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الاقل از مدافعان سالمت تشکر کنید
بخشخصوصیرابرایخریدواکسنمنعنکردیم

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حسن روحانی صبح چهارشنبه 
در جلسه هیات دولت درباره بخشی از صحبت های نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری درباره مدیریت کرونا در کشور گفت: 
»در این کرونا، مشکالت اقتصادی، بیکاری و مسایلی که پیش 
آمد من از سال 9۷ که وارد جنگ اقتصادی شدیم، اگر شما آمار 
و ارقام اقتصادی را نگاه کنید می بینید که در 9۸ تقریبا بعد از 
بهار کم کم به سمت شرایط مناسب تری پیش می رفتیم منتها آخر 
9۸ به کرونا افتادیم و در آخر بهمن با کرونا مواجه شدیم و همه 

سال 99 و االن هم که با کرونا مواجه هستیم.«
»کرونا  کرد:  خاطرنشان  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  رییس 
مشکالت فراوانی را برای ما درست کرد. الاقل قدردانی کنید 
از آنهایی که بیمارستان ها برای مردم جان دادند، از پرستاران، 
پزشکان و مدافعان سالمت تشکر کنید، از آنهایی که شبانه روز 
نتیجه می رسانند  به  انشاءاهلل  بسازند، و  تالش می کنند واکسن 

تشکر کنید، از دولت نمی خواهد تشکر کنید.«
روحانی یادآورشد: »اداره کشور در جنگ و کرونا که خشکسالی 
هم به آن اضافه شد، را باید دید. خشکسالی هم که االن با آن 
مواجه هستیم در 50 سال اخیر بی نظیر است همه اینها در کنار 

هم قرار گرفتند، چرا این واقعیت ها را نگفتیم. «
وی ادامه داد: »ما از همه اینها می گذریم با این همه این حرف ها، 
فقط یک کلمه جواب دهید، ما کشور را از قطعنامه های سازمان 
ملل و فصل هفت خارج کردیم یا نکردیم؟ این را بگویید که 
خارج کردیم؟ بگویید با برجام موافقید یا مخالفید؟ برجام بود 
که در سال 94، 95 و 9۶ کشور را در مسیر توسعه و تحول 
قرار داد و امروز هم راه اینکه مشکل کشور حل شود، بازگشت 

همه به برجام است. «
رییس جمهوری یادآور شد: »راه دیگری نداریم، اگر راه دیگری 
اگر  برگردیم،  برجام  به  نمی خواهیم  ما  بگویید  بگویید،  دارید 
چنین عقیده ای دارید. البته همه می گویند که با تحریم مخالف 
هستند، چگونه باید از تحریم خارج شویم؟ چه کسی است که 
آمریکا را بعد از ترامپ پای میز مذاکره آورد؟ صبر و ایستادگی 
مردم و کار دیپلمات های ما بود، آیا می خواهید موفقیتی که در 
چند دور مذاکره در وین بدست آوردیم، را منکر شوید؟ چرا 
این واقعیت ها را برای مردم بیان نمی کنید و نمی گویید؟ در همه 

این شرایط سخت و مشکل که امروز در مسیر مهار کرونا تالش 
جدی انجام می گیرد چرا واقعیت را بیان نمی کنیم.«

روحانی ادامه داد: »ما االن از یک کشوری واکسن خریدیم و 
به آن کشور پول داده ایم و او واکسن را به فرودگاه آورده، قوه 
قضاییه آنجا از خواب غفلت بیدار شده و جلوی آن را گرفته 
است. ما حاال چه کاری انجام دهیم؟ واکسنی که قرار بود به 

ایران حمل شود، نشد و جلوی آن گرفته شد.«
وی گفت: »ما واکسن خریدیم، پول آن هم آماده است، پرداخت 
به  دوز  میلیون   ۳ بود  قرار  که  واکسنی  کرده ایم، یک مرتبه  هم 
کشور حمل شود، جلوی آن را گرفت و گفت من با کرونای 
هندی مواجه شده ام کمی به من مهلت بدهید، با یک هفته تاخیر 

واکسن را می دهم.«
رییس جمهوری بیان کرد: »ما از کواکس هم واکسن خریدیم، 
زمانی که رفتیم پول آن را پرداخت کنیم، تحریم ما را معطل کرده، 

و نوبت ما عقب افتاده است. وقتی بحث واکسن را مطرح می کنیم، 
همه چیز را بگوییم. به ما می گویند شما چرا بخش خصوصی 
را برای خرید واکسن منع کردید؟ ما بخش خصوصی را منع 
نکردیم، وزارت بهداشت و درمان ما هم اجازه داده، هر کس 
می تواند برود و واکسن را به کشور بیاورد. در دنیا واکسن نیست، 
اگر واکسن باشد ما خودمان به هر قیمتی که باشد خریداری 
می کنیم. بخش خصوصی هم برود و خریداری کند و بیاورد ما 

هیچ مشکلی نداریم.«
وی ادامه داد: »حتی در واکسن داخلی همه توانمان را گذاشتیم 
و همه کمک ها انجام شد، وزارت بهداشت و درمان هم روزانه 
پیگیری می کند و انشااهلل به ثمر می رسد و مردم ما از واکسن 
این  می آید.  هم  خارجی  واکسن  و  می کنند  استفاده  داخلی 
باید  این  بنابر  است  حوادث  همین  دلیل  به  تأخیر  روز  چند 

واقعیت ها را بیان کنیم.«

روند  جزئیات  تشریح  به  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
واکسیناسیون در کشور پرداخت و گفت: »با توجه به میزان 
تایید شود ما  تولید واکسن داخلی، اگر واکسن های داخلی 
می توانیم تا دی ماه واکسیناسیون ُدز اول کل گروه هدف را 

به پایان برسانیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا رئیسی، گفت: »در 
بحث واکسیناسیون فاز اول که کادر بهداشت و درمان بودند 
به پایان رسیدند و در فاز دوم نیز گروه سنی باالی ۷0 سال 
را آغاز کردیم و تقریبا در مراحل انتهایی واکسیناسیون ۷0 
سال به باال هستیم؛ ولی با توجه به اینکه محموله واکسنی 
که قرار بود به دستمان برسد با تاخیر مواجه شده است گروه 

۶5 سال به باال را در آینده و به محض رسیدن واکسن آغاز 
خواهیم کرد که البته زمان دوری هم نیست.«

وی افزود: »از طرفی ان شاءهلل اگر گواهی مصرف واکسن  داخلی 
هم صادر شود که تاکنون هم با وضعیت خوبی پیش رفته، می توانیم 
با واکسن های داخلی برنامه گروه های سنی را ادامه دهیم تا فاز 
2 به طور کامل بر اساس وعده ای که داده بودیم تمام شود. فکر 
می کنم فاز دوم واکسیناسیون را نهایتا تا نیمه تیرماه تمام کنیم 

و وارد فاز سوم که گروه ها و مشاغل پرخطر هستند، شویم.«
داخلی  واکسن  تولید  میزان  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  رئیسی 
ماه  دی  تا  می توانیم  ما  شود  تایید  داخلی  واکسن های  اگر 

واکسیناسیون ُدز اول کل گروه هدف را به پایان برسانیم.«

معاونبهداشتوزارتبهداشتاعالمکرد

واکسیناسیون سنین ۶۵ سال به محض رسیدن واکسن



وزیر بهداشت در واکنش به اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره دوم:

وزیر بهداشت به مباحث مرتبط با سالمت که 
انتخابات  کاندیداهای  گذشته  روز  مناظره  در 
ریاست جمهوری مطرح شد، واکنش نشان داد 
و گفت: »در نمایش ناشیانه دیروز هم از راست 
خوردیم و هم از چپ که این هم استقالل ما را 
نشان می داد که ما زیر بیرق جریان و جناحی 
نیستیم، بلکه افراد مستقلی هستیم و دل در گرو 

عشق مردم و رضایت خداوند داریم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم اختتامیه 
روز جهانی ایمنی غذا، گفت: »ما دل به خدا بستیم 
و برای سالمت این مردم آمدیم. به هیچ حزب 
و گروه و دسته ای هم وابسته نبودیم. بر همین 
اساس در نمایش ناشیانه دیروز هم از راست 
خوردیم و هم از چپ که این هم استقالل ما 
را نشان می داد که ما زیر بیرق جریان و جناحی 
نیستیم، بلکه افراد مستقلی هستیم و دل در گرو 

عشق مردم و رضایت خداوند داریم.«
وی با اشاره به بحث ایمنی غذایی، گفت: »غذا 
مقوله بسیار پر اهمیتی است که به عنوان یک 
عنصر و موضوع چند وجهی باید به آن نگاه 
کرد. اعتقاد دارم متولی گری در مقوله غذا تنها 
به دلیل اینکه ما در وزارت بهداشت سازمانی 
به نام غذا و دارو داریم، تنها با ما نیست. گرچه 
ممکن است که ما به عنوان یکی از  عناصر موثر 
در سیاست گذاری و اصالح رویه های تامین غذای 
سالم می توانیم نقش آفرینی کنیم، اما بخش های 
متعددی از حکومت باید در زمینه امنیت غذایی 
گام بردارد. امروز دنیا به دلیل بی عدالتی از یک 
سو و به دلیل فقر فرهنگی و جهل نسبت به 
آنچه که اسمش را غذای سالم می گذاریم و از 
سوی دیگر به دلیل آالینده های زیست محیطی، 

ابزار  از  درست  استفاده  عدم  و  شدن  صنعتی 
صنعتی و به دلیل توسعه بی رویه ناپایدار، دارد 
ابزار  تمام زیرساخت هایی که به آن به عنوان 
غذایی  امنیت  و  سالم  غذای  تهیه  برای  کافی 
از  امروز ما  صحبت می کنیم، لگدمال می کند. 
ظرفیت سرزمین به خصوص در کشورهای در 
حال توسعه، چند برابر استفاده می کنیم. خاک، 
آب، زمین حاصلخیز و هوای سالم از مسائل 
مهمی است که امنیت غذایی کشورهای در حال 

توسعه  را به شدت تهدید می کند.«
نمکی ادامه داد: »باید امنیت غذایی و تامین غذای 
سالم را از بعد کمی و کیفی ارزیابی کنیم. ما 
یک بحثی به نام کمیت غذا داریم و یک بحث 
هم در زمینه کیفیت غذا داریم؛ کمیت غذا آن 
است که مشخص می کند که یک فرد در طول 
روز باید چه میزانی مواد پروتئینی و... را مصرف 
کند. آنچه که امروز در دنیا به شدت زیر سوال 
است، کیفیت این کمیتی است که از آن صحبت 
می کنیم. من چند روز پیش استان گیالن بودم 
که در آنجا دو رودخانه داریم. این دو رودخانه 
انزلی می برد که  تاالب  به  را  کیلومتر سم   17
زیستگاه زمان تخمگذاری ماهیان است. اطراف 
این تاالب زمین های کشاورزی و شالیزارهاست 
و ما مقدار زیادی کود شیمیایی در این شالیزارها 
که  است  نیتریتی  و  نیترات  و  می بریم  کار  به 
وارد این تاالب می شود، غیر از حوضچه های 
آب زیرزمینی که از این باقی مانده نیترات و 
نیتریت سرشار می شوند و اثراتی که در مواد 

غذایی ما می گذارند.«
وی گفت: »ایستگاه زباله سراوان را داریم که در 
شرایط خشک چهار لیتر در ثانیه و در شرایط 

بارندگی 24 لیتر در ثانیه شیرابه زباله ها را به 
مردم  به  ما  حال  می برد.  انزلی  تاالب  سمت 
توصیه می کنیم که ماهی بیشتر بخورند. اوضاع 
ما در خلیج فارس و آب های ساحلی آنجا هم 
به دلیل فاضالب های صنعتی که ایجاد کردیم، 
هم   ... و  نوع سم پاشی ها  نیست.  این  از  بهتر 
چه در گندمزار، چه در باغ و شالیزار ما و... 
جدی است. باید بدانیم که باقی مانده سموم 
یکی از تهدید کننده های جدی است. ما مردم 
را به خوردن سبزی توصیه می کنیم، اما آبی که 
از باقی مانده فلزات سنگین می رود و سبزی 
را سیاه می کند، ماحصلش چیزی است که باید 
توصیه کنیم مردم بخورند. بنابراین اگر کمیت 
را با کیفیت مناسب ارزیابی نکنیم، امنیت غذایی 
هیچگاه تامین نخواهد شد و برعکس مردم باید 
بیماری ها،  درمان  برای  را  سنگینی  هزینه های 
سرطان ها و... بپردازند. گاهی اوقات نخوردن، 

از غذای مسموم بهتر است.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »سازمان غذا و دارو یکی 
از نقش آفرین ترین دستگاه هایی است که در امر 
نظارت بر کیفیت غذا کار می کند و من خواهشم این 
است که در طرحی که برای ردیابی غذا از مزرعه تا 
سفره دارند، این را تشدید کنند و به عنوان حرکتی 

بسیار اساسی و ملی دنبال کنند.«
نمکی گفت: »نکته دیگر در زمینه امنیت غذایی 
همکاری بین بخشی است. تقویت همکاری بین 
بخشی در قالب شورای عالی غذا و تغذیه یکی از 
رسالت های اصلی ما در وزارت بهداشت است. 
اگر سازمان محیط زیست، وزارت صمت، وزارت 
جهاد کشاورزی و .... کمک نکنند، کامیابی درستی 
در بحث امنیت غذایی کشور حاصل نمی شود. 

