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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:  خبـر

کار از موج اول و دوم و سوم گذشته است
با یک اپیدمی ممتد روبرو هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به شرایط 
کرونایی کشور، گفت: »کار از موج اول، دوم و سوم 

گذشته و ما با اپیدمی ممتدی روبرو هستیم.«
نشست  در  کریمی  عباسعلی  سپید،  گزارش  به 
هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با رؤسای 
خود  همکاران  از  دانشگاه،  تابعه  بیمارستان های 
در دانشگاه به خصوص در بیمارستان ها خواست 

خستگی های خود را نادیده بگیرند و پنهان کنند.
وی تاکید کرد: »به همه همکاران بیمارستان ها به 
خصوص آنها که در صف مقدم کارزار هستند، اعضای 

هیئت رئیسه که پشت صحنه و گاهی روی صحنه 
برنامه ریزی و حمایت می کنند و به تمامی تیم دانشگاه 
به عنوان سربازان دفاع مقدس که بدون چشمداشت 
درحالی که هم خودشان و هم خانواده هایشان در 
معرض خطر هستند خداقوت و خسته نباشید می گویم 
و از صمیم قلب از خدماتی که ارائه می دهند تشکر 
می کنم و می خواهم خستگی های خود را پنهان کنند.«
کریمی با اشاره به شرایط سختی که بیمارستان ها با 
آن روبرو هستند، افزود: »نمودارهای ورود و خروج 
و بستری بیماران در بیمارستان ها نشان می دهد که 

کار از موج اول، دوم و سوم گذشته و ما با اپیدمی 
ممتدی روبرو هستیم، روند همه گیری ادامه دارد و 

هر روز با شرایط جدیدی روبرو می شویم.«
وی با تأکید بر پرهیز از حاشیه ها، گفت: »حاشیه ها 
مضر و آسیب رسانند. گاهی یک کلمه یا یک جمله 
ممکن است واکنش هایی را به همراه داشته باشد. ما 
در دانشگاه باید از این فضا دوری کنیم و در طول 
مدت مدیریت خود که بسیار کوتاه است، خاطرات 
خوشی را به یادگار بگذاریم و از حاشیه ها بپرهیزیم.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بر حفظ تعادل در 
نحوه خدمت رسانی بیمارستان ها تأکید کرد و افزود: 
»بیمارستان ها باید از تمامی ظرفیت خود برای حفظ 
جان بیماران استفاده کنند. در کنار آن باید یادمان باشد 
که حفظ جان بیماران، اداره اقتصادی بیمارستان ها و 
آموزش فراگیران نیز بر عهده بیمارستان ها است و 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که به همه این ابعاد 

توجه شده تا به بیمارستان ها لطمه ای وارد نشود.«
کریمی بار دیگر سیاست دانشگاه در رابطه با واگذاری 
 بخش های آموزشی و درمانی را اعالم کرد و گفت: 
»دانشگاه با هرگونه واگذاری  بخش های آموزشی و 
درمانی که با جان بیماران سر و کار دارند به هیچ 
وجه موافق نیست. در مورد واگذاری  بخش هایی که 
از گذشته صورت گرفته، باید مرحله به مرحله از این 
حالت خارج شوند به این منظور لیست واگذاری همه 

بیمارستان ها استخراج شده و در حال بررسی هستیم 
تا به تدریج این روند اصالح شود.«

تخت های  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  بر  وی 
بیمارستانی تأکید کرد و افزود: »پیش از افزایش نرخ 
دالر، هزینه هر تخت بیمارستانی یک میلیارد و ۲00 
میلیون تومان بود این در حالی است که بیمارستان های 
یاس و رازی تخت های خالی دارند که با کمک سایر 
بیمارستان ها می توانند از این ظرفیت بهینه استفاده کنند. 
در چنین شرایطی تعجب می کنم بعضی بیمارستان ها 

باز هم پیگیر افزایش تخت هستند.«
کریمی خواستار تعیین بیمارستان های اقماری برای 
از تخت های موجود شد و گفت:  بهینه  استفاده 
به  )ره(  خمینی  امام  و  امیراعلم  »بیمارستان های 
عنوان قمر بیمارستان یاس و بیمارستان سینا به 
عنوان قمر بیمارستان رازی و…، می توانند کمک 
کنند که حداکثر ظرفیت های موجود به کار گرفته 
شود. لذا تعیین قمر بیمارستان ها را جدی بگیرید 
تا بتوانید بهترین خدمت را ارائه دهید.« به گزارش 
مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به 
شرایط کرونایی کشور، افزود: »در این برهه، رؤسای 
بیمارستان ها از بسیاری از سیاست گذاری ها و نحوه 
اجرای برنامه ها آگاهی دارند لذا هرچند در شرایط 
سختی قرار داریم اما هرگونه اشتباه در برنامه ریزی 

و توجیه آن پذیرفته نخواهد بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 351۲ بیمار جدید مبتال به 
کووید 19 در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از یک شنبه تا دوشنبه 
7 مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 
51۲ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 51۴ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به ۴۴9 هزار و 960 نفر رسید.«
وی گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 190 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۲5 هزار و 779 نفر رسید.« الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 376 
هزار و 531 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.« سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »۴068 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« به گفته وی، تا کنون سه میلیون و 959 هزار 

و 783 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. 
الری همچنین در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: 
 »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 

شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی همچنین در استان های در وضعیت هشدار گفت: »استان های 
کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار 

دارند.« وی گفت: »روز دوشنبه آغاز هفته سالمندی است. برنامه های 
هفته سالمندی از دوشنبه تا 13 مهر با شعار »کرونا فرصتی برای 
تغییر نگاه به سالمندان« در کشور برگزار می شود. هم اکنون 9.13 
درصد جمعیت کشور سالمند باالی 60 سال است. سالمندان آسیب 
پذیرترین گروه در برابر بیماری کووید19 هستند به طوری که از زمان 
شروع اپیدمی کرونا در کشور 50 درصد مبتالیان به بیماری کووید19 
و 70 درصد موارد مرگ این بیماری از بین سالمندان بوده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »با توجه به خطر بیماری کووید19 
برای سالمندان ضرورت دارد ضمن پرهیز از ایجاد اضطراب و 
نگرانی برای آنان، هوشیاری و دقت نظر بیشتری برای پیشگیری 
از ابتال به این بیماری برای سالمندان انجام شود. برای این کار 
باید ضمن آموزش اصول بهداشتی پیشگیری از کرونا به سالمندان، 
خانواده و اطرافیان سالمندان نیز از ارتباط نزدیک با آنان از جمله 
در آغوش گرفتن و روبوسی با آنان پرهیز کنند و خرید روزانه 
مایحتاج منزل به فردی غیر از سالمندان بسپارند و تا جای ممکن 

از از غذاهای پخته برای سالمندان استفاده شود.«
الری ادامه داد: »خانواده ها باید دقت کنند تا سالمندان قبل از مصرف 
غذا و دارو حتما دست های خود را به مدت حداقل ۲0 ثانیه با 
آب و صابون بشویند یا با محلول های حاوی الکل ضدعفونی 
کنند. در صورتی که افراد خانواده سرفه، عطسه یا عالیم بیماری 
دارند از نزدیک شدن به سالمندان خودداری، از ماسک استفاده 
کنند و محیط پیرامون و سطوح را ضدعفونی کنند و به کودکان 
نیز بیاموزند تا از در آغوش گرفتن و نزدیک شدن به سالمندان 

پرهیز کنند و همواره فاصله 1.5 تا ۲ متری از سالمندان حفظ شود.«
وی گفت: »با توجه به اپیدمی کووید19 باید تا جای ممکن از 
مسافرت سالمندان و حضور آنان در اماکن عمومی خودداری شود، 
از مهمانی دادن و به مهمانی رفتن پرهیز شود و تا جای ممکن از 
وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد سالمندان استفاده نشود و در 
صورت ضرورت از تماس سالمندان به اشیا داخل وسایل حمل و 

نقل عمومی و دستگیره های این وسایل خودداری شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »سالمندانی که به یکی از بیماری های 
زمینه ای مانند بیماری های قلبی، تنفسی، دیابت یا نقص ایمنی دچار 
هستند، بیشتر در معرض خطر هستند و نباید از خانه خارج شوند و 
مطلقاً نباید در اماکن پر ازدحام حضور پیدا کنند، امیدواریم با رعایت 
اصول بهداشتی و مسئولیت پذیری همه ایرانیان، شاهد توقف روند 

صعودی موارد ابتال به کرونا و بیماری کووید19 در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۳۵12  بیمار جدید کووید19



معاون بهداشت وزارت بهداشت: خبـر

واکسن آنفلوآنزا در مراکز 16 ساعته منتخب کرونا  تزریق نشود

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »باید دقت شود که واکسن 
آنفلوآنزا در مراکز 16 ساعته منتخب کرونا تزریق نشود. در مرکزی 
که بیمار کرونایی مراجعه می کند، واکسن تزریق نشود. واکسن ها 
را در مراکزی که بیمار کرونایی ویزیت نمی شود، تزریق کنید.«

اجالس  در  رییسی  علیرضا  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
غیرحضوری روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که صبح 
روز دوشنبه با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها و از 
طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، در پاسخ به موارد مطرح شده از 
سوی روسای دانشگاه ها، بیان کرد: »ظرف هفته جاری، حدود 200 
میلیارد تومان منابع مالی به منظور پزشک خانواده شهری و 150 
میلیارد تومان نیز به منظور پزشک خانواده روستایی توزیع خواهد 
شد. حدود 80 میلیارد تومان نیز به منظور خرید کیت تشخیص 

کرونا هزینه خواهیم کرد که بین استان ها توزیع خواهد شد.«

سازمان  بهداشت،  وزارت  پیگیری های  »براساس  افزود:  وی 
مدیریت و برنامه ریزی قول مساعد داده که تا آخر ماه جاری، 
مبلغ قابل توجهی از بدهی هایی که ما در حوزه بهداشت داریم 

را در اختیارمان قرار دهد.«
اماکنی مانند پاساژها و عدم  وی درخصوص ازدحام مردم در 
رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: »همکاران بهداشت محیط 
ما به عنوان ضابطین قضایی در استان ها حضور دارند و اختیار 
تعطیل کردن خاطیان پروتکل های بهداشتی را دارند. با سازمان 
تعزیرات نیز تفاهمنامه ای به امضا رسانده ایم و براساس آن، امکان 
حضور گشت های مشترک وجود دارد و اختیار تصمیم گیری 
در مورد تعطیلی اماکن وجود دارد. نیروی انتظامی نیز براساس 

قانون مکلف است که همکاری کند.«
رییسی خطاب به روسای دانشگاه تاکید کرد: »دستورالعمل ستاد 

ملی در رابطه با سطوح نظارتی را ابالغ کردیم و درخواستم این 
است که در ستاد استانی آن را اجرایی کنید. دستگاه ها موظف 
هستند براساس این دستورالعمل به دانشگاه ها گزارش دهند. در 
این دستورالعمل وظایف دستگاه ها مشخص شده است. لذا، روسای 
دانشگاه ها و معاونین شان در مورد این دستورالعمل، سختگیرانه عمل 
کنند و گزارش آن را به ما بدهید تا در حضور رییس جمهوری 
اعالم کنیم که مثال کدام دستگاه ها و نهادها گزارش و اطالعاتی 
ارائه نکرده اند.« وی درخصوص اقدامات جدید در مورد اعمال 
سختگیرانه پروتکل ها، اظهار کرد: »در این راستا، یکی از اقدامات 
تقویت نظارت های مردمی بر رعایت پروتکل های بهداشتی است، 
به این صورت که هر صنفی باید QR کد خود را داشته باشد و 
چنانچه این QR کدها در معرض دید باشد، افراد می توانند با 
اسکن کد با موبایل شان به سواالت پاسخ دهند و گزارش آن برای 

ما ارسال شود تا با صنف خاطی برخورد کنیم.«
رییسی درخصوص توزیع واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: »هرتعداد 
مادر باردار در کشور وجود داشته باشد، واکسن آنفلوآنزای رایگان 
دریافت می کند. آنها می توانند با کارت ملی شان به مراکز بهداشت 

مراجعه کنند. کمبودی هم در این زمینه نداریم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »توزیع واکسن آنفلوآنزا 
را باید مدیریت کنیم. البته در نیمکره جنوبی هیچ موجی از بیماری 
آنفلوآنزا بروز پیدا نکرده و این موضوع نشان می دهد که رعایت 
پروتکل های بهداشتی تاثیر زیادی بر بیمار نشدن مردم دارد. اما از 
نظر روانی و نیاز برخی گروه ها به واکسن، باید پاسخگوی مردم 
باشیم.« رییسی اظهار کرد: »باید دقت شود که واکسن آنفلوآنزا 
در مراکز 16 ساعته منتخب کرونا تزریق نشود. در مرکزی که 
بیمار کرونایی مراجعه می کند، واکسن تزریق نشود. واکسن ها 
را در مراکزی که بیمار کرونایی ویزیت نمی شود، تزریق کنید.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: »خانه های سالمندان و 
مراکز نگهداری از سالمندان تحت پوشش بهداشت بوده و واکسن 
آنفلوآنزا دریافت می کنند؛ اما سالمندانی که بیماری زمینه ای شناخته 
شده ای ندارند و باالی 65 سال هستند، باید از داروخانه های سطح 

شهر واکسن آنفلوآنزا تهیه کنند.«

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
»اولویت دریافت واکسن برای کارکنان مراکز 
بیمارستانی و همچنین زنان باردار و مبتالیان 

به بیماری های خاص است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی گویا 
با بیان این مطلب افزود: »در روز شنبه 5 مهرماه 
حدود نیمی از مقدار تعیین شده )تخصیص 
1.5 میلیون دوز واکسن آنفلوانزا( به معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت تحویل داده شد که 
بالفاصله با هماهنگی قبلی، توزیع در سطح 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد.«
وی در ادامه افزود: »روند تحویل واکسن به 
سردخانه مرکزی واکسن در روز 6 و ۷ مهر نیز 
ادامه دارد و به همین شکل توزیع به استان ها و 

شهرستان ها استمرار خواهد داشت.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 

بهداشت همچنین گفت: »با توجه به بعد مسافت 
توزیع  عملیاتی،  واحدهای  و  مراکز  تعدد  و 
واکسن در سطح کشور طبعا زمانبر بوده که با 
تالش شبانه روزی کارکنان شبکه های بهداشتی 
ارائه خدمات  و  انجام است  کشور در حال 
واکسیناسیون در تعدادی از مراکز از روز شنبه 
و یکشنبه 5 و 6 مهرماه آغاز شده و با توجه 
در  مهرماه   ۷ امروز  از  قطعا  توزیع  روند  به 
برای  واکسیناسیون  عملیاتی  واحدهای  تمام 
گروه های اولویت دار اعالمی انجام خواهد شد.«
گویا در ادامه با بیان این که اولویت دریافت 
و  بیمارستانی  مراکز  کارکنان  برای  واکسن 
همچنین زنان باردار و مبتالیان به بیماری های 
خاص است که با تعیین اولویت و زمانبندی 
رعایت  مهم  »نکته  افزود:  می شود،  اقدام 
فاصله  و  پیشگیرانه  دستورالعمل های 
کرونا  پیشگیری  جهت  اجتماعی  گذاری 

