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رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

تامین یک میلیون دوز واکسن کرونا 
همتی: 600 میلیارد تومان کسری بودجه داریم

14

گزارش سپید از نظرات موافق و مخالف ادامه تخصیص ارز دولتی دارو در بودجه 1400 

واعظ مهدوی: نرخ دارو باید تثبیت شود
کبریایی زاده: ارز رانتی باید حذف شود

وزیر بهداشت:

ثابت می کنیم که واکسن 
تولید داخل ارجح است 2

12

روزهای سخت 
تکاوران نظام سالمت

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد

پروتکل یعنی 
عدم تجمع

تجمع بیش از 1۵ نفر در مناطق قرمز، 
بیش از 2۰ نفر در مناطق نارنجی 

و بیش از 3۰ نفر در مناطق زرد ممنوع است
صفحه 4

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد

پروتکل یعنی 
عدم تجمع
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وزیر بهداشت: خبـر

ثابت می کنیم که واکسن تولید داخل ارجح است
قدمتی به طول یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور داریم

وزیر بهداشت ضمن ارائه گزارشی از روند خرید 
واکسن خارجی، به تولید واکسن کرونا در داخال 
کشور هم اشاره کرد و گفت: »خوشبختانه مراحل 
تست انسانی از این هفته آغاز می شود و منبع دیگری 
هم از هفته آینده مجوز تست انسانی را دریافت 
می کند. مردم باور کنند که ما اینکاره هستیم و قدمتی 
به طول یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور 
داریم. مردم بدانند که ما توانمندی این کار را داریم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی از رصدخانه طرح شهید 
قاسم سلیمانی گفت: »متاسفانه هفته ای که گذشت، 
هفته بسیار پر التهابی برای جهان بود. ورود ویروس 
جدید جهش یافته در کشور انگلیس، کشورهای زیادی 
را در اروپا درگیر کرد و حتی در ژاپن هم ردپا و 
اثرات آن را دیدند، دنیا را دچار التهابی جدید کرد و 
 متاسفانه مرگ و میر باالیی را هم به جهان تحمیل کرد.« 
وی افزود: »در آمارها می بینید که وضعیت خوشبختانه 
در کشور ما در هفته ای که گذشت، مناسب تر بوده 
است و به آمار مرگ زیر 1۲۰ نفر در روز رسیدیم 
و این اولین روزی است که بعد از چند ماه داریم به 
این آمار رو به کاهش به سمت 1۰۰ نفر در روز را 
مشاهده می کنیم. البته یک نفر هم مرگ برای ما غم 

انگیز و ماتم زاست.«
نمکی ادامه داد: »در مقایسه با روزهای پر التهاب 
جهان، کشور جمهوری اسالمی ایران هر روز نسبت 
به کشورهای اول که معموالً کشورهای اروپایی و 
آمریکایی هستند، فاصله اش را بیشتر می کند.«نمکی 
با اشاره به وضعیت منحنی کرونا در کشور گفت: 
»کرونا بعد از پیک سرکشی که داشت، امروز در تمام 
استان های ما دارد به روزهای اردیبهشت ماه که میزان 
مرگ و میرمان در اکثر استان ها در حد صفر بود، 
نزدیک می شود. روز شنبه در بسیاری از استان ها مرگ 
و در برخی استان ها بستری صفر را تجربه کردیم.«

وی با اشاره به وضعیت کشور از ابتدای آذر ماه 
تاکنون گفت: »در روزهای اول آذر تمام سرزمین را 

آتش گرفته و قرمز می دیدیم، اما امروز خوشبختانه 
نقاط زرد از نارنجی هم بیشتر شده است و این با 
لطف خدا، همراهی و سازش مردم و سازمان های 
مختلف به دست آمد و از 1۶۰ شهر قرمز به جایی 
رسیدیم که امروز شهر قرمزی را در کشور نداریم. 
1۰8 شهر نارنجی و 3۴۰ شهر زرد داریم که به سمت 
شهرهای کم خطر و سفید رنگ متمایل می شوند.«

نمکی با اشاره به مشارکت همه دستگاه ها در حوزه 
کنترل کرونا در کشور گفت: »سازمان بسیج، وزارت 
کشور، وزارت ارتباطات، راه و شهرسازی و.... بسیار 
به ما کمک کردند. در سه برنامه کشوری ما شامل 
مراقبت، حمایت و نظارت کمک کردند. به عنوان 
مثال سازمان هالل احمر بیشتر در بُعد نظارتی کمک 
کردند، در سازمان بسیج در بعد حمایتی و مراقبت را 
بیشتر همکارانم در نظام بهداشت و درمان کشور از 

خانه های بهداشت و... برعهده داشتند.«
وزیر بهداشت درباره وضعیت ویروس جهش یافته 
انگلیسی و اظهار نظرها در این زمینه اظهار کرد: 
»تا این لحظه هرگز ردپایی از ویروس جهش یافته 

انگلیسی در کشور ندیدیم و تمهیدات بسیاری هم 
اندیشیدیم که راه ها را برای ورود این ویروس ببندیم. 
البته همه می دانید که ویروس نه به ویزا نیاز دارد و نه 
به پاسپورت. همانطور که ویروس ووهان خودش را 
در اسرع وقت به دورترین نقطه قطب جنوب رساند، 
ویروس ها می توانند به همین سرعت منتشر شوند. 
ما راهکاری جز فاصله گذاری و مراعات پروتکل ها 
و سد دفاعی رفتاری در مقابل ویروس نداریم و 
امیدوارم اگر ویروس جهش یافته ای هم به کشور پا 
گذاشت با همین روش بتوانیم مراقبت و نظارت کنیم 
و اجازه ندهیم ما را به صورت گسترده گرفتار کند.«
نمکی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت مطلوبی 
داریم و به سمت وضعیت مطلوب تر می رویم، گفت: 
»البته همکارانم نگرانی هایی دارند که بجا هم هست. 
زیرا ما زخم دیده روزهای طوفانی بعد از آرامش 
اردیبهشت ماه هستیم. زمانیکه مردم اوضاع را عادی 
پنداشته و فکر کردند کرونا جمع شد. اکنون هم همکاران  
من این نگرانی را دارند که مبادا دوباره دقیقه های 9۰ 
از گوشه های زمین گل های سنگین تر و سهمگین تر 

بخوریم.« وی تاکید کرد: »بر همین اساس ما نگران 
ایاب و ذهاب درون شهری هستیم. ما نگران  متروها و 
اتوبوس های بین شهری شلوغ هستیم و نگران برگزاری 
مراسمات هستیم که مانند قبال برخی مراسم برگزار 

کنند و تاوان آن را همه بپردازند.«
نمکی درباره وضعیت تامین واکسن کرونا نیز گفت: 
»مسیر تهیه واکسن خارجی را داریم طی می کنیم. 
بحث کوواکس را خوشبختانه با مکانیزمی حل کردیم 
و به زودی برای خرید از منابع غیرکووکس هم اخبار 
خوشی را به مردم خواهیم داد. شرط ما خرید واکسن 
مطمئن و دارای تاییدیه ها و گواهی های مورد وثوق 
است. امروز با یکی از ُسفرایمان نشستی دارم که 
بتوانیم از منابع مختلفی که دنبال می کنیم برای خرید 

واکسن به نتیجه برسیم.«
وی تاکید کرد: »از همه مهم تر کار عظیم و حماسه ای 
است که عزیزان ما در داخل کشور انجام می دهند و 
آن هم تولید واکسن داخلی است. خوشبختانه مراحل 
تست انسانی از این هفته آغاز می شود و منبع دیگری 
هم از هفته آینده مجوز تست انسانی را دریافت 
می کند. مردم باور کنند که ما اینکاره هستیم و قدمتی 
به طول یک قرن در تولید واکسن در رازی و پاستور 
داریم. مردم بدانند که ما توانمندی این کار را داریم.«
نمکی تاکید کرد: »عزیزانی که در این راه ما را همراهی 
می کنند دلسرد نشوند. بانوی بزرگوار و دانشمندی که 
در تیم  تحقیقات ما قرار دارد که متاسفانه حمله هایی 
به ایشان شده بود. این  فقط به این دلیل است که 
این دانشمندان کنار بکشند، اما می دانم که مقتدرتر و 
توانمندتر از این هستید که از این صحنه پای بیرون 
بگذارید. ما در آینده نزدیک اثبات می کنیم که واکسن 
داخلی مان نسبت به بسیاری از واکسن هایی که در 

دنیا می سازند، ارجح است.«
وی خطاب به مردم گفت: »دعا کنید و همکاری کنید که 
روند کاهشی مرگ ها و بستری های ناشی از کرونا که 

امروز به کمتر از یک سوم رسیده، انشااهلل ادامه یابد.«

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( از آمادگی این 
ستاد برای تولید 1۲ میلیون دوز واکسن ظرف ۶ 

ماه پس از تأیید نهایی آن خبر داد.
 به گزارش سپید،  محمد مخبر درجریان بازدید از 
محل آماده شده برای تولید واکسن ایرانی کرونا گفت: 
»دراین شهرک یک مرکز جامع تولید انواع واکسن را 
راه اندازی خواهیم کرد که آمادگی تولید 9۰ درصد 
واکسن های کشور در آن وجود خواهد داشت.«

وی با اشاره به مراحل تست انسانی واکسن کرونا 
گفت: »علی رغم تبلیغات سوء شبکه های معاند و 
رسانه های ضدانقالب تا امروز ۶۰ هزار نفر برای 
داوطلبی تزریق واکسن با سامانه ۴۰3۰ تماس 

گرفته اند و 3۶ هزار نفر پس از اطالع از شرایط الزم، 
ثبت نام خود را قطعی کرده اند، اگرچه ما بیشتر از 5۶ 
نفر را نمی توانیم بپذیریم.« مخبر افزود: »این 5۶ نفر 
از یک منطقه یا یک جنس و سن هم نخواهند بود 
و به صورت متنوع و پراکنده انتخاب خواهند شد 
و تزریق هم به صورت یکجا و همزمان نخواهد 
بود و در یک دوره زمانی تزریق انجام خواهد شد.« 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درخصوص آغاز 
تست انسانی خاطرنشان کرد: »ظرف دو سه روز 
آینده اولین تزریق انجام خواهد شد، جان انسان ها 
برای ما اولویت اول است و کار پیچیده و حساسی 
است ولذا بسیار سخت گیرانه تر از استانداردهای 

سازمان جهانی بهداشت تمام مالحظات و نکات 
را رعایت می کنیم و هیچ اصراری برای جلوافتادن 

هیچ فرایندی نداریم.«
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: »واکسن ایرانی 
کرونا، هیچ چیزی کمتر از واکسن های ساخته 
شده در سایر نقاط جهان ندارد و تقریبا واکسن 
تولیدی توسط دانشمندان ستاد کمترین عوارض 

را خواهد داشت.«
مخبر با اشاره به توان تولید واکسن در این مجموعه 
گفت: »ظرف ۴۰ روز آینده به ظرفیت تولید ماهیانه 
1.5 میلیون دوز خواهیم رسید و از ۶ ماه دیگر 
این ظرفیت به ماهیانه 1۲ میلیون دوز خواهد رسید 

و پس از تأمین نیاز کشور، قادر خواهیم بود که 
واکسن را به خارج از کشور هم صادر کنیم.«

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خبر داد

آمادگی برای تولید ماهیانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا از 40 روز دیگر



وزیر کشور:  خبـر

زمانبندی تهیه واکسن برای دی ماه اعالم شده است
وزیر کشور با تأکید بر تهیه واکسن ایرانی کرونا 
گفت: »تا تأمین واکسن ایرانی، اقدام به خرید 
واکسن خواهد شد و وزیر بهداشت، زمانبندی 

این مهم را تا پایان دی ماه اعالم کرده است.«
به گزارش سپید، عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار 
کرد: »موضوع واکسن از ابتدا مورد توجه همه 
کشورها بود و همه به دنبال تولید واکسن بودند و 
ما نیز این کار را در داخل انجام دادیم و موسسات 
با توجه به  مختلفی این کار را شروع کردند. 
مراحل  مورد  سه  دو  بهداشت،  وزارت  تأیید 
خوبی رسیده اند و با واکسن ایرانی امیدواریم 

پاسخگوی نیاز باشیم.«
وی ادامه داد: »همزمان در ستاد و جلسات با 
حضور رییس جمهوری، دکتر روحانی به تامین 
ایرانی  واکسن  تولید  زمان  تا  واکسن  تهیه  و 
این  پیگیر  نیز  بهداشت  وزیر  و  کردند  تاکید 

موضوع است.«
وزیر کشور عنوان کرد: »روز شنبه نیز در ستاد، 
گزارشی ارائه شد که با زمانبندی انجام شده که 
از سوی وزیر بهداشت، این زمان دی ماه اعالم 

شده و تهیه واکسن در حال انجام است.«
رحمانی فضلی توضیح داد: »ما با تحریم و مشکل 
انتقال منابع مالی روبرو هستیم؛ نخست قرار شد 
از محل پولی که در کشورهای مختلف داریم 
هزینه های واکسن تامین شود و با قول و تاکید 
می شود.  انجام  موضوع  این  جمهوری  رییس 
واکسن،  ریسک  درجه  که  بوده  این  بر  تاکید 

پایین و درجه صحت آن باال باشد.«
وی یادآور شد: »ما دنبال این بودیم که با درجه 
ریسک پایین، تهیه واکسن انجام شود. وزارت 
بهداشت که متولی تخصصی موضوع بهداشت 
است، موارد را در تهیه واکسن در نظر می گیرند.«
فضلی تاکید کرد: »سه چهارم فضای مجازی در 
جهت تحریک افکار عمومی برای تهیه واکسن 
است. وزارت بهداشت دقیقًا افراد را طبقه بندی 
کرده و نخستین گروه، افراد با سن باال هستند 
و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند. تعداد 
افراد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر  این 
است و بیشتر فوتی های ما نیز مربوط به این 

گروه بوده است.«
کادر  دوم،  »گروه  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
بیشترین  در  که  هستند  گروه هایی  و  درمانی 
در  ما  دارند.  قرار  کنندگان  مراجعه  با  تماس 
ابتدای بیماری کرونا کیت ها را نداشتیم اما این 

کیت را تولید کردیم.«
رحمانی فضلی گفت: »تجربه ها و آزمون های 
مختلفی درباره کرونا به عمل آمد و سازمان جهانی 
بهداشت بر این اساس توصیه ها و پیشنهادی را 
ارائه کرد. ما نیز در داخل بر اساس جغرافیا و 
فرهنگ و مناسبات، تالش کردیم پس از مطالعه 

شرایط، ساز وکارهایی را در نظر بگیریم.«
وی ادامه داد: »در پیک سوم، روزانه ۵۰۰ نفر 
را از دست دادیم. در مقطعی احساس شد باید 
هماهنگی و هم افزایی را افزایش داد. ما تعارض 
سالمت، امنیت و اقتصاد را داشتیم. در ماه اول 
استان ها تردد  بین  بودیم که  با مسائلی روبرو 

شود یا نشود؛ دادستان گاه حکم می داد جاده را 
می بست یا نیروی انتظامی و فرمانداری در این 
باره جداگانه تصمیم می گرفتند؛ از این رو ستاد 
کرونا و وزارت بهداشت در رأس قرار گرفتند.«
وزیر کشور ادامه داد: »رهبر انقالب تأکید کردند 
که ورود سریع به درمان داشته باشیم؛ از این رو 
تست ها افزایش یافت و از ۲۲ هزار تا به ۴۲ 
هزار تست روزانه رسیدیم و امروز این رقم به 

۶۰ هزار تست رسیده است.«
رحمانی فضلی یادآور شد: »تاکنون ۵۰ جلسه ستاد 
تشکیل شده و فارغ از این جلساتی با رؤسای 
برگزار شده  نیز  دستگاه ها  و رؤسای  کمیته ها 
است. در ابتدای تشکیل قرارگاه کرونا در آذر، 
۱۶۰ شهرستان در وضع قرمز و ۲۰۸ نارنجی 
و ۱۸۰ شهر در وضع زرد بود اما امروز تعداد 
شهرهای قرمز ما به صفر رسیده و ۱۰۸ شهر 
در وضع نارنجی قرار دارند. همچنین پس از 
تشکیل قرارگاه، هفت هزار و ۵۰۰ تن از تعداد 
فوتی ها و ۵۰ هزار نفر نیز از میزان بستری ها 

کاسته شد.«
وزیر کشور عنوان کرد: »مسئولیت این  بخش را 
به وزارت کشور دادند که دستگاهی بین بخشی 
است و اختیارات بیشتری دارد. در ساختاری 
جدید، فعالیت ها پیگیری شد و ۳۸۰ مصوبه درباره 
کرونا را بررسی و پیگیری کردیم و کمیته ها بر 
کار  گزارش  جدید،  سیاستگذاری های  اساس 
دادند. پیش تر در سطح ملی تصمیم گیری و اقدام 
می شد که انرژی و نیرو و زمان صرف به اموری 
می شد که ما را از تمرکز در امور خاص و واقعی 
دور می کرد. از این رو اختیار را به استان ها و در 
استان ها اختیار را به شهرستان ها دادیم و شهرها 
را نیز محله بندی کردیم. همچنین برای تعیین 
شهرهای زرد، نارنجی شاخص گذاشتیم. این 
درجه بندی هر دوشنبه از سوی وزارت بهداشت 

اعالم می شود.«

میلیون  »یک  گفت:  ادامه  در  فضلی  رحمانی 
و ۲۰۰ هزار تن مبتال به کرونا از ابتدا تاکنون 
داشتیم که از این تعداد ۵۴ هزار تن جان خود 
را از دست دادند؛ اما با تشکیل ستاد میزان مرگ 

و میر به یک سوم رسید.«
وزیر کشور عنوان کرد: تردد بین شهری یک 
مشکل بزرگ بود، تصمیم خوبی که در این زمینه 
گرفته شد، این بود که منع تردد از ۲۱ تا ۴ صبح 
بود. ما می دانستیم این کار خوبی است؛ در دنیا 
هیچ جایی چنین کاری نکرده بود؛ با هماهنگی 
که با همه گروه ها شد این امر اتفاق افتاد و ۴ 
میلیون خودرو شناسایی شدند که برخی مجوز 
داشتند و از این تعداد یک میلیون و ۲۶۰ هزار 

نفر جریمه شدند.«
به گفته وی، با توجه به پیشنهاد رؤسای دانشگاه 
علوم پزشکی این محدودیت ها، در شهرهای زرد 
نیز اعمال می شود که اتفاقی تأثیرگذار بوده است.
رحمانی فضلی درباره طرح شهید قاسم سلیمانی 
روح  برکات  »این طرح جزو  کرد:  عنوان  نیز 
این شهید بوده است. بسیج، طرحی را آورد و 
در وزارت بهداشت و کمیته ها این طرح مورد 
ارزیابی قرار گرفت. با محله بندی شهرها، قرار 
شد تست ها در حد انبوه و زیاد انجام و قرنطینه ها 
جدی گرفته شده و کمک های مؤمنانه به مردم 

انجام و امکانات توزیع شود.«
وی ادامه داد: »کمک های مردم به این طرح باالست 
و متولی دوستان بسیجی هستند و هالل احمر نیز 
پای کار آمد. باید از مساجد و ائمه جماعت و 
امور مساجد برای جمع آوری کمک ها و همیاری 
تشکر کنم و این طرح در بحران ها می تواند خود 
را نشان دهد و شهرداری ها، فرمانداری ها و... 

