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جوالن روانشناس نماها در 
حوزه خدمات سالمت روان
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: رسانه ها 

از حرکت مورد تایید مردم در خصوص معرفی 
روانشناس نماها حمایت کنند

خودکفایی در تولید؛ 
اماها و اگرها

گروهی از کارشناسان اقتصاد، اصرار بر مبحث 
خودکفایی در تولید را در دنیای امروز از اساس 
اشتباه می دانند و معتقدند که این اتفاق به اتالف 

سرمایه و فرصت ها منجر می شود
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فوتی های روزانه کرونا در کشور به ۲ نفر رسید
بهداشت، فوتی های  اعالم وزارت  بنابر 
روزانه کرونا در کشور به دو نفر رسید؛ 
تا یک شنبه  شنبه  روز  از  ترتیب  این  به 
در همه استان ها به جز تهران و گیالن، 

مرگ و میر صفر گزارش شده است.
به گزارش سپید، از روز شنبه تا یک شنبه 
۸ خردادماه 1401 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 1۷۵ بیمار جدید مبتال 
 ۳2 و  شناسایی  کشور  در  کووید19  به 

نفر از آنها بستری شدند.
به  بیماران کووید19 در کشور  مجموع 
۷ میلیون و 2۳1 هزار و ۵۶2 نفر رسید.
متاسفانه 2 بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 141 هزار و ۳0۸ نفر رسید.

از روز شنبه تا یک شنبه در همه استان ها 
به جز تهران و گیالن، مرگ و میر صفر 

گزارش شده است.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون 4۶ هزار 
و 1۳۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
کووید19  به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۵۶1

ویژه  مراقبت های  بخش های  در 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
و  199 هزار  میلیون و   ۵2 کنون  تا 
۷۶۶ آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است.
در  شهرستان   0 حاضر  حال  در 
در  شهرستان   0 قرمز،  وضعیت 
شهرستان   2۵۳ نارنجی،  وضعیت 
شهرستان   19۵ و  زرد  وضعیت  در 

در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶4 میلیون و ۵22 هزار و ۶49 
نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۸29 هزار 
و ۶01 نفر دوز دوم و 2۷ میلیون و 
۵02 هزار و ۷4۳ نفر نیز دوز سوم 
تزریق  کشور  در  را  کرونا  واکسن 

کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در 
میلیون و ۸۵4 هزار   149 به  کشور 

و 99۳ دوز رسید.
از روز شنبه تا یک شنبه 1۵ هزار و 
کشور  در  کرونا  واکسن  دوز   ۷۳۶

تزریق شده است.

طبق اعالم وزارت بهداشت، کرونا 
تا ظهر یک شنبه )۸ خرداد 1401( 
هفت میلیون و 2۳1 هزار و ۵۶2 
قطعی  طور  به  ایران  در  را  نفر 
این  تا  مجموع  در  و  کرده  مبتال 
به  را  نفر   ۳0۸ و  هزار   141 روز 
از سوی  است.  کشانده  مرگ  کام 
4۶ هزار و  دیگر، هفت میلیون و 
بهبود  تاکنون  ایران  در  نفر   1۳۶
یافته اند. آمارهای وزارت بهداشت 
نشان می دهد که طی 10 روز اخیر 
)۳0 اردیبهشت تا ۸ خرداد 1401( 
نفر   9 ساعت  هر  متوسط  طور  به 
ایران مبتال و کمتر از یک نفر  در 
قربانی کرونا شده و در هر ساعت 

یافته اند. بهبود  نیز  نفر   ۷۳
این  در  سپید،  گزارش  به 
کرونا  شیوع  روند  اینفوگرافیک 
)از  اخیر  ماه  یک  طی  ایران  در 
خرداد  هشتم  تا  اردیبهشت  هشتم 

را مشاهده می کنید.  )1401

روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۸ خرداد
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مصطفوی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا تشریح کرد

حفاظت معنی دار دوز چهار واکسن کرونا از سنین باالی ۶۰سال
عضو کمیته ملی واکسن کرونا با تاکید بر لزوم توجه 
بیشتر به تکمیل واکسیناسیون کودکان علیه کرونا و 
همچنین تکمیل واکسیناسیون دوز سوم در سایر 
گروه های سنی گفت: »همچنین 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 ۶0 سال فراهم می کند.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اینکه واکسیناسیون علیه کووید19 
همچنان مؤثرترین راه برای جلوگیری از ابتال به 
بیماری شدید است، گفت: »در طول این پاندمی، 
از جمله بیماری شدید ناشی از نوع اومیکرون، 

واکسیناسیون بسیار موثر ارزیابی شد.«
وی ادامه داد: »در طول حدود دو سال و نیمی که 
از شروع پاندمی و حدود یکسال و نیمی که از 
دسترسی به واکسن در دنیا گذشته است، تقریبا 
در اکثر کشورهای دنیا، 2 دوز اصلی واکسن و 
یک دوز یادآور )بوستر( را توصیه کرده اند. حدود 
۶۵ درصد جامعه جهانی 2 دوز واکسن و حدود 
2۵ درصد دوز سوم )یادآور اول( را هم دریافت 
پوشش  توزیع  که  است  حالی  در  این  کرده اند. 
واکسن در دنیا یکسان نبوده و به عنوان مثال در 
دوز  افراد 2  فقط حدود 20 درصد  آفریقا  قاره 

واکسن را دریافت کرده اند.«
مصطفوی درباره میزان واکسیناسیون در ایران بیان 
کرد: »در کشور ما نیز گرچه تزریق واکسن با تاخیری 
چندماهه آغاز شد، ولی با پوشش مناسب، در حال 
حاضر حدود ۷۶ درصد جمعیت کشور نوبت اول 
و ۶9 درصد نوبت دوم و حدود ۳0 درصد نوبت 
سوم واکسن را دریافت کرده اند، اما اکنون سوالی 
که مطرح است این است که با توجه به شرایط 
کشور ما، اثربخشی دریافت دوز چهارم واکسن 

کرونا )دوز یادآور دوم( چقدر است؟«
این عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران تاکید 
کرد: »شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد 
ایمنی  پاسخ  از  اطمینان  برای  دوز سوم واکسن 
قوی در برابر نوع اومیکرون برای همه گروه های 
سنی حیاتی بوده و هنوز هم همینطور است. این 
موضوع تا حدی به این دلیل است که پاسخ ایمنی 
در طول زمان کاهش می یابد و همچنین تا حدی 
به این دلیل است که اومیکرون 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؟«
وی افزود: »یکی از بهترین داده ها برای پیگیری 
اثربخشی واکسن در طول زمان در انگلستان انجام 
شده است و داده های پیگیری برای 1۵ هفته پس 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. 
در یک مطالعه دیگر، دوام سومین دوز واکسن 
مدرنا را پس از ۶ ماه ارزیابی کرده اند و مشخص 
شده است که سطح آنتی بادی های خنثی کننده در 
این مدت کاهش قابل توجهی پیدا می کند. مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا هم پنج ماه 
پس از اولین دوز یادآور واکسن، کاهش معنی دار 
محافظت در برابر ویروس را گزارش کرده است.«
رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید 

انستیتو پاستور ایران ادامه داد: »در مطالعات ذکر شده، 
اطالعات تمام گروه های سنی را جمع آوری کردند؛ 
اما محققان می دانند که بزرگساالن، مخصوصا افراد 
۶۵ 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 ۷۶ تا 9۶ ساله ارزیابی کرده 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 سه ماه و نیم بعد از دریافت 

دوز سوم، کاهش معنی داری نشان داده است.«
وی درباره توصیه فعلی برای تزریق دوز چهارم 
واکسن در ایران اظهار کرد: »در حال حاضر بر 
نوبت چهارم  تزریق  ابالغیه های رسمی،  اساس 
واکسن کووید19 برای افراد با سن باالی ۷0 سال، 
پرسنل بهداشتی و درمانی و همچنین افراد دارای 
نقص ایمنی و بیماری زمینه ای توصیه شده است.«
وی با اشاره به توصیه آژانس دارویی اروپا و مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های اروپا تاکید کرد: 
»آژانس دارویی اروپا و مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های اروپا اعالم کرده اند که هنوز زود 
است که بخواهیم دوز چهارم واکسن کووید19 
را در جمعیت عادی جامعه استفاده کنیم اما دوز 
 mRNA 19چهارم )یادآور دوم( واکسن کووید
)فایزر یا مدرنا( را می توان برای گروه سنی باالی 
۸0 سال استفاده کرد. بر اساس نظر هر دو آژانس 
در حال حاضر هیچ مدرک روشنی در اتحادیه 
برابر  ندارد که حفاظت واکسن در  اروپا وجود 
بیماری شدید کووید19 در بزرگساالن با سیستم 
ایمنی طبیعی در سنین ۶0 تا ۷9 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 زیر ۶0 سال 
با سیستم ایمنی طبیعی هم در حال حاضر هیچ 
شواهد قطعی مبنی بر کاهش محافظت واکسن در 
برابر بیماری شدید یا فایده اضافه تری برای دوز 

چهارم وجود ندارد.«
 ،2022 مارس  اواخر  »در  داد:  ادامه  مصطفوی 
دومین  مجوز  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان 
تزریق واکسن های کووید19 را برای جمعیت های 
آسیب پذیر صادر کرد، اقدامی که بالفاصله پس از 
تایید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها انجام 
شد. افراد باالی ۵0 سال و برخی از افراد دارای 
ایمنی که در معرض خطر بیشتری برای  نقص 
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 فایزر 
یا مدرنا دریافت کرده اند یا دوز سوم برای کسانی 
که واکسن جانسون و جانسون را یک بار تزریق 
کرده اند. سازمان غذا و داروی آمریکا به فایزر و 
مدرنا برای دوز چهارم به این شکل مجوز داده 
است که دوز چهارم در افرادی تزریق می شود که 
حداقل چهار ماه از دوز سوم آنها گذشته باشد و 
همچنین حداقل ۵0 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 مدرنا دریافت کند.«

وی درباره توصیه کمیته ملی مشاوره ایمن سازی 
کانادا نیز توضیح داد: »آخرین دستورالعمل های 
مربوط به واکسن های کووید19 از سوی کمیته 
ملی مشاوره ایمن سازی کانادا قویاً توصیه می کند 

که افراد دومین واکسن یادآور را دریافت کنند.«
این اپیدمیولوژیست ضمن استفاده از واژه  »سایمنی 
هیبریدی و تاثیر آن بر دوز چهارم«  گفت: »ترکیبی 
از واکسینه شدن و تجربه عفونت کووید19، »ایمنی 
ترکیبی« نامیده می شود. بیش از ۳۵ مطالعه نشان 
و  کامل  محافظت  هیبریدی  ایمنی  که  داده اند 
گسترده ای خواهد داشت. این به دلیل آن 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. بنابراین، 
توصیه به دوز چهارم در صورت عفونت تایید شده 
اومیکرون الزم به نظر نمی رسد. این به آن 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.«
وی افزود: »اکنون که چندین ماه از تزریق دوز 
چهارم در بعضی از کشورها می گذرد، محققان 
داده هایی برای ارزیابی اثربخشی این دوز از واکسن 
دارند. مثال در مقاله ای در مورد دوز چهارم واکسن 
کووید19 که در مجله معتبر علمی نیواینگلند چاپ 
شده است با بررسی بیش از 2 میلیون نفر با سن 
بیش از ۶0 سال، نشان داده است که دوز چهارم، 
بیماری شدید و همچنین ابتال به کووید19 را به 
ترتیب تقریبا 4 و 2 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 

به سرعت رخ داده است.«
وی ادامه داد: »در مطالعه دیگری نیز کاهش ۷۸درصد 
و ۶4درصد به ترتیب در میزان مرگ و بستری 
ناشی از کووید19 را به واسطه تزریق دوز چهارم 
واکسن در گروه سنی باالی ۶0 سال نشان داده اند. 
در یک مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داده شده 
است که بیشترین  پاسخ ایمنی زایی واکسن کووید19 
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 اومیکرون مشابه بعد از 
دوز سوم دیده شده است. در مطالعه دیگری در 
مورد تاثیرگذاری دوز چهارم فایزر در مقایسه با 
دوز سوم بیش از 1۸0 هزار نفر با سن باالی ۶0 
سال مورد بررسی قرار گرفته اند. در فاصله ۷ تا 
۳0 روز بعد از دوز چهارم که حداقل 4 ماه بعد 
از دوز سوم زده شده، تاثیرگذاری دوز چهارم در 
مقایسه با دوز سوم برای پیامدهای تست مثبت، 
ابتالی عالمت دار، بستری و مرگ به ترتیب برابر 

