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آمار مبتالیان پنج رقمی شد خبـر

شناسایی ۱۰۴۶۳ بیمار جدید کرونا  در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و 
فوتی ناشی از کووید19 در کشور را اعالم کرد.
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از 
بر  و  آبان 1399   19 دوشنبه  تا  روز یک شنبه 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10 هزار و 
۴۶3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی شدند که سه هزار و ۵7۴ نفر از آن ها 

بستری شدند.«
در  کووید19  بیماران  »مجموع  داد:  ادامه  وی 

کشور به ۶92 هزار و 9۴9 نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »متاسفانه در 
طول 2۴ ساعت گذشته، ۴۵۸ بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 3۸ هزار و 7۴9 نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۵2۵ هزار و ۶۴1 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 

ترخیص شده اند.«
به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۵۵۶1« گفت:  الری 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تا کنون پنج میلیون و 2۶3 هزار 
و 173 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 

انجام شده است.
قم،  اصفهان،  تهران،  »استان های  افزود:  وی 
سمنان،  جنوبی،  خراسان  شرقی،  آذربایجان 
کرمانشاه،  اردبیل، خوزستان،  لرستان،  قزوین، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، 
چهارمحال  مازندران،  رضوی،  خراسان  ایالم، 
مرکزی،  غربی،  آذربایجان  البرز،  بختیاری،  و 

کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 
در وضعیت قرمز قرار دارند.«

الری گفت: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان 
و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی 

و زرد قرار دارند.«
الری درباره وضعیت کرونا در استان ایالم، گفت: 
»نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در استان 
ایالم، در حال حاضر دارای روند افزایشی بوده و 
این روند صعودی با شیب تند و نگران کننده ای 

در حال امتداد است.«
وی افزود: »در حال حاضر شهرستان های بدره، 
سیروان و ملکشاهی در استان ایالم در وضعیت 
هشدار و پرخطر بوده و شهرستان های آبدانان، دره 
شهر، دهلران و مهران در وضعیت قرمز کرونا و 
بسیار پرخطر قرار دارند. همچنین شهرستان های 
در  استان  این  در  هم  چرداول  و  ایوان  ایالم، 
وضعیت سیاه یعنی فوق پرخطر قرار دارند که 
در آن ها ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه های دو، 
سه و چهار در این شهرستان ها در حال اعمال 
بوده و لزوم نظارت دقیق تر بر اعمال صحیح 
یاد  شهرستان های  در  مصوب  محدودیت های 

شده ضروری است.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 30 درصد موارد مرگ 
و میر ناشی از کرونا در استان ایالم، مربوط به 
یک ماه و نیم گذشته است. در هفته گذشته بروز 
هفتگی موارد بستری مثبت در این استان حدود 
۵3.۵ نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت استان 
ایالم و بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از 
کرونا حدود 70 نفر به ازای هر یک میلیون نفر 

جمعیت در این استان بوده است که میزان بروز 
در هر دو شاخص یاد شده، متاسفانه با اختالف 
قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است.«

از سوی  از ماسک  استفاده  »میزان  وی گفت: 
مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی در این 
استان، ۶۵ درصد گزارش شده که کم ترین میزان 
آن مربوط به استان های ایالم و آبدانان بوده و 
متاسفانه شهرستان ایالم با دارا بودن یک سوم 
رعایت  میزان  کم ترین  دارای  استان،  جمعیت 

پروتکل های بهداشتی است.«
مراسم های  »برگزاری  کرد:  اظهار  الری 
از  خانوادگی  مهمانی های  و  عروسی  ختم، 

در  بیماری  اپیدمی  مدیریت  مشکالت جدی 
استان ایالم است که منجر به افزایش ابتالهای 
است.  شده  استان  این  در  خانوادگی  درون 
استان  در  همکاران مان  همت  با  خوشبختانه 
ایالم در نیمه اول آبان ماه شاهد افزایش دو 
برابری نمونه گیری از موارد مشکوک نسبت به 
مدت مشابه در ماه گذشته بوده ایم که نیازمند 

تداوم بیشتری است.«
حساسیت  افزایش  با  »امیدواریم  گفت:  وی 
و  بهداشتی  توصیه های  به  عمل  در  عمومی 
شاهد  دستگاهی،  بین  همکاری های  تداوم 

شکست بیماری کووید-19 در کشور باشیم.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: »مباحثی که مبنی 
بر موافقت رییس جمهور با تعطیلی دو هفته ای تهران و مخالفت 
استاندار با اجرای آن مطرح شده بود، به هیچ وجه صحت ندارد.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در یکی از بخش های خبری سیما 
درباره محدودیت هایی که به دلیل افزایش شیوع کرونا قرار است 
اعمال شود، گفت: »در وهله اول تاکید می کنم که ستاد ملی کرونا 
یک سخنگو دارد و سخنگوی ستاد هم من هستم و مطالبی که 
در ارتباط با مصوبات ستاد ملی باید ارائه شود، فرآیند به گونه ای 

است که از زبان بنده باید اعالم شود. اینکه عزیزان پیشنهادات را 
به عنوان مصوبات تلقی می کنند، کار درستی نیست.«

وی افزود: »در شنبه ای که گذشت در ستاد ملی مقابله با کرونا، 
دو پیشنهاد مطرح شد؛ پیشنهاد اول در زمینه ایجاد محدودیت 
در مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت از 20 آبان ماه بود که 
مصوب شد و از ساعت 1۸ به بعد، محدودیت هایی اعمال 
درون  آمدهای  و  منع رفت  بحث  دوم هم  پیشنهاد  می شود. 
شهری توسط خودروهای شخصی بود که مورد بحث قرار 
گرفت و مقرر شد که بررسی بیشتری در این زمینه انجام دهیم 
و به همین دلیل روز دوشنبه بعد از ظهر ساعت 1۵:00 جلسه 
قرار گاه برگزار می شود و قرار است در این جلسه این پیشنهاد 
مجددا مطرح و بررسی شود. زیرا هر اقدام و محدودیتی که 
قرار باشد اعمال شود، باید از جنبه های مختلفی مانند تاثیرش 
بر کنترل بیماری، قابلیت اجرایی آن و... بررسی شده و بعد از 
جمع بندی نظرات، تصمیم گیری شود. بنابراین اینکه گفته شده 
از شنبه قرار است این محدودیت اعمال شود، به هیچ وجه فعال 
مصوبه ستاد ملی کرونا را ندارد و دوشنبه بعد از ظهر مطرح شده 

و بعد از تصویب نهایی به اطالع مردم می رسد.«
رییسی درباره پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای تهران نیز گفت: »ظاهراً 

یکی از همکاران به گونه ای مطرح کرده بودند که پیشنهادی مبنی 
بر تعطیلی دو هفته ای تهران ارائه شده و حتی فراتر از این گفته 
شده بود که ظاهراً رییس جمهور با تعطیلی دو هفته ای تهران 
موافقت کرده، اما استاندار اجرا نمی کند. من قاطعانه می گویم 
که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و این پیشنهاد هم مانند 

سایر پیشنهادهایی است که مطرح شده است.«
جمهور  رییس  ریاست  با  که  ملی  ستاد  »در  داد:  ادامه  وی 
داده شود،  پیشنهادی  کمیته ها  از سوی  اگر  می شود،  برگزار 
مطرح می شود و اجماعی درباره نظرات انجام شده و سپس 
تصمیم گیری می شود. اگر ستاد ملی تصمیمی را اتخاذ کرده 
و ابالغ شود، قطعاً الزم االجراست و کسی نمی تواند آن را اجرا 
نکند. بنابراین این خبر دچار اشکال است. در ستاد ملی اگر 
پیشنهادی شود، بررسی شده و آقای رییس جمهور هم مانند 
سایر اعضای ستاد نظر می هند و اگر پیشنهادی مصوب شود، 

کسی نمی تواند آن را اجرا نکند.«
رییسی گفت: »پیشنهادات مختلفی از استان های مختلف آمده 
و مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار گرفته، در ستاد مطرح 
و تصمیم گیری می شود. اینکه تصمیم گیری در این زمینه شده 

و کسی مخالفت کرده، به هیچ وجه صحت ندارد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تکذیب کرد

موافقت رییس جمهور با تعطیلی ۲ هفته ای تهران صحت ندارد



معاون کل وزارت بهداشت:  خبـر

۵ میلیون واکسن آنفلوانزا در یک فرودگاه بلوکه شده است
بلوکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
شدن ۵ میلیون واکسن خریداری شده آنفلوآنزا 
در یک فرودگاه در پی تحریم  ها، گفت: »ما هنوز 
در داروخانه  ها واکسن آنفلوآنزا توزیع نکرده  ایم.«

به گزارش سپید، ایرج حریرچی با اعالم مصوبات 
اعالم شده ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: »از 20 
آبان ماه در مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت و با 
تشخیص ستاد استانی از ساعت 18 مشاغل گروه 

دو، سه و چهار تعطیل خواهند شد.«
وی در همین خصوص ادامه داد: »محدودیت های 
اعالم شده قبلی در 43 شهر همچنان برقرار است و 
در تهران هم محدودیت ها به قوت خود باقی  است.«
حریرچی در پاسخ به این سؤال که اعمال محدویت ها 
تا چه میزان به کاهش آمار مرگ و میر و موارد ابتال 
کمک می کند، توضیح داد: »نمی توان قطع به یقین 
اعالم کرد که چه روشی باعث  کاهش آمار کرونا 

می شود اما باید از طرق مختلف برای مقابله با کرونا 
اقدام کرد. هر روشی نقاط ضعف و قوتی دارد 
اما مسئله حائز اهمیت این است که همه راه های 
ممکن از جمله اقدامات فردی، استفاده از ماسک، 
شست وشوی دست ها و رعایت فاصله اجتماعی 
و مسئولیت های مشترک از جمله کاهش ترددهای 

اجتماعی بر اساس مصوبات اخیر اجرایی شود.«
وی افزود: »با ابالغ وزیر بهداشت به دانشگاه  های 
علوم پزشکی و اعمال محدودیت های جدید در 
سه ماهه آتی، ۵0 درصد از بستری ها و 30 درصد 

از آمار مرگ و میر کاسته خواهد شد.«
حریرچی عنوان کرد: »به دلیل اعمال تحریم ها علیه 
کشور ایران، ۵ میلیون واکسن خریداری شده آنفلوانزا 
در یک فرودگاه بلوکه شده است و نمی توان آن را 
ترخیص و به کشور وارد کرد. ما هنوز در داروخانه  ها 
واکسن آنفلوآنزا توزیع نکرده  ایم و اگر واکسنی نیز در 

برخی جاها موجود باشد، مورد اطمینان ما نیست.«
به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: »مردم نباید نگران 
آنفلوانزا نباشند چون با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی میزان ابتال به آنفلوانزا کاهش پیدا خواهد 

کرد. عالوه بر آن در بسیاری از کشورهایی که فصل 
زمستان در آن ها تمام شده، میزان ابتال به آنفلوانزا با 
رعایت دستورالعمل های کرونا، به میزان 9۵ درصد 

کاهش پیدا کرده است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »چهار فرآورده طبیعی با 
اجزای گیاهی برای بهبود عالئم کووید19 از کمیسیون قانونی 
سازمان غذا و دارو مصوبه گرفتند و دو مورد آن ها توانستند مجوز 

تولید موقت ۶ ماهه را اخذ کنند.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور افزود: »هیچکدام از این داروها 
داروی درمان کووید19 نیستند اما اثراتی برای بهبود عالئم این بیماری 
داشته اند که باید مراحل بررسی بیشتر را طی کنند.« وی گفت: »اولین 
 PHR 1۶0داروی گیاهی از این مجموعه یک اسپری دهانی با نام
است که حاوی ۶ اسانس گیاهی است و با توجه به نتایج کارآزمایی 

بالینی ارائه شده در صورت مصرف به بهبود عوارض ریوی کووید19 
شامل تنگی نفس، سرفه و اکسیژن رسانی شریانی کمک می کند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: »داروی دوم شربت موکوزیفت 
حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه است که با توجه به مدارک کارآزمایی 
بالینی ارائه شده، در صورت مصرف به بهبود عالئم خستگی و 
بی اشتهایی در بیماران مبتال به کووید19 کمک می کند، این دو دارو 
مجوز تولید موقت ۶ ماهه را دریافت کرده اند و وارد بازار شده اند.«
جهانپور ادامه داد: »فرآورده طبیعی دیگر یک شربت حاوی هفت 
جزء گیاهی است که هنوز نام آن تایید نشده اما بر اساس نتایج 
کارآزمایی بالینی ارائه شده، اعالم شده که در کاهش دوران بستری 
و بهبود هایپوکسی )کاهش اکسیژن رسانی به بدن( موثر است که 

مراحل بررسی آن در سازمان غذا و دارو ادامه دارد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »چهارمین فرآورده طبیعی در 
این مجموعه یک شربت حاوی یک گیاه دارویی است که اسناد 
آن با نام آنوال اس در کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو در حال 
بررسی است و بر اساس نتایج کارآزمایی بالینی، اعالم شده که در 

بهبود برخی عالیم بیماری کووید19 موثر است.«
وی گفت: »هنوز هیچکدام از این داروها به عنوان داروهای تایید 
شده در درمان کرونا مطرح نیستند و به طور کلی در دنیا هنوز هیچ 

داروی اختصاصی برای درمان کرونا تایید نشده است.«
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا عامل بیماری کووید19 از اواخر سال 
2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان 
منتشر شد به طوری که سازمان جهانی بهداشت در اسفند 98 ) مارس 
2020(  بروز پاندمی )همه گیری جهانی( این بیماری را تایید کرد.
این بیماری هنوز هیچ داروی اختصاصی تایید شده ای ندارد اما 
اثربخشی برخی داروهای ضد ویروس، ضد التهاب و افزایش 
دهنده سیستم ایمنی برای بهبود عالیم این بیماری و کمک به درمان 
مبتالیان آن استفاده می شود. تعدادی از این داروها در پروتکل درمانی 
کرونا در ایران نیز تصویب شده است. پالسمادرمانی و اکسیژن 
درمانی نیز از روش های مورد استفاده در درمان این بیماری است.
بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از ۵0 
میلیون نفر را در دنیا مبتال کرده و بیش از یک میلیون و 2۵0 هزار 

نفر نیز  بر اثر این بیماری جان خود را از داده اند.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه از طریق دهان، بینی 
و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، 
اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله عالئم 
بیماری کووید19 است. بیش از 80 درصد مبتالیان به این ویروس 

دچار بیماری خفیف می شوند. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد 

تولید ۴ داروی گیاهی برای بهبود عالیم کرونا در ایران

استاد بیماری های زنان و زایمان با اشاره به تاثیر کرونا در دوران 
بارداری، گفت: »هنوز انتقال عمودی یعنی از طریق جفت، از 
این دوران می تو اند  اما کرونا در  اثبات نشده،  مادر به جنین 
باعث زایمان زودرس، پاره شدن زودرس کیسه آب و افزایش 

مسمومیت بارداری شود.«
به گزارش سپید، مریم کاشانیان در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به این پرسش که »اگر خانم  بارداری به کرونا مبتال شود جنین 
آن دچار مشکل می شود؟«، اظهار داشت: »واقعیت این است 
که انتقال عمودی یعنی از طریق جفت، از مادر به جنین هنوز 

اثبات نشده و تنها یکی دو مورد گزارش شده و چون موارد 
کم هستند، خیلی نمی توان قضاوت کرد.« 

وی ادامه داد: »بنابراین تا اینجا که علم جلو رفته و با توجه به 
اینکه کرونا بیماری جدید است، انتقال از مادر به جنین وجود 
ندارد؛ بنابراین مادران باید از نظر ابتالی جنین خود به کرونا 

خاطر جمع باشند.«
این استاد بیماری های زنان و زایمان متذکر شد: »البته یکسری 
از عالئم کرونا خود می تواند در فرایند بارداری و جنین تاثیر 
ثابت شده تب می تواند  بگذارد؛ از جمله آن ها تب است و 

در سه ماهه اول بارداری مقداری ناهنجاری مادر زادی را در 
جنین افزایش دهد.« کاشانیان ابراز داشت: »البته این ناهنجاری 
و افزایش به مقدار بسیار کم است، اما جزو مسائلی است که 
باید در نظر گرفت؛ بنابراین پایین آوردن درجه حرارت می تواند 

کمک کند تا این اثر کم شود.«
وی یادآور شد: »از طرف دیگر کرونا در دوران بارداری می تو اند 
عوارضی روی بارداری ایجاد کند و باعث زایمان زودرس، پاره 
شدن زودرس کیسه آب، افزایش میزان سزارین شده و مسمومیت 

بارداری را افزایش دهد.«

آیا کرونا به »جنین« آسیب می زند؟ 

شماره 1792 203 آبان 1399



شماره 41792 20 آبان 1399

رئیس انستیتو پاستور ایران مطرح کرد خبـر

هدف گذاری انجام روزانه ۱۰۰ هزار تست تشخیص کرونا
رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه از ابتدای بیماری کووید-19 
هدف گذاری در وزارت بهداشت این بود که بتوانیم به روزانه 100 هزار 
تست PCR برسیم، تاکید کرد: »البته تست زمانی موفقیت آمیز خواهد 

بود که اصول قرنطینه و ایزوالسیون برای افراد مثبت اعمال شود.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
و میزان انجام تست های PCR در کشور، گفت: »در حال حاضر 
مجموع تست هایی که در کشور انجام می شود، متغیر است و تقریباً از 
اردیبهشت ماه تاکنون، بین 2۵ تا ۴0 هزار تست روزانه انجام می شود. 
البته نیاز است که میزان تست های تشخیصی کرونا را افزایش دهیم تا 

