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شماره 21959 29 خرداد 1400

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد خبـر

ایران نخستین کشور منطقه 
در تدوین دستورالعمل تامین خون در دوره کرونا

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »ایران نخستین کشور منطقه مدیترانه 
شرقی )امرو( است که دستورالعمل چگونگی تامین و حفظ سالمت 
خون را در دوره همه گیری کرونا تدوین کرد و در اختیار کشورهای 

منطقه قرار داد.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایرنا افزود: »سازمان 
انتقال خون ایران دارای باالترین نرخ اهدا در میان کشورهای منطقه 
مدیترانه شرقی است و در حال حاضر ساالنه بیش از دو و نیم میلیون 
نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون کشور مراجعه می کنند که از 

این تعداد 2میلیون و یکصد هزار واحد خون اهدا می شود.«
وی ادامه داد: »مطابق آمار سازمان جهانی بهداشت، نرخ اهدای خون 
در ایران، یک و نیم برابر کشورهای با درآمد متوسط رو به باالست و 
ایران از لحاظ سالمت خون، سرآمد کشورهای منطقه است و از حیث 

سالمت خون در رده کشورهای با درآمد باال قرار دارد.«
وی اعالم کرد: »بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت، کشورهای 
منطقه مدیترانه شرقی شامل کشورهای افغانستان، بحرین، جیبوتی، مصر، 
جمهوری اسالمی ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، فلسطین، 

عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوریه، تونس، 
امارات متحده عربی و یمن است.« حاجی بیگی تاکید کرد: »ایران نخستین 
کشور در منطقه بود که در سال 1۳۸۶ به اهدای 100 درصد داوطلبانه 
رسید و در حال حاضر اهدای خون در ایران سال هاست که داوطلبانه 

و بدون  چشمداشت و با اهداف ایثارگرانه است.«
وی گفت: »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 در دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به 

تزریق خون و فرآورده های خونی پیدا می کند.«
وی افزود: »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.«
حاجی بیگی اضافه کرد: »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.« سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »بسیاری از بیماران 
دیگر مانند بیماران تاالسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی 
از یک زندگی به نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل منظم خون یا 

فرآورده های خون دریافت کنند.« 
وی با اشاره به اینکه دالیل نیاز برای انتقال خون متفاوت است، گفت: 
»نیاز به خون و فرآورده های خون به صورت مداوم وجود دارد و به 

طور مرتب هم در حال افزایش است.«
سخنگوی سازمان انتقال خون تصریح کرد: »در سال گذشته به دلیل 
همه گیری کرونا، سازمان انتقال خون با ۸ درصد کاهش ذخایر خونی 
نسبت به سال گذشته مواجه شد که این رقم بسیار کم تر از پیش بینی 
سازمان جهانی بهداشت برای کاهش ذخایر خونی برای کل کشورهای 

جهان است که بین 20 تا ۳0 درصد تخمین زده می شود.«
وی گفت: »مراکز اهدای خون سازمان انتقال خون ایران تشابهی با 
مراکز درمانی ندارند و میزبان داوطلبان اهدای خون هستند که در گروه 
سالم ترین اقشار جامعه جای گرفته اند از این رو خطر ابتال به بیماری 

کووید19 در مراکز اهدای خون بسیار ناچیز است.«
وی ادامه داد: »این سازمان از بدو تاسیس تاکنون سازمانی متفاوت با 
دیگر مراکز بهداشتی و درمانی در سطح کشور بود و سازمان انتقال خون 
ایران و مراکز اهدای خون وابسته به این سازمان در سراسرکشور نه تنها 
میزبان بیماران نیست، بلکه همواره پذیرای سالم ترین اقشار جامعه است.«
حاجی بیگی تاکید کرد: »برای تامین سالمت هرچه بیشتر اهدا کنندگان 
خون سیستم نوبت دهی اینترنتی را اجرا کرده ایم و همچنین فاصله گذاری 
اجتماعی و ارائه تجهیزات حفاظت فردی نظیر ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده در مراکز جمع آوری خون، تعامل موثر با بیمارستان ها برای کاهش 
هدر رفت خون و محصوالت خونی و بازرسی مراکز اهدای خون توسط 
اهداکنندگان منتخب و بازرسان آموزش دیده از جمله فعالیت های سازمان 

انتقال خون در دوره همه گیری بیماری کرونا بوده است.«
وی ادامه داد: »همچنین  از زمان همه گیری کرونا، در سازمان انتقال 
خون بیش از 15 هزار بیمار بهبود یافته کرونا پالسما اهدا کرده اند که 
از این میزان 11 هزار واحد به مراکز درمانی و بیمارستان ها برای درمان 

بیماران مبتال به کرونا ارسال شده است.«
ساالنه در کشور بیش از دو میلیون یکصد هزار نفر به صورت کامال 

داوطلبانه خون اهدا می کنند.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی از روز پنج شنبه تا جمعه، 10 هزار و 100 
و  شد  شناسایی  کشور  در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار 
متاسفانه 12۷ بیمار کرونایی نیز جان خود را از دست دادند.
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر  سپید،  گزارش  به 
رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و ۳۶9 هزار و ۳9 
نفر دوز اول واکسن کرونا و ۸95 هزار و 52 نفر نیز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 

به 5 میلیون و 2۶4 هزار و 91 دوز رسید.
اساس  بر  و  خرداد   2۸ جمعه  تا  پنج شنبه  روز  از  همچنین 
جدید  بیمار   100 و  هزار   10 تشخیصی،  قطعی  معیارهای 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که هزار و ۳5۷ نفر 

از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به 
سه میلیون و ۸0 هزار و 52۶ نفر رسید.

متاسفانه 12۷ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۸2 هزار و ۷4۶ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۷22 هزار و ۶12 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۳۳1۶ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
آزمایش تشخیص  میلیون و 194 هزار و ۷45  تا کنون 22 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 22 شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۷5 شهر 

در وضعیت نارنجی، 251 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در کشور

فوت 127 نفر و شناسایی 10100 بیمار جدید



آژانس دارویی اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه را ملزم کرد

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح جمعه )۲۸ خرداد( به بیش از ۱۷۸ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان 
این ویروس نیز از سه میلیون و ۸۵۷ هزار 

نفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش 
از ۳۴ میلیون و ۳۷۷ هزار مبتال، از نظر تعداد 

مبتالیان به این ویروس در رده اول قرار دارد و 
کشورهای هند، برزیل و فرانسه در رده های دوم 
تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
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 مشاهده می کنید.

