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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: خبـر

محدودیت ها باید تا دو هفته تمدید شود
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »باید محدودیت های جدی تری با زمان 
طوالنی تری اِعمال شود، بنابراین پیشنهاد ما دو هفته 
اِعمال محدودیت است، با توجه به میزان نهفتگی 
ویروس زیر دو هفته محدودیت تأثیرگذاری ندارد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی گفت: »طبیعتا برای 
اینکه این ویروس بتواند بیماری زایی خودش را در 
بدن اعمال کند باید بتواند قبل از ورود به سلول یک 
اتصالی به سطح سلول میزبان پیدا کند، برای اینکه 
این اتصال فراهم شود باید یک گیرنده ای روی سلول 
میزبان باشد که گیرندگی را انجام دهد، این گیرنده  
»ای سی ای دو« نام دارد، بنابراین تمام بافت های بدن 
انسان که در جدار سلولی شان این گیرنده را دارند 

می توانند هدف سلولی ویروس باشند.«
وی ادامه داد: »بنابراین ریه به دلیل وجود این گیرنده ها 
یکی از مهم ترین اندام هاست که مورد حمله قرار 
می گیرد و در سایر اندام ها همچون گوارش، کبد، 
مغز، کلیه که این گیرنده وجود دارد به دلیل وجود 
این میزبانی امکان سرایت این ویروس به سیستم 
مغز و اعصاب فراهم می شود. کرونا از سه طریق 
می تواند مغز و اعصاب را گرفتار کند، اولین آن 

تهاجم مستقیم خود ویروس است.«
زالی گفت: »شایع ترین عالمت که اختالل بویایی 
و چشایی است به این دلیل است که ویروس 
به پایانه های عصبی موجود در دهان و بینی حمل 
کرده و با تخریب آنها اختالل ایجاد می کند، به دلیل 
اینکه این پایانه ها می توانند از طریق قاعده و کف 
جمجمه به سیستم مغز و اعصاب راه پیدا کنند و 
این راه می تواند داالن مناسبی باشد که ویروس 
بعد از تخریب این پایانه ها وارد مغز شود پس این 
حمله مستقیمی ویروس است که عمدتا نادر است.«
این پزشک متخصص همچنین تصریح کرد: »اما نکته 
دوم این است که وقتی ویروس به بدن حمله می کند 
می خواهد به بدن هشدار  دهد که برای این هشدار 
و اطالع رسانی از مواد التهابی به عنوان سیتوکین ها 
استفاده می کند که  بخش زیادی از مرگ ومیر و 

عوارض بیماری کرونا به خاطر اینهاست، یعنی 
بدن بعد از اینکه ویروس حمله می کند با یک 
طوفان التهابی روبرو می شود و همین مواد التهابی 
با حجم زیادی تولید می شوند و خودشان شروع 

به تخریب بافت ها می کنند.«
زالی افزود: »شایع ترین نوع آن را هم در ریه می بینیم، 
اما این اتفاق در مغز هم می تواند بیفتد و ممکن است 
چیزی شبیه بیماری ام اس را در بیماران کرونایی 
ببینیم که علل مختلفی دارد از جمله ویروس کرونا، 
در واقع ما در دور مغزمان سد قوی خونی، مغزی 
داریم که معموال عوامل خارجی به دلیل وجود آن 
نمی توانند وارد مغز شوند اما ویروس کرونا می تواند 

از این سد رد شده و دست به تخریب بزند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در ادامه یادآور شد: »ما در بیماری کووید 19 
با مشکلی روبرو هستیم با عنوان مشکل عروقی، 
در این بیماران شانس لخته شدن عروق به دلیل 
التهاب عروق زیاد است، ممکن است این لخته در 
ریه شکل بگیرد ممکن است در دستگاه گوارش یا 
کلیه شکل بگیرد از جمله می تواند ایجاد سکته مغزی 
کند، مطالعات نشان داده سکته مغزی در برخی افراد 
دارای فشار خون، دیابت و عوامل زمینه ای رخ داده 
اما تعداد زیادی از افراد را هم دیدیم که بیماری 

زمینه ای نداشتند، این نشان می دهد که عوارض مغزی 
ناشی از بیماری کرونا که خیلی هم شایع نیست 
می تواند در افراد جوان و بدون بیماری زمینه ای هم 
دیده شده و فرد را دچار آمبولی ریه، سکته مغزی، 

سکته قلبی و یا مشکل گوارشی کند.«
زالی با اشاره به اینکه شایع ترین عالئم مغز و اعصاب 
در کرونا که خیلی هم شایع است سردرد است، اظهار 
کرد: »در دوران اپیدمی کرونا هر سردرد شدیدی 
که مریض تاکنون تجربه نکرده و با کوفتگی، تنگی 
تنفس و سرفه همراه باشد به احتمال زیاد به کرونا 
برمی گردد، 32 درصد بیمارانی که با سردرد به 
بیمارستان مراجعه کردند به ویروس مبتال شده 
بودند، در واقع سردرد علت زمینه ای بوده، 15 درصد 
دچار سرگیجه بودند و پنج درصد موارد مراجعین 
دچار سکته مغزی شده بودند، میگرن هم در جریان 
کرونا تشدید می شود. نکته دیگر هم سردرد ناشی از 
سندروم استفاده از ماسک است که به دلیل تنفس 
ناصحیح و فشار فیزیکی ماسک است، البته این 
سردرد چند مشخصه دارد یعنی در جایی که بند 
ماسک فشار می آورد دیده شده که با برداشتن ماسک 
از بین می رود، بنابراین در محیط های بی خطر اتفاده 

از ماسک ضرورت ندارد.«
استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی 

همچنین در خصوص تئوری کاهش اکسیژن خون 
در زمان استفاده از ماسک نیز گفت: »به طور بالقوه 
می شود این تئوری را مطرح کرد اما مطالعات قطعی 
در این خصوص وجود ندارد. الزم به ذکر است اگر 
در دوران اپیدمی کرونا افراد مسنی که عامل زمینه ای 
و فاکتور خطر دارند دچار اختالالت ذهنی، تمرکز و 
مشکالت ناگهانی شوند نباید به آن بی توجهی کرد 
و باید هرگونه اختالل ذهنی، هوشیاری و خلقی 
ناگهانی را به حساب ابتالی سیستم مغز و اعصاب 

به کرونا گذاشت و ما این موارد را داشتیم.«
وی همچنین در خصوص وضعیت بحرانی استان 
تهران نیز یادآور شد: »ما در کمتر از 10 روز میزان 
فوتی و ابتال و بستری مان به اندازه سه تاچهار 
هفته در پیک دوم بوده، بنابراین رابطه مستقیمی به 
میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ابتال وجود 
داشته، در بهترین شرایط تهران حدود 55 درصد 
فاصله گذاری در مراکز پر تراکم مثل مترو وجود 
دارد، لذا معتقدیم باید محدودیت های جدی تری 
با زمان طوالنی تری اِعمال شود، بنابراین پیشنهاد 
ما دو هفته اِعمال محدودیت است، با توجه به 
میزان نهفتگی ویروس زیر دو هفته محدودیت 
تأثیرگذاری ندارد، بنابراین پیشنهاد می کنیم این دو 
هفته استمرار یابد، باتوجه به شرایط هم مسؤالن باید 
همراهی کنند، دورکاری همچنان جزء پیشنهادات 
اصلی ماست، چون سفر را کم می کنیم، فشار بر 
حمل ونقل عمومی کم می شود و ظرفیت کارکنان 

و تجمع کاهش می یابد.«
زالی همچنین در پایان در خصوص اِعمال جریمه 
افراد در تهران تصریح کرد: »جریمه در تهران قرار 
است به عنوان پایلوت انجام شود، کار اولیه میزان 
و نحوه تخصیص و اعمال جرائم در وزارت کشور 
و وزرات بهداشت شکل گرفته و تقریبا نهایی شده 
و قرار است بعد از تصویب ستاد ملی برای اجرا 
به ستاد تهران ابالغ شود، مبانی اِعمال جرائم و 
بازدارندگی هم انجام شده و تا آخر هفته اعالم 

خواهد شد.«فارس

رییس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز پس از بازدیدی که 
از بیمارستان امام خمینی)ره( داشت، در صفحه شخصی خود 
در توییتر، ضمن قدردانی از تالش کادر درمان نوشت: » ما به 
شما افتخار می کنیم، قدردانتان هستیم و تالش خواهیم کرد تا 

مانع تضعیف حقوق شما شویم.«
به گزارش سپید، محمدباقر قالیباف در جلسۀ بررسی مشکالت 
کادر درمان با حضور مسئوالن و کادر درمان بیمارستان امام 
خمینی)ره(، گفت: »وظیفۀ اصلی مجلس نظارت است و نظارت 
میدانی یکی از وجوه اصلی آن است.« وی گفت: »ساعت دوازده 
ظهر تصمیم گرفتیم در بیمارستان حضور پیدا کنیم و مشکالت 

را از نزدیک ببینیم.«
رییس مجلس تصریح کرد: »سه شنبه جلسۀ سران قوا را داریم 
این  به  توجه  با  آن جلسه  در  مقننه  قوه  نمایندۀ  عنوان  به  و 

نظارت میدانی، مشکالت را مطرح خواهم کرد. در هر چهار 
حوزۀ پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی باید تصمیم های 
جدی بگیریم.« قالیباف خاطرنشان کرد: »چهارشنبه نیز جلسه ای 
تخصصی با مسئوالن  بخش درمان کشور خواهیم داشت. ان شاءاهلل 
بازدید این بازدید در کنار جلسه سران قوا و جلسه تخصصی 
چهارشنبه برای رسیدن به یک جمع بندی عملیاتی در خصوص 

مدیریت کرونا کمک کند.«
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بازدید خود از بیمارستان 
امام خمینی گفت که برای ممانعت از تضعیف حقوق کادر 

درمان تالش خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف همچنینی پس از این بازدید، در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: » دلگرمی امروز مردم ما، مدافعین ایثارگر 
سالمت  هستند. امروز در بیمارستان امام، پرستاران و پزشکانی 

را دیدم که خودشان به کرونا مبتال شده بودند ولی نگرانی 
اصلی شان ارائه بهترین خدمات به بیماران بود.  ما به شما افتخار 
می کنیم، قدردانتان هستیم و تالش خواهیم کرد تا مانع تضعیف 

حقوق شما شویم.«

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

مانع تضعیف حقوق کادر درمان خواهیم شد



معاون کل وزارت بهداشت:  خبـر

تعطیالتکروناییبهعلتمشکالتاقتصادیافزایشپیدانمیکند

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »به علت مشکالت اقتصادی در 
کشور، نباید منتظر افزایش تعطیالت  کرونایی بمانیم.«

به گزارش سپید، ایرج حریرچی اظهار کرد: »متاسفانه تعداد قابل 
توجهی از پزشکان، پرستاران، پیرا پزشکان، کادر درمان، مراقبان سالمت، 
کارگران بیمارستان، حسابداران و به صورت کلی فعاالن حوزه سالمت 
به ویروس کرونا مبتال شده اند.« وی افزود: »روزانه ۱۰۰ نفر از پرسنل 
بیمارستان های بزرگ مانند امام خمینی، مسیح دانشوری، شریعتی، 
امام حسین )ع( و... که خدمات وسیع کرونایی می دهند، در مرخصی 

استراتژی به سر می برند.«
حریرچی تصریح کرد: »قبل از بروز ویروس کرونا بیمارستان ها با 
کمبود تخت و نیرو مواجه بودند، امروز این آمار به علت ویروس 
کرونا افزایش پیدا کرده است. با وجود اضافه شدن ۳۶ هزار تخت 
بیمارستانی، بازسازی ۴۸ هزار تخت بیمارستانی و افزایش تعداد 
متناوبی نیرو، باید توجه کنیم که نسبت به استاندارد کشور های اروپایی 

و آمریکایی، حدود یک سوم یا یک چهارم تخت و نیرو داریم.«
معاون کل وزارت بهداشت درباره افزایش تعداد تعطیلی ها با توجه 
به ویروس کرونا گفت: »مسئله تعطیلی ها با توجه به ویروس کرونا 
بسیار مهم است، میزان حرکت اجتماعی مردم به عنوان یک شاخص 

اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که با سنجش ماهواره ها و... می توان 
حرکت افراد در خیابان را از روی گوشی موبایل تشخیص داد.«

حریرچی اضافه کرد: »شاخص اصلی این است که تا چه میزان 
توانسته ایم نسبت به شرایط عادی قبل از کرونا، این میزان حرکت و 
تماس اجتماعی را کاهش دهیم. در اواخر فروردین که با همکاری 
افراد و تعطیلی های بیشتر وضعیت کرونا بهتر شده بود، شاخص این 
وضعیت ۴۵ درصد کاهش یافته بود و نتیجه آن در اردیبهشت باعث 
شد تا علی رغم تجربه و امکانات کم فوتی های ناشی از کرونا به ۳۲ 
نفر هم برسد و همین عامل باعث آسودگی خیال مردم، قرمز شدن 
وضعیت و افزایش تعداد مرگ و میر ها شد.« وی گفت: »در اردیبهشت 
و مرداد کاهش حرکت اجتماعی به ۱۲ الی ۱۴ درصد رسیده بود، 
یعنی با شرایط قبل از کرونا فرق چندانی نداشته ایم. عامل موفقیت 
بعضی از کشور ها در کنترل ویروس کرونا به علت کاهش حرکت 

اجتماعی آنان بود که این آمار به ۵۰ الی ۷۰ درصد رسیده است.«
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: »ما در یک جنگ کامل 
اقتصادی هستیم، باید همگی با تالش این وضعیت را بهبود بخشیم. 
سالمت و معیشت مردم بسیار مهم است اما تعطیلی ها هم نمی توانند 
افزایش پیدا کنند. براین اساس به علت مشکالت اقتصادی، نباید 

منتظر افزایش تعداد روز های تعطیلی بمانیم.« حریرچی تصریح کرد: 
»براساس قوانین باوجود تعطیلی ادارات، کارمندان باید حقوق خود 
را کامل دریافت کنند اما باتوجه به مشکالت اقتصادی جامعه، این 
امر غیر ممکن است، بنابراین بسیاری از دولت ها با تعطیلی های خیلی 

وسیع، موافقت نمی کنند.«
وی اضافه کرد: »در حال حاضر بسیاری از شغل ها باید در اجتماع فعالیت 
داشته باشند، اگر دولت نمی تواند قسمت های تولیدی را تعطیل کند، 
افراد باید با کمک یکدیگر ویروس را کنترل و در نتیجه نابود کنند.«
حریرچی در پاسخ به این سوال که چرا تعداد آمار اعالم شده دقیق نیست، 
گفت: »تعداد افراد مبتالیی که اعالم می شوند، به تعداد آزمایش های 
تشخیصی بستگی دارد که روی آن ها انجام می شود. در واقع به ازای 
یک مورد مرگ، ۱۵۵۰ نفر مبتال می شوند که حدود ۵۰ درصد آن ها 
بدون عالمت هستند.« معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: »با وجود 
تحریم ها ما تست های تشخیصی کمی داریم، همین امر موجب می شود 
که اختاللی در اعالم تست افراد مبتال شده، ایجاد شود. باید بدانید که 
حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد هم تست های تشخیصی پاسخ منفی کاذب 
دارند. مخرج شناسایی ما نسبت به کشور های دیگر به همین دلیل 
کم است.« وی ادامه داد: »اگر بخواهیم کارایی بیمارستان ها و دارو ها 
را ببینیم باید ابتدا مشخص شود چند نفر در مراکز درمانی بستری 
شده اند نه مواردی که سرپایی معالجه می شوند. در حال حاضر خبر 
خوشی که داریم این است که تالش های زیادی برای تشخیص های 
زودهنگام و معالجه های سرپایی انجام داده ایم.« حریرچی افزود: »قرار 
است از هفته آینده در تهران ماسک زدن اجباری شود و در صورت 
رعایت نکردن جریمه سنگینی را باید پرداخت کنند. از درب منزل تا 
برگشتن به خانه باید ماسک زده شود.« وی گفت: »۴ اقدام مهم برای 
پیشگیری و مهار کردن این بیماری وجود دارد. اولین و مهم ترین 
اقدام سازمان جهانی بهداشت، جلوگیری از اتفاقات تشدید کننده مانند 
برگزاری تجمعات، مراسم جشن، عزا و کالس های ورزشی است.«
معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: »پیشگیری از مرگ و میر با 
هدف گذاری برخی گروه هاست، یعنی افراد باالی ۶۰ سال که دارای 
بیماری های زمینه ای هستند نباید از منزل خارج شوند. همچنین رعایت 
حداقل فاصله افراد با یکدیگر در هر جا و مکانی که قرار است، 
حضور داشته باشند.« حریرچی گفت: »مرحله آخر باید شناسایی 
و تست، جداسازی و مراقبت از بیماری که دارای عالمت یا بدون 
عالمت است اتفاق بیفتد، همچنین باید ردگیری، تست و قرنطینه با 

هم صورت بگیرد.«باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۹۰۲ مورد جدید کرونا در 
کشور خبر داد و گفت: »متاسفانه ۲۳۵ تن نیز به دلیل این بیماری 

جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از یک شنبه تا دوشنبه 
۱۴ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار 
و ۹۰۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
یک هزار و ۹۵۳ نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۷۵ هزار و ۶۷۴ نفر رسید.«
الری همچنین گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳۵ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۲۷ هزار و ۱۹۲ نفر رسید.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۳۹۲ هزار و ۲۹۳ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۴۱۶۷ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تا کنون چهار میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۴۵ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استان های در شرایط قرمز 
بیماری گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی درباره استان های در وضعیت هشدار گفت: »استان های کردستان، 

هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.« 
الری گفت: »امروز مدافعان سالمت مردم نه در لباس رزم، بلکه در 

