانه تطبیق کد ملی برای 
دریافت واکسن آنفلوانزا به داروخانه ها تحویل 
داده شده است، اما چون هنوز واکسنی به آنها 
استفاده  غیرقابل  فعاًل  سامانه  این  نشده  داده 
است.« وی بار دیگر تأکید کرده که ازآنجایی که 
هنوز واکسن در بین داروخانه ها توزیع نشده 
است و ابتدا باید این محصول به داروخانه ها 
داده شود، سامانه مورد نظر پس از انجام این 

روند عملیاتی خواهد شد.

ورود واکسن با ارز نیمایی در 
پارت های بعدی

سازمان  رئیس  شانه ساز،  محمدرضا  البته 
حاشیه  در  و  دوشنبه  روز  صبح  دارو  و  غذا 
بازرسی  نظارت و  از سامانه  مراسم رونمایی 
آنالین بر کاالهای سالمت محور بار دیگر از 
برنامه ریزی های این سازمان برای توزیع منطقی 
واکسن آنفلوانزا گفت و اظهار داشت: »با توجه 
به وجود زیرساخت سامانه تی تک در سازمان 

در  تا  است  این شده  بر  تصمیم  دارو  و  غذا 
توزیع واکسن آنفلوانزا از این سامانه استفاده 
شود. ازاین رو دسترسی های الزم به داروخانه ها 
با کمترین  توزیع واکسن  تا  داده خواهد شد 

مشکل آنفلوانزا صورت  گیرد.«
به  مراجعه  در  افراد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
همراه  به  را  خود  ملی  کد  باید  داروخانه ها 
کنند،  ثبت  واکسن  دریافت  برای  ملی  کارت 
افزود: »در فاز اول قرار است این واکسن در 
اختیار گروه های پرخطر همچون مادران باردار، 
بیماران خاص، کودکان زیر 5 سال و سالمندان 

باالی ۶5 سال قرار بگیرد.«
می شود  گفته  اینکه  خصوص  در  شانه ساز 
واکسن آنفلوانزا هنوز وارد کشور نشده است، 
تأکید کرد: »اصاًل چنین چیزی صحت ندارد 
و پارت اول واکسن برای گروه های پرخطر 
وارد شده و از طریق معاونت بهداشت وزارت 
قرار  بهداشت  خانه های  اختیار  در  بهداشت 
می گیرد تا برای مادران باردار و کودکان زیر 

5 سال تزریق شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو در ارتباط با قیمت 
اول  فاز  »فعاًل در  نیز گفت:  آنفلوانزا  واکسن 
اینکه  به  با توجه  آنفلوانزا  قرار است واکسن 
با ارز ۴2۰۰ تومان وارد شده است به قیمت 
مصوب دولتی عرضه شود.« وی ادامه داد: »اگر 
در ادامه چنانچه مطالبه ای از سوی مردم برای 
دریافت واکسن آنفلوانزا وجود داشته باشد این 
احتمال هست که در پارت های بعدی واکسن 

با ارز نیمایی وارد شود.«

مبلغ ارزی خرید واکسن برگشت خورد
بازار خبر  مدیریت  برای  بحبوبه تالش ها  در 
برگشت مبلغ ارزی اختصاص یافته برای خرید 
واکسن آنفلوانزا و تالش مجدد ایران برای ارسال 
دوباره مبلغ از طریق ترکیه نگرانی هایی را به 

وجود آورده است.
سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
این خبر  اعالم  با  دارو  و  کنترل سازمان غذا 
گفت: »واکسن آنفلوانزا تا آخر اسفندماه قابلیت 
در  که  است  بهتر  اما  داشت،  مصرف خواهد 

مهر و آبان مصرف شود.«
به  واکسن  واردات  در  تأخیر  مورد  در  وی   
کشور نیز اظهار داشت: »در رابطه با واکسن 
ترکیه  از طریق  ارزی  مبلغ  بود  قرار  آنفلوانزا 
به یکی از کشورهای اروپایی منتقل شود که 
متأسفانه برگشت خورد و دوباره این کار را 
انجام دادیم و امیدواریم این مشکل به زودی 