واکسن  دریافت  حین  در  جدید  ویروس 
رعایت  در صورت عدم  که  است  آنفلوانزا 
انتشار  خطر  گسترش  سبب  می تواند  حتی 
کرونا شود. لذا انتظار می رود افرادیکه جزو 
گروه های در معرض خطر بیماری آنفلوانزا 

بهداشتی  مراکز  با  تلفنی  به صورت  هستند 
هماهنگی قبلی انجام دهند و ضمن اخذ نوبت 
مراجعه نمایند تا در زمان مراجعه از خدمات 
سریعتر، اتالف وقت کمتر و همچنین بدون 

تجمع و ازدحام بهره مند شوند.«

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

اولویت دریافت واکسن با کارکنان بیمارستان، زنان باردار و بیماران خاص است
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اهدای نشان ویژه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به وزیر بهداشت

شعار هفته سالمت روان اعالم شد
سالمتروانبرایهمه:سرمایهگذاریبیشتر،دسترسیبیشتر،برایهمه،همهجا
مدیر کل دفتر سالمت اجتماعی، روانی و اعتیاد وزارت 
بهداشت شعار هفته سالمت روان امسال را »سالمت 
روان برای همه: سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، 

برای همه، همه جا« اعالم کرد.
به گزارش سپید، احمد حاجبی با اعالم این خبر افزود: »روز 
جهانی و هفته سالمت روان با هدف افزایش توجه و آگاهی 
بخشی درباره سالمت روان در بین مردم و مسئوالن از ۱۸ تا ۲۴ مهر و با شعار ۲۰۲۰ سازمان جهانی 
بهداشت »سالمت روان برای همه: سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا« برگزار 
می شود و هر یک از روزهای این هفته به یک نام نامگذاری شده است.« وی گفت: »بر این اساس، 

جمعه ۱۸ مهر به نام » نقش زیرساخت های سالمت روان در شرایط کرونا و پساکرونا«، شنبه ۱۹ مهر 
روز »متخصصین متعهد، مدافعان سالمت«، یکشنبه ۲۰ مهر روز »سیاستگذاران آگاه، سرمایه گذاری 
بیشتر در حوزه سالمت روان«، دوشنبه ۲۱ مهر روز »نقش نظام مراقبت های بهداشت اولیه در دسترسی 
به خدمات سالمت روان، سه شنبه ۲۲ مهر روز »مشارکت سازمان های مردم نهاد، در ارتقاء سالمت 
روان جامعه«، چهار شنبه ۲۳ مهر روز » نقش رسانه در تبیین وضعیت سالمت روان و انگ زدایی« 
و پنجشنبه ۲۴ مهر روز »بیمه مؤثر، دسترسی بیشتر به خدمات سالمت روان« نامگذاری شده است.«

بر اساس اعالم وزارت بهداشت حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور به یکی از انواع بیماری ها و اختالالت 
روانی مبتال هستند. اختالالت روانی طیف وسیع و متنوعی را از استرس و اضطراب خفیف تا افسردگی، 

اعتیاد و شیزوفرنی و جنون را شامل می شود.
شایع ترین اختالل روانی افسردگی است که در بین زنان نسبت به مردان شیوع باالتری دارد.

سالمت روان عالوه بر مشکالت خلقی به عوامل مختلف محیطی و اجتماعی از جمله بیکاری، 
طالق، خشونت های خانوادگی و مشکالت اقتصادی نیز بستگی دارد.

سالمت روان

غذا و  دارو

در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
آیین اختتامیه  بخش مدافعان سالمت شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، نشان ویژه این 

رویداد را دریافت کرد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در این مراسم اظهار 
داشت: »می دانم که برگزاری یک جشنواره سنگین 
هنری بین المللی کار بسیار سختی است. از همه 
بزرگوارانی که بنده را به عنوان سربازی کوچک 
خاک پای ملت ایران به یمن بلندی مقام شامخ 
عزیزانی که خدمتگزاری کردند، شهید و زمین گیر 
شدند و آن ها که مانده اند شبانه روز در خدمت 
مردم بزرگ سرزمینم هستند، به این مراسم دعوت 
کردند، تشکر ویژه می کنم. درود می فرستم به روح 
بلند همه مدافعان حریم، حرم و سالمت کشورم 
و تشکر ویژه دارم از همه کسانی که در به تصویر 
کشیدن این حرکت بزرگ ملی تالش کردند. به 
عنوان یک سرباز کوچک زانو زده و دست همه این 
عزیزان که در این روزهای سخت در کنار همکارانم 

در نظام سالمت بودند را می بوسم.«
وی ادامه داد: »اگر تاریخ هنر این سرزمین، به خصوص 
تاریخ سینمای کشور را مرور کنیم، به عنوان یکی از 
جامع ترین و کامل ترین هنرهای جهان که مجموعه ای 
از تمام زیبایی ها و هنرهای در هم آمیخته از سال 
۱۲۷۹ که به دستور مظفرالدین شاه اولین سیستم 
نمایش فیلم به سرزمین پا گذاشت و بعد از آن در 
سال ۱۳۱۱ که اولین فیلم ناطق را با کارگردانی 
عبدالحسین سپنتا به صحنه سینما آوردند، تاریخ 
سینمای مقاومت تاریخ جدیدی در سینمای این 
سرزمین است. به تصویر کشیدن عظمت های آن 
روزگار که از اوراق زرین تاریخ این سرزمین بود 
به دست هنرمندان سینمای مقاومت از ارزنده ترین 
کارهای کشور است.« وزیر بهداشت یادآور شد: 
»امروز مقاومت نه به معنای یک تاب آوری در 
مقابل ظلم، زور و تجاوز بلکه به معنای شکل 
گرفتن یک فرهنگ است که در آن ابعاد مختلف 
زندگی شهروندانی که در مقابل تجاوزها، قلدری ها 
و زورگویی ها ایستادند، بیان می شود. در تاریخ دفاع 
مقدس و بعد از آن فرمی از هنر شکل گرفت که 
جاودانه های بسیار ماندگار و زیبایی را خلق کرد.«

نمکی افزود: »امروز همکارانم به عنوان مدافعان 
سالمت خدمتگزاران کوچک اما صدیق مردم این 
یادآور  و  کردند  تازه ای خلق  سرزمین، حماسه 
روزهای سخت دفاع مقدس شدند. من هرگز در 
این سرزمین با این صفا و صمیمیت و اخالص مردمان 
پاکیزه کشورم، هرگز احساس تنهایی نکردم. از روز 
نخست به عنوان یک سرباز کوچک همواره همه را 
در کنار خودم حس کردم. از آنهایی که کمک های 
مومنانه کردند، از نیروهای مسلح که از روزهای اول 
اعالم آمادگی کردند، از عزیزانم در سازمان بسیج 
که در بسیج ملی مبارزه با کرونا در کنارم بودند و 
اصحاب رسانه، هنر و صداوسیما که این روزها در 
این عرصه پرخطر دست ما را گرفتند، ادای احترام 
می کنم.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »امروز روزی 
است که همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، 
یک شهید آوینی دیگری باید در کنار ما بیاید که 
هزاران مرتضی آوینی دیگر را در کنار خود می بینیم 
تا این همه عظمت، بزرگی و حماسه مشترک را به 
تصویر بکشند که ملت ایران در عرصه بین المللی در 
اوج تحریم های ظالمانه خلق می کند و این زاییده 
عشق به مردم و سرزمین و آرمان های بلند انقالب 

اسالمی ایران است.«
وزیر بهداشت در ادامه یک رباعی سروده خودش 
به مدافعان سالمت و دل های عاشق تقدیم کرد 
که »ای عشق ترانه های دلکش از توست/ گیرایی 
باده های بی غش از توست/ پیش از تو من از جرقه 

می ترسیدم/ این جرات تن زدن به آتش از توست«
وی در حاشیه این مراسم گفت: »برای به تصویر 
کشیدن حماسه های ملی نیازمند شیوه های هنرمندانه 
برای  شیوه ها  هنرمندانه ترین  از  یکی  و  هستیم 
ماندگاری حماسه های ملی، استفاده از هنر سینما 
است. در جشنواره شانزدهم بین المللی فیلم مقاومت 
در گردآوری آنچه که هنرمندانه می توانست در تبیین 
کار بزرگی که همه ملت ایران نه فقط همکاران من 
در نظام سالمت بلکه همکاری، همدلی و وفاق 
همه عزیزان در اوج تنهایی و تحریم های ظالمانه 
آمریکا و همراهانش در عرصه بین المللی با هنر 

سینما به تصویر کشیده شد.«
وزیر بهداشت افزود: »امیدواریم آثار هنری مربوط 
به دوران مقابله با کرونا در قاب جاودانه های کشور 
ماندگار باشد و شاهد این تاثیر مستمر در همه ابعاد تا 
انتهای پیروزی کامل بر این ویروس منحوس باشیم.«
در ادامه جایزه ویژه و نشان شانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت، به وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی اهدا شد.
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت پس از دریافت 
این نشان گفت: »هرگز فکر نمی کردم که در خور 
دریافت چنین نشان و لوحی از اصحاب هنر این 
سرزمین باشم. این تندیس را به رسم یادگار در دفتر 
وزیر می گذارم تا نسل های بعدی بدانند که مردم این 
سرزمین، خدمتگزاران خود را در روزهای سخت 

تنها نمی گذراند و فراموش نمی کنند.«

نمکی:  امروز هزاران مرتضی آوینی دیگر را 
در کنار خود می بینیم

سازمان غذا و دارو هشدار داد
واکسنهایموجوددربازار
آزاد،قاچاقوتقلبیهستند

سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای نسبت به تبلیغ 
و فروش واکسن آنفلوآنزای تقلبی و قاچاق 
توسط افراد سودجو در بازار آزاد هشدار داد. 
به گزارش سپید بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی 
سازمان غذا و دارو، در این اطالعیه آمده 
است: »رعایت زنجیره سرد واکسن آنفلوآنزا از 
الزامات نگهداری و حفظ کیفیت آن است، در 
صورت عدم رعایت آن، سالمت و اثربخشی 
واکسن مورد تأیید سازمان غذا و دارو نبوده 
و هیچ تضمینی در مورد عوارض احتمالی 
واکسن های غیرمجاز وجود ندارد. توزیع 
واکسن آنفلوآنزا بین مراکز بهداشتی سراسر 
کشور طی روزهای اخیر آغاز شده است و در 
فاز اول گروه های پرخطر شامل)زنان باردار، 
بیماران صعب العالج، مزمن و...( واکسن را 

به طور رایگان دریافت خواهند کرد. 

بنابر اعالم سازمان غذا و دارو طبق پروتکل 
اعالمی از سوی معاونت بهداشتی در فاز 
بعدی افراد باالی ۶۵ سال با ثبت اطالعات 
کد ملی، می توانند واکسن را از داروخانه های 

سراسر کشور تهیه کنند.
لذا خاطرنشان می گردد مردم به هیچ عنوان 
نباید اسیر تبلیغات عرضه این دارو در خارج 
از مراکز بهداشتی و داروخانه ها شوند، زیرا 
سالمت این واکسن ها به هیچ عنوان مورد 
تأیید این سازمان نیست. به مردم اطمینان 
خاطر داده می شود که واکسن موردنیاز تمامی 
افراد پرخطر، در چند فاز از طریق شبکه 
بهداشتی و داروخانه ها عرضه خواهد شد، 
بنابراین از مردم می خواهیم اخبار را از مراجع 
معتبر دنبال کرده و طبق اعالم سازمان غذا و 

دارو نسبت به تهیه آن اقدام کنند.«
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معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تشریح کرد
مهمتریناقداماتبیمهسالمتدرراستایاجرایجهشتولید

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، مهم ترین اقدامات این 
سازمان در راستای اجرای جهش تولید را تشریح کرد و 
گفت: »اجرای طرح های الکترونیک و در نتیجه کاهش 
نیاز به کاغذ و همچنین تولید صافی های همودیالیز در 
شرکت فارماشیمی از جمله اقدامات سازمان بیمه سالمت 

در راستای اجرای جهش تولید است.«
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی گفت: »دراین باره سازمان بیمه سالمت اقدامات بسیاری را انجام 
داده که می توان به اجـرای طـرح حـذف دفترچه کاغذی و توجه به پروژه هایی مانند توسعه و ارتقاء پایگاه 
بر خط بیمه شدگان کشور و استحقاق سنجی، نسخه نویسی الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اسناد بستری 

اشاره کرد.« وی با اشاره به کنترل و کاهش قیمت تمام شده درمان روستائیان، افزود: »اجرای طرح بیمه 
تکمیلی درمان روستائیان با جامعه هدف ۲۰ میلیون نفر نیز یکی دیگر از طرح های مورد توجه دربحث 
جهش تولید است که عملیات اجرایی آن در دو استان خوزستان و هرمزگان به صورت پایلوت آغاز و 
پیش بینی می شود این طرح به مدت ۲ سال به طور کامل در سراسر کشور اجرایی شود.« وی تاکید کرد: 
»در راستای توسعه محصوالت تولیدی، کاهش وابستگی و کسب بازار هدف، طرح تولید صافی های 
همودیالیز در شرکت فارماشیمی در حال اجرا است؛ لذا این طرح در مرحله انعقاد قرارداد با طرف 
خارجی است و پیش بینی مدت اجرای طرح یک سال خواهد بود.« بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
بیمه سالمت، ناصحی با بیان اینکه  توسعه دولت الکترونیک از طریق برقراری امکان استعالم سیستمی 
و حذف دفترچه های کاغذی در راستای کاهش وابستگی به واردات برگه های کاربن لس نیز درسازمان 
بیمه سالمت با هدف جهش تولید مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: »تشکیل پایگاه اطالعاتی برخط 
بیمه شدگان در راستای حذف همپوشانی و هدر رفت منابع،  ساماندهی درآمدهای قابل وصول و وصولی 

در چارچوب توسعه نرم افزار نیز با جدیت در بیمه سالمت مورد پیگیری قرار گرفت.«

بیمه سالمت

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران گفت: »توزیع واکسن 
آنفلوانزا در مراکز بهداشتی آغاز شده و در 

داروخانه ها هم بزودی توزیع می شود. «
به گزارش سپید، نادر توکلی افزود: »واکسن 
آنفلوانزا در ۲ مرحله وارد کشور می شود 
که مرحله اول آن حدود ۱.۵ میلیون دوز 
وارد کشور و توزیع آن هم آغاز شده است، 
مرحله دوم هم وارد چرخه توزیع می شود.« 
وی تصریح کرد: »این واکسن در مرحله اول 
در اختیار گروه های پرخطر مانند زنان باردار، 

افراد دارای بیماری زمینه ای و کادر پزشکی قرار 
می گیرد که برخی افراد مانند زنان باردار و کارکنان 
بیمارستان ها به صورت رایگان این واکسن را 

دریافت می کنند.«
توکلی ادامه داد: »هنوز زمان طالیی برای تزریق 
واکسن وجود دارد و در مرحله دوم هم این واکسن 
در اختیار داروخانه ها قرار می گیرد تا در دسترس 
نیازمندان به این واکسن قرار گیرد و به عبارتی 
نگرانی از بابت توزیع این واکسن وجود ندارد.«
به گزارش ایرنا، محمد مهدی گویا رییس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم 
روز دوشنبه اعالم کرد: »در روز شنبه پنجم مهر 
حدود نیمی از مقدار تعیین شده واکسن آنفلوانزا 
)تخصیص ۱.۵ میلیون دوز ( به معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت تحویل داده شد که بالفاصله با 

