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شماره 21776 29 مهر 1399

روحانی در جمع مسئوالن بهداشت و درمان کشور:  خبـر

نباید مردم را بترسانیم
جریمه ماسک برای کمک به مردم است

رییس جمهور تصریح کرد: »اگر ما برای ماسک 
جریمه می گذاریم مردم باید بدانند که این کار 
برای کمک به آنان است، نه اینکه ما برای پول 

مردم کیسه دوخته باشیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه با وزیر و 
معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و روسای دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص 
بیماری کرونا با بیان اینکه با ادبیات واحد با مردم 
سخن بگوییم، اظهار کرد: »هم باید مردم را آگاه 
کنیم و هم در عین حال آنان نترسانیم. ترساندن 
از سویی منجر به عدم همراهی می شود چرا که 
با گذشت زمان عادی تلقی می شود. مردم اگر با 

ما همراه نشوند ما موفق نمی شویم.«
وی افزود: »اگر ما برای ماسک جریمه می گذاریم 
مردم باید بدانند که این کار برای کمک به آنان 
است، نه اینکه ما برای پول مردم کیسه دوخته 

باشیم. اصاًل چنین چیزی نیست.«
رییس جمهور ادامه داد: »کار اصلی ما در شرایط 
فعلی تغییر سبک زندگی است. هر درمان و راه حل 
دیگر پیشروی ما باشد ممکن است که به جای خود 
موثر باشد اما اساس مساله، تغییر سبک زندگی 
است یعنی همه باید باور کنیم شرایط سال 99 و 
سال 1۴۰۰ با شرایط سال های پیش متفاوت است.«
روحانی با تاکید بر اینکه مبنا باید بر این باشد تا 
دو سال دیگر با این مشکل مواجه هستیم، گفت: 
»اینکه بخواهیم عروسی بگیریم باید سبک قبلی 
را کنار بگذاریم. اگر با سبک قبل بخواهیم مجلس 
شادمانی بگیریم، شدنی نیست. همه باید بپذیریم و 
قبول کنیم. نمی شود در سالن جمع شویم. سبک 
و سیاق قبلی در حسینیه و مسجد برای عزاداری 
ممکن نیست. شرایط مسافرت و رفت وآمد نیز 

با گذشته متفاوت است.«
وی ادامه داد: »ما تا جایی که ممکن است باید از 
خدمات الکترونیکی استفاده کنیم و هر دستگاه 
دولتی باید خدماتش را الکترونیکی و غیرحضوری 
ارائه کند. پیش از این هم گفته ایم اگر اداره ای 
فردی را حضوری احضار کند، جریمه خواهد 
شد و ممکن است با انفصال از خدمت تا چند 

ماه روبه رو شود.«
روحانی با بیان اینکه شرایط امروز کشور با گذشته 
متفاوت است و مردم باید در این زمینه قانع شوند، 
اظهار کرد: »ما پیشرفت خوبی در کشور در حوزه 
پزشکی و درمان، دارو و ساخت تجهیزات داشته ایم 
و مقاالت متخصصان ایرانی در دنیا مطرح اند و بخش 

پزشکی ما در دنیا حرفی برای گفتن دارد.«
رییس جمهوری با بیان اینکه قرار گرفتن دین و 
علم در کنار هم از نقاط قوت کشور در مبارزه 
با شیوع کرونا است یادآور شد: »دین و علم در 
موضوع مبارزه با کرونا کنار هم قرار گرفتند و 
از هم فاصله نگرفتند. مراجع تقلید و رهبری به 
ستاد ملی کرونا کمک کردند که اگر چنین نبود 
مشکالت بیشتر می شد و همین یک صدا بودن 

در این کشور مساله مهمی است.«

وی با اشاره به اینکه پزشکان با لحن واحدی با 
مردم صحبت نمی کنند، گفت: »از آنان خواهش 
می کنم با ادبیات واحد با مردم صحبت کنیم و 
نگاه ها و لحن ها را به هم نزدیک کنیم. ادبیات مورد 
استفاده برای هشدار به مردم درباره بیماری باید از 
یک منشاء واحد سرچشمه بگیرد و هشدارها را با 
تعبیرات مختلف برای مردم باید بیان کنیم. مهم 
آن است که مردم برای همراهی با سیاست های 

ستاد ملی کرونا قانع شوند.«
روحانی گفت: »ما می خواهیم همه مردم توجه 
کنند و بپذیرند که شرایط امروز کشور ما با دیروز 
متفاوت است و این شرایط ممکن است ماه ها 

ادامه داشته باشد.«
رییس جمهوری تاکید کرد: »اگر هم کسی مبتال 
شد همه تالش ما باید این باشد که به بستری 
شدن بیمارستان منجر نشود زیرا خود بیمارستان 

می تواند باعث گرفتاری بیشتر بیمار شود.«
وی با تاکید بر باید زنجیره انتقال شکسته شود، 
گفت: »زنجیره به این معناست که اگر متوجه 
و  مبتالست  ویروس  این  به  فردی  یک  شدیم 
اطمینان از آن هم به وسیله تست ممکن است، 
باید بالفاصله افرادی از جمله خانواده، دوست، 
نزدیکان و افرادی که با او تماس نزدیک داشتند 
را جمع کنیم. حال ممکن است با عالیم ظاهری 
متوجه شویم که آنها گرفتار این بیماری شده اند 
را  آنها  باشند  انجام تست داشته  به  نیاز  اگر  و 

تست می کنیم.«
روحانی گفت: »بنابراین در این مرحله الزم است 
که تست ها را گسترش دهیم و برای گسترش 
دادن تست، باید هم کیت های ما آماده باشد و 
هم اینکه کیت به تشخیص برسد و این پروسه ها 

باید صنعتی باشند نه دستی.«
رییس جمهوری تاکید کرد: »اکنون به گونه ای است 
که فرد باید مورد به مورد تست انجام بدهد و 
ممکن است امکاناتی در اختیار باشد که 1۰۰ 
یا 2۰۰ نفر با هم این تست انجام دهند. اما هر 
امکاناتی که در بخش تست و در آزمایشگاه، نیاز 

داریم باید تکمیل شود. حتی تست های جدیدی 
که وزیر بهداشت مطرح کردند و ما هم موافقت 
کردیم تا 2۰ -3۰ میلیون یا هر مقداری که کیت 

نیاز است را خریداری کنیم و بیاوریم.«
روحانی ادامه داد: »ما در اینجا هیچ محدودیتی 
برای وزارت بهداشت نداریم. اگر وزارت بهداشت 
گفت کیت های جدید نیاز است، ما باید 2۰، 3۰، 
۴۰ میلیون کیت خریداری کنیم. البته آقای نمکی 
عنوان کرد که 3۰ میلیون کیت و من گفتم در ابتدا 
2۰ میلیون خریداری کنیم، ولی هر مقدار که نیاز 

است ما خریداری می کنیم.«
وی افزود: »مردم عزیز بدانند مشکالت اقتصادی و 
ارزی ما به این معنا نیست که اگر در یک موردی 
ضرورت بود، مانند موردی که وزیر بهداشت برای 
مساله واکسن نیازمند بود، گفت ما باید این مقدار 
پول بدهیم و ممکن است این پول از دست ما برود 
و ما به واکسن هم نرسیم و ما قبول کردیم و گفتیم 

اگر شما می گویید ما قبول می کنیم.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »درست است که ما 
در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار داریم اما در 
موارد ضروری و الزم برای مبارزه با این ویروس 
با همه توان در خدمت مردم خواهیم بود. بنابراین 
ممکن است کیت های ما تغییر کند، و کیت های 

جدید در اختیار قرار بدهیم.«
روحانی یادآور شد: »اگر یک نفر مبتال بود و ما 
به دنبال درمان این یک نفر رفتیم اما حلقه اطرافش 
را رها کردیم، اینگونه می شود که نفر دوم، سوم و 
نفر دهمی را که باید ببینیم و به وی بگوییم که در 
خانه یا در هر کجا قرنطینه شود این می ماند و 1۰ 
تا 2۰ روز بعد که خودش گرفتار شد می آید، آن 
هم در دورانی که بخشی از بیماری را گذرانده و 

ناچار هستیم وی را بستری کنیم.«
وی افزود: »در بستری شدن هم مسائلی هست 
و اینطور نیست که هر فردی بستری شد، نجات 
پیدا کند و مشکالتی که بیمارستان وجود دارد. 
بنابراین، این مساله اول ما است. من این را منظم 
و مرتب و شاید 1۵- 2۰ مرتبه در ستاد گفته ام و 

در جلسه ای هم که پنجشنبه ها با روسای کمیته ها 
داریم هم این را مطرح کرده ام که این مساله باید به 
عنوان موضوع مهمی برای ما در نظر گرفته شود.«
رییس جمهوری تأکید کرد: »هر فردی که مبتال 
بود بالفاصله خانواده، دوستان نزدیک او و آنانی 
را  بودند  ارتباط  در  او  با  اخیر  که در روزهای 
فرابخوانیم و از این بین کسانی که نیاز است را 

بالفاصله قرنطینه کنیم.«
وی گفت: »وزارت بهداشت اعالم کرد امکانات 
الزم از لحاظ فضای مجازی و سایبری در اختیار 
داریم که طرف را کنترل کنیم ما هم مجازاتی را 
گذاشتیم تا فردی که در قرنطینه باشد اگر مراعات 
نکند و از منزل خارج بشود جریمه 2۰۰ هزار 

تومانی برایش اعمال شود.«
روحانی افزود: »مقرراتی که وضع می شود هم 
باید اجرایی و عملیاتی شود و ما نیز باید آن را 
دنبال کنیم. اگر روی کاغذ بماند، پیش نمی رود 
و به نتیجه نمی رسیم. پس اولین قدمی که باید 
برداریم این است که بیماران به بیمارستان نرسند 
و افرادی که مبتال هستند را سریعتر و در مراحل 

اولیه تشخیص دهیم.«
وی اظهار کرد: »باید بتوانیم درمان را به صورت 
سرپایی انجام دهیم و اگر در این مرحله موفق 
بودیم، مبتال اضافه می شود چرا که توان تشخیص ما 
باال می رود و ممکن است در روز به جای ۴ هزار 
مبتال، 1۰ هزار مبتال تشخیص بدهیم اما اشکالی 
ندارد. چرا که از آن طرف مرگ و میر کم می شود.«
رییس جمهوری ادامه داد: »فاصله ای که بین دو 
خط باید باشد، یعنی خطی که نشان می دهد ابتال 
چقدر است و خطی که فوتی را نشان می دهد، باید 
بیشتر شود. اگر این فاصله بیشتر شود به معنای 
موفقیت برای ماست. بنابراین مردم نباید بترسند 
از اینکه بیاییم اعالم کنیم تعداد مبتالیان از چهار 
هزار نفر به هشت هزار نفر رسیده است. این مهم 
نیست ولی از آن طرف مهم است که اگر فوتی 
جدید که 2۰ نفر بود به 2۵۰ نفر برسد یا 3۰۰ 
نفر شود؛ این معنایش آژیر خطری برای ماست.«
»همه  کرد:  تاکید  روحانی  ایسنا،  گزارش  به 
ما باید به میدان بیاییم برای حل و فصل این 
قبال  گفتم  هم  جلسه  همین  این  در  موضوع، 
روزانه  کار  این  برای  گفتم  هم  ملی  ستاد  در 
وزارت بهداشت 2۵ هزار تست انجام می دهد 
یعنی تست پی سی آر انجام می دهند ما گفتیم 
1۰ هزار دیگر اضافه کنند و حاال از همین جا 
اعالم می کنم به جای 1۰ هزار 1۵ هزار یعنی 
2۵ هزار تست اضافه شود، ۴۰ هزار تست در 
روز انجام شود و این 1۵ هزار مورد را متعهد 

هستیم که منابعش را تامین کنیم.«
وی یادآور شد: »یکی از راه های اساسی ما این 
است که سریعتر به تشخیص برسیم و سریعتر 
مبتال را ایزوله و قرنطینه کنیم تا نیاز به بستری شدن 
در بیمارستان را کم کنیم تا بتوانیم با مرگ و میر 

فاصله بگیریم.«
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سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و 
فوتی ناشی از کروناویروس در کشور را اعالم کرد 
و گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۷ 

بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز 
یک شنبه تا دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۴ هزار و ۲۵۱ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و 

۹۴۸ نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۵۳۴ هزار و ۶۳۱ نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۷ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۳۰ هزار و ۷۱۲ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »خوشبختانه 
تا کنون ۴۳۱ هزار و ۳۶۰ نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
وی گفت: »۴۷۷۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری ادامه داد: »تا کنون چهار میلیون و ۵۴۰ هزار و 
۴۵۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.« به گفته الری، استان های تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 

البرز،  رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 
همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی همچنین در توضیح استان های در وضعیت هشدار 
گفت: »استان های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری با اشاره به وضعیت کرونا در کشور، گفت: 
»در روزهای اخیر با افزایش بی سابقه موارد مرگ 
و میر ناشی از بیماری مواجه هستیم. وضعیت کنونی 
بیماری در کشورمان نتیجه سهل انگاری در رعایت 
پروتکل های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک 
و همچنین بروز رفتارهای اجتماعی خطر آفرین در 
هفته های گذشته بوده است.« وی افزود: »فراموش 

نکنید که شکست این بیماری، مستلزم تقویت وفاق 
و همدلی و به طور کلی همکاری مردم و مسئولین 
کلیه دستگاه های اجرایی کشور با پرسنل نظام سالمت 
است.« وی در ادامه با اشاره به هفته سالمت بانوان 
از ۲۴ تا ۳۰ مهر ماه گفت: »شعار امسال این هفته با 
توجه به همه گیری ویروس کرونا در کشور، با عنوان 
سالمت زنان در دوره کرونا نامگذاری شده است. در 
شرایط حاضر، اکثریت کارکنان نظام سالمت کشور 
از بهورز، مراقب، ماما، پرستار و نیروهای خدماتی تا 
کادر تخصصی بیمارستان ها و مراکز درمانی، زنانی 
هستند که در این دوران سخت و نفس گیر بیماری، 
در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا با مخاطرات 
جدی سالمت جسم و روان مواجه هستند.« الری 

ادامه داد: »این زنان باید علی رغم خستگی های فراوان 
رسیدگی به بیماران، میان زندگی کاری و شخصی خود 
تعادل سازنده برقرار کنند. گرچه همه گیری کرونا 
محدود به جنسیت خاصی نیست، اما جمعیت زنان 
کشور ظرف هشت ماه شیوع بیماری در کشورمان، 
متحمل بخش قابل توجهی از مشکالت مقابله با این 
ویروس بوده اند.« وی گفت: »مراقبت از بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ در خانواده، رسیدگی به امور تحصیلی 
فرزندان در شرایط آموزش غیر حضوری مدارس، 
نقش اقدامات موثر زنان در کاهش استرس خانواده 
در دوران همه گیری بیماری، مشکالت مراقبت های 
الزم در زنان باردار و مراقبت های مورد نیاز در دوران 
پس از زایمان، مشکالت زنان سرپرست خانوار و 
زنان بدسرپرست و مشکالت ناشی از فشارهای 
اقتصادی برگرفته از اعمال محدودیت ها، گویای 
این واقعیت است که در این دوران بحرانی لزوم 
توجه هر چه بیشتر به حفظ سالمتی زنان از الزامات 

بنیادین مبارزه با بحران کرونا است.«
الری تاکید کرد: »هفته سالمت زنان مهلت مناسبی 
است برای تقدیر از زنان سختکوش سرزمین مان است 
که با روی گشاده و عزمی راسخ برای شکست این 
بیماری در تالشند. امیدواریم با ارتقاء سواد سالمت و 
آگاهی و هوشیاری الزم در زنان به عنوان پیشگامان 
سالمت و ترویج آن در کشور، گامی موثر در جهت 

کمک به مهار بیماری در کشور برداشته شود.«

رییس اداره بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت با اشاره 
به نقش آلودگی هوا بر افزایش موارد بستری و مرگ و میر ناشی 
از کرونا، گفت: »امسال با توجه سردتر شدن هوا، وارونگی هوا، 
آلودگی هوا و شیوع بیماری هایی مانند آنفلوانزا، سرماخوردگی 
و... انتظار داریم در سراسر کشور وضعیت بدتری در خصوص 

کرونا تجربه کنیم.«
به گزارش سپید، مهدی نجمی در گفت وگو با ایسنا درباره تاثیر 
آلودگی هوا بر شیوع بیماری های تنفسی از جمله کرونا، گفت: 
»با توجه به اینکه با افزایش آلودگی هوا شیوع بیماری تنفسی 
هم افزایش می یابد و این موضوع طبیعتا می تواند افزایش شیوع 
کرونا را نیز در پی داشته باشد. افراد دارای بیماری های زمینه ای 
قلبی_ریوی در زمان آلودگی هوا با تشدید عالئم و عود بیماری 
روبرو هستند و مسلماً این موضوع بر ابتال و شدت بیماری 

کرونا تاثیرگذار خواهد بود.«
وی افزود: »همانطور که از قبل هشدار داده ایم در نیمه دوم امسال 
با توجه به سردتر شدن هوا، وارونگی هوا، آلودگی هوا و شیوع 
بیماری هایی مانند آنفلوانزا، سرماخوردگی و... انتظار داریم در 
سراسر کشور وضعیت بدتری در خصوص کرونا تجربه کنیم. 
به طور قطع در شهرهایی که میزان آالینده ها و آلودگی هوا بیشتر 
است، میزان ابتال به کرونا و شدت عالئم بیشتر خواهد بود. 

