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شماره 21956 25 خرداد 1400

وزیر بهداشت خبر داد خبـر

صدور مجوزمصرف اضطراری واکسن »کووایران برکت« 
وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف اضطراری 

واکسن کووایران برکت خبر داد.
به گزارش سپید، سعید نمکی روز دوشنبه در استان 
مرکزی گفت: »می خواهم یک خبر خوشی را در این 
استان بگویم که آن هم اجازه مصرف واکسن ایرانی 
کووایران برکت است که روز یک شنبه صادر شد.«

وی گفت: »شب های زیادی نخوابیدم اما اکثر شب ها از 
اضطراب بود، اما یک شنبه شب از ذوق این نخوابیدم 
که خدا این مرحمت را کرد که ما قول هایی که داده 
بودیم را عملی کنیم.« نمکی در بیست و نهمین آیین 
پویش ره سالمت در استان مرکزی ادامه داد: »درباره 
واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد 
پاستور مدارک را آماده کند و طی هفته آینده اقدام 
کنیم. بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون 
ما می پیوندد و پاستور هفته آینده خواهد پیوست.«

نمکی در بیست و نهمین آیین پویش ره سالمت 
به هر حال  استان  »این  استان مرکزی گفت:  در 
استانی است که مردی از آن برخاست که تاریخ 
جهان را متحول کرد و قضاوت این تحول را به 
تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی می سپاریم. 
استان عزیز و بزرگی است و قرب جوار این شهر با 
بارگاه ملکوتی حضرت معصومه )س( یک وجهه 

دیگری به این شهر می دهد.«
وی افزود: »اراک به دلیل نزدیکی به قم به عنوان اولین 
مرکز بیماری و بعد از آن گیالن از همان لحظه های اول 
مورد دغدغه و اضطراب ما در ستاد وزارت بهداشت 
بود. قبل از ورود ویروس به کشور و همان اوایلی که 
در ووهان چین اعالم شد، تمام هم و غم مان رصد 
گردش ویروس در کشور بود. یکی از جاهایی که 
ما نگرانش بودیم، جاهایی بود که به کانون های اولیه 
بیماری نزدیک بود. مانند اراک، کاشان و شهرهایی که 
به قم نزدیک تر بودند. من شبانه روز ممتد و طوالنی 
رصد می کردم. گاهی حیرت می کنم که چگونه شد 
که شبانه روز ممتد و طوالنی نخوابید، اما انرژی کار 
را خداوند مرحمت کرد. همان زمان در استان یک 
پزشک متخصص اورژانس مبتال شده بود که حالش 
در اینجا بد شده بود و خدا رو شکر این فرد به ما 
برگشت.« نمکی ادامه داد: »روزهای اول هیچ یک از 
ما ویروس را نمی شناختیم، رفتارش را نمی دانستیم 
و نمی دانستیم که با ما چه خواهد کرد. عزیزان ما در 
استان مرکزی با هدایت استاندار و همدلی و وفاق 
سایر دستگاه ها و زحمات شبانه روزی کادر بهداشت 
و درمان نقش آفرینی خوبی کردند و امروز می توانیم 
بگوییم که یکی از استان های با نمره بسیار خوب و 

قابل قبول استان مرکزی است.«
همه  بر  سختی  »روزهای  گفت:  بهداشت  وزیر 
ما  امروز  که  می کنم  شکر  را  خدا  و  گذشت  ما 
عالوه بر اینکه در باتالق کرونا نماندیم، اقدامات 
خوبی هم انجام دادیم. موج چهارم کرونا یکی از 
سهمگین ترین امواج با ویروس انگلیسی بود و دیدید 
که در شهرهایی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، با 
مجهزترین زیرساخت ها، با خزانه های پر و دالرها و 
پوند فراوان و دروازه های باز و بدون تحریم بیماران شان 
پشت در بیمارستان سرگردان شد، اما اینجا به لطف 
خداوند حتی یک بیمار در پشت در هیچ بیمارستانی 
سرگردان نشد و از آن افتخارآمیزتر اینکه ما بیمار 
غیرکرونایی نیازمند به آی سی یو و خدمات ویژه 

هم نگذاشتیم که سرگردان شود.«
نمکی گفت: »در یکسال ما بیش از 460 اکسیژن ساز 
را به نقاط مختلف کشور بردیم. بیش از 50 درصد از 
بیمارستان های مهم ما کمبود اکسیژن داشتند که البته 
طبیعی بود. زیرا در حالت طبیعی یک بیمار نیازمند 

اکسیژن در دقیقه یک تا پنج لیتر اکسیژن می خواهد، 
اما بیمار مبتال به کووید در بیرون آی سی یو 25 لیتر 
اکسیژن در دقیقه و در درون آی سی یو تا ۳5 لیتر 
در دقیقه اکسیژن نیاز دارد. بنابراین در ابتدا ناگهان با 
کسری سنگین اکسیژن در بیمارستان ها روبرو شدیم، اما 
در کمتر از یکسال 460 اکسیژن ساز به بیمارستان های 
کشور رفت و امروز با افتخار می توانم بگویم که 
چیزی به نام کمبود اکسیژن که نگران مان کند در 

هیچ کجای کشور نداریم.«
وی گفت: »در سالی که گذشت علی رغم تحریم های 
ظالمانه به دروغ می گفتند که دارو و تجهیزات پزشکی 
را تحریم نکردیم. یک سریال 10 قسمتی که چند روز 
پیش آغاز کارش کلید خورد برای پخش، به نام شنا با 
دست های بسته که تعبیر من بود در روزهای اول که 
همکاران من با دست های بسته اما با چشم های باز 
در اقیانوس بال شنا کردند؛ ان شاءاهلل پخش آن ازهفته 
آینده آغاز می شود و شما خواهید دید که اسنادی را 
پیدا کرده اند که چقدر قرار بوده به ما در این اپیدمی 
فشار وارد کنند تا ما فرو بریزیم. البته این آرزو را به 
گور بردند و خواهند برد که این ملت در برابر این 

هجمه ها و فشارها زانو بزند.«
وی گفت: »در اوج این گرفتاری ها و فشارها امسال تا 
مرداد ماه 14 هزار تخت بیمارستانی راه اندازی می کنیم 
که در تاریخ این کشور بی سابقه است. در بهترین 
شرایط ما سالی 4500تخت اضافه کردیم. همچنین 
حدود 140 دستگاه سی تی اسکن به اقصی نقاط 
کشور رفت و افتتاح  1400 پروژه بهداشتی دارد تا 
اواسط تیر به سرانجام می رسد. این رکورد در تاریخ 
این کشور در روزهایی که وضع مالی بهتری داشتیم 
و کرونا هم نداشتیم، رقم نخورد و این از الطاف الهی 
برای این سرزمین است.« وزیر بهداشت در بیست 
و نهمین آیین پویش ره سالمت ادامه داد: »اجازه 
مصرف واکسن ایرانی دیروز)یک شنبه( صادر شد. 
من شب های زیادی نخوابیدم که از اضطراب بود، اما 
دیشب)یک شنبه شب( از ذوق این خبر نخوابیدم. ما 
چند قول به مردم دادیم. اول آنکه قول دادیم نمی گذاریم 
در هیچ شرایطی هیچ بیماری پشت درب بیمارستان ها 
سرگردان شود. قول دادیم در اوج تحریم نخواهیم 
گذاشت داروی اساسی به دست مردم نرسد؛ البته 
ممکن است بعضی وقت ها نوساناتی داشتیم اما 4۷50 
قلم دارو در شرایط سخت تحریم تامین کردیم. گاهی 
می گویم خاک بر فرق من و تمثیل من، پس از فشاری 
که بر اهل بیت پیامبر در حصر آب آمد، دیگر چنین 
تحریم سختی بر امتی روا نشد که بر این مملکت روا 
شد. در این تحریم حتی در یک اتاق عمل به دلیل 

فقدان داروی بیهوشی عملی کنسل نشد.«
وی افزود: »از کشورها خواستیم برای ساخت واکسن 

با ما کار کنند، ذره ذره با آنها پیش رفتیم و وقتی به 
فاز تحقیقات رسیدند خواستند در ایران تست کنند 
که گفتیم ما زیر بار نمی رویم. بعد کشورهای منطقه 
که می گویند واکسن زدند، در کلینیکال ترایال واکسن 
سایر کشورها بودند و ما قبول نکردیم مردم ما تحت 
آزمایش واکسنی قرار گیرند. به یک شرط حاضر به 
همکاری هستیم که بیایید و باهم واکسن بسازیم و 
تنها کشوری که در انتقال دانش فنی با ما کنار آمد 
کوبایی ها بودند که تازه آن هم فاز یک و دو در کشور 
خودشان طی شد و فاز سوم را در ایران انجام دادیم.«
نمکی ادامه داد: »راه دیگری که رفتیم راه سبد کوواکس 
بود. حاال برخی افاضه می کنند که فالنی واکسن داشت 
و نخریدیم، درست نیست. من پوستم از این حرف ها 
کلفت تر است اما این شیوه های غیر منصفانه که دل 
فرماندهان این عملیات بزرگ را در نبردی بی امان 
خالی کند، صحیح نیست. من با خدا معامله کردم و 
این فشارها ذره ای بر اراده ام اثر نخواهد گذاشت. ما 
تا دقیقه 90 هرجا که باشیم سربازیم اما این قضاوت 
که میلیون ها واکسن پشت دروازه ها بود و ما نخریدیم 

درست نیست.«
نمکی تاکید کرد: »حرکت بزرگ واکسیناسیون در 
کشور راه افتاد و ناگهان بعضی ها واکسن را بر ما قطع 
کردند. دوستان بر ما قطع کردند، دشمنان که جای 
خود دارند. به این دوستان گفتیم چرا قطع کردید؟ 
گفتند به دلیل شیوع بیماری در کشور خودمان قرار 
است روزی 15 میلیون واکسیناسیون انجام دهیم و 
حتی حاضر نشدند از این تعداد در عالم رفاقت، 50 
هزار واکسن برای ما بفرستند. چه کسی باید این 

مطلب را جبران کند به جز تولید داخلی؟«
وی افزود: »ما مسیر قراداد با بیرونی ها را طی کردیم 
و پیش پرداخت دادیم. مسیر قرارداد با کوواکس را 
طی کردیم و پیش پرداخت هم دادیم. ساز و کار 
کوواکس بسیار ضعیف تر از آن بود که بتواند به 
هشت کشور دنیا بگوید ۸5 درصد از واکسن دنیا 
مال شما نیست و بقیه دنیا هم آدم هستند. تا امروز 
از  16میلیون و ۸00 هزار دوزی که قرارداد بستیم 
تنها مقدار اندکی ارسال شده است. ما از هند واکسن 
خریدیم، آقای دادستان هند در فرودگاه دستور توقف 
داد. 60 میلیون دوز واکسن با روس ها قرارداد بستیم 
تا امروز هنوز یک میلیون هم به ما ندادند. البته پول 
ندادیم و گذاشتیم زمان حمل بدهیم. 20 میلیون دوز 
واکسن از چین قرار بود برسد که حدود 4 یا 5 میلیون 

از آن رسیده است.«
نمکی تاکید کرد: »همزمان به تولید داخل فکر کردیم و 
در یکسال گذشته دل به دریا زدیم و بر تمام پلتفرم های 
دنیا کار کردیم و خوشبختانه راهی در یکسال رفتیم که 
باید 20 ساله طی می شد و با افتخار می گویم واکسنی 

که در ایران ساخته می شود کم عارضه ترین، موثرترین 
و بی خطرترین واکسنی است که می توان نام برد. یک 
روزی نه در کسوت وزیر بهداشت بلکه در کسوت 
معلم دانشگاه می روم در تلویزیون و می گویم این 

واکسن ایرانی چیست و چه کارها برای آن شد.«

توزیع دوزهای آماده واکسن برکت از 
هفته آینده

وی افزود: »روز یک شنبه قرار بود واکسن پاستور 
و واکسن مجموعه برکت مجوز مصرف اضطراری 
بگیرند که واکسن پاستور یکی دوتا از سندهای کتبی اش 
کامل نبود و ما هم هیچ فشاری بر کمیته های ناظر 
نگذاشتیم. خدا شاهد است که به شدت آزادانه و 
کارشناسانه اقدام کردیم. واکسن پاستور هم قرار شد 
مدارک را کامل کند و هفته آینده اجازه مصرف 
اضطراری بگیرد. از هفته آینده دستور توزیع دوزهای 
آماده را دادیم. واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون 
ما می پیوندد و مجموعه پاستور هفته آینده می پیوندد و 
واکسن های رازی و فخرا هم در آینده نزدیک خواهند 
پیوست.« نمکی ادامه داد: »عزیزانی می آیند می گویند ما 
چند ماهه فالن کار را می کنیم؛ هرکس بیاید می تواند 
چندماه این کارها را انجام دهد چون ما زیرساخت ها 
را آماده کردیم و با بود و نبود ما واکسن فرقی نخواهد 
کرد. تمام جمعیت هدف ملت ایران تا آخر پاییز 
می تواند واکسینه شود. ظرفیت تولید داخل در این 
ماه و ماه آینده حدود 5 یا 6 میلیون دوز خواهد بود 
و در ماه های بعد تصاعدی تا 50 یا 60 میلیون دوز 
باال می رود و ما در زمستان آماده صادرات واکسن 
کووید به کشورهایی هستیم که از االن آمدند برای 
پیش خرید با ما صحبت می کنند. از بیرون هم هرچه 

توانمندی داشته باشیم استفاده می کنیم.«
وی گفت: »تا پایان دولت انشااهلل گروه های آسیب 
پذیری که قول دادیم شامل جمعیت باالی 60 سال، 
بیماران خاص و گروه های پر ریسک را واکسینه 
می کنیم. تا پایان تیرماه اکثر آن 15 میلیون را واکسینه 
می کنیم و تا نیمه مرداد با برنامه ریزی صورت گرفته و 
مجموعه واکسن داخلی و خارجی واکسن خواهیم زد.«
وی افزود: »برای تجهیز بیمارستان خمین همه را مکلف 
کردم که کار این بیمارستان تا پایان تیرماه باید تمام 
شود و من دلیل نمی شناسم. این خبر بسیار خوش 
که تخت های ویژه این استان دوبرابر شد را برای 
تمام کشور داشتیم و این دستاورد بزرگ ملی است.«
نمکی تاکید کرد: »در رابطه با داروهای بیماران خاص 
هرجا نقصانی هست من تا فردا برطرف می کنم؛ اما 
متوجه باشید که به تله سودجویانی که تبلیغ برندها 
را می کنند، نیفتید. داروهایی که تولید داخل دارد 
اجازه ورود نخواهد داشت. برخی همکاران داروهایی 
برای بیماران خاص تجویز می کنند که مشابه داخلی 
دارد و چون می دانیم این حرکت یعنی تخریب و له 
کردن تولید داخل، مقاومت می کنیم و خب کنار آن 
تظاهرات هم داریم ولی ما ایستادگی می کنیم. البته 
نسبتی از واردات را برای موارد خاص حفظ کردیم.«
وی افزود: »درمورد بیمارستان حضرت ولیعصر )عج( 
من هم آرزو دارم تمام شود و امیدوارم 200 میلیارد 
مورد نیاز هم تامین شود. برای مرکز درمان ناباروری 
هم امروز دستور می دهم اولین گروه متخصصین به 
آنجا بروند. مشکل دانشکده داروسازی هم برطرف 

خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، نمکی بیان کرد: »واکسیناسیون 
از این هفته تسریع می شود و واکسن خارجی هم 
دارد می رسد و از هفته آینده مشکل واکسیناسیون 

نخواهیم داشت.«



با صدور مجوز مصرف اضطراری اولین واکسن ایرانی

 یاسر مختاری
ایرانی  اولین واکسن  »مجوز مصرف اضطراری 

کرونا صادر شد.«
این خبری بود که کیانوش جهانپور رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در توئیتر به نقل از وزیر بهداشت اعالم کرد. این 
خبر با توجه به اظهارات هفته گذشته برخی از 
مقامات وزارت بهداشت قابل انتظار بود اگرچه 
قرار بود این اتفاق در هفته گذشته رخ دهد با این 
حال این موضوع تا روز دوشنبه بیست و چهارم 
خردادماه به طول انجامید تا سرانجام این مجوز 
صادر و از هفته آینده بتوان از واکسن ایرانی در 
واکسیناسیون گروه های دارای اولویت استفاده کرد.
به گزارش سپید، مجوز مصرف اضطراری اولین 
واکسن ایرانی کرونا در حالی صادر می شود که دو 
واکسن »کووایران برکت« و »پاستووک« )واکسن 
مشترک ایران و کوبا( در مرحله سوم کارآزمایی بوده 
و سه واکسن دیگر نیز تازه مرحله دوم کارآزمایی 
بالینی خود را آغاز کرده اند. با این حال سعید نمکی 
وزیر بهداشت در هفته قبل اعالم کرده بود که اگر 
هر یک از واکسن ها مرحله یک و دوم کارآزمایی 
بالینی را به خوبی پاس کنند، پس از شروع فاز 
سوم به آنها مجوز مصرف اضطراری داده خواهد 
شد. وی در این رابطه اظهار کرد: »قرارمان این بود 
اگر فاز یک و دو انسانی را به خوبی پاس کرده و 
فاز سه را شروع کنند و مقداری پیش رویم، مانند 
کاری که چینی ها، روس ها، آمریکایی، انگلیسی ها 
و هندی ها انجام دادند و فاز سه را برای مطالعات 
بالینی در کشورهایی مثل امارات و غیره انجام 
دادند ما این کار را برای واکسن داخلی در کشور 

خود انجام دهیم.«
وی گفت: »بنابراین همانطور که قول داده بودم در 
خردادماه و پایان بهار واکسن ایرانی روی میز است 
و برای تزریق به مردم آماده است، انشاءاهلل این کار 
را تا هفته دیگر آغاز خواهیم کرد. اما برای رعایت 

برخی پروتکل ها این کار را داوطلبانه خواهیم کرد 
و خودم و همکارانم داوطلب این اقدام هستیم.«

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا نیز هفته 
قبل با ابراز رضایت از نتایج واکسن های ایرانی گفته 
بود که درخواست مجوز مصرف اضطراری واکسن 
ایرانی کووایران برکت به وزارت بهداشت ارسال 
شده و ابراز امیدواری کرده بود که تا قبل از پایان 
خرداد این مجوز در کمیته اخالق وزارت بهداشت 
و کمیته واکسن سازمان غذا و دارو صادر شود و 
هرچه زودتر بتوان از این واکسن ها استفاده کرد.

با این حال امروز وزیر بهداشت از صدور مصرف 
مجوز اضطراری واکسن کووایران برکت خبر داد 
و صدور مجوز برای واکسن مشترک ایران و کوبا 

را به هفته آینده موکول کرد.

