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شماره 21826 30 آذر 1399

تاکید رییس جمهور بر پرهیز از تجمعات یلدایی در چهل ونهمین جلسه ستاد ملی  مبارزه با کرونا خبـر

جمـع نشویم تا کـم نشویم 
تعداد شهرهای قرمز کشور به صفر رسید

رییس جمهور ضمن یادآوری شعار »جمع نشویم تا کم 
نشویم«، در آستانه شب یلدا که امسال با روز پرستار 
هم مقارن شده است، از مردم خواست برای حمایت 
از سالمت مردم، در مراسم یلدایی که همیشه بوده و 
اساس آن نیز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم 
است، برای سالمتی بزرگان خانواده، دید و بازدیدها 
متوقف شود و از طریق تلفن و فضای مجازی این 

مراسم را بدون حضور انجام دهند. 
به گزارش سپید، حسن روحانی  روز شنبه در چهل 
ونهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با 
تبریک روز پرستار به پرستاران که در یک سال 
اخیر تالش فوق العاده ای انجام دادند، گفت: »از مردم 
می خواهیم شب یلدا به خاطر مصادف بودن با روز 
پرستار، برای حمایت از پرستاران و حمایت از سالمت 
مردم، در مراسم یلدایی که همیشه بوده و اساس آن 
نیز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم است، برای 
سالمتی بزرگان خانواده دید و بازدیدها متوقف شود 
و از طریق تلفن و فضای مجازی این مراسم را بدون 

حضور انجام دهند.«
رییس جمهوری با یادآوری شعار »جمع نشویم تا 
کم نشویم«، اظهار داشت: »در دو ماه اخیر مردم، 
کسبه، اصناف، حمل و نقل عمومی و خانواده ها 
خیلی همکاری کردند. اول آذر خیلی نگران بودیم 
و 160 شهر ما قرمز بود ولی اآلن تعداد شهرهای 
قرمز ما صفر است و شهر قرمزی نداریم و این به 

دلیل همت و بزرگواری مردم عزیز است.«
وی ادامه داد: »در شرایط کرونا، مردم،  دولت و کادر 
درمان و همه نیروهایی که بار مسئولیت را بر دوش 
کشیدند، همه دست به دست هم دادند و این اتحاد و 
همدلی و اعتماد مردم به تخصص بهداشتی کشور بود 
که توانست ما را از این موج سهمگین نجات دهد.«
روحانی با اشاره به آمارهای بیماری کرونا در کشور 
گفت: »تقریبا همه جا موج سوم از موج قبلی بیشتر 
و سهمگین تر بوده است. به خاطر اینکه هم ویروس 
قوی تر شده و هم به سمت سرما رفته بودیم. در این 
شرایط سرمای هوا تاثیرگذار است. به  دلیل اینکه 
درها و پنجره ها بسته می شوند و همه در یک محیط 
محدود جمع می شوند وسرایت به محیط آماده تر و 
مشکالت بیشتر می شود، بحمداهلل یک کار خوب و 

بزرگی در این مدت انجام گرفته است.«

رییس جمهوری ضمن قدردانی از مردم به دلیل 
مراعات پروتکل های بهداشتی  گفت: »کادر درمان 
باالترین سهم را در این مبارزه داشته اند و از همه 
کسانی که در شرایط کرونا برای رشد و اقتصاد کشور 
اعم از کشاورزان، کارگران، مهندسین،  بخش صنعت 

و کشاورزی تالش کردند،  قدردانی می کنیم.«
رییس جمهوری با قدردانی از همه کسانی که برای 
آموزش تالش می کنند، اظهارداشت: »اگر معلمین و 
اساتید امکان آموزش حضوری نداشتند، از طریق 
فضای مجازی و صدا و سیما تالش کردند و نگذاشتند 
فرزندان ما از آموزش و علم و فرهنگ محروم بمانند. 
اگرچه پایه اول و دوم دبستان با مشکل مواجه هستند. 
یکی از مواردی که در جلسه بحث شد این بود که 
اقداماتی برای پایه اول و دوم دبستان انجام دهیم که 
این موضوع به دو هفته آینده موکول و مقرر شد 

قرارگاه در این زمینه بررسی بیشتری داشته باشد.«
وی با اشاره به اقدام دولت برای ارائه کمک معیشتی 
به شهروندانی که حقوق ثابت ندارند، اظهارداشت: »ما 
همیشه به دنبال کمک به افرادی بودیم که حقوق ثابت 
دارند، این بار به دنبال این هستیم که کسانی که حقوق 
ثابت ندارند و باید روزانه کار کنند تا مخارج خانه 
را تامین کنند و این افراد به خاطر شرایط کرونایی 

نتوانستند در بازار آزاد خودشان فعالیت کنند. ما تالش 
کردیم برای این افراد در چهارماه کمک معیشتی برای 
هر خانواده در نظر بگیریم.« رییس جمهوری افزود: 
»البته ما قرار بود بابت هر فرد خانواده100 هزار تومان 
بدهیم و مجلس شورای اسالمی هم مصوبه ای داشت 
که بر اساس آن برای برخی از این افراد 120 هزار 
تومان مقرر کرده بود، ما با هماهنگی مجلس این 
مصوبه را تلفیق کردیم تا کسانی که مجلس مقرر 
کرده بود مانند کمیته امداد و بهزیستی هر نفر 120 

هزار تومان و بقیه 100 هزار تومان دریافت کنند.«
روحانی با بیان اینکه قسط اول مربوط به آذرماه 
پرداخت شده و سه قسط دیگر تا پایان سال پرداخت 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: »یکسری مشکالت به 
خاطر تلفیق طرح دولت با مصوبه مجلس داشتیم که 
در جلسه آن را اصالح کردیم.« رییس دولت تدبیر 
و امید با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید کمک 
مومنانه مردم توسعه پیدا کند، گفت: »در این ایام که 
به نام فاطمه و حضرت صدیقه کبری است، انشااهلل 
کمک ها از طرف خیرین و مردم مومن افزایش یابد و 
برای عزاداری در ایام فاطمیه نیز مقرر شد که قرارگاه 
مقابله با کرونا جلسات الزم را برگزار کرده تا این مراسم 

در چارچوب و مقررات پروتکل ها برگزار شود.«

رییس جمهوری ادامه داد: »برای این که 100 هزار 
نفر از عزیزان ما بتوانند در آزمون استخدامی شرکت 
کنند، چگونگی انجام این آزمون استخدامی با انجام 
همه مقررات و پروتکل های بهداشتی مصوب شد.«
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اکنون هیچ 
شهری در کشور با وضعیت قرمز وجود ندارد، گفت: 
»این که امروز در کشور شهری نداریم که وضعیت 
قرمز داشته باشد به معنای پایدار و دائمی بودن این 
شرایط نیست. اگر خدای ناکرده مراقبت و مواظبت 
نکنیم و به مقررات بهداشتی بی اعتنایی کنیم دوباره 
همان می شود. البته بعضی از امور به عنوان معروف 
جا افتاد. مثال ماسک به عنوان معروف جا افتاد و امروز 
همه مردم به این معروف توجه و درصورت استفاده 
نکردن یک نفر از ماسک، امر به معروف هم می کنند.«
و  »اجتماعات  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رییس 
دورهمی ها منکر است. این هم البته مقدار زیادی 
این موضوع عمل شده و مردم توجه می کنند اما باز 
هم باید جا بیفتد که عدم فاصله گذاری، اجتماعات 
و دورهمی ها منکر است. مخصوصاً باید از افراد 
سالمند و افراد آسیب پذیر و کسانی که بیماری های 
زمینه ای دارند، مراقبت شود. هر کسی در خانواده خود 
مواظب سالمندها و مواظب افراد با بیماری زمینه ای 
باشد. دورهمی ها را باید تا پایان سال، تا سال آینده 
و تا زمانی که به ما گفته شود شرایط مناسب است، 

کنار بگذاریم.«
روحانی گفت: »کسانی که می فهمند که به این بیماری 
مبتال شدند و مخصوصاً تست آنها مثبت شده، حتما 
دو هفته را مراعات کرده و خود را قرنطینه و ایزوله 
کنند و وارد اجتماع نشوند. آنانی هم که نسبت به 
جریمه و برخورد با این افراد موظف هستتد، با آنان 
برخورد و جریمه اعمال کنند. چون این مساله مهمی 
است، وقتی کسی که کرونای وی مثبت است وارد 

جامعه شود و دیگران را هم آلوده و مبتال کند.«
وی افزود: »افرادی که احساس می کنند عالئمی از 
بیماری دارند حتی اگر فکر کنند سرما خوردند یا 
آنفلوآنزا دارند، حتما به پزشک و بیمارستان مراجعه 
کنند تا دچار مشکل نشویم. تجمع ها و دورهمی ها 
حتی دورهمی های خانوادگی مشکل بزرگی است 
که باید به آن توجه داشته باشیم تا از این موج عبور 

کنیم و موج های دیگری هم نداشته باشیم .«ایرنا

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران گفت: »اگر مردم شب 
یلدا به دیدن پدر یا مادر سالخورده ی خود رفتند که قاعدتاً اصال 
توصیه نمی شود بروند، حتماً درون خانه هم از ماسک استفاده کنند 

و با فاصله اجتماعی از هم باشند، امیدواریم که در این شب مردم 
رعایت کنند و مشکلی پیش نیاید، ولی به این دلیل که باالی 60 
درصد انتقال ها در جمع های خانوادگی صورت می گیرد، اهمیت 

این شب بسیار زیاد خواهد بود.«
به گزارش سپید، نادر توکلی با اشاره به اعمال محدودیت ها  برای 
تردد در شب یلدا بیان کرد: »طبیعتاً این محدودیت ها، شرایط را 
به شدت کنترل خواهد کرد و عمال روز شنبه و یک شنبه با منع 
تردد از ساعت 20 به بعد ترددهای درون شهری با محدودیت 
جدی روبه رو خواهد شد.« وی ادامه داد: »با توجه به پروتکل های 
درخواستی که ما به ستاد ملی کرونا می دهیم، این ستاد بر اساس 
مستندات موجود شرایط را بررسی و بعد اظهارنظر می کند، که ستاد 
ملی تنها محدودیتی که اعمال کرد، همان ترددهای بعد از ظهر در 

تهران بود تا به مدیریت انتقال ویروس کمک کند.« 
وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد محدودیت های بیشتری اعمال 
شود؟ افزود: »محدودیت ها همین خواهد بود و باید محدودیتی 
هم در سطح خانواده وجود داشته باشد که نیاز به فرهنگ سازی 
دارد، اما موضوع دیگر این است که حتی اگر مردم شب یلدا به 
دیدن پدر یا مادر سالخورده ی خود رفتند که قاعدتا اصال توصیه 
نمی شود بروند، حتما درون خانه هم از ماسک استفاده کنند و با 

فاصله اجتماعی از هم باشند.«
به گزارش ایلنا، توکلی در پایان گفت: »امیدواریم که در این شب 
مردم رعایت کنند و مشکلی پیش نیاید، ولی به این دلیل که باالی 
60 درصد انتقال ها در جمع های خانوادگی صورت می گیرد، اهمیت 

این شب بسیار زیاد خواهد بود.«

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران: 

باالی ۶۰ درصد انتقال  کرونا  در جمع های خانوادگی است



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

۲۰۵ شهردر وضعیت نارنجی کرونا
۴ شهر در وضعیت ناپایدار

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین وضعیت کرونا در استان های 
کشور را تشریح کرد و گفت: »خوشبختانه اکنون هیچ شهری در وضعیت 
قرمز کرونا نداریم و ۲۰۵ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۴۳ شهر در 

وضعیت زرد این بیماری قرار دارند.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با حضور رییس جمهور و دیگر اعضا، گفت: »در این 
جلسه، گزارشی در رابطه با روند بیماری در سطح دنیا و کشور ارائه 
شد. در سطح دنیا، موج بسیار سهمگینی در اروپا و آمریکا آغاز شده 
و میزان مرگ و میر در آمریکا و اروپا با سرد شدن هوا افزایش یافته 
است. باید توجه کرد که سرد شدن هوا می تواند عامل مهمی برای خیز 

جدید بیماری در هر جای دنیا باشد.«
وی افزود: »در ارتباط با کشور خودمان خبرهای خوبی هست و خوشبختانه 
در ۳۰ استان کشور، روند بیماری نزولی شده و تنها در یک استان یعنی 
مازندران هنوز روند نزولی آغاز نشده است. این خبر خوبی است، اما 
حتما نیاز به مراقبت دارد و نیاز دارد که از ساده انگاری و عادی انگاری 
در ارتباط با این بیماری اجتناب کنیم؛ چرا که اگر کوچک ترین غفلتی 
صورت گیرد، قطعا موج جدیدی بیماری در فصل سرما ایجاد خواهد شد.«
رییسی ادامه داد: »مهم ترین عامل افزایش کرونا در این فصل قطعا دورهمی 
خانوادگی است و به همین دلیل در ستاد هم اکیدا توصیه شد که از 
دورهمی خانوادگی بویژه در شب یلدا پرهیز کنیم. باید توجه کنیم که 
اگر این دورهمی ادامه یابد، حتما دو هفته دیگر شاهد خیز بیماری در 
سطح کشور خواهیم بود.« رییسی گفت: »مرگ ومیرها نسبت به یک 
ماه و نیم گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و اولین آمار زیر 
۲۰۰ تایی را ما روز جمعه داشتیم که امیدواریم این روند همچنان ادامه 
یابد و روز به روز کمتر شود.« وی ادامه داد: »همچنین میزان بستری 
هم بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و در اکثر استان ها روند نزولی طی 
می شود، ولی ضمن اینکه این موجب امیدواری است و نتیجه همکاری 

مردم در رعایت پروتکل هاست، اکیدا اعالم می کنم که به همان دلیلی که 
بیماری کم شود، اگر آن دلیل برداشته شود، بیماری افزایش می یابد؛ یعنی 
عدم رعایت پروتکل ها قطعا موجب افزایش بیماری می شود. به همین 
دلیل خواهشم از مردم این است که پروتکل ها را بسیار جدی بگیرند.«
رییسی افزود: »برخی می گویند با رعایت پروتکل ها شب یلدا را برگزار 
می کنیم، اما پروتکلی که برای شب یلدا وجود دارد، این است که شب 
یلدا دور هم جمع نشوید و هیچ پروتکل دیگری وجود ندارد. بنابراین 
نباید مهمانی گرفت و دورهمی برگزار کرد و این اصل پروتکل است.«
وی با بیان اینکه خوشبختانه در سطح کشور هیچ شهر قرمزی وجود 
ندارد، گفت: » ۲۰۵ شهر نارنجی و ۲۴۳ شهر زرد شدند. این نشان 
دهنده آن است که وضعیت مطلوب است. امیدواریم این ۲۰۵ شهر 
نارنجی هم طی هفته های آینده تبدیل به زرد و زردها هم تبدیل به 

سفید شوند و شهر قرمزی هم ایجاد نشود.«
وی افزود: »البته در این میان چهار شهر نیازمند توجه ویژه هستند و هم به 
استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه توصیه های 
الزم صورت گرفت. این چهار شهر عبارتند از کردکوی در گلستان، 

بافت در کرمان، آمل و گلوگاه در مازندران. این چهار نیازمند توجه بسیار 
ویژه هستند و حتما باید رعایت شود و می توانند در آستانه قرمز شدن، 
باشند. توصیه دارم به مردم این شهرها که پروتکل ها را رعایت کنند.«

رییسی گفت: »هفته گذشته چهار استان مازندران، گلستان، گیالن و اردبیل 
در وضعیت قرمز بودند و خوشبختانه به دنبال اقدامات صورت گرفته 
همه از وضعیت قرمز خارج شدند و اکنون این چهار شهر وضعیتشان 
ناپایدار است.« وی درباره مصوبات ستاد ملی کرونا گفت: »برای شنبه و 
یک شنبه )۲۹ و ۳۰ آذرماه( بحث منع ترددهای درون شهری از ساعت 
۸ شب و تعطیلی همه مشاغل به جز گروه شغلی یک از ۶ بعدازظهر 
تصویب شد.« رییسی گفت: »پس از شب یلدا هم مجددا منع ترددها 
در شهرهای نارنجی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ادامه می یابد. همچنین منع 
تردد بین استانی و استانی مطابق قانون مربوط به شهرهای در وضعیت 
نارنجی وجود دارد و تخلف از آن مشمول جریمه خواهد شد.« رییسی 
همچنین درباره برگزاری آزمون استخدامی نیز گفت: »به دلیل شرایط 
کرونا در کشور، این آزمون قبال دو بار به تعویق افتاده بود. صد هزار نفر 
بعد از برگزاری این آزمون جذب مراکز دولتی خواهند شد، به همین 
دلیل با توجه به وضعیت آرامش نسبی ایجاد شده، این آزمون در بیش 
از ۲۷۰۰ حوزه امتحانی و با رعایت پروتکل ها و حداقل جمعیت در 

موعد مقرر و در دی ماه برگزار خواهد شد.«
وی همچنین گفت: »پیشنهادی درباره بازگشایی مدارس برای پایه های 
اول و دوم ابتدایی وجود داشت. در این راستا هم پیشنهاد شد که با توجه 
به مشکالتی که در آموزش این افراد وجود دارد، بتوانند در شهرهای زرد 
و نارنجی حضور یابند که بحث های زیادی شد و قرار شد مجدداً در 
قرارگاه مطرح شود و دو هفته آینده در این زمینه تصمیم گیری شود.«
رییسی تاکید کرد: »در این فصل سرما و زمستان به گونه ای عمل کنیم 
و مواظبت کنیم تا روند نزولی بیماری ادامه یابد و به شرایط کنترل 

بیماری برسیم.«ایسنا

مستندسازی در روابط عمومی یکی از اقداماتی است که در نگاه اول 
ساده، اما دارای پیچیدگی هاییست و اهمیت بسزایی دارد. یکی از 
کارکردهای مهم مستندسازی در روابط عمومی، فراهم شدن مجموعه 
اطالعات دسته بندی شده در فضای واقعی و مجازی است که در 
قالب فایل های چند رسانه ای اعم از مکتوب، تصاویر و عکس، 
طرح، نمودارها و فیلم، در خصوص کارنامه عملکردی یک سازمان 
تهیه و تدوین می شود که در دو فضای متنی و دیجیتالی، جدای 
از جنبه آرشیوی و ماندگار کردن نتایج اقدامات صورت گرفته، در 
سازمان و روابط عمومی، می تواند مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها 

و پژوهش ها واقع شود.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، با مستندسازی اصولی و حرفه ای، 
اقدامات سازمان به شیوه ای صحیح و اصولی ماندگارشده و می توان 
گنجینه ای در اختیار داشت که بر اساس آن در مقاطع زمانی مختلف و 
با اتکا به این مستندات، ارزیابی درست و مستندی از برنامه، عملکرد 
و اقدامات سازمان و روابط عمومی را به عمل آورد و با سند و مدرک 
اذعان داشت که یک مجموعه یا سازمان در مقطع زمانی خاص در 
چه مسیر و با چه کمیّت و کیفیتی حرکت کرده است؛ لذا، جلسه 
ویدئوکنفرانسی با موضوع مستندسازی اقدامات حوزه سالمت در 
مقابله با کووید۱۹ با تاکید بر مستندسازی گام چهارم با حضور مدیران 
و روسای روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
از طریق برقراری ارتباط مجازی با ستاد وزارت بهداشت و راهبری 
کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت و محمد آسایی، مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی و 

رییس کمیته مستندسازی مقابله با کرونا، برگزار شد.

جهانپور در این نشست با تاکید بر ضرورت مستندسازی اقدامات 
انجام شده در مقابله با کووید۱۹ به طرق مختلف، گفت: »امر مهم 
مستندسازی باید از سوی تمامی دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته 
و در این راستا بیش از پیش تالش شود.« وی اظهار کرد: »در 
فرآیند مستندسازی باید از مدیرمحوری و خبرزدگی دوری کنیم. 
باید با نگاه هنرمندانه و ایده های خالقانه پیش رویم و چنانچه در 
این زمینه موفق شویم، می توانیم از آن به عنوان یک سرمایه بزرگ 
هم به لحاظ انتقال دانش و تجربه و هم سرمایه معنوی و اجتماعی 
برای سال ها و نسل های آتی، بهره بگیریم.« جهانپور تصریح کرد: 
»فراخوانی در مورد جشنواره مستندسازی مدیریت مقابله با کرونا که 
در هفته سالمت سال ۱۴۰۰ برگزار می شود، خواهیم داشت، آثاری 
که در این جشنواره مدنظر است، عالوه بر آثار مستند، عکس ها و 
فیلم های موبایلی نیز خواهد بود تا ارائه دهندگان خدمت و صاحبان 
فرآیند هم در امر مستندسازی درگیر شوند. همچنین، در این زمینه، 
جلب مشارکت هنرمندان در استان ها نیز خالی از لطف نخواهد بود.«

در ادامه نیز آسایی، رییس کمیته مستندسازی مقابله با کرونا، ضمن 
تبریک به مناسبت روز پرستار، بیان کرد: »در راستای مستندسازی 
اقدامات مقابله با کووید۱۹، معاونت های بهداشتی و روابط عمومی 
دانشگاه ها باید به صورت ناگسستنی با یکدیگر همکاری کنند. چراکه 
مقابله با کووید۱۹، کاری است که در عرصه ارائه خدمات بهداشتی 
اولیه در حاشیه شهرها، کوچه و بازار، پایگاه های سالمت، مراکز 
منتخب ۱۶ و ۲۴ ساعته، در صنوف مختلف، وسایل حمل و نقل 
عمومی و پایانه ها و سایر نقاط انجام می شود. بنابراین انتظار داریم 
نمایندگان معاونت بهداشتی و روابط عمومی ها با هم هماهنگ باشند.«

وی گفت: »ما در روند ارائه خدمات سه تیم تعریف کرده ایم. مراقبین 
سالمت، حافظین سالمت و ناظرین سالمت. مراقبین سالمت همان 
افرادی هستند که به شناسایی بیماران از درب منزل تا انتقال آنها به 
مراکز درمانی، فعالیت دارند. تیم های حمایتی همان گروه های بسیجی 
هستند که به اقداماتی نظیر رسیدگی به بیماران کم بضاعت و مبحث 
قرنطینه خانگی مشغول هستند و تیم های نظارتی نیز همان همکاران 
بهداشت محیط هستند که به همراه هالل احمر یا بسیج از مراکز 
عرضه و فروش موادغذایی بازدید می کنند. حال، باید بیاییم ببینیم 
که چگونه می توان از این فرآیندها مستند تهیه کرد؟ این موضوع 
نیازمند خالقیت، ایده، نوآوری، تجربه و همکاری مستمر است. 
مهمترین مساله این است که میزان رضایتمندی مردم و گیرندگان 
خدمت را نیز ثبت کنیم.« در ادامه این جلسه، برخی دانشگاه ها نیز 
به ارائه نقطه نظرات و چالش های موجود در راستای مستندسازی 
پرداختند و مقرر شد جلسات به صورت مستمر تداوم یابد تا فرآیند 

مستندسازی تصویری با سرعت و روندی قابل قبول، پیش رود.