هماهنگی قبلی، توزیع در سطح دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور آغاز شد. روند تحویل واکسن به 
سردخانه مرکزی واکسن در روز ۶ و ۷ مهر نیز 
ادامه دارد و به همین شکل توزیع به استان ها و 

شهرستان ها استمرار خواهد داشت.«
توکلی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد میزان 
حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس، گفت: 
»ارزیابی انجام شده در شهر تهران، نشان می دهد 
که میزان حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس 
در  که  حالی  در  است،  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ بین 
شهرستان های اطراف تهران این درصد مقداری 

بیشتر است.«
تا  شده  تعیین  »استانداردهایی  داد:  ادامه  وی 
دانش  به  حضوری  شکل  به  بتوانند  مدارس 
آموزان خدمت ارایه کنند که رعایت آنها بسیار 

مهم است. طبق این اصول مدرسه ای که 
می خواهد به شکل حضوری کالس ها را 
برگزار کند باید پروتکل های بهداشتی را به 
دقت رعایت کند.« معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی ایران یکی از استانداردهای 
وضع شده را حضور کارشناس بهداشتی برای 
دانش آموزان به خصوص دانش آموزان کمتر 
از ۱۰ سال اعالم کرد و گفت: »مدارس باید 
اتاقی را برای نگهداری دانش آموزان مشکوک 
به بیماری کرونا در نظر بگیرند تا این افراد 

با سایر دانش آموزان در تماس نباشند.«
وی افزود: »در صورتی که دانش آموزی دارای 
عالیم بیماری مانند سرفه، گلودرد و تب باشد، 
باید در این اتاق نگهداری و در اسرع وقت تحویل 
والدین شود تا در صورت مبتال بودن، روند درمان 
آنان آغاز شود.« وی به والدین توصیه کرد دانش 
آموزانی که دارای عالیمی مانند سرفه، گلودرد و 
تب هستند را به هیچ وجه به مدرسه نفرستند و 
اظهارداشت: »آنها باید در خانه استراحت کنند 
تا پس از گذران دوران نقاهت و به دست آوردن 

بهبودی کامل به مدرسه بروند.«
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران همچنین گفت: »مدارسی 
که استانداردهای بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
حضور دانش آموزان به خصوص کمتر از ۱۰ 

سال منطقی نیست.«

واکسن آنفلوانزا به زودی در داروخانه ها   توزیع می شود

خبـر

رئیس هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران خبر داد

توزیع21هزاردستگاهسرمایهای
پزشکیدر6ماهگذشته

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجه بیماران از توزیع بیش از ۲۱ 
هزار دستگاه سرمایه ای پزشکی طی ۶ 

ماه گذشته خبرداد.
یوسفی  مهدی  سپید،  گزارش  به 
توزیع  درباره  فارس  با  درگفت وگو 
تجهیزات سرمایه ای به مراکز دانشگاهی 
جاری،  سال  ماه   ۶ طی  کشور  سراسر 
دستگاه های  »تمامی  داشت:  اظهار 
سرمایه ای توزیع شده بر اساس اطالعات 
تجمیعی مربوط به اولویت های اعالمی از 
سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، 
مطابق  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
شده  منعقد  فروش  قراردادهای  لیست 
است.«  مراکر درمانی صورت گرفته  با 

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار ۹۵۰ 
مانیتورینگ عالئم حیاتی برای  دستگاه 
مراکز درمانی ارسال شده است، افزود: 
»۲۲۰۰ دستگاه ونتیالتور نیز برای مراکز 
درمانی دولتی ارسال کرده ایم که با توجه 
به بروز کرونا در کشور بسیار کاربردی 

محسوب می شود.«
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی 
»با  بیماران خاطرنشان کرد:  معالجه  در 
توجه به نیاز بیماران بستری در  بخش های 
مراقبت ویژه کووید ۱۹ تعداد یک هزار و 
۲۰۱ تخت ICU و CCU ،  یک هزار 
۶۰۰ پمپ سرم و پمپ سرنگ و... نیز 
در طی ۶ ماه گذشته برای مراکز درمانی 

ارسال شده است.«

شماره ۱۷۶۰ ۸5 مهر ۱۳۹۹

وزیر بهداشت گفت: »با جذب منابع مالی جدید تا فردا و پس فردا 
کارانه سه ماه عقب ماندگی پرستاران پرداخت می شود.«

به گزارش سپید، سعید نمکی در بازدید از بیمارستان امام خمینی 
در شهرستان فیروزکوه اظهار کرد: »هدف از این دیدارها تشکر از 
زحمات شبانه روزی مدافعان سالمت و پیگیری مشکالت آنان است.«
وی گفت: »با دستور مستقیم رئیس جمهور خوشبختانه منابع مالی 
مناسبی تامین شده است و با جذب منابع مالی جدید تا فردا و پس 
فردا کارانه سه ماه عقب ماندگی پرستاران، پزشکان و همچنین برخی 

معوقات دیگر مانند پرداختی به پزشکان خانواده را می پردازیم.«
زحمات  کرونایی  شرایط  و  سخت  ایام  این  »در  داد:  ادامه  نمکی 
اصلی بر دوش پرستاران و نیروهای درمانی است و این زحمات را 

فراموش نخواهیم کرد.«
وزیر بهداشت گفت: »همکاران ما بسیار تالش می کنند اما با کمبود 
تجهیزاتی مواجه هستند. قرار بود برای همین بیمارستان دستگاه سی 
تی اسکن و دستگاه تنفس مصنوعی تهیه کنیم. البته فردا یک تیم کامل 

به این بیمارستان برای بررسی بیشتر می فرستیم.«

خبر خوش وزیر بهداشت به پزشکان و پرستاران:

کارانههایمعوقسهماهگذشتهتاپسفرداپرداختمیشود



6

رییس اداره سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت شعار هفته جهانی کم شنوایی و ناشنوایی را اعالم کرد خبـر

شماره 1760 8 مهر 1399

شنوایی برای زندگی 
اجازه ندهید کم شنوایی محدودتان کند

رییس اداره سالمت گوش و شنوایی و مدیر مرکز 
همکار سازمان جهانی بهداشت دفتر مدیریت 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »شنوایی برای زندگی: 
اجازه ندهید کم شنوایی محدودتان کند، شعار 
هفته جهانی کم شنوایی و ناشنوایی اعالم شد.«
به گزارش سپید، سعید محمودیان با اعالم این 
خبر، گفت: »شنوایی برای زندگی: اجازه ندهید 
کم شنوایی محدودتان کند، مراقبت از شنوایی 
برای همه، غربالگری، درمان، توانبخشی و ارتباط 

موثر، امسال مورد تاکید قرار گرفته است.«
رییس  اداره سالمت گوش و شنوایی وزارت 
جهانی  روز  سپتامبر   30 آستانه  در  بهداشت 
ناشنوایان افزود: »تأکید سازمان جهانی بهداشت 
در سال 2020 میالدی بر روی مداخالت به 
بتوان  که  است  شده  متمرکز  مؤثری  و  موقع 
افراد  که  کرد  حاصل  اطمینان  آن  اساس  بر 
دستیابی  به  قادر  شنوایی  کم  اختالل  دارای 
در  خود  زندگی  اصلی  قابلیت های  همه  به 

باشند.« ابعاد  تمامی 
وی ادامه داد: »این موضوعی است که نیاز به 
توجه و مشارکت همه نهادها، سازمان ها و مردم 
خواهد داشت لذا باید تمامی انتخاب های موجود 

در این زمینه مورد توجه جدی قرار گیرند.«
وی پیام های کلیدی هفته جهانی ناشنوایی را 
چنین توضیح داد: »مراقبت از گوش و سالمت 
شنوایی، راه های ارتباطی ما را با افراد جامعه 
خودمان و جوامع مختلف و در سطوح جهانی 
در ابعاد مختلف زندگی میسر می سازد. ارزیابی و 
شناسایی عوامل خطر بروز کم شنوایی و تالش 
در جهت کاستن علل مولد آنها، نقش بسزایی در 
جلوگیری از روند رو به افزایش موارد جدید 

کم شنوایی دارد.«
رییس اداره سالمت گوش و شنوایی گفت: »برای 
افرادی که به نوعی دچار کم شنوایی هستند، انجام 
مداخالت مناسب و به موقع مراقبتی می تواند 
دسترسی به آموزش، اشتغال و ارتباطات موثر 

عدم  نماید.  تسهیل  جامعه  در  را  عزیزان  این 
بموقع  مداخالت  به  شنوا  کم  افراد  دسترسی 
و مناسب مراقبتی، نظیر استفاده از سمعک و 
بسیار  آثار  پروتز های کاشت حلزون شنوایی، 
سوئی را در ابعاد جهانی به ارمغان خواهد آورد.«
محمودیان بیان کرد: »انجام مداخله های بموقع 
شنوایی در کشورها باید از طریق نظام های مراقبت 

بهداشتی اولیه انجام پذیرد.«
وی به عموم مردم توصیه کرد: »شنوایی مناسب 
و برقراری ارتباط موثر در تمام مراحل زندگی 
افراد از اهمیت باالیی برخوردار است. با اقدامات 
پیشگیرانه مناسب مانند: محافظت شنوایی در 
برابر اصوات بلند، اجرای اقدامات مراقبتی از 
سالمت گوش و شنوایی و ایمن سازی افراد در 

برابر بیماری های عفونی میتوان از ابتال به کم 
شنوایی )و بیماری های گوشی مربوط به آن( 

جلوگیری کرد.«
وی افزود: »دولت ها باید برای ادغام برنامه های 
مراقبت از گوش و شنوایی در برنامه های ملی 
سالمت کشور با هدف توسعه پایدار و پوشش 
جهانی بهداشت اقدام کنند. سرمایه گذاری در 
مداخالت مراقبتی مقرون به صرفه به نفع افراد 
کم شنوا خواهد بود و سود مالی موثری را برای 

کل جامعه به ارمغان خواهد داشت.«
کم  موقع  به  شناسایی  »با  گفت:  محمودیان 
شنوایی و بیماری های گوشی مربوط به آن و 
دریافت مراقبت های بموقع و مقتضی، می توان 
به  مربوط  عوارض  از  و  کنترل  بخوبی  را  آن 

آن جلوگیری کرد. افرادی که در معرض خطر 
کم شنوایی هستند، باید شنوایی خود را بطور 

دوره ای ارزیابی کنند.«
اداره سالمت گوش و شنوایی گفت:  رییس  
دارای  یا  و  شنوایی  کم  دچار  که  »افرادی 
بیماری های گوش با خطر کم شنوایی هستند، 
دهنده  ارائه  یک  از  را  خود  مراقبت های  باید 
خدمت شنوایی شناس در سطوح مختلف خدمات 
مراقبتی مربوطه تحت نظارت شبکه بهداشت و 

درمان دریافت کنند.«
به گزارش وبدا، وی در پایان تاکید کرد: »اقدامات 
به موقع پیشگیرانه برای جلوگیری و رفع کم 
یک  زندگی  طول  در  ناشنوایی  یا  و  شنوایی 

ضرورت است.«

رئیس و دبیر شورای عالی بیمه از تسهیل و الکترونیکی کردن 
دریافت هزینه خسارت متفرقه خبر داد.

به گزارش سپید، سجاد رضوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
برخی مشکالت در زمینه دریافت خسارات متفرقه از سازمان های 
بیمه گر، گفت: »مردم در زمینه دریافت خسارات متفرقه از بیمه ها 
بیمارستان  با مشکالتی مواجه هستند؛ به طوری که مثاًل به 
خصوصی مراجعه کرده و خدمات دریافت می کنند، اما بعد 
که می خواهند خسارات متفرقه را از بیمه پایه یا تکمیلی که 
معطل  بسیار  کنند،  دریافت  ندارد،  قرارداد  بیمارستان  آن  با 

می شوند و باید بین بیمه ها رفت و آمد کنند.«

وی افزود: »بر همین اساس ما در حال برنامه ریزی اقدامی 
هستیم که نیاز به مراجعه بیماران برای دریافت خسارت متفرقه 
از بیمه ها نباشد؛ به طوری که بتوانیم میزان خسارت را از طریق 
به صورت  هم  را  اسناد  مبادله  و  کرده  بررسی  الکترونیکی 
دریافت  برای  مردم  که  طوری  به  دهیم؛  انجام  الکترونیکی 

خسارت متفرقه سرگردان بیمه ها نشوند.«
رضوی ادامه داد: »مردم در این زمینه تحت فشار هستند و 
برای رفاه حال آنها در حال پیگیری این اقدام هستیم. بنابراین 
قرار است که اسناد به صورت الکترونیک مبادله شده و مورد 

رسیدگی قرار گیرد.«

دریافتهزینهخسارتمتفرقهبیمارانازبیمههاتسهیلمیشود



آمار جهانی کرونا خبـر

۹ ماه همه گیری و بیش از یک میلیون قربانی
شمار مبتالیان به کروناویروس در جهان به ۳۳ 
میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۵۰ نفر رسیده و تاکنون 
مرگ یک میلیون و دو هزار و ۴۵۲ نفر نیز در اثر 

این بیماری تأیید شده است. 
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها، ۲۴ میلیون 
و ۶۳۹ هزار و ۶۴ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد.
آمریکا با بیش از 7.۳ میلیون مبتال و همچنین نزدیک 
به ۲۱۰ هزار قربانی تاکنون، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان، هم اکنون 
پس از آمریکا به ترتیب جایگاه دوم و سوم را 

در جهان دارند.
همچنین ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به 
ترتیب چهار کشور اول دنیا از نظر بیشترین تعداد 

قربانیان کووید-۱۹ هستند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 

تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا هفت میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۴۳ مبتال، 

۲۰۹ هزار و ۴۵۳ قربانی
۲. هند شش میلیون و 7۴ هزار و 7۰۲ مبتال، ۹۵ 

هزار و ۵7۴ قربانی
۳. برزیل چهار میلیون و 7۳۲ هزار و ۳۰۹ مبتال، 

۱۴۱ هزار و 77۶ قربانی
۴. روسیه یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۳۸ مبتال، 

۲۰ هزار و ۳۲۴ قربانی
۵. کلمبیا ۸۱۳ هزار و ۵۶ مبتال، ۲۵ هزار و ۴۸۸ قربانی
۶. پرو ۸۰۵ هزار و ۳۰۲ مبتال، ۳۲ هزار و ۲۶۲ قربانی
7. اسپانیا 7۳۵ هزار و ۱۹۸ مبتال، ۳۱ هزار و ۲۳۲ قربانی
۸. مکزیک 7۳۰ هزار و ۳۱7 مبتال، 7۶ هزار و 

