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شماره 22134 2 بهمن 1400

وزیر بهداشت خبر داد خبـر

شناسایی بیش از ۲ هزار بیمارمبتال به ُامیکرون در کشور 
وزیر بهداشت گفت: »وضعیت اُمیکرون در 
از  بسیاری  و  است  بحرانی  بسیار  جهان 
کشورهای اروپایی و آمریکا، درگیری بسیار 
شدیدی با اُمیکرون دارند و روزانه بیش از 
این  اثر  بر  آمریکا  نفر در   500 یک هزار و 
و  می دهند  دست  از  را  خود  جان  بیماری 
ما  و  هستند  درگیر  نیز  همسایه  کشورهای 
قدرت  اُمیکرون  چون  هستیم،  نگران  بسیار 

دارد.« زیادی  بسیار  انتشار 
للهی  عین ا بهرام  سپید،  گزارش  به 
روسای  سراسری  اجالس  حاشیه  در 
پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها 
شهدای  مجتمع  در  که  کشور  سراسر 
اظهار  شد،  برگزار  مقدس  مشهد  سالمت 
داشت: »وقتی آلودگی و سویه ای در یک 
دیگر  کشورهای  به  می شود،  ایجاد  کشور 
به  نیز  ما  کشور  در  و  می کند  سرایت  نیز 
اُمیکرون  مسافرین،  خروج  و  ورود  دلیل 

است.« شده  کشور  وارد 
انجام  تشخیصی  تست های  »با  افزود:  وی 
مبتال  بیمار  هزار  دو  از  بیش  کنون  تا  شده 
اما  شده  شناسایی  کشور  در  اُمیکرون  به 
به  بلکه  نمی گیریم  تست  بیماران  همه  از 
صورت اتفاقی این تست ها انجام می شود و 
میزان آلودگی در سطح جامعه، بیشتر از این 
موارد است. مراجعات سرپایی در دو هفته 
برابر شده و وقتی مراجعات   4 تقریبا  اخیر 
موارد  است  ممکن  می یابد  افزایش  سرپایی 
بستری و بیماران بدحال نیز افزایش یابد و 

داریم.« زمینه  این  در  نگرانی هایی 
»توصیه  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
وقت،  اسرع  در  که  است  این  مردم  به  ما 
کنند.  تزریق  را  کرونا  واکسن  سوم  دوز 
سوم  دوز  نفر،  میلیون   13 کنون حدود  تا 
که  دالیلی  از  یکی  و  کرده اند  تزریق  را 
این  در  کرونایی  بیماران  میر  و  مرگ 
روزها در کشور کمتر است، واکسیناسیون 
کنون  تا  خوشبختانه  که  بوده  گسترده ای 
یک  هدف،  جمعیت  از  درصد   89 حدود 
را  دوز  دو  نیز  درصد   79 حدود  و  دوز 

ند.« کرده ا تزریق 
واکسن ها،  »ایمنی  کرد:  تاکید  عین اللهی 
صورت  به  و  است  زمان  به  محدود 
همین  به  و  نمی کند  بیمه  را  ما  مادام العمر 
واکسیناسیون  که  غربی  کشورهای  خاطر 
در  ایمنی  بودند،  کرده  شروع  زودتر  را 
مردم شان  به   ً شدیدا و  یافته  کاهش  آنها 
در  می کنند.  توصیه  را  سوم  دوز  تزریق 
ایران عمده واکسن های تزریق شده مربوط 
که  بوده  آبان  و  مهر  شهریور،  ماه های  به 
ماه  سه  که  افرادی  سرعت،  به  است  نیاز 
را  سوم  دوز  گذشته،  واکسیناسیون شان  از 

کنند.« تزریق 
وی تاکید کرد: »یکی از مهم ترین نگرانی های 
ما، عادی انگاری توسط مردم است و نباید 
است.  شده  تمام  چیز  همه  که  کنند  تصور 

از  استفاده  فردی،  بهداشت  نکته  مهم ترین 
مداوم  استفاده  که  شده  ثابت  است.  ماسک 
ابتال  از  زیادی  حد  تا  می تواند  ماسک،  از 
در  متاسفانه  کند.  پیشگیری  اُمیکرون  به 
فضاهای جمعی می بینیم که بخشی از مردم، 

نمی کنند.« استفاده  ماسک  از 
 وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »به رؤسای 
پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها 
دستور دادیم که مراکز درمانی باید آمادگی 
کامل برای مقابله با موج جدید بیماری را 
اسفند  بهمن،  ماه های  چون  باشند  داشته 
نیروهای  داریم.  پیش  در  را  فروردین  و 
بهداشتی و درمانی در طول دو سال گذشته 
زحمات زیادی کشیدند و تعدادی نیز شهید 
را  مردم  به  خدمت  آمادگی  آنها  اما  شدند 
رعایت  تشدید  مساله،  مهم ترین  اما  دارند 

است.« مردم  توسط  پروتکل ها 
با کرونا  مقابله  ملی  »ستاد  عین اللهی گفت: 
تصمیم گیری  محدودیت ها  اعمال  مورد  در 
زمینه،  این  در  بهداشت  وزارت  و  می کند 
مطرح  را  خود  کارشناسی  پیشنهادات 
می کند. باتوجه به شرایط کشور، ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصمیمات الزم را می گیرد. 
و  استفاده  ماسک  از  اجتماعات،  در  اگر 
فاصله گذاری رعایت شود، تا حدی می تواند 

کند.« جلوگیری  اُمیکرون  به  ابتال  از 
وی تاکید کرد: »به مردم عزیزمان اطمینان 
می دهیم که هر واکسنی مورد نیاز باشد چه 
داخلی و چه خارجی را حتما تامین می کنیم. 
منتشر  متاسفانه شایعاتی در فضای مجازی 

شده بود که واکسن خارجی دیگر به کشور 
که  است  این  حقیقت  اما  نمی شود  وارد 
وارد  را  باشد  نیاز  مورد  که  واکسنی  هر 
185 میلیون دوز  امروز حدود  تا  می کنیم. 
 152 حدود  که  شده  تامین  کرونا  واکسن 
میلیون دوز، وارداتی و بقیه ساخت داخل 

است.« بوده 
در  »خوشبختانه  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
رشد  کرونا،  واکسن  داخلی  تولید  زمینه 
بسیار خوبی داشته ایم و واکسن های فخرا، 
کووپارس  برکت،  کووایران  پاستوکووک، 
و  داشته اند  تولیداتی  اسپایکوژن  و  رازی 
این واکسن ها وارد سبد واکسیناسیون شده 
کارآزمایی  فاز سوم  در  نیز  نورا  واکسن  و 
تالش  ایرانی  دانشمندان  دارد.  قرار  بالینی 
و  کردند  زمینه  این  در  ارزشمندی  بسیار 
تولید  ویروس،  جهش های  به  باتوجه 
و  امیدوارکننده  ما  برای  داخلی،  واکسن 

است.« اطمینان بخش 
ثابت  عمل  »در  کرد:  خاطرنشان  عین اللهی 
باشد  نیاز  مورد  واکسنی  هر  که  کرده ایم 
فارغ از داخلی یا خارجی بودن آن، تامین 
این  در  جمهور  رییس  شخص  و  می شود 
و  شده  وارد  شخصًا  و  است  مصمم  قضیه 
بارها با رؤسای جمهور کشورهای مختلف 
دولت  و  داشته  مذاکراتی  چین،  جمله  از 
با جدیت  را  مصمم است که واکسیناسیون 
انجام دهد اما وقتی واکسن به مقدار کافی 
در کشور وجود دارد، مردم در تزریق دوز 

کنند.« اقدام  سرعت  به  سوم 

وی گفت: »در اجالس رؤسای دانشگاه های 
مورد  در  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
برنامه های کلی وزارت بهداشت، بحث های 
وزارت  برنامه  در  شد.  انجام  کارشناسی 
بهداشت که رونمایی می شود، دو شاخصه 
اصلی یعنی عدالت و تعالی مورد توجه قرار 
عدالت  بتوانیم  امیدواریم  که  است  گرفته 
درمان،  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  را 
آموزش و پژوهش در سراسر کشور ایجاد 
و  مردم  سالمت  تعالی  و  ارتقا  به  و  کنیم 
دانش علوم پزشکی از نظر علمی و معنوی 

کنیم.« کمک 
»در حال حاضر  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
یکی از مشکالت اصلی کشور، بحث کاهش 
رشد جمعیت است که آینده کشور را مورد 
بهداشت  وزارت  قطعًا  می دهد.  قرار  تهدید 
در سیاست های جمعیتی  را  قانونی  وظایف 
انجام خواهد داد. در هیأت دولت مصوب 
کردیم که هزینه های ناباروری توسط بیمه ها 
در جهت  بزرگی  گام  این  و  پرداخت شود 
چون  است  جمعیتی  سیاست های  تحقق 

است.« زیاد  این حوزه  در  هزینه ها 
داد:  ادامه  عین اللهی  وبدا،  گزارش  به 
از  برخی  در  قبل  سال های  در  »متاسفانه 
ایجاد  تفکر  این  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
شده که فرزند کم تر زندگی بهتر که باعث 
به ویژه در  تاسف است چون فرزندآوری 
قشر تحصیل کرده و افرادی که مشکل مالی 
وظایف  و  است  مهم  ندارند،  معیشتی  و 

خود را در این زمینه انجام خواهیم داد.«



رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشریح کرد خبـر

احتمال وقوع پیک ششم کرونا  از اسفندماه
بازگشایی ها و خطر گسترش اُمیکرون

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به شرایط فعلی شیوع 
امیکرون در کشور گفت: »براساس اطالعات علمی 
می توان به برقراری محدودیت ها فکر کرد. نباید 
صبر کنیم بحران به وقوع پیوندد و بعد بخواهیم 

جلوی آن را بگیریم.«
به گزارش سپید، علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »براساس پیش بینی های صورت گرفته از این 
به بعد با یک شیب مالیم میزان موارد کووید۱۹ 
افزایش می یابد که مربوط به سویه امیکرون است 
و تا سه هفته آینده امیکرون سویه غالب تمام دنیا 

از جمله ایران خواهد شد.«
وی گفت: »بر همین اساس نیز انتظار داریم که 
از اسفندماه خیز ششم بیماری آغاز شود و میزان 
مرگ و میر افزایش یابد. نکته مهم این است که این 
افزایش موارد به اندازه خیز پنجم که با سویه دلتا 
رخ داد، نخواهد بود؛ ولی هر نوع خیز از بیماری 

باعث بیماری و خسران خواهد شد.«
وی افزود: »درصورت وقوع پیک ششم، مرگ و 
میر آن به اندازه پیک پنجم با سویه دلتا نخواهد 
بود. صحبت های فعلی بر اساس اطالعات فعلی 
ما از بیماری است، اگر قدرت بیماری زایی امیکرون 
همین اندازه ای که اکنون می دانیم، باشد، میزان مرگ 
و میر به اندازه دلتا نخواهد بود؛ اما این به معنای آن 
نیست که شیوع امیکرون تلفات نخواهد داشت. 
این پیش بینی سایت های علمی پیش بینی کننده روند 

کووید۱۹ است. ممکن است در این حین تغییراتی 
هم در بیماری صورت گیرد که موضوع متفاوت 
شود. در حال حاضر امیدوار هستیم که استقبال از 
واکسیناسیون بویژه تزریق دوز سوم افزایش یابد.«
ناجی با تاکید بر اینکه عملکرد ما در مقابل ویروس 
بر شیوع بیماری اثرگذار است،  به برخی بازگشایی ها 
اشاره کرد و گفت: »به شیان در چین و اخبار عجیبی 
که از آن پخش شد نگاه کنید. این اخبار به دلیل 
سیاست های مقابله با کرونایی بود که این کشور اتخاذ 
کرده است که شهری مانند شیان را با ۱۳ میلیون 
نفر جمعیت قرنطینه کردند و روزی یک بار از همه 

تست می گیرند. این اقدام فقط برای این است که 
موارد بیماری را شناسایی و در صورت نیاز قرنطینه 
کنند. چنین برخوردی نشان دهنده اهمیت امیکرون 
است؛ نباید بگذاریم چنین جهشی از ویروس در 
گردش باشد. بنابراین نباید دچار ساده انگاری شویم.«
وی افزود: »براساس آخرین اطالعات حدود ۸ 
میلیون نفر در کشور هیچ واکسنی تزریق نکردند 
و باید برای تزریق واکسن توجیه شوند. با گذشت 
زمان می بینیم واریانت هایی رخ می دهد که بیشتر از 
سیستم ایمنی می گریزند و این نشان می دهد بازنگری 
بر ترکیب واکسن اهمیت بسیار باالیی دارد. چند 

روز قبل هم از طریق مراجع علمی خارجی عنوان 
شد که استراتژی واکسیناسیون کرونا باید مشابه 
واکسیناسیون آنفلوآنزا باشد؛ یعنی واکسن ها مدام 
بازنگری شوند و ترکیبات جدیدی از ویروس را 

درون واکسن بگذاریم.«
ناجی تاکید کرد: »موضوع مهم دیگر کفایت واکسن 
است. عنوان می شود برای دوزِ بوستر واکسن هایی 
با پلتفرم غیرفعال مانند سینوفارم حتما دوز بوستر را 
واکسنی با کفایت باالتر تزریق کنیم. تزریق پلتفرم 
متفاوت واکسن ها موجب قوی تر شدن سیستم ایمنی 
نمی شود بلکه در برخی مطالعات مشخص شد که 
اگر واکسنی اثربخشی باالیی نداشت، برای دوز 

بوستر واکسن مؤثرتری تزریق شود.«
ناجی با تاکید بر اینکه واکسن نزده ها همیشه در 
خطر هستند، تصریح کرد: »از طرفی تقویت سیستم 
ایمنی با تزریق دوز سوم بسیار حائز اهمیت است.«
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در خاتمه تاکید کرد: »با افزایش 
بازگشایی ها در سایه شیوع امیکرون، قطعا شیوع 
بیماری افزایش خواهد یافت، باید علمی تر فکر کرد 
و منتظر ماند تا درصد تزریق دوز سوم افزایش یابد. 
ایجاد هر تجمعی با توجه به قدرت سرایت باالی 
امیکرون می تواند منجربه افزایش شیوع بیماری 
شود. بر اساس اطالعات علمی می توان به برقراری 
محدودیت ها فکر کرد. نباید صبر کنیم بحران به 

وقوع بپیوندد و بعد بخواهیم جلوی آن را بگیریم.«

نه و  معاون درمان وزارت بهداشت، توصیه های پیشگیرا
۱۹ را به دانشگاه های  یرانی در کووید درمان کننده طب ا

