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دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا: 
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رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا:

واکسیناسیون به  تنهایی برای 
مهار کامل کرونا کافی نیست

گالیه  های نظام پزشکی از شرایط 
اجرای نسخه الکترونیک

ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی، تشکیل پرونده الکترونیک 
سالمت و استقرار لجستیک نظارتی از خواسته های نظام پزشکی است
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پاسخ آموزش و پرورش به نگرانی خانواده ها 
از شیوع »اُمیکرون«

مدارس درچه شرایطی
 تعطیل می شود؟

سپید از آخرین وضعیت محدودیت های 
کرونایی گزارش می دهد

آیا  اومیکرون ادارات 
را  تعطیل می کند؟
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صفحه  15

     کارشناسان اخبار ضد و نقیضی که همه روزه درباره   
     سرنوشت ارز 4200 تومانی دارو منتشر می شود را 
    ازجمله عوامل گرانی قیمت دارو می دانند

     با وجود تخصیص ارز دارو قیمت برخی اقالم دارویی 
     در بازار ایران افزایش قابل توجهی داشته است  

جهش عجیب قیمت دارو



شماره 22120 14 دی 1400

دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا: خبـر

واکسیناسیون ۵ تا ۱۱ سال ضروری است
دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا درباره 
واکسیناسیون سنین ۵ تا 11 سال نیز گفت: »بر اساس 
مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر دنیا و 
اویدنس های موجود دریافتیم که واکسیناسیون این 
گروه سنی الزامی است. با توجه به اینکه سویه امیکرون 
در کشورهای دیگری که گسترش وسیع تری داشته، 
بیشتر سنین پایین را مبتال کرده است و در برخی 
کشورها حتی آمار ابتال و بستری اطفال را به ۳0 
درصد رسانده است، به همین دلیل واکسیناسیون 

این رده سنی ضرورت دارد.«
به گزارش سپید، حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با 
ایسنا گفت: »آنچه که بیشترین تاکید و بحث کمیته 
علمی کشور بر آن است، موضوع  بخش های مراقبت 
ویژه در کشور است. بر اساس گزارشات حدود 12 
هزار و ۵00 تخت ICU  داریم که از نظر تعداد 
تخت به نسبت جمعیت مشابه کشورهای پیشرفته 
هستیم.« وی افزود: »با توجه به مشکالت موجود 
توصیه بر این است تا استراتژی های آموزشی به 

سمتی برود که گروه مراقبت های ویژه و پرستاران 
شاغل در  بخش های ویژه قوی و آماده باشند. از طرفی 
باید پژوهش های موجود به سمتی برود که بر اساس 

اولویت های جامعه در خصوص رفع مشکالت باشد، 
یعنی محور پژوهش ها رفع مشکالت جامعه باشد.«
جماعتی درباره واکسیناسیون سنین ۵ تا 11 سال 

نیز گفت: »بر اساس مطالعات صورت گرفته در 
کشورهای دیگر دنیا و اویدنس های موجود دریافتیم 
که واکسیناسیون این گروه سنی الزامی است. با توجه 
به اینکه سویه امیکرون در کشورهای دیگری که 
گسترش وسیع تری داشته، بیشتر سنین پایین را مبتال 
کرده است و در برخی کشورها حتی آمار ابتال و 
بستری اطفال را به ۳0 درصد رسانده است، به همین 

دلیل واکسیناسیون این رده سنی ضرورت دارد.«
وی با تاکید بر اینکه اکنون در بیمارستان ها مشکلی 
برای پذیرش بیماران وجود ندارد، اظهار کرد: »تاکید 
فعلی ما بر رعایت پروتکل ها و تشویق مردم به 

واکسیناسیون دوز سوم است.«
وی در پایان درباره شیوع سویه های جدید کرونا 
از جمله دلمیکرون تصریح کرد: »بحث دلمیکرون 
یک بحث تئوریک است که هنوز از مجامع علمی 
و محققین کشورهایی که شیوع بیشتری از امیکرون 
را داشتند، گزارش نشده است. کامبینیشن )تلفیق( 

دو ویروس دلتا و امیکرون فعال وجود ندارد.« 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه باید رویکرد 
فعالی در مقابله با سویه جدید کرونا در کشور داشته باشیم، گفت: 
»واکسیناسیون به تنهایی برای کنترل بیماری در کشور کافی نیست 
و باید رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی محور کار باشد.«

به گزارش سپید، سید مجید میراحمدی در نودمین نشست کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با 

حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط در وزارت کشور برگزار 
شد، با بیان اینکه برای مقابله با سویه جدید اُمیکرون نیازمند 
مراقبت های ویژه در مرزها و مبادی ورودی کشور هستیم، گفت: 
»روند نظارت ها در حوزه مسافرت های زمینی و هوایی به صورت 
تزریق دو دوز واکسن و داشتن تست پی سی آر منفی برای 

مسافران به صورت جدی دنبال می شود.«
وی افزود: »وزارت بهداشت به عنوان مرجع تخصصی مدیریت 
بیماری کووید19 در مرزها و ورودی های کشور نظارت ها را 

تقویت می کند.«
معاون وزیر کشور با بیان اینکه امروز نگرانی از شیوع اُمیکرون در 
کشور جدی است، گفت: »خوشبختانه روند مناسب واکسیناسیون 
اطمینان خاطر خوبی در کشور در مهار بیماری ایجاد کرده است اما 
با توجه به هشدارهای پزشکی این موضوع را در نظر داشته باشیم 
که واکسیناسیون به تنهایی برای مهار کامل بیماری کافی نیست.«

رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا 

با بیان اینکه رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به صورت 
استفاده از ماسک و اجتناب از هرگونه تجمع ضرورت جدی در 
مقابله با بیماری کووید19 است، خاطر نشان کرد: »نباید اجازه 
داد پیک جدید بیماری با توجه به قدرت سرایت پذیری اُمیکرون 
شکل بگیرد و در ادامه مجبور به اتخاذ تصمیمات ضربتی نشویم.«
وی اضافه کرد: »اتخاذ راهکارهای پیشگیری می تواند زمینه 
مناسبی را برای مهار بیماری در کشور فراهم سازد. اگر الزم به 
برقراری محدودیت های جدید و حتی تعطیلی ها است می توان 
این اقدامات را قبل از شیوع بیماری اتخاذ کرد و اجازه نداد 

بیماری در کشور شیوع گسترده یابد.«
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، میراحمدی 
در پایان نسبت به ضرورت اطالع رسانی به موقع و مناسب برای 
مردم در مهار بیماری تاکید کرد و گفت: »یکی از نگرانی هایی که 
همواره در حوزه مدیریت بیماری مطرح است، »عادی پنداری« 

است و در این زمینه نیازمند اطالع رسانی هدفدار هستیم.«

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا:

واکسیناسیون به  تنهایی برای مهار کامل کرونا کافی نیست

بنابر اعالم وزارت بهداشت، روز دوشنبه پس از گذشت ۶۶۶ 
روز، تعداد مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در کشور، به کمتر 
از 2۵ نفر رسید. آخرین بار 1۷ اسفندماه 1۳9۸، تعداد مرگ و میر 

روزانه بیماران، 21 نفر بوده است.
به گزارش سپید، از روز یک شنبه تا دوشنبه 1۳ دی ماه 1400 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۶۷۷ بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۳۳4 نفر از آنها بستری 
شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۶ میلیون و 19۸ 
هزار و ۵90 نفر رسید. متاسفانه 22 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۳1 هزار 

و ۷02 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون 42 هزار و ۵۸9 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

دو هزار و ۶24 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 42 
میلیون و 2۸1 هزار و ۶1۷ آزمایش تشخیص کووید19 انجام شده 
است. ۵9 میلیون و 909 هزار و 1۵0 نفر دوز اول، ۵2 میلیون و 140 
هزار و 40۵ نفر دوز دوم و ۸ میلیون و ۳۷۳ هزار و 4۶۷ نفر، دوز 
سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق 
شده به 120 میلیون و 42۳ هزار و 22 دوز رسید. از روز یک شنبه 

تا دوشنبه 419 هزار و ۵۸۵ دوز واکسن کرونا تزریق شده است.

پس از ۶۶۶ روز، فوتی های کرونا در ایران به کمتر از ۲۵ نفر رسید



میرمحمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داد

بودجه مجلس شورای  تلفیق  کمیسیون  عضو 
نظام  بودجه  جزئیات  تشریح  ضمن  اسالمی 
نظام  افزایش ۲۶ درصدی بودجه  از  سالمت، 

سالمت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش سپید، جلیل میرمحمدی درباره بودجه 
نظام سالمت کشور اظهار کرد: »بودجه کشور در 
مجموع رشد 8 درصدی داشته در حالی که بودجه 
نظام سالمت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ 

درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.«
وی افزود: »کل اعتبارات حوزه سالمت نزدیک 
این  بر  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۱7۴ به 
عمومی  بودجه  از  نظام سالمت  سهم  اساس، 

دولت حدود ۱۱ درصد می شود.«
میرمحمدی ادامه داد: »حدود ۴7 درصد از بودجه 
نظام سالمت از محل منابع عمومی و 35 درصد 
درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی و 
نهادها و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت 
تأمین می شود؛ عالوه بر این سهم طرح تملک 

دارایی های سرمایه ای ۱8 درصد است.«
وی با بیان اینکه در نظام سالمت  بخش اعظم 
بودجه به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص 
پیدا می کند، تصریح کرد: »از مجموع ۱7۴ هزار 
میلیارد تومانی که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ برای 
نظام سالمت در نظر گرفته شده است حدود 
دانشگاه های  سهم  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲5
علوم پزشکی است که 7۱ درصد از کل بودجه 

 ۱۲5 کل  از  می شود.  شامل  را  نظام سالمت 
هزار میلیارد تومانی که به دانشگاه های علوم 
پزشکی اختصاص پیدا کرده حدود ۶۰ درصد 
درآمدهای  از  درصد   38 و  عمومی  منابع  از 
اختصاصی تأمین می شود و دو درصد نیز از 
سایر منابع مانند هدفمندی یارانه ها تخصیص 

می کند.« پیدا 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 

اسالمی بیان کرد: »در الیحه بودجه ۱۴۰۱ برای 
هر کدام از  بخش های ستاد وزارت بهداشت و 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۱ سالمت  بیمه  سازمان 

بودجه در نظر گرفته شده است.«
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون تلفیق درباره 
بودجه دارو در الیحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: 
»بر اساس آن چه که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ آمده 
است هیچگونه ارز ترجیحی به دارو و ملزومات 

پزشکی، اختصاص پیدا نخواهد کرد؛ مابه التفاوت 
ارز دولتی و نیمایی در بودجه بیش از ۴۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده که این مبلغ در اختیار 
بیمه ها قرار خواهد گرفت تا سازمان های بیمه گر 
به دست مصرف کننده برسانند؛ البته این تصمیم 
ارز  که  نیست  مشخص  و  نشده  قطعی  هنوز 
اختصاص  دارو  به  آینده  سال  برای  ترجیحی 

می یابد یا خیر.«

سهم ۱۱ درصدی سالمت از بودجه عمومی دولت
افزایش ۲۶ درصدی بودجه نظام سالمت در الیحه ۱۴۰۱

خبـر

شماره ۲۱۲۰ ۱۴3 دی ۱۴۰۰

رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت در نشست 
رؤسای پارک های علم و فناوری سالمت کشور گفت: »در 
حال حاضر در کشور ۱8۰۰ شرکت و هسته فناور در مراکز 
رشد دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد و اگر به سمت 
پارک های فناوری حرکت نکنیم نمی توانیم بهره  مناسبی از 

این پتانسیل ایجاد شده ببریم .«
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمدرضا منظم با اشاره به 
تالش های صورت گرفته برای ایجاد پارک های علم و فناوری 

سالمت افزود: »در حوزه پارک های فناوری حرکت هایی در 
انجام  می باشد.  اساسنامه در حال  ایجاد ساختار و  راستای 
مساله مهم این است که بومی سازی ساختارها در دانشگاه های 
علوم پزشکی دارای یک نسخه واحد نیست و در هر دانشگاه 
منحصر به همان دانشگاه است و وزارت بهداشت با حساسیت 

الزم این مساله را دنبال می کند.«
منظم توجه به تجاری سازی را در ایجاد پارک های سالمت 
حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: »بحث شتاب دهنده ها 
و مراکز نوآوری در دل اساسنامه ها دیده شده است و این 
اکوسیستم جدید با هماهنگی الزم وزارت بهداشت و معاونت 

علمی و وزارت علوم خواهد بود.«
با  بهداشت  وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  رییس 
سالمت  پارک های  فضای  پیشرفت  میزان  از  آماری  ارائه 
»شیوه  کرد:  خاطرنشان  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
استانداردی در ارائه گزارش پیشرفت پارک ها وجود ندارد. 
البته با تکیه بر تجربه پارک فناوری پردیس ۶ محور برای 
پیشرفت پارک های سالمت در نظر گرفته ایم که در سه دوره 

ارزشیابی صورت می گیرد.«
پارک های  پیشرفت  میزان  ارزیابی  »برای  وی تصریح کرد: 
فناوری سالمت نیازمند یک کمیته فنی هستیم و برای این 

کمیته پیشنهاد من این است که رؤسای پارک ها و معاونین 
آنها در این کمیته حضور داشته باشند و در برنامه ریزی و 
سیاست ها کمک کنند. مشاوران هم از افراد موثر پارک های 

دیگر انتخاب شوند که تعامل را نیز افزایش می دهند .«
بر اساس این گزارش نشست رؤسای پارک های علم و فناوری 
سالمت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
و رئیس دفتر توسعه فناوری های سالمت وزارت بهداشت 
سال  ماه  دی  یازدهم  شنبه  پردیس  فناوری  پارک  محل  در 

جاری برگزار شد.
همچنین پس از بازدید از زیر ساخت های پارک فناوری سالمت 
پردیس؛ میزگردی تحلیلی با موضوع »فرصت ها و چالش های 
با  پیش رو در مدیریت پارک های علم و فناوری سالمت« 
حضور روسای پارک های علم و فناوری سالمت برگزار شد.
گفتنی است در این نشست نمایندگانی از پارک های فناوری 
سالمت سراسر کشور از جمله محمود بیگلر به نمایندگی از 
پارک سالمت علوم پزشکی تهران، حسین کیوانی و محمد 
علی سنجری به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
بهشتی، مشهد،  فناوری سالمت شهید  پارک  از  نمایندگانی 
اهواز، زنجان، اصفهان، کرمان، مازندران، کرمانشاه و تبریز 

حضور داشتند.

رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت عنوان کرد

ایجادپارکهایسالمتضرورتیاجتنابناپذیر



پاسخ آموزش و پرورش به نگرانی خانواده ها از شیوع »اُمیکرون«

وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  سرپرست 
آموزش و پرورش درباره نگرانی خانواده ها از 
شیوع امیکرون و اظهار نظرهای برخی از اعضای 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر غیرحضوری 
شدن مدارس گفت: »وزارت بهداشت و وزارت 
آموزش و پرورش نظرات خود را ارائه می دهند، 
در نهایت ستاد مقابله با کرونا تصمیمات خود 
را به ما ابالغ می کند تا ما آن ها را به ادارات کل 
استان ها ارسال  کنیم. هرچه را که ستاد ملی مقابله 

با کرونا به ما ابالغ کند قطعا باید اجرا شود.«
به گزارش سپید، اعظم گودرزی در گفت وگو با 
ایسنا در پاسخ به این پرسش که »از ابتدای سال 
تحصیلی آمارهای متعددی از ابتالی دانش آموزان 
به کرونا در استان های مختلف به گوش رسیده 
است، این آمار تا چه میزان صحت سنجی شده 
است؟ اگر دانش آموزی در مدرسه کرونا بگیرد، 
آیا آموزش در کل مدرسه غیرحضوری خواهد 
شد؟« گفت: »مهرماه سال گذشته از سوی وزارت 
بهداشت نامه ای در خصوص شاخص تعطیلی 
مدارس به ما ابالغ شد که نشان داد بر مبنای آن 
چه طور کالس و مدرسه را در چنین شرایطی 

باید تعطیل کرد.«
وی افزود:  »وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که اگر در کالس یک نفر دارای PCR مثبت 
و مشکوک بود قطعا آن کالس به شکل مجازی 
برگزار می شود. برای مدارس قرار شد که با دفاتر 
مختلف معاونت بهداشتی آن ها جلسه ای ترتیب 
داده شود و بر مبنای آن تعیین کنند که در هر 
مدرسه اگر چند کالس با حضور دانش آموز 
مبتال داشتند می توانند کل مدرسه را مجازی کنند. 
قرار شده این موضوع به ما اعالم شود، اما فعال 
به ادارات آموزش و پرورش مناطق کشور گفته 
شده که طبق نامه سال گذشته عمل کنند تا نامه 

جدید برایشان ارسال شود.«
ابتالی  از  که  آمارهایی  درباره  گودرزی 

دانش آموزان به کرونا در شهرهای مختلف منتشر 
در فضای مجازی  می شود نیز گفت: »معموالً 
اخبار متعددی اعالم می شود. ما در اینجا یک 
سامانه ثبت داریم که برمبنای آن، مشخصات 
یا مشکوک  دارند  دانش آموزانی که کووید۱۹ 
سامانه  در  همچنین  شد.  خواهد  ثبت  هستند 
رصد بیماری کووید۱۹ که آمار واکسن در آن 
درج شده، غیبت دانش آموزان هم در آن سامانه 

به دلیل مشکوک بودن یا ابتال درج می شود.«
وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  سرپرست 
»ما نمی توانیم همه  افزود:   آموزش و پرورش 
آمارهایی که در فضای مجازی اعالم می شود 
را تایید کنیم، ولی دانش آموز نیز یک عضو از 
جامعه ایرانی محسوب می شود. همانطور که هر 
کدام از ما امکان ابتال داریم، برای دانش آموز 
بگوییم  اینکه  اما  دارد.  احتمال وجود  این  نیز 
دانش آموز حتما از مدرسه این ویروس را گرفته 
را تایید نمی کنیم، زیرا دانش آموز فقط به مدرسه 
نمی آید، بلکه با افراد دیگری خارج از مدرسه 

هم تعامل دارد.«
در  می کنیم  سعی  ما  اینکه  بیان  با  گودرزی 
مدرسه پروتکل ها را رعایت کنیم تا دانش آموزان 
اگر شخصی هم  و  نشوند  مبتال  حتی االمکان 
مبتال شود قطعا مدیر مدرسه برای حفظ جان 
سایر دانش آموزان از ورود آن شخص به مدرسه 
جلوگیری می کند، گفت: »ضمن اینکه سامانه 
فعال  حال  در  کووید۱۹  مراقبت  نظام  رصد 
شدن است و اگر فعال شود با همکاری ستاد 
کل  به  بهداشت  وزارت  و  کرونا  با  مقابله 
)خصوصی  بهداشت  وزارت  آزمایشگاه های 

و دولتی( متصل می شود.«
اگر دانش آموز  ترتیب  این  »به  ادامه داد:  وی 
شوند  مثبت   PCR خانواده اش  اعضای  و 
چه  که  می شود  مشخص  لینک  آن  طریق  از 
کسانی مبتال هستند. یعنی وقتی که مدیر مدرسه 

صبح اول وقت سامانه سیدا را باز کند، متوجه 
می شود که کدام دانش آموز و خانواده اش مبتال 
یا مشکوک به کرونا هستند. بر مبنای این سامانه 
اگر اعضای خانواده دانش آموز نیز کرونا داشته 
باشند، دانش آموز نیز محتمل و مشکوک است و 
نباید وارد مدرسه شود. اگر خودش هم دارای 
PCR مثبت باشد قطعا نباید وارد مدرسه شود. 
با این رویه انشااهلل میزان ابتال در مدارس بسیار 

کنترل خواهد شد.«
وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  سرپرست 
آموزش و پرورش درباره شناسایی افراد مشکوک 
توسط مدیر و مسئوالن مدرسه نیز توضیح داد: 
»یک پلتفرم دیگر هم وجود دارد؛ به این صورت 
که افراد مشکوک توسط مدیر و مراقب سالمت 
افراد  که  این شکل  به  شناسایی خواهند شد، 
مشکوک و دارای عالئم سرما خوردگی معمولی، 
آبریزش بینی، کسلی و خستگی را شناسایی کنند، 
زیرا اینها مشکوک هستند و باید از ورود آن ها 

به مدرسه جلوگیری شود.«
گودرزی افزود:  »دانش آموزانی که PCR مثبت 
به  هستند  محتمل  که  دانش آموزانی  یا  باشند 
مراکز جامع خدمات سالمت وزارت بهداشت 
ارجاع داده می شوند و در آنجا تحت نظر مراکز 
سالمت و پزشک معتمد قرار می گیرند، اگر آن ها 
تشخیص دادند که قطعا این افراد کرونا دارند، 
از دو  بعد  قرنطینه خواهند شد و  تا دو هفته 

هفته وارد مدرسه می شوند.«
وی همچنین با بیان اینکه اگر مدیری، بر اساس 
تشخیص خودش دانش آموزی را مشکوک اعالم 
کرد، سپس دانش آموز به مراکز جامع سالمت 
مراجعه کرد، اما پزشک اعالم کند که او کرونا 
مراکز  پزشک  تاییدیه  نامه  با  می تواند  ندارد، 
»ما  گفت:  برگردد،  مدرسه  به  جامع سالمت، 
ستاد  و  هستیم  سامانه  این  شدن  فعال  منتظر 
مقابله با کرونا قول داده به زودی این سامانه 

فعال شود. در صورت فعال شدن این سامانه 
خانواده ها خاطر جمع خواهند بود که دیگر هیچ 
مثبت،   PCR و  محتمل  مشکوک،  دانش آموز 

قطعا وارد مدرسه نخواهد شد.«
وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  سرپرست 
آموزش و پرورش درباره نگرانی خانواده ها از 
شیوع اُمیکرون و اظهار نظرهای برخی از اعضای 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر غیرحضوری 
شدن مدارس گفت: »وظیفه وزارت بهداشت 
تولیت سالمت جامعه در سطح کالن و وظیفه 
آموزش و پرورش هم تعلیم و تربیت دانش آموزان 
است. وزارت آموزش و پرورش نگران نظام 
تعلیم و تربیت است، اتفاقا ما با همکاران وزارت 
بهداشت ارتباط خوبی داریم و جلسات متعددی 
باهم داشتیم و معتقدیم باید باهم کمک کنیم 
که هر دو حوزه نظام تعلیم و تربیت کشور و 

نظام سالمت کشور آسیب نبیند.«
وی تصریح کرد: »ما باید کمک کنیم دانش آموز 
در زمان ورود به مدرسه پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کند. دانش آموزان همیشه به ما می گویند 
که آموزش حضوری بهتر از آموزش مجازی 
است ما هم تالش می کنیم که این اتفاق بیافتد. 
ضمن اینکه هرچه را که ستاد ملی مقابله با کرونا 
وزارت  اجرا شود.  باید  قطعا  کند  ابالغ  ما  به 
بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نظرات 
خود را ارائه می دهند، در نهایت ستاد مقابله با 
کرونا تصمیمات خود را به ما ابالغ می کند تا 
ما آن ها را به ادارات کل استان ها ارسال کنیم.«
گودرزی با اشاره به نقش والدین در توانمند سازی 
دانش آموزان گفت:  »مادران باید به فرزند خود 
تا دو  توانمند شوند، شاید کرونا  بیاموزند که 
سه سال دیگر در کشور ما باشد، نمی توان به آن 
کودک گفت که در خانه بنشیند و درس بخواند، 
بیاموزند  باید مادران به فرزندان خود مهارت 
و بگویند که سبک زندگی اکنون با قدیم فرق 
می کند و تو باید فاصله اجتماعی خود از معلم، 

مربی و دوستت را رعایت کنی.«
وزارت  تندرستی  و  سالمت  دفتر  سرپرست 
والدین  اینکه  بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش 
می توانند کمک زیادی به دانش آموزان کنند و 
اگر آن ها این پروتکل ها را بیاموزند و رعایت 
کنند ما دیگر مشکلی نداریم، عنوان کرد: »در 
حال حاضر در اکثریت کشورها مدارس باز است 
مثال در برخی کشورها که امیکرون شایع شده 
است هنوز مدرسه ابتدایی را تعطیل نکردند و 

از ابتدای کرونا مدارس آن ها باز بوده است.«
کودکان  کشورها  این  از  »برخی  افزود:  وی 
خود را از دو سالگی به مدرسه می فرستند و به 
فرزندانشان مهارت می آموزند؛ به همین خاطر 
ما نمی توانیم فرزند خودمان را نسبت به آن ها 
عقب بیاندازیم و اگر فقط مجازی آموزش ببینند 
دچار آسیب می  شوند. بهترین کار این است که 
که  بگوییم  و  بیاموزیم  را  پروتکل ها  آن ها  به 
شرایط  اگر  بخواند.  درس  و  برود  مدرسه  به 
اورژانسی شود قطعا ستاد ملی مقابله با کرونا 

مدارس را تعطیل خواهد کرد.«

مدارس درچه شرایطی تعطیل می شود؟ 
خبـر

شماره 2۱20 ۱4 دی ۱400 4



برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت 
خانواده مبلغ یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
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20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

اسفند 1400

شماره 2120 145 دی 1400



6

آمار جهانی کرونا خبـر

شماره 2120 14 دی 1400

مجموع مبتالیان از ۲۹۰ میلیون نفر گذشت
مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« در جهان 
تاکنون به 2۹0 میلیون و ۶42 هزار و ۶41 نفر 
رسیده، مرگ پنج میلیون و 4۶0 هزار و 4۵0 
نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و 2۵4 
میلیون و ۵۸۳ هزار و ۵۳۶ نفر از مبتالیان نیز 

تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای رسمی، آمریکا 
همچنان با بیش از ۵۶.1 میلیون مبتال و بیش از 
۸4۷ هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-1۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳4.۹ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال 
قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل 
هم از 22.2 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان 
است. همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای 
برزیل با بیش از ۶1۹ هزار و هند با بیش از 4۸1 
هزار جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید1۹ را 

در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
بنابر جدول به روز شده در 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 دوشنبه به 

ترتیب به شرح جدول است.
بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از 
آمار ۳10 هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات 

کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. 
با این حال انگلیس با ثبت رسمی 1۳ میلیون و 
2۳۵ هزار و 401 بیمار کرونایی، رکورد مجموع 

مبتالیان به این بیماری را در قاره سبز دارد.
بر اساس این دسته بندی همچنین آمریکا، هند، 
برزیل، انگلیس، روسیه و فرانسه تا این لحظه شش 
کشور اول جدول جهانی ورلداُمتر هستند که هر 
یک، آمار بیش از 10 میلیون مبتال را ثبت کرده اند.
همچنین ایران با مجموع شش میلیون و 1۹۶ 
هزار و ۹1۳ ابتال و 1۳1 هزار و ۶۸0 مورد فوت 
ناشی از بیماری کووید-1۹ در رتبه یازدهم در 
بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا 

قرار گرفته است.
بر اساس آمار فوق در حال حاضر در 1۹ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر عبور کرده  
است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
همچنان سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در 
دنیا هستند - کشورهای انگلیس، روسیه، فرانسه، 
آرژانتین،  ایران،  اسپانیا،  ایتالیا،  آلمان،  ترکیه، 
اوکراین،  مکزیک،  لهستان،  اندونزی،  کلمبیا، 
آفریقای جنوبی و هلند نیز بیش از سه میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.
به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-1۹ که تاکنون در 222 کشور و منطقه 
در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

به  کمک  منظور  »به  کردند:  تاکید  انگلیس  دولت  مقامات 
مهار گسترش سویه اُمیکرون دانش آموزان دوره متوسطه با 

ماسک در کالس های درس حاضر می شوند.«
به گزارش سپید، به گفته مقامات این کشور از دانش آموزان 
دوره متوسطه مجدد خواسته می شود تا برای کمک به مهار 
افزایش موارد ابتال به کروناویروس در کالس های درس از 

ماسک استفاده کنند.
انگلیس متعهد  این توصیه در حالی مطرح شده که دولت 

موارد  افزایش  رغم  به  را  آموزش حضوری  تا  است  شده 
ابتال به بیماری کووید-1۹ ادامه دهد.