لباس سپید سالمت در حال نبرد شبانه روزی با بیماری کووید-۱۹ 
هستند. امیدواریم همه با افزایش حس مسوولیت پذیری خود 
در رعایت پروتکل های بهداشتی قدردان زحمات و تالش های 

مدافعان سالمت باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۳۵ فوتی جدید کرونا  در کشور 
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رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: خبـر

شیوع کرونا در حال خارج شدن از کنترل است
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
کرونا  کنترل  برای  محدودیت ها  بیشتر  اعمال 
را ضروری دانست و تاکید کرد: »کادر درمان 
دچار فرسودگی و خستگی شده اند و روز به 
روز تعداد بیمارن بدحال بیشتر می شود، شیوع 
نیز در حال خارج شدن از  انتشار ویروس  و 

حد کنترل است.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی با اشاره به وضعیت 
بحرانی شیوع کرونا در کشور، گفت: »وضعیت 
گسترش این ویروس در کشور، خصوصا در تهران 
از هفته های قبل و پس از کاهش محدودیت ها و 

رفتارهای پرخطر، قابل پیش بینی بود.«
وی از شکل گیری موج سوم کرونا در کشور 
خبر داد و افزود: »ویروس کرونا وارد مرحله 
اخیر  به شکلی که در دوهفته  جدیدی شده، 
با بیمارانی مواجه شده ایم که با عالئمی مشابه 
ولی شدید تر از دوره های قبل به مراکز بهداشتی 

و درمانی مراجعه می کنند.«
به کرونا طی  بار مبتالیان  افزایش  به  طبرسی 
روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: 
از  کرونایی  شدگان  بستری  میزان  »باالترین 
در  بخش های  امروز  به  تا  شیوع  روز  اولین 

آی سی یو، مربوط به روزهای اخیر است.«
وی ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی را 
باهدف قطع زنجیره ویروس کووید 19 خواستار 
شد و افزود: »تقریبا ظرفیت  بخش های مراقبت 
قرار  کرونایی  بیماران  اشغال  در  کشور  ویژه 
دارد و در آینده نیز هر تعداد تخت بستری به 
ناوگان درمان اضافه شود به درمان این بیماران 

تعلق خواهد گرفت.«
طبرسی با اشاره به اینکه خیلی از بیمارانی که 
نیاز به بستری شدن در  بخش های آی سی یو 
دارند همچنان در  بخش های عادی تحت درمان 
هستند، علت این موضوع را افزایش چشمگیر 
نیازمند به مراقبت های ویژه  بیماران کرونایی 
مراقبت های  تخت های  کمبود  آن  دنبال  به  و 

ویژه عنوان کرد.
وی گفت: »با وجود اینکه بیشتر بیمارستان های 
تهران به مدار ارائه خدمات کرونایی پیوستند 
اما همچنان با کمبود تخت های بستری روبرو 
هستیم که این موضوع بیانگر این مهم است که 
کشور با وضعیت بسیار نگران کننده و بحرانی 

روبرو شده است.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، 
با اشاره به تاثیر مستقیم سفرها بر افزایش آمار 
کرونا و تعطیالت پیش رو به مردم توصیه کرد: 
»برای پیشگیری از افزایش شیوع بیماری کرونا 
و حفظ سالمت خود از سفر رفتن اجتناب کنید 
هفته های  همانند  بخواهند  مردم  اگر  که  چرا 
گذشته همچنان در مراسم های مذهبی شرکت 
کنند و به سفر رفتن ادامه دهند تعداد مبتالیان 

بیشتر و بیشتر خواهد شد.«
وی در ادامه دستورات رهبری مبنی بر رعایت 
عدم  تردد،  محدودیت  پروتکل ها،  بیشتر 
عزاداری  مراسم های  در  تجمعات  برگزاری 
دانست  فصل الخطاب  را  صفر  ماه  و  اربعین 

و عمل به این توصیه ها را خواستار شد.
طبرسی از افزایش تعداد شمار مبتالیان و در ادامه 
مرگ و میرها در هفته های آتی خبر داد و افزود: 
»برای مهار کرونا، نیازمند همت بلند و حرکت 
جهادی مردم، مسئوالن و سیاستگذاران هستیم.«
برای  بیشتر محدودیت ها  اعمال  ادامه  وی در 
کنترل کرونا را ضروری دانست و تاکید کرد: 
»کادر درمان دچار فرسودگی و خستگی شده اند 
و روز به روز تعداد بیمارن بدحال بیشتر می شود، 
شیوع و انتشار ویروس نیز در حال خارج شدن 

از حد کنترل است.«
به گفته طبرسی، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و انجام تمهیدات باید بیش از پیش رعایت شود 
تا بیماری کنترل شده و در فصول سرد با بحران 

کمتری نیز مواجه شویم.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که آمارها 
بیانگر این موضوع است که درصد فوتی ها بر 
یو  سی  آی  بخش های  در   کرونا  ویروس  اثر 
درصد بسیار باالیی است، توضیح داد: »درمان 
ماه های  با  مقایسه  در  کرونا  به  مبتال  بیماران 
گذشته سخت تر شده چرا که مبتالیان با عالئم 

شدیدتر بیماری روبرو هستند.«
طبرسی در ادامه خطاب به افرادی که نسبت به 
رعایت توصیه ها بی توجه اند نیز توصیه کرد: »لطفا 
نیم نگاهی به آمار مبتالیان و درصد درگیری 
مردم با این بیماری خصوصا افراد در معرض 

خطر داشته باشید.«
وی همچنان عالمت کلی کرونا را همان تب، 
سرفه و تنگی نفس ذکر کرد و گفت: »از بین رفتن 
حس چشایی، عالئم گوارشی، قلبی و عصبی نیز 

از دیگر نشانه های ابتال به این بیماری است.«
طبرسی ادامه داد: »تحقیقات برای تهیه واکسن 

و داروی موثر کرونا با شدت ادامه دارد ولی 
کماکان دارویی ارائه نشده که با قاطعیت این 
التهاب  ضد  داروهای  کند.  درمان  را  بیماری 
اثر  بیماری  تا حدودی برای کاهش دوره  نیز 
گذار است ولی مطلقا بر میزان مرگ و میر ها 
فاز  نیز صرفا در  موارد  مابقی  ندارند و  اثری 

تحقیقاتی قرار دارد.«
و  درمان  هیچ  همچنان  اینکه  بیان  با  وی 
با  مقابله  برای  آسایی  معجزه  دستورالعمل 
کرونا درهیچ جای دنیا وجود ندارد ادامه داد: 
کمک  به  درمان  همانند  ثانویه ای  »درمان های 
هستند،  تحقیقات  نهایی  فاز  در  بادی ها  آنتی 
به کمک آخرین دستاوردها و  آزمایشی  مدل 
تکنولوژی ها انجام می شود و به نظر می رسد 
این روش در مقایسه با روش پالسما درمانی، 

اثر گذاری بهینه تر و موثرتری داشته باشد.«
طبرسی در ادامه با بیان این مطلب که ویروس 
کرونا همانند آنفلوآنزا جهش عمده ای نداشته 
آنفلوآنزا  ویروس  مورد  »در  داد:  توضیح 
جهش های عمده ای تا به امروز به وجود آمده 
که باعث ایجاد ویروسی کامال جدید شده ولی 
در مورد کرونا تمامی جهش ها صرفا جهش های 

نقطه ای است.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، 
با بیان اینکه تاکنون دو جهش عمده کرونا در 
سنگاپور شناسایی شده توضیح داد: »خوشبختانه 
این مطالعات حاکی از کاهش عالئم و شدت 
این بیماری است، ولی مابقی و عمده گزارشات 
در گوشه گوشه دنیا حکایت از تکثیر و افزایش 
شدت بیماری زایی کرونا دارد، این جهش ها 
باعث افزایش بیماری زایی کرونا شده به طوری 
که تکثیر ویروس را شدت بخشیده و این موضوع 

باعث شده است که در حال حاضر بیماری زایی 
ویروس چند برابر شود.«

وی همزمانی کرونا با آنفلوانزا و سایر ویروس های 
تنفسی را زنگ خطری برای افزایش بار بیماری ها 
ذکر کرد و ادامه داد: »به نظر می رسد استفاده از 
ماسک و رعایت پروتکل های درمانی می تواند به 
میزان قابل توجهی از شدت بیماری زایی کرونا 

و آنفلوانزا بکاهد.«
طبرسی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور 
در مهار کرونا وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: 
»افزایش آمار مبتالیان و مرگ و میر ها در مقایسه 
با جمعیت کشور نشان می دهد آمار ها هنوز به عدد 
قابل قبول نزدیک هم نشده و باید بیش از پیش 
محدودیت ها و پروتکل ها جدی گرفته شود.«

وی ابتال و عدم ابتال به کرونا را کامال موضوعی 
بی ارتباط با ژنتیک و گروه خونی افراد دانست 
و افزود: »ممکن است فردی در خط مقدم ارائه 
دهندگان خدمت به بیماران کرونایی باشد و طی 
هشت ماهی که از این اپیدمی می گذرد به آن 
مبتالنشده باشد ولی نکته اینجاست که کرونا 

در یک لحظه میزبان خود را شکار می کند.«
به گزارش مهر، طبرسی در پایان با تاکید بر اینکه 
همچنان بهترین راه مبتال نشدن به ویروس کووید 
19 پیشگیری است، گفت: »همچنان و همانند 
روزهای اول شیوع این اپیدمی بیشترین قربانیان 
این بیماری افراد در معرض خطر و سالمندان 
هستند ولی این موضوع به این معنی نیست که 
سالمت سایرین و جوان ترها تضمین شده است 
چرا که موارد عدیده ای در موج سوم  دیده شده 
است که بدون هیچ بیماری زمینه ای و ریسک 
فاکتوری درگیر ابتال به این بیماری در فرم های 

شدید تر شده اند.«



معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرد خبـر

احتمال اعمال محدودیت در سفر به شمال
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره 
به تعداد قابل توجه فوتی های کرونا در تهران، گفت: 
»اگر آخر هفته سفر به شمال کشور و یا سایر نقاط را 
شاهد باشیم، احتمال بروز پیک جدید بیماری بعید 
نخواهد بود؛ به همین دلیل اعمال محدودیت هایی را 
مدنظر داریم که ممکن است یکی از آنها محدودیت ها 

در تردد به سمت شمال کشور باشد.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا 
درباره شرایط بیمارستان های استان تهران در موج 
جدید کرونا، گفت: »همه  بیمارستان ها به شکل مستقیم 
یا غیرمستقیم درگیر بیماری کووید۱۹ هستند. عالوه بر 
بیمارستان های دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی 
که درگیر هستند و از تعداد کم تا باالی مریض مبتال به 
کرونا پذیرش دارند، تعدادی بیمارستان تک تخصصی 
هم داریم که بیمار آلوده به کووید۱۹ که با بیماری 
مرتبط با حوزه تک تخصصی به بیمارستان مراجعه 

کردند اما شناسایی شدند را بستری دارند.«
وی افزود: »به طور مثال در مرکز قلب تهران تعدادی 
بیمار با عارضه قلبی_عروقی حاضر می شوند و همزمان 
ممکن است آلودگی به کرونا داشته باشند؛ یا مثال اگر 
بیماری به بیمارستان سوختگی مراجعه کند، اما در 
کنار عارضه اصلی به کرونا مبتال باشد در صورتی 
که عارضه تنفسی جدی نداشته باشد، باید در آن 
بیمارستان مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین در تهران 

همه مراکز درگیر بیماری کرونا هستند.«
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران با تاکید بر اینکه وضعیت در تهران 
اصال مساعد نیست، اظهار کرد: »جلساتی با استانداری 

داشتیم، باید تدابیر سختگیرانه ای اتخاذ شود. یکی از 
موضوعات در دست بررسی این است که افرادی را که به 
سفرهای غیرضروری می روند، رصد و پایش کنیم تا در 
صورت ابتال به کرونا موظف باشند خودشان هزینه های 
درمانی را تقبل کنند. با اتخاذ تدابیر سختگیرانه تر 
می توانیم شرایط را به طور نسبی کنترل کنیم.« وی 
افزود:  »بخش عمده ای از این محدودیت ها مواردی 
است که از ابتدای هفته در تهران اجرایی شد؛ از سوی 
دیگر تشدید نظارت ها بر اصناف و کسبه از دغدغه های 
جدی ما است. الزم است رفتارهای پرخطر کنترل 
شود. یکی از  بخش های حائز اهمیت برایمان اجرای 
دورکاری کارکنان است که اگر موفق شویم به عنوان 
مصوبه ستاد کرونای استان اعالم شود.« توکلی تصریح 
کرد: »بین پیک دوم و سوم کرونا خوشبختانه توسعه 
زیادی در  بخش مراقبت های ویژه داشتیم و با همکاری 

معاونت درمان وزارت بهداشت موفق شدیم تعداد 
قابل توجهی تخت ویژه را وارد مدار کنیم، فضاهایی 
که در بیمارستان ها قابلیت توسعه تخت داشتند تجهیز 
شدند و اگر این تمهیدات اندیشیده نمی شد، فاجعه 
بزرگی رخ می داد. خوشبختانه درحال حاضر مشکلی 

مبنی بر عدم پذیرش بیمار مبتال به کرونا نداریم.«
وی بیان کرد: »تاکنون در موج سوم کرونا در استان 
به هیچ عنوان نیاز به استفاده از نقاهتگاه ها احساس 
نشد و مردم با یادگیری الگوی خودمراقبتی و مراجعه 
به مراکز سرپایی و مشاوره های تلفنی آموخته اند از 
خود مراقبت کنند، مگر اینکه عالئم حاد را تحربه 
کنند که نیاز به مراجعه به مراکز درمانی داشته باشند؛ 
بنابراین عمال نیاز به نقاهتگاه ها احساس نمی شود.«

وی با اشاره به اینکه تاکنون سایر خدمات درمانی به 
سایر بیماران کاهشی نداشته است، گفت: »خدمات 

ویژه غیرکووید را کاهش نداده ایم و تصادفات، درمان 
حاد سکته های قلبی و مغزی و... ارائه می شود. سعی 
کرده ایم این خدمات به سمت مراکز تک تخصصی 
سوق پیدا کند اما در مراکز اصلی هم این خدمات 

ارائه می شود.«
توکلی با بیان اینکه در شرایط فعلی هنوز محدودیتی در 
اعمال جراحی الکتیو )غیراورژانس( در استان صورت 
نگرفته است، اظهار کرد: »اعمال الکتیو مشتمل بر 
۳ بخش ضروری، نیمه ضروری و غیر ضروری هستند 
که بخش ضروری و نیمه ضروری انجام می شود.« وی 
درخصوص روند بیماری کرونا در تهران، خاطرنشان 
کرد: »اگر مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند و سیر 
بیماری و زنجیره انتقال کنترل نشود، سیر فوتی ها قطعا 
فزاینده خواهد بود. تعداد فوتی های کرونا در تهران 
قابل توجه است؛ طی روزهای اخیر رکورد بستری 

و فوتی ها را در استان تجربه کردیم.«
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران با اشاره به 
تعطیالت آخر هفته، تاکید کرد: »رفتن به سفر به 
هیچ عنوان توصیه نمی شود و از مردم می خواهیم 
برای کارهای غیرضروری از منزل خارج نشوند. 
اگر آخر هفته سفر به شمال کشور و یا سایر نقاط 
را شاهد باشیم، احتمال بروز پیک جدید بیماری 
بعید نخواهد بود. اعمال محدودیت هایی را مدنظر 
داریم که هنوز تصویب نشده است، اما ممکن است 
یکی از محدودیت ها در تردد به سمت شمال کشور 
باشد که در ستاد کرونای استان مطرح شده است 
و پیگیر مصوبات آن هستیم تا در صورت قطعی 

شدن، اجرایی شود.«

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا گفت: »اعمال جرایم و 
برخورد قانونی با افراد و مراکز متخلف از پروتکل های بهداشتی از 
جمله کسانی که ماسک نمی زنند نیازمند همکاری نیروی انتظامی، 
اصناف و دستگاه های دیگر است و برخورد با این متخلفان به تنهایی 

در توان وزارت بهداشت نیست.«
به گزارش سپید، علی اکبر حق دوست در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»بیماری کووید۱۹ هنوز هیچ واکسن و داروی اختصاصی ندارد، 
بنابراین تنها راه مبارزه و مدیریت این بیماری رعایت اصول بهداشت 
مانند بهداشت دست و صورت، فاصله گذاری فیزیکی و پرهیز از 
حضور در اماکن شلوغ است. در این زمینه هم باید با اعمال مقررات 
سختگیری الزم انجام شود و هم مردم با شعور و درایتی که دارند 
رفتار خود و دیگران را کنترل کنند و هم با توصیه به دیگران که 

مصداق امر به معروف و نهی از منکر است رفتارهای بهداشتی را در 
جامعه تقویت کنند.« معاون وزیر بهداشت گفت: »در عمل برای اینکه 
بتوانیم بر این اپیدمی فائق بیاییم و پیروز شویم باید دو تیغه قیچی 
با هم ببرند هم قوانین و مقررات و اجرای آنها و هم فرهنگ سازی 
و خواست مردم باید برای مهار این اپیدمی در کنار هم اجرا شود.«

وی افزود: »در این مبارزه یک  بخش کار، اعمال قدرت و قانون 
بر رفتارهای فردی و بخش دیگر اتفاقاتی است که در اجتماعات 
مردم رخ می دهد حتما باید کنترل و نظارت در مراکز تجمع مردم 
در پاساژها، بازارچه ها، رستوران ها، تاالرها و سالن های عزاداری و 
مراسم مختلف اعمال شود و این اماکن تحت کنترل قرار بگیرند.« 
حق دوست ادامه داد: »نظارت بر این اماکن عمومی همکاری مردم 
و اصناف را می طلبد. البته نظارت بر آنها می تواند آسان تر باشد اما 
نظارت و کنترل تک تک افراد جامعه کار سختی است، یافتن فردی 
که اصول بهداشتی را رعایت نمی کند، مثال ماسک نمی زد یا فاصله 
گذاری را رعایت نمی کند و نوع برخورد با افراد مساله ساده ای 
نیست، جریمه فردی چگونه باید باشد و چطور باید مطمئن شویم 