بتوانیم بهتر بتوانیم افراد مثبت را پیدا کنیم.«
 PCR وی افزود: »نکته بسیار مهم این است که وقتی برای افراد تست
انجام شده و به عنوان فرد مثبت تشخیص داده می شوند، برایشان هزینه 
شده و واقعا باید قرنطینه برای آنها اعمال شود. بنابراین فردی که مثبت 
می شود، هم در خانه باید ایزوالسیونش را با افراد خانواده حفظ کند 
و هم اینکه فرد مثبت نباید طی دوران قرنطینه وارد جامعه شود و از 
تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند. در غیر این صورت 
تست کردن، ارزشی ندارد. بنابراین خود انجام تست مهم نیست، بلکه 

قرنطینه کردن و ایزوله کردن بعد از تست اهمیت دارد.«
بیگلری ادامه داد: »یکی از اهداف از انجام تست این است که افراد مثبت 
را شناسایی کنیم تا دیگران را به بیماری آلوده نکنند. فردی که می داند 
کرونا مثبت است، اما نه در خانه قرنطینه را رعایت می کند و نه در بیرون 
از خانه، بسیار بد است. بنابراین مردم باید این موضوع را جدی بگیرند.«
وی تاکید کرد: »نکته دوم این است که به عنوان مثال اگر در خانواده ای 
یک نفر کرونا مثبت  شود، وقتی سایر افراد خانواده را تست می کنیم، 
شاهدیم که از 10 نفر اعضای خانواده، پنج نفر مثبت شده اند و مابقی 
اعضای خانواده منفی شدند و وارد اجتماع می شوند. در حالی که همان 
افرادی که پاسخ تست شان منفی شده، اگر دو تا سه روز بعد مجدداً 
تست دهند، ممکن است پاسخ تست شان مثبت باشد. زیرا ویروس در 

بدن شان بوده، اما هنوز مثبت نشده اند. در اوایل بیماری ممکن است 
ویروس قابل تشخیص نباشد. بر همین اساس بهترین راهکار این است 
که افرادی که در تماس با فرد کرونا مثبت بوده اند نیز به مدت 1۴ روز 
قرنطینه شوند. این راهی است که بسیاری از کشورها آن را طی می کنند. 
بنابراین نباید به پاسخ تست منفی اکتفا کرد. به عبارت ساده تر، مردم 
تماس با فرد کرونا مثبت را جدی بگیرند. به ویژه تماسی که از نزدیک 
و بدون محافظ بوده است.« بیگلری با تاکید بر اینکه ارزش تست 
تشخیصی دادن، به قرنطینه کردن افراد مثبت است، گفت: »بنابراین اوالً 
باید به مردم آموزش دهیم که در اجتماع ظاهر نشوند. هر اجتماعی 
خطر آلودگی را به شدت باال می برد. نکته دوم بحث قرنطینه معقول و 
درست برای افراد مثبت است و نکته سوم هم این است که هر کس 
که با فرد مثبت در تماس بوده، باید اینطور در نظر بگیرد که خودش 

هم مثبت خواهد بود و اصول قرنطینه را رعایت کند.«
رییس انستیتو پاستور ایران، درباره وضعیت استفاده از تست های رپید 
آنتی ژن کرونا در کشور، گفت: »قبال در تمام دنیا از تست های رپید 
آنتی بادی استفاده می شد که سازمان جهانی بهداشت به درستی با این 
تست های رپید آنتی بادی مخالفت کرد. زیرا تست های آنتی بادی تماس 

قبلی با ویروس را نشان می دهند. به این معنا که فرد ویروس را گرفته 
و در بدنش آنتی بادی ساخته شده است. حال آنتی بادی فردی که در 
روزهای ابتدایی ابتال به کرونا است و می تواند ویروس را پخش کند، 
منفی خواهد بود. بنابراین این تست منجر به سردرگمی می شود. بنابراین 

تست رپید آنتی بادی را باید کنار گذاشت.«
بیگلری ادامه داد: »این درحالیست که تست رپیدی که ذرات ویروس و 
آنتی ژن های ویروسی را تشخیص می دهد که اصطالحاً به این نوع تست، 
تست رپید آنتی ژن اطالق می شود، درست است. دقت تست های رپید 
آنتی ژن مقداری کمتر از تست PCR است، اما از آنجایی که زمان و 
سرعت انجام این تست ها و سهولت آن بهتر است، می توان از آن استفاده 
کرد. البته این تست هم باید از سوی افرادی انجام شود که ایمنی زیستی 
را رعایت می کنند. زیرا در این تست هم از حلق نمونه گیری می شود. 
این نوع تست به افزایش سرعت کمک می کند تا بتوانیم تست بیشتری 
انجام دهیم. البته نکته مهم این است که قرنطینه افراد مثبت را تضمین 

کنیم. وگرنه این هزینه بی اثر خواهد بود.«
وی اظهار کرد: »از ابتدای بیماری کووید-19 هدف گذاری در وزارت 
بهداشت این بود که بتوانیم به روزانه 100 هزار تست PCR برسیم 
که البته این موضوع مشروط و منوط به این است که بتوانیم منابع مالی 
مورد نیاز را تامین کنیم. در عین حال موفقیت در انجام تست مشروط 
بر این است که بتوانیم قرنطینه افراد مثبت را اعمال کنیم. زیرا اگر به 
جای 100 هزار تست روزانه 300 هزار تست روزانه هم انجام دهیم، 
اما افراد مثبت وارد اجتماع شوند، هیچ فایده ای ندارد. البته 100 هزار 
تست روزانه برای جمعیت و گستره کشور ما هدف گذاری خوبی است، 
اما به شرط اینکه قرنطینه و ایزوالسیون برای افراد مثبت لحاظ شود.«

بیگلری تأکید کرد: »طبق تصمیم گرفته شده، فعال در یک مدت زمانی 
که اعالم می شود، تست رپید آنتی ژن کرونا فقط در سیستم دولتی مورد 
استفاده قرار می گیرد تا از کارکرد آن مطمئن شویم و بعد بررسی کنیم که 

آیا آزمایشگاه های خصوصی هم می توانند از آن استفاده کنند یا خیر.«

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: »حدود 
۴0 درصد افراد مبتال به کروناویروس، دوران آلودگی را بدون 

کوچک ترین عالمتی پشت سر می گذرانند.«
به گزارش سپید، مسعود یونسیان در گفت وگو با مهر به افراد بدون 
عالمت کرونا اشاره کرد و افزود: »افرادی هستند که بدون داشتن 
هر گونه عالمتی تصمیم می گیرند تست کرونا بدهند و تست 
آنها مثبت می شود.« وی با عنوان این مطلب که حدود ۴0 درصد 
افرادی که تست آنها مثبت می شود بدون عالمت هستند، ادامه 
داد: »این افراد بدون داشتن کوچک ترین عالمتی، دوران آلودگی 

را پشت سر می گذرانند و دچار هیچ عارضه ای نمی شوند.« استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: »مشکلی که این قبیل افراد 
می توانند ایجاد کنند، انتقال ویروس است که احتمال دارد درگیری 
افراد مبتال با این ویروس، شدید و خطرناک باشد.« یونسیان گفت: 
»علت اینکه دنیا تاکنون در کنترل انتقال این بیماری موفق نبوده 

است، بخشی از آن مربوط به همین افراد بدون عالمت است.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ضرورت کاهش 
تماس ها به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس تاکید کرد و افزود: 
بیشترین انتشار ویروس در روزهای نخست ابتال اتفاق می افتد.«»نگران بیمارانی هستیم که سرپایی درمان و مرخص می شوند زیرا 

یونسیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

۴۰درصدافرادمبتالبهکرونابدونعالمتباقیمیمانند

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: »دیابتی ها به خصوص افرادی که قند 
خون طبیعی دارند، از کرونا نترسند بلکه تمام پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند و دائماً قند خون خود را در منزل کنترل کنند.«
به گزارش سپید، اسد اهلل رجب در گفت وگو با فارس درباره میزان 
ابتالی افراد دیابتی به کرونا، گفت: »در چند هفته اخیر شیوع کرونا 
در کشور تشدید پیدا کرده و تعداد مرگ  و میرها رو به افزایش 
است. این موضوع می تواند تاثیر نگران کننده و ترس در همه افراد 

به خصوص دیابتی ها به وجود آورد.« وی خاطرنشان کرد: »اکثر 
متخصصان با بیان اینکه دیابتی ها بیشتر در معرض خطر کرونا 

قرار دارند این ترس را در آن ها بیشتر می کنند.«
رئیس انجمن دیابت ایران بیان کرد: »افراد دیابتی نباید هیچ ترسی 
داشته باشند. این نکته فقط در خصوص افرادی که سال ها دیابت 
داشته، قندخون خود را کنترل نکرده اند، دچار عوارضی مانند بیماری 
قلبی-عروقی و کلیوی شده و به تبع آن داروهای خاص مصرف 

می کنند و دچار ضعف شدن سیستم ایمنی شده اند، مصداق دارد.«
رجب به افراد دیابتی توصیه کرد: »دیابتی ها به خصوص افرادی 
که قند خون طبیعی دارند، از کرونا نترسند و تمام پروتکل های 
بهداشتی سازمان جهانی بهداشت را رعایت کنند و دائماً قند 

خون خود را در منزل کنترل کنند.«
وی متذکر شد: »اگر هموگلبین شان زیر 7.۵ بود، اصال نباید از کرونا 

بترسند و قند خون خود را در حد طبیعی نگه دارند.«

آیاکرونابرایبیماران»دیابتی«خطرناکاست؟



محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
ممنوعیت تردد خودروهای پالک غیر بومی در استان ها باید ادامه دار باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تقریبا ۹۰ 
درصد خودروهایی که در جاده های شمال تردد می کنند، 
غیر بومی بوده و تنها ۱۰ درصد آنها دارای پالک استان های 
این رو اعمال محدودیت در تردد  از  شمالی هستند، 
خودروهای غیر بومی باید ادامه دار باشد تا وضعیت کرونای 

استان مازندران بیش از این بحرانی نشود.«
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی گفت: »تقریبا ۹۰ درصد خودروهایی که در جاده های شمال 
تردد می کنند، غیر بومی بوده و تنها ۱۰ درصد آنها دارای پالک استان های شمالی هستند از این رو 
اعمال محدودیت در تردد خودروهای غیربومی باید ادامه دار باشد تا وضعیت کرونای استان مازندران 
بیش از این بحرانی نشود.« وی با اشاره به اینکه ویروس کرونا در حال چرخش بوده و باید با افزایش 
محدودیت ها مانع انتقال آن شویم گفت: »معتقدم ممنوعیت تردد در معابر بین شهری نباید به یک الی 

دو روز خاص محدود شود بلکه برای جلوگیری از شیوع این ویروس باید تداوم بیشتری داشته باشد.« 
وی در رابطه با صحبت های قائم مقام ستاد مقابله با کرونا مازندران که سه هزار مدرسه معادل ۶۵ درصد 
کل مدارس استان در حال حاضر امکان رعایت پروتکل های بهداشتی را ندارند و باید آموزش در آنها 
به صورت غیرحضوری باشد افزود: »تنها 3۰ درصد مسئولیت مقابله با شیوع ویروس کرونا بر عهده 
وزارت بهداشت است و 7۰ درصد آن به دستگاه های دیگر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و مابقی وزارتخانه ها و دستگاه های متولی مربوط بوده که باید 
به صورت جدی پای کار باشند.« محسنی بندپی گفت: »هنگامی که برای مقابله با کرونا و جلوگیری از 
شیوع این ویروس مباحث مربوط به دور کاری و آموزش از طریق شبکه مجازی را مطرح می کنیم باید 
زیرساخت های فناوری و اطالعات قوی داشته باشیم و متولیان این حوزه با تمام توان خودشان وارد 
عرصه شوند تا تنها ۱۰ الی 2۰ درصد دانش آموزان و دانشجویان و فقط آنهایی که برای گذراندان دروس 
خود نیازمند حضور در آزمایشگاه، کارگاه و یا باالی سر بیمار هستند، به صورت حضوری در مراکز 
آموزشی حاضر شوند و مابقی امور به صورت مجازی دنبال شود.« به گزارش خانه ملت، وی در پایان 
اضافه کرد: »اینکه ۶۵ درصد کل مدارس استان مازنداران زیرساخت  مناسبی برای اجرای پروتکل های 

بهداشتی ندارند، به ضعف عملکرد مدیریت ارشد استان مازندران مربوطه می شود و قابل قبول نیست.«

مجلس

رییس کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

رییس کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: »شاخص های جامع برای 
دسته بندی شهرها به سه  بخش زرد، قرمز یا بحرانی 

و اعمال محدودیت ها تعیین می شود.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
»در  گفت:  ذوالفقاری  حسین  کشور،  وزارت 
جلسات برگزار شده با وزارت بهداشت، مقرر 
دسته بندی  برای  جامع  شاخص های  تا  شد 
شهرها و اعمال محدودیت ها تعیین شود.« وی با 
تقسیم بندی این شاخص ها در چند بخش شهرها 
براساس رنگ )سه رنگ بحرانی، قرمز و زرد( با 
اعمال محدودیتها در ۶ حوزه اجتماعی، خدماتی، 
فرهنگی، آموزشی، حمل و نقل و کسب و کار، 
اضافه کرد: »همچنین ضمانت های اجرایی و مجری 
اعمال این محدودیت ها نیز مشخص خواهد شد.«
ذوالفقاری هدف از این شاخص بندی ها را ایجاد 
چارچوبی برای ستادهای استانی مدیریت کرونا 
برای مدیریت و اعمال محدودیت ها در هر شهری 
براساس وضعیت آن اعالم کرد و گفت: »با تعیین 
شاخص های جامع، ستادهای استانی مسئول اعمال 
محدودیتهای متناسب با وضعیت شهر خواهند بود.«
وی گفت: »براین اساس مقرر شده است که وضعیت 

شهرها براساس شاخص هایی تعیین و در سایت 
وزارت بهداشت به صورت آنالین اعالم شود تا 
بر آن اساس اطالع رسانی و اقدامات الزم انجام 
شود.« وی تصریح کرد: »با این روش به دنبال 
جلوگیری از تصمیم گیری مقطعی و موردی در 
ستاد ملی هستیم تا بتوانیم نسخه قابل اجرایی تا 
پایان سال داشته باشیم.« ذوالفقاری با بیان اینکه 
به حدی درگیر تصمیم گیری و تصمیم سازی ها 
هستیم که فرصت اجرای تصمیمات را نداریم، 
افزود: »باید با ترسیم شمای کلی، پروتکل های 

پایان  تا  را  و مشخص شده ای  دقیق  بهداشتی 
سال اجرا کنیم.«

وی در تشریح نحوه تقسیم بندی شهرها در سه 
وضعیت بحرانی، قرمز و زرد گفت: »برای هر کدام 
از این وضعیت ها مصادیقی در نظر گرفته شده 
است که میزان بستری ها، میزان فوتی ها، ضریب 
تخت های بیمارستانی اشغال شده و نسبت ابتالی 
شهروندان به جمعیت شهر از آن جمله اند و یک 
شهر با داشتن هر یک از این مصادیق در دسته بندی 
زرد، قرمز یا بحرانی قرار می گیرد. « وی خاطرنشان 

کرد: »وضعیت شهرها طبق اعالم رسمی وزارت 
بهداشت و درمان در سایت این وزارت خانه هر 
دوشنبه به روزرسانی خواهد شد و استان ها بر این 
اساس نسبت به اعمال محدودیتهای تعیین شده از 
فردای همان روز)صبح سه شنبه( اقدام خواهند 
کرد که تا هفته بعد ادامه خواهد داشت و در هفته 
بعد، با اعالم مجدد وضعیت ها، یکی از سه حالت 
تشدید محدودیت ها، کاهش محدودیت ها و تداوم 

محدودیت ها را در شهرها خواهیم داشت.«
ذوالفقاری گفت: »پس از اجرای این طرح، مردم 
می توانند با مراجعه به سایت وزارت بهداشت از 
وضعیت شهرها مطلع شوند و در صورت نیاز به تردد 
یا سفر بین شهرها، در جریان محدودیت های تردد 
و عبور و مرور و سایر محدودیت های اعمالی در 
شهرها قرار گیرند و براین اساس تصمیم گیری کنند.«
به گفته رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
محدودیت های هر سه وضعیت زرد، قرمز و بحرانی 
تعیین و برای تصمیم گیری نهایی به ستاد ملی 
مدیریت کرونا ارائه خواهد شد. براساس این گزارش، 
مصوبات کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت کرونا پس از بررسی و ارزیابی نهایی در 

ستاد ملی کرونا، از سوی ستاد ملی مصوب می شود.

شاخصجامعبرایدستهبندیشهرهاواعمالمحدودیتهاتعیینمیشود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی ابراهیم گلمکانی را به 
عنوان نماینده خود و دبیر هیأت های اُمنا، مجامع و شوراها منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر ابراهیم گلمکانی
دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

با عنایت به مفاد قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه و 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اهمیت نقش و جایگاه 
رفیع هیأت های اًمنا در تعیین سیاست ها و راهبردهای کالن بویژه 
درحوزه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی عالوه 
بر امور بهداشت، درمان، اداری و مالی که می تواند زمینه های استقالل 
کامل دانشگاه ها را فراهم نماید و باتوجه به سوابق و تجربیات ارزنده 
جنابعالی به موجب این ابالغ بعنوان نماینده اینجانب و دبیر هیات های 
امنا، مجامع و شوراها منصوب می شوید. انتظار دارم تا با برنامه ریزی و 

همکاری همه معاونت ها، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در 
جهت تحقق اهداف کالن حوزه های مختلف نظام سالمت نسبت به 
انجام امور محوله زیر و تحت نظر اینجانب اهتمام الزم را بعمل آورید.