روز شنبه 1۶2 هزار و ۵۷2 مورد جدید ابتال به کروناویروس 
در این کشور گزارش شد که رکورد قابل مالحظه ای است.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز، دولت انگلیس اعالم 
کرد: »استفاده از ماسک  باعث می شود تا تعداد دانش آموزان 
مدرسه  در  طوالنی تر  زمانی  مدت  برای  بتوانند  بیشتری 

حاضر شوند.«

دانشآموزانانگلیسیباماسک،سرکالسحاضرمیشوند

کاهش  به  اشاره  با  آلمان  چشم پزشکان  حرفه ای  انجمن 
والدین  از  کرونا  دوران  در  کودکان  تفریحی  فعالیت های 
بگذارنند  از خانه وقت  بیشتر در خارج  با آن ها  تا  خواسته 
چرا که در غیر این صورت، شیوع اختالل نزدیک بینی، کودکان 

را تهدید خواهد کرد.
 )BVA( به گزارش سپید، انجمن حرفه ای چشم پزشکان آلمان
هشدار داد که به دلیل افزایش استفاده کودکان از تبلت و موبایل 
در خانه نشینی های دوران کرونا امکان نزدیک بین شدن آن ها 

افزایش می یابد. 
لودگر وولرینگ، سخنگوی این انجمن گفت: »ما هنوز داده ای 

در این باره در دست نداریم اما مطالعات قبلی حاکی از احتمال 
چنین تأثیری است.« وی نور روز را عامل مهمی در جلوگیری 
از نزدیک بین شدن کودکان برشمرد و گفت: »حتی نور کم جان 

روز بهتر از نور مصنوعی است.« 
وولرینگ افزود: »پیش از همه بازی های طوالنی مدت با موبایل 

یا تبلت می تواند به نزدیک بین شدن کودکان بیانجامد.« 
به گزارش دویچه وله، وی به والدین توصیه کرد در دوران 
از سابق شده،  تفریحی کودکان کمتر  فعالیت های  کرونا که 
از  آن ها در خارج  با  و  ببرند  بیرون  بیشتر  را  فرزندان خود 

خانه وقت بگذارنند.ایسنا

انجمن حرفه ای چشم پزشکان آلمان هشدار داد

کاهشفعالیتهایکودکاندردورانکروناوخطرشیوعمشکالتبینایی



رئیس کمیته سالمت الکترونیک کمیسیون بهداشت 
مجلس شورای اسالمی گفت: »عدم شفافیت در 
اجرای نسخه الکترونیک می تواند مسیری برای 
حضور مافیای سالمت به ویژه در حوزه دارو 
باشد، بر همین اساس تاکید بیشتری بر روی این 
سامانه ها داریم، بی شک دست های پنهانی وجود 
دارند که مانع اجرایی شدن این طرح می شوند.«

به گزارش سپید، فاطمه محمدبیگی در گفت وگو 
با خانه ملت در مورد نارضایتی پزشکان و بیماران 
از روند اجرایی شدن سالمت الکترونیک گفت: 
»کمیته سالمت الکترونیک از تیرماه ۱۴۰۰ با هدف 
ساماندهی حوزه سالمت در راستای الکترونیکی 
کردن خدمات سالمت، شروع به کار کرد، با توجه 
به اینکه در جهت تحقق عدالت در سالمت و 
کاهش هزینه پرداختی از جیب بیماران نیازمند 

تامین زیرساخت های شفاف سازی هستیم.«
البرز در مجلس  نماینده مردم قزوین، آبیک و 
فرآیندهای  کردن  »الکترونیکی  افزود:  یازدهم 
سالمت مسیری برای شفافیت و مبارزه با مافیای 
حوزه سالمت است. طبق جلسات برگزار شده 
و گزارشات واصله مشخص گردیده که ساختار 
واحدی برای سالمت الکترونیک کشور ترسیم 
نشده است؛ نبود استراتژی و ساختار واحد یکی از 
معضالت اصلی حوزه سالمت الکترونیک است، 
در این بین خأل وجود سند الکترونیک سالمت 
است  باعث شده  تدوین چنین سندی  عدم  و 
برنامه ی  یا  قوانین بودجه ساالنه  که در احکام 
۵ ساله توسعه به صورت پراکنده بارها در قالب 
بندها و نام های متفاوت نظیر نسخه الکترونیک، 
سالمت الکترونیک و پرونده الکترونیک سالمت 

و... مطرح شود.«
محمدبیگی جزیره ای عمل کردن سازمان ها را دلیلی 
بر عدم اجرای عمومی این طرح دانست و تاکید 
کرد: »طی سال های اخیر سالمت الکترونیک با 
اسامی مختلف و با اجرای جزیره ای و پراکنده بر 
حسب نیاز هر سازمان عملیاتی شده که متاسفانه 
باعث شده است که نقش تولیت وزارت بهداشت 
به درستی دیده نشود و وجود بیش از ۵۰۰ سامانه 
در حوزه سالمت کشور نشان می دهد که نیازمند 
بازبینی گسترده در حوزه سالمت کشور هستیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم 
تاکید کرد: »نسخه الکترونیکی از تاریخ اول دی ماه 
به صورت پایلوت در سراسر کشور اجرایی شد؛ 
با بررسی صورت گرفته در کشورهای مختلف 
مشخص شد که در اکثر کشورها اجرای برنامه 
الکترونیک نتوانسته به صورت صددرصد اعمال 
و اجرا شود. بر همین اساس نگاه صفر و صدی 
به نسخه الکترونیک پر از اشکال است و این 
موضوع باید در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصالح شود، 
عملیاتی شدن نسخه الکترونیک به خاطر نبود برخی 
از زیرساخت ها در تمام کشورها ممکن نیست 

و بخشی به صورت کاغذی هم تهیه می شود.«
محمدبیگی تاکید کرد: »پیگیری های صورت گرفته 
تالش های  که  می دهد  نشان  اخیر  سال  دو  در 
استحقاق  ارجاع،  نظام  بحث  در  گسترده ای 
سنجی، سامانه اصالت دارو و تجهیزات و ایجاد 
امضای الکترونیک شکل گرفته اما متاسفانه شاهد 
نقص هایی در اجرایی شدن این پنج گزینه هستیم. 
زمانی می توانیم ادعا کنیم که نسخه الکترونیک به 
صورت ملی اجرایی می شود که این پنج شرط به 

مرحله عملیاتی شدن برسد.«
عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم تصریح 
توسط  متناقضی  و  متعدد  »گزارشات  کرد: 
سازمان ها و نهادهایی که نقشی در اجرایی شدن 
نسخه الکترونیک دارند ارائه می شود، فارغ از تمام 
آمار و ارقام اعالمی و نظارت میدانی نمایندگان 
که  بپذیریم  باید  الکترونیک  سالمت  کمیته  و 
زیرساختی  و  نیستند  کامل  زیرساخت ها عمال 
مثل امضای الکترونیک عمال به مرحله عملیاتی 

شدن نرسیده است.«
وی در ادامه تاکید کرد: »بر اساس جزء ۶ بند 
»ک« تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ اعالم شده، 
خرید هرگونه خدمات سالمت و پرداخت هزینه 
سالمت از ابتدای دی ماه۱۴۰۰ توسط سازمان ها و 
موسسات بیمه گر مشمول جزء ۲ این بند خارج 
از چرخه عنوان شده و در جزء ۱ تا ۵ ممنوع و 
غیر قانونی است و مشمول مجازات می شود. این 
در شرایطی است که هنوز ۵ جزء تکمیل نشده 
که بتوانیم جزء۶ را اجرایی کنیم بر همین اساس 
فاصله ای که بین نسخه الکترونیک وجود دارد و 
گزارشاتی که عنوان می شود نیازمند اقدام عاجلی از 

طرف دولت و مجلس است تا به صورت پلکانی 
این طرح به مرحله عملیاتی شدن برسد.«

کرد:  تاکید  الکترونیک  سالمت  کمیته  رئیس 
الکترونیک  نسخه  که  مشکالتی  و  »چالش ها 
برگزاری جلساتی  دارد، طی  پیشروی  سالمت 
شد  بررسی  مربوطه  نهادهای  و  سازمان ها  با 
اختیار  و تمام جلسات به صورت گزارش در 
رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف قرار 
گرفته است. موضوعاتی نظیر افزایش پرداختی از 
جیب بیماران، عدم دسترسی کامل به سیستم، عدم 
ایجاد یکپارچگی، عدم تحقق امضای الکترونیک و 
چالش هایی که در داروخانه ها ایجاد شده بود، تمام 
هدف اجرای سالمت الکترونیک اجرای عدالت 
در سالمت و دسترسی بیشتر مردم به خدمات 

الکترونیک است.«
محمدبیگی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی 
اجرای سالمت الکترونیک تاکید کرد: »طی جلسه ای 
که با رئیس مجلس داشتیم، درخواست شد که در 
گفت وگو با سران دولت و رئیس جمهور محترم 
و مسئوالن وزارت بهداشت و فناوری ارتباطات 
و ارگان های مربوطه این موضوع لحاظ و یک 
فرصت قانونی به این گروه ها داده شود البته با 
در نظر گرفتن تولیت نظام سالمت کشور تا شاهد 
اجرای فرآیند پنجگانه سالمت الکترونیک باشیم.«
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اعتبارات 
بودجه ای در نظر گرفته شده برای عملیاتی شدن 
سالمت الکترونیک گفت: »برای اجرایی شدن 
نسخه الکترونیک بودجه الزم مورد نیاز در نظر 
گرفته نشده است، حدود ۷دهم درصد بودجه 
سالمت برای اجرای نسخه الکترونیک و نظام 

ارجاع سالمت در نظر گرفته شده است و عمال 
نمی توانیم این بار سنگین را به مقصد برسانیم، 
نسخه الکترونیک سالمت دقیقا به تعداد ۸۵ میلیون 
نفر در کل کشور پراکنده است و ارائه خدمات در 
بستر الکترونیک سالمت نیازمند بودجه بیشتری 
است. انتظارت باال و اعتبارات کم می تواند عملیاتی 

شدن نسخه الکترونیک را در نیمه راه بگذارد.«
ادامه داد: »عدم شفافیت در اجرای نسخه  وی 
الکترونیک می تواند مسیری برای حضور مافیای 
سالمت به ویژه در حوزه دارو باشد بر همین 
اساس تاکید بیشتری بر روی این سامانه   ها داریم، 
بی شک دست های پنهانی وجود دارند که مانع 
اجرایی شدن این طرح می شوند. تمام تالش خود 
را می کنیم تا بدون اشکال این طرح به صورت 

سراسری اجرایی شود.«
رئیس کمیته سالمت تصریح کرد: »در بودجه 
۱۴۰۰ حدود ۲ صفحه ماده و تبصره در راستای 
سالمت الکترونیک عنوان شده است، در حال حاضر 
شاهد این موضوع هستیم که نظام ارجاع در قالب 
نسخه و پرونده الکترونیک گنجانده شده است که 
قابل پذیرش نیست. شاهد سردرگمی پزشکان، 
همکاران حوزه سالمت و بیماران در اجرایی شدن 
این طرح بودیم که نشان از ضعف در این حوزه ها 
است و باید برطرف شود. در این بین سازمان های 
بیمه گر باید به درگاه یکپارچه ای متصل شوند و 
سازمان نظام پزشکی باید امضای الکترونیک و 
وزارت بهداشت باید کدینگ و تدوین سند ملی 

سالمت الکترونیک را پیگیری کند.«
اصلی  بازیگر  »تاکنون  شد:  یادآور  محمدبیگی 
بود  بهداشت  وزارت  طرح  این  شدن  اجرایی 
در صورتی که سازمان های بیمه گر، شرکت های 
»آی تی« وزارتخانه و ارتباطات و کار و رفاه و… باید 
با یک هم افزایی ملی به میدان بیایند و در این بین 
وزارتخانه صمت نقش پررنگی در تهیه تجهیزات 
پزشکی دارد که متاسفانه در این طرح دیده نشده 
است. به نظر می رسد تعارض منافع و انحصارگرایی 
در حوزه سالمت الکترونیک یکی از دالیلی بوده 
که تاکنون الکترونیک شدن سالمت پاسخ مثبت 
نداده است و همچنین مشارکت وزارتخانه کار 
و رفاه اجتماعی و سازمان های تامین اجتماعی 
نقش بسزایی در جهت رسیدن به نقطه مطلوب 

این طرح خواهند داشت.«
پایان  در  الکترونیک  سالمت  کمیته  رئیس 
سالمت  شدن  اجرایی  »برای  کرد:  خاطرنشان 
ملی  قرارگاه  ستاد  تشکیل  نیازمند  الکترونیک 
سالمت الکترونیک هستیم که این قرارگاه باید 
با حضور چند وزارتخانه دیگر شکل بگیرد و از 
طرفی با انحرافی که در اسفند ماه ۹۷تا به امروز 
به واسطه اجرای برخی مصوبات شورای فناوری 
ارتباطات و وزارت بهداشت بوده شکل گرفته 

است که باید به ریل اصلی خود بازگردد.«

دست های پنهانی مانع ازاجرایی شدن 
نسخه الکترونیک می شود

7 شماره ۲۱۲۰ ۱۴ دی ۱۴۰۰

رئیس کمیته سالمت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس:



شماره 82120 14 دی 1400

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به روند 
افزایشی موارد شناسایی ابتال به »امیکرون« در 
از  پیشگیری  در  کار  »مؤثرترین  گفت:  کشور 
و  زدن  ماسک  پروتکل ها،  رعایت  اُمیکرون، 
دوز  تزریق  همچنین  و  فاصله گذاری  رعایت 
سوم واکسن است و توصیه می کنم افراد حتما 

دوز سوم واکسن را تزریق کنند.«
به گزارش سپید، سعید کریمی در نشست خبری 
مراجعات  وضعیت  درباره  بهداشت  وزارت 
کرونایی به بیمارستان ها و آمادگی بیمارستان ها در 
برابر اُمیکرون گفت: »خوشبختانه تعداد مراجعین 
سرپایی ما با عالئم مشکوک به کرونا با عالئم 
تنفسی که به صورت روزانه مراجعه می کنند، 
حدود  12۵0 مورد است که این میزان مراجعه 
از پیک قبلی که داشتیم به تدریج کم شده و در 
روزهای اخیر، افزایش قابل توجهی را نداشتیم.«
وی ادامه داد: »البته تغییرات سینوسی کاهش و 
افزایش  اما خوشبختانه  داشته،  افزایشی وجود 
مراجعات قابل توجه و مستمر نداشتیم. همچنین 
در حوزه تعداد بستری، بعد از عبور از پیک، در 
حد ثابت در حد ۵۸00 مورد است که در روزهای 
اخیر حالت ثابتی داشته و افزایش نگران کننده ای 

را شاهد نبوده ایم.«
یو  سی  آی  در  بستری  »تعداد  افزود:  کریمی 
هم حدود 1400 مورد است. بنابراین در حوزه 
بستری در آی سی یو هم افزایش خاصی نداشته 
است و در شرایط پایداری به سر می بریم. در 
زمینه سویه اُمیکرون نیز تعداد موارد مبتال که با 
تشخیص قطعی کیت بوده، افزایش یافته است و 
تا امروز)دوشنبه( 1۹4 تشخیص قطعی اُمیکرون 

داشته ایم که در حال افزایش است.«
وی ادامه داد: »برای تشخیص اُمیکرون ابتدا باید 
تست PCR بیمار مثبت شود و بعد اگر مشکوک به 
اُمیکرون باشد، یک تست اضافه هم برای اُمیکرون 
انجام می شود. افزایش تعداد موارد اُمیکرون جای 
نگرانی دارد، از این جهت که شیوع و سرایت پذیری 
اُمیکرون بسیار زیاد است و در عرض دو تا سه روز 
ممکن است فرد مبتال بتواند افراد دیگر را مبتال 
کند. بر این اساس رعایت پروتکل ها بسیار مهم 
است و باید توجه کرد که مؤثرترین چیز هم در 
پیشگیری از اُمیکرون، رعایت پروتکل ها، ماسک 
زدن و رعایت فاصله گذاری و همچنین تزریق 
دوز سوم واکسن است که توصیه می کنم، حتما 
دوز سوم واکسن را افراد تزریق کنند. دوز سوم 
در پیشگیری از ابتال و موارد شدید و همچنین 
پیشگیری از بستری و مرگ ومیر ناشی از کرونا 

بسیار موثر است.«
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین گفت: »باید 
توجه کرد که از نظر درمانی تفاوتی بین اُمیکرون و 
سویه دلتا وجود ندارد. البته از جهت مراقبتی باید 
بیشتر مراقب باشیم، زیرا سرایت پذیری اُمیکرون 
بیشتر است، اما از نظر درمان تفاوتی ندارد. در عین 
حال به بیمارستان هایمان آماده باش اعالم کردیم که 

در آماده باش هستند تا اگر خدایی نکرده تعداد موارد 
افزایش یافت، بتوانند به بهترین نحو مراقبت ها و 
خدمات را از نظر وضعیت اکسیژن سازها، دارو 
و... انجام دهند. این تمهیدات با معاونین درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است. انشااهلل 
که اصاًل وارد پیک بعدی نشویم، باتوجه به اینکه 
مدت زمان فاصله واکسیناسیون مان کم است و 
آنتی بادی وجود دارد، ولی اصاًل نباید غافل شویم 

