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رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزیر بهداشت:  خبـر

دستهمهفداکارانومدافعانسالمترامیبوسم
دستور روحانی برای پرداخت با اولویت مطالبات پرستاران

رئیس جمهور روز گذشته به سازمان برنامه و 
مطالبات  پرداخت  تا  داد  دستور  بودجه کشور 

پرستاران را در اولویت قرار دهد. 
از  گزارش  ارائه  دنبال  به  سپید،  گزارش  به 
وضعیت پرداخت مطالبات کادر درمان کشور 
به ویژه پرستاران به رئیس جمهور، حسن روحانی 
به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا طالبات 

پرستاران با اولویت پرداخت شود.
روحانی همچنین روز گذشته در پاسخ به گزارش 
ارسالی وزیر بهداشت درخصوص وضعیت اخیر 
شیوع بیماری کرونا، مشکالت پیش رو و راه های 
موثر مقابله با موج رو به رشد این بیماری، نوشت: 
»در شرایط بسیار سختی هستیم. راه سنگالخ، 
مسیر دشوار و به سمت قله و بار بس سنگین 
است ؛ جز صبر و بردباری و ایثار و فداکاری و 

تدبیر چاره ای نیست.«
در پی نوشت حسن روحانی در پاسخ به نامه و 
گزارش وزیر بهداشت آمده است: »در شرایط 
بسیار سختی هستیم. راه سنگالخ، مسیر به سمت 

قله دشوار  و بار بس سنگین است ؛ جز صبر و 
بردباری و ایثار و فداکاری و تدبیر چاره ای نیست. 
دوستان دولت از دکتر نوبخت، دکتر همتی تا  
دکتر رحمانی فضلی در حد توانشان اقدام های 
مفید و موثری انجام داده اند. همان طور که خطر 
ویروس را نباید دست کم بگیریم، تحریم بی سابقه 

ضد بشری دشمن را هم نباید کوچک بشمریم.«
وی تصریح کرده است: »هر مساله مهمی دارید 
پنج  روزهای  کمیته های  روسای  جلسات  در 
شنبه مطرح کنید، ان شاءاهلل از مشکالت عبور 
خواهیم کرد. دست همه فداکاران و مدافعان 

سالمت را می بوسم.«

تشکر در جلسه هیات دولت
حسن روحانی در جلسه هیات دولت هم از زحمات 
همه بخش های درمانی، تولیدی، انتظامی و دیگر 
کسانی که با تمام توان در 8 ماه گذشته برای مقابله 

موثر با شیوع کرونا تالش کرده اند، تشکر کرد.
وی با اشاره به گذشت 8 ماه از آغاز شیوع ویروس 
کرونا در کشور، گفت: »دولت و همه دستگاه های 
دیگر و به ویژه بخش بهداشت و درمان کشور با 
تمام توان در 8 ماه گذشته برای مقابله موثر با شیوع 
کرونا تالش کرده اند و از زحمات همه بخش های 
درمانی، تولیدی، انتظامی و دیگر کسانی که در این 
زمینه دولت را یاری کرده اند صمیمانه تشکر می کنم.«
رییس جمهور با اهدای لوح، از وزرای نیرو، نفت، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، 
کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان 
مسئولیت دستگاه های برگزیده در خدمت رسانی 
تقدیر کرد و توضیح داد که امسال به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، جشنواره شهید رجایی به شکل سال های قبل 
برگزار نشده و لذا تقدیر از دستگاه های برگزیده در 
خدمت رسانی به شکلی محدود برگزار شده است. 

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »متاسفانه ترس مردم ریخته 
است و شاهد ورود آنها به اجتماع بدون رعایت کردن پروتکل های 

بهداشتی هستیم.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو فارس با بیان اینکه 
ورود به موج سوم با موج دوم و اول تفاوت اساسی دارد اظهار 
داشت: »جامعه پزشکی و پرستاری ما خسته و فرسوده هستند، 
فقط دو نفر از نیروهای خدماتی شهید شدند، پزشکان متخصص 
طب اورژانس ما جان خود را از دست دادند، چند روز قبل عزادار 

شدیم که رئیس بیمارستان ما به شهادت رسید.«
وی افزود: »عدد2.5 مولد نسلی ابتال و شیوع کرونا در اردیبهشت 

به دلیل رعایت کردن اصول بهداشتی به 9 صدم رسید ولی متاسفانه 
به دلیل رعایت نکردن این عدد در حال افزایش است.«

معاون وزیر بهداشت درخصوص اخبار منتشر شده درباره واکسن 
کرونا توضیح داد: »محققان کشور ما درحال تالش برای ساخت 
واکسن هستند و آزمایشات انسانی آن به زودی آغاز خواهد شد 
که امیدواریم نتایج موثری دریافت کنیم اما از سویی باید دید که 
بشریت چند دهه است که با ایدز درگیر است و چندین دهه است 
که با ویروس ماالریا درگیر هستیم و واکسنی برای آنها کشف 
نشده است، تنها راه برای کاهش شیوع بیماری تغییر رفتار اجتماعی 
بیماری است. متاسفانه ترس مردم ریخته است و شاهد ورود 

آنها به اجتماع بدون رعایت کردن پروتکل های بهداشتی هستیم.«
حریرچی با بیان اینکه از نیمه دوم تیر، شاهد افزایش مرگ و میر ها 
بودیم گفت: »با رعایت کردن یا نکردن دستورالعمل های بهداشتی، 
معموالً پس از 5 تا 7 روز، موارد سرپایی کاهش یا افزایش می یابد 
و حدود 2 تا 3 هفته بعد، موارد بستری و ۴ تا ۶ هفته بعد، موارد 
مرگ، کاهش یا افزایش می یابد.« وی با بیان اینکه برای کاهش 
موارد فوتی و ابتال به کرونا همه مردم باید ماسک بزنند افزود: »باید 
95 درصد مردم ماسک بزنند تا بتوانیم شیوع کرونا را کاهش دهیم، 
مردم باید از هنگام ورود از خانه تا خروج از خانه ماسک بزنند. 

افرادی که مبتال شده و درمان شده اند باید از ماسک استفاده کنند.«

معاون کل وزارت بهداشت: 

برخی مردم ترسی از ابتال به کرونا  ندارند

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران افزایش ابتال به بیماری کرونا و در 
نتیجه افزایش مرگ و میر را به دلیل بی توجهی بسیاری از مردم به 
توصیه های بهداشتی دانست و گفت: »اگر نکات پیشگیری به ویروس 

کووید19 را رعایت کنیم به بیماری آنفلوآنزا هم مبتال نمی شویم.«
به گزارش سپید، حسین کیوانی در گفت وگو با ایرنا با طرح این 
سوال که آیا همزمانی آنفلوآنزا و کرونا به مرگ و میر بیشتر منجر 
می شود؟، افزود: »رعایت پروتکل های بهداشتی سبب کاهش ابتال به 
آنفلوآنزا می شود، به همین دلیل همزمانی این 2 بیماری به هیچ وجه 
نگران کننده نیست.« وی با بیان این که میزان سرایت و سرعت انتشار 
ویروس کرونا بسیار بیشتر از آنفلوآنزا است، ادامه داد: »در صورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی، مواجه شدن این بیماری با کرونا اتفاقات 

عجیبی را رقم نمی زند و سبب مرگ و میر بیشتر مردم نمی شود.«
این ویروس شناس یادآور شد: »آنفلوآنزا امسال مساله جدی نیست 

و مردم نباید نگران این بیماری باشند، در صورت بی توجهی به 
پروتکل های بهداشتی کشور با همین سیر کرونا روبرو خواهد بود 
و آنفلوآنزا خطر جدی برای افزایش ابتال یا مرگ و میر نخواهد بود.«

کیوانی، مهم ترین علت کاهش آنفلوآنزا را رعایت بهتر توصیه های 
بهداشتی از جمله دست ندادن، شستن مرتب دست ها با آب و صابون، 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اعالم کرد و گفت: »میزان 
ابتال به این بیماری به علت رعایت توصیه های بهداشتی در نیمکره 
جنوبی کاهش یافته و به نظر می رسد در نیمکره شمالی هم شاهد این 
وضعیت باشیم.« استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین توصیه 
کرد: »مبتالیان به بیماری های زمینه ای واکسن آنفلوانزا بزنند، بیماران 
ریوی مزمن، قلبی و عروقی، دیابتی، افراد سالمند، کادر پزشکی و 

زنان باردار باید این واکسن را تزریق کنند.«
کیوانی تاکید کرد: »اگر پروتکل های بهداشتی کرونا را رعایت کنند 

ابتدا آنفلوآنزا بسیار کاهش می یابد و در این شرایط به نظر می رسد 
افراد عادی امسال نیاز به تزریق واکسن ندارند.« وی بر لزوم استفاده 
از ماسک تاکید کرد و گفت: »استفاده از ماسک، شستن دست ها، 

تماس نزدیک نداشتن در کنترل بیماری کرونا بسیار موثر است.« 
این ویروس شناس ادامه داد: »با رعایت توصیه های بهداشتی، سرعت 
انتشار کاهش می یابد که ضمن بیمار نشدن برخی افراد، نظام سالمت 
هم می تواند خدمات مناسب به بیماران ارائه کند.« کیوانی افزود: »در 
حال حاضر ریشه کنی و توقف پاندمی کرونا بسیار بعید است اما 
با رعایت توصیه های بهداشتی می توان بیماری را مهار کرد و از 

تعداد تلفات کاست.«
وی همچنین گفت: »ظرفیت مراکز درمانی محدود است، در حال 
حاضر ظرفیت برخی بیمارستان ها تقریبا تکمیل شده است و باندازه 

کافی تخت برای بیماران نیازمند به آی سی یو وجود ندارد.« 

آیا همزمانی آنفلوانزا با کرونا به مرگ و میر بیشتر منجر می شود؟ 
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افزایش ۱۵ درصدی فوتی های کرونا با تشدید آلودگی هوا
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت: 
»افزایش برخی ذرات معلق ناشی از آلودگی هوا تا ۱۵ درصد 

باعث افزایش مرگ و میر کرونا می شود.«
به گزارش سپید، عباس شاهسونی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره ارتباط شیوع کرونا با آلودگی هوا بیان کرد: »مطالعاتی 
که در دنیا انجام و نتایج آن در مجالت معتبر بین المللی چاپ 
شده است، نشان می دهد که در چین، ایتالیا و بسیاری از نقاط دنیا، 
آلودگی هوا و به ویژه افزایش ذرات معلق باعث افزایش موارد 
ابتال و مرگ و میر های ناشی از کرونا و شدت بیماری می شود.«

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ادامه داد: »ما مطالعه ای را در این زمینه از پیک اول 
تا پیک دوم کرونا) از اسفند تا شهریور ماه( انجام دادیم و نشان داده 
شد که ارتباط معناداری بین افزایش ذرات معلق، ازون، دی اکسید 

نیتروژن و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران وجود دارد البته 
درصد های بدست آمده در ایران به اندازه گزارش های جهانی باال نبود.«
شاهسونی بیان کرد: »بر اساس مطالعه ای که درباره تاثیر آلودگی هوا 
بر افزایش مرگ و میر کرونا در ایران انجام دادیم، دریافتیم که ذرات 
معلق هوا تا ۶ درصد، ازون تا ۷ درصد و دی اکسید نیتروژن تا ۱۵ 
درصد باعث افزایش مرگ و میر کرونا می شوند البته در سایر کشور ها 
مانند چین و ایتالیا اعداد گزارش شده چندین برابر بیشتر از ایران بود.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ادامه داد: »آلودگی هوا بر سیستم تنفسی تاثیر می گذارد 
و موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود، کرونا هم بیماری تنفسی 
است و وقتی با آالینده های هوا مواجه می شویم سیستم ایمنی بدن 

افراد تضعیف و فرد بیشتر مستعد ابتال به کرونا می شود.«
شاهسونی اظهار کرد: »در روز هایی که هوا آلوده است ما با افزایش 
غلظت آالینده ها مواجه هستیم و به همین دلیل باید از همین اآلن 
موضوع را جدی بگیریم و قانون هوای پاک و آیین نامه های این قانون 
اجرایی شود و اقدامات در زمینه نظارت بر معاینه فنی خودروها و 
موتورسیکلت های فرسوده است که باید نظارت ها و اقدامات هر چه 
زودتر شروع شود تا به شرایط اضطرار یا ناسالم هوا نرسیم و شاهد 

افزایش فوتی های کرونا نباشیم.«
وی گفت: »توصیه ما این است که گروه های آسیب پذیر از تردد های 
غیر ضرور در سطح شهر در روز های آلوده هوا خودداری کنند، باید 
توجه داشت نمی توان به مردم بگوییم که از وسایل حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند چرا که امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی به میزان 
کافی در حمل و نقل عمومی وجود ندارد و با افزایش بار حمل و 

نقل عمومی خطر شیوع کرونا بیشتر می شود.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به خطر افزایش شیوع بیماری های ویروسی 
در فصل سرد به ویژه در اماکن سرپوشیده بیان کرد: »ویروس ها 
سرما دوست هستند و در این فصل پنجره ها بسته هستند، تهویه ها 
در فضاهای بسته کاهش پیدا می کند و جریان هوای تازه کمتر وارد 
می شود و چون هوا تخلیه نمی شود، ویروس در فضاهای بسته 
بیشتر باقی می ماند و شاهد ابتالی بیشتر به بیماری های ویروسی 

مانند کرونا و آنفلوانزا هستیم.«
شاهسونی با بیان اینکه درخواست وزارت بهداشت اجرای قانون 
هوای پاک است، بیان کرد: »ما خواستار اجرای قانون هوای پاک 
هستیم و درخواست داریم سازمان محیط زیست بر منابع متحرک و 
ثابت نظارت کند، باید توجه داشت که مهم ترین المان های قانون هوای 
پاک نظارت بر تردد خودروهای فرسوده، دیزلی، موتورسیکلت ها و 

منابع ثابت تولیدکننده آالینده های هواست.«
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اقدامات نیروگاه ها در فصل سرد سال که موجب 
آلودگی هوا می شود، گفت: »ما در فصل سرد سال با افت فشار گاز 
مواجه هستیم و به همین دلیل نیروگاه ها از مازوت استفاده می کنند و 
در این صورت آلودگی هوا تشدید می شود و سازمان محیط زیست 
باید با تمام توان از حاال در این زمینه تمهیدات الزم را بیندیشد و 

نظارت های خود را افزایش دهد.«

برای دومین بار در مهرماه رییس سازمان برنامه و بودجه در ابالغ 
دیگری به وزارت بهداشت و درمان، دستور تحصیص مبلغ ٩٠٠ 
میلیارد تومان اعتبار مجدد از صندوق توسعه ملی بابت هزینه های 

مدیریت و مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.
باید صرف »جبران کسری درآمد  این مبلغ  به گزارش سپید، 

بیمارستان های درگیر کرونا و پرداخت کارانه های معوق )۷٠٠ میلیارد 
تومان(«، »تامین کیت آزمایشگاهی شناسایی موارد مثبت)۱۵٠ میلیارد 
تومان(« و »تکمیل و تجهیز ملزومات شبکه بهداشت )۵٠میلیارد 
تومان(« شود. گفتنی است؛ ۱۶ مهرماه سال جاری سازمان برنامه 
و بودجه کشور مبلغ ۱.۶۵٠میلیارد تومان برای پرداخت هزینه های 

مربوط به مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرد که در این ابالغ برای 
هزینه های مربوط به مقابله با کرونا نیز مشخصا ۷٠٠ میلیارد تومان 
صرفاً برای جبران کسری درآمد بیمارستان های درگیر کرونا و 

پرداخت کارانه های معوق اختصاص یافته بود.

تخصیص ٩٠٠ میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۶۱۶ مورد جدید 
کووید-۱٩ در خبر داد و گفت: »از این تعداد ۲هزار و ۳۴٠ تن در 

بیمارستان بستری شدند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
۳٠ مهر ۱۳٩٩ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و 
۶۱۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱٩ در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و ۳۴٠ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید۱٩ در کشور به ۵۴۵ هزار و ۲۸۶ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه ۳۱۲ بیمار کووید۱٩ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۱ هزار و ۳۴۶ نفر رسید.«

وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۴۳۸ هزار و ۷٠٩ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۴۸۶۱ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱٩ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

وی افزود: »تا کنون چهار میلیون و ۵٩٩ هزار و ۵۵۴ آزمایش 

تشخیص کووید۱٩ در کشور انجام شده است.« وی در توضیح 
استان های در شرایط قرمز گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، 
ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و 
کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.« الری درباره استان های در 
وضعیت هشدار نیز گفت: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان 
و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری درباره وضعیت بیماری کرونا در استان یزد، گفت: »پس از 
گذر از خیز شدید بیماری در اسفندماه سال گذشته در استان یزد 
و عبور از یک خیز ضعیف تر در مرداد ماه سال جاری، از اواسط 
شهریور نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در این استان مجددا 
روند افزایشی به خود گرفته و این روند صعودی با شیب تندی 
همچنان در حال امتداد است و هم اکنون تمامی شهرستان های استان 

یزد در وضعیت قرمز بیماری هستند.« وی درباره میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این استان، افزود: »رعایت پروتکل ها 
در یزد ۶۳ درصد گزارش شده است. همچنین میزان استفاده از 
ماسک توسط مردم در اماکن عمومی ۶٠ درصد و در وسایل 

نقلیه عمومی ۵۴ درصد گزارش شده است.«
الری ادامه داد: »در هفته چهارم مهرماه بروز موارد بستری در 
استان با افزایش نسبت به هفته ماقبل حدود ۲۸ نفر به ازای هر 
۱٠٠ هزارنفر جمعیت گزارش شده است که میزان بروز در این 
شاخص با اختالف قابل توجهی باالتر از میزان متوسط کشوری 
است. همچنین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در یزد 
۲۴.۵ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است که میزان بروز 

این شاخص نزدیک به میزان متوسط کشوری است.«
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تعطیالت پیش رو نیز تاکید 
کرد: »از کلیه هموطنان می خواهیم به منظور حفظ سالمت خود و 

خانواده شان از هرگونه اقدام به سفر به طور جدی خودداری کنند.«

باز هم رکوردی تازه  در آمار سخنگوی وزارت بهداشت

شناسایی 5616  بیمار جدید کووید1٩
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خبـر

داروهای معروف کرونا چقدر اثرگذارند؟
عضو انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اثربخشی 
هر یک از داروهای معروف کرونا، گفت: »داروهای تخصصی فقط 
برای کسانی است که در بیمارستان بستری شده اند و مردم نباید به 

صورت خودسرانه این داروها را مصرف کنند.«
به گزارش سپید، مهناز شکروی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
داروهای معروفی که برای درمان بیماری کووید-19 مطرح می شوند، 
درباره میزان اثرگذاری آن ها، گفت: »کرونا ویروس به خانواده وسیعی 
از ویروس ها با انواع متفاوت گفته می شود که نوع کووید-19 از این 
خانواده برای اولین بار در دسامبر ۲۰19 در شهر ووهان چین شناسایی 
شد و تا امروز هیچ داروی اختصاصی برای درمان این بیماری تولید 

و عرضه نشده است.«
وی افزود: »باید توجه کرد که 8۰ درصد مبتالیان به کووید-19 فقط 
با درمان های حمایتی در منزل که شامل درمان های سنتی و درمان 
عالمتی برای کاهش شکایت بیمار از تب، آبریزش بینی  بدن درد 
و... است، بهبود یافته و نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند، اما 
1۵ درصد مبتالیان وضعیت شان وخیم شده و به اکسیژن نیاز پیدا 
می کنند. این افراد گروهی هستند که با درگیری التهابی در ریه به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند. همچنین متاسفانه ۵ درصد از مبتالیان 
به بیماری کووید-19 نیز به ونتیالتور نیاز پیدا می کنند و بیشتر شامل 

سالمندان، افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی و... هستند.«
شکروی ادامه داد: »در نهایت طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، 
8۰ درصدی که وضعیت  بیماری شان شدید نیست، تا حد امکان از 
مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند و طی دو هفته قرنطینه در 
منزل استراحت کنند، اما اگر به تنگی نفس و درد قفسه سینه دچار 

شدند، باید به بیمارستان مراجعه کنند.«
وی با تاکید بر اینکه دارو درمانی را برای مبتالیانی انجام می دهیم 
که کارشان به بیمارستان برسد، گفت: »در منزل و در قرنطینه خانگی 
نیازی به داروهای تخصصی نداریم و به هیچ وجه استفاده خودسرانه 
از داروهای تخصصی توصیه نمی شود، اما متاسفانه در ماه های گذشته 
به وفور با افرادی مواجه شده ایم که در فضای مجازی به دنبال دارو 

می گردند تا در منزل برای عزیزان شان استفاده کنند.«
این داروساز ادامه داد: »برای درمان  مبتالیان بستری در بیمارستان از دو 
دسته دارویی استفاده می شود که بر اساس پروتکل های کمیته علمی 
ستاد کرونای وزارت بهداشت تایید شده است که یک گروه داروهای 
ضدویروس و گروه دیگر هم داروهای موثر بر سیستم ایمنی هستند.«
شکروی با اشاره به وضعیت اثربخشی داروهای ضدویروسی که برای 
درمان کرونا معروف شده اند، گفت: »متاسفانه در برخی موارد می بینیم 
که مردم به دنبال تامین این داروها از بازارهای غیر رسمی و غیرقانونی و 
حتی با قیمت های بسیار باال هستند. یکی از این داروها، داروی تزریقی 
ضد ویروس رمدسیویر )remdisivir vial( است. استفاده از این 
دارو که البته در کودکان و زنان باردار مبتال به کووید-19 نتایج خوبی 
داده است، طبق آخرین مصوبه دارویی مهر ماه 99 در پروتکل های 
وزارت بهداشت فقط با تجویز پزشک و در بیمارستان مجاز است.«
وی گفت: »طی ماه های گذشته دیده شده که این دارو متاسفانه در 
بازار غیر رسمی با قیمت های عجیب و غریب 8۰ میلیونی و 1۰۰ 
میلیونی عرضه شده، در حالیکه نوع ایرانی آن تولید شده و اثربخشی 
خوبی دارد که با قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بیمارستان 

و با تجویز پزشک در اختیار بیماران قرار می گیرد.«
وی با تاکید بر اینکه داروهای تخصصی فقط برای کسانی است که در 
بیمارستان بستری شده اند و مردم نباید به صورت خودسرانه این داروها 
 favipiravir( را مصرف کنند، افزود: »داروی خوراکی فاویپیراویر
tablet( نیز یکی از داروهایی است که به اسم درمان کرونا معروف 
شد و ابتدا در روسیه و آمریکا استفاده شد، اما طی آخرین پروتکل 
وزارت بهداشت در مهر 99، این دارو از رژیم دارویی بیماران مبتال 

به کرونا در بیمارستان ها به دلیل اثربخشی پایین خارج شد.«
شکروی تاکید کرد: »در آخرین مصوبه وزارت بهداشت دو دارو که 

مصرف آن ها در درمان کرونا اثربخشی قابل توجهی داشتند، اعالم 
شد که یکی از آن ها کورتون ها هستند. در مرحله خاصی از ابتال، 
برای کاهش التهاب ریوی بیمار از کورتون ها استفاده می شود که 
شکایت بیمار از تنگی نفس را کاهش می دهد. دومین نوع داروهایی 
که مطرح شدند اینترفرون ها هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کنند و به سیستم ایمنی ضعیفی که نمی تواند به تنهایی ویروس را 