برطرف بشود و واکسن به کشور برسد.«
محمدی ادامه داد: »البته بخشی از واکسن های 
و  است  شده  کشور  وارد  شده  داده  سفارش 
امیدواریم که محموله ها تا آخر مهرماه ترخیص 
و توزیع شود، ولی ما تالش می کنیم تا هفته  اول 
مهرماه بیشتر توزیع ها انجام شود و امیدواریم 

که این اتفاق بیافتد.«
وی در پاسخ به این سؤالی مبنی بر اینکه آیا با 
وجود افزایش نرخ ارز احتمال افزایش قیمت 
وجود دارد، بیان کرد: »وقتی محصولی تولید 
داخل است با قیمت مناسب توزیع می شود و 
اگر قرار باشد داروی خارجی مشابه آن با مقدار 
مختصر وارد شود با ارز نیمایی وارد می شود. 
در حقیقت نمونه وارداتی داروی تولید داخل 

ارز نیمایی می گیرد.«

یداهلل سهرابی، عضو شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی: 

تنها مرجع رسمی توزیع 
واکسن داروخانه ها هستند و 
هر نوع فروش آن در فضایی 

خارج از داروخانه ممنوع 
است. البته نیازمند نظارت 

جدی بر نحوه توزیع واکسن 
از سوی مسئوالن هستیم 

تا ایمنی و سالمت گروه های 
پرخطر به مخاطره نیفتد

سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 

در رابطه با خرید واکسن 
آنفلوانزا قرار بود مبلغ ارزی 

از طریق ترکیه به یکی از 
کشورهای اروپایی منتقل 

شود که متأسفانه برگشت 
خورد و دوباره این کار را 

انجام دادیم و امیدواریم این 
مشکل به زودی برطرف بشود 

و واکسن به کشور برسد
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  یاسر مختاری
به گزارش خبرنگار سپید، کریم همتی، رئیس جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، در نشستی 
ویدیو کنفرانسی خود با مدیران مراکز درمانی خارج 
از کشور این جمعیت، که صبح روز سه شنبه اول 
مهرماه، در ساختمان صلح جمعیت هالل احمر  
برگزار شد، با بیان اینکه الزم است از نزدیک در 
جریان مشکالت مراکز درمانی جمعیت هالل احمر 
در خارج از کشور قرار بگیریم، گفت: »همه مراکزی 
که در خارج از کشور ایجاد شدند با نیت اشاعه 
فرهنگ اسالمی در اقصی نقاط دنیا و به تعبیری 
صدور انقالب اسالمی به سایر کشورها بوده است. 
در این میان اتفاقات خوب و مبارکی رخ داده که 
مهمترین آن ها ارائه خدمات درمانی به افراد نیازمند 
از هر نژاد و قومی در سراسر دنیا بوده و این اتفاق 

تا به امروز هم ادامه داشته است.«

دالیل کاهش مراکز درمانی ایرانی در 
خارج از کشور

رئیس جمعیت هالل احمر، با بیان اینکه در چند 
سال گذشته تعداد مراکز درمانی خارج  از کشور از 
26 مرکز به 15 مرکز کاهش پیدا کرده است، تاکید 
کرد: »شاید بخشی از این مراکز در زمان آغاز به کار 
خود به دلیل جا نمایی نادرست، عدم هماهنگی با 
کشورهای میزبان و انعقاد تفاهم نامه نتوانسته باشند 
به کار خود ادامه داده و ماحصل آن تعطیلی برخی 
از آنها پس از مدتی فعالیت بوده است.« وی بیان 
کرد: »امروز هم بسیاری از مراکزی که امالک و 
امکاناتشان متعلق به جمعیت هالل احمر است، 