به هر حال مقدار زیادی از موادی که در برخی 
سوپرمارکت ها است از رنگ های غیر مجاز و... از 
موضوعاتی است که حتما باید از سوی سازمان 
غذا و دارو دنبال شود. در عین حال همکاری 
بین بخشی در بحث قاچاق در اختیار ما نیست. 
ما فقط گزارش و نظارت می کنیم، این حجم 
انبوهی که هم بر تولید داخلی و هم بر سالمت 
مردم اثر سوء می گذارد، از حیطه مسئولیت و 
بحث  به شدت  باید  و  است  ما خارج  اقتدار 
همکاری بین بخشی را پیگیری و دنبال کنیم.«

وی گفت: »موضوع مهم دیگر بحث آموزش 
است. آموزش نه فقط برای کادر خودمان، بلکه 
آموزش برای همه گروه های هدف. شیوه تغذیه 
 ما شیوه غلطی است. به نظر من باید از مدرسه 
شروع کرد. آن برش اجتماعی که می توان در 
آن حرف هایی را زد که ماندگار بمانند، مدرسه 
است. ما طرح کوچ را که مبارزه با اضافه وزن 
و چاقی در مدرسه است، با آموزش و پرورش 
ما  بود.  کار خوبی  بسیار هم  و  کردیم  شروع 
باید آموزش تغذیه را از مدرسه آغاز کنیم. البته 
یادمان نرود که ما همیشه گرفتار بحثی به اسم 
چاقی نیستیم. این سرزمین، سرزمین گسترده ای 
است که در آن هرگز نمی توانیم بگوییم که یک 
استان یک الگوی واحد در زمینه تغذیه دارد. 
با این سرزمین برخورد  الگو  با یک  نمی توان 
کرد. به همان نسبت که گستردگی اقلیم و تنوع 
آب و هوا داریم، تفاوت فرهنگ و خرده فرهنگ 
داریم. ما در جاهایی بچه های چاق داریم و در 
همانجا کودکانی داریم که از گرسنگی و فقر 
دنده هایشان بیرون زده و دارند ضعف می کنند. 

ادامه در صفحه 4 

هم از راست 
خوردیم 
و هم از چپ
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 ادامه از صفحه 3
می شناسم نقاطی از این سرزمین را که خانواده 
ها به سختی قوت کودکان شان را تامین می کنند. 
نقاطی  در  که  کنیم  تقویت  را  این تصور  باید 
از  ناشی  لکه هایی  است،  مشکلمان  چاقی  که 
سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد غذایی هم داریم 
و در جاهایی هم که می گوییم استانی است که 
از نظر امنیت غذایی رتبه پایینی دارد، همانجا 

هم کودکان چاق داریم.«
نمکی ادامه داد: »آنچه که امروز در آموزش های 
مواد  از  درست  استفاده  دارد،  را  اول  رتبه  ما 
غذایی است. سوءتغذیه همیشه مشکلش نبود 
مواد غذایی نیست، بلکه هله هوله خوردن و 
پرهیزهای غذایی هم می تواند عامل سوءتغذیه 
باشد. به هر حال آموزش اصلی ترین رکن امنیت 
در  را  غذایی  مواد  که  بسیاری  است.  غذایی 
اختیار دارند، خراب می کنند. آموزش برای همه 
گروه های هدف، آن هم با زبان قابل فهم برای آنها، 
یکی از رسالت های بزرگ ما است. در مدرسه 
هم بهترین جایی است که باید آموزش دهیم.«
مرگ  هزار  نزدیک 385  »در سال   افزود:  وی 
غیر کووید داریم که در این مرگ ها 313 هزار 
و حدود  غیرواگیر  بیماری های  دلیل  به  مرگ 
100 هزار موردش به دلیل فشار خون باال یا 
عوارض ناشی از فشار خون باال است که به 
دلیل مصرف بی رویه نمک، سبک زندگی غلط 
عامل اصلی این مرگ های خاموشی است که از 
آن خبر نداریم. بنابراین شیوه درست زندگی، 
تغذیه مناسب، استفاده درست از مواد غذایی، 
آموزش خانم خانواده برای طبخ مناسب غذا و 

... بسیار نکته مهمی است.«
نمکی ادامه داد: »امروز با توجه به امکان آموزش 
از راه دور و آموزش از طریق موبایل، تهیه این 
پکیج کار ما است و من هزینه های آن را قبول 
می کنم. اینکه چطور به گروه های هدف متفاوت، 
آموزش تغذیه درست دهیم و چگونه در مدارس 
حضور یابیم و به بچه هایی که در بهترین مقطع 
سبک  و  مناسب  تغذیه  آموزش  برای  زندگی 

زندگی درست دارند، ارائه دهیم.«
وزیر بهداشت گفت: »یکی دیگر از نکاتی که 
کند،  دنبال  حوزه  این  کارشناسان  می خواهم 

جلب مشارکت سایر دستگاه ها در هدف دهی 
به امنیت غذایی در کشور است. در سیاست گذاری 
باید کمک کنیم. زیرا خیلی ها نمی دانند. وقتی 
حوزه  در  را  هدف  گروه های  باید  می گویم 
آموزش مشخص کنیم، در سیاست گذاری در 
تولید محصول اگر یک کشاورز از یک هکتار 
زمین 2.5 تن گندم برداشت کند یا 10 تن، هم 
در افزایش بهره وری زندگی خودش موثر است 
هم در تامین کاالهای اساسی برای مردم. ما باید 
از وزارت جهاد کشاورزی بخواهیم که چگونه 
می شود ظرفیت شیالت را افزایش داد و دامپروری 
را افزایش داد. آیا در دامپروری باید به سمت 
پرورش بیشتر گوسفند یا گوساله رویم؟. باید 
مقدار آب و علوفه مصرفی را مشخص کنیم و 
بررسی کنیم که چگونه می توانیم بهره وری را 
در تولید اقالم غذایی کشور باال بریم. باید در 

بخش های دیگر کشور تاثیر بگذاریم.«
وی ادامه داد: »نهایتا هم بحثی که برای ردیابی 
محصول از مزرعه تا سفره مردم وجود دارد را باید 
دنبال کنیم تا به نقطه ای قابل تشخیص برسیم.«

وزیر بهداشت، سیاسی نیست
نمکی در بخش دیگری از صبحت هایش با اشاره 
به مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
و انتقادشان به وزارت بهداشت، گفت: »مدت ها 
قبل به همکارانم نوشتم که خواهشم این است که 
در بحث های انتخابات ورود نکنید. از روزی که 
آمدم همه تالشم این است که وزارت بهداشت 
را از سیاست زدگی عاری کنم و بارها اعالم کردم 
که من وزیر بهداشت تمام مردمان این سرزمین 
مسیحی،  کلیمی،  سنی،  شیعه،  از  اعم  هستم؛ 
زرتشتی، بی دین، اصولگرا، اصالح طلب، بی 
مردم  اعدام.  به  محکوم  زندانی  حتی  و  خط 
باید بپذیرند که وزیر بهداشت سیاسی نیست.«
وی افزود: »برخی ناشیانه ابراز ارادت و عالقه 
مرا به مقام معظم رهبری تفسیر خطی کردند، 
بسیار اشتباه فکر کردند. رهبری برای همه ملت 
پدر  ایشان  است.  خطوط  همه  برای  و  ایران 
بنده  ایران.  نام ملت  به  خانواده عظیمی است 
به هیچ جریان سیاسی وابسته نیستم و نخواهم 
بود. زیرا همشهری من سهراب گفت که من 

خالی  و چه  می برد  سیاست  که  دیدم  قطاری 
نمی شوم.  قطار  این  سوار  اصال  من  می رفت. 
گرچه سیاست بلدم، گرچه اجزایش را از آنها که 
ادعا می کنند، ماهرانه تر می دانم، اما به این وادی 
ورود نکردم. زیرا ورود به این وادی انسان ها 
به  را  و جزم اندیشی  می آورد  بار  کلیشه ای  را 
آدم تحمیل می کند و صداقت و رفتار صادقانه 
را از آدم می گیرد. بنابراین از دوستانم خواستم 
که به این عرصه ورود نکنند و اگر هم کسی 

چیزی گفت، نرنجند.«
نمکی گفت: »این عزیزان دل شان می سوزد و 
دل شان می شکند. زیرا در طول این 16 ماه گذشته 
با دست های خالی و بسته، اما با چشم های باز 
درنگ  لحظه ای  عشق،  از  ماالمال  دل هایی  و 
نکردند. کرونا نشانی از لیاقت و بی لیاقتی مدیریت 
کشورها خواهد بود و در آینده کشورها را به 
این گونه تعریف می کنند که هر کشور چگونه 
این پاندمی را مدیریت کرد. با دست خالی، با 
خزانه تهی و بانک مرکزی بی پول، فقط با ایثار 
و گذشت این بچه ها ایستادند. من کوچکترین 
سرباز این گروه بودم. فرماندهان اصلی آنها بودند 
که شهید شدند. آنهایی بودند که روزهایی که 
ماسک نداشتیم، تن بر آتش زدند و خودشان 

را به طوفان بال سپردند.«
نمکی گفت: »یک گروهی در طول این مدت زمانی 
که گوشت، مرغ و تخم مرغ نبود و مشکل داشت، 
اجازه ندادند در 4750 قلم دارو کمبود ایجاد شود. 
یک روز نگذاشتند مانند انگلیس و فرانسه و... 
شود که دیدید که ویروس انگلیسی در آنجا چه 
کرد، اما شما ندیدید که حتی یک بیمار در پشت 
در یک بیمارستان در کشورمان سرگردان شود و 
حتی اجازه ندادند که اگر یک بیمار غیر کووید 

هم بود، پشت در بیمارستان بماند.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »این بچه ها روزهای 
سختی را گذراندند. چهار موج سنگین را مدیریت 
کردند و اجازه ندادند که به مردم فشار وارد 
شود. حتی اجازه ندادند اتاق عمل اورژانسی 
یک لحظه بگوید داروی بیهوشی نیست. ارزی 
که ما در سال 1399 استفاده کردیم، یک میلیارد 
و 200 میلیون یورو، کمتر از ارز سال 1397 
آرام کشور بود. این بچه ها اینطور اداره کردند. 

حال می بینند یک آدمی که یک ثانیه متوجه نشده 
که کرونا یعنی چه و نمی داند که این ویروس با 
سیب زمینی چه فرقی دارد، می آید اظهار نظر 
می کنم.  فالن  ماهه  سه  من  می گویند  و  کرده 
من پیشنهاد می کنم سه روز همه اختیارات این 
اسب سرکشی را که ما دهانه اش را گرفتیم، به 
شما می سپاریم و شما سه روز آن را هدایت 
کنید. آن زمان ما هم رای می دهیم و می گوییم 
شما سه ماهه نه، 30 روزه می توانید همه چیز 

را درست کنید.«
نمکی ادامه داد: »به هر حال در اوضاع و احوالی 
که دوستان کم می آورند، طبیعی است. دوستان 
من نرنجند. اما برخی از آن دوستان هم بفهمند. 
برخی قاطی کردند و برخی حرف ها را می زنند. 
به هر کجا می خواهید حمله کنید، حمله کنید. به 
اقتصاد، به فرهنگ و ... حمله کنید و ان شاءاهلل 
بتوانید درست کنید، اما پا در عرصه کرونا نگذارید. 
زیرا نه بلد هستید و نه این مجموعه علی رغم 
اینکه من معتقدم نقصان هایی داشتیم، اما معتقدیم 
با امکاناتی که داشتیم، بی نقص ترین و موفق 
ترین کشور دنیا در مدیریت کرونا بودیم. این را 
سازمان جهانی بهداشت می گوید. 20 روز قبل 
گروهی به ایران آمده بودند و از اینهمه تدبیر 

در مدیریت کرونا حیرت کردند.«
وی گفت: »مگر به قول دوستان شما اگر تشکر 
نمی کنید، نمک به زخم این عزیزان هم نپاشید که 
16 ماه است که یک خواب راحت نداشتند. نشد 
ساعت یک نصف شب به رییس دانشگاه زنگ 
بزنم و زنگ دوم جواب ندهد. این باعث رنجوری 
می شود. ضمن اینکه مملکت داری هم کار ساده ای 

نیست. آقایان دچار سوءتفاهم نشوند.«
وی گفت: »مملکت داری کار سختی است و 
افراد باجنبه و فهیم نیاز دارد. افرادی که بفهمند 
خدمت گذاران خدوم شان چه کسانی هستند. باز 
هم به همه توصیه می کنم که به این وادی ورود 
استاد شهریار  نمی تواند شعر  نکنند. کسی که 
می لرزد،  قبر  در  شهریار  و  بخواند  رو  از  را 
می خواند.  شعر  بهداشت  وزیر  می گوید  حاال 
این که باید برای تو شهروند افتخار باشد که 
هم  است،  ایمنولوژیست  هم  بهداشتت  وزیر 
بهداشت را بلد است و هم هزاران بیت شعر 
در حافظه اش دارد. اینکه عیب نیست و از دید 
افراد فهیم ُحسن است که بتوان حرف ها را با 
زبان شعر گفت. شما می گویید مملکت باید به 
زمان حکمت حکمای قدیم برگردد. مگر بوعلی 
سینا که بود؟  مجموعه ای از همه اینها بود. البته 
من نمی خواهم مقایسه کنم. اگر کسی در بین 
جمع مدیران قابلیت های متفاوت داشت، باید 
او را تحسین کنید. اگر در شما هنری نیست که 

نباید بر هنرمندی بقیه خرده بگیرید.«
نازنینم  همکاران  همه  به  هم  »باز  گفت:  وی 
می گویم که در این ایام سر از پا نشناختند، بیمار 
شدند و شهید شدند بدانند که شما با خدا معامله 
کردید و مردم شما را دوست دارند. در عین 
حال نازنینی مانند مقام معظم رهبری بارها و 
بارها از شما تشکر کرده و حاال هر که هر چه 
می خواهد بگوید. امیدواریم خداوند همه ما را 
به راه درست هدایت کند و ان شاءاهلل که برای 
این مملکت که حقش فراتر از خیلی چیزهاست 
روز و  روزگار بهتری رقم زده و حاصل این 
انتخابات هم فهیم ترین و مناسبترین چهره برای 

این مملکت خواهد بود.«
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سخنگوی بهداشت و درمان وزارت دفاع اعالم کرد خبـر

آغاز تزریق واکسن فخرا به ۵۰۰ داوطلب درفازدوم

سخنگوی طرح کارآزمایی بالینی واکسن کرونای فخرا 
با بیان این که فاز اول تست انسانی این واکسن عوارض 
جانبی جدی نداشته است، درباره شرایط شرکت 
در مطالعه کارآزمایی بالینی این واکسن توضیح داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، رضا اله ورن سخنگوی  
بهداشت و درمان وزارت دفاع صبح چهارشنبه در 
مراسم آغاز فاز دوم تست انسانی واکسن کرونای 
فخرا، با اعالم آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن 
کرونای فخرا، اظهار کرد: »فاز اول تست انسانی 
واکسن فخرا، با تزریق به 1۳5 نفر به پایان رسید 
و حال عمومی داوطلبان خوب است و عوارض 
جدی مشاهده نشده است.« وی ادامه داد: »در فاز 
دوم تست انسانی این واکسن به 500 نفر داوطلب 

