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رییس جمهور با اشاره به دریافت مجوز مصرف اضطراری برای دو واکسن ایرانی: خبـر

آنچه برای دولت بعد می ماند، فقط تزریق واکسن است
رییس جمهور با اشاره به دریافت مجوز مصرف 
اضطراری برای دو واکسن ایرانی گفت: »آنچه 
واکسن  تزریق  فقط  می ماند،  بعد  دولت  برای 
یکی  داریم.  مردم  از  خواهش   2 فقط  است. 
و  است  بیشتر  ضررش  از  واکسن  نفع  اینکه 
باید از واکسن استفاده کنیم. و نکته دوم این 
است که حتی اگر هر دو دوز واکسن تزریق 
شده باشد، باز هم باید پروتکل های بهداشتی 

را مراعات کنیم.«
 به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شنبه  روز  روحانی  حسن  جمهوری،  ریاست 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تبریک به 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مردم  منتخب 
گفت: »منتخب مردم در این انتخابات، 45 روز 
دیگر مسئولیت اداره کشور را برعهده خواهد 
گرفت و امیدواریم در این 45 روز شاهد شرایط 
دولت  برای  تحریم  و  کرونا  زمینه  در  بهتری 

بعدی باشیم.«
روحانی تاکید کرد: »افتخار می کنم دردولتی بودیم 
که سخت ترین ایام تاریخ ایران را شاهد بودیم 
و بار مسئولیت اداره کشور را در این شرایط 
سخت بر دوش داشتیم و خداوند بزرگ را بخاطر 
توفیقاتی که به ما و ملت برای خدمتگزاری داد 

شاکر هستیم.«
رییس جمهور با بیان اینکه مردم با حضور پرشور 
و آبرومندانه خود در انتخابات یک روز پرنشاط 
خلق کردند، گفت: »ستاد ملی مقابله با کرونا هم 
با تصمیم گیری مناسبی که انجام داد، شرایط 
مدت  و  رأی گیری  آغاز  زمان  نظر  از  بهتری 
به  نیز  بود و مردم  مهیا کرده  زمان رأی گیری 
شکل بسیار مطلوبی پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کردند.«
روحانی با تشکر از حضور، دقت و زمان شناسی 
مردم در این مقطع تاریخی افزود: »از صدا و 
سیما و همه دستگاه های تبلیغاتی و نامزدهای 
محترم که به صحنه آمدند تا این صحنه بزرگ 
خلق شد و بیش از همه از توصیه مقام معظم 
انتخابات  این  در  مردم  حضور  برای  رهبری 

قدردانی می کنم.«
رییس جمهور با تشکر مجدد از همه کسانی 
که با تالش های خود مانع از ایجاد موج جدید 
با  انتخابات  تا  در کشور شدند  کرونا  بیماری 
شرایط مناسب تری برگزار شود، اظهار داشت: 
»از همه عزیزانی که در طول 7، 8 سال گذشته 
برای ارتقای وضعیت فضای سایبری و مجازی 
این  نیز تشکر می کنم چون اگر  تالش کردند 
فضا نبود، تنور انتخابات نمی توانست گرم شود، 
چرا که بخاطر شرایط کرونایی همه ناچار بودند 

عمدتًا از این فضا استفاده کنند.«
روحانی با بیان اینکه در دولت اکیدا توصیه کردم 
در این ایام نیازمندی های ضروری مردم به شکل 
مطلوبی تامین شود تا برگزاری مراحل مختلف 
انتخابات در کمال آرامش انجام شود، تصریح 
کرد: »اگر این آرامش نبود، کار سخت می شد.«
روحانی با بیان اینکه در سه سال و نیم گذشته 
و به ویژه در 16 ماه قبل که کرونا شیوع یافت، 
با سخت ترین شرایط کشور در یک قرن گذشته 

روبرو بودیم، ادامه داد: »در مجموع با دو دوره 
مواجه بودیم؛ دوره اول، دوره ای بود که کرونا از 
حدود 16 ماه پیش شروع شد. در این دوره همه 
به این نتیجه رسیدند که این ویروسی خطرناک 
است که به راحتی دست از سر ما بر نمی دارد و 
راه های قطعی و در دسترس مقابله با آن صرفا 
رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و 

رعایت بهداشت فردی است.«
رییس جمهور گفت: »در این دوره شرایط هیچ 
کشوری در دنیا به اندازه ایران سخت نبود. بیش 
از 2 سال بود که در جنگ اقتصادی بودیم و 
منابع مالی کافی نداشتیم که به مردم بگوییم در 
دیگر  از سوی  نروید.  کار  و سر  بمانید  خانه 
جنگ اقتصادی همچنان ادامه داشت و کشور 

در یک محاصره 100 درصدی بود.«
روحانی با ابراز خرسندی از اعالم رسمی آمریکا 
برای رفع تحریم تجهیزات مورد نیاز مقابله با کرونا 
اضافه کرد: »ما هر چه می گفتیم تحریم هستیم و 
این آدم های تروریستی که در کاخ سفید هستند، 
نمی گذارند واکسن بخریم، باز بعضی ها تردید 
می کردند. می گفتند چه کاری به تحریم دارد، به 
تحریم مربوط نمی شود. الحمداهلل این آدم با زبان 

صریح اش، جنایت اش را برمال کرد.«
رییس جمهور با اشاره به اینکه معلوم شد آمریکای 
ترامپ تروریست بود و بایدن هم در این چند 
ماه همان مسیر غلط را ادامه داده است، اظهار 
داشت: »ببینید در چه شرایط سخت و مشکلی 
بودیم. سال هاست پول ما در کشورهای مختلفی 
بلوکه شده که ادعا می کنند با تروریسم میانه ای 
کشورهای  تا  گرفته  همسایگان مان  از  ندارند. 
دوردست، همه اموال ما را بخاطر اجرای تحریم 

ظالمانه آمریکا قفل کرده اند.«
روحانی با بیان اینکه در ازای این سختی ها خداوند 
نعمت های بزرگی به ما داده که یکی از بزرگ ترین 
آنها مردم بسیار خوبی هستند که برای مقابله با 
کرونا به شکل مطلوبی با دولت همکاری کردند، 

منافع  مردم عزیز و همراه،  «این  کرد:  تصریح 
ملی شان را بر منافع شخصی و سالمت دیگران 

را بر راحتی خودشان ترجیح دادند.«
از  دوباره  تشکر  با  همچنین  جمهور  رییس 
بهداشت  وزیر  و  درمان  کادر  تالش های 
خاطرنشان کرد: »در همین ایام با وجود همه 
سختی ها حدوداً هر ماه هزار تخت جدید افتتاح 
کردیم که کار بسیار عظیم و بزرگی است. همچنین 
در تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز مقابله با 
رخ  کشور  در  بزرگ  بسیار  تحول  یک  کرونا 

داده است.«
روحانی از هدایت ها و یاری مقام معظم رهبری 
و مراجع عظام و فرهیختگان نیز سپاسگزاری کرد 
و گفت: »مقام معظم رهبری مرتب تأکید کردند 
که ستاد ملی مقابله با کرونا هر چه می گوید، 
مردم باید گوش کرده و اجرا کنند. خود ایشان 
نیز شخصًا در مراسمی که داشتند گفتند آنچه 

را که ستاد کرونا گفته همان را اجرا می کنم.«
هیچ  نمی کنم  »فکر  داد:  ادامه  جمهور  رییس 
کشور دیگری را پیدا کنیم که رییس جمهور 
آن در هفته بین 2 تا 3 جلسه در طول این 16 
گذاشته  ویژه جلسه  به طور  کرونا  برای  ماه، 
باشد. همچنین همه  بخش های مختلف کشور 
از جمله تولیدکنندگان نیز در این ایام نهایت 
به  مردم  مایحتاج  تامین  برای  را  خود  تالش 

کار گرفتند.«
روحانی دوره بعدی را زمان به بازار مصرف 
رسیدن واکسن کرونا عنوان کرد و اظهار داشت: 
»در این دوره معلوم شد این بیماری با تزریق 
واکسن تا حد بسیار زیادی قابل پیشگیری است. 
در موضوع واکسن الحمداهلل گرفتار بگو مگوها 
نشدیم. یک عده آمدند گفتند اصاًل واکسن نباید 
زد، یک عده گفتند این واکسن چون تمام مراحل 
علمی اش طی نشده ممکن است خطر داشته 
باشد، پس نباید از آن استفاده کرد. خیلی تردید 
وجود داشت، اما ستاد ملی کرونا، تصمیم بسیار 

خوبی گرفت و گفت باید واکسن خریداری شود 
و معطل هم نباید بکنیم.«

رییس جمهور تصریح کرد: »از سوی دیگر از ابتدا 
تصمیم گرفتیم در داخل نیز برای ساخت واکسن 
تالش کنیم و به همه کسانی که می توانستند در 
این زمینه تالش کنند کمک کردیم. امروز بحمداهلل 
2 واکسن داخلی مجوز الزم برای مصرف عمومی 
اضطراری دریافت کردند و این افتخار بزرگی 

برای کشور است.«
روحانی با اشاره به اینکه سه واکسن دیگر نیز در 
کشورمان در مراحل آزمایشی هستند، خاطرنشان 
کرد: »این افتخار بزرگی برای کشور است و از 
همه کسانی که در زمینه ساخت واکسن تالش 

و حمایت کردند، صمیمانه تشکر می کنم.«
رییس جمهور با بیان اینکه در دولت دوازدهم 
برای تولید واکسن کار بزرگی انجام شده است، 
گفت: »آنچه برای دولت بعد می ماند، فقط تزریق 
از مردم داریم.  واکسن است. فقط 2 خواهش 
باالخره ممکن است در مواردی تزریق واکسن 
مشکالتی هم ایجاد کند، اما به هر حال نفع واکسن 
از ضررش بیشتر است، چاره دیگری نداریم و باید 
از واکسن استفاده کنیم. مسئولین بهداشتی همه 

مسائل را برای مردم توضیح دهند.«
روحانی افزود: »نکته دوم این است که تزریق 
واکسن به معنای مصونیت کامل نیست. حتی 
اگر هر دو دوز واکسن تزریق شده باشد، باز 
هم باید پروتکل های بهداشتی را مراعات کنیم 
به دلیل اینکه موتاسیون ها ما را نگران می کند. 
معلوم نیست این ویروس به همین صورت بماند.«
رییس جمهور با اشاره به اینکه در آغاز سال 
1400 با ویروس انگلیسی مواجه شدیم و حاال 
نیز با خطر شیوع ویروس هندی مواجه هستیم، 
اظهار داشت: »تالش دولت این است کاری کنیم 
پیش  به شکلی  تابستان واکسیناسیون  پایان  تا 
برود که امسال آموزش در مدارس و دانشگاه ها 

حضوری باشد.«
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

وضعیت راضی کننده رعایت پروتکل ها در انتخابات
۲۲ شهر قرمز در کشور

گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  »وضعیت 
جریان انتخابات 1400 راضی کننده بود و از 

مردم تشکر می کنم.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی روز شنبه در 
حاشیه هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، با تبریک دهه کرامت گفت: »از حضور 
باشکوه مردم پای صندوق های رای و از همه 
افراد؛ چه در ستادهای انتخاباتی و چه همکاران 
من که تالش کردند محیطی فراهم کنند که عزیزان 
مشارکت حداکثری داشته باشند، تشکر می کنم. بر 
اساس گزارشات، رعایت پروتکل ها خیلی راضی 
کننده بود البته در جاهایی مشکالتی هم بود اما 
در مجموع وضعیت راضی کننده بود و از همه 

مردم خوب و عزیز کشورمان تشکر می کنم.«
وی افزود: »جلسه ستاد با حضور رئیس جمهور 
برگزار شد و مباحث مختلفی از جمله وضعیت 
جهانی کرونا مثل روند بیماری در کشور برزیل 
بررسی شد. متاسفانه این کشور بیش از  ۲۵00 
مرگ ثبت کرد و همراه هندوستان با 1600 مرگ 
باالترین مرگ و میر را داشتند و کشورهایی مثل 
آرژانتین و روسیه هم وضعیت بحرانی دارند و 
این زنگ هشدار است که باید بیشتر دقت کرد.«
وی درباره شرایط بیماری در کشور نیز گفت: 
»وضعیت ایران گرچه در مجموع نزولی است 
شرقی  و  جنوبی  استان های  در  بویژه  باید  اما 
مراقب باشیم. استان هرمزگان، بوشهر، کرمان 

و سیستان و بلوچستان از استان هایی هستند که 
مراقبت بیشتر الزم دارند.«

رئیسی گفت: »اکنون۲۲ شهر  قرمز، 1۷۵ شهر 
نارنجی و ۲۵1 شهر زرد داریم. شهرهای قرمز 
عمدتا در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، 