۱.ادامه رویکرد هیات های امنا به تصمیم گیری های راهبردی در جهت 
تحقق اهداف دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در چهارچوب 

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور
تصمیم  در  سالمت  شدن  اجتماعی  رویکرد  تحقق  2.ادامه 

گیری های راهبردی هیات های امنا
3.تشکیل جلسات کمیسیون تخصصی در سطح ستاد مرکزی وزارت 
بهداشت بمنظور بررسی دستور کار مشترک هیات های امنا به گونه ای 

که بتواند رویکرد جدید هیات های امناء را محقق سازد.
4.اتخاذ تدابیر الزم جهت شرکت اعضای کمیته مشورتی در جلسات 

هیات امنا مناطق آمایشی

۵.ارزیابی مصوبات هیات های امنا و تاثیر آن بر عملکرد دانشگاه در 
حوزه های مختلف در دوره های زمانی معین و ارائه گزارش به اینجانب

۶.هماهنگی بین اعضای هیات های امناء، مسئولین دانشگاه ها و ستاد 
مرکزی وزارت بمنظور اجرائی شدن مصوبات 

8.ارزیابی نظرات اعضای محترم هیات امناء نسبت به عملکرد دانشگاه 
و ارائه گزارش به اینجانب

در این راستا دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کشور نیز با توجه به ظرفیت های قانونی که قانون گذار 
در جهت استقالل دانشگاه ها ایجاد کرده قدم های موثری را به منظور 

رفع مشکالت حوزه تحت پوشش خود برخواهند داشت.
امید است با اتکال به خداوند متعال و ضمن هماهنگی با حوزه 
وزارتی در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال 

گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، موفق و سرافراز باشید.

نماینده وزیر بهداشت و دبیر هیأت های امنا، مجامع و شوراها منصوب شد

شماره ۱7۹2 2۰5 آبان ۱3۹۹



رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد 
تهران و کالنشهرها باید دو هفته تعطیل شوند

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد که باید تهران و کالنشهرها حداقل به مدت دو 
هفته تعطیل شوند و برای بعد از آن هم برنامه ریزی اساسی 
صورت گیرد در غیر این صورت ما هفته آینده طرح دو 

فوریتی را برای الزام دولت به این کار ارائه خواهیم کرد.
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا اظهار کرد: »الزم است تهران و کالنشهرها حداقل به مدت دو 
هفته تعطیل شوند، این پیشنهادی است که ما به ستاد مبارزه با کرونا داده ایم البته که باید در این زمان 
هم برنامه ریزی الزم صورت گیرد تا شرایط بعد از تعطیلی دو هفته ای مدیریت شود.« وی ادامه داد: 
»همچنین باید از بسیج و سپاه کمک گرفت، همان طور که در بسیاری از بحران های کشور حتی مسائل 
بهداشتی از بسیج استفاده شد. اکنون بسیج جامعه پزشکی و کشور آماده است، اگر اراده کنند آنها پای 

کار می آیند تا با بیماریابی و شناسایی بیماران و اقدامات پیشگیرانه بتوان آمار مبتالیان و فوتی ها را کاهش 
داد. اکنون با وضعیت فعلی جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.« وی با اشاره به شروع محدودیت ها از 
دو شنبه به مدت یک ماه و تعطیلی برخی از مشاغل از ساعت ۶ بعد از ظهر گفت: »تعطیلی مشاغل از 
ساعت ۶ بعد از ظهر شبیه شوخی است که با این محدودیت ها هیچ تغییری در کالنشهرها به خصوص 
تهران مشاهده نمی شود. نمی توان امیدوار بود با این شیوه شاهد کاهش مرگ و میر باشیم. امیدواریم 
ستاد دولتی مبارزه با کرونا قدری به خود آید و تصمیمات قاطعانه ای بگیرد، از جمله آنکه تهران و 
کالنشهرها به مدت دو هفته تعطیل شوند ما این پیشنهاد را به وزیر بهداشت هم داده ایم.« شهریاری 
اضافه کرد: »ستاد مبارزه با کرونا ستاد دولتی و نه ستاد ملی است، چون ستاد ملی باید به نمایندگی از 
مردم و نه براساس خواست دولت عمل کند. مردم به ما نمایندگان مراجعه می کنند و دغدغه هایشان 
را بیان می کنند. اگر قرار باشد شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند ما هفته آینده طرح دو فوریتی را 
ارائه خواهیم داد تا دولت را موظف به انجام اقداماتی کنیم که از جمله آن تعطیلی دو هفته ای تهران و 
کالنشهرها است.« وی در پایان و در جمع بندی اظهار کرد: »عالوه بر تعطیلی دو هفته ای باید برنامه ریزی 
برای انجام کارهای اساسی صورت گیرد تا بتوان شرایط را کنترل کرد و به سایر ارگان ها منابع مالی داده 

شده و استخدام های کادر درمان از بروکراسی اداری بیرون رود چون شرایط بسیار نگران کننده است.«

مجلس

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران مطرح کرد

لزوم  بر  تاکید  تهران ضمن  استان  معاون درمان ستاد کرونا در 
تعطیلی دو هفته ای تهران برای کنترل زنجیره انتقال بیماری، در 
عین حال درخصوص تامین اکسیژن، نحوه پذیرش بیماران و... 

در بیمارستان ها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا درباره پیشنهادات 
انجام  »برای  گفت:  تهران،  هفته ای  دو  تعطیلی  درخصوص 
برنامه ریزی های بعدی و اینکه بتوانیم در حوزه بهداشت با تمرکز بر 
قرارگاه وزارت کشور و اقدامات منسجمی که برای افزایش تست ها 
صورت گرفته است، موفق عمل کنیم، باید یک فاز موقت تعطیلی دو 
هفته ای در تهران را داشته باشیم تا موج بیماری اندکی کنترل شود تا 
وارد برنامه ریزی شویم.« وی در توضیح این برنامه ریزی، اظهار کرد: 
»برنامه ریزی برای این است که افزایش تست ها را انجام دهیم و به 
نظر می رسد تعطیلی دو هفته ای تهران می تواند کمک کننده باشد. 
پیرو تصمیم هفته گذشته مبنی بر بستن خروجی شهرها و کنترل 
رفت و آمدها، پیشنهادی هم در خصوص تعطیلی دو هفته ای تهران 
از سوی ستاد کنترل بیماری در کالنشهر تهران به ستاد ملی داده شده 
و در اوایل هفته آینده این موضوع مجدداً در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. ما نسبت به اعمال تعطیلی دو هفته ای تهران تا پیش از آذرماه 

بسیار امیدوار هستیم زیرا بسیار کمک کننده خواهد بود.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران همچنین درباره طرح 
ممنوعیت مشاغل غیرضروری از ساعت ۱8 به بعد، گفت: »این طرح 
در کاهش آمار کرونا بسیار موثر خواهد بود. خیلی افراد به دلیل 
سفرهای درون شهری و خریدهای غیرضروری که جنبه اضطرار 
ندارد در معرض خطر قرار می گیرند که با این طرح می توان از بار 

چنین مشکلی کاسته می شود.«
توکلی با تاکید بر اینکه سفر رفتن به هیچ عنوان توصیه نمی شود، 
تصریح کرد: »از سفر بدتر برگزاری مهمانی ها در اقوام و دوستان درجه 

یک و دو است که این موضوع زنجیره انتقال کرونا را تقویت کرده 
است. از طرف دیگر مراسم ترحیم و تدفین هم در اقوام درجه یک 
و دو متوفی مشکالت زیادی ایجاد کرده است. بنابراین موضوعی 
که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد این است که با داشتن هرگونه 
عالمتی حتما به پزشک مراجعه کنید و اکر تماس با فرد آلوده داشتید 
حتی با عالئم جزئی، تست دهید و هرچه بتوانیم افراد درگیر بیماری 

را کنترل کنیم، قرنطینه  هم جدی تر اجرا خواهد شد.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به اینکه راه های 
عدم ابتال به آنفلوآنزا و پیشگیری از آن هم مانند کرونا است، ادامه 
داد: »اقدامات محافظتی در برابر کرونا و آنفلوآنزا شبیه هم است. 
بنابراین کنترل بیماری کرونا به کنترل انفلوآنزا هم کمک می کند و 

میزان ابتالی آنفلوآنزا را هم کاهش می دهد.«
وی درخصوص احتمال بازگشت نقاهتگاه ها به چرخه خدمت در 
تهران، اظهار کرد: »فقط نقاهتگاه های درون بیمارستانی احتماال باز 
می گردند؛ اما در مورد نقاهتگاه خارج بیمارستانی چنین تصمیمی 

وجود ندارد، زیرا مریض های ما عموماً بد حال هستند و اگر نقاهتگاه 
خارج بیمارستان باشد امکان انتقال بیمار به بیمارستان سخت خواهد 
بود. ولی وقتی درون بیمارستان فضایی برای نقاهتگاه در نظر گرفته 
شود که در زنجیره مدیریتی بیمارستان باشد هم پزشک بیمارستان 
بیماران را ویزیت می کند و هم اگر بیماران بدحال شوند می توانیم به 

سهولت کار انتقال به  بخش های ویژه را انجام دهیم.«
توکلی درباره تامین اکسیژن در بیمارستان های تهران، بیان کرد: »فعال 
برای تامین اکسیژن مشکل حادی نداریم، مشکلمان در ابتدا با کپسول 
اکسیژن مرتفع می شود و در میان مدت هم برنامه  تامین اکسیژن سازهایی 
را به شکل متمرکز و اکسیژن سازهای سیار در تهران را داریم که 
درخواست آن داده شده و نمونه های آن از نظر فنی بررسی شده است.«
وی با اشاره به اینکه تخت های بیمارستانی کرونا در تهران پر هستند، 
اظهار کرد: »تنها چیزی که به کمک ما آمده مجموعه هزار تختی 
هست که در اورژانس ها داریم که کمک می کنند ما خدمت رسانی به 
مردم را داشته باشیم تا روز بعدی که بیمار به  بخش های بستری یا 
ویژه منتقل شود. بنابراین ظرفیت حدوداً هزار تخت در اورژانس ها 
به نیاز روزانه اختصاص دارد که مریض در اورژانس خدمات الزم 
را توسط متخصصین اورژانس و عفونی دریافت می کند و مریض 
مانند  بخش عادی خدمات دریافت می کند، اما ممکن است به لحاظ 
هتلینگ و آرامش امکانات  بخش بستری فراهم نباشد. در مجموع 
در اسرع وقت کار انتقال بیمار به  بخش عادی انجام می شود. معموالً 
مریض پس از ۶ ساعت در اورژانس تعیین تکلیف می شود و تا ۱2 
 ICU ساعت آینده به  بخش بستری منتقل می شود. البته اگر نیاز به
داشته باشد شرایط سخت تر است.« معاون درمان ستاد کرونا استان 
تهران در خاتمه تاکید کرد: »در تهران باید بر اساس محله محوری 
نیروهای ستادی تشکیل شوند، آموزش های خانگی آغاز شود، تست ها 

افزایش یابد و به شکل محله ای بیماری را کنترل کنیم.«

لزومتعطیلیدوهفتهایتهرانتاقبلازآذر

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش بروز موارد بستری 
و فوت ناشی از کرونا منجر به خستگی کادر بهداشت و درمان 
شده است، گفت: »موضوع تعطیلی دو هفته ای از سوی بسیاری از 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شده و ستاد ملی در این 
زمینه باید تصمیم گیری کند.« به گزارش سپید، سیما سادات الری 
در گفت وگو با ایسنا درباره نظر وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا 
در زمینه پیشنهادات مطرح شده مبنی بر تعطیلی دو هفته ای پایتخت، 
گفت: »در حال حاضر تصمیمی در زمینه تعطیلی دو هفته ای تهران 

از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته نشده است.«

وی افزود: »البته در نشست اخیر رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی 
با وزیر بهداشت، که به صورت غیرحضوری برگزار شد، موضوع 
تعطیلی دو هفته ای از طرف رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی مطرح 
شده است. باید توجه کرد که به جز تهران، بسیاری از بیمارستان ها در 
شهرهای بزرگ کشور نیازمند بازیابی توان خود هستند. کادر بهداشت 
و درمان پس از گذشت بیش از هشت ماه از مقابله با کرونا در مراکز 
بهداشتی و درمانی و ابتالی بسیاری از نیروها به ویروس کرونا و 
حتی شهادت نیروهای ارزشمند نظام سالمت، دچار خستگی شده اند.«

الری ادامه داد: »این خستگی بیش از حد می تواند باعث بروز مشکالتی 

در کیفیت ارائه خدمات شود. هرچند نیروهای بهداشت و درمان در 
مراکز درمانی همه تالش خود را برای بیماران انجام می دهند، اما 
افزایش بروز موارد بستری و فوت به علت کرونا باعث خستگی و 

بروز آسیب  به نیروهای نظام سالمت شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »بسیاری از رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی این تقاضا را دارند که تعطیلی دو هفته ای برای بازیابی 
توان نظام سالمت اجرایی شود. به هر حال این درخواست به وزیر 
بهداشت جهت طرح در ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده و در این 

زمینه باید ستاد ملی تصمیم گیری کند.«

پاسخ وزارت بهداشت به درخواست تعطیلی سراسری ۲ هفته ای
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شرکت داروسازی فایزر درباره واکسن تولیدی خود مدعی شد خبـر

موفقیت ۹۰ درصدی در پیشگیری از انتقال کرونا
یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت نتایج اعالم شده از سوی شرکت فایزر را »بسیار مثبت« ارزیابی کرد

شرکت داروسازی فایزر می گوید واکسن کرونای این شرکت در بیش 
از ۹۰ درصد موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده است.

به گزارش سپید، این شرکت داروسازی آمریکایی اعالم کرد: »نتایج اولیه 
مرحله سوم کارآزمایی بالینی که هنوز در جریان است، نشان می دهند 
این واکسن در ۹۰ درصد موارد در پیشگیری موفق بوده است.« فایزر 
همچنین گفت: »در آخرین مرحله کارآزمایی بالینی هیچ عارضه جانبی 

جدی ای مشاهده نشده است.«
فایزر این واکسن آزمایشی را با همکاری شرکت بیونتک ساخته است. 
مدیرعامل اجرایی شرکت فایزر گفت: »ما گام قابل توجهی برای 
دستیابی به واکسن موثر جهت مقابله با این بیماری برداشته ایم تا به 
پایان یافتن این بحران جهانی کمک کنیم. در مرحله سوم کارآزمایی 
بالینی واکسن فایزر به ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر در شش کشور دنیا تزریق 
شده است. شرکت های سازنده قصد دارند درخواست صدور مجوز 
اضطراری کنند که تا آخر این ماه میالدی از این واکسن استفاده شود.«
به جز این واکسن چند واکسن دیکر هم در مرحله سوم و نهایی کارآزمایی 
بالینی هستند اما این اولین واکسنی است که چنین نتایجی داشته است. 
در بسیاری از کشورهای دنیا شمار مبتالیان به کرونا، کسانی که در 
بیمارستان بستری می شوند یا به مراقبت های ویژه نیاز پیدا می کنند به 
سرعت رو به افزایش است. آمار ابتال در دنیا به ۵۱ میلیون نفر نزدیک 

می شود و بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر هم جان باخته اند.
فایزر می گوید بر اساس برآوردها، تا پایان سال ۲۰۲۰ میالدی ۵۰ 
میلیون و در سال ۲۰۲۱ تا ۱.۳ میلیارد دوز واکسن را در تمام دنیا عرضه 
خواهد کرد. بررسی ها نشان می دهد کمتر از ۱۰ درصد افرادی که در 
آزمایشات مربوط به این واکسن شرکت کرده اند به کروناویروس آلوده 
شده اند. طبق اعالم این شرکت داروسازی، واکسن تولیدی هفت روز 
پس از دریافت دوز دوم واکسن و ۲۸ روز پس از اولین دوز دریافتی 

مصونیت در بدن ایجاد می کند. 
آنتونی فائوچی در این باره گفته است: »نتایج واقعا خوب هستند، 

یعنی فوق العاده هستند.«
کاترین جانسن، مسئول پژوهش و توسعه واکسن در شرکت فایزر 
گفته است: »این یک لحظه تاریخی است و چیزی شبیه به این هرگز 
اتفاق نیفتاده است )اشاره به وضعیت پاندمی و سرعت تهیه واکسن(.
او همچنین گفته است که این واکسن هرگز جزو برنامه های دولت 
ترامپ نبوده است و پولی از دولت یا کسی دیگر دریافت نکرده اند. 