همه در این طرح فعال هستند.«
وزیر کشور اضافه کرد: »قرارگاه عملیاتی کرونا 
نقش هماهنگی و تسهیل گری دارد و امور از 
مسیر کوتاه تری پیگیری می شوند و هیچ اختالف 

و ناهماهنگی بین دستگاه ها و افراد حاضر در 
قرارگاه وجود ندارد و سیاست های ابالغی در 
سطح بخشداری ها و خانه های بهداشت محالت 
ابالغ و عملیاتی می شود. واقعًا صدا و سیما پایه 
اصلی بود و بویژه در شبکه یلدا گل کار بود 
دارند زحمت  کسانی  بدانند چه  باید  مردم  و 

می کشند.«
وزیر کشور یادآور شد: »مردم این اصل را قبول 
دارند که دشمن به نفع ما حرف نمی زند و پایه 
و  ریز  مسائل  آنها  است؛  عناد  اساس  بر  کار، 
اعالم  با جو سازی  و  می کنند  بزرگ  را  فرعی 
می کنند که سیستم از کار افتاده است. آنها خیر 

ما را نمی خواهند.«
وزارت  »دوستان  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
بهداشت می گویند آمار روزانه اروپا و آمریکا 
بیماری  که  افرادی  و  نیست  واقعی  آمارهای 
زمینه ای دارند، وقتی دچار کرونا شده و فوت 
می شوند جزو فوتی های کرونا نمی آورند و آنها 

آمار واقعی را اعالم نمی کنند.«
وی توضیح داد: »وقتی سه روز پیش از انتخابات 
مجلس مشخص شد که دو تن به کرونا مبتال شدند؛ 
رییس جمهوری از وزیر بهداشت درخواست 
کرد این مسأله را با رسانه ها در میان بگذارد؛ 
برخی پیشنهاد کردند اعالم این مسأله به پس 
اما رییس جمهوری  انتخابات موکول شود  از 
قبول نکرد و گفت؛ ما متولی جان مردم هستیم 
و آنان اگر بدانند دو روز و یا سه روز پس از 

آگاهی اعالم کردیم، قابل قبول نیست.«
وی با بیان اینکه من خودم هم آدم نیمه رسانه ای 
هستم، تصریح کرد: »یکی از روش های ساخت 
پادزهر، استفاده از ویروس ضعیف شده است؛ 
اینها ویروس ضعیف شده هستند که برای مردم 
ما پادتن درست می کنند و مردم ۴۱ سال است 
اینها را شناختند. ما فراز و فرود و ضعف داریم 

اما مردم دشمن را ترجیح نمی دهند.«ایرنا
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد خبـر

پروتکل یعنی عدم تجمع
تجمع بیش از ۱۵ نفر در مناطق قرمز، بیش از ۲۰ نفر در مناطق نارنجی 

و بیش از 3۰ نفر در مناطق زرد ممنوع است
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با 
مناسبت های پیش رو گفت: »رعایت پروتکل ها بسیار 
جدی است که در راس آن اقدام موثر مقام معظم 
رهبری را شاهد بوده ایم. ما باید نظر کارشناسی را 
بپذیریم و از تجمعات پرهیز کنیم؛ نمی توان گفت 
تجمع با رعایت پروتکل داشته باشیم، پروتکل یعنی 
عدم تجمع. در مناطق قرمز تجمع بیش از 1۵ نفر 
ممنوع است و در مناطق نارنجی تجمع بیش از 
۲۰ نفر و در مناطق زرد تجمع بیش از 3۰ نفر 

ممنوع است.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی درباره جلسه روز 
شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »آخرین وضعیت 
بیماری در سطح دنیا بررسی شد. خوشبختانه در حال 
حاضر شهر قرمز در کشور نداریم و 33۰ شهر زرد 
و 1۰8 شهر نارنجی داریم که امیدواریم این شهرها 
هم به مرور به سمت رنگ زرد بروند و میزان ابتال و 
بستری کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیت رفت 
و آمد 9 شب تا ۴ صبح به گواه روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی در کاهش بار بیماری خیلی موثر بوده 
است قرار شد این محدودیت در شهرهای زرد هم 
اجرایی شود. البته تنها بحث محدودیت نیست این 
یک هشدار است و خوشبختانه مردم هم همراهی 
می کنند.« وی در رابطه با پیشنهادی که درمورد 
بازگشایی مدارس مطرح شده بود، اظهار کرد: »کرونا 
آثار مختلفی بر ابعاد مختلف دارد؛ کودکان پایه اول 
و دوم چندان نمی توانند با آموزش مجازی ارتباط 
برقرار کنند اما با وجود تمام دغدغه ها بازگشایی 
حضوری مدارس به دلیل شرایط موجود پذیرفته 
نشد. امیدواریم در اوایل سال آینده وضعیت بهتر 
شود و ایمنی کافی برای دانش آموز و معلم فراهم 
شود تا مدارس حضوری شوند قطعا تا آخر امسال 
مدارس به شکل حضوری نخواهند بود و برای سال 

آینده بعدا تصمیم گیری می شود.«
رییسی با اشاره به آلودگی هوا و تاثیرات آن در تشدید 
بیماری کرونا تصریح کرد: »وارونگی هوا و ذرات 
معلق در تشدید کرونا موثر است. توصیه هایی در 
این زمینه مطرح شد و اگر بتوانند از ورود کامیون ها 
و وسایل حمل و نقل دودزا جلوگیری کنند توفیقات 

بهتری خواهیم داشت.«
وی افزود: »در حال حاضر وضعیت حمل و نقل 
عمومی در کالنشهرها استاندارد نیست. تنها زدن 
ماسک کافی نیست، فاصله گذاری فیزیکی، تهویه 
و... هم موثر است. با هزینه های باال وزیر راه و 
شهرسازی قانع شدند که در حمل و نقل هوایی 
۶۰ درصد ظرفیت هواپیما مسافر سوار کنند اما در 
مترو هنوز به راهکاری نرسیدیم البته اقداماتی انجام 
شده است اما در کوتاه مدت موثر نخواهد بود. تنها 
راه افزایش ظرفیت مترو است که شهرداری هم 
اقدامات خوبی انجام داده است اما خطر این موضوع 
را نمی توان با دورهمی های خانوادگی مقایسه کرد. 
در شهرهای کوچک دورهمی ها بیشتر است و این 

در حالی است که آنجا مترو و حمل و نقل وجود 
ندارد. در دورهمی ها کسی ماسک نمی زند، کنارهم 
صحبت می کنند و... در حالی که همه شهرها مترو 
ندارند و همه جا هم وضعیت حمل و نقل مشابه 
تهران ندارند. آنچه که می توانیم رعایت کنیم باید 

رعایت کنیم.«
وی درباره وضعیت ورودی بیمارستان های کشور 
گفت: »بستری روزانه ۵ هفته قبل تا 3۰۰۰ نفر 
هم می رسید اما آمار اکنون ۷3۲ نفر بوده است و 
به طور خاص ۴۰ درصد ورودی بیمارستان ها و 
۵۰ درصد میزان مرگ و میر کاهش یافته است. با 
اقداماتی که از مهرماه با افزایش تست ها آغاز شد 
و به محدودیت های کرونایی در آبان و آذر رسید 
و آغاز طرح محله محور شهید حاج قاسم سلیمانی 

آثار کاهش آمار را شاهد هستیم.«
رییسی با بیان اینکه به دلیل کاهش میزان ابتال مراجعات 
سرپایی افزایش یافته است، اظهار کرد: »قبال تقاضا 
برای انجام تست بسیار باال بود و اکنون در تهیه 
و توزیع تست هیچ مشکلی نداریم و حدود ۵۰۰ 
هزار تست ذخیره داریم. زمانی که در اوج بیماری 
بودیم و بستری مثبت تا حدود ۲8۰۰ نفر در روز 
می رسید حتی پیشبینی می شد که روزانه 1۲۰ هزار 
مبتال داشته باشیم و با کاهش آمار به یک سوم، اکنون 
روزانه حدودا ۶۰ هزار تست انجام می دهیم. االن 
اکثرا اطرافیان فرد مبتال را بررسی می کنیم. هر دو 
تست رپید و PCR دارد انجام می شود و فعال نیاز 
نداشتیم که ظرفیت تست ها به 1۰۰ هزار تست 

در روز برسد.«
وی درباره جهش اخیر ویروس کرونا تصریح کرد: 
»این اپیدمی نشان داد که باید بر اساس شواهد 
صحبت کنیم چون دیر یا زود همه چیز مشخص 
می شود. هر صحبتی باید مستند باشد، فروردین ماه 
در انگلستان یک موسسه ژنومیک تاسیس شد و 

بر اساس وضعیت اپیدمیولوژی کشورشان نمونه 
انتخاب می کنند تا ببینند ژن ویروس تغییر کرده 
است یا خیر؛ گاهی اوقات جهش ها کوچک است 
اما گاهی در موتاسیون، ویروس تغییر بزرگ می کند. 
این موسسه 1۴۰ هزار نوع ویروس را بر کرونا 
بررسی کردند. از 3۰ شهریورماه متوجه این تغییر 
ژنی شدند. ویروس کروی شکل است و میله هایی 
به آن چسبیده است. میله های ویروس به سلول های 
بدن می چسبد، در تغییر و جهش اخیر قدرت 
چسبندگی ویروس به سلول و سرایت ویروس 
بیشتر شده است. ۲3 جهش در ویروس را در 
شهریور شناسایی کردند اما در هفته سوم آذرماه 
دیدند در جنوب شرق انگلستان 11۰8 بیمار مبتال 
به این نوع از ویروس شدند و به یکباره حجم 
ابتال افزایش یافت. اآلن تقریبا اروپا درگیر این 

جهش ویروس است .«
معاون بهداشت وزیر بهداشت تاکید کرد: »بیش از 
۵۰ کشور پروازهایشان از انگلستان را قطع کردند. 
اما برای اینکه بدانیم آیا در ایران هم نوع جهش یافته 
رخ داده است یا خیر آمدیم نمونه های چندهفته قبل 
را بررسی کردیم و اکنون می دانیم پیک قبلی کرونا 
در ایران قطعا از نوع جهش یافته کرونا نبود. حتی 
با فرض جهش یافتن ویروس به جز کارهایی که 
االن انجام می دهیم کار دیگری نمی توانیم بکنیم، 
باید ماسک بزنیم، دست بشوییم و... جلوی ویروس 
تنفسی را نمی توان گرفت و کال به راحتی نمی توانیم 

این ویروس را مهار کنیم.« 
وی تصریح کرد: »اوایل اردیبهشت ماه روزهای خوبی 
را تجربه کردیم و اگر از مهرماه اقدامات جدید را 
انجام نمی دادیم و همکاری اصناف و کسبه با تمام 
ضررهای اقتصادی نبود نمی توانستیم در مدیریت 
شرایط موفق شویم.« رییسی ادامه داد: »در آستانه 
سال نو میالدی دیدیم در انگلستان که تزریق واکسن 

را هم آغاز کرده چه وقایعی رخ داد. باید بدانیم 
حتی با داشتن واکسن بازهم باید نکات بهداشتی 
را رعایت کرد چون نمی توان همزمان واکسن را 
به همه تزریق کرد. اگر از مهرماه اقدامات جدید 
را انجام نمی دادیم و روند نزولی طی نمی شد تا 
االن ۵۰ هزار بستری بیشتر و ۷۵۰۰ مرگ بیشتر را 
باید شاهد می بودیم. اگر رعایت نکنیم دوباره این 
آمار تکرار خواهد شد و ممکن است در بهمن ماه 

بازهم پیک جدیدی تجربه کنیم.«
وی افزود: »فرض کنیم کشوری موفق شود ظرف 
یک ماه تمام جمعیتش را علیه کرونا واکسینه کند، 
این تازه دوز اول است، باید ۴ هفته صبر کند و 
دوز دوم را بزند و حداقل دو ماه تا حصول ایمنی 
کامل زمان می برد. اما مگر کشورها می توانند ظرف 
مدتی کوتاه برای همه مردمشان واکسن تهیه کنند؟ 
مگر ما در کشور به همه واکسن آنفلوآنزا می زنیم؟ 
برای ویروس قبلی یا همان کووید19 حدود ۶۶ 
درصد افراد جامعه باید ایمن شوند تا زنجیره قطع 
شود در ویروس جدید باید 8۰ درصد افراد ایمن 
شوند تا زنجیره قطع شود. اما آیا اثربخشی واکسن 
1۰۰ درصد خواهد بود؟ خیر هیچ واکسنی در دنیا 

1۰۰ درصد اثربخش نیست.«
رییسی گفت: »ادعاهای موجود درمورد ایمنی زایی 
واکسن از ۷۰ درصد تا 9۵ درصد متغیر است اما 
همان ۵ درصد در یک جمعیت 8۰ میلیونی رقم 
کوچکی نیست. حتی با آغاز واکسیناسیون تا سه یا 
چهار ماه بعد باید پروتکل ها سفت و سخت رعایت 
شود. اخیرا در نیجریه و آفریقای جنوبی هم جهش 
ویروس کرونا مشاهده شده است که سرایت آن از 

ویروس جهش یافته انگلستان بیشتر است.«
وی در ارتباط با مناسبت های پیش رو گفت: »رعایت 
پروتکل ها بسیار جدی است که در راس آن اقدام 
موثر مقام معظم رهبری را شاهد بودیم. ما باید نظر 
کارشناسی را بپذیریم و از تجمعات پرهیز کنیم؛ 
نمی توان گفت تجمع با رعایت پروتکل داشته باشیم، 
پروتکل یعنی عدم تجمع. در مناطق قرمز تجمع 
بیش از 1۵ نفر ممنوع است و در مناطق نارنجی 
تجمع بیش از ۲۰ نفر و در مناطق زرد تجمع بیش 

از 3۰ نفر ممنوع است.«
رئیسی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، 
تاکید کرد: »ما دو ماه سرنوشت ساز پیش رویمان 
داریم، درست است مرگ و میر کم شده است اما 
هنوز روزانه حدود 13۰ نفر فوت می کنند. این 
عدد باید به صفر برسد، اکنون راه هموار است و 
اگر بیماریابی سریع تری انجام دهیم شانس بهبودی 
افزایش می یابد. در فصل زمستان هستیم اگر عدم 
رعایت آغاز شود ممکن است نمودار رو به صعود 
بگیرد و در بهمن ماه پیک بزرگ و سهمگینی تجربه 
کنیم. اگر رعایت کنیم در دو یا سه ماه پیش رو به 
سمت قطع زنجیره بیماری می رویم و واکسیناسیون 

هم آغاز می شود و پیک را می گذرانیم.«



مدیرکل دفتر سالمت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت مطرح کرد خبـر

تاثیر استرس در تضعیف سیستم ایمنی بدن
اختالالت روانپزشکی در بهبودیافتگان کرونا

اعتیاد  مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
وزارت بهداشت با اشاره به اختالالت روانپزشکی 
در دوران کرونا و بویژه در بهبودیافتگان کرونا، بر 
تاثیر استرس و اضطراب در تضعیف سیستم ایمنی 

بدن تاکید کرد.
به گزارش سپید، احمد حاجبی گفت: »با توجه 
به تجربیات دنیا در مورد همه گیری های گسترده 
مانند سارس، مرس و ابوال می دانیم که پس از این 
همه گیری ها جوامع با مشکالت روانشناختی رو 
به رو می شوند. شایع ترین این مشکالت استرس و 
افسردگی است.« وی گفت: »این که اکنون بخواهیم 
بگوییم پس از حدود ۱۰ ماه که از بیماری می گذرد 
این نوع اختالالت چه آماری را به خود اختصاص 
می دهد، فعال ممکن نیست، زیرا امکان مقایسه با 
کرونا یک  ندارد؛ چون  ما وجود  قبلی  داده های 
تجربه جدید برای ما بود. البته به طور منطقه ای 
مطالعاتی صورت گرفته است و این مطالعات نشان 
می دهد که اختالالت روان پزشکی به ویژه در بهبود 
یافتگان کرونا وجود دارد؛ اما فعال نمی توانیم به شکل 
کشوری آماری را ارائه دهیم. اما می دانیم اضطراب 
و افسردگی جزو شایع ترین اختالالت روانپزشکی 
هستند و استرس پس از سانحه نیز بیماری بود که 

پس از شیوع کرونا بیشتر مشاهده شد.«
وی در ادامه افزود: »در بحث کرونا گروه های هدف 
مختلفی را مدنظر قرار دادیم تا با شرایط ویژه آن ها 
خدمات نیز ارائه دهیم. مهم ترین این گروه ها گروه 
هدف عمومی بودند که تقریبا اکثر افراد جامعه را 
شامل می شدند. اما در کنار آنها گروه دیگری که 
اهمیت زیادی برای ما داشت بازماندگان افراد فوت 
شده به دلیل کرونا بودند. این افراد به دلیل آن که 

نتوانسته بودند مراسم سوگواری درستی برگزار 
کنند، دچار سوگ پیچیده شده بودند و باید مورد 
توجه بیشتری قرار می گرفتند. در واقع تمام تالش 
ما این است که پس از پایان کرونا تبعات کمتر 

اختالالت روانی را داشته باشیم.«
حاجبی با اشاره به گروه های هدف دیگر دریافت 
خدمات تصریح  کرد: »در رده های بعدی گروه 
بهبود یافتگان، گروه بهداشت و درمان و گروه آخر 
کسانی بودند که از پیش به اختالالت روانپزشکی 
دچار بودند و پس از کرونا نیاز به دریافت خدمات 
ویژه تری داشتند. البته به صورت کلی بیشترین هدفی 
که دنبال کردیم گروه عمومی و اکثریت مردم کشور 
بودند تا بتوانیم به همه کمک کنیم. بهترین کار 
در زمان بحران ها افزایش دانش و آگاهی جامعه 
عمومی است تا بدانند با بحران پیش آمده چگونه 
مقابله کنند. متاسفانه در این زمان ها ممکن است 
اطالعات نادرست نیز در اختیار افراد قرار گیرد 

که ما باید سعی کنیم اطالع رسانی درست را به 
آن ها انجام دهیم.«

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت با اشاره به اقداماتی که در حوزه سالمت 
روان در سامانه ۴۰۳۰ صورت گرفته است، اظهار 
کرد: »حدوداً از ۲۰ اسفند ماه سال گذشته روانشناسان 
ما از اطریق این سامانه پاسخگوی سواالت مردم 
بودند. البته در حال حاضر این سواالت تا حد زیادی 
کاهش یافته اما تا امروز بیش از ۷۰۰ هزار تماس در 
حوزه سالمت روان با سامانه ۴۰۳۰ گرفته شده است 
که به طور متوسط هر تماس ۳ دقیقه طول کشیده 
و تاکنون بیش از دو میلیون دقیقه تماس در حوزه 
سالمت روان در این سامانه ثبت شده است. ما نیز 
تاکنون بیش از ۳۰ عنوان مطلب در حوزه سالمت 
روان تدوین کرده و در اختیار مردم قرار داده ایم 
و همچنان نیز با حدود ۲هزار روانشناس در نظام 

سالمت در حال ارائه خدمت هستیم.«

وی درباره اینکه آیا اضطراب و استرس می تواند 
سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن شود یا خیر اظهار 
کرد: »پاسخ به این سوال مثبت است و این موضوع 
به شکل علمی اثبات شده است که استرس می تواند 
بر کارکرد سیستم ایمنی و تضعیف آن موثر باشد. اما 
فعال نمی توانیم بگوییم سهم استرس در ابتال به کرونا 
چنددرصد بوده است. پاسخ به این سوال نیازمند 

اقدامات پژوهشی است که باید صورت گیرد.«
حاجبی درباره این که آمار خودکشی پس از شیوع 
کرونا افزایش یافته است یا خیر تاکید کرد: »در 
بحث ثبت آمار خودکشی دو سیستم وجود دارد؛ 
سیستم اول وزارت بهداشت است که هم موارد 
اقدام به خودکشی و هم موارد مرگ و میر آن را 
ثبت می کند. سیستم دوم سازمان پزشکی قانونی 
است که تنها آمار فوت ناشی از خودکشی را ثبت 
می کند که در این مورد آمار آنها قابل استنادتر از 
آمار ما است؛ زیرا در مواردی ممکن است فردی 
که خودکشی کرده دیگر کارش به مراکز درمانی 
نکشد و در سیستم های ما ثبت نشود. به طور کلی 
از فروردین ماه امسال و طی هشت ماه گذشته 
آمار خودکشی در مقایسه با مدت مشابه در سال 
قبل افزایش بسیار ناچیزی داشته است و می توانیم 
بگویم علی رغم بحران کرونا، مدیریت خوبی بر 
این موضوع داشته ایم. اما نکته قابل تامل این است 
که رسانه ها نیز باید در مخابره اخبار خودکشی 
برای گروه های  به ویژه  باشند  داشته  دقت ویژه 
سنی نوجوانان این که بخواهیم با تیترهای رنگین 
و توضیحات کامل محل، نحوه خودکشی و غیره 
به این موضوع بپردازیم چندان درست نیست و باید 

به این موضوع تاکید ویژه شود.«ایسنا

سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتال و فوتی های روزانه 
ناشی از کرونا به دنبال اقدامات انجام شده خبر داد و گفت: » ۱۱۹ 

بیمار به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
۷ دی ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۵۰۲ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۳۰ نفر از 
آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۴۶۵ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه ۱۱۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۴ هزار و ۶۹۳ نفر رسید.«

وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۹۵۱ هزار و ۸۶۰ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.« الری ادامه داد: »۵۲۱۲ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« به گفته وی، تا کنون ۷ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۴۰۰ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: »بر اساس آخرین تحلیل ها، ۱۰۸ شهرستان 
در وضعیت نارنجی و ۳۴۰ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.«

