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شماره 21804 4 آذر 1399

وزیر بهداشت اعالم کرد خبـر

۴ منبع ایران برای خرید ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا
وزیر بهداشت آخرین اقدامات انجام شده برای خرید 
واکسن خارجی کرونا و همچنین اقدامات انجام 
برای تولید واکسن ایرانی این بیماری را تشریح کرد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در حاشیه دهمین 
جلسه کمیته ملی کووید19، گفت: »ما در کمیته 
واکسیناسیون با کمک دانشمندان، محققین و صاحب 
نظرانی که در کمیته حضور دارند کار واکسن 

کووید19 را دنبال کردیم.«
وی افزود: »ما از سه مسیر این فرایند را دنبال 
می کنیم . اول؛ خرید واکسن از منابعی است که 
در دنیا تایید شدند؛ ما جزو کشورهایی هستیم 
که اختیار تعیین منبع با خودمان است. ما چهار 
منبع را برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 
میلیون دوز قرار است خریداری کنیم و مقداری 
هم از منابع دیگر و واکسن سازهای دنیا که مازاد 

برتولید بود را مذاکره خرید کردیم.« نمکی تاکید 
بتوانیم  باید  واکسن  تهیه  دوم  مسیر  »در  کرد: 
در قالب قرارداد مشترک، تولید داخل و دانش 
فنی بیرون مسیر را دنبال کنیم. گزارش جلسه 
این بود که در این راه هم با دو و سه کشور 

خوب پیش رفتیم.«
وی درباره مسیر سوم تهیه واکسن، اظهار کرد: 
»مسیر سوم تکیه بر دانش و تولیدات داخلی است 
که 4 مورد از اینها هفته پیش در قالب وبیناری با 
سازمان جهانی بهداشت مطرح شد و گزارشاتی 
ارائه شد و امیدواریم ۲ مورد از آنها در روزهای 
آتی و جلسه ای که روز چهارشنبه داریم اجازه فاز 
انسانی برای کلینیکال ترایال را دریافت کنند و از 
روزهای آینده حداقل یکی از آنها کار کلینیکال 

ترایال را روی مدل های انسانی شروع کند.«ایسنا

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »هدف گیری ما برای یک ماه 
آینده، کاهش 10 درصدی موارد مرگ و میر بیماران کرونایی است.«

آثار  »بررسی  داشت:  اظهار  ایرج حریرچی  سپید،  گزارش  به 
محدودیت ها زمان بر است و برای کاهش میزان بستری ها به دو 
تا سه هفته و همچنین برای کاهش موارد فوتی حداقل یک ماه 

تا ۵ هفته زمان الزم است.«
وی گفت: »به طور قطع نتیجه محدودیت ها مثبت خواهد بود، اما آثار 
حداکثری بستگی به میزان همکاری مردم و رعایت دستورالعمل ها 

در سطح خانواده و پرهیز از دورهمی ها دارد.«
حریرچی افزود: »هدف گیری ما برای محدودیت ها این است که 
برای یک ماه یعنی تا یکم دی موارد ابتال30 درصد کاهش یابد و 
موارد مرگ و میر نیز 10 درصد کمتر شود.« وی ادامه داد: »تولید 

انبوه واکسن، زمانبر و هزینه بر است و حتی واکسنی که اکنون در 
شرکت فایزر در حال تولید است نیاز به یک زنجیره سرد ۷0 درجه 

دارد که توزیع آن را در سطح جهان دشوار می کند.«
حریرچی گفت: »به طور قطع تا دو سال آینده تولید و توزیع واکسن 
مؤثر برای اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست و چاره ای جز رعایت 
دستورالعمل ها نداریم.« وی افزود: »با وجود واکسن هم حداقل تا 

دو سال آینده شیوه نامه های بهداشتی باید رعایت شود.«
به گزارش مهر، حریرچی گفت: »حتی پس از تأیید واکسن ها و 
تزریق آن به ۶0 تا ۷0 درصد مردم، شیوه نامه های بهداشتی ضد 

کرونا حداقل تا ۲ سال دیگر باید رعایت شود.«

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

کاهش ۱۰ درصدی مرگ های کرونایی تا یک ماه آینده

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1۲4۶0 مورد جدید کووید-19 
در کشور داد و گفت: »متاسفانه 4۵3 تن نیز جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا دوشنبه 
3 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1۲ هزار و 
4۶0 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و ۷44 نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 8۶۶ هزار و 8۲1 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 4۵3 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 4۵ هزار و ۲۵۵ نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه تا 
کنون ۶10 هزار و 40۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.« الری افزود: »۵81۲ نفر از بیماران مبتال به کووید19 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون پنج میلیون و 8۲8 هزار 

و 30۷ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی افزود: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 

چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«

الری گفت: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 
نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت 
درباره وضعیت بیماری در استان اردبیل، گفت: »نمودار موارد ابتال 
روزانه در این استان همچنان دارای روند افزایشی بوده و در حال 
حاضر به باالترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسیده است.«

وی افزود: »هم اکنون شهرستان های اردبیل، پارس آباد و مشکین شهر 

در وضعیت قرمز یعنی خیلی پرخطر و شهرستان های اصالندوست، 
خلخال، گرمی و نیر در وضعیت نانجی یعنی پرخطر و مابقی 
شهرستان های استان در وضعیت زرد و با خطر متوسط قرار دارند.«

الری ادامه داد: »در هفته قبل بروز هفتگی موارد مثبت بستری در 
این استان 3۵ نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت و همچنین بروز 
هفتگی موارد مرگ و میر حدود ۶0.۵ نفر در ازای هر یک میلیون نفر 
جمعیت گزارش شده است که میزان بروز در هر دو شاخص باالتر 
از میانگین کشوری است.« وی افزود: »در حال حاضر 43 درصد 
تخت های بیمارستان ها به بیماران کرونایی اختصاص یافته و هم 
اکنون 493 بیمار مبتال به کووید19 در بیمارستان های استان بستری 

هستند که 8۲ نفر از آن ها در بخش مراقبت ویژه بستری هستند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »برگزاری مهمانی و دورهمی 
خانوادگی از مشکالت اصلی مدیریت اپیدمی بیماری در استان 
اردبیل است که البته این موضوع به عنوان مهم ترین عامل ابتال به 
کووید19 در سراسر کشور است. درخواست ما این است که از 
روش های مجازی برای دیدار با عزیزان خود بهره گیرید. امیدواریم 
با اجرای مطلوب محدودیت های سراسری با کمک نهادهای متولی و 

همراهی شما مردم عزیز شاهد کاهش موارد ابتال و بستری باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۴۵۳  فوتی جدید کرونا  در کشور



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد خبـر

جوانان، ناقالن خطرناک دورهمی های خانگی

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان اینکه موج جدید بیماری کووید19 
در کل دنیا آغاز شده و کشور ما نیز از تنش های 
این موج جدید مصون نخواهد بود، بر پرهیز از 
دورهمی های خانوادگی به عنوان یکی از اصلی ترین 

کانون های ابتال تاکید کرد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی با بیان اینکه در 

عرصه جهانی شاهد موج جدید بیماری کووید19 
هستیم، گفت: »طی چند روز گذشته در ایاالت 
متحده آمریکا باالترین میزان مرگ و میر از شروع 
بیماری کرونا ثبت شد، همچنین آمار کسب شده 
از کشورهای اروپایی نیز مبنی بر افزایش آمار ابتال 
و مرگ و میر است. بنابراین موج جدید افزایش 
بیماری در دنیا آغاز شده و طبیعتاً از آنجا که این 

بیماری یک پاندمی است، کشور ما نیز از تنش های 
موج جدید بیماری مصون نخواهد بود.«

وی با بیان اینکه بخشی از افزایش آمارهای ابتال و 
فوتی کشور در همخوانی با گسترش جهانی این 
بیماری است، اظهار کرد: »همانطور که از قبل پیش بینی 
می کردیم در فصل پاییز با سرد شدن تدریجی هوا، 
بروز بیماری های تنفسی و به خصوص با توجه به 
عدم امکان حضور در فضاهای غیر مسقف و باز 
و همچنین افزایش حضور افراد در فضاهای بسته، 

بار بیماری نیز افزایش یافته است.«
با  با اشاره به مطالعه اخیر نیچر در رابطه  زالی 
گسترش  کاهش  در  کرونایی  مداخالت  نقش 
این  نتایج  اساس  »بر  کرد:  اظهار  کروناویروس، 
مطالعه متاسفانه تجمعات کوچک و متوسط و یا 
همان گردهمایی های کوچک در رده اول مخاطرات 
اجتماعی و عامل شیوع بیماری قرار گرفته است.«
وی با بیان اینکه دورهمی های خانگی کامال در زمره 
این گروه پرمخاطره قرار می گیرد، عنوان کرد: »در 
همین راستا کشورهای ایتالیا و اسپانیا یکی از دالیل 
افزایش بیماری در دوره جدید را تجمعات فردی 

و اجتماعی اعالم کرده اند.«

وی در رابطه با نقش موثر گردهمایی های خانگی در 
شیوع بیشتر بیماری، گفت: »با شروع فصل سرما و 
طوالنی شدن شب ها از مردم شریف تهران می خواهیم 
که از دورهمی های خانگی و خانوادگی که به شدت 

کانون ابتالی بیماری است، اجتناب کنند.«
وی با اشاره به یک نکته مهم در این رابطه، اظهار 
کرد: »در تجمعات خانگی افراد جوان که معموالً 
به علت کفایت سیستم ایمنی فاقد عالئم بیماری 
هستند نیز حضور دارند که متاسفانه این افراد ناقالن 
فعال و خطرناک بیماری محسوب می شوند که با 
شرکت در جمع های خانوادگی می توانند باعث 

انتقال بیماری شوند.«
به گزارش ایسنا، زالی در پایان با بیان اینکه در 
اکثر جمع های خانوادگی افراد مسن و سالمندان 
نیز حضور دارند، گفت: »بنابراین حضور ناقالن 
جوان در کنار افراد مسن خانواده می تواند باعث 
افزایش چشمگیر آمار مرگ و میرها شود، چراکه 
یکی از دالیل افزایش آمار فوتی های کرونا جمعیت 
پر خطری است که در معرض این بیماری قرار 
می گیرند و این مساله در دورهمی های خانوادگی 

اتفاق می افتد.«

طبق اعالم فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، مجوز تردد خودروهای شاغلین حرف پزشکی در سطح 
شهر تهران از ساعت 21 الی 4 بامداد طی فرم اعالمی به استانداری 
یا فرمانداری و پس از تایید ضرورت تردد، جهت ثبت پالک به 

پلیس راهور اعالم خواهد شد.
به گزارش سپید، پس از رایزنی های محمدرضا ظفرقندی رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی با رحمانی فضلی وزیرکشور، نمکی 
وزیر بهداشت، زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران و هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر تعیین 
تکلیف نحوه تردد شبانه شاغلین حرف پزشکی  بخش خصوصی، 

سرانجام علیرضازالی در نامه ای خطاب به ظفرقندی اظهار کرد: 
»در خصوص مجوز تردد پرسنل برخی ادارات، مراکز بهداشتی و 
درمانی، دانشگاه ها و ... در سطح شهر تهران از ساعت 21 الی 4 
بامداد، مقرر شده است فرمی از سوی استانداری تهران مبنی بر اعالم 
مشخصات خودروهای مورد استفاده مراکز نامبرده به دستگاه های 
مربوطه ارائه شود. الزم به ذکر است استانداری یا فرمانداری تهران 
ضمن بررسی دقیق ضرورت تردد و در صورت تایید درخواست، 
مطابق فرم اعالمی مراتب را به شهرداری تهران و پلیس راهور اعالم، 
تا فرآیند ثبت پالک های مجاز جهت تردد انجام پذیرد. ضمنا در 
صورت تردد خودروها از شهرستان های تابعه استان به شهر تهران 

پس از ساعت ممنوعیت، کلیه فرمانداری ها مکلف هستند موارد 
ضروری را طبق فرمت اعالمی به معاونت امنیتی وانتظامی ارسال 

تا اقدامات بعدی در این خصوص صورت پذیرد.
گفتنی است تاکنون مدیران موسسات پزشکی، اسامی و پالک 
خودرو پزشکان و سایر پرسنل شاغل در شیفت شب موسسات 
خود را به استانداری و فرمانداری و همچنین معاونت درمان 
دانشگاه مربوطه اعالم کرده بودند ولی سایر اعضاء از طریق فرم 
ثبت اطالعاتی که طی 48 ساعت آینده در میز کاری الکترونیکی 
آنان قرار خواهد گرفت، شماره خودرو خود را ثبت خواهند کرد.«

سازمان نظام پزشکی

تعیین تکلیف تردد شبانه خودروهای شاغلین حرف پزشکی  بخش خصوصی استان تهران

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت از توزیع کیت های 
تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کووید-19 خبر داد و گفت: »این 
تست برای مراجعینی است که برای گرفتن مراقبت به  مراکز خدمات 

جامع سالمت منتخب کووید-19 مراجعه می کنند.«
به گزارش سپید، سیامک سمیعی با بیان اینکه طبق دستور معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، کیت های تشخیص سریع آنتی ژن ویروس 
کووید-19 از دوشنبه3 آذر توزیع می شوند، گفت: »بر این اساس تا 
پایان هفته تمام دانشگاه های علوم پزشکی سهمیه کیت سریع آنتی ژن 

خود را دریافت می کنند.«
وی افزود: »در مرحله اول مصرف تقریبی یک هفته دانشگاه ها براساس 
جمعیت شان در اختیارشان قرار می گیرد. در این مرحله هدف تأمین 

کیت های مورد نیاز فعالیت های دانشگاه ها در گام چهارم است.«
سمیعی با بیان اینکه نمونه برداری و آزمایش بر اساس پروتکل های 

ابالغی انجام می شود و هزینه ای برای گیرنده خدمت ندارد، ادامه 
داد: »این وسایل برای انجام آزمایش در آزمایشگاه نیست، بلکه 
برای مواردی مانند مراجعینی است که برای گرفتن مراقبت به مراکز 
بهداشتی_ درمانی منتخب یعنی مراکز خدمات جامع سالمت منتخب 
کووید-19 مراجعه می کنند. باید توجه کرد که در آزمایشگاه های 
کووید-19 همچنان تست PCR انجام می شود.« پیش از این نیز 
سمیعی در گفت وگو با ایسنا اعالم کرده بود که در مراکزی که امکان 
انجام آزمایش آنتی ژن ویروس به روش تشخیص سریع را خواهند 
داشت، نیازی به ارسال نمونه به محل دیگر وجود نداشته و نتیجه 
هر آزمایش معموال پس از 1۵ تا 3۰ دقیقه قابل گزارش خواهد بود.

به گفته وی، از نقاط ضعف روش تشخیص آنتی ژن با استفاده از 
وسایل تشخیص سریع، حساسیت نسبی کمتر آن در مقایسه با روش 
تشخیص مولکولی است که آن را با محدود کردن استفاده از این 

روش به افراد عالمت دار تا حد زیادی جبران می کنند. بنابراین از 
وسایل تشخیص سریع اساساً باید در افراد عالمت دار برای تشخیص 
بیماری استفاده کرد و موارد استفاده از آن در افراد بی عالمت بسیار 
محدود است چون این انتظار وجود دارد که به دلیل تعداد ویروس 

کمتر در افراد بدون عالمت، موارد منفی کاذب بیشتری مشاهده شود.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت خبر داد

توزیع کیت های تشخیص سریع کرونا در مراکز منتخب

شماره 18۰4 43 آذر 1399



شماره 41804 4 آذر 1399

رئیس بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( مطرح کرد خبـر

مراجعه دیرهنگام، علت اصلی فوت بیماران کرونایی
رئیس بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( گفت: 
»مراجعه دیرهنگام به بیمارستان علت اصلی فوت 

بیماران کرونایی است.«
به گزارش سپید، تاثیر محدودیت های جدید در 
جلوگیری از شیوع کرونا یک شنبه شب در برنامه 
تیتر امشب شبکه خبر با حضور خسرو صادق نیت 
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( و تقی 
ریاحی رئیس بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( 

مورد بررسی قرار گرفت. 
خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام 
خمینی با اشاره به اینکه متاسفانه در موج سوم 
شیوع کرونا، شاهد مراجعه خانوادگی افراد بیمار 
به مراکز درمانی هستیم، گفت: »در بیمارستان های 
دانشگاهی، درمان و تجویز دارو بر اساس شیوه 
نامه های علمی انجام می شود و شیوه نامه های علمی 
بر اساس شواهدی است که به دست آمده و لذا 
اطالعات علمی تجربه شده توسط مراکز پژوهشی 

مورد استفاده قرار می گیرد.«
وی با اشاره به اینکه از تجویز داروهایی که اثر 
آنها ثابت نشده در بیمارستان پرهیز می شود، افزود: 
»اثربخشی نتیجه درمان را در بیمارستان ها می بینیم، 
داروها بر اساس یافته ها و دستورالعمل های وزارت 
بهداشت است که همه تحت پوشش بیمه قرار دارند.«
صادق نیت ادامه داد: »ما هزینه های بسیار کمی را 
از مریض دریافت می کنیم و لذا کمتر از 10 درصد 
هزینه ها از بیمار اخذ می شود و قالب بیمارانی که 

به ما مراجعه می کنند بیمه پایه دارند.«
وی تصریح کرد: »آمار ها نشان می دهد بیش از 9۵ 
درصد بیمارانی که به موقع برای درمان به بیمارستان 
امام خمینی مراجعه کرده اند بهبود پیدا کرده اند لذا 
بیماران نباید از بیمارستان بترسند، زیرا دیر مراجعه 

کردن به بیمارستان تاثیر درمان را کمتر می کند.«
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( با اشاره به 
اینکه اتفاقی که در موج سوم بیماری شاهد هستیم، 
ابتالی خانوادگی است، افزود: »یک اتاق 3 تخته ما، 
همه اعضای یک خانواده بوده اند و متاسفانه اغلب 

آنهایی که بیماری زمینه ای داشتند فوت کردند.«
صادق نیت مردم را به رعایت شیوه نامه ها و رعایت 
فاصله گذاری توصیه کرد و افزود: »تجربه ها نشان 
داده که اجتناب از مهمانی ها و دورهمی ها و شرکت 
نکردن در تجمعات میزان بیماری را کاهش می دهد 

و زنجیره انتقال بیماری را می شکند.«
صادق نیت گفت: »هم به لحاظ تجهیزات و هم 
دارو وضعیت بسیار مطلوبی داریم و در این زمینه 

کار بزرگی انجام گرفته است.«

کاهش تعداد بستری ها طی چند روز اخیر
محمد طالب پور، رئیس بیمارستان سینا در بخش 
دیگری از برنامه از کاهش تعداد بستری ها طی 
چند روز اخیر خبر داد و گفت: »این محدودیت ها 
عامل نجات جان بسیاری از هموطنان خواهد بود، 
مراجعه بیماران نسبت به قبل تا نصف کاهش پیدا 
کرده و انشاااهلل تعداد فوتی ها هم تا چند روز دیگر 