و باید پروتکل ها را رعایت کنیم.«
کریمی درباره وضعیت اجرای نسخه الکترونیک 
در بیمارستان ها گفت: »در این زمینه مشکالتی 
از روزهای اول بوده و هنوز هم وجود دارد، اما 
به تدریج در حال کاهش است. کسی که تاکنون 
دستی نسخه را می نوشته، اکنون باید تایپ کند که 
مقداری سرعت را کاهش می دهد، برق یا اینترنت 
قطع می شود، ممکن است حجم بیماران باال باشد 
و مسیرهای ارتباطی نتوانند به خوبی اطالعات را 
منتقل کنند و کندی ایجاد شود که رسانه ها در 
این زمینه گزارشاتی ارائه داده اند. با این حال با 
جلساتی که مکرر برگزار شده و هماهنگی هایی 
که روزبروز در حال افزایش است، این مشکالت 
در حال کاهش است. وقتی یک پروژه ملی است 
و با تعداد باالیی از مراکز مواجهیم، باید مقداری 
فرصت دهیم تا به آنچه که مطلوب است، برسیم.«
وی درباره میزان اثربخشی واکسن های داخلی 
کرونا بر سویه اُمیکرون گفت: »تاکنون در ایران 
1۹4 مورد اُمیکرون شناسایی شده و در این زمینه 
اطالعات آنقدر قطعی نیست که بتوانیم اطالعاتی 
ارائه دهیم، اما باتوجه به اینکه واکسن های داخلی 
در مقابل دلتا موثر بودند و واکسن های خارجی هم 
که بوده بر روی دلتا تست شده و کشورهایی که 

میزان اُمیکرون شان باالست، آن ها را موثر دانستند، 
به نظر می آید که واکسن روی اُمیکرون هم موثر 
باشد. مطالعاتی که انجام می شود این موضوع را 

می تواند به اثبات برساند.«
کریمی درباره اعمال محدودیت های کرونایی با 
توجه به خطر اُمیکرون گفت: »فعال در وضعیتی 
قرار داریم که عمدتا بر رعایت پروتکل ها توصیه 
می کنیم. هر محدودیتی که قرار باشد ایجاد شود، 
جزو اختیارات ستاد ملی کروناست و وزارت 
در  کند.  اعمال  محدودیت  نمی تواند  بهداشت 
عین حال کمیته علمی وضعیت را از نظر علمی 
بررسی می کند، نتایج کمیته علمی به وزیر بهداشت 
و سپس در ستاد کرونا ارائه شده و ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصمیم گیری می کند. بنابراین درباره 
محدودیت ها باید از ستاد ملی کرونا پیگیری شود.«
کریمی درباره مواجهه با بیماری های ترکیبی با 
کرونا گفت: »در بیمارانی که به بیمارستان ها و 
مراکز درمانی مراجعه می کنند، اکنون آنفلوآنزا 
زیاد است، اما فعال من گزارشی از ترکیب این 

بیماری ها با کرونا دریافت نکرده ام.«
وی درباره حذف ارز 4200 تومانی و نحوه حمایت 
گفت:  اقدام  این  با  بنگاه های سالمت محور  از 
»فعال این الیحه در مجلس است و هنوز نهایی 
نشده است. باید اجازه دهیم کار کارشناسی اش 
در مجلس انجام شود. در بررسی هایی که انجام 
می شود، حمایت هایی از بحث دارو و سالمت 
دیده شده است. البته از آنجایی که نهایی نشده، 
اظهارنظر نمی کنیم، اما حمایت ها در حوزه سالمت 
برای سال آینده در الیحه بودجه دیده شده است و 
فکر نمی کنم که نمانیدگان مجلس بخواهند حوزه 
سالمت را رها کنند و حتما حمایت خواهند کرد 

که ما هم از آنها خواهش می کنیم که حتما این 
حمایت را انجام دهند.«

ادامه  در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
صحبت هایش درباره بحث کمبود پزشک گفت: 
»همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، 
پزشک  یک  است.  توزیع  بحث  بیشتر  مشکل 
متخصص بعد از دوره طرح، دیگر تعهدی به 
وزارت بهداشت ندارد و اگر بخواهیم این افراد را 
در مناطقی که هستند، نگه داریم، باید ماندگاری شان 
را تسهیل کنیم. این جزو پیشنهاداتی است که ارائه 
کردیم که باید بتوانیم برای افرادی که در مناطق 
محروم ارائه خدمت انجام می دهند، تسهیالتی 
فراهم کنیم. البته هنوز بسته آن تصویب نشده است 
و به همین دلیل جزئیات آن را مطرح نمی کنم.«
وی تاکید کرد: »به هر حال باید اقداماتی انجام 
دوره  از  بعد  متخصص  پزشک  که یک  دهیم 
تعهدش، خودش با رضایت در منطقه محروم 
دارند  حق  محروم  مناطق  در  مردم  کند.  کار 
که پزشک متخحصص داشته باشند و پزشک 
متخصص ماندگار هم داشته باشند، نه اینکه هر 
چند سال یکبار پزشک متخصص شان تغییر کند. 
این جزو مطالب مهمی است که در برنامه ها و 
پیشنهادات ما وجود دارد. درباره مناطق محروم 
وجود  محروم  مناطق  سهمیه  درصد   ۳0 هم 
دارد که از این طریق هم می توانیم به صورت 
بومی گزینی برای این مناطق پزشک جذب کنیم 
که در همان منطقه ای که هستند، ارائه خدمت 
کنند. اگر بخواهیم مشکل حل شود باید کاری 
کنیم که خود پزشک با رضایت در منطقه محروم 
ارائه خدمت کند و ماندگاری شان را تسهیل کنیم. 

ادامه در صفحه 9 

شناسایی ۱۹۴ مبتال به امیکرون در کشور تاکنون
موارد ابتال به بیماری در حال افزایش

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد
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حال این تسهیالت می تواند مالی باشد، رفاهی باشد 
و... که اگر بسته پیشنهادی ما تصویب شود، امیدوارم 

بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.«
معاون درمان وزارت بهداشت درباره نوع دوز سومی 
که مردم باید برای واکسیناسیون کرونا تزریق کنند، 
گفت: »از نظر علمی درباره اینکه چه نوع دوز 
سومی از واکسن های کرونا مؤثرتر است، بین علما 
اختالف هایی وجود دارد. این موارد باید در کمیته 
علمی بررسی و تعیین تکلیف شود. بحث واردات 

هم مربوط به حوزه معاونت درمان نیست.«
کریمی در پاسخ به اینکه باوجود تزریق واکسن، چرا 
هنوز کرونا مهار نشده است، گفت: »این موضوع 
طبیعی است و هیچ واکسنی به ویژه درباره کرونا نه 
ادعا می کند و نه می تواند 100 درصد بیماری را کنترل 
کند و هیچ کجای دنیا اینطور نیست که اگر واکسن 
تزریق کردند، دیگر 100 درصد کسی به بیماری مبتال 
نشود. بنابراین هدف مان از واکسیناسیون، کاهش 
میزان ابتال و به ویژه کاهش موارد شدید ابتال و 

مرگ ومیر است.«

بررسی هزینه -اثربخشی داروهای جدید 
کرونا در کمیته علمی

وی درباره وضعیت داروهای درمان کرونا گفت: 
»درباره داروها هم فعال داروهایی را که در پروتکل 
درمان کشور وجود دارد، در کشور در دسترس هستند. 
داروهای جدیدی هم که گزارش می شود، باید در 
کمیته علمی مورد بررسی قرار گیرند، وگرنه دچار 
مشکالتی می شویم که قبال داشتیم، که اصال آیا این 
دارو مؤثر هست یا خیر. این موارد در کمیته علمی 
بررسی می شود تا هزینه-اثربخشی آن مشخص شود 
و بعد به پروتکل ها اضافه می شود. در حال حاضر 
در حوزه درمان مشکلی نداریم. چند دارویی هم 
که اعالم شده که ممکن است موثر باشند، در حال 
بررسی است و اگر به این نتیجه برسیم که واقعا 
موثرند، وارد پروتکل می شوند. بنابراین این موارد در 
کمیته علمی بحث می شود و اگر به صورت علمی 
به این نتیجه برسیم که موثر است، اقدام می شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت درباره اجرای قانون 

جوانی جمعیت گفت: »اصل بر اجرای قانون جوانی 
جمعیت است. ما روی این قانون اصرار داریم و 
این کار باید از طریق علمی انجام شود. توصیه 
می کنم خبرنگاران هم در این زمینه خیلی وارد 
حواشی نشوند. باید تالش کنیم که قانون اجرا شود 
تا جمعیت جوانی داشته باشیم و با مشکل پیری و 

کاهش نرخ جمعیت مواجه نشویم.«
کریمی درباره بحث بیمارستان سازی در کشور و 
ایمنی بیمارستان ها گفت: »در حوزه درمان ما در 
زمینه اعتباربخشی بیمارستان ها می توانیم ورود کنیم. 
یکی از فاکتورهای ما در اعتباربخشی این است که 
اگر بیمارستانی ناایمن باشد، در اعتباربخشی و صدور 
و تمدید پروانه سخت گیری می کنیم و باید اصالح 
کنند. باید توجه کرد که بسیاری از بیمارستان ها 
فرسوده اند و ممکن است ۸0 یا ۹0 سال قبل ساخته 
شده باشند، به روز کردن این بیمارستان ها اقدامی 
است که باید انجام شود که معاونت توسعه در این 

زمینه عمل می کنند.«
معاون درمان وزارت بهداشت درباره سامانه 1۹0 و 
ارائه تخلفات بیمارستانی و تعرفه ای گفت: »تخلفات 
را می توانند به سامانه 1۹0 ارائه کنند. در عین حال 
طی دو سه روز اخیر جلساتی در راستای تقویت 
نظارت از سوی معاونت درمان برگزار شد و بر 
روی بیمارستان ها متمرکز می شویم تا انشااهلل تخلفی 
در بیمارستان رخ ندهد. عمده تخلفاتی که وجود 
دارد احتماال در بیمارستان رخ می دهد، اگر عمل 
جراحی است که برای آن پول خارج از تعرفه ای 
دریافت می شود، آن عمل در بیمارستان اتفاق می افتد، 
عالوه بر برخورد با افراد متخلف، با آن بیمارستانی 
هم که این تخلف در آن رخ می دهد، برخورد 
می کنیم. در عین حال نظارت هایمان باید به روز و 
سامانه ای شوند. به معاونت های درمان اعالم شده 
که این موضوع را جزو اولویت هایشان قرار دهند. 

فسادستیزی جزو اولویت های ما است.«
کریمی درباره موضوع کمبود پزشک متخصص در 
مناطق محروم مجددا تاکید کرد: »مباحث مطرح شده 
به این معنا نیست که پزشک متخصص به اندازه 
کافی نداریم، بلکه تجمع شان در مراکز استان ها بیشتر 
و در مناطق محروم کمتر است. البته این پزشکان 

تعهدات شان را هم انجام داده اند، اما ما باید شرایط 
ماندگاری پزشک در مناطق محروم را فراهم کنیم 
که به مباحث رفاهی، معیشتی، مالی و ... بازمی گردد. 
باید کاری کنیم که متخصصین عالقه داشته باشند 

که در مناطق محروم خدمت کنند.«
وی در پاسخ به سوالی درباره کرونا، با بیان اینکه 
در شرایط فعلی کرونا باید از پیک های قبلی درس 
بگیریم، گفت: »وقتی از یک بحران درس بگیریم، 
به یک فرصت برای آینده بدل می شود تا دیگر با 
آن مشکالت مواجه نشویم. خوشبختانه طی دوره 
کرونا بیماری نبوده که به دلیل کمبود تخت بیرون 
از بیمارستان باشد؛ چیزی که در کشورهای دیگر 
مشاهده کردیم. برخی بیماران به دالیل مختلف دیر 
مراجعه کرده بودند که دچار مرگ و میر شدند. دعا 
می کنیم که پیک دیگری در پیش نباشد و از مردم 
هم خواهش می کنیم که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند تا وارد پیک بعدی نشویم. در عین 
حال سعی می کنیم که از گذشته درس بگیریم تا اگر 
وارد پیک بعدی شدیم، بتوانیم بهتر مدیریت کنیم.«
کریمی در بخشی از صحبت هایش با اشاره به 
اولویت های حوزه درمان کشور گفت:  »از همه 
کادر درمان و عزیزانی که طی دو سال گذشته در 
سنگر کرونا خدمت کردند تشکر می کنم. باالی 
200 شهید سالمت تقدیم کردیم که یاد آنها را 
گرامی می داریم.« وی افزود: »یکی از مهم ترین و 
شاید مهم ترین رسالت ما در حوزه درمان این است 
که بتوانیم یک خدمت را بهنگام، موثر، باکیفیت، به 
صورت اقتصادی و بهره ور، مبتنی بر عدالت و نیازهای 
منطقی برای مراجعین فراهم کنیم. بنابراین یکی از 
محورهای اصلی کار ما تعالی سالمت است. یعنی 
باید بتوانیم کیفیت و کمیت خدمات مان را در حد 
اعال داشته باشیم. هدف گذاری ما این است که این 
را تعالی دهیم. یکی از مهم ترین اقدامات مان همگانی 
کردن پوشش سالمت است تا همه هموطنان مان به 

خدمات سالمت دسترسی داشته باشند.«
وی ادامه داد: »در عین حال منابع مان محدود است و 
نمی توانیم نیازهای القایی را در اولویت قرار داده و 
منابع مان برای نیازهای اصلی کفاف ندهد. باید حتما 
ارتقاء بهره وری داشته باشیم. ما منابع محدودی داریم 

و باید از آن بهره برداری بهینه انجام دهیم تا با کمبود 
مواجه نشویم. بر این اساس باید فرآیندهایمان را 
اصالح کنیم و یکی از اقدامات برای اصالح فرآیندها 
داشتن اطالعات است. تاکید کردم که باید دیتاهای مان 
بروز و بهنگام به دست مان برسد. سامانه های متعددی 
وجود دارد که باید بتوانیم آن ها را تجمیع کنیم. 
اطالعات را باید روزانه و حتی به صورت برخط 
داشته باشیم تا بتوانیم به موقع تصمیم بگیریم. نکته 
دیگر که روی آن تاکید داریم، بحث عدالت است. 
باید توجه کرد که با عدالتی که مدنظرمان است، 
فاصله داریم. ممکن است تجمع امکانات در یک 
مناطقی بیشتر و در برخی مناطق کمتر باشد که از 
عدالت دور است. عدالت یعنی اینکه هرچیزی 
سرجای خودش باشد. ممکن است در یک مرکز 
استان یا در تهران الزم باشد که درمان های بسیار 
تخصصی را داشته باشیم اما نباید باعث شود که 
امکانات اصلی را در مراکز دور از مرکزمان نداشته 
باشیم. برای برقراری عدالت هم باید محرودیت زدایی 
کنیم. ما سند درمان داریم که بر چه اساسی منابع مان 
را توزیع می کنیم. شاخص هایی وجود دارد و روی 
این سند آنالیز کردیم که آیا به اهداف مدنظر رسیدیم 
یا خیر. برای یکسری استان ها هم که شاخص های 
پایین تری داشتند باید سندهای محرومیت زدایی مجزا 
داشته باشیم تا بتوانیم آن ها را ارتقاء دهیم. برای 
استان های خیلی محروم هم به طور ویژه با هماهنگی 
مسئوالن استانی و خیرین، اسناد مجزایی داشته ایم 
تا بتوانیم به صورت جهادی روی آن ها کار کنیم. 
بر اساس بازدیدهای میدانی هم اگر مشکلی باشد، 