الری گفت: »آرایشگاه ها از جمله اماکن پرخطری هستند که عدم 
رعایت توصیه های بهداشتی در آن ممکن است منجر به تشدید شیوع 
ویروس کووید_۱۹ شود. بنابراین توصیه ما این است که در صورت 
دارا بودن بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی_عروقی، فشار 
خون و یا دیابت و یا نقض سیستم ایمنی تا حد امکان از رفتن به 
آرایشگاه خودداری کنید.« وی افزود: »همچنین ضروری است که 
در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلو درد 
یا تنگی نفس از حضور در آرایشگاه به طور جدی پرهیز کنید. قبل 
از مراجعه به آرایشگاه به صورت تلفنی یا اینترنتی نسبت به اخذ 
نوبت حضور اقدام کنید. از لحظه خروج تا بازگشت به منزل هم  حتما 
ماسک زده و از هرگونه لمس چشم، بینی و دهان خودداری کنید.«
الری ادامه داد: »در سالن انتظار آرایشگاه با فاصله حداقل یک متر 
با دیگران بنشینید و از حوله، شانه و موچین شخصی خود استفاده 
کنید. در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات مشترک، توجه کنید که 
قبل از هرگونه استفاده از آن ها، وسایل مدنظر ضدعفونی شوند. از 
آرایشگر خود بخواهید در تمام مدت کار از شیلد صورت، عینک 

حفاظتی، ماسک و روپوش استفاده کند.«

الری گفت: »در صورت مواجهه با فرد دارای عالئم سرماخوردگی 
در آرایشگاه، موضوع را به مدیریت مجموعه اطالع دهید و از هرگونه 
خوردن غذا در محیط آرایشگاه جدا خودداری کنید. همچنین توجه کنید 
که فضای عمومی آرایشگاه دارای تهویه مناسب باشد و پرداخت وجه 
به صورت آنالین یا با استفاده از دستگاه های کارتخوان انجام شود.«
الری تاکید کرد: »هموطنان  می توانند هرگونه سهل انگاری در رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محیط آرایشگاه ها را از طریق سامانه تلفنی 

۱۹۰ جهت انجام  پیگیری های بعدی از سوی همکاران ما اعالم  کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۱۹ فوتی جدید کرونا  در کشور

شماره ۱۸۳۳ ۸5 دی ۱۳۹۹
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خبـر

کدام نگرانی در مورد جهش ویروس کرونا منطقی است؟
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: »جهش جدید 
ویروس کرونا در انگلیس نگرانی هایی را در بین متخصصان، 
پزشکان و مردم ایجاد کرده که  بخش عمده آن با سرایت پذیری 

بیشتر این بیماری ارتباط دارد.«
ایرنا  با  به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت وگو 
درباره نگرانی های جهش جدید ویروس کرونا گفت: »یکی از 
نگرانی هایی که در روزهای ابتدایی این جهش مطرح شد این 
بود که آیا این نوع ویروس احتمال افزایش شدت بیماری را در 

پی دارد؟ موضوعی که تاکنون تایید نشده است.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: »تایید 
یا رد نهایی این موضوع نیاز به زمان بیشتری دارد به عبارتی باید 
هم در سطح آزمایشگاهی افزایش بیماری زایی ویروس بررسی 
شود و هم در بین بیماران آن را ارزیابی کرد که این کار زمان بر 

است؛ ولی بر اساس برخی شواهد موجود تا االن این موضوع اثبات 
نشده است.« عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی دیگر 
از نگرانی ها در این زمینه را افزایش قدرت سرایت ویروس اعالم کرد 
و گفت: »محققان اثبات کردند که قدرت سرایت ویروس از فرد به 

فرد دیگر با این جهش ها افزایش پیدا کرده است.«
وی یکی از موضوعاتی که با جهش جدید ویروس کرونا سبب نگرانی 
مردم شده، کارایی و اثربخشی واکسن ها اعالم کرد و گفت: »در حال 
حاضر به طور دقیق نمی توان به این سوال پاسخ داد و این موضوع به 

بررسی بیشتری نیاز دارد.«
جزایری افزود: »هرچند هم زمانی پیدایش این ویروس جدید با ساخت 
واکسن، نگرانی هایی را در این زمینه به وجود آورده، اما در حال حاضر به 
طور قطع نمی توان این نگرانی را از بین برد؛ ولی اساسا طراحی واکسن 
به خصوص واکسن های ویروسی به نحوی است که با چند جهش در 

ویروس، اثربخشی خود را بتواند داشته باشند.« وی تاکید کرد: »قابلیت 
بروز جهش و فرکانس آن در ویروس کرونا به مراتب کمتر از آنفلوآنزا 
است. ما همه ساله شاهد بروز جهش در ویروس آنفلوآنزا از سراسر 
دنیا هستیم؛ ولی همانطور که همه شاهد هستند، واکسن های جدید علیه 

آنفلوآنزا طوری طراحی می شوند که مصونیت ایجاد کنند.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: »تاکنون بروز جهش های 
مهم و تاثیرگذار در ویروس کووید-19 به مراتب کمتر از ویروس آنفلوانزا 
بوده است.« وی یکی دیگر از نگرانی های جهش ویروس جدید کرونا 
را بیشتر شدن احتمال ابتالی گروه های پرخطر بیان کرد و گفت: »چون 
قدرت سرایت پذیری ویروس افزایش یافته، گروه های پرخطر بیشتر 

در معرض خطر ابتال هستند و باید مراقبت بیشتری از خود کنند.« 
جزایری افزود: »افراد مسن، بیماران زمینه ای مانند دیابت، بیماری های 
قلبی-عروقی، ریوی و سرطان که قدرت ایمنی بدن شان ضعیف شده، 

نسبت به سایرین باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند.«
وی تاکید کرد: »این افراد باید نسبت رعایت پروتکل های بهداشتی 
به خصوص قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی توجه بیشتری داشته 
باشند تا دچار مشکل نشوند.« جزایری مهم ترین راهکار برای مقابله 
با ویروس کرونا را رعایت پروتکل های بهداشتی اعالم کرد و گفت: 
»مردم همچنان باید توصیه های بهداشتی را به دقت رعایت کنند.«
وی درخصوص جهش جدید ویروس در انگلیس گفت: »در 
انگلیس مانند سایر کشورهای اروپای غربی مجامع علمی با همدیگر 
همکاری مشترک داشته اند و برروی ترکیبات ساختمانی نمونه های 
ویروس از نظر پروتئینی و اسیدهای آمینه بررسی های منظم و 

دوره ای را انجام می دهند.«
جزایری افزود: »از ابتدای تابستان امسال این موسسات متوجه 
شدند که نوع خاصی از این ویروس در اجتماع، شروع به افزایش 
کرده است. لیکن آن چیزی که این مجموعه ها را به این نقطه رساند تا 
هشدار صادر کنند این بود که میزان بروز این نوع ویروس جهش یافته 

از مهرماه در سطح جامعه به نحو فزاینده ای مشاهده شد.«
وی ادامه داد: »این ویروس جهش یافته، از همان نوع کووید-19 است ولی 
نقشه ژنتیکی خود را در حد مختصری تغییر داده است. بررسی های این 
مجموعه ها نشان می دهد که 1۷ جهش مختلف رخ داده که مهم ترین آن 
در پروتئین شاخک ویروس در محل اتصال به گیرنده های انسانی است. 
این محل دقیقا محل اتصال پادتن )آنتی بادی( ایجاد شده توسط واکسن 
و احتماال نقطه هدف داروهای ضد این ویروس )در آینده( خواهد بود.«
جزایری افزود: »این نوع ویروس ابتدا در جنوب شرقی انگلستان گزارش 
شد و سپس در نقاط دیگر این کشور هم مشاهده شد. اآلن کشورهای 
دانمارک، هلند و بلژیک هم گزارش این نوع ویروس جدید را در 

جمعیت عمومی مبتال مشاهده و گزارش کرده اند.«

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: »بحران شیوع کروناویروس 
آخرین همه گیری نخواهد بود که بشر با آن روبروست.«

به گزارش سپید، تدروس آدهانوم تاکید کرد: »بحران کروناویروس 
و  آن روبروست  با  بشر  که  بود  نخواهد  آخرین همه گیری 
تالش برای بهبود سالمت انسان بدون مقابله با تغییرات آب و 
هوایی و حفظ حیات وحشمحکوم به فنا است.« دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشت در پیامی به مناسبت اولین روز جهانی آمادگی 
برای مقابله با همه گیری همچنین چرخه کوته بینانه خطرناک 

تخصیص بودجه در شیوع بیماری را بدون کسب آمادگی برای 
مقابله با همه گیری بعدی محکوم کرد.

وی گفت: »اکنون زمان آن است تا از همه گیری بیماری کووید-19 
درس بگیریم. برای مدت طوالنی، جهان در یک چرخه وحشت 
و غفلت عمل کرده است.« وی اظهار کرد: »هنگام شیوع بیماری 
بودجه تخصیص می دهیم و وقتی بیماری ریشه کن شد، آن 
بعدی  گیری  از همه  برای جلوگیری  و  می کنیم  فراموش  را 

کاری نمی کنیم.«

آدهانوم افزود: »تاریخ به ما نشان داده همه گیری کووید-19 
آخرین بحرانی نیست که بشر با آن روبروست و همه گیری 
بیماری، حقیقتی از حیات بشر است. همچنین همه گیری تاکید 
کننده وجود ارتباط بین سالمت بشر، حیوانات و کره زمین است.«
به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، به گفته دبیرکل 
سازمان جهانی بهداشت، هرگونه تالش برای بهبود سالمت 
اینکه رابطه حیاتی بین انسان  انسان محکوم به فناست مگر 

و حیوانات و تهدید تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: 

کروناویروس آخرین همه گیری نخواهد بود که بشر با آن روبروست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »تقریبا تمام داروهای 
مورد تایید بیماران مبتال به کرونا تحت پوشش بیمه از جمله 
سازمان بیمه سالمت است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.«

به گزارش سپید، علیرضا رییسی ضمن قدردانی از بیمه سالمت 
بابت همکاری در اجرای طرح شهید سلیمانی به منظور پیشگیری 
و شناسایی بیماران مبتال به کرونا بیان کرد: »وزارت بهداشت با 
همکاری بسیج و نیروهای مردمی اقدام مشترکی تحت عنوان طرح 
شهید قاسم سلیمانی را آغاز کرد که تاکنون در مدیریت بیماری کرونا 

تاثیر مثبتی داشته است.« وی با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت ایران 
 بخش اعظمی از هزینه این طرح را متقبل شده است، افزود: »این 
همکاری  و مشارکت کمک بزرگی برای وزارت بهداشت در حوزه 

اقامتگاه های بیماران و مراقبت در منزل خواهد داشت.«
به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »این 
طرح یکی از مهم ترین طرح هایی است که می تواند در کنترل 
فعلی  وضعیت  در  به خصوص  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  و 

تاثیرگذار باشد.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

تمام داروهای مورد تایید بیماران مبتال به کرونا تحت پوشش بیمه است
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۸۵ طرح طب سنتی برای کمک به بهبود بیماران کرونا
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه 8۵ طرح تحقیقاتی برای کمک به درمان کرونا 
محوز مطالعات بالینی گرفتند، گفت: »در این بین ۲3 طرح به 
دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت واصل شد و 3 طرح نیز در 

کمیته علمی ستاد کرونا مطرح شده است.«
به گزارش سپید، آرمان زرگران در گفت وگو با ایسنا گفت: 
»تاکنون 8۵ طرح مصوب تحقیقاتی در حوزه گیاهان دارویی طب سنتی و طب های مکمل برای کمک 
به درمان کرونا مصوب شدند، کد کمیته اخالق گرفتند و در سامانه کارآزمایی بالینی کشور هم ثبت 
شدند و مجوز قانونی برای انجام طرح اخذ کردند.« وی افزود: »تعداد قابل توجهی از این طرح ها 
انجام شده که نتایج خوبی داشتند و 3 طرح از این تعداد در کمیته علمی ستاد کرونا مطرح شده است 
و در حال بررسی های بیشتر هستند. نتایج و گزارش نهایی۲3 طرح از این 8۵ طرح به دفتر طب ایرانی 

وزارت بهداشت واصل شده است که نتایج بسیار خوبی داشتند.« 
وی با تاکید بر اینکه هیچکدام از طرح ها ادعای درمان کرونا را ندارند و تنها برای کمک به بهبود حال 

بیماران مبتال به کرونا مورد بررسی قرار می گیرند، اظهار کرد: »برخی از این داروها حتی توانستند زمان 
بستری بیماران را به نصف کاهش دهند و در فرایند مبارزه با کرونا کمک کردند. مطالعات چندصد 
نفری و چند مرکزی برای برخی طرح ها صورت گرفته است و مقاالت بسیاری از طرح ها آماده شدند 
تا در آینده نزدیک منتشر شوند و به استناد علمی چاپ شده بتوانیم مسیری باز کنیم تا از این دستاوردها 

در کمک به درمان مبتالیان به کرونا استفاده کنیم.« 
زرگران ادامه داد: »راه اندازی مرکز طب سنتی برای بیماران مبتال به کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی اتفاق مثبتی بود که باعث شد دیگر دانشگاه ها را نیز تشویق به دایر کردن چنین مرکزی کنیم تا 
بیمارانی که تمایل به دریافت خدمات طب سنتی دارند بدانند باید به کجا مراجعه کنند تا دست شیادان 
و سودجویان این حرفه کوتاه شود.« وی درخصوص تعداد افرادی که در این مطالعات بالینی داروهای 
طب سنتی را دریافت کردند، تصریح کرد: »حجم نمونه هر طرح متناسب به داروی آن متفاوت است، 

از حدود 3۰۰ تا ۴۰۰ نفر تا تعداد کمتر در طرح ها مورد مطالعه قرار گرفتند.«
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: »بسته به نوع طرح، پیش از آغاز انجام 
مطالعات بالینی جامعه هدفمان را تعیین می کنیم. برخی طرح ها بر بیماران سرپایی و برخی بر بیماران 
بستری و بدحال تر امتحان شده است. در واقع هر طرح با توجه به ادعایی که مطرح کرده است برای 

گروه مورد نظر خود استفاده می شود. گروه سنی هم بسته به نوع مطالعه متفاوت است.«

خبـر

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتقاء کیفیت ماسک های سه الیه تولید 
داخل گفت: »ظرفیت تولید روزانه ماسک در کشور به بیش از 3۰ میلیون 
عدد رسیده است و ساماندهی زنجیره توزیع در دستور کار قرار دارد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز با اشاره به اینکه تولید ماسک کشور 
از 1۶۰هزار عدد در روز در ابتدای شیوع کرونا به بیش از 3۰ میلیون 
عدد رسیده است، گفت: »در حال حاضر روزانه ۴ میلیون عدد ماسک 
شامل یک میلیون و 8۰۰ هزار عدد برای مراکز درمانی و ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار عدد ماسک برای عرضه در داروخانه ها توزیع می شود.« وی 
 IRC افزو: »در حال حاضر ۲۲۵ شرکت دارای پروانه ساخت با کد
فعال هستند و خوشبختانه امروز نیاز مصرف ماسک در کشور به خوبی 
توسط تولیدکنندگان داخلی پوشش داده می شود و ۵1 میلیون ماسک 
دپو داریم.« رئیس سازمان غذا و دارو  با تاکید بر اینکه داروخانه ها 
نسبت به اصناف دیگر قابلیت نظارت پذیری بیشتری دارند، گفت: 
»براین اساس داروخانه ها در اولویت توزیع و عرضه ماسک قرار 
دارند و به مردم توصیه می کنیم برای اطمینان بیشتر از کیفیت، ماسک 
مورد نیاز خود را از داروخانه ها و اماکن معتبر )فروشگاه های عرضه 

تجهیزات پزشکی و فروشگاه های بزرگ( تامین کنند.« 
شانه ساز با تاکید بر لزوم ارتقاء استانداردهای ماسک سه الیه جراحی و 
اجرای ضوابط سختگیرانه تر برای تولید این نوع ماسک ها اظهار کرد: »با 

سرعت بخشیدن به صدور پروانه IRC و ساماندهی عرضه ماسک ها 
می توانیم به سمت ارتقاء کیفیت ماسک های تولیدی گام برداریم، همچنین 
توزیع ماسک نیز باید توسط شرکت های پخش معتبر صورت گیرد تا 

بتوانیم بر چرخه توزیع نظارت بیشتری داشته باشیم.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به لزوم نظارت بیشتر و جلوگیری از ورود 
ماسک های بی کیفیت خارجی در بازار گفت: »با کنترل زنجیره  توزیع 
ماسک توسط شرکت های پخش دارویی می توانیم از ورود ماسک های 

بی کیفیت در سطح عرضه جلوگیری کنیم.«

وی با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت شیوع کرونا شکننده است و تنها 
سالح مردم در تمام دنیا استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و 
شست وشوی مداوم دست ها به همراه ضد عفونی آن هاست، تصریح 
کرد: »همچنان استفاده از ماسک باکیفیت در کنار ضدعفونی کننده های 
دارای مجوز از سازمان غذا و دارو برای سطوح و دست ها بهترین راه 
مقابله با کروناست و مردم باید همچنان نکات بهداشتی را رعایت کنند.«
شانه ساز با بیان اینکه تعداد واحدهای تولیدکننده ماسک در کشور افزایش 
چشمگیری داشته است، عنوان کرد: »در حال حاضر افزایش کیفیت تولید 
مورد توجه قرار گرفته و با کمک بسیج اصناف و  بخش خصوصی، 
شرکت هایی در زمینه تولید ملت بلون )ماده اولیه تولید ماسک باکیفیت( 
ورود کرده اند و بزودی گامی دیگر در راستای خودکفایی بیشتر برای 

تامین ماسک در شرایط شیوع پاندمی برداشته می شود.«
به گفته وی در حال حاضر روزانه ۷.۴ تن ملت بلون در کشور تولید 
می شود که معادل 1۵ میلیون ماسک است، برای رسیدن به عدد 3۰ 
میلیون ماسک روزانه باید تولید ملت بلون را به دو برابر افزایش دهیم که 
امیدواریم طی روزهای آینده قابل دستیابی باشد. البته برای این منظور 
باید برای تولید حداقل ۵ میلیون ماسک در مراکز درمانی، ملت بلون ۲۵ 
گرمی و برای مابقی ماسک ها با مصارف عمومی ملت بلون 1۷گرمی 

استفاده شود.فارس

تولید روزانه بیش از ۳۰ میلیون ماسک

ناظر کشوری ویژه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: »تقویت و 
استمرار فعالیت های در حال اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
می تواند در کنترل بیماری و بازگشت به شرایط عادی کمک کننده باشد.«
به گزارش سپید، امیراحمد اخوان در نشست ارزیابی روند اجرای 
طرح شهید سلیمانی در فارس که به میزبانی سپاه فجر برگزار شد، 
گفت: »اگر چه وزارت بهداشت بر اساس قانون، تولیت و حاکمیت 
سالمت مردم را دارد، اما این طرح نشان می دهد که برای دستیابی به 

اهداف سالمت همه باید در کنار هم باشیم.«
اخوان افزود: »طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دارای مولفه هایی 
است که اجرای آنها از توان وزارت بهداشت به تنهایی خارج بوده و 
می توان گفت که تنها ۲۰ درصد از اجرای این طرح در اختیار حوزه 
بهداشت بوده و برای دستیابی به اهداف تعریف شده، فعالیت ها 
و همکاری های بین بخشی خیلی قوی نیاز است.« اخوان با بیان 
اینکه حضور سازمان هایی نظیر سپاه، بسیج، هالل احمر، آموزش 

و پرورش و بسیاری از ارگان های دیگر، تاکیدی بر مشارکتی بودن 
این طرح است، افزود: »خوشبختانه همکاری سپاه و بسیج در 
این طرح بسیار مطلوب و چشمگیر بوده و انتظار می رود، تمامی 
ارگان های مرتبط، از تمامی پتانسیل در اختیار استفاده کند.« ناظر 
طرح شهید سلیمانی اضافه کرد: »مشخص است که وضعیت ابتال 
و مراجعه مردم با پیش از آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
بسیار تفاوت کرده است، اما مردم نباید دچار ساده انگاری و عادی 

انگاری شرایط شوند.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شیراز نیز در این نشست گفت: »همکاری دانشگاه و سپاه فجر 
استان در مقابله با بیماری کووید19 منحصر به طرح شهید حاج 
قاسم سلیمانی نبوده و از ابتدای شیوع بیماری، این همکاری در 

بهترین حالت ممکن انجام شده است.«
عبدالرسول همتی افزود: »بی شک، رمز موفقیت استان فارس در 

حوزه پیشگیری و درمان موفق بیماران که بارها مورد تایید وزیر 
بهداشت و مسئوالن وزارت بهداشت قرار گرفته، ناشی از همکاری 
بین بخشی، مشارکت مردمی و سیاست گذاری های استانی به موقع 
و صحیح است.« وی افزود: »دانشگاه علوم پزشکی شیراز با داشتن 
۲۶9۵ واحد ارائه کننده خدمات بهداشتی شامل مراکز خدمات جامع 
سالمت شهری و روستایی، خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت، 