وزارت دفاع روسیه، در حال ساخت واکسن 
کرونا به شکل آدامس است که بجای تزریق، 

می توان آن را جوید.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، خبرگزاری 
ریانووستی روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه 
روس و بدون اشاره به نام و سمت وی نوشت: 
»کار ساخت واکسن جدید کرونا به صورت 
آدامس در انستیتو علمی و پژوهشی شماره ۴۸ 

روسیه جریان دارد.«
مقام روس گفت که وزارت دفاع روسیه با 
مشارکت مرکز ویروس شناسی گامالیا )مرکز 
سازنده واکسن اسپوتنیک وی( واکسن جدید 

را می سازد.
عالوه بر آن در انستیتو علمی و پژوهشی شماره 
۴۸ روسیه، واکسن جدید ضدکرونا به صورت 

شیرینی پاستیل می سازند.
موسسه  رئیس  گینزبورگ  الکساندر 
ویروس شناسی گامالیا چندی پیش اعالم کرد 

که این موسسه واکسن کرونا به شکل قطره  بینی 
برای سنین بین سن ۸ تا ۱۷ سال ساخته است.
گینزبورگ )سازنده واکسن اسپوتنیک وی( در 
دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
خاطرنشان کرد که واکسن ویژه کودکان به 
شکل قطره بینی مورد آزمایش قرار گرفته و 

هیچ عوارض جانبی نداشته است.
وی افزود: »واکسن جدید به صورت قطره  بینی 
با موفقیت در مورد افراد بین سنین ۸ تا ۱۲ سال 

آزمایش شده است و هیچ کس بیمار نشد.«
به گفته رئیس موسسه گامالیا، واکسن قطره 
 بینی کرونا تا روز ۱۵ ماه سپتامبر آینده )۲۴ 
شهریور ماه( برای استفاده در واکسیناسیون 

کودکان آماده خواهد شد.
روسیه تاکنون سه واکسن برای کرونا ساخته 
و به ثبت رسانده است که واکسن اسپوتنیک 
وی واکسن اصلی این کشور می باشد که به 

بیش از ۶۰ کشور جهان صادر شده است.

آمار کرونا درجهان تا ۲۸ خرداد روسیه واکسن کرونای آدامسی می سازد

خبـر

استفاده ازهمه واکسن های موجود برای مقابله با کرونا 

آژانس دارویی اروپا روز جمعه اعالم کرد که کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا ملزم به استفاده از تمام انواع واکسن های موجود 

برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ هستند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در بیانیه این نهادِ تنظیم کننده 

مقررات دارویی در اروپا، ضمن اشاره به لزوم استفاده از گزینه های 
متنوِع مورد تایید و در دسترس برای واکسیناسیون شهروندان 
علیه ویروس تاکید شده که هنوز برای مشخص کردن بهترین 

نوع واکسن زمان خیلی زودی است.
این بیانیه در حالی منتشر شده که چندین کشور اروپایی تصمیم 
گرفته اند به دلیل گزارش هایی دال بر تایید عوارض جانبی جدی 
»ناقل  به  از واکسن های موسوم  از جمله خون لختگی، استفاده 
ویروسی« نظیر جانسون اندجانسون یا آسترازنکا را متوقف یا به 

سنین خاص محدود کنند.
برخی دیگر از واکسن های کرونا نظیر مدرنا بر اساس فناوری 
»پیام رسان آراِن اِی« ساخته و تولید شده اند و برخی کشورهای 

اروپایی تمایل به استفاده از این محصوالت دارند.
مارکو کاوالری، مسئول راهبرد واکسیناسیون در آژانس دارویی 
اروپا در این زمینه می گوید: »ما هنوز با همه گیری بیماری کووید 
دست و پنجه نرم می کنیم و بسیار مهم است که این در مبارزه 
مستمر از همه گزینه هایی که برای واکسیناسیون شهروندان در 

اختیار داریم،   استفاده کنیم.«
بنابر گزارش یورونیوز،  کاوالری خاطرنشان کرد که استفاده از تمام 
واکسن های تایید شده و در دسترس که تاکنون جان میلیون ها نفر 

را نجات داده است باید در همه کشورها در دستور کار قرار گیرد.

3 شماره ۱۹۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
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خبـر

شماره 1959 29 خرداد 1400

آمار جهانی مبتالیان و فوتی های کرونا
روسیه، انگلیس و ایتالیا با اختالف کم رکورددار قربانیان کووید در قاره سبز

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
به 1۷۸  تاکنون  کروناویروس جدید در جهان 
میلیون و 20۳ هزار و 52۳ نفر رسیده و مرگ 
سه میلیون و ۸5۷ هزار و 9۳9 نفر نیز بر اثر ابتال 

به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
تاکنون 1۶2 میلیون و ۷10 هزار و 2۳5 نفر از 
مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش 
آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در 220 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۳4.۳ میلیون مبتال و بیش 
از ۶1۶ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از 29.۷ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 1۷.۷ میلیون نفر 
فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان 

به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش 
از 49۶ هزار و هند با بیش از ۳۸۳ هزار جانباخته 
باالترین آمار قربانیان کووید 19 را در این فهرست 
جهانی گزارش داده اند. پس از آن ها نیز کشورهای 
مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان این بیماری را 
در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان کووید-19 
در مکزیک تاکنون بیش از 2۳0 هزار و در پرو نیز 

بیش از 1۸9 هزار نفر اعالم شده است.
با  اروپایی  بین کشورهای  در  روسیه  همچنین 

گذشتن از آمار 12۷ هزار و 992 قربانی تاکنون 
بیشترین تلفات کرونا را در قاره سبز داشته است. 
پس از آن نیز انگلیس با اختالف بسیار نزدیک 
و آمار 12۷ هزار و 945 هزار قربانی در جایگاه 

دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت.
همچنین به ترتیب کشورهای ایتالیا 12۷ هزار و 
190 فوتی، فرانسه بیش از 110 هزار فوتی و 
کلمبیا نیز بیش از 9۸ هزار فوتی بر اثر ابتال به 

بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
به عالوه آلمان با بیش از 90 هزار، آرژانتین با 
بیش از ۸۷ هزار، ایران با بیش از ۸2 هزار، اسپانیا 
با بیش از ۸0 هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، 

آفریقای جنوبی با بیش از 5۸ هزار، اندونزی با 
بیش از 5۳ هزار، اوکراین با بیش از 51 هزار، ترکیه 
نیز با بیش از 49 هزار جانباخته دیگر کشورهایی 
هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از 

کووید-19را ثبت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به 

شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و ۳۷۷ هزار و 592 مبتال، 

۶1۶ هزار و 440 قربانی

2.هند: 29 میلیون و ۷۶2 هزار و ۷9۳ مبتال، ۳۸۳ 
هزار و 521 قربانی

۳. برزیل: 1۷ میلیون و ۷04 هزار و 41 مبتال، 
49۶ هزار و 1۷2 قربانی

4. فرانسه: پنج میلیون و ۷49 هزار و ۶91 مبتال، 
110 هزار و ۶۳4 قربانی

5. ترکیه: پنج میلیون و ۳54 هزار و 15۳ مبتال، 
49 هزار و 12 قربانی

۶. روسیه: پنج میلیون و 2۶4 هزار و 4۷ مبتال، 
12۷ هزار و 992 قربانی

انگلیس: چهار میلیون و ۶00 هزار و ۶2۳   .۷
مبتال، 12۷ هزار و 945 قربانی

۸. ایتالیا: چهار میلیون و 249 هزار و ۷55 مبتال، 
12۷ هزار و 190 قربانی

9.آرژانتین: چهار میلیون و 222 هزار و 400 مبتال، 
۸۷ هزار و ۷۸9 قربانی

10. کلمبیا: سه میلیون و ۸59 هزار و ۸24 مبتال، 
9۸ هزار و 15۶ قربانی

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

بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

محققان دانشگاه صنعتی برنو جمهوری چک در حال کار بر 
روی توسعه جایگزینی/تعویض مفصل کوچک با استفاده از 

