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شماره 21765 14 مهر 1399

خبـر

آیا امکان ابتالی همزمان به کرونا و آنفلوانزا وجود دارد؟ 
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه در زمان 
بروز پاندمی کووید 19، بروز و شیوع سایر بیماری های تنفسی همچون 
آنفلوانزا و سرماخوردگی کاهش پیدا می کند، با تاکید بر اینکه این مساله 
به معنای عدم امکان ابتالی همزمان به دو ویروس تنفسی نیست، گفت: 
»با این حال احتمال بروز همزمان دو ویروس تنفسی ناشایع بوده اما 
غیرممکن نیست؛ همانگونه که در چین مواردی از ابتالی همزمان به 

کووید و آنفلوانزا گزارش شده است.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برخی اظهار 
نظرها در خصوص کاهش بروز و شیوع سایر ویروس های تنفسی در 
زمان شیوع کووید 19، توضیح داد: »به طور معمول در زمان بروز یک 
پاندمی، میزان گردش سایر ویروس ها در جامعه پایین می آید. بنابراین 
در زمان پاندمی کووید 19 و زمانی که این ویروس در سطح جامعه به 
میزان باالیی شایع است، میزان بروز سایر ویروس های تنفسی همچون 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا تا حدودی کاهش پیدا می کند.« وی با اشاره 
به تایید این مساله در کشورهای نیمکره جنوبی همچون برزیل، عنوان 
کرد: »به عنوان نمونه در برزیل که میزان شیوع کرونا بسیار باالست، بروز 
و شیوع آنفلوآنزا نسبت به سال های گذشته خیلی کمتر شده است، به 
عبارت دیگر زمانی که یک ویروس در جامعه غالب است، ویروس های 
دیگر سرکوب می شوند. این مسئله در کشورهای دیگر مانند استرالیا، 
برزیل و آمریکا تست و ثابت شده که وقتی کرونا شایع است، بروز 

و شیوع سایر بیماری های تنفسی به شدت کاهش پیدا کرده است.«

طبرسی این مساله را به معنای عدم گردش سایر ویروس های تنفسی 
در سطح جامعه ندانست و در این رابطه توضیح داد: »این مساله به 
این معنا نیست که در فصل شیوع یک پاندمی، سایر ویروس ها وجود 
ندارند، بلکه شدت باالیی پیدا نمی کنند؛ چراکه االن کووید 19 در جامعه 
شایع بوده و در واقع ویروس های دیگر قدرت گردش پیدا نمی کنند 
و از آنجا که کرونا قدرت انتقال و سرایت باالتری دارد، لذا مردم را 
بیشتر درگیر می کند.« وی با اشاره به سایر علل این مساله، اظهار کرد: 
»همچنین در زمان وقوع و بروز پاندمی، میزان رعایت اصول بهداشتی 
و تنفسی همچون شست  وشوی دست ها و پوشش ماسک افزایش یافته 
و همین مساله در کاهش بروز سایر ویروس ها تاثیرگذار است؛ چراکه 
کرونا نسبت به سایر ویروس های تنفسی مسری تر بوده، لذا با رعایت 

اصول بهداشتی شدت بروز و شیوع سایر ویروس ها کمتر می شود.«
طبرسی تاکید کرد: »این مساله به این معنا نیست که اگر کسی کرونا 
بگیرد دیگر به آنفلوآنزا و یا سرماخوردگی مبتال نمی شود و یا بالعکس؛ 
با این حال احتمال بروز همزمان دو ویروس تنفسی ناشایع بوده اما 
غیرممکن نیست؛ همانگونه که در چین مواردی از ابتالی همزمان به 

کووید و آنفوالنزا گزارش شده است.«
طبرسی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تشدید رعایت اصول بهداشتی و 
پوشش ماسک در فصول سرد سال، اظهار کرد: »به همان دالیلی که ذکر 
شد، در زمان پاندمی کرونا میزان بروز سرماخوردگی بسیار پایین است، 
لذا شهروندان نسبت به بروز هر یک از عالیم تنفسی حتی آبریزش بینی 

حساس بوده و در ابتدا آن را کرونا فرض کرده و نسبت به قرنطینه و 
استراحت در منزل اقدام کنند.« وی افزود: »االن نیز مواردی از بیماران 
کرونایی داریم که با عالیم سرماخوردگی و با تصور سرماخوردگی 
مراجعه می کنند ولی بعد مشخص می شود که کرونا داشته اند، لذا در 

این فصل باید بسیار هوشیارانه تر عمل و رفتار کنیم.«
معاون بیمارستان مسیح دانشوری در خاتمه با تاکید بر اینکه اوضاع تهران 
در رابطه با شیوع کرونا بسیار خطرناک است، گفت: »تخت های بستری 
بیمارستان تکمیل شده و جایی برای بستری بیماران جدید نیست، در 
حال حاضر 105 بیمارستان در تهران نسبت به بستری بیماران کرونایی 
اقدام کرده اند ولی همچنان ظرفیت ها تکمیل است، لذا باید بیش از پیش 

مراقب بوده و پروتکل های بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنیم.«

اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  رئیس 
جهت  پایتخت  در  هفته ای  یک  محدودیت های 
تاثیر گذار نیست، گفت:  با زنجیره کرونا  مقابله 
پیشگیری  دلیل  به  تعطیلی ها  و  »محدودیت ها 
هفته  دو  به  باید   19 کووید  ویروس  شیوع  از 

یابد.« افزایش 
به  اشاره  با  هاشمی  محسن  سپید،  گزارش  به 
تعطیالت و محدودیت های یک هفته ای به دلیل 

»محدودیت های  پایتخت گفت:  در  کرونا  شیوع 
یک هفته ای جهت مقابله با زنجیره کرونا جوابگو 
نیست چرا که به طور کلی زنجیره کرونا دوهفته ای 
است و من نفهمیدم چرا آقای زالی درخواست 
تعطیالت یک هفته ای برای تهران داشتند که از 
یک  شدن  اضافه  درخواست  می خواهم،  ایشان 
مد  را  پایتخت  محدودیت های  به  دیگر  هفته 

دهند.«فارس ارائه  نظر 

رئیس شورای شهر تهران: 

محدودیت های کرونایی در پایتخت به ۲ هفته افزایش یابد

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز و فوتی ناشی از 
کرونا در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
13 مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 
653 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 4۸3 نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به 471 هزار و 77۲ نفر رسید.« الری ادامه داد: 
»متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۲11 بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲6 هزار و 
957 نفر رسید.« وی همچنین گفت: »خوشبختانه تا کنون 3۸9 هزار 
و 966 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، 4154 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی همچنین افزود: »تا کنون چهار میلیون و 1۲3 هزار و 173 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

الری 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 افزود: 
»استان های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت 
هشدار قرار دارند.« الری درباره وضعیت کرونا در استان آذربایجان 
شرقی، گفت: »بعد از گذر از خیز شدید بیماری در فروردین ماه 
و خیز دوم بیماری در تیر ماه سال جاری، از اوایل شهریور نمودار 
موارد ابتال و بستری روزانه در استان آذربایجان شرقی، مجددا روند 
صعودی به خود گرفته است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.«
وی افزود: »در حال حاضر 1۲ شهرستان استان آذربایجان شرقی 
شامل آذرشهر، اهر، بناب، تبریز، جلفا، سراب، عجب شیر، مراغه، 
ملکان، میانه، هریس و هشترود در وضعیت قرمز بیماری کووید19 
و مابقی شهرستان های استان در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند.«

الری ادمه داد: »بروز موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا 
در استان آذربایجان شرقی، باالتر از متوسط کشوری است. در حال 
حاضر تعداد 1110 بیمار مبتال به کووید-19 در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی استان آذربایجان شرقی بستری هستند که تعداد ۲35 نفر از 
این افراد به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت های ویژه 
حضور دارند.« وی افزود: »طبق آخرین بررسی های انجام شده، میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در استان آذربایجان شرقی 6۲.5 درصد 
گزارش شده است که کمترین میزان رعایت در نانوایی ها، رستوران ها 
و خواروبار فروشی های استان بوده است. میزان استفاده از ماسک از 
سوی مردم این استان در مراکز و اماکن عمومی 53 درصد و در وسایل 
نقلیه عمومی 50 درصد گزارش شده است.« وی گفت: »امیدواریم 
هموطنان مان در این استان با تقویت عزم خود در عمل به توصیه های 
بهداشتی و اصالح رفتارهای خطرآفرین، کمک کنند تا با لطف خدا 
شاهد توقف روند افزایشی شیوع بیماری و خروج شهرستان های 

این استان از وضعیت قرمز و هشدار برای هفته های آتی باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۳۶۵۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹



معاون بهداشت وزیر بهداشت اعالم کرد خبـر

۸۰ درصد فوتی های کرونا در سالمندان است
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به جمعیت سالمند کشور و لزوم 
حمایت های ویژه از آنها بویژه در دوران کرونا، گفت: »با توجه به شیوع 
کرونا در جهان یکی از برنامه های ما باید تسهیل زندگی سالمندان باشد؛ 
به نحوی که کمتر نیاز به خروج از منزل داشته باشند تا میزان ابتال و 

مرگ و میر در این گروه را کاهش دهیم.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در مراسم ویژه روز جهانی سالمند 
با اشاره به چند وجهی بودن بحث سالمندی گفت: »باید به این گروه 
نگاه ویژه داشته باشیم؛ همان گونه که برای اطفال طب جدا تحت عنوان 

طب اطفال داریم برای سالمندان نیز باید چنین طبی داشته باشیم.«
وی افزود: »در سال ۲۰۱۹ در جهان از هر ۱۱ نفر، یک نفر سالمند بودند؛ 
این یعنی ۹ درصد نرخ جمعیت؛ اما براساس پیش بینی های ما تا سال 
۲۰۵۰ از هر ۶ نفر یک نفر سالمند خواهد بود. تعریف ما از سالمند 
افراد باالی ۶۰ سال هستند. از سال ۲۰۱۸ برای اولین بار تعداد سالمندان 
در جهان از تعداد کودکان کمتر از ۵ سال بیشتر شد که این نکته زنگ 

خطری بود تا متوجه شویم حمایت از سالمندان باید افزایش یابد.«
وی درباره جمعیت سالمندی در ایران خاطر نشان کرد: »در سال ۱۳۵۵ 
جمعیت سالمندی حدود ۵ درصد بود که این رقم پس از ۴۲ سال و 
در سال ۹۸ به ۱۰ درصد رسید. این موضوع به ما نشان می دهد که 
اگر چه حدودا ۴۰ سال طول کشید تا جمعیت سالمندی به ۱۰ درصد 
برسد، اما طی ۲۰ سال آینده این عدد دو برابر خواهد شد. یعنی زمان 

کمتری می برد تا جمعیت ما سالمند شود.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به این که سن امید به زندگی 
در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۷ سال بود، اظهار کرد: »در سال ۹۵ امید به 
زندگی به ۷۰ سال رسید و امسال نیز حدود ۷۶ سال برآورد شده است. 

با افزایش سن امید به زندگی سرعت ورود به سالمندی نیز افزایش 
می یابد و این موضوع اهمیت تقویت زیر ساخت ها برای مقابله با این 

پدیده را به ما نشان می دهد.«
رئیسی درباره تفکیک استان ها در خصوص جمعیت سالمندی گفت: 
»استان گیالن  با ۱۳.۲ درصد بیشترین جمعیت سالمندی را دارد. در 
رتبه های بعدی استان مازندران با ۱۱.۴ درصد و استان مرکزی با ۱۰.۹ 
درصد قرار دارند. همچنین استان های که کمترین جمعیت سالمند را 

دارند به ترتیب استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستند.«
وی افزود: »الگوی سالمندی در کشور به سمت افزایش زنان سالمند پیش 
می رود؛ به همین دلیل نیاز است که برنامه های حمایتی ویژه ای تدارک 
ببینیم. با توجه به فرهنگی که بیشتر در گذشته وجود داشت، معموال 
آقایان نان آوران خانواده بودند و اکنون زنانی که در سنین سالمندی 
قرار می گیرند معموال شاغل نبوده و ممکن است مشکالت معیشتی 

داشته باشند.« وی با اشاره به توجه به سواد سالمندی طی ۴۰ سال 
گذشته گفت: »سواد سالمندان از ۱۲.۹ درصد به ۴۶.۳ درصد رسید. 
همچنین حدودا ۱۸ درصد از سالمندان ۶۰ سال به باال از نظر اقتصادی 
فعال هستند که این عدد در مناطق روستایی ممکن است بیشتر باشد. 
حدودا ۸۹ درصد سالمندان روستایی در خانه های خود زندگی می کنند 

که این عدد در شهرها حدود ۷۵ درصد است.«
رییسی با  اشاره به مطالعه انجام شده درباره زندگی سالمندان تاکید کرد: 
»ما دریافتیم ۴۰ درصد از سالمندان در راه رفتن مشکل دارند. همچنین 
۵۰ درصد از سالمندان برای بحث پخت و پز نیاز به کمک دارند. ۶۰ 
درصد از آنها مشکالت دهان و دندان داشته و ۳۱ درصد از آنها به 
نوعی مشکالت شنوایی دارند. همچنین ۶۴ درصد از سالمندان نیز برای 

انجام فعالیت های متوسط دچار محدودیت هستند.«
وی با اشاره به شیوع کرونا و عوارض آن در سالمندان گفت: »سالمندان 
در سراسر جهان بیش از سایر گروه ها در معرض خطر ابتال و مرگ 
و میر کرونا قرار دارند. در کشور ما حدودا ۸۰ درصد مرگ و میرهای 
کرونا مربوط به سالمندان است که در دنیا نیز روند به همین شکل 
است. در ایران با توجه به فرهنگ غنی ما و آموزه های دینی ۹۹ درصد 
سالمندان در خانه های خود زندگی می کنند و همین سبب می شود کمتر 

از سالمندانی که در خانه سالمندان هستند در معرض خطر باشند.«
به گزارش ایسنا، معاون بهداشت وزیر بهداشت در خاتمه تاکید 
کرد: »با توجه به شیوع کرونا و حضور فعلی آن در جهان یکی از 
برنامه های ما باید تسهیل زندگی سالمندان باشد؛ به نحوی که کمتر 
نیاز به خروج از منزل داشته باشند. تا میزان ابتال و مرگ و میر در 

این گروه را کاهش دهیم.«

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران گفت: »کرونا روز شنبه 
جان ۱۳۶ شهروند تهرانی را گرفت.«

به گزارش سپید، ناهید خداکرمی اظهار داشت: »روز شنبه بخشنامه ای 
از سوی استانداری مبنی بر ممنوعیت فعالیت برخی از اصناف در 
تهران صادر شد. هر چند که این بخشنامه شاید بتواند مشکالتی را 
حل کند، اما هنوز هم نگرانی هایی در مورد کرونا در پایتخت وجود 
دارد.«وی با طرح این پرسش که آیا با تعطیالت یک هفته ای می توانیم 
اپیدمی کرونا را در پایتخت مهار کنیم، گفت: »اپیدمیولوژیست ها 
معتقدند با تعطیلی یک هفته ای فقط شاهد فراز و فرود در منحنی 

اپیدمی خواهیم بود و این تعطیالت یک هفته ای اثری ندارد.«
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: »روز شنبه در پایتخت ۱۳۶ 
نفر به دلیل کرونا جان باخته اند و باید حداقل دو هفته تهران تعطیل 
شود. همچنین مسافرت ها محدود شود تا شاهد ازدحام جمعیت 

در مبادی ورودی و خروجی تهران نباشیم.«
وی گفت: »به شهرداری پیشنهاد می کنم محدودیت هایی برای 
کارمندانی که می توانند با دورکاری فعالیت کنند را لحاظ کنند و 
استانداری  نیز محدودیت ها را با کنترل مردم در ورود و خروج از 

منزل و مبادی شهر درنظر گیرد.«فارس

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران:

کرونا روز شنبه جان 136 تهرانی را گرفت

به  دارو  درباره یک  کرونا  با  مقابله  کمیته علمی ستاد  رئیس 
نامPHR ۱۶۰ در پیشگیری از عوارض ریوی کرونا توضیح داد. 