مجبور به تعطیلی شده اند. ما باید به دنبال این باشیم 
که با کیفیت تر، این مراکز را حفظ کنیم و ارتباطات 
خوب و مناسبی را با مسئوالن کشور میزبان برقرار 
کنیم. این کار را باید به دور از هر نوع گرایش 
سیاسی، مذهبی و قومی برای خدمت انجام دهیم.«

خدمات انسان دوستانه سرلوحه مراکز 
درمانی ایرانی خارج از کشور

 همتی با تاکید بر اینکه باید ارائه خدمات انسان 
دوستانه را سرلوحه کار خود قرار دهیم، یادآور شد: 
»این کار باید بدون ورود به مناقشات منطقه ای از 
سوی مراکز درمانی جمعیت هالل احمر در خارج 
از کشور انجام  شود و فعالیت های انسان دوستانه در 
راستای اهداف اسالمی و ملی کشور انجام شود.«

ادامه فعالیت مراکز درمانی ایرانی 
خارج از کشور علی رغم تحریم ها

 رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به  کمبود نقدینگی 
در کشور به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا یادآور 
شد: »این تحریم ها ارائه بسیاری از خدمات را تحت 
تاثیر قرار داد، اما هیچ یک موجب نشدند تا حتی 
یک مرکز درمانی هالل احمر در خارج از کشور 
به دلیل تحریم ها تعطیل شوند و این مراکز همچنان 

به ارائه خدمت خود ادامه می دهند.«
وی با بیان اینکه سفارتخانه های جمهوری اسالمی 
ایران در همه کشورها، بخشی از موجودیت و 
حاکمیت نظام، در همه کشورها است، خطاب به 
مدیران مراکز درمانی ایرانی خارج از کشور تأکید 
کرد: »همواره همفکری و همکاری با سفارتخانه ها 

مورد تاکید است، همکاری، تعامل و هم اندیشی 
را در عین حفظ استقالل جمعیت هالل احمر با 
سفارتخانه ها داشته باشید.« همتی ادامه داد: »امورات 
کالنی که مربوط به مراکز درمانی جمعیت هالل 
احمر در خارج از کشور است باید با مسئوالن ارشد 

این جمعیت در ساختمان صلح هماهنگ شود.«
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه با اشاره به 
حاشیه های به وجود آمده برای این جمعیت  در 
سال  گذشته اظهار کرد: »شفافیت در عملکرد از 
اهمیت خاصی برخوردار است، حاشیه های سال 
98 جمعیت هالل احمر به گونه ای بود که قرار 
گرفتن بر مدار خدمت را با کمی وقفه مواجه کرد 
اما ما این زمان از دست رفته را به خوبی جبران 
کردیم و فرصتی شد تا کارها را به نحو خوب و 

شایسته انجام دهیم.«

ارائه خدمت بدون انتقاع هدف مراکز درمانی 
وی هدف اصلی از راه اندازی مراکز درمانی در 
خارج از کشور را ارائه خدمت به مردم کشورهای 
میزبان بدون انتفاع دانست و تاکید کرد: »خدمات 
جمعیت هالل احمر در بسیاری از کشورها توأم 
با درآمدزایی است و درآمدی که حاصل می شود 
عمدتا برای کیفی سازی خدمات موجود، به کار 
گرفته می شود، باید تالش کنیم تا درآمد مشروع و 
در راستای تحقق اهداف عالی جمعیت هالل احمر 

را هم کسب کنیم.«
همتی با تأکید بر اینکه باید همزمان با پیشرفت 
کشورها، تجهیزات مراکز را به روز کرده و خدمات 
خوبی ارائه شود،گفت: » این کار موجب می شود 

اقبال عمومی از مراکز زیاد باشد و از قافله رقابت ها 
عقب نمانیم. در این زمینه شفافیت در عملکرد باید 
رعایت شود البته شفاف سازی در ارائه خدمات منجر 

به محدودیت این مراکز نخواهد شد.«
وی تأکید کرد: »شفافیت مالی و اعالم نیازهای واقعی 
همواره مورد تاکید است تا اگر مسئول مرکز درمانی 
هالل احمر درخواستی را اعالم می کند، بر مبنای 
شفافیت های عملکردی مراکز، برای ما در اولویت 

