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بااعالمرئیسجمهور،ازچهارشنبهاعمالمیشود خبـر

محدودیت های 10 روزه در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان 
رییس جمهور تاکید کرد: »محدودیت های جدیدی 
برای ۲5 استان و ۴۶ شهرستان اعمال می شود که 
از روز چهارشنبه تا جمعه بعد )1۰ روز ( این 
محدودیت ها برای مراکز استان اعمال می شود.«

به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما در بحث کرونا 
مسائل مفصلی را بررسی کردیم، اظهار کرد: »ما 
برای اینکه بتوانیم در برابر این ویروس موفق شویم 
باید به وظایف خود عمل کنیم. بهداشت و درمان 
و دولت و مردم هرکدام وظایف خود را دارند که 
باید انجام دهند. از تامین وسایل و خرید آن تا 
سایر اقدامات و نیز وظایف کادر پزشکی کشور.«
وی افزود: »اگر مردم در این زمینه با تمام توان 
به صحنه نیایند و وظایف خود را انجام ندهند 

قطعاً ما در برابر این ویروس موفق نمی شویم.«
روحانی تاکید کرد: »برای بهداشت و درمان و اداره 
کشور و تامین منابع مالی باید اقدامات الزم را انجام 
دهیم و یکی از مواردی که جزو نواقص کار ما بود 
این بود که در اینجا مصوباتی تصویب می شد اما 
در بخش اجرا مورد عمل قرار نمی گرفت که به 
همین دلیل با دستور رهبری قرارگاهی برای اجرای 

این مصوبات و برخورد با متخلفان شکل گرفت.«
رییس جمهور ادامه داد: »گروه های آسیب پذیر و 
سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای دارند را 
هم در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم 
کشورهایی که نسبت به این دسته از افراد کار 
نظارت و مراقبت خوبی را انجام دادند، فوتی های 
خود را کنترل کردند. ما هم در زمینه این دسته از 
افراد و مراقبت از آنان کارنامه خوبی داشته ایم.«

روحانی تصریح کرد: »بنابراین اعمال حاکمیت 
اجتماعی و مردمی مورد  انضباط  کنار  باید در 
توجه قرار گیرد. در واقع نمی توان فقط به انضباط 
اجتماعی تکیه کرد. اگر قرار است کسی مراسم 
عقد و عروسی بگیرد به او پروتکل ارائه دهیم تا 

بداند چگونه عمل کند.«
رییس جمهور افزود: »در جلسات گذشته هم تاکید 
کردیم که کسی که قرنطینه می شود، محله هم باید 

به او کمک کند و نیازمندی های وی را تامین کند. 
فرض کنید یک پیرمرد و پیرزن را قرنطینه کنیم، 
محله باید نیازهای آنان را تامین کند و در اینجا 

بسیج می تواند وارد عمل شود.«
روحانی ادامه داد: »همچنین برای کسانی که شاغل 
هستند و به مدت 15 روز قرنطینه می شوند نیز 

باید حمایت بیمه را در نظر بگیریم.«
رییس جمهور اعالم کرد: »محدودیت های جدیدی 
برای ۲5 استان و ۴۶ شهرستان اعمال می شود که 
از روز چهارشنبه تا جمعه بعد )1۰ روز ( این 
محدودیت ها برای مراکز استان اعمال می شود.«

وی اظهار کرد: »آن ۴3 شهرستان قبلی هم که 
برایشان محدودیت در نظر گرفته بودیم را مجدداً 
تمدید کردیم. برای این ۲5 مرکز استان هم همانطور 
که گفتیم از روز چهارشنبه کار محدودسازی را 

آغاز می کنیم.«
روحانی یادآور شد: »فعالیت های ردیف 3 و ۴ که 
بیشتر جنبه آموزشی دارند و با تجمع افراد همراه 
می شوند نیز در این 1۰ روز تعطیل می شود که 
همه این موارد و سایر مصوبات را سخنگوی ستاد 

به اطالع خواهد رساند.«ایسنا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات جلسه روز شنبه این 
ستاد را اعالم کرد و از اعمال محدودیت های ضد کرونا در 89 

شهرستان در وضعیت بحرانی این بیماری خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره چهل و دومین جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهور و دیگر 
اعضا تشکیل شد، گفت: »در این جلسه رییس جمهور بر مباحث 
مطرح شده در جلسه ای که با حضور مقام معظم رهبری برگزار 
شد و همچنین رهنمودهای ایشان، مروری داشتند. در این جلسه 
گزارش های مختلفی ارائه شد. آخرین وضعیت کرونا و اقدامات 
انجام شده نیز مطرح شد و رؤسای کمیته ها گزارش هایی ارایه دادند 
و در ارتباط با تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی نیز بحث شد.«

وی درباره مصوبات جلسه روز شنبه گفت: »مصوبات مهمی به 
تصویب رسید. هفته گذشته ۴3 شهرستان در وضعیت بحرانی بودند 
که در گروه های شغلی دو، سه و چهار محدودیت ایجاد شده بود. 
این محدودیت ها به مدت یک هفته دیگر در این شهرستان ها تمدید 
شد.« رییسی گفت: »با توجه به اینکه الگوی بیماری در استان 
تهران و البرز شبیه هم است و مراوادات زیادی بین این دو استان 
صورت می گیرد، مقرر شد مصوبات در ارتباط با استان تهران، در 

ارتباط با استان البرز هم وضع شود و این موضوع تصویب شد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »مراقبت الکترونیک افراد در قرنطینه با کمک 
وزارت ارتباطات، از نکات مورد بحث در جلسه بود. همچنین 
مقرر شد جهت تکمیل زنجیره اطالعات، تمام مراکز درمانی دولتی، 
خصوصی، عمومی، خیریه و... مکلف باشند تا اطالعات بیماران 

مبتال یا مشکوک به کرونا را به وزارت بهداشت ارایه دهند.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »محدودیت های شغلی 
جدید در مشاغل گروه 3و ۴ در مرکز ۲5 استان اعمال می شود. گروه 
سه مشاغل شامل عدم فعالیت در دانشگاه ها، مدارس، زبان سراها، 
آموزشگاه ها، کتابخانه ها، سینما، تئاتر، موزه، ارایشگاه، مساجد، مصلی، 
آزمون های حضوری و... می شود. در گروه چهار نیز فعالیت باشگاه ها، 
کافه ها، قهوه خانه ها ممنوع اعالم می شود. این محدودیت ها از روز 
چهارشنبه به مدت 1۰ روز اعمال می شود و قابل تمدید خواهد 
بود.« وی افزود: »در استان های البرز، خراسان رضوی، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، فارس، قم، مرکزی، خوزستان، اصفهان، 
اردبیل، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی، بوشهر، هرمزگان، یزد، ایالم، همدان، زنجان، تهران، 
کردستان، سمنان و کرمان به مدت 1۰ روز از روز چهارشنبه باید 

محدودیت های اعالم شده، اعمال شود.«
رییسی همچنین گفت: »مقرارت سخت گیرانه ای در ۴۶ شهرستان 
جدید به عالوه  ۴3 شهرستان هفته قبل قرار است اعمال شود 
که در گروه های شغلی ۲و 3 و ۴ خواهد بود. بر این اساس در 
رده شغلی دوم فعالیت در پاساژها، مراکز خرید، مال های بزرگ، 
تمرینات و مسابقات ورزشی، مساجد و مصلی ها، قنادی ها، آبمیوه 
و بستنی فروشی ها، مراکز تهیه غذای با پذیرش مشتری)به صورت 
بیرون بر مجاز به فعالیت هستند(، آرایشگاه مردانه، بازار فروش 
خودرو، مراکز شماره گذاری خودرو، فرش و موکت فروشی، 
اسباب بازی فروشی ها فروشگاه لوازم خانگی مانند عمده فروشی 
و خرده فروشی، خدمات چاپ دجیتال، تزیینات داخلی ساختمان، 

کادوفروشی ها، پارچه فروشی، عکاسی، آژانس، مشاور امالک، 
پرده سراها، فروش کیف و کفش، لوازم تحریر، خیاطی، خرازی، 
فروشگاه لوازم آرایشی_بهداشتی از جمله مصادیق گروه شغلی دو 
هستند که در ۴۶ شهرستان به مدت یک هفته محدودیت دارند و 
ممکن است این زمان بسته به موقعیت شهرستان، مجدداً تمدید شود.«
وی افزود: »این ۴۶ شهرستان شامل؛ در استان آذربایجان شرقی 
شهرستان های اهر، بناب، شبستر، میانه، در آذربایجان غربی اشنویه، 
بوکان، تکاب، خوی، سلماس، نقده، استان اصفهان، کاشان، شهرضا، 
مبارکه، در اردبیل مشکین شهر، در استان البرز نظرآباد، در خراساان 
جنوبی شهرستان های بیرجند، طبس، قائنات، در استان خراسان 
رضوی شهرستان تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور، کاشمر، گناباد، 
استان خراسان شمالی اسفراین، استان سمنان شهرستان دامغان، 
گرمسار، استان فارس شهرستان ممسنی، استان کردستان شهرستان 
سقز، سنندج، کامیاران، مریوان، استان کرمان شهرستان زرند و 
شهربابک، در کرمانشاه شهرستان های جوانرود، سرپل ذهاب، 
کنگاور، در لرستان شهرستان دلفان، استان مازنداران شهرستان 
رامسر، استان مرکزی شهرستان خمین، در همدان شهرستان اسدآباد، 
کبودرآهنگ، استان یزد شهرستان های بافق و میبد هستند که شامل 

محدودیت های گروه شغلی ۲و 3 و ۴ می شوند.«
رییسی تاکید کرد: »با حساب ۴3 شهرستان قبلی، ۴۶ شهرستان هم 
تازه اضافه شده و در مجموع 89 شهرستان کشور در محدودیت هایی 
اعالم شده خواهند بود. و ۲5 مرکز استان نیز شامل محدودیت 
گروه 3 و ۴ خواهند شد و به بسته به وضعیت شهرستان و استان 

ممکن است محدودیتها تمدید شود.«
وی درباره وضعیت بیماری در کشور، گفت: »روند ابتال و فوت 
ناشی از کرونا در کشور صعودی است. در جلسه نیز تاکید شد 
که رعایت پروتکل ها و محدودیت ها باید جدی گرفته شود. همه 
اعالم آمادگی کردند تا به این ترتیب با تکیه بر عزم مردم و پشتیبانی 

دولت بتوانیم بیماری را کنترل کنیم.«

رئیسی،سخنگویستادملیمقابلهباکروناخبرداد

اعمال محدودیت های ضد کرونا در ۸۹ شهرستان بحرانی



وزیر بهداشت:  خبـر

اپیدمیکروناباخواهشوتمناجمعنمیشود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه اپیدمی کرونا را در دموکراتیک ترین کشورها 
هم با خواهش و تمنا جمع نکردند و جاهایی باید 
از قانون استفاده شود، گفت: »وزارت بهداشت 
به اندازه کافی بدنه مقتدر و برنامه دارد و با وزیر 
کشور اجرای مصوبات را هم دنبال خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی  روز شنبه در جلسه 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا که با 
ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی و در محل وزارت 
کشور با حضور فرمانده ناجا، دادستان کل کشور و 
استاندار و شهردار تهران و باقی مسئوالن برگزار 
شد، اظهارکرد: »با مرور و واکاوی مسائل کشور، 
موضوع ویروس کرونا را می توان به دو دسته 
تقسیم کرد که یک محور آن طبق فرمایش رهبر 
معظم انقالب در نشست با اعضای قرارگاه، محور 

تقدم سالمت بر بقیه امور است.«
محدودیت های  مصادیق  تعیین  بهداشت  وزیر 
کارشناسی شده در وزارت و تبعیت جمعی از 
ادامه  این پروتکل ها را محور دیگر برشمرد و 
داد: »اگر به گذشته برگردیم در یک دوره ۶۰ 
روزه  اتفاقی در این مملکت افتاد که تقریبا دنیا 
را به حیرت واداشت. از رسانه های خارجی که 
هر کار مثبت ما را با تشکیک و تشویش اذهان 
عمومی مواجه می کنند، می گذریم. اما در همان ۶۰ 
روز آغازین شیوع ویروس کرونا نماینده سامان 
جهانی بهداشت در پاسخ به خبرنگاری که پرسید 
آیا کرونا در ایران پایان می یابد، گفت که بله، ایران 
توان کنترل آن را دارد، همانطور که در سیل بهار 

با این گستردگی سیالب و الشه های حیوانات 
در ایران، یک مورد اپیدمی گزارش نشده است.«
نمکی گفت: سال ها پیش مدتی مسئولیت بهداشت 
در کنترل ماالریا و کزاز، ریشه کنی فلج اطفال و 
کنترل سرخک را برعهده داشتم و آن را مدیریت 
کرده بودم و خداوند خواست مسئولیتی در این 

ایام داشته باشم.«
اینکه جمهوری اسالمی  بیان  با  وزیر بهداشت 
ایران در بخش سالمت در آن ۶۰ روز نخست 
با کمک همه مردم و دستگاه ها و سازمان های 
مختلف و مردم نهاد و بسیج، نیروهای مسلح و 
ستاد اجرایی دستاوردی داشته که در دنیا نمونه 
بود، تصریح کرد: »در آن روزها میزان بستری به 
۵۰ نفر در روز کاهش یافته بود که این اتفاق تا 
زمانی که ویروس کرونا به آمریکا و اروپا نرسیده 

بود کسی متوجه نشد ایران چه هوشمندانه در حال 
کنترل بیماری است.«

وی اضافه کرد: »امروز یک و ۶ دهم تخت به 
ازای هر ۶ هزار نفر داریم درحالی که فرانسوی ها 
با وجود دست کم ۶ تخت برای هر هزار نفر 
جمعیت، سالمندان و پیران خود را رها کرده و 

جوانان را درمان می کنند.«
نمکی خاطرنشان کرد: »جمهوری اسالمی در طول 
2.۵ماه توانست مرگ هایش را به کمتر از ۴۰ مورد 
در روز و میزان فضای اشغال شده بیمارستان هایش 
به خاطر کووید را به کمتر از یک پنجم برساند. 
امروز هم در برخی  بخش های بهداشتی به یک 

تولیدکننده و صادرکننده تبدیل شده است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »تست ها را با حضور ۴۰ 
هزار نیروی بسیج انجام داده ایم و همکاری بسیج 

در ریشه کنی فلج اطفال کار خودم بود. اولین 
بود که یک  این  انجام می دادیم  باید  کاری که 
سنگر آرایی مقابل ویروس داشته باشیم که اگر 
حمله طوفانی کرد باید موفق می شدیم که چنین 
شد و دومین کار هم حمله به ویروس است که 
از طریق بسیج ملی مبارزه با کرونا با همکاری 
سازمان های مردم نهاد و بسیج ۳۰۰ هزار اکیپ 
اندازی سامانه ۴۰۳۰، ۷۸  راه  با  و  را گذاشتیم 
میلیون نفر را در مرحله نخست و ۴۳ میلیون نفر 
را در مرحله دوم غربالگری کردیم که این اتفاق 
در تاریخ مدیریت اپیدمی در جهان بی نظیر بود.«
وزیر بهداشت این غربالگری گسترده را از افتخارات 
نظام جمهوری اسالمی دانست و گفت: »باید محکم 
از این موفقیت دفاع کنیم. اما ناگهان تست هایمان 
را از روزی ۱2۰۰ به 2۵ هزار نفر افزایش دادیم 
که در سال حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت 
آن هزینه شد. باید تست ها را حداقل به ۶۰ هزار 
مورد می رساندیم که دچار نقصان منابع شدیم و 
سازمان توسعه مدیریت منابع نهایت تالش خود 

را انجام داد.«
نمکی با تاکید براینکه برای جمهوری اسالمی هیچ 
سالی سخت تر از امسال نبود، گفت: »با توجه به 
تحریم های ظالمانه در شرایط اقتصادی سختی 

به سر می بریم.«
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به طرح جامع خانواده 
محور اضافه کرد: »طرح خانواده محور یعنی در درون 
خانواده از اعضای خانواده برای خودمراقبتی استفاده 

می شود و منابع این طرح در حال تامین است.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت موارد بروز و فوتی 
ناشی از کووید-۱۹ در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در این باره گفت: »از روز 
جمعه تا شنبه ۱۰ آبان و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۷۸2۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
2۴۱۷ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۶۱2 هزار و ۷۷2 نفر رسید.«
به گفته وی، متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۳۸۶ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۳۴ هزار و ۸۶۴ نفر رسید.
الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۴۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. همچنین 
۵۱۸۵ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون چهار میلیون و ۹2۹ 
هزار و ۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
الری درباره وضعیت کرونا در استان ها 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.«
وی افزود: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری درباره وضعیت کرونا در استان کردستان، گفت: »موارد 
ابتال و بستری روزانه در استان کردستان مجددا روند صعودی 
به خود گرفته و این روند افزایشی با شیب تند و نگران کننده ای 

در حال امتداد است.«
وی افزود: »در حال حاضر شهرستان های بانه، بیجار، سقز، سنندج، 
کمیاران و مریوان در این استان در وضعیت قرمز، شهرستان قروه 
در وضعیت هشدار یا پرخطر و شهرستان های دهگالن و دیوان دره 
در وضعیت زرد و خطر متوسط بیماری قرار دارند.« الری ادامه داد: 
»کلیه شهرستان های قرمز استان کردستان در فهرست شهرستان های 
دارای وضعیت حاد و خطرناک بیماری کووید-۱۹ هستند که 
لزوم نظارت بر اجرای صحیح محدودیت های ویژه ستاد ملی در 
شهرستان های یاد شده از سوی مسئوالن استانی، ضروری است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در هفته گذشته میانگین بروز 
هفتگی موارد مثبت بستری در استان کردستان، حدود ۴۵ نفر به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است که این عدد از میانگین 
کشوری باالتر است. همچنین میانگین بروز هفتگی موارد مرگ 
و میر ناشی از کرونا در هفته گذشته، حدود ۴۱ نفر به ازای هر 
یک میلیون نفر بوده است که این شاخص هم از میانگین کشوری 

باالتر است.« الری گفت: »در حال حاضر 2۸۵ بیمار قطعی مبتال به 
کووید-۱۹ در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان کردستان بستری 
هستند که ۴2 نفر از این بیماران به علت شرایط بالینی نامناسب 

در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.«
خوانی،  مولودی  عروسی،  مراسم  »برگزاری  کرد:  تاکید  وی 
دورهمی های خانوادگی در مناطق و باغ های حاشیه شهرها و 
همچنین تردد مسافرین از مناطق مرزی استان، از جمله نگرانی های 
همکاران ما در مدیریت اپیدمی بیماری در استان کردستان است 
که امیدواریم با همکاری مسئوالن و مردم این استان و پرهیز از 
رفتارهای اجتماعی پرخطر و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های 
بهداشتی از سوی مسئوالن دستگاه های اجرایی این استان، شاهد 