در شهرهایی مثل تهران و اهواز که آلودگی هوای بیشتری را 
تجربه می کنند افزایش شیوع کرونا دور از انتظار نخواهد بود.«
نجمی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش آلودگی هوا بیماری 
در بیماران مزمن از حالت کنترل خارج می شود، اظهار کرد: 
»از طرفی مشاهده شده است که درصد مرگ و میر در بیماران 
زمینه ای که مبتال به کرونا می شوند، باالتر است و به طبع وقتی 
آلودگی هوا بیشتر شود با تشدید بیماری های زمینه ای، شدت 
بیماری کرونا هم افزایش یافته و موارد مرگ و میر کرونا به 

دنبال آن افزایش یابد.«
وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته چه تعداد بستری 
و مرگ و میر به دنبال آلودگی هوا در کشور ثبت شده است، 
تصریح کرد: »استخراج این آمار کار ساده ای نیست؛ زیرا عوامل 
متعددی وجود دارد که می تواند منجر به بستری بیماران شود و 
اینکه بتوان ریسک منتسب به هر عامل را به تفکیک متوجه شد، 
کاری سخت و پیچیده است؛ چنین آمار مستقلی در دست نیست.«
رییس اداره بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت تاکید 
کرد: »البته هرساله به طور مشهود می بینیم در نیمه دوم سال با 
افزایش آلودگی هوا، مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و 

ریوی نیز افزایش می یابد.«
وی درباره توصیه هایی که وزارت بهداشت با سرد شدن و آلودگی 

هوا به مردم دارد، گفت: »در روزهای آلوده بهتر است سعی کنیم 
تا حد امکان از منزل خارج نشویم. افراد مسن، کودکان، بیماران 
مزمن بویژه بیماران قلبی_ریوی بهتر است تا حد امکان در روزهای 
آلوده از منزل خارج نشوند. در صورت اجبار برای خروج از 
منزل سعی کنند کار خود را در کمترین زمان ممکن انجام داده و 
سریع تر به خانه بازگردند، کلیه افراد از انجام فعالیت های سنگین 
و ورزشی که میانگین تنفس را افزایش می دهد، در هوای آلوده 
منع می شوند، هنگام خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنند، 
استفاده از میوه ها، سبزیجات و کاهش مصرف فست فودها نیز 
به شدت توصیه می شود. افزایش مصرف مایعات نیز نکته بسیار 

مهمی در روزهای آلوده است.«

خطر تشدید کرونا در شهرهای با هوای آلوده و توصیه وزارت بهداشت
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درخواست فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: خبـر

منع سفر و اعمال جریمه در تعطیالت پایان هفته

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به شاخص های بسیار فزاینده بیماری 
در استان تهران، ضمن تحلیل تفاوت ها و نکات 
تمایز پیک سوم اپیدمی نسبت به پیک های گذشته، 
گفت: »طی نامه ای به وزیر بهداشت درخواست 
کردیم تا برای تعطیالت تجمیع هفته آینده تدابیری 
در زمینه ایجاد مداخالت منعی برای سفر و ایجاد 

مکانیزم جرایم اعمال شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی اظهار کرد: »متاسفانه 
تهران در طول چند هفته اخیر هیچ تغییری در 
شاخص های ابتال ندارد و تقریبا طی روزهای اخیر 
میزان ابتال، بستری، مراجعین سرپایی و میزان مرگ 
و میر کماکان شاخص بسیار فزاینده ای را نشان 

می دهد.«
وی با بیان اینکه به نظر می رسد که ما در تهران 
تماماً در پیک سوم اپیدمی به سر می بریم، تصریح 
کرد: »چند اتفاق در جریانات اخیر افتاده که ما را 
از پیک دوم متمایز می کند، اول اینکه بیماران در 
شرایط بدحال تری مراجعه می کنند، دوم اینکه مدت 
اقامت بیماران در بیمارستان ها نسبت به پیک اول 
و دوم، حداقل بین 1.2 تا 2.3 روز افزایش داشته 

و طوالنی تر شده است.«
زالی مراجعه دیرهنگام مبتالیان به مراکز درمانی 
را یکی از مهم ترین دالیل این مساله عنوان کرد و 
گفت: »بخشی از مبتالیان نیز به مراکز غیردولتی 
مراجعه می کنند و تا رسیدن به مراکز ارجاعی 
تخصصی درمانی کرونا ممکن است زمان بر باشد.«
وی نکته متمایز بعدی پیک سوم نسبت به پیک های 
قبلی را مراجعه خانوادگی مبتالیان عنوان کرد و افزود: 
»اکثر بیماران در پیک سوم به صورت خانوادگی 
مراجعه می کنند؛ در صورتی که در پیک اول و دوم 
این الگو کمتر مشاهده می شد، به عبارت دیگر این 
روزها افراد یک خانواده جمیعا با حال عمومی 

نامناسب و نامساعد مراجعه می کنند.«
زالی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که از اورژانس 
مستقیماً وارد  بخش مراقبت های ویژه می شوند، 

نسبت به دوره های قبل افزایش بیشتری را نشان 
می دهد، اظهار کرد: »به عنوان نمونه در روز گذشته 
در تهران 162 بیمار مستقیما در  بخش مراقبت های 
ویژه بستری شدند. تقریبا حدود 20 تا 25 درصد 
مراجعین روزانه ما به مراکز درمانی استان تهران 
نیازمند دریافت خدمات مراقبت های ویژه در بدو 
امر هستند و برخی پس از بستری در  بخش و در 

سیر بیماری به این خدمات نیاز پیدا می کنند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اذعان به اینکه فاصله بین پیک دوم و سوم 
اپیدمی تقریبا به نقطه افول قطعی نرسید، گفت: 
»در صورتی که شروع پیک دوم بعد از یک افول 
نسبی نسبت به پیک اول بود، ولی پیک دوم و 
سوم به هم متصل شده و یک حالت پیوستگی 
پیدا کردند، این یک حالت نگران کننده است و 

حتی پیک سوم در تهران هنوز حالت صعودی تلقی 
می شود و دچار کاهش شاخص نشده است.« وی 
در ادامه با اشاره به نکته مهم بعدی در این رابطه، 
عنوان کرد: »میزان قله بستری و میزان افزایش 
مرگ و میر در تهران خیلی سریع تر از پیک اول 
و دوم حاصل شده است؛ به عبارت دیگر اگر 
موارد و تعداد کلی بستری در  بخش های عادی و 
مراقبت های ویژه در پیک دوم مثال بین 3 تا 4 هفته 
طول کشید، این بار در عرض کمتر از 10 روز به 
این عدد و آمار رسیدیم که نشانه گسترش بیشتر 
بیماری در شهر تهران است.« زالی با بیان اینکه 
به نظر می رسد بیماری فراگیرتر و سرایت پذیر تر 
از قبل در شهر تهران در حال جوالن است، تاکید 
کرد: »طبیعتاً تا زمانی که رفت و آمد و تولید سفر 
در داخل شهر مدیریت نشود، این روند و چرخه 
ویروس منحوس در تهران استمرار پیدا می کند و 
متاسفانه شاهد شهادت تعدادی از بهترین فرزندان 

این مرز و بوم خواهیم بود.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با 
تاکید بر اینکه تیم پزشکی و درمانی دچار خستگی 
مزمن شده و چندین ماه مستمرا در تالش تمام 
عیار برای مقابله با این بیماری قرار دارد، بیان 
کرد: »شاید درخواست همه مدافعین سالمت از 
مردم و مسئولین این است که با رعایت جدی تر و 
مداخالت بازدارنده تر و همچنین ترویج دیسیپلین 
در تناسب با ماهیت خشن اپیدمی و این بیماری 
فراگیر به کاهش بار بیمارستانی کمک کنند.« زالی با 
تاکید بر اینکه تیم درمانی و پزشکی ما به ریکاوری 
احتیاج دارد، عنوان کرد: »حجم زیادی که روزانه 
به بیمارستان ها تحمیل می شود، موجب خستگی 
مستمر کادر درمان شده و به نظر می رسد که یکی 
از دالیل افزایش تعداد ابتال و شهدای مدافع سالمت 
در روزهای اخیر، خستگی مزمن تیم درمانی و 
کاهش و تضعیف سیستم دفاعی آنان و همچنین 
فشار کاری غیر متعارف و مضاعفی است که به 

آن ها وارد می شود.«
زالی با تاکید بر تاثیر اعمال دورکاری در کاهش 
ترددهای درون شهری، عنوان کرد: »همان گونه 
که بارها اعالم کرده ایم به نظر می رسد که با اعمال 
دورکاری، کماکان پیشنهاد ما و استانداری تهران 
تقلیل ظرفیت کارکنان در استان تهران حداقل برای 
یک تا دو هفته است که بتوانیم در این فرصت 
تولید سفرها در تهران را کم کنیم.« وی ادامه داد: 
»با توجه به شرایط آالینده ها و آلودگی هوا در 
تهران، به نظر می رسد که دورکاری هم در کاهش 
آلودگی هوا و هم بر ترافیک شهر اثرگذار است 
و همچنین می تواند باعث کاهش ترددهای درون 

شهری شود.«
وی با بیان اینکه در اولین روز اجرای طرح تعدیل 
کارکنان در پیک دوم اپیدمی در تهران، کاهش 53 
درصدی ترافیک کالبد مرکز شهر را شاهد بودیم، 
اظهار کرد: »این مساله نشان دهنده تاثیرگذاری 
دورکاری بر این مساله و همچنین بر جمعیت 

استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.«
زالی با بیان اینکه تعداد زیادی بسته های پیشنهادی 
جهت تقلیل سفرهای درون شهری و بین شهری تهیه 
کرده ایم، اظهار کرد: »طی نامه ای به وزیر بهداشت 
درخواست کردیم تا برای تعطیالت تجمیع هفته 
آینده تدابیری در زمینه ایجاد مداخالت منعی برای 

سفر و ایجاد مکانیزم جرایم اعمال شود.« 
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در خاتمه با اشاره به تاثیر محدودیت های 
کرونایی در چند هفته گذشته، عنوان کرد: »هنوز 
تحلیل آمار میزان ترافیک و تردد انجام نشده ولی 
به محض اینکه این آمار جمع آوری شود، با توجه 
به زمان مشابه سال قبل ارزیابی ها اعالم می شود، با 
این حال بررسی  ترددهای یک روز قبل از پایان 
تعطیالت و شروع سفرهای بین استانی نسبت 
به سال گذشته 13 درصد کاهش ترددهای بین 

استانی را نشان داد.«



خبـر

کرونا، جز با نبرد همگانی رفتنی نیست
علوم  دانشگاه  اجتماعی  پزشکی  متخصص 
پزشکی شهید بهشتی گفت: »کرونا در ایران 
همگانی  نبرد  با  جز  که  رسیده  مرحله ای  به 
غیر  مشکل  این  حل  عمومی،  مشارکت  و 

است.« ممکن 
به گزارش سپید، محمدعلی حیدرنیا با اشاره 
آن ها در کشتار  نقش  اپیدمی ها و  اهمیت  به 
اقتصادی  زیانهای  ایجاد  و  انسانی  جوامع 
از  استفاده  »با  کرد:  خاطرنشان  فرهنگی  و 
تجربیات بدست آمده در همه گیری های قبلی، 
چه  پاندمی ها  مدیریت صحیح  و  مهار  برای 
جهانی  و  کشوری  استانی،  محلی،  سطح  در 
پروتکل هایی تهیه شده که عمل به آن ها بطور 
پاندمی به  ناگوار   پیامدهای  از  قطع و یقین 

کاست.« توجهی خواهد  قابل  میزان 
متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه با اشاره 
اولین  دستورالعمل ها،  اساس  بر  که  این  به 
داد:  توضیح  است،  بیماری  تشخیص  قدم 
این  شود  داده  پاسخ  علمی  طور  به  »باید 
گیری  همه  سبب  می شود  ادعا  که  بیماری 
است  پدیدی  نو  بیماری  آیا  چیست؟  شده، 
یا بیماری شناخته شده قبلی که اکنون بروز 

است.« کرده  پیدا  بیشتری 
این دانشیار دانشگاه، دومین قدم در مدیریت 
تایید همه گیری جهانی ذکر کرد  را  اپیدمی 
و با طرح این سوال که آیا این بیماری واقعا 
یک  »هرگاه  گفت:  خیر؟  یا  شده  همه گیر 
بیماری در جامعه ای بیش از حد انتظار دیده 
بر  اپیدمی  یا  همه گیری  مفهوم  و  معنی  شود 
آن مترتب می شود، اقدام بعدی که از اهمیت 
باالیی برخوردار است و موضوع این گفت وگو 
نیز می باشد، اطالع رسانی به پزشکان و کادر 
بهداشت و درمان، خصوصًا مردم است. مردم 
باید بدانند که یک همه گیری اتفاق افتاده تا 

در برابر آن از خود محافظت کنند.«
وی تاکید کرد: »برای قطع زنجیره کرونا باید 
پیشگیری از بیماری به زبان ساده و همه فهم 
و در عین حال کامال علمی برای عموم مردم 

توضیح داده شود.«
دانشگاه  اجتماعی  پزشکی  متخصص  این 
مروری  ضمن  اجتماعی  منظر  از  ادامه  در 
منطقه ای  جهانی،  گیری  همه  بر  اجمالی 
»سازمان  کرد:  اظهار  کووید۱۹،  ویروس 
جهانی بهداشت در ۲۱ ژانویه  ۲۰۲۰  همزمان 
به  اولین گزارش مربوط  با۱3۹8/۱۱/۰۱ در 
گزارش  به  می گوید  جدید،  ویروس  کرونا 
تاریخ  در  در کشور چین.  سازمان  این  دفتر 
3۱ دسامبر۲۰۱۹، ۹8/۱۰/۱۰  در شهر ووهان 
سینه  به  مبتال  بیمار  تعدادی  هوبی  استان  از 
پهلو با علت ناشناخته دیده شده که در فاصله 
این  3 ژانویه )سه روز( تعداد  تا  این تاریخ 
بیماران به ۴۴ نفر رسیده است. همچنین در 
می کند  اعالم  چین   ۹8/۱۰/۲۱ ژانویه    ۱۱
که این بیماران با یک بازار غذاهای دریایی 
ادامه  بوده اند. در  در شهر ووهان در تماس 
بیماری،  علت  که  می شود  اعالم  ژانویه   ۱۲

و  است  ویروس ها  کرونا  دسته  از  ویروسی 
۱۹نامگذاری می شود.« بنام  کووید- 

حیدرنیا ادامه داد: »بر اساس این گزارش، در 
اولین  تایلند  ۲۰۲۰، کشور  ژانویه   ۱3 تاریخ 
مورد بیماری با این ویروس جدید را گزارش 
می دهد و در ادامه کشور ژاپن در ۱۵ ژانویه و 
کره جنوبی در ۲۰ ژانویه اولین موارد بیماری 
با این ویروس جدید را گزارش می کنند؛ در 
حالی که تمامی مبتالیان سفر به شهر ووهان 
 3۰ ۲۰ ژانویه )  تاریخ  تا  چین را داشته اند. 
دی ۹۹(  در چین و سه کشور آلوده، یعنی 
 ۲۴۴ مجموعا  جنوبی  کره  و  ژاپن  تایلند، 
مورد مبتال به بیماری گزارش شد و داستان 
جا  همین  از  کووید۱۹  بیماری  گیری  همه 

می شود.« شروع 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
که  می کرد  فکر  کسی  کمتر  که  این  بیان  با 
ابعاد  این  با  فاجعه ای  جدید  ویروس  این 
»آخرین  گفت:  کند،  ایجاد  جهان  در  بزرگ 
اکتبر   ۱3 بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش 
۲۶۲ روز بعد از  ۹۹( یعنی  ۲۰۲۰ )۲۲ مهر 
را  فاجعه  عمق  شده  منتشر  گزارش،  اولین 
نشان می دهد هر چند که این آمار نیز رو به 

است.« افزایش 
آلوده  افراد  کل  »تعداد  داد:  ادامه  حیدرنیا 
 3۷,۷۰۴,۱۵3 با  است  برابر  جهان  در  شده 
نفر و تعداد کشته شدگان ۱,۰۷۹,۰۲۹ مورد 
می باشد و در همین روز تعداد ۲۶۹,۹۷۵ نفر 

آلودگی جدید گزارش شده است.«
متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه با اشاره 
مدیترانه  منطقه  در  ایران  کشور  که  این  به 
این  کشور   ۲3 میان  از  و  قرارگرفته  شرقی 
منطقه، از آمار باالتری به لحاظ شیوع کرونا 
بر خوردار است خاطرنشان کرد: »افراد آلوده 
در   ۹۹ ماه  مهر   ۲۲ تاریخ  تا  شده  شناسایی 

کل منطقه مدیترانه شرقی ۲,۶3۹,۷۲3 نفر و 
تعداد مرگ ها ۶۷,۲۷۹  مورد و تا همین تاریخ 
در ایران تعداد ۵۰۴,۲8۱ نفرآلوده و ۲3.8۱۶ 

مورد مرگ گزارش شده است.«
وی با تاکید بر این که اقدام کشور برای قدم 
سطح  در  کرونا  گیری  همه  مدیریت  سوم 
کشوری جای سوال دارد، توضیح داد: »بر اساس 
دستورالعمل های مدیریت همه گیری ها، اطالع 
رسانی به مردم باید هر چه سریعتر انجام شود؛ 
این اطالع رسانی باید به زبان ساده اما کامال 
انتقال  راه های  بر  تاکید  با  علمی و خصوصا 
بیماری متمرکز باشد و از بحث های سیاسی 

و جناحی باید کامال دوری شود.«
باید  مردمی  رسانی  اطالع  حیدرنیا،  گفته  به 
دادن هشدارهای  باشد که ضمن  به گونه ای 
الزم و جدی، از روان پریشی در سطح جامعه 

پرهیز شود. نیز 
دانشیار دانشگاه با اشاره به این که پیشگیری 
از شیوع بیشتر کرونا با بهره مندی از تجارب 
ارزشمند متخصصان آموزش و بهداشت کشور 
پیش  از  بیش  استفاده  شد،  خواهد  محقق 
این  متخصصان  و  اساتید  توانمندی های  از 

حوزه ها را ضروری دانست.
وی بیم و امید کاذب را دو روی مخرب در 
اپیدمی ها دانست و پرهیز از انتشار پیام های 
نادرست و غلط به مردم را ضروری دانست.
حیدرنیا در ادامه دعوت مردم به همبستگی و 
همکاری بیشتر با سیاست گذاران و مسئوالن را 
راه حل مناسبی برای ریشه کنی کرونا دانست 
و گفت: »در برخی از کشورها مسئوالن بحران 
کرونا را با جنگ جهانی دوم مقایسه کرده و 
با  به همبستگی و همکاری  همواره مردم را 
دست اندرکاران مبارزه با این بیماری دعوت 
بزرگترین  از  یکی  کرونا  که  چرا  می کنند؛ 
چالش های تاریخ نامگذاری شده و پر واضح 

گیری،  همه  با  برخورد  گونه  این  که  است 
بهداشتی  پروتکل های  اجرای  برای  را  مردم 

می کند.« آماده  بهتر 
دانشگاه  اجتماعی  پزشکی  متخصص  این 
عدم  جرایم  اعمال  درباره  دیگری  در بخش 
از  »پس  داد:  توضیح  نیز  ماسک  از  استفاده 
اعالم رسمی قوانینی مبنی بر اختصاص جریمه 
برای افرادی که ماسک استفاده نمی کنند، شاهد 
از  استفاده  به  نسبت  مردم  بیشتر  حساسیت 
این سوال  ماسک در سطح جامعه هستیم و 
دلیل  به  صرفا  مردم  آیا  که  می شود  مطرح 
موضوع  یا  و  می زنند  ماسک  نشدن  جریمه 

چیز دیگری است.«
حیدرنیا معتقد است: »اعالم جریمه تا حدودی 
اثرگذار است، ولی همه ماجرا نیست. شاید 
زمانی  مردم  که  باشد  این  عامل  مهم ترین 
کرونا  با  مبارزه  در  دولت  می کنند  که حس 
جدی تر وارد عمل می شود، مطمئن تر می شوند 
که خطر جدی است و قطعا تاثیر جدی هم 

داشت.« بدنبال خواهد 
وی با اشاره به واقعیت های آماری و اوضاع 
بحرانی همه گیری کرونا توصیه کرد: »دور از 
استرس و ترس بیهوده همه باهم باید تصمیم 
بگیریم و حداقل به مدت 3 هفته یا ۲۱ روز 
با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی به جنگ 
با کرونا برویم و آنچنان عرصه را بر ویروس 
تنگ کنیم تا محلی برای حضور پیدا نکند و 
بیماری کنترل شود.«به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، حیدرنیا با 
بیان این که مسئله ای به این مهمی با همکاری 
سه هفته ای مردم به میزان قابل توجهی مرتفع 
فعلی  شرایط  »در  کرد:  تاکید  شد،  خواهد 
باید  و  نابجاست  کاری  گشتن  مقصر  بدنبال 
اپیدمی  این  آتش  تا  کنیم  کمک  هم  با  همه 

خاموش شود.«
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در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت، معاونین رییس جمهور و روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی خبـر

دستورالعمل مربوط به شهدای مدافع سالمت تصویب و ابالغ شد
در جلسه روز دوشنبه کمیته ملی تعیین مصادیق 
شهدای مدافع سالمت با حضور وزیر بهداشت، 
معاونین رییس جمهور و روسای بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل 
نهایی نحوه تشکیل و بررسی مدارک و مستندات 
شهید خدمت تصویب و توسط وزیر بهداشت به 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 