چاپ سه بعدی هستند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، ایمپلنت های کوچک ساخته 
شده از پودر تیتانیوم کمک بسیار بزرگی به بیماران مبتال به 
آرتریت در مفاصل انگشتان دست و پا می کنند و این بسیار 
مهم است؛ چراکه در چنین مواردی انجام درمان های متداول 

معموال بی نتیجه است.
جراحی تعویض مفصل ران و زانو یکی از رایج ترین جراحی ها 
است که طی آن پزشکان با موفقیت به از بین بردن درد بدن 

بیماران مبتال به آرتریت کمک می کنند.
روی  بر  کار  حال  در  برنو  صنعتی  دانشگاه  محققان  اکنون 
توسعه تعویض مفصلی هستند که می تواند به بیماران مبتال 
به آرتریت در مفاصل انگشتان دست و پا کمک بزرگی کند. 
ایمپلنت  تولیدکننده  با همکاری یک  این مطالعه  دانشمندان 
جمهوری چک که نمونه های چاپ شده را تهیه می کند، قصد 

انجام این کار را دارند.
هدف آن ها درک عملکرد نوع جدید مفاصل در بدن است. 

برای انجام این کار محققان قصد دارند از یک شبیه ساز ویژه 
استفاده کنند تا دریابند این ایمپلنت های ساخته شده از پودر 

تیتانیوم چه مقدار بار را می توانند تحمل کنند.
و  ماشین  موسسه  از    )Martin Vrbka(»وربکا »مارتین 
طراحی صنعتی و یکی از اعضای این گروه تحقیقاتی گفت: 
»ما می خواهیم ایمپلنتی قابل اعتماد در بدن بیمار باشد و بتواند 

مثاًل 10، 15 یا 20 سال کار کند.«

دوام ایمپلنت های چاپ سه بعدی توسط دانشمندان در یک 
شبیه ساز ویژه آزمایش می شود. نتایج آزمایشات اولیه نشان داده 
که به لطف یک ساختار متخلخل خاص، این جایگزین های 
بیمار  بدن  از دیگر موارد در  بهتر  چاپ سه بعدی می توانند 
بمانند و به نوعی مقاومت آنها باالتر است. به گفته محققان 
انجام تمامی آزمایشات و در نهایت تولید آنها حداقل دو سال 

دیگر طول خواهد کشید.

ایده نوین محققان برای کمک به افراد مبتال به التهاب مفصل



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
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با وجود گذشت حدود 16 ماه از پاندمی کرونا، 
هنوز برخی بیماران برای دریافت خدمات در مراکز 
درمانی تردید دارند. این گروه از بیماران به دلیل 
ترس از ابتال به کرونا به مراکز درمانی مراجعه 
نمی کنند و معموال در شرایطی پا به بیمارستان 
می گذرانند که وضعیت جسمی آنها اورژانسی شده 
باشد. برخی از کارشناسان سالمت نسبت به رواج 
این اتفاق، نگران هستند. آنها معتقدند که تاخیر در 
درمان به دلیل ترس از ابتال به کرونا، ممکن است 
عوارض بسیار جدی تری به دنبال داشته باشد. 

اینکه هنوز واکسیناسیون سراسری  به  با توجه 
کرونا در ابتدای راه است، بنابراین احتمال دارد 
واکسیناسیون 70 درصدی مردم تا پایان امسال هم 
طول بکشد. صاحبنظران سالمت نگران هستند که به 
تعویق انداختن درمان تا زمان تکمیل واکسیناسیون 
سراسری، آسیب های جدی تری حتی بدتر از تبعات 

کرونا به همراه داشته باشد.
وحید نجاران طوسی، جراح و متخصص کلیه و 
مجاری ادراری نیز از خطرات به تعویق انداختن 
درمان در دوران کرونا گفت و یادآور شد: »برخی به 
دلیل ترس از ابتال به کرونا حتی با وجود مشاهدات 
به پزشک مراجعه نکردند. خیلی از افراد به ویژه 
در رشته ما یعنی بخش کلیه و مجای ادراری که 
اغلب افراد مسن هستند و بیشتر دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت می کنند، ترس از کرونا و عدم 
مراجعه به پزشک باعث مشکالت شدید در آنها 
شده است، تا آنجایی که گاهی آنقدر عوارض 
پیشرفته شده بود که نمی توانستیم کاری بکنیم.«

او یادآور شد: »بنابراین باید به این موارد اشاره کنیم 
که چطور می توان بیماری های کلیوی و مثانه را 

کنترل و چکاپ کرد و حتی به صورت غیرحضوری 
بیماران را تحت کنترل و درمان قرار داد، مثل 
مواردی که حتی آزمایش ها در منزل انجام شده 
و فرزندان می توانند بدون حضور بیمار آزمایش ها 
را به پزشک برسانند و بعد اگر الزم بود بیمار را 

به صورت حضوری معاینه کنیم.«
این متخصص مجاری ادراری، تناسلی و ناباروری 
تصریح کرد: »به طور کلی در بیماری های دسته 
اورولوژی از کلیه و مثانه گرفته تا سیستم های 
تناسلی در هر کدام یک سری موارد اورژانس و 
نشانه ها داریم که بهتر است در این موارد افراد 
بیماری را با وسواس بیشتری مورد نظر داشته 

باشند تا مشکلی ایجاد نشود. اولین و نخستین 
مورد افرادی هستند که در ادرارشان خونریزی 
داشتند چه در مواردی که به چشم دیده شود و 

چه مواردی که در آزمایش مشاهده شود.«
وی با اشاره به اینکه این مورد ممکن است به دلیل 
وجود عفونت، سنگ و یا حتی سرطان باشد، اظهار 
کرد: »متاسفانه خونریزی های سرطان هم عموما 
متناوب است. یعنی ممکن است امروز دیده شود و 
تا مدت ها دیده نشود، تا زمانی که پیشرفته شود. در 
این دوره افرادی داشتیم که به دلیل ترس از کرونا 
به پزشک مراجعه نکرده و بعد با شرایط حاد و 
پیشرفته مواجه شدیم، در حالی که در مراحل اولیه 
با یک تراش کوچک قابل درمان بود. مورد دیگر 
سنگ کلیه است که ممکن است بعد از مدتی از 
درد بیفتد، اما سنگ هنوز دفع نشده باشد. در این 
مدت کلیه دچار کاهش کارکرد شده و به مرور از 
بین می رود. یعنی باید اثبات شود که سنگ دفع 

شده تا در این زمان به نارسایی کلیه نینجامد.«
دیگر  مورد  اینکه  بر  تاکید  با  طوسی  نجاران 
احتباس های ادراری است، گفت: »خیلی از بیماران 
در این مدت فعالیت خودشان را کم کردند و همین 
باعث احتباس ادراری در افراد مسن شده است. 
یعنی اگر یک بیماری خفیف کلیه داشتند به دلیل 
عدم فعالیت شدید شده است. در جوان ها هم به 
غیر از موارد عفونت، شاهد تورم بیضه هستیم. مثل 
مواردی داشتیم فردی که خودسرانه آنتی بیوتیک 
استفاده کرده بود، در حالی که بعد از مراجعه 

