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وزیر بهداشت از برخی گفته های این روزها انتقاد کرد

وزیر بهداشت، سرمایه گذاری در نظام سالمت را 
جزو ضروریات دانست و با اشاره به سختی های 
مدیریت کرونا در کشور در اوج تحریم ها گفت: 
»مدافعان سالمت و به ویژه آن ها که تن بر این آتش 
زدند و شهید شدند، حماسه ای آفریدند که با هیچ 
قلمی نمی توان نوشت و با هیچ دوربینی نمی توان 
به تصویر کشید و با هیچ زبانی نمی توان گفت.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز سه شنبه در 
سی امین آیین پویش ره سالمت در کاشان گفت: 
»مدیریت کرونا در این منطقه یکی از رکوردهای 

بسیار خوب در میان دانشگاه های ما بود.«
ماه  تیر  روز  اولین  هر حال  »به  داد:  ادامه  وی 
1337، یعنی گرم ترین و طوالنی ترین روز کویر 
کاشان در یکی از کوچه پس کوچه های کاشان 
خداوند فرزندی را به دنیا آورد، از خانواده ای نه 
چندان برخوردار، اما از مادری به شدت عاشق 
شرایط  با  شهر  این  در  کودک  این  عبداهلل.  ابا 
خاص و ویژه آن زمان بزرگ شد. آن زمان همه 
خانه ها تقریبا یخچال و کولر نداشتند و تنها تهویه 
دلپذیر زیرزمین هایی بود در کنار بادگیرها. خداوند 
خواست که این فرزند کوچک کویر یک روز 
بشود زمامدار امور درمان و بهداشت این کشور.«
وی افزود: »در آن زمان در این شهر زیرساختی 
نبود. بیمارستانی به نام بیمارستان اخوان داشت 
و کل شهر یک جراح عمومی داشت، یک چشم 
پزشک داشت، سه متخصص اطفال دانشگاهی 
داشت و یک متخصص بیهوشی داشت و دیگر 
هیچ. خداوند به این فرزند دلبسته شهر کمک 
کرد که بتواند در مدتی کوتاه بیمارستان شهید 
بهشتی را با لطف خدا و با همت همه بسازد. 
متخصصین زیادی بیاورد، کلینیک های ویژه ای 
بسازند. باز هم خداوند خواست که بعد از مدتی 
این دلبسته کویر را به سمت تهران ببرد. هرچند که 
بسیار دل بریدن از این فضا برایش سخت بود.«
نمکی ادامه داد: »به هر حال گذشت و گذشت تا 
اینکه در شرایطی و به دلیلی، دوستی از وزارت 
بهداشت گذاشت و رفت و علی رغم خواست  
و تمنای من نماند، این مسئولیت به گردن بنده 
افتاد. البته آن روز ما نمی دانستیم که قرار است 
سیل بیاید، زلزله بیاید، نمی دانستیم که قرار است 
آنفلوآنزا H1N1 بیاید و باز هم نمی دانستیم که 
قرار است کرونا بیاید. او هم که رفت، از کم تر 
از این خسته شده بود و می خواست برود. خیلی 
التماس کردم و بارها به او هم گفتم که من فقط 
دست پدرم را در زندگی بوسیدم، اما حاضرم 
دست این عزیزان را ببوسم که بمانند، اما نشد و 
به هر حال نمی دانم به چه دلیل، با چه حکمتی 
خداوند عنایت فرمود و مدیریت این روزهای 
سخت که در تاریخ هر کشور شاید هر 200 سال 
یکبار در نظام سالمت اتفاق بیفتد را به دوش این 

سرباز کوچک دلبسته این وطن سپرد.«
وزیر بهداشت گفت: »کرونا نشانی از قابلیت های 

مدیریتی کشورهاست. در آینده ای بسیار نزدیک 
مدیریت جهان را با مدیریت ایام کرونا و پساکرونا 
ارزیابی خواهند کرد. همانطور که طاعون نظام 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اروپا و 
را  معیارها  تمام  داد، کرونا هم  تغییر  را  جهان 
تغییر خواهد داد. خیرین بدانند که ما نمی گوییم 
مدرسه سازی نکنید و سرمایه گذاری در حیطه های 
دیگر را انجام ندهید، اما دیدید که در این ایام، 
ماه ها مدرسه ها تعطیل بود، ماه ها سالن های ورزشی 
بیمارستان،  ثانیه ای نشد که در  اما  تعطیل بود، 
اورژانس و محل خدمتی را ببندیم. باید این مراکز 
را هم گسترش می دادیم. سرمایه گذاری در نظام 

سالمت جزو ضروریات است.«
وی گفت: »دیدید که در موج ویروس انگلیسی 
چقدر مردم پشت در بیمارستان های کشور انگلیس 
بهداشت و  در حوزه  قوی  زیرساخت های  که 
درمان دارد، صف بستند تا اینکه نظام بهداشت 
و درمان انگلیس زانو زد و از مردم عذرخواهی 
کرد. روزهای مدیریت کرونا بسیار تاریخ ساز و 
قابل مقایسه ای برای مقایسه توانمندی مدیران 
جهان است. یکی از دالیل حذف آقای ترامپ، 
از دالیل  یکی  معتقدم  من  که  البته  بود.  کرونا 
بدبختی او آلودگی دست های پلیدش به خون 
عزیزترین فرزند ما شهید قاسم سلیمانی بود که 
فکر می کنم که تا دنیا دنیا است عذابش را حتما 

چند برابر خواهد چشید.«
نمکی ادامه داد: »به هر ترتیب کرونا ایام سختی برای 
جهان بود و البته برای ما آن هم در اوج تحریم. 
تحریمی که باید با دست های بسته، اما با چشم های 

باز در اقیانوس بال شنا می کردیم. برای افتضاحی که 
در دنیا مبنی بر مرگ های باالی سه تا چهار هزار، 
رسانه های بیرونی هیچوقت پنل و میزگرد نگذاشتند، 
اما به محض اینکه مرگ های ما مقداری باالتر می رفت، 
همه شب به تفسیر می کشیدند. ذره بینی که روی 
جمهوری اسالمی ایران بود، روی هیچ کشوری 
نبود و فشاری که در ایران بر مدیران نظام سالمت 
برای تامین مایحتاج مانند دارو، ماسک، گان و... بود، 

در هیچ کشوری نبود.«
افزود: »ما در روزهای اول، بسیار سختی  وی 
داشتیم. واقعا همکاران ما و مدافعان سالمت و به 
ویژه آنها که تن بر این آتش زدند و شهید شدند، 
حماسه ای آفریدند که با هیچ قلمی نمی توان نوشت 
و با هیچ دوربینی نمی توان به تصویر کشید و با 
هیچ زبانی نمی توان گفت. حماسه ای خلق کردند 

که در تاریخ این کشور ماندگار خواهد ماند.«
روزهای  در  است  »یادم  گفت:  بهداشت  وزیر 
اول به متخصصین برجسته ما که عده ای از آنها 
شهید شدند، می گفتم چرا اینطور باالی سر بیمار 
رفتید، می گفتند وقتی رفتم و دیدم که رزیدنت، 
انترن و پرستار من ماسک ندارد، خجالت کشیدم 
که با ماسک بیمار معاینه کنم و در عین حال 
می خواستم اینها شجاعت پیدا کنند و تن بر این 
آتش بزنند. ما چنین ژنرال ها و سردارهایی را از 
دست دادیم که داغ هر کدام شان سلول هایم را 

تا زنده ام خواهد سوزاند.«
وی ادامه داد: »اینکه عده ای در زمانی که اینها بر 
سینه بیمار خمیده بودند، آنها در هوای خوش لمیده 
بودند، حاال می فرمایند کرونا را می شد مدیریت 

کرد، ما اگر بودیم چهارتا را 10 تا می کردیم و 
فالن می کردیم؛ خدا شاهد است اگر شما نیم 
ساعت بتوانید افسار این اسب سرکش را نگه 
دارید، چه برسد به اینکه اداره کنید. ما که مدت ها 
است می گوییم خدایا به آبروی پیغمبرت، آبروی 
ما را حفظ کن که زودتر این بیماری را جمع 
کنیم و این واکسن که آرزوی من بود، به عرصه 
مصرف آمده و ما این ردای خفقان آور را به 

دیگری سپرده و دنبال زندگی مان رویم.«
نمکی گفت: »اما این چه بی انصافی است که ما 
عزیزانی که از جان و استراحتشان و از هستی شان 
گذشتند، آن هم برای ویترین آرایی کاذب این بی 
انصافی را انجام دهیم. کدام بی انصاف و نامرد 
در تاریخ خیر دید؟. اولین الزمه حاکمیت در 
نظام جمهوری اسالمی اخالق بود، قدرشناسی 
از افراد خدوم بود. بدون اخالق مگر می شود 
در این مملکت ادعا کرد که من می خواهم برای 
این مردم کاری کنم. بدون انصاف، بدون عقل که 
برای شیعه جزئی از اصول قابل واجب است، مگر 

می شود ادعا کرد که من آمده ام که کاری کنم.«
وی ادامه داد: »البته من همیشه به همکاران دل 
شکسته ام می گویم به این حرف ها توجه نکنید. ما که 
نیامده ایم تا کسی برای مان دست بزند، ما آمده ایم تا 
روی مین رویم. به عزیزی می گفتم که هر چه کار 
می کنم باز نسبت به خون شهدا احساس شرمندگی 
می کنم. دیروز)دوشنبه( در اراک ناگهان چشمانم 
پر از قرمزی شد، علتش هم بی خوابی است. باور 

کنید که در 1۶ ماه اخیر شبی درست نخوابیدم. 
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 ادامه از صفحه 2
استاندار در آنجا نگران شد و گفتم نگران نباشید 
خوب می شود. باور کنید که فکر می کنم هر چه 
می دوم، باز هم به خانواده شهدا و شهدا مدیون و 
بدهکارم. به هر حال مدافعان سالمت افتخار آفریدند.«
وی افزود: »اولین افتخار بزرگ جمهوری اسالمی 
ایران این بود که هیچ ایرانی در پشت در هیچ 
بیمارستانی سرگردان نبود. نه برای کرونا بلکه 
برای بیماران غیر کرونا هم نشنیدید که فردی 
بیاید و بگویند که آی سی یو  با ضربه مغزی 
اتفاق می افتد  این  اگر  که  ندارد  بیمارستان جا 
در فضای مجازی ما را بیچاره می کردند. فضای 
مجازی که در یک جایی دیگر که ترمزش دست 
دیگران است. دومین افتخار جمهوری اسالمی 
ایران این بود که هیچ ایرانی و غیر ایرانی به دلیل 
بی بضاعتی دچار مشکل نشد. ما چند صد هزار نفر 
از عزیزان افاغنه را در کشور رایگان در زمینه کرونا 
درمان کردیم. سومین افتخار جمهوری اسالمی 
ایران این بود که هیچکس را به دلیل قومیت به 
دیگری ترجیح ندادیم. خدمتی که در سیستان و 
بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و سایر استان های 
سنی نشین به عزیزان اهل تسنن دادیم، با خدمتی 
که در بیمارستان امام خمینی تهران )ره( دادیم، 

فرقی نکرد. ما هیچ مزیت ِسنی قائل نشدیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »مدتی پیش یکی از 
نویسندگان اروپا که با کرونا فوت کرد، نوشته 
بود که من عمرم را کرده ام، حاال که مضیقه دارید، 
این اکسیژن را بردارید و به جوان ترها دهید. 
اما در کشور ما پیرزن ۱۰۳ ساله در کردستان 
این  رفت.  خانه اش  به  و  شد  درمان  کرونا  با 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  بود  افتخاری 

تاریخ این اپیدمی کسب کرد.«
نمکی ادامه داد: »افتخار دیگری که ما کسب کردیم، 
در اوج تحریم و بی پولی و فشارهای بین المللی 
این بود که دست به سمت جایی دراز نکردیم، 
ما ماسک، گان و شوینده را ۵۰ روزه در کشور 
ساختیم، رمدسیویر و فاویپیراویر را دو ماهه در 
این سرزمین ساختیم و این را به سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کردیم که باور نمی کردند. اجازه 
ندادیم که ایرانی احساس حقارت کند و فکر کند 
که این دارو در آمریکا هست، اما پدر، برادر و 
خواهر و خانواده من از این دارو محروم شد و از 
بین رفت. اجازه ندادیم که ایرانیان حس حقارت 

را با وجود فشار اقتصادی جهانی احساس کنند 
و این حقشان هم نبود.«

وی افزود: »افتخار دیگری که در جمهوری اسالمی 
ایران در این ایام کسب شد، این بود که ما به 
مرور سوار بر موج کرونا شدیم و کرونا بر ما 
سوار نشد. موج چهارم با ویروس انگلیسی بود. 
بیاید، من  انگلیسی می خواست  وقتی ویروس 
می دانستم که این ویروس بسیار چموش است، 
زیرا انگلیس را به زانو در آورده بود. می دانستم 
که ویروس انگلیسی هم قدرت سرایتش بیشتر 
است و هم قدرت ابتال و کشندگی اش. ما که 
تعطیالت نداشتیم. در دفترمان نشسته بودیم و 
در تعطیالت عید بعد از اینکه حریف نشدیم که 
سفرها را مانع شویم، به همه دانشگاهیان نوشتم 
که بیمار الکتیو بستری نکنید. برآورد کردم که 
حداقل ۸۰ هزار تخت نیاز داریم. بعد هم مدلی 
را به عنوان مدل موفق جمهوری اسالمی ایران 
ثبت کردیم که ما کلینیک های سرپایی را فعال 
کنیم، بستری موقت راه بیندازیم و اجازه ندهیم 

که سرریز بیمار به سمت بیمارستان رود.«
وی ادامه داد: »۱۵۰ هزار بیمار که ۱۰ روز باید در 
بیمارستان بستری می شدند، با این شیوه، کم شد. 
در حالی که کل تخت های ما ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار 
تخت است. بنابراین ما ۴۶ هزار بیمار کووید بستری 

کردیم، روزی ۲۵۰ هزار بیمار به کلینیک های ما 
مراجعه کردند و ۱۵۰ هزار بیمار هم اجازه ندادیم 
به بیمارستان بروند، بلکه به صورت بستری موقت 
درمان کردیم. در کنارش گروه ترخیص راه انداختیم 
که اگر بیماری در وضعیت مناسب تری بود، به 
خانه برود و با مراقبت در منزل اداره شود. این 
طرح توانست در موج چهارم آبروی ما را بخرد 
و بر این اساس همیشه ۳۰ درصد تخت خالی 
داشتیم و بسیاری از هزینه های کشور کاهش یافت.«
نمکی گفت: »افتخار بزرگی برای کشور شد و 
خدا را شکر کردیم که از موج چهارم هم با عزت 
داریم عبور می کنیم. در این ایام ۴۶۰ اکسیژن ساز 
برای کشور تامین کردیم. بیمار کووید در بیرون 
از آی سی یو ۲۵ لیتر در دقیقه و داخل آی سی 
یو حداقل ۳۵ لیتر در دقیقه به اکسیژن نیاز دارد، 
در حالی که بیمارستان های ما بر مبنای شرایط 
عادی طراحی شده بود؛ یعنی یک تا ۵ لیتر اکسیژن 

در دقیقه و همه کمبود داشتند.«
وی افزود: »یادم است که یک شب به من زنگ 
زدند که در بیمارستان توحید سنندج دارد اکسیژن 
کم می آید. من به عنوان وزیر تا صبح با راننده 
تانکر اکسیژن در تماس بودم که کی می رسی و 
چهار صبح که رسید خدا را شکر کردیم. شبی هم 
در نیشابور این گرفتاری را داشتیم. اما امروز نداریم 