جریمه فردی به شکل مناسبی اجرا می شود.«
وی ادامه داد: »بعید است کسی با جریمه افراد و اعمال قانون برای 
جلوگیری از شیوع بیماری مخالف باشد و بطور قطع موضع وزارت 
بهداشت برخورد قاطعانه با هر گونه هنجارشکنی و بی توجهی به 
پروتکل های بهداشتی است که به صورت فردی یا جمعی صورت 

می گیرد اما شیوه اجرای آن باید به گونه ای باشد که بقیه مسئوالن و 
ذی نفعان هم وارد شوند، نیروی انتظامی، اصناف و... باید وارد شوند 
زیرا برخورد با هنجارشکنان در ید قدرت وزارت بهداشت نیست و 
وزارت بهداشت فقط می تواند به شدت در این مورد مطالبه گری کند.«

معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: »در مورد شیوه برخورد 
با متخلفان از پروتکل ها نیروی انتظامی و بقیه نیروهای مجری باید 
راهکار ارائه کنند، چون در عمل این نیروها باید وارد عمل شوند 
البته هر گونه تاخیر و تعلل در برخورد با متخلفان می تواند عواقب 
ناگوار و جبران ناپذیری در پی داشته باشد و باید هر چه زودتر در این 
زمینه اقدام شود.« حق دوست گفت: »رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و اجرای دورکاری ها به نوع عملکرد مسئوالن دستگاه ها و ادارات 
مربوط است، در بسیاری از دستگاه ها و ادارات رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری خیلی خوب است اما در خیلی جاها خیر 
اصال اصول بهداشتی رعایت نمی شود.« وی افزود: »اگر همین گونه 
ادامه بدهیم تا یکی دو ماه آینده باید انتظار مرگ ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر را 
در روز داشته باشیم اگر هم رفتار مردم اصالح و پروتکل ها رعایت 
شود، حدقل دو تا سه هفته طول می کشد تا وضعیت و موارد بیماری 
کاهش پیدا کند. این طور نیست که اگر امروز کنترل ها را شروع کنیم، 
چند روز دیگر اپیدمی کنترل می شود بلکه نتیجه رعایت امروز مردم 
چند هفته بعد مشخص می شود. مرگ ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در روز عدد 

کمی نیست، شاید به آن عادت کرده باشیم اما تعداد زیادی است.«

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا:

جریمه متخلفان پروتکل های بهداشتی نیازمند همکاری پلیس است

شماره ۱766 ۱۵5 مهر ۱۳۹۹



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تشریح کرد
آخرین وضعیت پرداختی مطالبات مراکز درمانی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، از تسویه مطالبات فروردین 
و اردیبهشت سال جاری موسسات دولتی دانشگاهی و 

پرداخت علی الحساب خردادماه درسال 99 خبرداد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی 
درخصوص آخرین وضعیت پرداختی مطالبات سال 9۸ 
مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد، گفت: »مطالبات 
موسسات دولتی دانشگاهی تا آذرماه تسویه و علی الحساب دی ماه نیز پرداخت شده است، بنابراین 
مانده مطالبات سازمان در این  بخش حدود 2.5 ماه است.« مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با 
بیان اینکه مطالبات سال 9۸ سطح یک روستاییان از محل اعتبارات صندوق سازمان تسویه شده 
و یک  درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معادل اعتبارات اختصاص یافته از وزارت بهداشت 

پرداخت شده است، افزود: »مطالبات موسسات غیر از دولتی دانشگاهی شامل، موسسات خیریه، 
خصوصی، غیردولتی، در داروخانه ها و بیمارستان ها به میزان ۱۱ ماه پرداخت شده و مطالبات 
سایر موسسات شامل مطب ها، موسسات پاراکلینیک، پرتو پزشکی و.... و نیز مطالبات پزشکان 
خانواده شهری تسویه شده است.« وی با اشاره به پرداخت مطالبات سال 99 توسط بیمه سالمت، 
گفت: »مطالبات موسسات دولتی دانشگاهی برای فروردین و اردیبهشت ماه تسویه و علی الحساب 
خردادماه نیز پرداخت شده است، همچنین علی الحساب مطالبات سطح یک روستاییان از محل 
اعتبارات صندوق سازمان تا شهریورماه و از محل یک  درصد مالیات بر ارزش افزوده معادل 

اعتبارات اختصاص یافته از وزارت بهداشت پرداخت شده است.« 
ناصحی با بیان اینکه مطالبات موسسات غیردولتی دانشگاهی برای داروخانه، بیمارستان ها و سایر 
تا تیرماه پرداخت شده است و علی الحساب پزشک خانواده شهری تا مردادماه پرداخت شده و 

به زودی علی الحساب تا شهریورماه نیز پرداخت می شود.
ناصحی افزود: »مطالبات درحوزه نسخه الکترونیک نیز به میزان 9۰ درصد علی الحساب مردادماه 

پرداخت شده و پرداخت علی الحساب شهریورماه نیز در دستور کار سازمان قراردارد.«

بیمه سالمت

مشاور عالی وزیر بهداشت:

مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه تبعات کاهش 
و پیری جمعیت بسیار خطرناک است، تصریح 
کرد: »این امر به منزله نابودی یک ملت است و 
اینگونه نیست که تورمی به وجود آید یا اقتصاد 
لطمه می خورد یا مثل کرونا تعدادی مبتال می شوند 
و جان می بازند، بلکه وقتی ساختار جمعیتی به هم 
می خورد به معنی نابودی یک ملت است و موضوع 

لطمات اقتصادی، فقط یک بخش آن است.«
به گزارش سپید، اسماعیل اکبری درباره دالیل اجرا 
نشدن سیاست های کلی جمعیت، افزود: »به هزار 
و یک دلیل حتی یک الیحه نیز درباره اجرای این 
سیاست ها ارائه نشده و اولین دلیل هم این است که 

اساساً اعتقادی به این امر وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »بعد از ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
از سوی رهبر انقالب در اردیبهشت 9۳، دولت 
مصوبات و دستورات مشخصی را برای نهادهای 
مختلف تعیین کرد اما تا امروز هیچ کس به این 
سیاست ها و دستورالعمل ها توجهی نکرده است.«
اکبری گفت: »وزارت بهداشت که متولی اصلی این 
امر بوده بیش از نیمی از دستورالعمل هایش در این 

زمینه غیر علمی بوده است.«

وی افزود: »در حال حاضر همه دستورالعمل ها اصالح 
و ابالغ شده اما عملیاتی شدن آنها زمان می برد.«

مشاور عالی وزیر بهداشت با تائید نگرانی هایی که 
درباره کاهش جمعیت کشور مطرح می شود، اظهار 
داشت: »سایر ارگان هایی که می بایست در این زمینه 

قدم بردارند، کاری نکرده اند.«

اکبری با بیان اینکه تبعات کاهش و پیری جمعیت 
بسیار خطرناک است، تصریح کرد: »این امر به منزله 
نابودی یک ملت است و اینگونه نیست که تورمی 
به وجود آید یا اقتصاد لطمه می خورد یا مثل کرونا 
تعدادی مبتال می شوند و جان می بازند، بلکه وقتی 
ساختار جمعیتی به هم می خورد به معنی نابودی 

یک ملت است و موضوع لطمات اقتصادی، فقط 
یک بخش آن است.«

مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال 
که آیا موضوع جمعیت از دستور کار دولت خارج 
شده است، گفت: »من وارد شدنی ندیدم که درباره 

خارج شدنش چیزی بگویم.«
اکبری افزود: »تنها ورودی که از دولت دیدیم همان 
تصویب سیاست های ابالغی رهبر انقالب بود و 
پس از آن هیچ الیحه ای به جز یک طرح ارائه نشد.« 
وی در پاسخ به این سوال که متولی اصلی اجرای 
سیاست های کلی جمعیت کدام نهاد است، گفت: 
»نه تنها برای موضوع مهم جمعیت متولی در کشور 
وجود ندارد، بلکه هیچ یک از امور اجتماعی در 
کشور ما متولی ندارد و این مسائل بین چندین نهاد 
تقسیم شده که باعث می شود هر نهادی به راحتی 

از زیر بار مسئولیت فرار کند.«
مشاور عالی وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که 
دولت فعلی یا دولت آینده، ساختار مشخص و 
قانونمندی مانند معاونت ریاست جمهوری برای 
مسائل اجتماعی ایجاد کند تا به به این امور که 

موضوع جمعیت یکی از آنهاست رسیدگی کند.مهر

تبعات پیری جمعیت خطرناک است
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رئیس انجمن دیابت ایران گفت: »سازمان های بیمه گر برای پرداخت 
هزینه برخی آزمایشات مبتالیان به دیابت محدودیت برقرار کردند.«
به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با ایرنا افزود: »بیمه ها 
برای پرداخت هزینه برخی آزمایشات افراد دیابتی از جمله آزمایش 
هموگلوبین ای وان سی محدودیت زمانی برقرار کردند که این آزمایش 
متوسط قندخون افراد را طی دو تا سه ماه گذشته مشخص می کند.«
وی اظهار داشت: »بیش از 5۰ سال پیش، دکتر رهبر دانشمند ایرانی 
توانست با کشف آزمایش c۱HbA انقالبی در کنترل قندخون افراد 
دیابتی در جهان بوجود آورد که هنوز جایگزینی ندارد اما به نظر 
می رسد بیمه گران با ناآشنایی از شرایط برخی از این بیماران از جمله 

بارداران، کودکان و نوجوانان چنین محدودیتی را برقرار کردند.«
رجب تصریح کرد: »این افراد با نوسانات مکرر قندخون روبرو هستند 

و برای کنترل هرچه بهتر، گاه انجام این آزمایش کمتر و یا بیشتر از 
محدوده متداول، ضرورت می یابد و این آزمایش تاثیر بسزایی در 
بهبود کنترل دیابت دارد.« وی ادامه داد: »اگر هدف بیمه گزاران از 
برقراری این محدودیت، کاهش هزینه باشد، این کار در درازمدت 
عکس عمل خواهد کرد و به افزایش هنگفت هزینه ها می انجامد، 
بیمار مبتال به دیابت فاقد آموزش الزم و ناآگاه به افزایش قندخون 
خود، دیری نمی پاید که به سوی ابتال به عوارض دیابت از جمله 
عوارض چشمی، کلیوی، قطع اندام تحتانی و... پیش خواهد رفت.«
این پزشک خاطرنشان کرد: »هزینه ناچیز آموزش، کنترل های روزانه 
و آزمایش ها بخصوص آزمایشHbA c۱و سوی دیگر هزینه های 
هنگفت قطع اندام، بستری، لیزر و جراحی های چشم، دیالیز و غیره 
رو به افزایش است و باید به هموطنان مان خدمت بیشتری ارائه 

کنیم تا از هزینه های هنگفت پیشگیری کرده که به سود بیمه گزار 
نیز خواهد بود.« به گفته رجب، تکرر ادرار، تشنگی و خشکی دهان 
به طور غیرطبیعی، خستگی مفرط یا کمبود انرژی، گرسنگی مداوم، 
کاهش ناگهانی وزن، تاری دید و عفونت های مکرر از عالیم دیابت 
نوع 2 است و در برخی افراد مبتال به این نوع دیابت هیچ گونه عالئم 
زودرس بیماری دیده نمی شود و ممکن است سال ها پس از ابتال، 
تشخیص داده نشود. وی افزود: »نیمی از این افراد در زمان تشخیص 
دچار عوارض مختلف دیابت هستند و با وجود اینکه تاکنون دیابت 
درمان قطعی نیافته اما راه های موثری برای کنترل آن وجود دارد و 
به کمک درمان های مناسب دارویی و آموزش های صحیح در کنار 
داشتن شیوه صحیح زندگی، یک فرد دیابتی می تواند به زندگی فعال 

خود ادامه و خطر ایجاد عوارض دیابت را کاهش دهد.«

رئیس انجمن دیابت ایران خبر داد

اعمال محدویت بیمه ها برای پرداخت هزینه آزمایش دیابتی ها



سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد
محموله های جدید واکسن آنفلوآنزا در ُشرف ورود به کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن اعالم آخرین وضعیت 
تامین و توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها، گفت: »در 
حوزه تبادالت ارزی و بانکی برای واردات واکسن آنفلوآنزا 
مشکالتی وجود داشت که اکنون حل شده و محموله ها به 

تدریج وارد کشور خواهند شد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا 
درباره آخرین وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا و توزیع آن در داروخانه ها، گفت: »محموله اول واکسن 
آنفلوآنزا تامین و از چندی پیش توزیع آن در شبکه بهداشت کشور آغاز شد و اکنون در شبکه بهداشتی 
توزیع شده است.« وی افزود: »محموله های بعدی واکسن آنفلوآنزا که وارد شود، بعد از رفع نیاز کامل 
نیاز گروه های اولویت دار در شبکه بهداشتی و مراکز بهداشت شامل کادر بهداشت و درمان، مادران 
باردار و بیماران خاص، سپس در داروخانه ها برای سایر افراد نیازمند و متقاضی توزیع خواهد شد.«

جهانپور درباره مشکل نقل و انتقال ارزی که برای تامین واکسن آنفلوآنزا وجود داشت، گفت: »در حوزه 
تبادالت ارزی و بانکی برای واردات واکسن آنفلوآنزا مشکالتی وجود داشت که در حال حاضر حل 
شده و محموله ها به تدریج وارد کشور خواهد شد.« وی با بیان اینکه 2.5 میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا 
در شبکه بهداشتی توزیع می شود، اظهار کرد: »معموال هر محموله ای به میزان 2 میلیون دوزی وارد 
کشور می شود و مجموعا بنا شده که ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا را برای امسال تامین کنیم. وقتی 
واکسن وارد کشور شود، بالفاصله برچسب گذاری شده و توزیع می شود. در حال حاضر محموله های 
جدید واکسن آنفلوآنزا در شرف وارد شدن به کشور هستند.« جهانپور همچنین درباره وضعیت پیش 
پرداخت به ُکوواکس که مجموعه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت است تا در صورت تولید واکسن 
کرونا بتواند عرضه آن را به کشورهای جهان ساماندهی کند، گفت: »بانک مرکزی باید تا ۱۸ مهر ماه 
پیش پرداخت مربوط به تامین واکسن کرونا به ُکوواکس پرداخت کند.« وی ادامه داد: »بعد از انجام 
پیش پرداخت باید منتظر بود تا ببینیم سازمان جهانی بهداشت کدام واکسن را برای بیماری کرونا تایید 

می کند. سپس فرایند تولید انبوه این واکسن را پیگیری کرده و در مکانیزم ُکوواکس توزیع می کنند.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »توزیع واکسن کرونا از طریق کوواکس هم بر اساس میزان 

تولید شده واکسن بوده و اولویت ارائه آن هم با گروه های پرخطر و در معرض خطر است.«

غذا و دارو

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت:

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت گفت: »پزشکان اجازه 
تجویزدارو های برند خارجی را در صورت وجود 
نمونه داخلی ندارند و این عمل پیگرد قانونی دارد.«
به گزارش سپید، حیدر محمدی درباره تولید مواد 
اولیه داروهای ضد سرطان در داخل کشور گفت: 
»بخشی از این داروها در داخل کشور تولید می شوند 
که تعداد این داروها نسبت به قبل بسیاربیشتر شده 
است. در حال حاضر بالغ بر 5۰ مولکول داروی 

ضد سرطانی در کشور تولید می شود.«
وی درباره فرآیند تایید کیفیت این داروها اظهار 
داشت: »روند تأیید یک دارو نیاز به چندین سال 
تحقیقات و مطالعات بالینی و پایداری دارد. مجوز 
عرضه در بازار تنها پس از دریافت تاییدیه توسط 
آزمایشگاه ها داده می شود. هر دارو دارای سه فاز 
مطالعاتی آزمایشگاهی حیوانی و انسانی است. 
قبل از طی شدن این مراحل هیچ دارویی مجوز 

نخواهد گرفت.«
حیدر محمدی در واکنش به اظهارات بیماران در 
بروز برخی نشانه ها در پی استفاده از داروهای 
ضد سرطان تولید داخل کشور گفت: »هر دارویی 
بر اساس فرموالسیون خاص خود در بدن هر فرد 
تاثیر متفاوتی می گذارد و تفکیک داروهای تولید 
داخل و خارج کار درستی نیست. پزشکان اجازه 
تجویز دارو های برند خارجی را در صورت وجود 
نمونه داخلی ندارند و این عمل پیگرد قانونی دارد.«
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو خاطرنشان کرد: »پزشکان موظفند در صورت 
مشاهده عوارض دارو در بیمار خود اقدام به پر 
کردن فرم های زردرنگ ADR کنند و در صورت 
افزایش تعداد این فرم ها، داروی مورد نظر برای 
بازگردانده  تحقیقاتی  مراکز  به  مطالعات مجدد 
می شود و در صورت تایید عدم کارایی از رده 

تولید خارج می شود.«
محمدی با تاکید بر اینکه بسیاری از داروهای 

ایرانی به خارج از کشور صادر می شوند، گفت: 
»واکنش دارویی صرفا برای داروهای تولید داخل 
نیست بلکه می تواند در مورد داروهای خارجی 
هم مصداق داشته باشد. این تفکر درست نیست 
که ما فکر کنیم داروهای تولید داخل از تاثیر الزم 

برخوردار نیستند.«
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
 ADR و دارو افزود: »مردم می توانند فرم های
را از مراکز درمانی و یا اینترنت دریافت کنند و 
یک شخص آشنا با خواص وعوارض دارویی و 
مسلط بر این علوم، ترجیحا پزشک متخصص باید 
اقدام به امضا و مهر این فرم کند؛ زیرا به فرم های 
فاقد امضاء و پر شده توسط افراد غیر متخصص 