به گزارش سپید، مصطفی قانعی در خصوص دارویPHR ۱۶۰که 
پیش تر به عنوان داروی پیشگیری از عوارض ریوی کرونا معرفی 
شده بود، اظهار کرد: »این اسپری بعد از دریافت مجوز تولید 
مجدداً مورد آزمایش قرار گرفت و تحقیقاتی روی آن انجام شد.«
وی افزود: باید آزمایش در حجم وسیع تری انجام و مشخص 
شود که دارو تا چه حد کارایی دارد و ما اگر حرف اثربخشی 
بخواهیم بزنیم باید متوجه شویم که این تاثیر روی چه بخشی 

از بدن و به چه میزان است.« 
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: »در حال حاضر 
در فرایند کار تحقیقاتی این دارو هستیم، ولی باتوجه به اینکه 
این دارو مجوز الزم را نیز کسب کرده و وارد بازار شده است 

می بینیم که دارو تاکنون عارضه ای نداشته است.« 
وی با اشاره به تأثیر و خاصیت دارویPHR ۱۶۰ ادامه داد: 
»یک سری داروها وجود دارند که باعث تحریک کولینرژیک 
می شوند و هرکس کولینرژیکش فعال شود، التهاب ریه اش نیز 
کمتر می شود. در طب گیاهی دیده شده است که هرگاه قصد 
داشتند ورم ریه را کم کنند از کولینرژیک ها بهره می گرفتند و این 
دارو از همین شرایط بهره می برد و منجر به کاهش التهاب ریه 

می شود البته هنوز نیاز به تحقیق بیشتری وجود دارد.«
قانعی تاکید کرد: »PHR ۱۶۰ یک داروی کمکی است و به طور 
مستقل استفاده نمی شود و برای استفاده عموم و در سطح گسترده 

باید منتظر نتایج تکمیلی تحقیقات ماند.«باشگاه خبرنگاران جوان

اثربخشی یک دارو در پیشگیری از عوارض ریوی کرونا صحت دارد؟ 
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رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: 

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
واکسن آنفلوآنزا را در هر زمانی می توان تزریق کرد

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »با توجه به اینکه 
در شرایط همزمانی ویروس کرونا و آنفلوآنزا قرار داریم 
مردم برای دریافت واکسن آنفلوآنزا عجله نکنند، در هر 

زمانی می توان آن را تزریق کرد.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»اولویت واکسن آنفلوآنزا در حال حاضر برای پرسنل پزشکی 

و بیماران خاص هست که به میزان کافی در دسترس بوده و آنها این واکسن را تزریق می کنند.«
وی با بیان اینکه هنوز واکسن آنفلوآنزا به داروخانه ها توزیع نشده، افزود: »مردم برای دریافت این 

واکسن عجله نداشته باشند و هنوز واکسن به داروخانه توزیع نشده، با توجه به همزمانی آنفلوآنزا 
و کرونا در هر ماهی از فصل سرما )مهر، آبان و آذر فرقی ندارد( می توان این واکسن را تزریق 
کرد تا سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها افزایش یابد.« مردانی ادامه داد: »افراد باالی ۶۰ سال و 
کودکان زیر ۶ سال می توانند بدون تجویز پزشک واکسن آنفلوآنزا را از داروخانه ها دریافت کنند.«
این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه شرایط کشور از لحاظ همه گیری کرونا مطلوب نیست، 
تصریح کرد: »اکنون موارد جدید ابتال به کرونا و شمار بستری ها در بیمارستان ها زیاد شده و ستاد 
ملی مقابله با کرونا در حال تصمیم گیری برای انجام اقدامات اساسی در راستای جلوگیری از موج 
افزایش کرونا است.« مردانی از مردم خواست به دستورالعمل های بهداشتی و توصیه های پزشکان 
در جهت پیشگیری از ابتال به کرونا توجه خاص داشته باشند و از مسافرت های غیرضروری بویژه 
مناطق شمالی کشور بپرهیزند. وی، شست وشوی مکرر دست ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی 

کننده و استفاده از ماسک را به مردم توصیه کرد و از آنها خواست از کمتر در فضای بیرون تردد کنند.

ستاد کرونا

خبـر

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت در نشست تبیین سیاست های 
از طب  در حمایت  بهداشت  جهانی  سازمان 
سنتی و مکمل که در برنامه ده ساله، از 2۰14 
تا 2۰23 به کشورهای عضو پیشنهاد شده است، 
با تاکید بر ضرورت قانونمند کردن بازار طب 
را  بهداشتی  اولیه  مراقبت های  سیستم  سنتی، 
اعتماد  به دلیل گستره ای که در کشور دارد و 
مردم به آن، عرصه مناسبی برای استفاده درست 
از ظرفیت های این مکتب طبی در بهبود شیوه 

زندگی دانست.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نشست 
که به منظور تبادل نظر با روسای انجمن های 
گذشته  اقدامات  درخصوص  پزشکی،  علمی 
کشور،  در  سنتی  طب  حوزه  در  رو  پیش  و 
مستقیم  ارتباط  و  ویدیوکنفرانس  طریق  از 
دفتر  مکمل  و  سنتی  طب  مقام  باالترین  با 
سازمان جهانی بهداشت در سالن کنفرانس دفتر 
وزارتی برگزار شد، »جعفر صادق تبریزی« با 
بیان اینکه توسعه طب سنتی ریشه در قوانین 
باالدستی کشور، از قبیل برنامه ششم توسعه 
و سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری دارد، گفت: »در سیاست 
دوازدهم، بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و 
نهادینه نمودن طب سنتی ایرانی بر ما تکلیف 
شده و با تاکید ویژه بر نظارت وزارت بهداشت 
تبادل علمی  بر  ارائه خدمات طب سنتی،  بر 
بر  تاکید  و  نوین  طب  و  سنتی  طب  میان 
نیز  تغذیه  عرصه  در  زندگی  سبک  اصالح 

تاکید شده است.«
وی افزود: »طب سنتی ریشه در فرهنگ دینی 
و ملی ایران دارد و دانشمندان ایرانی تجربیات 
در  نه تنها  که  دارند  زمینه  این  در  ارزنده ای 
هم  و  تدریس  هم  دنیا،  تمام  در  بلکه  ایران، 

استفاده می شود.«
تبریزی، اقبال و اعتماد مردم به طب سنتی را 
امر بسیار مهمی در جامعه دانست و با اشاره 
و  پیشگیری  در  سنتی  طب  رفیع  جایگاه  به 
بهبود شیوه زندگی، گفت: »در سوی دیگر، در 
جامعه ما افرادی طب سنتی را ارائه می دهند که 

از دانش، مهارت و شایستگی الزم برخوردار 
نیستند و باید اثرات اینها به حداقل برسد.«

کردن  قاعده مند  و  قانونمند  بر ضرورت  وی 
مردم  حقوق  رعایت  برای  سنتی  طب  بازار 
تاکید کرد و افزود: »سیستم مراقبت های اولیه 
بهداشتی به دلیل گستره ای که در کشور ما دارد 
و اعتمادی که مردم به آن دارند، می تواند نقش 

موثری در این زمینه ایفا کند.«
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با 
اشاره به اعتقاد معاونت بهداشت این وزارتخانه 
بر اثرگذاری استفاده از آموزه های مبتنی بر شواهد 
طب سنتی روی بهبود شیوه زندگی و پاسخ 
به سواالت متعدد مردم در این زمینه و نهایتا 
ارتقای سالمت آنها، گفت: »نقطه ورود را در 
بهداشت  خانه های  یعنی  سطح،  محیطی ترین 
انتخاب کردیم و باور داریم که توسعه آموزه های 
مبتنی بر شواهد طب سنتی کاری درست است و 
باید به درستی و بادقت و به دور از شتاب زدگی 

انجام شود.«
وی از انجام بررسی های یک ساله روی محتوای 
بسته آموزشی مورد نیاز در این زمینه با همکاران 
دفتر طب ایرانی خبر داد و افزود: »تالش کردیم 
در  استفاده  قابل  و  فهم  قابل  ساده،  مفاهیم 
خانه های بهداشت برای اصالح شیوه زندگی 

و انتخاب روش های صحیح برای سالم زیستن، 
وارد نظام شبکه شود.«

تبریزی تاکید کرد: »انتظار داریم برنامه ادغام 
سواالت  به  پاسخ  دارویی،  غیر  مداخالت  بر 
مردم و آموزش مردم درمورد شیوه زندگی سالم 
متمرکز شده و تاکید ویژه بر آموزش بهورزان 
و مربیان مراکز آموزش بهورزی داریم تا این 
در  قبول  قابل  و  مناسب  گویشی  با  آموزه ها 

اختیار مردم قرار گیرد.«
وی ارزیابی علمی و درست آنچه که در طول 
نظارت  و  اجرا می شود  ادغام  آزمایشی  برنامه 
دقیق بر نحوه اجرا و ثبت کامال دقیق نتایج در 
سیستم ارائه خدمت را الزمه اجرای این طرح 
دانست و افزود: »سنجش در مرحله پایلوت بر 
اساس شاخص های دقیق و روشن برای ارزیابی 
پذیرش اجتماعی و رضایت مردم، قابلیت اجرایی 
در نظام سالمت، هزینه اثربخشی، ایمنی آن، تاثیر 
بر باورهای غلط و پاسخ به سواالت متعدد مردم و 
نتایج و تاثیر آن بر خروجی خواهد بود و امیداریم 
بر اساس نتایج، بتوانیم در مرحله پایلوت بازنگری 
الزم را در روش اجرا به عمل آوریم و این اقدام 
مبتنی بر شواهد، موجب افزایش دانش مردم در 
زمینه شیوه زندگی سالم، کاهش باورهای غلط 

و نهایتا ارتقای سالمت مردم باشد.«

قانونمند کردن بازار طب سنتی 
برای رعایت حقوق مردم یک ضرورت است

رییس هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران خبر داد

افزودن بیش از ۳۵۰ تخت 
ویژه به ظرفیت مراکز درمانی 

استان تهران

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران از توزیع 1۵۶۰ تخت بیمارستانی و 
بیش از 4۰۰ دستگاه »ونتیالتور« به بیمارستان ها 
و مراکز دولتی استان تهران خبرداد و گفت: 
»بیش از 3۵۰ تخت ICU و CCU نیز به 

ظرفیت تخت های ویژه افزوده شده است.«
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره آمار 
تجهیزات سرمایه ای پزشکی تحویل داده شده 
به دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران اظهار 
داشت: »بنابر اعالم نیاز بیمارستان های دولتی 
و هماهنگی های انجام شده با معاونت درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تاکنون ملزومات مصرفی و سرمایه ای پزشکی 

زیادی تهیه و توزیع شده است.« 

وی با بیان اینکه اقالم خریداری شده توسط 
هیات امنای صرفه جویی ارزی بالفاصله برای 
بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران، شهید بهشتی 
و ایران، استان تهران ارسال شده است، افزود: 
»از ابتدای شیوع کووید 1۹ تاکنون همکاران ما 
به صورت مداوم تالش کرده تا تجهیزات مورد 
نیاز را نه تنها برای تهران بلکه سراسر کشور 
و حتی نواحی مرزی نیز تهیه و توزیع کنند.«
به گزارش وبدا، رییس هیات امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیماران با بیان اینکه 
بیش از 4۰۰ دستگاه ونتیالتور یا کمک تنفسی 
برای استان تهران توزیع شده است، خاطرنشان 
کرد: »از سال گذشته تاکنون 1۵۶۰ تخت 
بیمارستانی برای دانشگاه های استان تهران 
توزیع شده که از این تعداد بیش از 3۵۰  

تخت ویژه بوده است.«
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مدیر کل دفترمدیریت بیماری های غیر واگیروزارت بهداشت تشریح کرد
عملکرد غربالگری کم کاری تیرویید نوزادان در پاندمی کووید19

مدیر کل دفترمدیریت بیماری های غیر واگیروزارت بهداشت 
عملکرد عملکرد برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری 

تیرویید نوزادان در پاندمی کووید19 تشریح کرد. 
به گزارش سپید، افشین استوار تصریح کرد: »برنامه کشوری 
غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان، از مهر سال 
1384 در سیستم سالمت کشور ادغام گردیده است و کارنامه 

موفق و درخشانی دارد و به کلیه شاخص های اجرایی مورد نظر دست یافته است.«
وی با اشاره به اینکه نیاز نوزادان به غربالگری بیماری های شایع قابل پیشگیری و درمان، در پاندمی ها، 

قبل و یا بعد از آن ها، تفاوتی ندارد، افزود: »اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
از همان ابتدای شروع پاندمی کووید19 با تدابیر و اقدامات مناسب، از بروز اختالل در اجرای 
برنامه و خدمت رسانی به نوزادان پیشگیری کرده و یا تاثیرات را به حداقل ممکن رسانده است.«

مدیر کل دفترمدیریت بیماری های غیر واگیروزارت بهداشت افزود: »در همین راستا، دستورالعمل های 
الزم تدوین شد و به سرعت به دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور ابالغ گردید. به عالوه 
پایش و نظارت روند اجرای برنامه به صورت مجازی و با تلفن انجام شد و ادامه دارد.« وی با بیان 
اینکه بر اساس گزارشات بین المللی با شروع پاندمی کووید 19 در جهان اجرای برنامه های غیرواگیر 
و از جمله غربالگری نوزادان در بعضی کشورها دچار اختالل شده است، افزود: »در شرایطی بسیار 
بحرانی، برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان در ایران، نه تنها دچار نقصان نشد، 
بلکه به ارتقای شاخص های برنامه دست یافت.« برای مشاهده جزییات تشریح عملکرد برنامه کشوری 

غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان در پاندمی کووید19 به فایل زیر مراجعه نمایید.وبدا

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون:

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »1۵ درصد 
خون های اهدایی در کشور به تهرانی ها، هشت 
درصد به مردم استان فارس و هفت درصد هم 
اختصاص به اصفهانی ها دارد و در مجموع 3۰ 
درصد از کل خون های اهدایی در کشور مربوط 

به این سه استان است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و 
193 هزار و ۶۶8 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال 
خون سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد 
94۰ هزار و ۷39 نفر موفق به اهدای خون شدند.«
وی ادامه داد: »همچنین در ۶ ماهه نخست سال جاری 
میلیون و ۶۲۶ هزار و یک واحد خون و  یک 
فرآورده های آن شامل گلبول قرمز فشرده شده، 
پالسما و پالکت به مراکز درمانی و بیمارستانی 
کشور توزیع شده و مردم استان های تهران، فارس 
و اصفهان بیشترین میزان اهدای خون درکشور را 
در این مدت داشتند.«سخنگوی سازمان انتقال خون 
گفت: »حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 18 

سال و حداکثر سن ۶۰ سال تمام است و حداکثر 
سن برای اولین اهدای خون ۶۰ سال است و برای 
دفعات بعدی اهدا کننده مستمر)با سابقه حداقل 
۲بار اهدای خون در سال( حداکثر ۶۵ سال است.«
وی  ادامه داد: »از هر فرد سالم باالی ۵۰ کیلوگرم 
وزن و سن باالی 18سال تا سن ۶۰ سال 1۰.۵ سی 

سی یا میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خون 
گرفته می شود و حجم کیسه های خون اهدایی 4۵۰ 
سی سی یا میلی لیتر است و ۶3 سی سی ماده ضد 

انعقادی درون کیسه ها خون موجود است.«
حاجی بیگی در خصوص ضرورت اهدای خون 
تصریح کرد: »خون سالم، نجات دهنده زندگی است 

و همه روزه، در سراسر جهان بسیاری از افراد به 
خون و فرآورده های خونی نیاز دارند، به طوری که 
از هر سه نفر در دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج 
به تزریق خون و فرآورده های خونی پیدا می کند.«
وی گفت: »بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در 
آن نیاز مبرم به خون پیدا می شود عبارتند از زمان 
بروز حوادث و سوانح گوناگونی نظیر تصادفات 

رانندگی، سوختگی ها و اعمال جراحی.«
حاجی بیگی اضافه کرد: »همچنین خانم های باردار 
در حین زایمان، نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی 
که به زردی دچار می شوند، نیازمند به خون هستند 
و از طرفی بیماران مبتال به سرطان که تحت شیمی 
درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف 

کنندگان خون و فرآورده های خون هستند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »بسیاری از 
دیگر بیماران، مانند بیماران تاالسمی و هموفیلی 
به  از یک زندگی  بهره مندی  برای  ناگزیرند  نیز 
نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل منظم خون 

یا فرآورده های خون دریافت کنند.«

۳۰ درصد خون اهدایی کشور به ۳ استان تعلق دارد

شماره 1۷۶۵ 145 مهر 1399

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با ابراز امیدواری از اینکه واکسن آنفلوآنزا در آذرماه جاری 
به بازار عرضه می شود، گفت: »پرونده واکسن روتا ویروس )اسهال 

کودکان( تا پایان سال تحویل سازمان غذا و دارو خواهد شد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اقدامات این ستاد در زمینه تولید واکسن های انسانی، خاطر نشان 
کرد: »در سال جاری با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری واکسن 
نوترکیب آنفلوآنزا را به بازار عرضه خواهیم کرد.« قانعی خاطرنشان 

کرد: »امیدواریم این واکسن تا آذرماه بتواند تولید داخل شود.«
وی واکسن سرطان دهانه رحم را از دیگر محصوالت محققان 
کشور در حوزه واکسن های انسانی نام برد و اظهار کرد: »فرآیند 
اجرای این واکسن به پایان رسیده، موافقت های الزم را دریافت 

کرده است و آماده ورود به بازار است.«
این مقام مسئول با اشاره به رونمایی از این واکسن، خاطر نشان 
کرد: »این واکسن در حال طی کردن تشریفات قیمت گذاری است.«
قانعی اضافه کرد: »انتظار می رود واکسن روتا ویروس )اسهال 
کودکان( تا پایان سال پرونده آن تحویل سازمان غذا و دارو شود.«

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، مهمترین برنامه ستاد توسعه زیست فناوری را تهیه 
بسته ای از امنیت غذایی کشور دانست و افزود: »در این راستا 
هدفگذاری ستاد، کاهش ارزبری در حوزه محصوالت کشاورزی 
از طریق فناوری های نوین است.« وی تولید آنزیم هایی برای افزایش 
بهره وری خوراک دام و طیور را یکی از موضوعات اصلی این 
ستاد در این زمینه عنوان و خاطر نشان کرد: »واردات محصوالت 
کشاورزی باالترین میزان ارزبری را دارد، ضمن آنکه امنیت غذایی 
و معیشت به این حوزه بستگی دارد و بر این اساس کمیته مشترکی 

با وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.«
قانعی، اولویت دیگر این ستاد را تولید واکسن های دام، طیور و 
آبزیان ذکر کرد و یادآور شد: »در صورتی که به این حوزه پرداخته 
نشود، اقتصاد دام و طیور دچار مشکل خواهد شد؛ از این رو 
قراردادهایی در زمینه تولید این نوع واکسن ها منعقد شده است.«

وی از رونمایی از چند محصول در این زمینه خبر داد و گفت: 
»این محصوالت در راستای ایمن سازی طیور در برابر بیماری ها از 
طریق تولید واکسن است.« قانعی، توسعه فناوری هایی که قادر به 

حفظ و تولید نژادهای برتر دام، طیور و آبزیان هستند را از دیگر 
برنامه های این ستاد نام برد و گفت: »این فناوری ها می توانند عالوه 
بر حفظ نژادهای برتر و اصلی دام، طیور و آبزیان، کشور را به 
سمت تولید نژادهای برتر مقرون به صرفه هدایت کنند. وارد شدن 
ما به این حوزه ورود فناورانه است و کار صنعتی انجام نمی شود.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، توسعه کودهای زیستی را از دیگر 
برنامه ها نام برد و گفت: »با توجه به گران بودن کودهای شیمیایی، 
حرکت ما به سمت توسعه کودهای زیستی می تواند کمک کننده 

برای کشاورزان در جهت کاهش هزینه های آنها باشد.«
به گفته وی، در حوزه امنیت غذایی حدود ۲8۰ پروژه به این ستاد 

ارسال شده است که به تدریج با مجریان آنها عقد قرارداد می شود.