سعی می کنیم اصالحاتی انجام دهیم.«
کریمی گفت: »تکریم ارباب رجوع یکی دیگر از 
نکات مهم است. ارباب رجوع در بیمارستان بیمار 
است که باید همه این افراد را تکریم کنیم. بنابراین 
پزشک، پرستار و ... باید بدانند که مرکز، بیمار است 
و همه باید حول محور او کار کنند. در عین حال 
فسادستیزی از موضوعاتی است که باید در حوزه 
ما روی  آن کار شود. باید با این موضوع مقابله کرد. 
باید بسترهای فساد را حذف کنیم و نظارت هایمان 

را افزایش دهیم.«
وی گفت: »تاکید دیگر ما مدیریت الکترونیک 
است. نسخه نویسی الکترونیک هم از ابتدای دی 
ماه در حال انجام است. البته این بخشی از پروژه 
پرونده الکترونیک سالمت است، اطالعات ما باید 
ثبت شود تا بتوانیم مدیریت کنیم. شروع کردیم 
که مدیریت الکترونیک را در درمان توسعه داده 
و بتوانیم به صورت علمی و به روز مدیریت مان 
بسترسازی  دیگر  اقدامات  از  دهیم.  انجام  را 
است.  غیردولتی  و  دولتی  مشارکت های  برای 
پیشرفت  کار  آمدند،  کار  پای  مردم  که  هرجا 
کار  فاصله گرفتیم،  مردم  از  که  کرده و هرجا 
ابتر مانده است. بنابراین باید بسترسازی کنیم 
که واحدهای دولتی، غیردولتی و مردم نهاد در 
راستای توسعه کمی و کیفی درمان وارد کار شوند. 
بر روی استفاده از ظرفیت خیرین هم تاکید دارم. 
همچنین بحث پیاده سازی قانون جوانی جمعیت 
است که موضوعی بسیار استراتژیک است نیز از 
اولویت های مهم است. اگر جمعیت ما کاهش یافته 
یا پیر شود، در همه حوزه ها گرفتار می شویم. ما 
روی درمان های مربوط به ناباروری کار می کنیم، 
اما گاهی با اقدامات ساده مانند کنترل وزن، دیابت 
و ... می توان کاری کرد که به سمت درمان های 
سنگین نرویم. بنابراین حتما پیاده سازی قانون 

جوانی جمعیت را مدنظر داریم.«



رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبر داد خبـر

تمدید مهلت ثبت نام آزمون 
دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۱۴۰۰

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از تمدید 
مهلت ثبت نام آزمون دستیاری فوق تخصصی 

پزشکی خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری گفت: »با 
توجه به تغییرات دستورالعمل، مهلت ثبت نام سی 
و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 
پزشکی با ویرایش دفترچه تا سه شنبه ۱۴ دی ماه 
تمدید شد.« آزمون کتبی سی و نهمین دوره آزمون 
پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب 
به صورت تمام الکترونیک یا کاغذی صبح روز 
پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ در مرکز سنجش آموزش 
پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی سطح شهر 

تهران برگزار خواهد شد.
به گفته هاشمی نظری کارت ورود به جلسه آزمون 
در روز های سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ دی ماه 
۱۴۰۰ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش 

پزشکی توزیع می شود.
شرکت در آزمون دستیاری فوق تخصصی این دوره 
محدودیت سنی ندارد و داوطلبان مجاز به شرکت 

در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( 
آتی نخواهند بود.

شرایط شرکت در سی و نهمین دوره 
آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی

۱. تأیید صالحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی 

انقالب فرهنگی. تبصره: اعضای هیأت علمی رسمی 
)قطعی یا آزمایشی( برای تحصیل در دوره های فوق 

تخصصی نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.
۲. داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز 
و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه ها یا مراکز مورد 

تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳. پزشکان مشمول خدمت ضریب k که دارای 
گواهی پایان تعهدات حداکثر تا تاریخ ۲۵ شهریور 

۱۴۰۱ هستند.
۴. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت 

از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان
۵. شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار

۶. نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه ای برحسب رشته
۷. عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق 
تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی 

)Ph.D( و )فلوشیپ(
تبصره: دارندگان مدرک دانشنامه فوق تخصصی و 
قبول شدگان آزمون نهایی فوق تخصصی در یکی 
از رشته های پزشکی بالینی مجاز به شرکت مجدد 

در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیستند.
شرایط اختصاصی به همراه مشمولین استفاده از 
سهمیه های رزمندگان و ایثارگران و بومی مناطق 
محروم، تعهدات پذیرفته شدگان آزمون پذیرش 
دستیار فوق تخصصی در دفترچه ثبت نام تشریح 

شده است.باشگاه خبرنگاران جوان

طی نامه ای از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه ها 
ابالغ شد که به دلیل مشکالت موجود در تامین خوابگاه در 
برخی از دانشگاه ها بر اساس پروتکل های بهداشتی، دانشگاه ها 
مجاز هستند برخی آزمون های ورودی سال ۱۴۰۰ خود را پس 

از تایید در شورای آموزش به صورت مجازی برگزار کنند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن نامه ابوالفضل باقری فرد 

به شرح زیر است:
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  دانشگاه/  محترم  رییس 

بهداشتی، درمانی...
معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

سالم علیکم
بر  مبنی  نامه شماره ۴۷۸۴/۵۰۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹  پیرو 
لزوم برگزاری آزمون ها به صورت حضوری، ضمن تاکید بر 
مفاد این نامه، به دلیل مشکالت موجود در تامین خوابگاه در 
برخی از دانشگاه ها براساس پروتکل های بهداشتی، دانشگاه ها 
مجاز می باشند بخشی از آزمون های ورودی های سال ۱۴۰۰ 
خود را پس از تایید در شورای آموزشی دانشگاه به صورت 

مجازی برگزار نمایند.
دکتر ابوالفضل باقری فرد

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

بخشی از امتحانات ورودی های ۱۴۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی مجازی شد

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در نامه ای به استاندار 
فارس گفت: »مطالب منتسب به حضرتعالی در باب تعرفه های 
درمانی و پزشکان و باز بودن جاده برای عزیمت آنان به خارج را 
مطالعه کردم. ابتدا باید در صحت آن ها و شاید عدم دقت خبرنگاران 
شک  کنم و ثانیاً اگر درست باشد تقاضا کنم نسبت به تصحیح آن ها 

امروز عمل کنید که فردا دیر است.«
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، متن نامه سید موید 

علویان به استاندار فارس به شرح زیر است:
بنام خدای رحیم

جناب دکتر ایمانیه، پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
و استاندار محترم فارس

با سالم و احترام؛ مطالب منتسب به حضرتعالی در باب تعرفه های 

درمانی و پزشکان و باز بودن جاده برای عزیمت آنان به خارج را 
مطالعه کردم. ابتدا باید در صحت آن ها و شاید عدم دقت خبرنگاران 
شک  کنم و ثانیا اگر درست باشد تقاضا کنم نسبت به تصحیح آن ها 
امروز عمل کنید که فردا دیر است. ما پزشکان و جامعه پزشکی 
در حال ارائه خدمات در سخت ترین شرایط هستیم و انتظار درک 
شرایط مان را از طرف حاکمین داریم. با توجه به شناختی که از 

حضرتعالی دارم امیدواری به تصحیح این بیانات دارم.
باید به ساختار نظام سالمت در حل مشکالت موجود کمک  کرد. 
اینجانب منتقد بسیاری از اوضاع هستم ولی ایستاده ایم در برابر 
مشکالت. با سیلی صورت خود را سرخ می کنیم، چهره خود را 
خندان می کنیم تا همکاران از غم دل ما با خبر نشوند و ناامید 
نشوند. برادر عزیز اگر حرف شما ناامیدی ایجاد کند باید چکار 

کنید تا موجب رحمت الهی شوید؟ گفته شد آنچه بر من واجب 
بود. خدا به همه خدمتگزاران این مردم توان بیشتری عطا کند.

دکتر سید موید علویان، رییس نظام پزشکی تهران بزرگ

نامه رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ به استاندار فارس

شماره 10۲۱۲۰ ۱۴ دی ۱۴۰۰



بهنام عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی در نامه ای به رئیس بنیاد شهید تاکید کرد خبـر

لزوم حل و فصل فوری مشکالت معیشتی 
خانواده  های شهدای سالمت

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه شهدای عرصه ی 
سالمت برای بقای سالمت، جان خود را به جان آفرین نثار کرده اند 
وکانون خانواده در حسرت این عزیزان است، گفت: »متأسفانه 
شنیده ها حاکی است که خانواده های این عزیزان در دغدغه معیشتی 

قرار گرفته و حقوق و مزایا به آن ها تعلق نمی گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، بهنام عباسیان 
به  رسیدگی  خواستار  شهید  بنیاد  رئیس  به  خطاب  نامه ای  در 
مشکالت معیشتی خانواده های شهدای عرصه سالمت شد. در 

متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

ریاست محترم بنیاد شهید
باسالم و احترام

کسانیکه در راه خدا کشته شده اند نمی میرند بلکه زنده هستند و 
نزد خدا روزی می خورند این حقیقت بیان می کند که مقام شهدا 

جایگاه رفیعی نزد خداوند متعال دارند.
مدافعین عرصه سالمت با نثار خون خود سعی بر این داشته اند که 
درخت سالمت را بارور کنند با وجود طوالنی و فرسایشی شدن 
مبارزه علیه ویروس کرونا که همچنان ادامه دارد، این مدافعین 
عرصه سالمت هستند که خم بر ابرو نیاورده اند و همچون ستاره ای 
درخشان در آسمان برای مردم عزیزشان امید و سالمتی می آفریند.

در واقع شهدای عرصه ی سالمت که برای بقای سالمت، جان 
خود را به جان آفرین نثار کرده اند حال آنکه کانون خانواده در 
حسرت این عزیزان می باشد، متأسفانه شنیده ها حاکی از این است 
که خانواده های این عزیزان در دغدغه معیشتی قرار گرفته اند چون 
آن مادری که برای عزیزان خود نان آور بود و کمک معیشتی برای 
همسر خود بوده اند االن دیگر وجود ندارد، متأسفانه دولتمردان 
هم می گویند طبق قانون تکلف بر عهده پدر خانواده می باشد و 
حقوق و مزایا به خانواده ها تعلق نمی گیرد حال که اگر به ژرف 
قضیه بنگریم به یک بطالن مالی می رسیم. سوال اینجاست که 
زنان مدافعین عرصه سالمت که به درجه رفیع شهادت رسیده اند 
و بنیاد شهید هم بر شهید بودن این عزیزان مهر قانون می زند حال 
که بحث از حق و حقوق خانواده های این عزیزان می رسد چرا 
سکوت اختیار می کنند. در شرایط سخت کرونایی اقتصاد خانواده 
بر دو محور درآمد پدر و مادر می چرخد وقتی یک چرخه از این 
دو محور می ایستد اقتصاد خانواده دچار تزلزل می شود امید است 
که شعارهای مان عملی شود و سعی کنیم با عملیاتی کردن قوانین 
مشکل را حل کنیم تا شیرزنان مدافعین عرصه سالمت با خیال 
آسوده به خدمت خود ادامه دهند نه اینکه این طرز تفکر به جامعه 
القا شود برای پاسداری از خانواده در این شرایط سخت در خانه 
بنشینید چونکه کسی جوابگوی زحمات شایسته شما نخواهد بود.
لذا از همکار عزیزمان جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی که 
خود از زحمت کشان عرصه سالمت می باشد می خواهیم هر چه 
سریع تر در حل و فصل معیشتی شهدای خدوم عرصه سالمت 
ورود کند تا بتوانیم امید را به شیرزنان عرصه سالمت برگردانیم. 
در پایان به سخنان گهر بار امام راحل اشاره می کنم که می فرمایند 
نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی روزمره 

خود به فراموشی سپرده شوند.
دکتر بهنام عباسیان

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه تعیین 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال آتی نیازمند 
کار کارشناسی دقیق است، گفت: »مسئوالن ذی ربط باید نگاه 
با  و  داشته  پزشکی  خدمات  تعرفه های  به  نسبت  منبسطی 

کارکارشناسی عدد و رقم آن را تعیین کنند.«
به گزارش سپید، حسین قناعتی با اشاره به اینکه تعرفه های 
در  بخش خصوصی خوب  درمانی  و  تشخیصی  خدمات 
امر موجب و موِجد فساد  »این  دیده نشده است، گفت: 
این  با  می کند  مشاهده  پزشک  که  زمانی  یعنی  هست 
حد  در  را  خود  درآمد  نمی تواند  غیرواقعی  تعرفه های 
مطلوب برای پرداخت مالیات های مطب، اعمال جراحی و 
پروسیجر ها و ... نگه دارد ناگزیر به روش های غیرمتعارف 

روی می آورد.«
اما  می شود  تعیین  متناسب  اصناف  تمام  »تعرفه  افزود:  وی 
در حیطه پزشکی سالیان متمادی است که تعرفه ها تغییری 
نداشته و این مهم نیازمند کار کارشناسی دقیق است، تعرفه 
بین  مبلغی  بود،  » ام آرآی«  زمانی که دالر هزارتومان  انجام 

که  دالری  بود،  شده  گرفته  نظر  در  تومان  هزار   40 تا   35
هزار تومان بوده تقریبا 30 برابر شده است اما تعرفه انجام  
میلیون و  به یک  باید  اکنون  »ام آر آی« در رشته رادیولوژی 
200 هزار می رسید که 5 برابر کمتر است و تعرفه سونوگرافی 

نیز وضع مشابهی دارد.«
ادامه داد: »عدد و رقم  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
رشته های  در  علمی  و  دقیق  کارکارشناسی  با  باید  تعرفه ها 
مختلف از جمله رادیولوژی تعیین شود، اگر به این شکل پیش 
برویم مراکز رادیولوژی سرپا نخواهند بود و مرکز جدیدی 
تاسیس نمی شود زیرا با این اوضاع دیگر کسی تمایل به سرمایه 
گذاری در  بخش خصوصی ندارد، در زمینه تعرفه های دولتی 
هم تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

تهران ضرر ده هستند.«
گفت:  پایان  در  قناعتی  پزشکی،  نظام  سازمان  گزارش  به 
 50 سال  هر  متوسط  بطور  شریعتی  بیمارستان  مثال  »بطور 
میلیارد تومان عقب هست و بصورت سوبسید از سوی دولت 
کمک دریافت می کند و یا از بودجه ای که باید برای مصارف 

پیشرفت و توسعه دانشگاه هزینه شود بصورت روتین استفاده 
می کند که این امر سبب می شود تا دانشگاه از توسعه عقب 
تعیین  به  باید نگاه منبسطی نسبت  بماند، مسئوالن ذی ربط 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در هر دو  بخش دولتی 
و خصوصی داشته و با کار کارشناسی و علمی دقیق نسبت 