سیر کاهشی پیدا می کند.«
وی ادامه داد: »مردم باید موضوع را جدی بگیرند 
و با تمام وجود رعایت محدودیت ها را در پیش 
بگیرند چرا که مایع نجات جان هموطنان است.«

رسول  حضرت  بیمارستان  رئیس  ریاحی،  تقی 
اکرم)ص( نیز با اشاره به این که افزایش موارد 
بیماری و ابتال به دلیل تست های بیشتری است 
که انجام می شود، گفت: »تمام دارو هایی که در دنیا 
به عنوان دارو های موثر شناخته می شوند در تمام 
بیمارستان های ما موجود است و این دارو ها بر 
اساس دستورالعمل های درمانی تجویز و متناسب 

با شرایط و سن و سال بیمار استفاده می شوند.«
ریاحی عنوان کرد: »در شرایط فعلی کشور علت 
اصلی فوت بیماران کرونا مراجعه نکردن به موقع 

به بیمارستان است.«
علی خرسند رئیس بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
نیز در ادامه برنامه با اشاره به اینکه بیمارستان امام 
رضای مشهد یکی از بیمارستان های بزرگ کشور 
است بیان کرد: »در ابتدای شیوع بیماری کرونا در 
کشور بیمارستان امام رضا)ع( یکی از اصلی ترین 
بیمارستان هایی بود که بیماران را پذیرش می کرد 
و تا االن بالغ بر 10 هزار بیمار در این بیمارستان 
بستری شده است، عمده موارد بین 40 تا ۵0 سال 
سن داشتند و سن موارد فوتی باالی ۶0 بوده است.«
وی با بیان اینکه بیمارستان های بزرگ در کنار خدماتی 

که به بیماران کرونایی ارائه می دهند، باید به سایر 
بیماران هم خدمات دهند، گفت: »بیمارستان امام رضا، 
بیمارستانی فوق تخصصی است و مجبور هستیم 

به بیماران غیر کرونایی هم خدمات ارائه دهیم.«
حاصل  کرونا  سوم  »موج  داد:  ادامه  خرسند 
دورهمی های خانوادگی است به طوری که اعضای 
خانواده با همدیگر مبتال می شوند، لذا باید از تجمعات 
و دورهمی جلوگیری کرد، اگر بتوانیم جلوی این 
موضوع را بگیریم خود مردم می توانند احساس 
آرامش کنند و زنجیره انتقال بیماری شکسته می شود.«
فقیه دینوری، رئیس بیمارستان امام رضا)ع( تبریز 
نیز با اشاره به اینکه دورهمی های خانوادگی علت 
اجرای  »با  اظهار کرد:  به کروناست،  ابتال  اصلی 
محدودیت های جدید کرونایی در 48 ساعت گذشته 

با روند نزولی بیماری مواجه شده ایم.«
وی بیان کرد: »طبق بررسی های به عمل آمده، یکی 
از علل اصلی ابتال به کرونا، دورهمی های خانوادگی، 
مهمانی ها و رعایت نکردن فاصله اجتماعی است.«
حمیدرضا گودرزی، رئیس کمیته اجتماعی ستاد 
مقابله با کرونای تهران در ادامه برنامه افزود: »از 
همکاری بسیار خوب مردم در رعایت مقررات منع 
رفت و آمد از ساعت ۲1 تا 4 صبح قدردانی می کنم.«
وی ادامه داد: »آن هایی که رعایت نکنند با پیامک 
به آن ها اعالم می کنیم که مرتکب تخلف شده اند 

و ۲00 هزار تومان جریمه می شوند.«
کرونای  ستاد  اجتماعی  و  امنیتی  کمیته  رئیس 
استان تهران با اشاره به اینکه رانندگان بی توجه به 
محدودیت های کرونایی، امشب منتظر جریمه های 
۲00 هزارتومانی باشند، اظهار کرد: »تاکسی ها و 
کار می کند  اینترنتی  به صورت  که  خودروهایی 
وضعیتشان مشخص است، پزشکان، خبرنگاران 
و کسانی که نیاز است تا در سطح شهر تردد کنند 
حتماً باید از طریق دستگاه مربوطه به فرمانداری ها 
مکاتبه کنند و فرمانداری ها لیست خودروها را به 
شهرداری تهران ارسال کند و شهرداری هم اقدامات 

الزم را انجام می دهد.«

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی »ادعای آزمایش برخی 
داروهای وارداتی بر روی 3 هزار نفر از مبتالیان به کرونا در 
کشور« خبر داد و گفت: »تحقیق درباره حضور ایران در بین این 
کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان جهانی بهداشت 
و رعایت یا عدم رعایت اصول اخالق پزشکی از جمله اطالع 
بیمار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه کرد اعتبارات 
احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.«
به گزارش سپید، حسن درویشیان با اشاره به تکلیف قانون برنامه 
برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی  بخش های غیردولتی 
و خصوصی اعالم کرد: »عدم اجرای بند الف احکام دائمی 
برنامه به عنوان یک ترک  فعل مورد پیگیری قرار گرفت و با 
اقدامات این سازمان شورای عالی بیمه سالمت در وزارت 
بهداشت در تاریخ چهاردهم مرداد ماه اقدام به تصویب تعرفه 

مذکور کرده که هیأت وزیران ۲۵ آبان آن را تأیید و اول آذر 
ماه برای اجرا ابالغ کرده است.«

حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد که تعیین این تعرفه، 
نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم درآمد 

خواهد داشت.
وی در ادامه از بررسی »ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی 
بر روی 3 هزار نفر از مبتالیان به کرونا در کشور« خبر داد و 
گفت: »بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان 
بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان جهانی بهداشت 
30 کشور با بیش از 11 هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار 
گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، 
نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان جهانی بهداشت و رعایت 
یا عدم رعایت اصول اخالق پزشکی از جمله اطالع بیمار در 

هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه کرد اعتبارات احتمالی 
مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.«

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد

ادعای آزمایش داروهای خارجی کرونا بر روی ۳ هزار ایرانی بررسی می شود



خبـر

ویزیت و داروی رایگان درمراکز ۱۶ ساعته کرونا در تهران

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، خدمات ارایه شده 
به بیماران کووید-۱۹ در مراکز ۱۶ ساعته کرونا را تشریح کرد.

به گزارش سپید، بابک عشرتی در نشست خبری با موضوع کووید۱۹ 
و مراکز ۱۶ ساعته، گفت: »از ۶ اسفندماه سال گذشته قرار شد برای 
اینکه مراجعه به بیمارستان ها کاهش یابد، مراکزی تعریف شوند تا 
مراجعان سرپایی به آنجا مراجعه کنند. مراکز ۱۶ ساعته که پیش از 
این مختص ارائه خدمات PHC بودند، برای این کار انتخاب شدند.«
وی افزود: »در تاریخ ۶ اسفندماه کار با ۱۳ مرکز در دانشگاه علوم 
پزشکی ایران آغاز شد. این مراکز همان مراکز خدمات جامع سالمت 
بودند که شیفت کاری بستری تجربه می کردند و تا ۱۲ شب فعال بودند 
و عالوه بر بیمار تا حدودی اطرافیان او را هم پیگیری می کردند.«

عشرتی ادامه داد: »به تدریج تعداد مراکز ۱۶ ساعته افزایش یافت 
و تاکنون ۲۶ مرکز ۱۶ ساعته تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
ایران خدمات کووید۱۹ ارائه می کنند و تا آخر هفته ۳ مرکز دیگر 
هم به این تعداد اضافه خواهد شد. در نهایت قرار است با همکاری 
دو دانشگاه علوم پزشکی دیگر یعنی شهید بهشتی و تهران، مراکز 
خدمات سرپایی ۱۶ ساعته به ۱۰۰ مرکز در سطح استان تهران برسد.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: »پیش از آغاز 
پیک سوم کرونا مراجعه هفتگی ما به مراکز حدود ۲۵۰۰ مورد 
بود که این عدد پس از پیک سوم به ۷۰۰۰ مورد در هفته رسید.«

وی با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم، جلوگیری از کاهش خدمات 
PHC است، تاکید کرد: »به همین منظور سعی کردیم مراکز ارائه 
خدمات کووید۱۹ را جدا کنیم و یا مسیر ورودی این بیماران با 
سایرین یکی نباشد. متأسفانه در ابتدای شیوع کرونا خدماتی نظیر 
پوشش واکسیناسیون کاهش یافته بود که این موضوع با تمهیدات 

اندیشیده شده به سطح قابل قبول خود بازگشت.«
وی با اشاره به اینکه هر ۵۰ هزار نفر تحت پوشش یک مرکز جامع 
خدمات سالمت هستند، اظهار کرد: »تمام بیماران کرونایی ویزیت 
رایگان شدند و داروی کلروکین را به شکل رایگان دریافت کردند.«
وی اقدام مهم دیگر این مجموعه را ثبت اطالعات تمام بیماران در 
کال سنتر دانشگاه خواند و ادامه داد: »تمامی اطالعات در پرتابل های 
مربوطه قید می شوند و همان روز اطالعات به طور موثق در اختیار 
معاونت بهداشتی دانشگاه قرار می گرفت. اطالعات همچنین در 
کارتابل مراقب سالمت این بیمار هم قرار می گرفت و پیگیری 

بیمار و اطرافیانش آغاز می شد.«
وی افزود: »برای افزایش محافظت از فردی که نمونه گیری را انجام 
می دهد، کابینی طراحی کردیم تا نمونه گیر پشت آن قرار گیرد و 
دستانش از دستکش تعبیه شده از کابین بیرون بیاید تا به این طریق 

از بیمار تست بگیرد.«
عشرتی با اشاره به اینکه هنوز رپید تست های کرونا در این دانشگاه 

علوم پزشکی توزیع نشده است، تصریح کرد: »یکی از محاسن 
مراکز ۱۶ ساعته این است که بیمار مشکوک، محتمل و قطعی 
پس از شناسایی رها نمی شوند و حتی با پرس وجو سعی در پیدا 
کردن تماس های نزدیک او نیز داریم. پروتکل های مختلفی در 
زمینه پیگیری بیماران داشتیم که هر کدام کامل کننده دیگری بودند 
اما در مجموع تمام اطالعاتی که از بیمار اخذ می کردیم در پرونده 

الکترونیک سالمت و سامانه سیب قید می شد.«
»در  گفت:  کرونا،   PCR تست  رایگان  انجام  درخصوص  وی 
پروتکل های اردیبشهت ۹۹ قید شده بود که انجام تست بدون 
هیچ محدودیتی از نظر سن، جنس، بیماری زمینه ای و... رایگان 
باشد. این پروتکل در شهریور ماه تغییر کرد و اعالم شد انجام تست 
PCR از افراد باالی ۶۵ سال، خانم های باردار و بیماران زمینه ای 
رایگان باشد، اما با رایزنی های صورت گرفته قرار شد تا در سطح 
۳ دانشگاه استان تهران همچنان بر اساس پروتکل اردیبهشت ماه 

عمل کنیم و انجام تست از همه  گروه ها در تهران رایگان باشد.«
وی با اشاره به اینکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی ایران هستند، گفت: »در طرح غربالگری تلفنی برای 
شناسایی افراد در تماس با بیمار کرونا مثبت ابتدا به ازای هر مریض 
۳ نفر از اطرافیانش را بررسی می کردیم که این عدد باید به ۶ نفر 
فرد تماس نزدیک برسد. پس از عقد قرار داد با آزمایشگاه های 
خصوصی برای انجام تست PCR ظرفیت تست ها افزایش یافت 
و اکنون روزانه بیش از ۱۰۰۰ تست را انجام می دهیم. در حالی که 
در روزهای ابتدایی متوسط زمان پاسخ دهی به تست ها تا ۳ و ۴ 
روز طول می کشید اکنون این زمان به ۴۸ ساعت رسیده است و با 

رپید تست ها این زمان به ۲۰ دقیقه می رسد.«
عشرتی درباره انجام طرح محله محور مقابله با کرونا تحت عنوان 
» شهید سلیمانی«، بیان کرد: »همانگونه که ذکر شد در این طرح 
افزایش شناسایی تماس نزدیک ها را دنبال می کنیم تا با شناسایی 
زودتر بیماران، بیماری را بهتر کنترل کنیم. پس از شناسایی بیماران 
و افرادی که در تماس با او بودند آنها را برای اخذ تست دعوت 
می کنیم و اگر امکان حضور برایشان فراهم نباشد با کمک بسیج 
یا انجام تست در منازل انجام می شود و یا از بیمار می خواهیم به 
پایگاه های بسیج، مساجد و مراکز ما مراجعه کند. البته پیش از ابالغ 
طرح شهید سلیمانی ما این کار را پایلوت در منطقه ۱۸ آغاز کردیم 
و سپس طرح به ما ابالغ شد. قسمت دیگر طرح هم که مربوط 

به معیشت افراد است و چندان به دانشگاه ها مربوط نمی شود.«
به گزارش ایسنا، وی در خاتمه افزود: »در این طرح بیش از دو 
سوم مراقبان سالمت و پزشکان درگیر خواهند شد. مابقی مراقبان 

سالمت نیز مانند گذشته خدمات PHC را به مردم ارائه می دهند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از 
بررسی آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا در جلسه این کمیسیون 
خبر داد و گفت: »در این جلسه تاکید شد که ساخت واکسن کرونا 
پروسه زمان بری است، پس در شرایط فعلی مهم ترین اقدام رعایت 

پروتکل های بهداشتی و قطع زنجیره انتقال است.«
به گزارش سپید، زهرا شیخی در گفت وگو با ایسنا در توضیح 
جلسه روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: »این 
جلسه با حضور مسئوالنی از انستیتو پاستور تشکیل شد که در آن 
توضیحاتی درباره  کیت های تشخیص آنتی ژن و آخرین وضعیت 
تولید واکسن کرونا داده شد، این که چه کسانی به این واکسن نیاز 

دارند و چقدر می توان روی آن حساب کرد.«

وی ادامه داد: »در این نشست گزارش های علمی پیرامون نحوه ی 
ساخت واکسن کرونا و واردات آن و کیت های تشخیص به اعضای 
کمیسیون ارائه شد و مباحث علمی صورت گرفت که نتیجه گیری 
آن بود که باید در شرایط فعلی بر روی خود مراقبتی ها و آموزش 
و پیشگیری تمرکز کرد. در تولید دارو و واکسن کرونا نیز باید نگاه 
به داخل کشور داشت و تمامی تالش را بر استفاده از توانایی های 
کشور قرار داد.« سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: »طبق توضیحات داده شده پروسه ساخت 
واکسن کرونا زمان بر است و این طور نیست که به زودی منتظر 
واکسن کرونا باشیم، پس در حال حاضر مهم ترین کار پیشگیری 

و خود مراقبتی های بهداشتی برای قطع زنجیره انتقال است.«

بررسی آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا  در کمیسیون بهداشت

شماره ۱۸۰۴ ۴5 آذر ۱۳۹۹



محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

ساعت فعالیت داروخانه مرکزی هالل احمر
اطالع از خدمات دارویی با شماره ۴۱۶۵۱

تأمین داروهای تخصصی نظیر ام اس، شیمی درمانی و 
بیماری های خاص و تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز بخش 
های تخصصی و فوق تخصصی نظیر چشم پزشکی، دیالیز، 
مرکز رویش و ناباروری از مهم ترین خدمات داروخانه مرکزی 

شماره ۲ هالل احمر )تهرانپارس( است.
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان تدارکات پزشکی، داروخانه مرکزی شماره ۲ هالل احمر واقع در شرق تهران )تهرانپارس( 
به عنوان یکی از داروخانه های تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی تالش دارد خدمات شایسته 
دارویی را در سریع ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به هموطنان ارائه کند. تأمین داروهای 
تخصصی نظیر  ام اس، شیمی درمانی و بیماری های خاص و تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز 
 بخش های تخصصی و فوق تخصصی نظیر چشم پزشکی، دیالیز، مرکز رویش و ناباروری از مهم ترین 

خدمات داروخانه تهرانپارس است. این داروخانه به دلیل تأمین و توزیع به موقع داروهای مورد 
نیاز مردم اعم از داروهای تخصصی، داروهای پرونده ای و داروهای تک نسخه ای که اکثراً تحت 
پوشش بیمه های جاری کشور هستند از نقش و اهمیت ویژه ای در نظام توزیع دارو برخوردار است. 
همچنین نمایندگان سازمان های بیمه گر شامل بیمه های تأمین اجتماعی، بیمه سالمت، خدمات درمانی 
و نیروهای مسلح به منظور تأیید اینترنتی نسخ و با هدف رفع مشکالت احتمالی مراجعه کنندگان 
در داروخانه مستقر بوده و با ایجاد این امکانات تالش می شود تا مدت زمان انتظار برای دریافت 

دارو در حداقل زمان ممکن انجام شود.
بیماران و مراجعان می توانند برای دریافت خدمات، تهیه دارو و همچنین تأیید نسخ همه روزه از 
ساعت۷ و ۳۰ دقیقه صبح الی ۱۹ به این داروخانه واقع در فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، 
محوطه مجتمع دارویی و درمانی هالل ایران مراجعه کنند. داروخانه های تحت پوشش سازمان تدارکات 
پزشکی شامل داروخانه مرکزی هالل احمر واقع در خیابان طالقانی، داروخانه مرکزی شماره ۲ واقع 
در تهرانپارس، داروخانه جزیره کیش و  بخش تجهیزات پزشکی است که روزانه به صدها نفر خدمات 
دارویی ارائه می کند. همچنین سامانه اطالعات دارویی داروخانه مرکزی هالل احمر به شماره ۴۱۶۵۱  

از ساعت ۸ الی ۱۹ آماده پاسخگویی به هموطنان است.