نمی توان استناد کرد.«
وی در خصوص واردات مواد اولیه این داروها 
گفت: »اکثر مواد اولیه از چین، هند و تعداد کمی از 

داروهای تحت لیسانس نیز از کشورهای اروپایی 
وارد می شوند. درصورتی که دارویی کیفیت  الزم 
را نداشته باشد وارد کشور نخواهد شد. در ۶ ماه 
اول سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰میلیون دالر دارو وارد 

کشور شده است.«
محمدی تاکید کرد: »در بسیاری از مواقع درحقیقت 
کمبود دارویی در کشور وجود ندارد؛ بلکه به 
دلیل توانمندی تولید کنندگان در تولید یک دارو 
به صورت داخلی واردات آن دارو ممنوع خواهد 
شد و به همین دلیل داروهای برند خارجی دچار 
کمبود خواهند شد. البته مشکالت ارزی ناشی از 
تحریم های ظالمانه را نمی توان  در این بین بی تقصیر 
دانست. امسال تخصیص ارز برای دارو نسبت به 

سال گذشته نصف شده است.«
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو از مردم درخواست کرد: »مردم به طور 

خودسرانه واکسن آنفلوآنزا را دریافت و تزریق 
نکنند حتما باید با نظر پزشک از این واکسن استفاده 
کرد. واکسن تنها با داشتن مدارک پزشکی معتبر و 
از طریق بیمارستانها و مراکز درمانی شناخته شده 
توزیع خواهد شد وشایسته است تا مردم از تهیه 
خودسرانه این واکسن امتناع کنند؛ زیرا امکان تقلبی 
بودن این واکسن و طمع سودجویان وجود دارد.«
به گزارش فارس، محمدی درباره واردات واکسن 
آنفلوآنزا جهت تامین کشور گفت: »سیاست ما 
واردات ۱۶ میلیون دوز واکسن بوده که یک و 
نیم میلیون دوز آن وارد شده اما واردات الباقی 
آن به دلیل تحریم امکانپذیر نشد. در حال حاضر 
در مراکز درمانی برای افراد اولویت دار از جمله 
مادران باردار، بیماران صعب العالج و کادر درمانی 
توزیع شده است. متاسفانه تا به این لحظه موفق 

به تهیه واکسن کافی نشده ایم.«

پزشکان اجازه تجویزدارو های خارجی را 
در صورت وجود نمونه داخلی ندارند

شماره ۱7۶۶ ۱57 مهر ۱۳۹۹
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نوبل پزشکی ۲۰۲۰ به کاشفان ویروس هپاتیت C رسید
جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۰ به کاشفان ویروس هپاتیت c رسید. 
هاروی آلتر و چارلز رایس، دو دانشمند آمریکایی و مایکل هوتون 

بریتانیایی برندگان نوبل پزشکی امسال اعالم شدند.
به گزارش سپید، کمیته اهدا کننده جایزه نوبل گفت که کشف این سه 
دانشمند تاکنون جان میلیون ها نفر را نجات داده است. جایزه نوبل 
پزشکی امسال به دلیل همه گیری کرونا از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است؛ چرا که اهمیت تحقیقات پزشکی را برای جوامع و اقتصاد های 
سراسر جهان نشان می دهد. پیشتر اعالم شده بود که بعید به نظر می رسد 
که جایزه نوبل امسال به شکل مستقیم به افرادی که در تحقیقات در 
خصوص ویروس جدید کرونا نقش داشته باشند، تعلق بگیرد، چرا که 
این جایزه معموال به اکتشافاتی تعلق می گیرد که سال ها پیش و یا حتی 
دهه ها قبل انجام گرفته است. تقسیم جایزه میان دانشمندانی که در یک 

زمینه تحقیق می کنند، امری معمول است. 
سال گذشته »پیتر راتکلیف« دانشمند انگلیسی و »ویلیام کائلین« و »گرگ 
سیمنزا« دانشمندان آمریکایی این جایزه را به خاطر کشف جزئیات اینکه 
چگونه سلول های بدن به سطح اکسیژن پایین واکنش نشان می دهند، 
دریافت کردند. این جایزه معتبر شامل یک مدال طال و جایزه نقدی به 
ارزش 1۰ میلیون کرون سوئد )معادل بیش از یک میلیون و 11۸ هزار 
دالر( است. مبلغ پرداختی که آلفرد نوبل، خالق جایزه نوبل 1۲۴ سال 
پیش گذاشته بود، اخیرا به دلیل تعدیل تورم افزایش پیدا کرده است. 
همچنین جوایز دیگر به کار های برجسته در زمینه فیزیک، شیمی، ادبیات، 

صلح و اقتصاد داده می شود.

c ویروس هپاتیت
ویروس هپاتیتc  به عنوان یکی از عوامل اصلی ابتال به سرطان کبد 
شناخته می شود و از دالیل عمده نیاز به پیوند کبد در بیماران است. 
این ویروس در اکثر موارد عالیم آشکاری ندارد و به همین دلیل به 
عنوان بیماری یا اپیدمی خاموش شناخته می شود. در دهه 196۰ میالدی 
نگرانی گسترده ای از دریافت خون  اهدایی به دلیل احتمال ابتال به نوعی 
هپاتیت مزمن )التهاب کبد( از منشأ ناشناخته و مرموزی پدید آمده بود. 

کمیته جایزه نوبل می گوید دریافت خون در آن دوره مانند شرکت در 
شرط بندی »رولت روسی« خطرناک بود. اما اکنون آزمایش های خون با 
دقت و حساسیت باال باعث شده که این نگرانی در بسیاری از نقاط دنیا 
از بین برود و از زمان کشف ویروس هپاتیت سی داروهای ضد ویروس 
موثری برای مقابله با بیماری ساخته شده است. کمیته اهدای جایزه نوبل 
در بیانیه اش گفت: »برای اولین بار در تاریخ این بیماری قابل درمان است 
و امید به ریشه کن کردن ویروس هپاتیت سی در جهان هر روز بیشتر 
می شود.« این ویروس همچنان ساالنه 7۰ میلیون نفر را آلوده می کند و 
باعث مرگ ۴۰۰ هزار نفر می شود. در دهه 196۰ میالدی هپاتیت نوع 
A و B کشف شده بود. اما پروفسور هاروی آلتر که در موسسه ملی 
بهداشت آمریکا روی بیماران دریافت کننده خون تحقیق می کرد نشان 
داد که نوعی عفونت ناشناخته دیگر هم در کار است. بیمارانی بودند 
که بعد از دریافت خون اهدایی باز هم مریض می شدند. تحقیقات او 
نشان داد که دادن خون بیماران دچار عفونت به شامپانزه ها باعث بیمار 
شدن آنها می شود. این بیماری مرموز با نام هپاتیت »نه A، نه B« شناخته 
شد و تالش برای شکار ویروس آغاز شد. پروفسور مایکل هوتون که 
در یک شرکت داروسازی کار می کرد توانست توالی ژنتیک ویروس را 
کشف کند. او نشان داد که عامل بیماری نوعی »فالوی  ویروس« است 
که اکنون با نام هپاتیتc  شناخته می شود. پروفسور چارلز رایس، یکی 
دیگری از دریافت کنندگان جایزه صلح نوبل امسال هم در آن زمان در 
دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس مشغول کار بود و نقشی تکمیلی در 

تحقیقات مربوط به آزمایش ویروس روی شامپانزه ها داشت.

استرس و تنهایی ناشی از همه گیری کووید19 بر سالمت روان 
بسیاری از مردم تاثیر منفی داشته است و اکنون دندانپزشک ها 
می گویند عواقب ویروس کرونا دامن بهداشت و سالمت دهان و 

دندان افراد را نیز گرفته است.
به گزارش سپید، در طول شش ماه گذشته موارد ترک خوردگی 
دندان در ایاالت متحده به شدت افزایش یافته است و دندانپزشکان 
می گویند که این معضل ناشی از استرس اپیدمی ویروس کروناست.
پل کوشگریان، جراح دهان و دندان در سان دیگو به شبکه خبری 
سی ان ان گفت: »پیش از شیوع همه گیری، او روزانه حدود یک 
دندان ترک خورده یا شکسته را درمان می کرده اما اخیرا روزانه 

دو تا پنج نفر با این مشکل به او رجوع می کنند.« همچنین دِرِک 
پیک، یک متخصص دیگر بهداشت دهان در ایالت آیوا در همین 
باره می گوید که در مقایسه با سال گذشته، مرکز درمانی او با دو 
برابر موارد ترک خوردگی دندان در روز مواجه است هرچند در 
مجموع تعداد بیماران )به دلیل قرنطینه های خانگی( کمتر شده اند.
به گفته کوشگریان، در واقع این ویروس کرونا نیست که دندان ها را 
شکننده می کند بلکه اضطراب ناشی از تمام وقایعی که در اطرافمان 

می گذرد و سطح استرس را در همه باال برده، عامل آن است.
کوشگریان می افزاید که باال گرفتن موارد ترک خوردگی دندان 

احتماال به خاطر افزایش دندان قروچه ناشی از استرس است.

دندان قروچه فشار دادن دندان ها یا ساییدن آن ها بر یکدیگر است. 
علت این معضل همچنین می تواند طرز ایستادن یا نشستن فرد 
باشد. با توجه به این که بسیاری به ناچار از خانه کار می کنند، 
پزشکان باید منتظر عواقب ایستادن یا نشستن غلط مردم نیز باشند.
به گزارش ایندیپندنت، پزشکان هشدار می دهند که با مرور زمان، 
مشکالت دهان و دندان جدی تر و در نتیجه درمان آن پرهزینه تر 
می شود. دندانپزشکان می گویند که دندان قروچه را می توان با استفاده 
از محافظت های ویژه درمان کرد اما مردم در کنار مسواک زدن و 
استفاده روزانه از نخ دندان، باید همچنین اهمیت مدیریت استرس 

را نیز مدنظر قرار دهند.ایسنا

کرونا و شیوع عارضه ترک خوردگی دندان

شمار مبتالیان به کروناویروس در جهان به 35 میلیون و ۴۰۴ هزار 
و 671 نفر رسیده و تاکنون مرگ یک میلیون و ۴1 هزار و ۸6۲ نفر 

نیز در اثر این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین ۲6 میلیون و 63۰ 
هزار و 6۸6 نفر از مبتالیان به کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند. روند 
افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲1۴ کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. آمریکا با بیش از 7.6 میلیون مبتال و همچنین بیش 
از ۲1۴ هزار قربانی تاکنون، همچنان درصدر فهرست کشورهای 
درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی 
مبتالیان، هم اکنون پس از آمریکا به ترتیب جایگاه دوم و سوم را در 
جهان دارند و در حال حاضر شمار مبتالیان در هند از 6.6 میلیون 

نفر فراتر رفته است. 
همچنین ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب چهار کشور 

اول دنیا از نظر بیشترین تعداد قربانیان کووید-19 هستند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری در کشورهایی که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 

تاکنون داشته اند تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا هفت میلیون و 636 هزار و 91۲ مبتال، ۲1۴ هزار و 611 قربانی
۲. هند شش میلیون و 6۲3 هزار و ۸15 مبتال، 1۰۲ هزار و 71۴ قربانی
3. برزیل چهار میلیون و 915 هزار و ۲۸9 مبتال، 1۴6 هزار و 375 قربانی
۴. روسیه یک میلیون و ۲15 هزار و 1 مبتال، ۲1 هزار و 35۸ قربانی

5. کلمبیا ۸55 هزار و 5۲ مبتال، ۲6 هزار و 71۲ قربانی
6. پرو ۸۲۸ هزار و 169 مبتال، 3۲ هزار و 7۴۲ قربانی

7. اسپانیا ۸1۰ هزار و ۸۰7 مبتال، 3۲ هزار و ۸6 قربانی
۸. آرژانتین 79۸ هزار و ۴۸6 مبتال، ۲1 هزار و 1۸ قربانی
9. مکزیک 761 هزار و 665 مبتال، 79 هزار و ۸۸ قربانی

1۰. آفریقای جنوبی 6۸1 هزار و ۲۸9 مبتال، 16 هزار و 976 قربانی
پس از آن کشورهای فرانسه با 619 هزار و 19۰ مبتال، انگلیس با 
5۰۲ هزار و 97۸ مبتال، ایران با ۴71 هزار و 77۲ مبتال، شیلی با 

۴7۰ هزار و 179 مبتال، عراق با 379 هزار و 1۴1 مبتال، بنگالدش با 
36۸ هزار و 69۰ مبتال، عربستان سعودی با 336 هزار و 3۸7 مبتال، 
ایتالیا با 3۲5 هزار و 3۲9 مبتال، ترکیه با 3۲۴ هزار و ۴۴3 مبتال، 
فیلیپین با 3۲۲ هزار و ۴97مبتال، پاکستان با 31۴ هزار و 616 مبتال، 
اندونزی با 3۰3 هزار و ۴9۸ مبتال، آلمان با 3۰1 هزار و 571 مبتال، 
سرزمین های اشغالی با ۲6۸ هزار و 175 مبتال، اوکراین با ۲3۰ هزار 
و ۲36 مبتال، کانادا با 166 هزار و 156 مبتال، اکوادور با 1۴1 هزار 
و 3۴ مبتال، بولیوی با 136 هزار و ۸6۸ مبتال، رومانی با 135 هزار 
و 9۰۰ مبتال، هلند 135 هزار و ۸9۲ مبتال، مراکش با 133 هزار و 
۲7۲ مبتال، بلژیک با 13۰ هزار و ۲35 مبتال، قطر با 1۲6 هزار و ۴9۸ 
مبتال، پاناما با 115 هزار و ۲۸6 مبتال، جمهوری دومینکن با 11۴ 
هزار و ۴۸۰ مبتال، قزاقستان با 1۰۸ هزار و ۲36 مبتال، کویت با 1۰7 
هزار و ۲5 مبتال، مصر با 1۰3 هزار و 6۸3 مبتال، عمان با 1۰1 هزار 
و ۲7۰ مبتال و لهستان با 1۰۰ هزار و 7۴ مبتال تاکنون بیش از 1۰۰ 

هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

آمار جهانی همه گیری کووید ۱۹

عبور مبتالیان از مرز 35 میلیون و 400 هزار نفر



معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه 
ویدیو کنفرانس با مدیران پرستاری سراسر کشور، ضمن تشکر از 
تالش های 9 ماهه برای مدیریت و مقابله با بیماری کووید19 از مدیران 
سابق پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تقدیر و انتصاب مدیران 

جدید را تبریک گفت.
به گزارش سپید، مریم حضرتی با اشاره به اقدامات سه ماه گذشته 
معاونت پرستاری، اظهارداشت: »پیرو دستور وزیر بهداشت مبنی بر  
تقدیر از گروه های پرستاری منتخبی که تالش های شبانه روزی در 
راستای کووید 19 در دانشگاه های علوم پزشکی کشور داشتند، از 
یک هزار نفر از پرستاران فعال در بیمارستانهای ریفرال کووید 19 

تقدیر به عمل آمد.«
وی از تالش برای به روز شدن پرداخت معوقات پرستاران خبرداد 
و گفت: »در حال حاضر میانگین پرداخت کارانه از 18 ماه به 6 ماه و 
پرداخت اضافه کار هم به 3 ماه کاهش پیدا کرده است. البته در برخی 

از دانشگاه ها نیز پرداخت اضافه کار به روز می باشد.«
حضرتی در ادامه افزود: »ممکن است در برخی دانشگاه ها پرداخت 
اضافه کار پرستاران با تاخیر طوالنی انجام شود که نیاز به پیگیری است.«
وی، جذب نیروی پرستاری را از اولویت های معاونت پرستاری 
بر شمرد و افزود: »در سال 98 از 10 هزار مجوز جذب در وزارت 
بهداشت بیش از 4 هزار نفر به گروه پرستاری تعلق گرفت که جذب 
آنان انجام شد و در سال 99 نیز مجوز سه هزار نیروی پیمانی اخذ 
شد که بیش از 2 هزار نفر به پرستاری اختصاص داده شد و درحال 
جذب هستند. همچنین مجوز بیش از 2 هزار نیروی قرارداد کار معین 
انجام شد که بیش از 1142 نفر سهمیه گروه پرستاری است و در 14 
شهریورماه سال جاری آزمون آنان برگزار شد و مراحل جذب آنان 

نیز در دست انجام است.«
وی از اخذ مجوز 7 هزار نیروی دیگر در سال جاری خبر داد و گفت: 
»امیدوار هستیم که درصد قابل توجهی از این مجوزها با توجه به 

وضعیت بحران موجود به گروه پرستاری تعلق گیرد.«
حضرتی افزود: »در جریان شیوع کرونا دانشگاه ها برای رفع کمبود 
نیرو اقدام به جذب نیروهای 89 روزه کردند و در حال حاضر حدود 

9 ماه از این موضوع می گذرد.«
معاون پرستاری با تشکر از دانشگاه هایی که به نحو احسن اینکار 
را مدیریت کردند و آنان را به صورت طرحی، تمدید طرح و یا به 
صورت شرکتی به کار گماردند، درخواست کرد که هر چه سریعتر 

تکلیف این همکاران در دانشگاه مشخص شود.
وی افزود: »پیشنهاد تبدیل وضعیت استخدامی پرستاران شاغل در 
بیمارستانهای درگیر با کرونا به یک مرحله باالتر و پایدارتر، در دست 
پیگیری بوده و پیشنهاد آن به سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان 

برنامه و بودجه ارسال شده است که منتظر پاسخ آن ها هستیم.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری نخستین آزمون 
صالحیت حرفه ای پرستاران،  ضمن قدردانی از سازمان سنجش آموزش 
پزشکی، روسای بورد پرستاری مناطق )الف، ب و ج(، اعضای هیات 
علمی پرستاری که در نظر سنجی، تدوین و طراحی سواالت آزمون  
فعاالنه مشارکت داشتند و از روسای دانشگاه ها و دانشکده ها، مدیران 
پرستاری و اعضای شورای هماهنگی پرستاری و همه کسانی که در 
اجرای آزمون صالحیت حرفه ای مشارکت داشته اند، گفت: »آزمون 
صالحیت به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه پرستاری به عنوان برگ 