کرمان و هرمزگان هستند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره شهرهای 
شهرهای  بوشهر  استان  »در  داد:  ادامه  قرمز 
تنگستان، دشتستان، کنگان، عسلویه و دشتی و 
در استان سیستان و بلوچستان شهرهای ایرانشهر، 
و  کرمان  استان  در  و  زاهدان  نیکشر،  چابهار، 
کهنوج،  جنوب،  رودبار  شهرهای  هرمزگان 

رودان،  جاسک،  لنگه،  بندر  بستک،  منوجان، 
جزیره  و  میناب  قشم،  پارسیان،  عباس،  بندر 

کیش در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »الگوی ما در تابستان 
سال گذشته به طوری بود که در شهرهای جنوبی 
کشور اوج بیماری را داشتیم. با توجه به گرم 
شدن هوا و تجمعات در جایی که کولرگازی 
روشن است، عاملی برای انتقال بیماری است؛ 
به همین دلیل رعایت پروتکل ها در این مناطق 

بسیار مهم است.«
رییسی درباره آزمون های پایه نهم و دوازدهم نیز 
گفت: »با توجه به پایان یافتن آزمون پایه نهم و 

دوازدهم، مروری بر رعایت پروتکل ها داشتیم 
و از آموزش و پرورش و مردم تشکر می کنیم 
که رعایت پروتکل ها در این زمینه باالتر از 9۵ 
درصد بود البته برخی نقاط اشکالتی داشت اما 
عدد 9۵ درصد به باال عدد قابل قبولی است.«

کرونا  واکسیناسیون  ادامه روند  درباره  رئیسی 
دوم  دوز  یک شنبه  »از  گفت:  نیز  کشور  در 
افراد باالی ۷0 سال و همچنین  واکسیناسیون 
افراد باالی ۷0 سالی که جا مانده بودند را تکمیل 

خواهیم کرد.«
وی افزود: »روز پنج شنبه هم محموله جدید واکسن 
به دست مان رسید. اما خبر خوب بحث مجوز 
اضطراری داوطلبانه استفاده از واکسن کووایران 
برکت است که از این هفته میزان تولید این واکسن 
در کشور افزایش خواهد یافت و از تیرماه حجم 
انبوهی از این واکسن به دست مان خواهد رسید.«
رییسی ادامه داد: »از طرفی واکسن انستیتو پاستور 
هم مراحل فاز سوم را طی می کند و کمیته های 
علمی و اخالق در پژوهش و بالینی آن را بررسی 
می کنند و اگر مجوز دهند، این واکسن هم این 
هفته یا هفته آینده به واکسیناسیون عمومی کشور 

اضافه می شود.«
وی افزود: »مجدداً از همه مردم تشکر می کنم 
و انشااهلل قدر مردم را بدانیم که با حضور خود 
باعث امیدآفرینی می شوند و الزم است برای 
حضور جمعه و رعایت پروتکل ها از آنها قدردانی 

کنیم.«ایسنا

مدیر اجرایی طرح واکسن »کوو ایران برکت« گفت: »پس از 
صدور مجوز استفاده اضطراری واکسن »کوو ایران برکت«، 
شرایط برای شتاب گیری روند واکسیناسیون عمومی کرونا 
در کشور فراهم شد. از این پس این واکسن به صورت مستمر 
پس از تولید و قرنطینه 14 روزه برای تزریق عمومی در اختیار 

وزارت بهداشت قرار می گیرد.«
به گزارش سپید، سید رضا مظهری در گفت وگو با ایرنا به صدور 
مجوز استفاده اضطراری واکسن ایران برکت از هفته گذشته 
اشاره کرد و اظهار داشت: »سازمان غذا و دارو پس از نصب 
برچسب اصالت، واکسن را تحویل معاونت بهداشتی وزارت 
بهداشت خواهد داد تا این واکسن به هموطنان تزریق شود.«
بهداشت،  وزارت  به  واکسن  محموله  اولین  تحویل  به  وی 
درمان و آموزش پزشکی پس از صدور مجوز اضطراری در 
۲6 خرداد ماه اشاره کرد و گفت: »نمایندگان وزارت بهداشت 
در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام مستقر شدند تا واکسن ها 

به صورت مستمر تحویل وزارت بهداشت شود.«
مدیر اجرایی طرح واکسن »کوو ایران برکت« در پاسخ به این 

سوال که تزریق واکسن کوو ایران برکت در قالب واکسیناسیون 
عمومی از چه زمانی آغاز می شود، اظهار داشت: »بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت، تزریق 
واکسن کوو ایران برکت در اولین روزهای پس از تحویل، آغاز 
خواهد شد.« وی ادامه داد: »به نظر می رسد وزارت بهداشت 
هم در اسرع وقت اقدام به تزریق این واکسن به هموطنان 
خواهد کرد، به عبارتی واکسن بعد از نصب برچسب اصالت 
در کوتاه ترین زمان ممکن به هموطنان داوطلب تزریق می شود.«

مدیر اجرایی طرح واکسن »کوو ایران برکت« ادامه داد: »تولید 
هفتگی واکسن کوو ایران برکت در مرداد ماه امسال به حدود 
چهار میلیون دوز در هفته و همچنین در شهریور ماه به هفته ای 

حدود هفت میلیون دوز می رسد.«
وی گفت: »در حال حاضر با خط تولید فعلی سه میلیون واکسن 
تعهد شده در خرداد ماه محقق شده است و در تیرماه هم با 
راه اندازی خط تولید جدید، تولید ماهانه واکسن به 11 میلیون 
دوز یا به عبارتی هفته ای حدود سه میلیون دوز خواهد رسید.«

مظهری افزود: »محققان ما با تمام توان در تالش هستند تا از 

دغدغه ها و نگرانی های مردم در این زمینه بکاهند و آرامش را 
برای آنان به ارمغان آورند.« وی درباره صادرات این محصول 
گفت: »تا موقعی که نیاز داخلی به واکسن کرونا وجود دارد به 
دنبال برنامه صادرات این واکسن نخواهیم بود. اما زمانی که نیاز 
کشور برطرف شد، مسلمًا به دنبال صادرات خواهیم رفت.«

مظهری ادامه داد: »تا موقعی که نیاز کشور برطرف نشود و دغدغه 
و نگرانی مردم از بین نرود، اقدام به صادرات نخواهیم کرد و 

بر اساس نیاز، اقدام به تولید و مصرف واکسن خواهد شد.«

سیدرضا مظهری، مدیر اجرایی طرح واکسن »کووایران برکت«:

روندواکسیناسیونعمومیکروناشتابمیگیرد
تولید واکسن کوو ایران برکت در مرداد ماه امسال به حدود چهار میلیون دوز در هفته و در شهریور ماه به هفته ای هفت میلیون دوز می رسد
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رییس جمعیت هالل احمر:  خبـر

یکشنبهیکمیلیوندوزدیگرواکسنکروناواردمیشود
رییس جمعیت هالل احمر از ورود مابقی محموله 
دو میلیون دوز واکسن کرونا در روز یکشنبه خبر 
داد و گفت: »به زودی با معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت هماهنگ می کنیم تا بتوانیم گروه های 
پرخطر اتباع غیرایرانی داخل کشور را واکسینه کنیم.«
با  در گفت وگو  به گزارش سپید، کریم همتی 
ایلنا درباره محموله دو میلیون دوز واکسن کرونا 
گفت: »مبلغی برای خرید دو میلیون دوز واکسن 
پرداخت شده بود و حواله ای هم که صادر شده 

بود برای دو میلیون دوز واکسن بود.«
وی ادامه داد: »در پروازی که روز پنج شنبه به 
کشور انجام شد، یک میلیون دوز واکسن وارد 
کشور شد و انشااهلل روز یکشنبه یک میلیون دوز 

بعدی وارد کشور خواهد شد.«
کرد:  تصریح  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
از  بود را یکی  ایجاد شده  »حساسیت هایی که 
دوستان وزارت بهداشت با توییتی که زده بود، 
دامن زد. به نظرم نباید چنین حواشی و اتفاقاتی 
بیفتد، چرا که کل افرادی که داخل این مجموعه 
کار می کنند تا واکسن وارد شود مجموعه نظام 
است، حال اسم آن ممکن است هالل احمر باشد 

یا وزارت بهداشت.«
همتی با تاکید براینکه این حساسیتی که ایجاد شده 

بود بی مورد است، خاطرنشان کرد: »اصل واکسن 
دو میلیون دوز است که انشااهلل بخش بعدی آن به 
همین نسبت خواهد آمد. نکته ای که وجود دارد این 
است، همین پروازی که نتوانسته بود کل محموله 
را وارد کشور کند انشااهلل یکشنبه مابقی محموله 

را وارد کشور می کند.«
همه  اگر  اوصاف  این  همه  »با  داد:  ادامه  وی 
تولیدکنندگان داخلی با حداکثر ظرفیت کار کنند 
و ما هم با همکاری وزارت بهداشت و مجموعه 

دولت تالش کنیم باز هم سطح واکسیناسیون با 
سطح ایده الی که مد نظر است، فاصله دارد. بنابراین 
همه باید در ایجاد آرامش کمک کنیم. حمایت 
روانی در این زمینه نباید دستخوش توییت زدن 

چند نفر شود.«
وی تصریح کرد: »ما هم از وضعیتی که پیش آمده 
بود گله مند هستیم، اما به همه مردم قول می دهیم 
واردات واکسن در یک روال منظمی تا زمانی 
که نیاز است انجام شود ما هم به عنوان مجری 

این کار را انجام می دهیم. افرادی که پشت پرده 
هستند و کمک می کنند واکسن وارد شود غیر از 
هالل احمر است، اما همه به صورت تیمی با 

هم کار می کنیم.«
رییس جمعیت هالل احمر در  بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره واکسن کرونا برای اتباع 
غیرایرانی گفت: »در خصوص واکسن اتباع یک 
مبلغی را در اختیار ما قرار دادند که برای بیش از 
۲00 هزار نفر از اتباع غیر ایرانی که در کشور داریم 
واکسن تهیه کنیم. در زمینه تهیه واکسن مشکل 
داریم و باید از همین واکسنی که داخل کشور 
می شود، به اتباع غیرایرانی نیز اختصاص دهیم.«

همتی تصریح کرد: »به زودی با معاونت بهداشت 
بتوانیم  تا  می کنیم  هماهنگ  بهداشت  وزارت 
گروه های پرخطر اتباع غیرایرانی داخل کشور را 
واکسینه کنیم. اعتبار این موضوع مشخص شده 
و پول در اختیار ما است و این کار را به امید خدا 
انجام خواهیم داد، اما علی رغم اینکه ادعا می شود 
تحریم ها تاثیر ندارد، باید بگویم که تحریم ها نیز 
تاثیرگذار است و مانع انجام کار می شود و انشااهلل 
با کاهش تحریم  ها نیز این روند تسریع شود. اما 
با همین رویه انشااهلل بحث واکسیناسیون اتباع را 

نیز انجام خواهیم داد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »با تسریع در تأمین واکسن 
برای فاز دوم واکسیناسیون، در تابستان وارد فاز سوم خواهیم شد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو  با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »در حال حاضر بعد از یک تاخیر چند ماه در 
ایفای تعهدات شرکت های مختلف تولید واکسن در زمینه  تامین 
واکسن کرونا توسط طرف خارجی، وزارت بهداشت اقدام به 
تسریع واردات و تامین واکسن از روش های گوناگون کرده است.«
وی افزود: »واکسیناسیون افراد ۷0 سال به باال انجام شد اگرچه 
مدتی این کار به دلیل عدم اجرای تعهدها با تاخیر افتاد اما با واردات 

یک میلیون دوز واکسن، کار واکسیناسیون مجدد سرعت می گیرد.«
دوم  فاز  واکسن،  تامین  در  تسریع  »با  داد:  ادامه  جهانپور 
واکسیناسیوِن سالمندان و بیماران زمینه ای باالی 1۸ سال تا 
اواخر خرداد و اوایل تیر انجام می شود و در تابستان ما وارد 

واکسیناسیون فاز سوم خواهیم شد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به افزایش قیمت 
برخی از تجهیزات پزشکی مانند نوار تست قند خون بیان 
کرد: »درحال حاضر لزومًا همه تجهیزات پزشکی و کاالهای 

سالمت محور، جزو قیمت گذاری محسوب نمی شوند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

تابستان وارد فاز سوم واکسیناسیون خواهیم شد

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز جمعه تا شنبه در کشور 644۸ 
بیمار جدید کووید19 شناسایی شدند و متاسفانه 10۸ بیمار نیز جان 

خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش سپید، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
تا کنون 4 میلیون و 3۷4 هزار و ۷۲9 نفر دوز اول واکسن کرونا و 906 
هزار و ۵46 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۲۸1 هزار و ۲۷۵ دوز رسید.
از جمعه تا شنبه ۲9 خرداد 1400 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 6 هزار و 44۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 

شناسایی شد که 931 نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه میلیون و ۸6 هزار و 9۷4 
نفر رسید. متاسفانه 10۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 

و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار و ۸۵4 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۷36 هزار و 13 نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سه هزار و 30۷ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۲۲ 
میلیون و 3۲1 هزار و 4۵۷ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 
انجام شده است. در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، 

1۷۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۵1 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

۱۰۸ فوتی و ۶۴۴۸  ابتالی جدید کرونا در کشور
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خبـر

کووید-۱۹، واقعیت قرن
خطرناک ترین جهش های کرونا

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کووید واقعیت قرن 
است و اینکه برخی این بیماری را دروغ قرن می دانند، 
درست نیست، گفت: »سازمان جهانی بهداشت چهار 
واریانت انگلیسی، آفریقای جنوبی، برزیلی و هندی 

را نگران کننده اعالم کرده است.«
به گزارش سپید، سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو 
با ایسنا درباره طرح مجدد برخی مباحث مبنی بر 
آزمایشگاهی بودن ویروس کرونا گفت: »هم ممکن 
است که این ویروس آزمایشگاهی باشد و هم اینکه 
طبیعت آن را درست کرده باشد، هر دوی این موارد 
ممکن است. البته می دانیم که احتمال اینکه طبیعت 
بتواند چنین ویروسی را ایجاد کند، بسیار زیاد است.«
وی ادامه داد: »طی تاریخچه ای که داریم، می بینیم که 
طبیعت ویروس های بسیار مرگبار و حتی مرگبارتر 
از کووید ایجاد کرده است و تمام دنیا را تحت 
آنفلوآنزای  مثال  عنوان  به  است.  داده  قرار  تاثیر 
اسپانیایی طی دو سال ۸0 میلیون نفر را در دنیا 
کشته است. در ایران هم در آن زمان به دلیل قحطی 
و بیماری های دیگر و ترکیب شدن آن با پاندمی 
سال 191۸ جمعیت ایران طی دو سال نصف شد. 
بنابراین ما این موارد را داشتیم و طبیعت می تواند 

این کار را انجام دهد.«
وی افزود: »حال اینکه یکسری افراد هم بخواهند چنین 
ویروس هایی را ناجوانمردانه به دلیل رقابت های 
اقتصادی و جهان قدرت ایجاد کنند که منجر به در 
خطر افتادن سالمت انسان ها شود هم ممکن است، 
اما مساله  مهم کنونی، این است که کووید واقعیت 
قرن است. اینکه برخی افراد موجب تشویش مردم 
شده و به این بیماری دروغ قرن و ... می گویند، 
درست نیست. این بیماری یک واقعیت است که 
تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده و مردم را می ُکشد. 

در عین حال می تواند دچار تغییرات ژنتیکی شود و 
ما باید با آن مبارزه کنیم. اصول مبارزه با این بیماری 
هم کاماًل مشخص است. اینکه این ویروس از یک 
آزمایشگاه نشت شده باشد یا اینکه طبیعت آن را 
تغییر  را  با آن  مبارزه  باشد، اصول  درست کرده 
نمی دهد یا واکسن را زیر سوال نمی برد. زیرا نتایج 
واکسن کامال مشخص است و نشان داده شده که 

چقدر می تواند کمک کند.«
احتمال  مانند  اظهارات ضدواکسن  درباره  ناجی 
مرگ بعد از تزریق واکسن و... گفت: »این اخبار 
جعل بودند. مگر هرچیزی که در اینترنت مطرح 
می شود را باید قبول کرد؟. مگر هر چیزی را که 
یک فرد دانشمند می گوید باید حتما درست باشد؟. 
ما باید بر اساس ادله های علمی اظهار نظر کنیم. 
ادعاهایی که در حوزه ضد واکسن مطرح شده، مبنی 
بر اینکه جهش های ویروس ناشی از واکسن است 
و... کامال رد شده است. زیرا عمده واریانت های 
ویروس قبل از دریافت مجوز و آغاز واکسیناسیون 

در دنیا ایجاد شدند.«

این استاد ویروس شناسی تاکید کرد: »تغییر ویروس 
ناشی از گردش ویروس است. اینکه آنتی بادی 
می تواند منجر به وخامت بیماری شود، نادرست 
است. اکنون بیش از یک میلیارد و ۸00 میلیون دوز 
واکسن در دنیا تزریق شده، شواهد فوق العاده آن دارد 
دیده می شود. همه شواهد نشان می دهد که واکسن 
باعث کاهش بیماری شده است. کجای دنیا دیدید که 
تزریق واکسن منجر به افزایش شدت بیماری شود؟. 
در عین حال کدام تحقیقی می تواند نشان دهد که 
دو سال بعد از تزریق واکسن همه می میرند؟. بسیار 
مسخره و فکاهی است و این موارد رد شده است. 
باید بدانیم که برخی از این اخبار جهانی یا داخلی 
دارد سواد مجازی یک کشور را محک می زند. به 
عنوان مثال ما در زمینه اخبار نادرست مغناطیسی 
شدن بدن بعد از تزریق واکسن کرونا، مورد آزمون 
قرار گرفتیم و در این آزمون بسیار نمره پایینی را 
گرفتیم. زیرا به غیر از ایرانی ها هیچکس اینقدر به 

این موضوع بها نداد.«
خطرناک ترین  درباره  ادامه  در  همچنین  ناجی 

حاضر  حال  »در  گفت:  کرونا  فعلی  جهش های 
خطرناک ترین واریانتی که می توانیم با آن برخورد 
کنیم از این نظر که واکسیناسیون ما را بهم بزند، 
واریانت آفریقای جنوبی است. از نظر میزان گسترش و 
گستردگی پاندمی واریانت های جدیدی هستند که در 
هندوستان می بینیم. البته تک و توک در جاهای دیگر 
هم واریانت هایی دیده می شود، اما چهار واریانتی 
که سازمان جهانی بهداشت به عنوان نگرانی اعالم 
کرده، واریانت بریتانیایی )انگلیسی(، آفریقای جنوبی، 
برزیلی و هندی است که به نظر من هندی و آفریقای 

جنوبی می تواند از همه مهم تر باشند.«
وی گفت: »البته در ویتنام که یکی از کشورهایی 
بود که در کنترل کووید کشور بسیار بسیار موفق 
بود، با یک غفلت و جابجایی کارخانه اپل از چین 
و آمدن افراد چینی به آنجا آن نظم بهم خورد و در 
مدت بسیار کوتاهی واریانتی دارند می بینند که آن 
هم مقداری خطرناک است. به هر حال واریانت ها به 
وجود می آیند و باید مراقب باشیم، اما اگر می بینیم در 
انگلستان علی رغم گسترش واریانت هندوستانی که 
۲3 درصد موارد شناسایی شده آنها را شامل می شود، 
اما علی رغم این موضوع بیمارستان ها شلوغ نبوده و 
مرگ و میر باال نیست و حتی برخی روزها مرگ و 
میر به صفر هم می رسد و آی سی یوهای شان خالی 
است، این ها به دلیل همان معجزات و اثرات بسیار 
مهم واکسن است. به طوری که ممکن است در این 
کشورها واریانت جدیدی وارد شود و حتی خیزی 
از موارد مثبت را هم داشته باشند، اما موارد بدحال 
و مرگ و میر را افزایش نمی دهد. بر همین اساس 
همچنان نسبت به افزایش سطح واکسیناسیون شان 
اهتمام دارند؛ چراکه این موضوع با واکسیناسیون 
حل می شود و انشااهلل ما هم بزودی در کشور شاهد 

این موضوع باشیم.«

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا از بررسی واکسیناسیون 
افراد 1۲ تا 1۸ سال خبر داد.

به گزارش سپید، محمدرضا صالحی در گفت وگو با ایلنا با توجه 
به مجوز استفاده اضطراری از واکسن کووایران برکت بیان کرد: »در 
مورد شرایط بالینی واکسن باید بگویم که ما فاز یک را با موفقیت 
پشت سر گذاشتیم و نتایج ابتدایی و تکمیلی فاز یک، منطبق با 
ایمنی زایی قابل توجه، یعنی 90 درصد با عوارض بسیار کم بوده 
است.« وی ادامه داد: »برای همین ما وارد فاز دوم شدیم، در فاز 
دوم هم خوشبختانه نتایج به سازمان غذا و دارو تحویل داده شد 
که به نظر می رسد حدود ۸4 الی ۸۵ درصد قدرت اثربخشی دارد.«
صالحی افزود: »همچنین بی ضرری قابل توجه دارد، از این جهت 
که عوارض جدی در آن دیده نشده و عوارض اغلب خفیف و 

در حد یک الی دو روز بوده است.«

وی گفت: »بنابراین با توجه به این روندی که طی شد به نظر 
می رسد فاز سوم خوبی را هم بتوانیم پشت سر بگذاریم و نتایج 
خوبی را ارائه دهیم، البته دوز اوِل دو سوم داوطلبان در فاز سوم 
تزریق شده که بالغ بر 1۵ هزار نفر می شوند و مابقی هم به تدریج 

در حال تزریق واکسن هستند.«

صالحی در مورد گروه سنی برای واکسیناسیون برکت ادامه داد: 
»فعاًل افراد پایین تر از 1۸ سال نمی توانند از این واکسن استفاده 
کنند، اما در حال ترتیب دادن برنامه هایی هستیم تا در سن 1۲ الی 
1۸ سال هم این بررسی را انجام دهیم که اگر نتایج آن هم منطبق 
با بی ضرری و اثر بخشی قابل توجه واکسن باشد، شاید در آینده 

واکسیناسیون افراد 1۲ تا 1۸ سال کشوری را هم داشته باشیم.« 
وی با اشاره به واکسیناسیون بیماران خاص و زنان باردار و شیرده 
گفت: »در رابطه با بیماران خاص باید بگویم که بیماران متعددی 
را شامل می شوند و طبق پروتکل کشوری توصیه های الزم برای 
آنها انجام شده است و واکسن برکت هم از این مقوله خارج نیست 
و این واکسن برای اکثر بیماران خاص قابل استفاده است. برای 
مادران باردار و شیرده هم هنوز اطالعات ما کامل نیست و به محض 

اینکه اطالعاتمان کامل شود، اظهارنظر می کنیم.«

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا خبر داد

بررسی واکسیناسیون افراد ۱۲ تا ۱۸ سال



مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: 

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
سازمان نظام پزشکی کشور گفت: »تحریم های 
آمریکا به  بخش سالمت کشور آسیب جدی 
وارد کرد و هزینه های دولت و مردم را در 

این حوزه افزایش داد.«
به گزارش سپید، حسین کرمانپور در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »با وجود خودکفایی کشور در 
تولید دارو، در بحث تامین مواد اولیه با مشکل 
دستیابی  آمریکا  تحریم های  و  مواجه هستیم 
به این مواد را گران و زمان بر کرده است.«

وی ادامه داد: »بر اثر این تحریم ها همچنین 
بقیه داروهایی که وارداتی هستند نیز با افزایش 
هزینه خرید و کمبود مواجه شدند که فشار 

آن بر بیمه ها و خانواده بیماران وارد شد.«
تحریم ها  کرد:  »چنانچه  تصریح  کرمانپور 
اعمال نمی شد، اکنون از بسیاری از کشورها 
اما  بودیم  گرفته  سبقت  سالمت  حوزه  در 
شبانه  تالش های  با وجود  تحریم ها  دلیل  به 
روزی مدافعان سالمت، از نظر تجهیزات و 
امکانات درمانی، برخی کشورهای منطقه که 
در حوزه سالمت فرسنگ ها از ما عقب بودند 

افتاده اند.« از ما پیش  اکنون 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
»جامعه  گفت:  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
عالقه،  و  عشق  با  کشور  درمانی  و  پزشکی 

آب  روی  تنها  نه  را  ایران  سالمت  کشتی 
مسئوالن  و  داشته   نگه  باالتر  تراز  در  بلکه 
قیمت  که  کنند  تحلیل  باید  نظام  عالی رتبه 
پرداخت  باید  کسی  چه  را  بودن  صحنه  در 
کند؟ دولتمردان شرق و غرب هم که دستی 
در تحریم ها دارند در قرن علم و دانش باید 
یک  تحریم  که  برسند  کلیدی  نکته  این  به 
دولت، تحریم ملت است و آسیب نهایی آن 