روند صدور مجوز مصرف اضطراری 
اولین واکسن ایرانی کرونا

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار 
روزنامه سپید با اشاره به صدور مجوز مصرف 
اضطراری واکسن کووایران برکت گفت: »بعد از 
ماه ها تالش محققین و فناوران ایرانی، خوشبختانه 
دو واکسن تولید داخل که وارد مرحله مطالعات 
انسانی شده و فاز یک و دو کارازمایی بالینی را با 

موفقیت طی کرده بودند و در میانه فاز سوم مطالعات 
بالینی قرار دارند، باتوجه به نتایج موفقیت آمیز فاز 
یک و دو و اثبات بی خطری و ایمنی زایی مطلوب 
این دو واکسن، براساس گزارش گروه های ناظر و 
کمیته های مشورتی و تصمیم کمیسیون تخصصی 
در سازمان غذا و دارو در مرحله بررسی برای 
صدور مجوز مصرف اضطراری قرار گرفته و در 
نهایت واکسن کووایران برکت باتوجه به تکمیل 
مدارک، مجوز مصرف اضطراری را دریافت کرد.«
جهانپور درباره واکسن تولیدی انستیتو پاستور 
ساخته  پاستوکووک  »واکسن  گفت:  هم  ایران 

انستیتو پاستور ایران هم به محض تکمیل مدارک 
در روزهای آتی در کمیسیون تخصصی، مجوز 

مصرف اضطراری را دریافت خواهد کرد.«
وی افزود: »با این اوصاف با توجه به اینکه تولید انبوه 
واکسن کووایران برکت آغاز شده است، از روزهای 
آتی در چرخه واکسیناسیون عمومی قرار خواهد 
گرفت و واکسن پاستوکووک هم به محض دریافت 
مجوز اضطراری مصرف، وارد چرخه واکسیناسیون 

عمومی خواهد شد.«
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اظهار 

کرد: »تا این لحظه 3 واکسن دیگر هم در چرخه 
کارازمایی بالینی هستند که به نظر می رسد تا پایان 
تابستان، مراحل کارازمایی بالینی آنها به طول خواهد 
انجامید اما هر زمان که مدارک و مستندات کافی 
دال بر ایمنی و ایمنی زایی آنها و موفقیت در مراحل 
اول، دوم و سوم کارازمایی بالینی را ارائه کنند، 
می توانند از این فرصت استفاده کرده و با دریافت 
مجوز مصرف اضطراری، وارد چرخه واکسیناسیون 

عمومی شوند.«
جهانپور خاطرنشان کرد: »به هرحال این روزها 
افتخار بزرگی برای ایران و ایرانیان آفریده شده و 
اولین بار است که یک واکسن صفر تا صد مراحل 
تولید خودش را در داخل کشور طی می کند و در 
بازه زمانی کمتر از یک سال به مرحله تولید انبوه 
می رسد و این زیرساختی که در حوزه  های فناوری 
و تولید انبوه واکسن در پلتفرم های مختلف در 
کشورمان ایجاد شد، برای همیشه تاریخ صنعت 
دارو، واکسن و فناوری این کشور به یادگار خواهد 
ماند و باتوجه به اینکه کشورهایی که دارای این 
توانمندی هستند، معدود و محدود هستند، افتخار 
بزرگی است که ایران هم در فهرست این کشورهای 
معدود و محدود قرار گرفته است. امیدواریم که این 
زیرساخت و ارتقاء صنعت واکسن و همه علوم 
وابسته به واکسن، مسیری که آغاز کرده اند را به 

خوبی ادامه دهند.«
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ 
به این سوال که فکر می کنید چقدر زمان الزم است 
که این واکسن ها عالوه بر آنکه نیاز ما برای مصرف 
داخل را تامین کنند، بتوانند به مرحله صادرات هم 
برسند، گفت: »به هرحال در گام های اول با افزایش 
ظرفیت تولید، از این واکسن برای مصارف داخلی 
استفاده خواهد شد ولی در گام های بعدی که احتماال 
اواسط پاییز یا زمستان خواهد بود، این واکسن قابل 

عرضه به کشورهای دیگر هم هست.«
ادامه در صفحه 4 

سه میلیون واکسن 
به چرخه 

واکسیناسیون 
وارد می شود

جهانپور: باتوجه به تعداد 
واکسنی که در روزهای آتی 

هم به دست ما خواهد رسید، 
می توان گفت تا اواخر مرداد، 

یک و نیم میلیون دوز واکسن 
کووایران برکت و بعد از آن 

هم واکسن پاستوکووک تحویل 
وزارت بهداشت خواهد شد

وهاب زاده پرونده واکسن 
کووایران برکت تکمیل بود و اما 

واکسن پاستوکوک به جز تأییدیه 
ایران باید شامل تأییدیه کشور 

کوبا نیز باشد که این کار هم 
انجام شده و مدارک آن به زودی 
تکمیل می شود به همین دلیل در 
این هفته مجوز تنها برای واکسن 

کووایران برکت صادر شد
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 ادامه از صفحه 3
وی درخصوص میزان واکسنی که تا امروز تحویل 
وزارت بهداشت شده است، گفت: »باتوجه به تعداد 
واکسنی که در روزهای آتی هم به دست ما خواهد 
رسید، می توان گفت تا اواخر مرداد، یک و نیم میلیون 
دوز واکسن کووایران برکت و بعد از آن هم واکسن 
پاستوکووک تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.«
جهانپور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا درباره 
استفاده از واکسن برکت به جای فاز دوم واکسن 
سینوفارم، تصمیم قطعی گرفته شده یا نه، گفت: »تا 
امروز که چنین قراری نیست مگر اینکه بر اساس 
شرایط، این تصمیم در کمیته ملی واکسن گرفته 
شود. ولی در حال حاضر تصمیم بر این است که 
هر کس دوز اول را از هر واکسنی که دریافت کرده 
است، دوز دوم را هم از همان واکسن دریافت کند.«

چرا پاستووک مجوز نگرفت؟
مشاور وزیر بهداشت نیز در رابطه با دالیل عدم 
صدور مجوز برای واکسن مشترک ایران و کوبا به 
سپید گفت: »برای صدور مجوز مصرف اضطراری 
این واکسن ها باید پرونده های آنها شامل تأییدیه نتایج 
کارآزمایی بالینی ارائه می شد که در این راستا پرونده 
واکسن کووایران برکت تکمیل بود و اما واکسن 
پاستوکوک به جز تأییدیه ایران باید شامل تأییدیه 
کشور کوبا نیز باشد که این کار هم انجام شده و 
مدارک آن به زودی تکمیل می شود به همین دلیل 
در این هفته مجوز تنها برای واکسن کووایران برکت 
صادر شد.« علیرضا وهاب زاده افزود: »موضوع بعدی 
تولید واکسن است  که قرار است تعدادی واکسن 
شامل چندصدهزار دوز از کوبا وارد و دپو شود 
و پس از آن نیز بالفاصله خط تولید آن راه اندازی 
 می شود. خط تولید نیمه صنعتی واکسن ایرانی برکت 
نیز در حال حاضر حدود 3 میلیون دوز ظرفیت دارد 
که البته تعدادی نیز دپو دارد که هفته آینده وارد 
واکسیناسیون عمومی می شود. خط تولید صنعتی 

واکسن برکت نیز به زودی راه اندازی می شود.«
وی در رابطه با گفته های دو هفته قبل وزیر بهداشت 
مبنی بر تزریق داوطلبانه این واکسن نیز گفت: » این 
واکسن در حال حاضر مجوز مصرف اضطراری 
گرفته و  وقتی چنین مجوزی صادر شد وارد چرخه 
واکسیناسیون می شود، ضمن اینکه مقاالت آن نیز به 

زودی در دسترس عموم قرار می گیرد.«
مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: »این واکسن بر 

اساس اولویت بندی مندرج در سند ملی واکسیناسیون 
در چرخه واکسیناسیون تزریق می شود.«

سه میلیون دوز واکسن برکت آماده ورود 
به چرخه واکسیناسیون

به گفته مدیر اجرایی مدیر اجرایی مطالعات بالینی 
واکسن کوو ایران برکت که از سوی شرکت شفا 
فارمد وابسته به بنیاد برکت از شرکت های ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( است تاکنون حدود سه 
میلیون دوز واکسن تولید شده است. و از تیرماه با 
راه اندازی خط تولید جدید، ماهانه ۱۱ میلیون دوز 

واکسن تولید خواهد شد.«
سیدرضا مظهری در این رابطه اظهار کرد: »واکسن های 

تولیدی به محض صدور مجوز توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استفاده عموم 
آماده سازی می شوند.در تیر ماه امسال با راه اندازی 
خط تولید جدید، تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا 
به ۱۱ میلیون دوز در ماه خواهد رسید، به عبارتی 
این محصول فناورانه هفته ای حدود سه میلیون دوز 
تولید خواهد شد.« مدیر اجرایی مطالعات بالینی 
واکسن تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( ادامه 
داد: »ظرفیت تأمین  بخش عمده نیازهای فعلی با 
واکسن ایرانی کرونا فراهم شده است و به محض 
اینکه وزارت بهداشت مجوز الزم را صادر کند، 

واکسن داخلی آماده تزریق به هموطنان است.«
مظهری بیان کرد: »محققان ایرانی با تمام توان تالش 
کردند که نگرانی مردم در خصوص واکسن کرونا 
برطرف شود و آنان دغدغه ای در این زمینه نداشته 
باشند.« مدیر اجرایی مطالعات بالینی واکسن تولیدی 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( افزود: »پس از تزریق 
واکسن به ۱۰ هزار و ۵۰۰ داوطلب تهرانی و کرجی 
در روزهای گذشته، پیش بینی می شود حدود یک 
هفته آینده همه ۹۵۰۰ داوطلب در چهار شهر بوشهر، 
مشهد، شیراز و اصفهان واکسن مرحله اول را دریافت 
کنند، بنابراین با این کار تمام ۲۰ هزار داوطلب، 

دوز اول واکسن خود را دریافت خواهند کرد.«
مظهری با اشاره به اینکه تزریق دوز اول واکسن 

به داوطلبان در چهار شهر فوق چند روزی است 
که آغاز شده است، گفت: »در این شهرها ۹ هزار 
و ۵۰۰ داوطلب وارد این طرح مطالعاتی می شوند 
که تاکنون از این تعداد بیش ۴۵۰۰ داوطلب دوز 

اول واکسن خود را دریافت کرده اند.«
وی تعداد داوطلبان مرحله سوم تست انسانی این 
واکسن را ۲۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: »۱۰ 
هزار و ۵۰۰ داوطلب در شهرهای تهران و کرج، 
دوز اول واکسن خود را دریافت کردند. از سه شنبه 
)۲3 خرداد ماه( دوز دوم واکسن به داوطلبان در 
شهر تهران آغاز می شود و در کرج هم به فاصله 

یک هفته بعد شروع خواهد شد.«
مظهری افزود: »تزریق دوز دوم واکسن حدود ۲ 
هفته طول خواهد کشید و در این مدت تزریق دوز 
دوم واکسن به داوطلبان تهرانی به پایان می رسد.«

ویژگی های واکسن کووایران برکت
دوازدهم آذرماه سال گذشته بود که سخنگوی سازمان 
غذا و دارو از اخذ کد اخالق در پژوهش برای اولین 
واکسن ایرانی کرونا خبر داد. شرکت شفافارمد وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان امام نخستین شرکتی بود که با 
اخذ کد اخالق اولین مرحله کارآزمایی بالینی واکسن 
تولیدی خود را در دی ماه سال گذشته آغاز کرد. این 
واکسن که »کوو ایران برکت« نام گرفت براساس 
پلتفرم ویروس کشته شده کرونا تولید شده است. 
مینو محرز مسئول ناظر پروژه کووایران برکت، 
ایمنی زایی این واکسن در فاز دوم خود را خوب 
حسینی   حامد  گفته  به  است.  کرده  توصیف 
مدیرکارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز این واکسن برای داوطلبانی که در آزمایش های 
شرکت داشته اند عارضه ای به دنبال نداشته و از 

ایمنی آن اطمینان حاصل شده است.
حسینی در این رابطه اظهار کرد: »از لحاظ ایمنی زایی، 
یعنی افزایش آنتی بادی، نیز به این نتیجه دست 
یافته ایم که هم در داوطلبان فاز اول و هم در داوطلبان 
فاز دوم، آنتی بادی پس از تزریق واکسن افزایش 
می یابد، نتایج مربوط به ترشح آنتی بادی )پادتن( 
بسیار خوب بوده است و اکنون در فاز سوم، ما 
می دانیم که آنتی بادی در بدن افراد دریافت کننده 
واکسن کرونا افزایش می یابد. در فاز اول، در ۹۱ 
درصد افرادی که دوز ۵ میکروگرم واکسن کوو 
ایران برکت به آن ها تزریق شده بود آنتی بادی به 

اندازه کافی، افزایش یافت.«

مظهری: در تیر ماه امسال با 
راه اندازی خط تولید جدید، 

تولید نخستین واکسن ایرانی 
کرونا به ۱۱ میلیون دوز در 
ماه خواهد رسید، به عبارتی 

این محصول فناورانه هفته ای 
حدود سه میلیون دوز تولید 

خواهد شد
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

بیان  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
اینکه مردم نگران دوز دوم واکسیناسیون کرونا 
اسپوتنیک  واکسن  دوم  »دوز  گفت:  نباشند، 
را توزیع کردیم. دوز دوم واکسن سینوفارم 
بین  فاصله  می کنیم.  توزیع  شنبه  از  هم  را 
تا  سینوفارم  برای  واکسن  دوز  دو  دریافت 
هفته   ۱۲ تا  اسپوتنیک  برای  و  هفته  هشت 

ایرادی ندارد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در مراسم 
اختتامیه جشنواره و پویش مدافعان و سفیران 
شاد  شبکه  از  زنده  صورت  به  که  سالمت 
پخش شد، درباره آخرین روند تهیه و توزیع 
واکسن در کشور توضیح داد و در این باره 
و  بهداشت  کادر  یک  فاز  »در  کرد:  اظهار 
درمان را واکسینه کردیم. فاز دوم، گروه های 
جزو  را  باالها  به  سال   ۷۰ و  است  سنی 
انجام  که  دادیم  قرار  واکسیناسیون  اولویت 
تهران  چون  بزرگی  استان  در  است.  شده 
باالی ۸۰ درصد افراد واجد شرایط، واکسن 
گروه های  بین  این  در  کرده اند.  دریافت  را 
دیگر چون جانبازان باالی ۵۰ درصد و غیره 

گرفتند.« واکسن  هم 

بیش از ۸۰ درصد واکسن های دنیا 
در ۶ کشور

واکسن  از  محموله ای  بود  »قرار  افزود:  وی 
طی دو هفته قبل به دست ما برسد که بنا به 
دالیلی میسر نشد. علت این است که میزان 
ندارد.  همخوانی  عرضه  با  واکسن  تقاضای 
متاسفانه بیش از ۸۰ درصد واکسن های دنیا 
را شش کشور زده اند و کشوری مثل آمریکا 
میلیون   ۲۰۰ اروپایی  کشورهای  از  یکی  و 
دوز واکسن در حال انقضا دارند اما به کسی 
نمی دهند. سهم کشورهای فقیر ۲۵ عدد تزریق 

است.« واکسن 
بیان  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
همه  سال  آخر  تا  می گویم  اطمینان  با  اینکه 
هدف  گروه  که  کشور  جمعیت  درصد   ۷۰
خواهند  را  واکسن  دوز  یک  حداقل  هستند 
گرفت که از تولید داخل می آید، گفت: »اگر 
مجوز واکسن تولید داخل صادر شود از هفته 
تا آخر خرداد،  ما  بازار می شود.  وارد  آینده 
سه  تیرماه  در  داریم.  آماده  دوز  میلیون  یک 
از  و  میلیون  هفت  باالی  مرداد  در  میلیون، 
شهریور به بعد ماهانه ۱۰ میلیون دوز واکسن 

ماست.« دست 
رئیسی ادامه داد: »گروه هدف ما ۵۵ میلیون 
اینکه  به  توجه  با  سال  آخر  تا  که  است  نفر 
باالی ۷۰ میلیون دوز واکسن در دست داریم، 
با خیال راحت می توانیم واکسیناسیون را پیش 
که  است  واکسن هایی  از  جدای  این  ببریم. 

کرده ایم.« خریداری 
سبد  از  گذشته،  سال  »آبان  داد:  ادامه  وی 
کوواکس ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن خریداری 
کردیم که به علت بدعهدی به دست ما نرسید 

و از آن تعداد حدود ۲ میلیون دوز به دست 
ما رسید. تالش کردیم از کشورهای دیگر هم 
واکسن بگیریم و قرارداد بستیم اما به کشور 
خودشان اولویت دادند. واکسن در فرودگاه 
بود که برای ما ارسال شود اما دادستانی آن 
کشور، صدور واکسن را متوقف کرد و اجازه 

نداد به ما برسد.«
وی با اشاره به اینکه برخی از خواب بیدار 
می شوند و می گویند سه ماهه کشور را واکسینه 
می کنند، گفت: »کشورهای بزرگ دنیا با نظام 
قوی سالمت به زانو درآمده اند. اینطور نیست 
که بشود به سادگی جمع کرد؛ اینها یا شمردن 
بلند نیستند یا تا کنون چوب نخورده اند. اگر 
می توانیم  کنیم  برخورد  مسائل  با  واقعیت  با 

ندارد.« فایده ای  با شعار  باشیم  موفق 
معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا افزود: »مردم نگران دوز دوم 
نباشند. دوز دوم واکسن اسپوتنیک را توزیع 
کردیم. دوز دوم واکسن سینوفارم را هم از 
بین دریافت دو  فاصله  توزیع می کنیم.  شنبه 
دوز واکسن برای سینوفارم تا هشت هفته و 

ایرادی ندارد.« ۱۲ هفته  تا  برای اسپوتنیک 
به  »اینکه واکسن دیگری را  تاکید کرد:  وی 
عنوان دوز دوم تزریق کنیم فعال در دستور 
ممکن  ثابت شد  آینده  در  اگر  و  نیست  کار 

است این کار را انجام دهیم.«
رئیسی با بیان اینکه پنج واکسن ساز داخلی 
به سرعت کار خود را پیش می برند، گفت: 
»از سال آینده نیازی به خرید واکسن خارجی 
بسیار  زیرساخت ها  نداریم.  کرونا  زمینه  در 
خوب فراهم شده  و با ظرفیتی که االن داریم 

واکسن  دوز  هزار   ۵۰۰ تا  روزانه  می توانیم 
وضعیت  آتی  هفته های  طی  و  کنیم  تولید 

شد.« خواهد  مطلوب  واکسیناسیون 
معاون وزیر بهداشت در ادامه این برنامه با بیان 
اینکه گروه هدف اصلی ما در امر پیشگیری، 
دانش آموزان هستند و باید از سفیران سالمت 
دانش آموزی قدردانی کنیم، گفت: »قریب به 
۱۵ ماه است که درگیر بیماری کرونا هستیم. 
بسیار  شد،  هستی  جهان  وارد  که  ویروسی 
عجیب و غریب و با اجداد خودش هم متفاوت 
بود. ویروس کرونا ویروس جدیدی نبود و 
باعث سرماخوردگی می شد و حتی در  قبال 
کوچکی  اشاره  پزشکی  مراجع  و  کتاب ها 

درباره کرونا شده بود.«
وی افزود: »اما از دو سال قبل طوری خودش 
را رونمایی کرد که گویی شبیه ویروس سارس 
و مرس بود، اما باز نسبت به آنها هم تفاوت 
داشت و بسیاری از معادالت را به هم ریخت. 
درگیری  زمستان  و  پاییز  آنفلوآنزا  ویروس 
می شد.  کم  تابستان  و  بهار  و  می کرد  ایجاد 
با شروع فصل گرما  دنیا منتظر بود ویروس 
از بین برود اما دیدیم قوی تر وارد شد و در 
کرد  درگیر  را  جنوبی  استان های  گرما  فصل 
وپیک کرونا در تابستان گذشته از استان های 

جنوبی شروع شد.«
ضرورت  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
»به  گفت:  بسته  فضاهای  در  مناسب  تهویه 
هرصورت باید در آینده در طراحی فضاهای 
بسته، بحث تهویه را جدی بگیریم. به عنوان 
تهویه  صداوسیما،  ساختمان  سالن های  مثال 
ندارد، خطرناک است و این افراد در معرض 

خطر هستند و از جمله مشاغل پرآسیب کسانی 
هستند که در صداوسیما کار می کنند، یا مثاًل 
زیرزمین ها  در  عمدتًا  ورزشی  باشگاه های 
و  ندارند  مناسب  تهویه  و  می شوند  ساخته 

بازنگری شوند.« آینده  باید در 
۹۸ وارد  ۳۰ بهمن  ادامه داد: »کرونا از  وی 
یکی  کردیم.  اعالم  بالفاصله  که  شد  کشور 
حوزه  در  منطقه  در  کشورها  شفاف ترین  از 
با  ماست.  کشور  اطالع رسانی،  شفافیت 
اما  بود  انتخابات  بعد،  روز  دو  اینکه  وجود 
به محض ورود ویروس اعالم شد و هیچ گونه 
بعد  بگذاریم  نبود که  میان  مالحظه کاری در 