در این آنالیز اولیه در طی ۷ روز، ۹۴ مورد عفونت کرونا مشاهده 
شده است که کمتر از ۹ مورد در گروه دریافت کننده واکسن بوده 

و بقیه در گروه پالسبو بوده است. نقطه نهایی مطالعه، بررسی ۱۶۴ 
عفونت است که تا به حال ۹۴ مورد بررسی شده و در نتیجه ممکن 
است درصد کارایی واکسن کمی تغییر کند. تا هفته سوم نوامبر، دو 
ماه از زمان دریافت آخرین دوز واکسن در نیمی از شرکت کنندگان 
می گذرد و این مدت، زمانی است که FDA برای بررسی عوارض 
واکسن الزم می داند و بعد از آن برای گرفتن مجوز استفاده اضطراری 

از FDA اقدام می شود. 
جو بایدن هم گفته است که شب گذشته تیم مشاوران سالمت او از 
این خبر عالی مطلع شده اند. اما او تاکیده کرده: »نکته مهم این است که 
ما هنوز روزانه بیش از ۱۰۰۰ نفر را به علت کرونا از دست می دهیم 
و این عدد رو به افزایش است و این یعنی هنوز این ماسک است 
که سالح موثرتری از واکسن در مقابل کرونا است. در نتیجه باید از 
ماسک استفاده کنیم، دست شستن را ادامه بدهیم، فاصله گذاری را 
رعایت کنیم و ردیابی تماس داشته باشیم. خبر امروز عالی است ولی 

خبر، این واقعیات را عوض نمی کند.«

واکنش سازمان جهانی بهداشت
سازمان جهانی بهداشت هم روز گذشته به گزارش های منتشر شده 
درباره موفقیت شرکت »فایرز« در تولید واکسن کرونا واکنش نشان 
داد.به گزارش فارس، یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت روز 
دوشنبه گفت: »این واکسن تا مارس ۲۰۲۱ وضعیت همه گیری بیماری 

کووید-۱۹ را تغییر خواهد داد.«
بروس آیل وارد نتایج اعالم شده از سوی شرکت فایزر را »بسیار مثبت« 

ارزیابی کرد و گفته استفاده از این واکسن برای درمان آسیب پذیرترین 
بیماران تا مارس ۲۰۲۱، می تواند در روند همه گیری این بیماری تغییرات 
»بنیادی« ایجاد کند. شرکت داروسازی فایزر پیش از این در ماه مهر اعالم 
کرده بود درخواست جواز برای تولید واکسن کرونا که در همکاری با 
شرکت آلمانی »بیون تک« در آخرین مراحل آزمایشی قرار دارد، اواخر 
ماه نوامبر به نهادهای مسئول نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا تسلیم 
خواهد شد. این شرکت اعالم کرده تا پایان سال ۲۰۲۱ میالدی بیش از 
یک میلیارد دوز از این واکسن را در سراسر جهان عرضه خواهد کرد.

این سازمان  سازمان جهانی بهداشت شهریور ماه اعالم کرده بود 
واکسن های ساخته شده در ۱۹ کشور دنیا برای پیشگیری از کرونا را 
جهت انجام آزمایش های بالینی تأیید کرده است. طبق گزارش پایگاه 
New Europe در فهرست واکسن هایی که مورد تأیید قرار گرفته اند 
اسامی ۳۳ واکسن از ۱۹ کشور انگلستان، چین، روسیه، آمریکا، آلمان، 
ژاپن، هند، کره جنوبی، بلژیک، سوئد، سنگاپور، ایتالیا، استرالیا، تایوان، 

کوبا، فرانسه، اتریش و کانادا دیده می شود.
روزنامه گاردین هم گزارش داده سازمان جهانی بهداشت در حال انجام 
بررسی های الزم بر روی ۱۷۰ واکسنی است که ادعا شده می توانند در 
پیشگیری از واکسن کرونا موثر باشند. تولید انبوه واکسن بیماری ها در 
شرایط معمول نیازمند سال ها آزمایش و صرف زمان است اما دانشمندان 
امیدوارند بتوانند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه واکسن کرونا را تولید و آن را 
روانه بازار کنند. واکسن ها آنتی ژن های ضعیف شده یا مرده ای هستند 
که دستگاه ایمنی بدن را برای مبارزه در برابر ویروس ها، آموزش داده 

و آن را به ساخت آنتی بادی تحریک می کنند.

آزمایش های بالینی و پیش بالینی واکسن
در مرحله آزمایش های پیش بالینی، پژوهشگران واکسن را به بدن حیوانات 

وارد می کنند تا ببیینند باعث تحریک سیستم ایمنی می شود یا خیر.
در مرحله اول آزمایش بالینی، واکسن به گروه کوچکی از انسان ها 
تزریق می شود تا مشخص شود که آیا ایمن است یا خیر. در این 
مرحله اطالعاتی درباره اثرات واکسن بر تحریک دستگاه ایمنی بدن 

نیز جمع آوری می شود.
در مرحله دوم، واکسن به صدها نفر تزریق می شود تا دانشمندان بتوانند 
اطالعات بیشتری درباره ایمن بودن آن و دوز مناسب آن به دست آورند.

در مرحله سوم، واکسن برای تأیید ایمن بودن آن و آثار جانبی احتمالی اش 
به بدن هزاران نفر تزریق می شود. در این مرحله، به گروه کنترل، دارونما 

تزریق می شود و اثربخشی واکسن مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ به ۵۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۹۴۵ 
نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۱۴۲ نفر نیز بر اثر 

ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۵ میلیون و ۷۹۵ هزار 

و ۷۷۷ 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. 
آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۰ میلیون مبتال و بیش از ۲۴۰ 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 ۸.۵ و ۵.۶ میلیون بیمارِ کووید ۱۹، جایگاه  دوم و سوم را 
در جهان به خود اختصاص داده اند. همچنین در حال حاضر چهار 
کشور ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ 
قربانیان این بیماری در دنیا هستند و تعداد جان باختگان این بیماری 
در انگلیس نیز به ۵۰ هزار نفر نزدیک شده و این کشور تاکنون 

بیشترین قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته است.
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 دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا: ۱۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۴۸۰ مبتال، ۲۴۳ هزار و ۷۶۸ قربانی
۲. هند: هشت میلیون و ۵۵۳ هزار و ۸۶۴ مبتال، ۱۲۶ هزار 

و ۶۵۳ قربانی

۳. برزیل: پنج میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۱۵ مبتال، ۱۶۲ هزار و ۳۹۷ قربانی
۴. فرانسه: یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۳۲۴ مبتال، ۴۰ هزار و ۴۳۹ قربانی
۵. روسیه: یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۳۳۴ مبتال، ۳۰ هزار و ۵۳۷ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۱۱ مبتال، ۳۸ هزار و ۸۳۳ قربانی
۷. آرژانتین: یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۱۸۲ مبتال، ۳۳ هزار 

و ۵۶۰ قربانی
۸. انگلیس: یک میلیون و ۱۹۲ هزار و ۱۳ مبتال، ۴۹ هزار و ۴۴ قربانی
۹. کلمبیا: یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۸۸۷ مبتال، ۳۲ هزار و ۷۹۱ قربانی

۱۰. مکزیک: ۹۶۷ هزار و ۸۲۵ مبتال، ۹۵ هزار و ۲۷ قربانی
بنابراین گزارش پس از ایاالت متحده، هند و برزیل کشورهای 
فرانسه، روسیه، اسپانیا، آرژانتین، انگلیس و کلمبیا تاکنون بیش از 

یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

بیش از ۵۰.۷ میلیون مبتال به کرونا در جهان

آمریکا در صـدر آمـارهـا

شماره ۱۷۹۲ ۲۰۷ آبان ۱۳۹۹



فوق تخصص مراقبت های ویژه مطرح کرد

شماره 81792 20 آبان 1399

یک فوق تخصص مراقبت های ویژه با اشاره به برخی 
دالیل افزایش آمار ابتال و مرگ و میرهای ناشی از 
کرونا در کشور، به ناکافی بودن میزان تست های 
تشخیصی، یکپارچه نبودن پروتکل درمانی در نقاط 
مختلف کشور، وجود خطای سیستماتیک در آی 
سی یوها و در کنار آن کمبود تاسیسات و تجهیزات 
بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: »عدم ردیابی بیماران 
کرونایی و افراد در تماس با آن ها و همچنین عدم 
رعایت قرنطینه واقعی از سوی برخی بیماران از 
مهم ترین عوامل تاثیرگذار در افزایش آمار ابتال و به 

تبع آن آمار فوتی ها در کشور است.«
به گزارش سپید، سید محمدرضا هاشمیان در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: »متاسفانه اکثر مبتالیان سرپایی و آن هایی 
که به مطب ها مراجعه می کنند، در جامعه تردد کرده 
و قرنطینه واقعی را رعایت نمی کنند که همین مسأله 
در انتشار و انتقال سریع و بیشتر بیماری تاثیرگذار 
است، در این میان عدم وجود سیستم ردیابی موثر 
مبتالیان نیز مشکل را حادتر و دوچندان کرده، در 
حالی که اجرای آن می تواند تا حد زیادی از توزیع 

و گسترش بیشتر بیماری پیشگیری کند.«
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی 
راهکارها که تاثیر باالیی در کاهش آمار ابتال و مرگ 
و میرها دارد هنوز در کشور ما اجرایی نشده، اظهار 
کرد: »افزایش میزان تست های تشخیصی، ردیابی و 
قرنطینه مبتالیان از موثرترین راهکارها جهت کاهش 
و قطع زنجیره انتقال بیماری و عامل موفقیت بسیاری 

از کشورها در کنترل اپیدمی بوده است.«
وی با بیان اینکه متاسفانه اصول صحیح قرنطینه خانگی 
به درستی برای مردم تشریح نشده و به صورت واقعی 
اجرا نمی شود، گفت: »در حال حاضر بسیاری از 
بیماران بستری در آی سی یو اعضای خانواده هایی 
هستند که نسبت به اصول قرنطینه خانگی به دنبال 
ابتالی یکی از اعضا آگاهی نداشته و به همین دلیل 
همگی مبتال شده اند.« هاشمیان ارائه توضیحات عملی 
و توجیه اصولی مردم در رابطه با مسأله قرنطینه را 
از ضرورت ها دانست و گفت: »این موضوع باید به 
صورت جدی و علمی تر برای مردم تشریح شده و 
به دنبال آن وضعیت بیماران و خانواده ها به صورت 

تلفنی و مستمر پیگیری و دنبال شود.«
این فوق تخصص مراقبت های ویژه نکته مهم بعدی 
در وضعیت مبتالیان و افزایش آمار فوتی ها را خطاهای 
سیستماتیک در رابطه با آی سی یوهای کرونای کشور 
عنوان کرد و گفت: »یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار 
در این رابطه درمان های ناکافی در  بخش ها، ناکافی 
بودن تعداد  بخش های کرونایی کشوری و ارجاع 
دیرهنگام بیماران به  بخش های آی سی یو است، 
به دنبال این کمبودها بیماران با حال عمومی بسیار 
بد به آی سی یوها معرفی می شوند، به گونه ای که 
گاها کار از کار گذشته و نمی توان کار زیادی برای 
آن ها انجام داد، این در حالیست که بیماران با حال 
عمومی و شرایط متوسط وضعیت بهتری پیدا می کنند.«

وی با اشاره به نبود بخش کلوز مناسب برای  آی سی 
یوها و خطای سیستماتیک در این بخش  گفت: »در 
آی سی یوهای کلوز تعداد مرگ و میرها کاهش پیدا 
می کند ولی در حال حاضر به دلیل عدم وجود آی 

سی یو کلوز واقعی در کشور، بیمارانی که وارد آی 
سی یو می شوند بسیار بدحالند. همچنین برخالف 
برخی صحبت ها تعداد تخت ها و تجهیزات حرفه ای  

بخش های آی سی یو همچنان ناکافی است.«
به گفته قائم مقام انجمن علمی مراقبت های ویژه کشور، 
اندیکاسیون و دستورالعمل ورود بیماران به بخش آی 
سی یو بر اساس امتیازبندی صحیحی نیست، به عبارتی 
سیستم امتیازدهی آی سی یو دقیقا مشخص می کند 
که بیمار با چه شرایط تنفسی و درگیری ریوی باید 
به بخش آی سی یو منتقل شده و تحت مراقبت های 
ویژه قرار بگیرد، این در حالیست که هم اکنون به 
دلیل عدم وجود این سیستم بیماران بسیار بدحال به 
 بخش ویژه منتقل می شوند که گاها از همان ابتدا به 

انتوباسیون نیاز فوری پیدا می کنند.
قائم مقام انجمن مراقبت های ویژه ایران با تاکید بر 
اینکه خط قرمز ورود بیماران کرونا به آی سی یو 
باید گسترده تر شود، اظهار کرد: »به عبارت دیگر 
جامعه بزرگ تری باید وارد  بخش آی سی یو شوند 
و این خطای بزرگی بود که متاسفانه از ابتدای شیوع 
کرونا در سیستم درمان کشور رخ داد. در حال حاضر 
اندیکاسیون و دستورالعمل ورود بیماران به  بخش های 
مراقبت ویژه بسیار دیرتر از حد واقعی بین المللی است 
و بیماران بسیار دیر و با شرایط بسیار بد از  بخش های 
عادی به  بخش آی سی یو منتقل می شوند که همین 
مساله یکی از عوامل افزایش مرگ و میرهای کرونایی 

در  بخش های آی سی یوی کشوری است.«
هاشمیان با تاکید بر اینکه متخصصان  آی سی یو، 
انجمن علمی و بورد تخصصی مراقبت های ویژه 
باید مسئولیت امور مربوط به آی سی یو را بر عهده 
داشته باشند، گفت: »متاسفانه در شرایط فعلی فوق 
تخصص های  آی سی یو در تصمیم گیری های این 
حوزه نقشی نداشته و با آنان مشورت نمی شود، 
البته چند تن از متخصصان آی سی یو در ستاد 
ستاد  ولی جلسات  دارند  کرونای کشور حضور 
برای رسیدگی به این موضوعات کفایت نکرده و 
مدیریت و ساماندهی وضعیت  بخش های آی سی 

یو کرونای کشور نیازمند برگزاری جلسات روزانه 
و اتخاذ تصمیمات فوری است.«

وی با بیان اینکه هم اکنون خرید تجهیزات و امکانات 
و تصمیم گیری برای  بخش های آی سی یو توسط افراد 
غیر متخصص این حوزه اتخاذ می شود، گفت: »هیچ 
گونه مکاتبه ای با انجمن یا بورد   آی سی یو در این 
زمینه صورت نمی گیرد و اندیکاسیون و امتیازبندی ها 
نیز توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود، به نوعی 
می توان گفت که هم اکنون سیستم امتیازدهی خاصی 
برای ورود بیماران به  بخش آی سی یو در کشور وجود 
ندارد.« هاشمیان با تاکید بر اینکه برخالف دنیا، نگاه 
درمان در کشور ما آی سی یو محور نیست، گفت: 
»همین موضوع از مهم ترین دالیل افزایش آمار مرگ 
و میر بیماران کرونایی در  بخش های آی سی یو است، 
به گونه ای که هم اکنون بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت ۵0 درصد بیماران کرونایی بستری در آی 

سی یو فوت می کنند.«
این استاد تمام دانشگاه با اشاره به تاثیر پروتکل های 
دارویی و ناهماهنگی در تجویز داروها در روند 
بیماری و میزان مرگ و میرها، بیان کرد: »متاسفانه 
طی ماه های اول بر تجویز داروهای بی تاثیری همچون 
کلترا پافشاری می شد در حالیکه تاثیری بر بهبود 
بیمار نداشت و در عوض با ورود داروهایی همچون 
رمدسیویر و فاویپیراویر که طبق تحقیقات جهانی 
منجر به کاهش 10 درصدی ورود بیمار به آی سی 
یو می شود، مخالفت می شد.« به گفته وی، تجویز زود 
هنگام آنتی وایرالهایی که مطالعات خوبی در مورد اثر 
بخشی آنها وجود دارد موجب کاهش مرگ و میر و 

کاهش تعداد بیمار بد حال خواهد شد.«
این فوق تخصص آی سی یو با بیان اینکه بیمارستان 
مسیح دانشوری بعد از چین اولین جایی بود که تجویز 
داروی رمدسیویر را برای بیماران آغاز کرد، ادامه داد: 
»با اینکه جلوتر از آمریکا و خیلی پیش تر از تاییدیه 
FDA تجویز این دارو را شروع کردیم، ولی آخرین 
کشوری هستیم که نسبت به توزیع آن در بیمارستان ها 
اقدام کردیم، البته متاسفانه هنوز وارد پروتکل درمانی 

نیز نشده است. ولی در کنار این برخی از داروهایی 
که پایه و اساس علمی ندارند و حتی در پروتکل 
کشوری هم نامی از آنها نیست در حال استفاده در 

نقاط مختلف کشور هستند.«
هاشمیان همچنین با انتقاد از نبود نظارت جدی بر 
روی توزیع و تجویز داروهای کرونایی، عنوان کرد: »به 
همین دلیل متاسفانه برخی داروها همچون رمدسیویر 
به صورت غیرمجاز در دسترس عموم قرار گرفته و 
گاها بدون توجه به تبعات و عوارض جدی آن در 
منزل و بدون نظارت پزشک تزریق می شود، این در 
حالیست که انجام تست  آنزیم های کبد و کلیه قبل 

از تجویز این دارو از ضرورت هاست.«
وی توضیح داد: »رمدسیویر در همراهی با داروهای 
دیگر اثربخشی دارد لذا حتما باید برای بیماران بستری 
در بیمارستان و با توجه به شرایط بالینی و حضور 

پزشک تجویز و تزریق شود.«
این فوق تخصص آی سی یو با تاکید بر اینکه تمام 
داروهای آنتی وایرال مانند فاویپیراویر و رمدسیویر 
گاها موجب بروز عوارضی می شوند و حتما باید 
تحت نظر پزشک تجویز و مصرف شود، گفت: 
»مصرف بدون نظارت این داروها می تواند خطرناک 
بوده و منجر به بروز مشکالت کبدی و کلیوی شود، 
همچنین مصرف داروی فاویپیراویر در خانم های باردار 
و شیرده و آنهایی که حداقل تا یکسال قصد باروری 

دارند، ممنوع است.«
وی در خصوص چگونگی اثرگذاری داروها در روند 
بیماری و با تاکید بر اهمیت زمان تجویز آن، تصریح 
کرد: »فاویپیراویر شدت بیماری را کم کرده و در واقع 
از پیشروی ضایعات ریوی پیشگیری می کند. حسن 
فاویپیراویر نسبت به سایر ضدویروس ها این است که 
بر روی تعداد ویروس تاثیر گذاشته و اجازه گسترش 

بیماری را در اکثریت بیماران نمی دهد.«
هاشمیان با بیان اینکه فاویپیراویر به طور خاص در 
اکثریت موارد منجر به کاهش لود ویروسی شده و شدت 
بیماری را تخفیف می دهد، گفت: »همچنین بر اساس 
نتایج مطالعه منتشر شده در لنست تا 10 درصد میزان 
ورود بیماران به آی سی یو را کم می کند که تسری 

آن به آمارهای کشوری بسیار معنادار خواهد بود.«
وی با بیان اینکه ویروس کووید19 زمانبندی خاصی 
ندارد، گفت: »کلیه  داروها اعم از داروهای عالمتی 
و ضدویروس ها باید از همان ابتدای شروع عالئم 
تجویز و مصرف شود. به عنوان نمونه زمانی که 
کادر درمان بیمار می شود، مشخص است که با لود 
باالی ویروس درگیر بوده، بنابراین تمام داروهای 
آنتی وایرال و عالمتی باید باهم تجویز شوند، ولی 
تجویز این داروها در سایر بیماران باید پس از انجام 

آزمایش و تست های مشخص انجام شود.«
هاشمیان در پایان همچنین با انتقاد از تجویز و توزیع 
برخی داروها همچون سووداک پیش از اتمام مطالعات 
کافی و بررسی دقیق تأثیر آن بر روی ویروس، اظهار 
کرد: »سووداک داروی خط اول درمان هپاتیت سی 
بوده و مصرف بیش از حد آن در کشور ممکن 
است بیماران را دچار مقاومت دارویی کند، ولی 
متاسفانه این دارو نیز خارج از پروتکل در دسترس 

قرار گرفته است.«

وجود خطای سیستماتیک در آی سی یوها



سرپرست طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:

سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، 
به برخی چالش های حوزه طب سنتی در کشور 

اشاره کرد و توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سپید، طب سنتی )یا طب ایرانی یا طب 
گیاهی( این روزها محل بحث و تشکیک فراوان 
است. دانش آموختگان حوزه طب دانشگاهی)طب 
مدرن( عموماً با فعاالن این حوزه زاویه دارند و 
حضور افرادی از حوزه های مختلف و با تحصیالت 
مختلف در این حیطه که عموماً در درمان دخالت 

می کنند چالش های فراوانی را شکل داده است.
در همین ارتباط، نفیسه حسینی یکتا، سرپرست 
دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت به برخی 
سئواالت پیرامون طب سنتی ایرانی، پاسخ داده است. 

