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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

تاکید  با  با کرونا  سخنگوی ستاد ملی مقابله 
هوایی  مسافران  کرونا  کنترل  در  براینکه 
زمینی  مرزهای  و  ندارد  وجود  مشکلی 
گفت:  است،  کرونا  کنترل  در  اصلی  مشکل 
»معضل جدید جواب تست های پی سی آر 
منفی است که مسافران برای ورود به کشور 

می کنند.« آن  به خرید  مبادرت 
بیان  با  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
همه  و وضعیت  ویروس  رفتار شناسی  اینکه 
خیزهای  دهنده  نشان  تاکنون  کرونا  گیری 
بهمن   3۰« گفت:  است،  ویروس  متفاوت 
ویروس  به  مبتال  مورد  اولین  گذشته  سال 
کرونا را داشتیم و بعد از یک سال، سه خیز 
داشته ایم و به طور کلی، چند ماه یک بار یک 

داریم.« خیز جدید 
افزود:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
»پس از گذشت یک سال از گردش ویروس، 
هستیم  ویروس  خطرناک  جهش های  شاهد 
و  بیماری زا  خیلی  جهش ها  این  تاکنون  اما 
با  حاضر  حال  حال  در  اما  نبودند  کشنده 
ویروس انگلیسی مواجهیم که درصد سرایت 

دارد.« باالیی  و کشندگی 
رئیسی با بیان اینکه ویروس انگلیسی تاکنون 
و  کودکان  بین  در  اکنون  و  بوده  بی عالمت 
بستری  باعث  و  شده  عالمت دار  نوجوانان 
آن ها شده است، گفت: »در انگلیس مرگ و 
میر کودکان افزایش یافته اما در ایران هنوز 

نداریم.« موردی  چنین 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین با 
اشاره به اینکه درصد رعایت دستورالعمل ها 
7۰ درصد  8۶ به  در کشور افت کرده و از 
رسیده است، افزود: »این به این معنی است 

زیر  یا   ۲۰ زیر  به  شهرها  از  برخی  در  که 
1۰ درصد رسیده است و همه این عوامل به 

می زنند.« دامن  چهارم  خیز  ایجاد 
رئیسی با بیان اینکه نمی شود ویروس انگلیسی 
را تغییر داد اما باید در رفتارشناسی ویروس 
تغییر ایجاد کرد، افزود: »ویروس ها چه جهش 
وارد  هنوز  وقتی  نیافته  جهش  چه  و  یافته 
بدن نشده اند هیچ کاری نمی توانند در افراد 

را گرفت.« آن ها  باید جلوی  بکنند، پس 
وی با اشاره به اینکه در آمریکا و اروپا میزان 
ابتال و مرگ و میر به شدت باال است، گفت: 
»در انگلیس با توجه به شیوع ویروس انگلیسی 
نیز شاهد افزایش آمار ایجاد پیک دوم کرونا 
هستیم، همچنین در عراق نیز شاهد خیزش 
کرونا و ویروس انگلیسی هستیم و به دلیل 
سرایت پذیری باالی این ویروس، با یک موج 
انفجاری، تعداد بیماران مثل استان خوزستان 

در کشور خود ما در حال افزایش است.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه 
درخصوص وضعیت کنونی کرونا در کشور 
ثباتی  با  وضعیت  فعاًل  »خوشبختانه  گفت: 
که  است  هفته  سه  هم  بستری ها  و  داریم 
بین ۶۰۰ تا 7۰۰ است اما این شرایط بسیار 

است.« شکننده 
وی ادامه داد: »در پیک قبلی ما ۲۵۰۰ بستری 
در روز را هم تجربه کردیم و در حال حاضر 
شرایط بهتری داریم. اکنون طبق آمار هفتگی 
ما 44۰۰ بستری در طول یک هفته داشتیم و 
نکته مهم این است که تعداد بیماران سرپایی در 
حال حاضر افزایش داشته و این بیماران سرپایی 
ممکن است هفته  آینده بستری شوند و در چند 

هفته بعد شاهد افزایش مرگ و میر باشیم.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین 
اشاره  خوزستان  استان  کنونی  وضعیت  به 
کرد و گفت: »در خوزستان با سیر انفجاری 
ابتال و مرگ و میر مواجه هستیم و این سیِر 
صعودی می تواند خیِز سومِ ویروس در استان 

باشد.« خوزستان 
وی افزود: »یک جاهایی همکاری بین مردم 
در  و  نمی شود  انجام  درستی  به  مسئوالن  و 
عروسی  مراسم  در  مردم  استان ها  از  برخی 
و  می کنند  شرکت  مهمانی ها  و  عزاداری  و 
درصد   1۰ زیر  به  دستورالعمل ها  رعایت 

است.« رسیده 
وی تاکید کرد: »کنترل اپیدمی کرونا به شدت 
به رفتارهای ما بستگی دارد و این افزایش آمار 
را نباید به نوع جهش یافته ویروس ربط داد.«
خوزستان  استان  در  اینکه  بیان  با  رئیسی 
9 ساله  یک کودک یک ساله و یک کودک 
و  کرده اند  فوت  انگلیسی  کرونای  دلیل  به 
به  مبتالیان  فوت  مورد   4 حاضر  حال  در 
گفت:  است،  شده  ثبت  انگلیسی  کرونای 
»پس از مشاهده اولین مورد مبتال به کرونای 
انگلیسی، در اهواز ما بررسی و رهیابی هایی 

دادیم.« انجام  را در طرح شهید سلیمانی 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین 
در مورد آخرین وضعیت مبتالیان به کرونای 
 ۶۲ »تاکنون  افزود:  ایران،  در  انگلیسی 
مورد مبتال داشتیم و هفت نفر را از دست 
بوده اند  اهواز  در  نفرشان   4 که  داده ایم 
همدان  در  نفر  یک  و  تهران  در  نفر  دو  و 

کرده اند.« فوت 
»در  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اهواز، البرز، قزوین، الرستان و هرمزگان هم موارد 

ابتال به کرونای انگلیسی مشاهده شده است.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه 
به موضوع واردات واکسن کرونا اشاره کرد و 
در این باره افزود: »تاکنون حدود 1۰۰ هزار 
اسپوتنیک وارد کشور شده است و  واکسن 
امیدواریم تا پایان همین هفته حدود ۲۵۰ هزار 
واکسن سینوفارم از چین به دست ما برسد.«
پایان  تا  امیدواریم  »همچنین  گفت:  رئیسی 
اسفند 4.۲ میلیون دوز واکسن آسترازنکا از 

برسد.« ما  به  سوئد 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: 
»طبق هدف گذاری ما، یک میلیون و سیصد 
هزار نفر تا پایان سال جاری از اقشار آسیب 
درمان،  و  بهداشت  کادر  مانند  جامعه  پذیر 
بیماری های  مستعد  افراد  و  سالمند  افراد 
داریم  امید  و  شد  واکسینه خواهند  زمینه ای 
تا قبل از دریافت واکسن های خارجی، بتوانیم 
تاییدیه های واکسن پاستور که اولین واکسن 
کنیم.« نیز دریافت  را  ما است  تولید داخل 

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین در 
مورد واکسن کووبرکت، گفت: »این واکسن 
و  کرده  آماده  مناسبی  بسیار  زیرساخت های 
1۵ میلیون  تیرماه، ماهانه  می تواند از حدود 

به ما بدهد.« دوز واکسن 
تاکید  با  پایان  در  رئیسی  ایرنا،  گزارش  به 
واکسیناسیون  ملی  سند  از  خارج  ما  براینکه 
نخواهیم  تزریق  هیچکس  به  واکسنی  هیچ 
سیاه  بازار  داخلی  »واکسن های  افزود:  کرد، 
ندارند و مردم اصال اعتماد نکنند چون ممکن 
مرحله  در  واکسن های  سیاه  بازار  در  است 
آزمایشی را به عنوان واکسن نهایی در اختیار 

دهند.« قرار  مردم 
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رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی:  خبـر

واردات واکسن معتبر مهم ترین جنبه اداره کشوراست
به دلیل جهش های کرونا، واکسینه کردن مردم باید سریع تر انجام شود

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: »از 
مسئوالن محترم خواهش می کنیم که برای واردات 
واکسن معتبر هر تالشی که می توانند، انجام دهند و 
این مهم ترین جنبه ی اداره  کشور در حال حاضر است.«

به گزارش سپید، عباس آقازاده در گفت وگو با ایلنا 
در مورد نامه ی رئیس روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی مبنی بر درخواست تزریق واکسن کرونا به 
هنرمندان که واکنش هایی در پی داشت، بیان کرد: »با 
همه احترامی که برای کلیه اقشار کشور قائل هستیم، 
اما از طرف سازمان نظام پزشکی رسماً هیچ نامه ای 
در زمینه ای که آقای دکتر کرمانپور اظهارنظر کردند، 
صادر نشده و در این نامه نظر شخصی خودشان را 
نوشتند و خود دکتر کرمانپور هم بعد از این موضوع، 

توضیحاتی را ذکر کردند تا رفع ابهام شود.«
وی ادامه داد: »از نظر نظام پزشکی مردم شریف 
کشور به طور کلی در دریافت واکسن از اولویت هایی 
برخوردار هستند که در پروتکل های کشوری به آن 
اشاره شده که شامل گروه های مختلف است که از 
هم تفکیک شدند و اینطور نیست که برای گروهی 
از طرف یک شخصی درخواستی در این زمینه مطرح 
شود، در ضمن این مکاتبه غیررسمی است و هیچ 
اثری نخواهد داشت.« آقازاده افزود: »هنرمندان کشور 
به موقع و بر اساس اولویت های برنامه ریزی شده، 
واکسینه خواهند شد و گروه ها بر اساس شغل، تاثیر 
گردش ویروس و نزدیکی به ویروس اولویت بندی 
می شوند و قصد دکتر کرمانپور این بوده که هنرمندان 
از نظر روانی دارای موقعیت تاثیرگذار هستند که 
نظر شخصی ایشان است، اما طی این چند روز در 
فضای مجازی بسیاری از هنرمندان نوشتند ما نیازی به 
دلسوزی نداریم و هر وقت مردم واکسن را دریافت 
کردند، ما هم دریافت می کنیم و نمی دانم چه هدفی 

پشت این درخواست بوده است.«
وی با اشاره به اینکه نامه ی منتشر شده کامال واقعی 
بوده است، بیان کرد: »از طرف دیگر شخصی که نامه 
را نوشته وظیفه ی تعیین سیاست ندارد و سخنگوی 
نظام پزشکی نیست، بلکه فقط مدیر روابط عمومی 
سازمان است و همانطور که خودشان گفتند، نظر 

شخصی شان در نامه ذکر شده است.«
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به افزایش جهش های ویروس کرونا در کشورهای 
مختلف، گفت: »این جهش ها تاثیر واکسن را کاهش 
نمی دهد، بلکه ضرورت ایجاد واکسیناسیون را بیشتر 
می کند، توجه داشته باشید که به طور مثال کرونای 
جهش یافته ی بریتانیایی کامال متفاوت از کرونای 

اولیه نیست، اما در واقع نوع وحشی ویروس قبلی 
است که به سرعت منتشر می شود و راه مقابله با آن 
همانی است که در انگلستان در حال انجام است و 

واکسیناسیون را به سرعت انجام می دهند.«
وی در مورد ویروس جهش یافته ی انگلیسی، عراقی 
و خطر دیگر جهش ها افزود: »ویروس جهش یافته ی 
انگلیسی، طبق صحبت های دکتر زالی و دیگر مسئوالن 
در ایران شناسایی شده و احتمال دارد نوع عراقی 
آن از شلمچه و مناطق اطراف که خیلی هم قابل 
کنترل نیست، وارد ایران شود، یکی از راه های اصلی 
بستن مرز کشور است و اآلن باید بیشتر از گذشته 
حواسمان جمع باشد و باید به همین دلیل برای ارائه 
واکسن در سطح میلیونی تالش بیشتری شود، ما مدافع 

تالش های ملی و داخلی کشور برای تولید واکسن 
هستیم، ولی تا آن ها در بهار 14۰۰ به ثمر برسد، از 
مسئوالن محترم خواهش می کنیم که برای واردات 
واکسن معتبر هر تالشی که می توانند، انجام دهند و 
این مهم ترین جنبه ی اداره ی کشور در حال حاضر 
است.« آقازاده با اشاره به اینکه تا زمانی که واکسن های 
ساخت داخل مورد استفاده قرار بگیرند، نیاز است 
تا چند درصد جامعه واکسیناسیون شوند، بیان کرد: 
»عددی که برای مهار اپیدمی الزم است، 7۰ درصد 
واکسینه شدن جامعه خواهد بود، اما تا آن موقع ما 
اگر بتوانیم 1۵ تا ۲۰ میلیون نفر را واکسینه کنیم، در 
مهار کرونا خیلی موفق خواهیم بود که تا بعد از آن 
واکسن های خودمان برسد و واکسیناسیون را ادامه 
دهیم.« وی گفت: »طبق بررسی که وزارت بهداشت 
انجام داده، حدود 3 و نیم میلیون نیاز مبرم به تزریق 
اقشار پرخطر داریم تا وقتی که به ۲۰ میلیون نفر برسد 
و ما یک نفس راحت بکشیم، البته این موضوع کامال 
به توان کشور مربوط است که با چه سرعتی افراد را 