کنیم.« اعالم  انتخابات 
رئیسی با بیان اینکه از سوی دیگر کشورهای 
و  تفکر  نظر  از  اختاللی  کردند  سعی  معاند 
جا  اینطور  و  کنند  ایجاد  مردم  در  برداشت 
بیندازند که آمارهایی که ما می دهیم کم است 
مشخص  بعد  »اما  گفت:  نیست،  درست  و 
آمارها  دقیق ترین  و  از شفاف ترین  یکی  شد 
حوزه  در  که  آنها  ماست.  کشور  به  مربوط 
کنند  قضاوت  می توانند  دارند  آمار تخصص 
که چه اتفاقی افتاده است. سال گذشته مباحث 
برخی تالش  داشتیم و  این زمینه  زیادی در 
قرار  تأثیر  تحت  را  کرونا  مدیریت  کردند 

نیفتاد.« اتفاق  این  اما  دهند، 
معاون وزیر بهداشت در ادامه گفت: »اولین 
جایی که در کشور ما تعطیل شد مدارس و 
بعد دانشگاه ها بودند. آموزش و پرورش کار 
اندازی شبکه  راه  و  داد  انجام  بزرگی  بسیار 

شاد کار بزرگی بود. 
ادامه در صفحه 6 
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 ادامه از صفحه 5
اینکه کم و کاستی داشته باشد یک چیز  حاال 
طبیعی است و هیچ چیز جای آموزش حضوری 
را نمی گیرد. آموزش مجازی می تواند تاثیرگذار  
باشد، اما یادمان باشد در آموزش مجازی عمدتًا 
آموزش را داریم، اما بخش پرورشی بسیار ضعیف 
می شود. آسیب آموزش مجازی و بسته بودن مدارس 
به ویژه در دوره ابتدایی، از خود کرونا بیشتر است 

و باید این اصل مهم را مدنظر داشته باشیم.«
وی افزود: »ما تالش کردیم بازگشایی مدارس 
را داشته باشیم اما به علت شرایط نتوانستیم این 
کار را انجام دهیم. آن قدر که نگران مدارس 
هستم نگران، دانشگاه نیستم. دانشگاه هم باید 
باز شود و می بینیم که برخی دارند مدرک فوق 
لیسانس می گیرند و دانشگاه خود را ندیده اند؛ 
با این حال نگرانی برای مدارس بیشتر است. 
کسانی که وارد دانشگاه می شوند از قبل فرایند 
بابت نگرانی  این  از  پرورش را گذرانده اند و 
نیست، گرچه زندگی اجتماعی جریان دارد اما 
افراد بالغی هستند و توانایی و امکان استفاده از 
ابزار هوشمند را دارند. دوم آنکه دروس دانشگاه 

اکثراً خودخوان هستند.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »موضوع بعدی 
اینکه کنترل افرادی که سن باالتری دارند راحت تر 
است. دانش آموزان مقطع ابتدایی ممکن است 
محض  به  اما  باشند  نشسته  منظم  کالس  در 
قاطی می شوند و  با هم  اینکه زنگ می خورد 
فاصله اجتماعی از بین می رود. ولی دانشجوها 
بعدی در  تفاوت  کنند.  بهتر می توانند رعایت 
واکسن پذیر بودن است. می توانیم دانشجوها 
را چون ۱۸ سال به باال هستند واکسینه کنیم اما 
فعاًل برای زیر ۱۸ ساله ها واکسن مورد تأیید در 

دسترس نیست.«

بازگشایی مدارس؛ نیازمند برنامه ای جامع
باید اصل  اینکه معتقدم ما  بر  تاکید  با  رئیسی 
را بر بازگشایی مدارس بگذاریم، اما بازگشایی 
با همکاری  که  دارد  برنامه جامع  به یک  نیاز 
وزارت آموزش و پرورش باید ابعاد مختلف آن 
دیده شود، گفت: »خانواده ها نقش بسیار مهمی 
دارند و توانمندسازی و آموزش خانواده ها در 
این بخش بسیار مهم است. خانواده ها باید در 

حوزه آموزش، عالئم شناسی و کنترل فرزندان 
خود آموزش ببینند.«

وی با اعالم اینکه ما این توانایی را داریم و از 
مرداد معلمان را واکسینه خواهیم کرد و جزو 
برنامه های اصلی ماست، اظهار کرد: »حتی در 
حوزه بازگشایی قادر هستیم رانندگان سرویس 
مدارس را هم واکسینه کنیم تا رفت و آمدها 
ایمن تر صورت گیرد. اگر لیست تأییدیه رانندگان 
از استان ها در اختیار ما باشد می توانیم آنها را 
هم از آخر مرداد جزو برنامه واکسیناسیون قرار 
دهیم که این عزیزان تا قبل از شروع مدرسه 
در یک فاصله چهار هفته ای دو دوز واکسن را 

هم دریافت کنند.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بحث اصلی 
مدیران  آموزش  و  استانداردهاست  رعایت 
عنوان  است،  اهمیت  حائز  معلمان  و  مدارس 
کرد: »استانداردها کاماًل مشخص است و آموزش 
و پرورش آن قدر خوب اطالع رسانی کرده که 
بسیاری از مدیران مدارس از کارشناسان ما هم 
بهتر هستند و این بسیار ارزشمند است. به عنوان 
استانداردها  این  از مدیران مدارس  مثال یکی 
که  بود  کرده  تعیین  خودش  مدرسه  برای  را 

فاصله گذاری مناسب، تهویه مطلوب، مدیریت 
دستگاه  نصب  آموزان،  دانش  و خروج  ورود 
اتوماتیک ضدعفونی، وجود شوینده به مقدار 
کافی، اطمینان بخشی به والدین و رضایت والدین 

از این جمله است.«
وی به برگزاری مطلوب آزمون های نهایی نیز 
»این آزمون ها که برگزار  اشاره و عنوان کرد: 
شد همکاران ما در استان های مختلف نظارت 
و بررسی کردند و تقریبًا در هیچ استانی میزان 
رعایت پروتکل ها کمتر از ۹۰ درصد نبود. در 
برخی مدارس اشکاالتی وجود داشت، اما روی 
هم رفته باالی ۹۰ درصد رعایت پروتکل ها را 
شاهد بودیم. وقتی رعایت پروتکل ها در جامعه 
۷۰ درصد و در مدرسه ۹۰ درصد است، یعنی 
ما  است.  بوده  امن تر  آزمون  برگزاری  محیط 
پروتکل های باالی ۸۵ رصد را به عنوان وضعیت 

مطلوب در نظر می گیریم.«
رئیسی افزود: »باقی پایه ها به صورت مجازی در 
امتحانات و ارزشیابی ها شرکت کردند، اما نتایج 
ارزشیابی پایه های نهم و دوازدهم در انتخاب 
رشته، کنکور و ورود به آموزش عالی مهم و 
سرنوشت ساز هستند. اعتراض هایی هم مبنی بر 

اینکه چرا آموزش مجازی و امتحانات حضوری 
بودند وجود داشت. بحث عدالت در آموزش و 
ارزشیابی به ویژه در این دو پایه بسیار مهم است.«
وی گفت: »کرونا بدی هایی داشت، اما مزایایی 
هم داشت از جمله اینکه مردم اکنون قدر آموزش 
و پرورش را بیشتر می دانند. تازه فهمیدیم که 
تربیت بچه های  آموزش و پرورش چقدر در 

ما مؤثر است.«
جهانی  سازمان  اعالم  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
بهداشت در کشورهای توسعه نیافته یا در حال 
کار  کودکان  و  تحصیل  ترک  میزان  توسعه، 
فوق العاده باالرفته و مشکالت روحی و روانی 
و خودکشی در دانش آموزانی که در ایام کرونا 
از تحصیل بازمانده اند بیشتر شده و این افت 
تحصیلی می تواند در آینده خطرناک باشد، گفت: 
»دبیرکل سازمان جهانی بهداشت یک بار گفت 
که اگر مجموع این عوامل را کنار هم بگذاریم، 
خسارِت نرفتن دانش آموزان به مدرسه از خود 
کرونا بیشتر است که این حرف پایه علمی دارد. 
افراد زیر ۱۸ سال از نظر سیستم ایمنی و مواجهه 
با ویروس ها از بدن افراد بزرگسال متفاوت و 

قوی تر هستند.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »نکته دیگر اینکه 
آموز  دانش  غیرواگیر،  بیماری های  حوزه  در 
چاق زیاد داریم. کرونا بیماری واگیر است، اما 
تلفاتش در بیماری های غیرواگیر است و افرادی 
را می کشد که بیماری غیرواگیر مانند دیابت، 
مشکالت قلبی-عروقی، ریوی و چاقی و غیره 
دارند. اگر سبک زندگی را به دانش آموزان به 
ویژه در حوزه غیرواگیر بیاموزیم، ضمانتی برای 

سالمت آن هاست.«
موضوع  این  بر  مجدد  تاکید  با  ادامه  در  وی 
که باید اصل را بربازگشایی مدارس بگذاریم، 
منتها باید برنامه ریزی کنیم، گفت: »تا زمانی 
که واکسن برای زیر ۱۸ ساله ها در دسترس قرار 
گیرد، فعاًل به معلمان و کادر مدارس می توانیم 
واکسن بزنیم. دو کشور امریکا و چین این کار 
را شروع کرده اند اما تا در دسترس قرار بگیرد 
زمان می برد. باید اصل را بر این بگذاریم که در 
تمام ابعاد برنامه ریزی کرده و دست به دست 
هم بدهیم تا یک پکیج کاملی را برای بازگشایی 

مدارس تهیه کنیم.«

شماره 6۱۹۵6 2۵ خرداد ۱4۰۰



7 شماره 1956 25 خرداد 1400

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

زنان باردار و شیرده در نوع تزریق واکسن کرونا محدودیت دارند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »زنان باردار و 
شیرده می توانند واکسن علیه کرونا را تزریق کنند اما 

در نوع تزریق واکسن محدودیت دارند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »اطالعات کافی در زمینه ایمنی واکسن کرونا 
در زنان شیرده وجود ندارد، از آن جا که واکسن های 
کرونا زنده هستند به نظر نمی رسد خطری برای 

نوزاد داشته باشند.«
وی اظهار داشت: »واکسن های سینوفارم، کوواکسین و 
اسپوتنیک به دلیل محدود بودن اطالعات در شیردهی 
منع مصرف دارند و از بین برندهای موجود در ایران 
واکسن آسترازنکا بصورت محدود در زنان شیرده 
تزریق شده است. در صورتی که زنان شیرده در ریسک 
باال برای ابتال به کرونا قرار و ریسک فاکتور برای تشدید 
بیماری در آنها وجود داشته باشد با صالحدید پزشک 
معالج می تواند واکسن آسترازنکا را تزریق کند و بعد 

از تزریق این واکسن نیازی به قطع شیردهی نیست.« 
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه 
داد: »زنان باردار در مقایسه با سایر افراد در معرض 

خطر بیشتری برای بیماری کرونا قرار دارند و زنان 
باردار مبتال به کرونا ممکن است در مقایسه با سایر 
زنان باردار در معرض خطر بیشتر عواقب نامطلوب 

مانند زایمان زودرس باشند.«
در  محدودی  »مطالعات  کرد:  تصریح  مردانی 
خصوص ایمنی واکسن کرونا در زنان باردار انجام 
شده، تصمیم گیری در این زمینه نیاز به هماهنگی 
پزشک معالج و زنان باردار دارد تا با در نظر گرفتن 
میزان شیوع بیماری کرونا در جامعه ریسک ابتال به 
بیماری و اطالعات محدود در زمینه واکسیناسیون 

زنان باردار تصمیم گیری شود.«
مردانی افزود: »در صورتی که فرد واکسینه شده 
قصد بارداری داشته باشد نیازی به تاخیر در اقدام 
به بارداری وجود ندارد، شواهدی در رابطه با اینکه 
بارداری ریسک بروز عارضه بعد از تزریق واکسن 
را به دنبال داشته باشد موجود نیست.« وی در پایان 
خاطرنشان کرد: »الزم است موارد تزریق واکسن زنان 
باردار در سامانه سالمت مادران وزارت بهداشت ثبت 

شود تا دسترسی ثبت برای کارشناسان آسان باشد.«

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در صفحه اینستاگرام 
خود به چند پرسش کلیدی در مورد کرونا پاسخ داد.

مختلف  گونه های  و  کرونا  ویروس  شیوع  سپید،  گزارش  به 
آن طی دو سال گذشته افراد بسیاری را درگیر کرده و جان 
شیوع  است.  گرفته  را  هموطنان  و  جهان  مردم  از  بسیاری 
کرونا با توجه به تولید و تزریق واکسن های متفاوت و تشدید 
رعایت پروتکل های بهداشتی، همچنان متوقف نشده، از این رو 
سوال های بسیاری پیرامون این ویروس وجود دارد که پاسخ 
کارشناسان می تواند کمکی فراوانی به مبتالیان به کرونا کند. 
حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در 
صفحه اینستاگرام به چند پرسش در مورد واکسن کرونا پاسخ 

داده است، که بدین شرح است:
آیا امکان ابتال به ویروس کرونا پس از تزریق واکسن وجود دارد؟ 

بله به چند دلیل: 
1 - فرد چند روز قبل از واکسیناسیون مبتال شد باشد

2 - درست در روزهای ابتدایی دوز اول و قبل از ایمن شدن کامل 
به ویروس کرونا آلوده شود

۳ - به ویروسی آلوده شود که جهش یافته باشد و واکسن در مقابل 
جهش کارآیی نداشته باشد

4 - ایمنی الزم در بدن ایجاد نشود)وقتی می گوییم اسپوتنیک 91 
درصد اثربخشی دارد یعنی 9 درصد ندارد(

آیا امکان دارد با زدن واکسن به کرونا مبتال شویم؟
خیر، چون ساختار هیچ واکسنی دارای ویروس نیست که بیماری 

کووید 19 را ایجاد کند.
پس از تزریق واکسن ماسک بزنیم یا نزنیم؟ 

بعضی افراد اولین دوز واکسن را که می زنند، گویا احساس آزادی کرده 
و ماسک خود را یا بر می دارند یا دیگر جدیت روزهای قبل از واکسن 
را ندارند. بخشی از این افراد اکنون مهمان تخت بیمارستان هستند.

واکسن ها برای چه مدت در بدن ایمنی ایجاد می کنند؟ 
هنوز نمی دانیم مصونیتی که واکسن ها در بدن ما ایجاد می کنند، 
چقدر دوام خواهد داشت و آیا ممکن است گونه های جهش یافته 
جدید ویروس که در نقاط مختلف دنیا شناسایی می شوند، در برابر 

واکسن ها مقاوم باشند و آنها را بی اثر کنند.
واکسن ها در چند نوبت و طی چه مدت باید تزریق شوند؟ 

اغلب واکسن های موجود در دو نوبت تزریق می شود: 
دوز دوم اسپوتنیک، حداقل سه هفته و حداکثر 12 هفته 
دوز دوم آسترازنکا حداقل چهار هفته و حداکثر 12 هفته

دوز دوم سینوفارم و بهارات حداقل چهارهفته و حداکثر بیان نشده است

واکسن کرونا برای چه کسانی ممنوع است؟
1 - اگر سابقه عکس العمل آلرژیک شدید به هر یک از محتویات 

واکسن کرونا دارید.
2 - اگر در حال حاضر بیمار هستید یا عالیم کرونا دارید )البته پس 

از بهبودی و تایید پزشک می توانید واکسینه شوید(.
۳ - کسانی که بواسطه بیماری خاص از داروهای سرکوب کننده 

سیستم ایمنی استفاده می کنند.
4 - افراد دارای تب باالی ۳۸ درجه یا مبتال به کرونا

5 - مادران شیرده در نوع اسپوتنیک
آیا محدودیتی در استحمام و ورزش پس از تزریق واکسن 

وجود دارد؟ 
خیر محدودیتی بیان نشده است.

افرادی که داروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده می کنند چطور 
می توانند واکسن کرونا تزریق کنند؟ 

با نظر پزشک خود و دو تا سه هفته قبل از واکسیناسیون باید داروهای 
سرکوب ایمنی را قطع کنند.

آیا محدودیتی برای استفاده از داروهای قلبی، دیابت و تیروئید 
وجود دارد؟ 

خیر محدودیتی بیان نشده است، غیر از داروهای سرکوب ایمنی.

چند سوال سخت و چند پاسخ ساده درباره کرونا

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز یک شنبه تا دوشنبه در کشور 
10هزار و ۷15 بیمار کووید19 شناسایی شدند و متاسفانه 119 بیمار 

نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و ۳54 هزار و 445 نفر دوز اول 
واکسن کرونا و ۸51 هزار و 20۷ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 5 میلیون و 205 هزار 
و 652 دوز رسید. از روز یک شنبه تا دوشنبه 24 خرداد 1400 و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10 هزار و ۷15 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که هزار و 246 نفر از آنها 

بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه میلیون و 
۳9 هزار و 4۳2 نفر رسید. متاسفانه 119 بیمار کووید19 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸2 هزار 
و 21۷ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون دو میلیون و 666 هزار و 
601 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۳ هزار و 416 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 21 میلیون و 691 
هزار و 5۳6 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 1۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، 20۸ شهر در 

وضعیت نارنجی، 22۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در کشور

شناسایی ۱۰۷۱۵ بیمار جدید کرونا  در کشور
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

بازگشایی مدارس با نگاه علمی و طراحی پروتکل ها باشد
فکری به حال تردد بین شهری شود

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران ضمن 
ارائه توضیحاتی درباره میزان و نحوه ابتالی کودکان به کرونا، در 
عین حال درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها گفت: »اگر مدارس 
و دانشگاه را باز کنیم، باید فکری به تکانه های آن در حوزه تردد 

بین شهری کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در مراسم اختتامیه جشنواره و پویش 
مدافعان و سفیران سالمت با بیان اینکه بسیار خوشحالم که این 
پویش به نحو مطلوبی شکل گرفت، گفت: »از مسئوالن آموزش 
و پرورش درخواست می کنم حتماً شکل ثابت تر دبیرخانه ای برای 
این پویش در نظر بگیرند. سفیر سالمت در حوزه کرونا ضرورت و 
اولویت بیشتری پیدا می کند و باید برای تحقق شعار »هر دانش آموز، 

یک سفیر سالمت« هم  قسم شویم.«
وی افزود: »دانش آموزان به علت ظرفیت های نوآورانه، نگاه منطقی 
بلندپروازانه، قدرت اجتماعی باال و ظرفیت جسارت آمیزی که 
دارند می توانند در این زمینه موفق ظاهر شده و به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم موجب ارتقای سالمت جمعی ایرانیان شوند. این 
شعار، یک تاکتیک منطقی، سهل الوصول و عالمانه برای تحقق 

مفهوم ارتقای سالمت جامعه است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه کرونا 
یک بحث عالم گیر است و بسیاری از رخدادهای مترتب از کرونا 
فقط گریبان گیر کشور ما و کشورهای منطقه ما نیست، گفت: »بانک 
جهانی اعالم کرده فعالیت های دانش آموزی و فعالیت اقتصادی 
مدارس در دنیا به علت کرونا تاکنون بیش از 10 تریلیون دالر 
آسیب دیده  است. مجامع جهانی پیش بینی می کنند حتی با وجود 
اتمام کرونا بیش از 25 میلیون دانش آموز دیگر به مدرسه بازنخواهند 
گشت. یکی از عوارض کرونا در سال های آتی، بازماندگان از 

تحصیل در سطح جهان خواهند بود.«
زالی ادامه داد: »ماندن در منازل و تغییر سریع سیستم آموزشی موجب 
شد اشکاالت متعدد فیزیکی و روان شناختی به عنوان عوارض کرونا 
در دانش آموزان نمایان شود. کم نیستند کسانی که به علت نوع تغذیه، 
بی ام آی بدنشان تغییر کرده باشد و مستعد ابتال به بیماری های غیر 
واگیر در سال های آینده شوند. در دوره نوجوانی و کودکی زمینه 