 به عنوان اولین سؤال، بفرمایید به طور کلی طب 
سنتی ایرانی رویکرد درمانی دارد یا رویکردش 

عملکرد مکمل درمان است؟
باید دقت داشته باشیم رویکرد طب ایرانی یک رویکرد 
پیشگیرانه است که در آن پیشگیری بر درمان الویت دارد. 
 بخش عمده ای از آموزه های موجود در منابع مکتب 
طب ایرانی حول محور اصالح سبک زندگی است. 
وقتی درباره درمان در طب سنتی صحبت می کنیم؛ 
درمان به سه  بخش تقسیم می شود که بخش اول آن 
اصالح سبک زندگی،  بخش دوم استفاده از گیاهان 
دارویی و  بخش سوم آن استفاده از اعمال یداوی است 
که در فرهنگ عامه تحت عنوان حجامت، زالودرمانی 
و امثال آن شناخته می شود. بنابراین در طب ایرانی 
اصل بر پیشگیری است و اصول آن هم حول اصالح 
سبک زندگی است. در درمان هم اصل بر اصالح سبک 
زندگی است و تا جایی که اصالح سبک زندگی بتواند 
پاسخگو باشد، از آن استفاده می شود. در قدم بعدی از 
گیاهان دارویی و بعد از آن از اعمال یداوی بهره برده 
می شود. خوب است اشاره کنم این مظلومیت طب 
ایرانی است که گاهی طب ایرانی را مساوی حجامت 
و سایر اعمال کمک درمانی معرفی می کنند. اعمال 
یداوی  بخش کوچکی از طب ایرانی است و آنقدر 
گستره آموزه های درمانی این مکتب زیاد است و آنقدر 
روش های توصیه شده در پیشگیری و درمان متنوع 
هستند که ظلم بزرگی به این مکتب غنی است که 
بخواهیم طب سنتی ایرانی را فقط در اعمال یداوی 
ببینیم. البته وقتی به طور خاص درباره درمان صحبت 
می کنیم خیلی مهم است که درباره چه بیماری ای 
صحبت می کنیم؟ گاهی در مورد بیماری حاد این 
سوال پرسیده می شود. مثاًل فردی با یک آپاندیسیت 
حاد بخواهد بیماری اش را درمان کند، قطعاً طب سنتی 
نمی تواند این بیماری را درمان کند. به هیچ عنوان به 
چنین بیماری توصیه نمی شود از روش های درمانی 
طب سنتی ایرانی استفاده کند. اما گاهی در مورد 
بیماری ای صحبت می شود که نیاز است هشداردهنده ها 
را مدنظر قرار دهیم. مثاًل بیماری با کمردرد مراجعه 
می کند. اگر در نگاه اول کسی از طب رایج بي بهره 
باشد و ازطب سنتي هم اطالع درست نداشته باشد 
شاید فکر کند می تواند با روش های طب سنتي سریع 
وارد درمان شد، در حالی که ما به عنوان پزشک 
می دانیم اگر فرد کمردردی دارد که اخیراً شروع شده 
و شدت آن زیاد است و همراه با عالئم نورولوژیک 
هست و سایر هشدار دهنده ها را هم دارد حتماً به 
بررسی ویژه نیاز دارد و در دسته کمردرد مزمن قرار 
نمی گیرد که بخواهیم برخی روش ها را بدون در نظر 
گرفتن سایر علل استفاده کنیم. پس مهم است درباره 
چه بیماری ای صحبت می کنیم. اگر در مورد بیماری 
مزمنی مانند دیابت و فشارخون باشد تحقیقات نشان 

داده که اصالح سبک زندگی کمک به درمان می کند 
و گاهی سبب درمان می شود. در این بیماري ها طب 
سنتي حرف هاي مستدلي براي گفتن دارد. البته گاهی 
در مورد بیماری دیابت هم با افزایش قندخون مواجه 
هستیم که خطرات جدی و اورژانسی برای فرد ایجاد 
می کند که در این خصوص هم اجازه نمی دهیم این 
بیمار وارد روش های درمانی طب سنتی بشود و باید 
از روش هایی که سریع قند خون را پایین می آورد 
استفاده کنیم. نتیجه می گیرم که کسانی می توانند طب 
سنتی ایرانی را ارائه بدهند که علم طب روز را داشته 
باشند و می توانند تشخیص بدهند کدام روش درمانی 
برای بیمار موثرتر و بهتر و کم هزینه تر است و از کدام 
روش نباید برای بیمار استفاده کرد. در ادامه این سوال 
پیش می آید که آیا طب سنتی ایرانی می تواند به درمان 
سرطان هم کمک کند؟ آیا می توانیم به بیمار سرطانی 
بگوییم درمان طب رایج را کنار بگذارد و فقط از طب 
سنتی استفاده کند؟ قطعاً خیر. حتماً بیماری که مبتال 
به بیماری بدخیم است و زمان های طالیی برای او 
مهم است باید از درمان هایی که تاثیر سریعتر و کارآمد 
دارد استفاده کند و به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم بیمار 
از آن روش های درمانی محروم شود. از سوی دیگر 
می پرسیم آیا طب سنتی ایرانی در مورد بیمار مبتال 
به بدخیمی هیچ حرفی برای گفتن ندارد؟ پاسخ این 
سوال هم خیر است. حتماً اصالح سبک زندگی و 
استفاده از برخی روش های درمانی که تعدادی از آنها 
در بوته آزمایش قرار گرفته اند و مقاالت کارآزمایی های 
آنها در مجالت معتبر چاپ شده، می تواند در بهبود 
کیفیت زندگی این افراد مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی 
فردی که مبتال به بیماری بدخیم است و درمان هایی را 
از طب رایج می گیرد با اصالح سبک زندگی و استفاده 
از برخی روش های درمانی، کیفیت زندگی خودش را 
بهبود ببخشد و می تواند با استفاده از طب سنتی ایرانی 
برخی عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی را کم کند.

  از نگاه وزارت بهداشت به چه کسانی متخصص 
طب سنتی گفته می شود و چه کسی ناظر بر عملکرد 

آن ها است؟
وزارت بهداشت به کسانی متخصص طب سنتی 
ایرانی می گوید که دارای مدرک دکترای تخصصی 
طب سنتی هستند، یعنی پزشک عمومی هستند و 
بعد از شرکت در آزمون دکترای تخصصی وارد این 
مقطع می شوند و در دانشکده های طب سنتی در این 
رشته به تحصیل می پردازند. بعد از آزمون های جامع، 
پروژه پژوهشی سنگینی پشت سر می گذارند و مقاالت 

آنها باید در مجالت معتبر منتشر شود در این رشته 
فارغ التحصیل می شوند. وزارت بهداشت این افراد را 
دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی می داند و این در 
آئین نامه ها مشخص هستند، از جمله آئین نامه فعاالن 
حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی که حدود 
فعالیت ها مشخص است. دسته دیگر پزشکان دوره 
دیده هستند که پزشکان عمومی می توانند دوره مورد 
تایید وزارت بهداشت را بگذرانند و معاونت درمان 
این دوره را می پذیرد و این افراد در حوزه محدودیت 
فعالیت های آئین نامه مشغول می شوند. طبیعتاً کسانی 
که دارای دکترای تخصصی هستند محدوده فعالیت 
وسیعتری دارند. در حوزه نظارت بر آن ها هم باید 
بگویم متخصصان طب سنتی ایرانی پزشکانی هستند 
که شماره نظام پزشکی دارند و پروانه مطب را از 
سازمان نظام پزشکی می گیرند. هرجایی که به تخلفات 
پزشکان در رشته های دیگر رسیدگی می کند در مورد 

متخصصان طب ایرانی هم رسیدگی می کند.

  اما خیلی از افراد این حوزه هیچ مدرک آکادمیک 
و تحصیالت مرتبطی ندارند.

در خصوص افرادی که هیچگونه مدرکی در این 
و  ندارند  پزشکی  تحصیالت  و  ندارند  خصوص 
ارائه فعالیت می کنند آئین نامه می گوید الزم است 
در خصوص ارزشیابی این افراد آئین نامه ای تدوین 
شود که این کار در دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت 
با هماهنگی معاونت درمان در حال انجام است تا 
مورد  پزشکی  علوم  دانشگاه های  توسط  افراد  این 
بررسی قرار بگیرند و اگر مورد تایید قرار گرفتند 
در سالمتکده های طب سنتی زیر نظر پزشکان ارائه 
فعالیت کنند. هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، 
غیر قانونی است و معاونت درمان باید آنها را مورد 
نظارت قرار بدهد. الزم است این نکته را تاکید کنم 
که اآلن به خاطر تقاضای مردم برای گرفتن خدمات 
طب سنتی می بینیم جریان های شیادانه مدعی با نام 
طب سنتی یا طب اسالمی و امثالهم ادعاهای عجیب 
و غریبی مطرح می کنند. گاهی حتی رسانه ملی هم 
در این خصوص دقیق عمل نمی کند و از این بلندگو 
اطالعاتی به مردم داده می شود که مورد تایید جامعه 
علمی و آکادمیک طب ایرانی هم نیست. نیاز است این 
حوزه ساماندهی جدی بشود. یکی از مراحل آن تدوین 
دستورالعمل اجرایی است که این افراد مورد ارزشیابی 
جدی قرار بگیرند و حدود ادعاها مشخص بشود. یک 
کار مهم دیگر نظارت جدی معاونت درمان است تا 
افراد نتوانند با سوءاستفاده از استیصال مردم سالمت 

آنها را به خطر بیندازند. نکته دیگر بازنگری جدی 
در قوانین و مجازات ها است. حاال حتی وقتی پرونده  
تشکیل می شود به علت ناکارآمد بودن مجازات های 
مداخالت درمانی این افراد حتی پس از محکوم شدن 
بازهم به آن فعالیت برمی گردند. نکته مهم دیگر نظارت 
بر آموزش است. زیرا مراکز آموزشی داریم که با 
مشارکت برخی دانشگاه ها دوره هایی را برگزار می کنند 
و با ادعای اعطای مدرک آموزشی معتبر، متقاضیان را 
فریب می دهند. نیاز به نگاه جدی به این حوزه برای 
ساماندهی آن است و دفتر طب ایرانی هم آماده است 

که به ساماندهی این حوزه کمک کند.

 در حوزه طب سنتی چه مطالعات و پژوهش های 
آکادمیکی صورت گرفته؟

برای  ایرانی  سنتی  طب   PHD فارغ التحصیالن 
فارغ التحصیل شدن نیاز دارند مرحله کارآزمایی بالینی 
را بگذرانند. این پروژه هم تحت نظارت دانشگاه علوم 
پزشکی محل تحصیل آنها است و مورد تایید معاونت 
پژوهشی خواهد بود. ماحصل این پایان نامه ها مقاالتی 
است که از شروط فارغ التحصیلی این متخصصین 
است. مقاالتی که تا 14 مهر 99 در پایگاه تحقیقاتی 
اسکوپوس قرار داده شده بالغ بر 2315 مقاله است 
که 75 درصد آنها مقاالت اصیل، 17 درصد مقاالت 
مروری و کمتر از 10 درصد هم دیگر مقاالت بوده اند. 
اغلب این مقاالت از نوع پژهشی و ماحصل کار بالینی 
و حوزه شیوه های درمانی طب سنتی و مکمل هستند. 
قاعدتاً تمامی ضوابط حاکم بر کار پژوهشی که مورد 
تایید معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی است بر 
این مقاالت اجرا شده است. اضافه کنم در مقاله ای که 
درباره بازه زمانی 2010 تا 2020 آمده ایران مقام پنجم 
را بعد از چین، هند، برزیل و آمریکا در تولید علم در 
حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی به دست آورده که 
این مقطع زمانی مصادف با تاسیس دانشکده های طب 
سنتی در ایران است. تمامی کارآزمایی های بالینی که 
در دانشکده های طب سنتی انجام شده در مشارکت 
با سایر گروه های تخصصی پزشکی انجام شده است 
مثال اگر در خصوص عالئم گوارشی کار تحقیقاتی 
داشته باشیم حتماً یک متخصص گوارش در آن تحقیق 
حضور دارد. هر استادی که در این پروژه ها وارد 
شده ضوابط سختی که برای تصویب وجود دارد را 
شاهد بوده است. از جامعه همکاران متخصص در 
سایر رشته ها درخواست می کنم با دید و نگاه باز و 
روشن به دستاوردهای پژوهش های انجام شده در 
داخل و خارج کشور نگاه کنند و بیماران را از تمامی 
ظرفیت های مکاتب درمانی بهره مند کنیم. نگاه متعصبانه 
سبب نشود بیمار از روش موثر بر درمان بیماری اش 
محروم بماند. دیدگاهی که عرض کردم یک دیدگاه 
جهانی و استراتژی سازمان جهانی بهداشت است 
که کشورهای عضو این سازمان را موظف به ادغام 
خدمات طب های سنتی و مکمل در نظام سالمت 
کرده است. این اتفاق در کشور ما هم گام به گام و با 
قدم های علمی و محکم در حال رخ دادن است. ما 
ادغام خدمات طب سنتی را در شبکه در سطح یک 
خدمات در سوم مهرماه با حضور مقام محترم وزارت 
در شهرستان اردکان به صورت پایلوت شروع کردیم. 
خوب و جدی هم داریم پیش می رویم. امیدواریم در 
سطوح مختلف بتوانیم از این ادغام بهره ببریم. بر این 
باور هستیم که اگر دوشادوش همدیگر در رشته های 
مختلف تخصصی از همه ظرفیت های موجود مکاتب 
درمانی استفاده کنیم می توانیم نظام سالمت را هر چه 
توانمندتر و قدرتمندتر کنیم و به سالمت عموم جامعه 

بهترین خدمات را ارائه کنیم.سازمان نظام پزشکی

در رویکرد طب سنتی ایرانی پیشگیری بردرمان اولویت دارد
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وزیر بهداشت: 

تکریم  شهدا،  »تکریم  گفت:  وزیربهداشت 
ساختارهای قدرتمند و ارزشی یک نظام است 
به شهید و خانواده اش،  نسبت  بی حرمتی  و 
لرزان کردن پایه های حکومتی است که مبتنی 

است.« ایستاده  شهدا  بر خون 
جلسه  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
حضور  با  که  خدمت  شهید  ملی  کمیته 
و  فرهنگی  علمی،  امور  معاون  پوراصغری، 
سعید  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  اجتماعی 
اوحدی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد 
و  مدیران  سایر  و  ایثارگران  امور  و  شهید 
و  شهید  بنیاد  مرکزی  ساختمان  در  معاونین 
قدردانی  شد، ضمن  برگزار  ایثارگران  امور 
برای پیگیری امور مربوط به شهدای خدمت 
عرصه سالمت، گفت: »تکریم شهدا، تکریم 
ساختارهای قدرتمند و ارزشی یک نظام است 
خانواده اش  و  شهید  به  نسبت  بی حرمتی  و 
لرزان کردن پایه های حکومتی است که مبتنی 
کسی  هرچند  است.  ایستاده  شهدا  خون  بر 
که شهید شده است، به جایگاهی رسیده که 
ندارد،  خدا  خاکی  بندگان  تکریم  به  نیازی 
نزدیک  بسیار  اولیا اهلل  و  پروردگار  به  آنها 
شفاعت  نیازمند  که  هستیم  ما  این  و  هستند 

هستیم.« قیامت  روز  در  آنها 
وی افزود: »شهدا در تمام زمینه ها که برای 
آب، خاک، سرزمین، سالمت، حرمت، دین 