با حضور مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد

نشست ویدئوکنفرانس با موضوع مستندسازی اقدامات حوزه سالمت در مقابله با کووید19

شماره ۱۸۲۶ ۳۰3 آذر ۱۳۹۹
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رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت:  خبـر

انجام آزمایش کرونا با تست تشخیص سریع رایگان است
رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »استفاده از کیت های تشخیص سریع کرونا کمک بسیار 
زیادی به شناسایی سریع بیماران می کند و امیدواریم گسترش 
پیدا کند، انجام تست کرونا با این کیت های تشخیص سریع کاماًل 
رایگان است و فقط در مراکز سرپایی دولتی انجام می شود و ارزش 

تشخیصی در حوزه بستری ندارد.«
به گزارش سپید، جعفر صادق تبریزی درباره انجام تست های 
تشخیص سریع کرونا گفت: »کیت های تست تشخیص سریع 
کرونا که در داخل کشور تولید شده، از دو هفته قبل تحویل 
وزارت بهداشت شده و پس از گذراندن مراحل آزمایشی در چند 
مرکز برای مدت 20 روز و پس از اخذ تاییدیه ها وارد چرخه 
ارائه خدمت بهداشتی اولیه در مراکز سرپایی دولتی شده است.«

وی افزود: »از کیت های تشخیص سریع کرونا در مراکز منتخب 
کووید19 و تیم های سیار که برای رهگیری و مراقبت در منزل 

در قالب طرح شهید سلیمانی مراجعه می کنند، جهت شناسایی سریع 
بیماران و افراد تماس نزدیک استفاده می شود، استفاده از کیت های 
تشخیص سریع کرونا کمک بسیار زیادی به شناسایی سریع بیماران 
می کند و امیدواریم گسترش پیدا کند، انجام تست کرونا با این کیت های 
تشخیص سریع کاماًل رایگان است و فقط در مراکز سرپایی دولتی 

انجام می شود و ارزش تشخیصی در حوزه بستری ندارد.«
به گزارش ایرنا در حال حاضر نزدیک به ۵0 هزار تست روزانه کرونا 
انجام می شود و با حمایت های دولت و تولید کیت های تشخیص 

سریع کرونا در کشور، قرار بر این شد که انجام تست های روزانه 
کرونا در صورت نیاز تا 100 هزار تست روزانه افزایش پیدا کند. 
تست های تشخیص سریع کرونا در زمان حدود 20 تا 2۵ دقیقه پاسخ 

تست را مشخص می کنند.
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری مشترک وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین همزمان با دوم 
آذرماه و نخستین روز از هفته بسیج در سراسر کشور به اجرا درآمده 
است، در این طرح بسیجیان  و کارشناسان حوزه بهداشت با مراجعه 
به افراد نیازمند و تأمین نیازهای اولیه آنها، به اجرای بهینه پروژه 

قرنطینه معکوس یاری می دهند. اطالع رسانی به موقع و تشخیص 
مخاطرات در فوریت ها می تواند جان انسان های در معرض خطر 
را در شرایط اضطراری به شرط اعمال مداخالت موثر، سریع 
و هماهنگ نجات بخشد، در این زمینه بهترین و موثرترین راه 
جلب مشارکت اجتماعی از طریق بهره گیری از کمک نیروهای 
بسیج و داوطلب مردمی و سازماندهی محله محور مردم است، 
این مشارکت محله محور باید بگونه ای طراحی شود که ضمن 
جلب اعتماد مردم، اهداف و فعالیتها توسط گروه های مردمی نیز 
به تحقق برسد. در این راه اطالعات مرتبط با پیشگیری و مقابله با 
مخاطرات باید به روشی مورد قبول و منطبق بر فرهنگ و توانایی 

مردم محله به آنان ارائه شود.
موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید و یادآور می شوند: 
»بهره گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلب مردمی، کمک بزرگی 
به رهایی کشور از این عارضه ویروس کرونا همه گیر خواهد کرد.«
بر همین اساس، طرح هر خانه یک پایگاه سالمت از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محتوای مدیریت و کنترل 
اپیدمی کووید19 و برای جلب مشارکت مردم از طریق انتخاب 
یک سفیر سالمت برای هر خانوار و یک رابط سالمت محله برای 
هر ۴0 سفیر خانوار با محوریت بسیج امکانات محله و در جهت 
بهبود وضعیت اجتماعی از جمله سالمت اقتصادی و فرهنگی جامعه 
مطرح شد تا با مشارکت مردم و نهادهای مردم محور، محالت از 

محرومیت خارج شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: »بر اساس دستورالعمل 
شرکت فایزر، توزیع واکسن هایی که به فریزرهای منفی هفتاد برای 
انبارش نیاز دارند، تا یک ماه با کیسه یخ خشک قابل انتقال و 

نگهداری هستند.«
به گزارش سپید، علی فاطمی در گفت وگو با فارس گفت: »بر اساس 
دستورالعمل شرکت فایزر، توزیع واکسن هایی که به فریزرهای منفی 
هفتاد برای انبارش نیاز دارند، تا یک ماه با کیسه یخ خشک  قابل 

انتقال و نگهداری هستند.« وی گفت: »این واکسن ها در بسته های 
۵000 عددی با یخ خشک بسته بندی می شوند و با بسته بندی اصلی، 
تا 10 روز قابلیت نگهداری در شرایط معمولی را دارند. نگهداری این 
واکسن ها به همراه کیسه های یخ خشک )تجدید هر ۵ روز یکبار( 
تا یک ماه امکان پذیر است که ما امکانات آن را در داخل کشور 
داریم. حتی می توان این واکسن ها را به مدت ۵ روز قبل از تزریق، 

در یخچال معمولی هم نگه داشت.«

وی ادامه داد: »چنانچه کشوری بخواهد این واکسن ها را به مدت 
طوالنی نگه دارد )تا 6 ماه(، در این صورت به فریزرهای فوق سرد 
)منهای هفتاد( نیاز خواهد بود که به دلیل سرعت مصرف، عمال این 
نیاز وجود ندارد.« فاطمی تاکید کرد: »با توجه به ضرورت تزریق 
فوری این واکسن ها به گروه های آسیب پذیر به ویژه کادر درمان، 
با یک برنامه ریزی صحیح حداکثر یک ماهه می توان این واکسن ها 

را به افراد نیازمند رساند و روزانه جان ده ها نفر را نجات داد.«

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

واکسن فایزر تا یک ماه با کیسه یخ خشک و فریزرهای معمولی قابل انتقال و نگهداری  است

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 6۴21 بیمار جدید کووید-19 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
29 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 
۴21 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 822 
نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به یک میلیون و 1۵2 هزار و ۷2 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 1۷۵ بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵3 هزار و 

۴۴8 نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »خوشبختانه تا کنون 8۷۵ هزار و 
9۴3 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، ۵۵91 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری همچنین گفت: »تا کنون 6 میلیون و 99۵ هزار و ۷26 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.« وی افزود: »در حال 
حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، 20۵ شهرستان در وضعیت 
نارنجی و 2۴3 شهرستان در وضعیت زرد این بیماری قرار دارند.«

تمامی  بار شاهد خروج  اولین  برای  الری گفت: »خوشبختانه 
شهرستان های کشور از وضعیت قرمز بیماری هستیم. به طوری 
که اکنون 20۵ شهرستان کشور در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر 
و 2۴3 شهرستان در وضعیت زرد، یعنی با خطر متوسط بیماری 
قرار دارند.« وی افزود: »در هفته گذشته میانگین بروز هفتگی موارد 
مثبت بستری و همچنین میانگین بروز هفتگی موارد مرگ و میر 
ناشی از بیماری نسبت به هفته ماقبل دارای روند کاهشی بوده است. 
میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته چهارم آذرماه 
حدود 9 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت گزارش شده است 
که بیشترین میزان بروز به ترتیب در استان های مازندران، کهکیلویه 
و بویراحمد، تهران، ایالم و اردبیل بوده است. همچنین میانگین 
بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور در هفته 

چهارم آذرماه حدود 19.3 نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 
گزارش شده است که بیشترین میزان بروز در این شاخص به ترتیب 

در استان های اردبیل، یزد، گلستان، زنجان و ایالم بوده است.«
الری ادامه داد: »علی رغم خروج شهرستان های کشور از وضعیت 
قرمز و همچنین تداوم روند کاهشی در موارد ابتال، بستری و مرگ و 
میر ناشی از بیماری در کشور که مرهون همکاری مردم در عمل به 
پروتکل های بهداشتی، توسعه همکاری های بین بخشی و تالش های 
شبانه روزی پرسنل نظام سالمت بوده است، وضعیت بیماری در 
کشور همچنان ناپایدار، حساس و شکننده بوده و هر گونه عادی 
انگاری شرایط زمینه ای را جهت خیز مجدد بیماری فراهم می کند.«
وی گفت: »امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایستادگی و رعایت 
پروتکل ها هستیم و امیدواریم با تداوم همکاری مردم در عمل به 
توصیه های بهداشتی و پرهیز از رفتارهای اجتماعی خطرآفرین و 
به ویژه خودداری از برگزاری هرگونه مهمانی و دورهمی شب یلدا، 

شاهد ادامه روند کاهشی بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۶۴۲1  بیمار  جدید کووید19



رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران مطرح کرد خبـر

نه به دورهمی های یلدایی
لغو اجتماعات کوچک، موثرتر از تعطیالت سراسری

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور 
ایران با تاکید بر اینکه دورهمی ها عامل مهمی در انتقال ویروس کرونا 
هستند، گفت: »این اهمیت تا جایی است که گفته می شود لغو این 

دورهمی ها از تعطیلی های سراسری هم مهم تر است.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه براساس نتایج یکی از مقاالت معتبر علمی در مجله نیچر، 
لغو دورهمی های خانوادگی و دوستانه از مهم ترین اقدامات برای 
پیشگیری از گسترش کرونا محسوب می شود، گفت: »بر اساس 
یافته های این مقاله، موثرترین مداخالت در کنترل اپیدمی کرونا 
شامل وضع مقررات منع رفت و آمد و بسته شدن و محدود کردن 
مکان هایی است که افراد ممکن است برای مدت زمان طوالنی در 

تعداد کم یا زیاد در این مکان ها تجمع کنند.«
وی افزود: »در این میان، لغو اجتماعات کوچک مانند دورهمی های 
خانوادگی، تعطیلی مغازه ها و رستوران ها، دورکاری اجباری افراد و... 
از مهم ترین مداخالت مطرح شده است. الزم به ذکر است که لغو 
کردن دورهمی های کوچک بیشتر از تعطیلی سراسری بر پیشگیری 

از کرونا مؤثر بوده است.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور 
ایران، اظهار کرد: »این مقاله علمی و مقاالت مشابه، گویای آن است 
که کانون خانواده و دورهمی های خانوادگی و دوستانه از مهم ترین 
راه های انتشار ویروس است. بسیاری از خانواده ها اصول پیشگیری 
از ابتال به کرونا را در منزل و دورهمی ها تا زمانی که فردی از 
اعضای خانواده یا دوستان عالمت دار نشود، رعایت نمی کنند. حال 
آنکه افراد بیمار قبل از آنکه عالمت دار شوند هم می توانند بیماری 
را به بقیه منتقل کنند و از طرفی درصد قابل توجهی از افراد بیمار 

ممکن است بی عالمت باقی بمانند.«
وی افزود: »هرکدام از اعضای خانواده و دوستان ما که در محیط 
خارج حضور دارند، ممکن است به ویروس آلوده شوند و نقش 
انتقال دهنده بیماری را به سایر افراد ایفا کنند. دورهمی های خانوادگی 
که به مناسبت های مختلف نظیر روزهای تعطیلی، مراسم های مرتبط با 

تولد، سوگواری و مناسبت هایی مثل شب یلدا برگزار می شود، گزینه 
امنی از نظر خانواده ها قلمداد می شود.«

وی افزود: »در چنین شرایطی، اعضای خانواده شاید مراعات کرده و 
در منزل  مانده باشند، اما دوستان آنها آلودگی را همراه خود به داخل 
منزل آن ها منتقل کنند. با توجه به اینکه این دورهمی ها می تواند یک 
راه اصلی انتقال باشد، برای قطع زنجیره انتقال باید این مناسبت ها را 
تا حدامکان مجازی برگزار کنیم. در حقیقت باید تا زمان کنترل نسبی 
اپیدمی، دورهمی ها را تعطیل کرد ولی با هم بودنمان ادامه داشته باشد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »پویش نه به دورهمی های یلدایی در پاسخ به این 
واقعیت و برای پیشگیری از گسترش بیماری شکل گرفته است. مسلم 
است که اگر از دورهمی های شب یلدا و مشابه آن خودداری نشود، 
وضعیت اپیدمی تشدید شده و محدودیت ها مجددا افزایش می یابد.«

این اپیدمیولوژیست ادامه داد: »با توجه به آنچه گفته شد باید از هر 
گونه تجمع و دورهمی پرهیز کرد، اما اگر هم مجبور شدیم که یک 

دورهمی را برگزار کنیم، باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم. اول 
آنکه قبل از آغاز مراسم باید اقدامات بهداشتی را به اطالع مهمانان 
برسانیم. در عین حال تا حدامکان، مراسم را در فضای باز یا اتاق یا 
سالنی که تهویه کافی دارد برگزار کنیم. قبل و بعد از مراسم، سطوح 
مختلف مانند روی میزها و صندلی و  دستگیره های درب را ضدعفونی 
کنیم. محل نشستن مهمانان با فاصله حداقل یک و نیم تا دو متر باشد 

و همه افراد حتما از ماسک استفاده کنند.«
وی افزود: »استفاده از ماسک، هم خطر آلوده شدن به ویروس را 
کاهش می دهد و هم حتی اگر فرد با وجود استفاده از ماسک باز 
هم آلوده شود، میزان کمتری از ویروس وارد بدن می شود و در این 
صورت انتظار داریم این فرد به فرم  های خفیف تر بیماری مبتال شود. 
در هر حال توجه داشته باشیم که در هر دورهمی، مسئولیت مهمانان 
با میزبان است و هر اتفاقی که به خاطر این دورهمی ها روی دهد 

باید پاسخگو باشد.«

موفقیت پژوهشگران پارک فناوری پردیس در تولید »اولین 
پکیج کامل محصوالت IVF« که با حضور معاون علمی و 
اسالمی  رونمایی شد، جمهوری  ریاست جمهوری  فناوری 
ایران را در فهرست کشورهای سازنده وسایل و موادمصرفی 

مورد نیاز مراکز درمان ناباروری قرار داد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، »اولین پکیج کامل محصوالت 
IVF« تولید شده توسط شرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
معاون  ستاری،  سورنا  با حضور  شنبه  روز  پردیس  فناوری 

علمی و فناوری ریاست جمهوری، امیر علی حمیدیه دبیر ستاد 
سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پردیس در محل  فناوری  پارک  نیا رییس  و مهدی صفاری 

شرکت دانش بنیان روان سازه رونمایی شد.
با همت و تالش متخصصان و پژوهشگران این شرکت دانش 
بنیان از شرکت های عضو پارک فناوری پردیس، جمهوری 
اسالمی ایران در فهرست کشورهای سازنده وسایل و موادمصرفی 
مورد نیاز مراکز درمان ناباروری، همچون کیت های تشخیصی، 
محیط های کشت، محیط های رشد و محیط های ذوب و انجماد 
اسپرم، تخمک و جنین قرار گرفت. این موفقیت که حاصل 
تالش ۷ ساله تیم های تخصصی این شرکت دانش بنیان است، 
با رونمایی از ۳۰ محصول نهایی شده کلیدی مصرفی مورد 
سورن  اسپرم،  تزریق  سوزن  شامل  ناباروری  مراکز  در  نیاز 
جنین،  از  نمونه برداری  سوزن  جنین،  و  تخمک  نگهدارنده 
نی فریز جنین و تخمک کیت فریز جنین و تخمک گابلن، 
کیت سنجش بلوغ کروماتین اسپرم و غیره به طور رسمی به 

چرخه مصرف وارد شد.

وسایل و مواد مصرفی مورد استفاده در مراکز درمان ناباروری 
اکثرا وارداتی هستند و بیش از ۵۰ درصد هزینه های درمان را 
شامل می شوند. ایران به واسطه این تولیدات جزو ۶ کشور 

تولید کننده این تجهیزات قرار گرفت.
بومی سازی دانش تولید این مواد عالوه بر قطع وابستگی به 
خارج و صرفه جویی ارزی، امکان صادرات آن به کشورهای 
منطقه و همسایگان ایران و ارزآوری باالی آن، موجب تثبیت 
اقتدار علمی و تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام 

معظم رهبری نیز خواهد شد.
همچنین دسترسی آسان و به موقع و مداوم به این وسایل و 
مواد و نیز قیمت مناسب و کیفیت باالی آنها نسبت به مشابه 
خارجی موجب کاهش چشمگیر هزینه ها و ارتقای کیفیت 

درمان به سود بیماران خواهد شد.
و  مطالعه  مشغول  حاضر  حال  در  بنیان  دانش  شرکت  این 
پژوهش بر روی تولید محیط های کشت مورد نیاز مراکز توسعه 
و فناوری های سلول های بنیادی است که تولید آزمایشی آن ها 

از سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

ایران در بین ۶ کشور تولیدکننده تجهیزات ناباروری قرار گرفت

شماره ۱82۶ ۳۰5 آذر ۱۳99



قائم مقام وزیر بهداشت:
تست کرونای انجام شده در آذربایجان غربی۲ برابر میانگین کشوری است
قائم مقام وزیر بهداشت بابیان اینکه اقدامات ارزشمندی در 
این استان برای کنترل موج سوم بیماری انجام شده است، 
گفت: »تعداد تست های انجام یافته در این استان ۲ برابر 

میانگین کشوری است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی روز شنبه ۲۹ آذر در 
هشتاد و نهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری 
کرونا ضمن تبریک والدت حضرت زینب و روز پرستار 
گفت: »پرستاران عزیز توانستند در دوران کرونا لیاقت، توانایی علمی و اوج ایثارشان را نشان دهند.« 
حریرچی درباره موج سوم بیماری افزود: »موارد ابتال و بستری در آذربایجان غربی در پیک سوم 
بیماری افزایش یافته بود اما با تدبیر انجام یافته در استان ابتال و بستری به طور قابل توجهی کاهش 
یافته است.« وی درباره وضعیت شکننده بیماری بیان کرد: »وضعیت کنونی شکننده است و اگر مردم 
رعایت نکنند ممکن است پیک چهارم را شاهد باشیم.« وی افزود: »شب یلدا به مانند بمب است که 

در صورت عدم رعایت مردم، منفجر می شود.« حریرچی بیان کرد: »باید در امر مبارزه با کرونا هوشیار 
باشیم زیرا با کوچک ترین اقدامی ممکن است موارد ابتالی جدید را مشاهده کنیم و دستاور های قبلی 
خدشه دار شود.« وی درباره جایگاه شهید سلیمانی افزود: »شهید سلیمانی امنیت کشور را کیلومتر ها 
آن طرف مرز ایجاد کرده بود. حال امنیت جسمی و روحی کشور با دشمنی از نوع دیگر، جان مردم 

