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خبـر

اولویت های نظام سالمت دردولت آینده
پاسخ های حسین قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به سواالت ده گانه روزنامه سپید

تیر  ششم  )یکشنبه  گذشته  روز  سرمقاله  در 
1400( عنوان شد که روزنامه سپید در نظر دارد 
مهمترین موضوعات و اولویت های اصلی نظام 
سالمت کشور را به بحث و بررسی گذاشته و 
با طرح سواالتی از صاحب نظران حوزه سالمت 
و گردآوری و تجمیع نظرات این عزیزان، نقشه 
راهی کارشناسانه در اختیار تیم تولیت سالمت 

کشور در دولت سیزدهم قرار گیرد.
در این شماره سواالت ده گانه ای که در سرمقاله 
شماره قبلی روزنامه منتشر شده بود را با حسین 
قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران مطرح کردیم. عضو هیات علمی مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی در مقدمه صحبت های 
خود گفت: »ابتدا باید تشکر کنم از اینکه به 
مقوله سالمت در دولت سیزدهم پرداخته اید و 
انتظار هم همین است که در دولت آینده، نگاه 
عملی و انقالبی به حل مشکالت نظام سالمت 

تقویت شده و اشتباهات گذشته تکرار نشود.«

سپید: اهمیت و نقش کارکردهاي سالمت در 
حوزه حکمراني کدام است؟ دیدگاه شما براي 
بهبود این کارکردها چیست؟ مقبولیت جایگاه 
سالمت، حمایت طلبي، همکاري بین بخشي و نظام 

تامین و تخصیص منابع مالي  چیست؟
قناعتی: نقش حکمرانی خوب به عنوان عامل کلیدی 
برای اثربخشی توسعه در سال های اخیر شناخته شده 
و بر آن تأکید شده است. در این مورد این بحث 
مطرح است که صرفاً تخصیص منابع عمومی برای 
کاالها و خدمات مناسب، ممکن است به پیامدهای 
مناسب در این بخش نینجامد. اگر نهادهای بودجه ای 
که مسئول تدوین بودجه، اجرا و نظارت هستند، 
نقص داشته باشند به گونه ای که منابع بودجه ای را 
صرفا برای کاالها و خدمات مناسب تخصیص دهند، 
ممکن است به پیامدهای مثبت در بخش سالمت 
منجر نشود. به عبارتی حکمرانی، عامل تعیین کننده 
اثربخشی مخارج عمومی است. مطالعات نشان داده 
است که حکمرانی منجر به بهتر شدن پیامدهای 
توسعه می شود. به گونه ای که رابطه خیلی نزدیکی 
بین حکمرانی و گسترش وسیع شاخص های بخش 
سالمت ازجمله نرخ مرگ ومیر نوزادان و مادران، 
امید به زندگی در بدو تولد و سال های تحصیل 

و غیره وجود دارد.

سپید: تعهدات و تکالیف مندرج در اسناد باالدستی 
بر اولویت پیشگیری بر درمان و خدمات درمان 
سرپایي بر بستري تاکید دارد. به نظر جنابعالي 
توسعه مراقبت های سالمت با اجرای برنامه پزشکي 
خانواده چگونه می تواند با استفاده از مدیریت 
منابع با ساز وکار بیمه اي و بهره گیري درست از 
حداکثر توان بخش خصوصي در تحقق تعهدات 

فوق اثربخش باشد؟
قناعتی: رویکرد مبتنی بر محوریت پزشک خانواده 
و اولویت مراقبت های اولیه بر خدمات تخصصی 

در سیستم بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف 
به صورت الگوهای نسبتاً مشابه در طول سالیان 
گذشته مطرح بوده است . هدف اغلب این برنامه ها، 
کاهش هزینه های درمانی و افزایش کیفیت اقدامات 

پیشگیرانه و خدمات درمانی بوده است.
مدیریت سالمت جامعه با ایجاد نهاد پزشک خانواده 
که نهاد اصلی برقراری ارتباط بین افراد یک جامعه 
و نظام سالمت است، امکانپذیر می گردد و گسترش 
این نهاد در سرتاسر کشور اعم از شهرها و روستاها 

برای تأمین سالمت جامعه ضروری است.

سپید: براي اصالح نظام سالمت در قالب شبکه هاي 
بهداشتي درماني و روزآمد نمودن آنها در جهت 
پاسخگویي، چه الزامات سیاستي و مدیریتي را در 
تعیین سهم منابع سالمت ، تامین نیروي انساني، 
اصالح زیرساخت ها، استفاده از پرونده الکترونیك 
سالمت و توجه به شاخص دسترسي با تاکید 
بر پوشش همگاني سالمت باید مورد توجه و 

تاکید قرار داد؟
پرونده  از  استفاه  مزایای  کلی  به طور  قناعتی: 
این  درمانی  پروسه های  در  الکترونیک سالمت 
موارد هستند: کم شدن خطاهای پزشکی، تسریع 
در زمان اعالم نتایج آزمایش و تصویر برداری، حذف 
پرونده های کاغذی، یکپارچه سازی روند مراجعه، 
تشخیص و تجویز، ارتباط مؤثر با تیم درمانی جهت 
هماهنگی های بهتر در زمینه مراقبت از بیمار و ارتقاء 

سطح کیفیت خدمات درمانی.

سپید: براي الزام در پوشش همگاني و اجباري 
بیمه پایه سالمت متاسفانه با مشکالت زیادي در 
اجرا مواجه بوده ایم. از آنجا  که پوشش بیمه یکي 
از مهمترین ابزارهاي حفاظتي جامعه در حوزه 
سالمت است براي اجراي این استراتژي مهم، 
تجمیع و انباشت منابع با سازوکار بیمه اي براي 
خرید هوشمند خدمات توسط نظام بیمه ای، چه 

راهکار اجرائي و قابل انجامی دارید؟

قناعتی: نامشخص بودن آمار بیمه شده ها، تامین 
مالي پرونده، جریان مالي غیرشفاف، گسیخته بودن 
ساختار نظام بیمه اي کشور، غیراجباري بودن بیمه، 
عدم وجود بسته خدمتي پایه که بر اساس اصول 
علمي تعیین شده باشد، هزینه زا بودن و سالمت 
نگر نبودن نظام پرداخت، عدم کنترل تقاضا و نقصان 
در کارایي مدیریتي، 7 مشکل اساسي بوده اند. ایجاد 
پوشش همگاني پایدار سالمت در ایران، نیازمند 
دیدگاهي نظام مند به این مقوله و طراحي یک برنامه 
بلندمدت است. این برنامه باید بتواند مشکالت باال 

را به صورت نظام مند حل نماید.

سپید: رویکرد ادغام آموزش در طي سه دهه گذشته 
با فراز و نشیب هاي زیادي در اجرا مواجه بوده است. 
با توجه به تکلیف پیش بیني شده در سیاست هاي 
ابالغي در بحث ادغام، چه استراتژي هاي اجرائي 
را براي موفقیت این رویکرد در جهت تناسب 
دانش و مهارت دانش آموختگان علوم پزشکي با 
وظائف محوله و پاسخگوتر نمودن حوزه آموزش 

وپژوهش ضروري مي دانید؟
قناعتی: اثربخشي آموزش پزشکي عمومي در کشور 
به دلیل مسائل عدیده پیش رو با چالش هاي جدي 
مواجه است. یکي از مهم ترین چالش ها، عدم تطابق 
آموزش با نیازهاي واقعي جامعه است. بنابراین 
آموزش پزشکي عمومي باید به سمت کاربردي 
شدن پیش برود و توانمندسازي دانشجویان پزشکي 
براي مدیریت و اداره مراکز بهداشتي و درماني در 
دوره آموزش پزشکي به صورت سیستماتیک و 

اثربخش مورد توجه قرار گیرد.
البته در اینجا چند اشکال مهم وجود دارد: نظام 
آموزشی ناهمگون است؛ نبودن تمام وقتی در بین 
اساتید واجب تضاد منافع است و به آموزش، درمان 
و پژوهش لطمه می زند؛ از اهداف ادغام آموزش، 
پژوهش و درمان، »پزشکی جامعه نگر« بود. یعنی 
پزشک باید در متن جامعه باشد و جامعه نگر کار 

کند اما متاسفانه این قصه خدشه دار شده است.

از  یکي  به عنوان  ارجاع  نظام  زنجیره  سپید: 
کاربست هاي مهم براي تناسب سازي و کاهش 
تقاضا است  و مشکالتي از جمله اصالح نظام 
پرداخت، اجراي پروتکل هاي حاصل از راهنماي 
بالیني ، نظارت اثر بخش ، اصالح تعرفه ها، به هنگام 
سازي پرداخت و ... بر سر راه وجود دارند. براي 
موفقیت اجراي این تکلیف مهم چه برنامه هایي 
در اولویت حوزه اجرائي باید مورد توجه قرار 

داشته باشند؟
قناعتی: برای این منظور، اقدامات ذیل ضرورت دارد: 

 تشکیل ستاد هدایت مدیریت ارجاع دانشگاه
 ترسیم سند و نقشه ارجاع

 بررسی وضعیت زیرساخت، ارتباطات و شبکه 
مراکز پایلوت

 آموزش مستمر و اطمینان از صحت عملکرد 
سامانه سطح یک )سیب( از روند استقرار نظام 

ارجاع در مراکز پایلوت
 استقرار سامانه نوبت گیری الکترونیکی در سطح 

یک جهت تکریم بیماران
 تجهیز مراکز پایلوت به سیستم های سخت افزاری 

مورد نیاز سیستم نوبت دهی
 بررسی و نظارت مستمر رئیس دانشگاه ، معاونین 
و مدیران ستادی بر فرایند استقرار نظام ارجاع در 

مراکز پایلوت
 استقرار نظام ارجاع الکترونیک 

 آموزش مستمر گروه هدف در سطوح یک و دو
 اطمینان از تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری 

کلینیک های سطح 2
 اقدام به آموزش مستمر پزشکان و کارکنان سطح 

دو برای مدیریت
 دریافت اطالعات و ارسال بازخوراند ارجاع 

شده از سطح یک
 برگزاری کنفرانس تبیین و آموزش فرایند نوبت گیری 
و نوبت دهی برای گروه هدف سطوح یک و دو

 رصد روزانه کلیه فرایندها و تعداد ارجاعات و 
بازخوراند ها توسط ستاد نظام ارجاع دانشگاه

ثبت  نظام  اعتباربخشي  و  ساماندهي  سپید: 
داده ها و پردازش و تحلیل اطالعات نیازمند 
بهره گیري درست از بستر فناوري است. براي 
تحقق این امر و استفاده کارآمد و فراگیر از 
پرونده الکترونیك سالمت و فنآوري اطالعات 
در سطوح نظام ارائه خدمات چه تدابیري باید 

اندیشیده شود؟
قناعتی: پرونده الکترونیک شناسه بیمار ، کارت 
سرمایه گذاری  افزایش  الکترونیک ،  سالمت 
شخصی  ثبت ،  سالمت  اطالعات،  فناوری  در 
الکترونیکی قرار مالقات ها برای درمان بیماران ، 
نسخه نویسی الکترونیک، باالخره پزشکی از راه 
دور می باشد که هدف مشترک همه این استراتژی ها 
استفاده از تکنولوژی اطالعات در ارائه خدمات 

سالمت با محوریت بیمار است.
ادامه در صفحه 3 
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از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت ابالغ شد خبـر

راهنمای تغذیه در واکسیناسیون علیه ویروس کرونا

درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
معاونین  به  نامه ای  در  پزشکی  آموزش  و 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بهداشت 
علیه  واکسیناسیون  در  تغذیه  راهنمای  کشور، 

ویروس کرونا را ابالغ کرد.
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در این ابالغیه 
با اشاره به تاثیرگذاری تغذیه در شرایط مختلف 

سالمت و بیماری و همچنین شرایط جدید کشور 
در واکسیناسیون گروه های مختلف جامعه تاکید 
کرده است: »راهنمای تغذیه در واکسیناسیون 
ارائه  مختلف  در سطوح  کرونا  ویروس  علیه 
خدمات سرپایی و مراکز واکسیناسیون تحت 
شود.«  رسانده  مردم  عموم  اطالع  به  پوشش 
به  کمک  منظور  به  راهنما  این  است  گفتنی 

بهبود شرایط هموطنان در کاهش برخی عوارض 
و  واکسیناسیون  از  ناشی  مدت  کوتاه  جانبی 
مقابله بهتر با این عوارض تهیه شده و در آن 
واکسیناسیون  از  بعد  و  قبل  تغذیه ای  نکات 

کرونا تشریح شده است.
با مواد غذایی  این راهنما بر لزوم آشنایی  در 
که به سالمت و افزایش کارایی سیستم ایمنی 

بدن در زمان واکسیناسیون کمک می کند تاکید 
شده است تا بتوانید عالئم و عوارض احتمالی 
ناشی از واکسیناسیون را به حداقل رسانده و 

سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.
در بخشی از راهنمای تغذیه در واکسیناسیون 
نباید  واکسیناسیون  »زمان  است:  توصیه شده 
میان  یا  صبحانه  است  الزم  و  باشید  ناشتا 
از  قبل  شب  و  کنید  مصرف  ساده ای  وعده 
واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند سوپ حاوی 
مرغ، سبزی های سبز تیره تازه )اسفناج، جعفری، 

کلم بروکلی( میل کنید.«
مقدار  واکسیناسیون  از  بعد  و  قبل  همچنین 
زیادی آب و مایعات بنوشید، تامین آب بدن 
واکسن  تزریق  از  بعد  و  قبل  کافی  میزان  به 

کووید-19 بسیار مهم است.
 براساس توصیه های ذکر شده در این راهنما 
رعایت طوالنی مدت یک رژیم غذایی سالم، 
پاسخ ایمنی بدن را بهبود می بخشد و به ما کمک 
کند تا عالوه بر مبارزه بهتر با عفونت ها، پاسخ 
ایمنی قوی تری به واکسیناسیون داشته باشیم.

به گزارش وبدا،  در ادامه این توصیه ها به مصرف 
بیشتر سبزی ها و میوه ها اشاره و تاکید شده است: 
»مصرف روزانه 5-3 واحد از گروه سبزی ها و 
4-2 واحد از گروه میوه ها، آنتی اکسیدان ها شامل 
روی، سلنیم، ویتامین A و ویتامین C را که 
برای عملکرد بهتر سیستم ایمنی الزم هستند را 
تامین می کند. مصرف کافی سبزی، ساالد و میوه 
قبل و پس از واکسیناسیون همراه با وعده های 

غذایی و در میان وعده ها توصیه می شود.«

 ادامه از صفحه 2
شبکه های  از  عبارتند  الکترونیک  سالمت  زیرساختار های 
فیزیکی ، زیر ساختارهای قانونی، آموزش و آمادگی و اجرای 

عملیات سالمت الکترونیک . 
منابع الزم برای استقرار سالمت الکترونیک شامل منابع مالی ، 

منابع داده ای و سایر منابع است.
روش های استقرار سالمت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک 
سالمت ، کارت الکترونیک سالمت ، خدمات پزشکی از راه 

دور و پورتال های سالمت است.
موانع عمده استقرار سالمت الکترونیک در ایران شامل معین نبودن 
استراتژی، مبهم و پیچیده بودن زیرساختار فناوری اطالعات ، دو 
مشکل فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین 
برای مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات ، تغییرات سریع 
مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت ، ناتوانی در 
جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطالعات در عرصه 
سالمت الکترونیک ، مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع 
مالی نظام سالمت الکترونیک ، عدم تدوین استاندارد های فنی  

و ضعف در روش های پیاده سازی سالمت هستند.

سپيد: با توجه به سيماي مرگ و بيماري ها در كشور و لزوم 
توليد شواهد علمي حاصل از پژوهش، به نظر شما مشكالت 
حوزه تحقيقات چيست؟ وچه برنامه هايي براي اصالح و 
كارآمدتر شدن آن، شفاف سازی منابع، پاسخگوتر نمودن 

و كارآمدتر ساختن با استفاده از ظرفيت كليه محققين و 
پژوهش  امر  به  عالقه مند  جوان  نيروهاي  مشاركت  حتي 

مورد نياز است؟
قناعتی: رفع تبعیض در پژوهش با ایجاد سامانه های شفافیت ساز 
 حمایت مالی، تامین  تجهیزات و امکانات، بها دادن به پژوهشگران، 
افزایش سرانه پژوهشی، مدیریت صحیح و همه جانبه و خوشفکر، 
هدفمندی مراکز پژوهشی، مشتری محور بودن پژوهش ها ، بها 
دادن به پژوهش در بخش صنعت، افزایش سهم پژوهش در 

تولید ناخالص ملی  و عجین کردن روند توسعه با پژوهش.

سپيد: با توجه به شرايط بحران ناشي از پاندمي كرونا و 
مشكالت عديده اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 
سالمتي چه اقدامات عالج مندي مي تواند در مديريت كنترل 
بيماري اثربخش باشد؟ و بطور خاص براي پوشش ايمن 
سازي مردم چه گام هاي اجرائي و عملياتي در چه مدت 

قابل انجام مي دانيد؟
قناعتی: برای این منظور، این اقدامات ضرورت دارد:

انسجام  و  استراتژی کالن، همکاری  مبنای چند  بر  حرکت 
بین بخشی، ترمیم ستاد ملی کرونا، ارتقاء آموزش پیشگیری 
از کرونا، تامین هر چه بیشتر وسایل حفاظت شخصی، ایجاد 
پروتکل یکسان درمانی در سراسر کشور، جلوگیری از مراجعه 
بیماران به سطح شهر برای درمان و تقویت درمان محله و 
خانه محور کرونا، افزایش ساختار های الکترونیک برای کنترل 

کرونا، بیماریابی و پیگیری، به کارگیری بسیج و افزایش سطح 
کارایی طرح شهید سلیمانی، تدوین برنامه جامع واکسیناسیون 

و تامین واکسن  از طریق واردات و تولید داخلی.

نظام سالمت  مانده  مفقود  نكات  مهمترين  از  يكي  سپيد: 
كشور، بُعد اجتماعي سالمت است. چه اقدامات عاجل و 
عملياتي در بهره گيري از ظرفيت هايی مانند جلب مشاركت 
مردم، همكاري بين بخشي، ظرفيت خيرين سالمت و ايجاد 
رويكرد فراگير سالمت در همه عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، 

اقتصادي الزم وضروري است؟
قناعتی: اهمیت رابطه متقابل سالمت و اجتماع امری بدیهی 
و غیر قابل اغماض است. سالمت روانی اجتماعی سالمت 
جسمی اجتماعی و حل مسئله اعتیاد، مسئله سیگار، مسئله 
سبک زندگی و تغذیه، هوای سالم و زندگی معنوی مناسب 
استفاده از خیرین ، تهیه مسکن بهداشتی، مسئله ترافیک و کنترل 
تصادفات و... همگی از عوامل اجتماعی سالمت هستند که 

باید به آنها توجه و برای آنها برنامه داشت.