خبـر

دارو

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »داروهای 
متعددی در خیابان ناصرخسرو به نام داروی کرونا 
به قیمت ده ها میلیون تومان فروخته می شود که 
معلوم نیست از کجا می آیند و نیز مشخص نیست 
داروی گیاهی تولید شده در کرمانشاه چطور بدون 
تأیید کمیته درمان کرونا وارد بازار شده است.«
با  گفت وگو  در  محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
برای کرونا  داروی جدیدی  »هیچ  افزود:  ایرنا 
در دنیا تولید نشده است. در مورد دارو نگرانی 
که وجود دارد این است که برخی افرادی که 
با رسانه ها مصاحبه می کنند، اسم برخی داروها 
را بیان و اعالم می کنند که بیماران فالن دارو 
را مصرف کنند، این مسأله باعث شده دوباره 
ناصرخسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی 
که سه تای آن مثال سه میلیون تومان بوده اکنون 
به قیمت ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ناصرخسرو 

فروخته می شود.«
وی گفت: »هنوز هیج دارو و درمان اختصاصی 
رمدسیویر  حتی  ندارد.  وجود  کووید۱۹  برای 
هم به عنوان داروی اثربخش بر کووید۱۹ تایید 
نشده است. یکی از داروهایی که به قیمت گزاف 
فروخته  ناصرخسرو  در  کتاب  و  بی حساب  و 
ایران  در  دارو  این  است،  رمدسیویر  می شود، 
هم تولید می شود و در صورت نیاز بیماران در 
بیمارستان با امضای متخصص عفونی برای بیمار 
تامین می شود، پوکه های این داروی تزریقی را 
هم مثل پوکه داروهای مخدر می گیرند که به 

بازار سیاه نرود.«
»داروی  افزود:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
رمدسیویری که اکنون در بازار سیاه است، اگر 
از تولیدات کارخانه های داخلی است باید معلوم 
شود که از کجا به بازار سیاه می آید و اگر هم از 
کشورهای دیگر است که واقعا فاجعه است و معلوم 
نیست از کجا می آورند. رمدسیویر ایرانی که اکنون 
در دو کارخانه تولید می شود، کیفیت خوبی هم 
دارد طبق مقررات باید فقط در بیمارستان توزیع 
شود، بنابراین باید معلوم شود، داروی رمدسیویری 

که اکنون در ناصرخسرو هست از کجا می آید.«
وی گفت: »وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 

باید بر توزیع این دارو و داروهای دیگری که در 
بازار آزاد توزیع می شوند، بیشتر نظارت کند.«

محرز افزود: »نکته دیگر درباره داروی گیاهی 
که می گویند در کرمانشاه ساخته اند و گفته اند 
کووید۱۹ را در درمان می کند. معلوم نیست این 
دارو چیست و از کجا تاییدیه گرفته، در حالی که 
هنوز در کمیته کشوری درمان ستاد ملی کرونا 
اصاًل مطرح نشده، چطور ممکن است، سازمان 
غذا و دارو به دارویی که هنوز در کمیته علمی 
کرونا تایید نشده، مجوز بدهد، این کارها مردم 
را سردرگم می کند و مردم میلیونها تومان برای 
نیست،  معلوم  اصال  که  می دهند  پول  دارویی 

چیست و هنوز تایید نشده است.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »یکسری 
داروهای گیاهی یا با پایه گیاهی در دنیا تولید 
می شوند که خیلی هم خوب و اثربخش هستند 
اما با حساب و کتاب و تاییدیه های علمی تولید 
می شوند. تولید این داروها سال ها طول می کشد 
و مدت ها طول می کشد که تاییدیه بگیرند و باید 
مراحل کارآزمایی بالینی دقیق داشته باشند. این 
همه وزارت بهداشت برای درمان کرونا پروتکل 
نوشته اما در مراکز درمانی کارهایی انجام می شود 

که واقعا مردم سردرگم می شوند.«
محرز درباره تولید واکسن کرونا نیز گفت: »تولید 

واکسن کووید۱۹ در آمریکا یک پیشرفت مهم 
است. تاثیر واکسن شرکت فایزر که با همکاری 
شرکت آلمانی بایون تک ساخته می شود از این 
نظر مهم است که مانند واکسن ایدز که در دنیا 
واکسن  نوع  یک  هستند،  آن  دنبال ساخت  به 
RNA است. عمکرد موفق این واکسن می تواند 
امیدهایی برای تولید واکسن ایدز هم به وجود 
آورد. در واقع اگر این واکسن کرونا موفق عمل 
برای همه ویروس های مشابه که واکسن  کند 

ندارند می توان واکسن ساخت.«
وی ادامه داد: »واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد 
و واکسن کرونای شرکت مدرنای آمریکا هم تولید 
شده و همه اینها وارد مرحله تایید سازمان جهانی 
بهداشت  اگر سازمان جهانی  و  بهداشتشده اند 
تایید کند، اعالم کرده اند که از ابتدای سال جدید 

میالدی وارد بازار می شود.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »همه نگران 
این هستیم که واکسن تولیدی کرونا زمان اثربخشی 
مناسبی داشته باشد و انتظار داریم واکسن کرونایی 
که تایید می شود حداقل به اندازه واکسن آنفلوانزا 
یکسال ایمنی بدهد و هر سال یکبار تکرار شود، 
اگر این طور باشد یک پیشرفت بزرگ و واکسن 
یا  دو  باشد هر  قرار  اگر  اما  است  موثر  بسیار 

سه ماه یکبار تکرار شود، خیلی ارزش ندارد.«

تکذیب مطلب منتشره درباره بازارسیاه داروهای کرونا مردم را سردرگم کرده است
نوعی استامینوفن به نقل از 

یک مقام انتظامی
رئیس مرکز اطالع رسانی و ارتباطات نیروی 
انتظامی، مطالب منتشر شده در شبکه های 
مجازی با نام »سرهنگ مصطفی دبیری از 

ناجا« را تکذیب کرد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری 
پلیس، اخیراً مطلبی با عنوان »هموطنان گرامی! 
طبق اطالعیه بیمارستان الزهرا تهران، قرص 
استامینوفن جدیدی وارد بازار شده که در 
زیر آن به صورت ریز نوشته شده »دگلوفین« 
یا »باکلوفن« به هیچ وجه، استفاده نکنید 
که ظرف مدت ۷۲ ساعت، صد در صد 
سبب مرگ می شود. لطفاً اطالع رسانی کنید. 
خواهشاً کپی کنید تا همه در جریان باشند. 
رفع خطر احتمالی واجب شرعی و اخالقی 
است. لطفأ اطالع رسانی کنید. به نظر می رسد 
این قرص؛ سمی و..... فقط زود بفرستید، 
توی هرگروهی که هستید، هرکه برات مهمه 
اینو براش بفرست، سرهنگ مصطفی دبیری« 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در 

حال انتشار است.
سید احمد خسروی، رئیس مرکز اطالع 
رسانی و ارتباطات ناجا ضمن تکذیب این 
خبر و با توصیه به مردم در عدم توجه به 
شایعات اعالم کرد: »اقدامات الزم برای 
بررسی و شناسایی عامل یا عوامل انتشار 
این اخبار کذب در دستور کار است و با 
انتشار دهندگان مطالب کذب در فضای 

مجازی برخورد می شود.«
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وزارت بهداشت هشدار داد

ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی: 
قرنطینه دو هفته ای چندان تاثیری در حذف زنجیره انتقال کرونا ویروس ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
تاثیری در حذف  »قرنطینه دو هفته ای چندان  گفت: 

زنجیره انتقال کرونا ویروس ندارد.«
به گزارش سپید، یحیی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا 
بیماری  برای کنترل  »تعطیلی دو هفته ای  اظهار کرد: 
کروناویروس بی تاثیر نیست اما برای قطع زنجیره انتقال 

باید همه جاها تعطیل می شد و باید ساعات فعالیت تردد در روز را کاهش می دادند.«

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی مهم ترین راه مقابله با ویروس کرونا را 
حذف زنجیره انتقال و رعایت فاصله اجتماعی، شست وشوی مکرر دست ها و قرنطینه کردن افراد 
مبتال دانست. وی با بیان اینکه زمانی موفق به کنترل این بیماری می شویم که همه مشاغل تعطیل و 
دولت حمایت معیشتی از مردم داشته باشد، تصریح کرد: »حتما دولت معیشت مردم را مورد توجه 
قرار دهد.« ابراهیمی همچنین گفت: »راهبرد ما در حوزه بیماری کرونا ویروس اشتباه بوده است.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اساس درمان را تنها روی غربالگری 
گذاشتیم، افزود: »این درحالیست که باید در زمینه پیشگیری هزینه  می کردیم، مشاهده شده که هزینه 
کرونا را تقبل می کنیم و افرادی که تست آنها مثبت بوده اما عالئم بیماری را ندارند را رها می کنیم 
در حالیکه این فرد به همراه خانواده باید قرنطینه شود.« ابراهیمی عنوان کرد: »باید تالش شود افراد 

مبتال به بیماری را به منظور جلوگیری از سرایت به دیگران به هر طریقی قرنطینه کنیم.«

مجلس

معاون درمان وزارت بهداشت در ابالغی به معاونین 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با 
اشاره به افزایش انجام تولدهای تقویمی به روش 
سزارین در طی چند سال گذشته، این موضوع را 
برخالف برنامه ها و سیاست های اجرایی وزارت 
بهداشت در حوزه ترویج زایمان طبیعی و کاهش 
سزارین های الکتیو دانسته و تاکید کرده است: 
»دستکاری و یا تولد زودهنگام یا دیرتر از زمان 
اصلی، ضمن تحمیل هزینه اضافی به خانواده ها 
و سیستم درمان، باعث ایجاد عوارض جسمانی 
و به خطر افتادن سالمت مادر و نوزاد می شود.« 

به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در این ابالغیه 
خواستار بررسی عملکرد بیمارستانها و پزشکان در 
سزارین های تقویمی ۹۹/۹/۹ شده و تصریح کرده 
است: »با بیمارستانها و پزشکان دارای سابقه آمار 
باالی سزارین مدیریت نشده، برخورد خواهد شد.« 
به گزارش وبدا، متن ابالغیه معاونت درمان وزارت 

بهداشت به شرح زیر است: 
معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی .....
موضوع: بررسی عملکرد بیمارستانها و پزشکان در 

سزارین های تقویمی ۹۹/۹/۹
 افزایش انجام تولدهای تقویمی به روش سزارین در 
طی چند سال گذشته برخالف برنامه ها و سیاست های 
اجرایی وزارت متبوع در حوزه ترویج زایمان طبیعی 
و کاهش سزارین های الکتیو، در حال تبدیل شدن به 
رویه ای نادرست در حوزه بهداشت و درمان گردیده و 
با برنامه ریزی از پیش تعیین شده و تبلیغات در فضاهای 
مجازی و سایت های اینترنتی، با تحریک و انگیزش 

خانواده ها، تاریخ تولد نوزادان را با هدف رسیدن به 
تاریخ های خاص، دستکاری و با تولد زودهنگام یا 
دیرتر از زمان اصلی، ضمن تحمیل هزینه اضافی 
به خانواده ها و سیستم درمان باعث ایجاد عوارض 
جسمانی و به خطر افتادن سالمت مادر و نوزاد 
می شود. از طرفی بررسی، نظارت و کنترل هرگونه 
رفتار آسیب رسان به سالمت جامعه از وظایف تکلیفی 
وزارت متبوع می باشد و به اشکال مختلف در اسناد 
توسعه ای و سیاست های اجرایی کالن حوزه سالمت 
به آن اشاره گردیده و موضوع یاد شده به دلیل حواشی 
و تبعات پیرامونی آن مورد توجه مقامات عالی کشور 
قرار گرفته و دستور صریح »بررسی دقیق و شناسایی 
عوامل، جلوگیری از گسترش و ادامه و اعمال مقررات 
با متخلفین« به وزارت متبوع ابالغ شده است. در 
همین راستا چندین تاریخ مناسبتی و تقویمی در سال 
جاری رصد گردید که متاسفانه نتایج آن حاکی از 
افزایش معنادار آمار سزارین های غیر ضرور توسط 
بعضی از پزشکان و بیمارستانها می باشد. لذا با توجه 
به در پیش بودن تاریخ ۹۹/۹/۹ و پیش بینی تکرار 

افزایش سزارین های بدون اندیکاسیون در این 
تاریخ علی رغم اطالع رسانی عوارض و خطرات 
آن از طریق رسانه های مختلف، بررسی و شناسایی 
میزان همراهی و عملکرد پزشکان و بیمارستانها در 
کنترل این اقدام غیر موجه در دستور کار جدی 
وزارت متبوع قرار گرفته است. به همین منظور 
جدول Excel پیوستی طراحی شده با هدف 
درج اطالعات کامل درخواستی سزارین های انجام 
شده در تاریخ ۹۹/۹/۹ حضورتان ارسال می گردد. 
خواهشمند است دستور فرمایند این بخشنامه 
همراه با جدول پیوستی در اولین فرصت به کلیه 
بیمارستانهای تحت پوشش آن دانشگاه ابالغ و بر 
درج دقیق و کامل اطالعات درخواستی بر اساس 
استاندارد ابالغی تاکید و گروه های نظارتی در تاریخ 
مذکور بر روند تکمیل جدول مداخله الزم را اعمال و 
پس از جمع بندی کل اطالعات استان، جدول نهایی 
را حداکثر تا پایان آذرماه به این معاونت ارسال نمایند.
همچنین ضرورت دارد آن معاونت عملکرد افزایش 
آماری سزارین های بیمارستانها و پزشکان را در تاریخ 
۹۹/۹/۹ مورد بررسی دقیق قرار داده و به مسئول فنی 
بیمارستانهای دارای آمار نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ و 
پزشکان متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را به 
هیأت انتظامی استان معرفی و گزارش اقدامات را همراه 
با جدول یاد شده ارسال نمایند.شایان ذکر است این 
معاونت اطالعات ارسالی را با سایر داده های دریافتی 
از سامانه های در اختیار و اطالعات بازدیدهای نظارتی 
حضوری، راستی آزمایی خواهد نمود و با بیمارستانها 
و پزشکان دارای سابقه آمار باالی سزارین مدیریت 

نشده، مطابق با ضوابط و مقررات عمل خواهد نمود.

افزایش انجام تولدهای تقویمی به روش سزارین
خبـر

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی خبر داد

تمدید اعتبار پروانه  مؤسسات 
پزشکی تا پایان امسال

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 
شهید بهشتی از تمدید اعتبار پروانه های 
مؤسسات پزشکی تا پایان سال جاری 

خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با 
توجه به شیوع بیماری کروناویروس۱۹ 
کاهش  راستای  در  و   -COVID
اعتبار  دولتی،  ادارات  به  مراجعات 
تمامی پروانه های بهره برداری و مسئول 
فنی مؤسسات پزشکی نیازمند تمدید تا 

پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.
بر این اساس تمدید اعتبار پروانه های 
بهره برداری و مسئول فنی مراکز درمان 
ابالغ  شامل  نیز  مواد  مصرف  سوء 
دستورالعمل  طبق  و  شده  مذکور 

می شود. انجام  ابالغی 
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رئیس مرکز اورژانس تهران از ضرب و شتم تکنسین 
اورژانس تهران حین خدمت رسانی خبر داد و گفت: 
فیروزگر  بیمارستان  »هم اکنون تکنسین حادثه دیده در 

دارد.« قرار  مراقبت  تحت 
»حوالی  کرد:  اعالم  پیمان صابریان  سپید،  گزارش  به 
دستگاه  دو  تصادف  دوشنبه  بامداد  دقیقه   ۴۵ ساعت 
گزارش  تهران  اورژانس   ۱۱۵ مرکز  به  موتورسیکلت 
تکنسین های  بالفاصله  گزارش  این  اعالم  با  شد. 
اعزام شدند.« به محل حادثه در پل چوبی  اورژانس 

راکب  ناگهان  خدمت رسانی  »حین  افزود:  وی 
موتور که تحت تاثیر مشروبات الکی بوده است 

می شود.« حمله ور  اورژانس  تکنسین  به 
متاسفانه  تهران  اورژانس  مرکز  رئیس  گفته  به 
تهران   ۱۱۵ اورژانس  کارشناس  حادثه  این  در 
گرفته  قرار  جدی  آسیب  مورد  دهان  ناحیه  از 
تکنسین  هم اکنون  است؛  شکسته  او  دندان  و 
حادثه دیده در بیمارستان فیروزگر تحت مراقبت 

تسنیم دارد.  قرار 

ضرب وشتم تکنسین اورژانس تهران حین خدمات رسانی
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مدیر علمی شرکت سازنده واکسن کرونا:  خبـر

واکسنایرانیکرونا،تابستان۱۴۰۰واردبازارمیشود
مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور با اشاره 
بر اینکه دانش ساخت واکسن در ایران قدیمی است، برآورد 
انبوه و  تولید  تولید،  پروسه  احتماالً  کنونی  »در شرایط  کرد: 
تابستان  تا  بازار  به  کووید19  بیماری  ایرانی  واکسن  ورود 

1400 طول خواهد کشید.«
به گزارش سپید، در روزهای اخیر همزمان با اعالم موفقیت 
90 درصدی واکسن شرکت فایزر، بعد از 10 ماه نگرانی از 
از  بشر  خالصی  به  متخصصان  امیدواری  کرونا،  همه گیری 
ایرانی  تاکنون محققان  نیز  ایران  بیشتر شده است. در  کرونا 
به  دستیابی  برای  موفقیتهایی  جهان  دانشمندان  سایر  همپای 
واکسن کرونا کسب کرده و درتالش هستند تا این مسیر را 

ببرند. پیش  انتها  به  تا 
ایمن  هوم  بنیان  دانش  شرکت  علمی  مدیر  آزادمنش،  کیهان 
زیست فناور، که یکی از شرکت های فعال در ساخت واکسن 
ناممکن  »موضوع  گفت:  ایرنا،  با  گفت وگو  در  است  ایرانی 
بودن تولید واکسن کرونا در کشور که از سوی برخی افراد 
تولید  ساخت  دانش  زیرا  است  مردود  کامال  می شود  مطرح 

واکسن در ایران کامال قدیمی و بومی شده است.«
آزادمنش گفت: »برخی افراد می گویند ممکن است ما دانش و 
فناوری را داشته باشیم، اما احتماال امکانات و تجهیزات دقیق 
مورد نیاز برای تولید این واکسن را در اختیار نداریم، درپاسخ 
به این افراد باید به سابقه ۶0 تا ۷0 ساله تولید واکسن در کشور 
در انستیتو پاستور و انستیتو رازی اشاره کرد و گفت که این 
دانشی دیرین در ایران است و حتی در موارد جدیدتر و آنتی 
بادی ها و HPV را هم تولید کرده ایم بنابراین تاکید می شود که 

از نظر دانش تولید واکسن در داخل مشکلی نداریم.«
وی افزود: »البته این که واکسن و دارویی تولید شود یا نه، 
یک  که  دارد  بستگی  هم  دیگری  عوامل  به  دانش  بر  عالوه 
از  یکی  است.  واکسن  و  دارو  ساخت  اقتصاد  آن  موضوع 
باعث  که  است  غیرشفاف  اقتصاد  زمینه  این  در  ما  ایرادات 
میزان  چه  کند  برنامه ریزی  نتواند  خصوصی  می شود  بخش 
این  در  کند.  تولید  قیمتی  چه  با  و  زمانی  چه  برای  را  دارو 
خصوص هم مداخالت زیاد است و هم رقابت های خارجی و 
تیراژ تولیدات به ویژه در چین و هند قیمتها را پایین می آورد 