اصلی قرار گیرد.«

استقبال از حضور مسئوالن صلیب سرخ 
در ایران

همتی همچنین در رابطه با تفاهم نامه های مشترک، 
با سازمان صلیب سرخ نیز گفت: »الزم است انعقاد 
تفاهم نامه ها جدی گرفته شود و هماهنگی های الزم 
با معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و معاونت 
امور بین الملل و حقوق بشردوستانه در این زمینه 
انجام شود.« وی افزود: »هرکدام از مسئوالن صلیب 
سرخ که راغب به سفر به ایران بودند ما استقبال 
می کنیم و امیدوارم برنامه ریزی ها برای انجام این 

دیدارها انجام شود.«

هلدینگ های وابسته به هالل احمر و عدم 
برآورده کردن خواسته ها

به گزارش سپید، همتی همچنین در دیدار با کارکنان 
مجمتع دارویی هالل نیز با اشاره به وقفی بودن این مرکز، 
گفت: »کسانی که این مراکز را هدیه کردند، قصدشان 

این بوده که بخشی از بار هالل احمر را کم کنند. 
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 ادامه از صفحه 15
امروز به خاطر تنگناهای مالی و تحریم هایی که به اوج خود رسیده 

است شاهد محدویت هایی در این مراکز هستیم.«
همتی با بیان اینکه بخشی از اهداف جمعیت هالل احمر از طریق 
خدمات همین مراکز درمانی و توانبخشی بدست می آید، اظهار کرد: 

»با توجه به مشکالت و شرایط امروز کشور، فعالیت  شرکت های 
هلدینگ هالل احمر اهداف و خواسته های ما را در کمک رسانی به 

نیازمندان برآورده نمی کنند.«
رئیس جمعیت هالل احمر با تأکید بر همدلی و افزایش تعامالت میان 
بخش ها و سازمان های وابسته به هالل احمر افزود: »ما در هالل احمر 

به دنبال سود ثانوی نیستم، به کار خود اطمینان داریم و می خواهیم 
کارها در همه بخش های هالل احمر خوب انجام شود.«

همتی در رابطه با وضعیت شغلی کارکنان مجمتع دارویی هالل و 
دغدغه های آنان گفت: »ما می دانیم که این دغدغه ها به حق است اما 
جای هیچ نگرانی وجود ندارد چون همه کارها براساس مصوبه های 

آیین نامه ای ،با تصویب هیئت امنا تعیین تکلیف می شود.«
وی یادآوری کرد : »اگر کمی وکاستی برای کارکنان وجود دارد علت 
آن فشار تحریم هایی است که روی نظام بوده و ما چاره ای نداریم جز 
این که بر رونق بخشیدن به مراکز درمانی تحت پوشش هالل احمر 

تمرکز کنیم تا درآمدها معقول شود.«

لزوم بهره گیری از پزشکان داوطلب 
رئیس جمعیت هالل احمر با تاکید بر این که باید از ظرفیت و 
توانمندی های پزشکان داوطلب برای رونق بخشیدن به فعالیت های مراکز 
درمانی استفاده کرد، افزود: »برای تجهیزات بیمارستانی نیز بسیاری از 
خیرین برای تهیه و اهدای دستگاه های دیالیز اعالم آمادگی کرده اند که 
باید از این ظرفیت نیز برای خدمت رسانی بهتر به بیماران بهره ببریم.«
همتی با بیان این که فعالیت ها در جمعیت هالل احمر شفاف است 
و هرگونه فشاری که به جمعیت هالل احمر وارد شود حق یک 
نیازمند گرفته می شود، تصریح کرد: »خدمات مراکز درمانی هالل 
احمر فقط برای نیازمندان رایگان است و سایر مراجعه کننده ها باید 
هزینه پرداخت کنند.« وی یادآور شد: »شرکت های هلدینگ وابسته به 
هالل احمر باید با ایجاد درآمدزایی کمک حال هالل احمر باشند چرا 