توقف شیوع گسترده بیماری در استان کردستان باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۷۸۲۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: خبـر

تست  کرونا رایگان شود
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »اگر تست PCR رایگان شود و از 
افراد بیشتری تست گرفته شود آمارها بیشتر به 

واقعیت نزدیک می شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت وگو مهر 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمار اعالم 
شده از اعضای شورای شهر مورد تأیید است یا 
خیر، اظهار کرد: »موضوع آمار یک بحث پیچیده 
است و نمی توان به راحتی به این سوال پاسخ داد و 
تحلیل می خواهد اینکه منبع دوستان ما در شورای 

شهر کجا است را اطالعی نداریم.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران افزود: »یک آماری که در تمام جهان به آن 
استناد می شود در مورد بیمارانی است که آزمایش 
PCR آنها مثبت اعالم شده این افراد طبق پروتکل 
ملی و آزمایش PCR مثبت چه عالئم داشته باشند 
و چه نداشته باشند موارد قطعی ابتالء به کرونا 

تلقی می شوند.«
زالی گفت: »البته نقض آماری ما در مواردی است 
که محتمل به این بیماری هستند البته اآلن سازمان 
به  ابتالی  از  را  تعاریف خود  بهداشت  جهانی 
بیماری کرونا گسترش داده به عنوان مثال شما 
اگر با فردی در ارتباط باشید که آن فرد تست 
PCR او مثبت باشد می گوئیم تا زمانی که تست 
PCR شما منفی نشده شما هم در گروه محتمل 

به کرونا هستید.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه 

پس احتمال خطا در آمار وزارت بهداشت هم 
اساس  بر  بهداشت  وزارت  »آمار  گفت:  است، 
پروتکلی است که سازمان جهانی بهداشت به ما 
اعالم کرده، آمارهای وزارت بهداشت بر اساس 
آمارهای دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر 
دارند  سامانه هایی  دانشگاه ها  این  است.  کشور 
که موارد PCR مثبت برای آنها اعالم می شود.«

وی گفت: »برای اینکه مسئله آمار حل شود و 
بتوانیم آمار دقیق تری در ایران و یا در کشورهایی 
که چنین مشکالتی دارند اعالم کنیم باید مخرج 
کسر که میزان تعداد مبتالیان است به عدد واقعی 

نزدیک تر شود.«
زالی ادامه داد: »برای این موضوع پیشنهاد داده ایم 
به خصوص در تهران هر چه سریع تر میزان سرانه 
تست PCR به صورت هوشمند افزایش پیدا کند 
آن موقع است که با افزایش میزان ابتالء می توانیم 

آمار دقیق تری را اعالم کنیم.«
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هزینه 
تست PCR برای خیلی از خانواده ها باالست، 
چگونه می خواهید مردم را مجاب به دادن تست 
 PCR کنید گفت: »ما می خواهیم اخذ تست PCR
را به مراکز جامع سالمت انتقال دهیم و بر اساس 
نظر مراقبان سالمت هر فردی که نیاز داشته باشد 

به این تست، به این مراکز مراجعه کند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، افزود: »پیشنهاد ما به ستاد مقابله با کرونا 
این بوده است که تست PCR رایگان شود و یا 
با حداقل قیمت در مراکز جامع سالمت ارائه داده 

شود تا آمارها واقعی تر شوند که البته این پیشنهاد 
در ستاد تصویب شده و ما منتظر تأمین مالی آن 

از سوی رئیس جمهور هستیم.«
وی گفت: »مراقبان سالمت تمامی محله ها را رصد 
می کنند و هر ۲5۰۰ نفر تحت پوشش یک مراقب 
سالمت است و این مراقبان جزئیات وضعیت 
جسمی و بیماری هر فرد را ریز به ریز می داند و 

می تواند اعالم کند چند نفر باردار هستند، چند 
و  دارند  قرار  بیماری های خاص  گروه  در  نفر 
دیگر گروه ها. منظور من از نحوه فعالیت مراقبان 
سالمت این است که اگر یک مراقب سالمت 
بر  دهد   PCR تست  باید  کرد شخصی  اعالم 
اساس تحقیق است و تست های PCR بی خودی 

استفاده نمی شوند.«

عضو انجمن جراحان قلب ایران گفت:  »ویروس کرونا روی 
قلب و عروق هم تاثیر داشته و باعث ایجاد لخته در رگ های 

بدن فرد مبتال می شود.«
به گزارش سپید، حمید رضا تقی پور در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»ویروس کرونا در قلب و عروق، سیستم انعقادی بدن را فعال 

کرده و باعث ایجاد لخته در رگ های بدن می شود.«
وی اظهار داشت: »اکنون هیچ دارویی برای درمان این بیماری 
وجود ندارد و سندرم کرونا عالوه بر اینکه بیشترین صدمه را 
روی سیستم تنفسی ریه ها می گذارد، قلب و عروق را نیز تحت 
تاثیر قرار داده و به  بخش پمپاژ خون آسیب می رساند زیرا باعث 

بروز لخته های زیادی در خون می شود و در حرکت خون به 
سمت ریه ها دچار اختالل می کند و توانایی پردازش اکسیژن در 
خون را کاهش می دهد که گاهی اوقات می تواند کشنده نیز باشد.«
عضو انجمن جراحان قلب ایران ادامه داد: »ویروس تاج دار کرونا 
باعث تحریک و التهاب بدن می شود و این التهاب در مرحله بعد 
باعث آسیب رسیدن به قلب عروق شده و بدن را در معرض 

آسیب قلبی قرار می دهد که می تواند خطرناک باشد.«
تقی پور با بیان اینکه هچ دارو و واکسنی برای غلبه با کرونا 
تاکنون وجود نداشته، تصریح کرد: »با توجه به تغییر رفتارها و 
واکنش های ویروس کرونا، مردم باید دستورالعمل های بهداشتی 
را کامال رعایت کنند از جمع های خانوادگی به شدت پرهیز 
کنند زیرا در این جمع ها کسی ماسک نمی زند و انتقال ویروس 

با یکدیگر بسیار باال است.«
این جراح قلب و عروق خاطرنشان کرد: »افرادی که دچار تنگی 
نفس، سرفه و تب می شوند باید ابتال به کرونا را در خود جدی 
بگیرند و به مراکز درمانی مراجعه کنند و برخی افراد نیز بدون 
عالمت و بصورت خفیف دچار این بیماری می شوند که الزم 

است خود را قرنطینه کرده و اصول بهداشتی را رعایت کنند.«
به گفته تقی پور، کرونا سیستم های فوقانی، تحتانی، قلب و عروق، 
چشایی، بویایی و گوارش را درگیر می کند و تاکنون داروی خاصی 

برای مهار آن پیدا نشده، الزم است افراد استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی را در اولویت پیشگیری از این بیماری قرار 
دهند فقط با عزم ملی می توان این ویروس تاج دار را از بین برد.
این عضو انجمن جراحان قلب و عروق ایران تاکید کرد: »از 
مردم می خواهیم با توجه به اینکه کشور در موج سوم کرونا قرار 
دارد و کادر درمانی نیز بسیار برای نجات جان بیماران زحمت 
می کشند، آسان ترین راه مقابله و مهار این بیماری که رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی است را مورد توجه قرار دهند و نسبت 

به آنها بی تفاوت نباشند.«
بر اساس تازه ترین تحقیقات، بیش از 1۴ درصد از بیمارانی که به 
دلیل عفونت کرونا در بیمارستان بستری می شوند به عوارض قلبی 
ناشی از این بیماری مبتال می شوند. عالوه بر این حدود 13 درصد 
از بیمارانی که به دلیل ابتال به این ویروس در بیمارستان بستری 

می شوند از پیش به وضعیت های قلبی و عروقی مبتال بوده اند.
داده های این مطالعه نشان می دهد که حدود 1۰ درصد از بیماران 
کرونایی که از پیش به مشکالت قلبی - عروقی مبتال بودند یا 
افرادی که بعد از ابتال به کرونا به مشکالت قلبی مبتال شدند، 

جان خود را از دست دادند.
افراد مبتال به بیماری قلبی با افزایش خطر ابتال به بیماری های 

جدیدتر کووید19 و نیز آسیب قلبی روبرو هستند.

تقی پور، عضو انجمن جراحان قلب ایران: 

کروناقلبوعروقراهمدرگیرمیکند



خبـر

آیا بهبودیافتگان کرونایی بازهم مبتال می شوند؟ 
فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: »معموالً در عفونت های 
ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی این طور است که وقتی فردی 
یک  و  شد  نخواهد  تکرار  بیماری  دیگر  می شود،  مبتال  یکبار 
ایمنی برای فرد ایجاد می شود؛ البته مواردی از ابتال مجدد به 

کرونا نیز گزارش شده است.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به این سوال که »آیا فردی که یکبار مبتال به کرونا شد باز هم 
امکان ابتالی مجدد وی وجود دارد؟«، اظهار داشت: »معموال 
برای عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی رسم بر این 
است که وقتی ویروس یکبار بیماری را درگیر می کند و فرد 
ایمنی  یک  و  نخواهد شد  تکرار  بیماری  دیگر  می شود،  مبتال 

برای فرد ایجاد می شود.«
وی ادامه داد: »البته باید بدانیم مواردی از ابتالی مجدد به کرونا 
در ماه های اخیر در افرادی که قبال مبتال شده بودند گزارش شده 
است؛ این موضوع در واقع به ما می گوید که ممکن است این 
بیماری عفونت مجدد داشته باشد؛ اما خوشبختانه موارد ابتالی 
دوباره افرادی که این بیماری را تجربه کردند، بسیار نادر است.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی افزود: »با توجه به این 
موضوع نیز به همه افراد توصیه می کنیم بعد از ابتال به این بیماری 
و بهبودی، حتما رعایت نکات بهداشتی الزم مانند شستن دست ها، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را داشته باشند.«
مردانی ابراز داشت: »در عمده افرادی که حس بویایی و چشایی 

خود را از دست می دهند این حس ها حداکثر تا دو ماه برمی گردند. 
اگر این زمان برگشتن حس در برخی افراد بیشتر شد باید با 
یک متخصص گوش، حلق و بینی مشورت کنند اما این حس ها 

در عمده این افراد خود به خود بر می گردد.«
وی متذکر شد: »به نظر می رسد داروی عمده ای که این حس 

بویایی و چشایی را برگرداند تا به حال وجود ندارد.«
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با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
و  همکاری  میزان  اینکه  بیان 
مدافعان  با  اجتماعی  همراهی 
کند،  پیدا  افزایش  باید  سالمت 
گفت: »به سمت آزمایش انسانی 

می رویم.« کرونا  واکسن 
به گزارش سپید، سیما سادات 
الری در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کاماًل  کرونا  »ویروس  داشت: 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان  هرچه  است.  هماهنگ  ما  اجتماعی  رفتار  با 
از ماسک در جامعه کمتر شده و مردم و مسئوالن نسبت به شیوع ویروس  استفاده 
بیشتری را گرفتار خواهد کرد.« افراد  بیماری  این  کرونا دچار عادی انگاری شوند، 

کادر  از  زیادی  تعداد  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
بهداشت و درمان کشور به بیماری کووید19 مبتال شده و شهدای زیادی تقدیم شده 
است، تصریح کرد: »کادر بهداشت و درمان تاکنون از هیچ تالشی برای روند درمانی 
با  اجتماعی  همراهی  و  همکاری  میزان  باید  میان  این  در  نکرده اند.  غفلت  بیماران 

کند.« پیدا  افزایش  مدافعان سالمت 
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ماه های سرد سال گفت: 
»در نتیجه حضور افراد در فضاهای سربسته افزایش پیدا می کند و این موضوع سبب 
نگرانی زیادی می شود چرا که امکان تهویه مناسب در فضاهای سربسته کمتر وجود 
دارد و تجمع افراد نیز در این مکان ها خطراتی به همراه دارد؛ اگر یک نفر در چنین 
فضایی آلوده به ویروس کرونا باشد، احتمال ابتالی سایر افراد بسیار باالتر می رود.«
وی افزود: »همچنین برگزاری برخی مراسم و تجمع ها سبب نگرانی هایی شده است. 
انتظار این است که همه مردم و مسئوالن در این شرایط پای کار مبارزه با ویروس 
کرونا باشند.« الری در پایان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که نتایج واکسن 
کرونا به چه مرحله ای رسیده است، پاسخ داد: »در زمینه واکسن کرونا تولید داخل 
نیز امیدواریم که بر اساس اعالم وزیر بهداشت در هفته های آینده به سمت آزمایش 

برویم.« کرونا  واکسن  انسانی 

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر شنبه )1۰ آبان 99(  ۶1۲ هزار و 77۲ نفر 
را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 3۴ هزار و 8۶۴ نفر را به کام 
مرگ کشانده است. از سوی دیگر، ۴81 هزار و 93۰ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.

به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 1۰ روز اخیر )1 
تا 1۰ آبان( به طور متوسط در هر ساعت ۲81 نفر در ایران مبتال و حدود 15 نفر قربانی 
این ویروس شده اند. البته در هر ساعت 183 نفر نیز بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک 

روند شیوع کرونا در ایران طی یک ماه اخیر )از 1۰ مهر تا 1۰ آبان( را مشاهده می کنید.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
تست واکسن کرونای ایرانی روی انسان در هفته های آینده

روند کرونا  در  ایران، از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان
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یادداشت وارده

ستاد مقابله با كرونا نياز به اتاق فكر بزرگتری دارد
  پيمان سالمتی

دكتر Saverio Stranges   متخصص پزشكي 
پيشگيري يكي از دوستان كانادايي من است.  چند 
ماه قبل كه آمار مرگ ناشي از كرونا در ايتاليا 
به باالترين سطح در جهان رسيد مسئولين آن 
كشور از وي خواستند كه براي كمك به كشور 
زادگاهش برود. در يك اجماع نخبگان آنها موفق 
شدند كه در طي چند ماه آمار مرگ از بيماري را 

از 800  به 5 نفر در روز كاهش دهند.
بوم  و  مرز  اين  تاريخ  از  سياهي  روزهاي  در 
قرار داريم. با ورود به كانال مرگ هاي كرونايي 
بيش از 400 نفر در روز، در شمار پرتلفات ترين 
كشورهاي دنيا هستيم. شوربختانه آنكه به اذعان 
مسئولين، آمار واقعي چند برابر آمار رسمي است 

و وضعيت همچنان رو به وخامت است.
چرا به اين نقطه رسيديم؟

آيا مشكالت مالي، تحريم ها، نبود تكنولوژي هاي 
پيشرفته … ما را در اين باتالق فرو برد؟ معتقدم 
گر چه عوامل فوق در تشديد وضعيت جاري 
نقش غيرقابل انكاري دارند اما يكي از مشكالت 
اصلي ما ناتواني در استفاده از خرد جمعي است.
چندي قبل رئيس محترم جمهور با استناد به گزارش 
وزارت بهداشت گفت: »25 ميليون نفراز جمعيت 
بقيه جمعيت  و  كرده اند  عبور  كرونا  از  ايرانی 

در معرض ابتال در ماه های آينده خواهند بود.«
در روزهاي اخير نيز دو تن از اعضاي كليدي كميته 
علمي ستاد كرونا با اشاره به موضوع ايمني گله 
اي  )Herd immunity( عنوان كردند كه هنوز 
بخش عمده اي از جامعه مستعد به ابتال هستند.
 در طرف مقابل، اخيرا 6400 نفر از متخصصان 
علوم بهداشتي دنيا بيانيه مهمي در خصوص رد 

استراتژي ايمني گله اي در بيماري كوويد تحت 
John Snow Memorandum عنوان   
منتشر كردند. به عنوان يكي از امضا كنندگان 
اين نامه بيان داشته ايم كه مدت ايمني ناشي از 
ابتال نامعلوم، خطر ابتالي مجدد كامال محتمل 
و با توجه به ريسك ايجاد بيماري طول كشيده 
راهبرد،  اين  از  تبعيت     )Long COVID(
تنها  نه  اشتباه خطرناكي است كه   غيرعلمي و 
اپيدمي را خاتمه نمي دهد بلكه موجب طغيان هاي 

مكرر بيماري خواهد شد.
نكاتي كه متعاقبا توسط دبيركل سازمان جهاني 

بهداشت نيز ابراز شد.
 با مراجعه به ليست اعضاي محترم كميته علمي 
ستاد كرونا متوجه مي شويم كه از بيست و چند 
نفر اعضاي منصوب وزير بهداشت، فقط يك 
نفر از حوزه بهداشت حضور داشته و ساير افراد 
عمدتا از اساتيد فرهيخته باليني كشور هستند كه 
رسالت اصلي آنها تشخيص و درمان بيماران و 
نه برنامه ريزي براي مديريت بيماري در سطح 

جامعه است.
آيا بي اعتنايي ستاد كرونا به رويكرد پيشگيري محور 
و نه درمان محور در 9 ماه گذشته كه در يادداشت 
قبلي ام در همين كانال تلگرامي بر ضرورت آن 
اشاره كردم و توجه اعضاي كميته به راهبرد منسوخ 
ايمني گله اي كه در سخنان رئيس جمهور نيز به 
آن اشاره شده است از همين جا ريشه نمي گيرد؟
 در حالي كه خوشبختانه در حال حاضر كشور از 
وجود صد ها نفر از اعضاي هيئت علمي برجسته  
پزشكي اجتماعي، اپيدميولوژي و بهداشت بهره 
مي برد جاي تامل است كه چرا از ظرفيت هاي 

اين عزيزان استفاده نمي شود؟
عالوه بر اينها شخصا اساتيد مبرز بازنشسته در 

حوزه   هاي مرتبط و بسياري از پژوهشگران ايراني 
مقيم خارج از كشور را مي شناسم كه حاضرند با 
جان و دل تجربيات قبلي خود و يا راهكارهاي 

موفق ساير كشورها را به ما انتقال بدهند.
همچنين عدم توجه به ساير گروه هاي ذي نفع 
همچون سازمان نظام پزشكي به عنوان نماينده 
از حلقه  ديگري  بخش  پزشكي كشور  جامعه 

مفقوده ماجراست.
از سوي ديگر كرونا به غير از حوزه علوم پزشكي 
و  داده  قرار  تاثير  تحت  را  جامعه  اركان  تمام 
استفاده از ظرفيت هاي كارشناسان ساير حوزه هاي 
ذي ربط در كميته علمي اجتناب ناپذير است. 
به عنوان مثال در خالل همين روزهاي بحراني 
شاهد برگزاري انواع تجمعات از كنسرت هاي 
موسيقي در جزيره كيش تا جشن واليت امام 
زمان در مشهد هستيم. چرا مردم شركت كننده و 

مسئولين مجوز دهنده به اين گونه مراسم، شرايط 
موجود را درك نمي كنند؟

آيا اين مشكالت نبايد توسط  متخصصان جامعه 
شناسي، روان شناسي اجتماعي، حقوق و ... آسيب 

شناسي و چاره انديشي شوند؟
در  كلينيسين ساالري  رويكرد  آنكه  كالم  جان 
در  كه  است  حاكم  آنچنان  بهداشت  وزارت 
توان  نيز  بهداشتي  همه گيري  يك  با  مواجهه 
استفاده از مغزهاي متفكر خود را ندارد. به نظر 
مي رسد كه وقت آن رسيده كه با تجديد نظر 
اساتيد  پتانسيل فوق العاده  از  در رويكرد خود 
غير علوم پزشكي، بازنشستگان، ايرانيان خارج 
از كشور و سازمان نظام پزشكي استفاده نمائيم.