به تعیین تعرفه ها اقدام کنند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:

تعیین تعرفه های خدمات پزشکی نیازمند کار کارشناسی دقیق است
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اگرچه از ابتدای دی ماه، اجرای نسخه الکترونیک به 
عنوان یک قانون الزم االجرا مطرح شده، اما همچنان 
اجرای کامل این قانون با موانع و مشکالت جدی 
مواجه است. سازمان نظام پزشکی هم تاکید دارد 
که وقتی زیرساخت های مناسب برای اجرای کامل 
این قانون وجود ندارد، نباید اجرای این قانون را با 

اجبار، تحمیل کرد. 
علی ساالریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی کشور هم به بخشی از همین دغدغه های 
اجرای این قانون پرداخت. او ضمن تشریح نقایص  
نسخه  الکترونیک که در حال حاضر در حال اجراست، 
گفت: »سه درخواست در این حوزه وجود دارد. ایجاد 
قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه نویسی 
الکترونیک از راه دور،  ایجاد زیرساخت های الزم 
مانند پرونده الکترونیک سالمت و امضای الکترونیک 
امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر 

دستگاه ها در سازمان نظام پزشکی.« 
وی تاکید کرد: »نسخه نویسی الکترونیک باتوجه به 
مقتضیات زمان و پیشرفت فناوری یکی از ملزومات 
روز است و چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به 
سمت حذف کاغذ، الکترونیکی شدن، دقت و سرعت 
بیشتر، ارتباط پویاتر و سریع تر بین مراکز درمانی، 
پاراکلینیک، بیمه و ... برویم تا بتوانیم به مردم خدمات 
بهتر، سریع تر و دقیق تری ارائه دهیم. منتها مانند هر 
موضوعی فقط نمی توانیم آن را در حالت تئوریک 
تعریف کنیم، بلکه در عمل باید بسترهای الزم را 

هم فراهم کنیم.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: 
»در کشورهای پیشرفته دنیا نسخه الکترونیک وجود 
دارد، اما همانطور که در قانون ما هم پیش بینی 
شده، نسخه الکترونیک، تنها نسخه نویسی الکترونیک 
نیست؛ بلکه مطابق قانون پرونده الکترونیک و امضای 
الکترونیک هم باید با آن همراه باشند؛ به طوری که 
وقتی پزشک کد ملی بیمار را وارد می کند، بداند 
تاریخچه بیماری اش چه هست، تاکنون چه داروهایی 
دریافت کرده، به چه چیزی حساس است و... طوی 

که نیاز به حضور اطرافیان نباشد.«
وی افزود: »در عین حال اهمیت امضای الکترونیک 
هم از این بابت است که نسخه تجویز شده انکارناپذیر 
باشد و مثال عنوان نشود که نام کاربری و رمز عبور 
یک پزشک را همکاری دیگر گرفته و بیمارش را 
ویزیت کرده یا مثال عنوان نشود که اصال این ویزیت 
در فضای حقیقی اتفاق نیفتاده است. باید توجه 
کرد که امضای الکترونیک که به وسیله کارت های 
هوشمند الکترونیک یا نرم افزارهای نصب شده بر 

روی موبایل ایجاد می شود،  قابلیت انکارناپذیری 
دارد و پزشک نمی تواند منکر اصالت نسخه شود.«
ساالریان ادامه داد: »درست است که نسخه الکترونیک 
از یکم دی ماه ۱۴۰۰ اجباری شده، اما شاهدیم که 
از پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک خبری 
نیست. اجرای سلیقه ای، موردی و نسبی قانون، همین 
اتفاقی است که امروز در کشور در این حوزه رخ 
داده است. اجرای فعلی نسخه الکترونیک، اصرار 
بر اجرای بخشی از قانون است و نه تمام قانون. 
در حالی که اصرار بر اجرای بخشی از قانون و 
معوق گذاشتن بخش دیگری از قانون، خودش 
عین بی قانونی و بی عدالتی است و ما نسبت به 

آن معترضیم.«
در  پزشکی  نظام  نظارت سازمان  و  فنی  معاون 
نسخه نویسی  ناقص  اجرای  تبعات  خصوص 
الکترونیک گفت: »یکی از تبعات این موضوع این 
است که از آنجایی که پرونده الکترونیک فراهم 
نیست، پزشک نمی تواند به تاریخچه بیماری بیمار 
دسترسی داشته باشد و دقت الزم وجود ندارد. 
همچنین در حوزه امضای الکترونیک ممکن است 
این امضا قابل انکار بوده و اصالت نسخه مشخص 
نباشد و نتوانیم در آینده حقوق انتظامی بیمار و 
پزشک را پیگیری کنیم. اگر پزشکی مدعی شود 
که من این نسخه را تولید نکردم، بنابراین نمی توان 
پیگیری های آینده درباره قصورهای احتمالی را برای 

بیمار متصور دانست.«

وی در خصوص نقش سازمان نظام پزشکی در 
این زمینه افزود: »باید توجه کرد که بیمه ها خریدار 
خدمت هستند و از پزشک خرید خدمت می کنند. 
وزارت بهداشت هم به عنوان دستگاه دولتی ناظر 
و عامل است و قوانین حاکمیتی را اجرا کرده و 
مورد نظارت قرار می دهد. در این میان سازمان نظام 
پزشکی، سازمانی صنفی است که به پزشک شماره 
عضویت داده و در عین حال حقوق انتظامی بیمار و 
کرامت صنفی را دنبال می کند. حال کار دیگری که 
باید انجام دهد، پایش و نظارت روند نسخه نویسی 
و پرونده الکترونیک است، به طوری که هم حقوق 

بیمار به عنوان اولین شعار سازمان نظام پزشکی و 
هم حقوق پزشکان محفوظ بماند.«

مدت  این  طی  اساس  این  »بر  گفت:  ساالریان 
سعی کردیم که هرگونه همکاری و هماهنگی را 
با سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت و ... داشته 
باشیم تا این اعتماد به جامعه پزشکی داده شود که 
در صورت پیوستن به نسخه الکترونیک خودشان و 
بیماران ضرر نمی کنند. با این حال متاسفانه سرعت 
اینترنت در کشور پایین است، قطعی برق داریم، 
تعداد استاندارد ویزیت بیمارمان مانند کشورهای 
دیگر نیست. در کشورهای پیشرفته یک پزشک 
روزانه شش تا هفت بیمار ویزیت می کنند و با 

ویزیت همین تعداد هم تامین است.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح 
کرد: »ویزیت پزشک در این کشورها مانند کشور 
ما نیست که ارزش نسبی اش نسبت به کاالهای 
اساسی یک دهم و یک هفتم شده باشد. بنابراین در 
کشور پشت در اورژانس و ... تعداد بیماران زیاد 
است، سرعت اینترنت پایین است، نوع پلتفرمی 
که ایجاد شده و بستری که بیمه ها برای نسخه 
الکترونیک آوردند، به راحتی در دسترس نیست 
و دشواری هایی دارد. کدهای داروها گاهی ایرانی 
و گاهی خارجی است، برخی خدمات تعریف 
نشده است و داروهای ترکیبی تعریف نشده اند. 
داروخانه نمی تواند مستقیما به پزشک اطالع دهد 
که مثال نسخه ات ایرادی دارد یا داروی مشابه را 
دارم و چه کنم و در نتیجه بیمار را باید دوباره 
سراغ پزشک بفرستند.« وی به ایسنا یادآور شد: 
»همچنین در برخی خدمات مانند فیزیوتراپی و بینایی 
سنجی هنوز این بستر اجرا نشده است. بیمه بانک ها 
نتوانستند الکترونیک شوند، بیمه شرکت نفت هنوز 
نتوانسته الکترونیک شود. پیامکی که به عنوان کد 
ورود می آید، گاهی دچار اختالل می شود. بر این 
اساس همه این موارد باعث شده که سازمان نظام 
پزشکی، اجرای نسخه الکترونیک را در تاریخی که 

اعالم کردند، مقدور نبیند و تذکر دهد.«
ساالریان گفت: »ما پیشنهاد کردیم که به هر حال 
استفاده از نسخه الکترونیک موضوعی شبانه روزی 
است. بر این اساس باید پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت 
روز هفته داشته باشد، یعنی لجستیکی برای هفت 
روز هفته و ۲۴ ساعت روز ایجاد شده و در اختیار 
سازمان نظام پزشکی قرار گیرد. همچنین بودجه 
مربوطه هم در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار 
گرفته و دبیرخانه وارد سازمان نظام پزشکی شود. 

ادامه در صفحه 13 

گالیه  های نظام پزشکی 
از شرایط اجرای نسخه الکترونیک

ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی، تشکیل پرونده الکترونیک سالمت 
و استقرار لجستیک نظارتی از خواسته های نظام پزشکی است

اگرچه از ابتدای دی ماه، اجرای 
نسخه الکترونیک به عنوان 
یک قانون الزم االجرا مطرح 

شده، اما همچنان اجرای کامل 
این قانون با موانع و مشکالت 

جدی مواجه است. سازمان نظام 
پزشکی هم تاکید دارد که وقتی 

زیرساخت های مناسب برای 
اجرای کامل این قانون وجود 

ندارد، نباید اجرای این قانون را 
با اجبار، تحمیل کرد
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 ادامه از صفحه 12
همه این ها ملزوماتی است که نیاز به لجستیک و 
هزینه دارد و کار ملی بزرگی است که باید با همراهی 
بهتر و بیشتری انجام می شد و سازمان نظام پزشکی 
بیشتر جدی گرفته می شد. این اتفاقات رخ نداد و 
وقتی امروز از همکاران مان درباره نسخه الکترونیک 
سوال می کنیم، چه آنهایی که نسخه الکترونیک را 
اجرا می کنند و چه آنهایی که نسخه الکترونیک را 
اجرا نمی کنند، همه نگرانی دارند و ناراضی اند. وقتی 
این موارد را می شنویم، جای تاسف است که گوش 
شنوایی نیست و همچنان بر این طبل می کوبند که 
همه باید نسخه الکترونیک را اجرا کنند. اما باید 
پرسید به چه قیمتی، آیا به قیمت تشویش اذهان و 

سرگردانی بیماران؟«
وی ادامه داد: »وقتی در فضای گفت وگو هم بیمه ها، 
هم وزارت بهداشت و هم نظام پزشکی به این نتیجه 
رسیدند که یکم دی ماه زمان مناسبی برای اجرای 
نسخه الکترونیک نبود و وزیر بهداشت نامه ای در 
این زمینه نوشت که باید تعویق آن شش ماه تمدید 
شود، تعجب می کنم که چرا یکم دی ماه به عنوان 
مبنای اجرای آن قرار داده شد. این اقدام مستقیما 
فشار آوردن به مردم و جامعه پزشکی تلقی می شود.«
وی افزود: »ما یقینا برای انجام نسخه الکترونیک 
نیاز به یک پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته 
بدون تعطیلی داریم؛ به طوری که کارشناسانی در 
سازمان مستقر شوند تا اگر در جایی اختاللی در زمینه 
صدور نسخه الکترونیک ایجاد شد، بالفاصله آنالین 
باشند و ایراد را برطرف کنند. اگر کارت پزشکی 
گم شد و نمی تواند وارد حساب کاربری خودش 
شود، بالفاصله بتوانیم در کمترین زمان کارتش را 
جایگزین کرده و رمز موقتی به او بدهیم تا بتواند 
نسخه نویسی را انجام دهد. ممکن است در کشور 
صدها هزار یا چند میلیون نسخه تولید شود، اگر 
چند مورد از آن ها نسخه حیاتی باشد که بعدا منجر 
به شکایت یا قصور شوند، برای ایجاد مشکالتی 
حتی در سطح ملی کفایت می کند. بنابراین کار 
بسیار ظریف است و باید دبیرخانه این کار در جای 
مستقلی مانند سازمان نظام پزشکی مستقر شود. ما 
آمادگی این کار را داریم، اما سازمان نظام پزشکی 
موسسه مردم نهاد غیر دولتی است و برعهده گرفتن 
این ابتکار و لجستیک عظیم ملی نیازمند هزینه هایی 
است که دولت باید از آن حمایت کند. بار سنگینی 
است و یک سازمان به تنهایی نمی تواند آن را به 
دوش بکشد و نیاز به حمایت در این زمینه دارد.«
ساالریان گفت: »البته معاونت پارلمانی سازمان نظام 
پزشکی با سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده اند. 
باید توجه کرد که این حوزه شامل چند قسمت 
است، یکی صدور کارت های هویتی الکترونیکی 
پزشکان که در حال حاضر هم در حال انجام است. 
به طوری که از ۳۳۰ هزار عضو سازمان نظام پزشکی، 
تاکنون کارت های هویتی الکترونیکی برای یک سوم 
آنها، شامل ۱۰۰ هزار نفر  صادر شده است. یک 
بخش دیگر هم مربوط به تکمیل پرونده الکترونیک 
است و قسمت دیگر نظارت بر دوراپزشکی و ایجاد 
قوانینی در این حوزه است. باید توجه کرد که  وقتی 
نسخه الکترونیک تولید می شود، به این معناست که 
شاید یک نفر از پشت تلفن یا از پشت یک گیرنده 
تصویری عالئمش را به پزشک بگوید و در آنجا 
از طریق نسخه الکترونیک نسخه اش تولید شده و 

به داروخانه رود.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اضافه 
کرد: »این درحالی است که قوانین مربوط به این 

موضوع هم باید در کشور مرتب شوند. هنوز قوانین 
خاصی برای دورا پزشکی یا تله مدیسین یا نسخه 
الکترونیک از راه دور ایجاد نکردیم. این موضوع 
هم از وظایفی است که سازمان نظام پزشکی باید 
در کنار وزارت بهداشت ابعاد حقوقی و قوانینش 
را شناسایی کند و به کمک مجلس و سایر قوای 
ناظر بتوانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. در غیر این 
صورت به حقوق بیمار و پزشک آسیب می رسد و 

از فناوری روز عقب می مانیم.«
وی در خصوص وضعیت صدور امضای الکترونیک 
افزود: »حدود ۳۳۰ هزار عضو جامعه پزشکی داریم 
که تاکنون یک سوم آن ها کارت هایشان هوشمند شده 
است که حدود ۱۰۰ هزار نفر را شامل می شود. 