کرد. ابالغ  پزشکی  علوم 
با  ا  ر بالغیه  ا ین  ا کریمی  سعید  سپید،  گزارش  به 
در خصوص  علمی  کمیته  جلسات  ری  برگزا به  توجه 
بیماری  درمان  و  پیشگیری  در  نی  یرا ا طب  نقش 
به  نی،  یرا ا طب  کمیته  زیر  م  هتما ا و   ۱۹ کووید

سر  سرا پزشکی  علوم  نشکده های  ا د و  ه ها  نشگا ا د
است. کرده  بالغ  ا کشور 

آور  یاد  ابالغیه  این  در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
کمک  درمان های  و  پیشگیرانه  »توصیه های  است:  شده 
ضمیمه های  از  یکی   ۱۹ کووید  در  ایرانی  طب  کننده 
راهنمای تشخیص و درمان این بیماری در سطح خدمات 

می باشد.«وبدا بیماری  این  بستری  و  سرپایی 

معاون درمان وزارت بهداشت ابالغ کرد

توصیه های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در کووید19

بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
متاسفانه از روز پنج شنبه تا جمعه ۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ 

هزار و ۱۷۲ نفر رسید.
به گزارش سپید و بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از روز پنج شنبه تا جمعه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۲۷۶ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۸۳ نفر 

از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ 
میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۴۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۷۵ هزار و ۷۳۰ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

یک هزار و ۲۲۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تشخیص  آزمایش  و ۳۹۵  هزار  و ۸۶۵  میلیون   ۴۳ کنون  تا 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

شناسایی ۵۲۷۶  بیمار جدید کووید19 در کشور
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مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران مطرح کرد خبـر

زنگخطرابتالبهآلزایمردرمیاندههشصتیها
ابتالی یک میلیون ایرانی به بیماری آلزایمر

مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران گفت: »پیش بینی می شود 
با  همزمان  و  باشند  آلزایمر  به  مبتال  ایران  در  نفر  میلیون  یک 
افزایش میزان سالمندی، افزایش ابتال به بیماری آلزایمر را نیز 

شاهد خواهیم بود.«
به گزارش سپید، آلزایمر یک بیماری پیش رونده است که به مرور 
میزان کارآیی ذهن و حافظه بیماران مبتال را کاهش می دهد، این 
بیماری تا آنجا پیش می رود که خلل بزرگی را در حافظه بیماران 
ایجاد می کند و باعث اختالل در انجام کارهای روزمره آن ها می شود.
آلزایمر به آرامی فعالیت خود را بدن مبتالیان شروع و به سرعت 
می تواند در سیستم ذهنی افراد، تأثیرات منفی و مخرب برجای 
بگذارد. در این بیماری، مرگ سلول های مغزی موجب کاهش 
سطح حافظه و عملکرد ذهن بیماران می شود و پس از ابتال به آن، 
بیمار باید تحت نظر پزشکان متخصص مغز و اعصاب قرار بگیرد.
در  ایران  وآلزایمر  دمانس  انجمن  مدیرعامل  صالحی  معصومه 
گفت وگو با فارس اظهار کرد: »رشد جمعیت سالمندی در کشور 
یک حرکت روبه افزایش دارد و آلزایمر هم یک بیماری دوره 
سالمندی است که باعث زمین گیر شدن افراد در مراحل پیشرفته 
اجتماعی،  از حیث  بسیاری  فشار  این رو می تواند  از  می شود، 

اقتصادی و روانی بر خانواده وارد کند.«
وی افزود: »بیماری آلزایمر یک مسأله بسیار مهمی است که باید 
با اطالع رسانی و افزایش دانش جامعه، نسبت به پیشگیری از ابتال 
به آن در جامعه تالش حداکثری کنیم که این مسأله عالوه بر 
صرفه جویی اقتصادی باعث می شود مشکالت اجتماعی کمتری 

در میان جامعه و خانواده داشته باشیم.«
»بیماری  داد:  ادامه  ایران  آلزایمر  و  دمانس  انجمن  عامل  مدیر 
آلزایمر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از طریق ژن انتقال می یابد اما با 
پیشگیری از زمان جوانی درصد ابتال به ژنتیک، درصد زیادی 
کاهش خواهد داشت. در برخی از انواع دمانس درصد انتقال از 

طریق ژن کمی افزایش بیشتری دارد.«
وی ادامه داد: »آخرین تحقیقات انجمن جهانی آلزایمر می گوید 
میانسالی و سالمندی  تا دوران  از کودکی  را  پیشگیری  ما  اگر 
داشته باشیم موجب می شود ۴۰ درصد ابتال به بیماری آلزایمر 

را کاهش دهیم و این عدد ارزشمندی است.«
صالحی عنوان کرد: »در دنیا تحقیقاتی صورت گرفته که نشان 
می دهد در جهان بین ۵۲ تا ۵۳ میلیون نفر به دمانس مبتال هستند 
و این پیش بینی را کرده اند که تا سال ۲۰۵۰ این رقم به بیش 
از ۱۵۵ میلیون نفر می رسد و در حال حاضر پیش بینی می شود 
افزایش  با  باشند و همزمان  ایران مبتال  نفر در  میلیون  که یک 
میزان سالمندی متأسفانه افزایش ابتال به بیماری آلزایمر را نیز 

شاهد خواهیم بود.«
»براساس  کرد:  تأکید  ایران  وآلزایمر  دمانس  انجمن  مدیرعامل 
تحقیقات انجمن جهانی، کووید۱۹ عالوه برایجاد استرس واضطراب 
نیز  اعصاب مرکزی و محیطی  متأسفانه روی  افراد در جامعه، 
تأثیرگذار است و در افراد مبتال به دمانس تأثیر مخرب دارد و 

ما در آینده شاهد افزایش بیشتر بیماری آلزایمر خواهیم بود.«
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با اشاره به کاهش سن ابتال به فراموشی 
در جامعه خاطرنشان کرد: »امروز حتی افراد زیر ۶۰ سالی را داریم 
که با مشکالتی مانند فراموشی و اشکال شناخت به انجمن مراجعه 
می کنند و یکی از دالیل مهم آن علت بیماری کووید۱۹ به دلیل 
کاهش ارتباطات اجتماعی و از طرف دیگر استرس و اضطراب ناشی 
از آن موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم اعصاب محیطی و مرکزی 
شده که افسردگی نیز افزایش یافته و خود افسردگی در صورت 

عدم درمان از عوامل خطر بیماری آلزایمر می باشد.«

وی عنوان کرد: »امروز دهه شصتی های ما به سمت سالمندی در 
حرکت هستند و میانسال هستند و باید فضا را به گونه ای آماده 
کنیم که سالمندی تهدید نباشد بلکه یک فرصت برای ما به شمار 
آید و از وجود سالمندان برای انتقال تجریبات، اقدامات داوطلبانه 

و خیرخواهانه استفاده کنیم.«
وی به نقش آلودگی هوا در ابتال به آلزایمر اشاره کرد و گفت: 
»آلودگی هوا روی قلب و عروق، ریه و انواع بیماری های دیگر 
تأثیرگذار است. وقتی قلب و ریه سالم نباشد و خون به درستی 
در بدن گردش نداشته باشد ممکن است هر عضوی از بدن را 
تحت تأثیر قرار دهد، از آن جمله مغز است، بنابراین باید فکری 
حال  به  فکری  مسئولین  امیدواریم  شود.  هوا  آلودگی  حال  به 
مقابله با آلودگی هوا کنند، سال هاست که ما با این مشکل روبرو 
هستیم و این آلودگی می تواند روی آی کیو فرزندان ما مؤثر باشد.«

مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران ادامه داد: »ما در گذشته تغذیه 
بسیار مناسبی نسبت به این سال ها داشتیم، اکثر خانواده ها از مواد 
غذایی مانند آش ترخینه، آش جو و... استفاده می کردند و پروتئین 
قرمز کمتری در سبد غذایی خود داشتند و اغلب از پروتئین های 
استفاده  زیتون  و  حیوانی  ویژه  به  طبیعی  روغن های  و  گیاهی 
می کردند. این در حالی است که امروزه به دلیل گرانی، مردم از 
روغن زیتون استفاده نمی کنند، با توجه به این مساله مردم باید 
حداقل استفاده از روغن سرخ کردنی و مواد سرخ کردنی را در 

دستور کار قرار دهند.«
مدیر عامل انجمن دمانس وآلزایمر ایران یادآور شد: »باید مصرف 
نمک و شکر را بسیار کاهش دهیم. این ها موجب می شود که فرد 
جسم سالمی داشته باشد و در نتیجه مغز سالمی هم خواهد داشت.«
وی ادامه داد: »امروز متأسفانه پفک و چیپس و فست فودها 
اصلی  است و جزو غذاهای  اضافه شده  به غذای خانواده ها 
به  را  این غذاها  فقط  خانواده شده اند، حتی می بینیم کودکان 
عنوان وعده اصلی مصرف می کنند این در حالی است که در 
گذشته این چنین نبود.« صالحی اضافه کرد: »سبزی ها یکی از 
مواد غذایی و سرشار از ویتامین ها و فیبر هستند که جوانان از 
آن استقبال نمی کنند اما می بینیم کم و بیشتر سالمندان استفاده 
از آن را در برنامه غذایی خود قرار می دهند. سعی کنیم حداقل 
دوبار در هفته از مواد گوشت سفید و آش ها و سوپ ها استفاده 

کنیم و تا حد ممکن از غذاهای سرخ کردنی اجتناب کنیم.«
مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران درباره درمان بیماری آلزایمر اظهار 
کرد: »آلزایمر متأسفانه درمان قطعی ندارد چرا که علت اصلی آن 
هنوز در دنیا مشخص نیست و یکی از دالیل آن ترشحات بتاآمیلوئید 
که در حالت عادی در مغز وجود دارد با فعل انفعاالت شیمیایی 
درون مغز خارج می شوند. در بیماری آلزایمر این ترشحات در 
قسمت حافظه مغز )هیپوکامپ( رسوب کرده و موجب تخریب 
سلول های آن می شود و در سنین باالی ۶۰تا ۶۵ سال افراد در 
معرض خطر هستند. ممکن است بیماری های مختلف از جمله 
پرکاری یا کم تیروئید، کمبود ویتامین ها باعث دمانس شوند، این 
نوع دمانس در صورت شناخت و درمان قابل برگشت است، از 
طرفی دیگر اضطراب و افسردگی ممکن است باعث ابتال شود 
که اگر این ها را درمان، مدیریت و کنترل کنیم می توانیم از بیماری 

آلزایمر پیشگیری کنیم.«
وی درباره داروهای تولید شده برای افراد مبتال به بیماری آلزایمر 
اظهار کرد: »اخیراً دارویی را در یکی از کشورهای غربی امتحان 
کرده اند و می گویند روی مراحل اولیه بیماری آلزایمر در صورت 
تشخیص زود هنگام اثرگذار است اما هنوز وارد بازار نشده است 
و نیازمند آزمایش های مجدد است تا قطعیت آن مشخص شود.«
مدیر عامل انجمن دمانس وآلزایمر ایران تأکید کرد: »ما تصور می کنیم 
برای اینکه با این بیماری مقابله کنیم باید در کنار درمان اقدامات 
توانبخشی های  مثل  غیرداروئی  درمانی  فعالیت های  به  داروئی، 
انجمن دمانس و  این مورد در  کنیم که در  ذهنی خیلی توجه 
آلزایمر ایران این گونه فعالیت های توانبخشی انجام می شود که 
خوشبختانه تأثیر مثبت روی افراد گذاشته است و حتی افرادی را 
داشته ایم که دیگر نوشتن را هم فراموش کرده بودند و توانستند 
بازتوانی شوند و مجدداً بنویسند. بنابراین فعالیت های شناختی 

تأثیر بسیاری در بهبود افراد مبتال دارد.«
اعالم کرد: »در گذشته  زنان و مردان  ابتالی  صالحی در مورد 
می گفتند خانم ها بیشتر از آقایان به دمانس مبتال می شوند که از 
دالیل آن می تواند افزایش سن امید به زندگی در زنان باشد و 
یا استرس های مدیریت و کنترل زندگی و فرزندان هم بی تأثیر 
نیست اما در آخرین آمارها اعالم شده که تقریباً زنان و مردان به 

یک اندازه امکان ابتال به دمانس را دارند.«
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سخنگوی سازمان انتقال خون: خبـر

شاخص اهدای خون بانوان ۵.۲ درصد است

سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه شاخص اهدای خون 
مستمر )با سابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال( ۵۶ درصد و 
اهدای خون اهداکنندگان بار اولی ۱۵ درصد است، گفت: »شاخص 
اهدای خون توسط بانوان در کشور پایین و در حد ۵.۲ درصد است.«

به گزارش سپید، عباس صداقت در گفت وگو با ایرنا افزود: »گرچه 
شاخص اهدای خون توسط بانوان در کشور پایین است، اما بانوان در 
ترویج فرهنگ اهدای خون می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند 
و به عنوان مروجان و سفیران این فرهنگ خانواده و جامعه را برای 

اهدای خون و نجات جان بیماران تشویق کنند.«
وی ادامه داد: »استان های لرستان با ۷.۹ درصد، قزوین با ۶.۷ 
درصد، کردستان با ۷.۸ درصد، خراسان جنوبی با ۸ درصد و 
گلستان، خراسان شمالی و زنجان هر کدام با ۷ درصد از بین 

استان ها دارای بیشترین شاخص اهدای خون توسط بانوان هستند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »از ابتدای فروردین تا پایان آذر 
سال جاری بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برای اهدای خون 
به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شرایط اهدا را داشتند و موفق به اهدای 
خون شدند.« صداقت خاطرنشان کرد: »استان تهران با بیش از ۲۴۶ 
هزار نفر بیشترین آمار اهدای خون در کل کشور را دارد و بعد از 
آن، استان فارس با ۱۱۶ هزار نفر، استان خراسان رضوی با ۱۰۷ هزار 
نفر، استان اصفهان با ۹۷ هزار نفر و استان مازندران با ۹۵ هزار نفر 
اهدای خون بیشترین مشارکت های مردم را به تفکیک استان ها در 

تامین خون مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی داشته اند.«
وی تصریح کرد: »گرچه در این بازه زمانی در شرایط سخت و دشوار 

شیوع کرونا قرار داشتیم، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
اهدای خون ۷.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »۱۵ درصد از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفری را که در ۹ ماه گذشته امسال خون اهدا کردند، اهداکنندگان 
بار اولی تشکیل می دهند که برای اولین بار موفق به اهدای خون شدند. 
امیدواریم بتوانیم اهداکنندگان بار اولی و همین طور اهداکنندگان با 
سابقه را تبدیل به اهداکنندگان مستمر کنیم.« وی افزود: »اهداکنندگان 
خون به دلیل اینکه به طور مستمر خون اهدا می کنند و بیش از افراد 
دیگر مراقب سالمتی خود هستند از سالم ترین افراد محسوب می شوند 
و ضریب سالمت خون در آنها نیز بیشتر است و همیشه هم یاری گر 

سازمان انتقال خون و نجات دهنده جان بیماران هستند.«
صداقت تاکید کرد: »به رغم شروع سرما و فصل زمستان و کاهش آمار 
اهدا کنندگان خون و از سویی هم شیوع کرونا با همت، همکاری و 
حمایت هموطنان برای اهدای خون، خون مورد نیاز بیماران و مراکز 

درمانی و بیمارستان ها تامین می شود.«
وی افزود: »نیاز به خون و فرآورده های آن همیشگی است و برخی 
بیماران مانند عزیزان تاالسمی  و هموفیلی ها نیازمند همیشگی خون 
هستند و همچنین مادران باردار و مصدومان سوانح رانندگی و حوادث 
دیگر نیاز به خون دارند و در عین حال یک واحد خون می تواند نیاز 
سه بیمار نیازمند به خون را پاسخ دهد.« سخنگوی سازمان انتقال خون 
با بیان اینکه مردم نوع دوست مانند همیشه اهدای خون را در برنامه 
زندگی خود قرار دهند، تاکید کرد: »مردان به طور متوسط چهار بار 

در سال و زنان سه بار در سال می توانند خون اهدا کنند.«
صداقت خاطرنشان کرد: »مردم مطمئن باشند که کارشناسان ما در 
مراکز اهدای خون با انجام مصاحبه و معاینات دقیق و اطمینان از 
سالمت افراد و اینکه اهدای خون هیچ آسیبی به آنها وارد نمی کند، 

هموطنان را برای اهدای خون دعوت می کنند.«
وی تاکید کرد: »همچنین به مردم اطمینان می دهیم که مراکز اهدای 
خون در سراسر کشور از سالم ترین مراکز درمانی هستند و همه 
برای  اطمینان  با  آنها رعایت می شود  در  بهداشتی  پروتکل های 

اهدای خون اقدام کنند.«

رئیس اداره سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت و سرپرست 
مرکز همکارسازمان جهانی بهداشت از ترسیم نقشه شنوایی 
کشور، سالمت شنوایی در ایران و کشورهای منطقه خبر داد.