که ما نمی توانیم در این شرایط هیچ کمک مالی به آنها تزریق کنیم.«
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یادداشت وارده

دكترناصرصدرممتاز
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران

آنگونه که همگان می دانیم، تب ویروس کرونا تمامي 
کشور را درنوردیده و توصیه هاي مؤکد تیم بهداشت 
کشور به هدایت وزیر محترم بهداشت آنقدر ملعبه 
دست سیاست بازي ها و مصلحت اندیشي ها شده و 
مسموع واقع نگردیده که شاهد روند روزافزون ابتال 
و مرگ و میر هستیم، تا آنجا که وزیر محترم آرزو 
کرد: »اي کاش ابزاري به جز التماس در اختیار داشتم.«
آنچه گردانندگان کشور در حوزه اجرایي باید بدانند 
آن است که تجارب انباشته بهداشتي کشور در 
بیش از نیم قرن آنقدر گران سنگ و ذي ارزش 
است که در حوزه کشورهاي Emro و همچنین 
سازمان جهاني بهداشت بیش از حوزه داخلي به 
آن بها مي دهند و وزیر کنوني که از نیم قرن پیش و 
زمان پیدایش نظام شبکه، جزو تیم تحول در حوزه 
بهداشت بوده و جزو درد آشنایان این مقوله است، 
در نظام بهداشت جهاني جایگاهي بس رفیع تر داشته 

و حرف وی مسموع تر از داخل است. 
سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مي کرد

و در این وانفساي رشد تصاعدي ابتال و مرگ و میر 
و نوسان سینوسي که معلول ملحوظ نداشتن و 
بي اعتنایي به توصیه هاي مقامات بهداشتي کشور 
است، سازمان محیط زیست با یک برداشت اشتباه، 
کلیه زباله هاي بیمارستاني کشور را عفوني تلقي کرده 
و در لواي حفظ سالمت شهروندان، به دنبال آن 
است که به جای دریافت زباله هایی با عنوان زباله 

عادی و امحاء آن با هزینه هر کیلو 270 تومان، آنها 
را به عنوان زباله عفوني محسوب نموده و به ازای 
امحاء هرکیلو از این نوع زباله که به عنوان »عفوني« 
نامگذاری کرده است، 1400 تومان دریافت کند و 
تازیانه مرگبار دیگری را بر پیکر بي جان و بي رمق 

اقتصاد بیمارستان ها فرود آورد.
از سوی دیگر اتحادیه کشوري صنف و سندیکاي 
کشوري تولید کنندگان گازهاي طبي و صنعتي طي 
بخشنامه شماره 99/1023/1 مورخ 99/05/01 هزینه 
تولید گازهاي طبي از جمله اکسیژن که برای بیماران 
کرونایی از دارو هم واجب تر است را براي سال 99 
بعضا تا 150 درصد افزایش داده و تازه فروشندگان 
را در خصوص ارزان فروشي هم تهدید کرده و اعالم 
نموده است که ارائه این خدمات با نرخي پایین تر، از 

مصادیق اخالل در نظم بازار تلقي مي گردد!
واقعا ما را چه شده است که در این کارزار نابرابر که 
عده اي با بذل جان و روح خود در حال صیانت از 
سالمتي آحاد کشور به صورت شبانه روزي هستند، 
گروهي »کوس لمن الملکي« زده و در فکر برداشتن 
نعل از پاي اسب در حال احتضارند و حتي به رسم 
آزادگي و جوانمردي نمي اندیشند که دور از انصاف 
و جوانمردي است که از فرد در احتضار اموال ربایش 

نمایند و از این نمد کالهي براي خود بدوزند.
به قول معروف:

ترسم از ترکان تیر انداز نیست
طعنه تیرآورانم مي کشد

غم و چالش هاي مواجهه با ویروس منحوس کرونا از 
یک سو و مواجهه با این نامردمي ها و ناجوانمردي ها 
از سوي دیگر کساني که در صف مقدم مبارزه با کرونا 

