
3

سال 18  شماره 2211  یکشنبه 8 خرداد 1401 
www.sepidonline.ir

پزشک خانواده
 در بحران بی پولی

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: 
متاسفانه به دلیل موانع اعتباری، طرح پزشک 

خانواده تقویت نشده است 18 20

 با جهش قیمت فرآورده های لبنی، مصرف 
اقالم فله و غیربهداشتی افزایش یافته است

اقبال به لبنیات ناسالم
لبنیات فله بار میکروبی باالتری دارد و احتمال 

آالیندگی به آفالتوکسین در آن بیشتر است
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 ۴۰ هزار میلیارد تومان

سپید به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 
از خسارات وارده سیگار به حوزه سالمت گزارش می دهد

ساالنه ۸ میلیون نفر در جهان و ۵۰ هزار نفر در ایران 
به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند

رئیس جمهور با دستوری برای تشکیل کمیته 
اجتماعی ستاد مقابله با کرونا  تاکید کرد

بررسی مسائل
 دوران پســاکرونا
صفحه  3



نماینده رییس  به عنوان  وزیر بهداشت که 
جمهور برای شرکت در کمیته تنظیم بازار و 
بررسی مسائل حوزه سالمت استان اردبیل 
به این استان سفر کرده بود، گفت: »افزایش 
قیمت ها فقط با مصوبه سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان مجاز است 
و هرگونه افزایش قیمتی که خارج از مسیر این 
سازمان انجام شود، تخلف و غیرقانونی است.«
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی که به عنوان 
نماینده ویژه دولت به استان اردبیل سفر کرده، 
بازار  تنظیم  اقدام مشترک  در جلسه کمیته 
بر  اردبیل اظهار داشت: »در حوزه نظارت 

قیمت کاالها نیاز است که نظارت ها توسط 
بسیج و دیگر نهادها تشدید شود. از سوی 
دیگر باید با کمک رسانه ها در تبیین طرح 
ملی مردمی سازی یارانه ها و تغییرات اقتصادی 
در دولت سیزدهم، بیشتر همت کرد تا باعث 

آرامش مردم شود.«
وی افزود: »دولت سیزدهم مصمم به اجرای 
طرح ملی مردمی سازی یارانه ها است و در 
عین حال انتظار نداریم که این طرح بدون 
هیچ مشکلی اجرا شود بلکه ایرادات در طول 

اجرای آن مشخص می شود.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »دولت هیچ تصمیمی 

برای افزایش قیمت دارو و نان ندارد. اجرای 
آزمایشی طرح یارانه نان از زنجان شروع شده 
است. همچنین کمیسیون ویژه قیمت گذاری 
سازمان غذا و دارو، مرجع تعیین قیمت دارو 
این  از  دارو خارج  قیمت  افزایش  و  است 
کمیسیون، تخلف است. در همین حال افزایش 
نظارت بر قیمت دارو در دستور کار قرار گرفته 
به گونه ای که دو هزار داروخانه از مجموع 
سه هزار داروخانه تهران در طول ۴ روز مورد 
بازدید و نظارت قرار گرفته اند و ۱۱.۶ درصد 
از تخلفات، مربوط به گران فروشی بوده است؛ 
البته در تعیین قیمت دارو،  ارز نقش اساسی 

ندارد؛ بلکه سایر هزینه های تولید در تعیین 
قیمت دارو نقش و تاثیر دارد.«

وزیر بهداشت با اشاره به پوشش بیمه رایگان 
برای افراد کم درآمد سه دهک اول گفت: »امسال 
بیماران صعب العالج  داروهای  تامین  برای 
اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده و طرح 
»پیک دارو« برای ارسال داروی این بیماران 
اجرا می شود تا معطل دریافت دارو نشوند. 
استان اردبیل هم می تواند در اجرای این طرح 
پیشرو باشد تا با حفظ احترام، دارو به این 

بیماران برسد.«
حمایت  نامه  »آیین  شد:  یادآور  عین اللهی 
بنیان حوزه سالمت،  دانش  از شرکت های 
به زودی در هیأت دولت بررسی می شود 
استادان برجسته  با وجود  این شرکت ها  و 
علوم پزشکی و ظرفیتی که استان اردبیل دارد، 

می توانند گسترش یابد.«
وی گفت: »از سوی رییس جمهور و معاون اول 
وی برای شرکت در جلسه کمیته تنظیم بازار 
به  اردبیل سفر کرده ام و اردبیل از استان های 
موفق در اجرای طرح ملی مردمی سازی یارانه ها 

است.«
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 
»در ایران با یارانه ای که قبال باعث هدررفت 
منابع می شد، ۴۰۰ میلیون نفر از کشورهای 
می کردند.  استفاده  یارانه ها  این  از  همسایه 
بنابراین نیاز بود تغییرات گسترده اقتصادی 
در کشور انجام شود و در این شرایط همه 

باید به همدیگر کمک کنیم.«

وزیر بهداشت در جلسه کمیته تنظیم بازار اردبیل:
تصمیمات جدید دولت در حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت
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۴ فوتی و شناسایی ۱۰۳ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز 
جمعه تا شنبه ۱۰۳ بیمار کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه چهار 
نفر نیز جان خود را از دست دادند.

تا  جمعه  روز  از  سپید،  گزارش  به 
بر اساس  ۱۴۰۱ و  ۷ خردادماه  شنبه 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۳ بیمار 
کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال  جدید 
شناسایی و 2۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۷ میلیون و 2۳۱ هزار و ۳8۷ نفر رسید.
متاسفانه ۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۰۶ نفر 
رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 
۴۴ هزار و ۴۹۹ نفر از بیماران، بهبود 
ترخیص  بیمارستان ها  از  یا  و  یافته 

شده اند.
۵۷۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
ویژه  مراقبت های  بخش های  در 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
و  ۱۷۵ هزار  میلیون و   ۵2 کنون  تا 
۶۳۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

انجام شده است. کشور 
در  شهرستان   ۰ حاضر  حال  در 
در  شهرستان   ۰ قرمز،  وضعیت 
شهرستان   2۵۳ نارنجی،  وضعیت 
شهرستان   ۱۹۵ و  زرد  وضعیت  در 

در وضعیت آبی قرار دارند.
هزار   ۵۱8 و  میلیون   ۶۴ کنون  تا 
۵۷ میلیون و  نفر دوز اول،   8۹۷ و 
و  دوم  دوز  نفر   ۶8۶ و  هزار   82۴
2۷ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۶۷۴ نفر 
در  را  کرونا  واکسن  سوم  دوز  نیز 

کرده اند. تزریق  کشور 
تزریق  واکسن های  مجموع  بنابراین 
شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و 8۳۹ 

هزار و 2۵۷ دوز رسید.

از روز جمعه تا شنبه ۱8 هزار و ۷۳۵ 
تزریق  کشور  در  کرونا  واکسن  دوز 

شده است.



با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
اشاره به برگزاری جلسه ستاد ملی مقابله 
مطرح  نکات  اساس  »بر  کرونا گفت:  با 
شده در جلسه، محدودیت ها و الزامات 
اجتماعات در شرایط اخیر افول بیماری 

کرونا باید بروزرسانی شود.«
به گزارش سپید، عباس شیراوژن با اشاره 
در  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  به 
توییتر نوشت: »نکاتی از جلسه ستاد ملی 

کرونا 1401.03.07:
اجتماعات  الزامات  و  محدودیت ها   -1
کرونا  بیماری  افول  اخیر  شرایط  در 

بروزرسانی شود.
۲- وزارت بهداشت از شرکت های واکسن 
ساز ایرانی قدردانی نماید و مشکالتشان 

را حل کند.
3-  کمیته اجتماعی ستاد ملی، برای بهبود 
برنامه  جامعه  اجتماعی  نشاط  وضعیت 

ریزی نماید.«

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد
ماموریت کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا برای بهبود وضعیت نشاط اجتماعی
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 رئیس جمهور با دستوری برای تشکیل کمیته اجتماعی ستاد مقابله با کرونا، تاکید کرد رئیس جمهور با دستوری برای تشکیل کمیته اجتماعی ستاد مقابله با کرونا، تاکید کرد

در  مردم  از  قدردانی  با  رئیس جمهور 
به  ضرورت  بهداشتی،  ضوابط  رعایت 

متناسب  را  ضوابط  این  روزرسانی 
قرار  تاکید  مورد  جدید  وضعیت  با 
خواست  بهداشت  وزارت  از  و  داد 
شرایط  و  کرونایی  محدودیت های 
اجتماعات در وضع فعلی را به شکل 

دقیق برای مردم تبیین کنند.
پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، سید 
شنبه  روز  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم 
کرد:  تاکید  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد 
و  کرونایی  محدودیت های  »اعمال 
شرایط اجتماعات در وضعیت فعلی، 
به شکل دقیق و شفاف برای مردم تبیین 
شود تا تزلزلی در اجرای پروتکل های 
شیوع  از  و  نیاید  بوجود  بهداشتی 
سویه های جدید کرونا پیشگیری شود.«
رئیسی در ادامه از زحمات شرکت های 
کشور  داخل  در  واکسن  تولیدکننده 
قدردانی و از تالش های آنها به عنوان 
افتخار ملی یاد کرد و خواستار تداوم 
حل  و  شرکت ها  این  از  حمایت 
در  فعالیت  برای  مشکالت شان 

عرصه های جدید تولید شد.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم تشکیل 
کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا 

مشکالت  و  مسایل  بررسی  منظور  به 
دوران  روانی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

برای  اتخاذ تمهیدات الزم  پساکرونا و 
حل و فصل این مشکالت تاکید کرد.

بررسی مسائل دوران پساکرونا
دستورالعمل های بهداشتی متناسب با شرایط به روزرسانی شود
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کاهش فوتی های کرونا در ۲۷ استان کشور
۳۶۳ بستری در هفته  اخیر

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته پایانی 
اردیبهشت ماه، معادل هفته 118 همه گیری کرونا 
در کشور، کاهش بیماران بستری در 22 استان 
کشور گزارش شده و در 2۷ استان کشور کاهش 
یا ایستایی موارد مثبت متوفی را شاهد بوده ایم.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین 
از سوی وزارت  نقشه رنگ بندی کشور که 
شهری  هیچ  همچنان  شد،  منتشر  بهداشت 
ندارد. در  قرار  نارنجی  در وضعیت قرمز و 
حال حاضر تعداد شهرهای زرد به 2۵۳ شهر 
است. به 1۹۵ شهر رسیده  آبی  و شهرهای 
همچنین بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا 
در کشور در هفته آخر اردیبهشت ماه مصادف 

با هفته 118 همه گیری، نشان می دهد که تعداد 
موارد مثبت شناسایی شده در کشور در هفته 

اخیر 1۵24 نفر، تعداد موارد بستری جدید در 
کشور ۳۶۳ نفر و تعداد موارد فوتی جدید نیز 
بوده است نفر  اخیر 4۹  هفته  در  در کشور 

وضعیتکرونادرتهران
تعداد  اخیر،  هفته  در  نیز  تهران  استان  در 

 ۷۷ شده،  شناسایی  مثبت  سرپایی  موارد 
و  نفر   81 جدید  بستری  موارد  تعداد  نفر، 
است. بوده  نفر   1۳ شده  فوت  موارد  تعداد 
وزارت  اعالم  اساس  بر  حال  عین  در 
بیماران  کاهش  اخیر  هفته  در  بهداشت، 
گزارش  کشور  استان   22 در  بستری 

کووید1۹  ایستای  روند  همچنین  و  شده 
هستیم. شاهد  کشور  استان  چهار  در  را 

همچنین در 2۷ استان کشور کاهش یا ایستایی 
است. شده  گزارش  متوفی  مثبت  موارد 
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کشور،  در  کووید۱۹  همه گیری   ۱۱۸ هفته  در 
بوده  صفر  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  تعداد  همچنان 
با  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  حال  عین  در  و 
است. رسیده  درصد   ۵۰ حدود  به  مجدد  کاهشی 
بر اساس آخرین نقشه  ایسنا،  از  به نقل  به گزارش سپید 
منتشر  بهداشت  وزارت  سوی  از  که  کشور  رنگ بندی 
نارنجی  و  قرمز  وضعیت  در  شهری  هیچ  همچنان  شد، 
به  زرد  شهرهای  تعداد  حاضر  حال  در  ندارد.  قرار 
است. رسیده  شهر   ۱۹۵ به  آبی  شهرهای  و  شهر   ۲۵۳

بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان 
منتهی  هفته  در  کشور  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
به هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ )از ۳۱ اردیبهشت تا ۷ خرداد 
است. بوده  ۵۰.۵۴ درصد  بر  بالغ  و  پایین  ماه(، همچنان 

روند رعایت پروتکل های بهداشتی را از ۳۱ اردیبهشت تا 
۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

فردی  بهداشت  رعایت  میزان  میانگین  حال  عین  در 
 ۲۸ زمانی  بازه  در  کشور  استان های  عمومی  اماکن  در 
اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه  ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد 
در  رعایت  میزان  بیشترین  شاخص  این  در  است.  بوده 
استان آذربایجان غربی با ۶۶.۴۲ درصد و کم ترین میزان 
بوده است. ۴۶.۹۴ درصد  با  استان تهران  رعایت هم در 

آمار ۴۵ درصدی استفاده از ماسک در کشور
تهران در قعر رعایت بهداشت فردی 
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در  فردی  بهداشت  رعایت  میانگین  همچنین 
اماکن عمومی کشور از ۲۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱، 
بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد بوده است که سالن های سینما و تئاتر با 
۹۳.۱۹ درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی با  ۴۹.۷۶ 
درصد کم ترین میزان رعایت را در این شاخص داشته اند.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین 
و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان های کشور 
از ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه بالغ بر ۴۵.۷۱ درصد بوده است 
که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۶۵.۲۷ درصد و 
کم ترین میزان رعایت مربوط به قم با ۳۵.۱۰ درصد بوده است.

و خدمت  شاغلین  در  ماسک  از  استفاده  میانگین  همچنین 
گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از  ۲۱ اردیبهشت تا 
۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۵.۷۱ درصد بوده است که بیشترین 
میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به سالن ها 
با ۹۳.۱۰ درصد و کم ترین میزان استفاده از ماسک مربوط به 
است. درصد   ۳۵.۸۶ با  تفریحی  مراکز  و  استخرها 

اماکن  در  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  درصد  میانگین 
عمومی استان های کشور از ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه 
۱۴۰۱، ۴۷.۹۹ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت 
مربوط به استان هرمزگان با ۶۰.۵۸ درصد و کم ترین میزان 
است. بوده  درصد   ۳۵.۱۹ با  همدان  به  مربوط  رعایت 

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در 
اماکن عمومی کشور از  ۲۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱، 
۴۷.۹۹ درصد بوده که سالن های سینما و تئاتر با ۹۳.۱۰ 
درصد بیشترین درصد رعایت و پاساژها با ۳۷.۸۹ درصد 
داشته اند را  فاصله گذاری  پروتکل  میزان رعایت  کم ترین 

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان های 
کشور از ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خردادماه ۱۴۰۱، ۵۵.۰۷ درصد 
مربوط  رعایت  میزان  بیشترین  حال  عین  در  است.  بوده 
کم ترین  و  درصد   ۶۹.۵۵ با  غربی  آذربایجان  استان  به 
میزان رعایت مربوط به تهران با ۴۹.۵۶ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی 
 ۵۵.۰۷  ،۱۴۰۱ ماه  ۴ خرداد  تا  اردیبهشت   ۲۱ از   کشور 
رعایت  درصد    ۹۵.۳۵ با  فرودگاه ها  است.  بوده  درصد 
تهویه مناسب در باالترین سطح رعایت و مراکز ورزشی 
با ۴۸.۹۷ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

اماکن  در  واکسیناسیون  وضعیت  حال  عین  در 
ماه  خرداد   ۴ تا  اردیبهشت   ۲۱ از   کشور  عمومی 
کنید: مشاهده  زیر  نمودار  در  می توانید  را   ،۱۴۰۱

بهداشت  معاونت  اعالم  طبق  حال  عین  در 
اقدامات  اساس  بر  بهداشت،  وزارت 
ناشی از تشدید بازرسی ها از تاریخ ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد 
ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه 
و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی 
تحت پوشش، بالغ بر ۲۰۱۴۹۱ مورد بازرسی انجام شده است.