بیمارستانی که کمبود اکسیژن داشته باشد. ما در 
طول دوره کرونا میزان تخت های آی سی یومان 
دو برابر شد. میزان دستگاه های سی تی اسکن مان 
که بیش از ۱۴۶ دستگاه تامین کردیم و ۳۰ تا ۴۰ 
دستگاه هم در راه است و دارد اضافه می شود. 
اینها در اوج تحریم و فشار بود و از همه مهم تر 
پویش ره سالمت بود که طبق آن ۱۴۰۰ پروژه 
بهداشتی و حدود ۱۴ هزار تخت اضافه می شود. 
در تاریخ این سرزمین هیچ سالی بیش از ۴۵۰۰ 
تخت اضافه نکردیم و بسیاری امکانات دیگر. 
آزمایشگاه های تشخیصی ما روزهای اول، دو تا 
بود، اما اکنون بیش از ۴۰۰ آزمایشگاه تشخیصی در 
سراسر کشور قرار دارد که به عنوان زیرساخت های 

مهم فراهم شد.«
نمکی گفت: »خدارا شکر می کنیم که از این ایام 
سخت داریم با آبرو گذر می کنیم که این آبرو را از 
ایثار، رشادت و صبوری و همدلی مردم داریم که 
باید از صبوری مردم و کسبه تشکر کرد. از همدلی 
که در بدنه اجرایی کشور شکل گرفت باید تشکر 
کرد. از همه اعم از دادستان ها، روحانیت که نماز 
جمعه را تعطیل کردند، عزیزانی که در حرم های 
مطهر را بستند که اصال کار ساده ای نبود و... و...، 
نیروهای انتظامی، بسیج که طرح شهید سلیمانی 
را پیش بردند، کسبه ای که صبوری کردند و... 
تشکر می کنیم. این ها عظمت هایی بود که در این 

دوره خلق شد و تاریخ قضاوت خواهد کرد.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »امیدوارم در روزهای 
آینده آنچه خیر و صالح نظام جمهوری اسالمی 
و مردم است، رقم بخورد. همیشه توصیه می کنم 
که قدر این مردم را بدانید. جای هیچ قدرتی را با 
قدرت مردم عوض نکنید. پایه اصلی نگهداشت 
این نظام، بعد از لطف خدا، پیوند با مردم است. 
از مردم فاصله نگیرید، مردم را نادیده نپندارید، بر 
اسب مراد که سوار شدید، فکر نکنید که همواره 
سوارید اگر مردم نخواهند. از مردم دور نشوید، 
مغرور کاذب نشوید. عزت ما از مردم است. یادتان 
نرود که نوکری این مردم افتخار و عزت ما است. 
از این گسست های اجتماعی و تفرقه افکنی های 
سیاسی بپرهیزید. از اینکه ۴۰ سال دستاوردهای 
عظیم را فدای جوسازی به دلیل مسائل سیاسی 
کنید، بپرهیزید، از بی آبرو کردن این نظام بپرهیزیم. 
آنقدر خودزنی نکنید، همدلی و حمایت بی دریغ 

و ارزشمند مردم را قدر بدانید.«ایسنا
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سخنگوی سازمان غذاودارو:  خبـر

بی خطر بودن واکسن کوو ایران برکت تایید شده است
»در  گفت:  غذاودارو  سازمان  سخنگوی 
»کوو  واکسن  روی  گرفته  انجام  مطالعات 
واکسن  این  بودن  بی خطر  برکت«،  ایران 

است.« شده  تایید 
در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
با  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو 
ایرانی  تمام  واکسن  مجوز  اخذ  به  اشاره 
»واکسن  کرد:  اظهار  تزریق  جهت  برکت 
تمام ایرانی کوو ایران برکت بر پایه ویروس 

است.« غیرفعال 
انسانی  ادامه داد: »مطالعات حیوانی و  وی 
در  گذشته  سال  زمستان  از  برکت  واکسن 
فاز های  نتایج  و  است  شده  آغاز  کشور 
گزارش  مطلوب  مطالعه  این  دوم  و  اول 

است.« شده 
جهانپور بیان کرد: »فاز سوم مطالعه انسانی 
واکسن برکت بر روی بیش از 20 هزار نفر 
انجام شده و مردم ایران در فاز سوم مطالعه 

کرده اند.« دریافت  را  واکسن  این  انسانی 
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»در مطالعات انجام گرفته روی این واکسن، 
بی خطر بودن واکسن برکت تایید شده است.«
از هفته  این واکسن  تاکید کرد: »تولید  وی 
در چرخه  و  می شود  آغاز  کشور  در  آینده 

می گیرد.« قرار  توزیع 

فروشندگانواکسنفایزررانمیشناسیم
در  ایلنا  با  گفت وگو  در  جهانپور  همچنین 
واکسن  فروش  بر  مبنی  اخباری  به  واکنش 
فایزر در برخی مناطق شهر تهران بیان کرد: 
افراد  به  واکسن  شکل  این  به  که  »اماکنی 
جایی  اگر  و  نمی شناسیم  ما  را  می فروشند 
هم چنین اقدامی را انجام می دهد، نهادهای 
امنیتی و قضایی شناسایی و برخورد می کنند، 
در واقع واکسیناسیون خارج از شبکه بهداشتی 

نداریم.« کشور 

جایی  در  که  واکسنی  »هر  داد:  ادامه  وی 
می شود،  تزریق  بهداشتی  شبکه  از  خارج 
قاچاق است و در حقیقت این واکسن ها از 
مسیرهای قاچاق وارد کشور شده که قاعدتا 

بود.« نخواهد  تایید  مورد 
طریق  از  واکسن ها  »این  افزود:  جهانپور 
بود  نخواهد  مصرف  قابل  بهداشت  وزارت 
و این اتفاق یک اقدام مجرمانه است که قابل 

بود.« خواهد  نیز  قانونی  پیگرد 
قابل  واکسن ها  این  »سالمت  گفت:  وی 
باشد،  جعلی  است  ممکن  و  نیست  تایید 
به  توجه  با  هم  نبودن  جعلی  صورت  در 
اینکه یک مسیر قاچاق را طی کرده، رعایت 

است.« سوال  زیر  واکسن  سرد  زنجیره ی 
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»طبیعتا افرادی که برای این کار پول می دهند، 

به خطر می اندازند.« را  سالمتی خود 
وی در پاسخ به این سوال که آیا محموله های 
وارد  قانونی  طریق  از  که  واکسن  جدید 
شده، با این واکسن ها که به فروش می رسد 
اینطور  »خیر،  گفت:  نه؟  یا  دارد  ارتباطی 
نیست، محموله ای که به شکل قانونی وارد 
کشور می شود، در اختیار وزارت بهداشت 
کشور  بهداشتی  شبکه  در  و  می گیرد  قرار 
محل های  به  ربطی  هیچ  و  می شود  توزیع 

ندارد.« غیررسمی 

جهانپور افزود: »واکسیناسیون در کشور رایگان 
ملی  سند  اولویت بندی های  به  توجه  با  و 
وجه  هیچ  به  و  می شود  انجام  واکسیناسیون 

واکسن پولی در این زنجیره نداریم.«
برای شما  آیا  این سوال که  به  وی در پاسخ 
مشخص شده است که در کدام مناطق واکسن 
به فروش می رسد؟ بیان کرد: »در واقع کار ما 
با  اگر  اما  نیست،  شناسایی  و  امنیتی  پلیسی، 
که  شویم  مواجه  شهروندان  مستقیم  گزارش 
اطالعات دقیقی به ما داده باشند، طبیعتا موارد 
گزارش شده را به دستگاه های مربوطه از جمله 
حتما  و  داد  خواهیم  گزارش  قضایی  دستگاه 

مورد پیگیری قرار می گیرد.«

بر اساس اعالم وزارت بهداشت از روز دوشنبه تا سه شنبه 
در کشور، 10هزار و 216 بیمار کووید19 شناسایی شدند 
باختند. بیماری جان  این  نیز به دلیل  1۳4 تن  و متاسفانه 

و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر  سپید،  گزارش  به 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و ۳62 
هزار   ۸69 و  کرونا  واکسن  اول  دوز  نفر   961 و  هزار 
مجموع  و  کرده اند  تزریق  را  دوم  دوز  نیز  نفر   9۸۳ و 
 205 و  میلیون   5 به  کشور  در  شده  تزریق  واکسن های 

652 دوز رسید. هزار و 
اساس  بر  و   1400 25 خرداد  سه شنبه  تا  دوشنبه  روز  از 
بیمار جدید   216 10 هزار و  معیارهای قطعی تشخیصی، 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که هزار و 260 

آنها بستری شدند. از  نفر 

 49 و  میلیون  سه  به  کشور  در  کووید19  بیماران  مجموع 
هزار و 64۸ نفر رسید.

متاسفانه 1۳4 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
 ۳51 ۸2 هزار و  به  بیماری  این  باختگان  و مجموع جان 

رسید. نفر 
خوشبختانه تا کنون دو میلیون و 6۸۳ هزار و 210 نفر از 
بیمارستانها ترخیص شده اند. از  یا  یافته و  بهبود  بیماران، 
سه هزار و ۳94 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های 

دارند. قرار  مراقبت  تحت  بیمارستانها  ویژه  مراقبت های 
تا کنون 21 میلیون و ۸17 هزار و 747 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 1۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، 20۸ شهر 

در وضعیت نارنجی، 227 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

۱۰۲۱۶ابتالو۱۳۴فوتیجدیدکرونادرکشور



5 شماره 1957 26 خرداد 1400

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاسخ داد خبـر

چرا »کووایران برکت« برای تزریق عمومی 
نیازی به مجوز سازمان جهانی بهداشت ندارد؟ 

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه برای آغاز واکسیناسیون گسترده 
با واکسن های ایرانی، مجوز سازمان غذا و دارو کفایت می کند، 
گفت: »حتی در صورت داشتن مجوز مصرف اضطراری از 
سازمان جهانی بهداشت، باز هم کشورها برای تزریق واکسن 

بر اساس قوانین خودشان تصمیم می گیرند.«
به گزارش سپید، سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا درباره 
روند صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ها و اینکه آیا نیاز 
به تاییدیه سازمان جهانی بهداشت برای تزریق واکسن در کشور 
داریم یا خیر؟، گفت: »اینکه واکسن تاییدیه سازمان جهانی 
بهداشت را داشته باشد، یک اصل نیست. واکسن مقوله ای است 
که هر کشور برای خود یک سری قوانین و مقررات مشخص 
دارد که اگر واکسن بر آن اساس پیش برود، می تواند مجوز 
مصرف بدهد. همانطور که سایر واکسن های خارجی هم که 

شاید جدیدا مجوز سازمان جهانی بهداشت را اخذ کردند، مجوزهای 
کشور خودشان را داشتند و مصرف کردند و کشورهای دیگر هم بر 
اساس آن مجوزها و اطالعاتی که از کشور سازنده گرفتند، واکسن 

را مورد مصرف قرار دادند.«
وی افزود: »به طور مثال واکسن هایی مثل فایزر و مدرنا و آسترازنکا 
که در کشور خودشان مجوز صادر کردند، بعدا از سازمان جهانی 
بهداشت مجوز گرفتند و خیلی از کشورهای اروپایی برای مصرف 
آنها جداگانه واکسن های ذکر شده را در قوانین خود آوردند و سپس 
مصرف کردند. بنابراین؛ داشتن مجوز سازمان جهانی بهداشت حتما 

به معنای این نیست که کشوری بپذیرد آن واکسن را تزریق کند.«
ناجی تاکید کرد: »مصرف واکسن های تولید کشورها منوط به اخذ 
مجوز سازمان جهانی بهداشت نیست؛ البته وجهه واکسن با صدور 
مجوز اضطراری از سوی سازمان جهانی بهداشت باالتر می رود. از 
طرفی مگر همین واکسن آسترازنکا که مجوز مصرف اضطراری از 
سازمان جهانی بهداشت را اخذ کرد مباحثی در مورد لخته شدن 
خون پس از تزریق آن عنوان نشد؟ درست است که مجوز مصرف 
اضطراری گرفت ولی در طی مصرف هم در مواردی عوارضی داشت 
و طبیعتا کشورهای مختلف برای تزریق آن قوانینی مجزا داشتند؛ مثل 
اینکه تزریق آن در گروه سنی مشخصی توصیه شد. بنابراین داشتن 

مجوز مصرف اضطراری از سازمان جهانی بهداشت به معنای 
آن نیست که سایر کشورها آن واکسن را چشم بسته قبول 
کنند. االن همین واکسن اسپوتنیک که در بسیاری از کشورها 
استفاده می شود هم مجوز مصرف اضطراری سازمان جهانی 
بهداشت را ندارد و کشورها با قوانین و معیارهای علمی 

خودشان می پذیرند که آن را تزریق کنند یا نکنند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »تا االن هر واکسنی که مصرف می شود 
از خود کشور تولید کننده و یا سازمان جهانی بهداشت مجوز 
مصرف اضطراری گرفته است و در ایران هم واکسن کووایران 
برکت مجوز مصرف اضطراری اخذ کرد و اگر کشور دیگری 
بخواهد از این واکسن استفاده کند، اطالعات الزم را از تولید 
کننده کووایران برکت می گیرد و تحقیقات خود را انجام می دهد 

که مجوز مصرف در آن کشور را بدهد یا خیر.«
وی درباره موضوعات مطرح شده درخصوص تغییر در تزریق 
از  مقاالت  از  کدام  »هیچ  کرد:  اظهار  کرونا  واکسن های  دوم  دوز 
CBC یا سازمان جهانی بهداشت بر این موضوع صحه نمی گذارند 
که واکسن چندگانه از برندهای مختلف تزریق شود. بر اساس اعالم 
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم مشخص شد سیاست ما تزریق 
واکسن چندگانه نیست و تاخیر واکسیناسیون دوز دوم به زودی 
جبران خواهد شد. اینکه افرادی اظهار نظر کردند که چون پلتفرم 
تولید سینوفارم و کووایران برکت یکسان است پس می توان آنها را 
جا به جا استفاده کرد، یک موضوع تئوری است و شواهد مشخصی 

برای آن وجود ندارد.«

واکسن  بالینی  کارآزمایی  آغاز  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
نوجوانان  و  روی خردساالن  بر  کوبا  و  ایران  بین  مشترک  تولید 

در کشور کوبا خبر داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در صفحه توئیتر خود نوشت: 
ایران  پاستور  انستیتو  مشترک  تولید  واکسن  بالینی  »کارآزمایی 
و انستیتو فینالی کوبا در گروه سنی خردساالن و نوجوانان در 
پاستوکووک  نام  با  ایران  در  واکسن سوبرانا  کلید خورده،  کوبا 
اضطراری  مصرف  مجوز  دریافت  و  مستندات  تکمیل  حال  در 

برای گروه سنی 1۸ سال به باال است.«

آغاز کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی-کوبایی کرونا روی خردساالن و نوجوانان در کوبا

سخنگوی جمعیت هالل احمر از ورود دو میلیون دز واکسن 
کرونا طی روزهای آتی به کشور خبر داد.