چه خوش گفت بزرگمهر حكيم كه:
از  دانند و همگان هنوز  »همه چيز را  همگان 

شكم مادر زاده نشده اند.«

از  فناوری رياست جمهوری در فراخوانی  معاونت علمی و 
و  پزشكی  تجهيزات  ساخت  برای  دانش بنيان  شركت های 

بيمارستانی و مخازن اكسيژن دعوت كرد.
به گزارش سپيد، يكی از حوزه های مهم صنعت كه معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری حمايت های خود را در آن 
متمركز كرد، ساخت تجهيزات پزشكی و بيمارستانی به ويژه 

اين  بر  مخازن اكسيژن توسط شركت های دانش بنيان است. 
اساس، فراخوانی منتشر شده است تا شركت های دانش بنيان 
و فناوری فعال در اين حوزه، طرح های خود را ارسال كنند.

پس از همه گيری ويروس كوويد19 به يك باره سطح تقاضا 
برای برخی اقالم پزشكی و بيمارستانی افزايش يافت. كپسول 
اكسيژن، اكسيژن ساز بيمارستانی و مخازن كرايوژنيك، از اين 

دسته هستند.
دستگاه اكسيژن ساز، دستگاهی است كه برای غنی ساختن 
اكسيژن هوا به كار می رود. اكسيژن ساز دستگاه پزشكی است 
كه اكسيژن موجود در هوای محيط را متمركز می كند تا گاز 
اكسيژن غنی شده را برای بيماران تامين كند. مخزن كرايوژنيك 
نيز با استفاده از چند اليه عايق برای ذخيره سازی و حمل و 
نقل موادی مانند اكسيژن استفاده می شود. فشار و اندازه اين 
مخازن استاندارد است كه مطابق با الزامات اقتصادی و مقدار 

مصرف، توليد و توزيع می شود .
نياز بيماران در معرض بيمارهای تنفسی و ديگر بيماران به 
اينگونه تجهيزات، باعث شد تا تالش برای تامين كامل نياز 

داخل با استفاده از ظرفيت شركت های دانش بنيان، فناور و ديگر 
توليدكنندگان افزايش يابد. باتوجه به شرايط كنونی بيماری كرونا 
و افزايش ميزان و مراجعات بيماران به بيمارستان ها و نياز به 
بستری، در راستای توسعه زير ساخت توليد اكسيژن و افزايش 
ظرفيت مخازن اكسيژن و اكسيژن سازهای بيمارستانی فراخونی 
منتشر شده است. بنابر اعالم معاونت علمی و فناوری رياست 
از تمام شركت های دانش بنيان،  اين فراخوان  جمهوری، در 
فناور و ديگر توليدكنندگان كه توان و امكان توليد و تامين 
اكسيژن مورد نياز مراكز درمانی كشور اعم از كپسول اكسيژن، 
اكسيژن ساز بيمارستانی و مخازن كرايوژنيك را دارند، برای 

رفع نيازمندی های فناورانه اين حوزه دعوت شده است.
در واقع شركت های دانش بنيان، فناور و ديگر مجموعه های 
توليدی توانمند كه از ظرفيت ساخت و عرضه اين گونه از اقالم 
برخوردار هستند، می توانند با ارايه و معرفی توانمندی های خود 
در طرح های پيشرو مشاركت داشته باشند. اين شركت ها در 
صورت دارا بودن شرايط و ويژگی های الزم و انتخاب شدن، 

در اين حوزه همكاری خواهند كرد.

فراخوانشرکتهایدانشبنیانبرایساختدستگاهاکسیژنساز



سخنگوی سازمان انتقال خون: خبـر

تنها 2 درصد بهبودیافتگان کرونا پالسما اهدا کردند
اینکه  بیان  با  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
طرح  شروع  ابتدای  از  ما  کشور  در  متاسفانه 
جمع آوری پالسمای بهبود یافتگان کرونا، تنها 
افراد جهت اهدای پالسما مراجعه  دو درصد 
کردند، گفت: »بهترین زمان برای اهدای پالسما 
در بهبود یافتگان کووید۱۹ در سه ماهه اول پس 

از بهبودی است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو 
با ایسنا درباره وضعیت اهدای خون در هفت ماه 
ابتدایی سال جاری، گفت: »در هفت ماه ابتدایی 
سال جاری یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۲۹۳ نفر 
اهدای خون در سراسر کشور مراجعه  جهت 
کردند که از این تعداد مراجعه یک میلیون و 
۸۸ هزار و ۲۲۶ واحد خون اهدا شده است. 
هزار   ۱۶۳ نیز  مراجعه  تعداد  این  از  همچنین 
اهدای خون  اول جهت  بار  برای  نفر  و ۳۹۶ 

مراجعه کردند.«
وی افزود: »در هفت ماه سال جاری، از ابتدای 
فروردین تا پایان مهرماه ۱۳۹۹، بیشترین میزان 
خون اهدایی در کشور مربوط به استان های تهران، 
مازندران  و  اصفهان  رضوی،  خراسان  فارس، 
بوده است. باید توجه کرد که ۱۵ درصد خون 
اهدایی در کشور مربوط به استان تهران است.«
حاجی بیگی ادامه داد: »همچنین در هفت ماه سال 
جاری بانوان استان های خراسان جنوبی، کردستان، 
لرستان و سیستان و بلوچستان اقبال بیشتری به 
اهدای خون داشته اند. به طوری که شاخص اهدای 
خون بانوان در خراسان جنوبی هشت درصد بوده، 
این در حالی است که میانگین شاخص اهدای 

خون بانوان در کشور ۵ درصد است.«

سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه در 
هزار  و ۹۰۶  میلیون  ماهه سال جاری یک   ۷
واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز 
فشرده شده، پالسما و پالکت به مراکز درمانی 
و بیمارستانی سراسر کشور توزیع شده است، 
گفت: »از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد مربوط به 
تهران  استان  بوده است؛ چرا که  تهران  استان 
درمانی،  مرکز  و  بیمارستان  بودن ۱۶۰  دارا  با 
بزرگترین مصرف کننده خون و فرآورده های 

آن در کشور محسوب می شود.«
اهدا  از  اینکه ۳۴ درصد  بیان  با  بیگی  حاجی 
 o کنندگان خون در کشور دارای گروه خونی
در  خونی  گروه  فراوان ترین  که  هستند  مثبت 
از  درصد  یک  »همچنین  گفت:  است،  کشور 

اهداکنندگان خون در کشور دارای گروه خونی 
AB منفی هستند که این گروه خونی به عنوان 
کمیاب ترین گروه در کشور محسوب می شود. 
کنندگان  اهدا  درصد   ۹۰ که  کرد  توجه  باید 
خون در کشور دارای گروه خونی مثبت و تنها 
۱۰ درصد از اهداکنندگان دارای گروه خونی 

منفی هستند.«
در  پالسما  اهدای  میزان  درباره  بیگی  حاجی 
بهبودیافتگان کووید-۱۹ نیز گفت: »از ابتدای 
آبان ۱۳۹۹، ۱۲  تاریخ هشتم  تا  اردیبهشت ماه 
هزار نفر جهت اهدای پالسما به ۲۵ مرکز انتقال 
خون در سراسر کشور مراجعه کردند که از این 
تعداد ۱۰ هزار واحد پالسما اهدا شده است. 
بیشترین میزان مراجعه بهبود یافتگان کووید۱۹ 

جهت اهدای پالسما مربوط به استان های تهران، 
اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی و مازندران بوده است. با توجه به آمار 
باالی بهبود یافتگان از کووید۱۹ در کشور این 
آمار نشان می دهد که تنها دو درصد از این افراد 

جهت اهدای پالسما مراجعه کردند.«
بوشهر،  ایالم،  استان های  اینکه  بیان  با  وی 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیری  پالسما  مراکز  فاقد  کردستان  و  لرستان 
هستند، گفت: »باید توجه کرد با اهدای پالسما 
سیستم ایمنی پایین نخواهد آمد؛ چرا که آنتی 
بادی به صورت مداوم در بدن ساخته می شود.«
وی افزود: »متاسفانه در کشور ما از ابتدای شروع 
تنها  یافتگان  بهبود  طرح جمع آوری پالسمای 
دو درصد مردم جهت اهدای پالسما مراجعه 

کردند که آمار بسیار پایینی است.«
حاجی بیگی گفت: »بهبود یافتگان از کووید۱۹ 
که ۲۸ روز از بهبودی آن ها گذشته است، جهت 
شکرانه سالمتی به مراکز انتقال خون جهت اهدای 
پالسما مراجعه کنند. همچنین افرادی که دارای 
گروه خونی o مثبت و B مثبت هستند اقبال 

بیشتری به اهدای پالسما داشته باشند.«
وی تاکید کرد: »باید توجه کرد که کرونا ربطی به 
اهدای خون و انتقال خون ندارد و یک بیماری 
تنفسی است. همچنین کلیه پروتکل های بهداشتی 
در مراکز انتقال خون رعایت می شوند. در حال 
حاضر به تمام گروه های خونی نیاز داریم. باید 
توجه کرد که بهترین زمان برای اهدای پالسما 
اول  ماهه  در سه  کووید۱۹  یافتگان  بهبود  در 

پس از بهبودی است.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »ارتقای کیفیت خدمات 
سالمت یکی از مباحث مهمی است که به دنبال آن هستیم، زیرا 
ارائه خدمات همچنان انجام می شود، اما شاید بخشی از بیمه 
شدگان رضایت نداشته باشند و در نتیجه به دنبال این هستیم 

که کیفیت خدمات و رضایت بیمه شدگان را کسب کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی در آیین 
نکوداشت روز ملی بیمه سالمت اظهار داشت: »قانون بیمه 
سالمت در سال ۱۳۷۳ در مجلس تصویب و این سازمان در 
سال ۱۳۷۴ تاسیس شد. از جهت قوانین با توجه به این که 
پوشش همگانی بیمه سالمت یکی از مترقی ترین قوانین کشور 
در قانون اساسی است، با مجموعه صندوق هایی که از مردم 

حمایت می کنند، امروز مشغول به فعالیت است.«
صندوق  پنج  شامل  سالمت  بیمه  »صندوق های  افزود:  وی 
بیمه  صندوق  جمعیت،  نفر  میلیون   ۲۰ پوشش  با  روستایی 
همگانی سالمت با پوشش ۱۳.۵ میلیون نفر جمعیت، صندوق 
کارکنان دولت با پوشش ۵ میلیون نفر از کارمندان و صندوق های 
ایرانیان و سایر اقشار نیز از صندوق های دیگر سازمان بیمه 

سالمت هستند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »در این چند ساله 

رشد خوبی را با توجه به شاخص های بیمه سالمت داشتیم، 
ولی باز هم پرداخت از جیب مردم درصد باالیی دارد. نکاتی 
در حوزه سالمت وجود دارد که باید اصالح شود. تا وقتی 
طرح های  با  نشود،  مستقر  خانواده  پزشکی  و  ارجاع  نظام 
حمایتی درمانی شاید به اهداف خود نرسیم. یکی از برنامه های 
مترقی که مورد تاکید وزیر بهداشت نیز است، سازوکار نظام 
ارجاع است که  بخش عمده آن را شاید بتوان در بیمه سالمت 
اجرایی کرد.« ناصحی بیان کرد: »استقرار نظام یکپارچه خدمات 
الکترونیک نیز مورد تاکید است که باید تقویت شود. مدیرعامل 
سابق سازمان بیمه سالمت نیز زحمات فراوانی در این زمینه 
و به خصوص در نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 
کشیده  و امیدواریم تا دو ماه دیگر بتوانیم رضایت سنجی بیمه 

شدگان را انجام بدهیم.«
عضو هیات مدیره سازمان بیمه سالمت اظهار داشت: »خرید 
راهبردی خدمات نیز یکی از برنامه های ما محسوب می شود، 
زیرا از این طریق گالیه های بسیاری کم می شود. یکی از اقدامات 

مهم ما نظام ارجاع و بیمه روستایی است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »راهنماهای بالینی نیز 
یکی از موضوعاتی است که بتوانیم از طریق آن منابع را کنترل 

کنیم. در زمینه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی هم به دنبال 
این هستیم که پایان نامه ها به این سمت برود که راهنماهای 
بالینی را ترسیم کرده و بنویسند. بدین وسیله راهنماهای بالینی 

برای دانشجویان نهادینه می شود.«
توان  بهداشت بحث  تاکیدات وزیر  از  بیان کرد: »یکی  وی 
بخشی بود. ضایعات نخاعی و مشکالت بیماران اوتیسم و  ام 
اس وجود دارد که شاید بخشی از هزینه این بیماران در حال 
حاضر پرداخت می شود، اما هزینه های کمرشکن این بیماران 

متولی جدی ندارد که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت: 

به دنبال ارتقای کیفیت خدمات سالمت و رضایت بیمه شدگان هستیم

شماره ۱۷۸۵ ۱۱7 آبان ۱۳۹۹
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سخنگویجمعیتهاللاحمرمطرحکرد
بازگشایی نقاهتگاه های هالل احمر درصورت اعالم نیاز وزارت بهداشت

سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت: »بازگشایی دوباره 
نقاهتگاه ها یا مراکز درمانی سیار هالل احمر تنها منوط 
به درخواست وزارت بهداشت بوده و تاکنون نیز اعالم 

نیازی نشده است.«
به گزارش سپید، محمد نصیری در گفت وگو با مهر، درباره 
راه اندازی دوباره نقاهتگاه های هالل احمر در موج جدید 
شیوع کرونا گفت: »بازگشایی دوباره نقاهتگاه ها یا مراکز درمانی سیار هالل احمر تنها منوط به 
درخواست وزارت بهداشت و اعالم نیاز این نهاد است و در صورتی که وزارت بهداشت نیاز به 
مراکز درمانی بیشتر یا نقاهتگاه داشته باشد باید به ما یا دیگر دستگاه ها ازجمله بسیج اعالم کند.« وی 

افزود: »در حال حاضر هیچ درخواستی از این وزارت خانه مبنی بر راه اندازی دوباره نقاهتگاه ها را 
نداشته ایم اما در صورت اعالم نیاز، آمادگی کامل برای راه اندازی آنها را داریم.« سخنگوی جمعیت 
هالل احمر درباره عملکرد نقاهتگاه ها تصریح کرد: »این استراحتگاه ها مخصوص بیماران بهبود یافته 
از کرونا است که دوران کمون بیماری خود را سپری می کنند و به دلیل احتمال سرایت ویروس 
در این ایام در نقاهتگاه ها بستری می شوند.« نصیری همچنین درباره وضعیت توزیع انسولین نیز 
اظهار داشت: »هالل احمر به عنوان توزیع کننده انسولین در کشور محسوب می شود و به هر میزان 
که معاونت غذا و داروی بیمارستان های علوم پزشکی این دارو را در اختیار ما بگذارند، ما نیز آن 
را در داروخانه های هالل احمر توزیع خواهیم کرد.« وی ادامه داد: »این سهمیه به صورت روزانه 
به ما تعلق می گیرد و هالل احمر نقشی در کمبود آن ندارد بلکه تنها نقش توزیع را برعهده دارد. 

توزیع و سهمیه روزانه هالل نیز وابسته به معاونت غذا و دارو است.«
گفتنی است، جمعیت هالل احمر در اسفند ماه سال ۹۸ و همزمان با شیوع موج اول کرونا، نقاهتگاه های 

خود را با مجموعاً ۲۴۰۰ تخت در استان های اصفهان، گلستان، مازندران و تهران برپا کرده بود.

هالل احمر

مجلس

و  اتحادیه ها  سندیکاها،  مدیره  هیات  روسای 
انجمن های دارویی کشور در نامه ای به داروخانه ها 
و شرکت های پخش بر وظایف نظارتی این نهادها 

تاکید کردند.
به گزارش سپید، رؤسای هیات مدیره سندیکاها 
و انجمن های حوزه های مختلف تولید، فروش، 
عرضه و تامین دارو در نامه مشترکی به مدیران 
عامل مجموعه های خود خواستار نظارت دقیق بر 
تمام فرآیندهای تولید و عرضه دارو برای کنترل 
میزان مصرف و محافظت از داروهای موجودی 
کشور شده  اند. به دلیل تحریم های سنگین آمریکا 
علیه کشورمان و نیز مشکالت اقتصادی و نوسانات 
شدید ارزی که در پی آن به وجود آمده است، حوزه 

سالمت و زنجیره تامین دارو کامال تحت تاثیر قرار 
گرفته اند. این اثر منفی تامین مواد اولیه تولید، عرضه 
و فروش دارو را سخت کرده و نگرانی هایی برای 

فعاالن این حوزه ایجاد کرده است.
و  اتحادیه ها  سندیکاها،  مدیره  هیات  روسای 
انجمن های دارویی کشور پس از نشستی مشترک 
ضمن بررسی مشکالت فعلی زنجیره تامین دارو، 
راهکارهای عبور از وضعیت بحرانی را بررسی و 
اعالم کرده اند. در نامه مشترکی که به امضای آن ها 
رسیده، تاکید شده مدیریت شرایط فعلی و تامین 

داروی مورد نیاز بیماران یک وظیفه ملی است.
فرآیند  تالش های  تمام  مرحله  هر  در  کاستی 
به  کرد.  خواهد  بی نتیجه  را  عرضه  و  تامین 

همین علت همه شرکت های تولیدی، وارداتی، 
توزیعی و داروخانه های سراسر کشور موظفند 
دارو  صحیح  عرضه  و  توزیع  موجودی ها،  بر 
نظارت داشته باشند و از فروش، انبارش و عرضه 

غیرمتعارف جلوگیری نمایند.
سندیکای  هیات مدیره  رئیس  عبده زاده،  محمد 
عباس  ایران،  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
سندیکای  هیات مدیره  رئیس  کبریایی زاده 
تولیدکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی ایران، ناصر 
ریاحی، رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان 
هیات مدیره  رئیس  هاشمی،  ابراهیم  سید  دارو، 
مکمل های  و  دارو  پخش  شرکت های  انجمن 
هیات مدیره  رئیس  مدنی،  حسام الدین  انسانی، 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
بیوتکنولوژی پزشکی ایران و محمدباقر ضیاء، رئیس 
هیات مدیره انجمن داروسازان ایران این نامه را امضا 

و به مجموعه های مربوط خود ابالغ کرده اند.
براین اساس در متن این نامه با توجه به دسترسی 
تمام شرکت ها به سامانه اطالعات فروش و توزیع 

داروی کشور آمده است:
1.همه شرکت های تولیدی و وارداتی درمورد اعالم 
سیاست های فروش ابالغ شده به شرکت های توزیع 
مسئول هستند. آن ها باید برنامه فروش متعارف را 
اجرا کنند و از هرگونه شرایط هیجانی و القا فروش 

جلوگیری نمایند.
2.مدیران عامل تمام شرکت های توزیع، شعبه های 
مربوط و نمایندگان فروش، باید فروش واحدهای 
زیرمجموعه را به صورت روزانه کنترل و از فروش 

غیرمتعارف جلوگیری کنند.
3.موسسان و مسئوالن فنی داروخانه ها باید بر عرضه 
داروهای نسخه ای )باتوجه به میزان تجویزشده( 
نظارت کافی داشته باشند و درمورد داروهای غیر 
نسخه ای نیز براساس نیاز معقول بیماران عمل کنند.
5. سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن های مرتبط ضمن 
پیگیری جدی این موارد، با تشکیل کارگروه نظارت 
و پایش بازار در صورت مشاهده هرگونه تخلف 

مراتب به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
در این نامه تاکید شده است، رعایت موارد فوق 
برای تمام  بخش های زنجیره تامین دارو الزامی است 
و مدیران شرکت ها و داروخانه ها وظیفه دارند بر 

اجرای دقیق آن نظارت کامل داشته باشند.