به گزارش سپید، سعید محمودیان به برنامه ارائه خدمات پیشگیری 
و مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان در کشور اشاره 
کرد و افزود: »ادغام این برنامه در حال حاضر در سیستم سالمت 
بهداشتی  برنامه های  این پس جزو  از  و  کلید خورده  کشور 
تعریف  آن  استانداردهای خدمات  که  شده  محسوب  کشور 

شده و اجرا می شود.«
وی افزود: »ساالنه شاهد تولد ۵ هزار نوزاد کم شنوا در ایران 
هستیم که ۶۰ درصد از این موارد در نوزادی قابل پیشگیری 
هستند و می توان جلوی معلولیت این افراد را در آینده گرفت.«

این متخصص اعصاب شنوایی و الکتروفیزیولوژی عضو هیأت 
علمی دانشگاه کم شنوایی را معلولیت خاموش نامید و اظهار 
داشت: »در کشورهای پیشرفته زیر یک ماه تمام کارهای درمان 
نوزادان کم شنوا اعم از شناسایی و درمان آنان انجام می شود.«
محمودیان ادامه داد: »غربالگری نوزادان کم شنوا در زمینه درجه 

کم شنوایی، نوع و سمت کم شنوایی باید زیر یک ماه انجام شود. 
تشخیص به موقع کم شنوایی و ناشنوایی یکطرفه یا دوطرفه 

باید پیش از سه ماهگی انجام شود.«
وی مداخله درمانی به موقع پیش از ۶ ماهگی را هدف دیگر 
برنامه دانست و گفت: »در واقع قانون ۱۳۶ بر غربالگری پیش 

از یک ماهگی، سه ماهگی و ۶ ماهگی حاکم است.«
رئیس اداره سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، مقاطع 
غربالگری شنوایی را ارزیابی سالمت شنوایی کودک در دو نوبت 
نوزادی و ۳ تا ۵ سالگی اعالم کرد و بیان داشت: »غربالگری 
همگانی شنوایی نوزادان در کشور هم اکنون انجام می شود و در 
سال جاری غربالگری شنوایی دوره نوزادی در نظام مراقبت های 

اولیه بهداشتی )شبکه( ادغام شده است.«
با کم شنوایی  در جهان  نفر  میلیون   ۴۶۶« افزود:  محمودیان 
 )BGD( معلولیت زا زندگی می کنند که ۶.۸ درصد بار کلی بیماری
جهان را تشکیل داده و بر اساس سال های سپری شده با ناتوانی 

)YLD( سومین عامل است.«
در  کشورهای  در  شنوا  کم  افراد  سوم  دو  اینکه  بیان  با  وی 

حال توسعه هستند، تصریح کرد: »بیش از ۵۰ درصد از انواع 
کم شنوایی و ناشنوایی بزرگساالن و ۶۰ درصد از انواع کم 
شنوایی و ناشنوایی کودکان با اجرای برنامه های مراقبتی قابل 

پیشگیری هستند.«
محمودیان، تولد روزانه ۳ تا ۵ نوزاد با کم شنوایی شدید در 
کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: »بر اساس مقاالت سواد 
مردم در زمینه گوش و شنوایی بسیار پایین است به طوری 

که ۹۷ درصد آنان نیاز به آموزش در این زمینه دارند.«مهر

رئیس اداره سالمت گوش و شنوایی وزارت بهداشت خبر داد

تولد ساالنه ۵۰۰۰ نوزاد کم شنوا در ایران
ترسیم نقشه شنوایی کشور

شماره ۲۱۳۴ 5   ۲ بهمن ۱۴۰۰
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آمار جهانی کرونا خبـر
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آمریکا با بیش از ۷۰ میلیون مبتال بازهم رکورد زد

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« در جهان 
تاکنون به 343 میلیون و 323 هزار و 3۶4 نفر رسیده، 
مرگ پنج میلیون و ۵۹3 هزار و ۶4۶ نفر بر اثر این 
بیماری تأیید شده است و 2۷۶ میلیون و 431 
هزار و ۹۹ نفر از مبتالیان نیز تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای رسمی، آمریکا 
همچنان با بیش از ۷0.۵ میلیون مبتال و بیش از ۸۸3 
هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-1۹ قرار دارد. هند نیز با آمار بیش 
از 3۸.۵ 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 23.۵ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 
باالترین شمار مبتالیان است. همچنین برزیل با بیش 
از ۶22 هزار جان باخته پس از ایاالت متحده، دومین 
رکورددار تعداد قربانیان کووید در جهان محسوب 
می شود و هند هم با بیش از 4۸۸ هزار قربانی، 
سومین کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و 

میر کرونایی در این فهرست جهانی است. 
اطالع رسانی  پایگاه  در  به روز شده  بنابر جدول 

ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 
10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز جمعه به 

ترتیب به شرح جدول است.
بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از 
تلفات  بیشترین  تاکنون  آمار 324 هزار قربانی 
کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. 
با این حال انگلیس با ثبت رسمی بیش از 1۵.۶ 
میلیون بیمار کرونایی، رکورد مجموع مبتالیان به 
این بیماری را در قاره سبز دارد. همچنین ایران 
با مجموع شش میلیون و 23۶ هزار و ۵۶۷ ابتال 
و 132 هزار و 1۵2 مورد فوت ناشی از بیماری 
کووید-1۹ در رتبه دوازدهم در بین کشورهای 

دارای بیشترین آمار مبتالیان کرونا قرار گرفته است.
بر اساس آمار فوق در حال حاضر در 20 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، فرانسه، روسیه، ترکیه، 
ایتالیا، اسپانیا، آلمان، آرژانتین، ایران، کلمبیا، مکزیک، 
لهستان، اندونزی، اوکراین، هلند، آفریقای جنوبی و 
فیلیپین 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.

تا   ۵ کودکان  به  واکسن  تزریق  ژاپن  بهداشت  وزارت 
این کشور در  واکسیناسیون  برنامه  قالب  در  را  11 سال 

است. کرده  تأیید  کرونا  برابر 
مسئوالن  که  است  بار  نخستین  این  سپید،  گزارش  به 

12 سال در برابر  ژاپنی برای واکسیناسیون کودکان زیر 
می کنند. صادر  مجوز  کرونا 

و  یزر  فا کسن  وا ز  ا ه  د ستفا ا پن  ا ژ حاضر  حال  در 
باال  به  ل  سا  12 د  فرا ا ی  برا نا  مدر یی  مریکا آ کسن  وا

تلویزیونی  شبکه  گزارش  به  است.  کرده  یید  تأ ا  ر
ین  ا در  زنکا  سترا آ کسن  وا همچنین  کی،   چ  ا ن  ا
تجویز  باال  به  ل  سا  40 د  فرا ا ی  برا عموما  کشور 

یسنا ا . د می شو

ژاپن مجوز واکسن کرونا  برای کودکان ۵ تا ۱۱ ساله را صادر کرد

گروهی از دانشمندان در اسکاتلند راهی برای تشخیص حضور 
ویروس کرونا )کووید-1۹( در بدن افراد با استفاده از اشعه ایکس 
 )AI( پیدا کرده اند. در این روش تشخیصی از هوش مصنوعی
برای پیش بینی وجود ویروس در داخل بدن فرد استفاده می شود.
 University of( به گزارش سپید، محققان دانشگاه غرب اسکاتلند
the West of Scotland( در مطالعه اخیرشان از توسعه روشی 
مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده اند که می تواند کووید-1۹ را با 
دقت باال و تنها در عرض چند دقیقه تشخیص دهد. دانشمندان 
ادعا می کنند روش مذکور با دقت ۹۸ درصد قادر به تشخیص 
ویروس کرونا است. این فناوری که توسط کارشناسان دانشگاه 
غرب اسکاتلند توسعه یافته است، قادر است تنها در عرض چند 

دقیقه کووید-1۹ را به طور دقیق تشخیص دهد.
این فناوری نوین قادر است ویروس کرونا را بسیار سریع تر از آزمایش 
PCR  که معموالً حدود 2 ساعت طول می کشد، تشخیص دهد.
امید است که در نهایت بتوان از این فناوری برای کمک به 
کاهش فشار در  بخش های حوادث و اورژانس بیمارستان ها به 

ویژه در کشورهایی که آزمایش های PCR به آسانی در دسترس 
نیستند، استفاده کرد. 

این روش پیشرفته از فناوری اشعه ایکس استفاده می کند و 
اسکن های افراد را با پایگاه داده ای که شامل حدود 3000 تصویر 
که مربوط به بیماران مبتال به کووید-1۹، افراد سالم و افراد مبتال 
به سینه پهلوی ویروسی است، مقایسه می کند. سپس از یک فرآیند 

هوش مصنوعی به نام »شبکه عصبی پیچشی عمیق«)الگوریتمی 
که معموال برای تجزیه و تحلیل تصاویر بصری استفاده می شود( 

برای تشخیص استفاده می کند.
نعیم رمضان)Naeem Ramzan(، رهبر این مطالعه در این باره 
گفت: »مدت هاست که نیاز به یک ابزار سریع و قابل اعتماد که 
بتواند کووید-1۹ را شناسایی کند، حس می شود و حال این نیاز با 
افزایش سویه اُمیکرون کرونا بیشتر حس شده است. چندین کشور 
جهان به دلیل ابزارهای تشخیصی محدود قادر به انجام آزمایش 
کووید در سطح گسترده نیستند، اما این روش برای شناسایی سریع 
ویروس از فناوری که به راحتی قابل دسترسی است، استفاده می کند.«
رمضان در ادامه افزود: »عالئم کووید-1۹ در مراحل اولیه عفونت 
با اشعه ایکس قابل مشاهده نیستند، بنابراین توجه به این نکته 
مهم است که این فناوری نمی تواند به طور کامل جایگزین 
تست های PCR شود؛ اما با این حال در مواردی که امکان 
دسترسی آسان به آزمایش های PCR وجود ندارد، می تواند 

نقش مهمی در محدود کردن شیوع ویروس ها ایفا کند.«ایسنا

تشخیص سریع کرونا  با کمک اشعه ایکس
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و  دانشگاه ها  اجالس روسای  اختتامیه  آیین  در 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد 
مقدس و با حضور وزیر بهداشت، طرح عدالت و 

تعالی نظام سالمت رونمایی شد.
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در این مراسم گفت: 
»در این مکان مقدس در جوار بارگاه نورانی امام 
هشتم و ایام بسیار فرخنده والدت حضرت زهرا)س( 
و با حضور رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور، طرح عدالت و تعالی نظام 
سالمت که نتیجه فعالیت دانشمندان، اساتید و 
صاحب نظران حوزه سالمت است را رونمایی و 
آغاز این طرح ملی را در این مکان مقدس و زمان 

فرخنده، آغاز می کنیم.«
وی افزود: »هدف عمده ما از اجرای این طرح، 
ارتقای کمی و کیفی عادالنه شاخص های سالمت 
و آموزش پزشکی است. راهبردها و برنامه های این 
طرح را به صورت مبسوط و در قالب یک کتاب 
در اختیار روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور قرار خواهیم داد و امیدواریم 
که با اجرای این طرح، بتوانیم شاهد عدالت و تعالی 
نظام سالمت باشیم.«  وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 
»مهم ترین مساله در این طرح، تقویت، بازسازی و 
گسترش نظام شبکه بهداشت و درمان کشور است که 
مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود بر تقویت 
و گسترش شبکه بهداشت و درمان، تاکید داشتند.«
یادآور شد: »دسترسی عادالنه همه  عین اللهی 
آحاد جامعه به خدمات سالمت، عدالت آموزشی، 
درمانی و پژوهشی، توزیع متوازن و عادالنه نیروی 
انسانی، تقویت و همه گیری و پوشش حداکثری 
بیمه پایه سالمت، تقویت و ارتقای کمی و کیفی 
پژوهش های کاربردی و تامین منابع پایدار در 
ویژگی های طرح  مهم ترین  از   بخش سالمت 

عدالت و تعالی نظام سالمت است.«

به گفته وی اصالح و مهندسی ساختار وزارت 
برای  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  بهداشت 
پاسخگویی مؤثر به نیازهای جامعه، اجتماعی کردن 
سالمت با تقویت نقش مردم و همکاری تمامی نهادها 
و سازمان های دخیل در سالمت، استفاده حداکثری از 
ظرفیت خیّرین سالمت، حرکت به سمت خودکفایی 
کشور در تامین دارو، واکسن، ملزومات و تجهیزات 
پزشکی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، تقویت، 
بازسازی و نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی، 
افزایش بهره وری خدمات در نظام سالمت، تغییر 
رویکرد نظام سالمت از درمان محوری به پیشگیری 
محوری، هوشمندسازی و یکپارچه سازی نظام ارائه 
خدمات سالمت، ارتقای سواد سالمت جامعه در 
راستای افزایش خودمراقبتی فعال، اصالح سبک 
زندگی، محرومیت زدایی، اجرای پزشک خانواده، 
مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سالمت و 

کاهش خدمات کاذب و القایی در نظام سالمت از 
دیگر رئوس این طرح است.

 وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این مراسم گفت: 
»در ابتدای کار به دلیل مساله فوری و اورژانسی 
مقابله کرونا، بیشترین توان و انرژی مان را برای 
کنترل این بیماری بکار گرفتیم که با لطف خدا  و 

همکاران ما تا حد زیادی موفق بوده ایم.«
عین اللهی یادآور شد: »برای تامین سالمت مردم، 
الزم است رویکرد سالمت، بهداشت و پیشگیری 
محور به جای درمان محوری حاکم باشد بنابراین 
شبکه بهداشت و درمان کشور که با مشکالتی روبرو 
بوده اند، بازسازی و تقویت می شود و امیدواریم 
که از نظر نیروی انسانی و فضای فیزیکی، شاهد 
توسعه و تقویت نظام شبکه بهداشت کشور باشیم.«
وی افزود: »توجه ویژه به طب ایرانی، یکی از ارکان 
مهم طرح عدالت و تعالی نظام سالمت است چراکه 

باید به داشته ها بیشتر توجه کنیم. طب ایرانی دارای 
قدمت تاریخی است اما متاسفانه در دوران قبل از 
انقالب، از بین رفت و در برخی کشورها از جمله 
هند از طب ایرانی بهره می برند اما بنا داریم که طب 
ایرانی را به صورت کاربردی، عملیاتی و علمی در 
کشور گسترش دهیم. طب ایرانی در پیشگیری از 
خیلی بیماری ها و اصالح سبک زندگی، نیز بسیار 
مؤثر است. یکی از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی 
را که منصوب کرده ایم، متخصص طب ایرانی است 

تا نشان دهیم به این حوزه توجه داریم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »برخی تصور می کنند که 
نظارت و بازرسی باید به شکل حضور یک بازرس 
باشد در حالیکه نظارت امروزه با سیستم های پیشرفته 
و تکنولوژی های جدید انجام می شود. برای بازرسی 
و نظارت از امکانات پیشرفته استفاده خواهیم کرد تا 
اجازه سوءاستفاده و فساد را به افراد ندهیم و یکی 
از نکات مهم طرح عدالت و تعالی نظام سالمت، 
پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله در امضاهای 

طالیی است.«
عین اللهی خاطرنشان کرد: »ستاد ملی مقابله با کرونا 
در صورت لزوم، مصوباتی را در مورد محدودیت ها 
خواهد داشت. وزارت بهداشت آخرین وضعیت 
بیماری، شیوع اُمیکرون و پیشنهادات کارشناسی 
را در جلسات ستاد ملی مطرح می کند و بعد از 
آن تصمیم گیری می شود اما اجرای محدودیت های 

هوشمند حتما باید مورد توجه قرار گیرد.«
به گزارش وبدا، وی تصریح کرد: »توصیه ما به 
مردم این است که حتما در اسرع وقت، نوبت 
سوم واکسن را تزریق کنند چون می تواند از ابتال 
و شیوع بیشتر اُمیکرون در جامعه پیشگیری کند 
همچنین تشدید رعایت شیوه نامه های بهداشتی به 
ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری باید 

مورد توجه قرار گیرد.«

طرح عدالت و تعالی نظام سالمت رونمایی شد
با حضور وزیر بهداشت و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد 
مقدس گفت: »تالش و مدیریت جهادی دکتر عین اللهی به دولت 
و نظام جمهوری اسالمی ایران آبرو داد و مسأله واکسیناسیون 
گسترده و کنترل کرونا که به مدد مدیریت وزیر بهداشت، معاونین، 
روسای دانشگاه ها و مسئوالن حوزه سالمت به دست آمد، طلیعه 

این دولت شد.«
 به گزارش سپید، سیداحمد علم الهدی در اجالس روسای دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی که در مجتمع شهدای سالمت مشهد 
مقدس برگزار شد، اظهار داشت: »امیدواریم خداوند در دنیا به 
مسئوالن دلسوز حوزه سالمت، عزت و در آخرت، سعادت و 
رستگاری بدهد که جمهوری اسالمی ایران را آبرومند کردند و 
نشان دادند می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند که برخی از 

کشورهای پیشرفته دنیا نتوانستند انجام دهند.«
وی افزود: »به عنوان یک طلبه وظیفه دارم از مجموعه خدمات 
مسئوالن حوزه  و  نیروها  ارزشمند  و  فداکارانه  مجاهدات  و 
سالمت در مقابله با تهاجم ویروس نابکار کرونا در دو سال 
گذشته تشکر کنم. صحنه میدان نبرد بهداشتی و درمانی که در 
جامعه ما در طول دو سال گذشته شکل گرفت و مرکز نمایش از 
خودگذشتگی و مجاهدات شبانه روزی قشر نخبه علمی در حوزه 
سالمت بود، عظمت و اهمیت مبانی اعتقادی و پایبندی مردم 

ما را به عنایت پروردگار و باورمندی های توحیدی ثابت کرد.«
وی کرد: »خوشبختانه کشور با حداقل زیان و مشکالت درمانی، 
توانست در بین کشورهای دیگر نشان بدهد که اگر در عرصه 
فعالیت و خدمت نسل باورمند قرار گیرد و انسان های معتقد به 
خدا و توحید و متمسک به والیت اولیا خدا واقع شوند، چقدر 
می تواند در عرصه نجات مردم از بالیا و هم در حوزه خدمت رسانی 
فوق العاده مؤثر باشد.« علم الهدی گفت: »خوشبختانه در دوران نسبتا 
کوتاه دولت سیزدهم، مدیریت ارزشمند و داهیانه وزیر بهداشت 
در کشور برای مردم انقالبی ما کارآمدی دولت را به ثبت رسانده 
است و فعالیت ها و مجاهدت ها به ویژه در توسعه واکسیناسیون 

با مدیریت داهیانه وزیر بهداشت و همکاران وی، ثابت کرد که 
خیلی کارهای بزرگ را می توان انجام داد و به موفقیت های فراوانی 
دست یافت که از این فعالیت های ارزشمند که مردم را از چنگال 

نابکارانه یک بالی ناخواسته نجات داد، تشکر می کنم.«
وی یادآور شد: »در طول 43 سالی که از عمر انقالب گذشته انواع 
امدادهای غیبی، نعمات و احسان های خدایی را لمس کرده ایم. 
یکی از این نعمات خدا، بی نیازی مردم ایران از خدمات درمانی 
در خارج از کشور است. در دوران پیش از انقالب، تعداد زیادی 
از مردم برای معالجه و درمان به سایر کشورها سفر می کردند اما 
امروز به وفور، خدمات درمانی پیشرفته و در سطح باال در کشور 
ارائه می شود و از سایر کشورها بی نیاز هستیم که این به برکت 

فعالیت های علمی و توسعه و رشد پزشکی بوده است.«
به گزارش وبدا، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشهد مقدس گفت: »اخیراً یکی از پزشکان به بنده گفت که هرماه 
تعداد زیادی عمل قلب باز در برخی مناطق محروم کشور انجام 
می شود در حالیکه قبل از انقالب برای انجام چنین اعمالی، مردم 
مجبور به سفر خارج از کشور بودند اما امروز ایران، قطب درمان 
منطقه شده و توسعه گردشگری سالمت در کشور ثابت کرد که در 
منطقه، پیشرفته ترین کشور هستیم البته پیش تر از توسعه پزشکی، 

رشد و توسعه فناوری های پزشکی بوده است.«

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد:

تالش وزیر بهداشت به دولت و نظام آبرو داد
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اولین اجالس حضوری روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور در دولت سیزدهم که به میزبانی مشهد 

مقدس برگزار شد، با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این بیانیه که توسط محمد 
هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت در مراسم اختتامیه قرائت شد، بر لزوم توجه به اسناد 
باالدستی، عدالت و فسادستیزی، دسترسی عادالنه به خدمات 
سالمت و ارتقای سطح کّمی و کیفی نظام سالمت، ضرورت 
وجود پیوست فرهنگی و عدالت در برنامه ها و اقدامات، تقویت 
و ارتقای شبکه بهداشت و درمان کشور، تعهد برای اجرای 
قانون جوانی جمعیت و صیانت از خانواده و بسیاری دیگر 

از حوزه ها تاکید شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

با سالم و عرض ادب به پیشگاه حضرت ولی عصر)عج(، 
درود بر روان پاک و مطهر امام خمینی)ره( و شهدای انقالب 
اسالمی، شهدای مدافع سالمت، شهدای مدافع حرم به خصوص 

سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و با آرزوی توفیق و طول عمر با 
عزت و سعادت برای مقام عظمای والیت حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای)مدظله العالی(، با عنایت خاصه حضرت حق و از جوار 
مضجع شریف علی ابن موسی الرضا)ع( و در ایام پر نور میالد بانوی 
دو عالم حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، اولین جلسه حضوری 
روسای دانشگاه ها و دانشکده های سراسر کشور در دولت مردمی 

سیزدهم برگزار گردید.
خدای منان را شاکر هستیم در فرصت مناسبی پس از شیوع گسترده 
بیماری کرونا و اقدامات اثربخش دولت انقالبی با محوریت وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی در واکسیناسیون عمومی علیه 
بیماری کرونا، برای اولین بار رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها ی 
کشور، بصورت حضوری و با رعایت تمام پروتکل ها در کنار هم 

به تعامل و همفکری بیشتری دست یابند.
در این نشست ضمن تجدید میثاق دوباره با آرمان های بلند و رفیع 
انقالب اسالمی و امام راحل)ره( و اعالم آمادگی کامل برای پیشبرد و 
تداوم اهداف دولت مردمی و انقالبی سیزدهم مبتنی بر زعامت والیت 
فقیه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، با رویکرد عدالت 
محوری و فساد ستیزی در تمامی ابعاد ماموریتی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور با عنایت به مطالب مهم مطروحه در این نشست 

نکات ذیل را مورد تاکید قرار می دهند.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 
معتقدیم توجه به اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز 1404، 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت، بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی، برنامه های دولت مردمی سیزدهم و سیاست های 
کالن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دوره فعلی 
بایستی همواره سرلوحه تمام فعالیت ها و برنامه های دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی کشور قرار گیرد و تمامی مدیران بایستی 
قوانین و دستورالعمل ها و ابالغیه ها را سرلوحه فعالیت ها قرار داده 

و در مسیر قانون حرکت کنند.
 رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی با عنایت به 
ارزش های واالی دین مبین اسالم و در راستای فرمایشات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( و اهداف دولت سیزدهم در خصوص 
عدالت و فساد ستیزی بر »دسترسی عادالنه به خدمات سالمت« و 
»ارتقاء سطح کمی و کیفی نظام سالمت« به عنوان سیاستی محوری 
در تمام تصمیمات و اقدامات در حوزه های سالمت تاکید ورزیدند.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی بر لزوم 
و ضرورت »پیوست فرهنگی و پیوست عدالت« در انجام تمامی 

پروژه ها و برنامه ها اعتقاد راسخ داریم.
 بدون شک شبکه بهداشت یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران است. این شبکه اکنون با توجه به 
تغییر نیازهای جامعه و گذر زمان نیازمند بازآرایی و ارتقاء قابل توجه 
می باشد و لذا نسبت به بازسازی و ارتقاء شبکه بهداشت و نیز پزشکی 

خانواده و نظام ارجاع، اهتمام جدی خواهیم داشت.
 افتخار ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به 
داشتن ایران قوی و سرافراز است و تحقق آن به وجود جامعه ای سالم 
و با نشاط وابسته می باشد، با عنایت به مواجهه با بحران جمعیت و 
سالمندی، خود را متعهد به اجرای قانون جوانی جمعیت و صیانت 

از خانواده می دانیم.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی معتقدیم دانشجویان 
سرمایه های آینده کشورمان محسوب می شوند لذا کیفی سازی آموزش 
در تمامی ابعاد و رسیدگی به وضعیت رفاهی، معیشتی و فرهنگی 

دانشجویان و دستیاران باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
 بر این باوریم که در جذب اعضای هیات علمی فقط نباید به 
شاخص رتبه های برتر توجه شود، بلکه تعهد، تدین و انقالبی بودن 
از مهم ترین فاکتورها در جذب اعضای هیات علمی است و همواره 
این اصل بایستی در جذب اعضای هیات علمی مورد توجه قرار گیرد.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خود را ملزم به 
حرکت به سوی کسب مرجعیت علمی و لزوم توجه به پاسخگویی 
اجتماعی با در نظر گرفتن ماموریت گرایی هدفمند دانشگاه ها می دانیم.
 ما ضمن اشراف به همه ی تنگناها و محدودیت های موجود، 

معتقدیم اتمام پروژه های نیمه تمام باید در اولویت قرار گیرد.
 از آنجا که مردم، ولی نعمتان ما محسوب می شوند لذا توجه به 
توسعه خدمات رسانی به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار باید 
از اولویت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور باشد.

 ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سالمت، بر بکارگیری 
تمام همت خود جهت حفاظت از سالمت آحاد جامعه خصوصا 
در خصوص کنترل بیماری کرونا تا پایان پاندمی، از جمله تکمیل 
دوزهای الزم واکسن و نیز بکارگیری شیوه های پیشگیری و درمان 
مبتنی بر شواهد علمی و گاید الین های ابالغی و همچنین آماده باش 
کامل در تمامی ابعاد درخصوص بروز پیک های احتمالی به ویژه 

سویه امیکرون در ایام پیش رو تاکید نمودند.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی معتقدیم 
باید با ایجاد مشوق ها و مزایای مادی و معنوی در جهت ماندگاری 
نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم و کمتر برخوردار تالش 
نماییم تا همگان از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و تخصصی 

بهره مند شوند.
 بی شک یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن نظام سالمت کشور، 
جلوگیری از تعارض منافع در تصمیم گیری ها و انتصابات است و 

اعتقاد راسخ داریم که فساد، خط قرمز همه ماست.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ضمن اعتقاد 

به ایجاد فرهنگ منطبق با اصول اخالقی و اسالمی در تمامی 
 بخش ها و حوزه ها، بر ضرورت توجه و اجرای انطباق در مراکز 

بهداشتی، درمانی و آموزشی تاکید داریم.
 اعتقاد داریم اجرای پژوهش ها و تحقیقات محصول محور و 
کاربردی در راستای حل مسائل نظام سالمت، گره گشای بسیاری 
از مشکالت خواهد بود و بر این اساس پژوهشگران و اساتید 
دانشگاه ها بایستی بر این نکته توجه خاص و ویژه ای داشته باشند.