بزرگترین شبکه بهداشتی کشور را داراست.«
همتی اضافه کرد: »افتخار تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
این است که در طرحی که مزین به نام شهید حاج قاسم سلیمانی 
است، با سپاه فجر استان همکاری تنگاتنگ و صمیمانه ای را دارند.«
معاون بهداشت دانشگاه اعالم کرد: »ردگیری 3۰۰1 بیمار از سوی 
کادر مجموعه سالمت فارس در بسیج و بررسی 9۲8 فرد در تماس 
نزدیک با افراد بیمار از سوی تیم های مراقبتی و انجام ۷۴3 تست 

سریع تشخیص بیماری کووید 19 نشانی بر این همکاری است.«

ناظر کشوری طرح شهید سلیمانی:  

تقویت طرح شهید سلیمانی راهکاری برای کنترل کووید۱۹ است



الزام دانشگاه های علوم پزشکی به تبادل الکترونیکی 
اسناد سرپایی تا پایان سال

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران 
با اشاره به استقرار نسخه الکترونیک و حذف دفترچه 
بیمه افراد تا شهریور سال ۱۴۰۰، گفت: »براساس مصوبه 
اخیر کارگروه سالمت الکترونیک شورای اجرای فناوری 
اطالعات دولت، دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به تبادل 

الکترونیکی اسنادسرپایی تا پایان امسال هستند.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی با بیان اینکه براساس برنامه های توسعه پنجم و ششم، سازمان های 
بیمه گر باید به سمت ارائه خدمات الکترونیک حرکت کنند، گفت: »با اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک در درمانگاه خاتم االنبیای یزد می توان این استان را در توسعه نسخه های الکترونیک در 

مراکز سرپایی دولتی جزو پیشروها نام برد.« وی افزود: »یزد در اجرای طرح نسخه الکترونیک در 
میان مراکز سرپایی دولتی کشور در میان ۳۱ استان پیشگام است به طوری که هم اکنون این طرح در 
چندین مرکز درمانی شهرستان های استان یزد اجرا می شود. در این طرح دیگر نیازی به ارائه دفترچه 
سالمت در مراجعه به مطب پزشکان نیست و بیمار فقط با اعالم کد ملی خود معاینه و اقالم دارویی 
هم در سامانه تمامی داروخانه های کشور ثبت می شود.« وی تاکید کرد: »با اجرای نسخه الکترونیک 
و حذف دفترچه های کاغذی، انتقال سابقه بیمار به داروخانه ها و سایر مراکز درمانی به راحتی قابل 
انجام است. شفافیت در هزینه های سالمت، کاهش ضریب خطا ناشی از نسخ نا خوانای پزشکان، 
هدفمند شدن تجویز و مصرف دارو و منطقی شدن هزینه های بیماران از مزایای این طرح است.«

بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، رضایی گفت: »طرح های الکترونیک در نظام 
سالمت از جمله موارد مورد تاکید دولت محسوب می شود که در سال های اخیر در دستور کار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. قابل ذکر است تبادل اسناد بستری 
اکثر بیمارستان ها هم اکنون بصورت الکترونیکی ارسال می شود و در مرحله جدید قرار است اسناد 

خدمات سرپایی مراکز دولتی و خصوصی نیز بصورت الکترونیکی تبادل گردد.«

خبـر

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت اعالم کرد

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت با 
اشاره به تشدید فشارهای روانی در دوران کرونا از ابالغ بسته حمایت 
از بیماران مزمن اختالالت روان و افزایش پوشش هزینه داروهای این 

بیماران خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی شادنوش با تأکید بر اهمیت سالمت روان به 
ویژه برای کادر درمان گفت: »کسانی که در معرض کارهای پر خطر 
هستند از جوانب مختلف تحت تاثیر فرسودگی شغلی و سختی کاری 
خواهند بود که می تواند بر سالمت روان آن ها نیز تاثیرگذار باشد؛ از این 
رو باید حمایت کافی از این افراد صورت گیرد تا هم خدمتی ارائه دهند 
و هم سالمت خودشان دچار نقصان نشود. پس از شیوع کرونا سختی 
کار کادر درمان نسبت به قبل افزایش یافت و ما در وزارت بهداشت 
بالفاصله وارد عمل شدیم و اقدام به تدوین و ابالغ دستورالعمل هایی 

برای حمایت از سالمت روانی این عزیزان کردیم.«
وی افزود: »به جز این کار اتفاقاتی که در مراکز درمانی می افتاد را مورد 
رصد قرار دادیم و بازخورد ابالغ دستورالعمل ذکر شده را گرفتیم و سعی 
کردیم آموزش هایی در راستای کاهش استرس کادر درمان، حل مسئله، 
کنترل هوش هیجانی، کنترل خشم و سایر برنامه های فرهنگی و  هنری 
را برای آن ها برگزار کنیم. تاکنون بیش از 26۰۰ خانواده مورد تماس 
مددکاران ما قرار گرفتند و در صورتی که وجود بیماری در آن ها احراز 
شد، آن ها را برای حمایتهای بیشتر به روانپزشک و روانشناس ارجاع 

دادیم. در این طرح بیش از 76 هزار نفر خدمت گرفتند.«
وی با تاکید به این که بهداشت روان موضوع بسیار مهمی است، اظهار 
کرد: »تا پیش از شیوع کرونا نیز به دلیل برهم خوردن مناسبات اجتماعی، 
جنگ ها و حضور شخصیتهای عجبیبی مانند ترامپ فشارهای روانی 
جوامع رو به افزایش بود که با آمدن کرونا این موضوع تشدید شد. در 

حوزه سالمت روان ما موضوع بهداشت روان و مسائل درمانی را در 
نظر گرفته ایم. در حوزه درمان بسته حمایتی از بیماران مزمن اختالالت 
روانی در کشور تدوین شد که در آبان ماه ابالغ کردیم. این بسته اقدامات 
خوبی در حوزه سالمت روان شامل روان درمانی فردی و گروهی، کار 
درمانی، خانواده درمانی و غیره را در برمی گیرد. حتی پوشش هزینه دارو 
و خدمات دندانپزشکی برای مبتالیان به اختالالت روانی در این بسته 
افزایش پیدا کرد. هر چند که تا پیش از آن بیمه ها دو سوم این خدمات را 
تحت پوشش قرار می دادند اما بیمار مجبور برود فرانشیز باالیی پرداخت 
کند که با ابالغ این بسته سعی کردیم هزینه هایی که بیمار می دهد را 
تعدیل کنیم و خدامات دارویی و دندانپزشکی را به شکل مناسبت تری 
ارائه کنیم.« شادنوش درباره آمار ابتالی معتادان به کرونا تصریح کرد: 

»این موضوع که در ابتدا به شوخی درباره عدم ابتالی معتادان به کرونا 
مطرح شد یک فکاهی مجازی بیشتر نبود. براساس تست هایی که از 
معتادان اخذ کردیم متوجه شدیم آنها هم به این بیماری مبتال می شوند 
و اعتیاد نمی تواند عاملی برای پیشگیری از ابتال به این ویروس باشد.«
وی درباره تمیهداتی که برای ارائه دارو به بیماران خاص در شرایط 
کرونایی انجام شده است بیان کرد: »در مورد داروی بیماران خاص 
به لطف سازمان غذا و دارو و سایر ارگان های ذی ربط ما گزارشی 
از بحران و مشکل عمیق در این مورد نداشته ایم. ما سامانه ای تحت 
عنوان مدیریت بیماری های نادر در کشور راه اندازی کرده ایم تا دارو 
به شکل منسجم تری به دست بیماران برسد. صالح ما این است که 
داروهای گران قیمت از طریق این سامانه توزیع شود. نباید برخی 
در این حوزه مانع توزیع قانونمند دارو و تجهیزات از این طریق 
شوند. برای آن که توزیع به شکل بهتری صورت گیرد باید از توزیع 
حدسی و گمانی جلوگیری کنیم و بیمار خاص باید بداند دارویش 
را در کدام داروخانه تحویل گیرد. زیرساخت چنین امکانی فراهم 
شده است و امیدواریم روزی بیمار خاص بتواند داروی خود را در 

داروخانه مشخص دریافت کند.«
وی در خصوص تهمیدات صورت گرفته برای عدم ابتال به کرونا در 
گرمخانه ها گفت: »در این مورد شهرداری ها، بهزیستی و غیره مکلف 
به پاسخگویی هستند. تاکید ما این است که از تجمع افراد بدون اخذ 
تست کرونا خودداری شود و دراین مورد نیز پروتکل های الزم تدوین 
شده است. در خصوص معتادان متجاهر جمع آوری آنها در ابتدای 
کرونا متوقف شد، اما بعد از مدتی دستور العمل ها تدوین و ابالغ شد 
تا این دست از افراد به شکل قانونمند و در محل های خاصی به صورت 

مدیریت شده جمع آوری و نگهداری شوند.«ایسنا

ابالغ بسته حمایت از بیماران مزمن روان
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عضو انجمن رادیولوژی کشور گفت: »هنگامی که مردم و حتی 
بیماران اقدام به انجام سی تی اسکن غیرضروری از ریه می کنند 
اعضای مختلف بدنشان در معرض اشعه قرار می گیرد که این کار 
باعث بروز سرطان های معده و سینه در زنان می شود و اگر این 
شرایط ادامه پیدا کند شاهد سونامی سرطان در کشور خواهیم بود.«
به گزارش سپید، علیرضا رادمرد گفت : »در حال حاضر با شیوع 
بیماری کرونا در کشور مردم بیش از حد استاندارد اقدام به انجام 
سی تی اسکن ریه می کنند که این مسئله باعث به خطر افتادن 

سالمتی شان در دوران پسا کرونا خواهد شد.« 

وی افزود: »مردم از همان روز اول ابتال به بیماری کرونا اقدام 
به انجام سی تی اسکن ریه می کنند، در کشور های اروپایی افراد 
مشکوک در دوران شیوع بیماری کرونا اقدام به رادیوگرافی 
می کنند که میزان تابش اشعه آن 7۰ برابر کم تر از سی تی اسکن 
است و در نتیجه آسیب وارده توسط این روش بر بدن کم تر 

خواهد بود.«
رادمرد تاکید کرد: »در حال حاضر به دلیل ارزان بودن قیمت 
سی تی اسکن در ایران به خصوص با دفترچه های بیمه، مردم 
بدون هیچ دغدغه ای اقدام به انجام سی تی اسکن ریه می کنند و 

بر خالف کشور های خارجی بدون معطلی و نوبت این کار انجام 
خواهد شد، مردم نباید از همان روز های ابتدایی اقدام به انجام 
سی تی اسکن کنند، در کشور آمریکا هزینه انجام سی تی اسکن 
بسیار باال است و به همین دلیل در مواقع ضروری مردم از این 

روش استفاده می کنند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو انجمن رادیولوژی 
کشوردر پایان اضافه کرد: »در کشور های خارجی برای انجام 
رادیولوژی یا سی تی اسکن بیماران هفته ها در لیست انتظار هستند 

و به همین دلیل برای موارد ضروری این کار را انجام می دهند.«

رادمرد، عضو انجمن رادیولوژی کشور:

استفاده بی رویه از سی تی اسکن باعث ایجاد سونامی سرطان در کشور می شود



شماره 1833 89 دی 1399

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

آمار ۸۲ درصدی رعایت پروتکل ها در کشور
نانوایی ها و رستوران ها در صدر اخطارها

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه به طور میانگین 
در هفته های اخیر روند درصد رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور افزایشی بوده است، گفت: »بیشترین 
موارد اخطار و معرفی به مراجع قضایی در میان اماکن 
عمومی مربوط به نانوایی ها و سپس رستوران هاست.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با 
ایسنا درباره وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور گفت: »به طور میانگین در 
هفته های اخیر روند درصد رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور افزایشی بوده و در حال 

حاضر به 8۲.31 درصد رسیده است.« وی افزود: »البته میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برخی استان ها مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، اردبیل و مازندران 
در بازه زمانی ۲۶ آذر تا 3 دی کمتر از ۷۵ درصد ارزیابی شده است.« الری با اشاره به میزان 
تخلفات بهداشتی و خالف پروتکل های پیشگیری از کرونا در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
و اماکن عمومی گفت: »تعداد کل مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن 
عمومی و واحدهای کارگاهی که از تاریخ ۲۶ آذر تا 3 دی 1399 اخطار دریافت کرده و به 

مراجع قضایی معرفی شدند، 1۴ هزار و ۵۲۴ مورد است که ۷99 مورد نیز پلمب شدند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اظهار کرد: »همچنان بیشترین موارد اخطار و معرفی به 

مراجع قضایی در میان اماکن عمومی مربوط به نانوایی ها و سپس رستوران هاست.«
الری درباره وضعیت رعایت منع تردد در شهرها نیز گفت: »وضعیت رعایت منع تردد در 
شهرها نیز در همین بازه زمانی به طور میانگین در کل کشور، بیش از 8۵ درصد ارزیابی 
شده است. در این زمینه نیز برخی استان ها مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ایالم میزان 

رعایت کمتر از ۷۵ درصد داشتند.«

خبـر

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد 

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در 
منطقه هرندی پایتخت خبر داد و گفت: »توانمندسازی 
اجتماعی و استعدادیابی صورت  گرفته در این طرح 
منطقه هرندی،  در  است،  غربالگری محقق شده 
هویت اجتماعی جدیدی را بازآفرینی کرده اند که 
بسیار ارزشمند است و بیش از هر زمان دیگر باید 

به آن توجه کرد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی به همراهی علی محمد 
سعادتی و با حضور جمعی از مسئوالن هالل احمر، 
کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و مرکز بهداشت شرق تهران به منظور جمع بندی 
اجرای طرح غربالگری بهداشتی در منطقه هرندی 

از این محله بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید محمدعلی سعادتی شهردار منطقه 
1۲ محله هرندی را جزو پردغدغه ترین محالت در 
محدوده مرکزی تهران خواند و گفت: »همه ما در 
مجموعه مدیریت شهری، بهداشت و درمان، کمیته 
امداد و ستاد اجرائی فرمان امام )ره(، یونیفورم های 
اداری خود را کنار گذاشته ایم و زیر پرچم هالل احمر 
جمع شده ایم تا اقدام مؤثری در این محله صورت 
گیرد و امروز بحمداهلل وضعیت محله هرندی، به نسبت 
حتی محالت برخوردار، در حال پیداکردن وضعیت 

منسجم تری است که انشااهلل این مدل همکاری جهادی، 
خالصانه و منسجم به الگویی برای ارائه خدمات 
اجتماعی و حمایتی برای دیگر محالت کم برخوردار 
تبدیل شود.« وی وجود همدلی بین همه مسئوالن 
در همه حوزه ها چه قضایی و انتظامی، چه کالبدی 
و خدماتی نظیر شهرداری، وزارت مسکن و ادارات 
زیرساختی برق و آب و چه حوزه های حمایتی را در 
تالش برای تحول آفرینی در این محله تقدیر کرد و 
افزود: »اگر خداوند توفیقی داده و امروز شاهد حرکت 
رو به جلو در اهداف تعیین شده در این حیطه هستیم، 

دلیل آن وجود همدلی و از آن مهم تر مشارکت مؤثر 
بین حوزه هاست.«

شهردار منطقه 1۲ مردم این محله را از شریف ترین، 
نجیب ترین و ریشه دارترین مردم شهر تهران نامید و 
تصریح کرد: »این مردم با تعصبی بی مثال، ایثارگری ها 
و خون های بسیاری برای انقالب داده اند؛ همچنین 
مفاخر فرهنگی و هویتی بسیاری در این محله سکونت 
داشته و دارند و ما باید نسبت به آنها ادای دین کنیم 

و سر تعظیم برای آنها فرو می آوریم.«
در ادامه علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری 

کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به غربالگری کاماًل 
موفق به صورت نقطه به نقطه در منطقه هرندی گفت: 
»توانمندسازی اجتماعی و استعدادیابی صورت  گرفته 
در این طرح غربالگری محقق شده است، در منطقه 
هرندی، هویت اجتماعی جدیدی را بازآفرینی کرده اند 
که بسیار ارزشمند است و بیش از هر زمان دیگر 
باید به آن توجه کرد، امروز شاهد تحقق یک طرح 
گسترده اجتماعی در منطقه هرندی و تختی هستیم 
که خوشبختانه با تالش و پیگیری خوب جوانان 

پرشور و عالقه مند این مناطق حاصل شده است.«
به گزارش فارس، وی در پایان اضافه کرد: »این یک 
الگوی موفق اجتماعی است که هم توانمندسازی 
و هم ابعاد حمایتی، غربالگری، مودت اجتماعی، 
ابعاد مشارکت بین بخشی، مشارکت جویی مردم، 
استعدادیابی و افزایش توان و سالمت مردم در آن 
دیده شده، این طرح به صورت آزمایشی به عنوان 
نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهر تهران 
اجرا می شود و استمرار اجرای آن در آینده مهم است، 
نقش مهمی که در این طرح گنجانده شده این است 
که بیشتر از هر زمان دیگر خود مردم مشارکت بسیار 
جدی در تحقق این طرح داشته اند و حتی جوانان 
این محله به عنوان شهرداران محیط برای این منطقه 

و محله انتخاب شده اند.«

اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در منطقه هرندی پایتخت

مدیرکل انتقال خون استان تهران آمار مراجعه پایتخت نشینان به مراکز 
اهدای خون در فاصله زمانی 9 ماهه نوروز تا یلدای 1399 را، ۲۷1 
هزار و 19۶ نفر عنوان کرد و گفت: »در کنار اهدای خون، چهار 
هزار و 9۲۷ نفر نیز با اهدای پالکت برای کمک به بیماران سرطانی 
و دو هزار و یک بهبودیافته کووید19 نیز با اهدای پالسما به یاری 
بیماران تازه مبتال شده به کرونا آمدند که  واقعا از این مشارکت های 

خیرخواهانه و مسئولیت پذیرانه تشکر می کنم.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده درباره اهدای خون در استان 
تهران طی 9 ماهه گذشته گفت: »مردم مهربان و نوعدوست پایتخت 
در بازه زمانی 9 ماهه از اول فروردین تا 3۰ آذر 1399، توانستند با 
ثبت ۲19 هزار و ۵۰3 واحد اهدای خون برای نجات جان بیماران، 
آمار قابل توجهی از عشق و ایثار را علی رغم محدودیت های رفت 

و آمد ناشی از شیوع ویروس کرونا به یادگار بگذارند.«
وی درباره آمار مراجعات مردم و میزان اهدای خون پایتخت نشینان 
در فصل های بهار، تابستان و پائیز 1399 گفت: »اهداکنندگان خون 
در این بازه زمانی، مجموعه ای از مردان و زنان شریفی بودند که یا به 
صورت مستمر در مراکز اهدای خون حضور دارند، یا در سال های 
قبل سابقه اهدای خون داشته اند و یا عزیزانی هستند که برای بار 
اول در صف داوطلبان اهدای خون حضور پیدا کردند و به فرآیند 
نجات جان بیماران کمک کردند.« مدیرکل انتقال خون استان تهران 
ادامه داد: »از بین اهداکنندگان خون در پایتخت و در فاصله زمانی 
نوروز تا یلدای 99، بالغ بر 1۰۰ هزار و ۵91 نفر از اهداکنندگان 
مستمر خون بودند و ۷3 هزار و ۲8۰ نفر نیز در دسته اهداکنندگان 
با سابقه حضور داشتند. همچنین ۴۴ هزار و ۵1۷ نفر برای اولین بار 

به یاری بیماران نیازمند به خون آمدند که امیدواریم شاهد حضور 
مستمر این عزیزان باشیم که غالب آ ن ها را جوانان تشکیل می دهند.«
مهدی ز اده با دعوت از بانوان برای مشارکت بیشتر در کار انسان دوستانه 
و نجات بخش جان بیماران گفت: »11 هزار و ۴1۵ بانوی وفادار، 
متعهد و نوعدوست در 9 ماهی که از سال 1399 گذشته است در 
جمع اهداکنندگان خون بوده اند و تالش راهبردی ما، آگاهی افزایی 
بانوان با کرامت برای حضور پرشورتر در مراکز اهدای خون هستیم.«
به گزارش ایسنا، وی در پایان اضافه کرد: »در کنار اهدای خون، چهار 
هزار و 9۲۷ نفر نیز با اهدای پالکت برای کمک به بیماران سرطانی 
و دو هزار و یک بهبودیافته کووید19 نیز با اهدای پالسما به یاری 
بیماران تازه مبتال شده به کرونا آمدند که  واقعا از این مشارکت های 