زرینی در ذهن ما خواهد ماند.«
وی با اشاره به برنامه ریزی برای توانمندسازی پرستاران ویژه آی. سی. 
یو و  بخش های مراقبت ویژه، افزود: »کوریکولوم این دوره در مرکز 
ملی مهارتی مصوب شده و براین اساس 650 نفر از پرستاران از سراسر 

کشور آموزش های الزم را می بینند و در ادامه به صوت آبشاری در 
دانشگاه ها و دانشکده های کشور به آموزش سایر پرستاران می پردازند.«
حضرتی گفت: »هر ساعت کار دانشجویان پرستاری 5 هزار تومان 
است که با افزایش در سال 1397 به 5500 تومان رسیده و نیاز به 
بازنگری دارد. البته بسیاری از دانشگاه ها این موضوع را در هیات امنا 
مطرح کرده اند و مسئله را حل  کردند و کمترین کار این است که 

سایر دانشگاه ها نیز این اقدام را انجام دهند.«
وی از طرح ادغام مراکز مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل با 
مراکز 16 ساعته بهداشت خبرداد و گفت: »این اقدام کار بزرگ و 
ارزشمندی است به ویژه در دوران کرونا که باعث بار کرونا به مراکز 

درمانی می شود.«
حضرتی در ادامه با اشاره به این که قبل از شیوع کووید 19 و با 
توجه به نامگذاری سال 2020 به عنوان سال پرستاری از دانشگاه ها 
خواسته شد تا طرح های خود را در جهت اهداف معاونت پرستاری 
به این معاونت ارسال کنند که 43 طرح به دست ما رسید، افزود: 
»این طرح ها داوری شده است و تعدادی به عنوان طرح برتر انتخاب 

شدند که به دنبال اجرایی شدن آن هستیم.«
در ادامه مریم رسولی مدیرکل دفتر ارتقای سالمت معاونت پرستاری 
نیز به تشریح طرح های این دفتر در جهت جذب مشارکت دانشگاه ها 
در راستای اهداف معاونت پرداخت و گفت: »دستیابی به اهداف 
کارگروه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر که مسئولیت آن از سوی 
وزیر بهداشت به دکتر حضرتی سپرده شده، بسیار حائز اهمیت است 
لذا دو طرح پرستار پیگیر و تاسیس واحدهای مراقبت تسکینی که 
از قبل در دستور کار این معاونت بوده، در قالب فعالیت های این 

کارگروه بازتعریف شدند.«
وی از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز و بجنورد به 
دلیل اجرای طرح آزمایشی پرستار پیگیر تقدیر کرد و افزود: »برای 
بیماری های CVA، CHF و COPD طرح پرستار پیگیر تدوین 
و دستورالعمل مربوطه برای سه دانشگاه پایلوت ارسال شده است. 

در قالب این دستورالعمل، بیمارانی که به این بیماری ها مبتال هستند به 
مدت 6 ماه تا یکسال پیگیری می شوند که در صورت تایید اثربخشی 

به صورت طرح ملی اجرا می شود.«
مدیرکل دفتر ارتقای سالمت معاونت پرستاری در ارتباط با کلینیک های 
مراقبت تسکینی اظهارداشت: »به واسطه شیوع باالی سرطان در کشور 
به عنوان سومین علت مرگ، این کلینیک ها با محوریت پرستاران و به 
منظور مراقبت از بیماران به صورت سرپایی و با هدف پیشگیری از 
بستری مجدد و مراجعات غیر ضروری به اورژانس تاسیس می شوند 
و در این طرح، هم کودکان مبتال به سرطان و هم بزرگساالن پی 

گیری خواهند شد.«
رسولی با بیان اینکه بیماری های غیر واگیر طیف وسیعی را به خود 
اختصاص می دهند، گفت: »در حال حاضر ما برای چهار بیماری 
برنامه ریزی کردیم که در صورت تمایل و اعالم آمادگی دانشگاه ها، 

تدوین دستورالعمل سایر بیماری ها به آن ها واگذار می شود.«
وی افزود: »در قالب همین دستورالعمل ها امکان راه اندازی کلینیک های 
پرستاری وجود خواهد داشت تا در تمام کشور به صورت یک برنامه 

واحد و یکسان اجرا گردد.«
رسولی به ثبت گزارش های پرستاری به صورت الکترونیکی اشاره 
کرد و گفت: »با همکاری معاونت درمان، کلیه اوراق پرونده که به 
نوعی به پرستاری مرتبط می شود بازنگری شده و قرار است در فاز 
بعدی این برنامه در خصوص نحوه الکترونیکی سازی این گزارش ها 
براساس کدگذاری بین المللی اقدام شود. این سیستم ها قابلیت اتصال 
به HIS  بیمارستانها را دارند و امیدواریم بعد از پشت سرگذاشتن 
مراحل مقدماتی برنامه، پرستاران وقت بیشتری برای ارائه مراقبت 

مستقیم به بیماران داشته باشند
به گزارش وبدا، گفتنی است در ادامه این نشست مدیران پرستاری 
پرستاری  پیرو مسایل مختلف  را  سواالت و خواسته های خود 
مطرح کردند و معاون و مدیران پرستاری معاونت پرستاری به 

آن ها پاسخ دادند.

تقدیر از هزار نفر از پرستاران فعال 
در بیمارستان های ریفـرال کووید 19
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  امین جاللوند
از  یکی  می توان  را  الکترونیک  نسخه  اجرای 
بزرگ ترین آرمان های نظام سالمت دانست که 
در  است.  نشده  اجرایی  کامل  به طور  تاکنون 
ضرورت  بر  نیز  توسعه  ششم  و  پنجم  برنامه 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تاکید شده، اما 
همچنان این برنامه راهبردی نتوانسته است در 

همه مراکز درمانی اجرایی شود.
بر اساس آخرین خبرها و طبق آمارهای رسمی، 
نسخه نویسی الکترونیک در مطب ها به توفیق 
دولتی  اما در بخش  نایل شده،  53  درصدی 
اولویت  در  قانونی  الزام  این  اجرای  همچنان 

قرار نگرفته است.
اطالعات  فناوری  آمار،  معاون  میالبی،  رضا 
با  هم  سالمت  بیمه  سازمان  ارتباطات  و 
نسخه  طرح  اجرای  اخبار  آخرین  به  اشاره 
خصوصی،  بخش  مطب های  در  الکترونیک 
است  توانسته  »بیمه سالمت  می شود:  یادآور 
دراین بخش حدود 53 درصد نسخ الکترونیکی 
البته  کند.  دریافت  مطب ها  توسط  تجویز  با 
انجام  پیچی  نسخه  درصد   35 میزان  این  از 
می شود. یعنی می توان گفت که در مطب های 
بخش خصوصی توانستیم توفیق نسبی کسب 
کنیم. به عبارتی فرهنگ سازی و بلوغ اجتماعی 
دراین زمینه رخ داده است، اما در بخش دولتی 
به دلیل عدم آماده بودن برخی زیرساخت ها، 

پیشرفت های قابل قبولی کسب نشده است.«
الزم  ابزار  حاضر  »درحال  می کند:  تاکید  او 
برای اجرای این طرح دراختیار حوزه سرپایی 
طرف  مطب های  یعنی  خصوصی  بخش  در 
وجود  قرارداد  طرف  داروخانه های  و  قرارداد 
دارد. امیدواریم در طول چهار ماه آینده دربخش 
دولتی نیز تغییرات الزم با توجه به استانداردهای 
ابالغی وزارت بهداشت صورت گیرد. بنابراین 
به طور کلی حدود 20 تا 22 درصد در بحث 
نسخه نویسی و حدود 10 درصد در نسخه پیچی 
پیشرفت حاصل شده است. در خصوص حذف 

دفترچه کاغذی نیز استفاده از کاغذ هنوز حذف 
نشده است. بنابراین طبق محاسبات انجام شده 
بیمه سالمت، حدود پنج درصد پیشرفت در حذف 
کاربری دفترچه وجود داشته است. هرچند که 
این میزان قابل قبول نیست، اما شروع مناسبی 

در این فرآیند محسوب می شود.«
همچنین محمد هاشمی، مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت هم درباره 
آخرین برنامه های اجرا شده برای اجرای نسخه 
الکترونیک، یادآور می شود: »طرح تبدیل نسخه 
کاغذی به نسخه الکترونیک همانند گذشته اجرا 
می شود. در جلسه اخیر انجمن داروسازان ایران با 
سازمان بیمه سالمت نیز تاکید شد که این انجمن 
الکترونیک  نسخه پیچی  در خصوص  مواردی 
انجام داده و طبیعی است که بیمه سالمت پس از 
بررسی های فنی در صورت مشاهده هرگونه ایراد 
و مشکل احتمالی آنها را برطرف خواهد کرد.«
سالمت  بیمه  »سیاست های  می کند:  تاکید  او 
منطبق با سیاست های کالن است و با قدرت 
ادامه می یابد. در حال حاضر نسخه الکترونیک 
اگر  پیش می رود و  به سیاق و روش گذشته 
امکان تعدیل الزم باشد، به انجمن داروسازان 
اعالم می شود. بدون تردید طرح تبدیل نسخه 
کاغذی به نسخه الکترونیکی به قوت خود باقی 
است و بیمه سالمت به دنبال اصالح و اجرای 

بهتر طرح است.«

چطور می توان به اجرای نسخه 
الکترونیکی، شتاب بخشید؟

از  یکی  را می توان  الکترونیک  نسخه  اجرای 
ارجاع  نظام  اجرای  پیش نیازهای  مهم ترین 
طرح های  دانست؛  خانواده  پزشک  برنامه  و 
کالنی که حدود 15 سال است به طور کامل 

نشده اند. اجرایی 
غالمرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد سالمت 
اجرای سریع تر  راه های  به  با سپید  در گفتگو 
نسخه الکترونیک در ایران می پردازد و می گوید: 
»بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی با سیستم 
نسخه نویسی سنتی عادت کرده اند. حتی برای 
نسخه نویسی  اجرای  نیز  مراجعان  از  بسیاری 
الکترونیک، بی معنی است. هم بسیاری از مراجعان 
و هم بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با 
نسخه نویسی به شکل سنتی، بیشتر ارتباط برقرار 
می کنند. بنابراین برای شتاب بخشیدن به اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک می توان مشوق هایی را 
برای مجریان این طرح در بخش های دولتی و 
برای  می توان  مثال  گرفت.  نظر  در  خصوصی 
اجرای  دولتی،  مراکز  به  اعتبارات  تخصیص 
نسخه نویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز 
تعریف کرد. در این صورت، مراکز دولتی تالش 
خواهند کرد که سریع تر به سمت نسخه نویسی 

الکترونیک حرکت کنند.«
ادامه در صفحه 11 

پیشرفت ۵۳ درصدی مطب ها در نسخه نویسی الکترونیک
با وجود آنکه اجرای نسخه نویسی الکترونیک در بخش دولتی چندان موفق نبوده، 

اما اجرای این طرح کالن در بخش خصوصی در حال توسعه است

میالبی: بیمه سالمت توانسته 
است حدود ۵۳ درصد نسخ 

الکترونیکی با تجویز توسط مطب ها 
دریافت کند. البته از این میزان 

۳۵ درصد نسخه پیچی انجام 
می شود. یعنی می توان گفت که 

در مطب های بخش خصوصی 
توانستیم توفیق نسبی کسب 

کنیم، اما در بخش دولتی به 
دلیل عدم آماده بودن برخی 

زیرساخت ها، پیشرفت های قابل 
قبولی کسب نشده است
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 ادامه از صفحه 10
او تاکید می کند: »نکته مهم دیگر این است که 
دولتی  بخش  بین  منطقی  توازنی  حتما  باید  ما 
و بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این مسیر 
گام برداریم که نسخه نویسی الکترونیک در هر 
به طور همزمان  دو بخش دولتی و خصوصی 
توسعه یابد. اینکه مثال نسخه نویسی الکترونیک 
در بخش خصوصی پیشرفت کند، اما در بخش 
متوازن  توسعه ای  نمی تواند  بزنیم،  درجا  دولتی 
برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد کند. 
اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی نظمی و 
سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

مواجه خواهیم شد.«
شیخی زاده خاطرنشان می کند: »در دوران کرونا با 
افزایش چشمگیر هزینه های درمانی مواجه هستیم. 
اجرای نسخه الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در 
مدیریت هزینه ها داشته باشد و موجب شود که کنترل 
بیشتری روی نسخه های تجویز شده داشته باشیم. در 
این مسیر نیاز است که همکاری بین بخشی نیز افزایش 

یابد و همه بخش های مرتبط با اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک با یکدیگر هماهنگ باشند. هماهنگی 
بین جامعه پزشکی و جامعه داروسازی  بیشتر 
می تواند موجب شتاب در اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک شود. تولیت نظام سالمت هم باید به 
عنوان ناظر و راهبر در مسیری گام بردارد که این 

هماهنگی ها را مدیریت کند.«

مروری بر پیشرفت های نسخه نویسی الکترونیک
بیمه  سازمان  مسئوالن  گفته  به  آنکه  وجود  با 
سالمت، تاکنون موفقیت چشمگیری در حوزه 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک در بخش دولتی 
به دست نیامده، اما این برنامه راهبردی در بخش 
خصوصی با پیشرفت محسوسی همراه بوده است.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی در گفتگو با سپید به بخشی از دستاوردهای 
کشور در حوزه اجرای نسخه الکترونیک می پردازد 
و می گوید: »در همه جای دنیا، روال اینگونه است 
که پرونده الکترونیک سالمت، یک روزه یا یک 
ساله جواب نمی دهد. فرآیند نسخه الکترونیک در 
دنیا، اغلب حدود 10 سال زمان برده است. در 
این حوزه ما پیشرفت های زیادی داشته ایم. نسخه 
الکترونیک در ایران، رشد قابل توجهی داشته است. 
امسال پیش بینی می کنیم که بیش از 50 درصد 
فرآیند نسخه الکترونیک در ایران، محقق شود تا 
بتوان در یک بازه سه تا پنج ساله، کل این فرآیند 
را تکمیل کنیم. البته ذکر این نکته ضروری است 

که بحث نسخه الکترونیک در هیچ کدام از نقاط 
دنیا به طور صددرصد محقق نشده است. این 
کار یک فرآیند کامال تدریجی است. این کار به 
صرف زمان کافی نیاز دارد تا ابعاد مختلف نسخه 

الکترونیک را در ایران محقق کرد.«
او یادآور می شود: »همچنین یکی از بحث های مهم 
در نسخه الکترونیک که مردم و جامعه پزشکی باید 
به آن توجه کنند این است که این کار صرفا از 
طریق یک سامانه، انجام پذیر نیست. این کار نیاز 
به سرمایه گذاری جدی دارد. این سرمایه گذاری 
نیز باید از سوی تمام ذینفعان نسخه الکترونیک، 
انجام شود. بنابراین نباید فکر کنیم که این کار فقط 
در حیطه وظایف دولت یا یک نهاد خاص است. 

در این راستا یکی از اقداماتی که مدنظر داریم و 
مصوب شده این است که می خواهیم به مطب ها 
گواهی مطب دیجیتال ارائه شود. در هر صورت 
مطب باید با مبانی نسخه الکترونیک و فرآیندهای 
درمانی الکترونیک به شکل استاندارد آشنا شود تا بر 
اساس آن بتواند یک سری استانداردها را اخذ کند. 
چنین مطبی می تواند هم به صورت الکترونیکی و 
از راه دور مشاوره دهد و هم می تواند به صورت 
حضوری و در بستر نسخه الکترونیک، فرآیند درمان 
را طی کند.« جهانگیری خاطرنشان می کند: »پزشکان 
باسابقه از نسخه نویسی الکترونیک، استقبال بسیار 
زیادی داشته اند. این تصور غلط که پزشکان سالمند 

از فناوری استقبال نمی کنند، گفتمان اشتباهی است 
که این پیش فرض ها واقعیت ندارد. اتفاقا پزشکان 
باسابقه، همواره پیشرو بوده اند. بر اساس تجربه 
نسخه  که  بیمارستان هایی  از  یکی  در  شخصی 
الکترونیک را اجرا کردیم، اتفاقا استقبال پزشکان 
باسابقه تر از نسخه الکترونیک، بیشتر از پزشکان 
جوان بود. پزشکان باسابقه تر وقتی می بینند که 
یک فرآیند درمانی به نفع مردم و جامعه پزشکی 
تمام می شود و کیفیت درمان را ارتقا می دهد، 
از آن استقبال می کنند. این وسط شاید پزشکی 
وجود داشته باشد که سرش بسیار شلوغ باشد و 
به همین دلیل از نسخه نویسی الکترونیک، چندان 
استقبال نکند. در این راستا با طراحی برخی ابزارها 
در سامانه نسخه الکترونیک، تالش می کنیم که 
اینگونه چالش ها حل شود. در این راستا برای همه 
پزشکان، نسخه واحد نمی پیچیم. قطعا روش های 
متفاوتی را برای ارائه خدمات نسخه الکترونیک، 

طراحی خواهیم کرد.«
او تصریح می کند: »در دوران کرونا هم دیدیم که 
عالوه بر فداکاری پزشکان، آنان چه مهارت، دانش 
و سعه صدر باالیی دارند. گاهی فردی فداکاری 
می کند، اما مهارت ندارد، اما پزشکان ما فداکاری 
و مهارت را در دوران کرونا تجمیع کردند. آنها 
تکیه گاه مهمی در این روزهای سخت هستند و 
جانانه به مردم، خدمت می کنند. مطمئن هستم با 
همکاری همین پزشکان، مردم و سایر ذینفعان اجرای 
نسخه الکترونیک، این پرونده مهم نظام سالمت به 

سرانجام مطلوب خواهد رسید.«

آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک 
در تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین خریدار 
خدمات درمانی در کشور و دومین ارائه دهنده 
بزرگ خدمات درمانی مستقیم به مردم، نقش مهمی 

در اجرای نسخه نویسی الکترونیک دارد.
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان 
تامین اجتماعی هم با اشاره به آخرین پیشرفت های 
تامین اجتماعی برای اجرای نسخه الکترونیک، 
تاکید می کند: »نسخه نویسی الکترونیکی از سال 
94 در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. در حال 
حاضر در تمامی مراکز درمانی این سازمان، نسخه 
الکترونیکی صادر می شود و بیمه شده برای دریافت 
خدمات نیاز به دفترچه ندارد. بیمار صرفا با ارائه 
را  درمانی  خدمات  و  می شود  پذیرش  کدملی 

دریافت می کند.«
او یادآور می شود: »اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
در مراکز طرف قرارداد شامل مطب، بیمارستان ها 
و مراکز سرپایی در استان ها در شرایط متفاوتی 
است. در استان های اردبیل، کردستان و کهگیلویه 
و بویراحمد، صددرصد مطب ها نسخه الکترونیکی 
تولید می کنند. در استان هایی نظیر تهران تا یک 
ماه آینده در تمامی مطب ها و مراکز سرپایی نسخ 

الکترونیکی صادر می شود.«
او با بیان اینکه تولید صددرصدی نسخ الکترونیکی 
در مطب ها نیاز به همکاری جامعه پزشکان و 
زیرساخت های فنی دارد، اظهار می کند: »تمامی 
مطب ها به سیستم تولید نسخ الکترونیکی متصل 
شده اند، اما 40 تا 50 درصد آنها نسخ را غیرکاغذی 
تولید می کنند که امیدواریم با رفع مشکالت، تمامی 
جامعه پزشکان در این زمینه همکاری کنند. همچنین 
باید در نظر داشت که این طرح مزیت های فراوانی 
برای نظام سالمت و بیمه ها دارد. اجرای آن از 
تکرار تجویز دارو جلوگیری می کند و موجب 
استفاده بهینه از منابع و ارتقای خدمات می شود.«
در شرایطی که سازمان های بیمه گر از عزم خود 
برای اجرای نسخه الکترونیک در همه استان های 
کشور خبر می دهند، در این بین افزایش هماهنگی 
و تعامل بین سه ضلع مهم شامل جامعه پزشکی، 
جامعه داروسازان و وزارت بهداشت می تواند به 
توسعه متوازن نسخه نویسی الکترونیک در بخش 

دولتی و خصوصی منجر شود.