 كالم پايانی حسين قناعتی: در خاتمه انتظار داریم که پاسخ 
اعتماد ملت در انتخابات را جناب رییس جمهور منتخب با 
استقرار تیمی انقالبی و عالم به نظام سالمت و  چالش های 
آن در سکان وزارت یهداشت درمان و آموزش پزشکی به 

درستی دهند. با این امید.
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سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری کووید19:  خبـر

مردم آماده مواجهه با موج پنجم ویروس کرونا باشند
رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری کووید19 به بیان 
توضیحاتی درباره شیوع موج پنجم ویروس کرونا 

در کشور پرداخت.
به گزارش سپید، حمید سوری اظهار کرد: »طبق 
آخرین آمار ما در حال حاضر ۳۲ شهر قرمز داریم 
و هیچ شهر آبی نداریم و سایر شهر ها به رنگ های 
نارنجی و زرد هستند و این نشان دهنده این است 
که در کشور هیچ جایی وجود ندارد که از ابتال 
مصون باشد و چون ویروس در همه کشور در حال 
انتشار است و موارد ابتال پراکنده شده است، یک 
انتقال عمومی در کشور داریم و امیدواریم که هرچه 
سریعتر از این فاز عبور کنیم و وارد فاز خوشه ای 
شویم یعنی فقط جا های محدودی در کشورمان، 
کانون آلودگی باشد و آن ها هم به موارد ابتالی 

تکی تبدیل شود.«
سوری گفت: »ما پیک چهارم را با یک روند نسبتا 
مناسب، نسبت به سایر کشورها، پشت سر گذاشتیم. 
چرا می گوییم نسبتا مناسب؛ چون جهش غالب 
در دوره ی آغازین پیک چهارم ویروس کرونا که 
مصادف با سال جدید بود؛ جهش انگلیسی بود 
و نسبت به کشور هایی که با همین میزان جهش 
درگیر بودند و جزو کشور هایی بودند که حداقل 
از نظر اقتصادی، وضعیت بهتری داشتند، مرگ و 
میر ها به باالی 1000 و حتی 1400 هم رسید، اما 
خوشبختانه ما قبل از اینکه آمار مرگ و میرمان به 

۵00 نفر برسد، توانستیم بیماری را کنترل کنیم.«
وی افزود: »دالیل مختلفی در موفقیت و مهار پیک 
چهارم نقش داشت که با استفاده از آن تجربیات 
می توانیم در پیشگیری و مهار پیک بعدی، از آن 
استفاده کنیم. یکی این بود که ما کلینیک های سرپایی 
را گسترش دادیم و این باعث شد که بیماران در 
اینکه وارد  از  اولیه، مراجعه کنند و قبل  مراحل 
فاز وخیم بیماری شوند، مورد مداوا قرار بگیرند.«
این اپیدمیولوژیست اظهار کرد: »ما هرچه بتوانیم در 
دوره ویروسی بیماری، این بیماری را کنترل کنیم، 
شدت و میزان بستری و آمار مرگ و میر تا حد 

قابل توجهی کاهش پیدا می کند. نکته دیگری که 
برای مهار پیک چهارم انجام شد این بود که ما در 
محل هایی که کانون اولیه مثل خوزستان که اپیدمی 
شکل گرفته بود، با همکاری که در دانشگاه علوم 
پزشکی خوزستان رخ داد، تا حد زیادی جهش 
جدید زمین گیر شد و تا حدی سرعت گسترش 

این ویروس به سایر نقاط کشور گرفته شد.«
فعال،  بیماریابی  مثل  اقداماتی  »با  گفت:  سوری 
افزایش تست ها که تا روزی ۲۵ هزار تست هم 
انجام می شد و کنترل تردد ها و اقدامات این چنینی، 
در راستای مهار پیک چهارم شیوع ویروس کرونا 

قدم برداشته شد.«
سوری افزود: »خطر بالقوه ابتال به ویروس جهش یافته 
جدید کرونا در کشور وجود دارد، ولی سرنوشت 
محتومی برای هیچ جامعه ای از جمله کشور ما نیست. 
همه چیز به عملکرد مردم و مسئولین بستگی دارد و 
اگر ما بتوانیم به خوبی مقدمات مقابله با پیک پنجم 
شیوع ویروس کرونا را شناسایی کنیم و اقدامات 

سریع و به موقع انجام دهیم و از گسترش ویروس 
کرونا به سایر نقاط کشور، جلوگیری کنیم، قطعا 
موفق به جلوگیری از رخداد پیک پنجم خواهیم شد.«
این اپیدمیولوژیست بیان کرد: »ما با یک مشکل رو 
به رو هستیم و آن هم خستگی پاندمی است که 
در همه جوامع ایجاد می شود و در کشور ما هم با 
شدت و ضعف متفاوتی، وجود دارد. من توفیق یا 
عدم توفیق یک جامعه را در کنترل اپیدمی، صرفا 
به مردم تعمیم نمی دهم،  بخش عمده تر  شیوه های 
اداره و مدیریت اپیدمی است که در این قسمت 
هم ما کشور بازنده ای نبودیم، ولی می توانیم از این 

موفق تر هم باشیم.«
سوری گفت: »من معتقدم اگر ما طرح شهید سلیمانی 
را با جدیت بیشتری پیش می گرفتیم و نیم بند 
رها نمی کردیم، قادر بودیم که بار اپیدمی ویروس 
کرونا را کم تر کنیم و یا در مورد همین کانون های 
آلودگی، اگر که با سرعت عملی بیشتری وارد شویم 
و مسئوالن بهداشت و درمان و مقامات محلی آن 

مناطق، اهمیت قضیه را بیشتر مورد توجه قرار دهند 
و سازمان های دیگر را هم به کار بگیرند، در مهار 

هر اپیدمی جدیدی موفق خواهند بود.«
وی افزود: »وقتی در یک کشور طغیانی مثل همین 
اپیدمی کرونا پیش می آید، فقط وزارت بهداشت 
به تنهایی نمی تواند آن اپیدمی را کنترل کند. ما این 
خستگی و کم توجهی را در حوزه مدیریت کرونا 
بیشتر در مسئولین بیرون از وزارت بهداشت مثل 
فرمانداری و استانداری ها و سازمان های مربوطه 
می بینیم و بیشتر به همکاری این مسئوالن، نیازمندیم.«

سوری بیان کرد: »ما جزو 7۵ کشوری هستیم که 
هنوز مرگ روزانه ناشی از کرونا را گزارش می کند 
و متاسفانه در بین ده کشور اول قرار داریم که این 
موضوع نشان دهنده این است که سرعت ما برای 

کنترل اپیدمی پایین است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کمیته 
اپیدمیولوژی کشوری کووید19 با بیان اینکه برای 
تسریع روند کنترل اپیدمی چند اقدام ضروری است، 
اظهار کرد: »یکی افزایش پوشش واکسیناسیون است. 
در حال حاضر پوشش واکسیناسیون ما ده درصد 
میانگین جهانی است و امیدواریم سرعتش بیشتر 
شود. همچنین هنوز تعداد تست هایی که نسبت به 
جمعیتمان انجام می دهیم، کم است و ما در دنیا 
در نسبت تست در رتبه 117 دنیا هستیم که این 
نشان دهنده این است که ما شدیدا نیازمند افزایش 
تعداد تست ها برای رهگیری هرچه سریعتر و دقیقتر 

مبتالیان هستیم.«
وی افزود: »نکته دیگر، توجه ویژه به بحث طغیان های 
آلودگی و کانون های شیوع ویروس کرونا است. این 
طغیان ها در هر کشوری می توانند خطر بالقوه ای برای 
گسترش در تمام کشور داشته باشند. این کانون ها 
برای ما حکم یک اپیدمی جدید را دارد که نیازمند 

بررسی و کنترل است.«
سوری گفت: »به طور کلی امیدواریم که تعامالت 
اپیدمی  برای کنترل و مهار  بیشتر  بهتر و  هرچه 

صورت بگیرد.«

وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر 
به  کشور  در  تن   1۳4 یک شنبه  تا  شنبه  روز  از  بهداشت، 

دلیل کرونا جان خود را از دست دادند.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع  به گزارش سپید، 
هزار   4۲0 و  میلیون   4 کنون  تا  بهداشت،  وزارت  رسانی 
 ۲۸۸ و  میلیون  یک  و  کرونا  واکسن  اول  دوز  نفر   ۲4۳ و 
هزار و 777 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و 709 هزار 

و ۲0 دوز رسید.
از شنبه تا یک شنبه 6 تیرماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 9 هزار و 7۵۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که هزار و 9۳ نفر از آنها بستری شدند.

میلیون و 167  به سه  بیماران کووید19 در کشور  مجموع 
هزار و 741 نفر رسید.

متاسفانه 1۳4 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و ۸4۵ نفر رسید.
از  نفر   6۳۳ و  هزار   ۸۳۵ میلیون  دو  کنون  تا  خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سه هزار و 190 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۳ میلیون و ۳0۸ هزار و 9۲6 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، 174 شهر 

در وضعیت نارنجی، ۲4۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

شناسایی ۹۷۵۸ ابتالی جدید کرونا در کشور
1۳4 تن جان باختند
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:  خبـر

خبر های خوشی از واردات واکسن در راه است
کرونای دلتا تا ۱۲ نفر را مبتال می کند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»هر فرد مبتال به کرونای دلتا می تواند ٨ تا 1٢ نفر را مبتال کند 

اما خوشبختانه این ویروس جهش یافته واکسن پذیر است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی اظهار کرد: »به دلیل اضطراب مردم 
درباره تأخیر تزریق دوز دوم، ما با حجم اعظمی از مراجعات به 

مراکز واکسیناسیون تجمیعی در تهران مواجه بودیم زیرا سالمندان 
نگران بودند که تزریق دوز دوم به تاخیر بیفتد و اثربخشی واکسن 

کاهش پیدا کند.«
وی با بیان اینکه ما تمهیداتی را برای رفع شلوغی مراکز واکسیناسیون 
اجرایی کردیم، بیان کرد: »تعداد مراکز تجمیعی را افزایش دادیم 

به  خودرویی  مراکز  شامل  واکسیناسیون  تجمیعی  مرکز   76 و 
سالمندان باالی 70 سال خدمت رسانی می کنند و در مرحله بعد 
پس از اتمام تزریق دوز دوم به سالمندان باالی 70 سال دوز اول 

واکسن تزریق می شود.«
وی بیان کرد: »تالش کردیم با افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون 
و  شود  برطرف  تجمع ها  مشکل  واکسن  تزریق  شیفت های  و 
دوستان وزارت بهداشت خبرهای خوبی درباره واردات واکسن 
دادند و بر این اساس به زودی واکسن به میزان کافی در اختیار 

ما قرار خواهد گرفت.«
زالی بیان کرد: »مردم نگران تزریق دوز دوم واکسن کرونا نباشند 
و بدانند که چند روز تاخیر تاثیری در کاهش واکسن ندارد و 
و در مواردی حتی چند روز تاخیر موجب افزایش اثر بخشی 

واکسن می شود.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران درباره 
شیوع ویروس دلتا یا هندی بیان کرد: »دلتا ویروس کرونای جهش 
یافته و در هند شیوع پیدا کرده است و قدرت سرایت باالتری 
دارد و هر فرد مبتال به کرونای دلتا می تواند ٨ تا 1٢ نفر را مبتال 
کند اما خوشبختانه این ویروس جهش یافته واکسن پذیر است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زالی گفت: »ویروس دلتا 
پالس فرم جهش یافته ویروس کرونای دلتاست و موارد ابتال 
به آن بیشتر در کشور هند بوده و خارج از این کشور به ندرت 
بیشتری  و سرایت  میر  و  و مرگ  است  دیده شده  ابتال  موارد 

نسبت به گونه دلتا دارد.«

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن کرونای 
پاستوکووک گفت: »تا آخر تابستان 3 میلیون 
دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت می شود 
ولی با افزایش ظرفیت امیدواریم تولید از اوایل 

پاییز به ٢ تا 3 برابر برسد.«
درباره  مصطفوی  احسان  سپید،  گزارش  به 
وضعیت کارآزمایی بالینی فاز 3 و صدور مجوز 
تزریق اضطراری واکسن پاستوکووک گفت: 
»مرحله سوم کارآزمایی بالینی این واکسن به 
صورت مشترک در ایران و کوبا دنبال شد. 
از 6  ایران  در  واکسن  این  فاز سوم  مطالعه 
اردیبهشت آغاز شد و ٢4 هزار داوطلب در 
٨ شهر کشور وارد این مطالعه شدند. تمامی 
داوطلبان دو دوز خود را دریافت کردند و قرار 
شد داوطلبان دو شهر یزد و زنجان دوز سوم 
که همان دوز یادآور است را دریافت نمایند.«
بالینی  کارآزمایی  سوم  مرحله  پروژه  مدیر 
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا افزود: 
»از روز شنبه 5 تیرماه تزریق دوز یادآور در 
زنجان آغاز شده و طی کم تر از 10 روز به 
پایان خواهد رسید. خوشبختانه تا به امروز 
عوارض جدی منتسب به تزریق در هیچ کدام 
از داوطلبان دیده نشده است اما آنچه مهم است 

بحث اثر بخشی واکسن است.«
مصطفوی افزود: »داوطلبان پس از دو هفته 
از تزریق دوز دوم در حدود ٢ تا 3 ماه مورد 
پیگیری قرار می گیرند. پیش بینی ما این است 
که برای اواخر مرداد تا اوایل شهریور گزارش 

اولیه اثربخشی واکسن تهیه شده باشد.«
وی خاطرنشان کرد: »همزمان با مطالعه فاز 3 
تولید واکسن در انستیتو پاستور شروع شده و 
دنبال می شود. گزارش های اثربخشی واکسن 
در ایران و کوبا به سازمان غذا و دارو تحویل 
داده می شود و تصمیم گیری نهایی برای صدور 
مجوز تزریق اضطراری توسط سازمان غذا و 
دارو و در صورت صالحدید انجام خواهد 
شد. بنا بر زمزمه هایی که شنیده می شود این 
هفته یا اوایل هفته آینده مجوز تزریق اضطراری 
واکسن مشترک ایران و کوبا صادر خواهد شد.«
عضو هیات علمی انستیتو پاستور افزود: »با 
 3 تابستان  آخر  تا  شده  انجام  هدفگذاری 
میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت 
امیدواریم  ظرفیت  افزایش  با  ولی  می شود 
تولید از اوایل پاییز به ٢ تا 3 برابر برسد.«
مصطفوی از قیمت واکسن پاستورکووک برای 
تحویل به وزارت بهداشت اظهار بی اطالعی 

اساس  بر  واکسن  این  »تعرفه  گفت:  و  کرد 
مستندات ارائه شده به سازمان غذا و دارو انجام 
خواهد شد که هنوز عددی اعالم نشده است.«
بالینی  کارآزمایی  سوم  مرحله  پروژه  مدیر 
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا با تاکید 
بر مطالعات فاز 3 بالینی بر روی طیف سنی 
باالی 1٨ سال گفت: »کشور کوبا مطالعات 
خود بر روی طیف سنی زیر 1٨ سال را هم 
آغاز کرده است. بعد از اینکه مجوزهای الزم 
برای تزریق این واکسن صادر شود؛ واکسن 

در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد و بر 
اساس سند ملی واکسیناسیون افرادی که در 
اولویت قرار می گیرند این واکسن را دریافت 
خواهند کرد که طبیعتا افراد مسن و پرخطر 

در صدر اولویت ها هستند.«
هموطنان  به  مصطفوی  فارس،  گزارش  به 
اطمینان داد: »نهایت سعی در انستیتو پاستور 
صورت می گیرد تا واکسنی بی خطر، امن و 
اثر بخش تحویل مردم شود تا اعتماد یکصدساله 

نسبت به این موسسه ادامه یابد.«

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن کرونای پاستوکووک خبر داد

تحویل 3 میلیون دوزتا آخرتابستان 
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دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹ اعالم کرد خبـر

خطر بروز پیک پنجم از اواخر تیـر
شیب آرام افزایشی کرونا در کشور

دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 با اشاره به 
اینکه روند بیماری در کشور با شیبی آرام در حال 
افزایش است، گفت: »چند شهر از نواحی جنوبی 
کشور در حال افزایش موارد بیماری هستند و این 
روند به حالت شاخه ای از جنوب کشور به سمت 
باال در حرکت است؛ اگر روند به همین صورت 
باشد ممکن است در اواخر تیرماه بروز پیک پنجم 

را هم داشته باشیم.«
به گزارش سپید، عاطفه عابدینی در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت: »از 
اوایل خرداد آغاز کاهش بستری ها را در بسیاری از 
استان ها شاهد بودیم و خیلی از شهرها از وضعیت 
قرمز خارج شدند و تعداد مبتالیان بیماری کاهش 
یافت اما همیشه هشدار می دادیم که چند شهر از 
نواحی جنوبی کشور در حال افزایش هستند و در 
بازدیدهای میدانی هم شاهد افزایش موارد سرپایی 

و بستری بودیم.«
وی ادامه داد: »متاسفانه این روند به حالت شاخه ای 
از جنوب کشور به سمت باال در حرکت است و 
از استان هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان 
در حرکت به سمت جنوب کرمان، یزد و... است.«
وی افزود: »باید اقداماتی برای محدودیت حرکت 
از استان های نام برده داشته باشیم که البته کاری 
سخت و مستلزم تصمیمات کشوری است. از طرفی 
در شهر تهران نیز با شیبی خیلی آرام شاهد افزایش 
موارد سرپایی بیماری هستیم. نوع جهش ویروس 
از پیک چهارم متفاوت است. در پیک چهارم باالی 
۸0 درصد موارد از نوع انگلیسی بودند و اکنون 
بیشتر موتاسیون ها نوع هندی ویروس است و 
اگر منوال به همین روند باشد ممکن است در 
اواخر تیرماه بروز پیک پنجم را هم داشته باشیم، 
ولی امیدواریم با همکاری مردم در رعایت نکات 

بهداشتی چنین نشود.«
دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 درباره علت 
کاهش سرعت انتقال بیماری از نواحی جنوبی به 

قسمت میانی و شمالی کشور نسبت به پیک  قبلی 
اظهار کرد: »در پیک چهارم در استان خوزستان به 
یکباره شاهد افزایش موارد بیماری بودیم. در واقع به 
دلیل تعطیالت نوروز و موج سفرها شاهد افزایش 
آتش فشانی پیک چهارم بودیم و خوشبختانه در 
پیک پنجم این موضوع را نداریم. از طرفی سرعت 
روش های بیماریابی ما افزایش یافته است و بیماران 
را زودتر شناسایی می کنیم. این موضوعات در کنار 
افزایش آگاهی مردم برای مراجعه سریع تر به پزشک 
و رعایت پروتکل ها سبب شده تا آمار مرگ و میر 
کاهش یابد، اما این موضوع به معنای کنترل بیماری 
نیست. اکنون در استانی مانند سیستان و بلوچستان 
که پیش از این موارد سرپایی کمی داشته است، 
موارد سرپایی و بستری خیلی افزایش یافته است.«
وی افزود: »مبتالیان به نوع هندی چندان عالئم 
خاص و جدایی از نوع ووهان ندارند، اما نوع 
هندی و انگلیسی سرعت پیشرفت بیشتری دارند 
و می توانند ظرف چند روز درگیری ریه و نارسایی 
تنفسی بدهند؛ برای همین آغاز سریع تر درمان از 

اولویت های ما است. مقدار سرایت جهش انگلیسی 
و هندی از فردی به فرد دیگر بیشتر است؛ زیرا 
بار ویروس سنگین تر است و درگیری خانوادگی 
و خوشه ای در این افراد خیلی بیشتر است ولی 
نمی توان گفت مرگ و میر را هم افزایش داده است؛ 
زیرا هم تعداد تخت های بستری و هم داروهای 

بیشتری در دسترس است.«
عابدینی درباره وضعیت ابتال به جهش آفریقای 
جنوبی در کشور نیز بیان کرد: »برای اینکه نوع ابتال 
مشخص شود انتظار داریم ویروس به شکل کامل 
رمزگشایی شود تا ببینیم از چه نوعی است و البته 
این این امکان نیست که همه موارد مشکوک را از 
نظر نوع جهش بررسی کنند؛ اما چند موردی که 
بررسی شد مشخص کرد که نوع آفریقای جنوبی 

هم گزارش شده است.«
درباره  کووید19  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
ایمن  برگزاری  برای  شرایط  مدیریت  راه های 
هم  قبل  »سال  کرد:  تصریح  سراسری  کنکور 
قبل  از  این مورد چون  برگزار شد. در  کنکور 

برنامه ریزی و تمهیدات صورت می گیرد شاید حتی 
از خیلی از اتفاقات دیگر حساب شده تر باشد. از 
طرفی گروه سنی داوطلبان کنکور 1۸ سال به باال 
است و هم رعایت ها در این گروه بیشتر است اما 
چون تمایل موتاسیون ها برای درگیری گروه های 
سنی جوان بیشتر است باید رعایت هایمان نسبت 
به سال قبل افزایش یابد ولی چندان اتفاقات بدی 
را متصور نیستیم  چون تمهیدات بهداشتی به خوبی 

صورت خواهد گرفت .«
عابدینی درخصوص گمانه زنی هایی که از بازگشایی 
مدارس از مهرماه می شود و راهکارهای جلوگیری 
از ابتال در کودکان نیز تاکید کرد: »واکسن هایی که 
در کل دنیا برای کودکان سنین مدرسه در نظر 
گرفته شده است، زیاد نیست. یک واکسن چینی 
برای سنین باالی سه سال در حال بررسی است 
و یا واکسن فایزر اجازه گرفته تا برای سنین باالی 
1۲ سال تزریق شود و هنوز واکسن قطعی برای 
کودکان نداریم و برای دانش آموزان باید تصمیم ملی 
گرفته شود. اثر واکسیناسیون وقتی مشهود می شود 
که حداقل 70 درصد جمعیت یک کشور واکسینه 
شوند و اگر هرچه بیشتر سطح امنیت جامعه را 
افزایش دهیم گردش ویروس را کنترل کردیم و 
در آن صورت شاید دیگر الزم به واکسیناسیون 

قشر خاصی مثل دانش آموزان نباشد.«
دبیر کمیته علمی کشوری کووید19 در پایان افزود: 
»هیچ وقت نمی توان گفت کرونا را کامال تمام کردیم 
و دیگر وجود ندارد دقیقا مانند اینکه نمی توانیم 
درباره آنفلوآنزا چنین صحبتی کنیم. وقتی می توان 
عوارض بیماری را کاهش داد و بر کنترل آن موفق 
بود که هم واکسیناسیون کامل شود و هم تا زمانی 
که حد قابل قبولی از مردم واکسینه نشدند، رعایت 
پروتکل ها را در اولویت قرار دهیم. مهم ترین موضوع 
در کنترل ویروس، انتقال از طریق هوا است که در 
محیط های بسته، شلوغ و بدون ماسک اتفاق می افتد 

و با رعایت این امر می توان بیماری را کنترل کرد.«

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »در 
هفته گذشته شاهد تداوم روند افزایشی در موارد سرپایی مثبت 
کرونا بوده ایم و تعداد بیماران سرپایی مثبت در کشور نسبت به 

هفته قبل تر حدود 4 درصد افزایش داشته است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با وبدا درباره 
آخرین وضعیت بیماری کووید19 در کشور بیان کرد: »در هفته 
گذشته تعداد بستری شدگان بیماری در کشور نسبت به هفته قبل تر 
تغییر چندانی نداشته و به طور کلی می توان گفت که شیب نزولی 
نمودار بستری شدگان بیماری در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
متوقف شده است.« وی ادامه داد: »در هفته گذشته استان های 
ایالم، کرمان، هرمزگان، بوشهر و یزد دارای بیشترین میزان بروز 

موارد بستری مثبت در کشور بوده اند.«

معاون وزیر بهداشت گفت: »نمودار موارد بستری شدگان کووید19 
در استان سیستان و بلوچستان همچنان با شیب تندی رو به افزایش 
است، به طوری که میزان بروز موارد مثبت بستری در این استان برای 

اولین بار طی یک سال گذشته به میزان متوسط کشور رسیده است.«
وی افزود: »همچنین در هفته ای که گذشت، استان های بوشهر، 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب دارای بیشترین میزان 
بروز موارد مرگ و میر ناشی از بیماری بوده اند.« الری بیان کرد: 
»طبق آخرین گزارش های واصله، استان های سیستان و بلوچستان، 
مازندران، گیالن، همدان، آذربایجان غربی و ایالم دارای کم ترین میزان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور هستند.« سخنگوی وزارت 
بهداشت اظهار کرد: »از تاریخ ۲6 خرداد تا ۲ تیر ماه سال جاری بیش 
از 30 هزار اخطار به مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، 
اماکن عمومی و کارگاهی در کشور به دلیل سهل انگاری در رعایت 
پروتکل های بهداشتی صادر شده است و تعداد 7۸6 مورد از اماکن 

مذکور به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمپ شده اند.«

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

تداوم روند افزایشی بیماران سرپایی کرونا مثبت



کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 وزارت بهداشت تشریح کرد خبـر

فاصله زمانی قابل قبول بین تزریق دو دوز واکسن کووید19
از سوی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید 19 وزارت بهداشت، فاصله 
زمانی قابل قبول بین تزریق دو دوز واکسن کووید-19 تشریح شد.