با اولویت های مشخص واکسینه کند.«
وی در پایان با اشاره به خرید واکسن از سبد کوواکس 
افزود: »از یک الی دو ماه پیش، ایران 1۶ میلیون و 8۰۰ 
هزار دوز واکسن از طریق کوواکس ثبت سفارش 
کرده که به دالیلی واردات آن به تعویق افتاده و 
احتماال اوایل فروردین ماه به کشور می رسد، البته 
باید حدود دو ماه پیش به داخل کشور می رسید، 
چون ایران خیلی وقت است که ثبت سفارش کرده 
و پولش را هم پرداخت کرده است، ولی اگر توانایی 
واردات واکسن را داشتیم تا تابستان باید 7۰ درصد را 
واکسینه می کردیم و تزریق کار سختی نیست، بلکه 
تهیه و نگهداری آن مشکل است و اآلن هر چقدر 

واکسن بیشتر برسد تزریق ها بیشتر انجام می شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 7هزار و 931 بیمار جدید 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا  یک شنبه 
3 اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 7 هزار و 
931 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۵74 
نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به یک میلیون و ۵74 هزار و 1۲ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 74 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵9 هزار و 483 نفر رسید.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 
344 هزار و 791 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.«  وی افزود: »سه هزار و ۶89 نفر از بیماران مبتال به کووید19 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.«
الری ادامه داد: »تا کنون 1۰ میلیون و 444 هزار و ۶9۵ آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.« الری گفت: »در 

حال حاضر 11 شهرستان قرمز، ۵۲ شهرستان نارنجی، ۲17 شهرستان 
زرد و 1۶8 شهرستان آبی هستند.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون 
و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.« الری گفت: »بررسی آمار 
هفته های اخیر شیوع بیماری در کشور حاکی از ایجاد شیب صعودی 
در موارد ابتال و بستری روزانه دارد و متاسفانه علی رغم هشدارهای 
مکرر و جدی همکاران نظام سالمت شاهد عادی انگاری شرایط در 

میان هموطنان در عمل به توصیه های بهداشتی هستیم.«
وی با تاکید بر لزوم تغییر سبک زندگی در مقابل کرونا، افزود: »لزوم 
همزیستی هوشمندانه با کووید19 شرط اساسی شکست بیماری است.«

الری ادامه داد: »در ایام پر فیض ماه مبارک رجب قرار داریم و یکی 
از نگرانی های ما در این ایام برگزاری جشن های عروسی است. 
مطمئناً هیچ یک از زوج های جوان دوست ندارند که شروع زندگی 
مشترکشان با خطر بیماری و از دست رفتن دوستان و خانواده آن ها 

همراه شود، با توجه به خطر جدی تجمعات در انتقال بیماری کرونا 
از زوج های محترم و خانواده های آن ها می خواهیم از برگزاری جشن 

عروسی خودداری کنند.«
وی گفت: »امیدواریم با افزایش حساسیت عمومی در خصوص این 
بیماری سهمگین و پرهیز از بروز رفتارهای اجتماعی خطرآفرین 

شاهد توقف شیوع گسترده بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۷۴  فوتی و ۷۹۳۱ مبتالی جدید کرونا در کشور
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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد خبـر

اعمال محدودیت سفر به خوزستان
وضعیت بد پروتکل های بهداشتی در اتوبوس های درون شهری

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
استان  به  سفر  محدودیت  اعمال  از  بهداشت 
خوزستان در پی قرار گرفتن 11 شهر این استان 
در وضعیت قرمز کرونا خبر داد و گفت: »جزییات 
این موضوع تا روز دوشنبه اعالم خواهد شد.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره جلساتی که تاکنون برای بررسی 
و تنظیم پروتکل های بهداشتی سفرهای نوروزی 
انجام شده است، گفت: »بر اساس رنگ بندی 
شهرها بر مبنای دو سناریو در حال تصمیم گیری 
هستیم ولی هنوز به تصمیم نهایی نرسیده ایم. 
در صورتی که میزان بیماری و ابتال و بستری 
برنامه ریزی ها  تمام  یابد  افزایش  آن  از  ناشی 

منتفی می شود.«
وی افزود: »بر اساس تصمیماتی که در جلسات 
که  شد  مقرر  داشتیم  ۲اسفندماه(   ( شنبه  روز 
محدودیت سفر به استان خوزستان با جدیت 
اعمال شود و کسانی که کار ضروری در این 

استان ندارند می بایست کار خود را به تعویق 
اندازند. اگر شرایط خوزستان به همین شکل پیش 
رود برای نوروز 14۰۰ نمی توانیم تصمیم خاصی 
درباره سفرها به این خطه بگیریم. جزئیات دقیق 

اعمال محدودیت های جدی در استان خوزستان 
تا روز دوشنبه ) 4اسفندماه( اعالم خواهد شد.«
وی افزود: »همچنین برای این استان مقرر شد تا 
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ناوگان 

حمل و نقل برون شهری با کمک نیروی انتظامی 
و هالل احمر در گلوگاه ها بیش از گذشته جدی 
اساس تصمیم گرفتیم در  این  بر  گرفته شود. 
قطارهایی که واگن اتوبوسی دارند، محدودیت 
همانند محدودیت ها در یک اتوبوس اجرا شود 
و با ۵۰ درصد مسافر حرکت کنند. در این راستا 
وزارت راه و شهرسازی هم موظف شد اگر قرار 
است واگن اتوبوسی به سوی خوزستان گسیل 

کند با ۵۰ درصد ظرفیت حرکت کند.«
رعایت  میزان  »متاسفانه  گفت:  فرهادی 
پروتکل های بهداشتی در استان خوزستان 14 
درصد نسبت به میانگین کشوری کم تر است.«
وی درباره میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
»اتوبوس های  کرد:  اظهار  جامعه،  سطح  در 
رعایت  شرایط  بدترین  کماکان  شهری  درون 
پروتکل های بهداشتی را دارند و پس از آن در 
اتوبوس های  پاساژها،  به ترتیب  رتبه های بعد 

برون شهری و نانوایی ها قرار دارند.«

نماینده مردم قروین در مجلس با بیان اینکه دانشمند جوان قزوینی 
موفق به کشف داروی ضدکرونایی شده که 1۰۰ سال گذشته هم 
داروی ضدانگل بوده و سابقه دارویی دارد، گفت: »چرا دارو دپو 

می شود و اجازه توزیع به آن داده نمی شود؟«
به گزارش سپید، فاطمه محمد بیگی در تذکر شفاهی جلسه علنی 
روز یک شنبه مجلس خطاب به وزیر بهداشت گفت: »نسبت به 
تحقق قول های وزیر برای ساخت بیمارستان 7۰۰ تختخوابی در 
قزوین و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سالمت در بیمارستان ها 
اقدام شود.« وی افزود: »نسبت به روند تصمیم گیری در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اعتراض دارم، ضعف در حمایت از تولید 
داروهای ضدکرونای ایرانی و اطاله زمان در برگزاری جلسات 
کمیته علمی ستاد برای بررسی ورود داروهای ضدکرونای جدید 
ایرانی در چرخه تولید انبوه و توزیع آن در سراسر کشور برای ما 
سوال شده است، دانشمند جوان قزوینی موفق به کشف داروی 
ضدکرونایی شده که 1۰۰ سال گذشته هم داروی ضدانگل بوده 

و سابقه دارویی دارد و اکنون هم تولید انبوه شده، اما چرا اجازه 
توزیع به آن داده نمی شود؟«

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شد: »چرا 4 عدد 
همین دارو در ناصرخسرو به قیمت 3 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
فروخته می شود؟ در حالی که داروی تولیدی ما با قیمت 3۰ 
هزار تومان قابل دسترسی برای مردم است؟ آیا امکان نفوذ برای 
ادامه واردات نوع خارجی آن مانع برگزاری جلسات ستاد ملی 
کرونا در کمیته علمی می شود؟ ما خواهان برگزاری این جلسه 
و بررسی صدور مجوز پخش داروی ایرانی ضدکرونا هستیم، 
تعلل برای مقابله با کرونای جهش یافته را بررسی کنید، کرونای 
جهش یافته انگلیسی سه برابر سریعتر از نوع معمولی کشنده تر 

است که باید با آن مقابله کنیم.«ایسنا

نماینده مردم قزوین در مجلس مدعی شد

کشف داروی ضد کرونا

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: »ارزیابی و 
بررسی های اولیه نتایج آزمایش هایی که تاکنون روی سرم داوطلبان 
انجام شده، نشان می دهد میزان ایمنی زایی نخستین واکسن ایرانی 

کرونا با نام »کووایران برکت« حدود 9۰ درصد است.«
به گزارش سپید، محمدرضا صالحی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»آزمایش های مرتبط با ایمونوژنیسیته تاکنون روی حدود 3۵ داوطلب 
انجام شده که نتایج آن نشان می دهد این واکسن نسبت به انتظارات 
ما قدرت ایمنی زایی باالتری دارد که بسیار امیدوار کننده است.«

وی ادامه داد: »نتایج اولیه نشان می دهد حدود 9۰ درصد افرادی 

که دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند، شواهد ایجاد ایمنی، پس 
از دو هفته در آزمایش هایشان نشان داده است.«

صالحی بیان داشت: »تعیین دقیق این موضوع نیاز به بررسی آماری 
دقیق تری دارد که این کار در حال انجام است، اما نتایج اولیه نشان 

می دهد واکسن ایرانی کرونا ایمنی حدود 9۰ درصدی دارد.«
مجری مطالعات بالنی واکسن ایرانی کرونا ادامه داد: »تزریق دوز 
دوم ۵۶ داوطلب فاز نخست تست انسانی واکسن کرونا ایرانی به 
پایان رسیده است.« وی افزود: »مرحله دوم تست انسانی واکسن 

ایرانی کرونا از حدود اواخر اسفند ماه آغاز خواهد شد.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه 
به احتمال قوی مرحله دوم تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده طول 
می کشد، گفت: »به احتمال زیاد مرحله دوم و سوم با هم ادغام 
خواهند شد و در میانه های این مرحله گزارش اولیه به سازمان غذا 
و دارو ارائه می شود.« صالحی افزود: »اگر این گزارش مورد تائید 
قرار گیرد در میانه راه وارد مرحله سوم می شویم که این موضوع 

در سایر واکسن های دنیا انجام شده است.«
وی بیان داشت: »پیش بینی می شود که از اوایل اردیبهشت وارد 

مرحله سوم تست انسانی شویم.«

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا: 

نتایج آزمایش ها، ایمنی زایی ۹۰ درصدی واکسن ایرانی کرونا را تایید می کند
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تعیین وضعیت گروهی دیگر از شهدای کادر بهداشت و درمان در کمیسیون مشترک وزارت بهداشت و بنیاد شهید  خبـر

اسامی یکصد »شهید« مدافع سالمت اعالم شد
تاکنون پرونده بیش از یکصد نفر از آسمانی 
کمیسیون  در  سالمت  مدافعان  شده های 
مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و بنیاد شهید بررسی و عنوان شهید 

است. یافته  تخصیص  افراد  این  به 
مشترک  جلسات  در  سپید،  گزارش  به 
شهید  بنیاد  و  وزارتخانه  این  نمایندگان 
تا تاریخ دهم بهمن ماه پرونده های بررسی 
یکصد  که  است  رسیده  نقطه  این  به  شده 
نفر از رده ها و صنوف مختلف کادر درمان 
این  از  که  شده اند  نائل  »شهید«  عنوان  به 
تعداد 46 نفر پزشک و بقیه از سایر صنوف 

بوده اند. درمان  کادر 
آسمانی  اعضای  سایر  پرونده های  بررسی 
شده حوزه بهداشت و درمان، در جلسات 

آتی این کمیسیون مشترک انجام خواهد شد.
که  است  این  میان  این  در  مهم  نکته  لبته  ا
شهدای  برای  مشخصی  معیارهای  هنوز 
خصوصی  بخش  حوزه   در  سالمت  مدافع 
مشخص نشده و تمام افراد اعالم شده در 
در  بخش های مختلف  فهرست، شاغل  این 
درمانی  بخش  و  تشخیصی  و  بهداشتی 

بوده اند.  دولتی 
خصوصی  بخش  که   است  حالی  در  این 
بخش  کرونا   همه گیری  اول شروع  روز  از 
این  عمده ای از خدمات سرپایی و بستری 
حوزه را ارائه داده و در این راه هم متاسفانه 
سالمت  آرمان  تقدیم  را  زیادی  شهدای 

است.  نموده  خود  هموطنان 
منبع: روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
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هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر 
کرد پرستاران بیمارستان های دانشگاه آزاد مشمول مشاغل سخت و 
زیان آور بوده و در صورت درخواست بازنشستگی پیش از موعد 

با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می شوند.
به گزارش سپید به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال اعالم تعارض 
در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری 
مبنی بر الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور پرستاران 
شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی، که آراء 
متناقض صادر کرده بودند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق 
ماده ۸۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس 
از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و  
با تشخیص رای به ورود به عنوان رای صحیح، اعالم کرد، پرستاران 
بیمارستان های دانشگاه آزاد در صورت درخواست بازنشستگی پیش از 
موعد با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. بخشی از مستندات صدور 
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه 
بازنشستگی پرستاران بیمارستان های دانشگاه آزاد از این قرار است:
۱. نظر به اینکه طبق بند ح ماده ۱۲ اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد 
اسالمی )مصوب ۸۹/۱/۲۸( که یکی از وظایف و اختیارات هیات 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی را تصویب مقررات مربوط به اعضای 
هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه اعالم کرده و بند ۶ سومین 
صورت جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه )مصوب آذر 
ماه ۱۳۹۲( که اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 
را صرفاً تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیات امنا 

اعالم نموده است، علی هذا طبق ماده ۱۸۸ قانون کار که بیان می دارد 
اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول قانون 
کار نخواهند بود، اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه از 
شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری به شماره ۱۵۵ )مورخ۹۳/۲/۲۹( نیز مؤید این امر می باشد.