در حال ارائه خدمات به آحاد کشورند را در بین دو 
سنگ آسیا قرار داده و می رود تا آنان را خرد کند.
واقعا یک نفر از جمع شما جرات و شهامت آن را 
دارد که دو شیفت بر بالین بیماران کرونایي به ارائه 
خدمت مشغول شوید که این چنین بي رحمانه با 
نظام بهداشت و درمان کشور در این شرایط بحراني 

برخورد مي کنید و هل من مبارز مي طلبید؟
موج هاي خسته سردرگمي

پس چه شد حال و هواي مردمي
چه زیبا مي نمود که دولت محترم در این اوضاع 
و احوال نه تنها دست سازمان هاي زیرمجموعه 
خود را براي هرگونه برخورد با مسائل بیمارستاني 
و سوداگري در این عرصه باز نگذارد بلکه به عنوان 
یک حامي واقعي در عمل هزینه حمل زباله و 
تامین مصرف اکسیژن بیمارستان ها را خود عهد ه دار 

گردد، نه این که بر این جراحت عمیق از سوي 
سازمان هاي تحت نظر دولت نیز نمک پاشیده شود و 
با دست خود آخرین میخ را بر تابوت ارائه دهندگان 

خدمات بکوبند.
جاي آنست که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف مي شکند بازارش
واقعا اگر اوضاع بدین منوال پیش رود نه تنها در 
پیشگاه ذات اقدس باري تعالي معاقب خواهیم 
بود بلکه تاریخ این مرز و بوم دولت مردان را 
نخواهد بخشید؛ از طرفی در این شرایط بحراني، 
جای نقش نظارتي مجلس خالي است که نگذارد 
در این شرایط حساس عده اي فقط به دنبال کسب 
منافع مالي براي سازمان خود باشند و تازیانه مرگ 
را بر گرده بي رمق سازمان هاي ارائه دهنده خدمات 

سالمت فرود آورند.

اگرنوشم نيی نيشم چرايي



  اورمان نظامی

در نوشتار قبلی خود تحت عنوان »مثلث تعرفه« به اثرگذاری مؤلفه های 
بیمه، دولت و مردم بر قیمت گذاری تعرفه های پزشکی اشاره کردم. 
در آن نوشتار بیان شد که بر خالف غالب کشورها که بیمه نقش یک 
واسطه را بین مردم و پزشکان با نظارت دولت دارد، در ایران این 
سه مؤلفه با هم مثلثی ساخته اند که تعرفه و پزشکان را در محاصره 
خود دارند و عماًل پزشکان از تعیین تعرفه خود دور افتاده اند، چیزی 

که حق صنفی آنان است.
در این نوشتار سعی می کنم فرضیه ای را مطرح کنم که براساس 

شواهد موجود خطر بالقوه منتج از تعرفه غیرواقعی است.
دراین روزها که صعود قیمتها جنون سرسام آوری دارد، پروژه ترمز 
تعرفه پزشکی بشدت محل چالش است و به نظر می رسد ابعاد 
مرموزی دارد. فرضیه های متعددی در مورد علت مخالفت با افزایش 
معقول تعرفه بیان می شود اما به نظر می رسد یک بعد داستان پنهان 

است و دالیل گفته شده ذهن را اقناع نمی کند!
همه می دانیم مردم همیشه در تمام شرایط برای دو نیاز ضروری خود 
دست به جیب می شوند: نخست غذا و دوم حفظ سالمت. مافیای 
اقتصادی نیز با علم به این ویژگی خاص سعی می کند تا سرمایه 
گذاری خود را برای سود دهی بیشتر و سریعتر روی این دو زمینه 
متمرکز کند، لذا باید شاهراهها و شاه کلیدهای این دو زمینه را به 
دست بگیرد تا در شرایط بد اقتصادی که مردم از خرج کردن در 

سایر زمینه ها امتناع می کنند از سود آوری باز نیافتد.
زمینه مواد غذایی در این نوشتار نمی گنجد اما در ساختار سالمت 
و درمان چون سود آوری به سادگی خرید و فروش نیست و 
نیازمند کار افرادی حرفه ای یعنی پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان 

و پرستاران است لذا سناریو پیچیده تر خواهد بود.
البته باید در نظر داشت که شاید طراحی چنین برنامه ای از ابتدا با 
چنین منظوری نبوده منتهی شرایط چنان بوده که تمامی اقدامات 
در نهایت به نفع آن است و آبی بوده در آسیاب مافیای اقتصادی.