به گزارش سپید، محمدحسن قوسیان مقدم در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »از زمان صدور مجوز واردات واکسن کرونا به هالل احمر 
از نیمه فروردین ماه امسال تاکنون بیش از دو و نیم میلیون دوز 

واکسن از سوی این جمعیت وارد کشور شده است.«
برای خرید  احمر  پیگیری جمعیت هالل  اینکه  بیان  با  وی 
واکسن کرونا از منابع مورد تایید ادامه پیدا کرد، گفت: »بعد 

از وقفه ای که ایجاد شد بر اساس قولی که داده بودیم بیش 
از دو میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر با بیان اینکه مبالغ این واکسن 
قبال پرداخت شده است، گفت: »به زودی و طی چند روز 

آینده این محموله وارد کشور خواهد شد.«
قوسیان تاکید کرد: »پیگیری های هالل احمر برای واردات 
واکسن به کشور در هماهنگی با وزارت بهداشت و ستادملی 

مقابله با کرونا ادامه دارد.«

سخنگوی جمعیت هالل احمر خبر داد

خرید ۲ میلیون دوز واکسن کرونا از سوی هالل احمر



رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد
کنترل مرزها برای مقابله با ورود ویروس جدید به کشور

معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و 
اجتماعی مدیریت بیماری کرونا گفت: »نگرانی از شیوع 
پیک پنجم در کشور وجود دارد و برای همین باید بیشترین 
حساسیت در مرزهای ورود و خروجی کشور صورت گیرد.«
به گزارش سپید، حسین ذوالفقاری در هفتاد و دومین 
نشست کمیته که با حضور ایرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی و نمایندگان دستگاه های ذی ربط در محل وزرات کشور برگزار شد؛ با اشاره به 
این موضوع که رعایت پروتکل های بهداشتی باید با اهتمام جدی تر تا روند همه گیری واکسن کرونا 
ادامه یابد، گفت: »در حال حاضر مهم ترین دغدغه، تزریق عمومی واکسن در کشور است و امید 

بر این است با تسریع در واکسن واکسیناسیون بتوانیم در اسرع زمان بخش های آسیب پذیر جامعه 
را واکسینه کنیم.« ذوالفقاری با بیان اینکه باید رعایت پروتکل های بهداشتی، به عنوان تنها مکانیسم 
در دسترس در شرایط کنونی، در مهار بیماری کرونا به صورت حداکثری مورد توجه قرار گیرد، 
گفت: »تجربه نشان داده که به هر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور کمتر مورد توجه 

قرار گرفته به همان نسبت شاهد اوج گیری دوباره بیماری هستیم.«
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی در این خصوص یادآور شد: »نباید عبور 
از پیک چهارم باعث شود که رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی کم تر مورد توجه قرار گیرد.«
رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت کرونا در خصوص ساماندهی تردد مسافری از 
مرزهای زمین، هوایی و دریایی که اولین دستور جلسه بود، تصریح کرد: »نگرانی از شیوع پیک 
پنجم در کشور وجود دارد و برای همین باید بیشترین حساسیت در مرزهای ورود و خروجی 
کشور صورت گیرد.« بازگشایی باشگاه های ورزشی در کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی از 
دیگر دستور کارهای جلسه بود و در این خصوص قرار شد روند بازگشایی باشگاه ها و اماکن 

ورزشی با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه شود.

خبـر

برای افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتال به بیماری آلزایمر 
هستند، ترس از این که روزی ندانند چه کسی هستند و کجا 
قرار دارند، می تواند فکر ترسناکی باشد و شاید حتی بدتر از 
این، درک زحمتی است که شرایط ذهنی آنان بر دوش عزیزان 
می گذارد. اگرچه هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد اما 
دانشمندان برای تولید واکسن آلزایمر ایمن تالش می کنند تا 
روند پیشرفت آلزایمر را کند کرده و حتی ممکن است به طور 

کامل از آن پیشگیری کنند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محققان موسسه علوم عصب شناسی 
اکسون اسلواکی )Axon Neuroscience(، واکسن آلزایمر 
با نام AADvac۱ را مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند این 
واکسن تقریبا یک سوم از موارد وخیم بیماری را کاهش می دهد. 
تاو سرکش، عالمت  پروتئین های  بردن  بین  از  با  این واکسن 
شناخته شده بیماری آلزایمر، سیستم ایمنی را پوشش می دهد. 
از  بیماری  به  منجر  و  پیچیده  درهم  مغزی  در سلول های  تاو 

دست دادن حافظه می شود.
محقق این تحقیق، پتر نواک اظهار کرد: »تجمع و گسترش اشکال 
سمی تاو در مغز از عالئم بیماری شناختی آلزایمر است. تصور 
می شود که این مورد مسئول مرگ گسترده سلول های عصبی 

است که در نهایت منجر به زوال عقل می شود.«
بیان  و  توصیف  استثنایی  را  تاو  به  آنتی بادی  واکنش  نواک 
می کند: »واکسن آلزایمر گروه وی به ترتیب ۲۷ و ۳۰ درصد 

افت بالینی و عملکردی را کاهش می دهد.«
وی گفت: »این مورد به ویژه در معالجه سالمندان بسیار حائز 
اهمیت است چون این گروه ها عملکرد طبیعی سلول های عصبی 
را مختل کرده و به عنوان یکی از دالیل اصلی اختالل شناختی 

در افراد مبتال به آلزایمر مشخص می شوند.«
با این واکسن، میزان پروتئین معروف به زنجیره نوروفیالمنت 
تا  آزاد می شود  )NfL( که توسط سلول های آسیب دیده مغز 
۶۲ درصد کاهش می یابد. این امر با کاهش شدید نشانگرهای 
زیستی تخریب عصبی بیماری آلزایمر در مایع مغزی نخاعی 
)CSF( پشتیبانی می شود که شامل برجسته ترین مشخصه بیماری 

شناخته شده به نام  phospho-tau T۲۱۷ است.
نواک خاطرنشان کرد: »برجسته ترین تاثیر واکسن در زیر گروه 

بیماران مبتال به آلزایمر مشاهده شده است.«
در این تحقیق ۱۰۹ شرکت کننده برای تایید آلزایمر تحت اسکن 
ام آرای مغز قرار گرفتند. در این زیر گروه، AADvac۱  در 
مقایسه با دارونما به طور قابل توجهی افت بالینی را ۲۷ درصد 

و عملکرد را ۳۰ درصد کاهش داد.

محقق این تحقیق بیان کرد: »این روش دریچه ای برای درمان 
و احتماال جلوگیری از آسیب شناسی تاو خواهد بود و منجر 

به کاهش موارد بالینی بیماران می شود.«
این گروه بین المللی معتقد است که AADvac۱ حتی از داروی 
اولین  این دارو  بهتر است،   )Aducanumab( آدوکانوماب
داروی جدید آلزایمر است که رسوبات چسبنده پروتئین های 
آمیلوئید بتا که در مغز بیماران جمع  شده اند را از بین می برد.

نوربرت زیلکا، مدیر ارشد علوم اکسون اظهار کرد: »تصویب 
اخیر درمان مبتنی بر آمیلوئید برای کل فعاالن در زمینه آلزایمر 
دلگرم کننده بود. برخالف آمیلوئید که بر سرعت پیشرفت آلزایمر 
تاثیر می گذارد، شواهد زیادی وجود دارد که آسیب شناسی تاو 
مربوط به علت بیماری است. هدف واکسن ما متوقف کردن 
شکل گیری و گسترش آسیب شناسی تاو است و در نهایت این 
توانایی را دارد که منافع بیشتری را برای بیماران آلزایمر ارائه کند.«
 Nature Aging نتایج این تحقیق که در نشریه معتبر انگلیس
منتشر شده است، همچنین نشان می دهد که AADvac۱ ایمن 

و قابل تحمل است.
مرحله دوم آزمایش AADvac۱ شامل ۱۹۶ داوطلب با بیش 
از ۶۰ سال سن از هشت کشور در سراسر اروپا بود. آنان به طور 
واکسن  دوز  چندین  سال  دو  طی  تا  شدند  انتخاب  تصادفی 

آلزایمر یا دارونما دریافت کنند.

نواک افزود: »این واکسن موجب افزایش سطوح باالی آنتی بادی 
علیه تاو در گروه تحت درمان شد. نتایج پاسخ آنتی بادی قوی، 
را  عصبی  تخریب  در  قابل توجهی  بسیار  تاثیر  و  عالی  ایمنی 

نشان می دهد.«
در حال حاضر، آزمایش های گسترده تری برای تکرار نتایج و 
کارایی بالینی برنامه ریزی شده است و انتظار می رود که مزایای 

آن کاهش عالئم و حتی پیشگیری از آلزایمر باشد.
میکال فرسر، مدیرعامل این موسسه اظهار کرد: »آزمایش ما با 
موفقیت نقاط قوت AADvac۱ را برای جلوگیری و درمان 
بیماری،  بر  اثر آن  تاییدکننده  نتایج  آلزایمر نشان داد.  بیماری 
پیشرفت به سمت یک مرحله اساسی از رشد بالینی را پشتیبانی 
می کند. با توجه به تایید اخیر درمان مبتنی بر آمیلوئید، نتایج 
قوی نهایی NfL می تواند به  عنوان جانشینی در توسعه بالینی 

آینده برای دستیابی به تایید سریع عمل کند.«
با  جهان  در  گروه  بزرگ ترین  دارای  اکسون  حاضر  حال  در 
بیش از ۶۰ دانشمند و ۱۵ دانشمند ارشد است که منحصرا بر 
روی تاو تحقیق می کنند. این گروه طی دو دهه گذشته، شواهد 
تاو،  نشان می دهد آسیب شناسی  منتشر کرده است که  زیادی 

عامل اصلی بیماری آلزایمر است.
دانشمندان امیدوارند طی چهار سال آینده واکسن آلزایمر برای 

بیماران قابل دسترس باشد.

به زودی واکسن آلزایمر دردسترس خواهد بود
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مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور تاکیدتاکید کرد

لزوم تزریق دوز دوم واکسن کرونا به کادر درمان
مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی بر اهمیت 
تزریق واکسن کرونا به پزشکان تازه کار که به تازگی نظام 

پزشکی خود را دریافت کرده اند تأکید کرد.
به گزارش سپید، حسین کرمانپور در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره تزریق دوز اول و دوم واکسن 
کادر درمان اظهار کرد: »وضعیت فعلی ما زیاد خوب 

نیست، زیرا با یک موجی از امید وارد میدان شده ایم، اما به بن بست خوردیم.«
وی افزود: »با رایزنی ها برای افراد باالی ۵۰ سال دوز اول را تزریق کردیم اما ما خانه بهداشت نداریم 
که بتوانیم هر زمانی که شد، واکسن را تزریق کنیم. به همین دلیل مجبور هستیم یک بازه زمانی را 

برای انجام این کار تعیین کنیم و کادر درمان هم موظف هستند در وقت مشخص شده اقدام کنند.«
کرمانپور ادامه داد: »در زمان دریافت واکسن در نوبت دهی های تعیین شده، برخی  افراد مبتال به 
کرونا شدند یا بیماری خاصی داشتند که نمی توانستند واکسن بزنند، به همین دلیل در گروه اول 
برای زدن واکسن قرار نگرفتند. این افراد حدود ۵ الی ۶ هزار نفر هستند که هنوز واکسن دوز اول 
را دریافت نکردند چه برسد به مرحله دوم تزریق.« وی تصریح کرد: »در این باره نامه ای به وزارت 
بهداشت نوشتیم که کادر درمان به شدت در معرض خطر هستند اما پاسخ آنها طوالنی شده است.«
وی گفت: »یک عده از این افراد پزشکان جوان یا تازه کار هستند که به تازگی نظام پزشکی خود 
را دریافت کردند و عمال نمی توانند واکسن بزنند. اغلب این افراد که واکسن نزده اند در  بخش 
اوژانس بیمارستان ها مشغول به کار هستند.« کرمانپور بیان کرد: »اسامی منشی ها و کارمندهایی که 
در بیمارستان های تهران مشغول به کار هستند را به وزارت بهداشت اعالم کرده ایم اما نتیجه ای 
ندیده ایم.« وی یادآوری کرد: »امیدواریم که هر چه زودتر به این موضوع نگاه اساسی شود و دوز 

دوم واکسن به کادر درمان هرچه سریعتر تزریق شود.«

نظام پزشکی

رئیس مرکز پیوند وزارت بهداشت گفت: »بیماران 
خاص برای تزریق واکسن کرونا باید به سامانه های 

وزارت بهداشت مراجعه کنند.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت 
واکسیناسیون بیماران خاص، نادر و صعب العالج 
اظهار کرد: »۵۴۰ هزار بیمار نادر و صعب العالج 
در ایران شناسایی شده اند که از این تعداد بیش از 

١٩۰ هزار نفر واکسن دریافت کرده اند.«
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بیماران  »واکسیناسیون  داد:  ادامه  بهداشت 
صعب العالج و نادر بر اساس سند ملی در  بخش 
از  بعد  ایران  فاز ۲ واکسیناسیون کرونا در  دوم 
سالمندان قرار داشت اما با تشریح شرایط، از کمیته 
فنی واکسیناسیون درخواست کردیم با توجه به 
حساسیت بیماران صعب العالج و نادر، توزیع و 
تزریق واکسن برای این گروه از بیماران هم صورت 
گیرد و بیماران خاص و صعب العالج سهمی از سهم 

کلی واکسیناسیون کشور داشته باشند.«
فنی  کمیته  موافقت  »با  کرد:  تصریح  شادنوش 
واکسیناسیون از ابتدای سال ١۴۰۰ از هر محموله  

واکسنی که وارد کشور شد، درصدی برای سهمیه 
واکسیناسیون بیماران نادر و صعب العالج اختصاص 
پیدا کرد؛ به دنبال این موضوع ما هم واکسیناسیون این 
گروه  از بیماران را از فروردین ١۴۰۰ آغاز کردیم.«
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت با اشاره به افزایش سرعت واکسیناسیون 
بیماران نادر و صعب العالج در تابستان گفت: »در 
تابستان حجم بیشتر واکسن با تسریع واردات و تولید 

واکسن های ایرانی در دسترس خواهد بود و پس از 
واکسیناسیون سالمندان، تزریق واکسن به بیماران نادر 
و صعب العالج با سرعت بیشتری صورت می گیرد.« 
شادنوش به بیماری های خاص، صعب العالج یا 
نادری که در اولویت تزریق واکسن نسبت به سایر 
گروه های بیماران هستند، اشاره کرد و گفت: »بیماران 
دیالیزی، تاالسمی، هموفیلی، پیوند عضو،  ام اس 
و اوتیسم جزو اولویت های اول واکسیناسیون در 

گروه های بیماری های نادر و صعب العالج هستند 
چرا که بیماران مبتال به این بیماری ها با توجه به 
شرایط جسمانی نیازمند تردد به مراکز درمانی هستند 
و در معرض خطر ابتال به کرونا و عوارض ناشی 

آن قرار دارند.«
رئیس مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بیماران خاص و  بهداشت درباره واکسیناسیون 
نحوه اطالع رسانی ها گفت: »به تدریج با توجه به 
اطالعات وزارت بهداشت برای بیماران خاصی که 
موعد واکسیناسیون شان فرا می رسد، پیامک ارسال 
می شود تا بیماران در ساعت و روز مشخص به 
مراکز واکسیناسیون اعالم شده مراجعه کنند و تزریق 
واکسن برای آنها انجام شود.« وی درباره شناسایی 
بیماران خاص و نادر و اینکه ممکن است اطالعات 
بیماری در سامانه بیماران خاص و نادر وزارت 
بهداشت ثبت نشده باشد، گفت: »اطالعات تمام 
بیماران خاص و نادر در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت شده است اما اگر اطالعات بیماری در سامانه 
ثبت نباشد می تواند به امور بیماری های معاونت 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه و برای 

ثبت اطالعات خود اقدام کند.