رزمیان،عضوکمیسیونفروش غیرمتعارف دارو ممنوع
بهداشتمجلس:

وزارت بهداشت در مقابله با 
کرونا عملکرد خوبی دارد

در  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
خصوص عملکرد وزارت بهداشت، گفت: 
»وزارت بهداشت در سطح کشور عملکرد 

خوبی داشته است.«
وبدا، حسن  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
رزمیان با اشاره به تاکید رهبر انقالب مبنی 
بر همراهی همه دستگاه ها با وزارت بهداشت 
جهت مقابله با بیماری کرونا خاطرنشان 
کرد: »وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند 
معضل کرونا را حل کند و تمام  بخش های 
دولت و حاکمیت باید دست به دست هم 
دهند و مشکالت در این زمینه را حل کنند.«
در  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
خصوص عملکرد وزارت بهداشت، گفت: 
»وزارت بهداشت در سطح کشور عملکرد 

خوبی داشته است.«

وی ادامه داد: »وقتی مبلغ تخصیص داده شده 
برای کرونا هنوز به طور کامل به وزارت 
بهداشت پرداخت نشده چگونه و با کدام 

بودجه می تواند کار کند؟«
وی اضافه کرد: »وزیر بهداشت باید اعالم 
کند چه میزان پول پرداخت نشده تا ما 
بدانیم مقصر اصلی کیست و در مجلس ما 
آماده همه گونه همکاری با وزارت بهداشت 

جهت رفع مشکالت هستیم.«
نماینده درگز در مجلس یازدهم در ادامه 
مدیریت  بودن  ضعیف  به  اشاره  ضمن 
بهداشت و درمان در این شهرستان، تاکید کرد: 
»یک شهرستان کوچک مرزی در وضعیت 
ضعیفی قرار دارد که باید مسئولین امر در 

این زمینه سریعاً رسیدگی کنند.«
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تاکید معاون پرستاری بر جذب کمک پرستاران در مراکز درمانی
معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر جذب کمک 
پرستاران در مراکز درمانی، گفت: »حضور کمک پرستاران 
در  بخش های مختلف درمانی امکان مراقبت با کیفیت تر را 

برای پرستاران افزایش می دهد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مریم حضرتی در سفر 
خود به استان آذربایجان غربی و پس از بازدید از مراکز 
درمانی ماکو و خوی به منظور پایش وضعیت موجود بهداشتی و ارزیابی نیروهای پرستاری و 
ارائه خدمات ارائه شده به بیماران کووید1۹، اظهار کرد: »کمبود نیروی پرستاری یکی از گالیه های 
همیشگی همکاران پرستار است و متاسفانه میزان جذب نیروی پرستاری هم به دلیل منابع محدود 
به قدری نیست که بتواند پاسخگوی نیاز مراکز درمانی باشد.« معاون پرستاری وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه پاندمی کووید1۹ فشار کاری پرستاران را چند برابر کرده است، گفت: »علی رغم همه 

این مشکالت پرستاران عزیز با جان و دل و عاشقانه پای کار هستند، اما با طوالنی شدن این بیماری 
و افت و خیزهای آن در فصول مختلف، روند کار را برای پرستاران فرسایشی و سخت کرده است.«
حضرتی با بیان اینکه بیماری کووید1۹ یک بیماری کامال مراقبتی است، ادامه داد: »توجه به کیفیت 
مراقبت در مدیریت این بیماری بسیار حائز اهمیت بوده و سنگینی بار این مراقبت بر عهده پرستاران 
است، از این رو می طلبد که با جذب نیروهای کمک پرستار در مراکز درمانی برای انجام کارهایی 

اولیه بیمار امکان مراقبت با کیفیت را برای پرستاران با توجه به کمبود شدید پرستار فراهم سازیم.«
حضرتی همچنین از پیگیری برای اخذ مجوز دریافت فوق العاده ویژه پرستاران خبر داد و افزود: 
»با توجه به کاهش درآمد بیمارستان ها به دلیل بیماری کووید1۹ میزان کارانه پرستاران به کمتر از 
نصف کاهش یافته که امیدواریم با قول مساعدی که دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه 

برای پرداخت فوق العاده ویژه پرستاران داده اند بخشی از آن را جبران کند.«
گفتنی است، معاون پرستاری وزارت بهداشت در سفر به استان آذربایجان غربی از  بخش های 
تریاژ، اورژانس، بستری و مراقبت های ویژه بیمارستان فجر شهر ماکو، بیمارستان امام خمینی )ره( 

شهرخوی و همچنین مرکز 16 ساعته ماکو بازدید کرد.

خبـر

رئیسسازمانغذاودارو:

داروی  »همه  دارو گفت:  و  غذا  رئیس سازمان 
رمدسیویری که در کشور مصرف می شود، تولید 
داخل است و واردات این دارو از خارج متوقف شده 
است. حتی زمینه صادرات این دارو هم وجود دارد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو 
با ایرنا درباره تایید اثربخشی رمدسیویر در بهبود 
بیماران کرونا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا، 
گفت: »بله، ما هم این خبر را شنیده ایم. در حوزه 
داروسازی اختالف نظرها در مورد اثربخشی این 
دارو به شدت وجود دارد و در مجموع مصرف 
این دارو بیش از همه بستگی به نظر پزشکی دارد، 
اگر پزشک به اثربخشی این دارو عقیده داشته باشد 
تجویز می کند، در هر صورت مصرف این دارو در 
ایران باالست، میزان زیادی از این دارو هم در داخل 

و به اندازه نیاز کشور تولید می شود.«
وی گفت: »بررسی ها درباره اثربخشی رمدسیویر 
برای بهبود کرونا در ایران هم ادامه دارد اما مساله مهم 
این است، هر دارویی که در دنیا برای بهبود بیماران 
مطرح شده در ایران تولید شده است و این نشانه 

توانمندی صنعت داروی ایران است که با وجود 
شرایط تحریم بالفاصله این داروها را تولید و در 
بازار ایران عرضه کرده و واقعا وجود این پتانسیل 
قوی تولید دارو در کشور جای خوشحالی دارد.«

شانه ساز ادامه داد: »داروی رمدسیویر اکنون در ایران 
تولید می شود، در مورد اثربخشی این دارو برای 
درمان کرونا صحبت های موافق و مخالف زیادی 

مطرح می شود و البته این بررسی ها و نظرات موافق 
و مخالف در مورد داروهای دیگر مطرح در بهبود 
بیماران کرونا نیز بیان شده است.« رئیس سازمان 
غذا و دارو گفت: »هر احتمالی را که بتواند به 
درمان بیماران کمک کند را از نظر دور نمی کنیم و 
تالش داریم آن دارو را در کشور به تولید برسانیم.«
وی گفت: »همه داروی رمدسیویری که در کشور 

مصرف می شود، تولید داخل است و واردات این 
دارو از خارج متوقف شده است. حتی زمینه صادرات 

این دارو هم وجود دارد.«
رمدسیویر یک داروی تزریقی ضد ویروس است 
که در سال ۲۰15 در آمریکا برای درمان ابوال تولید 
شد، اما بعد از مدتی مشخص شد که این دارو 
روی ویروس های دیگری از جمله خانواده کرونا 
موثر است. به همین علت از زمان شیوع بیماری 
کووید1۹ اثربخشی این دارو بر این بیماری جهانگیر 
در محافل علمی مطرح و در بسیاری از کشورها از 

جمله ایران مورد استفاده قرار گرفت.
در مورد اثربخشی این دارو بر کووید1۹ نظرات 
موافق و مخالف متعددی اعالم شده است، پس از 
ماه ها استفاده از داروی رمدسیویر برای بهبود بیماران 
کرونا و اثربخشی نسبی آن، سازمان جهانی بهداشت 
حدود یک ماه پیش اعالم کرد که اثربخشی آن بر 
کووید1۹ چندان زیاد نیست اما هفته گذشته سازمان 
غذا و داروی آمریکا ) FDA( اثربخشی رمدسیویر 

را برای درمان کووید1۹ تایید کرد.

رمدسیویرهای مورد استفاده بیماران کرونایی در ایران، تولید داخل است
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عضو کمیته بیمه سالمت گفت: »نظام ارجاع و پزشکی خانواده در 
بسیاری از کشورها باعث ارتقای سالمت و بهبود کیفیت خدمات 
شده و همچنین به بهینه هزینه شدن منابع نیز کمک کرده است.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا اعرابی درباره نظام ارجاع 
و پزشکی خانواده افزود: »نظام ارجاع و پزشکی خانواده یک نظام 
مترقی برای خدمات سالمت محسوب می شود و در بسیاری از 
کشورها تجربه شده و در حال اجراست. بر این اساس، همه افراد 
جامعه و بیمه شدگان تحت پوشش پزشکان خانواده قرار گرفته و 
خدمات مراقبت های عمومی مربوط به خدمات سطح اول سالمت 
و خدمات سرپایی را با مراجعه به پزشکان خانواده دریافت می کنند. 
این پزشکان در کنار افراد هستند تا به ارتقای سالمتی خانواده ها 

کمک کرده و از بیمار شدن آنها پیشگیری کنند.«
وی ادامه داد: »این پزشکان در جهان، پزشکان آموزش دیده ای 
هستند که این خدمات را ارائه می دهند و همچنین آموزش های 

الزم را در مورد نیازهای مردم دیده اند. در صورتی که افراد نیازمند 
دریافت خدمات سالمت در سطح دو و سه باشند، توسط پزشکان 

خانواده ارجاع شده و خدمات بستری را نیز دریافت می کنند.«
مدیرکل دفتر هیات مدیره سازمان بیمه سالمت بیان کرد: »خدمات 
پزشکان خانواده در بیش از 6۰ کشور در حال ارائه است. در کشور 
ما نیز از سال 13۸۴ در جمعیت روستایی و عشایر و شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شده و در دو استان مازندران و فارس 
برای جمعیت شهری نیز اجرا شده است. در این دو استان نیز 
مشاهده می شود که شاخص های سالمت وضعیت بهتری دارد.«

اعرابی گفت: »در سازمان بیمه سالمت نیز یکی از برنامه های راهبردی 
این است که نظام ارجاع و پزشکی خانواده و سطح بندی اجرا شود. 
در سطح بندی خدمات، افراد می توانند به پزشکان عمومی مراجعه 
کرده و برای دریافت خدمات تخصصی باید با ارجاع پزشک برای 
خدمات تخصصی مراجعه کنند.« عضو کمیته بیمه سالمت ادامه داد: 

»اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده می تواند منجر به مدیریت 
بهینه منابع شده و همچنین باعث ارتقای سالمت جامعه می شود.«
وی اظهار کرد: »نظام ارجاع الکترونیک به صورت آزمایشی در 
استان گلستان اجرایی شده و بعد از مشخص شدن نتایج آن، می توان 
این اقدام را در سایر استان ها نیز اجرا کرد. نظام ارجاع و پزشکی 

خانواده جزو تکالیف قوانین برنامه توسعه است.«

عضوکمیتهبیمهسالمت:

نظام ارجاع و پزشکی خانواده باعث بهبود کیفیت خدمات سالمت می شود
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رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره:  خبـر

۲۲ میلیون خانوار ایرانی باید شناسنامه سالمت روان داشته باشند
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: 
»همه ۲۲ میلیون خانوار ایرانی، دانش آموزان و 
کارمندان برای مقابله با ویروس کووید19 باید 

شناسنامه سالمت روان داشته باشند.«
به گزارش سپید، محمد حاتمی در نشست خبری 
با موضوع سالمت روان چالش های پیش رو،  با 
بیان اینکه در طرح مبارزه با ویروس کووید19 به 
غیر از طرح غربالگری سالمت جسم باید برای دو 
قشر مهم جامعه اعم از ۲۲ میلیون خانوار و 13 
میلیون نفر جمعیت دانش آموزی کشور شناسنامه 
سالمت روان تهیه کرد، افزود: »بعد از این دو قشر، 
 کارمندان دستگاه ها و بخصوص کادردرمانی که 
بطور مستقیم و در خط مقدم مبارزه با بیماری 
کرونایی هستند،  نیازمند این هستند که حتما باید 

شناسنامه سالمت روان داشته باشند.«
وی گفت:  »داشتن این شناسنامه برای این اقشار 
به منزله این است که وضعیت آنان اعم از سطح 
فشارهای عصبی،  اضطراب و استرس ناشی از 
مقابله با کرونا شناسایی و در این شناسنامه درج 
شود و چنانچه نیازمند خدمات روانشناسی و 

مشاوره هستند برای آنان اقدام شود.«
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره پیشنهاد 
کرد: »برای اینکه در دوران پساکرونا با جامعه ای 
با  رابطه  در  روانی  اختالالت  مشکالت  با  که 
تا  نیاز است که  ویروس کرونا مواجه نشویم 
اقدام  شناسنامه  این  تهیه  به  نسبت  نشده  دیر 
کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  امروز  همین  از  و 
 آموزش و پرورش و همچنین دولت و دیگر 
کارمندان  برای  ارگان های لشکری و کشوری 
دستگاه های خود با توجه به سنجش فشارهای 
روانی کرونا اقدام کنند.« وی با بیان اینکه سازمان 

نظام روانشناسی آمادگی دارد که مجری این طرح 
باشد، اظهار داشت: »3۲ هزار متخصص اعم از 
دکترا،  کارشناس ارشد و کارشناس روانشناس 
و روانپزشک و مشاور در کشور حضور دارند 
که می توانند در اجرای طرح شناسنامه سالمت 
روان، مسئوالن بهداشت و درمان کشور را یاری 
کنند زیرا تا زمانی که بطور دقیق ندانیم سالمت 
افراد جامعه در چه وضعیتی است بطور مشخص 
نخواهیم توانست در مقابله با فشارهای عصبی 
و روانی مقابله با کرونا در نقاط کشور اقدامات 

عملی مناسب انجام داد.«
حاتمی گفت: »سالمت روان یکی از مسائل مهم 
کشور است و از جنبه های اجتماعی و اقتصادی 
و معنوی می توان آن را مورد بررسی قرار داد 
و از آنجا که جسم و روان در تعامل با یکدیگر 

هستند این دو را نمی توان از یکدیگر تفکیک 
کرد و سالمت جسم بدون در نظر گرفتن سالمت 
روان بی فایده است و بسیاری از بیماری ها حتی 

صعب العالج هم ریشه روانی داردند.«
وی افزود: »برای اینکه بخواهیم در جامعه سالمت 
افراد را تامین کنیم نیاز است که نخست سالمت 
روان آنان را پیگیری کنیم و زمانی که فردی درگیر 
بیماری می شود حتما عوارض روانی برای خود و 
خانواده آن خواهد داشت و عوارض روانشناختی 
اعم از افسردگی، استرس و اضطراب را باید 
در این دسته افراد پیش بینی و پیشگیری کرد.«

حاتمی تصریح کرد: »سالمت روان در کشور 
باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری ها انجام 
شود همچنان که برای سالمت جسم افراد برنامه 
برنامه  نیز  آن  روان  سالمت  برای  باید  داریم 

روان  سالمت  برای  که  تفاوت  این  با  داشت 
مساله پیشگیری در اولویت قرار دارد.«

کرد:  تصریح  روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
»سالمت روان برگرفته از باورها، تفکر و اندیشه 
هیجانات و رفتار اجتماعی اعم از شغلی و یا در 
خانواده جملگی سطح سالمت روان افراد جامعه 
را نشان می دهند و زمانی که این عالئم تحت 
فشار بیرونی قرار می گیرند موجب می شود که  
از خود واکنش نشان دهند و هنجارهایی را در 

جامعه از این طریق مشاهده می کنیم.«
وی گفت: »زمانی که وزارت بهداشت و درمان 
اعالم می کند که 3۰ درصد از مردم دچار اختالالت 
روانشناختی هستند باید به این مهم پی برد که 
فشارهای عصبی وجود دارند و سالمت روان 

جامعه مورد تهدید واقع شده است.«
حاتمی افزود: »کرونا سبب فرسودگی کسب و 
کارها شده و همچنین ترس از انتقال بیماری 
به یکدیگر از نظر روانشناختی، سالمت روان 
جامعه را مورد تهدید قرار داده و در شرایط 
تردید و ابهام و ترس سالمت روان کشور به 
مخاطره افتاده و برای این موضوع باید تمهیداتی 

در نظر گرفت و برنامه ریزی کرد.«
به گزارش ایرنا، وی گفت: »باید ساختارسازی 
در  کرونا  روانی  عوارض  از  پیشگیری  برای 
برنامه های دولت قرار گیرد و از این رو پیشنهاد 
شد از سوی این سازمان، در ستاد مبارزه ملی 
مبارزه با کرونا کمیته ویژه عوارض ناشی از کرونا 
تشکیل شود و در این رابطه با سرمایه اجتماعی 
3۲ هزار نفری کارشناسان و متخصصین تحت 
نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بتوان 