تشخیص تومور ناحیه بیضه بود.«
و  اندویورولوژی  تخصصی  فوق  فلوشیپ 
الپاروسکوپی پیشرفته یادآور شد: »گاهی اوقات 

افراد تهوع، استفراغ و سردرد دارند و شک می کنند، 
چون این ها از عالئم نارسایی کلیه هستند. یعنی 
حتی وجود سنگ و یا عفونت و نارسایی خودش 
را با این عالئم نشان می دهد و سریع با آزمایش 
مشکل مشخص خواهد شد. بنابراین اگر این موارد 
را مشاهده کردند که حتما مراجعه کنند و اگر 
نداشتند چکاپ های دوره ای سالیانه و شش ماه 

یکبار را انجام دهند.«
او با اشاره به اینکه مثال سرطان پروستات تا زمانی 
که پیشرفته شود هیچ عالمتی ندارد، تصریح کرد: 
»اما حتی سال ها قبل از بروز آن با یک آزمایش 
خون و تست »پی اس آ« می توان به احتمال وقوع 
آن پی برد. بیمار داشتیم که در گروه مشکوک 
بوده و گفتیم سه ماه بعد بیا تا دوباره این تست 
را انجام دهیم، اما بعد از یک سال و نیم هنوز 
نیامده است، در حالی که این تست باید از سن 

۵0 سال به بعد سالیانه انجام شود.«
نجاران طوسی توصیه کرد: »بنابراین درخواست 
ما از فرزندان این است که مراقب باشند و حتی 
اگر امکان حضور سالمند نیست، آزمایش ها را به 
ما برسانند تا در صورت لزوم بیمار را خواسته و 
بتوانیم هر چه زودتر اقدامات درمانی را آغاز کنیم.«

تشدید بیماری با تاخیر در درمان 
در دوران کرونا، برخی بیماران فقط در صورت 
درمانی  مراکز  به  شدید  درد  عالیم  داشتن 
در  نیز  بیماران  برخی  می کنند. حتی  مراجعه 
صورت داشتن عالیم درد نیز حاضر نیستند 
ریسک رفتن به مراکز درمانی را به جان بخرند. 

ادامه در صفحه 7 

تاخیر در درمان، خطای پرآسیب دوران کرونا
کارشناسان می گویند تعویق انداختن درمان، گاهی عوارض جدی تری از کرونا به دنبال دارد

با وجود گذشت حدود 16 ماه از 
پاندمی کرونا، هنوز برخی بیماران 

برای دریافت خدمات در مراکز 
درمانی تردید دارند. این گروه 

از بیماران به دلیل ترس از ابتال 
به کرونا به مراکز درمانی مراجعه 

نمی کنند و معموال در شرایطی پا به 
بیمارستان می گذرانند که وضعیت 
جسمی آنها اورژانسی شده باشد. 

برخی از کارشناسان سالمت نسبت 
به رواج این اتفاق، نگران هستند. 
آنها معتقدند که تاخیر در درمان به 
دلیل ترس از ابتال به کرونا، ممکن 

است عوارض بسیار جدی تری به 
دنبال داشته باشد
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 ادامه از صفحه 6
بسیاری از متخصصان تاکید دارند که مردم به 
هیج وجه عمل های نیمه ضروری را در یک بازه 

طوالنی مدت به تاخیر نیندازند.
علیرضا فهیم زاد، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی هم در گفتگو با سپید 
به تاثیر تعلیق عمل های ضروری در وضعیت 
درمان بیماران می پردازد و می گوید: »به طور 
به  دوباره  زمانی  چه  که  نیست  معلوم  دقیق، 
به  بازمی گردیم.  کرونا  از  قبل  ایمن  شرایط 
نمی توان  که  است  این  واقعیت  دلیل  همین 
را  مدام، عمل های جراحی ضروری  به طور 
به تاخیر انداخت. حتی تعلیق عمل های نیمه 
ضروری نیز می تواند در بلند مدت به سالمت 

جامعه آسیب بزند.«
او تاکید می کند: »واقعا نمی توان گفت ریسک 
ابتال به کرونا در مراکز درمانی صفر است. در 
هیچ مکان دیگری هم نمی شود چنین ادعایی 
داشت، اما باید در نظر داشت که به تاخیر انداختن 
درمان به دلیل ترس از ابتال به کرونا، ممکن است 
خطرات جدی برای سالمت افراد داشته باشد.«
هیات  یعقوبی جویباری، عضو  همچنین علی 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز 
در گفتگو با سپید هشدار می دهد: »گاهی بیمار 
دچار عالیم بیماری است، اما ممکن است به دلیل 

ترس از ابتال به کرونا به بیمارستان مراجعه نکند، 
اما در مراحل پیشرفته تر بیماری مجبور خواهد 
شد که در مراکز درمانی بستری شود. بنابراین 
در دوران کرونا، نباید از آن طرف بام بیفتیم و 
درمان های ضروری را به تعویق بیندازیم. آموزش 
رسانه ها نباید فقط به این محدود باشد که به مردم 
بگویند از خانه بیرون نیایید. باید در کنار آن به 
مردم آموزش دهیم که ضمن رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فرآیندهای درمانی ضروری خود را به 
تاخیر نیندازند، زیرا این تاخیر موجب تشدید 

بسیاری از بیماری ها می شود.«

شروط جراحی ایمن در دوران کرونا
انجام عمل های جراحی ضروری در دوران کرونا 
تا  شود  انجام  باید  متعددی  پیش شرط های  با 

سالمت بیمار به خطر نیفتد.
کامران خداکرمی، جراح گوش و حلق و بینی 
هم درباره شروط جراحی ایمن در دوران کرونا 
توضیح می دهد: »اعمال جراحی ضروری، اعمالی 
هستند که اگر یک ماه به تعویق بیفتند ممکن 
است بیمار را دچار مشکالتی کنند. از جمله 

این اعمال جراحی می  توان به جراحی تعویض 
باتری و دریچه قلب، پارگی تاندون و ... اشاره 
کرد. در این شرایط اگر بیمار سابقه تماس با 
افراد مبتال و مشکوک به کرونا را داشته باشد 
بیمارستان موظف است از بیمار سی  تی  اسکن ریه 
یا تست کرونا بگیرد. سپس از بیمار اطالعاتی 
عالئم  داشتن  صورت  در  که  می  شود  گرفته 
بررسی  و  منتقل  کرونا  درمانگاه  به  مشکوک، 
می  شود. شرایطی نیز باید در اتاق عمل رعایت 
شود که این شرایط شامل رفت  وآمد و حضور 
حداقلی افراد در اتاق عمل، استفاده از وسایل 
فیلتر  تعویض  و  بیهوشی  برای  یکبار مصرف 