و رقابت را سخت می کند.«
به گفته مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور، 
اتفاقی که در موضوع کرونا افتاده، این است که به دلیل نیاز 
واکسنی  تولید  مرکز  هیچ  مدت  کوتاه  در  اوالً  جهان،  باالی 
دالیل  به  ثانیًا  و  کند  تولید  واکسن  دنیا  برای همه  نمی تواند 
را  واکسن  که  ندارد  وجود  الزامی هم  اقتصادی،  و  سیاسی 
تا  گرفته  ملی شکل  تالشی  نتیجه  در  بگذارند.  ما  اختیار  در 
آن  به  که  ندارم  شک  من  و  کنیم  تولید  را  واکسن  حتما  ما 

می رسیم و اکنون هم در مسیر آن هستیم.«
با کووید19  مقابله  برای  انجام شده  اقدامات  مقایسه  با  وی 
تب  برای  »ما  کرد:  اظهار  مسری  بیماری های  دیگر  نسبت 
کریمه کنگو در سال تنها 900 تست داشتیم و برای آنفلوآنزا، 
۲3 هزار تست در سال. اما ناگهان در اسفند 98 از ظرفیت 
مورد  هزار   10 به  کشور،  کل  در  کرونا  روزانه  تست   ۲00
در روز رسیدیم. در شرایط کنونی به 40 هزار تست روزانه 
رسیده ایم و شاید با تست های سریع به 100 هزار تست در 

روز هم برسیم.«
فناور،  زیست  ایمن  هوم  بنیان  دانش  شرکت  علمی  مدیر 
کرد:  تشریح  این گونه  را  واکسن ها  بالینی  ارزیابی  مراحل 
ارزیابی های  با  و  می کشد  طول  ماه  یک  حداقل  یک  »فاز 
زمینه ای حداقل دو ماه می شود. بعد از به نتیجه رسیدن فاز 
یک باید به سازمان غذا و دارو گزارش داد تا مجوز ورود 

دیگر  و  اخالق  کمیته  عالوه  به  و  شود  داده  دوم  مرحله  به 
ساختارهای نظارتی هم باید آن را تأیید کنند. ما بتازگی فاز 
حیوانی  آزمایش  که  هم   ۲ مرحله  و  کرده ایم  شروع  را  یک 
واکسن است که  دو تا سه ماه طول می کشد. منظور از فاز 
یک که وزیر بهداشت اشاره کردند، تولید آزمایشگاهی بود. 
دومی آزمایش حیوانی و سومی انسانی است. مرحله آزمایش 
بعد  واکسن  ارزیابی  آنها  آخرین  که  دارد  فاز   4 هم  انسانی 

از ورود به بازار است.«
بودند  زده  تخمین  قانعی  دکتر  »آقای  داد:  ادامه  آزادمنش 
می شود  بازار  وارد  آینده  تابستان  ما  خود  محصول  احتماال 
یا  اوایل  است  موافقم. حاال ممکن  این تخمین  با  و من هم 
البته تا سازمان  این دستاورد برسیم.  به  تابستان آینده  اواخر 
غذا و دارو از موفقیت یک فاز مطمئن نشود، نمی تواند اجازه 
زمان بر  هم  آنها  بررسی  و  بدهد  را  بعدی  مرحله  به  ورود 
است. ظاهرا برخی شرکت ها یکی دو ماه است که فایل های 
مرحله  به  ورود  درخواست  و  رسانده  اتمام  به  حیوانی   فاز 
انسانی دارند. باتوجه به این تحوالت تابستان آینده را زمان 

بازار می دانم.« ایرانی به  منطقی برای ورود واکسن 
یا  جانسون  مانند  بین المللی  شرکت های  بعضی  وی،  گفته  به 
آسترازینکا با همکاری شرکت های هندی  حدود 100 میلیون دوز 
واکسن تولید کرده اند تا به محض دریافت مجوز، توزیع آنها در 
بازار را آغاز کنند. برخی شرکت های جهانی دیگر اما این کار را 
نکرده اند و نمی توانند بکنند. به نظر می رسد در خود آمریکا هم 
واکسناسیون کل مردم آنها که احتماال از دی ماه شروع می شود، 

تا تابستان سال آینده به طول خواهد انجامید.«

آزادمنش در خصوص بررسی گزینه خرید واکسن از شرکت های 
خارجی گفت: »من هم که دارم سعی می کنم واکسن بسازم، 
یک پزشکم و اگر ببینم از جای دیگری می توان واکسنی را 
کرد،  خریداری  کافی  میزان  به  و  موقع  به  بهتر،  و  ارزان تر 
توصیه می کنم آن واکسن را بخریم و الزامی نیست که حتمًا 
راهی  هر  از  باید  بلکه  شود.  استفاده  داخل  ساخت  واکسن 

کنیم.« که می توانیم مشکل کشور را حل 
مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور در پاسخ 
به این سوال که تاکنون در کشور واکسن آنفلوآنزا تولید نشده 
است، بنابراین آیا می توان واکسن کرونا را که جدید است، 
آنفلونزا،  تولید واکسن  »برای  تولید رساند، گفت:  به مرحله 
 Specific فناوری مورد استفاده مبتنی بر کشت در تخم مرغ
این  تولید  می کنم  فکر  و  بود   )Pathogen Free)  SPF
تخم مرغ در کشور بسیار محدود است و وارداتش هم خیلی 
آنفلوآنزا اخالل  مشکل بود و این موضوع در تولید واکسن 
نداریم.  را  مشکل  آن  کرونا  واکسن  درباره  اما  کرد.  ایجاد 
روش  بر  مبتنی  هستیم،  آن  تولید  حال  در  ما  که  واکسنی 
واکسن سرخک و مشابه آن است و پس از تولید می توانیم 

کنیم.« تولید  میلیون دوز   40 ساالنه 
بیشترین نقطه  تاکید کرد: »با وجود تمام مشکالت، من  وی 
یعنی کسانی که  انسانی متعهد می بینم،  نیروی  قوتمان را در 
دارند. ممکن  تعهد  آن  به  نسبت  دارند و هم  کافی  علم  هم 
من  اما  باشیم.  ناراضی  دیگر  برخی  و  خودمان  از  ما  است 
امید  مایه  اینها  و  کارند  پای  که خیلی  می شناسم  را  بسیاری 

ما هستند که در کارمان موفق خواهیم شد.«



خبـر

آثارقندخون باال بر باروری
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
درباره تاثیر دیابت بر باروری زنان و مردان توضیحاتی 

ارائه داد.
به گزارش سپید، اعظم محمداکبری در گفت وگو 
با ایسنا درباره تاثیر دیابت بر ناباروری، گفت: 
»دیابت به زبان ساده افزایش قند خون است. در 
واقع هنگامی که مکانیسم های  کنترل کننده قندخون 
مختل می شوند سطح سرمی قند باال می رود و 
همین موضوع آغازگر عالئمی است که فرد مبتال 
به دیابت تجربه خواهد کرد. این اختالل می تواند 
مشکل در تولید انسولین و مقاومت به عملکرد 
انسولین باشد و یا با حالت هایی مواجه شویم که 
تولید قندخون افزایش می یابد و یا فرد داروهایی 

مصرف کند که قندخون افزایش یابد.«
وی افزود: »زمانی که قند نتواند وارد سلول ها شود، 
سلول مجبور می شود از منابع دیگری برای تولید 
انرژی استفاده کند که این موضوع باعث تولید برخی 
مواد مضر در بدن می شود که می توانند به سلول ها 
آسیب برسانند و از طرفی همین موضوع سوخت 
و ساز سلول را مختل کرده و به این ترتیب عالئم 
دیابت را به وجود می آورد. مهم ترین آسیب طوالنی 
مدت دیابت مشکالت عروقی است؛ چون تغذیه 
و خون رسانی به سلول ها دچار مشکل شده اند. از 
سوی دیگر آسیب به رشته های عصبی هم باعث 

اختالل در فعالیت آنها می شود.«
این متخصص زنان و زایمان ادامه داد: »دیابت نوع 
یک در سنین پایین رخ می دهد، دیابت نوع یک 
همچنین می تواند با بیماری های خود ایمنی همراه 
باشد یعنی بیماری هایی که سیستم ایمنی نسبت به 
بافت طبیعی بدن واکنش نشان می دهد و موجب 
تخریب سلول ها می شود. همانطور که سلول های 
غددی تولید کننده انسولین آسیب می بینند، احتمال 
آسیب به سایر سلول ها از جمله تخمدان ها هم وجود 

دارد و ممکن است روند بلوغ با مشکل همراه 
باشد. دیده شده است که در افراد مبتال به دیابت 
نوع اول، تاخیر در شروع قاعدگی رخ می دهد و 
همینطور اختالل قاعدگی در آنها وجود دارد که 
نشانه ای از اختالل در سیستم باروری آنها است .«
وی در توضیح این اختالل در خانم ها، اظهار کرد: 
»این افراد ممکن است دوره باروری کوتاه تری 
نسبت به سایرین داشته باشند؛ یعنی هم دیرتر 
قاعدگی را تجربه کنند و هم زودتر دچار یائسگی 
شوند. بنابراین طول دوره باروری کاهش می یابد.«
محمداکبری افزایش سطح انسولین را عاملی برای 
افزایش سطح هورمون های مردانه در خانم ها معرفی 
کرد و گفت: »همین موضوع آغازگر اختالل در 
سیستم باروری است که از جمله آنها به ایجاد 
عالئم شبیه به سندروم تخمدان پلی کیستیک می توان 

اشاره کرد.«
وی در توضیح آثار دیابت تیپ دو بر باروری، 
تصریح کرد: »در دیابت تیپ دو مقاومت به عملکرد 

انسولین وجود دارد و میانگین سنی ابتال به این 
نوع از بیماری هم باالتر است. بیشترین مشکل 
در مبتالیان به دیابت نوع دو همراهی این بیماری 
با سایر بیماری های دیگر است. اکثر مبتالیان به 
افزایش وزن و چاقی  دچار  احتماالً  این طیف 
هستند که چاقی می تواند اختالل در باروری و 
عملکرد تخمدان ها را به دنبال داشته باشد. این 
افراد همچنین می توانند همزمان دچار سندروم 
تخمدان پلی کیستیک باشند. عوامل ذکر شده حتی 
ممکن است سبب بروز مقاومت در درمان این افراد 
هم باشد.« وی تاکید کرد: »در برخی از این افراد 
حتی اگر تخمک گذاری و باروری هم به درستی 
اتفاق افتد، جنین تشکیل شده نمی تواند به خوبی 
النه گزینی کند و احتمال سقط جنین در سه ماهه 

اول بارداری افزایش می یابد.«
این متخصص زنان و زایمان درباره عوارض دیابت 
بر باروری مردان، اظهار کرد: »در آقایان دیده شده 
است که افزایش قندخون و عدم کنترل آن می تواند 

باعث آسیب در DNA اسپرم شود که این اسپرم ها 
مستعد شکننده بودن رشته های DNA باشند و 
در نهایت اسپرم ها دچار اختالل ژنتیکی و اختالل 
عملکردی می شوند و فرد باروری مناسب خود 
را از دست می دهد. شکل های غیرطبیعی اسپرم 
در این افراد شایع است و همچنین دچار کاهش 
حرکت اسپرم هستند که این موضوع هم سبب 

کاهش باروری می شود.«
وی با اشاره به آسیب دیابت بر عروق و خون رسانی 
به اندام ها، بیان کرد: »به دنبال این موضوع ارگان های 
مربوط به باروری مانند بیضه هم می توانند آسیب 
ببینند و به دلیل اختالل خون رسانی و عملکرد 
رشته های عصبی این افراد حتی ممکن است دچار 
اختالالت جنسی شوند. در مبتالیان دیابت میزان 
رادیکال های آزاد بیشتر است و این موضوع باعث 

می شود عملکرد غدد جنسی کاهش یابد.«
وی افزود: »تغییراتی که باال بودن قندخون در بدن 
یک فرد ایجاد می کند، می تواند به عنوان یک عامل 
اِپی ژنتیک بر عملکرد ژن ها به شکلی اثر بگذارد 
که در مراحل حساسی که ساختمان اسپرم شکل 
می گیرد، تغییراتی به وجود آید که اسپرم حاوی 
اختالل ژنتیکی شود که حتی بتواند به نسل بعدی 
هم منتقل شود. بنابراین شناسایی و کنترل به موقع 
دیابت بسیار مهم است. کنترل قندخون باید پیوسته 
دنبال شود و از کاهش و افزایش ناگهانی قندخون 

جلوگیری شود تا سلول ها آسیب نبینند.«
این متخصص زنان و زایمان با تاکید بر لزوم کنترل 
اختالل قندخون در کسانی که سابقه ابتالی خانوادگی 
دارند، تصریح کرد: »دیابت بی سر و صدا نمایان 
می شود و زمانی شخص متوجه بیماری می شود که 
آسیب های بیماری اتفاق افتاده است. کنترل وزن، 
تحرک کافی، اصالح سبک زندگی و عادات غذایی 

می توانند احتمال ابتال به دیابت را کاهش دهند.«

یک اپیدمیولوژیست ساکن آمریکا ضمن برشمردن ویژگی های 
واکسن کرونا ساخت آکسفورد گفت: »این واکسن نسبت به 
واکسن های قبلی، ارزان است، تولید انبوه ساده ای دارد و نگهداری 

و حمل و نقل آن به اقصی نقاط جهان آسان است.«
به گزارش سپید، فرین کمانگر در مصاحبه ای درباره خبر ساخت 
3 واکسن موثر برای کرونا در هفته های اخیر گفت: »این خبر بسیار 
خوبی است که ظرف چند هفته گذشته نشان داده شد که سومین 
واکسن موثر هم ساخته شده است. قباًل شاید ۱۰ سال طول می کشید 
تا برای یک بیماری واکسن تولید بشود. اما خوشبختانه امروز ظرف 

۱۰ ماه، 3 واکسن موثر پیدا شده که واقعا خبر بزرگی است.«
وی در تشریح ویژگی های سومین واکسن موثر بر ویروس کرونا 
که با مشارکت شرکت آ سترازه نیکا و دانشگاه آکسفورد ساخته شده 
و تفاوت آن با واکسن های فایزر و مدرنا گفت: »تفاوتی که واکسن 
آکسفورد- آ سترازه نیکا با دو واکسن دیگر دارد، این است که آن دو 
واکسن قبلی، بر اساس MRNA بودند. اشکال RNA نگهداری 
بسیار مشکل آن است و اینکه زود خراب می شود. چرا که واکسن 

فایزر الزم است در دمای منهای ۷۰ درجه سانتیگراد و واکسن 
مدرنا در درمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود و فقط 
در حد یکی دو روز هم می تواند در یخچال باقی بماند در حالیکه 
واکسنی که آ سترازه نیکا و آکسفورد ساخته اند، بر اساس دی ان ای 
است. درواقع دی ان ای را در داخل دی ان ای یک ویروس دیگر 
گذاشته اند که آدنوویروس و یک نوع ویروس سرماخوردگی است 
که از شامپانزه گرفته شده و لذا نگهداری این واکسن بسیار ساده تر 
است و در یک یخچال معمولی در دمای منهای 4 درجه سانتیگراد 
می توان آن را نگهداری کرد. از این رو این واکسن می تواند به 

سادگی و بدون مشکل زیادی به اقصی نقاط دنیا فرستاده شود.«
این متخصص اپیدمیولوژی حسن دیگر واکسن آکسفورد را »ارزان 
بودن« نسبت به دو واکسن دیگر دانست و گفت: »واکسن آکسفورد 

5 برابر از واکسن فایزر و 8 برابر از واکسن مدرنا ارزانتر است.«
وی افزود: »حسن دیگر این واکسن این است که تولید انبوه 

آن ساده تر است.«
فرین کمانگر به اشکالی که درباره واکسن جدید مطرح شده هم 

اشاره کرد و گفت: »اشکالی که در واکسن آکسفورد نسبت به دو 
واکسن دیگر مشاهده شده این است که موثر بودن این واکسن تا 
االن به میزان ۷۰ درصد نشان داده شده است درحالی که تاثیرگذاری 
دو واکسن دیگر، 95 درصد است. البته همین ۷۰ درصد هم عدد 
خیلی خوبی است. در توضیح باید عرض کنم که این ۷۰ درصد 
به این صورت محاسبه شده است که در گروهی که واکسن را 
نگرفته اند و واکسن نما دریافت کرده اند، تقریبا ۱۰۰ نفر بیماری را 
گرفته اند ولی در گروهی که واکسن را گرفته اند، حدودا 3۰ نفر 
مبتال شده اند. تفاوت 3۰ و ۱۰۰ را در نظر بگرید به این معنی 
است که این واکسن برای ۷۰ درصد آنها موثر بوده که هنوز هم 
از واکسن آنفلوانزا بهتر است و دانشمندانی که روی این موضوع 
کار می کنند، امیدوارند با کمی تغییر دوز، این درصد تاثیر مثبت را 
به 9۰ درصد هم برسانند که در این صورت فوق العاده است. چون 
ما واکسنی خواهیم داشت که 9۰ درصد مفید است و درعین حال 
ارزان است، تولید انبوه ساده ای دارد و نگهداری و حمل و نقل 

آن به اقصی نقاط جهان آسان است.