 معتقدیم بسیاری از مشکالت حوزه سالمت و نیازهای مردم 
در مراکز تحقیقاتی قابل حل است و باید با رویکرد جلوگیری 
از هدر رفت امکانات و اتالف نیرو و تجهیزات، از ظرفیت این 
مراکز به شکل مناسبی استفاده شود و با ایجاد شبکه سازی مراکز 
تحقیقات، در مسیر عدالت و بهره گیری از منابع پژوهشی گام برداریم.
 ما شرکت کنندگان در این گردهمایی اعتقاد داریم اجرای 
برنامه نسخه الکترونیک در رفع بسیاری از مشکالت و چالش های 
حوزه سالمت تاثیرگذار است و باید ظرف مدت کوتاهی ضمن 
شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آن، این برنامه را به طور 

کامل اجرایی نماییم.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی معتقدیم 
در حال حاضر به شکل مناسبی از ظرفیت نیروی انسانی و منابع 
فیزیکی استفاده نمی شود و باید در جهت بهره وری در تمامی ابعاد 

برنامه ریزی و تالش شود.
 اعتقاد داریم گسترش مشارکت سایر سازمان ها و همکاری ها 
و هماهنگی های بین بخشی می تواند در ارتقاء سالمت کشور تاثیر 
گذار باشد بنابراین ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کشور باید در مسیر تقویت و گسترش تعامل با مسئوالن ارشد استان 

و منطقه تالش نماییم.
 ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی معتقدیم که 
خیرین سالمت از گروه های تاثیرگذار در توسعه زیر ساخت های 
بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف کشور محسوب می شوند و 
باید تمامی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 
با برنامه ریزی در جذب مشارکت خیرین سالمت و هدایت آنها در 
اجرای پروژه های متناسب با نیاز هر منطقه در افزایش دسترسی مردم 

به خدمات، حداکثر تالش خویش را بنمایند.
 معتقدیم تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مهم ترین نقش 
را در دستیابی به اهداف دولت سیزدهم دارد بنابراین تمامی روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی باید در تهیه برنامه های 
کوتاه، میان و بلند مدت اهتمام جدی به عمل آورند و همچنین 

نتایج اثر بخش آن را به صورت دوره ای منتشر نمایند.
 بی شک مهم ترین شرط مدیریت امروز ما که یک امانت الهی 
است، مردمی بودن است، بنابراین روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کشور باید با انتصاب مدیران انقالبی، جهادی، پاکدست، 
متعهد، متخصص، مردمی و دارای مقبولیت، زمینه گسترش ارتباط با 
مردم، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان را فراهم نمایند.

 رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور باید در 
راستای سیاست های کلی وزارت بهداشت، به طور مستقیم و بدون 
واسطه با مدیران ستادی، معاونین وزیر و مقام عالی وزارت ارتباط 

مستقیم داشته باشند.
 از آنجا که گردشگری سالمت یکی از مقوله های مهم در نظام 
سالمت محسوب می شود، بنابراین با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 
ارزشمند حوزه پزشکی و آموزش پزشکی کشورمان، تمامی رؤسای 
دانشگاه ها و دانشکده های کشور به ویژه در مناطق مرزی باید بر تقویت 
و توسعه گردشگری سالمت و بین المللی سازی دانشگاه ها اقدام نمایند.
در خاتمه از خداوند منان خواستار سربلندی هرچه بیشتر نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، تحقق فرامین مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
و نقش هرچه فعال تر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 

کشور در ارتقاء سطح کمی و کیفی نظام سالمت می باشیم.

بیانیه مهم و پایانی اجالس رؤسای دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور



سپیدگزارشمیدهد

توسعه خدمات سالمت، بدون درنظر گرفتن نقش 
بیمه ها امکان پذیر نیست. در همه کشورهای موفق 
در حوزه سالمت، بیمه ها کارکرد موثری برای 
پوشش هزینه ها دارند، اما در کشور ما بیمه های 
پوشش  در  پررنگی  نقش  نتوانسته اند  درمانی 
خدمات داشته باشند. از سوی دیگر، بسیاری 
از نیروهای کادر درمان و مراکز درمانی هم از 
اینکه مطالبات از بیمه ها با تاخیر زیاد پرداخت 

می شود، گالیه دارند. 
انتقاد  با  نظام پزشکی هم  عضو شورای عالی 
نسبت به همین موضوع گفت: »شورای عالی 
بیمه نه تنها تعرفه را به طور کارشناسانه و بر 
مبنای قیمت تمام شده افزایش نداده است، بلکه 
بیمه ها با تاخیر پرداخت مطالبات مراکز درمانی و 
تشخیصی، عمال چیزی حدود ۲۰ درصد کمتر از 
تعرفه مصوب را به آنها می پردازند. تاخیری که 
در پرداخت رخ می دهد، طبق موازین اقتصادی و 
بانکی ۲۰ درصد ضرر و زیان رسمی به پزشکان 

و مراکز درمانی و تشخیصی وارد می کند.« 
مبحث  »در  کرد:  تاکید  صداقت  عبدالرسول 
از  بیش  پزشکی  جامعه  برای  آنچه  تعرفه ها 
عدد و رقم و درصد مطرح است، مسئله درک 
مسئوالن کشور از صدر تا ذیل در خصوص 
موقعیت و نقش پزشکان در پیشرفت یک جامعه 
است. سالیان متمادی این درک و شناخت در 
فرهیخته  جامعه  به  نسبت  ما  مسئوالن  بین 
مشاهده  اوقات  خیلی  و  نیفتاده  جا  پزشکی، 
می شود پزشک را با برخی از مشاغل، مقایسه 

نادرست و مع الفارغ می کنند.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه 
ارزش یک پزشک و نقش او در امنیت جامعه 
انتظامی  و  اطالعاتی  نیروهای  نقش  از  کمتر 
نیست، ادامه داد: »اگر یک جامعه تمام جوانب و 
ابعاد امنیتی را دارا بوده ولی از نیروهای پزشکی 
در همه زمینه های درمانی، تشخیصی، دارویی، 
آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر حرف 
پزشکی بی بهره باشد، به شدت وابسته به سایر 
جوامع خواهد شد. چنین جامعه ای مجبور است 
سایر کشورها  از  را  نیاز خود  مورد  نیروهای 
تامین کند و این بدان معناست که بزرگترین 
مساله کشور یعنی اطالعات سالمت و پزشکی 

مردم در اختیار بیگانگان قرار گیرد.«
وی با اشاره به اهمیت اطالعات در دنیای امروز 
افزود: »اطالعات پزشکی یکی از مسائلی است 
که خیلی از کشورها هزینه های سنگینی خرج 
می کنند تا بتوانند اطالعات پزشکی مردم یک 
برای  ترتیب  بدین  و  آورده  بدست  را  کشور 
سالمت مردم آن کشور برنامه ریزی کنند. در چنین 
شرایطی احساس می کنیم درک خوب و مناسب 

در بین مسئوالن ما وجود ندارد. همین امر موجب 
شده تا جامعه پزشکی چالش های متعددی با 
مسئوالن داشته باشد. همچنین بی توجهی به این 
قشر سبب شده تعداد زیادی از همکاران مهاجرت 
کنند. در مقابل این مهم، مسئله افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی مطرح می شود، در 
پزشک  یک  هرگز  نمی شود  توجه  که  حالی 
با  پزشک  یک  جای  نمی تواند  تازه کار  جوان 

تجربه را بگیرد و بحث تعرفه ها نیز از جمله 
مواردی است که باید با دقت به آن پرداخته 

و توجه شود.«
صداقت یادآور شد: »در گذشته سازمان نظام 
قانون مانند هر صنف دیگری  پزشکی مطابق 
مسئول تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی 
در بخش خصوصی بود. در آن سال ها درصد 
افزایش تعرفه بسیار پایین بود و ساالنه بین ۱۵ تا 
۲۰ درصد رشد داشت که از تورم رسمی اعالم 
شده توسط بانک مرکزی نیز کمتر بود، اما پس از 
سلب این حق قانونی از سازمان نظام پزشکی و 
واگذاری آن به شورای عالی که اکثریت مطلق این 
شورا اعضای سازمان های بیمه گر یعنی خریداران 
خدمت هستند، بزرگترین ظلم و اجحاف در 

حق جامعه پزشکی روا داشته شد.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: »سازمان 
نظام پزشکی و وزارت بهداشت در یک سو و 
هفت عضو دیگر شورای عالی بیمه در طرف 
دیگر قرار دارند. هر سال به رغم تورم باالی 
کشور، شورای عالی بیمه نه تنها تعرفه را به 
طور کارشناسانه و بر مبنای قیمت تمام شده 
افزایش نداده است، بلکه بیمه ها با تاخیر پرداخت 
مطالبات مراکز درمانی و تشخیصی، عمال چیزی 
حدود ۲۰ درصد کمتر از تعرفه مصوب را به 

پرداخت رخ  در  که  تاخیری  می پردازند.  آنها 
 ۲۰ بانکی  و  اقتصادی  موازین  طبق  می دهد، 
درصد ضرر و زیان رسمی به پزشکان و مراکز 
درمانی و تشخیصی وارد می کند. به رغم شرایط 
سخت اقتصادی و ارز دولتی که در خصوص 
تجهیزات و لوازم پزشکی و همه جوانب زندگی 
به ارز آزاد تبدیل می شود؛ جامعه پزشکی چطور 
می تواند با ۷ تا ۱۰ درصد افزایش تعرفه به بقای 

خود ادامه دهد؟«
وی تاکید کرد: »با چنین شرایطی مراکز درمانی 
و مطب ها به سمت تعطیلی سوق داده شده و 
پزشکان نمی توانند به زندگی کاری خود ادامه 
دهند. با توجه به وضعیت ایجاد شده در جامعه 
حتی صحبت از ۶۰ درصد افزایش تعرفه هم 
جوابگوی تورم موجود نخواهد بود. در زمینه 
آزمایشگاه  و  رادیولوژی  مانند  رشته ها  برخی 
هشتگ  اگر  هستند،  هشتگ دار  تعرفه های  که 
از  زیادی  تعداد  تعطیلی  نشود شاهد  برداشته 
این مراکز هستیم. این مسائل تهدید نیست، بلکه 
واقعیت هایی است که باید به گوش مسئوالن 
امر رسیده شود تا توجه الزم را در این زمینه 
از  مطلوب  شرایط  ایجاد  با  و  داشته  معطوف 
مهاجرت نیروهای نخبه پزشکی ممانعت کنند.«

ادامه در صفحه 11 

مطالباتکادردرمانوبدقولیبیمهها
بیمههاباتاخیردرپرداختمطالبات

عمالحدود۲۰درصدکمترازتعرفهمصوبرامیپردازند

توسعه خدمات سالمت، بدون 
درنظر گرفتن نقش بیمه ها 
امکان پذیر نیست. در همه 

کشورهای موفق در حوزه سالمت، 
بیمه ها کارکرد موثری برای پوشش 

هزینه ها دارند، اما در کشور ما 
بیمه های درمانی نتوانسته اند 

نقش پررنگی در پوشش خدمات 
داشته باشند. از سوی دیگر، 

بسیاری از نیروهای کادر درمان و 
مراکز درمانی هم از اینکه مطالبات 

از بیمه ها با تاخیر زیاد پرداخت 
می شود، گالیه دارند
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 ادامه از صفحه 10
مطالبات محقق نشده پرستاران

از توان  در شرایطی که مراکز درمانی مختلف 
حداکثری پرستاران بهره می برند تا نیازهای مراکز 
درمانی را برطرف کنند، اما خیلی از این مراکز 
حاضر نیستند که با عقد قراردادهای کاری شفاف 
و بلندمدت از توان نیروهای پرستاری بهره ببرند. 
بسیاری از فعاالن جامعه پرستاری تاکید دارند که 
هرگونه استخدام شرکتی پرستاران، فقط به عمیق 
شدن اختالف دستمزدها بین کادر رسمی و کادر 
شرکتی منجر می شود. آنها انتظار دارند که در 
استخدام های وزارت بهداشت، شرایط قراردادها 
و دستمزد نیروهای جدید، فرق محسوسی با کادر 
رسمی مراکز درمانی نداشته باشد تا شاهد تبعیض 

در بین کادر درمان نباشیم. 
سمیه موحدی، پرستار فعال در مراکز درمان کرونا 
در تهران با گالیه از کم توجهی به جامعه پرستاری 
در دوران کرونا، به سپید می گوید: »استخدام شرکتی 
پرستاران، تضییع حقوق جامعه پرستاری است. 
اینکه وقتی به پرستار نیاز داشته باشیم، پرستاران 
بخش های  خطرناک ترین  در  را  شده  جذب 
بیمارستان بکار بگیریم، اما در هنگام پرداخت 
مطالبات حاضر نباشیم حقوقی برابر با سایر کادر 
پرستاری به آنها پرداخت کنیم، نوعی بهره کشی 
و ظلم مضاعف است.« او تاکید می کند: »باید 
بساط جذب نیروهای شرکتی در نظام سالمت، 
برچیده شود. طرف حساب کادر درمان باید وزارت 
بهداشت باشد، نه شرکتی که سود و منفعت خودش 

در اولویت مصالح پرستار قرار دارد.« موحدی 
با انتقاد از محقق نشدن وعده ها به کادر درمان 
در دوران کرونا، خاطرنشان می کند: »چندین ماه 
است که قول پرداخت کارانه بیشتر، فوق العاده 
ویژه و تشویقی به جامعه پرستاری مطرح می شود، 
اما تاکنون اغلب این وعده ها محقق نشده است. 
امیدواریم، این وعده ها محقق شود. واقعیت این 
است که بیشترین بار درمان و مراقبت از بیماران 
مبتال به کرونا بر دوش پرستاران است که خیلی 
از آنها به فرسودگی مطلق رسیده اند. خیلی از 

آنها به کرونا مبتال شده اند و از چرخه خدمت 
نیز خارج شده اند. به همین دلیل نیز گاهی یک 
پرستار به جای چندین نیروی انسانی کار می کند. 
پرداخت حق و حقوق این پرستاران و جذب 
نیروهای جدید و تازه نفس می تواند بخشی از 
فشار کاری پرستاران را کم کند و آنها را به تداوم 
خدمت به بیماران مبتال به کرونا، دلگرم سازد.«

اوضاع مالی ناگوار مراکز درمانی
این روزها بسیاری از بیمارستان های دولتی و 

خصوصی در شرایط مالی مناسبی قرار دارند 
و برخی از آنها در حال ورشکستگی هستند. 
خیلی از بیمارستان های خصوصی، پرچم سفید 
را برافراشته اند و از شکست سنگین مالی سخن 
می گویند. بیمارستان های دولتی نیز با افزایش 
شدید هزینه ها و کاهش درآمدهای اختصاصی 

مواجه شده اند.
انجام جراحی های الکتیو یا همان جراحی های 
غیرضروری که عمده درآمد اغلب بیمارستان ها 
را تشکیل می دهد، در دوران کرونا کاهش یافت. 
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که 
بحران کرونا، سنگین ترین بحران اقتصادی است 
که به بیمارستان ها و نظام سالمت تحمیل شده 
است. عمده منابع بسیاری از بیمارستان های دولتی 
صرف درمان کرونا شده و به دلیل کمبود مراجعان 
غیرکرونایی، کفگیر بیمارستان های خصوصی نیز 

ماه هاست که به ته دیگ خورده است. 
اغلب  در  که  مالی  آشفته  شرایط  این  در 
بیمارستان های کشور حکفرماست، کادر درمان 
نیز از این وضعیت ناگوار، بی تاثیر نمانده است. با 
وجود خستگی مفرط و فرسودگی شدید، همچنان 
کادر درمان با اندک توان باقیمانده اش در حال 

ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا است.
ترکش های بی پولی بیمارستان ها به تن کادر درمان 
هم خورده است. خیلی از آنها مدت هاست که 
همزمان به جای چند نیرو در حال خدمت هستند. 