با 4۵، ۵۵، ۶۸ و ۷4 درصد بوده است.«
»در  کرد:  تاکید  کرونا  واکسن  ملی  کمیته  عضو 
حال حاضر مجوز تزریق دوز چهارم در گروه های 
خاص در تمام کشورهای پیشرفته که دسترسی 
در  است.  دارند، صادر شده  واکسن  به  مناسبی 
بعضی از کشورهای آسیایی نظیر ایران، کره جنوبی، 
تایوان، فیلیپین و سنگاپور هم تزریق دوز چهارم 
برای بعضی گروه های خاص آغاز شده است. این 
کشورها امیدوارند از شیوع مجدد ویروس کرونا، 
بویژه در میان افراد مسن، جلوگیری کنند. پس از 
بررسی مستندات موجود در مورد 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 ۶0 سال فراهم می کند و این موضوع در 
است.  آمده  مطرح  اکثر کشورهای  دستورالعمل 
در عین حال عوارض جدی منتسب به واکسن 
متعاقب دوز چهارم بیشتر از آنچه در دوزهای قبل 
مشاهده شده، دیده نشده است. بنابراین پیشنهاد 
دوز چهارم مخصوصا برای گروه های آسیب پذیر 

جامعه منطقی است.«
مصطفوی در خاتمه گفت: »در حالی که تجویز 
دوز چهارم برای گروه آسیب پذیر مفید است، 
بسیار مهم تر 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، 
توجه  باید  مخصوصا  ما  کشور  در  نکند.  دور 
و  کودکان  واکسیناسیون  تکمیل  به  را  بیشتری 
تکمیل واکسیناسیون دوز سوم در افراد بزرگسال 
مبذول داشت تا با پوشش مناسب تر واکسیناسیون، 
کشور در برابر پیک های احتمالی بعدی بیماری 

کرونا، بهتر محافظت شود.«
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رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کردرییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد

رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت ضمن تشریح ترفندهای صنایع 
دخانی برای افزایش مصرف دخانیات و 
بویژه جذب دختران برای استعمال مواد 
با  مقابله  لزوم  بر  حال  عین  در  دخانی، 
بی قانونی در این حوزه و همچنین لزوم 
مصرف  از  پیشگیری  برای  فرهنگسازی 

تاکید کرد.
به گزارش سپید، جعفر جندقی در نشست 
با  مبارزه  ملی  هفته  مناسبت  به  خبری 
دخانیات گفت: »موضوع دخانیات بحث 
طوالنی دارد که به علت سود سرشاری که 
به صنایع دخانی می دهد آنها مصرف آن را 
به گونه ای جلوه می دهند که گویی اتفاق 
خاصی رخ نمی دهند که اینها ترفندهای 
برای عادی سازی مصرف  صنایع دخانی 
دخانیات است. تولید سیگار الیت یا کم 
ضرر و اینکه خود را مدافع محیط زیست 
نشان می دهند از این دست ترفندها است  
که مصرف مواد دخانی را در بسیاری از 

کشورهای دنیا افزایش داده است.«
برای  تنها  نه  »دخانیات  داد:  ادامه  وی 
سالمت  برای  بویژه  که  مردم  سالمت 
هم  زیست  محیط  و  پرخطر  گروه های 
مشکل آفرین شده است. ساالنه ۸4 میلیون 
تن گاز گلخانه ای حاوی دی اکسید کربن 
حاصل از دخانیات تولید می شود که می تواند 
اقلیمی رخ  تغییزات  را گرم کند و  زمین 
دهد. ساالنه حدود ۳.۵ میلیون هکتار زمین 
برای کشت توتون از بین می رود. حاصل 
مصرف مواد سمی که برای کشت توتون 
استفاده می شود این است که موادی مانند 
آرسنیک یا سایر سموم وارد چرخه غذایی 
افراد شود. افرادی که توتون کشت می کنند 
هم دچار مشکل می شوند به عنوان مثال در 
سال 2014 در بنگالدش حدود 21 میلیون 
دالر صرف معکوس کردن اثرات منفی خاک 
ناشی از کشت توتون شد. بیابان زایی ها و 
اثرات ناشی از کشت توتون در کشورهایی 
مانند برزیل و هند مشهود است و اثرات 
محیط زیستی ناشی از کشت توتون فشار 
کشاورز  یک  است.  کرده  وارد  مضاعف 
توتون کار به اندازه ۵0 نخ سیگار، نیکوتین 
در روز جذب می کند و این اثرات مخربی 
دارد. بیماری تنباکوی سبز، مسمومیت با 
تنباکو است که از هر 4کشاورز یک نفر 

به آن مبتال می شود.«
جندقی ادامه داد: »در مطالعه استپس وزارت 
بهداشت سال 1400 مشخص شد که مصرف 
روزانه سیگار از 1۳9۵ تا 1400 در گروه 
سنی باالی 1۸ سال در زنان از 0.9۳ درصد 

میزان  به  و  است  رسیده  درصد   0.۷۷ به 
میزان  است.  داشته  کاهش  درصد   1۷.2
این گروه سنی  در  مردان  بین  در  کاهش 
حدود 0.۵ بوده است و از 20.0۶ درصد 
به 19.9۵ درصد رسیده است. این نشان 
می دهد علی رغم همه تالش های صنایع 
دخانیات  مصرف  افزایش  برای  دخانی 

کاهش مصرف داشتیم.«
وی ادامه داد: »طبق نتایج آخرین مطالعه  
در گروه سنی باالی 1۸ سال، حدود 4.44 
درصد زنان باالی 1۸ سال و 2۵.۸۸ درصد 
انواع  1۸ سال مصرف کننده  باالی  مردان 
نزدیک  که  هستند  دخانی  محصوالت 
دیگر  بحث  ولی  می شود.  درصد   14 به 
تا 1400   90 این است که طی سال های 
و  زنان  بین  در  درصد   ۵۷ قلیان  مصرف 
داشته  افزایش  مردان  بین  در  درصد   1۷
مختصر  کاهش  سیگار  در مصرف  است. 
و در مصرف قلیان افزایش بارز مصرف را 
داریم. مجموع آمارها  2۸ درصد افزایش 
مصرف قلیان را در گروه باالی 1۸ سال 
را نشان می دهد. تغییر رویکرد استفاده از 
مواد دخانی و مصرف قلیان نگران کننده 
است در حالی که برخی مردم با عوارض 
آن آشنا نیستند و به استعمال قلیان به عنوان 

تفریح نگاه می کنند.«
به  ورود  دروازه  اینکه  بیان  با  جندقی 

تاکید  است،  سیگار  دخانی  مواد  مصرف 
کرد: »مصرف در افراد بین 1۳ تا 1۵ سال 
بسیار حساس است. شاید90 درصد کسانی 
که سوء مصرف مواد دارند ابتدا مصرف کننده 
سیگار بوده اند. در زمان انجام طرح 10.2 
دخانیات  کننده  مصرف  نوجوانان  درصد 
بودند که ۷.0۷ درصد دختران و حدود 12 
درصد پسران بودند. قلیان کشیدن بیش از 
مصرف سیگار است. 9.02 درصد نوجوانان 
مواد  کننده  مصرف  طرح  انجام  زمان  در 
درصد   ۷.01 که  بودند  قطره ای  دخانی 

دختران و 11.۶ پسران بودند.«
وی افزود: »۳.4 درصد نوجوانان مصرف 
 4.۸ بین  این  در  که  بودند  سیگار  کننده 
درصد پسران و 1.2 درصد دختران بودند. 
همچنین ۵.۷ درصد نوجوان مصرف کننده 
قلیان بودند که از این بین ۷.۳ پسران و 4.۳ 
درصد دختران بودند که این خطرناک است؛ 
زیرا قلیان کشیدن عوارض بیشتری نسبت 
به سیگار دارد. از سوی دیگر 1.9 درصد 
نوجوانان مصرف کننده مواد دخانی بدون 
دود بودند که ترفند صنایع دخانی است؛ 
ظاهرا به گونه ای برنامه ریزی می کنند که 
دختران هم پا به پای پسران مصرف کننده 

دخانیات باشند.«
جندقی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی برای 
پیشگیری از مصرف مواد دخانی بیان کرد: 

»ما برنامه های متعددی داریم اما والدین هم 
باید مراقب فرزندان خود باشند. اعالم این 

آمارها باید ایجاد حساسیت کند.«
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در مورد 
قوانین بازدارنده حوزه دخانیات همراهی 
بیشتری صورت گیرد و گفت: »فروش مواد 
دخانی به افراد زیر 1۸ سال، فروش مواد 
دخانی در نزدیکی اماکن آموزشی، فروش 
باید  قوانین  و  است  ممنوع  سیگار  نخی 
جدی گرفته شود. هرکسی که می خواهد 
باید مجوزهای الزم  بفروشد  را  کاال  این 
صنعت،  وزارت  بنابراین  کند؛  کسب  را 
کشور،  قضایی  سیستم  تجارت،  و  معدن 
نیروی انتطامی و... همه در قانون وظایفی 
دارند و امیدواریم بتوانیم جامعه عاری از 
دخانیات داشته باشیم. این در حالی است 
که همکاران بهداشت محیط هم با وجود 
مشکالت موجود در حال بررسی و مقابله 

با بی قانونی در این زمینه هستند.«
جندقی گفت: »اگر سال 1۳۸۶ تا 1۳9۵ 
را بخواهیم مقایسه کنیم در بین نوجوانان 
1۳ تا 1۵ سال مصرف سیگار از ۳ درصد 
که  رسیده  درصد   ۳.4 به  دو جنس   در 
افزایش مختصری داشته اما درمورد قلیان 
حاکی  که  رسیده   ۵.۷ به   1۶.۵ از  عدد 
بوده  خوب  آموزشی  اقدامات  آثار  از 

است.«ایسنا

بیماری»تنباکویسبز«درکشاورزانتوتونکار
افزایش ۵۷ درصدی مصرف قلیان در زنان
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رییس انجمن متخصصان زنان و زایمان کشور 
هشدار داد: »حدود ۵۶ درصد زایمان ها در کشور 
سزارین است و طی 2 سال اخیر و در شرایط 
کرونایی زایمان طبیعی به شدت کاهش یافته 

است.«
به گزارش سپید، سودابه کاظمی روز یک شنبه 
در همایش بین المللی زنان و زایمان در مرکز 
همایش های رازی افزود: :ایران جزو کشورهای 
پیشرو در زمینه سزارین است بطوریکه در رده 
هفتم دنیا قرار دارد، عوارض این نوع زایمان 
نسبت به زایمان طبیعی بیشتر بوده و مشکالت 

زیادی را برای مادران ایجاد می کند.«
کشوری  دستورالعمل  اجرای  به  اشاره  با  وی 
ترویج زایمان طبیعی از سال 9۷ اظهارداشت: 
»متاسفانه بعد از چهار سال از اجرای این طرح، 
فرزندآوری و زایمان طبیعی در کشور کاهش 
یافته و علت عمده آن ترس از درد زایمان طبیعی 
می دهند  ترجیح  مادران  از  بسیاری  که  است 

سزارین انجام دهند.«
کاظمی تصریح گرد: »در دوران کرونا نیز سزارین 
شیب رو به باال داشته و متأسفانه جامعه پذیرای 

زایمان طبیعی نیست.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »قرار بود 
بی دردی زایمان طبیعی در بیمارستان های کشور 
ترویج یابد که هیچ اقدامی در این زمینه نشد.«
از  گریز  و  هراسی  »زایمان  افزود:  وی 

فرزندآوری در کشور رو به افزایش است که 
مغایر با سیاست های جمعیتی بوده و با توجه به 
افزایش جامعه سالمندی در آینده با بحران های 
زیادی از لحاظ نیروی جوان مواجه می شویم.«
کاظمی در ادامه با انتقاد از اینکه فضای رسانه ای 

بر ترویج زایمان مناسبتی در کشور دامن زده 
است، اظهار داشت: »زایمان مناسبتی )سزارین( 
یک پدیده نوینی است و بیشتر مادران تمایل 
دارند فرزندشان را در تاریخ های ۳1 شهریور یا 
اول فروردین هر سال به دنیا آورند در حالیکه 

از عوارض زایمان زودرس غافل بوده و این 
کار مشکالتی را در آینده برای کودکان بوجود 

می آورد.«
این متخصص زنان و زایمان تاکید کرد: »اکنون 
زایمان مناسبتی به یک تیتر جذاب تبدیل شده 
در حالیکه پزشک هرگز نمی خواهد جان نوزاد 
را به تاریخ تولد با یک عدد رند به خطر بیندازد 
و مادران را نیز در این زمینه آگاه می کنند در 

حالیکه تقاضا در این زمینه زیاد است.«
رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ادامه 
داد: »با توجه به اینکه افزایش جمعیت کشور 
به سمت سالمندی هشداری جدی است باید 
برای  فرزنداوری  تا  شود  اندیشیده  تمهیداتی 

زوجین جذابیت داشته باشد.«
کاظمی افزود: »الزم است آموزش های بهداشت 
باروری، بهترین سن باردار شدن و غیره برای 
دختران از دوران دبیرستان و دوره های مشاوره ای 
نیز برای زوجین در زمینه سن مناسب باروری 

و تولد فرزند سالم برگزار شود.«
به گفته وی، زوجین نباید بارداری ها رو به تعویق 
بیاندازند و این آسیب شناسی باید انجام شود.