1۸ تا ۷0 ساله تزریق خواهد شد.«
سخنگوی بهداشت و درمان وزارت دفاع با بیان 
این که داوطلب گیری فاز دوم این واکسن انجام شده 
است، خاطر نشان کرد: »غربالگری های پزشکی برای 
داوطلبان فاز دوم انجام شده و ما روزانه 40 تا 50 

تزریق به داوطلبان را خواهیم داشت.«
اله ورن ادامه داد: »فاز دوم در تهران انجام می شود اما 
برنامه ریزی ما برای فاز سوم این است که این فاز 
را در شهرستان ها نیز اجرا کنیم تا مردم سایر شهرها 

نیز بتوانند در این مطالعه شرکت کنند.«

وی تصریح کرد: »داوطلبان می توانند 
 fakhravac.ir با مراجعه به سایت
آمادگی خود را برای شرکت در این طرح 
ملی اعالم کنند. ما پس از فاز دوم و با 
صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت 

وارد فاز سوم تست انسانی می شویم. افراد با مراجعه 
به سایت می توانند شرایط شرکت در مطالعه بالینی 
را مالحظه کنند. در فاز سوم عموم مردم می توانند 
در مطالعه شرکت کنند.« سخنگوی طرح کارآزمایی 
بالینی واکسن فخرا در پایان گفت: »در فاز سوم تست 
انسانی بنا داریم واکسن کرونا را به تعداد بیشتری 
از داوطلبان، یعنی حدود ۳0 هزار نفر تزریق کنیم.«

افزایش ظرفیت تولید واکسن فخرا با 
توسعه کارخانه

مدیر پروژه واکسن ایرانی فخرا هم صبح چهارشنبه 
در آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی فخرا 
طی سخنانی گفت: »تولید این محصول در زیر ساختی 
با ظرفیت دو میلیون دوز در سال آغاز گردید که با 
بهینه سازی فرایندها به 10 میلیون دوز در سال ارتقاء 
یافت. ما امیدواریم با توسعه کارخانه تولید صنعتی 
واکسن تا پایان تابستان این ظرفیت به چند برابر 

ظرفیت فعلی افزایش یابد.«

احمد کریمی اظهار کرد: »فرایند تحقیق و توسعه 
واکسن فخرا از اسفند 9۸ در سازمان پژوهش و 
نوآوری دفاعی وزارت دفاع و  پشتیبانی نیروهای 
مسلح در زمان حیات شهید فخری زاده با راهبری 
و مدیریت ایشان آغاز گردید که به جهت اهمیت 
این پروژه شهید واال مقام و مقام محترم عالی وزارت 

نظارت مستقیم بر انجام پروژه داشتند.« 

وی ادامه داد: »همانطور که مستحضرید واکسن فخرا 
از نوع واکسن های کشته شده و غیرفعال است که 
در بستر سطح ۳ ایمنی تولید می شود. بذر واکسن 
با غربالگری از میان ۳5000 نمونه بیمار ایرانی ایزوله 
گردیده و شناسنامه دار شده است.« وی گفت: »تولید 
این محصول در زیر ساختی با ظرفیت دو میلیون دوز 
در سال آغاز گردید که با بهینه سازی فرایندها به 
10 میلیون دوز در سال ارتقاء یافت. ما امیدواریم با 
توسعه کارخانه تولید صنعتی واکسن تا پایان تابستان 
این ظرفیت به چند برابر ظرفیت فعلی افزایش یابد.«
کریمی خاطرنشان کرد: »فاز اول کارآزمایی بالینی 
واکسن فخرا با موفقیت با 1۳5 نفر داوطلب به انجام 
رسید. در این فاز سه گروه غلظت باالی واکسن، 
غلظت پایین واکسن و واکسن نما وارد مطالعه شدند 
که بی خطری واکسن فخرا محرز گردید، هر دو 
غلظت واکسن سیستم ایمنی را تحریک کرد. ایجاد 
آنتی بادی های نوترالیزان در خون داوطلبین نشان 
داد که این واکسن قابلیت خنثی سازی ویروس را 

دارد. بیشترین تحریک سیستم ایمنی در تزریق غلظت 
باالی واکسن و فاصله تزریق 14 روز مشاهده شد.«
وی در ادامه بابیان اینکه فاز دوم کارآزمایی بالینی 
واکسن فخرا با 500 نفر داوطلب انجام خواهد شد، 
افزود: »بر اساس نتایج فاز اول  غلظت باال و فاصله 
تزریق 14 روز انتخاب شده است. جهت کاهش 
مراجعه حضوری داوطلبین نرم افزاری طراحی شده 
که از طریق موبایل یا کامپیوتر وضعیت خود را ثبت 
می کنند و همکاران ما در مرکز به صورت لحظه ای 
به بررسی موضوع پرداخته و در صورت لزوم اقدام 

متناسب را انجام خواهند داد.«
وی افزود: »در این بخش بر خود واجب می دانم از 
همراهی ملت غیور ایران که با استقبال کم نظیر خود 
از شرکت در کارآزمایی بالینی واکسن فخرا موجب 
دلگرمی گروه فخرا شدند تقدیر و تشکر کنیم همچنین، 
از پشتیبانی و حمایت های همه ارکان وزارت دفاع 
به ویژه مقام محترم عالی وزارت امیر حاتمی که در 

تمامی طول پروژه حامی ما بودند سپاسگزاریم.« 
کریمی ادامه داد: »از پشتیبانی و پیگیری های ستاد 
کل نیروهای مسلح، همچنین حمایت و همکاری بی 
شائبه معاونت آماد و پشتیبانی وزارت دفاع، معاونت 
منابع انسانی و اداره کل بهداشت و درمان ، هیئت 
مدیره و مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح، مدیرعامل محترم سازمان صنایع دفاع 
و همکاران ایشان در بهره برداری از مرکز کارآزمایی 
بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه جامع 
امام حسین )ع( و دانشگاه علوم پزشکی ایران کمال 
امتنان را داریم. از شرکت های دانش بنیان کشور که 
در کمک به این پروژه و بومی سازی تجهیزات و 
مواد مورد نیاز نقش ویژه ای داشته و ما را یاری می 
کنند قدردانی می گردد.« وی در پایان گفت: »تشکر 
ویژه از خانواده های معزز و محترم شهدای هسته ای 
پرافتخار کشور را داریم. کسانی که  در ادامه راه شهدا 
با حضور در این مجلس یاور محققین این عرصه شده 
و در شروع فاز 1 با تزریق به فرزند شهید فخری زاده 
و امروز در شروع فاز دوم با تزریق به همسر شهید 

رضایی نژاد در آغاز راه واکسن راه شهدا را ادامه دادند.«

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در اطالعیه ای از فوت 15۷ بیمار کووید19 در 

شبانه روز گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، در این اطالعیه آمده است: تا کنون 4 میلیون 
و 2۸1 هزار و 2۶۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۷0۶ هزار و 
۶95 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به 4 میلیون و 9۸۷ هزار و 9۶۳ ُدز رسید.
 از دیروز تا امروز 19 خرداد 1400 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 10 هزار و 59۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که هزار و 55۷ نفر از آنها بستری شدند و 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به دو میلیون و 990 هزار 

و ۷14 نفر رسید.

بیمار  در طول 24 ساعت گذشته، 15۷  متاسفانه   همچنین 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
تا  نفر رسید و خوشبختانه  بیماری به ۸1 هزار و 519  این 
کنون دو میلیون 590 هزار و ۶۸2 نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
 سه هزار و 5۸4 نفر از بیماران مبتال به کووید19 هم در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
تشخیص  آزمایش   451 و  هزار   ۶5 و  میلیون   21 کنون  تا 

کووید19 در کشور انجام شده است. 
وضعیت  در  کشور  شهر   1۶ حاضر  حال  در  است،  گفتنی 
قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی، 2۳1 شهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در ایران

فوت ۱۵۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته
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از سوی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 وزارت بهداشت تشریح شد خبـر

الزامات رهبری و سیاست گذاری سالمت در طول پاندمی کووید19
مدیریت  اینکه  بر  عالوه  کووید19  همه گیری 
مشکالت  با  را  درمانی  بهداشتی  سیستم های 
جدی مواجه ساخته است، الزامات رهبری و 
سیاست گذاری ها را در همه کشورها به چالش 

کشیده است.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محققان پنج 
عنصر مهم و کلیدی را برای موفقیت رهبران و 
سیاست گذاران در شرایط بحران مشخص می کنند 
که عبارت اند از: حفظ آرامش، برقراری ارتباطات، 
همکاری، هماهنگی و حمایت و پشتیبانی. هرچند 
که این عناصر در مدیریت شرایط بحرانی الزم و 
ضروری هستند اما در شرایط همه گیری کووید19 
رهبران و سیاست گذاران حوزه سالمت باید بر 

برنامه ریزی، پایش وضعیت، بودجه و آمادگی 
سیستم بهداشت و درمان و همچنین مواردی از 
قبیل دوراهی های اخالقی و نحوه عادی سازی 
شرایط نیز تمرکز داشته باشند. الزم است مدیران 
آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین 
کرونا  کنترل  با  مرتبط  سیاست های  اجرای  و 

ویروس را به درستی درک کنند. 
در این گزاره برگ سعی شده است توضیح داده 
شود که در زمان بحران های غیر قابل  پیش بینی 
سازگاری  ظرفیت  کووید19،  همه گیری  مانند 
به  می تواند  شواهد  بر  مبتنی  استراتژی های  با 
تاب آوری طوالنی مدت در برابر بحران ها کمک 

قابل توجهی نماید.



برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400
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سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
پرداخت هزینه نسخ الکترونیک فروردین و اردیبهشت 
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه 
سالمت، از پرداخت هزینه نسخ الکترونیک فروردین 
و اردیبهشت ماه سال جاری کلیه داروخانه ها و سایر 

موسسات طرف قرارداد خبر داد.
براینکه  تاکید  با  رنجبران  حسین  سپید،  گزارش  به 
از  موسسات  و  درمانی  مراکز  به  موقع  به  پرداخت 

اولویت های سازمان بیمه سالمت است گفت: »نظر به اهمیت تامین به موقع  داروهای مورد 
نیاز بیمه شدگان تسویه مطالبات داروخانه های طرف قرارداد در اولویت پرداخت های سازمان 
قرار گرفت و با تخصیص از محل منابع سال ۱۴۰۰، کلیه مطالبات سال ۱۳۹۹ داروخانه های 

طرف قرارداد در سراسر کشورتاپایان این هفته تسویه خواهد شد.«
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کلیه  الکترونیک فروردین و  اینکه هزینه نسخ  به  با اشاره  وی 
داروخانه ها و سایر موسسات طرف قرارداد سازمان نیز در چند روز گذشته پرداخت شد، 
افزود: »سازمان بیمه سالمت به عنوان یکی از سازمان های بیمه گر پایه پرداخت به موقع به 
ارایه دهندگان خدمت و موسسات طرف قرارداد را در دستور کار قرار داده و با جدیت این 

مساله را در سال جاری پیگیری خواهد کرد.«

بیمه سالمت

نماینده جدید سازمان جهانی بهداشت در ایران در بازدید از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران:

سید جعفر حسین، نماینده جدید سازمان جهانی 
بهداشت در ایران، در بازدید از پژوهشگاه علوم 
غدد و متابولیسم، ظرفیت های ایران در خصوص 
داده های سالمت را الگویی مثال زدنی در بین 

کشورهای منطقه عنوان کرد.
نماینده  حسین،  جعفر  سید  سپید،  گزارش  به 
جدید سازمان جهانی بهداشت در ایران  با حضور 
دانشگاه  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  در 
علوم پزشکی تهران، ضمن آشنایی با ظرفیت ها 
بیماری های  با  مرتبط  پژوهشی  دستاوردهای  و 
ارتقای  مختلف  ابعاد  درخصوص  غیرواگیر، 
همکاری های بین المللی با این سازمان، گفتگو 
کرد. وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه چنین سطحی 
از شواهد در پژوهشگاه تولید می شود، آن را در بین 
کشورهای منطقه الگوی بسیار مناسبی عنوان کرد و 
گفت: »امیدوارم در دوره جدید ماموریتم در ایران 
همکاری فی مابین پژوهشگاه و WHO گسترش 
یابد.« وی ضمن تاکید بر لزوم آشنایی مراکز منطقه 
با توانمندی های مراکزی همچون پژوهشگاه علوم 
غدد و متابولیسم در کشور ایران، گفت: »به یقین 
می توان گفت بسیاری از کشورهای منطقه دانش 
فنی و نیروی انسانی آموزش دیده را برای اجرای 
پیمایش هایی که نمونه های زیادی از آن ها در این 

پژوهشگاه انجام شده است، در اختیار ندارند.«
وی با تاکید بر اینکه الزم است تا یافته های تحقیقاتی 
که به همت محققان این پژوهشگاه تولید شده است 
جهت مداخالت پیشگیرانه فردی و جمعیتی بر 
عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و سیاستگذاری 
در این حیطه به کارگرفته شوند، ادامه داد: »متاسفانه در 
بیشتر کشورهای منطقه امرو داده های سالمت بسیار 
پراکنده اند و امیدواریم که بتوان از توانمندی های 
پژوهشگاه در بحث تجمیع و تفسیر داده های سالمت 

در منطقه استفاده کرد.« 
وی با اشاره به اینکه پاندمی کووید-۱۹ فرصت 
مناسبی برای آموزش مجازی ایجاد کرده است، 
پیشنهاد کرد تا این دانش به صورت بسته های مدون 
در اختیار کارشناسان حوزه مدیریت بیماری های 
غیرواگیر در سطح منطقه قرار گیرد و از حمایت 

دفتر تهران در این خصوص خبر داد. 

