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وزیر بهداشت:  خبـر

تا بهار آینده واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»تامین واکسن را از سه مسیر دنبال می کنیم که 
یکی ساخت داخل است و معتقدیم باید همه 
انرژی را روی تولید داخل بگذاریم که با پنج 
پلتفرم دنیا کار را آغاز کرده و سه مورد را داریم 
به نتیجه می رسانیم و تردید نداریم تا بهار آینده 

واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در ستاد استانی مقابله 
با کرونا در کرمان اظهار کرد: »در روزهای نخست 
شیوع کرونا و در اوج تحریم های ظالمانه)که 
بر هیچ قومی به جز ما تاکنون اعمال نشده( به 
شدت ما و مردممان مظلوم واقع شدیم و شرح 

این مسائل را برای وقت دیگری می گذارم.«
وی افزود: »در این شرایط سخت عزیزان ما در 
بسیج، سپاه و ارتش ما را تنها نگذاشتند و به 
کمک ما آمدند که دلگرمی زیادی بود و همه در 
صحنه بودند و هستند و عزت جمهوری اسالمی 
در همین وفاق، همدلی و مشارکت در کنار هم 

است که حفظ شده است.«
نمکی تصریح کرد: »آسیبی که اقتصاد ما در کرونا 
دید به مراتب کمتر از آسیبی بود که خیلی از 
پروتکل  ما  زیرا  دیدند،  دنیا  مقتدر  کشورهای 
نوشتیم که چگونه اقتصاد و معیشت را در کرونا 

و کسری ها مدیریت کنیم.«
وزیر بهداشت بیان کرد: »بُرد در کرونا و مدیریت 
آن برد جمهوری اسالمی و عزت ملی است و 
برد یک وزارتخانه نیست و شکست در کرونا 
شکست همه است که هیچ کس این روز را برای 

ایران اسالمی نخواهد دید.«
وی با اشاره به کارشکنی ها در واردات برخی 
تجهیزات به ایران گفت: »ما با شیوه بسیجی و 
برگرفته از دفاع مقدس به گونه ای وضعیت را 
مدیریت کردیم که سنگر آماده بود و با دست 
بسته در اقیانوس بال شنا کردیم و توسط فرزندان 

این ملت عزت و حماسه خلق شد.«
نمکی با اشاره به عظمت ایثارگران، جانبازان و 
خانواده های شهدا اظهار کرد: »پاسداری از این 
عزت و عظمت، پاسداری ارجمندی است و ما 
فرزند جهان  که  بلند سردار سلیمانی  به روح 
اسالم و تشیع بود درود می فرستیم که بزرگ ترین 
کاری که حاج قاسم کرد، صحنه جنگی که فقط 
برای ما طراحی شده بود را در 1000 کیلومتر 
آن طرف تر مهار کرد تا کوچک ترین گزندی به 

این مملکت وارد نشود.«
وی تصریح کرد: »شاید قرن ها بگذرد تا پدیده ای 
مانند حاج قاسم سلیمانی داشته باشیم، شخصیتی 
که مجموعه ای از ویژگی های ایشان را ساخت.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ما سرداران و 
قهرمانانی در سراسر کشور در مقابله با کرونا 
داریم، گفت: »علی رغم تحریم ها و با توجه به 
اینکه هنوز مقدار قابل توجهی از یک میلیارد 
یورو که برای مقابله با کرونا اختصاص یافته را 
باید روزانه 1200  دنیا  با پیش بینی  نگرفته ایم، 
مرگ کرونایی می داشتیم که اکنون داریم به دو 

رقمی می رسیم.«
وی اظهار کرد: »توکل به خداوند، رهبری متفاوت 

از جهان و نقشی که مقام معظم رهبری در هدایت، 
حمایت و در رعایت داشتند، موجب شد ایران 
در عرصه بین المللی و در اوج تحریم ظالمانه 

ده به یک از دنیا جلو بیفتد.«
نمکی تصریح کرد: »در آمریکا دیوانه ای به نام 
ترامپ به هیچ پروتکلی پایبند نیست و نتیجه 
آن را در خیز مردمی بیماری می بینیم. اما مقام 
معظم رهبری به شدت مسائل را رعایت و از 

ما حمایت کردند.«
وی بیان کرد: »مسئله موثر دیگر در مدیریت کرونا 
در کشور صمیمیت و همدلی همه مسئوالن و 
نهادها بود که این وفاق، شاه بیت پیروزی است 
و در هیچ جای دنیا این وضع را نداریم و این 
برگرفته از وفاقی است که در دوران دفاع مقدس 

شکل گرفت.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه نکته دیگر در 
مدیریت کرونا مسیری بود که ما رفتیم، گفت: »یک 
فاز سنگرآرائی برای یورش اولیه و فاز دوم حمله 
به ویروس را طراحی کردیم و توانستیم مرگ ها را 
به کمتر از 40 در روز در مدت کوتاهی برسانیم.«

وی اظهار کرد: »50 روزه از واردکننده ماسک و 
لباس محافظ به تولیدکننده و صادرکننده تبدیل 
شدیم و 2500 تخت ICU در کشور اضافه کردیم 
و امروز صادرکننده ونتیالتور هستیم که به جز 
با شیوه جهادی نمی شد مملکت را اداره کرد و 
امروز در نقطه خوبی از مدیریت ایستاده ایم و 
همدلی و وفاق، عنایت پروردگار و حمایت های 
مقام معظم رهبری و حمایت های دولت و ستاد 

ملی کرونا جواب داد.«
باز  که  نگرانم  همواره  »من  کرد:  تاکید  نمکی 
با عادی انگاری اوضاع به سیاه چاله ای که در 
اردیبهشت ماه داشتیم برگردیم لذا توصیه می کنم 
تضعیف  را  گرفته  که شکل  اجتماعی  سرمایه 
نکنیم و یکی از سرمایه ها همدلی و وفاق است 
نظام  آینده  برای همه مصیبت های  می تواند  و 

حفظ شود و نه فقط برای کرونا.«

وی تصریح کرد: »از همکاران درخواست دارم 
تست ها را افزایش بدهند. خانه به خانه مثبت های 
نهفته باید پیدا شوند و زمانی می توانیم حرف 
محکم بزنیم که ادعا کنیم یک مورد بدون عالمت 

در منطقه نیست.«
تست،  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
است،  ویروس  با  مبارزه  راهکار  بزرگ ترین 
گفت: »درمانگاه های 16 ساعته را به هیچ وجه 
تعطیل نکنید و مردم باید به نزدیک ترین محل 
دسترسی داشته باشند و حتما دارو و تست رایگان 

به عنوان مشوق اصلی جذب مریض باشد.«
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره واکسن 
کرونا اظهار کرد: »هرکس فکر کند واکسن تنها 
و  نزده  عالمانه ای  حرف  است  بیماری  عالج 
دارد  را  مسائل خاص خود  واکسن کووید19 
و با واکسن فلج اطفال و سرخک کامال فرق 
می کند و نمی دانیم چه خواهد کرد و چقدر و 
چند وقت ایمنی می دهد و دبیرکل سازمان جهانی 

بهداشت نیز چنین جوابی می دهد.«
نمکی تصریح کرد: »گرچه امیدهایی در ورود 
واکسن به کشور داریم اما باید بدانیم با واکسن 
هم نمی شود به مردم دنیا گفت از شر ویروس 
خالص شدیم و باید بپذیریم این ویروس میهمان 

مستمرتری است.«
از  را  واکسن  »تامین  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 
سه مسیر دنبال می کنیم که یکی ساخت داخل 
است و معتقدیم باید همه انرژی را روی تولید 
داخل بگذاریم که با پنج پلتفرم دنیا کار را آغاز 
کرده و سه مورد را داریم به نتیجه می رسانیم 
و تردید نداریم تا بهار آینده واکسن ساز معتبر 

دنیا خواهیم بود.«
وی اظهار کرد: »راه دوم کار مشترک با کشور 
دیگری است و راه سوم خریدن واکسن برای 
گروه های هدف نیازمند واکسن است که تامین 

ارز شده و کار را پیش می بریم.«
نمکی تصریح کرد: »عزیزان بدانند واکسن را از 

منبع غیرمطمئن نمی آوریم و تا زمانی که از منبع 
اطمینان پیدا نکنیم واکسن نمی خریم.«

وی بیان کرد: »در حال حاضر خرید واکسن را 
از منابع بسیار مطمئن دنبال می کنیم و نگذاشتیم 
مانند ترکیه و امارات ملت مورد آزمایش قرار 

بگیرند و نخواهیم گذاشت.«
وزیر بهداشت گفت: »در آینده نزدیک تزریق 
واکسن را آغاز می کنیم و تولید واکسن داخلی در 

آینده نه چندان دور عملی خواهد شد.«
بیان  پرستاران  استخدام  درباره  ادامه  در  وی 
کرد: »امسال اولین سالی است که 52 هزار نفر 
مجوز استخدام گرفتیم تا 20 هزار پرستار و بقیه 
نیازمندی های دیگر را تامین کنیم و درخواست 
داریم استان کمبودها را در نیروهای بهداشتی مرور 
کند و باید حتما شبکه بهداشتی درمانی را تکمیل 
کنیم و آنچه برای زیرساخت نیاز داریم اعالم 
کنند که خودم را مکلف به تکمیل آن می دانم.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »امسال علی رغم فشارها 
و اینکه سخت ترین سال دولت بود 10 هزار و 
600 تخت بیمارستانی اضافه می کنیم که با اولویت 
محروم ترین نقاط کشور است و تا اردیبهشت 

ماه افتتاح می شود.«
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس نیز در این جلسه 
اظهار کرد: »درخواست داریم به استخدام افرادی 
که طرح داشتند و در ایام شیوع کرونا کمک کردند 
و نیروهایی که قرار بوده در سهمیه استخدامی 

پرستاران قرار بگیرند توجه شود.«
وی با بیان اینکه وضعیت بیمارستان شفای کرمان 
نیازمند دستور ویژه وزیر است، افزود: »به دستور 
مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو از صندوق 
توسعه ملی برای مقابله با کرونا اختصاص داده 
شد که درخواست داریم گزارش کامل تخصیص 
این اعتبار ارائه شود که در چه  بخش هایی در 
استان ها، مقابله با کرونا و زیرساخت ها هزینه 

شده است.«



رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:  خبـر

سرعت انتشار کرونای انگلیسی بسیار باال  است
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت توجه 
به اقدامات ضروری و مراقبت ها برای کنترل کرونای 
انگلیسی تاکید کرد و گفت: »با رعایت پروتکل ها 
توسط مردم زنجیره ویروس کرونا قطع خواهد 

شد و بر ویروس جدید هم غلبه خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت و گو 
با خانه ملت در مورد ورود کرونای انگلیسی به 
این ویروس  انتشار  اینکه سرعت  بیان  با  کشور 
بسیار باال است، گفت: »هر نوع کرونایی که وارد 
کشور شود نباید برای ما فرقی کند بلکه مردم باید 
همچنان استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی را مورد توجه 

جدی قرار دهند.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی افزود: »ما به عنوان کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در نامه ای خطاب به مسئوالن ذی ربط 

نسبت به انسداد مرزها و جلوگیری از ورود مسافران 
اروپایی به کشور و قرنطینه آنها هشدار دادیم.«

وی با بیان اینکه با توجه به ارتباطات کشورها، کرونای 
انگلیسی به تمامی کشورها وارد شده است، ادامه 

داد: »باید اقدامات ضروری و مراقبت ها برای کنترل 
ویروس جدید مورد توجه قرار گیرد؛ خوشبختانه 
با اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی توسط 
بسیج و همچنین رعایت پروتکل ها آمار فوتی و 
مبتالیان کرونا در حال کاهش و مرگ و میرها به 

حدود 100 نفر رسیده است.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی با 
یادآوری اینکه مردم باید مانند گذشته پروتکل های 
بهداشتی را رعایت و فکر نکنند کرونا تمام شده 
»با رعایت پروتکل ها توسط مردم  است، گفت: 
زنجیره ویروس کرونا قطع خواهد شد و بر کرونا 

غلبه خواهیم کرد.«
شهریاری در مورد تاثیر واکسن های کنونی بر کرونای 
انگلیسی افزود: »واکسنی که ساخته شده برای کرونای 
فعلی است البته ممکن است تاثیر داشته باشد اما 

میزان آن مشخص نیست.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی 
از کرونا در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه 1۵ دی 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ 
هزار و ۷۳ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد 
که ۷۶۹ نفر از آن ها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 
کووید1۹ در کشور به یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵0۷ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 110 بیمار کووید1۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و 

۶۵0 نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 
۲0 هزار و ۷۳۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۴۹01 نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی ادامه داد: »تا کنون ۷ میلیون و ۸۳1 هزار و ۳۵۹ آزمایش 
تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.« الری گفت: »در 
حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، ۴ شهرستان ساری، آمل، 
رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در 

وضعیت نارنجی و ۴01 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.«
الری گفت: »علی رغم مشاهده روند نزولی در موارد بستری و 
مرگ و میر ناشی از کووید-1۹ در کشور، وضعیت بیماری در 

کشور همچنان ناپایدار و شکننده و حساس است.«
وی افزود: »بر این اساس ضرورت عمل به توصیه های موکد 
بهداشتی از سوی هر یک از ما در شرایط حساس کنونی به عنوان 
الزام و تعهدی اجتماعی است که امیدواریم با استمرار همکاری 
مردم با پرسنل نظام سالمت، شاهد تداوم گام های اثربخش در 

جهت تداوم مدیریت اپیدمی در کشورمان باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۱۰ فوتی و ۶۰۷۳  مبتالی جدید کرونا  در کشور

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با بیان 
اینکه موفقیت با همدلی و هم افزایی ظرفیت ها به دست می آید، گفت: 
»نباید در جامعه نسبت به بیماری عادی انگاری پیش آید و تا ریشه 

کن شدن بیماری محدودیت ها ادامه خواهد یافت.«
به گزارش سپید، حسین ذوالفقاری در نشست روز دوشنبه کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا که با حضور ایرج 
حریرچی - معاون کل وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی - معاون 
بهداشتی وزارت بهداشت، استاندار تهران و نمایندگان دستگاه های 
ذی ربط در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه موفقیت هایی در 
امر مبارزه با کرونا طی ماه های اخیر با همدلی و هماهنگی دستگاه های 
اجرایی ذی ربط و البته همکاری و همراهی مردم بدست آمده است، 
تصریح کرد: »باید از فرصت امروز برای مدیریت موثرتر بیماری 
کووید1۹ نهایت استفاده را داشته باشیم و اجازه ندهیم بر اثر اهمال 
کاری بیماری دوباره در کشور اوج گیرد.« معاون وزیر کشور در بخش 
دیگری از صحبت هایش خاطرنشان کرد: »در نظر داشته باشیم که 
امروز با همکاری مردم از روزانه ۴00 فوتی و باالی 10 هزار بستری 
به رقمی در حدود 100 فوتی و بستری بسیار پایین رسیدیم و این 

موفقیت را باید تا مهار و ریشه کن شدن کامل بیماری استمرار دهیم.«
وی با اشاره به وضعیت شهرهای کشور به لحاظ قرمز، زرد و 
نارنجی هم گفت: »خوشبختانه امروز شهرهای نارنجی هم در حال 
تبدیل شدن به شهرهای زرد هستند و در صورت رعایت کامل طرح 
جامع هوشمند به زودی شاهد تغییر وضعیت شهرها خواهیم بود.«
وی در این خصوص اظهارکرد: »طبق آخرین آمارها ۴01 شهر 
کشور در وضعیت زرد و ۴۳ شهر هم در شرایط نارنجی قرار دارد 
که سیاست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا تبدیل شهرهای نارنجی 

به زرد و زرد  به سفید است.«
ذوالفقاری تصریح کرد: »تجربه به ما نشان داده که موفقیت با همدلی و 
هم افزایی ظرفیت ها بدست می آید و مهم تر از همه اینکه نباید در جامعه 
عادی انگاری پیش آید. یکی از نگرانی ها امروز همین حس عادی 
انگاری است و اینکه با کاهش محدودیت دوباره بیماری شیوع یابد.«
امنیتی وزیر کشورتاکیدکرد: »باید رویکردی تعادلی در  معاون 
پیش گرفته شود و همان طور که از اسم طرح مشخص است 
که جنبه هوشمند دارد باید متناسب با واقعیت ها و ظرفیت های 

کشور، طرح به روز رسانی شود.«

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، رئیس کمیته امنیتی 
و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه باید تا همه گیر 
شدن واکسن محدودیت ها به شکل هوشمند در کشور ادامه یابد؛ 
گفت: »امروز مساله تهیه واکسن به اولویت برنامه ستاد ملی مقابله 
با کرونا تبدیل شده است و البته باید با به کارگیری مکانیسم های 
هوشمند محدودیت ها این امکان را فراهم سازیم که تا قبل از 

رسیدن واکسن، بیماری در کشوربه مرحله مهار برسد.«

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد

تهیه واکسن در اولویت برنامه ستاد ملی مقابله با کرونا

شماره 1۸۴0 1۶3 دی 1۳۹۹
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پاسخ رییس جمهور به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش تعرفه ها: 

درپی مکاتبه رییس کل سازمان نظام پزشکی 
با ریاست محترم جمهوری مبنی بر تصویب و 
بیمه در خصوص  عالی  ابالغ مصوبه شورای 
افزایش تعرفه های پزشکی بر اساس مستندات 
قطعی و علمی،  رییس جمهور پاسخ داد: »بررسی 

و اقدامات الزم به عمل آید.«
به گزارش سپید، محمد رضا ظفرقندی در نامه ای 
)مورخ 1399/10/6 (خطاب به رئیس جمهور 
با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر 
افزایش حداقلی تعرفه ها برای 5 ماه آخر و اعالم 
»جامعه  بودجه گفت:  و  برنامه  به سازمان  آن 
انتظار دارند  از جنابعالی  معزز پزشکی کشور 
دستور فرمائید به منظور امکان ادامه خدمات 
پزشکی به مردم عزیز، مصوبه شورایعالی بیمه 
که بر اساس مستندات قطعی و علمی تهیه شده 
است مورد تصویب دولت محترم قرارگرفته و 

جهت اجرا ابالغ گردد.«
بدنبال پیگیری های انجام شده و در پاسخ به نامه 
فوق؛ محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به معاون 
اول رئیس جمهور بیان کرد: »نامه سازمان نظام 
پزشکی باموضوع درخواست تصویب و ابالغ 
مصوبه شورای عالی بیمه بر اساس مستندات 
محترم  ریاست  استحضار  به  علمی  و  قطعی 
جمهوری رسید؛ پی نوشت فرمودند: بررسی 