به گزارش ایرنا، همایش بین المللی متخصصان 
زنان و زایمان با محورهای حاملگی های پرخطر، 
ژنتیک و سرطان های زنان، اختالالت کف لگن 
و غیره پنج تا هشتم خرداد در مرکز همایش های 

رازی برگزار شد.

رییس انجمن متخصصان زنان و زایمان کشور:

۵۶ درصد زایمان ها در کشور سزارین است

صالحی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر دادصالحی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به حضورش 
در هفتاد و پنجمین مجمع جهانی سالمت گفت: 
»نشستی با لسنر رئیس کمیته جمعیت و تولید مثل 
سازمان جهانی بهداشت در مورد مباحث جمعیتی 
ایران داشتیم و قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت را مطرح کردیم و ایشان از موضوع استقبال 

کردند.«
به گزارش سپید، پروین صالحی مبارکه در گفت  وگو 
با خانه ملت در مورد حضور هیات ایران در هفتاد 
و پنجمین مجمع جهانی سالمت گفت: »نشست 
سازمان بهداشتی جهانی در ژنو برگزار و موضوعات 
بهداشتی مهم در جهان از جمله مسائل پاندمی و 
عوامل بیماری زایی که در مدت کوتاه کل جهان را 

فرامی گیرید، مطرح شد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: »نمایندگان 190 کشور دنیا در این 
اجالس شرکت کردند که فرصت خوبی برای تعامل 

کار و هم اندیشی در مورد مسائل بهداشت بود.«
وی افزود: »نشستی با آقای لسنر رئیس کمیته جمعیت 
و تولیدمثل سازمان جهانی بهداشت در خصوص 
مباحث جمعیتی ایران داشتیم و موارد قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح کردیم و ایشان 

از این قانون استقبال کردند.«

صالحی مبارکه ادامه داد: »رئیس کمیته جمعیت و 
تولید مثل سازمان جهانی بهداشت در مورد پوشش 
بیمه ای درمان ناباروری، تسهیالت اشتغال، مسکن و 
تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش 
مادران، حمایت از مادران باردار و مقابله با پدیده 
سقط  جنین مسائلی را مطرح و تاکید کرد که با توجه 
به پیری جمعیت جهان، ایران جلوتر از ما حرکت 
کرده و گام های مثبت تری برداشته است و قرار شد 
که موارد این قانون را در اختیار آن ها قرار دهیم.«

نماینده مبارکه در مجلس یازدهم با بیان اینکه مسائل 
بهداشت دهان و دندان، طب سنتی و بیماری های 
واگیردار مانند بیماری هیومن پاپیلوما اچ پی وی 
در این اجالسیه مطرح شد، گفت: »ایران سندهایی 
در مورد مبارزه دخانیات، مواد مخدر و اعتیادآور 

آماده و ارائه کرد.«
وی افزود: »رهبر انقالب سال هاست که تأکید می کنند 
در زمینه صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل کشور باید 
به  صورت سندی وارد شویم تا یکی یکی معضالت 
و مشکالت حل شود و فعالیت براساس سند یکی 

از موارد خوب سازمان جهانی بهداشت است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور 
شد: »کشورها به این نتیجه رسیدند که سندهای 
بهداشت و درمانی تنظیم کنند و در هر قسمتی 

از بیماری های واگیردار و غیر واگیردار به صورت 
سندی کار را دنبال کنند نتیجه بهتری پیدا می کند.«

ادامه داد: »خانه های بهداشت و همه گیری  وی 
سال  از  بار  اولین  درمانی  و  بهداشت  خدمات 
19۶9 در سازمان جهانی بهداشت  مطرح می شود 
و خوشبختانه ایران به این طرح پیوست؛ مراکز خانه 
بهداشت جای  جای ایران وجود دارد تا افراد بومی 
که آشنا به نوع زندگی و فرهنگ و بیماری های منطقه 

هستند خدمات ابتدایی را انجام دهند.«
صالحی مبارکه افزود: »ساماندهی فعالیت خانه های 
بهداشت در اجالسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
که آمریکا و چند کشور دیگر پیشنهاد دادند مدت 
زمان اصالحیه های سازمان جهانی بهداشت کمتر 
از 18 ماه باشد اما ایران مخالفت و اعالم کرد که 
مدت زمان 18 ماه برای اصالح پروسه های بهداشتی 
و درمانی کافی است زیرا زیرساخت های کشورها 

با هم یکسان نیست.«
وی خاطرنشان کرد: »قرار شد کشوری مانند افغانستان 
و دیگر کشورهای ضعیف که هنوز مشکل و کمبود 
دارند پروسه های اصالحی را همان 18 ماه انجام 
دهند که با استقبال بسیاری از کشورها مواجه شد.«

عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه در این اجالسیه 
مطرح شد که اگر اتفاق ناگوار سالمتی در هر جایی 

از جهان رخ داد آنالین باید به سازمان جهانی 
بهداشت اطالع داده شود، گفت: »در این رابطه 
سازمان ملل در اسرع وقت ورود خواهد کرد و 
امکانات را به کار گرفته و از گسترش بیماری از 
طریق پوشش واکسیناسیون و مقابله های متخلف 

جلوگیری می کند.«
اخباری در مورد  از اجالسیه  »پیش  افزود:  وی 
معاهده جهانی همه گیری مخابره شد که مخالف 
و موافق هایی داشت اما خبر از این معاهده نبود؛ 
زمانی که معاهده ای مطرح شود و در صحن سازمان 
جهانی بهداشت مطرح شود زمان می برد و اکنون 
در مرحله کنوانسیون ها است و هر کشوری مجاز 

است که به این معاهده نپیوندد.«
نماینده مردم مبارکه در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
دیداری با کشورهای ونزوئال، سوریه، پاکستان، هند 
و کوبا داشتیم که خواستار تعامالت پزشکی با ایران 
شدند، گفت: »ایران در زمینه ساخت دستگاه های 
دیالیز و سی تی اسکن به موفقیت هایی دست پیداکرده 
و در این نشست ها اعالم شد که اگر بخواهند 
تجهیزات را به آنها ارائه می کنیم؛ همچنین در حاشیه 
این اجالسیه با رئیس سازمان جهانی بهداشت در 
مدیترانه شرقی و با رئیس سازمان جهانی بهداشت 

دیدار داشتیم.«

استقبال سازمان جهانی بهداشت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اعالم آمادگی ایران برای صادرات دستگاه های دیالیز و سی تی اسکن
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رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت خبر دادرئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت خبر داد

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و 
حیوان وزارت بهداشت، از ثبت 9 بیمار مبتال به 
تب کریمه کنگو از ابتدای سال جاری تا کنون خبر 
داد و گفت: »یک نفر از مبتالیان فوت شده است.«

به گزتارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با مهر 
افزود: »تب کریمه کنگو معموالً در فصل تابستان بیشتر 
می شود و انتظار می رود موارد ابتال نیز افزایش یابد.«

وی با عنوان این مطلب که کنه ها مخزن ویروس 
بیماری تب کریمه کنگو هستند، گفت: »این بیماری 
از طریق گزش حیوانات منتقل می شود و در اثر آن 

می تواند به انسان نیز سرایت کند.«
امیری ادامه داد: »تب کریمه کنگو اغلب افرادی را 
مبتال می کند که در شغل دامداری و دامپروری و 

همچنین در کشتارگاه ها شاغل هستند.«
وی با اعالم اینکه در سال گذشته 1۳ مورد ابتال و 2 
فوتی در اثر تب کریمه کنگو داشتیم، گفت: »داروی 

مورد استفاده برای این بیماران در مراکز درمانی 
موجود است و از این حیث، مشکلی وجود ندارد.«

امیری در پاسخ به این سوال که علت فوت ناشی 
از تب کریمه کنگو چیست، افزود: »علت فوت 
افراد مبتال بستگی به ویژگی های فردی و شدت 
بیماری دارد.«وی ادامه داد: »این بیماری می تواند 
در بعضی از افراد بدون عالمت باشد و شاید او 
اصاًل متوجه ابتالی خود نشود. اما، وقتی ابتال شدید 
شد، چندین دستگاه بدن درگیر می شود که با عالئم 

خونریزی دهنده نمایان می گردد.«
امیری با عنوان این مطلب که تب کریمه کنگو 
می تواند از انسان به انسان دیگر نیز منتقل شود، 
گفت: »در مراکز درمانی که فرد مبتال بستری است، 
اگر موارد بهداشتی رعایت نشود، در تماس کادر 
درمان با خون و ترشحات بیمار، می تواند بیماری 

منتقل شود.«

ثبت ۹ مورد تب کنگو در کشور
افزایش موارد ابتال در تابستان

وزیر بهداشت عنوان کردوزیر بهداشت عنوان کرد

وزیر بهداشت با اشاره به ابتالی روزانه بیش از 
۵0 هزار نفر به کرونا و فوت روزانه بیش از ۷00 
بیمار کرونایی در ابتدای دولت سیزدهم گفت: 
»وضعیت بیمارستان ها در آن دوره، وحشتناک 
 و وصف ناشدنی بود؛ اما دولت سیزدهم در 

مهار کرونا سربلند شد.«
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در سفر یک 
روزه به استان اردبیل و در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با بیان این 
مطلب اظهار داشت: »هفته پیش هیأت ایرانی 
در مجمع جهانی بهداشت، از کنترل کرونا در 
کشورمان، احساس سربلندی داشت؛ چراکه به 
رغم تحریم های ناجوانمردانه، به لطف خدا و 
با تالش های جهادی و شبانه روزی مدافعان 
سالمت، گروه های مردمی و نیروهای مسلح 
توانستیم حجم گسترده ای واکسن را در مدت 

زمانی کوتاه تزریق کنیم. «
وی افزود: »امروز برای حضور در جلسه کمیته 
این  به  اردبیل  در  بازار  تنظیم  اقدام مشترک 
استان سفر کرده و گزارش مسائل و مشکالت 
استان را به آیت اهلل رییسی و دکتر مخبر ارائه 

خواهم کرد.«
 عین اللهی با اشاره به طرح ملی مردمی سازی 
یارانه ها گفت: »اجرای این طرح از اتالف منابع 
کشور جلوگیری خواهد کرد؛ به خصوص که 
تا پیش از این حدود 400 میلیون نفر از مردم 
منطقه در کشورهای اطراف، از کاالهای ایرانی 

مشمول یارانه استفاده می کردند.«
وزیر بهداشت همچنین در این دیدار با اشاره به 
اینکه استان اردبیل دچار کمبودهایی در حوزه 
سالمت است و  دانشگاه نوپای علوم پزشکی 
اردبیل به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته 
این سفر مشکالت حوزه  »در  افزود:  است، 
سالمت استان به خصوص نیاز به تجهیزات 

پزشکی  امکانات  رادیوتراپی،  و   بیمارستانی 
هسته ای، خرید خوابگاه دانشجویی به ویژه 
برای متاهلین و زیرساخت های بهداشتی مورد 