مقایسه 3  واکسن مطرح کرونا

شماره ۱8۰4 49 آذر ۱399



آمار جهانی همه گیری کرونا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
جهان، تا صبح دوشنبه )۳ آذر( به مرز 
۵۹ میلیون نفر نزدیک شد و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز به حدود یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا 
با بیش از ۱۲ میلیون و ۵۸۸ هزار مبتال، 
از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در 
رده اول قرار دارد و کشورهای هند، 
برزیل و فرانسه در رده های دوم تا چهارم 
هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم 
قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ 
کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد 

ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( اعالم 
کرد: »در سال ۲۰۲۱ میالدی حدود دو میلیارد 
دوز واکسن کووید-۱۹ به کشورهای فقیر و 

در حال توسعه ارسال می شود.«
ملل  کودکان  صندوق  سپید،  گزارش  به 
سال  »در  کرد:  اعالم  دوشنبه  روز  متحد 
آینده طی عملیاتی بزرگ دو میلیارد دوز 
در  کشورهای  به  کروناویروس  واکسن 
حال توسعه ارسال خواهد شد.« بنابر اعالم 
صندوق کودکان ملل متحد، با بیش از ۳۵۰ 
شرکت هواپیمایی و باربری همکاری هایی 
انجام گرفته تا واکسن کروناویروس و یک 
میلیارد سرنگ به کشورهای فقیر از قبیل 
بروندی، افغانستان و یمن ارسال شود. در 

اطالعیه یونیسف آمده است: »این همکاری 
ارزشمند تا جایی پیش خواهد رفت که از 
ظرفیت کافی حمل و نقل برای تحقق این 

عملیات تاریخی اطمینان حاصل شود.« 
همچنین در نشست G۲۰ رهبران ۲۰ اقتصاد 
بزرگ جهان متعهد شدند که از توزیع عادالنه 
واکسن، دارو و تست بیماری کووید-۱۹ در 

کشورهای فقیرغافل نشوند. 
اعالم  براساس  جاکارتاپست،  گزارش  به 
سازمان جهانی بهداشت حتی پیش از همه 
گیری کووید۱۹ دسترسی به واکسن عادالنه 
نبوده و ۲۰ میلیون نوزاد از دریافت واکسن 
برای در امان ماندن از بیماری های شدید، 

مرگ و ناتوانی محروم بوده اند.ایسنا

آمار کرونا در جهان تا ۳  آذر ارسال ۲ میلیارد دوز واکسن کووید-۱۹ 
به کشورهای فقیر در ۲۰۲۱

خبـر

شمارمبتالیان در آستانه ۵۹ میلیون نفر
آمار جهانِی مبتالیان به کووید۱۹ تاکنون به ۵۸ 
میلیون و ۹۸۶ هزار و ۴۳۹ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۳۹۳ هزار و ۶۸۹ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۴۰ میلیون 
و ۷۶۷ هزار و ۵۲۷ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۱۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۲.۵ میلیون مبتال و 
بیش از ۲۶۰ 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 ۹ و 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 از ۵۵ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 

کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون 
ایتالیا و فرانسه نیز در حال نزدیک شدن به آمار ۵۰ 

هزار جان باخته ی کرونا هستند.
ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  بیماری  این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار 
رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   ۱۰
باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 

است: زیر  به شرح  ترتیب  به  دوشنبه  روز 
۱. آمریکا: ۱۲ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۸۸ مبتال، ۲۶۲ 

هزار و ۷۰۱ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۳۱۲ مبتال، ۱۳۳ 

هزار و ۷۷۳ قربانی
۳. برزیل: شش میلیون و ۷۱ هزار و ۴۰۱ مبتال، 

۱۶۹ هزار و ۱۹۷ قربانی

۴. فرانسه: دو میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۰۸ مبتال، ۴۸ 
هزار و ۷۳۲ قربانی

۵. روسیه: دو میلیون و ۸۹ هزار و ۳۲۹ مبتال، ۳۶ 
هزار و ۱۷۹ قربانی

۶. اسپانیا: یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۲۱۹ مبتال، 
۴۲ هزار و ۶۱۹ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۵ مبتال، 
۵۵ هزار و ۲۴ قربانی

۸. ایتالیا: یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۶۸ مبتال، ۴۹ 
هزار و ۸۲۳ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۶۶ مبتال، 
۳۷ هزار و ۲ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۱۷ مبتال، 
۳۵ هزار و ۲۸۷ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۱ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین 
کشورهای فرانسه، روسیه، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، 
آرژانتین، کلمبیا و مکزیک نیز بیش از یک میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

مشاور علمی ارشد برنامه واکسن دولت آمریکا گفت: »از 
یازدهم ماه دسامبر شرایط برای دریافت واکسن کووید-۱۹ 

برای مردم آمریکا آماده می شود.«
به گزارش سپید، منصف سالئویی از مسئولین پروژه تولید 
واکسن کروناویروس در ایاالت متحده اعالم کرد: »در مدت 
۲۴ ساعت پس از تأیید واکسن کروناویروس، این واکسن در 
مناطقی که هر یک از ایالت ها اعالم کرده اند، توزیع می شود.«
واکسن کروناویروس توسط محققان شرکت داروسازی فایزر 

)Pfizer( و شرکت آلمانی بیون تک )BioNTech( ساخته 
شده و در فاز سه آزمایشگاهی اثربخشی ۹۵ درصدی داشته 
افراد  این واکسن در  تزریق  نشان می دهد  بررسی ها  است. 
شرکت کننده در این مطالعه که برخی از آنان پیش از دریافت 
دچار  برخی  و  بودند  شده  آلوده  کروناویروس  به  واکسن 
بیماری کووید-۱۹ نبوده اند، با مشکل جدی همراه نبوده است.
مشاوران خارجی سازمان غذا و داروی آمریکا روز دهم ماه 
دسامبر در نشستی در مورد اعطای مجوز به این واکسن برای 

استفاده در شرایط اضطراری بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
از این  به گفته سالئویی، این بدان معنی است که می توان 
ویروس  بیشتر  خطر  معرض  در  که  افرادی  برای  واکسن 
ایالت واکسن  هستند استفاده کرد و بر اساس جمعیت هر 

توزیع می شود.
به گزارش اسکای نیوز، وی افزود: »به منظور تحقق مصونیت 
جمعی الزم است حدود ۷۰ درصد مردم در برابر کروناویروس 

مصون شوند و این امر تا ماه مه امکان پذیر است.«ایسنا

احتمال توزیع واکسن کرونا تا ۲۰ روز دیگر در آمریکا
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معاون حقوقی وزارت بهداشت تشریح کرد
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معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت 
بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت 
احصاء قوانین حوزه سالمت، در عین حال از منظر 
حقوقی به برخی حواشی پیرامون استعفای معاون 
اظهارات  همچنین  و  بهداشت  وزارت  پژوهشی 
احمدی نژاد درباره آزمایش واکسن کرونا، پاسخ داد.

به گزارش سپید، طاهر موهبتی درباره مصوبه اخیر 
مجلس شورای اسالمی با موضوع قانون فهرست 
قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت، گفت: »یکی 
از دغدغه های جدی حکومت ها و رویکرد جمهوری 
اسالمی، حقوق شهروندی است. از طرفی به جرأت 
می توان گفت که در حوزه سالمت باالترین سطح 
حقوق شهروندی را شاهد هستیم. زیرا در این حوزه 
بحث جان مردم مطرح است. یکی از موضوعاتی 
که می تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار 
دهد، تعداد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها 
و شیوه نامه هایی است که مبتنی بر قوانین باالدستی 
شکل می گیرد و طبیعی است که برای ساماندهی 

آن باید بدواً به حوزه قانون گذاری مراجعه کنیم.«
وی افزود: »از طرفی عدم اطالع مردم نسبت به حقوق 
خودشان منجر به کاهش نظارت و مطالبه گریشان شده 
و تعدی به حقوق آنها افزایش می یابد و گاهی اوقات 
موجب خدشه دار شدن سالمت اداری و ایجاد فساد 
اداری می شود. در بحث حوزه سالمت طی چند سال 
اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد 
بودیم. اولین حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع 
سالمت بود که در بند 10 سیاست های ابالغی مقام 

معظم رهبری هم وجود داشت.«
موهبتی ادامه داد: »از سال 1۲8۵ حدود 1۲ هزار و ۲۶8 
قانون در مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب 
رسیده که نشان دهنده حجم باالی قانون گذاری 
در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون 
گذاری و بخشنامه ها و... می تواند موجب بی عدالتی 
و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی 
که به تصویب مجلس ها در کشور رسیده، حدود 
۲۲9۶ قانون مرتبط با حوزه سالمت بود. بر این 
اساس 18.۷ درصد قانون گذاری در حوزه سالمت 
است که عددی قابل توجه در سبد قانون گذاری 

محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »حدود 43 هزار حکم قانونی در کشور 
صادر شده است که از این تعداد 8۷00 حکم  مربوط 
به حوزه سالمت است. همکاران من طی این مدت 
توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را 
بررسی کنند که از مجموع 8۷00 حکم قانونی، در 
برآورد اولیه حدود 4۲39 حکم، حکم معتبر بود. 
حدود 44۶1 حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. 
این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه ها 
و رفتارهای نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات 
ما و دانشگاه ها می شد. نتیجه این اقدام به مجلس 
شورای اسالمی ابالغ شد. بنابراین فقط 49 درصد از 
این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای 
اسالمی ۷00 حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، 
اما 3۷00 حکمی را که ما به عنوان نامعتبر اعالم کرده 

بودیم را تایید کرد و بر تمام برداشت هایی که احیاناً از 
قوانین مبهم وجود دارد، خط بطالن کشید.«

موهبتی در ادامه صحبت هایش گفت: »واقعا یکی از 
مشکالت در دستگاه های اجرایی این است که خیلی 
عالقه ای نیست که مردم از حقوق خودشان مطلع 
باشند؛ چراکه در صورت اطالع مردم از حقوق شان 
نظارت و مطالبه گری شان بیشتر می شود. درحالی که 
باید مردم حتما حقوق شان را بدانند. به هر میزانی که 
بار مراجعه بیشتر و مسئولیت یک دستگاه اجرایی 
قوی تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.«
به گفته وی، در حوزه سالمت سالیانه 800 میلیون 
بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را 
اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو 
و غذا و... ضرب کنیم، می بینیم که مجموعه ای بسیار 
گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ 
یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت 
حقوق شهروندی در این حوزه می شود. ضمن اینکه 
با جان مردم در حوزه سالمت سر و کار داریم و این 
اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می دهد. از این 
جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا 

و احصاء قوانین بود که انجام شد.«
وی گفت: »حال این قوانین دسته بندی شد و همانطور 
که اعالم کردم حدود ۵1 درصد احکام فاقد اعتبار 
بود و 49 درصد احکام قانونی در حوزه سالمت 
معتبر است . بنابراین هر اقدامی که بر اساس قوانین 
نامعتبر اعالم شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. 
نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار به 
قانون جامع سالمت تبدیل می شود و حدود 19 کتاب 
محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.«
بعدی بحث  »اقدام  اظهار کرد:  موهبتی همچنین 
بخشنامه هاست. از سال 1۲8۵ به ازای هر سه روز 
یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ 
آیین نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم 
آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه 
است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، 
اوال با معاونت ها داریم تمام بخشنامه های این حوزه را 

بررسی می کنیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی 
غیر از وزیر کسی نمی تواند بخشنامه ارائه دهد، اما 
می بینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می دهد. 
بر این اساس ابتدا باید افرادی را که بخشنامه صادر 
می کنند، آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که 
این اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه های 
داخلی را در سامانه ای قرار می دهیم و طی شش ماه 
مشخص می کنیم کدامیک معتبرند. از شش ماه بعد 
دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.«
وی گفت: »در عین حال یکی از مشکالت ما تغییر 
قوانین است. از طرفی با این حجم قانون گذاری باز 
هم در برخی حوزه ها فاقد حکم هستیم . کار جدید 
دیگر این است که تغییر بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
زودتر از شش تا یکسال امکان پذیر نیست. مگر در 
موارد استثنا که اعالم کردیم به کمیسیون تغییر مقررات 
رود.« موهبتی درباره موضوع استعفای ملک زاده، معاون 
وزیر بهداشت و اینکه گفته می شود تخلف هایی در 
حوزه پژوهش انجام شده است، گفت: »من نشنیده ام 
که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه کرد که 
موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی 
باشد، بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی 
خواهد کرد. در خواست ما از رسانه ها این است که 
در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند و به 
وحدت قلوب کمک کنند؛ چرا که رسانه ها می توانند 
بسیار موثر باشند، رسانه ها جزو نخبگان و گروه های 

مرجع هستند.«
موهبتی افزود: »نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به 
نفع مردم نیست. دوستان می توانند بسیاری از مسائل را 
به صورت تلفنی حل کنند و نمی دانیم چرا موضوعی 
یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می شود. این ها 
به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت 
گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی تفاوت 
نخواهند بود و هم دستگاه های نظارتی ورود خواهند 
کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که الزم باشد 
و مستندات قوی باشد، شکایت می کنیم. از طرفی 
سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد 

ورود می کنند خودشان پیشنهاد می دهند که وزارت 
بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و 
به طور کلی ما نسبت به تخلف ها حساس هستیم.«
وی در همین زمینه ادامه داد: »یک فرد حقوقی بدون 
استدالل صحبت نمی کند. زمانی که مستندی به دست 
ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، 
حرفی نمی توانیم بزنیم. در عین حال اگر مستندات 
ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می دهیم. افرادی 
که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح 
می کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی 
است که دستگاه های نظارتی آن ها را بررسی می کنند. 
مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به 
این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتماً باید 
مجازات شود. در عین حال هم اگر به این رسیدیم 
که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم 
واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت 

اجتماعی کشور از همه چیز مهم تر است.«
وی تاکید کرد: »تازمانی که مستندی نداشته باشیم، 
نمی توانیم اظهار نظر کنیم. معنای همدلی، اغماض 
نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم 
و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.«
وی درباره برخی اظهارات رییس دولت های نهم و 
دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم 
در حوزه کرونا، گفت: »اگر به شخص خاصی حرفی 
زده شده آن فرد می تواند شکایت کند یا نکند و اگر 
نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح 
شده  باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم 
گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم 

و باید مستندات ارائه دهند.«
موهبتی همچنین گفت: »در زمینه تعامل با مجلس 
شورای اسالمی، تجربه خوبی را در سه دوره ای 
که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل درست 
با مجلس برکات خوبی برای دستگاه های اجرایی 
دارد. یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که 
امروز نقش جدی در تامین منابع نظام سالمت دارد، 
محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از 
آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت حوزه سالمت 
بود و یک درصد ارزش افزوده که امسال شاید 1۶ تا 
1۷ هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سالمت می آید 
که ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این 
جهت که وقتی پولی از منابع عمومی به مردم می دهیم، 
اولین  مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار 
مشکل شود، سالمت هم دچار مشکل می  شود. ما 
که نمی توانیم به مردم بگوئیم بیمار نشوید. زیرا منابع 
ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه 
پایداری منابع سالمت رخ داد. یک درصد ارزش 
افزوده سال اول 3000 میلیارد تومان بود و امسال 

1۶ تا 1۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.«
موهبتی ادامه داد: »در عین حال مکاتبات ما هم در 
این حوزه زیاد است. اخیرا گزارشی را دیدم که 
در عرض ۲0 روز 4400 مکاتبه رفت و برگشتی 
داشتهؤایم. این نشان دهنده حجم توجه به مردم است. 
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و اظهارات احمدی نژاد درباره واکسن کرونا
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این تعامل می تواند مشکالت قانون گذاری دستگاه های 
اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا 
کمی و کیفی خدمات است. در حوزه کرونا هم که 
اصال کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین المللی 
و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، 
معامالت و... ما تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر 
فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به نوعی با این 
کار سالمت عمومی مردم را به مخاطره می اندازد، 
با او چه برخوردی شود که این موضوع در قانون 
نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی 
را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را 
می طلبید. به عنوان مثال برخی داروهایی که تحت 
پوشش بیمه آمد ، شاید در فرایند معمولی سه ماه 
طول می کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این 

موارد را حل کردند.«
وی تاکید کرد: »باید حتما برای موارد آتی قوانینی 
را که می تواند حقوق مردم، دولت، بین الملل و... 
را تحت تاثیر قرار دهد، احیا کنیم. ما می خواهیم 
برای سالمت مردم واکسن، دارو و... وارد کنیم، اما 
کسانی که مدعی اند که در تحریم ها هیچ تعدی به 
حوزه سالمت نمی شود، راست راست در چشمانمان 
نگاه کرده و دروغ می گویند. بسیاری از مشکالت ما 
واردات اقالمی مانند کیت و. .. بود و اگر توان داخلی 
دانشمندان ما وجود نداشت، بسیاری از مشکالتمان 
قابل حل نبود. عدم تحریم در حوزه سالمت یک 
دروغ فاحش است و واقعا جای تعجب است که در 
سیستم بین المللی به این راحتی بتوانند حقوق مردم 
را در حوزه سالمت مورد تعدی قرار دهند و آب 

از آب تکان نخورد.«
موهبتی در ادامه درباره برخی ادعاها مبنی بر درمان 
کرونا با برخی داروهای طب سنتی و پیگیری حقوقی 
آن ها، گفت: »در زمینه دعواهایی که در طب سنتی 
وجود دارد که گاهی نمایندگان مجلس هم به تبع 
مراجعه ای که به آنها می شود، صحبت می کنند، اما 
به طور کلی حوزه دارو نه تنها برای طب سنتی 
بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد. هرچیزی 
که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف 
نظر از اینکه چه اسمی دارد، قابل بررسی و دفاع 
است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، 
قابل دفاع نیست. اکنون بیش از 100 کشور دارند 
واکسن کرونا می سازند، اما برخی کشورها شواهد 
علمی کافی ندارند. از طرفی این حوزه با جان مردم 
سروکار دارد و حساسیت ها در آن بیشتر است و 
تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش 
سیاسی رفتار نمی کند. پرچم سالمت سفید است. 
بنابراین باید حتما مسائل بر اساس شواهد علمی 

پیش رود. به هر حال بین علما هم اختالف هست 
که طبیعی است، اما در این حوزه حساسیت بیشتر 
است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده 
قطعی کرونا اعالم نشده است و تالش دانشمندان 
کشور بر این است که اگر دارویی هم اعالم شد در 

مسیر آن گام های موثر بردارند.«
وی درباره قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سالمت 
و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه ها، 
گفت: »در این رابطه ما یک رأی دیوان عدالت اداری 
داریم که در دیوان یکسری ابهامات ایجاد شد و 
نظرات پراکنده ای وجود داشت. اخیرا هم تجدید 
نظری شد. ما نمی توانیم در مقابل آرای قطعی صادره 
از سوی مراجع قضایی اشتهاد کنیم. اگر رای از سوی 
شعب دیوان عدالت صادر می شود و اعتراضات هم 
انجام شده، باید تمکین کنیم. این یعنی قانون مداری. 
گاهی اوقات این مباحث یک بار مالی دارد.  مثال در 
حوزه تعرفه پرستاری بارها بحث کرده ایم. در قانون 
برنامه ششم در این زمینه حکمی آمد که دولت 
باید تامین منابع مالی کند. وقتی به دنبال تامین منابع 
مالی می روند، از آنجایی که عدد بزرگ است، دولت 
می گوید من ندارم. تا زمانیکه بار مالی تامین نشود، 
دستگاه اجرایی نمی تواند اجرا کند. زیرا طبق برنامه 
ششم اگر من بیش از اعتبارات خودم هزینه کرده و 
تعهد مازاد بر اعتبارات ایجاد کنم، به مثابه تصرف 
غیرقانونی در اموال دولتی است که بعداً مجازات 
دارد و طبیعی است که از این جهت مقاومت هایی 
وجود دارد. وقتی داریم قانون تصویب می کنیم، باید 