آخرین خبرها درباره تولید ۳ واکسن انسانی
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شماره 1765 14 مهر 1399

نشانه های سرطان پستان
یک متخصص جراحی سرطان پستان با تاکید بر لزوم 
انجام غربالگری های سرطان پستان، گفت: »گاهی 
اوقات ممکن است فرد عالئمی نداشته باشد و تنها 
با روش های غیرلمسی بتوان متوجه وجود سرطان یا 
عالمت های پیش  سرطانی شد؛ موضوعی که بیانگر 
اهمیت انجام  غربالگری های دوره ای برای زنان است.«
به گزارش سپید، پریسا صمیمی در گفت وگو با 
ایسنا همزمان با ماه اکتبر، ماه ارتقا آگاهی زنان درباره 
سرطان پستان در قالب پویش پارسا )پیشگیری و 
امید رهایی از سرطان ایران( با اشاره به اهمیت 
اطالع رسانی در مورد غربالگری سرطان پستان، گفت: 
»بهترین شیوه این است که پیش از ابتال به بیماری 
خانم ها بعد از 40 سالگی، ساالنه مورد ارزیابی و 
غربالگری قرار گیرند. گاهی اوقات ممکن است 
فرد بدون داشتن هیچ عالمتی به سرطان پستان مبتال 
باشد که در ماموگرافی اینگونه سرطان های غیرقابل 
لمس را شناسایی می کنیم.« وی درباره عالئم بروز 
سرطان پستان که خود فرد ممکن است متوجه آنها 
شود، اظهار کرد: »لمس توده، ترشحات خونی یا 
زرد کهربایی از سینه، خصوصا به شکل خود به 
خودی و از یک مجرا، فرو رفتگی نوک پستان، 
برجستگی یا فرورفتگی بخشی از پستان، خارش 
یا اگزما و پوسته ریزی و ترشح در نوک پستان و... 
نشانه هایی هستند که ممکن است از بروز سرطان 

پستان خبر دهند.«
جهاد  سرطان  معتمد  پژوهشکده  عضو  این 
دانشگاهی ادامه داد: »مشاهده خارش و پوسته ریزی 
نوک پستان ممکن است عالمت شکلی از سرطان 
سرطان باشد که خود را با عالیمی مشابه اگزما 
نشان می دهد. البته همه  خارش ها الزاما به معنای 
سرطان نیستند بلکه صحبت ما پیرامون خارش های 
نوک سینه همراه با زخم و پوسته ریزی و ترشح 
از  است؛ درصدی  اگزمایی  مجرا و عالیم شبه 
باشد  پوستی  می تواند حساسیت  این خارش ها 
اما در صورت ادامه دار شدن عالئم حتما الزم 
است فرد توسط پزشک معاینه شده و در صورت 

صالحدید نمونه برداری انجام شود. این نوع از 
سرطان پستان معموال یک طرفه است یعنی در 

یکی از پستان ها بروز می کند.«
وی در خصوص زمان آغاز غربالگری های سرطان 
پستان، تصریح کرد: »غربالگری ها در افراد سالم از 
40 سالگی آغاز می شود و راه اصلی و بهترین راه 
غربالگری ماموگرافی پستان است که ممکن است 
همراه با آن بر اساس صالحدید پزشک سونوگرافی هم 
انجام شود.« صمیمی ادامه داد: »البته انجام غربالگری 
در افرادی که در اقوام درجه یک خود سابقه ابتال 
به سرطان پستان داشتند باید زودتر آغاز شود. مثال 
در خانواده ای که مادر در 45 سالگی ابتال به سرطان 
پستان داشته، در دختر ایشان ماموگرافی اول، 10 
سال زودتر یعنی در سن 35 سالگی باید انجام شود 
و سپس بسته به نظر پزشک فاصله بین غربالگری ها 

برای این افراد تعیین می شود.«
وی با اشاره به آمار روبه افزایش بروز سرطان پستان 
و ابتالی افراد در سنین پایین تر، گفت: »اعالم می شود 
در افرادی که در سنین کمتر ازدواج می کنند و اقدام 
به بارداری اولشان در سنین کمتر است، آمار ابتال به 

سرطان پستان نیز پایین تر است.« صمیمی درباره تاثیر 
لیزر در بروز سرطان پستان، تاکید کرد: »عمق نفوذ 
لیزر در حد رنگدانه  فولیکول مو است و به شکل 
عمیق نفوذ نمی کند و نمی تواند در تحریک غدد پستان 
و یا بروز سرطان پستان موثر باشد. حتی در مورد 
اپیالسیون نیز موردی ثابت نشده است که از تاثیر 
این اقدامات در بروز سرطان پستان سخن بگوید.«
وی درباره درمان پذیری سرطان پستان، بیان کرد: »در 
سرطان پستان مقوله ای به اسم درمان کامل وجود 
ندارد که پس از جراحی و شیمی درمانی بگوییم فرد 
دیگر مبتال نخواهد شد؛ ریسک عود بیماری حتی 
پس از 10 یا 15 سال وجود دارد، اما با داروها و 
تکنیک های جدید روند درمان بسیار عالی است و 
اغلب موارد درمان های خوبی دریافت می کنند که 
شاید هم عود بیماری را تجربه نکنند. عود بیماری 
به پارامترهای هورمونی سرطان اولیه وابسته است. 
در برخی اشکال بیماری احتمال عود بیشتر در پنج 
سال اول بعد از درمان قابل انتظار است و در برخی 

دیگر نیز بعد از 10 سال عنوان می شود.«
صمیمی در خصوص سهم مردان در ابتال به سرطان 

پستان، خاطر نشان کرد: »یک درصد از سرطان های 
پستان مربوط به مردان است؛ زیرا آقایان حجم بافت 
پستان کمتری دارند و در معرض مقادیر پایین تری از 
هورمون های زنانه هستند که عمدتا از غده  فوق کلیه 
ترشح می شود. یکی از علل بروز سرطان پستان در 
آقایان فاکتورهای ژنتیکی است. بر اساس مشاهدات 
در خانواده هایی که یک مورد سرطان پستان در آقایان 
دیده شده احتمال یک نوع جهش ژنتیکی وجود دارد.«

وی با تاکید بر نقش تغذیه در جلوگیری از بروز 
سرطان پستان، ادامه داد: »تغذیه درست از عوامل 
اکتسابی است که کنترل آن دست خود افراد است. 
چاقی یکی از عواملی است که ریسک ابتال به سرطان 
پستان را افزایش می دهد؛ زیرا هورمون های زنانه 
می توانند در بافت چربی ذخیره شوند و بافت چربی 
مشابه تخمدان عمل کند. توصیه جدی ما کنترل 
وزن و عدم استفاده از غذاهای چرب، فست فودها 
و... است. استفاده از غذاهای دریایی، سبزیجات، 
مواد غذایی بخارپز شده و... نقش مهمی در کاهش 
بروز سرطان پستان دارند.« این عضو پژوهشکده 
معتمد سرطان جهاد دانشگاهی درباره تاثیر اعمال 
جراحی زیبایی پستان در بروز سرطان در این ناحیه، 
گفت: »هرگونه دستکاری بی مورد می تواند درصد 
ناچیزی ریسک ابتال به سرطان را افزایش دهد و به 
شکل معنی داری ریسک ابتال را بیشتر نمی کند؛ اما 
در افرادی که اینگونه اعمال جراحی زیبایی را انجام 
دادند، غربالگری ها باید با دقت بیشتری انجام شود.«

وی در خاتمه تاکید کرد: »انجام غربالگری سرطان 
پستان از 40 سالگی نکته بسیار مهمی است و انجام 
سرطان های  شناخت  راه  اصلی ترین  ماموگرافی 
غیرقابل لمس است. برخی افراد حتی با بروز عالئم از 
ترس آنکه مبادا به سرطان مبتال شده باشند، مراجعه به 
پزشک را به تعویق می اندازند که این منجر به از دست 
دادن شانس تشخیص یک بیماری نهفته می گردد. 
گاهی در این غربالگری ها ضایعات پیش سرطانی 
شناسایی می شوند که می توان با اقدامات به موقع 

از بروز عواقب  جدی تر  بیماری جلوگیری کرد.«

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: »آمار بروز سرطان در 
ایران از میانگین جهانی کمتر است اما این آمار طی دو دهه آینده 

افزایش چشمگیری خواهد داشت.«
به گزارش سپید، علی مطلق در گفت وگو با فارس درباره آمار 
سرطان در ایران، گفت: »آمار بروز سرطان به طور کلی بر اساس 
تعداد در صد نفر بررسی می شود و این تعداد در حال حاضر نسبت 
به متوسط جهانی کمتر است.« وی با اشاره به اینکه جمعیت ایران 
در طی دو دهه آینده رو به سالمندی خواهد رفت اظهار داشت: 
»امید به زندگی در ایران از سن 5۸ سال به 76 سال رسیده است 
و این سن دوره ای است که افراد مستعد سرطان هستند. ایران نیز 
نسبت به میانگین جهانی با روند افزایشی سرطان پیش خواهد رفت 

و به دلیل عوامل ذکر شده این آمار بسیار افزایش خواهد داشت.«
مطلق درباره سرطان های شایع در کشورمان اظهار داشت: »سرطان 
پستان حدود یک چهارم مبتالیان به سرطان در بانوان را به خود 
اختصاص داده است. در مورد مردان سرطان معده تا دو سال گذشته 

بیشترین مبتال را داشته اما طی دو سال اخیر آمار ابتال به سرطان 
پروستات در آقایان بسیار افزایش داشته است.«

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مبتالیان به 
سرطان های پستان، پروستات، معده و روده طی چند سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشته اند گفت: »یکی از علل اصلی ابتال به این 
دسته از سرطان ها مصرف بیش از حد غذاهای چرب، چاقی، کم 

تحرکی و کاهش مصرف میوه و سبزیجات است.«
وی درباره برنامه های اداره سرطان وزارت بهداشت در راستای کاهش 
ابتال به سرطان اظهار داشت: »برنامه ای با عنوان برنامه ملی مدیریت 
سرطان از سال 1399 تا 1404 با هدف کاهش شیب افزایش حجم 
ابتال به سرطان و کاهش آمار مرگ و میر و تلفات ناشی از آن طراحی 
شده و یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه پس 
از آگاهی رسانی گسترده، تشخیص زودهنگام و پیشگیری از ابتال 
به سرطان است.« وی عنوان کرد: »به طوری که در صورت مشاهده 
عالئم مشکوک توسط بهورز، ماما و پزشک شبکه بهداشتی در مراجعه 

کنندگان، این افراد به بیمارستان های خاص جهت دریافت خدمات 
ویژه ارجاع داده می شوند. بنابراین مهم ترین راهبرد ما برای کنترل 
سرطان؛ تشخیص زودهنگام عالئم سرطان است چون هرچقدر این 
بیماری زودتر تشخیص داده شود قابلیت درمان باالتری هم دارد.«

مطلق با اشاره به شعار امسال وزارت بهداشت و درمان مبنی بر 
سرطان قابل پیشگیری و قابل درمان است با خودمراقبتی و امید 
گفت: »به طور میانگین 50 درصد سرطان ها قابل درمان هستند؛ 
اما در کشورهایی که در این زمینه سرمایه گذاری کردند این آمار 

به 70 درصد نیز رسیده است.«
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت درباره رتبه ایران در بروز سرطان 
خاطرنشان کرد: »اگر کشورها را در 5 رتبه دسته بندی کنیم ایران دررتبه 
میانی قرار می گیرد. در حال حاضر میانگین ابتالء به سرطان در کشور 
ما از آمار جهانی پایین تر است اما همانطور که گفتم در دو دهه آینده 
این آمار افزایش چشمگیری پیدا می کند به همین دلیل است که باید 

در حوزه های پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیشتر تالش کنیم.«

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت:

آمار بروز سرطان در ایران از میانگین جهانی کمتر است
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خبـر

نشانه ها و راه های درمان سرطان پروستات
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 
گفت: »با توجه به اینکه سرطان پروستات یکی از 
شایع ترین سرطان ها در بین مردان است، لذا مردان 
در سنین باال باید ساالنه حداقل یکبار مورد غربالگری 

سرطان پروستات قرار گیرند.«
به گزارش سپید، محمد حسین سلطانی با اشاره به 
میزان شیوع سرطان پروستات، اظهار کرد: »سرطان 
پروستات بعد از سرطان پوست به عنوان شایع ترین 
سرطان در مردان باالی 7۰  سال شناخته می شود.«

وی با اشاره به رشد آرام سرطان پروستات، گفت: 
»اگر  این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود 
معموال کشنده نیست و حتی از میزان مرگ پایینی 

نیز برخوردار است.«
سلطانی انجام تست های غربالگری در سنین پایین تر 
را راه حل موثری برای کنترل و پیشگری از پیشروی 
سرطان پروستات دانست و توصیه کرد: »افرادی که 
دارای سابقه خانوادگی ابتال به سرطان پروستات هستند 
بهتر است از سنین پایینتر غربالگری و انجام آزمایشات 
دوره ای را انجام دهند. اگر چنانچه این بیماری در 
سنین پایین تر تشخیص داده شود، طول عمر این 
بیماران به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.«
وی با بیان این که ریسک فاکتورهای خاصی برای 
بروز سرطان پروستات وجود ندارد، توضیح داد: 
»بروز این سرطان دلیل خاصی ندارد و تقریبا علت 
بروز آن ناشناخته است و تنها علتی که شانس ابتال 
به این سرطان را باال می برد، عوامل ارثی و ژنتیکی 
است. افرادی که فامیل و یا اعضای خانواده درجه 
یک در سنین پایین )کمتر از 55 تا 6۰سال( به این 
سرطان مبتال شده اند، در این افراد احتمال بروز این 

سرطان به مراتب بیشتر از سایرین است.«
این دانشیار دانشگاه درباره روش های تشخیص این 
بیماری نیز توضیح داد: »تست psa از جمله تست های 
غربالگری است که برای تشخیص این بیماری از 
سنین 5۰ سالگی انجام می شود و اگر چنانچه سابقه 
سرطان پروستات در خانواده درجه یک وجود داشته 
باشد نیز  توصیه می شود اولین تست های غربالگری 

از سنین 4۰ سالگی آغاز شود.«

این متخصص اورولوژی با بیان این که تست هایی 
همانند سونوگرافی معیاری برای تشخیص سرطان 
پروستات نیست، خاطرنشان کرد: »سرطان پروستات، 
سرطان خاموش و پنهان شناخته می شود. معاینات 
بالینی نیز در تشخیص این سرطان کاربرد چندانی 
ندارد؛ چرا که اگر پروستاتی تبدیل به سرطان شده باشد 
و در معاینه بالینی تشخیص داده شود، سرطانی بسیار 
پیشرفته است و سرطان های درجه پایین و متوسط 

معموال در معاینات بالینی قابل شناسایی نیستند.«
وی با بیان اینکه مصرف برخی مواد غذایی مثل گوجه 
فرنگی و یا گیاهان دارویی در درمان و یا ابتال به 
سرطان پروستات تاثیری ندارد، گفت: »راه پیشگیری 
خاصی برای عدم ابتال به سرطان پروستات وجود 
ندارد و تنها راه تشخیص این بیماری در مراحل 

زودرس، تست های غربالگری است.«
سلطانی درباره عالئم اولیه این بیماری نیز توضیح داد: 
» بخش عمده افرادی که مبتال به سرطان پروستات 
می شوند هیچ عالمت بالینی ندارند ولی با کمک 
تست های غربالگری که دارای حساسیت های باالیی 

نیز هستند می توان این سرطان را تشخیص داد.«
این دانشیار دانشگاه یادآور شد: »این بیماری عالمت 