۴۳۰ قربانی
۹. آرژانتین 7۱۱ هزار و ۳۲۵ مبتال، ۱۵ هزار و 

7۴۹ قربانی

۱۰. آفریقای جنوبی ۶7۰ هزار و 7۶۶ مبتال، ۱۶ 
هزار و ۳۹۸ قربان

پس از آن کشورهای فرانسه با ۵۳۸ هزار و ۵۶۹ 
مبتال، شیلی با ۴۵7 هزار و ۹۰۱ مبتال، ایران با ۴۴۶ 
هزار و ۴۸۸ مبتال، انگلیس با ۴۳۴ هزار و ۹۶۹ 
مبتال، بنگالدش با ۳۵۹ هزار و ۱۴۸ مبتال، عراق با 
۳۴۹ هزار و ۴۵۰ مبتال، عربستان سعودی با ۳۳۳ 
هزار و ۱۹۳ مبتال، ترکیه با ۳۱۴ هزار و ۴۳۳ مبتال، 
پاکستان با ۳۱۰ هزار و ۸۴۱ مبتال، ایتالیا با ۳۰۹ هزار 
و ۸7۰ مبتال، فیلیپین با ۳۰۴ هزار و ۲۲۶ مبتال، آلمان 
با ۲۸۶ هزار و ۳۳۸ مبتال، اندونزی با ۲7۵ هزار 
و ۲۱۳ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۲۳۱ هزار و 
۲۶ مبتال، اوکراین با ۱۹۸ هزار و ۶۳۴ مبتال، کانادا 
با ۱۵۳ هزار و ۱۲۵ مبتال، اکوادور با ۱۳۴ هزار و 
7۴7 مبتال، بولیوی با ۱۳۳ هزار و ۹۰۱ مبتال، قطر 
با ۱۲۵ هزار و ۸۴ مبتال، رومانی ۱۲۲ هزار و ۶7۳ 
مبتال، مراکش با ۱۱7 هزار و ۶۸۵ مبتال، بلژیک با 
۱۱۴ هزار و ۱7۹ مبتال، هلند با ۱۱۱ هزار و ۶۲۶ 
مبتال، جمهوری دومینکن با ۱۱۱ هزار و ۳۸۶ مبتال، 
پاناما با ۱۱۰ هزار و ۵۵۵ مبتال، ، قزاقستان با ۱۰7 
هزار و 77۵ مبتال، کویت با ۱۰۳ هزار و ۵۴۴ مبتال 
و مصر با ۱۰۲ هزار و ۸۴۰ مبتال تاکنون بیش از 

۱۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

گروهی از فعاالن حقوق حیوانات و محیط زیست 
هشدار دادند: »دستیابی به واکسن کرونا منجر به 
کشته شدن بیش از نیم میلیون کوسه خواهد شد 
تا موادی که دانشمندان برای تولید واکسن نیاز 

دارند، تامین شود.«
نوعی  کوسه ها  کبد  در  سپید،  گزارش  به 
روغن طبیعی به نام »اسکوآلن« تولید می شود 
کار  به  کووید۱۹  واکسن  ساخت  در  که 
در  هم  حاضر  حال  در  ماده  این  می رود. 
صنعت داروسازی به عنوان عنصر فعال کننده 

واکنش دستگاه ایمنی بدن استفاده می شود. 
شرکت بریتانیایی »گالسکو سمیث کالین« در 
حال حاضر از اسکوآلن استخراج شده از کوسه ها 
در واکسن هایی که برای مبارزه با آنفوالنزا تولید 
می شود، استفاده می کند. این شرکت در ماه می 
گذشته اعالم کرد که یک میلیون دوز اسکوآلن 
برای استفاده احتمالی در واکسن ویروس کرونا 
تولید می کند. برای این کار یک تن اسکوآلن الزم 
است و برای تهیه آن باید ۳ هزار کوسه شکار شود.
 براساس برآورد شرکت آمریکایی »شارک آالیز« 

که مقر آن در کالیفورنیا است، اگر قرار باشد 
همه ساکنان کره زمین یک بار واکسن کرونا 
دریافت کنند، باید ۲۵۰ هزار کوسه شکار و 
کشته شوند تا اسکوآلن الزم تهیه شود و اگر 
قرار باشد هر فرد دو بار واکسن دریافت کند 
و این موضوع محتمل تر است – نیاز است نیم 

میلیون کوسه شکار شوند.
 دانشمندان برای جلوگیری از کشتار کوسه ها در 
حال کار روی یک ماده جایگیزین هستند که از 

نیشکر تخمیر شده تهیه می شود.

کشتن نیم میلیون کوسه به خاطر ساخت واکسن ضد کرونا

تعداد موارد ابتالی جدید به کرونا در ایالت نیویورِک 
آمریکا طی هفته های گذشته، روند افزایشی ثابتی داشته 
که این صعود ممکن است به خاطر بازگشایی مدارس 

و از سر گرفتن کسب وکارها باشد. 
یک  در  سون«  ای بی سی  »شبکه  سپید،  گزارش  به 
آزمایش  پاسخ  که  است  کرده  اعالم  جدید  گزارش 
بیش از ۱۰۰۰ نفر از ساکنان نیویورک به لحاظ ابتال 
تاریخ  از  بار  اولین  این  و  مثبت شده  کووید-۱۹  به 
۵ ژوئن است که آماری این قدر باال در موارد ابتال 

گزارش می شود. 
این ایالت با میانگین ۶۶۰ مورد ابتال در هر روز مواجه بوده 
به روز جمعه،  منتهی  اما گزارش ها حاکیست که در هفته 

میانگین موارد ابتال حدود ۸۱7 نفر در روز بوده است.
اندرو کومو، فرماندار نیویورک از مردم خواسته است که به 

پیروی از راهنماهای مقابله با این ویروس ادامه دهند. 
از  تا  است  حیاتی  نیویورکی ها  »برای  گفت:  کومو 
راهنمایی های موجود برای مقابله با کووید-۱۹ پیروی 
کنند، چرا که به پاییز و فصل شیوع آنفلوآنزا نزدیک 
می شویم. پوشیدن ماسک، حفظ فاصله در اجتماع و 
شست وشوی دستان می تواند تغییر مهمی ایجاد کند. 
اعمال این قوانین ایالتی توسط دولت های محلی نیز 

به کاهش شیوع این بیماری کمک خواهد کرد.«
به گزارش ایندیپندنت، مقامات بهداشتی ایالت نیویورک 
هشدار دادند که ادامه افزایش موارد ابتال به کووید-۱۹ 
اعمال محدودیت هایی  باعث  این محالت ممکن است  در 

شدید برای حضور در اجتماع شود.ایسنا

طغیان دوباره کرونا در نیویورک

شماره ۱7۶۰ ۸7 مهر ۱۳۹۹



جدیدترین مطالعات محققان کشور اعالم شد

شماره 81760 8 مهر 1399

بر اساس مطالعات آماری یکی از شرکت های دانش 
بنیان که بر اساس تکنیک های یادگیری ماشین و 
مدل سازی های کامپیوتری انجام شده است، بر اساس 
سناریوی واقع بینانه، رشد 1۴ درصدی در تعداد 
مبتالیان به کرونا را شاهد خواهیم بود و پس از 
آن آمار مبتالیان به بازه ۴000 مبتالی جدید در 
یک روز باز خواهد گشت و این محققان انجام 
تست های بیشتر، پرهیز از سفر کردن و رعایت 
رفتار مسئوالنه را از راهکارهای کاهش ابتالی مردم 

به این ویروس نام می برند.
به گزارش سپید، سروش ستاره، مجری طرح در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تهیه گزارش آماری 
از اپیدمی کرونا را از اسفندماه سال گذشته آغاز 
کردیم، افزود: »ما هر هفته و یا هر دو هفته یک بار 
این گزارش ها را منتشر کردیم و در حال حاضر 1۴ 

شماره از این گزارش تهیه شده است.«
وی با بیان این که تهیه این گزارش ها بر پایه تکنیک های 
روز دنیا مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی و 
شبیه سازی ذرات بوده است، اظهار کرد: »در این 
مطالعات عالوه بر آنالیزی از وضعیت موجود شیوع، 
بر اساس سناریوهایی، پیش بینی هایی از وضعیت شیوع 
این بیماری در بلند مدت و کوتاه مدت ارائه کردیم.«
ستاره، با بیان اینکه در این گزارش ها پیشنهاداتی در 
زمینه کاهش اپیدمی نیز ارائه می شود، ادامه داد: »این 
پیشنهادات بر اساس بیانیه های سازمان جهانی بهداشت 
با عنوان پاسخ استراتژیک انسان در مقابله با بیماری های 
پاندمی است.«این محقق داده های استفاده شده در این 
گزارش را آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 
دانست و خاطر نشان کرد: »بر اساس ارزیابی های انجام 
شده دقت گزارش های ارائه شده از پاندمی کرونا در 
کشور بیش از 90 درصد بوده است، ضمن آنکه موفق 
شدیم از 1۵ تا ۲3 فروردین ماه که گزارش شماره 
۴ و ۵ ما منتشر شده بود، پیک ایجاد شده در اواخر 

اردیبهشت و اویل خرداد ماه را دقیقا اعالم کنیم.«
به گفته وی، در این گزارش اعالم شده بود که با توان 
66 درصد پیک این بیماری در کشور رخ خواهد داد 
که این امر اتفاق افتاد. پاندمی کووید-19 اصلی ترین 
مشکل این روزهای جهان است و آنچه که ما با آن 
مواجه هستیم، نوعی مساله بهینه سازی است تا هزینه 
ناخوشایندی که کرونا بر جای می گذارد را کاهش دهیم.
ستاره با اشاره به تهیه جدیدترین گزارش آماری در 
این زمینه، گفت: »تیم کرونای این شرکت دانش بنیان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور بررسی آماری 
این پاندمی، اقدام به ارائه گزارش های آماری از وضعیت 

شیوع و پیشرفت این همه گیری کرده است.«
وی اضافه کرد: »این گزارش ها از طریق تکنیک های 
به روز یادگیری ماشین )TSAF(، یادگیری آماری 
)Analysis Time Survival(، شبکه های عصبی 
شبیه سازی های  و   )NARXNET/ NARNET(
کامپیوتری )شبیه سازی ذرات(، وضعیت شیوع و 
مرگ و میر به صورت کوتاه مدت )در هفته آتی( و 

بلند مدت را بر اساس سناریوهایی بررسی کرده است.«
ستاره خاطر نشان کرد: »در این گزارش های آماری 
تخمینی از تعداد ناقلین بیماری نیز ارائه می شود. این 
 )HMM( تخمین با استفاده از مدل مخفی مارکوف
انجام شده است و می تواند دید بسیار روشنی برای 
تصمیم گیری و فعالیت های میدانی در خصوص مقابله 
با کرونا، ترسیم نقشه حرارتی و همچنین پیش بینی 

زمان پایان بیماری ارائه دهد.«
بر اساس این گزارش آماری، بیماری کووید-19 تا 
کنون ۴30 هزار بیمار را در ایران و تقریبا 3۲ میلیون 
بیمار را در جهان مبتال کرده است که از این تعداد 
در ایران نزدیک به ۲۵ هزار نفر و در جهان 977 

هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
در ایران، شیوع بیماری از 30 بهمن ماه سال گذشته 
رسما اعالم شد و تا کنون با پشت سر گذراندن دو 

موج اصلی در وضعیت نسبتا پایداری قرار دارد.
موج های اصلی بیماری از چهارمین روز سال نو و 

۲7 اردیبهشت ماه 1399 آغاز شد. 
وضعیت شیوع بیماری از ابتدا تا حال در مواجهه با 
سه نقطه گلوگاهی )Bottleneck(، 1۴ خرداد، ۲7 
اردیبهشت و ۲ شهریور ماه 99 قرار گرفته است. 
در این زمان ها به علت افزایش بیش از حد معمول 
تجمعات پتانسیل بروز پیک را داشته اند و ملزم رعایت 
پروتکل های بهداشتی منسجم تر و سختگیرانه تری 
هستند. درصد کشندگی دقیق در این روزها حدود 
۵.6 درصد محاسبه شده است و بر این اساس از هر 
16 بیماری که دوره بیماری آنها تمام می شود، 1۵ نفر 
بهبود یافته و متاسفانه یک نفر جان خود را از دست 
می دهد. طول دوره بیماری 1۴ روز است که میانه 
آن یعنی در ۵ تا 6 روز قرار دارد و بر این اساس 
بیش از نیمی از مبتالیان در بازه 6 روزه از جامعه 
مبتالیان و بیماران با سرنوشت نامعلوم خارج می شوند.
در هفته گذشته، پیش بینی شده بود موج سوم بیماری 
به وقوع خواهد پیوست و آمار مبتالیان تا 3097 

بیمار افزایش یابد که تا آستانه 3100 بیمار باال رفت. 

آنچه خواهیم دید
گزارش ها و پیش بینی های آماری )صرفا مبتنی بر 
الگوی همه گیری بیماری های تنفسی مانند سارس( 
حکایت از رشد آمارها در ایران و تثبیت و کاهش 

آمارها در جهان دارند.
نیمی از پیش بینی ها نیز حکایت از کاهش آمارها به بازه 
3 تا ۴ هزار بیمار دارند. اما در این دوره تاثیر عوامل 
انسانی و رفتار مردمی )مقصود از مردم آحاد مردم به 
عالوه تصمیم گیری های موثر ( آن قدر زیاد است که 
پیش بینی های آماری ضریب اطمینان کمتری دارند.

می دهند،  ارائه  پیش بینی ها  که  آنچه  به  توجه  با 
سناریوهای جدیدی تعریف شد که به این شرح است:
نتایج شبیه سازی ذرات بر پایه پارامترهای جامعه 
نظیر میزان تحرک مردم، تعداد برخوردها و طول 
دوره بیماری، مجموعه ضریب سرایت، نرخ مرگ 
و میر، شدت رعایت پروتکل های بهداشتی، اندازه 
جوامع و زیرجامعه ها نیز گواهی بر این مدعا هستند.
بر اساس سناریوی خوشبینانه، آمار مبتالیان در هفته 
آینده 30 درصد کاهش خواهد داشت. بر اساس این 
سناریو آمار مبتالیان جدید در حدود ۲600 مبتال در 
هر روز خواهد بود. بر اساس سناریوی واقع بینانه 
رشد 1۴ درصد در تعداد مبتالیان را شاهد خواهیم 
بود و پس از آن آمار مبتالیان به بازه ۴000 مبتالی 

جدید در یک روز باز خواهد گشت.
در سناریوی بدبینانه آمار مبتالیان تا مرز ۵ هزار بیمار 
در هر روز افزایش خواهد یافت و پیک حال حاضر 

به مدت یک هفته دیگر فزون خواهد شد.
دقت شود که جامعه ناقلین فعال بیماری این روزها 
رشد زیادی داشته است و احتمال بروز بیماران بیشتر 
افزایش یافته است. همانطور که پیشتر اشاره شد، با 
یک مسئله بهینه سازی مواجه هستیم و هدف همه ما 
کاهش خسارات ناشی از این بیماری در همه ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم تر جانی است.
مفهومی به نام رفتار مسئوالنه و رعایت رفتار مسئوالنه 
می تواند راهگشای این مساله باشد. به این معنا که 
هر فرد در حیطه اختیارات و توانایی خود، بیشترین 
مراعات را انجام دهد. بر اساس رفتار مسئوالنه انجام 
هر کار غیرضروری که به انتشار بیشتر بیماری کمک 
کند، باید انجام نشود و در صورت لزوم منع شود. بر 
این اساس سازمان جهانی بهداشت برنامه ای را تحت 
 SRP یا به اختصار Plan Response Strategic عنوان
معرفی کرده است که راهگشای انسان در روزهای 

مواجهه با یک همه گیری جهانی است.
پیشنهاداتی که با رویکرد آماری و با هدف کاهش 
پارامترهای مدل از سوی نگارندگان این گزارش ها 
پیشنهاد می شود، می تواند پتانسیل بیماری زایی و شیوع 
را آن قدر کاهش دهد که وضعیت بیماری پایدار شده 

و بتوانیم بیماری را پایان یافته بنامیم.
شفاف سازی و عرضه گسترده پروتکل های بهداشتی 
یکی از راهکارهای کاهش شیوع این بیماری است. 
در این زمینه الزم است به افراد جامعه به صورت 
مشخص آموزش داده شود. نصب پوسترها و ارائه 
برنامه های آموزشی در قالب آزمون ها، آموزش های 
سمعی و بصری و غیره از جمله این پیشنهادات است.