روشن مبتنی مالی آن را ببینیم.«
موهبتی درباره وضعیت بودجه ای وزارت بهداشت 
در الیحه بودجه 1400، گفت: »دولت در تخصیص 
بودجه و کلیات آن همراهی داشته است، اما امسال 
جزو سال های خوب نبود. یعنی درآمد ها و هزینه های ما 
اصال جفت و جور نبود. با تمام این محدودیت ها البته 
حمایت های خوبی از سوی دولت، مجلس و به ویژه 
مقام معظم رهبری انجام شد. یک میلیارد یورویی که 
گاهی با تاخیر انجام می شود، کمک بسیار خوبی بود. 
البته به قول وزیر بهداشت ما به محدودیت های کشور 
واقفیم که علی رغم این محدودیت ها می بینیم که در 
تخصیص کمک هایی شد و در بحث فوق العاده ویژه 
نیز اقدام شد. بارها از سوی دولت، مجلس و ... دیدیم 
که موضوعات سالمت در حال پیگیری است. حتی 
در سال  هایی که کرونا نداشتیم، باز هم توجه ویژه ای 
به مقوله سالمت وجود داشت. البته در آن سال ها 
درآمدها بهتر بود، اما امروز با وجود گرفتاری هایی 
که در کشور وجود دارد، باز هم فکر می کنم اولویت 
کشور، سالمت است. باید کمی عملیاتی تر شود تا 
بتوان بدهی های پرسنل را پرداخت. البته بدهی ها از 

18 ماه به هفت تا هشت ماه رسیده است که ارزشمند 
است.از طرفی ارائه دهندگان خدمت از بیمه ها طلب 
دارند که بخشی از این بیمه ها هم دولتی هستند و باید 
از دولت منابع بگیرند. البته شواهد نشان دهنده توجه 
همه به بخش سالمت است که امیدواریم تداوم یابد.«
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت از کاسبان 
کرونا، گفت: »در زمینه شکایات آنچه در مجموعه 
ما ثبت و ضبط می شود، دادگاه  است. در بحث کرونا 
هنوز خیلی اتفاق آنچنانی رخ نداده است و هنوز 
قابل ارزیابی نیست. زیرا شکایت در دادگاه که ما 
مطلع می شویم، با شکایتی که دفتر بازرسی ما دارد، 
دو مقوله است که باید دوستان دفتر بازرسی در این 
باره صحبت کنند. آنچه به ما ارتباط دارد، باید به مراجع 
قضایی مراجعه کنند که ما هنوز در این حوزه چیزی 
نداریم. البته این موضوع به عملکرد چند هزار سرباز 
سالمت بازمی گردد که دارند کار می کنند. 9 ماه است 
که این عزیزان در شرایط بد تالش می کنند و مردم 

هم قدردان هستند.«
موهبتی درباره وضعیت وقف در حوزه سالمت، گفت: 
»یکی از حوزه هایی که وقف می تواند در آن تاثیرگذار 
باشد، حوزه سالمت است. خوشبختانه توافقنامه ای 
بین وزارت بهداشت و دوستان در امور وقف منعقد 
و شورای عالی وقف ایجاد شد تا موضوع سامان 
پیدا کند. ما مواردی داریم که یک مورد وقف محل 
دعواست. حتی از مقام معظم رهبری استفتا شده که 
این وقف برای حوزه سالمت بوده است که مقام 
معظم رهبری فرمودند اگر مورد وقف بوده است 
و برای موضوع دیگری مورد استفاده قرار می گیرد 
حکم غصب را دارد و در این مورد مراجعه کردیم 

اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.«
موهبتی گفت: »امالک موجود باید ساماندهی شوند. 
برخی دانشگاه های علوم پزشکی در خارج کشور ملک 
وقفی دارند و باید به آنها رسیدگی شود. موضوع دیگر 
این است که باید اولویت ها در وقف مشخص شود 
و در اختیار مردم قرار گیرد. باید ارتباط خودمان را 
با واقفان قطع نکنیم و نیت واقف عملی شود. گاهی 
می بینیم که واقف اعالم کرده است که ۲0 تخت 
بیمارستانی در اختیار من باشد و می بینیم دوستان 
این موضوع را فراموش کرده اند یا واقف درخواست 
کرده است که تابلو محل به نام او باشد، اما گاهی 
می بینیم به دلیل تخلف فرزند او، اعالم می کنند که 
نمی توانیم نام محل را به اسم واقف نام گذاری کنیم 

در حالی که این خالف شرع است.«
موهبتی گفت: »فکر می کنم با شورای وقف موضوع 
حل شود. حتی پیشنهاد داده ایم که اداره کل وقف در 
وزارت بهداشت ایجاد شود. زیرا در حوزه سالمت 
زمینه های بسیاری برای وقف وجود دارد و مردم 
عالقه مند به وقف در این زمینه هستند. در این زمینه 
معاونت توسعه و به لحاظ قانونی معاونت حقوقی 

موضوع را دنبال خواهند کرد.«
وی افزود: »باید توجه داشت قانونی مصوب شد 
که تمام اراضی و امالک باید به نام دولت جمهوری 
اسالمی باشد و درباره منشأ برخی امالک مانند وقف 
در این زمینه مناقشه وجود دارد. البته ما سامانه ای 
برای امالک ایجاد کردیم و 30000 پالک رسماً در 
این سامانه به صورت خود اظهاری ثبت شد و ۲۷ 
هزار رکورد اطالعات در این سامانه وارد شده است 
و تحت برنامه عملیاتی حقوقی موضوع هرهفته رصد 

و پیگیری می شود.«
موهبتی درباره شکایات وزارت بهداشت در مجامع 
بین المللی با توجه به تحریم ها به ویژه در دوران 
کرونا اظهار کرد: »معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
مرکزی با عنوان حقوق بین المللی دارند که اطالعات 
را از تمام دستگاه ها جمع آوری می کنند. در رابطه 
با کرونا هم ما اطالعات را از هیئت امنای ارزی 

و دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری می کنیم و 
در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار 
می دهیم تا به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی 
بتوانند در مراجع بین المللی طرح دعوا کنند. اتفاقات 
خوبی تا کنون رقم خورده است و می توانیم آخرین 

اقدامات را مورد پرسش قرار دهیم.«
وی درباره حقوق بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی 
گفت: »گاهی می بینیم که مسائل مربوط به حقوق 
بیماران، در مکان های دور از دسترس نصب می شود. 
در حالی که باید توجه کرد که بیمار حق دارد درباره 
بیماری خود مطلع باشد و حتی درباره ابهامات سوال 
کند و حداقل استانداردها در محیط باید رعایت شود. 
گاهی مشاهده شده است که رضایت هایی از بیماران 
گرفته می شود که هر اتفاقی اگر رخ داد باید بپذیرید. 
در این باره نظام سالمت مقصر نیست و بسیاری از 

بیماران این رضایت نامه را امضا می کنند.«
موهبتی گفت: »باید توجه کرد که حقوق بیمار باید 
شفاف باشد. ما به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
کرده ایم که باید به حقوق بیمار پایبند باشند. زمانی بود 
که با مشکل زیرمیزی مواجه بودیم، اما بیماران حاضر 
به شکایت نبودند. متاسفانه در حوزه قانون گذاری 
حقوق شهروندی در حوزه سالمت بسیار فقیر هستیم. 
پس از بررسی قوانین دیده ایم که قوانین جامع و کاملی 
برای حمایت  از بیماران نداریم و خالهای قانونی 
بزرگی داریم، باید دوستان ما کمک کنند که قوانینی 
وضع شود که حقوق مردم را به عنوان بیمار، دریافت 
کننده خدمت و تولید کننده در حوزه های مختلف 

مانند دارو و غذا تضمین کند.«
معاون حقوقی وزیر بهداشت درباره حقوق بیماران 
برای پوشش بیمه ای به ویژه در دوران کرونا، گفت: 
 »پیش از شیوع کرونا بحث بیمه شدن افراد روی تخت 
بیمارستان را حذف کردیم. زیرا افراد باید در دوران 
سالمتی برای دوران بیماری هزینه کنند. همچنین دوره 
انتظار 10 روزه گذاشتیم و برای بیمه رایگان ارزیابی 
وسع را اعمال کردیم. وزارت رفاه یک ماه فرصت 
داشت تا پاسخ ارزیابی وسع را بدهد، اما زمانی که 
کرونا شیوع پیدا کرد، اعالم کردیم که دوران کرونا 
شرایط اورژانسی است و در شرایط اورژانسی ما بیمار 
را روی تخت بیمارستان بیمه می کنیم. بر این اساس 
مقرر شد تا پاسخ استعالم وزارت رفاه برای ارزیابی 
وسع یک روزه داده شود و فرد از زمان درخواست، 
تحت پوشش بیمه خواهد بود. اخیراً هم شنیده ایم 
که ارزیابی وسع هم برداشته شده است. باید توجه 
کرد که ارزیابی وسع یکی از محصوالت بسیار خوب 
جمهوری اسالمی ایران بود تا کسانی که تمکن مالی 
دارند هزینه بیمه را خود پرداخت کنند. این قانون 

برای همه دنیاست.«
وی افزود: » گاهی دوستان ما نظام تامین منابع مالی 
حوزه سالمت را با نظام مالیاتی اشتباه می گیرند. در 
حالی که ما در ایران از نظام بیمه ای حرف می زنیم 
و در نظام بیمه ای نمی توان همه را رایگان بیمه کرد؛ 
چرا که در نظام بیمه ای یارانه متقاطع داریم و در 
دوران سالمت برای بیماری خود و دیگران هزینه 
می کنیم. البته کسانی که به کرونا مبتال می شوند، به 
سرعت تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و از تمام 
خدمات با پوشش بیمه ای 90 درصدی در  بخش 
بستری و ۷0 درصدی در  بخش سرپایی بهره مند 
می شوند، این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که 
حرکت خوبی در پوشش دارویی و خدماتی بیماران 
کرونایی صورت گرفت که جای قدردانی و تشکر  
دارد. بنابراین بیماران نگران حمایت بیمه ای نباشند.«
موهبتی درباره مهم ترین قانون جاری مجلس در حوزه 
سالمت گفت : »مطرح ترین قانون سالمت در مجلس 
اکنون بحث جمعیت است که عنوان آن در طرح تغییر 

کرد و امیدوارم اخبار خوبی در این زمینه شنیده شود.«



  امین جاللوند

از ابتدای شیوع پاندمی کرونا تاکنون، بسیاری از 
دندانپزشکان دچار بحران مالی گسترده در مطب ها 
شده اند. با کاهش چشمگیر آمار مراجعه کنندگان 
به مطب های دندانپزشکی، بسیاری از مطب ها به 
مرز ورشکستگی رسیده اند. در این بین، افزایش 
روزافزون هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات ضروری 
نیز مشکالت دندانپزشکان را مضاعف کرده است.
برخی از نمایندگان جامعه دندانپزشکی هشدار 
تورم  کنترل  حال  به  فکری  اگر  که  می دهند 
و  اولیه  مواد  تامین  حوزه  در  افسارگسیخته 
تجهیزات دندانپزشکی نشود، باید شاهد تعطیلی 
اجباری بسیاری از مطب های دندانپزشکی باشیم. 
بهنام عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با 
اشاره به وضعیت مالی وخیم در بسیاری از مطب های 
دندانپزشکی، گالیه می کند: »تامین سالمتی دهان 
و دندان آحاد مردم از اولویت سیاست های اصلی 
غذا و دارو خارج شده است. در این شرایط که 
جامعه دندانپزشکی همانند سایر مدافعان عرصه 
سالمت، عزیزان خدوم خود را از دست داده اند، 
هیچ ندایی برای کمک به این جامعه شنیده نشده 
است. سیاستگذاران عرصه سالمت دهان و دندان 
می دانند که دندانپزشکان تجهیز محورند و برای 
ارائه خدمات دندانپزشکی به آحاد مردم نیازمند به 
تجهیزات و مواد مصرفی از جمله »کارپول« هستند، 
اما نمی دانیم که حرف دل را باید به چه کسی گفت 
که »کارپول« که از مواد اولیه دندانپزشکی است، 

چرا نباید مشمول ارز دولتی قرار گیرد.«
او یادآور می شود: »در این برهه پس از کرونا که 
سطح اقتصاد سالمتی مردم به شدت پایین آمده 
و خرید تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکان، 
به صورت سرسام آوری گران شده است، کسی 
هم جوابگو نیست که با افزایش 200 الی 300 
درصدی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی، 
تکلیف تعرفه )کا( دندانپزشکی چه می شود؟ شاید 
هم مشکل اصلی دندانپزشکان، تبعیض در نگرش 

کل مجموعه وزارت بهداشت است.«
عباسیان خاطرنشان می کند: »یک روز ما شاهد 
افزایش قیمت »کارپول« هستیم. یک روز ناظر دستور 
ثبت در سامانه وزارت بهداشت همچون اغذیه 
فروشان هستیم، حال که ما تولید کننده سالمت دهان و 
دندان هستیم. در این تنگناهایی که برای دندانپزشکان 
ایجاد کرده اند، در آینده نه چندان دور شاهد بسته 
شدن مطب ها و افزایش مهاجرت همکاران خواهیم 
بود. آن وقت سیاستگذاران عرصه سالمت دهان و 
دندان باید خود جوابگوی ندانم کاری ها باشند. در 

این برهه حساس که مدافعان سالمت یکی پس 
از دیگری در حال خزان شدن هستند، جامعه 
پزشکی نیازمند به یک وفاق و همدلی فارغ از 
دیدگاه جناحی است، چون سخن از سالمتی آحاد 

مردم در میان است.«
انتقاد  با سپید هم  همچنین عباسیان در گفتگو 
می کند: »تامین کنندگان تجهیزات پزشکی، قیمت 

تجهیزات مورد نیاز جامعه پزشکی را گاهی تا پنج 
برابر افزایش داده اند، اما تعرفه های جامعه پزشکی 

تغییر محسوسی ندارد.«
او یادآور می شود: »برای جامعه پزشکی تجهیز محور 
مثل دندانپزشکان، تعرفه ها به شدت غیرمنطقی 
است و هیچ کسی درد این گروه از پزشکان را 
نمی بیند. انتظار داشتیم که حداقل 30 درصد به 
طور میانگین به تعرفه های پزشکی اضافه شود، 
اما با تعرفه های فعلی، تیر خالص را به بخش 
خصوصی حوزه سالمت زده اند؛ آن هم بخش 
خصوصی که حدود 75 درصد بار نظام سالمت 

به دوش آنها واگذار شده است.«
عباسیان تاکید می کند: »بر این باورم که با توجه 
به تعرفه های امسال خدمات تشخیصی و درمانی، 
جایگاه پزشک و دندانپزشک، شکسته شد و با این 
وضعیت، اقتصاد سالمت نابود می شود. واقعیت این 
است که قیمت تمام شده خدمات پزشکی، بسیار 
باالتر از تعرفه هایی است که تعیین می شود. جامعه 
پزشکی، جدای از مردم نیست. ما انتظار داریم که 
در رسانه ملی بتوانیم خیلی واضح به مردم توضیح 
بدهیم که هزینه تمام شده خدمات پزشکی چقدر 
است و چقدر یارانه در این حوزه پرداخت می شود تا 
ناعادالنه بودن تعرفه های فعلی کامال مشخص شود.«

نگرانی نسبت به آینده مالی مطب های 
دندانپزشکی

بسیاری از دندانپزشکان از وضعیت دخل و خرج 
مطب ها در دوران کرونا، گالیه مند هستند و می گویند 
باز بودن خیلی از مطب های دندانپزشکی در شرایط 

فعلی، صرفه اقتصادی ندارد.
مهدی کشاورز، دندانپزشک در گفتگو با سپید به 
مشکل تامین مواد اولیه دندانپزشکی اشاره می کند 
و می گوید: »دندانپزشکی یک رشته تجهیزمحور 
است. یعنی یک دندانپزشک بدون تجهیزات و مواد 
اولیه نمی تواند بسیاری از خدمات دندانپزشکی را به 
بیمارش ارائه دهد. با این وجود، هر روز شاهد گرانی 
یا کمبود یک نوع ماده اولیه دندانپزشکی هستیم. 
هر بار با تغییرات قیمت ارز، هزینه های مطب داری 
نیز دستخوش تغییر می شود. در چنین شرایطی کار 
کردن بسیار سخت و نامطمئن است، چون هیچ 
پیش بینی نسبت به هزینه های آینده مطب نداریم.«
او یادآور می شود: »سهمیه ای که به دندانپزشکان برای 
تجهیزات حفاطتی در برابر کرونا ارائه می شود، برای 
اغلب مطب ها کافی نیست. در نتیجه دندانپزشک 
مجبور است همان تجهیزات را با قیمت آزاد در 
بازار تهیه کند و در اختیار بیمار و پرسنل بگذارد. 
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گالیه دندانپزشکان از افزایش چندبرابری 
هزینه تامین تجهیزات

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی می گویند اگر فکری به حال کنترل تورم افسارگسیخته 
در حوزه تامین تجهیزات دندانپزشکی نشود، خیلی از مطب ها تعطیل می شوند

عباسیان: نمی دانیم که حرف دل را 
باید به چه کسی گفت که »کارپول« 

که از مواد اولیه دندانپزشکی 
است، چرا نباید مشمول ارز 

دولتی قرار گیرد؟ در این برهه 
پس از کرونا که خرید تجهیزات 
و مواد مصرفی دندانپزشکان، 

به صورت سرسام آوری گران شده 
است، کسی هم جوابگو نیست 

که با افزایش 200 الی 300 
درصدی مواد مصرفی و تجهیزات 
دندانپزشکی، تکلیف تعرفه )کا( 

دندانپزشکی چه می شود؟
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در حالی که پیش بینی می شود حداقل تا یک سال 
دیگر نیز پاندمی کرونا در ایران تداوم داشته باشد، 
باید این هزینه های جانبی دیده شود، اما چنین 

نگاه حمایتی را شاهد نیستیم.«
کشاورز با اشاره به تعطیل بودن بسیاری از مطب های 
دندانپزشکی در دوران کرونا، یادآور می شود: »هربار 
که کرونا اوج می گیرد و آمار قربانیان و مبتالیان 
افزایش پیدا می کند، به همان نسبت هم آمار مراجعه 
به مطب های دندانپزشکی کاهش پیدا می کند. حتی 
کار به جایی رسیده است که خیلی ها از ترس 
ابتال به کرونا، برخی کارهای ضروری در حوزه 
دندانپزشکی را به تعویق انداخته اند. همین اتفاق 
عالوه بر اینکه به سالمت مردم آسیب زده، باعث 
شده است که دخل و خرج بسیاری از مطب های 
دندانپزشکی نیز با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. 
شما در نظر بگیرید که دندانپزشک با سختی و با 
صرف هزینه های سنگین، مواد اولیه و تجهیزات 
مورد نیاز را تهیه می کند، اما حتی اطمینان ندارد که 
مراجعه کننده داشته باشد یا خیر. در این شرایط، 
هزینه هایش سوخت می شود. در عین حال، برخی 
هزینه ها مثل اجاره مطب و حقوق پرسنل هم 
که متوقف نمی شود و تحت هر شرایطی باید 

پرداخت شود. اگر فکری به حال مدیریت این 
اوضاع نشود، تعطیلی بسیاری از مطب ها غیرقابل 

اجتناب خواهد بود.«

با کاهش قیمت ارز هم نرخ تجهیزات 
دندانپزشکی شکسته نشد

اگرچه گفته می شود که نرخ تجهیزات دندانپزشکی، 
تابعی از نرخ ارز است، اما برخی دندانپزشکان 
گالیه دارند که حتی وقتی نرخ ارز هم پایین می آید، 
قیمت های قبلی شکسته نمی شود و نرخ تجهیزات 

دندانپزشکی همانقدر باال می ماند.