به نحو مطلوب بهره برد.«

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از اجرای 
برنامه مشترک معاونت بهداشت وزارت بهداشت و معاونت 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش برای کنترل 

چاقی دانش آموزان خبر داد.
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی اظهار داشت: »امروزه مشکل 
اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان 5 تا 18 سال در 
جهان به صورت یک مشکل همگانی درآمده است و به سرعت 

رو به افزایش است.«
وی افزود: »این معضل از یک سو ناشی از تغییر الگوی غذایی 

و مصرف غذاهای پرانرژی با ظاهر جذاب ولی با ارزش غذایی 
کم، مصرف میان وعده های حاوی مقدار زیادی قند، نمک و 
چربی، مصرف ناکافی مواد غذایی دارای فیبر و از سوی دیگر، 
کاهش فعالیت جسمانی روزانه و تنش های عصبی ناشی از 

زندگی ماشینی حاکم در بیشتر جوامع می باشد.«
وی ادامه داد: »از پیامدهای نامطلوب چاقی در دوران کودکی و 
نوجوانی می توان افزایش خطر دیابت نوع ۲، اختالالت چربی 
خون، کبد چرب، پرفشاری خون، آسم، مشکالت تنفسی و 

بیماری های قلبی، عروقی را نام برد.«
انجام  نتایج بررسی های ملی  بیان کرد: »بر اساس  عبداللهی 
شده حدود ۲۰ درصد دانش آموزان دچار اضافه وزن و چاقی 

هستند و حدود ۲1 درصد از چاقی شکمی رنج می برند.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه گفت: »کنترل چاقی دانش 
آموزان یکی از اولویت های برنامه سالمت دانش آموزان کشور 
است که با همکاری واحدهای مرتبط در معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت و معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته است.«
وی افزود: »این برنامه بر اساس راهنمای ملی مراقبت تغذیه ای 
دانش آموزان مبتال به اضافه وزن و چاقی که توسط دفتر بهبود 

تغذیه جامعه تدوین و به معاونت های بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور ابالغ شده است.«

وی ادامه داد: »کارشناسان تغذیه موظفند در تعامل با کارشناسان 
آموزش و پرورش، خدمات مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی 
را برای دانش آموزان چاقی که توسط معلمین و مراقبین سالمت 
مدارس شناسایی و به مراکز جامع خدمات سالمت ارجاع 
بسته  تدوین  »با  کرد:  تصریح  دهند.« وی  ارائه  را  می شوند 
آموزشی تغذیه صحیح در کودکان سنین مدرسه، برنامه های 
آموزشی وسیع به طریق مجازی، حضوری و غیر حضوری 
توسط کارشناسان تغذیه از طریق سامانه مشاوره تلفنی ۴۰3۰ 

به دانش آموزان و خانواده های آنها ارائه می شود.«
به گزارش وبدا، عبداللهی گفت: »با اجرای برنامه کوچ سعی 
بر آن است که قد و وزن و نمایه توده بدنی 1۴ میلیون دانش 
آموز در سطح کشور تعیین شده و با آموزش وسیع و همه جانبه 
و استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در حیطه تغذیه سالم و 
ترویج فعالیت بدنی شیوع اضافه وزن و چاقی دانش آموزان 
بیماری های زمینه ای مثل دیابت،  انواع  که خود عامل خطر 
کبد چرب، فشار خون باال، بیماری های قلبی و عروقی و حتی 

افزایش احتمال ابتال به بیماری کووید 19 است، کاهش یابد.«

برنامه ۲ وزارتخانه برای کنترل چاقی در دانش آموزان



آمار همه  گیری کووید -19 خبـر

شمارمبتالیان به 46 میلیون نفرنزدیک شد

آمار جهانِی مبتالیان به عفونت کووید۱۹ ناشی 
از کروناویروس جدید به ۴۵ میلیون و ۹۲۱ 
تاکنون مرگ یک  نفر رسیده و  هزار و ۷۹۴ 
میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۱۲ نفر نیز بر اثر ابتال 

به این بیماری تأیید شده است.
 ۳۳ آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۸۴ نفر از مبتالیان به 

کووید-۱۹ نیز تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۶ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.
مبتال  میلیون   ۹.۳ از  بیش  با  آمریکا هم اکنون 
و بیش از ۲۳۵ هزار قربانی همچنان در صدر 

فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد.

هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از 
آمریکا به ترتیب با بیش از ۸.۱ و ۵.۵ میلیون 
در  را  سوم  و  دوم  جایگاه   کووید۱۹،  بیمارِ 

جهان به خود اختصاص داده اند.
ایاالت  همچنین در حال حاضر چهار کشور 

ترتیب  به  مکزیک  و  هند  برزیل،  متحده، 
رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب 

به شرح زیر است:
۱. آمریکا ۹ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۹۷ مبتال، 

۲۳۵ هزار و ۱۵۹ قربانی
۲. هند هشت میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۹ مبتال، 

۱۲۱ هزار و ۶۸۱ قربانی
۳. برزیل پنج میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۲۸ مبتال، 

۱۵۹ هزار و ۵۶۲ قربانی
 ۹۷۶ و  هزار   ۵۹۹ و  میلیون  یک  روسیه   .۴

مبتال، ۲۷ هزار و ۶۵۶ قربانی
 ۹۸۴ و  هزار   ۳۳۱ و  میلیون  یک  فرانسه   .۵

مبتال، ۳۶ هزار و ۵۶۵ قربانی
 ۵۱۷ و  هزار   ۲۶۴ و  میلیون  یک  اسپانیا   .۶

مبتال، ۳۵ هزار و ۸۷۸ قربانی
۷. آرژانتین یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۷۹ 

مبتال، ۳۰ هزار و ۷۹۲ قربانی
۸. کلمبیا یک میلیون و ۶۳ هزار و ۱۵۱ مبتال، 

۳۱ هزار و ۱۳۵ قربانی
۹. انگلیس ۹۸۹ هزار و ۷۴۵ مبتال، ۴۶ هزار 

و ۲۲۹ قربانی
۱۰. مکزیک ۹۱۸ هزار و ۸۱۱ مبتال، ۹۱ هزار 

و ۲۸۹ قربانی
بنابر این گزارش، همچنین پس از ایاالت متحده، 
هند و برزیل پنج کشور دیگر شامل روسیه، 
فرانسه، اسپانیا، آرژانتین و کلمبیا بیش از یک 

میلیون مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.ایسنا

بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
به  مبتال  »کودکان  کرد:  اعالم  آمریکا  در 
کووید-۱۹ در بیش از نیمی از مواقع، دیگر 
می کنند.« آلوده  نیز  را  خانواده  اعضای 

کنترل  مرکز  در گزارش  به گزارش سپید، 
آمده  آمریکا  در  بیماری ها  از  پیشگیری  و 
به  که  کمتر  و  سال   ۱۲ »کودکان  است: 
 ۵۳ در  هستند  مبتال  کووید-۱۹  بیماری 
درصد مواقع، ویروس را به دیگر اعضای 

می کنند.« منتقل  خانواده 
آمارها نشان می دهد: »نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ 
سال نیز در نزدیک به ۴۰ درصد اوقات، 
دیگر اعضای خانواده را آلوده می کنند.«
بررسی  اساس  بر  آمده  بدست  یافته های 
آلوده  مورد   ۱۰۱ خانوادگی  تماس های 
به کروناویروس در دو ایالت آمریکا در 
بوده  سپتامبر  تا  آوریل  ماه های  فاصله 
در  کروناویروس  به  آلوده  افراد  است. 
۱۹۱ تماس خانوادگی با افرادی  مجموع 

میان  در  بوده اند.  همخانه  که  داشته اند 
نفر   ۱۰۲ مبتالیان،  خانگی  تماس های 
بوده اند  آلوده  ویروس  به  درصد   ۵۳ یا 
روز  پنج  طی  آنان  از  درصد   ۷۵ در  که 
رخ  ویروس  معرض  در  گرفتن  قرار  از 

است. داده 
بیماری  »انتقال  داشتند:  اظهار  محققان 
کووید-۱۹ در بین اعضای خانواده معمول 
از  باالتر  ثانویه  عفونت  میزان  و  بوده 
گزارش  این  از  پیش  که  است  میزانی 

بود.« شده 
قرنطینه  آنجاییکه  »از  کردند:  تاکید  آنان 
کروناویروس  به  آلوده  افراد  سریع 
دهد  کاهش  را  خانگی  انتقال  می تواند 
افرادی که مشکوک به این بیماری هستند 
باید خود را قرنطینه کنند، در خانه بمانند 
و  خواب  اتاق  از  امکان  صورت  در  و 
سرویس بهداشتی جداگانه استفاده کنند.«
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، تحقیقات 

بیماری  شیوع  در  کودکان  نقش  مورد  در 
کووید-۱۹ با نتیجه قطعی همراه نبوده، اگرچه 
این موضوع از تابستان و پاییز توجه زیادی را 

به خود جلب کرده است، زیرا مدارس سراسر 
ایاالت متحده در بحبوحه همه گیری اقدام به 

بازگشایی کرده اند.ایسنا

میزان نقش کودکان در شیوع کروناویروس

شماره ۱۷۸۵ ۱۱11 آبان ۱۳۹۹



مشاور طراحی و استقرار شبکه جامع خدمات سالمت روانی و اجتماعی ایرانیان در گفتگو با سپید:

  امین جاللوند
سالمت  وضعیت  پیمایش  آخرین  اساس  بر 
روان کشور، میانگین شیوع اختالالت روانی در 
کشور 23.6 درصد است. از سوی دیگر بر اساس 
گزارش های مرکز رصد اجتماعی کشور، طی 10 
سال گذشته روند افزایشی آسیب های اجتماعی 
و کاهش سرمایه اجتماعی را شاهد هستیم. بر 
اساس گزارش سال 2004 سازمان جهانی بهداشت، 
اختالالت روانی ریشه هایی دارد که در اغلب موارد 

قابل اجتناب و پیشگیری است.
اختالالت  که  است  داده  نشان  علمی  شواهد 
روانی در ایجاد آسیب های اجتماعی نقش دارد 
و برعکس. بنابراین ارتباط بین اختالالت روانی و 
آسیب های اجتماعی شناخته شده است و مداخالت 
اصالحی در جامعه می تواند بر روی هر دو دسته 
اختالل تاثیر بگذارد. این حقیقت علمی در تئوری 
»هم افزایی مشکالت و مداخالت« تاکید شده است. 
به عبارت دیگر، معموال مشکالت اثر هم افزایی 
و انباشتگی دارد. چنانکه بخواهید یک مشکل را 
رفع کنید، همزمان باید برای رفع مشکالت دیگر 

هم مداخله کنید.
مطابق تجربیات جوامع برای کاهش اختالالت 
روانی و آسیب های اجتماعی، سه دسته مداخله 
ضروری است. این مداخالت شامل افزایش سواد 
سالمت روان و سواد سالمت اجتماعی جامعه، 
افزایش بهره مندی مردم از خدمات سالمت روان و 
مراقبت های اجتماع  و کاهش عوامل خطر سالمت 

روان و سالمت اجتماعی است.
با وجود آنکه مراکز ارائه خدمات اجتماعی و 
خدمات سالمت روان به صورت جسته و گریخته 
در نقاط مختلف کشور داریم، اما خدمات یکپارچه 
و هدفمندی در این زمینه نداریم. شبکه جامع 
و یکپارچه خدمات سالمت روانی و اجتماعی 
ایرانیان )سامان( به دنبال رفع این خال است. این 
شبکه می خواهد با ارائه خدمات یکپارچه در حوزه 
سالمت اجتماعی و سالمت روان، سطح سالمت 
کشور را ارتقا دهد. این طرح فعال در 23 شهرستان 
آغاز شده و در سال های آینده نیز قرار است به 

شکل سراسری اجرا شود.
بهزاد دماری، متخصص پزشکی اجتماعی و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران است که به عنوان 
مدیر پروژه طراحی و مشاور استقرار این شبکه 
سراسری شناخته می شود. او در گفتگو با سپید 
درباره جزئیات این شبکه و ضرورت های اجرای 

آن توضیح داده است که در ادامه می خوانید.  

سپید: چه مشکالت و خالهایی موجب شد که 
به فکر راه اندازی شبکه جامع و یکپارچه خدمات 
سالمت روانی و اجتماعی ایرانیان )سامان( افتادید؟

در زمینه خدمات سالمت روان و بر اساس آخرین 

پیمایش انجام شده، دو سوم مردم کشور دسترسی 
به خدمات سالمت روان ندارند، در صورتی که اغلب 
اختالالت روانی از نوع اختالالت خلقی و خفیف است 
و با فراهم شدن خدمات سالمت روان،  شاخص های 
مربوطه می تواند به سرعت بهبود یابد. از سوی دیگر، 
مراقبت های اجتماعی از طریق ادارات، سازمان ها و 
نهادهای مختلفی ارائه می شود که همچون جزایر 
پراکنده ای هستند و به هم وصل نیستند، به طوری 
که مردم نمی دانند برای دریافت خدمات اجتماعی 
ابتدا به کجا باید مراجعه کنند. خدماتی هم که ارائه 
می شود جامعیت و تداوم ندارد. بنابراین احتمال این 
وجود دارد که منابع مالی بزرگی در حوزه خدمات 
اجتماعی به دلیل این پراکنده کاری تلف شود. سازمان 
بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان های بیمه گر، 
خیریه ها، شهرداری ها و واحدهای تابعه وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی فقط تعدادی از این دستگاه های 

ارایه کننده خدمات اجتماعی هستند.
در زمینه عوامل خطر سالمت روان و اجتماعی نیز 
سیاست ها و برنامه های ملی تاکنون عمودی بوده و 
مطالبه گری از دستگاه های متولی و مشارکت دادن 
مردم در این زمینه نظام مند نبوده است. به عنوان مثال 
می دانیم که تکامل دوران کودکی در کاهش اختالالت 
روانی موثر است، ولی برنامه ملی آن به تازگی در 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور قرار 

است مطرح و تصویب شود. مثال بعدی این است 
که با وجود روند کاهشی سرمایه اجتماعی از دهه 
80 )مطابق پیمایش سرمایه اجتماعی سال 1384( 
برنامه ملی ارتقای سرمایه اجتماعی تدوین و اجرا 
نشده است و یا سهم استان ها و شهرستان ها در این 

زمینه تدوین و ابالغ نشده است.
مطابق برنامه جامع ارتقای سالمت روان کشور که 
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وقت در 
سال 1391 ابالغ کرد، بازطراحی الگوی خدمات 
سالمت روانی و اجتماعی )سراج( در جغرافیای 
شهرستانی از سال 1393 در دستور کار وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از 
سال 1395 با محوریت معاونت بهداشت وزارت 
متبوع و دفتر سالمت روانی و اجتماعی و مشاوره 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سه شهرستان بردسیر، 
اسکو و قوچان پایلوت شد. این الگو که به نام »سراج« 
معروف بود، پیرو مصوبه شورای اجتماعی کشور )سال 
1396( در زمینه تدوین سیاست سالمت اجتماعی 
کشور و یکپارچه سازی خدمات اجتماعی و روانی 
در سال 1398 با ادغام پنج الگوی خدمتی دیگر به 
»الگوی شبکه جامع و یکپارچه خدمات سالمت 
روانی و اجتماعی ایرانیان )سامان(« تغییر نام پیدا 
کرد و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و راهبری 
سازمان امور اجتماعی در 15 شهرستان به صورت 

پیشگام شروع شد. این پنج الگو عبارت است از 
الگوی مراقبت اجتماعی جامع سازمان بهزیستی با 
عنوان »ماج«، الگوی همکاری بین بخشی و مشارکت 
مردم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به 
نام »همت«، الگوی خدمات سالمت کارگران وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی با عنوان »کاج«، الگوی 
مراقبت اجتماعی دانش آموزان وزارت آموزش و 
پرورش با عنوان »نماد« و دفاتر تسهیل گری سازمان 
امور اجتماعی. کمیته راهبری الگوی سامان هم با 
مشارکت این وزارت خانه ها و سازمان ها برگزار 
می شود. بنابراین این کار بزرگ تیمی انجام می شود 
و هرگز به عملکرد یک یا چند نفر بر نمی گردد. من 
هم به عنوان یک شهروند از همکاری صمیمانه همه 

این عزیزان تشکر و قدردانی می کنم.
تعمیم الگوی سراج در جلسه 132 ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و همچنین در کمیسیون دائمی شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی در آذر ماه 1397 به تصویب 
رسیده است. اجرای این الگو با تفاهم سه وزارتخانه 
کشور، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور در زمستان 
1398 شروع شد که در گام بعدی وزارت آموزش 
و پرورش )طرح ملی نماد( و معاونت فرهنگی و 
اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )طرح 
ملی کاج( و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه هم به این تفاهم نامه پیوسته اند. 
برنامه های توسعه پنج ساله از جمله بند پ جزء 
هشت ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور در زمینه تولی گری سالمت اجتماعی با رویکرد 
پیشگیری و مداخله در بحران های اجتماعی توسط 
این سیاست را  بهزیستی کشور، اجرای  سازمان 
تکلیف کرده است. همچنین ماده 80 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور در زمینه آسیب های اجتماعی با 
عنوان طرح جامع کنترل و کاهش آسیب ها نیز یکی 
دیگر از تکالیف قانونی برای اجرای این طرح است.