مهار کند، کمک می کنند.«
شکروی تاکید کرد: »البته سیستم ایمنی بدن یک فرد سالم می تواند 
ویروس بیماری کووید-19 را مهار کند و به همین دلیل 8۰ درصد 
افراد اصال نیازی به درمان دارویی ندارند. باید توجه کرد که اضطراب 
درباره کرونا بسیار خطرناک تر از خود ویروس است. ۲۰ درصدی 
هم که درمان دارویی نیاز دارند، معموال شامل سالمندان، زنان باردار 
و کودکان زیر دو سال هستند. در نوجوانان و کودکان باالی دو سال 
عالئم بیماری خفیف بوده و موارد زیادی توانسته اند این بیماری 

را مهار کنند.«
عضو انجمن علمی داروسازان ایران گفت: »یکی از داروهای موثر در 
درمان کرونا، داروی گوارشی فاموتیدین است که جزو آنتی اسیدها 
است و داروی معده محسوب می شود، اما جالب است که در بیماران 
سرپایی عالئم بیماری کرونا را کاهش داده و تاییدیه وزارت بهداشت 

هم روی آن وجود دارد.«
شکروی در ادامه صحبت هایش، گفت: »برخی داروها هم هستند که 
بی تاثیرند، اما بین مردم شایعه شده که این داروها در درمان کرونا 
موثرند. یکی از این داروهای بی تاثیر، آنتی بیوتیک ها هستند که هیچ 
ضرورتی ندارند و کمکی به مقابله با ویروس نمی کنند. داروی دیگر 
هم هیدروکسی کلروکین است که طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
هیچ تاثیری ندارد و در نهایت داروهای کلترا و اکتمرا که ترکیبی از 

چند دارو هستند و هیچ تاثیری در درمان کرونا ندارند.«
وی با بیان اینکه برخی ویتامین ها ضد کرونا هستند و تاییدیه وزارت 
بهداشت را هم دارند، گفت: »یکسری ویتامین ها و مواد معدنی می توانند 
سیستم ایمنی را مقاوم کنند تا بیماری کووید-19 را مهار کند. این 
ویتامین ها شامل ویتامین A، E و D و امالح سلنیوم و روی نقش 

بسزایی در کاهش ریسک ابتال به کرونا دارند.«
شکروی تاکید کرد: »در نهایت کل داروهای موجود، فقط درمان 
عالمتی محسوب می شوند و تا امروز دارویی که بتواند به صورت 

اختصاصی ویروس کووید-19 را از بین ببرد، نداریم.«
وی به روند تولید واکسن کرونا اشاره و اظهار کرد: »با وجود اینکه در 
حال حاضر که این واکسن  در برخی کشورها تولید شده و کشورهایی 

مانند چین، آمریکا و روسیه مدعی تولید آن هستند، اما هنوز تاییدیه ای از 
سوی سازمان جهانی بهداشت برای استفاده همگانی از این واکسن های 
کرونا منتشر نشده است. باید توجه کرد که مشکالت زیادی بر سر 
راه تولید یک واکسن جدید وجود دارد؛ چراکه قرار است واکسن به 
یک فرد سالم تزریق شود و باید تمام ریسک های آن بررسی شود.«
شکروی ادامه داد: »از طرفی میزان مصونیت و ایمنی حاصل از واکسن 
کووید-19 و حتی میزان مصونیت در افراد مبتال به خود ویروس 
کرونا هنوز مشخص نیست. ما موارد زیادی از ابتالی مجدد داشته ایم 
و حاال حاالها تولید واکسن کار دارد. هر چند که کشورهایی مانند 
چین، آمریکا و روسیه بنا به دالیل مختلف در این باره ادعاهایی را 

مطرح کرده اند.«
وی گفت: »در کشور ما هم تحقیقات درباره تولید واکسن از روزهای 
اول شیوع کرونا آغاز شد و طبق اعالم وزیر بهداشت، تست حیوانی 
واکسن کرونای ایرانی با موفقیت انجام شده است. به هر حال قطعًا 
پروسه تحقیقات انسانی قطعاً طوالنی تر خواهد بود. زیرا باید تست های 
بالینی زیادی حداقل بر روی ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر انجام شود و عوارض 

آن سنجیده و دوز واکسن مشخص شود.«
این داروساز گفت: »با توجه به اینکه هم واکسن مصونیت طوالنی 
مدت نخواهد داد و هم درمان های دارویی برای بیماران بستری درمان 
اختصاصی محسوب نمی شوند، بهترین راه همان پیشگیری است. 
باید توجه کرد که تنها راه انتقال بیماری تماس فرد با ترشحات حلق 
و بینی شخص آلوده است. حال اگر این ترشحات بر روی سطحی 
باشد و فردی بعد از سه روز هم دست به آن سطح آلوده بزند و 
بعد دستش را به چشم، دهان یا بینی بزند، ریسک باالی ابتال خواهد 
داشت. بنابراین عالوه بر استفاده از ماسک، شست وشوی دست و 
حفظ فاصله اجتماعی نیز بسیار مهم است. اگر فردی در نزدیکی 
شما عطسه یا سرفه کند و بیش از یک متر با او فاصله داشته باشید، 

قطرک های تنفسی فرد به شما نمی رسد.«
وی در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا و با بیان اینکه 
متاسفانه برخی سودجویان به خود اجازه دادند که با پیش فروش 
واکسن آنفلوآنزای فصلی در فضای اینترنتی کالهبرداری کنند، گفت: 
»این درحالیست که هنوز هیچ واکسن آنفلوآنزای فصلی در داروخانه ها 
توزیع نشده است. در عین حال واکسن آنفلوآنزای فصلی فقط برای 
افراد پرخطر مانند سالمندان، کودکان زیر دو سال و افراد مبتال به 
بیماری های زمینه ای ضروری است. بنابراین مردم اگر بیشتر پیشگیری 
کنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، نیازی به تزریق واکسن 

آنفلوآنزای فصلی هم ندارند.«



در نامه ای به سران قوا مطرح شد خبـر

راهکارهایی برای تامین داروی مورد نیاز بیماران 
و نجات صنعت داروسازی

هیئت  مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران در نامه ای به سران قوا راهکارهای 
خود را برای تامین داروی مورد نیاز بیماران و 

نجات صنعت داروسازی عنوان کردند.
تولیدکنندگان  سندیکای  سپید،  گزارش  به 
تشکل  تنها  عنوان  به   ایران  انسانی  داروهای 
قانونی تولید داروی کشور در نامه ای به سران 
سه قوه ضمن آسیب شناسی شرایط فعلی و طرح 
مشکالتی که در کنار تحریم ها باعث افزایش 
تورم شده است، راهکارهای خود را برای اصالح 
تخصیص ارز دارو، توسعه صنعت و حمایت از 

بیماران ارائه کرده اند.
در این نامه تولیدکنندگان، تامین و تهیه دارو را 
وظیفه ای ملی  عنوان کرده و نوشته اند: »شرکت های 
تولیدی این موضوع را رسالت خود می دانند و 
دوره های  و  تحمیلی  سال های جنگ  تمام  در 
متعدد تحریم برای این هدف تالش کرده اند. 
این شرکت ها برای ادامه مسیر خود و حفظ بقا 
پشتیبانی جدی وزارت خانه ها،  و  به همکاری 

سازمان ها و نهادهای ذی ربط نیاز دارند.«
هیچ  این که  به  اشاره  با  سندیکا  هیات مدیره 
کارشناس دردآشنایی راضی به افزایش هزینه های 
پرداخت از جیب مردم نیست، از سیاست های 
دوگانه و اختالف حرف و عمل ها، گالیه و در 
تاکید کردند: »هرچند بخش عمده ای  نامه  این 
از تورم فعلی به دلیل تحریم های ظالمانه است 
ولی نمی توان سوءمدیریت ها را نادیده گرفت 
مدیریتی،  ناکارآمدی های  تاوان  نباید  مردم  و 
تصمیم گیری های دیرموقع و ناتوانی در هدایت 

درست منابع کشور را بدهند.«
در ادامه این این نامه آمده است: »مسئوالن کشور 
به خوبی آگاهند که در شرایط فعلی  کارخانه های 
داروسازی به دلیل تامین نشدن به موقع ارز مورد 
نیاز صنعت با کاهش میزان ذخیره مواد اولیه و 
افزایش سرسام آور هزینه ها، با دشواری به تولید 
ادامه می دهند. ادامه این روند به ورشکستگی 
تامین  در  مشکل جدی  تولیدی ،  کارخانه  های 
دارو، افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران 

منجر خواهد شد.«
تصمیم های  بعضی  نامه  این  در  تولیدکنندگان 
افزایش هزینه آی آر سی )کد  مانند  غیراصولی 
شناسه کاال(، تعرفه های دولتی و هزینه های بیهوده 
سامانه تی تک را نام برده اند که در سال جاری 
بار مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به صنعت 

و بیماران تحمیل کرده است.«
اعضای سندیکا از اطالع رسانی ناقص و تک 
بعدی به جامعه و بعضی کارشناسان درمورد تولید 
دارو انتقاد کرده و توضیح داده اند: »مسئوالن و 
تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی،  با  سیاست گذاران 
آن را معیار قیمت گذاری دارو می دانند ولی به 
مردم و حتی بسیاری از افراد تصمیم گیرنده این 
حوزه اطالع داده نمی شود این ارز تنها به ۳۰ 
درصد از نهاده های دارویی تعلق می گیرد و ۷۰ 

درصد نهاده های دارو )مانند فویل، کپسول، مواد 
جانبی، مواد بسته بندی، ملزومات آزمایشگاهی 
و... ( ارز دولتی نمی گیرند و باید با ارز آزاد 
تهیه شوند. در سال جهش تولید که دولت باید 
حامی صنعت باشد برای افزایش درآمد خود 
هزینه های IRC،TTAC  و سایر تعرفه ها را 
این  ادامه  آیا  است  داده  افزایش  برابر  چندین 
سیاست ها نتیجه ای جز از بین رفتن قدرت صنایع 
برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیلی خطوط 
تولید، کمبود دارو و به خطر افتادن سالمت مردم 

خواهد داشت؟«
تولیدکنندگان دارو در ادامه خواستار برقراری 
نظام اقتصادی شفاف، به دور از رانت و یارانه 
به کاال و فعالیت در بستر عادالنه و سالم شده اند 
توسعه گرایانه  فعالیت  و  مردم  حق  آن  در  که 
آن ها  باشد.  مانده  محفوظ  داروسازی  صنعت 
ناکارآمد  ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
و یکی ازعوامل اصلی قاچاق معکوس دارو و 
و  کرده  عنوان  کشور  سرمایه های  رفتن  هدر 

آسیب های دیگر این روند را نیز برشمرده اند: 
»کاهش ذخائر دارویی کشور به میزان یک چهارم 
مدت مشابه سال قبل، افزایش کمبودهای دارویی، 
تامین نشدن به موقع مواداولیه تولید داخل یا 
وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز، افزایش 
قیمت سرسام آور نهاده های تولید، حذف پی  در 

پی مواد جانبی از دریافت ارز و...«
هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران در نامه خود چهار راهکار اصلی 
برای حل مشکالت فعلی، مدیریت شرایط و 
پیشگیری از بحران دارویی در کشور ارائه داده اند:
دولت،  ارزی  درآمدهای  سایر  کنار  در  الف( 
نفتی،  فرآورده های  ارزی  درآمدهای  محل  از 
سایر   و  فوالد  معادن،  پتروشیمی،  شرکت های 
بخش های خصوصی که به صورت نیما به فروش 
می رسد، ارز موردنیاز و نرخ آن  پس از تصویب 
بانک مرکزی برای تمام عوامل موثر بر تولید 

دارو تضمین، تثبیت و تخصیص شود.
 ب( صادرات دارو و ماده اولیه با صدور مجوزهای 
الزم و حذف ضوابط زائد تسهیل گردد. همچنین 
امکان تولید داروهای خارج از فهرست با هدف 
صادرات فراهم شود، با این روش شرکت های 
دارویی می توانند ضمن ایجاد تراز تجاری مثبت، 
و  اولیه  ماده  تامین  برای  را  موردنیازخود  ارز 

توسعه زیرساخت ها استفاده کنند.
ج( مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان های بیمه گر 
منتقل شود. میزان ارز مورد نیاز تامین داروی 
کشور حدود دو میلیارد دالر در سال است که 
اگر مابه التفاوت آن با نرخ رسمی به سازمان های 
بیمه گر تخصیص یابد و در کنار آن از درآمدهای 

مالیاتی، ارزش افزوده، عوارض گمرکی و... کمک 
گرفته شود با مدیریت این حجم نقدینگی، نه 
تنها می توان سهم پرداختی بیماران را ثابت نگه 

داشت حتی می توان آن را کاهش داد.
د( تفکیک حساب های دارویی بیمارستان ها از 
مطالبات  به موقع  بازپرداخت  و  درآمدها  سایر 
شرکت های دارویی از بخش دولتی برای تامین 
نقدینگی ضروری است. دریافت به موقع مطالبات 
سازمان های بیمه گر از دولت و پرداخت آن به 
داروخانه ها و بیمارستان ها در تامین نقدینگی 
زنجیره تامین دارو بسیار موثر است. قیمت گذاری 
به روز و متناسب، تصویب تسهیالت با نرخ بهره 
پایین، معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای 
در  که  است  دیگری  موثر  و  مهم  راهکارهای 
بسیاری از کشورها برای کمک به صنعت تجربه 
شده و به نتیجه رسیده و برای جهش تولید و 

تامین نقدینگی راهگشا خواهد بود.
در انتهای نامه تاکید شده است؛ اطالعیه هر گروه، 
صنف یا اشخاص دیگری به منزله نظرات شخصی 
آن هاست و اعالم موضع سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران نمی باشد. متن کامل این 
بیانیه شامل تحلیل شرایط موجود، آسیب شناسی 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ماده موثره، تامین 
۷۰ درصد نهاده های دارویی با ارز آزاد، اشتباهات 
مدیریتی و حمایت نکردن نهادهای ذیربط از 
صنعت در سال جهش تولید و نیز ارائه راهکارهای 
عملی برای برون رفت از وضعیت کنونی، تامین 
بهینه داروی مورد نیاز کشور، پیشگیری از افزایش 
در  دارو  توسعه صنعت  و  بیماران  فشار روی 

وبسایت سندیکا منتشر شده است.
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معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران مطرح کرد
مشکل تهران در بستری بیماران کرونا

با  مقابله  فرماندهی  نظارت ستاد  برنامه ریزی و  معاون 
کرونا در تهران گفت: »اگر روند ابتال به همین روال ادامه 
داشته باشد، مطمئناً تهران با مشکل جدی در زمینه بستری 

بیماران جدید کرونایی مواجه می شود.«
به گزارش سپید، علی ماهر در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به روند صعودی ابتال و میزان بستری بیماران کرونایی در 
بخش های عادی و ویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران در طول پیک سوم کرونا، اظهار کرد: 
»متاسفانه همچنان میزان ورودی بیمارستان ها به مراتب بیشتر از ترخیصی هاست و هر روز نیز بر تعداد 
مبتالیان و مراجعین به مراکز درمانی و بیمارستان ها و به تبع آن افراد نیازمند بستری افزوده می شود.«

وی با بیان اینکه طبیعتا ظرفیت تخت های عادی و ویژه در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی در 
بیمارستان های تهران از چند وقت پیش تکمیل شده است، گفت: »از هفته گذشته اکثر بیمارستان ها 
با ترخیص بیماران الکتیو، ظرفیت های جدیدی را برای بستری بیماران کرونایی ایجاد کردند که این 
ظرفیت نیز محدود بوده و حداکثر طی چند روز آینده پر می شود.« ماهر با بیان اینکه اگر روند به 
همین روال ادامه داشته باشد، مطمئنا تهران با مشکل جدی در زمینه بستری بیماران جدید کرونایی 
مواجه می شود، اظهار کرد: »البته استفاده از ظرفیت بیمارستان های صحرایی هنوز در دستور کار ستاد 
قرار نگرفته ولی این امکان وجود دارد که در صورت نیاز و بحرانی شدن شرایط از ظرفیت این 
بیمارستان ها نیز استفاده شود.« وی تامین نیرو برای ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های صحرایی 
را معضل جدی دانست و گفت: »در این رابطه نیز در حال برنامه ریزی هستیم و به زودی در زمینه 
راه اندازی این بیمارستان ها در نقاط مختلف تهران تصمیم گیری می شود.« ماهر در پایان با بیان اینکه 
امکانات و تجهیزات الزم برای ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های صحرایی فراهم می شود، 

گفت: »اولویت اول ما ایجاد تخت های سیار ویژه در این بیمارستان هاست.«

ستاد کرونا

وزیر بهداشت: 

وزیر بهداشت خطاب به مدیران بهداشتی و درمانی 
گفت: »مردم را نباید هراسناک و وحشت زده کنیم. 
مصاحبه نکنید که تخت خالی نداریم. اینگونه 
نیست. مردم نباید در هیچ کجای کشور هراس 

نبود تخت داشته باشند.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست با اعضای 
هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در 
ستاد این دانشگاه اظهار داشت: »در هیچ کجای 
کشور نباید بگوییم که تخت خالی برای بیماران 
نداریم. خوشبختانه در تمام کشور کادر بهداشتی 
و درمانی برغم همه مشکالت مثل کوه ایستاده اند 
و دارند تخت خاص بیماران کرونا اضافه می کنند. 
اگر الزم باشد از  بخش های غیر کرونا، باز هم 

به بخش کووید19 اضافه می کنیم.«
وی افزود: »نگران درآمد اختصاصی بیمارستانها 
هم نباشید. به شما قول می دهم و رییس جمهور 
و سازمان برنامه و بودجه هم حمایت می کنند. 
کسری درآمد اختصاصی بیمارستانها را به دلیل 

اشغال  بخش های کرونایی حتما جبران می کنیم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »تقاضای من این است که 
به مردم سیگنال مایوس کننده بیهوده ندهید. مردم را 
از خطرات کرونا آگاه کنید، هوشیار کنید اما اینگونه 

صحبت نکنید که ایهاالناس، تخت خالی نیست و 
ممکن است در خیابان بمانید. بنده به عنوان وزیر 
و شما به عنوان خدمتگزاران کنار مردم در نظام 
سالمت، وظیفه داریم که همه بیماران را فارغ از هر 

دلیل و علتی پذیرش و به آنها خدمت رسانی کنیم.«
نمکی تصریح کرد: »مگر کسی که چاقو خورده، دعوا 
کرده، رانندگی ناجور کرده، خودروی او واژگون شده 
را پذیرش نمی کنیم؟ همیشه می گویم و تکرار می کنم 

بنده وزیر بهداشِت همه ملت ایران اعم از شیعه، 
اهل تسنن، زرتشتی، مسیحی، کلیمی، المذهب، 
اصولگرا، اصالح طلب و حتی زندانی محکوم به 
اعدام هستم. نمی توانیم به مردم بگوییم که چون 
چاقو کشیده ای و به شکم همدیگر فرو کرده اید، تو 
را پذیرش نمی کنیم. مسئولیت ما چیز دیگریست.«
وی یادآور شد: »خواهش من این است که به مردم 
وحشت بیهوده منتقل نکنیم که تخت خالی نداریم 
و هیچ وقت نباید این را اعالم کنیم چون تخت 
خالی داریم اما از آن طرف هم باید مردم را نسبت به 
این بیماری آگاه کنیم. فرض کنید همه خودروهای 
آتش نشانی، جنب خانه فردی ایستاده آیا او باید 
خانه خود را آتش بزند؟ یا اینکه همه امدادگران 
در یک مکان حضور دارند، فرد باید خودش را از 

پشت بام پایین بیاندازد؟«
کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  وبدا،  گزارش  به 
پس  کنیم  وحشت  القای  مردم  به  »نمی توانیم 
باید برای  بخش کرونا و غیرکرونا حتما آمادگی 
داشته باشیم و این  بخش ها حتی برای انجام سی 
تی اسکن و آزمایش را از همدیگر جدا کنیم تا 
زنجیره انتقال را قطع کرده و برای سایر بیماران 

اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم.«

تخت خالی داریم
به مردم سیگنال مایوس کننده ندهید
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معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »در حال 
حاضر ظرفیت مناسبی از تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد و 
بیش از ۴ برابر ظرفیت بیماران بستری شده کرونا در تهران، امکان 
بستری داریم و در صورت نیاز می توانیم ظرفیت را اضافه کنیم.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی 
با بیان این مطلب اظهار داشت: »تا پایان سال نیز 11 هزار تخت 

بیمارستانی در کشور به ظرفیت تخت ها اضافه می شود.«
وی ادامه داد: »از حدود دو هفته قبل، روند رو به افزایش بستری 
در بیمارستان ها داشتیم که همزمان با مراجعه بستری به علت کرونا 
اتفاق افتاده است. عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط برخی 
از هموطنان باعث شده که برخی از افراد با وجود رعایت کردن، 
مبتال به ویروس کرونا شوند.« معاون وزیر بهداشت گفت: »شکل 
جدید ابتال به ویروس کرونا، خانوادگی است و موارد زیادی از 
ابتالی خانوادگی داریم که همزمان در بیمارستان ها بستری هستند.«
وی افزود: »خواهشی که از همه مردم داریم این است که افراد 

مبتال به ویروس کرونا در صورتی که عالئم خفیف دارند هم در 
منزل استراحت کنند. البته باید شرایط قرنطینه را در منزل رعایت 
کرده تا سایر اعضای خانواده به ویروس کرونا مبتال نشوند. به 
خصوص اگر افراد سالمند یا دارای بیماری زمینه ای در منزل باشند، 

افراد مبتال به کرونا باید قرنطینه را رعایت کنند.«
جان بابایی اظهار کرد: »میزان بیماران بدحال در هنگام مراجعه 
به بیمارستان بیشتر شده که یکی از دالیل آن، مراجعه دیرهنگام 
به بیمارستان است. قسمت اعظم بیماران با درمان مناسب خوب 
می شوند، اما باید به موقع مراجعه کنند تا درمان را به موقع دریافت کنند.«
وی ادامه داد: »نسبت به فصل های بهار و تابستان، بیماران در حال 
حاضر بدحال تر هستند. البته میزان پذیرش در بیمارستان ها نسبت به 
هفته گذشته بهتر شده و امیدواریم با مراعات بیشتر مردم، روند کمتر 
بستری را شاهد باشیم.« معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: »در 
بیماری کووید19 می توان به مردم کمک کرد و با حمایت های دولت 
و پیگیری های وزیر بهداشت، در حال فراهم کردن شرایط مناسبی 

هستیم. تیم پزشکی نیز مسلط هستند و مراقبت ها در بیمارستان ها 
نسبت به اوایل بیماری به مراتب بهتر است. اصل بر این است که 
مردم بیمار نشده و با قرنطینه کردن و رعایت بهداشت، بیمار نشوند.« 
وی اظهار کرد: »اگر بیمار در مراحل اولیه بستری شود، احتمال نجات 
او به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرساخت های خوبی برای تامین 
اکسیژن ساز نیز فراهم شده که با حمایت های رییس جمهوری در 

اختیار بیمارستان ها و مردم قرار می گیرد.«

معاون درمان وزارت بهداشت:

۴ برابر بیماران موجود در تهران امکان بستری وجود دارد



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
شکستگی  ناشی از پوکی استخوان در زنان ۵ برابر مردان است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: »ریسک 
شکستگی های ناشی از پوکی استخوان در زنان ۵ برابر مردان است.«
به  مهر  با  در گفت وگو  علیرضا دالوری  به گزارش سپید، 
آسیب های بروز و شیوع پوکی استخوان به عنوان یکی از 
شایع  ترین بیماری های غیر واگیر اشاره کرد و افزود: »مرگ 
 و میر ناشی از پوکی استخوان به دلیل شکستگی های مکرر و 
هزینه های درمانی و بستری، بیشتر از سایر بیماری های غیرواگیر مزمن است.« وی با اشاره به مطالعات 
انجام  شده در ایران، گفت: »میزان شیوع پوکی استخوان در کشور بسیار باالتر از سایر بیماری های 
غیر واگیر از جمله سکته مغزی و سرطان پستان است.« دالوری به عوامل خطر بروز بیماری پوکی 

استخوان اشاره کرد و افزود: »این عوامل به دو دسته غیر قابل  کنترل شامل افزایش سن، جنس، نژاد 
و سابقه فامیلی مثبت و عوامل قابل  کنترل، شامل عدم رعایت تغذیه سالم، فعالیت فیزیکی و مصرف 
سیگار، تقسیم می شود.« معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان این مطلب که تراکم 
استخوانی با افزایش سن در هر دو جنس زن و مرد کاهش می یابد، گفت: »در زنان بعد از دوران 
یائسگی کاهش تراکم استخوان تشدید می شود به صورتی که شکستگی های ناشی از پوکی استخوان 
از هر ۳ زن باالی ۵۰ سال، یک نفر را درگیر می کند.« دالوری با اشاره به نتایج مطالعاتی که در سال 
۲۰۱۷ در ایران انجام شده است، افزود: »از مجموع ۱۷۳ هزار مورد شکستگی ناشی از پوکی استخوان، 

۴۹ درصد مرد بوده اند و ۴۲۲۵ مورد مرگ مرتبط با پوکی استخوان بوده است.« 
وی ادامه داد: »بار اقتصادی ناشی از پوکی استخوان در همان سال ۲۰۱۷، بالغ  بر ۳۱ میلیارد و ۹۴۹ 
میلیون ریال برآورد شده بود.« دالوری با عنوان این مطلب که ریسک شکستگی های ناشی از پوکی 
استخوان در زنان ۵ برابر مردان است، افزود: »با رسیدگی درست و به  موقع می توان احتمال بروز 

شکستگی های ناحیه  لگن را تا ۲۵ درصد کاهش داد.«

خبـر

پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »طبق 
آماری که در اختیار داریم میزان واردات انسولین 
در 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته نه 
تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و ۱.۳ برابر 
بیشتر از سال ۹8 بوده است اما چه اتفاقی افتاده 
که امروزه کمبود انسولین در کشور وجود دارد؟«
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در مورد کمبود 
انسولین اظهار داشت: »حدود ۱۰ درصد مردم 
کشورمان متاسفانه بیماری دیابت دارند و مصرف 
داروی انسولین هم طبیعتاً با افزایش روبروست 
بنابراین نیاز به برنامه ریزی مستمر، آینده نگر و با 
جدیت داریم چون اگر این موارد نباشد دچار 

کمبود خواهیم شد.«
وی افزود: »کشور ما به لحاظ تولید انسولین هیچ 
مشکلی ندارد و به مقدار نیاز بیماران انسولین در 
کشور تولید می شود اما شکل انسولین تولیدی در 
کشور به صورت ویال است که خوشبختانه یا 
متاسفانه با واردات انسولین های قلمی به کشور 
استقبال باالیی از طرف بیماران دیابتی به استفاده 
از این نوع انسولین صورت گرفت و خیلی از 
کسانی که از ویال استفاده می کردند داروی خود 

را با نوع قلمی جایگزین کردند چرا که استفاده 
از نوع قلمی آسان تر است و تمامی بیماران در 
تحصیالت علمی مختلف می توانند به راحتی 

استفاده کنند.«
پاک مهر ادامه داد: »بخشی از انسولین های قلمی 
از طریق واردات تأمین می شود و بخشی هم در 
داخل تولید می شود و طبق آماری که در اختیار 
داریم میزان واردات انسولین در شش ماهه امسال 
نسبت به 6 ماهه سال گذشته نه تنها کاهشی نبوده 
بلکه افزایشی بوده و یک و سه دهم برابر بیشتر از 

سال ۹8 بوده است اما چه اتفاقی افتاده که امروزه 
کمبود انسولین در کشور وجود دارد؟«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه 
اظهار داشت: »آنچه که ما در مورد دالیل کمبود 
انسولین احساس می کنیم و با توجه به افزایش 
واردات در سال جاری نسبت به سال گذشته، اوال 
دارو توزیع مناسبی ندارد و نظارت مناسبی هم در 
توزیع انسولین صورت نمی گیرد؛ دوم اینکه برخی 
افراد سودجو دست به احتکار زده اند و مافیای دارو 
هستند و متأسفانه از مسیرهای رانت و رابطه استفاده 

می کنند و این دارو را احتکار می کنند و سوم اینکه 
در حوزه دارو قاچاق اتفاق می افتد.«

پاک مهر اضافه کرد: »دلیل دیگری که می توان به 
عوامل کمبود انسولین اضافه کرد موضوع قاچاق 
دارویی بود که در کشور عراق صورت گرفت که 

متاسفانه برخی ها جو روانی راه انداخته اند.«
وی گفت: »با برخی از داروخانه ها صحبت کردم که 
می توان گفت ویال انسولین در تمامی داروخانه ها 
وجود دارد و در برخی داروخانه ها حتی نوع قلمی 
هم وجود دارد که باید پزشکان در تجویز دقت کرده 
و مسئولین نیز نظارت ها را تشدید کنند تا این دارو 

به درستی به دست بیماران برسد.«
به گزارش فارس، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: »نظارت ها 
حتما و اجبارا باید تشدید شود، نظارت ها علمی 
شود، توزیع از تولید حتی از منابع واردات تا مصرف 
باید نظارت دقیق و هوشمند شود و آمار هم به 
صورت مرتب به دستگاه های نظارتی ارسال شود. 
دستگاه های نظارتی و قضایی کشور نیز باید با عوامل 
و کسانی که این نابسامانی را در کشور به وجود 

آوره اند برخورد جدی کنند.«

کمبود انسولین در داروخانه ها با وجود افزایش واردات
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معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان اینکه در حال 
حاضر بزرگترین مشکل در خصوص درمان، کمبود نیروی انسانی 
است، گفت: »با توجه به فصل پاییز و آغاز سرمای هوا، اگر رعایت 
بهداشت و بیماریابی فعال ایجاد نشود، مشکالت پیچیده تر خواهد شد.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با فارس در پاسخ به این 
پرسش که »اگر فرد مبتال به کرونا در استان تهران نیازمند بستری 
در بیمارستان شود چگونه می تواند از بیمارستان های پذیرش کننده 
مطلع شود؟«، ابراز داشت: »اگر بیمار بدحال و اورژانسی باشد، باید 
با اورژانس تماس گیرد و اورژانس جانمایی می کند و بیمار را به 

بیمارستان انتقال می دهد.«
وی متذکر شد: »اگر بیمار غیر اورژانسی باشد؛ یعنی مشکالت حاد تنگی 
نفس نداشته باشد، باید به کلینیک های درمانی و سرپایی مراجعه کند.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران درباره اینکه »آیا 

از نظر کادر درمانی در بیمارستان های استان تهران با کمبود روبه رو 
هستیم؟«، خاطرنشان کرد: »بله با کمبود نیروی درمانی روبه رو هستیم 

و در بعضی نقاط نیروی انسانی کم داریم.«
توکلی با اشاره به استفاده از مراکز درمانی نیروهای مسلح، بیان 
داشت: »ظرفیت بیمارستانی در ارتش مانند بیمارستان بعثت و ناجا 
را داریم اما از نظر نیروی انسانی مشکل داریم و در حال حاضر 
بزرگترین مشکل در خصوص درمان، کمبود نیروی انسانی است.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران در پاسخ به این 
پرسش که »برای خارج شدن از شرایط بحرانی کرونا چه  پیشنهادی 
دارید؟«، خاطرنشان کرد: »اکنون باید بیشتر تمرکز را روی رعایت 
مسائل بهداشتی و بیماریابی فعال تر قرار دهیم؛ همچنین روش هایی که 
بتوانند بیماران را محدود نگه دارند تا انتقال بیماری صورت نگیرد.«
وی با تأکید بر اینکه تمرکز بر روی رعایت مسائل بهداشتی، اصلی ترین 

استراتژی در مقابله با کروناست، ابراز داشت: »با توجه به فصل پاییز 
و آغاز سرمای هوا و اینکه آنفلوآنزا نیز شیوع پیدا می کند، اگر رعایت 
بهداشت، بیماریابی فعال و محدودیت تردد در افرادی که با این 
بیماری درگیر هستند، ایجاد نشود، مشکالت پیچیده تر خواهد شد.«
توکلی با برشمردن اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در پیشگیری 
از کرونا و آنفلوآنزا، یادآور شد: »نکته مهمی که وجود دارد، این 
است که اگر پروتکل های بهداشتی رعایت شود، در پیشگیری از 
ابتال به آنفلوآنزا هم تاثیر خوبی خواهد داشت؛ چراکه در واقع 

پروتکل های این دو بیماری یکی است.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران مطرح کرد

کمبود کادر درمان بزرگترین مشکل مراکز درمانی
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در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت صورت گرفت خبـر

اعتراض به نحوه پذیرش آزمون تخصصی دندانپزشکی
تخصصی  دستیاری  آزمون  شرکت کنندگان 
به  نامه ای خطاب  در  دندانپزشکی سال جاری 
وزیر بهداشت به نحوه پذیرش داوطلبین آزمون 

تخصصی دندانپزشکی اعتراض کردند.
آزمون  کنندگان  شرکت  سپید،  گزارش  به 
دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال جاری در 
نامه ای خطاب به سعید نمکی به نحوه پذیرش 
داوطلبین آزمون تخصصی دندانپزشکی در سهمیه 
قانون برقراری عدالت آموزشی )سهمیه بومی( 

اعتراض کردند.
متن این نامه به شرح زیر است: 

آزمون  کنندگان  شرکت  درخواست  به  عطف 
دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال جاری در 
خصوص نحوه پذیرش در سهمیه های مختلف 

موارد ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد.
برقراری  قانون  واحده  3ماده  تبصره  براساس 
عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های 
تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ  
وزارت  اسالمی،  7/10/ 1392 مجلس شورای 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است 
30 درصد ورودی های رشته های پزشکی عمومی، 
دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه 
با  از طریق جذب دانشجوی بومی  پزشکی را 
اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها 

و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند.
تبصره 3ـ  قانون فوق بدین شرح می باشد: تحصیل 
دانشجویان بومی در دانشگاه های استان مربوطه در 
اولویت می باشد. در صورتی که داوطلب نمره الزم 
برای تحصیل در دانشگاه های دیگر را کسب کرده 
باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به 

موافقت وی خواهد بود. )طبق این قانون بعنوان 
مثال داوطلب بومی همدان فقط در استان همدان 
حق استفاده از پذیرش بومی را داشته و در صورت 
تمایل برای تحصیل در سایر استان ها باید موفق 
به اخذ نمره الزم برای تحصیل در دانشگاه های 
دیگر شده باشد.( که این مورد در پذیرش دستیاری 
تخصصی دندانپزشکی با توجه به اینکه همه استان ها 
دارای دانشگاه پذیرش تخصصی نیستند اعمال 
نمی گردد و قسمت اعظمی از پذیرش بومی در 
آن  نمره  احراز  بدون  کالنشهرها  دانشگاه های 

دانشگاه صورت می گیرد.
طبق بند ت ماده 3 در قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور )مصوب 1394 مجلس 
شورای اسالمی( تعیین نصاب قبولی در مرحله 

سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش 
از وظایف و اختیارات شورا در خصوص سنجش 

و پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی است.
براساس مصوبه شورای آموزش دندانپزشکی و 
تخصصی کسانی که حد نصاب نمره را کسب 
کرده اند )50 درصد نمره قابل کسب( مجاز به انتخاب 
رشته هستند. این مورد در بند انتخاب رشته/محل 
صفحه 4 دفترچه ثبت نام دستیاری دندانپزشکی 
نیز قید شده که تنها داوطلبانی که با در نظر گرفتن 
احراز حداقل50 درصد کل نمره ی خام آزمون، 
مجاز به انتخاب رشته می شوند، می توانند رشته/
محل های مورد عالقه خود را به ترتیب اولویِت 

دلخواه، انتخاب کنند.
با این وجود که در دفترچه دستیاری دندانپزشکی 
حد نصاب علمی برای مجاز شدن کلیه داوطلبین 

درنظر گرفته شده است، در فاجعه بی سابقه ای طی 
چهل سال اخیر، داوطلبین دارای سهمیه بومی در 
آزمونی کشوری و تخصصی بدون احراز صالحیت 
علمی مجاز به انتخاب رشته گردیده اند. سنجش 
پزشکی همه داوطلبین بومی را خارج از عرف و 
شئون هر آزمونی بدون احراز صالحیت علمی و 
حتی با نمره صفر و به صرف اینکه دارای سهمیه 
بومی هستند، مجاز به انتخاب رشته کرده است.

سنجش پزشکی در دفترچه دستیاری پزشکی و 
اعمال این قانون دچار خلل و اشتباه نشده، اما در 
دفترچه دستیاری دندانپزشکی عالوه بر اینکه بدون 
توجه به اولویت بندی داوطلبین بومی در استان 
مربوطه، انتخاب رشته/محل داوطلبین بومی را با 
هر نمره ای در کلیه دانشگاه های کشور آزاد گذاشته 
است، احراز صالحیت علمی بعنوان مجوزی جهت 
ورود به دوره های تخصصی را نادیده گرفته و همه 
داوطلبین دارای سهمیه بومی را به صرف داشتن 
سهمیه بومی مجاز اعالم کرده است. آیا می توان 
به همین سادگی و بدون بررسی کیفیت آموزشی 
را زیر سوال برد؟! حتی در مقطع دبستان هم احراز 
صالحیت علمی برای رفتن از پایه اول دبستان به 

دوم دبستان الزامی است.
بدینوسیله و با استناد به موضوعیت و نحوه اعمال 
قوانین مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی، 
خواهشمند است اصالح پذیریش سهمیه بومی 
منطبق بر قوانین و حدود علمی در ظرفیت پذیرش 
دانشگاه ها قبل از فوت وقت در سال جاری صورت 
گیرد. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی 
و همکاران، تسریع در رسیدگی به موارد فوق 

موجب امتنان خواهد بود.

معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از اعطای 10 هزار وام قرض الحسنه 15 میلیون تومانی به 
دانشجویان دستیاری و PHd به مدت یک سال از سوی صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در سال تحصیلی 1399-1400 
خبر داد و گفت: »شیوه نامه اعطای این وام هفته آینده به دانشگاه های 
علوم پزشکی ابالغ می شود و از آبان ماه جاری دانشجویان معرفی 
شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان به بانک قرض الحسنه مهر 

ایران، می توانند برای افتتاح حساب و دریافت وام اقدام کنند.«

به گزارش سپید، بهزاد تدین ضمن اعالم این خبر گفت: »صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بنا دارد در سال تحصیلی 1400-

1399 به 10 هزار نفر از دانشجویان دستیاری و دکترای تخصصی 
PH. d وام قرض الحسنه به مبلغ 150 میلیون ریال اعطاء کند 
که در این راستا با بانک قرض الحسنه مهر ایران هماهنگی های 
الزم صورت گرفته و بر همین اساس توافق نامه ای به امضای 
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و مدیر عامل 

بانک قرض الحسنه مهر ایران رسیده است.«
وی ادامه داد: »به دنبال این توافق نامه، به دانشجویانی که از سوی 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به بانک قرض الحسنه مهر 
ایران معرفی شوند، مبلغ 150 میلیون ریال وام قرض الحسنه با سود 
4 درصد، به صورت یک جا داده خواهد شد که بازپرداخت آن 
بعد از تنفس هشت ماهه، در اقساطی 34 تا 3۶ ماهه خواهد بود.«

معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در خصوص 
چگونگی دریافت این وام از سوی دانشجویان متقاضی، ابراز 
داشت: »عملیات اجرایی و شیوه نامه وام دستیاری، هفته آینده، 
به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ خواهد شد که 
در این شیوه نامه، شرایط گیرندگان این وام از جمله اولویت بندی 

دریافت مشخص شده است. اولویت بندی دانشجویان بر اساس 
برخی شاخص ها از جمله دانشجویان ورودی سال 9۶ به قبل، 
دانشجویان متاهل، دانشجویان سرپرست خانوارو... است، که پس 
از عبور از این مرحله، وام دستیاری به دانشجویان ورودی 97 به 
این سو نیز تعلق خواهد گرفت.« تدین اضافه کرد: »پس از ابالغ 
شیوه نامه، دانشگاه ها تا نیمه ابتدایی آبان ماه جاری فرصت دارند 
که اسامی متقاضیان خود را به صندوق رفاه دانشجویان اعالم کنند. 
ثبت نام اولیه و افتتاح حساب برای دریافت این وام به صورت 
الکترونیکی است و نیازی نیست دانشجویان به بانک مراجعه کنند، 
دانشجویان متقاضی، مراحل افتتاح حساب و ثبت نام را می توانند 
از طریق موبایل بانک و اینترنت بانک انجام دهند. حضور عزیزان 
تنها برای ارایه و تکمیل مدارک و مباحث مربوط به ضامن است 

که دانشجو باید یکبار به بانک مراجعه کند.«
به گزارش وبدا، معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 
از دریافت وام دو هفته پس از تکمیل مدارک مورد نیاز بانک خبر 
داد و افزود: »وام دو هفته پس از تکمیل مدارک و باز شدن پرونده 
و افتتاح حساب در بانک قابل وصول است. پرداخت این نوع وام 

در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.«

معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد

آغاز ثبت نام وام دستیاری دانشجویان از آبان ماه جاری



رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:

در یک مطالعه بین المللی پیش بینی شده است که احتماال 
سه میلیارد نفر در جهان به علت کمبودِ تجهیزات 
ذخیره سازی در سرما از دسترسی به واکسن کرونا 

محروم خواهند شد.
به گزارش سپید، کارشناسان هشدار داده اند که فقدان 
ظرفیت های سردخانه ای الزم در  بخش های بزرگی از 
جهان از جمله معضالت توزیع کنندگان واکسن است.
اعظم  قسمت  مرکزی،  آسیای  کشورهای  اکثر 
هندوستان و آسیای جنوب شرقی، تمامی آمریکای 
التین به غیر از بزرگ ترین کشورهای آن و تمامی آفریقا 
به غیر از بخش کوچکی از آن دچار این مشکل هستند.
واکسن ها در صورتی می توانند کارایی الزم را داشته 
باشند که از کارخانه تا سرنگ در درجه حرارت مناسب 
نگهداری شوند.با آن که به کشورهای در حال توسعه 
کمک شده تا بتوانند به اصطالح زنجیره برودت واکسن 
را حفظ کنند، حدود سه میلیارد نفر از مردم جهان 
در مناطقی زندگی می کنند که به دلیل این مشکالت 

ممکن است از دستیابی به واکسن محروم شوند.
موضوع زنجیره برودت واکسن در واقع جدیدترین 
نابرابری ناشی از همه گیری کرونا بر دوش فقرا است 
که اغلب در مناطق پرازدحام مساعد برای گسترش 
این ویروس زندگی و کار می کنند و سامانه های 
بهداشت شان فاقد امکانات برای انجام آزمایش های 
گسترده هستند. سرماسازهای طبی که دما را به منفی ۷۰ 
درجه سانتی گراد کاهش دهند حتی در بیمارستان های 

ایاالت متحده و اروپا نیز کم یاب هستند.
طبق بررسی شرکت خدمات تدارکاتی دی اچ ال آلمان 
در بیش از دو سوم مناطق جهان حتی چشم اندازی 

برای برخورداری از فناوری پیشرفته وجود ندارد.
به گفته دی اچ ال با توجه به آن که مراحل تولید برخی 
از واکسن های نهایی کووید۱۹ شتاب آمیز بوده است 
باید الزامات دمایی سخت گیرانه ای را )تا منفی ۸۰ 
درجه سانتی گراد( برای نگهداری آن ها رعایت کرد.
این شرکت می گوید: »به همین دلیل برای زنجیره 
کنونی تأمین خدمات درمانی چالش های تدارکاتی 
جدیدی پیش می آید زیرا هم اکنون دمای متعارف 

توزیع واکسن ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد است.«
در  مردم  از  نفر  میلیاردها  دی اچ ال  بررسی  طبق 
الزم  زیرساخت  که  می کنند  زندگی  کشورهایی 
برای حفظ زنجیره برودت واکسن های موجود یا 

واکسن های متعارف تر احتمالی کرونا را ندارند.
سازمان جهانی بهداشت از جمله نهادهایی است که 
امسال طرح تسهیالت کوواکس را به اجرا در آورد 
تا تدارکات و توزیع برابر واکسن بین کشورهای 

عضو را سامان بدهد.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، هدف از این طرح 
جهانی رساندن واکسن های کرونا به فقیرترین افراد 
جهان است و واکسن هایی که به احتمال زیاد تحت 
پوشش مجموعه کوواکس قرار می گیرند در دمای 

۲ تا ۸ درجه سانتی گراد ذخیره خواهند شد.ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح چهارشنبه )۳۰ مهر( از مرز 
۴۱ میلیون نفر عبور کرده است و تعداد قربانیان این ویروس نیز از یک میلیون و 

۱۲۹ هزار نفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از هشت میلیون و ۵۲۰ هزار مبتال، از 
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای هند، برزیل و روسیه در 
رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در 
رده سیزدهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد 

مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

آمار کرونا  در جهان تا ۳۰ مهراحتمال عدم دسترسی ۳ میلیارد نفر در جهان به واکسن کرونا

خبـر

اختصاص ارز ۴۲۰۰  تومانی برای دارو قابل دوام نیست
صنایع  صاحبان  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس 
ایران گفت: »با توجه به روند  انسانی  داروهای 
ادامه اختصاص ارز  کنونی تخصیص ارز دارو، 
۴۲۰۰ تومان قابل دوام نیست اما تصمیم به تغییر 
آن در سال آینده باید زودتر اعالم شود تا امکان 

برنامه ریزی مناسب وجود داشته باشد.«
به گزارش سپید، محمد عبدزاده در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
دارو آخرین صحبت یک مقام دولت، اظهارات آقای 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری است که اعالم 
کرد تا پایان امسال )سال ۹۹( ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
دارو برقرار است بنابراین مبنای فعالیت کارخانه ها و 

صنایع دارویی ایران فعال همین خبر است.«
وی ادامه داد: »فعال هیچ خبری درباره تغییر نرخ ارز 
برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی اعالم نشده 
اما اگر هر تغییری قرار باشد در آینده اتفاق بیفتد باید 
زودتر اعالم شود تا از اکنون راهکارها و شیوه های 
تامین و تولید دارو متناسب با آن اصالح شود و 
تغییر کند تا صنایع دارویی و مردم کمترین آسیب 
را ببینند.« رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران گفت: »در هر صورت 
با توجه به روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
سال جاری و سال گذشته و تاخیرهایی که رخ داده 
به نظر می رسد ادامه این روند قابل دوام نیست و 