مراکز  از  مرکز   ۳۲۵۸۹ تعداد  مدت  این  طی  همچنین 
تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی 
قضایی  مراجع  به  و  گرفته  اخطار  کارگاهی  واحدهای  و 
معرفی شده اند و ۸۱۹ مورد از این مراکز نیز پلمب شده اند.

شماره ۲۲۱۱ ۸6 خرداد ۱۴۰۱



 احسان مصطفوی
تحقیقات  مرکز  رئیس  اپیدمیولوژیست/ 
بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور 
ایران/ عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران/

عضو کمیته ملی واکسن کرونا 
همچنان  کووید-۱۹  علیه  واکسیناسیون 
بیماری  از  جلوگیری  برای  راه  مؤثرترین 
شدید در طول این پاندمی از جمله بیماری 
امیکرون می باشد. در  نوع  از  ناشی  شدید 
شروع  از  که  سالی  نیم  و   2 حدود  طول 
پاندمی و حدود ۱ و نیم سالی که از دسترسی 
تقریبا  است،  گذشته  دنیا  در  واکسن  به 
اصلی  دوز  دو  دنیا،  کشورهای  اکثر  در 
واکسن و یک دوز یادآور )بوستر( را توصیه 
جهانی  جامعه  درصد   65 کرده اند. حدود 
دو دوز واکسن و حدود 25 درصد، دوز 
کرده  دریافت  هم  را  اول(  )یادآور  سوم 
پوشش  توزیع  که  حالیست  در  این  اند. 
واکسن یکسان نبوده و در قاره آفریقا، فقط 
حدود 20 درصد افراد دو دوز واکسن را 

اند.  دریافت کرده 
در ایران نیز گرچه تزریق واکسن با تاخیری 
چندماهه آغاز شد ولی با پوشش مناسب، 
در حال حاضر حدود 76 درصد جمعیت 
کشور نوبت اول و 6۹ درصد نوبت دوم 
و حدود 30 درصد نوبت سوم واکسن را 

اند. دریافت کرده 
است  این  است  مطرح  که  سوالی  اکنون 
که با توجه به شرایط کشور ما، اثربخشی 
)دوز  کرونا  واکسن  چهارم  دوز  دریافت 

یادآور دوم( چقدر است؟
اثربخشی واکسن کووید19 پس از 

اولین دوز یادآور )بوستر( واکسن
شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد دوز 
سوم واکسن برای اطمینان از پاسخ ایمنی قوی 
در برابر نوع امیکرون برای همه گروه های سنی 
حیاتی بوده و هنوز هم هست. این موضوع تا 
در  ایمنی  پاسخ  که  است  دلیل  این  به  حدی 
طول زمان کاهش می یابد و همچنین تا حدی 
به این دلیل است که امیکرون تا حدی در فرار 
از مصونیت از واکسن های کووید19 موجود و 
عفونت های قبلی مؤثر است. اما سوال این است 
که ایمنی از اولین دوز یادآور واکسن چقدر در 

طول زمان حفظ می شود؟
یکی از بهترین داده ها برای پیگیری اثربخشی 
واکسن در طول زمان در انگلستان انجام شده 
پیگیری برای 15 هفته پس  است و داده های 
از سومین دوز واکسن در دسترس است. در 
این مطالعه، مشخص شده است که اثربخشی 
واکسن ها در برابر عفونت و بستری شدن در 
بیمارستان و مرگ، پس از دوز سوم به میزان 

قابل توجهی کاهش می یابد]1[. 
در یک مطالعه دیگر، دوام سومین دوز واکسن 
مودرنا را پس از شش ماه ارزیابی کرده اند و 
مشخص شده است که سطح آنتی بادی های 
خنثی کننده در این مدت کاهش قابل توجهی پیدا 
می کند]2[. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های 
یادآور  اولین دوز  از  ماه پس  پنج  آمریکا هم 
برابر  در  محافظت  دار  معنی  کاهش  واکسن، 

ویروس را گزارش کرده است]3[.
در مطالعات ذکر شده در باال، اطالعات تمام 
گروه های سنی را جمع آوری کردند؛ اما محققان 
می دانند که بزرگساالن، مخصوصا افراد ۶5 سال 
به باال، و افراد دارای بیماری زمینه ای، به اندازه 
افراد جوان  پاسخ ایمنی پایداری ندارند. مطالعه 
اخیر در مجله معتبر علمی لنست، دوام دوز سوم 
را در بین افراد 7۶ تا 9۶ ساله ارزیابی کرده است 

و نشان داده است که دوز سوم، آنتی بادی های 
خنثی کننده را بهبود می بخشد، اما میزان آنتی 
بادی های خنثی کننده در این گروه در 3 و 
نیم ماه بعد از دریافت دوز سوم، کاهش معنی 

داری نشان داده است]4[. 

توصیه فعلی برای تزریق دوز چهارم در ایران
در حال حاضر بر اساس ابالغیه های رسمی، 
تزریق نوبت چهارم واکسن کووید-19 برای 
افراد با سن باالی 7۰ سال، پرسنل بهداشتی و 
درمانی و همچنین افراد دارای نقص ایمنی و 

بیماری زمینه ای توصیه شده است.

توصیه آژانس دارویی اروپا و مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های اروپا

آژانس دارویی اروپا و مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های اروپا اعالم کرده اند که هنوز زود 
است که بخواهیم دوز چهارم واکسن کووید-19 
را در جمعیت عادی جامعه استفاده کنیم اما دوز 
 mmmm 19-چهارم )یادآور دوم( واکسن کووید
)فایزر یا مودرنا( را می توان برای گروه سنی 

باالی ۸۰ سال استفاده کرد]5[. 
در حال حاضر  آژانس  دو  هر  نظر  اساس  بر 
وجود  اروپا  اتحادیه  در  روشنی  مدرک  هیچ 
ندارد که حفاظت واکسن در برابر بیماری شدید 
کووید-19 در بزرگساالن با سیستم ایمنی طبیعی 
در سنین ۶۰ تا 79 سال به طور قابل مالحظه 
ای رو به کاهش باشد و بنابراین شواهد روشنی 
برای حمایت از استفاده فوری از دوز چهارم 
وجود ندارد. اگر وضعیت اپیدمیولوژیک کنونی 
تغییر کند و سیگنال های جدیدی ظاهر شود، 
ممکن است الزم باشد که دوز چهارم در این 
گروه سنی در نظر گرفته شود. برای بزرگساالن 
در  هم  طبیعی  ایمنی  سیستم  با  سال   ۶۰ زیر 
حال حاضر هیچ شواهد قطعی مبنی بر کاهش 

محافظت واکسن در برابر بیماری شدید یا فایده 
اضافه تری برای دوز چهارم وجود ندارد]5[.

توصیه سازمان غذا و داروی آمریکا 
در اواخر مارس 2۰22، سازمان غذا و داروی 
های  واکسن  تزریق  دومین  مجوز  آمریکا، 
کووید-19 را برای جمعیت های آسیب پذیر 
تایید  از  اقدامی که بالفاصله پس  صادر کرد، 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها انجام شد. 
افراد باالی 5۰ سال و برخی از افراد دارای نقص 
ایمنی که در معرض خطر بیشتری برای بیماری 
شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ هستند، 
چهار ماه پس از دریافت واکسن تقویت کننده 
اولیه واجد شرایط هستند. تزریق دوم تقویت 
کننده معادل دوز چهارم برای افرادی است که 
سری فایزر یا مودرنا دریافت کرده اند یا دوز 
سوم برای کسانی که واکسن جانسون و جانسون 

را یک بار تزریق کرده اند]۶[. 
سازمان غذا و داروی آمریکا به فایزر و مودرنا 
برای دوز چهارم به این شکل مجوز داده است: 
دوز چهارم در افرادی تزریق می شود که حداقل 
چهار ماه از دوز سوم آنها گذشته باشد و همچنین 
حداقل 5۰ سال سن داشته باشند. عالوه بر آن، 
اگر فردی شرایط نقص ایمنی )پیوند عضو و 
شرایط مشابه( داشته باشد، با سن حداقل 12 سال 
می تواند دوز چهار را فایزر و با سن حداقل 1۸ 
سال می تواند فایزر یا مودرنا دریافت کند]۶[.

توصیه کمیته ملی مشاوره ایمن سازی 
کانادا  

آخرین دستورالعمل های مربوط به واکسن های 
مشاوره  ملی  کمیته  سوی  از  کووید-19 
ایمن سازی کانادا قویًا توصیه می کند که دومین 

واکسن یادآور را دریافت کنند]7[.

بایدها و نبایدهای دوز یادآور دوم واکسن کرونا
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ایمنی هیبریدی و تاثیر آن بر دوز چهارم
عفونت  تجربه  و  شدن  واکسینه  از  ترکیبی 
شود.  می  نامیده  ترکیبی"  کووید19،"ایمنی 
ایمنی  که  اند  داده  نشان  مطالعه   35 از  بیش 
هیبریدی محافظت کامل و گسترده ای را ارائه 
می دهد. این به این دلیل است که ایمنی ناشی از 
واکسن ها پروتئین اسپایک را هدف قرار می دهد 
و ایمنی ناشی از عفونت به طور گسترده تری به 

کل ویروس می پردازد]8[.
به دوز چهارم در صورت  توصیه  بنابراین، 
عفونت تایید شده امیکرون الزم به نظر نمی 
رسد. این بدان معنا نیست که افراد باید به طور 
هدفمند در معرض مواجهه با ویروس قرار 
گیرند، اما واضح است که مصونیت ترکیبی 

مسیری مناسب برای محافظت است]9[.

شواهد استفاده از دوز چهارم
اکنون که چندین ماه دوز چهارم در بعضی از 
کشورها تزریق شده است، محققان داده هایی 
از واکسن  این دوز  اثربخشی  ارزیابی  برای 
دارند. مثال در مقاله ای در مورد دوز چهارم 
واکسن کووید-19 که در مجله معتبر علمی 
نیواینگلند چاپ شده است با بررسی بیش از ۲ 
میلیون نفر با سن بیش از ۶۰ سال، نشان داده 
است که دوز چهارم، بیماری شدید و همچنین 
ابتال به کووید-19 را به ترتیب تقریبا ۴ و ۲ 
برابر بیشتر نسبت به افراد فقط با دریافت سه 
دوز کاهش داده است. کاهش ایمنی در طول 
زمان برای بیماری شدید تا ۶ هفته رخ نداده 
ولی برای محافظت در برابر ابتال به بیماری 
مطالعه  در  است]1۰[.  داده  رخ  سرعت  به 
دیگری نیز کاهش ۷8" و ۶۴" به ترتیب در 
میزان مرگ و بستری ناشی از کووید-19 را 
بواسطه تزریق دوز چهارم واکسن در گروه 
سنی باالی ۶۰ سال نشان داده اند]11[. در یک 
مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داده است که 
بیشترین  پاسخ ایمنی زایی واکسن کووید-19 
mRNA بعد از دوز سوم دیده می شود ولی 
چون ایمنی در طول زمان کاهش می باید، دوز 
چهارم می تواند مجددا این پاسخ ایمنی را احیا 
کند و به سطح پیک بعد از دوز سوم برساند. 
پاسخ آنتی بادی خنثی کننده علیه امیکرون 
مشابه بعد از دوز سوم دیده شده است]1۲[. 
در مطالعه دیگری در مورد تاثیرگذاری دوز 
چهارم فایزر در مقایسه با دوز سوم بیش از 
مورد  باالی ۶۰ سال  با سن  نفر  هزار   18۰
بررسی قرار گرفته اند. در فاصله ۷ تا 3۰ روز 
بعد از دوز چهارم که حداقل ۴ ماه بعد از 
دوز سوم زده شده، تاثیرگذاری دوز چهارم 
در مقایسه با دوز سوم برای پیامدهای تست 
مرگ  و  بستری  دار،  عالمت  ابتالی  مثبت، 
به ترتیب برابر با ۴5، 55، ۶8 و ۷۴ درصد 

بوده است]13[.

جمع بندی
در حال حاضر مجوز تزریق دوز چهارم در 
گروه های خاص در تمام کشورهای پیشرفته 
که دسترسی مناسبی به واکسن دارند صادر 
شده است. در بعضی از کشورهای آسیایی 
و  فیلیپین  تایوان،  جنوبی،  کره  ایران،  نظیر 
سنگاپور هم تزریق دوز چهارم برای بعضی 
گروه های خاص آغاز شده است. این کشورها 
امیدوارند از شیوع مجدد ویروس کرونا، به 

ویژه در میان افراد مسن، جلوگیری کنند.
مورد  در  موجود  مستندات  بررسی  از  پس 
چگونگی تغییر سیستم ایمنی بدن در طول زمان 
پس از هر دوز، در حال حاضر شواهد قوی 
وجود دارد که نشان می دهد دوز چهارم واکسن 
حفاظت معنی داری را در میان جمعیت های 
آسیب پذیر، از جمله افراد باالی ۶۰ سال فراهم 
اکثر  می کند و این موضوع در دستورالعمل 
آمده است. در عین حال  کشورهای مطرح 
عوارض جدی منتسب به واکسن متعاقب دوز 
چهارم بیشتر از آنچه در دوزهای قبل مشاهده 
شده است دیده نشده است. بنابراین پیشنهاد 
دوز چهارم مخصوصا برای گروه های آسیب 

پذیر جامعه منطقی است. 
در حالی که تجویز دوز چهارم برای گروه 
آسیب پذیر مفید است، بسیار مهمتر است که 
سایر افراد جامعه دوزهای اول، دوم و سوم خود 
را دریافت کرده باشند و اجرای برنامه تزریق 
دوز چهارم در گروه های آسیب پذیرتر، ما را 
از توجه به لزوم تکمیل واکسیناسیون افرادی 
که سه دوز اول را کامل دریافت نکرده اند، 
دور ننماید. در کشور ما مخصوصا باید توجه 
کودکان  واکسیناسیون  تکمیل  به  را  بیشتری 
افراد  در  سوم  دوز  واکسیناسیون  تکمیل  و 
بزرگسال مبذول داشت تا با پوشش مناسب 
برابر پیک های  تر واکسیناسیون، کشور در 
احتمالی بعدی بیماری کرونا، بهتر محافظت 

شود.
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رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:

داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
ایران با اشاره به موارد ابتال به آبله میمون 
در برخی کشورها، خواستار توجه به این 

بیماری شد.
سی  در  خسرونیا  ایرج  سپید،  گزارش  به 
و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران که از 1۷ تا 20 خرداد 1401 
در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران برگزار می شود، با بیان اینکه 
جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اولین 
انجمنی است که توانست مجوز برگزاری 
»این  افزود:  کنگره حضوری را اخذ کند، 
کنگره نخستین همایش بزرگ علمی پزشکی 
پس از سال ها تعطیلی کنگره ها به دلیل اپیدمی 
برگزاری حضوری  که مجوز  است  کرونا 
آن به تازگی توسط وزارت بهداشت صادر 

شده است.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 
گفت: »بالغ بر دویست متخصص و فوق 
تخصص به عنوان هیأت علمی و سخنران از 
رشته های مختلف در برگزاری این همایش 
تا  داشت  خواهند  مشارکت  علمی  بزرگ 
آن  علمی  فواید  از  همکار  پزشک  صدها 

بهره مند شوند.«
در  پزشکان  اینکه  به  اشاره  با  خسرونیا 
مورد تازه های علمی و موضوعاتی همچون 
اپیدمی کرونا، انواع بیماری های متابولیک، 
بیماری های اعصاب و روان، قلب و عروق، 
کلیه، گوارش و کبد بحث و تبادل نظر خواهند 
کرد، افزود: »اخیراً مواردی از ابتال بیماری 
که  شده  گزارش  کشور  در  میمون«  »آبله 
موجب نگرانی است و به همین خاطر یکی 
از موضوعات مهم در این کنگره پیرامون 

این بیماری است.«
وی گفت: »شیوع آبله میمون در کشورهای 
فقیر نگران کننده است و عالوه بر آمریکا، 
اروپا و آفریقا، متأسفانه در برخی کشورهای 
آسیا نیز مواردی مشاهده شده است، به همین 
خاطر به همکاران و مسئوالن هشدارهای 
الزم را می دهیم تا نسبت به گسترش احتمالی 
این بیماری غافلگیر نشوند و امکانات الزم 
برای پیشگیری را محیا کنند که مردم گرفتار 