مشخصه و اختصاصی خاصی ندارد به این معنی که 
فردی که بزرگی خوش خیم پروستات هم دارد همان 
عالئم ادراری را دارد که ممکن است فردی مبتال به 
سرطان پروستات داشته باشد؛ چرا که هیچ عالمت 
اختصاصی برای سرطان پروستات وجود نداشته و 
فقط و فقط در تست های غربالگری سریع و ساده 

این بیماری تشخیص داده می شود.«
سلطانی با اشاره به روش های درمانی و دارویی سرطان 
پروستات خاطرنشان کرد: »بر اساس نمونه برداری 
که در سرطان پروستات انجام شده تصمیم گیری 
می شود که برای بیماران چه درمان هایی انتخاب شود، 
بنابراین درمان ها یا بصورت اعمال جراحی هستند 
و یا درمان های ترکیبی از پرتودرمانی و یا هورمون 

درمانی انتخاب می شوند.«
افرادی که سن زیر  ادامه داد: »به طور کلی  وی 
75 سال دارند و یا با استیجهای پایین و یا متوسط 
بیماری روبرو هستند و یا بطور کلی هر فرد زیر 
سن 75 سال مبتال به سرطان پروستاتی که امکان 
عمل جراحی برای وی وجود دارد، اولویت جراحی 
است و بسته به این که پاتولوژی بعد از عمل درگیری 
پروستات و یا فراتر از پروستات را گزارش دهد، 

ممکن است ترکیبی از پرتو درمانی و یا هورمون 
درمانی را در نظر بگیریم.«

وی گفت: »برخی از بیماران نیز از اعمال جراحی 
خودداری و یا در مقابل عمل جراحی مقاومت می کنند، 
در مواقعی که سطح بیماری باالتر باشد باید درمان های 
ترکیبی طوالنی مدت پرتودرمانی و هورمون درمانی 
انجام شود که ممکن است این درمان ها در بازه زمانی 

بیش از دو تا سه سال  بطول انجامد.«
سلطانی در ادامه درباره افرادی که مبتال به بیماری های 
سیستمیک هستند نیز توضیح داد: »در مواردی که فرد 
مبتال به بیماری های سیستمیک است به این معنی 
که بعد از ابتال به سرطان پروستات ستون فقرات و 
یا استخوان ها درگیر بیماری شده باشد، درمان های 
دیگری همانند برداشتن همزمان دو بیضه و شیمی 

درمانی زودرس در دستور کار است.«
وی در مورد افرادی که پس از ابتال به سرطان پروستات 
تحت درمان قرار گرفته اند نیز خاطرنشان کرد: »در 
این بیماران پس از طی کردن مراحل درمان و انجام 
اعمال جراحی الزم است پاتولوژی نهایی نیز انجام 
شود، این اقدام نشان می دهد که بیماری در چه 
سطحی قرار دارد.« عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید 
کرد: »بطور نرمال یکماه بعد از عمل جراحی باید 
تست های psa مجداد تکرار شود و با توجه به این 
که چه میزان بیماری به پایین ترین حد خود رسیده 

باشد تصمیم گیری های بعدی انجام خواهد شد.«
وی ضرورت انجام آزمایشهای دوره ای در افراد 
تا 1۰ سال  بین 5  زمانی  بازه  در  را  درمان شده 
ضروری دانست و خاطرنشان کرد: »بعد از انجام 
عمل جراحی در صورتیکه بیماری عود نکند باید 
با اقداماتی نظیر آزمایش های  psa، آنزیم ها، عکس 
قفسه سینه، اسکن استخوان وضعیت بدن و اطمینان 

از درمان پیگیری و انجام شود.«
به گزارش ایسنا، سلطانی تاکید کرد: »به طور کلی 
نحوه درمان و پیگیری های بعد از عمل به جواب 
پاتولوژی بعد از جراحی بستگی دارد؛ ولی قالب کلی 
به این شکل است که باید بیماران در بازه زمانی پنج 

تا 1۰ ساله بعد از عمل تحت نظر باشند.«

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی با تاکید بر نقش خدمات 
توانبخشی در سالمت سالمندان، از تدوین برنامه ملی دمانس خبر 
داد و گفت: »بر اساس این برنامه موظف به شناسایی زودتر این 
اختالل هستیم؛ از این رو پیشگیری، غربالگری به موقع و ارائه 
خدمت به موقع به سالمند مبتال به اختالل دمانس در اولویت 

قرار خواهد گرفت.«
به گزارش سپید، محمدتقی جغتایی در »همایش مجازی نگاهی نو 
به مسئله سالمندی در ایران«، ضمن تبریک هفته سالمند، گفت: »بنابر 
دالیل مختلفی طی دو دهه گذشته نیاز به خدمات توانبخشی افزایش 
یافته است که دو علت مهم آن که در صدر قرار می گیرند یکی 
افزایش امید به زندگی و دیگری افزایش بیماری های غیرواگیر است.«
وی با تاکید بر لزوم مداخله به موقع امر توانبخشی در سالمت 
سالمندان، ادامه داد: »از سال ۲۰14 سازمان جهانی بهداشت بر این 
مهم تاکید دارد. از دیگر تاکیدات این سازمان ادغام خدمات توانبخشی 

در حوزه سالمت و وزارت بهداشت بود که در کشور ما اجرایی 
شد و ارائه خدمات توانبخشی در خدمات سالمت ادغام شد.«

جغتایی افزود: »با گسترش خدمات توانبخشی در حوزه سالمت 
عالوه بر سهل شدن دریافت خدمات توسط سالمند، امر مهم  
پیشگیری نیز دنبال می شود. از سوی دیگر طراحی این سیستم با 
گسترش آن در بحث نظام ارجاع و تدوین و ابالغ بسته های خدمتی 
توانبخشی توانست تا حد زیادی بیانگر اهمیت امر توانبخشی در 
سالمت سالمندان باشد.« وی ضمن آنکه اختالل دمانس را در 
سنین سالمندی دغدغه ای مهم توصیف کرد، گفت: »با پیشنهاد 
اداره سالمت روان وزارت بهداشت برنامه ملی دمانس طراحی 
شده است که در مراحل نهایی خود قرار دارد، بر اساس این برنامه 
موظف به شناسایی زودتر این اختالل هستیم؛ از این رو پیشگیری، 
غربالگری به موقع و ارائه خدمت به موقع به سالمند مبتال به اختالل 

دمانس در اولویت قرار خواهد گرفت.«

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی در خاتمه با تاکید بر 
ضرورت ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان، اظهار کرد: »در 
این زمینه ستاد علوم و فناوری شناختی کار ارتقای غربالگری را 

از طرق مختلف مجازی و... دنبال می کند.«ایسنا

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی اعالم کرد

برنامه ملی دمانس در ایستگاه پایانی
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توان بیمارستان ها و کادردرمان رو به پایان است
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ظرفیت  و  »توان  گفت:  بهداشت  امور  در 
از  مراقبت  برای  درمان  کادر  و  بیمارستان ها 
مبتالیان کووید19 محدود و رو به اتمام است، 
در این شرایط باید محدودیت ها و کمپین »در 
ملی  ستاد  احتماال  و  شود  اجرا  بمانیم«  خانه 
کرونا چنین تصمیماتی را در دستور کار دارد.«
در  اردکانی  آسایی  محمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »تعطیالت، مسافرت ها 
و تجمع هایی که در یک ماه گذشته در کشور 
داشتیم عامل مهم افزایش موارد ابتال و مرگ 
که  است  کشور  در  کووید19  بیماری  میر  و 
برد  باال  کشور  استان های  اکثر  در  را  آمارها 
و تعداد زیادی از مردم و از جمله معلمان و 

دانش آموزان از بین رفتند.«
وی گفت: »در این شرایط تعداد موارد مرگ 
در  نفر   3۰ حدود  به  که  بیماری  این  روزانه 
روز هم کاهش یافته بود دوباره به باالی ۲۰۰ 
نفر رسید، این زنگ خطر بزرگی برای مردم و 
مسئوالن است که رعایت نکردن پروتکل های 
ساده بهداشتی شامل ماسک زدن، فاصله گذاری 
فیزیکی و شستن مداوم دست ها می تواند چه 

خطرات بزرگی به وجود آورد.«
مشاور وزیر بهداشت افزود: »مسئوالن وزارت 
بهداشت و کادر بهداشت و درمان همه تالش 
خود را برای کنترل این وضعیت انجام می دهند اما 
وقتی تعداد بیماران بیش از حد توان بیمارستانها 
و کادر بهداشتی و درمانی باشد، واقعا امکان 
این  و  نیست  بیماران  همه  نجات  و  مراقبت 
شوند  بیمار  مردم  چقدر  هر  که  نیست  طور 
بتوانیم آنها را پذیرش و مراقبت با کیفیت به 

آنها ارائه کنیم.«
مهمترین  از  »یکی  گفت:  اردکانی  آسایی 
کووید19  میر  و  مرگ  تعداد  کاهش  راه های 
در  کیفیت  با  و  استاندارد  مراقبت های  ارائه 
مراکز درمانی است، وقتی یک پرستار به جای 
دو تخت آی سی یو در یک بخش بیمارستانی 
بیشتر  یا  تخت   6 بیماران  از  می شود  مجبور 
مراقبت  کیفیت  از  است  کند، مجبور  مراقبت 

به آنها کم کند.«
وی افزود: »شرایط مناسبی از نظر شیوع و مرگ 
بیماری کووید19 در کشور نداریم. به هر  و 
اعمال  حال هر گونه تصمیم گیری در مورد 
محدودیت تردد و کاهش زمان فعالیت شاغالن 
به عهده ستاد ملی کروناست و در هر صورت 
الزم است که چنین تصمیماتی در استان های 

مختلف اعمال شود.«
مشاور وزیر بهداشت گفت: »اگر این وضعیت 
ظرفیت  و  توان  قطع  بطور  کند  پیدا  ادامه 
بیمارستانها و کیفیت خدمات آنها افت می کند، 
اکنون بیمارستانهای ارتش، سپاه، تامین اجتماعی 
در تهران و شهرستان ها درگیر و پای کار هستند، 
اما باید تخت هایی خالی بماند و امکانات الزم 

برای پذیرش بیماران بدحال داشته باشیم.«
وی افزود: »تاکنون بیمارستانها و کادر درمانی 
توانسته اند خدمات الزم را به مردم ارائه کنند 

و  شود  این  از  بیش  بیماری  موارد  اگر  اما 
این روند ادامه یابد به وضعیتی می رسیم که 
رسیدگی به بیماران خارج از توان آنان می شود 
و شاید مجبور شویم دوباره نقاهتگاه ها را فعال 
بیمارستان  کار  نقاهتگاه  که  در صورتی  کنیم 

را انجام نمی دهد.«
در  که  »امکاناتی  داد:  ادامه  اردکانی  آسایی 
دارد  وجود  بدحال  بیماران  برای  بیمارستان 
در نقاهتگاه نیست اما تعداد زیادی از بیماران 
نفر  چند  با  متری   4۰ کوچک  منزل  در  که 
در  اینکه  امکان  اصال  می کنند  زندگی  دیگر 
خانه بمانند و از آنها مراقبت شود را ندارند 
از  نقاهتگاه  مثل  جایی  در  مجبوریم  بنابراین 

این افراد نگهداری کنیم.«
حال  این  »با  گفت:  بهداشت  وزیر  مشاور 
اگر شرایط به سمتی برود که ظرفیت و توان 
بیمارستانها تکمیل شود چاره ای جز این نداریم 
مراکزی مانند نقاهتگاه ها را دوباره فعال کنیم 
البته وسایل و تجهیزات مورد نیاز مثل اکسیژن 
را باید در نقاهتگاه ها ایجاد کرد اما نباید انتظار 
داشت، نقاهتگاه کار بیمارستان را انجام دهد.«
اپیدمی  آینده  روند  مورد  »در  افزود:  وی 
کووید19 در کشور باید یکی دو هفته دیگر 
و  مسافرت ها  و عوارض  نتایج  تا  کنیم  صبر 
شاید  ببینیم،  را  گذشته  ماه  یک  تجمع های 
موارد ابتال و مرگ و میر از وضعیت موجود 
هم بسیار فراتر رود شاید هم کمتر شود. در 
این شرایط باید از پیش بینی هایی که موجب 
افزایش ترس در بین مردم می شوند خودداری 
مرگ  موارد  تعداد  مثال  اینکه  بیان  و  کنیم 
روزانه به چند صد نفر می رسد علمی نیست 
اعداد  این  بیان  است.  پیش بینی  و  تخمین  و 
در رسانه ها باعث می شود مردم دچار ترس 

شوند و تمرکز خود را در مراقبت از خود و 
دیگران از دست بدهند.«

آسایی اردکانی در پاسخ به این پرسش که چرا 
میزان مرگ کووید 19 در ایران به نسبت برخی 
کشورها بیشتر است، گفت: »کشورهایی مثل 
در  فرانسه  و  ایتالیا  انگلستان،  اتریش،  آلمان، 
ماه های گذشته وضعیت بسیار وخیمی را تجربه 
کردند و در زمانی که در ایران توانستیم با توجه 
به ظرفیت شبکه بهداشتی و غربالگری وسیع تا 
حدی وضعیت اپیدمی را کنترل کنیم اما بعد 
از آن به علت فشارهای بین المللی، تحریم ها 
و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی موارد 

مرگ در ایران باال رفت.«
کشورها  »این  افزود:  بهداشت  وزیر  مشاور 
هر  در  دارند،  بهتری  بسیار  مالی  وضعیت 
صورت وضعیت معیشت مردم در این کشورها 
با ایران قابل مقایسه نیست، به هر حال باید 
معیشت خانواده ها نیز تامین شود به همین علت 
بازگشایی ها را در ایران داشتیم اما در بسیاری 
از کشورها این طور نبود، در فرانسه در یک 
دوره زمانی مردم برای خروج از خانه باید از 
دولت  حال  عین  در  می گرفتند  اجازه  پلیس 
در برخی از این کشورها ماهانه هزار دالر به 
تا  می داد  بودند  شده  بیکار  که  خانواده هایی 
در خانه بمانند اما در ایران امکان ارائه چنین 

خدماتی را نداشتیم.«
وی ادامه داد: »ساختارهای فرهنگی، اجتماعی 
و تصمیمگیری در ایران با بسیاری از کشورهای 
و  مقررات  گرفتن  سفت  می کند،  فرق  دیگر 
نظارت دقیق مسئوالن و  آنها و  اجرای دقیق 
مردم در اجرای پروتکل های سختگیرانه الزمه 
موفقیت کنترل بیماری است. در شرایطی که 
در یک رستوران وقتی مامور بهداشتی می آید 

جلوی مامور ماسک می زنند یا مواد ضدعفونی 
را نمایش می دهند اما با رفتن مامور بهداشتی 
این کارها انجام نمی شود، نمی توان انتظار داشت 

بیماری کنترل شود.«
مردم  فقط  »نمی توان  افزود:  اردکانی  آسایی 
را مقصر اعالم کرد که پروتکل ها را رعایت 
را  مقررات  مردم  بسیاری جاها  در  نمی کنند، 
جدی گرفتند اما انتظار است بیش از این رعایت 
کنند و نظارت های مسئوالن بر رعایت مقررات 

بیش از این باشد.«
وی گفت: »در بسیاری از نقاط کشور که موارد 
بستری بیشتر شده باید محدودیت های رفت و 
آمد و مراقبت های رفت و آمد در مدارس، مترو 
و وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص برای 
افراد آسیب پذیرتر مانند زنان باردار، بیماران 
دیابتی، قلبی، افراد سالمند یا افرادی که فشار 
خون باال دارند اعمال شود و واقعا باید دوباره 

کمپین در خانه بمانیم را اجرا کنیم.«
مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: »در فصل پاییز 
امکان همزمانی کووید19 و آنفلوانزا را داریم 
و اگر این بیماری ها به سراغ افراد سالمند و 
بیماران زمینه ای بیاید مخاطرات زیادی به وجود 
می آید، ظاهرا ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته، 
محدودیت هایی اعمال کند و مدارس هم در 

برخی مناطق کامل تعطیل شود.«
کشور  مناطق  بودن  زرد  و  »قرمز  گفت:  وی 
مرز مشخصی ندارد. در هر گونه تردد از یک 
می تواند  فرد  یک  حتی  دیگر  شهر  به  شهر 
چرخش  در  ویروس  کند،  منتقل  را  بیماری 
به  بیشتر شده و  است، میزان سرایت آن هم 
باید  ویروس  جهش  و  فصلی  شرایط  خاطر 
از  برای جلوگیری  مراقبت ها و سختگیری ها 

وضعیت های بدتر اعمال شود.«
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سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: خبـر

مادران شیرده، وعده های غذایی را حذف نکنند
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تاکید کرد: 
»مادران شیرده باید از همه گروه های غذایی به میزان نیاز مصرف کنند 
و به هیچ عنوان وعده های غذایی را حذف نکنند. همچنین همراه با 
وعده های غذایی از گروه لبنیات کم چرب )شیر، ماست و دوغ کم 

نمک( استفاده شود.«
به گزارش سپید، جالل الدین میرزای رزاز با بیان اینکه عوامل متعددی 
بر موفقیت در شیردهی موثر هستند، گفت: »مادران باید با آمادگی وارد 
دوره بارداری و شیردهی شوند و تغذیه مناسب در دوران قبل بارداری 
و دوران بارداری را داشته باشند. با وزن گیری مناسب دوران بارداری 