از  بسیاری  در حال حاضر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به   
واکسن های ایرانی و خارجی برای واکسیناسیون و کنترل پاندمی 
کووید19 مجوز مصرف گرفته اند. اکثر واکسن های کووید19 در 
دو دوز تجویز می شوند. فاصله زمانی بین تزریق دو دوز در بیشتر 
واکسن ها بین 4-3 هفته می باشد، اما شواهد نشان داده است که 
در برخی از واکسن ها مانند آسترازنکا، تأخیر در دوز دوم تا 12 

هفته نیز موجب افزایش ایمنی بدن می شود.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که اهمیت چندانی ندارد که 
دوز دوم را چند روز دیرتر و یا زودتر دریافت کرد اما تزریق آن بسیار 
مهم است زیرا در دوز اول آنتی ژن جدید به سیستم ایمنی بدن وارد 
و پاسخ ایمنی بدن آغاز می شود و در نهایت دوز دوم باعث تقویت 
سیستم ایمنی می گردد، به طوری که پاسخ آنتی بادی و همچنین پاسخ 

سلول T بسیار قوی ایجاد می کند که طوالنی مدت ادامه می یابد.
با توجه به مواجهه با عرضه محدود واکسن ها و جمعیت مضطرب که 

منتظر نوبت دوم واکسیناسیون خود هستند سوال هایی در خصوص 
حداکثر فاصله بین دو دوز واکسن و نگرانی تأخیر در تزریق دوز 
دوم واکسن در کشور وجود دارد که پاسخ آن برای رفع ابهام 

مردم ضروری است.
هدف از این گزاره برگ، گزارش دقیق فاصله زمانی تزریق دوزهای 
مختلف واکسن های کووید19 و هم چنین تاثیرات تأخیر در دوز 
دوم بر پایه شواهد علمی مبتنی بر مطالعات معتبر و توصیه های 

سازمان جهانی بهداشت در جهت آگاهی بیشتر مردم است.
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: 

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

بیماران، قربانیان اختالل در زنجیره تامین دارو 
اختالل در تخمین نیاز، خرید و عرضه، دارو را روانه بازار سیاه می  کند 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
کمبود دارو ناشی از اختالل در زنجیره تخمین نیاز، خرید 
و عرضه دارو است تاکیدکرد که در پی این فرآیند معیوب، 

دارو بجای عرضه به بیماران وارد بازار سیاه می شود.
به گزارش سپید، مسعود پزشکیان در گفت وگو با خانه 
ملت در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه برخی داروهای 
اعصاب و داروهایی مانند فلوکسیتین و فاموتیدین در بازار کمیاب شده اند، گفت: »اگر ما سیستم 

تامین دارو را اصالح می کردیم و نیازهای موجود در این حوزه را می توانستیم به درستی برآورد 
کنیم به طوری که بر اساس آن میزان دارویی که باید برای هر بیمار تامین شود، مشخص بود، این 
مشکل ایجاد نمی شد.« نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: »اگر برآورد نیاز 
به دارو به درستی صورت گرفته و منابع مالی مورد نیاز برای آن نیز تخصیص داده شده باشد و 
فردی هم که باید این داروها را خریداری کند کار خود را به درستی انجام داده باشد نباید کمبودی 
در این زمینه وجود داشته باشد.« وی تصریح کرد: »بی تردید در هر  بخش از چرخه ای که از تخمین 
نیاز، خرید و عرضه دارو وجود دارد، ممکن است اشکالی وجود داشته باشد که باعث شود بیماران 
برای تامین داروهای خود با مشکل مواجه شوند.« این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: 
»هم اکنون یا در تصمیم گیری ها و یا خرید دارو یا عرضه آن در بازار مشکل وجود دارد که در 
نهایت در اختیار فردی که نیاز واقعی به دارو دارد، قرار نگرفته است.« پزشکیان تاکید کرد: »اگر 
در هر کدام از  بخش های زنجیره تامین دارو اشکالی وجود داشته باشد، دارو بجای اینکه به دست 

بیماران برسد وارد بازار سیاه می شود در غیر این صورت که نباید این مشکالت وجود داشته باشد.«

مجلس

خبـر

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: »تاکنون حدود ۱۷ شرکت 
متقاضی تولید واکسن کرونا در داخل داریم 
به  تولیدشان  شرکت   ۷ تعداد  این  از  که 

است.« نهایی رسیده  مراحل 
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی اظهار 
متقاضی  ۱۷ شرکت  »تاکنون حدود  کرد: 
تولید واکسن کرونا در داخل داریم که از 
۷ شرکت تولیدشان به مراحل  این تعداد 
بالینی  مطالعات  فاز  وارد  نهایی رسیده و 
شده اند و در سه مدل فعالیت دارند؛ یکی 
دانش  کامال  که  است  داخل  تولید  مدل 
دیگری  می کنند،  تولید  و  هستند  بنیان 
شرکت  مثل  است  قراردادی  تولید  در 
اکتوور، سیناژن و پاستور و یک مدل هم 
واردات است که ما از ۴ کشور، واردات 

داده ایم.« انجام  را 
از  یکی  اکتور،  »شرکت  افزود:  محمدی 
شرکت هایی است که سالیان سال است در 
حوزه بایوتک، تولیدات واکسن خود را وارد 
که  است  شرکت هایی  جزو  و  کرده  بازار 
مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران بوده 

و این کار را به صورت مشترک با روسیه 
انجام داده است، به صورتی که تکنولوژی 
از شرکت روسی است ولی تولید به صورت 

کامل در ایران صورت گرفته است.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
ادامه داد: »ما در حوزه تولید  غذا و دارو 
واکسن سه مشکل اساسی داریم، اول بحث 
تولید  تجهیزات  سپس  اولیه،  مواد  تامین 

واکسن و پس از آن تامین ارز است.«
اولیه  مواد  تامین  مورد  »در  افزود:  وی 
و  است  شدن  مرتفع  حال  در  مشکالتمان 
دانش  شرکت های  از  بعضی  خوشبختانه 
بنیان، رزین مورد نیاز برای تامین واکسن، 
سرم جنین گاوی که یکی از محیط های کشت 
است و خود محیط کشت را تولید کرده اند، 
البته هنوز همه کارخانه جات تولید واکسن 
ما تاییدیه مصرف این مواد را نداده اند، ولی 
به هرحال این موارد خود یک امتیاز خوب 
است، چون یکی از معضالت بزرگ واکسن 

سازان در دنیا، تامین مواد اولیه است.«
وی گفت: »خوشبختانه برای  بخش زیادی از 
تجهیزات تولید واکسن کرونا، دو تولیدکننده 

داریم و در این حوزه، بی نیازیم.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو اظهار کرد: »اسپوتنیک، یکی از 
قوی ترین مدل های واکسن است که تاکنون 
اثرگذاری آن، همانطور که  ساخته شده و 
در مجله لنست هم چاپ شد، بیش از ۹۱ 
درصد بوده است. پلتفرم واکسن اسپوتنیک 
قابلیت تغییر دارد یعنی به راحتی می تواند 
جهش های جدید ویروس را پوشش دهد و 
آن جهش ها  علیه  را  کرونا  واکسن  مجددا 
تولید کند که این یکی از مزیت های خوب 
زیرا  است.  کرونا  واکسن  نوع  این  مهم  و 
این  غیرفعال،  واکسن های  خصوص  در 
فرایند زمان بر است، ولی برای واکسن هایی 
راحت تر  خیلی  کار  این  اسپوتنیک  مانند 
سریع  خیلی  می توانند  دانشمندان  و  است 
کرده  را خالص سازی  واریانت های جدید 
آن جهش سریع  واکسن  و  دهند  و کشت 

کنند.« استفاده  را 
کرد:  بیان  همچنین  ادامه  در  محمدی 
بسیار  وی  اسپوتنیک  واکسن  »اثرگذاری 
یک  اول،  دوز  تزریق  از  پس  و  بوده  باال 
ایمنی خیلی زیاد را ایجاد کرده است. در 
است  مطرح  خیلی  که  بحثی  حاضر  حال 
این است که ما به کمیته فنی واکسن کرونا 
به  بار  یک  که  افرادی  که  کردیم  پیشنهاد 
دوز  تک  صورت  به  شدند،  مبتال  کرونا 
یک  زیرا  کنند.  دریافت  را  کرونا  واکسن 
بار ویروس را گرفته اند و میزان ایمنی شان 

باال رفته است.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو خاطرنشان کرد: »باید مطالعات 
بالینی انجام شود تا مشخص شود به طور 
مثال فردی که دوز اول را سینوفارم و دوز 
دوم را واکسن کرونای برکت دریافت کند، 
برایش مشکلی پیش می آید یا نه و باید اثر 
گذاری این مورد بررسی شود و مشخص 
شود که عوارضی برای فرد نداشته باشد تا 
بتوانیم اجازه ثبت بدهیم، ولی در حال حاضر 
کنیم.«باشگاه  قطعی  نظر  اظهار  نمی توانیم 

جوان خبرنگاران 

سخنگوی کمیسیون بهداشت ۱۷ شرکت داخلی، متقاضی تولید واکسن کرونا هستند
مجلس خبر داد

نهایی شدن گزارش حادثه 
کلینیک سینا  اطهر برای 

قرائت در صحن علنی
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از 
نهایی شدن گزارش حادثه مرکز درمانی 
سینا اطهر در این کمیسیون برای قرائت در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش سپید، زهرا شیخی در گفت وگو با 
خانه ملت در تشریح دستور کار روز یکشنبه، 
6 تیرماه کمیسیون بهداشت از بررسی طرح 
اصالح تبصره )۱( بند )۳( ماده واحده قانون 
برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی 
در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: 
»پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته 
در نهایت آقای میرتاج الدینی نماینده مردم 
تبریز به عنوان طراح قانع شدند که این طرح 

از دستور کار خارج شود.«

وی با یادآوری استماع گزارش عضو ناظر 
کمیسیون در هیات امنای صرفه جوئی ارزی 
در معالجه بیماران مورد عملکرد و واردات 
واکسن کرونا توسط هیات مذکور در این 
نشست افزود: »محسن فتحی به عنوان عضو 
ناظر کمیسیون در هیات امنای صرفه جویی 
ارزی این گزارش را تشریح و قرائت کرد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس از نهایی 
کردن گزارش حادثه مرکز درمانی سینا  اطهر 
برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی خبر داد و گفت: »این گزارش در 
کمیسیون بررسی و به صحن علنی ارجاع 
شد.« شیخی از حضور مسئوالنی از وزارت 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

نشست روز یک شنبه این کمیسیون خبر داد.
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رییس سازمان نظام پرستاری خبر داد
تصویب آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری در شورایعالی بیمه سالمت

رییس سازمان نظام پرستاری گفت: »در جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت، آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری به 
تصویب رسید و این موفقیت بزرگ را به جامعه پرستاری 
تبریک می گویم و از وزیر بهداشت و اعضای این شورا 

نیز تشکر می کنم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد میرزابیگی روز 
یک شنبه در حاشیه جلسه شورایعالی بیمه سالمت اظهار داشت: »آیین نامه تعرفه خدمات 
پرستاری، درست در چهاردهمین سال تصویب این قانون در مجلس به تصویب رسید و در 
این مدت، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده بود که خوشبختانه امروز در جلسه شورای 

عالی بیمه سالمت مصوب و در مرحله بعد به هیات دولت ارسال شد.« وی افزود: »امیدواریم 
که آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری به سرعت نهایی شود و جامعه پرستاری بتواند به هویتی 
که سال ها به دنبال آن بود، برسد. برجسته ترین موضوعات در تعرفه های خدمات پرستاری، 
مباحث هویتی و خدمات پرستاران است و بعد هم ساماندهی کارانه های پرستاری که از یک 

نظم و روش مشخصی تبعیت کند.«
رییس سازمان نظام پرستاری یادآور شد: »امروز با اکثریت قاطع آرا، آیین نامه تصویب شد البته 
جلسات زیادی در ماه های گذشته با همکاری معاونت پرستاری و حقوقی و امور مجلس وزارت 
بهداشت و سازمان های بیمه گر داشتیم.« میرزابیگی خاطرنشان کرد: »جامعه پرستاری و دست 
اندرکاران حوزه سالمت بدانند که قانون تعرفه خدمات پرستاری از زمانی که فرمایشات مقام 
معظم رهبری در روز پرستار که فرمودند این قانون باید اجرایی شود، دوباره به طور جدی پیگیری 
شد و از همان تاریخ، کارگروه ها تشکیل شد و به سرعت این آیین نامه جمع بندی شد. امیدواریم 

در مدت باقی مانده دولت، این آیین نامه در هیات دولت تصویب و برای اجرا، ابالغ شود.«

نظام پرستاری

وزیر بهداشت تشریح کرد

وزیر بهداشت گفت: »امروز)یک شنبه 6 تیر( جلسه 
که  داشتیم  سالمت  بیمه  شورایعالی  مهم  بسیار 
تصمیمات بسیار مهمی گرفته شد. یکی از مصوبات 
امروز این بود که باتوجه به وجود بانک شیرمادر در 
11 بیمارستان کشور و توسعه آن در آینده در سایر 
بیمارستانها، مقرر شد بیمه ها این خدمات را برای 

نوزادان نارس تقبل کنند.«
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعید نمکی روز یک شنبه 
در حاشیه جلسه شورایعالی بیمه سالمت که در ستاد 
وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: »نوزادان 
نارس که در  بخش های NICU بیمارستانها نگه داری 
می شوند، آنهایی که از شیر مادر تغذیه نمی شوند و از 
شیر خشک یا سایر شیرها استفاده می کنند و درصد 
قابل توجهی از آنها دچار گرفتاری های شدید روده ای 
می شوند و حتی جان خود را از دست می دهند، قرار 
شد از خدمات بانک شیر مادر و افرادی که شیر خود 
را به صورت رایگان هدیه می کنند استفاده کنند و 
هزینه آنها از سوی بیمه ها پرداخت شود و فشاری بر 
جیب مردم وارد نشود.« وی افزود: »فرانشیز خدمات 
تشخیص زودرس سرطان را در بیمه تامین اجتماعی 
و بیمه سالمت مصوب کردیم که رایگان شود و اگر 
از مسیر نظام ارجاع باشد، بتوانیم همه هزینه ها را 

پوشش دهیم. در مورد خدمات توانبخشی به عنوان 
خدماتی که تا کنون تحت پوشش بیمه ها نبود، مقرر 
شد که در بیمه سالمت و همچنین بیمه نیروهای 

مسلح، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.«
برای   NIPT »تست  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
تشخیص ناهنجاری های جنینی تحت پوشش بیمه ها 
قرار گرفت. حدود سه هزار مرگ و میر به دلیل انجام 
نشدن این تست پرریسک و سقط جنین در سال 

داریم که انجام این تست مرگ و میرها را کاهش 
می دهد و در راستای افزایش جمعیت و نگه داشتن 
صحیح جنین در طول دوران بارداری، کمک می کند.«
نمکی خاطرنشان کرد: »بستری موقت و بحث آن 
افرادی که در  تا بحال  در اورژانس ها مطرح بود 
اورژانس ها، بستری موقت می شدند، حدود 70 درصد 
از هزینه های آنها را بیمه ها و 30 درصد را بیماران 
پرداخت می کردند که امروز مصوب شد پرداخت 

از جیب بیماران از 30 درصد در همه اورژانس ها به 
10 درصد تنزل پیدا کند.«

وی تاکید کرد: »خدمات نازایی و ناباروری در جلسه 
امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد 
از طریق بیمه ها کل این خدمات به شکل رایگان انجام 

شود و پرداخت آن را بیمه ها تقبل کردند.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »برای حمایت از جامعه 
شریف پرستاری، آیین نامه مربوط به تعرفه خدمات 
پرستاری که 14 سال بر زمین مانده بود و در طول 
چندماه گذشته، کار کارشناسی دقیقی در مورد آن 
انجام شده بود، به تصویب شورایعالی بیمه سالمت 
رسید و تعرفه تمامی خدمات پرستاری در طول 
این مدت با کار دقیق کارشناسی، مشخص شد و 
با تصویب شورای عالی بیمه سالمت برای تایید 
در هیات وزیران، به دولت ارسال شد که نشانی از 
پاسداری و قدردانی از خدمات پرستاران عزیزی 
است که قطعا نمی شود با هیچ عامل و انگیزه مالی، 
خدمات، زحمات و حماسه های آنها را جبران کرد.«

نمکی افزود: »امیدواریم که به عنوان انسان قدرشناسی 
از دولت و کارگزاران نظام و همانگونه که مقام معظم 
رهبری نیز دستور فرموده بودند که این بحث را به 

سرانجام برسانیم، توانسته باشیم انجام وظیفه کنیم.«

تصمیمات و مصوبات جدید شورای عالی بیمه سالمت 
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رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ایران یکی از معدود 
کشورهایی است که تمامی پلتفرم های تولید واکسن را در اختیار 
دارد، گفت: »با تالش متخصصان داخلی راه ۲0 ساله در حوزه 

واکسن سازی در چند ماه طی شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در همایش معاونان غذا و 
دارو سراسر کشور گفت: »موفقیت تمامی معاونت های غذا و دارو 
در بحران کرونا مرهون راهنمایی و ارشادات وزیر بهداشت بوده 
است، آشنایی وزیر با مدیریت بنگاه های دارویی و تولیدی و سابقه 
اداره در یکی از بزرگترین هلدینگ های دارویی و از همه مهم تر 
تخصص ایشان در حوزه واکسن سازی که چالش اصلی جامعه 

بشری امروز است، فرصتی مغتنم محسوب می شود.«
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تزریق واکسن ایرانی به 
مقام معظم رهبری افتخاری برای جامعه داروسازی کشور است، 

تصریح کرد: »این اقدام ارزشمند به عنوان رکن اطمینان  بخش و 
حمایتی برای همه شرکت های دانش بنیان محسوب می شود.« 
وی خاطرنشان کرد: »در زمینه تولید واکسن با مدیریت و راهبری 
وزیر بهداشت قدم های بزرگ و بی نظیری برای صنعت داروسازی 
برداشته شد. موضوع واکسن در اوج کمبودهای حیاتی ما از جمله 
ماسک، ونتیالتور و داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی با پیگیری 
شخص وزیر در رأس امور، از نوروز 99 آغاز و ضوابط مربوط 
به آن توسط سازمان غذا و دارو بازنویسی، امکانات آزمایشگاهی 

ایجاد و آموزش های الزم به واکسن سازها ارائه شد.«
شانه ساز با اشاره به اینکه راه ۲0ساله در حوزه تولید واکسن 
کرونا در عرض چندماه توسط دانشمندان کشور طی شد، گفت: 
»جلسات متعددی با تک تک واکسن سازها برگزار شد و با 
حمایت های همه جانبه اکنون ایران جزو معدود کشورهایی است 

که تمام پلتفرم های تولید واکسن را در اختیار دارد، البته دلیل اینکه 
کشورهایی زودتر از ما به واکسن رسیدند به خاطر زیرساخت های 
قدیمی آنها در فرایند فعالیت های تحقیقاتی است که در زمینه 
واکسن های سارس و مرس داشتند وگرنه سرعت ما به صورت 