و آیین یک کشور جنگیده و به فیض رفیع 
رستگاری اند.  اوج  در  شوند،  نائل  شهادت 
شهدایی مانند دکتر زارع که چشم پزشک فوق 
تخصص قرنیه بود، چنانچه بخواهیم از بُعد 
مسائل مادی به مساله بنگریم، اگر قرار بود 
از حرفه اش کسب درآمد کند، از هر جراحی 
می توانست چند برابر مبالغی که مجموعه های 
دیگر می خواهند از خانواده هایشان حمایت 
کنند، درآمد کسب می کرد. ضمن اینکه سایه 
ارزشمند یک دانشمند و فرهیخته از مملکت 
کم شده است و با هیچ معیار مادی نمی توان 
تکریم  بنابراین، تکریم شهدا  را سنجید.  آن 
یک مملکت، نظام، دیدگاه و عزت و غرور 
ماندگاری  و  سرافرازی  مایه  که  است  ملی 

تاریخ می شود.« در طول  ملت  یک 
نمکی با بیان اینکه تکریم و احترام به شهدا 
بسیار مهم است، گفت: »در سفرهای استانی، 
اولین کاری که می کنیم رفتن به گلزار شهدا 
و  آن هاست  شامخ  مقام  به  احترام  ادای  و 
اولین دعایی که می کنم این است که خداوندا 

نکن.« شهدا  شرمنده  مرا 
از  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
کرد:  اظهار  شد،  غافل  شهدا  مکرم  خانواده 
عزیزانی  مختلف  طرق  به  انقالب  ایام  »در 
همچنین  و  انقالب  از  بعد  و  حین  قبل،  را 
روزهای دفاع مقدس از دست دادیم و شهید 

شدند. اما عده ای مظلومانه و عده ای آگاهانه 
اینکه فرد با علم و آگاهی تن  شهید شدند. 
به آتش زده و تا خط مقدم پیش رود، بسیار 
متفاوت است. اما شهادت در عرصه سالمت، 
آگاهانه ترین نوع شهادت است. یعنی شهادتی 
از  بریدن  معنای  به  و  معرفت  اوج  در  که 
عشق.  کمال  یعنی  افتاد،  اتفاق  فانی  دنیای 
کسی می تواند در پای عشق بمیرد که پیش 

باشد.« دنیا در پیش چشمش مرده  آن،  از 
علم  با  سالمت  »شهدای  کرد:  تصریح  وی 
ویروس  این  بودن  خطرناک  به  آگاهی  و 
لباس  با کمبود ماسک و  مهلک، در حالیکه 
محافظتی روبرو بودیم، دل به آتش زدند و 
مانند پروانه به دور بیمار گشتند و سوختند.«
نمکی بیان کرد: »برعکس آنچه در دفاع مقدس 
سالمت،  شهدای  عرصه  در  ما  افتاد،  اتفاق 
دست  از  را  ژنرالهای مان  سرباز،  از  بیش 
دادیم. چراکه می خواستند خط شکن باشند 
و سربازان پشت سر این فرماندهان حرکت 
می کردند و لذا هرچه آن ها را عزیز بداریم، 
شمرده ایم.  عزیز  را  اسالمی  نظام جمهوری 
حرمت این عزیزان، حرمت نظامی است که 
در اوج تحریم ها توانست در کمتر از دوماه 
میزان مرگ و میرها را در اوج مضایق مالی 
را  بستری ها  میزان  و  پنجم  یک  از  کمتر  به 
به 20 درصد برساند و در شرایطی که هنوز 

نشده  درگیر  ویروس  با  غربی  کشورهای 
و  کنترل  در  را  تاریخی  رکوردی  بودند، 

کند.« ثبت  بیماری  مدیریت 
و  بهداشت  »کادر  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 
درمان کشورمان در این ایام سخت توانستند 
 1000 1.6 تخت بیمارستانی به ازای هر  با 
 7 حداقل  که  کشورهایی  از  جمعیت،  نفر 
برابر  سه  و  نفر   1000 هر  ازای  به  تخت 
نیروی انسانی نسبت به تخت هایشان دارند، 

بگیرند.« پیشی 
همچنین، در ادامه این جلسه کامل تقوی نژاد، 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه  ریزی 
دستورالعمل  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
توضیح  به  سالمت،  شهدای  مصادیق  تعیین 
اقدامات اجرایی به منظور تهیه چک لیست 
مدافع  شهدای  فردی  مشخصات  از  کاملی 
بین  از  »تاکنون  گفت:  و  پرداخت  سالمت 
به  مختلف  دانشگاه های  از  که  پرونده   139
دست ما رسیده، براساس مصادیق مورد نیاز، 
دستورالعمل ها و صحت و سقم اطالعات و 
بررسی های همه جانبه، نتیجتا با رای کمیته ها، 

کرده ایم.« نهایی  را  پرونده   20
از  پرونده   20 جلسه،  این  در  است،  گفتنی 
شهدای خدمت عرصه سالمت مصوب تلقی 
به  خصوص  این  در  بررسی ها  ادامه  و  شد 

شد.. موکول  بعدی  جلسات 

شهادت در عرصه سالمت
آگاهانه ترین نوع شهادت است
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  امین جاللوند

سالمت کادر درمان در موج سوم کرونا با تهدید 
کادر  ابتالی  آمار  روز  هر  است.  مواجه  جدی 
درمان به کرونا بیشتر می شود و جمع پرشماری 
از فعاالن جامعه پزشکی نیز در مسیر ارائه خدمت 
به بیماران مبتال به کرونا شهید شده اند. نکته قابل 
اینجاست که طبق اظهارنظرهای رسمی،  تامل 
تاکنون حمایتی از خانواده شهدای مدافع سالمت 

صورت نگرفته است.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
کشور هم با اشاره به حمایت نکردن از خانواده های 
شهدای مدافع سالمت، تاکید می کند: »متاسفانه هنوز 
از خانواده های شهدای جامعه پزشکی حمایت نشده 
است. در این شرایط این سوال پیش می آید که 
تکلیف انگیزه کادر درمان برای تداوم خدمت چه 
می شود؟ سوال جدی اینجاست که خانواده شهدای 
مدافع سالمت چطور باید زندگی اش بگذرد؟ برخی 
از خانواده های شهدای مدافع سالمت می گویند 
بستگان و فامیل به ما کمک می کنند، در حالی 
که ما حمایت الزم را نکردیم. این موضوع از 
مشکالتی است که رفع آن نیازمند برنامه جامع 
است. هنوز دستوری که این افراد شهید محسوب 
شوند و کمکی باشد تا زندگی  خانواده آنها بگذرد 
هم دیده نمی شود. همه مسئولند و اگر همه دست 
به دست هم دهند، این کارها حل می شود. نباید 
فراموش کنیم که وقتی کادر درمان این چیزها را 
می بیند، انگیزه اش را از دست می دهد. بنابراین 

باید خیلی احتیاط کنیم.«
او با اشاره به وضعیت نامطلوب کادر درمان، یادآور 
می شود: »در زمان جنگ یادم هست که بسیاری 
از مجروحان بعد از بهبودی مختصر هم که شده 
به جبهه باز می گشتند، تا اینکه شیمیایی ها شروع 
شد و دیگر مجروحان شیمیایی توان برگشت را 
نداشتند. امروز هم با همین مساله مواجهیم. متاسفانه 
کادری که مبتال می شوند توان و پتانسیل بازگشت 
به کار را ندارند. تاکنون بسیاری از فعاالن جامعه 
پزشکی به کرونا مبتال شده و طبیعتا زمین گیر 
شده اند. متاسفانه خال آنها جبران هم نمی شوند. 
از آن طرف تسهیالت و مشوق های الزم هم برای 

کادر درمان در نظر گرفته نمی شود.«
همچنین ظفرقندی یادآور می شود: »باید توجه 
کرد که کادر درمان اعم از پرستار یا پزشک اگر 
به هر دلیلی بیمار شد یا فوت کرد، خانواده اش 
ساقط می شود. کسی که شغل آزاد دارد، اگر فوت 
کند، فرزندش کارش را ادامه می دهد، اما حرفه 
پزشکی و پرستاری حرفه ای علمی و خاص است 

و خانواده کاری نمی تواند انجام دهد.«
برای  اقدام حمایتی  اینکه هنوز هیچ  بیان  با  او 

خانواده های شهدای سالمت انجام نشده است، 
خاطرنشان می کند: »با همسر یکی از همکاران ما 
که پزشک عمومی بود و فروردین ماه فوت کرده 
بود، تماس گرفتیم که می گفتند هزینه زندگی مان 
را پدرم می دهد. این یک انتقاد بسیار جدی سازمان 
نظام پزشکی است. اعالم شد که مدافعان سالمتی 
که به دلیل کرونا از بین می روند، "شهید خدمت" 

محسوب می شوند. باالخره شهید یعنی اینکه از 
خانواده هایشان حمایت شود، اما هنوز که هنوز است 
ساماندهی شهدای کادر درمان به نتیجه نرسیده است 
که این اتفاق،خیلی بد است. وقتی حمایت نباشد 

هم دست و دل به کار نمی رود.«
ظفرقندی با بیان اینکه طبق آخرین آمار، شهدای 
کادر درمان حدود ۳۰۰ نفر هستند، تصریح می کند: 
»بسیاری از خانواده های شهدای مدافع سالمت 
واقعا در مضیقه قرار دارند. در نظر بگیرید که 
یک نفر جانش را کف دستش گذاشته و واقعا 
متخصص  مثال یک  است.  کرده  کار  ایثارگرانه 
عفونی از صبح تا شب کارش دیدن بیماران مبتال 
به کروناست و در دل خطر است. حال اگر یکی 
از این افراد که شهید می شود، خانواده اش مورد 
حمایت قرار نگیرد، بر روی بقیه هم اثر منفی دارد. 
اقدامات حمایتی نسبت به شهدای سالمت هنوز 
اجرایی نشده است. به هر حال اعالم شده که این 
افراد "شهید خدمت" و "شهید مدافع سالمت"، 
محسوب می شوند. بنابراین باید تسهیالتی برای 

زندگی خانواده هایشان ارائه شود.«
وقتی  حال  عین  »در  می کند:  تاکید  ظفرقندی 
برای یکی از افراد کادر درمان اتفاقی می افتد، 
تمام حساب های بانکی فرد هم بلوکه می شود. 
یعنی اگر خود فرد هم پولی داشته باشد خانواده 

نمی توانند از آن استفاده کنند. بنابراین باید این 
موارد را مدنظر قرار داد.«

حمایت از خانواده شهدای سالمت نباید 
درگیر بروکراسی شود

مدافع سالمت  از خانواده های شهدای  بسیاری 
در زمره خانواده هایی با وضعیت مالی معمولی 
هستند. جان باختن مدافعان سالمت، عالوه بر 
اینکه ضربات روحی سنگینی به خانواده های آنها 
وارد می کند، وضعیت معیشتی این خانواده ها را 

نیز به خطر می اندازد.
پناه، متخصص مدیریت خدمات  مسلم قاضی 
بهداشتی و درمانی در گفتگو با سپید به اهمیت 
حمایت از خانواده های شهدای مدافع سالمت 
می پردازد و می گوید: »در نظر بگیرید که بسیاری 
از شهدای مدافع سالمت، سرپرست خانوار بوده اند. 
حمایت مالی از این خانواده ها می تواند قدری از 
مشکالت این خانواده ها را کاهش دهد. خیلی از 
این خانواده ها دچار شوک روحی و روانی شده اند 
و هنوز نتوانسته اند با جان باختن عزیزانشان کنار 
بیایند. دلجویی و حمایت معنوی از آنها هم باید 
از حالت لطف و کمک خارج شود و به عنوان 

یک وظیفه جدی مطرح باشد.«
ادامه در صفحه 12 

خالء حمایت و پشتیبانی 
ازخانواده های شهیدان مدافع سالمت

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی می گویند هنوز از خانواده های شهدای جامعه پزشکی حمایت نشده است

ظفرقندی: متاسفانه هنوز 
از خانواده های شهدای جامعه 
پزشکی حمایت نشده است. 

در این شرایط این سوال پیش 
می آید که تکلیف انگیزه کادر 
درمان برای تداوم خدمت چه 

می شود؟ سوال جدی اینجاست 
که خانواده شهدای مدافع 

سالمت چطور باید زندگی اش 
بگذرد؟ برخی از خانواده های 

شهدای مدافع سالمت می گویند 
بستگان و فامیل به ما کمک 

می کنند، در حالی که ما حمایت 
الزم را نکردیم
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 ادامه از صفحه 11
این  با اعضای  تاکید می کند: »هرگونه رفتار  او 
که  می شود  مطرح  الگویی  عنوان  به  خانواده ها 
سایر مدافعان سالمت هم به آن توجه خواهند 
کرد. در صورتی که از خانواده شهدای مدافع سالمت 
حمایت شود، سایر نیروهای فعال در مراکز درمان 
کرونا نیز با رغبت و دلگرمی بیشتری به خدمت 
می پردازند. باید در نظر داشت که بدون جانفشانی 
شهدای مدافع سالمت، امکان افزایش چندبرابری 
فوتی های کرونا اصال دور از انتظار نبود. حمایت 
از خانواده این شهدا می تواند نشان دهنده قدردان 

بودن مردم و مدیران باشد.«
قاضی پناه خاطرنشان می کند: »نباید حمایت از 
خانواده شهدای مدافع سالمت، درگیر فعالیت های 
اداری طوالنی و بروکراسی آزاردهنده باشد. االن 
وقت این رفتارها نیست. خانواده ای که عزیزش را 
در راه خدمت به مردم از دست داده است، نباید این 
بار درگیر کارهای اداری شود. نباید از خاطر ببریم که 
مدافعان سالمت، براحتی قابل جایگزینی نیستند. در 
همه کشورها تالش می کنند که با اقدامات مختلف، 
روحیه کادر درمان را در دوران کرونا باال ببرند، اما 
ما خالف این جهت حرکت می کنیم. در صورتی 
که نتوانیم به موقع از خانواده های شهدای مدافع 

سالمت حمایت کنیم، این کار موجب تضعیف 
روحیه سایر نیروهای درمانی خواهد شد.«

آیین نامه تعیین مصادیق شهدای سالمت، 
همچنان ابهام دارد

اگرچه  آیین نامه تعیین مصادیق شهدای مدافع 
سالمت ابالغ شده است، اما همین آیین نامه نیز به 
اعتقاد فعاالن جامعه پزشکی، ایرادات جدی دارد 

که هنوز حل نشده باقی مانده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم با انتقاد از 
آیین نامه تعیین مصادیق شهدای مدافع سالمت، 

عنوان می کند: »در آئین نامه ای که در این زمینه 
ارائه شد، یکسری سختگیری ها و محدودیت هایی 
بود که به نظر من منطقی نبود که نسبت به آن به 
صورت کتبی اعتراض کردیم. به عنوان مثال اعالم 
کرده بودند که اگر فرد در بیمارستان خصوصی و 
یا مطب فوت شده باشد، مشمول شهید نمی شود، 
اما باید تاکید کنم که نمی توان مطب را تعطیل کرد. 
پزشکان عمومی، عفونی و ریه در مطب ها، سطح 
اول مراجعه اند. اگر این پزشکان مطب را تعطیل 
کنند و بیمار نبینند، بار بیماران بر روی بیمارستان ها 
می ریزد. بنابراین نمی توان گفت پزشکی که در 

مطب بیمار مبتال به کرونا را می بیند، اگر شهید 
شد، جزو مدافعان سالمت محاسبه نشود. ما این 
موارد را احصا و مکاتبه کردیم. منتها مهم این است 
که این موضوع اجرایی شود. اکنون 9 ماه از بیماری 
می گذرد و هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.«
همچنین داریوش طاهرخانی، عضو هیات مدیره 
انجمن صنفی پزشکان ایران هم در گفتگو با سپید 
به مشکالت آیین نامه تعیین مصادیق شهدای مدافع 
سالمت می پردازد و می گوید: »هرچند که هم اکنون 
عمده بیماران مبتال به کرونا در بخش دولتی بستری 
هستند، اما باید به این نکته توجه داشت که 8۰ 
درصد خدمات درمان سرپایی در کشور در بخش 
خصوصی انجام می شود. عمده افرادی که درگیر 
کرونا هستند، ولی نیاز به بستری پیدا نکرده اند، 
به بخش سرپایی مراجعه می کنند. بنابراین عمده 
کادر درمانی در بخش غیردولتی در مواجهه مستقیم 
با بیماری کرونا قرار دارند. اگر به آمار پزشکان 
و پرستاران مبتال به کرونا که جانشان را از دست 
داده اند نگاه کنید، می بینید که در بسیاری از استان ها 
پزشکان بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با 
کرونا قرار داشته اند. حتی مثال در استان البرز، اولین 
شهید مدافع سالمت از جمله پزشکان فعال در بخش 
خصوصی بود. بنابراین تفکیک کردن بخش دولتی 
و خصوصی از یکدیگر و تقسیم بندی درمانگران 

کرونا، منطقی و عادالنه نیست.«

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

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

درجه یک و درجه دو، تقسیم بندی کنیم.«
همچنین پیشتر نیز عباس کامیابی، رئیس انجمن 
پزشکان عمومی در نامه ای به ریاست جمهوری به 
آئین نامه تدوین شده در خصوص تعیین مصادیق 
شهید خدمت اعتراض کرده و تاکید کرده بود: 
»جان فشانی مدافعان سالمت که با چشم پوشی از 
تعلقات دنیوی و بنا به غیرت و نوع دوستی و فراتر 
از وظایف شغلی بوده است، با هیچ پاداشی قابل 
جبران نیست. خانواده  محترم این عزیزان، با امید به 
اجر اخروی و افتخار ملی، با این درد ساخته اند و 
چه بسا همچون بسیاری از خانواده های محترم شهدا 
و جانبازان جنگ، میلی به استفاده از مزایای مورد 
نظر دولت، نداشته باشند. آنچه در این مقال می آید، 
درد از نوع تفکری است که غیرمنصفانه، خاطر 
بازماندگان و مدافعان سالمت را مکدر می سازد.