بیماران خاص برای تزریق واکسن کرونا  به کجا مراجعه کنند؟ 

شماره ١٩۵7 ۲۶7 خرداد ١۴۰۰

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به تشریح دالیل 
کمبود برخی اقالم دارویی در بازار همچون داروهای اعصاب 

و فلوکسیتین و فاموتیدین پرداخت.
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت و گو با خانه ملت با تایید 
خبری که عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران داده است 
مبنی بر اینکه برخی داروهای اعصاب و داروهایی مانند فلوکسیتین 
و فاموتیدین در بازار کمیاب شده اند، گفت: »میزان مصرف داروهای 
اعصاب و داروهایی همچون فاموتیدین که برای درمان گاستریت 

معده به کار می رود در کشور بیش از میانگین دنیا است.«
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس ادامه داد: 
»این داروها به این دلیل به میزان باالیی مصرف می شوند که به راحتی 
در دسترس جامعه قرار دارند، بنابراین گاه سوءمصرف می شوند.«
وی تصریح کرد: »مصرف فاموتیدین در زمان شیوع کرونا افزایش 

بیشتری نیز داشته و در نهایت متاسفانه توزیع این دارو و نظارت بر 
این روند مثبت نبوده است کما اینکه داروهایی که گاه در داخل تولید 
شده یا وارد می شوند به شکل عدالت محوری توزیع نمی شوند و 
این معضل در مناطق محروم و روستاها بیشتر مشاهده می شود.«

فاضلی اظهار کرد: »هم اکنون باید داروهای مورد نیاز بیماران به 
ویژه در مناطق محروم و روستاها به طرز مطلوبی توزیع شوند و 
در کنار آن سیستم نظارتی خود را تقویت کنیم که اساس هر کاری 
است. بنابراین الزم است که یک بازنگری در امر نظارت بر تولید 
و توزیع دارو و میزان شیوع بیماری ها در جامعه صورت بگیرد.«
وی افزود: »وقتی میزان شیوع بیماری در کشور مشخص نباشد، 
برآورد دقیقی از سطح نیاز به داروها نیز وجود نخواهد داشت، 
همچنین وقتی بحرانی همچون کرونا ایجاد می شود باید تولید 

داروهایی که برای درمان آن استفاده می شود، افزایش پیدا کند.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: »البته نباید این موضوع 
را هم فراموش کرد که اعمال تحریم های ظالمانه نقش بسیار مهمی 
در کمبود دارو در کشور داشته است و هرچند گفته شده که دارو 
تحریم نشده است، اما همین که نتوانیم تبادل ارزی با دنیا داشته 
باشیم باعث می شود که نتوانیم داروهای مورد نیاز را وارد کنیم.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: »در تمام جوامع وقتی یک بحرانی همچون شیوع کرونا ایجاد 
شود تعدادی افراد سودجود وجود دارند که مشکالتی را در بازار 

دارو ایجاد می کنند که در پی آن مردم متضرر می شوند.«

فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

دالیل کمبود برخی داروها در کشور



رییس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت: 
قارچ سیاه بیماری جدیدی نیست

رییس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت گفت: 
»قارچ سیاه بیماری جدیدی نیست و در افرادی که بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت و نقص ایمنی بدن دارند، شایع است.«
به گزارش سپید، محمد مهدی گویا در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»موکورمایکوزیس یا قارچ سیاه یک عفونت قارچی جدی 
است که فرصت طلب بوده و در افراد سالم به ندرت بروز 
می یابد، این بیماری در افرادی که دارای بیماری های زمینه ای بوده و خوب درمان نشدند، ایجاد شده 
و قابل درمان است.« وی اظهار داشت: »همچنین قارچ سیاه در افراد مبتال به کرونا که در بیمارستان 
به مدت طوالنی بستری می شوند نیز دیده شده و این عفونت از طریق بینی، دهان و چشم وارد بدن 
شده و خوردن غذای آلوده نیز در بروز قارچ سیاه نقش دارد.« گویا تصریح کرد: »این عفونت از حدقه 

چشم به مغز سرایت کرده و می تواند ریه ها و دستگاه گوارش را نیز درگیر کند، یکی از این عالئم 
حمله قارچی به رگ های خونی است که منجر به تشکیل لخته های خون و مرگ بافت اطراف آن به 
دلیل از دست دادن خون رسانی می شود. اگر بیماری مغز را درگیر کند، در این صورت عالئم ممکن 
است شامل سردرد یک طرفه در پشت چشم، درد صورت، تب، گرفتگی بینی باشد که به ترشحات 
سیاه و سفید و سینوزیت حاد همراه با تورم چشم تبدیل می شود.« به گفته وی، همچنین دیگر عالئم 
بیماری قارچ سیاه ریوی شامل تب، سرفه کردن، درد قفسه سینه و تنگی نفس است و می تواند به 

صورت تاول یا زخم و ضایعات پوستی ظاهر و ناحیه آلوده سیاه شود. 
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در یک سال گذشته حدود پنج مورد ابتال به بیماری قارچ سیاه در 
ایران گزارش شده که دو مورد از بیماران، جان خود را از دست دادند. همه این بیماران دیابتی بودند 
و درگیری ریویی باالیی داشتند. اکنون، مهم ترین خطر، کرونا به  دلیل کشندگی باالی آن است نه قارچ 
سیاه و طی مدت اخیر هم با توجه به بحران کرونا مصرف کورتون به شدت افزایش پیدا کرده که این 
عوامل موجب افزایش بیماران کرونایی مبتال به موکورمایکوزیس شده است. از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا در ایران)اسفند ۹۸( تا کنون ۸۲ هزار و ۲۱۷ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند.

خبـر

رئیس سازمان اورژانس خبر داد

رئیس سازمان اورژانس گفت: »هزار دستگاه آمبوالنس 
به زودی وارد کشور خواهد شد که از آنها برای 
تقویت و تجهیز پایگاه های امدادی استفاده می شود.«

به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند روز سه شنبه 
و  بحران  مدیریت  پایگاه  چهار  افتتاح  آیین  در 
فوریت های پزشکی استان قزوین که به صورت 
ویدئو کنفرانس در سالن مدیریت بحران استانداری 
برگزار شد، افزود: »بخشی از آمبوالنس هایی که 
وارد کشور می شوند به پایگاه های اورژانس قزوین 
اختصاص پیدا خواهند کرد.« وی اظهار داشت: »یک 
دستگاه بالگرد و همچنین تعدادی موتورالنس نیز 
با هدف تجهیز پایگاه های امداد اورژانس قزوین به 
این استان تحویل داده خواهد شد.« این مسئول با 
بیان اینکه بیش از پنج هزار دستگاه آمبوالنس در 
سطح کشور در اختیار داریم، افزود: »آمبوالنس هایی 
که به این مجموعه افزوده می شوند جزو بهترین و 

استانداردترین آمبوالنس های دنیا هستند.«
وی اضافه کرد: »تاکنون هشت هزار و ۳۰۰ نیرو در 
اورژانس کشور جذب شده اند و ساالنه به این آمار 
افزوده می شود تا بتوانیم خدمات امداد و نجات را 

در سطح رضایت بخشی به هموطنان ارائه کنیم.«
رئیس سازمان اورژانس با بیان اینکه امدادرسانان ما 
حافظ جان هم میهمانان در هنگام حوادث هستند، 
گفت: »با امدادرسانی به موقع اورژانس امروز ۵۰ تا ۶۰ 
درصد مرگ و میر مادران باردار کاهش یافته است.«
وی افزود: »با وجود تحریم های ظالمانه دشمن 
که ما را در تامین نیازها و تجهیزات امدادی دچار 
مشکل کرده است در سالیان اخیر سرعت و کیفیت 

خدمات رسانی اورژانس به حادثه دیدگان افزایش 
قابل توجهی یافته است.«

در  »خوشبختانه  گفت:  اورژانس  سازمان  رئیس 
شرکت ایرانخودرو شاهد ساخت اتوبوس آمبوالنس 
هستیم و تا پایان سال ۱۴ دستگاه از این خودروها 
این  از  داده خواهد شد که  اورژانس تحویل  به 
میان یک دستگاه سهم استان قزوین خواهد بود.«
انجام  برای  در کمک  »اورژانس  افزود:  کولیوند 

نیز عملکرد مناسبی داشته  پیوند اعضا  عملیات 
است به طوری که سال گذشته ۱۴ عملیات پیوند 

با کمک اورژانس به ثمر نشست.«
وی افزود: »به کمک تجهیزات مربوط به احیا و 
نوار قلب سیار و در اختیار گذاشتن آن به پزشکان 
تاکنون موفق به نجات جان ۱۳۰ هزار بیمار دچار 
سکته قلبی و مغزی شده ایم.« رئیس سازمان اورژانس 
افزود: »اورژانس در ایام کرونا خدمت رسانی خود 
را مضاعف کرده و با کمک عوامل خود نقش مهمی 
را در حفظ جان بیماران در این ایام داشته ایم که 
موجب افتخار و سربلندی ماست.« وی با اشاره به 
کمبود نیروی انسانی در اورژانس کشور افزود: »با 
توجه به کمبود نیرو به ویژه نیروی زن در اورژانس، 
به کارگیری نیروهای شرکتی را در پایگاه هایی که 

به نیرو نیازمند هستند را در دستور کار داریم.«
این مسئول در پایان گفت: »اورژانس پیش بیمارستانی 
از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی است 
و امروز این دستگاه به پایگاهی مهم برای ارایه 
خدمات حرفه ای درمانی پیش بیمارستانی تبدیل 

شده است.«ایرنا

واردات هزار آمبوالنس؛ به زودی 
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به 
شرایط پیچیده تامین دارو گفت: »مبنای قضاوت عادالنه باید براساس 
شرایط و مشکالت عدیده مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم و 
شیوع کرونا باشد، اظهارنظرهای شخصی و مغرضانه درمورد تامین 

دارو باعث تشویش اذهان عمومی می شود.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی با اشاره به برخی اظهارنظرهای 
جهت دار در حوزه عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: »محدودیت های 
ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای متحد و همسو با آن 
باعث شده است که بسیاری از کشورها از ترس واکنش آمریکا در 
همکاری با ایران جانب احتیاط را رعایت کرده و در حوزه فعالیت های 
مرتبط با تامین دارو همکاری الزم را با طرف ایرانی نداشته باشند.«
وی افزود: »از سوی دیگر محدودیت های منابع ارزی، عدم تخصیص 
ارز در دسترس، مشکالت مختلف انتقال ارز و حمل و نقل مستقیم 

که در واقع ناشی از تحریم هاست، شرایط تامین دارو و مواد اولیه 
تولید را به شدت با پیچیدگی هایی مواجه کرده، اما سازمان غذا و 
دارو از هیچ تالشی برای عمل به وظایف خود فروگذار نکرده است.«
وی  عنوان کرد: »در موج های متعدد شیوع کرونا، تقاضا و مصرف 
برخی داروها افزایش و در نتیجه باعث ایجاد کمبود آن در دنیا شد، 
به طوری که اولویت های تولیدکننده برای تامین نیاز داخلی خود 
بوده و در چنین شرایطی کمبود مقطعی این داروها در بسیاری از 
کشورهای دنیا اجتناب ناپذیر بود؛ تمامی این موارد مزید بر علت 
شد تا تامین برخی داروها با دشواری صورت گیرد.« وی خاطرنشان 
کرد: »به هر حال با وجود دشواری ها در تامین دارو، اداره کل دارو 
با همکاری شرکت های تامین کننده تالش کرده است تا تامین و 
توزیع عادالنه دارو را مدیریت و ضمن حفظ دسترسی بیماران، 
مانع از نایاب شدن دارو شود، حال در این بین افرادی بدون اطالع 

و اشراف به مسائل و مشکالت حوزه دارو بدون توجه به شرایط 
بیماران و صرفاً بر اساس منافع شخصی و بعضاً گروهی خود اقدام 

به طرح موضوعات و صحبت های خالف اخالق واقع می کنند.«
به گزارش وبدا، محمدی تصریح کرد: »به نظر می رسد شفافیت 
ایجاد شده در وضع فعلی دارو منافع نامشروع برخی را به خطر 
انداخته است، لذا بدیهی است با طرح موضوعات ناصحیح فرافکنی 
و تشویش اذهان عمومی با تصورات واهی سعی بر تأثیر در اراده 

و عملکرد مدیران سازمان نسبت به شفاف سازی این حوزه کنند.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

شفافیت درسازمان غذا و دارو منافع برخی را به خطرانداخته است



برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

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

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی
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سازمان جهانی بهداشت: 

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح سه شنبه )۲۵ خرداد( به بیش از 
۱۷۷ میلیون و ۳۳ هزار نفر رسید و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز از سه میلیون و 

۸۲۷ هزار نفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا 
با بیش از ۳۴ میلیون و ۳۳۵ هزار مبتال، 
ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  نظر  از 

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

می کنید. مشاهده 

نشان  آلمان  در  مطالعه جدید  یک  نتایج 
که  کرونا  به  مبتال  بیماران  اکثر  می دهد 
جان باخته اند، التهاب عضالنی داشته که 
در برخی موارد این التهاب عضالنی بسیار 

شدید بوده است.
به گزارش سپید،  در بین مبتالیان به این 
دچار  نفر  شش  نفر   ۱۰ هر  از  بیماری 
عضالنی  بافت  قرمزی  و  تورم  ضعف، 

بودند. اسکلتی 
در  پزشکی  علوم  متخصصان  از  تیمی 
دانشگاه برلیِن آلمان پس از کالبدشکافی 
روی شماری از بیماران دریافتند که ۶۰ 
درصد بیماران کرونایی به خاطر التهاب 

بودند. عضله فوت کرده 
در بین این تعداد از افراد، از هر ۱۰ نفر 
قرمزی  و  تورم  ضعف،  دچار  نفر  شش 

این  و  بودند  اسکلتی  عضالنی  بافت 
بود،  مزمن  بیماری شان  که  بیمارانی  در 
مقیاس  در  است.  بوده  مشهودتر  بسیار 
صفر تا چهار، بیماران غیرویروسی نمره 
در  بود  یک  متوسط  طور  به  التهاب شان 
میانگین  کرونایی  بیماران  در  که  حالی 

این نمره ۳.۵ بود.
به گزارش دیلی میل، متخصصان می گویند 
از  متفاوت تر  بسیار  التهاب عضالنی  این 
نظیر  اعضایی  در  شده  مشاهده  التهاب 
می تواند  و  است  کلیه ها  و  قلب  ریه ها، 
کرونایی  بیماران  چرا  که  دهد  توضیح 
دچار آسیب های عضالنی با احتمال بیشتر 
مرگ روبرو هستند و چرا بازماندگان و 
بهبودیافتگان، دارای ضعف طوالنی مدت 

می شوند.ایسنا

آمار کرونا درجهان تا ۲۵ خرداد نتایج یک مطالعه جدید در آلمان نشان می دهد
علت فوت ۶۰ درصد از بیماران کرونایی 

خبـر

شماره ۱۹۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

کرونا سریعتر از روند واکسیناسیون در حال گسترش است

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »کروناویروس سریعتر از 
روند واکسیناسیون در دنیا در حال گسترش است.«

تاکید  با  بهداشت  دبیرکل سازمان جهانی  به گزارش سپید، 
بر اینکه بیماری کووید-۱۹ سریعتر از توزیع جهانی واکسن 

کروناویروس در حال گسترش است، گفت: »تعهد کشورهای 
عضو گروه هفت در اهدای واکسن قابل تقدیر است هرچند 
هنوز برای پایان همه گیری به میزان خیلی بیشتری از این 

است.« نیاز  واکسن 
یک  تامین  به  هفت  گروه  »تعهد  افزود:  آدهانوم  تدروس 
میلیارد دوز طی دو سال آینده کمک بزرگی است اما میزان 

است.« نیاز  مورد  واکسن  از  بیشتری  بسیار 
وی تاکید کرد: »برای پایان دادن به همه گیری کووید-۱۹ 
میلیارد   ۱۱ وجود  به  هفت  گروه  اعضای  بعدی  نشست  تا 

است.« نیاز  واکسن  دوز 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه محموله های 
اظهار  کنیم،  توزیع  سریعتر  و  بیشتر  باید  را  کرونا  واکسن 
داشت: »ویروس سریعتر از توزیع جهانی واکسن در حال 