و اقدام الزم به عمل آید.«
الزم به ذکر است با توجه به تورم شدید هزینه ها 
در سال جاری و افزایش زیاد فاصله قیمت واقعی 
خدمات پزشکی با تعرفه های مصوب در آغاز سال 

جاری و نیز محدودیت تخصیص ارز و تسهیالت 
برای تأمین تجهیزات و ملزومات تخصصی پزشکی 
در  بخش خصوصی، با پیگیری های به عمل آمده 
توسط سازمان نظام پزشکی به منظور برون رفت از 
شرایط ورشکستگی و تعطیل شدن بعضی از مراکز 
ارائه خدمات سالمت و جلوگیری از کاهش کیفیت 
خدمات پزشکی، پیرو دستور اسحاق جهانگیری 
کمیته چهار جانبه ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه 
و همراهی دبیرخانه شورای عالی بیمه، وزارت 
بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای بررسی 
وضعیت تعرفه های خدمات سالمت تشکیل و 
نهایتاً بعد از جلسات کارشناسی متعدد توسط 
اساتید دانشگاهی رشته اقتصاد سالمت تحت نظر 
دبیرخانه شورای عالی بیمه، با مبانی محاسباتی 
دالر 11200 تومان که این خود با واقعیت موجود 
فاصله زیادی دارد؛ نهایتاً نظر رسمی معاون امور 
علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه 
طی نامه شماره 276349 مورخ 1399/5/25 به 
دفتر معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت 
زیاد  و  واضح  اختالف  نشانگر  که  شد  ارسال 
قیمت تمام شده خدمات سالمت با تعرفه های 
اعالمی و مصوب بود. سرانجام با پیگیری مکرر و 
علی رغم تأخیر طوالنی، موضوع در جلسه مورخ 
1399/8/11 شورای عالی بیمه مطرح و مقرر گردید 
برای نیمه دوم سال 1399 رشد 8درصد در کل 
تعرفه با عنایت خاص به اجزای فنی، هتلینگ و 
ویزیت به منظور پوشش بخش کمی از افزایش 

هزینه های تحمیلی صورت پذیرد.
سازمان نظام پزشکی

بررسی و اقدامات الزم به عمل آید
خبـر

تفاهم نامه همکاری معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و صندوق 
حمایت از فناوران به منظور شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت 
از پژوهشگران و فناوران و استفاده از مشارکت و همکاری های 
علمی آنان در زمینه  فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان 

مردم به امضا رسید.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، این تفاهم نامه همکاری در زمینه 
اجرای 200 طرح تحقیقاتی پسا دکتری و 200 طرح رساله دکتری 
در راستای اولویت های تحقیقاتی و مقررات و سیاست های حمایتی 
وزارت بهداشت و صندوق حمایت از فناوران با حضور فرید نجفی 
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و ایمان 
افتخاری رییس صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور 

در محل این صندوق برگزار شد.
در ابتدای این مراسم فرید نجفی اظهار کرد: »این تفاهم نامه بعد 
از مذاکرات اولیه ای که با عزیزان صندوق در معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت انجام شده بود، به امضا رسید.«
وی گفت: »در این تفاهم نامه به بحث حمایت فارغ از تعداد 
پژوهش ها که قابل گسترش بوده، توجه شده است؛ درواقع مدلی 
از همکاری را شکل می دهد که در قالب آن صندوق و وزارت 
بهداشت از پروژه پژوهشگرانی که به سود کشور بوده و ارزش 

علمی مناسبی دارند، حمایت خواهند کرد.« سرپرست معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: »باید پروژه هایی 
که ارزش افزوده ای برای مان ایجاد می کنند و مشکلی از مشکالت 

کشور می کاهند را دوجانبه حمایت کنیم.«

حمایت بیشتر از پژوهشگران کشور در پی 
اشتراک گذاری منابع

همچنین در ادامه مراسم ایمان افتخاری رییس صندوق حمایت از 
فناوران و پژوهشگران کشور با اشاره به حمایت از پژوهشگران 
حوزه پزشکی و دارویی کشور در تفاهم نامه ای که به امضا رسید، 
عنوان کرد: »این تفاهم نامه منابع صندوق حمایت از پژوهشگران و 
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت را برای حمایت از پژوهشگران 
در کنار یکدیگر قرار می دهد.« وی ادامه داد: »در قالب این تفاهم 
نامه پژوهشگران در سطح پسا دکتری و پژوهشگران دانشجویی، 
طرح های خود را ارسال می کنند و بهترین طرح پس از داوری 

مشترک توسط دو مجموعه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.«
رییس صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور با بیان اینکه 
در قالب این برنامه 200 پژوهشگر دوره پسادکتری و 200 طرح 
پژوهشی را زیر چتر حمایتی قرار می دهیم، ابراز امیدواری کرد: 

»اشتراک گذاری منابع حمایتی، حمایت بهتر و بیشتر از محققان 
را به دنبال داشته باشد.«

گفتنی است؛ همکاری در زمینه اجرای 200 طرح تحقیقاتی پسا دکتری 
و 200 طرح رساله دکتری در راستای اولویت های تحقیقاتی طرفین 
و مقررات و سیاست های حمایتی صندوق، فراهم کردن بستر به 
اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به طرح های انجام شده و در 
حال انجام سامانه صندوق و سامانه نیماد، استفاده از بستر نرم افزار 
علم سنجی معاونت توسط صندوق، تشویق به افزایش استفاده از 
حمایتهای صندوق در زمینه گرنت پژوهشی توسط معاونت های 
علوم پزشکی طرف تفاهم نامه با صندوق از سوی معاونت و 
تشویق مراکز علمی علوم پزشکی به انعقاد تفاهم نامه حمایت 
مشترک در خصوص طرح های تحقیقاتی با صندوق از جمله 

موضوعات تفاهم نامه هستند.
براساس این گزارش؛ اعتبار مالی بند 1-1 موضوع این تفاهم 
بصورت مشترک توسط طرفین )صندوق حمایت از پژهشگران 
و معاونت تحقیقات( به نسبت 50 درصد صندوق و 50 درصد 
معاونت تأمین و هزینه خواهد شد و مدت و اعتبار آن پنج سال از 
تاریخ امضاء خواهد بود که در صورت نیاز و توافق کتبی طرفین، 

تا پنج سال دیگر تمدید آن امکان پذیر است.

با حضور سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

تفاهم نامه همکاری معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و صندوق حمایت از فناوران امضا شد
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اعضای  حکمی  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
شورای سیاستگذاری طب ایرانی را منصوب کرد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری- رییس محترم کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
جناب آقای دکتر سید حسین داودی-مشاور محترم و مدیر کل 

حوزه وزارتی  
جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست – معاون محترم آموزشی
جناب آقای سیدکامل تقوی نژاد- معاون محترم توسعه، مدیریت و منابع

جناب آقای دکتر علیرضا رییسی- معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی- معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر فرید نجفی- سرپرست محترم معاونت تحقیقات 
و فناوری

جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز- معاون محترم و رییس 
سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر علی اکبر والیتی- رییس محترم گروه حکمت، 

طب اسالمی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی
جناب آقای دکتر ایرج  فاضل- رییس محترم مجمع انجمن های 

علمی تخصصی پزشکی
جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده - دبیر محترم هیأت ممتحنه 

و ارزشیابی طب سنتی ایران
جناب آقای دکتر عبداهلل بهرامی- رییس محترم انجمن علمی 

طب سنتی ایران
جناب آقای دکتر محمد حسن عصاره- دبیر محترم ستاد توسعه علوم 
و فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
جناب آقای دکتر هادی ایمانیه- فوق تخصص محترم گوارش 

اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
جناب آقای دکتر محمود خدادوست- متخصص محترم طب 

سنتی ایرانی
محترم  فارماکولوژیست  ناصری-  محسن  دکتر  آقای  جناب 

دانشگاه شاهد
جناب آقای دکتر آرمان زرگران- متخصص محترم داروسازی سنتی

با سالم
با عنایت به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه و با عنایت به ظرفیت 
غنی طب ایرانی که می تواند با رویکردی عالمانه در کنار طب رایج 
موجب ارتقاء سطح سالمـت جامعه گردیده و با ادغام در نظام 
سالمت مورد بهره برداری هدفمند و روشمند قرار گیرد، به منظور 
ساماندهی و توسعه طب ایرانی در کشور و نظر به تعهد، تجربه و 
سوابق، جنابعالی را به عضویت شورای سیاستگذاری طب ایرانی 
منصوب می نمایم تا با بهره گیری از توانمندی و تجارب خود با 
مشارکت فعال و تعامل سازنده با سایر اعضاء محترم با برنامه ریزی 
دقیق جهت توسعه طب ایرانی درحوزه های آموزش، پژوهش و 
درمان، برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت اجرایی نمودن بند) 12( 
سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری اهتمام 
الزم را به عمل آورید. امید است با اتکال به خداوند متعال درانجام 
شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی 

دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

با حکم وزیر بهداشت

اعضای شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب شدند

معاون مرکز اهدای پالسمای بیودارو: 

معاون اجرایی مرکز اهدای پالسمای بیودارو ضمن 
تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ اهدای پالسما افزود:  
»اکنون صنعت پالسما یک صنعت پیشرفته در جهان 
است و در صورت رونق آن در کشور می تواند منبعی 

برای ارزآوری باشد.«
به گزارش سپید، رضا سید حسینی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »با توجه به سابقه و تخصص تیم مرکز اهدای 
پالسمای بیودارو در زمینه اهدای پالسما و همچنین 
داروهای مشتق از پالسما، مجوزهای جمع آوری 
پالسمای هایپرایمیون)بیماران درمان شده کووید19( 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

برای این مجموعه صادرشد.«
وی ادامه داد: »بر اساس این مجوز قرار شد که از 
اهداکنندگان پالسمایی که مبتال به کووید19 شده و 
بهبود یافته اند و شرایط اهدای پالسما را دارند، در 

این مرکز پالسما جمع آوری شود.«
سید حسینی افزود: »پالسمای اهداکنندگان در مرکز 
شماره دو بیو دارو در روزهای جمعه جمع آوری 
می شود و هر جمعه 20 نفر از بهبودیافتههای کرونا 
پالسمای خود را به منظور کمک به نجات جان بیماران 
مبتال به کرونا و تهیه دارو، اهدا می کنند و در این مرکز 
همه استانداردها و پروتکل های بهداشتی موجود برای 

دریافت پالسما رعایت می شود.«
وی با بیان مرکز اهدای پالسمای بیودارو از سال 
138۵ فعالیت خود را در زمینه جمع آوری پالسما با 
سرمایه گذاری مشترک با شرکت دارو پخش وابسته به 
سازمان و تامین اجتماعی و شرکت بیوتست آلمان به 
عنوان نخستین تولید کننده داروهای مشتق از پالسما 
در خاورمیانه کارش را آغاز کرد، گفت: »تا کنون این 
مرکز موفق شده بیش از ۵00 هزار لیتر پالسما را 

برای تامین دارو جمع آوری کند.«
معاون اجرایی مرکز اهدای پالسمای بیودارو گفت: 
»آمریکا با ساالنه حدود دو و نیم میلیون لیتر جمع آوری 
پالسما در رتبه نخست قرار دارد و سپس کشورهای 
اروپایی در این فهرست هستند و ایران هم ساالنه 

حدود 3۵0 هزار لیتر پالسما را جمع آوری می کند و 
به مصرف تولید داروهای مشتق از پالسما می رسد.«
وی خاطرنشان کرد: »از ابتدای شروع فعالیت مرکز 
به دلیل نبود فرهنگ اهدای پالسما و اطالعات کم 
در این زمینه با مشکالتی مواجه بودیم، اما بعد از 
گذشت 12 سال، تا حدودی اهدای پالسما بین اهدا 
کنندگان و مردم جا افتاده است. صنعت پالسما در 
دنیا یک صنعت پیشرفته است و در صورت رونق 
این صنعت در کشور و با حمایت های الزم، می تواند 
عالوه بر درمان بیماران، یک منبع خروج ارز باشد و 
همچنین می تواند در زمینه صادرات نیز فعال باشد.«
سید حسینی گفت: »حدود یک سال از پاندمی کرونا 
در جهان می گذرد و در ایران تا کنون هزاران نفر بر 
اثر ابتال به این ویروس کرونا جان خود را از دست 
دادند و بیش از یک میلیون نفر هم مبتال داشتیم و هر 
روز هم شاهد مبتالی افرادی زیادی هستیم و ممکن 
است که این بیماری به زودی از بین نرود و حتی تا 
با وجود واکسن و نتیجه مثبت تزریق آن شاید بیش 

دو سال دیگر این بیمار ادامه یابد.«

وی ادامه داد: »به دنبال شیوع وسیع کرونا در جامعه 
عالوه بر جان باختن شماری از هموطنان به دلیل اعمال 
محدویت ها به منظور جلوگیری از شیوع گسترده آن 
و تعطیلی بسیاری از مشاغل، کشور با مشکالت متعدد 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شده و بهترین راه 
برای مقابله با کرونا واکسن و دارو های مورد نظر است.« 
معاون اجرایی مرکز اهدای پالسمای بیودارو گفت: 
»با تایید مسئوالن سازمان جهانی بهداشت استفاده 
از پالسمای بهبود یافته ها می تواند به عنوان یکی از 
بهترین داروهای مورد نظر برای درمان کووید19 باشد 
و این امر در دنیا و همین طور ایران مورد توجه قرار 
گرفت و اهدای پالسمای بهبودیافته ها از اردیبهشت 

امسال آغاز شد.«
وی افزود: »پالسمای بهبودیافته ها به دو روش برای 
درمان کرونا مفید و موثر است، نخست روش تزریق 
مستیقم پالسمای بهبودیافته هاست که دارای نتایج 
خوبی هم بوده است، اما به دلیل اینکه پالسما یک 
ماده بیولوژیک است بنابراین نحوه تزریق و دریافت 

آن شاید با واکنش های آلرژیکی همراه باشد.«

سیدحسینی تاکید کرد: »روش دوم، شامل تهیه دارو 
IVIG مشتق از پالسمای بهبود یافته ها است که 
می تواند به دلیل اینکه به عنوان یک دارو و تحت 
شرایط خاص تولید می شود و دوز خاص مورد 
مصرف قرار می گیرد بسیار موثرتر و مطمئن تر باشد.«

معاون اجرایی مرکز اهدای پالسمای بیودارو افزود: 
»برای تهیه یک وجه دارویی مشتق از پالسمای بهبود 
یافته ها نیاز به دو هزار لیتر پالسما است که به 3۵00 
اهدا کننده نیاز است. در حال حاضر هر هفته 20 
اهدای پالسما در مرکز شمار 2 بیودارو را داریم و با 
این حساب حدود یک سال طول می کشد که بتوانیم 
این دارو را تولید کنیم.« وی با بیان اینکه در حال 
حاضر پالسماهای جمع آوری شده برای تهیه داروهای 
مشتق از پالسما به آلمان فرستاده می شود، تاکید کرد: 
»به دلیل اینکه در حال حاضر پاالیشگاه پالسما در 
داخل ایران واقع در استان البرز در مرحله تحقیقانی 
قرار دارد، پالسمای جمع آوری شده از بهبودیافته های 

کرونا در این مرکز به آلمان فرستاد می شود.«
سید حسینی تاکید کرد: »در حال حاضر به دلیل طوالنی 
شدن فرآیند تولیدی داروی مشتق از پالسمای بهبود 
یافته های کرونا به دلیل تعداد بسیار اندک آنها که 
از بین اهدا کنندگان پالسمای مرکز بیودارو هستند 
و زمان بر شدن آن و تاثیرات ناگوار اقتصادی و 
اجتماعی و همچنین نجات جان بیماران مبتال به کرونا 
درخواست ما از وازت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و همینطور سازمان غذا و دارو این است 
که مجوزهای الزم برای دریافت پالسما از بیماران 
بهبودیافته از کرونا را به ما بدهند تا با در اختیار داشتن 
مقدار بیشتری از پالسمای بهبودیافته ها در طی زمان 
کوتاه تر بتوانیم فرآیند تولید دارو را به نتیجه برسانیم و 
جان شمار زیادی از هموطنان نجات یابد و همچنین 
جلوی خسارت های ناشی از کرونا هم گرفته شود.«
وی تصریح کرد: »در این زمینه درخواست های 
مکتوبی هم به سازمان غذا و دار داده ایم اما تا کنون 

نتیجه ای حاصل نشده است.«

رونقصنعتپالسمادرکشورسببارزآوریمیشود
خبـر



مرحله دوم تزریق داوطلبان واکسن ایرانی کرونا آغاز شد
پزشکی  علوم  دانشگاه  بالینی  کارآزمایی  مرکز  مدیر 
واکسن  داوطلبان  تزریق  دوم  مرحله  آغاز  از  تهران 
ایرانی کرونا خبر داد و گفت: »مجوز مرحله دوم تزریق 
به داوطلبان اولین مطالعه انسانی واکسن ایرانی ُکوو 
ایران برکت یک شنبه شب صادر و این مرحله تزریق 

روز دوشنبه آغاز شد.«
به گزارش سپید، حامد حسینی در گفت وگو با ایرنا افزود: »تزریق واکسن ایرانی تا پایان هفته 
جاری به چهار داوطلب دیگر انجام می شود، به عبارتی تا پایان این هفته مجاز به تزریق واکسن 
به چهار داوطلب هستیم و اوایل هفته آینده نتایج مرحله دوم به کمیته پایش اعالم می شود.«
وی در مورد وضعیت عمومی سه داوطلب اول تزریق واکسن ایرانی خاطرنشان کرد: »حال 

این افراد خوب است و همه موارد با روند مطلوبی پیش می رود.« مدیر مرکز کارآزمایی 
بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کل دوره تزریق واکسن داوطلبان اولین مطالعه انسانی 
فاز یک واکسن ایرانی کرونا را ۲ ماه اعالم کرد و گفت: »۵۶ داوطلب در این مرحله حضور 

دارند که طی این ۲ ماه واکسن به آنها تزریق می شود.«
حسینی یادآور شد: »تزریق واکسن به داوطلبان ۲ بار انجام می شود به عبارتی تزریق واکسن 

به آنان در روزهای صفر و ۱۴ صورت می گیرد.«
اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی 
در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با نام ُکوو ایران برکت روز سه شنبه )نهم دی ماه( با 
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، 

روی داوطلبان انجام شد.
نخستین داوطلب این واکسن طیبه مخبر فرزند محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام 

)ره( و دو نفر از مسئوالن این ستاد بودند.