شیخی زاده: باید حتما توازنی 
منطقی بین بخش دولتی و 

بخش خصوصی ایجاد کنیم تا 
نسخه نویسی الکترونیک در هر 

دو بخش به طور همزمان توسعه 
یابد. اینکه مثال نسخه نویسی 

الکترونیک در بخش خصوصی 
پیشرفت کند، اما در بخش دولتی 

درجا بزنیم، نمی تواند توسعه ای 
متوازن ایجاد کند. اگر این موازنه 

برقرار نشود، با نوعی بی نظمی 
و سردرگمی در ارائه خدمات 

درمانی مواجه خواهیم شد

هاشمی: طرح تبدیل نسخه 
کاغذی به نسخه الکترونیک 

همانند گذشته اجرا می شود. 
درواقع، سیاست های بیمه سالمت 

منطبق با سیاست های کالن است 
و در حال حاضر نسخه الکترونیک 

به سیاق و روش گذشته پیش 
می رود. بدون تردید طرح 

تبدیل نسخه کاغذی به نسخه 
الکترونیکی به قوت خود باقی 
است و بیمه سالمت به دنبال 
اصالح و اجرای بهتر طرح است

در شرایطی که سازمان های 
بیمه گر از عزم خود برای اجرای 

نسخه الکترونیک در همه 
استان های کشور خبر می دهند، 

در این بین افزایش هماهنگی و 
تعامل بین سه ضلع مهم شامل 

جامعه پزشکی، جامعه داروسازان 
و وزارت بهداشت می تواند به 

توسعه متوازن نسخه نویسی 
الکترونیک در بخش دولتی و 

خصوصی منجر شود 



چرایی ادامه تجویز داروهای خارجی از سوی برخی پزشکان

 علی ابراهیمی
تجویزکننده  پزشکان  با  جدی  برخورد  »باید 
وجود  آن  داخلی  مشابه  که  خارجی  داروی 
هشدار  تازه ترین  این  گیرد«؛  صورت  دارد، 
ادامه  به  کشور  داروی  و  غذا  سازمان  رئیس 
برخی  توسط  خارجی  داروهای  تجویز  روند 

پزشکان است.
البته این روند سال هاست که در میان پزشکان 
ایرانی مرسوم است و چندی پیش نیز محمدرضا 
شانه ساز با ارسال نامه ای خطاب به رئیس سازمان 
نظام پزشکی از او خواست تا در زمینه خودداری 
از تجویز داروی خارجی دارای مشابه داخل به 
تمامی پزشکان و انجمن های علمی و تخصصی 

این سازمان اطالع رسانی کند.
تمایل بی حد و اندازه برخی پزشکان به تجویز 
داروی خارجی شاه بیت اصلی ماجراست و در 
برخی  که چرا  ببینیم  این گزارش می خواهیم 
اصرار دارند که داروی خارجی بهتر از داروی 

ایرانی است.
»دارویی که برای شما تجویز کردم مشابه ایرانی 
هم دارد، اما به کیفیت نمونه  خارجی نیست. 
البته کمی گران تر است، اما در عوض سریع تر 
درمان می شوید«؛ هر یک از ما حداقل یک بار 
در مواجهه با پزشک و هنگام دریافت نسخه 
این اظهارات را شنیده ایم، اما تابه حال از خود 
پرسیده ایم که علت این اصرار چیست و چرا 
این نسخه های خاص را باید از داروخانه های 

خاص تهیه کرد.
در سال های پس از انقالب صنعت داروسازی 
کشور پیشرفت های قابل توجهی داشته است، اما 
به  گفته کارشناسان این صنعت  هنوز مشکالت 
و چالش هایی دارد که در ظاهر آن را از صنعت 
داروسازی کشورهای پیشرفته عقب تر نگه داشته 
است. یکی از این چالش ها اعتقاد و اعتماد برخی 
پزشکان ایرانی به داروهای خارجی است. البته 
قصد آنها از انجام این کار ضربه  زدن به بازار 
داخلی دارو نیست و دلیل اغلب آنها برای این 
تجویزها نبود داروی مشابه ایرانی و یا به عبارت 

بهتر کیفیت پایین داروی مشابه ایرانی است.
در هر صورت این مسئله به اندازه ای در میان 
پزشکان ایرانی رایج است که چندی پیش رئیس 
سازمان غذا و دارو در نامه ای خطاب به رئیس 
زمینه  در  او خواست  از  نظام پزشکی  سازمان 
دارای  داروهای خارجی  از تجویز  خودداری 
مشابه داخل به تمامی پزشکان و انجمن های 
علمی و تخصصی این سازمان اطالع رسانی کند.
بر اساس آمارها  97  درصد داروی مصرفی کشور 
در بیش از 100 کارخانه داروسازی داخلی تولید 
می شود و 3 درصد باقی مانده که با واردات از 
میلیارد دالر  تامین می شود حدود 1.3  خارج 
ارزبری دارد، اما هزینه 97 درصدی تولید داخل 

صرفا 550 میلیون دالر است.
البته به رغم آنکه این داروها حجم اندکی از بازار 
دارو را تشکیل می دهند، اما به دلیل آنکه عمدتا 
داروهای  یا  بیماران خاص تجویز شده  برای 
ضدسرطان هستند، داروهای بسیار گران قیمتی 

هستند که موجب می شود هر ساله ارز زیادی 
از کشور خارج شود.

ارز  امسال  دارو  و  غذا  سازمان  اعالم  بر  بنا 
تخصیص داده شده برای تهیه مواد اولیه تولید 
97  درصد دارو در داخل و همچنین واردات سه 
درصد باقیمانده روی هم رفته رقمی بالغ بر 1.5 
دالر خواهد بود، اما ارزش بازار دارویی کشور 
حدود 20 هزار میلیارد تومان است و گردش 
این حوزه وجود دارد.  قابل توجهی در  مالی 
همچنین درحال حاضر نزدیک به 70 درصد 
تولید می شود و  داخل  دارویی در  اولیه  مواد 
حدود 800 میلیون دالر ساالنه صرف مواد اولیه 
تولید دارو می شود و با توجه به زیرساخت های 
قابل قبول درحوزه دارو ارزش افزوده به نسبت 
قابل توجهی در این بخش عاید کشور می شود.
با این اوصاف اما نمی توان کشور را بی نیاز از 
ورود داروهای جدید دانست، ولی ظاهرا یک 
مانع اساسی در مسیر ورود داروهای به کشور 
توزیع  سیستم  بودن  بسته  آن  و  دارد  وجود 
دارو  تولیدکنندگان  زیرا  است.  کشور  داروی 
باید از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت  کنند 
و اگر یک دارو توسط سازمان نظارتی غذا و 
دارو تایید نشود، قاعدتا مجوز ورود به کشور 

را اخذ نمی کند.
البته شاید رسیدگی و نظارت این سازمان بر 
مشکل آفرین  دارو  بازار  بر  موجود  داروهای 
نباشد، اما تجویز داروهای بدون  مجوز توسط 
برخی پزشکان مشکل آفرین شده است. چراکه 
اگر پزشکی دارویی خارجی تجویز کند، بیمار 

چاره ای جز تهیه آن دارو نخواهد داشت و به  
نیز  عرضه  بازار  به تدریج  تقاضا  وجود  دلیل 

ایجاد خواهد شد.
بنابراین شبکه های قاچاق دارویی به کشور وارد 
خواهند شد زیرا می دانند که فروش قابل توجه و 
سوددهی باالیی برای آنها خواهد بود. پس می توان 
گفت داروهایی که توسط برخی پزشکان تجویز 
می شوند، ایجادکننده بازار قاچاق دارو خواهند بود. 
البته اگر ممنوعیتی برای تجویز داروهای خارجی 
برای پزشکان هم وجود نداشته باشد و دست 
پزشک برای تجویز هرگونه دارویی باز باشد، غالب 
پزشکان ترجیح می دهند از دارویی برای درمان بیمار 
خود استفاده کنند که به باور آنها شاید اثرگذاری و 

بازدهی باالیی داشته باشد.
هرچند در برخی از موارد ممکن است داروهای 
خارجی تاثیرگذاری بیشتری نسبت به داروهای 
داروی مورد  بیمار  اگر  باشند و  داشته  ایرانی 
نظر پزشک را در داروخانه ها پیدا نکند به ناچار 
سراغ قاچاقچیان دارو خواهد رفت؛ اما با کمی 
دقت در این فرآیند شاید بتوان نقش ناخواسته 

برخی پزشکان را در قاچاق دارو دید.
نکته دیگر در مورد قاچاق دارو، قاچاق دو طرفه 
آن است. موضوعی که این روزها بیشتر مطرح 
است زیرا از یک طرف اقالم  دارویی زیادی به 
کشورهای همسایه قاچاق می شود و از سوی 
دیگر محموله های داروهای قاچاق و تقلبی از 
مجراها و مسیرهای غیر قانونی، توسط افراد و 
شبکه هایی به کشور سرازیر می شوند. در واقع 
صنعت دارو همزمان از دو پدیده رنج می برد؛ 

قاچاق  سبب  به  شده  خارج   ارزهای  نخشت 
ساالنه دارو و دیگری خروج ارز به سبب خروج 

غیرمجاز داروهای ایرانی از کشور.
دلیل  مهم ترین  کارشناسان  از  بسیاری  باور  به 
خروج بی رویه دارو ارزان بودن آن در کشور است. 
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در کشورهای 
مختلف از یک تا 70  درصد قاچاق دارو و تولید 
داروی تقلبی اتفاق می افتد، در کشورهای پیشرفته 
قاچاق دارو یک  درصد و در کشورهای آسیایی 

شرقی و آفریقا 50  درصد است.
از این رو تبلیغات، ناآگاهی برخی پزشکان و 
القای  نادرست از سوی آنان، مسائل  فرهنگی و 
باور مصرف کنندگان به بهتر بودن کاالی خارجی 
می تواند به افزایش قاچاق  دارو دامن بزند. البته 
بر کسی پوشیده نیست که معادله بازار  دارو باید 
به نفع داروهای تولید داخل برگردد و کیفیت  
دارو ارتقا پیدا کند و موضوعاتی همچون کیفیت 
بسته بندی، تبلیغات و مارکتینگ  دارو هم باید 
همراه با کیفیت باال برود تا مشتری الزم را جذب 
و دارو را حتی به بازارهای خارجی صادر کند. 
امروز  فراموش کرد که  نباید  نیز  را  نکته  این 
حجم صادرات دارو نسبت به ظرفیت تولید در 
کشور قابل توجه نیست و باید در این خصوص 

برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
حال با این مقدمه مفصل به سراغ نظرات تنی 
چند از فعاالن دارو و جامعه پزشکی می رویم 
تا علت تجویز داروی خارجی را از زبان آنها 

هم مرور کنیم.
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12
توصیه به مصرف داروهای خارجی بنیه 

علمی ندارد
صابر نامی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد 
اولیه دارویی معتقد است: »توصیه برخی پزشکان 
به مصرف داروهای خارجی بنیه علمی ندارد. زیرا 
داروهای ایرانی از طریق تست های تخصصی و 
پیشرفته منطبق بر فارماکوپه های جهانی و توسط 
تایید  GC بررسی و  HPLC و  دستگاه های 
می  شوند؛ بنابراین اگر پزشکی مدعی است که 
داروی ایرانی بی کیفیت و گچ است ما دعوت 
سندیکا  و  کند  ثابت  را  خود  ادعای  می کنیم 
آماده دریافت مطالب علمی این پزشکان است.«
در  تولیدی  »داروهای  می کند:  دیگر  بار  وی 
کشور کاماًل منطبق با فارماکوپه های جهانی است 
و مطالعات دقیقی در نظارت داروها صورت 
می گیرد. البته روند تایید داروهای بایوسیمیالر و 
گایدالین بررسی آنها متفاوت است که پزشکان 

در این خصوص اطالعات کافی دارند.«

نمی توان به پزشکان گفت که داروی 
برند تجویز نکنند

سیدحیدر محمدی، مدیرکل داروی سازمان غذا 
و دارو هم می گوید: »تولید داروهای ژنریک با 
امکان تأمین بسیار گسترده و هزینه های پایین تر 
متأسفانه  ولی  می پذیرد،  صورت  کشور  در 
شرکت های برند و خارجی داروها را توسط 

پزشکان جا انداخته اند.«
وی می افزاید: »برای مثال در حال حاضر داروی 
کلوپیدوگرل )پالویکس( ژنریک در کشور به 
وفور یافت می شود، ولی متأسفانه پزشکان داروی 
برند را توصیه می کنند.« محمدی با بیان اینکه 
نمی توان به پزشکان گفت که داروی برند تجویز 
نکنند، اضافه می کند: »البته در بین داروی برند و 
ژنریک تفاوت هرچند اندک وجود دارد و نظر 

معاونت درمان این است که داروی برند حتمًا 
وارد شود، اما از پزشکان خواهش می کنیم که 
داروی برند در این شرایط تجویز نشود زیرا 
امروز اوضاع خوبی در تأمین ارز و انتقال پول 
نداریم و این تأمین دارو را مشکل کرده است.«

لزوم برخورد با پزشکان متخلف
و  غذا  سازمان  رئیس  شانه ساز،  محمدرضا 
دارو هم با تاکید کیفیت باالی داروهای ایرانی 
می گوید: »داروهای داخلی بر اساس مقررات 
و چهارچوب های بین الملی تولید می شوند و 
درواقع چیزی به نام استاندارد ملی درحوزه دارو 
وجود ندارد. زیرا این مراجع بین المللی هستند 
که برای تولید دارو چهارچوب و استاندارد تعیین 
می کنند و تمامی داروهای داخلی نیز بر اساس 

همان ضوابط تولید می شوند.«
وی با بیان اینکه اگر داروهای داخلی عوارض 
خاصی داشته باشند تست ABR آن را شناسایی 
کرده و یا پرشکان آن را اعالم می کردند، می افزاید: 
اساس  بر  باید  داخلی  داروهای  بودن  »بی اثر 

مستندات علمی و دقیق باشد و معتقدم هیچ 
فرد آکادمیک و علمی چنین سخنی نمی گوید.«
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت حمایت 
از تولید داخلی دارو، تصریح می کند: »باید از 
را  استفاده  بهترین  کشور  داخلی  ظرفیت های 

داروهای  تامین  برای  تا مشکلی  باشیم  داشته 
اساسی و حیاطی به وجود نیاید و بتوانیم داروهای 
مورد نیاز بیماران را تامین کنیم.« شانه ساز بر 
ضرورت برخورد جدی با پزشکانی تجویزکننده 
داروی خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد 

هم تاکید دارد.

بیشتر پزشکان داروی داخلی تجویز می کنند
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی 
ایران اما با تاکید بر اینکه اکثر پزشکان داروهای 
می کنند،  تجویز  خود  بیماران  برای  ایرانی 
ایرانی  داروی  پزشکان  درصد    90« می گوید: 
تجویز می کنند و تعداد معدودی از پزشکان به  

دالیلی مانند نبود داروی مدنظر در ایران یا عدم 
کارآیی الزم برای داروی مشابه ایرانی اقدام به 

تجویز داروی خارجی می کنند.«
وی می افزاید: »باید برای بیمار داروی داخلی 
تجویز کرد و وضیت اقتصادی او را در نظر 
وضعیت  بهبود  راستای  در  همچنین  گرفت. 
بازار دارو و اقتصاد ملی گام برداشت، اما گاهی 
فرد بیمار پیوند کلیه، قلب، ریه یا مغزاستخوان 
انجام می دهد و داروی مورد نیاز داخلی وجود 
دارو  آن  در  را  کارایی الزم  پزشک  اما  دارد، 
نمی بیند و در صورت تجویز یک داروی غیرموثر 
زحمات پزشک برای پیوند کلیه، قلب، ریه و... 