اطالق نام »شهید خدمت« که در این آیین نامه 
تصریح شده است، شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران 
و همچنین دانشجویان پزشکی و پرستاری و کارکنان 
بخش خدمات ویژه است که شاغل در وزارت 
بهداشت و فعال در بیمارستان های ویژه  بستری 
کووید19باشند. این بدان معنی است که هر آن کس، 
مستخدم یا محصل در دولت نباشد از شمول عنوان 
شهید خدمت خارج است، حتی اگر »خدمت« 
یکی باشد. به خاطر داشته باشیم که بسیاری از 
پزشکان، از جمله پزشکان عمومی فعال در بخش 
خصوصی، بدون هر گونه حمایت و تامین لوازم 
حفاظت شخصی در اوج همه گیری کرونا، بی حفاظ 
و فراموش شده به تشخیص و درمان بیماران شتافتند 
و متاسفانه بخش قابل توجهی از جان باختگان، از 
میان این عزیزان بوده اند. بدین وسیله به نمایندگی از 
سوی جامعه پزشکان عمومی کشور ضمن اعتراض 
مجدد به آیین نامه مذکور انتظار دارد که این اشکاالت 
بدون فوت وقت، اصالح یا شفاف و از این جامعه 
خدوم دلجویی شود.« با توجه به اهمیت حمایت از 
خانواده شهدای مدافع سالمت، نمایندگان جامعه 
پزشکی تاکید دارند که عملی شدن این حمایت ها 
باید در اولویت برنامه ریزی های ستاد ملی مقابله 
با کرونا باشد تا سایر نیروهای درمانی با انگیزه 

مضاعفی به ارائه خدمت بپردازند.

طاهرخانی: کرونا ثابت کرد که 
جامعه پزشکی به دنبال منافع 

شخصی خود نیست و در مسیر 
ایثار و فداکاری، حجت را تمام 

کرد. حتی بسیاری از فعاالن بخش 
خصوصی که الزامی به ارائه 

خدمات درمانی نداشتند، مطب خود 
را در دوران بحران کرونا تعطیل 
نکردند و در کنار مردم ماندند. 

بنابراین خیلی کم لطفی است که 
حاال جامعه پزشکی را به بخش 

دولتی و خصوصی تقسیم بندی 
کنند و بین آنها تفاوت قائل شوند
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قاضی پناه: نباید حمایت از 
خانواده شهدای مدافع سالمت، 

درگیر فعالیت های اداری طوالنی 
و بروکراسی آزاردهنده باشد. 
االن وقت این رفتارها نیست. 

خانواده ای که عزیزش را در راه 
خدمت به مردم از دست داده 

است، نباید این بار درگیر کارهای 
اداری شود. اگر نتوانیم به موقع 

از خانواده های شهدای مدافع 
سالمت حمایت کنیم، این کار موجب 

تضعیف روحیه سایر نیروهای 
درمانی خواهد شد

طبق اظهارنظرهای رسمی، تاکنون 
حمایتی از خانواده شهدای مدافع 

سالمت صورت نگرفته است. با 
توجه به اهمیت حمایت از خانواده 
شهدای مدافع سالمت، نمایندگان 

جامعه پزشکی تاکید دارند که 
عملی شدن این حمایت ها باید 

در اولویت برنامه ریزی های 
ستاد ملی مقابله با کرونا باشد تا 
سایر نیروهای درمانی با انگیزه 

مضاعفی به ارائه خدمت بپردازند



گزارشی از چرخه تولید و تأمین مکمل های ورزشی و غذایی

 علی ابراهیمی
که  محصوالتی  غذایی؛  و  ورزشی  مکمل های 
نگرانی   محل  همواره  آنها  کیفیت  و  سالمت 
است، اما به تازگی و با گسترش بحران کرونا 
این  عرضه  به  اقدام  آنالین  فروشگاه های 
محصوالت کرده و مکمل ها را در فضای مجازی و 
در قالب پلتفرم های اینترنتی به فروش می رسانند.
به گزارش سپید، در سال های نه چندان دور کمتر 
کسی نامی از مکمل های ورزشی و غذایی شنیده 
بود و استفاده از این محصوالت محدود به برخی 
ورزشکاران می شد، اما چند صباحی است که 
این نوع مکمل ها بازار پررونقی برای خود پیدا 
کرده و در مناطق مختلف همچون باشگاه های 
ورزشی و داروخانه ها به وفور عرضه می شوند.

تولید 80 درصد مکمل ها در داخل
اگر تاریخچه تولید مکمل ها در کشور را بررسی 
کنیم متوجه می شویم که تا سال 89 بیش از 80 
درصد بازار داخلی این محصوالت در اختیار 
برندهای وارداتی بود و شاهد وجود انواع متنوعی 
با  اما  بودیم،  بازار  در  محصوالت  وارداتی  از 
ورزشی  مکمل های  تولید  صنعت  شکل گیری 
و غذایی در کشور، تولید این محصوالت هم 
سرعت و شتاب بیشتری گرفت و امروزه که 
در خصوص صنعت تولید انواع مکمل در ایران 
صحبت می  کنیم این صنعت بیش از 80 درصد 
تنها  و  می کند  تولید  داخل  در  را  کشور  نیاز 
20 درصد از سهم بازار به محصوالت وارداتی 

اختصاص یافته است.
به گفته تولیدکنندگان در این موارد هم بیش از نیمی 

از مکمل های وارداتی دارای مشابه داخلی هستند 
و نیازی به واردات آنها نیست، ولی این واردات 
برای پوشش نیاز آن دسته از مصرف کنندگانی 
نام  با  مکمل هایی  بر مصرف  اصرار  که  است 
خارجی دارند، اما امکان تأمین نیاز کل کشور 
از محل تولیدات با کیفیت داخلی وجود دارد.

در کنار گام های بلندی شرکت های داخلی برای 
تولید مکمل های ورزشی و غذایی در سال های 
اخیر، حمایت های وزارت بهداشت از تولید داخل 
هم به صورت چشمگیری افزایش داشته است. 
البته بر اساس اعالم مسئوالن این وزارتخانه در 
حال حاضر به مکمل ها هیچ گونه ارز دولتی تعلق 
نمی گیرد و برای واردات این نوع محصوالت 
ارز نیمایی تخصیص داده می شود. ضمن اینکه 
واردات هرگونه مکمل که دارای نمونه تولید 

داخل باشد ممنوع است.
از این موضوع هم نباید غافل شد که همچنان 
شاهد ورود مکمل های قاچاق به بازار هستیم؛ 
مکمل هایی که نفس تولیدکنندگان داخلی و حتی 
در مواردی مصرف کنندگان را هم گرفته است. 
از طرف دیگر نگرانی همیشگی در خصوص 
مکمل ها این است که این محصوالت قابلیت 
آلوده شدن به مواد غیرمجاز ازجمله مخدرها را 
دارند چراکه اصوال ساختار مکمل ها به گونه ای 
است که به دلیل تعدد موادی که در آنها استفاده 
با  مواد  این  که  ماهیتی  تفاوت های  و  می شود 
یکدیگر دارند، امکان تقلب هم در کیفیت آنها 
و هم افزودن موادی که به اصطالح غیرقانونی 

هستند، وجود دارد.
به عبارت دیگر این دست از فرآورده ها به نوعی 

هستند که زمینه افزودن مواد غیرمجاز به آنها 
وجود دارد و وقتی این مواد افزوده  شدند امکان 
شناسایی آنها راحت نخواهد بود؛ بنابراین در تولید 
مکمل ها به دلیل هدف گذاری که از مصرف آنها 
وجود دارد و همچنین تغییراتی که مصرف کننده 
تمایل به دیدن آنها دارد مانند شادابی، افزایش 
افزایش  ارتقای سالمت، کاهش وزن،  انرژی، 
اشتها و از این قبیل تغییرات در جهت تسریع 
نظر  از  نیاز  مورد  زمینه  در  تأثیرگذاری  روند 
تمایل و دلیل مصرف و همچنین زمینه مناسب 
از نظر شکل تولید در این فرآورده ها، احتمال 

تقلب وجود دارد.
ازاین رو اصرار بر این است که این فرآورده ها 
در داخل تولید شوند زیرا از یک سو نظارتی بر 
روند تولید فرآورده های خارجی وجود ندارد 
و نمی توان در مورد کیفت آنها اطمینان حاصل 
کرد و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی به 
کشور  قانونی  توابع  جهت  در  که  دلیل  این 
یا  و  انحراف  می کنند و کوچک ترین  فعالیت 
تقلب آنها باعث خواهد شد که اصل سرمایه 
بازار  در  تقلب  برای  انگیزه ای  ببیند،  آسیب 
محصوالت  تولیدکنندگان  درحالی که  ندارند 
غیراستاندارد در کشورهای دیگر چنین تهدیدی 
را احساس نمی کنند. همچنین وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو هم بر فعالیت شرکت های 
بازرسی های  و  نظارت  حوزه  این  در  داخلی 
مستمر دارند و تمام موادی که در تولید استفاده 
وارد  بهداشت  نظارت وزارت  می شود تحت 
که  استفاده شود  ماده ای  ندارد  امکان  و  شده 

نظام ثبت و ضبط بر آن حاکم نباشد.

معضل تولید تحت لیسانس
مشکل دیگری که در سال های اخیر شاهد آن بودیم 
تولید تحت لیسانس مکمل ها در کشور است. 
موضوعی که عباس کبریایی زاده، رئیس سندیکای 
ایران  تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی 
هم از آن گالیه مند است و می گوید: »متأسفانه 
برخی افراد متقلب محصوالتی را از شرکت های 
گمنام یا دست چندم اروپایی، آمریکایی یا هندی 
و چینی به ایران منتقل کرده و با عنوان تحت 
لیسانس در حال تولید آن هستند که این موضوع 

نوعی فریب است.«
به گفته او گاهی مشاهده می شود که شرکت های 
ایرانی با برندهای خودساخته ای که در آمریکا 
تولید  ایران  برای  دیگر و صرفا  یا کشورهای 
و  می دهند  شکل  را  همکاری هایی  می شوند، 
تحت پوشش آن داعیه دار تولید تحت لیسانس 
می شوند. این در حالی است که در چنین فرایندی 
نه دانش فنی، نه تکنولوژی و نه ارتقای کیفیت 
بازار  اتفاق می افتد و فقط  محصوالت داخلی 
تحت  تولید  بهانه  به  مردم  پول های  و  کشور 
لیسانس از چرخه صنایع داخلی، بیرون می رود.
کبریایی زاده تأکید دارد: »شرکت های معتبری هم 
در ایران هستند که به درستی فعالیت می کنند و 
اخیرا توانسته اند بازار منطقه را در اختیار خود 
بگیرند و من معتقدم شروع مثبت کردن طراز 
تجاری در این خصوص باشد. البته به طورکلی 
تولید تحت لیسانس در خصوص محصوالتی با 
اعتبار جهانی مفهوم پیدا می کند و امیدوارم در نظام 
سیاست گذاری به این نکته توجه داشته باشیم.«

ادامه در صفحه 14 
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تقالی متقلبانه
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 ادامه از صفحه 13
مکمل های  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس 
رژیمی غذایی ایران نسبت به ابهام در سالمت 
مکمل های ورزشی هم ابراز نگرانی می کند و 
می گوید: »صنعت مکمل در کشور از ده سال 
پیش مورد توجه قرار گرفته و امروز به عنوان یک 
صنعت ویژه از آن یاد می شود که دستاوردهای 

مهمی به همراه داشته است.«
او با اشاره به فعالیت بیش از 70 شرکت تولید 
»این شرکت ها در  مکمل در کشور، می افزاید: 
زمینه تولید انواع مکمل های رژیمی غذایی نوزادان، 
اطفال، زنان، بیماران خاص، سالمندان و…، فعالیت 
دارند.« کبریایی زاده با اعالم اینکه تا 10 سال قبل 
بیش از 80 درصد مکمل های مصرفی در کشور 
وارداتی بود، اضافه می کند: »امروز بیش از 8۵ 

درصد نیازهای کشور در داخل تولید می شود.«

نگرانی از سالمت زنجیره تأمین
کبریایی زاده به وضعیت مکمل های مصرفی در 
کشور هم اشاره کرده و می گوید: »به رغم اینکه 
چندین شرکت داخلی در زمینه تولید مکمل های 
نمی توانیم  همچنان  اما  هستند،  فعال  ورزشی 
ورزشی  مکمل های  زنجیره  زمینه سالمت  در 

اطمینان داشته باشیم.«
ارزی  سیاست های  در  آشفتگی  از  انتقاد  با  او 
کشور،  در  مکمل  تولید  شرکت های  برای 
می افزاید: »اگرچه ارز نیمایی برای این شرکت ها 
در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه در زنجیره 
ارتباط  ندارند.« کبریایی زاده در  قرار  ارز  تأمین 
با قیمت گذاری مکمل ها در کشور هم می گوید: 
»سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی 
مرجع قیمت گذاری نیست و فقط کار کارشناسی 
انجام می دهد. البته بیش از 9۵ درصد قیمت ها 

مورد توافق طرفین است.«
کبریایی زاده درباره قاچاق مکمل ها نیز می گوید: 
»بحث قاچاق مسئله مبتال به جامعه است. به نظر 
من سالم ترین زنجیره تأمین این فرآورده ها تأمین 

آنها از طریق تولیدکنندگان داخلی است زیرا آنها 
تأیید وزارت  از منابع مورد  اولیه خود را  مواد 
بهداشت تهیه می کنند. از طرفی سامانه ره گیری 
و اصالت فرآورده ها بر روی تمام مکمل ها نصب 
شده و همه شرکت های تولیدی مکمل از سامانه 

تی تک استفاده می کنند.«
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی با تأکید بر اینکه داروخانه ها تنها مرجع فروش 
مکمل ها هستند، تصریح می کند: »خطرناک ترین 
رفتار در حوزه مکمل ها آن است که مردم این 

فرآورده ها را از بازار سیاه تهیه کنند.«
او با اشاره به معضل فروش مکمل ها در کوچه 
مروی تهران هم می گوید: »ما این مشکل را در 
حوزه دارو در ناصرخسرو داشتیم و وقتی که با 
نیروی انتظامی به آنجا می رفتیم درنهایت به یک 
سری کارگر بی سواد می رسیدیم. در همان زمان 
در خیابان ناصرخسرو یک مرکز اطالع رسانی قرار 
دادیم و داروخانه های مهم در آنجا غرفه زدند 
و این قائله جمع  شد. به هرحال وقتی 12 هزار 
داروخانه در کشور وجود دارد و ۴۵ شرکت پخش 
و توزیع، فرآورده ها را توزیع می کنند و وزارت 
بهداشت سعی کرده زنجیره سالمی را ایجاد کند، 

مردم خودشان باید مراقب سالمتی شان باشند.«
و  مرگ ها  »متأسفانه  می افزاید:  کبریایی زاده 
آسیب های زیادی را در سطح کشور داریم که به 
دلیل مصرف فرآورده های تقلبی و یا سوءمصرف 
آنها ایجاد می شود؛ وگرنه چرا یک جوان 2۴ ساله 

باید شب بخوابد و صبح بلند نشود.«

برخورد با پلتفرم های اینترنتی
در کنار این هشدارها، به تازگی معضل دیگری 
هم در این حوزه به وجود آمده و آن افزایش 
تبلیغ و فروش مکمل های غذایی و ورزشی در 
فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی همزمان با 
شیوع بحران کرونا است. موضوعی که سخنگوی 
سازمان غذا و دارو را هم به واکنش واداشته است.
کیانوش جهانپور با تأکید بر اینکه فروش دارو و 

انواع مکمل های ورزشی و تغذیه ای در فضای 
مجازی ممنوع است، می گوید: »تنها داروخانه های 
اینترنتی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو مجاز 

به عرضه این فرآورده ها هستند.«
او در خصوص فروش مکمل های غذایی در فضای 
مجازی و برخی پلتفرم های اینترنتی، اظهار می کند: 
»به طورکلی فروش دارو و هرگونه مکمل تغذیه ای یا 
ورزشی نیز در فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی 
به جز داروخانه های آنالین مجاز، ممنوع است.«

»تنها  می افزاید:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
به  مجاز  مجوز،  دارای  اینترنتی  داروخانه های 
فروش مکمل ها در پلتفرم های اینترنتی هستند 
و این داروخانه ها نیز برای فروش آنالین باید از 
سازمان غذا و دارو یا معاونت های غذا و دارو 
دانشگاه های علوم پزشکی مجوزهای الزم را کسب 
کنند.« جهانپور با بیان اینکه هیچ تبعیضی در نحوه 
فعالیت این پلتفرم ها صورت نمی گیرد، تصریح 
می کند: »فروش مکمل در پلتفرم های مجازی به جز 
داروخانه های اینترنتی مجاز نیست و در صورت 

تخطی با متخلفان برخورد می شود.«

تکذیب توزیع مکمل های تقلبی 
داروخانه ها در

دراین بین متخلفان فروشگاه های اینترنتی هم بیکار 
نبوده و اقدام به پخش برخی شایعات کرده و 
داروخانه ها را متهم به فروش مکمل های تقلبی 
کرده اند. محمد بقایی، مشاور مدیرکل فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با رد این 
ادعا، در خصوص فروش مکمل ها در داروخانه  
می گوید: »سیستم داروخانه در کشور کامال تحت 
پوشش، کنترل و نظارت دانشگاه های علوم پزشکی 
قرار  بازرسی  به شکل مرتب مورد  داد و  قرار 
می گیرد و گزارش های بازرسی به صورت مشترک 
بین نهادهای مختلف دست به دست می شود. حتی 
گاهی به سازمان تعزیرات حکومتی هم می رود و در 
اختیار نهادهای نظارتی دیگر قرار می گیرد؛ بنابراین 
این سیستم یک شبکه بسیار منظم و اصولی دارد.«