قدر مطلق بسیار باالتر از کشورهای دیگر بود.«
وی با اشاره به آیین نامه داروخانه ها عنوان کرد: »در مورد آیین نامه 
داروخانه نقاط قوت فراوان و البته ابهاماتی هم دارد که امیدواریم 
با رایزنی ها این ابهامات برطرف شود، اگرچه ممکن است برخی 
افراد منافع فردی و شخصی را به منافع جامعه ترجیح دهند و قبول 

نکنند که منافع جمع به منافع فرد ارجحیت دارد.«
به گزارش وبدا، معاون وزارت بهداشت اظهار کرد: »در آیین نامه 
داروخانه ها بحث غلبه ارائه خدمت بر فروش دارو در قالب مصرف 

منطقی دارو و اقالم سالمت محور بسیار تاکید شده است.«

رییس سازمان غذا و دارو: 

راه ۲۰ ساله واکسن سازی در چند ماه طی شد



معاون پرستاری وزارت بهداشت خبرداد
موفقیت »طرح پرستار پیگیر« در نوبت اول پایش طرح

معاون پرستاری وزارت بهداشت از موفقیت طرح پرستار 
پیگیر در اولین پایش در بیمارستان های مجری طرح خبرداد 
و گفت: »از زمان اجرای این طرح حدود هزار نفر از بیماران 

گروه هدف طرح پیگیری شده اند.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی ضمن تشریح طرح پرستار پیگر 
عنوان کرد: »در این طرح، فرآیند پیگیری بیماران بستری مبتال به 
بیماری های غیر واگیر و مزمن با مشارکت تیم درمانی-مراقبتی 
تخصصی پس از ترخیص از بیمارستان طراحی، اجرا و ارزشیابی می شود و به عنوان یکی از راهبردها جهت 
تداوم مراقبت از بیمار به ویژه در طول انتقال از بیمارستان به منزل با هدف پیشگیری از مشکالت پس 
از ترخیص، کاهش مدت اقامت در بیمارستان، کاهش بستری مجدد و ارتقای هماهنگی خدمات پیگیری 
بیمار پس از ترخیص دنبال می شود.« وی با تاکید بر ضرورت بومی سازی برنامه ها با توجه به تفاوت های 
موجود در نظام سالمت و خدمات اجتماعی جوامع مختلف و ماهیت نیازهای بیماران و تفاوت های 

فرهنگی افزود: »آموزش و پیگیری بیمار پس از ترخیص توسط پرستاران، موجب افزایش پایبندی به خود 
مراقبتی، بهبود پیامدهای بالینی و کاهش هزینه های مراقبت می شود.« حضرتی اظهار کرد: »این طرح دارای 
چهار مرحله، شامل بررسی و ارزیابی بیمار و خانواده، طراحی برنامه پیگیری بیمار پس از ترخیص، ارائه 
خدمات و مراقبت های الزم از جمله آموزش به بیمار و خانواده، ارائه خدمات ارجاع، پیگیری و در نهایت، 
ارزشیابی است.« حضرتی با اشاره به اجرای آزمایشی برنامه پرستار پیگیر گفت: »این برنامه از تیرماه 1399 
و پس از ابالغ دستورالعمل مربوطه، برای پیگیری بیماران مبتال به شایع ترین بیماری های مزمن و غیرواگیر 
که بیشترین اشغال تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده اند )نارسایی مزمن قلب)CHF، نارسایی 
مزمن انسدادی ریه )COPD( و بیماران مبتال به آسیب عروق مغزی )CVA(، آغاز و اجرای آزمایشی آن 
به بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز و بیرجند سپرده شد که هم اکنون 
در دست اجراست.« وی با اشاره به اولین پایش طرح در خردادماه سال جاری تصریح کرد: »حدود یک هزار 
بیمار با تشخیص بیمارهای مذکور در طرح پس از ترخیص پیگیری شدند که تقریبا با رضایتمندی 100 
درصدی بیماران و خانواده های آنان همراه بوده است. این درحالی است که با توجه به شیوع کووید19 و 
تعطیل شدن  بخش های بستری برای افزایش ظرفیت مراقبت از بیماران مبتال به کووید در بیمارستان های 
منتخب، تعداد بیماران پیگیری شده کمتر از تعداد هدف ما بوده است.« به گزارش وبدا، حضرتی افزود: »با 
عنایت به اینکه اعداد و ارقام گزارش شده، مربوط به اولین سنجش انجام شده در پروپوزال طرح است، 

مقایسه آن با اعداد به دست آمده از سنجش های بعدی در فاصله زمانی سه ماهه میسر خواهد شد.«

خبـر

رییس انستیتو پاستور: 

رییس انستیتو پاستور گفت: »ایران نه تنها قادر خواهد بود نیاز هموطنان به 
واکسن کرونا را تامین کند بلکه به یکی از صادرکنندگان این واکسن تبدیل 

می شود که این دستاورد بزرگ سبب غرور ملی ایران است.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری افزود: »باتوجه به فعالیت های مناسب 
تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا، پیش بینی می شود که تا چند ماه آینده 
نه تنها واکسیناسیون عمومی کرونا انجام شود، بلکه قادر به صادرات آنها 
هم خواهیم بود.« وی اظهار داشت: »واکسن های ایرانی کرونا حتما سهم 
قابل توجهی از بازار جهانی را تصاحب خواهند کرد که این موضوع 
افتخاری بزرگ برای کشور است.« رییس انستیتو پاستور ایران در ادامه 
به تولید و صادرات سایر واکسن ها در این مرکز تحقیقاتی اشاره کرد و 
گفت: »تاکنون تعدادی از واکسن های تولیدی ایران عالوه بر نجات جان 
هموطنان، نجات  بخش سایر مردم به خصوص کشورهای منطقه بوده 
است. واکسن ب ث ژ از جمله واکسن های انستیتو پاستور ایران است که 

میلیون ها غیرایرانی در سایر کشورها با آن واکسینه شده اند.«
وی ادامه داد: »این تصور که پس از تامین نیازهای داخلی باید به دنبال صادرات 
این محصول فناورنه هم باشیم، تصمیم درست و منطقی است و جز این هم 
انتظاری نیست و این موضوع حتما به واقعیت خواهد پیوست.« به گزارش 
ایرنا، کارآزمایی بالینی مرحله سوم واکسن کرونا محصول مشترک انستیتو 
فینالی کوبا و انستیتو پاستور ایران با عنوان پاستوکووک ششم اردیبهشت 

سال جاری با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اصفهان 
آغاز شد. ۲۴ هزار داوطلب در شهرهای اصفهان، بابل، بندرعباس، زنجان، 
ساری، کرمان، همدان و یزد به ترتیب وارد این طرح مطالعاتی شدند و 
دوز اول واکسن خود را دریافت کردند و روند تزریق واکسن به صورت 
مطلوب در حال انجام است. پیش بینی می شود بزودی سازمان غذا و دارو 
پس از بررسی پرونده، مجوز اضطراری برای واکسن »پاستوکووک« را 
صادر کند و این واکسن وارد برنامه واکسیناسیون همگانی کووید-19 شود.

این واکسن بعد از تزریق دوز اول و دوم، دوز یادآور دارد که یک ماه بعد 
از دوز دوم به داوطلبان تزریق می شود. به گفته بیگلری، واکسن تولید شده 
در این موسسه نخستین واکسن با دوز یادآور در جهان محسوب می شود.
رییس انستیتو پاستور ایران درمورد واکسن پاستوکووک، واکسن مشترک 
ایران و کوبا توضیح داد: »امروزه مشخص شده که تزریق دوز یادآور کرونا 
ایمنی بدن را در حد مطلوب حفظ می کند، به عبارت دیگر همه واکسن ها به 
دوز یادآور نیاز خواهند داشت.« بیگلری با بیان اینکه تزریق واکسن یادآور 
کرونا سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود، افزود: »کارشناسان بر این 
باور هستند که پس از تزریق هر واکسنی نیاز است که دوزهای یادآور یا 
تقویت کننده استفاده شود تا ایمنی بدن را در حد مطلوب حفظ کند.« وی 
با یادآوری اینکه در حال حاضر هم شرکت های بزرگ دنیا مانند فایزر 
شروع به تولید دوز یادآور برای واکسن خود کرده اند، تصریح کرد: »از سال 
گذشته جهت تولید دوز یادآور واکسن کرونا فعالیت آغاز و دوز یادآور 
هم طراحی شده است. واکسن یادآور در دسترس قرار گرفته و در ۲ شهر 
زنجان و یزد، یک ماه بعد از تزریق دوز دوم به داوطلبان تزریق می شود.«

بیگلری افزود: »از مجموع ۲۴ هزار نفری که وارد طرح مطالعاتی این واکسن 
شده اند ۶ هزار نفر دوز یادآور را دریافت خواهند کرد، این موضوع از جمله 
مزیت های این واکسن است و از معدود واکسن های دنیا است که یادآوری 

آن هم در دسترس است.«

ایرانصادرکنندهواکسنکرونامیشود

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر گفت: 
»اهمیت میکروب ها برای حفظ سالمت اکوسیستم اغلب مورد غفلت 
قرار می گیرد.« به گزارش سپید، باقر الریجانی در آستانه فرارسیدن روز 
جهانی میکروبیوم با اشاره به بین رشته ای بودن این حوزه، بر نقش 
میکروب ها در حفظ سالمتی بدن انسان و تعادل محیط زیست، تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش میکروبیوتا در بهبود عملکرد دستگاه 
گوارش، محافظت در برابر عوامل بیماری زا، تقویت سیستم ایمنی بدن، 
تولید هورمون ها و ویتامین ها افزود: »نه تنها میکروبیوم بدن انسان در 
سالمت مؤثر است، بلکه میکروبیوم محیط نیز در حفظ بقای انسان ها، 
ایجاد محیط پاک، حفظ زنجیره غذایی و کاهش تغییرات آب و هوا 
نقش کلیدی دارد.« رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ادامه داد: 
»میکروب های موجود در دریا اکثرا اکسیژن تنفسی را تولید می کنند 
و می توانند به اندازه گیاهان در خشکی دی اکسید کربن جذب کنند. 
میکروب های موجود در خاک نیتروژن را تثبیت می کنند و آن را از شکل 
گاز در اتمسفر به شکلی در خاک تبدیل می کنند که گیاهان می توانند از 
آن برای رشد استفاده کنند.« وی خاطرنشان کرد: »برخی از میکروب ها 
حتی توانایی تجزیه گاز متان را دارند و به کاهش تغییرات آب و هوایی 

کمک می کنند. در خانه های ما، میکروب ها به ما کمک می کنند تا زباله های 
سبز خود )گیاهان، سبزیجات، میوه ها( را بازیافت کرده و مواد مغذی را 
برای غنی سازی خاک باغات خود بازیابی کنیم. میکروب ها ماندگاری 
غذاها را افزایش داده و با تخمیر از هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری 
می کنند. در مقیاس بزرگ تر نیز میکروب ها می توانند با تبدیل ضایعات 

به سوخت، به چرخه ی اقتصاد کمک کنند.«
وی با اشاره به اینکه ترکیب میکروبیوتای بدن انسان در بسیاری از 
بیماری های غیرواگیر از جمله چاقی، دیابت، پرفشاری خون، بیماری های 
قلبی-عروقی و اختالالت کلیوی، مختل می شود، اظهار کرد: »این بیماری ها 
خطر عواقب شدید بیماری های واگیر عفونی مانند کووید19 را نیز 
افزایش می دهند و کمک به سالمت میکروبیوتا در مقابله با بیماری های 
عفونی نیز بسیار کمک کننده است.« الریجانی، بیماری های غیرواگیر 
رایج را با رژیم غذایی افراد مرتبط دانست و عنوان کرد: »با این حال 
رویکردهای تغذیه ای فعلی با هدف درمان و پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر اغلب دارای اثرات محدود هستند و تمامی بیماران پاسخ 
یکسان به مداخالت رژیمی نمی دهند. تفاوت های ترکیب و عملکرد 
میکروبیوتای انسانی می تواند علت این تفاوت های بین فردی باشد و 

پزشکی فرد محور انتخاب و رژیم های غذایی و دارویی متناسب برای 
هر فرد را ممکن می کند.« گفتنی است، گروه تحقیقاتی میکروبیوتا 
پژوهشگاه با توسعه پژوهش های این حوزه و همکاری با پژوهشگران 
رشته های مرتبط قدم هایی را در راستای اعتالی این دانش، شناسایی و 
معرفی آن برداشته است که از آن میان می توان به چاپ شماره ویژه ای 
با موضوع نقش محوری میکروبیوتای بدن انسان در سالمت در مجله 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران نام برد. در همین راستا، این گروه در 
نظر دارد وبینار »یافته های جدید در میکروبیوم انسانی و نقش آن در 
تشخیص، پیش آگهی و درمان بیماری ها« را با همکاری انستیتو پاستور 

ایران روز پنج شنبه مورخ 10  تیر ماه 1۴00 برگزار کند.
به گزارش وبدا، وبینار فوق دارای امتیاز باز آموزی در سامانه جامع 
آموزش مداوم پزشکی است. اطالعات تکمیلی در سایت پژوهشگاه به 
آدرس http: //emri.tums.ac.ir/Item/1۶089 در دسترس است.

براساس این گزارش، هر ساله بیست و هفتم ژوئن معادل با ششم تیرماه 
در سرتاسر جهان مراسم بزرگداشت روز جهانی میکروبیوم برگزار 
می شود. شعار روز جهانی میکروبیوم ۲0۲1، »دستیابی به آینده ای پایدار 

با تمرکز بر نقش میکروب ها« است.

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر عنوان کرد 

تاکید بر نقش میکروب ها در حفظ سالمتی بدن انسان و تعادل محیط زیست
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رییس جمهور روسیه دستور واکسیناسیون خارجی ها را صادر کرد

فرصت های  تا  داد  دستور  دولت  به  روسیه  جمهوری  رئیس 
قلمرو  در  مستقر  خارجی  شهروندان  برای  را  واکسیناسیون 

فدراسیون روسیه فراهم کند.

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، والدیمیر پوتین روز یکشنبه دستور 
داد تا برای اطمینان از پیشگیری از ویروس کرونا، واکسیناسیون 
اتباع خارجی و افراد بی تابعیت در قلمرو فدراسیون روسیه ضمن 

رعایت الزامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک سازماندهی شود.
وی به کابینه وزیران مهلت داد تا ۳۰ ژوئن )۹ تیر( اقدامات انجام 

شده در این مورد را گزارش دهند.
پیش از این گزارش شده بود که حساب پرداخت امتیاز واکسیناسیون 
علیه ویروس کرونا برای خارجی ها و مهاجران در مسکو باز می شود.
آناستازیا راکووا، معاون توسعه اجتماعی شهردار هم پیشتر اعالم 
کرد که داروی اسپوتنیک الیت  برای واکسیناسیون اتباع خارجی 

در آینده نزدیک به گردش در خواهد آمد.
شیوع و همه گیری کرونا در روسیه سرعت بیشتری یافته و تعداد 
مبتالیان به این بیماری در شبانه روز از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته 
و آمار مرگ افراد به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است و همین وضع 
سبب اعمال محدودیت های جدید در پایتخت و برخی شهرهای 

بزرگ روسیه شده است.
از جمعیت ۱۴۴ میلیون نفری روسیه تاکنون حدود ۲۳ میلیون نفر 

با »اسپوتنیک وی« ساخت این کشور واکسینه شده اند.
دولت روسیه بویژه مقام های محلی پایتخت ۱۳ میلیون نفری این 
کشور تالش می کنند با اعمال محدودیت های جدید از یک سو و 
تشویق و راهنمایی و در مواردی هشداردهی به مردم، شرایط برای 
عبور از موج سوم کرونا را که از سه هفته پیش آغاز شده، فراهم 
کنند و همه تالش ها برای این منظور متمرکز شده، با این حال 
هزاران تخت بیمارستانی برای سخت تر شدن اوضاع و افزایش شدید 

شمار بیماران کرونایی با حال وخیم رزرو و اختصاص یافته است.

ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
کرونا در جهان، تا صبح یکشنبه 
)۶ تیر( به بیش از ۱۸۱ میلیون 
و ۵۵۴ هزار نفر رسید و تعداد 
از  نیز  ویروس  این  قربانیان 
نفر  هزار   ۹۳۲ و  میلیون  سه 

فراتر رفت.
حال  در  سپید،  گزارش  به 
 ۳۴ از  بیش  با  آمریکا  حاضر 
میلیون و ۴۹۰ هزار مبتال، از 
این  به  مبتالیان  تعداد  نظر 
ویروس در رده اول قرار دارد 
و  برزیل  هند،  کشورهای  و 
تا  دوم  رده های  در  فرانسه 

هستند.  چهارم 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان 
رده  در  هم اکنون  کووید-۱۹ 

سیزدهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ 
کشور اول جهان از نظر تعداد 
مبتالیان و تازه ترین آمار کلی 
جهان درمورد ویروس کرونا 

می کنید. مشاهده  را 

آمار کرونا در جهان تا ۶ تیـر

11 شماره ۱۹۶7 7 تیـر ۱۴۰۰
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آمارمبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از کروناویروس جدید 
در جهان تاکنون به 1۸1 میلیون و ۵۵6 هزار و 419 نفر رسیده و 
مرگ سه میلیون و 9۳۲ هزار و 9۵۲ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 166 میلیون و 

۸۵ هزار و ۸۵7 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 ۳4.4 میلیون مبتال و بیش از 619 هزار قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 

قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳0.۲ میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم 
جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 1۸.۳ 
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 ۵1۲ هزار و هند 
با بیش از ۳9۵ 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 ۲۳۲ هزار و در پرو نیز بیش از 191 هزار 

نفر اعالم شده است.
همچنین روسیه با گذشتن از آمار 1۳۲ هزار قربانی تاکنون بیشترین 
تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. پس از آن نیز 
انگلیس با آمار بیش از 1۲۸ هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات کرونا 
در اروپا قرار گرفت. به عالوه کشورهای ایتالیا بیش از 1۲7 هزار، 
فرانسه بیش از 110 هزار و کلمبیا نیز بیش از 104 هزار فوتی بر اثر 

ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
همچنین آرژانتین با بیش از 9۲  هزار، آلمان با بیش از 91 هزار، 
ایران با بیش از ۸۳ هزار، اسپانیا با بیش از ۸0 هزار، لهستان با بیش 
از 74 هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۵9 هزار، اندونزی با بیش از 
۵6 هزار، اوکراین با بیش از ۵۲ 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 یکشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و 490 هزار و 1۳4 مبتال، 619 هزار و ۳4۳ قربانی
۲.هند: ۳0 میلیون و ۲۳۳ هزار و 1۸۳ مبتال، ۳9۵ هزار و 7۸0 قربانی
۳. برزیل: 1۸ میلیون و ۳۸6 هزار و ۸94 مبتال، ۵1۲ هزار و ۸19 قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و 76۸ هزار و 44۳ مبتال، 110 هزار و 9۵1 قربانی
۵ . روسیه: پنج میلیون و 4۳0 هزار و 7۵۳ مبتال، 1۳۲ هزار و 6۸۳ قربانی
6.ترکیه: پنج میلیون و 404 هزار و 144 مبتال، 49 هزار و ۵۲4 قربانی

7. انگلیس: چهار میلیون و 717 هزار و ۸11 مبتال، 1۲۸ هزار و ۸9 قربانی
۸. آرژانتین: چهار میلیون و ۳9۳ هزار و 14۲ مبتال، 9۲ هزار و ۳17 قربانی
9. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۵7 هزار و ۲۸9 مبتال، 1۲7 هزار و 4۵۸ قربانی
10. کلمبیا: چهار میلیون و 1۲6 هزار و ۳40 مبتال، 104 هزار و 14 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، روسیه، ترکیه، انگلیس، آرژانتین، ایتالیا، کلمبیا، اسپانیا، آلمان، 
ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، اندونزی، پرو، آفریقای جنوبی، هلند، 
جمهوری چک، شیلی، کانادا، فیلیپین،عراق، سوئد، بلژیک و رومانی 

نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم کرد که ایران 
به اولین کشور در منطقه تبدیل شد که اقدام به تولید مشترک واکسن 

»اسپوتنیک وی« کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، کریل دیمیتریف در بیانیه ای تصریح 
کرد که واکسن تولید شده توسط شرکت ایرانی برای اجرای برنامه 
ملی واکسیناسیون در خود ایران استفاده خواهد شد. وی گفت: »این 
صندوق و یکی از شرکت های دارویی پیشرو ایرانی با نام آکتوور 

در بیانیه ای تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی را اعالم کردند.«
کریل دیمیتریف توضیح داد که صندوق سرمایه گذاری مستقیم 
روسیه )RDIF(  و آکتوور)Actoverco(  به طور فعال در زمینه 

»انتقال فناوری« همکاری می کنند.
وی گفت: »تولید محلی واکسن اسپوتنیک وی در ایران سرعت 
واکسیناسیون جمعیت ایران را تسریع می کند. این واکسن در حال 
حاضر نقش مهمی در محافظت از جمعیت کشور در برابر ویروس 
کرونا دارد و تولید داخلی از تالش های مقامات ایرانی در مبارزه با 

بیماری همه گیر پشتیبانی می کند.«
امروز اسپوتنیک وی در 67 کشور با بیش از ۳.۵ میلیارد نفر جمعیت 
ثبت شده است. داده هایی که طی واکسیناسیون جمعیت روسیه و 
دیگر کشورها به دست آمده است، نشان می دهد که اسپوتنیک وی 
یکی از ایمن ترین و موثرترین واکسن ها علیه ویروس کرونا است.