حتی االمکان سفر نروید
از جمله پیشنهاداتی که در SRP گنجانده شده است، 
منع هرگونه سفر غیرضروری است. بیماری در کشور 
مناطق مختف پتانسیل های مختلفی دارد و شیوع در 
هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. تعبیری از 
پتانسیل، این روزها به نام مناطق قرمز و زرد معروف 
شده است که البته روشن سازی معیاری که رنگ و 
Heatmap مناطق را تعریف می کنند و همین طور 
تفاوت اقدام ها در هر یک از مناطق با رنگ های مختلف 
نیز ضروری است. به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت 
همه کشورها حتما باید مناطقی را سفید و سبز نگه 
دارند. انجام تست تشخیصی بیشتر هم ضریب اطمینان 
آمارها را افزایش می دهد و هم دید روشن تری برای 
تصمیم گیری به نهادهای تصمیم گیرنده می دهد. به 
عنوان مثال کشور آلمان با جمعیتی نزدیک به ایران، 
در اردیبهشت ماه قریب به 3 برابر تست هایی که در 
ایران انجام شده بود، آزمایش کرونا انجام داده بود.

در رعایت پروتکل های بهداشتی باید دقت کرد که 
افراد ناقل نیز به خوبی می توانند بیماری را منتقل کنند 
و نشانه نداشتن فردی دلیل بر بی خطر بودن ارتباط 
با وی نیست. آمار زیاد ناقلین در هفته گذشته سبب 

پیک حال حاضر در مهر ماه شده است. 
از سوی دیگر باال بودن تعداد افراد جامعه ناقلین 
بسیار نویدبخش است. بنا بر سیاست های بهداشت 
و درمان بریتانیا، چنانچه 70 درصد افراد جامعه ای 
نسبت به یک همه گیری ایمنی پیدا کنند، می توان 
سطحی از ابتالی گله ای را برای آن جامعه تعریف 
کرد. این نوع ایمنی اجتماعی می تواند دلیل محکمی 

برای پایان یافتن شیوع یک بیماری باشد.

افزایش تعداد ناقالن و مبتالیان به کرونا 
درصورت عدم اجرای ۳ راهکار کلیدی



معاون کل وزارت بهداشت: 

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به تکمیل ظرفیت 
تخت  های برخی بیمارستان  ها از ابتالی کمتر از یک 

درصد دانش  آموزان به کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با تاکید بر مسئولیت 
اجتماعی، اخالقی، دینی و ملی همه مردم برای مقابله 
با ویروس کرونا گفت: »کرونا به صورت روزانه 19 
تا 20 درصد از کل آمار مرگ و میر ما را تشکیل 
می دهد که این آمار را نباید در بین 80 میلیون نفر، 
بلکه باید در آمار کل روزانه مرگ و میر که حدود 
هزار نفر است در نظر گرفت و حتی فوت یک 

نفر برای ما ناراحت کننده است.«
وی ادامه داد: »به همین دلیل و برای کاهش این آمار 
از مردم خواهش می کنیم که با رعایت دستورالعمل ها 
که مسأله اصلی در آن به حداقل رساندن تماس های 
ضروری و به صفر رساندن تماس های غیرضروری 
است، به کاهش شیوع ویروس که در هر شرایطی 
قابل انتقال است، توجه کنند. توجه به اصل »شفا« 
که به شست وشوی دست، فاصله گذاری اجتماعی و 
اجتناب از تردد و تجمع اشاره دارد، مهم ترین دستور 
برای مقابله با این ویروس است.« حریرچی درباره 
جهش یافتن ویروس کووید 19 و درگیری بیشتر 
آن با مبتالیان نیز بیان کرد: »اگر همه افراد از ماسک 
استفاده کنند، تا میزان 95درصد از انتقال ویروس 
جلوگیری می کنند اما این میزان به صفر نمی رسد. 
این مساله از ابتدای ظهور این ویروس وجود داشته 

و به جهش یافتن ویروس ارتباطی ندارد.«
حریرچی افزود: »دومین عامل انتقال به غیر از راه 
تنفسی، حضور در اماکنی مثل رستوران ها و کافی 

شاپ هاست که به کووید 19 این فرصت را می دهند 
که از هر روزنه ورود و در بدن میزبان زندگی خودش 
را آغاز کند. تنها راه مقابله با آن نیز هماهنگی دولت ها 
و ملت ها برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
به حداکثر رساندن تعطیلی ها تا جایی است که به 

معیشت مردم آسیبی نرسد.«
معاون کل وزارت بهداشت در خصوص اعمال 
محدودیت ها به خصوص در کالنشهر تهران ضمن 
بیان این مساله که در زمان حاضر اختیار تصمیم گیری 
تماما به عهده استانداری هاست، گفت: »استان تهران به 
منظور مقابله با این ویروس به صورت پایلوت برای 
الزامی کردن ماسک و عدم ارائه خدمت به کسانی 
که ماسک ندارند، قدم برداشته است. این نکته را 
هم باید مدنظر قرار داد که در بعضی از کشورهای 
موفق که استفاده از ماسک در همه اماکن اجباری 
است، این اجبار برای کشور ما هنوز مصوب نشده 
و صرفا به فضاهای داخلی از جمله ادارات و اماکن 
سربسته ختم می شود که باید نسبت به این مسئله 
هم بازنگری شود.« حریرچی همچنین خاطرنشان 
کرد: »به استان تهران اختیار ویژه ای برای تعطیلی 

بعضی مشاغل داده شده است.«
حریرچی در ادامه با اشاره به مسئله کمبود تخت در 
مراکز درمانی از جمله بیمارستان های امام حسین)ع(، 
بیمارستان دکتر شریعتی و بیمارستان امام خمینی 
)ره( بیان کرد: »ظرفیتی که در این مراکز درمانی و 
بسیاری از مراکز درمانی دیگر به بیماران کووید 19 
اختصاص یافته، تکمیل شده و در این مراکز از ظرفیت 
سایر  بخش ها برای بستری بیماران کرونایی استفاده 

شده است. باید این را بدانیم که این بیمارستان ها 
پیش از این با اشغال تخت باالی 80 درصد مواجه 
بوده اند و هر بیمار کرونایی که باید بستری شود، 

بیمار  بخش دیگر مرخص نمی شود.«
وی ادامه داد: »آمادگی بیمارستان ها دلیل بر بی احتیاطی 
مردم نیست. راه مقابله با ویروس هم پیش از ورود 
پیدا کردن به مراکز درمانی و پیش از ابتالست. 
مردم باید به کاهش میزان ابتال کمک کنند. از هر 
تعدادی که به ویروس مبتال می شوند، تعدادی در 
بیمارستان بستری شده که از این تعداد بستری ها 
حدود 10 درصد فوت می کنند. 50درصد از کسانی 
که در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند، 
فوت می کنند. از هر 10 نفر که کادر درمان مجبور 
به استفاده از لوله تنفسی برای آن ها می شوند، 9 
نفر فوت می کنند. پیشگیری باید پیش از مراجعه 

به مرکز درمانی آغاز شود.«
معاون کل وزارت بهداشت در خصوص برخی 
اخبار مبنی بر ابتالی دانش آموزان مدارس به کرونا 
هم تشریح کرد: »در موج اول و دوم کرونا، ابتالی 
درون جامعه ای داشتیم؛ افراد در جامعه مبتال می شدند 
و تعدا ابتالهای خانوادگی کم بود اما در موج سوم 
ابتالی درون خانوادگی داریم به این معنی که ویروس 
وارد هر خانه ای که می شود، مابقی اعضای خانواده را 
نیز مبتال می کند. دانش آموزان هم 18 درصد از کل 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند که خوشبختانه 
آمار ابتالی دانش آموزان به کووید 19 یک درصد 

و کمتر از آن نیز بوده است.«
وی در همین خصوص افزود: »این خطر بالقوه 

وجود دارد که دانش آموزان هم مثل مابقی گروه های 
جامعه مبتال شوند اما در حال حاضر با فراهم شدن 
سیستم مجازی مدارس، زیرساخت های الزم برای 
غیرحضوری شدن مدارس و عدم حضور فیزیکی 

دانش آموزان وجود دارد.«
حریرچی در خصوص واکسن آنفلوانزا نیز بیان 
کرد: »کل دنیا جمعیت 7 میلیارد و 800 میلیونی 
دارد. این در حالی است که میزان واکسن تولیدی 
در جهان تنها 800 میلیون است. در کل دنیا تنها 
10 درصد از جمعیت جهان واکسن را تزریق و 
90 درصد واکسن را تزریق نمی کنند. خوشبختانه 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک 
و شست وشوی مداوم دست ها در نیمکره جنوبی 
که فصل پاییز و زمستان را به تازگی پشت سر 
گذشته است، موارد ابتال به آنفلوانزا حدود 90 

درصد کاهش یافته است.«
این مقام مسئول وزارت بهداشت ادامه داد: »مهم ترین 
نکته در مسائل بهداشتی این است که همه چیز باید 
مبتنی بر عدالت باشد و تنها افراد نیازمند به این 
واکسن باید آن را دریافت کنند. به همین منظور 
دستورالعملی برای گروه های نیازمند به واکسن 
طراحی شده که اولویت ها در آن کامال تعریف 
شده است. سه گروه اول نیازمند به واکسن، پرسنل 
بهداشتی درمانی در خط مقدم، بیماران صعب العالج 
یا بیماران دارای بیماری خاص و زنان باردار هستند 
که تزریق واکسن از روز گذشته برای این گروه ها 
آغاز شده است. بیماران صعب العالج و خاص نیز 
می توانند با مراجعه مرکز درمانی یا تماس مراکز 
درمانی با آن ها می توانند مراجعه و از تزریق رایگان 
واکسن برخوردار شوند.« وی در خصوص گروه های 
بعدی در اولویت برای دریافت واکسن در صورت 
موجود بودن واکسن نیز عنوان کرد: »سالمندان باالی 
65 سال نیز با مراجعه به داروخانه همراه با ارائه کارت 
ملی و ثبت کد ملی و با نرخ ارز دولتی می توانند 
نسبت به تهیه واکسن اقدام کنند. گروه های بعدی نیز 
کودکان شش ماه تا پنج سال هستند که اگر بتوانیم 

برای آن ها نیز واکسن تهیه می کنیم.«
حریرچی ضمن اعالم تالش ها در بعضی نقاط 
دنیا برای تهیه واکسن ضدکرونا نیز گفت: »بعضی 
از این تالش ها برای تهیه واکسن به بار نشسته و 
واکسن به مرحله عرضه رسیده است اما خبر بد 
این واکسن ها این است که متاسفانه این واکسن ها 
تنها 50 تا 70 درصد افراد را ایمن می کند و این 
ایمنی برای مدت کوتاه 2 ماه و نیم تا یک سال 
باقی خواهد ماند.« وی در همین خصوص ادامه 
داد: »معیار مردم باید تولید واکسن در بازه زمانی 
هفت سال باشد، در حالیکه از تولد این ویروس 
تنها هشت ماه می گذرد. به همه مردم هشدار می هیم 
که تا اطالع ثانوی حتی با وجود کشف واکسن نباید 
رفتارشان تغییر کند و کماکان باید رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، شست وشوی دست و استفاده از ماسک 

را در اولویت خود قرار دهند.«

ظرفیت تخت  های برخی بیمارستان  ها 
تکمیل شده است
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  امین جاللوند
ادغام طب ایرانی و طب کالسیک در مراکز ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی، یکی از تاکیدات قوانین 
باالدستی در نظام سالمت است. در حالی که سالیان 
سال است حرف از این ادغام به میان می آید، اما 
هرگز شاهد جدی گرفته شدن طب ایرانی در مراکز 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نبودیم. 
امسال با ادغام آزمایشی طب ایرانی و طب کالسیک 
در نظام شبکه بهداشتی و درمانی شهرستان اردکان، 
گام مهمی برای اجرای سیاست های کلی نظام سالمت 
برداشته شده است. البته کارشناسان طب ایرانی 
امیدوارند که این ادغام در سال های آینده، شکل 
جدی تری به خود بگیرد و فقط در مرحله آزمایشی 

باقی نماند.
بسیاری از متخصصان طب ایرانی بر این باورند که 
ادغام طب سنتی با طب کالسیک می تواند سبک 
زندگی ایرانی را سالم تر سازد و هزینه های نظام 
درمان را کاهش دهد. در این بین، ترکیب طب 
سنتی و نوین، چندان هم راه ساده ای در پیش ندارد. 
چالش های متعددی در این مسیر ادغام وجود دارد که 
رفع هرکدام از آنها نیازمند مدیریت کارشناسی است.
در صورت ادغام طب سنتی و نوین در شبکه 
بهداشت و درمان، می توان به احیای طب چندهزار 
ساله ایرانی نیز امیدوار بود. طب سنتی ایرانی با وجود 
قدمت دیرینه، نتوانسته است که ردپای پررنگی در 
نظام بهداشت و درمان داشته باشد. برداشته شدن 

اولین گام ها برای ادغام طب ایرانی و کالسیک، 
قطعا می تواند زمینه را برای توسعه خدمات تایید 

شده طب ایرانی فراهم کند. 

چالش های پیش روی ادغام طب ایرانی 
در مراکز ارائه خدمات

درمان،  و  بهداشت  در شبکه  ایرانی  ادغام طب 
ظرافت های خاصی دارد. قطعا این مسیر با چالش های 
متعددی نیز مواجه است که رفع آن به همکاری 

بین سازمانی نیاز دارد.