نشوند.«
رئیس سی و دومین کنگره جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران گفت: »یکی از مسائل 
مهمی که در این کنگره مطرح می شود در 
خصوص علل و میزان مرگ و میر اوایل 
است.  واکسن  نبود  دلیل  به  کرونا  شیوع 
که  داروهایی  تجویز  و  واردات  همچنین 
شاید اصاًل ضروری نبود و برخی هموطنان 
و کادر درمان را دچار مشکالت مختلف و 

حتی مرگ کرد، موضوع مهم دیگر است.«
خسرونیا افزود: »متأسفانه به دلیل شیوع آبله 
میمون که شاید مجدد عده ای از هموطنان 
را تهدید به مرگ کند، باید نسبت به تأمین 
واکسن مناسب و دارو گوشزد کرد، چون با 
وجود ویروس کرونا و احتمال شیوع بیماری 
آبله میمون، این احتمال برای به وجود آمدن 
ویروس با سوش جدیدتر مطرح است؛ به 
اکنون  از هم  همین خاطر توصیه می شود 
واکسن و تجهیزات الزم تهیه و تأمین گردد.«
خسرونیا با اشاره به گرانی ها و پرکشیدن 
مواد غذایی ضروری از سفره مردم گفت: 
»این احتمال وجود دارد که به دلیل ضعف 
سیستم ایمنی و بی توجهی به بهداشت فردی 
و اجتماعی، بیماری های عفونی مانند آبله 
میمون، کرونا، سرخک و…، شیوع بیشتری 

پیدا کنند.«
عالئم  نظر  از  میمون  »آبله  افزود:  وی 
شباهت هایی به آنفلوآنزا دارد ولی با بدن درد، 
لرز، تب، استخوان درد شدید، به خصوص 
با تورم غدد لنفاوی گردن و دست ها همراه 
است؛ چون بیمار سخت درگیر می شود و 

گاهی منجر به مرگ خواهد شد.«
خسرونیا تاکید کرد: »هنوز داروی خاصی 
برای این بیماری در نظر گرفته نشده ولی 
پیشگیرانه،  نکات  رعایت  اقدام  مهم ترین 

بهداشت فردی و زدن ماسک است.«

وی با هشدار نسبت به اینکه هنوز ویروس 
کرونا از کشورمان خارج نشده است، گفت: 
»این انتظار برای عود و شیوع مجدد کووید1۹ 
وجود دارد به همین خاطر توصیه می شود 
نکرده اند  تزریق  کرونا  واکسن  که  افرادی 
در  و  کنند  اقدام  فرصت  اولین  در  حتمًا 
صورت لزوم دوز سوم و حتی دوز چهارم 
را نیز تزریق کنند. همچنین عالوه بر رعایت 
بهداشت فردی و اجتماعی، سیستم ایمنی بدن 
خود را نیز با تغذیه مناسب تقویت کنند.«
خسرونیا تصریح کرد: »از آنجایی که بیماری 
آبله میمون در جوندگان به ویژه موش نیز 
قابلیت گسترش دارد، باید از تماس با اینگونه 
جانوران خودداری شود. شستن دست ها و 
ماسک زدن مهم است و باید از خوردن غذا 
و آبی که احتمال آلودگی دارد، اجتناب کرد.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 
در ادامه پیرامون یکی از مهم ترین مشکالت 
جامعه پزشکی یعنی تعرفه های پزشکی نیز 
سخن گفت و افزود: »تعرفه پزشکی باید بر 
اساس قانون و تصویب نامه های سال های 
یابد  افزایش  تورم  میزان  با  منطبق  گذشته 
ولی با وجود افزایش چهل تا پنجاه درصدی 
تورم، متأسفانه دولت فقط ده درصد تعرفه 
پزشکی را افزایش داد که این عادالنه نیست 
و با این رخداد بیمارستان ها و مطب ها دچار 
مشکالت شدید مالی و حتی ورشکستگی 

یا عدم امکان ارائه خدمات خواهند شد.«
وی ادامه داد: »هزینه ها چند برابر شده و 
نمی توان این هزینه ها را با این میزان تعرفه 
و حق ویزیت از بیماران تأمین کرد؛ از سوی 
دیگر بدون اینکه زیرساخت های الزم برای 
صدور نسخه الکترونیک محیا شود با این 
و  پزشکان  اینترنت،  و  برق  قطعی  وضع 
بیماران با مشکالت متعدد مواجه شده اند. 
گاهی اختالل در ثبت کدهای خدماتی برای 
تا  شده  موجب  رادیولوژی  یا  آزمایشگاه 
متأسفانه خدمت دیگری به جای آنچه پزشک 

تقاضا کرده ارائه شود.«
خسرونیا با اشاره به هفته بدون دخانیات 
گفت: »هموطنان با استعمال سیگار یا قلیان 
عالوه بر ورود تعداد زیادی ماده شیمیایی و 
سرطان ءزا به بدن، احتمال ورود میکروب و 
قارچ به ریه ها را افزایش می دهند. استعمال 
قفسه  ناحیه  سرطان های  باعث  دخانیات 
صدری و ریه، دستگاه گوارش، پانکراس، 

مثانه و پروستات می شود.«
به گزارش مهر، وی افزود: »استعمال دخانیات 
یکی از مهم ترین علل مرگ با سرطان است، 
به همین خاطر باید به طور جدی فروش و 
مصرف آن به ویژه برای جوانان ممنوع شود 
ولی متأسفانه هنوز قیمت مواد دخانی گران 
نشده و مالیالتی که بازدارنده خرید و مصرف 

دخانیات باشد نیز تعیین نشده است.«

نباید از آبله میمون غافل شد
احتمال سوش جدید همراه با ویروس کرونا



رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  واگیر 
پزشکی گفت: »تزریق واکسن فلج اطفال به 
دلیل احتمال آلودگی کشورها به این ویروس 

برای حجاج ایرانی ضروری است.«
قادری روز شنبه  ابراهیم  به گزارش سپید، 
در گفت وگو با ایرنا افزود: »با توجه به اینکه 
احتمال آلودگی کشورها به ویروس فلج اطفال 
افزایش یافته است، بر اساس تاکید سازمان 
به حج  امسال  افرادی که  بهداشت،  جهانی 
را  واکسن  این  باید  می شوند  مشرف  تمتع 

تزریق کنند.«

وی اظهار داشت: »بر اساس برگزاری جلسه ای 
تزریق  زیارت،  و  حج  سازمان  مسئوالن  با 
واکسن فلج اطفال برای حجاج ایرانی بصورت 
بخشنامه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
ابالغ شده و افراد واجد شرایط ملزم به دریافت 

این واکسن هستند.«
اطفال در  فلج  اینکه واکسن  بیان  با  قادری 
کشور موجود است، ادامه داد: »در حال حاضر 
مراکز بهداشتی در همه شهرها عالوه بر واکسن 
مننژیت، واکسن فلج را نیز به اندازه کافی در 
اختیار دارند و زائران باید این دو واکسن را 

از هفته جاری تزریق کنند.«

وی تصریح کرد: »الزم است حجاج چهار هفته 
قبل از اعزام ضمن مراجعه به مراکز خدمات 
جامع سالمت نزدیک محل زندگی، واکسن 

فلج اطفال را دریافت کنند.«
واکسن فلج اطفال از بدن در مقابل بیماری 
پولیو یا همان فلج اطفال محافظت می کند. 
فلج اطفال یک بیماری  بسیار عفونی است که 
به وسیله ویروسی که به سیستم عصبی حمله 
می کند ایجاد می شود. قبل از اینکه این واکسن 
در سال ۱۹۵۴ ساخته شود،  ساالنه هزاران 
مورد فلج اطفال گزارش می شد و هر ساله، 
 هزاران نفر در اثر ابتال به این بیماری می مردند.

تا ۹۵ درصد از افراد مبتال به ویروس فلج 
اطفال هیچ نوع عالئمی ندارند و بسیاری از 
بیماری شان آشکار می شود،  کسانی هم که 
 تنها عالئم خفیفی مثل گلودرد،  تب، دل درد 
یا حالت تهوع را نشان می دهند. عالئم کمتر 
شایع  این بیماری شامل سردرد،  خشکی گردن،   
پشت یا پاها است و کمتر از یک درصد از 
افرادی که فلج اطفال را می گیرند فلج می شوند.

شیوع فلج اطفال هنوز هم در آفریقا و خاورمیانه 
اتفاق می افتد، بنابراین یک مسافر به راحتی 
دیگر  به کشورهای  را  اطفال  فلج  می تواند 

وارد کند.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
تزریق واکسن فلج اطفال برای حجاج ایرانی ضروری است
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امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت عنوان کردامرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت عنوان کرد

دیده بان شفافیت  آموزش  کمیسیون  عضو 
و عدالت گفت: »در کنکور امسال ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی عمومی حدود 
8000 نفر بوده است که به ۹600 نفر افزایش 

یافته است.«
به گزارش سپید، علی امرایی در گفت وگو با 
فارس در خصوص اقدامات وزارت بهداشت 
برای افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: 
»درخصوص بحث افزایش ظرفیت پذیرش 
رشته های علوم پزشکی از لحاظ تعداد سرانه 
جمعیت پزشکی به ازای هر ۱0 هزار ایرانی 
۱۱ پزشک داریم که این موضوع پاسخگوی 
نیاز درمان و بهداشت کشور نیست و الزم بود 
افزایش ظرفیت داشته باشیم، هم در پذیرش 

پزشکان عمومی هم در دوره تخصص.«
وی گفت: »مسئوالن در زمان مطرح شدن 
افزایش ظرفیت اعالم می کردند که  بحث 
زیرساخت مناسب وجود ندارد و این موضوع 
در  شد،  تکرار  متوالی  سال  چندین  برای 
همین راستا تصمیم بر این شد تا افزایش 
ظرفیت صورت گیرد تا وزارت بهداشت 
مجبور به ایجاد زیرساخت شود. انحصار 
پزشکان یکی از دلیل مخالفت ها بود و بارها 
هم تاکید کرده ایم که وجود انحصارطلبی در 

علوم پزشکی باید شکسته شود.«
دیده بان شفافیت  آموزش  کمیسیون  عضو 
و عدالت با بیان اینکه شورای عالی انقالب 
و  کرده  تصویب  را  مصوبه  این  فرهنگی 
افزایش  دنبال  به  نیز  نود  اصل  کمیسیون 
افزود:  است،  پزشکی  رشته های  ظرفیت 

»وزارت بهداشت راهی جز اجرای قانون 
ندارد، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 
عمومی حدود 8000 نفر بوده است که به 
۹600 نفر افزایش یافته است و ساالنه نیز 
باید 20 درصد به این ظرفیت افزوده شود.«
امرایی تصریح کرد: »با این افزایش ظرفیت 
کمبودها رفع نخواهد شد بلکه به کشورهای 
پزشکی  ظرفیت  نظر  از  توسعه  حال  در 

درمانی  امکانات  اما  شد  خواهیم  نزدیک 
افزایش  این  با  نیز همگام  آزمایشگاهی  و 
پزشکان باید گسترش یابد. سازمان برنامه 
و بودجه در اقدامی خوب با تامین بودجه 
برای زیرساخت الزم موافقت کرده است 
پیدا  افزایش  ظرفیت  که  میزانی  به  یعنی 
کند بودجه ای برای آماده شدن زیرساخت ها 
مثل آزمایشگاه، کالس و هزینه استادان در 

قطعی  ظرفیت  افزایش  شود.  گرفته  نظر 
است و از کنکور امسال ۹600 نفر ظرفیت 
از ظرفیت دندانپزشکی و  به غیر  پزشکی 
درصد  یعنی  داشت  خواهیم  داروسازی 
برای  تجربی  رشته  داوطلبان  موفقیت 
افزایش خواهد  پذیرش در رشته پزشکی 
یافت اما موضوع افزایش رشته دندانپزشکی 

و داروسازی در این مصوبه نیست.«

افزایش پذیرش 1600 دانشجوی پزشکی
 در کنکور 1401

موافقت سازمان برنامه و بودجه با تامین اعتبار



مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی 
پیرامون میزان آمادگی سازمان تامین اجتماعی 
برای جبران افزایش قیمت دارو برای مردم 
در پی تغییر نظام ارزی ارائه و اظهار کرد: 
»سازوکارها و زیرساخت هایی که باید در این 
شرایط فراهم باشد، تقریبا در حال پیش بینی 
است و پس از طی مدت زمان مورد نیاز برای 
معنای  به  طرح  زیرساخت ها،  شدن  فراهم 

عملیاتی، آماده اجرا می شود.«
در  موسوی  میرهاشم  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر میزان آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای 
جبران افزایش قیمت دارو برای مردم در پی 
تغییر نظام ارزی اظهار کرد: »در زمینه مدیریت 
موضوع تفاوت قیمت ارز در دارو، جلسات 
با سازمان غذا و دارو و  مستمر و مکرری 

وزارت بهداشت در جریان است.«

وی افزود: »سازوکارها و زیرساخت هایی که 
باید در این شرایط فراهم باشد، تقریبا در حال 
پیش بینی است و پس از طی مدت زمان مورد 
نیاز برای فراهم شدن زیرساخت ها، طرح به 

معنای عملیاتی، آماده اجرا می شود.«
بیان  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
اینکه منابعی در قانون پیش بینی شده است 
تا تفاوت ناشی از تغییر قیمت ارز دارو از 
متحمل  مردم  و  شود  جبران  بیمه ها  طریق 
افزایش هزینه دارو نشوند، گفت: »این منابع 
در قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تعریف 
شده و همانطور که گفته شد تعیین سازوکار 
آن نیز توسط وزارت بهداشت، سازمان برنامه 
بیمه  و سازمان  ما  مشارکت  با  و  بودجه  و 
حال  در  پایه  بیمه گر  دو  عنوان  به  سالمت 

پیش بینی است.«
موسوی افزود: »قرار است اگر این طرح تحولی 

بزرگ بخواهد عملیاتی شود یک پیش پرداخت 
به بیمه ها داشته باشند و ما این پیش  پرداخت 
را در اختیار طرف قراردادهای دارویی مان قرار 
دهیم و مردم مبلغی اضافه بر قیمت دارو در 
شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند. در واقع دولت 
این تفاوت قیمت را از طریق بیمه ها برای 

مردم جبران خواهد کرد.«
برای جبران  منابع الزم  تخمین  درباره  وی 
افزایش قیمت  مذکور نیز گفت: »عددی که 
برای جبران تفاوت قیمت نرخ ارز ترجیحی 
اعالم می شود حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان 
برای دارو و تجهیزات است که بنا به عدد 
و رقمی که در روندکاری داشتیم حدود ۶۰ 
درصد آن باید در اختیار تامین اجتماعی قرار 
بگیرد که در این صورت مردم متحمل هزینه 

بیشتری نشوند.«

میزان آمادگی تامین اجتماعی برای جبران افزایش قیمت دارو

شماره 1122۱۱ 8 خرداد ۱۴۰۱

در دیدار وزیر بهداشت ایران و وزیر بهداشت عمان عنوان شددر دیدار وزیر بهداشت ایران و وزیر بهداشت عمان عنوان شد

وزیر بهداشت عمان در دیدار با وزیر بهداشت 
کشورمان خواستار سرمایه گذاری ایران در 

حوزه های مختلف سالمت در عمان شد.
این  در  عین اللهی  بهرام  به گزارش سپید، 
دیدار که در حاشیه اجالس جهانی بهداشت 
در سوییس برگزار شد ضمن ابراز خشنودی 
از مالقات همتای عمانی خود گفت: »دوستی 
بین دو کشور باید به  تعامالت اجرایی در 
همه زمینه ها به خصوص کنترل بیماری های 
غیر واگیر و واگیر که هردو کشور را تهدید 

می کند منجر شود.«
حوزه های  در  ایران  پیشرفت های  به  وی 
دارو و تجهیزات پزشکی خصوصا داروهای 
بیوسیمیالر و های تک اشاره کرد و افزود: 
»ایران آمادگی کامل خود را برای کمک به 
سالمت  حوزه های  تمام  در  عمان  کشور 