را به پایان برسانند.«
وی افزود: »بالفاصله پس از زایمان تماس پوستی با نوزاد برقرار شود 
و شیردهی را طی ساعت اول تولد آغاز کنند. به منظور حل مشکالتی 
که در هنگام شیردهی ممکن است پیش آید از مشاوره های به هنگام 
و کارآمد برخوردار باشند. باردارِی با برنامه و کاهش حاملگی های 
ناخواسته یکی از مهمترین پیش شرط های موفقیت در شیردهی است.«
رزاز درباره آموزش صحیح شیردهی بیان داشت: »مادران باید دانش 
کافی درباره مزایای تغذیه با شیر مادر و نحوه شیردهی داشته باشند. 
آموزش شیردهی بعد از زایمان و اختصاص وقت کافی برای مادر و 
آموزش جنبه های عملی تغذیه با شیر مادر توسط کارکنان بیمارستان 
نقش بسیار مهمی دارد. پرستاران و ماماهای آموزش دیده باید شیردهی 

مادر و وضعیت نوزاد هنگام دریافت شیر را ارزیابی کنند. همچنین 
باید مطمئن شوند که مادر در روش دوشیدن شیر با دست، مهارت 
به  پیدا کرده است. اگر طی یکی دو هفته اول، نوزاد قادر  کافی 
مکیدن سینه مادر نیست، شیر باید با رعایت بهداشت دوشیده شود 

و با قاشق به شیرخوار داده شود.«
رزاز در ادامه گفت: »اگر بعد از تولد در شیردهی تاخیر شود و سینه ها 
به طور مکرر تخلیه نشود، چون شیردهی زمان بندی شده است و بر 
مبنای تقاضای شیرخوار نیست، سینه ها ممکن است متورم و دردناک 

شوند. اگر شیرخوار به خوبی سینه مادر را نمی گیرد، مادر باید به 
او کمک کند زیرا برخی اوقات شیرخوار در موقعیتی متفاوت، سینه 

مادر را بهتر می گیرد.«
بنابر اعالم روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور، وی با اشاره به اینکه مادران در دوران شیردهی باید به این نکته 
توجه کنند که نیاز به دریافت انرژی در شش ماه اول شیردهی 330 
کیلوکالری و در شش ماه دوم 400 کیلوکالری افزایش می یابد، اظهار 
داشت: »مادران شیرده باید از همه گروه های غذایی به میزان نیاز مصرف 
کنند و به هیچ عنوان وعده های غذایی را حذف نکنند. همراه با وعده های 
غذایی از گروه لبنیات کم چرب )شیر، ماست و دوغ کم نمک( استفاده 

شود و از گروه میوه ها و سبزی ها به مقدار کافی دریافت شود.«
رزاز افزود: »در وعده های غذایی مادران شیرده از گروه گوشت ها در 
برنامه غذایی روزانه گنجانده و در صورت امکان در هفته یک یا دو بار 
ماهی مصرف شود. همچنین توصیه می شود از روغن های سرشار از 
اسیدهای چرب امگا – 3 مانند روغن کانوال و روغن زیتون مصرف کنند.«
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مصرف 
مایعات در فواصل مختلف روز، پرهیز از مصرف سیگار و الکل در دوران 
شیردهی، عدم مصرف داروهای گیاهی بدون تجویز پزشک و پرهیز از 
مصرف موادغذایی حاوی کافئین مانند قهوه، نسکافه، نوشابه های سیاه 

و انرژی زا را از مواردی دانست که مادران شیرده نباید مصرف کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت گفت: 
»بدون تردید طرح تبدیل نسخه کاغذی بیمه سالمت به نسخه 
الکترونیکی به قوت خود باقی بوده و بیمه سالمت به دنبال اصالح 

و اجرای بهتر این طرح است.«
به گزارش سپید، محمد هاشمی درباره برخی مطالب مطرح شده در 
مورد وظایف بیمه سالمت در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیکی و 
تبدیل نسخ کاغذی به نسخه الکترونیکی توسط داروخانه ها افزود: »در 

جلسه اخیر  انجمن داروسازان ایران با سازمان بیمه سالمت تاکید شد 
که این انجمن در مورد نسخه پیچی الکترونیک مواردی مطرح کرده 
و طبیعی است که بیمه سالمت پس از بررسی های فنی در صورت 

مشاهده هرگونه ایراد و مشکل احتمالی، آنها را برطرف می کند.«
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت بیان 
کرد: »سیاست های بیمه سالمت منطبق با سیاست های کالن است 

و با قدرت ادامه می یابد.«

هاشمی اظهار کرد: »اکنون نسخه الکترونیک به روش گذشته پیش 
می رود و اگر تعدیل الزم باشد، به انجمن داروسازان اعالم می شود.«
به گزارش ایرنا، وی در تیر سال جاری نیز درباره طرح نسخه 
از  الکترونیکی پس  بود: »طرح نسخه  الکترونیک گفته  نویسی 
اجرای آزمایشی در سال گذشته، به طور جدی در سال 99 در 
حال اجراست و تاکنون بیش از سه هزار داروخانه و بیش از 9 

هزار مطب به این طرح پیوسته اند.«

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت: 

طرح نسخه الکترونیکی به قوت خود باقی است

مدیر کل مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت 
بهداشت با بیان اینکه به دلیل کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تعداد افراد سالمندی که به کرونا آلوده می شوند، افزایش یافته، گفت: 
»تا پایان امسال 10 هزار تخت بیمارستانی جدید به ناوگان تخت های 

بیمارستانی کشور اضافه می شود.«
به گزارش سپید، رضا گلپیرا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت 
بیمارستان ها در موج سوم کرونا، گفت: »خوشبختانه با توجه به 
اقداماتی که طی این مدت انجام دادیم، مدام در حال بروزرسانی و 
بهره برداری از تخت های بیمارستانی هستیم. می توان گفت که در 
حال حاضر تعداد قابل توجهی تخت اضافه شده است. بخشی از 
این تخت ها، تخت های ویژه بوده اند. تا پایان سال هم 10 هزار تخت 

بیمارستانی دیگر به ناوگان تخت های بیمارستانی اضافه می شود.«
وی افزود: »در حال حاضر دغدغه ما بابت این است که مردم بیشتر 
رعایت کنند؛ مردم خسته شدند و دیگر به پروتکل های بهداشتی 
توجهی نمی کنند. در اسفند و فروردین تعداد افراد مسنی که به 

کرونا آلوده می شدند، کم بود. زیرا خانواده ها قبول کرده بودند که به 
سالمندان نزدیک نشوند. در عین حال سالمندان نیز خودشان را در 
منزل قرنطینه کرده و مراقب بودند. این درحالیست که اکنون تعداد 
افراد سالمندی که آلوده می شوند، زیاد شده است. علت اصلی آن 
هم خستگی روحی فرد و حضور بدون رعایت پروتکل در جامعه 
است. همچنین خانواده ها هم بدون دقت در استفاده از ماسک و یا 
فاصله گذاری با هم رفت و آمد می کنند که در حال حاضر شاهد 
تجمعات بزرگ و برگزاری مراسم ها هستیم.« گلپیرا تاکید کرد: »باید 
بدانیم که وضعیت هنوز تغییر نکرده و همچنان در وضعیت بحران 
قرار داریم و تا زمان سفید شدن کامل کشور همه باید رعایت کنند.«

وی درباره وضعیت پاییز و همزمانی کرونا و آنفوآنزا، گفت: »آنفلوآنزا 
یک بیماری تنفسی است. البته نمی توان گفت که آنفلوآنزا تاثیرگذار 
نیست و قطعا این بیماری پیک ما را شدیدتر خواهد کرد. در سال 
گذشته هم که کرونا نبود، ما به دلیل شیوع آنفلوآنزا درگیر بودیم و 
بیمارستان هایمان بسیج بودند، اما خداروشکر به خوبی و با کمترین 

میزان مرگ و میر بیماری را کنترل کردیم. امسال وضعیت مقداری 
متفاوت است، اما یادمان نرود که آنفلوآنزا هم بیماری تنفسی است. 

مسلما همزمانی این دو بیماری بار بیماران را افزایش می دهد.« 
گلپیرا گفت: »ما باید درست پیشگیری را انجام دهیم. مردم باید به 
درستی رعایت کنند. همه از وزارت بهداشت این توقع را دارند که 
هرچه سریع تر بر تعداد تخت های بیمارستانی اضافه شود، کادر مجرب 
و تازه نفس بیشتر ارائه خدمت دهند، اما هیچکس نمی گوید در مترو 
چه کنیم؟ چرا در هواپیما و مترو و اتوبوس هیچ رعایتی نمی شود؟«

وی ادامه داد: »باید توجه کرد برای ایجاد یک تخت بیمارستانی دو 
میلیارد تومان هزینه نیاز است و بر روی مردم و دولت فشار می آید، 
اما فرض کنید که بتوانیم 10 درصد تعداد اتوبوس های درون شهری 
را افزایش دهیم یا زمان ایستادن اتوبوس در ایستگاه را 5 دقیقه کاهش 
دهیم، آیا این منطقی تر نیست؟ اگر شرکت های هواپیمایی یک در 
میان مسافر سوار کنند، ریسک ابتال به کرونا پایین تر نمی آید؟ بنابراین 

باید همه این موارد را مدنظر قرار دهیم.«

 مدیر کل مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت تشریح کرد

وضعیت بیمارستان ها در موج سوم کرونا 
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  امین جاللوند
کرونا در موج سوم خود همچنان قربانی می گیرد 
و شمار فوتی های روزانه به باالی 200 نفر رسیده 
است. در شرایطی که کارشناسان نظام سالمت، 
بارها بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
مهار کرونا تاکید کرده اند، اما شواهد و آمارهای 
رسمی حاکی از آن است که روز به روز میزان 

رعایت پروتکل های بهداشتی، کمتر می شود.
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
نیز با اشاره به کاهش میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تاکید می کند: »میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان تهران 46 درصد گزارش شده 
است که پایین تر از میانگین کشوری است. همچنین 
طبق بررسی های صورت گرفته، استفاده از ماسک 
توسط مردم استان تهران در مراکز و اماکن عمومی 
59 درصد و در وسایل نقلیه عمومی 50 درصد 
است. همچنین میزان استفاده از ماسک توسط 
کارمندان ادارات و بانک ها 79.4 درصد و صنوف 
و صنایع 45 درصد گزارش شده است که میزان 
استفاده در این دو گروه یاد شده در استان، پایین تر 

از میانگین کشوری است.«
او گالیه می کند: »عادی انگاری شرایط، بزرگ ترین 
سد مبارزه با بیماری کووید -19 است. متاسفانه این 
موضوع مدتی است که دامن گیر مردم کشورمان 

شده است. در حالی که همانطور که بارها اعالم 
کرده ایم، این بیماری فعال هیچگونه دارو و واکسن 
قطعی ندارد. بنابراین باید سبک زندگی مان را با 
شرایط خاص حاکم بر جهان امروز تطبیق دهیم. 
امیدواریم با تقویت و نهادینه شدن تعهد الزم در 
عمل به توصیه های بهداشتی از سوی مردم شاهد 
توقف شیوع گسترده بیماری در کشور باشیم.«

همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت هم با بیان 
اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور 
به 61.۸5 درصد کاهش یافته است، انتقاد می کند: 

»استفاده از ماسک در کشور به 5۸ درصد کاهش یافته 
است و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در صنوف مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود. 
بنابراین جلسه ستاد ملی کرونا اختیارات وسیع تری 
به استان ها برای اعمال محدودیت داد و همچنین 
بررسی قضایی با افرادی که از ماسک استفاده 

نمی کنند در دستور کار خود قرار داد.«

تبعات رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی بر درمانگران کرونا

تاکنون بیش از 200 نفر از کادر درمان در مسیر 
خدمت به مردم، شهید شده و هزاران نفر از پرسنل 
جامعه پزشکی نیز به کرونا مبتال شده اند. بسیاری 
از کارشناسان نظام سالمت می گویند که رعایت 
نشدن پروتکل های بهداشتی، آمار شهدای مدافع 

سالمت را افزایش می دهد.
یونس باغیان، متخصص عفونی در گفتگو با سپید 
به تبعات رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی بر 
وضعیت درمانگران کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، در آن 
صورت هرچقدر هم که کادر درمان اضافه شود، باز 
هم نمی تواند برای درمان مبتالیان به کرونا کافی باشد. 
درواقع اگر همین مسیر کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشتی ادامه داشته باشد، در آن صورت افزایش 

کادر درمان هم بی فایده خواهد بود.«
پروتکل های  نشدن  »رعایت  می کند:  تاکید  او 
بهداشتی قطعا به افزایش آمار جانباختگان کادر 
درمان منجر می شود. وقتی پروتکل های بهداشتی 
فراموش شود، در آن صورت فشار کاری جامعه 
پزشکی چندین برابر خواهد شد، زیرا آمار مبتالیان 

و بستری ها نیز سیر صعودی خواهد گرفت.«
باغیان با بیان اینکه دیگر رمقی برای کادر درمان 
باقی نمانده است که بتواند افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا را تاب بیاورد، خاطرنشان می کند: »مردم 
باید بدانند هر ماسکی که برداشته می شود، هر 
تجمعی که در آن پروتکل های بهداشتی را دور 
می زنند و هر سفر تفریحی که انجام می شود، 
مشقت کادر درمان را مضاعف می کند. هر کدام 
از این رفتارهای پرخطر، نادیده گرفتن زحمات 
کادر درمان و نوعی بی احترامی به جامعه پزشکی 

است که از جانشان مایه گذاشته اند.«
همچنین کیومرث حاجی حسینی، متخصص 
رعایت  از  سپید  با  گفتگو  در  هم  داخلی 
می کند  انتقاد  بهداشتی  پروتکل های  نشدن 
و می گوید: »االن شرایط طوری شده است 
مختلف  تخصص های  با  پزشکان  اغلب  که 

گرفته اند.  قرار  کرونا  درمان  مسیر  در 
ادامه در صفحه 11 

رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی، 
نمک بر زخم های جامعه پزشکی

در شرایطی که جامعه پزشکی با اندک توان باقیمانده خود همچنان در خط مقدم درمان کرونا قرار دارد، 
آمارهای رسمی از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور خبر می دهد

کرونا در موج سوم خود همچنان 
قربانی می گیرد و شمار فوتی های 

روزانه به باالی 200 نفر 
رسیده است. در شرایطی که 

کارشناسان نظام سالمت، بارها 
بر اهمیت رعایت پروتکل های 

بهداشتی برای مهار کرونا تاکید 
کرده اند، اما شواهد و آمارهای 

رسمی حاکی از آن است که روز 
به روز میزان رعایت پروتکل های 

بهداشتی، کمتر می شود
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 ادامه از صفحه 10
همه  تقریبا  متعدد،  عوارض  با  بیماری  این 
اعضای جامعه پزشکی را درگیر کرده است. 
در این مسیر، پرستاران هم از جان و دل مایه 
گذاشته اند و خیلی از نیروهای ستادی هم به 
مبارزه  کرونا  با  تا  پیوسته اند  صف  نیروهای 
کنند. در این شرایط که جامعه پزشکی برای 
منظر  از  است،  شده  بسیج  کرونا  با  مبارزه 
پروتکل های  رعایت  باید  اخالقی  و  شرعی 

بهداشتی در اولویت باشد.«
او یادآور می شود: »اینکه جامعه پزشکی می شنود 
که میزان رعایت پروتکل ها کمتر شده است، 
انگیزه و انرژی اش را از دست می دهد. این حس 
به جامعه پزشکی منتقل می شود که قدر زحمات 
آنها را نمی دانند و جان و سالمت کادر درمان 
برایشان مهم نیست. نباید این حس منفی را به 
داشته  مهم ترین  آنها  کنیم.  منتقل  درمان  کادر 
و اندوخته ما برای کنترل کرونا هستند. نباید 
این حس به آنها منتقل شود که کسی به فکر 
زیاد شدن بار زحمت آنها نیست. شک نکنید 
بهداشتی  پروتکل های  مداوم  طور  به  اگر  که 
نادیده گرفته شود، موج های بعدی کرونا هم 
جدید،  موج  هر  ایجاد  با  شد.  خواهد  ایجاد 
بخش قابل توجهی از اعضای جامعه پزشکی 
به دلیل فرسودگی یا ابتال به کرونا از چرخه 

ارائه خدمات درمانی حذف می شوند.«

لزوم برخورد قانونی با خاطیان 
پروتکل های بهداشتی

برخی از فعاالن جامعه پزشکی خواستار برخورد 
قانونی با افرادی شده اند که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند. به طور مثال، علیرضا زالی، 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، 
از ارائه پیشنهاد جریمه افرادی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند، به ستاد ملی کرونا 

خبر داده است.
او تاکید می کند: »ویروس کرونا کامال فعاالنه در 
اطراف ما می چرخد. در موج دوم و با شدت بیشتر در 
موج سوم، شاهد رهاسازی پروتکل های بهداشتی 
بودیم. در پایان موج اول، آمار مرگ و میر به زیر 

1۰۰ نفر در روز رسید که االن چندین هفته است 
این آمار همچنان باالی 1۰۰ نفر است. به دلیل 
همین شرایط بحرانی فعلی، یکی از پیشنهادات 
ما به ستاد ملی کرونا، جریمه است. اگر فردی 
ماسک نزند و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکند، در مرحله اول جریمه نقدی است، در مرحله 
بعد، محرومیت اجتماعی و در مرحله سوم اگر 
تکرار شود، برخورد قضایی اعمال خواهد شد، 
چون به حقوق دیگران احترام نگذاشته است.«