بررسی قرار گرفت.«
عین اللهی با اشاره به ساخت کارخانه سرم سازی 
در اردبیل گفت: »این کارخانه بسیار پیشرفته 
از آن، حمایت  ساخته شده و مقرر شد که 
ویژه ای صورت گیرد. از سوی دیگر توسعه 
شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت در استان 

اردبیل مورد توجه وزارت بهداشت است.«
وی با بیان اینکه با تصویب شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی بخشی از نیروها توسط  
دانشگاه های علوم پزشکی از افراد بومی جذب 
علوم  دانشگاه  روسای  »به  افزود:  می شوند، 
پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
اجازه داده ایم که برای تکمیل ظرفیت نیروهای 
متخصص از افراد بومی دانشجو جذب کنند 
تا این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل 

در مناطق خود ماندگار شوند.«
به گزارش وبدا، سید حسن عاملی، نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز 
در این دیدار ضمن تقدیر از رویکرد دولت 

سیزدهم و دولتمردان در سفرهای استانی و 
اهتمام به آشنایی با مشکالت از نزدیک گفت: 
»از مجموعه اقدامات وزارت بهداشت قدردانی 
می کنیم و به خصوص از اینکه واکسن کرونا 
به صورت جهادی تامین و تزریق و باعث 
کنترل این بیماری در کشور شد، سپاسگزاریم. 
جان باختن بیش از ۷00 نفر در روز پیش از 
آغاز  کار دولت، تبعات زیادی برای خانواده ها 
داشت و  فاجعه ای تلخ بود،  اما جای خرسندی 
است که به لطف خدا و با همت دولت مردمی 

کرونا در کشور کنترل شد.«

بومی گزینی، راه تأمین پزشک متخصص در سراسر کشور
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معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کردمعاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »9 
مورد مشکوک آبله میمونی داشتیم که ۵ تا 
۶ مورد منفی قطعی شدند و برای بقیه هم 
منتظر پاسخ آزمایش هستیم. االن هیچ مورد 
ثابت شده آبله میمونی در کشور، نداریم.«
درباره  حیدری  کمال  سپید،  گزارش  به 
وضعیت تشخیص و شناسایی آبله میمونی 
در کشور گفت:  موارد مشکوک  تعداد  و 
»آبله میمونی بحث روز است و آموزش، 
اطالع رسانی و آماده باش به تمام همکاران 
بخش خصوصی و دولتی انجام شده است.«
وی گفت: »ما باید زودهنگام آمادگی داشته 
باشیم و در همین راستا آموزش برای همکاران 
انجام شده است. بحث تشخیص هم فعال 

در انستیتو پاستور انجام می شود.«
زمینه  »در  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
واکسیناسیون علیه آبله نیز پوشش جمعیتی 
را داشتیم و اکنون هم ثابت شده که افرادی 
که واکسن زدند تا ۸۵ درصد در برابر آبله 
میمونی ایمن هستند. مشکلی هم در زمینه 
تامین واکسن آن در صورت لزوم نداریم.«
حیدری گفت: »9 مورد مشکوک آبله میمونی 
داشتیم که ۵ تا ۶ مورد منفی قطعی شدند و 
برای بقیه هم منتظر پاسخ آزمایش هستیم. 
االن هیچ مورد ثابت شده آبله میمونی در 

کشور، نداریم.«
وی درباره نتیجه بررسی های دانشجویانی 
که چندی پیش در خوابگاه دچار مشکالت 
گوارشی شده بودند، گفت: »موارد مسمومیت 

مکان های  در  ویژه  به  داریم،  زیاد  غذایی 
تجمعی و در این فصل زیاد دیده می شود. 
غالبا هم بحث مسمومیت غذایی است و 

بحث ویروسی بودن مطرح نشده است.«
حیدری همچنین در پاسخ به سوالی درباره 

هپاتیت ویروسی جدیدی که مطرح شده، 
گفت: »این موضوع چیزی نبوده و رد شده 
است. از این شایعات زیاد است. به عنوان 
مثال آبله میمونی را آنقدر زیاد کردند که 

همه فکر کنند به سمت یک پاندمی دیگر 
می رویم. در حالی که چیز مهمی نیست و 
در کل جهان ۳20 مورد دیده شده که بعد 
از چند هفته هم بهبود می یابد. انگار ایجاد 
لذت شده  برخی  برای  در جامعه  التهاب 

است. باید توجه کرد که وزارت بهداشت 
به شدت روی هر اتفاقی حساس است.«

حیدری درباره وضعیت افزایش فشار خون 
را  ای  »مطالعه  گفت:  در کشور  دیابت  و 
انجام  یکبار  سال  چند  هر  موارد  این  در 
می دهیم که مطالعه ما نشان داده در سال 
1400 نسبت به سال 1۳9۵ دیابت حدود 
4 درصد افزایش داشته و فشار خون  هم 
به طوریکه در سال  داشته است.  افزایش 
1۳9۵، 2۶ درصد افراد باالی 1۸ سال به 
فشار خون مبتال بودند که در سال 1400 

به ۳0  درصد رسیده است.«
وی افزود: »همچنین در سال 1۳9۵، 10.۸ 
درصد افراد باالی 2۵ سال دیابت داشتند 
که در 1400 به 14.9 درصد رسیده است. 
در عین حال به دلیل سبک زندگی در هر 
دو بیماری وضعیت کشور خوب نیست. 
در دوران کرونا هم مراجعات این بیماران 
کاهش یافت و مراقبت ها نیز کم شد. یکی 
از اهداف ما در شرایط کنونی توجه بیشتر به 
مراقبت های بیماران مزمن و بحث غربالگری 
ها است که بنا داریم امسال برنامه غربالگری ها 
را در دیابت، فشار خون و سرطان بیشتر 
توسعه دهیم تا در مراحل اولیه شناسایی 

انجام شود.«ایسنا

شماری از کارشناسان بیماری های عفونی 
جهانی  سازمان  از  مختلف  کشورهای  در 
کرده اند  درخواست  دولت ها  و  بهداشت 
که اقدامات بیشتری در برابر بیماری آبله 

میمونی انجام دهند.
به گزارش سپید، به گفته متخصصان، در 
اندازه کووید-19  به  میمونی  آبله  حالیکه 
باید  اما  نیست  خطرناک  یا  انتقال  قابل 
دستورالعمل های جامع تری در مورد نحوه 
ایزوله کردن فرد مبتال به این بیماری وجود 

داشته باشد.
برخی از کارشناسان برجسته بیماری های 
عفونی بر اقدام سریع تر مقامات بهداشت 
آبله  فزاینده  مهار شیوع  منظور  به  جهانی 
میمونی که دست کم در 20 کشور جهان 

گسترش یافته است، تاکید کرده اند.
سازمان  و  دولت ها  که  دارند  تاکید  آنان 
جهانی بهداشت نباید گام های اشتباه اولیه 
در مواجهه با همه گیری کووید-19 را مجدد 
تکرار کنند چرا که این اشتباه موجب شد 
به  و  افتد  تاخیر  به  ابتال  موارد  تشخیص 

گسترش ویروس کمک کند.

به گفته متخصصان، در حالیکه آبله میمونی 
انتقال  قابل  کووید-19  بیماری  اندازه  به 
راهنمایی های  باید  نیست،  خطرناک  یا 
روشن تری در مورد نحوه قرنطینه فرد مبتال 
به این بیماری وجود داشته باشد، توصیه های 

صریح تری در مورد نحوه محافظت از افرادی 
که در معرض خطر هستند، ردیابی افرادی که 
در ارتباط با بیمار بوده اند و بهبود تست های 

تشخیصی ارائه شود.
به گزارش روزنامه هندو، ایزابل اکرل، از مرکز 

بیماری های ویروسی نوظهور در سوئیس 
گفت: »اگر این بیماری در کشورهای بیشتری 
بومی شود، با یک بیماری ناخوشایند دیگر 
مواجه خواهیم شد و باید تصمیمات دشوار 

دیگری اتخاذ کنیم.«ایسنا

۹ مورد مشکوک آبله میمونی در ایران
مسمومیت دانشجویان ویروسی نیست

درخواست جهانی برای مقابله فوری با شیوع آبله میمونی



8

جدیدترین آمار جهانی کروناجدیدترین آمار جهانی کرونا

شماره 2212 9 خرداد 1401

ثبت بیش از ثبت بیش از ۵۳۱۵۳۱ میلیون مبتال تاکنون میلیون مبتال تاکنون
شمار مبتالیان به کووید-19 در جهان تاکنون به 
۵۳1 میلیون و ۳۷9 هزار و 22۸ نفر رسیده، مرگ 
شش میلیون و ۳10 هزار و ۳۷۶ نفر بر اثر این 
بیماری تأیید شده و ۵02 میلیون و چهار هزار و 

20۶ نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
رسمِی  آمارهای  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
همه گیری کرونا، آمریکا با بیش از ۸۵.۷ 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-19 در برزیل هم از 
۳0.9 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 
کووید19 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 29.4 میلیون 
قاره سبز و  ابتال در  اکنون رکورددار  مبتال هم 
چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی 
در جهان است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار 
۳۷۸ هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم مرگ و 
میر کرونایی را در بین کشورهای این منطقه دارد 
و در جهان نیز چهارمین کشور 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 یک شنبه به 

ترتیب به شرح جدول است.

همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳1 هزار 
و ۳۸۷ مورد ابتال و 141 هزار و ۳0۶ مورد فوت 
ناشی از بیماری کووید-19 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، آرژانتین، 
ژاپن، هلند، ایران، استرالیا، کلمبیا، اندونزی، لهستان، 
مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، اتریش، بلژیک، 
جنوبی،  آفریقای  پرتغال،  صهیونیستی،  رژیم 
جمهوری چک، کانادا، فیلیپین، شیلی، سوئیس، 
پرو، کره شمالی و یونان نیز بیش از سه میلیون 

مبتال ثبت شده  است.

روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که 
تاکنون در 22۸ کشور و منطقه در جهان شیوع 

یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد.

داروی  تجویز  مورد  در  متحده  ایاالت  پزشکان 
در  که  بیمارانی  برای  »پاکسلووید«  ضدکرونای 
معرض خطر کمتری قرار دارند، تجدید نظر می کنند.

به گزارش سپید، استفاده از قرص ضد ویروس 
پاکسلووید ساخت شرکت فایزر طی روزهای اخیر 
افزایش یافته، اما برخی از پزشکان در حال بررسی 
مجدد تجویز این قرص ها برای بیمارانی هستند که 
در معرض خطر کمتری قرار دارند زیرا یک آژانس 
بهداشت عمومی ایاالت متحده هشدار داده که عالئم 
بیماری ممکن است پس از اتمام دوره پنج روزه 
مصرف این دارو در بدن فرد دوباره عود کند و 

بیمار بازهم نیاز به قرنطینه داشته باشد.
ساندرا کمرلی، متخصص بیماری های عفونی در 
نیواورلئان گفت: »گذراندن مدت زمان بیشتری در 
قرنطینه خوشایند نیست. برای آن دسته از افرادی 
که واقعا در معرض عالئم شدید بیماری کووید-19 
نیستند توصیه می کنم این دارو را مصرف نکنند.«

جلوگیری از تشدید عالئم بیماری افزایش یافته درمان افراد آلوده به ویروس و پرخطر به منظور اخیرا استفاده از قرص کروناویروس پاکسلووید برای 

است. هرچند با افزایش موارد مصرف، گزارش های 
بیشتری دریافت شده که نشان می دهد عالئم بیماری 
با مصرف داروی پاکسلووید موقتا کاهش می  یابد 
و تنها چند روز پس از پایان یک دوره پنج روزه 

دوباره برمی گردد.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده 
با استناد به گزارش های موردی و نگرانی هایی مبنی 
بر اینکه بیمارانی که عالئم کووید-19 مجدد در آنها 
بروز پیدا کرده ممکن است ویروس را گسترش 
دهند، توصیه هایی صادر کرد که بر اساس آن مصرف 
کنندگان پاکسلووید در صورت عود کردن عالئم 

باید برای دومین دوره پنج روزه قرنطینه شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت فایزر اعالم 
کرده است که در حال بررسی داده های موجود 
است، اما بازگشت ویروس قابل شناسایی موضوعی 
معمول نیست و نمی تواند به طور خاص با مصرف 