بروز بسیاری از بیماری های غیر واگیر شکل می گیرد. جنبه های 
روان شناختی چون اضطراب، پرخاشگری، سردرگمی و غوطه ور شدن 
در فضای مجازی نیز به علت عدم تسلط کافی والدین مطرح است.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر مدارس 1۳5 کشور جهان تعطیل 
است و 105 کشور نیز استراتژی هایی برای بازگشایی به صورت های 
مختلف دارند که می توان این تجارب جهانی را مدنظر قرار داد، گفت: 
»روزهای انتخابات است و شکل گیری دولت آینده در حال انجام است. 
کرونا شرایطی را فراهم می کند که مطالبات فروُخفته آموزش وپرورش 
در این روزها رسانه ای شود و به گوش نامزدهای انتخاباتی برسد. 
شاید کرونا بیش از هر زمان دیگری آسیب های ساختاری، بنیادی و 
اعتباری آموزش وپرورش را نمایان و هویدا کرد. کرونا تلخ بود، اما 
می توان درس های خوبی از آن گرفت. نیازمند یک بازنگری اساسی 

ساختاری و اعتباری در نظام آموزش وپرورش هستیم.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران افزود: 
»متوسط سرانه دانش آموزی در دنیا 1۳00 دالر است که در ایران به 
زیر 200 دالر رسیده است. مدارس ما نیازمند تقویت زیرساخت ها، 
گسترش فضای نوین آموزشی، بهینه سازی فضای فیزیکی، به کار 
گیری روش های نوین آموزشی و غیره هستند؛ اما از حیث سرانه از 
نُرم جهانی عقب مانده اند. مثال در ترکیه که جمعیت دانش آموزی اش 
تقریبا معادل ماست، سر انه دانش آموزی ۳100 دالر است. اگر بخواهیم 
با این سرانه ها سرمایه گذاری کنیم، آینده نسل جوان ساخته نمی شود.«

زالی با اشاره به اینکه همین حاال در تهران و سایر استان ها با کمبود 
معلم روبه رو هستیم، گفت: »یکی از دالیل نگرانی بازگشایی مدارس 
در تهران همین کمبود نیروی انسانی است. در بهترین شرایط 60 
درصد کل عائله آموزش و پروش معلم هستند که باید به ۷5 درصد 
برسد. کمبود معلم یعنی کالس های متراکم تر. وقتی از پروتکل های 
بهداشتی سخن می گوییم باید یک سری واقعیت های تلخ و مزمن را 
هم در نظر داشته باشیم. دولت آینده باید نسبت به آموزش وپرورش 

برای تامین اعتبارات و رفع کاستی ها فکر جدی کند.«
وی اضافه کرد: »در سال 1400 و 1401 باالترین میزان بازنشستگی 
معلمان را خواهیم داشت و آموزش و پرورش امسال و سال آینده 
با بحران کمبود معلم روبه رو خواهد شد. بیش از 110 هزار معلم 

از مجموعه آموزش وپرورش خارج می شوند. کرونا و بازگشایی 
مدارس، فرصت تاریخی خوبی است که مطالبات مهم در این حوزه 
در زمینه های مختلف مطرح و از ظرفیت های موجود استفاده شود. 
در دوران کرونا، نقص مشارکت والدین در فرایند آموزش خودش 
را به صورت جدی نشان داد. قبل از کرونا معدل بیسوادی مادران ما 
در کشور حدود 4 و پدران حدود ۳ درصد بود. در استان های دیگر 
چون سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی رقم 
سواد مادران، نگران کننده است. در سیستان و بلوچستان، خراسان 

شمالی و کرمان در سواد پدران هم وضعیت بحرانی داریم.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران با بیان اینکه وقتی 
از مشارکت والدین برای بازگشایی مدارس صحبت می کنیم باید 
به این موضوع نیز توجه کنیم، گفت: »در حوزه سواد دیجیتال 
وضعیت ناگوارتر است. همین االن در حوزه بازماندگی از تحصیل 
اگر مجموعه ورودی به مقاطع را در نظر بگیریم در دوره ابتدایی 
بیش از  95 درصد به مدرسه می روند. نرخ پوشش تحصیلی در 
متوسطه اول به 92 درصد و در متوسطه دوم به ۸0 درصد می رسد 
و نشان دهنده آن است که 20 درصد در مسیر آموزش به دالیل 

مختلف از تحصیل باز می مانند.«
زالی افزود: »طرح پایلوت عملیاتی را در حدود بازار تهران انجام 
دادیم. تعداد زیادی کودکان کار داشتیم. در حالی که قبل از کرونا 
این طور نبود و گویا پدیده جدیدی در حال شکل گیری است. 
تهران باالترین میزان کودکان کار را دارد که تعدادی از آنها دانش آموز 
بودند و حاال بازمانده شده اند. همه این مسائل را باید به عنوان 
مطالبه از دولت آتی خواست. از استانداردهای مطلوب جهانی در 
آموزش وپرورش فاصله داریم که البته منافی تالش مسئوالن در 

سال های گذشته نیست. ما باید از کرونا درس بگیریم.«
وی درباره میزان و نحوه ابتالی کودکان به کرونا نیز توضیح داد و 
گفت: »کودکان کم تر کرونا می گیرند. میزان متوسط درگیری کودکان 
در مجموع جمعیت های سنی 1.۷ تا 2 درصد است. کم تر از نیم تا 2 
درصد کارشان به آی سی یو می کشد. هم میزان ابتال در کودکان کم تر 
است و هم تظاهرات بالینی متفاوتی دارند و کم تر بدحال می شوند. 
بیشترین میزان ابتال در گروه سنی زیر 1۸ سال مربوط به پسران 15 
تا 1۷ سال است، اما بیشترین موارد بستری معموالً در کودکان زیر 
10 سال است. مطالعه ای که در تهران کردیم و نشان داد ۷۷ درصد 
کودکان زیر 10 سال که در بیمارستان های تهران به علت کرونا 

بستری شده اند، بیماری زمینه ای قبلی داشته اند.«
زالی اضافه کرد: »کودکان پخش کننده مهم ویروس تلقی می شوند 
و  انجام  مطالعه ای  آلمان  در  داشت.  مدنظر  را هم  این  باید  که 
مشخص شده سطح آنتی بادی  کودکان مورد مطالعه 6 برابر باالتر 
از حدمعمول بوده یعنی کرونا را گرفته اند ولی ضعیف بوده اما در 

همان فاصله بیماری را منتقل کرده اند.«
وی با تاکید بر اینکه بازگشایی مدارس باید با نگاه علمی همراه 
و طراحی پروتکل ها به گونه ای باشد که فقط مدرسه را به عنوان 
یک محیط امن بهداشتی درنظر نگیریم، گفت: »در تهران حواشی 
متعددی داریم که اهمیت ایمن سازی و رعایت بهینه پروتکل ها 
در آنجا کم تر از کالس درس نیست؛ مانند سرویس های ایاب و 

ذهاب و تغذیه و غیره.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران افزود: »برای 
بازگشایی مدارس باید نیم نگاهی هم به وضعیت تردد درون شهری 
داشته  باشیم. یک شنبه 922 هزار نفر از متروی تهران استفاده کرده اند 
که قبل از این دو میلیون و اندی بود. اکنون با یک سوم مسافران 
روبه رو هستیم. آن دو سوم، مربوط به فعالیت های آموزشی است 
و اگر مدارس و دانشگاه را باز کنیم باید فکری به تکانه های آن 

در حوزه تردد بین شهری کنیم.«ایسنا



استاندار تهران: 
رعایت پروتکل های بهداشتی در شعبات اخذ رای ضروری است

بهداشتی،  »پروتکل های  گفت:  تهران  استاندار 
و  ماسک  از  استفاده  اجتماعی،  فاصله گذاری 
همچنین  و  انتخابات  روز  در  الزم  دستورالعمل های 

زمان تبلیغات مشخص شده است.«
اظهار  بندپی  محسنی  انوشیروان  سپید،  گزارش  به 
داشت: »۶ هزار و ۸۴۶ صندوق اخذ رای در استان 
هم  و  کرده  پیدا  افزایش  شعب  تعداد  هم  کرونا  شرایط  به  توجه  با  که  داریم  تهران 
دستورالعمل های  و  ماسک  از  استفاده  اجتماعی،  فاصله گذاری  بهداشتی،  پروتکل های 

الزم در روز انتخابات و همچنین زمان تبلیغات مشخص شده است.«
وی با بیان اینکه همچون انتخابات سال ۹۸ از استامپ برای اثر انگشت استفاده نمی شود، 
افزود: »رعایت ۲ متر فاصله در صندوق های رای ضروری است و از کاندیداها درخواست 
داریم تا کمتر نماینده اعزام کنند چرا که ۲۵ نفر عوامل اجرایی و انتظامی در شعبه ها هستند 

و از این رو شعب اخذ رای شلوغ می شود.«
استاندار تهران با اشاره به لزوم استفاده از ماسک و پیش بینی وجود ماسک اضافی در شعب 
اخذ رای خاطرنشان کرد: »در مورد تبلیغات انتخاباتی و ایجاد شور انتخاباتی به شهرداری های 
پیرامون استان تهران بخشنامه شده و به صورت ویدئو کنفرانس نیز مورد تاکید قرار گرفته 
تا در زمینه ایجاد شور انتخاباتی فعال و اثرگذار اقدام کنند؛ شهرداری تهران هم از دو هفته 
پیش اقدامات را آغاز کرده است هر چند به سبب شرایط کرونا اقدامات محیطی با تاخیر 

انجام شده است.«وبدا

خبـر

رئیس بیمارستان سینا مطرح کرد

رئیس بیمارستان سینا به عنوان قدیمی ترین بیمارستان کشور با 
اشاره به در پیش بودن ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و 
روستا گفت: »شورای شهر به عنوان یک نهاد انتخابی از سوی 
مردم باید پاسخگوی نیاز واقعی بهداشتی و پزشکی جامعه به ویژه 

پس از بحران کرونا باشد.«
به گزارش سپید، محمد طالب پور در گفت وگو با ایسنا گفت: 
باید  مردم  از سوی  انتخابی  نهاد  عنوان یک  به  »شورای شهر 
پاسخگوی نیاز واقعی بهداشتی و پزشکی جامعه بویژه پس از 
بحران کرونا باشد. ما در بیمارستان سینا به عنوان قدیمی ترین 
بیمارستان تهران که شعار به روزترین امکانات و رسیدگی را 
دارد با توجه به موقعیت فیزیکی که داریم و در نقطه شلوغی 
و  شهر  شورای  ویژه  توجه  نیازمند  گرفته ایم،  قرار  شهر  از 
روستا هستیم تا خدمت رسانی ما در بحران هایی نظیر زلزله، 
آتش سوزی، حوادث تروریستی و... متوقف نشود. برای موارد 
ذکر شده میزان مراجعه به بیمارستان سینا به عنوان بیمارستانی 
قدیمی زیاد است و متاسفانه امکان خدمت دهی در موارد ذکر 

شده برای مان وجود ندارد.«
 ICU وی افزود: »ما در ابتدای بحران کرونا طرح ۱۵۰ تخت
را مطرح کردیم که کمک های خوبی به ما کردند؛ ولی در حد 
۱۰ تخت و بیش از آن امکانات گسترش آی سی یو را نداشتیم 
با اینکه بیمارستان ما بزرگ ترین مرکز ICU مملکت است و 
دوره های فوق تخصصی به صورت مدون برگزار می کنیم. اگر 
اعضای شورای شهر بتوانند این امکانات را در حد اطالع از این 
نیاز از کانال های بزرگ تر و قوی تر پیگیری کنند، بسیار خوب 
نظر  در  که  طرح هایی  اساس  بر  سینا  بیمارستان  در  ما  است. 
داریم فضایی ۳۳ هزارمتری دیدیم برای تامین نیازهای اساسی 
بیمارستان تا در ۱۰ سال آینده بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. 
خواهشم این است که اگر می شود به تامین بودجه این موضوع 
فکر شود که در مقابل نیاز بیمار خجالت زده نشویم و بتوانیم به 
یک مجتمع بیمارستانی کامل برسیم تا مجبور به فرستادن بیمار 

به بیمارستانی دیگر نباشیم.«
وی تاکید کرد: »ما نیاز به ICU بیشتری داریم، تعداد مراجعه 
کنندگان تصادفات و بیماران پر ریسک که در بیمارستان ما عمل 
می شوند و به ICU نیاز دارند، خیلی زیاد است و از ۳ مریضی 
که عمل می شود یک بیمار نیاز به ICU دارد؛ در حالی که در 
بیمارستان های معمولی این نسبت شاید یک به ۱۰ باشد. بر همین 
اساس ما در بیمارستان خودمان یک نیاز ۱۵۰ تختی تعریف کردیم 
و از مسئولین شورای شهر می خواهیم از این موضوع آگاه بوده و 

اقداماتی که در حوزه اختیاراتشان است را انجام دهند.«
طالب پور با تاکید بر لزوم تکمیل فضاهای نیمه تمام در بیمارستان 
سینا اظهار کرد: »با توجه به موقعیت قرارگیری بیمارستان یکی از 
اصلی ترین نیازهای ما تامین پارکینگ برای مراجعین است و قطعا 

شورای شهر می تواند به این موضوع ورود کند تا از استیصال 
مراجعین کاسته شود. نقشه ها و جانمایی الزم را صورت دادیم و 
نیازمند موافقت اصولی و تامین بودجه هستیم تا معضل پارکینگ 
را برطرف کنیم، اما باید یک نهادی همچون شورای شهر باور 
بار  گشایش  به  می تواند  چقدر  متناسب  اقدام  که  باشد  داشته 

ترافیکی این قسمت از شهر کمک کند.«
وی در ادامه بیان کرد: »قسمت دیگر رسالت شورای شهر، تامین 
امنیت جسمانی مردم تهران است و باید تکمیل  بخش هایی مثل 
رادیوتراپی و... در بیمارستان سینا را در نظر بگیرند تا از طرقی 

که در اختیار دارند اقدمات مناسبی انجام دهند.«
رئیس بیمارستان سینا تهران درباره توانایی بیمارستان های این 
شهر در مدیریت شرایط بحرانی همچون زلزله و... تصریح کرد: 
»توان ما اکنون شرایط عادی است. در زمان اوج کرونا تخت هایی 
که به این بیماران اختصاص داشت کامل پر بودند و به همان 
میزان هم عمل های روتین مردم کاهش یافته بود و اکنون هم با 
کاهش بار کرونا، بیماراِن دیگر به ما مراجعه می کنند و این یعنی 
در شرایط جاری بیمارستان دارد کار خود را انجام می دهد و در 
صورت بروز بحران تعداد دیگری به آنها اضافه می شوند. ما باید 
بکاپ خوبی برای چنین شرایطی داشته باشیم، یکی از بکاپ های 
خوب فضاهای امن مثل پارکینگ های بیمارستان ها است که با 
ساختار تبدیل به  بخش بتواند در بحران هم به کمک ما بیاید و 
سرویس دهی متوقف نشود. ساختاری که پیش بینی کردیم این 

است که شاید حدود ۱۰۰۰ تخت اورژانسی در پارکینگ بتوانیم 
تعریف کنیم. برای بحران ها باید پتانسیل تعریف پارکینگ به  بخش 
وجود آید. اقدامات کارشناسی صورت گرفته است و نیازمند اقدام 
جدی هستیم. برای  بخش عادی هم نیازمند تکمیل  بخش هستیم. 

ما االن تنها توانایی ارائه اقدامات روتین را داریم.«
وی درباره آثار طرح تحول سالمت بر نظام سالمت و توسعه 
تخت های بیمارستانی اظهار کرد: »تامین تجهیزات و بازسازی 
برخی  بخش های بیمارستان ما در این طرح صورت گرفت، اما 
عمده اقدامات این طرح در شهرستان ها صورت گرفت. در حال 
حاضر حقوق و درآمد پزشکان ما به نسبت ۱۰ سال قبل از نظر 
با  این نکته منفی است.  ارزشی شاید یک پنجم شده است و 
اینکه طرح تحول در آغاز تحرکی به درآمد پزشکان داده بود 
اما االن این پتانسیل کاهش یافته است و باید برای قدرت خرید 

پزشکان تمام وقت دانشگاهی فکری شود.«
طالب پور گفت: »مسئله بعد بیماران هستند که با شش درصد 
سنگین  و  بزرگ  عمل های  برای  کمی  ارقام  هرچند  فرانشیز، 
پرداخت می کنند اما اگر بتوان این پرداختی از بیمار را کاهش 
داد برای مردم مطلوب تر خواهد بود. انتقاد در  بخش دولتی این 
با توجه به بروز تورمی که در یک یا دو سال اخیر  است که 
رخ داده است، اهداف اولیه طرح تحول سالمت کمرنگ شده 
است؛ اما این طرح طی ۸ سال گذشته برای بیماران آرامش خاطر 

ایجاد کرده است.«

قدیمی ترین بیمارستان ایران و چند درخواست اساسی از شورای ششم
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سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو هشدار داد
وجود ترکیبات خطرناک محرک شیشه در کپسول های الغری غیرمجاز

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو 
با اشاره به بررسی آزمایشگاهی نمونه  کپسول های الغری 
که در فضای مجازی تبلیغ و به فروش می رسند، گفت: 
»براساس این آزمایش ها وجود ماده خطرناک مت آمفتامین 

)شیشه( در این فراورده ها اثبات شده است.«
به گزارش سپید، سید محمود مسیحا هاشمی با اعالم این 
مطلب افزود: »اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو 
نمونه هایی از کپسول قاچاق و تقلبی که با ادعای فراورده گیاهی الغری به نام »گلوریا« در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی به فروش می رسد، مورد بررسی و آزمایش قرار داده است که در 
ارزیابی های دقیق آزمایشگاهی مشخص شد، این فراورده تقلبی حاوی ماده غیرمجاز و خطرناک 

مت آمفتامین )ماده مخدر شیشه( بوده که عوارض خطرناک و جبران ناپذیری دارد.« وی افزود: 
»مت آمفتامین )شیشه( موجود در این محصول و همچنین تولیدات دست ساز برخی عطاری ها 
بصورت ترکیب با سایر فراورده های گیاهی به عنوان کاهش دهنده اشتها استفاده می شود. منابع 
مختلف غیرمجاز، این فراورده های تقلبی را تولید و به عنوان برند اروپایی در وبسایت های فروش 
اینترنتی، فضای مجازی و بعضی عطاری ها عرضه می کنند.« وی تصریح کرد: »با توجه به نوع، 
شکل و محتویات داخل فراورده الغری با عنوان »گلوریا« و پیگیری از اداره کل نظارت بر امور 
فراورده های طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو مشخص شد این محصول فاقد مجوز است.« 
هاشمی خاطر نشان کرد: »تمهیدات الزم با همکاری دستگاه های ذی ربط برای برخورد با متخلفان 

و جمع آوری این فراورده تقلبی و سایر ترکیبات مشابه صورت گرفته است.«
به گزارش وبدا، وی با تاکید بر لزوم توجه به برچسب اصالت روی محصوالت سالمت محور 
هنگام خرید، اظهار کرد: »استعالم فراورده از سامانه تی تک www.TTAC.IR  و سامانه 
پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ امکان پذیر است و اطمینان از اصالت فراورده ها تنها با تطابق اطالعات 

روی برچسب و پاسخ دریافتی از سامانه حاصل می شود.«

خبـر

مجلس

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به 
شعار امسال روز جهانی اهداکنندگان خون مبنی 
بر »اهدای خون تو، تداوم تپش قلب جهان« گفت: 
»ساالنه در کشور ۲.۵ میلیون نفر مراجعه کننده 
جهت اهدای خون داریم که از این تعداد مراجعه 