خبـر

شماره ۱8۴0 ۱۶ دی ۱399 6

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعالم کرد

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه 
آلودگی هوا تا ۱۵ درصد منجر به افزایش ابتال و مرگ ناشی از کووید-۱9 
می شود، در عین حال مسیرهای ورود کرونا به بدن از طریق آلودگی 

هوا را تشریح کرد.
به گزارش سپید، عباس شاهسونی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
تاثیرات آلودگی هوا بر انتقال بیشتر بیماری کووید-۱9، گفت: »آلودگی 
هوا با انتقال بیشتر بیماری کووید-۱9 ارتباط دارد و در عین حال منجر 
به تشدید این بیماری می شود. باید توجه کرد که آلودگی هوا و ذرات 
آالینده هوا تا ۱۵ درصد منجر به افزایش موارد مرگ و میر و ابتالی 

ناشی از کرونا می شود.«
وی افزود: »آلودگی هوا چهارمین علت مرگ در دنیا محسوب می شود 
و بعد از فشار خون باال، مصرف دخانیات و سوءتغذیه، آلودگی هوا 
چهارمین علت مرگ و میر است و دومین علت مرگ ناشی از بیماری های 
غیر واگیر بعد از مصرف دخانیات است. این نشان می دهد که آلودگی 

هوا اثر زیادی بر افزایش مرگ های زودرس در دنیا دارد.«
شاهسونی ادامه داد: »در عین حال آلودگی هوا علت ۲0 درصد از مرگ های 
ناشی از بیماری های ایسکمیک قلب، ۱9 درصد از مرگ های ناشی از 
سرطان های ریه، علت ۲۶ درصد از مرگ های ناشی از سکته های مغزی، 
علت ۲0 درصد مرگ های ناشی از دیابت، علت ۴0 درصد مرگ های 
ناشی از بیماری های مزمن انسداد ریوی و 30 درصد مرگ های ناشی 
از عفونت های حاد دستگاه تنفسی است. این موارد نشان می دهد که 
آلودگی هوا می تواند بر روی سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه، 

دیابت و.... موثر باشد.«
وی ادامه داد: »حال باید توجه کرد که مسیر ورودی آلودگی هوا به بدن، 

از طریق سیستم تنفسی است و ریه ها و سیستم تنفسی را درگیر می کند. 
این موضوع باعث کاهش ایمنی فرد می شود. کرونا نیز افرادی را که 
سیستم ایمنی ضعیف تری دارند، بیشتر درگیر می کند و این یک مسیر 
افزایش انتقال و تشدید کرونا به دلیل آلودگی هواست. یک مسیر دیگر 
آن، این است که ثابت شده است که ویروس کرونا می تواند بر روی 
ذرات معلق ریز بچسبد و وارد سیستم تنفسی فرد شود و ذرات معلق 

در هوا می توانند یک نوع مسیر انتقال برای کرونا باشد.«
شاهسونی اظهار کرد: »در عین حال باید توجه کرد افرادی که در مناطق 

آلوده زندگی می کنند، سیستم تنفسی آسیب پذیرتری داشند. بر این 
اساس افرادی که در تهران زندگی می کنند، قاعدتا نسبت به افرادی که 
در شهرهای کوچک زندگی می کنند، سیستم تنفسی شان آسیب پذیرتر 
است. زیرا دائما با آلودگی هوا مواجهه دارند. بنابراین با توجه به این 
مسیرها، آلودگی هوا و ذرات معلق در هوا هم باعث افزایش موارد ابتال 

و هم موارد مرگ ناشی از کووید-۱9 می شوند.«
وی تاکید کرد: »بنابراین آلودگی هوا تا ۱۵ درصد منجر به افزایش موارد 

ابتال و مرگ به علت کرونا می شود.«

آلودگی هوا و افزایش ۱۵ درصدی ابتال و مرگ ناشی از کرونا

معاون دفتر رئیس جمهوری با ارائه توضیحاتی درباره فرایند تهیه 
واکسن خاطر نشان کرد: »روز یک شنبه رئیس جمهوری رسما اعالم 
کرد که با خرید واکسن در هفته  های آینده از شرکت  های مختلف، 
واکسیناسیون بر اساس اولویت  بندی و جدول آماده شده از جامعه 
هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود.«
به گزارش سپید، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

»ششم دی ماه، هم روحانی و هم جهانگیری بر واردات هرچه 
سریع تر واکسن و همچنین شفافیت در توزیع آن تأکیده کرده 
بودند. رییس جمهور از لزوم اعالم اولویت ها، دستورالعمل ها و 
همچنین گزارش دهی شفاف و دقیق وزرات بهداشت از کسانی 

که واکسن را دریافت خواهند کرد، سخن گفته بود. معاون اول 
هم به روشنی اعالم کرد اگر بتوانیم یک روز زودتر از هر جای 
دنیا واکسن معتبر وارد کنیم، یک لحظه هم درنگ نخواهیم کرد. 
جهانگیری به صراحت گفت که هیچ مقام دولتی و خانواده اش 
حق ندارد خارج از دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا کند.
دولت در موضوع واکسن، نه در تله  توهم توطئه نسبت به واکسن 
خارجی گرفتار شده و نه به خودتحقیری نسبت به واکسن داخلی 
مجال داده است. در این تنگنای تحریم، تنها و تنها یک دغدغه 

وجود دارد، تأمین سالمت شهروندان.
روز یک شنبه رییس جمهور روحانی رسما اعالم کرد که با خرید 
واکسن در هفته  های آینده از شرکت  های مختلف، واکسیناسیون بر 

اساس اولویت  بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور 
با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز می شود.««

توضیحات معاون دفتر رئیس جمهوری درباره فرایند تهیه واکسن



تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح دوشنبه )۱۵ دی( به بیش از ۸۵ میلیون 
و ۵۰۵ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این 
ویروس نیز از مرز یک میلیون و ۸۵۰ هزار 

نفر عبور کرد.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش 
از ۲۱ میلیون و ۱۱۳ هزار مبتال، از نظر تعداد 

مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و 
کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های دوم 
تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان 
از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان 

درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

جهانی  سازمان  ارشد  مقامات  از  یکی 
بهداشت گفت: »با وجود آغاز توزیع واکسن 
کروناویروس شرایط سختی را در سال ۲۰۲۱ 

میالدی خواهیم داشت.«
به گزارش سپید، ماریا وان کرخوف، سرپرست 
با کروناویروس سازمان  مقابله  برنامه  فنی 
جهانی بهداشت در اظهاراتی گفت: »تصور 
می کنم سال سختی پیش رو خواهد بود و 
باشیم و مسیر  باید صبر و حوصله داشته 

خود را حفظ کنیم.«
وی افزود: »ماه های اول سال دشوار خواهد بود 
زیرا در بسیاری از کشورها مردم به توصیه های 
ماندن در خانه در تعطیالت سال نو توجه 

نداشته اند.«
سرپرست فنی برنامه مقابله با کروناویروس 
سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: »رفتار 
مردم در تعطیالت کریسمس و سال نو، سه 
ماه نخست سال ۲۰۲۱ را سخت تر خواهد کرد 

و موجب افزایش انتقال بیماری، بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ بیماران خواهد شد.«

وی گفت: »فکر می کنم روند توزیع واکسن 
ناامیدکننده و کند است. شش ماه نخست 
سال برای مردم دردناک خواهد بود زیرا آنان 
فقط به دنبال این هستند که کار واکسیناسیون 
انجام شود و ما نیاز داریم که مردم صبر داشته 

باشند تا این کار انجام شود.«
وان کرخوف خاطرنشان کرد که مردم هنوز 
هم باید از ماسک استفاده کنند، فاصله های 
اجتماعی را رعایت و از حضور در جمعیت 

نیز خودداری کنند.
کشورها  از  برخی  حالیکه  »در  گفت:  وی 
در آمریکا و اروپا شاهد افزایش موارد ابتال 
هستند در استرالیا، نیوزیلند و برخی دیگر 
از کشورهای آسیایی و آفریقایی شاهد کنترل 
شیوع ویروس هستیم. کشورهایی بوده اند که 
این ویروس را بدون واکسیناسیون به زانو 

در آورده اند.«
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان 
ان، سرپرست فنی برنامه مقابله با کروناویروس 
»این  کرد:  تاکید  بهداشت  جهانی  سازمان 
کروناویروس،  تست  انجام  در  کشورها 
قرنطینه بیماران، شناسایی افرادی که با آنان 
در تماس بوده اند و تشویق افراد به دورکاری 

و خرید آنالین موفق تر بوده اند.«

آمار کرونا  در جهان تا ۱۵ دی سرپرست فنی برنامه مقابله با کروناویروس سازمان جهانی بهداشت:

سال سختی در پیش داریم

خبـر

جدیدترین آمارمبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۸۵ 
میلیون و ۵۰۹ هزار و ۳۵ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۸۵۰ هزار و ۷۱۹ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین تاکنون 
۶۰ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۹۳ نفر از مبتالیان به 

کووید-۱۹ بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۱۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا تاکنون با بیش از ۲۱.۱ میلیون مبتال و بیش 
از ۳۶۰ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از ۱۰.۳ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-۱۹ در برزیل هم بیش از ۷.۷ میلیون نفر 
اعالم شده است. همچنین در حال حاضر چهار 
کشور ایاالت متحده، برزیل، هند و مکزیک به 
ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جان باختگان این بیماری در ایتالیا نیز از ۷۵ 
هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین 
قربانیان کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته 
است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در 

انگلیس هم از ۷۵ هزار نفر عبور کرده و با اختالف 
نزدیک از ایتالیا در میان کشورهای اروپایی در رتبه 

دوم این جدول قرار دارد.
همچنین فرانسه بیش از ۶۵ هزار، روسیه بیش از ۵۸ 
هزار و ایران نیز بیش از ۵۵ هزار فوتی بر اثر ابتال به 

بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۵۰ هزار، 
کلمبیا و آرژانتین با بیش از ۴۳ هزار جان باخته، دیگر 
کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ ومیر 

ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.

شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح 

زیر است:
۱. آمریکا: ۲۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۵۲۸ مبتال، 

۳۶۰ هزار و ۷۸ قربانی
۲. هند: ۱۰ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۹۱ مبتال، ۱۴۹ 

هزار و ۶۸۶ قربانی
 ۷۴۶ و  هزار   ۷۳۳ و  میلیون  هفت  برزیل:   .۳

مبتال، ۱۹۶ هزار و ۱۸ قربانی
۴. روسیه: سه میلیون و ۲۳۶ هزار و ۷۸۷ مبتال، ۵۸ 

هزار و ۵۰۶ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۷۲۸ مبتال، ۶۵ 

هزار و ۳۷ قربانی
۶. انگلیس: دو میلیون و ۶۵۴ هزار و ۷۷۹ مبتال، 

۷۵ هزار و ۲۴ قربانی
۷. ترکیه: دو میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۱۲ مبتال، ۲۱ 

هزار و ۴۸۸ قربانی
۸. ایتالیا: دو میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۴۶ مبتال، ۷۵ 

هزار و ۳۳۲ قربانی
۹. اسپانیا: یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۷۱۸ مبتال، 

۵۰ هزار و ۸۳۷ قربانی
۱۰. آلمان: یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۸۹۶ مبتال، 

۳۵ هزار و ۱۰۵ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۸ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین 
کشورهای روسیه، فرانسه، انگلیس، ترکیه، ایتالیا، 
اسپانیا، آلمان، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، 
ایران، آفریقای جنوبی، اوکراین  و پرو نیز بیش از 

یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

شماره ۱۸۴۰ ۱۶7 دی ۱۳۹۹



  امین جاللوند
باوجود نامه نگاری های متعدد نمایندگان جامعه 
پزشکی با مسئوالن دولتی، به نظر نمی رسد که 
امسال شاهد تغییر تعرفه های پزشکی باشیم. برخالف 
وعده دولت و باوجود موافقت شورای عالی بیمه، 
اصالحی در تعرفه های خدمات پزشکی سال 99 
صورت نگرفته است. برخی از نمایندگان جامعه 
پزشکی تاکید دارند که ریشه حل این مشکل و 
بسیاری از مشکالت کادر درمان، بازگشت اختیار 

تعرفه گذاری به نظام پزشکی است.
حدود 10 سال قبل، اختیار تعرفه گذاری خدمات 
پزشکی به طور موقت از نظام پزشکی گرفته شد. 
تا پنج سال به طور  قرار بود این موضوع فقط 
موقت اجرا شود، اما آنطور که از شواهد برمی آید، 
گرفتن حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی، رنگ و 

بوی دائمی به خود گرفته است.
پیشتر نیز اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای آموزش 
پزشکی و تخصصی، تاکید کرده بود: »یکی از مطالبات 
اصلی جامعه پزشکی، بازگشت نظام تعرفه گذاری در 
حوزه خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی است. 
در هر جایی که تعرفه گذاری با دخالت نمایندگان 
صنف انجام شود، امکان تحقق، نظارت و رعایت 
حقوق مصرف کننده، بهتر انجام می شود. اگر به 
دنبال حفاظت مالی از بیماران هستیم و هدفمان 
پیشگیری و اجتناب از دریافت های غیرمتعارف در 
ارائه خدمات پزشکی است، نباید نظام تعرفه گذاری 

را از سازمان نظام پزشکی خلع کنیم« 
او خاطرنشان کرد: »بیشترین پرداختی از جیب 
مردم، مربوط به زمانی است که حق تعرفه گذاری 
از سازمان گرفته شد. اولین گام در این زمینه، تقاضا 
از دولت و مجلس شورای اسالمی برای بازگرداندن 
حق تعرفه گذاری به نظام پزشکی از یك طرف و 
تعرفه گذاری با شرایط پیش بینی شده در قانون از 

طرف دیگر است.«
چند ماه قبل نیز ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان 
ایران و وزیر سابق بهداشت از سلب اختیار جامعه 
پزشکی در تعیین تعرفه ها انتقاد کرد و گفت: »تعرفه 
K جراحی و ویزیت پزشکان در بخش خصوصی 
شیوه  این  نیست.  جراحان  جامعه  قبول  مورد 
تعرفه گذاری، نقض فاحش حقوق جراحان است 
که هیچ مبنای علمی و اقتصادی برای آن نمی توان 
یافت. جامعه جراحان ایران با هدف جلوگیری از 
فروپاشی بیمارستان های خصوصی ایران و برقراری 
و نهادینه شدن عدالت برای جامعه خدوم پزشکی، 
بخصوص پزشکان عمومی که در سرسر کشور 
خدمتگزار مردم هستند، مصرانه درخواست دارد که 
تعرفه گذاری بخش خصوصی همانطور که در قانون 

سال 1383 تصریح شده است به عهده سازمان نظام 
پزشکی گذاشته شود.« همچنین محمد جهانگیری، 
معاون سازمان نظام پزشکی هم در گفتگو با سپید به 
آسیب های تعرفه گذاری به شیوه فعلی اشاره می کند 
و می گوید: »در حالی که دنیا به این سمت پیش رفته 
است که برای مهار بحران هایی شبیه کرونا، سیستم 
درمانی را تقویت کند، اما ما حتی هزینه های ارائه 
دهندگان خدمات را هم نتوانسته ایم پوشش دهیم.«

جهانگیری تصریح می کند: »البته ما حتی در این 
شرایط نگفتیم که قیمت واقعی خدمات ارائه شده 
را به جامعه پزشکی پرداخت کنید. ما حداقل ها را 
خواستیم، نه حداکثرها را. االن شرایط به گونه ای 
است که ارائه برخی خدمات پیچیده درمانی، منفعت 
چندانی برای بخش خصوصی ندارد و صرفا از منظر 
اخالقی است که برخی اقدامات پیچیده درمانی انجام 
می شود. خطر بعدی این است که با وجود این 
تعرفه ها، حجم سرمایه گذاری ها در نظام سالمت 
کاهش پیدا کند، زیرا اعتماد بخش خصوصی به 

حوزه سالمت، خدشه دار شده است.«
او توضیح می دهد: »از سال 95 تا االن حدود 10 
درصد حق العالج یا همان جزء حرفه ای افزایش 
پیدا کرده است. ما امسال گفتیم همان میزان افزایش 
حقوق کارکنان را در بخش جزء حرفه ای اعمال کنید 
که این دیگر حداقل درخواست بود، اما حق العالج 
در تعرفه های امسال فقط حدود پنج درصد رشد 
پیدا کرد، آن هم در حالی که اجاره مطب ها چند 
برابر شده است. اینها با همدیگر همخوانی ندارد.«

آسیب های تعرفه گذاری یک طرفه 
خدمات پزشکی

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند 
که گرفتن حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی، در 

نهایت به ضرر سالمت جامعه نیز تمام می شود.
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین در 
گفتگو با سپید، تاکید می کند که از نظر منطقی و 
کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع 
برای تعیین تعرفه های خدمات پزشکی است. او 
توضیح می دهد: »سازمان نظام پزشکی با توجه 
به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا 
به عنوان ذیصالح ترین مرجع برای تعیین تعرفه 
خدمات پزشکی شناخته می شود. با توجه به وجود 
گروه های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی 
جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام 
پزشکی نمی تواند برآورد دقیقی از تعرفه های منطقی 
در گروه های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.«

تعرفه گذاری  نظام  مشکالت  به  اشاره  با  او 
خاطرنشان  دولت،  سوی  از  پزشکی  خدمات 
می کند: »مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور 
موقت، اختیار تعرفه گذاری را بر عهده گرفته 
است، مسیر تعیین همین تعرفه ها نیز از مسیر 
کارشناسی نمی گذرد. در حقیقت حرف ما این 
است که تعیین تعرفه ها چه از سوی دولت و 
چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر 

کارشناسی دقیق عبور کند. 
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درخواست جامعه پزشکی 
برای بازگشت حق تعرفه گذاری

نمایندگان جامعه پزشکی می گویند ریشه حل اغلب مشکالت کادر درمان،
 بازگشت حق تعرفه گذاری به نظام پزشکی است

باوجود نامه نگاری های متعدد 
نمایندگان جامعه پزشکی با 

مسئوالن دولتی، به نظر نمی رسد 
که امسال شاهد تغییر تعرفه های 

پزشکی باشیم. برخالف وعده دولت 
و باوجود موافقت شورای عالی 

بیمه، اصالحی در تعرفه های خدمات 
پزشکی سال 99 صورت نگرفته 
است. نمایندگان جامعه پزشکی 