چه بسا از جنگ گرم بدتر و فراتر باشد.«
وی گفت: »تحریم های یکجانبه آمریکا،  بخش 
خصوصی سالمت کشور را تحت تاثیر قرار 
داد زیرا درآمد این  بخش به ریال و هزینه ها 
به دالر بود، عالوه بر آسیب جدی که به  بخش 
در  هزینه های سالمت  کرد،  وارد  خصوصی 
 بخش دولتی را نیز افزایش یافت که این هزینه ها 

پرداخت می شد.« بیت المال  از جیب  نیز 
آمده  پدید  »مشکالت  داد:  ادامه  کرمانپور 
تاثیر  خدمات  کیفیت  بر  اکنون  تحریم ها  از 
گذاشته و در صورت ادامه این روند، باعث 
آسیب بیماران نیز می شود. به عنوان مثال اگر 
تهیه دستگاه »ام آر آی« یا »سی تی اسکن« 
بحث  در  مشکالتی  شود،  مواجه  مشکل  با 
تشخیص ایجاد می کند اما زمانی که دستگاه 
دیالیز به دلیل نبود قطعه یا فرسایش غیرفعال 

شود جان بیمار را به خطر می اندازد.«

امکانات  ارتقای  تحریم،  اینکه  بیان  با  وی 
سالمت کشور را با کندی مواجه کرده گفت: 
امکانات  و  پزشکی  تجهیزات  از  »بسیاری 
اساس  براین  نیست  کشور  تولید  درمانی 
تحریم ها، تبادل ارز برای خرید، نقل و انتقال 
با  را  تجهیزات  این  تجهیز  و  تعمیر  قطعات، 
هزینه  دلیل  همین  به  کرده،  مواجه  مشکل 
تامین قطعات و تعمیر تجهیزات پزشکی، به 

چندین برابر قیمت واقعی آن افزایش یافت.«
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
تجهیزات  فرسودگی  پزشکی  نظام  سازمان 
پزشکی و کاهش دقت تشخیص را از دیگر 
آسیب های تحریم های آمریکا برشمرد و افزود: 
»در این شرایط ورود وسایل یدکی و مصرفی 
این دستگاه ها نیز فقط با دور زدن تحریم و 

بود.« باال ممکن  هزینه 

تحریم های آمریکا آسیب جدی به  بخش سالمت کشور وارد کرد
خبـر
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت 
برای  دندان پزشکی  ویژه  بیمه  راه اندازی 
کاهش هزینه  ها تاکید کرد و گفت: »انتظار 
داریم دولت آینده برای کاهش هزینه های 
جدی  مشکالت  از  یکی  که  دندانپزشکی 
گامی  است  سالمت  حوزه  در   مردم 

بردارد.« جدی 
در  ابراهیمی  یحیی  سپید،  گزارش  به 
دندانپزشکی  خدمات  باالی  قیمت  مورد 

و اظهارات اخیر علیرضا زالی فرمانده ستاد 
اینکه  بر  مبنی  پایتخت  کرونای  با  مقابله 
بدون  ایرانی  سالمندان  از  نیمی  از  بیش 
دندان هستند، گفت: »نه تنها سالمندان بلکه 
کودکان  دندان  و  دهان  سالمت  وضعیت 
و  مطلوب  وجه  هیچ  به  هم  جوانان  و 

نیست.« مساعد 
برخی  موارد  برخی  »در  داد:  ادامه  وی 
را  کشورمان  دندانپزشکی  خدمات  افراد، 

با دیگر کشورها مقایسه می کنند در حالی 
که درآمدها باید مقایسه شود؛ درست است 
که خدمات دندانپزشکی کشورمان نسبت به 
سایر کشورها ارزان قیمت است اما اغلب 
مردم توان پرداخت هزینه ها را ندارند و به 
همین دلیل وضعیت سالمت دهان و دندان 
مردم به هیچ وجه مطلوب و مساعد نیست.«
مجلس  در  دلفان  و  سلسله  مردم  نماینده 
که  قاچاقی  از  »بخشی  داد:  ادامه  یازدهم 
رخ  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه  در 
برخی  که  است  دلیل  این  به  هم  می دهد 
دارو می کنند  به خرید  اقدام  دولتی  ارز  با 
و سپس آنها را برای سودجویی بیشتر در 

می فروشند.« همسایه  کشورهای 
با  لرستان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
یادآوری اینکه دولت آینده باید به کاهش 
قیمت  گران  و  باال  بسیار  هزینه های 
دندان پزشکی ورود کند، گفت: »بر اساس 
برنامه ششم توسعه هزینه های پرداختی از 
متاسفانه  اما  یابد  کاهش  باید  مردم  جیب 
حمایت چندانی از مردم نمی شود و هزینه ها 
افزایش  موارد  برخی  در  مردم  جیب  از 

است.« یافته 
هزینه های  از  بیمه ها  حمایت  ابراهیمی 

و  ضروری  بسیار  امری  را  دندانپزشکی 
یکی  »بیمه  شد:  یادآور  و  دانست  حیاتی 
از راهکارهای موثر جبران هزینه های گران 
و سرسام آور دندان پزشکی است البته هر 
چند برخی از مراکز تامین اجتماعی، خدمات 
اما  ارائه می کنند  دهان و دندان را رایگان 
خدمات بسیار محدود است. در این رابطه 
می طلبد بیمه ویژه دندان پزشکی راه اندازی 

و مورد توجه قرار گیرد.«
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان افزود: 
بیمه های  دستگاه ها  از  برخی  چند  »هر 
اما  داده اند  قرار  توجه  مورد  را  تکمیلی 
پرداخت هزینه های  توان  از مردم  بسیاری 
البته  ندارند.  را  دندان پزشکی  آور  سرسام 
قیمت تمام شده مواد اولیه بسیار باال و این 
موضوع در افزایش هزینه ها بسیار موثر است، 
دندان پزشکی  خدمات  است  نیاز  بنابراین 
در قالب بیمه تعریف و به صورت عادالنه 

از تمامی مردم حمایت شود.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: »انتظار داریم دولت آینده در رابطه با 
کاهش هزینه های دندان پزشکی که یکی از 
مشکالت جدی مردم در حوزه سالمت است 

بردارد.«خانه ملت گامی جدی 

ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد

ضرورتراهاندازیبیمهویژهدندانپزشکیبرایکاهشهزینهها



تکلیف بیمه های تکمیلی پس از حذف دفترچه 
کاغذی و اجرای »نسخه الکترونیک«

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران به تشریح ساز 
و کار استفاده از بیمه های تکمیلی پس از اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه پرداخت.
به گزارش سپید، سیده مریم حسینی در گفت وگو با ایسنا 
درباره ساز و کار استفاده از بیمه های تکمیلی پس از اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه گفت: 
»در قانون بودجه تکلیف تمام بازیگران حوزه سالمت مشخص شده است و بیمه های تکمیلی باید 
مانند بیمه پایه وارد فضای نسخه نویسی الکترونیک شوند.« وی افزود: »موسسات طرف قراداد 

ما برای کمک به بیمه شدگان از کاغذ یا سربرگ استفاده می کنند تا بیمه شدگانی که می خواهند 
برای دریافت وجه از بیمه تکمیلی استفاده کنند، مشکل نداشته باشند و هم اینکه بیمه شده برای 
بیمه سالمت می تواند از طریق سامانه شهروندی یا خدمات غیرحضوری بیمه سالمت، برای بیمه 
تکمیلی خود استفاده کند.« سرپرست بیمه سالمت استان تهران تاکید کرد: »سامانه ارائه خدمات 
شهروندی با قابلیت هایی اعم از احراز هویت بیمه شده براساس شماره ملی و شماره موبایل، امکان 
مشاهده اطالعات هویتی و بیمه ای، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار بیمه، امکان مشاهده کلیه 
نسخ و امکان مشاهده ریز نسخه شامل تجویزی و خدمات ارائه شده راه اندازی شده است. برای 
دسترسی به سامانه سرویس های شهروندی بیمه سالمت کلیه شهروندان می توانند از طریق آدرس  
https: //eservices.ihio.gov.ir/esc/ مراجعه کنند.« حسینی ادامه داد: »نسبت به قبل که این 
سامانه وجود نداشت، شدت شکایات کم تر شده است که این موضوع یا به راه اندازی سامانه و یا به 
پیشرفت نسخه نویسی الکترونیک بازمی گردد که تمام موسسات و بیمه های تکمیلی خود را موظف 

می دانند وارد فضایی شوند که بیمه شده با حذف دفترچه کاغذی به راحتی بتواند خدمت بگیرد.«

بیمه سالمت

رئیس انجمن دیابت ایران: 

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: »هدف از تشکیل 
انجمن دیابت ایران، آموزش و پیشگیری است، زیرا 

این اصل، اساس درمان دیابت است.«
به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: »پس از شیوع 
کرونا بخشی از فعالیت های انجمن دیابت ایران، 
به صورت مجازی آغاز شد و ما سعی کردیم به 
غیر از اینکه در زمان هایی که شیوع کرونا به پیک 
نرسیده بود، آموزش های مان را به صورت حضوری 

و مجازی دنبال کنیم.«
رجب افزود: »طی یک سال گذشته حدود ۷۰ درصد 
از برنامه ها به صورت مجازی در قالب کالس های 
آموزشی و حتی سمینار های چهارگانه ای که همه 
ساله برگزار می کنیم، به صورت مجازی برگزار 

شد و مورد استقبال هم قرار گرفت.«
وی ادامه داد: »در محل انجمن دیابت ایران هم به 
صورت حضوری، پاسخگوی دیابتی های عزیزمان 
بودیم. نکته جالب این است که زمان فعالیت های ما 
نسبت به زمانی که کرونا نبود، بیشتر شده است.«
رئیس انجمن دیابت ایران بیان کرد: »هدف از 

تشکیل انجمن دیابت ایران، آموزش و پیشگیری 
است، زیرا این اصل، اساس درمان دیابت است 
و ما هم بر همین اساس فعالیتمان آغاز کرده ایم 

و ادامه می دهیم.«
وی در مورد توقعات این انجمن از دولت جدید 
تصریح کرد: »خواسته ما از دولت جدید و وزیر 

بهداشت آینده این است که به مسئله »پیشگیری، 
بیشتر از درمان« توجه شود تا ما بتوانیم هزینه های 
درمانی مان را کاهش دهیم. متاسفانه امروزه  بخش 
زیادی از هزینه های سالمت مردم، از جیب خودشان 

پرداخت و تامین می شود.«
رجب ادامه داد: »خواسته اصلی و همیشگی ما طی 

سالیان طول و دراز از مسئوالن و سیاستگزاران 
وزرات بهداشت همیشه این بوده که پرداخت 
هزینه های درمانی از جیب مردم را حتی االمکان 
کاهش دهند، یعنی طبق قوانینی که وجود دارد، 
حدود ۳۰ درصد از هزینه های سالمت از طریق 
مردم پرداخت شود و ۷۰ درصد از طریق دولت. 
برای اینکه این اتفاق رقم بخورد باید نگرشمان 
تغییر کند و صرفا به مسئله درمان توجه نداشته 
باشیم و بحث پیشگیری و آموزش را هم در رأس 

امور قرار دهیم.«
رئیس انجمن دیابت ایران گفت: »بیش از ۸۰ درصد 
افراد بالغی که جانشان را از دست می دهند، دچار 
بیماری های غیرواگیر مثل دیابت هستند، پس بهتر 
است برای جلوگیری از هزینه های زیاد و بیماری و 
مرگ و میر و پیشگیری از تکمیل ظرفیت تخت های 
بیمارستانی، به مسئله آموزش و پیگیری و بعد از 

آن به مقوله درمان، توجه شود.«
رجب گفت: »باید توجه داشته باشیم که حتی نگرش 
ما باید نسبت به آموزش پزشکی هم تغییر کند و 

فقط تمرکزمان را روی مسئله درمان نگذاریم.«

اساس درمان دیابت، پیشگیری است

شماره 196۰ ۳۰7 خرداد 14۰۰

معاون آموزشی وزارت بهداشت در توضیح چگونگی آزمون 
ارتقای دستیاری تخصصی، بر عزم وزارت بهداشت در برگزاری 

آزمونی ساده و متناسب با شرایط، تاکید کرد.
به گزارش سپید، علی اکبر حقدوست در پیامی ویدئویی در 
مورد آزمون ارتقای دستیاری تخصصی، خطاب به دستیاران 
توضیح داد: »در مورد آزمون ارتقای دستیاری تخصصی که این 
روزها دغدغه ذهنی دستیاران عزیز شده است، باید بگویم که 
عزم وزارت بهداشت براین است که این آزمون برای داوطلبان 
آزمونی ساده و متناسب با شرایط باشد و میزان قبولی آنها 
حداقل معادل سال هایی باشد که دغدغه کرونا وجود نداشت 
و این موضوع به عنوان یک اصل در تمامی مراحل طراحی، 