تاخیرهای طوالنی در پرداخت حقوق، کارانه 
و فوق العاده ویژه، فقط یک چشمه از تاثیرات 
مشکالت مالی بیمارستان ها بر کادر درمان است. 
وضعیت کادر درمان در بیمارستان های خصوصی 
در  پزشکی  جامعه  اوضاع  از  کمی  دست  نیز 
با شیوع  ندارد. همزمان  بیمارستان های دولتی 
کرونا، شمار قابل توجهی از فعاالن جامعه پزشکی 
از بیمارستان های خصوصی اخراج شدند. تعدیل 
نیرو و حتی پایین آوردن مبلغ دستمزد قراردادها 
در برخی مراکز درمانی، چالش های آشنایی برای 

کادر درمان در بخش خصوصی است.
ساختار  که  داد  نشان  خوبی  به  کرونا  بحران 
تا چه حد ضعیف  ایران  در  درمانی  بیمه های 
و شکننده است. البته قبل از کرونا نیز منابع و 
مصارف بیمه ها تناسبی با یکدیگر نداشت، اما 
در دوران کرونا، این تناسب کامال به هم ریخت. 
در  درمانی  بیمه های  مشکالت  عمده  از  یکی 
ایران، اتکای شدید آنها به منابع عمومی است. 
به همین دلیل وقتی منابع عمومی با تاخیر برسد 
یا اصال نرسد، بیمه ها نیز کارایی همیشگی خود 

را از دست می دهند.
این  تا  بیمه ها  منابع  کشورها،  از  بسیاری  در   
حد به جیب دولت وابسته نیست و استقالل 
بحران هایی  در  دلیل  همین  به  دارند.  بیشتری 
مثل کرونا می توانند کمک حال دولت و سیستم 
سالمت باشند، اما از آنجا که بیمه های ما اغلب 
به شکل شبه دولتی هستند، در زمان شیوع بحران 
می بینیم که حتی برخی از بیمه های درمانی به 
سربار دولت تبدیل می شوند. نبود یک ساختار 
بیمه ای قدرتمند در ایران موجب شده است که 
هم بیمارستان ها، هم کادر درمان و هم بیماران، 

آسیب ببینند.
هزینه ها و مخارج بیمارستان ها غیرقابل کنترل و 
روز به روز در حال افزایش است. این در حالی 
است که یک هزینه اضافی دیگر نیز مربوط به 
وسایل حفاظتی مثل ماسک، مواد ضدعفونی، گان 
و همچنین داروهای پروتکل درمانی کرونا نیز به 
مخارج بیمارستان ها اضافه شده است. به طور 
کلی، بیماری های مسری مانند کووید ۱۹ باعث 
می شوند که بیمارستان ها از کسب درآمد از طریق 
درمان سایر بیماری های الکتیو و جراحی ها باز 
بمانند. همین مساله به کاهش درآمد اختصاصی 
و وضعیت بد مالی در بیمارستان ها منجر شد. 
این کمبودها و کسری ها باید از محل درآمدهای 
عمومی کشور جبران شود تا بیمارستان ها در 
هزینه های جاری خود دچار مشکل نشوند. البته 
بخشی از کسری های بیمارستانی با اختصاص 
بودجه از صندوق توسعه ملی جبران شد، ولی 
پایان  تا  باید  کمک ها  این  نیست.  کافی  هنوز 
بیماری  تا زمان کنترل قطعی  پاندمی کرونا و 

تداوم داشته باشد.
واقعیت این است که تا وقتی اوضاع مالی مراکز 
درمانی در بخش دولتی و خصوصی ساماندهی 
نشود، نمی توان امیدوار بود که فشار کاری کادر 
درمان کمتر شود و یا حداقل اینکه دستمزدها 
به موقع پرداخت شود. درواقع، شرایط اقتصادی، 
کاری و مالی بیمارستان ها با کادر درمان گره 
خورده است؛ به گونه ای که تا حال مراکز درمانی 
خوب نباشد، امیدواری برای بهبود حال کادر 
درمان نیز خوشبینانه به نظر می رسد. در این بین، 
خوش قولی بیمه ها می تواند این مشکالت را تا 

حد زیادی کاهش دهد.

موحدی: چندین ماه است که قول 
پرداخت کارانه بیشتر، فوق العاده 

ویژه و تشویقی به جامعه پرستاری 
مطرح می شود، اما تاکنون اغلب این 

وعده ها محقق نشده است. امیدواریم، 
این وعده ها محقق شود. واقعیت 

این است که بیشترین بار درمان و 
مراقبت از بیماران مبتال به کرونا بر 
دوش پرستاران است که خیلی از 

آنها به فرسودگی مطلق رسیده اند. 
خیلی از آنها به کرونا مبتال شده اند و 

از چرخه خدمت نیز خارج شده اند. به 
همین دلیل نیز گاهی یک پرستار به 

جای چندین نیروی انسانی کار می کند. 
پرداخت حق و حقوق این پرستاران 
و جذب نیروهای جدید و تازه نفس 

می تواند بخشی از فشار کاری 
پرستاران را کم کند

11 شماره 2۱34 2 بهمن ۱400

صداقت: شورای عالی بیمه نه تنها 
تعرفه را به طور کارشناسانه و بر مبنای 
قیمت تمام شده افزایش نداده است، 

بلکه بیمه ها با تاخیر پرداخت مطالبات 
مراکز درمانی و تشخیصی، عمال چیزی 

حدود ۲۰ درصد کمتر از تعرفه مصوب 
را به آنها می پردازند. تاخیری که در 

پرداخت رخ می دهد، طبق موازین 
اقتصادی و بانکی ۲۰ درصد ضرر و 

زیان رسمی به پزشکان و مراکز درمانی 
و تشخیصی وارد می کند

این روزها بسیاری از بیمارستان های 
دولتی و خصوصی در شرایط مالی 

مناسبی قرار دارند و برخی از آنها در 
حال ورشکستگی هستند. خیلی از 

بیمارستان های خصوصی، پرچم سفید 
را برافراشته اند و از شکست سنگین 

مالی سخن می گویند. بیمارستان های 
دولتی نیز با افزایش شدید هزینه ها 
و کاهش درآمدهای اختصاصی مواجه 

شده اند. انجام جراحی های الکتیو یا 
همان جراحی های غیرضروری که عمده 

درآمد اغلب بیمارستان ها را تشکیل 
می دهد، در دوران کرونا کاهش یافت



  مریم شکرانی
اقتصاد داروخانه های ایران به خطر افتاده است . 
این نکته ای است که فعاالن بازار دارو این روزها 
بیشتر از همیشه به آن تاکید می کنند. آنها می گویند 
که به واسطه سیاست های تبعیض آمیز در عرضه 
دارو به داروخانه ها، اقتصاد داروخانه در حال 
ورشکستگی است و سودآوری در سرمایه گذاری 
داروخانه ها با شتاب زیادی در حال کاهش است. 
آنها توضیح می دهند بخش بزرگی از گردش مالی 
دارویی در کشور در انحصار تعداد محدودی 
داروخانه است و از سمت دیگر افزایش قابل 
در حالی رخ  داروخانه داران  هزینه های  توجه 
می دهد که قیمت فروش دارو دستوری است 

و قیمت های مصوب ثابت مانده است. 

افزایش ۶۰ درصدی هزینه های 
داروخانه داران

محمد عبده زاده، رییس هیأت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره 
بخش  در  عمدتًا  داروخانه ها  اقتصاد  اینکه  به 
روند  این  »ادامه  گفت:  مهر  به  است،  دولتی 
باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات قدیمی 
حوزه دارو شده و باید سیاست درستی را در 

این حوزه پیش بگیریم.«
او توضیح داد: »صنعت داروسازی مستهلک بوده 
و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد و سازمان 
پزشکی  جامعه  متولی  عنوان  به  پزشکی  نظام 
باید سیاست ها را در حوزه های مختلف دارویی 

کشور یکی کند.«
سید ابراهیم هاشمی، عضو هیأت مدیره انجمن 
شرکت های صنعت پخش ایران، با اشاره به اینکه 
دارو در دو سال گذشته در نهایت بیش از ۲۵ 
درصد افزایش قیمت نداشته است، گفت: »۷۵ 
و  شده  ختم  دارو  به  پزشکان  ویزیت  درصد 
بالغ بر ۶۰ درصد افزایش هزینه در داروخانه ها 
داریم و با توجه به افزایش وحشتناک هزینه ها، 

داروخانه ها گردش مالی ندارند.«
او افزود: »اکثر شرکت های پخش دارو وام های 
سنگین دریافت نموده و بدهکار هستند و این 
افزایش  ۱۳ درصد  در حالی است که حدوداً 

قیمت در پخش داروها داشتیم.«
هاشمی ادامه داد: »خطاهای استراتژیک زیادی 
داشتیم و ساختار دارویی کشور زخم خورده 
است و هر که از ارز دولتی و ترجیحی دفاع 
می کند به دنبال منافع شخصی است زیرا ا ین 
به نفع مردم نیست و بیمه ها می توانند فرانشیز 
پلکانی داشته و پوشش دهی مردم را بیشتر کنند.«
تهران  داروسازان  انجمن  دبیر  سعیدلو،  جلیل 
گفت: »یکی از چالش هایی که اخیراً با آن مواجه 
هستیم آئین نامه تأسیس داروخانه است که مبانی 

حقوقی آن زیر سوال است و شرایط به گونه ای 
رقم خورده که مبارک نیست.«

او ادامه داد: »داروسازان با مشکالت متعددی 
مواجه هستند و بر اساس چرخه اقتصادی و با 
ضرایب غیرکارشناسی از آنها مالیات دریافت 

می کنند.
احمد آدینه، عضو داروسازی شورای عالی نظام 
پزشکی نیز به مشکالت متعدد حوزه داروسازی 
از جمله آئین نامه تأسیس داروخانه اشاره کرد 
متقاضیان  همه  نامه  آئین  این  »طبق  گفت:  و 
تأسیس داروخانه به شهرهای بزرگ روی آورده 
و متقاضی مناطقی هستند که از نظر اقتصادی 
مرفه تر باشند؛ لذا مناطق کمتر برخوردار کماکان 

محروم خواهند ماند.«
نظام سالمت  اهداف  از  اینکه یکی  بیان  با  او 
عدالت در دسترسی به خدمات است، تصریح 
کرد: »بر اساس آن خدمات دارویی داروخانه ها 
باید به طور متناسب در کشور پخش شود و اگر 
این مهم را به افراد واگذار نمائیم تا بر اساس 
درآمد اقتصادی خود محل داروخانه را تعیین 
و تصمیم گیری کنند، طبیعی است که به مناطق 

کمتر برخوردار نمی روند.«

بانک ها به داروخانه داران وام بدهند
جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران در 
گفتگوی دیگری به ایسنا گفته است: »در آستانه 
اجرای طرح نسخه الکترونیک، نگرانی ها بابت 

تامین  سازمان  از  داروخانه ها  مطالبات  تاخیر 
اجتماعی پررنگ تر شده است.« او توضیح داد: 
»مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی 
از تیرماه پرداخت نشده و این به معنای آن است 
که داروهای مردم توسط داروخانه ها عرضه شده 
ولی سازمان های بیمه گر، سهم خود را از هزینه 

نسخه های مردم پرداخت نکرده اند.«
او با اشاره به اینکه تاخیر مطالبات داروخانه ها از 
تامین اجتماعی کمرشکن شده، گفت: »ما در این 
خصوص بارها مکاتبه کردیم و درخواست وقت 
مالقات کردیم؛ ولی بازهم شاهد بی اعتنایی و 
بی توجهی سازمان تامین اجتماعی هستیم. این 
درحالی است که ما دنبال چیزی بیش از قانون 
نیستیم و توقع داریم که هرچه زودتر آنچه که 

قانون تصریح کرده، اجرایی شود.«
نسخه نویسی  شروع  »با  داد:  ادامه  سعیدلو 
الکترونیک از ابتدای دی ماه، با توجه به اینکه 
زیر ساخت های آن کامل نشده است، به خصوص 
در شهرهای بزرگ مشکالت و گرفتاری مردم و 

داروخانه ها کامال قابل پیش بینی است.«
سعیدلو افزود: »عالوه بر آن، این برنامه ها بار مالی 
برای داروخانه ها دارد و متاسفانه سازمان های 
بیمه گر هزینه آن را حذف کرده اند و این موضوع 
فشار مضاعفی را بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل 

کرده است.«
»بانک ها  افزود:  ایران  داروسازان  انجمن  دبیر 
فعالیت های  بابت  را  ویژه ای  تسهیالت  نیز 

داروخانه قائل نمی شوند و این سبب می شود که 
گرفتاری های اقتصادی داروخانه ها افزون شود.«

سعیدلو تاکید کرد: »واقعیت غیرقابل انکار آن 
است که اقتصاد داروخانه ها بیش از پیش تحت 
فشار قرار گرفته و نگران هستیم که داروخانه ها 
در تامین داروی مورد نیاز مردم، عاجز شوند. 
ما امیدواریم هرچه زودتر مسئولین مربوطه در 
این خصوص گره گشایی کنند و مانع شکسته 

شدن زنجیره دارویی کشور شوند.«

تعدد نهادهای تصمیم گیرنده برای 
داروخانه ها

حمید خویی، رییس انجمن داروسازان تهران سال 
گذشته در نشستی خبری اعالم کرده بود که تعدد 
داروخانه ها  حوزه  در  تصمیم گیرنده  نهادهای 
موجب شده است که اقالم بهداشتی و دارویی 
در هر مغازه و ایستگاه مترو و بساط دستفروشی 

عرضه شود.«
او توضیح داد: »جامعه داروسازی این گالیه را 
دارد که در شرایطی که در هر مغازه و ایستگاه 
مترو و... ماسک و ضدعفونی کننده با هر قیمتی 
و بدون کیفیت عرضه می شود، اما تمام نظارت ها 
روی داروخانه متمرکز شده است. در حالی که ما 
مدعی هستیم که چرا سازمان تعزیرات و... اجازه 
دادند که ماسکی بیرون از داروخانه عرضه شود. 