چندی قبل نیز محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان 
نظام پزشکی با اشاره به ضرورت مجازات افرادی 

که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، تاکید 
کرده بود: »جامعه پزشکی با برنامه دولت برای 
جریمه افرادی که ماسک نمی زنند و پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند موافق است و کمیته 
انتظامی ستاد ملی کرونا و شورای امنیت ملی در 
حال تدوین دستورالعمل اجرایی این اقدام است. 
به ماسک نزدن  این پروتکل فقط مربوط  البته 
نیست و همه ضوابط پروتکل بهداشتی از جمله 
برگزاری تجمعات، عروسی ها و عزاداری ها را 
شامل می شود. باید سختگیری ها برای رعایت 
پروتکل های ابالغی مهار کرونا اجرا شود، همه 
امور با نصیحت و توصیه امکان پذیر نیست. در 
دنیا نیز این پروتکل ها را با توصیه اجرا نمی کنند و 
باید مکانیزمی عملی برای آن تدوین و اجرا شود.«
و  مکانیزم  باید  »در کشور  بود:  کرده  تاکید  او 
زیرساخت عملی وجود داشته باشد که اگر فردی 
به قانون تمکین نکرد، جریمه شود. اکنون چنین 
مکانیزمی وجود ندارد و اگر فردی ماسک نزد چه 
کسی می تواند جلوی او را بگیرد یا با او برخورد 
کند. معتقدیم همه باید برای حفظ جان خود و 
دیگران مثل کمربند ایمنی که اجباری شد، ملزم به 
زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی باشند. 
جامعه پزشکی و پرستاری کشور در ماه های گذشته 

با جانفشانی و فداکاری بی نظیر برای نجات جان 
بیماران ایثارگری کرده اند. پزشکان و پرستاران 
کشور اکنون خسته اند و نیازمند بازتوانی هستند. 
این روا نیست که افرادی با تخطی از پروتکل های 
بهداشتی به خستگی و از بین رفتن بیشتر کادر 

درمان دامن بزنند.«
از سوی دیگر، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت نیز با بیان اینکه جریمه استفاده نکردن از 
ماسک، بزودی اعالم می شود، خاطرنشان می کند: 
»تاکنون ماسک اجباری نبود و فقط در اماکن، ادارات 
و مغازه ها اجباری بود، اما رئیس جمهور در جلسات 
اخیر به این موضوع تاکید داشت و قرار شد کمیته 
انتظامی و کمیته بهداشت ستاد کرونا، موضوع مربوط 

به استفاده از ماسک را نهایی کنند.«
معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر اعمال جریمه 
برای افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند، یادآور 
می شود: »از هفته آینده در استان تهران استفاده از 
ماسک اجباری می شود. اینکه میزان جریمه عدم 
استفاده از ماسک چقدر است، ظرف یک هفته 
نهایی می شود. در حال حاضر اگر 95 درصد مردم 
از ماسک استفاده کنند، بسیار خوب خواهد بود. 
حتی استفاده از ماسک خانگی هم موثر خواهد بود.«
همچنین حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز با اشاره 
به تعیین مجازات خاطیان پروتکل های بهداشتی، 
تاکید کرده بود: »همه کادر اداری، چه دولتی و چه 
آنهایی که خدمات عمومی غیردولتی ارایه می دهند، 
تمام آنهایی که کسب وکار در اختیار دارند، خودشان 
اگر مراعات نکنند، باید با شدت با آنها برخورد 
کرد. قبال مشخص شده با یک فرد اداری چگونه 
برخورد کنیم. از تذکر گرفته تا انفصال از خدمت 
که تا یک سال هم است. اصناف نیز باید خودشان 
رعایت کنند، اما در این بخش هم از دادن تذکر 
تا پلمپ به مدت یک روز تا یک ماه در نظر 
گرفته شده و در تهران مجازات ها شدیدتر است. 
خدمت دادن به کسانی که اصول بهداشتی را رعایت 
نمی کنند هم دارای مجازات است. کسی که خدمات 
می خواهد باید اصول بهداشتی را رعایت کند و 
اگر فردی رعایت نکرده باشد، خدمات دهنده را 
مجازات خواهیم کرد، چراکه طرف مقابلش اصول 

بهداشتی را رعایت نکرده است.«
رئیس جمهوری یادآور شده بود: »مورد دیگر 
بهداشت،  وزارت  وزارت کشور،  قرار شد  که 
کمیته های امنیت اجتماعی و بهداشتی ستاد با هم 
نهایی کنند این است که فردی که از خانه خارج 
می شود، ممکن است کارمند اداری یا صاحب 
کسب وکار هم نباشد، اما باید مراعات کند و اگر 
مراعات نکرد و ماسک نزد، تاکید داریم که باید 
جریمه شود. میزان جریمه افرادی که در جامعه 
ماسک  نمی زنند نیز در جلسه بعدی ستاد مشخص 
و نهایی می شود. زمانی که در تهران بزرگ، همه 
این مراحل را نهایی و اجرا و عملیاتی کنیم، این 
رویه برای موارد دیگری که مدنظر است، الگو 

و نمونه می شود.«
در شرایطی که دولت، جامعه پزشکی و کارشناسان 
پروتکل های  رعایت  اهمیت  بر  سالمت  نظام 
بهداشتی برای حفظ جان مردم و کادر درمان 
تاکید دارند، حال باید منتظر ماند و دید که تا چه 
حد جریمه افراد خاطی از پروتکل های بهداشتی 
اجرایی می شود. در صورتی که در اعمال این 
جریمه ها سهل انگاری نشود، در آن صورت می توان 
امیدوار بود که قدری از خستگی و فرسودگی 

جامعه پزشکی کاسته شود. 

حاجی حسینی: اینکه جامعه 
پزشکی می شنود که میزان 

رعایت پروتکل ها کمتر شده 
است، انگیزه و انرژی اش را از 

دست می دهد. این حس به جامعه 
پزشکی منتقل می شود که قدر 

زحمات آنها را نمی دانند و جان و 
سالمت کادر درمان برایشان مهم 

نیست. نباید این حس منفی را 
به کادر درمان منتقل کنیم. آنها 

مهم ترین داشته و اندوخته ما 
برای کنترل کرونا هستند

باغیان: مردم باید بدانند هر 
ماسکی که برداشته می شود، هر 

تجمعی که در آن پروتکل های 
بهداشتی را دور می زنند و هر 

سفر تفریحی که انجام می شود، 
مشقت کادر درمان را مضاعف 

می کند. هر کدام از این رفتارهای 
پرخطر، نادیده گرفتن زحمات 

کادر درمان و نوعی بی احترامی 
به جامعه پزشکی است که از 

جانشان مایه گذاشته اند

در شرایطی که دولت، جامعه 
پزشکی و کارشناسان نظام سالمت 

بر اهمیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی برای حفظ جان مردم و 

کادر درمان تاکید دارند، حال باید 
منتظر ماند و دید که تا چه حد 

جریمه افراد خاطی از پروتکل های 
بهداشتی اجرایی می شود. در 

صورتی که در اعمال این جریمه ها 
سهل انگاری نشود، در آن صورت 

می توان امیدوار بود که قدری 
از خستگی و فرسودگی جامعه 

پزشکی کاسته شود
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 علی ابراهیمی
با وجود آنکه دولت آمریکا اعالم کرده است که 
غذا و دارو در مصادیق تحریم اقتصادی ایران 
قرار ندارد و این دو حوزه از تحریم ها معاف 
نشان  داده  رخ  عمل  در  که  آنچه  اما  هستند؛ 
می دهد که ایران برای تامین دارو و واکسن با 

مشکالتی جدی مواجه است.
به گزارش سپید، از اردیبهشت سال ۹۷ که دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا خروج کشورش از 
برجام را اعالم کرد، بار دیگر تحریم های یک جانبه 
علیه اقتصاد ایران از سر گرفته شد، اما با توجه به 
فشار جامعه جهانی، کاخ سفید مجبور شد اعالم 
کند تحریم های اقتصادی ایران در حوزه غذا و دارو 
اعمال نمی شود و کشورها در معامله با ایران در این 

دو حوزه محدودیتی نخواهند داشت.
قبل  از  که  همانطور  این صحبت ها،  با وجود 
و  ایران  بانکی  تحریم  بود  پیش بینی  قابل  نیز 
محدودیت های جدی در انتقال ارز بر این دو 
حوزه نیز تاثیر گذاشت و عاملی برای نرسیدن 
یا دشواری رسیدن دارو به ایران شد. موضوعی 
که یکی از مصادیق آن سخت شدن انتقال ارز 
برای واردات واکسن آنفلوانزا بود که در روزهای 

گذشته خبرساز شده است.

راه رفتن در یک میدان مین
روزنامه واشنگتن پست به تازگی در گزارشی 
نوشت: »کارکنان درمان و کارشناسان می گویند 
که تحریم های آمریکا مانعی برای ایران جهت 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین 

مواد خام برای تولید آنها در داخل است.«
واشنگتن پست در این گزارش افزود: »محدودیت  
ها و تحریم های وسیعی که ایاالت متحده علیه نظام 
بانکی و صادرات نفت ایران اعمال کرده، توانایی 
تهران را برای تامین مالی و خرید اقالم ضروری 
ازجمله دارو و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز 

برای تولید آن در داخل، محدود کرده است.«
به نوشته این روزنامه، گزارش های فصلی دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا )اوفک( نشان می دهد که دولت دونالد 
ترامپ شمار مجوزهایی را که به شرکت ها برای 
صادرات اقالم خاص پزشکی به ایران می دهد، 
کاهش داده است. بر اساس این گزارش فهرست 
کاالهایی که نیازمند مجوز خاص از این نهاد است 
شامل دستگاه تولید اکسیژن، ماسک تنفسی با 
پوشش کامل صورت و تجهیزات تصویربرداری 
حرارتی می شود که به گفته پزشکان، برای درمان 
بیماران و محافظت از کادر درمان ضروری است.
براساس گزارش واشنگتن پست، کارکنان بخش 
سالمت  جهانی  کارشناسان  و  ایران  درمان 
تاثیرگذاری  دقیق  میزان  تعیین  می گویند 
با  ایران  مقابله  توان  بر  آمریکا  تحریم های 
شیوع کرونا مشخص نیست، اما واضح است 
که نظام سالمت ایران برای دسترسی به تجهیزات 
ضروری برای حفظ جان انسان ها و پیشگیری از 
همه گیری این ویروس با مشکل مواجه است.
آنکه  وجود  »با  افزود:  همچنین  گزارش  این 
پمپئو،  مایک  ازجمله  ترامپ  دولت  مقام های 
وزیر خارجه آمریکا گفته اند که کاالهای غذایی، 

و  نمی شود  تحریم  شامل  دارویی  و  پزشکی 
کانالی را برای تسهیل تراکنش مالی مربوط به 
این اقالم از طریق سوئیس ایجاد کرده اند، اما 
در عمل تحریم های آمریکا به ویژه آنها که تعامل 
با بانک ها و موسسات مالی ایران ازجمله بانک 
مرکزی ایران را محدود کرده است، طرف های 

غربی را به تجارت با ایران بی میل می کند.«
دفتر  تحریم های  وکیل  و  کارشناس  یک 
به  آمریکا  خارجه  وزارت  دارایی های  کنترل 
تحریمی  »معافیت های  گفت:  واشنگتن پست 
ایران  به  کاالهای ضروری  مانع  بدون  جریان 
آمریکا  تحریم های  وی  نمی کند.«  تضمین  را 
را به یک فضای حقوقی و تجاری تشبیه کرد 

که معادل راه رفتن در یک میدان مین است.
واشنگتن پست با اشاره به گزارش های فصلی 
نیمی  از  بیش   ۲۰۱۶ سال  »در  افزود:  اوفک، 
برای  برای دریافت مجوز  از شرکت هایی که 
صادرات کاالهای پزشکی به ایران اقدام کرده 
بودند مجوز دریافت کردند، اما گزارش اوفک 
نشان می دهد که در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ 
شرکت های کمتری برای دریافت مجوز اقدام 
این  درصد   ۱۵ به  تنها  نیز  اوفک  و  کرده اند 
شرکت ها مجوز داده است که این رقم در سه ماهه 
اول سال ۲۰۱۹ نیز تنها ۱۰ درصد بوده است.«

زمان بر شدن نقل و انتقال ارز
اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نجفی عربی،  محمود 
سالمت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفت: 
»هرچند برخی از شرکت های داروساز اعالم 

می کنند که مشکلی برای همکاری و معامله با 
ایران ندارند، اما در عمل با توجه به دشواری 
نقل و انتقال ارز، خرید و واردات دارو به ایران 

بسیار دشوار شده است.«
به گفته وی، با توجه به اینکه بانک های خارجی 
برای ما کاری انجام نمی دهند، زمان نقل و انتقال 
ارز بسیار زیاد شده و تا پول نرسد به ما دارو 
و واکسن نمی دهند. نجفی عرب تصریح کرد: 
»آنچه در این بحث اهمیت دارد این است که 
با وجود شعار آمریکایی ها، ما در حوزه دارو نیز 
عمال تحریم هستیم زیرا فرایندی که تا پیش از 
این یک هفته طول می کشید امروز هفته ها زمان 
می برد. در حالی که بر اساس قوانین بین المللی 
نمی توان در فرآیند خرید دارو خللی وارد کرد.«

تا مبلغ به دستشان نرسد کاال به ایران 
نمی فروشند

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم 
از تفاوت موجود میان شعار و عملکرد در تحریم 
دارویی ایران گفت و تصریح کرد: »در صحبت و 
شعارهای مطرح شده می گویند که داروی ایران 
تحریم نشده و تعدادی از شرکت های خارجی نیز 
اعالم کرده اند که همچنان با ما همکاری خواهند 
کرد، اما آنچه در عمل رخ می دهد متفاوت است 
زیرا شاید دارو از نظر تجاری، نوع خاصی از 
کاال باشد، اما همچنان سازنده و فروشنده آن 
تنها در صورتی که مبلغ به دستشان برسد کاال 

را به ایران می فروشند.«
ادامه در صفحه 13 

تروریسم اقتصادی مانع ورود واکسن به کشور
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 ادامه از صفحه 12
وی خاطرنشان کرد: »در ماه های گذشته با توجه 
به محدودیت هایی که در روابط بانکی به وجود 
آمده، کار نقل وانتقال ارز دشوار و طوالنی شده و 
تحریم ها از این طریق در روابط ما با داروسازان 

بین المللی تاثیر گذاشته  است.«

باید فکری به حال مراودات مالی شود
هاله حامدی فر، عضو هیئت  مدیره سندیکای 
با  ایران هم  انسانی  داروهای  صاحبان صنایع 
اشاره به مشکالت در نقل و انتقال ارز، اخطار 
می دهد که اگر فکری به حال جا به جایی پول 
و مراودات مالی نشود، طی ماه های آتی دچار 

مشکالتی جدی تری خواهیم شد.
وی که مدیرعامل یک شرکت های داروسازی 
نیز هست، افزود: »هیچ شکی در تاثیر تحریم 
در زمینه دارو وجود ندارد و مدت ها است هیچ 
شرکتی نتوانسته برای خرید مواد اولیه پول حواله 
کند. البته بسیاری از شرکت های تولیدکننده مواد 
اولیه با آمریکایی ها ارتباط دارند و ملزم هستند 
که قوانین وضع شده توسط آنها را رعایت کنند. 
در نتیجه برخی تولیدکنندگان مواد اولیه از چین 
و هند نیز به شرکت های ایرانی اعالم کردند که 

دیگر نمی توانند مواد اولیه به آنها بفروشند.«
حامدی فر ادامه داد: »در این زمینه دو مشکل 
انتقال  وجود دارد. اول مراودات مالی و دوم 
را  پول  بتوان  اگر  است.  کشور  به  اولیه  ماده 
منتقل کرد، به هر حال می شود ماده اولیه را به 
کشور وارد کرد. در نتیجه بزرگ ترین مشکل 
در حال حاضر مراودات مالی است که مدتی 

است متوقف شده و امکانپذیر نیست.«
تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی اظهار داشت: 
»ماده اولیه ای که شرکت ها امروز استفاده می کنند 
اولیه  ماده  اگر  مرور  به  اما  قبل خریده اند،  از 

در  مشکالتی  نشود،  تامین  آتی  ماه های  برای 
این زمینه شکل می گیرد و اگر مشکل مراودات 
مالی ادامه داشته باش، قطعا شرکت ها با مشکل 

مواجه خواهند بود.«

دروغ آشکار
و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور،  کیانوش 
دارو نیز در این رابطه گفت: »اینکه می گویند 
دارو تحریم نیست، یک دروغ آشکار است و 
حتی می توان گفت که از مدت ها پیش دارو 
است.  گرفته  قرار  عملی  تحریم های  مشمول 
هدف  با  و  آگاهانه  به صورت  کار  این  البته 
ایجاد رنج و افزایش درد و زحمت مردم ایران 
انجام شده و به طور مستقیم سالمت کودکان 
و زنان و بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. 
بارها  اخیر  نیز طی هفته های  ناظران خارجی 
اعالم کردند که عدم تحریم دارو در ایران یک 