دارو مرتبط باشد.ایسنا

تجدید نظر در تجویز قرص کرونای فایزر در آمریکا
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امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت:امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت:

عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
از اصالح ساختار و رفع مشکالت المپیاد دانشجویان 
علوم پزشکی با همکاری وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش سپید، علی امرایی در گفت وگو با فارس 
گفت: »وزارت بهداشت هرساله المپیاد پزشکی را 
برای دانشجویان برگزار می کند، شرکت کنندگان این 
آزمون درخواستی را از ما داشتند و اعالم کردند که 
هرساله پس از برگزاری این آزمون هیچ کارنامه  علمی 
فردی برای داوطلبان صادر نمی شود و تنها اسامی 

پذیرفته شدگان اعالم می شود.«
به گفته امرایی، همچنین مدت اعتراض به سواالت 
یک روز بوده است و داوطلبان خواستار افزایش مدت 
زمان اعتراض بودند. همچنین آنها اعالم می کردند 
که مرجع رسیدگی به اعتراضات نیز مشخص نیست 
و همچنین آنها می گفتند که داوران المپیاد در حال 

تدریس در مراکز خصوصی هستند.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
اظهار داشت: »پس از شنیدن اعتراضات و بررسی های 

تخصصی با مکاتبه ای که با وزارت بهداشت داشتیم 
موارد ذکر شده را برای کاهش فساد و تخلفات 
در آزمون به وزارت بهداشت اعالم کردیم. وزارت 
بهداشت پس از بررسی این موارد نیز خوشبختانه طی 
نامه ای پاسخ درخواست دیده بان را داد و اطمینان داد 
که همه این موارد برای المپیاد بعدی اصالح شود.«

عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
تاکید کرد: »بر اساس اعالم وزارت بهداشت، کارنامه 
فردی مرحله اول المپیاد علمی در اختیار افراد قرار گیرد، 
همچنین امکان اعالم اعتراضات به سه روز افزایش 
یافت و همچنین اعالم شد که مرجع پاسخگویی به 
اعتراضات دبیرخانه علمی وزارت بهداشت است و 
داوران نیز نباید در موسسات خصوصی تدریس کنند 
و در صورت عدم اجرای این امر عضویت آنها در 
کمیته فنی و علمی لغو خواهد شد. وزارت بهداشت 
از داوطلبان خواسته است تا مستندات خود را در 
این خصوص اعالم کنند تا در صورت بروز تخلفات 

رسیدگی الزم صورت گیرد.«

ساختار المپیاد دانشجویان علوم پزشکی اصالح شد

دوره  ششمین  و  سی  در  نام  ثبت  مهلت 
آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی 
دندانپزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش 

پزشکی تمدید شد.
به گزارش سپید، داوطلبان شرکت در سی 
دستیار  پذیرش  آزمون  دوره  ششمین  و 
سال  دندانپزشکی  تخصصی  رشته های  در 
تحصیلی )1402-1401( که در مهلت های 
ثبت نام وتمدید آن موفق به ثبت نام نشده 
امکان مجددی  ناقص است،  یا مدارکشان 
برای این داوطلبان از سوی مرکز سنجش 

آموزش پزشکی فراهم شد.
و  سی  متقاضی  داوطلبان  اساس  این  بر 
ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در 

رشته های تخصصی دندانپزشکی برای سال 
تحصیلی1402-1401 که در مهلت های ثبت 
نام و تمدید آن موفق به ثبت نام نشده یا 
مدارکشان ناقص است از روز دوشنبه 2۳ 
خرداد تا ساعت 12 روز سه شنبه 24 خرداد 
به مدت 24 ساعت فرصت دارند نسبت به 
ثبت نام یا تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

کرد  اعالم  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز 
نام  ثبت  برای  ارفاقی  فرصت  آخرین  این 
یا تکمیل مدارک داوطلبان شرکت در سی 
و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار در 
رشته های تخصصی دندانپزشکی است و به 

هیچ وجه قابل تمدید نیست.ایسنا

پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  اعالم  با 
تکمیلی  دوره های  دستیار  پذیرش  آزمون 
روز   1401 سال  )فلوشیپ(  تخصصی 
و  می شود  برگزار  خرداد   12 پنج شنبه 
داوطلبان می توانند در روزهای 10 و 11 
خرداد کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.
به گزارش سپید، کارت ورود به جلسه آزمون 
پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( سال 1401 در روزهای سه شنبه 
و چهارشنبه 10 و 11 خردادماه 1401 از 
متولی  پزشکی  علوم  دانشگاه های  طریق 

برگزاری آزمون توزیع می شود.

آزمون کتبی )به صورت کاغذی و غیرمتمرکز 
و در برخی موارد به صورت الکترونیک( 
خرداد   12 پنج شنبه  روز  صبح   9 ساعت 

1401 برگزار می شود.
پس از برگزاری آزمون، بررسی به اعتراضات 
آزمون کتبی روز جمعه 1۳ خرداد از طریق 
دانشگاه های متولی برگزاری آزمون صورت 

می گیرد.
آزمون شفاهی تمامی رشته ها در روزهای 
اما  می شود  برگزار  خردادماه   1۸ تا   1۶
مکان  و  )زمان  جزئیات  اطالع رسانی 
برگزاری مرحله شفاهی آزمون( بر عهده 

دانشگاه های متولی برگزاری آزمون خواهد 
بود.

در صورت نیاز، امکان ادامه فرآیند برگزاری 
مرحله شفاهی آزمون از تاریخ 21 تا 2۳ 

خرداد نیز وجود خواهد داشت.
فرهنگی  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  با 
دانشجویی وزارت بهداشت، کلیه دانشگاه ها 
به مدت 2 هفته پس از برگزاری و اتمام مرحله 
اعتراضات  هستند  موظف  آزمون  شفاهی 
آزمون شفاهی را بررسی کنند و نتیجه نهایی 
دبیرخانه  توسط  الزم  بررسی های  از  بعد 
با  تخصصی  و  پزشکی  آموزش  شورای 

دانشگاه های  طریق  از  مقررات  رعایت 
متولی برگزاری آزمون اعالم می شود.

برنامه  مجری  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
آموزشی موظف هستند پس از اطالع رسانی 
به داوطلبین در تاریخ مشخص شده نسبت 
به دریافت اعتراضات مرحله شفاهی آزمون، 
گروه های  توسط  اعتراضات  بررسی 
اقدام  آن  نتایج  اعمال  نیز  و  تخصصی 
از  اعتراضی  گونه  هیچ  آن  از  پس  کنند. 
سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

تخصصی قابلیت بررسی نخواهد داشت.

مهلت ثبت نام آزمون دستیار دندانپزشکی تمدید شد

زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی اعالم شد



چند روز قبل، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، 
فهرسـتی از افراد موسـوم به روانشـناس نماها را 
معرفـی کـرد کـه سـروصدای زیـادی در رسـانه ها 
داشـت. در تکمیـل ایـن فهرسـت اعالمـی، ایـن 
سازمان توضیح داده است که با چه استدالل هایی، 
ایـن افـراد را در فهرسـت افـراد فاقـد مجـوز الزم 
برای ارائه خدمات سالمت روان به مردم می داند. 
محمد حاتمی، رئیس سـازمان نظام روانشناسـی 
و مشـاوره در ابتـدا بـا اشـاره بـه جایـگاه قانونـی 
و رسـمی ایـن سـازمان، گفـت: »در کشـورهای 
مختلف، قوانین سختگیرانه ای برای ارائه خدمات 
روانشناسی وجود دارد و مجلس شورای اسالمی، 
سـاماندهی صنوف را انجام داد و قانون تشـکیل 
سـازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره را تصویب 

کرد.« 
وی افـزود: »روانشـناس کسـی اسـت کـه بایـد 
حداقـل مـدرک فـوق لیسـانس در یکـی از 
و  باشـد  داشـته  روانشناسـی  شـاخه های 
مدرکـش بـه تاییـد وزارت علـوم رسـیده 
باشـد و صالحیت الزم را با گذراندن دوره 
در ایـن سـازمان دریافـت کنـد. چنیـن فردی 
حتـی بـا داشـتن مـدرک نیـز بایـد مجوز الزم 
را از این سـازمان برای فعالیت داشـته باشـد. 
تنهـا مرجـع نظـارت بـر فعالیت روانشناسـان 
بر عهده سـازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره 

اسـت و هیـچ نهـادی نمـی توانـد چنیـن کاری 
را انجـام دهـد.«

حاتمـی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی مجـوز مراکز را 
از برخـی مراجـع و سـازمان ها گرفته انـد، افـزود: 
»افـرادی هسـتند کـه بـدون هیچگونـه مـدرک 
روانشناسـی بـه خدمـات می پردازنـد. ایـن افـراد 
متخلـف، دانـش الزم را ندارنـد و برخـی نیـز عضـو 

سـازمان هسـتند، امـا مجـوز فعالیـت ندارنـد.«
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصریح 
کـرد: »برخـی از افـراد اعـالم شـده نیـز عذرخواهی 
کردنـد و برخـی نیـز صفحـات مجـازی خـود را 

تغییـر دادند.«
وی گفـت: »رسـانه ها از حرکـت مـورد تاییـد مـردم 
در خصـوص معرفـی روانشـناس نماها حمایـت 
کنند. از رسـانه ملی می خواهیم مطالب بیشـتری 
در خصوص نیازهای مردم در زمینه روانشناسـی 
منتشر کنند؛ ضمن اینکه از قوه قضاییه می خواهم 

اهتمام بیشـتری داشـته باشند.«
حاتمـی گفـت: »از دولـت و رئیـس جمهـور 
می خواهـم قانـون بیمـه پایـه را انجـام دهنـد، 
چراکـه مـردم در شـرایط بحـران قـرار دارنـد و 

نیازمنـد خدمـات روانشناسـی هسـتند.«
وی بـا بیـان اینکـه ۱۰۰ صفحـه اینسـتاگرامی روان 
شـناس نماها ۳۵ میلیون فالوور داشـتند، افزود: »از 
نهادهـای دولتـی می خواهیـم بـه موضـوع خدمات 
روانشناسـی تخصصـی نـگاه کننـد و بـه هـر فردی 
مجـوز ندهنـد. افـرادی هسـتند کـه در خصـوص 
معرفی افراد فاقد صالحیت تهدیدهایی داشـتند، 
اما می گوییم این خواسته مردمی و جریان فراگیر 

است.«

رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره در 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش مبنـی بـر فعالیـت برخـی 
افـراد مشـهور و ادعـای آنهـا مبنـی بـر اینکـه مدرک 
از خـارج کشـور دارنـد، گفـت: »داشـتن مـدرک 
دانشگاهی با گذراندن دوره و کارگاه فرق می کند 
و باید اعتبار بخشی شود و در بوردهای تخصصی 

قبول شـوند.«
هالکویـی  »دکتـر  گفـت:  وی 

عذرخواهـی کردنـد و 
اعـالم کـرد کـه 

دکترای 

اقتصـاد و 
جامعه شناسـی 

روانشـناس  و  دارم 
نیسـتم. دکتـر انوشـه نیـز بـه طـور 

کلی هیچگونه پرونده و مدرکی در سـازمان نظام 
روانشناسی ندارد و حتی به سازمان تعهد داده اند 
تا فعالیت نکنند، اما در حوزه روانشناسی فعالیت 

کـرده اسـت.«
وی بـا بیـان اینکـه اگـر افـراد مدعـی مدرکـی دارند 
ارائـه کننـد، ابـراز کـرد: »از ایـن افـراد تاکنـون هیـچ 

مدرکـی دریافـت نکرده ایم.«
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با تاکید 
بـر اینکـه مـا چیـزی بـه نـام روانشناسـی اسـالمی 
نداریـم، گفـت: »بایـد در بسـتر فرهنـگ اسـالمی 

کشـور ارائه خدمات شـود.«
حاتمـی بـا اشـاره بـه فعالیـت برخـی افـراد در قالب 
خدمات روانشناسی و کنکور هم گفت: »در کنکور 
نیـز رانـت کنکـوری قوی تـر اسـت. 
گـروه رانـت کنکوری هـا 
بـه جایـی وصـل 
و  هسـتند 