بقایی می افزاید: »من و همکارانم در سازمان غذا 
و دارو به هیچ عنوان منکر احتمال بروز تقلب در 
سطح داروخانه های کشور نیستیم، اما با اطمینان 
کامل می گویم بیش از 99 درصد داروخانه های 
کشور خدمات صادقانه ارائه می دهند چراکه جدا از 
بازرسی ها و نظارت هایی که صورت می گیرد، یک 
نفر به عنوان مسئول فنی دکتری داروساز سوگند 

یاد کرده و در داروخانه  خدمت رسانی می کند.«
مشاور انجمن داروسازان ایران با تکذیب فروش 
70 درصدی مکمل های تقلبی در داروخانه ها 
می گوید: »اینکه 70 درصد از مکمل های تقلبی 
در داروخانه ها به فروش می رسد شایعه و کامال 
نادرست است و در اثبات حرفم این مسئله را 
بازگو می کنم که داروخانه فقط کاالهایی را ارائه 
می دهد که با فاکتورهای رسمی خریداری شده 
و بارکد اصالت دارند. به همین دلیل سیستم های 
توزیع کننده مکمل های قاچاقی اصال نمی توانند 
محصوالت خود به داروخانه عرضه کنند و حتی 
چنین  نمی تواند  هم  بخواهد  داروخانه ای  اگر 
تخلفی را انجام دهد؛ چون در اولین بازرسی 

شناسایی می شود.«
او می افزاید: »بنده با اطمینان کامل می گویم که 
داروخانه های سراسر کشور ما بسیار سالم هستند 
حتی این را در یک گزارش میدانی می توان دریافت 
و متوجه شد که داروخانه تنها داروهای دارای 

بارکد اصالت را به فروش می رساند.«
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در ادامه به 
بعید بودن بروز چنین تخلفی در داروخانه ها اشاره 
کرده و می گوید: »وزارت بهداشت در مجموعه 
خود، دانشگاه علوم پزشکی دارد که بازرسان آن 
حداقل هرماه داروخانه ها را تصادفی و بدون نوبت 
و سرزده بازرسی می کنند بنابراین در این شرایط آیا 
داروخانه ای می تواند چنین تخلف وسیعی انجام 
دهد؟ از طرفی دیگر کشفیات نیروی انتظامی یکی 
دیگر از منابعی است که با مطالعه آن می توان 
دریافت که آیا چنین تخلفی در داروخانه ها انجام 

می شود یا باشگاه های بدن سازی؟«
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ساالری در نشست خبری تأکید کرد

  یاسر مختاری
سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 44 میلیون نفر 
از سازمان هایی  بیمه شده تحت پوشش یکی 
است که خدمات مختلف بیمه ای، رفاهی، درمانی 
در  ارائه می دهد.  پوشش خود  افراد تحت  به 
بیمه  به  خدمات  ارائه  نحوه  گذشته  سال های 
شدگان به ویژه در شعب های مختلف این سازمان 
مورد انتقاد قرار گرفته بود ضمن اینکه مراکز 
درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی مطالبات 
مالی گوناگونی از این سازمان داشتند. شیوع کرونا 
به گفته مدیرعامل این سازمان موجب شده است 
تا سرعت برخی تحوالت در این سازمان افزایش 
پیدا کرده و گام های مهمی در حذف مراجعات 
حضوری به شعب تأمین اجتماعی برداشته شود. 

غیرحضوری سازی مراجعات تأمین اجتماعی
ساالری،  مصطفی  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی،  روز دوشنبه 
19 آبان ماه در نشست رسانه ای خود با بیان اینکه  
این سازمان در مسیر تحول دیجیتال و خدمات 
الکترونیک پیشگام بوده است، گفت: »ضرورت 

با  کاهش مراجعات حضوری در حال حاضر 
پیش  از  بیش  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه 
احساس می شود. کاهش این مراجعات ضمن 
کمک به کاهش بیماری، سبب کاهش هزینه و 
نیز به  الکترونیک  اتالف وقت است و دولت 
عنوان سیاست کلی کشور اکنون در این راستا 
عمل می کند و برنامه سازمان تأمین اجتماعی 

نیز در این جهت تعریف شده است.«

پرداخت30 درصد پول دارو با ارسال 
نسخه الکترونیک

ساالری ادامه داد: »طی ماه های گذشته، قبل از شیوع 
ویروس کرونا در کشور بر بهره گیری از فضای 
مجازی تاکید می شد، اما با شیوع این بیماری، این 
مسأله مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست 
جمهوری به ویژه در جلسات شورای فناوری 
اطالعات همراه با کنترل، نظارت و صدور مصوبه 
قرار گرفت که سبب تسریع در روند ارائه خدمات 
غیرحضوری دستگاه های اجرایی کشور و همچنین 
انسجام اقدامات شد. سازمان تأمین اجتماعی نیز 
با یک برنامه ریزی فشرده و مستمر در این زمینه با 

ارائه 30 خدمت الکترونیک، 70 میلیون مراجعه 
به شعب وکارگزاری های این سازمان را کاهش 
می دهد.« وی با بیان اینکه طرح غیر حضوری 
شدن خدمات تأمین اجتماعی »3070«  نام دارد، 
گفت:  »علل نامگذاری طرح تحت عنوان »3070« 
به دلیل کاهش 70 میلیون مراجع سازمان است 
که در هفته های آتی، پس از رونمایی طرح، برای 
خدمات آینده آن نیز برنامه ریزی می شود. تا آخر  
بهمن سال جاری، 30 خدمت برای کاهش 70 
میلیون مراجع تأمین اجتماعی به لحاظ عدم نیاز 
به چاپ دفترچه در این ایام نیز طرح نسخه نویسی 
الکترونیک پیگیری می شود، بیش از 7۵ درصد از 

مراجعات حضوری مردمی را کاهش می دهد.«
ساالری با بیان این که 7۵ درصد مراجعات حضوری 
تأمین اجتماعی درواقع برابر با سه چهارم مراجعان 
این سازمان است، ادامه داد: »یکی دیگر از مهمترین 
اقدامات تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه 
ازدواج است که سبب حذف مراجعات حضوری 
بیمه شدگان )زن ومرد( به منظور درخواست واحد 

این کمک هزینه می شود.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین در 

ادامه در رابطه با برخی مشکالت طرح نسخه 
و  اطالعات  »انتقال  گفت:  الکترونیک،   نویسی 
و  برابر شد  برابر و ۶  اینترنت سه  باند  پهنای 
زمینه را برای تراکنش روان فراهم کرد. در حال 
حاضر داروخانه ها نیز با ارسال نسخه الکترونیک 
به سازمان تأمین اجتماعی 30 درصد از پول دارو 
را در روز دریافت می کنند.« وی با اشاره به تبادل 
اطالعات با سامانه ثبت احوال کشور اظهار کرد: 
»براساس این تعامل، ازدواج های ثبت شده، به 
صورت آنالین برای تأمین اجتماعی ارسال و پس از 
دریافت پیام و احراز شرایط توسط سازمان، کمک 
هزینه ازدواج )همان روز( پرداخت خواهد شد.«
با  تأمین اجتماعی همچنین  مدیرعامل سازمان 
آتی  هفته های  غیرحضوری  خدمات  به  اشاره 
گفت: »گاه شماری از اطالعات برای دریافت کمک 
هزینه درباره برخی از اقشار جامعه، توسط یک 
مرجع رسمی ثبت نمی شود، این جمعیت برای 
دریافت خدمات سازمان تأمین اجتماعی نیازمند 
درخواست غیرحضوری با سامانه بیمه و انجام 

اقدامات حضوری است.«
ادامه در صفحه 16 

 پرداخت کامل بدهی تامین اجتماعی 
به تمامی مراکز درمانی 

پرداخت روزانه مطالبات پزشکان
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 ادامه از صفحه 15
وی افزود: »کمک هزینه فرزند که عمدتا توسط 
یک مرجع رسمی در کشور نیز به ثبت می رسد 
به  مراجعه حضوری  ودرخواست  ثبت  بدون 

شعب وکارگزاری ها پرداخت می شود.«

پرداخت کامل مطالبات مراکز درمانی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه در 
درمانی  مراکز  به  سازمان  این  بدهی  با  رابطه 
در  گذشته  ماه   14 »سازمان،  کرد:  اظهار  نیز 
پرداخت بدهی به مراکز درمان، اعم از وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و بخش 
خصوصی به میزان 1۸ ماه بدهی معوقه داشت. 
در حال حاضر اما این مطالبات به طور کامل 
پرداخت شده است. پزشکان نیز با بهره گیری 
از نسخه نویسی الکترونیک به صورت روزانه 

مطالبات خود را دریافت می کنند.« 
سازمان  بستری شدگان  با  رابطه  در  ساالری 
مجموع  »اکنون  گفت:  نیز  اجتماعی  تأمین 
به  مبتال  بستری شدگان  و  مراجعه کنندگان 
کرونا در بیمارستان های تأمین اجتماعی برابر 
با ۶7 هزار و 1۵ نفر است. مراکز این سازمان 
با تبعیت کامل از وزارت بهداشت در اختیار 
مردم به منظور مواجهه با بحران کرونا است.«

بیمه بیکاری بیماران مبتال به کرونا
همچنین  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
درباره بیمه بیکاری در دوران شیوع کرونا نیز 
گفت: »با تاکید مقام معظم رهبری و ریاست 
جمهوری بر بحث بیکاری و معیشت، پشتیبانی 
و حمایت اقتصادی دولت و همچنین تصویب 
ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات مهمی در این 

زمینه انجام پذیرفت.« 
تأمین  سازمان  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
اجتماعی با پنج گروه مشمول قانون بیمه بیکاری 
و تحت پوشش تأمین اجتماعی، بیماران مبتال 
به کرونا که در این بحران مرخصی استعالجی 
می گیرند، بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد که 
مشمول این بیمه واقع نمی شوند، جمعیتی که 

تحت پوشش مشاغل رسمی نیستند و آمار و 
ندارند  در دسترس  دقیق  و  مشخصات جامع 
خواهان  که  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  و 

متناسب سازی حقوق  هستند روبه رو است.«
ساالری ادامه داد: »تاکید مقام معظم رهبری 
درحقیقت بر جمعیتی است که شرایط دریافت 
بحران  دلیل  به  اما  ندارد،  را  بیکاری  بیمه 
کرونا آسیب دیده است. برای هریک از این 
کمیسیون  در  تدوین،  معین  ضوابطی  اقشار 
اجتماعی مورد بررسی و با پیشنهاد 2 فوریتی 
در  و  شد  ارسال  اسالمی  شواری  مجلس  به 
برنامه  سازمان  موافقت  مستلزم  حاضر  حال 

وبروجه کشوری است.«
ویروس  شیوع  دوران  »از  کرد:  بیان  ساالری 
نفر  هزار   220 از  )غیر  نفر  هزار   ۶۶0 کرونا 
تحت پوشش بیمه بیکاری( درخواست این بیمه 
نیز به تأیید ستاد  را مطرح و روش پرداخت 
ملی مقابله با کرونا رسید. بنابراین این اعتبار 
و  پرداخت  نفر  هزار   ۵0 و  میلیون  برای یک 
۶2 هزار نفر هم طی روزهای آتی این اعتبار را 
دریافت می کنند. این جمعیت متعلق به اسفند، 
از خرداد  و  است  ماه  اردیبهشت  و  فروردین 
مطابق با روال معمول پرداخت های بیمه بیکاری 

انجام خواهد شد.«
ساالری در ادامه دررابطه با متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان نیز یادآور شد: »حقوق 3 میلیون و 
۶00 هزار بازنشسته در مرداد ماه سال جاری 
متناسب سازی و ماهانه 10 هزار میلیارد تومان 

به این قشر پرداخت شد.«
وی با اشاره به افزایش یک ونیم برابری این 
بازنشستگان  به  ماهیانه  »پرداختی  افزود:  مبلغ 
این سازمان برابر با ۶ هزار و ۶00 میلیارد تومان 
بوده است، اما با پایداری منابع، این پرداخت ها 

نیز باید افزایش پیدا کند.«
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین با 
اشاره به طرح تأمین کاالهای اساسی یادآور شد: 
»این طرح در سطح یک پیش نویس اولیه مطرح 
همسان سازی  اعتبارات  از  بخشی  باید  و  شد 
حقوق بازنشستگان را تأمین می کرد که به تایید 

نمایندگان مجلس شواری اسالمی نرسید.«
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد 
با برخی از کانون های بازنشستگی ادامه داد: »از 
آذرماه همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین 
پرداخت  با محاسبات جدید  اجتماعی مطابق 
می شود. 17 هزار و 100 میلیارد تومان نیز بدین 
منظور اختصاص داده شده و مصوبه هیئت مدیره 

دررابطه با اصالح همسان سازی حقوق این قشر 
با مشاغل سخت و زیان آور به هیئت امنا ارسال 

و در آذرماه اجرا خواهد شد.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه در 
خصوص مرخصی زایمان زنان شاغل نیز گفت: 
»اعتبار این طرح مستلزم تأمین سازمان برنامه 
وبودجه و حسابرسی است که در صورت تایید 

وتوافق اجرا خواهد شد.«.
این  مطالبات  با  رابطه  در  همچنین  ساالری 
سازمان از دولت با تاکید بر ضرورت حمایت 
بیمه شدگان  به  ارزنده  ارائه خدمات  و  دولت 
تأمین اجتماعی تصریح کرد: »32 هزار میلیارد 
تومان از مطالبات این سازمان در حال حاضر 
پرداخت شده و براساس هماهنگی ها 30 تا 40 
هزار میلیارد تومان هم تا پایان 99 در نیمه دوم 

سال باید پرداخت شود.«
تاکسی داران  بیمه  در خصوص  همچنین  وی 
تا 91 که  آمار سال ۸۶  »براساس  اظهار کرد: 
۵۵0 اسامی تاکسی داران به تأمین اجتماعی داده 
شد، مقرر شد، 13.۵ از 27 درصد حق بیمه را 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها مطابق با قانون 
و 13 درصد را نیز تاکسی داران پرداخت کنند. 
هزار   4۸0 اما  قشر  این  جمعیت  در  تغییر  با 
تاکید  با  به تاکسی رانی اشتغال ندارند  نفر که 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اتحادیه 
تاکسی رانی باید تاکسی داران واقعی جایگزین 
شوند. ۸0 هزار نفر نیز باید به جمعیت تاکسی 
دارن اضافه شده تا همه جمعیت این قشر تحت 

پوشش تأمین اجتماعی قرا گیرد.«
وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه با وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: »با امضا 
وتایید این تفاهم نامه توسط وزارتخانه و موافقت 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تأمین اجتماعی 
نیز تعهدات خود را در مقابل این جمعیت انجام 

خواهند داد.«

۴۴ میلیون نفر در کشور تحت پوشش 
تأمین اجتماعی هستند

تأمین  سازمان  بیمه ای  معاون  قریب  مهرداد 
اینکه  بیان  با  نشست  این  ادامه  در  اجتماعی 
در حال حاضر بیش از 44 میلیون نفر تحت 
است، گفت:  گرفته  قرار  این سازمان  پوشش 
» این جمعیت نیازمند مراجعات غیرحضوری 
به ویژه در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا 

در کشور است.«
وی با اشاره به پرداخت کمک هزینه ازدواج ادامه 
داد: »اکنون تعداد تراکنش تأمین اجتماعی در زمینه 
کمک هزینه ازدواج برابر با 42 هزار تراکنش است 
و این در حالی است که طی سال های گذشته 
دریافت خدمات سازمان تأمین اجتماعی مستلزم 
حداقل بیش از ۵ مرتبه مراجعه حضوری به شعب 

وکارگزاری ها بوده است.«
مراجعات  حذف  با  رابطه  در  همچنین  قریب 
حضوری فرزندان مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
گفت: »ساالنه با 900 هزار تراکنش در این رابطه، 
اقدامات موثری  در سازمان تأمین اجتماعی انجام 
شده است.حذف تأمین اعتبار در شعب سازمان که 
خردادماه انجام گرفت نیز 40 میلیون بار مراجعه 
در سال را حذف کرد. طرح ها وبرنامه های آتی هم 
برای ارائه خدمات موثرتر جهت کاهش وحذف 
مراجعات حضوری ذی نفعان این سازمان انجام 

خواهد گرفت.«

ساالری: اکنون مجموع 
مراجعه کنندگان و 

بستری شدگان مبتال به کرونا 
در بیمارستان های تأمین 

اجتماعی برابر با ۶۷ هزار 
و ۱۵ نفر است. مراکز این 

سازمان با تبعیت کامل از 
وزارت بهداشت در اختیار 

مردم به منظور مواجهه با 
بحران کرونا است.

ساالری: سازمان تأمین 
اجتماعی ۱۴ ماه گذشته در 

پرداخت بدهی به مراکز 
درمان، اعم از وزارت بهداشت 
و دانشگاه های علوم پزشکی و 
بخش خصوصی به میزان ۱۸ 
ماه بدهی معوقه داشت. در 

حال حاضر اما این مطالبات به 
طور کامل پرداخت شده است. 

پزشکان نیز با بهره گیری از 
نسخه نویسی الکترونیک به 
صورت روزانه مطالبات خود 

را دریافت می کنند