است.« گسترش 
یونایتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
انتشار  بحبوحه  در  واکسن  تزریق  و  توزیع  در  فوریت 
که  شده  مطرح  کروناویروس  مسری  بسیار  سویه های 
رغم  به  می کند.  تهدید  را  فعلی  واکسن های  اثربخشی 
روند  کووید-۱۹،  به  ابتال  جدید  موارد  تعداد  کاهش 
سرعت  از  جهان  در  آن  از  ناشی  میر  و  مرگ  کاهشی 

نیست. برخوردار  الزم 
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سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران با اشاره 
به زمانبندی صورت گرفته در توقف چاپ دفترچه های 
بیمه که از فروردین امسال کلید خورد و تیرماه نیز 
به صورت کامل در تمام پنج صندوق بیمه ای این 
سازمان بیمه گر، حذف می شود، در عین حال فرایند 
دریافت خدمات به صورت الکترونیکی در  بخش 

سرپایی و بستری را تشریح کرد.
به گزارش سپید، سیده مریم حسینی در نشست 
خبری شورای اطالع رسانی گفت: »مسئله اساسی 
این روزها مربوط به نسخه نویسی الکترونیک است . 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک بر اساس 
قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه 1399 و 
1۴۰۰ باید انجام می شد و تمام مراکز درمانی مکلف 
به اجرا هستند و نقش نهادهای یاریگر سالمت در 
این باره مشخص است و انشااهلل تا پایان آبان در 
تمام مراکز، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک 

اجرایی می شود.«
وی افزود: »از دو سال قبل سازمان بیمه سالمت این 
کار را آغاز کرده است و اکنون خدمات بستری در 
کل کشور فقط با ارائه کد ملی و بدون دفترچه بیمه 
انجام می شود ولی در  بخش سرپایی در  بخش دولتی 
و خصوصی هم این کار آغاز شده اما چون وسعت 
تعداد خدمات باال است هنوز کار ادامه دارد و تا 
پایان آبان ماه تمام مراکز به این امر خواهند پیوست.«
وی در ادامه اظهار کرد: »حدف دفترچه در سازمان 
بیمه سالمت رقم خورد و چون سازمان دارای ۵ 
صندوق است و ۷۲ درصد بیمه شدگان ما در صندوق 
رایگان قرار گرفتند که شامل بیمه همگانی و بیمه 
روستاییان است و از اول اردیبهشت صندوق بیمه 
سالمت همگانی توقف چاپ دفترچه داشت و از 
اول خرداد صندوق روستایی توقف چاپ دفترچه 
داشت و از اول تیرماه هم ۲۸ درصد جمعیت تحت 
پوشش استان تهران شامل صندوق هایی با دریافت 
سرانه مستقیم شامل کارمندان دولت با ۲۲ درصد 
جمعیت و ۶ درصد مابقی یعنی 3 درصد صندوق 
ایرانیان و 3 درصد سایر اقشار شامل بنیاد شهید، 
دانشجویان و... از اول تیر ماه چاپ دفترچه آنها 
متوقف می شود.« وی افزود: »از ۲ سال قبل نسخه 
پیچی و نسخه نویسی الکترونیک شروع شده است 
و با توجه به برنامه توقف چاپ دفترچه از فرودین 
1۴۰۰ نسخه نویسی پیشرفت خوبی داشت و راه 
جایگزین آن ابزار الکترونیک بود و این ابزارها در 
 بخش بستری کامل شده بود. االن و در  بخش سرپایی 
با ارائه کد ملی خدمات باید ارائه شود و با توقف 
چاپ دفترچه رشد چشمگیری در ارائه خدمات 
الکترونیک بخصوص در  بخش خصوصی داشتیم.«

وی ادامه داد: »در سال گذشته، 1۴۰۰ پزشک طرف 
قراداد داشتیم که الکترونیک خدمت ارائه می دهند و 
در درمانگاه های طرف قرارداد ۵۰۰۰ پزشک خدمت 
ارائه می دهند و با ارائه کد ملی خدمت می دهند. 
استان تهران شرایط متفاوتی دارد و این تفاوت به 
خاطر پزشکانی است که با ما قرارداد ندارند و باید 

دسترسی داشته باشند و نسخه الکترونیک بنویسند؛ 
لذا در استان تهران شماره همراه پزشکان دریافت 
شد و گروه هایی با پزشکان تماس گرفتند و حدود 
۴۰۰۰ پزشکی که با ما قرارداد مستفیم ندارند، ثبت 
نام شدند که دسترسی برایشان ایجاد شود و نسخه 
الکترونیک بنویسند. خط قرمز ما ارائه خدمت به بیمه 

شده است و نباید خدمت متوقف شود.«
حسینی گفت: »قبال پزشک غیر طرف قرارداد نسخه را 
در دفترچه می نوشته و بیمار ویزیت پرداخت می کرده، 
اما االن با حذف دفترچه پزشک غیرطرف قرارداد هم 
باید وارد فضای الکترونیک شده تا بیمه شده بتواند دارو 
و خدمت را به صورت بیمه ای دریافت کند؛ لذا باید 
همه پزشکان سراسر کشور وارد این فضا شوند. کار 
در تهران سخت تر است چون پزشکان بیشتر هستند. 
اکنون ۴۰۰۰ پزشک ثبت نام کردند و حدود ۲۵۰۰ 
نفر آموزش دیدند. حدود 1۰۰۰ تراکت تهیه کردیم 
تا پزشکان در مطب نصب کنند و مشخص شود که 
این فرد چگونه خدمات ارائه می دهد و بیمه شده 
متضرر نشود. سامانه 1۶۶۶ اطالع رسانی می کند و 

ما ۲۴ ساعته پاسخگو هستیم.«
وی در ادامه تاکید کرد: »برای پزشکان مشوق هایی در 
نظر گرفته شده و مطالبات اردیبهشت ماه پزشکانی 
که الکترونیک نسخه می نویسند پرداخت شده است. 
مشوق دیگر اینکه امسال دو ستون برای تعرفه مشخص 
شد که یکی تعرفه الکترونیک است و ۲۰ درصد اضافه 

مربوط به تجویز الکترونیک است.«
حسینی ادامه داد: »در حال حاضر کار در بخش 
خصوصی دارد خوب پیش می رود و اگر زیرساختی 
در مرکزی نباشد، می شود با سربرگ مرکز خدمت 
با درج تاریخ ویزیت و مشخصات بیمار خدمت به 
صورت الکترونیک در مراکز پاراکلینیک یا داروخانه 

دریافت کنند. خط قرمز ما ارائه خدمات به صورت 
کامل است  و این یک راه فرعی است.«

وی گفت: »از فروردین ماه 1۴۰۰ در کل کشور 
پیشرفت چشمگیری در نسخه نویسی الکترونیک 
رخ داده که استان تهران هم به همین شیوه پیش 
رفته است. مسئله اصلی این است که دو صندوق 
ما یعنی ۷۲ درصد بیمه شدگان رایگان هستند. اگر 
دانشگاه ها همکاری بیشتری با ما داشته باشند انشااهلل 
در خصوص بخش دولتی دانشگاهی سرعت ما باالتر 
می رود و می خواهیم تا HIS بیمارستان ها زیرساخت 
الزم را دریافت کند از طریق پنل سازمان بیمه گر با 
ما همکاری کنند و خدمت الکترونیک ارائه دهند تا 

پرداخت های سریعتری هم داشته باشند.«
از  برخی  خصوصی  بخش  »در  افزود:  حسینی 
شهرستان های استان تهران مانند پاکدشت، ورامین، 
اسالمشهر، دماوند و فیروزکوه نسخه نویسی کاغذی 
متوقف شده است اما در بخش دولتی دانشگاهی 
هنوز جای کار باقی است و ما همزمان با آماده شدن 

زیرساختها طرح را پیش می بریم.«
شهروندی  سامانه  فعالیت  به  اشاره  با  حسینی 
غیرحضوری گفت: »بیمه شده می تواند با کد ملی 
و شماره همراه وارد سامانه شود و احراز هویت 
شود و عکس تغییر دهد، اعتبار دفترچه را تامین 
کند و... و انشااهلل متعاقبا از طریق اپلیکیشن موبایل 
هم خواهند توانست این اقدام را انجام دهند. به این 
ترتیب کلیه خدمات سرپایی را می توانند رصد کنند. 
حتی برای بیمه های تکمیلی هم می توانند از این سامانه 
استفاده کنند. همچنین یک سامانه ثبت شکایات نیز 
وجود دارد که ما تقاضای مطالبه گری از شهروندان 
و بیمه شدگان داریم.« وی افزود: »برخی خدمات 
گرانقیمت هم فقط شرط تجویز الکترونیک دارد و از 

اول تیرماه مثال داروی هرمون رشد را فقط پزشکان 
غدد و داخلی می توانند تجویز کنند و باید به شکل 
الکترونیک تجویز شود. این امر پیرو یک تفاهم نامه 
با نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت و 
3 سازمان بیمه گر است. پس خدمات و داروها هم 
دارند شرط الکترونیک پیدا می کنند و حذف دفترچه 
هم دارد اتفاق می افتد. انسولین هنوز در این داروها 
نیست. با انجمن های علمی نشست داشتیم تا پزشکان 

را برای تجویز داروها توجیه کنند.«
وی درباره تکمیل زیرساخت برای گسترش نسخه 
نویسی الکترونیک ادامه داد: »زیرساخت سخت افزاری 
و نرم افزاری داریم که موسسه باید آماده کند ولی 
کمک هایی برای خرید کامپیوتر از طریق بانک عامل 
داده شده و بین ۴۰ تا ۴۰۰ میلیون می توانند وام بگیرند 
و استفاده کنند. سازمان بیمه سالمت پنل خود را دارد 

و می توانند استفاده کنند.«
حسینی درباره قطعی برق و تاثیر آن در ارائه خدمات 
به شکل الکترونیک گفت: »موضوع قطعی برق مربوط 
به خیلی چیزها است و فقط در مورد نسخه نویسی 
نیست و به مراکز گفتیم می توانند از طریق موبایل 
اعتبار دفترچه را احراز کند. از طرفی با سربرگ 

موسسات هم می توانند نسخه را بپذیرند.«
وی درباره پرداخت های بیمه سالمت به پزشکان و 
موسسات طرف قرارداد، گفت: »سال قبل به سرعت 
دارد پرداخت می شود. دانشگاه های علوم پزشکی آذر 
ماه را دریافت می کنند و بخش بیمارستان خصوصی 
دی ماه پرداخت شده است. پزشکانی که نسخه 
الکترونیک می نوشتند اردیبهشت ماه را دریافت کردند. 

داروخانه ها هم تا آذر ماه پرداختی داشتند.«
حسینی درباره هزینه های درمان کرونای پرداخت شده 
از سوی بیمه سالمت استان تهران، اظهار کرد: »۲۰ 
هزار پرونده کرونایی در سال 99 داشتیم که میانگین 
هزینه آن ۷ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بود و حدود 
1۴۰ میلیارد تومان در ۴3 ببیمارستان هزینه بیماران 

کرونایی پرداخت کردیم.«
حسینی ادامه داد: »تعداد نرم افزارهایی که در بازار 
وجود دارد و الیسنس ما را گرفتند ۷۷ نرم افزار است 
که ۲3 نرم افزار در حوزه مطب و ۲۴ شرکت در حوزه 

داروخانه و پاراکلنیک 3۰ شرکت مجوز گرفتند.«
وی افزود: »کرونا االن مسئله روز ایران و جهان است 
و سازمان های بیمه گر خدماتش را ارائه می دهند. 
در خصوص داروها، داروی فاویپیراویر و رمدسیویر 

بیمارستانی هستند و در تعهد بیمه قرار دارند.«
حسینی در ادامه تاکید کرد: »حدود ۶۰۰۰ مرکز طرف 
قراداد داریم که ۲۶۰۰ داروخانه، 11۸ بیمارستان، 
۵۰۰ آزمایشگاه و ... داریم . استان تهران بیشترین 
مراکز طرف قرارداد را دارد و در کنار اینها پزشکان 
هم هستند. محدودیت عقد قرارداد نداریم و اگر 
مستندات قانونی ارائه دهند محدودیتی در انعقاد 
قرارداد نداریم. از طرفی حدود 3 میلیون و ۷1۴ هزار 
و ۸99 نفر جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت در 

استان تهران هستند.«ایسنا

بستری در بیمارستان ها فقط با کد ملی
توقف چاپ تمام دفترچه ها از اول تیرماه
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سازمان بیمه سالمت از حذف کامل دفترچه های بیمه از ابتدای تیرماه خبر داد

سازمان بیمه سالمت می خواهد از ابتدای تیرماه، 
کل فرآیند چاپ دفترچه را متوقف کند. اگرچه 
فرآیند حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن 
خدمات سالمت، فرآیند مترقی است که در اغلب 
کشورهای توسعه یافته نیز اجرایی شده است، اما 
نحوه اجرای این طرح در ایران با مشکالت و موانع 
متعددی مواجه است که مردم و جامعه پزشکی را 

نگران کرده است.
بر اساس آخرین اخبار، آنطور که سازمان بیمه سالمت 
خبر داده، حذف کامل چاپ دفترچه از ابتدای تیر 
ماه امسال کلید خواهد خورد. پیرو بخشنامه این 
سازمان، ارائه خدمات تشخیصی درمانی از طریق 
نسخه نویسی الکترونیک در همه مراکز درمانی 

طرف قرارداد انجام خواهد شد.
 بیمه شدگان می توانند با به همراه داشتن کارت 
ملی، خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز را در 
مطب ها و پاراکلینیک طرف قرارداد دریافت کنند 

و نیازی به دفترچه کاغذی نیست.
 تمامی بیمه شدگان می توانند با مراجعه به آدرس  
اینترنتی این سازمان، نسبت به مشاهده اطالعات 
هویتی، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار و مشاهده 

نسخه های درمانی اقدام کنند.
 طبق اعالم این سازمان، درصورت عدم امکان 
نسخه نویسی الکترونیک و تا استقرار طرح، تجویز 
دارو و خدمات توسط پزشک در برگه های باقیمانده 
دفترچه و سربرگ مطب، درمانگاه یا بیمارستان 
امکان پذیر است و در داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک 

طرف قرارداد نیز مورد پذیرش است.
همچنین برخی خدمات گرانقیمت هم از این به 
بعد فقط شرط تجویز الکترونیک دارد و از اول 
تیرماه مثال داروی هورمون رشد را فقط پزشکان 
غدد و داخلی می توانند تجویز کنند و باید به شکل 
الکترونیک تجویز شود. خدمات بستری بیمه شدگان 
این سازمان در کل کشور هم فقط با ارائه کد ملی 

و بدون دفترچه بیمه انجام می شود.