امیدواریم بتوانیم با سرعت بیشتری کارت های 
هوشمند را صادر کنیم و فرآیند نسخه الکترونیک 
را به سمت ظرافت، دقت و سرعت هرچه باالتر 
ببریم و هیچ گاه هم کیفیت را فدای کمیت و سرعت 
استقرار نکنیم. در این موارد وقتی بستر فراهم نیست، 
اصرار بر استقرار بدون منطق، منجر به نگرانی مردم 
و ایجاد مشکل می شود. باید آهسته و پیوسته در 
زمینه نسخه الکترونیک پیش برویم. اگر می خواهند 
سرعت کار بیشتر شود، باید کمک کنند، نه اینکه 
چیزی را تحمیل کنند. تحمیل کردن نه تنها چاره 

کار نیست، بلکه دردی به دردها اضافه می کند.«
ساالریان در خصوص امنیت امضای الکترونیک 
پزشکان گفت: »باید از سخت افزار و نرم افزاری 
استفاده کرد که امضای الکترونیک پزشک و اصالت 

نسخه انکارناپذیر باشد، به عبارتی هرکسی نتواند 
نسخه را تولید کند و فقط یک نام کاربری و رمز 
عبور ساده نباشد. در حال حاضر اگر پسورد و نام 
کاربری پزشک در اختیار فردی قرار بگیرد، به راحتی 
می تواند نسخه تولید کرد و سوءاستفاده می شود. اما 
وقتی کارت الکترونیک در اختیار پزشک است، از 
طریق پیامکی که به او داده می شود،  از طریق تعهدی 
که از او گرفته می شود، مشکلی ایجاد نمی شود. 
پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته هم برای این 
است که اگر هک یا سرقتی رخ داد، بالفاصله بتوانند 
وضعیت را درست کنند. در این صورت حقوق 

بیمار و پزشک بهتر محفوظ می ماند.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: 
»امیدوارم به کمک هم و با همیاری و منطق بتوانیم 
به این فناوری روز مجهز شویم و نسخه الکترونیک 
به جای اینکه اعصاب مردم را بر هم بریزد، بتواند 
سرعت و دقت را در درمان افزایش دهد، از درمان 
القایی پیشگیری کند و منجر به ارتباط بهتر بین بخشی 
در حوزه درمان در بین پزشک، داروساز، بیمار و 

سازمان های بیمه گر و بیمه مکمل و ... شود.«

چالش های حل نشده در مسیر اجرای 
نسخه الکترونیک

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. 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.
در شکل فعلی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، 
گاهی 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.
وزارت  و  بیمه ها  دولت،  جدی  عزم  باوجود 
بهداشت برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، 
همچنان مشکالت متعددی در مسیر اجرای این 
طرح کالن وجود دارد که موجب نارضایتی گروه 

زیادی از جامعه پزشکی شده است. 
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 های 
بیشتری را برای مجریان این طرح در بخش های 

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

ساالریان: درست است که نسخه 
الکترونیک از یکم دی ماه ۱۴۰۰ 

اجباری شده، اما شاهدیم که از پرونده 
الکترونیک و امضای الکترونیک خبری 

نیست. اجرای سلیقه ای، موردی و 
نسبی قانون، همین اتفاقی است که 

امروز در کشور در این حوزه رخ داده 
است. اجرای فعلی نسخه الکترونیک، 
اصرار بر اجرای بخشی از قانون است 
و نه تمام قانون. در حالی که اصرار بر 

اجرای بخشی از قانون و معوق گذاشتن 
بخش دیگری از قانون، خودش عین 

بی قانونی و بی عدالتی است و ما نسبت 
به آن معترضیم
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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 های بیشتری را برای 

مجریان این طرح در بخش های دولتی 
و خصوصی در نظر گرفت



یادداشت وارده

حواشی را کم و اصالح را آغاز کنید

  حمید سوری/ استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

به دنبال سخنان آقای دکتر محمدهادی ایمانیه، 
استاندار فارس در خصوص پزشکان  بحث های 
مختلفی در توییتر و سایر رسانه های مجازی و 

غیرمجازی مطرح شده و می شود.
عده ای عنادورزانه عقده های مختلف خود را بر 
این سخنان باز کرده و با فحاشی به زمین و زمان، 
سوژه پیدا کرده اند. عده ای هم با تجارب تلخی 
که از برخوردهای غیرحرفه ای و ظالمانه برخی 
پزشکان داشته اند از این سخنان استقبال می کنند.
نگارنده به عنوان عضوی از خانواده علوم پزشکی 
به موضوع  واقع بینانه  برخوردی  سعی می کنم 
داشته باشم و به جامعه پزشکی دلسوز و مردمی 
که خوشبختانه کم هم نیستند راهکارهایی پیشنهاد 
بدهم. بنده با ادبیات تند جناب استاندار آن هم 

در سطح عموم موافق نیستم.
واقعیت این است که هستند عده قلیلی که هیچ 
به فکر  تنها  قانونی را نمی پذیرند و  هنجار و 
تکاثر ثروت تمام ناشدنی و رفاه تمام وکمال 
خود و اطرافیانشان هستند و متاسفانه در بین 
اینها هم کم نیستند که ادعای انقالبی گری داشته 

و کاتولیک تر از پاپ جا نماز آب می کشند.
شاید همه ما تجربه های تلخ مشابهی از هزینه های 
کمرشکن درمان داشته باشیم که موجب عدم 
مراجعه برای دریافت خدمات یا تاخیر در مراجعه  
باشد. برخی هزینه های گزاف درمانی اجتناب 

ناپذیر هستند و برخی قابل مدیریت.
آستانه  در  یا  ورشکسته  اغلب  هم  بیمه ها 
و  القایی  تقاضاهای  هستند.  ورشکستگی 
تجویزهای تشخیصی و درمانی غیرضروری به 
عالوه کم سوادی برخی، مزید بر سوء تدبیر در 

مدیریت درمان کشور شده است. تالش نابخردانه 
دولت دوازدهم در طرح تحول سالمت هم که 
به جز نارضایتی همه ذینفعان نتیجه ای نداشت؛ 
پول هنگفتی حیف شد و  وضع را بدتر هم کرد.
باید بپذیریم که شکاف عمیق دستمزد و درآمد 
در جامعه از عدالت به دور بوده و دوام ندارد و 
چه بسا به شورش و التهابات سیاسی- اجتماعی 

بیانجامد.
نمی پذیرد که هر صنف و  مترقی  هیچ کشور 
گروهی قانون شکنی کرده و به قیمت نادیده 

گرفتن هنجارها و حقوق مردم ساکت بماند.

از طرفی با درنظرگرفتن نکات باال باید به حقوق 
به حق جامعه پزشکی متناسب با سطح مهارتی و 
زحماتی که می کشند توجه داشت. برای فردی 
که حدود نیمی از عمر خود را به تحصیل و 
کسب مهارت گذرانده، داشتن زندگی و درآمد 
متعارف حقی مسلم است و وظیفه حاکمیت است 
که این حق را تامین کند )هرچند فقط پزشکان 
شامل این حق نمی شوند و سایر تخصص های 

دیگر هم باید دیده شوند.(
با  باید  مدت  کوتاه  در  مشکل  این  برای حل 
تشکیل و یا تقویت مراکز درمانی تابع مقررات، 

پزشکان متعهد را جذب این مراکز کرد. دولت 
هم از این مراکز کامال حمایت کرده و الگوسازی 
شود. در این مراکز همانند یک محیط تحقیقاتی 
می توان سیاست ها و مداخله های موثر و آموخته 
جهان را آزمود و آنها را بومی سازی کرد و در 
صورت گرفتن نتیجه مطلوب در سطح کشور 

گسترش داد.
شاید بتوان به طرح پزشک خانواده دل خوش 
کرد، این اقدام مفید می تواند حلقه ای از زنجیره 

اصالح نظام سالمت باشد.
در دراز مدت نظام خدمات بهداشتی درمانی 
کشور نیاز به تحول واقعی دارد. با گذشت بیش 
از ۴ دهه از انقالب باید اذعان کرد بسیاری از 
مردم  امنیت درمانی ندارند یا احساس امنیت 
درمانی نمی کنند. بیمه ها هم به خاطر فشار مالی 
به صورت مرتب در حال تعدیل تعرفه ها هستند 
و بیمه های تکمیلی و ... هم آنگونه که باید 

کارساز نبوده اند. 
تحول واقعی نظام سالمت نیاز به یک پشتوانه 
نظری مستحکم با پشتوانه تحقیقات بومی، با 
درنظر گرفتن متغیرهای ارزشی مانند عدالت، 
اخالق مداری، عدم تعارض منافع، و نهایتا ارتقای 
سالمت جامعه و امنیت بهداشتی درمانی است.
برای رسیدن به این منظور پیشنهاد می شود مجلس 
محترم به دولت تکلیف کند تا با به کار گیری 
افراد مطلع، آشنا با موضوع  و فاقد تعارض منافع 
این وظیفه را برعهده بگیرد. شاید فرهنگستان 
علوم پزشکی بتواند با دعوت از سایر افراد مطلع 
خارج از حلقه عضو فرهنگستان ، نقش هدایت 

این کار را به خوبی بازی کند.
با این امید که نه نیاز به تهیه بلیط هواپیما برای 
بلبشوی  این  قربانی  مردم  نه  و  باشد  عده ای 

مدیریت درمان در کشور باشند. 
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دولت هم ارز واردات دارو را اختصاص داد و هم 
دارو گران شد. در حال حاضر برخی گزارش ها 
حاکی از افزایش قابل توجه قیمت انواع دارو در 
بازار ایران است. اتفاقی که به نظر می رسد بی ارتباط 
با زمزمه های حذف ارز 4200 تومانی دارو نیست.

ارز دارو تخصیص یافت
ارز دارو برای نیمه دوم سال تامین شد اما دارو هم 
گران شد! دیروز مصطفی قمری وفا، مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی در توییتی خبر داد: »ارز ترجیحی 
دارو تامین شده است و مردم دیگر نگران کمبود 

داروهای اساسی نباشند.« 
او در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »در 
کنار ادامه تامین ارز مورد نیاز برای واردات واکسن 
کرونا، تخصیص ارز ترجیحی دارو نیز به وزارت 
بهداشت ادامه خواهد داشت.« مدیر روابط عمومی 
بانک مرکزی در ادامه به صحبت های وزیر بهداشت 
هم استناد کرده و نوشته است: »عین الهی، وزیر 
بهداشت هم در جمع خبرنگاران گفته است که ارز 
ترجیحی کافی برای دارو توسط بانک مرکزی در 
اختیار ما قرار داده شده، مردم دیگر نگران کمبود 

داروهای اساسی نباشند.«
با این حال گزارش های میدانی از افزایش قابل توجه 
قیمت انواع دارو در روزهای گذشته حکایت دارد. 
در همین زمینه برنا گزارش داده است که برخی 
از انواع دارو از جمله داروی گلوکوفاژ که داروی 
پرکاربرد بیماران دیابتی و زنانی است که تخمدان 
پلی کیستیک دارند، افزایش قابل مالحظه ای داشته 
است. قیمت یک ورق قرص این دارو در هفته های 
گذشته 10 تا 15 هزار تومان قیمت گذاری شده بود؛ 
این روزها یک ورقه از آن در داروخانه ها به قیمت 

40 هزار تومان به فروش می رسد.
 داروی آسنترا دارویی ضد افسردگی است که در 
حال حاضر در داروخانه ها به قیمت 110 هزار 
تومان فروخته می شود که قیمت آن در روزهای 
قبل بسته ای 26 هزار تومان بوده است. یک ورقه 
قرص استامینوفن کدیئن اگر 2 تا 3 هزار تومان 
قیمت داشت این روزها اگر قصد دو ورقه از آن را 
داشته باشید باید 10 هزار تومان به متصدی داروخانه 
بپردازید. ناپروکسن برگه ای 5 هزار تومان این روزها 
به قیمت 28 هزار و 500 تومان به فروش می رسد و 
همه این ها بخش بسیار کوچکی از افزایش قیمت 

داروهای عادی و روزانه مردم است. 

ارز ندهید دارد گران می شود!
این موضوع در حالی رخ می دهد که اخیرا فعاالن 
بازار دارو گفته بودند که ارز الزم برای واردات 
دارو در نیمه دوم سال تخصیص داده نشده است.
حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو در 22 آذر امسال به ایسنا گفته 

بود: »متاسفانه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال 
برای دارو تخصیص داده نشده است. در حالی 
که باید سهمیه نیمه دوم سال از دو ماه قبل از آن 

تخصیص شده باشند.«
او توضیح داد: »اکنون سه ماه از شش ماه دوم سال 
گذشته و هنوز این موضوع بالتکلیف است. قطعًا 
هنگامی که ارز اقالم دارویی با تأخیر تخصیص 
پیدا کند، ناخودآگاه با کمبود مواجه می شویم؛ چرا 
که تامین ارز ارتباط مستقیمی با تامین دارو دارد.«

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با اشاره به اینکه برخی از اقالم دارویی کشور 
وابستگی مستقیمی به تامین ارز دارد، گفت: »هنوز 
ارز ترجیحی برای تامین دارو حذف نشده است. 
بنابراین ارز ترجیحی هنوز باقی می ماند، اما باید 
توجه کرد که برای باقی ماندن ارز ترجیحی دارو 
باید بودجه متناسب آن اختصاص یابد و با شناختی 
که از شرایط ارزی کشور داشتیم ترجیح مان این 
بود که منابع مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز توسط 
سازمان های بیمه گر پوشش یابد. در این صورت 
آزادسازی ارز میسر بود تا فشاری بر مردم تحمیل 

نشود، اما این اتفاق محقق نشده است.«
به جز او تعدادی از فعاالن بازار دارو اعالم کرده بودند 
که در صورتی که ارز دارو تخصیص داده نشود بازار 
زمستان با مشکل مواجه می  شود و همین موضوع 
دستور مستقیم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری را 

برای تخصیص ارز دارو به دنبال داشت. 