از بین می رود.« 
خسرونیا تاکید می کند: »وزارت بهداشت باید 
کیفیت داروهای حساس را باالتر ببرد. در حال 
حاضر اکثر داروهای خارجی در ایران مونتاژ 
تولید  داخل  در  وارد می شوند و  از خارج  یا 
نمی شوند، اما همچنان برخی از پزشکان کیفیت 
تجویز  به  و  ندارند  قبول  را  داخلی  داروهای 

داروهای خارجی رو می آورند.«
وی می افزاید: »اغلب داروهای ایرانی کیفیت 
مطلوب دارند و ماده اولیه آنها وارد می شود؛ منتها 
برخی از شرکت های داروسازی به دلیل افزایش 
سوددهی مواد اولیه دارویی را از کشورهای هند، 
چین، پاکستان، کشورهای عربی و ترکیه وارد 
می کنند. در نتیجه احتماال این مواد اولیه نامرغوب 
نمی گیرند.«  قرار  پزشک  قبول  مورد  و  بوده 
داروی  »تجویز  می کند:  خاطرنشان  خسرونیا 
برای وزارتخانه  مستقیم  منفی  اثرات  خارجی 
ندارد، بیمار دارای بیمه با نسخه پزشک این داروها 
را تهیه می کند و هزینه آن برعهده سازمان های 
بیمه گر و در نهایت وزارت  بهداشت است. تجویز 
داروی خارجی برای سازمان های بیمه گر بسیار 

هزینه بردار است.«
می افزاید:  داخلی  متخصصان  انجمن  رئیس 
خارجی  داروی  یک  روزانه  پزشک  هر  »اگر 
برای بیمار تجویز کند، در این صورت هزاران 
باید به کشور وارد شود.« او  داروی خارجی 
بیان می کند: »پزشکان باید با توجه به فهرست 
دارویی کشور دارو تجویز کنند و در صورتی 
که داروی مورد نیازی در دسترس نباشد، دارو 

توسط دولت به کشور وارد شود.«
در  که  »دارویی  می کند:  تصریح  خسرونیا 
مبلغ  به  دارد  قیمت  10دالر  آمریکا  یا  کانادا 
این  ایران به فروش می رسد و  100 دالر در 
هزینه اضافه بردوش سازما ن های بیمه گر است؛ 
بنابراین اکنون شاهد وضعیت نامساعد اقتصادی 
و ورشکستگی این سازمان ها هستیم.« او بیان 
یک  پیوند  برای  بیمار  که  »هنگامی  می کند: 
عضو  100 میلیون تومان هزینه می کند پزشک 
نیز داروی مورد نیاز بیمار را تجویز می کند و 
توجه زیادی به داخلی بودن دارو یا چگونگی 

وضعیت اقتصادی دولت ندارد.«
دارو  سیاه  بازارهای  »باید  می کند:  تاکید  وی 
مقابل داروخانه ها  قاچاقچیان  بروند و  بین  از 
دارو نفروشند و داروهای خارجی در داروخانه 
موجود باشد تا بیمار در صورت تمایل با هزینه 
خود این داروها را تهیه کند.« او می افزاید: »البته 
برخی از پزشکان درمان های فوق تخصصی انجام 
می دهند. در این صورت دولت قادر به واردات 
داروهای مدنظر آنها نیست و باید به صورت 

تک نسخه ای وارد شوند.«
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محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: 

داروهای داخلی بر اساس 
مقررات و چهارچوب های 

بین الملی تولید می شوند 
و درواقع چیزی به نام 

استاندارد ملی درحوزه 
دارو وجود ندارد

ایرج خسرونیا، رئیس انجمن 
متخصصان داخلی: 90  درصد 
پزشکان داروی ایرانی تجویز 
می کنند و تعداد معدودی از 

پزشکان به  دالیلی مانند نبود 
داروی مدنظر در ایران یا 

عدم کارآیی الزم برای داروی 
مشابه ایرانی اقدام به تجویز 

داروی خارجی می کنند
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انتقادات جامعه پزشکی و اعضای شورای شهر تهران 

  یاسر مختاری
با بحرانی شدن کرونا، در کشور به ویژه استان تهران 
نگرانی ها از سوی جامعه پزشکی کشور به ویژه 
افراد حاضر در خط مقدم مبارزه با کرونا در این 
رابطه باال گرفت و نسبت به عواقب افزایش موارد 
ابتال و مرگ و در رأس آن پر شدن بیمارستان و 
تحلیل قوای کادر درمان هشدار دادند. با این حال 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا 
سر انجام محدودیت های جدیدی را برای شهر 
تهران وضع کرد. محدودیت هایی که تنها برخی 
مشاغل، صنوف و گروه های مختلف جامعه را در بر 
می گرفت، همین موضوع موجب شد، تا بسیاری از 
کارشناسان سالمت این محدودیت ها را ناکافی بدانند. 

نگرانی های جامعه پزشکی از وضعیت تهران 
به گزارش سپید، مسعود مردانی، عضو کمیته علمی 
ستاد ملی کرونا نسبت در روزهای اخیر یکی از 
افرادی بود که نسبت  به پر شدن فضای بیمارستان ها 
هشدار داد و گفت: »وضعیت شیوع ویروس کرونا در 
تهران به حدی بحرانی است که اگر محدودیت های 
اجتماعی و اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از رشد 
فزاینده ابتال به این ویروس کشنده برقرار نشود، هفته  
پیش رو شاهد پر شدن فضای راهروی بیمارستان ها 

از مبتالیان کرونا خواهیم بود.«
و  مبتالیان  بستری شدگان،  »آمار  کرد:  بیان  وی 
جان باختگان کرونایی در کشور بویژه کالنشهر 
تهران به شدت رو به افزایش است به طوری که 
بیمارستان ها به سختی مبتالیان بدحال را پذیرش 
می کنند چرا که تختی برای بیماران کرونایی در 

مراکز درمانی باقی نمانده است.«
این متخصص عفونی یادآور شد: »محدودیت هایی 

نظیر کنترل ترددها، تعطیلی مراکز شلوغ و پرتردد، 
ایجاد دورکاری و تجدید نظر در استفاده مردم از 
حمل ونقل عمومی )مترو، اتوبوس و تاکسی ها( 
راهکاری است که چنانچه عملی نشود باید منتظر 
روزهای سخت برای کادر درمان و افزایش آمار 
مرگ ومیر بود. وضعیت اپیدمی کرونا به حدی است 
که تعطیلی یک هفته ای شهر تهران به عنوان کانون 
انتشار کرونا نباید دور از انتظار باشد چرا که اگر 
مسئوالن و تصمیم گیران نسبت به این پدیده شوم 

بی توجه باشند و کنترلی اتفاق نیفتد، بی تردید راهروی 
بیمارستان ها در هفته های آینده پر از بیماران  مبتال 

به کووید19 می شود.«
نادرتوکلی معاون درمان ستاد عملیات کرونا تهران 
بزرگ نیز همین رابطه اظهار کرد: »اگر روند افزایش 
مبتالیان به بیماری کرونا در روزهای آینده ادامه پیدا 
کند، با وجود هماهنگی های انجام شده در روند 
پذیرش بیماران مشکالت جدی ایجاد می شود. 
مشکل حادی تاکنون برای پذیرش بیماران کرونایی 
در تهران نداشته ایم اما روند افزایشی ابتال به این 

بیماری می تواند مشکالت جدی برای پذیرش و 
ارائه خدمات به بیماران به همراه داشته باشد.«

پس از این هشدارها، علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
عملیات مدیریت کرونا در تهران بزرگ نیز در نامه ای 
که به استاندار تهران خواستار اخذ تصمیمات قاطع 
مبنی بر اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته ای 
برخی مشاغل در سطح استان تهران برای قطع 

زنجیره انتقال بیماری کرونا شد.
پس از این نامه زالی، استاندار تهران محدودیت های 
الزم را برای برخی مشاغل ابالغ کرد که به موجب آن 
دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های 
علمیه، عدم برگزاری نمازجمعه، آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه ها 
و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، تئاتر و 
مراکر مشابه و موزه و باغ موزه ها،آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی، عدم برگزاری هر گونه 
مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها، 
تعطیلی باشگاه های ورزشی و خصوصا ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد 
مشابه در کالن شهر تهران با محدودیت مواجه شدند. 

اعضای شورای شهر منتقدان 
محدودیت های یک هفته ای

پس از این ابراز نگرانی ها و نامه  زالی به استاندار 
بندپی،  محسنی  انوشیروان  سرانجام  تهران 
محدودیت های یک هفته ای را برای تهران وضع 
کرد. محدودیت هایی که نه تنها جامعه پزشکی 
که حتی نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری 

را نیز به انتقاد واداشت.
به گزارش خبرنگار سپید، ناهید خداکرمی، عضو 
کمیته سالمت شورای شهر تهران روز یکشنبه در 
جلسه صحن علنی این شورا اظهار کرد:  »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.«
هفته ای  یک  تعطیالت  با  »آیا  افزود:  وی 
می توانیم اپیدمی کرونا را در پایتخت مهار کنیم؟ 
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.«
خدا کرمی ادامه داد: »روز شنبه در پایتخت 136 
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 یادآور شد: »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.«

ادامه در صفحه 15 

عدم کفایت محدودیت های کرونایی در تهران
یک هفته زمان برای قطع زنجیره ابتال کافی نیست

مردانی: هفته قبل در رابطه با 
عواقب عدم ایجاد محدودیت در 
تهران و سایر کالنشهر ها هشدار 

دادم که در حال حاضر که این  
محدودیت ها ایجاد شده  اند 

اگرچه کافی نیستند، اما از هیچ 
بهتر است و شواهد آن را در 

کاهش ترافیک مشاهده می کنیم

زالی: با توجه به میزان نهفتگی 
ویروس زیر دو هفته محدودیت 

تاثیرگذاری ندارد، بنابراین 
پیشنهاد می کنیم این دو هفته 
استمرار یابد، باتوجه به شرایط 

هم مسوالن باید همراهی 
کنند، دورکاری همچنان جزء 

پیشنهادات اصلی ماست
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 ادامه از صفحه 14
محمود میرلوحی دیگر عضو شورای شهر نیز با 
توصیف تهران به عنوان یک شهر رها شده اظهار 
کرد: » بخشنامه استانداری پایتخت نشان داد که 
راستای  در  باید  و  است  بحرانی  تهران  شرایط 
کاهش تردد شهروندان، رسانه ها از جمله صدا 
و سیما اقداماتی را در دستورکار قرار دهند. تعداد 
فوتی های پایتخت به دلیل ویروس کووید19 به 
آمار فروردین رسیده و متأسفانه هنوز برخی کرونا 
را باور ندارند. با توجه به طغیان ویروس کرونا باید 

همه دستگاه ها وارد مرحله هشدار شوند تا هر چه 
بیشتر از تردد شهروندان کاسته شود. همچنین همه 
باید همت کنیم تا این پیام به جامعه منتقل شود که 

واقعاً شرایط بحرانی است. «
همزمان محسن هاشمی رفسنجانی رئیس این شورا 
نیز با اشاره به اینکه محدودیت های یک هفته ای در 
پایتخت جهت مقابله با زنجیره کرونا تاثیر گذار 
نیست، گفت: »محدودیت ها و تعطیلی ها به دلیل 
پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 باید به دو 
هفته افزایش پیدا کند.« وی افزود: » محدودیت های 
یک هفته ای جهت مقابله با زنجیره کرونا جوابگو 
نیست چرا که به طور کلی زنجیره کرونا دو هفته ای 
است و من نفهمیدم چرا آقای زالی درخواست 
تعطیالت یک هفته ای برای تهران داشتند که از ایشان 
می خواهم، درخواست اضافه شدن یک هفته دیگر 
به م حدودیت های پایتخت را مد نظر ارائه دهند.« 
همزمان با انتقادات اعضای شورای شهر تهران، 
برخی از اعضای جامعه پزشکی نیز بر عدم کفایت 

محدودیت های یک هفته ای تهران تأکید کردند.

مسعود مردانی در این رابطه گفت: » هفته قبل در 
رابطه با عواقب عدم ایجاد محدودیت در تهران 
و سایر کالنشهر ها هشدار دادم که در حال حاضر 
که این  محدودیت ها ایجاد شده  اند اگرچه کافی 

نیستند، اما از هیچ بهتر است و شواهد آن را در 
کاهش ترافیک مشاهده می کنیم.«

رئیس بخش  طبرسی  پیام  دیگر،  سوی  از 
عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اعمال بیشتر 
محدودیت ها برای کنترل کرونا را ضروری دانست و 
تاکید کرد: »کادر درمان دچار فرسودگی و خستگی 

شده اند و روز به روز تعداد بیماران بدحال بیشتر 
می شود، شیوع و انتشار ویروس نیز در حال خارج 
شدن از حد کنترل است.« وی با اشاره به وضعیت 
بحرانی شیوع کرونا در کشور، گفت: »وضعیت 
گسترش این ویروس در کشور، خصوصا در تهران 
از هفته های قبل و پس از کاهش محدودیت ها و 

رفتارهای پرخطر، قابل پیش بینی بود.«
زالی فرمانده عملیات ستاد مدیریت  کرونا در 
کالنشهر تهران نیز محدودیت های یک هفته ای 
تهران  را ناکافی دانست و گفت: »باید محدودیت های 
جدی تری با زمان طوالنی تری اِعمال شود، بنابراین 
پیشنهاد ما دو هفته اِعمال محدودیت است، با توجه 

به میزان نهفتگی ویروس زیر دو هفته محدودیت 
تاثیرگذاری ندارد.«

وی افزود: »ما در کمتر از 10 روز میزان فوتی 
و ابتال و بستری مان به اندازه سه تاچهار هفته 
در پیک دوم بوده، بنابراین رابطه مستقیمی به 
میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ابتال وجود 
داشته، در بهترین شرایط تهران حدود 55 درصد 
فاصله گذاری در مراکز پر تراکم مثل مترو وجود 
دارد، لذا معتقدیم باید محدودیت های جدی تری 
با زمان طوالنی تری اِعمال شود، بنابراین پیشنهاد 
ما دو هفته اِعمال محدودیت است، با توجه به 
میزان نهفتگی ویروس زیر دو هفته محدودیت 
تاثیرگذاری ندارد، بنابراین پیشنهاد می کنیم این دو 
هفته استمرار یابد، باتوجه به شرایط هم مسوالن باید 
همراهی کنند، دورکاری همچنان جزء پیشنهادات 
اصلی ماست، چون سفر را کم می کنیم، فشار بر 
حمل ونقل عمومی کم می شود و ظرفیت کارکنان 

و تجمع کاهش می یابد.«

واکنش دولت
محسنی بند پی استاندار تهران نیز در حاشیه جلسه 
اعمال  با  رابطه  در  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
محدویت های بیشتر در استان تهران اظهار کرد: 
ظرف روزهای آینده مورد بررسی قرار می گیرد 

اما دورکاری خیلی اولویت ندارد.«
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، نیز 
اقتصادی  کامل  جنگ  یک  در  ما   « کرد:  اظهار 
هستیم، باید همگی با تالش این وضعیت را بهبود 
بخشیم. سالمت و معیشت مردم بسیار مهم است 
اما تعطیلی ها هم نمی توانند افزایش پیدا کنند. براین 
اساس به علت مشکالت اقتصادی، نباید منتظر 
افزایش تعداد روز های تعطیلی بمانیم.« وی افزود: 
»براساس قوانین باوجود تعطیلی ادارات، کارمندان 
باید حقوق خود را کامل دریافت کنند اما باتوجه 
به مشکالت اقتصادی جامعه، این امر غیر ممکن 
است، بنابراین بسیاری از دولت ها با تعطیلی های 
خیلی وسیع، موافقت نمی کنند. در حال حاضر 
بسیاری از شغل ها باید در اجتماع فعالیت داشته 
باشند، اگر دولت نمی تواند قسمت های تولیدی را 
تعطیل کند، افراد باید با کمک یکدیگر ویروس را 

کنترل و در نتیجه نابود کنند.«

خداکرمی: آیا با تعطیالت یک 
هفته ای می توانیم اپیدمی 

کرونا را در پایتخت مهار کنیم؟ 
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

طبرسی: کادر درمان دچار 
فرسودگی و خستگی شده اند 

و روز به روز تعداد بیماران 
بدحال بیشتر می شود، شیوع 
و انتشار ویروس نیز در حال 

خارج شدن از حد کنترل است

هاشمی: محدودیت های یک 
هفته ای جهت مقابله با زنجیره 

کرونا جوابگو نیست چرا که 
به طور کلی زنجیره کرونا دو 

هفته ای است
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در شرایط اپیدمی ها، بالیا و بحران ها، برنامه های 
خدمت  ارایه  مختلف  بخش های  در  سالمتی 
و  مراقبت  درمان،  و  تشخیص  )غربالگری، 
احتمال  و  شوند  می  آسیب پذیر  پیگیری ها( 
عدم  و  سالمتی  های  برنامه  پوشش  کاهش 
به خصوص  استاندارد و دقیق خدمات،  ارایه 

در نوزادان بسیار بیش تر است.
بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  براساس 
خدمات پیگیری و درمان بیماری های غیرواگیر 
در دوران پاندمی Covid 19 به شدت مختل 
شده است. گزارش سازمان جهانی بهداشت از 
155 کشور جهان نشان می دهد که این اختالل 
در کل کشورها  اتفاق افتاده است ولی شدت آن 
در کشورهای با درآمد پایین بیش تر است )1(. 
تیرویید  کم کاری  بیماری  ماهیت  به  توجه  با 
عقب  همچون  عواقب جدی  بروز  و  نوزادان 
ماندگی ذهنی در مبتالیان، در صورت عدم و یا 
تاخیر در انجام آن، باید در هر شرایطی غربالگری 