اعالم می کند.«
عین اللهی در این دیدار همچنین با اشاره به 
تجربه موفق ایران در ادغام آموزش پزشکی با 
خدمات درمانی، برای تبادل استاد و دانشجو، 
تعامالت  و  علمی  کنفرانس های  برگزاری 

دانشگاهی با عمان اعالم آمادگی دارد.
وزیر بهداشت عمان نیز در این دیدار ضمن 
اشاره به سفر اخیر رییس جمهور ایران به 
عمان از گسترش ارتباطات در حوزه های 
مختلف سالمت بین دو کشور شد استقبال و 
اظهار کرد: »ایران برای تامین دارو و ملزمات 
پزشکی، به خصوص داروهای با فن آوری 
به  انسانی  نیروی  تامین  بیوسیمیالر،  باال، 

ویژه پزشکان متخصص، پرستار و بهورز، 
آماده کمک به نظام سالمت عمان است.«

السعیدی، وزیر بهداشت عمان نیز در این 
کشورش  ظرفیت های  به  اشاره  با  دیدار 
بیان  بهداشتی  اولیه  مراقبت های  زمینه  در 
داشت: »عمان خواستار سرمایه گذاری ایران 
عمان  در  سالمت  مختلف  حوزه های  در 

بین دو کشور  تبادل تجربیات  بر  است و 
تاکید دارد.«

پایان عالقمندی وزارت بهداشت  وی در 
کنفرانس های  برگزاری  برای  را  عمان 
منطقه ای به ویژه بین ایران و عمان اعالم 
برای  کشورمان  بهداشت  وزیر  از  و  کرد 
شرکت در کنفرانسی بین المللی که آبان ماه 

در این کشور برگزار می شود دعوت کرد.
به گزارش وبدا، در پایان این دیدار نیکنام، 
دستیار ویژه وزیر و مدیرکل امور بین الملل 
و خانم جومان مدیرکل بین الملل وزارت 
بهداشت عمان به عنوان نمایندگان دو کشور 
در کارگروه همکاری های ایران و عمان در 

حوزه سالمت معرفی شدند

دعوت عمان از ایران برای سرمایه گذاری 
در نظام سالمت این کشور



گیالن  گوارش  سالمت  هفته  علمی  دبیر 
سرطان  به  ابتال  عالئم  درباره  توضیحاتی 
این  از  پیشگیری  راه های  و  بزرگ  روده 

بیماری ارائه داد.
قناعی  منصور  فریبرز  سپید،  گزارش  به 
اظهار داشت: »هر ساله ۲۹ می  در بسیاری 
از کشورهای جهان موضوعی در زمینه هفته 
تا  می شود  گرفته  نظر  در  گوارش  سالمت 
کاهش  جهت  در  آگاهی ها  و  اطالع رسانی 

بیماری های گوارش افزایش یابد.«
متخصصین  انجمن  پیشنهاد  »با  افزود:  وی 
با  همزمان  خرداد  اول  هفته  ایران  گوارش 
ما  در کشور  هفته سالمت جهانی گوارش 
نیز برنامه ریزی هایی صورت گرفته است و به 
صورت ویژه به موضوع سرطان روده بزرگ 

پرداخته خواهد شد.«
با  دبیر علمی هفته سالمت گوارش گیالن 
اشاره به اینکه اطالع رسانی پزشکان و عموم 
مردم از جمله برنامه ها در این راستا است، 
گفت: »چهارشنبه هفته جاری وبیناری برای 
همکاران متخصص در بیمارستان رازی در 

قالب دو پنل برگزار می شود که یکی مربوط 
با  افراد  در  بزرگ  روده  احتمال سرطان  به 
ریسک معمولی سرطان و دیگری در افراد 
التهابی روده یا سندروم  دارای بیماری های 

ژنتیکی است.«
قناعی خاطرنشان کرد: »سرطان روده بزرگ 

پیشگیرانه ترین سرطان محسوب می شود که 
از طریق چک کردن خون مخفی در مدفوع 
پیش  به  می توان  کولونوسکوپی  انجام  و 
نشانه های ابتال به آن که همان پولیپ ها هستند، 
دست یافت. چرا که پولیپ ها اصوالً چند سال 
زمان می برد تا تبدیل به توده سرطانی شوند 

و اگر به موقع بتوانیم پولیپ ها را شناسایی 
کنیم قطعًا در پیشگیری از این بیماری بسیار 

موفق خواهیم شد.«
وی گفت: »سن غربالگری سرطان روده بزرگ 
اصوالً ۵۰ سالگی است ولی اگر افراد سابقه 
ابتال به این بیماری را در خویشاوندان نزدیک 
خود داشته باشند باید این اقدام را زودتر انجام 
دهند به طور مثال اگر بستگان نزدیک به آن ها 
در ۴۵ سالگی مبتال شده اند، آن فرد باید از 
۳۵ سالگی نسبت به غربالگری اقدام کند.«

قناعی درباره عالئم ابتال به سرطان روده بزرگ 
بیان داشت: »در مراحلی که پیش ضایعات 
وجود داشته باشد ممکن است عالئمی در 
فرد ایجاد نشود البته اگر پولیپ پایین روده 
باشد ممکن است اختالل در اجابت مزاج و 
خون در مدفوع مشاهده شود و در مراحل 
پیشرفته سرطان با انسداد روده، شکم درد، 
خون در مدفوع و درگیری کبد و به اصطالح 

آب آوردن شکم همراه است.«

شماره 12۲۲11 8 خرداد 1۴۰1

رونمایی ۲۲  از  دارو  و  رییس سازمان غذا 
محصول دانش بنیان در نمایشگاه ایران سالمت 

)ایران هلث( 1۴۰1 خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران 
از  رونمایی  در حاشیه  دارایی  بهرام  جوان، 
۲۲ محصول دانش بنیان در نمایشگاه ایران 
هلث گفت: »بحث هایی که در خود اتکایی 
در حوزه بهداشت، دارو و تجهیزات پزشکی 
ادعا می کنیم؛ در دوران کرونا خود را ثابت 
کرد و نظام سالمت و تامین کنندگان نشان 
دادند که علی رغم تحریم های ظالمانه و فلج 
کننده ما توانستیم نیاز کشور را تامین کنیم و 
گزارشگر سازمان ملل جمعه اذعان کرد که 
تحریم دارو و تجهیزات پزشکی سالمت مردم 
ایران را هدف قرار داده و غیر قانونی است 
ولی ما کار خودمان را انجام می دهیم و مردم 

را محافظت کرده ایم.«
دارایی گفت: »صنعت تجهیزات پزشکی توان 
صادرات به بازار کشورهای مختلف دنیا را دارد 
و برای افزایش صادرات دولت باید حمایت 
کند، ما نمی توانیم رقیب  بخش خصوصی باشیم 
و محصوالت شرکت های دانش بنیان در بازار 
پیشرو هستند و ما ثابت کرده ایم که در هر 
زمینه ورود کنیم؛ می توانیم به اهدافم و نیازمان 
دست پیدا کنیم و در دوران کرونا به ونتیالتور 
نیاز داشتیم و مهم تولید به موقع بود و ما با 
سرعت، دقت و کیفیت باال محصوالت ضد 

کرونا را تولید کنیم.«

وی با اشاره به توان ایران در تولید محصوالت 
از  »ما  گفت:  پزشکی  تجهیزات  پیشرفته 
تجهیزات  پزشکی،  تجهیزات  پیچیده ترین 
کاشتنی در بدن، تجهیزات مورد استفاده در 
جراحی و ربات جراحی سینا به عنوان رقیب 
بهترین ربات جراحی دنیا تا دستگاه های تولید 
کننده اکسیژن و تجهیزات پزشکی پرتابل را 
در داخل تولید می کنیم. پارسال کم توجهی 
به تولید اصیل توجه داشتیم و واردات بی رویه 

صنعت داخل را سرکوب کرده است.«

دارایی گفت: »در نمایشگاه ایران هلث به 
نخبگان، جوانان و شرکت های دانش بنیان 
توجه شده است و نشان می دهد که همکاری 
دانشگاه با صنعت می تواند به خودکفایی 

کشور کند.«
از  رونمایی  به  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
محصوالت دانش بنیان اشاره کرد و گفت: 
»گاهی ما محصوالتی تولید می کنیم که در 
قطعات یا نرم افزارها به خارج از کشور وابسته 
هستیم و امروز دیدیم که برخی از این قطعات 

ریز چطور می تواند بعد از مدت کوتاهی به 
تولید برسد، گاهی برخی قطعات که کمتر به 
چشم می آید یا یک قطعه مصرفی که کمتر 
مورد توجه قرار دارد و اعمال جراحی ما به 

آنها وابسته است، به تولید رسیده اند.«

رونمایی از ۲۲ محصول دانش بنیان در ایران هلث ۱۴۰۱

قناعی، دبیر علمی هفته سالمت گوارش گیالن عنوان کرد
سرطان روده بزرگ، پیشگیرانه ترین سرطان
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آمار جهانی کروناآمار جهانی کرونا
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ثبت بیش از ثبت بیش از ۶.۳۶.۳ میلیون فوتی میلیون فوتی تاکنون تاکنون

شمار مبتالیان به کووید-1۹ در جهان تاکنون 
به ۵۳0 میلیون و ۹۵1 هزار و 2۳ نفر رسیده، 
مرگ شش میلیون و ۳0۹ هزار و ۷22 نفر بر 
اثر این بیماری تأیید شده و ۵01 میلیون و ۵۷4 
هزار و ۵۹2 نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
رسمِی  آمارهای  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
همه گیری کرونا، آمریکا با بیش از 8۵.۶ میلیون 
مبتال و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری 
قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از 4۳.1 میلیون 
مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ 

میزان ابتال قرار گرفته است.
همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل 
هم از ۳0.۹ میلیون نفر فراتر رفته و در حال 
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین 

شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۶ هزار جانباخته 
پس از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد 
قربانیان کووید1۹ در جهان محسوب می شود 

و پس از آن هند با بیش از ۵24 هزار قربانی، 
سومین کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ 
و میر کرونایی در این فهرست جهانی است.

در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 2۹.4 میلیون 
مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره سبز و 
چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی 
در جهان است. همچنین روسیه با گذشتن از 
آمار ۳۷8 هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 
مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای این 
کشور  چهارمین  نیز  جهان  در  و  دارد  منطقه 

با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است.
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 

شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳1 
هزار و 284 مورد ابتال و 141 هزار و ۳02 مورد 
فوت ناشی از بیماری کووید-1۹ در حال حاضر 

در رتبه 1۶ در بین کشورهای دارای بیشترین 
آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.

بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، هند 
و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، 
روسیه، کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ویتنام، 
کلمبیا،  استرالیا،  ایران،  هلند،  ژاپن،  آرژانتین، 
مالزی،  اوکراین،  مکزیک،  لهستان،  اندونزی، 
صهیونیستی،  رژیم  بلژیک،  اتریش،  تایلند، 

چک،  جمهوری  جنوبی،  آفریقای  پرتغال، 
کانادا، فیلیپین، شیلی، سوئیس، پرو، یونان و 
کره شمالی نیز بیش از سه میلیون مبتال ثبت 

شده  است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ 
که تاکنون در 228 کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
جهان، تا صبح شنبه )۷ خرداد( به بیش 
از ۵۳0 میلیون و ۹4۹ هزار نفر رسید 
از  نیز  ویروس  این  قربانیان  تعداد  و 
فراتر  نفر  هزار   ۳0۹ و  میلیون  شش 
رفت. در حال حاضر آمریکا با بیش 
از  مبتال،  هزار   ۶۹۹ و  میلیون   8۵ از 
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در 
رده اول قرار دارد و کشورهای هند، 

تا  دوم  رده های  در  فرانسه  و  برزیل 
چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد 
مبتالیان کووید-1۹ هم اکنون در رده 

شانزدهم قرار دارد.
به گزارش سپید، در این اینفوگرافیک، 
آمار 1۵ کشور اول جهان از نظر تعداد 
آمار کلی جهان  تازه ترین  و  مبتالیان 
مشاهده  را  کرونا  ویروس  درمورد 

می کنید.

آمار کرونا در جهان تا ۷ خرداد
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سازمان جهانی بهداشت هشدار داد اگر در همین 
مقطع کنونی اقدامات الزم انجام شود، می توان آبله 

میمونی را مهار کرد.
به گزارش سپید، یک مقام ارشد سازمان جهانی 
بهداشت اظهار کرد: »اولویت فعلی باید کنترل 
آبله میمونی در کشورهای غیرآندمیک باشد. این 

موضوع با اقدام سریع قابل دستیابی است.«

آبله میمون به طور معمول یک عفونت ویروسی 
خفیف بومی کشورهای آفریقایی است اما گسترش 
آن به کشورهای غیربومی مانند اروپا و ایاالت 
متحده نگرانی هایی را ایجاد کرده است. تاکنون 
بیش از ۲۰۰ کشور این عفونت را تایید کرده اند 
و حدود ۲۰ کشور نیز موارد مشکوک داشته اند.

سیلوی برایاند، مدیر پیشگیری بیماری های عفونی 

سازمان جهانی بهداشت، درباره این بیماری گفت: 
»ما تصور می کنیم اگر در حال حاضر اقدامات 
درست را انجام دهیم، می توانیم این بیماری را به 

راحتی مهار کنیم.«
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون فرصتی برای جلوگیری 
از شیوع بیشتر این بیماری وجود دارد، از همه 
مردم خواست که نگران نباشند زیرا انتقال ویروس 

آبله میمونی بسیار کندتر از سایر ویروس ها مانند 
کروناست.

مقامات جهانی بهداشت گفته اند: »در حال حاضر 
نیازی به واکسیناسیون انبوه نیست اما واکسیناسیون 
هدفمند در صورت امکان برای تماس نزدیک 
افراد آلوده موضوعی است که باید آن را مد نظر 

قرار داد.«ایسنا

آبله میمون قدرت انتقال بیشتری دارد یا کرونا؟ آبله میمون قدرت انتقال بیشتری دارد یا کرونا؟ 
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دستورالعمل تزریق واکسن آبله میمونی در ایاالت متحدهدستورالعمل تزریق واکسن آبله میمونی در ایاالت متحده
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
به  مربوط  دستورالعمل های  متحده  ایاالت 

تزریق واکسن آبله میمونی را منتشر کرد.
به گزارش سپید، مرکز کنترل و پیشگیری 
جمعه  روز  متحده  ایاالت  بیماری های  از 
توصیه هایی را درباره استفاده از واکسن آبله 
منتشر کرد که کاربرد آن فقط به افرادی محدود 
می شود که با ویروس هایی مانند آبله میمونی 

سر و کار دارند.
واکسن Jynneos، ساخته شده توسط باواریا 
نوردیک، برای برخی از اعضای کادر درمان 
و پرسنل آزمایشگاهی در زمانیکه عفونت آبله 
میمونی در اروپا، ایاالت متحده و فراتر از آن 
گسترش یافته است، در دسترس خواهد بود.
این واکسن در سال ۲۰1۹ در ایاالت متحده 
و برای جلوگیری از بروز بیماری آبله و آبله 
میمونی در بزرگساالن 18 سال و باالتر در 

معرض خطر تایید شد.
مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
ایاالت متحده پیش از این اعالم کردند که در 
 Jynneos حال توزیع برخی دوزهای واکسن
بیماران مبتال به  با  افرادی هستند که  برای 

آبله میمونی در تماس هستند.
میلیون   1۰۰ از  بیش  که  گفته اند  مقامات 
نام  به  آبله  قدیمی  واکسن  یک  از  دوز 
دارای  که  دارد  وجود   ACAM۲۰۰۰

عوارض جانبی قابل توجهی است.
آبله  تایمز،  هندوستان  روزنامه  گزارش  به 
میمونی یک عفونت ویروسی خفیف است 
که در مناطق خاصی از آفریقا بومی است 
اما شیوع اخیر آن در کشورهایی که ویروس 
معموال در آنها شایع نیست، نگرانی هایی را 

ایجاد کرده است.ایسنا

در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشورمان با معاون وزیر بهداشت 
ونزوئال در حاشیه اجالس جهانی بهداشت، 
طرف ونزوئالیی خواستار استفاده از تجربیات 