محمدصادق آخوندی، متخصص ارتودنسی و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز در گفتگو با سپید به مشکل افزایش هزینه ها 
در حوزه دندانپزشکی اشاره می کند و می گوید: 
»قیمت تجهیزات دندانپزشکی، معموال تابعی از 
نرخ بازار و نرخ ارز است. مواد مصرفی هم که در 
این حوزه وارد کشور می شود، بر اساس همین نرخ 
ارز است. به هر حال کسی که سرمایه گذاری کرده 
است و مواد مصرفی دندانپزشکی را وارد می کند، 
هرگز این مواد و تجهیزات را با قیمت های قبلی به 
مصرف کنندگان نمی فروشد. اغلب واردکنندگان 

مواد و تجهیزات دندانپزشکی، این اقالم را با نرخ 
ارز آزاد تهیه می کنند. بنابراین هرچقدر قیمت 
ارز باالتر برود، به همان نسبت هم قیمت اقالم 

مصرفی در دندانپزشکی باالتر می رود.«
او تاکید می کند: »یکی از مشکالت عمده این 
است که وقتی نرخ ارز و قیمت اقالم دندانپزشکی 
باال می رود، دیگر قیمت ها پایین نمی آید؛ حتی 
اگر نرخ ارز هم پایین بیاید. استداللشان هم این 
است که ما تجهیزات و مواد مصرفی را با نرخ 
ارز باال تهیه کرده ایم. همچنین به دلیل تحریم ها، 
بسیاری از مواد و تجهیزات دندانپزشکی به شکل 
غیررسمی وارد کشور می شود و در نتیجه، این 
هزینه ها نیز به قیمت تمام شده اضافه می شود. 
هزینه های دور زدن تحریم، هزینه حمل و نقل و 
گمرک، هزینه های حواله پول به دلیل محدودیت 
این  از  ناپذیری  ... بخش جدایی  ارز و  انتقال 
هزینه هاست که در نهایت به مصرف کنندگان 

تحمیل می شود.«
آخوندی خاطرنشان می کند: »ما یک کالف به هم 
پیوسته ایم و همه قیمت ها به هم وابسته است. 
نمی شود  می رود،  باال  اقالم  قیمت سایر  وقتی 
قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی ثابت بماند. 
در نظر بگیرید که قیمت همین ماسک ساده و 

بسیار ضروری در دوران کرونا هم چند برابر 
شده است.«

جامعه  اعضای  از  »برخی  می شود:  یادآور  او 
پزشکی  تجهیزات  و  مواد  با  چندان  پزشکی، 
مختلف، سر و کار ندارند، اما فعالیت دندانپزشکان 
با مواد و تجهیزات پزشکی، گره خورده است. 
اینطور هم نیست که هربار با افزایش این اقالم 
بتوانیم تعرفه ها را تغییر دهیم. مثال در نظر بگیرید 
قرارداد دو ساله و یک  متعددی  بیماران  با  ما 
ساله داریم و در نوبت های مختلف، کار درمان 
بیماران را پیش می بریم. تعرفه خدمات را هم 
در همان موقع عقد قرارداد مشخص کرده ایم. از 
سوی دیگر، از نظر اخالقی هم خودمان راضی 
نمی شویم که افزایش تعرفه داشته باشیم، زیرا 
بسیاری از بیماران هم توانایی مالی محدودی 
دارند. در نتیجه، چوب این افزایش هزینه ها را در 
نهایت جامعه دندانپزشکی متحمل خواهد شد.«
همچنین علی تاجرنیا، رئیس جامعه دندانپزشکان 
کشور هم با اشاره به عملی نشدن وعده های داده 
می کند:  تصریح  دندانپزشکان،  جامعه  به  شده 
»در نامه هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا داشته 
است، بحث تعلیق اقساط وام دندانپزشکان کشور، 
استفاده از تسهیالت کم بهره و همچنین استفاده 
دستیاران و منشی های مطب های دندانپزشکی از 
بیمه بیکاری و همچنین در اختیار قرار دادن ماسک 
و اقالم حفاظتی با ارز دولتی به دندانپزشکان 
به  که  آخری  مورد  از  غیر  به  که  بوده  مطرح 
صورت محدود انجام شده، موارد دیگر عملیاتی 

نشده است.«
تاجرنیا با اشاره به درخواست های فعاالن عرصه 
دندانپزشکی کشور از مسئوالن برای حمایت از 
جامعه دندانپزشکی کشور، خاطرنشان می کند: 
»همکاران دندانپزشک ما در حالی همچنان به ارائه 
خدمت به مردم می پردازند که یکسری هزینه های 
اضافی دیگر نیز به آنها تحمیل شده است. یعنی 
برابر  در  اقالم حفاظتی  تامین  بر هزینه  عالوه 
کرونا، تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی نیز 
به شدت تحت تاثیر نوسانات ارز قرار گرفته و 
هزینه خدمات تمام شده دندانپزشکی، چندین 

برابر دوره های گذشته شده است.«
رئیس جامعه دندانپزشکان کشور، یادآور می شود: 
درمانی  مراکز  به  مردمی  مراجعات  »حجم 
دندانپزشکی به شکل چشمگیری کاهش داشته 
است و بخشی از همکاران ما به دلیل کمبود بیمار، 
شکل های حضور خود در مطب را کاهش داده یا 
مطب های خود را تعطیل کرده اند و در کلینیک ها 
در  مردمی  مراجعات  کاهش  می کنند.  فعالیت 
ماه های اخیر و همزمان با شیوع ویروس کرونا 
دو علت دارد. یکی مشکالت اقتصادی و مالی مردم 
است، چراکه خدمات دندانپزشکی به صورت 
جدی تحت حمایت دولت و بیمه ها نیست و 
حجم بیماران غیربیمه ای و آزاد به دالیل اقتصادی 
بسیار کاهش یافته است. علت دوم خلوت شدن 
مطب های دندانپزشکی در کشور نیز به طور حتم 

شیوع ویروس کرونا است.«
با توجه به اینکه به اعتقاد اغلب کارشناسان، کشور 
ما حداقل تا یک سال دیگر نیز درگیر بحران کرونا 
خواهد بود، حمایت از جامعه دندانپزشکان و 
کمک به تامین مواد اولیه و تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز آنها می تواند هم روند تعطیل شدن 
مطب ها را متوقف سازد و هم دسترسی مردم به 

خدمات دندانپزشکی را حفظ کند.

آخوندی: یکی از مشکالت عمده 
این است که وقتی نرخ ارز و قیمت 

اقالم دندانپزشکی باال می رود، 
دیگر قیمت ها پایین نمی آید؛ 

حتی اگر نرخ ارز هم پایین بیاید. 
استداللشان هم این است که ما 

تجهیزات و مواد مصرفی را با نرخ 
ارز باال تهیه کرده ایم. همچنین به 
دلیل تحریم ها، بسیاری از مواد و 

تجهیزات دندانپزشکی به شکل 
غیررسمی وارد کشور می شود و در 

نتیجه، این هزینه ها نیز به قیمت 
تمام شده اضافه می شود
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کشاورز: دندانپزشکی یک 
رشته تجهیزمحور است. یعنی 

یک دندانپزشک بدون تجهیزات 
و مواد اولیه نمی تواند بسیاری 

از خدمات دندانپزشکی را به 
بیمارش ارائه دهد. با این وجود، 

هر روز شاهد گرانی یا کمبود 
یک نوع ماده اولیه دندانپزشکی 

هستیم. هر بار با تغییرات قیمت 
ارز، هزینه های مطب داری نیز 
دستخوش تغییر می شود. در 

چنین شرایطی کار کردن بسیار 
سخت و نامطمئن است

بسیاری از دندانپزشکان از 
وضعیت دخل و خرج مطب ها در 
دوران کرونا، گالیه مند هستند. 
با توجه به اینکه به اعتقاد اغلب 
کارشناسان، کشور ما حداقل تا 

یک سال دیگر نیز درگیر بحران 
کرونا خواهد بود، حمایت از جامعه 

دندانپزشکان و کمک به تامین 
مواد اولیه و تجهیزات پزشکی 

مورد نیاز آنها می تواند هم روند 
تعطیل شدن مطب ها را متوقف 
سازد و هم دسترسی مردم به 

خدمات دندانپزشکی را حفظ کند



مانع اصلی ورود داروهای بایوتک به فهرست رسمی دارویی کشور کدام است

 علی ابراهیمی
تأخیر در ورود داروهای جدید بایوتک به فهرست 
رسمی دارویی کشور یکی از چالش های عمده حال 
حاضر صنعت بیوتکنولوژی است. به باور فعاالن 
این صنعت، برخی البی  گری  و کوتاهی ها از سوی 
سازمان غذا و دارو در ورود این داروها به فهرست 
دارویی کشور مشهود است و عوارض منفی آن 

در آینده نزدیک ظاهر خواهد شد.
به گزارش سپید، در حال حاضر صنعت بیوتکنولوژی 
در ایران رقبای بزرگی در سطح منطقه را به همت 
جوانان از میان برداشته و امروز ایران سومین کشور 
در حوزه بایوتک در آسیا است، اما متأسفانه صنعت 
بیوتکنولوژی مورد بی مهری واقع شده و آگاهی 

کمی نسبت به آن وجود دارد.
صنعت بیوتکنولوژی می تواند تا حد زیادی درآمد 
غیرنفتی ایران را تأمین کند و هر حرکتی که مانع 
رشد این صنعت شود به ضرر کشور است. حال 
سؤال این است که چرا با وجود تالش های بسیار 
برای شکل گیری این صنعت در کشور، فرصتی 
این چنین با چالش هایی همچون عدم ورود داروهای 
تولیدی این صنعت به فهرست رسمی دارویی 
کشور، قیمت گذاری ناعادالنه و محدودیت در 

صادرات آنها مواجه است؟

بسته بودن فهرست دارویی خطاست
انجمن  هیئت مدیره  رئیس  مدنی،  حسام الدین 
محصوالت  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
بیوتکنولوژی پزشکی ایران با برشمردن مشکالت 
داروسازی  »صنعت  است:  معتقد  این صنعت، 

به ویژه در حوزه بیوتکنولوژی بالنده است و بسته 
بودن فهرست دارویی کشور بر روی تولیدات 

این صنعت مانع بالندگی آن می شود.«
وی می گوید: »ابتدا باید به این نکته توجه شود که 
اگر کشور می خواست داروهای تولیدی را وارد 
کند باید ارز بسیاری تأمین می شد، اما خوشبختانه 
صنعت داروسازی کشور توانسته نیاز داخلی را 

تأمین کرده و حتی اقدام به صادرات کند.«
مدنی در ادامه با اشاره به سبقه تاریخی صنعت 
بیوتکنولوژی در کشور، می افزاید: »این صنعت 
از سال ۷۰ در ایران کلید خورد و آن زمان این 
سؤال مطرح بود که بیوتکنولوژی چیست، اما امروز 
به حدی از توانمندی رسیده ایم که ایران از نظر 

تکنولوژی در بیوتکنولوژی پس از کره جنوبی و 
ژاپن در جایگاه سوم و از نظر توانمندی تولید در 

رتبه نخست آسیا است.«
و  تولیدکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران در ادامه می گوید: »در حال حاضر از ۲۰۰ 
مولکول بیوتکنولوژی دنیا که ۴۵ مورد آن گران قیمت 
هستند، ۲۲ مورد در ایران تولید می شود و ما در تولید 
برخی محصوالت بیوتکنولوژی در دنیا جایگاه دوم و 
سوم را داریم که این نشانگر آن است که دانشمندان 
ایرانی توانمندی خلق دانش در تولید محصوالت 
بیوتکنولوژی را دارند و با افتخار می توان گفت که 
امروز با تالش شرکت های دانش بنیان هیچ کمبودی 

در داروهای بیوتکنولوژی احساس نمی شود.«
دالری  میلیارد   ۱.۴ ارزآوری  به  اشاره  با  مدنی 
عنوان  کشور،  برای  بیوتکنولوژی  محصوالت 
می کند: »حوزه بیوتکنولوژی سالیانه ۶۰ میلیون 
یورو ارزبری دارد، اما در مقابل یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور دارد و 
حتی ساالنه ۶۰ میلیون یورو ارز از محل صادرات 

داروهای بیوتکنولوژی عاید کشور می شود.«
شرکت های  امروز  »خوشبختانه  می افزاید:  وی 
شتاب دهنده ای در کشور وجود دارد که جوانان 
را آموزش می دهد و از این طریق شرکت های 
نوپا شکل می گیرند و از دل این شرکت های نوپا 

محصوالت دانش بنیان تولید می شوند.«
و  تولیدکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران معتقد است: »این صنعت به حمایت های 

بیشتری نیاز دارد و ما انتظار داریم وقتی محصولی 
در کشور تولید شده و به اندازه یک سال ذخیره 
آن وجود دارد و حتی صادر هم می شود، دیگر آن 
محصول وارد نشود. البته تولیدکنندگان با شکست 
انحصار موافق هستند، اما معتقدند که انحصار را باید 
با رقابت در تولید داخل شکست نه با واردات.«

و  شیمیایی  داروهای  تفاوت  به  ادامه  در  مدنی 
»فرق  می افزاید:  و  کرده  اشاره  بیوتکنولوژی 
عمده ای که داروهای شیمیایی و بیوتکنولوژی 
دارند در فرموالسیون آنها است چراکه در داروهای 
بیوتکنولوژی تولید از مرحله کشت سلولی و دانش 
تولید شروع می شود و نباید اجازه واردات محصول 

مشابه خارجی داده شود.«
وی بزرگ ترین مشکل داروهای بایوتک را بسته 
بودن فهرست دارویی کشور بر روی این داروها 
عنوان می کند و می گوید: »البته سیاست گذاران 
دالیلی دارند، اما این سیاست نباید موجب شود 
که به جهش تولید و تحقیق و توسعه شرکت های 
دارویی آسیب وارد شود. از سوی دیگر امروز یکی از 
چالش های عمده تولیدکنندگان محصوالت بایوتک 
افزایش هزینه های تولید است درحالی که باوجود 
افزایش هزینه ها قیمت داروها افزایش پیدا نمی کند.«
و  تولیدکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران می افزاید: »ما مخالف گرانی دارو برای مردم 
هستیم و باید یارانه و ارز دولتی به جای پرداخت 
به تولیدکنندگان به بیمه ها داده شود تا تولیدکنندگان 

و مردم دچار چالش نشوند.«
ادامه در صفحه 16 

تضاد منافع یا مصلحت سازمانی؟
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حسام الدین مدنی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران: سیاست گذاران دالیلی 

برای بسته بودن فهرست 
دارویی کشور عنوان می کنند، 

اما این سیاست نباید موجب 
شود تا به جهش تولید و تحقیق 
و توسعه در شرکت های دارویی 

آسیب وارد شود
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 ادامه از صفحه 15
وی در ادامه می گوید: »در چهار سال گذشته فقط 
۲ تا ۴ درصد قیمت داروهای بیوتکنولوژی افزایش 
پیدا کرده و این موضوع مورد اعتراض شرکت های 
تولیدی است. البته به نظر می رسد تضاد منافع در 
سازمان غذا و دارو وجود داشته باشد و باید اجازه 
دهیم بیمه ها با سندیکاها وارد مذاکره شوند تا با 
تشکیل کمیته ای زیر نظر وزارت بهداشت قیمت 
داروها تعیین شود تا دیگر کسی درباره قیمت دارو 

به وزارت بهداشت خورده نگیرد.«
باید  فقط  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  مدنی 
ناظر کیفی دارو باشد، اضافه می کند: »به طور قطع 
می گوییم که داروهای ایرانی کیفیت باالیی دارند 
و در صادرات محصول به چشم خود دیده ایم 
که بسیاری از کشورها عنوان می کنند که داروی 
ایرانی در مقایسه با نمونه های چینی و هندی کیفیت 

باالتری دارند.«

عقب گرد 20 ساله در صنعت دارو
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران نیز با تأیید بسته بودن فهرست 
دارویی کشور بر روی داروهای بایوتک، از بسته 
شدن فهرست دارویی کشور در دو سال گذشته و 
عدم مجوز ورود داروهای جدید به این فهرست خبر 
می دهد و می گوید: »حتی نام داروهایی که به صورت 
فوریتی دستور واردات آنها صادر  می شود نیز وارد این 
فهرست نمی شود. درحالی که شرکت های داخلی 
آمادگی تولید و صادرات این داروها را نیز دارند.«
وی می افزاید: »سیاست فعلی وزارت بهداشت 
فناوری  بایوتک و  اعتراض فعاالن حوزه  مورد 
است. البته در مورد داروهای شیمیایی نیز این 
محدودیت اعمال  می شود، درحالی که ممکن است 
اثرات درمانی داروهای جدید به نسبت داروهای 

قبلی بیشتر باشد.«
وزارت  »استدالل  می کند:  اضافه  نجفی عرب 
دارویی کشور  فهرست  که  است  این  بهداشت 
مصوب شده و ورود داروهای جدید به این فهرست، 
هزینه های مازادی را بر بیمه ها و پرداختی از جیب 
بیمار تحمیل  می کند که این استدالل منطقی نیست.«
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه کشور در حوزه  های تک و 
فعالیت های فناورانه دارو بسیار پیشرفت کرده 
و حتی نسبت به کشور های همسایه نظیر ترکیه 
نیز پیشگام است، ادامه می دهد: »به محض اینکه 
وارد  پیشرفته  در کشور های  داروهای جدیدی 
حوزه درمان  می شود، نخبگان ما روی آن مطالعه 

کرده و آن را به تولید  می رسانند.«
وی عنوان می کند: »در این بخش امکانات زیرساختی 
قابل توجهی طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ایجاد شده 
که حتی  می تواند به مثبت شدن تراز بازرگانی کشور 
نیز کمک کند. به شرط اینکه در را نبندیم و برای 

آنها افزایش هزینه ایجاد نکنیم.«
نجفی عرب با اشاره به اینکه در حال حاضر مجوز 
صادرات دارو را وزارت بهداشت صادر  می کند، 
توضیح می دهد: »این هم از سیاست های غلط دولت 
است که وزارت بهداشت متولی صدور مجوز 
برای صادرات داروست، درحالی که سازمان توسعه 
تجارت که در مورد صادرات کلیه کاالها مجوز 
صادر  می کند باید در این زمینه نیز نقش آفرین باشد.«
 رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران تأکید می کند: »در این صورت چنانچه بازار 
داخلی دارویی دچار تنش شود، وزارت بهداشت 