توضیح رییس سازمان غذا و دارو 
 اما چرا هم ارز تخصیص داده شد و هم دارو گران 
شد؟ بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره 

چرایی افزایش قیمت دارو توضیحاتی ارائه کرد. او 
به ایسنا گفت: »افزایش های قیمت ها را همیشه با 
هماهنگی بیمه ها انجام می دهیم که افزایش ساالنه 
است. معموال سازمان غذا و دارو تغییر قیمت هایش 
را در شش ماهه دوم سال انجام می دهد تا مردم در 
شش ماهه اول سال با افزایش قیمت ها در حوزه 

دارو مواجه نباشند.«
او افزود: »بر این اساس قیمت دارو در شش ماهه 
دوم درصد بسیار کمی افزایش پیدا کرده و پوشش 
بیمه ای هم در آن ها لحاظ شده است. تعدادی هم که 
هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند، درحال هماهنگی با 
بیمه ها و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا این پوشش 
انجام شود و پرداختی از جیب مردم بیشتر نشود.«
دارایی گفت: »این کار در حال برنامه ریزی است 
و تعداد این اقالم هم نسبت به سال گذشته زیاد و 

قابل توجه نیست.«

زمزمه حذف ارز 4200 تومانی دارو را 
گران کرد؟

با این حال بازار دارو رفتار دیگری نشان داده است و 
حاال اما هم ارز دارو تامین شده است و هم قیمت ها 
افزایش داشته است. اتفاقی که به نظر می رسد با خبر 
حذف ارز 4200 تومانی دارو بی ارتباط نباشد. دولت 
سیزدهم در الیحه بودجه 1400 ارز 4200 تومانی 
دارو را حذف کرده است. هرچند که محمد مخبر، 
معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرده که دولت 
به دنبال حذف ارز 4200 تومانی دارو نیست اما 
بسیاری از نمایندگان حرف او را رد کرده و گفته 
بودند که دولت عمال منابعی برای تخصیص ارز 
4200 تومانی دارو در بودجه سال آینده پیش بینی 

نکرده است. عالوه بر این متولیان سازمان غذا و 
دارو هم در اظهاراتی متناقض با مخبر اعالم کردند 

که ارز 4200 تومانی دارو حذف می شود. 
با این حال برخی فعاالن بازار دارو اعتقاد دارند که 
این اتفاق به رشد قیمت ها در بازار دارو دامن می زند. 
فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی 
دارو در این زمینه به برنا گفت: »مقوله حمایت از 
تولید داروهای داخلی با افزایش نرخ ارز با هم 

متناقض هستند.«
او با بیان اینکه زمانی که افزایش نرخ ارز به وجود 
می آید الزم است برای تامین این مابه التفاوت ارزی 
که الزم است برای واردات بخشی از اجزاء داروئی 
تولید داخلی پرداخت شود چیزی حدود 50 هزار 
میلیارد تومان اضافه تر هزینه کنید، افزود: »برای 
تامین این مقدار باید هزینه های مالی را  به بانک ها 
پرداخت کرد و فرض کنید بانک ها این قابلیت را 
داشته باشند که این پول را پرداخت کنند که در 

واقع منبعی برای پرداخت ندارند.«
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارو تصریح کرد: 
»در چنین شرایطی تولید داخلی دارو با لطمه روبرو 
می شود و الزم است دارو عینا وارد شود و زمانی که 
دارو وارد  شود هزینه های هنگفتی دارد و دارو عالوه 
بر افزایش نرخ ارز افزایش قیمت نیز خواهد داشت.«
او با بیان اینکه فرض کنید که بخشی از مبلغ را 
بانک ها پرداخت کنند، گفت: »در این شرایط اگر 
50 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند همان مقدار 
را پس نمی گیرند چرا  آنها با سود این مبلغ را 
پس می گیرند و این سود متاسفانه در یک مرحله 
نیست چرا که زمانی که دارو تولید می شود باید باید 
تحویل شرکت های پخش داده شود؛ به همین دلیل 
شرکت ها برای تولید باید 72 هزار میلیارد تومان به 

بانک ها پس دهند.«
اختراعی با بیان اینکه بعد از دست به دست شدن 
دارو از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف کننده 
برسد؛ چیزی حدود 60-70 هزار میلیارد تومان 
دارو گران تر خواهد شد، گفت: »برداشته شدن ارز 
ترجیحی به نظر ما طرح منطقی نیست و کاری که 
هزینه بیشتری را بر مردم و کشور تحمیل می کند 
هیچ فایده ای ندارد.« او تصریح کرد: »دارو بر خالف 
همه تبلیغاتی که می کنند تنها کاالیی  است که همه 
یارانه اش به دست مردم می رسد چون به شدت 
تحت کنترل است و در تمام کشور امکان ندارد 

دو تا داروخانه دارو را با قیمت متفاوت بدهند.«
 با این حال سازمان غذا و دارو چندان این توضیحات 
را قبول ندارد و به فسادهای شکل گرفته در زمان 
تخصیص ارز 4200 تومانی دارو اشاره می کند و 
می گوید که تصمیم دارد یارانه ارزی را به صورت 

حمایت های بیمه ای به دست مردم برساند.

جهش عجیب قیمت دارو
کارشناسان اخبار ضد و نقیضی که همه روزه درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی دارو 

منتشر می شود را ازجمله عوامل گرانی قیمت دارو می دانند

با وجود تخصیص ارز دارو قیمت برخی اقالم دارویی در بازار ایران افزایش قابل توجهی داشته است
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  یاسر مختاری
گفته  به  اومیکرون  به  مبتالیان  قطعی  آمار 
معاون درمان وزیر بهداشت به 194 نفر در 
کشور رسیده است. از سوی دیگر گسترش 
کشور  استان های  بسیاری  در  واریانت  این 
موجب نگرانی کارشناسان بهداشت و درمان 
شده است، به گونه ای که بار دیگر موضوع 
مطرح  جامعه  در  ادارات  و  اصناف  تعطیلی 

است. شده 
 در روزهایی که مرگ های ناشی از کرونا به 
کمتر 30 نفر در روز رسیده و همچنان نقشه 
گسترش  است  نکرده  تغییر  کشور  کرونایی 
موجب  استان ها،  بیشتر  به  اومیکرون  سویه 
جدیدی  پیک  بروز  با  رابطه  در  نگرانی 
از  برخی  که  پیکی  است.  شده  بیماری  از 
پایانی  روزهای  در  را  آن  بروز  کارشناسان 
می کنند. پیش بینی  بهمن ماه  اوایل  و  دی  ماه 

بهمن اوایل  پیک ششم در 
علمی  انجمن  دبیر  رمضانی،  آمیتیس 
بیماری های عفونی و گرمسیری هفته گذشته 
با اشاره به گسترش سویه اومیکرون در کشور 
گفت: »به نظر می رسد تا دو سه هفته دیگر، 

خواهیم  بیماری  این  در  باالیی  بسیار  رشد 
پیک  وارد  ماه  بهمن  تا  احتماال  و  داشت 
یعنی پیک ششم خواهیم شد.« بعدی کرونا 
وی افزود: »به این دلیل که این ویروس بسیار 
ناگهان  افراد  از  زیادی  تعداد  است،  مسری 
آلوده می شوند و احتمال اینکه موارد بستری 
و آی سی یو باال برود وجود دارد. اما به نظر 
پیک  این  وارد  اینکه  از  قبل  اگر  می رسد 
دهند  انجام  را  واکسیناسیونشان  افراد  شویم 
باشند،  نداشته  بسته حضور  مکان های  در  و 
اگر به پیک هم وارد شویم با شدت مرگ و 
میر بسیار کمتری از پیک دلتا مواجه شویم.«
اگرچه ورود به پیک ششم کرونا در روزهای 
پیش بینی  هم  اومیکرون  شناسایی  از  پیش 
آن  در  پیش بینی ها  خوشبختانه  اما  بود  شده 
زمان محقق نشد و همزمان و در پی تداوم 
بستری  ابتال،  میزان  کرونا،  کاهشی  روند  با 
مواجه  بیماری  این  از  ناشی  میر  و  مرگ  و 
دارد.  ادامه  نیز  امروز  تا  که  امری  بودیم. 
بسیاری  تا  شد  موجب  کاهشی  روند  این 
موسیقی  کنسرت های  رفع،  محدودیت ها  از 
اومیکرون  نظر می رسد مشاهده  به  اما  آزاد، 
در کشور معادالت بیماری را بر هم ریخته و 

قرار است سکون فعلی را تکان دهد. همین 
نگرانی موجب شد تا بسیاری از اعضای کمیته 
علمی کرونا در همان روزها نخست مشاهده 
این ویروس خواستار بازگشت محدودیت ها 

باشند. کشور  به 
حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا، در این رابطه گفت: »اگر قرنطینه اعمال 
شاهد  آینده  هفته  چهار  تا  سه  »طی  نشود، 
بود.  خواهیم  ایران  در  کرونا  بیماری  پیک« 

باید حداقل برای چهار هفته قرنطینه ها »درباره 
مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، 
نفر   10 از  بیش  که  مجامعی  و  رستوران ها 
تا   12 افراد  در آنجا هستند«، اعمال شود و 

بزنند.« واکسن  نیز   1۸

بهداشتی پروتکل های  پایین  سطح 
از  بسیاری  زعم  به  که  است  حالی  در  این   
کارشناسان برداشتن بسیاری از محدودیت های 
بازگشایی های همزمان را تهدید و  پیشین و 
آن را عاملی برای عادی تلقی شدن وضعیت 
بیماری در جامعه و در نتیجه افزایش عادی 
انگاری ها و کاهش سطح رعایت پروتکل های 
بهداشتی می دانستند امری که در گزارش روز 
یکشنبه وزارت بهداشت هم انعکاس داشت 
پروتکل های  رعایت  میزان  آن  اساس  بر  و 
به هشتم  منتهی  هفته  در  در کشور  بهداشتی 
این  بود.  درصد   4۷.42 بر   1400 ماه  دی 
است  گذشته  هفته های  از  بیشتر  کمی  میزان 
که احتمال دارد که ترس از اومیکرون باعث 
شده باشد تا کمی وضعیت رعایت پروتکل های 

شود. بیشتر  بهداشتی 
ادامه در صفحه 17 

آیااومیکروناداراتراتعطیلمیکند؟
براساس اعالم معاون درمان وزارت بهداشت آمار قطعی مبتالیان به اومیکرون 

به 194 نفر در کشور رسیده است

سپید از آخرین وضعیت محدودیت های کرونایی گزارش می دهد

حیدری: در ستاد ملی مقابله 
با کرونا بر هوشمند شدن 
محدودیت ها و راه اندازی 

سامانه امید تاکید دارند و 
باید محدودیت های هوشمند 
به سختی و با جدیت اجرایی 

شود. در این سامانه، 
محدودیت ها در اداره ها 

و سازمان های مختلف و... 
تعریف شده است
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امکان تعطیلی ادارات و اصناف

گزارش وزارت بهداشت در حالی است که با توجه 
به درخواست کمیته علمی ستاد ملی کرونا در 
رابطه با بازگشت محدودیت ها این پرسش وجود 
دارد که آیا امکان تعطیلی ادارات وجود دارد یا 
خیر؟به گزارش سپید و به نقل از همشهری آنالین، 
بهداشت وزیر بهداشت  کمال حیدری معاون 
محدودیت های  نشدن  یا  شدن  اعمال  درباره 
کرونایی به دنبال شیوع سویه جدید اومیکرون 
در ایران گفت: »در ستاد ملی مقابله با کرونا بر 
هوشمند شدن محدودیت ها و راه اندازی سامانه 
امید تاکید دارند و باید محدودیت های هوشمند 
به سختی و با جدیت اجرایی شود. در این سامانه، 
محدودیت ها در اداره ها و سازمان های مختلف 
و... تعریف شده است و نظر اعضا این است 

که این سامانه تقویت شود.«
از گسترش سویه  »برای جلوگیری  افزود:  او 
قرنطینه هوشمند  باید  جدید کرونا در کشور 
از طریق سامانه امید اجرایی شود. در سامانه 
امید، بحث تعطیلی اصناف و دورکاری کارمندان 
مطرح نیست. در این سامانه قرار است قرنطینه 
هوشمند اجرایی شود که در واقع همان بحث 
تعطیلی  نه  است  مطرح  پروتکل ها  رعایت 
دوسوم  و  یک سوم  حضور  یا  کسب وکار ها 

کارمندان در ادارات.«
فرمول  تغییر  درباره  بهداشت  وزیر  معاون 
»در  داد:  توضیح  شهر ها  کرونایی  رنگ بندی 
فرمول قبلی به این صورت بود که میزان بستری 
در تعیین رنگ هر شهر لحاظ می شد و نقش 
اساسی داشت، اما در برنامه مقابله با اومیکرون 
بستری خیلی نقشی ندارد و شدت شیوع خیلی 
باالست. باید در این سویه برای تعیین رنگ شهر ها 
تعداد بیماران سرپایی را در نظر بگیریم. به همین 
دلیل یک گروه فنی در حال بررسی و مطالعه 
هستند که ببینند در این شرایط می توانیم فرمول 
جدیدی ارائه بدهیم یا خیر؟سه شنبه گروه فنی 
نتیجه بررسی هایشان را ارائه می دهند و تصمیم 
نهایی را ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم می کند.«

محدودیت های هوشمند
یا  کرونا  بیماری  هوشمند  مدیریت  از،  هدف 
محدودیت های هوشمند؛ مدیریت، کنترل و نظارت 
هوشمند بیماری کرونا از طریق تبادل اطالعات بر 

خط در بستر سامانه امید به منظور ایجاد تعادل در 
زندگی روزانه شهروندان و صیانت از سالمت آنان 
اعالم شده است. همچنین واکسیناسیون و انجام 
تست غربالگری و پیوند آن ها به زندگی روزانه 
شهروندان با استفاده از سامانه مدیریت هوشمند 
بیماری به عنوان ارکان طرح در نظر گرفته شده است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های حاکمیتی، 
دولتی، عمومی و خصوصی، دستگاه های اجرایی 
واحد ها  بحران  مدیریت  قانون  ماده 2  موضوع 
بازرگانی،  تجاری،  فعالیت های صنفی شامل  و 
صنعتی،  تولیدی،  رفاهی،  تفریحی،  خدماتی، 
کارگاهی، اقتصادی، حوزه های علمی - تحقیقاتی و 
آموزشی )دانشگاه ها و حوزه های علمیه(؛ حوزه های 
فرهنگی واجتماعی نماز های جمعه و جماعت، 
مراسم ¬های دینی و ملی و... تردد و حمل نقل 

درون شهری، برون شهری، خورو های شخصی 
حوزه های مشمول طرح هستند.

بر اساس اعالم ستاد ملی کرونا این طرح قرار بود 
در سراسر کشور به صورت فازبندی به اجرا درآید. 
این محدودیت ها قرار است در مرحله نخست 
دستگاه های اجرایی، در مرحله دوم حمل و نقل 
درون شهری، سپس واحدها و فعالیت های صنفی، 
مرحله بعدی حمل و نقل برون شهری و تردد 
خودرو های شهری و در پایان مراکز علمی، تحقیقاتی 
اجرایی شود. بر اساس اطالعیه ستاد ملی کرونا، 
زمان آغاز فاز اول، محدودیت های هوشمند روز 
یکشنبه 21 آذرماه بوده و پس از یک هفته هم فاز 
دوم آن اجرایی می شد. در واقع حد فاصل زمان 
فازبندی برای اجرای هر یک از مراحل پنجگانه 

یک هفته در نظر گرفته شده بود.
بر اساس اظهارات حیدری وضع محدودیت ها قرار 
است بر این اساس پیش برود با این حال به گفته 
مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران پیش بینی وضعیتی که اومیکرون 
ایجاد می کند دشوار است اما بعد پنج پیک کرونا 
و شرایط دشواری که ایران تجربه کرد، ریسک 
کردن روی سویه جدید هیچ توجیهی ندارد. در 
این شرایط که مردم به راحتی به رعایت پروتکل ها 
تن نمی دهند، دولت هم با بازگشایی مدارس و 
ادارات و برگرداندن شرایط به حالت عادی، به این 

ماجرا دامن زده است.
از سوی دیگر سید مجید میراحمدی، معاون وزیر 
کشور در نشست روز گذشته کمیته امنیتی اجتماعی 
و انتظامی کرونا گفت: »اتخاذ راهکارهای پیشگیری 
می تواند زمینه مناسبی را برای مهار بیماری در کشور 
فراهم سازد. اگر الزم به برقراری محدودیت های 
جدید و حتی تعطیلی ها است می توان این اقدامات 
را قبل از شیوع بیماری اتخاذ کرد و اجازه نداد 
بیماری در کشور شیوع گسترده یابد.« اگرچه معاون 
وزیر بهداشت آب پاکی را در مورد تعطیلی ها به 
دستان بسیاری از کارشناسان ریخته است اما با توجه 
به سخنان معاون وزیر کشور احتمال تعطیلی ها با 

وجود اومیکرون دور از ذهن نیست.

میر احمدی: اگر الزم به 
برقراری محدودیت های 

جدید و حتی تعطیلی ها است 
می توان این اقدامات را قبل 
از شیوع بیماری اتخاذ کرد و 
اجازه نداد بیماری در کشور 

شیوع گسترده یابد
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