کشور، ابالغ شد.
نشست  این  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
گفت: »هر روز داغ تازه ای از سربازان خط مقدم 
و ژنرال های مبارزه با کووید19 را به دل داریم. 
روز گذشته دکتر زارع جوشقانی رییس بیمارستان 
لبافی نژاد از چشم پزشکان بسیار برجسته کشور 
را از دست دادیم که سوابق مدیریتی درخشانی در 
حوزه سالمت در کاشان، زنجان و تهران داشت.«
وی افزود: »چند روز قبل دکتر فقیهی که ایشان هم 
از چشم پزشکان برجسته بود را از دست دادیم که 
سال ها رییس بیمارستان طرفه بود و این بیمارستان را 
متحول کرده و به عبارتی دوباره ساخته بود. همچنین 
افرادی مانند دکتر حسنی یکی از متخصصان حاذق آی 
سی یو، دکتر نادری یکی از بزرگان پیوند و بسیاری 

از پزشکان برجسته کشور و تعداد زیادی پزشک، 
پرستار و کادر درمانی و کارکنان سالمت را از دست 
داده و می دهیم و این ضایعات، قابل جبران نیست.«
»متاسفانه شدت سرایت  کرد:  نمکی خاطرنشان 
ویروس بیشتر شده و حتی ظن اینکه قدرت بیماری 
زایی آن با موتاسیون هایی افزایش یافته باشد وجود 
دارد، هم سنین پایین تر را گرفتار می کند و نوع 
گرفتاری آن، وخامت حال بیماران را بیشتر می کند.«

بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
سعید اوحدی نیز در این نشست گفت: »مدافعان 
سالمت از ابتدای شیوع کرونا در کشور، تالش ها 
و از خودگذشتگی های زیادی کردند و همه هستی 
خود را در طبق اخالص گذاشتند و پرونده های 
شهدای خدمت در حوزه سالمت به بنیاد شهید و 
امور ایثارگران رسیده و نظام جمهوری اسالمی ایران، 
حق و حقوق این عزیزان و خانواده های گرانقدر 

ایشان را باید مراعات کند.« وی خاطرنشان کرد: 
»عالوه بر بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی 
در بخش دولتی، برخی از مراکز غیر دولتی، خیریه و 
نهادهای عمومی برای رسیدگی به بیماران کووید19 

خدمت رسانی کرده اند.«
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: »الزم 
است که رسانه ها به ویژه سازمان صدا و سیما، در 
راستای انعکاس ایثار شهدای خدمت در راه مبارزه با 
کرونا اقدامات بیشتری انجام دهند. اخیرا از خانواده 
یک پرستار سرکشی کردیم و شهیده این خانواده 2۵ 
سال سن داشت و پدر خانواده می گفت که دختر دوم 
من هم پرستار است و او بعد از شهادت خواهرش، 
مصمم تر شده و وقت بیشتری در بیمارستان برای 
خدمتگزاری به بیماران اختصاص می دهد و این 
صحنه ها باید بیشتر نشان داده شود. مشابه این صحنه ها 

را در دوران دفاع مقدس هم مشاهده می کردیم.«
گفتنی است، در پایان این نشست این دستورالعمل 
در راستای اجرای بند 1 ماده 3 آیین نامه اختصاصی 
تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت که توسط 
شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بود، 

مصوب و ابالغ شد.

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
با بیان اینکه میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در استان تهران بسیار 
باالست، گفت: » بیماران غیر اورژانسی به مراکز سرپایی مراجعه کنند.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
»تعداد بیماران بستری مبتال به کرونا در استان تهران به بیش از ۵۵00 
بیمار رسیده است؛ به طوری که در 24 ساعته گذشته نزدیک به 800  
بیمار  جدید بستری داشتیم.« وی با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر 

بیماران کرونایی در استان تهران بسیار باالست، ادامه داد: »تنها کاری 
که اکنون انجام داده ایم، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی در تمام 

گروه های مختلف در استان تهران است.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با تأکید بر افزایش 
و تشدید نظارت ها بر مراکز درمانی استان تهران، بیان داشت: »عمدتًا 
بحث مهم ما اکسیژن رسانی است؛ همچنین اینکه پروتکل ها و خط 

مشی درمانی درست انجام  شود.«

توکلی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی بیماران مبتال به کرونا 
در خصوص بستری و پذیرش دچار مشکل هستند؟، گفت: »بله، 
متاسفانه این مشکل وجود دارد و مقداری در تخت بیمارستانی با 
محدودیت روبرو هستیم؛ البته برنامه ریزی می کنیم تا تخت ها را در 
سیستم نرم افزاری، یکپارچه و هماهنگ کنیم.« وی اضافه کرد: »قصد 
داریم با راه اندازی سامانه ای، مردم بتوانند در جریان بیمارستان هایی 

که ظرفیت پذیرش و تخت خالی دارند، قرار گیرند.«

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

افزایش مرگ و میر بیماران کرونایی در استان تهران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
حکمی، مسعود سلیمانی دودران، رییس مرکز 
کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
علمی  هیات  مختاری، عضو  مجید  ایران، 
بهشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درمانی شهید بهشتی، سعیده فخر زاده، رییس 
اداره خون و فرآورده های بیولوژیک سازمان 
غذا و دارو را به عنوان اعضای کمیته ملی 

واکسن کووید 19 منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این 

حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران، 
رییس محترم مرکز کار آزمائی بالینی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی ایران
جناب آقای دکتر مجید مختاری، عضو محترم 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهشتی درمانی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر سعیده فخر زاده، رییس 
محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک 

سازمان غذا و دارو
به موجب این ابالغ به عنوان عضو کمیته ملی 
واکسن COVID-19 منصوب می شوید. 
انتظار می رود با هماهنگی و مشورت دیگر 
اعضای کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط 
اقدام  کشور  داخل  در  واکسن  ساخت  به 

فرمائید.
دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت درمان و  آموزش پزشکی

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس 
کرونا تا ظهر دوشنبه )28 مهر 99( ۵34 
هزار و 631 نفر را در ایران به طور قطعی 
مبتال کرده و در مجموع تا این روز 30 
هزار و 712 نفر را به کام مرگ کشانده 
است. از سوی دیگر، 431 هزار و 360 

نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت 
بهداشت نشان می دهد که طی 10 روز 
اخیر )19 تا 28 مهر( به طور متوسط در 
هر ساعت 180 نفر در ایران مبتال و حدود 
11 نفر قربانی این ویروس شده اند. البته 
در هر ساعت 12۵ نفر نیز بهبود یافته اند. 
در این اینفوگرافیک روند شیوع کرونا در 
ایران طی یک ماه اخیر )از 28 شهریور تا 

28 مهر( را مشاهده می کنید.

با حکم وزیر بهداشت
اعضای کمیته ملی واکسن کووید۱۹ منصوب شدند

روند کرونا در ایران، از ۲۸ شهریور تا ۲۸ مهر



معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد
درخواست تمدید محدودیت ها براساس آمارها

تمدید  با  رابطه  در  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
محدودیت های کرونایی در مناطق و شهرهای دارای شیوع 
باال، گفت: »تا زمان کنترل کامل بیماری درخواست ادامه 
محدودیت ها را داریم و بسته به آمارهایی که طی چند 
روز آینده خواهیم داشت، درخواست تمدید و تشدید 

برخی از محدودیت ها را خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در رابطه با درصد ابتال و مرگ و میر در بین کادر درمان کشور، اظهار 
کرد: »در همه کشورهای دارای شیوع باالی کرونا، درصد ابتال و فوتی کادر درمان، پزشکان و پرستان 
میزان قابل توجهی بوده است، میزان ابتال و فوتی در بین جامعه پزشکی ما نیز که فداکارانه و  ایثارگرانه 
ارایه خدمت می کنند، همین گونه است، ولی در مقایسه با سایر کشورها عدد و رقم مشخص ندارم.«
وی با اشاره به درخواست شورای شهر مبنی بر تعطیلی دو هفته ای تهران برای کنترل شیوع بیماری، 

اظهار کرد: »این درخواست باید ابتدا در ستاد ملی کرونا مطرح شود تا در این رابطه تصمیم گیری 
شود ولی هنوز مطرح نشده است.« معاون وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به انتقادات در خصوص 
پروتکل های درمانی کرونا در کشور، اذعان داشت: »همین جا خیلی واضح و شفاف اعالم می کنم که با 
توجه به اطالعات علمی موجود در دنیا، هنوز هیچ داروی خاص و موثری برای این بیماری وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »در همین راستا مطالعه اخیر سازمان جهانی بهداشت نیز نشان داد که داروی رمدسیویر 
و چند داروی دیگر که خیلی بر روی آن ها حساب می شد، چه در مرگ و میر و چه در طول مدت 
بیماری بی تأثیرند و به اعتقاد من افکار عمومی و رسانه ها به جای اینکه دنبال دارو بگردند، اجازه بدهند 
تا دانشمندان دارو را کشف کنند.« به گفته حریرچی، همگی ما باید قسمت اعظم نیروی خود را بر روی 
اصالح رفتارهای اجتماعی مردم و اجرای فاصله گذاری های  اجتماعی قرار دهیم. وی با بیان اینکه اعالم 
و انتشار خبر کشف و تولید دارو و اکسن کرونا خدمت نیست، اظهار کرد: »با انتشار هر خبری درباره 
دارو واکسن کرونا که اکثرا هم بی اساس  و کم اساس هستند، سطح و میزان رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی در سطح جامعه کمتر می شود.« معاون وزارت بهداشت در خاتمه با بیان اینکه در کوتاه مدت 
و فاصله چند ماهه بعید است دارو و واکسن موثری برای دسترسی عموم جامعه بشری در دسترس 

باشد، عنوان کرد: »درصد مرگ و میر کرونا با میزان ابتالی مردم ارتباط مستقیم دارد.«ایسنا

دولت

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران عنوان کرد

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با توجه 
به افزایش آالیندگی هوای تهران خواهان اعمال 

محدودیت های بیشتر شد. 
به گزارش سپید، ناهید خداکرمی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به افزایش آالیندگی هوای تهران، گفت: 
»آلودگی هوا علت منفردی ندارد که یک سازمان 
یا نهاد بتواند به تنهایی نسبت به حل این معضل 
در تهران یا سایر کالنشهرها اقدام کند و از آنجایی 
که این مسئله چندوجهی است باید همه دستگاه ها 
پای کار بیایند.« وی با بیان اینکه در تشدید آلودگی 
هوای تهران عالوه بر عوامل جوی همچون نبود باد 
و باران، منابع تولید آالینده نیز مهم است که باید 
توأمان به هر دو این عوامل دقت کرد، افزود: »دقت 
داشته باشید که امسال، تهدید آلودگی هوا می تواند 
با توجه به شیوع کرونا جدی تر باشد چراکه آلودگی 
در هوا به دستگاه تنفسی و ریه  آسیب می زند و در 
حالی که با  اپیدمی کرونا مواجه هستیم،  می تواند 

عوارض بیماری با التهاب ریه را بیشتر کند.«

خداکرمی با بیان اینکه هم آلودگی هوا و هم کرونا 
به بافت ریه حمله می کنند و آن را تحت تاثیر قرار 
می دهند، ادامه داد: »تشدید آلودگی هوا در تهران 
در حالی است که  نوع اجرای طرح ترافیک که 
پیش از این به عنوان ابزاری برای کنترل ترددها در 
روزهای آلوده استفاده می شد، حاال در پی شیوع 

کرونا تغییر کرده و به همین دلیل در هرساعت از 
شبانه روز شاهد تردد گسترده خودروها در خیابان ها 
هستیم و به نظر نمی رسد که بتوانیم با توجه به 
شیوع کرونا، از طرح ترافیک به عنوان ابزار کنترل 

تردد استفاده کرد.«
وی با بیان اینکه در مسئله حل آلودگی هوا در تهران، 

شهرداری و شورای شهر ابزاری در اختیار ندارند 
و باید چشمشان به تصمیمات نهادهای باالدستی 
باشد، افزود: »شورای شهر و مدیریت شهری هر 
آنچه را که قانون اجازه دهد، انجام می دهند و به 
همین دلیل است که در زمینه حمل ونقل عمومی 
سعی می شود که معاینه فنی این وسایل را همیشه به 

روز نگه دارد تا دودزایی آنها کاهش یابد.«
رئیس کمیته سالمت شورای شهر با تاکید بر اینکه 
در این شرایط اپیدمی کرونا الزم است که تصمیمات 
کالن برای آلودگی هوای پایتخت گرفته شود، ادامه 
داد: »مسئوالن مربوطه هر تصمیمی که برای کاهش 
آلودگی هوای تهران اتخاذ کنند حتما مورد پذیرش 
و حمایت شورای شهر واقع خواهد شد، البته دقت 
داشته باشید که شورا یا شهرداری در اعمال اضافه 
یا کم کردن محدودیت ها نقشی ندارد، اما کاماًل از 
این تصمیمات در راستای بهبود اوضاع حمایت 
می کند و الزم است دستگاه های متولی تصمیمات 

فوری در راستای کاهش آالیندگی اتخاذ کنند.«

تشدید آلودگی هوا با شیوع کرونا

رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران با تاکید بر اینکه انسولین 
تولید داخل در کشور موجود است،  گفت: »با وجود تحریم ها 
مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین های آنالوگ و خارجی 

است که این هم مسئله جدید نیست.«
به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
مشکل کمبود انسولین موضوع تازه ای برای بیماران مبتال به دیابت 
نیست، گفت: »این کمبود انسولین در انسولین های وارداتی است و 
نه انسولین های تولید داخلی کشور و این موضوع جدیدی نیست؛ 

تقریبا بیش از یکسال است که به این کمبود اشاره شده است.«
وی افزود: »حدود یکسال و نیم قبل، ۳۰۰ سازمان مردم نهاد نامه ای 
برای رئیس سازمان ملل فرستادند که در آن قید شده بود با وجود 
تحریم ها بیماران ما برای تامین دارو با مشکل مواجه اند. اکنون با 
کمبود انسولین های خارجی که به آن انسولین آنالوگ می گویند 

روبرو هستیم که مهم ترین عامل بروز آن، تحریم ها است.«

وی با تاکید بر اینکه کیفیت انسولین های داخلی برای کنترل قندخون 
مبتالیان به دیابت مطلوب است، اظهار کرد: »انسولین های تولید 
داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در 
کشورهای اروپایی و آمریکا هم استفاده می شود. پوشش بیمه ای این 
انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه ها می پردازند.«
رجب تاکید کرد: »سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین 
هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین های 
تولید داخل را هم می توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح تر این است 
که گفته شود انسولین آنالوگ )تولید خارج( با کمبود مواجه است. 
ما معتقدیم که تنها پزشک مجاز است به عنوان یک متخصص نوع 
انسولین بیمار را تعیین کند. خوشبختانه در حال حاضر انسولین 
درکشور تولید می شود که اگر همین تولیدات داخلی نبود آن وقت 
جهت کنترل قندخون افراد مبتال به دیابت با مشکالت اساسی تری 
روبه رو می شدیم.« وی با تاکید بر لزوم آموزش های همگانی برای 

پیشگیری از بروز چنین بیماری های مزمنی، بیان کرد: »از بحث 
آموزش و پیشگیری غفلت شده است؛ به عنوان مثال یکی دیگر از 
مشکالت ما در این حوزه نبودن نوار تست قند خون است، حتی در 
مواردی هم که یافت می شود به چند برابر قیمت اصلی باید تهیه شود. 
بیمه ها باید هزینه های مربوط به آموزش و پیشگیری را تقبل کنند تا از 

بروز هزینه های هنگفت ناشی از عوارض دیابت جلوگیری شود.«

رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران مطرح کرد

کمبود انسولین آنالوگ تحت تاثیر تحریم ها
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رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت:
کرونا خدمات فلورایدتراپی دانش آموزان را متوقف کرد

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »خدمات فلورایدتراپی 
انجام  دانش آموزان  برای  فیشورسیلنت که هر سال  و 
می شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا متوقف شد.«
به گزارش سپید، حمید صمدزاده در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»با توجه به تعطیلی اکثر مدارس کشور و شیوع ویروس 
کرونا امسال خدمات فلورایدتراپی و فیشورسیلنت که از سال ۹۴ هر سال برای پیشگیری از پوسیدگی 
دندان کودکان و دانش آموزان انجام می شد، متوقف شده است. البته وزارت بهداشت برای اجرای 
این برنامه در سال جاری آمادگی دارد و اگر شرایط اپیدمی کرونا تا حدی کنترل شود، برای اجرای 

این برنامه فراخوان می دهیم تا دانش آموزان برای انجام برنامه ارتقای بهداشت دندان مراجعه کنند.«
وی گفت: »اکنون برای اینکه خدمات بهداشت دهان و دندان برای کودکان در کشور به صفر نرسد، به 

برخی مراکز بهداشتی و مراکز جامع سالمت که امکانات الزم برای این خدمت را دارند بخشنامه شده 
که با خانواده ها تماس بگیرند و از آنها برای انجام خدمات فیشورسیلنت و فلورایدتراپی کودکان ۶ تا 
۱۴ ساله دعوت شود و در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند برای دریافت این خدمت به صورت 
رایگان به این مراکز مراجعه کنند.« صمدزاده گفت: »سال گذشته چهار میلیون و ۸۰۰ دانش آموز ۶ تا 
۱۴ ساله در کشور تحت پوشش خدمات رایگان فلورایدتراپی و فیشورسیلنت قرار گرفتند.« صمدزاده 
ادامه داد: »خدمات فلورایدتراپی و فیشورسیلنت از سال ۹۴ و همزمان با اجرای طرح تحول سالمت 
در کشور شروع شد و طی سه سال شاخص پوسیدگی دندان در افراد ۱2 ساله کشور را از 2.۰۹ به ۱.۸ 
کاهش داد اما همچنان شاخص دندان پوسیده در بین ایرانیان باالست و الزم است این برنامه هر سال 
تکرار شود.« وی افزود: »با توجه به تأثیری که فلوراید در کاهش پوسیدگی دارد، وارنیش فلورایدتراپی 
در همه دنیا مطمئن ترین و موثرترین راه برای کاهش پوسیدگی دندان است و به همین علت انجام این 
خدمت به صورت دو نوبت در سال برای دانش آموزان به فاصله هر ۶ ماه یکبار در برنامه های وزارت 

بهداشت پیش بینی شده بود که امسال به علت شیوع بیماری کووید۱۹ متوقف شده است.«
سازمان جهانی بهداشت از اواخر دهه ۶۰ میالدی استفاده از فلوراید را به عنوان راهبرد اساسی پیشگیرانه 

مبتنی بر جمعیت در خصوص جلوگیری از بروز و شیوع پوسیدگی در جوامع توصیه کرده است.