پژوهشگاه، مرکزی پیشرو در پیشبرد 
اهداف نظام سالمت 

 باقر الریجانی، رییس پژوهشگاه علوم غدد و 
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب 

رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر نیز در این دیدار، ضمن تشریح فعالیت ها 
و تجارب ارزنده پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
طی سالیان متمادی، بیان کرد: »پژوهشگاه علوم 
غدد طی ۲۵ سال در عرصه پژوهش توفیقات 
ارزشمندی را برای کشور به ارمغان آورده است 
در  بسیار چشمگیری  دستاوردهای  توانسته  و 
سطح ملی و بین  المللی کسب کند که آن را 
ناشی از تالش های بی وقفه محققین، اساتید 
و تمامی اعضای پژوهشگاه در مراکز تحقیقاتی 

مختلف می داند.« 
وی با اشاره به فعالیت های پژوهشگاه در راستای 
ظرفیت سازی، تولید شواهد و اجرای پروژه های 
کالن ملی، از پژوهشگاه به عنوان مرکزی پیشرو 
یاد کرد که با در اختیار قراردادن تولیدات پژوهشی 
به ذی نفعان، می تواند کمک شایانی به پیشبرد 

اهداف نظام سالمت کند.
کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  رییس  نایب 
بیماریهای غیرواگیر ادامه داد: »تعداد استنادات 
قطب  این  در  شده  انجام  پژوهش های  به  باال 
تحقیقاتی، نشان از کیفیت تحقیقات و جذابیت 

آن برای سایر محققان دارد. «
وی همچنین به سامانه ثبت بیماری های غدد درون 
ریز اشاره کرد و افزود: »با توافقی که با معاونت های 
بهداشت و درمان وزارت بهداشت به عمل آمده 
است، مقرر است این سامانه جهت گردآوری 

اطالعات مرتبط با بیماری 
های غدد درون ریز در کشور 
با ارائه مدلی از پژوهشگاه 

پیاده سازی شود.« 
در بخش های دیگری از 
این جلسه فرشاد فرزادفر، 

خود  متبوع  مرکز  فعالیت های  از  خالصه ای 
بیماری های  زمینه  در  شواهد  تولید  زمینه  در 

غیرواگیر ارائه کرد.
 

رویکرد یکپارچه پژوهشگاه در زمینه 
مدیریت پوکی استخوان

 افشین استوار، رییس مرکز تحقیقات استئوپروز 
پژوهشگاه نیز رویکرد یکپارچه پژوهشگاه در 
زمینه مدیریت پوکی استخوان را تشریح کرد. وی 
همچنین مراقبت یکپارچه استئوپروز و شکستگی 
را شامل سه سطح پیشگیری اولیه، مدیریت و 
درمان و پیگیری خواند و افزود: »در همین راستا، 
 )FLS( خدمات یکپارچه شکستگی های ثانویه
شامل شناسایی، ارزیابی، درمان و پیگیری موارد 
شکستگی اولیه در چند بیمارستان به صورت 

پایلوت مستقر شده است.«
 همچنین رامین حشمت، رییس مرکز تحقیقات 
بیماری های مزمن و صعب  العالج، به نقش پژوهشگاه 
در اجرای پیمایش های ملی و مطالعات جمعیتی 
جهت تصمیم گیری های بخش سالمت اشاره کرد.

ابراهیم  آزاده  نیز  ادامه  در 
بین  امور  مدیر  حبیبی، 
مسیر  پژوهشگاه،  الملل 
در  پایه  علوم  تحقیقات 
آزمایشگاه  از  پژوهشگاه 
تا بالین را شرح داد. فریده 
رضی، رییس مجموعه آزمایشگاه های تحقیقاتی 
و بالینی پژوهشگاه نیز امکانات و انواع خدمات 
در  که  را  تشخیصی  و  پژوهشی  مصارف  با 
در جریان  پژوهشگاه  آزمایشگاه های  مجموعه 

است، تشریح کرد.
ایده  همچنین، عطااهلل پورعباسی، رییس مرکز 
پروری و نوآوری پژوهشگاه نیز مسیر تکمیل 
چرخه پژوهش در این مرکز و تالش جهت تبدیل 
نتایج تحقیقات به محصوالت قابل عرضه و خلق 
ثروت دانش  بنیان و توسعه اکوسیستم فناوری 
و نوآوری را تشریح کرد. محمدرضا مهاجری 
تهرانی نیز مسیر ارائه خدمات سالمت به بیماران 

دیابتی در پژوهشگاه را تعریف کرد.
 در ادامه این دیدار، سید جعفر حسین، با حضور در 
بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه، از امکانات 
و تجهیزات بیوبانک، آزمایشگاه های تحقیقاتی، 

بخش های پژوهشی و دیتا سنتر، با۴زدید کرد.  
گفتنی است، دکتر سید جعفر حسین، جانشین دکتر 
کریستوف هملمن نماینده سابق سازمان جهانی 

بهداشت شده است.

ظرفیت های ایران درخصوص داده های سالمت، الگویی مثال زدنی است
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واکنش وزارت بهداشت به اظهارات برخی نامزدهای ریاست جمهوری
میداننداماطوردیگروانمودمیکنند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ادعاهای 
برخی نامزدها در دومین برنامه مناظره تلویزیونی ریاست 

جمهوری واکنش نشان داد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، وزارت 
بهداشت اعالم کرد: طرح تحول سالمت، توجه ویژه دولت 
به مهمترین موضوع مغفول در سال های قبل از آن بود و 
البته دستاوردهای آن متعلق به همه ملت است و همان زیرساخت های ایجاد شده خود را بسان 
سنگ بنا در توان مثال زدنی کشور در مقابله با کرونا و ارتقای صنعت واکسن در سخت ترین روزها 
و ماه های تحریم نشان داد. پویش ره سالمت با شعار تداوم توسعه همگام با مهار کرونا در حالی 
رکورد بی نظیر توسعه زیرساختی در نظام سالمت را در ۱۴ ماه گذشته رقم زد که کشور دشوارترین 
روزهای بودجه ای را تجربه می کرد.  ۱۴ ماه مجاهدت، تالش  و ایثار در مسیر مقابله با کرونا، نوسازی 
و بازسازی بیمارستان ها، راه اندازی ۱۴۰ دستگاه سیتی اسکن پیشرفته، رشد ۵۰ درصدی تخت بستری 

ویژه)ICU(، رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت تولید اکسیژن در بیمارستان ها و بهره برداری از ۱۴۰۰ پروژه 
سالمت و بیش از ۱۴۰۰۰ تخت بستری بعنوان یک رکورد برای همیشه نظام سالمت ایران در همین 
بازه زمانی کوتاه را دیدگان منصف خواهند دید و به قضاوت خواهند نشست. پیرامون ادعاهایی در 
مورد واردات واکسن و مشارکت بخش خصوصی هم درحالیکه بیش از ۳۸ مجوز برای شرکت های 
بخش خصوصی صادر شده است و البته تاکنون به ثمر ننشسته، واقعیت های بازار جهانی واکسن 
نیز مشخص است چنانکه برای آن ۳ ماهی که نامزد محترم وعده دادند، هم ریل گذاری شده است. 
می دانند لذا روغن ریخته را نذر امامزاده می کنند. از ۱۸ میلیون دز واکسن در مردادماه گذشته صحبت 
می کنند در حالیکه کشور سازنده مورد ادعا خود تا آبان ماه حتی ۱میلیون دز واکسن نداشته است. 
می گویند در حالیکه نزدیکترین افراد و افکار به ایشان تا دیروز خرید واکسن را همگامی با توطئه 
جهانی علیه جمعیت مردمان اعالم می کردند. می دانند اما جور دیگر وانمود می کنند. وزارت بهداشت 
اما حق خود در پاسخگویی به اظهارات اهانت گونه به مدافعان سالمت و پایمال کردن خون تک تک 
شهدای عزیز سالمت را برای خود محفوظ می داند و قطعا از کمیسیون انتخابات و نهادهای نظارتی 
و رسانه ملی موضوع ارائه وقت الزم برای پاسخگویی به موارد ناصواب و نشر اکاذیب در اظهارات 
برخی کاندیداها و دفاع از حرمت خون شهدای عزیز مدافع سالمت و پاسخ به این قدرناشناسی از 

زحمات، مجاهدت و ایثار ۱۴ ماهه مدافعان سالمت در سراسر کشور را در دستور کار خود دارد.

وزارت بهداشت
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رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخی ابراز 
نگرانی ها درباره نبود واکسن برای تزریق دوز دوم 
در برخی دریافت کنندگان واکسن، گفت: »هیچ 
هموطنی نیست که ُدز اول واکسن را دریافت کرده 
باشد و زمان دریافت ُدز دوم واکسنش گذشته باشد. 
واکسن از مبادی داخلی و خارجی تامین خواهد شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در حاشیه 
مراسم روز جهانی غذا در پاسخ به سوالی درباره 
واکسن کرونا گفت: »اطمینان می دهم به مردم عزیز 
که در تامین و تدارک واکسن به سرعت اقدام 
خواهد شد و اکنون هیچ هموطنی نیست که ُدز 
اول واکسن را دریافت کرده باشد و زمان دریافت 
ُدز دوم واکسنش گذشته باشد. واکسن از مبادی 
داخلی و خارجی تامین خواهد شد و همانطور 

که قول داده بودیم از اواخر دهه آخر خرداد ماه ان 
شاءهلل اولین محموله های میلیونی واکسن ایرانی کرونا را 
خواهیم داشت. الزم است عرض کنم که روش تولید 
این واکسن ها در دنیا محدود و ثابت است و پلتفرم 
تولید همه واکسن ها را در داخل داریم و برای دریافت 
ُدز دوم هم از منابع وارداتی و هم از منابع تولید داخل 

قابل تامین و تدارک است.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که ُدز اول 
واکسن خارجی دریافت کردند، می توانند برای ُدز دوم 
واکسن ایرانی تزریق کنند یا خیر؟، اظهار کرد: »یکی از 
واکسن ها که روسی است و آن را هم در داخل تولید 
می کنیم ُدز اول و دوم متفاوتی دارد؛ اما سایر واکسن ها 
خیلی تفاوتی با هم ندارند. در عین حال اطمینان می دهیم 
که حتی اگر نوع وارداتی نباشد واکسن و روش تولید 
همان است اما از منابع وارداتی تامین خواهیم کرد و 

مردم نباید نگران باشند.«
شانه ساز درباره فاصله زمانی بین دو تزریق، افزود: 
»واکسن ها بر اساس نوعشان زمان دریافت ُدز اول و 
دوم متفاوتی دارند و هیچ هموطنی نیست که زمان 

تزریق دوز دومش گذشته باشد.«
شانه ساز درباره مصرف واکسن های داخلی تاکید کرد: »از 
زمانی که مدارک حداقلی که مطابق استاندارد بین المللی 
باشد را دریافت کنیم ظرف 2۴ تا ۴۸ ساعت اعالم 

نظر می کنیم و امیدواریم هفته آینده با تکمیل مدارک 
و تایید کمیسیون ساخت و ورود، اولین واکسن های 
تولید داخل اجازه مصرف داوطلبانه پیدا کند.« وی 
گفت: »بهتر است دوستان با اطالعات دقیق صحبت 
کنند و با بیان حرف خام مثل اینکه گفتند شرکت های 
خصوصی می خواهند واکسن بیاورند ولی سازمان غذا 
و دارو نگذاشته، ذهن مردم را مکدر نکنند. ما حدود ۴۰ 
معرفی نامه به شرکت های مختلف خصوصی داده ایم 
و هیچ کدام تاکنون نتوانستند واکسن وارد کنند. الزم 
است خود آن عزیزان روشنگری می کردند و می گفتند 
علی رغم صدور مجوزها نتوانستند واکسن بیاورند.«

وی افزود: »تامین واکسن کرونا کار دولت ها است. 
بخش خصوصی در هیچ کشوری وارد نشده است 
البته اگر بتوانند بیاورند استقبال می کنیم. سفرای ما هم 
در کشورهایی که کار تولید واکسن در آن ممالک انجام 
می شود به ما تذکر دادند که صدور معرفی نامه ها دارد 
تامین و تداوم و قیمت را افزایش می دهد. چون خیلی 
از شرکت ها می رفتند و برای موفق شدن در واردات 
واکسن قیمت های خیلی باالتر نسبت به آنچه که در دنیا 
بود مطرح می کردند و این امر داشت ارزبری واکسن 
را به شکل منفی تحت الشعاع قرار می داد. در هر حال 
ما دست هرکس که بتواند در واردات واکسن به ما 

کمک کند را به گرمی می فشاریم.«
رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: »در مجموع جوری 

ما  و  گذاشتند  واکسن  انگار  می شود  صحبت 
نمی خریم. در کشورها طرح واکسیناسیون عمومی 
آغاز شده و با وجود اینکه ما با سختی منابع ارزی 
را منتقل کردیم اما به تعهدات خود عمل نکردند 
اما از روز اول ما پلتفرم طراحی واکسن ایرانی را 

آغاز کردیم.«
شانه ساز گفت: »از هفته بعد اولین واکسن های تولید 
داخل را خواهیم داشت و از تیر ماه ۳ میلیون ُدز 
واکسن خواهیم داشت و هر ماه این عدد تصاعدی 
باال می رود و واکسن های بیشتر خواهیم داشت و تا 
پاییز همه گروه هایی که باید واکسن دریافت کنند 
نیازشان با تولید داخل و بخشی خارجی تامین شود.«
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره داروهای 
ترک اعتیاد نیز گفت: »برخالف همه دستورالعمل ها، 
بحث فروش دارو به مراکز ترک صورت می گرفت و 
این باعث می شد معاونت های غذا و دارو از وظایف 
حاکمیتی باز بمانند. با برنامه ریزی های صورت گرفته 
اگر داروخانه های منتخب شرایطی را بتوانند احراز کنند، 
اختیار ثبت، ضبط و رصد این داروها به داروخانه ها داده 
می شود. قرار نیست داروها به کسانی که می خواهند 
ترک کنند داده شود فقط به مراکز ترک تحویل می شود 
و فروش مستقیم ندارد. ما از طرف دستگاه های نظارتی 
تحت فشاریم که چرا داروهای ترک انقدر در بازارهای 
قاچاق به فراوانی یافت می شود و با سامانه تی تک 
قابلیت رصد وجود دارد و احتمال خروج این داروها 

از سامانه رسمی منتفی می شود.«
رییس سازمان غذا و دارو درباره تامین انسولین نیز 
گفت: »حدود ۳۰ میلیون قلم انسولین سال قبل وارد 
کردیم و در سامانه بیمه که نگاه می کنیم فردی بوده 
که بیش از ۵۰۰ قلم انسولین دریافت کرده است 
و اینها به دلیل این است که بیمار شناسایی شده 
نیست. از همکاران معاونت درمان خواستیم این 
بیماران رجیستر شده و مشخص باشند. اگر این 
اطالعات به ما داده شود اطمینان می دهیم که مشکلی 
در تامین انسولین قلمی وجود نخواهد داشت . زیاد 
شدن سامانه ها به صالح نیست و داروخانه ها را 