قاسم شیرودی، متخصص طب سنتی در گفتگو با 
سپید به چالش های پیش روی ادغام طب ایرانی در 
شبکه بهداشت و درمان می پردازد و می گوید: »در 
اینکه ادغام طب سنتی و نوین در مراکز ارائه خدمات، 
اقدام بسیار شایسته ای است، شکی وجود ندارد. 
در عین حال باید دید که مدیران مراکز بهداشتی و 
درمانی تا چه حد حاضر می شوند که از آموزه های 
طب ایرانی بهره ببرند. اگر قرار باشد این ادغام فقط 
در این حد باشد که مثال یک دفترچه آموزشی در 
اختیار مراجعان قرار بدهند و آموزه های طب ایرانی 
را از این طریق بخواهند به مردم آموزش بدهند، 
در این صورت فکر نمی کنم که این ادغام بتواند 

مسیری برای توسعه طب ایرانی بگشاید.«
او تاکید می کند: »ادغام طب ایرانی در شبکه بهداشت 
و درمان، زمانی به بار می نشیند که هم در نسخه های 
دارویی و هم توصیه های پزشکی، حضور پررنگ 
طب ایرانی دیده شود. مثال در دفترچه بیمه بیمار، 
داروی طب سنتی هم تجویز شود و یا مثال در کنار 
آزمایش های پاراکلینیکی، درمان های طب مکمل 
ایرانی هم برای بیمار تجویز کنند. فقط در این 
صورت می توان به توسعه خدمات طب ایرانی در 

شبکه بهداشت و درمان امیدوار بود.«
شیرودی خاطرنشان می کند: »راهی را که ما تازه 
شروع کرده ایم، کشور چین سالیان سال است که 
پیموده است. طب سنتی چین با طب کالسیک، 
آمیخته شده است و در بسیاری از مراکز بهداشتی 

و درمانی این کشور می توان حضور پررنگ طب 
سنتی این کشور را مشاهده کرد. به همین دلیل، 
بسیار شایسته است که از تجارب آنها نیز بهره ببریم 

و در این مسیر از آنها بیاموزیم.«
او یادآور می شود: »طب ایرانی و طب کالسیک، 
دشمن هم نیستند. آنها مکمل یکدیگرند. دیدگاهی 
که طب ایرانی یا طب کالسیک را رد می کند، دیدگاه 
افراطی است که عالمان این دو حوزه، این دیدگاه های 
افراطی را قبول ندارند. هر دو طب دارای نقاط 
ضعف و قوت هستند که با ادغام در یکدیگر، 
قدرت آنها بیشتر و ضغف آنها پوشش داده می شود. 
در این مسیر ادغام باید با مدیران شبکه بهداشت و 
درمان، مذاکره داشت و البته نیاز است که تولیت 
نظام سالمت هم با این مدیران وارد مذاکره شود 
تا شاهد ادغام موفق خدمات طب ایرانی در این 
مراکز باشیم. ادغام طب ایرانی در شبکه بهداشت و 
درمان، فقط زمانی نتیجه می دهد که از متخصصان 
طب ایرانی نیز دعوت به همکاری شود و آنها در 
مراکز ارائه خدمت، حضور پررنگی داشته باشند.«
طب  متخصص  کریمی،  محمدرضا  همچنین 
سنتی و مدیر موسسه حجامت استان خراسان 
رضوی نیز در گفتگو با سپید به مشکل بیمه نبودن 
خدمات طب ایرانی اشاره می کند و می گوید: »در 
سه حوزه آموزش، پژوهش و درمان در حوزه 
طب سنتی با مشکالت جدی مواجه هستیم. 

ادامه در صفحه 11 

چالش های ادغام طب ایرانی در شبکه بهداشت و درمان
با وجود تالش وزارت بهداشت برای ادغام طب ایرانی در شبکه بهداشت و درمان، برخی کارشناسان 

معتقدند همزمان باید چالش های پیش روی توسعه طب ایرانی نیز برداشته شود

شیرودی: ادغام طب ایرانی در 
شبکه بهداشت و درمان، زمانی به 
بار می نشیند که هم در نسخه های 
دارویی و هم توصیه های پزشکی، 

حضور پررنگ طب ایرانی دیده 
شود. مثال در دفترچه بیمه بیمار، 
داروی طب سنتی هم تجویز شود 

و یا مثال در کنار آزمایش های 
پاراکلینیکی، درمان های طب 

مکمل ایرانی هم برای بیمار تجویز 
کنند. در این صورت می توان 

به توسعه طب ایرانی در شبکه 
بهداشت و درمان امیدوار بود
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 ادامه از صفحه 10
در بحث داروهای مرتبط با طب سنتی نیز مردم با 
مشکالت مالی زیادی مواجه هستند. مردم بارها 
از ما می پرسند که مگر شما پزشک نیستید و مگر 
این داروها برای درمان بیماری ما تجویز نشده 
است، پس چرا نباید این داروها تحت پوشش 
بیمه باشد. واقعا هیچ جواب قانع کننده ای برای 
آنها نداریم. صرفا به دلیل اینکه به خیال خودشان 
نمی خواهند هزینه بیمه ها باال برود، بخش زیادی 
از مردم را از خدمات طب سنتی محروم کرده اند. 
این در حالی است که استفاده از خدمات طب 
سنتی به کاهش چشمگیر هزینه های درمان در 
جامعه منجر می شود. این موضوع مهمی است که 
بیمه ها نمی بینند. همچنین حجامت، زالودرمانی، 
بادکش و سایر درمان های مشابه در طب سنتی نیز 
تحت پوشش بیمه های پایه نیست. فقط تعدادی 
از بیمه های تکمیلی، برخی خدمات طب سنتی 
را تحت پوشش بیمه قرار می دهند که تعداد آنها 

بسیار کم است.«
کریمی از نبود تعرفه های ثابت در حوزه طب سنتی نیز 
انتقاد می کند و می گوید: »هیچ تعرفه ثابتی در حوزه 
خدمات طب سنتی نداریم. اگرچه دانشکده های 
طب سنتی، گاهی تعرفه هایی را اعالم می کند، اما 
این تعرفه ها در نقاط مختلف کشور، یکسان نیست 
و خیلی از درمانگران نیز از این تعرفه ها تبعیت 

نمی کنند. مشکلی که این وسط وجود دارد این 
است که دانشکده های طب سنتی باید تعرفه های 
خدمات طب سنتی را به مردم اعالم کنند، اما این 
کار را انجام نمی دهد. همین اتفاق باعث سردرگمی 

مردم شده است.«

تالش وزارت بهداشت برای ادغام 
طب ایرانی

وزارت بهداشت با برداشتن اولین گام برای ترکیب 
طب سنتی و نوین در شبکه بهداشت و درمان، تالش 
کرده است تا نشان دهد که عزم جدی برای ادغام 

طب کالسیک و طب ایرانی دارد. 

نفیسه حسینی یکتا، سرپرست دفتر طب ایرانی و 
مکمل وزارت بهداشت نیز با اشاره به ضرورت 
ادغام طب ایرانی در شبکه بهداشت و درمان، مکاتب 
درمانی مختلف را به سالح های متنوعی تشبیه می کند 
که در کنار هم می توانند توان دفاعی نظام سالمت 

کشور را افزایش دهند.
 او درباره ضروت ادغام طب ایرانی و کالسیک، 
یادآور می شود: »وقتی بحث دفاع پیش می آید، از هر 
ابزاری برای دفاع از آنچه که مد نظر است، استفاده 
می شود. همان طور که در دوران دفاع مقدس، از 
هر استراتژی، ابزار و سالحی برای دفاع از کیان 
مملکت بهره گرفته شد، نظام سالمت نیز برای دفاع 
از سالمت عموم جامعه، از هر ابزار در دسترسی 

که مورد تایید قرار می گیرد، استفاده خواهد کرد. 
مکاتب درمانی مختلف در واقع سالح های متنوعی 
هستند که هر کدام دارای توفیقات و نقایصی بوده 
و در کنار هم می توانند به افزایش توان دفاعی نظام 

سالمت کشور کمک کنند.«
 او به دو فاز پیش بینی شده برای ادغام خدمات طب 
ایرانی در نظام شبکه بهداشتی و درمانی می پردازد 
و می گوید: »در این مرحله، آموزش اصالح سبک 
زندگی بر اساس آموزه های طب ایرانی را خواهیم 
داشت که محتوای علمی  که در این مرحله آموزش 
داده می شود، قبال مورد پژوهش قرار گرفته که اثرات 
شاخصی بر افزایش کیفیت زندگی و اصالح سبک 
زندگی داشته است. در فازم دوم، ورود آموزه های 
طب ایرانی برای درمان بیماری های رایج مد نظر 
است که از آموزه های مبتنی بر شواهد استفاده خواهد 
شد. در این راستا ورود داروهای گیاهی به قفسه های 
دارویی نیز از اهداف فاز دوم ادغام خدمات در سطح 

اول نظام سالمت است.«
سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
با تاکید بر اینکه شعار و راهبرد اصلی طب ایرانی، 
اصالح سبک زندگی است، خاطرنشان می کند: 
»این رویکرد در پیشگیری از بروز بیماری ها، به ویژه 
بیماری های غیر واگیر تاثیر به سزایی دارد و در درمان 
بسیاری از بیماری ها نیز به تنهایی می تواند کمک کننده 
باشد. ادغام طب ایرانی در نظام سالمت کشور برای 
ارتقای سالمت جامعه از جمله اهداف مهم دفتر 

طب ایرانی وزارت بهداشت از ابتدای تاسیس است. 
اسناد باالدستی کشور، از جمله بند 12 سیاست های 
کلی سالمت و ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه 

نیز بر تحقق این امر تاکید دارند.«
او خاطرنشان می کند: »اجرای طرح ادغام، سبب 
ایجاد هم زبانی و گفتمان مشترک میان دو حوزه طب 
رایج و طب سنتی می شود. در این راستا پذیرای 
هرگونه نقد سازنده از سوی دست اندرکاران نظام 
سالمت برای اجرای بهتر و موفق تر آن در فازهای 
بعدی، خواهیم بود. امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد 
اجرای طرح ادغام خدمات طب ایرانی در تمامی 

سطوح نظام سالمت کشور باشیم.«
همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز با اشاره 
به ضرورت ساماندهی و ادغام فعالیت های طب 
ایرانی در نظام ارائه خدمات بهداشت و درمان کشور، 
می گوید: »طب ایرانی و سنتی ما نباید در دست پلید 
جهل و خرافه قربانی شود. علمای دانشگاه های ما باید 
به این عرصه ورود کرده و بتوانند آن ریشه های اصیل 
و ناب طب ایرانی و سنتی را زنده کنند. مدت ها بود 
که آرزوی من ادغام فعالیت های طب ایرانی- سنتی 
در نظام شبکه بهداشتی و درمانی کشور به عنوان 
یک حرکت بزرگ، عالمانه و حکیمانه و همچنین 
به عنوان اجرای یکی از دستورات مهم مقام معظم 
رهبری در سیاست های کلی نظام سالمت بود. زمانی 
که صحبت از طب ایرانی و سنتی می کنیم، مجموعه 
نفیس و فاخری است که به عنوان یکی از زیربناهای 
مهم علمی و فرهنگی این سرزمین سال های سال 
در دانشگاه های دنیا تدریس شده است. چهره های 
ارزنده ای مانند ابن سینا، رازی، جرجانی و ... که در 
تاریخ این سرزمین و در عرصه جهانی درخشیدند، 

هرگز از یاد دنیا نخواهد رفت.«
او یادآور می شود: »جز در عرصه آموزش در این 
حوزه، در عرصه پژوهش هم در طب ایرانی و سنتی 
باید گام های بزرگی برداریم. ما باید طب ایرانی و 
سنتی مان را در چارچوب علم امروز بیاوریم تا 
دانشجوی پزشکی، آن را به عنوان یک حرکت 
عالمانه بپذیرد. مردم ما باید فرق بین عوام فریبی و 
طب علمی را در حوزه طب ایرانی و سنتی تشخیص 
دهند. ما هیچ زیرساختی مناسب تر از نظام شبکه 
بهداشتی و درمانی کشور برای ادغام فعالیت هایمان 
نداریم. حق نداریم فعالیت های موازی را در نظام 
ارائه خدمت طراحی کنیم. یکی از اقدامات زیبایی 
که می توان دنبال کرد و انجام شده، ادغام فعالیت های 
طب سنتی در نظام ارائه خدمات است که کاری 
بسیار زیبا است. با این اقدام می توانیم در اولین سطح 
ارائه خدمات، در خانه بهداشت، بعد از آن در مراکز 
بهداشتی و درمانی و بعد هم در بیمارستان ها آمیزه ای 
از طب مدرن و طب ایرانی و سنتی مان را در کنار 
یکدیگر داشته باشیم تا مجموعه این  طب ها به جای 
تقابل بتوانند به یکدیگر در اجرای درست این برنامه 
علمی کمک کنند. امیدواریم تا پایان سال بتوانیم 
در کلیه سطوح ارائه خدمت، ادغام طب سنتی و 

ایرانی را داشته باشیم.«
در شرایطی که وزارت بهداشت در نظر دارد ادغام 
طب ایرانی در شبکه بهداشت و درمان را توسعه 
دهد، برخی از متخصصان طب ایرانی معتقدند که 
همزمان با این ادغام، باید چالش های پیش روی 
توسعه طب ایرانی نیز برداشته شود. مثال بیمه نبودن 
اغلب خدمات طب ایرانی، معضل بزرگی است که 
بر سر راه این ادغام وجود دارد. در صورت ادغام 
موفق طب ایرانی و کالسیک، قطعا شاخص های 

سالمت مردم نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت.

حسینی یکتا: در مرحله اول 
برای ادغام خدمات طب ایرانی 

در شبکه بهداشت و درمان، 
آموزش اصالح سبک زندگی بر 
اساس آموزه های طب ایرانی را 
خواهیم داشت. در فازم دوم، 

ورود آموزه های طب ایرانی برای 
درمان بیماری های رایج مد نظر 
است که از آموزه های مبتنی بر 

شواهد استفاده خواهد شد. 
همچنین ورود داروهای گیاهی به 
قفسه های دارویی نیز از اهداف 

فاز دوم ادغام خدمات است
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کریمی: استفاده از خدمات 
طب سنتی به کاهش چشمگیر 

هزینه های درمان در جامعه 
منجر می شود. این موضوع 

مهمی است که بیمه ها 
نمی بینند. همچنین حجامت، 
زالودرمانی، بادکش و سایر 

درمان های مشابه در طب سنتی 
نیز تحت پوشش بیمه های پایه 

نیست. فقط تعدادی از بیمه های 
تکمیلی، برخی خدمات طب 

سنتی را تحت پوشش بیمه 
قرار می دهند که تعداد آنها 

بسیار کم است

نمکی: ادغام فعالیت های طب 
سنتی در نظام ارائه خدمات، کار 

بسیار زیبایی است. با این اقدام 
می توانیم در اولین سطح ارائه 

خدمات در خانه بهداشت، بعد از 
آن در مراکز بهداشتی و درمانی و 
بعد هم در بیمارستان ها آمیزه ای 

از طب مدرن و طب ایرانی و 
سنتی مان را در کنار یکدیگر 

داشته باشیم. امیدواریم تا پایان 
سال بتوانیم در کلیه سطوح 

ارائه خدمت، ادغام طب سنتی و 
ایرانی را داشته باشیم



 علی ابراهیمی
هنوز هیچ واکسن آنفلوانزایی در داروخانه ها توزیع 
نشده است؛ هر داروخانه فقط سه واکسن سهمیه 
دارد؛ مردم به داروخانه ها مراجعه نکنند؛ مراقب 
واکسن  تقلبی باشید؛ واکسن تا دو هفته آینده در 
داروخانه ها توزیع می شود؛ اینها نمونه هایی از تیتر 
این روزهای رسانه ها و جراید از وضعیت توزیع 

واکسن آنفلوانزا در کشور است.
به گزارش سپید، همزمانی آنفلوانزا و کرونا که برخی 
از آن به عنوان »همه گیری دوقلو« یاد می کنند موجب 
شده تا بیشتر مردم نگران ابتال به این بیماری ها 
به خصوص آنفلوانزا باشند و بخواهند واکسن تزریق 
کنند، اما پیدا کردن واکسن در این بازار ظاهراً نه تنها 

کار دشواری بلکه امری غیرممکن است.
بر اساس سیاست  اعالمی وزارت بهداشت امسال 
توزیع و تزریق واکسن آنفلوانزا با سال های قبل 
متفاوت است و قرار است توزیع با کارت ملی 
و چندمرحله ای صورت گیرد. در مرحله نخست 
واکسن در شبکه های بهداشت و برای گروه های 
خاص تزریق خواهد شد و در مراحل بعد واکسن در 
داروخانه ها و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
البته چند روزی است توزیع واکسن آنفلوانزا در شبکه 
بهداشت آغاز شده و مدیرکل داروی سازمان غذا 
و دارو در این خصوص می گوید: »تزریق واکسن 
آنفلوانزا از سوم مهرماه در شبکه های بهداشت کشور 
آغاز شده و در فاز اول یک ونیم میلیون دوز واکسن 
آنفلوانزا در مراکز بهداشتی برای گروه های پرخطر 
ازجمله زنان باردار، بیماران خاص، صعب العالج، 

مزمن و کادر درمان تزریق خواهد شد.«
سیدحیدر محمدی می افزاید: »واکسن در مرحله 
اول توزیع با اعالم و هماهنگی مراکز بهداشتی 
به صورت رایگان تزریق خواهد شد.« وی با بیان 
اینکه در حال حاضر واکسن ها با ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی تهیه شده  است، اضافه می کند: »اگر تصمیمی 
مبنی بر واردات واکسن با ارز نیمایی اتخاذ شود، 

قیمت واکسن اطالع رسانی خواهد شد.«
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با تأکید بر غیر 
ضرور بودن واکسیناسیون عمومی، می گوید: »میزان 
ایمنی واکسن آنفلوانزا بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است؛ 
بنابراین فقط افراد پرخطر مانند سالمندان باالی ۶۵ 
سال، کودکان، بیماران قلبی_عروقی، افراد مبتال به 
بیماری های نقص ایمنی، کادر بهداشت و درمان 
و... نیاز به تزریق واکسن دارند و نیازی به تزریق 

واکسن از سوی همه افراد نیست.«
ظاهراً تا به اینجا همه چیز مرتب بوده و کار تزریق 
آغاز شده است، اما آنچه موجب نگرانی عمومی شده 
معلوم نبودن زمان دقیق عرضه واکسن در داروخانه ها 
برای عموم مردم است. اتفاقی که داروخانه داران 
هم هیچ اطالعی از زمان دقیق آن ندارند و حتی 
سازوکار ارائه کارت ملی برای تهیه واکسن از سوی 

متقاضیان را هم نمی دانند.