باید حتما تغییراتی اعمال شود.«
عبدزاده افزود: »سندیکای صاحبان صنایع داروهای 

انسانی برای تغییر نرخ ارز دارو و مواد اولیه، قیمت 
گذاری دارو، حمایت از بیماران و تامین نقدینگی 
برنامه و پیشنهادهای عملی دارد و اگر به این نکات 
توجه شود، می توانیم با کمترین تبعات تغییر نرخ 

ارز دارو را در کشور اجرایی کنیم.«
پیش از این، عباس کبریایی زاده، نائب رئیس 
سابق سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
و عضو فعلی این سندیکا گفته بود: »این سندیکا 
با اختصاص ارز دولتی به این شکل مخالف است 
چون خالف اصول اقتصادی است. دولت باید 
سیاست های کارآمدتری در جهت حمایت از تولید 
ملی داشته باشد. اینکه به برخی داروهای خارجی 
ارز دولتی داده شود و به داروی تولید داخل ارز 

میانه یعنی ترکیبی از ارز دولتی، نیمایی و آزاد داده 
شود، موازنه درستی نیست.«

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران گفت: »ظاهرا بر اساس آنچه بانک 
مرکزی اعالم کرده، دولت در تامین منابع ارزی 
محدودیت دارد. به هر حال فروش نفت متوقف 
شده و منابع ارزی دولت محدود است و به ناچار 
بخشی از ارز دارویی را به ارز نیمایی منتقل کرده اند.«
وی افزود: »مساله این است که همین ارز نیمایی 
به طور مستمر برای کارخانه های دارویی تامین 
نمی شود. بانک مرکزی از اواخر دی سال گذشته 
روند اختصاص ارز منظم و مستمر برای حوزه دارویی 
نداشته و به همین علت تراکم و ازدحام پروفرم های 

واردات مواد دارویی را در وزارت بهداشت داریم.«
کبریایی زاده گفت: »در واقع الگوی منطقی و اطمینان 
 بخش در اختصاص ارز برای تامین کاالهای مورد 
نیاز صنعت دارو از سوی بانک مرکزی مشاهده 
نمی شود. در مواقعی برای تعدادی از اقالم یک 
کارخانه دارویی ارز تامین شده و برای اقالم دارویی 
دیگر ارز تامین نشده و فقدان همان کاالیی که امکان 
واردات پیدا نکرده چرخه تولید را متوقف می کند.«
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران افزود: »از نوروز امسال به بعد و به 
خصوص در یک ماه گذشته روند اختصاص ارز 
دارویی بسیار نامرتب شده، حتی تخصیص ارز 
نیمایی هم برای حوزه دارو با تاخیرهای بیش از 
یک ماهه مواجه شده است در حالی که کاالهای 
خارجی متعددی در بازار دیده می شود که به هر 
حال به نحوی ارز واردات آنها تامین شده است.«

وی گفت: »تخصیص ارز برای واردات از روند 
کارخانه  یک  وقتی  نمی کند،  تبعیت  درستی 
داروسازی یک قطعه یا یک ماده جانبی را می خواهد 
وارد کند، گاهی چند ماه منتظر ارز نیمایی می ماند 

و این روند منصفانه نیست.«
کبریایی زاده گفت: »برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به منظور واردات مواد اولیه نیز گاهی شرکت های 
دارویی بیش از چهار ماه معطل می شوند، میزان 
معطلی برای تامین ارز دولتی در مواردی به ۶ 

ماه می رسد.«
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وزیر بهداشت تاکید کرد: »در عرصه فرهنگ به 
دانشجویان جفا می کنیم و دو کار زشت را انجام 
می دهیم؛ یکی بی توجهی و دومی راندن از خود 
است. متاسفانه زبان گفتمان با دانشجو را گم کرده ایم. 
ارتباط بین ما و دانشجویان، ماشینی و فیزیکی و بسیار 

زمخت است.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست اعضای هیات 
رییسه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مدیران نظام 
سالمت استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: »متاسفانه 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تک بُعدی 
تربیت می شوند که این موضوع خوب نیست. اینکه 
به تغذیه و سایر مسائل رفاهی دانشجویان رسیدگی 
کنیم، به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به موضوعات 
دیگر همچون سالمت روان آنها نیز توجه کنیم. چرا 
دانشجوی ما دچار افسردگی و دلمردگی است؟ گرچه 
در درون دانشجویان نقاط ظریفی وجود دارد، اما 
چرا در سال دوم و سوم از او یک موجود رباتیک ِ 

خشن می سازیم؟«
وی خاطرنشان کرد: »در جلساتی که با فعاالن و 
مدیران فرهنگی داریم همیشه می گویم که راه را در 
فرهنگ کشور، عوضی رفته ایم و متاسفانه دانشجویان 

را تک بُعدی تربیت می کنیم.«
نمکی یادآور شد: »دانشجویان ما تک بُعدی تربیت 
می شوند و برخورد آنها با بیماران نیز اینگونه است و 
روح ندارد و دستش دیگر شفابخش نیست، چون این 
پزشک در هاریسون، نلسون، گودمن گیلمن و... غرق 
شده و تغییر شکل داده است. کدامیک از دانشجویان 
ما به خوبی فردوسی، موالنا، سعدی، رازی، جابر ابن 

حیان، حافظ و بوعلی سینا را می شناسد؟ «
وی تاکید کرد: »در عرصه فرهنگ به دانشجویان 
جفا می کنیم و دو کار زشت را انجام می دهیم؛ یکی 
بی توجهی و دومی راندن از خود است. متاسفانه زبان 
گفتمان با دانشجو را گم کرده ایم. ارتباط بین ما و 
دانشجویان، ماشینی و فیزیکی و بسیار زمخت است.«

نمکی گفت: »فرهنگ همانند مالت های بین آجر 
ساختمان است. وقتی دانشجوی عراقی را در ایران و 
در ارومیه پذیرش می کنید، او باید با خودش سوغات 
فرهنگی از ایران ببرد نه صرفاً آموخته های علمی. 
او اگر با سوغات فرهنگی از ایران رفت، دلبسته این 
کشور خواهد شد، اما دروس و موارد علمی که ما 
در ایران به او یاد می دهیم را زیباتر از آن در انگلیس 
یا در دانشگاه آمریکایی بیروت می تواند یاد بگیرد. 
آنچه که در کشور باید به دانشجویان خارجی بدهیم، 

خوراک و سوغات فرهنگی است.«
وی ادامه داد: »در زمان تصدی مسئولیت وزارت 
بهداشت به عنوان فردی که اهل فرهنگ، قلم و 
هنر است، خیلی برایم سنگین و غم انگیر است که 
این دوره را سپری کنیم و هنوز این رویکرد را در 
عرصه فرهنگ در دانشگاه ها داشته باشیم. دانشجوی 
تک بُعدی همانی است که دیگر آب و خاک برایش 
مهم نیست و علقه ای به این سرزمین ندارد و پا در 

رکاب رفتن است.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه آنچه که مرا به این سرزمین 
گره زد، دلبستگی های فرهنگی است، عنوان کرد: »ما 
در ایجاد جذبه فرهنگی برای دانشجویان خیلی قصور 

کرده ایم و در این راستا باید یک کار انقالبی کنیم. این 
کرسی های آزاد اندیشی که بارها مقام معظم رهبری 
فرمودند و علقه ای که می شود در دانشجو ایجاد کرد 
که یک ایرانی مسلمان چه ویژگی هایی باید داشته 
باشد را در دانشگاه ها گم کرده ایم. ضمن اینکه برخی 
اوقات در کالس های فرهنگی و مذهبی، راه را اشتباه 
می رویم، آنچه که از قرآن باید به دانشجو بیاموزیم، 
زبان عاشقی و دلدادگی به یک سری معنویات است.«
وی گفت: »در دوران قدیم، پزشکانی داشتیم که ادیب 
و حکیم و موسیقیدان بودند. مانند بوعلی سینا که 
هم فیلسوف هم حکیم هم شاعر و هم موسیقیدان 
بود. بروید شخصیت مرحوم دکتر قریب یا پزشکان 
با انگیزه قدیمی تر را مطالعه کنید، چرا می گویند در 
دانشگاه ها انگیزه نیست؟ آیا انگیزه فقط مربوط به 
مسائل اقتصادی است؟ چرا باید پزشک ما هر کجا 
پول بیشتر بود، سفره اش را پهن کند؟ پس معنویت 
در طب کجا رفت؟ چرا اینگونه شده ایم؟ چرا قسمی 
که روز اول برای مردم دردمند خورده ایم جایش را 
با منفعت طلبی و دنیا طلبی عوض کرده است؟ آیا 
اندیشه پزشک ما باید با مکانیک یکی باشد و تا بخش 
دولتِی مستضعف درمان کن، دچار افت منابع شد، 
این بخش را ترک کند و به بخش خصوصی برود؟ «
وزیر بهداشت تاکید کرد: »بنده اگر از گشنگی بمیرم 
امکان ندارد که کار برای مردم در راه رضای خدا -گرچه 
هنوز هم خیلی به مردم و پروردگارم بدهکارم- را به 
خاطر دنیا رها کنم و به سمت کاری بروم که جذبه 
اقتصادی بیشتر داشته باشد، چون سعی کرده ام که 
با نوعی از معنا، زندگی خودم را پر کنم. باید در 
دانشگاه های علوم پزشکی معنا و معنویت تزریق 
کنیم. کسی که به علوم پزشکی وارد می شود روزی 
که روپوش خودش را می پوشید، یعنی لباس احرام 
به تن کرده است و این به معنی یک تقدس است.«
نمکی تصریح کرد: »باید اجازه دهیم رشد و اعتالی 
معنویت درون دانشجویان به سمت شکوفایی برود 
و بنده هم در این زمینه کمک و حمایت می کنم تا 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی، افراد چند 
ظرفیتی و چند بُعدی باشند، پزشک فردی نیست 
که بیمار را به شکل کاال ببیند و خودش مانند یک 

ربات رفتار کند.«

وی ادامه داد: »همیشه می گویم که خدمات دوراپزشکی 
یک مزیت و چندین اشکال و عیب دارد. عیبش این است 
که اگر همه چیز از راه دور اتفاق بیفتد، رابطه معنوی 
بیمار و پزشک گم می شود. خیلی وقت ها پزشک با 
یک احوالپرسی ساده از بیمار، یک شوخی، لبخند و 
تلطیف روحیه، بیمار مداوا می شود و تقاضای من از 
معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها این است 
که در تقویت بُعد معنوی دانشجویان، تالش کنند.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »بعد از انقالب اسالمی، 
مدیران ما خیلی جنبه فرهنگ در کشور برایشان جا 
نیفتاد و خیلی از مراکز فرهنگی ما، کار فرهنگی 
چندانی نمی کردند. همواره معتقدم فرهنگ همانند 
مالت بین آجرهای یک ساختمان است و فرهنگ 
باید اقوام و مردمان یک سرزمین را به همدیگر پیوند 
دهد. آن چیزی که ایجاد گسست کند دیگر فرهنگ 
نیست و آن کسی که با فحش، ناسزا و تخریب بودجه 

می گیرد، دیگر کار فرهنگی نیست.«
وی یادآور شد: »نقطه مقابل عشق، نفرت نیست، 
بلکه بی تفاوتی است و متاسفانه دانشجویان ما دچار 
بی تفاوتی هستند و عشق در دانشگاه ها را باید زنده 
کرد. یکی از دالیل این بی تفاوتی این است که دیگر 
اسوه ها و الگوهایی که خودشان محور عاشقی، عرفان 
و عشق بودند را در دانشگاه ها نداریم. متاسفانه برخی 
اساتید در دانشگاه ها، پلی برای رفتن دانشجویان به 
خارج از کشور می شوند و راه را برای مهاجرت 
دانشجویان باز می کنند.« وزیر بهداشت افزود: »برخی 
اساتید به دانشجوی عاشق این سرزمین می گویند که 
برای چه در این کشور مانده ای؟ برو خارج از کشور و 
زندگی کن و راه های مهاجرت را به او نشان می دهند. 
اسوه هایی که روزی که منبع و منشأ  عشق در دانشگاه ها 
بودند را متاسفانه امروز دیگر نداریم و خیلی روزهای 

سختی بر ما تحمیل می شود.«
نمکی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: »همه 
مستحضرید که کار وزارت بهداشت را از پشت میز 
دانشگاه شروع نکرده ام بلکه از سربازی و درجه 
داری تا ژنرالی را مرحله به مرحله از مدیریت یکی 
از دورترین شبکه های بهداشت و درمان کشور تا 
قائم مقام معاونت بهداشت و معاون بهداشت وزارت 

بهداشت در نظام سالمت طی کرده ام.«

وی خاطرنشان کرد: »تمام کاستی ها و مشکالت نظام 
سالمت را درک می کنم. دوره ای هم که در سازمان 
برنامه و بودجه حضور داشتم به تکمیل نگاه بنده 
برای اداره امور کشور، کمک کرد. بحث پرستاری در 
کشور دو جنبه وجود دارد؛ یکی جنبه مشکالت جامعه 
پرستاری و جنبه دیگر مشکالت نظام سالمت. یک 
وقتی که به پرستار به عنوان یک صنف نگاه می کنیم، 
یک نوع باید تحلیل کنیم و یک وقتی که به پرستار 
به عنوان ارائه دهنده خدمت نگاه می کنیم، هم یک 
نوع دیگر باید تحلیل کنیم و هیچ وزیر بهداشتی 
موفق نخواهد بود مگر به هر دو جنبه نگاه کند و 
اگر فقط بخواهد به عنوان نمونه در وزارت آموزش 
و پرورش، معلمان راضی باشند، مطمئن باشید در 
انتهای این برنامه ریزی بهم ریختگی به وجود خواهد 
آمد و اگر فقط نظام ارائه خدمت، خدمت را با هر 
شیوه ای بگیرد و ارائه دهنده خدمت، مورد بی لطفی و 
بی مهری قرار گیرد هم باز دچار مشکل خواهد شد.«

وزیر بهداشت یادآور شد: »اول باید دردهای واقعی 
جامعه پرستاری را را درک کنیم و به مشکالت این 
قشر زحمتکش رسیدگی کنیم که در هیچ دوره ای 
این اتفاقات نیفتاده بود و البته حق آن ها بود چون 
ثابت کردند پرستاران ما نجیب ترین پرستاران دنیا 
هستند. یک پرستار ایرانی در دوره کووید19 گرو 
کشی نکرد و نگفت که من بستانکارم بلکه گفت 
به ملت ایران بدهکارم و آمده ام دین خودم را ادا 
کنم. 12 تا 18 ماه کارانه عقب بود، البته زمانی که 
به وزارت بهداشت آمدم معوقات کارانه تا 24 ماه 
هم بود، اما به طور متوسط به 5 تا 8 ماه رساندیم 
اما یکبار یک پرستار گرو کشی نکرد و بنده واقعا 
شرمسار آنها شدم.« وزیر بهداشت اظهار کرد: »صد 
در صد موافق تعریف استاندارد برای جبران کمبود 
نیروهای پرستاری در کشور هستم، اما استانداردها 
باید بومی و ملی و بر مبنای مقتضیات کشور باشد. 
کشوری که سرانه پرستاران آن به ازای هر تخت 
فالن میزان است، درآمد سرانه اش هم 50 هزار یورو 
است. از طرفی به رده های میانی پرستاری نیاز داریم.«

نمکی گفت: »باید برای روز مبادای مردم، نیرو تربیت 
کنیم، حاال آن نیرو اسمش کمک پرستار باشد یا نه 
تفاوتی ندارد، اما گواهینامه وی باید برای این کشور 
باشد و اگر فردی با استانداردهای بین المللی تربیت 
کردیم، از کشور خارج می شود. چرا بهورزان 30 
سال خانه بهداشت را ترک نمی کنند؟ چون او را با 

این مدل تربیت کرده ایم.«
وی با بیان اینکه باید استانداردی را مبتنی بر اقلیم، 
اقتصاد و ضریب اشغال تخت برای بکارگیری پرستاران 
تعریف کنیم، گفت: »به موضوع بهبود وضعیت معیشتی 
پرستاران توجه داریم و به دنبال فوق العاده ویژه برای 
پرستاران هستیم که خوشبختانه دکتر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه هم 
در این زمینه موافقت کرده است و امیدوارم که در 
دوره ای که در وزارت بهداشت حضور دارم، شرمسار 
همکاران پرستار با شرافت که اثبات کردند در تاریخ 
این کشور یکی از بهترین های فداکار در عرصه نظام 

ارائه خدمت هستند، نشوم.«
ادامه در صفحه 11 

زبانگفتمانبادانشجوراگمکردهایم
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 ادامه از صفحه 10
نمکی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
»همین که درصد تخت در بخش خصوصی نسبت به 
تخت های  بخش دولتی اینقدر کم است، دلیل عدم 
منفعت مالی در این حوزه است و به خصوص در 
ایام کرونا،  بخش خصوصی، آسیب جدی دید و بنده 
هم مسائل آن ها را دنبال می کنم. اما وقتی تعرفه ها 
در بخش خصوصی افزایش پیدا می کند و در بخش 
دولتی حمایتی نمی شود، گرفتار کوچ همکاران مان 
از بخش دولتی به خصوصی هستیم که دانشگاه های 

علوم پزشکی را با مشکل روبرو می سازد.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »بنده خودم را مکلف به 
حمایت از بخش خصوصی می دانم البته خودم در بخش 
خصوصی هیچ سهامی ندارم و در 40 سال گذشته حتی 
یک درخواست کار خصوصی از وزارت بهداشت 
نکرده ام، اما به شدت مدافع  بخش خصوصی هستم 
و معتقدم تا زمانی که نگاه مان از نگاه دولتی معطوف 
به بخش خصوصی نشود، کشور نجات پیدا نمی کند.«

نمکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »بسیار 
خوشحالم که در استان مملو از مردان بزرگ و زنان 
فهیم فرهنگی با سابقه بسیار ارزشمند یعنی آذربایجان 
غربی حضور دارم. دلیل اصلی سفر بنده به این استان 
عرض خسته نباشید و خداقوت به همکارانم بود که 
می دانم چه روزها و شب های سختی را گذرانده اند.«

وی افزود: در دوران بسیار سختی هستیم. دورانی 
که یک بیماری بسیار سهمگین در سخت ترین سال 
اقتصادی دولت های بعد از انقالب اسالمی ما را 
گرفتار کرده است. در این روزهای سخت، ویروسی 
با پیچیدگی های خاص خودش ما را گرفتار کرد و 
خوشبختانه همکاران ما در نظام سالمت تا کنون 
بسیار هنرمندانه از پس این کار برآمده اند و نه به 
عنوان وزیر، بلکه به عنوان یک شهروند زانو می زنم 

و دست یکایک آنها را صادقانه می بوسم.«
نمکی خاطرنشان کرد: »از قدیم استان آذربایجان های 
شرقی و غربی از الگوهای موفق کشور در همه عرصه ها 
به ویژه بهداشت بوده اند. خاطرم هست که روزی در 
کشور بسیج ملی بهداشت محیط راه اندازی کردیم 
و استان آذربایجان غربی، رتبه اول را بخصوص در 
روستاها به دست آورد و این استان همواره در عرصه 

بهداشت و نظام شبکه، پیشتاز بوده است.«
وی تاکید کرد: »تقاضای بنده این است که تا حد 

امکان، مراکز 16 ساعته رسیدگی به بیماران کووید19 
در این استان را توسعه دهید. بزرگترین کارهایی که ما 
در زمینه مبارزه با کرونا می توانیم انجام دهیم، تشخیص 
زودرس، ایزوالسیون بیمار و کاهش جمعیت بستری 
در بیمارستانها است و این بزرگترین رسالت حوزه 
بهداشت در کنار آموزش، اطالع رسانی و رعایت 

فاصله گذاری و استفاده از ماسک است.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »عالوه بر توسعه مراکز 
16 ساعته باید تعداد آزمایشات روزانه کووید19 
در این استان و درمان سرپایی رایگان، افزایش پیدا 
کند. انگیزه ای که می توان برای مراکز 16 ساعته ایجاد 
کرد، انجام آزمایش تشخیصی است. تعداد آزمایش 
برای افرادی که عالئم بیماری دارند یا در تماس با 
بیماران بوده اند را باید بیشتر کرد و ما کیت های مورد 
نیاز را تامین می کنیم. در کنار تست PCR بر روی 
تست سریع آنتی ژن هم کار می کنیم و در داخل 
کشور هم ساخته شده و امیدوارم به تعداد کافی در 

کشور تامین کنیم.«
نمکی بیان کرد: »نباید فراموش کنیم که همه مشکالت 
ما فقط محدود به کووید19 نیست. از کارهایی که 
نباید از آن غافل شویم، واکسیناسیون، مراقبت از زنان 
باردار، رسیدگی به وضعیت سالمندان، سالمت روان، 
بیماری های غیرواگیر، تقویت پزشکی خانواده و نظام 
ارجاع است. می خواهیم استان آذربایجان غربی یکی از 
پیشگامان اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده باشد 
و در این زمینه هر کمکی نیاز باشد، انجام می دهیم.«
وی افزود: »برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت باید 
به شدت در این استان دنبال شود. این برنامه یکی 
از دستاوردهای بزرگ ایران است. اگر در بحران 
کووید19 در هر خانواده یک سفیر سالمت داشتیم، 
خیلی از مشکالتمان حل می شد و اعتقادم بر این 
است که قبل از خانه بهداشت، برای جامعه محور، 
محله محور و خانواده محور کردن خدمت نیازی 
به یک سطح دیگر داریم که آن هم خانواده و برنامه 

هر خانه یک پایگاه سالمت است.«
نمکی گفت: »در  بخش درمان حتما برای بیماران 
باید  مجزا  فضاهای  در  کرونایی  غیر  و  کرونایی 
مسیر  غیرکرونایی  بیمار  نباید  کنیم.  برنامه ریزی 
گردش کارش چه در پاراکلینیک چه در کلینیک 
با بیمار کرونایی، یکی باشد و این بزرگترین هنر 
معاون درمان است و برای اینکه مردم نگران وضعیت 

بیماری های شان غیر از کرونا نشوند، حتما همکاران 
ما در بخش درمان چنین طراحی را داشته باشند.«

نگویید تخت خالی نداریم
وزیر بهداشت خطاب به مدیران بهداشتی و درمانی 
عنوان کرد: »مردم را نباید هراسناک و وحشت زده 
کنیم. مصاحبه نکنید که تخت خالی نداریم. اینگونه 
نیست. مردم نباید در هیچ کجای کشور هراس نبود 

تخت بیمارستانی داشته باشند.«
نمکی اظهار کرد: »در هیچ کجای کشور نباید بگوییم که 
تخت خالی برای بیماران نداریم. خوشبختانه در تمام 
کشور کادر بهداشتی و درمانی برغم همه مشکالت 
مثل کوه ایستاده اند و دارند تخت خاص بیماران کرونا 
اضافه می کنند. اگر الزم باشد از بخش های غیر کرونا، 

باز هم به بخش کووید19 اضافه می کنیم.«
وی افزود: »نگران درآمد اختصاصی بیمارستانها هم 
نباشید. به شما قول می دهم و رییس جمهور و سازمان 
برنامه و بودجه هم حمایت می کنند. کسری درآمد 
اختصاصی بیمارستانها را به دلیل اشغال بخش های 