ایران در حوزه ساخت واکسن شد.
بهرام  دیدار  این  در  سپید،  گزارش  به 
عین اللهی، ضمن ابراز خرسندی از دیداربا 
اعالم  ونزوئال  بهداشت  معاون وزیر  بولو، 
داشت که نزدیکی خاصی بین مردم عدالتخواه 

و انقالبی ونزوئال و ایران وجود دارد.
وی آمادگی جمهوری اسالمی ایران را جهت 
کشور  با  سالمت  حوزه های  در  همکاری 
به  توجه  »با  گفت:  و  کرد  اعالم  ونزوئال 
و  ایران  بین  همکاری  مختلف  حوزه های 
ونزوئال باید کارگروهی بین ایران و ونزوئال 
شکل گیرد و پس از انجام توافقات اولیه، 
دو  ارشد  مقامات  توسط  الزم  تصمیمات 

وزارت اتخاذ و عملیاتی شود.«
معاون وزیر بهداشت ونزوئال نیز قدردانی 

رییس جمهور ونزوئال از اهدای سرنگ و 
واکسن به آن کشور را اعالم کرد و ضمن 
اشاره به دیدار وزیر بهداشت ونزوئال با سفیر 
بهداشت  »وزیر  کاراکاس، گفت:  در  ایران 
ونزوئال خواستار همکاری وزارت خانه های 
در حوزه های مختلف  دو کشور  بهداشت 

سالمت است.«
بولو مهم ترین اولویت های همکاری با وزرات 
بهداشت ایران را در زمینه های داروسازی، 
تامین مواد اولیه دارویی، سرمایه گذاری ایران 
پزشکی  تجهیزات  و  داروسازی  حوزه  در 
ونزوئال اعالم کرد و افزود: »ونزوئال خواستار 
تولید  ایران در حوزه  از تجربیات  استفاده 
فوری  نیازهای  از  یکی  عنوان  به  واکسن 

این کشور است.«
همچنین  ونزوئال  بهداشت  وزیر  معاون 
نظیر  دانشگاهی  همکاری های  خواستار 
تبادل استاد و دانشجو وهمکاری در زمینه 
پزشکی هسته ای و اعزام دانشمندان ایرانی 

برای درمان بیماری لوسمی به ونزوئال شد و 
بیان داشت: »با توجه به تحریم بودن کانال های 
مالی دو کشور باید راه هایی نظیر تهاتر را برای 
نقل و انتقاالت مالی برای انجام همکاری و 

معامالت، جایگزین کنیم.«

به گزارش وبدا، در پایان این دیدار نیکنام، 
دستیار ویژه وزیر و مدیرکل امور بین الملل 
و مدیر بین الملل وزارت بهداشت ونزوئال 
به عنوان نمایندگان کارگروه همکاری های 

دو کشوردر حوزه سالمت معرفی شدند.

ونزوئال خواستار استفاده از تجربیات ایران 
در حوزه ساخت واکسن شد
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درمان فلج کامل با داروی بیماران ریویدرمان فلج کامل با داروی بیماران ریوی
از  یکی  کرده اند  عنوان  بریتانیایی  محققان 
دارو های بیماران ریوی می تواند قابلیت ترمیم 

آسیب طناب نخاعی را نیز داشته باشد.
به گزارش سپید، دارویی که توسط دانشمندان 
انگلیسی برای درمان بیماری های ریوی ساخته 
شده ممکن است بتواند در ترمیم آسیب طناب 
نخاعی )SCI( که موجب تغییرات موقتی یا 
دائمی در عملکرد طناب نخاعی می شود نیز 

موثر باشد.
کرده اند  اظهار  بیرمنگام  دانشگاه  محققان 
و  داروسازی  شرکت   »12۳۶  AZD«داروی
زیست فناوری آسترازنکا، حرکت و احساس 
را تنها پس از سه روز تا 8۵ درصد در موش ها 

بازیابی کرده است.
زبیر احمد )Zubair Ahmed( نویسنده ارشد 
این مطالعه گفت: »این دارو پتانسیل این را دارد 
که یک درمان خوب برای ترمیم برخی از عوامل 
اصلی پاتولوژیکی آسیب طناب نخاعی باشد و 
می تواند چشم انداز بهبودی بیماران مبتال به 

آسیب طناب نخاعی را متحول کند.«

اصل  در  که  است  قرصی   »12۳۶  AZD«
برای کنترل و کاهش پیشرفت بیماری مزمن 
است.  )COPD( ساخته شده  ریه  انسدادی 
که  دریافته اند  اکنون  همکارانش  و  احمد 
»AZD 12۳۶«سوخت سلول های عصبی را 
تامین کرده و فرآیند ترمیم و بازسازی را ممکن 

می کند. محققان اظهار کرده اند پس از سه هفته، 
موش های آزمایشگاهی به طرز شگفت انگیزی 

بهبودی یافتند.
محققان نشان دادند که »AZD۱۲۳۶« تجمع 
مایع اضافی در اطراف نخاع که ورم یا خیز یا 
اِدِم )Edema( نامیده می شود را متوقف می کند. 

این دارو احتمال شکسته شدن سد خونی نخاعی 
)BSCB( و ایجاد اسکار در محل آسیب را 
دارو  این  این،  بر  عالوه  می دهد.  کاهش  نیز 
دو آنزیم MMP-۹ و MMP-12 که سبب 
ایجاد التهاب شده و مانع از بهبودی می شود 
و به مرگ سلول های عصبی منجر می شود را 

نیز مسدود می کند.
داروی  هیچ  حاضر  حال  »در  گفت:  احمد 
طناب  آسیب  به  مبتال  بیماران  برای  ترمیمی 
نخاعی در دسترس نیست، درمان ها فقط عالئم 
را تسکین می دهند و با مکانیسم های مولکولی 
زیرساختاری که باعث ادِم و شکسته شدن سد 

خونی نخاعی می شوند هم مقابله نمی کنند.«
تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان داد که این دارو، 
فرآیند تشکیل مواد شیمیایی التهابی مرتبط با 
درد طوالنی مدت نوروپاتیک را که اغلب به 
دنبال آسیب طناب نخاعی ایجاد می شود را نیز 
مسدود می کند. همچنین این دارو در کاهش 
حساسیت به سرما، گرما و لمس، 82 درصد بهتر از 

مسکن های رایج بود.باشگاه خبرنگاران جوان

منشأ  با  حاد  هپاتیت  به  ابتال  جهانی  آمار 
ناشناخته در کودکان به ۶۵0 مورد افزایش 

یافته است.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز 
جمعه در گزارشی اعالم کرد: »دست کم ۶۵0 
مورد ابتال به هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته در 
کودکان ۳۳ کشور شناسایی شده که نسبت به 
آخرین به روزرسانی بین المللی، حدود یک 
است.  یافته  افزایش  مورد   ۳۶ پیش،  هفته 
نتایج بررسی های ۹۹ مورد دیگر مشخص 

نشده است.«
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  گذشته  هفته 
مورد   ۶14 مجموع  در  اروپا  بیماری های 
ابتال به هپاتیت را که در ۳0 کشور تحت 

بررسی قرار دارد، گزارش کرد.
در گزارش روز جمعه سازمان جهانی بهداشت 
آمده است که حدود یک سوم موارد یعنی 
222 مورد در انگلیس و 21۶ مورد دیگر در 

ایاالت متحده گزارش شده است.
بر اساس گزارش های به روز شده، تحقیقات 
در  کودکان  اکثر  می دهد  نشان  بین المللی 

ماه های مارس و آوریل بیمار شده اند. 
سازمان جهانی بهداشت در خصوص علت 
این بیماری اعالم کرده است: »مواردی که 
اکنون در حال بررسی هستند به نظر می رسد 
با آنچه پزشکان پیش از این دیده اند، متفاوت 
است. عالئم هپاتیت به سرعت بروز می کند 
و به نظر می رسد از نظر بالینی شدیدتر باشد 

و نسبت بیشتری از کودکان به نارسایی کبدی 
مبتال می شوند.«

بیشتر کودکان مبتال حدود ۷۵ درصد خردسال 
و زیر پنج سال هستند. بیشتر آنها پیش از 
اینکه بیمار شوند، سالم بودند. ویروس های 

متداولی که باعث هپاتیت می شوند، 
 ،E و A، B، C، D مانند هپاتیت
در این کودکان رد شده  است. به 
نظر می رسد قوی ترین ارتباط بین 
موارد، ویروسی به نام آدنوویروس 
41 باشد که به عنوان عامل مشکالت 
معده مانند اسهال و استفراغ شناخته 

شده است.
 ،CNN به گزارش شبکه خبری

اما متخصصان بر این باورند که آدنوویروس 
41 نمی تواند عامل بدیهی باشد زیرا هرگز 
در  بیماری  عامل  این  که  نشده  مشخص 
کودکانی که سیستم ایمنی ضعیفی ندارند، 

باعث هپاتیت شود.ایسنا

افزایش کودکان مبتال به هپاتیت حاد با منشأ ناشناخته در جهان

سازمان جهانی بهداشت اعالم کردسازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

شیوع آبله میمون، ممکن است نوک کوه یخ باشدشیوع آبله میمون، ممکن است نوک کوه یخ باشد
سازمان جهانی بهداشت با هشدار در خصوص 
شیوع آبله میمون اعالم کرد: »شیوع این بیماری 

ممکن است نوک کوه یخ باشد.«
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داد 200 مورد ابتال به آبله میمون در هفته های 
اخیر در خارج از مکان هایی که به طور معمول 
ویروس این بیماری در گردش است، می تواند 

آغاز ماجرا و نوک کوه یخ باشد.
سیلوی برایاند، مدیر تیم آمادگی و پیشگیری از 
همه گیری سازمان جهانی بهداشت در جلسه ای 
توجیهی در روز جمعه گفت: »ما نمی دانیم آیا ما 
شاهد نوک کوه یخ هستیم و آیا موارد ابتالی فراوانی 

وجود دارند که در کشور ها کشف نشده اند؟«

وی گفت: »ما همچنان در مرحله نخست این 
رویداد هستیم و می دانیم در روز های آینده، موارد 

ابتالی بیشتری را شاهد خواهیم بود.«
وی البته تاکید کرد که نباید از این مسئله وحشت 

زده شد.
وی گفت: »این، آن بیماری نیست که عموم مردم 
باید از آن نگران باشند. این، کرونا و یا دیگر 
بیماری هایی که به سرعت گسترش می یابند، 

نیست.«
کرد  اعالم  بهداشت  سازمان جهانی  مقام  این 
اقدامات  با  می تواند  ویروس  نامعمول  شیوع 

صحیح مهار شود.
از زمان کشف نخستین مورد ابتال به آبله میمون 

در ۷ مه در انگلیس، نزدیک به 200 مورد ابتال 
به این بیماری به سازمان جهانی بهداشت در 
کشور هایی که دور از محل بومی این ویروس 

به حساب می آیند، گزارش شده است.
با آنکه آبله میمون، به طور معمول در کشور های 
آفریقای مرکزی و غربی یافت می شود، موارد ابتال 
به این بیماری به ناگاه در بیش از 20 کشور در 
سراسر جهان از جمله آمریکا، استرالیا، امارات 
اتحادیه  به 12 کشور  نزدیک  متحده عربی و 

اروپا کشف شد.
وزارت بهداشت اسپانیا روز جمعه اعالم کرد 
۹8 مورد ابتال تا کنون در این کشور به تایید 
رسیده است؛ این در حالی است که در انگلیس 

شمار موارد تایید شده در حال حاضر ۹0 مورد 
گزارش شده اند. مقامات بهداشتی کشور پرتغال 
نیز روز جمعه اعالم کرده اند ۷4 مورد تایید شده 

ابتال را به ثبت رسانده اند.
در آرژانتین نیز برای نخستین بار در آمریکای التین، 
دو مورد ابتال به آبله میمون به تایید رسیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آبله میمون، 
یک بیماری مرتبط با آبله است. آبله، یک بیماری 
کشنده است که در سال 1۹80 ریشه کن شد؛ اما 
آبله میمون کشندگی کمتری به نسبت آبله دارد 
و نرخ مرگ و میر در آن ۳ تا ۶ درصد است. 

بیشتر افراد ظرف ۳ تا چهار هفته بهبود می یابند.
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اعتبار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تأمین شداعتبار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تأمین شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
پیام خود به هفتاد و نهمین اجالس مدیران 
پرستاری سراسر کشور که در تاریخ 7 و 
8 خردادماه سال جاری در مشهد مقدس 
برگزار می شود، ضمن تاکید بر ایجاد ساز 
قانون  اجرای  منظور  به  الزم  کارهای  و 
عنوان  پرستاری  خدمات  تعرفه گذاری 
در  که  است  خرسندی  بسی  »جای  کرد: 
راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری 
در تکریم جامعه پرستاری و هویت بخشی 
تعرفه گذاری  قانون  پرستاری،  به خدمات 
استقرار  سال  اولین  در  پرستاری  خدمات 
دولت سیزدهم اجرایی و با هماهنگی دولت 
و مجلس اعتبار الزم برای اجرای این قانون 

فراهم شده است.«
این  در  بهرام عین اللهی  به گزارش سپید، 
پیام با بیان اینکه موضوع عدالت و تعالی 
نظام سالمت این پیام را به همه ما منتقل 
می کند که مردم عزیز در همه جای کشورمان 
شایسته خدمات عادالنه و متعالی هستند، 
تصریح کرد: »بدون تردید مجموعه پرستاری 
کشور با بدنه بالغ بر دویست هزار نفر نیروی 
مهمی  بسیار  ظرفیت  انگیزه،  با  و  توانمند 
عدالت  یعنی  این هدف  به  دستیابی  برای 

و تعالی نظام سالمت است.«
به  پیام  این  کامل  متن  وبدا،  گزارش  به 

شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدمات پرستاری بخش مهم و پایه ای در نظام 
سالمت همه کشورها است. نظام سالمت در 
ایران در طول سال های  جمهوری اسالمی 
از تالش صادقانه  انقالب، همواره  از  پس 
است.  بوده  برخوردار  پرستاران  عالمانه  و 
دفاع  این مجاهدت ها در هشت سال  اوج 
مقدس و با حضور پرستاران در میدان جنگ 
امدادگر  نقش  در  رزمندگان  با  همراهی  و 
بیمارستان های  و  اورژانس ها  در  پرستار  و 
تا  جنگی  مناطق  بیمارستان های  صحرایی، 
خدمت رسانی به مجروحان و جانبازان در 
همه بیمارستان های کشور همراه با تقدیم شهدا 
و جانبازان گرانقدر و خلق صحنه های ایثار و 
شهامت همراه بود. مراقبت از جانبازان عزیز 
و جانفشانی به همراه مدافعان حرم، همچنان 
ادامه دارد و پرستاران صبورانه و فداکارانه 

به تالش خود ادامه می دهند.
پرستاران در مسیر خدمت به مردم، همواره 
در عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی، 
بهداشتی و درمانی هماهنگ با سایر بخش ها، 
افتخارات زیادی را خلق کرده اند؛ اما نقطه 
در  اخیر  سال های  در  خدمات  این  اوج 
اعتبار  ارزش و  پاندمی کووید19  با  مقابله 
مرارت های پرستاران را در خاطر همه مردم 
جای  در  ایران  مردم  کرد.  دوچندان  ایران 
جای کشور عزیزمان شاهد خدمات مخلصانه، 

شبانه روزی و ایثارگرانه پرستاران عزیز بوده 
پاک همه  به روح  و هستند. در همین جا 
شهدای مدافع سالمت به ویژه شهدای پرستار 

درود می فرستم.
جای بسی خرسندی است که در راستای عمل 
به فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در تکریم جامعه پرستاری و هویت بخشی 
تعرفه گذاری  قانون  پرستاری،  خدمات  به 
استقرار  سال  اولین  در  پرستاری  خدمات 
دولت سیزدهم، اجرایی شده و با هماهنگی 
دولت و مجلس اعتبار الزم برای اجرای این 
قانون فراهم شده و امید می رود با هماهنگی 
درون بخشی در نهادهای پرستاری به ویژه با 
همراهی سازمان نظام پرستاری و  مدیریت 
معاونت پرستاری، ساز و کارهای الزم برای 
زودی  به  قانون  این  کمال  و  تمام  اجرای 
محقق شده و خواسته دیرینه جامعه پرستاری 