تاکید دارند ریشه حل این مشکل 
و بسیاری از مشکالت کادر درمان، 

بازگشت اختیار تعرفه گذاری به 
نظام پزشکی است
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 ادامه از صفحه 8
یعنی مسیری که هزینه ها و درآمدهای جامعه 
پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس 
آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه ها 
از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم 
نمی خورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم 
این است که با توجه به تعرفه های فعلی، بسیاری از 
مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و 
درمانی شامل مطب ها، بیمارستان های خصوصی، 
به سختی  مراکز تصویربرداری  آزمایشگاه ها و 
می توانند از پس هزینه ها بربیایند و سرپا بمانند.«

خردمند هشدار می دهد: »تعیین تعرفه خدمات 
پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش 
خصوصی خواهد شد. این شیوه از تعرفه گذاری 
موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه 
دهنده خدمت می شود که در نهایت نیز دود آن 

به چشم مردم خواهد رفت.«
نظام  سازمان  باید  »حتما  می کند:  تصریح  او 
پزشکی و بخصوص بخش های پارلمانی، قضایی 
و حقوقی آن با نمایندگان مجلس، رایزنی کنند. 
این رایزنی ها می تواند در تبیین کارشناسی نظام 
تعرفه گذاری خدمات پزشکی برای نمایندگان 
مجلس، بسیار کارساز باشد. این اتفاق باعث می 
شود که رای نمایندگان مجلس درباره تعرفه های 
پزشکی با آگاهی بیشتری همراه باشد. معتقدم 

باید با مجلس، ارتباط گسترده تری داشته باشیم.«
زمان  در  باید  که  است  باور  این  بر  خردمند 
بحث  در  پزشکی  نظام  سازمان  خود،  مناسب 
می شود:  یادآور  او  کند.  ورود  تعرفه ها  تعیین 
باید در موقعیت زمانی  »سازمان نظام پزشکی 
مثال  کند.  رایزنی  مجلس،  و  دولت  با  مناسبی 
هر ساله از شهریور تا آبان، بحث تعیین بودجه 
بخش های مختلف کشور داغ می شود. در این 
زمان ها باید سازمان نظام پزشکی در مذاکره با 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت 
رفاه و بانک مرکزی، بیشتر تالش کند تا تعرفه های 

جامعه پزشکی را اصالح کند.«

تداوم اعتراض جامعه پزشکی به سلب 
اختیار تعرفه گذاری

قانون نظام پزشکی مصوب مجلس در سال 1383 
تصریح دارد که اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی 
در بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی 
است و در بخش تعرفه های دولتی نیز این سازمان 

باید نقش مشاور را داشته باشد.
نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره 
سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو با سپید، 
یادآور می شود: »این حق تعرفه گذاری را چند سال 

قبل به طور موقت از نظام پزشکی گرفتند. االن 
افتاده این است که خریدار خدمت،  اتفاقی که 
قیمت خدمات را تعیین می کند که این موضوع 
اصال منطق ندارد. این تعارض منافع شرایطی را 
پیش آورده است که تعرفه های پزشکی را به اسم 
مردم تعیین می کنند، اما درحقیقت به کام بیمه ها 
تمام می شود.« ناصری تاکید می کند: »انتظار تعیین 
تعرفه گزاف نداریم، بلکه می گوییم تعرفه ها حداقل 
با هزینه ها همخوانی داشته باشد. در نظر بگیرید که 
در افغانستان، ویزیت پزشک عمومی حدود 35 
دالر است، اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص در 
کشور ما حدود دو دالر و نیم است. این تعرفه ها 
به هیچ وجه نمی تواند هزینه های کرایه و تجهیز 
مطب را جبران کند. نباید در بحث تعیین تعرفه های 
پزشکی، جزیره ای نگاه کنیم و خودمان را منفک از 
دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان 
به  ایران  بینیم که تعرفه ها در  باشیم، می  داشته 
هیچ وجه با کشورهای همسایه اش تناسب ندارد.«

او خاطرنشان می کند: »طبق قانون، دولت باید طبق 
وظایف حاکمیتی اش برای بهداشت و پیشگیری 
هزینه کند. سپس باید بحث درمان پیش بیاید. 
متاسفانه ما در این مسیر به بیراهه رفته ایم. ارزان 
کردن خدمات درمانی، اصل پیشگیری و بهداشت 

را زیر سوال می برد. ارزان نگه داشتن درمان با اهرم 
فشار به منافع جامعه پزشکی به اقتصاد سالمت 
نیز آسیب می زند و اصل پیشگیری را به حاشیه 
می کشاند. بجای آن باید سرمایه گذاری بیشتری 
روی بحث بهداشت و پیشگیری شود. این روندی 
است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز 

با موفقیت اجرا شده است.«
ناصری با طرح این پرسش که آیا دولت حاضر 
است مثال حق تعرفه گذاری حامل های انرژی به 
مردم واگذار شود یا قیمت خدمات و کاالها را 
مردم مشخص کنند، یادآور می شود: »معلوم است 
که دولت چنین اجازه ای نمی دهد، اما سوال این 
است که چطور درباره تعرفه خدمات پزشکی، این 
حق را از جامعه پزشکی می گیرند؟ همچنین قرار 
بود حق تعرفه گذاری خدمات پزشکی را دوباره 
به جامعه پزشکی بازگردانند، اما با ارائه دالیل و 
بهانه های غیرکارشناسی، این حق را سلب کرده اند. 
اگر دولت برای پرداخت از جیب مردم، نگران است، 
نباید فقط به یک گروه صنفی فشار بیاورد. انگار 
دید دولت نسبت به جامعه پزشکی این است که 
هر پزشک به یک چاه نفت وصل است، سپس با 
همین پیش فرض با خودشان می گویند که باید 
از منافع پزشکان کم کنیم و به منافع گروه های 
دیگر اضافه کنیم. این تفکر غلطی است. راهکار 
این مشکالت، افزایش پوشش بیمه ای است. البته 
نه به این شکل که 10 میلیون نفر را به یکباره و 
بدون پشتوانه، بیمه کنند، اما حداقل خدمات درمانی 

هم تحت پوشش همان بیمه نباشد.«
او ابراز امیدواری می کند: »امیدوارم واقع بینانه و 
به دور از نگاه های جناحی و سیاسی به مسائل 
صنفی پزشکان نگاه شود. االن تعرفه ها به شکلی 
است که فقط بیمارستان های خصوصی و مراکز 
پاراکلینیکی بزرگ، آسیب نبینند، اما این وسط فقط 
پزشکانی ضرر می کنند که سرمایه دار نیستند و صرفا 
به ارائه خدمات درمانی می پردازند. افزایش پنج 
درصدی حق العالج با توجه به شرایط فعلی تورم، 
سخره آور است. سرکوب کردن تعرفه های بخش 
خصوصی با وجود تعطیلی چند ماهه مطب ها 
در دوران کرونا، ضربه های اقتصادی سنگینی به 

ارائه دهندگان خدمت می زند.«
ناصری معتقد است: »االن شرایط به گونه ای است که 
سازمان نظام پزشکی، توانی برای مقابله با تصمیمات 
شورای عالی بیمه ندارد و صاحب اختیار و نفوذ در 
بحث تعیین تعرفه ها نیست. بی ثباتی ارز و افزایش 
شدید تورم واقعی در جامعه به منافع بسیاری از 
گروه های پزشکی آسیب زده است، بخصوص 
آن گروه از جامعه پزشکی که با تجهیزات مختلف 
پزشکی سروکار دارند و باید این تجهیزات را با 
قیمت ارز آزاد تهیه کنند. از آنجا که این تجهیزات 
نیز به دلیل تحریم ها چندین دور بین واسطه ها 
می چرخد تا به دست جامعه پزشکی برسد، معموال 
این تجهیزات با قیمت بسیار گزافی به دست ما 
می رسد، اما متاسفانه این هزینه ها دیده نمی شود. 
بنابراین معتقدم تا وقتی که ارائه دهندگان خدمت 
در نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی نقشی نداشته 

باشند، اینگونه مشکالت پابرجاست.«
با توجه به اینکه به احتمال زیاد در سال آینده 
هم تعیین تعرفه های پزشکی با نظر موافق قاطبه 
جامعه پزشکی همراه نباشد، انتظار می رود که دولت 
و نمایندگان جامعه پزشکی با برگزاری جلسات 
کارشناسی و دعوت از متخصصان، راه حلی دائمی 

برای این اختالف نظر طوالنی پیدا کنند.

خردمند: مسیر فعلی تعیین 
تعرفه ها از مسیر کارشناسی 
نمی گذرد و بسیاری از مراکز 

خصوصی ارائه دهنده خدمات به 
سختی می توانند از پس هزینه ها 

بربیایند و سرپا بمانند. تعیین 
تعرفه خدمات پزشکی از سوی 

دولت باعث به محاق رفتن بخش 
خصوصی خواهد شد. این شیوه از 

تعرفه گذاری موجب تعطیلی بسیاری 
از مراکز خصوصی ارائه دهنده 

خدمت می شود که در نهایت نیز 
دود آن به چشم مردم خواهد رفت
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ناصری: حق تعرفه گذاری خدمات 
پزشکی را چند سال قبل به طور 

موقت از نظام پزشکی گرفتند. 
االن اتفاقی که افتاده این است که 

خریدار خدمت، قیمت خدمات را 
تعیین می کند که این موضوع اصال 

منطق ندارد. این تعارض منافع 
شرایطی را پیش آورده است که 

تعرفه های پزشکی را به اسم مردم 
تعیین می کنند، اما درحقیقت به 

کام بیمه ها تمام می شود

برخی کارشناسان تاکید دارند 
که گرفتن حق تعرفه گذاری از 

نظام پزشکی، در نهایت به ضرر 
سالمت جامعه نیز تمام می شود. با 
توجه به اینکه به احتمال زیاد در 
سال آینده هم تعیین تعرفه های 

پزشکی با نظر موافق قاطبه جامعه 
پزشکی همراه نباشد، انتظار 

می رود که دولت و نمایندگان 
جامعه پزشکی با برگزاری جلسات 
کارشناسی و دعوت از متخصصان، 

راه حلی دائمی برای این اختالف 
نظر طوالنی پیدا کنند



رئیس سندیکای تولیدکننگان داروهای انسانی: 
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رئیس سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی گفت: 
»ایران یک کشور واکسن ساز و از خط تولید، زیرساخت 
و توانایی تولید واکسن کرونا برخوردار است و برای 
انتقال و نگهداری هر واکسن خارجی حتی فایزر با 
پایین ترین درجه زنجیره سرد هم امکانات الزم را 

در اختیار دارد.«
به گزارش سپید، محمد عبدزاده در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »در مورد تامین واکسن کرونا در وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو یک پروتکل مشخص وجود 
دارد که بر اساس آن برای تایید یک واکسن اعم از 
داخلی یا خارجی اقدام می شود. بر این اساس به طور 
مشخص زمانی یک واکسن تاییدیه های سازمان غذا 
و دارو را به عنوان رگوالتور یا همان سازمان مرجع 
تایید کننده می گیرد که همه داده ها و مدارک و اسناد 
علمی مراحل تولید را به طور دقیق طبق پروتکل ارائه 
کرده باشد. در مورد واکسن کرونا نیز اعم از اینکه 
واکسن داخلی یا خارجی باشد باید مدارک و داده های 
هر مرحله به سازمان غذا و داروی ایران داده شود.«
وی ادامه داد: »اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو 
همه این داده ها را به طور دقیق بر اساس پروتکل های 
مشخص بررسی می کند و اگر مدارک ارسال شده 
مطابق  خارجی  چه  و  داخلی  واکسن  برای  چه 
استانداردها و پروتکل های تعریف شده باشد به 

آن مجوز داده می شود.«
مدیرکل سابق دارو سازمان غذا و دارو گفت: »داده هایی 
که برای تایید هر دارو یا واکسن مورد نیاز است، 
داده هایی است که فرموالسیون و همه نتایج مراحل 
آزمایش بالینی حیوانی و انسانی را نشان می دهد و 
بعد از تایید اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو به 
کمیسیون صدور مجوز ساخت و تولید ارجاع داده 
می شود و مدتی هم بررسی های الزم در این کمیسیون 

انجام می شود تا مجوز تولید صادر شود.«
وی افزود: »اینکه چه زمانی مجوز تولید یا واردات 
واکسن کرونا صادر می شود به این بستگی دارد که چه 
زمانی داده ها و همه مدارک مورد درخواست سازمان 
غذا و داروی ایران به عنوان سازمان متولی و رگوالتور 
تکمیل شود. این روند هم برای واکسن های تولید داخل 
و هم واکسن های وارداتی از خارج انجام می شود.«
عبدزاده گفت: »در مورد واکسن های تولید داخل 
بر اساس مجوز کمیته اخالق برنامه زمان بندی همه 
مراحل آزمایش بالینی به طور دقیق اعالم می شود و 
باید مطابق آن داده های الزم به سازمان غذا و دارو 
داده شود. زمان الزم برای آنالیز داده ها در سازمان غذا 
و دارو هم مشخص است. این دوره بر اساس برنامه 
و دستورالعمل های مشخص از چند ماه تا چند سال 
طول می کشد. البته در مورد واکسن کرونای تولید 
داخل برخی مسئوالن وزارت بهداشت اعالم کرده اند 
که اول تیر واکسن در ایران تولید می شود اما در عمل 
زمان واقعی تایید و صدور مجوز تولید واکسن به 
تکمیل مدارک و داده های مورد نیاز سازمان غذا و 

دارو بستگی دارد.«

وی افزود: »در هر صورت زمان تایید واکسن و صدور 
مجوز تولید آن به تکمیل CTD یا قسمت های مختلف 
پرونده مدارک تکنیکال و همه مراحل استاندارد تولید 
واکسن بستگی دارد و با توجه به سختگیری هایی که 
برای تولید واکسن در نظر گرفته می شود باید حتما 
داده های طی شدن همه مراحل فنی تولید واکسن از 
جمله  بخش مطالعات بالینی به طور کامل در مدارکی 
که به سازمان غذا و دارو داده می شود، مشخص باشد.«

عبدزاده ادامه داد: »در مورد واکسن های خارجی 
و وارداتی هم همینطور است و باید مدارک تولید 
واکسن به طور کامل برای صدور مجوز واردات به 
سازمان غذا و دارو داده شود تا برای آن محصول 
پروانه ورود صادر شود البته در مواقعی که برای 
تامین یک واکسن یا دارو فوریت یا کمبود وجود 
دارد، در شرایط اضطراری مسیرهای کوتاهی در نظر 
گرفته می شود که البته در این موارد نیز باید مدارک 
و داده های مورد نیاز ارائه شود و حتما باید مدارک 
و داده های مربوط به ایمنی، اثربخشی و بقیه مراحل 
تولید کامل باشد و با توجه به این داده ها سازمان غذا 
و دارو در مورد اینکه به کدام واکسن مجوز واردات 

بدهد تصمیم می گیرد.«
رئیس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی ایران 
گفت: »شرکت های مختلفی تاکنون برای تولید واکسن 
کرونا اقدام کرده اند، شرکت فایزر - بیونتک، مدرنا، 
اکسفورد - آسترازنکا، برخی شرکت های چینی و... اما 
بین آنچه در رسانه ها درباره این واکسن ها می شنویم با 
آنچه که مدارک و داده های تولید واکسن ها به سازمان 
غذا و دارو می رسد، تفاوت وجود دارد. سازمان غذا 
و دارو بر اساس داده ها و مدارکی که به آن می رسد 
تصمیم می گیرد. ممکن است یک محصول یا واکسن 
خیلی هم خوب باشد اما حاضر نباشد داده ها و مدارک 

مورد نیاز را به سازمان غذا و دارو ارائه کند، برای آن 
مجوز واردات صادر نمی شود.«

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاییدیه سازمان 
جهانی بهداشت یا سازمان غذا و داروی آمریکا برای 
صدور مجوز واردات یک واکسن از جمله واکسن 
کرونا الزم است، گفت: »بله این هم جزو مدارکی 
است که سازمان غذا و دارو از شرکت وارد کننده 
واکسن می خواهد. داشتن این تاییدیه ها جزو مدارک 
الزم است اما سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز 
واردات یک واکسن عالوه بر این تاییدیه ها و مدرک 
تولید، شرایط حمل و نقل و نگهداری واکسن را هم 
در نظر می گیرد. سازمان غذا و دارو باید این نکته را 
هم در نظر بگیرد که این واکسن در شرایط دمایی 

انتقال و نگهداری خراب نشود.«
عبدزاده افزود: »اگر وزارت بهداشت کشور مبدا، 
سازمان جهانی بهداشت یا سازمان غذا و داروی 
آمریکا یک واکسن را تایید نکرده باشند، قطعا سازمان 
غذا و داروی ایران نیز آن واکسن را تایید نمی کند، 
اگر این مدارک را داشته باشد تازه باید مدارک را 
برای بررسی به سازمان غذا و دارو ارائه کنند و بعد 
از آن سازمان غذا و داروی ایران همه شرایط تولید، 
تاییدیه ها، وضعیت آزمایشگاه مبدا و شرایط حمل 
و نقل و نگهداری واکسن را بررسی می کند تا از 
اثربخشی و سالمت محصول مطمئن شود و بتواند 

مجوز بدهد.«
مدیر کل سابق داروی سازمان غذا و دارو گفت: 
»تاکنون سه واکسن کرونا توانسته اند مجوز سازمان 
جهانی بهداشت را اخذ کنند اما هر کدام از این سه 
واکسن یا هر واکسن دیگری که بتواند این مجوز 
را بگیرد برای اینکه در ایران مجوز واردات بگیرد 
یاید مدارک همه موارد درخواست سازمان غذا و 

دار را با جزئیات کامل و بر اساس چک لیست های 
تدوین شده ارائه کنند.«

وی دربار امکان واردات واکسن فایزر به کشور افزود: 
»در مورد واکسن فایزر گفته می شود که برای نگهداری 
و حمل و نقل به دمای منفی ۷0 درجه نیاز دارد، ما در 
گذشته نیز محصوالتی که نیازمند زنجیره سرد باشد را 
به کشور وارد کرده ایم و اگر بخواهیم این واکسن را 
وارد کنیم نیز توانایی حمل و نقل و توزیع آن را در 
این شرایط داریم و می توانیم این شرایط را فراهم و 
کنترل کنیم. شرایط حمل و نقل را در همه مراحل 
می توانیم ثبت و کنترل کنیم و وزارت بهداشت بر 
اساس ثبت همه این موارد مجوز واردات را برای 