۲.باتوجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی )اصالحی مصوب 
۸۹/۸/۱۱(، »دانشگاه موسسه ای غیرخصوصی و غیر دولتی است« و 
مطابق ماده ۱۱7 قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب ۸۶/7/۸( 
که مقرر می دارد نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون مذکور 
نمی باشند، بنابراین اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه از 
شمول ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج خواهند بود.
۳.با عنایت به اینکه مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل 
سخت و زیان آور، »کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات دولتی، 
شهرداری ها، بانک ها، موسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول 
قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور 
ایثارگران انقالب اسالمی ایران« مشمول قانون مذکور خواهند بود 
و مطابق با ماده ۵ اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
یک موسسه می باشد و وفق بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات 
رسانی به ایثارگران )مصوب ۹۱/۱۰/۲۸(، یکی از موسسات مستلزم 
ذکر نام، دانشگاه آزاد اسالمی ذکر شده است، بنابراین اعضای هیات 
علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی مشمول قانون نحوه 
بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین 

عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بوده و بر حسب تبصره 
۳ قانون مذکور که بیان می دارد »شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 
که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی 
و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه 
خدمت، براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق 
بازنشسته شوند«، می توانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی 
نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی می باشد.
4.باتوجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی، 
دانشگاه یک موسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان های 
وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و 
فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب 
می گردند، علی هذا پرستاران بیمارستان های مذکور نیز مشمول مقررات 
مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی 
محسوب شده و مآالً می توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با ۵ سال 

سنوات ارفاقی بازنشسته گردند.

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرستاران بیمارستان های دانشگاه آزاد می توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند

شماره ۱۸7۸ 49 اسفند ۱۳۹۹
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سخنگوی سازمان اورژانس کشور خبر داد

دو پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای تعرفه های سال 1400
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور دو پیشنهاد این 
سازمان را برای تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۰ اعالم کرد.
به گزارش سپید، محمد جهانگیری در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت بررسی و تعیین تعرفه های پزشکی سال 
۱۴۰۰، گفت: »تعرفه پزشکی سال ۱۴۰۰ یکی از معضالتی 
است که به آن برمی خوریم. امکان ارائه خدمات با شرایط 
کنونی واقعا دیگر میسر نیست. به هر حال طی دو سال گذشته تورم رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در 
همه ابعاد ارائه خدمت داشته است.« وی افزود: »اگر نخواهیم این تعرفه را اصالح کنیم، دچار مشکل 
می شویم. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین تورمی که بانک مرکزی اعالم می کند؛ هر چند 
که همه می دانند تورم واقعی باالتر از این است؛ اما حداقل باید متناسب با تورم اعالم شده از سوی 
بانک مرکزی، تعرفه ها رشد کنند و این موضوع در تعرفه ها دیده شود. این کف است.« جهانگیری 
ادامه داد: »در عین حال اگر بتوانند جبرانی را هم برای موارد وابسته به ارز در نظر بگیرند. واقعیت این 

است که در تجهیزاتی که وابسته به ارز است، در نظام ارائه خدمت اعم از  بخش خصوصی و دولتی 
دچار مشکالت جدی شده ایم، این موارد باید در حوزه تعرفه ای و هزینه ای دیده شود. در حوزه  های 
دیگر ببینید چه اتفاقی می افتد. به عنوان مثال در حوزه خوارک مردم در زمینه قیمت مرغ، تخم مرغ 
و... ببینید چه اتفاقاتی می افتد. همه این ها رشد می کنند و آن ها هم حق دارند و باید مدیریت شود. 
در حال حاضر در حوزه  بخش خصوصی یک دالر هم از ارز دولتی استفاده نمی شود و همه ارزها یا 
نیمایی و یا آزاد است. بنابراین این موارد باید دیده شود. در غیر این صورت نمی توان این تجهیزات 
را بهینه یا بروز کرد. امروز هم در زمان شیوع کرونا دیدیم که اگر تجهیزات وجود نداشت، واقعا مردم 
دچار مشکل می شدند. به عنوان مثال اگر امروز سی تی اسکنی در مرکزی دچار مشکل شود، بحث 
تشخیص دچار مشکل می شود. تجهیزات اتاق عمل اگر به مشکل بخورد، عمل جراحی قطع می شود.«
وی تاکید کرد: »بر این اساس خواهش و درخواست ما این است که برای تجهیزاتی که وابسته به 
ارز است، تدبیر ویژه کنند. درعین حال متناسب با تورمی که امسال اعالم شده، تعرفه ها را اصالح 
کرده و رشد دهند. هر عددی که از سوی بانک مرکزی به عنوان تورم اعالم شود، همان را در 
تعرفه ها هم اعمال کنند. یعنی حداقل رشد، این میزان باشد. قرار شده طی این هفته جلسات مربوط 

به تعرفه را به یک سرانجامی برسانیم.«

نظام پزشکی

خبـر

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از آغاز 
طرح »سالمت نوروزی« سال ۱۴۰۰ از ٢٥ 
اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: 
»با ۳۰۰۰ پایگاه اورژانس، ٥٥۰۰ دستگاه 
آمبوالنس، ۶۴ دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 
۴٧ فروند بالگرد اورژانس و پنج شناور 
دریایی تالش می کنیم که طرح »سالمت 

نوروزی« را آغاز کنیم.«
به گزارش سپید، مجتبی خالدی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به طرح »سالمت نوروزی 

۱۴۰۰« و چگونگی اجرای آن اظهارکرد: »طبق دستور 
دکتر نمکی وزیر بهداشت امسال مسئولیت طرح 
سالمت نوروزی برای دکتر کولیوند رییس سازمان 
اورژانس کشور ابالغ شده است و با توجه به شرایط 
کرونا انتظار سفرها را نداریم، اما به جهت اینکه باید 
آمادگی الزم در این حوزه صورت گیرد طرح سالمت 
نوروزی را از ٢٥ اسفندماه آغاز می کنیم و این طرح 
تا ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.«

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: »این طرح در 
تمام حوزه های مرتبط با سالمت در وزارت بهداشت 
و در سازمان های همکار ما انجام خواهد شد، طبیعتًا 
یکی از سازمان هایی که به صورت ویژه باید برنامه ریزی 

انجام دهد اورژانس پیش بیمارستانی است.«
وی با بیان اینکه بیشترین نیاز مردم در طول مدت 
طرح سالمت نوروزی، اورژانس های پیش بیمارستانی 
است، گفت: »با ۳۰۰۰ پایگاه اورژانس، ٥٥۰۰ دستگاه 
آمبوالنس، ۶۴ دستگاه اتوبوس آمبوالنس، ۴٧ فروند 
بالگرد اورژانس و پنج شناور دریایی تالش می کنیم که 
طرح سالمت نوروزی را آغاز کنیم و تمام تالش ما 
این است که دسترسی مردم برای خدمات اورژانسی 

در تمام نقاط ایران، فراهم باشد.« 
خالدی درباره اقداماتی که در این زمینه تا کنون انجام 
شده است، گفت: »دستورالعمل ویژه طرح تهیه شده 
و در حال آماده شدن است که برای تمام رؤسای 

دانشگاه ها ارسال شود.«
وی افزود: »این طرح فقط مخصوص اورژانس پیش 
بیمارستانی نیست و برای تمام مراکز درمانی از جمله 

دولتی و خصوصی اجرا خواهد شد، همچنین اقدامات 
خوبی توسط کارشناسان بهداشت وزارت بهداشت 
و دانشگاه های علوم پزشکی انجام خواهد گرفت 
و همچون سال های قبل طرح سالمت نوروزی، 
رسیدگی به تمام اقدامات بهداشتی، بررسی مراکز 
اقامتی، رفاهی و مراکز تهیه و توزیع غذا به صورت 
ویژه توسط کارشناسان بهداشتی، بازرسی و ارائه 
توصیه های الزم برای ارتقاء سطح بهداشتی با توجه 
به شرایط ویژه ای که در خصوص کرونا مطرح است، 

انجام خواهد شد.« 
وی در ادامه با ارائه توصیه هایی به مردم در ایام نوروز 
گفت: »طرح سالمت نوروزی مطابق با دستورالعمل و 
پروتکل های کرونا انجام خواهد شد، یعنی شهرهایی 
که در طول طرح توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا 
قرمز عنوان شوند، طبیعتاً مهمانپذیر نخواهند بود 
و این توصیه را حتما هموطنان رعایت کنند که 
همچنان داشتن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و 
رعایت بهداشت از الزاماتی است که طرح سالمت 
نوروزی به آن می پردازد و انتظار داریم که توسط 

تمام مردم عزیز رعایت شود.«
وی ادامه داد: »ما برای بازرسی های مان هم از دانشگاه 
و هم از وزارت بهداشت برای بررسی روند ارائه 
خدمات در طرح سالمت نوروزی نیرو اعزام می کنیم 
و خواهش من این است اگر هموطنان مشکلی در 
زمینه بهداشتی و سالمتی داشتند بدون نیاز به پیش 
شماره با شماره ۱٩۰ تماس بگیرند و نکاتی که مورد 

نیاز هست را اطالع دهند تا بررسی شود.«

خالدی در خصوص به کارگیری اورژانس 
ریلی و دریایی در طرح سالمت نوروزی 
نیز گفت: »چند اقدام متفاوت را در طرح 
سالمت ۱۴۰۰ داریم که اولین آن طرح 
امداد ریلی است که در چند نقطه واگن های 
آمبوالنسی را طراحی کردیم، البته امیدواریم 
در طرح سالمت نوروزی به آن نیاز نشود، 
چرا که عموما برای مصدوم های انبوه یا 
بیماران تعداد باال به کار گرفته می شود که 

البته این آمادگی هم ایجاد شده است.«
یا  دریایی  شناورهای  خصوص  »در  افزود:  وی 
آمبوالنس دریایی، پنج فروند شناور استاندارد دریایی 
که آمبوالنس دریایی محسوب می شوند را در سازمان 
اورژانس کشور طراحی کردیم و در حال ارائه خدمات 
به خصوص به جزایر جنوبی کشور هستیم، به طوری 
که این آمبوالنس بیماران و مصدومان جزایر را به مرکز 
بیمارستان های تخصصی یا مراکز درمانی تخصصی 

و فوق تخصصی منتقل می کند.«
خالدی اظهار کرد: »توصیه شده که اورژانس های 
مراکز درمانی به صورت ویژه فعال باشند؛ چند  بخش 
مثل  بخش های ویژه، آی سی یو،  بخش مراقب های 
بیماران قلب، سی سی یو،  بخشهای دیالیز،  بخش 
اقدامات کلینیکی یا پاراکلینیکی و... باید فعالیت صد 

درصدی خود را حفظ کنند.«
وی افزود: »می خواهیم این اطمینان خاطر را ایجاد کنیم 
که مردم عزیز احساس نکنند اگر تعطیالت نوروزی 
وجود دارد کم و کسری در ارائه خدمات حوزه 
سالمت صورت می گیرد. به همین دلیل تمام تالش 
خود را انجام می دهیم. در همین راستا با سازمان نظام 
پزشکی، سازمان انتقال خون و تمام سازمان های همکار، 
مثل بیمارستان های مراکز خصوصی یا حتی نظامی 
هماهنگی های الزم انجام شده است تا طرح سالمت 

نوروزی ۱۴۰۰ از سال های گذشته قوی تر باشد.«
وی در پایان تاکید کرد: »در طرح نوروزی سال ۱۴۰۰ 
از تمام امکانات خود استفاده خواهیم کرد تا تمام 
هموطنان ما در سراسر کشور با کم ترین مشکل و 

گرفتاری به خدمات الزم دسترسی داشته باشند.«

آغاز طرح »سالمت نوروزی« اورژانس از ٢٥ اسفند
بکارگیری اورژانس ریلی و دریایی در نوروز ۱۴۰۰

معاون کل وزارت بهداشت پیشنهاد داد
چگونگی برگزاری انتخابات 1400 
ریاست جمهوری در بحران کرونا

ایده  درباره  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
نگاری بحران کرونا و چگونگی مشارکت 
در انتخابات ۱۴۰۰، با بیان اینکه نگران روز 
رای گیری نیستیم بلکه نگران تجمع های قبل 
از رای گیری هستیم، برای برگزاری انتخابات 