کرونایی حتما جبران می کنیم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »تقاضای من این است که 
به مردم سیگنال مایوس کننده بیهوده ندهید. مردم را 
از خطرات کرونا آگاه کنید، هوشیار کنید، اما اینگونه 
صحبت نکنید که تخت خالی نیست و ممکن است 
در خیابان بمانید. بنده به عنوان وزیر و شما به عنوان 
خدمتگزاران کنار مردم در نظام سالمت، وظیفه داریم 
که همه بیماران را فارغ از هر دلیل و علتی پذیرش و 

به آنها خدمت رسانی کنیم.«
نمکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »در بخش 
آموزش باید به سمت آموزش های موثر حرکت کنیم. 
باید به دانشجویان مواردی را بیاموزیم که در جایگاه 
نظام ارائه خدمت کاربرد داشته باشد. یکی از مشکالت 
ما در آموزش علوم پزشکی این است که دانشجویان 
ما چیزی را یاد نمی گیرند که در نظام ارائه خدمت به 
کارش بیاید. دانشجویان ما هنوز جامعه محور تربیت 
نمی شوند و یکی از کارهای ما در برنامه هر خانه 
یک پایگاه سالمت همین است که دانشجوی علوم 

پزشکی، جامعه محور تربیت شود.«
وی افزود: »در ذهن برخی از دانشجویان دندانپزشکی 
ما انجام ارتودنسی و تبلیغ در فالن مجالت پروازهای 
داخلی و خارجی شکل گرفته و به سالمت دهان و 

دندان و ارتقای شاخص های این حوزه مانند پوسیدگی 
دندان در فالن شهر و منطقه از کشور توجه چندانی 
ندارد. دوره های آموزشی در رشته های علوم پزشکی، 
گران قیمت و طوالنی مدت هستند و ژنرال تربیت 

می کنیم و دیگر سرباز نداریم.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »متاسفانه برخی انترن ها 
هنوز امتحان انترنی را نداده به دنبال جابجایی کشیک 
است که برای تخصص بخواند و هنوز دوره تخصصش 
تمام نشده به دنبال فوق تخصص است که برای نظام 
آموزشی خطرناک است. پزشک عمومی، متخصص 
داخلی و جراحی عمومی و متخصص زنان باید در 
کشور جایگاه پیدا کنند و باید تعرفه آنها را اصالح 
کنیم و نباید نورولوژیست، سایکولوژیست، متخصص 
کودکان و پزشکی که جراحی نمی کند فکر کند درآمد 
ندارد و به دنبال رشته های پردرآمد برود و مردم را 
تنها بگذارد. حکومت باید این تعرفه ها را درست 

کند و بنده در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده ام.«
نمکی تاکید کرد: »درخواست دیگر بنده در حوزه 
آموزش، تقویت آموزش مجازی است. دلیلی ندارد 
که مرتب کالس و استاد اضافه کنید، بلکه می توان 
از بستر آموزش مجازی، بیشترین بهره را برد و باید 
از تجارب سایر دانشگاه ها نیز استفاده کنید. هر قدر 
برای تکمیل بستر آموزش مجازی در دانشگاه علوم 
پزشکی ارومیه کمبود دارید، اعالم کنید تا برطرف کنیم.«
وی بیان داشت: »متاسفانه هنوز پژوهش ها مساله 
محور نیست. خیلی از وقت ها منابع مالی را صرف 
مواد گران قیمت می کنیم و در فاضالب آزمایشگاه ها 
می ریزیم. پژوهشی که برای کشور گره گشا و حل 
کننده یک مشکل اجتماعی در نظام سالمت، اقتصادی، 

تشخیصی و درمانی نباشد، بی فایده است.«
وی تاکید کرد: »اعتقاد دارم که بخش پژوهش باید بر 
مبنای مشکالت منطقه، بیماری های بومی و مسائل هر 
منطقه و همچنین بیماری کووید19 کارهای بیشتری 
انجام دهد. به عنوان نمونه آذربایجان غربی با کشورهای 
دیگر مرز مشترک دارد. این نقاط مرزی چقدر می طلبد 
که ما بر روی بیماری های مشترک بین انسان و دام 
و برخی مسائل دیگر کار کنیم؟ قطعا مسائل اقلیمی 
این استان با آذربایجان شرقی متفاوت است و نیازمند 
انجام پژوهش های مساله محور و گره گشا است.«

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت گفت: »در غربت 
جمهوری اسالمی ایران و روزهای سخت که دنیا 
ناحوانمردانه ترین تحریم ها را علیه ایران تحمیل کرد، 
مردم ما در مضیقه و فشار هستند و با این موضوع 

شعری را تقدیم می کنم.«
پاییز بود و نم نم باران گرفته بود
راه گلو زبغض فراوان گرفته بود

با ردپای نرم نسیمی که می گذشت
آغوش کوچه بوی بیابان گرفته بود

در زیر قطره های زاللی که می چکید
تندیس خاطرات کهن جان گرفته بود

در پنجه های زرد چنار بلند باغ
کف بین باد فال پریشان گرفته بود
در پیچ کوچه فقیری نشسته خیس

یک بخچه درد و رنج به دامان گرفته بود
طفلی نحیف دسته چتتری بلند را

با دست های کوچک و لرزان گرفته بود می خواستم 
بلند بگوییم و بشنویم

از جور روزگار صدامان گرفته بود
رفتم که شعر ناب بگویم برای شان

افسوس سطر عاطفه پایان گرفته بود
پاییز بود و تنگ تر از بغض آسمان

دل در هوای غربت ایران گرفته بود
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اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت دانشگاه تورنتو 
کانادا گفت: »شواهد علمی نشان دهنده این واقعیت 
است که ویروس کرونا دستخوش تغییرات ژنتیکی 
می شود. منابع علمی نشان می دهند که ویروس2 
SARS-CoV- که عامل بیماری کرونا است، تقریبا 
در هر ماه دو بار تغییر ژنتیکی می دهد اما اثرات احتمالی 
این نوع تغییرات بر روی شناسایی درمان های دارویی 

و حتی واکسن هنوز مشخص نشده است.«
به گزارش سپید، مصطفی شکوهی در  گفت وگوی 
تفصیلی با ایسنا درباره عالئم بیماری کووید 19 
گفت: »مستندات علمی نشان می دهد که عالئم شایع 
در بیماران کوویدی شامل تب و لرز، سرفه، تنگی 
نفس، خستگی، درد بدن یا دردهای عضالنی، سر 
درد، از دست دادن حس بویایی و چشایی، گلو 
درد، آبریزش بینی، حالت های تهوع و استفراغ، و یا 

حتی اسهال است.«
وی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم همه این 
عالئم را در یک فرد مبتال به کووید19 ببینیم اظهار 
کرد: »یک فرد بیمار ممکن است فقط یک یا چند 
مورد از این عالئم را داشته باشد. البته ممکن است 
فردی مبتال به کرونا باشد اما هیچ یک از این عالئم 
را نداشته باشد، که اصطالحا به آنها افراد به ظاهر 
سالم گفته می شود که خطر انتشار ویروس از این 
افراد به سایر افراد جامعه بسیار باالست زیرا این افراد 
احساس می کنند که چون عالئمی ندارند می توانند 
به راحتی وارد تجمعات شوند در حالی که این 
افراد به راحتی هم می توانند جمعیت بسیار باالیی 
را مبتال به کووید19 کنند. باید این را اضافه کنیم که 
تعداد بسیار باالیی از افراد مبتال به این بیماری بدون 
عالمت هستند که نشان دهنده اهمیت باالی این افراد 

در انتشار بیماری/عفونت در سطح جامعه است.«
این دکترای اپیدمیولوژی و آمار حیاتی ادامه داد: 
»همانطور که بیان شد، عالئم کرونا بسیار شبیه عالئمی 
هستند که ما از آنفلوانزا می بینیم. برای همین است که 
وقتی به فصول سرد نزدیک می شویم، باید هر نوع 
سرماخوردگی را به عنوان فرد مشکوک به کرونا در 

نظر بگیریم مگر اینکه تست وی برای کرونا منفی 
شده باشد. این نشان از اهمیت فصول سرما دارد که 

ممکن است شیوع بیماری در آنها گسترش یابند.«
شکوهی در پاسخ به این سوال که آیا چشم درد و 
سکسه و عالئم پوستی می تواند جزء عالئم کرونا 
باشند؟ نیز گفت: »به نظر می رسد که شواهد علمی 
هنوز تاییدی برای وجود عالئم پوستی و سکسکه به 
عنوان نشانه ها و یا عالئم بیماری کرونا ارائه نکرده اند.«
این اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت دانشگاه تورنتو 
کانادا استفاده از ماسک و تاثیر آن بر روند شیوع 
بیماری کووید19 اشاره کرد و گفت: »بدون هیچ گونه 
تردیدی باید گفت استفاده از ماسک در پیشگیری از 
ابتال به کرونا موثر است. در نبود درمان های دارویی 
موثر و واکسیناسیون تایید شده برای این بیماری، 
استفاده از ماسک های صورت و شست وشوی مکرر 
دست ها به عنوان موثرترین مداخالت بهداشتی در 

نظر گرفته می شود.«
وی با بیان اینکه بحث های متعددی بر سر موثر بودن 
استفاده از ماسک هنوز در جوامع علمی و سیاسی 
وجود دارد افزود: »علت این مناقشات در این است 
که برخی ها متعقدند که »خودعفونی« )افراد خودشان 
عفونت را به خودشان منتقل کنند( را نمی توان با استفاده 
از ماسک کم کرد چرا که فردی که دستش به جای آلوده 
خورده باشد می تواند با تماس با صورتش، خودش را 
مبتال کند. اما عده بسیار زیادی نیز معتقدند که حتی در 
صورت چنین اتقافاتی، استفاده از ماسک می تواند از 
انتقال عفونت از یک فرد مبتال به سایر افراد جلوگیری 
کند. برای همین است که وقتی درباره استفاده از ماسک 
صورت صحبت می شود، از اهمیت ماسک صورت و 
شست وشوی دست ها با هم صحبت می شود. بنابراین 
اهمیت استفاده از این دو اصول، مخصوصا ماسک 
صورت، در مناطق یا شهرهای پرجمعیت حتی از 

اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.«
شکوهی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا 
واقعا در هوا بوده و از طریق هوا منتشر می شود؟ گفت: 
»شواهد علمی انتقال از راه هوا برای کرونا، مگر در 

شرایط خاص را منتفی دانسته است. سازمان جهانی 
بهداشت و حتی مرکز مدیریت بیماری های ایاالت 
متحده گزارش داده اند که ویروس کرونا از راه هوا 
در شرایط عادی منتقل نمی شود و تماس نزدیک را 

به عنوان مهم ترین راه انتقال در نظر گرفته است.«
با  تورنتو  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  محقق  این 
اشاره به به اینکه کرونا در شرایط بیمارستانی وقتی 
از پروسجرهای تولید کننده آئروسل ها استفاده می شود 
)مثل اینتوباسیون یا تراشه گذاری، برونکوسکوپی(، 
می تواند از راه هوا منتقل شود اظهار کرد: »بیماری هایی 
مانند سرخک، ابله مرغان و حتی سل جزء بیماری هایی 
هستند که از راه هوا منتقل می شوند، چرا که عوامل این 
بیماری ها می توانند در هوا معلق شوند و از نقطه ای 
به نقطه دیگر جابجا شوند، اما چنین حالتی برای 
ویروس کرونا تا بحال منتفی در نظر گرفته شده است.«
این اپیدمیولوژیست در ادامه در پاسخ به این سوال 
که آیا می توان گفت ویروس کرونا در روزهای اخیر 
جهش یافته تر شده و یا تغییر ژنتیک داده است؟  گفت: 
»شواهد علمی نشان دهنده این واقعیت است که 
ویروس کرونا دستخوش تغییرات ژنتیکی می شود. 
SARS- 2منابع علمی نشان می دهند که ویروس
CoV- که عامل بیماری کرونا است، تقریبا در هر 
ماه دو بار تغییر ژنتیکی می دهد اما اثرات احتمالی این 
نوع تغییرات بر روی شناسایی درمان های دارویی و 

حتی واکسن هنوز مشخص نشده است.«
وی ادامه داد: »برای درک بهتر قدرت سرایت پذیری این 
عفونت و برخی دیگر از ویژگی های این بیماری، بهتر 
است که آن را با سایر عفونت ها یا پاندمی های مشابه 
مقایسه کرد. به طور مثال قدرت انتقال پذیری ویروس 
عامل کرونا)SARS-CoV( 2-بطور میانگین برابر 
 )SARS-CoV( از سارس  باالتر  که  بوده،   2.5
برابر2.4، پاندمی آنفلوانزای 1918 برابر 2 و پاندمی 
آنفلوآنزای 2۰۰9 برابر 1.7 است که این ارقام نشان 
می دهد که ویروس کرونا بطور میانگین از سرعت انتقال 
بیشتری نسبت به 3 پاندمی دیگر برخوردار است.«

شکوهی با بیان اینکه دوره کمون بیماری کرونا بین 4 
تا 12 روز بوده که طوالنی تر از دوره کمون سارس 
بین 2 تا 7 روز، پاندمی آنفلوانزای 1918 نامشخص 
و پاندمی آنفلوانزای 2۰۰9 با 2 روز بوده است، افزود: 

»فاصله بین شروع عالیم و انتقال بیماری )دروه کمون( 
در بیماری جدید کرونا تقریبا صفر روز است، بدان 
معنی که به محض شروع عالئم در فرد )حتی اگر 
بدون عالمت ظاهری باشد(، می توان عفونت را به 
سایر افراد دیگر منتقل کرد، در حالی که در بیماری 
سارس این عدد 5 تا 7 روز، در پاندمی آنفلوآنزای 
1918 تقریبا 2 روز و در پاندمی آنفلوانزای 2۰۰9 

این عدد 2 روز بوده است.«
این دکترای اپیدمیولوژی و آمار حیاتی با اشاره به اینکه 
در مقایسه با سارس،  بخش بسیار باالیی از بیماران 
کرونایی بدون عالئم یا شکل خفیف این بیماری را 
می گیرند که نشان دهنده آن است که چنین افرادی 
می توانند به راحتی و بدون آگاهی بیماری را منتقل 
کنند که این ویژگی کرونا شبیه آنفلوانزای 1918 
و آنفلوانزای 2۰۰9 است، ادامه داد: »از لحاظ نیاز 
به بستری شدن، تقریبا 2۰ درصد بیماران کرونایی 
نیازمند بستری شدن هستند در حالی که این عدد 
برای سارس تقریبا باالی 7۰ درصد و در پاندمی 
آنفلوآنزای 1918 و پاندمی آنفلوآنزای 2۰۰9 این 
اعداد کمتر از کرونا می باشد.« این محقق دانشکده 
بهداشت دانشگاه تورنتو به کشندگی کرونا نیز اشاره 
کرد و گفت: »کشندگی )مرگ در افراد مبتال( بیماری 
کرونا با در نظر گرفتن تعداد بسیار باالی افراد بدون 
عالمت، تقریبا یک درصد است )این عدد بدون در 
نظر گرفتن موارد بدون عالمت، بطور میانگین بین 3 
تا 4 درصد است(، در حالی که این عدد در سارس 
 )MERS( در حدود 9.7 درصد، در بیماری مرس
برابر با 34 درصد و برای آنفلوآنزای فصلی این عدد 
در حدود ۰.1 درصد می باشد.« شکوهی با بیان اینکه 
گروه های پرخطر برای موارد حاد بیماری کووید19، 
افراد سالمند و افرادی با بیماری های زمینه ای می باشند 
ادامه داد: »درعفونت آنفلوانزا، عالوه بر این دو گروه، 
زنان باردار، کودکان و بیماران با سیستم ایمنی ضعیف 
هم مستعد شکل حاد بیماری هستند ولی در مجموع 
باید عنوان کرد برای همه این موارد مقایسه ای، باید 
در نظر گرفت که این اعداد و ارقام ممکن است از 
شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر و 

حتی از قاره ای به قاره دیگر متفاوت باشد.«
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12
آغاز  به  توجه  با  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
فصل بیماری های عفونی دیگر مانند آنفلوآنزا و 
سرماخوردگی، چگونه می توان این سه بیماری را از 
هم تشخیص داد؟ گفت: »تشخیص این سه بیماری در 
فصل سرما بسیار سخت خواهد بود. در چنین شرایطی، 
سیاستگذاران سالمت و ارائه دهندگان خدمات، باید 
همه این نوع بیماری ها را به عنوان کووید تشخیص 
دهند مگر آنکه آزمایش های تشخیصی و تکمیلی 
خالف آن را نشان دهند. این بدین معنی است که 
حساسیت تعریف موارد بیماری را باید باال برد تا اینکه 

بتوانیم بهتر بیماری کووید را کنترل کنیم.«
این دکترای اپیدمیولوژی و آمار حیاتی تاکید کرد: »باید 
به مردم این را توضیح داد و اهمیت آن  را بیان کرد 
مخصوصا اینکه عالئم آنفلوآنزا و کرونا بسیار شبیه 
هم هستند. اگرچه ممکن است این رویکرد همراه 
با خطاهایی هم باشد )مثال فردی آنفلوآنزا گرفته 
باشد نه کرونا(، اما حتی در صورت چنین اشتباهی، 
می توان از درصد بسیار قابل توجهی از انتقال های 
کرونا جلوگیری کرد چرا که اگر برعکس باشد )فرد 
کرونا داشته باشد اما آنرا به اشتباه آنفلوآنزا تلقی کند( 
احتمال انتقال بیماری به خانواده، شبکه های ارتباطی 
و جامعه را دارد، بنابراین همه دستورالعمل های کرونا 
تا زمان تشخیص نهایی آن باید برای هر یک از این 

نوع سه بیماری لحاظ شود.«
وی به بازگشایی مدارس در ایران وهمزمانی آن با 
فصل آنفلوآنزا اشاره کرد و گفت: »متاسفانه باید گفت 
که اگر محدودیت ها و اقدامات کنترلی به سختی و با 
شدت بیشتری اجرا نشوند، پاییز و زمستان ساده ای 
در انتظار ما نخواهد بود. این بیماری و این ویروس 
نشان داده است که شوخی بردار نیست و تا به حال 
نیز خیلی جدی اش نگرفتیم و اگر هم جدی گرفته ایم 
واقعیت این است که اقدامات ما کافی و موثر نبوده اند.«

شکوهی با تاکید بر اینکه موج های مختلف این بیماری 
در ایران و هر بار با شدت بیشتر، باید این پیام را به 
مسئوالن و مدیران بهداشتی ما بدهد که اقداماتشان 
کافی نبوده است افزود: »بدون پوشش همگانی ماسک 
صورت و عدم شست وشوی منظم و مداوم دست ها، 
تعداد مبتالیان بیشتر خواهد شد و تعداد مرگ ناشی از 
این بیماری هم باالتر خواهد رفت. سیاستگذاران باید 
هر چه سریعتر و البته با شدت بیشتر محدودیت ها را 
اعمال کنند که در این میان، بازگشایی مدارس یکی 

از مواردی است که باید یا همراه با تاخیر باشد یا با 
رعایت شدیدترین محدودیت های بهداشتی همراه 
باشد )که البته احتمال موفقیت دومی بسیار کم است!(.«
این محقق دانشگاه تورنتو با تاکید مجدد بر اینکه 
اهمیت اعمال محدودیت ها در شرایط کنونی بسیار 
باالست افزود: »اگرچه دولت محدودیت هایی را 
در تهران و برخی از شهرهای کشور لحاظ کرده 
است اما به نظر می رسد که محدودیت ها بیشتر 
شبیه نیمه تعطیلی است تا تعطیلی کامل. این بدان 
معنی است که در بخشی از مردم که هنوز فعاالنه 
در سطح شهر هستند، خطر ابتال و انتشار بیماری 
افراد، همزمان  از  این بخش  برای  وجود دارد که 
باید طرح پوشش اجباری ماسک اعمال شود که 
البته الزمه آن فراهم کردن و در دسترس قرار دادن 

ماسک برای مردم است.«
وی با بیان اینکه دولت زمانی می تواند روی به جریمه 
کردن افراد تخطی از رعایت مسائل بهداشتی بیاورد که 
خدمات مورد نیاز مردم را فراهم کرده باشد، تصریح 
کرد: »دولت می تواند تعداد ساعت های دورکاری را 
افزایش دهد. می تواند رفت و آمدهای غیرالزم )قابل 
پیشگیری( را کاهش دهد. همزمان، دولت می تواند 
مراکز تست های محلی در سطح شهرهای بزرگ از 
جمله تهران دایر کند و تعداد تست ها را باالتر ببرد، 
که البته الزمه آن داشتن کافی کیت های تست های 
تشخیصی است. دولت می تواند ردیابی موارد محتمل 
را جدی تر بگیرد )در سایر کشورها، این اقدام ردیابی 

موارد محتمل بسیار موثر بوده اند(.«
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه مدل هایی می توان 
شبیه مدل های اورژانس را در دستور کار قرار داد، 
اظهار کرد: »در چنین مدل هایی، به جای اینکه افراد 
مشکوک خود به مراکز درمانی یا تشخیصی مراجعه 
کنند، این افراد می توانند با مراکز سیار بهداشتی/
درمانی در تماس باشند و خدمات مرتبط را در 
منزل دریافت کنند. در قالب این اورژانس نه تنها 
می توان موارد مشکوک بیشتری را شناسایی کرد، بلکه 
می توان خوش بین بود که افراد شناسایی شده متناسب 
با وضعیت سالمتشان خدمات یا دستورالعمل های 
مربوط را دریافت کنند. در چنین مدل هایی، البته که 
فقط افراد با وضعیت حاد به بیمارستان ها و مراکز 
درمانی منتقل می شوند که آن هم تحت مراقبت های 
ویژه صورت بگیرد. هر مدل دیگری هم طراحی و 
اجرا شود، باید هدف آن کاهش انتشار ویروس باشد.«

همزمان  اعمال  با  مجموع  »در  کرد:  تصریح  وی 
چنین اقداماتی، می توان انتظار داشت که در طی ۲ 
تا 3 ماه آینده روند کاهشی در ابتال به این بیماری 
داشت. در غیر این صورت، شکی نیست که اعمال 
محدودیت های دوره ای و نامنظم باعث ایجاد موج های 

بعدی خواهد شد.«
شکوهی در جواب این سوال که آیا واکسن آنفلوآنزا 
می تواند در بیماری موثر باشد؟، گفت: »واکسن آنفوانزا 
برای پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا است نه پیشگیری 
از کرونا. اما یکی از مزیت هایی که واکسن آنفلوآنزا 
ممکن است داشته باشد این است که می تواند از ابتالی 
همزمان هر دو عفونت آنفلوانزا و کرونا جلوگیری 
کند. همچنین واکسن آنفلوآنزا می تواند از ابتالی حاد 
بیماری آنفلوآنزا، از بستری شدن برای بیماری آنفلوآنزا 
و حتی از مرگ ناشی از بیماری آنفلوآنزا جلوگیری کند 
و این بدان معنی است که واکسن آنفلوآنزا می تواند 
بار ناشی از بیماری آنفلوآنزا روی نظام بهداشتی را 
کم کند تا اینکه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی بهتر 