بالتکلیف می کند، رفرنس ما سامانه تی تک است.«

اولین محموله های میلیونی واکسن ایرانی از اواخر خرداد
هیچ هموطنی نیست که زمان تزریق دوز دومش گذشته باشد

خبـر

واکنشجهانپوربهمخالفت
شورابانامگذاریایستگاه

متروبیمارستانامامخمینی
به»مدافعانسالمت«

و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع 
شهر  شورای  مخالفت  به  نسبت 
تهران با نامگذاری ایستگاه متروی 
بیمارستان امام خمینی )ره( به نام 
مدافعان سالمت یا شهدای مدافع 

داد. نشان  واکنش  سالمت، 

کیانوش جهانپور در صفحه توییتر 
اعضای  و  »شهردار  نوشت:  خود 

تهران شهر  شورای  محترم 
که  مترویی  ایستگاه  نام گذاری 
امام  بیمارستان  زمین  داخل 
ارائه  مرکز  )بزرگترین  خمینی 
در  کرونایی  بیماران  به  خدمات 
مجتمع  بزرگترین  و  اخیر  ماه   ۱۶
شده  احداث  کشور(  بیمارستانی 
یا  سالمت«  »مدافعان  عنوان  با 
چه  سالمت«،  مدافع  »شهدای 

دارد!؟« مشکلی 



مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی عنوان کرد

تالش برای ادغام خدمات توانبخشی در نظام ارائه خدمات سالمت
خبـر 

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، پوشش 
بیمه ای خدمات توانبخشی را یکی از مهمترین 
بر  و  عنوان  توانبخشی  برنامه کشوری  اصول 
ادغام خدمات توانبخشی در نظام ارائه خدمات 

سالمت، تاکید کرد. 
به گزارش سپید، محمدتقی جغتایی در نشست 
خبری که در استودیو سالمت وزارت بهداشت 
برنامه کشوری  ابالغ  به  اشاره  با  برگزار شد، 
به  وزیربهداشت  از سوی  پزشکی  توانبخشی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: »حوزه 
توانبخشی ابعاد گوناگونی دارد که بخش سالمت 
آن متوجه ما در وزارت بهداشت است. از طرفی 
مقام  توسط  که  کلی سالمت  رهنمودهای  در 
معظم رهبری ابالغ شد، یکی از بندها این است 
که خدمات سالمت اعم از درمان، پیشگیری 
ارائه  مردم  به  عادالنه  شکل  به  توانبخشی  یا 
دسترس  در  پذیر  آسیب  اقشار  برای  و  شود 
باشد. از طرفی در برنامه  های تشریحی وزیر 
محترم به مجلس شورای اسالمی نیز در بندی 
پزشکی  توانبخشی  کشوری  برنامه  تعیین  به 

اشاره شده بود.« 
از  به ویژه  قبل  »در طول سالیان  افزود:  وی 
سال ۲۰۱۴ به بعد، سازمان بهداشت جهانی 
برنامه ای ویژه در حوزه توانبخشی تعیین کرد 
و  باشد  دسترس  در  توانبخشی  خدمات  تا 
گسترش یابد. در سال ۲۰۱۷ این موضوع دقیق 
تعیین  برای آن  تر بررسی شد و اصل  هایی 
توانبخشی  خدمات  که  شد  مشخص  و  شد 
درمانی  سیاست  های  تمام  در  باید  پزشکی 
تسری یابد و همچنین درون ساختارهای ارائه 
خدمات سالمت، ساختار خدمات توانبخشی 
توانبخشی  خدمات  باشد.  داشته  وجود  هم 
باشد  خدمات  ارائه  سوم  سطح  نباید  دیگر 
ارائه خدمات پیشگیری و  باید در سطوح  و 

درمان ادغام شود.« 
جغتایی خاطرنشان کرد: »همچنین اصل دیگری 
می  گوید که خدمات توانبخشی پزشکی باید به 
تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرد. از طرفی 
کمکی  وسایل  و  توانبخشی  های  تکنولوژی 
توانبخشی مانند سمعک و ویلچر، در اختیار 
قرار گیرد. بر اساس این نکات، قرار شد برنامه 
کشوری توانبخشی پزشکی تدوین شود که بیش 
و حاصل  گذاشتیم  زمان  آن  برای  سال   ۲ از 
آن به دانشگاه  های علوم پزشکی ابالغ شد.« 
کشوری  برنامه  جزئیات  تشریح  در  وی 
توانبخشی، تصریح کرد: »برنامه این است که 
خدمات توانبخشی در نظام ارائه خدمات دیگر 
توانبخشی  ارائه خدمات  مراکز  ادغام شود و 
راستای  در  اقداماتی  همچنین  یابد.  گسترش 
گسترش خدمات نظام غربالگری ارائه شود که 
بیماران زودتر شناسایی شوند. نکته مهم دیگر 
در این برنامه، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 
خدمات توانبخشی است. در عین حال نیز نباید 

از نکات پژوهشی غافل شویم.« 
توانبخشی  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
ادامه داد: »درحال حاضر، بسیاری از خدمات 
این  اما  می  شود،  ارائه  کشور  در  توانبخشی 

خدمات، چندان پیچیده نیستند، مشکل ما در 
ارائه خدماتی است که نیاز به کار تیمی دارد، 
و  عضو  قطع  مغزی،  سکته  دچار  افراد  مانند 
باید  بیماری  ها  این  که  رونده،  پیش   ضایعات 
و  گیرند  قرار  دار  اولویت   خدمات  دسته  در 

تمرکز ما بر این خدمات است.«
 

ابتالی 5000 نفر به پارکینسون در هر سال
پیش  اساس  »بر  کرد:  بیان  ادامه  در   جغتایی 
 بینی  ها و بررسی های صورت گرفته در کشور، 
ساالنه حدود ۱۰۰ هزارنفر دچار ناتوانی ناشی 
از سکته مغزی می  شوند که به درمان جواب 
می  دهند. حدود  ۳۰۰۰ نفر در سال دچار ضایعه 
نخاعی می شوند، حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر 
دچار فلج مغزی می  شوند، شیوع اوتیسم ساالنه 
۱۵ هزار نفر است و قطع عضو حدود ۲۰۰۰ 
نفر در سال است. همچنین، شیوع پارکینسون 
ساالنه حدود ۵۰۰۰ نفر است و ساالنه حدود 
۲۰۰۰ بیمار مبتال به MS به جمعیت بیماران 

اضافه می  شود.«
 مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، گفت: 
»یکی از بیماری  های شایع، دمانس یا آلزایمر 
است، زیرا امید به زندگی افزایش یافته است و 
جمعیت سالمند که در خطر ابتال به این بیماری 
بینی ها،  پیش  طبق  یابد.  می  افزایش  هستند، 
۲۰۰ هزار نفر در آینده به نوعی دچار اختالل 
حافظه می  شوند که اگر پیشگیری نشود، دچار 

بیماری  های پیش  رونده می  شوند.«
خدمات  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  آغاز شده  توانبخشی در کشور 
»اکنون نیز حدود ۱9 هزارنفر در حوزه توانبخشی 
خدمات  بهداشت  وزارت  مجوزهای  با 
نیز  دنیا  سطح  در  می  دهند،  ارائه  توانبخشی 
خدمات توانبخشی ما قابل قبول است. حدود 
توانبخشی پزشکی  ۱۴۰ مرکز جامع خدمات 
داریم و حدود ۷۰۰۰ دفتر کار یا مطب دایر 
شده است. بر اساس برنامه کشوری باید بتوانیم 

تا سال ۱۴۰۴ خدمات غربالگری را ۲۵ درصد 
افزایش دهیم. مراکز ارائه خدمات توانبخشی 
نیز باید ۳۰ درصد افزایش یابند و گروه  هایی 
که  پارکینسون،  و  اس  ام  و  عضو  قطع  مانند 
ایجاد شود.  برایشان  ندارند،  مراکز تخصصی 
پذیرش  و  آموزش  باید  اهداف  تامین  برای 
دانشجو تقویت شود و دیگر رشته  ها نیز اصول 
اولیه را آموزش ببینند. برای تحقیقات هم باید 
شبکه ملی تحقیقات توانبخشی ایجاد شود و 

تکنولوژی  های توانبخشی به روز شود.« 
جغتایی با بیان اینکه برنامه کشوری سالمندان نیز 
مشترکا با همکاری سازمان مدیریت، بهزیستی و 
وزارت بهداشت تهیه و ابالغ شده است، گفت: 
»بُعد درمان و توانبخشی پزشکی سالمندان با 
وزارت بهداشت است که خدمات شنوایی و 
توانبخشی  می شود.  ارائه  آنها  به  و...  دمانس 
از راه دور نیز از اهداف این برنامه است که 
بر  کار  حال  در  که  است  مهم  یک ضرورت 

آن هستیم.« 
وی در مورد مهمترین اولویت های سالمندان 
مهم  مسئله   یک  »سالمندان  کرد:  بیان  کشور، 
برای کشور هستند و حتی در این رابطه نیاز به 
دادن آمار نیست، چراکه تاکنون آمارهای زیادی 
در رابطه با سالمندان اعالم شده است و روز به 
روز هم بیشتر می  شود، حتی همکاران سازمان 
بهزیستی به ماجرای سونامی سالمندان اشاره 
کرده بودند که درست هم بود و به دنبال آن بنده 
اعالم کردم برنامه ملی سالمندان تصویب و ابالغ 
شده و اکنون در این مورد سازمان بهزیستی و 
وزارت بهداشت در حال انجام و بررسی کارهای 
مربوط به خودش است. در حوزه بهداشت و 
درمان هم مهمترین اولویت این است که اول 
یعنی  شود،  تکمیل  نیاز  مورد  انسانی  نیروی 
باید رشته  های تخصص سالمندی را تاسیس 
کنیم که چند سال فعال شده بود، اما درحال 
حاضر متوقف شده، همچنین دوره  های کوتاه 
مدت که اکنون همکاران متخصص بالینی در 

چند دانشگاه برگزار می  کنند تا از این طریق ما 
متخصصینی داشته باشیم که در حوزه  سالمندی 

کار می کنند.« 
جغتایی تاکید کرد: »به عبارتی طب سالمندی 
باید جایگاهش در کشور گسترش پیدا کند و 
ما در زمینه  نیروی انسانی متخصصین مختلف 
داریم، اما آموزش تخصصی الزم برای مداخالت 
کم  سالمندان  توانبخشی  و  درمانی  خدمات 
داریم. نکته دیگر مربوط به پرستارهایی است 
فوق  می  کنند،  کار  سالمندان  با  اختصاصا  که 
لیسانس این رشته سال  هاست که ایجاد شده 
و باید گسترش پیدا کند تا در این حوزه بتوانند 

بهتر کار کنند.« 
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت: 
»موضوع دیگر این است که باید برای سالمندان 
در مراکز ارائه  خدمات در بیمارستان یا کلینیک ها، 
ساختارهایی درست شود تا خدمات اختصاصی 
سالمندان را بگیرند که این هم همکاران دفتر 
سالمندی در حال پیگیری هستند تا این اتفاق 
بیفتد و مهم تر از آن این است که این خدمات 
در نظام شبکه ادغام شود. شایع  ترین مشکل 
که باید به آن توجه شود، اختالل  های حافظه 
گرفته  نظر  در  آنها  برای  برنامه ای  که  است 
شده، افرادی که در معرض این مشکل هستند 
خدمات  آن  دنبال  به  و  شوند  می   غربالگری 

توانبخشی به آنها داده می   شود.«
این  در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی   
نشست خبری، درخصوص نقش طرح تحول 
سالمت در گسترش خدمات توانبخشی، عنوان 
کرد: »برنامه توانبخشی ابالغ شده کشوری است 
برنامه  از  بخش  هایی  تا  می  کنیم  پیگیری  و 
توانبخشی در قانون هفتم توسعه کشور گنجانده 
شود تا به تغییرات دولت  ها ربطی پیدا نکند. از 
سوی دیگر خرسندیم که در مناظرات انتخاباتی 
اغلب کاندیداها به موضوع توانبخشی پرداختند 
و این نشان می  دهد کاندیداها به این ضرورت  ها 

پرداخته اند.«
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سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد

اولویت برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در فضای باز 
راه اندازی کارناوال های انتخاباتی و اخذ اثرانگشت؛ ممنوع

خبـر 

سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات پروتکل های 
بهداشتی و تدابیر اتخاذ شده برای حفظ سالمت 
عوامل انتخابات و رای دهندگان را تشریح کرد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره تدابیر اتخاذ شده برای تامین سالمت 
عوامل برگزاری انتخابات، اعم از خبرنگاران، عوامل 
... گفت: »مهم ترین عامل  نظارتی و اجرایی و 
انتقال ویروس کرونا، قطرات ریز تنفسی است 
که به وسیله عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن 
از فرد بیمار به سایر افراد منتقل می شود. بنابراین 
عدم رعایت فاصله گذاری یک و نیم تا دو متری 
میان افراد می تواند به انتقال ویروس کمک کند.«
وی افزود: »بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، دستورالعمل هایی با همکاری وزارت کشور، 
وزارت بهداشت و شورای نگهبان به منظور حفظ 
سالمت مردم در فرآیند برگزاری انتخابات، تدوین 

و ابالغ شده است.«
الری ادامه داد: »باید توجه کرد که ستاد انتخابات 
کشور با همکاری استانداران و فرمانداران مراکز 
حوزه های انتخابیه، مسئول نظارت و مراقبت از 
اجرای ضوابط پروتکل های بهداشتی را بر عهده 
دارند. همچنین مسئولیت رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده 
ستاد انتخابات کشور و ستادهای استانی است. 
مسئولیت رعایت این دستورالعمل ها در انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان بر عهده مسئول اجرایی 

انتخاباتی هر محل است. نظارت عالی بر اجرای 
صحیح و کامل پروتکل ها نیز بر عهده وزارت 

بهداشت خواهد بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه جانمایی 
صندوق های رای و شعب اخذ رای با نظر بازرسان 
وزارت بهداشت انجام می شود، گفت: »اولویت 
با برگزاری انتخابات در فضای باز و با رعایت 
فاصله گذاری، استفاده از ماسک و گندزدایی محیط 
است. همچنین هرگونه پذیرایی و توزیع اقالم 
تبلیغاتی توسط نامزدهای انتخابات و هواداران 