پاسخ داده شود.
موضوع عدالت و تعالی نظام سالمت که به 
عنوان راهبرد وزارت بهداشت در دوره جدید 
تعیین شده است این پیام را به همه ما منتقل 
می کند که مردم عزیز در همه جای کشورمان 
هستند.  متعالی  و  عادالنه  شایسته خدمات 
تعالی در خدمات سالمت بدین معنی است 
که همه ارکان نظام سالمت در یک حرکت 
جهادی و انقالبی می بایست صالحیت ها و 
ارتقا  را  خدمت  برای  خود  شایستگی های 

ببخشند و این خدمات متعالی را در بستری 
عادالنه و به دور از هرگونه تبعیض ارائه کنند. 
بدون تردید مجموعه پرستاری کشور با بدنه 
بالغ بر دویست هزار نفر نیروی توانمند و با 
انگیزه، ظرفیت بسیار مهمی برای دستیابی 
نظام  تعالی  و  عدالت  یعنی  هدف  این  به 
سالمت می باشد. جای خرسندی است که 
تبیین  موضوع  شما  همایش  برنامه های  در 
می شود.  مطرح  تعالی  و  عدالت  موضوع 
مباحث کارشناسی  با طرح  دارم که  انتظار 
مدیران پرستاری بر جنبه های مختلف این 
رویکرد مسلط شده و آن را به عنوان مهم ترین 
موضوع، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. 
بسیار ضروری است که این رویکرد توسط 
شما در مجموعه مدیران پرستاری دانشگاه 
ساری و جاری گردد تا مردم در آینده نزدیک 

از ثمرات آن بهره مند گردند.
اولین  که  نشست  این  امیدوارم  خاتمه  در 
کشور  پرستاری  مدیران  حضوری  نشست 
است،  کووید19  پاندمی  آغاز  هنگام  از 
دستاوردهای خوبی برای مردم شریف مان، 
داشته و موجب  پرستاران  نظام سالمت و 
بهبود خدمت به مردم عزیز شود. از خداوند 
متعال برای همه شما و تمامی مردم ایران 

عزت و سربلندی آرزو می کنم.
دکتر بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پرستاریپرستاری

رپرپستاری
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نیاز پرداخت »فوق العاده خاص«کادر درمان به بودجه خیلی خاصنیاز پرداخت »فوق العاده خاص«کادر درمان به بودجه خیلی خاص
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به 
بالتکلیفی پرداخت فوق العاده خاص به پرستاران 
و کادردرمان گفت: »اجرای این طرح به 75 هزار 
میلیارد تومان بودجه نیازدارد که معادل حقوق 

کل کادر وزارت بهداشت است.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در گفت وگو 
با فارس، درباره »وضعیت پرداخت فوق العاده 
خاص به کادر درمان و پرستاران« بیان داشت: 
»دو اشکال اساسی در این خصوص وجود دارد.«
وی ادامه داد: »آنچه بر مسئوالن اشکال وارد بود، 
این است که برای کرونا و خدماتی که پرستاران 
و مدافعان سالمت در دوره کرونا با این حجم 
کمبودها چندین برابر ظرفیت خود، جان خود 
را در کف دست گذاشتند اما هیچ اقدام در 
خور شأنی که بگوییم مثال این کار خوب و 

قدر شناسانه ای بود، اتفاق نیفتد.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: » در 
صورتی که در کشورهای دیگر در همان ابتدای 
شیوع کرونا چند تصمیم اساسی گرفتند. اول اینکه 
آنها به محض شیوع کرونا حقوق کل نیروی 
درمان به ویژه پرستاران را افزایش دادند؛ یعنی 

نزدیک به دو برابر.«
میرزابیگی خاطرنشان کرد: »همچنین حقی به 
نام حق کرونا در تمام کشورهای غربی و حتی 
همسایگان ما قرار دادند که معادل 3 هزار دالر با 
عنوان حق کرونا به این نیروها اختصاص دادند 
و این جدای از حقوق معمول این افراد بود.«

وی اضافه کرد: »همچنین در سال یک ماه مرخصی 
اضافه و اجباری دادند و این افراد را به مناطق 
خوش آب و هوا می بردند تا شرایط روحی 
مطلوبی داشته باشند؛ یعنی عالوه بر رسیدگی 

مالی به پرستاران دو هفته یکبار به صورت اجبار 
نیروها را به مناطق خوش آب و هوا می برند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری متذکر شد: 
»در این کشورها برای نیروهای کادر درمان که 
دچار آسیب می شدند بیمارستان های اختصاصی 

مدافعان سالمت اختصاص داده شد.«
میرزابیگی ابراز کرد: » در کشور ما هنوز این 
اقدامات انجام نشده است و قانون رسیدگی 

شبه ایثارگری یا حمایت های شبه ایثارگری 
مطالعه شده بود و تیمی را در این خصوص 
تشکیل داده بودیم که با حضور رؤسای برخی 
دانشگاه ها و نمایندگان مجلس مطالعه تطبیقی 
انجام دادیم؛ اما اکنون این به صورت نیمه کاره 

در مجلس مانده است.«
وی تاکید کرد: »ما نمی گوییم رفتارهای کشورهای 
خارجی را کپی کنیم اما نسبت به این اتفاق 

یعنی شیوع کرونا که طول کشید و پرستاران 
بدتر از زمان جنگ زحمت کشیدند، بحث بنده 
این است که باید مسئوالن اقدام متناسب قدر 

شناسانه انجام می دادند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور شد: 
»مسئ والن باید فوق العاده خاص را نه با ضریب 
3 بلکه با ضریب کمتری دنبال کنند. از طرفی 
وزارت بهداشت و سازمان برنامه می گویند تعداد 
پرسنل درخواست کننده فوق العاده خاص 500 
هزار نفر هستند که با ضریب 3 این موضوع 
را می خواهند که حدود حدود 75 هزار میلیارد 

تومان بودجه می خواهد.«
میرزابیگی خاطرنشان کرد: »این بودجه زیادی 
است؛ به طوری که همین اکنون حقوقی که 
وزارت بهداشت به کل کارکنان خود می هد 75 
هزار میلیارد تومان است؛ یعنی به اندازه حقوق 
تمام کارکنان وزارت بهداشت باید سالی این 

اندازه فوق العاده خاص بپردازند.«
وی اضافه کرد: »باالخره باید هم مسئوالن نگاه 
قدر شناسانه داشته باشند و هم مدافعان سالمت 
کوتاه بیایند و مثال ضریب 3 کمتر باشد و از 
قسمت بالین شروع شود. اکنون عده ای پیگیر 
موضوع هستند و این فوق العاده خاص مربوط 
به همه نیروهاست و عده ای کوتاه نمی آیند و 
می گویند فوق العاده خاص با ضریب 3 اجرا شود.«

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: »دولت 
نیز بیان می کند این افراد 500 هزار نفر هستند 
و 75 هزار میلیارد تومان پول می خواهد؛ در 
نتیجه باید راه بینابینی انتخاب شود و ما نیز به 
دنبال این راه بینابینی هستیم و باید به جمع بندی 

بینابینی برسیم.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کردمعاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد

خدمت بهتر و موثرتر پرستاران با اجرای طرح پرونده  الکترونیکخدمت بهتر و موثرتر پرستاران با اجرای طرح پرونده  الکترونیک
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »استفاده از شیوه های نوین و به روز 
حوزه پرستاری بسیار مورد تاکید بوده و در این 
خصوص دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشگام 

کشور است.«
و  هفتاد  در  عبادی  عباس  سپید،  گزارش  به 
نهمین اجالس مدیران پرستاری دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور که در مشهد در 
حال برگزاری است، اظهار کرد: »خداوند منان 
را شاکریم که ما را در لباس و کسوت پرستاری 
و در مسیر خدمت به مردم قرار داد و معتقدیم 
که برترین مخلوق خدا پرستاران هستند، همان 
کسانی که عاشقانه در مسیر خدمت به همنوع 

خود تالش می کنند.«
وی تصریح کرد: »شعار و سرلوحه کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت 
سیزدهم عدالت و تعالی است و معتقدیم که 
سالمت و امنیت از مطالبات به حق مردم و از 

مهم ترین وظایف دولت است.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تصریح کرد: »برای دسترسی به عدالت، 

نیازمند بازنگری در اجرای مدل های بهداشت و 
درمان هستیم.«

عبادی اضافه کرد: »مشکل دیگر در کاهش سن 
سالمندی بود و در حال حاضر بیش از 8 میلیون 

سالمند داریم که یک میلیون و 500 هزار نفر از 
این تعداد بیش از 2 بیماری دارند و بالغ بر 10 

نوع دارو مصرف می کنند.«
وی بیان کرد: »متاسفانه بسیاری از معاونان بهداشت 

و درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نبود 
نیروهای تخصصی در حوزه پرستاری گالیه مند 
هستند و در دولت سیزدهم می خواهیم که با 
استفاده از ظرفیت پرستاران در حوزه پیشگیری، 
درمان و توانبخشی بهترین اثربخشی ممکن را 

شاهد باشیم.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه دانشکده پرستاری مشهد در 
موضوع استفاده از شیوه های نوین و به روز حوزه 
پرستاری پیشگام کشور بوده است، خاطرنشان 
کرد: »ما در زمینه بیماران روحی و روانی، مزمن، 
سرطانی و دیگر بیماران خاص، نیازمند ایچاد 
هاسپیس ها هم هستیم که اولین مرکز آن در هفته 

گذشته در مشهد افتتاح شد.«
به گزارش وبدا، عبادی با تاکید بر اینکه اجرای 
طرح پرونده های الکترونیک کمک ویژه ای در امر 
خدمت بهتر و موثرتر پرستاران کرده و نمونه موفق 
آن در بیمارستان والیت مشهد دیده شد، گفت: 
»در نظر داریم تا برنامه های ویژه ای در حوزه 
پرستاری اجرا نماییم که هم اکنون در حال انجام 

برنامه ریزی های اولیه آن هستیم.«

رپرپستاری



شیوه فعلی اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک 
خانواده در ایران به گونه ای است که نتوانسته 
است رضایت بسیاری از اعضای جامعه پزشکی 
و مردم را جلب کند. تغییر دولت ها نیز تاکنون 
نتوانسته است تاثیر محسوسی بر شکل اجرای 
این برنامه یا گشایشی در فرصت های شغلی 
در  باشد.  داشته  پزشکان عمومی  پیش روی 
این بین، کمبود اعتبارات اجرای طرح پزشک 
خانواده هم به معضل جدی تبدیل شده که 
این طرح بنیادین نظام سالمت را با چالش 
مواجه کرده است. این طرح که حدود 16 سال 
قبل به مرحله اجرا رسید، تاکنون نیز نتوانسته 
تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه های نظام 

سالمت داشته باشد. 
مصطفی رضایی، رئیس مرکز مدیریت شبکه 
وزارت بهداشت هم دقیقا به همین موانع اجرای 
طرح پزشک خانواده اشاره کرده و به جزئیات 
چالش های پیش روی این طرح پرداخته است. 
رضایی با صراحت تاکید دارد که طرح پزشک 
خانواده با کمبود جدی اعتبارات مواجه است 
و به گفته او، تداوم این طرح کالن به اعتبارات 

قابل توجه نیاز دارد.
اجرای  وضعیت  آخرین  خصوص  در  وی 
طرح پزشک خانواده در کشور هم گفت: » 
در حال حاضر خدمات درمانی پزشک خانواده 
به روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر رایگان 
است و این طرح ادامه خواهد داشت. حدود 
1۵ سال است که طرح پزشک خانواده از مناطق 
روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار 
نفر آغاز شده است و پزشک خانواده هنوز 

کماکان استمرار دارد و فعال است.«
رضایی افزود: »حدود هشت سال قبل موضوع 
پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و 
مازندران شکل گرفت که قرار بود به صورت 
پایلوت اجرا شود و پس از بررسی نتایج این 
طرح در سایر شهرهای کشور نیز اجرایی شود. 
قرار بود به ازای هر ۲۵۰۰ نفر یک پزشک 
به فعالیت شوند  و مراقب سالمت مشغول 
از فرصت بخش خصوصی و مطب های  و 
خصوصی برای پیشبرد این موضوع استفاده 
شود، اما درحال حاضر متاسفانه به دلیل موانع 
اعتباری این طرح تقویت نشده است. هم اکنون 
نیز اجرای این طرح در استان های فارس و 
مازندارن با چالش های جدی مواجه است.«

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
این  داد: »مهم ترین چالش پیش روی  ادامه 
اعتباری  موانع  به  استان ها  این  در  طرح 
این  برای  که  سرانه ای  و  اعتبار  برمی گردد. 
طرح در نظر گرفته شده است پاسخگوی نیاز 
پزشکان خانواده نیست. پزشکی که در بخش 
خصوصی مشغول می شود و طرف قرارداد 

حوزه سالمت می شود تجهیزات و مطب خود 
را در اختیار قرار می دهد. همچنین مراقبی که 
استخدام می شود هزینه دارد و اعتبار فعلی 
دربرگیرنده هزینه های اجرای طرح نیست.«

رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود 
کمبود اعتبار ممکن است طرح پزشک خانواده 
متوقف شود، گفت: »در اعتبارت سال 1۴۰1 
این دو استان آنچنان که شایسته  نیز سرانه 
است در نظر گرفته نشده و اجرای این طرح با 
مشکالت عدیده ای مواجه است. با این وجود، 
معاون توسعه وزارت بهداشت تاکید دارند 
که این طرح در دو استان استمرار پیدا کند 
و مراقب سالمت تعدیل نشود و پزشکان نیز 
لغو قرارداد نشوند، مگر اینکه پزشک خانواده 

با مشکل فنی مواجه باشد و نتوانند برنامه های 
وزارت بهداشت را اجرا کنند.« 

وی اظهار کرد: »بر همین اساس مقرر شده است 
هزینه های اجرای این طرح از هر منبعی که در 
دسترس است تامین شود و خدمات پزشک 
خانواده در روستاها متوقف نخواهد شد. به 
طور کلی از وقتی دولت جدید روی کار آمد 
وزیر بهداشت بارها تاکید کرده است که باید 
در راستای تقویت نظام شبکه گام برداریم. 
رئیس جمهور نیز در بازدید استان البرز تاکید 
داشته است که پزشک خانواده اجرایی شود. 
در همین راستا در دل سند تقویت شبکه که 
بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری تدوین 
شد، بحث پزشکی خانواده به عنوان یکی از 
راهبردهای اصلی در دل سند آمد. این سند 
در راستای تعالی و عدالت وزارت بهداشت 
و در راستای سند تحول دولت مردمی است 
که یکی از برنامه های اصلی موضوع پزشک 

خانواده است.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
اعتبار  تامین  برای  سناریو  اینکه سه  بیان  با 
پزشکی خانواده در نظر گرفتیم و اعتبارات 
آن پیش بینی شده است، گفت: »برنامه ریزی 
کردیم تا پزشک خانواده در سه استان دیگر 
اجرایی شود و تعداد استان های بیش تری به 
این طرح افزوده شود. از اعتبارات پیش بینی 
شده مبلغ چشمگیری محقق نشده و مقرر شده 
است تا برنامه مشخص خود را خدمت رئیس 
جمهور تقدیم کنیم تا تامین اعتبار صورت 

گیرد و زمینه اجرا فراهم شود.«
و  فارس  »استان های  کرد:  تاکید  رضایی 
مازندران در سال 1۴۰1 حدود ۲۵۰ میلیارد 
تومان کمبود بودجه دارند، ولی اجرای پزشک 
خانواده در بخش شهری و روستایی حدود ۲۴ 
هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن 
را سازمان های بیمه گر تامین اعتبار می کنند. 
تامین  در  همگرایی  بتوانیم  اگر  مجموع  در 
اعتبار بین سازمان بیمه گر و سازمان برنامه 
و بودجه صورت گیرد، می توانیم این طرح 