خیرخواهانه و مسئولیت پذیرانه تشکر می کنم.«

مدیرکل انتقال خون استان تهران عنوان کرد

اهدای پالسمای ۲۰۰۱ بهبود یافته کرونا  در تهران



فارین پالیسی گزارش داد خبـر

ماجرای ناکامی سیاست مصونیت گله ای سوئد 

کلی بجورکلند در فارین پالیسی نوشت: اسناد 
محرمانه داخلی نشان می دهد که یک ماه پس 
فوریه،  ماه  در  اعالم شیوع ویروس کرونا  از 
آژانس بهداشت عمومی سوئد به دنبال مصونیت 
گله ای بوده و به همین خاطر از انجام اقدامات 
جدی برای کاهش شیوع ویروس کرونا سر باز 
زده است. این تصمیم اولیه در حقیقت رویکرد 

کلی سوئد به همه گیری کرونا را شکل داد.
به گزارش سپید، در ادامه این مطلب آمده است: 
موفقیت سیاست  از  دیگر هیچ خبری  اکنون 
بهداشتی سوئد نیست. حتی پادشاه این کشور، 
کارل شانزدهم گوستاف، در سخنرانی ساالنه 
کریسمس خود اعتراف کرد که دولت سوئد 
شکست خورده است. با این حال ایمیل های 
پالیسی  فارین  توسط  شده  افشا  خصوصی 
سوئد  مطبوعات  در  قباًل  آنها  از  برخی  که 
هم منتشر شده بود  نشان می دهد که مقامات 
بهداشتی این کشور بدون توجه به هزینه های 
سیاست به اصطالح مصونیت گله ای آن را اتخاذ 
کرده اند. در طول همه گیری کرونا، مقامات 
را  متناقضی  اظهارات  بارها  سوئد  بهداشتی 
به زبان آورده اند. آنها البته به صورت مکرر 
سیاست  دنبال  به  دولت  که  می کردند  تاکید 

نیست. گله ای  مصونیت 
نتیجه این سیاست سوئد اما مرگبار بوده است. 
در حالی که کشورهایی مانند آمریکا، برزیل و 
هند برای ثبت بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی 

از ویروس کرونا در صدر اخبار قرار دارند، 
میزان مرگ سوئد بیش از 80 در هر 100هزار 
نفر باالترین میزان در اروپا و حدود 10 برابر 
نروژ و 4 برابر دانمارک و فنالند است. روند 
بستری شدن بیماران در بیمارستان اکنون در 
اروپایی در  اکثر کشورهای  از  سوئد سریع تر 
حال افزایش است و این کشور در حال حاضر 
از بیماران بیشتری در زمان موج اول بیماری 
مراقبت می کند. تا 21 دسامبر ، سوئد در موارد 
تایید شده روزانه خود در هر میلیون، از آمریکا 
و همه کشورهای مهم اروپایی پیشی گرفته بود. 
کنترل دولت خارج شده که  از  اوضاع چنان 
همسایگان این کشور از جمله نروژ، برای اولین 
بار از زمان جنگ جهانی دوم، برای جلوگیری 
از عبور سوئدی ها از مرزها ، نیروهایی را در 

مرز دو کشور قرار دادند.
اقتصادی  گزارش سازمان همکاری و توسعه 
در 19 نوامبر نشان داد که سوئد در بین 35 
کشور اروپایی در معیارهای مدیریت ویروس 
کرونا از جمله کاهش شیوع بیماری و کاهش 
تحرک افراد بیمار بدترین شرایط ممکن را دارد.
تا پیش از شکست این طرح رویکرد عملی سوئد 
برای بیماری همه گیر کرونا، برای برخی، الگویی 
برای بسیاری از کشورها بود. به عنوان مثال، 
اسکات اطلس، مشاور رئیس جمهور آمریکا 
به  رویکرد سوئد  از  کرونا،  بیماری  مورد  در 

عنوان یک الگو استقبال کرده بود.

هنگامی که دولت سوئد کووید-19 را در 2 
فوریه یک بیماری خطرناک اجتماعی دانست، 
پیت تول با نگرانی تحوالت را رصد می کرد. 
یوهان  عمومی  بهداشت  آژانس  رئیس  تول 

کارلسون بود.
با مشاهده موج ویروس های کرونا  همزمان 
ویروس جهانی، تول در 15 مارس ایمیلی به 
تگنل رئیس سازمان بهداشت سوئد نوشت و 
گیر  همه  بیماری  با  مقابله  برای  رویکرد  سه 

کرونا را پیشنهاد داد. 
همه  کردن  متوقف  اول  گزینه  وی،  گفته  به 
یک  برای  بیمار  فرد  تماس های  و  تحرکات 
دوره چهار هفته ای بود. گزینه دیگر که عمال 
جهانی  بهداشت  سازمان  سوی  از  پیشنهادی 
بود شامل انجام آزمایشات پرتعداد، ردیابی و 
قرنطینه بیماران آلوده می شد. او همچنین گفت 
که سوئد می تواند گزینه سوم را دنبال کند یعنی 
برای دستیابی به یک مصونیت گله ای، اجازه 
دهد بیماری با سرعت پایین شیوع پیدا کند. 
سوئد  روش  این  با  که  داد  هشدار  البته  تول 

احتماالً هزاران کشته خواهد داشت.
از همان ابتدا مشخص بود که سوئد علی رغم 
انکار ماجرا به دنبال رویکرد ایمنی گله ای است. 
اولین اعالم مرگ  از  قبل  تاریخ 4 مارس،  در 
رسمی در اثر ابتال به کووید-19 در سوئد، مرکز 
جلسه ای  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  اروپایی 
سازمان  و  اروپا  اتحادیه  کشورهای  برای  را 

بهداشت جهانی تشکیل داد که سوئد در این 
جلسه شرکت نکرد.

یک روز پس از مکاتبه تگنل با تول، وی درباره 
توصیه های اتحادیه اروپا از جمله بررسی های 
بهداشتی، با آندریاس یوهانسون و دیگران در 
مورد  در  اجتماعی  امور  و  بهداشت  وزارت 
توصیه های مرزی اتحادیه اروپا صحبت کرد. 
وی در این باره نوشت: ما در سوئد استراتژی 
کاماًل متفاوتی داریم. تگنل با غربالگری بهداشت 
مرزی مخالفت کرد و از اقدامات اتحادیه اروپا 
برای محدود کردن واردات یا صادرات حمایت 
ننمود، استدالل وی هم این بود که کرونا همه جا 
گسترش یافته و این محدودیت ها بی فایده است.
متأسفانه  گله ای  مصونیت  برای  تالش  نتایج 
مه،  ماه  پایان  در  است.  شده  مشخص  کاماًل 
سفر سوئدی ها به بسیاری از کشورها محدود 
شد که علت آن هم دقیقا اتخاذ همین سیاست 

مصونیت گله ای بود.
برخالف انتظارات تگنل و دیگران، تالش برای 
مصونیت گله ای نه تحقق یافت و نه نجات دهنده 
سوئد در برابر تلفات موج دوم کرونا در پاییز بود.
سرانجام، در 24 نوامبر، تگنل گفت که سوئد 
او  باشد.  کرونا  دوم  موج  او  در  است  ممکن 
همچنین نوشت: وقتی می ترسید تعداد زیادی 
از مردم بمیرند، نمی توانید فقط تماشا کنید بلکه 
باید تالش شود تا از وقوع این امر جلوگیری 

شود. انتخاب
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دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا: 

دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »محل بحث 
واکسن در کنفرانس های علمی و دانشکده های 
پزشکی و بهداشتی است، بحث علمی در فضای 

حاشیه ای نباید مطرح شود.«
به گزارش سپید، حمید رضاجمشیدی به بررسی 
آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه واکسن 
و بیماری کرونا پرداخت و گفت: »مردم با خیال 
راحت بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که واکسن 
اثربخش است می توانند واکسن را استفاده کنند، 
واکسن  نمی دهد  اجازه  دارو  و  غذا  سازمان 

مشکل دار، وارد بازار شود.«
دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »برخی 
از مدیران کشور به زمین و زمان زدند تا این 
واکسن در مملکت تولید شود، تمام کسانی که در 
تولید واکسن نقش دارند چه در حوزه معاونت 
بهداشتی، چه در حوزه برجستگان و متخصصان 
تولید واکسن تسهیل  برای  کشور فرآیند ها را 
کردند و لذا کار خوب پیش می رود، واکسن 
بحثی کامال علمی است، بحث واکسن بحثی 
این  نیست،  انتخاباتی  و  ژورنالیستی  سیاسی، 
مقوالت  وارد  نباید  را  و تالش  همه زحمات 

حاشیه ای کرد.«
وی افزود: »محل بحث واکسن در کنفرانس های 
علمی و دانشکده های پزشکی و بهداشتی است، 
بحث علمی در فضای حاشیه ای نباید مطرح شود، 
نباید مردم را پریشان کرد و نباید برجستگان 
علمی را زیر سوال برد، اجازه ندهیم به دلیل 
مسائل جناحی، سیاسی و کینه ای عده ای این فضا 
را مخدوش کنند، واکسن چهار راه علم است، 
۵۶ نفر برای تزریق واکسن انتخاب می شوند، 
همه تمهیدات الزم در حد بسیار بسیار استاندارد 
برای آن ها انجام می شود و در این هفته واکسن 
به آن ها تزریق خواهد شد بنابراین حدود یک 
ماه تا ۳۵ روز فاز یک تزریق انسانی واکسن 

کرونا انجام می شود.«
جمشیدی گفت: »فضایی ساخته بودند که مگر 
ایران می تواند واکسن بسازد، باید به آن ها بگوییم 
ما تجربه ۱۰۰ ساله واکسن سازی داریم، نیروی 
انسانی بسیار توانمند وجوانان پر انرژی دانشمند 
و با انگیزه ای داریم که شبانه روز برای تولید 
واکسن تالش می کنند و ما شرمنده آن ها هستیم، 
همه تمهیدات و حداکثر استاندارد های جهانی را 
برای این دانشمندان ایجاد کرده ایم که نمونه آن 
تهیه لباس های بسیار گران قیمت ۱۵۰ میلیون 
تومانی برای آن ها به وسیله ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( است، ۵۰ نفر در پلتفرم های گوناگون 
امام،  فرمان حضرت  اجرایی  واکسن در ستاد 
هستند،  فعال  رازی  انستیتو  و  پاستور  انستیتو 
در ستاد اجرایی ۶ پلتفرم واکسن وجود دارد 
که مسیر استفاده از ویروس غیر فعال از همه 

جلوتر است.«

دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: »واکسنی 
که قرار است این هفته وارد فاز آزمایش انسانی 
شود روی موش، خرگوش، میمون و خوکچه 
آزمایش شده است و حتی برای آزمایش آن روی 
این واکسن  حیوانات مجوز اخالق گرفته ایم، 
موجب تب، شوک، مسمومیت و غیره نمی شود 
و بی خطر است اما باید برای استفاده آن مطمئن 
شویم، پس از نتیجه گرفتن از آزمایش واکسن 
روی انسان، باید همه مستندات را به وزارت 
بهداشت ارائه دهیم و متخصصان این وزارتخانه 
دوباره نتایج را راستی آزمایی کنند، آزمایش فاز 
یک انسانی در کمیته اخالق ستاد ملی مقابله با 

کرونا مصوب شده است.«
وی اظهار کرد: »سه کمپانی بزرگ دنیا واکسن 
ما  اما  کرده اند  و عرضه  تولید  را  شرکت شفا 
استانداردهایی را برای تولید این واکسن بیشتر از 
آنها رعایت کرده ایم و هیچ چیزی کم نگذاشته ایم، 
برای تولید انبوه واکسن باید آزمایش ها در فاز 
دو و سه انسانی را نیز انجام دهیم، البته برخی 
کشورها فاز دو و سه را در هم ادغام کرده اند 
افزایش سرعت  برای  زمینه  این  در  نیز  ما  که 
تولید انبوه واکسن با وزارت بهداشت گفت وگو 
می کنیم، التهاب، سرخی و تب عارضه طبیعی 
واکسن است، اما هر کدام حد مشخصی دارد و بر 
همین اساس همه استاندارد های دنیا برای تولید 
واکسن ایرانی با وسواس بیشتری انجام می شود.«
جمشیدی ادامه داد: »اگر ۷۰ درصدمردم ایمنی 
داشته باشند زنجیره ویروس متوقف می شود و 
ما تزریق واکسن را از گروه های آسیب پذیر آغاز 
می کنیم، همه واکسن های دنیا عارضه دارند، اما 

آستانه عارضه مهم است، در ۴۸ ساعت گذشته 
۶۰ هزار نفر داوطلب تزریق واکسن کرونا شده اند، 
در بحث کرونا هر کس می خواهد چیزی بنویسد 
و یا حرفی بزند نگاه کند که نوشته یا حرف 
او میزان مرگ و میر را کاهش می دهد و اگر 
حرف یا نوشته اش موجب کاهش مرگ و میر 
نمی شود آن حرف را نزند و ننویسد، مردم و 
مسئوالن بدانند اگر می خواهیم از شر ویروس 
کرونا آسوده شویم باید شیوه نامه های بهداشتی 

را رعایت کنیم.«
دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه 
اگر محدودیت ها را رعایت نکنیم باید با ویروس 
در آی سی یو بجنگیم و در آنجا ویروس از 
ما قوی تر است، گفت: »با توجه به اینکه ۸۰ 
به سالمندان است  میر مربوط  درصد مرگ و 
آن ها نباید از خانه بیرون بیایند، باید در تصمیم 
گیری ها به موقع و با سرعت عمل کنیم، زیرا 
مقابله با ویروس بروکراسی و وقت تلف کردن 

نمی شناسد.«
وی افزود: »دانشمندان ما در تخصص خود در 
منطقه رتبه نخست را دارند و نباید متخصصان 
کشور را زیر سوال ببریم، وزارت بهداشت برای 
ایجاد حاشیه امن مردم از ابتدا در پی تامین و 
مطمئن ترین  و  بهترین  و  بود  واکسن  واردات 
منبع صندوقی درسازمان جهانی بهداشت است 
واکسن  و  هستند  آن  عضو  کشور ها  همه  که 
سازان نیز واکسن خود را آنجا ارائه می دهند، 
این صندوق به ۲۰ درصد جمعیت کشور های 
عضو آسیب پذیر واکسن می دهد، اما متاسفانه 
به دلیل تحریم ها و کارشکنی ها نقل و انتقال پول 

به این صندوق انجام نشد، اما از مسیردیگری 
کار انجام شد و در سه چهار روز آینده پیش 

پرداخت آن داده می شود.«
جمشیدی گفت: »از این طریق ۱۶و۸ دهم میلیون 
واکسن خریداری کرده ایم که امیدواریم تا پایان 
سال وارد کشور شود، اعتماد مردم بزرگترین 
سرمایه ماست و اولویت تزریق واکسن را به 
کسانی می دهیم که نیازمند واقعی آن هستند و 
این اتفاق خواهد افتاد، طرح محله محور شهید 
سلیمانی؛ مأموریت حمایتی، مراقبتی و نظارتی 
دارد و بر اساس این طرح، ۲۴ هزار تیم شامل 
۸۵ هزار نفر، ۴۵۰ هزار بیمار را ردیابی کردند 
و ۱۱۰ هزار بیمار مشکوک را به مراکز سرپایی 
ارجاع دادند، پنج هزار تیم نیز شامل ۱۲ هزار 
نفر، ۲۷ هزار بیمار را در منازل مراقبت کردند، 
طرح  در  ما  حمایتی  نقاهتگاه ها؛ ضعف بخش 
شهید سلیمانی است و مردم از این فضا استقبال 
نمی کنند در حالی که ۱۰ هزار تخت نقاهتگاهی 

آماده شده است.«
دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: »۴۵ 
هزار و ۸۰۰ نفر نیز در قالب ۱۲ هزار تیم بر 
اجرای شیوه نامه های بهداشتی نظارت می کنند 
که تا کنون ۱۱ هزار مرکز به دلیل رعایت نکردن 
شیوه نامه ها پلمپ شده است، ۷۳ هزار نفر نیز 
در قالب ۲۴ هزار گروه به ۳۳۰ هزار خانوار 
بسته حمایتی داده اند، امیدواریم طرح محله محور 
شهید سلیمانی تا ابد باقی بماند، زیرا برای همه 
امور مدیریتی، گره گشا و معجزه آفرین است.«
حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز گفت: »زمانی برای پایان طرح محدودیت 
تردد ها وجود ندارد.طرح جامع مدیریت هوشمند 
محدودیت ها که از ابتدای آذر آغاز شده است، 
همچنان ادامه دارد و زمان پایان آن، عادی و سفید 
شدن وضع شهر ها در زمینه ویروس کروناست، 
زمان آغاز طرح محدودیت تردد، ۱۶۰ شهر قرمز 
بود، اما اکنون هیچ شهری قرمز نیست و ۱۰۷شهر 
بر اساس تصمیم  بقیه زرد هستند،  نارنجی و 
ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت تردد در 
شهر های زرد نیز اعمال می شود، وضع کنونی 
شکننده است و اگر شیوه نامه ها رعایت نشود با 
توجه به آغاز فصل سرما، ویروس کرونا دوباره 

گسترش پیدا می کند.«
در  وی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
پایان افزود: »همه پرواز ها از زمان اعالم وجود 
ویروس جهش یافته کرونا در انگلیس، به این 
انگلیس به کشورمان ممنوع شده  یا از  کشور 
است، در مرز ها نیز ورود مسافران از انگلیس 
ممنوع است و فهرستی از مسافرانی که پیش 
از این محدودیت، از انگلیس به کشور آمده اند 
در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، تردد در 

مرز ها با آزمایش پی سی آر انجام می شود.«

بحثواکسنکرونادرفضایحاشیهای
نبایدمطرحشود
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  امین جاللوند

اگرچه تب کرونا در کشور، قدری فروکش کرده 
است، اما همچنان شاهد هستیم که بخش های 
مراقبت ویژه مملو از بیماران حاد مبتال به کرونا 
است. نیروهای فعال در این بخش همچنان تحت 
فشار کاری سنگینی قرار دارند. همچنین نیروهای 
اورژانس بیمارستانی و اورژانس پیش  بیمارستانی 
نیز کماکان روزهای سخت و شلوغی را می گذرانند.
شهنام عرشی، معاون مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت هم به همین موضوع اشاره 
داشته و اعالم کرده است: »اگرچه هم اکنون حدود ۴۰ 
درصد از موارد بستری بیماران در مراکز درمان کرونا 
کاسته شده است، اما با توجه به محدودیت و کمبود 
تخت های آی سی یو همچنان ظرفیت بخش های 
مراقبت ویژه، پر هستند و به این زودی ها بخش های 

آی سی یو خالی نمی شوند.«
نیروهای فعال در بخش های اورژانس بیمارستانی 
و پیش بیمارستانی هم به صورت شبانه روزی در 
آماده باش قرار دارند و کاهش موارد ابتال به کرونا 
نتوانسته است تاثیر چندانی در کاهش فرسودگی 

این نیروها داشته باشد.
درواقع این نیروهای خط حمله نظام سالمت، حتی 
با وجود فروکش کردن تب کرونا نیز همچنان در 
خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند و بیش از 
1۰ ماه است که در شرایط پرفشار کاری مشغول 
ارائه خدمت هستند. نیروهای فعال در بخش های 
اورژانس و مراقبت های ویژه را می توان تکاوران 
نظام سالمت به شمار آورد که تحت هر شرایطی 
در حالت آماده باش قرار دارند. آنها معموال در زمره 
آخرین گروه از نیروهای درمانی هستند که بعد 
از پایان پاندمی، فشار کاری سنگین از دوششان 

برداشته می شود.
با توجه به اینکه به گفته کارشناسان، حداقل تا 
یکسال دیگر هم بیماری کرونا در کشور جوالن 
خواهد داد، رفع مشکل کمبود نیرو در بخش های 
اورژانس بیمارستانی، مراقبت های ویژه و اورژانس 
پیش بیمارستانی، بسیار ضروری است. جذب نیرو 
در این بخش ها می تواند روند خستگی و فرسودگی 
مفرط در بین این گروه از کادر درمان را اندکی 

متوقف کند.
پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور 
هم با اشاره به روزهای سخت و شلوغ نیروهای 
حال حاضر ۴۰  »در  می شود:  یادآور  اورژانس، 
درصد از تماس ها به اورژانس مربوط به بیماری 
کروناست و کار جابجایی بیماران مبتال به کرونا 
در بین بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز بر عهده 
اورژانس گذاشته شده است. تعداد زیادی از نیروهای 
اورژانس پس از طی کردن دوران قرنطینه کرونا و 
پس از منفی شدن تست هایشان، دوباره در محل 
کار خود حاضر می شوند و به بیماران، خدمات 

فوریت های پزشکی ارائه می دهند. در حال حاضر 
پرسنل فوریت های پزشکی با روحیه جهادی مشغول 
فعالیت هستند و ابتالی یک نفر از همکاران اورژانس 
برای ما سخت است، زیرا یک نیروی متخصص 