آنها ممنوع است.«

الری با بیان اینکه از تجمع رای دهندگان در روز 
رای گیری در صف ها و پای صندوق رای بدون 
رعایت فاصله گذاری حداقل ۲ متری باید جلوگیری 
شود، اظهار کرد: »سالمت کلیه خبرنگاران، عوامل 
نظارتی و اجرایی و سایر افراد دخیل در فرآیند 
انتخابات در طول مدت آغاز تا پایان انتخابات، 
از نظر بیماری کووید ۱۹ با استفاده از کد ملی 

آنها در سامانه ماسک بررسی می شود.«
اینکه برگزاری مراسم استقبال  بر  تاکید  با  وی 
میتینگ های  اندازی کارناوال ها،  راه  نامزدها،  از 
تبلیغاتی و هرگونه تجمع در فضای سربسته مطلقا 

ممنوع است، گفت: »همچنین اخذ اثر انگشت در 
فرآیندهای مختلف انتخابات به خصوص در روز 

رای گیری ممنوع است.«
الری با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر گندزدایی 
دفاتر نظارت، شعب اخذ رای و سایر اماکن مرتبط 
با فرآیند انتخابات توسط بازرسان وزارت بهداشت 
انجام می شود، گفت: »همچنین حفظ تهویه و تامین 
هوای تازه در فضاهای سربسته الزامی است. در 
عین حال استفاده از ماسک به صورت مستمر 
توسط رای دهندگان، خبرنگاران، مسئوالن اجرایی، 
نظارتی و حفاظتی در محل های برگزاری انتخابات 
الزامی است. همچنین کنترل ورودی و خروجی 
به منظور جلوگیری از تجمع رای دهندگان باید 
به صورتی انجام شود که فاصله حداقل ۲ متری 

در ترددها نیز رعایت شود.«
وی تاکید کرد: »در صورت عدم توجه نامزدهای 
دستورالعمل های  به  شعب  عوامل  یا  انتخابات 
بهداشتی، استانداران و فرمانداران در مرحله اول 
باید تذکر کتبی به مسئوالن و نامزدها بدهند و در 
مرحله دوم و در صورت تکرار تخلف، ممنوعیت 
نامزدها اعالم  ارائه هرگونه خدمات به  و قطع 
شود. تشخیص تخلف از سوی نامزدها بر عهده 

قاضی است.«
الری گفت: »به هر حال در این زمینه پروتکل های 
بهداشتی الزم تدوین و ابالغ شده و با همکاری 
وزارت کشور و سایر ارکان برگزاری انتخابات، 

امیدواریم به طور کامل رعایت شود.«
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تفاهم نامه همکاری میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت و اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت به 
منظور هدایت فعالیت های خیرخواهانه به تحقیق و پژوهش در 

حوزه سالمت منعقد شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مراسم امضای این تفاهم نامه با 
حضور فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، امیرصادقی مدیرکل امور خیرین سالمت، 
بیتا مسگرپور مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
علی علیزاده مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
و سیده مریم حائری ریییس اداره امور موسسات خیریه سالمت 
برگزار شد. فرید نجفی در ابتدای این نشست اظهار کرد: »انعقاد 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت و سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت گام مهمی در 
جهت ساماندهی فعالیت های خیرخواهانه و هدایت آنها به سوی 
سرمایه گذاری در حوزه سالمت و همچنین تحقیق و پژوهش در 

سالمت به شمار می رود.« 
وی با بیان اینکه احصا و اولویت بندی نیازهای تحقیقاتی و فناورانه 
سالمت کشور از جمله مفاد این تفاهم نامه است، گفت: »معاونت 
نیازهای تحقیقاتی و فناورانه در حوزه سالمت کشور را احصا 
و اولویت بندی می کند و پس از اعالم به اداره کل انتظار می  
رود مشارکت و سرمایه گذاری خیرین به این حوزه  ها جلب 

شود؛ همینطور از پایان نامه  های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 
و طرح های پژوهشی اعالم شده از سوی معاونت در راستای 

ماموریت های اداره کل نیز حمایت هایی به عمل خواهد آمد.« 
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، محققان و 
اعضای هیات علمی به مشارکت در ارائه، چاپ مقاالت در نشریات 
علمی – پژوهشی و انتشار کتب در راستای اهداف تخصصی 
طرفین ترغیب و تشویق خواهند شد و به موجب این تفاهم نامه 
نماینده معاونت باید در کمیته  های مرتبط حضور یابد و در برگزاری 
رویدادها و جشنواره های پژوهشی حوزه مشارکت های اجتماعی 

نظام سالمت همکاری دو جانبه صورت می پذیرد.  
همچنین در ادامه صادقی نیز به تعهداتی که پیرو این تفاهم نامه 
بر عهده دارد، اشاره کرد و گفت: »جلب مشارکت در طرح های 

تحقیقاتی و فناورانه حوزه پیشگیری، غربالگری و درمان، جلب 
همکاری و مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز آزمایشگاه های 
پژوهشی/ اتاق های تمیز و سایر زیرساخت های تحقیقات و فناروی 
حوزه سالمت، جلب همکاری خیرین در تجهیز و توسعه مراکز 
رشد و نوآوری سالمت، جلب و مشارکت خیرین در ساخت و 
راه اندازی پارک های فناوری سالمت از جمله اهداف ما در این 
تفاهم نامه است.« وی با اشاره به اینکه سمن ها نیز در این تفاهم نامه 
دیده شده اند، عنوان کرد: »طبق این تفاهم نامه اداره کل سازمان های 
مردم نهاد و خیرین سالمت متعهد شده تا در تاسیس سمن های 
پژوهشی حوزه سالمت با ظرفیت انجمن های علمی مشارکت کند 
و سمن ها را به اضافه کردن واحد تحقیق و فناوری در ساختار و 

فعالیت های نوآورانه تشویق کند.« 
صادقی افزود: »استفاده از ظرفیت کار داوطلبانه در حوزه تحقیقات و 
فناوری، بهره گیری از ظرفیت مشارکت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
در حل نیازها و مشکالت تحقیقات و فناوری سالمت کشور و 
ایجاد ظرفیت ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه در رویدادهای 
مرتبط با خیرین و سازمان های مردم نهاد نیز از جمله اهداف تاکید 

شده در این تفاهم نامه به  شمار می رود.« 
گفتنی است؛ جهت نظارت بر اجرای انجام تعهدات و انجام 
هماهنگی های الزم، بیتا مسگرپور و سیده مریم حائری به عنوان 

نمایندگان طرفین در این تفاهم نامه انتخاب و معرفی شدند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد

لزوم هدایت فعالیت های خیرخواهانه به سمت تحقیقات حوزه سالمت
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جدیدترین آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شماره 1952 20 خرداد 1400

شمارمبتالیان کرونا در هند از ۲۹ میلیون نفر گذشت
از  ناشی  کووید19  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
 1۷4 به  تاکنون  جهان  در  جدید  کروناویروس 
میلیون و ۷49 هزار و ۶9 نفر رسیده و مرگ سه 
میلیون و ۷۶2 هزار و ۸۸۳ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، همچنین بنابر 
تازه ترین آمارها تاکنون 15۸ میلیون و 1۶1 هزار و 

۳4۶ نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که 
تاکنون در 220 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته 
است، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی 
می گیرد. آمریکا تاکنون با بیش از ۳4.2 میلیون مبتال و 
بیش از ۶1۳ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از 29 میلیون مبتال پس از آمریکا 
در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به 
کووید-19 در برزیل هم از 1۷ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 
باالترین شمار مبتالیان است. پس از ایاالت متحده، 
کشورهای برزیل با بیش از 4۷۷ هزار و هند با بیش 
از ۳5۳ هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 

19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین 
تعداد قربانیان این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. 
تعداد جانباختگان کووید-19 در مکزیک تاکنون 
بیش از 229 هزار و در پرو نیز بیش از 1۸۷ هزار نفر 

اعالم شده است. همچنین انگلیس در بین کشورهای 
اروپایی با گذشتن از آمار بیش از 12۷ هزار قربانی 
تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در قاره سبز داشته 
است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در 
ایتالیا از 12۶ هزار نفر عبور کرده است و در میان 

کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
پس از این کشورها، روسیه بیش از 124 هزار، فرانسه 
بیش از 110 هزار و کلمبیا نیز بیش از 92 هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند. 
به عالوه آلمان با بیش از 90 هزار، آرژانتین با بیش 
از ۸2 هزار، ایران با بیش از ۸1 هزار، اسپانیا با بیش 
از ۸0 هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، آفریقای 

جنوبی با بیش از 5۷ هزار، اندونزی با بیش از 51 
هزار و 900، اوکراین با بیش از 51 هزار و ۳00 
و ترکیه نیز با بیش از 4۸ هزار جانباخته دیگر 
کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر 
ناشی از کووید-19را ثبت کرده اند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی "ورلداُمتر"، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 

امروز )چهارشنبه( به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و 242 هزار و ۸۶۶ مبتال، 

۶1۳ هزار و 52 قربانی
2.هند: 29 میلیون و ۸9 هزار و ۶9 مبتال، ۳5۳ 

هزار و 55۷ قربانی
۳. برزیل: 1۷ میلیون و ۳۸ هزار و 2۶0 مبتال، 4۷۷ 

هزار و ۳0۷ قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۷19 هزار و 9۳۷ مبتال، 

110 هزار و 1۳۷ قربانی
5. ترکیه: پنج میلیون و ۳00 هزار و 2۳۶ مبتال، 4۸ 

هزار و ۳41 قربانی
۶. روسیه: پنج میلیون و 145 هزار و ۸4۳ مبتال، 

124 هزار و 49۶ قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و 52۸ هزار و 442 مبتال، 

12۷ هزار و ۸54 قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و 2۳5 هزار و 592 مبتال، 

12۶ هزار و ۶90 قربانی
9.آرژانتین: چهار میلیون و هشت هزار و ۷۷1 مبتال، 

۸2 هزار و ۶۶۷ قربانی
10. آلمان: سه میلیون و ۷12 هزار و 595 مبتال، 

90 هزار و ۸4 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در 2۸ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده  است و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
فرانسه، ترکیه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، آلمان، 
اسپانیا، کلمبیا، ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، پرو، 
اندونزی، آفریقای جنوبی، هلند، جمهوری چک، 
شیلی، کانادا، فیلیپین،عراق، سوئد، رومانی و بلژیک 

نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا و مشاور 
ارشد پزشکی رئیس جمهوری این کشور هشدار داد که سویه 
خطرناک کووید-19 که در هند شناسایی شده و به سرعت در 
حال گسترش در میان جوانان انگلیسی است، می تواند به یکی از 
همه گیرترین سویه های این ویروس در ایاالت متحده تبدیل شود.
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی در نشست خبری گروه ویژه 
کاخ سفید برای مقابله با کرونا گفت: »سویه دلتا )یا همان کرونای 
هندی( در انگلیس به سرعت در حال ظاهر شدن به عنوان سویه 
حاکم بر همه گیری است و نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق در 

ایاالت متحده هم رخ دهد.«

وی اضافه کرد: »با صحبت با مسئوالن بهداشتی انگلیس دریافتیم 
که انتقال این سویه خطرناک ویروس به سرعت در میان گروه سنی 
جوان تر 12 تا 20 سال در حال اوج گیری است و اطمینان یافتن از 
حفاظت از این گروه اینجا در ایاالت متحده از دغدغه های ما است.«
روزنامه ایندیپندنت به نقل از روزنامه نیویورک پست نوشت: »به 
گفته فائوچی، آمار ابتال به سویه دلتای کووید-19 حدود ۶ درصد 

کل موارد ابتال در ایاالت متحده را تشکیل می دهد.«
بنابر آمارهای رسمی این کشور در حال حاضر باالترین آمار 
مبتالیان و قربانیان کرونا را در جهان دارد و با بیش از ۳4.2 
قربانی همچنان در صدر  از ۶1۳ هزار  بیش  و  مبتال  فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار گرفته است.میلیون 

 هشدار فائوچی در مورد خطر شیوع سویه هندی کرونا در آمریکا

مقامات فرانسه به منظور تسهیل محدودیت های کرونایی، 
زمان منع تردد شبانه را کوتاهتر کردند.

به گزارش ایسنا، مقامات فرانسه اعالم کردند با توجه به کاهش 
موارد ابتال از روز چهارشنبه این امکان وجود دارد که افراد بتوانند 
برای اولین بار پس از گذشت چند ماه تا ساعت 2۳ در خیابان تردد 
داشته باشند و در محیط داخلی رستوران غذا سرو کنند، هرچند 
استفاده از ماسک حتی در محیط های باز همچنان الزامی است.
بنابر اعالم مقامات فرانسه طی یک مرحله مهم از برنامه تسهیل 
کافه ها  داخلی  فضای  از  می توانند  مشتریان  ها،  محدودیت 
از  و رستوران ها استفاده کنند. همچنین زمان آغاز منع تردد 

ساعت 21 به 2۳ تغییر کرده است و درصورتیکه شرایط طبق 
برنامه ریزی انجام شده پیش رود تا پایان ماه جاری میالدی 
محدودیت های بیشتری برداشته می شود. امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه در پیامی توئیتری اعالم کرده است: »از روز 
چهارشنبه گام جدیدی برداشته خواهد شد. زندگی در تمامی 

مناطق از سرگرفته می شود.«
همچنین طبق دستورالعمل های جدید امکان ارائه خدمت در میزهای 
شش نفره در رستوران ها و کافه ها فراهم شده و باشگاه ها می توانند 
در محیط های بسته به مشتریان خود خدمات ارائه دهند. هرچند 

استفاده از ماسک حتی در فضای باز همچنان ضرورت دارد.«

تسهیل محدودیت های کرونایی در فرانسه 



کارشناسان سالمت هشدار دادند

  امین جاللوند
بعد از گذشت حدود 16 ماه از پاندمی کرونا، 
بسیاری از بخش های خصوصی فعال در نظام 
سالمت به مرحله ضرردهی رسیده اند. بخشی از 
این مراکز، تعطیل شده اند و بسیاری از این مراکز 

هم در شرف تعطیلی هستند.
کاهش درآمدها در بخش خصوصی نظام سالمت 
باعث شده است که چراغ این بخش ها به زحمت 
روشن بماند و آنها صورتشان را با سیلی سرخ 
نگه دارند. کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
تنها راه اصلی برای عبور از این شرایط، سرعت 
بخشیدن به فرآیند واکسیناسیون سراسری است 
تا اوضاع، رفته رفته به سمت شرایط طبیعی مثل 

دوران قبل از کرونا برگردد.
و  درمانگاه ها  درآمد  منابع  عمده  از  یکی 
بیمارستان های بخش خصوصی، انجام عمل های 
جراحی زیبایی و الکتیو است، اما در دوران کرونا 
شاهد بودیم که این منبع مهم درآمدی، رفته رفته 
کاهش پیدا کرد. حتی در یک مقطع زمانی، این 

درآمد در برخی مراکز به صفر رسید.
اگر  که  معتقدند  سالمت  نظام  صاحب نظران 
می خواهیم بخش خصوصی فعال در نظام سالمت، 
فرصت احیا داشته باشد و بتواند زنده بماند، باید 
فرآیند واکسیناسیون سراسری شتاب بگیرد. فقط 
انتظار داشت  این شرایط است که می توان  در 
اقتصاد سالمت در بخش خصوصی از هم نپاشد و 
حداقل هزینه هایش با درآمدش تناسب داشته باشد.