عزیز را می گیرد. موفقیت هایی که کسب کردیم بسیار بزرگ است اما باید اقدامات ادامه پیدا کند.«
قائم مقام وزیر بهداشت درباره اقدامات جهادی ابراز کرد: »نکته ای مهم و کلیدی این است که می بایست 
جهانی فکر کرد و منطقه ای عمل کرد. به بیان دیگر در امر مبارزه با کووید۱۹ خصوصیات قومی منطقه ای 
نسبت به هر منطقه متفاوت است و می بایست براساس همین تفاوت ها راه حل هایی متفاوتی نیز در نظر 
گرفت و اجرا کرد. به بیان دیگر مشکل این استان را مردم و مسئولین همین استان می توانند حل کنند.«
حریرچی در ادامه افزود: »اکنون که روند ابتال و بستری نزولی است می بایست اقدامات در مقابله با 
کرونا تشدید شود و همچنین تست گیری و بیماریابی افزایش یابد.« به گفته حریرچی در مورد ویروس 
فقیر و غنی به طور یکسان در معرض ابتال هستند. وی درباره خطرناک ترین افراد برای انتقال بیماری 

گفت: »خطرناک ترین افراد برای انتقال بیماری، کودکان، نوجوانان و جوانان هستند.«
به گزارش ایسنا، حریرچی درباره هدف اصلی طرح محله محور شهید سلیمانی افزود: »هدف 
اصلی این طرح، قطع زنجیره انتقال بیماری به شیوه محله محور است و امیدواریم با اجرای این 

طرح نیز آذربایجان غربی جزو استان های اول کشور باشد که از لحاظ ابتال به حداقل برسد.«

دولت

محمدبیگی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس: 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با بیان اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۰ در حوزه 
سالمت به شکل استراتژیک بسته نشده است، گفت: 
»بودجه وزارت بهداشت بار مالی ناشی از بیماری 

کرونا را پوشش نمی دهد.«
به گزارش سپید، فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با 
خانه ملت در رابطه با بودجه وزارت بهداشت در سال 
۱۴۰۰ گفت: »سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه 
منابع انسانی وزارت بهداشت مهمان ما در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس برای بررسی ابعاد مختلف 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ بودند. بودجه وزارت بهداشت 
در سال آتی 57 درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته اما با توجه به افزایش هزینه ها، تورم و بار 
مالی ناشی از بیماری کرونا رشد قابل توجهی نبوده 

و همه نیازهای ما را پوشش نمی دهد.«
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه عمده بودجه وزارت بهداشت 
صرف حقوق و دستمزدها می شود، افزود: »وزارت 
بهداشت عقب ماندگی بیشتری در پرداخت حقوق 
دستمزد و مزایا نسبت به دیگر وزارتخانه داشته 
و از طرفی جبران زحمات مدافعان سالمت امری 
اما نوع تخصیص بودجه برای  ضروری است، 
رعایت عدالت بین کارکنان  بسیار مهم است. 
در برخی از حوزه ها مانند حوزه عمرانی، الیحه 
بودجه بسیار ضعیف است؛ به عنوان مثال طبق 
برنامه ششم بودجه عمرانی وزارت بهداشت باید 
تا سال آخر برنامه به ۲۲ درصد می رسید در حالی 
که در الیحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم تنها ۱۲ درصد 
دیده شده است، با توجه به مشاهدات ما در شیوع 
بیماری کرونا، ضعف و کمبود زیر ساخت های 
بیمارستانی و درمانی برای ما مشکل آفرین خواهد 
بود، بنابراین افزایش بودجه در این حوزه امری 

ضروری محسوب می شود.«
محمدبیگی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت بهداشت 
در بودجه ۱۴۰۰ به صورت شفاف دیده نشده است، 
تصریح کرد: »آن چیزی که در بودجه سال آتی 
پیش بینی می شود، درمان محوری به جای بهداشت 
محوری است. تقریبا بیش از 7۰ درصد بودجه به 
سمت درمان سوق داده شده و حدود ۲5 درصد 
حوزه بهداشت و تنها یک درصد هم برای حوزه 
پژوهش پیش بینی شده است. متاسفانه با وجود 
بیماری کرونا و نیاز به تولید واکسن و داروهای 
جدید در این حوزه به نظر می رسید بودجه پژوهشی 

و تحقیقاتی افزایش چشمگیری داشته باشد که در 
این الیحه مشاهده نمی شود.«

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت ادامه داد: »در 
حالی هزار میلیارد تومان به خرید واکسن اختصاص 
می دهند که ما جهش تولید و حمایت از دانشمندان 
داخلی سالمت را در بودجه نمی بینیم، بودجه برخی 
از سازمان ها مانند سازمان انتقال خون، 6۲ درصد 
کاهش داشته که مسئوالن مربوطه باید در این خصوص 
پاسخگو باشند .در حالی که پالسماتراپی یا درمان با 
پالسمای خون افراد مبتال به کرونا یکی از راه های 
اثر  الی 3۰ درصد  درمانی کرونا است که بین 5 
بخشی درمانی دارد اما نه تنها اضافه نشده بلکه کاهش 
چشمگیری در الیحه بودجه ۱۴۰۰داشته است. در 
مقابل آن برای داروهای متعدد مانند فاویپیراویر و 
رمدسیویر و داروهای دیگری که اثر بخشی باالیی هم 
ندارند اما در پروتکل درمانی لحاظ شدند، بودجه یک 
طرفه تنطیم شده است. برای توانمندسازی جهت تولید 
داروهای ضد کرونا در داخل کشور با توجه به وجود 
۴ پژوهش برتر در حوزه تحقیقاتی داروهای ضد کرونا 
اعتبار ویژه ای در الیحه بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت 
از آنها دیده نمی شود. از این رو وزارت بهداشت و 
ستاد ملی مقابله با کرونا باید به این موضوع ورود 

کرده و پاسخگو باشند.«
سخنگوی فراکسیون طب سنتی مجلس یازدهم با 
بیان اینکه درحوزه طب سنتی رقم بودجه خاصی 
در نظر گرفته نشده است، افزود: »البته ردیف اندکی 
طبق جدول ۹ برای این موضوع دیده شده اما هیچ 
تناسبی با مطالبات مردم در حوزه طب سنتی و نقش 
آن در کنترل اپیدمی کرونا نداشته و ندارد. ضمناً ردیف 
مستقل طب سنتی حذف شده است. باید بودجه 

 ویژه در این زمینه دیده می شد زیرا وزیر محترم 
بهداشت دستور ادغام فرایندهای طب سنتی را در 
سه حوزه بهداشت، درمان و آموزش در وزارتخانه 
صادر کرده اند و اجرای آن نیازمند حمایت های مالی 

و اختصاص بودجه است.«
محمدبیگی تصریح کرد: »درحوزه آموزش همچنان 
بودجه کم است؛ در حوزه صندوق رفاه دانشجویان که 
انتظار داشتیم برای گروه دستیاری پزشکی که زحمت 
دفاع از سالمت مردم بر دوششان است بودجه بیشتری 
در نظر گرفته می شد؛ دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی 
و همه رشته های علوم پزشکی نیاز بیشتری به وام های 
صندوق رفاه دارند، اما بودجه آنچنانی داده نشده است. 
به نظر می رسد حمایت از جمعیت جوان در وزارت 

بهداشت نادیده گرفته شده است.«
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۰ در حوزه سالمت به 
شکل استراتژیک بسته نشده است، افزود: »دیدگاه 
زیرساختی و اصالح ساختار بودجه در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ سالمت دیده نشده و این آزاردهنده است. سهم 
E health  و پرونده الکترونیک سالمت که یکی از 
زیرساختهای شفاف تر شدن خدمات در حوزه سالمت 
است و می تواند درمان، هزینه ها و ارزیابی های ما را به 
روز، شفاف و آنالین کند، همچنین میزان نیاز مردم 
به داروها و تخصص های مختلف پزشکی را نشان 
دهد در این الیحه ناچیز و غیر قابل استناد است. 
پرونده الکترونیک سالمت می توانست موجب تقویت 
سیستم نظام ارجاع شود. در حوزه مقابله با کرونا پرونده 
الکترونیک بهترین عامل کنترل کننده کرونا به عنوان 
یک زیرساخت تلقی می شود اما متاسفانه بودجه 

بسیاری اندکی برای آن درنظر گرفته شده است.«

وی تاکید کرد: »برای سیاست های کلی جمعیت دو 
مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریالی دیده شده که یکی از آنها 
برای ترویج زایمان طبیعی و دیگری برای درمان 
ناباروری است، این در حالی است که پژوهش های 
سال ۹8 نشان می دهد بودجه ناباوری به اسم این 
حوزه در  بخش های دیگر هزینه شده است از این 
رو این نگرانی وجود دارد که این رقم هم در جاهای 
دیگر هزینه شود. در حوزه سیاست های کلی جمعیت 
طب سالمندان را داریم و انتظار داشتیم تقویت حوزه 
سالمندان که بیش از 7۰درصد افراد درگیر کرونا را 
شامل می شود، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد چراکه 
در آغاز پدیده سالمندی قرار داریم و تاحدود یک 
قرن مهمان ما خواهد بود. بنابراین الزم است در 
وزارت بهداشت با یک دیدگاه آینده نگر و منطبق 
با سیاست های کلی افزایش نرخ رشد جمعیت، 
به سالمت سالمندان توجه داشته باشیم. مسئوالن 
وزارت بهداشت باید در خصوص این بی توجهی ها 

به کمیسیون بهداشت پاسخ دهند.«
به  حداقل  گزارشی  »طبق  داد:  ادامه  محمدبیگی 
۲۰۰۰ پزشک متخصص طب سالمندی نیاز داریم 
اما تمهیدات ویژه ای بجز یک رشته PHD سالمندان؛  
برای کنترل سالمت سالمندان و کاهش بار بیماری 
سالمندان در کشور دیده نشده که جای سوال دارد. 
 PHD در کشور به تربیت دستیار، متخصص بالینی
مطالعاتی طب سالمندان نیاز داریم تا بتوانیم سالمت 

سالمندان را تضمین کنیم.«
وی افزود: »گزارشی که در خصوص بودجه سالمت 
ارائه شد، نشان داد که به اهمیت اصالح ساختار بودجه 
توجهی نشده است، جهت دهی ویژه در راستای 
افرایش اعتبارات حوزه بهداشت و پیشگیری داده 
نشده و باز هم چرخش معیوب تولید بیمار و درمان 
ادامه خواهد داشت به نحوی که موجب می شود در 
گرداب بستری و درمان دارویی که هرروز عمیق تر 
می شود بیشتر فرو برویم. در حالی که با تقویت زیر 
ساخت های پرونده الکترونیک، زیرساخت های شبکه 
بهداشت، نظام پزشک خانواده، تقویت درآمد دستیاران 
و کاروزان اینترنی، رشته های بهداشت حرفه ای و 
بهداشت خانواده و رشته های طب سنتی به عنوان 
رشته های پیشگیری و مکمل می توانستیم بار بیماری ها 
را کاهش دهیم و با هزینه کمتر در پیشگیری از بروز 
بیماری ها در کشور جلوگیری کنیم و سبد هزینه مردم 
را در بخش سالمت که رتبه اول هزینه  های فردی را 

دارد، کاهش دهیم.«

بودجهوزارتبهداشتبارمالیناشیازبیماریکروناراپوششنمیدهد
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با کمک هیات امنای صرفه جویی ارزی انجام شد
تجهیز ساختمان جدید بیمارستان رازی

ساختمان جدید بیمارستان رازی با کمک هیات امنای صرفه 
جویی ارزی به منظور تسریع در ارائه خدمات به بیماران 

تجهیز و راه اندازی شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، ساختمان جدیداالحداث 
بیمارستان رازی با کمک و مساعدت هیات امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیماران، مجهز به تجهیزات و ملزومات 
پزشکی مورد نیاز شده و امکان ارائه خدمات تشخیصی و 
درمانی با استانداردهای روز دنیا را به بیماران و مراجعین بسیاری فراهم کرده است، این اقدام عالوه بر 
تسریع خدمت رسانی به بیش از 1۵00 بیمار در طول روز، سبب ارائه خدمات گسترده و با کیفیت بیشتر 
نیز خواهد شد. ربابه عابدینی، رییس بیمارستان رازی درباره تجهیز ساختمان جدید بیمارستان رازی 
گفت: »با توجه به فرسودگی قابل توجه ساختمان های قدیمی بیمارستان  رازی، احداث ساختمان جدید 
بیمارستان امکان ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با استانداردهای روز دنیا را به بیماران و مراجعین 
بسیاری مهیا کرده است.« وی خاطرنشان کرد: »توسعه  بخش های پوست، جراحی پالستیک و افزوده 

شدن  بخش های جدید قلب، داخلی، عفونی و گوش، حلق و بینی و رادیولوژی منجر به ارائه خدمات 
جدید و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.« رییس بیمارستان رازی با بیان اینکه تجهیز ساختمان 
جدید بیمارستان رازی با دستگاه های به روز از ارجاع بیماران به سایر مراکز و سرگردان شدن مراجعین 
جلوگیری می کند، گفت: »تجهیز بیمارستان سبب شده تا بیماران بتوانند در همین بیمارستان از اکثریت 
خدمات مورد نیاز خود مانند مشاوره های قلب، داخلی، عفونی و تصویربرداری های الزم بهره مند شوند.«
عابدینی تصریح کرد: »بیش از ۵0 درصد مراجعین بیمارستان نیازمند انواع مشاوره های داخلی، قلب، 
عفونی و انجام تصویربرداری، اقدامات پاراکلینیک یا بستری در  بخش ها و دریافت خدمات درمانی 
سرپایی هستند، لذا می توانند از امکاناتی که در ساختمان جدید پیش بینی شده است بهره مند شوند.«

وی گفت: »بیمارستان رازی روزانه 1000 تا 1200 نفر مراجعه کننده دارد که این آمار با توجه به شرایط 
کنونی اپیدمی کووید19 است و در شرایط عادی این آمار به بیش از 1۵00 نفر در روز می رسد لذا 
فرسودگی ساختمان های قدیمی و عدم وجود تجهیزاتی مانند سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و عدم 
وجود امکان بستری در  بخش های ویژه مانند ICU سبب می شد  بخش زیادی از بیماران جهت اقدامات 
تشخیصی و درمانی به سایر مراکز ارجاع شوند و این مسئله تبعات و عوارض زیادی برای مراجعین 
داشت.« رییس بیمارستان رازی خاطرنشان کرد: »دستگاه هایی همانند سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، 
تخت هایICU، ونتیالتور، مانیتوریگ، ساکشن، پمپ های سرم و سرنگ، رادیولوژی ثابت، چراغ 
سیالیتیک، تخت های الکتریکی و مکانیکی بستری از جمله تجهیزاتی است که توسط هیات امنای 

صرفه جویی در اختیار  بخش جدید بیمارستان قرار گرفته است.«

خبـر

تحلیل رییس کمیسیون بهداشت مجلس از بودجه ۱۴۰۰ بخش سالمت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: »بودجه 
وزارت بهداشت و درمان در سال 1۴00 در صورت تحقق، مناسب است 
و در ظاهر 1۵ درصد بودجه عمومی به حوزه سالمت اختصاص داده 

شده اما مهم میزان تخصیص آن است.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
بودجه  بخش سالمت در الیحه بودجه 1۴00 گفت: »بودجه وزارت 
بهداشت و درمان بدون محاسبه بیمه سالمت ۵۷ درصد رشد داشته، 
بودجه بیمه سالمت نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.«
وی افزود: »بخشی از پیش بینی بودجه  بخش سالمت از محل درآمدهای 
یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده است که طبق قانون باید به حوزه 
سالمت داده شود. مالیات بر ارزش افزوده پول نقد محسوب می شود، 
یعنی همان پولی که مردم زمان خرید پرداخت می کنند، اما در نهایت یک 
درصد مالیات به حوزه سالمت داده نمی شود و شاید کمتر از نیم درصد 
تخصیص یابد. قطعا اگر این میزان به طور کامل به  بخش سالمت پرداخت 
شود کمکی به وزارت بهداشت می کند.« وی افزود: »طبق قانون 10 درصد 
خالص هدفمندی یارانه ها باید به حوزه سالمت داده شود که در چند سال 
اخیر حتی یک ریال هم پرداخت نشده، منظور درآمدهای حاصل از افزایش 
قیمت حامل های انرژی است که در بودجه 1۴00، 90 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده و 10 درصد آن 9000 میلیارد تومان می شود. یعنی باید این 

مبلغ به  بخش سالمت داده شود که این اتفاق عماًل رخ نمی دهد.«
شهریاری یادآور شد: »در سال های گذشته دولت موضوع پرداخت 10 درصد 
از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به  بخش سالمت را 

در بودجه قید می کرد اما پولی به وزارت بهداشت داده نمی شد. پس نباید 
تصور شود که مبلغی که در بودجه می آید عمال تخصیص می یابد. در اینجا 

تخصیص آن مبلغ برای وزارت بهداشت مهم است.«
وی افزود: »طبق الیحه بودجه، وزارت بهداشت و درمان 66 درصد رشد 
بودجه ای و دانشگاه های علوم پزشکی ۷۷ درصد افزایش بودجه داشتند، 
ولی با وضعیت فعلی این رقم جوابگوی مشکالت حوزه سالمت نخواهد 
بود. چون افزایش قیمت ها و تورم و نرخ های عجیب و غریب در مواد 
مصرفی حوزه بهداشت و درمان به گونه ای بوده که متاسفانه قیمت ها 
تا ۵00 درصد زیاد شده است، لذا آنچه روی کاغذ در بودجه می آید به 
معنای عملیاتی شدن آن در بودجه نیست و مهم تخصیص است. آن هم 
در شرایطی که وزارت بهداشت در کنار مشکالت گذشته اش با کرونا 

دست و پنجه نرم کرده و مشکالتش چند برابر شده است.«
شهریاری همچنین گفت: »از طرف دیگر یک سری منابع در زیر ردیف 
یارانه ای رفته اند که از جمله آن می توان به یارانه دارو، شیر خشک، 
پزشک خانواده، کمک به اجرای سیاست های معیشتی و بیماری خاص 
و صعب العالج، کاهش نرخ داروهای ساخته شده و مواد اولیه، واکسن، 
کیت و فرآورده های خونی اشاره کرد، عمال این اتفاق رخ می دهد که 
معلوم نیست تخصیصی در این  بخش صورت گیرد.« وی افزود: »وزارت 
بهداشت می گوید برخی ردیف ها به اسم یارانه می آید و اما پولی داده 
نمی شود. این مشکالتی است که همیشه وجود داشته و در آینده هم 
خواهد بود. پس باید نگاه ها معطوف به بودجه تخصیص یافته به وزارت 

بهداشت باشد نه آن چیزی که در الیحه می آید.«
شهریاری افزود: »با توجه به نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور 
درباره 2.۵ میلیون یورو در صندوق ذخیره ارزی و پیش بینی دولت 
درباره آن در بودجه به نظر می رسد که عمال کل منابع بودجه تحت 
تاثیر قرار خواهد گرفت. چون دولت پیش بینی کرده بود که منابعی 
از صندوق ذخیره ارزی را تامین کند.« شهریاری در پایان اظهار کرد: 
»مجلس نمی تواند الیحه بودجه را تغییر اساسی دهد چون طبق تجربه 
مجلس نهم، شورای نگهبان به این کار ایراد می گیرد که الیحه بودجه از 
شاکله اصلی آن خارج شده است. لذا تنها می توان گفت که اگر بودجه 
 بخش سالمت تحقق پیدا کند در سال آینده مناسب خواهد بود که اینها 
همه بر اساس منابع موجود در کشور است. در ظاهر 1۵ درصد بودجه 

عمومی به حوزه سالمت داده شده اما مهم میزان تخصیص آن است.«

درصورت تحقق، مناسب است

رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت گفت: »پس از اعمال محدودیت ها و 
همچنین بیماریابی گسترده و اجرای طرح شهید سلیمانی، شاهد سیر نزولی 
مراجعه سرپایی به مراکز کووید19 در کشور و کاهش بستری هستیم.«

به گزارش سپید، جعفر صادق تبریزی افزود: »در حال حاضر بیش از 
۴2 هزار تست روزانه کرونا با احتساب تست های تشخیص سریع انجام 
می شود. از طرفی بین 1۵ تا ۴۵ درصد کاهش بستری در بیمارستان ها 
به علت ابتال به ویروس کرونا در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور اتفاق افتاده است.« وی ادامه داد: »آثار و نتایج این موضوع در 
کاهش موارد مرگ هم اتفاق افتاده است. بنابراین وقتی مراجعه به مراکز 
سرپایی برای انجام تست کرونا کمتر است، تست کمتری هم انجام 
می شود، اما از طرفی مراجعه به درب منازل برای تست تشخیص سریع 
انجام می شود تا بیماران و افراد تماس نزدیک سریع تر شناسایی شوند.« 
به گزارش ایرنا، اجرای محدودیت ها در آبان و آذر ماه منجر به کاهش 

موارد بستری به علت ابتال به کووید19 و در نتیجه کاهش موارد فوتی 
شده است. همچنین اجرای طرح شهید سلیمانی و بیماریابی گسترده 
با استفاده از تست های تشخیص سریع توانست موارد ابتال به کرونا را 

شناسایی و نسبت به قرنطینه به موقع این افراد اقدام کند. 
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری مشترک وزارت بهداشت و 
سازمان بسیج مستضعفین همزمان با دوم آذر ماه و آغازین روز از هفته 
بسیج در سراسر کشور به اجرا درآمده است. در این طرح بسیجیان  و 
کارشناسان حوزه بهداشت با مراجعه به افراد نیازمند و تأمین نیازهای اولیه 
آنها، به اجرای بهینه پروژه قرنطینه معکوس یاری می دهند. اطالع رسانی 
به موقع و تشخیص مخاطرات در فوریت ها می تواند جان انسان های در 
معرض خطر را در شرایط اضطراری به شرط اعمال مداخالت موثر، 
سریع و هماهنگ نجات بخشد. در این زمینه بهترین و موثرترین راه 
جلب مشارکت اجتماعی از طریق بهره گیری از کمک نیروهای بسیج 

و داوطلب مردمی و سازماندهی محله محور مردم است. این مشارکت 
محله محور باید بگونه ای طراحی شود که ضمن جلب اعتماد مردم، 

اهداف و فعالیتها توسط گروههای مردمی نیز به تحقق برسد. 
موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید و یادآور می شوند: 
»بهره گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلب مردمی، کمک بزرگی 
به رهایی کشور از این عارضه )ویروس کرونا( همه گیر خواهد کرد.«

بر همین اساس، طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محتوای مدیریت و کنترل اپیدمی 
کووید19 و برای جلب مشارکت مردم از طریق انتخاب یک سفیر سالمت 
برای هر خانوار و یک رابط سالمت محله برای هر ۴0 سفیر خانوار با 
محوریت بسیج امکانات محله و در جهت بهبود وضعیت اجتماعی )از 
جمله سالمت(، اقتصادی و فرهنگی جامعه مطرح شد تا با مشارکت مردم 

و نهادهای مردم محور، محالت از محرومیت خارج شود.

رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت خبر داد

کاهش بیماران سرپایی و بستری کرونا پس از اجرای محدودیت ها



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

بیش از ۷۶ میلیون مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۷۶ 
میلیون و ۱۳ هزار و ۴۳۷ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۶۸۱ هزار و ۲۵۳ نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۵۳ میلیون 
و ۲۸۲ هزار و ۱۵۲ 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 ۱۷.۸ میلیون مبتال 
و بیش از ۳۲۰ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 

کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۱۰ میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ 
در برزیل نیز بیش از ۷.۱ میلیون نفر اعالم شده است.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، 
برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 

این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جان باختگان این بیماری در ایتالیا نیز از ۶۷ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون 
تعداد قربانیان کرونا در انگلیس هم از ۶۶ هزار نفر عبور 

کرده و با اختالف نزدیک از ایتالیا در میان کشورهای 
اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین 
فرانسه بیش از ۶۰ هزار و ایران نیز بیش از ۵۳ هزار 
فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش 
داده اند. پس از این کشورها نیز روسیه با بیش از ۴۹ 
هزار، اسپانیا با بیش از ۴۸ هزار، آرژانتین با بیش از 
۴۱ هزار و کلمبیا با بیش از ۴۰ هزار جان باخته، دیگر 
کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ ومیر 

ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.

شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا: ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۳۵۳ مبتال، ۳۲۰ 

هزار و ۸۴۵ قربانی
۲. هند: ۱۰ میلیون و ۴ هزار و ۸۲۵ مبتال، ۱۴۵ هزار 

و ۱۷۱ قربانی
 ۹۱۲ و  هزار   ۱۶۳ و  میلیون  هفت  برزیل:   .۳

مبتال، ۱۸۵ هزار و ۶۸۷ قربانی
۴. روسیه: دو میلیون و ۷۹۱ هزار و ۲۲۰ مبتال، ۴۹ 

هزار و ۷۶۲ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۹۰ مبتال، ۶۰ 

هزار و ۲۲۹ قربانی
۶. ترکیه: یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۹۰ مبتال، ۱۷ 

هزار و ۶۱۰ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۹۷۷ هزار و ۱۶۷ مبتال، 

۶۶ هزار و ۵۴۱ قربانی
۸. ایتالیا: یک میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۷۸ مبتال، ۶۷ 

هزار و ۸۹۴ قربانی
۹. اسپانیا: یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۴۴۸ مبتال، ۴۸ 

هزار و ۹۲۶ قربانی
۱۰. آرژانتین: یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۷۴ مبتال، 

۴۱ هزار و ۶۷۲ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۵ 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 
روسیه، فرانسه، ترکیه، انگلیس ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، 
کلمبیا، آلمان، مکزیک، لهستان و ایران نیز بیش از 

یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( واکسن کرونای ُمدرنا را برای 
استفاده اضطراری در ایاالت متحده آمریکا را مجاز کرده است.
به گزارش سپید، جمعه شب به دنبال توصیه روز پنجشنبه سازمان 
غذا و داروی آمریکا، کمیته مشاوره واکسن ها و محصوالت 
بیولوژیکی مرتبط، در اعالمیهای که در توییتر این مرکز منتشر 
شد اعالم کرد: »سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده 
اضطراری از واکسن کرونای شرکت ُمدرنا را صادر کرده است 
و این واکسن می تواند برای استفاده در افراد ۱۸ سال به باال در 
این کشور توزیع شود و کل داده هایEUA  شواهد روشنی را 

برای جلوگیری از کووید۱۹ نشان می دهد.« همچنین شبکه بی بی 
سی نیز در گزارشی اعالم کرد: »ُمدرنا، دومین واکسن کووید۱۹ 
مورد تایید دولت آمریکا است که راه را برای میلیون ها دوز توزیع 

واکسن کرونا در این کشور آزاد خواهد کرد.«
سازمان غذا و داروی آمریکا حدود یک هفته پس از تایید واکسن 
فایزر که اکنون در این کشور در حال توزیع است، مجوز استفاده 

اضطراری واکسن ُمدرنا را نیز صادر کرده است.
ایاالت متحده آمریکا با خرید ۲۰۰ میلیون دوز واکسن ُمدرنا 
توافق کرده که به نظر می رسد هم اکنون ۶ میلیون دوز از این 

واکسن آماده ارسال باشد. واکسن مدرنا باید در دمای منفی ۲۰ 
درصد سانتیگراد حمل شود که دمای یک فریزر معمولی است 
این درحالی است که واکسن فایزر موقع حمل از کارخانه تا 
محل توزیع باید در دمای منفی ۷۵ درجه سانتیگراد نگهداری 

شود که حمل و نقل آن را مشکل تر می کند.
مدرنا هم مانند فایزر نیازمند تزریق دو دوز است. فاصله دو 

تزریق برای واکسن مدرنا ۲۸ روز است.
آمریکا، هم اکنون بیشترین آمار مرگ و میر کووید۱۹ در جهان 

را دارد.ایسنا

سازمان غذا و داروی آمریکا، مجوز استفاده اضطراری از واکسن کرونای ُمدرنا را صادر کرد

نتایج تحقیق جدید دانشگاه علوم پزشکی واشنگتن نشان می دهد 
که ویروس کووید-۱۹ با نفوذ به مغز می تواند تاثیرات شناختی 

مانند مه مغزی و خستگی در بیماران ایجاد کند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محققان دریافتند ویروس کووید-۱۹ 
می تواند وارد مغز شود و نتایج بررسی روی موش ها نشان داد، 
پروتئین سنبله که اغلب به عنوان بازوهای ویروس نشان داده می شود، 
می تواند از سد خونی مغزی )سد خونی مغزی، یک الیه از غشاهای 
خاص و فرآیندهای سلولی است که به منظور جلوگیری از عبور 
مواد ناخواسته از جریان خون به بافت های مهم و ارزشمند مغز 
طراحی شده است، اما غیر قابل نفوذ نیست( در موش عبور کند.
ویلیام ا. بنکس، استاد پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن 
گفت: »پروتئین سنبله که اغلب پروتئینS ۱ نامیده می شود، محل 
ورود ویروس را تعیین می کند و مهار پروتئین اتصال دهنده را 
برعهده دارد.« بنکس گفت: »اتصال پروتئین هایی مانندS ۱ معموالً 
به دلیل جدا شدن از ویروس و ایجاد التهاب موجب آسیب و 

احتماال باعث ترشح سیتوکین ها و موارد التهابی در مغز می شوند.«
از نظر علمی، التهاب شدید ناشی از عفونت کووید-۱۹، طوفان 
سیتوکین نامیده می شود. سیستم ایمنی بدن در مواجهه با ویروس 
و پروتئین های آن برای از بین بردن ویروس مهاجم تالش کرده و 
واکنش بیش ازحد نشان می دهد و به همین دلیل فرد آلوده دچار 

مه مغزی، خستگی و سایر مسائل شناختی می شود.
 )HIV( بنکس و گروه وی این واکنش را با ویروس اچ ای وی
مشاهده کردند و تالش کردند تا دریابند که آیا این اتفاق مشابه با 

سارس کوو۲SARS CoV( ۲-( نیز رخ می دهد یا خیر.
بنکس گفت: »پروتئینS ۱ در سارس کوو۲ و پروتئینGP ۱۲۰ در۱ 
HIV-به طور مشابه عمل می کنند. آن ها گلیکوپروتئین ها هستند- 
پروتئین هایی که در آن ها قندهای زیادی وجود دارد- از ویژگی های 

پروتئینی آنان این است که به گیرنده های دیگر متصل شوند.«
محققان همچنین کشف کردند که هر دو این پروتئین ها مانند بازو 
و دست ویروس برای چنگ زدن به دیگر گیرنده ها عمل می کنند. 

هر دو از سد خونی مغزی عبور می کنند وS ۱ مانندgp ۱۲۰ احتماال 
برای بافت های مغزی سمی است.

در این آزمایش ۱۵ نفر برای تحقیقات آزمایش پروتئینS ۱ در ماه 
آوریل با جیکوب رابر، استاد گروه های علوم اعصاب رفتاری، مغز و 
اعصاب و پرتودرمانی و گروه های وی در دانشگاه علوم و بهداشت 
اورگن همکاری کردند. محققان اظهار کردند: »نتایج این مطالعه 
می تواند بسیاری از عوارض ناشی از کووید-۱۹ را توضیح دهد.«

وی در ادامه افزود: »ویروس وارد مراکز تنفسی مغز می شود و در 
آنجا نیز مشکالتی ایجاد می کند.«

بنکس در مورد افرادی که به راحتی به ویروس آلوده می شوند، اظهار 
کرد: »بسیاری از تاثیراتی که ویروس کووید دارد می تواند برجسته 
شود یا تداوم  یابد و یا حتی در اثر ورود ویروس در مغز ایجاد شود 
و این تاثیرات می توانند برای مدت زمان طوالنی ادامه داشته باشند.«

نتایج این تحقیق در نشریه Nature Neuroscience منتشر 
شده است.

محققان اعالم کردند

ویروس کرونا می تواند وارد مغز  شود

شماره 8۱۸۲۶ ۳۰ آذر ۱۳۹۹
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن 
بازنگری مطالبات اصلی جامعه پرستاری بر رفع موانع 
جذب نیروهای جدید پرستاری و تبدیل وضعیت 
پرستاران خط مقدم مقابله با کرونا تاکید کرد و گفت: 
»پیشنهاد مشخص ما این است که با یک راه میان بر و 
بدون تعارف و با یک نگاه جهادی و حداکثر مشارکت 
دولت و مجلس، نسبت به حل مشکل استخدام نیروی 

پرستاری اقدام عملیاتی شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا زالی در 
مراسم تکریم مقام پرستار در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، اظهار کرد: »گرامیداشت روز و هفته 
پرستار به این مفهوم است که می خواهیم التفات 
و توجه عمومی مردمی، مسئولین و سیاستگذاران 
و برنامه ریزان کشور را به جایگاه پرستاری جلب 
کنیم. این روز ضمن تکریم و تجلیل از مقام پرستار، 
می تواند به عنوان روزی باشد که مطالبات فروخفته و 
تاریخی قشر خدوم و زحمتکش پرستاری یادآوری 

و بازخوانی شود.«
وی با اشاره به نشست سال گذشته نمایندگان جامعه 
پرستاری با مقام معظم رهبری و صدور فرامین ایشان 
جهت تکریم و احصاء جایگاه پرستاری در کشور، 
اظهار کرد:  »بخش های سازمانی و مرتبط با وزارت 
بهداشت تا حدود زیادی محقق شده ولی متاسفانه 
بسیاری از فرامین فراسازمانی ایشان در رابطه با مطالبات 
پرستاری هنوز محقق نشده است و لذا الزم است که 
دستگاه های ذیربط با بازنگری فرامین ایشان نسبت 

به تحقق این مطالبات اقدام کنند.«
زالی با اشاره به برگزاری روز پرستار امسال در شرایط 
کرونایی، عنوان کرد: »امروز بالغ بر 1۴۵ هزار پرستار 
در گستره ملی در حال خدمت رسانی هستند که بیش 
از 60 هزار نفر از این مجموعه تاکنون دچار بیماری 
کرونا شده اند و این مساله نشان دهنده سختی کار و 
مواجهه مستقیم جامعه پرستاری با این ویروس در  
بخش های مراقبت ویژه،  بخشهای کرونایی، اورژانس، 

درمانگاه ها، اتاق های عمل و سایر  بخش هاست.«
وی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع سالمت و اینکه 
بیش از 100 شهید در عرصه پرستاری تقدیم کشور 
شده است، عنوان کرد: »حرفه پرستاری نه تعطیلی 
می شناسد و نه مناسبت های ملی و یا آیین های مذهبی، 
پرستاران بر اساس تکلیف حرفه ای خود فارغ از همه 
شرایط باید به ارائه خدمت بپردازند و طی دوران 
سخت شیوع کرونا عالوه بر سختی کار باید دوری از 
عزیزان و خانواده های خود را تحمل کرده و حتی از 
ساده ترین برخورداری های عاطفی هم محروم باشند.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن 
بازنگری مطالبات اصلی جامعه پرستاری، مهم ترین 
چالش این روزهای جامعه پرستاری را حجم باال و 
فشردگی و تراکم کار دانست و گفت: »طی موج دوم 
و سوم کرونا میزان ابتالی کادر پزشکی و پرستاران 
بسیار بیشتر از موج اول بود و با توجه به دوره 
استراحت و ریکاوری هر فرد مبتال، حجم باالیی از 
فشار مضاعف و غیرمتعارفی بر گروه همکاران وارد 
می شود که همین مساله کمبود نیروی پرستاری را به 
معضل جدی و تردید ناپذیر این قشر و بیمارستان ها 

تبدیل کرده است.«
زالی در ادامه با انتقاد جدی از فرایند بسیار کند جذب 
نیروی کمکی در بیمارستان ها به عنوان مطالبه بعدی 
جامعه پرستاری عنوان کرد: »علی رغم پیشنهادات 
متعدد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، 

متاسفانه یک لختی کسالت آور در فرایند دیوان ساالرانه 
جذب نیروی انسانی را شاهدیم. امروز که در خط 
مقدم به جذب نیروی پرستار نیاز داریم، به نظر 
می رسد که این کندی فرایند، نیروهای خط مقدم 

را مورد غفلت قرار داده است.«
وی تاکید کرد: »پیشنهاد مشخص ما این است که با 
یک راه میان بر و بدون تعارف و با یک نگاه جهادی 
و حداکثر مشارکت دولت و مجلس، نسبت به حل 
مشکل استخدام نیروی پرستاری اقدام عملیاتی شود. 
چراکه روند فعلی یعنی برگزاری آزمون استخدامی و 
گذشت فرایند 3 ماهه گزینش، نیاز شدید این روزهای 
کادر درمان را تامین نمی کند.« زالی با اشاره به یک نمونه 
روشن یعنی 3۵ هزار پرستار جدید ظرف کمتر از دو 
هفته در ایتالیا، تاکید کرد: »باید بپذیریم که این روزها 
شرایط جنگی است و اگر این واقعیت را بپذیریم باید 
همه دستگاه های مختلف در حوزه استخدام نیروی 

پرستاری مشارکت جدی داشته باشند.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه با نگاه بلند دولت و سازمان 
برنامه و بودجه 30 هزار مجوز استخدام به عنوان 
استثنایی ترین کار در حوزه بهداشت و درمان در حال 
تحقق است، اما متاسفانه از زمانی که سازمان برنامه 
و بودجه این گام بلند را برای اولین بار در حوزه 
استخدامی کشور برداشته ولی این مساله هنوز محقق 
نشده، به نظر می رسد این 30 هزار نیرو باید هرچه 

سریع تر وارد مدار شوند.«
زالی به برخی از پیشنهادات مشخص در این رابطه 
اشاره کرد و گفت: »پیشنهاد ما بر اساس نیاز پرستاری 
در عرصه کشور این است که حداقل تا سال 1۴0۵ هر 
سال 20 هزار پرستار جدید جذب و استخدام شوند، 
در غیر این صورت کماکان با کمبود نیروی پرستاری 
روبه رو خواهیم بود.« وی با بیان اینکه نسبت پرستار 
به تخت در دانشگاه ما بین 0.8 تا 1 در نوسان است، 
گفت: »این رقم به مراتب از استاندارد و نرم فاصله 
دارد و برای جبران آن باید نیروهای پرستاری به 

صورت جهشی و فوراً افزایش پیدا کنند.«
زالی مطالبه بعدی جامعه پرستاری و جامعه بهداشت 
و درمان که متاسفانه تا به امروز هیچ پاسخ روشن، 
شفاف، سریع و قانونمندی به آن داده نشده را تعیین 
و تبدیل وضعیت نیروهای بهداشت و درمان خط 
مقدم مقابله با بیماری عنوان کرد و ادامه داد: »در 
این رابطه همه ما در ابهام به سر می بریم و نمی دانیم 

که آیا این خواسته بهداشت و درمان کشور محقق 
می شود یا خیر؟ این در حالیست که تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی به قراردادی و قراردادی به پیمانی 
که در خط مقدم کرونا خدمت می کنند و از استحقاق 
باالی خدمت رسانی برخوردارند، مطالبه جدی ماست 
که از ابتدا مطرح شده است.« وی با بیان اینکه هنوز 
درباره تحقق این مطالبه سردرگم و در ابهام هستیم، 
گفت: »هنوز مشخص نیست که چه ساز و کاری 
برای این کار تعریف شده، مجلس و دولت باید تدابیر 
عملیاتی و اجرایی در این رابطه داشته باشند اما هنوز 
در عمل یک نسخه قطعی عملیاتی ارائه نشده است.«
زالی با اشاره به وضعیت نیروهای 89 روزه گفت: »این 
عزیزان در سخت ترین شرایط و روزهای کرونایی 
جان خود را به خطر انداخته و وارد حوزه درمان 
و ارائه خدمت شدند، اگر صدها سال بخواهیم در 
قالب گزینش و و بررسی صالحیت شایسته گزینی 
کنیم بهتر از این نیروهای 89 روزه در حوزه بهداشت 
و در درمان پیدا نمی کنیم، اما متاسفانه هنوز معطل 
و بالتکلیفند و تعیین وضعیت نشده اند، این مساله 
به دور از مروت و فتوت اداری و به دور از اخالق 
است؛ باید متعهدانه مشکل این افراد برطرف شود.«
زالی موضوع بعدی را مسئله ترمیم کارانه پرستاران 
عنوان کرد و گفت: »اگر چه این روزها توانستیم 
میزانی از مطالبات پرستاران را با کمک وزیر بهداشت، 
سازمان برنامه و بودجه و حمایت رئیس جمهور به 
حداقل برسانیم اما مشکل اساسی این است که به دلیل 
کاهش درآمد اختصاصی بیمارستان ها قدر مطلق کارانه 
پرستاران کم شده است، لذا پیشنهاد شده که حداقل 
در رابطه با پرستاران به ویژه پرستاران بخش های 
کرونایی سهم کارانه نسبت به سال قبل از نظر قدر 

مطلق کم نشود.«
وی با بیان اینکه از زمان شیوع بیماری کرونا در 
کشور، بسیاری از تخت های عادی بیمارستانها به 
تخت مراقبت ویژه تبدیل شده اند، گفت: »این تخت ها 
ذاتا و ماهیتاً به تخت های مراقبت ویژه تبدیل شدند؛ 
بر اساس استانداردهای بین المللی مراقبت از یک 
بیمار ویژه 3 برابر تالش و نیروی بیشتر نیاز دارد، 
بنابراین در این شرایط باید سختی کار تعلق بگیرد 
ولی متاسفانه برخی بیمه ها حتی این بخش های تبدیل 
شده به مراقبت ویژه را به رسمیت نمی شناسند و لذا 
رویکردهای پرداختی تغییر نکرده، در حالیکه سختی 

کار مراقبت از بیماران در این بخش ها نیز باید همچون 
سختی کار بخش مراقبت ویژه در نظر گرفته شود.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه بر 
لزوم بهبود وضعیت اتاق استراحت پرستاران، توجه 
به جنبه های رفاهی همچون تقلیل ساعت کاری و 
افزایش پاداش کرونای پرستاران تاکید کرد و گفت:  
»به مشکالت فضاهای استراحتگاهی پرستاران باید 
با دید آسیب شناسانه نگاه شود، چراکه عمدتاً کالبد 
قدیمی و مشکالت سازه ای بیمارستان های کشور به 
گونه ای است که معموالً محل استراحت و پاویون 
پرستاران در محقرترین شرایط قرار دارد؛ اتاق هایی 
که معموالً پنجره و تهویه درستی نداشته و اساسا برای 
استراحت تعبیه نشده است. در این شرایط زمانی که 
پرستاران به این اتاق ها مراجعه کرده و می خواهند برای 
چند دقیقه لباس مخصوص و ماسک های محافظتی 
را خارج کنند، ممکن است به دلیلی شرایط نامناسب 
سازه ای و تهویه ای آلوده شوند؛ بسیاری از ابتالهای 
پرستاران در همین اتاق ها انجام می شود، بنابراین 
باید یک طرح مشخص ملی برای رفع این مشکل 

برنامه ریزی شود.« 
زالی در پایان اظهار امیدواری کرد که زخم کهنه 
مطالبات پرستاری به گونه ای ترمیم شود که شاهد 

لبخند نشاط بر سیمای پرستاران باشیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با 
اشاره به مسئولیت شناسی مثال زدنی شهدای مدافع 
سالمت علی صفرلو و مهناز صالحی از پرستاران 
شهید دانشگاه ، آنان را گلدسته های جامعه پرستاری 

کشور توصیف کرد.
در بخش دیگری از این مراسم فروغ موال مدیر 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان 
اینکه پرستاران همواره برای سالمت مردم در شرایط 
سخت به ارایه خدمت پرداخته و از آسایش خود چشم 
پوشیده اند، اظهار کرد: »قهرمانان سالمت در دوران 
شیوع کرونا برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات 
دانشگاه از خود به جای گذاشتند.« وی ادامه داد: »این 
دوران سخت سپری خواهد شد، اما قطعا اقدامات 
مدافعان سالمت به ویژه پرستاران نزد خداوند بدون 

پاداش نخواهد ماند و از یاد مردم نخواهد رفت.«
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
دوران شیوع کرونا از جمله تامین نیروی پرستاری، 
اجرای قانون فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیئت علمی 

و تامین نیروی پشتیبانی پرداخت.
وی از مهم ترین برنامه های پیش روی این حوزه 
به برگزاری دوره های آموزشی مراقبت از بیماران 
بدحال، تشکیل و خدمات تیم های تنفس، خود 
مراقبتی و ایمنی کادر پرستاری و اخالق و منش 

پرستاری اشاره کرد.
موال در بخش دیگری از سخنان خود از خانواده 
پرستاران و زحمات و حمایتهای کادر پرستاری، 
نیروهای  بهیاران،  اتاق عمل، هوشبری،  نیروهای 
فوریت پزشکی، کمک پرستاران و مدیران ارشد 
و  تجلیل  دانشگاه  رییسه  هیئت  و  ها  بیمارستان 

قدردانی کرد.
در ادامه مراسم که برای رعایت پروتکل های بهداشتی به 
صورت مجازی برگزار شد، از جمعی از  پرستاران مراکز 
درمانی دانشگاه تجلیل شد و همچنین خانواده های 
علی صفرلو و مهناز صالحی پرستاران شهید دانشگاه 

مورد تکریم و تجلیل قرار گرفتند.