یک محصول از جمله یک واکسن صادر می کند.«
عبدزاده گفت: »بسیاری از فرآورده های بیولوژیک 
که نیازمند نگهداری در چرخه سرد است نیز توسط 
ناوگان حمل و نقل هوایی داخلی یا خارجی به ایران 
منتقل می شود. سازمان هواپیمایی کشوری نیز اعالم 
کرده امکانات الزم برای نقل و انتقال هر نوع واکسن 
کرونا را در شرایط دمای پایین دارد و برای هر دارو 
یا واکسن که شرایط سخت نگهداری در دمای پایین 
دارند می توان از طریق ایرالین های مختلف شرایط 
انتقال به کشور را فراهم کرد و در کشور نیز در صورت 
نیاز مانند بسیاری کشورهای دیگر می توانیم شرایط 

نگهداری استاندارد سرد را فراهم کنیم.«
عبدزاده درباره امکان تولید واکسن کرونا در داخل 
و وجود خط تولید در کشور نیز تصریح کرد: »در 
ایران خط تولید واکسن در انستیتو پاستور و موسسه 
سرم سازی رازی وجود دارد، سال هاست که وجود 
داشته و واکسن های متعددی در این خطوط تولیدی 
ساخته شده است، مثل واکسن ثالث؛ واکسن هپاتیت 
بی،  فلج اطفال و خیلی واکسن های دیگر در داخل و 
در این موسسات تولید می شود و قطعا در صورتی 
که دانش فنی تولید واکسن کرونا در شرکت های 
دانش بنیان به دست آید امکان تولید آن در کشور 

فراهم می شود.«
وی ادامه داد: »بخشی از واکسن هایی که اکنون در 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد، وارداتی است، 
بخشی هم تولید داخل است که لیست کامل آن در 

سازمان غذا و دارو وجود دارد.«
این متخصص داروسازی گفت: »شرکت های دانش 
بنیان متعددی در کشور برای ساخت واکسن کرونا 
در تالش هستند تا دانش فنی تولید این واکسن را 
به روش های مختلف به دست آورند، امکان تولید 
این واکسن در کشور فراهم است، اما هر شرکتی که 
بخواهد مجوز تولید واکسن کرونا را از سازمان غذا 
و دارو بگیرد باید الزامات و پروتکل های ساخت و 

تولید وزارت بهداشت را رعایت کند.«
رئیس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی تاکید 
کرد: »ایران هم یک کشور واکسن ساز است و توانایی 
و دانش فنی تولید این واکسن را می تواند به دست 

آورد و هم امکانات الزم برای تولید را دارد.«

ایران توانایی تولید و انتقال واکسن کرونا 
با زنجیره سرد را دارد



وعده رئیس سازمان غذا و دارو درباره واکسن کرونا

 علی ابراهیمی
رئیس سازمان غذا و دارو درباره امکان دریافت 
واکسن کرونا برای کشور گفت: »مطمئن باشید 
همه آنچه باید در زمینه تولید و واردات واکسن 
انجام شود به صورت شبانه روز و در ایام تعطیل و 
غیر تعطیل دنبال می شود و ما قطعا جزو کشورهایی 
خواهیم بود که در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در ابتدای 
نشست خبری آنالین با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
»سازمان غذا و دارو به عنوان بازوی نظارتی وزارت 
بهداشت در امر سالمت غذا، دارو، تجهیزات پزشکی 
و سایر کاالهای سالمت محور، همیشه سعی کرده تا 
در جهت ایجاد کمیت و کیفیت برنامه ریزی کند.«

تنها 15 درصد ارزش ریالی بازار دارو 
وارداتی است

وی با تأکید بر تالش این سازمان جهت تحقق شعار 
جهش تولید، گفت: »میزان واردات دارو در سال 97 
معادل ۳۰ درصد ارزش بازار دارویی کشور از نظر 
ریالی بود که با برنامه ریزی و حمایتی که از صنعت 
داخلی شد در سال 9۸ این رقم به ۲۲ درصد و تا 
به اآلن این میزان به کمتر از ۱۵ درصد کاهش پیدا 
کرده است.« شانه ساز افزود: »خوشبختانه امروز 
می توانیم هر دارویی را که در زمینه کرونا مطرح 
 می شود در کمتر از دو ماه در داخل تولید و زمینه 
صادرات آن را فراهم کنیم. عالوه  بر این بحث 
واکسن هم یکی از نمونه هایی است که توانستیم 

در این حوزه قدم برداریم.«
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »در حوزه غذا 
هم که بخش مهمی از سالمت و اقتصاد کشور را 
به خودش اختصاص می دهد این مژده را می دهم 
که زمان صدور مجوز پروانه تولید و یا ورود مواد 
غذایی و ... به کمتر از ۲۴ ساعت تقلیل یافته است، 
درحالی که همواره از طوالنی بودن این روند گالیه 
وجود داشت، اما امروز با اقداماتی که انجام شد 
این زمان کاهش یافته و از حدود ۱۵۰۰ پروانه ای 

که شش ماه قبل در نوبت بود به صفر رسیدیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت تأمین ارز 
مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات، گفت: »امیدواریم 
با تأمین ارز از سوی بانک مرکزی دیگر شاهد هیچ 
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور نباشیم.«

تولید بیش از ۳5 میلیون ماسک در روز
شانه ساز در ادامه افزود: »در حوزه تجهیزات پزشکی 
هم اتفاقات خوبی رخ داده است. برای مثال در بخش 
تولید ماسک درحالی که در اوایل کرونا بین ۱۲۰ تا 
۱۵۰ هزار ماسک تولید می کردیم امروز این عدد به 
باالی ۳۵ میلیون ماسک رسیده و همه این  اقدامات 
در شرایط سخت کرونا و تحریم انجام شده است.«
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه تمام 
ماسک ها باید دارای الیه ملت بلون باشند، گفت: »در 
ابتدای بحران ظرفیت تولید ملت بلون در کشور ۳.۵ 
میلیون تن در روز بود که این میزان فقط برای تولید 
هفت میلیون ماسک کافی بود، اما اکنون به کمک 
بخش خصوصی تولید به باالی ۱۰ میلیون تن در 

روز ارتقاء یافته و دستگاه تولید این الیه هم در 
کشور تولید می شود. در خصوص دستگاه ونتیالتور 
و اکسیژن ساز هم وضعیت به همین منوال است.«

معاون وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به مشکالتی 
به وجود آمده در بخش انسولین، گفت: »در زمینه 
انسولین همواره نگرانی هایی بود و با برنامه ریزی های 
انجام شده این هفته بیش از دو میلیون عدد انواع 
انسولین وارد بازار شد. البته در زمینه تولید داخلی 
برند خارجی انسولین هم موانعی بود که همه آنها 
رفع شد و امیدواریم نگرانی که در زمینه انسولین 
وجود دارد رفع شود.« وی افزود: »امروز اشخاصی 
که انسولین از داروخانه های منتخب کشور دریافت 
می کنند ثبت می شوند و بر اساس کد ملی به آنها 
انسولین داده می شود. ازاین رو کمتر شاهد خروج 
این محصول از زنجیره رسمی هستیم و اگر در آینده 
نزدیک هم همه بیماران شناسایی شوند می توانیم 
این روند را به کلیه داروهای کشور تسری دهیم.«

تالش دومین واکسن ایرانی برای اخذ 
مجوز تست انسانی

رئیس سازمان غذا و داروی کشور درباره وضعیت 
تولید واکسن کرونا هم اظهار داشت: »در زمینه واکسن 
کرونا چند شرکت تولیدکننده داخلی داریم که در 
حال کار بر روی واکسن هستند. برای مثال یکی 
از تولیدکنندگان فاز اول مطالعه انسانی را شروع 
کرد و تولیدکننده دیگری به سرعت در حال تکمیل 
مدارک است تا فاز انسانی را آغاز کند. البته آقای 
وزیر مباحث مربوط به واکسن را خودشان مطرح 
می کنند تا مردم از بابت توانمندی کافی برای تولید 
واکسن در کشور خاطرشان جمع شود و تحریم ها 

هم در این زمینه عمال بی اثر است.«

مسئول اصلی واردات واکسن وزارت 
بهداشت است

شانه ساز در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت 
واردات واکسن کرونا به کشور گفت: »تصمیم 
آقای وزیر  این شده که خود  بهداشت  وزارت 
با توجه به اشراف کاملی که به کار دارند درباره 
واکسن صحبت کنند. ما در جلسات موارد را به 
وزیر اعالم می کنیم و به لحاظ حساسیتی که وجود 
دارد خودشان اعالم می کنند.« وی افزود: »به طورکلی 
در زمینه واکسن مذاکرات متعددی با منابع مختلف 
صورت گرفته و در حال پیگیری است. بحث تأمین 
ارز واکسن کرونا را هم بانک مرکزی متقبل شده 
و اعالم کرده است که در زمینه تأمین ارز نگرانی 
وجود ندارد. البته وزارت امور خارجه هم اقدامات 
مربوط به خود را در زمینه مذاکرات دیپلماتیک 
انجام می دهد، اما مسئولیت اصلی در این بخش با 
وزارت بهداشت است و سایر بخش ها تدارکات 

را انجام می دهند.«
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »البته در خارج از 
کشور هم هنوز سفره واکسن آماده نشده و فازهای 
نهایی در عمده موارد انجام نشده است. همچنین 
بیشتر شرکت ها و کمپانی های تولیدکننده عالمت 
سؤال هایی دارند و هنوز نتوانسته اند تأییدیه های 
بسیار  واکسن  حوزه  در  معموال  که  بین المللی 
ضروری است را دریافت کنند؛ بنابراین در بخش 
واکسن کرونا هنوز سفره آماده ای نیست که بتوان 

از آن استفاده کرد.«
شانه ساز با تأکید بر اینکه بهتر است اطالعات واکسن 
از زبان وزیر بهداشت شنیده شود تا از دوگانگی و 
پراکنده گویی جلوگیری شود، گفت: »درعین حال ما 
هم پیگیری های الزم را انجام می دهیم. البته درباره 

واکسن صحبت های متنوعی می شود، اما سازمان غذا 
و دارو سازمان متولی است و باید در زمینه صدور 
مجوز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد و 
این اقدام هم به سرعت انجام می شود.« وی افزود: 
»باور ما این است که بیشترین اعتماد و امید اصلی  
باید به واکسن های تولید داخل که با روش های معتبر 

بین المللی در حال تولید است، باشد.«
شانه ساز بار دیگر تأکید کرد: »به طورکلی می گویم که 
مطمئن باشید همه آنچه باید در زمینه تولید و واردات 
واکسن کرونا انجام شود به صورت شبانه روزی و 
در ایام تعطیل و غیر تعطیل دنبال می شود و ما قطعا 
جزو کشورهایی خواهیم بود که در این زمینه مشکلی 
نخواهیم داشت. البته به نظر می رسد عده ای که در 
خارج از کشورند بیشتر دنبال این موضوع هستند، 
ولی ما از بابت اینکه همکاران واکسن را نرسانند 
نگرانی نداریم و مطمئن باشید که جزو کشورهایی 

هستیم که به موقع واکسن را دریافت می کنیم.«

ورود تنها 2 میلیون واکسن آنفلوانزا به کشور
وی در پاسخ به سؤالی درباره تأمین واکسن آنفلوانزا 
نیز گفت: »متأسفانه باز هم رفتار زشت و غیرانسانی 
مدعیان حقوق بشر در زمینه محدودیت ورود واکسن 
آنفلوانزا را تجربه کردیم؛ زیرا علی رغم اینکه برای 
تأمین ۱۴ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا تمام مذاکرات 
و مکاتبات انجام  و مجوزها اخذ شده بود و مبلغ 
آن هم به سختی و با دشواری فراوان تأمین و به 
خارج از کشور ارسال شد، اما تنها توانستیم ۲ 
میلیون دوز واکسن وارد کنیم. البته خوشبختانه 
همه گروه هایی که باید واکسن را تزریق می کردند 

واکسن را دریافت کردند.«
ادامه در صفحه 12 
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 ادامه از صفحه 11
شانه ساز افزود: »همچنین قرار بود یونیسف تا دهه 
اول آبان ماه حدود 800 هزار دوز واکسن آنفلوانزا 
برای ما تأمین کند که این اتفاق هم نیفتاد و اآلن 
هم که دیگر زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا 
گذشته، این تعداد از کره جنوبی حمل شده و در 
حال ورود به کشور است، اما بعید می دانم که در 

این بازه زمانی بتوانیم آن را مصرف کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: »البته ما امسال 
از بابت واکسن آنفلوانزا نگرانی چندانی نداشتیم 
زیرا فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و 
ضدعفونی کننده ها مهم ترین ابزار ما برای جلوگیری 
از انتقال ویروس آنفلوانزا و کرونا بودند و ازاین رو 
شیوع آنفلوانزا هم بسیار پایین بود. درعین حال برای 
تأمین واکسن آنفلوانزای گروه های در معرض خطر 
اقدام کردیم و واکسن به صورت رایگان برای آنها 

تزریق شد.«

تولید رمدسیویر توسط 5 تولیدکننده
معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت تولید داروی 
رمدسیویر در کشور هم گفت: »اینکه توانستیم 
رمدسیویر و سایر داروهایی که کاندید کمک به 
درمان کرونا بودند را در کشور تولید کنیم نشان دهنده 
ظرفیت باالی داروسازی کشور است. در حال حاضر 
هم در بحث رمدسیویر 5 تولیدکننده در حال کار 
هستند و دو سه تولیدکننده هم در صف دریافت 
مجوز از سازمان غذا و دارو؛ در زمینه صادرات این 
دارو هم متقاضی داریم و اگر همکارانمان در حوزه 
معاونت درمان اعالم کنند که ظرفیت پر است و نیازی 
به دارو نداریم می توانیم صادرات را انجام دهیم.«

شانه ساز درباره اقدامات طب ایرانی و داروهای 
گیاهی در درمان بیماران کرونا گفت: »در حال 
کار بر روی داروهای طبیعی که پایه غیرشیمیایی 
دارند، هستیم و تا به اآلن هم 4 دارو مجوزهای 
الزم را برای انجام مطالعات بالینی دریافت کرده اند 
و پنجمین دارو هم در شرف دریافت مجوز است.«

ردیابی داروها با شناسه یکتا
رئیس سازمان غذا و دارو درباره قاچاق معکوس 
دارو از کشور نیز گفت: »واقعیت این است که 
به دلیل تفاوت قیمت دارو در ایران با کشورهای 
همجوار و نیز اثربخشی و کیفیت مناسب داروهای 
ایرانی، یکی از معضالت جدی ما خروج داروهای 
تولید داخل  به خارج از کشور است. همچنین طبق 
گزارش هایی که از گمرک داریم بسیاری از هموطنان 
که در خارج از کشور زندگی می کنند و حتی غیر 
ایرانی ها که به ایران رفت وآمد دارند، همواره یکی 
از کاالهایی که به میزان مصرف چندین ماه  خود 
به عنوان سوغات می برند داروهای ایرانی است؛ لذا 
این موضوع از گذشته بوده و هنوز هم ادامه دارد.«
وی افزود: »جدای از پیگیری های قضایی و انتظامی، 
بحث برچسب گذاری و شناسه یکتا که در قالب 
سامانه تی تک بر روی داروها نصب می شود را 
هم پیش می بریم. این سامانه قابلیت آن را دارد تا 
بفهمیم دارو توسط کدام بخش اعم از تولیدکننده، 
توزیع کننده و حتی مصرف کننده خارج شده است.«

بانک مرکزی باید مشکل ارز را حل کند
شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره مشکل واردات 
مواد اولیه دارویی گفت: »در اینکه شیطنت وجود 
دارد و با بی رحمی سعی می شود تا دارو و تجهیزات 
پزشکی به ما نرسد، شکی نیست؛ اما آنها که این کار 

را می گیرند ژست بشردوستانه و حقوق بشر هم 
می گیرند و در کمال وقاحت در مقابل همه مردم 
دنیا اعالم می کنند که ما دارو و تجهیزات پزشکی را 
تحریم نکرده ایم. البته از کسانی که چنین جنایاتی را 
انجام می دهند گفتن چنین دروغ هایی بعید نیست، 
منتها آنچه اتفاق می افتد این است که علی رغم همه 
تحریم ها داروی مورد نیاز بیمارانی به سختی در حال 
تأمین است و ما دست روی دست نگذاشته ایم تا 
تحریم های آنها به سالمت و صحت هموطنان مان 
آسیب برساند. از سوی دیگر ظرفیت های تولید را 
هم افزایش دادیم و حتی امروز بخشی از داروهایمان 
به صورت رسمی صادر می شوند و بخش عمده ای 
هم متأسفانه به خارج از کشور به دلیل ارزان بودن 

قیمت و کیفیت باالی آنها قاچاق می شوند.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر در بخش مواد اولیه 
چین و هند بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد اولیه 
دارویی در دنیا هستند و ما برای نقل وانتقال ارز به 
هند و چین مشکالت فراوانی داریم؛ زیرا بانک ها 
و شرکت های هندی و چینی به دلیل تحریم ها 
می ترسند که با ایران کار کنند چون مورد تنبیه 

آمریکا و هم پیمانانش قرار می گیرند.«
شانه ساز با تأکید بر اینکه مواد اولیه به سختی وارد 
می شود، افزود: »اگر بانک مرکزی مشکل ارزی ما را 
حل کند هیچ نگرانی از بابت دارو نخواهیم داشت. 
البته در زمینه تولید مواد اولیه دارویی در کشور 
برنامه ریزی کرده ایم و به رشد خوبی هم رسیده ایم.«

فراخوان تولید داروهای بیماران نادر
معاون وزیر بهداشت درباره داروهای خارجی بیماران 
نادر و کمبود و عدم پوشش بیمه ای این داروها نیز 
گفت: »ازآنجا که تعداد بیماران نادر کم است تولید 
این داروها توجیه اقتصادی ندارد و علت گران 
بودن داروی این بیماران هم این است که یک خط 
تولید در دنیا ممکن است تنها برای 5000 بیمار 
راه اندازی شود؛ لذا وقتی تأمین کنندگان این داروها 
در دنیا محدود بوده و تیراژ تولید آنها هم پایین است 
معموال هزینه سربار این داروها باال می رود و قیمت 
آنها بسیار گران تمام می شود. البته ما بسیاری از این 
داروها را در شرکت های دانش بنیان تولید کردیم، 