را اجرایی کنیم.«
وی افزود: »اعتبارات و منابع، نظام ارجاع و 
برای  الکترونیک سالمت، سه ضلع  پرونده 
موانع  اگر  است.  خانواده  پزشک  اجرای 
آن در  یکپارچه شدن  الکترونیک و  پرونده 
بخش خصوصی، دولتی و در سطح یک و 
الکترونیک  پرونده  و  شود  انجام  سه  و  دو 
شکل گیرد، در آن قالب نظام ارجاع به راحتی 
شکل خواهد گرفت. با اجرای طرح پزشک 
خانواده، بسیاری از هزینه های درمان کاهش 
پیدا خواهد کرد. بسیاری از خدمات ما در 
سطح یک خدمات پیشگیرانه هستند، به طور 
مثال خدمات غربالگری سرطان است که یکی 
از آن ها غربالگری سرطان روده بزرگ است.«
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
تاکید کرد: »هزینه غربالگری این بیماری با 
هزینه سرسام آور شیمی درمانی قابل مقایسه 
نیست. پیشگیری و سرمایه گذاری در بخش 
بهداشت و غربالگری قطعا به نفع نظام است و 

پزشکخانوادهدربحرانبیپولی
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: متاسفانه به دلیل موانع اعتباری، 

طرح پزشک خانواده تقویت نشده است

شیوه فعلی اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک 
خانواده در ایران به گونه ای است که نتوانسته 
است رضایت بسیاری از اعضای جامعه پزشکی 
و مردم را جلب کند. تغییر دولت ها نیز تاکنون 
نتوانسته است تاثیر محسوسی بر شکل اجرای 
این برنامه یا گشایشی در فرصت های شغلی 
باشد.  داشته  عمومی  پزشکان  پیش روی 
طرح  اجرای  اعتبارات  کمبود  بین،  این  در 
تبدیل  به معضل جدی  پزشک خانواده هم 
را  نظام سالمت  بنیادین  طرح  این  که  شده 
که  طرح  این  است.  کرده  مواجه  چالش  با 
رسید،  اجرا  مرحله  به  قبل  سال   16 حدود 
در  چشمگیری  تاثیر  نتوانسته  نیز  تاکنون 
باشد کاهش هزینه های نظام سالمت داشته 
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تنها راه سرمایه گذاری در نظام بهداشت اجرای 
پزشک خانواده است. در مناطق روستایی و 
شهرهای زیر 20 هزار نفر کمبود نیرو نداریم، 
اما در مناطق دور دست با کمبودهایی مواجه 
می شویم که کمبودها از طریق پزشک طرحی 
مناطق  در  کلی  طور  به  اما  می شود،  جبران 
روستایی کمبود پزشک نداریم و در مناطق 
شهری نیز از ظرفیت بخش خصوصی استفاده 

می کنیم.«

طرح  در  پزشکی  جامعه  دغدغه های 
پزشک خانواده

حمید طهماسبی پور، فعال صنفی در حوزه 
پزشکان عمومی هم با انتقاد از وضعیت فعلی 
پزشکی خانواده به سپید می گوید: »بسیاری 
از سیاست کلی دولت ها در حوزه سالمت به 

گونه ای است که در بلندمدت دنبال نمی شود. 
مثال سیاست ثابتی در حوزه سالمت نداریم 
که طی دو دهه دنبال شود. در نظر بگیرید 
که مثال برنامه پزشک خانواده را از سال 84 
از روستاها شروع کردند که نصفه و نیمه رها 
شد. بعد برنامه پزشک خانواده شهری را به 
شکل پایلوت در دو استان فارس و مازندران 
آغاز کردند، اما معلوم نیست نتیجه اش چطور 
شد و چه دستاوردی به دنبال داشت. بعد هم 
اعالم شد که نظام ارجاع را در شبکه بهداشت 

و درمان دولتی راه اندازی کرده اند. در این بین، 
این سوال پیش می آید که بخش خصوصی در 
این نوع نظام ارجاع، کجا دیده شده است؟ به 
هر حال واقعیت این است که این برنامه های 
کوتاه مدت، منطقه ای و بدون نگاه به آینده 
نمی تواند به اجرای علمی نظام ارجاع و افزایش 

اشتغال پزشکان عمومی کمک کند.«
او یادآور می شود: »شاهد هستیم که الگوی 

پزشک  و  ارجاع  نظام  اجرای  برای  ثابتی 
خانواده نداریم. نتیجه این سیاست های گذرا 
به نارضایتی مردم و کادر درمان منجر می شود. 
حتی در این بین خود دولت هم متضرر می شود، 
زیرا ثمره برنامه هایش را نمی بیند. اجرای ناقص 
نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، عالوه بر 
اینکه جایگاه پزشک عمومی در نظام سالمت 
را خدشه دار کرده، به افزایش هزینه های نظام 

سالمت نیز دامن زده است.«
طهماسبی پور به راه حل منطقی اجرای نظام 
ارجاع در کشور اشاره می کند و می گوید: »راه 
حل منطقی و علمی برای اجرای نظام ارجاع در 
ایران باید به گونه ای باشد که اجرای این برنامه 
با اجماع نظر مدیران دولتی، نمایندگان بخش 
نمایندگان  و  علمی  انجمن های  خصوصی، 
همه فعاالن حوزه سالمت همراه باشد. اگر 
چنین برنامه جامعی تدوین کردیم، آن وقت 
باید پیگیرانه به دنبال آن باشیم، طوری که 

تغییر  و  نشود  متوقف  شرایطی  هیچ  تحت 
این  اجرای  روند  در  خللی  نتواند  دولت ها 
برنامه داشته باشد. در این شرایط است که 
ما به یک نظام سالمت هوشمند، آینده دار و 
با برنامه می رسیم. واضح است که در چنین 
نظام سالمت هوشمندی، رابطه پزشک عمومی 

و نظام ارجاع هم به درستی تعریف خواهد 
شد. همچنین در ادامه این مسیر نیاز است 
که به مردم و فعاالن حوزه سالمت، گزارش 
کار ارائه شود، یعنی هر سال به طور شفاف 
اعالم کنند که چند درصد از برنامه های مرتبط 
با نظام ارجاع به طور موفقیت آمیز اجرا شده 
و چند درصد به شکست منتهی شده است.«
همچنین فرزاد فرقان، عضو سابق شورای عالی 
نظام پزشکی کشور نیز تاکید دارد که کال باید 
شکل اجرای پزشک خانواده، تغییر پیدا کند 
و در این زمینه به یک پوست اندازی اساسی 
به سپید توضیح می دهد: »ما  او  نیاز داریم. 
باید به دنبال شیوه جدیدی از اجرای پزشک 
خانواده باشیم. مثال به نظر نمی رسد که نسخه 
اروپایی یا نسخه های رایج از برنامه پزشک 
خانواده در جهان بتواند در کشور ما جواب 
بدهد. حتی با توجه به تکثر فرهنگی در نقاط 
مختلف کشور نمی توان یک نسخه واحد از 
اجرای برنامه پزشک خانواده را در کل کشور 
اجرا کرد. مدل پزشک خانواده ای که هم اکنون 
اجرا می شود، یک مدل "من درآوردی" است 
که من این مدل را نمی پسندم. در این شرایط 
من به عنوان یک پزشک نمی پذیرم که به عنوان 
پزشک خانواده فعالیت کنم، زیرا شرایط نظام 
سالمت را برای تحقق امنیت سالمت مردم، 

مساعد نمی بینم.«
او از جایگاه فعلی پزشکان عمومی در برنامه 
پزشک خانواده نیز انتقاد می کند و می گوید: 
و  سالمت  نظام  فعلی  شرایط  به  توجه  »با 
اجرا  برنامه پزشک خانواده ای که هم اکنون 
می شود، بخش زیادی از پزشکان عمومی به 
حال خود رها شده اند، در حالی که سرمایه های 
زیادی برای آموزش آنها صرف شده است. 
هیچ سیستم و استراتژی تعریف شده ای نیز 
برای ساماندهی و بهره برداری حداکثری از 
توان علمی پزشکان عمومی در کشور وجود 
ندارد. خیلی اوقات آنها خودشان دست به 
کار می شوند و در شاخه هایی مثل زیبایی، 
درمان اعتیاد و یا درمان دیابت، حضور فعال 
پیدا می کنند. در مجموع می توان گفت برنامه 
پزشک خانواده فعلی نتوانسته است به ارتقای 

جایگاه شغلی پزشکان عمومی کمک کند.«
                 

طهماسبی پور: راه حل منطقی و علمی برای 
اجرای نظام ارجاع در ایران باید به گونه ای 
نظر  با اجماع  برنامه  این  باشد که اجرای 
مدیران دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، 
انجمن های علمی و نمایندگان همه فعاالن 
حوزه سالمت همراه باشد. اگر چنین برنامه 
جامعی تدوین کردیم، آن وقت باید پیگیرانه 
به دنبال آن باشیم، طوری که تحت هیچ 
شرایطی متوقف نشود و تغییر دولت ها نتواند 
داشته  برنامه  این  اجرای  روند  در  خللی 
به یک  ما  این شرایط است که  باشد. در 
نظام سالمت هوشمند، آینده دار و با برنامه 
نظام  در چنین  که  است  واضح  می رسیم. 
سالمت هوشمندی، رابطه پزشک عمومی و 
نظام ارجاع هم به درستی تعریف خواهد شد
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موضوع  قبل  سال  هشت  حدود  رضایی: 
پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و 
مازندران شکل گرفت که قرار بود به صورت 
پایلوت اجرا شود و پس از بررسی نتایج این 
طرح در سایر شهرهای کشور نیز اجرایی شود. 
قرار بود به ازای هر 2۵00 نفر یک پزشک 
فعالیت شوند  به  مشغول  مراقب سالمت  و 
و مطب های  فرصت بخش خصوصی  از  و 
خصوصی برای پیشبرد این موضوع استفاده 
دلیل  به  متاسفانه  حاضر  درحال  اما  شود، 
موانع اعتباری این طرح تقویت نشده است. 
هم اکنون نیز اجرای این طرح در استان های 
فارس و مازندارن با چالش های جدی مواجه 
است. مهم ترین چالش پیش روی این طرح 
در این استان ها به موانع اعتباری برمی گردد

پزشک  اجرای  شکل  باید  کال  فرقان: 
خانواده، تغییر پیدا کند و در این زمینه به 
یک پوست اندازی اساسی نیاز داریم. ما باید 
پزشک  اجرای  از  دنبال شیوه جدیدی  به 
که  نمی رسد  نظر  به  مثال  باشیم.  خانواده 
نسخه اروپایی یا نسخه های رایج از برنامه 
پزشک خانواده در جهان بتواند در کشور 
تکثر  به  توجه  با  حتی  بدهد.  جواب  ما 
فرهنگی در نقاط مختلف کشور نمی توان 
یک نسخه واحد از اجرای برنامه پزشک 
خانواده را در کل کشور اجرا کرد. مدل پزشک 
خانواده ای که هم اکنون اجرا می شود، یک 
مدل "من درآوردی" است که من این مدل را 
نمی پسندم. در این شرایط من به عنوان یک 
پزشک نمی پذیرم که به عنوان پزشک خانواده 
فعالیت کنم، زیرا شرایط نظام سالمت را برای 
تحقق امنیت سالمت مردم، مساعد نمی بینم



  مریم شکرانی
جهش قیمت لبنیات باعث شده است مردم به 
استفاده بیشتر از لبنیات سنتی و غیربهداشتی 
روی آورند. این نکته ای است که محمدرضا 
به  لبنی  صنایع  سابق  مدیرعامل  اسماعیلی، 
سپید می گوید  و توضیح می دهد که افزایش 
قیمت لبنیات نه به نفع تولیدکننده بوده و نه 

مصرف کننده.

جهش قیمت فرآورده های لبنی
چندی پیش دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی را حذف کرد و به تبع آن قیمت های 
جدیدی برای انواع کاالهای اساسی اعالم کرد. 
در این میان قیمت انواع لبنیات بنا بر گفته 
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی تغییر کرد 
و قیمت نهایی چهار قلم شیر، ماست و پنیر 
براساس شیرخام هر کیلو مبلغ ۱۲ هزار تومان 
در گاوداری است و قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ 
گرمی ۱.۵ درصد چربی ۱۵ هزار تومان، شیر 
بطری یک لیتری ۱.۵ درصد چربی ۱۸ هزار 
تومان، ماست ۲.۵ کیلویی ۱.۵ درصد چربی 
۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی یوآف 

نسبتًا چرب ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان شد. 
هرچند که قیمت ها گاهی در بازار بیشتر از 
نرخ مصوب است و مردم گزارش متفاوتی 
از اطالعیه های رسمی درباره قیمت ها منتشر 

می کنند. 
در همین زمینه اسماعیل خاتمی، عضو انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی به ایلنا گفته بود که با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده 
پیش بینی می شود قیمت شیر خام حدود ۱۰۰ 
درصد افزایش نرخ را تجربه کند و این افزایش 
نرخ به این معناست که قدرت خرید مردم 

کاهش پیدا می کند.
او همچنین گفته بود که فشار افزایش هزینه ها 

بر دوش صنایع لبنی سنگینی می کند و مصرف 
مردم را کاهش خواهد داد. 

خاتمی با بیان اینکه نسبتی بین افزایش نرخ ها 
با گران فروشی تولیدکنندگان وجود ندارد، 
افزود: »تورم باعث افزایش محصوالت لبنی 
شده است و کارخانه ها تمایلی برای افزایش 
قیمت ها ندارند چرا که با افزایش نرخ میزان 

تقاضا برای خرید کاهش پیدا می کند.«
این کارشناس افزایش نرخ لبنیات در ایران 
را از دو منظر داخلی و خارجی بررسی کرد 
و افزود: »قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی 
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین رشد قابل 
توجهی کردند؛ چرا که این دو کشور جزو 
در  غالت  و  چربی  اصلی  تامین کنندگان 
جهان محسوب می شوند. قیمت سبد غذایی 
در بازارهای جهانی از مارس ۲۰۲۱ تا مارس 
۲۰۲۲ رشد ۳۵ درصدی را تجربه کردند و 
روغن  و  شکر  گندم،  در  نرخ  افزایش  این 

بی سابقه بوده است.«
او با بیان اینکه مراودات و معامالت غالت 
و سبد غذایی در دنیا به حداقل رسیده است، 
تاکید کرد: »تجار بر این باورند که جنگ ادامه 
خواهد داشت و به تبع آن قیمت ها در بازارهای 
جهانی همچنان روند تصاعدی دارند و در 
نتیجه خرید و فروش مواد غذایی را کاهش 
داده اند. در شرایط فعلی دولت عالوه بر اینکه 
مواد  تامین  برای  با چالش های جهانی  باید 
غذایی درگیر باشد؛ مساله حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را نیز پیشروی خود قرار داده و حذف 
این ارز در بازار داخلی باعث افزایش نرخ 

سبد غذایی خانوارها شده است.«
هدف  کشور  اصلی ترین  را  عراق  خاتمی 
و  دانست  ایران  لبنی  محصوالت  صادراتی 
افزود: »حذف ارز ترجیحی باعث خواهد شد در 
حوزه صادرات نیز با چالش های جدی مواجه 

شویم و بخش جدی از بازارهای صادراتی 
را از دست می دهیم. اینجا این پرسش مطرح 
است که با افزایش نرخ شیر خام ) شیر خام 
در قیمت لبنیات ۷۰ درصد تعیین کننده است( 
آیا مصرف کنندگان کشش خرید این محصول 
را خواهند داشت؟ بدون تردید با افزایش نرخ 
شیر خام میزان مصرف محصوالت لبنی در 
کشور کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر 

بازارهای صادراتی نیز از بین می رود.«

سرانه مصرف لبنیات در ایران کمتر از 
نصف میانگین جهان

با  که  می گویند  سوپرمارکت داران  اما  حاال 
افزایش قیمت ها خرید لبنیات از سوی مردم 
کاهش قابل توجه داشته است و توزیع برخی 
اقالم گران قیمت تر مانند خامه های طعم دار یا 
شیر استرلیزه یا غنی شده با ویتامین دی و 
... صرفه اقتصادی ندارد و مشتری نمی خرد 

و لبنیات مرجوع می شود.
این موضوع در حالی رخ می دهد که سرانه 
مصرف لبنیات ایرانیان در سال های اخیر مدام 

رو به کاهش بوده است. 
سرانه مصرف شیر در ایران و در سال شروع 
هدفمندی یارانه ها یعنی سال ۸۹ حدود ۹۰ تا 
۱۰۰ کیلوگرم بود و میانگین مصرف لبنیات 
در جهان ۱۵۰ کیلوگرم. با حذف یارانه شیر 
و افزایش نرخ تورم حاال بنا بر اعالم وزارت 
 ۷۰ حدود  به  شیر  مصرف  سرانه  بهداشت 

کیلوگرم رسیده است.
در واقع ایرانی ها حاال کمتر از نصف سرانه 
مصرف مردم جهان لبنیات مصرف می کنند 
و این موضوع هشدارهای کارشناسی را به 

دنبال داشته است.
کارشناسان با اشاره به پایین آمدن سن پوکی 
استخوان در ایران، کوتاهی قد و اختالل در 
ضریب هوشی کودکان به عنوان تبعات کاهش 
مصرف لبنیات اشاره می کنند و می گویند هزینه 
درمانی کاهش مصرف لبنیات بسیار زیادتر از 
رقمی است که دولت به عنوان یارانه صنایع 

لبنی می پرداخت.