الکترونیک به صورت کامل پیشنهاد داد.
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در مراسم 
اختتامیه رویداد ایده نگاری بحران کرونا و 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰  گفت: »ما احتیاج داریم تا اطالع 
ثانوی سبک زندگی را تغییر دهیم و خود 

را با کرونا منطبق کنیم.«
وی افزود: »ما اصل مشارکت در انتخابات 
را از خود فرد موثرتر می دانیم؛ لذا گزینه 
مورد  در  را حداقل  انتخابات  فردگذاری 

ریاست جمهوری نباید بدانیم.«

وی تاکید کرد: »ما در وزارت بهداشت نگران 
روز رأی گیری نیستیم؛ نگران تجمع های 

قبل از رای گیری هستیم.«
حریرچی افزود: »بنظرم شورای نگهبان، 
بگیرد؛  نظر  در  را  الکترونیک  انتخابات 
البته آن هم انتخابات الکترونیک کامل. 
انتخابات حتما برگزار شود و اینکه باید 
ببینیم چگونه آن را برگزار کرد که خوب 

برگزار شود.«
به گزارش ایسنا، وی در پایان گفت: »اگر 
این دوران سخت را طی کنیم و واکسن 
آرامی  شرایط  انشااهلل  باشیم؛  داشته  هم 

خواهیم داشت.«

شماره ۱8٧8 ۴ اسفند ۱۳٩٩ ۱۰



پلیس فتا هشدار داد
کالهبرداری به بهانه صدور کارت هوشمند سالمت

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا گفت: »صدور کارت هوشمند سالمت دستمایه 

مجرمان برای کالهبرداری از مردم شده است.«
به گزارش سپید، علی محمد رجبی اظهارکرد: »کالهبرداران 
و مجرمان سایبری تالش دارند با روش های مختلف 
مخاطبان را قانع کنند که برای استفاده از تخفیف های 
ویژه خدمات درمانی با واریز چند ۱۰۰هزار تومان در 
طرح کارت هوشمند سالمت ثبت نام کنند.«  وی با بیان اینکه صدور کارت هوشمند سالمت 
دستمایه مجرمان برای کالهبرداری از شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: »مجرمان در پی تماس 
با شهروندان و اعالم اینکه کارگزار بیمه هستند و دادن اطالعات اولیه از شهروندان از آنان می خواهند 
برای دریافت کارت هوشمند سالمت اقدام کنند و در صورت اهمال در این خصوص بیمه آن ها قطع 
می شود.« رجبی افزود: »خدمات دندانپزشکی، از کشیدن و پر کردن گرفته تا لمینت، ایمپلنت، ارتودنسی، 
روکش، جرم گیری، عصب کشی و جراحی ، دندان های مصنوعی، جراحی های زیبایی، زنان و زایمان، 

لنز، عینک، مشاوره، روانشناسی، مغز و اعصاب، قلب و عروق، سونوگرافی،  ام آر آی، اندوسکوپی، 
فیزیوتراپی شامل کارت هوشمند بیمه سالمت می شود، ۸۰ درصد مراکز دولتی و خصوصی درمانی 
تحت پوشش ما هستند و شما می توانید با ۶۰ درصد تخفیف از خدمات آن ها استفاده کنید، از تبلیغاتی 
است که مجرمان سایبری هنگام تماس با شهروندان انجام می دهند تا شهروندان نسبت به دریافت 

کارت هوشمند سالمت تمایل پیدا کنند.« 
وی یادآور شد: »کارت هوشمندی که بعداً از طریق پیک برای این افراد ارسال و هزینه آن هم دریافت 
می شود، جعلی است و ارزشی ندارد و در نهایت یک بیمه معمولی تکمیلی است که در بسیاری از 
مراکز درمانی هم اعتبار ندارد.« رجبی به مردم تاکید کرد: »مردم توجه کنند چنانچه با بیمه شدگان 
تماس تلفنی گرفتند و خود را نماینده یا کارگزار بیمه معرفی و مشخصات آنان را اعالم کردند و 
از آنان خواستند برای دریافت کارت بیمه سالمت اقدام کنند و هزینه آن را که رقم زیادی نیست، 
پرداخت کنند، این تماس از سوی کالهبرداران و شیادان است.« وی یادآور شد: »بیمه تأمین اجتماعی 
و بیمه سالمت هیچ گونه بازاریابی تلفنی ندارند و تماس های تلفنی با محتوای صدور کارت هوشمند 
یا بیمه تکمیلی سالمت، کالهبرداری است و به هیچ عنوان مورد تأیید این دو سازمان بیمه ای نیست.« 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رجبی گفت: »سایت پلیس فتا مرجعی کامل برای اخبار، اطالعات و 
آموزش های سایبری است و کاربران با مراجعه به آن می توانند راهنمایی های الزم را دریافت کنند. 
همچنین شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 

www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری با ما درمیان بگذارند.«

خبـر

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو مطرح کرد 

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان 
غذا و دارو با اشاره به اینکه سال 9۸ بیش از ۱۲ هزار نفر براثر مسمومیت 
ناشی از مصرف متادون به بیمارستان ها مراجعه کرده اند، بر ضرورت 

نظارت بیشتر بر نحوه توزیع این دارو تاکید کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، نوشین محمد حسینی با اشاره به 
اینکه یکی از دغدغه های سازمان غذا و دارو بروز عوارض ناشی از 
مسمومیت با متادون و به دنبال آن فوت ناشی از سوء مصرف این 
داروست، گفت: »اگرچه آموزش های الزم در خصوص پیشگیری 
از مسمومیت ها خصوصاً متادون از طریق معاونت های غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور  طی سال های متمادی ارائه شده 
است، ولی به رغم آموزش های ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو و 
دانشگاه ها، کماکان این دارو قربانی می گیرد.« وی با بیان اینکه از سال 
۱۳9۵ تا نیمه نخست ۱۳99 بیش از ۴۳ هزار و ۴۰۰ مورد مسمومیت 
ناشی از مصرف متادون در کشور ثبت شده است، عنوان کرد: »از 
جمله مشکالت در حوزه متادون می توان به قاچاق این دارو و عرضه 
غیرمجاز آن در بازار سیاه، عرضه دارو بدون رهگیری مصرف کننده 
واقعی دارو، عدم نظارت مناسب به توزیع متادون در مراکز توزیع 
فعلی متادون و عدم انجام بازرسی منظم، سهل انگاری مصرف کنندگان 

داروی متادون و عدم رعایت نکات ایمنی در نگهداری صحیح دارو، 
مسمومیت اتفاقی خانواده ها، کودکان و بستگان فردی که تحت درمان 
اعتیاد با متادون قرار دارند و مصرف اتفاقی متادون، عدم اطالع مصرف 
کنندگان از عوارض ناخواسته متادون و عدم رعایت ضوابط مربوط به 
تحویل شربت متادون در ظروف مقاوم در برابر کودکان اشاره کرد.«
وی تصریح کرد: »در بررسی های صورت گرفته براساس آمار ارسالی از 
بیمارستانهای ۵۷ دانشگاه کشور، در سال ۱۳9۸ و نیمه نخست ۱۳99، 

اصلی ترین عامل مسمومیت با مواد مخدر و محرک، با اختالف زیاد از 
دیگر عوامل مخدر و محرک، داروهای متادون و ترامادول بوده است؛ 
همچنین تریاک، شیشه، حشیش و هروئین در رده های بعدی قرار 
دارند.« محمد حسینی خاطرنشان کرد: »تعداد کل موارد مسمومیت 
عوامل مخدر و محرک مراجعه شده به بیمارستانهای ۵۷ دانشگاه در 
کل کشور در سال های ۱۳9۸ و نیمه نخست ۱۳99 به ترتیب برای 
متادون ۱۲۳۶۱ و ۵۵۲۷، ترامادول ۷۲۷۴ و ۲9۷۴، تریاک ۶۴۴۶  و 
۲۸9۶ و شیشه ۲۲۸۳ و ۱۰99 مورد ثبت شده است.«  وی خاطرنشان 
کرد: »براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، توزیع متادون باید 
مانند سایر داروها از طریق داروخانه ها صورت گیرد. بنابراین برای 
پیشگیری از بروز بسیاری از مسمومیت ها و سوء مصرف متادون، این 

دارو باید تحت کنترل بیشتری به بیماران ارائه شود.«
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان 
غذا و دارو با تاکید براینکه با تالش سازمان غذا و دارو فرایند رهگیری 
و ردیابی اقالم داروئی مورد استفاده در مراکز ترک، در قالب سیستم 
TTAC در حال اجراست، عنوان کرد: »درصورت همکاری  بخش های 
مرتبط درمان اعتیاد، قادرخواهیم بود هرگونه قاچاق و تخلف احتمالی 

را کاماًل رصد و شناسایی کنیم.«

متادون و ترامادول، اصلی  ترین عوامل مسمومیت با مواد مخدر و محرک

شماره ۱۸۷۸ ۴11 اسفند ۱۳99

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این که 
تهدید کرونا برای گروه های علمی وآموزشی دانشگاه می تواند 
به عنوان فرصتی طالیی تلقی شود، گفت: »بازمهندسی گروه های 
آموزشی علوم پایه دانشگاه در بحران کرونا می تواند جایگاه ممتاز 

این گروه ها را ارتقا دهد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در نشست پایان سال با مدیران گروه 
علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با هدف بررسی 
دستاوردها و تبیین اهداف سال جدید صورت گرفت افزود: »حاصل 
تالش مجموعه دانشگاه در ۱۲ دانشکده، از مرز چهار هزار مقاله 
گذشت و ۱۲.۵درصد رشد کمی در مقاالت و ۴۱.۵ درصد رشد 

کمی و کیفی دانشگاه در حوزه های علمی و پژوهشی داشته ایم.«
وی با اشاره به این که از هر چهار مقاله پژوهشگران یک مقاله در 
زمره مقاالت Q۱ قرار دارد افزود: »سرانه هر عضو هیئت علمی سه 
مقاله، رشد شاخص ها در h-indx، کاهش تعداد اعضای هیات 

علمی خاموش و ارتقا در نظام رتبه بندی الیدن از جمله دستاوردهای 
بزرگی است که در سایه تالش های اساتید و محققان دانشگاه ایجاد 
شده است.« وی از کسب رتبه اول فناوری و رتبه اول کشوری 
برای هشتمین سال متوالی در حوزه تحقیقات دانشجویی در دانشگاه  
علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و تاکید کرد: »۷۳ رتبه ارتقا در و 
بومتریکس جایگاه ممتازی است که دانشگاه در رقابتی بین ۳۰ هزار 
دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی در دنیا به خود اختصاص 
داده است.« وی افزود: »دانشگاه برای اولین بار در نظام رتبه بندی 

شانگ های و تایمز نیز در زمره برترین های جهانی قرار گرفت.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، زالی در ادامه تاکید 
کرد: »تهدید کرونا برای گروه های آموزشی و علمی مختلف دانشگاه 
می تواند به عنوان فرصتی طالیی تلقی شود چرا که بنظر می رسد 
این ویروس سال ها با بشر دست به گریبان باشد، بنابراین الزم است 
گروه های علمی و آموزشی دانشگاه از جایگاه ممتاز وپتانسیل های 

علمی گروه در راستای به بازمهندسی گروه بهره ببرند.«
وی شناسایی و جذب افراد برجسته علمی، افزایش فعالیت های 
بین المللی، برنامه ریزی برای جذب دانشجویان خارجی و ایجاد 
رشته های بین رشته ای را راهکار موثری برای ارتقا علوم پایه در 
دانشگاه عنوان کرد. زالی با تاکید بر ارتباط موثرتر و بیشتر گروه های 
پایه و بالینی خاطرنشان کرد: »ظرفیت های علمی و امکانات گروه های 
آموزشی دانشگاه باید با حفظ ساختارها مورد استفاده قرار بگیرد.«

زالی افزایش فعالیت های گروه های آموزشی پایه را یکی از اساسی ترین 
ارکان پیشرفت دانشگاه دانست و افزود: »ایجاد کانون فارغ التحصیالن 

دانشگاه می تواند جایگاه دانشگاه را در رتبه بندی ها ارتقا دهد.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

کرونا   فرصت بازمهندسی گروه های آموزشی دانشگاه است
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متخصصان هندی مدعی شدند

روسیه اولین مورد ابتال به آنفلوآنزای مرغی 
H5N8 را در انسان شناسایی و گزارش کرد.
به گزارش سپید، مقامات روسیه روز شنبه 
اظهار داشتند: »محققان اولین مورد انتقال 
به  پرندگان  از   H5N8 مرغی  آنفلوآنزای 
انسان را ردیابی کرده و به سازمان جهانی 

بهداشت هشدار داده شده است.«
که  روسپوتربنادزور  رئیس  پوپووا،  آنا 
است،  عفونی  بیماری های  بر  ناظر  نهاد 
گفت: »گروهی از محققان در بررسی های 
آزمایشگاهی ترکیب ژنتیکی این سویه را 
از هفت کارگر مرغداری در جنوب روسیه 
که در ماه دسامبر شیوع آن در میان پرندگان 

ثبت شده بود، جدا کرده اند.«
گونه  هیچ  دچار  کارگران  که  افزود  وی 

عارضه جدی نشده اند و این باور وجود 
دارد که آنان در مرغداری به این ویروس 

آلوده شده اند.
رئیس نهاد ناظر بر بیماری های عفونی روسیه 
گفت: »اطالعات مربوط به اولین مورد انتقال 
آنفلوآنزای مرغی )H5N8( به انسان پیش 
ارسال  بهداشت  به سازمان جهانی  این  از 

شده است.«
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی، انواع 
مختلفی از ویروس های آنفلوآنزای مرغی 

وجود دارد.
 H5N8 مسری  بسیار  سویه  حالیکه  در 
می تواند برای پرندگان کشنده باشد پیش 
از این گزارشی مربوط به انتقال این ویروس 

به انسان منتشر نشده است.