مراسم رونمایی از واکسن کرونای اسپوتنیک ایرانی روز شنبه ۵ تیر 
ماه با حضور وزیر بهداشت و کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در فدراسیون روسیه در شهرک صنعتی بهارستان برگزار شد.
در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از سوی سفارت جمهوری 

اسالمی ایران و پس از انجام فرایند ارزیابی دقیق خطوط تولیدی 
 بخش بیوتکنولوژی اکتوور کشورمان توسط طرف روس و به 
لحاظ اعتماد و اطمینان بین المللی به گروه دارویی اکتوور، مجموعه 
اکتوور به عنوان مرکز تولید واکسن اسپوتنیک وی در قالب تولید 

قراردادی انتخاب شد.
مجموعه  در  اسپوتنیک  واکسن  قراردادی  تولید  راستای  در 
اکتوور، پس از انتقال بانک سلولی به کشور و اتمام مراحل تولید 
آزمایشی، هم اکنون انتقال تکنولوژی بر اساس دستورالعمل های 
تدوین شده توسط انستیتو گامالیا و در ماشین آالت و تجهیزات 
کامال مشابه با سازنده اصلی به تولید رسیده و کلیه آزمایش های 

مربوطه در این خصوص با موفقیت به پایان رسیده است.
ایران ششمین کشوری است که بعد از کشورهایی همچون صربستان، 
ایتالیا، هند و برزیل با انتقال فناوری، تولید مشترک واکسن کرونا را 
در کشور آغاز کرد و به تولید انبوه رساند. ایران و روسیه عالوه بر 
قرارداد دو میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک وی که بهمن ماه پارسال 
میان دو طرف امضا شد، اواخر فروردین نیز  قرارداد 60 میلیون دوز 

واکسن برای واکسیناسیون کامل ۳0 میلیون نفر را امضا کردند.

مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه عنوان کرد

ایران، اولین کشور تولیدکننده »اسپوتنیک وی« در منطقه



برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

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

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی
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اگرچه سرعت اجرای نسخه الکترونیک با شتاب 
بیشتری در حال گسترش است، با این وجود همچنان 
موانع پرشماری در مسیر اجرای نسخه الکترونیک 
وجود دارد. از ابتدای تیر امسال نیز چاپ دفترچه 
کاغذی متوقف شده است. در عین حال، کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که هنوز راه زیادی تا نهادینه 

شدن کامل نسخه الکترونیک وجود دارد. 
نظام  سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
پزشکی کشور نیز با اشاره به این که بحث های 
الزام آور پاسخگو نبوده و باید مشوق های الزم 
برای اجرای نسخه الکترونیک در نظرگرفته شود، 
تاکید کرد: »اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک 
کار اساسی و مهم بوده که باید بصورت تدریجی 
انجام شود. جهت گیری دنیا و کشورهای پیشرفته به 
سمت نسخه نویسی الکترونیک است و ما نیز باید 
با رفع موانع سخت افزاری و نرم افزاری بسترهای 
الزم را برای این کار فراهم نماییم تا بصورت 
تدریجی قادر به عملیاتی نمودن این طرح باشیم.«
ظفرقندی خاطرنشان کرد: »اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک گامی در جهت کاهش هزینه ها است، اما 
باید بصورت تدریجی انجام شود. باید فرهنگسازی، 
آموزش، اقناع و مشوق های معنادار برای اجرای این 
طرح مهم در نظر گرفته شود و بحث های الزام آور 
پاسخگو نخواهد بود. مشوق های معنادار، همکاران 
جامعه پزشکی را به سمت استفاده از نسخه نویسی 

الکترونیک هدایت می کند.«
همچنین غالمرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد 
سالمت نیز در گفتگو با سپید به راه های اجرای 
سریع تر نسخه الکترونیک در ایران می پردازد و 
می گوید: »بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی با 
سیستم نسخه نویسی سنتی عادت کرده اند. حتی 
برای بسیاری از مراجعان نیز اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک، بی معنی است. هم بسیاری از مراجعان 
و هم بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با 
نسخه نویسی به شکل سنتی، بیشتر ارتباط برقرار 
می کنند. بنابراین برای شتاب بخشیدن به اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک می توان مشوق هایی را 
برای مجریان این طرح در بخش های دولتی و 
برای  می توان  مثال  گرفت.  نظر  در  خصوصی 
اجرای  دولتی،  مراکز  به  اعتبارات  تخصیص 
نسخه نویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز 
تعریف کرد. در این صورت، مراکز دولتی تالش 
خواهند کرد که سریع تر به سمت نسخه نویسی 

الکترونیک حرکت کنند.«
او تاکید می کند: »نکته مهم دیگر این است که 
دولتی  بخش  بین  منطقی  توازنی  حتما  باید  ما 
و بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این مسیر 
گام برداریم که نسخه نویسی الکترونیک در هر 
به طور همزمان  دو بخش دولتی و خصوصی 
توسعه یابد. اینکه مثال نسخه نویسی الکترونیک 
در بخش خصوصی پیشرفت کند، اما در بخش 
متوازن  توسعه ای  نمی تواند  بزنیم،  درجا  دولتی 

برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد کند. 
اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی نظمی و 
سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

مواجه خواهیم شد.«
شیخی زاده خاطرنشان می کند: »در دوران کرونا با 
افزایش چشمگیر هزینه های درمانی مواجه هستیم. 
اجرای نسخه الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در 
مدیریت هزینه ها داشته باشد و موجب شود که کنترل 
بیشتری روی نسخه های تجویز شده داشته باشیم. در 
این مسیر نیاز است که همکاری بین بخشی نیز افزایش 
یابد و همه بخش های مرتبط با اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک با یکدیگر هماهنگ باشند. هماهنگی 
بین جامعه پزشکی و جامعه داروسازی  بیشتر 

می تواند موجب شتاب در اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک شود. تولیت نظام سالمت هم باید به 
عنوان ناظر و راهبر در مسیری گام بردارد که این 

هماهنگی ها را مدیریت کند.«

تاکید مسئوالن سالمت بر اجرای کامل 
نسخه نویسی الکترونیک

بسیاری از مسئوالن نظام سالمت نیز بر اهمیت 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید دارند.

مهدی میرشاه ولد، مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان بیمه سالمت هم تاکید کرد: »به 
وسیله نسخه الکترونیک، گردش کار نسخه  ها از 
زمان تجویز تا زمان نسخه پیچی یا انجام آزمایش 
و ارائه خدمات پاراکلینیکی، مکانیزه و الکترونیکی 
می شود. اهمیت نسخه الکترونیکی این است که 
می تواند عالوه بر کاهش مصرف کاغذ، در زمینه 
تصمیم گیری های نظام سالمت هم موثر باشد. به 
طور مثال این داده  ها می تواند اطالعاتی مانند میزان 
مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتالیان به یک نوع 

بیماری مشخص را به دست بدهد.«
علوم  دانشگاه  رئیس  زالی،  علیرضا  همچنین 
پزشکی شهید بهشتی هم خاطرنشان کرد: »خدمات 
الکترونیک سالمت یکی از نیازهای قطعی نظام 
سالمت محسوب می شود. بر خالف نگاه  های 
اولیه که این خدمات را غیرضروری می دانستند، 
در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سالمت 
و به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
اجتناب ناپذیراست. خدمات الکترونیکی سالمت 
منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت باال 

در ارائه خدمات شده و دراجرای برنامه های مبتنی 
بر مشتری مداری مفید خواهد بود.«

وی افزود: »حلقه اصلی خدمات الکترونیک سالمت، 
نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه 
غنی نیاز دارد. ریل گذاری مناسبی در زمینه اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و در 
آینده نیز این مسیر ادامه پیدا می کند، زیرا اجرای 
این موارد اجتناب ناپذیر است. شیوع ویروس کرونا 
به ما نشان داد که باید مراودات جدیدی در حوزه 
خدماتی واداری شکل بگیرد. اگر این طرح قبل 
از شیوع بیماری کووید ۱۹ پیشرفت مناسبی پیدا 
می کرد، ضرورت آن بیشتر حس می شد. استفاده 
از فرآیندهای الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای 
فیزیکی به علت شیوع ویروس کرونا، به اجرای طرح 
نسخه نویسی الکترونیک شتاب مناسبی داده است.«

از سوی دیگر، حمید پوراصغری، معاون امورعلمی، 
فرهنگی واجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز یادآور 
شد: »در حال حاضر مقاومتی در برابر اجرای خدمات 
الکترونیک سالمت مثل نسخه نویسی الکترونیک 
وجود ندارد، بلکه ساختارهای مختلف برای اجرای 
این خدمات باید به طور کامل هماهنگ باشند و 
مشکالت موجود دراین زمینه را برطرف کنند. 
همان طور که در بانکداری الکترونیک، فرآیندها به 
سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرور ارتقا یافت، 
نسخه نویسی الکترونیک هم چالش هایی خواهد 
داشت که به مرور برطرف می شود. اجرای خدمات 
الکترونیک در نظام سالمت فقط به حوزه سالمت 
مربوط نمی شود و بقیه دستگاه ها هم دخیل هستند.«

ادامه در صفحه 15 

نسخه نویسی الکترونیک؛ عصای دست اقتصاد سالمت
هنوز بسیاری از موانع اجرای دقیق نسخه نویسی الکترونیک، برداشته نشده است

اگرچه سرعت اجرای نسخه 
الکترونیک با شتاب بیشتری 

در حال گسترش است، با 
این وجود همچنان موانع 

پرشماری در مسیر اجرای 
نسخه الکترونیک وجود دارد. 
از ابتدای تیر امسال نیز چاپ 
دفترچه کاغذی متوقف شده 

است. در عین حال، کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که هنوز 

راه زیادی تا نهادینه شدن کامل 
نسخه الکترونیک وجود دارد
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 ادامه از صفحه 14
پروژه  مدیر  خانی،  صفی  حمید رضا  همچنین 
نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی 
هم عنوان کرد: »تغییر رویکرد وزارت بهداشت و 
سازمان های بیمه گر منجربه این شده که درماه های 
خدمات  حوزه  در  خوبی  پیشرفت های  اخیر 
الکترونیک داشته باشیم. تا چند وقت پیش تالش 
سازمان های بیمه گر این بود که خودشان سامانه هایی 
دراختیار ارائه دهندگان خدمت قرار بدهند. این 
باعث شده بود که هم از کسب و کارهای این 
حوزه در بخش خصوصی غافل شویم و هم آن 
چیزی که از طرف سازمان های بیمه گر دراختیار 
قرار گرفته بود، یک پنل بود و سامانه کاملی نبود. 
پزشکان هم مجبور بودند از سامانه های مجزای 

سازمان های بیمه گر استفاده کنند.« 
وی افزود: »از طرفی کدینگ های غیر واحد وجود 
داشت. تالش کردیم به این سمت حرکت کنیم 
که به جای طراحی سامانه توسط سازمان های 
بیمه گر، استاندارد و قواعد توسط سازمان های 
بیمه گر تولید شده و اجازه بدهند هر پزشک 
با واسطه های  یا داروخانه یا مرکز پاراکلینیک 
تبادل  باشد که  امکان را داشته  این  نرم افزاری 
داده داشته و اجازه بدهیم کسب و کارها نیز در 

این زمینه فعالیت موثری داشته باشند.«
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سالمت 

سازمان بیمه سالمت هم تاکید کرد: »پیشرفت های 
نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی قابل 
مالحظه بوده و در برخی استان ها این برنامه به 
صورت صد درصد اجرایی شده است. چاپ دفترچه 
کاغذی بیمه سالمت در صندوق های کارکنان دولت، 
صندوق بیمه سالمت ایرانیان و صندوق سایر اقشار 
از ابتدای تیر ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن 
خدمات، متوقف شد و بیمه شدگان برای دریافت 
خدمات نیازی به دفترچه کاغذی نخواهند داشت.«

موانع اجرای دقیق نسخه نویسی الکترونیک
کیانوش معیری، متخصص اقتصاد سالمت نیز 
به نواقص اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره 
می کند و می گوید: »قاعده اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک به این شکل است که پزشک در مطب 
خود باید ابتدا هویت بیمار را احراز کند، اعتبار 
دفترچه درمانی او را بررسی کند و سپس نسخه 
را به صورت الکترونیکی به داروخانه ارسال کند. 
در نهایت، داروخانه هم نسخه الکترونیک بیمار را 
رویت می کند و دارو در اختیار بیمار قرار می گیرد.«
او ادامه می دهد: »این فرآیند اصولی باعث می شود 
که بخش زیادی از هزینه های نسخه پیچی به صورت 
کاغذی حذف شود. همچنین از آنجا که نسخه بیمار 
در سامانه ها ثبت می شود، می توان نظارت بیشتری 
روی نسخه های تجویزی داشت. در این شرایط، 

غلط امالیی در نسخه نویسی به شدت پایین می  آید. 
همچنین موارد سوء استفاده از داروهای گرانقیمت 
با تهیه نسخه های جعلی نیز بسیار پایین می آید، 
زیرا همه نسخه ها رصد می شود. همچنین سوابقی 
از سالمتی بیمار تهیه می شود که قابل استفاده در 

پرونده الکترونیک سالمت بیماران خواهد بود.«
معیری خاطرنشان می کند: »در شکل فعلی اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیک، نسخه دوباره به شکل 
کاغذی از سوی پزشک روی سربرگ نوشته می شود. 
سپس بیمار، دوباره نسخه را به داروخانه ها می برد. 
بعد هم داروخانه مجبور می شود همان نسخه کاغذی 
را به شکل فایل الکترونیکی در سامانه ذخیره کند. 
یعنی انگار لقمه را دور سر خودمان چرخانده ایم، 

بدون آنکه واقعا نسخه کاغذی حذف شود«
همچنین فیروز مقتدایی، داروساز هم انتقاد می کند: 
الکترونیک،  از اجرای نسخه نویسی  »این شکل 
موجب افزایش فشار کاری داروخانه ها شده است. 
مردم هم در این شکل از اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک، ناراضی هستند، زیرا آماده شدن برخی 
نسخه ها گاهی خیلی طول می کشد که موجب 
ازدحام مردم می شود. بیمار با یک نسخه کاغذی 
به داروخانه مراجعه می کند که داروخانه باید هویت 
بیمار و اعتبار دفترچه او را به شکل الکترونیکی 
بررسی کند، در حالی که همه این مراحل باید قبل 

از نسخه نویسی الکترونیک، آماده باشد.«

او می گوید: »در اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
به شکل اصولی و علمی، داروخانه فقط نسخه 
الکترونیک بیمار را بررسی می کند و دارو را به 
بیمار تحویل می دهد، نه اینکه استعالم بیمه ای 
بیمار و نوشتن الکترونیکی نسخه کاغذی را هم 

داروخانه انجام دهد.«
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور هم در گفتگو با سپید به مشکالت اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک اشاره می کند و می گوید: 
»طبق قانون، وزارت بهداشت مکلف است که پرونده 
الکترونیک سالمت را تشکیل دهد. همچنین این 
وزارتخانه وظیفه دارد که نظام ارجاع و سطح بندی 
خدمات درمانی را اجرایی کند. یک بخشی از اجرای 
این فرآیندها، اجرای نسخه الکترونیک است، اما 
حاال آمده اند از انتهای این فرآیند شروع کرده اند. 
یعنی در حالی که هنوز پرونده الکترونیک سالمت، 
نظام ارجاع و سطح بندی خدمات درمانی به نتیجه 
نرسیده است، اما می خواهند به هر طریقی که شده، 

نسخه الکترونیک را اجرایی کنند.«
او تاکید می کند: »باید در نظر داشت که هم اکنون 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک را بجای وزارت 
بهداشت، سازمان های بیمه گر مدیریت می کنند. نکته 
مهم تر این است که پرونده الکترونیک سالمت به 
عنوان بستر اجرای نظام ارجاع و سطح بندی خدمات 
درمانی شناخته می شود. حال بجای آنکه پرونده 
الکترونیک سالمت را تقویت کنند، آن را رها کرده اند 
و به اجرای ناقص نسخه نویسی الکترونیک اصرار 
دارند. اگر در طول 3۰ سال گذشته، هر سال فقط 
یک قدم برای تهیه پرونده الکترونیک سالمت و 
اجرای نظام ارجاع برداشته می شد، هم اکنون در نقطه 
بسیار مطلوبی قرار داشتیم، اما در طول چندین دهه 
در این خصوص کم کاری شده و اراده جدی برای 
اجرای آن وجود نداشته است. حال در این شرایط 
بر اجرای مقطعی و بدون برنامه ریزی نسخه نویسی 

الکترونیک، اصرار دارند.«
مصلحی خاطرنشان می کند: »اینکه مردم و ارائه 
قرار  شده  انجام  عمل  در  را  خدمت  دهندگان 
دهند، هزینه های زیادی را تحمیل می  کند، زیرا 
نسخه نویسی الکترونیک را از طریق مسیر درست 
خودش اجرا نکرده اند. وقتی این کار مهم به شکل 
غیراصولی انجام می شود، طبیعی است که نارضایتی 
زیادی را هم ایجاد خواهد کرد. سردرگمی مردم 
و جامعه پزشکی، مشکالت فنی و بسیاری از 
چالش های دیگر با اجرای ناقص نسخه نویسی 

الکترونیک، ایجاد خواهد شد.«
ناقص  اجرای  مشکالت  دیگر  به  اشاره  با  او 
نسخه نویسی الکترونیک، تاکید می کند: »حتی در 
برخی نسخه ها که به شکل اجباری در داروخانه ها 
الکترونیکی می شود، اشتباهاتی در آن اتفاق می افتد. 
به همین دلیل ممکن است مثال دو سال بعد به 
پزشک بگویند که چرا فالن داروی اشتباهی را 
تجویز کرده اید، در حالی که پزشک داروی دیگری 
را تجویز کرده است، ولی در الکترونیکی شدن 
نسخه ها، نام دارو به اشتباه ثبت شده است. این 
مسائل حقوقی و قانونی در شکل فعلی اجرای 
نسخه الکترونیک، حل نشده است. متاسفانه بجای 
آنکه انرژی و توانمان را صرف اجرای اصولی 
قوانین باالدستی نظام سالمت کنیم، سلیقه ای عمل 
می شود، در حالی که مسیر قانونی و منطقی کامال 
مشخص است. این مسیر قانونی نیز جز با اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت و اجرای نظام ارجاع و 

سطح بندی خدمات به سرانجام نخواهد رسید.«

رضایی: پیشرفت های نسخه 
نویسی الکترونیک در بخش 

خصوصی قابل مالحظه بوده و 
در برخی استان ها این برنامه به 
صورت صد درصد اجرایی شده 
است. چاپ دفترچه کاغذی بیمه 
سالمت در صندوق های کارکنان 

دولت، صندوق بیمه سالمت 
ایرانیان و صندوق سایر اقشار 

از ابتدای تیر ۱۴۰۰ در راستای 
الکترونیکی شدن خدمات، 

متوقف شد و بیمه شدگان برای 
دریافت خدمات نیازی به دفترچه 

کاغذی نخواهند داشت
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شیخی زاده: بسیاری از مراکز 
دولتی و خصوصی با سیستم 

نسخه نویسی سنتی عادت 
کرده اند. حتی برای بسیاری از 

مراجعان نیز اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک، بی معنی است. هم 

بسیاری از مراجعان و هم بسیاری 
از ارائه دهندگان خدمات درمانی 

با نسخه نویسی به شکل سنتی، 
بیشتر ارتباط برقرار می کنند. 

بنابراین برای شتاب بخشیدن به 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک 

می توان مشوق هایی را برای 
مجریان این طرح در بخش های 

دولتی و خصوصی در نظر گرفت

مصلحی: اینکه مردم و ارائه 
دهندگان خدمت را در عمل انجام 

شده قرار دهند، هزینه های 
زیادی را تحمیل می  کند، زیرا 
نسخه نویسی الکترونیک را از 

طریق مسیر درست خودش اجرا 
نکرده اند. وقتی این کار مهم به 
شکل غیراصولی انجام می شود، 

طبیعی است که نارضایتی 
زیادی را هم ایجاد خواهد کرد. 

سردرگمی مردم و جامعه پزشکی، 
مشکالت فنی و بسیاری از 

چالش های دیگر با اجرای ناقص 
نسخه نویسی الکترونیک، ایجاد 

خواهد شد



با حضور فرمانده سپاه پاسداران و وزیر بهداشت

با حضور فرمانده سپاه پاسداران و وزیر بهداشت، 
واکسن دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( با نام 

»نورا« و رونمایی شد.
به گزارش سپید، صبح روز یک شنبه واکسن کرونای 
علوم پزشکی  دانشگاه  نوترکیب  پروتئینی  ایرانی 
بقیه اهلل)عج( با نام »نورا« رونمایی و فاز اول کارآزمایی 
پاسداران،   فرمانده کل سپاه  با حضور  آن  بالینی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس 
سازمان غذا و دارو، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل و تنی چند از مدیران، کارشناسان، پزشکان 

و داروسازان آغاز شد.