بررسی و اعالم نمرات مد نظر قرار خواهد گرفت.«
وی تاکید کرد: »اینکه آزمون لغو شود، بیش از همه به ضرر شما 
دستیاران عزیز خواهد بود. سال گذشته به دلیل عدم برگزاری 
آزمون، شما عزیزان به صورت قبولی مشروط پذیرفته شده اید و 

امسال باید دو آزمون ارتقا را باهم شرکت کنید. حذف آزمون به 
این معنی است که شما دو سال قبولی مشروط خواهید داشت 
و این مساله طبق قوانین، مقررات و ضوابط امکان پذیر نیست؛ 
حتی اگر به صورت فوری مصوبه ای گرفته شود، بازهم سال 

آینده باید سه آزمون ارتقا را باهم داشته باشید.«
درخصوص  ادامه  در  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
امتحان  باید  که  هم  »عزیزانی  کرد:  بیان  گواهینامه  امتحان 
امتحان  شدن  جدا  که  بدانند  کنند،  شرکت  را  گواهینامه 
به  می شود،  برگزار  شهریورماه  در  که  بورد  از  گواهینامه 
نفع شماست، چراکه هم شرایط دشواری امتحانات و هم 
شرایط برگزاری متفاوت خواهد بود و اینکه تکلیف شما 

می شود.« سریع تر مشخص 
به گزارش وبدا، حقدوست تصریح کرد: »همانطور که به شما 
دستیاران عزیز قول داده شده، در مورد این تصمیم با بورد ها 
و دانشگاه ها مشورت شده و با توجه به خیر و مصلحت و 

درنظرگرفتن شرایط کرونا، این تصمیم اخذ شده است. امتحانات 
درون بخشی تان نقش بسیار کلیدی در نمره نهایی تان خواهد 
داشت و امیدواریم بتوانیم در فضایی دوستانه، آرام و به دور 
از دغدغه، این آزمون را برگزار کنیم و نتایج آن برای شما 

عزیزان نیز قطعا رضایتبخش خواهد بود.«

توضیحات معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد آزمون ارتقای دستیاری تخصصی
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شماره 1960 30 خرداد 1400

آمارمبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 1۷۸ میلیون 
و 603 هزار و 6۸3 نفر رسیده و مرگ سه میلیون و 
۸66 هزار و 96۷ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
163 میلیون و 1۲4 هزار و ۷۸6 نفر از مبتالیان به 
کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از 34.3 میلیون مبتال و بیش 
از 616 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از ۲9.۸ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 1۷.۸ 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 49۸ هزار و هند با بیش 
از 3۸۵ هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 
19 را گزارش داده اند. پس از آن ها نیز کشورهای 
مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان این بیماری 
را ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان کووید-19 در 
مکزیک تاکنون بیش از ۲30 هزار و در پرو نیز بیش 

از 1۸9 هزار نفر اعالم شده است. همچنین روسیه 
با گذشتن از آمار 1۲۸ هزار قربانی تاکنون بیشترین 
تلفات کرونا را در قاره سبز داشته است. پس از آن 
نیز انگلیس با آمار 1۲۷ هزار و 9۵6 هزار قربانی 
در جایگاه دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت.

همچنین کشورهای ایتالیا 1۲۷ هزار و ۲۲۵، فرانسه 
بیش از 110 هزار 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 ۸۸ هزار، ایران با بیش از ۸۲ هزار، اسپانیا 
با بیش از ۸0 هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، 
آفریقای جنوبی با بیش از ۵۸ هزار، اندونزی با 

بیش از ۵4 هزار، اوکراین با بیش از ۵1 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. 
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 

داشته اند تا صبح روز شنبه به شرح زیر است: 
1. آمریکا: 34 میلیون و 393 هزار و ۲69 مبتال، 

616 هزار و 9۲0 قربانی
۲.هند: ۲9 میلیون و ۸۲3 هزار و ۵46 مبتال، 

3۸۵ هزار و 16۷ قربانی

3. برزیل: 1۷ میلیون و ۸0۲ هزار و 1۷6 مبتال، 
49۸ هزار و 6۲1 قربانی

4. فرانسه: پنج میلیون و ۷۵۲ هزار و ۸۷۲ مبتال، 
110 هزار و ۷0۲ قربانی

۵. ترکیه: پنج میلیون و 3۵9 هزار و ۷۲۸ مبتال، 
49 هزار و ۷1 قربانی

6. روسیه: پنج میلیون و ۲۸1 هزار و 309 مبتال، 
1۲۸ هزار و 44۵ قربانی

۷. انگلیس: چهار میلیون و 610 هزار و ۸93 
مبتال، 1۲۷ هزار و 9۵6 قربانی

۸. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۵0 هزار و 90۲ مبتال، 
1۲۷ هزار و ۲۲۵ قربانی

9.آرژانتین: چهار میلیون و ۲4۲ هزار و ۷63 
مبتال، ۸۸ هزار و ۲4۷ قربانی

10. کلمبیا: سه میلیون و ۸۸۸ هزار و 614 مبتال، 
9۸ هزار و ۷46 قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر در ۲۸ کشور، شمار 
مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده  است و پس از 
ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور رکورددار 
شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای فرانسه، 
ترکیه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، آرژانتین، 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

نتایج آزمایش های بالینی روی یک واکسن کرونای آلمانی موسوم 
به »کیورَوک«)CureVac(  به مراتب کم تر از انتظاری بود که از 

آن می رفت.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، نتایج اولیه ای که شرکت تولیدکننده 
این واکسن مستقر در توبینگن اعالم کرده، حاکی از کارآیی 4۷ 
درصدی آن علیه بیماری کووید19 است. شرکت آلمانی »کیوروک« 
در توبینگن در اطالعیه ای نتایج اولیه کارآزمایی های بالینی واکسن 
تولیدی کرونای خود روی 40 هزار داوطلب را منتشر کرده است.

طبق این نتایج، اثربخشی این واکسن علیه بیماری کووید19 با هر 
شدتی، تنها 4۷ درصد اعالم شده است. طبق داده های کنونی، این 
واکسن نتوانسته ویژگی های یک واکسن موفق علیه ویروس کرونا 

را به دست بیاورد. این درحالیست که اداره دارو و غذای آمریکا 
)FDA( حداقل کارایی یک واکسن موفق علیه کرونا را ۵0 درصد 
اعالم کرده است. سازمان جهانی بهداشت نیز اعالم کرده که حداقل 
کارایی باید ۷0 درصد باشد. با این حال هنوز آزمایش ها به پایان نرسیده 
و به منظور رسیدن به تجزیه و تحلیل نهایی باید تحقیق روی دست 
کم ۸0 مورد دیگر ادامه یابد. با نهایی شدن آزمایش ها ممکن است 
نتایج کارایی این واکسن نیز تغییر کند. شرکت داروسازی کیوروک 
اعالم کرده که این واکسن روی جوان ترها کارایی به  مراتب بهتری 

نسبت به افراد باالی 60 سال نشان داده است.
داده های شرکت کیوروک به آژانس دارویی اروپا منتقل شده است. 
وزارت بهداشت آلمان در حال حاضر این واکسن را از برنامه ریزی  

خود برای کمپین واکسیناسیون حذف کرده است. به گزارش دویچه 
وله، قرار بود در صورت اخذ مجوز آژانس دارویی اروپا، واکسیناسیون 

با این واکسن از نیمه دوم سال میالدی جاری آغاز شود.

شکست واکسن آلمانی کرونا در آزمایش های اولیه

نتایج یک بررسی نشان داده است که در سال ۲01۷ میالدی 
احتراق  قربانی  نوعی،  به  نفر در جهان  میلیون  از یک  بیش 

سوخت های فسیلی شده اند.
به گزارش سپید، در این بررسی مشخص شد احتراق سوخت های 
فسیلی نه تنها برای محیط زیست خسارت بار است بلکه سالمت 
بشر را نیز تحت قرار داده که این پیامد می تواند بسیار گسترده باشد.
نتایج یک مطالعه جدید که ترکیبی از مدل های انتقال شیمیایی 
با داده های مربوط به انتشار آالینده ها و ذرات ریز بوده، تخمین 
زده است که بیش از یک میلیون مرگ در سراسر جهان در 
سال ۲01۷ رخ داده که با حذف سوخت های فسیلی قابل 

پیشگیری بوده است. این مرگ و میرها ناشی از بیماری هایی 
مانند سکته مغزی، سرطان ریه و عفونت های تنفسی بوده 
که می تواند به انباشت ذرات ریز کم تر از ۲.۵ میکرون در 

جو نسبت داده شود.
از آنجا که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از ذرات ریز کم تر از 
۲.۵ میکرون در چین و هند گزارش شده، حذف کامل احتراق 
زغال سنگ و نفت و گاز طبیعی در این دو کشور می تواند تقریبا 
۲0 درصد از بار جهانی بیماری ناشی از این ذرات را کاهش دهد.
چنین نتایجی به ما یادآوری می کند که اگر از سوخت های 
فسیلی نه تنها برای حفظ محیط زیست بلکه برای سالمت 

خودمان دور شویم، به چه منافعی دست پیدا خواهیم کرد. 
حتی درصورتیکه اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی 
را نیز کامال نادیده بگیریم، باز هم فواید حذف این سوخت ها 

برای سالمت انسان بسیار چشمگیر است.
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت، آلودگی ناشی از ذرات 
ریز کم تر از ۲.۵ میکرون مهمترین عامل خطرساز محیطی برای 
از گرمایش خانه،  این ذرات می تواند  انسان است.  سالمت 
اجاق های آشپزی، طوفان های گرد و غبار، آتش سوزی، زباله ها 
و حمل و نقل بین المللی ناشی شود اما بخش قابل توجهی از 

آن به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی است.

سوخت فسیلی عامل مرگ بیش از یک میلیون نفر در جهان در ۲۰۱۷
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خواسته مردم و کارشناسان از دولت آینده به عنوان اولویت نخست:

دیروز سکاندار دولت سیزدهم از سوی مردم 
انتخاب شد. بسیاری از مردم و کارشناسان سالمت 
تاکید دارند که فارغ از اختالف نظرهای سیاسی 
و جناحی، باید تسریع در واکسیناسیون سراسری 
در اولویت دولت منتخب باشد. البته در این مسیر 
به  نیز  مردمی  گروه های  و  جناح ها  همه  باید 
دولت منتخب کمک کنند تا فرآیند واکسیناسیون 
سراسری مردم شتاب بگیرد. صاحبنظران سالمت 
می گویند که در بحبوحه بحث های سیاسی و 
انتخاباتی، سالمت مردم نباید به حاشیه برود. 
باید در نظر داشت که بدون جامعه سالم، سیاست 
و جناح و اقتصادی هم وجود نخواهد داشت. 
هم اکنون نیز مردم انتظار دارند که دولت آینده، 
از همین االن به فکر تامین واکسن کافی برای 
مردم باشد تا پاندمی کرونا در سال 1400، روز 

به روز ضعیف تر شود.
به اعتقاد یک عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور، 
در نظام سالمت سفید و سیاه، چپ و راست، 
خودی و غیرخودی نداریم. هر کسی که به اصول 

مشخص پایبند باشد ، خودی هست و محترم.
موید علویان، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت 
بهداشت هم ضمن اهمیت تسریع واکسیناسیون 
تاکید کرده است: »در نظام سالمت سفید و سیاه، 
چپ و راست، خودی و غیر خودی نداریم. هر 
کسی که به اصول مشخص پایبند باشد ، خودی 

هست و محترم.«
او به ایسنا یادآور شد: »باید به فکر واکسیناسیون 
همه ملت ایران علیه کرونا در زمان سریع بود. 

در  آسیب پذیر  اقشار  از  مالی  فکر حمایت  به 
تامین هزینه های سالمت بود. به فکر پوشش 
همگانی بیمه بود. به فکر اجرای پزشک خانواده 
نظام  ایجاد یک  به فکر  بود.  ارجاع  و سیستم 
دقیق در نظارت بر تضاد منافع متولیان سالمت 
باید به  بود و با تخلف ها برخورد قاطع کرد. 
فکر انجام تکالیف بر زمین مانده و انباشته شده 

سال ها در نظام سالمت بود.«
بیانیه ای  در  هم  ایران  بهداشت  علمی  انجمن 
ضمن تشریح انتظارات از رئیس جمهور آینده، 
چندین اولویت مهم در نظام سالمت را مطرح 
کرده و خواستار رسیدگی به آن در دولت بعدی 
شده است. در این بیانیه از رئیس جمهور آینده 

درخواست شده است که برای شناخت دقیق و 
کامل از جایگاه بنیادین سالمت در شکوفایی 
اقتصادی کشور، پوشش همگانی سالمت به عنوان 
اولویت اصلی نظام سالمت، استقرار حاکمیت 
مطلوب در نظام سالمت، پیشگیری و مبارزه با 
تعارض منافع، افزایش شفافیت و پاسخگویی 
در تولیت نظام سالمت، ایجاد منابع مالی پایدار، 
خدمات  بسته  و  کارآمد  پرداخت  نظام  ایجاد 
درخور و فقرزدا برای همه ایرانیان، کوشش کند. 