نگرانی مردم و جامعه پزشکی از نحوه 
حذف دفترچه بیمه

بسیاری از بیماران گالیه دارند که با در دست داشتن 
نسخه کاغذی پزشک و در غیاب دفترچه های بیمه، 
دیگر نمی توانند مثل گذشته با حمایت بیمه ای از 
خدمات داروخانه ها و مراکز تشخیصی و درمانی بهره 
ببرند. در شرایطی که سازمان های بیمه گر در حال 
حذف کامل دفترچه های درمانی هستند، بسیاری 
از مردم و همچنین فعاالن جامعه پزشکی نسبت به 

نحوه اجرای این قانون، گالیه مند هستند.
در  درمانی  دفترچه  حذف  که  می رسد  نظر  به 
بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی تامین اجتماعی، 
نارضایتی های کمتری به دنبال داشته، اما همین فرآیند 
حذف دفترچه ها در بخش خصوصی موجب دردسر 

و آزار مردم شده است.
 بسیاری از پزشکان و پیراپزشکان نیز همچنان 

نسخه نویسی الکترونیک را انجام نمی دهند. برخی 
از فعاالن جامعه پزشکی انتقاد دارند که زیرساخت ها 
و بسترهای نسخه نویسی الکترونیک فراهم نیست. 
آنها می گویند این شکل از نسخه نویسی بدون در 
به  نیاز  مورد  تجهیزات  و  ابزارها  داشتن  دست 
جامعه پزشکی تحمیل شده است. از سوی دیگر، 
بخش عمده ای از کار نسخه نویسی الکترونیک به 
داروخانه ها محول شده است. همین اتفاق نیز به 
افزایش فشار کاری فعاالن داروخانه ها منجر شده و 
به نارضایتی داروسازان دامن زده است. آنها می گویند 
دیواری کوتاه تر از داروسازان پیدا نکرده اند و بیشتر بار 
نسخه نویسی الکترونیک با تمام موانع و کاستی های 

آن را بر دوش داروسازان گذاشته اند.
همچنین مردم هم گالیه دارند که به اسم نسخه نویسی 

الکترونیک از پوشش بیمه ای بسیاری از خدمات 
تشخیصی و درمانی محروم شده اند. یعنی در ظاهر 
تحت پوشش بیمه های پایه هستند، ولی در واقع 
نمی توانند مثل گذشته از پوشش بیمه ای در بسیاری 
از مراکز تشخیصی و درمانی بهره ببرند. حتی همان 
مراکزی که قبال تحت پوشش بیمه درمانی پایه بودند، 
حاال استفاده مردم از خدمات بسیاری از همان مراکز 
نیز سخت تر از قبل شده است. البته سازمان های 
بیمه گر اعالم کرده اند که حذف دفترچه های درمانی 
در آغاز راه است و چالش های پیش آمده در فرآیند 
حذف دفترچه ها به مرور زمان مرتفع خواهد شد. 
با این وجود، همچنان نحوه اجرای حذف دفترچه 
بیمه های درمانی با ابهامات و دست اندازهای متعددی 
مواجه است. همین چالش ها موجب شده است 
که صرفا سازمان های بیمه گر از حذف دفترچه های 

درمانی، بیشترین رضایت را داشته باشند.

کارشناسان: در نسخه نویسی الکترونیک، 
رضایت مردم لحاظ شود

پیشتر نیز مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت تاکید کرده بود که نسخه 
الکترونیک تا شهریور ۱۴۰۰ استقرار پیدا می کند.

غالمرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد سالمت 
در گفتگو با سپید به مشکالت این شکل از اجرای 
و  می پردازد  ایران  در  الکترونیک  نسخه نویسی 
افزایش چشمگیر  با  می گوید: »در دوران کرونا 
هزینه های درمانی مواجه هستیم. اجرای نسخه 
مدیریت  در  زیادی  تاثیر  می تواند  الکترونیک 
کنترل  که  شود  موجب  و  باشد  داشته  هزینه ها 
بیشتری روی نسخه های تجویز شده داشته باشیم، 

اما نحوه اجرای این طرح با مشکالت متعددی 
مواجه شده است. برای رفع این مشکالت نیاز 
داریم که همکاری بین بخشی نیز افزایش یابد و همه 
بخش های مرتبط با اجرای نسخه نویسی الکترونیک با 
یکدیگر هماهنگ باشند. هماهنگی بیشتر بین جامعه 
پزشکی و جامعه داروسازی می تواند موجب شتاب 
در اجرای نسخه نویسی الکترونیک شود. تولیت نظام 
سالمت هم باید به عنوان ناظر و راهبر در مسیری 

گام بردارد که این هماهنگی ها را مدیریت کند.«
او تاکید می کند: »نکته مهم دیگر این است که 
ما باید حتما توازنی منطقی بین بخش دولتی و 
بخش خصوصی ایجاد کنیم. باید در این مسیر 
گام برداریم که نسخه نویسی الکترونیک در هر دو 
بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان توسعه 
یابد. باید توسعه ای متوازن برای اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک در بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود. 
اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی نظمی و 
سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

مواجه خواهیم شد.«
شیخی زاده خاطرنشان می کند: »بسیاری از مراکز 
دولتی و خصوصی با سیستم نسخه نویسی سنتی 
عادت کرده اند. حتی برای بسیاری از مراجعان نیز 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، بی معنی است. 
هم بسیاری از مراجعان و هم بسیاری از ارائه 
دهندگان خدمات درمانی با نسخه نویسی به شکل 
سنتی، بیشتر ارتباط برقرار می کنند. بنابراین برای 
شتاب بخشیدن به اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
باید مشوق هایی را برای مجریان این طرح در 

بخش های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. 
ادامه در صفحه 13 

دفترچههایبیمه،خاطرهمیشوند
برخی کارشناسان سالمت نسبت به نحوه اجرای نسخه نویسی الکترونیک انتقاد دارند

سازمان بیمه سالمت می خواهد 
از ابتدای تیرماه، کل فرآیند 
چاپ دفترچه را متوقف کند. 
اگرچه فرآیند حذف دفترچه 

بیمه و الکترونیکی شدن خدمات 
سالمت، فرآیند مترقی است 

که در اغلب کشورهای توسعه 
یافته نیز اجرایی شده است، اما 
نحوه اجرای این طرح در ایران با 
مشکالت و موانع متعددی مواجه 

است که مردم و جامعه پزشکی را 
نگران کرده است
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 ادامه از صفحه 12
مثال می توان برای تخصیص اعتبارات به مراکز دولتی، 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز 
تعریف کرد. در این صورت، مراکز دولتی تالش 
خواهند کرد که سریع تر به سمت نسخه نویسی 

الکترونیک حرکت کنند.«
همچنین بهرام آزادپناه، متخصص پزشکی اجتماعی 
نیز در گفتگو با سپید به مشکالت فعلی اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک اشاره می کند و می گوید: 
مناطق کشور، بخصوص  از  بسیاری  در  »هنوز 
در مناطق کم برخوردار کشور، امکانات اجرای 
در  نیست.  اختیار  در  الکترونیک  نسخه نویسی 
بسیاری از نقاط کشور نیز بستر اینترنتی مطلوب 
ندارد.  وجود  الکترونیک  نسخه نویسی  برای 
اینکه بخواهیم با زور و اجبار، جامعه پزشکی 
الکترونیکی  نسخه نویسی  به  را  پیراپزشکی  و 
بکشانیم، جواب معکوس خواهیم گرفت. این 
کار باید در یک فرآیند مستمر و توام با اطالع 
ارائه مشوق ها به  رسانی به مردم و آموزش و 

ارائه دهندگان خدمت انجام شود.«
او تاکید می کند: »در شرایطی که هنوز نظام ارجاع، 
برنامه پزشک خانواده، راهنماهای بالینی و پرونده 
الکترونیک سالمت به سرانجام نرسیده است، اصرار 
به اجرای سریع نسخه الکترونیک چندان علمی و 
منطقی به نظر نمی رسد. آن هم در شرایطی که 

پیش نیازهای اجرای نسخه نویسی الکترونیک را 
فراهم نکرده اند. نسخه الکترونیک زمانی به کم 
شدن چشمگیر هزینه های درمانی و افزایش کیفیت 
و دقت خدمات درمانی منجر می شود که در ابتدا 
به  الکترونیک سالمت را  نظام ارجاع و پرونده 
سرانجام مطلوب برسانند. صرفه جویی جدی در 
نظام سالمت با اجرای نظام ارجاع و تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت محقق می شود. اگر در ابتدا 
این قوانین مهم باالدستی اجرا نشود، اما درعوض 
فقط نسخه ها به صورت الکترونیکی پیچیده شود، 
این اقدام نمی تواند کاهش جدی در مصارف نظام 

سالمت داشته باشد.«

پیش نیازهای رعایت نشده اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک

در شرایطی طرح نسخه نویسی الکترونیک در بسیاری 
از مراکز درمانی در حال اجراست که همچنان بسیاری 
از راهنماهای بالینی در نظام سالمت، تدوین و ابالغ 
نشده است. خال راهنماهای بالینی در بسیاری از 
رشته های پزشکی و تکمیل نشدن پرونده الکترونیک 
سالمت برای بسیاری از بیماران، به عنوان پاشنه 
آشیل هایی شناخته می شود که می تواند مانع از تحقق 
کامل اهداف طرح نسخه نویسی الکترونیک شود.

باید در نظر داشت که یکی از عمده اهداف طرح 
نسخه نویسی الکترونیک، کاهش هزینه های نظام 

سالمت است، اما بدون تدوین راهنماهای بالینی، 
تکمیل پرونده الکترونیک سالمت و اجرای نظام 
نمی توان  درمانی،  و سطح بندی خدمات  ارجاع 
بتواند  الکترونیک  توقع داشت که نسخه نویسی 
به تنهایی تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه های 

درمانی داشته باشد.
کارشناسان تاکید دارند زمانی که مسیر مشخص 
و علمی برای درمان بیماران ترسیم شود و این 
راهنماهای بالینی مورد تایید متخصصان رشته های 
مختلف باشد، در آن صورت تجویز دارو و خدمات 
پاراکلینیک به صورت حذف نسخه کاغذی می تواند 
از هدر رفتن هزینه های نظام سالمت جلوگیری کند. 
فرآیند  بالینی،  راهنماهای  بدون  درواقع 
نسخه نویسی الکترونیک و اجرای نظام ارجاع با 
نواقص جدی مواجه می شود. صاحبنظران بر این 
باورند که زمانی حذف نسخه کاغذی می تواند به 
کاهش چشمگیر هزینه های نظام سالمت منجر 
شود که از قبل، فکری برای تدوین مسیر استاندارد 
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی اندیشیده شود. 
این مسیر استاندارد از طریق تدوین راهنماهای 
بالینی محقق خواهد شد. با این وجود شاهد هستیم 
که همچنان در بسیاری از رشته های پزشکی، نشانی 
از راهنماهای بالینی دیده نمی شود. حتی در برخی 
رشته ها نیز که به ظاهر برای آنها راهنماهای بالینی 

تعریف شده است، خیلی اوقات این راهنماها 
اجرا نمی شود.

بسیاری از کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
سایر  اجرای  بالینی،  راهنماهای  تدوین  بدون 
طرح های کالن نظام سالمت نیز با چالش های 

عمیقی مواجه خواهد شد.
علی چنگیزی، رئیس نظام پزشکی مراغه و ملکان 
که مسئولیت بازرسی سازمان نظام پزشکی کل 
کشور را هم در کارنامه کاری خود دارد، در گفتگو 
با سپید به اهمیت تدوین راهنماهای بالینی اشاره 
می کند و می گوید: »برخی راهنماهای بالینی از 
سوی مسئوالن، تدوین و ابالغ شده است، اما 
تدوین راهنماهای بالینی در ایران هنوز ناقص است 
و تکمیل نشده است. عمال برای همه رشته های 

درمانی، راهنماهای بالینی نوشته نشده است.«
او معتقد است: »گایدالینی که نوشته می شود، باید با 
نگاه علمی و دانشگاهی باشد، نه اینکه فقط بیمه ها 
در تدوین این راهنماهای بالینی نقش داشته باشند. 
تدوین و ابالغ این راهنماهای بالینی می تواند تحول 
جدی در نظام سالمت ایجاد کند و صرفه جویی 
چشمگیری به همراه داشته باشد. همچنین این 
گایدالین ها باید به دور از منافع صنفی نگاشته 
شود. البته نکته مهم اینجاست که پله اول هر خدمات 
تشخیصی و درمانی از پزشکی عمومی و پزشک 
خانواده خواهد گذشت. در تدوین راهنماهای بالینی 

باید به این نکته مهم نیز توجه شود.«
چنگیزی تاکید دارد که اجرای راهنماهای بالینی 
به نفع جامعه پزشکی نیز تمام می شود. او توضیح 
می دهد: »اگر گایدالین ها علمی و دقیق باشد، 
تشخیص پزشکان نیز سریع تر و دقیق تر خواهد بود. 
در آن صورت خدمات پاراکلینیکی غیرضروری 
خیلی  پزشک  و  داشت  خواهد  وجود  کمتر 
می رسد.  بیماری  تشخیص درست  به  سریع تر 
وجود  با  نیز  پزشک  سوی  از  بیماران  ارجاع 
بسیار راحت تر و سریع تر خواهد  گایدالین ها 
به  به طور کلی در صورتی که گایدالین  شد. 
درستی و با دقت علمی نوشته شده باشد، مدت 
زمانی که پزشک برای تشخیص درست و درمان 

علمی می گذارد، کمتر خواهد شد.«
او تاکید می کند: »اگر گایدالین ها مورد تایید منابع 
دانشگاهی باشد و پزشک نیز قدم به قدم با این 
راهنماهای بالینی پیش برود، در آن صورت پزشک 
کمتر دچار مشکالت حقوقی و قانونی خواهد شد. 
در آن صورت موارد قصور پزشکی و شکایت از 

پزشکان نیز بسیار کاهش خواهد یافت.«
این کارشناس سالمت تصریح می کند: »اجرای 
راهنماهای بالینی به نظارت کلی هم نیاز دارد. البته 
نظارت جزئی مبنی بر اینکه آیا در همه مطب ها 
این راهنماهای بالینی اجرا می شود یا خیر، چندان 
امکان پذیر نیست. همچنین معتقدم راهنمای بالینی 
باید به گونه ای نوشته شده باشد که فقط وجه 
اقتصادی قضیه را نبینند، بلکه باید این راهنما کامال 
علمی باشد و پزشک را برای انجام درمان های علمی 
محدود نکند. ممکن است در این مسیر حتی برخی 
ناآشنایی ها و مقاومت ها برای اجرای این راهنماها نیز 
وجود داشته باشد که البته این موضوع طبیعی است، 
زیرا همواره برای اجرای برنامه های جدید، چنین 
مقاومت هایی دیده می شود. در این بین، گایدالین 
باید حتما پایه علمی داشته باشد، نه اینکه مثال 
فقط منافع یک صنف خاص در جامعه پزشکی را 
تامین کند. درکل، گایدالین علمی می تواند هم به 

نفع پزشک و هم به نفع بیمار باشد.«

شیخی زاده: در دوران کرونا 
با افزایش چشمگیر هزینه های 
درمانی مواجه هستیم. اجرای 

نسخه الکترونیک می تواند تاثیر 
زیادی در مدیریت هزینه ها 

داشته باشد و موجب شود که 
کنترل بیشتری روی نسخه های 
تجویز شده داشته باشیم، اما 

نحوه اجرای این طرح با مشکالت 
متعددی مواجه شده است. برای 
رفع این مشکالت نیاز داریم که 
همکاری بین بخشی نیز افزایش 

یابد و همه بخش های مرتبط با 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک با 

یکدیگر هماهنگ باشند بر اساس آخرین اخبار، آنطور 
که سازمان بیمه سالمت خبر 

داده، حذف کامل چاپ دفترچه 
از ابتدای تیر ماه امسال کلید 

خواهد خورد. پیرو بخشنامه این 
سازمان، ارائه خدمات تشخیصی 

درمانی از طریق نسخه نویسی 
الکترونیک در همه مراکز درمانی 
طرف قرارداد انجام خواهد شد. 