حدود دو میلیون واحد خون اهدا می شود.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با 
ایسنا افزود: »۱۴ ژوئن مصادف با ۲۴ خرداد ماه هر 
سال به نام روز جهانی اهداکننده خون نام گذاری 
شده و شعار امسال این روز هم »اهدای خون 
تو، تداوم تپش قلب جهان« انتحاب شده است.«
کلیدی  نقش  بر  شعار  این  اینکه  بیان  با  وی 
اهداکنندگان خون در ارتقاء سالمت جهان و 
نجات جان انسان ها تاکید دارد، گفت: »بر این 
اساس این شعار از همه مردم در هر نقطه از 
این جهان درخواست می کند که به طور مستمر 
خون اهدا کنند. تمرکز کمپین امسال بر نقش 

جوانان در تضمین خون سالم و کافی است.«
وی با اشاره به اهداف کمپین روز اهداکنندگان 
خون در سال جاری اظهار کرد: »یکی از اهداف 
این کمپین تقدیر از اهداکنندگان خون و افزایش 
آگاهی های عمومی در خصوص نیاز به اهدای 
خون مستمر و داوطلبانه است. همچنین ارتقاء 
آن  نقش  و  اهدای خون  اجتماعی  ارزش های 
در اتحاد و همبستگی اجتماعی، تشویق جوانان 
به اهدای خون در فراخوان های بشر دوستانه 
در  شرکت  برای  دیگران  به  بخشیدن  الهام  و 
این فراخوان ها و استفاده از پتانسیل جوانان در 
ارتقاء سالمت از دیگر اهداف این کمپین است.«
حاجی بیگی ادامه داد: »امسال نیز همانند سال 
شیوع  به  توجه  با  که  هستیم  تالش  در  پیش 
بیماری کووید۱۹، مراسم و برنامه های مرتبط 
با این روز تا حد امکان به صورت مجازی و با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شود.«
وی با بیان اینکه ساالنه در کشور ۲.۵ میلیون نفر 
مراجعه کننده جهت اهدای خون داریم، گفت: 
»از این تعداد مراجعه حدود ۲میلیون واحد خون 

اهدا می شود. همچنین از این تعداد مراجعه کننده، 
۵۰۰ هزار نفرشان اهداکننده مستمر هستند. یعنی 
کسانی هستند که به طور دائم خون اهدا می کنند. 
اهداکننده مستمر کسی است که به طور متوسط 

دو بار در سال موفق به اهدای خون شود.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به بیشترین 
اهدایی در کشور  و کمترین گروه های خونی 
گفت: »در کشور ما ۹۰ درصد مردم گروه خونی 
مثبت دارند و تنها ۱۰ درصد مردم دارای گروه 
گروه  که  افرادی  بین  از  هستند.  منفی  خونی 
خونی منفی دارند، سه تا چهار درصد Oمنفی، 
سه درصد A منفی، دو درصد B منفی و کمتر 
از یک درصد هم دارای گروه خونی AB منفی 
هستند. در حالی که در گروه های خونی مثبت 
نزدیک ۳۳ تا ۳۴ درصد O مثبت، نزدیک ۲۷ 
درصد A مثبت، نزدیک ۲۳ درصد B مثبت و 

هفت درصد هم AB مثبت هستند.«
وی با اشاره به شعار روز جهانی اهداکنندگان 
خون که به استفاده از پتانسیل جوانان در اهدای 
خون تاکید دارد، گفت: »فرهنگ اهدای خون 
در کشور از زمان جنگ تحمیلی نهادینه شد. 
افرادی که از آن زمان برای اهدای خون مراجعه 
می کردند، اکنون به سنی رسیدند که از اهدای 

اهدای  سن  که  کرد  توجه  باید  معافند.  خون 
خون در کشور از ۱۸ سال است و پایان اهدای 
خون ۶۰ سالگی است. البته اهداکنندگان مستمر 
می توانند تا ۶۵ سالگی خون اهدا کنند، اما به 
طور کلی افرادی که به سن ۶۰ سالگی می رسند، 
از پروسه اهدای خون خارج می شوند. ما باید 
اهداکنندگان  گروه  به  جوانان  که  کنیم  کاری 

خون بپیوندند.«
وی با بیان اینکه سن اهدای خون در کشور ۱۸ 
تا ۶۰ سال است، درباره سهم گروه های مختلف 
سنی از میزان اهدای خون در کشور گفت: »در 
ایران افراد ۱۸ تا ۲۵ ساله ۱۷ درصد، افراد ۲۶ 
تا ۳۵ ساله به میزان ۳۸ درصد، افراد ۳۶ تا ۴۵ 
ساله به میزان ۲۷ درصد، افراد ۴۶ تا ۵۵ ساله به 
میزان ۱۵ درصد و افراد ۵۶ تا ۶۰ ساله نیز سه 
درصد اهداکنندگان خون را تشکیل می دهند.«

حاجی بیگی تاکید کرد: »به هر حال نیاز به خون 
و فرآورده های آن در کشور روزانه و همیشگی 
است. سازمان انتقال خون ایران موظف است 
که نیاز ۹۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی را در 
باید کمک  بنابراین مردم هم  کشور رفع کند. 
همیشگی  به صورت  را  خون  اهدای  تا  کنند 

داشته باشیم.«

کمیاب ترین گروه خونی در کشور
سهم گروه های سنی از اهدای خون

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 
استمرار وضع موجود مشکالت 

جدی برای بیماران صعب العالج 
در پی خواهد داشت

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از ورود 
این کمیسیون به کمبود و نایاب شدن برخی 
داروها خبر داد و گفت: »رفع مشکالت حوزه 
دارو دغدغه همیشگی کمیسیون بهداشت 
است و این موضوع را به صورت جدی 

پیگیری خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در 
گفت وگو با خانه ملت در واکنش به کمبود 
برخی داروها گفت: »کمیسیون بهداشت 
مجلس بارها در این زمینه با رئیس جمهور 
مکاتبه و ابراز نگرانی و بر ضرورت اختصاص 

ارز برای واردات دارو تاکید کرده است.«
وی افزود: »طی هفته های اخیر در نامه ای 
به رئیس جمهور تاکید کردیم که استمرار 
وضعیت موجود و عدم تخصیص ارز به 
دارو و تجهیزات پزشکی مشکالت جدی 
را برای مردم به ویژه بیماران صعب العالج، 
خاص و نادر ایجاد خواهد کرد اما متاسفانه 
جواب منطقی به ما ندادند و نسبت به این 

دغدغه ملی بی توجهی شده است.«
شهریاری ادامه داد: »مقصر اصلی وضعیت 
موجود دارو عبدالناصر همتی رئیس سابق 
بانک مرکزی است، زیرا نسبت به اختصاص 

ارز بی توجهی کرده است.«

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با بیان 
اینکه کمیسیون بهداشت به کمبود و نایاب 
شدن برخی داروها ورود خواهد کرد، گفت: 
»رفع مشکالت حوزه دارو دغدغه همیشگی 
کمیسیون بهداشت است و این موضوع را 

به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.«
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نماینده ولی فقیه در استان مرکزی: 

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر:
در هالل احمر مشکل کمبود انسولین نداریم

هالل  جمعیت  پزشکی  تدارکات  سازمان  مدیرعامل 
احمر گفت: »از ابتدای فروردین ماه حدود ۵۰ هزار 
قلم انسولین میان داروخانه های هالل احمر توزیع و 

در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.«
به گزارش سپید، علیرضا عسکری با بیان اینکه درخصوص 
توزیع انسولین در کشور با کمبود مواجه نیستیم، گفت: »در 
راستای تأمین داروهای بیماران دیابتی و نیاز شدید کشور به اقالم انسولین، شرکت بازرگانی سها کیش 
وابسته به این سازمان اقدام به واردات انسولین نموده و از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون حدود 
۵۰ هزار قلم انسولین در میان داروخانه های هالل احمر توزیع و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.«
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی در ادامه گفت: »در زمینه تأمین انسولین قلمی مورد نیاز بیماران 

دیابتی در سال ۹۹ با کمبود های مقطعی مواجه بوده ایم. از آنجا که زندگی بیماران دیابتی به خصوص 
مبتالیان به نوع یک این بیماری به تأمین روزانه انسولین بستگی دارد، داروخانه هالل احمر با 
تمهیدات اندیشیده شده و مدیریت صحیح سعی کرده است تا در سخت ترین شرایط نیز انسولین 
مصرف کنندگان تأمین شود.« عسکری افزود: »از ابتدای سال جاری نیز با همکاری سازمان غذا و 
داروی وزارت بهداشت هیچ کدام از اقالم دچار کمبود نشده و توزیع انسولین بدون محدودیت 
ادامه دارد و دپوی مناسبی از داروهای بیماران دیابتی جهت اطمینان بخشی به آنها تأمین و ذخیره 
شده است که با قطعیت می توان گفت درصورت ادامه تأمین سهمیه داروخانه، در ماه های آتی نیز 
با کمبود مواجه نخواهیم شد. در حال حاضر بیش از ۱۰ نوع انسولین موجود است و این ۱۰ نوع 

انسولین در حال پخش در داروخانه های جمعیت هالل احمر است.«
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، فعالیت های سازمان تدارکات پزشکی 
جمعیت هالل احمر مشتمل بر تأمین، تولید و توزیع داروهای شیمیایی و گیاهی، تجهیزات 
پزشکی راهبردی، مواد اولیه دارویی و همچنین ارائه خدمات شایسته به بیماران و مراجعه 

کنندگان به داروخانه های جمعیت هالل احمر است.

هالل احمر

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به 
صحبت های مطرح شده در مناظرات گفت: 
» بخش پزشکی و سالمت کشور در طول ۴۰ 
سال گذشته از انقالب، پیشرفت های چشمگیری 
داشته و در حوزه های مختلف به ویژه مقابله 
با کرونا با وجود همه مشکالت و کمبودها، 
معجزه رخ داده است و دور از انصاف است که 
این کاروان با عظمِت خدمت، صداقت، امانت، 
اخالص، صفا و فداکاری را به خاطر برخی 
اهداف سیاسی و غیرسیاسی زیر سوال ببریم.«
به گزارش سپید، آیت اهلل قربانعلی دری نجف 

آبادی در بیست و نهمین آیین پویش ره سالمت 
که با حضور وزیر بهداشت در استانداری استان 
مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: »از  بخش های 
علم،  ایران،  اسالمی  جمهوری  درخشان  بسیار 
دانش، حوزه ها، دانشگاه ها، علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی است. اوایل انقالب بخشی از 
بودجه را باید برای پزشکان وارداتی اختصاص 
می دادیم. در مدرسه حجتیه قم که درس می خواندیم یا 
در تهران، همین پزشکان هندی، پاکستانی، بنگالدشی 
و فیلیپینی حضور داشتند و برای یک آنژیوگرافی به 
ما فشار می آوردند که نامه بنویسیم تا بروند کمیسیون 
تخصیص ارز و بعد به انگلیس بروند و یک آنژیو 
گرافی انجام دهند اما امروز کشور در  بخش سالمت 

در حد اعجاز کار کرده است.«

وی افزود: »شبکه بهداشت کشور، بسیار باعظمت و 
ارزشمند است. وقتی در مجلس چهارم می خواستیم 
بودجه ارزی تعیین کنیم، اول سهم بهداشت و 
درمان را جدا کردیم و با تالش های دکتر شیبانی، 
اول ردیفی را برای بهداشت و درمان و ۵ رشته 
تخصصی و پیوند مغز استخوان اختصاص دادیم 
و خوشبختانه امروز کشور در حوزه پزشکی در 

مرزهای بین المللی حرکت می کند.«
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه 
اراک خاطرنشان کرد: »میانگین امید زندگی در اوایل 
انقالب، ۵۴ سال بود اما خوشبختانه امروز به حدود 
۷۹ سال رسیده ایم که کار ساده ای نیست. در آن دوران 
تعداد قابل توجهی از کودکان، جان خودشان را از 
دست می دادند اما امروز این شاخص، به حد بسیار 

ناچیز رسیده است. از خدمات کادر پزشکی، 
پرستاری، پیراپزشکی و دیگر گروه های حوزه 
سالمت صمیمانه سپاسگزاریم و برای شهدای 
مدافع سالمت، آرزوی علو درجات و همنشینی 

با انبیاء، علما، صلحا و شهدا را داریم.«
دری نجف آبادی گفت: »در طول یکی دو 
سال اخیر، کرونا مهم ترین مساله کشور بوده 
است و حجم قابل توجهی دارو و امکانات 
در حوزه سالمت تامین شده است. در حوزه 
واکسن می بینیم که ۵ تیم در داخل کشور بسیج 
شده اند و مقداری واکسن کرونا هم از کشورهای 
دیگر وارد شده است اما همه جوانان و متخصصان 
باغیرت ایرانی، دست به کار شدند و در این حوزه 
ورود کردند. در حال حاضر در مدیریت کرونا در 
کشور مسلط هستیم البته ممکن است مشکالتی از 
جمله سفرهای غیرضروری باشد اما در سطح کالن، 
بر بیماری مسلط هستیم و مرگ و میر  بیماران هم 
نسبتا کم ترین آمار است که زحمات کادر پزشکی 

کشور قابل تقدیر است.«
به گزارش وبدا، وی یاداور شد: »در حوزه سالمت 
استان مرکزی هم اقدامات بسیار خوبی انجام شده و 
اینکه از ظرفیت ۳۰ هزار نیروی استخدامی، حدود 
هزار و ۲۰۰ نفر به استان مرکزی اختصاص یافته، 
ارزشمند است و امیدواریم افراد شایسته، مدیر و 

مدبر بکار گرفته شوند.«

زیرسوال بردن خدمات باعظمت حوزه سالمت بی انصافی است

خبـر

ایستگاه متروی بیمارستان 
امام خمینی به نام »مدافعان 

سالمت« تغییر کرد

شهردار تهران گفت: »نام ایستگاه متروی 
بیمارستان امام خمینی)ره( به نام »ایستگاه 

مدافعان سالمت« تغییر کرد.«
به گزارش سپید به نقل از سایت شهر، پیروز 
حناچی گفت: »با پیشنهاد جامعه پزشکی 
تهران  اسالمی  اعضای شورای  تایید  و 
ایستگاه متروی بیمارستان امام خمینی)ره( 
به پاس زحمات کادر فداکار بهداشت و 
درمان به نام »ایستگاه مدافعان سالمت« 

تغییر نام یافت.«
گفتنی است پیش از این جامعه پزشکی طی 
مکاتباتی با شورای شهر و شهردار تهران 

این درخواست را مطرح کرده بودند.

شماره ۱۹۵6 ۲۵11 خرداد ۱۴۰۰

۵ پروژه دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.

به گزارش سپید، روز دوشنبه در بیست و نهمین آیین پویش 
ره سالمت که با حضور سعید نمکی در اراک برگزار شد، 
بخش مگا آی سیو و پُست آی سی یو بیمارستان امیرالمومنین 
اراک با ۲۴ تخت ویژه به بهره برداری رسید. این پروژه با 
۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در فضایی به وسعت ۷۰۰ مترمربع 

احداث شده است.

بخش NICU  و مگا ICU بیمارستان آیت اهلل طالقانی، 
امیرکبیر، کلینیک  بیمارستان  مرکز جامع تصویر برداری 
مترمربع   ۲۷۵۰ با  ساعی  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
و  اراک  شهرستان  بهداشت  مرکز  مجاورت  در  وسعت 
یونیت   ۱۰۹ با  دندانپزشکی  دانشکده  تخصصی  کلینیک 
دیگر  بیماران  به  جانبه  همه  خدماتی  ارائه  منظور  به 
وزیر  دستور  به  آئین  این  در  که  بودند  هایی  پروژه 

رسیدند.وبدا بهره برداری  به  بهداشت 

افتتاح ۵ پروژه دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور وزیر بهداشت
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تشخیص آلزایمر با   تکنیک جدید در تصویربرداری مغزی

تکنیک تصویربرداری جدید توانایی تشخیص 
اختالالت عصبی مانند بیماری آلزایمر را در 
به  و  است  کرده  فراهم  خود  اولیه  مراحل 
سریعتر  معالجه  و  تشخیص  امکان  پزشکان 

را می دهد. بیماران 
وضوح  از  استفاده  با  سپید،  گزارش  به 
از  ترکیبی  تصویربرداری  روش  فوق العاده، 
 ،PET( پوزیترون  نشر  مقطعی  پرتونگاری 
یک روش تصویربرداری عملکردی است که 
از مواد رادیواکتیو معروف به پرتوردیاب ها 
تغییرات  اندازه گیری  و  تجسم  برای 
فعالیت های  سایر  و  متابولیک  فرایندهای 
فیزیولوژیکی از جمله جریان خون، ترکیب 
شیمیایی منطقه ای و جذب استفاده می کند( 
و یک دستگاه ردیابی حرکت خارجی، خلق 
امکان پذیر  را  مغز  از  دقیق  بسیار  تصاویر 

است. کرده 
نشر  مقطعی  پرتونگاری  تصویربرداری  در 

اغلب  که  تصاویر  کیفیت  مغز،  از  پوزیترون 
تحت حرکات ناخواسته بیمار است در زمان 

می شود.  محدود  اسکن 
در این مطالعه، محققان از وضوح فوق العاده ای 
برای  افراد  سر  ناخواسته  مهار حرکت  برای 
نشر  مقطعی  پرتونگاری  در  وضوح  افزایش 

کردند. استفاده  مغز  پوزیترون 
آزمایش های متحرک کاذب و غیر انسانی با 
پوزیترون،  نشر  مقطعی  پرتونگاری  اسکنر 
همراه با یک دستگاه ردیابی حرکت خارجی 
که به طور مداوم حرکت سر را با دقت بسیار 

انجام شد.  می کند،  اندازه گیری  باالیی 
پوزیترون  نشر  مقطعی  پرتونگاری  حصول 
انجام  حرکت  القای  بدون  نیز  ایستا  مرجع 
دستگاه های  داده های  ترکیب  از  پس  شد. 
پرتونگاری  تصاویر  محققان  تصویربرداری، 
وضوح  با  را  پوزیترون  نشر  مقطعی 
اسکن های  در  آنچه  از  باالتر  قابل توجهی 

مرجع ایستا به دست آمده بود، بازیابی کردند.
کاندیدای  ارشد،  کارشناس  چملی،  یانیس 
در  گوردون  پزشکی  تصویربرداری  مرکز 
»این  گفت:  آمریکا  ماساچوست  بوستون، 
تصاویر  می توان  که  می دهد  نشان  روش 
پرتونگاری مقطعی نشر پوزیترون را با وضوح 
آورد  به دست  اسکنر  از وضوح  بهتر  تصویر 
حرکت  از  واقعی،  غیر  به طور  شاید  حتی 
ناخواسته بیمار استفاده شود. روش ما نه تنها 
اثرات منفی حرکت سر را بر کیفیت تصویر 
جبران  پوزیترون  نشر  مقطعی  پرتونگاری 
می کند، بلکه از اطالعات نمونه برداری اضافی 
متحرک  اهداف  از  تصویربرداری  با  مرتبط 
برای افزایش وضوح موثر پرتونگاری مقطعی 

می برد.« بهره  پوزیترون  نشر 
در حالی که این روش با وضوح فوق العاده 
آزمایش  پیش بالینی  مطالعات  در  فقط  باال 
شده است، در حال حاضر، محققان در حال 

کار بر روی گسترش آن به مطالعات انسانی 
تاثیر  به  چملی  آینده،  به  نگاه  با  هستند. 
است  ممکن  فوق العاده  وضوح  که  مهمی 
آلزایمر  بیماری  به ویژه  مغزی،  اختالالت  بر 

کرد. اشاره  باشد،  داشته 
وی گفت: »بیماری آلزایمر با وجود ترکیب 
مشخص  تاو  پروتئین  از  پیچیده ای  درهم 
می شود. این گره ها در بیماری آلزایمر گاهی 
مناطق  بروز عالئم در  از  قبل  اوقات دهه ها 
به  شروع  زود  خیلی  مغز،  کوچک  بسیار 
این  از  بتوانیم  بهتر  هرچه  می کنند.  تجمع 
تصویربرداری  مغز،  در  کوچک  ساختارهای 
بیماری  بتوانیم  زودتر  است  ممکن  کنیم، 
آینده  در  و شاید  دهیم  را تشخیص  آلزایمر 

آن را درمان کنیم.«
این تحقیق در نشست سالیانه 2021 انجمن 
مولکولی  تصویربرداری  و  هسته ای  پزشکی 

است.ایسنا ارائه شده 

وزرای ارشد انگلیس تصمیمی اتخاذ کردند 
تا رفع کلِی محدودیت های کرونایی در این 
کشور که قرار بود در دستور کار دولت قرار 
از 21 ژوئن  بعد  به  افتد و  تعویق  به  گیرد، 

موکول شود.
به گزارش سپید، منابع دولتی در انگلیس در 
اعالم  بی بی سی  شبکه خبری  با  گفت وگو 
قوانین و محدودیت های  بیشتر  کرده اند که 
کرونایی موجود برای مدت چهار هفته دیگر 
باقی خواهد ماند. در این شرایط افراد تشویق 
خانه  از  امکان  صورت  در  تا  شد  خواهند 
خارج نشده و فعالیت های خود را از منزل 

انجام دهند.