خبـر

رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم عنوان کرد

رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با اشاره به 
زیرساخت های ارزشمند اخالق حرفه ای در کشور، 
افزود: »سامانه ملی اخالق در پژوهش های زیست 
پزشکی، راه را برای بررسی اخالقی سریع طرح های 
تحقیقاتی در موضوع کووید۱۹ و نظارت بر آنان بسیار 

هموار کرده است.«
به گزارش سپید، باقر الریجانی با ناشناخته دانستن 
ویروس کووید۱۹ که منجر به عالیم بالینی متفاوتی 
اثر  بر  دنیا  بهداشتی کل  می شود، گفت: »سیستم 
کووید۱۹ دچار چالش شده و اقتصاد کالن کشورها 
و بسیاری از مشاغل با مشکالتی جدی روبرو شده 
است.« وی افزود: »در ایران نیز با وجود ظرفیت 
خوب سیستم درمانی کشور، بخاطر شرایط تحریم 
اقتصادی از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و منابع 

با چالش هایی مواجه هستیم.«
وی نیاز به افزایش تست های غربالگری کووید۱۹ را 
جهت شناسایی و کنترل کانون های بیماری را یک 
اولویت دانست و افزود: »با توجه به شرایط تحریم 
نیاز است تمامی آزمایشگاه های تحقیقاتی به کمک 

سیستم سالمت کشور بیایند تا کنترل بیماری میسر 
گردد.« وی افزایش اعتماد جامعه و ارتقای همبستگی 
آحاد ملت با دولت را از رموز موفقیت مقابله با این 
ویروس دانست و گفت: »برای فرهنگ سازی در این 
زمینه و تقویت روحیه ایثار مردم، به کمک رهبران 
مذهبی و علمای علوم اجتماعی و انسانی نیاز است.«
سرپرست مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی، 

مسائلی مانند توزیع و تخصیص منابع )در سطح خرد 
و کالن(، تریاژ بیماران برای دریافت منابع محدود مثل 
واکسن، ونتیالتور و خدمات پیشرفته حیات، حفظ 
کرامت انسانی و اتونومی افراد و تصمیم گیری در مورد 
قرنطینه و محدودیت آمد و شد، تحقیقات و چگونگی 
آوردن آنها بر بالین بیماران، استفاده از داروهایی که 
اثر آنها در این بیماری شناخته شده نیست، رازداری 

و حفظ محرمانگی اطالعات و مواجهه با گروه های 
آسیب پذیر را از چالش های اخالقی پیش رو دانست.
رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با اشاره به اثرات 
نامساعد همزمانی بیماری های غیرواگیر و ویروس 
کووید۱۹، حدود ۳۰ درصد از مرگ و میرهای بیماران 
مبتال به کرونا را منتسب به بیماری های غیرواگیر دانست 
و افزود: »کنترل این بیماری ها در شرایط همه گیری 
از اهمیتی دوچندان برخوردار است.« وی همچنین 
گسترش پژوهش های اپیدمیولوژیک در زمینه کووید 
۱۹ را ضرورتی دانست که در تصمیم گیری ها و 
سیاست گذاری های کشور نقش مهمی ایفا می کند.
الریجانی با اشاره به زیرساخت های ارزشمند اخالق 
حرفه ای در کشور، افزود: »سامانه ملی اخالق در 
پژوهش های زیست پزشکی، راه را برای بررسی 
موضوع  در  تحقیقاتی  طرح های  سریع  اخالقی 
کووید۱۹ و نظارت بر آنان بسیار هموار کرده است.«

اپیدمی  در  اخالقی  مالحظات  گایدالین  وی 
در  استفاده  و  تعمیم  قابل  را  عفونی  بیماری های 

شرایط همه گیری کووید۱۹ دانست.وبدا

لزوم شناسایی گروه های با آسیب پذیری باال در شرایط همه گیری کووید۱۹

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو چرایی 
عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها را تشریح کرد.

به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها، گفت: »باید توجه کرد که 
وظیفه مراکز درمان ترک اعتیاد اصال توزیع دارو نیست، بلکه درمان 
اعتیاد است. درمان با توزیع دارو تفاوت بسیاری دارد. اصوال جایی 
که دارو را تجویز می کند با جایی که آن را تامین و عرضه می کند، 
نباید در یک جا باشند.« وی افزود: »در گذشته به دلیل نگرانی هایی 
که از توزیع داروهای ترک اعتیاد داشتیم، توزیع آن ها را از داروخانه 
جدا کرده بودیم، اما باید بدانیم که داروخانه تنها محل معتبر برای 
توزیع دارو است. به هر دلیلی از گذشته روند به این صورت بود 
که داروهای ترک اعتیاد در همان مراکز ترک اعتیاد که داروها را 
تجویز می کردند، تامین و عرضه نیز می شد که این اقدام اشتباه بود.«

محمدی تاکید کرد: »به اعتقاد من بهترین کار این است که درمان 
این بیماران و تجویز دارو در مراکز ترک اعتیاد انجام شود و دارو از 
محل عرضه اصلی خود، یعنی داروخانه تامین شود. البته برای این 
اقدام دستورالعملی تهیه کردیم و به تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور ابالغ کردیم که مطابق آن دستورالعمل و با بسترسازی و حفظ 

شرایط الزم و امینت کافی داروخانه این اتفاق افتد.«
وی با بیان اینکه بر این اساس قطعا دسترسی مصرف کنندگان داروهای 
ترک اعتیاد به این داروها از طریق داروخانه بسیار راحت تر است، 
گفت: »متاسفانه موارد تخلف زیادی مبنی بر نشت داروها از مراکز 
ترک اعتیاد شنیدیم و بهترین راه پیشگیری از این تخلفات این است که 
داروهای ترک اعتیاد هم مانند همه داروها در داروخانه عرضه شود.«
محمدی افزود: »پیش از این یک  بخش از داروهای ترک اعتیاد را 
مراکز ترک اعتیاد عرضه می کردند و بخشی هم در معاونت های غذا 

و داروی دانشگاه علوم پزشکی توزیع می شد که در حال حاضر قرار 
شد تمام این داروها در داروخانه هایی توزیع شود که بسترسازی الزم 
را از نظر امنیت انجام داده اند که این اقدام را به صورت پایلوت در 
استان قم اجرا کردیم که موفقیت آمیز بود. در این داروخانه هایی که 
داروی ترک اعتیاد عرضه می شود، با نسخه پزشک و یا نسخه پزشک 
مرکز ترک اعتیاد، افراد می توانند داروهایشان را دریافت کنند.« وی 
گفت: »از سال گذشته کار را در قم آغاز کردیم و از اوایل مهر ماه نیز 
ابالغ کرده ایم که این اقدام در کل کشور انجام شود. به شرط اینکه 

داروخانه ها بستر سازی الزم را در حوزه امنیت انجام داده باشند.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مطرح کرد

نشت دارو از مراکز ترک اعتیاد
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خبـر

شمارمبتالیان به کرونا در جهان از مرز 40 میلیون نفر عبور کرد
 ۱۹ کووید  عفونت  به  مبتالیان  جهانِی  آمار 
میلیون   ۴۰ به  جدید  کروناویروس  از  ناشی 
و ۲۸۷ هزار و ۳۷۴ نفر رسید و تاکنون مرگ 
نیز در  نفر   ۳۹۶ ۱۱۸ هزار و  میلیون و  یک 

تأیید شده است. بیماری  این  اثر 
تازه ترین  بنابر  همچنین  سپید،  گزارش  به 
نفر   ۷۱۰ و  هزار   ۱۲۱ و  میلیون   ۳۰ آمارها 
بهبود  تاکنون  نیز  کووید-۱۹  به  مبتالیان  از 

یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۵ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

قربانی می گیرد. دنیا  در 
و  مبتال  میلیون   ۸.۳ از  بیش  با  نیز  آمریکا 
تاکنون،  قربانی  هزار   ۲۲۴ از  بیش  همچنین 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد. 
مبتالیان  میلیونِی  آمار  با  نیز  برزیل  و  هند 
و   ۷.۵ از  بیش  با  ترتیب  به  آمریکا  از  پس 
و  دوم  جایگاه   کووید۱۹،  بیمارِ  میلیون   ۵.۲
سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت 
ترتیب  به  مکزیک  و  هند  برزیل،  متحده، 
رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی 
آمارها  باالترین  که طبق گزارش های رسمی 
به  دوشنبه  روز  تا صبح  داشته اند  تاکنون  را 

ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا هشت میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۹۹ 

مبتال، ۲۲۴ هزار و ۷۳۰ قربانی
 ۲۷۳ و  هزار   ۵۵۰ و  میلیون  هفت  هند   .۲

مبتال، ۱۱۴ هزار و ۶۴۲ قربانی
 ۳۴۴ و  هزار   ۲۳۵ و  میلیون  پنج  برزیل   .۳

مبتال، ۱۵۳ هزار و ۹۰۵ قربانی

 ۳۳۴ و  هزار   ۳۹۹ و  میلیون  یک  روسیه   .۴
مبتال، ۲۴ هزار و ۱۸۷ قربانی

۵. آرژانتین ۹۸۹ هزار و ۶۸۰ مبتال، ۲۶ هزار 
و ۲۶۷ قربانی

۳۳ هزار  ۷۲۳ مبتال،  ۹۸۲ هزار و  ۶. اسپانیا 
و ۷۷۵ قربانی

۲۸ هزار  مبتال،   ۵۷۲ ۹۵۹ هزار و  کلمبیا   .۷
و ۹۷۰ قربانی

هزار   ۳۳ مبتال،   ۳۴ و  ۸۹۷هزار  فرانسه   .۸
و ۴۷۷ قربانی

۳۳ هزار و  ۶۷۵ مبتال،  ۸۶۸ هزار و  ۹. پرو 
قربانی  ۷۵۹

 ۸۶ مبتال،   ۲۲۷ و  هزار   ۸۵۱ مکزیک   .۱۰
هزار و ۱۶۷ قربانی

هزار   ۷۲۲ با  انگلیس  آن کشورهای  از  پس 

و ۴۰۹ مبتال، آفریقای جنوبی با ۷۰۳ هزار و 
۷۹۳ مبتال، ایران با ۵۳۰ هزار و ۳۸۰ مبتال، 
شیلی با ۴۹۱ هزار و ۷۶۰ مبتال، عراق با ۴۲۶ 
هزار و ۶۳۴ مبتال، ایتالیا با ۴۱۴ هزار و ۲۴۱ 
مبتال،   ۵۶۹ و  هزار   ۳۸۸ با  بنگالدش  مبتال، 
اندونزی  مبتال،   ۹۸۱ و  هزار   ۳۶۶ با  آلمان 
 ۳۵۶ با  فیلیپین  مبتال،   ۸۶۷ و  هزار   ۳۶۱ با 
هزار و ۶۱۸ مبتال، ترکیه با ۳۴۷ هزار و ۴۹۳ 
مبتال، عربستان سعودی با ۳۴۲ هزار و ۲۰۲ 
مبتال،   ۴۵۲ و  هزار   ۳۲۳ با  پاکستان  مبتال، 
 ۸۴۶ و  هزار   ۳۰۳ با  اشغالی  سرزمین های 
مبتال،   ۸۷۲ و  هزار   ۲۹۸ با  اوکراین  مبتال، 
با  بلژیک  مبتال،   ۲۳۴ و  هزار   ۲۲۸ با  هلند 
۲۲۲ هزار و ۲۵۳ مبتال، کانادا با ۱۹۸ هزار 
 ۳۸۸ و  هزار   ۱۸۰ با  رومانی  مبتال،   ۱۴۸ و 

مبتال،   ۷۶۶ و  هزار   ۱۷۵ با  لهستان  مبتال، 
مبتال،   ۸۸۵ و  هزار   ۱۷۳ با  چک  جمهوری 
اکوادور  ۶۳۲ مبتال،  ۱۷۳ هزار و  با  مراکش 
 ۱۳۹ با  بولیوی  مبتال،   ۲۸۹ و  هزار   ۱۵۳ با 
هزار و ۷۷۱ مبتال، نپال با ۱۳۲ هزار و ۲۴۶ 
مبتال، قطر با ۱۲۹ هزار و ۴۳۱ مبتال، پاناما با 
۱۲۴ هزار و ۷۴۵ مبتال، جمهوری دومینکن 
 ۱۱۶ با  کویت  مبتال،   ۳۴۷ و  هزار   ۱۲۱ با 
با  عربی  متحده  امارات  مبتال،   ۱۴۶ و  هزار 
۱۱۵ هزار و ۶۰۲ مبتال، عمان با ۱۰۹ هزار 
و ۹۵۳ مبتال، قزاقستان با ۱۰۹ هزار و ۵۰۸ 
مبتال، مصر با ۱۰۵ هزار و ۴۲۴ مبتال، سوئد 
با ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ مبتال و گواتماال با ۱۰۱ 
هزار و ۳۶۰ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار 

داده اند.ایسنا گزارش  را  کرونا  به  مبتال 

رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
در آمریکا گفت: »اعمال قرنطینه سراسری در 

کشور مستلزم آن است که بحران کووید-۱۹ 
به شدیدترین وضعیت برسد.«

به گزارش سپید، آنتونی فائوچی در اظهاراتی 
گفت که الزم است وضعیت شیوع کووید-۱۹ 
در این کشور بسیار بحرانی باشد تا قرنطینه 
سراسری اعمال شود. به رغم افزایش موارد 
ابتال و فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در 
ایاالت متحده، رییس موسسه ملی آلرژی و 
که  می گوید  کشور  این  عفونی  بیماری های 
بسیار  واقعا  باید  کووید-۱۹  بحران  اوضاع 
بد باشد تا از قرنطینه سراسری حمایت کند.
به طور متوسط روزانه بیش از ۵۵ هزار مورد 
جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ در ایاالت 
متحده شناسایی می شود و به گفته کارشناسان، 
این کشور در بحبوحه افزایش وحشتناک موارد 

ابتال در فصل پاییز قرار دارد.

بیماری  به  ابتال  مورد   ۸.۳ از  بیش  تاکنون 
کووید-۱۹ در ایاالت متحده شناسایی شده 
و بیش از ۲۲۴ هزار نفر از آنان نیز جان خود 

را از دست داده اند.
اقدامات  تمام  »با  افزود:  فائوچی  آنتونی 
قبلی و فعلی صورت گرفته به منظور مهار 
این  اعمال  از  کشور  کروناویروس،  شیوع 

محدودیت ها خسته شده است.«
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، وی تاکید 
بکارگیرِی  تا  هستیم  آن  دنبال  به  »ما  کرد: 
با  تقابل  در  عمومی  بهداشت  اقدامات 
بازگشایی فعالیت های اقتصادی نباشد بلکه 
ورودی ایمن برای از سرگیری فعالیت های 

اقتصادی صورت گیرد.«ایسنا

رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا: 

اعمال قرنطینه سراسری مستلزم بدترین وضعیت شیوع کووید-۱۹ است

شماره ۱۷۷۶ ۲۹9 مهر ۱۳۹۹



معاون تحقیقات و  فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد

شماره 101776 29 مهر 1399

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »با گذشت شش ماه از 
اجرای مطالعه بزرگ »کارآزمایی بالینی برای درمان 
کووید19 « سازمان جهانی بهداشت، ایران در بین 30 
کشور همکار مطالعه، بر سکوی نخست »مشارکت 

بیماران« قرار گرفت.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده ایران را یکی از 
فعال ترین کشورهای در حال تحقیق در مطالعه 
سازمان جهانی بهداشت برای درمان کووید 19 
دانست و گفت: »تاکنون بیش از 11 هزار بیمار 
مبتال به ویروس کرونای بستری در 500  بیمارستان 
از 30 کشور جهان وارد مطالعه شده اند که در این 
بین، ایران با ثبت نام 3500 بیمار، موفق به کسب 
رتبه نخست در »تعداد بیماران مشارکت کننده« در 
مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان جهانی بهداشت 

برای درمان کووید19« شده است.«
به گفته وی، این موفقیت عالی با همکاری 87 
محقق اصلی و پژوهشگر و با مشارکت 3500  
بیمار مبتال به کووید 19 بستری در 29 بیمارستان 
وابسته به 18 دانشگاه علوم پزشکی در 15 استان 

ایران صورت گرفته است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: 
»همچنین فاصله ایران به عنوان رتبه نخست در ثبت 
نام بیماران مشارکت کننده در مطالعه کارآزمایی بالینی 
سازمان جهانی بهداشت برای درمان کووید19 در 
قیاس با کشورهای پیشرو بعدی، بیش از سه برابر 
است؛ به طوریکه فرانسه به عنوان رتبه دوم، موفق 
به ثبت نام کمتر از 1000 بیمار مشارکت کننده در 

مطالعه شده است.«
ملک زاده با اعالم این که 13 بیمارستان از مجموع 
20 بیمارستان کشورهای همکار که دارای بیشترین 
میزان »مشارکت بیماران« در مطالعه کارآزمایی بالینی 
درمان کووید 19 سازمان جهانی بهداشت بوده اند، از 
ایران هستند، گفت: »بیمارستانهای »رازی « رشت، 
»ولی عصر« اراک  و »مسیح دانشوری« تهران در 
رتبه های نخست فعال ترین بیمارستانهای ایرانی 

حاضر در مطالعه قرار دارند.«
وی موفقیت ایران در کسب جایگاه نخست »جلب 
مشارکت بیماران« در مطالعه جهانی کارآزمایی بالینی 
برای درمان کووید19 سازمان جهانی بهداشت را متاثر 
از وجود وسیع ترین شبکه پژوهشی و زیرساختهای 
قوی تحقیقاتی شکل گرفته طی سال های گذشته بویژه 
پس از اجرای مطالعات متعدد کوهورت در ایران 
دانست که کسب تجربیات مهم در اجرای مطالعات 
کارآزمایی بزرگ بالینی و تربیت نیروهای محقق 
علوم پزشکی، از دستاوردهای این مطالعات بوده اند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت وجود 
شبکه قوی درمانی با حضور نزدیک به 50 هزار 
پزشک متخصص و فوق تخصص در اقصی نقاط 
اصلی  محققان  از  زیادی  شمار  حضور  کشور، 
)Principal Investigators( و در کنار آن ها 

پزشکان و پژوهشگران عالقه مند دارای تجربه و 
مهارت در اجرای پروتکل های اخالقی مطالعات 
کارآزمایی های بالینی و اقناع بیماران برای مشارکت 
بیشتر در مطالعه، اختصاص اعتبارات تحقیقاتی 
مناسب برای اجرای فعالیت تحقیقاتی در مطالعه 
یاد شده، تالش فوق العاده برای تامین داروهای 
مورد نیاز در آزمون بزرگ کارآزمایی بالینی درمان 
کووید19، عوامل انگیزشی بیماران بستری برای 
شرکت در مطالعه در زمینه هایی همچون رهایی از 
هزینه های درمان و بار مالی آزمایشات بالینی این 
بیماری، ارائه اخبار و اطالعات درست و صادقانه از 
دستاوردهای موفق آزمایشات بالینی به مردم )کمبود 
اطالعات و عدم درک تاثیرات کارآزمایی های بالینی 
موجب نگرانی در مورد اثربخشی آزمایشات می شود 
( اعتماد باالی شرکت کنندگان به مطالعه جهانی که 
دارای مجوزهای محکم اخالقی بوده است را از 
جمله دیگر عوامل موثر بر کسب رتبه نخست در 
»جلب مشارکت بیماران« مطالعه جهانی درمان کووید 
19 سازمان بهداشت جهانی توسط ایران برشمرد.
به گفته عضو کمیته اجرایی مطالعه کارآزمایی بالینی 
درمان کووید19، همچنین »تشکیل یک تیم اجرایی 
مرکزی برای هماهنگ سازی و نظارت دقیق بر 
ایرانی حاضر در  تیمهای پژوهشی  فعالیت کل 
مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان جهانی بهداشت 
ایران  پیشرفت  موجب  کووید19«،  درمان  برای 
در »جلب مشارکت بیماران«، در مقایسه با سایر 

کشورهای همکار بوده است.
ملک زاده، اخیرا نتایج نهایی شش ماه کارآزمایی بالینی 
بر روی اولین گروه از بازوهای درمانی مطالعه سازمان 

بهداشت جهانی برای درمان کووید 19 را نیز اعالم 
کرد که بر اساس این نتایج مهم، داروهای  رمدسیویر، 
لوپیناویر، اینترفرون و هیدروکسی کلروکین تحت 
کارآزمایی بالینی بر روی 11 هزار بیمار مشارکت 
کننده ازحدود 500 بیمارستان 30 کشور در شش 
منطقه جهان که همگی دارای مشخصه » ضد ویروس« 
بوده اند، تاثیری بر درمان، کاهش طول مدت بستری، 
نیاز به تهویه مکانیکی و مرگ و میر مبتالیان به کووید 

-19 بستری در بیمارستان نشان ندادند.
به گقته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
وضعیت بهبودی بیمارانی که درمان های ذکر شده را 
دریافت نکرده بودند همانند بیماران دریافت کننده 

این رژیمهای درمانی بوده است.
نتایج این مطالعه بزودی در مقاله ای تحت عنوان: 
    Repurposed antiviral drugs for COVID-19
 –interim WHO SOLIDARITY trial results
مقاله،  این  همکار  نویسنده  شد.  خواهد  منتشر 
دستیابی به داروی قطعی درمان کووید19 را مطالعات 
کارآزمایی بالینی وسیع با حداقل یکهزار بیمارثبت نام 
شده دانسته و تاکید کرده بود که مشارکت بیش از 
11هزار بیمار در مطالعه همبستگی جهانی به نتیجه 
گیری درباره چهار داروی تحت کارآزمایی بالینی 

کمک کرد و بی اثر بودن این داروها را نشان داد.
جهانی  سازمان  مطالعه  اجرایی  کمیته  عضو 
از  همچنین  کووید19  درمان  برای  بهداشت 
ورود داروهای جدیدتر برای کارآزمایی بالینی 
مطالعه  به  بهداشت  جهانی  سازمان  تصمیم  با 
 19-Solidarity Clinical Trial for COVID

Treatments خبر داده بود.