حتی 

آموزش 
نیـز  پـرورش  و 
گفتـه زورمـان بـه آنهـا 

» نمی رسـد.
وی تاکید کرد: »مطالب آقای هالکویی غیر علمی 
اسـت و اسـامی که معرفی کردیم غیر روانشـناس 

هستند و مدرک علمی نداشتند.«
 همچنین محمد باقر حبی، معاون انتظامی سازمان 
نظام روانشناسی نیز با اشاره به وظیفه این سازمان 
در ارائـه خدمـات روانشناسـی و دفـاع از حقـوق 
صنفی روانشناسـان، گفت: »رکن چهارم سـازمان، 
دفـاع و صیانـت از مرزهـای حرفـه ای و پیشـگیری 

از تخلفات و عدول از اخالق حرفه ای اسـت .«
وی بـا اشـاره بـه مرزهـای حرفـه ای روانشناسـان، 
افـزود: »یکسـری مرزهایـی داریـم کـه قوانیـن 
جـاری کشـور، عـدول از آنهـا را جـرم می دانـد. 
بایـد از صیانت هـای حرفـه ای، قانونـی، فرهنگـی 

و صیانت هـای دینـی حفاظـت کنیـم.«
معـاون انتظامـی سـازمان نظـام روانشناسـی و 
مشـاوره بیـان داشـت: »وقتـی مرزهـای اعالمـی را 
یک روانشـناس داشـته باشـد، گواهینامه حرفه ای 
می دهنـد و اگـر عـدول کنـد بـر اسـاس مـاده ۱۹ 
قانون سـازمان شـامل محدودیت هایی می شـود.«
حبـی متذکـر شـد: »مـا جـزو معـدود سـازمان هایی 

هسـتیم کـه پرونده هایـی بـا صدهـا سـاعت مـورد 
برسـی قـرار می گیـرد و ایـن کار بسـیار تخصصـی 

انجام می شـود.«
وی با اشاره به فعالیت های غیر مجاز روانشناسی، 
ابراز کرد: »این افراد مرزهای تخصصی را رعایت 
نکرده انـد. بـدون مجـوز وارد شـدن بـه ایـن حـوزه 
یک نوع جرم اسـت و از نظر فرهنگی و اعتقادی 

آسـیب هایی وارد می کند.«
معـاون انتظامـی سـازمان نظـام روانشناسـی بـا 
اشـاره بـه بررسـی مـدارک افـراد در کمیته هـای 
تخصصـی، افـزود: »وقتـی کسـی نمی خواهـد وارد 
این چارچوب شـود و بر اسـاس ظن خود عمل 
کنـد بـا آن برخـورد می شـود. افـراد فاقـد صالحیت 
حرفه ای دوست ندارند در یک چارچوبی فعالیت 

کنند.«
حبی با بیان اینکه صالحیت حرفه ای افراد دارای 
شرایط کار نیز مورد رصد قرار می گیرد، تصریح 
کرد: »باید در چارچوب قانونی فعالیت داشـته 
باشـیم. همـه دنیـا ایـن ضابطـه را دارنـد کـه باید 
مطابق با قانون آن جامعه فعالیت داشته باشیم.«
وی ادامـه داد: »اکثـر تخلفـات در حیطه هـای 
خارج از قوانین ما فعالیت داشته و اتفاق افتاده 
اسـت.باید روانشـناس، آسـیب شناسی روانی و 

تکنیک هـا و خـط قرمزهـای درمـان را بدانـد.«
حبـی بـا بیـان اینکـه حـدود هفـت هـزار فـرد و 
همچنیـن وبسـایت را بررسـی کرده ایـم، گفـت: 
»ده هـا کارشـناس، پیگیـری حقوقـی انجـام دادند و 
برخـی بـا توصیه هـای مـا عضـو شـدند، امـا برخی 
نخواسـتند وارد صالحیت های حرفه ای ما شـوند. 
در دو سـه سـال اخیر روی این موارد به صورت 
شـبانه روزی کار کردیم تا اسـامی روانشـناس نما به 
درسـتی اعـالم شـود و بقیـه اسـامی نیـز بـه مـرور 

اعـالم خواهد شـد.«
حـوزه  در  سـودجویی  و  کالهبـرداری 

روان سـالمت  خدمـات 
ارائه خدمات مشـاوره در فضای مجازی، فرصتی 
را فراهـم آورد کـه عـده ای بـا وجـود آنکـه دانشـی 
در حـوزه سـالمت روان نداشـتند، صرفـا بـا بیـان 
حرف هـای زیبـا، هیجانـی، بـدون پایـه علمـی و یـا 
در اصطـالح بـا شـیوه »روانشناسـی زرد«، انبوهـی 
فالوئـر در فضـای مجـازی جـذب کننـد و از طریـق 
همین دنبال کننده ها برای خودشان مشتری دست 
و پا کنند. برخی مشـاوران و مسـئوالن از دسـتگاه 
قضـا درخواسـت کرده انـد تـا بـه موضـوع دفاتـر 
غیرمجاز مشـاوره و روان شناسـی و سوء اسـتفاده 
برخـی از عنـوان مشـاور و روانـکاو در فضـای 

مجـازی ورود کنـد. 
درواقـع ارائـه خدمـات روانشناسـی و مشـاوره 
در فضـای مجـازی، باعـث شـد کـه عـده ای بـا 
سوء اسـتفاده از ایـن شـرایط، خـود را بـه عنـوان 
روانشـناس و مشـاور بـه مـردم معرفـی کننـد و از 

همیـن طریـق، جیـب مـردم را خالـی کننـد.
ایـن افـراد در فضـای مجـازی بـا فعالیـت خود اقدام 
به کالهبرداری و سودجویی از متقاضیان می کنند. 
بیشـتر ایـن افـراد مـدارک علمـی الزم را بـرای ارائـه 

جوالن روانشناس نماها در حوزه خدمات سالمت روان
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: رسانه ها از حرکت مورد تایید مردم در خصوص 

معرفی روانشناس نماها حمایت کنندطرح پزشک خانواده تقویت نشده است

قوانین  مختلف،  کشورهای  در  حاتمی: 
سختگیرانه ای برای ارائه خدمات روانشناسی 
اسالمی،  شورای  مجلس  و  دارد  وجود 
ساماندهی صنوف را انجام داد و قانون تشکیل 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را تصویب 
کرد. روانشناس کسی است که باید حداقل 
از شاخه های  لیسانس در یکی  مدرک فوق 
تایید  به  روانشناسی داشته باشد و مدرکش 
وزارت علوم رسیده باشد و صالحیت الزم را 
با گذراندن دوره در این سازمان دریافت کند. 
چنین فردی حتی با داشتن مدرک نیز باید مجوز 
الزم را از این سازمان برای فعالیت داشته باشد
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خدمـات مشـاوره ای ندارنـد، بـه طـوری کـه بدون 
داشـتن تابلوی رسـمی مشـغول به کار هسـتند و 
در عیـن حـال در بسـتر فضـای مجـازی، اقـدام بـه 
تبلیـغ و معرفـی خـود می کننـد. بـه همیـن دلیـل 
خانواده ها برای دریافت خدمات روانشناسی حتما 
از مجـوز مراکـزی کـه بـه آنهـا مراجعـه می کننـد 
اطمینان حاصل کنند تا در آینده به دنبال دریافت 
اطالعـات نادرسـت در زندگـی فـردی و مشـترک 

دچار مشـکل نشـوند.
برخـی از روانشناسـان زرد مـدرک روانشناسـی 
ندارند و با گفتن مطالبی مانند به  سـرعت پولدار 
شوید، موفقیت شما را تضمین می کنیم، ۱۰ روش 
بـرای رسـیدن بـه اهداف تـان و ... اقـدام بـه جـذب 
مخاطب می کنند. روان شناسـی زرد با اسـتفاده از 
اغـراق  و فریب هـا تـالش می کنـد تـا بـر مخاطـب 
خـود القـا کنـد کـه همه چیـز بـه  سـرعت درسـت 
می شـود و می توان راه صد سـاله را در یک شـب 

طـی کرد.
روانشناسـی زرد در اصـل بـه دلیـل کسـب درآمـد 
شکل گرفته است. روانشناسی زرد می تواند شبیه 
یـک مخـدر زودگـذر بـرای شـنونده عمـل کنـد و 
جلـوی گام هـای رو بـه جلـو را در افـراد بگیـرد. 
یکی از مشـکالت روانشناسـی زرد در این اسـت 
که توصیه هایی کلی برای عموم دارد. چنین چیزی 
اشـتباه اسـت و هرکـس داسـتان زندگـی خـود را 
دارد. بـا یـک نسـخه دارو نمی تـوان بـه جنـگ تمـام 

بیماری هـا رفت.
جدای از سوء استفاده روانشناسان قالبی در فضای 

مجازی، بسـیاری از صاحب نظران نظام سـالمت 
تاکید دارند که باید از دانش مشاوران و روانشناسان 

واقعی در سطح گسترده تری استفاده شود. 
مریم حبیب، مشاور ازدواج نیز در گفتگو با سپید به 
گوشـه ای از مشـکالت مشـاوران و روان درمانگران 
اشاره می کند و می گوید: »اول اینکه هنوز فرهنگ 
مراجعـه بـه مشـاور و روانشـناس، بخصـوص در 
شـهرهای کوچک تر نهادینه نشـده اسـت. عده ای 
هنوز فکر می کنند که اگر به مشاور مراجعه کنند، 
پولشان را دور ریخته اند و از اهمیت این خدمات 
بی اطـالع هسـتند. در ایـن زمینـه نیـاز اسـت کـه 
رسـانه ها در سـطح وسـیع تری به اهمیت خدمات 

مشاوره و روانشناسی بپردازند.«
او با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر بر تعرفه های 
خدمات مشـاوره و روان درمانی، یادآور می شـود: 
»گاهی برخی مشاوران و روانشناسان، یک رویکرد 
جدیـد درمانـی را بـه انحصـار خـود درمی آورنـد. 
حتی گاهی دیده شده است که آنها مبالغ هنگفتی 
از مراجعـه کننـده دریافـت کرده انـد. بایـد نظارتـی 
وجـود داشـته باشـد تـا از دریافـت تعرفه هـای 

اضافی جلوگیری شود. گاهی نیز برخی مشاوران 
کم تجربـه صرفـا بـه واسـطه ارتبـاط بـا کلینیک هـا 
جـذب بـازار کار می شـوند، در حالـی کـه برخـی 
از مشـاوران و روانشناسـان حاذق ممکن اسـت به 
دلیل نداشتن چنین ارتباطاتی، نتوانند در بازار کار 
فعال باشـند. متاسـفانه در اغلب موارد هم مراجعه 

کننـده نمی دانـد کـه مـدرک تحصیلـی درمانگرش 
چیسـت و هـر ادعایـی کـه درمانگـر مطـرح کنـد، 

چندان برای مراجعان قابل تشـخیص نیسـت.«
این مشاور ازدواج با اشاره به خالء پوشش بیمه ای 
خدمـات مشـاوره و روان درمانـی، گالیـه می کنـد: 
»هزینـه مشـاوره و روان درمانـی بـرای بسـیاری از 
مراجعان، رقم چشمگیری است. در غیاب پوشش 
بیمه ای، خیلی اوقات شـاهد هسـتیم که ارجاع به 

مشاوران و روان شناسان شکل نمی گیرد. جلسات 
مشـاوره و روان درمانی هم اینطور نیسـت که در 
یـک جلسـه جـواب دهـد و گاهـی نیـاز اسـت کـه 
مراجعـه کننـده چندیـن مـاه بـه درمانگرش مراجعه 
کنـد. همیـن موضـوع نیـز هزینه هـای مشـاوره را 

افزایـش می دهد.«
او یادآور می شود: »گاهی در برخی مراکز مشاوره 
شـاهد هسـتیم کـه یـک اتـاق بـازی بـرای کـودکان 
طراحـی می کننـد، امـا از مشـاورانی بهـره می برنـد 
که تخصص آنها مشاوره کودک نیست. همچنین 
برخی مشاوران نیز صرفا به دلیل بازار کار مطلوب، 
خدمات مشاوره ازدواج و خانواده را ارائه می دهند، 
در حالـی کـه در حیطـه تخصـص آنهـا نیسـت. بـه 
اینگونه موارد باید نظارت شود تا وجهه خدمات 

مشاوره و روان درمانی، خدشه دار نشود.«

اغراق  و  از  استفاده  با   روان شناسی زرد 
فریب ها تالش می کند تا بر مخاطب خود القا 
کند که همه چیز به  سرعت درست می شود و 
می توان راه صد ساله را در یک شب طی کرد. 
روانشناسی زرد در اصل به دلیل کسب درآمد 
شکل گرفته است. روانشناسی زرد می تواند 
شبیه یک مخدر زودگذر برای شنونده عمل 
کند و جلوی گام های رو به جلو را در افراد 
بگیرد. یکی از مشکالت روانشناسی زرد در 
این است که توصیه هایی کلی برای عموم 
اشتباه است و هرکس  دارد. چنین چیزی 
داستان زندگی خود را دارد. با یک نسخه 
دارو نمی توان به جنگ تمام بیماری ها رفت
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مجازی،  فضای  در  مشاوره  خدمات  ارائه 
فرصتی را فراهم آورد که عده ای با وجود آنکه 
دانشی در حوزه سالمت روان نداشتند، صرفا با 
بیان حرف های زیبا، هیجانی، بدون پایه علمی 
و یا در اصطالح با شیوه »روانشناسی زرد«، 
انبوهی فالوئر در فضای مجازی جذب کنند 
و از طریق همین دنبال کننده ها برای خودشان 
مشتری دست و پا کنند. برخی مشاوران و 
مسئوالن از دستگاه قضا درخواست کرده اند 
و  مشاوره  غیرمجاز  دفاتر  موضوع  به  تا 
عنوان  از  برخی  و سوء استفاده  روان شناسی 
مشاور و روانکاو در فضای مجازی ورود کند. 