دروغ آشکار است.«
وی افزود: »موضوع مولفه های موثر بر سالمت 
نیز در این زمینه وجود دارد که فراتر از دارو 
است و موارد اجتماعی و سیاسی را تحت الشعاع 
قرار می دهد. وقتی کشوری تحت تاثیر تحریم 
باشد، مولفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
موثر بر سالمت نیز تاثیر خود را می گذارند. 
دارو  حوزه  در  داخلی  توانمندی  چقدر  هر 
بر  مولفه ها  این  هم  باز  باشد،  داشته  وجود 
به طورکلی  گذاشت.  خواهند  تاثیر  سالمت 
می توان گفت که تحریم ها حوزه سالمت را 
هدف قرار داده و این یک اقدام ضد حقوق 
بشر و ضد قوانین بین المللی است که متاسفانه 
در مقابل چشم ناظران خارجی و سازمان های 

انجام می شود.« بین المللی 
جهانپور بیان کرد: »امیدواری ما این است که 
بر  تکیه  با  و  شده  اندیشیده  که  تمهیداتی  با 
توانمندی داخلی بتوانیم از ظرفیت های داخلی 
و بین المللی که شناسایی شده، اثرات تحریم ها 
در حوزه سالمت و دارو را به حداقل برسانیم 

تا فشاری به مردم وارد نشود. البته با این حال 
نمی توان اقدام ظالمانه دشمن را در این زمینه 

نادیده گرفت.«

اجازه واردات یک کپسول دارو را هم 
نمی دهند

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از سوی  ایران  تحریم سخت  به  اشاره  با  هم 
آمریکایی ها، گفت: »امروز حتی اجازه واردات 

یک کپسول دارو را به این ملت نمی دهند.«
 وی افزود: »در حال حاضر هیچ بانکی حتی 
به  این  و  نمی کند  مبادله  ما  با  هم  دالر  یک 
منزله اعمال نوعی تروریسم اقتصادی از سوی 
کشورهای به ظاهر مدعی حقوق بشر است.«

برگشت خوردن ارز خرید واکسن آنفلوانزا
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  که  حالی  در 
اعالم کرد که هیچ بانکی حتی یک دالر هم با 
ما مبادله نمی کند، سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
هم تحریم ها را عامل تاخیر در واردات واکسن 
آنفلوانزا به کشور دانست و گفت: »در رابطه با 
واکسن آنفلوانزا قرار بود مبلغ ارزی از طریق 
ترکیه به یکی از کشورهای اروپایی منتقل شود 
که متاسفانه برگشت خورد و دوباره این کار را 
این مشکل به زودی  امیدواریم  انجام دادیم و 

برطرف شود و واکسن به کشور برسد.«
محمدی افزود: »بخشی از واکسن های آنفلوانزا 
وارد کشور شده و امیدواریم که محموله های 
توزیع  و  ترخیص  مهرماه  آخر  تا  شده  نهایی 
شود. البته ما تالش کردیم تا هفته  اول مهر ماه 

بیشتر توزیع ها انجام شود.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با اشاره به تالش ایران برای خرید 16 
میلیون دوز واکسن آنفلوانزا تا پایان آبان ماه 
این  ارز خرید  انتقال  مسیر  یافتن  در  و سعی 
»مبالغی  گفت:  کشور،  از  خارج  به  محصول 
که پیش تر بابت پیش خرید واکسن آنفلوآنزا 

پرداخت کرده بودیم مرجوع شد و اکنون به 
دنبال مسیر جدید حمل و نقل می گردیم تا همه 
16 میلیون دوز واکسن تا پایان آبان وارد شود.«
وی افزود: »امسال برنامه ریزی کرده ایم تا 16 
میلیون دوز از این واکسن وارد کشور شود که 
وارد و  میلیون و ۵۰۰ هزار دوز  تاکنون یک 
در مراکز بهداشت بین گروه های پرخطر، کادر 
بهداشت و درمان و زنان باردار توزیع شده است.«
محمدی گفت: »به سبب تحریم ها برای ادامه 
واردات با مشکالتی مواجه هستیم که پیگیریم 
برنامه ریزی کرده  آبان همه آنچه  پایان  تا در 
بودیم وارد شود.« مدیرکل دارو و مواد تحت 
یک  »این  افزود:  دارو  و  غذا  سازمان  کنترل 
توزیع  رایگان  به  دوز  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
برای  شود  وارد  بعدی  مقادیر  اگر  اما  شد، 
افراد مسن و کودکان ۵ ماه تا 6 سال به مبلغ 
۴۴ هزار تومان عرضه می شود که اگر میزان 
باقی مانده وارد شود آن را می توانیم از طریق 
مقرر شد  اگر  و  کنیم  توزیع  هم  داروخانه ها 
بیش از 16 میلیون دوز وارد شود دیگر با ارز 
نیمایی محاسبه خواهد شد که مبلغ آن حدود 

۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.«
اینکه آیا  محمدی در پاسخ به سؤال مبنی بر 
بلوکه شدن مبالغ پیش خرید این واکسن را تأیید 
پارسال  اسفند  را  »ما واکسن  افزود:  می کنید؟ 
سفارش دادیم و امسال تا تیرماه نیز سفارش ها 
ادامه یافت و زمانی که می خواهیم انتقال ارز را 
انجام دهیم از چند کشور اقدام می کنیم تا این 
که کشوری که می خواهد به ما واکسن بفروشد 
متوجه نشود از مبداء ایران بوده است زیرا اگر 

متوجه شوند برگشت می دهند.«
وی تصریح کرد: »بر همین اساس تاکنون پولی 
بلوکه نشده و دو سه بار مرجوع شده است و 
اکنون به دنبال مسیر حمل و نقلی می گردیم تا 

بتوانیم همه این 16 میلیون دوز را وارد کنیم.«
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ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو: شاید 

دارو از نظر تجاری نوع 
خاصی از کاال باشد، اما 
سازنده و فروشنده آن 

تنها در صورتی که مبلغ به 
دستشان برسد کاال را به 

ایران می فروشند

محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه: 

امروز حتی اجازه واردات 
یک کپسول دارو را به 

این ملت نمی دهند و هیچ 
بانکی حتی یک دالر هم با ما 

مبادله نمی کند

هاله حامدی فر، عضو هیئت  
مدیره سندیکای صاحبان 

صنایع داروهای انسانی ایران: 
اصلی ترین مشکل فعلی 

مراودات مالی است زیرا 
اگر بتوان پول را منتقل کرد 

می شود ماده اولیه را به کشور 
وارد کرد، ولی متاسفانه مدتی 
است این روند متوقف شده و 

واردات امکانپذیر نیست

سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 

مبالغی که پیش تر بابت 
پیش خرید واکسن آنفلوآنزا 

پرداخت کرده بودیم به دلیل 
تحریم ها مرجوع شد و اکنون 

به دنبال مسیر جدید حمل 
و نقل هستیم تا همه ۱۶ 

میلیون دوز واکسن تا پایان 
آبان وارد کشور شود
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نگاهی نو به پدیده سالمندی در ایران

  یاسر مختاری
هفته جهانی سالمندان  در حالی وارد پنجمین روز 
خود می شود، که دو برابر شدن جمعیت سالمند ایران 
در 20 سال آینده مهمترین خبر روزهای اخیر بود. از 
سوی دیگر لزوم توجه به سالمت و توانبخشی و دیگر 
نیازهای  این گروه از جامعه موجب شد تا انجمن 
علمی سالمندشناسی و طب سالمندان ایران همایشی 
مجازی با عنوان »نگاهی نو به پدیده سالمندی« با 

همکاری وزارت بهداشت برگزار کند.

لزوم ایجاد طب سالمندی
به گزارش خبرنگار سپید،علیرضا رئیسی معاون 
بهداشتی وزارت بهداشت در این همایش با بیان 
اینکه سالمندی یک پدیده چند بعدی است، اظهار 
کرد: » باید به این گروه نگاه ویژه داشته باشیم؛ 
همان گونه که برای اطفال طب جدا تحت عنوان 
طب اطفال داریم برای سالمندان نیز باید چنین طبی 

داشته باشیم.«
وی تأکید کرد: » در سال 2019 در جهان 9 درصد 
جمعیت از هر 11 نفر یک نفر سالمند بوده است. 
براساس پیش بینی های ما تا سال 2050 از هر 6 
نفر یک نفر سالمند خواهد بود.« رئیسی بیان کرد:  
»تعریف ما از سالمند افراد باالی 60 سال هستند. از 
سال 201۸ برای اولین بار تعداد سالمندان در جهان 
از تعداد کودکان کمتر از 5 سال بیشتر شد که این 
نکته زنگ خطری بود تا متوجه شویم حمایت از 
سالمندان باید بیشتر شود.« معاون وزیر بهداشت با 
بیان اینکه در سال 1355 جمعیت سالمندی حدود 5 
درصد جمعیت کشور بود، گفت: »این رقم پس از 42 
سال و در سال 9۸ به 10 درصد رسید. این موضوع 
به ما نشان می دهد که اگر چه حدودا 40 سال طول 
کشید تا جمعیت سالمندی به 10 درصد برسد، اما 
طی 20 سال آینده این عدد دو برابر خواهد شد. یعنی 
زمان کمتری می برد تا جمعیت ما سالمند شود. سن 
امید به زندگی در سال 1355 حدود 57 سال بود، در 
سال 95 امید به زندگی به 70 سال رسید و امسال نیز 
حدود 76 سال برآورد شده است. با افزایش سن امید 
به زندگی سرعت ورود به سالمندی نیز افزایش پیدا 
می کند و این موضوع اهمیت تقویت زیر ساخت ها 

برای مقابله با این پدیده را به ما نشان می دهد.«

پراکندگی جمعیت سالمندی در استان ها
رئیسی در ادامه در رابطه پراکندگی جمعیت سالمندان 
کشور در استان های مختلف اظهار کرد: استان گیالن  
با 13.2 درصد بیشترین جمعیت سالمندی را دارد. 
در رتبه های بعدی استان مازندران با 11.4 درصد و 
استان مرکزی با 10.9 درصد قرار دارند. همچنین 
استان هایی که کمترین جمعیت سالمند را دارند به 
ترتیب استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.«

وی افزود: »الگوی سالمندی در کشور به سمت 
افزایش زنان سالمند پیش می رود، به همین دلیل نیاز 
است که برنامه های حمایتی ویژه ای تدارک ببینیم. با 
توجه به فرهنگی که بیشتر در گذشته وجود داشت، 

معموال آقایان نان آوران خانواده بودند و اکنون زنانی 
که در سنین سالمندی قرار می گیرند معموال شاغل 
نبوده و ممکن است مشکالت معیشتی داشته باشند.«
وی همچنین در رابطه با سطح سواد سالمندی طی 
چهل سال گذشته اظهار کرد: »سواد سالمندان از 12.9 
درصد به 46.3 درصد رسید. همچنین حدودا 1۸ 
درصد از سالمندان 60 سال به باال از نظر اقتصادی 
فعال هستند که این عدد در مناطق روستایی ممکن 

است بیشتر باشد. حدودا ۸9 درصد سالمندان روستایی 
در خانه های خود زندگی می کنند که این عدد در 

شهرها حدود 75 درصد است.« 
رییسی در رابطه با مطالعات انجام شده در خصوص 
وضعیت سالمت سالمندان اظهار کرد: »بر اساس 
مطالعات انجام شده در رابطه با سالمت سالمندان 
ایرانی، 40 درصد از سالمندان در راه رفتن مشکل 
دارند. همچنین 50 درصد از آنها برای بحث پخت 
و پز نیاز به کمک دارند. 60 درصد از سالمندان 
مشکالت دهان و دندان داشته و 31 درصد از آنها 
به نوعی مشکالت شنوایی دارند. همچنین 64 درصد 
از سالمندان نیز برای انجام فعالیت های متوسط دچار 

محدودیت هستند.«

عوارض کرونا در میان سالمندان
وی با اشاره به شیوع کرونا و عوارض آن در سالمندان 
گفت: »سالمندان در سراسر جهان بیش از سایر گروه ها 
در معرض خطر ابتال و مرگ و میر کرونا قرار دارند. 
در کشور ما حدودا ۸0 درصد مرگ و میرهای کرونا 
مربوط به سالمندان است که در دنیا نیز روند به همین 
شکل است. در ایران با توجه به فرهنگ غنی ما و 
آموزه های دینی 99 درصد سالمندان در خانه های 
خود زندگی می کنند و همین سبب می شود کمتر از 
سالمندانی که در خانه سالمندان هستند در معرض 
خطر باشند.« رئیسی یادآور شد: »با توجه به شیوع 
کرونا و حضور فعلی آن در جهان یکی از برنامه های 
ما باید تسهیل زندگی سالمندان باشد، به نحوی که 
کمتر نیاز به خروج از منزل داشته باشند. تا میزان 

ابتال و مرگ و میر در این گروه را کاهش دهیم.«

طرح خدمات طوالنی مدت مراقبت 
سالمندان در ایران

امیر نجفی پور، رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای 

مسلح دیگر سخنران همایش مجازی نگاهی نو به 
مسئله سالمندی در ایران، نیز با بیان اینکه برای اولین 
بار در کشور ما طرح خدمات طوالنی مدت مراقبت 
از سالمندان پیش بینی شده است، گفت:  »موفق شدیم 
بعد از سال ها پیگیری، سال گذشته مجوزهای الزم 
را اخذ کنیم. حتی برای بخش مکمل نیز برنامه ریزی 
کردیم و در بیمه کوثر که از زیرمجموعه های سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح است برنامه ریزی و 
فکر کردیم، اکنون در زمینه اجرا تالش می کنیم و 
سعی داریم به سرعت اجرای بیمه مراقبت از سالمندان 

را عملیاتی کنیم.« 
رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 
تأکید بر اینکه کارهای متعددی  مانند پارک رشد 
برای خدمت به سالمندان طی سال های گذشته انجام 
شده است، گفت: »برنامه ریزی خوب و پیشرویی از 
طریق موسسه توانمندسازی انجام شد، پارک رشدی 
پیش بینی شد و در آنجا دانشکده ای برای آموزش 
فرزندانشان  و  پیشکسوتان  کارآفرینی  در جهت 
برای سالمت  را  این محدوده  و  کردیم  طراحی 
پیشکسوتان هم برای مشاوره های مختلف و هم 
ورزش و برخی از کارها که در محدوده کسب و 

کار است، توسعه می دهیم.« 
کردن  کارآفرین  زمینه  »در  داد:  ادامه  نجفی پور 
یا  »کوکباز«  طرح  فرزندانشان،  و  پیشکسوتان 
کسب و کارهای بازنشستگی را طراحی کردیم 
و در سال گذشته جشنواره منتخبین کارآفرینان 
پیشکسوتان در همین راستا برگزار شد و اکنون 
زیرساخت های کوکباز در فضای مجازی آماده 
است و فروشگاهی نیز تدارک دیده شده است. 
این  از  بیش  باید  که  است  زیرساختی  کوکباز 
برای کارآفرین کردن پیشکسوتان و فرزندانشان 

توسعه پیدا کند.«
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اهمیت ادغام خدمات توانبخشی در حوزه سالمت
پراکندگی جمعیت سالمندان در استان های کشور

رئیسی : تعریف ما از سالمند 
افراد باالی ۶۰ سال هستند. از 

سال ۲۰۱۸ برای اولین بار تعداد 
سالمندان در جهان از تعداد 

کودکان کمتر از ۵ سال بیشتر 
شد که این نکته زنگ خطری 

بود تا متوجه شویم حمایت از 
سالمندان باید بیشتر شود

پور اصغری:  نکته مهم این 
است که باید بین سالمندی 

فردی و سالمندی جمعیت تفاوت 
قائل شویم، زیرا سالمندی 

فردی زمانی است که بر اثر 
تغییرات بیولوژیک طبیعی، 

سن فرد افزایش پیدا می کند. 
سالخوردگی جمعیت زمانی است 
که ترکیب جمعیت در هرم سنی 

تغییر می یابد و نسبت جمعیت 
سالمند در ترکیب جمعیتی 

افزایشی می شود
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 ادامه از صفحه 14
وی همچنین در رابطه با طرح مراقبت در منزل، 
پرستاری و مراقبت های سالمندی نیز گفت: »یکی 
از بهترین راه حل ها این بود که از پیشکسوتان سالمند 
در منزل خود مراقبت کنیم و توسط آشناترین افراد 
این کار را انجام دهیم، ما قبال هزینه ها را پرداخت 
می کردیم، اما این باید به موسسات پرداخت می شد 
و از طریق موسسات مراقبت، افراد معرفی می شدند 
که این باعث می شد در امر مراقبت، مراقبت توسط 
کسانی انجام شود که برای سالمند ناشناس بودند.«

نجفی پور ادامه داد: »طرح مهتاب را پایه ریزی کردیم 
که براساس آن، با همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان 
بیمه خدمات درمانی دوره های مراقبت از سالمندان را 
طراحی کردیم تا افرادی که می خواهند از سالمندان 
خود مراقبت کنند، دانش الزم را داشته باشند و حتی 
مدرک رسمی برای اشتغال به این کار داشته باشند.«