اما منابع  برخی از این داروها فقط در آمریکا است 
و شرکت های تحت نفوذ آمریکا و صهیونیست 
اجازه ورود این داروها به کشور ما را نمی دهند 
و ما مجبوریم هستیم با واسطه و با زحمت بسیار 
این اقالم را تأمین کنیم. اینکه آمریکا می گوید دارو 
را تحریم نکردیم سند دروغگویی شان است؛ اتفاقا 
روی این قسمت سرمایه گذاری کردند که دارو به 

مردم ما نرسد تا مردم را ناراحت کنند.«
شانه ساز ادامه داد: »ایران کشور بزرگی است و 
ما  با  به کار کردن  کمپانی های بزرگ عالقه مند 
هستند و خودشان به ما کمک می کنند که بدون 
کسب اطالع آمریکایی ها دارو و مواد اولیه را به 
ما برسانند. البته این اقدامات به دلیل حس انسان 
دوستانه  نیست بلکه بازار ایران بازار بزرگی است 
و همه کمپانی های خارجی می دانند که در بدترین 
شرایط تحریم هم حتی یک دالری از شرکت های 

خارجی در ایران گم نشده است.«
وی ادامه داد: »با توجه به حسن اعتمادی که به ما 
دارند هنوز به مشکل خاصی در حوزه دارو برخورد 
نکرده ایم و فکر نمی کنم هم بیش از این بتوانند اعمال 
فشار کنند و اگر هم این اقدام را انجام دهند سرعت 
ما در تولید داروها بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه در 
زمینه تولید داروهای کمیاب فراخوان گذاشته ایم تا 
شرکت های دانش بنیان ورود کنند و امیدواریم بتوانیم 

این داروها را در داخل تولید کنیم.«

دلیل منتشر نشدن جزئیات قرارداد کوواکس
شانه ساز در بخش دیگری از این نشست در پاسخ 
به سؤالی درباره دلیل منتشر نشدن جزئیات قرارداد 
کوواکس، گفت: »مسئوالن در صورت صالحدید 
متن این قرارداد را منتشر خواهند کرد و انتشار 
جزئیات این قرارداد در حیطه مسئولیت سازمان غذا 
و دارو نیست.« رئیس سازمان غذا و دارو درباره 
تأمین داروی بیماران مبتال به سرطان هم گفت: »تا 
همین شش سال قبل بخش اعظم داروهای ضد 
سرطان را وارد می کردیم، اما امروز سه کارخانه 
تخصصی داروهای ضد سرطان را تولید می کنند 

و داروهای جدیدتر نیز وارد می شوند.«
وی با بیان اینکه ماده اولیه این داروها در کشور 

تولید می شود، افزود: »شیوه تولید و محافظت از 
این داروها بسیار خاص است و اغلب آنها خطوط 
تولید پیشرفته و گران قیمتی دارند و سرعت رشد 
تولید آنها پایین است، اما در چند سال اخیر این 
داروها با کیفیت خوبی در کشور تولید می شود.«

حواشی تزریق واکسن ایرانی کرونا
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره 
حواشی تزریق واکسن کرونا در کشور گفت: »در 
خصوص ابهام در توانمندی ایران در تولید واکسن و 
نامه 16۷ داروساز مطالبی را شنیده ام و اگر این نامه 
صحت داشته باشد تعجب می کنم که چرا برخی 
خودباوری کمی دارند. البته این افراد با صنعت 
داروسازی ما آشنایی نیستند و من فکر می کنم اگر این 
عزیزان سری به صنعت داروسازی و اقالم دارویی که 
تولید می شود و نیز سیستم نظارتی ما بزنند می بینند 
که ایران یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های مرجع 
غذا و دارو را در منطقه دارد و این آزمایشگاه مورد 
تأیید سازمان های بین المللی در حوزه بهداشت هم 
هست و نباید نگرانی در زمینه دارو و واکسن داشته 
باشیم و این نگرانی ها را به مردم نیز منتقل کنیم.«

وی در ادامه افزود: »البته تحریم ها سبب شد اتکای 
ما به تولید داخل افزایش یابد و این زیرساختی است 
که بعد از وقوع انقالب رخ داد زیرا باور داشتیم 
دشمن آنقدر بی رحم است که در زمینه دارو به ما 

فشار وارد کند.«
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: »در حال حاضر 
4.5 برابر نیاز کشور ظرفیت تولید در بسیاری از 
خطوط دارویی داریم و 9۷ درصد داروهای مورد 
نیاز از نظر عددی را در داخل تولید می کنیم و در 
زمینه تولید مواد اولیه دارویی هم حدود 65 درصد 

مواد اولیه را در داخل تولید می کنیم.«

فعالیت ۲5 دانشکده داروسازی در کشور
انسانی  نیروی  تربیت  به  ادامه  در  شانه ساز 
»در  و گفت:  کرد  اشاره  در کشور  متخصص 
بحث تخصص های داروسازی امروز کمتر رشته 
تخصصی داروسازی است که نداشته باشیم. 
ادامه در صفحه 13 
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درحالی که پیش از انقالب فقط ۴ دانشکده داروسازی 
داشتیم و امروز این تعداد به ۲۵ دانشکده رسیده 
است. ما امروز حتی دانشجوی خارجی هم داریم و 
اگر بحث تحریم نبود یقینا تعداد دانشجویان خارجی 
بیشتر می شد. در زمینه داروهای کرونا هم هیچ دارویی 
در دنیا نبود که مطرح شود و داروسازان ما در کمتر 
از دو ماه آن را در داخل تولید نکنند و این آزمایشی 

برای سنجش توانایی هایمان بود.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر عالوه بر تولید نیاز 
داخل امکان صادرات این داروها هم به وجود آمد 
و حتی ماده اولیه آن را هم در داخل تولید کردیم و 
درصدد هستیم تا جلوی واردات ماده اولیه رمدسیویر 
را هم بگیریم چون امکان تولید آن توسط یک شرکت 
دانش بنیان در داخل وجود دارد؛ بنابراین ما کشور 
محدود علمی نیستیم و رشد خوبی در زمینه نانو 
و بایو داشته ایم ولی نمی خواهیم در بازار دارویی 

ایران را به روی دنیا ببندیم.«
وی درباره تبلیغات دارو در فضای مجازی نیز اظهار 
کرد: »ما راه تبلیغ و فروش کاالهای سالمت محور را 
نبسته ایم و مجوز تبلیغ می دهیم، اما در مورد فروش 
و تبلیغ دارو به لحاظ حساسیت های موجود نه تنها ما 
بلکه کل دنیا دست به عصا حرکت می کند. البته برای 
فروش و تبلیغ کاالهای سالمت محور و مکمل ها باید 
مجوز اخذ و شرایط نگهداری رعایت شود. ضمن 
اینکه برخورد با تبلیغاتی که عوارض جبران ناپذیر 
برای مصرف کننده به همراه داشته باشد موضوعی 
قضایی است و پس از استعالم از ما، پاسخ به مراجع 

ذی صالح ارسال می شود.«

ورود داروهای جدید به فهرست 
دارویی کشور

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سؤالی درباره 
جدیدترین برنامه این سازمان برای ورود اقالم جدید 
به فهرست دارویی کشور هم گفت: »درباره ورود 
دارو به فهرست داروهای رسمی کشور آن دارویی 
که بتواند هزینه-اثربخشی خود را ثابت کند و مورد 
نیاز بیماران ما باشد، حتما از آن استقبال می کنیم. 
البته مدتی به دلیل مشکالت تأمین و تهیه ارز این 
بخش کند شده بود، اما بااین حال امسال چندین قلم 
داروی جدید وارد فهرست رسمی داروی کشور 

شده و این موضوع قطع نشده است.«

شانه ساز افزود: »نکته ای که وجود دارد این است که 
شرکت هایی که تقاضا می دهند عمدتا نگاه تجاری 
به موضوع دارند و به دنبال یک داروی گران قیمت 
و خاص هستند تا برای آن بازار ایجاد کنند و مایل 

هستند تا ابتدا به صورت تک نسخه ای باشد.«
وی ادامه داد: »مواردی هم با شخص آقای وزیر در 
میان گذاشته شده و اعالم کرده اند که سازمان غذا و 
دارو و معاونت درمان روی بحث هزینه-اثربخش 
بودن این داروها بررسی انجام دهند. البته ما در کشور 
محدودیت  ارزی فراوانی داریم و اینکه یک داروی 
بسیار گران قیمت با ارزبری باال و با مصرف کننده کم 
را بخواهیم وارد فهرست دارویی کنیم، مقرون به صرفه 
نیست.« معاون وزیر بهداشت گفت: »در سال ۹۷ 
بالغ بر ۳.۷ میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی 
ارز داشتیم که در سال گذشته این میزان ۳ میلیارد 
بود و در حال حاضر ۲.۵ میلیارد دالر است؛ بنابراین 
باید ارز و منابع  خود را مدیریت کنیم و بر همین 
اساس وسواس و دقت نظر در زمینه ورود یک 
مولکول جدید به فهرست بیش از گذشته است. 
البته اگر بیماران دارویی را نیاز داشته باشند و این 
دارو مورد تأیید قرار گیرد، از ورود آن به فهرست 

و تأمین آن ابایی نداریم.«

ماجرای واکسن آنفلوانزای مجلس
شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دادن سهمیه 
واکسن کرونا به نهادهای خاص همچون مجلس 
با توجه به سابقه تخصیص واکسن آنفلوانزا به این 
نهاد گفت: »داستان تخصیص واکسن آنفلوانزا به 
مرکز بهداشت مجلس این بود که این مرکز هم مانند 
تمام مراکز بهداشتی و درمانی که واکسن آنفلوانزا 
را دریافت کردند مشمول دریافت واکسن بود زیرا 
حدود ۸۰۰۰ پرسنل، خانواده، بازنشسته، افراد سالمند 
و ... را تحت پوشش دارد و یکسری گروه های هدف 
در آنجا بودند که باید واکسن آنفلوانزا را دریافت 
می کردند، اما متأسفانه این اقدام بازتاب منفی داشت. 
ضمن اینکه فقط ۱۵۰۰ عدد واکسن به این مرکز ارائه 
شده بود و قرار نبود همه نمایندگان واکسینه شوند؛ 
در بحث کرونا هم واکسن از طریق معاونت بهداشت 
توزیع خواهد شد و گروه های اولویت دار پس از 
تعیین این معاونت واکسن را دریافت خواهند کرد؛ 
بنابراین هر کس در کشور به این واکسن نیاز داشته 
و در اولویت باشد باید واکسن کرونا را دریافت کند 

و اگر در مجلس هم کسانی مشمول دریافت واکسن 
باشند بر اساس نیازها و اولویت ها و در صورت تأیید 
معاونت بهداشت واکسن به آنها تزریق خواهد شد.«
شانه ساز در ادامه درباره سرانجام توزیع متادون در 
داروخانه ها نیز اظهار کرد: »شیوه درمان در حال 
تغییر است چراکه بر اساس روش های جدید متادون 
اعتیاد را درمان نمی کند، بلکه نوع اعتیاد را تغییر 
می دهد. البته مراکز ترک اعتیاد همچنان کارشان 
را ادامه می دهند و متادون به روال قبل بین آنها 
توزیع می شود و داروهای جدید هم تحویل آنها 
می دهیم. درعین حال اگر فردی نخواست به کلینیک 
ترک اعتیاد برود باید بتواند به دارو دسترسی داشته 
باشد؛ درنتیجه برای اینکه بتوانیم در حوزه درمان 
اعتیاد موفق تر عمل کنیم تعدادی داروخانه منتخب 
در سطح کشور شناسایی کردیم تا ضوابط ما را 
رعایت کنند و بتوانند با حساب وکتاب و ارائه آمار 
دقیق داروها را به معتادان برسانند.« معاون وزیر 
بهداشت تأکید کرد: »از نظر قانونی محل عرضه 
دارو داروخانه است و نمی توان گفت چون در 
یک محل دارویی چند سال ارائه شده و هنوز هم 
آن را دریافت می کند و قرار هم نیست قطع شود، 
حال در جایی که قانون مشخص کرده که دارو 
اینکه عده ای خوششان  به دلیل  را عرضه کند، 
نمی آید این کار را انجام ندهیم. فکر می کنم اقدامی 
که در این زمینه در حال انجام است کار درستی 
است و افراد باید بتوانند در زمینه درمان اعتیادشان 

انتخاب گر باشند.«
شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره ضوابط تولید 
واکسن در دنیا هم تصریح کرد: »اصوال تمام کشورهای 
دنیا ضوابط اختصاصی برای ثبت داروهای جدید و 
واکسن ها دارند. البته امروز شرایط خاص است، ولی 
پیش از کرونا ممکن بود حتی در سریع ترین حالت 
تولید یک واکسن ۵ سال طول بکشد، اما اآلن با 
سرعت این مراحل در حال طی شدن است. ازاین رو 
ضابطه جدیدی برای واردات واکسن نوشتیم و برای 
مصارف فوریتی EUL آماده شدیم که بر اساس 
آن عمل خواهیم کرد؛ لذا بسیاری از محدودیت ها 
که قبال وجود داشت امروز نیست، ولی در زمینه 
واکسن تأییدیه بین المللی الزم خواهد بود است، اما 
این به معنی ناتوانی ما در بحث رجیستری نخواهد 
بود زیرا متناسب با توانمندی در حوزه تولید در 

زمینه نظارت هم توانمند هستیم.«

درخواست ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای دارو و تجهیزات

وی درباره ارز دارو هم گفت: »ارزی که به دارو 
داده می شود قدرت نقد شوندگی کمی دارد و در 
کشورها و بانک هایی است که به شدت تحت فشار 
آمریکایی ها هستند و نمی توانند به آسانی با ما کار 
کنند. حرف ما این است که آمریکا دروغ می گوید که 
دارو را تحریم نکرده، زیرا ما در بسیاری از کشورها 

ارز داریم، اما نمی توانیم برای دارو استفاده کنیم.«
شانه ساز با بیان اینکه مشکل ارز نداشتن قابلیت 
انتقال و تبدیل آن است، گفت: »ما مکررا اعالم 
کردیم اگر برای بحث ارز فکر جدی نشود به مشکل 
برمی خوریم. هرچند اآلن مشکل جدی وجود ندارد 
و دارویی مثل انسولین که بعضا کمبودهایی داشت، 
اکنون تأمین می شود. البته ارز دارو و تجهیزات 
پزشکی در بودجه ۱۴۰۰ در دست بررسی است 
و همچنان پیشنهاد ما ارز ۴۲۰۰ تومانی است و ما 
هم هر جا در جلسات کارشناسی الزم باشد حضور 

خواهیم یافت.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره آمارنامه دارویی کشور 
نیز بیان کرد: »در سال های قبل هم آمارنامه خالی از 
اشکال نبود، اما چون اکنون به سامانه تی تک متصل 
شده است این مشکالت نمود بیشتری پیدا می کند؛ 
لذا در آمارنامه مقدماتی باگ ها در حال مشخص 
شدن است و معنای آن این است که آمارنامه های 

قبلی هم از این اشکاالت را داشته است.«

پزشکان عوارض احتمالی داروها را 
اعالم کنند

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به انتقادات 
درباره کیفیت داروهای تولید داخل نیز گفت: »این 
بحث جدیدی نیست و ما از همکاران پزشکمان 
می خواهیم اگر عوارض دارویی می بینند اعالم کنند تا 
بررسی شود. ضمن اینکه علی رغم تصریح قانون بر 
منع واردات داروهای خارجی دارای مشابه داخلی، 
به دلیل ناتوانی برخی داروهای داخلی در اثبات 
کیفیت خود اجازه واردات آنها را داده ایم، اما اینکه 
بدون مستند هرکسی بگوید داروی ایرانی خوب 
نیست، اخالقی و درست نیست. البته ازآنجاکه بحث 
تبلیغات دارو و هزینه آن در کشور ما صفر است 
این رقم بعضا باالی ۵۰  برند  ولی در داروهای 
درصد قیمت دارو است ممکن است اتفاقاتی در 
این بخش بیفتد. ازاین رو همیشه تأکید کرده ایم که 
متخصصان و پزشکان عوارض داروها را به ما اعالم 

کنند تا ترتیب اثر دهیم.«

امکان برخورد قضایی و انتظامی با 
ناصرخسرو را نداریم

وی در خاتمه درباره پدیده ناصرخسرو و تقلب های 
دارویی نیز گفت: »ای کاش برای این مشکل نام دیگری 
انتخاب شود. ناصرخسرو از مفاخر ملی ماست. زمانی 
همین داروی رمدسیویر در ناصرخسرو به صورت 
تقلبی فروش می رفت و ما در بررسی ها متوجه 
می شدیم این دارو رمدسیویر نیست و تنها با این 
نام به فروش می رسد درحالی که آنتی بیوتیک ساده 
بود. البته فروش داروهای تقلبی نسبت به سالیان 
قبل کاهش یافته، اما بیشتر داروهایی که در این بازار 
به فروش می رسد یا برای ترک است و یا برای 
سقط جنین و داروهایی در این بازار وجود ندارد که 
در بازار رسمی نتوان تهیه کرد. البته هرچند ما به عنوان 
وزارت بهداشت در این بخش مسئول هستیم، اما 

امکان برخورد قضایی و انتظامی با آن را نداریم.«
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رئیس قوه قضاییه دستور داد

  یاسر مختاری
با قرمز شدن 19 نقطه تهران و افزایش 10درصدی 
این روزها  تهران  اورژانس، هوای  به  مراجعات 
بحرانی ترین روزهای خود را می گذراند. 19 نقطه 
از پایتخت در شرایط قرمز و 8 نقطه در شرایط 
نارنجی قرار دارد. اورژانس تهران هم از افزایش 10 
درصدی تماس ها به دلیل آلودگی هوا خبر می دهد. 
از سوی دیگر پرونده تعطیلی دوروزه تهران نیز در 
جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا به دولت ارجاع 
شده بود تقریبا به بایگانی سپرده شد. در همین حال 
که ارگان های مختلف یکدیگر به کم کاری متهم 
می کنند سر انجام با اظهار نظر رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر ورود به پرونده آلودگی هوا امیدها به پاک 

شدن هوای تهران بازگشته است.