گزارش اولین مورد انتقال 
آنفلوآنزای مرغی به انسان در روسیه

خبـر

شماره 1878 4 اسفند 1399

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح یکشنبه )3 اسفند( به بیش از 111 
میلیون و ۶53 هزار نفر رسید و تعداد قربانیان 
این ویروس نیز از دو میلیون و 47۲ هزار 

نفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا 
با بیش از ۲8 میلیون و 7۰۶ هزار مبتال، 
ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  نظر  از 

در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، 
برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم 
مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران  هستند. 
کووید-19 هم اکنون در رده پانزدهم قرار 
دارد. در این اینفوگرافیک، آمار 15 کشور 
اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 
آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را 

می کنید. مشاهده 

آمار کرونا در جهان تا ۳  اسفند

عینکیها3برابرکمترازدیگرانبهکرونامبتالمیشوند
متخصصان هندی ادعا کرده اند که استفاده از عینک می تواند تا سه 

برابر احتمال ابتال به کووید-19 را کاهش دهد.
به گزارش سپید، گروهی از متخصصان هندی اظهار داشتند: »افرادی 
که مجبور به استفاده از عینک هستند کمتر از افراد دیگر دست های 

خود را به چشمهای شان می زنند.«
چشم ها به عنوان محل ورود ویروس به حساب می آیند و مجاری 
اشکی می توانند عامل بیماری کووید-19 را به داخل حفره بینی 
منتقل کنند. در این بررسی محققان به مطالعه روی 3۰4 نفر )۲۲3 
مرد و 81 زن( در یکی از بیمارستانهای شمال هند در یک دوره دو 

هفته ای پرداختند. همچنین این افراد بین 1۰ تا 18 سال داشته اند.
19 درصد آنان اظهار داشتند که تقریبا تمام مدت عینک به چشم 
دارند. این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان صورت خود را به طور 
متوسط ۲3 بار در ساعت و چشم های خود را سه بار در ساعت لمس 
می کنند. این رقم برای افرادی که عینک می زنند تا دو یا سه بار کاهش 
می یابد که نتیجه گیری فوق را برای متخصصان به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از thenationalnews، در این بررسی 
تاکید شده است: »خطر ابتال به بیماری کووید19 در افراد عینکی 
حدود دو تا سه برابر کمتر از جمعیتی است که از عینک استفاده 
نمی کنند. هرچند محققان معتقدند این یافته نیاز به بررسی های 

بیشتری برای تایید قطعی دارد.«



  امین جاللوند
طبق قانون باید تعرفه های پزشکی در هر سال 
شود.  تعیین  جاری  سال  پایان  از  قبل  جدید، 
قانونی،  دستورالعمل های  اساس  بر  بنابراین 
تعرفه های خدمات پزشکی سال 1400 باید در 
همین چند هفته باقی مانده تا پایان امسال تعیین 
شود. البته معموال این قانون رعایت نمی شود و 
هر ساله شاهد هستیم که تعرفه های پزشکی در 

ماه های ابتدایی هر سال تعیین و ابالغ می شود.
تعیین  که  امیدوارند  پزشکی  نمایندگان جامعه 
تعرفه های پزشکی سال 1400 تا پایان امسال به 
نتیجه برسد. جدای از زمان تعیین تعرفه ها، میزان 
افزایش تعرفه های پزشکی برای سال آینده نیز 
مورد نقد و بحث جدی است. جامعه پزشکی 
امیدوار است که با توجه به افزایش چشمگیر 
تورم در سال 99 و سیر صعودی نرخ ارز، این 
مولفه ها در تعیین تعرفه های پزشکی سال 1400 

مورد توجه جدی قرار بگیرد. 
در همین راستا، محمد جهانگیری، معاون فنی و 
نظارت سازمان نظام پزشکی کشور هم درباره 
فرآیند تعیین تعرفه های پزشکی سال 1400، ابراز 
نگرانی کرد و گفت: »تعرفه پزشکی سال 1400 
یکی از معضالتی است که به آن برمی خوریم. 
امکان ارائه خدمات با شرایط کنونی واقعا دیگر 
میسر نیست. به هر حال طی دو سال گذشته، تورم 
بیش از 100 درصد در همه ابعاد ارائه خدمت 
افزایش داشته است. اگر نخواهیم این تعرفه را 
اصالح کنیم، دچار مشکل می شویم. پیشنهاد ما 
این است که حداقل متناسب با همین تورمی که 
بانک مرکزی اعالم می کند، تعرفه ها رشد کنند. 
هر چند که همه می دانند تورم واقعی باالتر از این 
است، اما حداقل باید تورم اعالم شده در تعیین 
تعرفه ها دیده شود. این کف افزایش تعرفه است.«
جهانگیری ادامه داد: »در عین حال باید جبرانی 
را هم برای موارد وابسته به ارز در نظر بگیرند. 
واقعیت این است که در تجهیزاتی که وابسته به 
از بخش  اعم  ارائه خدمت  نظام  ارز است، در 
خصوصی و دولتی دچار مشکالت جدی شده ایم. 
این موارد باید در حوزه تعرفه ای و هزینه ای دیده 
شود. در حوزه های دیگر ببینید چه اتفاقی می افتد. 
به عنوان مثال در حوزه خوارک مردم، در زمینه 
قیمت مرغ، تخم مرغ و... ببینید چه اتفاقاتی می افتد. 
همه این ها رشد می کنند. البته آن ها هم حق دارند 
و باید مدیریت شود. در حال حاضر در حوزه 
بخش خصوصی یک دالر هم از ارز دولتی استفاده 
نمی شود و همه ارزها یا نیمایی و یا آزاد است. 
بنابراین این موارد باید دیده شود. در غیر این 
صورت نمی توان این تجهیزات را بهینه یا بروز 
کرد. امروز هم در زمان شیوع کرونا دیدیم که اگر 
تجهیزات وجود نداشت، واقعا مردم دچار مشکل 
می شدند. به عنوان مثال اگر امروز سی تی اسکنی 
در مرکزی دچار مشکل شود، بحث تشخیص 

دچار مشکل می شود. تجهیزات اتاق عمل نیز 
اگر به مشکل بخورد، عمل جراحی قطع می شود.«
وی به ایسنا یادآور شد: »بر این اساس خواهش 
و درخواست ما این است که برای تجهیزاتی که 
وابسته به ارز است، تدبیر ویژه کنند. درعین حال 
متناسب با تورمی که امسال اعالم شده، تعرفه هارا 
اصالح کنند و رشد دهند. هر عددی که از سوی 
بانک مرکزی به عنوان تورم اعالم شود، همان را 
در تعرفه ها هم اعمال کنند. یعنی حداقل رشد، 
این میزان باشد. قرار شده طی این هفته جلسات 

مربوط به تعرفه را به یک سرانجامی برسانیم.«
درباره  جهانگیری  نیز  قبل  روز  چند  همچنین 
تاکید کرده  تعرفه سال 1400،  گمانه زنی های 

سالمت  اقتصاد  نمادهای  از  یکی  »تعرفه  بود: 
است. در بحث تعرفه ها همواره با چالش های 
زیادی در حوزه اقتصادی کشور مواجه بوده ایم. 
متاسفانه سال هاست تعرفه ها از سوی دولت تعیین 
می شود. با وجود این مشکالت، بر اساس چند 
مطالعه ای که انجام دادیم، توانستیم در پایان سال 
9۸، قیمت تمام شده ویزیت، هتلینگ و برخی 
خدمات دیگر پزشکی و دندانپزشکی را احصا 
کنیم. البته نرخ ویزیت را قبل از گران شدن بنزین 
احصا کرده ایم. در هر صورت امسال توانستیم 
به صورت سیستماتیک و برای اولین بار، رشد 

تعرفه ها را برای زمستان امسال داشته باشیم.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، با 
اشاره به اصالحات مورد نیاز در تعیین تعرفه های 
پزشکی، خاطرنشان کرده بود: »متاسفانه یکی از 
مشکالت جامعه پزشکی، پرداخت های پلکانی 
است. در حالی که بیش از ۸0 درصد بستری ها 
در بخش دولتی انجام می شود، سوال اینجاست 
این  تا 40 درصد تعرفه  باید فقط ۳0  که چرا 
خدمات به پزشک پرداخت شود؟ این یک اجحاف 
در حق جامعه پزشکی است. از همین رو در 
گام اول ما خواسته ایم که تعرفه جزء حرفه ای 
به خدمت پزشکی بازگردد و این شامل تمامی 
گروه های پزشکی و دندانپزشکی و سایر ارائه 
دهندگان خدمات حرفه ای می شود. درواقع ما 
می خواهیم تعرفه جزء حرفه ای فقط به کار پزشک، 

دندانپزشک، فیزیوتراپ و ... تعلق بگیرد.«
او یادآور شد: »در تعیین تعرفه های 1400 دو دیدگاه 
را دنبال می کنیم. اول، ارتقای کیفیت خدمت و 

دوم، تداوم و توسعه خدمت است، زیرا سالمت 
محور اصلی در دنیا است. اگر از توسعه نسبی 
غفلت کنیم، قطعا در محور سالمت دچار مشکل 
خواهیم شد. در عین حال، دو فاکتور مهم در تعیین 
تعرفه ها و هزینه ها را دنبال می کنیم که شامل تاثیر 
نرخ تورم و تغییرات ارزی است. برای سال 1400 

همین سیاست تعرفه ای را ادامه خواهیم داد.«
جهانگیری تاکید کرد: »در تعیین تعرفه پزشکی 
با چالش های غم انگیزی بخصوص در سه سال 
اخیر مواجه شدیم. در حالی که در طول سه سال 
اخیر، آزادی عمل برای افزایش نرخ خدمات در 
بخش های دیگر جامعه وجود داشت، اما برای 
جامعه پزشکی این اختیار فراهم نبود. به همین 
به  تعرفه گذاری  اختیار  واگذاری  بحث  دالیل، 
جامعه پزشکی را با معاون اول رئیس جمهوری 
نیز مطرح کردیم. همچنین در این دوره نیز چند 
مطالعه درباره قیمت تمام شده خدمات در نظام 
پزشکی انجام شد که در سازمان برنامه و بودجه 
مورد نقد قرار گرفت و در نهایت نیز تصویب شد.«

تعرفه های 1400 باید منافع مردم را هم 
پوشش دهد

در  پزشکی  تعرفه های  که  بودیم  شاهد  امسال 
اواخر سال نیز افزایش پیدا کرد. با این وجود، 
برخی از نمایندگان جالمعه پزشکی می گویند که 
افزایش هشت درصدی تعرفه هادر زمستان امسال، 
نباید مانع از واقعی شدن تعرفه های پزشکی در 

سال آینده شود.
ادامه در صفحه 14 

سایه سنگین تورم بر تعیین تعرفه های 1400
نظام پزشکی پیشنهاد داده که تعرفه های سال آینده، متناسب با تورم اعالم شده افزایش یابد

جهانگیری: تعرفه پزشکی سال 
۱۴۰۰ یکی از معضالتی است که 

به آن برمی خوریم. امکان ارائه 
خدمات با شرایط کنونی واقعا 

دیگر میسر نیست. به هر حال طی 
دو سال گذشته، تورم بیش از 

۱۰۰ درصد در همه ابعاد ارائه 
خدمت افزایش داشته است. اگر 

نخواهیم این تعرفه را اصالح کنیم، 
دچار مشکل می شویم. پیشنهاد 
ما این است که حداقل متناسب 
با تورم اعالم شده از سوی بانک 

مرکزی، تعرفه ها رشد کند

13 شماره 1۸7۸ 4 اسفند 1۳99



 ادامه از صفحه 13
سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
نظام پزشکی ایران هم نسبت به فرآیند تعیین 
تعرفه های سال 1400 ابراز نگرانی کرده و گفته 
با توجه به همه  است: »تعرفه های سال 1400 
مشکالتی که جامعه پزشکی در دوران کرونا با 
آن روبرو بوده می تواند برای جامعه پزشکی بسیار 
مهم باشد. باید حداکثر تالش را کرد تا رضایت این 
قشر زحمتکش و ایثارگر جلب شود. واقعی نشدن 
تعرفه ها و برخی رفتارهای نسنجیده باعث دلسردی 
پزشکان و روی گردانی آنان از برخی رشته های 

تخصصی و فوق تخصصی است.«
همچنین ظفرقندی، موضوع تعیین تعرفه ها منطبق با 
هزینه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: »آنچه مسلم 
است، تعرفه ها یکی از محورهای اصلی اقتصاد 
سالمت است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، با 
آسیب هایی مواجه خواهیم شد. هر چند توانستیم 
تعرفه ها را برای سه ماه پایانی سال حدود ۸ درصد 
افزایش دهیم، اما واقعیت این است که طی سنوات 
اخیر جزء حرفه ای فقط ۵ درصد رشد داشته است 
که باید اصالح شود. باید مطابق با نرخ تورم و 
افزایش حقوق و دستمزد روی اجزای تعرفه ها 
کار کنیم تا بتوانیم در سال 1400 تعرفه ها را به 

میزان واقعی خود نزدیک کنیم.«
از سوی دیگر، برخی از مسئوالن و تصمیم گیران 
حوزه سالمت تاکید دارند که افزایش تعرفه های 
با جیب مردم هم  باید  پزشکی در سال 1400 

همخوانی داشته باشد، طوری که نه مردم ضرر 
کنند و نه جامعه پزشکی متضرر شود.