چطور می توان سرعت واکسیناسیون را 
افزایش داد؟

فعاالن حوزه سالمت می گویند کند بودن سرعت 
تزریق واکسن کرونا در ایران فقط یک عامل 
بلکه عوامل متعددی باعث شده است  ندارد، 
که سرعت واکسیناسیون، چندان مطلوب نباشد.
علی اصغر اکرمی، کارشناس حوزه دارو و معاون 
سابق دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در گفتگو با 
سپید می گوید: »سرعت تزریق واکسن به عوامل 
پراکندگی  میزان  دارد.  بستگی  متعددی  بسیار 
جمعیت در شهرها و روستاهای مختلف و تعداد 
مراکز تلقیح واکسن در هر منطقه از جمله عواملی 
است که روی فرآیند سرعت تزریق واکسن کرونا 
تاثیر می گذارد. در مناطقی که تراکم جمعیت 
بیشتر است، در آن مراکز سرعت تزریق واکسن 

کرونا، کندتر از مناطق کم تراکم است.« 
دبیر سابق انجمن داروسازان استان قم یادآور 
می شود: »یکی از عمده مشکالتی که به کند شدن 

فرآیند تزریق واکسن کرونا منجر شده، بحث 
زنجیره سرد انتقال دارو است. این زنجیره در 
حال حاضر به شکلی نیست که بتواند دارو را با 
سرعت زیاد به همه نقاط کشور برساند. به نظر 
می رسد که یکی از عمده دالیل کندی تزریق 
واکسن کرونا، ضعف در همین زنجیره باشد.«

او خاطرنشان می کند: »کشور ما یکی از بهترین 
سیستم های شبکه بهداشت را در اختیار دارد که 
هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات 
و زیرساخت ها در شرایط خوبی است، اما ما 
نتوانسته ایم به طور کامل از توان باالی شبکه 
بهداشت برای سرعت بخشیدن به فرآیند تزریق 

واکسن کرونا استفاده کنیم.«
شهاب الدین جنیدی جعفری، عضو هیات مدیره 
انجمن داروسازان تهران هم در گفتگو با سپید 
می گوید: »وقتی هنوز روزانه ده ها نفر در کشور 
بر اثر ابتال به کرونا فوت می شوند، تاخیر در 
تزریق واکسن کرونا اصال قابل توجیه نیست.«
او تاکید می کند: »عوامل متعددی باعث شده 
است که سرعت تزریق واکسن کرونا در ایران، 
چندان مطلوب نباشد. یک بخش از مشکل، بحث 
زنجیره سرد حمل و نقل و نگهداری واکسن 
کروناست که به نظر می رسد در این زمینه با 
کمبودهایی روبرو هستیم. نکته بعدی این است 
واکسن  تزریق  برای  انسانی  نیروی  تعداد  که 
برای یک شرایط معمولی طراحی شده است، 
اما ما هم اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم. 

ادامه در صفحه 11 

تسریع واکسیناسیون

دیروز سکاندار دولت سیزدهم 
از سوی مردم انتخاب شد. 

بسیاری از مردم و کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که فارغ از 

اختالف نظرهای سیاسی و جناحی، 
باید تسریع در واکسیناسیون 

سراسری در اولویت دولت 
منتخب باشد. البته در این مسیر 

باید همه جناح ها و گروه های 
مردمی نیز به دولت منتخب کمک 

کنند تا فرآیند واکسیناسیون 
سراسری مردم شتاب بگیرد
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 ادامه از صفحه 10
نیروهای  از توان  نیاز است که  به همین دلیل 
هالل احمر، نیروهای داوطلب، بسیج، نیروهای 
مسلح و سایر ظرفیت های نیروی انسانی استفاده 
کنیم تا سرعت تزریق واکسن بیشتر شود. در 
دوران تزریق واکسن فلج اطفال برای ریشه کنی 
این بیماری نیز دقیقا با کمک ظرفیت نیروهای 
را  واکسن  تزریق  سرعت  توانستیم  داوطلب، 
افزایش دهیم. در دوران کرونا نیز می توانیم از 

همین شیوه گذشته بهره ببریم.«
او تاکید می کند: »در بخش تزریق واکسن کرونا به 
برنامه ریزی دقیق تری نیاز داریم تا سرعت تزریق 
واکسن کرونا افزایش پیدا کند. در این مسیر باید 
بروکراسی های زائد برداشته شود و از همه توان 
نیروهای انسانی، بهره بیشتری ببریم. اگر سرعت 
تزریق واکسن کرونا افزایش پیدا می کرد، قطعا 
آمار فوتی های کرونا نیز کمتر از میزان فعلی بود.«

اجرای اسناد باالدستی باید در اولویت 
دولت باشد

یکی از عمده مشکالت نظام سالمت در طی 
سالیان اخیر که با تغییر دولت ها نیز مرتفع نشده، 
بحث اجرا نشدن بسیاری از قوانین راهبردی در 

نظام سالمت است.
به طور مثال در اسناد باالدستی نظام سالمت بر اجرای 
نظام ارجاع، پزشک خانواده، سطح بندی خدمات 
درمانی، تکمیل پرونده الکترونیک سالمت، ابالغ 
راهنماهای بالینی و ضرورت تفکیک سه ضلع تولیت، 
تامین منابع و ارائه کننده خدمات نظام سالمت، تاکید 
شده، اما در سال های اخیر شاهد بودیم که بسیاری 
از این طرح های کالن یا اجرا نشده و یا اجرای آن با 

کندی و نواقص جدی همراه بوده است.
اغلب صاحبنظران حوزه اقتصاد سالمت بر این 
باورند که دولت آینده و رئیس جمهور بعدی اگر 
می خواهد مشکالت نظام سالمت را به شکل ریشه ای 
حل کند، باید از اقدامات پوپولیستی اجتناب کند 
در  برای ریخت وپاش  مالی  بجای وعده های  و 
حوزه درمان به سرمایه گذاری در بخش بهداشت 
و پیشگیری توجه کند. همچنین بسیاری از فعاالن 
جامعه پزشکی تاکید دارند که در دولت آینده باید 
سرانه سالمت افزایش پیدا کند تا کیفیت درمان ارتقا 
یابد و هزینه های درمانی نیز کاهش پیدا کند. عالوه 

بر آن، کادر بهداشت و درمان هم از رئیس جمهور 
آینده انتظار دارند که حل مشکل کمبود نیرو در 
مراکز درمانی را در اولویت برنامه های خود قرار 
دهد. در اغلب بخش های نظام سالمت، کمبود نیرو 
به شکل حادی وجود دارد. مثال در بخش اورژانس 

با کمبود جدی نیرو مواجه هستیم.
چندی قبل نیز پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان 
اورژانس کشور با اشاره به کمبود حداقل 12 هزار 
نیروی اورژانس، یادآور شد: »ما از نظر منابع انسانی 
فقیر هستیم و 12 هزار نیروی اورژانس در کشور 
کمبود داریم. باوجود کمبود نیرو، خدماتی که در 
دوران شیوع ویروس کرونا ارائه می شود، وصف 
ناشدنی است. بسیاری از همکاران اورژانس در 
بیماری کرونا شده اند. روحیه  این دوران دچار 
ایام به خصوص در  این  داوطلبی و جهادی در 
سازمان اورژانس کشور شکل گرفت که در همه 
کادر اورژانس کشور وجود دارد، طوری که با 

جان فشانی به خدمت رسانی مشغول هستند.«
باید در نظر داشت که طبق آمارها، ایران در رتبه 
هشتم مرگ و میر در تصادفات جاده ای است و 
ساالنه حدود 17 هزار ایرانی در حوادث جاده ای 
فوت می کنند. همچنین شاخص مرگ و میر حوادث 
ناشی از کار در جامعه کارگری ایران نیز 12 نفر 
در هر 1۰۰ هزار کارگر اعالم شده است. از نظر 
حوادث طبیعی چون سیل و زلزله نیز کشور ما 
در زمره 1۰ کشور نخست دنیا قرار دارد. عالوه 
بر حوادث و تروما، بسیاری از مردم با عالیم 

خفیف تا شدید بیماری هم از اورژانس کمک 
می گیرند که همین مساله نیز به ترافیک کاری در 
اورژانس ها اضافه می کند. در این شرایط، بار کرونا 
هم اضافه شده است تا کمبود نیروی اورژانس، 

بیش از گذشته به چشم بیاید. 
با احتساب این آمارها می بینیم که بسیاری از نیروهای 
اورژانس، روزانه با ترافیک باالیی از بیماران روبرو 
هستند که گذر ثانیه ها برای خیلی از این بیماران 
اورژانسی، حکم مرگ و زندگی را دارد. تامین 
نیرو در این بخش حیاتی، قطعا به ارتقای وضعیت 
سالمت جامعه منجر خواهد شد که این موضوع 

باید در اولویت دولت بعدی باشد.
همچنین در حوزه پرستاری هم با کمبود جدی نیرو 
مواجه هستیم، طوری که گاهی یک پرستار همزمان 
بجای چند نیرو کار می کند. بسیاری از کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که اگر رئیس جمهور آینده 
می خواهد به فرآیند مقابله با کرونا شتاب ببخشد 
و مغلوب پاندمی نشود، باید رفع کمبود نیرو در 

حوزه پرستاری را در اولویت قرار دهد.

افزایش سرانه سالمت، درخواست 
کارشناسان از دولت منتخب

هزینه سرانه سالمت بیان  می کند برای هر فرد 
از یک کشور چه میزان پول در نظام سالمت آن 

کشور به چرخش در می آید و هزینه می شود. 
نظام  یک  مالی  چرخش  کل  دیگر  عبارت  به 
سالمت را اعم از اینکه توسط دولت، بیمه ها 
و یا بخش خصوصی باشد را به کل افراد یک 
جامعه تقسیم کرده و هزینه سرانه سالمت را 

استخراج می کنند.
همین چند ماه قبل، طاهر موهبتی، معاون امور 
حقوقی، مجلس و امور استان های وزیر بهداشت 
با اشاره به سرانه پایین سالمت در ایران، یادآور 
شد: »سرانه اختصاصی بسیاری از کشورها در 
حوزه سالمت به لحاظ مالی از ما بیشتر است. در 
کشور ما ۴1۵ دالر در سال هزینه سرانه سالمت 
می شود، در حالی که این سرانه در آمریکا ۹ 
انگلیس حدود چهار  در  هزار و ۸۰۰ دالر و 
در  کشورها  برخی  در  حتی  است.  دالر  هزار 
دوران کرونا فقط حدود یک میلیارد دالر برای 
آزمایش پی. سی. آر تخصیص دادند، در حالی 
که در ایران کل بودجه ای که برای صندوق بیمه 
بیکاری، سالمت، شرکت های دانش بنیان و …در 
نظر گرفته شده، حدود یک میلیارد دالر است.«
همچنین کارشناسان می گویند در حالی که میزان 
بودجه تخصیص داده شده از تولید ناخالص ملی 
به نظام سالمت در برخی کشورهای اروپایی 1۸ 
درصد و  در آمریکا حدود 2۰ درصد است، اما 
در کشور ما این شاخص در ایده آل ترین حالت 

حدود هشت درصد برآورد می شود. 
علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های 
ویژه ایران هم در گفتگو با سپید به ضرورت 
افزایش سرانه سالمت اشاره می کند و می گوید: 
فقط حدود یک  که  در شرایطی هستیم  »االن 
سوم از تخت مراقبت های ویژه مورد نیاز در 
کشور، تامین شده است. همچنین در حالی که 
باید حدود 1۵ درصد از تخت های بیمارستانی 
کشور، تخت های مراقبت های ویژه باشد، اما 
ما هم اکنون فقط یک سوم این تخت های ویژه 
تامین  و  مشکل  این  داریم. حل  اختیار  در  را 
تخت مراقبت های ویژه به عزم ملی و تخصیص 
اعتبارات قابل توجه نیازمند است و راهی غیر 