گازهای بیهوشی است.«
خداکرمی درباره اعمال جراحی نیمه ضروری 
جراحی  های  از  »منظور  می دهد:  توضیح 
نیمه  ضروری، اعمالی است که حتی اگر تا سه 
بدن  به  جدی  آسیب  بیفتد  تعویق  به  نیز  ماه 
بیمار نمی  رسد، اما بهتر است از زمانی که روند 
بیماران مبتال به کرونا کاهش یافت انجام شوند. 
برخی اعمال جراحی مانند جراحی  های مرتبط 
با سرطان  هایی که سیر سریع ندارند، از جمله 
تومورهای تیروئیدی جزو اعمال جراحی نیمه 
غیرضروری،  جراحی  های  هستند.  ضروری 
اعمالی هستند که می  توان در طول یک سال 

آنها را انجام داد و جراحی نکردن، عارضه  ای 
در بدن فرد ایجاد نمی  کند یا عوارض مختصر و 
قابل جبرانی ایجاد می  کند. اعمال زیبایی، جراحی 
بینی و عمل جراحی کوچک کردن سینه، شکم 
و معده جزو اعمال جراحی غیرضروری هستند 
که برخی از این اعمال ممکن است جنبه زیبایی 

و یا درمانی داشته باشند.«
البته همه عمل های جراحی را نمی توان به ضروری 
یا غیرضروری تقسیم بندی کرد. برخی از عمل ها 
در زمره جراحی های نیمه ضروری قرار می گیرند 
که انجام آنها نباید در یک بازه زمانی طوالنی 
مدت به تعویق بیفتد. تاکید برخی از اعضای 
جامعه پزشکی بر انجام این گروه از جراحی های 
نیمه ضروری در دوران کرونا است که تاخیر 

در انجام آن به سالمت جامعه آسیب می زند.

آثار تعویق انداختن درمان بر اقتصاد 
مراکز درمانی

تاخیر در جراحی ها، تاثیرات اقتصادی گسترده ای 
هم بر اقتصاد مراکز درمانی داشته است که نباید 
از خاطر برد. لغو بسیاری از عمل های جراحی 
که  است  شده  موجب  نیمه ضروری  و  الکتیو 
برخی مراکز خصوصی به سمت ورشکستگی 

سوق داده شوند. 
جراحان  انجمن  عضو  طرزی،  مهدی  محمد 
پالستیک ایران نیز به تاثیر تاخیر در عمل های 
جراحی بر اقتصاد مراکز درمانی می پردازد و به 
زیبایی،  جراحی  »کلینیک های  می گوید:  سپید 
فقط منبع درآمد پزشکان نیست. هر کلینیک به 
طور متوسط حدود 60 پرسنل دارد. اگر مجموعه 
این پرسنل بیکار شوند، 60 خانواده هم آسیب 
می بینند. با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، 
بیکاری این نیروها می تواند ضربات اقتصادی 
سنگینی به معیشت بسیاری از خانواده ها بزند.«
حدود  گذشت  از  بعد  که  برد  خاطر  از  نباید 
16 ماه از پاندمی کرونا، بسیاری از بخش های 
مرحله  به  سالمت  نظام  در  فعال  خصوصی 
مراکز،  این  از  بخشی  رسیده اند.  ضرردهی 
تعطیل شده اند و بسیاری از این مراکز هم در 

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

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

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

تناسب داشته باشد.

یعقوبی جویباری: گاهی بیمار دچار 
عالیم بیماری است، اما ممکن است 

به دلیل ترس از ابتال به کرونا به 
بیمارستان مراجعه نکند، اما در 

مراحل پیشرفته تر بیماری مجبور 
خواهد شد که در مراکز درمانی 

بستری شود. بنابراین در دوران 
کرونا، نباید از آن طرف بام بیفتیم 
و درمان های ضروری را به تعویق 
بیندازیم. آموزش رسانه ها نباید 

فقط به این محدود باشد که به 
مردم بگویند از خانه بیرون نیایید. 

باید در کنار آن به مردم آموزش 
دهیم که ضمن رعایت پروتکل های 

بهداشتی، فرآیندهای درمانی 
ضروری خود را به تاخیر نیندازند، 

زیرا این تاخیر موجب تشدید 
بسیاری از بیماری ها می شود
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نجاران طوسی: برخی به دلیل 
ترس از ابتال به کرونا حتی با 

وجود مشاهدات به پزشک 
مراجعه نکردند. خیلی از افراد 
به ویژه در رشته ما یعنی بخش 

کلیه و مجای ادراری که اغلب 
افراد مسن هستند و بیشتر 

دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت می کنند، ترس از کرونا 
و عدم مراجعه به پزشک باعث 

مشکالت شدید در آنها شده 
است، تا آنجایی که گاهی آنقدر 
عوارض پیشرفته شده بود که 

نمی توانستیم کاری بکنیم

تاخیر در جراحی ها، تاثیرات 
اقتصادی گسترده ای هم بر 

اقتصاد مراکز درمانی داشته 
است که نباید از خاطر برد. لغو 

بسیاری از عمل های جراحی الکتیو 
و نیمه ضروری موجب شده است 

که برخی مراکز خصوصی به سمت 
ورشکستگی سوق داده شوند. 

صاحب نظران نظام سالمت معتقدند 
که اگر می خواهیم بخش خصوصی 

فعال در نظام سالمت، فرصت 
احیا داشته باشد و بتواند زنده 

بماند، باید فرآیند واکسیناسیون 
سراسری شتاب بگیرد
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سپیدگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
در روزهای گذشته که امتحانات دانش آموزان پس 
از یک سال تحصیلی سراسر کرونایی پایان یافت، 
مسئولین وزارت آموزش و پرورش، برگزاری این 
دوره از آزمون ها را از لحاظ انطباق بر پروتکل های 
بهداشتی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، 
موفق ارزیابی کرده و آن را مقدمه ای برای بازگشت 
به فعالیت های عادی مدارس عنوان کرده بودند. 
اگرچه هنوز نگرانی های مسئوالن سالمت نیز 
در این رابطه وجود دارد با این حال شواهد از 

قطعی بودن بازگشایی مدارس خبر می دهند.

شرط آموزش و پرورش
به گزارش سپید، مسئوالن وزارت  آموزش و 
پرورش از بازگشایی مدارس در مهرماه به شرط 
واکسیناسیون معلمان در مردادماه خبر داده بودند. 
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 
نیز در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه اظهار 
کرد: »اصرار ما بر این است که آموزش ها حضوری 
باشد. در جهان از ماه ها قبل آموزش حضوری 
شروع شده است. جمع بندی دنیا این است که 
با هیچ  قابل جایگزینی  کار معلمان و مدرسه 
ابزار دیگری نیست و باید به سمت بازگشایی 
مدارس برویم. البته تجربیات در آموزش مجازی 
را استمرار خواهیم داد. پیش نیاز این امر توسعه 
واکسیناسیون است که طبق قول مسئولین وزارت 
بهداشت قرار است فرهنگیان در مردادماه واکسینه 

شوند و زمینه برای دایر شدن مدارس به صورت 
حضوری در مهرماه 1400 فراهم شود.«

همه شواهد تا امروز از بازگشت دانش آموزان 
به کالس های درس خبر می دهد. با این حال 
هنوز نگرانی برخی از مسئوالن بهداشتی کشور 

برطرف نشده است.