قرار است »بوریس جانسون«، نخست وزیر 
انگلیس در یک کنفرانس خبری در رابطه با 
گمانه زنی های مطرح شده در مورد تاخیر در 
رفع محدودیت های کرونایی اظهار نظر کند.
بر  سی،  بی بی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
اساس تصمیم پیشین دولت انگلیس قرار بود 
تمامی محدودیت های اعمال شده در روابط 
اجتماعی ناشی از شیوع کروناویروس برداشته 
از متخصصان و محققان  بسیاری  اما  شود، 
محدودیت ها  تسهیل  تا  شدند  آن  خواستار 
به تاخیر افتد و تعداد افراد بیشتری در برابر 
بیماری کووید-19 واکسینه شده و دوز دوم 

را دریافت کنند.

تاخیر در رفع محدودیت های کرونایی در انگلیس
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به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون
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14ژوئن برابر با 24 خرداد ماه به نام روز جهانی 
اهداکنندگان خون نامگذاری شده و امسال هم با شعار 
»اهدای خون تو، تداوم تپش قلب جهان« زینت داده 
شده است، به همین مناسبت جمعی از پزشکان صاحب 
نام و دارای اعتبار علمی و از رؤسای انجمن های 
مختلف علوم پزشکی نظرات خود راجع به اهدای 

خون بیان کردند.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، اهدای خون، اهدای 
زندگی است به همنوعی که جانش به قطرات خون 
اهدا کنندگان بستگی دارد و اهدا کننده بی هیچ چشم 
داشتی فقط به امید نجات جان انسانی خون خود 
را اهدا می کند تا شادمانی و سالمتی که بزرگ ترین 
نعمت الهی است را به نشانه انسانیت و ایثار به بیمار و 
خانواده اش هدیه کند، هدیه ای از جنس نوع دوستی.

خون سالم، نجات دهنده زندگی است و همه روزه، در 
سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده های 
خونی نیاز دارند، به طوری که از هر سه نفر مردم 
دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون 

و فرآورده های خونی پیدا می کند.
بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در آن نیاز مبرم 
به خون پیدا می شود، عبارت از زمان بروز حوادث و 
سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی ها 
و اعمال جراحی است، همچنین زنان باردار در حین 
زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان نارسی که به 
زردی دچار می شوند، نیازمند خون هستند و از طرفی 
بیماران مبتال به سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه 
درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و 
فرآورده های خون هستند. اهدای خون در ایران سال ها 
است که به صورت کامال داوطلبانه انجام می شود 
و خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران در 
ایران از این طریق تامین می شود و در حال حاضر 
ساالنه در ایران بیش از دو میلیون 100 هزار نفر به 

صورت کامال داوطلبانه خون اهدا می کنند.
با اهدای یک واحد خون می توان جان سه نفر را 
نجات داد؛ از یک واحد خون، گلبول خون فشرده 
گرفته می شود که در جراحی ها کاربرد دارد، پس 
از آن پالکت گرفته می شود که به مصرف بیماران 
سرطانی می رسد، پالسمای خون نیز در بیماران کبدی 

و سوختگی استفاده می شود. 
حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 1۸ سال 
تمام و حداکثر سن 60 سال تمام است. حداکثر سن 
برای اولین اهدای خون 60 سال است و برای دفعات 
بعدی سن اهداکننده مستمر )با سابقه حداقل 2 بار 
اهدای خون در سال( حداکثر 65 سال است و هر 
واحد خون اهدایی حدود 450 میلی لیتر و معادل 
فقط 10 درصد حجم کل خون بدن است. پالسما 
و گلبول های سفید و پالکت ها، ظرف مدت چند 
روز به طور طبیعی توسط سیستم خون ساز بدن 
جایگزین می شوند و بدن با افزایش جذب آهن از 
دستگاه گوارش، آهن از دست رفته را به مرور و 
طی حدود یک ماه جایگزین خواهد کرد، بنابراین 
گلبول های قرمز خون حداکثر در سه تا چهار هفته 

در بدن بازسازی می شود.

هیچ ثوابی باالتر از اهدای خون و نجات 
دادن یک بیمار و خانواده ی او نیست

اردشیر قوام زاده، استاد ممتاز و رئیس انجمن پیوند 
سلول های بنیادی خون ساز گفت: »هیچ ثوابی باالتر 
از اهدای خون و نجات دادن یک بیمار و خانواده ی 
او نیست.« وی با بیان اینکه 450 فوق تخصص خون 
و سرطان شناسی در ایران در حال ارائه خدمت به 
بیماران هستند، گفت: »اگرچه با افتخار از حضور 
این تعداد پزشک یاد می کنم اما یادآور می شوم که 
تپش قلب ها با وجود خون است که تداوم می یابد.«
وی از سال 1۳69 به عنوان سالی که نخستین پیوند 
سلول های بنیادی در ایران انجام شد یاد کرد و تصریح 
کرد: »پیوند مغز استخوان بدون وجود خون و پالکت 
در دسترس تقریبا غیرممکن است.« قوام زاده تصریح 
کرد: »ایران دومین کشور از لحاظ تعداد پیوند سلول های 
بنیادی خون ساز در جمعیت بیماران تاالسمی است و 
این مهم بدون فداکاری اهداکنندگان خون سالم غیرقابل 
انجام بود و به دلیل از خودگذشتگی اهداکنندگان 
خون است که بسیاری از این بیماران هم اکنون در 

قید حیات هستند و به زندگی بازگشته اند.«

وجود اهداکنندگان خون داوطلب در 
ایران یک نعمت است

و  خون  تخصص  فوق  ابوالقاسمی،  حسن 
و  انجمن خون  رئیس  و  کودکان  سرطان شناسی 
سرطان ایران با اشاره به اینکه یکی از نعمت های ایران 
بخصوص در چهل سال گذشته وجود اهداکنندگان 
خون است، گفت: »نسبت به کشورهای منطقه در 
ترویج فرهنگ اهدای خون وضعیت بسیار خوبی 
داریم و البته تجربه ها و اتفاقات در طول چهل سال 
اخیر همچون جریان انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
و مناسبت های مختلف مثل عاشورا و اربعین باعث 
شد تا این کار مهم به نذر خون توسط برخی مردم 
تبدیل شود و رشد اهدای خون به جایی برسد که 
بیش از 15 سال است به جرگه کشورهایی بپیوندیم 
که دارای اهدای خون صد در صد داوطلبانه هستند.«
وی با تاکید بر این نکته که اهداکنندگان خون در 

ایران، خطر کمی از منظر بیماری های عفونی دارند 
و یکی از سالم ترین خون های اهدایی را کشور ما 
دارد، خاطر نشان کرد: »البته بهترین و فداکارترین 
پرسنل دولت در این سازمان هستند که در همه 
شرایط سخت با پذیرایی و تکریم مراجعه کنندگان به 
نحو شایسته توانستند در جذب و حفظ اهداکنندگان 
خون موفق باشند و شاخص باالی 25 در هزار نفر 
برای اهدای خون و همچنین تعداد قابل توجه سهم 
اهداکنندگان مستمر در آمار کلی اهداکنندگان خون، 

گواهی بر این حرف است.«
وی اضافه کرد: »پیشرفت عمل جراحی، توسعه درمان 
سرطان و ارتقای جایگاه ایران در درمان بیماری های 
خونی مثل تاالسمی نیاز به خون را بیش از گذشته 
کرده است و خوشبختانه امروز تامین فرآورده های 
خون مثل پالسما که ارزش باالیی دارد، توسط انتقال 
خون در حال تامین و تهیه شدن است که البته نباید 
مغرور باشیم و با گسترش برنامه ها و اهداف، روزی 
بتوانیم صادرکننده محصوالت پالسمایی در دنیا باشیم 

و با شتاب به سمت تحقق آن برویم.«
ابوالقاسمی با بیان اینکه امید به زندگی در کشور باال 
رفته و این روند افزایش طول عمر جامعه، افزایش نیاز 
به خون و فرآورده های خون را باال می برد و همچنان 
هم خون هیچ جایگزینی ندارد، یادآور شد: »اهدای 
خون یکی از بهترین پیوندهاست که عضوی از شما به 
کمک یک انسان دیگر می آید و مصداق عینی شعر بنی 
آدم اعضای یکدیگرند در فرهنگ اهدای خون است. 
یکی از ساده ترین و کم خرج ترین کارهایی است که 
می توان ثواب زیادی برد و جان چند انسان را نجات 
داد. به همین خاطر از همه ملت عزیز ایران می خواهم 

که بیایند و به جمع اهداکنندگان خون بپیوندند.«

پیشرفت علم جراحی در ایران مرهون 
حضور اهداکنندگان خون است

پروفسور محمد علی یوسف نیا، فوق تخصص جراحی 
قلب نیز پیشرفت علم جراحی را در ایران مرهون 
حضور اهداکنندگان خون است دانست و با تقدیر از 
تالش های دکتر فریدون عال بنیانگذار سازمان انتقال 

خون ایران گفت: »در برابر خدمات دکتر عال سر 
تعظیم فرود می آورم چرا که یکی از دالیل پیشرفت 
جراحی به ویژه جراحی قلب در ایران به دلیل وجود 
یک مجموعه پرتالش در انتقال خون و حضور و 

همراهی همیشگی اهداکنندگان خون است.«
وی با بیان اینکه انجام اعمال جراحی متفاوت بدون 
کمک اهداکنندگان خون ممکن نیست، افزود: »سازمان 
انتقال خون با ایجاد همگرایی و تسهیل کار خون را 
از مردمان نیکوکار به بیماران نیازمند می رساند و این 
کار بزرگ را سال ها انجام داده است و خوشحالم که 
از وضعیت فاجعه بار انتقال خون پیش از تاسیس این 

سازمان در کشور سال ها گذشته است.«

اهداکنندگان خون الگوی فعالیت های 
انسان دوستانه هستند

ایرج خسرو نیا، متخصص بیماری های داخلی و 
رئیس هیات مدیره جامعه علمی پزشکان با تبریک 
روز جهانی اهداکنندگان خون به همه مراجعه کنندگان 
به مراکز اهدای خون سازمان انتقال خون ایران گفت: 
»امیدواریم این عزیزان که خیرخواهانه به دنبال نجات 

جان همنوعانشان هستند، الگوی دیگران باشند.«
وی ادامه داد: »مهم ترین مایع حیاتی خون است و 
بسیاری از عمل های جراحی، آسیب دیدگان تصادفات 
جاده ای و دیگر بیماران، با اهدای خون به زندگی 
بازمی گردند و امیدواریم تعداد مراکز اهدای خون 
گسترش پیدا کند تا تعداد بیشتری از همه مردم در 
سراسرکشور بتوانند این کار ارزشمند را انجام دهند.«

جوانان باید حضور فعال تری در مراکز 
اهدای خون داشته باشند

علیرضا سلیمی، متخصصی بیهوشی و رئیس انجمن 
بیهوشی ایران نیز با اشاره به اینکه بهترین لحظاتش 
در بیست سال طبابت، لحظاتی بوده که جان انسانی 
را نجات داده است، گفت: »اهداکنندگان خون در 
طول عمر خود می توانند ده ها همنوع را نجات دهند 
و انتظار این است که جوانان حضور فعال تری در 
مراکز اهدای خون داشته باشند و لذت بخشش و 

این کار خوب را تجربه کنند.«

ارزش باالیی در کار انسان دوستانه 
اهداکنندگان خون وجود دارد

رئیس  و  نفرولوژی  تخصص  فوق  نفر،  محسن 
انجمن کلیوی ایران گفت: »ارزش باالیی در کار 
انسان دوستانه اهداکنندگان خون وجود دارد و بیماران 
کلیوی بزرگ ترین مشکل شان کم خونی است و به 
رغم وجود داروهایی برای جبران این مشکل، اما برخی 
اوقات نیاز خیلی شدید به تزریق خون دارند و یکی از 
نیازهای جدی این بیماران، فرآورده های خون همچون 
پالکت و پالسما است که توسط اهداکنندگان عزیز 
اهدا می شود.« وی افزود: »آلبومین یکی از نیازهای این 
بیماران است که مشتق از فرآورده های خون است و 
فاقد جایگزین بودن این محصوالت حیات بخش نشان 
می دهد که چه ارزش باالیی در کار انسان دوستانه 

اهداکنندگان خون وجود دارد.«

نظر رؤسای انجمن های پزشکی ایران 
در مورد  اهدای خون چیست؟ 



وزارت بهداشت اعالم کرد

سازمان نظام پزشکی تالش نموده تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی 
و تعامل مناسب با دستگاه های ذی ربط، دغدغه مالیاتی اعضای سازمان 
را به حداقل رسانده و تبعات ناشی از عدم اشراف به قانون را در عین 

قانون مداری برای جامعه کوشا و ایثارگر پزشکی به حداقل رساند.
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی و پیرو تماس های مکرر 
اعضا مبنی بر نحوه اعمال مالیات بردرآمد گروه های مختلف جامعه 
پزشکی؛ برای تفهیم بهتر نحوه محاسبه مالیات به مثال زیر دقت نمایید: 
*پزشک جراحی در دو بیمارستان خصوصی و تامین اجتماعی 
بصورت قراردادی مشغول ارائه خدمت است. عصر روزهای زوج 
نیز در مطب شخصی خود فعالیت می نماید. بنا به گفته ایشان، 
درآمد مجموع فعالیت های فوق در سال 1399 حدود  پانصد و 
پنجاه میلیون تومان بوده است. دو بیمارستان فوق مبلغ چهل میلیون 
تومان را بابت  10 درصد مالیات ایشان کسر و رسید آن را تحویل 
دکتر داده  اند. این پزشک همچنین، سال 1398 بصورت مقطوع سی 
میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. لطفاً با لحاظ کردن آخرین 

مصوبات قانون مالیات های مستقیم پاسخ دهید: 
چه روش پرداخت مالیاتی را به ایشان پیشنهاد می کنید و چرا؟ 

الف- ارائه اظهارنامه
ب- استفاده از تبصره ماده 100 مالیات های مستقیم.

پاسخ: با عنایت به این مهم که ارائه اظهارنامه مستندات درآمد و هزینه 
می طلبد و همچنین کسر 10 درصد مالیات عملکرد این پزشک توسط 
دو بیمارستان بصورت علی الحساب است و از سوی دیگر درآمد 
ایشان زیر یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون تومان سالیانه است 
و سال 98 پرداخت مالیات مقطوع برابر 30 میلیون تومان دارد؛ بهترین 
روش برای پرداخت مالیات سال 1399 با توجه به مهلت باقی مانده، 

استفاده از تبصره ماده 100 مالیات  های مستقیم است.
- بگذارید ببینیم بر اساس تبصره ماده 100 مالیات های مستقیم، 

برای تسویه حساب  باید  مالیات  پزشک فوق چگونه و چقدر 
سال 1399 پرداخت نماید؟ 

به جدول زیر توجه کنید: 

 از آنجا که ایشان مالیات مقطوعی که سال 98 پرداخت نموده، 
با اضافه نمودن 12 درصد به مالیات  30 میلیون تومان است، 
سال 98، یعنی 3,600,000 تومان، برای سال 1399 باید مالیات 

مقطوع برابر 33,600,000 ریال پرداخت نماید. 
اما اینجا یک نکته قانونی و مهم دیگر هم وجود دارد: برای ایشان 
از طریق دو بیمارستان محل خدمت بصورت علی الحساب 10 
درصد مالیات، برابر 40 میلیون تومان پرداخت شده است. بر اساس 
دستورالعمل بند 14 تبصره ماده 100 که اشعار می دارد: »میزان 
مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم 
بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 بوده اند معادل مالیات 
تعیین شده به شرح بند 2 این دستورالعمل یا مالیات مکسوره 

آنها هر کدام که بیشتر باشد تعیین می شود.«
این همکار محترم با استفاده از تبصره ماده 100، می بایست 36,600,000 
تومان پرداخت می نمود اما چون 10 درصد مالیاتی که دو بیمارستان 
از عملکرد ایشان به سازمان مالیاتی پرداخته 40 میلیون تومان بوده، 
اساس دریافتی سازمان امور مالیاتی عدد بیشتر است و لذا همکار ما 
برای سال 1399 خود نباید پرداخت دیگری داشته باشد و همان 40 
میلیون برای ایشان به عنوان مالیاتی پرداختی سال 1399 پذیرفته می شود.
اگر مالیات مقطوع ایشان بر فرض از عدد 36,600,000 تومان به 
عدد 42 میلیون می رسید، چون این عدد بیشتر است، بر اساس 
که  درصدی  ده  آن  بر  مازاد  دیگر  میلیون  دو  باید  ابالغیه  این 

بیمارستان ها پرداخت کردند هم می پرداخت.
نکته1: افرادی که مالیات آن ها در سال 98 مقطوع نشده در صورت 
داشتن برگ تشخیص و قبول مبلغ آن توسط مودی می توانند از 

مزایای تبصره ماده 100 استفاده و مالیات خود را قطعی کنند.
نکته 2: افرادی که در سال 99 مشغول  ارائه خدمت شده اند یا تا 
کنون پرونده مالیاتی تشکیل نداده اند نمی توانند از تبصره ماده 100 
استفاده کنند. این عزیزان باید از روش ارائه اظهارنامه و قطعی کردن 
مالیات خود برای امسال استفاده کرده و برای سال های بعد به شرط 

داشتن شرایط از تبصره ماده 100 بهره مند شوند.

چگونه مالیات خود را محاسبه کنم؟ 
گزارشی از نحوه پرداخت یک مورد مالیاتی

15 شماره 1956 25 خرداد 1400

 ICU نتایج آزمون کتبی بخش نظری دوره
متخصص سال  پزشکان  و  پرستاران  ویژه 
1400 برروی سایت مرکز سنجش آموزش 

کشور قرار گرفت.
به گزارش سپید، ثبت نام در آزمون بخش 
نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان 
 29 روز چهارشنبه  سال 1400  متخصص 
پایان رسید و بر اساس  اردیبهشت ماه به 
اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج 
این آزمون دوشنبه 24 خرداد بر روی این 

سایت قرار گرفت.
آزمون بخش نظری برای دوره های »پرستاری 
مراقبت های ویژه در آی سی یو سطح 1«، 
»پرستاری مراقبت های ویژه در آی سی یو 
سطح 2« و »مدیریت بیماران متوسط، شدید 
و بحرانی Covid 19 بستری در بخش های 
عادی و ویژه« برای متخصصین برگزار شد.
آزمون کتبی بخش نظری به طور متمرکز و به 

صورت سؤاالت چهارگزینه ای و بدون نمره 
منفی، به شیوه الکترونیک یا کاغذی، توسط 
مرکز سنجش آموزش پزشکی در دانشگاه ها 
و دانشکده ها جمعه هفتم خرداد برگزار شد.