از آن وجود ندارد.«
او تاکید می کند: »این تخصیص اعتبار هم زمانی 
اولویت  در  سالمت  نظام  که  می شود  حاصل 
برنامه ریزی مسئوالن قرار داشته باشد و اعتباری در 
حد یک اولویت مهم کشوری به آن اختصاص پیدا 
کند. بودجه های سیستم بهداشت کشور، تناسبی با 
اهمیت سالمت مردم ندارد و رشد اقتصاد سالمت 
در اولویت برنامه های دولت نیست. وقتی هم که 
تامین تخت  نادیده بگیرند،  اقتصاد سالمت را 
مراقبت های ویژه که با جان بیماران سروکار دارد 
نیز در اولویت نخواهد بود. ما نیاز به یک اقتصاد 
سالمت پویا و قدرتمند داریم که بتواند نیازهای 
حیاتی بیماران را تامین کند و تجهیزات ضروری 

برای درمان بیماران را فراهم سازد.«
سوادکوهی یادآور می شود: »متاسفانه در مناطق 
محروم، شرایط حادتری وجود دارد و حل این 
کمبود تخت صرفا با تخصیص اعتبارات جدی، 
قابل حل است. قطعا اگر تعداد تخت های مراقبت 
ویژه در وضعیت استانداردی قرار داشت، آمار 
مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا که در بخش های 
مراقبت های ویژه بستری شده بودند، کمتر می شد. 
به همین دالیل امیدواریم که برنامه ریزی اصولی 
کافی،  اعتبارات  تخصیص  با  و  بگیرد  انجام 

کمبودهای جدی در نظام سالمت، مرتفع شود.«

صاحبنظران سالمت می گویند 
که در بحبوحه بحث های سیاسی 
و انتخاباتی، سالمت مردم نباید 

به حاشیه برود. باید در نظر 
داشت که بدون جامعه سالم، 

سیاست و جناح و اقتصادی هم 
وجود نخواهد داشت. هم اکنون 
نیز مردم انتظار دارند که دولت 

آینده، از همین االن به فکر تامین 
واکسن کافی برای مردم باشد تا 

پاندمی کرونا در سال 1400، روز 
به روز ضعیف تر شود

11 شماره 1۹6۰ 3۰ خرداد 1۴۰۰

سوادکوهی: متاسفانه در 
مناطق محروم، شرایط حادتری 

وجود دارد و حل این کمبود 
تخت صرفا با تخصیص اعتبارات 
جدی، قابل حل است. قطعا اگر 
تعداد تخت های مراقبت ویژه 
در وضعیت استانداردی قرار 

داشت، آمار مرگ و میر بیماران 
مبتال به کرونا که در بخش های 
مراقبت های ویژه بستری شده 
بودند، کمتر می شد. به همین 

دالیل امیدواریم که برنامه ریزی 
اصولی انجام بگیرد و با تخصیص 
اعتبارات کافی، کمبودهای جدی 

در نظام سالمت، مرتفع شود
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سپید بررسی کرد

مختاری یاسر    
ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
آیت اهلل  شدن  مشخص  با  جمهوری 
رئیس جمهور  عنوان  به  رئیسی،  ابراهیم 
منتخب به پایان رسید و دولت جدید نیز 
قرار است از مردادماه کار خود را آغاز 
به  را  خود  شده  اعالم  برنامه های  و  کند 
تبلیغات ریاست  فرآیند اجرا بگذارد. در 
جمهوری امسال یکی از موارد برجسته که 
تلویزیونی  مناظرات  قوت  نقطه  عنوان  به 
دیده می شد توجه به برخی از بخش های 
جامعه مانند افراد دارای معلولیت بود که 
برای  را  وعده هایی  کاندیداها  از  هریک 
بهبود وضعیت کنونی و توجه به نیازهای 
ویژه آنها را در برنامه های تبلیغاتی خود 

بودند.  داده  قرار 
ریاست  انتخابات  ماراتن  برنده  که  حال 
جمهوری مشخص شده است پرسش این 
است که فعاالن این حوزه چه انتظاراتی 

دارند. سیزدهم  دولت  از 

به گزارش سپید، جامعه معلوالن هر کشور 
به عنوان بزرگترین گروه اقلیت آن همواره 
اجتماعی  خدمات  و  رفاهی  برنامه های  در 

هستند.  برخوردار  ویژه ای  اولویت  از 
تقریبا همه می دانیم که 10 تا 15 درصد هر 
جمعیتی را افراد دارای معلولیت با درجات 
که  می دهند  تشکیل  معلولیت  از  مختلفی 
هر یک نیازهای خاصی داشته و عموم آنها 
نیز به توانبخشی و کار درمانی برای بهبود 

دارند.  نیاز  خود  زندگی  کیفیت 
است  آمده  کار  بر سر  ایران  در  دولتی  هر 
داده  انجام  موضوع  این  برای  را  اقداماتی 

است؛  داده  قرار  کار خود  دستور  در  یا  و 
برای  مستمری  برقراری  مانند  اقداماتی 
محیط  و  اماکن  مناسب سازی  یا  معلوالن 
و برطرف کردن موانع استخدامی از جمله 
تا  حال  این  با  است،  بوده  اقدامات  این 
رسیدن به شرایط آرمانی از منظر رفاه افراد 
است. زیاد  بسیار  فاصله  معلولیت  دارای 

انتظارات و  شده  انجام  اقدامات 
انجمن  رئیس  نایب  اسدی  محمدرضا 
علمی کار درمانی و از فعاالن حوزه درمان 
در  کشور  معلوالن  جامعه  توانبخشی  و 
کرد:  اظهار  سپید،  خبرنگار  با  گفت وگو 
را  گام هایی  زمان  فراخور  به  دولت ها  »همه 
برای بهبود وضعیت معلوالن برداشتند، مثال 

امید  و  تدبیر  دولت  از دست آوردهای  یکی 
تصویب الیحه جامع حمایت از معلوالن بود 
کارنامه  در  مثبت  نقطه  موضوع یک  این  که 
این دولت است. اما با توجه به اینکه عمده 
کارهای دولت های قبلی به صورت جزیره ای 
و پراکنده صورت گرفت و برخی از آنها یک 
نگاه سیاسی را درون خود داشت برخی از 
اقدامات کارآیی چندانی نداشت. لذا یکی از 
انسجام  راستا  این  در  ما  انتظارات  مهمترین 
بخشی به اقداماتی است که در حوزه معلوالن 

می گیرد.« صورت 
اسدی ادامه داد: »انتظار دیگر ما از دولت 
انجمن های  به  دادن  اهمیت  سیزدهم 
تخصصی و دخیل کردن آنها در تصمیمات 
گروه  این  است  معلوالن  جامعه  با  مرتبط 
اولیه  مداخالت  معلولیت،  از  پیشگیری 
با  مرتبط  مسائل  تا  توانبخشی  و  درمانی 
عنوان  به  و  دارند  نظر  زیر  را  سالمندی 
که  هدف  جامعه  بین  تخصصی  رابط  یک 
درمانگران  و  باشند  معلولیت  دارای  افراد 

می کنند.« عمل  توانبخشان  و 
در  کاردرمانی  علمی  انجمن  رئیس  نایب 
سالمت  نظام  متأسفانه  اینکه  بیان  با  ادامه 
»عمده  گفت:  است  محور  درمان  عمدتا 
بر  بهداشت  وزارت  مانند  نهادی  تمرکز 
جامعه  راستا  این  در  و  است  درمان  روی 
نیز هزینه های زیادی پرداخت می کند، آنقدر 
که به درمان اهمیت داده می شود، موضوع 
پیشگیری و ابعاد اجتماعی سالمت و بهبود 
دارای  افراد  ویژه  به  افراد  زندگی  کیفیت 

است.« شده  فراموش  معلولیت 
افراد  از  عظیمی  »بخش  داد:  ادامه  وی 
جامعه که از آنها به عنوان بزرگترین اقلیت 
یادمی شود افراد دارای معلولیت هستند که 
کاردرمانی  و  توانبخشی  مانند  خدماتی  به 
افراد  سایر  بگوییم  نمی توانیم  دارند،  نیاز 
هستند،  بی نیاز  خدمات  این  از  نیز  جامعه 
این موضوع باید در نظام سالمت مورد توجه 
وزارت خانه  سطح  در  حتی  و  گرفته  قرار 
به  توانبخشی  معاونت  نام  به  معاونتی  نیز 
و  پیشگیری  اصلی  سطوح  تا  بیاید  وجود 
محقق  زندگی  کیفیت  بهبود  و  توانبخشی 
از  ما  انتظارات  از  دیگر  یکی  لذا  شود، 
معاونت  یک  که  است  این  جدید  دولت 
تخصصی در وزارت بهداشت تشکیل شود.«
علمی  انجمن های  عمومی  مجمع  عضو 
پزشکی بیان کرد: »من با نام وزارت بهداشت، 
با  دارم و  آموزش پزشکی مشکل  درمان و 
نام وزارت بهداری و بهزیستی که از قدیم 
به  بیشتر موافقم  چرا که هم  وجود داشت 
و  می داد  اهمیت  عام  صورت  به  سالمت 
می کرد.« توجه  افراد  زندگی  کیفیت  به  هم 

ادامه در صفحه 13 

انتظارات جامعه معلوالن ازدولت جدید

اسدی: رئیس جمهوری انتخاب 
شده است که عدالت را 

سرلوحه شعارهای خود قرار 
داده است؛ عدالت ورای برابری 

بوده و امیدواریم ایشان تظلم 
خواهی معلوالن را در دستور 
کار خود قرار دهد، این ظلم 

چندین و چند ساله را از بین 
برده و مفهوم عدالت در سالمت 

را به صورت کامل پیاده کند

اسدی: بخش عظیمی از افراد 
جامعه که از آنها به عنوان 

بزرگترین اقلیت جامعه یاد 
می شود افراد دارای معلولیت 

هستند که به خدماتی مانند 
توانبخشی و کاردرمانی نیاز 

دارند، نمی توانیم بگوییم سایر 
افراد جامعه نیز از این خدمات 

بی نیاز هستند بنابراین باید این 
موضوع در نظام سالمت مورد 

توجه قرار گرفته و حتی در 
سطح وزارت خانه نیز معاونتی به 
نام معاونت توانبخشی به وجود 

بیاید تا سطوح اصلی بهداشت و 
پیشگیری محقق شود
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این کاردرمانگر در ادامه با اشاره به هزینه 
بر بودن خدمات توانبخشی در کشور اظهار 
کرد: »یکی از راه های بهبود زندگی افرادی 
که نیازمند خدمات توانبخشی و کاردرمانی 
آنها  را  مالی  ارتباط  که  است  این  هستند 
قطع  حتی  و  کرده  کم  می توانیم  تا  را 
دوش  بر  را  مضاعفی  بار  هزینه ها  کنیم. 
خانه  در  معلولی  که  گذاشته  خانواده هایی 
دارند. خدمات توانبخشی و کاردرمانی باید 
بگیرند  قرار  بیمه ها  پوشش  تحت  تماما 
اگرچه در حال حاضر بخشی ازاین خدمات 
خدمات  اما  هستند  بیمه ها  پوشش  تحت 
و  خانواده ها  دوش  بر  هنوز  مانده  باقی 
اگر  می کند.  سنگینی  معلولیت  دارای  افراد 
معلولیت  هم  نشود  پرداخت  هزینه ها  این 
استمرار پیدا می کند و هم اینکه خانواده  ها 
موضوع  یک  برد.  خواهند  بیشتری  رنج 
که  است  تجهیزاتی  و  وسایل  گرانی  دیگر 
معلول  یک  است،  معلوالن  استفاده  مورد 
نمی تواند  است  مصنوعی  پای  نیازمند  که 
پای  واقع  در  نکند  استفاده  وسیله  این  از 
مصنوعی یا ویلچر بخشی از زندگی اوست 
توجه  جدید  دولت  از  ما  انتظار  بنابراین 
چالش های  حل  و  مسائل  گونه  این  به 

است.« موجود 
جامعه  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  اسدی 
هستند،  عدالت  نیازمند  کشور  معلوالن 
گفت: »رئیس جمهوری انتخاب شده است 
که عدالت را سرلوحه شعارهای خود قرار 
و  بوده  برابری  ورای  عدالت  است؛  داده 
معلوالن  خواهی  تظلم  ایشان  امیدواریم 
این  دهد،  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
برده  بین  از  را  ساله  چند  و  چندین  ظلم 
به صورت  را  در سالمت  مفهوم عدالت  و 

کند.« پیاده  کامل 
در  کاردرمانی  علمی  انجمن  رئیس  نایب 
نیز  توسعه  هفتم  برنامه  به  اشاره  با  ادامه 