لزوم نگاه علمی به بازگشایی مدارس
 علیرضا زالی فرمانده عملیات کرونا تهران بزرگ 
در مراسم پویش مدافعان و سفیران سالمت با 
تأکید بر لزوم نگاه علمی به امر بازگشایی مدارس 
اظهار کرد: »طراحی پروتکل ها به گونه ای باشد که 
فقط مدرسه را به عنوان یک محیط امن بهداشتی 
درنظر نگیریم، حواشی متعددی داریم که اهمیت 
ایمن سازی و رعایت بهینه پروتکل ها در آنجا 

کمتر از کالس درس نیست، مانند سرویس های 
ایاب و ذهاب و تغذیه و غیره، برای بازگشایی 
نیم نگاهی هم به وضعیت تردد  باید  مدارس 
درون شهری داشته  باشیم. اگر مدارس و دانشگاه 
را باز کنیم باید فکری به تکانه های آن در حوزه 

تردد بین شهری کنیم.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به اینکه کرونا یک بحث عالم گیر است و بسیاری 
از رخدادهای مترتب از کرونا فقط گریبانگیر 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. 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.«

نرخ ابتال به کرونا در کودکان کشور
والدین بسیاری نگران سالمت کودکان خود از 
نظر ابتال به کرونا هستند به همین دلیل برخی 
بازگشایی  را  خود  مدارس  هنوز  کشورها  از 
 135 مدارس  آمار ها  برخی  پایه  بر  نکرده اند 
به  کرونا  پاندمی  از  ناشی  تعطیلی  در  کشور 
سر می برند و برخی دیگر نیز استراتژی هایی 

را برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته اند. 
ادامه در صفحه 9 

اما و اگرهای بازگشایی مدارس 
هنوزواکسنامنیبرایافرادزیر18سالوجودندارد

حاجی میرزایی: اصرار ما بر 
این است که آموزش ها حضوری 

باشد. در جهان از ماه ها قبل 
آموزش حضوری شروع شده 

است. جمع بندی دنیا این 
است که کار معلمان و مدرسه 

قابل جایگزینی با هیچ ابزار 
دیگری نیست و باید به سمت 

بازگشایی مدارس برویم

زالی: طراحی پروتکل ها به 
گونه ای باشد که فقط مدرسه 

را به عنوان یک محیط امن 
بهداشتی درنظر نگیریم، حواشی 

متعددی داریم که اهمیت 
ایمن سازی و رعایت بهینه 

پروتکل ها در آنجا کمتر از کالس 
درس نیست، مانند سرویس های 

ایاب و ذهاب و تغذیه و غیره، 
برای بازگشایی مدارس باید 

نیم نگاهی هم به وضعیت تردد 
درون شهری داشته  باشیم
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با این حال به گفته زالی کودکان کمتر کرونا 
در  متوسط درگیری کودکان  میزان  می گیرند. 
درصد   2 تا   1.۷ سنی   مجموع جمعیت های 
است. کمتر از نیم تا 2 درصد آنها کارشان به 
آی سی یو می کشد. هم میزان ابتال در کودکان 
کمتر است و هم نشانه های بالینی متفاوتی دارند 
و کمتر 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. بر اساس 
مطالعه ای در تهران ۷۷ درصد کودکان زیر 10 
سال که در بیمارستان های تهران به علت کرونا 
بستری شدند، بیماری زمینه ای قبلی داشته اند. 
با این حال کودکان پخش کننده مهم ویروس 
تلقی می شوند که باید این را هم مدنظر داشت. 
آلمان سطح  در  مطالعه ای  اساس  بر  همچنین 
آنتی بادی  کودکان مورد مطالعه ۶ برابر باالتر 
از حدمعمول بوده است یعنی کرونا را گرفته اند 
ولی ضعیف بوده اما در همان فاصله بیماری 

را منتقل کرده اند. 

خبری از واکسیناسیون کودکان نیست
و  آموزش  وزارت  شد  عنوان  که  همانگونه 
بازگشایی  برای  واکسیناسیون  شرط  پرورش 
مدارس گذاشته است که در همین راستا قرار 
آغاز  مردادماه  از  معلمان  واکسیناسیون  است 
شود اما خبری از واکسیناسیون دانش آموزان 
ملی  ستاد  سخنگوی  رئیسی  علیرضا  نیست، 
نبود  را  اینکار  دلیل  به سپید  پاسخ  کرونا در 
مطالعات علمی در مورد واکسیناسیون کودکان 
و اثر بخشی آن در برابر کرونا دانست و اظهار 
کرد: »واکسن مورد تایید برای سن زیر 1۸ سال 
نداریم و در آمریکا فایزر به 12 تا 1۶ سال 
تزریق می شود و روی واکسیناسیون کودکان 
باالی 5 سال در حال مطالعه هستند. فعال برای 
سنین پایینتر از 1۸ سال، واکسن امنی وجود 
ندارد لذا هنوز تصمیمی در مورد واکسیناسیون 

دانش آموزان وجود ندارد.«
در  و  از تالش های مختلف  رئیسی همچنین 
نظر گرفتن بسته های سالمت برای بازگشایی 
مدارس خبر داد و اظهار کرد: »ما تالش کردیم 
بازگشایی مدارس را داشته باشیم اما به علت 

شرایط نتوانستیم این کار را انجام دهیم. آن 
قدر که نگران مدارس هستیم نگران، دانشگاه 
نیستیم. 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 
وارد  که  کسانی  است.  بیشتر  مدارس  برای 
را  پرورش  فرایند  قبل  از  می شوند  دانشگاه 
گذرانده اند و از این بابت نگرانی نیست، اگرچه 
زندگی اجتماعی جریان دارد اما افراد بالغی 
ابزار  از  استفاده  امکان  و  توانایی  و  هستند 
هوشمند را دارند. دوم آنکه دروس دانشگاه 

هستند.« خودخوان  اکثراً 
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: »موضوع بعدی 
این است که کنترل افرادی که سن باالتری دارند 
راحت تر است. دانش آموزان مقطع ابتدایی ممکن 
است در کالس منظم نشسته باشند اما به محض 
با هم قاطی می شوند و  اینکه زنگ می خورد 
فاصله اجتماعی از بین می رود. ولی دانشجوها 
بهتر می توانند رعایت کنند. تفاوت بعدی در 
واکسن پذیر بودن است. می توانیم دانشجوها 
را چون 1۸ سال به باال هستند واکسینه کنیم 
اما فعاًل برای زیر 1۸ ساله ها واکسن مورد تأیید 

در دسترس نیست.«
رئیسی با تاکید بر اینکه باید اصل را بر بازگشایی 
یک  به  نیاز  بازگشایی  اما  بگذاریم،  مدارس 
برنامه جامع دارد که با همکاری وزارت آموزش 
شود  دیده  آن  مختلف  ابعاد  باید  پرورش  و 
گفت: »خانواده ها نقش بسیار مهمی دارند و 
این  در  خانواده ها  آموزش  و  توانمندسازی 

در  باید  خانواده ها  است.  مهم  بسیار  بخش 
حوزه آموزش، عالئم شناسی و کنترل فرزندان 