بیمه شدگان می توانند با به 
همراه داشتن کارت ملی، خدمات 

تشخیصی درمانی مورد نیاز را 
در مطب ها و پاراکلینیک طرف 

قرارداد دریافت کنند و نیازی به 
دفترچه کاغذی نیست

آزادپناه: هنوز در بسیاری از 
مناطق کشور، بخصوص در مناطق 

کم برخوردار کشور، امکانات 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک در 

اختیار نیست. در بسیاری از نقاط 
کشور نیز بستر اینترنتی مطلوب 

برای نسخه نویسی الکترونیک 
وجود ندارد. اینکه بخواهیم با 

زور و اجبار، جامعه پزشکی و 
پیراپزشکی را به نسخه نویسی 

الکترونیکی بکشانیم، جواب 
معکوس خواهیم گرفت. این 

کار باید در یک فرآیند مستمر و 
توام با اطالع رسانی به مردم و 

آموزش و ارائه مشوق ها به ارائه 
دهندگان خدمت انجام شود
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چند درخواست برای توسعه یک صنعت استراتژیک

ارز دارو تک نرخی و قیمت گذاری ها به روز شود

صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رییس 
ارز  بودن  نرخی  چند  ایران  انسانی  داروهای 
عدم  دارو،  گذاری  قیمت  نبودن  واقعی  دارو، 
تولید داروهای جدید در کشور و... را  امکان 
مهم ترین چالش های صنعت داروسازی کشور 
را  ارز  که  خواست  آینده  دولت  از  و  دانست 
تک نرخی کرده و قیمت گذاری دارو را واقعی 
کند تا در این صورت تا حد زیادی مشکالت 

تامین دارو حل شود.
به گزارش سپید، محمد عبده زاده در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به چالش های صنعت داروسازی 
کشور و مطالبات در این حوزه از دولت آینده 
گفت: »انتظاری که از دولت آینده داریم، توسعه 
سیاست های سالمت محور و توسعه گرا در حوزه 
صنعت داروسازی است. به طوری که دسترسی 
مردم به دارو باید راحت تر شود، میزان پرداخت 
از جیب بیماران کم تر شود، پوشش بیمه ای داروها 
هم به لحاظ درصد پوشش و هم به لحاظ تنوع 
پوشش داروهای جدید باید افزایش یابد تا مردم 

پرداخت کم تری از جیب داشته باشند.«
وی افزود: »در کنار این اقدامات، ارز دارو، ماده 
اولیه و... باید تک نرخی شود و مابه التفاوت نرخ 
ارز دارو به سازمان های بیمه گر داده شود، به طوری 
که پرداخت از جیب مردم تغییر پیدا نکند، اما از 
طرف دیگر هم قیمت گذاری صنعت داروسازی 
باید  به روز شود.  و  واقعی  ارز  نرخ  اساس  بر 
توجه کرد که در حال حاضر فقط به ماده موثره 
دارو ارز دولتی تخصیص پیدا می کند که ارزش 
ماده موثره در تولید یک دارو حدود ۳۰ تا ۳۵ 
درصد است. بر این اساس ۶۵ درصد نهاده های 

تولید متاثر از قیمت گذاری ارز آزاد یا همان ارز 
نیمایی هستند. بقیه هزینه های صنعت هم مانند 
حقوق و دستمزد که ۴۰ درصد افزایش داشته 
یا هزینه های مواد مصرفی آزمایشگاه ها، حمل و 
نقل و... هزینه های روز کشور هستند که صنعت 
به  اما  تقبل می کند،  را  داروسازی کشور آن ها 
دلیل اینکه یک قلم ماده موثره ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت می کند، قیمت گذاری دارو یک 
قیمت گذاری سرکوبگرانه است که باعث توقف 
توسعه صنعت داروسازی کشور شده است. ادامه 
این شرایط صنعت داروسازی را با چالش جدی 

مواجه می کند.«
عبده زاده ادامه داد: »با توجه به این شرایط وقتی 
طی این سال ها به رشد سرمایه گذاری صنعت 
داروسازی نگاه می کنیم، در شش و هفت سال 
اخیر در بخش سرمایه ثابت می بینیم که از سال 
۱۳۹۳ از ۳۷ درصد سرمایه گذاری در دارایی هایی 
ثابت در صنعت دارو، به حدود ۵.۵ درصد در 
سال ۱۳۹۹ رسیده است. یعنی روزبروز حاشیه 
سود این صنعت دارد کم تر می شود. البته شاید 
عدد سود افزایش یافته باشد، اما از آنجایی که 
خریدهای شرکت ها با ارز است، وقتی نسبت 
به تورم حساب می کنیم، متوجه روند کاهشی 
می شویم. به طوری که می بینیم که در سال ۱۳۹۳ 
یک دستگاه برای آزمایشگاه می خریدیم، ۲۰۰ 
میلیون تومان، اما اکنون همان دستگاه را باالی 
اساس  همین  بر  می خریم.  تومان  میلیارد  دو 
صنعت بر اساس این درآمد توان به روز کردن، 
نگه داشتن ماشین آالت و تجهیزاتش را ندارد و 
وقتی  این صنعت مستهلک می شود.  روزبروز 

بروز  را  صنعتش  نتواند  و  شود  مستهلک  هم 
نگه دارد، از توسعه جا مانده و متوقف می شود. 
وقتی هم که صنعت دارو نتواند رشد کند، به 
سمت واردات می رویم. بنابراین باید ارز دارو 

تک نرخی شود.«
عبده زاده گفت: »از طرفی دولت در روش های 
تامین نقدینگی برای جبران نقدینگی شرکت ها هم 
کمک کند. به طوری که حد اعتباری شرکت های 
دارویی در بانک ها را برای دریافت تسهیالت 
بیمه گر  سازمان های  مطالبات  دهد،  افزایش 
زودتر  پخش  شرکت های  و  بیمارستان ها  به 
به  مالیاتی  و  بیمه ای  تسهیالت  پرداخت شود. 
می گوییم  اگر  شود.  داده  داروسازی  صنعت 
و  حیاتی  صنعت  یک  داروسازی  صنعت  که 
هم  این صنعت  از  حمایت  است،  استراتژیک 
باید حمایت استراتژیک باشد و به صورت ویژه 
دیده شود. نه اینکه دولت به صنعت داروسازی 
ارزان قیمت نگاه کند.  پیمانکار  به عنوان یک 
هیچ یک از دولت ها دوست ندارند که قیمت 
دارو افزایش یابد و دوست هم ندارند که هزینه 
آن را بپردازند. بنابراین این اختالف و فشار را 
به صنعت گر و تولیدکننده آورده و می خواهند 
این هزینه را از جیب صنعتگر بپردازند. با این 
قهقرا  به  روزبروز  داروسازی  اقدامات صنعت 
می رود و روزبروز ضعیف تر و نحیف تر می شود. 
به همین دلیل هم هست که رشد سرمایه گذاری 
ثابت در صنعت داروسازی از ۳۷ درصد به ۵.۵ 

درصد رسیده است.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رییس 
داروهای انسانی ایران با بیان اینکه بنابراین یکی 

داروسازی  در حوزه صنعت  ما  از چالش های 
چند نرخی بودن قیمت ارز است، گفت: »چند 
نرخی بودن قیمت ارز عالوه بر اینکه در بحث 
قیمت گذاری به صنعت دارو آسیب زده است، 
زمینه ساز رانت و فساد هم هست. هم در زمینه 
سیستم های  اینکه  هم  و  ارز  این  به  دسترسی 
کنترلی که دولت برای این ارز گذاشته، دسترسی 
را به آن سخت و ُکند کرده و زمینه ساز رانت 
و فساد هم هست. به همین دلیل می گوییم اگر 
می خواهیم از بیمار حمایت کنیم، باید در آخر 
زنجیره از بیمار حمایت کنیم، نه در ابتدای زنجیره. 
بیماران  از  باید  بیمه  زنجیره  پایان  در  بنابراین 
بیمار  به  را  قیمت  مابه التفاوت  و  کند  حمایت 
بپردازد و زمانی که بیمار می خواهد دارویش را 
از داروخانه دریافت کند، زمانی که روی تخت 
بیمارستان است و ... باید هزینه هایش پوشش 
داروسازی  این صورت صنعت  در  داده شود. 
و شرکت ها می توانند به راحتی در سامانه نیما 
ارزشان را دریافت کنند و دیگر دغدغه در نوبت 
ماندن برای دریافت ارز و انتظار چند ماهه برای 
ثبت سفارش را نداشته باشند و صنعت بتواند 
کارش را انجام دهد و قیمتش را هم بر اساس 

نرخ تورم کشور دریافت کند.«
عبده زاده تاکید کرد: »صنعت داروسازی کشور 
هم مانند سایر صنایع کشور است، بنابراین دولت 
جدید هم باید در زمینه ارز دارو اقدامی جدی 
ارز دارو  انجام دهد و برای تک نرخی کردن 
همراه با دو الزام حفظ راهکار حمایت از بیماران 
و پیش بینی تامین نقدینگی صنعت اقدام کند.«

ادامه در صفحه 15 
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 ادامه از صفحه 14
وی اظهار کرد: »در عین حال ما تعداد زیادی 
علمی  معاونت  و  داریم  بنیان  دانش  شرکت 
طویلی  و  عریض  ساختار  جمهوری  ریاست 
کرده  ایجاد  شرکت ها  این  از  حمایت  برای 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  طرفی  از  است. 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود 
دارد. با این حال متاسفانه دو سال است، یعنی 
از سال ۱۳۹۷ به بعد فهرست دارویی کشور 
بسته شده و هیچ داروی جدیدی اجازه تولید 
ندارد. شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی 
که در حوزه تحقیقات کار می کنند، همه قفل 
دارد  نیاز  جدید  داروی  بیماری  وقتی  شدند. 
تک  داروی  قیمت  برابر  چند  با  و  برود  باید 
می کنم  فکر  کند.  تهیه  را  خارجی  نسخه ای 
یکی از دالیل این موضوع ارزبری باالی این 
کشور  شرایط  حال  هر  به  زیرا  باشد.  داروها 
در زمان تحریم ها سخت است. در عین حال 
وقتی دارویی تولید می شود، مردم انتظار دارند 
که تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، دولت هم 
بودجه ندارد و صورت مساله را پاک می کند. 
و  بهداشت  وزیر  به  ما  پیشنهاد  که  حالی  در 
سازمان غذا و دارو این بود که این داروها را 
به شرط تولید ماده اولیه آن در داخل کشور، 
اجازه دهید. در این صورت ماده اولیه هم در 
کشور تولید می شود و هم بیمار و هم تولید 
می شوند  منتفع  اقدام  این  از  اولیه  ماده  کننده 

و هم به نفع کشور است.«
عبده زاده با بیان اینکه قیمت داروهایی که در 
کشور تولید می شود، بسیار پایین است، گفت: 
»به هر حال ما می توانیم هر دارویی تولید کرده 
و صادر کنیم. متاسفانه دو سال است که جلوی 

این اقدام گرفته شده است.«
وی گفت: »یکی دیگر از انتظارات مان در حوزه 
چالش های رگوالتوری در سازمان غذا و دارو 
است. به طوری که شرح وظایف متعددی روی 
سر سازمان غذا و دارو ریخته ایم به گونه ای 
که کار اصلی این سازمان فراموش شده است. 
کار اصلی سازمان غذا و دارو، رگوالتوری و 

کنترل کیفی داروی کشور است، اما اکنون این 
سازمان باید پیگیر تایید ثبت سفارش و تایید 
نرخ ارز  باشد و پیگیر باشد که چه کسی ارز 
دریافت کند و چه کسی ارز دریافت نکند یا 
اینکه بیشترین چالش شان در حوزه بازرگانی 
و اقدامات کمی است تا کیفی. به نظر من یکی 
از اقداماتی که در دولت جدید باید انجام شود، 
در راستای چابک سازی، شفاف سازی و تسهیل 

تولید در وزارت بهداشت است.«
و  مانع زدایی  امسال  »شعار  گفت:  عبده زاده 
پشتیبانی از تولید است، اما هیچکس نمی گوید که 
امسال که سال مانع زدایی از تولید است، وزارت 
بهداشت، وزارت صمت، بانک مرکزی و... شما 
کدام یک از آیین نامه های تان را اصالح و کدام 
آیین نامه اضافی را حذف کردید؟. نه وزارتخانه ها 
پاسخگو هستند و نه کسی از آنها این برنامه ها 
را مطالبه می کند. بیشتر به تعارفات می گذرد. در 
حالی که خود سازمان بازرسی کل کشور باید 
در این زمینه مطالبه گر کل وزارتخانه هایی که 

در حوزه تولید فعالیت دارند، باشد.«
وی گفت: »یکی دیگر از چالش های موجود 
در  NGOها  مشارکت  عدم  حوزه  این  در 
کشور،  تولید  بخش  است.   تصمیم گیری ها 
و  هستند  ذی نفعان  و...  مختلف  اتحادیه های 
این ها هستند که شبانه روز در حوزه دارو کار 
می کنند. حال اگر در تصمیم گیری ها شریک 
شوند به نفع کشور و ملت است و در عین حال 
کار دولت راحت تر می شود، اما متاسفانه می بینیم 
در  سندیکاها  و  اتحادیه ها  نقش  روزبروز  که 
تصمیم گیری ها کم رنگ تر می شود، نظرخواهی 
شود،  صوری  نظرخواهی  هم  اگر  نمی کنند، 
اهمیت داده نمی شود. این هم از مواردی است 

که دولت آینده باید به آن توجه کند.«
عبده زاده تاکید کرد: »اگر بخواهیم از بیماران 
نداریم،  کنیم، هیچ راهی  و مردم مان حمایت 
اینکه از صنعت دارو حمایت کنیم. اگر  مگر 
می خواهیم از صنعت دارو حمایت کنیم، راهی 
صنعت  این  که  کنیم  کاری  اینکه  جز  نداریم 
نباشد،  سودآور  که  صنعتی  شود.  سودآور 

می شود.  ورشکست  و  کند  تولید  نمی تواند 
این  واردات.  می شود  هم  موضوع  این  نتیجه 
ادبیاتی است که در حوزه اقتصاد تمام دنیا بر 
اساس آن پیش می روند، اما متاسفانه در کشور 
ما اکنون قیمت گذاری دارو، شده وجه المصالحه 
که  اینطور  قیمت گذاری.  کمیسیون های 
از  حمایت  هم  حمایت،  سازمان  نمی شود. 
مصرف کننده  از  حمایت  هم  و  تولیدکننده 
قسمت  یک  که  بهانه  این  به  نمی شود  است. 
دارو ارز دولتی دریافت می کند، سایر عوامل 
موثر بر قیمت گذاری دارو را نبینیم و در نظر 
نگیریم. در حال حاضر نگاه کنید که مواد اولیه 
تغییر قیمت داشتند، حق  تولید داخلی چقدر 
هم دارند. زیرا وقتی حقوق، دستمزد و هزینه ها 
افزایش می یابد، تولیدکننده ماده اولیه چاره ای 
ندارد جز اینکه قیمتش را افزایش دهد. حال 
می آییم در زمینه داروی ساخته شده، می بینیم 
تشکیل  هم  یکبار  ماهی  کمیسیون ها حتی  که 
نمی شود، کنسل می شود یا به تاخیر می اندازند، 
قیمت  و  بگذرد  که  می کند  سعی  دولت  این 
همینطور  هم  دیگر  دولت  نکند،  تغییر  دارو 
صنعت  است،  متضرر  که  کسی  وسط  این  و 

داروسازی کشور است.«
ارز،  و  دارو  قیمت گذاری  »بحث  گفت:  وی 
از چالش های بسیار جدی صنعت  داروسازی 
کشور است. ما می گوییم که قیمت دارو باید 
واقع بینانه شود. دولت اگر می خواهد از بیماران 
پوشش  با  را  داروها  بهای  باید  کند،  حمایت 
را  خودش  نمی تواند  کند.  پرداخت  بیمه ای 
پایین  را  دارو  قیمت  طرفی  از  بکشد،  کنار 
پوشش  تحت  را  دارو  طرفی  از  و  دارد  نگه 
کند.  کم  را  پوشش  یا سطح  ندهد  قرار  بیمه 
در این صورت هم صنعت داروسازی ناراضی 
است، هم بیمه به دلیل بحث محدودیت بودجه 
ناراضی است و هم بیمار به دلیل اینکه بسیاری 
را  مناسب  پوشش  نیازش  مورد  داروهای  از 