مشاور  به  مراجعه  فرهنگ  هنوز  حبیب: 
شهرهای  در  بخصوص  روانشناس،  و 
عده ای  است.  نشده  نهادینه  کوچک تر 
مشاور  به  اگر  که  می کنند  فکر  هنوز 
مراجعه کنند، پولشان را دور ریخته اند و 
هستند.  بی اطالع  خدمات  این  اهمیت  از 
در  رسانه ها  که  است  نیاز  زمینه  این  در 
خدمات  اهمیت  به  وسیع تری  سطح 
همچنین  بپردازند.  روانشناسی  و  مشاوره 
گاهی برخی مشاوران و روانشناسان، یک 
رویکرد جدید درمانی را به انحصار خود 
درمی آورند. حتی گاهی دیده شده است که 
آنها مبالغ هنگفتی از مراجعه کننده دریافت 
کرده اند. باید نظارتی وجود داشته باشد تا از 
دریافت تعرفه های اضافی جلوگیری شود

بایسته های پس از اعمال جراحی

شروان فامیلی/ متخصص جراح عمومی

در یادداشـت قبـل اقدامـات قبـل از عمـل جراحـی 
را بـه صـورت خالصـه توضیـح دادیـم. در ایـن 
یادداشـت مـا اقدامـات الزم بعـد از عمـل جراحـی 

را نیـز بـه صـورت خالصـه توضیـح میدهیـم.
همانطور که در یادداشـت قبل گفته شـد بهترین 
توضیح را شما باید از پزشک معالج خود با توجه 
بـه نـوع عمـل و شـرایط عمـل دریافـت کنیـد. امـا 
بـه ذکـر نمونه هـای کلـی در ایـن متـن می پردازیم.

مـا در عمل هـای جراحـی کـه بـه صـورت لـوکال 
یـا موضعـی انجـام می شـود بـه صـورت کلـی 
محدودیـت مصـرف غـذا و رژیـم غذایـی خاصی 
نداریـم و بـر اسـاس محـل عمـل ممکـن اسـت 

محدودیـت حرکتـی خاصـی داشـته باشـد.
در عمل های اسپاینال یا بی حسی از کمر با توجه 
به عدم دریافت ماده بیهوشی و عدم وجود خواب 
آلودگـی بیمـار از بعـد از عمـل می تـوان مایعـات 
و سـپس غـذای جامـد را شـروع کـرد امـا ممکـن 
اسـت تـا چندیـن سـاعت پـس از عمـل بیمـار از 
بی حسـی و عـدم توانایـی حرکـت انـدام تحتانـی 
شـکایت داشـته باشـد که رفته رفته بهتر می شـود. 
در این نوع از بی حسـی معموال درد بعد از عمل 
کمتـر از انـواع دیگـر اسـت امـا ممکـن اسـت اگـر 
بیمـار توضیحـات متخصـص بیهوشـی را رعایت 

نکند دچار سـردرد گذرا شـود.
در بیهوشـی عمومـی، بیمـار تـا پـس از هوشـیار 
شـدن کامـل اجـازه مصـرف مایعـات و غـذا را 
نـدارد امـا پـس از آن می توانـد از مایعـات و در 
صـورت عـدم تهـوع از غـذای جامـد اسـتفاده کند.
در خصـوص غذاهـای بعـد از عمـل بایـد گفـت 
کـه مایعـات صـاف شـده از نظـر پزشـک چـای 
و آب و آبمیوه هـای بـدون پالـپ می باشـد.  در 
نظـر داشـته باشـید شـیر بـه عنـوان غـذای کامـل 

محسـوب می شـود.
در عمل هـای مربـوط بـه دسـتگاه گـوارش اسـتثنا 
می باشـد و ممکن اسـت پزشـک بر اسـاس نوع 
عمـل اجـازه مصـرف مایعـات و غـذا را تـا چندین 
روز بـه دلیـل بخیه هـای روده و … بـه بیمـار ندهـد 
که بیمار از طریق دریافت سـرم تغذیه می شـود.
در صـورت مصـرف زود هنـگام غـذا در صـورت 
منع پزشـک ممکن اسـت بیمار دچار باز شـدن 

بخیه هـا و پریتونیـت شـود.
توجـه داشـته باشـید حتمـا دربـاره غـذای مصرفی 
مخصوصا در عمل های دستگاه گوارش از پزشک 

خود سـوال کنید.
بـه صـورت کلـی هـر چـه حرکـت و فعالیت بعد از 
عمل زودتر شـروع شـود برای بیمار نتیجه بهتری 
دارد و از لختـه شـدن خـون در عـروق بـدن یـا بـه 
اصطالح DVT جلوگیری می شـود اما شـرایط 
هـر بیمـار بـر اسـاس نـوع عمـل و توصیـه پزشـک 

معالج متفاوت می باشـد.
وجود همراه برای بسیاری از عمل های جراحی و 
بعد از عمل الزم می باشـد تا به بیمار کمک کند 
فعالیت های خود را با سرعت بیشتری شروع کند. 
در آخـر ایـن یادداشـت نیـز بـاز تاکیـد می کنـم 
اقدامات پس از عمل را نیز از پزشک معالج خود 
بخواهیـد بـه شـما توضیـح دهـد تـا زمـان بهبودی 
و نقاهـت شـما کمتریـن حالـت ممکـن شـود. در 
صـورت عـدم رعایـت توصیه هـای الزم، ممکـن 
اسـت در یـک سـری عمل هـای جراحـی، بیمـار 
به کام مرگ کشـیده شـود. بنابراین توضیحات و 

توصیه هـا حتمـا بایـد جـدی گرفتـه شـود.

یادداشت وارده



معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »در نظر داریم 
تا با مساعدت و همکاری دستگاه های فرا 
وزارتی تا 5 سال آینده به شاخص های 
استاندارد پرستار و بیمار نزدیک شویم تا 
با این کار سطح کمی و کیفی خدمات 

بالینی پرستاری هم تقویت شود.«
به گزارش سپید، عباس عبادی در حاشیه 
هفتاد و نهمین اجالس مدیران پرستاری 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کشور اظهار کرد: »این اجالس که اولین 
بحران  شیوع  زمان  از  حضوری  جلسه 
کرونا تاکنون بوده با هدف آمادگی کامل 
اعالم  و  پسا کرونا  ایام  برای  پرستاران 
برنامه ها و راهبردهای وزارت بهداشت، 
در  مشهد  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 

حال برگزاری است.«
به  نشست  این  »در  کرد:  تصریح  وی 
انسانی،  نیروی  همچون  موضوعاتی 
توسعه خدمات کمی و کیفی بالینی، تأسیس 
کلینیک های آموزش به بیمار، طرح پرستار 
پیگیر، توسعه خدمات پرستاری در خارج 
منزل(،  در  مراقبت  )طرح  بیمارستان  از 

پیگیری و اجرای دستورالعمل باز توزیع و 
آمادگی تمامی کارکنان برای عملیاتی شدن 
تعرفه خدمات پرستاری پس از تصویب در 

مجلس شورای اسالمی پرداخته می شود.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه برنامه ویژه ای 
در 3 حوزه تقویت آموزش، درمان و نیروی 
حوزه  »در  کرد:  خاطرنشان  داریم،  انسانی 
دهه  یک  در  توجهی  قابل  رشد  آموزش، 
پرستاری  دانشکده های  تمامی  در  گذشته 
کشور داشته ایم و خوشبختانه دغدغه ای در 
این خصوص نداریم، اما در زمینه جذب نیروی 
انسانی جدید در نظر داریم تا با مساعدت و 
همکاری دستگاه های فرا وزارتی تا 5 سال 
آینده به شاخص های استاندارد پرستار و بیمار 
نزدیک شویم تا با این کار سطح کمی و کیفی 

خدمات بالینی پرستاری هم تقویت شود.«
عبادی اضافه کرد: »در حال حاضر شاخص 
پرستار به جمعیت 95 صدم به ازای هر تخت 
بوده، در حالی که استاندارد ما 1.8 درصد است، 
ما ساالنه بالغ بر 8500 دانشجوی پرستاری 
جذب می کنیم و اگر بخواهیم که به سطح 
استاندارد برسیم حداقل یک بازه زمانی 10 

ساله نیاز است.«
وی بیان کرد: »اکنون نیازمان 100 هزار نفر بوده 
و امیدواریم که با تخصیص سهمیه های سازمان 

استخدامی کشور کمبودهای موجود در حوزه 
نیروی انسانی پرستاری را جبران نماییم و به 

شاخص استاندارد بیمار و پرستار برسیم.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با ذکر این نکته که تعامل 
سازمان  و  معاونت  این  میان  بسیارخوبی 
تأکید  است،  برقرار  کشور  پرستاری  نظام 
کرد: »خوشبختانه با مدلی که در دوره اخیر 
پیگیری و اجرا شده شاهد احیاء و اخذ بودجه 
جامع  نظام  مانده  زمین  بر  سال   14 قانون 
پرستاری هستیم و مرحمتی که مقام معظم 
رهبری در 2 سال پیاپی به پرستاران داشتند بنای 
این حرکت بزرگ شد و امیدواریم که شاهد 
رسیدن منافع اینگونه حرکت ها به مردم باشیم.«

حوزه  در  بنیان  دانش  اشتغال های 
پرستاری ایجاد می شود

نظام  سازمان  رئیس  میرزابیگی  محمد 
و  هفتاد  حاشیه  در  نیز  کشور  پرستاری 
نهمین اجالس مدیران پرستاری دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی کشور اظهار کرد: 
هدفمندی  و  عمیق  بسیارخوب  »تعامالت 
و  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  میان 
معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برقرار است، ما به عنوان 
نظام پرستاری و معاونت مربوطه در وزارت 

بهداشت به عنوان متولی این حوزه براساس 
اولویت های نظام سالمت در مسیر خدمت 
به مردم برنامه های منسجم و مشترکی اجرا 

می کنیم.«
وی تصریح کرد: »برنامه های این دو مجموعه 
دانشجو،  پذیرش  همچون  حوزه هایی  در 
بازنگری رشته ها و رشته مقاطع تحصیلی 
و بازآموزی ها و اخالق پرستاری به صورت 

مشترک در حال اجراست.«
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با ذکر 
این نکته که در جهت تحقق شعار سال در 
حوزه تخصصی خودمان برنامه های ویژه ای 
در خصوص ایجاد اشتغال های دانش بنیان در 
حوزه پرستاری داریم، تأکید کرد: »در حوزه 
دانش بنیان یکی از رشته هایی که می تواند 
منزل،  در  مراقبت  موضوعات  در  اشتغال 
پرستاری جامعه نگر، خدمت به بیماران مزمن 
رشته  نماید  ایجاد  سالمندان  به  و خدمت 
پرستاری بوده و در کنار آن این حوزه می تواند 
در زمینه راه اندازی سیستم های دانش بنیان 
مبتنی بر دنیای مجازی و فناوری های روز 
حوزه  در  عرصه  این  پیشگام  حوزه  این 