کسب حداقل 60 درصد از نمره آزمون شرط 
قبولی و ورود به بخش عملی عنوان شد. 
نصاب  به کسب حد  موفق  که  داوطلبانی 
قبولی نشوند می توانند با ثبت نام مجدد )و 
پرداخت هزینه ثبت نام( در دو نوبت بعدی 

آزمون شرکت کنند.ایسنا

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور 
اطالعیه ای بر برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری 

تخصصی در موعد مقرر تاکید کرد.
به گزارش سپید، در اطالعیه معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت آمده است: »مشکالت عدیده 
ایجاد شده و تبعات آموزشی ناشی از عدم 
برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاری 
تخصصی در سال گذشته موجب بروز شایعاتی 
در فضای آموزشی پزشکی کشور شده است.

در این راستا تاکید می شود فرآیند طراحی 
سؤاالت و نهایی شدن دفترچه آزمون طبق 
قوانین موجود در حال انجام است و آزمون 
ارتقاء دستیاری تخصصی پزشکی قطعا در تاریخ 

1۷ تا 19 تیرماه سال جاری برگزار می شود.
از داوطلبین درخواست می شود اخبار رسمی 
مربوط به آزمون های علوم پزشکی را فقط 
از مبادی رسمی و معاونت آموزشی وزارت 

بهداشت پیگیری کنند.«ایسنا

نتایج آزمون دوره آی سی یو  ویژه پرستاران 
و پزشکان متخصص اعالم شد

وزارت بهداشت اعالم کرد
برگزاری آزمون ارتقای دستیاری تخصصی در موعد مقرر



  اورمان نظامی/ متخصص داخلی و فعال صنفی

 به صورت عمومی، صنف به رده های همگون 
گفته می شود و در اجتماع بشری کاربرد این 
کلمه برای گروهی از افراد است که اشتراکات 
آن  کاربرد  بیشترین  و  دارند  هم  با  مهمی 

است. شغلی  اشتراکات 
 مفهوم  مدنظر ما  نیز گروهی از افرادی است که 
هم شغل هستند و »فعاالن صنفی« نیز به افرادی 
گفته می شود که با تشکیل اتحادیه ، سندیکا و 
یا هر تشکل دیگری، سعی در حفظ حقوق 
حکومت ،  و  کارفرمایان  برابر  در  همکاران 
ارتقاء معیشت  و حفظ شأن شغلی صنف از 

دارند. اجتماعی  آموزشی و  لحاظ حقوقی ، 
صنفی«،  »فعالیت  جایگاه  از  صحیح   درک 
است  ضرورتی  صنفی«  »فعاالن  و  »صنف« 
تا  گردد  شفاف  و  تبیین  درستی  به  باید  که 
برداشت  گام  درستی  به  آن  غالب  در  بتوان 
استانداردهای  پیشبرد  در  کار  این  که  چرا 
بسیار  متعددی،  دالیل  به  اجتماعی،  زندگی 

است. اهمیت  حائز 
 با شروع انقالب صنعتی و ساخت و انباشت 
در  اصناف  و  اتحادیه ها  سندیکا ها ،  سرمایه ، 
شکل جدید آنها برای دفاع و حصول حقوق 
پیشه وران و کارگران بوجود آمدند که سرمایه 
و توان اصلی آنها همواره اتحاد اعضای تشکیل 
دهنده بوده است . این روند به حدی کارآمد و 
موثر بوده که حتی کارفرمایان ، صاحبان سرمایه 
و شاغالن مشاغل سود آور نیز دست به تغییر 
در اتحادیه های خود زدند تا بتوانند در جهت 

حفظ بازار و سرمایه خود موفق عمل نمایند.
در این میان دولت ها اغلب نقش میانجی را 
کارگران و  کارفرمایان و  میان سرمایه داران ،  
مستمری بگیران ایفا نموده اند و صد البته در 
نقش  بوده،  کارفرما  دولت  که خود  جاهایی 
دوگانه کار فرما و مجری قانون را داشته و دارد.
بسیار،  نشیب های  و  فراز  از  تاریخ  گذر   با 
اتحادیه ها و فعالیت صنفی به یکی از رکن های 
اصلی  نقش  شده  که  مبدل  دموکراسی  مهم 
آنها تضمین زندگی و امکانات عادالنه و در 
خور اعضای اصناف است. ضرورتی که حتی 
کارفرمایان و سرمایه داران به لزوم آن صحه 
وجود  بی  بازی  صحنه  که  چرا  گذاشته اند 

آنها سرد و بی روح خواهد بود!
صد البته که بُعد منفی اصناف نیز قابل اغماض 
و  انحصار گرایی  آنها  مهمترین  که  نیست 

است. بی حساب  سود جویی 
 حیات و پویایی اصناف که در شادابی و سر 
زندگی اجتماع بشری نقش بسزایی دارد ،  در 
گرو تقابل و روابط سه گانه صنفی ، یعنی اعضای 
صنف ، کارفرما یا خریدار خدمات و کاال   و 
دولت )بعنوان ناظر و میانجی( می باشد . در 
این میان فعاالن صنفی در اصل تنطیم کنندگان 

پایه صنفی( رابطه سه گانه اند . )سه  این 
 در  ایران اصناف و سندیکاها به مفهوم مدرن 
و  تشکل ها  ولی  هستند،  نوپا  بسیار  خود  
بخصوص  قدرتمند،  اما  ابتدایی ،  انجمن های 
با  که  دارد  و  داشته  وجود  ایران  بازار  در 
مدد  با  و  خود  نفوذ   و  قدرت  از  بهره گیری 
از امکاناتشان به رتق و فتق امور مربوط به 

بازار بصورت عام، و پیشه وران و کاسبان در 
رشته های مختلف بصورت خاص، می پرداخته 
که با مدرن تر شدن جامعه ایران نیز امروزی تر 
همان  با  تقریبا  و  تشکیالت   همان  و  شده 
یافته اند. قانونی تر  و  رسمی تر  جنبه  معیار ها 

 خارج از بازار سنتی ایران  کارگران ، کارمندان 
بازار  و همچنین  از  بیرون  از کسبه  و برخی 
امور خدماتی، گاهی بصورت  ارائه دهندگان 
سندیکاهایی  یا  اتحادیه   دارای  خود جوش 
منشأ  آنها  مدرن  تشکل های  ولی    بوده اند 
پر نفوذ  رجال  توسط  یا  و  داشته  حکومتی 
صنف  به  مربوط  امور  کنترل  جهت  دولتی 
بوجود آمده است که می توان به چند نمونه 
پزشکی، سازمان  نظام  نظیر سازمان  آن  بارز 

نظام پرستاری و  خانه کارگر اشاره نمود.
پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و  با   امروزه 
اقتصادی ، رشد بی پروای علم و تکنولوژی و 
صنفی  فعالیت های  به  نیاز  جمعیت،  افزایش 
در تمام رسته ها و شغل ها در تمام جوامع و 
ایران   به شدت احساس می شود  بخصوص 
سلسله  صنفی  فعاالن  فعالیت  شروع  موج  و 

وار آغاز شده است .
در ایران  برخی ویژگی ها ی  اجتماعی ، سیاسی 
دارند   تاثیر  صنفی  نمود های  و  فعالیت ها   بر 
که با شناخت آنها شرایط فعالیت های صنفی 
موارد  شامل  که  نمود  درک  بهتر  می توان  را 

هستند: ذیل 
1. می توان گفت که دولت در ایران بزرگترین 
کارفرماست چرا که نقش اصلی  در تصمیمات 
بر  دولت  را  ایران  در  خدمات  و  اقتصادی 

عهده دارد. از سوی دیگر دولت ها در ایران با 
کمک به تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای متعدد 
پیشه وران، خانه کارگر و ... و با دخالت مستقیم 
و غیر مستقیم در آنان ، راه را برای اعمال نفوذ 
خود هموار ساخته اند که متاسفانه نتیجه چنین 
استراتژی معیوبی سبب بوجود آمدن شرایط 
مناسب برای رانت خواری عده خاصی شده 
که از یک سو خواسته های دولتی را برآورده 
می کنند و از سوی دیگر به انحصارطلبی و رانت 
خواری خود ادامه می دهند. این گونه تشکل ها 
و سندیکاهای تحت نفوذ افراد سیاسی  از سویی 
بستان های  بده  در  که  شده اند  کاالیی  دیگر 

سیاسی مورد نیز معامله قرار می گیرند.
و  اصناف  وجود  اهمیت  از  مردم  عامه   .2
مدرن  نوع  در  صنفی  کار  مفهوم  سندیکاها ، 
آن و اثر گذاری اش بی خبرند. مبانی حقوقی ، 
اجتماعی و اقتصادی  آن در اجتماع ما موشکافی 

نشده و آموزشی در کار نیست.
نقش  اهمیت  کامال  ایران  دولت ها  در   .3
اصناف سالم و قدرتمند را در پیشبرد اقتصادی، 
آموزش ،  لذا  می دانند ،  اجتماعی   و  سیاسی 
قانون گذاری و سرمایه گذاری در این عرصه 
انحصار دولت است،  کامال یک طرفه و در 
چرا که دولت ها مایلند راه نفوذشان باز بماند 
و این میسر نمی شود مگر با ادامه تسلط کامل 
باال و  از  بر اصناف. متاسفانه هنوز هم نگاه 
رعیت پندار در شالوده جامعه ما وجود دارد 
و این نوع نگاه همیشه مانع بزرگی در قبول 
به معنای واقعی خود است. حضور اصناف 
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 ادامه از صفحه 16
4. از سوی دیگر غالبا اکثریت قاطع اعضای 
از  خارج  را  خود  همیشه  ایران  در  اصناف 
این است که  بر  گود می پندارند و گمانشان 
و  مطالبه  را  آنان  حقوق  دیگری  افراد  باید 
اگر در پی  آنها سینه چاک کنند! حتی  برای 

باشند!! خویش  منفعت  کسب 
همچنین اکثریت  اعضای اصناف به اتحادیه ها 
سازمان  یک  چشم  به  خود  سندیکاهای  و 
به  توجه  با  دلیلش  که  می کنند  نگاه  دولتی 

است. کامال مشخص  قبلی  مطالب 
بازنگری درست و علمی در شرایط اصناف ، 
خواهد  ایران  در  ملی  بزرگ  وفاق  سرمنشأ 
بود چرا که شخصیت و نمود اجتماعی تک 
تک افراد جامعه، عمیقا به بالندگی صنفشان 
اصناف   سرزندگی  طبیعتا  و  است  مربوط 
می گردد.  اتحاد  همگانی  و  شادابی  موجب 
پر واضح است که احقاق حقوق حرفه ای و 
سه پایه  درست  تعامل  سایه  در  شهروندی 
یا خریدار   کارفرما  )اعضا ،  دخیل در صنف 
میسر  این  و  شد  خواهد  محقق  دولت(  و 
سه   این  آگاهی صحیح  با  مگر  شد  نخواهد 

دارند. نقشی که  از  رکن 
بستر  بین  رابطه  اصناف  انسانی   جوامع   در 
و  می سازند  قرار  بر  را  حاکمیت  و  جامعه 
جامعه  آن  نگرش  اساس  بر  رابطه  این  نوع 
در  بطوریکه  است،  پیرامون خود  و  به خود 
جوامع اولیه و یا دیکتاتوری این رابطه صرفا 
پایین است  به  باال  از  یک طرفه و دستوری 
ساالر،  مردم  و  دموکراتیک  جوامع  در  ولی 
این رابطه  دو طرفه است و ارکان اصناف در 
ما  جامعه  در  بوضوح  یکدیگرند،  با  توازن 
نشانه های  شکل گرفتن این توازن را می توان 
از حاکمیت  زیادی  بطوریکه  بخش های  دید 
این واقعیت که بدون ایجاد این توازن پویایی 
و شادابی جامعه محال است را دریافته است. 
مثال های واضح از رفتار صحیح حاکمیت در 
برابر برخی مطالبات صنفی گویای این واقعیت 
است ، اما برای نهادینه شدن این توازن باید 
به نکاتی چند توجه شود و استراتژیست های 
حاکمیت و فعاالن صنفی آنها را بررسی نموده 

و جزو برنامه های خود قرار دهند:

1.تعریفسیاستوسیاسیکاری: یکی از 
اولین و مهمترین نکاتی است که می بایست 

کنند.  بدان توجه  فعاالن صنفی  حاکمان و 
تمامی  مفهوم  به  عامش  معنای  در  سیاست   
اقدامات و تالش ها برای نظم  بخشی احقاق 
منافع کل جامعه و یا گروهی خاص است و از 
آنجا که باالترین سیستم کنترلی و نظم دهنده 
جامعه دولت است ، لذا کلیه امور مربوط به 
دیدگاه  و  می شود  محسوب  سیاسی  دولت، 
کلی دولت نیز به همه امور سیاسی می گردد.
نفسه  فی  نیز  صنفی  امور  تعریف  این  با   
نوعی  به  نیز  فعاالن صنفی  سیاسی هستند و 
در  که  روست  همین  از  و  سیاسی کارند 
مداران  سیاست  معموال  مترقی  کشورهای 
صنفی  فعاالن  میان  از  زیادی  زبر دست 

. بوجود می آیند 
به  می بایست  باریک  مرز  این  و  تشابه   این 
دقت و روشنی در جامعه ما شفاف و عیان 
انگ  با  صنفی  فعاالن  طرف  یک  از  تا  شود 

سیاسی کاری  و ضد حاکمیتی مواجه نشوند و 
آنها  فعالیت های  از  دیگر حاکمیت  از طرف 
نهراسد. گرچه در کشور ما بسیاری از فعاالن 
صنفی همواره با گوشزد کردن غیر سیاسی بودن 
دارند  شفافیت  این  ایجاد  در  سعی  کارشان 
اما می بایست این لفظ کمی تغییر یافته و به 
یابد ، چرا که  تغییر  فعالیت های غیر حاکمیتی 
بصورت ناخواسته و اتوماتیک سه پایه فعالیت 
صنفی در رابطه مستقیم با هم اند و  اصطکاک 
منافع نتیجه طبیعی این ارتباطات کاری است 
دولت  پایه،  سه  این  از  یکی  که  آنجا  از  و 
به  لذا  او سیاسی است  است و دیدگاه کلی 
راحتی  برای مرعوب کردن فعاالن صنفی از 
استفاده  سوء  آنها  به  دولت  با  مقابله  اتهام 
نیست ،  چنین  اصل  در  حالیکه  در  می شود. 
صورت  کردن  پاک  با  شاید  حربه  نوع  این 
مسائل موجب یک آرامش کاذب گردد ولی 
آتش زیر خاکستر را هرگز خاموش نمی سازد 
و در نهایت موجب جدایی  و فاصله شدید 

می گردد. و حاکمیت  بستر جامعه  میان 
 دولت می بایست با قوانین کامل و شفاف مرز 
فعالیت ضد حاکمیتی  و  فعالیت صنفی  میان 
را تبیین نمایند تا دامنه فعالیت فعاالن صنفی 
که قطعا نوعی سیاسی کاری است با خواست 
دیگر  منظر  از  نشود،  محدود  مدیران  برخی 
آیینه  مطبوعات  نظیر  دقیقا  صنفی  فعاالن 
عملکرد مدیران خرد و کالن در سطح جامعه 
به  آنان  کمک  با  می توان  براحتی  که  هستند 
اصالح امور و حذف مدیران ناالیق پرداخت.
 البته باید به دیدگاه دیگری نیز در این زمینه 
توجه نمود که معتقد است دولت ها در ایران 
کامال از قدرت و موقعیت اصناف ، بخصوص 
نفوذ  با  و  آگاهند  خدمات،  و  تولید کنندگان 
در آنها با قدرتی که دارند و با کمک قوانین 
و افراد خاص سعی در کنترل اصناف و در 
نهایت کل جامعه می نمایند. یعنی از یک سو 
دولت ها با ابزار سیاسی خود در تمام اصناف 
نفوذ  ایران  قدرتمند  ظاهر  به  اتحادیه های  و 
یافته و آنها را تحت کنترل خود دارند و از 

طرف دیگر با برچسب زدن فعالیت سیاسی 
به فعاالن مستقل صنفی جلوی رشد و فعالیت 

می گیرند! را  آنها 

جامعه  یک  اصناف:  در  اهمیتجایگاه .۲
و  دارند  نظارتی  نقش  تنها  دولت ها  مدرن 
امور مختلف جامعه را پیش  این مردمند که 
می برند ، چرا که اصل جایگاه انسانی و مالکیت 
در  اصل  این  و  پذیرفته شده  آنها  در  فردی 
حقیقت موتور اصلی حرکت جوامع پویاست. 
دولت با نقش نظارتی خود از طرفی جلوی 
از طرف  و  را می گیرد  انحصار گرایی صنفی 
شغلی  ارتقا  و  سود آوری  برای  را  راه  دیگر 

اصناف هموار می کند. اقتصادی  و 
  اما برخی دولت ها در چند حالت مجال بالندگی 
به اصناف نمی دهند ، یا حاکمان خود در آن 
امور  یا  و  منفعت اند  و  سود  به دنبال  صنف 
مربوط به آن صنف را ملی ارزیابی می کنند. 
بسیاری  در  که  نفت  بزرگ  فی المثل صنعت 
حاکمیت  تحت  کامال  و  است  ملی  جوامع 
دولت هاست، در حالیکه در برخی دیگر در 
اختیار شرکت ها و افراد است، قطعا شق اول 
همیشه منجر به ضعف و عقب ماندگی جامعه 
می گردد  ، چرا که تسلط دولت مردان بنوعی 
و  عامل  که  می برد  سود  ویژه  رانت های  از 
سبب  عیب  این  و  است  یکی  دو  هر  ناظر 
فعالیت  آن  آتی  نابودی  و  آنی  سرشار  سود 

خواهد شد .
از طرفی می بینیم که در شق دوم نیز  تجربیات 
بسیاری هست که دولت ها راضی به حضور 
به  فعالیت های  در  خصوصی  بخش های 
وقتی  که  چرا  می گردند!!  ملی  اصطالح 
کاستی ها  باشند  متفاوتی  افراد  ناظر  و  عامل 
و عیوب رفع خواهند شد و این یعنی جامعه 

پیشرو. و  بالنده 

مدت  کوتاه  در  آنچه  اصناف:  قوانین  .3
بسیار موثر است ، قانون های صحیح ناظر بر 
فعالیت های صنفی است. قوانینی که نظارت بر 

هر سه پایه اصناف )صنف، کارفرما یا خریدار و 
حاکمیت( را بدرستی بیان نماید تا مرزبندی ها 

شفاف گردد و جایگاه ها شناخته شود.
امور  در  دخالت  از  را  دولت  که  قوانینی   
جلوی  طرفی  از  و  دارد  باز  اصناف  داخلی 
توسط  قانون  اعمال  در  اصناف  تاثیر گذاری 
دولت را بگیرد و مسبب اجرای صحیح نظارت 
بر انجام وظایف اصناف باشد. روش صحیح 
اعتراض و راهکارهای آن و برسمیت شناختن 

آنها را بیان نماید .
بحث  برجسته ترین  گفت  می توان  جرات  به 
هر صنفی ارزش و قیمت گذاری بر کار آن 
صنف است که قوانین مطروحه در هر دولتی 
حاکمیت  آن  سیاسی  ساختارهای  اساس  بر 
و  ایجاد  طرف  یک  از  را  محدودیت هایی 
راهکارهایی را از سوی دیگر بوجود می آورد 
دو  این  میان  تعادل  وجود  صورت  در  که 
طرف همگان راضی خواهند بود، ولی عدم 
تعادل همیشه موجب نارضایتی در صنف و 

یا خریدار خدمت و کاالست.
  قطعا فعاالن صنفی می یاست بفکر راه حل هایی 
باشند  درست  قوانین  نمودن  مصوب  برای 
قوانین  از  استفاده  راهکار  بهترین  یقینا  و 