ابعاد این برنامه را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
1.  تربیت مدرک به دستان خیلی زیاد به نحوی که کسی شکایت 
نکند که چرا بدون امکانات و شرایط الزم اقدام به تربیت این نیروی 
کار می کنید. از تبعات آن نیروی کار ارزان و مطیع است. در این 
مرحله به صور مختلف برخی افراد برای خود سودهایی را تدارک 
می بیند، من جمله از راه فروش صندلی، فروش سؤال، کالسهای 

آموزشی، فروش کتب، هزینه تحصیل و نظایر آن.
2.  کم رنگ کردن الویت سرانه سالمت و پایین نگه داشتن آن در 
بودجه بندی ساالنه کشور تا بیمه ها همیشه تحت فشار اقتصادی 

تأمین در آمد باشند. 
3.  هجمه شدید به پرسنل سالمت به روش ها و بهانه های مختلف. 
تبعات چنین اعمالی کاهش اعتماد بیمار به پزشک و ایجاد تصورات 

نادرست درباره کادر درمان است. 
4.  مقابله شدید با افزایش سالیانه معقول تعرفه های بخش خصوصی. 
5.  ایجاد اختالف فاحش و غیر معقول بین تعرفه بخش خصوصی و 
دولتی تا بخش بیشتری از مردم به سمت خدمات دولتی مایل شوند. 
طبعا چنین کاری به تدریج با نابودی بخش خصوصی همراه است.
6.  جلوگیری از رشد بخش های دولتی، عدم تأمین اعتبار و کسورات 

پلکانی وحشتناک توام با تأخیر در پرداخت ها. 
این فرایندها با یکدیگر دست به دست هم داده تا اعضای جامعه 
پزشکی به مرحله ای برسند که هر گونه راه حلی را برای حفظ در 
آمد خود پذیرا باشند. در نظر داشته باشید چنین برنامه هایی به نحوی 
خواهد بود که با توجه به تورم وحشتناک اقتصادی، قدرت خرید 
جامعه پزشکی نسبت به سایر اقشار عماًل افت بیشتری خواهد داشت 
و این بزرگترین زنگ خطری است که این جامعه را تهدید می کند. 

لذا آمادگی بیشتری برای امتحان راه های فرار دارد، مانند مهاجرت 
که مضرات و تبعات آن چنان آشکار است که نیاز به توضیح ندارد.
با این شرایط جامعه پزشکی و به تبع آن کل جامعه که مشتری 
خدمات پزشکی است و البته دولت به شرایط ناگواری خواهند رسید 
که طلیعه رسیدن آن مشهود است. عماًل بسیادی از بیمارستان های 
خصوصی و مراکز خصوصی غیر وابسته رو به تعطیلی اند و در حال 
تعدیل نیرو. بیمارستان های دولتی نیز ترازهای منفی بسیار باالیی 
دارند. بیماری ناشی از ویروس کرونا نیز بدان سرعت بخشیده است.
نتیجه اینکه بخش خصوصی عماًل نابود می شود و کم کاری در 
بخش دولتی غوغا خواهد کرد و کار به جایی می رسد که بزودی 
پزشکان کاًل دست از کار خواهند کشید و بسیار جالب است که 
شرایط اقتصادی امروز نیز بشدت در تسریع اوضاع دخالت دارد.