به طور مثال، محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس هم بابیان اینکه افزایش تعرفه های 
پزشکی نباید همچون سال های گذشته صورت 
بگیرد، تاکید کرد که برای تحقق این امر باید 
ترازی درنظر گرفته شود که در پی آن هم مردم 
بتوانند هزینه های درمانی را بپردازند و هم مراکز 

درمانی روی پای خود بایستند.
وی یادآور شد: »تغییر تعرفه های پزشکی باید توسط 
شورای عالی بیمه صورت گرفته و این موضوع 
از این طریق مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
مجلس شورای اسالمی و سازمان نظام پزشکی 

نیز نماینده ای در شورای عالی دارند که در این 
زمینه تصمیم می گیرند. بسیاری از مراکز درمانی 
تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و بخش خصوصی در زمان شیوع بیماری 
کرونا متضرر شده اند، اما این آسیب تنها به حوزه 
بهداشت و درمان وارد نشده، بلکه وضعیت اقتصادی 
و معیشت مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: 
»ما نمی توانیم در این شرایط که منابع درآمدی 
مردم افزایش پیدا نکرده است یک طرفه تصمیم 
بگیریم و به دلیل متضرر شدن پزشکان، تعرفه ها 

را بدون اینکه وضعیت اقتصادی مردم را در نظر 
بگیریم، افزایش دهیم.«

آسیب های واقعی ندیدن تعرفه های 
پزشکی در سال آینده

هشدار  پزشکی  جامعه  نمایندگان  از  بسیاری 
می دهند که با توجه به تعرفه های فعلی، امکان 
ارائه خدمات باکیفیت کاهش پیدا می کند و در 

نتیجه، مردم هم متضرر می شوند.
علیرضا اسپید، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
نیز با اشاره به وضع تعرفه های خدمات پزشکی 
به سپید می گوید: »دغدغه اصلی جامعه پزشکی، 
ارائه خدمات استاندارد است و در بحث تعیین 
منفعت  و  بحث سود  ما  بحث  اصال  تعرفه ها، 
نیست. حرف این است که تعرفه های پزشکی 
باید طوری تعیین شود که مطب پزشکان بتواند 
ارائه خدماتش را ادامه دهد و پاسخگوی مردم 
باشد. یعنی حداقل مطب بتواند باز بماند، اما این 
شرایط اصال لحاظ نشده است. ما قبول داریم که 
دولت و اقتصاد ما تحت فشار است، اما اینکه 
همه این بار و فشار را به دوش جامعه پزشکی 
بیندازیم، این را دیگر قبول نداریم. ما می گوییم 
بخشی از این فشار تورم را باید دولت تحمل 
کند، بخشی را هم مردم در حال تحمل هستند 
و بخشی را هم جامعه پزشکی تحمل می کند، 

اما نباید همه فشار تورم، متوجه جامعه پزشکی 
باشد.« اسپید خاطرنشان می کند: »برای اینکه یک 
مطب پزشکی بتواند در حداقل ترین شرایط ممکن 
 k به ارائه خدمات استاندارد بپردازد، باید حداقل
 k حرفه ای به اندازه افزایش حقوق و دستمزد و

فنی هم بر اساس نرخ تورم باشد.«
اسپید تصریح می کند: »با وجود تعرفه های فعلی، 
بخشی از مطب ها و سایر ارائه دهندگان خدمات 
درمانی و تشخیصی، فعالیتشان متوقف شده است، 
زیرا نمی توانند با این تعرفه ها، خدمات استانداردی 
ارائه دهند. همچنین تبعات دیگر این تعرفه ها نیز 
جدی شدن فرار مغزها و افزایش مهاجرت جامعه 
پزشکی است. یعنی در نظر بگیرید که اصال بعید 
نیست کشورهای توسعه یافته برای ترمیم کادر 
پزشکی خود به فکر جذب پزشکان از کشورهایی 
مثل ایران بیفتند، زیرا دوران مقابله با کرونا، اهمیت 
سرمایه انسانی در حوزه پزشکی را بیش از گذشته 
نشان داد و آنها با حداقل هزینه درصدد جذب 

نیروهای آماده به خدمت خواهند بود.«
همچنین بهنام عباسیان، نماینده دندانپزشکان در 
شورای عالی نظام پزشکی هم نسبت به وضع 
تعرفه های فعلی انتقاد می کند و به سپید می گوید: 
»واقعیت این است که قیمت تمام شده خدمات 
پزشکی، بسیار باالتر از تعرفه هایی است که تعیین 
می شود. جامعه پزشکی، جدای از مردم نیست. 
ما انتظار داریم که در رسانه ملی بتوانیم خیلی 
واضح به مردم توضیح بدهیم که هزینه تمام شده 
خدمات پزشکی چقدر است و چقدر یارانه در این 
حوزه پرداخت می شود تا ناعادالنه بودن تعرفه ها 
کامال مشخص شود.« او تاکید دارد: »با توجه به 
تعرفه ها، کیفیت ارائه خدمات نیز افت پیدا می کند. 
در این شرایط، خیلی از مراکز پاراکلینیک به مرز 
ورشکستگی رسیده اند و نمی توانند تجهیزات مورد 
نیاز خود را تامین کنند. همچنین پزشکان باید بتوانند 
معیشت خود را تامین کنند، اما با این تعرفه ها، 
دغدغه های مالی جدی برای پزشک ایجاد شده 
است که بر کیفیت کارش هم تاثیر می گذرد. از 
یک طرف ما پزشک طرحی را 12 سال به نقاط 
صفر مرزی اعزام می کنیم و در دوران مقابله با کرونا 
نیز بیشترین بار بر دوش جامعه پزشکی می افتد، اما 
در مقام عمل فقط در حمایت از پزشکان، شعار 
می دهیم. مثال گفتند اقساط بانکی جامعه پزشکی 
با توجه به دوران کرونا به عقب بیفتد، اما این هم 
فقط در حد شعار باقی ماند. تامین کنندگان تجهیزات 
پزشکی نیز قیمت بسیاری از تجهیزات مورد نیاز 
جامعه پزشکی را چند برابر افزایش داده اند، اما 
تعرفه های جامعه پزشکی تغییر محسوسی نداشت.«

عباسیان یادآور می شود: »حدود 7۵ درصد بار نظام 
سالمت به دوش بخش خصوصی واگذار شده، اما 
با این وجود برای جامعه پزشکی تجهیز محور مثل 
دندانپزشکان، تعرفه ها به شدت غیرمنطقی است.«
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی انتقاد دارند که با 
توجه به نرخ فعلی تعرفه های خدمات پزشکی به 
مرحله ای رسیده اند که دیگر دخل و خرج بسیاری 
از مراکز بهداشتی و درمانی با یکدیگر همخوانی 
تداوم  نگران هستند که در صورت  آنها  ندارد. 
وضعیت موجود در سال آینده، بسیاری از مراکز 
بخش خصوصی فعال در حوزه تشخیص و درمان 
به ورشکستگی سوق داده شوند. فعاالن جامعه 
پزشکی امیدوارند که در فرآیند تعیین تعرفه های 
سال 1400، این دغدغه های ارائه دهندگان خدمات 

نظام سالمت نیز دیده شود.

پاکمهر: برای افزایش تعرفه های 
پزشکی باید ترازی درنظر گرفته 

شود که در پی آن، هم مردم 
بتوانند هزینه های درمانی را 

بپردازند و هم مراکز درمانی روی 
پای خود بایستند. ما نمی توانیم 
در این شرایط که منابع درآمدی 
مردم افزایش پیدا نکرده است 

یک طرفه تصمیم بگیریم و به 
دلیل متضرر شدن پزشکان، 

تعرفه ها را بدون اینکه وضعیت 
اقتصادی مردم را در نظر بگیریم، 

افزایش دهیم

ظفرقندی: تعرفه های سال ۱۴۰۰ 
با توجه به همه مشکالتی که جامعه 

پزشکی در دوران کرونا با آن 
روبرو بوده می تواند برای جامعه 

پزشکی بسیار مهم باشد. باید 
حداکثر تالش را کرد تا رضایت 

این قشر زحمتکش و ایثارگر جلب 
شود. واقعی نشدن تعرفه ها و 
برخی رفتارهای نسنجیده باعث 

دلسردی پزشکان و روی گردانی 
آنان از برخی رشته های تخصصی و 

فوق تخصصی است

اسپید: دغدغه اصلی جامعه 
پزشکی، ارائه خدمات استاندارد 

است. حرف این است که 
تعرفه های پزشکی باید طوری 
تعیین شود که مطب پزشکان 

بتواند ارائه خدماتش را ادامه 
دهد. برای اینکه یک مطب 

پزشکی بتواند در حداقل ترین 
شرایط ممکن به ارائه خدمات 

استاندارد بپردازد، باید حداقل 
k حرفه ای به اندازه افزایش 

حقوق و دستمزد و k فنی هم بر 
اساس نرخ تورم باشد
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در نشست خبری فاز نخست مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کرونا اعالم شد

 علی ابراهیمی
مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی 
فرمان امام و مسئول تیم تولید واکسن »کوو 
 3 اآلن  به  تا  اینکه  اعالم  با  برکت«  ایران 
کشور برای خرید واکسن وارد مذاکره ابتدایی 
شده اند، گفت: »مذاکرات اولیه با این کشورها 
منعقد  نیز  اولیه  تفاهم نامه  و  گرفته  صورت 
شده است. عالوه بر این 2 کشور دیگر هم 
مذاکره  وارد  هنوز  اما  داده اند،  درخواست 
با  مذاکرات  آینده  روزهای  که طی  نشده  اند 

نیز آغاز خواهد شد.« این کشورها 
فاز  اتمام  خبری  نشست  سپید،  گزارش  به 
نخست مطالعات بالینی اولین واکسن کرونای 
برکت«  ایران  »کوو  به  موسوم  ایران  ساخت 
ساخته شده توسط محققان دارویی بنیاد برکت 
در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته 

هتل ارم تهران برگزار شد.
گروه  مدیر  جلیلی،  حسن  نشست  این  در 
فرمان  اجرایی  ستاد  واکسن  تولید  تحقیقات 
امام و مسئول تیم تولید واکسن؛ حامد حسینی، 
ایرانی  واکسن  بالینی  مطالعات  گروه  مدیر 
آزمایش های  بر  نظارت  تیم  مسئول  و  کرونا 
پروژه و  اصلی  مینو محرز، محقق  انسانی و 
بالینی  مطالعات  فاز  بر  نظارت  تیم  مسئول 

داشتند. حضور 

اتمام فاز نخست مطالعات بالینی
تولید  تحقیقات  گروه  مدیر  جلیلی،  حسن 
مسئول  و  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  واکسن 

از  نشست  این  ابتدای  در  واکسن  تولید  تیم 
»کوو  واکسن  بالینی  مطالعات  فاز یک  اتمام 

ایران برکت« خبر داد.
جلیلی با بیان اینکه فاز اول مطالعات بالینی 
سر  پشت  را  برکت«  ایران  »کوو  واکسن 
گذاشتیم، گفت: »دنیا از ما جلوتر بود چون 
آنها بر روی واکسن سارس کار کرده بودند، 
اما ما توانستیم با تالش و مجاهدت متخصصان 
جوان ایرانی واکسن را از صفر توسعه دهیم.«
وی در ادامه با اشاره به اهداف بنیاد برکت 
از تولید واکسن اظهار داشت: »دغدغه اصلی 
بود  واکسن  انبوه  تولید  نخست،  روز  از  ما 
تا  کنیم  صبر  نمی توانیم  امروز  ازاین رو  و 
فاز کامل شود و سپس شروع  نتایج هر سه 
همین طور  هم  دنیا  البته  کنیم.  انبوه  تولید  به 
فاز  سه  در  را  تولید  هم  ما  و  کرده  عمل 

کرده ایم.« تقسیم بندی 
ستاد  واکسن  تولید  تحقیقات  گروه  مدیر 
اجرایی فرمان امام و مسئول تیم تولید واکسن 
را  اول  فاز  در  محصول  تولید  اینکه  بیان  با 
میزان  کفاف  که  کرده ایم  طراحی  به گونه ای 
مطالعات  فازهای  در  استفاده  مورد  واکسن 
بالینی یک، دو و سه را بدهد، گفت: »البته فاز 
دوم یا تولید نیمه صنعتی محصول و عملیات 
تجهیز سایت نیز آغاز شده و برآورد ما تولید 