بتوانند به بیماری کرونا رسیدگی کنند.«
این اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت دانشگاه تورنتو 
کانادا در واکنش به این پرسش که آیا ایمنی جمعی 
در برابر کرونا حاصل شده  است؟ گفت: »خیر! بنده 
از مخالفین سرسخت پدیده ایمنی گروهی در نبود 
واکسیناسیون موثر هستم. اگر فکر کنیم که برای 
رسیدن به ایمنی گروهی، حداقل 7۰ درصد جامعه 
باید به این بیماری مبتال شوند )فقط به عنوان یک 
فرضیه در نظر بگیریم(، این بدان معنی است که از 
جمعیت تقریبا 8۴ میلیونی ایران، باید انتظار داشت 
تقریبا ۵8 میلیون به این بیماری مبتال شوند! اگر در 
نظر بگیریم که کشندگی ویروس فقط یک درصد 
باشد، از ۵8 میلیون بیمار قابل انتظار برای ایمنی 
جمعی، تقریبا ۵8۰ هزار مرگ را باید انتظار داشته 
باشیم و این یعنی بیش از نیم میلیون مرگ فقط ناشی 

از بیماری کرونا که یک فاجعه است.«
شکوهی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که به این 
پدیده هنوز نزدیک نشده ایم و البته امیدوارم که در 
شرایطی عدم واکسن موثر و درمان دارویی موثر، به 
چنین پدیده ای نزدیک نشویم افزود: »در رد پدیده 
ایمنی گروهی باید این را هم خاطر نشان کرد که 
دکتر تدروس آدهانوم، رییس سازمان جهانی بهداشت، 
چند روز پیش )1۲ اکتبر ۲۰۲۰(، اعالم کرد که در 
تاریخ بهداشت عمومی، مصونیت جمعی هرگز به 

عنوان یک راه حل برای پاسخ به یک طغیان بیماری 
)که در سطح کوچکتری شکل می گیرد( هم در نظر 
گرفته نشده است چه برسد به پاندمی ها! و تاکید کرد 
که پیشنهاد دادن مصونیت جمعی برای کووید19 
هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اخالقی قابل 
قبول نیست بنابراین کسانی که بحث ایمنی گروهی 
را در شرایط نبود واکسن های موثر مطرح می کنند 
متاسفانه از مخاطرات این پدیده و هزینه های انسانی 

آن کامال نا آگاه هستند.«
این محقق دانشکده بهداشت دانشگاه تورنتو درباره 
واکسن کرونا گفت: »باید خوشبین به تولید واکسن 
باشیم. شاید تا آخر سال میالدی ۲۰۲۰ و یا تا اواسط سال 
۲۰۲1 اینها چیزهایی هستند که هر روز از شرکت هایی 
دارویی می شنویم. اما تا آن زمان، باید این را در نظر 
گرفت که در صورت پیدایش واکسن، توزیع آن در 
سطح جهانی به این راحتی نخواهد بود و این بدان 
معنی است که خیلی از کشورها از جمله ایران نیاز 
به زمان بیشتری برای دریافت دوزهای مورد نیاز 
واکسن خواهند داشت چرا که تولید دوزهای مورد 

نیاز در سطح جهانی زمان بر خواهد بود.«
شکوهی با بیان اینکه اگر بسیار خوش بین باشیم، 
شاید نیاز باشد تا آخر سال بعدی میالدی منتظر 
واکسن کرونا بمانیم تصریح کرد: »خیلی از کشورها 
و شرکت ها در حال کارآزمایی های بالینی برای تولید 
واکسن هستند. برخی ها در فاز دوم یا سوم هستند اما 
نیاز به زمان بیشتری برای رسیدن به فاز چهارم دارند 
)هیچ کدام به فاز چهارم واکسن که برای جمعیت 
باالیی ارائه خواهد شد نرسیده اند(. خیلی از شرکت ها، 
موثر بودن واکسن را در مدل های حیوانی نشان داده اند 
)فاز دوم(. وقتی که موثر بودن را در مدل های حیوانی 
نشان دادند، باید ایمن بودن و موثر بودن واکسن را 
هم را روی نمونه های انسانی با تعداد محدود هم 
نشان دهند )فاز سوم( که خیلی از واکسن ها در این 

فاز سوم قرار دارند.«
خود  بلکه  مردم،  تنها  نه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  امیدوار  بهداشتی همه کشورها  سیاستگذاران 
تولید واکسن هستند اظهار کرد: »تا آن زمان، باید 
اعمال محدودیت ها را پیش برد، تا زمانی که رفتار 
ویروس در سطح جامعه تغییر یابد. ویروس به خودی 
خود تغییر رفتار نمی دهد اما سیاست های بهداشتی 
حاکم بر جامعه می تواند باعث تغییر رفتار مردم و 
در نتیجه تغییر الگوی انتقال و الگوی بیماری شود.«
دانشگاه  بهداشت  دانشکده  اپیدمیولوژیست  این 
تورنتو کانادا با بیان برخی توصیه ها به مردم در 
دوران کرونایی گفت: »توصیه ها قطعا ساده و البته 
تکراری هستند. اما این بار باید جدی تر و با قاطعیت 
ارائه شوند.  این توصیه ها و پیشنهادات  بیشتری 
انتظار می رود در شرایط کنونی مردم خودشان به 
فکر سالمتی خودشان باشند. در مکان ها عمومی 
و حتی غیرعمومی از ماسک صورت استفاده کرده 
و به شکل مداوم دست های خودشان را بشویند.«

وی با تاکید بر اینکه مردم باید به فکر سالمت جامعه 
و خانواده خود باشند افزود: »در برابر سالمت مردم 
شرایطی،  چنین  در  و  هستیم  مسئول  جامعه  و 
رعایت بهداشت فردی )استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی، شست وشوی 
مرتب دست ها و پرهیز از تماس دست با صورت 
و پرهیز از حضور در اجتماعات( و بهداشت گروهی 
را در اولویت قرار داده و برخی باورهای غلط مرتبط 
با کرونا را کنار گذاشته و اجازه ندهیم که سالمت 
تاثیر چنین  خودمان، خانواده و جامعه مان تحت 

باورهایی قرار گیرند.«



فعاالن جامعه پزشکی بررسی کردند

  امین جاللوند

خشونت علیه کادر درمان از جمله اخبار پرتکراری 
است که همواره در رسانه ها منتشر می شود. تقریبا 
هر ماه شاهد یک یا چند مورد از اعمال خشونت 
فیزیکی و روانی علیه جامعه پزشکی هستیم. حتی در 
دوران کرونا که جامعه پزشکی در سخت ترین چالش 
کاری خود قرار دارد و فداکارانه به میدان خدمت 
آمده، باز هم حمله فیزیکی و کالمی به کادر درمان 

متوقف نشده است.
با توجه به تکرار خشونت های فیزیکی و روانی علیه 
کادر درمان، ریشه یابی این موضوع نباید در بحبوحه 
کرونا فراموش شود. فعاالن جامعه پزشکی تاکید 
دارند که با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و استفاده 
از ظرفیت های قانونی می توان امنیت جامعه پزشکی 
را در مراکز درمانی ارتقا داد. در این بین، برخی از 
فعاالن جامعه پزشکی بر این باورند که باید قوانین 
محکم تری برای جلوگیری از حمالت فیزیکی و 

کالمی علیه کادر درمان وجود داشته باشد.
به طور مثال، علی قدمتی، متخصص مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی در گفتگو با سپید با اشاره به خال 
قوانین و مقررات بازدارنده برای حفاظت از کادر 
درمان، تاکید می کند: »باید قوانین و مقررات محکم تر 
و بازدارنده تری وجود داشته باشد که هزینه تعرض به 
کادر درمان را بسیار باال ببرد. منظور از تدوین قوانین 
هم این نیست که حتما در مجلس شورای اسالمی، 
قوانینی ویژه برای تامین امنیت کادر درمان تدوین 
شود، بلکه براحتی می توان با تدوین بخشنامه های درون 
سازمانی در وزارت بهداشت و همکاری گسترده تر 
با مراجع قضایی و انتظامی، فضای امن تری را برای 

فعالیت کادر درمان فراهم کرد.«
او خاطرنشان می کند: »ابزار قانونی افزایش امنیت کادر 
درمان وجود دارد، اما مشکل اینجاست که از این 
ابزارها به طور کامل استفاده نمی شود. خیلی از این 
ابزارهای قانونی نیز صرفا ابزارهای قهری نیست. مثال 
با تدوین مقرراتی ساده می توان در مسیری حرکت 
کرد که بیمار در اورژانس فقط یک همراه داشته باشد، 
نه اینکه چند خانواده نگران به عنوان همراه بیمار در 
اورژانس باشند. این کار به بودجه نیز نیاز ندارد و 
ابزار قانونی آن هم می تواند براحتی فراهم شود، اما 
مشکل اینجاست که تامین امنیت کادر درمان در 

اولویت اصلی قرار نمی گیرد.«

ضرورت افزایش تعامل سازنده بین مردم و 
درمانگران

امنیت  نبود  از  پزشکی  فعاالن جامعه  از  بسیاری 
کامل برای فعالیت در برخی مراکز درمانی گالیه مند 
هستند. در نشست هم اندیشی »بررسی تعامالت جامعه 
پزشکی و مردم، با محوریت خشونت علیه درمانگران« 
که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، برخی از 
نمایندگان جامعه پزشکی به بررسی دالیل خشونت 

علیه کادر درمان و راه های پیشگیری از آن پرداختند.
مسعود حبیبی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان 
نظام پزشکی با اشاره به دالیل اعمال خشونت علیه کادر 
درمان، توضیح می دهد: »متاسفانه در ماه های اخیر شاهد 
چندین مورد ضرب و شتم توسط همراهان بیماران 
علیه کادر درمان از جمله پزشکان بوده ایم که این 
رفتارها ناشی از عدم آگاهی مردم از زحمات و روند 
خدمت دهی در مراکز درمانی است. در بررسی های به 
عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که باید تعامل میان 
درمانگران و مردم بیشتر شود و کادر درمانی با ارائه 
توضیحات الزم به بیمار و همراهان او در خصوص 

روند درمان از پیامدهای احتمالی که ناشی ازعدم 
آگاهی است، جلوگیری نماید. تعامل درمانگران با 
بیمار و همراهان او بسیار حائز اهمیت است و نیاز 

به آموزش دو سویه دارد.«
همچنین احسان شمسی گوشکی، دبیر کمیسیون 
اخالق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره 
به کتاب راهنمای اخالق حرفه ای اعضای جامعه 
پزشکی که توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی 
در سال 97 به تصویب رسیده است، یادآور می شود: 
»محتوای این کتاب حمایت کننده از حقوق بیماران 
است و در کمیسیون اخالق شورای عالی مقرر شد 

تا با همفکری اندیشمندان این حوزه، یک نقشه راه و 
اعالم موضع توسط شورای عالی نظام پزشکی انجام 
شود. باید علل زمینه ای خشونت علیه پزشکان، علل 
مستقیم و دالیل و توصیه ها برای مدیریت این شرایط 
مورد بررسی قرار گیرد و ماحصل آن به اطالع شورای 

عالی نظام پزشکی رسانده شود.«
از سوی دیگر، قربان بهزادیان نژاد، عضو سابق هیات 
علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز به کتاب مندل و 
مباحث مورد بحث در آن اشاره می کند و می گوید: 
»در این کتاب بحث مفصلی در زمینه ارتباط بیمار و 
پزشک به چشم می خورد و سه رویکرد دوره باستان، 
مدرن و پسامدرن مورد بررسی قرار گرفته است. در 
دوره مدرن رابطه پزشک و بیمار پدرساالرانه بوده و 
بیمار بدون چون و چرا تجویز پزشک را می پذیرد، اما 
در دوره پسامدرن دیگر گفتمان کالن و مطلق نگری 
در بحث پزشکی وجود ندارد و رابطه پدرساالرانه از 
بین می رود. ورود اینترنت و آگاهی بیمار از حوزه های 
مختلف موجب می شود تا پزشک تنها فردی نباشد 
که اطالعات بیماری را در اختیار افراد قرار می دهد. 
بنابراین کاربرد اینترنت برای جامعه مثبت بوده و 
از طرفی یک چالش بزرگ برای جامعه پزشکی 
محسوب می شود. در کتاب مندل به این موضوع 
اشاره می کند که جامعه پزشکی و کادر درمان نیازمند 
آموزش مهارت های ارتباطی است و این فراگیری نیز 
صرفا مختص پزشکان نیست، بلکه همه درمانگران 

و کادر درمان باید آن را فراگیرند.«
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راه های توقف خشونت علیه کادر درمان
حتی در دوران کرونا که کادر درمان برای نجات جان بیماران، جانش را کف دستش گذاشته است، 

بازهم شاهد برخی حمالت فیزیکی و روانی به جامعه پزشکی هستیم

قدمتی: باید قوانین محکم تر و 
بازدارنده تری وجود داشته باشد 

که هزینه تعرض به کادر درمان را 
بسیار باال ببرد. منظور از تدوین 

قوانین هم این نیست که حتما در 
مجلس شورای اسالمی، قوانینی 

ویژه برای تامین امنیت کادر 
درمان تدوین شود، بلکه براحتی 

می توان با تدوین بخشنامه های 
درون سازمانی در وزارت بهداشت 

و همکاری گسترده تر با مراجع 
قضایی و انتظامی، فضای امن تری 

برای کادر درمان فراهم کرد

شماره 141778 1 آبان 1399

حبیبی: متاسفانه در ماه های اخیر 
شاهد چندین مورد ضرب و شتم 

توسط همراهان بیماران علیه کادر 
درمان از جمله پزشکان بوده ایم که 

این رفتارها ناشی از عدم آگاهی 
مردم از زحمات و روند خدمت دهی 

در مراکز درمانی است. باید 
تعامل میان درمانگران و مردم 

بیشتر شود و کادر درمانی با ارائه 
توضیحات الزم به بیمار و همراهان 

او در خصوص روند درمان از 
پیامدهای احتمالی جلوگیری کنند



 ادامه از صفحه 14
همچنین عبدالرحمان رستمیان، معاون اجتماعی 
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز خاطرنشان 
می کند: »برخی اوقات در حین کار، صحنه های زیبایی 
از رابطه مثبت بین پزشک و بیمار مشاهده می کنیم، اما 
گاهی نیز شاهد خشونت علیه کادر درمان هستیم که 
پیشگیری از این موارد نیاز به آموزش و ارائه اطالعات 
الزم به بیمار و همراهانش دارد. در اکثر کشورهای 
دنیا به بیمار آموزش های الزم ارائه می شود که این 
اقدام در کیفیت زندگی و ارتباط بهتر بیمار با پزشک 
معالجش بسیار حائز اهمیت است. ضمن آن که این 
کار می تواند به کاهش هزینه های درمان نیز منجر 
شود. سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی 
باید به زبان ساده و در قالب بروشور، آموزش های 
الزم را در خصوص نحوه ارتباط با کادر درمان در 
اختیار مردم قرار دهند، زیرا بیمار با داشتن اطالعات 
کافی به سمت درمان بهتر سوق داده می شود. در 
این راستا باید به تولید محتوا پرداخته و از صدا 
سیما نیز درتعریف جایگاه درمانگران استفاده کرد 
و با الگوسازی برای مردم آنها را نسبت به حقوق 

خود و کادر درمان آشنا کرد.«

ریشه یابی خشونت علیه کادر درمان، 
نیازمند مطالعات علمی

با وجود آنکه هر ماه شاهد حداقل یک مورد خشونت 
علیه کادر درمان هستیم، اما تاکنون مطالعه ای علمی 
این مشکل  ریشه یابی دالیل  برای  کارشناسی  و 

انجام نشده است. 
دانشگاه  آموزشی  معاون  پور،  علی سهراب  امیر 
علوم پزشکی تهران نیز با تاکید بر این که باید علل 
خشونت علیه کادر درمان مورد بررسی علمی قرار 
بگیرد، خاطرنشان می کند: »این کار با گوش فرا 
دادن به صحبت های بیمار و همراهان او امکان پذیر 
است. به حرف مردم باید گوش کنیم تا بدانیم چرا 
گاهی شاهد خشونت علیه پزشکان و کادر درمان 
هستیم که این امر مستلزم مطالعات علمی مستند 
جامعه شناختی است. فاکتورهایی مانند خشم عمومی، 
کم کاری در حوزه فرهنگ احترام به یکدیگر، نبود 
فرهنگ گفتمان، نبود فرهنگ پرسش و پاسخ و 
عدم آشنایی بیماران به حقوقشان در یک فضای 
محترمانه و کنترل شده از جمله مواردی است که 

نیازمند توجه ویژه و اساسی است تا ارائه خدمات 
ارزش مدار باشد. احترام به بیمار و پزشک، حق سوال 
کردن و پاسخ شنیدن محترمانه هر یک از طرفین، 
گفتگوی متقابل و آشنایی با حقوق بیمار و پزشک 
اگر مورد توجه قرار نگیرد، برای حل مشکالت به 

نتیجه نخواهیم رسید.«
سازمان  مدیرعامل  شریفی،  اهلل  احسان  همچنین 
مردم نهاد دیدبان حقوق بیماران نیز با اشاره به این 
که بیماران نیازمند آموزش هستند، تاکید می کند: 
»حاکمیت و نظام درمانی  هم باید نسبت مسائل و 
مشکالت موجود اعم از تعدد ارجاعات به مراکز 
تشخیصی و درمانی و داروهای مختلف و ... آگاه 
باشند و نگاه و برخورد از باال به بیمار نداشته باشند. 
این مسائل انبوهی از مشکالت را برای مردم ایجاد 
کرده و بطور حتم در یک جا بروز خواهد کرد که 
همان خشونت علیه کادر درمان است. البته کرونا 
دیوار بی اعتمادی را نسبت به جامعه پزشکی فرو 
ریخت، اما باید جامعه شناسان پزشکی مسائل را مورد 
بررسی قرار دهند تا با ایجاد ضمانت اجرایی برای 
رعایت دستورالعمل های اخالقی از سوی پزشکان و 
همچنین مردم در کاهش موارد آسیب زا تالش کنیم.«
میرطاهر موسوی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی نیز یادآور می شود: »بحران کرونا، مقدمه 
تغییرات مهم اجتماعی برای کلیه جوامع است. در 
مقیاس ملی نیز خدمات نظام سالمت که با یک گروه 

بزرگ زحمتکش و کلیدی گره خورده است، به لحاظ 
گستردگی و پیچیدگی با جنگ قابل مقایسه است. 
تاکنون حدود 60 درصد جانباختگان نظام سالمت 
متعلق به جامعه پزشکی است. نظام سالمت فعالیت 
فوق العاده ای انجام می دهد و این حجم ازتالش ها 
نیز تا مدت ها ادامه خواهد داشت. باید از نظام سالمت 
مراقبت و حمایت کنیم  و جمع جبری گردش نظام 
سالمت قابل قبول و مثبت است. البته گاهی اوقات 
برداشت ها و کج فهمی ها، خشونت علیه کادر درمان 

را به دنبال دارد که یک مساله اجتماعی نیست.«
او تاکید می کند: »خشونت هایی که در این حوزه رخ 

می دهد، حجم گسترده و قابل توجهی ندارد و زمانی 
مساله اجتماعی شده و ایجاد نگرانی می کند که دارای 
فراوانی باال باشد. اگر مدیریت و اطالع رسانی های 
الزم انجام نشود، در آینده خشونت به یک مساله 
اجتماعی تبدیل می شود که باید از ظرفیت فضای 
مجازی برای اطالع رسانی های الزم استفاده کنیم. 
متاسفانه در حوزه پژوهش اجتماعی، فعال عمل 
نشده است. باید پیامدهای اجتماعی کرونا در قالب 
پژوهش ملی ارائه می شد. با گذشت حدود 10 ماه 
از این اپیدمی و زمان نامعلومی که پیش رو دارد، 
هنوز پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... 

آن استخراج نشده است.«
موسوی با اشاره به این که سرمایه اجتماعی یعنی 

اعتماد، انسجام، همبستگی، حمایت و مشارکت 
اجتماعی، اذعان می کند: »خشونت هایی که گاهی 
علیه کادر درمان مشاهده می کنیم، ناشی از عصبانیت 
و خستگی مردم است. باید در نظر داشت که طبق 
پژوهش های انجام شده حدود 30 درصد مردم از 
اختالالت روحی و روانی رنج می برند و سالمت 
مردم بطور عام مختل است . با وجود همه مشکالت 
در بین 30 نهادی که در جامعه مورد پژوهش و 
بررسی قرار گرفته است، نظام سالمت چهارمین نهاد 
مورد اعتماد مردم است. از بین 22 گروه اجتماعی 
نیز گروه پزشکان و پرستاران در  مورد سنجش 
رتبه های دوم و سوم قرار دارند. مدنی ترین و احترام 
آمیزترین تعامالت و رفتار دربین نهادهای کشور 
در نظام سالمت مشاهده شده است، هر چند که 

نفی کننده نقص ها نیست.«
سعید بیرودیان، مدیر دبیرخانه هیات ترویج اخالق 
پزشکی سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به این که 
کتاب راهنمای عمومی اخالق حرفه ای دستاورد 
مهمی است که به عنوان یک فعالیت آموزشی و 
ترویجی با فرآیندهای سازمان نظام پزشکی گره 
خورده است، بیان می کند: »این کتاب در 13 فصل و 
140 ماده، مجموعه ای از وظایف پزشکان را درمقابل 
بیماران تبیین نموده و مقررات اخالقی را تعیین کرده 
است. از نظر حقوقی هر حقی در برابر یک وظیفه 
معنا می شود و بیماران نیز در برابر پزشک تکالیفی 
دارند که باید به آنها آموزش داده شود. باید در نظر 
داشت که جایگاه اعمال خشونت، مراکز درمانی و 
بیمارستان ها نیست. باید به مردم و بیماران آموزش 
دهیم که به حقوق پزشکان و جامعه ای که در تعامل 
با آن هستند، توجه داشته باشند. گاهی در محیط 
درمانی برای جامعه پزشکی ایمنی قائل نیستیم. اگرچه 
منفعت بیمار در اولویت است، اما جامعه پزشکی هم 
نیازمند یک محیط ایمن برای ارائه خدمات است.«
در شرایطی که کادر درمان با فداکاری به نجات 
جان بیماران مبتال به کرونا همت گمارده است، 
در این شرایط بحرانی، تامین امنیت جانی و روانی 
شاید حداقل اقدامی باشد که بتوان در حمایت از 
کادر درمان انجام داد. اگر جامعه پزشکی در مراکز 
درمانی احساس امنیت نداشته باشد، در آن صورت 
تبعات این ناامنی، گریبانگیر بیماران، نظام سالمت و 

سایر اقشار جامعه نیز خواهد شد.

سهراب پور: به حرف مردم باید 
گوش کنیم تا بدانیم چرا گاهی 

شاهد خشونت علیه پزشکان 
و کادر درمان هستیم. این امر 
مستلزم مطالعات علمی مستند 

جامعه شناختی است. احترام به 
بیمار و پزشک، حق سوال کردن 

و پاسخ شنیدن محترمانه هر 
یک از طرفین، گفتگوی متقابل و 

آشنایی با حقوق بیمار و پزشک اگر 
مورد توجه قرار نگیرد، برای حل 
مشکالت به نتیجه نخواهیم رسید
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در شرایطی که کادر درمان با 
فداکاری به نجات جان بیماران 

مبتال به کرونا همت گمارده است، 
در این شرایط بحرانی، تامین 

امنیت جانی و روانی شاید حداقل 
اقدامی باشد که بتوان در حمایت 

از کادر درمان انجام داد. اگر 
جامعه پزشکی در مراکز درمانی 
احساس امنیت نداشته باشد، 

در آن صورت تبعات این ناامنی، 
گریبانگیر بیماران، نظام سالمت و 
سایر اقشار جامعه نیز خواهد شد

  بابک خطی/ طبیب کودکان

- تهیه وسائل محافظتی به طور فردی توسط هر شخص
- نداشتن هیچگونه مسوولیت در صورت ابتالی 

فرد به کرونا
نداشتن هیچ گونه مسوولیت در مورد سرایت   -
عوارض  ایجاد  یا  دیگران  به  مبتال  فرد  احتمالی 

کرونای شخص در دیگران 
- در صورت خسارت یا جبران خسارت تمام پول 

آن نهایتا باید از طرف شخص پرداخت گردد.
و...