از گردونه فعالیت خارج می شود.«
او با اشاره به کمبود نیرو و ضرورت تربیت بیشتر 
می کند:  خاطرنشان  اورژانس،  متخصصان طب 
»طب اورژانس بسیار نوپا بوده و الزم است در 
زمینه تربیت متخصصان این حوزه تالش بیشتری 
صورت گیرد. تربیت نیروهای انسانی در قالب 
طب اورژانس، فرصتی برای سازمان اورژانس و 
اورژانس پیش بیمارستانی است. این متخصصان به 
عنوان مکمل عمل می کنند و می توانند در بهبود 
بیماران و مصدومان نقش موثری ایفا کنند. این 

متخصصان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه 
بهبود و درمان بیماران عمل می کنند و خوشبختانه 
اکنون هماهنگی بسیار خوبی بین متخصصان طب 

اورژانس و پرسنل درمانی وجود دارد.«
همچنین پیمان صابریان، رئیس اورژانس تهران هم 
به مشکل کمبود بودجه و امکانات اورژانس برای 
مقابله با کرونا اشاره می کند و می گوید: »تعداد 
ماموریت های اورژانس در حوزه کرونا باالست 
و نیازمند بودجه بیشتری هستیم. نیروهای ما به 
صورت ۲۴ ساعته در خدمت رسانی هستند و ساعت 
کاری آن ها بسیار باال رفته است. با توجه به آنکه 
به بیماران قرنطینه خانگی هم خدمات می دهیم، 
این موضوع باعث شده تعداد خدمات باالتر برود 

و نیازمند ناوگان بزرگتری باشیم.«
انتقاد می کند: »مدت ها است که در بخش  او 
اورژانس  در  به خصوص  پزشکی  فوریت های 
تهران با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجهیم. االن 
با ۵۰ درصد نیرویی که طبق استاندارد باید داشته 
باشیم در حال خدمات هستیم. ماموریت های 
اورژانس پیش بیمارستانی شامل سکته های قلبی 
و مغزی و تروماها و تصادف ها همچنان وجود 
دارد و با وجود کرونا، بار اضافه ای به اورژانس 
تحمیل شد. در نتیجه هم به آموزش بیشتر و 
هم به کار بیشتر در اورژانس نیاز داشتیم. انتقال 
بین بیمارستانی هم به اورژانس پیش بیمارستانی 
کار  این  این در حالی است که  محول شد و 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  خود  توسط  قبال 

انجام می شد.«

مسئولیت خطیر متخصصان طب 
اورژانس در دوران کرونا

اورژانس  به  نفر  میلیون   3۰ حدود  سال  هر 
بیمارستان های کشور مراجعه می کنند. در دوران 
کرونا با افزایش چشمگیر آمار مراجعه به اورژانس ها 
مواجه بودیم. پزشک متخصص طب اورژانس باید 
این گروه از بیماران بدحال را به وضعیت باثبات 
برساند. در دوران کرونا، مسئولیت و حجم وظایف 

متخصصان طب اورژانس، چند برابر شد.
بهروز هاشمی، متخصص طب اورژانس در گفتگو 
با سپید، به گوشه ای از مشکالت شغلی متخصصان 
طب اورژانس در دوران کرونا اشاره می کند و 
می گوید: »تاکنون هیچ تسهیالت و امتیازی برای 
متخصصان طب اورژانس که در دوران مقابله با 
کرونا فعال بوده اند، تعلق نگرفته است. یعنی با وجود 
مسئولیت خطیر متخصصان طب اورژانس در دوران 
کرونا، حمایت مشخصی از این نیروها صورت 
نگرفته است.« این عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی با بیان اینکه تعرفه های خدمات طب 
اورژانس نیز فاجعه آمیز است، خاطرنشان می کند: 
»در نظر بگیرید که متخصص طب اورژانس در یک 
شرایط حاد و اضطراری که بیمارش در وضعیت 
اورژانسی خطرناکی قرار دارد، برای ویزیت این 
تومان  مبلغی حدود ۴9 هزار  اورژانسی،  بیمار 
می گیرد که در حد یک شوخی تلخ است، در 
مشاغل  از  خیلی  در  خدمات  تعرفه  که  حالی 
غیرپزشکی، بسیار باالتر از طب اورژانس است. 

ادامه در صفحه 13 

روزهای سخت تکاوران نظام سالمت
با وجود شیب نزولی کرونا، فشار کاری شدید در بخش های اورژانس 

و مراقبت های ویژه ادامه دارد

اگرچه تب کرونا در کشور، قدری 
فروکش کرده است، اما همچنان 

شاهد هستیم که بخش های 
مراقبت ویژه مملو از بیماران 

حاد مبتال به کرونا است. نیروهای 
فعال در این بخش همچنان تحت 
فشار کاری سنگینی قرار دارند. 

همچنین نیروهای اورژانس 
بیمارستانی و اورژانس پیش  

بیمارستانی نیز کماکان روزهای 
سخت و شلوغی را می گذرانند
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 ادامه از صفحه 12
درمانی  بیمه های  از  خیلی  اینکه  دیگر  نکته 
هم  را  امسال  تعرفه  همان  حتی  کوچک تر، 
نمی پردازند و هنوز همان تعرفه سال 97 را پرداخت 
می کنند. درآمدی هم که به اعضای هیات علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت می کنند، رقم 
بسیار ناچیزی است که یک استاد طب اورژانس 

براحتی می تواند آن را رها کند.«
هاشمی می گوید که موافق افزایش زیاد تعرفه های 
ویزیت پزشکان نیست، زیرا در آن صورت، مردم هم 
توان مراجعه به بیمارستان ها را نخواهند داشت، اما 
او معتقد است که اگر تعرفه ها منطقی شود و پوشش 
بیمه ها نیز افزایش یابد، در آن صورت انگیزه ها 

برای ادامه خدمت پزشکان باال خواهد رفت.
او یادآور می شود: »بسیاری از خدمات درمانی تحت 
پوشش بیمه نیست و دولت در این زمینه، منفعل 
عمل می کند. از سوی دیگر، نظام تعرفه گذاری 
برای خدمات طب اورژانس نیز ناعادالنه است. 
مثال تعرفه خدمات طب اورژانس با این حجم 
از اضطراب و فشار کار با تعرفه پزشکی که کار 
اورژانسی انجام نمی دهد و اضطراب کاری چندانی 
ندارد، کامال یکسان است. مساله دیگر این است 
که مشاوره طب اورژانس با تعرفه ویزیت این 
خدمات نیز یکسان دیده می شود. یعنی اگر مثال به 

من زنگ بزنند و تحت عنوان مشاور طب اورژانس 
به بالین بیمار بروم، مبلغی حدود 49 هزار تومان 
به من پرداخت می کنند که فقط نصف این مبلغ 
به مشاور تعلق می گیرد. 15 درصد آن را هم 
خود بیمارستان برمی دارد و در نهایت مبلغی که 
به متخصص طب اورژانس  می رسد، حدود 15 
هزار تومان می شود. درنتیجه باید مبلغی هم روی 
آن بگذارد تا هزینه رفت و آمدش را پرداخت کند.«
او ادامه می دهد: »یعنی اگر متخصص طب اورژانس 
به عنوان مشاور به بالین بیمار اورژانسی برود، باید 
مبلغی هم از جیبش پرداخت کند. به همین دلیل 
نیز خیلی اوقات، متخصصان طب اورژانس این 

مشاوره ها را نمی پذیرند. نتیجه این اتفاق هم این 
می شود که آمار مرگ و میر در بخش اورژانس 
باال می رود. مثال بیماری که الکل صنعتی مصرف 
کرده و در حال مرگ است، باید ظرف کمتر از 
یک ساعت حتما دیالیز شود، اما وقتی زحمت 
کار متخصص طب اورژانس دیده نمی شود، در 
نتیجه کمتر متخصصی حاضر می شود که برای 

ارائه مشاوره درمان به بیمارستان مراجعه کند.«
به گفته هاشمی »اتفاق بسیار تلخی که افتاده این 
است که برخی از دستیاران طب اورژانس در 
نیمه راه، تحصیل را رها می کنند، زیرا می بینند 

که سختی کار آنها با درآمدی که کسب می کنند، 
تطابق ندارد. نبود آینده شغلی روشن باعث شده 
است که خیلی از پزشکان به فکر مهاجرت باشند. 
حتی دانشجویان پزشکی که در کالس درس من 
حضور دارند و به آنها تدریس می کنم، خیلی از آنها 
در حال خواندن زبان آلمانی برای ادامه تحصیل 
نتیجه  این  به  از کشور هستند، زیرا  در خارج 
رسیده اند که آینده شغلی روشنی در انتظارشان 

نخواهد بود.«

خالی ماندن صندلی های دوره دستیاری 
طب اورژانس

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان 
درصد صندلی های  از ۸۰  بیش  پزشکی،  نظام 
دوره دستیاری طب اورژانس در سال 9۸، خالی 

مانده است.
بابک مهشیدفر، متخصص طب اورژانس و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو 
با سپید نسبت به خطر کمبود متخصص طب 
اورژانس در آینده ای بسیار نزدیک هشدار می دهد 
و می گوید: »به دلیل اینکه آینده شغلی متخصصان 
طب اورژانس، مبهم و تاریک است، شاهد هستیم 
که روز به روز تعداد دستیاران طب اورژانس 

کمتر می شود. امسال در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، فقط نصف ظرفیت پذیرش دستیاری در 
رشته طب اورژانس، تکمیل شده است. دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد هم کمتر از نصف ظرفیت، 
دانشجوی رزیدنتی در طب اورژانس جذب کرده 
است. در سایر دانشگاه های کشور هم ظرفیت 
تکمیل شده دستیاری در طب اورژانس حدود 
یک دهم و حتی در برخی دانشگاه ها صفر بوده 
است. مثال امسال دانشگاه علوم پزشکی ایران 
حدود 3۰ ظرفیت پذیرش دانشجوی دستیاری 
طب اورژانس را اعالم کرد، اما فقط حدود چهار 
نفر جذب شده اند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیز فقط دو نفر رزیدنت طب اورژانس، پذیرش 

داشته است.«
او تصریح می کند: »همین نبود استقبال نسبت 
به تحصیل در طب اورژانس، حتی در کیفیت 
آموزش هم تاثیر گذاشته است. مثال اگر ببینیم که 
یک دانشجوی دستیاری طب اورژانس، صالحیت 
علمی یا اخالقی تحصیل در این رشته را ندارد، 
نمی توانیم براحتی او را اخراج کنیم، چون اگر 
بخواهیم سختگیرانه برخورد کنیم، دیگر دانشجوی 
دستیاری طب اورژانس باقی نمی ماند که بخواهد در 
کشور خدمت کند. به همین دلیل گاهی مجبوریم با 
مدارای بیشتری برخورد کنیم که با کمبود متخصص 

طب اورژانس مواجه نشویم.«
به گفته او، »االن برخی افراد که وارد رشته طب 
اورژانس می شوند، صرفا به دلیل افزایش حقوق 
بازنشستگی به تحصیل در این رشته می پردازند. 
این رشته نیاز به نیروی جوان و باانگیزه دارد، 
یک  گاهی  ظرفیت ها،  بودن  خالی  دلیل  به  اما 
پایان  به  سال  پنج  مثال  که  باال  سن  با  پزشک 
بازنشستگی اش باقی مانده است، وارد رشته طب 
اورژانس می شود تا فقط حقوق بیشتری در دوران 

بازنشستگی دریافت کند.«
اورژانس  حوزه  در  سال ها  که  مهشیدفر 
پیش بیمارستانی هم فعالیت کرده است، گریزی 
به وضعیت شغلی در این بخش می زند و می گوید: 
»در این بخش هم وضعیت مطلوبی نداریم. وقتی 
پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در خطر کتک 
خوردن، فرسایش شغلی، انتقال بیماری و سختی 
کار روزانه باشند، اما حقوق مناسب و تجهیزات 
استانداردی به آنها ندهیم، چطور انتظار داریم که 

از جان و دل کار کنند.«
او بر این باور است که تداوم وضع فعلی، طب 
اورژانس را به قهقرا می برد و باعث می شود که 
جایگاه طب اورژانس در نظام سالمت، سال به 
خاطرنشان  دانشگاه  استاد  این  کند.  افت  سال 
می کند: »االن عالوه بر مهاجرت دانشجویان و 
برخی  عمومی،  پزشکی  دوره  فارغ التحصیالن 
دستیاران طب اورژانس هم کار را رها کرده اند 
و به مهاجرت فکر می کنند. در همین چند سال 
اخیر، تعداد قابل توجهی از اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها که به دستیاران طب اورژانس آموزش 
می دادند، از کشور رفتند. اینها دردهایی است که 
متاسفانه روز به روز در حال عمیق تر شدن است 
و اگر تدبیر درستی نشود، وضعیت طب اورژانس 

در کشور بسیار ناگوارتر خواهد شد.«
با توجه به افزایش فشار کاری نیروهای اورژانس 
و بخش های مراقبت ویژه، جامعه پزشکی انتظار 
این  در  نفس  تازه  نیروهای  با جذب  که  دارد 
بخش ها، گام عملی برای کاهش فرسودگی این 

نیروها برداشته شود.

صابریان: تعداد ماموریت های 
اورژانس در حوزه کرونا باالست و 

نیازمند بودجه بیشتری هستیم. 
نیروهای ما به صورت ۲۴ ساعته 

در خدمت رسانی هستند و 
ساعت کاری آن ها بسیار باال رفته 
است. با توجه به آنکه به بیماران 

قرنطینه خانگی هم خدمات 
می دهیم، این موضوع باعث 

شده تعداد خدمات باالتر برود و 
نیازمند ناوگان بزرگتری باشیم
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هاشمی: اتفاق بسیار تلخی که 
افتاده این است که برخی از 

دستیاران طب اورژانس در نیمه 
راه، تحصیل را رها می کنند، زیرا 

می بینند که سختی کار آنها با 
درآمدی که کسب می کنند، تطابق 

ندارد. نبود آینده شغلی روشن 
باعث شده است که خیلی از 

پزشکان به فکر مهاجرت باشند، 
زیرا به این نتیجه رسیده اند 

که آینده شغلی روشنی در 
انتظارشان نخواهد بود

نیروهای فعال در بخش های 
اورژانس بیمارستانی و پیش 

بیمارستانی به صورت شبانه روزی 
در آماده باش قرار دارند و کاهش 

موارد ابتال به کرونا نتوانسته است 
تاثیر چندانی در کاهش فرسودگی 

این نیروها داشته باشد. درواقع 
این نیروهای خط حمله نظام 

سالمت، حتی با وجود فروکش 
کردن تب کرونا نیز همچنان در خط 
مقدم مقابله با کرونا قرار دارند و 

بیش از 10 ماه است که در شرایط 
پرفشار کاری هستند



گزارش سپید از نظرات موافق و مخالف ادامه تخصیص ارز دولتی دارو در بودجه 1400

 علی ابراهیمی
رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد: »دولت در 
الیحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰، معادل 
۲.۵ میلیارد دالر برای ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
اختصاص داده است.« محمدرضا شانه ساز در 
احتمال  درباره  گمانه زنی ها  برخی  به  پاسخ 
آزادسازی ارز دارو در بودجه سال آینده گفت: 
»حتی اگر ارز دولتی تمام کاالهای اساسی هم 
حذف شود ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دارو همچنان 

به قوت خود باقی خواهد ماند.«
به گزارش سپید، هرچند رویه تخصیص ارز دولتی 
برای دارو موافقان و مخالفان زیادی دارد، اما 
همچنان برنامه دولت برای سال آینده ادامه روند 
فعلی است. روندی که عباس کبریایی زاده، عضو 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
ایران مخالف آن است و معتقد است  انسانی 
که نتیجه ای جز افزایش قاچاق معکوس دارو 
در پی نخواهد داشت، اما در مقابل محمدرضا 
اقتصاد  علمی  انجمن  رئیس  واعظ مهدوی، 
سالمت ایران موافق ادامه تخصیص ارز دولتی 
باید  نه تنها  دولت  که  می گوید  و  است  دارو 
در سال  را  دارو  تومانی  ارز ۴۲۰۰  تخصیص 
آینده ادامه دهد بلکه باید تالش کند تا قیمت 
دارو و درمان هم تثبیت شود. ازاین رو در ادامه 
گزارش نظرات این دو کارشناس حوزه دارو 

و رفاه اجتماعی را می خوانید.

35 درصد عوامل تعیین کننده قیمت با 
ارز دولتی تأمین می شود

و  تولید  وضعیت  به  اشاره  با  کبریایی زاده 
قیمت گذاری دارو در کشور می گوید: »امروز 

تعیین کننده قیمت  از عوامل  هزینه 6۵ درصد 
داروی تولید داخل مانند حقوق و دست مزدها، 
مواد جانبی، مواد بسته بندی و حتی داروهای بدون 
نسخه و مکمل ها با ارز آزاد تأمین می شود و کمتر 
از 3۵ درصد از قیمت تمام شده دارو شامل مواد 
مؤثره ای است که با ارز دولتی تأمین می شود.«
وی می افزاید: »چند نکته در این بخش وجود دارد 
نخست اینکه فاصله ارز دولتی با ارز نیمایی که نزدیک 
به ۲۰ هزار تومان است، سبب می شود تا قیمت دارو 
بسیار پایین باشد و وزارت بهداشت هم با سیاستی 
که دارد سعی می کند قیمت این فرآورده را پایین 
نگه دارد که همین امر موجب می شود تا زمینه های 
قاچاق به شدت افزایش یابد. ازاین رو گزارش های 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و همچنین بررسی های 
آماری مصرف دارو در کشور توسط سندیکا نشان 
می دهد که متأسفانه بخش قابل توجهی از داروهای 
تولید داخل قاچاق می شود و همین امر در خصوص 

داروهای وارداتی نیز وجود دارد.«
کبریایی زاده اظهار می کند: »وقتی دارویی با ارز 
می شود  قیمت گذاری  و  تولید  تومانی   ۴۲۰۰
اختالف قیمت آن با کشورهای همسایه مانند 
عراق، آذربایجان، افغانستان و ... بسیار زیاد خواهد 
بود و همین اختالف قیمت سبب وسوسه بسیاری 

از افراد برای قاچاق خواهد شد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی ایران می افزاید: »نکته دیگری 
که وجود دارد این است که اختالف نرخ ارز 
دولتی با نیمایی که نزدیک به ۵ برابر است سبب 
رقم خوردن تجارتی مفسدانه و نامناسب می شود 
و همین اختالف قیمت ها کنترل روند توسط 

وزارت بهداشت را سخت تر می کند.«

وی اضافه می کند: »اتفاق دیگری که رخ می دهد 
این است که وزارت بهداشت و بانک مرکزی به 
دالیل مختلف با محدودیت منابع ارزی برای ارز 
۴۲۰۰ روبه رو هستند و همین امر سبب می شود 
تا کنترل های امنیتی را در این مسیر اعمال کنند 
که این موارد سبب می شود تا زنجیره تأمین ارز 
دارو طوالنی و مشکل شود. البته فکر می کنم اگر 
ما هم جای این دو نهاد بودیم ناچار می شدیم 
کنترل های امنیتی داشته باشیم تا ببینیم که ارز 

به صورت واقعی مصرف می شود یا نه.«
به گفته کبریایی زاده، امروز بیشتر شرکت های 
تولیدکننده دارو ارز نیمایی مورد نیاز خود را 
به راحتی از بانک مرکزی و سیستم های تأمین ارز 
دریافت می کنند، درحالی که ارز دولتی نایاب و 
غیرقابل دسترس است و همین امر سبب شده تا 
زنجیره تأمین داروها، امنیت دسترسی، استمرار آن 
و نیز حفظ ذخایر شرکت ها تحت تأثیر قرار گیرد.
وی می افزاید: »وظیفه ما این است که مشکالت 
مربوط به تأمین ارز دولتی که در بسیاری موارد 
کم و یا غیرقابل دسترس شده را به مسئولین دولت 
این روند می تواند  و مجلس منتقل کنیم زیرا 
به شدت بر زنجیره تأمین دارو و کیفیت محصول 

تأثیرگذار باشد.«
کبریایی زاده می گوید: »البته آنچه در دولت و 
مجلس تصمیم گرفته شود برای ما هم الزم االجرا 
نمایندگان صنعت  به عنوان  ما  اما  بود،  خواهد 
که با تولیدکنندگان رابطه داریم نمی دانیم چرا 
وقتی بیش از 6۵ درصد از نهاده های تولید توسط 
دولت آزادشده، باید برای 3۵ درصد باقی مانده 
این همه  نیست(  که در دسترس  ارزی  )آن هم 
اصرار وجود داشته باشد. چراکه این اصرار 97 