نوزادان انجام شود )2(.
ربرتون و همکاران، با استفاده از مدلینگ تخمین 
در  مادر و کودک  که پوشش خدمات  زده اند 
پاندمی Covid 19، 9/8 درصد تا 51/9 درصد 

کاهش می یابد )3(.
نیاز نوزادان به غربالگری بیماری های شایع قابل 
پیشگیری و درمان، در پاندمی ها، قبل و یا بعد از 
آنها، تفاوتی تدارد. در نتیجه، پاندمی ها و بحران ها، 
حتی المقدور، نباید تاثیری بر روند اجرای برنامه 
غربالگری نوزادان داشته باشد. اکنون، با بروز 
به  و  اندیشیدن  دنیا،  در   19  Covid پاندمی 
کارگیری تدابیر موثر برای پیشگیری و به حداقل 
ارایه  پرسنل  در  این ویروس  به  ابتال  رساندن 
ارایه دقیق  دهنده خدمات، نوزاد و والدین و 
و مناسب خدمات سالمتی ضروری است، تا 
تمامی نوزادان از خدمات سالمتی برخوردارشده 

و پوشش برنامه ها کاهش نیابد.
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. با بروز پاندمی و با توجه به احتمال 
اختالل در ارایه خدمات به نوزادان و نامطلوب 
شدن شاخص های برنامه، اداره غدد و متابولیک 
دفتز مدیریت بیماری های غیرواگیر برآن شد که 
از همان ابتدای شروع پاندمی ، با تدابیر و اقدامات 
مناسب، از بروز اختالل در اجرای برنامه و خدمت 
رسانی به نوزادان پیشگیری کرده و یا الاقل تاثیرات 

را به حداقل ممکن برساند.
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 گردید و ادامه دارد.
از طرف دیگر، همکاران صدیق و کوشای مجری 
کاری  کم  بیماری  غربالگری  کشوری  برنامه 
ها/دانشکده های  دانشگاه  در  نوزادان  تیرویید 
علوم پزشکی کشور با جوانمردی و احساس 
مسئولیت مثال زدنی، دستورالعمل های ابالغی 
جدید را عملیاتی کرده و به موفقیت بزرگ و 
ارزشمند، عدم اختالل در شاخص های اجرایی 

کشوری برنامه نایل آمدند.
بین المللی نشان می دهد که اجرای  گزارشات 
برنامه های غیرواگیر )1( و از جمله غربالگری 
نوزادان )4( در بعضی کشورها دچار اختالل 
شده است. اما در شرایطی بسیار بحرانی، برنامه 
تیرویید  بیماری کم کاری  کشوری غربالگری 
نشد،  نقصان  دچار  تنها  نه  ایران،  در  نوزادان 
بلکه به ارتقا شاخص های برنامه دست یافت.

به عالوه، برای غربالگری از پاشنه پای نوزادان 
مشکوک و یا مبتال به Covid 19 و پیشگیری از 
ابتالی نمونه گیر و نوزادان دیگر، روشی ابداعی 
به نام Drive Through بکار گرفته شد. در این 
روش، با هماهنگی قبلی، نوزاد بیمار و یا مشکوک 
به ابتال به Covid 19، با اتومبیل به حیاط "مرکز 
نمونه گیری" آورده شده و نمونه گیر با رعایت 
کلیه اصول ایمنی نمونه گیری از پاشنه پا، در 
محوطه اتومبیل، اقدام به نمونه گیری می نماید 
 Safty و سپس کلیه تجهیزات نمونه گیری در
Box مخصوص و لباس نمونه گیر نیز در سطل 

مخصوص زباله های آلوده قرار می گیرد. 
بدین ترتیب، نوزاد مبتال و یا مشکوک به بیماری، 
اصال به محیطی که دیگر نوزادان هستند وارد 

نمی شود، اما نمونه گیری انجام می گردد.
ادامه در صفحه 17 

نگاهی به غربالگری تیروئید نوزادان 
در شرایط پاندمی کرونا

عکس 1: نمونه گیر با لباس ایمن در زمان اپیدمی در مرکز نمونه گیری از پاشنه 
پای نوزادان در برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

عکس 2: نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان 
مشکوک و یا مبتال به کووید 19 در حیاط »مرکز 

Drive Through نمونه گیری« به روش
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 ادامه از صفحه 16
مقایسه عملکرد اجرای برنامه کشوری 

غربالگری بیماری کم کاری تیرویید 
نوزادان در فصل بهار سال 1398 و 1399

با استناد به اطالعات اخذ شده از سازمان ثبت احوال 
کشور، متولدین فصول بهار 1398 و 1399 به ترتیب 

307931 و 282736 نوزاد بوده است.
از  ارسالی   ،1398 سال  بهار  فصل  گزارش هاي 
دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور، بیانگر 
غربالگری تعداد 312474 نوزاد )298573 نوزاد ایرانی 

و 13901 نوزاد غیرایرانی( در کشور است.
گزارش هاي فصل بهار سال 1399، ارسالی از دانشگاه ها/ 
دانشکده های علوم پزشکی کشور نشان می دهد که در 
مجموع، تعداد 292359 نوزاد )277627 نوزاد ایرانی و 
14732 نوزاد غیرایرانی(، مورد غربالگري قرار گرفتند. 

شاخص درصد پوشش برنامه در دانشگاه/ 
دانشکده های علوم پزشکی کشور و در سطح ملی

هدف شاخص پوشش برنامه، غربالگری بیش از 
95 درصد نوزادان است. میانگین کشوری پوشش 
برنامه، در سال1398 ، برابر با 97درصد بوده و در 
سال 1399 به 98 درصد ارتقا یافته است. اکثریت 
دانشگاه ها و دانشکده ها به هدف شاخص دست 
یافته اند. علی رغم وجود پاندمی کووید 19، دانشگاه/

دانشکده های اردبیل، اسفراین، اصفهان، البرز، ایالم، 
بابل، بم، بهبهان، تبریز، تربت جام، تربت حیدریه، 
خراسان شمالی، خلخال، خوی، رفسنجان، زنجان، 
ساوه، سبزوار، سراب، سمنان، شوشتر، شیراز، فسا، 
قزوین، کردستان، کرمان، گلستان، گناباد، گیالن، 
الرستان، مازندران، مراغه و نیشابور پوشش 100 

درصد خود را حفظ نموده اند. 

الزم به ذکر است که در این بحران جدی سالمت، 
دانشگاه/دانشکده های آبادان، ارومیه، ایرانشهر، تهران، 
جندی شاهپور اهواز، جیرفت، خمین، دزفول، زاهدان، 
سیرجان، شاهرود، شهرکرد، قم، کاشان، کهکیلویه و 
بویراحمد، گراش، لرستان، مشهد، هرمزگان و همدان، 

شاخص پوشش برنامه را ارتقا داده اند. 

شاخص درصد نمونه های نامناسب غربالگری
نمونه هاي نامناسب به نمونه هاي کاغذ فیلتر حاوي 
لکه هاي خوني اخذ شده از پاشنه پای نوزادانی گفته 
می شود که معیارهاي استاندارد را نداشته و از طرف 
آزمایشگاه غربالگري نوزادان رد مي شوند و نیاز به 
نمونه گیري مجدد )در کم تر از 48 ساعت( دارند.

شاخص درصد نمونه گیري نامناسب یکي از مهم ترین 
شاخص هاي کنترل کیفي اجراي برنامه است، که 
میزان آن هرچه کم تر باشد مطلوب تر است. این 
شاخص بیانگر کیفیت کاغذ فیلتر و النست، تبحر 
نمونه گیرها در نمونه گیري از پاشنه پا و دقت در 
خشك کردن نمونه غربالگري و انتقال نمونه ها از 
مرکز نمونه گیری به آزمایشگاه غربالگری نوزادان 
مي باشد. استفاده از تجهیزات مصرفی استاندارد و 
آموزش مستمر نمونه گیران و به کارگیری نمونه گیران 

مجرب و با تجربه ضروری است.
گزارشات ارسالی از دانشگاه ها، در فصل بهار سال های 
1398 و 1399، حاکی از آن است که در شرایط 
پاندمی ابتال به کرونا، روند اجرای برنامه مطلوب 
بوده و شاخص درصد نمونه نامناسب در سطح ملی، 

نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ارتقا نیز یافته است.
75 درصد دانشگاه/دانشکده های کشور )47 از 63( 
درصد نمونه نامناسب کم تر و یا مساوی میانگین کشوری 
دارند. ارتقا این شاخص در دانشگاه/دانشکده های اراک، 

ارومیه، اصفهان، البرز، ایران، ایرانشهر، ایالم، بیرجند، 
تربت حیدریه، تهران، خراسان شمالی، خلخال، زاهدان، 
زنجان، ساوه، سبزوار، سمنان، شاهرود، شیراز، فسا، 
قزوین، قم، کاشان، کردستان، گراش، گلستان، گیالن، 

الرستان، مراغه و نیشابور دیده شده است.

شاخص زمان انجام نمونه گیري نوبت اول از پاشنه 
پاي نوزادان بر کاغذ فیلتر برحسب سن نوزاد به روز 

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی 
برنامه است و بیانگر تاثیر آموزش مادران و اطالع رسانی 
همگانی در ارتباط با برنامه و تشویق والدین به نمونه 
گیری در زمان مطلوب می باشد. این شاخص از سال ها 

پیش به هدف برنامه دست یافته بود.
در ماه های اخیر، در هنگام پاندمی کووید 19 ، که 
تقریبا کلیه خدمات پیشگیرانه و مراقبتی بیماری های 

غیرواگیر تحت شعاع قرار گرفته و کاهش یافته اند، 
انتظار می رفت که شاخص »زمان انجام نمونه گیري 
نوبت اول از پاشنه پاي نوزادان بر کاغذ فیلتر« به 
دلیل ترس از ابتال، به طور شدید کاهش یابد. هدف 
این شاخص، غربالگری بیش از 80 درصد نوزادان 
در سن 5-3 روزگی است. در مقایسه گزارش های 
ارسالی از دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور 
در فصول بهار 98 و 99، حفظ شاخص زمان انجام 
نمونه گیري نوبت اول از پاشنه پاي نوزادان بر کاغذ 

فیلتر بر حسب سن نوزاد به روز دیده می شود.
با توجه به نمودار  زیر، ارتقای شاخص نمونه گیری 
از پاشنه پا در روزهای 5-3 تولد، در دانشگاه ها/
دانشکده های آبادان، اراک، ارومیه، اسفراین، ایران، 
تهران،  حیدریه،  تربت  تبریز،  بوشهر،   ایالم، 
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مقایسه درصد پوشش برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان 
در فصول بهار سال 98 و 99

ف
نام دانشگاه/ردي

دانشکده

پوشش 
سال 98 
)درصد(

پوشش 
سال 99 
ف)درصد(

نام دانشگاه/ردي
دانشکده

پوشش 
سال 98 
)درصد(

پوشش 
سال 99 
)درصد(

100100ساوه93/297/233آبادان1
100100سبزوار10095/934اراک2
100100سراب10010035اردبیل3
100100سمنان96/39936ارومیه4
93/5100سیرجان99/196/837اسدآباد5
96/2100شاهرود10010038اسفراین6
100100شوشتر10010039اصفهان7
97/3100شهرکرد10010040البرز8
8078/2شهید بهشتی96/396/141ایران9
100100شیراز92/597/742ایرانشهر10
100100فسا10010043ایالم11
100100قزوین10010044بابل12
98100قم10010045بم13
93/8100کاشان10087/346بوشهر14
100100کردستان10010047بهبهان15
100100کرمان97/296/748بیرجند16
10099کرمانشاه10010049تبریز17

کهکیلویه و 10010050تربت جام18
99/1100بویراحمد

84/695/3گراش10010051تربت حیدریه19
100100گلستان74/483/352تهران20

21
جندی شاپور 

100100گناباد98/398/953)اهواز(

100100گیالن10090/854جهرم22
100100الرستان99/110055جیرفت23

24
خراسان 
98/8100لرستان10010056شمالي

100100مازندران10010057خلخال25
100100مراغه9798/158خمین26
81/686/9مشهد10010059خوی27
100100نیشابور96/397/760دزفول28
99/2100هرمزگان10010061رفسنجان29
97/999/6همدان10096/562زابل30
9998/2یزد83/583/763زاهدان31

9798میانگین کشوری100100زنجان32
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جندی شاهپور اهواز، جیرفت، خلخال، زاهدان، 
زنجان، سراب، سیرجان، شهرکرد، شهیدبهشتی، 
شوشتر، قزوین، کرمان، کناباد، گیالن، الرستان، مراغه، 
هرمزگان و یزد کامال مشهود است. به عالوه در بحران 
ابتال به کووید 19، دانشگاه های کهکیلویه و بویراحمد 
مازندران و همدان، نیز، شاخص مطلوب خود را حفظ 
نموده اند.علی رغم وجود پاندمی، میانگین شاخص 
کشوری زمان مطلوب انجام نمونه گیري نوبت اول از 
پاشنه پاي نوزادان بر کاغذ فیلتر در فصل بهار سال های 
1399 نسبت به همان فصل در سال 1398، نه تنها 
کاهش نیافته بلکه مختصری هم ارتقا نشان می دهد.

اداره غدد و متابولیک
دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر
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4)  Tanksley SM and Freedenberg D, COVID19- 
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مقایسه شاخص درصد نمونه های نامناسب در فصول بهار سال های 1398 و 1399 
در دانشگاه/دانشکده ها و در سطح ملی

ف
نام دانشگاه/ردي

دانشکده

درصد 
نمونه های 
نامناسب 
سال 98

درصد 
نمونه های 
نامناسب 
سال 99

ف
نام دانشگاه/ردي

دانشکده

درصد 
نمونه های 
نامناسب 
سال 98

درصد 
نمونه های 
نامناسب 
سال 99

0/30/1ساوه0/50/933آبادان1
0/50/2سبزوار0/30/134اراک2
00/2سراب0/81/135اردبیل3
0/50/3سمنان1/91/336ارومیه4
00سیرجان0/30/337اسدآباد5
0/10/1شاهرود0038اسفراین6
2/92/9شوشتر0/60/439اصفهان7
5/64/1شهرکرد1/80/640البرز8
0/91شهید بهشتی0/90/541ایران9
0/60/3شیراز63/742ایرانشهر10
10/3فسا10/943ایالم11
1/95/0قزوین0/81/444بابل12
2/62قم0/10/145بم13
10/9کاشان0/3146بوشهر14
2/21/9کردستان0/30/647بهبهان15
0/20/2کرمان0/90/548بیرجند16
0/10/5کرمانشاه0/30/849تبریز17

کهکیلویه و 0/40/650تربت جام18
1/21/4بویراحمد

0/90/5گراش1/10/851تربت حیدریه19
1/61/4گلستان1/40/952تهران20

جندی شاپور 21
00/2گناباد0/20/553)اهواز(

1/21/1گیالن0054جهرم22
0/70/4الرستان0/40/655جیرفت23

خراسان 24
0/10/1لرستان0/40/256شمالي

0/40/4مازندران0/4057خلخال25
0/10مراغه0/30/858خمین26
0/50/6مشهد1/51/859خوی27
0/90/8نیشابور0/11/260دزفول28
1/72/2هرمزگان0/10/361رفسنجان29
0/20/2همدان1/82/162زابل30
1/50/7یزد3/43/363زاهدان31

1/11میانگین کشوری1/40/1زنجان32

مقایسه شاخص زمان مطلوب انجام نمونه گيري نوبت اول از پاشنه پاي نوزادان 
بركاغذ فيلتر در فصول بهار سال های 1398 و 1399

ف
نام دانشگاه/ردي

دانشکده

زمان 
مطلوب 

نمونه گیری 
)سال 98(

زمان 
مطلوب 

نمونه گیری 
)سال 99(

ف
نام دانشگاه/ردي

دانشکده

زمان 
مطلوب 

نمونه گیری 
)سال 98(

زمان 
مطلوب 

نمونه گیری 
)سال 99(

84/783/8ساوه81/582/633آبادان1
89/686/7سبزوار94/296/234اراک2
8388/8سراب86/585/435اردبیل3
96/595/2سمنان9596/136ارومیه4
63/964/9سیرجان84/98337اسدآباد5
98/597/5شاهرود93/595/538اسفراین6
50/752/5شوشتر86/484/839اصفهان7
87/691/9شهرکرد76/975/840البرز8
81/983/2شهید بهشتی97/799/141ایران9
90/689/6شیراز70/869/542ایرانشهر10
91/590فسا848943ایالم11
96/997/9قزوین96/189/544بابل12
84/877قم68/864/245بم13
8679/2کاشان92/995/646بوشهر14
85/182/7کردستان74/272/147بهبهان15
85/788/1کرمان9392/548بیرجند16
8884/8کرمانشاه86/386/949تبریز17

کهکیلویه و 96/79650تربت جام18
95/695/6بویراحمد

68/555/6گراش89/391/251تربت حیدریه19
93/391/3گلستان73/376/552تهران20

جندی شاپور 21
95/296/1گناباد79/581/753)اهواز(

87/190/7گیالن90/386/154جهرم22
83/283/3الرستان77/8/255جیرفت23

خراسان 24
89/588/1لرستان85/685/356شمالي

93/793/7مازندران97/799/157خلخال25
90/692/6مراغه93/283/658خمین26
9089/9مشهد93/992/159خوی27
91/489/5نیشابور78/974/260دزفول28
76/579/4هرمزگان79/878/461رفسنجان29
86/186/1همدان83/278/562زابل30
78/380/2یزد57/864/863زاهدان31

85/285/4میانگین کشوری95/397/2زنجان32
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