وی افزود: »سازمان جهانی بهداشت بنا بر توصیه 
کمیته نظارت بر داده ها و ایمنی مطالعه کارآزمایی 
بالینی درمان کووید 19 تحت نظارت خود می تواند 
بر اساس تجزیه و تحلیل موقت داده ها میزان تاثیر 
داروها بر روند بهبودی و کاهش مرگ مبتالیان، 
را  برخی  و  حذف  را  درمانی  رژیم های  برخی 
جایگزین کند. این آزمایشات تماما با مجوزهای 
اخالقی و نظارت کامل و دقیق سازمان بهداشت 

جهانی صورت می گیرد.«
بهداشت  وزارت  و فناوری  تحقیقات  معاون 
خاطرنشان کرد: »طی اجرای این مطالعه که همچنان 
ادامه دارد کمیته راهبری بین المللی سازمان جهانی 
بهداشت بر اجرای درست پروتکل توافق شده 
بین المللی نظارت کرده و یک گروه اجرایی متشکل 
از 9 کشور عضو از جمله ایران در فواصل زمانی 
مشخص در خصوص اجرای درست مطالعه توسط 
کشورهای همکار به طور مکرر مورد مشورت 

سازمان جهانی بهداشت قرار می گیرند.«
به گزارش وبدا، وی با بیان اینکه ایران در حال اجرای 
یک طرح تحقیقاتی با همکاری چند کشور برای مطالعه 
 Famotidine کارآزمایی بالینی داروهایی مانند
)داروی ضد   Acalabrutinib معده(  )داروی 
سرطان(، Sofosbuvir و Daclatasvir )ترکیب 
  Favipiravir  دارویی ضد ویروس هپاتیت سی( و
)داروی ضد ویروس( برای درمان سرپایی بیماران 
مبتال به عالئم متوسط بیماری کووید19 که نیازی 
به بستری در بیمارستان و تهویه مکانیکی ندارند 
است، تاکید کرد که هیچ یک از داروها به خاطر 

عوارض احتمالی نباید خودسرانه مصرف شوند.

ایران بر سکوی نخست جهانی 
در کارآزمایی بالینی برای درمان کووید19



  امین جاللوند

کادر درمان به عنوان مهم ترین عنصر مقابله با 
کرونا در وضعیت مطلوبی قرار ندرند. برخی 
از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که در 
بین  به کرونا در  ابتال  موج سوم کرونا، میزان 
روزهای  در  است.  یافته  افزایش  درمان  کادر 
اخیر نیز برخی از نمایندگان جامعه پزشکی و 
مدیران بخش های مختلف نظام سالمت به دلیل 
ابتال به کرونا فوت شدند. در شرایطی که همین 
روند افزایش ابتال به کرونا در کادر درمان تداوم 
داشته باشد، توان مراکز درمانی برای مقابله با 

کرونا نیز کاهش خواهد یافت.
بیمارستان  پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی   
ابتالی  اینکه  به  اشاره  با  هم  دانشوری  مسیح 
کادر درمان به کرونا در موج سوم بیشتر شده 
است، یادآور می شود: »در موج سوم کرونا تعداد 
پرسنلی که به ویروس کرونا دچار شدند، افزایش 
اما تعداد  آمار دقیقی نیست،  پیدا کرده است. 
زیادی به کرونا مبتال شدند. اگر 9 ماه یک کار 
تکراری را انجام دهیم، حتما خسته می شویم، 
آن هم اگر یک کار تکراری و پرخطر باشد. در 
بین پرسنل، افرادی هستند که چندین ماه است 
به دلیل عارضه های کرونا نتوانستند برای کار 

به بیمارستان برگردند.«
او با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در 
مراکز درمانی، خاطرنشان می کند: »به صورت 
کلی  همیشه در بیمارستان کمبود پرسنل داشتیم، 
اما شیوع کرونا در این شرایط مزیت بر علت 
اضافه  ما  به  پرستاری  نیروی  االن هم  تا  شد. 
ببینیم در روزهای آینده  نشده است. منتظریم 
این اتفاق می افتد یا خیر. همچنین بسیاری از 
دستگاه های بیمارستان مثل دستگاه تنفسی چون 
جدید است، هنوز با این میزان مصرف فرسوده 
نشده است، اما به مرور که از آنها استفاده می کنیم 

فرسوده خواهد شد.«
همچنین طبرسی با اشاره به عوارض متعدد کرونا 
بر سالمت کادر درمان، تاکید می کند: »عارضه 
عمده  این بیماری همان درگیری های ریوی است. 
همان ضایعه های ریوی که تشدید می شود، ولی 
امکان دارد عوارض قلبی و مغزی و عوارضی 
در دیگر نقاط بدن ایجاد کند. به همین دلیل در 
بین کادر درمان بیمارستان، افرادی هستند که 
چندین ماه است نتوانستند برای کار به بیمارستان 
برگردند. وقتی ریه ها تخریب شود و ریه وابسته 
به دستگاه شود، نیروها امکان آمدن به سرکار را 
نخواهند داشت و مجبور هستند در خانه بمانند 

و از اکسیژن استفاده کنند.«
نیز  ها  بیمارستان  فعلی  وضعیت  مورد  در  او 
بیمارستان اصال  خاطرنشان می کند: »وضعیت 
خوب نیست و میزان موارد بستری و مرگ و 

میر هم افزایش پیدا کرده است. در واقع االن 
در بدترین شرایط هستیم و امیدواریم بدتر از 
این نشود. تعداد مراجعه کنندگانی که بیماری در 
آنها شدت دارد، بسیار بیشتر شده است که این 
می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. این اتفاق 
یا به دلیل تغییر نوع ویروس است که یک مقدار 
تهاجمی تر شده و یا به این دلیل است که مردم 

دیرتر به بیمارستان مراجعه می کنند.«

اهمیت حفظ جان کادر درمان در موج 
سوم کرونا

آمار  افزایش  شاهد  کرونا  سوم  موج  در 
مراجعه کنندگان به مراکز درمان کرونا هستیم. 
و  درمانی  مراکز  از  بسیاری  پذیرش  ظرفیت 

تخت های مراقبت ویژه، تکمیل شده و فشار 
کاری کادر درمان هم چندبرابر شده است. در 
چنین شرایطی، افزایش آمار ابتال به کرونا در 

کادر درمان، اتفاق دور از انتظاری نیست.
در  داخلی  متخصص  شیرزادی،  محمدحسین 
گفتگو با سپید به دالیل افزایش ابتال به کرونا 
اشاره می کند و می گوید:  بین کادر درمان  در 
»کادر درمان با تمام توان خود به میدان خدمت 
آمده و بیش از هفت ماه است که بی وقفه در 
حال فعالیت است. هرچقدر این شرایط تداوم 
پیدا  ادامه  باشد و خستگی کادر درمان  داشته 
کند، به همان میزان نیز احتمال ابتال به کرونا در 
بین کادر درمان، افزایش خواهد یافت. در موج 
سوم کرونا شاهد افزایش موارد بستری بیماران 
بدحال هستیم. هرچقدر تعداد بستری ها افزایش 
پیدا کند، به همان میزان هم احتمال ابتال به کرونا 

در کادر درمان بیشتر می شود.«
او تاکید می کند: »برخالف تمام وعده هایی که 
داده شد، همچنان کمبود نیروی انسانی در مراکز 
درمانی بیداد می کند. برخی از فعاالن کادر درمان 
همچنان بجای چند نیرو فعالیت می کنند. با افزایش 
موارد بستری بیماران، شیفت های کاری جامعه 
پزشکی هم سخت تر و طوالنی تر شده است. 
اگر نیروی تازه نفس جذب می شد، بخشی از 
فشار کاری کادر درمان هم کمتر می شد، اما این 
اتفاق نیفتاد. درواقع یکی از عمده دالیل افزایش 
موارد ابتال به کرونا در کادر درمان، کمبود نیروی 
انسانی در مراکز درمانی است که خستگی و 

فرسودگی آنها را شدت بخشیده است.«
اینطور  گذشته  »در  می شود:  یادآور  شیرزادی 

تصور می شد که صرفا آن گروه از کادر درمان 
بیشتر  هستند،  زمینه ای  بیماری های  دارای  که 
در خطر مرگ بر اثر ابتال به کرونا قرار دارند، 
اما شواهد و نمونه های متعدد کامال خالف این 
موضوع را اثبات کرد و نشان داد که همه اعضای 
کادر درمان که در مواجهه با بیماران مبتال به 
کرونا قرار دارند، احتمال ابتال به کرونا و مرگ 
در آنها وجود دارد. تداوم شرایط فعلی و ادامه 
سیاست های اخیر، قطعا به افزایش آمار شهدای 

مدافع سالمت، منجر خواهد شد.«  

ابالغ دستورالعمل شهید خدمت به 
دانشگاه های علوم پزشکی

در روزهای اخیر، برخی از نمایندگان جامعه 
پزشکی بر اثر ابتال به کرونا شهید شدند. برخی از 
مدیران نظام سالمت نیز در همین چند روز اخیر 
در مسیر خدمت به شهادت رسیدند. در جلسه 
اخیر کمیته ملی تعیین مصادیق شهدای مدافع 
سالمت با حضور وزیر بهداشت، معاونان رئیس 
جمهوری و روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل نهایی 
نحوه تشکیل و بررسی مدارک و مستندات شهید 
به  بهداشت  وزیر  توسط  و  تصویب  خدمت 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور، ابالغ شد. این دستورالعمل در راستای 
اجرای بند ۱ ماده ۳ آیین نامه اختصاصی تعیین 
توسط  که  امتیازات شهید خدمت  و  مصادیق 
شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بود، 

مصوب و ابالغ شد.
ادامه در صفحه 12 

افزایش ابتالی کادردرمان به کرونا در موج سوم
در موج سوم کرونا شاهد افزایش موارد ابتال در بین کادر درمان هستیم 

برای پاسداشت فداکاری کادر درمان، دستورالعمل شهید خدمت نیز روز گذشته ابالغ شد

طبرسی: در موج سوم کرونا 
تعداد پرسنلی که به ویروس 

کرونا دچار شدند، افزایش 
پیدا کرده است. آمار دقیقی 

نیست، اما تعداد زیادی به کرونا 
مبتال شدند. اگر 9 ماه یک کار 

تکراری را انجام دهیم، حتما 
خسته می شویم، آن هم اگر یک 

کار تکراری و پرخطر باشد. در 
بین پرسنل، افرادی هستند 
که چندین ماه است به دلیل 

عارضه های کرونا نتوانستند برای 
کار به بیمارستان برگردند
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 ادامه از صفحه 11
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم با اشاره به شهادت 
برخی از فعاالن جامعه پزشکی در روزهای اخیر، 
خاطرنشان می کند: »هر روز داغ تازه ای از سربازان 
خط مقدم و ژنرال های مبارزه با کووید۱۹ را به 
دل داریم. چند روز قبل دکتر زارع جوشقانی، 
نژاد از چشم پزشکان  لبافی  بیمارستان  رئیس 
بسیار برجسته کشور را از دست دادیم که سوابق 
مدیریتی درخشانی در حوزه سالمت در کاشان، 
زنجان و تهران داشت. همچنین چند روز قبل 
نیز دکتر فقیهی که ایشان هم از چشم پزشکان 
برجسته بود را از دست دادیم که سال ها رئیس 
بیمارستان طرفه بود و این بیمارستان را متحول 
کرده و به عبارتی دوباره ساخته بود. همچنین 
افرادی مانند دکتر حسنی یکی از متخصصان 
بزرگان  از  نادری یکی  حاذق آی سی یو، دکتر 
پیوند و بسیاری از پزشکان برجسته کشور و 
تعداد زیادی پزشک، پرستار و کادر درمانی و 
کارکنان سالمت را از دست داده و می دهیم که 

این ضایعات، قابل جبران نیست.«
نمکی خاطرنشان می کند: »متاسفانه شدت سرایت 
ویروس بیشتر شده و حتی ظن اینکه قدرت 

بیماری زایی آن با موتاسیون هایی افزایش یافته 
باشد وجود دارد. این بیماری، سنین پایین تر را 
هم گرفتار می کند و نوع گرفتاری آن، وخامت 

حال بیماران را بیشتر می کند.«
همچنین سعید اوحدی، رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران هم تاکید می کند: »مدافعان سالمت 
و  در کشور، تالش ها  کرونا  ابتدای شیوع  از 
همه  و  کردند  زیادی  خودگذشتگی های  از 
گذاشتند.  اخالص  طبق  در  را  خود  هستی 
پرونده های شهدای خدمت در حوزه سالمت 
به بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده و نظام 

این  حقوق  و  حق  ایران،  اسالمی  جمهوری 
عزیزان و خانواده های گرانقدر ایشان را باید 
مراعات کند. باید در نظر داشت که عالوه بر 
در  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  و  بیمارستان ها 
بخش دولتی، برخی از مراکز غیردولتی، خیریه 
و نهادهای عمومی نیز برای رسیدگی به بیماران 

کووید۱۹ خدمت رسانی کرده اند.«
او تصریح می کند: »الزم است که رسانه ها به 
ویژه سازمان صدا و سیما، در راستای انعکاس 
کرونا  با  مبارزه  راه  در  خدمت  شهدای  ایثار 
اقدامات بیشتری انجام دهند. اخیرا از خانواده 

یک پرستار سرکشی کردیم و شهیده این خانواده 
۲۵ سال سن داشت. پدر خانواده می گفت که 
از  بعد  او  و  است  پرستار  هم  من  دوم  دختر 
که  است  شده  مصمم تر  خواهرش،  شهادت 
وقت بیشتری در بیمارستان برای خدمتگذاری 
به بیماران اختصاص می دهد. این صحنه ها باید 
بیشتر نشان داده شود. مشابه این صحنه ها را 
در دوران دفاع مقدس هم مشاهده می کردیم.«

انتقاد از آیین نامه اختصاصی تعیین 
مصادیق شهدای خدمت

و  مصادیق  تعیین  اختصاصی  آیین نامه  در 
امتیازات شهید خدمت به صراحت ذکر شده 
آیین نامه،  این  درمانی مشمول  کادر  که  است 
در  که  هستند  بهیارانی  و  پرستاران  پزشکان، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاغل 
بوده و در راستای انجام وظایف و ماموریتهای 
ویروس  با  مقابله  در  مستقیم  طور  به  محوله 
کرونا در بیمارستانها فعالیت می کنند. بر اساس 
این آیین نامه، دانشجویان و دانش آموختگان 
رشته های پزشکی و پرستاری نیز که در حال 
کارورزی  و  رزیدنتی  اینترنی،  دوره های  طی 

خود باشند، مشمول این آیین نامه هستند.

بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی اعتقاد دارند 
زیرا  شود،  بازنگری  باید  آیین نامه  این  که 
پزشکان فعال در مطب ها و بخش خصوصی 

را شامل نمی شود. 
داریوش طاهرخانی، عضو هیات مدیره انجمن 
صنفی پزشکان ایران هم در گفتگو با سپید به 
»هرچند  می گوید:  و  می پردازد  مساله  همین 
به کرونا در  بیماران مبتال  که هم اکنون عمده 
این  به  باید  اما  هستند،  بستری  دولتی  بخش 
نکته توجه داشت که 80 درصد خدمات درمان 
انجام  سرپایی در کشور در بخش خصوصی 
می شود. عمده افرادی که درگیر کرونا هستند، 
بخش  به  نکرده اند،  پیدا  بستری  به  نیاز  ولی 
بنابراین عمده کادر  سرپایی مراجعه می کنند. 
درمانی در بخش غیردولتی در مواجهه مستقیم 
با بیماری کرونا قرار دارند. اگر به آمار پزشکان 
از  را  جانشان  که  کرونا  به  مبتال  پرستاران  و 
دست داده اند نگاه کنید، می بینید که در بسیاری 
از استان ها پزشکان بخش خصوصی در خط 
مقدم مقابله با کرونا قرار داشته اند. حتی مثال 
در استان البرز، اولین شهید مدافع سالمت از 
جمله پزشکان فعال در بخش خصوصی بود. 
بنابراین تفکیک کردن بخش دولتی و خصوصی 
کرونا،  درمانگران  تقسیم بندی  و  یکدیگر  از 

منطقی و عادالنه نیست.« 
عضو سابق شورای عای نظام پزشکی کشور 
جامعه  فعاالن  از  »بسیاری  می شود:  یادآور 
پزشکی، چه در بخش دولتی و چه در بخش 
خصوصی، جانشان را کف دستشان گذاشته اند و 
بدون هیچ چشمداشتی به بیماران مبتال به کرونا 
خدمت می کنند. کادر درمان در همه بحران ها در 
کنار مردم بوده اند و حتی در زمانی که بسیاری از 
مشاغل و دستگاه های دولتی تعطیل بودند، کادر 
درمان در بخش دولتی و غیردولتی با حداکثر 
ظرفیت و توان خود به بیماران مبتال به کرونا 
خدمت می کردند. کرونا ثابت کرد که جامعه 
نیست  خود  شخصی  منافع  دنبال  به  پزشکی 
تمام  را  فداکاری، حجت  و  ایثار  مسیر  در  و 
کرد. حتی بسیاری از فعاالن بخش خصوصی 
نداشتند،  درمانی  خدمات  ارائه  به  الزامی  که 
تعطیل  را در دوران بحران کرونا  مطب خود 
نکردند و در کنار مردم ماندند. بنابراین خیلی 
کم لطفی است که حاال جامعه پزشکی را به 
بخش دولتی و خصوصی تقسیم بندی کنند و 

بین آنها تفاوت قائل شوند.«
رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان تاکستان 
تصریح می کند: »قطعا آیین نامه تعیین مصادیق 
همه  دارد.  بازنگری  به  نیاز  خدمت،  شهدای 
دیده  چشم  یک  به  باید  درمان  کادر  اعضای 
شوند و ما نباید در بحث درمان کرونا، جامعه 
درجه  و  یک  درجه  به شهروندان  را  پزشکی 

دو، تقسیم بندی کنیم.«
با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی، حدود 
80 درصد مبتالیان به کرونا ابتدا به مطب ها مراجعه 
می کنند، بنابراین پزشکان فعال در مطب ها نیز در 
معرض خطر ابتال به کرونا قرار دارند. همچنین 
بسیاری از پیراپزشکان فعال در بخش خصوصی 
هم در خطر ابتال به کرونا قرار دارند. بازنگری 
در آیین نامه تعیین مصادیق شهدای خدمت و 
بهداشت و  کادر  از  این گروه  فداکاری  دیدن 
تداوم  به  را  آنها  می تواند  درمان  و  تشخیص 

خدمت، دلگرم کند.