یک چشمه از آسیب های اقتصادی 
تاخیر در واکسیناسیون

هر بار با تشدید کرونا در کشور، مراجعه بیماران 
به مطب ها کمتر می شود و بسیاری از عمل های 
تعلیق  حالت  به  نیز  الکتیو  و  زیبایی  جراحی 
از مطب های  بود  درمی آید. در حالی که قرار 
آسیب دیده در دوران کرونا حمایت شود، اما 
فعاالن جامعه پزشکی می گویند تاکنون حمایتی 
از مطب های آسیب دیده صورت نگرفته است.
افزایش چندبرابری اجاره مطب ها، کاهش تعداد 
بیماران مراجعه کننده، تورم کنترل نشده در حوزه 
تجهیزات پزشکی و متناسب نبودن دخل و خرج 

مطب ها باعث شده است که بسیاری از مطب ها 
تعطیل شوند. شمار زیادی از مطب ها نیز به سختی 
توانسته اند به ادامه فعالیت بپردازند. با تشدید موج 
کرونا، فعاالن جامعه پزشکی نگران هستند که 
وضعیت اقتصادی مطب ها بدتر از قبل شود و 
کمای 16 ماهه ای که بسیاری از مطب ها را گرفتار 
کرده است، در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد.
سمیرا محمودی، پزشک فعال در مطب نیز با اشاره 
به تشدید مشکالت مطب داری در دوران کرونا به 
سپید یادآور می شود: »هزینه های مطب داری، سال 
به سال افزایش پیدا می کند و هر بار با باال رفتن 
قیمت ارز و اجاره مسکن، خودمان را برای یک 
چالش مالی جدید آماده می کنیم. اگر تا چند سال 
پیش این امید را داشتیم که روزی صاحب مطب 
شویم، اما حاال سقف آرزوی بسیاری از همکاران، 

تامین اجاره بهای مطب ها شده است.«
او تاکید می کند: »به دلیل تعطیلی چند ماهه مطب ها 
و با وجود کاهش مراجعان، هم اکنون مطب ها فرق 
چندانی با مراکز درمانی ورشکسته ندارند. خیلی از 
همکاران صرفا به دلیل عالقه به حرفه پزشکی و 
میل به خدمت به مردم در مطب ها حضور دارند، 
زیرا مطب داری برای خیلی از پزشکان در شرایط 
فعلی به هیچ وجه درآمدزایی مطلوبی ندارد. در 
صورت حمایت از مطب ها می توان امیدوار بود 
که بتوانیم در این شرایط سخت، مطب ها سرپا 

بمانند و تعطیل نشود.«
همچنین نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات 

مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو با 
سپید به تعرفه های پایین فعالیت های مطب داری 
تعیین تعرفه  »انتظار  اشاره می کند و می گوید: 
گزاف در حوزه خدمات پزشکی را نداریم، بلکه 
می گوییم تعرفه ها حداقل با هزینه ها همخوانی 
افغانستان،  بگیرید که در  نظر  باشد. در  داشته 
ویزیت پزشک عمومی حدود 35 دالر است، 
اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص در کشور ما 
یک دهم این مبلغ هم نیست. 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 داشته باشیم، می بینیم که تعرفه ها در ایران 
به هیچ وجه با کشورهای همسایه اش تناسب 
ندارد. سرکوب کردن تعرفه های بخش خصوصی 
با وجود تعطیلی جسته و گریخته مطب ها در 
به  سنگینی  اقتصادی  ضربه های  کرونا،  دوران 

ارائه دهندگان خدمت در مطب ها می زند.«
از سوی دیگر، عباسعلی صحافیان، متخصص 
ارتودنسی و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز به وضعیت مالی نامطلوب مطب ها در 
کشور اشاره می کند و به سپید می گوید: »مشکل تورم 
زیاد در حوزه مواد و تجهیزات دندانپزشکی باعث 
شده است که باز ماندن برخی مطب ها برای بسیاری 

از دندانپزشکان، توجیه منطقی نداشته باشد.«
ادامه در صفحه 14 

کوچک شدن بخش خصوصی سالمت 
با  تاخیر در واکسیناسیون

کاهش درآمدها در بخش 
خصوصی نظام سالمت باعث 

شده است که چراغ این بخش ها 
به زحمت روشن بماند و آنها 

صورتشان را با سیلی سرخ نگه 
دارند. کارشناسان سالمت تاکید 

دارند که تنها راه اصلی برای عبور 
از این شرایط، سرعت بخشیدن 

به فرآیند واکسیناسیون 
سراسری است تا اوضاع، رفته 

رفته به سمت شرایط طبیعی مثل 
دوران قبل از کرونا برگردد
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 ادامه از صفحه 13
صحافیان یادآور می شود: »تهیه ماسک، روپوش، 
دستکش، شیلد و سایر تجهیزات محافظتی هم 
هزینه های جداگانه ای به مطب ها تحمیل کرده 
است. قیمت سایر مواد و تجهیزات دندانپزشکی 
نیز در طول یک سال اخیر چندین برابر شده است. 
این هزینه های تحمیل شده دیده نمی شود. مجموع 
ماندن  باز  که  است  باعث شده  مشکالت  این 
برخی مطب های دندانپزشکی، صرفه اقتصادی 

نداشته باشد.«

سریال تعطیلی مطب ها ادامه دارد
نباید از خاطر برد که در برخی شهرهای کوچک 
و مناطق محروم، حفظ مطب های خصوصی از 
اهمیت بسیار باالتری برخوردار است. در این 
مناطق اگر یک پزشک تصمیم بگیرد که مطب 
را کال تعطیل کند، مردم آن منطقه گاهی هیچ 
به یک  رفتن  برای  امکان دیگری  و  جایگزین 

مطب دیگر را ندارند.
در این مناطق اگر مطب به دلیل تجمیع مشکالت 
اقتصادی تعطیل شود، مردم آن منطقه بسیار متضرر 
خواهند شد و گاه مجبور می شوند برای دریافت 
خدمات درمانی به شهرهای مجاور، سفر کنند. درواقع 
حمایت از اقتصاد مطب ها، عالوه بر اینکه از جامعه 
پزشکی حمایت می شود، از مردم و دسترسی عادالنه 

آنها به خدمات درمانی نیز حمایت خواهد شد.
دالیل متعددی موجب شده است که خطر تعطیلی، 
این شرایط  تهدید کند.  را  از مطب ها  بسیاری 
جامعه  نمایندگان  از  بسیاری  نگرانی  موجب 

پزشکی شده است.

انوش برزیگر، رئیس سازمان نظام پزشکی رشت 
هم در گفتگو با سپید به افزایش تعطیلی مطب ها 
در دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: »وضع 
فعلی تعرفه های پزشکی چندان عادالنه نیست. 
نرخ ویزیت مطب ها در مقایسه با حتی کشورهای 
همسایه نیز رقم بسیار پایینی است. این دالیل 
موجب شده است که مطب داری به صرفه نباشد. 
افزون بر این، بیماری کرونا هم موجب کاهش 
آمار مراجعه کنندگان به مطب ها شده که این مساله 
هم در تعطیلی مطب ها تاثیر گذاشته است. برخی 
به مطب ها مراجعه می کنند،  نیز که  بیماران  از 
فاقد وسایل حفاظتی در برابر کرونا هستند که 

در نتیجه این وسایل را پزشک در اختیار بیمار 
می گذارد. این موارد نیز به هزینه های مطب داری، 

اضافه کرده است.«
پزشکی های  نظام  هماهنگی  شورای  رئیس 
استان گیالن تاکید می کند: »بسیاری از پزشکان 
برای راه اندازی مطب خود، وام گرفته اند، اما با 
وجود تعرفه های فعلی نمی توانند اقتصاد مطب را 
مدیریت کنند. متاسفانه در برخی رسانه ها طوری 
وانمود می شود که جامعه پزشکی، ثروتمند است 
و همه به کار ساخت و ساز روی آورده اند. در 
حالی که این تصورات غلط است و نباید آن را 
به همه پزشکان تعمیم داد. شاید آمار پزشکان 

هم  پزشکی  جامعه  کل  درصد  دو  به  متمکن 
مالی  مشکالت  از  پزشکان  از  بسیاری  نرسد. 
رنج می برند و دخل و خرج مطب های آنها با 

یکدیگر همخوانی ندارد.«
مالی  مشکالت  ریشه ای  درمان  به  ادامه  در  او 
مطب ها اشاره می کند و می گوید: »رابطه مالی بین 
پزشک و بیمار باید قطع شود. با تقویت بیمه های 
درمانی باید این رابطه مالی را قطع کرد. در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته نیز با تقویت بیمه ها، 
رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کرده اند، اما 
متاسفانه بیمه های درمانی ما معوقات پزشکان را با 
تاخیرهای طوالنی پرداخت می کنند. گاهی آنقدر 
مطالبات جامعه پزشکی را دیر پرداخت می کنند 
کاهش  به شدت  مطالبات  آن  پولی  ارزش  که 
پیدا می کند. این اتفاق باعث می شود که تامین 
هزینه های مطب داری برای بسیاری از پزشکان، 
براحتی میسر نباشد. در نهایت نیز تمام این اتفاقات 
به ضرر بیماران و سالمت مردم، تمام خواهد شد.«

بخش خصوصی نظام سالمت در حال 
تعطیلی است

کارشناسان سالمت تاکید دارند که در این دوران 
آنها  درمان حمایت شود.  کادر  از  باید  سخت 
می گویند تامین امنیت شغلی جامعه پزشکی و 
حمایت از مطب های آسیب دیده در دوران کرونا 

باید در اولویت قرار بگیرد.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی نیز با اشاره به افزایش هزینه اداره 
مطب ها در دوران کرونا، تاکید کرد: »طبق بررسی 
سازمان نظام پزشکی، هزینه های مربوط به کرونا 

در حوزه سرپایی و بستری متفاوت است. به دلیل 
شیوع کرونا با 10 تا 30 درصد افزایش هزینه 
متناسب با نوع خدمت در بخش های مختلف 

خدمات پزشکی و سالمت مواجه هستیم.«
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از اعتبارات 
مقابله با کرونا، بی نصیب مانده است، تصریح 
کرد: »اقتصاد سالمت و مدیریت آن در شرایط 
بحرانی کرونا به راحتی نیست. باید بیمه ها وارد 
کار شوند و بودجه خاص برایش تخصیص داده 
شود. متاسفانه از بودجه هایی که به موضوع مقابله 
با کرونا تخصیص داده شده است، هیچ مبلغی به 
بخش خصوصی تخصیص نداده اند. تسهیالتی 
البته  داده نشده است.  به بخش خصوصی  نیز 
جامعه پزشکی همواره پای کارند، اما توان آنها 

هم تا حدی است.«
جهانگیری با اشاره به تداوم اوضاع مالی نامساعد 
مطب ها در دوران کرونا، گالیه کرد: »مطب ها 
برابر کرونا را  خودشان تجهیزات حفاظتی در 
تامین می کنند. حتی گاهی مجبورند از بازار با 
قیمت های آزاد، غیر دولتی و حتی بازار سیاه این 

تجهیزات را تهیه کنند.«
همچنین معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه 80 تا 85 درصد کسانی که به کرونا 
مبتال می شوند، بیمارانی هستند که می توانند به 
صورت سرپایی درمان شوند، یادآور  شد: »صف 
اول ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا، مطب ها 
و مراکز سرپایی هستند. اگر تامین منابع درستی 
در این زمینه انجام نشود، در آینده با مشکالت 
زیادی مواجه می شویم. البته این مشکالت نیز 
فقط متوجه مطب ها نیست، بلکه در بخش های 
نیز  و...  پزشکی  تصویربرداری  آزمایشگاهی، 

مشکل داریم و هزینه ها بسیار باال رفته است.«
جهانگیری با اشاره به وضعیت بحرانی مطب ها در 
دوران کرونا، هشدار داد: »اقتصاد مطب از طریق 
ویزیت تامین می شود و امروز در شرایط کرونا، 
هزینه های مطب با تعرفه ویزیت ها و کاهش بار 
مراجعات، همخوانی ندارد. باید روی این موضوع 
کار شود. هم اکنون هزینه مطب داری هزینه باالیی 
است. اگر می خواهیم در حوزه ویزیت از مردم 
حمایت کنیم، باید حداقل قیمت تمام شده را 
برای مطب ها پایین نگه داشت. در این راستا باید 
تسهیالتی به پزشکان و مطب ها داده شود و یا اینکه 
قیمت های ویزیت را متناسب با هزینه ها رشد دهیم. 
به دلیل همین مشکالت، روزانه مراجعاتی را در 
سراسر کشور داریم که می خواهند مطب هایشان 

را تعطیل کنند.«
همچنین معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با اشاره به اهمیت حفظ مطب ها در دوران کرونا، 
یادآور شد: »یکی از مکان هایی که سالیان سال 
چندین میلیون متر مربع فضا در اختیار بهداشت 
و درمان قرار داده، از طریق مطب داری انجام شده 
است. اگر بخواهیم آنها را در این شرایط جایگزین 
کنیم،  باید چندین هزار میلیارد تومان هزینه کنیم. 