پیش تر مسئوالن سازمان غذا و دارو از توزیع واکسن 
آنفلوانزا در اواخر شهریورماه آن هم با ارائه کارت 
ملی خبر داده بودند و هدف از این اقدام را کنترل 
عرضه و توزیع هدفمند عنوان کرده بودند تا هر نفر 
تنها یک بار اقدام به خرید واکسن کند، اما امروز که 
هفته اول مهرماه هم به اتمام رسیده هنوز داروخانه ها 
از بالتکلیفی در خصوص موجود شدن واکسن 
می گویند و همچنان اطالعی دقیقی از جزئیات 

ارائه واکسن ندارند.
دراین بین نگرانی  اصلی داروخانه داران هم این است 
که اگر به دلیل مشکالتی در ثبت کد ملی برای ارائه 
واکسن، عده ای نتوانند واکسن تهیه کنند و یا حتی بازار 
خریدوفروش کارت ملی ایجاد شود، چه باید کرد.
اما از نگاه افکار آنچه امروز مهم تر است این است 
که چه زمانی واکسن در داروخانه ها موجود خواهد 

بود. موضوعی که حتی مدیرکل داروی سازمان غذا 
و دارو هم اطالعی از آن ندارد و تنها به این نکته 
اکتفا می کند که هنوز واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها 
توزیع نشده و در مرحله بعد که زمان آن به زودی 
اعالم خواهد شد، واکسن آنفلوانزا بین داروخانه ها 

توزیع خواهد شد.
محمدی می گوید: »با توجه به اینکه هنوز واکسن 
آنفلوانزا بین داروخانه ها توزیع نشده نمی توان زمانی 
برای عرضه آن در داروخانه ها اعالم کرد. البته در 
این مرحله نیز واکسن آنفلوانزا فقط برای افراد 
باالی ۶۵ سال و کودکان بین ۶ ماه تا ۵ سال و با 
ارائه کارت ملی و ثبت اطالعات با قیمت ۴۴ هزار 

تومان ارائه خواهد شد.«

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از مردم می خواهد 
تا قبل از اعالم توزیع واکسن به داروخانه مراجعه 
نکنند؛ چراکه به محض توزیع واکسن در داروخانه ها، 

اطالع رسانی های الزم صورت خواهد گرفت.

مردم به داروخانه ها مراجعه نکنند
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم 
پاسخی در خصوص زمان دقیق توزیع واکسن در 
داروخانه ها ندارد و فقط از مرم می خواهد که برای 
دریافت واکسن قبل از اعالم رسمی سازمان غذا و 

دارو به داروخانه ها مراجعه نکنند.
وی با بیان مجدد اینکه واکسن آنفلوانزا هنوز در 
داروخانه ها توزیع نشده است، می افزاید: »آنچه در 
حال حاضر بین مراکز جامع سالمت توزیع شده 
برای واکسیناسیون کادر سالمت و عوامل بهداشتی 
و درمانی، مادران باردار و بیماران خاص بوده و 
در مرحله اول، واکسن صرفاً در این مراکز و برای 
استفاده این سه گروه در دسترس است و به هیچ وجه 
در اختیار دیگر گروه ها و افراد قرار نخواهد گرفت.«
جهانپور اضافه می کند: »سایر گروه ها در مرحله بعدی 
باید از داروخانه ها واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند 
که ظرف روزهای آتی و به محض توزیع واکسن 
در داروخانه ها، این موضوع اطالع رسانی خواهد 
شد. البته در داروخانه هم واکسن آنفلوانزا با اولویت 
گروه های پرخطر و سالمندان و با ارائه کارت ملی 
عرضه خواهد شد.« جهانپور مجدداً تأکید دارد: »در 
حال حاضر هیچگونه توزیعی در حوزه واکسن 
آنفلوانزا در بین داروخانه ها انجام نشده و مرم برای 
دریافت واکسن قبل از اعالم رسمی سازمان غذا و 

دارو، به داروخانه ها مراجعه نکنند.«
ادامه در صفحه 13 

توزیع تدریجی واکسن آنفلوانزا 
داروخانه ها هنوز واکسنی تحویل نگرفته اند. مردم ازدحام نکنند

تاکنون یک و نیم میلیون دوز واکسن فقط در مراکز جامع سالمت توزیع شده است
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کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو: در 

حال حاضر هیچگونه توزیع 
واکسن آنفلوانزایی در 
بین داروخانه ها انجام 

نشده و مرم قبل از اعالم 
رسمی سازمان غذا و دارو 

برای دریافت واکسن به 
داروخانه ها مراجعه نکنند

محمدباقر ضیا، رئیس انجمن 
داروسازان ایران: مسئوالن 

سازمان غذا و دارو باید 
توجه داشته باشند که توزیع 

واکسن در سال جاری که با 
شیوع کرونا روبه رو هستیم، 
حساسیت های خاص دارد و 

اینکه به هر داروخانه ۴ یا ۵ 
عدد واکسن تحویل دهند، 

نمی تواند گره گشا باشد
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 ادامه از صفحه 12
سخنگوی سازمان غذا و دارو این نکته را نیز 
یادآوری می شود که مؤثرترین روش پیشگیری 
و  فردی  بهداشت  نکات  رعایت  آنفلوانزا  از 
عمومی و در رأس آنها استفاده از ماسک، رعایت 
مکرر  شست وشوی  و  فیزیکی  فاصله گذاری 
دست ها است. چراکه این روش با روش های 
پیشگیری از کرونا قرابت دارد و حتی در مورد 

آنفلوانزا به مراتب مؤثرتر هم هست.
به گفته او، تجربه پاییز و زمستان در نیمکره جنوبی 
با همین روش های  که  است  آن  از  نیز حاکی 
حفاظتی و بهداشتی میزان ابتال به آنفلوانزا حتی 
به یک دهم سال های گذشته قابل تقلیل خواهد بود.
این مواضع از دیدگاه داروخانه داران و فعاالن 
صنفی دارو قابل پذیرش نیست و مسئولین باید 
نسبت به توزیع واکسن در سال جاری توجه 
بیشتری داشته باشند چراکه اقدامات فعلی نمی تواند 

گره گشا باشد.
محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در این 
خصوص می گوید: »تا زمانی که واکسن ها تحویل 
داروخانه ها نشده، داروخانه ها دسترسی به واکسن ها 
ندارند و مردم از مراجعه و تجمع در داروخانه ها 

به منظور دریافت واکسن خودداری کنند.«
وی می افزاید: »هنوز واکسن آنفلوانزایی تحویل 
داروخانه ها نشده و خواهش ما از مردم این است 
که به اطالع رسانی های رسمی که از سوی وزارت 
بهداشت و انجمن داروسازان ایران در خصوص 
آنفلوانزا صورت  واکسن  توزیع  نحوه  و  زمان 

می گیرد، توجه کامل داشته باشند.«
به گفته ضیا، کلیه محموله ای وارداتی واکسن 
آنفلوانزا تاکنون تحویل معاونت بهداشتی وزارت 
بهداشت شده و بر اساس آنچه که ابالغ شده 
قرار است در مراکز بهداشتی توزیع شود. رئیس 
انجمن داروسازان بار دیگر از مردم می خواهد تا 
از مراجعه و تجمع در داروخانه ها برای دریافت 

واکسن خودداری کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید دارد: »مسئولین 
در  واکسن  توزیع  که  باشند  داشته  توجه  باید 
سال جاری که با شیوع کرونا روبه رو هستیم، 
حساسیت های خاص خود را دارد و اینکه به 
هر داروخانه ۴ یا ۵ عدد واکسن تحویل دهند، 

نمی تواند گره گشا باشد.«

ناهماهنگی در توزیع واکسن آنفلوانزا
داروسازان  انجمن  رئیس  شهریاری،  علیرضا 
خراسان رضوی هم از ناهماهنگی ها در توزیع 
واکسن آنفلوانزا گله دارد و می گوید: »با کمال 
تأسف ناهماهنگی زیادی در توزیع واکسن رخ 
داده و داروخانه های کشور همچنان منتظر تحویل 

واکسن هستند.«
وی در ادامه می افزاید: »به رغم اعالم سازمان غذا 
و دارو تاکنون هیچ واکسن آنفلوانزایی در بین 
داروخانه های کشور توزیع نشده و مردم توجه 
باید داشته باشند که داروخانه های کشور به محض 
تحویل واکسن آنفلوانزا، بالفاصله آنها را برای 
توزیع در بین گروه های هدف عرضه خواهند کرد.«
عضو انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه تاکنون 
هیچ دستورالعمل مشخصی به داروخانه ها برای 
توزیع واکسن در بین گروه های هدف اعالم نشده 
است، تأکید می کند: »برای پیشگیری از ازدحام 
مردم در تابلوی اعالنات تمام داروخانه های استان 
این موضوع اطالع رسانی شده که داروخانه ها هنوز 

هیچ واکسنی دریافت نکرده اند.«
گفته های  »طبق  می گوید:  ادامه  در  شهریاری 
توجه  با  امسال  دارو  و  غذا  سازمان  مسئوالن 
به شیوع بیماری کرونا واردات 1۶ میلیون دوز 
واکسن پیش بینی شده بود که تا به اکنون محقق 

نشده است.«
رضوی  خراسان  داروسازان  انجمن  رئیس 
می افزاید: »طبق برنامه ریزی های گذشته اولویت 
توزیع واکسن با سالمندان، بیماران زمینه ای، مادران 
باردار و بیماران سرطانی خواهد بود.« شهریاری 
اضافه می کند: »از مردم تقاضا می کنیم برای تهیه 
واکسن آنفلوانزا به داروخانه ها مراجعه نکنند چراکه 
هنوز واکسنی بین داروخانه ها توزیع نشده است.«

سهم 3 عددی هر داروخانه از واکسن ها
موضوع دیگری که برای داروخانه ها مشکل آفرین 
شده محدودیت  شرکت های پخش برای توزیع 
واکسن آنفلوانزا است. به گفته سیدعلی فاطمی، 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران شرکت های 
پخش اعالم کرده اند که سهمیه هر داروخانه تنها 

۳ عدد واکسن است.
وی که خود داروخانه دار است، می گوید: »این 
سهمیه حتی نیاز کارکنان داروخانه ها را هم پاسخگو 
نیست چراکه این افراد در ارتباط دائمی با بیماران 

قرار دارند و دفترچه های بیمه را که ممکن است 
آلوده باشد در دست می گیرند؛ بنابراین باید واکسن 

را دریافت کنند.«
غذا  سازمان  اعالمی  میزان  به  اشاره  با  فاطمی 
و دارو برای واردات واکسن، بعید می داند که 
این مقدار واکسن وارد کشور شود. توصیه این 
داروساز این است که همه نیازی به استفاده از 
واکسن ندارند چراکه استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برای پیشگیری از ابتال به 
کرونا، از ابتال به آنفلوانزا هم جلوگیری می کند و 

افراد سالم نباید به دنبال واکسن باشند.
فاطمی با اشاره به خبرهایی درباره تولید واکسن 
ایرانی آنفلوانزا هم می گوید: »تاکنون هیچ واکسن 
ایرانی آنفلوانزا در داروخانه ها توزیع نشده و کسی 
هم از آن استفاده نکرده است و تا جایی که من 

اطالع دارم ما واکسن آنفلوانزای ایرانی نداریم 
زیرا هنوز این واکسن تست بالینی نشده و باید 

تأیید سازمان غذا و دارو را داشته باشد.«
به گفته فاطمی، واکسن های آنفلوانزای فعلی اغلب 
از کشورهای فرانسه و هلند وارد  شده است و 

قرار بود ایران در ازای طلبی که از کره جنوبی 
دارد واکسن آنفلوانزا وارد کند چراکه واردات 
واکسن از کره جنوبی ممانعت تحریمی نداشت، 
اما آن هم محقق نشده و تنها یک دهم درصد از 
طلبی که ایران از این کشور داشت صرف واردات 

واکسن شده است.