نمکی: هر روز داغ تازه ای از 
سربازان خط مقدم و ژنرال های 

مبارزه با کووید۱۹ را به دل 
داریم. بسیاری از پزشکان 

برجسته کشور و تعداد زیادی 
پزشک، پرستار و کادر درمانی 
و کارکنان سالمت را از دست 

داده ایم که این ضایعات، قابل 
جبران نیست. متاسفانه شدت 
سرایت ویروس بیشتر شده و 

حتی ظن اینکه قدرت بیماری زایی 
افزایش یافته باشد وجود دارد

شماره 12۱776 ۲۹ مهر ۱3۹۹

شیرزادی: کادر درمان با تمام 
توان خود به میدان خدمت 

آمده و بیش از هفت ماه است 
که بی وقفه در حال فعالیت 
است. هرچقدر این شرایط 

تداوم داشته باشد و خستگی 
کادر درمان ادامه پیدا کند، به 

همان نسبت نیز احتمال ابتال 
به کرونا در بین کادر درمان، 

افزایش خواهد یافت. هرچقدر 
تعداد بستری ها نیز افزایش 
پیدا کند، به همان میزان هم 
احتمال ابتال به کرونا در کادر 

درمان بیشتر می شود

با توجه به اینکه بر اساس 
آمارهای رسمی، حدود 80 

درصد مبتالیان به کرونا ابتدا به 
مطب ها مراجعه می کنند، بنابراین 

پزشکان فعال در مطب ها نیز 
در معرض خطر ابتال به کرونا 

قرار دارند. همچنین بسیاری 
از پیراپزشکان فعال در بخش 

خصوصی هم در خطر ابتال به 
کرونا قرار دارند. بازنگری در 

آیین نامه تعیین مصادیق شهدای 
خدمت درمان می تواند آنها را به 

تداوم خدمت، دلگرم کند



یادداشت

  رضا امین نژاد
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و عضو هیات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

یک روز زمستانی در سال های دور؛ شاید زمانی 
در آن سوی تاریخ معاصر!

آیندگان از روزگاری سخن خواهند گفت که 
پهنه گیتی آبستن بالی تازه ای شده که در آن 
روزگار کووید19 نامیده می شده است. بیماری 
جهان گیری که در زمانی کوتاه همه   کره   خاکی 
را در هم نوردید و از شرق تا غرب را درگیر 
مرگ و میرهای پرشماری کرد. بی تردید تاریخ 
به قضاوت درستی و نادرستی اقداماتی خواهد 
نشست که امروز ما برای حفظ جان انسان ها به 
کار می بندیم ؛ فرزندان و نوادگان ما از سفرها 
نقطه  که  تجمعاتی سخن خواهند گفت  از  و 
مقابل یکی از مهمترین توصیه های اهل فن در 
بوده  همه گیری  دامنه  گسترش  از  جلوگیری 

است؛ فاصله-گذاری اجتماعی!
پیش تر البته این نام گذاری را در مقاله ی علمی 
کوتاهی به چالش کشیده ام اما چه این توصیه   
نه چندان دوراندیشانه   رعایت فاصله اجتماعی 
و چه آنچه که باید باشد یعنی »رعایت فاصله 
فیزیکی«  استثناهایی هم دارد؛ یادم هست وقتی 
آن  فرهیخته    معلم  تهران  کمال  دبیرستان  در 
روزگار درس شیمی آقای تقوی )که امیدوارم 
در قید حیات باشند و عمرشان توام با عزت 
و سالمت، طوالنی و پربرکت( قوانین حاکم بر 
دانش شیمی را توضیح می دادند و به تفسیر آنها 
می پرداختند، با تاکید از عدم وجود استثناها سخن 
می گفتند و معتقد بودند آنچه از دید دیگران 
استثناهای قوانین شیمی پنداشته می شود، استثنا 
به آن مفهوم شناخته شده نیست؛ بلکه حکایت 
از وجود قوانین دیگری دارد که با قوانین معمول 

شناخته شده مطابقت ندارد!
بگذریم!

از  استفاده  کنار  در  فیزیکی  فاصله گذاری 
ماسک های مناسب که این روزها بعنوان تنها 
راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن با عفونت 
کروناویروسی به هر دوی آن ها تاکید می شود، 
استثناهایی هم دارد. یعنی در همان زمان که همه ی 
اقشار جامعه از نزدیک  شدن به یکدیگر منع 
می شوند و توصیه می شود که با حفظ فاصله ی 
دومتری، دوستی خود را تداوم بخشند تا مبادا 
که یکی ناقل پنهان و بی عالمت ویروس کرونای 
تازه وارد باشد و دیگری را آلوده کند، عده ای 
دیگر برای حفظ سالمت و تداوم زندگی بیماری 
که کار از ناقل بی عالمت بودنش گذشته و منبع 
بی چون و چرای انتشار ویروس در فضای تنفسی 
اطراف خویش است، در نزدیک ترین فاصله ی 
قابل تصور از او از هیچ تالشی دریغ نمی کنند؛ 
یعنی جایی جلوتر از خط مقدم مبارزه یا دفاع 
در برابر یک مهاجم تمام عیار؛ دقیقا در آستانه 

دهان، بینی و راه هوایی او!
و  بیهوشی  متخصص  یک  که  فاصله ای 
مراقبت های ویژه به هنگام تالش برای مدیریت 

راه هوایی بیمار کرونازده با دهان و بینی او دارد، 
از فاصله ی مادری با کودک خود به هنگام در 
آغوش کشیدنش هم کمتر است؛ آغوش مادر 
اگر نشانی غیرقابل انکار از عشق است، نفس 
بیمار  با  را  بیهوشی  متخصص  شدن  نفس  به 

چگونه باید تفسیر کرد؟!
سر  پشت  را  روزی  گذشت،  که  هفته ای  در 
گذاشتیم که برای تکریم خدمات این گروه از 
متخصصین پزشکی با نام روز جهانی بیهوشی 
نام گذاری   )World Anesthesia Day(
نه  بی تردید  که  شگرفی  رویدارد  است.  شده 
تنها مطرح کننده   شاخه   تازه ای از دانش پزشکی 
شد که با پیدایش و پیشرفت های آتی خود راه را 
برای پیشرفت همه دانش پزشکی به ویژه علوم 

متکی بر جراحی باز و هموار کرد.
برای نشان دادن اهمیت خدمات پرشماری که این 
گروه از پزشکان بالینی به بیماران ارائه می دهند 
کافی است از یک درمانگر و یک فرد آشنا به 
برای  ولو  را  بیمارستانی  بخواهید  درمان  نظام 
دقایقی کوتاه بدون حضور حداقل یک متخصص 
بیهوشی و مراقبت های ویژه برای شما تصویر 
کند. اینجاست که خواهید دید حتی تصور چنین 

رخدادی با چه کابوسی برای او توام است!
تا  عمل  اتاق های  از  بیهوشی  متخصصین 
بخش های مراقبت های ویژه، از بالین بیماران 
اتاق های  تا  مختلف  بخش های  در  بدحال 
آندوسکوپی و آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی 
اقدامی  است  الزم  که  هرآنجا  و  مری  راه  از 
شود  انجام  بیمار  برای  درمانی  یا  تشخیصی 
انسانی  کرامت  و  راحتی  اضطراب،  یا  درد  و 
با مخاطره مواجه می سازد حضوری  را  بیمار 

بی جایگزین دارند.

آشنایی متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه 
تراز و در  باالترین  راه هوایی در  با مدیریت 
دشوارترین شرایط سبب شده است، در بحران 
متخصصین  از  گروه  این   COVID19 اخیر 
باشند  پزشکی  گروه های تخصصی  معدود  از 
بیماران  از سالمت  دفاع  به  مقدم  که در خط 
می پردازند. هراندازه که با تعطیل شدن فعالیت 
برخی رشته های به اصطالح لوکس پزشکی از بار 
کاری شاغلین در آن گروه ها کاسته شد، با افزایش 
روبه فزونی تعداد بیماران کار گروه بیهوشی و 
مراقبت های ویژه سنگین و طاقت فرساتر از پیش 
شد تا به آن جا که تعداد زیادی از متخصصین 
این گروه در پی مواجهه های متعدد و طوالنی، 
خود گرفتار بیماری شدند و در این میان متاسفانه 
جامعه متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه 
ایران 13 شهید را تقدیم میهن سرفرازمان کرد 
تا بیش از هر زمان دیگری بر حضور بی بدیل 
در  ویژه  مراقبت های  و  بیهوشی  متخصصین 

نظام درمان اقرار و تاکید شود. 
اما این حضور سال ها ست که در این سرزمین 
دیده نمی شود؛ شاید دلیل این دیده نشدن هم 
این  توسط  که  شود  ناشی  خدمتی  ماهیت  از 
گروه از پزشکان متخصص ارائه می گردد که 
رخدادهای   )amnesia( فراموشی  به  کمک 
و  بیمارستان  در  حضور  خوشایند  چندان  نه 
مراکز درمانی در بیماران از مقدمات آن است. 
همین فراموشی است که چه بسا سبب می شود 
خدمات ارزنده این گروه از درمانگران گاه حتی 
توسط تصمیم سازان و سیاست گزاران درمان نیز 
به چشم نیاید و با کم اهمیت پنداشتن خدمات 
گروهی که در کشورهای پیشرفته جایگاه ممتاز 
استخوان  به  بدانجا  تا  کارد  دارند،  ویژه ای  و 

رسد که حاصل سیاست های غلط، دلسردی و 
مهاجرت متخصصین کنونی و افت محسوس 
و قابل توجه اقبال پزشکان عمومی در ورود 

به دوره دستیاری این رشته گردد!
متاسفانه سیاست های ناصواب و بعضا مغرضانه 
وزیر پیشین بهداشت و درمان به دلیل آشنایی 
محدود به اتاق عمل چشم پزشکی با این رشته 
و سیطره البی های برخی رشته های با تعارض 
منافع، سبب شد با کاهش تبعیض آمیز تعرفه های 
با  کلیدی  و  حیاتی  رشته  این  آینده  درمانی، 
مخاطرات جدی روبه رو شود. در صحت این 
نیمی  از  کمتر  بدانیم  که  کافیست  همین  ادعا 
از ظرفیت های اعالمی برای پذیرش در رشته   
لحظه  تا  امسال  ویژه  مراقبت های  و  بیهوشی 
نگارش این متن مورد توجه و اقبال پزشکان 
عمومی شرکت کننده در آخرین آزمون دستیاری 

قرار گرفته است. 
به راستی اگر بازگرداندن اختالس گران میلیارد 
دالری بیت المال این مملکت افتخار است آیا 
آینده  با  که  محاکمه غرض ورزانی  و  مواخذه 
سالمت جامعه اینچنین بازی کردند و تصمیمات 
ایشان گنجینه  جامعه بیهوشی کشور را از ذخایر 
ارزشمند آتی تهی ساخت، نباید خواست عمومی 

و همگانی تلقی گردد؟! 
و آیا شایسته نیست زین پس با اندکی واقع بینی 
و لحظه ای دوراندیشی سیاست های نظام درمان 
به گونه ای تغییر یابند که رشته های حیاتی و کلیدی 
چون بیهوشی و مراقبت های ویژه جایگاه حقیقی 
و شایسته خود را چه در جامعه و چه در اذهان 
به عنوان  آن ها  به  تا  بازیابند  عمومی  پزشکان 
رشته های پرمخاطره و پرزحمت و با جایگاهی 

ناشایست و بازدهی اندک و نامعقول ننگرند؟!

متخصصان بیهوشی، قهرمانان گمنام
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در نامه ای به رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت تاکید شد

علی نوبخت حقیقی، رئیس مجمع انجمن های علمی 
گروه پزشکی و رئیس سابق کمیسیون بهداشت 
مجلس طی نامه ای خطاب به محمدرضا واعظ 
مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت، ضمن 
تشکر از ابراز نگرانی انجمن اقتصاد سالمت ایران 
درمورد آزادسازی قیمت ارز مواد اولیه دارویی 
در بیانیه ای که خطاب به سران قوا منتشر شده 
بود، نوشت: » در چند دهه بعد از تشکیل نظام 
جمهوری اسالمی ایران مشاهده می کنیم هر چند 
سال یک بار  به بهانه های مختلف در راستای تامین 
منافع گروهی خاص، منافع ملی به خطر افتاده و 
میلیون ها انسان تهی دست و یارانه بگیر، زیر بار قیمت 
باالی داروها قد خم کرده و یا از درمان صحیح 

محروم مانده اند و متاسفانه همواره از این حربه 
فریبنده و مسکن استفاده گردیده که مابه التفاوت 
افزایش به سازمان های بیمه ای داده خواهد شد که 

به موقع از بیمه شده حمایت نمایند.« 
متن این نامه که در اختیار روزنامه سپید قرار داده 

شده، به شرح ذیل است:
به نام خدا

جناب استاد دکتر واعظ مهدوی
اقتصاد  انجمن  عالیقدر عضو  همکاران  دیگر  و 

سالمت ایران
با سالم و احترام و تشکر و قدردانی از ابراز نگرانی 
در مورد آزاد سازی قیمت ارز مواد اولیه داروها به 
استحضار می رساند با نگرش به وضع حاکم بر نظام 

تامین داروهای مورد نیاز بیماران عزیز در چند دهه 
بعداز تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران مشاهده 
می کنیم هر چند سال یک بار  به بهانه های مختلف 
در راستای تامین منافع گروهی خاص، منافع ملی به 
خطر افتاده و میلیون ها انسان تهی دست و یارانه بگیر، 
زیر بار قیمت باالی داروها قد خم کرده و یا از درمان 
صحیح محروم مانده اند و متاسفانه همواره از این 
حربه فریبنده و مسکن استفاده گردیده که مابه التفاوت 
افزایش به سازمان های بیمه ای داده خواهد شد که 

به موقع از بیمه شده حمایت نمایند.
 یک بار در زمانی که اینجانب توفیق خدمتگذاری در 
وزارت بهداشت را داشتم، همین حرف ها و توجیهات 
غیر عملی برای افزایش قیمت مواد اولیه و داروهای 

آماده تحویل از سوی منفعت طلبان مطرح گردید که با 
مخالفت شدید مواجه گردیدند و عقب نشینی نمودند. 
ولی متاسفانه در مدیریت های بعدی با همان استدالل 
فریبنده و غیر عملی  با توجه به ساختار بودجه ای و 
بیمه ای ایران یعنی پرداخت مابه التفاوت به بیمه ها، 
افزایش قیمت را عملی نمودند و سنگینی بار را بر 
دوش واحدهای بیمه گر ورشکسته انداختند و در 
عمل کمر خم شده بیماران از رده اقشار آسیب پذیر 
را شکستند و هیچ وقت دادخواهی نسبت به این 
مظالم به عمل نیامد ولی در روز جزا عده زیادی به 

سزای اعمالشان خواهند رسید.
لذا اینجانب ضمن تایید کامل موارد اعالم شده در 
نامه انجمن اقتصاد سالمت ایران خطاب به سران 
قوا از کلیه دلسوزان نظام انتظار پیاده شدن نظرات 

کارشناسانه جنابعالی و دیگر همکارانتان را دارم.
ارادتمند، دکتر علی نوبخت«

گفتنی است چندی قبل انجمن علمی اقتصاد سالمت و 
پویش ملی حمایت از تولید دارو در کشور در بیانیه ای 
خطاب به روسای قوای سه گانه درباره آزادسازی 
نرخ ارز دارو و مواد اولیه دارویی هشدار داده بودند.

در این بیانیه در خصوص هشدار نسبت به آزادسازی 
نرخ ارز مواد اولیه دارویی خطاب به روسای قوای 
سه گانه، به برخی تالش ها برای افزایش نرخ ارز 
مورد نیاز دارو و مواد اولیه تولید داخلی اشاره شده 
و نسبت به تبعات مخرب آن هشدار داده شده بود.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به تورم و شرایط 
اقتصادی موجود، آمده بود: »افزایش ناگهانِی قیمت 
ارز مصرفی دارو، فشار سنگین و مضاعفی را بر 
بیماران و خانواده های آنها وارد خواهد ساخت 
که آثار بحران زای اجتماعی بدنبال خواهد داشت. 
در ادامه با اشاره به استدالل حامیان آزادسازی نرخ 
ارز مبنی بر انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ 
آرز آزاد به شرکت های بیمه ای، با ذکر دالیلی عنوان 

شده که این رویه در عمل کارایی نخواهد داشت.

مخالفت رئیس مجمع انجمن های پزشکی 
باآزادسازی قیمت ارزمواد اولیه دارویی
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تشریح  ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
چگونگی توزیع انسولین قلمی گفت: »به دلیل 
اختالف قیمت زیاد انسولین در ایران و کشورهای 
به  دارو  این  معکوس  قاچاق  همجوار، ریسک 

کشورهای همسایه وجود دارد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور درباره توزیع 
انسولین قلمی با کارت ملی گفت: »برای احراز هویت 
افراد، سامانه ای فراهم شده است که همه بیماران 
دیابتی نیازمند انسولین در این سامانه احراز هویت 
خواهند شد و به هر کد ملی، سهمیه انسولینی که 
پزشک شان تجویز کرده، تحویل داده خواهد شد.« 

وی افزود: »مسئله کمبود انسولین نیست بلکه یک 
شیب قیمتی در مورد بسیاری از داروها به خصوص  
انسولین، نسبت به کشورهای همجوارمان داریم و 
همیشه ریسک این که افرادی به جز مصرف کنندگان 
واقعی به انسولین دسترسی پیدا کنند و آن را در فرآیند 
قاچاق معکوس در کشورهای همسایه بفروشند، 

وجود داشته است.«
حاصل  اطمینان  ما  آن که  »برای  داد:  ادامه  وی 
کنیم که انسولینی که با ارز دولتی تأمین می شود 
به مصرف کننده واقعی خواهد رسید، توزیع انسولین 
بر اساس کد ملی صورت خواهد گرفت تا مشخص 

شود که زنجیره توزیع دارو از زمان ورود انسولین به 
کشور تا مصرف کننده نهایی قابل رصدکردن باشد.«
جهانپور درپاسخ به این سوال که آیا ارائه کد ملی 
تنها برای خرید انسولین قلمی است یا انسولین های 
ویالی نیز مشمول می شوند، تصریح کرد: »در زمان 
حاضر، سامانه صدور حواله های الکترونیکی به 

انسولین قلمی اختصاص خواهد یافت.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: 
»کمبود انسولین قلمی به دلیل تحریم ها و مشکالتی 
است که متعاقب آن در تامین و تخصیص ارز و 
نقل و انتقاالت ارز و تبادالت بانکی ایجاد می شود. 