گرایش بیشتر مردم به استفاده از لبنیات 
فله

گذشته از این محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل 
سابق اتحادیه صنایع لبنی به سپید می گوید که 
با افزایش قیمت لبنیات مردم به خرید بیشتر 

لبنیات  سنتی و فله روی آورده اند.
پیام محبی، دامپزشک هم به سپید می گوید 
که لبنیات سنتی بار میکروبی باالیی دارد و 
ممکن است آلوده به آفالتوکسین بیشتر و ... 
باشد. بنابراین خطرات زیادی برای سالمتی 
مصرف کنندگان دارد و مصرف لبنیات فله و 
غیربهداشتی می تواند انواع بیماری از جمله 

تب مالت را به مصرف کنندگان منتقل کند.
این اتفاقات در شرایطی است که کارشناسان 
می گویند در کشورهای توسعه یافته از اقالم 
غذایی مضر مالیات بیشتر گرفته می شود و 
به عنوان یارانه به غذاهای سالم تر پرداخت 

می شود.
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اقبال به لبنیات ناسالم
لبنیات فله بار میکروبی باالتری دارد و احتمال آالیندگی به آفالتوکسین در آن بیشتر است

با جهش قیمت فرآورده های لبنی، مصرف اقالم فله و غیربهداشتی افزایش یافته استبا جهش قیمت فرآورده های لبنی، مصرف اقالم فله و غیربهداشتی افزایش یافته است



سپیدبهمناسبتروزجهانیبدوندخانیاتازخساراتواردهسیگاربهحوزهسالمتگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
امسال روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات 
در حالی فرا می رسد که مواد دخانی همچنان 
ایران  یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در 
اعالم  اساس  بر  می رود.  شمار  به  جهان  و 
سازمان جهانی بهداشت دخانیات سالیانه جان 
8 میلیون نفر را می گیرد. این در حالی است 
که در ایران نیز بیش از 50هزار نفر در سال 
قربانی سیگار و سایر مواد دخانی می شوند.

بر اساس برخی آمارهای جهانی بیش از یک 
میلیارد و 300 میلیون نفر در جهان سیگاری 
هستند که بیش از دوسوم آنها در کشورهای 
 6 هر  و   می کنند  زندگی  توسعه  حال  در 
ثانیه یک نفر بر اثر استعمال دخانیات جان 
پیشبینی  از دست می دهد همچنین  خود را 
می شود این زمان طی 10 سال آینده به 3 نفر 

کاهش پیدا کند.

مصرفکنندگاندخانیاتدرکشور
به گفته بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد 
کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت بر 
اساس مطالعه ای در سال 1400 در گروه سنی 
باالی 18 سال، حدود4.44 درصد زنان باالی 
18 سال و 25.88 درصد مردان باالی 18 سال 
مصرف کننده انواع محصوالت دخانی هستند 

که نزدیک به 14 درصد جمعیت می شود. 
ولی زاده تصریح کرد: »در مورد مصرف روزانه 
سیگار نیز در همین گروه سنی، زنان حدود 
0.77 دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد 
و مردان حدود 20 درصد به صورت روزانه 
سیگار مصرف می کنند. در مورد قلیان نیز به 

 3.64 گروه سنی  همین  در  روزانه  صورت 
درصد در زنان و 5.56 درصد مردان و در 
مجموع 4.5 درصد گروه سنی زیر 18 سال به 
صورت روزانه قلیان مصرف می کنند. آخرین 
آمار نسبت به سال1395  بیانگر کاهش مصرف 
سیگار حدود 17.2 درصد بین زنان و 0.54 

درصد بین مردان است.«
از سوی دیگر بر اساس آماری از دانشگاه علوم 
پزشکی ایران حدود 10 میلیون نفر جمعیت 
از 80  بیش  سالیانه  و  بوده  کشور سیگاری 

در  این  می کنند  مصرف  سیگار  نخ  میلیارد 
حالی است که 45 درصد از شهروندان ایرانی 
نیز در معرض دود مستقیم سیگار قرار دارند.

سنمصرفدخانیاتدرایران
به گفته محمد رضا مسجدی دبیرکل جمعیت 
مبارزه با دخانیات ایران سن مصرف سیگار 
در ایران به به 12 سال رسیده است. وی در 
این رابطه اظهار کرد: »بر اساس برآوردها، این 
نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال 

دخانیات در کشور به 12 سالگی رسیده است. 
به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل 
یا ورشکسته شدند اما تعداد واحدهای تولیدی 
دخانیات از 7 به 21 واحد افزایش یافته و 
این موضوع تاسف بار است. تجربه مصرف 
قلیان در میان دختران دانش آموز و دانشجو 
یافته و زنگ هشداری  افزایش  برابر  تا 35 

برای خانواده هاست.«
ولی زاده نیز در مورد افزایش مصرف دخانی در 
میان زنان و دختران هشدار داد و گفت:  »این 
آمار در حال رشد است و می توان گفت که 
طی چندسال آینده همان تعادلی که در مصرف 
دخانیات بین زن و مرد در کشورهای توسعه 
آمده، در کشورهای درحال  به وجود  یافته 
توسعه هم به وجود خواهد آمد. مصرف سیگار 
در بین سنین 13 تا 15 سال در سال های 1386 
تا 95 مورد رصد قرار گرفت و مشخص شد 
که مصرف سیگار در بین دختران در این گروه 
سنی در سال 95 نسبت به سال 1386 از 0.9 
به 2.1 افزایش یافته یعنی بیش از دو برابر 
شده بود. در پسران این آمار با کمی کاهش 
از 5 درصد به 4.8 درصد رسیده است که 
نیز به  باید آمار مصرف در این گروه سنی 

روز رسانی شود.«

سیگاریاقلیان؟
به گفته شهناز شاهرخی متخصص پزشکی 
اجتماعی اعتیاد آوری سیگار که دارای نیکوتین 
است در حد اعتیادآوری هروئین و کوکایین 
شناخته شده است که با ایجاد این وابستگی 
خطرناک فرصت برای اثرگذاری بیش از 3 

۴۰ هزار میلیارد تومان
ساالنه۸میلیوننفردرجهانو۵۰هزارنفردرایرانبهدلیلمصرفدخانیاتجانخودراازدستمیدهند
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هزار و 900 ماده سمی موجود در دود سیگار 
بر ارگان های مختلف بدن فراهم می شود.

»عالوه  کرد:   اظهار  رابطه  این  در  شاهرخی 
بر اعتیاد بیش از 35 درصد گرفتگی عروق 
کرونر و بیش از 90 درصد از سرطان های 
ریه و بسیاری از بیماری های دیگر نیز ناشی 

از استعمال سیگار است.«
این متخصص ترک اعتیاد یادآور شد: »مصرف 
قلیان در جوانان روز به روز در حال افزایش 
است این در حالی است که ضرر ناشی از 

مصرف قلیان بسیار بیشتر از سیگار است.«
ولی زاده هم با بیان اینکه طی سال های 90 تا 
۱۴00 مصرف قلیان 5۷ درصد در بین زنان 
داشته  افزایش  مردان  بین  در  درصد   ۱۷ و 
است،   تصریح کرد: »در مجموع آمارها  ۲۸ 

درصد افزایش مصرف قلیان را نشان می دهد 
که زنگ خطری برای حوزه سالمت و سایر 
حوزه های مرتبط با بحث های توسعه ای است. 
این  به  نسبت  مردم  غلط  باورهای  دلیل  به 
و  نمی دانند  آسیب زا  را  آن  که  دخانی  ماده 
به علت عطر و طعم تنباکو نه تنها از مصرف 
بلکه تصور  نمی کنند،  ناراحتی  احساس  آن 
می کنند که قلیان برای سالمتی شان فایده هم 
خانوادگی   و  دوستانه  جمع های  در  و  دارد 
حتی قلیان را به بچه ها هم تعارف می کنند و 
اجازه می دهند کودکان شان از قلیان استفاده 
کنند. متاسفانه وابستگی نیکوتین در بچه ها در 
حال افزایش است که منجر به مصرف سیگار 
و سایر محصوالت دخانی در آینده و حتی 
دروازه ای برای ورود به مواد مخدر می شود.«

وی همچنین با اشاره به عادی سازی  مصرف 
قلیان توسط شرکت های دخانی گفت: »هدف 
فرهنگ سازی  و  عادی سازی  دخانی  صنایع 
است،  آنها  خانواده ها  در  قلیان  مصرف 

ایجاد  و  مصرف  این  ترویج  با  می خواهند 
وابستگی بتوانند بازار مصرف خود را حفظ 
کنند. چرا که مصرف کنندگان قلیان به راحتی 
به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می شوند. این 
در حالی است که در دوران کرونا، دادستان 
محترم کل کشور با درخواست وزارت بهداشت 
تشدید  بر  دخانیات  مصرف  تاثیر  اثبات  و 

این بیماری و مرگ و میر مربوطه، حکم به 
ممنوعیت عرضه قلیان در همه اماکن عمومی 
و مراکز عرضه را صادر کرده و در این حکم 
به استمرار ممنوعیت آن حتی پس از اتمام 

این اپیدمی تاکید کردند.«

مشکالت قانونی
به گزارش سپید و به نقل از ایسنا ولی زاده با 
بیان اینکه مهم ترین چالش وزارت بهداشت این 

است که به لحاظ حاکمیتی و قانون گذاری بتواند 
قوانین را روز به روز تقویت کند تا مشکالت 
اجرایی قانون به طور موثر برطرف شود، گفت: 
»به فرض اگر جریمه استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی پایین است، باید زیاد شود و 
تکلیف دستگاه های اجرایی در قانون مشخص 
شده و مطالبه گری در اجرای آن نیز افزایش 
یابد. این درحالی است که به جای اینکه شاهد 
تقویت این قوانین باشیم، پیشنهاداتی می آید 
که قوانین از پیش تصویب شده هم کمرنگ 
یا ابطال شوند. ۱۴ درصد جمعیت باالی ۱۸ 
سال ما مصرف کننده دخانیات هستند ولی 
تکلیف حدود ۸5 درصد مابقی که مصرف 
کننده این کاالی آسیب رسان نیستند، چیست؟ 
چرا این درصد عظیم باید تاوان مصرف این 
جمعیت اندک را بدهند؟ حداکثر ۱0 میلیون 
نفر مصرف کننده دخانیات هستند ولی متاسفانه 

رسان  آسیب  کاالی  این  از  حمایت ها  دود 
به چشم ۷5 میلیون نفر از جمعیتی می رود 
که مصرف کننده این محصوالت نیستند. ما 
عضوی از معاهده بین المللی کنترل دخانیات 
که  کرده ایم  تعهد  معاهده  این  در  و  هستیم 
برای محافظت از سالمت عمومی در برابر 
قوانین  به صنایع دخانی  منافع واگذار شده 
موثری وضع کنیم، نه اینکه توسعه تولید و 
عرضه و مصرف این محصوالت مرگبار را 

تسهیل کنیم.«
وی ادامه داد: »اگر نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی تولید محصوالت دخانی را 
کردند، چرا  تسهیل  توسعه  پنجم  برنامه  در 
مکانیسمی وضع نشد که این صنایع به همین 
میزان در قبال خساراتی که به سالمت و محیط 
زیست می زنند، پاسخگو باشند؟ این خساراتی 
که در بخش سالمت باالی ۴0 هزار میلیارد 
تومان است، چرا نباید از طریق وضع مالیات 
به گونه ای وضع  باید  مالیات  جبران شود؟ 

شود که جلوی افزایش مصرف را بگیرد.«

هزینه های مصرف سیگار
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی ایران 
اگر روند افزایش مصرف سیگار کنترل نشود 
میزان مرگ و میر در ایران طی ده سال آینده به 
۲00 هزار نفر در سال خواهد رسید. همچنین 
نتایج تحقیقات حاکي از آن است چنانچه افراد 
در سنین نوجواني شــروع به کشیدن سیگار 
کنند )بیش از ۷0 درصد مـوارد سیگاري شدن 
در این مرحله اتفاق مي افتد( و مدت ۲0 سال 
یا بیشتر به این عمـل ادامه بدهند ۲0 تا ۲5 
سال زودتـر از افـرادي که به هیچ وجه در 
از  را  نکشیده اند، جان خود  سیگار  زندگي 

دست می دهند.
مصرف  هزینه های  با  رابطه  در  مسجدی 
دخانیات در کشور گفت: »به طور متوسط 
ساالنه در حدود ۶0 میلیارد نخ سیگار معادل 
پاکت سیگار در کشور مصرف  میلیارد  سه 
می شود، اگر متوسط هر بسته سیگار را ۲0 
در 3  بگیریم و ضرب  نظر  در  تومان  هزار 
میلیارد کنیم، چیزی در حدود ۶0 میلیارد تومان 
می شود. برآوردی از میزان هزینه برای قلیان 
و توتون قلیان در دست نیست. بانک جهانی 
می گوید هر چقدر مردم برای سیگار خرج 
کنند، حداقل دو برابر آن هزینه بیماری های 

ناشی از سیگار بر دولت تحمیل می شود.«
 ولی زاده نیز با اشاره به هزینه ۴0 هزار میلیارد 
تومانی مصرف دخانیات بر حوزه سالمت اظهار 
کرد: »۱.۴ تریلیون دالر فقط خسارت اقتصادی 
کشورهای  است.  دنیا  در  دخانیات  مصرف 
جهان که در اجرای قوانین مرتبط با حوزه 
دخانیات ضعیف عمل کرده باشند، بیشترین 
و  خود  به  را  زیستی  محیط  و  سالمتی  بار 
 ۸۴ اینکه  به  توجه  با  می کنند.  وارد  جهان 
در  کشورهای  در  دخانیات  مصرف  درصد 
حال توسعه است، می توانیم برآورد کنیم که 
سهم بزرگی از این مرگ و آلودگی به این 
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مربوط 
می شود. این درحالیست که کاهش نظارت بر 
قوانین کنترل دخانیات سبب افزایش مصرف 

این کاالی آسیب رسان می شود.«

مسجدی: به طور متوسط ساالنه در حدود 
میلیارد  سه  معادل  سیگار  نخ  میلیارد   ۶0
پاکت سیگار در کشور مصرف می شود، اگر 
متوسط هر بسته سیگار را ۲0 هزار تومان 
در نظر بگیریم و ضرب در 3 میلیارد کنیم، 
چیزی در حدود ۶0 میلیارد تومان می شود
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شاهرخی: عالوه بر اعتیاد بیش از 35 درصد 
گرفتگی عروق کرونر و بیش از 90 درصد 
بیماری  از  بسیاری  و  ریه  های  سرطان  از 
های دیگر نیز ناشی از استعمال سیگار است

دخانی  صنایع  هدف  زاده:  ولی 
مصرف  فرهنگ سازی  و  عادی سازی 
قلیان در خانواده ها است،  آنها می خواهند 
وابستگی  ایجاد  و  مصرف  این  ترویج  با 
کنند.  را حفظ  مصرف خود  بازار  بتوانند 
راحتی  به  قلیان  کنندگان  که مصرف  چرا 
به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می شوند.

اجتماعی



برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت 
خانواده مبلغ یکصدو بیست هزارتومان 

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

 ۱۲۰هزارتومان می شود( 
به  شماره حساب  9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱  کد ۱۲۰۱  
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 
  IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ 

 )نشریه سالمت( واریز نموده 
 و تصویر آن را به شماره همراه 
 ۰9۱۲9۲4۳84۳  واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی
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