درصد تأمین داروی مورد نیاز کشور را تحت 
تأثیر و تنش قرار داده است.«

صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی ایران می افزاید: »در جلساتی 
که با نمایندگان شرکت های تولیدکننده داریم 
همواره این گالیه را دارند که ماه هاست منتظر 
تخصیص ارز هستند و حتی زمانی هم که ارز 
تخصیص داده می شود باید چندین ماه منتظر 
ارز  زیرا  باشند  واسطه ها  طریق  از  ارز  انتقال 
تخصیص داده شده ارز بانک مرکزی است و 
باید توسط واسطه ها تأمین شود. درحالی که ارز 
نیمایی ارز شرکت های صادراتی است و به گفته 
آنها دسترسی به آن هم بسیار آسان تر بوده و از 
طریق شرکت های صرافی هم قابل تهیه است. 
حتی تحریم های ظالمانه امریکا هم کمترین اثر 
را در این بخش دارد؛ لذا ما فکر می کنیم که 
تجاری  فعالیت  و  تولید  یک  می خواهیم  اگر 
سالم در کشور داشته باشیم باید از ارزهایی که 
می تواند رانتی باشد و تولید و مصرف را دچار 
زمینه های مفسدانه کرده و قاچاق را رقم بزند 
و حتی زمینه های فساد در زنجیره خرید را محیا 

کند، پرهیز کنیم.«
کبریایی زاده اضافه می کند: »البته در حال حاضر 
ارز دارو در حال تخصیص است و وزیر بهداشت 
و رئیس سازمان غذا و دارو در حال تالش هستند 
و بانک مرکزی هم در این بخش ساعی است، اما 
به دلیل اینکه این نوع ارز، ارز دولتی است انتقال 
آن به سختی صورت می گیرد و حتی در مواردی 
که بانک مرکزی منابعی را تأمین می کنند منابع 

نمی رسد و منجر به نتیجه نمی شود. 
ادامه در صفحه 15 

واعظ مهدوی ، رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت: 

نرخ دارو 
باید تثبیت شود

کبریایی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای داروسازان: 

ارز رانتی 
باید حذف شود

شماره 14۱833 8 دی ۱399
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 ادامه از صفحه 14
موردی  کمبودهای  که  هستیم  شاهد  ازاین رو 
بخصوص در بخش تولید درنتیجه مشکالتی 
غیرقابل دسترس  یا  و  پایین  دسترسی  قبیل  از 

بودن ارز دولتی به وجود می آید.«

راهکارجبرانافزایشقیمتها
وی در پاسخ به این پرسش که آیا درنتیجه حذف 
ارز دولتی قیمت داروها چندین برابر نخواهد 
شد؟ می گوید: »ما اثرات حذف ارز دولتی برای 
داروهای مختلف را محاسبه کرده و گزارشی را 
به صورت مبسوط در اختیار کمیسیون بهداشت 
مجلس و دفتر معاون اول رئیس جمهور قرار 
داده ایم. برآوردهای ما نشان می دهد که عایدی 
دولت از محل افزایش قیمت ها از میانگین آنچه 
باید به بیمه ها پرداخت کند بیشتر خواهد بود و 
از این محل می تواند کمک بیشتری به بیمه ها 
برای افزایش پوشش ها داشته باشد، اما نگرانی 
که در خصوص افزایش یکباره قیمت ها وجود 
دارد این است که دولت ها خوش قول نیستند 
زیرا پس از آزاد کردن ارز یارانه حاصل از این 
محل را که باید به بخش سالمت و از طریق 
بیمه ها بدهند یا نمی دهند و یا ناقص پرداخت 
جزو  این  می کنیم  فکر  ما  ازاین رو  می کنند. 
ضمانت هایی است که مجلس باید از دولت ها 
در این بخش بگیرد و ما بارها این موضوع را 
به صورت مکتوب از مجلس درخواست کرده 
و برای روسای سازمان برنامه وبودجه و وزرای 

بهداشت هم منعکس کرده ایم.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
ایران تصریح می کند: »وقتی  انسانی  داروهای 
98 درصد از نیاز کشور به دارو با 800 میلیون 
دالر در داخل تأمین می شود انتظار می رود که 
مسیر انتقال یارانه های دارو از طریق یک حساب 

معین در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت 
بهداشت به شکلی صورت گیرد که امکان انتقال 
پول به مجاری دیگر ممکن نباشد زیرا در موارد 
متعددی شاهد بودیم که این مبالغ در جاهای 

دیگر هزینه شده است.«

رشدچندبرابریقیمتهاقابلتحملنیست
می گوید:  خصوص  این  در  واعظ مهدوی 
»متأسفانه در حال حاضر با افزایش شدید نرخ 
ارز مواجه هستیم و این افزایش نرخ در زندگی 
مردم بسیار مؤثر بوده و سبب بروز بحران های 
شدید در سفره و نیازهای مردم شده است زیرا 
یک بار تورمی بر آنها تحمیل کرده و سطح رفاه 
مردم را در بسیاری از وجوه پایین آورده است. 
نگران کننده ای  ازاین رو وضعیت فعلی شرایط 
را ایجاد کرده و همه اشخاص و صاحب نظران 
نسبت به این وضعیت نگران هستند، اما بسیار 
جای تعجب است که با وجود افزایش قیمت ها 
و فشار بر روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
افزایش  برای  زمزمه هایی  که  می شنویم  هنوز 
نرخ ارز و قیمت کاالها وجود دارد، حال آنکه 
را  فشارها  باید  اندازه  چه  ما  مردم  نمی دانیم 
تحمل کنند تا سودجویان و مافیایی که از محل 
خود  برای  کالن  درآمدهای  قیمت ها  افزایش 

ایجاد کرده اند راضی شوند.«
وی با بیان اینکه در شرایطی فعلی کاالها و مواد 
مصرفی و مواد غذایی افزایش قیمت بسیاری 
داشته اند، می افزاید: »امروز باید نرخ دارو و درمان 
تثبیت شود و دولت یارانه های خود را در این 
بخش افزایش دهد تا مردمی که امروز برای تهیه 
مواد غذایی و پوشاک و ملزومات زندگی دچار 
مشکل هستند زمانی که بیمار می شوند با مشکل 
مواجه نشوند و دغدغه افزایش هزینه های درمان 

و دارو بر آنها تحمیل نشود.«

واعظ مهدوی اضافه می کند: »خوشبختانه در طول 
سال های گذشته دولت ها توانسته اند دارو را با 
قیمت ارزان و با کیفیت خوب تأمین کنند و در 
تمام دوران جنگ و بعدازآن توانسته ایم داروی 
مورد نیاز مردم را به ارزان ترین قیمت و با کیفیت 
باال در اختیار آنها قرار دهیم. البته می دانیم که 
قیمت های پایین دارو بر دوش تولیدکننده فشار 
وارد می کند و ما هم با آن موافق نیستیم، اما 
افزایش شدید و چند  که  این است  ما  سخن 
برابری قیمت دارو بر مردم فشارهایی را وارد 
می کند که قابل تحمل نیست و زمزمه های افزایش 

قیمت ها بسیار خطرناک است.«

دولتبایدیارانهبیشتریتخصیصدهد
ایران  سالمت  اقتصاد  علمی  انجمن  رئیس 
دارو  ارز  باید  نه تنها  بنده  اعتقاد  »به  می گوید: 
ادامه پیدا کند بلکه باید دولت یارانه بیشتری 
پوشش  تا  دهد  تخصیص  بخش  این  به  هم 
این  اینکه  ضمن  شود.  داده  مردم  هزینه های 
یک تجربه جهانی است که در شرایط بحران 
اقتصادی دولت ها پوشش های بهداشت و درمان 
و آموزش را به عنوان دو نیاز ضروری خانوارها 
بیشتر می کنند و سعی دارند تا با ارائه خدمات 
بیشتر بار مالی این بخش از هزینه ها را از روی 

دوش خانواده ها بردارند.«
واعظ مهدوی با بیان اینکه اگر قرار باشد ارز 4200 
تومانی دارو قطع شود و ارز 25 هزارتومانی جای 
آن را بگیرد میزان افزایش قیمت ها بسیار بیشتر 
خواهد بود، می افزاید: »در حال حاضر هزینه های 
تولید دارو فقط مواد اولیه نیست و تنها 30 درصد 
آن مربوط به مواد اولیه می شود، اما زمانی که 
این 30 درصد 6 تا 7 برابر شود قیمت تمام شده 
دارو هم حداقل سه برابر خواهد شد. برای مثال 
فرانشیز امروز یک داروی 5 هزارتومانی برای 

افرادی که بیمه هستند 25 درصد است که با 
از سوی  این دارو  احتساب آن مبلغ پرداختی 
بیمار 1250 تومان می شود، اما زمانی که قیمت 
برابر شود قیمت آن 15 هزار  همین دارو سه 
تومان خواهد شد و فرانشیز آن 3750 تومان 
خواهد شد و این مانند آن خواهد بود که داروی 
5 هزارتومانی از پوشش بیمه خارج شده باشد و 
در این صورت مردم احساس خواهند کرد که 
همه هزینه های دارو به دوش آنها گذاشته شده 
است. حال آنکه این شرایط برای افراد خواهد 
بود که بیمه هستند و سایر افراد که امروز تعداد 
آنها به بیش از 8 میلیون نفر در کشور می رسد 
داروی 5 هزارتومانی را 15 هزار تومان خواهد 
خرید؛ بنابراین همه حرف ما این است که یا 
قیمت دارو تثبیت شود و یا در صورت افزایش 
قیمت 20 تا 30 درصد رشد کند نه 300 درصد.«

وی با اشاره به بحث قاچاق معکوس دارو می گوید: 
»امروز مکانیسم مبارزه با قاچاق ساختاری دقیق 
و منظم دارد و دارو یکی از دقیق ترین کاالها در 
این بخش است؛ زیرا بر اساس مواد اولیه ای که 
برای تولید این محصول وارد می شود می توان بر 
آن نظارت کرد. برای مثال وقتی صد کیلوگرم ماده 
اولیه ای خاص وارد می شود که باید یک میلیون 
قرص از آن تولید شود کارخانه ای که صد کیلوگرم 
ماده اولیه را دریافت کرده باید یک میلیون قرص 
تحویل شرکت های پخش دهد و این شکرت 
هم باید این تعداد را با فاکتور تحویل داروخانه 
و یا بیمارستان دهد. همچنین این محل ها هم 
باید دارو را حتی اگر بدون نسخه داده باشند در 
سیستم خود ثبت کنند. ازاین رو می توان گفت که 
زنجیره تولید و پخش و مصرف دارو مشخص 
است و باید دید که نشتی اگر وجود دارد از 
کجا اتفاق می افتد و بعد به سراغ آن منافذ رفت 

و این به راحتی قابل ردیابی است.«
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رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

  یاسر مختاری
تأمین واکسن کرونا روز به روز، وارد مراحل 
جدیدتری می شود، در حالیکه دولت عزم خود 
را برای خرید واکسن جزم کرده است هالل 
احمر نیز با توجه به جایگاه و دسترسی های 
واکسن  تأمین  فرایند  وارد  خود  بین المللی 

شده است. 
به گزارش خبرنگار سپید،کریم همتی، رئیس 
جمعیت هالل احمر، جمهوری اسالمی ایران، 
همتی در خصوص خرید واکسن کرونا، گفت: 
»تالش ما این است از منابع معتبر یک میلیون 
این  کنیم.  کشور  وارد  کرونا  واکسن  دوز 
واکسن ها از یکی از کشورهای شرق آسیا وارد 
خواهد شد اما قطعا مورد تایید سازمان غذا 
و دارو خواهد بود. واکسن چینی در برخی 
کشورهای همسایه نتایج مثبتی داشته است.« 
رئیس جمعیت هالل احمر اظهار کرد: »نیاز 
کشور در حال حاضر حدود 19 تا 20 میلیون 
دوز واکسن است که از این تعداد، یک میلیون 
دوز را هالل احمر وارد می کند. تالش ما این 
است که هر چه سریع تر تأمین واکسن کرده 
اما به دلیل تحریم ها برای وارد کردن واکسن 
برخی مشکالت وجود دارد.کشورهای غربی 
بگیرند.  ما  از  بدون تضمین  پول  می خواهند 

نمی دهد  اجازه  و  است  ما  مانع  ها  تحریم 
واکسن  به  دسترسی  کنیم.  وارد  واکسن  که 
این  در  تالش ها  و  باشد  عادالنه  باید  کرونا 

عرصه ادامه دارد.«
به  وابسته  خیریه  موسسه  »یک  افزود:  وی 
ایرانیان خارج از کشور، 150 هزار دوز واکسن 
هالل  به  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با  را 
نیز  این واکسن ها  اهدا کرده است که  احمر 

می شوند.« وارد 
وی در ادامه با اشاره به دیگر به فعالیت های این 
نهاد در دوران شیوع کرونا افزود: »هالل احمر 
از همان روز نخست و با ابالغ رئیس جمهوری 
در کنار مردم بود و عملیات خدمت رسانی 

غربالگری  راستا طرح  این  در  داد.  انجام  را 
مسافران جاده ها، آمران سالمت، اهدای نفس 
و... انجام شد و عالوه بر آن بسته های کمک 
معیشتی نیز میان نیازمندان توزیع شد. هالل 
احمر در طرح ناظران سالمت و طرح شهید 
ادامه  خود  فعالیت  به  همچنان  نیز  سلیمانی 
در  خوبی  اقدامات  مدت  این  در  می دهد. 
زمینه دریافت و توزیع کمک های بین المللی 
انجام  احمر  هالل  در  داخلی  کمک های  و 
معیشتی  بسته  هزار   300 اینکه  ضمن  شد. 
بهداشتی  بسته  هزار   500 و  نیازمندان  میان 
آرامش  تزریق  هدف  با  بیماران خاص  میان 

در جامعه توزیع کرده است.«
کنار  در  احمر  هالل  »تیم های  گفت:  همتی 
تیم های وزارت بهداشت، در قالب طرح ناظران 
سالمت، بعد نظارتی طرح شهید قاسم سلیمانی 
را برعهده داشته و 60 هزار نفر-روز نیروهای 

هالل احمر در این طرح مشارکت دارند.«
وی افزود:  »امروز با تالش نیروهای داوطلب 
تهران  هرندی  محله  احمر،  هالل  خدوم  و 
به محله بدون کرونا  پیدا کرده و  نمود ملی 
مقام  دغدغه  محله  این  است.  شده  تبدیل 
بهتری  امروز وضعیت  بود که  معظم رهبری 
و  معیشتی  وضعیت  و  جمعیت  تراکم  دارد. 

امروز حاصل  اما  بود  بد  منطقه  بهداشتی آن 
و نتیجه آن را مشاهده می کنیم که کرونا در 

آن منطقه مهار شده است.«
های  بیمارستان  با  رابطه  در  همچنین  همتی 
کرد:  تاکید  کشود  از  خارج  در  احمر  هالل 
»امروز بیمارستان های هالل احمر در امارات 
و غنا به سوددهی رسیده اند و تالش می شود 
منابع  از  ما  کند.  پیدا  ادامه  روند  این  تا 
خارج  بیمارستان های  ساخت  برای  داخلی 
کشور استفاده نمی کنیم. یک ریال از وزارت 
بهداشت گرفته نشده است. بیمارستان نجف 
است  زائرین  به  رسانی  خدمات  برای  نیز 
به  به زودی  و  بوده  آماده  که یک مجموعه 

رسید.« خواهد  بهره برداری 

سرنوشت امالک موقوفه هالل احمر
در  همچنین  احمر   هالل  جمعیت  رئیس 
رابطه با امالک موقوفه این نهاد گفت: » در 
حال حاضر موقوفات هالل احمر به ویژه در 
بخش اردوگاهی با مشکالت جدی مواجه 
است. به همین دلیل ساماندهی این امالک 
و موقوفات در دستور کار است که ارزش 
است.  تومان  میلیارد  هزاران  با  برابر  آن 

ادامه در صفحه 17 

تامین یک میلیون دوز واکسن کرونا 
همتی: 600 میلیارد تومان کسری بودجه داریم

تالش ما این است از منابع 
معتبر یک میلیون دوز واکسن 

کرونا وارد کشور کنیم. این 
واکسن ها از یکی از کشورهای 

شرق آسیا وارد خواهد شد 
اما قطعا مورد تایید سازمان 

غذا و دارو خواهد بود
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 ادامه از صفحه 16
این موقوفات امالکی هستند که ارزش زیادی 
استفاده  ها  آن  از  نمی توانیم  ما  اما  داشته 
این عرصه را  باشد  تا جایی که ممکن  کنیم 

کرد.« خواهیم  ساماندهی 
میزان  که  بخش هایی  »برای  افزود:  وی 
تشکیل  مدیره  هیئت  است،  زیاد  موقوفات 
باغات  رفسنجان  در شهرهایی همچون  شد. 
پسته وقف شده است. باغاتی که در دو سال 
و  به سوددهی رسیده  امسال  بود  داده  ضرر 
28 میلیارد تومان فقط از یک موقوفه منفعت 
حاصل شد. در سرپل ذهاب نیز مزرعه های 
برای  خوبی  اقدامات  که  شده  وقف  زیتون 

این موقوفات در حال انجام است.«
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه همچنین 
بحران  مدیریت  قانون   14 ماده  به  اشاره  با 
گفت: »در این ماده تکالیف زیادی به هالل 
احمر واگذار شده است درحالی که در گذشته 
و  بوده  دیگر دستگاه ها  برعهده  این وظایف 
در  همکار،  عنوان  به  احمر  هالل  جمعیت 
الف  بند  در  است.  فعالیت  کرده  زمینه  این 
امداد  آموزش های همگانی  ارائه  قانون،  این 
بر عهده هالل  در جامعه  اولیه  و کمک های 
الزم  منابع  و  امکانات  اما  گرفته  قرار  احمر 
به هالل احمر اختصاص  این خدمت،  برای 

است.« نکرده  پیدا 
همتی با اشاره به آموزش 12 میلیون ایرانی 
پس از زلزله بم گفت: »هالل احمر با استفاده 
از تمام ظرفیت خود در زمینه آموزش همگانی، 
توانسته به بیش از 10 درصد از افراد جامعه 
آموزش امدادی بدهد که اگر به طور میانگین 
در هر خانواده ایرانی یک نفر آموزش دیده 
عالوه  بود.  خواهد  قبولی  قابل  آمار  باشد، 
و  آموزش  وزارت  با  احمر  هالل  این،  بر 
پرورش برای آموزش 15 میلیون دانش آموز 
در تمام رده های سنی، تفاهم نامه امضا کرده 
است. همچنین آموزش سربازان وظیفه نیز در 
تفاهم نامه ای با نیروهای مسلح مورد توجه قرار 

گرفته و بر اساس آن در 40 پادگان مستقر در 
به  30 ساعته  آموزش های  استان کشور،   17
منادی  این عزیزان  تا  ارائه می شود  سربازان 

باشند.« هالل احمر در بحران ها 
به  چهره  آموزش های  »بحث  داد:  ادامه  وی 
چهره نیز در دستور کار است. هنوز به درصد 
در  دیده  آموزش  افراد  از  کننده ای  راضی 
از  باری  بحران  مواقع  در  بتوانند  که  جامعه 

نرسیده ایم.« بردارند،  دوش مردم 

نمایندگان مجلس در موضوع افزایش 
بودجه، هالل احمر را یاری کنند

 همتی یادآور شد: »در حالی که تکالیفی چون 
مصدومان  انتقال  نجات،  و  امداد  آموزش، 
حوادث و ... به هالل احمر سپرده شده است، 
نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه هالل 
این  به  شده  محول  وظایف  با  مطابق  احمر 

نهاد، ما را یاری کنند.«

6 هزار میلیارد کسری بودجه 
رئیس جمعیت هالل احمر بیان کرد: »هالل 
هلیکوپتر   2 فقط  بم  زلزله  زمان  در  احمر 
از  بیش  و  هلیکوپتر   24 امروز  اما  داشت 
باعث  که  دارند  همکاری  ما  با  خلبان   100
است.  شده  رسانی  خدمت  کیفیت  ارتقای 

ترابری و انبارهای امدادی جمعیت در این 
سالها ارتقا پیدا کرده اما موجودی انبارهای 
هالل احمر به دلیل وقوع حوادث پی در پی 
از  یافته و کمتر  اخیر، کاهش  در سال های 
50 درصد است. اگر انبارهای امدادی هالل 
آمادگی  100 درصدی شوند،  تقویت  احمر 
وضعیت  در  بحران  برابر  در  احمر  هالل 

است.« مناسبی 
وی تأکید کرد: »از سازمان برنامه و بودجه 
سال  مالی  منابع  سایر  که  داریم  درخواست 
99 را در اختیار هالل احمر قرار دهد تا اقالم 
انبارهای  به  و  خریداری  الزم  تجهیزات  و 

شود.« اضافه  جمعیت 
خرید  برای  که  بودجه ای  »با  افزود:  همتی 
قطعات بالگرد واصل شد سه بالگرد اورهال 
شدند که این بالگردها به استان های لرستان، 