ببینند.« آموزش  خود 
بازگشایی  حوزه  در  » حتی  شد:  یادآور  وی 
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 
دهیم  قرار  واکسیناسیون  برنامه  جزو  مرداد 
در  مدرسه  شروع  از  قبل  تا  عزیزان  این  که 
واکسن  دوز  دو  هفته ای  چهار  فاصله  یک 
رعایت  اصلی  بحث  کنند.  دریافت  هم  را 
مدارس  مدیران  آموزش  و  استانداردهاست 
استانداردها  است،  اهمیت  حائز  معلمان  و 
پرورش  و  آموزش  و  است  مشخص  کاماًل 
آن قدر خوب اطالع رسانی کرده که بسیاری 
از مدیران مدارس از کارشناسان ما هم بهتر 
هستند و این بسیار ارزشمند است. به عنوان 
مثال یکی از مدیران مدارس این استانداردها 
که   بود  کرده  تعیین  مدرسه خودش  برای  را 
فاصله گذاری مناسب، تهویه مطلوب، مدیریت 
ورود و خروج دانش آموزان، نصب دستگاه 
اتوماتیک ضدعفونی، وجود شوینده به مقدار 
رضایت  و  والدین  به  بخشی  اطمینان  کافی، 

والدین از این جمله است.«

آزمایش  واکسن پاستور بر روی 
کودکان کوبایی

سخنگوی  جهانپور  کیانوش  حال  همین  در   
آزمایش  از  توئیتی  در  دارو  و  غذا  سازمان 
گروه  روی  بر  پاستوکووک  واکسن  بالینی 
سنی 5 تا 1۷ سال در کشور کوبا خبر داد که 
اگر نتایج آن مثبت باشد می تواند گام بزرگی 
و  ایران  در  تنها  نه  مدارس  بازگشایی  برای 
کوبا که حتی در سراسر جهان باشد، البته این 
آزمایش ها هنوز در مراحل اولیه خود هستند 
و نمی توان ابراز امیدواری کرد که تا سه ماه 
این  از  می شوند  بازگشایی  مدارس  که  دیگر 
واکسن برای دانش آموزان بهره برد لذا همچنان 
دانش آموزان باید بدون واکسن در مدارس خود 
این حال، سویما سوامیناتان  با  حاضر شوند. 
دانشمند ارشد سازمان جهانی بهداشت معتقد 
است واکسیناسیون کودکان در اولویت نیست به 
همین دلیل برای بازگشایی مدارس نیاز به انجام 
واکسیناسیون در دانش آموزان نیست. معنای 
این حرف، عدم اولویت سالمت دانش آموزان 
 نیست، بلکه اصوال دانش آموزان در معرض خطر 
بسیار کمی از نظر ابتال به کرونا هستند و اصوال 
نادر  آیا عوارض  باید تصمیم گرفته شود که 
ابتال به کرونا در این گروه سنی مهمتر است یا 
عوارض احتمالی واکسن؟ البته به دلیل اینکه 
کودکان می توانند ناقل ویروس باشند، رعایت 
نکات کامل بهداشتی )از جمله واکسیناسیون 
معلمین، خانواده ها و سایر افرادی که با دانش 

اموزان تماس دارند( یک اولویت است.«
است،  باقی  زیادی  زمان  پاییز  اول  تا  هنوز 
پیک های جدیدی  زمان  این  در  است  ممکن 
این  که  باشیم  شاهد  کشور  در  را  کرونا  از 
بازگشایی  موضوع  بر  می تواند  قطعا  موضوع 
ممکن  دیگر  سوی  از  بگذارد.  تأثیر  مدارس 
با توسعه واکسیناسیون عمومی زنجیره  است 
و  شده  قطع  کشور  در  ویروس  این  به  ابتال 
عمال فضای امنی از نظر شیوع بیماری کرونا 
در مدارس حاکم شود و دانش آموزان، والدین 
تحصیلی  سال  آسوده تری  خیال  با  معلمان  و 

خود را آغاز کنند.

رئیسی : واکسن مورد تایید 
برای سن زیر ١٨ سال نداریم 

و در آمریکا فایزر به ١٢ تا 
١۶ سال تزریق می شود و روی 
واکسیناسیون کودکان باالی ۵ 

سال در حال مطالعه هستند. 
فعال برای سنین پایینتر از ١٨ 

سال، واکسن امنی وجود ندارد 
لذا هنوز تصمیمی در مورد 

واکسیناسیون دانش آموزان 
وجود ندارد

دانشمند ارشد سازمان 
جهانی بهداشت: واکسیناسیون 

کودکان در اولویت نیست به 
همین دلیل برای بازگشایی 

مدارس نیاز به انجام 
واکسیناسیون در دانش 

آموزان نیست. معنای این 
حرف، عدم اولویت سالمت 
دانش آموزان نیست، بلکه 

اصوال دانش آموزان در معرض 
خطر بسیار کمی از نظر ابتال به 

کرونا هستند



یادداشت

چرا  نظام پزشکی درجا می زند ؟! 
  مازیار ستاری

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان

پیش تر در یادداشتی به شرح برخی مکانیزم ها 
از جمله ساختار و صالحیت های ارکان سازمان 
نظام پزشکی مانند مجمع عمومی و شورای 
صالحیت های  و  اختیارات  تداخل  و  عالی 
نیز  و  هماهنگی  شورای  با  مدیره ها  هیات 
راهیابی افراد فاقد منافع صنفی و نیز تعارض 
منافع و مصالح دولتی و صنفی به خاطر ورود 
سازمان  تصمیم گیر  ارکان  به  دولتی  مدیران 
پرداخته شد که مانع از عملکرد سازمان نظام 
پزشکی به عنوان یک ساختار پویا و کارآمد 
می  شود. در این نوشتار تالش برآن است که 
منشاء ایجاد این مکانیزم ها که عمدتا ناشی از 
نقص، محدودیت و یا اشکال قوانین موضوعه 

است مورد بحث قرار گیرد.
برای  که  کنم  اشاره  نکته  این  به  باید  بدوا 
به  مربوط  ویندوز  برنامه  کارآمدی  انتظار  ما 
از  امروز  که  رایانه ای  روی  بر  قبل  سال  ده 
نیز  تصور  قابل  حتی  می کنیم،  استفاده  آن 
نمی باشد، با این حال انتظار داریم نهادی که 
در جایگاه گسترده ترین و بزرگترین سازمان 
صنفی کشور، چه از لحاظ تعداد اعضا و تنوع 
رشته و تخصص و چه از نظر سطح تحصیالت 
قوانینی که  با  و حساسیت شغلی قرار دارد، 
قریب یک قرن از تدوین آن گذشته، بتواند 

از کارایی و قابلیت الزم برخوردار باشد!
 قانون نظام پزشکی در موارد زیادی نیاز به 
بازنگری اساسی و اصالح دارد اما شاید به 
سازمان  گیرنده  تصمیم  عناصر  ترس  علت 
به  نسبت  منفی  تغییرات  شدن  بیشتر  از 
گذاشته  مسکوت  نیاز  این  الزم،  اصالحات 
و  دار  کج  حالت  به  می شود  سعی  و  شده 
اداره  اعضا  قبال  در  سازمان  وظایف  مریز 
تا  نگرانی  این  اینکه  از  نظر  صرف  شود. 
از  پاره ای  به  ذیال  دارد،  واقعیت  اندازه  چه 