یک تا دو میلیون دوز در ماه است.«
جلیلی با بیان اینکه در فاز سوم پیش بینی ما 
این است که از اواخر بهار سایت راه اندازی 
شود و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیون دوز در ماه 

را داشته باشد، تأکید کرد: »در تالش هستیم 
برسیم  سه  فاز  به  زمان بندی  جدول  طبق  تا 
زمان بندی  برنامه  در  تأخیری  نیز  تاکنون  و 

نشده است.« ایجاد 

تفاهم اولیه با ۳ کشور برای خرید 
واکسن ایرانی کرونا

تولید  تمام شده  هزینه  درباره  ادامه  در  وی 
گفت:  نیز  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  واکسن 
درصد   ۷۰ دولت  دارم  اطالع  که  جایی  »تا 
قیمت مشابه خارجی را در نظر گرفته است. 
یکدیگر  با  خارجی  واکسن های  قیمت  البته 
متفاوت است و نمی توان عدد ثابتی گفت، اما 
درنهایت باید اجازه دهیم تا طی یک تا دو ماه 
آینده مسئوالن امر به این سؤال پاسخ دهند.«
مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی 
فرمان امام و مسئول تیم تولید واکسن با بیان 
اینکه تا به اآلن 3 کشور برای خرید واکسن 
شده اند،  ابتدایی  مذاکره  وارد  برکت  بنیاد  با 
گفت: »مذاکرات اولیه با این سه کشور صورت 
گرفته و تفاهم نامه اولیه نیز منعقد شده است. 
عالوه بر این دو کشور دیگر هم درخواست 
داده اند، اما هنوز وارد مذاکره نشده ایم و طی 

روزهای آینده وارد مذاکره خواهیم شد.«
»خوشبختانه  داشت:  اظهار  پایان  در  جلیلی 
موفقیتی  اگر  و  افتاده  اتفاقات خوبی  تاکنون 
نیز کسب شده در سایه دعای خیر همه مردم 
بوده است. البته امیدوارم مردم از این به بعد 
هم ما را فراموش نکنند چراکه در مطالعات 

فاز یک داوطلبان با عشق و ایثار حاضر شدند 
و باید از همه آنها قدردانی کنیم.«

تلفیق فاز دو و سه مطالعات بالینی
بالینی  مطالعات  گروه  مدیر  حسینی،  حامد 
نظارت  تیم  مسئول  و  کرونا  ایرانی  واکسن 
ستاد  کرونا  واکسن  انسانی  آزمایش های  بر 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( نیز 
در این نشست با اشاره به تلفیق فاز دوم و 
برکت«  »کوو  واکسن  بالینی  مطالعات  سوم 
اردیبهشت ماه  پایان  تا  داریم  »انتظار  گفت: 
نتایج نهایی مطالعات به دست ما برسد و ما 
سپس آن را اعالم خواهیم کرد و بعد از آن 
مجوزهایی را درخواست خواهیم کرد که در 
صورت دریافت آنها استفاده عموم از واکسن 

محقق خواهد شد.«
بر  بالینی  مطالعه  انجام  اینکه  بیان  با  حسینی 
روی یک واکسن با این حدود و مقدار بسیار 
»خوشبختانه  گفت:  بود،  ارزشمندی  تجربه 
امروز فاز یک به اتمام رسیده و آماده ورود 
پروتکل  ازاین رو  هستیم.  بعدی  فازهای  به 
غذا  سازمان  به  هم  را  سه  و  دو  فاز  تلفیقی 
امکان  تا  و دارو فرستاده ایم و منتظر هستیم 
آغاز فازهای دیگر را به ما اعالم کنند.« وی 
افزود: »همچنین ۱۴ اسفند آخرین نمونه خون 
از داوطلبان مرحله نخست گرفته خواهد شد 
به  را  یک  فاز  نهایی  گزارش  آن  از  بعد  و 

سازمان غذا و دارو خواهیم داد.«
ادامه در صفحه 16 

توافق ۳ کشور با  ایران برای خرید واکسن کوو برکت
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 ادامه از صفحه 15
وی با بیان اینکه در فاز دوم کارآزمایی بالینی 
واکسن کار تزریق بر روی ۴۰۰ داوطلب دیگر 
نتایج  »اگر  داشت:  اظهار  انجام خواهد شد، 
این مرحله نیز قانع کننده باشد وارد فاز سوم 
انجام  برنامه ریزی  بر اساس  خواهیم شد که 
مشارکت  مرحله  این  در  نفر  هزار   ۲۰ شده 

داشت.« خواهند 
مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا 
و مسئول تیم نظارت بر آزمایش های انسانی 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  کرونا  واکسن 
توجه  »با  افزود:  ادامه  در  )ره(  خمینی  امام 
بالینی طوالنی  به اینکه مدت زمان مطالعات 
است ترجیح دادیم ما هم مانند بسیاری دیگر 
از کشورها دو فاز را تلفیق کنیم تا با اطمینان 
به نتیجه برسیم. بر این اساس جمعیت بزرگی 
آنها  میان  از  تا  کرد  مطالعه خواهیم  وارد  را 
زیرمجموعه ای را به عنوان اعضای فاز دو و 
سه  فاز  داوطلبان  به عنوان  را  بیشتری  تعداد 

دهیم.« قرار  مطالعه  مورد 
وی با تأکید بر اینکه تأیید نهایی واکسن »کوو 
ایرانی  واکسن  که  شد  خواهد  ثابت  برکت« 
ایمنی دارد، افزود: »باید به این نقطه برسیم که 
با اطمینان بگوییم واکسن در تولید آنتی بادی 
هم موفق است و می توان آن را در جمعیت 
بزرگ تری امتحان کرد. البته تواتر تزریق هم 
در این روند مهم است و ما در طول تحقیق 

تمامی جوانب را در نظر خواهیم گرفت.«
ماه  دو  به احتمال زیاد  اینکه  بیان  با  حسینی 
مشخص  نتایج  سه  و  دو  فاز  اتمام  از  بعد 
خواهد شد، گفت: »پس از معلوم شدن نتایج 
تحقیقات می توان گفت که واکسن با چه دوز 
و در چه فاصله زمانی باید به صورت عمومی 
تزریق شود. ازاین رو در آن مقطع به بهینه ترین 
اواخر  داریم  انتظار  و  رسید  خواهیم  حالت 
اردیبهشت ماه نتایج نهایی مطالعات اعالم شود 
و سپس درخواست مجوز مصرف از سازمان 

غذا و دارو خواهیم داد تا امکان استفاده عموم 
از نخستین واکسن ایرانی کرونا محقق شود.«
ایرانی  واکسن  بالینی  مطالعات  گروه  مدیر 
آزمایش های  بر  نظارت  تیم  مسئول  و  کرونا 
فرمان  اجرایی  ستاد  کرونا  واکسن  انسانی 
»این  داد:  ادامه  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
زیادی  بسیار  افراد  که  بگوییم  باید  هم  را 
نمی شنویم  را  نامشان  هیچ وقت  احتماال  که 
اینجا  به  تا کار  این مسیر تالش کرده اند  در 
برسد؛ البته باید به صورت ویژه از داوطلبان 
و پیشگامان دریافت واکسن که خطر کردند 
قدردانی کنیم زیرا با این کار ثابت کردند که 
می توان به جوانان نخبه ایرانی اعتماد کرد و 
خواهیم  آنها  مدیون  همیشه  بابت  این  از  ما 
بود.« حسینی در پایان تصریح کرد: »امیدوارم 
و  ایمن  محصولی  ارائه  با  نزدیک  آینده  در 
اثربخش خستگی ها از تن همه بیرون برود.«

حال همه داوطلبان خوب است
مسئول  و  پروژه  اصلی  محقق  محرز،  مینو 
واکسن  بالینی  مطالعات  فاز  بر  نظارت  تیم 
به  اشاره  با  نشست  این  در  هم  برکت  کوو 
مصون  یعنی  بالینی  مطالعات  اول  فاز  اینکه 
اظهار  گذاشتیم،  سر  پشت  را  واکسن  بودن 
داشت: »در این مرحله واکسن در دو نوبت بر 
روی ۵۶ داوطلب تزریق شد که خوشبختانه 
عارضه مهمی نداشت و حال همه داوطلبان 

خوب است.«
محرز با بیان اینکه برایم جای افتخار دارد که 
با طی مراحل مطالعات بالینی، واکسن سازی 
بعد از سال ها در کشور رنگ دیگری به خود 
می گیرد و دیگر احتیاجی به کشورهای بیگانه 
نداریم، گفت: »امیدوارم در آینده نزدیک خبر 
خوش اتمام موفق کارآزمایی بالینی نخستین 
واکسن ایرانی کرونا و موفقیت آن را به مردم 

کنم.« اعالم 
وی افزود: »با تالش محققان و نیز مشارکت 

فعال داوطلبان فاز نخست کارآزمایی بالینی با 
هدف مصون بودن واکسن پشت سر گذاشته 
انجام   ۵۶ روی  بر  تزریق  نوبت  دو  و  شد 
حال  و  نداشت  هم  مهمی  عارضه  که  شد 
ازاین رو  است.  خوب  دریافت کنندگان  همه 
خوشحالیم که بعد از سال ها چنین برنامه ای 
به راه افتاده و داوطلبان هم رضایت داشتند.«
محرز با اشاره به اینکه ۵۰ سال است طبابت 
و کار علمی انجام می دهم و از رعایت اصول 
بررسی  در  که  بین المللی  استانداردهای  و 
خوشحالم،  می گیرد  صورت  واکسن  بالینی 
گفت: »اینجا هستم که پس از بررسی مراحل 
خیال  با  بگویم  مردم  به  بالینی  کارآزمایی 
تأثیر دارد و  بزنید که هم  را  راحت واکسن 

هم ضرر ندارد.«
محقق اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر 
فاز مطالعات بالینی واکسن کوو برکت درباره 
»در  گفت:  نیز  واکسن  این  شده  تمام  هزینه 
واکسن  هستند  موظف  دولت ها  پاندمی  یک 
شهروندان  اختیار  در  رایگان  به صورت  را 
خود قرار دهند ازاین رو دولت ما هم موظف 
مجانی  به صورت  و  تهیه  را  واکسن  تا  است 

در اختیار مردم قرار دهد.«

احداث بزرگ ترین کارخانه تولید 
واکسن خاورمیانه تا پایان سال

گفتنی است واکسن »کوو ایران برکت« نخستین 
واکسن ایرانی کرونا است که توسط محققان 
دارویی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در بنیاد 
برکت از مجموعه های این ستاد ساخته شده 
گفته  به  است.  بالینی  کارآزمایی  حال  در  و 
تولید  کارخانه  بزرگ ترین  ستاد  این  مقامات 
توسط  سال  پایان  تا  خاورمیانه  در  واکسن 
ایران  و  راه اندازی  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
در تولید واکسن کرونا خودکفا خواهد شد.
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس  که  وعده ای 
داده و اعالم کرده است: »همزمان با طی  شدن 

مراحل تست انسانی و مطالعات بالینی واکسن 
پزشکان  نظارت  تحت  برکت«  ایران  »کوو 
تولید  ظرفیت  بهداشت،  وزارت  متخصص 
انبوه واکسن در شهرک دارویی ستاد اجرایی 
فرمان امام هم در حال فراهم شدن است.«

محمد مخبر گفته است: »در آینده نزدیک و 
پیش از پایان سال بزرگ ترین کارخانه تولید 
واکسن در خاورمیانه را در ایران احداث و 
راه اندازی می کنیم که در این کارخانه هرگونه 
انبوه  به تولید  واکسن ازجمله واکسن کرونا 

رسید.« خواهد 
در  و  سال  پایان  »تا  است:  کرده  عنوان  وی 
ایرانی کرونا  ۳ میلیون واکسن  ۲ تا  فاز اول 
در این کارخانه تولید خواهد شد و تا پایان 
 ۱۴ تا   ۱۲ به  ظرفیت  این   ۱۴۰۰ اردیبهشت 
میلیون واکسن در ماه خواهد رسید. همچنین 
در فاز سوم و در ۶ ماهه اول سال آینده نیز 
کشور  نیاز  از  بیش  عددی  به  ظرفیت  این 

رسید.« خواهد 
مخبر خاطرنشان کرده است: »همانطور که در 
ابتدای شیوع کرونا و کمبود اقالم بهداشتی به 
مردم وعده دادیم که در زمینه تولید ماسک و 
داروهای کمیاب و تحریمی مانند رمدسیویر 
کشور را خودکفا خواهیم کرد و نه تنها خودکفا 
بلکه صادرکننده هم شدیم، امروز هم اعالم 
می کنیم که در بهار سال آینده کشور را نه تنها 
در زمینه تولید واکسن ایرانی و ایمن کرونا 
خودکفا می کنیم بلکه ایران را به صادرکننده 
این محصول در جهان تبدیل خواهیم کرد.«
برای  دیگر  کشورهای  درخواست  از  مخبر 
خرید واکسن ایرانی کرونا هم خبر داده و گفته 
است: »تاکنون از ۵ کشور دنیا برای پیش خرید 
واکسن »کوو ایران برکت« درخواست رسمی 
انجام  و  انبوه  تولید  از  پس  که  داده  شده 
تأمین  و  کشور  در  سراسر  واکسیناسیون 
محصول  صادرات  امکان  داخلی،  نیاز  کامل 

بررسی خواهد شد.« نیز 
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سپیدگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
کرونای جهش یافته آنگونه که در مورد آن گفته 
می شود، کودکان را نیز به همان اندازه بزرگساالن 
درگیر خود می کند. این موضوع به ویژه با مرگ دو 
خردسال اهوازی بسیار نگران کننده شده است. اگرچه 
می توان کودکان را در میان حصار خانه از حمالت این 
ویروس محافظت کرد. اما کودکانی هستند که عمال 
از این حصار حفاظتی برخوردار نبوده و در کوچه و 
خیابان در معرض این ویروس و سایر بیماری های 
دیگر هستند. کودکان کار و خیابان و از میان آنان 
کودکان زباله گرد از جمله این افراد هستند. افرادی 
که علی رغم بخش نامه ها و ساماندهی های مختلف از 
سوی ارگان هایی مانند شهرداری یا بهزیستی همچنان 
در خیابان دیده می شوند که ظاهرا دلیل حضور آنها 
بیماری اعضای خانواده یا سوء استفاده از آنان توسط 

باندهای قاچاق کودکان است.