بنابراین باید این وضعیت را حفظ کنیم.«
در دوران کرونا، هزینه اداره مطب ها به شدت 
صرفا  که  پزشکانی  برای  است.  یافته  افزایش 
درآمدشان از طریق حق ویزیت تامین می شود، 
برای  جدی  چالشی  به  هزینه ها  افزایش  این 
تداوم ارائه خدمت تبدیل شده است. تسریع در 
واکسیناسیون سراسری می تواند نوید روزهای 
بهتر و آرام تری برای مطب های آسیب دیده از 

کرونا باشد.

محمودی: هزینه های مطب داری، 
سال به سال افزایش پیدا می کند 

و هر بار با باال رفتن قیمت ارز 
و اجاره مسکن، خودمان را برای 

یک چالش مالی جدید آماده 
می کنیم. اگر تا چند سال پیش 
این امید را داشتیم که روزی 

صاحب مطب شویم، اما حاال سقف 
آرزوی بسیاری از همکاران، تامین 

اجاره بهای مطب ها شده است. 
خیلی از همکاران صرفا به دلیل 
عالقه به حرفه پزشکی و میل به 

خدمت به مردم در مطب ها حضور 
دارند، زیرا مطب داری برای خیلی 

از پزشکان در شرایط فعلی به هیچ 
وجه درآمدزایی مطلوبی ندارد
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صاحب نظران نظام سالمت 
معتقدند که اگر می خواهیم 

بخش خصوصی فعال در نظام 
سالمت، فرصت احیا داشته باشد 
و بتواند زنده بماند، باید فرآیند 
واکسیناسیون سراسری شتاب 

بگیرد. فقط در این شرایط است 
که می توان انتظار داشت اقتصاد 
سالمت در بخش خصوصی از هم 

نپاشد و حداقل هزینه هایش با 
درآمدش تناسب داشته باشد

برزیگر: وضع فعلی تعرفه های 
پزشکی چندان عادالنه نیست. 

نرخ ویزیت مطب ها در مقایسه با 
حتی کشورهای همسایه نیز رقم 

بسیار پایینی است. این دالیل 
موجب شده است که مطب داری 

به صرفه نباشد. افزون بر این، 
بیماری کرونا هم موجب کاهش 

آمار مراجعه کنندگان به مطب ها 
شده که این مساله هم در تعطیلی 

مطب ها تاثیر گذاشته است
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شهرام شمس، دبیر کمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد به مواد مخدر در تشریح ریشه های اعتراض درمانگران اعتیاد:

  یاسر مختاری

اعتراض درمانگران اعتیاد به ابالغیه سازمان غذا و 
دارو مبنی بر تعیین داروخانه های منتخب برای پایان 
دادن به توزیع دارو در دانشگاه های علوم پزشکی وارد 
مرحله جدیدی شده است. به گفته منتقدان، سازمان 
غذا و دارو باید به دستور رئیس جمهوری مبنی بر 
عدم عرضه داروخانه ای داروهای آگونیست به دلیل 
امکان نشت در بازار سیاه پایبند باشد. این مصوبه 
عالوه بر مخالفت درمانگران با مخالفت شدید ستاد 
مبارزه با مواد مخدر که عالی   ترین مقام حقوقی در 
حوزه برنامه ریزی، پیشگیری و مقابله با عرضه، اعتیاد و 
درمان مواد مخدر در کشور است نیز روبه رو شده است.

شکل گیری یک اعتراض
به گزارش سپید، ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 
1367 به منظور برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و 
پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، 
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن از 
سال 1367 خورشیدی، با مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام راه اندازی شد که ریاست آن بر عهده 
رئیس جمهور است. در سال 1378 اعتیاد، جرم زدایی 
و بیماری تلقی شد. به همین منظور مراکز درمانی 
مختلفی در کشور ایجاد شد. در حال حاضر 7800 
مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در کشور وجود 
دارند و سهمیه دارویی خود را از معاونت های غذا و 

دارویی دانشگاهی را دریافت می کنند. این مراکز در 
دو سال اخیر نسبت به برخی از تصیمات به ویژه در 
حوزه داروهای ترک اعتیاد اعتراض های گوناگونی 
کرده اند. روز سه شنبه تجمعی اعتراضی از سوی 
درمانگران اعتیاد به مواد مخدر در مقابل سازمان غذا 
و دارو شکل گرفت. براساس اعالم روابط عمومی 
کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز سرپایی 
درمان اعتیاد کشور، پس از عدم تمکین سازمان غذا 
و دارو به دستور رئیس جمهور مبنی بر بازنگری 
در مصوبه واگذاری متادون به داروخانه  که منجر 
به صدور مصوبه ممنوعیت مطلق عرضه داروهای 
مخدر در داروخانه ها شد و همچنین نامه معاون 

درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر که توزیع داروهای 
مخدر بین مراکز درمان اعتیاد توسط دانشگاه ها را 
در پی داشت هزار نفر از درمانگران مواد مخدر در 

مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.
افراد شرکت کننده در این تجمع ابالغیه فوق را 
مخالف با مصوبات و ابالغیه های نهادهای باالدستی 
از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و مصوبات 
هفتاد و پنجمین جلسه کمیته درمان آن ستاد مبنی 
بر ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در 
داروخانه ها دانسته و اعتراض شدید خود را به 
اقدامات فراقانونی سازمان غذا و دارو اعالم کردند.

ادامه در صفحه 16 

درمان و داروی اعتیاد، تفکیک پذیر نیستند
توزیع رانت و نشت متادون به بازر آزاد، نتایج توزیع داروخانه ای
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 ادامه از صفحه 15
خطر توزیع رانت و نشت متادون در 

بازار سیاه
بر اساس گفته های شهرام شمس، دبیرکمیته حقوقی 
کانون درمانگران اعتیاد به مواد مخدر، مصوبه ابالغی 
سازمان غذا و دارو به دانشگاه های علوم پزشکی مبنی 
بر تعیین داروخانه های منتخب برای توزیع متادون، 
علت اصلی اعتراض درمانگران اعتیاد بوده  است.

شمس با تأکید بر اینکه هر تصمیمی در زمینه درمان 
اعتیاد باید با تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد، 
گفت: »مداخله در مقوله اعتیاد تک فاکتوره نیست و 
چندین عامل در آن نقش دارند و هر عامل هم در 
حیطه وظایف یک نهاد است به همین دلیل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیس جمهور تشکیل 
شد و چندین نهاد مختلف در آن عضو هستند. بر 
اساس قانون هیچ یک از این اعضا نمی توانند خود 
به تنهایی مصوبه ای در مورد مواد مخدر داشته باشند 

و در این زمینه کار کنند.«
وی بیان کرد: »در سال 98، بندی به مصوبه 136 ستاد 
مبارزه با مواد مخدر افزوده شد که در آن وظایف 
درمانی و دارویی اعتیاد از هم تفکیک شد. کسی 
نمی دانست که چه کسی این طرح را پیشنهاد داد و 
مشخص هم نبود که این بند چه سلسله مراتبی را 
برای تصویب گذرانده است. اما این بند از کانال کمیته 
درمان مواد مخدر که عالیترین مقام تصمیم گیرنده 
در درمان اعتیاد به مواد مخدر است نگذشته بود. 
به همین دلیل کمیته درمان با این بند مخالفت کرد.«
شمس یادآور شد: »تفکیک درمان و داروی اعتیاد 
در چند شهر به صورت پایلوت آزمایش شد که 
نتایج آن فاجعه بار بود. لذا کمیته درمان ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اعالم کرد که تا اطالع ثانوی مراکز 
ترک اعتیاد از معاونت های غذا و داروی دانشگاهی 

سهمیه متادون خود را بگیرند.«
این پزشک درمانگر سوء مصرف مواد مخدر ادامه 
داد: »پس از مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی 
بر توزیع دانشگاهی متادون، سازمان غذا و دارو 
خود به صورت مستقل مصوبه ای را برای عرضه 
این دارو در داروخانه های واجد شرایط ابالغ کرد 
که این موضوع با اعتراض درمانگران مواد مخدر 
مواجه شد به همین علت، معاون کاهش تقاضای 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در نامه ای به رئیس سازمان 
غذا و دارو ابالغ کرد که عرضه این دارو همچنان باید 

از طریق دانشگاه های علوم پزشکی صورت گیرد.«
ادامه داد: »در سی خردادماه سال جاری  شمش 
مدیرکل امور داروهای تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو مصوبه ای را به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
کرد. در این ابالغیه آمده است که هرچه زودتر باید 
داروخانه های واجد شرایط برای عرضه متادون از 
سوی دانشگاه ها صورت گیرد تا دیگر مراکز ترک 
اعتیاد داروی خود را از معاونت غذا و داروی دانشگاه ها 
دریافت نکنند. پس از این اقدام ستاد مبارزه با مواد 
مخدر دوباره نامه شدید الحنی را به سازمان غذا و 
دارو ارسال کرد؛ در این نامه ستاد تأکید کرده که 
این سازمان حق تغییر روند توزیع متادون را ندارد. 
سلسله مراتب اداری می گوید وقتی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر زیر نظر ریاست جمهوری است بنابراین 
مصوبات آن و ابالغیه ها چون از سوی رئیس جمهور 

تنفیض می شوند از دستور وزیر هم اولویت دارتر 
است، لذا بنابراین کار سازمان غذا و دارو غیر قانونی 
است.« این دانش آموخته حقوق تأکید کرد: »اگرچه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا و دارو نامه 
ارسال کرده است اما همچنان این سازمان بر ابالغیه 
خود اصرار دارد و حتی معاونت های دانشگاهی را 
تهدید به عزل در صورت عدم اجرای ابالغیه کرده 
است. به همین دلیل روز چهارشنبه درمانگران اعتیاد 
به مواد مخدر در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع 
کردند. ما بر این اعتقادیم که متادون در صورتی که از 
مسیری غیر از معاونت های دانشگاهی توزیع شود، 
سر از بازار غیر رسمی در می آورد و از سوی دیگر 
انتخاب یک یا چند داروخانه برای توزیع متادون 

هم رانت ایجاد می کند.«

روال اعترضات
علی غالمی دبیر ستاد کانون  سراسری انجمن های صنفی 
ترک اعتیاد کشور نیز در این زمینه اظهار کرد: »در بند 
هشت مصوبه 136 ستاد مبارزه با مواد مخدر که در 
مردادماه سال 1398 به تصویب رسید، آمده بود که به 
دلیل نشت داروهای مخدر، توزیع و عرضه این داروها 
توسط داروخانه ها انجام شود. این موضوع اعتراضات 
گسترده ای از سوی مجلس، کمیسیون اجتماعی و 
نهادهای امنیتی را در پی داشت و در جلسه ای که 
در هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی برای رفع 

این مشکل با حضور همه کارشناسان و دستگاه های 
اجرایی مرتبط تشکیل شد، سازمان غذا و دارو برای 
فرار از فشار کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس و 
سایر کارشناسان و دستگاه های ذی ربط، ادعا کرد که 
تنها توزیع بین مراکز در داروخانه ها و عرضه دارو 
توسط درمانگران انجام شود اما ضابطه ابالغی تاریخ 
30 شهریور سال 99  هم توزیع و هم عرضه داروهای 
مخدر را شامل می شود.« وی ادامه داد: »مجددا انجمن 
صنفی درمانگران اعتیاد به این موضوع اعتراض کردند 
و هیئت رئیسه نظام پزشکی به ریاست جمهوری 
اعتیاد،  ملی مطالعات  ارسال کرد که مرکز  نامه ای 
سازمان بهزیستی، مجلس شورای اسالمی، کمیسیون 
اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان با این موضوع 
مخالف است و از رئیس جمهور درخواست کردند 
که دستور دهند تا کار کارشناسی انجام شود. در این 
راستا رییس جمهور در نامه ای به وزیر کشور دستور 
داد که نظر هیئت رئیسه نظام پزشکی کشور را لحاظ 
کنند. همچنین کمیته درمان ذیل دستور رئیس جمهور 
ممنوعیت مطلق عرضه داروی مخدر در داروخانه ها را 
مصوب کرد اما متأسفانه سازمان غذا و دارو به صورت 
فراقانونی ابالغیه ارسال کرده و ضابطه نوشته است و 
در حال انتخاب داروخانه های منتخب بوده تا عرضه 
و توزیع داروها را انجام دهد و زیر بار فرامین ستاد 

مبارزه با مواد مخدر هم نمی رود.«

ممنوعیت عرضه متادون در داروخانه ها 
تا اطالع ثانوی

روز گذشته همزمان با تجمع اعتراضی درمانگران 
مواد مخدر، رضا تویسرکان منش، مدیرکل درمان 
و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: »تغییر در فرآیند توزیع و عرضه داروهای 
آگونیست مورد استفاده در درمان اعتیاد به خصوص 
متادون، بدون اخذ مجوز از کمیته درمان، کاهش 
آسیب و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر وجاهت قانونی نداشته و مورد تایید نیست و 
تمکین از مصوبات قانونی کمیته درمان و حمایت های 
اجتماعی به عنوان عالی ترین کمیته در حوزه کاهش 
آسیب و درمان اعتیاد، بر همگان ضروری است.«

نتیجه اعتراضات
در پی این اعتراض و پس از مذاکرات نمایندگان 
معترضان با مسئولین سازمان غذا و دارو توافق شد 
درمانگران تا روز یکشنبه آینده منتظر اقدام مسئولین 
در لغو نامه مذکور باشند و درمانگران تاکید کردند 
چنانچه ابالغیه خالف نظامات اداری لغو نشود، 

مجددا تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

شمس: تفکیک درمان و داروی 
اعتیاد در چند شهر به صورت 

پایلوت آزمایش شد که نتایج آن 
فاجعه بار بود. لذا کمیته درمان 
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم 

کرد که تا اطالع ثانوی مراکز 
ترک اعتیاد از معاونت های غذا 

و داروی دانشگاهی سهمیه 
متادون خود را بگیرند

تویسرکانی: تغییر در فرآیند 
توزیع و عرضه داروهای آگونیست 

مورد استفاده در درمان اعتیاد 
به خصوص متادون، بدون اخذ 
مجوز از کمیته درمان، کاهش 
آسیب و حمایت های اجتماعی 

ستاد مبارزه با مواد مخدر وجاهت 
قانونی نداشته و مورد تایید 
نیست و تمکین از مصوبات 

قانونی کمیته درمان و حمایت های 
اجتماعی به عنوان عالی ترین کمیته 

در حوزه کاهش آسیب و درمان 
اعتیاد، بر همگان ضروری است


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