سپید: شبکه سامان از طریق چه الگو و سیستمی، 
خدمات سالمت اجتماعی و سالمت روان را به 

مردم ارائه می دهد؟
الگوی سامان در سه بسته پایه، تخصصی و اقدام 
جامعه، طراحی و اجرا شده است. بسته پایه در 
پایگاه های سالمت و مراکز جامع خدمات سالمت 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین 
مراکز مراقبت اجتماعی سازمان بهزیستی که با 
عنوان مراکز مثبت زندگی نامیده شده است ارائه 
می شود. هر مرکز برای جمعیت تحت پوشش خود 
به صورت فعال چهار نوع خدمت شامل غربالگری، 
درمان موارد خفیف، مشاوره های کوتاه روانشناسی 
و آموزش های پیشگیرانه ویژه بیمار و مددجو، 

خانواده آنها و کل جمعیت محله ارائه می دهد. 
ادامه در صفحه 13 

خدمات سالمت روان و اجتماعی 
باید هماهنگ و ادغام شده ارایه شود
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 ادامه از صفحه 12
مددجویان مبتال به اختالالت شدید و یا مقاوم به 
درمان و همچنین نیازمندان به حمایت اجتماعی 

به سطوح تخصصی و تکمیلی ارجاع می شوند.
دومین بسته ارائه خدمات، بسته تخصصی است. 
خدمات تخصصی سالمت روان در مرکزی با 
عنوان مرکز سالمت روان جامعه نگر ارائه می شود. 
این مرکز با حضور روانپزشک، روانشناس، مددکار 
اجتماعی و کاردرمانگر، درمان های دارویی، مشاوره 
تلفنی،  پیگیری  منزل،  در  بازدید  روانشناختی، 
کاردرمانی و مددکاری را به بیماران با اختالالت 
شدید روانی ارائه می دهد. در صورت نیاز به بستری 
نیز از بخش بستری بیماران روانپزشکی در بیمارستان 
عمومی شهرستان استفاده می کنند. همچنین در 
این بسته سازمان ها ، نهادها و متناظران استانی و 
شهرستانی به عنوان واحدهای ارایه کننده خدمات 
تکمیلی حمایت اجتماعی حضور دارند. مددجویان 
نیازمند به این خدمات تکمیلی از طریق واحدهای 
مراقبت اجتماعی جامع )یا مراکز مثبت زندگی( 
سازمان بهزیستی برای دریافت خدمات تکمیلی 
به این واحدها ارجاع و پیگیری می شوند. درواقع 
تا زمان شکل گیری کمی و کیفی مراکز مراقبت 
اجتماعی جامع )یا مراکز مثبت زندگی( ستادی در 
فرمانداری با عنوان ستاد خوداتکایی خانوار این 
ارجاعات را هماهنگ می کند. حتی با شکل گیری 
مراکز نامبرده، الزم است برای هماهنگی تعداد زیاد 
واحدهای حمایت اجتماعی در شهرستان این ستاد 

به فعالیت خود ادامه بدهد.
بسته خدماتی دیگر، بسته اقدام جامعه است. این 
بسته با هدف کاهش عوامل خطر سالمت روان 
و انگ زدایی از اختالالت روانی و آسیب های 
اجتماعی به اجرا می رسد. این بسته چهار جزء 
دارد. جزء اول شامل تعیین انتظارات از ادارات 
حاکمیتی شهرستان و تشکیل ائتالف همکاری 
بین آنها از طریق انعقاد تفاهم نامه است. جزء دوم 
نیز شامل تشکیل خانه مشارکت مردم با حضور 
مسئوالن شبکه های مردمی موجود در شهرستان 
و مشارکت دادن آنها در ارتقای سالمت روان و 
اجتماعی شهرستان است. همچنین جزء سوم شامل 
فعالیت های ترویجی برای افزایش سواد سالمت 

روان و سالمت اجتماعی مردم و انگ زدایی از 
اختالالت روانی و آسیب های اجتماعی است. جزء 
چهارم نیز هماهنگی و مراقبت اجتماعی مددجویان 
ارجاع شده از بسته های پایه و تخصصی در قالب 
ستاد خوداتکایی خانوار است که قبال شرح داده شد.
بسته اقدام جامعه بر این مبنا طراحی شده است که 
برای بهبود عوامل اجتماعی و محیطی باید رویکرد 
حکمرانی موثر را پیاده کرد. دو رکن از هشت ویژگی 
اصلی در حکمرانی »همکاری بین بخشی و مشارکت 
مردم« است. به عبارت دیگر، بسته اقدام جامعه همان 
رویکرد حکمرانی موثر است که از طریق کاهش 
عوامل خطر اجتماعی و محیطی و افزایش عوامل 
محافظتی سعی دارد انگ ناشی از اختالالت روانی 

و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.
چهار اقدام فوق در دبیرخانه ای به نام »اقدام جامعه« 
در فرمانداری هر شهرستان مدیریت می شود. مسئول 
دبیرخانه از طرف فرماندار تعیین می شود. فعال 
درمان  و  بهداشت  شبکه  معرفی  با  کارشناسی 
شهرستان و تایید فرمانداری برای انجام مراقبت 
اجتماعی مددجویان در ستاد خوداتکایی خانوار 

به کار گرفته می شود.

سپید: چطور می توان به پایداری شبکه سامان 
امیدوار بود؟ طوری که مثال با تغییر دولت ها، 

اجرای این طرح به فراموشی سپرده نشود؟
پاسخ به این سوال دشوار است، اما پنج استراتژی 
برای پایداری هر طرح و نهادینه شدن آن وجود 
دارد. اولین اقدام این است که الگو و برنامه در 
مراجع فرابخشی و فرادستی کشوری تصویب شود 
که این اقدام صورت گرفته است و توضیح داده شد. 
درواقع مشروعیت بخشی به طرح، یک اقدام مهم 
برای پایداری طرح ها و ابتکارات است. دومین اقدام، 
تامین منابع مالی پایدار است. در این راستا حرف 
زیاد است، ولی به چند نکته بسنده می کنم. اول 
اینکه ما مطالعه حساب های ملی در حوزه مراقبت 
اجتماعی در کشور نداریم که باید انجام شود و 
این اقدام در دستور کار سیاست سالمت اجتماعی 
کشور هست. اگر هزینه های اضافی در حوزه ارائه 
خدمات اجتماعی را کم کنیم و منابع پراکنده در 
دو حوزه خدمات سالمت روان و مراقبت های 

اجتماعی با همدیگر ادغام شود متوجه می شویم 
که منابع خوبی داریم. بدون اینکه از سازمان، نهاد 
یا مرکز غیردولتی خاصی بخواهم نام ببرم، برخی 
از این واحدها حدود 30 درصد منابع مالی جمع 
آوری شده از مردم را صرف مدیریت سازمان 
می کنند که این اتفاق توجیه مدیریت مالی برای 
این نوع واحدها ندارد. در حالت بهینه این عدد 10 
درصد است. پراکندگی و جزیره ای بودن خدمات 
اجتماعی، فعال نبودن خدمات و تداوم نداشتن آنها 
موجب شده است که نه تنها خوداتکایی خانوار رخ 
ندهد، بلکه مکرر هزینه های اضافی تحمیل شود. 
به احتمال قوی این ناهماهنگی موجب می شود 
منابع مالی در دو حوزه خدمات سالمت روان و 

مراقبت های اجتماعی تلف شود.
هر  برای  اجتماعی  پایه  خدمات  سرانه  البته 
ایرانی مشخص نیست و اعدادی که االن گفته 
می شود درست نیست، چون هنوز خدمات پایه 
مراقبت اجتماعی تعریف نشده است. در اجرای 
پیشگام الگوی مراقبت اجتماعی جامع در یکی از 
شهرستان های استان تهران این بسته پایه مراقبت 
اجتماعی با مشارکت دانشگاهیان و ذینفعان تعریف 
شده است و حدود سرانه در سال 1397 مشخص 
شده است که قابل استفاده برای سازمان برنامه 
بر  است.  اسالمی  مجلس شورای  و  بودجه  و 
اساس این سرانه نسبت هزینه اجرای کامل شبکه 
خدمات جامع سالمت روان و مراقبت اجتماعی 
در یک سال به هزینه فعلی که دولت و مجموعه 
نظام برای این نوع خدمات هزینه می کند، حداقل 

یک به 15 است.
اقدام سوم، تبدیل کردن طرح به مطالبه مردمی است. 
در آن صورت دولت های منتخب نمی توانند آن 
مطالبه مردمی را درنظر نگیرند. استراتژی چهارم، 
تربیت کردن و توانمندسازی نیروی انسانی مختص 
خدمات است. یعنی اگر افرادی نباشند که خدمات 
طرح را ارائه دهند، آن طرح بعد از تغییر دولت ها 
فراموش می شود. استراتژِی پنجم تعیین ساختارهای 
رصد کننده و ناظر هستند. در هر پنج استراتژی 

گام های مهمی برداشته شده است.
نکته مهمی که در پایداری طرح باید به آن اشاره کرد 
این است که در بسته پایه خدمات اجتماعی به ازای 

هر 50 هزار نفر یا حدود 12 هزار خانوار یک مرکز 
مراقبت اجتماعی جامع پیش بینی شده است که با 
توجه به توزیع جغرافیایی متناسب با محالت شهری 
باید ایجاد شود. این مراکز از طریق خرید خدمت 
از مراکز موجود سازمان بهزیستی و بازتوزیع این 
مراکز با معیار رعایت عدالت در دسترسی مردم هر 
محله باید ایجاد شود. بنابراین حدود هزار و 700 
مرکز مراقبت احتماعی جامع نیاز داریم. در هر مرکز 
نیز یک مددکار اجتماعی، یک روانشناس بالینی و 
یک مسئول فنی و یا ترکیبی مشابه حضور دارد. 
نگرانی مهم این است که الگوی مراقبت اجتماعی 
جامع به شکل متفاوت و غیرهماهنگ با الگوی 
سامان در سازمان بهزیستی پیش برود. توجه کنید 
که ایجاد شبکه بهداشتی درمانی کشور حداقل 30 
سال زمان برده است. با این وجود همین االن هم 
در شهرهای بزرگ کمبودهای فراوانی داریم. ایجاد 
حداقل هزار و 700 مرکز مراقبت اجتماعی برای 
ارایه خدمات پایه اجتماعی که توزیع جغرافیایی 
عادالنه در شهرها داشته باشد و خدمات فعال، 
پیشگیرانه، محله محور، مستمر و جامع داشته باشد 
و واقعا شبکه ای کار کند، نیازمند برنامه ریزی دقیق 
حداقل برای پنج سال است و کار چند ماه و یکسال 
نیست، مگر اینکه بخواهیم خدمات بسته پایه را 
خیلی کم کنیم یا پوشش کل جمعیت را پایین 
بیاوریم و یا خدمات غیرفعال ارایه دهیم که اینها 
جزو استانداردهای الگوی مراقبت اجتماعی جامع 

که پایلوت هم شده است، نیست.

سپید: شبکه سامان تاکنون در چند شهر کشور 
اجرا شده است و در سال های آینده، چند شهر 

دیگر اضافه می شود؟
این طرح هم اکنون در 10 استان و 23 شهرستان 
در حال انجام است. در ابتدا نقاط آسیب پذیرتر را 
انتخاب کردیم، اما در آینده به شکل سراسری اجرا 
می شود. بر اساس تورم سال 1396 برآورد بودجه 
هم انجام شده است. بر اساس برآورد بودجه در این 
سال، حدود هزار میلیارد تومان بودجه برای استقرار 
این شبکه در همه نقاط کشور الزم است. پیش بینی 
این بوده است که الگوی سامان در طی پنج سال و 
به صورت پلکانی اجرا شود. بنابراین میزان بودجه 
الزم طی پنج سال به استان ها و شهرستان ها توزیع 
می شود تا فشاری هم نباشد. مدل فعلی این است 
که بعد از تکمیل شدن طرح در این 23 شهرستان، 
یک شهر از هر استان را در سال بعد به این طرح 
اضافه شود تا تجربه راه اندازی شبکه مربوطه در 
یک شهرستان برای همه استان ها وجود داشته 
باشد. فعال جمعیت تحت پوشش شبکه سامان 
در این 23 شهرستان حدود پنج میلیون نفر است. 

سپید: فکر می کنید با اجرای طرح سامان، چه 
مولفه هایی در حوزه سالمت اجتماعی و سالمت 

روان، تغییر خواهد کرد؟
هدف از اجرای الگوی سامان ابتدا تغییر در برخی 
شاخص های مهم است. افزایش سواد سالمت 
روانی و اجتماعی در جمعیت شهرستان، افزایش 
بهره مندی مردم از خدمات سالمت روان و مراقبت 
اجتماعی جامع و کاهش عوامل خطر یا افزایش 
عوامل حفاظتی موثر در سالمت روان و اجتماعی از 
جمله این شاخص ها است. در نهایت انتظار می رود 
با تغییر در سه دسته شاخص فوق، شاخص اثر 
نهایی یعنی اختالالت روانی و آسیب های اجتماعی 

در جامعه کاهش پیدا کند.
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رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسش سپید درباره چرایی گران فروشی انسولین قلمی توسط یک تولیدکننده داخلی

 علی ابراهیمی
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسش سپید 
درباره گران فروشی انسولین توسط تولیدکننده 
این است که هر  بر  ما  داخلی، گفت: »اصرار 
قیمتی که در دنیا عرف است در ایران نیز در 
نظر گرفته شود. البته در حال حاضر از منابع 
مختلف در حال تأمین داروی مورد نیاز هستیم و 
اجازه نمی دهیم مردم پول اضافه پرداخت کنند.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در یک 
نشست خبری آنالین با خبرنگاران، در خصوص 
عرضه ماسک با قیمت های باالتر از ۱۳۰۰ تومان، 
اظهار داشت: »قیمت ماسک ۱۳۰۰ تومان است 
و به دلیل نظارت های انجام شده، قیمت خرید 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  سایر  و  داروخانه 
تجهیزات پزشکی کاهش یافته است. البته ممکن 
است داروخانه ای بگوید که فاکتور گران خرید 
داریم که در این زمینه نیز نامه نوشتیم و اعالم 
کردیم که آن ماسک ها یا باید مرجوع شود یا 

فاکتورهایشان اصالح.«

ماسک باالتر از ۱۳۰۰ تومان 
گران فروشی است

تولید ماسک در کشور  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بسیار باالست و کمبودی در این زمینه نیست، 
افزود: »ماسک نباید باالی ۱۳۰۰ فروخته شود در 
غیر این  صورت گران فروشی و تقلب محسوب 
می شود و با فرد خاطی برخوردهای تعزیراتی 

موارد  که  می خواهیم  نیز  مرم  از  شد.  خواهد 
تخلف را به معاونت های غذا و دارو محل یا 

سامانه ۱۹۰ اطالع رسانی کنند.«
داروهای  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
بیمارستانی کرونا ازجمله رمدسیویر نیز گفت: 
»در بحث داروهای کرونا طبق پروتکل های درمان 
در  تنها  بیمارستانی  داروهای  و  می شود  عمل 
بیمارستان عرضه می شوند. در مورد تأمین اقالم 
خوراکی و داروهای کرونا هم هیچ مشکل حتی 

برای بخش سرپایی وجود ندارد.«
اگر  بیمارستانی  داروهای  اینکه  بیان  با  وی 
مخالف  تجویز شوند  بیمارستان  از  در خارج 
دستورالعمل های کمیته علمی کرونا است، افزود: 
»اگر مراجع درمان به اعالم کنند، ما برای تأمین 
این اقالم در بخش های غیربیمارستانی هم مشکل 
خاصی نداریم و خواهشمان این است که مردم 
را از مراجعه به ناصرخسرو منع کنند. در مورد 
عرضه این داروها در ناصرخسرو هم که تقلبی 

بودند افرادی را گرفتند و برخورد کردند.«
شانه ساز تأکید کرد: »از همکاران پزشک خواستار 
آن هستیم که تجویز این داروها را در خارج از 
بیمارستان انجام ندهند زیرا امکان تهیه این ها 
برای مردم در خارج از بیمارستان وجود ندارد 
و در ناصرخسرو هم که همین کاله برداری ها 
و تقلب ها است. ضمن اینکه اکنون تمام داروها 
به لحاظ برچسب اصالتی که دارند باید هنگام 

تهیه چک شوند.«

تولید رمدسیویر ایرانی در 5 شرکت داخلی
وی درباره وضعیت تولید رمدسیویر در کشور نیز 
گفت: »در حال حاضر سه کمپانی در این زمینه 
فعال هستند و یکی دو کمپانی دیگر هم متقاضی 
تولید هستند و به زودی این تعداد به پنج کمپانی 
این دارو  تولید  برای  بنابراین  افزایش می یابد؛ 
مشکل چندانی نداریم و علیرغم موج افزایشی 
بیماران، اما دارو برای بیمارستان ها تأمین می شود.«
شانه ساز درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات 
پزشکی نیز اظهار داشت: »باوجود همه مسائل و 
مشکالتی که دشمنانمان می خواهند ایجاد کنند، اما 
به لطف خداوند از نیمه دوم شهریورماه با تسهیل 
روند تخصیص و تأمین ارز، نگرانی هایمان تا حد 
زیادی درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کاهش 
یافت. ازاین رو درباره بسیاری از اقالمی که نگران 
بودیم که در ماه های آینده با کمبود آنها مواجه 
می شویم، دوباره به ذخایر اطمینان بخش بازگشتیم. 
عالوه بر این امروز با اولویت تولید داروهای 
داخلی و بعد از آن واردات داروهایی که مشابه 
تولید داخلی ندارند، اطمینان الزم را به بیماران 
می دهیم که از بابت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
نگرانی نداشته باشند. درعین حال با تخصیص و 
تأمین ارزی که امسال برای تأمین اقالم مورد نیاز 
برای درمان بیماران کرونایی اضافه شد، با کمک 
همکارانمان در بانک مرکزی ضریب اعتماد و 

اطمینان باالتر هم خواهد رفت.«
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: »به هرحال امروز 

شاهدیم که علی رغم افزایش تعداد بیماران و 
مراجعه کنندگان به بیمارستان ها، در زمینه تأمین 
دارو و تجهیزات پزشکی بیماران و کادر درمان، 
البته آنچه در  مشکلی در کشور وجود ندارد. 
زمینه کمبود اقالم و داروهای مربوط به درمان 
کرونا می شنویم عمدتا به حوزه های بیمارستانی 
مربوط می شود. این داروها، داروهایی هستند که 
فعال طبق تصمیمات کمیته درمان، کمیته علمی 
ستاد کرونا و سازمان غذا و دارو باید مصرفشان 
گزارش هایی  بعضا  شود.  انجام  بیمارستان  در 
هم می رسد که ازآنجایی که برای بیمار خارج 
از بیمارستان دارو تجویز شده، آن را به عنوان 
کمبود تلقی می کند درحالی که ما تمام این اقالم 

را امروز در کشور تولید و تأمین می کنیم.«

نگرانی بابت تأمین اکسیژن نداریم
در  که  نگرانی هایی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
زمینه تأمین اکسیژن در بیمارستان ها با توجه به 
باال رفتن بار بیماری، گفت: »یکی از مسائل در 
حوزه تأمین و یک موضوع هم در زمینه متغیر 
بودن قیمت وجود داشت که برای تولید آن منابع 
مختلفی از سوی همکاران ما در معاونت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو پیگیری شد و امروز در 
زمینه تأمین اکسیژن دیگر هیچ نگرانی نداریم 
و قیمت آن  هم توسط کمیسیون قیمت گذاری 