به نظر می رسد در این مرحله فشار باعث رها سازی تعرفه ها خواهد 
شد اما داستان نوشدارو بعد از مرگ سهراب تکرار می شود. مراکز 
ورشکسته دیگر قادر به تأمین منابع نیستند و مردم بشدت محتاج 
درمان و این زمانی است که شاید تزریق پول به صنعت سود آور 
درمان مرهمی شود بر زخم همه و پزشکان و پرستاران به سرکار 
بیمارستان های دولتی خصوصی شوند و غول هایی  اما  برگردند، 

به وجود آیند به نام مگاسنتر.
مگاسنترها در همه رشته ها مشغول به فعالیت خواهند شد و درست 
شبیه به مگا استورها تمام مراکز و فعالیت های خصوصی دیگر را 
خواهند بلعید، به نحوی که خدمات دهنده و خدمات گیرنده هر 

دو جذب این مراکز خواهند شد. 
در حال حاضر شواهد زیادی از ساخت و ساز بیمارستان ها و مراکز 
درمانی متعدد توسط افراد غیر پزشک در نقاط مختلف کشور در 
دست است که با توجه به رکود اقتصادی و سردر گمی اجتماعی 

فعلی، شاید و ممکن است نشانی از تأیید پیش بینی ما باشد.
طبعا مقابله با چنین ساختاری به دست صنف پزشکی و کادر درمان 
نیست و سکانداران اقتصاد و دستگاه قضایی کشور باید به فکر چاره 

باشند اما در این بین نوع واکنش جامعه پزشکی کشور بسیار تأثیر 
گذار و یا حتی شاید بتوان گفت به نوعی بتواند مقاومت و مانع 
باشد. به نظر من چند راهکار مهم در این زمینه مفید فایده است. 

اولین گام در این مسیر ایجاد آگاهی است. آگاه کردن صنف از حق 
واقعی خود، آگاه کردن مردم از علل اقتصادی و ایجابی افزایش واقعی 
تعرفه و آگاه کردن دولت از حق صنف، حق مردم و همچنین راه 
صحیح برخورد با این معضل. آگاهی کافی در هر مسئله ای شاید 
گره گشا نباشد اما نصف راه است و راه بهانه را بر همگان می بندد.
دومین گام تبیین دقیق روش افزایش تعرفه و لزوم آزادی و اتحاد 
صنفی در تعیین آن به جهت حفظ آزادی شغلی از لحاظ حفظ انگیزش 
کافی برای ادامه حیات پزشکی در جامعه و دفاع از این ساختار است. 
البته در این زمینه به حق تالش های زیادی انجام شده اما کافی نبوده 

و ضرورت ادامه و وسعت دهی به آن شدیداً حس می شود.
گام سوم آشکارسازی خطر ایجاد کارتل های درمانی است که سعی 
می کند با استفاده از خأل مدیریت صحیح دولتی، نخوت صنفی و 
در نهایت با به بن بست رسیدن نیروهای اثر گذار در این صحنه، 

به این هدف دست یابد.
و باالخره گام نهایی تالش در جهت حفظ موقعیت های شغلی 
بخصوص در سیستم خصوصی است، حتی اگر این تالش نیازمند 
تعطیلی موقت مطب یا سایر مراکز باشد، چرا که الجرم چاره ای 
جز واقعی سازی تعرفه ها نیست و درست در آن نقطه حساس 

است که مقاوم ها برنده اند.
 آشکار است که زیان اقتصادی و علمی به جامعه پزشکی و به طبع 
آن کل جامعه در صورت به ثمر رسیدن برنامه های نامناسب توضیح 
داده شده بسیار باال خواهد بود و این اثر بحدی عمیق و پیچیده 
است که شالوده فرهنگی و علمی طب در جامعه ما بشدت مضروب 

شده و باید برای بهبودش منتظر گذر دهه ها باشیم!
گوشزد کردن این خطر و اشاره به روش مقابله وظیفه ای بود که 

حقیر بر خود واجب می دانستم و الباقی همت جمعی را می طلبد.

آنسوی داستان مثلث تعرفه
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