است. فعلی 

4.آموزش: بی تردید آموزش،  پایه و اساس هر 
چیزی در جوامع بشری است. درک و شناخت 
عامه مردم از وظایف درست خود و حاکمیت 
صنفی  فعالیت های  اساس  و  پایه  اصناف ،  و 
درست خواهد بود که طبعا نتیجه اش منفعت 
کل جامعه است، اما این آموزش سرمایه گذاری 
و مدیرت صحیحی را می طلبد که باید دغدغه 
حاکمان کشور  باالخص ، روشنفکران جامعه 

باشد. فعاالن صنفی  و 
البته برخی اقتصاد دانان و جامعه شناسان معتقد 
به الزام حاکمیت به چنین آموزش هایی نیستند 
و مهمترین انگیزه را خود بازار می دانند؛ کما 
اینکه تعیین قیمت دستوری و یا حتی سقف 

می دانند. بزرگ  اشتباهی  نیز  را  قیمتی 
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گزارش سپید به مناسبت هفته جهانی سالمت مردان

به دلیل تاثیر و اهمیت باالی سالمت مردان در ارتقای 
سالمت جامعه، 14 تا 20 ژوئن مصادف با 24 تا 
30 خردادماه به عنوان هفته جهانی سالمت مردان 
نامگذاری شده است. این مدت را می توان فرصت 
مناسبی برای اطالع رسانی در مورد پیشگیری از 

بیماری ها در مردان دانست.
هفته جهانی سالمت مردان در سال 2002، طی 
همایشی سراسری که با حضور شش نماینده از 
سازمان های فعال در حوزه سالمت مردان در وین 
اتریش برگزار شده بود، نام گذاری شد. هدف از 
آن افزایش آگاهی درباره مسائل بهداشت عمومی 
و تشویق نهادهای بین المللی و داخلی به ارائه 
خدمات بهداشتی، درمان و آموزشی با کیفیت 

بیش تر به مردان در سراسر جهان است.
طبق مطالعات علمی، مردان در همه گروه های 
سنی از کودک و نوجوان تا میانسال و سالمند 
نسبت به زنان در معرض فاکتورهای خطر بیشتر 
و در نتیجه مرگ و میر باالتری هستند. به غیر 
از بیماری های دوره نوزادی و کودکی در سایر 
دوره های زندگی نیز عوامل خطر محیطی و شغلی 
در مردان بیشتر است. مردان نسبت به زنان در 
معرض فاکتورهای خطر بیشتر و در نتیجه مرگ 
و میر باالتری هستند. همچنین عادات و رفتارهای 
نادرست مانند مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر و 
همچنین استرس های مختلف نیز سالمت بسیاری 

از مردان را تهدید می کند.
حفظ سالمتی در مردان عالوه بر آنکه سبب حفظ 
نیروی مهم مولد در جامعه می شود، بر کیفیت 
زندگی خانواده ها نیز تاثیرگذار است. متخصصان 
سالمت و پزشکان به خاطر مسئولیت های فراوان 
مردان در قبال خود و خانواده، آن ها را به تالش 
جهت حفظ سالمتی شان در همه مراحل و سنین 
تشویق می کنند. فعال باقی ماندن مردان از نظر 
جسمانی در 30 ساله دوم زندگی، کیفیت زندگی 

آن ها را بسیار باال خواهد برد.
طبق شواهد علمی، اغلب مردان به سالمت جسم 
و روح خود چندان توجهی نمی کنند. آنها فکر 
می کنند که اگر نقش اجتماعی آنها زنده و پویا است، 
از سالمت کامل برخوردارند. مردان کمتر از زنان 
به پزشک مراجعه می کنند و اغلب ارجاعات آنها 
به پزشک نیز به علت بیماری های جدی است، در 
حالی که الزم است مردان حتی با وجود احساس 
سالمت، برنامه ای منظم برای معاینات پزشکی و 

مراجعات بهداشتی تنظیم کنند.

نگاهی به وضعیت سالمت مردان ایرانی
بسیاری از کارشناسان سالمت و فعاالن جامعه 
پزشکی بر این باورند که اگر مردان به مباحث 
خودمراقبتی توجه کنند و برای سالمت خود، 
اولویت باالتری قائل شوند، روند مزمن شدن 
پیدا  کاهش  غیرواگیر  بیماری های  از  بسیاری 
می کند. در نتیجه هزینه های نظام سالمت نیز در 

این صورت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
آمار  افزایش  به  که  مشکالتی  عمده  از  یکی 
بیماری های غیرواگیر در جامعه دامن زده است، 
بحث بی توجهی بسیاری از مردان به وضعیت 
سالمتی خودشان است. آمارهای رسمی هم تاکید 
دارد که بسیاری از مردان چندان به سالمت خود 

اهمیت نمی دهند. 
در سراسر جهان، میزان ابتال و مرگ و میر مردان 
ناشی از بیماری کووید 1۹ بنا به دالیل بیولوژیکی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به زنان باالتر 
است. این موضوع لزوم توجه بیشتر به سالمت 

مردان را نشان می دهد.
تشویق مردان به مشارکت در توسعه برنامه های 
بهداشتی پایه، ترغیب آنان به رعایت شیوه زندگی 
سالم و انجام مراقبت های به موقع در بیماری های 
زمینه ای، می تواند به عنوان یک راهکار برای عبور 
از بحران کم توجهی مردان به سالمت خود باشد. 

جلب نظر سیاستگذاران و مسئوالن نسبت به اهمیت 
تاثیر آن بر سالمت خانواده،  سالمت مردان و 
جامعه و اقتصاد کالن و اقتصاد سالمت، افزایش 
آگاهی و دانش مردان در جنبه های مختلف سالمت 
شامل سبک زندگی سالم، سالمت روان، سالمت 
باروری، سالمت اجتماعی و ... نیز از دیگر مسائل 
مغفول مانده در جهت ارتقای سالمت مردان است. 
همچنین عباس بصیری، رئیس انجمن اورولوژی 
ایران هم با اشاره به اینکه نیمی از مشکل ناباروری 
مربوط به مردان است، خاطرنشان کرد: »در گذشته 
بسیاری از خانواده ها تصور می کردند که ناباروری 
تنها ریشه در مشکالت زنانه دارد، در حالی که 
امروزه مشخص شده ۵0 درصد از علل ناباروری 
مربوط به مردان و ۵0 درصد مربوط به زنان است. 
بر اساس آخرین بررسی ها در ایران 12.۵ درصد 
گرفتار مشکل  ازدواج  ابتدای  در  از خانواده ها 
ناباروری هستند. 1۶ درصد از زوجین نیز پس 
از فرزند اول دچار ناباروری اند. به طور متوسط 
می توان گفت که 1۵ درصد از خانواده های ایرانی 
گرفتار مسئله ناباروری هستند. این مسئله دالیل 
مختلفی دارد. مسائل متفاوتی می تواند سبب بروز 
ناباروری در مردان شود. در عین حال به طور کلی 
می توان گفت که بیش از ۵0 درصد از ناباروری 

مردان قابل درمان است.«
همچنین محمد عباسی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن هم در پاسخ به این پرسش 
که چرا مردان ایرانی به سالمت خود کمتر اهمیت 
می دهند، پاسخ می دهد: »مردان به دلیل شرایط 
سخت کاری، مصرف مواد دخانی و استفاده از 

رژیم های غذایی نامناسب، بیشتر مستعد ابتال به 
برخی از بیماری ها هستند. برنامه ریزی در راستای 
ارتقای شاخص های امید به زندگی در مردان باید 
از سوی مسئوالن امر جدی گرفته شود. به طور 
مثال، متاسفانه 3۶ درصد مردان گیالنی مبتال به 
فشار خون باال هستند. 1۷ درصد مردان استان نیز 
از چاقی رنج می برند. همچنین۵0 درصد مردان 
گیالنی هم از رژیم نامناسب غذایی استفاده می کنند. 
عالوه بر این، کم تحرکی نیز از مهم ترین عوامل 
متاسفانه ۸۶  که  است  مردان  در  بیماری  بروز 
درصد مردان در استان گیالن کم تحرک هستند.«
عباسی همچنین با اشاره به مهم ترین عوامل مرگ 
و میر در میان مردان، اظهار کرد: »بیماری های قلبی 
و عروقی، سرطان، تصادفات رانندگی و دیابت 
چهار عامل اصلی مرگ و میر در میان مردان است.«

حفظ سالمتی، اولویت اول زندگی 
مردان ایرانی نیست

همچنین فریبا سهرابی، رئیس گروه میانساالن و 
سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه هم تصریح کرد: »مردان کمتر از زنان به 
سالمت خود اهمیت می دهند. بحران سالمت مردان 
در تمام دنیا به عنوان بحران خاموش سالمت تلقی 
می شود. پژوهش های مختلف نیز نشان می دهد 
مردان نسبت به زنان در سبک زندگی، روش های 
نامناسب تری دارند و نسبت به بیماری خود بی 
نادیده  را  توجه تر هستند. عالئم هشدار دهنده 
می گیرند و دیرتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. 

ادامه در صفحه 19 

مردان ایرانی در بحران مرگ های زودرس
مردان به دالیل متعدد، بیشتر مستعد ابتال به برخی از بیماری ها هستند

به دلیل تاثیر و اهمیت باالی 
سالمت مردان در ارتقای سالمت 

جامعه، 14 تا 20 ژوئن مصادف 
با 24 تا 30 خردادماه به عنوان 

هفته جهانی سالمت مردان 
نامگذاری شده است. این مدت 
را می توان فرصت مناسبی برای 

اطالع رسانی در مورد پیشگیری از 
بیماری ها در مردان دانست
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 ادامه از صفحه 18
به طور کلی نیز مردان، مرگ و میر باالتر و طول 
عمر کوتاه تری نسبت به زنان دارند و مشکالت 
و عوامل خطر متعددی سالمت آنها را تهدید 
می کند. به طور مثال، بر اساس نتایج مطالعات 
مرتبط انجام شده، بیماری های قلبی و عروقی 
و سرطان ها، مهم ترین علل مرگ و میر مردان 
متعددی در  هستند. همچنین عوامل خطرناک 
محیط های کاری وجود دارد که می تواند ایجاد 

کننده سرطان باشد.«
سهرابی با اشاره به مخاطراتی که سالمت مردان 
در محیط کار را تحت تاثیر قرار می دهد، یادآور 
شد: »بیشترین حوادث شغلی در ایران مربوط به 
حوادث ناشی از ساختمان، صنعت و کشاورزی 
است. از طرفی سبک زندگی ماشینی سبب شده 
میزان فعالیت بدنی در همه آحاد جامعه کاهش 
یابد. در نتیجه بیشترین کاهش فعالیت بدنی در 
افراد جوان، میانسال و به ویژه میانساالن شاغل 
در ادارت مشاهده شود. استفاده از روش های موثر 
برای فعالیت بدنی در محیط های کار ضروری 
است. مزایای فعالیت های بدنی در محیط کار 
شامل کاهش هزینه های مرتبط با سالمت کارکنان، 
افزایش پتانسیل و بهره وری نیروی کار و کاهش 
قیمت ها خواهد شد. بنابراین برنامه فعالیت بدنی 
در محیط کار ابزاری برای جذب و حفظ نیروهای 
کار و محافظت از آنها است که فواید آن به کارفرما 

نیز خواهد رسید. همچنین باید شرایطی فراهم 
شود تا کارکنان در برابر دود ناشی از دخانیات 
که از عوامل زمینه ساز بسیاری از بیماری ها است، 
محافظت شوند و موضوع سالمت روان در محیط 

کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.«
او با اشاره به سایر عواملی که سالمت مردان را 
تهدید می کند، تاکید کرد: »از آنجا که مردان شاغل 
ممکن است فرصت چندانی برای رسیدگی به 
سالمت خود نداشته باشند باید شرایطی فراهم شود 
تا در محیط های کاری فعالیت بدنی داشته باشند. 
برخی دستگاه ها نظیر ورزش جوانان و آموزش و 
پرورش نیز می توانند در حساس سازی و ارتقای 
سالمت مردان نقش موثری داشته باشند. تعداد 
مرگ و میر در گروه مردان نسبت به زنان بیشتر 
است و مردان بیش از زنان به بیماری های قلبی 
و عروقی مبتال می شوند، در حالی که بیماری های 

قلبی و عروقی کامال قابل پیشگیری است. داشتن 
۳۰ دقیقه فعالیت ورزشی در روز، سبک زندگی 
سالم و پرهیز از استعمال دخانیات مانع از ابتال به 
انواع سرطان ها و بروز بیماری های قلبی می شود.«
همچنین رئیس گروه میانساالن و سالمندان دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه یادآور شد: »باید در نظر 
داشت که از نگاه وزارت بهداشت، مرگ بین 
۳۰ تا ۷۰ سال، مرگ زودرس تلقی می شود که 
بین  این رده سنی در  میرها در  بیشتر مرگ و 

مردان رخ می دهد.«
متخصص  مردانی،  مسعود  دیگر،  سوی  از 
بیماری های عفونی نیز با تاکید بر اینکه مردان 
ایرانی کمتر به سالمت خود توجه می کنند، تاکید 

کرد: »مردان نباید تعیین سالمت ساالنه )چک آپ( 
را از دست بدهند. شاهد هستیم در یک خانواده، 
زنان سالی چند بار برای تعیین سالمت مراجعه 
می کنند، در حالی که مردان چند سال یکبار هم 
مراجعه نمی کنند. بسیاری از مردان حتی می دانند 
آنان  در  امکان سکته  و  دارند  قلبی  که مشکل 
باال رفته است، اما برای سالمت قلبشان مراجعه 
نمی کنند. یکی از مهم ترین راهکارهای موثر در 
افزایش توجه مردان به سالمت، پرداختن اصحاب 
رسانه و قلم به آگاهی رسانی و برجسته کردن 

توجه به سالمت مردان است.«
مردانی با تاکید بر اینکه مردان باالی ۵۰ سال 
باید سالی یکبار آزمایش »پی اس آ« دهند که 
مشخص کننده سرطان پروستات در آنان است، 
خاطرنشان کرد: »در همه دنیا، این آزمایش به 
صورت ساالنه انجام می شود، اما شاهدیم که در 
ایران بیمار ۷۵ ساله اصال نمی داند این آزمایش 
چیست یا در طول زندگی خود این آزمایش را 

انجام نداده است.«
او با تاکید بر اینکه در دوران کرونا، آسیب پذیری 
مردان نسبت به زنان بیشتر است، توضیح داد: 
»مردان منبع درآمد خانواده محسوب می شوند و 
به همین دلیل ساعات بیشتری خارج از منزل و 
در معرض خطر قرار دارند. همچنین مردان بیش 

از زنان، دخانیات و سیگار استعمال می کنند و 
بیماری های قلبی، عروقی و فشار خون در آنان 
شایع تر است. به همین دلیل نسبت به بیماری 

کرونا بیشتر آسیب پذیر هستند.«
درباره  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
سرطان های رایج در میان مردان هم یادآور شد: 
»سرطان شایع در میان مردان، سرطان پروستات، 
سرطان معده و روده است که مردان با آن دست 

به گریبان هستند.«

بیماری های غیرواگیر در کمین سالمت 
مردان ایرانی

بسیاری از مردان ایرانی، تنها زمانی به پزشک 
مراجعه می کنند که بیماری به مرحله حاد و مزمنی 
رسیده باشد. از نگاه کارشناسان سالمت، همین 
کم توجهی یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده 

سالمت مردان به حساب می آید.
امیر کامران نیکوسخن، مدیرعامل انجمن دیابت 
از  پیشگیری  ملی  شبکه  علمی  دبیر  و  ایران 
بیماری های غیر واگیر نیز در گفتگو با سپید با 
اشاره به اهمیت خودمراقبتی برای کنترل دیابت، 
تصریح می کند: »افراد مبتال به دیابت 99 درصد 
از زمان خود را به تنهایی می گذرانند و فقط یک 
درصد از زمان شان را نزد پزشک خود هستند. 
همین موضوع نشان می دهد چقدر خودمراقبتی 
دیابت و آموزش آن به افراد مبتال به دیابت و 
اقشار مرتبط با دیابت اهمیت دارد. این خودمراقبتی 
نیاز به مهارت هایی دارد که ما به آن می گوییم 
توانمندسازی فرد مبتال به دیابت. خودمراقبتی نیز 
با آموزش شروع می شود. بنابراین امروزه توصیه 
می شود که هر فرد مبتال به دیابت حداقل 1۰ 

ساعت آموزش ببیند.«
او یادآور می شود: »این آموزش ها بهتر است که 
البته  که  باشد  به صورت گروهی و حضوری 
در شرایط شیوع کووید19 ناگزیر باید به همان 
این  شکل مجازی و آنالین صورت گیرد. در 
آموزش ها باید همه جنبه های زندگی بیمار را از 
نظر فکری، فرهنگی، جسمی و روانی در نظر 
گرفت. در این راستا نیاز به افراد آموزش دیده ای 
داریم که خودمراقبتی را به این افراد آموزش دهند. 
افرادی که یاد گرفته اند چطور به بیماران مبتال به 
دیابت آموزش بدهند. آموزش ها باید بر اساس 
استانداردهای مراقبتی کشوری باشد و ما باید یک 
استاندارد کشوری داشته باشیم که آموزش ها را 
بر اساس آن پیش ببریم. در این مسیر، پرستاران 
نقش بسیار پررنگی در آموزش به افراد مبتال به 

دیابت دارند.«
تا  که  است  بیماری  »دیابت  می کند:  عنوان  او 
8۰ درصد قابل پیشگیری است و باید در این 
افراد  باشیم.  داشته  برنامه هایی  راهکار و  مورد 
مبتال به دیابت باید آموزش های مستمر ببینند. 
سیاست گذاران بهداشتی کشور نقش چشمگیری 
در بهبود وضعیت دیابت در کشور دارند و باید 
برای این موضوع آموزش ببینند. وقتی مسئوالن 
ما به این باور نرسیدند که آموزش دیابت، رکن 
اساسی کنترل آن است، بیمه آموزش دیابت هم 
اتفاق نمی افتد. درنتیجه هزینه های افزایش ابتال 
به بیماری، گریبان جامعه را می گیرد. در همه 
کشورهای پیشرفته دنیا اولین پله درمان دیابت 
را آموزش می دانند. بیمه ها هم باید به این اعتقاد 
برسند که آموزش در کاهش هزینه های دیابت 

بسیار موثر است.«

عباسی: مردان به دلیل شرایط 
سخت کاری، مصرف مواد دخانی 

و استفاده از رژیم های غذایی 
نامناسب، بیشتر مستعد ابتال 
به برخی از بیماری ها هستند. 
برنامه ریزی در راستای ارتقای 
شاخص های امید به زندگی در 
مردان باید از سوی مسئوالن 

امر جدی گرفته شود

هفته جهانی سالمت مردان 
در سال 2002، طی همایشی 

سراسری که با حضور شش 
نماینده از سازمان های فعال 

در حوزه سالمت مردان در 
وین اتریش برگزار شده بود، 

نام گذاری شد. هدف از آن 
افزایش آگاهی درباره مسائل 

بهداشت عمومی و تشویق 
نهادهای بین المللی و داخلی به 
ارائه خدمات بهداشتی، درمان 
و آموزشی با کیفیت بیش تر به 

مردان در سراسر جهان است

نیکوسخن: دیابت بیماری است 
که تا 80 درصد قابل پیشگیری 

است و باید در این مورد 
راهکار و برنامه هایی داشته 
باشیم. افراد مبتال به دیابت 

باید آموزش های مستمر ببینند. 
سیاست گذاران بهداشتی کشور 

نقش چشمگیری در بهبود 
وضعیت دیابت در کشور دارند 

و باید برای این موضوع آموزش 
ببینند. وقتی مسئوالن ما به 

این باور نرسیدند که آموزش 
دیابت، رکن اساسی کنترل آن 
است، بیمه آموزش دیابت هم 

اتفاق نمی افتد

19 شماره 19۵6 2۵ خرداد 14۰۰
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