 می تواند از سازمان توسعه تجارت بخواهد که در 
مورد صادرات مواردی از دارو ها اعمال محدودیت 
کند. درواقع نباید اینگونه باشد که برای تک تک 
محصوالتی که در حوزه دارو قابل صدور است از 
وزارت بهداشت کسب مجوز شود؛ زیرا این مسائل 
شرایطی را ایجاد کرده که کسی نمی تواند کار کند.«
وی با بیان اینکه صادرات به ویژه در بخش دارو 
امری بلندمدت بوده و ثبت آن در کشور های مقصد 
چهار تا پنج سال طول  می کشد، می گوید: »حال آنکه 
بی ثباتی سیاست های وزارت بهداشت صادرات 

دارو را دچار مشکل کرده است.«
نجفی عرب تصریح می کند: »متأسفانه شرایط امروز 
به گونه ای است که گویی۲۰ سال  دارو  حوزه 
عقب گرد داشته ایم. البته برای چاره اندیشی و رفع 
این مشکالت جلسه ای با معاونت علمی  و فناوری 
ریاست جمهوری داشته ایم و مقرر شد که ایشان در 
این زمینه مذاکراتی با وزارت بهداشت داشته باشد. 
سندیکای صادرکنندگان دارو هم به شدت دنبال 

آن هستند که این مشکالت حل شود.«
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران در پایان عنوان می کند: »وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با استدالل جلوگیری از 

افزایش هزینه ها، راه ورود داروهای جدید بایوتک 
و شیمیایی را به فهرست دارویی کشور مسدود 
کرده و سیاست های این وزارتخانه موجب تضعیف 

صنعت دارو شده است.«

فهرست دارویی آلوده به مسائل 
حاشیه ای است

شرکت  یک  مدیرعامل  قبادی،  محمدامین 
می گوید:  خصوص  این  در  هم  دانش بنیان 
»متأسفانه فهرست دارویی کشور با وجود مزایایی 
که به همراه دارد، آلوده به برخی مسائل حاشیه ای 

شده است.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین ارز دارو و 
مجوز ورود آن به فهرست دارویی کشور هر دو 
توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود، می افزاید: 

»این امر سبب شده تا برخی از داروها به ویژه 
داروهای بایوتک به دلیل محدودیت های تأمین 
ارز برای ماده اولیه آنها وارد فهرست دارویی کشور 
نشوند. ازاین رو به نظر می رسد بهتر است فهرست 
دارویی کشور باز باشد و تمام مولکول هایی که 

تأییدیه نهادهای بین المللی مثل EP را اخذ کرده اند، 
در کشور قابل تولید باشند.«

جنبه های  خصوص  »در  می کند:  اضافه  قبادی 
هزینه اثربخشی داروها نیز تنها شورای عالی بیمه 
تصمیم گیرنده باشد و درواقع فهرست داروهای 

بیمه ای در کنترل این نهاد قرار گیرد.«
وی در ادامه با اشاره به رقابت های میان بخش 
محصوالت  تولید  در  دولتی  و  خصوصی 
سالمت محور به خصوص داروها، عنوان می کند: 
»در سیاست های کلی نظام همواره به عدم رقابت 
بخش دولتی و خصوصی تأکید شده و مؤسسات 
و شرکت های دولتی موظف اند فقط در مواردی 
وارد حیطه تولید شوند که بخش خصوصی توان 

ورود را نداشته باشد.«
این مدیرعامل شرکت دانش بنیان تصریح می کند: 
»متأسفانه در حال حاضر با وجود فعال شدن بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان بسیاری از 
مؤسسات دولتی وارد رقابت با بخش خصوصی 
می شوند که این امر سبب دل شکستگی شرکت های 

دانش بنیان می شود.«
قبادی می گوید: »با تأسف باید گفت که ما هنوز 
این  اگر  و  نگرفته ایم  درس  خودرو  از صنعت 
حمایت از بخش دولتی و خصوصی در صنعت 
دارو هم تسری پیدا کند تنها ثمره آن ارائه محصول 
بدون استاندارد GMP به بیماران و ورشکستگی 

شرکت های خصوصی خواهد بود.«
وی می افزاید: »در مناقصات دولتی به خصوص 
در وزارت بهداشت با وجود تفاوت کیفی فاحش 
و مستندات کامل تر بخش خصوصی، همیشه از 
مؤسسات دولتی حمایت ویژه می شود. برای مثال 
در فراخوان های تأمین واکسن و سرم  های درمانی 
وزارت بهداشت همه شرکت ها و مؤسسات موظف 
هستند در تاریخ مشخصی قیمت و شرایط پیشنهادی 
خود را در پاکت در بسته به حراست سازمان 
غذا و دارو تحویل دهند، اما سازمان غذا و دارو 
موسسه تحقیقاتی رازی را از این امر مستثنا می کند 
و ایشان شرایط خود را پس از آگاهی از شرایط 
شرکت های خصوصی اعالم می کنند که این نوعی 

بی عدالتی است.«

محمود نجفی عرب، رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 

بازرگانی تهران: وزارت بهداشت 
با استدالل جلوگیری از افزایش 

هزینه ها، راه ورود داروهای 
جدید بایوتک و شیمیایی را 

به فهرست دارویی کشور 
مسدود کرده و سیاست های این 
وزارتخانه موجب تضعیف صنعت 

دارو شده است

محمدامین قبادی، مدیرعامل 
یک شرکت دانش بنیان دارویی: 
متأسفانه فهرست دارویی کشور 

با وجود مزایایی که به همراه 
دارد، آلوده به برخی مسائل 

حاشیه ای شده است. درحالی که 
باید فهرست دارویی باز باشد 

تا تمام مولکول هایی که تأییدیه 
نهادهای بین المللی مثل EP را 

اخذ کرده اند، قابل تولید در 
کشور باشند
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  یاسر مختاری
سازمان تأمین اجتماعی کشور با هدف با کاهش 
مراجعات حضوری به شعب وکارگزاری های 
سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در دورانی که 
کرونا شیوع پیدا کرده و مردم را از هرگونه تردد 
برحذر می دارد طرح 3070 را در آبان ماه رونمایی 
کرد. روز دوشنبه 3 آذرماه از برخی خدمات غیر 
حضوری شده این سازمان رونمایی شد و مصطفی 
ساالری مدیرعامل آن در یک نشست خبری 
30 خدمت الکترونیک را که 70 میلیون مراجعه 
از مجموع 9۶ میلیون مراجع تأمین اجتماعی را 
کاهش می دهد، از جمله این طرح ها دانست. به 
گفته ساالری استعالم وضعیت دریافت مستمری، 
استعالم ارتباط بیمه ای بیمه شدگان، درخواست 
تکمیل سوابق کسری از ماه، ابالغ مفاصاحساب 
واگذارنده و پیمانکار و ثبت نام غیرحضوری افراد 
تبعی توسط بیمه شده از جمله خدمات حضوری 
سازمان تأمین اجتماعی بودند که از این پس قرار 
است به صورت الکترونیکی ارائه شوند. ضمن 
اینکه وی توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت 

نسخه نویسی الکترونیک را نیز ارائه کرد.
 

ممنوعیت ارائه خدمات حضوری برای 
کارکنان تأمین اجتماعی

ساالری،  مصطفی  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
یک  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
نشست خبری، با اشاره به  راه اندازی صندوق 
شخصی پیمانکاران براساس طرح 3070 اظهار 
کرد: » این طرح  بیش از 70 درصداز مراجعات 
حضوری به شعب وکارگزاری های سازمان تأمین 
اجتماعی را کاهش می دهد.« وی افزود: »ارائه 
از مطالبات اصلی  خدمات غیرحضوری یکی 
و درازمدت شرکای اجتماعی سازمان و مردم 
بوده که سبب حذف 70 میلیون از 9۶ مراجعه 

ساالنه مردم خواهد شد.«
وی همچنین با اشاره به صدور مفاصاحساب 
پیمانکاران به عنوان یکی از مطالبات اساسی از 
تأمین اجتماعی تصریح کرد: »ابالغ مفاصاحساب 
به واگذارنده کار و همچنین پیمانکار نیز از خدمات 
اصلی سازمان است که براساس آن مفاصا حساب 
کاغذی حذف والکترونیکی خواهد شد. این مهم 
همچنین به پیمانکار و واگذارنده کار همزمان 
ابالغ و برای پیمانکاران و واگذارکنندگان یک 
صندوق شخصی به منظور ارائه مفاصا به سایر 
دستگاه ها راه اندازی می شود.« ساالری ادامه داد: 
»براساس این سامانه همه فرآیندهای دریافت 
مبانی محاسبه حقوق بیمه و خدمات کارفرمایان 
همچنین  طرح  این  شد.  خواهد  غیرحضوری 
سبب افزایش تعامل با دستگاه ها و بهبود فرآیند 
خدمات رسانی نیز خواهد شد، عالوه بر حذف 
مراجعات حضوری، خدمات اجتماعی را هم 

افزایش می دهد.«

ساالری با اشاره به استعالم وضعیت مستمری 
از خدمات غیرحضوری  به عنوان یکی دیگر 
»استعالم  یادآور شد:  اجتماعی  تأمین  سازمان 
وضعیت مستمری، بیمه شدگان و ارتباط بیمه ای 
بیمه شدگان هم براساس این طرح غیرحضوری 
خواهد شد. تکمیل سوابق بیمه شدگان پاره وقت 
نیز از طریق سامانه اینترنتی انعقاد قرارداد می شود. 
اکنون یک میلیون و ۲00 هزار نفر بیمه شده با 
سوابق کسری از ماه مواجه هستند که از این 
تعداد احتماال۵00 هزار نفر متقاضی خواهند بود.«
ساالری با اشاره به نام نویسی اشخاص تبعی 
خدمت  این  از  استفاده  میلیون  »دو  داد:  ادامه 
به صورت ساالنه حذف وغیرحضوری خواهد 
از  احوال  ثبت  با همکاری  این سرویس  شد. 
همپوشانی ها نیز جلوگیری می کند.« وی با بیان 
به صورت  غیر حضوری،  هیچ خدمت  اینکه 
حضوری انجام نمی پذیرد، گفت: »بی شک ارائه 
خدمات غیرحضوری، سبب ارتقا کیفیت وتسهیل 
دسترسی خواهد شد. نواقص حتمالی باید رفع 
شده آموزش جامعه و روند خدمات غیرحضوری 

باید ادامه پیدا کند.«
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی،  با بیان اینکه 
ممنوعیت خدمات حضوری برای کارکنان این 
اعمال خواهد شد، گفت:  مردم  نه  و  سازمان 

راهنمایی  را  آنها  بروشورها  ارائه  با  »کارکنان 
می کنند. تطبیق اطالعات به منظور ارائه خدمات 
هم از طریق شماره حساب و گاه تلفن همراه 

انجام می شود.«

تشویق پزشکان برای  نسخه نویسی الکترونیک
رئیس سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در 
بخش درمان و فن آوری اطالعات هم طرح نسخه 
الکترونیک اجرا شده و در مسیر پیشرفت است، 
گفت: »سازمان ثبت احوال نیز در این زمینه با 
ما همکاری دارد. اجرای این طرح ها وبرنامه ها 
با همکاری این  )ارائه خدمات غیرحضوری( 
سازمان محقق شد و برخی از وظایف و تعهدات 

بدون ثبت درخواست انجام نمی پذیرفت.«
وی افزود: »امکانات نرم  افزاری و سخت افزاری 
استفاده از نسخه نویسی الکترونیکی نیز از پایان 
مهرسال جاری فراهم و به منظور انجام آن برخی 
مشوق ها نیز برای پزشکان درنظر گرفته شده است.«
ساالری همچنین یادآور شد: »براساس تعامل 
با دستگاه ها مراجعه مردم به دیگر مراکز ارائه 
منظور حفظ  وبه  تسهیل می شود  نیز  خدمات 
هم،  جامعه  از  نفر  4۵میلیون  اطالعات  امنیت 
همه ظرفیت ها به کار گرفته خواهد شد. با رئیس 
برخی دستگاه ها )که با سازمان تامین اجتماعی در 

تعامل هستند( نیز برای تبادل اطالعات مکاتبه 
می شود که به منظور عدم مراجعات حضوری 

شهروندان، جامعه را اقناع وتوجیه کنند.« 

وضعیت بیمه بیکاری کرونا
یادآور شد:  بیکاری هم  بیمه  با  وی در رابطه 
»برای برخی اشخاص که مشمول بیمه بیکاری 
نمی شوند و همچنین برای مشاغل غیررسمی 
طرحی تدوین شده که امروز در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا بررسی خواهد شد.« ساالری 
ادامه داد: »از آغاز شیوع کرونا تاکنون یک میلیون 
و ۵0 هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کرده و از 
خرداد ماه نیز برای 8۲ هزار نفر بیمه بیکاری 

برقرار شده است.«

چگونگی بهره گیری از خدمات 
الکترونیک تأمین اجتماعی

و  فن آوری  مرکز  رئیس  ربیع زاده  اکبر  علی 
رابطه  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  اطالعات 
اجتماعی  تأمین  خدمات  شدن  الکترونیکی  با 
نیز اظهار کرد: ا»صول و راهنمای بهبود ارائه 
رویکرد  با  سرویس ها  اصالح  مانند  خدمات 

مشتری محوری مدنظر قرار گرفته است.
ادامه در صفحه 18 

در نشست خبری الکترونیکی شدن خدمات تأمین اجتماعی گفته شد

تکمیل زیر ساخت های نسخه نویسی الکترونیک
ایجاد مشوق برای پزشکان جهت انجام نسخه نویسی الکترونیک
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 ادامه از صفحه 17

همکاران ما در سامانه تلفنی 14۲0 پاسخگوی 
سواالت مردم هستند و می توانند هرجا الزم 

بود راهنمایی الزم را دریافت کنند.«
کرد:  بیان  اطالعات،  فناوری  مرکز  رئیس 
اجتماعی  تأمین  سازمان  محاسبات  و  »آمار 
استعالم وضعیت دریافت مستمری، استعالم 
سامانه  در  شدگان  بیمه  بیمه ای  ارتباط 
تکمیل  درخواست  غیرحضوری،  خدمات 
مفاصاحساب  ابالغ  ماه،  از  کسری  سوابق 
خدمات  سامانه  در  پیمانکار  و  واگذارنده 
پیمانکاران  کلیه  برای  سازمان،  الکترونیکی 
نام  ثبت  و واگذارندگان کار سراسر کشور، 
شده  بیمه  توسط  تبعی  افراد  غیرحضوری 
اصلی از جمله طرح هایی هستند که از امروز 
و  شدگان  بیمه  به  غیرحضوری  صورت  به 

می شوند.« ارائه  کارفرمایان 
شدن  الکترونیکی  به  اشاره  به  زاده  ربیع 
پیمانکار  و  واگذارنده  مفاصاحساب  ابالغ 
سازمان،  الکترونیکی  خدمات  سامانه  در 
کار  واگذارندگان  و  پیمانکاران  کلیه  برای 
 ۲00 به  قریب  »ساالنه  سراسر کشور گفت: 
هزار مفاصاحساب صادر می شود و از جمله 
طرح  این  شدن  غیرحضوری  دستاوردهای 
کاهش تردد غیرضروری کارفرمایان، افزایش 
امنیت اطالعات سازمان و همچنین کارگاه ها 
اختصاصی،  سامانه  یک  از  استفاده  دلیل  به 
صادره  مفاصاحساب های  مشاهده  امکان 
نیم  حذف  و  سازمان  اختصاصی  سامانه  در 

خصوص  در  غیرضروری  مکاتبه  میلیون 
مفاصاحساب ها و اصالت سنجی آنهاست.« 
وی با اشاره به اینکه سرویس استعالم وضعیت 
بیمه ای دومین و سومین  ارتباط  مستمری و 
خدمت هستند گفت: »مشتری به طور متوسط 
این  در  اما  معطل می شده  روز  از یک  بیش 
مدل مستمری بگیر درخواست غیر حضوری 
و  می کند  دریافت  گواهی وضعیت  می دهد، 
بعد می تواند آن را رمزگذاری شده به هرجا 

ارائه دهد.« خواست 
رئیس مرکز فناوری اطالعات، آمار و محاسبات 
سازمان تأمین اجتماعی مزیت های دیجیتالی 
شدن این خدمت را برشمرد و گفت: »حذف 
ساالنه ۵00 هزار مراجعه فرد سالمند به شعب، 
حذف ساالنه حدود 400 هزار مراجعه نیروی 
یک  هدررفت  از  جلوگیری  شعب،  به  کار 
بینی  پیش  کار،  نیروی  نفر-ساعت  میلیون 
آزادسازی 90 هزار نفر ساعت وقت پرسنل 

شعب، حذف کاغذ و هزینه چاپ، نگه داری 
ارائه  جریان  از  سند  میلیون  یک  گردش  و 
و  اسناد  اعتبار  و  روانی  افزایش  و  خدمت 
حذف کامل امکان جعل استعالم ها از جمله 

مزیت هاست.«
ربیع زاده سرویس چهارم غیرحضوری شده را 
سرویس تکمیل سوابق کسری از ماه دانست 
و گفت: »هفت ایستگاه کاری باید طی می شد 
تا این خدمت ارائه شود؛ اما اکنون این فرایند 
غیرحضوری انجام می شود. پیش بینی کردیم 
سرویس  این  از  متقاضی  هزار   ۵00 حدود 
استفاده کنند و یک میلیون نفر ساعت از وقت 
نیروی کار ذخیره شود. همچنین 1۵0هزار نفر 
ساعت وقت پرسنل ذخیره و یک میلیون سند 

کاغذی حذف می شود.«
توسط  تبعی  افراد  غیرحضوری  نام  ثبت  وی 
بیمه شده اصلی را سرویس بعدی غیرحضوری 
شده دانست و گفت: »حذف الزام مراجعه بیمه 

شده نیروی کار به شعب سازمان در پی ارائه 
این  از  که  است  مهمی  دستاورد  این خدمت 

پس محقق می شود.«

ساالری: امکانات نرم  افزاری 
و سخت افزاری استفاده از 

نسخه نویسی الکترونیکی نیز 
از پایان مهرسال جاری فراهم 

و به منظور انجام آن برخی 
مشوق ها نیز برای پزشکان 

درنظر گرفته شده است

ربیع زاده : حذف ساالنه ۵۰۰ 
هزار مراجعه فرد سالمند به 

شعب، حذف ساالنه حدود ۴۰۰ 
هزار مراجعه نیروی کار به شعب، 
جلوگیری از هدررفت یک میلیون 
نفر-ساعت نیروی کار، پیش بینی 

آزادسازی ۹۰ هزار نفر ساعت 
وقت پرسنل شعب، حذف کاغذ و 

هزینه چاپ، نگه داری و گردش 
یک میلیون سند از جریان ارائه 

خدمت و افزایش روانی و اعتبار 
اسناد و حذف کامل امکان جعل 

استعالم ها از جمله مزیت هاست