توجه به سال های باقیمانده عمر در نگاه 
جدید سالمندی

حمید پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه  نیز در این همایش 
با اشاره به سند ملی سالمندان گفت: »در سند ملی 
سالمندی تالش بر این بوده است که ضمن ترسیم 
اهداف اصلی سند، نقشه راه اجرا و هماهنگی های 
بین بخشی را لحاظ کنیم تا جامعه ای امن، متناسب 
و پاسخگو برای نیازهای متنوع و متفاوت سالمندان 
فراهم کنیم. در بحث های نظری که با همکاران دیگر 
دستگاه های اجرایی مختلف داشتیم، چارچوب نظری 
موضوع را تدوین و به اجماع رساندیم، به نحوی که 
تمامی ذی نفعان موضوع در این زمینه توافق کامل 
داشتند و به منظور احتراز از اینکه سند ملی سالمندان 
بتواند نقش مهمی را در اجرایی سازی برنامه های 
مرتبط داشته باشد، پس از تعیین راهبردها، اهداف و 
سیاستهای اجرایی، برنامه اجرایی آن در قالب پروژه ای 
که دستگاه های زیربط نسبت به آن اقدام خواهند کرد 
تدوین می شود و در قالب بودجه های سنواتی و برنامه 
هفتم توسعه به ظهور خواهد رسید.« وی با بیان اینکه 
امیدواریم با نگاه آینده نگرانه این سند، بتوان نقش 
خود را در برنامه توسعه و حل چالش های جمعیت 
سالمند کشور به خوبی ایفا کنیم، یادآور شد: »نگاهی 
به تغییرات جمعیتی در 4۰ ساله گذشته نشان می دهد 
که بیشترین میزان رشد جمعیت در دهه 6۰ اتفاق افتاده 
که نتیجه آن این بوده که در بسیاری از سیاست ها 

و اقداماتی که در کشور طی سنوات گذشته انجام 
شده، توجه بیشتر به این نسل برای نیازهای آنها از 
قبیل بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، آموزش 
عالی و اشتغال بوده و این سبب شده که موضوع 
سالمندی و سالخوردگی کمتر مورد توجه قرار گیرد.«
پوراصغری تأکید کرد: »بی تردید افزایش امید زندگی 
و افزایش جمعیت سالمند در کشور به عنوان موفقیت 
برای ما محسوب می شود. البته نکته مهم این است که 
باید بین سالمندی فردی و سالمندی جمعیت تفاوت 
قائل شویم، زیرا سالمندی فردی زمانی است که بر 
اثر تغییرات بیولوژیک طبیعی، سن فرد افزایش پیدا 
می کند. سالخوردگی جمعیت زمانی است که ترکیب 
جمعیت در هرم سنی تغییر می یابد و نسبت جمعیت 
سالمند در ترکیب جمعیتی افزایشی می شود و این 
موضوع مانند هر پدیده ای اگر بدون برنامه ریزی و 
آمادگی نسبت به آن برخورد کنیم، می تواند به یکی 

از بزرگترین چالشهای کشور تبدیل شود.«
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه 
و بودجه با بیان اینکه بررسی تغییرات جمعیتی نشان 
می دهد که در ۲۰ سال آینده جمعیت سالمندان دو 
برابر خواهد شد، گفت: »همه ما به عنوان افرادی که در 
خانواده و فامیل با سالمندان برخورد می کنیم، شاهدیم 
که در بسیاری از نیازهای این گروه، افراد خانواده تا 
چه میزان دچار مشکل هستند و نبود زیرساخت های 
متناسب، سبب شده خانواده در ساده ترین نیازهای 

سالمندان انرژی زیادی را صرف کنند.«
وی با بیان اینکه نگاه به موضوع سالمندی در منظر 
سیاست گذاران از اهمیت باالیی برخوردار است، 

گفت: »تجربیات این گروه جمعیتی در تدوین اهداف 
برنامه های توسعه می تواند برای سالمندان مورد استفاده 
قرار گیرد، لذا باید به دنبال جامعه ای با نگاه مثبت به 
موضوع سالمندی برای دسترسی به برابری، استقالل، 
مشارکت و حمایت و سالمت جسمی این گروه باشیم 

تا بتواند سالمندی سالم را به وجود آورد.«
پوراصغری ادامه داد: »سالمندی بحث بین بخشی است 
و برنامه ریزی کردن یکی از وجوه بسیار مهم و ایجاد 
هماهنگی برای اجرای این برنامه ها در بخش های 
مختلف است، لذا در سند ملی سالمندی تالش بر این 
بوده است که ضمن ترسیم اهداف اصلی سند، نقشه 
راه اجرا و هماهنگی های بین بخشی را لحاظ کنیم تا 
جامعه ای امن، متناسب و پاسخگو برای نیازهای متنوع 
و متفاوت سالمندان فراهم آوریم.« وی یادآور شد: 
»در گذشته به دوران سالمندی به عنوان آخرین مرحله 
زندگی نگاه و در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها 
کمتر به نیازها و خواسته های آنان توجه می شد، اما در 
نگاه نوین به جای توجه به سال های گذشته زندگی 
به سال های باقی مانده عمر توجه می شود، بنابراین 
در دوران سالمندی فرد باید مانند بقیه عمر از زندگی 
خود بهره ببرد لذا در این سند تاکید زیادی بر سالمت، 

مشارکت و امنیت سالمندان داریم.«
پوراصغری با بیان اینکه در نگاه نوین به سالمندی 
موضوع بسیار مهم ترویج دیدگاه مناسب افراد و 
جامعه به موضوع سالمندی و سالمندان است، اظهار 
کرد: »افزایش و بهبود ارتباط بین نسل ها از جنبه های 
بسیار مهم فرهنگی در خصوص سالمندان محسوب 
می شود. هرچند ما در فرهنگ خودمان احترام و تکریم 
سالمندان را داریم، اما شهرنشینی، پیشرفت تکنولوژی 
و صنعتی شدن سبب شده تا انقطاع بین نسلی را در 

بسیاری از موارد شاهد باشیم که این موضوع سبب 
ایجاد انزوا و گوشه نشینی سالمندان می شود لذا به 
منظور تقویت منزلت سالمندان در سطح جامعه، باید 
ارتباط بین نسلی را هر آنچه می توانیم تقویت کنیم.«
وی با بیان اینکه با افزایش سن شاهد انواع ناتوانی ها 
و بیماری ها هستیم، گفت: »یکی از وجوه بسیار مهم 
در رابطه با سالمندان، اقدامات پیشگیری، درمانی و 
توانبخشی است. تاکید بر خودمراقبتی، ادغام خدمات 
پیشگیرانه در نظام شبکه کشور، افزایش دسترسی به 
این خدمات و تاکید بر ارائه خدمات در محل زندگی 
سالمند با استفاده از فناوری های نوین از جمله مواردی 
است که می تواند در بهبود کیفیت زندگی سالمندان 

بسیار مهم باشد.«

اجرایی شدن ادغام خدمات توانبخشی در 
حوزه سالمت

محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور 
به  نو  نگاهی  مجازی  همایش  در  نیز  توانبخشی 
مسئله سالمندی در ایران، با اشاره به افزایش خدمات 
توانبخشی در دو دهه اخیر، اظهار کرد: »افزایش امید 
به زندگی و افزایش بیماری های غیرواگیر از جمله 
دالیلی است که نیاز به توانبخشی را افزایش داده است.«
وی با اشاره به لزوم انجام خدمات به موقع توانبخشی 
برای سالمندان اظهار کرد:  »از سال ۲۰14 سازمان 
بهداشت جهانی بر این مهم تاکید دارد. از دیگر 
تاکیدات این سازمان ادغام خدمات توانبخشی در 
حوزه سالمت و وزارت بهداشت بود که در کشور 
ما اجرایی شد و ارائه خدمات توانبخشی در خدمات 
سالمت ادغام شد. با گسترش خدمات توانبخشی در 
حوزه سالمت عالوه بر سهل شدن دریافت خدمات 
توسط سالمند، امر مهم  پیشگیری نیز دنبال می شود. 
از سوی دیگر طراحی این سیستم با گسترش آن در 
بحث نظام ارجاع و تدوین و ابالغ بسته های خدمتی 
توانبخشی توانست تا حد زیادی بیانگر اهمیت امر 

توانبخشی در سالمت سالمندان باشد.«
مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه اختالل دمانس در 
سنین سالمندی دغدغه ای مهم است، گفت: »با پیشنهاد 
اداره سالمت روان وزارت بهداشت برنامه ملی دمانس 
طراحی شده است که در مراحل نهایی خود قرار 
دارد، بر اساس این برنامه موظف به شناسایی زودتر 
این اختالل هستیم. از این رو پیشگیری، غربالگری 
به موقع و ارائه خدمت به موقع به سالمند مبتال به 

اختالل دمانس در اولویت قرار خواهد گرفت.«

رئیسی : بر اساس مطالعات انجام 
شده، ۴۰ درصد از سالمندان 

در راه رفتن مشکل دارند. 
همچنین ۵۰ درصد از آنها برای 

بحث پخت و پز نیاز به کمک 
دارند. ۶۰ درصد از سالمندان 
مشکالت دهان و دندان داشته 

و ۳۱ درصد از آنها به نوعی 
مشکالت شنوایی دارند. همچنین 
۶۴ درصد از سالمندان نیز برای 

انجام فعالیت های متوسط دچار 
محدودیت هستند

جغتایی: با پیشنهاد اداره 
سالمت روان وزارت بهداشت 

برنامه ملی دمانس طراحی شده 
است که در مراحل نهایی خود 

قرار دارد، بر اساس این برنامه 
موظف به شناسایی زودتر این 

اختالل هستیم. از این رو 
پیشگیری، غربالگری به موقع و 

ارائه خدمت به موقع به سالمند 
مبتال به اختالل دمانس در 
اولویت قرار خواهد گرفت
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وزیر بهداشت اعالم کرد

سن  افزایش  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
بیش  رقمی  به  کشور  در  زندگی  به  امید 
طبیعتا  امر  این  اینکه  بیان  با  و  سال   75 از 
سالخورده  نسبت جمعیت  افزایش  به  منجر 
و  جمعیت  »سالخوردگی  گفت:  می شود، 
سرعت زیاد رشد جمعیت سالمند در کشور، 
متفاوت  نیازمندی های  بیشتر  نمود  باعث 
شد  خواهد  سالمت  و  اجتماعی  اقتصادی، 
را  گذاری  سیاست  و  برنامه ریزی  لزوم  که 
می سازد.« ناگزیر  پدیده  این  با  مواجهه  در 
پیامی  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
هفته  و  جهانی  روز  مجازی  همایش  به 
نو  )نگاهی  عنوان  با  سالمند  گرامیداشت 
با بیان اینکه  به مساله سالمندی در ایران(، 
رشد  زیاد  سرعت  و  جمعیت  سالخوردگی 
نمود  باعث  کشور،  در  سالمند  جمعیت 
اقتصادی،  متفاوت  نیازمندی های  بیشتر 
لزوم  بر  شد،  خواهد  سالمت  و  اجتماعی 
مواجهه  در  گذاری  سیاست  و  برنامه ریزی 

کرد. تاکید  پدیده،  این  با 
یُمن  به  اخیر  قرن  »در  کرد:  اظهار  نمکی 
سالمت،  و  بهداشت  وضعیت  پیشرفت 
شاخص امید زندگی در اغلب جوامع افزایش 
 53 از  کمتر  رقمی  از  ما  کشور  در  و  یافته 
افزایش  سال   75 از  بیش  رقمی  به  سال 
انتظار می رود در  به نحوی که  یافته است؛ 
سال 14۲9، امید زندگی در ایران به 78.5 
سال برسد. این امر منجر به افزایش نسبت 

می شود.« سالخورده  جمعیت 
وی گفت: »سالخوردگی جمعیت و سرعت 

کشور،  در  سالمند  جمعیت  رشد  زیاد 
متفاوت  نیازمندی های  بیشتر  نمود  باعث 
شد  خواهد  سالمت  و  اجتماعی  اقتصادی، 
را  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  لزوم  که 
می سازد.  ناگزیر  پدیده  این  با  مواجهه  در 
بتوانند  ما  جمعیت  که  است  آن  آل  ایده 
سالمندی سالم، فعال و موفق توام با حفظ 
منزلت، کرامت و عزت را تجربه کنند. در 
این دوره از عمر، سالمند باید این امکان را 
داشته باشد که با بهره گیری از پتانسیل های 
فیزیکی، اجتماعی و روانی خود در جامعه 
بتواند  باشد و جامعه  داشته  فعال  مشارکت 
از حضور فعال سالمندان و خرد و تجارب 
آنان بهره مند شود. الزمه این امر، دارا بودن 
روانی،  جسمی،  سالمت  از  مطلوبی  سطح 

است.« معنوی  و  اجتماعی 
مجازی،  پیام  این  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
و  جسمی  سالمت  حوزه  »در  کرد:  بیان 
زمینه  جمعیت،  سالمندی  روانشناختی، 
هم  و  مزمن  بیماری های  بار  افزایش  ساز 
با  و  است  مختلف  بیماری های  ابتالیی 
عنایت به این موضوع، اهمیت مراقبت های 
و  سنی  گروه  این  در  درمانی  و  بهداشتی 
تجربه  برای  سالم  زندگی  سبک  آموزش 
گروه های  سایر  از  بیش  سالم  سالمندی 

می شود.« روشن  سنی 
اقدامات  کلیه  از  »هدف  کرد:  اضافه  نمکی 
وزارت بهداشت، تجربه یک سالمندی سالم 
به تعویق  افراد جمعیت، حفظ سالمت،  در 
برخورداری  ناتوانی،  و  وابستگی  انداختن 

از سالمت روان و حفظ نشاط و سرزندگی 
سالمندان و مشارکت آنان در جامعه است. 
البته بدیهی است که این مهم تنها زمانی تحقق 
از  مطلوب  مراقبت های سالمتی  که  می یابد 
مراحل  کلیه  در  آغاز و  تولد  از  پیش  زمان 

یابد.« تداوم  و  استمرار  زندگی  بعدی 
وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: »عالوه بر 
همه این موارد، در ماه های اخیر، جهان درگیر 
بیماری و  19 شد که کنترل  پاندمی کووید 
پیشگیری از آن، به ویژه در گروه سالمندان 
با  مقایسه  در  باالتری  خطر  معرض  در  که 
سایر گروه های سنی هستند، تبدیل به یکی 
بهداشت،  وزارت  اولویت های  مهمترین  از 
خدمات  و  شد  پزشکی  آموزش  و  درمان 
درمان  بهداشت،  حوزه های  در  ارزنده ای 
همکاران  توسط  سالمندان،  از  مراقبت   و 
اینجانب در سراسر کشور صورت گرفت که 
فداکاری های  کلیه زحمات و  از  بدینوسیله 

می شود.« دانی  قدر  عزیزان  این 
درمان  بهداشت،  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
و آموزش پزشکی، به عنوان متولی سالمت 
اصلی  مشکالت  گرفتن  درنظر  با  جامعه 
حوزه  این  نیازهای  و  سالمندان  سالمت 
یادآور  دارد،  کار  دستور  در  برنامه هایی 
شد: »ولیکن، حفظ و ارتقای سالمت جامعه 
و  نمی افتد  اتفاق  دستگاه  یک  توسط  تنها 
همه  بخش های  تعامل  و  همکاری  مستلزم 
راستایی  هم  و  کشور  در  توسعه  مختلف 
توسط  برنامه ها  همزمان  کردن  عملیاتی  و 
ملی  رو، سند  این  از  است.  همه دستگاه ها 

بدون  جامعه ای  ایجاد  هدف  با  سالمندان، 
تبعیض سنی و رسیدن به بهترین پیامد برای 
برای  چهارچوب  یک  تدوین  و  سنین  کلیه 
فرصت های  و  چالش ها  به  مناسب  پاسخ 
تمامی  مشارکت  با  جمعیت«  »سالمندی 
با  و  ذیربط  سازمان های  و  دستگاه ها 
تدوین  بودجه  و  برنامه  سازمان  محوریت 
جمهوری  دولت  سند  این  مبنای  بر  شد. 
چهارچوب  یک  کردن  فراهم  با  اسالمی 
عملیاتی، هدایت و هماهنگی الزم را برای 
به  مهم  و  پیچیده  موضوع  این  به  پرداختن 

داشت.« خواهد  عهده 
بنابراعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
نمکی بیان کرد: »در سند مذکور، عالوه بر 
سالمندان،  خاص  استراتژی های  به  توجه 
موانع  کردن  برطرف  برای  فرصت هایی  به 
دسترسی  و  اجتماع  در  سالمندان  مشارکت 
آنان به همه خدمات در سراسر عمر، توجه 

است.« شده 
تاکید  پیام،  این  پایان  در  بهداشت  وزیر 
و  همدلی  همراهی،  با  است  »امید  کرد: 
و  سازمان ها  تمامی  جانبه  همه  همکاری 
ترویج  و  دولتی  غیر  و  دولتی  دستگاه های 
گفتمان علمی و عملی مشترک بین صاحبان 
شاهد  مجریان،  و  سیاستگذاران  اندیشه، 
عملیاتی شدن و اجرای سند ملی سالمندان 
پویا  و  سالم  جامعه ای  تحقق  آن  پی  در  و 
جامعه  افراد  تک  تک  آن،  در  که  باشیم 
سالم،  سالمندی  دوره  یک  تجربه  فرصت 

باشند.« داشته  را  فعال  و  موفق 

افزایش سن
 امید به زندگی

در ایرانیان 
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