انتقاد ازفرایند  دیوان ساالرانه جذب نیروی پرستاری



رئیس شورای عالی نظام پزشکی: 

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد 
یکسال  حدود  گذشت  علی رغم  اینکه  از 
ملی  برنامه  هنوز  کرونا،  گیری  همه  از 
کووید۱۹  پاندمی  کنترل  برای  جامعی  و 
هماهنگی  و  انسجام  »باید  گفت:  نداریم، 
بین دستگاه های مختلف به حداکثر برسد 
تمامی ظرفیت های  از  استفاده  با  بتوان  تا 

کرد.« مدیریت  را  بحران  ملی 
به گزارش سپید، مصطفی معین در چهل 
سازمان  عالی  شورای  جلسه  چهارمین  و 
علی رغم  اینکه  از  انتقاد  با  پزشکی  نظام 
اپیدمی  شروع  از  یکسال  حدود  گذشت 
کرونا در کشور هنوز برنامه جامع و ملی 
نداریم،  کووید۱۹  پاندمی  کنترل  برای 
برای  که  جهانی  راهبردهای  »در  گفت: 
ایجاد هماهنگی و  کشورها تعریف شده، 
در  باید  مختلف  دستگاه های  بین  انسجام 
ظرفیت های  همه  از  باشد،  خود  حداکثر 
اجرائی  و  مالی  منابع  اجتماعی،  علمی، 
بویژه  و  دولتی، خصوصی  در  بخش های 
نهادهای مدنی و غیر دولتی استفاده شده 

کنترل شود.« مهار و  تا بحران 
وی افزود: »جایگاه NGO ها، خیریه ها و 

سایر نهادهای مردمی در کنترل و مدیریت 
پاندمی کووید۱۹ معلوم نیست و به همین 
کمک  عدم  دلیل  به  دولت  هنوز  دالیل 
نتوانسته  مدنی  نهادهای  آن  از  گرفتن 
آموزش های  و  شفاف  رسانی  اطالع  با 
آنها  مشارکت  و  مردم  اعتماد  عمومی، 
باشد،  داشته  بحرانی  شرایط  این  در  را 
درصد   ۵۰ از  بیش  شده  ارائه  آمار  طبق 
نیازمند  افراد جامعه زیر خط فقر بوده و 
و  زنان  سالمندان،  هستند،  ویژه  حمایت 
و  زمینه ای  بیماری  دچار  افراد  کودکان، 
اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر باید در 
اولویت  با  با کووید۱۹  برنامه ملی مقابله 

دیده شوند.« ویژه 
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید 
در  بیماری  این  تلفات  بیشترین  اینکه  بر 
گروه های محروم اقتصادی و آسیب پذیر 
دیده می شود، ادامه داد: »نیازمند اطالع رسانی 
شفاف، آموزش های بهداشتی و نه بدآموزی 
ملی  رسانه  سوی  از  علم  شبه  ترویج  و 
و  فوری  سریع،  مداخالت  انجام  هستیم، 
بهداشت  وزارت  سوی  از  بهداشتی  قاطع 
و دولت ضروری است، نباید فرصت های 

طالیی را در روزها و هفته های اول ورود 
ویروس به کشور از دست می دادیم و اکنون 
نیز با استفاده از تجربه کشورهای موفق در 
کنترل کرونا، سیاست ها و برنامه های خود 

را اصالح کنیم.«
معین به عنوان نمونه به آمار رسمی اعالم 
و  بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  شده 
و  کرد  اشاره  شده  انجام  که  بررسی هایی 
گفت: »میزان تلفات ایران در مقایسه با کشور 
همجواری مانند ترکیه که از نظر جمعیت، 
شرایط فرهنگی و اجتماعی و تعداد مبتالیان 
است،  مقایسه  قابل  ایران  با  کووید۱۹  به 
در  تعدادتلفات  اما  نفر  هزار   6۰ حدود 
ترکیه حدود ۱۵ هزار نفر است یعنی یک 
چهارم تلفات انسانی ایران؛ همچنین تعداد 
تست های غربالگری تشخیصی انجام شده 
در  ولی  بوده  واحد  میلیون   ۲۰ ترکیه  در 
ایران تنها 6 میلیون تست انجام شده است 
که می تواند نشان از نداشتن برنامه علمی، 
و  جان  به  دادن  اهمیت  کم  و  همتی  کم 

باشد.« داشته  ملت  سالمت 
پزشکی  نظام  »سازمان  کرد:  اظهار  وی 
نیز  و  پزشکی  جامعه  نماینده  همزمان 

این  در  و  است  مردم  سالمت  از  دفاع 
و  مردم  شدن  قربانی  و  تراژیک  شرایط 
کارهای  به  فقط  نباید  پزشکی  کادرهای 
خرد و روزمره بپردازد؛ چون ما به عنوان 
شورای عالی سازمان، یک نهاد فکری و 
یک  آنکه  از  قبل  هستیم،  سیاستگذاری 

باشیم.« اجرایی  نهاد 
ادامه  پزشکی  نظام  عالی  شورای  رئیس 
داد: »باشعار و وعده دادن، عدم شفافیت، 
عدم مشورت با نظام پزشکی و پاسخگوی 
حل  مسائل  نبودن  قانونی  مسئولیت های 
راه  قاطعانه ترین  و  موثرترین  نمی شود. 
واکسیناسیون  انجام  جمعی  ایمنی  ایجاد 
کرد  جزم  را  عزم  باید  که  است  بموقع 
سریعتر  چه  هر  خریداری  به  نسبت  و 
مردم  ایمنی  پوشش  برای  کرونا  واکسن 
بویژه گروه های در معرض خطر اقدامات 
در  شود،  انجام  مسئوالن  سوی  از  الزم 
را  واکسیناسیون  ایران  جنوبی  کشورهای 
اینگونه  و  کرده اند  آغاز  فراگیر  در سطح 
نیست که ایران علی رغم تحریم ها نتواند با 
تخصیص اعتبار الزم از کشورهایی مانند 

یا روسیه آن را تهیه کند.« چین، هند و 
معین با تاکید بر اینکه شخصًا مدافع ساخت 
به  رسیدن  تا  اما  هستم  داخلی  واکسن 
نتیجه مد نظر ماه ها فاصله داریم، تصریح 
نتواند  که  نیست  فقیر  آنقدر  »کشور  کرد: 
واکسن کرونا را خریداری نموده و نسبت 
به واکسیناسیون در حد فراگیر  اقدام کند، 
بحرانی  تدبیر الزم در شرایط  شفافیت و 
کرونا مشاهده نمی شود در حالی که باید 
صادقانه با مردم گفت وگو شده و در جریان 

گیرند.« قرار  امور 
وی در خصوص هزینه های سربار ناشی از 
اقالم حفاظتی کرونا افزود: »شورای عالی 
نظام پزشکی در این زمینه کار کارشناسی 
تعرفه  منزله  به  آن  دریافت  و  داده  انجام 
نیست و عدم اجرای آن به سالمت پزشک 
و بیمار آسیب وارد می کند. لذا ضروری 
است که سازمان نظام پزشکی با برخورد 
حقوقی قوی موضوع را پیگیری و آن را 

نماید.« تفهیم 
در  پزشکی  نظام  عالی  شورای  رئیس 
برنامه های  به  که  ایراداتی  خصوص 
بازآموزی از سوی اعضا وارد شد، تاکید 
کرد: »باید به انتقادات پاسخ داده شده و 
با کار کارشناسی مسائل حل و فصل شود. 

ادامه در صفحه 11 

هنوز برنامه ملی و جامعی 
برای کنترل پاندمی کووید۱۹ نداریم

شماره 10۱8۲6 3۰ آذر ۱3۹۹



 ادامه از صفحه 10
برای این امر موضوع در دستور کار هیات 
رئیسه قرار گیرد و با حضور مسئوالن ذیربط 
این  بهداشت اصالحات الزم در  وزارت 
زمینه انجام شود، بطوری که بوروکراسی 
اما  نباشد  مورد   این  در  سختگیری  و 
صوری  نباید  هم  بازآموزی  آزمون های 
و تشریفاتی باشد و اگر بوروکراسی های 
بی موردی وجود دارد؛ نسبت به رفع آن 

اقدام شود.«
تعرفه های  خصوص  در  همچنین  معین 
خدمات تشخیصی و درمانی تاکید نمود: 
نگاه  نوع  بین  ناهماهنگی  که  »تازمانی 
بهداشت  وزارت  و  پزشکی  جامعه  در 
داشته  وجود  اجرایی  دستگاه  عنوان  به 
بین  باید  دارد،  ادامه  معضل  این  باشد؛ 
نظام پزشکی و وزارت بهداشت در جهت 
دفاع از حقوق جامعه پزشکی و سالمت 
مردم هماهنگی باشد تا بتوانند پاسخگوی 
است  عجیب  باشند،  خود  مسئولیت های 
طب  پزشکان  تعرفه  بهداشت  وزیر  که 
سنتی-ایرانی و اسالمی را به شورای عالی 
به تصویب  را  آن  و  می برد  بیمه سالمت 
می رساند ولی نسبت به خواسته های کادر 
وجود  بی تفاوتی  زمینه  این  در  درمانی 
این جهت  در  باید تالش ها  اصوالً  دارد! 
گذاری   تعرفه  اختیار  حداقل  که  باشد 
بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی 
بازگردد، هدف نهایی تامین سالمت جامعه 
با دفاع از حقوق بیماران و جامعه پزشکی 

است.« یکدیگر  کنار  در 
منظم  تشکیل  عدم  از  گالیه  ضمن  وی 
صالحیت های  تعیین  ملی  کمیسیون 
و  وابسته  و  پزشکی  گروه  حرفه ای 
کمسیون معین آن افزود: »تعدادمتقاضیان 
این  موقع  به  تشکیل  عدم  و  است  زیاد 
کمیسیون ها نارضایتی عمومی ایجاد کرده 
ضایع  حال  در  افراد  برخی  حقوق  و 

است.« شدن 
رئیس شورای عالی نظام پزشکی به سایر 
مشکالت مبتال به حوزه سالمت از جمله 
نسخه الکترونیک، مالیات ها، تراکنش های 
و  شهرداری ها  عوارض  پزشکان،  بانکی 
اعتراض دستیاران به جلو انداختن آزمون 
دستیاری در اسفند ماه اشاره کرد و ادامه 
پیگیری و رفع آنها از سوی مسئوالن محترم 
را  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با  سازمان 

ضروری و مهم دانست.
سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی  محمدرضا 
از  خوشحالی  ابراز  با  نیز  پزشکی  نظام 
نفع  به  اداری  دیوان عدالت  این که رای 
سازمان مختومه شد، گفت: »سایر مشکالت 
همکاران در خصوص تعرفه ها و هزینه های 
در  کرونا  حفاظتی  اقالم  از  ناشی  سربار 
باید مشخص شود  و  است  پیگیری  حال 
در  یا  حفاظتی  اقالم  تامین  هزینه  که 
هزینه های  دندانپزشک  همکاران  مورد 

باید  تکنسین  و  منشی  تجهیزات،  مواد، 
همه  در  تورم  وقتی  شود،  تامین  کجا  از 
اقالم وجود دارد چگونه آن را در حوزه 
ما  همکاران  و  می گیرند  نادیده  پزشکی 
چه کاری باید انجام دهند تا از پس این 

برآیند؟« سنگین  هزینه های 
جامعه  تاب آوری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
»زیرمیزی،  افزود:  دارد،  حدی  پزشکی 
افت کیفیت خدمات و... از جمله عواقب 
حوزه  در  تورم  شرایط  نگرفتن  نظر  در 
پزشکی  نظام  سازمان  و  است  پزشکی 
است،  مسائل  این  پیگیری  حال  در  نیز 
دستیاری،  آزمون  بازآموزی،  برنامه های 
کاربری مطب ها و تهیه واکسن کرونا که 
بطور مستقیم یا از طریق  سازمان جهانی 
از  می شود  فروخته  دولت ها  به  بهداشت 
سوی نظام پزشکی در حال پیگیری است 
طریق   از  واکسن  زمینه  در  بتوان  بلکه  تا 
پزشکی  جامعه  برای  خصوصی  بخش 

نمود.« اقدام 
پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
جامعه  در  را  »افرادی  کرد:  خاطرنشان 
پزشکی داریم که سال ها زحمت کشیده 
بیماران  به  برای خدمت  را  و عمر خود 
در حوزه سالمت صرف نمودند و حال 
حفاظتی  اقالم  هزینه  عالی،  شورای  که 
کرونا را اعالم نموده و باالی 80 درصد 
از همکاران نیز آن را دریافت نمی کنند، 
نباید مورد هجمه قرار گیرند و همدلی ها 

باشد.« طرفه  دو  باید 
پزشکی  نظام  عالی  شورای  اعضای  سایر 
به  بیان نقطه نظرات و مشکالت مبتال  به 
به  آنها  اهم  که  پرداختند  خود  همکاران 

شرح ذیل است:
1. افزایش هزینه مواد و تجهیزات مصرفی 

از  ناشی  فشار  و  دندانپزشکی  حوزه  در 
تورم که مطب های دندانپزشکی را به سمت 

است. داده  تعطیلی سوق 
سواالت  درصد   ۷0 به  پاسخگویی   .2
آزمون های بازآموزی پزشکان که از سوی 
وزارت بهداشت برگزار می شود و این امر 
سبب شده تا خیلی از همکاران علی رغم 
شرکت در برنامه های بازآموزی موفق به 
پاسخگویی  بدلیل عدم  امتیاز الزم  کسب 

۷0 درصد سواالت نشوند. به 
به  گذاری  تعرفه  اختیار  3.بازگرداندن 

پزشکی نظام  سازمان 
بیمه  پوشش  تحت  مامایی  خدمات   .4
نسخه  سامانه  در  نیز  ماما ها  و  گیرد  قرار 
بیمار  که  این  و  کنند  نام  ثبت  الکترونیک 
یکبار به ماما مراجعه نموده و برای تایید 
نیازمند  الزم  خدمات  دریافت  و  نسخه 
تاییدیه متخصص زنان باشد، اجحاف در 

است. بیمار  حق 
در  فیزیوتراپیست ها  نشدن  لحاظ   .5
بطوری  کرونا  کار  سختی  دستورالعمل 
صندوق  و  پذیرش  پرسنل  حتی  که 
اما  شده اند  دیده  دستورالعمل  این  در 
فیزیوتراپی  باید  که  فیزیوتراپیستی 
ابالغیه  در  دهد  ارائه  بیمار  به  تنفسی 
شده  گرفته  نادیده  بهداشت  وزارت 
تبعیض  و  بی عدالتی  این  منشا  باید  و 

شود. مشخص 
6. طبق کار کارشناسی شورای عالی نظام 
پزشکی دریافت هزینه های اقالم حفاظتی 
کرونا جزو تعرفه نیست و نباید همکاران 
از سوی تعزیرات مورد جریمه قرار گیرند.

۷. اقدام به موقع مسئوالن برای تهیه واکسن 
کرونا به منظور کنترل اپیدمی و از دست 

فرصت ها. ندادن 

8. استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در 
تهیه واکسن کرونا و نیز مدیریت و کنترل 

کووید1۹. پاندمی 
آموختگان  دانش  معضل  فصل  و  حل   .۹
در  مصوبات  اجرای  و  ژنتیک   PHD
به  موضوع  شد  مقرر  قوانین.  چارچوب 
کمیته کارشناسی مصوب قبلی شورای عالی 
کمسیونملی  به  آن  نتیجه  و  شود  ارجاع 
تصمیم  جهت  حرفه ای  صالحیت  تعیین 

شود. محول  نهائی  گیری 
به  پزشکی  نظام  شماره  اعطای   .10
مقررات  خالف  پایه  علوم  PHD های 
قانون  سوم  فصل   4 ماده  طبق  و  است 
تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 
نظام  سازمان  عضو  می توانند  افرادی   83
پزشکی بوده و شماره نظام دریافت نمایند 
که دکترای حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، 
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی داشته 

باشند. دار  پروانه  لیسانسیه  یا 
نظام  شماره  اعطای  از  معذوریت   .11
صالحیت  از  که  غیرمرتبط  رشته های  به 
بالینی کافی برای خدمت رسانی به بیماران 

نیستند. برخوردار 
شغلی  وظایف  حیطه  شدن  مشخص   .12
هر رشته و مرتبط بودن مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد PHD ها برای دریافت 

پزشکی.  نظام  شماره 
پزشکی  نظام  تفکیک  خصوص  در   .13
رئیسه  هیات  نظرات  نقطه  بزرگ،  تهران 

اخذ شود. نیز  سازمان  عمومی  مجمع 
به گزارش سامان نظام پزشکی جمع بندی 
پزشکی  نظام  شورای عالی  رئیس  معین 
مربوطه  کمسیون  به  موضوع  که  بود  این 
جلسه  در  نتیجه  و  ارجاع  شورای عالی 

شود. مطرح  شورای عالی  بعدی 
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به بهانه روز پرستار بررسی شد

  امین جاللوند
امروز با عنوان روز پرستار نامگذاری شده است؛ روزی 
برای تقدیر از مردان و زنانی که در خط مقدم درمان 
کرونا حضور پیدا کرده اند و برای نجات جان بیماران 
مبتال به کرونا، حیات خود را به خطر انداخته اند. 
امسال را می توان سخت ترین سال فعالیت شغلی 
پرستاران در تاریخ معاصر به حساب آورد. بیش 
از 10 ماه است که پرستاران در سخت ترین شرایط 
کاری به ادامه خدمت می پردازند و دچار خستگی و 
فرسودگی مفرط شده اند. پرستاران با وجود اینکه جان 
خود را برای نجات جان بیماران به خطر انداخته اند، 
اما به نسبت فداکاری که انجام می دهند، از دستمزد و 
مزایای قابل توجهی برخوردار نیستند. هنوز معوقات 
بسیاری از پرستاران پرداخت نشده است. در عین 
حال، کمبود نیرو نیز بیداد می کند و در بسیاری از 
مراکز درمان کرونا، گاهی مسئولیت 10 بیمار مبتال 
به کرونا به یک پرستار سپرده می شود. با وجود قول 
و قرارها برای جذب پرستاران تازه نفس، همچنان 
نیروهای تازه به مراکز درمانی جذب نشده اند. از سوی 
دیگر، یکی از عمده مشکالت حل نشده پرستاران که 
حتی قبل از دوران کرونا هم وجود داشته، بحث اجرا 
نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است. 
این قانون حدود 14 سال پیش در مجلس تصویب 

شد، اما تاکنون رنگ اجرا به خود نگرفته است.