چند روزی است که برخی انواع انسولین قلمی در 
دسترس هموطنان نیست که با محموله هایی که توزیع 
خواهد شد، موضوع مرتفع می شود. آن چه موردنیاز 

است، نظارت بر نحوه توزیع انسولین است.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد

توزیع انسولین قلمی با کد ملی با هدف جلوگیری از قاچاق معکوس

خبـر



مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو از پیوستن ایران به برنامه جهانی پیش 
خرید و توزیع عادالنه واکسن کووید۱۹ موسوم 

به »کوواکس« خبر داد.
به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »وزارت بهداشت نامه پیوستن به برنامه 
توزیع عادالنه واکسن کرونا )کوواکس( را امضا 
کرده و به طور رسمی عضو این برنامه جهانی شده 
و در نوبت خرید این واکسن قرار گرفته است.«
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و داروگفت: »با توجه به پیوستن ایران به برنامه 
جهانی کوواکس هر زمان که واکسن کرونا در 
دنیا تولید شد، ایران نیز سهمیه خود را دریافت 
می کند اما در مورد اینکه ایران برای پیوستن به 
این برنامه پولی واریز کرده یا نه با توجه به اینکه 
این موضوع در حوزه کاری سازمان غذا و دارو 

نیست، اطالعی ندارم.«
پیش از این، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود: 
»با توافق انجام شده بین ایران و سازمان جهانی 
پرداخت  برای  ایران  به  این سازمان  بهداشت، 
هزینه پیش پرداخت خرید واکسن و عضویت 
در برنامه پیش خرید واکسن کرونا مهلت کافی 

داده و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد.«
برنامه جهانی دسترسی عادالنه به واکسن کرونا 
موسوم به کوواکس با مدیریت سازمان جهانی 
تاکنون حدود ۱۶۰  و  می شود  دنبال  بهداشت 
کشور دنیا به این برنامه پیوسته اند. این برنامه 
به دنبال این است که بعد از تولید واکسن تایید 
شده کرونا حدو دو میلیارد دوز از این واکسن 
را تا پایان سال ۲۰۲۱ در بین کشورها توزیع 

کند و کارکنان سیستم های سالمت در اولویت 
دریافت این واکسن هستند.

چین و آمریکا هنوز به برنامه جهانی توزیع عادالنه 
واکسن کرونا نپیوسته اند.

بیش از ۱۴۰ شرکت دارویی و تولید واکسن در 
دنیا برای تولید واکسن کرونا فعالیت می کنند که 
تعدادی از این شرکت ها در آمریکا، اروپا و چین 
در این زمینه به دستاوردهایی رسیده و وارد فاز 

انسانی تولید این واکسن شده اند.
به گفته سعید نمکی، وزیر بهداشت، ایران نیز 

همپای دنیا تحقیقات برای تولید واکسن کرونا را 
در چند مرکز تحقیقاتی دنبال می کند، یکی از این 
مراکز، یکی از شرکت های دارویی زیر مجموعه 

ستاد اجرایی فرمان امام )ره( است.
وزیر بهداشت اوایل مهر۹۹  گفت: »مراحل مختلف 
کار را برای تولید واکسن کرونا را دنبال کرده ایم. 
آزمایش بر نمونه حیوانی میمون هم انجام شده 
و نتایج بسیار خوبی گرفتیم و در دو تا سه هفته 
را  انسانی  نمونه  بر  آزمایش واکسن  کار  آینده 

آغاز خواهیم کرد.«

تولید  اقدامات  »تمام  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
واکسن در ایران منطبق بر استانداردهای بین المللی 
و پروتکل های سازمان جهانی بهداشت و سازمان 
غذا و دارو است و گزارش این اقدامات به سازمان 

جهانی بهداشت نیز ارائه می شود.«
محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
۲۲ مهر امسال از نهایی شدن مراحل ساخت واکسن 
کرونا توسط محققان جوان این ستاد خبر داد و 
گفت: »تست حیوانی واکسن کرونا که بر روی 

میمون انجام شد موفقیت آمیز بود.«

ایران به برنامه جهانی پیش خرید واکسن کرونا  پیوست
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رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه طبق 
اطالعات کسب شده از مراجع مختلف مشخص 
شد که داروهای مکشوفه ایرانی نبوده است، گفت: 
»این داروها ساخت کشورهای دیگر بوده و تنها از 

مسیر ایران به عراق ترانزیت شده است.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز با اشاره 
به اینکه موضوع ترانزیت کاال از یک کشور به 
کشور دیگر مسئله مرسومی در فرهنگ تجارت 
است، عنوان کرد: »این موضوع در مورد دارو هم 

روال است، اما متاسفانه طی چند روز گذشته 
موج خبری در مورد داروهایی که به هردلیل 
مربوط به مقررات داخلی کشور عراق است 
دلیل  بدون  و  کرده  پیدا  بازتاب  رسانه ها  در 
منطقی و موجه به ایران ربط داده شده است، 
این داروها ایرانی نیست، بلکه داروهایی هستند 
که از کشورهای شرق آسیا و دیگر کشورهای 
همسایه هم مرز با عراق )به دالیل خاصی مثل 
بسته شدن موقت مرز مشترک، ( از طریق خاک 

ایران ترانزیت و وارد این کشور شده است.«
آمارهای  و  اطالعات  »براساس  افزود:  وی 
دقیقی که به دست آورده ایم این داروها ساخت 
کشورهای دیگر بوده که به صورت قانونی از 
مسیر ایران به کشور عراق حمل شده است.«

وی خاطرنشان کرد: »نکته جالب توجه این 
است که در شرایط سخت و فشارهای تحریم، 
کشورهای غربی مانع از ورود دارو و تجهیزات 

پزشکی حیاتی به کشور ما می شوند اما شاهد 
انعکاس این جنایت از هیچ یک از رسانه های 
برون مرزی نیستیم، درحالی که مسئله اینچنینی 
که هیچ ارتباطی به کشور ما ندارد و به سایر 
کشورها مربوط است، در چنین ابعادی مورد 

توجه رسانه های معاند قرار می گیرد.«
شانه ساز با ابراز تاسف از فضاسازی ایجاد شده 
در فضای مجازی روی اخبار کذب اینچنینی، 
گفت: »این جو برای کسانی که در این شرایط 
سخت برای جلوگیری از کمبود دارو و تجهیزات 
پزشکی تالش می کنند، نگران کننده است؛ کاش 
قبل از درج خبری درمورد یک موضوع، اطالعات 
بیشتری در مورد آن کسب و سپس اظهار نظر 
شود. البته مطمئن باشید هیچ خللی در اراده 
مسئوالن و تمامی پرسنل وزارت بهداشت و 

سازمان غذا و دارو ایجاد نخواهد کرد.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی 

با اشاره به اینکه کشور عراق بازار بزرگی برای 
صادرات داروست، اظهار کرد: »داروهای ایرانی 
به دلیل کیفیت مطلوب و قیمت مناسب همواره 
طی سال ها از کشور قاچاق می شد و متاسفانه در 
رقابت های ناصواب برخی کمپانی های بزرگ 
رقیب مانع از ثبت داروهای ایرانی می شدند، اما 
مدتی است که با اجرای سامانه تیتک که امکان 
ردیابی دارو را فراهم می کند، امکان جمع اوری 
اطالعات و شناسایی مبدا تخلف و خروج دارو 

میسر شده است.«
وی در پایان با اشاره به اینکه امکان رهگیری 
هر دارویی که در کشورهای منطقه یا مرز کشف 
شود، وجود دارد، گفت: »سامانه تیتک به راحتی 
نشان می دهد که یک فراورده یا دارو در چه 
مرحله و از چه طریقی خارج شده است، به این 
ترتیب می توانیم عوامل دست اندرکار قاچاق را 

شناسایی و با آن ها برخورد کنیم.«

رییس سازمان غذا و دارو:

داروهای مکشوفه در عراق، ایرانی نبود

خبـر
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 علی ابراهیمی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در پاسخ 
به سؤال سپید درباره ایده انتقال ارز دارو به 
»سازمان  داشت:  اظهار  بیمه گر،  سازمان های 
بیمه سالمت با این طرح موافق است به شرط 
آنکه تمام ارز مصوب تخصیص داده شود، اما 
بودجه  مانند سایر صندوق ها،  باشد  قرار  اگر 
طرح کامل پرداخت نشود این موضوع را قبول 

نخواهیم کرد.«
به گزارش سپید، محمدمهدی ناصحی در ابتدای 
اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، 
گفت: »نیمی از جمعیت کشور یعنی ۴۱ میلیون 
نفر از ایرانیان تحت پوشش یکی از صندوق های 
پنج گانه سازمان بیمه سالمت قرار دارند که از 
این تعداد ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش صندوق 
بیمه روستاییان، ۱۳ میلیون نفر عضو صندوق 
مابقی  تحت پوشش  بیمه سالمت همگانی و 
صندوق بیمه سالمت کارکنان دولت و سایر 

اقشار قرار دارند.«
وی در تشریح مهم ترین برنامه های بیمه سالمت 
در دوره مدیریتی جدید اظهار داشت: »افزایش 
تعداد بیمه شدگان تحت پوشش، بهبود پوشش 
خدمات سرپایی، افزایش پوشش اتباع خارجی، 
عقد  خانواده،  پزشک  و  ارجاع  نظام  توسعه 
آزمایشگاهی،  مراکز  و  داروخانه ها  با  قرارداد 
رادیولوژی، پاراکلینیکی و توانبخشی جدید و 
پوشش خدمات تله مدیسین در شرایط کرونایی 
ازجمله برنامه های سازمان خواهد بود. همچنین 
با توجه به اینکه دو سال بود انعقاد قرارداد با 

مراکز جدید متوقف شده بود این محدودیت ها 
برداشته شد.«

باید تمام ارز اختصاص داده شود
سؤال  به  پاسخ  در  ناصحی  نشست،  ادامه  در 
خبرنگار سپید درباره طرح انتقال ارز دارو به 
سازمان های بیمه گر گفت: »سازمان بیمه سالمت 
با این طرح موافق است به شرط آنکه تمام ارز 
مصوب به سازمان داده شود، اما اگر قرار باشد 
مانند سایر صندوق ها، بودجه طرح کامل پرداخت 

نشود این موضوع را قبول نخواهیم کرد.«

به  پاسخ  در  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
پرسش دیگر سپید درباره الزام داروخانه ها به 
ثبت نسخه پزشکان در سامانه های الکترونیکی، 
گفت: »در شرایطی که پزشکان کار نسخه نویسی 
الکترونیکی را انجام نمی دهند مجبور هستیم از 
داروخانه ها انتظار داشته باشیم تا نسخه را در 
سیستم وارد کنند؛ البته پزشکان و داروسازان باید 
بدانند که نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک 

به نفع همه خواهد بود و ما مجبور هستیم که 
طرف مردم را بگیریم.«

وی به دیدار اخیر خود با اعضای انجمن داروسازان 
ایران در این خصوص هم اشاره کرد و افزود: 
»مذاکرات خوبی در این بخش داشتیم. همچنین 
با توجه به اینکه مدتی بود قرارداد جدیدی با 
جلسه  این  در  بود،  نشده  منعقد  داروخانه ای 
توافق کردیم که با توجه به شرایط فعلی جامعه 
با داروسازان جوان که بیشتر در مناطق حاشیه ای و 
کمتر برخوردار داروخانه تأسیس کرده اند، قرارداد 
منعقد کنیم و امیدواریم که این قراردادها موجب 
تحریک فعالیت در جامعه داروسازی شود. عالوه 
بر این بیش از دو سال بود که با مراکز پاراکلینیکی 
و آزمایشگاهی هم قرارداد منعقد نشده بود که این 

موضوع نیز در دستور کار قرار گرفت.«
ناصحی در جواب سؤال دیگر ما درباره پوشش 
»در  گفت:  نیز  کرونا  درمان  داروهای  بیمه ای 

خصوص داروهای مؤثر در درمان کرونا، داروهایی 
که از قبل تحت پوشش بیمه بودند پوشش آنها 
همچنان ادامه دارد و داروهای دیگری هم که به 
پروتکل درمان اضافه شده اند توسط خود وزارت 

بهداشت برای بیمارستان ها تهیه می شود.«
وی با تأکید بر اینکه همه پروتکل ها و داروهای 
مصوب وزارت بهداشت تحت پوشش سازمان 
بیمه سالمت قرار دارند، تأکید کرد: »برخی از 
هیدروکسی کلرکین،  اینترفرون،  مانند  داروها 
آی وی آی جی از گذشته تحت پوشش سازمان 
بودند، اما داروهای جدید مانند رمدسیویر تحت 
پوشش سازمان بیمه سالمت قرار ندارند و خود 
دولت یارانه این داروها را برای بیماران در بخش 

دولتی پرداخت می کند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با تأکید بر اینکه 
بیمه سالمت به دنبال ارتقای خدمات بیمه شدگان 
است، گفت: »از دوره های قبل با توجه به قوانین 
باالدستی اقدامات مناسبی در این زمینه صورت 
گرفته است. ضمن اینکه نگاه سازمان به افزایش 
خدمات و پوشش بیمه ای بیمه شدگان است. البته 
ضعف هایی هم در خدمات سرپایی وجود دارد که 
به دنبال رفع نواقص هستیم.« وی افزود: »همچنین 
در نظام ارجاع بسته خدماتی مناسبی وجود دارد 
که باید به شکل کامل ارائه شود، ولی در شرایط 
فعلی که طرح کامل اجرا نمی شود باز هم توفیقات 
مناسبی داشته ایم که امیدواریم با همکاری وزارت 
بهداشت و سایر بیمه ها خدمات ارجاع ارتقا یابد 

تا اقتصاد سالمت نیز متعالی شود.«
ادامه در صفحه 17 

به شرط 
اختصاص 
»همه« 
ارز مصوب، 
موافقیم
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در شرایطی که پزشکان کار 
نسخه نویسی الکترونیکی را 

انجام نمی دهند مجبور هستیم 
از داروخانه ها انتظار داشته 

باشیم تا نسخه را در سیستم 
وارد کنند

مطالبات پزشکان خانواده 
روستایی تا مردادماه امسال 

پرداخت شده و طی هفته های 
آینده مطالبات شهریور نیز 

پرداخت خواهد شد. همچنین 
در بخش خصوصی کلیه مطب ها 

و داروخانه ها تا سال ۹۸ تصفیه 
شده و در سال ۹۹ نیز مطالبات 

تا تیرماه تصفیه شده است
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 ادامه از صفحه 16
پرداخت ۷۰ و ۹۰ درصدی هزینه های 

بیماران کرونایی
ناصحی در ادامه با بیان اینکه بیمه سالمت برای 
درمان بیماران کرونایی بر اساس پروتکل های 
کرد:  تصریح  می کند،  اقدام  بهداشت  وزارت 
»بر همین اساس در بخش بستری 9۰ درصد 
هزینه ها و در بخش سرپایی 7۰ درصد هزینه ها 
را پوشش می دهیم.« وی افزود: »همچنین هزینه 
تست کرونا در بخش دولتی 2۵۰ هزار تومان 
و در بخش خصوصی ۵۸۰ هزار تومان است 
تعرفه  درصد   7۰ سالمت  بیمه  سازمان  که 
پرداخت  بیمه شدگان  برای  را  دولتی  بخش 

خواهد کرد.«
داد:  ادامه  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
نیز  الکترونیک  دولت  بحث  در  »همچنین 
پیشرفت های خوبی حاصل شده است و خیلی 
از شهرستان ها در این زمینه پیشرفت های خوبی 
بتوانیم  منوال  همین  به  امیدواریم  داشته اند. 
نسخه پیچی  و  نسخه نویسی  در  را  اهداف مان 
الکترونیک پیش ببریم. هرچند ناهماهنگی هایی 
بیمه سالمت  از سوی  ما  که  دارد  نیز وجود 
این  در  فعالیت مان  تا  کرده ایم  آمادگی  اعالم 
حوزه را در بیمارستان های دولتی افزایش دهیم.«
وی همچنین با اشاره به آزمون ارزیابی وسع 
که از سال گذشته انجام می شود، تأکید کرد: 
»امیدواریم بتوانیم بر اساس دهک های درآمدی 
تقسیم بندی شده، سطح خدمات را ارتقاء دهیم. 
عالوه بر این با توجه به شرایط کرونایی که برخی 
از افراد را از نظر اقتصادی آسیب پذیرتر کرده 
است، بر اساس هماهنگی هایی که با وزارت رفاه 
داشته ایم در نظر داریم تا دهک های آسیب پذیر 
پرداخت وجه و ارزیابی وسع نداشته باشند.«
برای  وسع  آزمون  »البته  افزود:  ناصحی 
سالمت  بیمه  سازمان  رایگان  بیمه شدگان 
دولتی  مراکز  و  بیمارستان  در  درصورتی که 
اگر  اما  شد،  خواهد  حذف  بگیرند  خدمت 
پذیرش  خصوصی  بیمارستان  در  افراد  این 
شوند و در آزمون وسع تأیید شوند و معلوم 
شود که جزو سه دهک نیازمند هستند، هزینه 
دولتی  بخش  تعرفه  اساس  بر  آنها  خدمات 

پرداخت خواهد شد.«

وضعیت پرداخت بدهی های بخش 
خصوصی و دولتی

بدهی های  پرداخت  درباره  ادامه  در  وی 
در  را  »مطالبات  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان 
نیمه اول دی ماه سال 9۸  تا  بخش خصوصی 
سال  خردادماه  اواسط  تا  دولتی  بخش  در  و 
99 پرداخت کرده ایم. این نکته را هم در نظر 
زیادی  مطالبات  هم  سالمت  بیمه  که  بگیرید 
بااین حال  ولی  دارد  برنامه وبودجه  سازمان  از 
از  معوقات  این  اما  می دهد،  ارائه  را  خدمات 
سال 97 وجود دارد که سازمان برنامه وبودجه 

باید آن در اختیار ما قرار دهد.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »در 
تفاهم نامه ای  به  توجه  با  بیمه روستایی  بحث 
به  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  با  که 
میلیارد  است هزار و 9۰۰  قرار  امضا رسیده، 
تومان سازمان بیمه سالمت و به همین اندازه 
دهد  قرار  ما  اختیار  در  بهداشت  معاونت  نیز 
تا جمعًا حدود ۴ هزار میلیارد تومان پول در 

حوزه روستایی هزینه شود. البته شرط کرده ایم 
که حقوق و دستمزد همکارانمان در روستاها 

به طور کامل پرداخت شود.«
وی افزود: »تا مردادماه امسال مطالبات پزشکان 
خانواده روستایی پرداخت شده و طی هفته های 
آینده مطالبات شهریور نیز پرداخت خواهد شد. 
همچنین در بخش خصوصی کلیه مطب ها و 
داروخانه ها تا سال 9۸ تصفیه شده و در سال 

99 نیز مطالبات را تا تیرماه تصفیه کرده ایم.«
و  هزار   7 امسال  اینکه  به  اشاره  با  ناصحی 
سالمت  بیمه  سازمان  به  تومان  میلیارد   ۵۰۰
تخصیص یافته بود که از این مبلغ 2 هزار و 
کرد:  تأکید  پرداخت شد،  تومان  میلیارد   97۰
»مابقی مبلغ را سازمان برنامه وبودجه در اختیار 
ما قرار نداده است. البته رویکرد ما در سازمان 
و در سال آخر دولت این است که دو اقدام 
اساسی و مهم را پیش ببریم که این دو اقدام 
شامل خدمات یکپارچه الکترونیک و خدمات 
به  توجه  با  امروز  است.  دور  راه  از  پزشکی 
شیوع کرونا دوراپزشکی یکی از نکات بسیار 
مهم است که همچنان منتظر نظر متولیان سالمت 