ندارند، ناراحت است.«
عبده زاده درباره میزان ارز تخصیص داده شده 
به حوزه دارو در سال ۱۳۹۹ گفت: »در سال 

واردات  و  تولید  برای  که  ارزی  کل  گذشته 
داروی کشور بود ۱.۵ میلیارد دالر بود. سازمان 
میزان  این  از  بود که  اعالم کرده  دارو  غذا و 
۴۸۰ میلیارد دالرش مربوط به داروهای کرونا 
بوده که عمال این میزان از سهم دارو کم شده 
برای  ارز  میلیارد دالر  با نزدیک یک  و عمال 
تولید و واردات بخش دارویی کشور پیش رفته 
است. در شرایط عادی فقط برای  بخش تولید 
کشورمان نزدیک به یک میلیارد دالر ارز نیاز 
داریم تا داروی کشور را تامین کنیم. در عین 
 ۱.۳ تا   ۱.۲ نزدیک  هم  واردات  بخش  حال  
ارزبری دارد. بر این اساس کل داروی کشور 
گذشته  سال  در  که  دارد  ارزبری   ۲.۳ تقریبا 
نصف شده است. مفهوم این موضوع این است 
ذخیره  یا  شدند  کمبود  دچار  داروها  یا  که 

شرکت های مان خالی شده است.«
وی درباره وضعیت تخصیص ارز به صنعت 
دارو نیز گفت: »همین تخصیص ارز هم اصال 
به موقع نیست. یکی از مشکالت ما این است 
ارز دولتی هیچ نظم و  تامین و تخصیص  که 
توالی ندارد و متاسفانه گاهی اوقات به دلیل 
شرایط تحریم، گاهی به دلیل نداشتن منبع در 
بانک مرکزی و... مشکل داریم. بنابراین هیچ 
از  که  ما  شرکت های  ندارد.  مشخصی  روال 
ماه  باالی شش  وارد می کنند،  اولیه  ماده  هند 
نتوانستند تخصیص روپیه بگیرند و  است که 
کمبود  به  اولیه  ماده  که  معناست  این  به  این 
می خورد و وقتی ماده اولیه تامین نشود، نتیجه 
می شود کمبود دارو. در حال حاضر بسیاری 
یا  هند  از  آن  منابع  ویژه  به  که  داروهایی  از 
تخصیص  بودن  ناکافی  دلیل  به  می آید،  چین 
ارز دچار مشکل شده اند و این موضوع رو به 

افزایش است.«
عبده زاده گفت: »بنابراین دولت آینده باید ارز 
را تک نرخی کند، قیمت گذاری دارو را واقعی 
کند و در این صورت تا حد زیادی مشکالِت 
تامین حل می شود. از طرفی هم حتما باید بودجه 
بتوانند  تا  یابد،  افزایش  بیمه گر  سازمان های 

پوشش های شان را کامل کرده و ارتقاء دهند.«
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سپیدازوضعیتکنونیاهدایخونوذخایرخونیگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
پاندمی کرونا که وارد کشور شد تنها بیماری 
و مرگ ناشی از این بیماری نبود که جامعه 
بیماران  از  بسیاری  بلکه  کرد  درگیر خود  را 
افتاد.  شماره  به  حیاتشان  نیز  غیرکرونایی 
این  جمله  از  تاالسمی  و  هموفیلی  بیماران 
از کاهش  ناشی  بودند که کمبود خون  افراد 
خون،  پایگاه های  در  اهداکنندگان  حضور 

زندگی آنان را به خطر انداخت.

وضعیت کنونی خون در ایران
به گزارش سپید، طی یک سال گذشته بارها 
درخواست های مختلفی از سوی سازمان انتقال 
خون منتشر شد و با توجه به کمبود و خالی 
شدن ذخایر خونی خواستار حضور مردم به 
جبران  و  مستمر  اهداکنندگان  حضور  ویژه 
سخنگوی  حال  این  با  شدند.  خون  کمبود 
سازمان انتقال خون در گفت وگو با خبرنگار 
از  برخی  در  و  مقطعی  را  کمبود  این  سپید، 
رابطه  این  در  دانست. وی  گروه های خونی 
سازمان  گزارش های  »براساس  کرد:  اظهار 
در  دنیا  کشورهای  بیشتر  بهداشت،  جهانی 
آمار  کاهش  درصد   30 تا   20 کرونا  دوران 
اهدای خون داشته اند. در صورتی که در ایران 

این میزان 8 درصد بوده است.«
وی با بیان اینکه عمده کاهش اهدای خون به 
انتقال  به کرونا در مراکز  ابتال  از  دلیل ترس 
خون بوده است، گفت: »در سال گذشته این 
ترس موجب شد تا مردم نسبت به سال های 
در  کنند  مراجعه  مراکز  این  به  کمتر  قبل تر 

انتقال خون  مراکز  پایگاه ها و  تمامی  حالیکه 
تحت شدیدترین پروتکل های بهداشتی بوده 
و عاری از کرونا بودند. از سوی دیگر برخی 
این تصور بودند  بر  به دلیل عدم آگاهی  نیز 
منتقل  طریق خون  از  است  ممکن  کرونا  که 
شود در حالیکه چنین نبود و با اطالع رسانی 
و کمپین های مختلف توانستیم این ترس را از 
بین برده و کمبودهای خون را جبران کنیم.«
وی بیان کرد: »مهمترین دغدغه مراکز انتقال 
میان  تعادل  کرونا،  پاندمی  دوران  در  خون 
تعداد  دوران  این  در  است،  تقاضا  و  تولید 
کند  پیدا  کاهش  است  ممکن  اهداکنندگان 
اما این کاهش تا حدی در هفته های پس از 
انتقال  به  نیاز  کاهش  دلیل  به  پاندمی  شروع 
غیر  جراحی  عمل های  شدن  کنسل  و  خون 
این حال در برخی  با  اورژانسی جبران شد. 
از استان ها با کاهش 75 درصدی اهدای خون 

مواجه شدیم.«
حاجی بیگی یادآور شد: » در دوماهه نخست 
مدت  به  نسبت  درصدی   13 رشد  با  امسال 
مشابه سال 99 مواجه شدیم و بیشترین میزان 
قزوین،  استان های  در  نیز  اهدای خون  رشد 
آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی بوده است.«
جاری  سال  اول  دوماهه  »در  داد:  ادامه  وی 
خون  اهدای  جهت  نفر   354 و  هزار   400
که  کرده اند  مراجعه  کشور  سراسر  مراکز  به 
واحد  هزار   375 و  هزار   320 تعداد  این  از 
خون اهدا شده است. همچنین در این دو ماه 
سهم بانوان استان  لرستان 9 درصد، سیستان 
و بلوچستان 7.3 درصد و خراسان جنوبی 7 
درصد بوده است و بیشترین شاخص اهدای 

خون در کشور را داشته اند.« 

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور در ادامه 
با بیان اینکه 562 هزار و 144 واحد خون و 
فرآورده های خونی شامل گلوبول قرمز فشرده 
و  درمانی  مراکز  در  پالسما  و  پالکت  شده، 
بیمارستان های کشور توزیع شده است، گفت: 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  » این 
گذشته، 16.5 درصد رشد را نشان می دهد.«
حاجی بیگی در ادامه با بیان اینکه سهم شهروندان 
تهرانی در اهدای خون 15.5 درصد بوده است، 
اظهار کرد: » پس از تهران، فارس و خراسان 
رضوی نیز در صدر اهدا کنندگان خون بوده اند 
به طوریکه 30 درصد کل خون اهدایی در کشور 

مربوط به این سه استان بوده است.« 
وی یادآور شد: »در حال حاضر 900 بیمارستان 
و مرکز درمانی در کل کشور، خون از سازمان 
انتقال خون دریافت می کنند. در این مراکز عالوه 
بر بیماران کرونایی، بیماران دیگری نیز به خون 
نیاز دارند. سازمان انتقال خون باید جوابگوی نیاز 
بیمارستان های کل کشور به خون و فرآورده های 
آن نظیر گلبول قرمز فشرده شده، پالکت و پالسما 
و در حال حاضر پالسمای بهبودیافتگان کرونا 
باشد که در حال حاضر از سازمان انتقال خون 

در خواست می شود.«
گیالن،  نظیر  استان هایی  »در  افزود:  وی 
استان های  همچنین  و  گلستان  مازندران، 
بلوچستان،  و  سیستان  مانند  کشور  جنوبی 
بوشهر، هرمزگان و خوزستان به دلیل وجود 
بیماران خاص و افراد مبتال به تاالسمی مصرف 

خون نسبت به سایر استان ها بیشتر است.«
ادامه در صفحه 17 

تاالسمی ها چشم انتظار اهداکنندگان خون

حاجی بیگی: براساس 
گزارش های سازمان جهانی 
بهداشت بیشتر کشورهای 

دنیا در دوران کرونا 20 
تا 30 درصد کاهش آمار 

اهدای خون داشته اند. در 
صورتی که در ایران این 

میزان 8 درصد بوده است

عرب: در حال حاضر در 
استان هایی مانند سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، گیالن و 

مازندران که حضور بیماران 
تاالسمی در آنها زیاد است با 
کمبود خون مواجه هستیم. 

زندگی یک بیمار تاالسمی به 
تزریق خون وابسته است و 
اگر این تزریق انجام نشود 
هموگلوبین خون او شدیدا 

افت پیدا می کند

شماره 1957 26 خرداد 1400 16



 ادامه از صفحه 16
وی با بیان اینکه عمده کمبودهای خونی در 
گروه های  در  عمدتا  امسال  و  گذشته  سال 
خونی منفی بوده است، اظهار کرد: »افرادی 
که دارای گروه های خونی منفی هستند باید 
باشند،  داشته  خون  اهدای  به  بیشتری  اقبال 
ما  کشور  مردم  از  درصد   ۱۰ فقط  که  چرا 
دارای گروه های خونی منفی هستند. در واقع 
گروه های منفی جزو نادرترین گروه های خونی 
افرادی که گروه خونی منفی  از بین  هستند، 
دارند، سه تا چهار درصد  Oمنفی، سه درصد 
از یک  B منفی و کمتر  A منفی، دو درصد 
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 

AB مثبت هستند.«  درصد هم 
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه 
جهت  نفر  میلیون   ۲.۵ کشور  در  ساالنه 
انتقال خون مراجعه  اهدای خون  به مراکز 
می کنند، 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 
دو  متوسط  طور  به  که  است  کسی  مستمر 
شود.  خون  اهدای  به  موفق  سال  در  بار 
تمامی افرادی که برای اهدای خون به مراکز 
سالم ترین  از  می کنند،  مراجعه  خون  انتقال 
رعایت  با  توانسته اند  و  افراد جامعه هستند 
استاندارد های سازمان جهانی بهداشت وارد 

شوند.« خون  انتقال  مراکز 
وی با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است، 
گفت: »تمامی پروتکل های بهداشتی در مراکز 
انتقال خون رعایت می شود و تمامی وسایل 
اهدای  پروسه  در  شده  استفاده  تجهیزات  و 
خون و پالسما استریل و یکبار مصرف است.«
اینکه  بیان  با  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
بیش از ۸۵ درصد از خون های کامل اهدایی 

در سطح جهان تبدیل به فراورده های خونی 
می شود، گفت: »متوسط این نرخ در کشور های 
عضو منطقه مدیترانه شرقی ۶۵ درصد است، 
اما ایران با تبدیل بیش از ۹۷ درصد خون های 
رده  در  فرآورده های خونی  به  مردم  اهدایی 
کشور های با درآمد باالی اقتصادی قرار دارد. 
ضمن اینکه  ایران در حال حاضر از نظر شیوع 
خون  اهداکنندگان  میان  در  عفونت ها  پایین 
نخست  رتبه  شرقی  مدیترانه  کشور های  در 
تونس دو کشور  به همراه  دارد. همچنین  را 
از  مشتق  دارو های  تولید  که  هستند  منطقه 
پالسما را انجام می دهند آلبومین، فاکتور ۸، 
جمله  از  انعقادی   ۹ فاکتور  و  ایمونوگلوبین 
دارو های مشتق از پالسما در ایران هستند. در 
حال حاضر سالمت خون اهدایی در کشور با 
بار  اهداکنندگان  غربالگری  شیوه های  انجام 
اولی و اجرای طرح واکسیناسیون اهداکنندگان 

افزایش  و   B هپاتیت  ویروس  علیه  مستمر 
کیفیت تست های غربالگری و شیوه های نوین 
خون  اهدای  صفر  ریسک  به  آزمایشگاهی 

نزدیک شده است.«

تاالسمی ها چشم انتظار اهداکنندگان 
خون هستند

علی رغم سخنان حاجی بیگی، یونس عرب 
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالسمی 
این  به  مبتال  نفر  ۲۳ هزار  به  اشاره  با  کشور 
بیماری خاص در کشور اظهار کرد: » ساالنه 
حدود ۵۰۰ هزار واحد خون توسط افراد مبتال 
به تاالسمی در کشور مصرف می شود و هر 
هفته  سه  هر  متوسط  طور  به  تاالسمی  بیمار 

یکبار باید خون تزریق کند.«
وی با بیان اینکه اوج و فرود پیک های کرونا 
تأثیر منفی بر بیماران تاالسمی گذاشته است، 

در  می رسد  اوج  به  کرونا  که  » هربار  گفت: 
کشور با کمبود خون مواجه می شویم که این 
موضوع زندگی بیماران تاالسمی را با مشکالتی 
مواجه می کند. این در حالیست که بارها تأکید 
انتقال خون کشور  پایگاه های  که  شده است 
کرونایی  بیمار  اصال  و  بوده  استریلیزه  کامال 
مردم  حال  این  با  نمی کنند  مراجعه  آنجا  به 
کمتر  و  هستند  بیماری  این  به  ابتال  نگران 

می کنند.« مراجعه 
عرب افزود: »برخی دیگر نگران این موضوع 
هستند که با اهدای خون ممکن است سیستم 
ایمنی آنها کاهش پیدا کند در حالیکه اینگونه 
نیست و اهدای خون هیچ تأثیری بر سیستم 
ایمنی افراد ندارد. این ترس موجب شده است 
تا از ابتدای شیوع کرونا با چالش اهدای خون 

در کشور مواجه شویم.«
نیاز  سال  ایام  تمامی  در  اینکه  بیان  با  وی 
مستمر به خون وجود دارد، گفت: » اگر مردم 
به صورت دائم و مستمر به پایگاه های اهدای 
تأمین  در  مشکلی  هیچ  کنند  مراجعه  خون 
کشور  بیماران  و  بیمارستان ها  برای  خون 

ندارد.« وجود 
مدیرعامل انجمن بیماران تاالسمی اظهار کرد: 
»در حال حاضر در استان هایی مانند سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، گیالن و مازندران که 
است  زیاد  آنها  در  تاالسمی  بیماران  حضور 
یک  زندگی  هستیم.  مواجه  خون  کمبود  با 
است  وابسته  خون  تزریق  به  تاالسمی  بیمار 
هموگلوبین  نشود  انجام  تزریق  این  اگر  و 
خون او شدیدا افت پیدا می کند و نمی تواند 
اگر  دهد.  انجام  را  خود  روزانه  فعالیت های 
این تزریق با تأخیر مواجه شود ممکن است 
این  و  روبه رو شود  مرگ  و  قلبی  بیماری  با 

موضوع ما را نگران می کند.«
وی تأکید کرد: »افراد مبتال به تاالسمی در 
بخش هایی  بلوچستان،  سیستان و  استان های 
از هرمزگان و استان گیالن در انتظار خون 
در  حضور  با  مردم  امیدواریم  و  هستند 
را  آنها  این  از  بیش  خون  اهدای  مراکز 

نگذارند.« انتظار  چشم 
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