چرا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
اجرا نمی شود؟

قرار بود با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 
اختالف درآمد بین پرستاران و سایر کادر درمان کمتر 
شود و دستمزدهای عادالنه ای به نیروهای پرستاری 
پرداخت شود، اما معموال هر سال اعالم می شود که 
بودجه کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد. به 
دلیل تاخیر طوالنی در اجرای این قانون، نمایندگان 
جامعه پرستاری گالیه دارند که اراده ای برای اجرای 

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وجود ندارد.
محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
هم با اشاره به تاثیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، یادآور می شود: »برخالف نظر برخی که 
معتقدند اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
برای دولت بودجه بر است، به نظر ما این طور نیست. 
اگر شورای عالی بیمه این قانون را تصویب کند با 
بودجه اندکی که تزریق می شود و با مبالغ کمی که از 
مردم دریافت می شود، می توان تمام خدمات پرستاری 
را تحت پوشش قانون تعرفه گذاری قرار داد و به این 
ترتیب به منابع درآمدی بیمه، بیمارستان ها و پرستاران 

اضافه می شود«
او تاکید می کند: »البته تا زمانی که شورای عالی بیمه 
این قانون را مصوب کند نیز می توان این قانون را 
در مراکز درمانی کشور اجرا کرد. کافی است یک 
مرجع صاحب اختیار ملی اجازه دهد تا با دریافت 
مبالغ اندکی از مردم و بخش اندکی که از طریق دولت 
تامین می شود،  این قانون را در برخی مراکز اجرا 
کنیم. با اجرای این قانون، دیگر یک پرستار مجبور 
نیست شیفت های غیرمتعارف بگیرد، بلکه می تواند 
در یک جا کار کند، استراحت داشته باشد و به جای 

آن خدمات با کیفیت به مردم ارائه کند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور می شود: 
»به نظر ما اجرای این قانون به هیچ وجه هزینه بر 

نیست، بلکه یک سرمایه گذاری ملی به نقع سالمت 
مردم است که اگر شورای  عالی بیمه آن را تصویب 
کند، اعتبار زیادی نمی خواهد. تا آن زمان که ممکن 
است شش ماه یا یکسال برای پوشش کشوری زمان 
بخواهد نیز می توان این قانون را با اعتباری اندک در 

مراکز درمانی اجرا کرد.«
میرزابیگی ادامه می دهد: »معتقدیم اگر حتی یک 
سوم یا یک پنچم کاری که برای تعریف استاندارد 
خدمات پرستاری و تعرفه گذاری آن انجام شده برای 
استانداردسازی و تعرفه گذاری خدمات پزشکی هم 
در کشور انجام شود، همه مردم و بیمارستان ها راضی 
می شوند و می توانیم از نظر خدمات درمانی در دنیا 
تعرفه گذاری خدمات  برای  که  کاری  بدرخشیم. 
پرستاری در کشور انجام شده، یک الگوی کامل 
است. با این وجود اگر هنوز بهانه می آورند که این 
کار پول و اعتبار می خواهد و از اجرای آن خودداری 
می کنند همان طور که قباًل هم اعالم کردیم حاضریم هر 
بیمارستان را در کالن شهرها  که آنان می گویند تحویل 
بگیریم و بدون اینکه ریالی از حقوق پزشکان کم 
شود، با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
و اجرای درست قانون ارتقای بهره وری، نمونه ای از 
مدل موفق مدیریت بیمارستانی همراه را رضایتمندی 

مردم و پرسنل را به آنان عرضه کنیم.«
ادامه در صفحه 13 

قانونتعرفهگذاریخدماتپرستاریخاکمیخورد
فعاالن جامعه پرستاری می گویند بعد از گذشت حدود 14 سال 

اراده ای برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وجود ندارد

با وجود قول و قرارها برای جذب 
پرستاران تازه نفس، همچنان 
نیروهای تازه به مراکز درمانی 

جذب نشده اند. از سوی دیگر، 
یکی از عمده مشکالت حل نشده 
پرستاران که حتی قبل از دوران 

کرونا هم وجود داشته، بحث 
اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری است. این 
قانون حدود 14 سال پیش در 
مجلس تصویب شد، اما تاکنون 
رنگ اجرا به خود نگرفته است
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 ادامه از صفحه 12
همچنین علیرضا گچکوبان، رئیس نظام پرستاری اهواز 
هم با اشاره به دالیل اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری، خاطرنشان می کند: »از سال ۱۳۸۶ 
تعرفه های پرستاری که بدون یک رای مخالف، مصوبه 
مجلس شورای اسالمی بود، همچنان در انتظار اجرایی 
شدن است، درحالی که اجرای تعرفه پرستاری تنها به 
نفع پرستار نیست، بلکه این تعرفه به نفع بیماران و بیمه ها 
است. هر بار هم که این موضوع را پیگیری می کنیم 
با جواب »نبود بودجه« مواجه می شویم، درصورتی 
 که تعرفه »پرستاری« بودجه کمتری نسبت به تعرفه 

»پزشکی« نیاز دارد.«
همچنین خالد بیت سعید، رئیس خانه پرستار استان 
خوزستان هم تاکید می کند: »شاکله قانون تعرفه 
پرستاری فقط می خواهد بگوید هر کاری را که 
پرستار انجام می دهد، هزینه آن را خودش دریافت 
 کند، اما متاسفانه به دالیل گوناگون عده ای مانع از 
اجرای این قانون می شوند؛ زیرا این قانون به پرستاری 
و کار پرستاری یک هویت حرفه ای می دهد. تعرفه های 
پرستاری برای پرستاران انگیزه مضاعفی را ایجاد می کند 
که این انگیزه مانع از روی زمین ماندن کارها می شود. 
هرچند بحث »پرستاری« فراتر از انگیزه های مالی است، 
اما با اجرای این قانون پرستار مطمئن است که سود 
کار یا وظیفه اش در جیب خودش خواهد رفت و 
به عبارتی مزد زحمت خودش را دریافت می کند.«

او یادآور می شود: »یکی از دالیل سنگ اندازی برای 
اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 
از دست ندادن این منبع مالی توسط عده ای خاص 

اما در رسانه ها و فضاهای مجازی عنوان  است، 
می کنند بودجه الزم را برای این طرح نداریم، چراکه 
این طرح نیاز به هزینه های سرسام آور دارد. معتقدم 
این بهانه ها بازی با کلمات است و هیچ گونه صحتی 
ندارد. ما باید از کشورهایی که این طرح را اجرایی 
کردند و موفق بودند الگوبرداری کنیم. این کشورها 
سطح بهداشت و درمان خود را به جایی رساندند که 

کشور ما فاصله بسیاری با آن ها دارد.«

اجرای قانون تعرفه گذاری؛ ام المطالبات 
جامعه پرستاری

پرستاران تاکید دارند که با اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری، بسیاری از مشکالت معیشتی 

پرستاران حل خواهد شد. 

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار کشور هم 
با اشاره به اثرات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، خاطرنشان می کند: »تمام خدمات گروه های 
پزشکی در بیمارستان های دولتی دارای تعرفه است، 
به جز گروه پرستاری. تا قبل از سال ۱۳۷۴ حقوق 
پرستار، پزشک و سایر گروه های درمانی به صورت 
ثابت پرداخت می شد و در مقابل آن به مردم خدمات 
پزشکی و پیراپزشکی ارائه می کردند. در دهه ۷۰، 
تعرفه های پزشکی اعمال شد. در نهایت بعد از کلی 
پیگیری و درخواست، باالخره در تیرماه سال ۱۳۸۶ 
تعرفه های خدمات پرستاری نیز تایید و تصویب شد، 

اما تاکنون اجرا نشده است. اجرای تعرفه های پرستاری 
بدون منبع تامین مالی میسر نیست. بخشی از منابع مالی 
اجرای این قانون از فعالیت های صورت گرفته شده 
توسط پرستار است که بخشی از آن تعریف نشده 
است و بخشی دیگر آن در قالب تعرفه به پزشکان 

تعلق می گیرد.«
او تاکید می کند: »سال هاست اجرای این قانون به 
بهانه های مختلف از جمله نداشتن پشتوانه پایلوت و 
علمی الزم و یا نبود بودجه مسکوت مانده، این درحالی 
است که اگر این قانون نیازمند پشتوانه پایلوت بود 
سال ۸۶ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و کمیسیون مربوطه با حداکثر آرای موافق تصویب 
اجرای  بودجه  تامین  محل  آنکه  ضمن  نمی شد. 
این قانون نیز از سوی قانون گذار از محل بودجه 
عمومی دیده شده است. درواقع، موضوع اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان »ام المطالبات 
جامعه پرستاری« مطرح است که نه تنها به لحاظ مالی، 
بلکه به عنوان مسئله ای هویتی برای جامعه پرستاری 

دارای اهمیت است.«
دلیل  به   « می کند:  خاطرنشان  مقدم  شریفی 
حضور نداشتن پرستاران در سیاست گذاری ها و 
تصمیم سازی ها به ویژه در بحث بودجه بندی ها شاهد 
هستیم که باوجود پیگیری های متمادی تاکنون احقاق 
حقوق قانونی پرستاران و اجرای قانون »تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری«، عملی نشده است.«

رنج قراردادهای 89 روزه
جدای از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، شاهد هستیم که در برخی مراکز درمانی 
با برخی پرستاران، قرارداد ۸9 روزه بسته می شود. 
بسیاری از کارشناسان جامعه پرستاری، این شکل 
از قراردادها در دوران کرونا را نوعی ظلم به جامعه 

پرستاری می دانند.
هادی رنجبر، دکترای پرستاری و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی ایران نیز با انتقاد از قراردادهای ۸9 روزه 
با جامعه پرستاری، گالیه می کند: »همه سازمان ها 
برای قرارداد کوتاه مدت نکوهش می شوند، اما با 
پرستاران قرارداد ۸9 روزه می بندند تا از مزایای 
قرارداد 9۰ روزه برخوردار نشوند. پرستاری که با 
قرارداد ۸9 روزه مواجه است، دستمزد کاری که 
انجام می دهد به جیب شخص دیگری می رود و 
شیفت شب برای او حساب نمی شود. این پرستار 
نارضایتی  و  تدریج دچار مشکل، فرسودگی  به 
نشان می دهد دغدغه های  این موضوع  می شود. 

این قشر در رده آخر اهمیت قرار دارد.«
او تاکید می کند: »مسئولیت اجتماعی یک چارچوب 
اخالقی دارد که از قانون هم باالتر و یک موضوع 
دو طرفه است. یعنی اگر برای سازمانی کار می کنیم 
که مسئولیتش را در قبال ما انجام نمی دهد، ما تا 
حدی که می توانیم مسئولیت خود را در قبال مردم 
و جامعه انجام می دهیم. پرستاران در حال انجام 
مسئولیت اجتماعی خویش هستند، اما افرادی که 
باید در برابر آنها مسئولیت خود را انجام دهند این 
کار را نمی کنند. نمی شود تا زمانی که منافع عده ای 
در میان است از پرستار استفاده کنیم، اما زمانی که 
موضوع خرج و مخارج مطرح شد از او بخواهیم 
ایثار کند و انتظار داشته باشیم او از جان خود بگذرد.«
همچنین مائده طوالبی، پرستار فعال در تهران هم با 
انتقاد از انعقاد قراردادهای ۸9 روزه با پرستاران، به سپید 
می گوید: »قراردادهای ۸9 روزه با برخی همکاران 
پرستار، نوعی ظلم مضاعف در حق آنهاست. آنها 
از یک سو باید با بیماری مهلک کرونا مقابله کنند 
و با وجود خطر جانی باال به بیماران خدمت کنند، 
اما از طرف دیگر، باید نگران آینده شغلی خودشان 
هم باشند. نباید اینگونه تصور شود که قراردادهای 
۸9 روزه با پرستاران کم تجربه منعقد شده است. 
اتفاقا خیلی از پرستارانی که صرفا از سر نیاز مالی به 
قراردادهای ۸9 روزه تن داده اند، از جمله نیروهای 

پرستاری خبره و باتجربه هستند.«
او تاکید می کند: »بسیاری از نیروهای پرستاری 
که در خط مقدم درمان کرونا هستند، ماه های 
متوالی است که کارانه و فوق العاده ویژه دوران 
با وجود  نکرده اند. همچنین  دریافت  را  کرونا 
آنکه سال هاست از اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری صحبت می شود، اما این قانون 
است  این  ما  جدی  سوال  نمی کنند.  اجرا  را 
که چطور خدمات پزشکی دارای تعرفه است 
پرداخت  تعرفه  طبق  پزشکی  جامعه  حقوق  و 
بدون  را  پرستاری  خدمات  مزد  اما  می شود، 

پرداخت می کنند؟« تعرفه 
باید در نظر داشت که جامعه پرستاری در طول یکسال 
اخیر، تمام قید به میدان خدمت آمده و با به خطر 
انداختن جان خود در مراکز درمان کرونا، نقش مهمی 
در درمان بیماران مبتال به کرونا داشته است. به همین 
دلیل اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و 
عقد قراردادهای کاری عادالنه، شاید کمترین انتظار 
منطقی جامعه پرستاری باشد که می تواند آنها را 

برای ادامه خدمت به مردم، دلگرم کند.

گچکوبان: از سال ۱۳۸۶ 
تعرفه های پرستاری که بدون یک 
رای مخالف، مصوبه مجلس شورای 

اسالمی بود، همچنان در انتظار 
اجرایی شدن است، درحالی که 

اجرای تعرفه پرستاری تنها به نفع 
پرستار نیست، بلکه این تعرفه به 

نفع بیماران و بیمه ها است. هر 
بار این موضوع را پیگیری می کنیم 

با جواب »نبود بودجه« مواجه 
می شویم، درصورتی  که تعرفه 

»پرستاری« بودجه کمتری نسبت 
به تعرفه »پزشکی« نیاز دارد
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شریفی مقدم: سال هاست 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 

پرستاری به بهانه های مختلف از 
جمله نداشتن پشتوانه پایلوت 

و علمی الزم و یا نبود بودجه 
مسکوت مانده، این درحالی است 

که اگر این قانون نیازمند پشتوانه 
پایلوت بود سال ۸۶ از سوی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و کمیسیون مربوطه با حداکثر 

آرای موافق تصویب نمی شد

باید در نظر داشت که جامعه 
پرستاری در طول یکسال اخیر، 

تمام قید به میدان خدمت آمده 
و با به خطر انداختن جان خود در 
مراکز درمان کرونا، نقش مهمی 
در درمان بیماران مبتال به کرونا 

داشته است. به همین دلیل 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 

پرستاری و عقد قراردادهای 
کاری عادالنه، شاید کمترین انتظار 

منطقی جامعه پرستاری باشد 
که می تواند آنها را برای ادامه 

خدمت به مردم، دلگرم کند



انتقادها به نظام قیمت گذاری دارو و وعده اصالح از سوی سازمان غذا و دارو

 علی ابراهیمی
یکی از مباحث چالش برانگیز حوزه دارو در کشور 
نظام قیمت گذاری این محصول استراتژیک است. 
به باور فعاالن این حوزه روش قیمت گذاری بسیار 
سخت گیرانه داروهای تولید داخل موجب شده 
تا رقابتی ناعادالنه ای بین داروهای تولید داخل و 
وارداتی ایجاد شود. آنها معتقدند روش قیمت گذاری 
دارو در ایران روشی منسوخ است زیرا نه میزان 
تورم را در بر می گیرد و نه نوسانات شدید ارزی.

به گزارش سپید، مکانیسم قیمت گذاری کاالی 
مانند  متعددی  به دالیل  دارو  استراتژیکی چون 
عدم دسترسی مستقیم و بی واسطه مصرف کننده و 
بیمار به دارو، عدم تقارن اطالعات بین ارائه کننده 
خدمت یعنی پزشک و داروساز و مصرف کننده و 
احتمال سوءاستفاده از این عدم تقارن اطالعات، 
وجود مقررات محدودکننده برای ورود و خروج 
از این بازار، بحث حق اختراع و انحصار و قدرت 
باالی چندین شرکت برتر دارویی جهان که بیش 
از 50 درصد سهم بازار دارویی جهان را در اختیار 
دارند و از ساختار قیمت گذاری ها در بازار آزاد 
پیروی نمی کنند، باید به گونه ای باشد که هم منافع 
تولیدکننده و هم مصرف کننده تأمین شود، اما این 
روند همچنان با چالش های عمده ای روبه رو است.

مدل های قیمت گذاری دارو در جهان
شیرین فتاح، کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو با 
تأیید این نظر، روند قیمت گذاری دارو در ایران و 
جهان را تشریح کرد و گفت: »در جهان از شیوه های 
مختلفی برای قیمت گذاری دارو استفاده می شود مانند 
مدل قیمت گذاری مرجع که به دو شیوه قیمت گذاری 

مرجع داخلی و مرجع خارجی انجام می شود.«

وی افزود: »در روش قیمت گذاری مرجع داخلی، 
اثرات  یکسان،  مؤثره  ماده  اساس  بر  داروها 
فارماکولوژیکی یکسان اما با مواد مؤثره متفاوت و 
یا بر اساس متوسط قیمت داروهای مورد مصرف برای 
یک بیماری قیمت گذاری می شوند. ولی در روش 
قیمت گذاری مرجع خارجی که اکثر کشورهای 
اروپایی هم از آن استفاده می کنند و بیشتر برای 
داروهای وارداتی اعمال می شود، یک یا چند کشور 
به عنوان مرجع قیمت گذاری انتخاب شده و کمترین 
و یا میانگین قیمت موجود در این کشورها، به عنوان 
قیمت اصلی در نظر گرفته می شود. روش دیگر 
قیمت گذاری دارو بر اساس عملکرد است که اغلب 
بر پایه مطالعات فارماکواکونومیک، عملکرد دارو 
بررســی و قیمت تعیین می شود و می تواند اثربخشی 

فتاح اضافه کرد: »قیمت گذاری ترجیحی یا افتراقی، دارو را در کنار هزینه های آن بررسی کند.«
قیمت گذاری بر اساس کنترل سود، قیمت گذاری بر 
اساس حجم که با توجه به میزان مصرف داروهای 
با تقاضای القایی انجام می شود، قیمت گذاری بر 
اساس مدل های تسهیم خطر که برای داروهایی است 
که در مورد تأثیرات مستقیم و عوارض جانبی آن 
عدم اطمینان وجود دارد، قیمت گذاری بر اساس 
هزینه، قیمت گذاری بر اساس مناقصه و... روش های 
مرسوم و متداول دیگری در جهان هستند که برای 

قیمت گذاری دارو بکار گرفته می شوند.«
این کارشناس اقتصاد دارو ادامه داد: »برای مثال 
و  مرجع  قیمت گذاری  از سال 2002  ترکیه  در 
در  می شود.  انجام  مقایسه ای  قیمت گذاری های 
انگلستان و اسپانیا از روش کنترل سود سالیانه و 
در آلمان با اعمال سطح بازپرداخت هزینه دارو به 
روش قیمت گذاری مرجع، قیمت های فروش کنترل 
می شوند. البته در انگلستان و آلمان این اقدام آزادانه 

و توسط سازندگان دارو و در استرالیا، فرانسه، اسپانیا 
و ترکیه قیمت ها با فرایندهای خاص و معموال در 
کمیسیون های مشترک و بین بخشی انجام می شود. 
ضمن آنکه در اکثر کشورها، داروهای پیشخوانی 
)OTC( تحت پوشش بیمه نیستند و قیمت گذاری 
آنها به دست رقابت در بازار سپرده می شود و قیمت 
انحصاری  داروهای  به جز  بیمارستانی  داروهای 
نوآورانه، در مناقصه های خرید کالن توسط یک 

یا گروهی از بیمارستان ها تعیین می شود.«

روند قیمت گذاری دارو در ایران
وی در تشریح چارچوب قیمت گذاری دارو در ایران 
گفت: »نظام شورایی قیمت گذاری در ایران طی یک 
فرآیند تصمیم گیری اداری بسته به نوع و مرجع دارو 
به شیوه های مختلفی عمل می کند. در این شورا 
داروهای وارداتی بسته به اینکه برند، برندژنریک و یا 
ژنریک هستند قیمت گذاری می شوند؛ بدین صورت 
که برای داروهای برند اصلی، قیمت دارو در کشور 
مرجع یا سازنده در نظر گرفته شده و درنهایت با 
چانه زنی بین واردکننده و نهاد قیمت گذار، قیمت 
نهایی تعیین می شود. در مورد داروهای غیر برند 
اصلی هم قیمت برای داروهای با تکنولوژی باال 
تا سقف 75 درصد قیمت مصوب برند اصلی و 
برای بقیه داروها دو تا سه برابر قیمت پایه داروی 

ژنریک داخلی تعیین می شود.«
مورد  در  قیمت گذاری  مرجع  »اما  افزود:  فتاح 
داروهای تولید داخل، برای داروهای ژنریک با 
در نظر گرفتن هزینه های تمام شده تولید هر دارو 
کل  از  درصدی  افزودن  با  و  تولیدکننده  برای 
هزینه ها به عنوان سود، قیمت را تعیین می کند. 
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عدم تناسب قیمت دارو با نوسانات تورم
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شیرین فتاح، کارشناس اقتصاد 
دارو: روش منسوخ شده 

قیمت گذاری دارو در ایران 
چیزی جز ایجاد شکاف عمیق 

قیمتی بین داروهای تولید 
داخل با داروهای وارداتی و 

افزایش سهم ریالی داروهای 
وارداتی در مقایسه با داروهای 

تولید داخل، به رغم کاهش حجم 
آنها در بازار نبوده است

سیدامیر رضویان، مدیرعامل 
شرکت داروسازی عبیدی: در 

حال حاضر صنعت داروی کشور با 
دو مشکل بزرگ تخصیص ارز و 
نحوه  قیمت گذاری روبه رو است 