اشاره می شود؛ اصالحات الزم 

1. لزوم افزایش جنبه های حمایتی از 
حقوق اعضا

در زمان تاسیس سازمان، مشاغل پزشکی نه 
نبود،  اجتماع  آسیب پذیر  مشاغل  جزء  تنها 
بر  عالوه  گرید  و  رشته  هر  با  پزشک  بلکه 
برخورداری از مزایای اجتماعی بسیار زیاد و 
درآمد باال، در موقعیتی بود که نیاز به هیچگونه 
تدوین  در  بنابراین  نداشت.  صنفی  حمایت 
قانون نظام پزشکی عمال نیاز به ابزار خاصی 
برای حل مشکالت صنفی احساس نشده و 
امروز سازمان حتی نمی تواند دفاع  متاسفانه 
موثری در قبال استثمار اعضای خود توسط 
بعمل آورد.  مراکز خصوصی و بعضا دولتی 
نظام  سازمان  استیالی  و  نظارت  باید  قانون 
قرارداد  هرگونه  عقد  به  نسبت  را  پزشکی 
به  و خصوصی  دولتی  مراکز  با  اعضا  کاری 

بشناسد. رسمیت 

2. بازگرداندن حق تعیین تعرفه به 
سازمان نظام پزشکی

جای تعجب و تاسف است که در جایی که 
صنفی  تشکیالت  خدماتی،  مشاغل  سایر  در 
اساسی دارد،  تعرفه خدمات نقش  تعیین  در 
پزشک با عالیترین سطح تحصیالت و مهارت، 

از این حق بدیهی محروم است.

3. چابک سازی مجمع عمومی با 
کاهش تعداد اعضا

تصمیم گیرنده  رکن  باالترین  عمومی  مجمع 
سازمان است که متاسفانه به لحاظ تعداد زیاد 
اعضای آن ) حدود ۲۸۰ نفر ( تشکیل جلسات 
آن با دشواری و هزینه زیاد توام بوده و لذا 
بسیاری از اختیارات مجمع به شورای عالی 
تفویض شده که جای بحث دارد. در قانون 
نفر   ۵۰۰ هر  ازای  به  شهرستان  هر  از  فعلی 
رای دهنده یک نماینده ) حداقل یک نفر با هر 
تعداد رای دهنده ( به مجمع معرفی می شود.

4. لزوم محدود سازی ایجاد نظام 
پزشکی های کوچک

قانونی که به ازای هر یکصد نفر پزشک در 
آن  در  پزشکی  نظام  تشکیل  شهرستان،  یک 
شهر را الزامی می نماید مربوط به زمانی است 
که حتی در مراکز استان ها نیز تعداد پزشک از 
صد یا دویست نفر تجاوز نمی نموده و البته 
هزینه تامین محل مناسب و استخدام کارمند 
نیز موجب بار مالی چندانی نمی گشته است. 
امروزه این مساله چالش زیادی برای سازمان 
ایجاد می کند زیرا تمام حق عضویت دریافتی 
کفاف  کامل،  دریافت  به فرض  یکصد عضو 
هزینه های تامین محل مناسب و استخدام نیروی 

انسانی الزم را نداده و هزینه های سرباری آن 
خواهد  تحمیل  استان  مرکز  پزشکی  نظام  به 
رقابت  خاطر  به  می رسد  نظر  به  البته  شد. 
پزشکی های  نظام  تعداد  افزایش  در  استان ها 
خود برای افزایش نماینده در مجمع و تصاحب 
کرسی های شورای عالی، تصمیم گیران چشم 

خود را بر اینگونه موارد می بندند!

5. برگزاری انتخابات بر اساس قانون
عجیب آن است که کاندیداتوری هیات مدیره 
نظام پزشکی در هر شهرستان امکانپذیر بوده 
شهرستان  به  منحصر  صرفا  دادن  رای  اما 
محل صدور پروانه است! به بیان دیگر شما 
می توانید در شهرستانی کاندیدا باشید که در 
شخص  به  دادن  رای  صالحیت  حتی  آنجا 

ندارید! را  خودتان 
با اخذ مفهوم مخالف تبصره۲ ماده۱۲ قانون 
نظام پزشکی و لحاظ قیاس اولویت در مواد 
۲۲ و۲۳ این مساله نقض آشکار قانون بوده و 
عمال باعث سوء استفاده  افراد فرصت طلب 
شده که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

6. بازنگری در ترکیب شوراهای 
هماهنگی استانی

شورای هماهنگی استان مرکب از یک نماینده 
از هر شهرستان بوده و اشکال فعلی آن این 
است که نماینده یک شهرستان کوچک با رای 
با  برابر  رای  دست  انگشتان  تعداد  از  کمتر 
داشته  رای  چندصد  با  استان  مرکز  نماینده 
نمایندگان  تعداد  تابعیت  عدم  لحاظ  به  و 
شورا  تصمیمات  شورا،  این  در  شهرستان ها 
با مصالح استان و اصول دموکراسی مغایرت 
داشته و چه بسا شخصی با تعداد رای اندک 

از سوی  قانونی و مقبولیت  و عدم وجاهت 
اصلی  گیرنده  تصمیم  پزشکی،  جامعه  کل 

سازمان در سطح استان می شود!

7. لزوم پیش بینی ضمانت اجرا برای 
قانون نظام پزشکی

پزشکی  خدمات  به  پرداختن  قانون،  مطابق 
مستلزم دریافت پروانه از سازمان نظام پزشکی 
) غیر  صالحیت  فاقد  افراد  آنکه  حال  است. 
پزشک ( به راحتی و بدون نیاز به اخذ پروانه، 
را  پزشکی  خدمات  نگرانی  هیچگونه  بدون 
تصاحب نموده و قانون بازدارنده ای نیز در این 
خصوص وجود نداشته و عوامل نظارتی نیز 
خود را ملزم به واکنش در این موارد نمی دانند!

8. لزوم محدودیت ورود مدیران 
دولتی به شورای عالی

در دوره پیشین شورای عالی، وزیر بهداشت 
با سپردن پست های ریاست دانشگاه های علوم 
واقع  در  عالی،  شورای  اعضای  به  پزشکی 
سازمان نظام پزشکی را به نفع وزارت بهداشت 
مصادره نمود! قانون باید مساله تعارض منافع 

را در این خصوص لحاظ نماید.
نیز  دیگری  موارد  در  بازنگری  لزوم  البته 
از  و  اطاله کالم شده  باعث  که  دارد  وجود 
مهم  نکته  اما  می شود.  خودداری  آنها  ذکر 
قانون  اصالح  و  بازنگری  نفع  که  است  آن 
بسیار بزرگتر از ترس از دست دادن اختیارات 
سازمان در بخش انتظامی است که چندان نیز 
واقعی نمی نماید و به هرحال با این ساختار 
امکان  نظام پزشکی و رویه حاضر،  سازمان 
امری  سازمان  اعضای  صنفی  حقوق  احقاق 

می رسد. نظر  به  بعید 

شماره 10۱9۵9 ۲9 خرداد ۱4۰۰
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