و سازوکارهای قانونی مانده است.«
اینکه  بیان  با  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
خدمات  تا  دارد  کامل  آمادگی  سالمت  بیمه 
»در  داشت:  اظهار  دهد،  ادامه  را  دوراپزشکی 
بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده تأکید داریم 
که باید در کوتاه ترین زمان این مقوله اجرایی 
اقتصاد  به شرایط فعلی  با توجه  شود. چراکه 
کشور اجرای طرح پزشک خانواده نقش مهمی 

خواهد داشت و با توجه به اینکه شاید آگاهی 
نباشد، هزینه های  باال  و سواد سالمت جامعه 
کرد.  خواهد  ایجاد  باالتر  سطوح  در  هنگفتی 
به همین دلیل دنبال کردن موضوع نظام ارجاع 
و پزشک خانواده امر بسیار مهمی است تا با 
کاهش هزینه های بیماران مزمن و صعب العالج 

پوشش داده شود.«
به  مبتال  بیماران  وی درباره هزینه های درمان 
کرونا نیز گفت: »متوسط این هزینه ها ۵ میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان است که مبلغ ۴ میلیون و 1۰۰ 
هزار تومان آن را بیمه سالمت متعهد می شود 
تا پرداخت کند. البته این مبلغ میانگین هزینه 
بیمار بسته به نوع  بیماران است و هر  درمان 
نیازی که دارد ممکن است هزینه درمانش نیز 

متفاوت باشد.«

پیش بینی کسری بودجه 1۰ هزار 
میلیارد تومانی

ناصحی در ادامه به کسری بودجه این سازمان 
اجرایی  »دستگاه های  افزود:  و  کرد  اشاره  هم 
در قالب بودجه سنواتی تفاهم نامه ای دارند. در 
سال گذشته 2۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد 
بیمه سالمت قرار گیرد؛  که بودجه در اختیار 
صورت  کارشناسی های  اساس  بر  درحالی که 
گرفته سال قبل حدود 3۰ هزار میلیارد تومان 
هزینه صورت گرفته بود. البته ما می دانیم که منابع 
بودجه ای محدود است و بودجه باید متناسب 

پرداخت شود. عالوه بر این بدهی سنواتی ما 
حدود 6 هزار میلیارد تومان است که مربوط به 
سال های 9۵ و 96 است و با تغییراتی که در 
مصرف منابع خواهیم داد، این عدد در سال های 
بعد کاهش خواهد یافت. از این رو پیش بینی 
منابع سازمان  می کنیم درصورتی که تخصیص 

در سال 99 کامل باشد بدهی نداشته باشیم.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در ادامه با اشاره 
بیمه  نفر متقاضی پوشش  اینکه 13 میلیون  به 
رایگان هستند، گفت: »دفترچه  ۵ میلیون نفر 
از متقاضیان آماده است که دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از این تعداد ارزیابی شده اند و دفترچه  
آنها نیز آماده است، اما مراجعه ای برای دریافت 

دفترچه نداشته اند.«
علل  موجود  شرایط  به  توجه  »با  افزود:  وی 
این موضوع بررسی شده و با وزارت رفاه نیز 
جلساتی داشته ایم تا هیچ فشاری به دهک های 
پایین وارد نشود و تصمیم گرفته شد تا کسانی 
که تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی 
دارند در ارزیابی وسع شرکت کنند و افراد در 
دهک های پایین دیگر نیازی به آزمون ارزیابی 
وسع ندارند. ازاین رو خدماتی که به دهک های 
مختلف در بخش دولتی ارائه می شود همچنان 
مانند گذشته خواهد بود، اما اگر فردی بخواهد 
عالوه بر خدمات دولتی از خدمات خصوصی 
نیز استفاده کند در آزمون ارزیابی وسع شرکت 
دولتی  تعرفه  از  تأیید  صورت  در  و  می کند 

برخوردار خواهد شد.«
ناصحی تاکید کرد: »تا زمانی که شرایط کرونا در 
کشور وجود دارد آزمون وسع و پرداخت هزینه 
از سوی مردم لغو شده است. البته این موضوع 
باید مراحل قانونی خود را طی کند که در حال 
با  حاضر مصوبه آن در شرف تدوین است و 
طرح موضوع در ستاد ملی کرونا و تأیید مصوبه 
آمادگی اجرای این موضوع را هم داریم.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت در پایان تأکید کرد: »امروز 
توجه  سازمان به سمت بیمه های تکمیلی معطوف 
است تا مردم بتوانند از خدمات گسترده تری در 

این زمینه استفاده کنند.«

متوسط هزینه های درمان 
بیماران مبتال به کرونا ۵ میلیون 

و ۴۰۰ هزار تومان است که 
مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان آن را بیمه سالمت متعهد 
می شود تا پرداخت کند

هزینه تست کرونا در بخش 
دولتی ۲۵۰ هزار تومان و در 

بخش خصوصی ۵۸۰ هزار 
تومان است و سازمان بیمه 

سالمت ۷۰ درصد تعرفه بخش 
دولتی را برای بیمه شدگان 

پرداخت می کند



شماره 1776 29 مهر 1399 18

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد

  یاسر مختاری
همزمان با هفته سالمت بانوان، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی میزبان معاون زنان 
آخرین  به  تا  بود  جمهور  رئیس  خانواده  و 
وضعیت سالمت جسمی، اجتماعی و روانی 
زنان ایرانی بپردازد. معاون رئیس جمهور در 
این نشست مباحثی مانند تأثیر کرونا بر افزایش 
خشونت علیه زنان، تأثیر کرونا بر سالمت روانی 
زنان، قوانین خانواده و بیماری های  غیرواگیری 
که سالمت بانوان ایرانی را مورد تهدید قرار 

می دهد مورد اشاره قرار داد.

توجه به سالمت زنان در شاخص های 
جنسیتی عدالت 

ابتکار  معصومه  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، در نشست 
خبری که صبح روز دوشنبه 28 مردادماه به 
مناسبت هفته ملی سالمت بانوان در وزارت 
بهداشت به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار 
شد، با بیان اینکه امسال سومین سالی است 
که هفته سالمت بانوان با هدف ارتقای سطح 
وزارت  همکاری  با  ایرانی  بانوان  آگاهی 
بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت 
ریاست  زنان  معاونت  و  پرورش  و  آموزش 

»تصویب  گفت:  می شود،  برگزار  جمهوری 
شاخص عدالت های جنسیتی در ستاد زن و 
از  یکی  جمهوری  رئیس  حضور  با  خانواده 
زنان  توانمندسازی  جهت  در  مهم  گام های 
است.« وی تاکید کرد: »دومین محور شاخص 
عدالت های جنسیتی، سالمت و توجه به ارتقای 

سطح آگاهی و وضعیت زنان است.«
نمایانگر  شاخص ها،  »این  افزود:  ابتکار 
در  کشور  خوب  بسیار  سرمایه گذاری های 
زیرساخت های بهداشت و درمان و توجه به 
شاخص های  است.  باروری  بهداشت  مسأله 

که  شد  ابالغ  استان   31 به  جنسیتی  عدالت 
محور سالمت و ارتقای وضعیت سالمت زنان 
انجام و گزارش  استان ها  این  و خانواده در 
کار آنان هم دریافت شده است. ضمن اینکه 
امسال برای نخستین بار، اولین دور نتایج این 
شاخص ها در سامانه رصد و پایش وضعیت 

زنان وارد خواهد شد.«
وضعیت  ارتقای  »سند  شد:  یادآور  ابتکار 
زنان در وزارت بهداشت، بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است و امیدواریم با برنامه بتوان 
گام های  و  کرد  کم  را  فاصله ها  و  شکاف ها 
موثر در جهت توانمندسازی زنان برداشت.«
وی با بیان اینکه یکی از کارهای خوب وزارت 
بهداشت طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« 
است، یادآور شد: »این طرح در بسیاری از 
انجام شد. اصالح  پایلوت  استان ها بصورت 
سالمت  بحث  اصلی  محور  زندگی،  سبک 
است که مادر به عنوان محور اصلی خانواده، 
بیشترین تاثیر را بر روی سایر اعضای خانواده 
در اصالح سبک زندگی و اصالح رفتارهای 
سالمت  به  توجه  و  کافی  تحرک  بهداشتی، 
روان و نشاط دارد. این همان مبحثی است که 
به سالمت خانواده و جامعه کمک می کند.«
معاون رئیس جمهور افزود: »معاونت زنان با 

همکاری دستگاه های مختلف و با هدف ارتقای 
سالمت روان، تمرکز بر اصالح مهارت های 
درک  شنیدن،  گفتن،  چون  چون  ارتباطی 
را در طرح  بین نسلی  متقابل و گفت وگوی 
است.  کرده  دنبال  را  خانواده  گفت وگوی 
میان  ارتباطی  مهارت های  اگر  داریم  اعتقاد 
اعضای خانواده ارتقا پیدا کند به کاهش تنش 

داخل خانواده کمک می کند.«
وی با بیان اینکه خشونت رفتاری و لفظی یکی 
از مشکالت روانی در خانواده ها است که مورد 
توجه دولت بوده است، گفت: »پاندمی کرونا 
بر افزایش خشونت  در خانواده ها تأثیر گذاشته 
است. ویروس کرونا و پاندومی آن بحث مهمی 
است که در صورت توجه به دستورالعمل های 
بهداشتی همانند شست وشوی دست ها و حفظ 
فاصله فیزیکی از سطح خانواده به جامعه، نیاز 

به واکسن را کاهش می دهد.«

آثار روانی کرونا بر خانواده ها 
می کند سنگینی 

موضوع  به  ادامه  در  جمهوری  رئیس  معاون 
سالمت روان در خانواده پرداخت و گفت: »آثار 
روانی کرونا بر روی خانواده ها سنگینی می کند. 

ادامه در صفحه 19 

سنگینیبارروانیکرونابرخانوادهها
تأثیر کرونا بر افزایش خشونت علیه زنان

معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری با همکاری 

دستگاه های مختلف و با هدف 
ارتقای سالمت روان، تمرکز 

بر اصالح مهارت های ارتباطی 
چون چون گفتن، شنیدن، 

درک متقابل و گفت و گوی بین 
نسلی را در طرح گفت وگوی 
خانواده را دنبال کرده است
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هم  مدارس  بازگشایی  مورد  در  اینکه  ضمن 
یادآور شدیم که بار روانی خانواده ها را افزایش 
مجازی  فضای  از  استفاده  با  بنابراین  می دهد، 
می توان مقداری از این بار روانی را کم کرد.«

وی در ادامه با اشاره به افزایش وزن و کاهش 
تحرک در دوران خانه نشینی کرونایی و تهدید 
آن علیه زنان گفت:  »بیشترین مرگ و میر زنان 
افزایش  و  عروقی  و  قلبی  بیماری  ناحیه  از 
وزن است. بنابراین برای این موضوع هم باید 
تالش و برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم که 
با همکاری وزارتخانه های بهداشت و ورزش 
را  »سبا«  هفته  به  مربوط  پویش  جوانان،  و 
که مصوبه هیئت دولت برای ایجاد نشاط و 

ورزش است در دستور کار قرار داده ایم.«
ابتکار یادآور شد: » مهم ترین عامل پیشگیری 
از افسردگی، نشاط و ورزش است و فرهنگ 
به  یاری رسان  عرصه های  از  یکی  هنر  و 
امیدواریم رسانه ها  نشاط اجتماعی است که 
باشند.  داشته  ویژه  توجه  نشاط  موضوع  به 
ضمن اینکه توجه به مهارت زندگی و ارتباطی 
که یکی از محورهای آن نشاط اجتماعی است 

گیرد.« قرار  مدنظر  باید 

حمایت از مادران شیرده و باردار 
وی در ادامه با بیان اینکه در راستای حمایت 
وزارت  توسط  برنامه هایی  شیرده  مادران  از 
بهداشت در نظر گرفته شده است، گفت:  »از 
جمله این برنامه ها می توان به تأمین شیرخشک 
مورد نیاز نوزادان، مرخصی های شغلی مادران 
بیشتر  توجه  مورد  باید  که  کرد  اشاره  و... 

بگیرد.« قرار  سیاست گذاران 
با آخرین وضعیت  ابتکار همچنین در رابطه 
کرد:  اظهار  بانوان«،  امنیت  »تأمین  الیحه 
»بررسی این الیحه به بند 3۵ کمیسیون لوایح 
رسیده است و در حال پیگیری است.  آخرین 
اطمینان  حصول  موضوع  به  الیحه  این  بند 
زوج های  برای  ازدواج  از  پیش  آموزش  از 
جوان اشاره دارد و به تصویب رسیده است 
رفع  راستای  در  مهمی  گام  وسیله  بدین  که 

ایجاد شده است.« مشکالت 

رصد سالمت زنان سرپرست خانوار
ابتکار در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده 
زنان  برای  جمهوری  ریاست  زنان  معاونت 
سرپرست خانوار تصریح کرد: »معاونت زنان 
امر  در  مسئولیتی  و  است  ستادی  دستگاهی 
اجرا ندارد. معاونت در این راستا ستادی را 
به تفکیک بند ط ماده ۸۰ در جهت هماهنگی 
بین دستگاهی برای اقدامات مربوط به زنان 
سرپرست خانوار تشکیل داده است که یکی 
از کمیته های این ستاد، کمیته سالمت است.«
خاص  مشکالت  کمیته  »این  داد:  ادامه  وی 
مربوط به سالمت زنان سرپرست خانوار را با 
مسئولیت وزارت بهداشت رصد می کند. این 
اقدام الگویی برای توان افزایی زنان سرپرست 
 1۴ برای  حاضر  حال  در  که  است  خانوار 
اجرا می شود که  هزار زن در سراسر کشور 
حوزه  در  توان افزایی  آن  ابتدایی  الزام  البته 

است.« فردی  مهارت های 
بیان  با قوانین سالمت زنان  ابتکار در رابطه 
زنان،  زایمان  ماهه   9 مرخصی  »ابالغ  کرد: 

برای  روز  در  ساعت  چند  خاص  فرصت 
قابل  کار  ساعت  نوزادان،  به  زنان  شیردهی 
انعطاف برای زنان دارای فرزند زیر 6 سال 
در  که  است  مواردی  جمله  از  دورکاری  و 
قانون برای سالمت زنان پیش بینی شده است 

و معاونت زنان پیگیر آن ها است.«
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  معاون 
نیز تصریح کرد: »طرح های حمایت از زنان 
سازمان هایی  همکاری  با  خانوار  سرپرست 
نهاد  مردم  سازمان های  و  بهزیستی  همانند 
در حال اجراست. همچنین بحث بیمه زنان 
است  مهمی  موضوع  نیز  خانوار  سرپرست 
بیش  دارای  مادران  اولویت  با  امسال  که 
شد.  خواهد  عملی  فرزند  دو  و  یک  از 
نیز یکی دیگر  موضوع مسکن ارزان قیمت 
مسکن  وزیر  از  که  است  موضوعات  از 
خانوار  سرپرست  زنان  کردیم  درخواست 

دهند.« قرار  اولویت  در  را 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
با تاکید بر اهمیت آموزش مهارت های فردی 
و ارتباطی به زنان و دانش آموزان اظهار کرد: 
است  مهم  قدری  به  مهارت ها  این  »آموزش 
گفت وگو  مدرسه  قالب  در  کالس هایی  که 
آموزان  دانش  برای  پرورش  و  آموزش  در 
ایجاد شده است، همچنین در معاونت زنان 

نسلی- بین  مهارت های  پادکست   ایجاد  با 
ارتباطی تحت عنوان »رادیو نسل« در کاهش 
بانوان  روان  سالمت  افزایش  و  خشونت ها 

برداشته ایم.« گام 
وی درباره بهداشت بلوغ و اهمیت آموزش 
وزیر  با  »اخیرا  گفت:  آموزان  دانش  به  آن 
گفت وگو  باره  این  در  پرورش  و  آموزش 
کردیم، همچنین در قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان که در مجلس دهم تصویب  و ابالغ 
بهداشت  باروری و  مباحث سالمت  به  شد، 
بلوغ اشاره شده است که در کاهش خشونت ها 

باشد.« موثر  می تواند  و سوءاستفاده ها 

علیه  تهدیدی  همسری  کودک 
سالمت جسمی و روانی کودک

ابتکار در ادامه با بیان اینکه کودک همسری 
مصداقی از خشونت علیه دختران است، گفت: 
»با وجود اینکه آمار کودک همسری در ایران 
خیلی باال نیست اما تعداد کم آن نیز موجب 
انداختن بهداشت کودک می شود و  به خطر 
تبعات جسمی و روانی برای کودک به همراه 

داشت.« خواهد 
 وی ادامه داد: »معاونت زنان ریاست جمهوری 
در راستای جلوگیری از کودک همسری الیحه 
ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال را به 

دولت ارائه کرده و در حال پیگیری آن است. 
همچنین مولفه دیگر این موضوع به مباحث 
فرهنگی معطوف می شود که این معاونت در 
این راستا سعی به آگاه سازی مردم با همکاری 
بهزیستی و اورژانس اجتماعی داشته است.«
قوی ترین  از  یکی  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
شبکه های اورژانس اجتماعی را دارد، اظهار 
موارد خشونت کودک  123 در  کرد:  »خط 
در داخل خانه، موارد خارج از خانه عملکرد 
در  بهزیستی  است.  داشته  را  خوبی  بسیار 
این خشونت ها ورود کرده و در مواردی نیز 

این خشونت ها شده است.« مانع  دادستانی 
اجتماعی  اورژانس  اینکه  بیان  با  ابتکار 
مداخالت  راستای  در  شبکه  کارآمدترین 
با  »امسال  آسیب های اجتماعی است، گفت: 
همکاری وزارت ارتباطات دو اتفاق خوب رخ 
داد و آن پیامک معرفی سامانه 123 اورژانس 
به  مشاور  صدای   1۸2۴ سامانه  و  اجتماعی 
چنین  فعالیت  از  مردم  آگاه سازی  و  مردم 
سامانه هایی بود. این خدمات از جمله خدمات 
پیشرفته ای است که کشورهای توسعه یافته به 
آن می بالند و اکنون ایران نیز باید در جهت 

توسعه و تقویت آن عمل کند.«
جمهوری  ریاست  »معاونت  داد:  ادامه  وی 
کارشناسان  افزایی  توان  راستای  در 
برگزاری  نظیر  اقداماتی  اجتماعی  اورژانس 
قدردانی  مراسمات  و  تخصصی  نشست های 
از این کارشناسان انجام داده است، همچنین 
امسال مراسم قدردانی از کارشناسان اورژانس 
اجتماعی را ظرف هفته های آتی با همکاری 

کرد.« برگزار خواهد  بهزیستی  سازمان 
ابتکار در ادامه همچنین به الیحه تشدید مجازات 
پدر در صورت قتل فرزند پرداخت و اظهار 
کرد: »پس از قتل »رومینا« روند رسیدگی به 
این الیحه سرعت یافت و از کمیسیون لوایح 
به قوه قضائیه منتقل شد و اکنون در دفتر رئیس 
قوه قضائیه است تا در نهایت در دستور کار 

کمیسیون قرار گیرد.«

آثار روانی کرونا بر روی 
خانواده ها سنگینی می کند. 

ضمن اینکه در مورد 
بازگشایی مدارس هم یادآور 
شدیم که بار روانی خانواده ها 
را افزایش می دهد، بنابراین 

با استفاده از فضای مجازی 
می توان مقداری از این بار 

روانی را کم کرد

ابالغ مرخصی ۹ ماهه زایمان 
زنان، فرصت خاص چند 

ساعت در روز برای شیردهی 
زنان به نوزادان، ساعت کار 

قابل انعطاف برای زنان دارای 
فرزند زیر ۶ سال و دورکاری 

از جمله مواردی است که 
در قانون برای سالمت زنان 

پیش بینی شده است
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