فضاهای بیرون داروخانه باید کنترل می شد.«
ادامه در صفحه 13 

شماره 12۲۱۳4 ۲ بهمن ۱4۰۰

اقتصاد داروخانه ها روی خط قرمز
هزینه های داروخانه داران حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است 

این در حالیست که قیمت  دارو را دولت تعیین می کند

فعاالن بازار دارو می گویند گردش مالی داروخانه ها به وضعیت وخیمی رسیده است



 ادامه از صفحه 12
رییس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: »مشکالت اقتصاد 
داروخانه ها جدی است و با توجه به اینکه دارو تنها کاالیی است 
که در سالیان گذشته قیمتش ثابت مانده و به طور مصنوعی 
پایین نگه داشته است. وقتی قیمت دارو پایین می ماند، به 
این معنا است که به نوعی بخشی از هزینه پایین نگه داشته 
به  از جیب داروساز پرداخت می شود و  شدن قیمت دارو 
همین نسبت اقتصاد داروخانه هم پایین نگه داشته می شود.«
نوسانات  با  کرونا  شیوع  اول  روز  »از  گفت:  ادامه  در  او 
سیاست گذاری و تعدد مراکز سیاست گذاری در زمینه توزیع 
ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و... روبرو بودیم و 
زمنیه  در  سیما  و  عملکرد صدا  متاسفانه  هستیم.  هم  هنوز 
تبیین نقش داروساز در نظام سالمت بسیار دلسردکننده بوده 
است. به کرات شاهد گزارش هایی از صدا و سیما بودیم که 
داروخانه ها به گران فروشی و احتکار متهم شدند و همه این 
موارد در شرایطی بود که حتی یک عدد ماسک هم با قیمت 

مصوب اعالم شده دولتی به داروخانه ها ارائه نشده بود.«
خویی ادامه داد: »از یک طرف نهادی اعالم می کرد که هر 
ماسکی را با هر قیمتی اگر با فاکتور داشته باشید، قابل قبول 
است و یک نهاد دیگر می گفت قابل قبول نیست. یعنی سازمان 
تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صمت 
از  را  این جریان مداخله کردند و تصمیم سازی  .... در  و 
اختیار مرکز اصلی که سازمان غذا و دارو است، می گرفت.«
او تاکید کرد: »یکبار رسما اعالم شد که قرار است که داروخانه ها 
ماسک عرضه نکنند و این بدترین تصمیمی بود که گرفته 
شد. زیرا محل طبیعی، ایمن و موثر کاالهای سالمت محور 
داروخانه است. زیرا یک داروساز در آنجا حضور دارد و بر 

روی کیفیت کاال نظارت دارد.«
خویی همچنین گفت: »داروخانه اجازه هیچ دخل و تصرفی 
در قیمت ندارد. هر کاالیی یک قیمت سه گانه دارد، قیمت 
فروش به پخش، قیمت فروش به داروخانه و قیمت فروش 
به مصرف کننده و داروخانه اجازه تعیین قیمت ندارد؛ بلکه 

بر اساس قیمت مصرف کننده و فاکتوری که دارد، کاال را 
به فروش می رساند.«

جنیدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، گفت: 
»یکی از دغدغه های داروسازان در داروخانه ها این است که 
با افزایش هزینه های داروخانه ها به دلیل تورم و کرونا، گردش 
مالی آن ها کاهش یافته است که سه دلیل عمده می توان برایش 
برشمرد؛ یکی اینکه قیمت دارو به نسبت تورم افزایش پیدا 
نکرد، مراجعین به داروخانه ها کاهش یافت و تعطیلی مطب ها 
نیز کاهش ورورد بیمار به داروخانه ها را تشدید کرد که این سه 
دلیل منجر به کاهش گردش مالی در داروخانه ها شده است.«

جنیدی گفت: »یکی از مواردی که در سال 1399 باید مورد 
توجه قرار گیرد، کاهش ضریب مالیاتی داروخانه ها است. 
در عین حال امیدوارم با تخصیص به موقع ارز برای تامین 
دارو و ترخیص به موقع از گمرک و عدم کمبود دارویی و 
نگرانی در بین مردم بتوانیم شش ماهه دوم سال را به بهترین 

نحو بگذرانیم.«
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  سیدهادی احمدی/ عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون 
مشورتی رسانه و فضای مجازی نظام پزشکی کرج

با توجه به گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی مجازی و 
تمایل مردم به خریدهای اینترنتی، فعالیت پلتفورم ها و سکوهای 

فروش آنالین نیز رو به افزایش می باشد.
دارویی و  اقالم  انواع  ترویج و عرضه  تامین،  اساس  بر همین 
مکمل در فضای مجازی، بخصوص در دو سال گذشته، موجب 
نگرانی شدید در بدنه اجرایی و حوزه نظارت ها و رگوالتوری 

دارو در سطح کشور شده است. 
بر اساس قوانین جاری، فروش دارو در  آنچه مشخص است 

بستر الکترونیک ممنوع می باشد: 
1. بر اساس  تبصره 4 الحاقی 1394  ماده 18 قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 و دستورالعمل اجرایی آن 

درمانی  بهداشتی  امور  حکومتی  تعذیرات  قانون   17 ماده  و 
مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضوابط تعیینی 
شده  تعریف  و  احصا  بهداشت  وزارت  توسط  دارو  )شبکه( 
است و طبق مقررات جاری تامین کننده )تولید کننده و وارد 
به شبکه های سراسری پخش  دارو  به تحویل  کننده( موظف 
و توزیع )دارای مجوز از کمیسیون قانونی امور داروخانه ها و 
شرکت های توزیع سازمان غذا و دارو می باشند و شرکت های 
پخش سراسری  وفق آیین نامه و ضوابط و مقررات ابالغی، 
نسبت به تحویل اقالم دارویی و مکمل به داروخانه ها می بایست 
با حضور  تعذیرات حکومتی  قانون   15 ماده  مفاد  اجرای  در 
و  دارویی  اقالم  به عرضه  نسبت  فنی،  مسئول  داروساز  دکتر 

مکمل به بیمار یا متقاضی اقدام نماید.  
2. بند ب ماده 7 احکام دائمی توسعه اشعار می دارد: 

هرگونه واردات، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای 

مکمل های  سنتی،  و  طبیعی  بیولوژیک،  مواد  واکسن،  دارویی، 
تغذیه ای، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی که در سامانه 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اصالت  کنترل  و  رهگیری 
پزشکی ثبت نشده باشد، جرم محسوب شده و با مجرم مطایق 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 برخورد می شود. 
3. ماده 3  قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 
1334 به صراحت بیان می کند: هر شخص بدون داشتن پروانه 
و  مامایی  دندانپزشکی،  داروسازی،   ، پزشکی  امور  یه  رسمی 
سایر حرف پزشکی اشتغال ورزد، یا بدون اخذ پروانه از وزارت 
از  یکی  تاسیس  به  اقدام  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 
موسسات پزشکی مصرح در ماده 1 نماید، بالفاصله محل کار 

آن توسط وزارت بهداشت تعطیل می شود.
و  پزشکی  امور  مقررات  به  مربوط  قانون   3 ماده   3 تبصره   .4
اقالم  که  اذعان می دارد  آشامیدنی،  و  مواد خوردنی  و  دارویی 

مکمل در شمول مقررات حاکم بر دارو می باشند. 
با نوجه به مواد قانونی فوق فعالیت دو اپلیکیشن اسنپ دکتر 
از وزارت  فاقد مجوز  اپلیکیشن دیگری که  و دیجیکاال و هر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی  باشد در زمینه توزیع دارو و 
مکمل غیرقانونی است و هرگونه فعالیت در عرصه پزشکی و 

دارویی باید با مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو باشد.
و نیز بنا به دالیل ذیل، فروش دارو و مکمل از سوی اسنپ دکتر 
و دیجی کاال و ... از لحاظ قانونی، علمی و فنی ممنوع می باشد: 

1. عدم امکان پایش و رصد داروخانه ها و مراکز تامین دارو 
2. عدم نظارت بر شبکه توزیع و عرضه دارو 

3. عدم امکان نظارت بر اجرای ضوابط اعالمی وزارت بهداشت 
4. عدم مشاوره دکتر داروساز با بیمار و پزشک در خصوص 

برخی اقالم دارویی
5. امکان تحویل داروی قاچاق و خارج از شبکه 

6. امکان تعویض داروی اصلی بیمار با داروی فیک 
7. امکان مواجه با تداخالت دارویی که پیامدهای خطرناک و 
آسیب های جبران ناپذیری می تواند برای مصرف کننده داشته باشد.
الکترونیک  تجارت  قانون   8 ماده  صریح  نص  برخالف   .8
که بر اساس آن میبایست اطالعات مبدا تامین و ارسال کاال 
برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد و در این پلتفرم ها 

نمی پذیرد. انجام 

ممنوعیت فروش دارو درفضای مجازی
یادداشت وارده
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  یاسر مختاری
در روزهای گذشته بود که رئیس جمهور در 
ستاد ملی کرونا بر بازگشایی مدارس و شروع 
آموزش های حضوری تأکید کرد. این در حالی 
است که وزارت بهداشت و کارشناسان مبارزه 
با کرونا از احتمال غالب شدن اومیکرون در 
این  علی رغم  می دهند.  خبر  آتی  هفته های 
و  آموزش  وزارت  سالمت  مقامات  موضوع 
پرورش بازگشت به آموزش حضوری را از 

ناچاری می دانند. سر 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  عین اللهی  بهرام 
حاشیه  در  و  جمعه  روز  پزشکی  آموزش 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  رؤسای  اجالس 
به  مبتال  بیمار  هزار  دو  شناسایی  از  کشور 
اومیکرون در کشور خبرداد. این در حالی است 
که سه شنبه هفته قبل جعفر جندقی رئیس مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت طی یک 
نشست خبری اعالم کرد که »تعداد مبتالیان 
نزدیک  احتماال  کشور  در  اومیکرون  واقعی 
12 هزار نفر« باشد. از سوی دیگر بسیاری از 
کارشناسان بر غالب شدن این سویه کرونا در 
هفته های آتی و احتمال بروز یک پیک جدید 
از بیماری اتفاق نظر دارند و در این شرایط 
بازگشایی ها را خطری برای گسترش اومیکرون 
واریانت های  سرایت پذیرترین  جمله  از  که 

کرونا است، می دانند.

شیب مالیم افزایش بیماران
مرکز  رئیس  ناجی،  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی گفته است که براساس پیش بینی های 
صورت گرفته از این به بعد با یک شیب مالیم 
میزان موارد کووید1۹ افزایش می یابد که این موارد 
مربوط به سویه اومیکرون است و تا سه هفته آینده 
اومیکرون سویه غالب تمام دنیا از جمله ایران خواهد 
شد. وی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: » انتظار 
داریم که از اسفندماه خیز ششم بیماری آغاز شود 
و میزان مرگ و میر افزایش یابد. نکته مهم این 
است که این افزایش موارد به اندازه خیز پنجم که 
با سویه دلتا رخ داد، نخواهد بود؛ ولی هر نوع خیز 

از بیماری باعث بیماری و خسران خواهد شد.«

ناجی همچنین بیان کرد: »با افزایش بازگشایی ها در 
سایه شیوع اومیکرون، قطعا شیوع بیماری افزایش 
خواهد یافت، باید علمی تر فکر کرد و منتظر ماند 
تا درصد تزریق دوز سوم افزایش یابد. ایجاد هر 
تجمعی با توجه به قدرت سرایت باالی اومیکرون 
می تواند منجربه افزایش شیوع بیماری شود. بر اساس 
اطالعات علمی می توان به برقراری محدودیت ها 
فکر کرد. نباید صبر کنیم بحران به وقوع بپیوندد 

و بعد بخواهیم جلوی آن را بگیریم.«
در همین راستا مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد 
ملی کرونا نیز از وقوع پیک ششم کرونا در دو 
هفته آینده خبر داد و گفت: »تخمین های صورت 
دو  یا  یک  در  که  است  این صورت  به  گرفته 
هفته آینده پیک کرونا شروع می شود و در اواخر 
بهمن ماه به اوج خودش می رسد. سرعت انتقال 
این سویه همانطور که در دیگر کشورهای دنیا 
دیده شده است، بسیار سریع است و کسانی که 
واکسیناسیون نوبت سومشان را انجام داده اند، از 

مصونیت بیشتری در مقابل این سویه برخوردارند 
و به بیماری خفیف تری مبتال می شوند، زیرا هیچ 
واکسنی صددرصد برروی امیکرون موثر نیست.«

یک توافق نگران کننده
علی رغم این هشدارها در روزهای گذشته چهار وزیر 
بهداشت، کشور، آموزش و پرورش و علوم در توافقی 
مشترک بر الزامی شدن آموزش های حضوری در 
مدارس و دانشگاه ها توافق کردند و فقط در موارد 
استثنایی آموزش مجازی را امکانپذیر دانستند. احمد 
وحیدی، وزیر کشور در این رابطه اظهار کرد: »ما 
هیچ آمار و گزارشی از ابتال به کرونا حتی یک 
مورد به علت حضور در کالس درس نداریم. بحث 
مدارس و آموزش بحث مهمی است و چند نوبت 
در ستاد ملی مقابله با کرونا راجع به کاری که دنیا 
کرده، بحث و ارزیابی انجام گرفت و در نهایت 
معلوم شد دنیا هم در هیچ جا حتی در شدیدترین 
شرایط، آموزش و پرورش را تعطیل نکرده اند و 
آموزش و پرورش برقرار بوده است. گزارش ها نشان 
می دهند که وقتی آموزش ها غیرحضوری است، 
ما دچار ضعف آموزشی می شویم و دانش آموزان 
دچار عقب ماندگی می شوند و لذا مکررا تاکید و 
در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری شد که مدارس 
باید باز باشند و دانش آموزان ما در مدارس حضور 

یابند و آموزش به شکل حضوری ادامه یابد.«
ادامه در صفحه 15 

آموزش مجازی تمام شد؛ همه در مدارس باشند
کارشناسانسالمت:بازگشاییهاموجبگسترشاومیکرونمیشود