دادستانیورودمیکند
به گزارش سپید، آیت اهلل ابراهیم رئیسی روز دوشنبه 
15 دی ماه در جلسه شورای عالی قضایی با بیان 
اینکه هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه 
است و آلودگی هوا از معضالتی است که کشورمان 
هر چند وقت یک بار در یک استان یا به صورت 
سراسری درگیر آن می شود،گفت: »قانون هوای 
پاک وظایفی را برای مسئوالن و دستگاه های مختلف 
مشخص کرده و معلوم می شود وقتی با این معضل 
مواجه می شویم مسئولی کم کاری و ترک فعل کرده 
است که نباید نسبت به این موضوع مالحظه کرد 

چون مردم ضرر می کنند.«
رئیسی تأکید کرد: »نباید در برابر نقض حقوق عامه 
سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل 
برخی مسئوالن و عدم اجرای قانون آسیب ببینند، 
دادستان کل کشور موضوع را از طریق معاونت 

حقوق عامه پیگیری کند.«

شناسایی15علتمؤثرآلودگیهوا
پیش از سخنان رئیسی نیز حجت االسالم درویشیان 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با بیان اینکه قانون 

هوای پاک مصوب سال 96، وظایف وزارتخانه ها 
و دستگاه ها را در این زمینه مشخص کرده است، 
گفت: »ما 15 علت موثر در این زمینه را بررسی 
و ترک فعل مسئوالن مربوطه در انجام قانون را 

احصاء و به مجلس اعالم کردیم.«

پایمازوتدرمیاناست
در روزهای گذشته افراد مختلفی مازوت)نفت کوره( 
افزایش  نیروگاه های اطراف تهران و  سوزی در 
میزان گوگرد ناشی از سوخت ناقص خودروها را 
یکی از دالیل اصلی آلودگی این روزهای هوای 
تهران اعالم کرده بودند. این موضوع از سوی پیروز 
حناچی شهرداری تهران نیز مورد تأیید قرار گرفت. 
وی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:» 
همه ساله در شرایط وارونگی هوا که در دی ماه 
اوج می گیرد شاهد این وضعیت هستیم، اما آنچه 
حادث شده افزایش میزان گوگرد است که علت 
آن سوخت ناقص است که معموالً در خودروهای 
شخصی فاقد معاینه فنی و خودروهای سنگین و 
صنایعی است که از سوخت غیر استاندارد استفاده 

می کنند خارج می شود.«
شهردار تهران درباره استفاده از سوخت مازوت نیز 
توضیح داد: »اگر صنایع بزرگ مازوت بسوزانند 
میزان آالیندگی شان چند ده برابر دیگر آالینده ها 
است و باید توجه داشته باشیم که موضوع آلودگی 
هوا از مرز تقسیمات کشوری تبعیت نمی کند و 
اگر نیروگاه های غرب تهران تولید آلودگی کنند 

این آلودگی به تهران منتقل می شود.«

وی افزود: »همه آلودگی های اطراف در تهران 
تاثیرگذار است و با تالش صورت گرفته اقدامات 
استانداری و دیگر دستگاه ها کنترل پایش دائمی 
شاخص  گیری  قرار  اما  می گیرد،  صورت 
ابتدای  در   150 عدد  روی  بر  هوا  آالینده های 

صبح نگران کننده است.«
شهردار تهران درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی و ارائه وام های نوسازی به رانندگان تاکسی 
گفت: »این موارد اگر نوسازی حمل و نقل عمومی 
مورد پشتیبانی دولت قرار نگیرد و ارائه تسهیالت 
با بهره کم برای شهرداری مقدور نیست و ما در 
حال حاضر با بضاعت محدودمان به ارائه این 
تسهیالت اقدام کرده ایم .برای نوسازی ناوگان 
به دنبال جذب اعتبار از طریق سازمان برنامه و 
بودجه هستیم. ضمن اینکه دستگاه های فیلتراسیون 
اتوبوس ها بر روی دستگاه هایی خریداری شده 

نصب است.«

یابرقبخواهیدیاهوایپاک
در عین حال اظهارات عیسی کالنتری رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز در روزهای گذشته مبنی 
بر مازوت سوزی خبرساز شد، وی در این رابطه 
اظهار کرد: » با سرد شدن هوا مصرف گاز در میان 
خانواده ها افزایش یافته که این مساله موجب شده تا 
گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها به عنوان سوخت 

کم شود. از سوی دیگر صنایع و نیروگاه ها هم که 
نمی توانند بدون سوخت بمانند چون باید برق مورد 
نیاز کشور تولید شود بنابراین ناچارند که از مازوت 

به عنوان سوخت استفاده کنند.«
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان محیط 
زیست موافق سوخت مازوت نیست، گفت: »برخی 
نیروگاه ها مشکل سوخت دارند بنابراین مجبورند 
برای تولید برق از مازوت استفاده کنند در غیر 

اینصورت مجبوریم قطعی برق را تحمل کنیم.«
وی ادامه داد: وی گفت: »البته مصرف مازوت استثنا 
نیز دارد به طوری که ستاد ملی کرونا تصویب کرده 
که مازوت در کالنشهرهایی مانند تهران، کرج و 
اصفهان استفاده نشود اما شهرهای دیگر مجبورند 
که مازوت بسوزانند چون به علت مصرف باالی 

گاز، گاز کم داریم.«
کالنتری تاکید کرد: »ملت یا باید نبود برق را بپذیرند 
یا اینکه ناچاریم برای مدت کوتاهی مازوت سوخته 
شود، وزیر نفت هم اعالم کرد که به علت مصرف 
زیاد گاز توسط خانواده ها کمبود گاز وجود دارد 
بنابراین یا باید برق تولید نشود یا اگر بخواهد تولید 

شود بخشی باید با مازوت باشد.«
وی با بیان اینکه چون اکنون گاز به اندازه کافی نیست 
پس جایگزین آن مازوت است، گفت: »یا مردم 
باید رعایت کنند گاز کمتری مصرف شود یا اینکه 
مازوت سوخته شود چون اگر گاز همچنان بی رویه 
استفاده شود مصرف مازوت اجتناب ناپذیر است.«

چارهایجزمازوتسوزینداریم
در حالی کالنتری این دوگانه بد و بدتر جنجالی را 
مطرح کرده است که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت 
نیز به نوعی اظهارات کالنتری را تأیید کرد و گفت: 
» مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما چاره ای جز 
تحویل مازوت به نیروگاه ها نداریم، گازوئیل هم 
در حداکثر میزان ممکن تحویل می شود و بیشتر 

از این امکانش وجود ندارد.«
ادامه در صفحه 15 

دادستان کل  به موضوع آلودگی هوا ورود کند
نباید در برابر نقض حقوق عامه سکوت کرد

درویشیان: ما ۱۵ علت موثر 
در این زمینه را بررسی و 

ترک فعل مسئوالن مربوطه 
در انجام قانون را احصاء و به 

مجلس اعالم کردیم

رئیسی: قانون هوای پاک وظایفی 
را برای مسئوالن و دستگاه های 

مختلف مشخص کرده و معلوم 
می شود وقتی با این معضل 

مواجه می شویم مسئولی کم کاری 
و ترک فعل کرده است که نباید 

نسبت به این موضوع مالحظه کرد 
چون مردم ضرر می کنند
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 ادامه از صفحه 14
وی افزود: » یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی 
باز کردن پنجره ها با این تصور است که کرونا خارج 
می شود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین 
بیاورند و هم از اتالف انرژی خودداری کنند، مشکالتی 
داریم و نمی توانیم همه استان ها را در بحث مصرف 
مازوت مستثنی کنیم.« اما این تنها اظهار نظر جنجالی 
کالنتری در مورد مازوت سوزی نبود، چرا که وی  
در یک گفت وگو اظهار کرد: »ما از شهریور ماه اعالم 
کردیم که اگر نفت کوره مصرف بشود، کامیون ها و 
اتوبوس ها نوسازی نشود، آلودگی ادامه دارد. از یک 
طرف برای حمل و نقل به کامیون نیاز دارید، از سوی 
دیگر وزارت راه به کامیون های باالی 20 سال اجازه 
تردد در جاده ها را نمی دهد، ولی همه این کامیون ها وارد 
شهرها شده   اند. حمل و نقل درون شهری را کامیون های 
قدیمی انجام می دهند. کامیون های قدیمی وقتی وارد 
شهر می شوند، هم باعث آالیندگی هوا می شوند و 
این آالیندگی آن ها با کیفیت پایین گازوئیل که االن 
تجربه می کنیم تشدید می شود.  حقوق شهروندی 

مردم زیر پا گذاشته شده است.«
وی افزود: »از آن طرف هم ما نمی توانیم تعطیل کنیم 
برای این که معاون دادستان کل کشور به استان ها 
بخشنامه کرده است که شما برای سوزاندن نفت 
کوره در نیروگاه ها و صنایع مانع نشوید. یعنی کسی 
که باید قانون هوای پاک را اجرا کند، از نظر امنیتی به 
این نتیجه رسیده است که باید این مازوت سوزانده 
شود. این یک معضل جدی برای همه است. االن 
وضعیت اصفهان بدتر از همه است. حاال در اراک 

و شازند جلوی آن را گرفتند. حاال این وضع تا کی 
ادامه پیدا کند، معلوم نیست. جالب است که در ستاد 
کرونا آقای رئیس جمهوری و آقای دادستان کل کشور 
گفتند که باید قانون هوای پاک اجرا شود، ولی معاون 
دادستان کل بخشنامه کرده که شما مانع نشوید که 
نیروگاه ها مازوت مصرف کنند. یک مسئله پیچیده 
است که یا باید پاالیشگاه و نیروگاه تعطیل شود، یا 

مازوت سوزانده نشود.«
این سخنان بالفاصله با تکذیب دادستانی کل کشور 
مواجه شد، رضا خشنودی، معاون قضائی دادستان 
کل کشور در حقوق عامه در واکنش به ادعای رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بخشنامه ناظر 
بر بالمانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها 
از جانب دادستانی کل کشور، تاکید کرد: »بخشنامه ای 
در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی 
کل صادر نشده است.« وی افزود: »همچنین برخالف 

برخی مطالب خالف واقع، از نظر دادستانی کل 
کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت 
محیط زیست از نیروگاه ها به منظور رصد میزان و 

نوع سوخت مورد استفاده در آن ها، وجود ندارد.«
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با 
بویژه  آلودگی هوای کالنشهرها  به معضل  اشاره 
تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار کرد: 
»باید توجه داشت که آلودگی هوای کالنشهرها از 
جمله تهران دارای علت ها و منابع مختلفی از جمله 
کثرت ترددها، سوخت های غیراستاندارد وسایل نقلیه، 

سوخت کارخانه ها و نیروگاه ها و … می باشد.«
وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت 
محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: »قانون 
هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط 
زیست می باشد و در این قانون تکالیف و وظایف 
مشخصی برای سازمان هایی نظیر سازمان حفاظت 
محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده 
تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و سازمانی خود 
شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی 

هوا فراهم سازند.«

تکذیب بخشنامه دادستانی در مورد 
مازوت سوزی

معاون قضائی دادستان کل کشور در حقوق عامه با 
اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه ها در آلودگی 

هوای تهران و سایر کالنشهرهای کشور گفت: »به 
جهت ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و 
ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را 
در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات 
برای همه دستگاه ها الزم االتباع است و بر این اساس 
در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان 
البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و 

منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.«
هوا،  آلودگی  رفع  »برای  کرد:  بیان  خشنودی 
دستگاه های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت 
محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و 
آئین نامه های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را 
به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه 
قضائی بر مبنای دو دستورالعمل »نظارت و پیگیری 
حقوق عامه« و »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از 

آن« به این موضوع توجه ویژه دارد.«
وی گفت: »همچنین در خود قانون هوای پاک نیز 
برای آن دسته از مسئوالنی که از اجرای بندهای 
اجرای  در  یا  و  می ورزند  امتناع  مربوطه  قانونی 
وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می کنند، جرم 

انگاری صورت گرفته است.«
معاون قضائی دادستان کل کشور در حقوق عامه، 
تأکید کرد: »سازمان حفاظت محیط زیست متولی 
اصلی رصد آالینده ها است و بخش های حفاظتی آن 
نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف 
و مسئولیت هایی را عالوه بر وظایف سازمانی و 

اخالق حرفه ای خود، برعهده دارند.«
به نظر می رسد که آلودگی هوای تهران در این 
شرایط کرونایی تبدیل به اژدهای هفت سری شده 
تا مردم کرونا را فراموش کرده و از تبعات این 
هوای فوق العاده خطرناک بیشتر از ویروسی که 
11 ماه است کشور را درگیر خود کرده بترسند. 
اگر کرونا  که  داد چرا  آنان  به  را  باید حق  البته 
تا به امروز موجب مرگ یک و نیم میلیون نفر 
در جهان شده آلودگی هوا ساالنه موجب مرگ 
7 میلیون نفر می شود، این عالوه بر بیماری های 
مزمنی است که ممکن است تا اخر عمر شهروندان 

مختلف را دچار کند.
البته سخنان امروز رئیس قوه قضاییه و دستورات 
رئیس جمهور در ستاد ملی کرونا مبنی بر لزوم اجرای 
قانون هوای پاک، در عین حال اظهار نظر برخی 
نمایندگان مجلس این امید را به وجود می آورد که 
این قانون سرانجام به طور کامل اجرا شده و دیگر 
شاهد این هیوالی نامریی در هوای کالنشهرهای 

ایران نباشیم.

کالنتری: ملت یا باید نبود برق 
را بپذیرند یا اینکه ناچاریم برای 

مدت کوتاهی مازوت سوخته 
شود، وزیر نفت هم اعالم کرد 

که به علت مصرف زیاد گاز توسط 
خانواده ها کمبود گاز وجود دارد 
بنابراین یا باید برق تولید نشود 
یا اگر بخواهد تولید شود بخشی 

باید با مازوت باشد

زنگنه: مایل نیستیم مازوت 
مصرف شود اما چاره ای جز تحویل 

مازوت به نیروگاه ها نداریم، 
گازوئیل هم در حداکثر میزان 

ممکن تحویل می شود و بیشتر از 
این امکانش وجود ندارد

حناچی : همه آلودگی های 
اطراف در تهران تاثیرگذار 

است و با تالش صورت گرفته 
اقدامات استانداری و دیگر 

دستگاه ها کنترل پایش دائمی 
صورت می گیرد، اما قرار گیری 

شاخص آالینده های هوا بر 
روی عدد ۱۵۰ در ابتدای صبح 

نگران کننده است



متخصص اپیدمیولوژی سازمان جهانی بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت پاندمی کووید 19 در دنیا: 

جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  یک 
بهداشت درباره آخرین وضعیت پاندمی کووید19 
در دنیا گفت: »هم اکنون تصویر جهانی از این 
بیماری چیزی متفاوت از قبل شده است، به طوری 
که درحال حاضر کشورهایی در دنیا یک سال 
کامل است درگیر این بالی همه گیر هستند و از 
طرف دیگه نیز کشورهایی را مشاهده می کنیم که 
توانسته اند این ویروس را تحت کنترل قرار داده و 
جامعه آنها هم اکنون به فعالیت معمول خودشان 
ادامه می دهند؛ به طوری که استادیوم های پر از 
جمعیت و کافه ها باز و مردم در این کشورها 

زندگی عادی خودشان را دارند.«
به گزارش سپید، ماریا ون کرکوف در گفت وگو 
با ایسنا افزود: »از سوی دیگر نیز با کشورهایی 
روبرو هستیم که توانسته اند از شیوع وحشتناکی 
که در اوایل پاندمی داشتند، به خوبی گذر کرده و 
بیماری را کنترل و بعد از آن شروع به تجدید قوا 
کردند، اما همچنان خیلی جدی در حالت آماده باش 
قرار دارند.« کرکوف با بیان اینکه درحال حاضر 
کشورهایی داریم که آمار مبتالیان و مرگ و میر 
ناشی از کووید19 در آنها مرتباً درحال نوسان )باال 
و پایین( بوده که در اکثر کشورهای اروپایی و دنیا 
شاهد چنین روندی هستیم، اظهار کرد: »در بهار 
2020 یک پیک عظیم بیماری کرونا را تجربه کردیم 
که به هیچ عنوان توقع آن را نداشتیم، که بخشی 
از دلیل وقوع چنین پیکی این بود که آزمایشات 
و سختگیری هایی که هم اکنون اجرا می شود را 

در آن زمان نداشتیم.«
این متخصص اپیدمیولوژی سازمان جهانی بهداشت 
ادامه داد: »هم اکنون برخی از کشورهای دنیا در 
حالت باز قرار دارند و مردم در این کشورها کارهای 

روزمره خود را انجام می دهند، اما با تعطیالت 
کریسمس نگرانی هایی وجود دارد که ممکن است 
باعث افزایش دوباره روند بیماری در دنیا شود.«
وی با تاکید بر این که مردم را درک می کنیم که از 
این شرایط خسته شده و دوست دارند به ویژه در 
تعطیالت کنار هم  باشند، اما باید بدانند که با چنین 
رفتارهایی به یک اوج دیگر برای شیوع بیماری 
دامن خواهند زد، ادامه داد: »بسیاری از کشورهای 
دنیا به خوبی نشان داده اند که روش های جامع مانند 
یافتن پرونده های به روز بیماران، توانمندسازی 
جوامع، غربالگری مبتالیان، مراقبت های بالینی و 
قرنطینه های خوشه ای و گروهی؛ موثر واقع شده 
است که از جمله این کشورها می توان به چین، 
کره، هنگ کنگ، تایوان، ژاپن، ویتنام، تایلند، نیوزلند، 
استرالیا، سنگال، کامبوج، آلمان، رواندا، آفریقای 
ماداگاسکار،  عربستان،  امارات،  قطر،  جنوبی، 
فنالند، نروژ، اروگوئه و بسیاری از کشورهای 

دیگر اشاره کرد.«
این عضو افتخاری کالج امپریال لندن با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در این کشورها گفت: 
این کشورها موضوعات مهم در کنترل و  »در 
پیشگیری بیماری همچون ایزوله کردن، قرنطینه 
کردن، شستن دست ها از سوی مردم، استفاده از 
ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ... به 
خوبی رعایت شده و همین امر سبب شده که 
بیماری در این کشورها تحت کنترل قرار گیرد.«
کرکوف با تاکید بر این که این کشورها به ما نشان 
داده اند که با سخت کار کردن و اعمال قوانین کلی 
و هم چنین با رعایت بهداشت عمومی هیچ موقعیتی 
پیچیده  نخواهد بود، افزود: »این امر واقعا دشوار 
است اما تمام کشورها می توانند از این طریق، 