که آن هم ناشی از این است 
که سازمان غذا و دارو به آنچه 

صنعت می گوید باور ندارد
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 ادامه از صفحه 14
در این روش عالوه بر هزینه های تولید، هزینه 
حمل ونقل، هزینه عمده فروشی، خرده فروشی و 
مالیات و ارزش افزوده هم بر عهده تولیدکننده می افتد. 
 GMP داروهای برند ژنریک هم  بسته به میزان بهبود
شرکت تولیدکننده دو تا سه برابر قیمت پایه ژنریک 

قیمت گذاری می شوند.«
رزیدنت اقتصاد و مدیریت دارو تصریح کرد: »این 
شیوه قیمت گذاری یکی از بزرگ ترین چالش هایی 
است که نظام دارویی کشور با آن مواجه است 
چراکه به زعم فعاالن این حوزه قیمت گذاری هرچند 
برای هر دارو به طور خاص صورت می گیرد، لیکن 
هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های اطالع رسانی 
علمی، دوره خواب سرمایه در صنعت داروسازی، 
تفاوت های موجود بین کارخانه های تولیدی، خطوط 
تولید و هزینه های رعایت استاندارد GMP، انواع 
داروهای مشابه با کیفیت های متفاوت و ظرفیت های 
تولیدی کارخانه های مختلف را که الزاما منجر به 
تفاوت هزینه ها می شود، در نظر گرفته نمی شود. 
لذا برای داروهای به ظاهر یکسان، قیمت گذاری 
یکسان انجام می شود.« وی اضافه کرد: »مشکل 
دیگری که در نظام قیمت گذاری در ایران وجود 
دارد تعیین قیمت برای دوره های زمانی آتی بر 
مبنای اسناد هزینه  سال قبل از سال قیمت گذاری 
است که این امر در یک اقتصاد تورمی اجحاف 

مضاعف بر صنعت داروست.«
روش  این  اجرای  محصول  اینکه  بیان  با  فتاح 
ایران چیزی  در  دارو  قیمت گذاری  منسوخ شده 
جز ایجاد شکاف عمیق قیمتی بین داروهای تولید 
داخل با داروهای وارداتی و افزایش سهم ریالی 
داروهای وارداتی در مقایسه با داروهای تولید داخل، 
به رغم کاهش حجم آنها در بازار نبوده است، تأکید 
کرد: »نتیجه این روند به  نحوی  بوده که متوسط 
قیمت یک قلم داروی وارداتی گاه تا 20 برابر 
متوسط قیمت یک قلم داروی تولید داخل است 
و در چنین شرایطی کفه سودآوری در بازار دارو 
بیشتر به سمت واردات دارو خواهد بود و سرمایه ها 
از سمت تولید به سمت واردات خواهد چرخید.«

عدم تناسب قیمت  با نوسانات ارزی و تورم
سیدامیر رضویان، مدیرعامل یک شرکت داروسازی 
داخلی هم با بیان اینکه شیوه  قیمت گذاری دارو 
باید با توجه به نوسانات ارز و تورم موجود تغییر 
کند، گفت: »نحوه  قیمت گذاری از سوی سازمان 
غذا و دارو به گونه ای است که میزان تورم در کشور 
را دربر نمی گیرد و تنها به مواد مؤثره دارویی که 
فقط بخشی از هزینه ی تولید دارو است توجه دارد 

درحالی که سایر اقالم با ارز آزاد تهیه می شود.«
وی با تأکید بر اینکه با این شیوه از قیمت گذاری دارو 
شرکت  های داروسازی نمی توانند برای توسعه 
خود سرمایه گذاری کنند و این مشکل بزرگی 
داروی  صنعت  حاضر  حال  »در  افزود:  است، 
کشور با دو مشکل بزرگ تخصیص ارز و نحوه  
قیمت گذاری روبه رو است که آن هم ناشی از 
این است که سازمان غذا و دارو به آنچه صنعت 

می گوید باور ندارد.«
رضویان تأکید کرد: »دیدگاه سیستم دولتی به دارو 
این است که دارو برای کشور به شکل هزینه دیده 
می شود درحالی که به ارزش و تأثیر طوالنی مدتی که 
این صنعت می تواند به وجود بیاورد توجه نمی شود؛ 
بنابراین اگر این نگاه به نگاهی ارزش محور نسبت 
به صنعت دارو تغییر کند و برای صنعت داروسازی 

کشور ارزش قائل شوند این صنعت می تواند در 
مدیریت بیماری ها در کشور کمک کند و میزان 
مرگ ومیر مبتالیان به بیماران غیر واگیر مانند دیابت، 
پرفشاری خون، سیستمیک قلبی و... را به شکلی 

چشمگیر کاهش دهد.«
مدیرعامل داروسازی دکتر عبیدی گفت: »متأسفانه 
طی سال های اخیر صنایع دارویی کشور نتوانسته 
روش  در  که  کند  قانع  را  دارو  و  غذا  سازمان 

قیمت گذاری دارو تغییراتی ایجاد کند.«

دارو ارزان ترین کاالی کشور
سندیکای صاحبان  نایب رئیس  حامدی فر،  هاله 
اینکه  بیان  با  هم  ایران  انسانی  داروهای  صنایع 
قیمت گذاری دارو در کشور ما توسط دولت انجام 
می شود، گفت: »قانونی که چند سال پیش گذاشته 
شد این بود که برای داروهای »های تک« یعنی 
داروهایی که نیاز به سرمایه گذاری  های بلندمدت 
و هزینه های تحقیق و توسعه دارند، قیمت گذاری 
۷0 درصد قیمت داروی برند انجام شود؛ یعنی 

اگر داروی برندی که در بازار است تولید داخلش 
انجام شد، داروی داخلی ۷0 درصد قیمت مشابه 

برند خود قیمت گذاری شود.«
وی با بیان اینکه این قانون در کشور سلیقه ای اجرا 
می شود، افزود: »موضوعی که در زمینه  قیمت گذاری 
وجود دارد این است که در برخی موارد تولیدکننده 
حتی پس از چند سال تولید و فروش نمی تواند 
قیمت یک دارو را 10 تا 1۵ درصد هم افزایش 
دهد. در این شرایط به این نتیجه می رسد که تولید 
آن دارو برایش صرفه اقتصادی ندارد و دارو را از 
چرخه تولید حذف می کند؛ لذا این امر موجب 
می شود که بازار با کمبود آن دارو مواجه شود و 
برای جبران این کمبود، دولت مجبور به واردات آن 
دارو به ۵ برابر قیمت شود؛ اینجاست که می گویم 
انگار دغدغه  صنعت دارو فقط دغدغه  تولیدکنندگان 

این صنعت است.«

حامدی فر با اشاره به مفهوم »هزینه -اثربخشی« در 
قیمت گذاری دارو اظهار داشت: »برای تعیین هزینه-
اثربخشی لزومی ندارد دارو وارد بازار شود؛ حتی 
ممکن است دارو تولید هم نشده باشد و تولیدکننده 
می تواند بگوید من فالن دارو را با قیمت ایکس در 
دست تولید دارم و قرار است فالن بیماری را درمان 
کند. پس از آن کارشناسان اقتصاد دارو قیمت را 

محاسبه می کنند که برای اثربخشی  این دارو، هزینه 
اعالم شده به صرفه است یا نه. این در حالی است 
که به صرفه بودن در افراد مختلف سطوح اقتصادی 
جامعه با یکدیگر فرق می کند؛ یعنی به عنوان مثال 
ممکن است برای یک طبقه جامعه که شرایط مالی 
خوبی دارد قیمت آن دارو به صرفه باشد و برای 
قشر پایین به صرفه نباشد. مشکل ما اینجاست که 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که یک 
تا سه درصد GDP بازه قیمتی به صرفه بودن هزینه 
دارو است. این سازمان تمام کشورهای جهان و 
حتی کشورهای بسیار فقیر را هم در نظر می گیرد. 
یک درصد GDP مربوط به کشورهای محروم و 
کشورهای کم درآمد است؛ درحالی که کشور ما در 
رتبه بندی GDP سی ام است، در این شرایط بازه 
قیمتی ما با کشوری مانند گامبیا یکی شده است؛ 
این در حالی است که کشور ما ذخایر طبیعی دارد 

و ثروتمند است.« 
وی تأکید کرد: »در حال حاضر ارزان ترین کاالیی 
که در کشور به فروش می رسد، دارو است و این 
در حالی است که کاالهای دیگر با توجه به نرخ 

تورم تعیین قیمت می شوند.«

وعده تحول در مدل های قیمت گذاری
در سوی دیگر مسئوالن سازمان غذا و دارو بر عزم 
این سازمان جهت اصالح روند قیمت گذاری تأکید 
دارند و خبر از تحول در مدل های قیمت گذاری 
دارو می دهند. سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و 
مواد تحت کنترل این سازمان از برخی تحوالت 
در روش های قیمت گذاری دارو در سازمان غذا 
و دارو خبر داد و گفت: »نحوه  قیمت گذاری دارو 
در سازمان غذا و دارو کمی متنوع و دچار تغییر 
این شیوه ی جدید شرکت های  با  شده است و 
داروسازی بر توسعه و تحقیق و کیفیت داروی 

خود بیشتر تمرکز خواهند کرد.«
وی افزود: »در فرآیند جدید قیمت گذاری دارو 
تأثیرگذاری داشتن GMP و سطح آن و همچنین 
داشتن بخش تحقیق و توسعه قوی در شرکت ها 
بر روی قیمت گذاری بیشتر شده است تا از این 
طریق بتوانیم شرکت ها را به ارتقای کیفیت و افزایش 

فعالیت های تحقیق و توسعه تشویق کنیم.«

هاله حامدی فر، نایب رئیس 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای 

انسانی ایران: در برخی موارد 
تولیدکننده حتی پس از چند سال 

تولید و فروش نمی تواند قیمت 
یک دارو را ۱۰ تا ۱۵ درصد هم 

افزایش دهد و در این شرایط 
به این نتیجه می رسد که تولید 

آن دارو برایش صرفه اقتصادی 
ندارد و دارو را از چرخه تولید 

حذف می کند؛ لذا این امر موجب 
می شود که بازار با کمبود آن دارو 

مواجه شود و برای جبران این 
کمبود، دولت مجبور به واردات 
آن دارو به ۵ برابر قیمت شود

سیدحیدر محمدی، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: 

نحوه  قیمت گذاری دارو کمی 
متنوع و دچار تغییر شده و در 
فرآیند جدید قیمت گذاری ها 
تأثیرگذاری داشتن GMP و 
سطح آن و نیز داشتن بخش 

تحقیق و توسعه قوی در 
شرکت ها بر روی قیمت گذاری 

بیشتر شده است
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سپید بررسی کرد

  یاسر مختاری
در روزهای گذشته و تا قبل از بارندگی جمعه شب، 
تهران چندین روز ممتد را با آلودگی پشت سر گذاشت، 
تنها روز شنبه وضعیت هوا به شرایط مطلوب بازگشت. 
این در حالیست که انتقادات از توسعه حمل و نقل 
عمومی به عنوان یکی از متهمان این آلودگی به اوج 
خود رسید. در همین حال  بهار امسال بود که وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از کمبود 
وسایل نقلیه عمومی، این موضوع را یک نگرانی برای 
شیوع بیشتر کرونا به ویژه در کالنشهرها دانست. این 
موضوع از دید مسئوالن و مدیران شهری پنهان نماند.

رونمایی از ضعف حمل و نقل عمومی 
تهران در پاندمی کرونا

به گزارش سپید، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس 
شورای شهر تهران در حاشیه افتتاح ایستگاه های متروی 
برج میالد و امیرکبیر با بیان اینکه رئیس شورای شهر 
بیشترین موارد ابتال به کرونا و آلودگی به ویروس 
کووید19 به ویژه میان قشر ضعیف جامعه از طریق 
حمل و نقل عمومی ایجاد شده است، گفت: »پاندمی 
کرونا نشان داد مسأله حمل و نقل عمومی اهمیت 
بسیار ویژه ای دارد و ما در شرایط کرونا ضربه زیادی 
از لحاظ این موضوع خوردیم. قبل از کرونا باید حمل 
و نقل تهران را توسعه می دادیم ولی به دلیل اینکه 
این موضوع محقق نشد، در بزنگاه ضربه خوردیم. «
وی افزود: »تقریبا اکثر مصوبات دولت در زمینه حمل 
و نقل عمومی اجرایی نشده و افتتاح دو ایستگاه امروز 
هم مربوط به مصوبات گذشته است. باید موضوع حمل 
و نقل عمومی در کالن شهرها مانند تأمین کاالهای 
اساسی مورد توجه قرار گیرد، همانطور که تأمین گندم، 
نان و مرغ و برنج برای مردم ضرورت دارد، حمل و 
نقل عمومی هم در همان اندازه حائز اهمیت است. «
هاشمی رفسنجانی بیان کرد: »روزانه 5 تا 7 میلیون 
نفر در تهران از طریق تاکسی،  مترو و اتوبوس تردد 
می کنند که اکثرا قشر ضعیف هستند و اگر به موضوع 
حمل و نقل عمومی توجه نشود، آسیب های زیادی 
را به همراه خواهد داشت. سیستم بورکراتیک دولت 
به درستی عمل نمی کند. مصوبات خوبی در زمینه 
حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی داریم، ولی 
متأسفانه اجرا نشده،  مثاًل از مصوبه تأمین 19 هزار 
اتوبوس برای کالن شهرها حتی یک مورد هم محقق 
نشد. امیدوارم مصوبه اخیر تأمین 5 هزار اتوبوس به 
سرانجام برسد و مشابه موارد قبلی نشود.« وی دو ماه 
قبل نیز اظهار کرد: »2سال از وضعیت هشدار سیستم 
حمل ونقل عمومی پایتخت گذشته و این سیستم 
هم اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد. 10سال است 
ناوگان اتوبوسرانی تهران، نوسازی نشده و هم اکنون 
بیش از 80درصد اتوبوس های تهران فرسوده است.«

هدف توسعه حمل و نقل به منظور 
کاهش آلودگی هوا

پیروز حناچی، شهردار تهران نیز در همین رابطه اظهار 
کرد: »توسعه حمل و نقل عمومی در همه کالن شهرها 

با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش ترافیک انجام 
می گیرد. تحقیقات نشان می دهد که آلودگی هوا در 
شیوع حاد کرونا تأثیر دارد و وضعیت بیماران را 
وخیم تر می کند.« حناچی یادآور شد: » باید برای 
مقابله با آلودگی هوا توجه جدی تری شود. تولید 
ذرات معلق ارتباط مستقیم با وسایل نقلیه و سوخت 
مازوت مصرفی توسط صنایع و نیروگاه ها دارد که 

باید در این راستا اقدامات الزم انجام شود.«
در همین رابطه شهردار و اعضای شورای شهر تهران نیز 
در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی  خواستار 
توجه ویژه به توسعه حمل و نقل عمومی شدند. در 
این نامه که در 21 آذرماه رسانه ای شد درخواست شده 
است تا  با توجه به آسیب های مالی ناشی از کرونا به 
حمل و نقل عمومی شهر ها و لزوم توجه جدی تر به 
این بخش به عنوان یک مطالبه عمومی، جلسه ای به 
منظور ارائه توضیحات تکمیلی با حضور اعضای مجمع 
نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر تشکیل شود.

تأثیر 35 درصدی حمل و نقل عمومی بر کرونا
سخنان رئیس شورای اسالمی شهر در مورد تأثیر 
حمل و حمل نقل عمومی در حالیست که پیش از 
این سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در جریان دیدار 
با وزیر راه و شهر سازی از تأثیر حمل و نقل بر کرونا 
خبر داد و گفت: »طبق برآوردها، حمل و نقل عمومی 

نقشی 35 درصدی در شیوع یا قطع زنجیره انتقال 
کرونا دارد.« وی چند ماه قبل نیز با انتقاد از ترمیم 
نشدن ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس 
و مترو در شرایط کرونایی موجود به سپید، گفت: 
»متأسفانه به ناوگان مترو و اتوبوسرانی، هیچ چیزی 
اضافه نشده است. ماسک را هم در این فضاها اجباری 
کردیم اما وقتی استفاده از ماسک در ساعات پیک، 
تردد اجباری می کنیم و مردم  وارد ناوگان حمل و 
نقل عمومی می شوند، ممکن است چند دقیقه آن را 
بردارند و در همان لحظه می تواند ویروس را منتشر 
کنند.« نمکی افزود: »بنابر این وقتی ناوگان حمل و 

نقل  عمومی اعم از اتوبوس و مترو را نتوانستیم تأمین 
کنیم و تعداد اتوبوس هایی که قرار بود اضافه شوند، 
به ناوگان نیاورده ایم، قطعاً ما به عنوان متولی سالمت 
می ایستیم تا حداقل مردم بتوانند از خودروی شخصی 

استفاده کرده و میزان خطر ابتال را کاهش دهیم.«
در همین حال سازمان بهداشت جهانی نیز در اسفندماه 
به پیروی از الگوی دیگر بیماری های همه گیر نسبت به 
خطر حمل و نقل عمومی هشدار داد. الرا گوسه، از 
مؤسسه سالمت جهانی، نیز به پژوهشی در سال 2018 
اشاره کرده بود کسانی که مرتب سوار مترو می شوند، 
بیشتر احتمال دارد به بیماری هایی مانند آنفلوآنزا مبتال 
شوند. او توصیه کرده بود اگر می توانید از وسایل نقلیه 
عمومی در ساعت های شلوغ پرهیز و مسیرهایی را 
انتخاب کنید که به بیش از یک وسیله نقلیه نیاز نباشد.

اذعان دولت به ضعف حمل و نقل در 
پاندمی کرونا

علی ربیعی، سخنگوی دولت ماه قبل با اعالم اینکه 
طی همکاری وزارت کشور، شهرداری ها و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، 20هزار اتوبوس به ناوگان 
حمل ونقل عمومی اضافه می شود.  به ضعف حمل 
و نقل عمومی در مدیریت کرونا اذعان کرد و گفت: 
»مهم ترین نقطه ضعف ما مربوط به حمل ونقل عمومی 

به خصوص مترو و اتوبوس است.«
یک پروژه تحقیقاتی که به سفارش کمیته سالمت 
شورای اسالمی شهر تهران و مرکز مطالعات شهرداری 
تهران در بازه زمانی 14فروردین تا 14تیر بر روی 
19هزار و 640نفر انجام شد، نشان داد، اغلب افراد 
مبتالی بستری  شده، براساس خود اظهاری شان، در 
2هفته قبل از بیماری، جابه جایی های مختلفی از محل 
زندگی داشته اند و حدود یک سوم در محدوده ای بیش 
از 200کیلومتر به مسافرت رفته اند. در بخش دیگری از 
این مطالعه، تردد بیماران 2هفته پس از ترخیص مورد 
توجه قرار گرفته است. در این تحقیق آمده 845نفر 
از آنها تا حداکثر 2کیلومتر از محدوده منزل شان تردد 
داشته اند، یک هزار و 244نفر، یعنی 6.3درصد، مسافت 
حداقل 2کیلومتری درون شهری را طی کرده اند و 
17هزار و 551نفر، یعنی 89.4درصد، در مسافت 
حداقل 2کیلومتری برون شهری تردد کرده اند. آنچه 
در نقشه تردد این بیماران مشخص است بیشترین 
میزان رفت وآمد آنها به مناطق مرکزی شهر تهران بود. 
که درصد قابل توجهی از این تردد به وسیله حمل و 

نقل عمومی انجام شده است.