مدعیان دموکراسی در جهان عالقه دارند 
بیمارانمان بدون دارو بمانند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
»کسانی که در جهان از دموکراسی، پیشرفت، رفاه، 
امنیت و آزادی سخن می گویند عالقه دارند کودکان 
بیمار ما در آغوش مادران خود جانشان را از دست 
بدهند. عالقه دارند مردمان بیمار کشورمان بدون دارو 
و غذا بمانند. نقشه ذهنی آنها برای ملت ما فقر، عقب 

ماندگی، گرسنگی، بیماری و ... است.«
حسین سالمی در آیین رونمایی از واکسن نورا و آغاز 
فاز اول کارآزمایی بالینی این واکسن اظهار کرد: »خدای 
متعال را سپاسگزارم که امروز یک روز الهی زیبا و 
دل انگیز و سرشار از یک افتخار بزرگ را نصیب ما 
کرد تا در این مکان مقدس و در این جمع شریف 
و نورانی، در جمع برجستگان و شخصیت های ممتاز 
و در عین حال خادمان عرصه سالمت و بهداشت 

کشور این کار را شاهد باشیم.«
وی افزود: »پیمودن قله ها همواره کار سختی است. 
گذر از صخره های سخت و قدم گذاشتن بر فراز 
ارتفاعات بلند کار دشواری است، اما هیچ کشور و 
ملتی بدون طی مسیرهای سخت به قله های پیشرفت 

اعتبار و منزلت صعود نخواهد کرد.«
سالمی گفت: »تا ملتی آرزوهای بزرگ را در آغوش 
نگیرد، تا ملتی آرزوهای درونی خود را به مصادیقی 
در عالم واقعیت تبدیل نکند، بزرگ نمی شود. وسعت 

هر ملت و کرانه های شخصیت هر جامعه به وسعت 
آرزوها و بلندای همت اوست، به رفعت و قامت 
بلند نگاه اوست، به افق های بلند نگرش های اوست. 
هر ملتی که نتواند رویداد بسازد، بزرگ نمی شود.«

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: »ما در عرصه نبرد 
برای استقالل هستیم، در یک جنگ بزرگ جهانی که 
محور اصلی آن استقالل، خوداتکایی و خودباوری 
ماست و جهان قدرتمند تصمیم گرفته است که مانع 
از استقالل ما شود و ما هم تصمیم گرفتیم که به هر 
قیمتی این معنای زیبا و مقدس را مانند جامه ای زرین 
و درخشان بر قامت کشور و ملتمان بپوشانیم. راه 
سختی را طی کردیم و قطعا هنوز فرازهای بزرگی 

باقی مانده تا طی کنیم.«
سالمی ادامه داد: »کسانی که در جهان از دموکراسی، 
پیشرفت، رفاه، امنیت و آزادی سخن می گویند عالقه 
دارند کودکان بیمار ما در آغوش مادران غم انگیزشان 
جانشان را از دست بدهند. عالقه دارند مردمان بیمار 
کشورمان بدون دارو و غذا بمانند. نقشه ذهنی آنها 
برای ملت ما فقر، عقب ماندگی، گرسنگی، بیماری 
و ... است. این  نقشه جامع ذهنی غرب برای ملت 
ایران است. برای همین است که نه اجازه انتقال 
پول برای تهیه دارو و واکسن را می دهند و نه اجازه 
می دهند که ملت ایران برای تامین مایحتاج خویش 
با جهان تعامل کند؛ ما البته به اندازه هدف هایمان 
بزرگیم ، نه به اندازه وسعت جغرافیای جهان . ما یک 
ملت استثنایی هستیم، ملتی که در اوج محاصره 
علمی، فنی و اقتصادی توانسته است، آفرینشگر 
چنین افتخارات بزرگی باشد. این یقینا یک ملت 

شگفتی ساز و استثنایی است.«
وی بیان کرد: »فاصله زیادی نگرفته ایم از زمانی که 
وقتی کرونا شایع شد حتی ماسک پیدا نمی شد. وقتی 
شیوع این بیماری جهانی تر شد، کشورهای قدرتمند 
از دیگر کشورهای پیشرفته در فرودگاه ها ماسک ها را 
می دزدیدند. تصور جهان این بود که ایران در مقابل 
این پدیده کرنش می کند، اما من از یک حقیقت 
سخن می گویم. اسالم درخشید، والیت درخشید، 
ملت بسیج شدند همه یک دل شدیم و یک آهنگ 

به یکدیگر کمک کردیم. اطباء ما در سختی ماندند. 
پرستاران فداکار حماسه آفریدند، لباس های سخت، 
ماسک ها و ... لباس افتخار عزت و شرف یک ملت 
است که بر قامت پزشک و پرستار زینت آفرین است. 
پزشکان ما درد و بالی مردم را خریدند، ایستادند در 
قلب خطر و این رمز پیروزی بزرگ ما در یکسال 

و نیم گذشته بود.«
سالمی گفت: »از همه اعضای کادر درمان کشورمان 
تشکر می کنیم که در این عرصه با شور امید آفریدند 
و به ما عزت دادند و قامت کشورمان را برافراشتند، 
ارتفاع هویت ملی ما را باال بردند و ما را در نظام 
بین المللی به عنوان یک کشور موفق، درخشان، برجسته 
و ممتاز نشان دادند. از همه آنها که ماندند و خسته 
نشدند، ِشکوه نکردند، کمبودها را به رخ نیاوردند، 
مردانه ایستادند که جا دارد دست همه این عزیزان 
را ببوسیم. ما هنوز در مسیر هستیم. از برادران و 
خواهران عزیزم در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و 
همه اطبا و پرستاران و مسئوالن این بیمارستان که مانند 
همه بیمارستان های کشور در این عرصه درخشیدند، 
تشکر می کنم. احیای یک انسان، احیای بشریت است. 

این کالم خداست، این قاعده الهی است.«
وی گفت: »ما حقیقتا تصمیم گرفتیم که از این به بعد 
در جهان در هر پدیده ای جزو برترین ها باشیم. چه 
در مسابقات علمی، چه در پدیده های فنی و امروز 
در بسیاری از آنها جزو کشورهای پیشگام و برتر 
هستیم. در هوا فضا ما ماهواره پرتاپ می کنیم، در 
فناوری های نانو پیشگام هستیم، شما می دانید که ما 
پرنده های پهن پیکر بدون سرنشین داریم که هفت 
هزار کیلومتر بدون خلبان پروار می کنند و برمی گردند. 
ما در عرصه های مختلفی پیشگام هستیم و امروز در 
تولید واکسن برای این بیماری مرموز موفق شدیم 
که این جزو پیچیده ترین فناوری های بشری است 
که چندین واکسن با روش های متنوع ساخته و تولید 
می شود. شاید به اندازه تعداد کشورهایی که واکسن 
تولید کردند، ما در نوع واکسن تنوع داریم. آیا این 
یک افتخار بزرگ نیست؟ حتی به تیم های ورزشی 
هم می گویم باید جز برترین های جهان باشید. امروز 

افتخار می کنیم که یک روز الهی است مانند شب 
آرزوها، امروز روز آرزوهای ماست.«

وی تاکید کرد: »یکسال و نیم است که آرزو می کنم 
به چنین شرایطی برسیم. امروز خدا را سپاس گفته 
و دست همه عزیزام، تیم پژوهشگر و هدایت کننده 
را برای این توفیق بزرگ می بوسم. دیدید که دو روز 
گذشته)جمعه( چگونه رهبر عظیم الشأن ما با آرامش 
و وقار و افتخار واکسن ایرانی برکت را تزریق کردند. 
چقدر دل انگیز است دیدن این صحنه ها و چقدر 
نشاط انگیز است ادامه این لحظه ها. از سازمان غذا و 
دارو و همه کسانی که سختگیرانه ما را در این مسیر 
حمایت و هدایت کردند، تشکر می کنم. ما در مسیر 

هستیم و مطمینیم که پیروز هستیم.«
فرمانده کل سپاه افزود: »ما مرد میدان های سختیم و 
از صحنه خارج نمی شویم، می مانیم. به همه جهان 
هم اعالم می کنیم که ما هستیم، بوده ایم. تاریخ ما 
ریشه دار است، مکتب ما عظیم است. ما به واسطه 
اسالم موفق شده ایم، به این مکتب دل بسته و با آن 
زندگی می کنیم و می دانیم که سرانجام تمام حصارهای 
سخت محاصره ها را با حرکت های بزرگ علمی و 
فنی خود می شکنیم، دیوارهای محاصره را می شکنیم. 
ما در همه جهان نفوذ می کنیم با قلب هایمان با کالم و 
پیشرفت هایمان. ما این واکسن ها را در اختیار مردمان 
فقیر کشورهای دیگر قرار داده و تجربیاتمان را به 
دیگران  منتقل می کنیم. ما همه مردم  جهان را خوب 
می دانیم و به همه خدمت می کنیم و ملت عزیز ما 
اطمینان داشته باشند که آنها بیرق های امید را بیش 

از پیش برافراشته خواهند دید.«

ریل گذاری صادرات واکسن ایرانی کرونا
وزیر بهداشت هم در این مراسم گفت: »به دست 
توانمند عزیزان در سپاه پاسداران و دانشگاه بقیه اهلل 
)عج( واکسنی را به نام  نورا که نور شاید اصیل ترین 
و نفیس ترین پدیده آفرینش است، رونمایی می کنیم. 
بنده به عنوان یک خادم و سرباز خدمتگزار شاید 

زیباترین روز تاریخ زندگی ام است.«
ادامه در صفحه 17 

واکسن کرونای»نورا« رونمایی شد
سعید نمکی عنوان کرد: ریل گذاری برای صادرات واکسن ایرانی کرونا
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 ادامه از صفحه 16
سعید نمکی اظهار داشت: »خدا را سپاس می گویم 
که امروز سومین روزی است که در راستای اعتالی 
این کشور صحنه های بسیار دلپذیری می بینم. دو 
روز قبل، تزریق اولین واکسن ملی به عزیزترین و 
واالترین شخص مملکت بود و دیروز تولید واکسن 
اسپوتنیک ایرانی بود که به قول کسانی که صاحب 
این تکنولوژی بودند اعالم کردند که ایران از نظر 
زیرساخت ها به مراتب فراتر از کسانی است که 
طراح این تکنولوژی در خارج از کشور بودند.« 
وی افزود: »امروز به دست توانمند عزیزان در سپاه 
پاسداران و دانشگاه بقیه اهلل )عج( واکسنی را به نام  
نورا که نور شاید اصیل ترین و نفیس ترین پدیده 
به عنوان  بنده  آفرینش است، رونمایی می کنیم. 
یک خادم و سرباز خدمتگزار شاید زیباترین روز 

تاریخ زندگی ام است.«
وی گفت: »وقتی کرونا آمد نداشته های زیادی را 
داشتیم. عزیزانی که روزهای اول کنار هم بودیم، 
شاهدند که وقتی که نداشته ها را کنار هم  می گذاشتیم، 
می دیدیم که محاسبات بیرونی غلط نیست. محاسبات 
آنانی که با نداشته های ما منتظر فروپاشی ما در طول 
گرفتاری در باتالق کرونا بودند، محاسبات غلطی 
نبود، خزانه ای تهی، بانک مرکزی خالی از دالر، سیل 
و زلزله و طوفان و آنفلوانزای H1N1 و کرونا و 
سانحه و حادثه و پرستار و پزشکی که شاید ماه ها 
به دلیل حضور سنگین اقتصادی کارانه اش را نگرفته 
بود و او را با دیگر کشورها مقایسه می کردند که 
ممکن بود کف خیابان بیایند و تحمل نکنند این 

روزهای سخت را.«
نمکی ادامه داد: »اما آنها به داشته های ما فکر نکردند. 
داشته هایی که اول از همه اعتقاد، ایمان و اخالص به 
خداوند بزرگ بود. نمی دانستند که ملت خدایی دارد 
که هرگز دستش را در روزهای سخت رها نکرد. آنها 
نمی دانستند که ملتی داریم قوی تر، پایدارتر و شجاع تر 
از آنچه که به تصویر بکشند. آنها به یاد نداشتند که 
ما هشت سال دفاع مقدس داشتیم که بعد از هشت 
سال میلی متری از خاک این سرزمین را بر سر میز 
مذاکره ای پس نگرفتیم  که در اینجا به همه شهدا درود 
می فرستم. آنها نمی دانستند که مردم شریفی داریم که 
با پیغامی دکه اش را می بندد. آنها نمی دانستند که فرزانه 
بی بدیلی داریم که در حمایت، هدایت و رعایت 

واالترین مقام قابل استناد جهان است.«
نمکی ادامه داد: »آن ها نمی دانستند که ما شرکت های 

دانش بنیان و جوانانی داریم که از خود حماسه خلق 
می کنند، آن ها نمی دانستند که روحانیتی داریم که 
وقتی می گوییم نماز جمعه تعطیل شود، چانه نمی زند، 
شیعه عاشق اهل بیتی داریم که وقتی می گوییم باید 
حرم را به این مصلحت ببندیم، استقبال می کند. از 
همه  مهم تر آنچنان  عشق به استقالل این مملکت 
بی تابمان کرده که برای آینده این سرزمین، نه فقط 
آرزوهای بلند، بلکه همت های بلند داریم. گرچه 
این روزها برای این جمع دلپذیر است، اما برای این 

سرباز بهترین هاست.«
وی گفت: »سال ها پیش به ذهن من خطور نمی کرد 
که روزی در دانشگاه بقیه اهلل سپاه ما بتوانیم تکنولوژی 
واکسن را به کشور و جهان عرضه کنیم. این از 
دستاوردهای بی بدیل جمهوری اسالمی ایران است. 
با کمال افتخار بگویم که امروز داشته های مان بیش از 
داشته های روزهای اول مبارزه با کروناست. امروز نیاز 
به تخت اضافه برای بستری بیمارانمان در هیچ یک 
از امواج نداریم. امروز برای نفس کشیدن بیمار مبتال 
به کرونا، در هیچ بیمارستانی کمبود اکسیژن نداریم؛ 
در حالی که روزهای اول به شدت گرفتار بودیم. 
امروز 470 دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان های 
کشور نصب کردیم و مابقی هم دارد نصب می شود. 
ما در سال تحریم و گرفتاری بیش از 160 سی 
تی اسکن به دورترین نقاط این کشور فرستادیم. 
هفته پیش در مراوه تپه در یک منطقه مرزی ترکمن 
نشین نجیب، بیمارستانی مهیا شد و این از افتخارات 
جمهوری اسالمی ایران در این روزهای تنگ دستی 
مورد انتظار فروپاشی دیگران بود. ما امروز به جای 
نداشته های روز اول آزمایشگاه مولکولی که فقط دو 
آزمایشگاه داشتیم، حاال بیش از 400 آزمایشگاه حتی 
در دورترین نقاط مرزی مملکت داریم و امروز با لطف 
خدا صاحب دانش نوین مدیریت بیماری هستیم.«
نمکی گفت: »در پیک چهارم با ویروس انگلیسی که 
قدرت سرایت، بیماری زایی و مرگ زایی چندین 
برابر داشت، یک دوم پیک سوم مرگ  داشتیم. این 
هنرمندی تیمی بود که چنین مدیریت بیماری را 
در کشور به عنوان یک مدل موفق طراحی کردند 
و امروز ما واکسن کووید19 در اختیار داریم. آن 

هم نه با یک پلتفرم بلکه با چندین پلتفرم موفق.«
وی گفت: »خدا را شکر واکسن برکت به سرانجام 
رسید، واکسن پاستور به سرانجام رسید، شنبه واکسن 
اسپوتنیک روسی را رونمایی کردیم، عزیزان ما در 
سیناژن فاز دوم آزمایش بالینی را می گذرانند، در 

رازی به خوبی فاز دوم را طی کرده و دارد به اتمام 
می رسد. فاز دو در مجموعه فخرا به خوبی به سرانجام 
می رسد و همینطور شرکت های دیگر دانش بنیان و 

مجموعه ای که عزیزان ما در سپاه پیش می برند.«
وی تاکید کرد: »ما در ماه های آینده نه تنها کمبود 
واکسن  نخواهیم داشت، بلکه ریل گذاری کردیم 
که واکسن ما در اقصی نقاط جهان که قلدران و 
زورگویان درها را بر تهی دستان جهان بستند، بتوانیم 
واکسن صادر و هدیه کنیم و این از افتخارات ناب 
جمهوری اسالمی است. من این دستاورد بزرگ را 
به ملت ایران و همه کسانی که دلشان برای این نظام 
می تپد، تبریک می گویم و امیدوارم این پله کوتاه تری 
از قله های رفیع تری باشد که انشااهلل در آینده نزدیک 

مردم عزیز این سرزمین فتح خواهند کرد.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در 
مراسم رونمایی و آغاز کارآزمایی بالینی 

واکسن »نورا« مطرح کرد
فرایند علمی، استاندارد و سختگیرانه در واکسن نورا
علوم  دانشگاه  رییس  مراسم،  این  دیگر  سخنران 
پزشکی بقیه اهلل بود که در سخنانی از طی فرایند 
علمی، استاندارد و سختگیرانه در ساخت واکسن 
»نورا« خبر داد و گفت: »ما برخالف آمریکایی ها 
دستاوردهای خودمان را مخفی نمی کنیم و تمام 
اینها را منتشر کرده و در اختیار دنیا قرار می دهیم.«

حسن ابوالقاسمی گفت: »ما این واکسن را به شهدایی 
که در این بیمارستان از دست دادیم، تقدیم می کنیم. 
ما یکی از مراکز بزرگ خدمت رسانی طی این ماه ها 
بودیم. در  بخش درمان ما تاکنون 14 هزار بیمار 

بستری را درمان کردیم.«
وی ادامه داد: »در  بخش آموزش و پژوهش هم فعال 
بودیم و بیش از ۲00 مقاله علمی در ژورنال های معتبر 
بین المللی در زمینه تحقیقات کووید منتشر کرده که 
یکی از مهم ترین آن ها تحقیقاتی بود که امروز شاهد 

فاز اول کارازمایی بالینی آن هستیم.«
ابوالقاسمی افزود: »در تمام کشور عزیزان زیادی 
جانشان را در جدال با بیماری از دست دادند. خدا 
را شاکریم که تالش 16 ماهه محققین ما به ثمر 
رسید و واکسن مان طی یک فرایند علمی و کاماًل 
استاندارد و سختگیرانه اما لذت  بخش انجام شد. 
بدون استثنا همه این سختی ها برای ما انجام شد.«

وی ادامه داد: »من نه به عنوان رئیس دانشگاه یا 
مجری این طرح، بلکه به عنوان خدمتگزار در حوزه 

داروهای بیولوژیک بیش از ۲۵ سال است که در 
حوزه داروهای بیولوژیک خدمت کردم. هرچند 
خدمت جزیی، اما هم در زمینه کارازمایی های بالینی 
مسولیت به عهده گرفتم و هم در دانشگاه بقیه اهلل 
برای یکی از بزرگ ترین پروتئین هایی که در کشور 
تولید شده اقدام کردیم، فاکتور هفت که تولید شد.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت: »تمام این 
تالش ها فقط به قصد خودکفایی نیست، بلکه باید 
تالش ها برای کمک به همه ضعفای عالم متمرکز 
شود. ما باید جهت داروهای بیولوژیک گام های 
موثری برداریم اما باید فکر کنیم که کسانی هستند 
در عالم که مانند ما تحت تحریم قرار دارند و نیاز به 
واکسن و داروهای مختلف دارند، کمک  کنیم  تا اگر 
یک روزی یک ضد انسانی مانند ترامپ در آمریکا 
روی قدرت بیاید و حتی به کودک سرطانی هم 
رحم نکند، بتوانیم به سایر کشورها هم کمک کنیم. 
هرگز فراموش نمی کنم که حتی داروی ساده ای که 
در سرطان کودکان استفاده می کنیم، اجازه نمی دادند 
که به دست مان برسد. نه تنها اینکه مجاری مالی ما را 
محدود می کردند، بلکه کسانی که دوستان  ما بودند و 
در صحنه بین المللی که می خواستند به ما کمک کنند، 
به سرعت وارد عمل می شدند که به ما دارو دهند، 
اما بعد می دیدیم که از جایی به آنها گفته اند دارو 
ندهید. امروز افتخار می کنیم که داروهای بیولوژیک 

زیادی است که در کشور وجود دارد.«
ابوالقاسمی با بیان اینکه واکسن یکی از نمادهای این 
داروها بود، گفت: »در دانشگاه ما یک روز محققان 
گفتند می خواهیم واکسن تولید کنیم، باور کردنش 
مشکل بود اما پافشاری کردند و از صفر تا 100 این 
واکسن را تولید کردند. بنابراین شد و این یعنی راه 
برای تولید بسیاری از پروتئین های دیگر باز است. 
باید قدر شرکت های دانش بنیان را در کشور بدانیم.«
وی تاکید کرد: »ما برخالف آمریکایی ها دستاوردهای 
خودمان را مخفی نمی کنیم و تمام اینها را منتشر کرده 