ساماندهی جدید کودکان کار
به گزارش سپید، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان 
بهزیستی کشور اظهار کرد: » 500 کودک کار و 
خیابان در پایتخت ساماندهی شدند. برخی از آنان، 
کودکان نیازمندی هستند که امرار معاش آنها را به 
سر چهارراه ها کشانده، برخی دیگر بر اثر بیماری 
اعضای خانواده و برخی توسط باندهای قاچاق 
کودک یا باندهایی که از آنها سوء استفاده می کنند.«
وی با تاکید بر اینکه خیابان جای مناسبی برای 
حضور کودک نیست و آنها باید ساماندهی شوند، 
گفت: » در طرح ساماندهی که در چند ماه اخیر در 
شهر تهران انجام شده، حدود 500 کودک ساماندهی 

شدند و از بین آنها ۸۴ درصد کودکانی هستند که 
تبعه ایران نبوده و افغانستانی هستند. این افراد به 
گونه های مختلف در سر چهار راه حاضر می شوند.«
وی افزود: »حدود ۲۳ درصد این کودکان، افرادی 
بودند که بخاطر بیماری یکی از اعضای خانواده 
مجبور به حضور در خیابان حضور شده بودند که 
مددکاران ما به محل زندگی آنها رفتند. از این افراد 
حدود ۱00 نفر کودکانی هستند که سرپرست موثری 
ندارند و تبعه غیر ایرانی هستند که در مراکز شبه 
خانواده ما با کمک خیرین افغانستانی و معتمدین آنها 
در حال ساماندهی هستند.« رئیس سازمان بهزیستی 
کشور بیان کرد: »از جهت ایجاد حمایت برای خانواده 
آنهایی که غیر سازمان یافته و غیرباندی هستند، سعی 

شده ساماندهی مناسب صورت گیرد.«
البته پیش از این هم طرح های مختلفی برای ساماندهی 
این کودکان در نظر گرفته شده بود؛ طرح هایی که 

یا نیمه کاره رها شدند و یا اینکه موفق نبودند چرا 
که اگر این طرح ها موفق بودند، امروز دیگر نباید 
شاهد حضور این کودکان در خیابان ها و به ویژه سر 
چهارراه ها می بودیم. با این حال سازمان بهزیستی 
اخیرا طرح دیگری را برای ساماندهی این کودکان 

در دست اجرا دارد.
قبادی دانا در رابطه با تفاوت این طرح جدید با 
طرح ساماندهی قبل گفت: »تفاوت این طرح با طرح 
قبلی این است که این کودکان شناسایی می شوند و 
از طریق عنبیه، کد یونیک برای آنها ایجاد می شود، لذا 
از تکرار این ها و از اینکه آنها به خانواده سپرده شوند 
و دوباره بر سر چهار راه حاضر شوند جلوگیری 
می شود. تقریبا از میان این 500 کودک تنها چهار 
کودک تکراری بودند که این باعث می شود ساماندهی 

مناسبی برای آنها صورت گیرد.«
وی افزود: »البته این کار با همکاری بخش های 

مختلف یعنی قضات در دادستانی، دانشگاه علوم 
پزشکی، شهرداری تهران و اداره اتباع وزارت کشور 
صورت گرفته و سعی شده براساس سن و جنسیت 
این کودکان و اینکه والدین موثر دارند یا خیر؟ برای 
آنها مسیر متفاوتی در الگوریتم پیش بینی شده برای 

ساماندهی کودکان کار و خیابان لحاظ شود.«

دلیل تداوم حضور کودکان کار
این پرسش مطرح می شود که چرا علی رغم تالش  
ارگان هایی مانند بهزیستی یا شهرداری و سایر نهادها 
هنوز کودکان کار در سطح خیابان ها دیده می شوند؟ 
پیش از پاسخ به این پرسش باید دانست که کودکان 

کار و خیابان به چند دسته تقسیم می شوند.
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران در این رابطه به ایسنا گفت: »برخی 
از این کودکان دارای سرپرست موثر هستند، در این 
میان برخی از آنها با خانواده ارتباط مستمر و یا غیر 
مستمر دارند و برخی نیز با وجود اینکه دارای خانواده 
هستند ارتباطی با آنها ندارند. برخی از کودکان کار 
نیز هستند که فاقد سرپرست اند. برخی دیگر از آنها، 
دارای خانواده نیستند اما قیم دارند و با او کار می کنند 
اما این ارتباط الزاما به منزله این نیست که قیم از آنها 
بیگاری می کشد. گروه دیگری از کودکان کار هستند 
که ایرانی نیستند که در این دسته نیز گروهی فاقد 
برگه هویتی اند و گروهی دیگر دارای برگه هویتی 
هستند اما در بین کودکان کار و خیابان ممکن است 
کودکانی هم باشند که سابقه ارتکاب بزه را داشته 

باشند و یا دچار اعتیاد و یا معلولیت باشند.«
ادامه در صفحه 18 

کودکان کار در خطر ابتال به کرونای جهش یافته
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قبادی دانا: 500 کودک کار و 
خیابان در پایتخت ساماندهی 
شدند. برخی از این کودکان، 

کودکان نیازمندی هستند 
که برای امرار معاش بر سر 

چهارراه ها هستند و برخی دیگر 
بر اثر بیماری اعضای خانواده 
و برخی دیگر توسط باندهای 

قاچاق کودک یا باندهایی که از 
آنها سوء استفاده می کنند

موسوی چلک: بیش از ۸0 
درصد کودکان کار و خیابان از 
افرادی هستند که برای تامین 
معاش خانواده خود کار می کنند 

یعنی مجبورند معاش خانواده 
را تامین کنند، پس حذف این 
کودکان امکان پذیر نیست و 

اگر بخواهیم آنها را حذف کنیم 
این کودکان به سمت مشاغل 

زیرزمینی می روند



 ادامه از صفحه 17
موسوی  چلک ادامه داد: »در میان این کودکان کار 
و خیابان، کودکانی هم هستند )چه آنهایی که دارای 
خانواده هستند و چه آنهایی که خانواده ای ندارند( 
که سرپناهی ندارند. در این راستا گروه هایی آنها 
را شناسایی کرده، به آنها سرپناه می دهند و از آنها 
بهره کشی های مختلفی می کنند اما اینکه وجه غالب 
کودکان کار و خیابان را با این مشخصه که همه 
توسط باندها مورد سوء استفاده قرار می گیرند، صحیح 
نیست.« وی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق 
کودکان کار و خیابان برای تامین معاش خانواده 
خود کار می کنند، اظهار کرد: »البته نمی توان وجود 
باندهای مافیایی کودکان کار را نفی کرد، اما به طور 
قطع تعداد این باندها زیاد نیست و اشراف اطالعاتی 
همکاران انتظامی بر روی آنها زیاد است. از سویی 
دیگر اغلب افرادی که باندهای مافیایی کودکان را 

تشکیل می دهند سعی می کنند به نوعی کودکان را 
وابسته به مواد مخدر کنند تا به نحوی این کودکان 

برای تامین مواد هم که شده کار کنند.«
وی تأکید کرد: »باید بپذیریم که حذف کودکان 
کار در شرایط کنونی ما امکان پذیر نیست، زیرا 
حال اقتصاد خوب نیست و تا زمانی که نظام رفاه 
تامین اجتماعی کارآمد نداشته باشیم این بخشی 
از محصول نظام ناکارآمد رفاه و تامین اجتماعی 
قتل، جرم، کودکان کار و  به صورت  است که 
نظام  خیابان و... خود را نشان می دهد؛ ضعف 
مردم  مشکالت  و  فقر  اجتماعی  تامین  و  رفاه 
بیشتر شده و طبیعتا زمانی که گفته می شود بیش 
افرادی  از  خیابان  و  کار  کودکان  درصد   ۸۰ از 
هستند که برای تامین معاش خانواده خود کار 
می کنند یعنی مجبورند معاش خانواده را تامین 
کنند، پس حذف این کودکان امکان پذیر نیست 

و اگر بخواهیم آنها را حذف کنیم این کودکان 
به سمت مشاغل زیرزمینی می روند.«

کرونا و خطر ابتالی کودکان کار
همزمان با شیوع کرونا در ایران و احتمال ناقل بودن 
کودکان اقداماتی در راستای محافظت از کودکان کار 
و خیابان که بدون هیچ پوشش بهداشتی در معرض 
ویروس بودند انجام شد از جمله اینکه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی به توزیع اقالم 
بهداشتی در میان آنان پرداخت و در بروشورهایی 
نیز اقدامات آموزشی را برای آنان شرح داده بود. با 
این حال هیچگاه خطر کرونا برای کودکان به ویژه 

کودکان کار نفی نشد. 
رکسانا منصور قانعی فوق تخصص عفونی اطفال 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در این رابطه گفت: »اگرچه در اوایل شیوع 
این بیماری در کودکان عالئم بیماری، بستری و مرگ 

و میر نسبت به بزرگساالن بسیار کمتری دیده می شد، 
اما این به آن معنا نبود که کودکان دچار نوع بی عالمت 
و کم عالمت بیماری نمی شوند. کودکان نسبت به 
بزرگساالن بیشتر در معرض ابتال به عفونت های 
مختلف از جمله عفونت های تنفسی هستند و بنابر 
این ممکن بود بسیاری از موارد ابتال به کووید ۱۹ در 
کودکان تشخیص داده نشود.« اگرچه در همان زمان با 
تصور اینکه کرونا کودکان را مبتال نمی کند با افزایش 
کودکان کار در خیابان ها و سر چهارراه ها مواجه شدیم. 
با این حال ویروس جهش یافته انگلیسی این تصور را 
که کرونا کودکان را مبتال نمی کند کامال از بین برد، با 
نگاهی به آمارهای اعالمی از سوی مسئوالن کشور در 
مورد افراد بستری در کشور می توان این موضوع را 
دریافت. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در 
این رابطه اظهار کرد: »ویروس کرونا انگلیسی شیوع 
و انتقال بیشتری دارد، کشندگی اش بیشتر است و در 
آمار اعالم شده که آمار بستری افراد زیر ۱۵ سال که 
۹ دهم درصد بود، به ۱۱.۵ درصد رسیده است و 
فوتی ها قبال هفت دهم درصد بود که االن 3.6 درصد 
رسیده است و این نشان می دهد که ما باید دقت و 

مراقبت و فاصله گذاری اجتماعی را ادامه دهیم.« 
این آمار گویای این واقعیت است که باید هرچه زودتر 
این کودکان را ساماندهی کرد. چرا که کودکان کار از 
یک طرف به راحتی در معرض ابتال به ویروس قرار 
می گیرند و از سوی دیگر با توجه به ترددهای مختلف 
آنان در سطح شهرها، امکان سرعت دادن به چرخش 
ویروس به ویژه از نوع موتاسیون یافته که سرعت 
انتشار و دربرگیری وسیع تری دارد را افزایش می دهد. 
اگرچه به گفته امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی تهران 
هنوز آماری از کودکان کار و خیابان مبتال به ویروس 
جهش یافته ثبت نشده است اما نباید این خطر را ساده 

انگاشت و به آسانی از کنار آن گذشت.
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محسنی بندپی: ویروس 
کرونا انگلیسی شیوع و انتقال 

بیشتری دارد، کشندگی اش 
بیشتر است و در آمار اعالم 

شده که آمار بستری افراد زیر 
۱۵ سال که 9 دهم درصد بود، 
به ۱۱.۵ درصد رسیده است و 
فوتی ها قبال هفت دهم درصد 
بود که االن 3.6 درصد رسیده 

است و این نشان می دهد که 
ما باید دقت و مراقبت و فاصله 

گذاری اجتماعی را ادامه دهیم

345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول 

تاریخ طب در ایران
قیمت هر جلد 125 هزارتومان با 10 درصد 

تخفیف می شود 100 هزارتومان

تلفن سفارش: 
02۱ 26 ۱۵  ۱2  4۱ 

تلفن سفارش: 
02۱ 26 ۱۵  ۱2  4۱ 
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