هشدار درباره واکسن  آنفلوانزای تقلبی
بازار  به  پایشان  باز هم عده ای سودجو  ظاهراً 
واکسن باز شده و سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای 
نسبت به تبلیغ و فروش واکسن آنفلوانزای تقلبی 
و قاچاق آن توسط افراد سودجو در بازار آزاد 

هشدار داده است.
در اطالعیه این سازمان آمده است: »رعایت زنجیره 
سرد واکسن آنفلوانزا از الزامات نگهداری و حفظ 
کیفیت آن است و در صورت عدم رعایت آن 
سالمت و اثربخشی واکسن مورد تأیید سازمان 
غذا و دارو نبوده و هیچ تضمینی در مورد عوارض 

احتمالی واکسن های غیرمجاز وجود ندارد.«
در این اطالعیه ذکر شده است: »توزیع واکسن 
آنفلوانزا بین مراکز بهداشتی سراسر کشور طی 
روزهای اخیر آغاز شده و در فاز اول گروه های 
پرخطر شامل )زنان باردار، بیماران صعب العالج، 
دریافت  رایگان  به طور  را  واکسن  و...(  مزمن 

خواهند کرد.«
بنا بر اطالعیه سازمان غذا و دارو، طبق پروتکل 
اعالمی از سوی معاونت بهداشتی در فاز بعدی افراد 
باالی ۶۵ سال با ثبت اطالعات کد ملی، می توانند 
واکسن را از داروخانه های سراسر کشور تهیه کنند 
و مردم به هیچ عنوان نباید اسیر تبلیغات عرضه این 
دارو در خارج از مراکز بهداشتی و داروخانه ها 
شوند زیرا سالمت این واکسن ها به هیچ عنوان 

مورد تأیید این سازمان نیست.
سازمان غذا و دارو به مردم اطمینان خاطر داده 
است که واکسن مورد نیاز تمامی افراد پرخطر در 
چند فاز از طریق شبکه های بهداشت و داروخانه ها 
عرضه خواهد شد و از مردم خواسته است که اخبار 
واکسن را از مراجع معتبر دنبال کرده و طبق اعالم 

سازمان غذا و دارو نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

علیرضا شهریاری، رئیس 
انجمن داروسازان خراسان 

رضوی: با کمال تأسف 
ناهماهنگی زیادی در 

توزیع واکسن رخ داده و 
داروخانه های کشور همچنان 
منتظر تحویل واکسن هستند

سازمان غذا و دارو: رعایت 
زنجیره سرد واکسن آنفلوانزا 

از الزامات نگهداری و حفظ 
کیفیت آن است و در صورت 

عدم رعایت آن سالمت و 
اثربخشی واکسن مورد تأیید 

سازمان غذا و دارو نبوده 
و هیچ تضمینی در مورد 

عوارض احتمالی واکسن های 
غیرمجاز وجود ندارد
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نتایج نظرسنجی از بیماران بستری و قرنطینه خانگی مبتال به کرونا

  یاسر مختاری
مرکز افکارسنجی دانشویان ایران)ایسپا(، در دو 
نظرسنجی به بررسی میزان رضایت بیماران بهبود 
یافته مبتال به کرونا از مراکز درمانی، بیمارستان ها، 
وزارت بهداشت و سایر نهادهای مسئول پرداخت و 
نتایج آن را اعالم کرد. تیرماه امسال بود که وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرحی را با 
عنوان »بررسی نگرش مبتالیان به ویروس کرونا 
در خصوص خدمات ارائه شده به آن ها« به مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( داد و ایسپا 
در این راستا به انجام دو نظر سنجی در میان دو 
جامعه آماری متفاوت شامل بیماران بهبود یافته 
بستری شده در مراکز درمانی و بیماران تحت و 

مداوا و قرنطینه خانگی پرداخت.

حجم نمونه افراد بستری
به گزارش خبرنگار سپید، ایسپا در نخستین نظر 
سنجی خود از جامعه آماری شامل تمامی افراد 
مبتال به ویروس کرونا که در سه  ماهه اول سال 
1399 در بیمارستان ها بستری شده و تحت درمان 
قرار گرفته اند، استفاده کرد. حجم نمونه آماری 
طریق  از  و  بوده  نفر  و  ۵۴8  هزار  گروه  این 
به  تلفنی  مصاحبه  و  یافته  ساخت  پرسش نامه 
گردآوری اطالعات از جامعه آماری پرداخته است.

آموزش  به بیماران از طریق ۴۰۳۰
بر اساس آنچه بیماران بهبود یافته به پرسشگران 
ایسپا گفته اند، بیش از سه چهارم افراد بیمار در 
زمان ترخیص، توصیه و آموزش های الزم درمورد 
پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران 
نقاهت را دریافت کرده اند. همچنین ۲1.8درصد از 
پاسخگویان فرم خود اظهاری را از طریق سامانه 
۴030 تکمیل کرده اند و 70 درصد تکمیل کنندگان 
فرم سامانه گفته اند راهنمایی ها و پیام هایی که از 
ارسال  آن ها  همراه  تلفن  به  سامانه  این  طریق 
درصد از پاسخگویان محتوای این پیام ها را مفید می شد به آن ها کمک کرده است. در مقابل ۲۵.8 

ارزیابی نکرده اند.
83.6 درصد افراد نمونه گفته اند در زمان ترخیص 
از بیمارستان شرایط مرخص شدن را داشته اند و 
16.1 درصد براین باورند که در زمان ترخیص 
همچنان نیاز به مراقبت در بیمارستان داشته اند .
بر اساس نتایج این نظرسنجی،76.7 درصد افراد 
الزم  آموزش های  و  توصیه  ترخیص  زمان  در 
درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در 
دوران نقاهت را دریافت کرده اند. ۲۲.9 درصد 
گفته اند در این خصوص آموزشی ندیده اند. درصد 
قابل توجهی از بیمارانی که در زمان ترخیص 
آموزش های الزم برای دوران نقاهت را دیده اند 
آن ها  برای  آموزش ها  این  77.3 درصدگفته اند 

مفید بوده است.

بیمارستان ها چه نمره ای از بیماران بهبود 
یافته گرفتند

عملکرد  ارزیابی  به  دیگر  بخشی  در  ایسپا 
خدمات  نظر  از  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
گیرندگان پرداخته است بر این اساس مجموع 
فرآیند  از بستری شدگان معتقدند  80.7 درصد 
پذیرش در بیمارستان خوب و بسیارخوب بوده 
است و در مقابل 11.۴ درصد گفته اند فرآیند 
پذیرش ضعیف بوده است. 7.۲ درصد نیز نظر 

بینابین داشته اند.
نتایج حاصل از ارزیابی خدمات بیمارستان نشان 
می دهد، در مجموع نحوه برخورد پرستاران خوب 
بوده است. 8۴.۲ درصد افراد نمونه نحوه برخورد 
پرستاران را خوب ارزیابی کرده اند و در مقابل 9.۴ 
درصد ضعیف دانسته اند. همچنین 6.۲  درصد نیز 
نظر بینابین داشته اند. 87.6 درصد نحوه برخورد 
پزشکان را خوب یا خیلی خوب و 6.9 درصد 
ضعیف ارزیابی کرده اند. ۴.۲ درصد افراد نمونه 

نیز نظر بینابین داشته اند.
از نظر 8۲.3 درصد پاسخگویان میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل و کادر درمان 
خوب یا بسیار خوب بوده است. در مقابل 11 درصد 
افراد نمونه رعایت پروتکل ها از سوی پرسنل و 
کادر درمان را ضعیف یا بسیار ضعیف دانسته اند. 

ادامه در صفحه 15 

نمره بیماران بهبودیافته کرونا 
به عملکرد بیمارستان ها و وزارت بهداشت

ابراز رضایت بهبود یافتگان از خدمات وزارت بهداشت 

بر اساس آنچه بیماران 
بهبود یافته به پرسشگران 

ایسپا گفته اند،۸۳.۶ درصد 
افراد در زمان ترخیص از 
بیمارستان شرایط مرخص 

شدن را داشته اند و 
۱۶.۱ درصد براین باور 

بودند که در زمان ترخیص 
همچنان نیاز به مراقبت در 

بیمارستان داشته اند 

۶۰.۷ درصد افرادی که به 
واسطه کرونا در بیمارستان 
بستری بوده اند، به عملکرد 
وزارت بهداشت در مواجهه 
با کرونا نمره ای بین ۱۶ الی 

۲۰ داده اند
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6.3 درصد افراد نیز نظر بینابین داشته اند.

نمونه  جامعه  افراد  درصد  رابطه 78.3  این  در 
معتقدند نحوه پاسخگویی به سواالت آنان در 
بیمارستانی که بستری بوده اند خوب یا بسیارخوب 
بوده است. 7.۴ درصد نظر بینابین داشته و 13.۴ 
درصد گفته اند نحوه پاسخگویی ضعیف بوده است. 
در مجموع میانگین نمره عملکرد بیمارستان و 
خدمات دریافتی بین افراد نمونه تقریباً 16.۵ است.
در خصوص خدمات سی تی اسکن بیمارستان ها، 
77.9 درصد از پاسخگویان گفته اند بیمارستانی 
که در آن بستری بوده اند امکانات سی تی اسکن 
گفته اند  درصد   18.1 مقابل  در  و  است  داشته 
بیمارستانشان از خدمات سی تی اسکن بهره مند 
نبوده است. ۴ درصد نیز در این خصوص اظهار 

بی اطالعی کرده اند.
همچنین 19.6 درصد افرادی که تجربه بستری شدن 
در آی سی یو را داشته اند. 7۵.۲ درصد افرادی که 
در بخش آی سی یو بستری شده بودند، تجهیزات 
بخش را خوب ارزیابی کرده اند و در مقابل ۴.3 
درصد تجهیزات بخش را ضعیف دانسته اند. 10.9 

درصد افراد نیز نظر بینابین داشته اند.

نمره بیماران بستری به عملکرد 
وزارت بهداشت

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران همچنین میزان 
رضایت خدمات گیرندگان سالمت از وزارت 
بهداشت بهداشت را مورد سنجش قرار داده است 
و در این رابطه 60.7 درصد افرادی که به واسطه 
کرونا در بیمارستان بستری بوده اند، به عملکرد 
وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا نمره ای بین 
16 الی ۲0 داده اند. 1۵ درصد نمره 11 تا 1۵ و 
1۴.3 درصد نمره 10 و کمتر اختصاص داده اند. 
در مجموع میانگین نمره وزارت بهداشت و درمان 
بین افراد نمونه تقریباً 16.۲ است. 10 درصد هم 

نمره ای اعالم نکردند.

میزان رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی 
ایسپا عالوه بر وزارت بهداشت رضایت بیماران از 
علمکرد نهادهای اجرایی دیگر را نیز مورد ارزیابی 

و سنجش قرار داده است در این راستا ۵1.3 درصد 
افرادی که به واسطه کرونا در بیمارستان بستری 
بوده اند به عملکرد دستگاه های اجرایی در مواجهه 
با کرونا نمره ای بین 16 الی ۲0 داده اند. 17.1 درصد 
نمره 11 تا 1۵ و 19.8 درصد نمره 10 و کمتر 
داده اند. 11.8 درصد نیز نمره ای اعالم نکردند. 
در مجموع میانگین نمره دستگاه های اجرایی بین 

افراد نمونه تقریباً 1۵.3 است.

چه تعداد از بیماران هزینه پرداخت کرده اند
درصد   33.3 نظرسنجی  این  نتایج  اساس  بر 
پاسخگویان هزینه ای در زمان ترخیص پرداخت 
هزار  از صد  کمتر  افراد  درصد   7.۴ نکرده اند. 
تومان، 9.۲ درصد بین 100 تا ۲00 هزار تومان، 
17.8 درصد بین ۲00 تا ۵00 هزار تومان و 9 
درصد بین ۵00 تا یک میلیون تومان پرداخت 
کرده اند. همچنین طبق اظهارات پاسخگویان، 13 
تا پنج میلیون تومان و  درصد مبلغی بین یک 
۴.9 درصد بیش از شش میلیون تومان در زمان 
ترخیص به بیمارستان پرداخت کرده اند. ۵.3 درصد 
پاسخگویان نیز از مبلغ پرداختی در زمان ترخیص 

اطالعی نداشته اند.

میزان رضایت افراد تحت درمان خانگی 
از عملکرد وزارت بهداشت

نظرسنجی دیگری از همین طرح نیز انجام شد 
به  افراد مبتال  که جامعه آماری آن شامل کلیه 
کرونا است که در سه ماهه اول سال 1399 در 
منزل تحت درمان و قرنطینه قرار گرفته اند. ۴7۵ 
نفر حجم نمونه این نظرسنجی را شکل داده اند.
نتایج این نظر سنجی نشان داد 61.۵ درصد از 
پاسخگویان قبل از مبتال شدن به کرونا، فرم خود 
اظهاری سامانه ۴030 وزارت بهداشت را تکمیل 
نکرده اند و 37.9 درصد پاسخگویان این کار را 
دارای  افراد  ارتباط  این  در  بوده اند.  داده  انجام 
تحصیالت دانشگاهی بیشتر از سایر گروه های 
کرده اند.  تکمیل  را  فرم خوداظهاری  تحصیلی 
8۴.۴ درصد کسانی که فرم خوداظهاری را تکمیل 
کرده اند راهنمایی های سامانه ۴030 و پیام هایی که 
از طریق این سامانه به تلفن همراه آن ها ارسال 

می شد را مفید دانسته اند. یافته ها نشان می دهد 
83.۴ درصد از پاسخگویان با مراجعه به پزشک و 
پاسخ آزمایشگاه و 8 درصد از طریق تماس تلفنی 
کارکنان بهداشت متوجه ابتالی خود به بیماری 
کرونا شده اند. ۴۵.1 درصد از پاسخگویان، پس از 
اطالع از این مسئله، به مراکز بهداشتی و درمانی، 
۲8.۴ درصد به بیمارستان دولتی و 9.3 درصد 
به پزشک خصوصی مراجعه کرده اند. 88 درصد 
از پاسخگویان اعالم کردند، توصیه های الزم از 
سوی کارشناسان وزارت بهداشت برای رعایت 
قرنطینه و ماندن در منزل به آن ها ارائه شده است.
60.8 درصد پاسخگویان بیان کرده اند پس از ابتال 
به بیماری کرونا، پزشک برای آن ها دارو تجویز 
کرده است. پزشکان برای افراد ۵0 سال و باالتر 

بیشتر از دیگر گروه های سنی دارو تجویز کرده اند. 
از بین کسانی که پزشک برای آن ها دارو تجویز 
مورد  داروی  آن ها  از  کرده است ۴6.۴ درصد 
نظر را از داروخانه داخل شهر، ۲7.7 درصد از 
داروخانه مرکز بهداشت و ۲۲.1 درصد از داروخانه 
بیمارستان تهیه کرده اند. 86.1 درصد از پاسخگویان 
بیان کرده اند در هفته اول ابتال به کرونا، از مراکز 
بهداشتی درمانی نزدیک محل زندگیشان با آن ها 
تماس گرفته اند. 88 درصد از پاسخگویان گفته اند 
از سوی کارکنان بهداشت توصیه های الزم برای 
رعایت قرنطینه و ماندن در منزل به آن ها ارائه 
شده است. از نظر 63.8 درصد از پاسخگویان 
محتوا های آموزشی ارائه شده برای مراقبت در 
منزل به میزان »زیاد یا بسیار زیاد« و از نظر 1۲.۵ 
درصد به میزان »کم یا بسیارکم« برای آن ها مفید 
بوده است. همچنین ایسپا در این نظرسنجی از 
پاسخگویان خواسته است تا با توجه به میزان 
رضایت از عملکرد کادر درمانی بیمارستان ها، 
مراکز بهداشتی درمانی، مجموعه وزارت بهداشت 
و دستگاه های اجرایی به عملکرد هر یک از آن ها 

نمره ای از صفر تا بیست بدهند.

نمره بهبود یافتگان به عملکرد مراکز 
درمانی، وزارت بهداشت و سایر نهادها

میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مراکزی که 
به آن مراجعه کرده اند 16 از ۲0 است.

 میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد مجموعه 
وزارت بهداشت در مواجهه با کرونا 1۵.3 از ۲0 
است. میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد کادر 
پیگیری حال  بهداشت در موضوع غربالگری، 
بیماران، اطمینان از وضعیت آن ها در زمان قرنطینه 
در منزل، ارائه توصیه های الزم در مورد فاصله 
گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک و دستکش 
1۵.9 از ۲0 است.میانگین نمره پاسخگویان به 
عملکرد همه دستگاه های اجرایی در مواجهه با 

کرونا بین نمره 1۴.1 از ۲0 است.
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