و در اختیار دنیا قرار می دهیم.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت: »در طی 
مراحل تولید این واکسن به خصوص در چهار پنج 
ماه اخیر با اینکه ابتدا قرار بود که فاز حیوانی را در 
موش و خرگوش انجام دهیم، بعد هم میمون اضافه 
شد و تمام مراحل را طی کردیم و تمام مستندات 
را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم. بعد از 
بالینی را  آن از ما خواستند که پروپوزال مطالعه 
تهیه کنیم که انجام شد، بعد در کمیته اخالق دفاع 
کرده و مجوز گرفتیم. تمام تست های آزمایشگاهی 
در وزارت بهداشت تست شد و هر زمان به دکتر 
شانه ساز زنگ می زدم می گفتند در حال انجام است 
و کوچک ترین مالحظه کاری انجام نشد. این قابل 

تقدیر است.«
وی درباره واکسن  نورا گفت: »واکسنی که امروز 
رونمایی شد و فاز اول مطالعه بالینی اش شروع می شود، 
واکسن نوترکیب و پروتئینی است که عوارض بسیار 
کم و اثربخشی خوبی دارد. امیدوارم بعد از طی فازهای 
یک دو و سه بتوانیم به سرعت مجوز مصرف را برای 
مردم بگیریم.« به گزارش ایسنا، ابوالقاسمی گفت: 
»قول می دهیم  که در شروع یک میلیون در ماه و به 
سرعت سه میلیون در ماه و حتی بیشتر تولید کنیم 
تا بعد از اینکه همه مراحل کارازمایی را طی کردیم 
و اثربخش بودن واکسن ثابت شد و مستندات آن 
منتشر شد، همه مردم کشور واکسینه شوند و بعد 
هم بتوانیم در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم. از 
محققان خودمان تشکر می کنیم و از همه کسانی که 

به ما کمک کردند نیز تشکر می کنیم.«



جوالن داروخانه های آنالین در فضای مجازی

تعدادی از داروسازان با تجمع مقابل دیوان عدالت 
اداری خواستار ملزم کردن وزارت بهداشت به اجرای 

آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها شدند.
از بهمن ماه سال ۹۷ که رای دیوان عدالت اداری 
مبنی بر ملزم کردن وزارت بهداشت به تغییر آیین 
نامه داروخانه ها و تسهیل شرایط تاسیس داروخانه 
صادر شد، بیش از ۲سال می گذرد اما وزارت بهداشت 
هنوز موفق به اجرای حکم دیوان عدالت نشده است.
در همین راستا جمعی از داروسازان روز یک شنبه 
ششم تیر ۱۴۰۰ در مقابل ساختمان دیوان عدالت 
اداری تجمع کرده و با ثبت شکایت خود خواستار 
دخالت دیوان عدالت در پیگیری اجرای آیین نامه 
جدید شدند. به گفته این داروسازان با آیین نامه قبلی 
امکان تاسیس داروخانه برای فارغ التحصیالن جدید 
داروسازی در هیچ کجای کشور امکان پذیر نبوده و 
به دلیل تعیین سقف جمعیتی برای هر شهر عمال 
اجازه تاسیس داروخانه حتی در محروم ترین و دور 
افتاده ترین مناطق کشور نداشتند. اما با این آیین نامه 
جدید داروسازان جوان می توانند با کوچ و تاسیس 
داروخانه در مناطق محروم پس از چند سال امتیازات 
الزم برای دریافت پروانه در کالنشهر ها رو بدست 
بیاورند. عالوه بر این افزایش سطح کیفیت خدمات 
در داروخانه ها، خدمت محور شدن داروخانه به 
جای فروش محور بودن، الزام به ایجاد اتاق مشاوره 
دارویی، کاهش قیمت های چند میلیاردی مجوز 
داروخانه ها و الزام بیمارستانها به جذب داروساز 
به ازای هر ۱۰۰ تخت خواب را از مزایا و نکات 

مثبت آیین نامه جدید دانستند.

تجمع داروسازان معترض اصفهان در 
مخالفت با آئین نامه جدید

درست در سوی مقابل، گروهی از داروسازان اصفهان 
در مخالفت با آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها 
در مقابل دفتر ریاست دانشگاه و معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجمع کردند.
در این تجمع بیانیه ای توسط معترضین قرائت شد 

که مفاد آن به شرح ذیل است:
1. در تدوین آیین نامه جدید توسط سازمان غذاودارو 
مطلقاً نظر مشورتی انجمن داروسازان ایران وفق ماده ۳ 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ 
مجلس لحاظ نشده و نگارش آیین نامه در پشت 
درب های بسته این سازمان صورت گرفته است.

مشورتی  نظر  مطلقا  جدید  آیین نامه  در   .2
سازمان نظام پزشکی وفق ماده ۳ قانون تشکیل 
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

مصوب ۱۳۸۳ لحاظ نگردیده است.
3. بندهای ۵ و ۷ سیاست های کلی »سالمت« 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ 
با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای 
القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح بندی 
)بند۵( و بهبود کیفیت خدمات سالمت با محوریت 
عدالت و  منطبق بر نظام سطح بندی )بند۷( در آیین 
نامه فوق رعایت نشده و با اجرایی شدن آن شهرهای 
کوچک و کم تر برخوردار از داروخانه خالی و 
بیشتر داروسازان به پایتخت و کالن شهرها مهاجرت 
خواهند نمود و با ایجاد رقابت های ناسالم برای کسب 
نسخه بیشتر، تقاضای القائی شکل خواهد گرفت.
4. بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم، وزارت 
بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی 
گروه های پزشکی را متناسب با نیازهای نظام 
سالمت کشور انجام دهد و با سطح بندی تمام 
خدمات سالمت، چیدمان واحدهای ارائه دهنده 
خدمات سالمت را بگونه ای انجام دهد تا دسترسی 
مردم به خدمات سالمت در تمامی نقاط کشور به 
سهولت انجام پذیرد. آیین نامه جدید نتیجه ای جز 

خروج دسته جمعی داروسازان کشور از مناطق کمتر 
برخوردار به سمت کالن شهرها نداشته و تجربه آزاد 
سازی تأسیس در برخی کشورهای جهان گواهی 

است بر این مدعا.
5. آراء اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال 
بندهایی از آیین نامه تأسیس داروخانه ها با استناد 
به تصمیم شورای رقابت مبنی بر غیر رقابتی بودن 
آیین نامه داروخانه ها صادر شده است در حالی 
که شورای رقابت بر اساس سیاست های اجرایی 
اصل ۴۴ تشکیل شده و بر اساس تبصره ۲ ماده 
۳ این قانون، فعالیت های حوزه سالمت مشمول 

این قانون نمی باشد.
داروخانه ها بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی مجاز 
به تبلیغ و ایجاد تقاضای القایی در بیماران نیستند و 
عمال رقابت به آن معنا که در تفسیر شورای رقابت 

قید شده در حوزه سالمت امکانپذیر نمی باشد.
٦. وفق ماده ٦ قانون تشکیالت و وظایف وزارت 
و  برنامه ریزی ها  کلیه   ۱۳٦۷ مصوب  بهداشت 
مصوبات وزارت فوق می بایست با اولویت بخشیدن 
به رفع نیاز مناطق محروم باشد و به همین دلیل هر 

گونه تالش در جهت خالی شدن مناطق محروم 
و کم تر برخوردار از امکانات درمانی و داروخانه، 

نقض آشکار قانون مربوطه است .
7. جایگزین نمودن شاخص های اقتصادی از قبیل 
متراژ، پارکینک، انبار و غیره بجای شاخص های 
علمی در آیین نامه تأسیس داروخانه، چراغ سبزی 
است به سرمایه داران بزرگ و فعالین غیرداروساز 
در حوزه کسب و کار جهت تأسیس ابر داروخانه ها 
و ویرانی اقتصاد معیشتی ۱۳۰۰۰ داروخانه مستقل 

در سراسر کشور.
8. افزایش روزافزون سهم  بخش دولتی در حوزه 
داروخانه و تصاحب ۵۵ درصد گردش دارویی کشور 
در کنار عواملی نظیر تعدد دانشکده های داروسازی 
و افزایش بی رویه فارغ التحصیالن داروساز، با باز 
کردن پای رقابت، خدمات دارویی را از مسیر سالم 
خود خارج و باعث آسیب در خدمات رسانی خواهد 
شد. ابالغ آیین نامه جدید تیر خالصی است بر نظام 
سالمت در حوزه داروخانه و در رأس آن بیماران 

دریافت کننده خدمات سالمت.
9. چشم پوشی از حقوق اکثریت قریب به اتفاق 
داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سال ها در 
مناطق محروم به خدمت رسانی مشغول بوده و 
جوانی خود را در پای خدمت رسانی به مردم 
خرج نموده اند، داروسازان جوان را نیز از رفتن به 
مناطق محروم دلسرد و خدمات رسانی به این مناطق 
را دچار اشکال خواهد کرد که نه انسانی است و 
نه اخالقی و کامال بر خالف موازین حقوقی در 

نظام اسالمی است.
10. این آیین نامه از همان بدو پیدایش منجر به 
ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و یأس در جامعه 
داروسازی کشور و اخالل در روند صحیح خدمت 
رسانی به مردم شده و تقابالت دردناک قشرهای 
مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا مؤسس از 

تبعات آن می باشد.
ابالغ آیین نامه در روزهای پایانی دولت دوازدهم 
دمیده شدن روح نابرابری و بی عدالتی در کالبد 
بی جان جامعه داروسازی کشور و زمینه ساز  بروز 
و ظهور زنجیره های بزرگ دارویی در کشور است .

اعالم  کشور  سراسر  در  معترض  داروسازان  ما 
مي کنیم با دستانی خالی و با التزام به روح حاکم 
بر نظام جمهوی اسالمی در جهت مقابله با نفوذ 
نظام سرمایه داری در حوزه بهداشت و سالمت 
کشور گام برداشته و تا تحقق خواسته خود در جهت 
توقف اجرایی شدن آیین نامه تأسیس داروخانه از 

پای نخواهیم نشست.

ادامه کشمکش ها  بر سر آیین نامه جدید 
تاسیس داروخانه ها

داروسازان در مقابل دیوان عدالت اداری: آیین نامه جدید را اجرا کنید
داروسازان در اصفهان: اجرای آیین نامه متوقف شود
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یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
تهران گفت: »موج جدید کرونا از استان های 
در  و  است  شده  منتشر  و  شروع  جنوبی 
استان های همجوارش هم مشاهده می شود.«

به گزارش سپید، مسعود یونسیان در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: »موج 
پنجم کرونا از استان های جنوبی شروع شده 
است. ابتدا در استان های هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان و سپس در بوشهر، خراسان جنوبی 
و تا حدی کرمان و یزد و حتی استان مرکزی 

بودیم.« آمار مبتالیان را شاهد  افزایش  نیز 
وی افزود: »با وجود اینکه در استان تهران و 
سایر استان ها هنوز شاهد افزایشی شدن روند 
بیماری نشده ایم اما چیزی که مهم است این 
است که روند نزولی که به سرعت در حال 
متوقف  استان ها  همه  در  تقریبا  بود  کاهش 
اعالم  که  نیست  ذهن  از  دور  اصال  و  شده 

کنیم، موج پنجم آغاز شده است.«
یونسیان ادامه داد: »چند دلیل کنار هم جمع 
شدند و نتیجه شان آغاز موج پنجم شد. یک 
امواج  همه  با  مواجهه  در  همواره  که  دلیل 
از  بعد  که  است  این  است  بوده  ثابت  کرونا 
افزایش موارد ابتال و بستری، رعایت نکات 
پیشگیرانه هم توسط مردم و هم مسئوالن به 
کاهش  به  منجر  که  می یابد  افزایش  سرعت 
موارد و به اصطالح شاخه نزولی موج می شود 
اما مدتی که گذشت، هم مسئوالن و هم مردم 
به  و  می شود  سست  مراعاتشان  و  اقدامات 
انگاری  عادی  ویروس،  با  مواجهه  در  قولی 
می کنند و در نتیجه، مجدداً آمار روند افزایشی 

می کند.« پیدا 
کرد:  تصریح  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
ویروس  ژنتیک  مراقبت های  نظام  »متاسفانه 
در کشور نداریم و تعداد آزمایشات توالی یابی 
و  است  کم  خیلی  می شود  انجام  که  ژنتیک 
)جهش ها(   واریانت های  فراوانی  ناچاریم 
این  از  یکی  بزنیم.  را صرفًا حدس  ویروس 
حدس ها در مورد بروز موج پنجم کووید در 
ایران، جایگزینی نوع هندی یا دلتا در کشور 
به جای نوع قبلی است. نمی توانیم دقیق این 
را اعالم کنیم، اما با بررسی شواهدی که از 
سایر کشور ها به چشم می خورد می شود این 

موضوع را حدس زد.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
انگلستان  در  مثال  طور  »به  کرد:  بیان  تهران 
یک  در  بود،  انگلیسی  ویروس  خاستگاه  که 
 ۲۰ از  دلتا  یا همان  نوع هندی  فراوانی  ماه، 
در  ویروس  درصد   ۹۵ از  بیش  به  درصد 
مبتال  کشور  در  اکنون  که  )مواردی  گردش 
به کرونا هستند( رسیده است. نکته مهمی که 
در انگلستان وجود دارد این است که تعداد 
واکسیناسیون،  به  توجه  با  ابتال  کلی  موارد 

همان  اما  است،  داشته  چشمگیری  کاهش 
عمدتًا  دارد  وجود  که  هم  مواردی  و  تعداد 

از نوع دلتاست.«
عدم  دلیل  به  ما،  کشور  »در  گفت:  یونسیان 
فعالیتشان  باید  که  مشاغلی  از  مالی  حمایت 
محدود شود، عماًل شاهد محدودیت جدی 
تماس ها  کاهش  نتیجه  در  و  فعالیت ها  در 
کوتاه  و  مقطعی  اقدامات  این  و  نبوده ایم 
مدت، موثر نبوده است زیرا هیچ اقدام سخت 
گیرانه ای در سطح جامعه انجام نشده است 
و به دلیل انتشار گسترده ویروس در جامعه، 
ویروس  شاهد  هم  خودمان  کشور  در  اگر 
دور  باشیم،  غالب  ویروس  عنوان  به  هندی 

نیست.« انتظار  از 
این متخصص اپیدمیولوژی ادامه داد: »هنوز 
واکسیناسیون عمومی به طور جدی آغاز نشده 
را دریافت  تاکنون واکسن  که  میزانی  این  و 
بیماران خاصی هستند  کرده اند، سالمندان و 
که اگرچه ایمن شدن همین عده کم در برابر 
ویروس، بار بستری و مرگ را به طور قابل 
مالحظه ای کاهش می دهد اما نمی توانند نقشی 

باشند.« داشته  اپیدمی  کنترل  در 
وی افزود: »دلیل دیگری که می توان به عنوان 
احتمالی  زودهنگام  آغاز  علت های  از  یکی 
که  است  تجمعاتی  کرد،  مطرح  پنجم  موج 
اتفاق  انتخاباتی  کمپین های  و  انتخابات  در 
افتاد و در روز انتخابات هم انتظار می رفت 
صد  صورت  به  فاصله گذاری ها  رعایت  که 
احتمال  نگیرد و عماًل هم  درصدی صورت 

انتقال ویروس از افراد بدون عالمت به افراد 
سالم در این وقایع دور از ذهن نیست.«

این  »با جمع بندی همه  یونسیان مطرح کرد: 
موج  بگوییم  که  است  محتمل  کامال  دالیل 
پنجم شروع شده، اما چون ایران کشور بزرگی 
موج  یک  درگیر  همزمان  کشور  تمام  است 
نمی شود. چون هر استان از نظر آب و هوا 
استان های  با  رفتاری  و  فرهنگی  شرایط  و 
داشت  انتظار  می توان  است،  متفاوت  دیگر 
استان های مختلف در مراحل مختلفی از موج 

باشند.« داشته  قرار  جدید 
این متخصص اپیدمیولوژی افزود: »موج جدید 
از استان های جنوبی شروع و منتشر شده و 
در استان های همجوارش هم مشاهده می شود 
صورت  اقدامی  هم  االن  همین  اگر  حتی  و 
بگیرد تا از سرایت ویروس به شهر های دیگر 
انتقال ها  اغلب  و  است  دیر  جلوگیری شود، 
رخ داده و باید مدنظر داشت، بروز عالئم با 

تاخیر رخ می دهد.«
وی گفت: »هرچند، با کنترل شدیدتر تماس ها 
و رعایت نکات بهداشتی، می توانیم شدت و 
حتی شاید مدت موج جدید را کاهش دهیم، 
ولی اینکه این موج به چه ارتفاعی برسد به 
شدت به این بستگی دارد که بدانیم چند درصد 
ویروس های ما از نوع دلتا هستند، زیرا نوع 
دلتا با سرعت بسیار باالیی منتشر می شود و 

دارد.« بیشتری  سرایت پذیری 
کرد:  تصریح  اپیدمیولوژی  متخصص  این 
توجه  مورد  ویروس  از  جهش هایی  »اصوالً 

تشخیص  در  که  می گیرد  قرار  دانشمندان 
فرد  به  فرد  یک  از  آن  انتقال  در  بیماری، 
مقاومت  در  یا  و  بیماری  شدت  در  دیگر، 
نسبت به واکسن و یا ایمنی حاصل از ابتالی 

باشند.« داشته  نقش  قبلی 
یونسیان گفت: »ویروس هندی یا دلتا نه تنها 
سرایت پذیری باالتری دارد، بلکه تا حدودی 
مقاومت نسبت به واکسن های موجود )یا به 
اصطالح فرار واکسن( نیز دارد و از این نظر 
قابل مقایسه با ویروس آفریقای جنوبی )بتا( 
است. این وجود که برخی از گونه های ویروس، 
مقاومت هایی  واکسن ها  از  بعضی  به  نسبت 
است  شده ای  شناخته  پدیده  می دهند  نشان 
نیست  این مقاومت هیچ گاه صد درصد  اما 
جهانی  بازار  در  موجود  واکسن های  همه  و 
ویروس ها  همه  به  نسبت  ایمنی  از  درجاتی 

می کنند.« ایجاد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد 
با  سریع تر  »هرچه  کرد:  تاکید  تهران 
واکسیناسیون جمعی، انتقال بیماری را کاهش 
دهیم، شانس جهش و در نتیجه احتمال بروز 
اگر  بنابراین  می شود.  کم  نیز  مقاوم  موارد 
از  کدام  هر  با  را  واکسیناسیون  سرعت  ما 
واکسن های متعارفی که در دنیا موجود است 
اگر  حتی  دهیم،  سرعت  گرفته اند  تاییدیه  و 
بی اثر  پنجم  موج  رخداد  از  جلوگیری  برای 
باشد، می تواند باعث کاهش شدت این موج 
شده و در جلوگیری از بروز موج های احتمالی 

باشد.« داشته  بسزایی  تاثیر  دیگر 

موج پنجم کرونا  درجنوب کشور آغازشده است
ویروس دلتا سرعت انتشار و سرایت پذیری بسیار باالیی دارد
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کارشناسانهشدارمیدهند

  یاسر مختاری
به  با توجه  پنجم کرونا  به پیک  ایران  ورود 
جنوب  و  جنوبی  استان های  شدن  بحرانی 
شرقی قطعی به نظر می رسد. با این حال به 
گفته برخی از کارشناسان و مسئوالن، هنوز 
اما  نشده  آغاز  کشور  سراسر  در  پیک  این 
به  افزایش است.  ابتال در حال  موارد  شیب 
گفته برخی از متخصصان باید هرچه زودتر 
را سفت  بیماری  کنترل  پروتکل های  دوباره 
به واردات واکسن  و سخت اجرایی کرد و 
پرداخت چرا که تا زمان تولید انبوه واکسن 

مانده است. باقی  داخلی زمان زیادی 
آنگونه  کرونا  پنجم  پیک  سپید،  گزارش  به   
است.  شده  آغاز  می گویند  کارشناسان  که 
سخنگوی وزارت بهداشت گفته است میزان 
این  افزایش است.  بیماران سرپایی در حال 
در حالیست که برخی از مسئوالن بیمارستانی 
در تهران و نقاط دیگر از آغاز روند افزایشی 
بستری ها خبر می دهند. با این حال با توجه 
جنوب  و  جنوبی  نوار  در  پنجم  پیک  آغاز 
به  آن  گسترش  از  نگرانی ها  کشور  شرقی 
موضوع  این  دارد.  وجود  کشور  نقاط  سایر 
نیز  را دبیر کمیته علمی کشوری کووید19  
مورد تأیید قرار داده است. عاطفه عابدینی در 
این رابطه اظهار کرد: »از اوایل خرداد آغاز 
استان ها  از  بسیاری  در  را  بستری ها  کاهش 
از وضعیت  از شهرها  و خیلی  بودیم  شاهد 
بیماری  مبتالیان  تعداد  و  قرمز خارج شدند 