دارو تعیین شده است.«
ادامه در صفحه 15 

اجازه نمی دهیم مردم پول اضافه پرداخت کنند
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 ادامه از صفحه 14
شانه ساز درباره انسولین قلمی نیز گفت: »در 
قلمی  انسولین  قیمت  کاهش  پیگیری  حال 
متوجه  گذشته  ماه  چند  ظرف  البته  هستیم. 
ما  در کشور  قلمی  انسولین  قیمت  که  شدیم 
منطقه  کشورهای  و  بین المللی  نرم  از  باالتر 
عرضه می شود که با پیگیری های جدی اداره 
کل دارو، امروز قیمت انسولین را با رقم های 
فکر  می کنیم. ضمنا  تأمین  کشور  در  پایین تر 
می کنیم بسیاری از حواشی که در زمینه انسولین 
دامن زده می شود به دلیل بحث اصالح قیمت 
انسولین است. ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، 
و  ارز  تأمین  و  تخصیص  قبل  سال  از  بیش 
تأمین انسولین قلمی داشتیم و خوشبختانه تا 
حد زیادی با پیگیری سازمان غذا و دارو از 
طریق سامانه تی تک و کمک همکارانمان در 
نیروی انتظامی و گمرک از قاچاق این اقالم 

به خارج از کشور گرفته شد.«

معاند در ماجرای  شیطنت شبکه های 
کشف داروهای قاچاق

»امروز شاهدیم که یک  ادامه گفت:  وی در 
شیطنت رسانه ای توسط شبکه های معاند شکل 
از  درخواستمان  اساس  همین  بر  و  می گیرد 
کمک  ما  به  که  است  این  کشور  رسانه های 
که  شاهدند  سال هاست  که  شبکه هایی  کنند. 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  زمینه  در  ما  ملت 
تحریم هستند، کوچک ترین خبری از تحریم 
را منعکس نمی کنند، اما درباره یک خبر کامال 
ایرانی  داروهای  مانند کشف  دروغ  و  کذب 
گسترده ای  اخبار  دروغ  به  عراق،  کشور  در 
را منعکس می کنند. درحالی که یک قلم از آن 
داروها ایرانی نبود. فقط می توانم اظهار تأسف 
کنم برای کسانی که ردای مقدس خبررسانی 
را به تن کرده اند، اما به دلیل مسائل مادی به 

انتشار اخبار دروغ تن می دهند.«
شانه ساز تأکید کرد: »علی رغم اینکه ما، نیروی 
انتظامی و گمرک بارها اعالم کرده ایم که هیچ 
یک از ۱۹ کامیونی که در کشور عراق کشف 
شد، ایرانی نبود، اما شبکه های معاند خارجی 
بر روی افکار ساده لوحی که شنونده و مخاطب 
آنها هستند کار می کنند. به هموطنان هوشیار و 
خواهران و برادرانم می گویم و اطمینان می دهم که 
هیچ یک از این داروها به هیچ عنوان ایرانی نبوده 
و این خبر کذب محض است. البته متأسفیم که 

برخی در داخل هم به این اخبار دامن  زدند.«
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »امروز 
و  ایران  بین  مسافرت ها  کاهش  دلیل  به  هم 
کشورهای منطقه به دلیل کرونا، دیگر خروج 
شاهد  کمتر  هم  را  مسافری  به صورت  دارو 
هستیم. درعین حال سامانه تی تک هم می تواند 
دنیا شناسایی  نقطه  را که در هر  دارویی  هر 
شود بالفاصله اطالع دهد که این دارو و تجهیز 
پزشکی و به زودی سایر کاالهای سالمت محور 
از کدام نقطه و از کدام بخش از زنجیره تأمین 

دارو خارج شده است.«
وی درباره کمبودهای دارویی نیز گفت: »امروز 
آمار کمبودهای دارویی در کشور کاهش یافته 
است. در زمینه واکسن آنفلوانزا هم یک میلیون 
و 7۰۰ هزار دوز تأمین شده که از طریق مراکز 
بهداشتی و درمانی در دسترس گروه های هدف 

می گیرد.« قرار 

قیمت شیرخشک نوسانات  چرایی 
شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات 
قیمت شیر خشک نیز گفت: »بخشی از تولیدات 
داخلی ما در حوزه دارو، شیرخشک و تجهیزات 
پزشکی ارز 42۰۰ تومانی دریافت می کند و 
بخش عمده تر آن ارز نیمایی. علی رغم اینکه 
تالش می کنیم که این نوسان به حداقل برسد، 
ولی به دلیل افزایش قیمت قابل توجهی که ارز 
نیمایی پیدا کرد، واقعا تولید این شیر خشک ها 
برای تولیدکنندگان امکان پذیر نبود و بر همین 
بازنگری  بار دیگر قیمت شیر خشک  اساس 
شد. به هر ترتیب اگر قیمت شیر خشک در 
قالب قیمت هایی باشد که در سایت سازمان 
غذا و دارو اعالم شده، قیمت رسمی است، 
تخلف  و  تقلب  باشد  آن  از  خارج  اگر  اما 

می شود.« محسوب 
رئیس سازمان غذا و دارو درباره جایگاه ایران 
در بین کشورهای دیگر در زمینه ساخت دارو 
اما  بسیار سخت،  امتحان  یک  »ما  هم گفت: 
از  داریم.  کرونا  زمینه  در  را  اطمینان بخش 
قبل به این موضوع قائل بودیم که داروسازی 
ایران به لحاظ توانمندی و خوداتکایی که پیدا 
از جایگاه  نه تنها در منطقه که در دنیا  کرده، 
علمی باالیی برخوردار است و می تواند بیش 
از ۹7 درصد نیاز کشور را برطرف کند. این 
پیش  کرونا  که  زمانی  تا  برخی  را  موضوع 

نداشتند.« باور  آمد، 
وی افزود: »علی رغم همه تلخ کامی های کرونا، 
اما اثبات شده که در کشور ما هر دارویی که 
می شود،   ۱۹ کووید  بیماری  درمان  کاندید 
دو  الی  یکی  زمانی  فاصله  یک  با  بالفاصله 
این نشان دهنده عمق  ماهه تولید می شود که 
داروسازی کشور ما است؛ زیرا کمتر کشوری 
توانست با این سرعت و به این روش عمل کند 
که این یکی از مظاهر ظهور اقتصاد مقاومتی 

در صنعت داروسازی بود.«
شانه ساز ادامه داد: »به دلیل تعدد دانشکده های 
داروسازی  متخصصین  تعداد  و  داروسازی 
در  حتی  و  شده  فراهم  امکانات  این  کشور، 

کمترین  داروخانه هم شاهد  و  حوزه عرضه 
را  کشورهایی  درحالی که  بودیم.  مشکالت 
از  قوی تری  بسیار  اقتصاد ظاهرا  که  می بینیم 
در  اقالم  این  تأمین  زمینه  در  اما  دارند،  ما 
داروخانه ها و فروشگاه هایشان مشکل دارند. 
البته اغلب داروخانه ها هم بدون نگاه صرف 
مادی، کمک کردند و علی رغم اینکه بسیاری 
از داروخانه ها مطالبات طوالنی مدت از بیمه ها 
داشتند، اما کمک کردند تا با کمترین تنش و 
آییم.  فائق  مشکالت  زمان  بر  کوتاه ترین  در 
در زمینه شرکت ها و حوزه های تک هم کمتر 
دارویی است که امروز در کشور ما تولید نشود.«
شانه ساز در بخش دیگری از نشست خبری 
دیروز در پاسخ به سؤالی درباره تولید دارویی 
داروسازی  شرکت  سوی  از  کرونا  برای 
عبیدی، گفت: »این دارو تولید تحت لیسانس 
فعالی  بازار حضور  در  که  است  فاویپیراویر 
مراکز  و  بیمارستان ها  به  را  دارویش  و  دارد 

مجازی که وجود دارد، عرضه می کند.«

ایرانی رمدسیویر  پایین  قیمت 
داخل  تولید  داروی  گرانی  علت  درباره  وی 
رمدسیویر هم گفت: »علی رغم اینکه ارز نیمایی 
به رمدسیویر تعلق گرفته است، قیمت آن بین 
۱۰ تا ۱5 درصد نرم بین المللی پایین تر است. 
البته این دارو، داروی گران قیمتی است و ارزان 
نیست، حتی به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم 
کردیم که مطمئن شوید که هیچ بیماری به دلیل 
بی پولی دست خالی برنمی گردد و یقین بدانید که 
بیمار داروی خود را دریافت می کند. در سازمان 
غذا و دارو هم با دستور وزیر بهداشت بخشی 
از اعتباراتمان را برای این دارو در نظر گرفته ایم. 
علی رغم اینکه این دارو نتوانست پوشش بیمه ای 
هم پیدا کند، اما اعالم شده بیمارستان ها و دانشگاه ها 
داروی بیماران را تأمین کنند و مطمئن باشید داروی 
هیچ بیماری به دلیل بی پولی قطع نخواهد شد. 
البته این مشکالت در محلی غیر از بیمارستان و 
در مراحلی غیر از مراحلی که برای تجویز این 

دارو اعالم شده، دیده می شود.«

تولید داخلی کیت های  افزایش 
کرونا تشخیص 

شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت 
به  توجه  با  کرونا  کیت تست های تشخیصی 
سیاست افزایش بیماریابی، اظهار داشت: »در 
تولید  ظرفیت  به سرعت  کیت  تولید  زمینه 
است  یافته  افزایش  کیت ها  انواع  در  داخلی  
به طوری که در حال حاضر نیازمند صادرات 
هم هستیم؛ بنابراین عالوه بر اینکه نیاز کشور 
هم  صادرات  متقاضی  می کنند،  برطرف  را 
هستند. البته درباره برخی از کیت ها نگرانی 
ظرفیتشان  نتوانند  تولیدکنندگانمان  که  داریم 
که  برسانند  کیت  خاص  نوع  این  برای  را 
ظرفیت  افزایش  لذا  کردیم؛  هماهنگ  را  آن 
که  کردیم  پیش بینی  واردات  برای  را  تولید 
هم  آن  مشکل  و  است  موجود  آن هم  ارز 

برطرف شده است.«
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت 
امکان  و  پزشکی  تجهیزات  واردات  و  تولید 
»از  گفت:  هم  زمینه  این  در  کمبود  ایجاد 
و  تأمین  روند  بهبود  با  دوم شهریورماه  نیمه 
تخصیص ارز، نگرانی های قبلی  برطرف شد. 
ارز،  تأمین  و  تخصیص  در  ما  اولویت  البته 
زیرا  است  تولیدکننده  واحدهای  اولیه  مواد 
بار اصلی تأمین هم در حوزه دارو و هم در 
حوزه تجهیزات پزشکی بر عهده تولیدکنندگان 
به  مربوط  نگرانی های  امروز  بنابراین  است؛ 
با اصالح روند  نیمه دوم شهریورماه  از  قبل 
تأمین و تخصیص ارز کاهش پیدا کرده است.«
تخصیص  و  تأمین  »استمرار  افزود:  شانه ساز 
زمینه   در  که  بود  خواهد  این  ضامن  ارز 
با  امیدواریم  نیاید.  وجود  به  مشکلی  تولید 
پیگیری های همکاران در بانک مرکزی و در 
ما  به  کرونا  از  بعد  که  باری  افزایش  بخش 
تأمین ها صورت  و  تخصیص ها  شد،  تحمیل 
گیرد که در این صورت قول می دهیم بیماران 
تجهیزات  و  دارو  تأمین  بعد  از  نگرانی  هیچ 

نکنند.« پیدا  نیاز  پزشکی مورد 
ادامه در صفحه 16 
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IVIG سودجویی از داروی

تأمین  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  شانه ساز 
دارو  »این  داشت:  اظهار  نیز   IVIG داروی 
درمانی  پروتکل های  در  کرونا  درمان  برای 
آن  درباره  نیز  علمی  مستند  و  ندارد  وجود 
نیست. این یک داروی وارداتی است که اخیرا 
یکی از شرکت های داخلی اقدام به تولید آن 
بررسی  دست  در  تولید  این  اما  است،  کرده 
بیشتر قرار گرفته و حتی زمانی که نتایج نهایی 
نیاز  از  2۰ درصد  دارو می تواند  تأیید شود، 
کشور را تأمین کند. البته برخی از اقالم بدون 
هیچ منبع خاصی برای بیماران بدحال تجویز 
بارها در  می شود درحالی که در کمیته علمی 
این زمینه صحبت شده و همه منابع بین المللی 

را بررسی کرده ایم.«
وی با تأکید مجدد بر اینکه داروی اختصاصی 
برای درمان کرونا وجود ندارد، گفت: »اقلیت ها 
و اکثریت های موافق و مخالفی در مورد برخی 
به درمان کرونا کمک می کند،  داروها که  از 
وجود دارد. طی چندین بار مکاتبه با معاونت 
درمان و نظام پزشکی از آنها خواسته ایم در 
مورد تجویز این دارو به آنها اطالعات کافی 
بدهند. IVIG یک داروی گران قیمت است 
در  و  می شود  تأمین  وارداتی  شکل  به  که 
اما  هستیم،  مواجه  آن  کمبود  با  حاضر  حال 
بهانه  همین  به  و  نیست  نایاب  به هیچ عنوان 
افرادی سودجو اقدام به فروش آن به قیمت هایی 

باالتر از چیزی که هست می کنند.«
وی در ادامه در مورد تأمین انسولین نیز اظهار 
لیسانس  داشت: »یک شرکت خارجی تحت 
قرار تولید انسولین را در کشور دارد، اما اصرار 
می کند که قیمت دارو حدود سه برابر بیشتر 
این  که  شود  عرضه  ایران  در  دنیا  قیمت  از 
برای  حال حاضر  در  ندارد.  منطقی  موضوع 
تأمین نیازمان به صورت فوری اقدام به واردات 
نیز  رقیب  چند  همزمان  اما  کردیم،  انسولین 
کرده ایم.  فعال  کشور  در  شرکت  این  برای 
هم  مذکور  شرکت  مذاکرات  اساس  بر  البته 
در حال پذیرش این موضوع است که قیمت 

را به نصف کاهش دهد.«
وی افزود: »برای جلوگیری از خارج شدن دارو 
از کشور و مشکالتی که بازار سیاه ناصرخسرو 
ایجاد می کند از مردم می خواهیم از طریق سامانه 
سالمت  و  صحت  و  دارو  اطالعات  تی تک 
این  از  زیرا  دهند  قرار  استعالم  مورد  را  آن 
طریق تمام مردم و مصرف کنندگان می توانند 
به بازرسان سازمان غذا و دارو تبدیل شوند 
چراکه اطالعات به شکل کامل از طریق این 

سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.«

اعطای مجوز به ۳ داروی گیاهی 
مؤثر در درمان کرونا

شانه ساز در ادامه درباره برخی ادعاها پیرامون 
هم  کرونا  درمان  برای  سنتی  طب  داروهای 
تصریح کرد: »ما در سازمان غذا و دارو برای 
را  کرونا  درمان  ادعای  که  گیاهی  داروهای 
داشتند خط ویژه ای در نظر گرفته ایم. تاکنون 
که  گرفتند  مجوز  گیاهی  داروی  سه  حداقل 
می توانند در درمان کرونا مؤثر باشند و بقیه 
موارد نیز اگر مسیر و استانداردهای مورد نظر 
ما را طی کنند می توانند مجوز دریافت کنند.«

وی با تأکید بر اینکه در طب سنتی ظرفیت های 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود  فراوانی  بالقوه 
است  صاحب نظر  زمینه  این  در  کسی  »اگر 
است  موجود  که  دستورالعمل هایی  با  باید 
اثبات کند. نمی توان دارو را در  دارویش را 
جایی به صورت مخفیانه به عده ای داد و بعد 
است؛  بوده  اثربخش  دارویمان  که  کرد  ادعا 
زیرا این روش در هیچ کجای دنیا نیز تأیید 
اطمینان  که  است  بیمار  حق  این  نمی شود. 
داشته باشد دارویی که مصرف می کند ایمن 

بوده و اثربخشی کامل دارد.«
روند  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
نیز  داروخانه ها  در  الکترونیک  نسخه پیچی 
به عنوان  آزمایشگاه ها  و  »داروخانه ها  گفت: 
قسمت های  از  یکی  پاراکلینیک  بخش های 
الکترونیک  نسخه پیچی  زمینه  در  پیشرو 
نخست  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  هستند، 
نسخه نویسی الکترونیک و سپس نسخه پیچی 
در  دارد.  قرار  اهمیت  ردیف  در  الکترونیک 
حال حاضر برخی سازمان ها اعتقاد دارند که 
نسخه باید به صورت کاغذی وارد داروخانه 
شود. به هرحال در حوزه خدمات الکترونیک 
با  داریم  اعتقاد  و  هستند  پیشرو  داروخانه ها 
پروژه  از  مهمی  گام  تی تک  سیستم  اجرای 

می رسد.« انجام  به  الکترونیک  نسخه پیچی 
شانه ساز تأکید کرد: »البته فراموش نکنیم که 
معتقدند  و  دارند  اعتراضاتی  نیز  داروخانه ها 
صبح  امروز  و  نمی شود  دیده  آنها  هزینه  که 
هم انجمن داروسازان با سازمان غذا و دارو 
جلسه ای داشتند و اعالم آمادگی کردند، اما به 
نظر می رسد جایی برای جبران هزینه ها در نظر 
گرفته نشده است. در یک جمله نسخه پیچی 
الکترونیک  الکترونیک در ادامه نسخه نویسی 
است و باید آن بخش انجام شود تا این بخش 

نیز اجرایی شود.«
پزشکی  تجهیزات  خصوص  در  شانه ساز 
آنکه  علی رغم  گذشته  »سال  کرد:  بیان  نیز 
تجهیزات  حوزه  به  ارز  تخصیص  بود  قرار 

 47 به  عدد  این  باشد،  درصد   4۰ پزشکی 
درصد رسید که نشان دهنده اهمیت این حوزه 
است. خوشبختانه در حوزه تجهیزات پزشکی 
داریم،  داروها  زمینه  در  که  را  چالش هایی 
تجهیزات  به  بی توجهی  و  نمی کنیم  مشاهده 

پزشکی صورت نگرفته است.«
قند  نوار تست  »در زمینه مشکل  افزود:  وی 
خون و دستگاه آن هم تولیدکنندگان داخلی 
داریم که دستور دادیم کار آنها خارج از نوبت 
تاکنون در مورد رصد کردن  رسیدگی شود. 
کمبودها از هیچ تالشی فروگذار نکرده ایم و 

شنوای همه حرف ها هستیم.«

نداشتیم قلمی  انسولین  احتکار 
منتشر  خبر  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
شده در خصوص احتکار انسولین قلمی طی 
احتکاری  »هیچ  کرد:  تأکید  هم  هفته گذشته 
ما  و  بود  نیامده  وجود  به  زمینه  این  در 
با  موضوعی  چگونه  که  کردیم  تعجب  هم 
گذاشته  میان  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
نشده، اما اطالع رسانی شده است. محموله ای 
که صحبت از آن می شد محموله ای از انسولین 
بزرگ  شرکت های  از  یکی  به  مربوط  قلمی 
واردکننده بود که به علت انحراف دمایی آن 
شرکت از دو هفته قبل به اداره کل دارو اعالم 
کرده بود که می خواهد محموله را به شرکت 
سازنده در فرانسه عودت دهد. ما هم برای 
آنکه مطمئن شویم این داروها مشکل دارند 
بررسی  دوباره  آنها  کیفیت  که  کردیم  اعالم 
شود. درهرحال این داروها به اشتباه به عنوان 
داروی احتکاری اعالم شد و تمام مستندات 