دوش  به  تماما  برنامه  این  بار   « گفت: 
دولت سیزدهم خواهد بود. هم ما به عنوان 
انجمن های تخصصی و هم جامعه معلوالن 
کشور به توجه دولت آتی در تحقق برنامه ها 
معلوالن  زندگی  کیفی  بهبود وضعیت  برای 

هستیم.«  خوشبین  کشور 

معلوالن علیه  شغلی  تبعیض 
عالوه بر این انتظارات سال هاست که قانون 
بسیاری  اما  دارد  وجود  معلوالن  استخدام 
از ارگان ها از این قوانین شانه خالی کرده 
به  آمیزی  تبعیض  دید  با  همچنان  اینکه  یا 

می کنند. نگاه  جامعه  از  گروه  این 
بررسی ها نشان می دهد که تبعیض اجتماعی 
پایین و  اشتغال در مشاغل سطح  و شغلی، 

دستمزد کم از مواردی است که در گروه های 
در  و  می خورد  چشم  به  وفور  به  نامبرده 
بیش  آنها  است،  فراوان  بیکاری  که  حالی 
از دیگران آسیب می بینند. این گروه اغلب 
قرار  تبعیض  تحت  زمینه ها  از  بسیاری  در 
می گیرند، به طوری که نه تنها حقوق انسانی  
منافع  به  بلکه  می شود،  گرفته  نادیده  آنها 
خود  بهره برداری  مورد  هم  که  اقتصادی 
است  کشور  هم  و  خانواده هایشان  و  آنها 

می شود. توجهی  بی  نیز 
نامساعد  موقعیت  بارز،  مسئله  حقیقت  در 
بازار کار است؛ به طوری  افراد معلول در 
افراد  از  بیکاری آنها بسیار بیشتر  که میزان 

است.  عادی 
تأثیر بیکاری در تمامی سنین و تمامی شرایط 

و  است  نمایان  و  مشهود  معلول  افراد  در 
ننهادن  ارج  دلیل  به  معلولین  از  بسیاری 
با  کارفرمایان  سوی  از  مهارت هایشان  بر 
فرصت های شغلی کمتری روبرو می شوند. 
این در حالیست که در قانون جامع حمایت 
و  ارگان ها  تمام  تقریبًا  معلوالن  حقوق  از 
نهادهاي  دولتي،  نیمه  دولتي،  سازمان هاي 
خصوصي  بعضًا  حتي  و  وانقالبي  عمومي 
معلوالن  مسائل  درگیر  را  غیرانتفاعي  و 
اقتصادي،  فرهنگي،  حمایت  به  ملزم  و 
به  و  مي کند  آنها  آموزشي  و  اجتماعي 
و  نگاه وسیع  که چنین  قانون  اولین  عنوان 
گسترده اي به مسائل معلوالن دارد، داراي 

است. اهمیت 
حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی 
دستگاه های  کارگری(  پیمانی،  )رسمی، 
وزارتخانه ها،  از  اعم  عمومی  و  دولتی 
عمومی  نهادهای  موسسات،  و  شرکت ها 
و انقالبی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه 
افراد  به  می کنند  استفاده  کشور  عمومی 
کرده  پیدا  اختصاص  شرایط  واجد  معلول 
است که در این میان تنها وزارت آموزش و 
پرورش و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی 
این قانون کرده  به  خود را مکلف به عمل 
و دیگر نهادها تا حد زیادی به آن بی توجه 
بوده اند بنابراین می توان عمل به این قانون 
جامعه  انتظارات  از  یکی  عنوان  به  نیز  را 
می تواند  که  گرفت  نظر  در  کشور  معلوالن 
بسیاری از وابستگی های معلوالن را از بین 
را  آنان  زندگی  بهبود  شرایط  عمال  و  برده 

آورد. به وجود 
است  محیط  سازی  مناسب  دیگر  موضوع 
برای  زیادی  اقدامات  دولت  این  در  که 
رسیدن  هنوز  اما  گرفت  آن صورت  تحقق 
به این هدف به صورت کامل محقق نشده 
نیز  آتی  دولت  که  دارد  وجود  امید  این  و 
حضور  برای  محیط  سازی  مناسب  بتواند 
را  معلولیت  داری  افراد  بیشتر  اجتماعی 

دهد. قرار  خود  برنامه های  لوحه  سر  در 



واکنش نظام پزشکی به آیین نامه جدید تاسیس داروخانه

در  پزشکی  نظام  سازمان  عالی  شورای  عضو 
خصوص موضع سازمان نظام پزشکی نسبت 
به آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها گفت: 
»نظر سازمان نظام پزشکی، توقف و اصالح آیین 

نامه جدید است.«
به گزارش سپید، محمود فاضل در گفت وگو 
سازمان  رسمی  »موضع  داشت:  اظهار  مهر  با 
جدید  نامه  آیین  خصوص  در  پزشکی  نظام 
تاسیس داروخانه ها، توقف و بررسی آیین نامه 
و  پزشکی  نظام  سازمان  نمایندگان  حضور  با 

انجمن داروسازان است.«
وی افزود: »اعضای شورای عالی نظام پزشکی 
خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی برای 
توقف این آیین نامه نامه نوشته اند و ایشان هم 
در این مورد اتفاق نظر دارند. هرچند که این 
آیین نامه از نقاط قوتی هم برخوردار است و 
ما در دوره رئیس سازمان غذا و دارو، اتفاقات 
خوب و مهمی را شاهد بودیم که جای تقدیر 
و تشکر دارد ولی از ابالغ این آیین نامه تعجب 
کردیم، چرا که هم از لحاظ محتوایی و هم از 

لحاظ مبنایی ایرادات اساسی دارد.«
فاضل ادامه داد: »برای بررسی محتوای آیین نامه، 
باید وارد ریز مباحث و مفاد آن شویم و آن را 
بررسی کارشناسی کنیم. برای اینکه بتوانیم به 
طور کارشناسی عمل کنیم، حتمًا باید در جمع 
متشکل از اعضای سه گروه انجمن داروسازان، 
سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی روی 

این آیین نامه بطور جدی بحث کنیم.«
وی افزود: »در قسمت مبنایی، ماده ۳ بند الف 
قانون سازمان نظام پزشکی، این سازمان را ملزم 
به مشورت در تدوین آیین نامه های مرتبط با 
حوزه سالمت و علوم پزشکی به عنوان یک بند 
قانونی می دارد که تمام ارکان دیگر حوزه سالمت 

از جمله وزارت بهداشت هم باید از آن تمکین 
کنند، اما اکنون این بند از قانون توسط وزارت 
بهداشت معطل مانده است. لذا ما درخواست 
بازگشت به ابتدای موضوع و همچنین بررسی 

مجدد این آیین نامه را داریم.«
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: 
»از طرفی بنا بر ماده ۲ در شرح اهداف، حفظ و 
حمایت از حقوق صنفی شاغالن حرف پزشکی 
بر عهده سازمان نظام پزشکی است و همچنین 
در بند و تنظیم روابط شاغلین با دستگاه های 

مرتبط با سازمان نظام پزشکی است.«
وی افزود: »ما دو نامه به عنوان داروسازان شورای 
رئیس  به  خطاب  پزشکی  نظام  سازمان  عالی 
کل سازمان نظام پزشکی نوشتیم و درخواست 
کردیم که این موضوع را به مراجع باالدستی 
از جمله وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو ارجاع دهند و از آنها توقف اجرای آیین 

نامه را درخواست کنند.«
فاضل تاکید کرد: »موضوع مهمی که در اینجا 
باید بدان اشاره کنم این است که بعد از اینکه 
در سال ۹۷ آیین نامه تاسیس داروخانه ها توسط 
دیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار گرفت، در 
زمان ریاست دکتر ایرج فاضل در سازمان نظام 
پزشکی، ما به اتفاق ایشان و مرحوم دکتر نوربخش 
)مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی( و دکتر 
اصغری رئیس سابق سازمان غذا و دارو، از رئیس 
دیوان عدالت اداری وقت گرفتیم و از وی دو 
درخواست داشتیم؛ اول اعمال ماده ۹۱ و دوم 
درخواست تاسیس کارگروه مشترک کارشناسی 

برای بررسی این موضوع بود.«
ما مورد تصویب  »این درخواست  افزود:  وی 
حجت االسالم بهرامی قرار گرفت و ایشان برای 
این دو درخواست، نامه نگاری کردند و پس از 

گذشت قریب به دو سال، در اواخر سال ۹۹ این 
جلسه با کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان 
عنوان  به  ما  و  گرفت  صورت  اداری  عدالت 
نمایندگان سازمان نظام پزشکی همراه کارشناسان 
مربوطه سازمان غذا و دارو در جلسه حضور 
پیدا کردیم و در آخرین جلسه، استدالل های ما 
مورد تایید قرار گرفت و سپس ضمن موافقت 
درخواست های ما، اعالم کردند که شما آمادگی 
داشته باشید که به اتفاق وکالی مربوطه برای 
شرکت در جلسه هیات عمومی که مرجع اصالح 
رای است، حضور بهم رسانید و هنوز نوبت ما 
برای شرکت در این جلسه فرا نرسیده است که 
در این حین، در تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۰ آیین 

نامه توسط وزیر بهداشت ابالغ شد.«
فاضل گفت: »در حالی که ما در سازمان نظام 
پزشکی، در حمایت از آیین نامه مصوب وزارت 
درخواست  اداری  عدالت  دیوان  از  بهداشت، 
توقف رای کرده بودیم، ناگهان از سوی خود 
وزارت بهداشت، متوجه شدیم این آیین نامه 
ابطال شده و آیین نامه جدیدی اصالح شده است 
اتفاق ما را در شوک فرو برد و امروز  و این 
دیگر جایی برای رفتن به دیوان عدالت اداری 
هم نیست.« وی ادامه داد: »این درخواست ما هم 
به جهت حمایت از آیین نامه وزارت بهداشت 
این  انتظام اموری که در  بود و هم در جهت 

زمینه بر عهده ما گذاشته شده بود.«
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی افزود: 
»در همین فاصله ما چندین بار از کارشناسان 
سازمان غذا و دارو هم در خواست کردیم که 
ما و نمایندگان انجمن های داروسازان در تدوین 
آیین نامه شرکت داشته باشیم تا بتوانیم به یک 
نتیجه خوب برسیم. چرا که ما زمانی می توانیم 
یک آیین نامه را کاماًل اجرایی بدانیم که نظر 

نمایندگان اصلح ذی نفع که آیین نامه خطاب به 
آنان صادر و ابالغ می شود هم در این تصمیم 
تدوین  در  متاسفانه  اما  باشد؛  دخیل  گیری ها 
این آیین نامه این اتفاق نیافتاد و اکنون هم که 
این موضوع در صحنه است، موج اعتراضات 
منطقی را نسبت به این آیین نامه شاهد هستیم.«
وی گفت: »پیشنهاد کنونی ما هم در مورد این 
آیین نامه، توقف آن است. اساسًا معترض اصلی 
بر این آیین نامه هم دیوان عدالت اداری است.«
با این  فاضل افزود: »باید در جلسات مرتبط 
موضوع، از ذی نفعان نظر رسمی و کتبی گرفته 
شود و به لحاظ محتوایی هم چون در استدالل ها 
بیان می شود که ما اهدافی از جمله تسهیل و 
بهداشتی  خدمات  و  دارو  به  مردم  دسترسی 
برنامه سوم  از  این اصل  داشته ایم،  و درمانی 
عنوان  با  گرفت  شکل   ۱۹۲ اصل  در  توسعه 
اصل دسترسی مردم و این بدان معناست که 
توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در مطب ها، 
درمانگاه ها و مراکز بهداشت و داروخانه ها در 
اقصی نقاط با حفظ نگاه اقتصادی و دسترسی 
آسان مردم در تصمیم گیری ها دیده شود؛ اما 
اهداف  این  به  را  ما  نامه  آیین  این  متاسفانه 

نزدیک نمی کند.«
در  پزشکی  نظام  سازمان  عالی  شورای  عضو 
پایان گفت: »همچنین بیان شده است که شأنیت 
علمی داروسازان در این آیین نامه در نظر گرفته 
شده است که باز هم در این آیین نامه مصداقی 
ندارد، چرا که وجوه اقتصادی بر این آیین نامه 
این  شأنیت  که  است  ممکن  و  است  مترتب 
عزیزان به نفع وجوه اقتصادی مصادره شود و 
کم کم داروسازان از تحصیالت علمی خود دور 
شوند، در حالیکه مملکت در سیاستگذاری کالن 

برای این فرزندان هزینه داده است.«

ازتصمیم وزارت بهداشت شوکه شدیم 

شماره 14۱۹6۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
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