می دادیم  هشدار  همیشه  اما  یافت  کاهش 
در  کشور  جنوبی  نواحی  از  شهر  چند  که 
این  مدام  و  هستند  بیماری  افزایش  حال 
هشدار را می دادیم و در بازدیدهای میدانی 
بستری  و  سرپایی  موارد  افزایش  شاهد  هم 
بودیم. متاسفانه این روند به حالت شاخه ای، 
حرکت  در  باال  سمت  به  کشور  جنوب  از 
است و از استان هرمزگان، بوشهر و سیستان 
جنوب  سمت  به  حرکت  در  بلوچستان  و 

کرمان، یزد و... است.«

نگرانی از کرونای هندی است تا آفریقایی
ملی  ستاد  علمی  کمیته  مردانی عضو  مسعود 
این  »اگر  به خبرنگار سپید، گفت:  نیز  کرونا 
میزان ابتال و بستری در تهران همچنان افزایش 

پیدا کند بروز پیک پنجم بعید نیست.«
وی افزود: »در صورت بروز پیک پنجم باید 
دوباره تعطیلی های عمومی را برقرار کرده و 
پروتکل ها را اجرا کنیم، همچنین دولت نیز به 
موضوع واردات واکسن اهتمام بورزد، چرا که 
واکسن داخلی تا به مرحله تولید انبوه برسند 

زمانی زیادی را خواهند برد.«
این متخصص عفونی با تأکید بر خطرناک تر 
از سوش  بودن سوش هندی ویروس کرونا 
آفریقایی آن گفت: »سرعت انتقال این گونه از 
ویروس کرونا بیشتر است، عوارض بیشتری 
دارد و چون دو موتاسیون دارد سرعت گسترش 

آن نیز زیاد است.«

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی یادآور شد: » عالئم این کرونای 
جهش یافته همانند دیگر گونه ها است با این 
تفاوت که عالئم با شدت بیشتری بروز پیدا 
از  از سوی دیگر همانطور که گفتم  می کند، 
سرعت انتقال بسیار باالیی برخوردار است.«

به فکر پیک های بعدی باشیم
را  بستری  موارد  افزایش  مردانی  حالی  در 
از عالئم بروز پیک پنجم می داند که حسین 
کرمانپور رئیس اورژانس بیمارستان سینا در 
تهران این موضوع را تأیید می کند. کرمانپور 
حال  در  اینکه  بیان  با  سپید  با  گفت وگو  در 
حاضر بیمارستان ها در تهران یک روند افزایش 
بستری را طی می کنند، گفت: »این اتفاق را 
از  می کنیم.  مشاهده  خود  بیمارستان  در  ما 
نظر من پیک پنجم کرونا آغاز شده به گفته 

دانشگاه  اپیدمیولوژی  استاد  یونسیان  دکتر 
به  اکنون  هم  از  باید  تهران  پزشکی  علوم 

باشیم.« دیگر  پیک های  فکر 
وی افزود: » من بر این اعتقادم دیگر نباید نام 
پیک را به کار برد، باید اسم این روند را »رفت 
و برگشت کرونا« یا »بازی مردم و مسئولین با 
کرونا« بنامیم، چرا که این بیماری به بازی گرفته 

شده است و کسی به آن توجهی ندارد.«
بیان کرد: »زبان جنگ و زبان صلح در  وی 
یک بیماری متفاوت است. در زمان صلح از 
مردم درخواست می کنیم، اما در زمان جنگ 
به وسیله باید و نباید از جامعه می خواهیم که 
رعایت کنند االن هم در زمان جنگ هستیم باید 
پلیس و سایر قوا به کمک وزارت بهداشت 
کرد.  کنترل  را  بیماری  این  بتوان  تا  بیایند 
کاری  تنهایی  به  نمی تواند  بهداشت  وزارت 
این  کنترل  درصد   25 تا   20 دهد  انجام  را 
بیماری در دست وزارت بهداشت است.«  

با  آمریکا  و  »انگلستان  داد:  ادامه  وی 
که  زمانی  تا  فهمیدند  خود  امکانات  تمام 
یکپارچگی مردم و دولتمردان وجود نداشته 
کند  کنترل  را  بیماری  این  نمی توانند  باشد 
جایی  به  راه  بنوازد  را  خود  ساز  کسی  اگر 
نمی برند. واردات و صادرات دارو، تجهیزات 
اختیار  در  باید  و..  پلیس  نیروی  پزشکی، 
باشد اگر این گونه نباشد مفهومی جز بازی 

نیست.« کرونا  با 
ادامه در صفحه 21 

گسترش پیک پنجم کرونا به سراسر کشور
ویروسکرونایهندیازآفریقاییخطرناکتراست

عابدینی: متاسفانه این روند 
به حالت شاخه ای، از جنوب 

کشور به سمت باال در حرکت 
است و از استان هرمزگان، 

بوشهر و سیستان و بلوچستان 
در حرکت به سمت جنوب 

کرمان، یزد و... است
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 ادامه از صفحه 20
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
اینکه در حال  بیان  با  نظام پزشکی  سازمان 
که  هستیم  جهان  در  کشوری  تنها  حاضر 
گفت:  می کنیم،  تجربه  را  کرونا  پنجم  پیک 
در  و  پیک  دو  نهایت  در  کشورها  » همه 
کردند،  تجربه  را  پیک  سه  حالت  بدترین 
هیچ کشوری پیک دیگری نداشت در حالی 
ما پیک چهارم را پشت سر گذاشتیم و االن 
هم  آن  دلیل  که  شده ایم  پنجم  پیک  وارد 

پنداشته ایم.« بازی  را  کرونا  که  است  این 
وی با اشاره به واکسینه شدن 70 درصد از 
کادر درمان در کشور، گفت: » 30 درصد از 
برخی  نشده اند،  واکسینه  هنوز  درمان  کادر 

یا  کرده اند  دریافت  را  اول  دوز  یا  آنان  از 
که  شده اند  مجبور  کرونا  به  ابتال  دلیل  به 

نکنند.« تزریق  واکسن 
بیمارستان ها  با وضعیت  رابطه  در  کرمانپور 
برای مواجه با پیک پنجم کرونا گفت: »هیچ 
سیستم درمانی در جهان  به پنج پیک کرونا 
جواب نداده است. در حال حاضر کادر درمان 
بیمارستان ها در مرز بریدن هستند. دیگر  و 
نفسی برای ادامه کار باقی نمانده است. اگر 
درمان  به  دادن  ادامه  حال  در  درمان  کادر 
مردم هستند به دلیل وجدان کاری این کار 
یک  سالی  هم  جنگ  در  می دهند.  انجام  را 
آن  از  پس  و  داشت  وجود  مهم  عملیات 
بیماری  در  اما  می کردند  استراحت  نیروها 

مهم  پیک  چهار  سال  یک  عرض  در  کرونا 
کرده ایم.« تجربه  را 

و  مدارس  بازگشایی  به خطر  اشاره  با  وی 
اشتباه  کار  یک  »این  گفت:  نیز  دانشگاه ها 
گشایشی  هر  کرونا  پیک  دوره  در  است، 
هر  آن  مدیریت  دوره  در  اما  است  خطا 
این  غیر  در  باشد.  برنامه  با  باید  گشایشی 
به  کشور  برای  بسیاری  مشکالت  صورت 

می آید.« وجود 
رعایت  عدم  »نتایج  شد:  یادآور  کرمانپور 

پروتکل ها در تعطیالت خرداد و کمپین های 
انتخاباتی را در آخر تیرماه مشاهده خواهیم 
کرد. عروسی ها و جشن تولدها هم سرجای 
خود باقی است. دور همی ها حجم ویروس به 
مجراهای تنفسی را افزایش داده و مشکالت 

می آورد.« به وجود  را  بسیاری 
وی یادآور شد: »در پیک چهارم یک تجربه 
چند  از  فطر  عید  زمان  در  داشتیم،  خوب 
این  که  کردند  ممنوع  را  سفرها  قبل  روز 
فاز  از  بیماری  هم  تا  شد  موجب  موضوع 
از  شهرها  اینکه  هم  و  شود  خارج  بحرانی 
به  نارنجی  از  و  نارنجی  به  قرمز  حالت 
بود  موفقی  تجربه  این  شود،  تبدیل  زرد 
هم  خردادماه  تعطیالت  در  می بایست  که 

می کرد.« پیدا  ادامه 
کرمانپور افزود: »ما باید در زمانی که وضعیت 
آبی یا زرد است به کنترل و مدیریت بیماری 
کرونا بپردازیم، در وضعیت قرمز و نارنجی 
نمی توان به مدیریت این بیماری پرداخت لذا 
نداده اند  تغییر وضعیت  که شهرها  زمانی  تا 
باید به فکر باشیم. در زمانی که شهرها قرمز 

کرد.« مدیریت  نمی توان  دیگر  شد 
وی تأکید کرد: » اکنون نیز باید همانند عید 
از  و  بایستند  مسئوالن  و سخت  سفت  فطر 
برنامه ریزی  آینده  برای روزهای  اکنون  هم 
باید  و  است  پیش  در  محرم  هم  االن  کنند. 
برویم با بزرگان مناطق صحبت کنیم تا آنها 
خود مردمشان را آماده مقابله با کرونا کنند.«
»اکنون سال دوم کرونا  کرد:  بیان  کرمانپور 
است و مردم می بایست زندگی عادی خود 
همچنان  وضعیت  اما  می گرفتند،  سر  از  را 

است.« گذشته  سال  مانند 
ابراز نگرانی مردانی و کرمانپور در حالیست 
که مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد مرحله 
گذشته  روزهای  طی  و  رسیده  بحرانی 
استاد  دو  سوری  حمید  و  یونسیان  مسعود 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  اپیدمیولوژی 
نیز در گفت وگوهای  تهران و شهید بهشتی 
جداگانه ای با سپید، ورود ایران به پیک پنجم 
موضوع  این  بر  دو  هر  و  دانسته  قطعی  را 
تأکید داشتند که باید هرچه زودتر واکسن را 
چه از نوع خارجی آن و چه نوع داخلی را 
وارد چرخه واکسیناسیون کرد و در اختیار 
به  اکنون  هم  از  و  گذاشت  بحرانی  مناطق 

بود. کرونا  بعدی  پیک های  مدیریت  فکر 
در  مسئوالن  از  برخی  که  حالیست  در  این 
داده اند،  هشدار  نیز  تهران  وضعیت  مورد 
در  کووید19  کشوری  کمیته  دبیر  عابدینی 
برای  اقداماتی  کرد:  »باید  اظهار  رابطه  این 
برده  نام  استان های  از  حرکت  محدودیت 
داشته باشیم که البته کاری سخت و مستلزم 
تصمیمات کشوری است. از طرفی در شهر 
تهران نیز با شیبی خیلی آرام شاهد افزایش 
جهش  نوع  هستیم.  بیماری  سرپایی  موارد 
در  است.  متفاوت  چهارم  پیک  از  ویروس 
۸0 درصد موارد از نوع  پیک چهارم باالی 
موتاسیون ها  بیشتر  اکنون  و  بودند  انگلیسی 
به  منوال  اگر  و  است  ویروس  هندی  نوع 
اواخر  در  است  ممکن  باشد  روند  همین 
تیرماه بروز پیک پنجم را هم داشته باشیم، 
ولی امیدواریم با همکاری مردم در رعایت 

نشود.« چنین  بهداشتی  نکات 

کرمانپور: همه کشورها در 
نهایت دو پیک و در بدترین 

حالت سه پیک را تجربه 
کردند. هیچ کشوری پیک 
دیگری نداشته است در 

حالی ما پیک چهارم را پشت 
سر گذاشتیم و االن وارد 

پیک پنجم شده ایم که دلیل 
آن هم این است که کرونا را 

بازی پنداشته ایم

مردانی: در صورت بروز 
پیک پنجم باید دوباره 

تعطیلی های عمومی را برقرار 
کرده و پروتکل ها را اجرا 
کنیم. همچنین دولت نیز 

به موضوع واردات واکسن 
اهتمام بورزد، چرا که 

واکسن داخلی تا به مرحله 
تولید انبوه برسند زمانی 

زیادی را خواهند برد
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رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزرات بهداشت با اشاره به نحوه شناسایی و درمان 
مبتالیان به اختالل مصرف مواد گفت: »اطالعات 
درباره شیوع اختالالت مصرف مواد در کودکان 
البته در یک مطالعه  و نوجوانان محدود است. 
که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده، 
گرایش به اعتیاد در دانش آموزان 1۳ تا 17 ساله 

یک درصد برآورد شده است.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو 
با ایسنا درباره وضعیت کمپ های ترک اعتیاد در 
کشور گفت: »کمپ های ترک اعتیاد یا به عبارت بهتر 
مراکز اقامتی درمان اختالل مصرف مواد به دو گروه 
اجباری و دواطلبانه تقسیم می شوند. مراکز اقامتی 
اجباری، به مراکزی گفته می شود که در راستای 
اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و به 
منظور نگهداری معتادان متجاهر تأسیس شده اند.«
وی ادامه داد: »تعداد این مراکز در کشور محدود 
و همگی در اختیار نهادهای حاکمیتی است. در 
عین حال مراکز اقامتی داوطلبانه درمان اختالل 
مصرف مواد در راستای اجرای ماده 1۵ قانون 
مبارزه با مواد مخدر تأسیس شده اند و اختصاص 
به آن دسته از مصرف کنندگان مواد دارد که خود 
به دنبال درمان اختالل مصرف هستند. این مراکز 

همگی زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند.«
وی درباره نحوه شناسایی معتادانی که به ایدز 
یا هپاتیت هم مبتال هستند، در کمپ های ترک 
اعتیاد گفت: »تمام مراجعان به مراکز مجاز درمان 
اختالل مصرف مواد طبق دستورالعمل های مربوطه 
تحت آزمایش های تشخیص مربوط به هپاتیت های 
ویروسی و ایدز قرار می گیرند و در صورتی که 
تشخیص این بیماری ها برای آنها مطرح شود به مراکز 
درمانی تخصصی مربوط به این بیماری ها ارجاع 
می شوند. بیماران مبتال به هپاتیت های ویروسی یا 
ایدزی که در مراکز اقامتی تحت درمان اختالل 
مصرف مواد هستند، می توانند با آموزش و رعایت 
مسائل بهداشتی درمان های مربوط به ایدز یا هپاتیت 
را نیز دریافت کنند و نیاز به تفکیک آن ها از سایر 

بیماران نیست.«
شادنوش درباره هزینه های درمان اعتیاد در کشور 
گفت: »هزینه  خدمات درمان اختالل مصرف مواد 
همه ساله مانند سایر هزینه های  بخش سالمت، 
تفکیک   به  و  مشخص  تعرفه های  صورت  به 
بخش های دولتی، خصوصی و خیریه در قالب 
تصویب نامه هیأت وزیران اعالم و به مراکز ارائه 
کننده خدمات درمان اختالل مصرف مواد ابالغ 
می شود و این مراکز ملزم به رعایت این تعرفه ها 
هستند. البته باید توجه کرد که این خدمات برای 
نخستین بار در دولت دوازدهم تحت پوشش بیمه 
قرار گرفته اند و دولت در قانون بودجه ساالنه 
کشور در قالب ردیف های بودجه ای مشخصی 
هزینه بیمه خدمات درمان اختالل مصرف مواد 
را پرداخت می کند. خوشبختانه در سال 1۳99 با 

پیگیری های معاونت درمان وزارت بهداشت و با 
همیاری سایر دستگاه های متولی این امر  بخش 
زیادی از مشکالتی که در مسیر دستیابی بیماران 
به حمایت های بیمه ای وجود داشت مرتفع شد و 
امیدواریم در سال 1400 تعداد بیشتری از بیمارانی 
که نیازمند استفاده از این حمایت ها هستند بتوانند 
با هزینه های ارزان تری به خدمات درمان اعتیاد 

دسترسی پیدا کنند.«
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزرات بهداشت با بیان اینکه همه داروهای اصلی که 
در درمان اختالل مصرف مواد مورد استفاده هستند 
خوشبختانه در کشور تولید می شوند و هیچگونه 
کمبودی در این خصوص در کشور وجود ندارد، 
گفت: »متادون که اصلی ترین و پرمصرف ترین 
داروی مورد استفاده این بیماران است قیمت بسیار 
پایینی دارد و درمان نگهدارنده با متادون تحت 
پوشش بیمه نیز قرار دارد. البته همین قیمت پایین 
باعث شده مشکالت دیگری را شاهد باشیم. به 
همین دلیل همه متولیان بحث درمان اعتیاد در 
کشور متفق القول هستند که درمان های غیر دارویی 
و دارویی جایگزین متادون مانند استفاده از داروی 
بوپرنورفین را ترویج داده و گسترش دهند. البته 
این دارو قیمت باالتری نسبت به متادون دارد و 
معاونت درمان و سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر به 
دنبال روش هایی برای کاهش قیمت این دارو هستند. 
خوشبختانه شرکت های دانش بنیان خوبی در کشور 
وجود دارند که آخرین داروهای مورد استفاده در 
درمان اختالل مصرف مواد را نیز توانسته اند در 

کشور تولید کنند.«
شادنوش افزود: »امروز درمان اختالل مصرف مواد 

در کشور ما در وضعیت مناسبی به نسبت قبل قرار 
دارد. سیاست های کلی، قوانین باالدستی، نهادهای 
متولی و مراکز درمانی همگی مشخص هستند. از 
نظر وجود پزشکان، متخصصان و کارشناسان دوره 
دیده کمبودی وجود ندارد. داروهای مورد نیاز نیز 
همگی به میزان مورد نیاز در کشور تولید می شود 
و وجود دارد. پروتکل های درمانی نیز مشخص 
و در دسترس هستند. اما شاید مهم ترین مشکل 
این حوزه برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های 
متولی و ناکافی بودن امر نظارت بر مراکز درمانی 
ارائه دهنده خدمت باشد که امیدواریم این مسائل 

نیز در سال های آینده مرتفع شوند.«
وی درباره آسیب های کرونا به شناسایی و درمان 
معتادان بویژه معتادان متجاهر گفت: »متاسفانه 
معتادان متجاهر و بی خانمان به دلیل سطح پایین 
رعایت مسائل بهداشتی و نیز احتمال باالتر همبودی 
)وجود همزمان دو بیماری( به بیماری هایی نظیر 
ایدز سطح ایمنی ضعیف تری دارند و در معرض 
احتمال بیشتری برای ابتال به انواع بیماری ها و 
به خصوص کرونا قرار دارند. همچنین این افراد 
معموال با افراد مشابه خود در رفت و آمد و مراوده 
هستند و در صورت ابتالی هر کدام از آنها، احتمال 
ابتالی شمار زیادی از افرادی که با آنها در تماس 
هستند نیز وجود دارد. با توجه به این مسائل، در 
طرح هایی که برای جمع آوری معتادان متجاهر 
بعد از شیوع کرونا انجام شده است ابتدا بیماران 
به کرونا غربالگری و در صورت  ابتال  از نظر 
َشک به ابتال به این بیماری از سایر بیماران جدا 
و قرنطینه می شوند یا تحت درمان های الزم قرار 
می گیرند. به هر حال امیدواریم این افراد مطابق 
جدول پیش بینی شده در مقابل کرونا واکسینه 

به جامعه خطر  بازگشت  تا در صورت  شوند 
کم تری از نظر ابتال به کرونا برای خود و دیگر 

افراد داشته باشند.«
وزارت  پروتکل های  درباره  ادامه  در  شادنوش 
بهداشت برای درمان و ترک کودکان و افراد زیر 
1۸ سال معتاد یا بچه هایی که از بدو تولد معتاد به 
دنیا می آیند، گفت: »افراد زیر 1۸ سالی را که به 
نحوی با مصرف مواد درگیرند، به سه زیر مجموعه 
تا 4 سال، 4 تا 1۲ سال و 1۲ تا 1۸ سال تقسیم بندی 
می کنند و هر کدام از این گروه ها پروتکل های 
درمانی خاص خود را دارند. هر چند مدیریت طبی 
اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان نسبتا 
به سهولت قابل انجام است، اما درمان همه جانبه این 
گروه به دلیل ضرورت مداخله درمانی و حمایتی 
در سطح خانواده با چالش های جدی مواجهه بوده 
و نیاز به اقدام هماهنگ  بخش های مختلف درمانی 

و حمایتی در ارائه خدمات مورد نیاز است.«
وی افزود: »همچنین نوزادانی که از مادران مبتال به 
اختالل مصرف مواد متولد می شوند، ممکن است 
دچار عالئم ترک شوند و ۳ تا ۵ روز پس از تولد 
باید در بیمارستان تحت نظر گرفته شده و در صورت 
نیاز درمان دارویی برای سندرم محرومیت نوزادی 
برایشان انجام شود. به هر حال باید توجه کرد که 
اطالعات درباره شیوع اختالالت مصرف مواد در 
کودکان و نوجوانان محدود است. در یک مطالعه 
که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده، 
گرایش به اعتیاد در دانش آموزان 1۳ تا 17 ساله 
یک درصد برآورد شده است. اطالعات درباره 
نوزادان متولد شده از مادران باردار مبتال به اعتیاد 
نیز محدود است. در یک مطالعه در شهر تهران 

این میزان 0.۵ درصد برآورد شد.«

هزینه های درمان اعتیاد در کشور
میزان گرایش به اعتیاد در نوجوانان
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