آموزشوپرورش:چارهاینداریم

سپیدازجزئیاتجدیدبازگشاییمدارسگزارشمیدهد

ناجی: با افزایش بازگشایی ها 
در سایه شیوع اومیکرون، قطعا 

شیوع بیماری افزایش خواهد 
یافت، باید علمی تر فکر کرد و 

منتظر ماند تا درصد تزریق دوز 
سوم افزایش یابد. ایجاد هر 

تجمعی با توجه به قدرت سرایت 
باالی اومیکرون می تواند منجربه 

افزایش شیوع بیماری شود

محرز: تخمین های صورت گرفته 
به این صورت است که در یک یا 
دو هفته آینده پیک کرونا شروع 
می شود و در اواخر بهمن ماه به 

اوج خودش می رسد
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وزیر کشور افزود: »این یک امر مصوب است 
و وزیر آموزش و پرورش هم بار ها تاکید کرده 
اگر  و  می کنند  کمک  هم  ما  استاندار های  و 
می شود  جبران  هست  مدارس  در  کمبودی 
باشیم.  شاهد  مجدد  را  آموزشی  نشاط  تا 
می دهد  نشان  بهداشت  وزارت  گزارش های 
اولیاء نگران  نداریم و  این حوزه  مشکلی در 
نباشند. به لحاظ واکسیناسیون در سطح خوبی 
هستیم و مدیریت هوشمند هم اعمال خواهد 
شد و جای نگرانی ندارد و ان شاءاهلل عزیزان ما 
در مدارس حضور می یابند و پروتکل ها رعایت 
باشند.  نگران  نباید  خانواده ها  لذا  و  می شود 
هر زمان وضعیت تغییر کرد وزارت بهداشت 
اعالم می کند و اگر الزم باشد تصمیم جدیدی 
گرفته شود، تصمیم اتخاذ خواهد شد.اگر در 
موارد خاصی در شهرستانی اتفاق خاصی افتاد 

برحسب شرایط تصمیم می گیرند.«
مناسب  روند  از  خرسندی  ابراز  با  وحیدی 
کشور،  در  سال   12 باالی  افراد  واکسیناسیون 
اعالم کرد: »دیگر دلیلی برای تداوم روند تعطیلی 
مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد، آموزش مجازی 
به آینده علمی کشور آسیب می زند و بنابراین، 
برگزاری آنالین هرگونه جلسه آموزشی شامل 
کالس درس، امتحانات، جلسات دفاع پایان نامه ها 

و رساله های دانشجویی هم ممنوع است.«
واکسیناسیون  روند  از  حالی  در  کشور  وزیر 
به  که  است  کرده  رضایت  ابراز  دانش آموزان 
و  آموزش  وزارت  مسئوالن  از  برخی  گفته 
معاون  ستاری فرد  صادق  جمله  از  پرورش 
تربیت بدنی و سالمت آن، تا امروز حدود 75 
درصد دانش آموزان دوز دوم واکسن خود را 
دریافت کرده اند. این آمار بدین معنی است که 
25 درصد دانش آموزان 12 تا 18 ساله و تعداد 
بسیاری از دانش آموزان 6 تا 12 ساله حتی یک 
دوز از واکسن کرونا را هم دریافت نکرده اند.
گزارش های  اخیر  ماه  دو  در  دیگر  سوی  از 
در  کرونا  به  دانش آموزان  ابتالی  از  مختلفی 
برخی از استان ها از جمله تهران، البرز، اصفهان، 
یزد، قم و ایالم منتشر شد که برخی از آنها نیز 
از سوی مقاماتی چون استانداری تهران و یا 

مسوالن دانشگاه علوم پزشکی قم تأیید شد.
علی رغم این موضوع معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش گفت: »چاره ای نداریم 
برگردیم.  آموزش های حضوری  به  اینکه  جز 
برنامه آموزش و پرورش این است که در شروع 

نیمسال دوم تحصیلی، آموزش ها را به سمت 
آموزش های حضوری ببرد.«

از  دانش آموزان  بودن  دور  اینکه  بیان  با  وی 
آموزش های حضوری تبعاتی در پی داشت اظهار 
کرد: »متاسفانه شاهد افت تحصیلی 50 تا 60 
درصدی دانش آموزان هستیم، به ویژه در مقطع 
دبستان موضوع اجتماعی پذیری و جمع پذیری 
دچار  بچه ها  تحرک  همچنین  و  دانش آموزان 
اشکال شد. از طرفی متأسفانه در آموزش های 
غیرحضوری چالش های جدی داریم و تعداد 
به  دسترسی  امکان  ما  دانش آموزان  از  زیادی 
آموزش های حضوری را ندارند. به عالوه اینکه 

حضور در فضای مجازی تبعاتی دارد.«

جزئیات بازگشت به آموزش های حضوری
وی یادآور شد: »خوشبختانه در تمام مدارس 
روستایی و شهری کم جمعیت آموزش حضوری 
این نوع آموزش بوده  بر  برقرار و تمرکز هم 
است. در مناطق شهری نیز آموزش حضوری و 

مجازی به صورت ترکیبی دنبال می شد.«

نیمسال  آزمون های  »تمام  افزود:  ستاری فرد 
اول ما در مقطع متوسطه اول و دوم یعنی پایه 
هفتم تا دوازدهم حضوری برگزار شد. تالش 
ما این است که با ساماندهی سرویس مدارس، 
تکمیل واکسیناسیون و مدیریت تراکم کالسی 
در کالن شهر ها به ویژه شهر تهران بتوانیم میزبان 

دانش آموزان در کالس های درس باشیم.«
ستاری فرد تأکید کرد: »آموزش و پرورش این 
با  و  پروتکل ها  رعایت  با  که  دارد  را  آمادگی 
توجه به مصوبه ستادملی مقابله با کرونا که 26 
دی ماه ابالغ شد، میزبان دانش آموزان در مناطق 

مختلف کشور باشد.«
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش درباره وظایف مدارس برای رعایت 
شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی گفت: 
»مطابق آنچه که ستاد ملی تصویب و ابالغ کرده، 
اصل بر حضوری شدن کالس هاست. همه کادر 
آموزشی از معلمان و مدیران در مدارس حضور 
دارند. از طرفی تاکید شده است که هم رعایت 
فاصله اجتماعی مدنظر باشد و هم دانش آموزان 
از ماسک استفاده کنند و تهویه کالسی به شکل 
خوبی انجام شود. چالش امروز ما ساماندهی 
سرویس مدارس است که در تالشیم تسهیل ورود 

دانش آموزان به مدارس را برنامه ریزی کنیم.«
واکسیناسیون  انجام  روند  درباره  ستاری فرد 
گفت: »۹2.5 درصد دانش آموزان ما در سنین 
 75 و  کرونا  واکسن  اول  دوز  سال   18 12تا 
درصد دوز دوم را دریافت کرده اند. معلمان و 
فرهنگیان نیز ۹2 درصد دوز اول و 86 درصد 
می کنیم  کرده اند. تالش  دریافت  را  دوم  دوز 
با همکاری وزارت بهداشت به سمت تکمیل 
باید  که  پروتکل هایی  و  برویم  واکسیناسیون 

رعایت شود را پیگیری کنیم.«
وی همچنین در مورد تهویه کالس ها در مناطق 
سردسیر کشور گفت: »الزم است از همکاری 
استانداران تشکر کنم. استانداری همدان همکاری 
خوبی با ما داشته و استانداری تهران نیز تقبل کرده 
تا بخشی از تهویه مدارس را تأمین و پشتیبانی 
مالی کند. درخواست می کنیم استانداران دیگر 
هم به ما کمک کنند. تمام کادر مدارس آمادگی 

میزبانی 100 درصدی دانش آموزان را دارند.«

ستاری فرد: ۹۲.۵ درصد 
دانش آموزان ما در سنین ۱۲تا 
۱۸ سال دوز اول واکسن کرونا 

و ۷۵ درصد دوز دوم را دریافت 
کرده اند. معلمان و فرهنگیان نیز 
۹۲ درصد دوز اول و ۸۶ درصد 

دوز دوم را دریافت کرده اند. 
تالش می کنیم با همکاری 
وزارت بهداشت به سمت 

تکمیل واکسیناسیون برویم و 
پروتکل هایی که باید رعایت شود 

را پیگیری کنیم
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سه شنبه دو هفته گذشته، از سوی وزرای کشور 
آموزش  که  اعالم شد  پرورش،  و  آموزش  و 
در مدارس از این پس حضوری خواهد بود و 
دانش آموزان ملزم هستند سرکالس های درس 
وزیر  که  است  حالی  در  این  شوند.  حاضر 
گفته  گذشته  هفته  اوایل  پرورش  و  آموزش 
بود حضور دانش آموزان »اختیاری« است. این 
اظهارات متناقض که به فاصله کمی از یکدیگر 
بیان شدند، موجب سردرگمی خانواده ها شد.
مدیرکل  کریمیان  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
با  تهران در گفت وگو  آموزش وپرورش شهر 
ایسنا، در همین راستا، به چند پرسش درباره کم 
و کیف حضوری شدن آموزش ها و بازگشایی 
کامل مدارس پاسخ داد و در این باره اظهار 
کرد: »با مدیران مناطق و مدیران مدارس جلسه 
گذاشته و روی حضور حداکثری دانش آموزان 
و برگشت آنها به مدرسه و حضور در فضای 

مدرسه و تدریس حضوری تاکید کردیم.«
تهران  شهر  سطح  در  ما  »مدیران  افزود:  وی 
برنامه ریزی کرده اند که شاهد حضور همکاران 
در مدارس به صورت کامل بوده و با فعالیت های 
خدمت  در  حضوری  صورت  به  آموزشی 

دانش آموزان باشیم.«
درباره  تهران  شهر  آموزش وپرورش  مدیرکل 
حضوری  پذیرش  برای  مدارس  آمادگی 
الزم  مقدمات  »تمهید  گفت:  دانش آموزان 
این  در  که  شرایطی  از  تا  است  شده  انجام 

دوسال داشته ایم به شرایط عادی برگردیم و 
در فضایی بسیار خوب شاهد رشد و پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان و ارتقای مهارت های آنها 

به ویژه در حوزه اجتماعی باشیم.«
با بیان اینکه همکاران ما کامل و به  کریمیان 
صورت 100 درصدی در مدارس حضور دارند، 
گفت: »اولیای دانش آموزان به مسئولین بهداشتی 
کشور و خادمان خودشان در آموزش وپرورش 
اعتماد کامل دارند. دانش آموزان نیز به صورت 
کامل و صد در صدی در مدارس هستند و ما 
به زودی شاهد برقراری شرایط عادی و تدریس 
حضوری در تمام مدارس کشور به ویژه شهر 

تهران خواهیم بود.«
وی در واکنش به اینکه برخی مدارس با توجه به 
شرایط و تراکم باال، صرفا آموزش مجازی داشتند 
و دانش آموزان به مدرسه نمی رفتند، عنوان کرد: 
»از این پس، کالِس درِس صرفا مجازی نخواهیم 
نداشت و کالس های درس حضوری می شود. 
در کنار آن، همکارانم هم کالس حضوری و 
هم مجازی را اداره می کنند و آموزش ترکیبی 
است و تحت هیچ شرایطی صرفا کالسی را به 

صورت غیرحضوری نخواهیم داشت.«
درباره  تهران  شهر  آموزش وپرورش  مدیرکل 
به  توجه  با  ایاب وذهاب  سرویس  مشکالت 
گفت:  اخیر  چندماه  در  آموزش  کم  ساعات 
که  است  انجام شده  گونه ای  به  »برنامه ریزی 
سرکالس  را  بیشتری  ساعات  دانش آموزان 

حداکثری  حضور  با  باشند.  مدرسه  داخل  و 
در  دانش آموزان و ساعات طوالنی تر حضور 
مدرسه، از سرویس مدارس هم نهایت استفاده 
را خواهیم کرد. با انجمن اولیاء و مربیان هم 
صحبت کردیم و مدیران مدارس توجیه شده اند 
که با توجه به ساعات بیشتری که دانش آموزان 
در کالس درس هستند، سرویس مدارس هم 

فعال شوند.«
حضور  و  آموزش  ساعات  درباره  کریمیان 
»با  کرد:  عنوان  نیز  مدرسه  در  دانش آموزان 

برنامه ریزی مدیران مدارس، ساعت های طوالنی 
و حتی کامل از صبح تا ظهر پذیرای دانش آموزان 
هستیم.« وی درباره میزان حضور در طول هفته 
واحدی  نسخه  نمی توانیم  »اکنون  گفت:  نیز 
برای تمام 4۸00 مدرسه در سطح شهر تهران 
بپیچیم. شرایط، مدرسه به مدرسه و پایه با پایه 
متفاوت است، مدیران برای دوره ابتدایی یک 
شیوه های  دوم  و  اول  متوسطه  برای  و  شیوه 
دیگری را به کار گرفته، برنامه ریزی می کنند 

و به استحضار اولیاء می رسانند.«
مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران در پاسخ 
به اینکه آیا پروتکل های بهداشتی جدیدی در 
مدارس اعمال خواهد شد؟ گفت: »پروتکل ها 
در اختیار وزارت بهداشت است و هرچه را به 

ما اعالم شود، انجام می دهیم.«
تزریق  نبودن  یا  بودن  الزامی  درباره  کریمیان 
نیز  مدرسه  در  برای حضور  واکسن  دوز  دو 
توضیح داد و اظهار کرد: »با همت دولت، شاهد 
کار بزرگ و ویژه ای در سطح کشور بودیم و 
را  واکسن  دوز  دو  جامعه  آحاد  خوشبختانه 
تزریق کرده اند و در تزریق دوز سوم هم آمار 
خوبی داریم. ما مشکلی در این زمینه نداریم، با 
اطمینان خاطر خوبی که ایجاد شده دانش آموزان 
سرکالس حاضر می شوند. آنها که به لحاظ سنی 
مشمول هستند و وزارت بهداشت اعالم کرده 
حتما واکسن  می زنند ولی اینکه الزامی باشد یا 
خیر، به تصمیم وزارت بهداشت بستگی دارد 
اعالمی  سیاست های  و  پروتکل ها  تابع  ما  و 

ستادملی مقابله با کرونا هستیم.«
وی اضافه کرد: »همکاران من تا زمانی که عالئم 
مانع  نبینند  دانش آموز  در  را  بیماری  ظاهری 
حضورش نمی شوند، مگر آنکه دانش آموز عالئم 
ظاهری بیماری را داشته باشد که در این صورت 

در منزل استراحت می کند تا بهبود یابد.«

جزئیات آغاز آموزش  »حضوری« 
در مدارس تهران
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