پیرامون آن وجود دارد.«

پیشرفت سه شرکت ایرانی در ساخت 
واکسن کرونا

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص واکسن 
ایرانی کرونا هم گفت: »شرکت های مختلفی 
کار  میان سه شرکت  این  از  فعال هستند که 

خود را بیشتر پیش برده اند و هرکدام با یک 
روش مطالعاتی فعالیت می کنند. البته اطالعات 
در زمینه واکسن بر اساس توافقات صورت 
گرفته از سوی وزیر بهداشت اعالم می شود. در 
مورد تأمین واردات واکسن کرونای خارجی 
نیز اقداماتی صورت گرفته و مطالعات بر روی 
نوعی از آن که اطمینان بیشتری داشته باشد 

انجام خواهد شد.«
تشخیص سریع  کیت های  مورد  در  شانه ساز 
کرونا نیز اظهار کرد: »ما از ابتدای شیوع بیماری 
انواع کیت ها را تولید کرده ایم و علی رغم تولید 
پیدا کرده ایم. در  نیز دست  آنها  به صادرات 
مورد رپید تست ها به نتیجه مشخص نرسیده 
و  رسیده ایم  نتیجه  این  به  اکنون  اما  بودیم، 
خواهد  وجود  آن  انبوه  تولید  تا  زمانی  بازه 
ستاد  سیاست  به  توجه  با  نیز  اکنون  داشت. 
تست های  اخذ  افزایش  بر  مبنی  کرونا  ملی 
این  واردات  به  اقدام  باشد  الزم  اگر  روزانه 
ارز آن  تأمین  قبل  از  کیت ها خواهیم کرد و 

نیز صورت گرفته است.«
درباره  سپید  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  وی 
واکسن  جهانی  برنامه های  در  ایران  حضور 
کرونا گفت: »در بحث کواکس اجازه نمی دهیم 
مردم برای محصولی ناشناخته مورد آزمایش 
تأیید  بالینی  مطالعات  باید  زیرا  گیرند؛  قرار 
شود و ما نمی گذاریم چیزی بدون طی کردن 

مراحل در مردم امتحان شود.«
وی در خاتمه در پاسخ به سؤال دیگر سپید 
از  یکی  توسط  انسولین  گران فروشی  درباره 
تولیدکنندگان داخلی، بیان کرد: »ما در زمینه 
تا  امیدواریم  و  نداریم  باالیی  آمار  پن  تولید 
این  در  مطلوبی  نتیجه  به   ۱4۰۰ سال  اواخر 
هر  که  است  این  بر  ما  اصرار  برسیم.  زمینه 
نیز  ایران  در  است  عرف  دنیا  در  که  قیمتی 
از  نیز  حاضر  حال  در  شود.  گرفته  نظر  در 
منابع مختلف در حال تأمین این داروی مورد 
اضافه  پول  مردم  نمی خواهیم  و  هستیم  نیاز 

کنند.« پرداخت 
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دربهشتزهراچهمیگذرد؟

  یاسر مختاری
آمارهای بیماری کرونا همچنان در اوج است و 
روزی نیست که خانواده ای در گوشه گوشه کشور 
داغ از دست رفتن عزیزی را نبیند. رفتگانی که 
رفته رفته به عدد تبدیل می شوند هریک خانواده ای 
داشته و قلبی برای دوست داشتن و ذهنی برای 
کرده  سفر  عزیز  آن  بسا  چه  خاطرات،  حفظ 
پدری بوده که سایه سنگینش امنیت بر ذهنیت 
فرزندانش را تأمین یا که مادری بوده که آغوشش 
محبت بی دریغ را به دلبندانش ارزانی داشته است. 
مادربزرگ  و  پدربزرگ  فرزند،  برادر، خواهر، 
اما  این روزها سوگوار شده اند.  در  اینها  همه 
دوش  بر  تنهایی  به  را  سوگشان  که  مجبورند 
کشند و اشک هایشان را در خلوت خود بریزند.
خانواده های  و  می رود  باالتر  روز  هر  عدد ها 
می روند.  فرو  سوگ  یا  نگرانی  در  بیشتری 
می شوند.  خالی  و  پر  بستری  تخت های 
آرامستان ها هر روز عزیزی را تحویل می گیرند 
و منزلی ابدی به او عطا می کنند. سراسر ایران 
در  آمارها  این  اما  است.  سوگوار  روزها  این 
تهران به دلیل اینکه ساکنانش از سراسر کشور 
هستند و ریشه در تمامی شهرها و روستاهای 
ایران دارند داغی دوچندان بر دل ها گذاشته و 

نگرانی ها  را افزونتر می کند.
به گزارش سپید، اوایل هفته قبل بود که ناهید 
خداکرمی عضو شورای شهر تهران با استناد به 
آمارهای سازمان بهشت زهرا از مرگ بیش از 

15 هزار تهرانی از ابتدای کرونا تا امروز خبر 
داد که این آمار با توجه به تعداد کلی مرگ و 
میر ناشی از کرونا در ایران نشان می دهد بیش از 
50 درصد فوت شدگان در اثر بیماری کووید19 

در تهران جان سپرده اند.
این نگرانی در حالیست که هر ازگاهی سخنانی 
از پر شدن ظرفیت بیمارستان ها و مراکز درمانی 
به گوش می رسد که البته این سخنان بالفاصله 
توسط مسئوالن نظام سالمت تکذیب می شود.

ماجرای پر شدن ظرفیت سالن تطهیر 
بهشت زهرا

روز گذشته خبر تکان دهنده دیگری با این مضمون 
که دیگر سالن تطهیر بهشت زهرا پاسخگوی 
جنازه های فوت شدگان نیست منتشر شد. در آن 
خبر آمده بود که از یک هفته قبل تعداد جنازه های 
ورودی به بهشت زهرا بیش از ظرفیت سالن های 
تطهیر و پرسنل شاغل در آن است و مسئوالن 
از جنازه ها را در سوله های  مجبورند تعدادی 
مدیریت بحران نگهداری کنند. همچنین عنوان 
شده بود که جنازه های فراتر از ظرفیت در سوله 
بحرانی که در نزدیکی ایستگاه مترو حرم مطهر 
قرار دارد، نگهداری می شوند تا پس از شست وشو 
توسط افراد داوطلب در ساعات عصر و شب، 

برای دفن در روز بعد آماده شوند.
 این خبر که بازتاب های زیادی پیدا کرد، سعید 
خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا را به واکنش 
»اخبار  اظهارکرد:  گفت وگویی  در  و  واداشت 
منتشره در فضای مجازی به هیچ وجه صحت 
ندارد اما دقت داشته باشید که سازمان بهشت 
زهرا )س( هشت ماه و اندی است که در بحران 
قرار دارد و ۲50 روز است که همکاران ما از 
اوایل صبح و حتی خارج از ساعات اداری کار 

می کنند و مشکلی در این زمینه نداریم.«
به  از شهروندان می خواهیم  اینکه  بیان  با  وی 
جای توجه به شایعات، پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند، گفت: »مدیریت شهری همه 

تمهیدات را به کار گرفته، کاش مردم داغدار 
بتوانند پروتکل ها را رعایت کنند.«

متوفیان  کنون 50 درصد  تا  اینکه  بیان  با  وی 
بهشت  کامپیوتری  سایت  در  کشور  در  کرونا 
زهرا)س( پذیرش شده اند و پرسنل این سازمان 
در آماده باش هستند افزود: »ما در سازمان بدون 
تعطیلی هستیم و خود شهر تهران حدودا ۲00 
متوفی دارد که با توجه به شرایط کرونایی به 
که  شده  اضافه  نفر   150 الی   100 تعداد  این 
دو برابر نیرو و امکانات الزم است، اما تا این 
ساعت همکاران ما تمام سعی خود را در راستای 
تکریم متوفیان و خانواده هایشان به کار بستند 
و بدون تعطیلی همچون آخر هفته یا اعیاد به 

کار خود ادامه دادند.«
خال با تاکید بر اینکه مردم به جای توجه به 
اخبار فیک مجازی پروتکل ها را رعایت کنند، 
در مورد اجرای محدودیت های بیشتر در بهشت 
زهرا )س( گفت: »از 1۶ درب بهشت زهرا )س(، 
1۴ درب بسته است و تنها دو باب الشهدا و 
باب الزهرا باز هستند و تعطیلی کامل بهشت 
زهرا امکان پذیر نیست و از مردم می خواهیم 
تنها برای تدفین به بهشت زهرا مراجعه کنند.«
کل  ساعت ها  گذشته  »روز  شد:  یادآور  خال 
بهشت زهرا را بازدید کردم، دیدم شاید در هر 
مراسمی 10 الی 1۲ نفر حضور داشته باشند اما 

چه می شود کرد؟ 
ادامه در صفحه 18 

روایت هایی از آمارهای کرونا در تهران
اخباریکهتکذیبمیشوندونگرانیهاییکهبهوجودمیآید

خال: اخبار منتشره در فضای 
مجازی به هیچ وجه صحت 

ندارد اما دقت داشته باشید 
که سازمان بهشت زهرا )س( 

هشت ماه و اندی است که 
در بحران قرار دارد و ۲۵۰ 
روز است که همکاران ما از 

اوایل صبح و حتی خارج از 
ساعات اداری کار می کنند و 

مشکلی در این زمینه نداریم
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 ادامه از صفحه 17
مراسم  شان  متوفیان  برای  توانند  نمی  مردم 
سوم، هفتم یا چهلم برگزار کنند و سوگواران 
خاموش هستند و با نهایت حداقل نفرات نیز 

می کنند.« تدفین شرکت  مراسم  در 
زهرا  بهشت  پرسنل  که  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: »در فروردین ماه آمار  خسته هستند، 
متوفیان حدود 119 نفر بود که بالفاصله بعد 
عدد  این  تعطیلی ها  و  پروتکل ها  رعایت  از 
در اردیبهشت ماه به عدد 9 رسید و مطمئن 
هم  باز  بهداشتی  مسائل  رعایت  با  هستیم 
می توان تعداد جان باختگان را کاهش داد.«
کرد:  تأکید  زهرا  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
بحران  سازمان  یک  زهرا  بهشت  »سازمان 
برنامه ریزی های  ماه قبل  هشت  از  و  است 
دقیق و زیادی برای پشت سر گذاشتن این 
با تالش  ما  دادیم و همکاران  انجام  شرایط 
مضاعف به تکریم متوفیان  و خانواده هایشان 

هستند.« مشغول 

100 درصدی متوفیان کرونا  افزایش 
در تهران

منتشر  اخباره  تکذیب  به  خال  حالیکه  در 
شده در رابطه با پرشدن ظرفیت سالن تطهیر 
مرگ ومیرهای  افزایش  دلیل  به  زهرا  بهشت 
ناشی از کرونا پرداخت. حسن خلیل آبادی 
وضعیت  درباره  تهران  شهر  شورای  عضو 
»آمار مرگ و  اظهار کرد:  پایتخت  در  کرونا 
افزایش  ابتال به کرونا  میر در تهران به دلیل 
از شیوع  قبل  به  به طور کلی نسبت  یافته و 
پایتخت  در  میر  و  مرگ  و  فوت  آمار  کرونا 

100 درصد افزایش یافته است.«
وی افزود: »تهران حدود 3 میلیون نفر جمعیت 
پایتخت  امکانات درمانی در  شناور دارد که 

و حضور بستگان برخی از بیماران در تهران 
به  کرونایی  بیماران  بیشتر  مراجعه  دالیل  از 

است.« بوده  پایتخت  بیمارستان های 
اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
تهران  در  میر  و  مرگ  می دهد  نشان  آمارها 
رسیده  برابر  دو  به  کرونا  از  قبل  به  نسبت 
به صورت  بهشت زهرا  است، گفت: »ظرفیت 
طرح  با  سازمان  این  ولی  شده  تکمیل  کلی 
تا دفن  انجام داده  ابتکارهایی پیش بینی هایی 

با مشکل مواجه نشود.« اموات 
خلیل آبادی گفت:  »از گذشته پیش بینی می شد 
که ظرفیت بهشت زهرا تا دهه 80 تکمیل شود 
به  جدید  قسمت های  شدن  اضافه  با  ولی 
قبرها همچنین  بهشت زهرا و سه طبقه شدن 
قدیمی،  قبور  بازسازی  موضوع  از  استفاده 

بیشتر شد.« زهرا  بهشت  ظرفیت 
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از ابتال به کرونا 
بسیار ضرورت دارد، گفت: »عالوه بر اینکه 
قرار  مدنظر  را  پروتکل ها  رعایت  باید  مردم 
تهران  در  هفته ای  دو  حداقل  تعطیلی  دهند، 

باید اجرایی شود تا از این طریق شاهد قطع 
باشیم.« کرونا  انتقال  زنجیره 

این عضو شورای شهر تهران در مورد اینکه 
آیا آرامستان های جدید در پایتخت راه اندازی 
می شود گفت: »این موضوع در دست بررسی 
آرامستان هایی  و  آغاز  برنامه ریزی ها  است، 
نظر  در  غرب  و  شرق  جنوب،  مناطق  برای 

گرفته شده و ساخته می شود.«
این  »آماده سازی  گفت:  خلیل آبادی 
طول  سال  یک  حداقل  جدید  آرامستان های 
می کشد و باید تجهیزات الزم در آن مستقر 
ابتکاراتی باید ظرفیت  با  شود و تا آن زمان 
بهشت زهرا را جهت دفن اموات افزایش داد.«

سهم عمده تهران در فوت ناشی از کرونا
ناجی  علیرضا  گذشته  روز  دیگر  سوی  از 
رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح 
دانشوری ضمن اعالم آماری از وضعیت مرگ 
آمارها  »طبق  کرد:  اظهار  تهران،  در  میرها  و 

در زمانی که تعداد کشته ها 300 و خرده ای 
نفر بود نزدیک به نیمی از کشته های کرونایی 
مربوط به پایتخت بود. این سهم عمده تهران 
را در فوتی های کرونایی نشان می دهد. باید 
دو تا سه هفته کشور را قرنطینه کامل کرد یا 
شهرهای قرمز را قرنطینه کرد تا سکون کامل 
در کشور ایجاد شود و مردم همگی در خانه ها 
بمانند و این قرنطینه را کامل اجرا کنیم. این 
که بترسیم از اینکه کشور را تعطیل کنیم که 
معنی  نیست.  زیبا  بروند،  مسافرت  به  مردم 
این اظهارنظر این است که نمی توانیم کشور 
را کنترل کنیم. این اشتباه است و ما به خوبی 
این  ادامه  دهیم.  انجام  را  کار  این  می توانیم 
روند ممکن است در روزهای آینده به اعداد 

900 نفر و باالتر در روز برسد.«

منبع آمار شورای شهر کجاست؟
عملیات  فرمانده  زالی  علیرضا  حال  این  با 
ستاد مقابله با کرونا تهران بزرگ در واکنش 
به آمارهای مبتالیان و مرگ و میرهای ناشی 
یک  آمار  »موضوع  گفت:  مهر  به  کرونا،  از 
راحتی  به  نمی توان  و  است  پیچیده  بحث 
تحلیل می خواهد  و  داد  پاسخ  این سوال  به 
کجا  در شورای شهر  ما  دوستان  منبع  اینکه 
در  آماری که  نداریم. یک  اطالعی  را  است 
مورد  در  می شود  استناد  آن  به  جهان  تمام 
PCR آنها مثبت  بیمارانی است که آزمایش 
و  ملی  پروتکل  طبق  افراد  این  شده  اعالم 
آزمایش PCR مثبت چه عالئم داشته باشند 
به  ابتالء  قطعی  موارد  باشند  نداشته  چه  و 

می شوند.« تلقی  کرونا  
وی افزود: »البته نقض آماری ما در مواردی 
البته  بیماری هستند  این  به  است که محتمل 
خود  تعاریف  جهانی  بهداشت  سازمان  االن 
را از ابتالی به بیماری کرونا  گسترش داده 
ارتباط  در  فردی  با  اگر  مثال شما  عنوان  به 
باشید که آن فرد تست PCR او مثبت باشد 
می گوئیم تا زمانی که تست PCR شما منفی 
نشده شما هم در گروه محتمل به کرونا هستید.«
بر  بهداشت  وزارت  »آمار  کرد:  بیان  زالی 
بهداشت  سازمان  که  است  پروتکلی  اساس 
وزارت  آمارهای  کرده  اعالم  ما  به  جهانی 
بهداشت بر اساس آمارهای دانشگاه های علوم 
پزشکی در سراسر کشور است. این دانشگاه ها 
سامانه هایی دارند که موارد PCR مثبت برای 
آمار  مسئله  اینکه  برای  می شود.  اعالم  آنها 
ایران  در  دقیق تری  آمار  بتوانیم  و  حل شود 
و یا در کشورهایی که چنین مشکالتی دارند 
اعالم کنیم باید مخرج کسر که میزان تعداد 
مبتالیان است به عدد واقعی نزدیک تر شود. 
برای این موضوع پیشنهاد داده ایم به خصوص 
در تهران هر چه سریع تر میزان سرانه تست 
PCR به صورت هوشمند افزایش پیدا کند 
ابتالء  میزان  افزایش  با  که  است  موقع  آن 

کنیم.« اعالم  را  دقیق تری  آمار  می توانیم 
فرمانده عملیات مقابله با کرونا تهران بزرگ ادامه 
داد: »پیشنهاد ما به ستاد مقابله با کرونا این بوده 
است که تست PCR رایگان شود و یا با حداقل 
قیمت در مراکز جامع سالمت ارائه داده شود تا 
البته این پیشنهاد در  آمارها واقعی تر شوند که 
ستاد تصویب شده و ما منتظر تأمین مالی آن از 

سوی رئیس جمهور هستیم.«

خلیل آبادی: آمار مرگ و 
میر در تهران به دلیل ابتال 

به کرونا افزایش یافته و 
به طور کلی نسبت به قبل 
از شیوع کرونا آمار فوت و 

مرگ و میر در پایتخت 1۰۰ 
درصد افزایش یافته است

زالی: موضوع آمار یک بحث 
پیچیده است و نمی توان به 

راحتی به این سوال پاسخ 
داد و تحلیل می خواهد 

اینکه منبع دوستان ما در 
شورای شهر کجا است را 

اطالعی نداریم