شاید فکر کنید مواد  این تعهدنامه قسمتی از فیلمنامه ای 

است که قرار است در مورد زندگی زندانیان گوانتامو 
نوشته شود. اما چنین تعهدنامه ای که حتی در زندان 
گوانتامو هم پذیرفته نبوده و نوعی اقدام علیه بشریت 
است، تعهدنامه ای است که طبق نامه7099/86 از 
طرف مدیرکل توسعه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
از کارآموزان و کارورزان گرفته می شود تا آنان را 
چون پیشاهنگانی مظلوم به هر بیمارستانی که اراده 
کرده اند - از مواد تعهدنامه - بفرستند و بیمارستان 
و دانشگاه اساسا هیچ مسوولیتی در هیچ موردی 
در هیچ جایی نداشته باشند و با خاطری آسوده 
روزها پشت میزهای ستادی امور را به روش  عدم 
مسوولیت پذیری مطلق، رتق و فتق کنند و شب ها هم 

بدون کوچکترین  عذاب وجدانی سر بر بالین نهند.
مسوولیت ابتال یک انسان به کرونا در یک مرکز 
آموزشی درمانی در حین آموزش و کار اگر به عهده 
مسووالن باال دستی بیمارستان و دانشگاه نیست! پس 
با چه کسی می تواند باشد؟ چگونه این شوخی های 
دردناک در این ایام سخت پاندمی- که کادر درمان 
باید با حمایت همه جانبه چون یدی واحده عمل 

کنند- رنگ واقعیت به خود می گیرند؟
چطور وقتی کارهای بیمارستان روی کاکل کارورزان 
می چرخد و بیمارستان در بیشتر ساعات شبانه روز زیر 
نگین خدمات سخت کوشانه آنان می گردد، عزیز و 
محترم هستند، اما موقع صیانت از سالمت خود، باید 

به طور شخصی وسایل حفاظتی بخرند و یاللعجب 
اگر در محیط کار و آموزش به کرونا مبتال شدند 
مسوولیتی متوجه مدیران بیمارستان و دانشگاه نیست؟
این تعهدنامه یکی از ناکوک ترین سازهای ارکستر 

سیستم درمان کشور برای کنترل کروناست.
 البته هنوز طپش انسانیت و وزانت منطق در عرف و 
افراد کاربلد جامعه وجود دارد، که اگر در مجموعه ی 
فوق الذکر موجود باشد، این سند ضدبشری باید در 
اسرع وقت تکذیب یا به اشتباه پی برده، بالاثر اعالم 
گردد و اگر واقعا چنین نامه ای صحت داشته و بالاثر 

نگردد احتماال نیاز به پیگیری قضایی است. 
امید که این گونه نباشد...

یادداشت

تعهدنامه  عجیب



در نشست خبری هفته پیشگیری از مسمومیت ها عنوان شد

 علی ابراهیمی
مصرف  پایش  و  نظارت  دفتر  سرپرست 
فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو گفت: 
»طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور کل 
مسمومیت های دارویی در سال ۱۳۹۸، بیش از 
۲۳۰۰ مورد بود که ۱۶۰۰ مورد از این تعداد 
مربوط به متادون، ۲۶۹ مورد مربوط به ترامادول 
و ۵۰۶ مورد هم مربوط به سایر داروها بوده است. 
ازاین رو بیش از دوسوم مسمومیت های دارویی 
در سال قبل مربوط به مسمومیت با متادون و 

ترامادول بوده است.«

به گزارش سپید، نوشین محمدحسینی، سرپرست 
دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
سازمان غذا و دارو در نشست آنالین با خبرنگاران، 
با اشاره به آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها از 
ابتدای آبان، گفت: »پانزدهمین دوره هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها را در پیش داریم که هر ساله از اول تا 
هفتم آبان ماه برگزار می شود.  یکی از دالیل عمده ای 
که این تاریخ برای هفته مسمومیت ها انتخاب شده 
این است که در این ایام سال تجهیزات گرمایشی 
منازل شروع به کار می کند؛ و اگر در این موقع از 
سال به فکر دودکش ها، بخاری ها و... نباشیم و 
آنها را درست تجهیز نکنیم و درزگیری پنجره ها 
را به صورت استاندارد انجام ندهیم، در فصل سرما 
منجر به انواع مسمومیت ها با گاز مونوکسید کربن 

خواهد شد.«
وی افزود: »مواردی مهم دیگری نیز در این حوزه 
وجود دارد که تاریخ و زمان ندارد به عنوان مثال 
ما همیشه از شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده 
ممکن  نیز  محصوالت  این  و  می کنیم  استفاده 
با شیوع  امسال  البته  موجب مسمومیت   شوند. 
ویروس کرونا بیشتر از شوینده ها استفاده می کنیم 
چراکه یکی از مهم ترین راه های مبارزه با این ویروس 
شست وشوی درست و دقیق دست هاست. همچنین 
لباس هایمان را بیشتر شست وشو می دهیم و سطوح 

را هم به طور مداوم ضدعفونی می کنیم؛ بنابراین 
ضدعفونی کننده ها جایگاهی جدی در زندگی ما 
پیدا کرده اند، اما باید حواسمان به شیوه نگهداری 

از این مواد باشد تا منجر به مسمومیت نشوند.«

افزایش مسمومیت با شوینده ها و مواد 
ضدعفونی کننده

محمدحسینی با بیان اینکه امسال میزان مسمومیت با 
شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده نسبت به سال قبل 
افزایش یافته است، گفت: »به هرحال این موضوع 
طبیعی است زیرا میزان استفاده و دسترسی به این 

مواد افزایش یافته است.«
وی در ادامه افزود: »در هفته پیشگیری از مسمومیت ها 
به بحث سموم هم می پردازیم زیرا در زندگی ما 
جایگاه خاصی دارند. برای نمونه سموم دفع آفات 
در کشاورزی کاربرد دارد و زمانی که محصول 
را می خریم و به خانه می آوریم ممکن است از 
سموم باقی مانده استفاده  کنیم. همچنین برای دفع 
حشرات موذی از خانه از سموم استفاده می کنیم 
که گاهی ممکن است به جای از بین بردن حشره، 
اگر در نحوه استفاده و اندازه مصرف و نیز محل 
نگهداری باقی مانده سم دقت نکنیم، ممکن است 

افراد خانواده خود را مسموم کنیم.«

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو گفت: »یکی از اقداماتی 
که می توان انجام داد این است که سعی کنیم سمی 
که استفاده کرده ایم باقی مانده نداشته باشد و تا حد 
امکان هیچ سمی را در خانه نگهداری نکنیم. ضمن 
اینکه برخی سموم نباید وارد خانه شوند زیرا برخی 
از آنها قابلیت متصاعد شدن در خانه را دارند و ممکن 
است با یک سهل انگاری کوچک سم متصاعد شده 
و انتشار گاز آن در فضا منجر به مسمومیت شود.«
محمدحسینی تأکید کرد: »این روزها واقعاً مسموم 
شدن خطرناک است زیرا تخت های خالی بیمارستانی 
کم است و بیماران کووید ۱۹ بسیاری از تخت ها 
را اشغال کرده اند؛ بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم 

که درست از سموم و مواد ضدعفونی کننده استفاده 
شود تا مسمومیتی ایجاد نشود.«

از  پیشگیری  هفته  شعار  »امسال  داد:  ادامه  وی 
مسمومیت ها »پیشگیری از مسمومیت در همه گیری 
کرونا با افزایش آگاهی است« که می تواند مانع 
مسمومیت دارویی شود. البته روزهای هفته پیشگیری 
از مسمومیت با نام های متفاوت نام گذاری شده است.«
محمدحسینی با تأکید بر اینکه کودکان بیشتر در 
معرض مسمومیت  قرار دارند، افزود: »این اتفاق 
به ویژه در کودکان زیر پنج سال بیشتر رخ می دهد 
زیرا بسیاری از این کودکان مواد ضدعفونی کننده 
را به جای آب می نوشند و دچار مشکالت بسیار 

جدی و حتی مرگ می شوند؛ بنابراین باید از گذاشتن 
اینگونه محصوالت در دسترس خردساالن پرهیز 
شود؛ به همین دلیل یکی از روزهای هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها را به موضوع آگاهی بخشی و پیشگیری 

از مسمومیت در کودکان اختصاص داده ایم.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو در ادامه به تشریح 
دالیل نام گذاری روزهای دیگر هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها پرداخت و گفت: »با توجه به اینکه 
گاز مونوکسید کربن در دنیا هزاران قربانی می گیرد، 
به همین دلیل یک روز را هم به این مورد اختصاص 
داده ایم. عالوه بر این مواد غذایی و قارچ ها نیز 
می توانند منجر به مسمومیت شوند و یک روز را 
هم به آن اختصاص داده ایم. در عین حال روزهایی 
هم برای مسمومیت با سموم، مسمومیت از طریق 
گزش حیوانات و مسمومیت با مواد مخدر، محرک 

و الکل اختصاص داده شده است.«

رشد مصرف خودسرانه دارو در ایام کرونا
در ادامه نشست محمدحسینی در پاسخ به پرسشی 
درباره میزان و وضعیت مسمومیت های دارویی در 
ایام کرونا و بیشترین داروهای مسموم کننده در این 
بحران، گفت: »در زمینه مسمومیت های دارویی اصوال 
یکی از مواردی که موجبات مسمومیت را فراهم 
می کند استفاده نادرست از دارو است. دارو یک 
شمشیر دو لبه است و همانطور که می تواند خوب 
باشد، می تواند مسموم کننده هم باشد و حتی منجر 
به مرگ شود. البته بیشترین مسمومیت های دارویی 
با گروه آرام بخش ها بوده است. همچنین مسکن ها و 
حتی مسکن های غیر مخدر هم مسمومیت زا بودند 

و در رده دوم قرار داشتند.«
وی افزود: »در ایام کرونا به دلیل واهمه خروج 
مصرف  درمانی،  مراکز  به  مراجعه  و  خانه  از 
از  که  داروهایی  به خصوص  دارو  خودسرانه 
قبل در خانه مانده بود، افزایش پیدا کرده است. 

ادامه در صفحه ۱7 

متادون و 
ترامادول، 

عامل دوسوم 
مسمومیت های  

دارویی

شماره 16۱778 ۱ آبان ۱3۹۹

در ایام کرونا به دلیل واهمه 
خروج از خانه و مراجعه به مراکز 

درمانی، مصرف خودسرانه 
دارو افزایش است. برای مثال 

درصد شیوع مسمومیت های 
دارویی با مسکن های غیر مخدر 
در سال ۹۸ حدود ۱۵.۹ درصد 

بود که این رقم در پنج ماهه 
اول سال ۹۹ به ۱۷.۲ افزایش 

یافته است

امکان مسمومیت با ویال 
انسولین بجای قلم انسولین 

وجود ندارد زیرا ترکیب این دو 
دارو یکسان است و کسانی که 

استفاده می کنند با کمی دقت 
می توانند آنها را جایگزین کنند
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 ادامه از صفحه 16
برای مثال درصد شیوع مسمومیت های دارویی با 
مسکن های غیر مخدر در سال 1398 حدود 1۵.9 
درصد بود که این رقم در پنج ماهه اول سال 99 به 

17.۲ افزایش یافته است.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو اضافه کرد: »در رده سوم 
مسمومیت های دارویی نیز داروهای ضدافسردگی ها 
و آمفتامین ها قرار دارند و محرک ها نیز در رده چهارم 
قرار دارند. حتی آنتی بیوتیک ها و کورتون ها هم در 
این ایام مسمومیت زا بودند زیرا مصرف نادرست 

همیشه می تواند به صورتی دردسر درست کند.«
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره مسمومیت 
با قرص برنج، گفت: »قرص برنج اساساً سمی 
است که به هیچ عنوان مصرف خانگی ندارد. به ویژه 
اینکه از سم هایی است که قابلیت متصاعد شدن 
دارد؛ لذا کافی است که آن را خریداری کرده و 
بدون پوشش مناسب در جایی قرار دهید تا گاز 
از قرص برنج در محیط متصاعد شده و موجب 
مسمومیت شود؛ بنابراین مسمومیت در اثر استفاده 
از این قرص وجود دارد و توصیه می شود که این 
محصول به هیچ وجه یک محصول خانگی تصور 

نشود و نباید در خانه نگهداری شود.«

عوامل اصلی مسمومیت های دارویی
محمدحسینی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
مسمومیت با متادون و ترامادول نیز گفت: »طبق آمار 
سازمان پزشکی قانونی کشور کل مسمومیت های 
دارویی در سال 1398، بیش از ۲3۰۰ مورد بوده 
که 1۶۰۰ مورد از آنها مربوط به متادون، ۲۶9 مورد 
مربوط به ترامادول و ۵۰۶ مورد هم مربوط به سایر 
داروها بود. ازاین رو می توان گفت که بیش ازحد 
دوسوم مسمومیت های دارویی در سال قبل مربوط 

به مسمومیت با متادون و ترامادول بوده است.«
محمدحسینی با تأکید بر اینکه افزایش مسمومیت ها 
موجب افزایش مرگ ومیر خواهد شد، گفت: »برای 
سنجش صحت آمار مرگ ومیر باید به آمار پزشک 
قانونی مراجعه شود. البته خوشبختانه با اینکه میزان 
مسمومیت دارویی تا حدودی بیشتر شده، اما میزان 

مرگ ومیر ناشی از آن افزایش نیافته است.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو درباره نحوه معدوم 
کردن داروهای تاریخ گذشته نیز گفت: »نگه داشتن 
داروهایی که مصرف نمی شوند، در منزل کار درستی 
نیست و اگر داروی اضافه  داریم باید آنها را در محلی 
نگهداری کنیم که در دسترس کودکان و یا کسانی 
که ممکن است این داروها را اشتباه مصرف کنند، 
نباشد. همچنین اگر تاریخ داروها گذشته و یا به هر 
دلیل قابلیت مصرفشان را از دست داده اند باید آنها را 
بسته بندی کرده و تحویل مرکز بازیافت شهرداری 
دهید. در عین حال باید روی بسته آن بنویسید که 
این ها داروهایی هستند که تاریخ مصرفشان گذشته 

یا به هر دلیل دیگر قابلیت استفاده ندارند.«
وی تأکید کرد: »داروی تاریخ گذشته دارویی است 
که 1۰ درصد از محتوای آن قابلیت دارویی خودش 
را از دست داده است، اما در موارد بسیاری این 1۰ 
درصد می تواند به یک ماده سمی بدل شده باشد؛ 
بنابراین هرگز نباید از داروی تاریخ مصرف گذشته 
استفاده کرد و باید به شیوه مناسب دور ریخته شود.«

مسمومیت درنتیجه مصرف انسولین ویال
محمدحسینی درباره احتمال مسمومیت با مصرف 

انسولین های ویال به دلیل دشواری در تنظیم دوز آنها 
نیز گفت: »امکان مسمومیت با ویال انسولین بجای 
قلم انسولین وجود ندارد زیرا ترکیب این دو دارو 
یکسان است و کسانی که استفاده می کنند با کمی 

دقت می توانند آنها را جایگزین کنند.«
وی در پاسخ به سؤالی درباره تعدد داروها و عوارض 
آنها برای بیماران کرونایی، گفت: »داروهای مورد 
مصرف در کرونا ممکن است منجر به واکنش های 
ناخواسته شود که نام آن عوارض ناخواسته دارویی 
است و به طور طبیعی هر فردی ممکن است با آن 
مواجه  شود که در این صورت بیمار، پزشک، پرستار 
و... باید به مرکز ثبت عوارض داروها اطالع دهند 
تا بر روی آنها اقدام شود؛ لذا این دیگر مسمومیت 
دارو  جانبی  عارضه  بلکه  نوعی  نیست  دارویی 
است و باید بین عارضه جانبی دارو با مسمومیت 
دارویی تفاوت قائل شد.« سرپرست دفتر نظارت 
و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا 
و دارو درباره وضعیت مسمومیت کودکان با مواد 
شوینده نیز گفت: »در زمینه اینکه کودکان چقدر 
دچار مسمومیت می شوند باید توجه کرد که 1۵ 
درصد از کل مسمومیت هایی که گزارش می شود 

در حوزه مسمومیت کودکان است.«

سوءمصرف مواد، عامل ۶۵ درصد 
مسمومیت های منجر به مرگ

وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان مسمومیت 
در مصرف کنندگان مواد مخدر سنتی نیز گفت: 
»سوءمصرف مواد مخدر، محرک، توهم زا و... حدود 
۶۵ درصد از مسمومیت های منجر به مرگ را به خود 
اختصاص می دهد؛ بنابراین افرادی که از این مواد 
به صورت سنتی استفاده می کنند باید بیشتر مراقبت 

کنند و درخطر بیشتری قرار دارند.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 

سالمت سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی 
دیگری در خصوص رتبه بندی مسمومیت ها در 
اظهار داشت: »سوءمصرف مواد مخدر،  کشور، 
محرک و توهم زا و الکل رتبه اول مسمومیت ها را 
دارند؛ زیرا در طول سال 1398 حدود ۶۵ درصد 
از مسمومیت های منجر به مرگ متعلق به این گروه 
بود که این عدد در پنج ماهه نخست سال به 7۴ 

درصد افزایش یافته است.«
محمدحسینی در ادامه افزود: »مسمومیت منجر به 
مرگ با سموم و جونده کش ها نیز حدود 1۶ درصد 
از مسمومیت ها را در سال 1398 تشکیل می داد که 
امسال به 1۲ درصد کاهش یافته است. همچنین 
مونوکسید کربن 1۰ درصد از مسمومیت های منجر 
به مرگ را به خود اختصاص داد که در پنج ماهه 
نخست سال شش درصد بیشتر نبود، ولی ممکن 
است این عدد در فصل سرد سال افزایش یابد؛ 
بنابراین باید به درزگیری پنجره ها و محل خروج 
گاز مونوکسید کربن دقت بسیار زیاد کرد زیرا گاز 

مونوکسید کربن نه بو دارد و نه رنگ و به آرامی 
منجر به مرگ می شود. عالوه بر این هفت درصد از 
مسمومیت های منجر به مرگ هم در سال گذشته و 
هم امسال بر اثر مسمومیت های دارویی بوده است.«

افزایش ۱۱ درصدی مسمومیت و 
با الکل مرگ 

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو درباره افزایش مسمومیت 

با الکل در ابتدای شیوع کرونا نیز گفت: »با توجه 
به مصرف نادرست الکل در آن ایام، با افزایش 
11 درصدی میزان مسمومیت و مرگ ومیر مواجه 
شدیم. امیدواریم برای همه مشخص شده باشد که 
مصرف الکل هیچ تأثیری در پیشگیری و درمان 
کرونا ندارد، ولی متأسفانه همچنان شاهد هستیم 
که مرگ ومیر ناشی از مسمومیت الکلی افزایش 

11.۴ درصدی دارد.«
محمدحسینی در ادامه با اشاره به افزایش میزان 
مسمومیت در کودکان گفت: »ما معموالً از کودکان 
عقب هستیم و کودکان سریع تر از والدین عمل 
که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  همچنین  می کنند؛ 
افزایش آگاهی والدین تأثیر چندانی در کاهش 
میزان مسمومیت کودکان نداشته و آمارها در این 
زمینه تغییری نکرده است.« وی در ادامه با بیان اینکه 
رتبه اول مسمومیت های منجر به مرگ به سوءمصرف 
مواد مخدر، محرک و توهم زا مربوط بود و آخرین 
رتبه به دارو مربوط می شد، گفت: »این ارقام در 
حالی است که بیشترین مراجعه به بیمارستان ها 
مربوط به مسمومیت دارویی بوده که خوشبختانه 
با معالجات انجام شده بسیاری از آنها بهبود یافته 
است. همچنین در رده بعدی مراجعه به بیمارستان 
مسمومیت با سموم و مواد شیمیایی قرار دارد و 

رتبه سوم هم به مونوکسید کربن مربوط است.«
محمدحسینی با اشاره به احتمال مسمومیت افراد در 
نتیجه مصرف ویتامین ها، اظهار داشت: »اگر فردی 
اقدام به مصرف بی رویه ویتامین ها و مکمل های 
غذایی بدون مشورت داروساز و پزشک کند ممکن 
است دوز درمانی بیشتری مصرف کند. ازاین رو باید 
توجه داشت که برخی از انواع ویتامین ها می تواند 
ایجاد مسمومیت کند، اما زمانی که با توصیه پزشک یا 
داروساز از مکمل استفاده شود و پزشک و داروساز 
از داروها و مکمل های مصرفی فرد اطالع داشته 
باشد، خطر مسمومیت یا مصرف بیش ازحد، بسیار 

کاهش پیدا می کند.«
وی در پایان گفت: »اگر افراد خودسرانه اقدام به 
مصرف ویتامین ها و مکمل های مختلف کنند احتمال 
مسمومیت آنها وجود دارد؛ البته اگرچه مصرف این 
محصوالت در افزایش کارایی سیستم ایمنی در برابر 
بیماری های ویروسی ازجمله کرونا مؤثر است، اما 
توصیه می شود که بدون نظر و مشورت پزشک و 
داروساز اقدام به مصرف خودسرانه ویتامین ها و 
مکمل ها نشود و فرد مصرف کننده پزشک و داروساز 

خود را از نوع دارو و مکمل های مصرفی مطلع کند.«

سوءمصرف مواد مخدر، محرک 
و توهم زا و نیز الکل رتبه اول 

مسمومیت ها را دارند؛ در طول 
سال ۱۳۹۸ حدود ۶۵ درصد 

از مسمومیت های منجر به مرگ 
متعلق به این گروه بود که این 

عدد در پنج ماهه نخست سال به 
۷۴ درصد افزایش یافته است

با توجه به مصرف نادرست 
الکل در ابتدای شیوع کرونا 
شاهد افزایش ۱۱ درصدی 

میزان مسمومیت و مرگ ومیر 
ناشی از آن بودیم. امیدواریم 
برای همه مشخص شده باشد 

که مصرف الکل هیچ تأثیری در 
پیشگیری و درمان کرونا ندارد، 

ولی متأسفانه همچنان شاهد 
هستیم که مرگ ومیر ناشی از 

مسمومیت الکلی افزایش ۱۱.۴ 
درصدی دارد
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در جلسه  مشترک وزیر رفاه با مدیران سازمان های نظام پرستاری و تأمین اجتماعی مطرح شد

  یاسر مختاری
بالغ بر 250 هزار پرستار در مراکز درمانی کشور 
بزرگ  گروه  این  هستند.  به خدمت  مشغول 
مطالباتی  اخیر  سال های  در  درمانی  کادر  از 
پرستاری،  شغل  بیمه ، سختی  وضعیت  چون 
بر  فشار  کاهش  برای  جدید  استخدام های 
مطالبات  این  داشته اند.   .. و  فعلی  نیروهای 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشترک  جلسه   در 
پرستاری  نظام  سازمان  مدیران  با  اجتماعی 
و سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار 
گرفت. همچنین موضوعاتی مانند استفاده از 
ظرفیت سازمان نظام پرستاری برای ساماندهی 
و نظام مند کردن اعزام نیروی پرستار به خارج 
از کشور در همکاری با مراکز کاریابی خارجی 
و معاونت توسعه اشتغال وزارت کار در این 