شیوع بیماری کووید19 را کنترل کنند.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت به دسته دیگر تصویر جهانی از بیماری 
کووید19 اشاره کرد و گفت: »دسته سوم کشورهایی 
هستند که بیماری در آن ها به شدت شیوع پیدا 
کرده است و به سرعت نیز ویروس در آنها منتقل 
می شود که ایاالت متحده آمریکا در این وضعیت 
قرار دارد و موج ابتال به این بیماری در این کشور 

مجددا افزایش پیدا کرده است.«
وی درباره جهش های ویروس کرونا به ویژه جهش 
انگلیسی این ویروس نیز گفت: »مطالعاتی که در 
ابتدا درباره این ویروس انجام شده است، تاکید 
می کند که ویژگی ها، نحوه رفتار، انتقال و ایجاد 
بیماری این ویروس به گونه ای است که هنوز هم 

قابل کنترل و مهار است.«
کرکوف ادامه داد: »ویروس کرونا دارای جهش های 
زیادی بوده که در همین راستا ما در ابتدای شیوع 
این بیماری یک تیم آزمایشگاهی بین المللی در 
سازمان جهانی بهداشت برای رصد و بررسی 
این جهش ها تاسیس کردیم و این تنها کاری بود 
که می توانستیم در نخستین روزهای شیوع این 
بیماری همه گیر انجام بدهیم و در همین راستا 
نیز ما قادر بودیم تا با ارتباط و همکاری نهادهای 
بهداشتی در سراسر دنیا گونه های جهش یافته را 

از ابتدا بررسی کنیم.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت با تاکید بر اینکه هرچه مدت زمان انتشار 
این ویروس بیشتر شود، فرصت های بیشتری هم از 
دست می رود، اظهار کرد: »در حال حاضر اطالعات 
زیادی در گونه ویروسی که در انگلیس شناسایی 
شده است، نداریم اما ما با مقامات سیاسی انگلیسی 

همکاری می کنیم تا بتوانیم به سواالت زیادی که 
درباره این جهش جدید مطرح است، پاسخ بدهیم.«
وی در تشریح جزییاتی از جهش انگلیسی ویروس 
کرونا گفت: »دانشمندان انگلیسی فهمیده اند که 
چندین جهش در این کرونا ویروس جدید وجود 
دارد که یکی از آنها در جایگاه ژنی 501 رخ داده 
است. آنچه ما به دنبال کشف آن هستیم این است که 
چرا این جهش در پروتئین spike رخ داده است؟ 
که در همین راستا ما در حال حاضر با دانشمندان 

آمریکایی کار می کنیم تا علت آن را بیابیم.«
کرکوف با تاکید بر این که همه این جهش ها باید 
به درستی ارزیابی شوند تا بفهمیم که آیا این گونه 
ویروس بیماری شدیدتری ایجاد می کند یا خیر؟ 
گفت: »فعال هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان 
از شدیدتر شدن این بیماری داشته باشد. اما باید 
بفهمیم که آیا افرادی که به این نوع از ویروس 
جهش یافته آلوده هستند، بدن آن ها همچنان آنتی 
بادی خنثی تولید می کند؟ ما باید تعیین کنیم که 
آیا مبتالیان به این ویروس هنوز با آزمایش های 
تشخیصی موجود قابل بررسی هستند یا خیر؟ با 
استفاده از داروهای موجود امکان درمان را دارند 
یا خیر؟ و در نهایت سوال اساسی این است که 
واکسن همچنان در مورد آن ها موثر است یا خیر؟«

این عضو افتخاری کالج امپریال لندن با تاکید بر 
این که هنوز هیچ نشانه ای از تغییرات حاصل از 
هر یک از این گونه های جهش یافته وجود ندارد، 
افزود: »آنچه که ما باید از آن اطمینان حاصل کنیم، 
انجام مطالعاتی است که بتوانیم یک ارزیابی صحیح 
از واقعیت موجود این بیماری را بدست بیاوریم.«
این عضو سازمان جهانی بهداشت در ادامه در 
پاسخ به این سوال که با این ویروس های جهش 
یافته، آیا واکسن در برابر جهش ویروس کووید19 
موثر است یا باید تحقیقات دیگری در این زمینه 
انجام شود؟ نیز گفت: »باید تحقیقات جدیدی 
انجام شود اما بنابر آنچه که قباًل گفته ام فعاًل هیچ 
نشانه ای دیده نشده که این ویروس جدید اثری 
بر روی واکسن ایجاد کند، اما آنچه ما می خواهیم 
انجام دهیم این است که فرایند قوی برای ارزیابی 

این ویروس طراحی کنیم.«
وی ادامه داد: »نوع جدید کروناویروس تاکنون در 
کشورهای دانمارک، هلند و استرالیا نیز شناسایی 
شده است، اما در مجموع همانطور که گفتم هرچه 
قدر این ویروس بیشتر گسترش یابد، فرصت های 
بیشتری برای تغییر و جهش پیدا خواهد کرد که 
نشان می دهد برای جلوگیری از گسترش نوع 
کنیم،  کار  بیشتری  با شدت  باید  جدید کرونا، 
ضمن آنکه سازمان جهانی بهداشت و مقامات 
بهداشتی انگلستان یک سیستم نظارت برای مطالعه 

نوع جدید ایجاد کرده اند.«
وی بار دیگر به موضوع جهش جدید ویروس 
کرونا و تاثیر آن بر واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: 
»واکسن و اخبار مربوط به آنها بسیار خوش بینانه 
و امیدوار کننده است. بنابراین من نمی خواهم مردم 
نگران باشند. بگذارید ارزیابی انجام شود و اگر 
چیزی قرار باشد تغییر کند، تغییر پیدا خواهد کرد. 

ادامه در صفحه 17 

ماه های زیادی تا رسیدن به شرایط عادی فاصله داریم

شماره 161840 16 دی 1399



17 شماره 1840 16 دی 1399

 ادامه از صفحه 16
اما در حال حاضر واکسنی که مورد تأیید بوده در 
واکسیناسیون تجویز می شود، امیدوار کننده است.«
این اپیدمیولوژیست با تاکید بر اینکه شش ماه 
آینده برای مردم دنیا بسیار حیاتی است، گفت: 
»مردم در ماه های آینده نیازمند واکسن هستند 
اما باید بپذیریم که انتقال واکسن به آنها مدتی 
زمان خواهد برد و در سطح جهانی این توزیع 
واکسن یک چالش بزرگ است، پس هنوز باید 
صبر کرده و تمام کارهای سخت گذشته و حال؛ 
همچون فاصله گذاری فیزیکی و جلوگیری از 
شلوغی مکان ها و استفاده از ماسک را در زمان 

واکسیناسیون نیز ادامه دهیم.«
این عضو سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر 
این موضوع که درد مردم را احساس می کنم و 
آنها را درک می کنم اما باید اجازه دهیم که این 
واکسیناسیون به صورت پله به پله انجام شود، 
اظهار کرد: »ما فقط باید هوشیار بمانیم و منتظر 
بمانیم تا نوبت ما شود واجازه بدهیم که ابتدا 
افراد با ریسک باال واکسیناسیون شوند و قطعا 
کار درست نیز همین است و ما باید کار درست 
را انجام دهیم. بنابراین من فکر می کنم که اکثر 

مردم آن را درک می کنند.«
کرکوف به نگرانی های خود از واکسیناسیون نیز 
اشاره کرد و گفت: »من فکر می کنم یک موضوع  
مهم در واکسیناسیون، تغییر دیدگاه و رفتار مردم 
است، زیرا واکسن باعث می شود به مردم احساس 
امنیت کاذب دست دهد و همین امر سبب خواهد 
شد مردم نسبت به همه کارهایی که باید در قبال 
این بیماری انجام دهند، از جمله شستن دست ها، 
فاصله اجتماعی و ... هوشیاری کمتری پیدا کنند، 
به  باید خیلی  ما  بنابراین من فکر نمی کنم که 

واکسن تأکید کنیم.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
مهم ترین اقدام دولت ها این است که با اطالعات 
گیری از وضعیت بیماری، تعیین کنند ویروس دقیقا 
در چه نقاطی در حال شیوع است، افزود: »باید 
همانند کشورهای ایتالیا، ژاپن و آلمان، دولت ها به 
دنبال نقطه گذاری باشند و تعیین کنند که ویروس 
هم اکنون در چه نقاطی در جریان است و نسبت 
به قرنطینه کردن و اعمال اقدامات پیشگیرانه در 
راستای کنترل بیماری در همان نقاط اقدام کنند.«
وی افزود: »در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان 
و ژاپن، آنها می دانند که ویروس در چه مکانی 
وجود دارد و وقتی که این موضوع را می دانید، 
می توانید عمل درست برای کمک به منابع محدود 
و افراد خسته و ظرفیت های محدود برای کسانی 
که بیشتر نیازدارند را انجام دهید. برای مثال من 
با افرادی در ژاپن صحبت می کردم و آنان دقیقا 
در مورد اینکه ویروس در چه مکانی هایی قرار 
دارد و شیوع و انتقال پیدا می کند، اطالع داشتند 
داشته  اطالع  این موضوع  از  زمانی که شما  و 
باشید، نحوه مقابله با آن را هم خواهید دانست. 
بنابراین بدون داشتن این اطالعات بسیار دشوار 
است که در مقابله با این ویروس بتوانید خوب 
شرایط را مدیریت کرده و بدانید که چه کارهایی 
درچه مکان هایی باید انجام داد و از انجام چه 
کارهایی برای مقابله با آن و از بین بردن آن، باید 

خودداری کرد.«
کرکوف با این توصیه که کشورها برای اعمال 
قرنطینه باید ابتدا حمایت ها و پشتیبانی های الزم 

از مردم و مشاغلی که در یک بازه زمانی تعطیل 
می شوند را انجام دهند، گفت: »اگر ما از مردم 
می خواهیم مغازه های خود را تعطیل کنند و در 
نیز  آنان  از  حمایت  به  قادر  باید  بمانند،  خانه 
باشیم تا آنان نیز این کارها را انجام دهند. مردم 
زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که شغل آن ها 
روزانه است و دستمزد خود را روزانه دریافت 
می کنند، بنابراین اگر آنان نتوانند درآمدی برای 
امرار معاش  سیر کردن خود و خانواده شان و 
خود به دست آورند، قطعا بسیار ناراحت کننده 
خواهد بود؛ بنابراین این که چگونه می توانیم به 
کار  از محل  فیزیکی  لحاظ  از  باید  افرادی که 
خود دور باشند و درعین حال بعضی از وظایف 
کاری خود را انجام دهند، کمک کرده و از آنان 
حمایت کنیم؛ یک مسئله بسیار پیچیده و دشوار 
است، اما با این وجود کشورهایی وجود دارند 
که با رویکردی گام به گام از طریق راه حل ها، به 
دنبال چاره سازی و حل مشکل هستند که می توان 

از آنها الگو گرفت.«
این عضو سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه 
برای کنترل ویروس در جامعه به یک پویش ملی 
قدرتمند نیاز داریم که در سطح گسترده اجرا شود، 
افزود: »هر کسی باید هر کمکی که از دستش 
برمی آید در این رابطه انجام دهد. بسیاری از مردم 
برای مقابله با این امر فداکاری می کنند پس هر 
کسی باید در این راه سهم خود را انجام دهد در 
غیر این صورت بیماری با سرعتی که مد نظرما 

هست، پایان نخواهد یافت.«
وی با تاکید بر این که نمی توانیم تاریخی برای 
پایان این پاندمی پیش بینی کنیم، افزود: »همانطور 
که می دانید بسیاری از مردم در بعضی از کشورها 
تجمعات دسته جمعی انجام می دهند، جوانان و 
خانواده ها با هم در فعالیت های اجتماعی شرکت 
می کنند و اجتماعات کوچک بسیار زیاد در آنها 
وجود دارد که کنترل این تجمعات کاری سخت 
و دشوار است. قبول داریم مردم به دلیل طوالنی 
شدن پاندمی، تا حدودی خسته شده اند و همین 
امر سبب شده رعایت مسائل بهداشتی همچون 
استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی در برخی از 
کشورها کاهش پیدا کند اما نکته دیگری که در 
اعمال محدودیت ها خیلی مهم می باشد این است 

که باید با مردم صحبت کرده و به آنها بگوییم که 
چرا این موارد را از آن ها می خواهیم و این موارد 
باید برای مردم به صورت کامل و شفاف توضیح 
داده شود.« کرکوف با تاکید بر اینکه نیازمند یک 
ارتباط صریح، صادقانه و فروتنانه با مردم هستیم، 
گفت: »ما در مورد این ویروس اطالعاتی داریم 
اما نمی توانیم پیش بینی کنیم که همه چیز درست 
پیش می رود، ولی به طور قطع می دانیم که یک 
راه طوالنی در پیش داریم، بنابراین باید راه هایی 

برای تعامل با جوامع پیدا کنیم.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا افراد مبتال 
به کرونا با توجه به تولید آنتی بادی این بیماری 
در بدن، می توانند دوباره ویروس را دریافت کرده 
و ناقل بیماری باشند؟ گفت: »کسانی که به این 
بیماری مبتال شده اند دارای آنتی بادی هستند و 
به احتمال زیاد از ابتال به این بیماری در امان 
افراد  نادری وجود داشته که  اما موارد  هستند، 
برای بار دوم مبتال شده اند، اما اینکه آن ها برای 
چند ماه در برابر این بیماری محافظت می شوند 
و این که اگر در معرض بیماری قرار بگیرند باز 
هم مبتال خواهند شد یا خیر؟ مطالبی است که 

هنوز نیاز به مطالعه دارد.«
کرکوف با تاکید بر اینکه ما از افرادی که آلوده 
الزم  اقدامات  همچنان  که  می خواهیم  شده اند 
بهداشت  از ماسک و رعایت  استفاده  همچون 
این  مجموع  »در  افزود:  دهند،  انجام  را  دست 
بیماری  ناقل  افراد  این  که  دارد  احتمال وجود 
باشند زیرا هنوز به صورت دقیق نمی دانیم که آنتی 
بادی ایجاد شده در بدن بیمار بهبود یافته تا چه 
زمانی در برابر این ویروس جوابگو خواهد بود.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت درباره ابتالی مجدد افراد به کووید19 
نیز گفت: »ابتالی مجدد به کووید19 به عوامل 
مختلفی بستگی دارد. میزان شدت بیماری در وهله 
اول، نحوه درمان، سن بیمار و ... می تواند عوامل 
موثر در این فرآیند باشد. ما مواردی را داشته ایم 
که تا 6 ماه آنتی بادی در بدن بیمار بهبودیافته 
باقی مانده و در گزارش هایی نیز میزان وجود 
آنتی بادی در بدن تنها تا 3 ماه بوده که با توجه 

به شرایط افراد، متفاوت است.«

کرکوف در پاسخ به این سوال که واکسن کرونا 
را باید چه افرادی تزریق کنند؟ گفت: »به طور 
کلی ما می خواهیم که همه افراد جامعه واکسینه 
شوند و می دانیم که نیاز به استفاده از واکسن 
یک نیاز گسترده و عمومی است، بنابراین باید 
گروه های مختلف جامعه را بر اساس این که کدام 
یک باید زودتر واکسینه شوند اولویت بندی کنیم 
که این فرآیند به یک سری راهبردهای خاص 

بستگی دارد.«
وی با تاکید بر اینکه در این راهبرد ابتدا باید از 
افرادی که بیشتر در معرض بیماری های خطرناک 
کاهش  دنبال  به  و  کرده  محافظت  دارند،  قرار 
عوارض و میزان مرگ و میر در آنها باشیم، افزود: 
»این گروه های حساس شامل افراد مسن، افراد 
مبتال به بیماری های زمینه ای و کارکنان  بخش 
بهداشت و درمان، که بیشتر در معرض بیماری 
قرار دارند، هستند، اما در نهایت هدف مد نظر 
امروز ما این است که به جای واکسیناسیون همه 
افراد دو یا چند کشور محدود، این کار را برای 
گروه های پرخطر تمام کشورها انجام دهیم، که 

ایده آل کلی ماست.«
این اپیدمیولوژیست با ابراز امیدواری از این که تولید 
واکسن در جهان بیشتر شود، تصریح کرد: »همانطور 
که می دانید امیدهای زیادی برای توزیع واکسن در 
سراسر جهان وجود دارد اما رسیدن به این هدف 
زمان بر است، پس تا زمان دستیابی به این هدف 
مهم، گروه هایی که بیماری های زمینه ای ندارند 
و افراد جوان تر باید دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت کنند و منتظر فرا رسیدن نوبت واکسیناسیون 
خود باشند و البته در این میان ما نیز تمام تالش 
خود را می کنیم تا از شیوع و گسترش بیشتر این 

بیماری جلوگیری کنیم.«
وی درباره آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا 
در دنیا گفت: »تعداد خیلی زیادی )در حدود 100 
تا 150 مورد( واکسن کووید19 در دنیا در حال 
ساخت و رسیدن به مراحل نهایی تولید هستند 
که البته تعداد کمی از آنها مجوزهای الزم برای 

توزیع عمومی را دریافت کرده اند.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت درباره عوارض واکسن کرونا نیز گفت: 
»در حال حاضر تمامی عوارض واکسن های کرونا 
را مورد بررسی و رصد قرار می دهیم و هر نوع 
به  نگرانی دارد و  ما جا  برای  عوارض جانبی 
صورت کامل آن را بررسی می کنیم، البته باید به 
این نکته نیز اشاره کرد که این عوارض به عوامل 
بدنی  نوع شرایط  افراد،  مختلفی همچون سن 
دریافت کننده واکسن، سابقه برخی بیماری ها و 

آلرژی ها و ... بستگی دارد.«
جهانی  سازمان  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
بهداشت در پاسخ به این سوال که فکر می کنید 
صادقانه چه زمانی شرایط عادی خواهد شد؟ گفت: 
»در بعضی از کشورهای دنیا هم اکنون شرایط 
عادی شده است. اگر به استرالیا و نیوزلند نگاه 
کنید، می بینید در آنجا شرایط عادی وجود دارد، 
اما در مجموع فکر می کنم بازگشت به شرایط 
عادی مدت زیادی طول بکشد و ماه های زیادی 

تا رسیدن به شرایط عادی فاصله داریم.«
وی با تاکید بر اینکه بازگشت به شرایط عادی 
بستگی به جدیت و توانایی افراد و دولت ها دارد، 
اظهار کرد: »همچنان به مردم و دولت ها رعایت 
مسائل بهداشت عمومی و مراقبت، پیگیری مبتالیان 

و قرنطینه را توصیه می کنیم.«
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