حمل و نقل عمومی 
متهم درشیوع کرونا  و آلودگی هوا

هاشمی رفسنجانی:  پاندمی کرونا 
نشان داد مسأله حمل و نقل 

عمومی اهمیت بسیار ویژه ای دارد 
و ما در شرایط کرونا ضربه زیادی 
از لحاظ این موضوع خوردیم، چرا 
که بخش عمده آلودگی به کرونا و 
ابتال به این بیماری به  ویژه میان 
قشر ضعیف از طریق حمل و نقل 

عمومی ایجاد شد

حناچی: توسعه حمل و نقل عمومی 
در همه کالن شهرها با هدف مقابله 

با آلودگی هوا و کاهش ترافیک 
انجام می گیرد. تحقیقات نشان 

می دهد که آلودگی هوا در شیوع 
حاد کرونا تأثیر دارد و وضعیت 

بیماران را وخیم تر می کند

نمکی: طبق برآوردها، حمل و 
نقل عمومی نقشی ۳۵ درصدی 
در شیوع یا قطع زنجیره انتقال 

کرونا دارد
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روایتیازابتالیکرونادرخانوادهها

 زهرا جنت

ماه هاست که همه صحبت ها یک سرش به کرونا 
می رسد همگی می اندیشیم که مطالب زیادی درباره 
این ویروس لعنتی می دانیم. ولی باز وقتی فردی، 
خودش یا نزدیکانش به آن مبتال می شود گویی همه 
دانسته ها و شنیده ها، رنگ می بازد و فرد به این درک 
می رسد که چرا این ویروس دنیا را فلج کرده است. 
هیچ چیز حتمی، باید و نباید قطعی و درمان خاص 
صددرصدی نیست و مورد به مورد ممکن است ظهور 

بیماری، عالئم و اثراتش متفاوت باشد. 
آنچه در ادامه می خوانیم داستان واقعی از ابتالی یک 
خانواده است تا هر کسی بتواند خود را در آن فضا 
قرار دهد و بیاموزد و تصمیماتی تحت تاثیر اضطرار 
و استرس، فشار و جو روانی جامعه گرفته نشود که 

بعدا راهی برای جبران آن نباشد.
دخترک، دیگر کوچک نیست، خانمی است متاهل، 
تحصیل کرده و در زندگی و کار، موفق و زبانزد همه 
دوستان و همکاران است. اما برای پدر همچنان همان 
دخترک است. حکایت غریب و دوست داشتنی پدران 
و دختران. در شهری دور از پدر و مادر زندگی 
می کند و به جبر زندگی روزهای کرونایی، همان 
دیدارهای چند ماه یک بار هم برای حفظ سالمتی،  
کنسل شده است. به لطف تکنولوژی، تماس های 
صوتی و تصویری و گروه خانوادگی شان همیشه 
برقرار است. دخترک امور مراقبتی و حتی خوراک 
و دارویی آنها را مرتب چک می کند و هر زمان که 
الزم می شود با سفارش آنالین و خدماتی که این 
روزها با وجود کرونا بیشتر شده است وظایف فرزندی 

خود را به جا می آورد.
ایستگاه اول: قرنطینه خانگی و دوری گزینی فیزیکی 
از مواردی است که برای حفاظت بیشتر سالمندان 
توصیه می شود اما حواسمان باشد که تنهایی و دوری 
آنها به انزوا و افسردگی منجر نشود. از هر وسیله 
ارتباطی و حمایتی استفاده کنیم که این روزها به این 

عزیزان راحت تر بگذرد.
دخترک، مرتب مطالب و اخبار مربوط به کرونا را از 
منابع معتبر دنبال می کند و سعی می کند از جدیدترین 
توصیه ها و مراقبت ها مطلع باشد و آن را به اطالع 
اطرافیان و خصوصا والدینش برساند و مطمئن شود 
که آنها هم این موارد را رعایت می کنند. مشکلی که 
همیشه در این زمینه دارد مشابه بسیاری از والدین، 
منبع اطالعاتی آنها، کانال ها و صفحه های پرطرفداری 
است که مطالب شان، ملغمه ای از سرگرمی و شوخی 
و روایت از بزرگان و فالسفه و اخبار زرد شاخ های 
دنیای مجازی است. هر روز یک دستور جدید برای 
پیشگیری و درمان قطعی کرونا ارائه می کنند و اخباری 
پر سر و صدا از شرایط جاری منتشر می کنند. دخترک 
وقتی با عمل والدین به این دستورات روبه رو می شود 
نه تنها باید به دنبال دلیل و مدرک باشد که این مطالب 
غیر علمی و تایید نشده است بلکه نگرانی سالمتی 

آنها به خاطر عمل به این موارد را هم دارد.
ایستگاه دوم: سالمندان فعلی جامعه، افرادی هستند 
که در دوران تحصیل، کار و فعالیت خود، تازه ترین 
و معتبرترین خبرها و همچنین مطالب علمی را از 
روزنامه، مجله و کتاب کسب می کردند و متن نوشته، 
برای آنها به نوعی سندیت برای اعتبار آن مطلب به 
شمار می رود. این افراد شاید آشنایی کمی با بستر 

فضای مجازی و کسب و کارهای رایج در آن داشته 
باشند و باور این مساله برای آنها دشوار است که 
بسیاری از این مطالب، بدون هیچ پشتوانه واقعی 
و علمی و صرفا بر اساس اصول کسب درآمد در 
این بازار که دیده شدن بیشتر است نوشته می شوند.
دخترک، پدربزرگ بیماری دارد که چند سالی است 
با بیماری سرطان می جنگید. عالئم بیماری و شواهد 
پزشکی و احواالتش نشان از این داشت که آفتابش 
در حال غروب است ولی پدر و مادر دخترک، دست 
از تالش و همراهی برنمی داشتند و جلسات شیمی 
درمانی و توصیه های پزشک را دنبال می کردند و با 
اینکه چند روز یک بار باید به بیمارستان مراجعه 
می کردند همه توصیه های مراقبتی برای کرونا را 
رعایت می کردند. پیرمرد بد حال و در بستر احتضار 
بود. خاله کوچک شان، که به تازگی مبتال به کرونا 
شده بود برای آخرین دیدار به خانه پیرمرد رفت و 

داستان دردناک دخترک از اینجا شروع شد.
ایستگاه سوم: همانقدر که کرونا از لحاظ تشخیص 
و درمان، ناشناخته و پیچیده و گیج کننده است از 
لحاظ فرهنگی همف بسترهای عجیب و بی سابقه 
ای را به وجود آورده است. در هر شرایط دیگری، 
شاید اینکه دختری بخواهد پدر محتضرش را برای 
آخرین بار ببیند از نگاه هر کسی کامال عاقالنه و حتی 
برای پذیرش از دست دادن بعدی، الزم و ضروری 
است. اما کرونا حکایت غریب دیگری است که قواعد 
خاص خود را می طلبد. فرزندی ممکن است مجبور 
شود از آخرین دیدار پدر بگذرد تا دیگر عزیزانش را 
در دام این بیماری گرفتار نکند. عدم رعایت این نکته 
و نداشتن این از خودگذشتگی ممکن است باعث  
از دست دادن عزیز دیگری گردد. سوگ های انجام 
نشده،حکایت دردناک افراد بسیاری در دنیا است 
ولی عمل به قواعد معمول فرهنگی در عیادت و 
بیماری و سوگواری می تواند آمار جان هایی که از 

دست می روند را باال ببرد.
کم کم عالئم کرونا در مادر و برادر کوچکتر دخترک 
ظاهر شد. قرنطینه خانگی را شروع کردند و با مشورت 
با پزشکان و مراکزی که در زمینه این بیماری، اطالعات 
معتبر و به روز دارند دارو و درمان هم شروع شد. 
اگر چه عالئم خیلی وخیم به نظر نمی رسید ولی به 
علت بدن درد و خستگی امکان و توان رسیدگی به 
همه امور، خصوصا تهیه غذای را نداشتند. دخترک 

از راه دور مراقبت میکرد که موارد مورد نیاز آنها تهیه 
شود و امکانات استراحت آنها فراهم گردد و از دیگر 
اعضای خانواده و دوستان برای رفع نیاز آنها خصوصا 

در زمینه تغذیه کمک می گرفت.
ایستگاه چهارم: یک بیمار کرونایی حتی اگر عالئم 
خفیفی داشته باشد به هر حال گرفتار ویروس شده 
است و نیاز است با استراحت کامل و تغذیه مناسب، 
بدن و سیستم ایمنی او آماده مبارزه با خود بیماری و 
عواقب آن باشد. تهیه غذای مقوی و رساندن آن به این 
بیماران با رعایت فاصله و از پشت در و بدون تماس 
می تواند کمک بزرگی در این زمینه هم برای خود این 
افراد باشد هم باعث راحتی خیال اعضای خانواده 
باشد که از آنها دور هستند و به علت شرایط کرونا 
امکان حضور هم ندارند. در این موارد نباید منتظر 
ماند تا فرد مبتال درخواست کمک کند برای اطرافیان 
و آشنایان خود این خدمات را ارائه کنیم. هر فردی 
باید فکر کند با این شدت گسترش بیماری، شاید 

فرد بعدی که نیازمند کمک می شود خود او باشد.
شرایط مادر و برادر دخترک رو به خوب شدن بود 
که عالئم پدرش شروع شد. با توجه به اینکه ابتالی 
آن دو نفر شدید نبود و عوارض چندانی به دنبال 
نداشت این خوش بینی بود که شرایط برای پدر هم به 
همین صورت طی شود و بگذرد. اما زندگی همیشه 
یک ابزار برای برهم زدن خیال خوش آدمی دارد. 
پدربزرگ دخترک از دنیا رفت و درمان و قرنطینه 
خانواده نصفه کاره رها شد، خصوصا که تصور این 
بود که مادر و برادرش بهتر شده اند و با همین فرمول، 

پدرش هم به زودی خوب می شود.
ایستگاه پنجم: شرایط ابتال و عملکرد ویروس از یک 
فرد به فرد دیگر ممکن است متفاوت باشد. هیچ فرد 
مبتال یا معالجه شده دیگری را الگوی بیماری و درمان 
قرار ندهیم. شرایط ژنتیکی، مقاومت بدن، سن، تغذیه 
و موارد بسیاری می تواند در ابتال و عالئم و عواقب 

کرونا تاثیر بگذارد. 
در چنین شرایطی، پدر دخترک که هنوز مراحل 
اولیه ابتال به بیماری را می گذراند و عالئمش خبر 
از وخامت اوضاع نمی داد بالفاصله موارد مربوط به 
خاکسپاری و مراسم های الزم پدربزرگ را شروع 
کرد و علیرغم اینکه دخترک از او خواست تا از 
مراسم هایی مثل سوم و غیره چشم پوشی کنند ولی 
او دائم توضیح می داد که وضعتش خوب است و 

الزم است که به این موارد رسیدگی کند. دخترک 
دور از خانواده، عزادار پدربزرگ و نگران پدر بود.

ایستگاه ششم: از دست دادن یک عزیز در یک خانواده 
عالوه بر اندوه و سوگواری نیازمند کارهایی قانونی و 
اجرایی مثل ثبت قانونی فوت و انجام قواعد مذهبی 
و مراسم های  آیینی است. اینکه فرد داغدار، شرایط 
خویش را فراموش کند و بدون توجه به شرایط 
زندگی و سالمتی خود به دنبال برگزاری مراسم یا 
سوگواری باشد از دسته مواردی است که در حالت 
عادی در عرف و فرهنگ و حتی منطق همه پذیرفته 
شده است. اما برای یک بیمار مبتال به کرونا، الزم 
است که از همه این بایدهای عرفی و فرهنگی و 
حتی قانونی دوری کند. این فرد باید ضمن ادامه 
دادن به قرنطینه خود، عالوه بر کمک به روند بهبود 
خویش، از به خطر انداختن جان دیگران و احتمال 

ابتالی آنها هم دوری کند.
با انجام مراسم های اولیه پدربزرگ، حال پدر دخترک 
رو به وخامت گذاشت و او همه را به پای خستگی 
ناشی از این چند روز و حال ناخوش دلش در این 
غم می دانست و مدام می گفت که با استراحت بهتر 
خواهد شد و در جواب اصرار های مدام دخترک 
برای مراجعه به پزشک و بیمارستان عنوان می کرد 
که به زودی سالمتی خود را پیدا می کند و تنها با 
تهدید دخترک که خود برای گرفتن خدمات درمانی 
در منزل از طریق درخواست آنالین اقدام خواهد کرد 
حاضر شد برای راحتی خیال او اسکن ریه بدهد. 
نتیجه اولیه، درگیری ریه را نشان می داد ولی پدر هنوز 
برای بیمارستان رفتن مقاومت میکرد. افرادی که خود 
بیماری را گذرانده بودند با او تماس می گرفتند و 
می گفتند بدون بیمارستان هم خوب شده اند و این 
انگیزه پدر را برای عدم مراجعه به بیمارستان بیشتر 
می کرد. حال او هر ساعت بدتر می شد و حتی بعد 
از افت اکسیژن هم حاضر نشد به بیمارستان مراجعه 
کند و دستگاه اکسیژن خانگی برای او تهیه کرند. نهایتا 
پدر به دخترک گفت که هر کسی که برای کرونا 
به بیمارستان رفته است فوت کرده و شما هم اگر 
می خواهید مرا بکشید به این اصرار خود ادامه دهید.
ایستگاه هفتم: کمی در انتقال خبرهای بدون منبع و 
شایعات محتاط  تر باشیم، همین خبرهای زردی که در 
گروه های خانوادگی و شبکه های اجتماعی دست به 
دست می کنیم می تواند باعث ترس یک نفر از گرفتن 
کمک درمانی شود. طبق گفته اکثریت افرادی که در 
بخش های کرونایی کار می کنند بسیاری از افرادی 
کارشان به مراقبت های ویژه و نهایتا مرگ می کشد 
افردای هستند که عالئم اولیه را جدی نگرفتند و یا 

در گرفتن کمک های پزشکی تاخیر داشته اند.
دخترک دیگر تحمل بیماری پدر و کنترل اوضاع از 
راه دور را نداشت  با اصرار و بعد از وخیم شدن 
حال او، نهایتا و دیرهنگام پدرش را راضی کرد که 
در بیمارستان بستری شود و با وجود شرایط خطرناک 
در جابه جایی و محدودیت ها، خود را به شهر و خانه 
پدر رساند. اما آنچه از درمان و دیدار پدر نصیبش شد 
هر لحظه امیدوار شدن و نا امید شدن بود. ریه ای 
که به شدت درگیر شده بود، قلبی که دچار عارضه 
شد و کلیه ای که از کار افتاد و فشاری که پایین بود 

و نهایتا آنچه نباید می شد.
ایستگاه آخر: سوگ، ناباوری، درد و اندوه. دخترکی 

تنها در سوگ پدر.

یادداشت

ایستگاه به ایستگاه با قطارخانوادگی کرونا
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نسخه ای برای طوالنی ترین شب کرونایی سال

 نوید حسینی/ متخصص داخلی

شب یلدا یکی از کهن ترین جشن های ایرانیان 
است و آیینی خانوادگی است که در آن خانواده ها، 
خویشاوندان و دوستان دور هم در منزل بزرگان 
جمع می شوند و ضمن خوردن تنقالت، تفألی 
بر دیوان حافظ می زنند و از او یاری می جویند. 
ولی امسال متاسفانه وضع تا حدی متفاوت است. 
ویروس اهریمنی کرونا به صورت همه گیر درآمده 
این  درگیر  که  است  نبوده  خانوده ای  و  است 

ویروس نشده باشد.
از  خانوادگی  دورهمی های  اینکه  به  توجه  با 
مهم ترین راه های انتشار و انتقال ویروس کرونا 
است بیم آن می رود که با عدم رعایت پروتکل های 
روبه رو  مرگباری  کرونایی  یلدای  با  بهداشتی 
شویم. حال که به آخرین شب طوالنی قرن اخیر 
نزدیک می شویم می بایست با رعایت یک سری 
کرونایی  طوالنی ترین شب  استقبال  به  نکاتی 
از هرگونه دورهمی  باید  برویم. به طور کلی 
با مشارکت اعضای فامیل، دوستان و همسایه 
و ... پرهیز کنیم و چه بسا نام این ویروس را 
مهمان ناخوانده دورهمی های خانوادگی بنامیم 
سخنی گزاف نگفته ایم، انجام اقدامات غربالگری 
همچون تب سنجی و انجام تست پی سی آر و 
تست های سرولوژی قبل از دورهمی و حتی 
سابقه قبلی ابتال به بیماری کرونا نیر نمی تواند 
هرگز اطمینان بخشی صددرصدی مبنی بر عدم 
امکان ابتالی افراد در دورهمی ها را بدهد، مضاف 
بر اینکه افراد مبتال بدون عالمت هم که در این 
دورهمی ها حضور دارند نقش مهمی را در انتقال 
بیماری به افراد سالم ایفا می کنند. در این بین 
نباید از نقش کودکان و جوانان در انتقال درون 
خانوادگی این ویروس غافل شد. کودکان با توجه 
به عالئم غیر اختصاصی و بی عالمت بودن به 

عنوان ناقل قدرتمند به افراد مسن خانواده به 
در صحنه ای  همیشه  جوانان  حساب  می آیند. 
پای  و  دارند  کرونا  به  ابتال  عدم  به  باور  که 
ثابت دورهمی ها هستند هم در واقع عامل انتقال 
ویروس از محیط خارج منزل به دورهمی های 
همین جوانان  که  در حالی  خانوادگی هستند 
کمترین اقدامات حفاظتی را برای پیشگیری از 

انتقال ویروس کرونا انجام  می دهند.
برگزاری مهمانی حتی با کاهش تعداد مهمان ها 
هم گزینه مناسبی نمی باشد چون درست است 
که احتمال حضور فرد مبتال کاهش می یابد ولی 
شانس ابتال از بین نمی رود و حتی حضور تنها 
یک فرد ناقل هم جهت ابتالی سایرین به این 

بیماری کافی  است. )بحث ابرناقلین.(
در صورتی که علی رغم تذکرات گفته شده فقط 
اعضای یک خانواده که در یک واحد مسکونی 
زیر یک سقف با هم زندگی  می کنند تصمیم به 
دورهمی درون خانوادگی گرفتند باز هم الزم 
است با یک سری راهکارهایی ضمن ایمن نگه 
داشتن اعضای خانواده، مانع شیوع هرچه بیشتر 

بیماری کرونا در سطح جامعه شویم.
نخست افراد با شرایط زیر از حضور در هرگونه 

دورهمی منع می شوند: 
هنوز  که  کووید19  بیماری  به  مبتال  1.افراد 
دوره قرنطینه آنها به پایان نرسیده است یا هنوز 

عالمت دار هستند؛
2.افراد با عالئم بیماری کووید19؛

3.افرادی که طی 14 روز اخیر در تماس نزدیک 
با فرد مبتال به بیماری کووید19 بوده اند.

4.افرادی که ریسک ابتال به بیماری کووید شدید 
و عارضه دار در آن ها باالست مثل افراد مسن، افراد 
با بیماری های زمینه ای مثل دیابت و ضعف ایمنی؛
5.افرادی که به هر دلیل تست کووید19 را داده اند 

و منتظر جواب هستند؛

شما درواقع مسئول سالمتی اعضا خانواده هستید 
پس باید بدون رودربایستی از ورود افراد بیمار، 
مشکوک و حتی وابستگان غیر ساکن در منزل 
و حتی دوستان و افراد پرخطر ساکن در منزل 

هم به داخل دورهمی جلوگیری کنید.
در صورتی که تصمیم به دورهمی داریم از حدود 
دو هفته قبل از آن بهتر است رفت  و آمد به خارج 
از منزل و محیط های پر ازدحام را محدود کنیم و 

اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهیم؛
1.ضدعفونی کردن سطوح مختلف منزل مثل میز 
و صندلی و دستگیره و در دسترس قرار دادن 
وسایل ضدعفونی مثل الکل و تاکید بر اینکه اعضا 
خانواده بالفاصله بعد از ورود به محل دورهمی 

حتما دست های خود را ضد عفونی کنند؛
2.در طول دورهمی از ماسکی که دهان و  بینی را 
پوشانده باشد استفاده کنند و فقط موقع خوردن و 
آشامیدن ماسک برداشته شود و پالستیک فریزی 
جهت قرار دادن ماسک داخل آن در حین غذا 

خوردن و آشامیدن پیش بینی شود؛
کافی  تهویه  و  پنجره  از  تجمع  محل  3.اتاق 
به طوری که هر یک ساعت  باشد  برخوردار 
حداقل ده دقیقه یا پنج دقیقه در و پنجره باز 

گذاشته شود تا تهویه هوا انجام شود؛
4.محل نشستن افراد خانواده در فاصله حداقل 
دومتری از هم باشد حتی در حین مصرف غذا 

و آشامیدن؛
5.از هرگونه تماس نزدیک از جمله دست دادن، 
یکدیگر  گرفتن  آغوش  در  و  کردن  روبوسی 

خودداری کنید؛
6.قبل از مهمانی، ترجیحا مواد غذایی به صورت 
بهداشتی بسته بندی شده باشد و در طول مهمانی 
ورود و خروج افراد به داخل آشپزخانه محدود شود.
7.ترجیحا حین غذا خوردن از صحبت کردن 
خودداری گردد و ضمن حفظ فاصله اجتماعی 

دو متری از تعارف مواد غذایی خود به دیگران 
خودداری کنید؛

8.ممنوعیت استعمال سیگار و قلیان و حتی الکل 
در طول دورهمی؛

9. با کاهش زمان دورهمی به نوعی خطر انتقال 
ویروس را کاهش دهیم؛

به جای گفت وگوی مستقیم و حضوری   .10
خانوادگی از گوشی تلفن همراه و شبکه های 

اجتماعی استفاده کنیم؛
میزها  و  ظروف  کلیه  هم  مهمانی  از  بعد   .11

شست وشو و ضدعفونی شوند؛
12.در صورتی که بعد از مهمانی دچار هرگونه 
سایر  شدید  کرونا  بیماری  به  مشکوک  عالئم 
نیز خود  آن ها  تا  آگاه سازید  را  افراد خانواده 
را قرنطینه کرده و در صورت لزوم مراقب های 

پزشکی الزم را انجام دهید؛
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هیچ 
اقدام موثر صددرصدی و نسخه ای شفابخش برای 
عدم ابتال و انتقال بیماری در دورهمی ها به جز 

عدم برگزاری دورهمی وجود ندارد. 
ما در یلدای امسال از هم فاصله می گیریم تا وقتی 
دوباره در شب یلدای سال بعد دور هم جمع 
می شویم از تعداد ما کم نشده باشد. شب یلدای 
کرونایی امسال به ما خواهد آموخت که زندگی 
آنقدر کوتاه نیست که یک شب با هم بودن را 

فدای یک عمر دوری از هم کنیم.
ایمن ترین گزینه، دورهمی های مجازی است. فقط 
کافی است میز پذیرایی خود را آماده کرده و جلوی 
دوربین گوشی تلفن همراه خود لبخند بزنیم. البته 
آموزش های الزم به افراد سالمند جهت استفاده 
از فضای مجازی و نیز حمایت و مشوق های 
الزم از سوی سازمان های مسئول از قبیل ارائه 
تلفن هم در جا  اینترنت و  بسته های تشویقی 

انداختن دورهمی مجازی موثر است.

  یادداشت
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