داده شد.« اختصاص  تهران  و  سمنان 
 وی با تأکید بر اینکه وضعیت اعتبارات هالل 
احمر در سال 99 مناسب نیست، گفت: »هالل 
6 هزار میلیارد ریال فقط برای انجام  احمر 
تکالیف محوله به این نهاد و نه فعالیت های 

دارد.« بودجه  کسری  توسعه ای 
رئیس جمعیت هالل احمر در رابطه با آمادگی 
نیز  تهران،  احتمالی  زلزله  در  برای  تهران 
برای  خوبی  تنفسگاه های  تهران  »در  گفت: 
که  دارد  وجود  زلزله  زمان  در  امدادرسانی 
مهمترین آنها پارک های جنگلی هستند. اما 
یکی از مشکالت جدی که تهران در عرصه 
سازه های  وجود  است  مواجه  آن  با  نجات 

و  دستگاه ها  به  امروز  ما  است.  بتنی  عظیم 
تجهیزات به روز برای نجات افراد نیاز داریم 
بزرگ  سازه های  بحران  زمان  در  بتوانیم  تا 
بسیار ضروری  امر  این  برداریم.  میان  از  را 

به آن توجه شود.« باید  است و 
جدید  هالل  خانه های  »ایجاد  افزود:  همتی 
هالل  های  خانه  است.  کار  دستور  در  نیز 
نمی  تحمیل  دولت  به  جدیدی  های  هزینه 
کند و داوطلب محور و با همکاری دهیاری 
ها است. امروز سه هزار و 500 خانه هالل 
پایان  تا  امید است  در کشور وجود دارد و 
500 هزار خانه برسد.« به  این عدد  دولت 

رئیس جمعیت هالل احمر همچنین با اشاره 
»تعداد  افزود:  تهران  ارتفاعات  سانحه  به 
زیادی از شهروندان بدون توجه به هشدارها 
گرفتار شده  افراد  از  نفر   14 رفتند.  کوه  به 
یک  کلکچال،  در  نفر   7 شدند.  داده  نجات 
نفر در آهار و یک نفر در دارآباد جان خود 
دارآباد  در  نفر  دو  است.  داده  دست  از  را 
نفر   100 از  بیش  هستند.  مفقود  همچنان 
پرداختند  امدادرسانی  به  تیم   20 قالب  در 
9 سورتی پرواز نیز در راستای جست و  و 

شد.« انجام  جو 
وی بیان کرد: »دما نزدیک به 15 درجه زیر صفر 
بود. از ما کمک خواستند و ما سریع تر رفتیم. 
بیشترین نجات یافتگان از منطقه شیرپال بودند. 
اگر دیر رسیده بودیم کار به مراتب سخت تر و 

آمار جان باختگان بیشتر می شد.«
به  ادامه  در  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
استخدام امدادگران پرداخت و گفت: »800 
سال  پایان  تا  احمر  هالل  نیروهای  از  نفر 
آنها  آزمون  و  شد  خواهند  وضعیت  تبدیل 
برگزار می شود. کسانی که درجه ایثار بگیرند 
یک هزار  شد.  خواهند  جذب  آینده  سال 
احمر  هالل  بدنه  به  نیز  جدید  نیروی  نفر 
اضافه خواهند شد که پیش نیازهای آزمون 
نیز  بزودی آزمون  انجام شده و  استخدامی 

می شود.« برگزار 

امروز بیمارستان های هالل 
احمر در امارات و غنا به 

سوددهی رسیده اند و تالش 
می شود تا این روند ادامه 

پیدا کند. ما از منابع داخلی 
برای ساخت بیمارستان های 

خارج کشور استفاده نمی کنیم. 
یک ریال از وزارت بهداشت 

گرفته نشده است

هالل احمر 6 هزار میلیارد 
ریال فقط برای انجام 

تکالیف محوله به این نهاد 
و نه فعالیت های توسعه ای 

کسری بودجه دارد
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رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران اعالم کرد

بر  تهران  پرستاری  نظام  مدیره  هیات  رییس 
لزوم بهره گیری از پرستاران برای ارائه  خدمات 
درمانی مراقبت در منزل توسط مدیریت شهری 

کرد. تاکید 
به گزارش سپید، آرمین زارعیان در دویست 
شهر  شورای  علنی  جلسه  نهمین  و  پنجاه  و 
تهران که به عنوان مهمان ویژه حضور داشت 
ضمن قدردانی از اعضای شورای شهر تهران 
اظهار کرد: »قریب یکسال است که کشور و 
هستند  کروناویروس  همه گیری  درگیر  دنیا 
و شرایط بیماری به گونه ای است که امکان 
نشده  میسر  امروز  به  تا  آن  مستقیم  درمان 
عمدتا  می شود  انجام  که  اقداماتی  و  است 
معطوف به مراقبت از این بیماران شده است 
که امور مراقبتی نیز مرتبط با رشته های حوزه  

است.« پرستاری 
وی ادامه داد: »در حال حاضر در تهران 3۵ 
از  که  هستند  خدمت  مشغول  پرستار  هزار 
این تعداد تا به امروز یک سوم یعنی نزدیک 
به 1۲ هزار نفر به این بیماری مبتال شده اند 
مدافع سالمت  شهید  نفر   ۲3 میان  این  از  و 
داشته ایم که یکی از این افراد که کم ترین سن 
دارند  ما حضور  در جمع  پدرشان  داشته  را 
یعنی پدر شهید بزرگوار رامین عزیزی فر که 
اولین  جزو  و  بهارلو  بیمارستان  پرستاران  از 

شهدای مدافع سالمت بود.«
رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران ادامه 

داد: »هیات مدیره نظام پرستاری تهران بنا به 
سالمت  ارتقاء  حوزه  در  دارد  که  وظیفه ای 
کمک  شهری  مدیریت  مجموعه  به  می تواند 
ظرفیت های  از  این که  توجه  قابل  نکته   کند. 
جامعه پرستاری در تهران کمتر استفاده شده 
از 3۵ هزار پرستار در تهران  است. ما حتی 
تعداد بیشتری داریم که شاید برای برخی از آنها 
تاکنون فرصت کار پیدا نشده است. بی تردید 
آنها فراهم  امکان و فرصت شغلی برای  اگر 
نکنیم یا امکان استفاده از آنها در سطح جامعه 
سالمت  ارتقاء  اول  مرحله   در  نشود،  ایجاد 
شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا 
که بسیاری از خدمات امکان ارائه در محیط 

خارج از بیمارستان را دارند.«
صحبت های  از  دیگری  بخش  در   زارعیان 
خود با تاکید بر این که بهره گیری از پرستاران 
برای ارائه  خدمات خارج از محیط بیمارستان، 
میزان اقامت مریض در بیمارستان را کاهش 
پرستاران  کارگیری  »به  کرد:  اضافه  می دهد، 
برای مدیریت شهری مقدور است؛ به شکلی 
بیمارستانی  مجموعه های  در  که  افرادی  که 
از  استفاده  با  می توانند  نشده اند  استخدام 
این  این فرصت مشغول فعالیت شوند و در 
پایش  و  غربالگری  همچون  اقداماتی  راستا 
یک  ساده  اقدامات  با  را  مزمن  بیماری های 

پرستار می توان پایش کرد.«
وی ادامه داد: »در بحث مراقبت های در منزل 

نیز می توان از این پرستاران بهره گرفت. در 
شرایط همه گیری کرونا ویروس امکان مراجعه 
بسیاری از بیماران به بیمارستان یا میسر نبود یا 
به صالح نبود، لذا امکانات مراقبتی را می توان 
از سوی مراکز مراقبت در منزل به افراد ارائه 
کرد. در این مسیر نیز مدیریت شهری می تواند 
این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد 
و  محله  سراهای  سالمت،  خانه های  در  که 
حوزه  در  پرستاران  این  از  بهره گیری  با   ...
ارتقاء سالمت شهروندان گام موثری بردارند.«
رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران تاکید 
در  که  تحقیقاتی  و  پژوهش  »در حوزه  کرد: 
هیات  می افتد  اتفاق  شهری  سالمت  حوزه 
مدیره نظام پرستاری تهران می تواند کمک های 

باشد.« موثری داشته 
زارعیان به نمایندگی از پرستاران شهر تهران 
در طرح مسائل و خواسته های آنها اظهار کرد: 
از  مادی  تقدیر  و  مسائل  به  توجه  »بی تردید 
از  آنها  معیشتی  مسائل  به  توجه  و  پرستاران 
اهمیت بسزایی برخوردار است و موضوعاتی 
تعرفه  و  پرستار  هزار   3۰ استخدام  همچون 
گذاری خدمات پرستاری که اگر اجرایی شود 
شورای  مجلس  مصوبه  از  سال   1۴ از  پس 
اسالمی که هنوز اجرایی نشده، می تواند کمک 

بسیاری برای این قشر باشد.« 
خدمات  به  معنوی  »توجه  داد:  ادامه  وی 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  نیز  پرستاری 

است. سال های متمادی همکاران من در مراکز 
می کردند،  ارائه  را  مختلفی  خدمات  درمانی 
به  ولی  می شد؛  دیده  کمتر  خدمات  این  اما 
به  خدمات  این  ویروس  کرونا  اپیدمی  دلیل 
می تواند  شهری  مدیریت  آمد.  همگان  دید 
توجه بیشتری در حوزه حمایت معنوی داشته 
قالب  در  در سطح شهر  می تواند  مثال  باشد. 
بیلبوردهایی از خدمات پرستاران تقدیر کند 
موضوع  این  که  بسیاری  معنوی  انگیزش  و 
دارد خستگی را از تن پرستاران خارج خواهد 
ادامه  سال  طول  در  می تواند  کار  این  کرد. 

باشد.« داشته 
رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران اضافه 
کرد: »در نامگذاری معابر و اماکن نیز که تاکنون 
اقداماتی انجام شده اما ۲3 شهید پرستار و تعداد 
می توانیم  و  داریم  درمان  کادر  شهید  زیادی 
معابر و اماکنی را به نام آنها نام گذاری کنیم. 
همچنین اگر امکان پذیر شود که با توجه به 
قرارگیری بسیاری از بیمارستان ها در محدوده 
پرستاران  ترافیک  مرکزی شهر، سهمیه طرح 
افزایش پیدا کند و یا تخفیف هایی برای آنها 
در نظر گرفته شود که می تواند رفت و آمد 

آنها را تسهیل کند.«
به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه با اهدای 
به  عزیزی فر  رامین  خانواده  به  تقدیر  لوح 
مدافع سالمت  از خانواده شهدای  نمایندگی 

در صحن علنی شورا تجلیل به عمل آمد.

۲۳  پرستارشهید مدافع سالمت در تهران
لزوم افزایش سهمیه طرح ترافیک پرستاران



رئیس مرکز سنجش پزشکی: 

رئیس مرکز سنجش پزشکی درباره جزییات و شرایط 
آزمون دستیاری پزشکی خبر داد و گفت: »چهل 
و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
پزشکی پنجشنبه ۷ اسفند ۹۹ برگزار می شود. ثبت 
نام چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار 
تخصصی پزشکی از ۶ دی ماه آغاز شده است و 
داوطلبان تا ۱۳ دی فرصت دارند در این آزمون 

ثبت نام کنند.«
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری با اشاره به 
جزییات ثبت نام آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
پزشکی گفت: »چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۷ اسفند ۹۹ 
برگزار می شود. ثبت نام چهل و هشتمین دوره 
آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از ۶ دی 
ماه آغاز شده است و داوطلبان تا ۱۳ دی فرصت 

دارند در این آزمون ثبت نام کنند.«
داد:  ادامه  پزشکی  آموش  سنجش  مرکز  رئیس 
»داوطلبان می توانند تا روز شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹ از 
طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 
Sanjeshp. ir در آزمون ثبت نام کنند همچنین 
دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی دوره چهل و هشتم سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱همزمان با ثبت نام منتشر شده است.«

وی افزود: »متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه 
راهنمای ثبت نام را مطالعه و در صورت واجد 
شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت 
اعتباری ثبت نام در آزمون اقدام کنند و سپس مراحل 
بعدی را به انجام برسانند، همچنین با توجه به عدم 
پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری 
در  تسریع  در جهت  و  کرونا  ویروس  از شیوع 
بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، 
متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد 
ثبت نام و قوانین فقط از طریق ارسال فرم تماس 
با مااقدام کنند. پاسخگویی از طریق تماس تلفنی 

انجام نخواهد شد.«

شرایط عمومی شرکت در آزمون 
دستیاری تخصصی پزشکی

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که 
دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی 

و مراحل شغلی باشند: 
_ برخورداری از سالمت و توانایی جسمی به تناسب 

رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
_ واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های 

مختلف کشور
_ اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مندرج 

در قانون اساسی
_ پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام 

جمهوری اسالمی ایران
_ عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروه های 

محارب و ملحد و هواداری از آن ها
_ نداشتن سوء پیشینه کیفری

_ عدم اشتهار به فساد اخالقی
_ تأیید صالحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی 

انقالب فرهنگی

شرایط اختصاصی شرکت در آزمون 
دستیاری تخصصی پزشکی

الف _ دارا بودن مدرک فراغت از تحصیل در رشته 
پزشکی عمومی یا دانشجویان سال آخر پزشکی 
عمومی مشروط بر اینکه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 
فارغ التحصیل شده و مشمول یکی از بندهای زیر باشند:
بند ۱: کلیه مشمولین آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل 
دانشجویان ممتاز استعداد درخشان به مقاطع باالتر 
در وزارت بهداشت مجاز هستند، فقط در یک نوبت 
و حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل با 
رعایت مفاد مندرج در آئین نامه مذکور شرکت کنند. 
بند ۲: یک درصد رتبه اول، یک درصد رتبه دوم 
صدک ۹۸ تا ۹۹و یک درصد رتبه سوم صدک ۹۷ 
تا ۹۸دانشگاه های علوم پزشکی می توانند قبل از انجام 
خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون 

پذیرش دستیار شرکت کنند. 
بند ۳: به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان، پزشکان 
عمومی متأهل با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از 
تحصیل صرفاً برای یکبار و با رعایت موارد ذیل، 
قبل از شروع به خدمدت نظام وظیفه و خدمات 
الیحه طرح نیروی انسانی مجاز به شرکت در آزمون 
پذیرش دستیار تخصصی هستند، )تاریخ مشموالن 
خدمت نظام وظیفه در این تبصره بر عهده وزارت 

بهداشت نیست(
۱_ دانشجویان پزشکی عمومی متأهل اعم از خانم 
و آقا که حداقل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ مشغول به 
تحصیل بوده و حداکثر تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 

فارغ التحصیل می شوند. 
۲_ تمامی فارغ التحصیالن پزشکی عمومی متأهل با 
تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل که تاریخ 
فارغ التحصیلی آنها از ۲۰ دی ۹۸ تا ۲۰ دی ۹۹ 
است. توجه: صحت مدارک تاهل بعد از ثبت نام 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
ب _ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی 
برای آقایان. آن دسته از داوطلبان فارغ التحصیل که 
خدمت نظام وظیفه خود را شروع نکرده اند در صورتی 
می توانند در آزمون شرکت کنند که تاریخ اعزام آنها 
حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ باشد. مدارک 
تاریخ اعزام باید در زمان ثبت نام اسکن و ارسال شود 

در غیر این صورت ثبت نام ابطال خواهد شد و کارت 
ورود به جلسه آزمون برای افراد صادر نخواهد شد.
کلمه معافی به مفهوم معافیت دائم است و داوطلبان 
دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت 
خود می توانند در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند. 
در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام 
وظیفه، این وزارتخانه هیچ گونه تعهدی برای ترخیص 
آنان بعهده نخواهد داشت و طبق مقررات با اینگونه 

افراد برخورد خواهد شد. 
ج _ داشتن گواهی قبولی در آزمون صالحیت بالینی 
پایان دوره پزشکی عمومی مختص فارغ التحصیالن 
شهریورماه سال ۱۳۹۶و بعد از آن ارائه این مدرک در 
زمان ثبت نام الزامی است و چنانچه بعد از پذیرش 
مشخص شود داوطلب فاقد این مدرک است قبولی 

داوطلب ملغی اعالم می شود. 
د _ ارائه معافیت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام 
خدمات قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات 
موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیام 
آوران بهداشت تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به استثناء 

تبصره های اعالم شده. 
 ۲ مواد  موضوع  کمیسیون  مشمولین  تبصره:   _
و ۳ آئین نامه اجرایی قانون خدمات پزشکان و 
پیراپزشکان ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ درباره تسهیالت اعطایی 

به استعدادهای درخشان. 
_ تبصره: فارغ التحصیالن رشته پزشکی در حال 
بهداشت  وزارت  عمومی  وظیفه  نظام  خدمت 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال ترخیص این دسته از 

داوطلبان بر عهده ندارد. 
_ تبصره: داوطلبان ذکور دارای گواهی اتمام خدمات 
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن 
می توانند با رعایت مفاد قوانین نظام وظیفه در آزمون 
این دوره شرکت کنند. در صورت عدم رعایت مفاد 
مقررات مذکور داوطلب مورد نظر مشمول قانون 
می شود.  شناخته  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت 
مدارک مربوطه اعم از شروع خدمت نظام وظیفه و 
یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باید در زمان ثبت 

نام اسکن و ارسال شود.
_ تبصره: فارغ التحصیالن رشته پزشکی مشمول 
کمیسیون بند ج موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه 

اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان. 
_ تبصره: بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان 
و پیراپزشکان که قبل از اول آذر ۸۰ فارغ التحصیل 
شده اند، بدون نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از دانشگاه علوم 
پزشکی محل سکونت به عنوان مازاد بر نیاز وزارت 
بهداشت از انجام خدمات موضوع قانون پزشکان و 

پیراپزشکان معاف شناخته می شوند. 
ح _ عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در یکی از 
رشته های تخصصی پزشکی، PhD، کارشناسی ارشد 
و همچنین نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالینی. 
ط _ سالمت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی 
و فقدان نقص عضو و یا بیماری موثر حرفه ای بر 

حسب رشته. 
_ تبصره: در صورتی که داوطلب بدون توجه داشتن 
به نقص عضو موثر حرفه ای که مانع از تحصیل و یا 
انجام خدمات بعد از فراغت تحصیل شود، در رشته ای 
پذیرفته شود ولی توسط گروه آموزشی به دلیل این 
نقص عضو مجاز شروع به آموزش شناخته نشود، امکان 
تغییر رشته توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 
تخصصی مقدور نیست و اعتراضی پذیرفته نمی شود. 
ی _ پذیرفته شدگان مرحله اصلی و تکمیل ظرفیت 
آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی دوره 
چهل و هفتم، در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر 
و یا عدم شروع به آموزش در زمان های اعالم شده 
و یا انصراف از تحصیل، مجاز به شرکت در آزمون 
پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل وهشتم نیست.
مواردی که به دلیل بروز بیماری موثر حرفه ای که 
مانع از تحصیل و یا انجام خدمات بعد از فراغت 
تحصیل شود، از ادامه تحصیل در رشته منصرف یا 
اخراج شده اند، می توانند در این دوره ثبت نام کنند. 

نمره دهی آزمون دستیاری و محاسبه 
نمره کل

چهار  تستی  سؤال   ۲۰۰ آزمون  سئواالت  تعداد 
گزینه ای است. برای هر سؤال باید تنها یک گزینه 
که در میان گزینه های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن 
است، انتخاب شود. به هر سؤال با پاسخ صحیح 
۳ نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره 
منفی تعلق می گیرد. به سؤاالت بدون پاسخ نمره ای 
تعلق نمی گیرد. به هر سؤال که بیش از یک گزینه 
پاسخ داده شده باشد یک نمره منفی تعلق می گیرد. 
براساس مصوبات هشتادمین نشست شورای آموزش 
پزشکی و تخصصی مواد آزمون در پنج گروه درسی 
دسته بندی شده و با توجه به رشته های مختلف 
دستیاری هر یک از این پنج گروه دارای ضرایب 

خاص خواهند بود. 
_ گروه درسی یک _ جراحی عمومی، زنان

_ گروه درسی دو _ داخلی و قلب
_ گروه درسی سه _ کودکان و عفونی

_ گروه درسی چهار _ ارتوپدی، گوش و حلق بینی  
اورولوژی، چشم، آمار و اپیدمیولوژی و رادیولوژی
پوست،  آسیب شناسی    _ پنج  درسی  گروه   _
اخالق  و  روانپزشکی  نورولوژی،  فارماکولوژی، 

پزشکی
باشگاه خبرنگاران جوان

جزییات و شرایط ثبت نام 
در آزمون دستیاری پزشکی اعالم شد

شماره ۱۸۳۳ ۸19 دی ۱۳۹۹
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