مطرح شد.  جلسه 

استخدام 3660 کادر درمانی در 
اجتماعی تأمین 

به گزارش خبرنگار سپید، محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست 
مشترک با مدیران سازمان های تأمین اجتماعی 
و نظام پرستاری با بیان اینکه شغل پرستاری 
توأم با هنر و عشق است اظهار کرد: »خدمات 
ایام  در  پرستاری  و  پزشکی  ارزشمند جامعه 
کرونا را ارج می نهیم و به روح شهدای کادر 

درمان درود می فرستیم.«
وحدت  ایجاد  اینکه  بیان  با  شریعتمداری 
مشاغل  موضوع  به  رسیدگی  برای  رویه 
کشور  پرستاران  جامعه  زیان آور  و  سخت 
معاونت  سوی  از  که  است  مناسبی  تصمیم 
می شود،  پیگیری  تعاون  وزارت   کار  روابط 
گفت: »در جذب و استخدام کادر درمان در 
تأمین اجتماعی قرار است 3 هزارو 660 نفر 
و  هزار   2 تعداد  این  از  که  شوند  استخدام 

پرستاری هستند.« کادر  نفر   650
شریعتمداری تأکید کرد:  »به زودی با استخدام 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  پرستاری  کادر 
ضریب اشتغال پرستاران به نسبت تخت های 
میانگین  به  و  یافته  افزایش  بیمارستانی 

استانداردهای جهانی می رسد.« 
وی تصریح کرد: »حضور نمایندگان سازمان 
و  اختالف  کمیته های حل  در  پرستاری  نظام 
هیئت های تشخیص با انعقاد یادداشت تفاهم سه 
جانبه و ابالغ آن از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز در دستور کار قرار می گیرد.«
 شریعتمداری در ادامه بر تشکیل کمیته مشترک 
جامعه  با  مرتبط  موضوعات  پیگیری  برای 
پرستاری کشور تاکید کرد و گفت: »درحوزه 
ارائه خدمات خانگی جامعه پرستاری، سازمان 
نظام پرستاری به همراه معاونت اشتغال وزارت  

کار می توانند برای حمایت از ایجاد شرکت های 
ارائه کننده خدمات پرستاری در منزل یادداشت 
تفاهم همکاری امضا کنند. ضمن اینکه استفاده 
منزل  در  پرستاری  خدمات  در  بیمه  نظام  از 
نیازمند  خدمات  هزینه  محاسبه  چگونگی  و 
بحث های کارشناسی جداگانه و طرح آن در 

شورای عالی بیمه است.«
شریعتمداری با بیان اینکه در خصوص اجرای 
مفاد قانون بهره وری هیچگونه تردیدی نداریم  
و خواهان اجرای قانون هستیم افزود: »آموزش 
پرستاران مورد توجه تأمین اجتماعی است.«

لزوم افزایش پرستار در مراکز 
اجتماعی تأمین  درمانی 

سازمان  کل  رئیس  نشست،  این  ادامه  در 

نظام پرستاری نیز به طرح مسائل مربوط به 
 : جامعه پرستاران کشور پرداخت و گفت 
»نزدیک به 8 ماه است که پرستاران در خط 
بیماران  با  ارتباط   مقدم  نظام سالمت در 

هستند.« کرونایی  بیماران  خصوص  به 
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  بیگی  میرزا  محمد 
193 دانشکده پرستاری با 60 هزار دانشجو 
کشور  در  دکتری  تا  کارشناسی  مقاطع  در 

وجود دارد، اظهار کرد: »حدود 250 هزار 
  110 حدود   که  داریم  کشور  در  پرستار 
تحت  بیمارستان های  در  نفر  هزار   115 تا 
پوشش وزارت بهداشت و مابقی در بخش 
اجتماعی  تأمین  )خصوصی( ،  دولتی  غیر 

دارند.«  فعالیت  خیریه ها  و 

از  نفر  هزار   10 به  »نزدیک  افزود :  وی 
منزل  در  مراقبت  حوزه  در  هم  پرستاران 
 10 حدود  ساالنه  همچنین  دارند.  فعالیت 
دانشکده های  از   193 نفر  هزار   12 تا 
می شوند.« فارغ التحصیل  کشور  پرستاری 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »این 
سازمان همانند سازمان نظام پزشکی کشور 
شورای  مجلس  از  مصوب  قانون  دارای 
انتخابات خود  ۴ سال  اسالمی است  و هر 

می کند.«  برگزار  را 
میرزا بیگی گفت: »هم اکنون 192 هزار نفر 
عضو سازمان نظام پرستاری هستند و 1۴7 
9 نفره در کشور وجود دارد  هیئت مدیره  
هستند.«  کشور  در  پرستاران  منتخب  که 
تأکید  با  پرستاری  نظام  سازمان  کل  رئیس 
بر لزوم رفع برخی موانع خدماتی و مسائل  
در حوزه های پرستاری یادآور شد: »افزایش 
تأمین  بیمارستان های  در  پرستاران  تعداد 
مطرح  مسئله  اولین  عنوان  به  اجتماعی 
وزارت  درمان  سند  با  مطابق  است. 
اساس  بر  و  انسانی  نیروی  و  بهداشت 
ازای  به  باید  شده  تعیین  استانداردهای 
پرستاری  گروه   2.5 بیمارستانی  هرتخت 

داشته باشیم.«  ساعت   2۴ در 
ادامه در صفحه 19 

استخدام پرستار و پیگیری 
»سخت و زیان آور« بودن شغل پرستاری

محمد شریعتمداری

شریعتمداری: ایجاد وحدت 
رویه برای رسیدگی به موضوع 

مشاغل سخت و زیان آور جامعه 
پرستاران کشور تصمیم مناسبی 
است که از سوی معاونت روابط 

کار وزارت  تعاون پیگیری می شود

میرزابیگی: معتقدیم تناسب 
نیروهای حرفه ای و غیر حرفه ای 

از یکدیگر باید وجود داشته 
باشد و مطابق با استانداردها 

به ازای هر ۴ پرستار یک کمک 
پرستار داشته باشیم
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 ادامه از صفحه 18
وی افزود: »اجرای کامل قانون بهره وری در 
سازمان تأمین اجتماعی و بخش خصوصی و 
است.  تأکید  مورد  پرستاری  جایگاه  ارتقای 
هم اکنون  وزارت بهداشت جایگاه پرستاری 
تعریف  پرستاری  معاونت  عنوان  تحت  را 

است.«  کرده 
تناسب  »معتقدیم  کرد:  تاکید  بیگی  میرزا 
نیروهای حرفه ای و غیر حرفه ای از یکدیگر 
باید وجود داشته باشد و مطابق با استانداردها 
پرستار  کمک  یک  پرستار   ۴ هر  ازای  به 

باشیم.«  داشته 
برگزاری  و  بازآموزی  همچنین  وی 
محورهایی  دیگر  از  را  مداوم  آموزش های 
پرستاران  ارتقای وضعیت  به  که  کرد  عنوان 
منجر می شود و یادآور شد: »نهضت پرستار 
باید  را  غیربیمارستانی  خدمات  و  خانه  در 
تقویت کنیم . هم اکنون ۲۰۰ مرکز، خدمات 
خود را به بیماران به ویژه در حوزه کرونا به 
بیماران ارائه می کنند که الزم است خدمات 

باشد.« داشته  بیمه ای  آنان پوشش 

70 هزار پرستار کشور تحت پوشش 
هستند اجتماعی  تأمین 

در ادامه این نشست مدیر عامل سازمان تأمین 
وزارت  از  پس  اینکه  بیان  با  نیز  اجتماعی 
مراکز  در  پرستار  تعداد  بیشترین  بهداشت 
درمانی تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند، 

گفت: »هم اکنون 1۶ هزار و ۵۰۰ پرستار در 
اجتماعی سراسر کشور  تأمین  مراکز درمانی 
و   هستند  بیماران  به  رسانی  مشغول خدمت 
این سازمان در بحث خدمات درمانی تاکنون 

 اقدامات خوبی داشته است.« 
مصطفی ساالری با تأکید بر اینکه تعداد زیادی 
از پرستاران شاغل در مراکز درمانی دولتی و 
خصوصی، بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی 
از  نفر  هزار   7۰ مجموع  »در  گفت:  هستند، 

پرستاران کشور تحت پوشش سازمان تأمین 
دارند.« قرار  اجتماعی 

استخدامی  آزمون  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
سازمان تأمین اجتماعی در ماه گذشته اظهار 
کرد: »با جذب و به کارگیری پرستاران پذیرفته 
شده در این آزمون که در حال انجام است، 
بهبود  و  پرستاران  کاری  فشار  کاهش  شاهد 
تخت های  به  نسبت  پرستار  تعداد  شاخص 

بود.« خواهیم  بستری 
 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین با 
بیان اینکه توسعه خدمات درمانی این سازمان 
کشور  درمانی  مراکز  بندی  سطح  اساس  بر 
است، گفت: »بر اساس مطالعات انجام شده 
در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، 
توسعه خدمات درمانی براساس اولویت و به 
منظور تحقق عدالت در دسترسی به خدمات 

قرار می گیرد.« مورد توجه 

مطالعات  شدن  نهایی  از  ادامه  در  ساالری 
مربوط به سطح بندی مراکز درمانی خبر داد و 
گفت: »براساس برنامه ریزی صورت گرفته به 
بیمارستان های موجود سازمان تأمین اجتماعی 
۵۵۰ تخت اضافه می کنیم و توسعه و تجهیز 
مراکز موجود را با جدیت پیگیری می کنیم.«
تکمیلی  بیمه  حوزه  »در  شد:  یادآور  وی 
مشارکت  که  کردیم  توافق  بازنشستگان 
شده  بیشتر  اجتماعی  تأمین  سازمان 
در  کند.  پیدا  افزایش  نیز  آن  پوشش  و 
خصوص پرستاران شاغل در مراکز درمانی 
آنان  العاده شغل  فوق  اجتماعی هم   تأمین 

است.« کرده  پیدا  افزایش 

برای  اتخاذ تصمیم واحد  لزوم 
پرستاری ماهیت شغل  بودن  زیان آور 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
و  کارهای سخت  با  رابطه  در  نیز  اجتماعی 
زیان آور به ویژه در حوزه مشاغل پرستاری، 
پرستاری  مشاغل  ماهیت  به  توجه  »با  گفت: 
در حوزه مشاغل سخت و زیان آور نیاز است 
این  به یک تصمیم واحد و یکپارچه در  که 

برسیم.« خصوص 
حاتم شاکرمی افزود: »در بحث بیمه بیکاری 
اینکه  به  توجه  با  هم  پرستاران  به  مربوط 
تعدادی از آنها مشمول قانون تأمین اجتماعی 
استخدامی کشوری  قانون  مشمول  و  نیستند 
قوانین  اصالح  و  موانع  رفع  نیازمند  هستند 

هستیم.«  مربوطه  العمل های  دستور  و 
وی در رابطه با نمایندگان پرستاران مشمول 
قانون کار در مراجع حل اختالف و هیئت های 
پرستاری  نظام  »سازمان  گفت:  نیز  تشخیص 
تفاهم نامه سه جانبه همکاری با کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار و وزارت تعاون، کار 

کند.« منعقد  اجتماعی   رفاه  و 
نیز  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاون 
در این نشست گفت:  »هم اکنون 1۶ هزار و 
۵۰۰ نفر کادر پرستاری در مراکز ملکی این 
سازمان فعالیت دارند  و در مراکز ملکی این 
سازمان هم  9 هزار و ۲91 تخت فعال داریم.« 
و  جذب  »با  گفت:  منوچهری  امیر عباس 
استخدام  ۲ هزار و ۶۵۰ نفر کادر پرستاری، 
تعداد پرستاران تأمین اجتماعی به  17 هزار و 
۵۰۵ نفر خواهد رسید. بنابراین با جذب این 
تعداد کادر پرستاری ، کمبود جدی وجود ندارد 
استانداردهای  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  و 
بین المللی نزدیک شده و حتی پیشرو است.«
 91 نیز از سال  افزود : »قانون بهره وری  وی 
بر   9۶ سال  در  و  اجرا  اجتماعی  تأمین  در 
اجتماعی  تأمین  مدیره  هیات  مصوبه  اساس 
مابه التفاوت های مالی نیز پرداخت شده است.«
پرداخت های  »در  کرد:  تصریح  منوچهری 
در  هستیم .  روز  به  هم  پرستاران  به  مربوط 
حوزه مراکز درمانی مطابق با نسخه همان مرکز 
درمانی و بیمارستانی عمل می شود و هر مرکز 
درمانی و بیمارستان نسخه مخصوص به خود 
را دارد . یعنی درآمد در بودجه عملکردی به 
آنان پرداخت می شود . به عبارت دیگر بودجه 

است.« عملکرد  مبنای  بر 
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود: 
از  نیز سطح بندی  »بازنگری در تشکیالت و 
 ۲۰ پیگیری کردیم و  بود که آن را  مواردی 
و  محوری  فرآیند  رویکرد  با  جدید  اداره 
سالمندی،  مانند  موضوعاتی  برنامه ای، 
مراکز  سطح بندی  و  غربالگری  و  پیشگیری 
را  موضوعات  سایر  و  داده کاوی  و  درمانی 
در این بخش ها جداگانه دنبال می کنند و در 

هستند.« محور  برنامه  فرایندها  واقع 

مصطفی ساالری محمدمیرزابیگی

ساالری: با جذب و به کارگیری 
پرستاران پذیرفته شده 

در آزمون استخدامی تأمین 
اجتماعی که در حال انجام 

است، شاهد کاهش فشار کاری 
پرستاران و بهبود شاخص تعداد 

پرستار نسبت به تخت های 
بستری خواهیم بود

شاکرمی: در بحث بیمه بیکاری 
مربوط به پرستاران هم  با 

توجه به اینکه تعدادی از آنها 
مشمول قانون تأمین اجتماعی 

نیستند و مشمول قانون 
استخدامی کشوری هستند، 
نیازمند رفع موانع و اصالح 
قوانین و دستورالعمل های 

مربوطه هستیم

منوچهری: با جذب و استخدام  
۲ هزار و ۶۵۰ نفر کادر 

پرستاری، تعداد پرستاران 
تأمین اجتماعی به  ۱۷ هزار 

و ۵۰۵ نفر خواهد رسید. 
بنابراین با جذب این تعداد 
کادر پرستاری، کمبود جدی 

وجود ندارد
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 علی ابراهیمی
تفاهم نامه مشترک طرح آموزش تغذیه سالم برای ۱۴ 
میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم و خانواده ها بین 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و 

وزارت آموزش وپرورش به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار سپید، جالل الدین میرزای رزاز، 
صنایع  و  تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
غذایی کشور در مراسم امضای این تفاهم نامه، اظهار 
داشت: »خوشبختانه بعد از سه سال مکاتبه با وزارت 
آموزش وپرورش موفق به امضای این سند همکاری 
شدیم.« وی افزود: »با این تفاهم نامه می توانیم جمعیت 
۱۴ میلیونی دانش آموزان و یک میلیون معلمان و نیز 
خانواده های آنها را که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند، تحت پوشش برنامه های آموزش تغذیه سالم 
قرار دهیم.« میرزای رزاز گفت: »دستگاه هایی مانند 
وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
صمت و نیز سازمان هایی که مسئولیت تأمین و تایید 
کیفیت مایحتاج اولیه را بر عهده دارند باید مهم ترین 
هدف خود را ترویج تغذیه سالم قرار دهند زیرا وقتی 
آمار بیماری های غیر واگیر باالی ۶۵ درصد است به 
این مفهوم است که وضعیت سالمت عمومی جامعه 
خوب نیست.« سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور افزود: »در مطالعات صورت 
گرفته مشخص شد که ۵۵ تا ۶۰ درصد علت مرگ ومیر 
در بیماری های غیر واگیر در نتیجه مسائل تغذیه ای 
بوده است؛ پس اگر در این بخش ورود کنیم و سواد 
تغذیه ای مردم را باال ببریم مطمئناً در دو دهه آینده با 
کاهش بار بیماری ها مواجه خواهیم شد و کاهش ۵۰ 

درصدی بار بیماری غیر واگیر را خواهیم داشت.«

آغاز کمپین ۳۶۰ درجه در آینده نزدیک
وی درباره اجرای کمپین تغذیه سالم )۳۶۰ درجه( 
نیز گفت: »در همین راستا کمپین ۳۶۰ درجه را سال 
گذشته تدوین کردیم که مورد تأیید وزارت بهداشت 
قرار گرفت و بعد از کمپین بسیج فشارخون قرار بود 
اجرا شود که متأسفانه به دلیل بحران کرونا اجرایی 

نشد، اما بعد از اینکه همزیستی مسالمت آمیز با کرونا 
را یاد بگیریم این طرح اجرا خواهد شد.« میرزای رزاز 
تصریح کرد: »در دو ماه گذشته مقدمات اجرای این 
طرح را فراهم کرده ایم و با توجه به کمبود اعتبارات و 
تأمین بودجه ای ادارات، این منابع را از محل اعتبارات 
بخش خصوصی تأمین و در دستور کار قرار داده ایم.« 
وی جامعه هدف این کمپین را مردم و دست اندرکاران 
سالمت اعالم کرد و گفت: »در این کمپین پزشکان 
عمومی که تنها دو واحد تغذیه را گذرانده اند مجدداً 
تحت آموزش قرار خواهند گرفت تا در ارتقاء سالمت 
مردم در بعد تغذیه قدم بردارند.«سرپرست انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور افزود: »کمپین 
۳۶۰ درجه شامل آموزش به همه مسئوالن مرتبط 
و فعاالن تغذیه است. ضمن اینکه بسته آموزشی آن 
آماده شده و کاماًل قابل اجرا است. در این رابطه 
هم کمیته هم اندیشی در انستیتو تغذیه متشکل از 
صاحب نظران غذا و تغذیه، روسای اسبق انستیتو و 
مدیران کل نظارت بر غذا و دارو تشکیل شده است.«

اجرای برنامه لقمه سالم در ۴۰ هزار 
پایگاه تغذیه  ای

و  تربیت بدنی  معاون  حمیدی،  مهرزاد  مراسم 
مراسم  در  هم  آموزش وپرورش  وزارت  سالمت 
انستیتو  با  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشو، گفت: 
»امضای تفاهم نامه با انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور کمک شایانی به همکاری پایدار 
در راستای تغییر سبک زندگی دانش آموزان خواهد 
داشت.« وی با اشاره به طرح کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان در مدارس، افزود: »این طرح چند هدف 
مهم را مدنظر دارد که مهم ترین آن برنامه لقمه سالم 
و تغذیه سالم دانش آموز است که ۴۰ هزار پایگاه 
تغذیه سالم در کشور را تحت پوشش قرار می دهد.«
حمیدی اجرای این طرح را در راستای مداخله 
تغذیه ای ۱۴ میلیون دانش آموز دانست و گفت: »این 
طرح همه دانش آموزان ازجمله افراد الغر، چاق و 
متناسب را تحت بررسی قرار می دهد.« وی با مهم 

دانستن همکاری با انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور در راستای انجام طرح های ملی 
آموزش وپرورش، بیان داشت: »در کمپین تغذیه سالم 
)۳۶۰ درجه( می توان عنوان تغذیه سالم، وزن سالم 
و زندگی سالم را اجرایی کرد.« معاون تربیت بدنی 
و سالمت وزارت آموزش وپرورش در ادامه اظهار 
داشت: »در حال حاضر ۷۳/۵۸ درصد از جامعه 
افراد کم تحرک، ۲۵/۴۶ درصد دارای کلسترول باال، 
۴۰/۲۶ درصد فشارخون باال و ۳۱/۵۹ درصد دارای 

وزن باال هستند.«
حمیدی در ادامه هدف از اجرای این طرح را کاهش 
سه درصدی چاقی بین دانش آموزان اعالم کرد و گفت: 
»در این راستا تالش کرده ایم خانواده ها را در این 
طرح وارد کرده و ۱۶ الگوی مشارکتی برای آنها 
تعریف کرده ایم. همچنین در شبکه شاد توانسته ایم 
با همه متصدیان پایگاه تغذیه سالم به صورت الیو 
)زنده( صحبت کنیم و ۱۰۰ هزار مدیر مدرسه را 

در این طرح مشارکت دهیم.«

طرح »آموزش تغذیه سالم« کلید خورد

رییس سازمان غذا و دارو گفت: »پانزدهمین دوره هفته پیشگیری 
از مسمومیت ها، با  شعار »پیشگیری از مسمومیت در همه گیری 
کرونا«، »با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم« اول تا 

هفتم آبان ماه برگزار می شود.«
به گزارش سپید، محمد رضا شانه ساز با اعالم این خبر افزود: 
»پانزدهمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت ها مانند هر سال با 

هدف کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها برگزار می شود.«
وی تصریح کرد: »برای رسیدن به این هدف راهکارهایی مانند تمرکز 
بر آموزش نحوه پیشگیری از مسمومیت در کودکان، پیشگیری از 
مسمومیت ناشی از  داروها، سموم دفع آفات، مواد شیمیایی، سوء 
مصرف مواد، مسمومیت با فلزات سنگین، گیاهان و قارچ های سمی 
و گزیدگی ها،  پیشگیری از مسمومیت با گازها و منوکسید کربن و 
ارتقاء دانش جامعه درخصوص خطرات ناشی از مسمومیت ها و 

نحوه برخورد با این  رخداد اتخاذ می شود.«

وی اظهار داشت:  »هفته پیشگیری از مسمومیت های امسال با شعار 
»پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا«، »با افزایش آگاهی، 
مانع مسمومیت دارویی شویم«، یکم تا هفتم آبان ماه، برگزار می شود 
و هر روز هفته به آموزش نحوه پیشگیری از یک نوع مسمومیت 
اختصاص یافته است و آموزشهای عمومی و تخصصی در مورد 

همان موضوع ارائه خواهد شد.«
از  پیشگیری  هفته  روزهای  نامگذاری  گزارش  این  اساس  بر 

مسمومیت ها به شرح زیر است:
پنجشنبه اول آبان ۹۹: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها

جمعه ۲ آبان ۹۹: روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان
شنبه ۳ آبان ۹۹: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و 

منوکسید کربن 
یکشنبه ۴ آبان ۹۹: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، 

قارچ ها و گیاهان سمی 

دوشنبه ۵ آبان ۹۹: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم 
دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی )شامل:  اسید، قلیا و شوینده های 
خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و 

باتری مینیاتوری(  
سه شنبه ۶ آبان ۹۹: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی 

جانوران سمی
چهارشنبه ۷ آبان ۹۹: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء 

مصرف مواد مخدر، مواد محرک و الکل  
به گزارش وبدا، گفتنی است پانزدهمین دوره هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها به سرپرستی سازمان غذا و دارو و با همکاری معاونت ها 
و ادارات وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سازمان 
پزشکی قانونی کشور، انجمن های علمی پزشکی، سازمان آتش 
نشانی، اداره آموزش و پرورش و  بسیاری از ادارات و سازمان های 

مرتبط با موضوع برگزار می شود.

رییسسازمانغذاودارو:

پانزدهمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت ها برگزار می شود

شماره 20۱۷۷۸ ۱ آبان ۱۳۹۹
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