سالمت باشد.«
پزشکی،  3 حوزه  اینکه  بیان  با  میرزابیگی 
و  هم  کنار  در  داروسازی  و  پرستاری 
می کنند،  تالش  جامعه  سالمت  مسیر  در 

از  جدای  حوزه   3 »این  کرد:  خاطرنشان 
هم نیستند، ما 2 سیستم پزشکی و مراقبتی 
داریم که حوزه    ها و تخصص های مختلف 
پزشکی و داروسازی زیر مجموعه سیستم 
مختلف  تخصص های  در  و  بوده  پزشکی 
پرستاری در حوزه های هوشبری، داخلی، 
اتاق  روحی،  و  جسمی  سالمت  جراحی، 
عمل، بیهوشی، کودکان، فوریت های پزشکی 

زیر مجموعه سیستم پرستاری هستند.«
وی اضافه کرد: »پرستار متولی امر مراقبت 
ذکر  تخصصی  گروه های  در  که  است 
مهارتشان  و  تخصص  با  متناسب  و  شده 
خدمات رسانی الزم را ارائه می نمایند و با 
حضور 24 ساعته خود بر بالین بیمار نقشی 
کلیدی در امر درمان بیماران ایفا می نمایند.«
به گزارش وبدا، رئیس سازمان نظام پرستاری 
کشور ضمن اشاره به مجاهدت های مدافعان 
سالمت در طول دوران بحران کووید19 و 
گرامیداشت نام و یاد شهدای واالمقام این 
عرصه بیان کرد: »نقش پرستاران و اساتید 
جان فشانی های  و  پرستاری  دانشجویان  و 
آن ها در طول ایام بحران کرونا بر هیچکس 
پوشیده نیست، عزیزانی که جان خویش را 
به خطر انداختند تا جان همنوعانشان حفظ 
شود و حضور قهرمانانه شان همچون دوران 

دفاع مقدس در طول تاریخ بی سابقه است.«

12
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 معاون پرستاری وزارت بهداشت مهمترین 
اولویت های این حوزه را تشریح کرد

رفع کمبود نیروی انسانی و تقویت سطح کمی و کیفی خدمات بالینی 

رپستاری



رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »در 
نشست اخیر ستاد مبارزه با کرونا مشکالت 
سد راه تهیه داروی جانبازان و بدهی بیمه دی 
را با رئیس جمهور مطرح کردم و ایشان به 
رئیس بنیاد شهید دستور داد که این موضوع 

در اسرع وقت بررسی و حل شود.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در 
گفت وگو با خانه ملت در مورد مشکالت 
ارسال  و  ایثارگران  و  جانبازان  دارویی 
نامه ای در این خصوص به رئیس جمهور 
گفت: »شکایات فراوانی از سوی ایثارگران 
دریافت  امکان  عدم  مورد  در  جانبازان  و 
داروهای ضروری خود از طریق بیمه درمانی 
دی به ما رسید و در این رابطه با ارسال 
نامه ای به رئیس جمهور به بدهی سنگین 
بنیاد شهید به بیمه دی و همچنین بدهی بیمه 
به داروخانه های سراسر کشور اشاره کردم 

و خواستار رفع مشکالت شدم.«
وی مشکالت جانبازان و ایثارگران در زمینه 
تامین دارو را جدی خواند و افزود: »در 
نشست اخیر ستاد مبارزه با کرونا نامه را 

به رئیس جمهور دادم و مشکالت را مطرح 
کردم و ایشان به سید امیرحسین قاضی زاده 

که  داد  دستور  بنیاد شهید  رییس  هاشمی 
مشکالت تامین داروی جانبازان و بدهی بیمه 

دی در اسرع وقت بررسی و حل شود.«

ریکال  دستور  دارو  و  غذا  سازمان 
نشان  با  ویتامین  مولتی  کپسول  دو 
کپسول  و   Dortamina تجاری 
دارو  شرکت    MEGADOR

بهداشت درنا را صادر کرد.

اعالم  به  توجه  با  سپید،  گزارش  به 
دارو  فرآورده های شرکت  تولید  عدم 
قراردادی  صورت  به  درنا  بهداشت 
و  دماوند  پارسینا  امید  کارخانه  در 
بازرسی های کارشناسی، ادعای شرکت 

مبنی بر عدم تولید و توزیع فرآورده، 
خالف واقع بوده است.

برای  بالفاصله  اساس  این  بر 
فرآورده های  تمامی  جمع آوری 
نشان  با  ویتامین  مولتی  کپسول 

کول  و    Dortamina تجاری 
MEGADOR  مطابق با ضوابط و 
مقررات جاری، از شرکت های پخش 
می شود.باشگاه  اقدام  عرضه  سطح  و 

جوان خبرنگاران 
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رفع مشکالت تامین داروی جانبازان در اسرع وقت

صدور دستور جمع آوری دو مکمل دارویی از سطح عرضه

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از دستور رئیس جمهور خبر داد



تامین  از  ایران  پاستور  انستیتو  سرپرست 
خبر  میمونی  آبله  غربالگری  کیت های 
پزشکی  علوم  »دانشگاه های  گفت:  و  داد 
منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک 
در آزمایشات غربالگری، نمونه ها را برای 
ارسال  پاستور  انستیتو  به  تکمیلی  بررسی 

خواهند کرد.«
به گزارش سپید، رحیم سروری در این باره 
گفت: »با توجه به شیوع بیماری آبله میمونی 
در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی شبکه 
آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور جهت 
احتمالی،  بهنگام موارد مشکوک  تشخیص 
انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه 
نموده  طراحی  را  ویروس  اورتوپاکس 
منتخب  آزمایشگاه های  به  توزیع  آماده  و 

شبکه آزمایشگاهی کشور است.«
پزشکی  علوم  »دانشگاه های  افزود:  وی 
موارد  تشخیص  صورت  در  منتخب 
مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه ها 
را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور 

ایران ارسال خواهند کرد.«سروری همچنین 
زمان  از  ایران  پاستور  »انستیتو  کرد:  تاکید 
شروع پاندمی کرونا نیز مدیریت کارگروه 

تشخیص آزمایشگاهی کووید-۱۹ را به عهده 
داشت و ضمن تدوین پروتکل های تشخیص 
پزشکی،  علوم  دانشگاه های  آموزش  و 

و  تشخیص  بر  نظارت  و  تامین  مسئولیت 
کیت های تشخیصی مورد استفاده در کشور 

را نیز بر عهده داشت.«

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  »توزیع  کرد:  اعالم  بهشتی  شهید 
داروی سقط جنین  هرگونه  فروش 
غیربیمارستانی،  داروخانه های  در 
متخلفین  با  و  تلقی  غیرقانونی 

می شود.« برخورد 
در  زالی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
قوانین  درباره  تسنیم،  با  گفت وگو 
داروهای  توزیع  حوزه  در  موجود 
»براساس  کرد:  اظهار  جنین  سقط 
صرفا  جنین  سقط  داروهای  قانون، 
تایید  و  معالج  پزشک  تشخیص  با 
دقیق  ثبت  و  بیمارستانی  داروخانه 
است  تجویز  قابل  سامانه  در  آن ها 
و توزیع و فروش هرگونه دارویی 
می شود  جنین  سقط  به  منجر  که 
غیربیمارستانی  داروخانه های  در 
غیرقانونی  این مصوبه،  از  و خارج 

می شود.« تلقی 
وی افزود: »در جلسه قرارگاه جوانی 
جمعیت مصوب شد که معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
رصد  و  نظارت  به  نسبت  بهشتی 

توزیع داروهای سقط جنین و برخورد 
کند.« اقدام  متخلف  داروخانه های  با 

جنین  سقط  »داروهای  گفت:  زالی 
که  آنجا  از  و  دارند  زیادی  عوارض 
عمده افرادی که از این داروها استفاده 
می کنند، مصرف آن را کتمان و زمانی 
که  می کنند  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
دچار خونریزی های شدید و افت فشار 

می شوند.« هموگلوبین  و  خون 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهشتی با ارائه مثالی ادامه داد:  »مواردی 
از مراجعه زنان در پی مصرف داروهای 
سقط جنین را داشته ایم که فرد دچار 
شده  او سخت  درمان  و  شده  شوک 

است.«
سقط  »داروهای  داد:   هشدار  زالی 
داروخانه های  از  خارج  که  جنینی 
ممکن  می شوند  توزیع  بیمارستانی 
تقلبی  و  باشند  نداشته  اصالت  است 
باشند و بنابراین دارای کیفیت نامناسبی 
هستند و مصرف آنها می توان عوارض 

زیادی به جا بگذارد.«
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 تامین کیت های غربالگری آبله میمونی در انستیتو پاستور
توزیع کیت های اولیه در آزمایشگاه های منتخب

توزیع داروهای سقط جنین در داروخانه های غیربیمارستانی ممنوع است

سرپرست انستیتو پاستور ایران اعالم کردسرپرست انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:



  مریم شکرانی
متولیان بخش بهداشت و درمان ایران باز هم از 
خودکفایی در تولید دارو و واکسن سخن ها به 
میان آورده و تاکید کرده اند که بسته های حمایتی 
برای تولید دانش بنیان دارو و واکسن در نظر 
گرفته اند. علی نمکی، مشاور وزیر بهداشت به 
خودکفایی در تولید دارو تاکید کرده و مصطفی 
قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید 
واکسن کرونا در ایران دفاع کرده است و بر ادامه 

این سیاست تاکید دارد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان 
اقتصاد بحث خودکفایی در تولید را از اساس 
اشتباه می دانند و معتقد هستند که این اتفاق به 

معنی اتالف سرمایه و فرصت هاست.  

واکسن تجربه شکست خورده 
خودکفایی

در حالی که دولت گذشته با اصرار بر خودکفایی 
تولید واکسن کرونا، ۷ ماه واکسیناسیون را به 
تاخیر انداخت و به تولیدکنندگان واکسن وام های 
کالن بانکی و دالر ارزان ۴۲۰۰ تومانی و انحصار 
بازار را عرضه کرد اما در نهایت تولیدکنندگان 
نتوانستند از عهده تامین بازار داخلی برآیند و حاال 
گزارش هایی مبنی بر تخلفات ارزی و تسهیالتی 
آنها شنیده می شود. با این حال دولت سیزدهم 

هم همچنان به آن سیاست پافشاری می کند.
به گزارش موج، علی نمکی مشاور و دستیار امور 
ویژه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »خودکفایی کشور در تامین دارو، واکسن، 
ملزومات و تجهیزات پزشکی با حفظ استانداردها 
و کیفیت مطلوب از اهداف کالن طرح عدالت 

و تعالی نظام سالمت کشور است.«
نمکی این سخنان را در دومین روز از برگزاری هفتاد 
و نهمین اجالس مدیران پرستاری دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در مشهد اظهار کرد و ادامه 
داد: »با تاکید وزیر بهداشت بر برنامه محوری، 
شورای سیاست گذاری این وزارتخانه که با ۱۸ 
سال سابقه دارای نقاط قوت و ضعف بود با یک 
ترکیب، ساختار و ماموریت جدید با استفاده از 
ظرفیت فکری نخبگان و دانشمندان و کارشناسان 

احیا و احصا شد.«
مشاور و دستیار امور ویژه وزیر بهداشت افزود: 
»دستیابی به فناوریهای نوین در علوم پزشکی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان ، مراکز رشد 
و پارکهای علم و فناوری، نهادینه سازی و توسعه 
فناوریهای سالمت و هدایت طرحهای تحقیقاتی 
به سمت نیازهای جامعه و خلق ثروت از دانش، 

از دیگر اهداف این طرح کالن است.«

سرمایه گذار پا جلو نمی گذارد
در عین حال مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه 
زیست فناوری هم که در سمپوزیوم کارآفرینی 
در حوزه های دارو، واکسن و زیست فناوری 
سخنرانی کرد، بر سیاست  خودکفایی در تولید 

دارو و واکسن تاکید کرد اما به مشکالت این 
بخش هم گریزی زد و گفت: »پیچیده بودن 
تجاری سازی محصوالت زیست فناوری و عدم 
قطعیت آن را از چالش های این حوزه است و این 
چالش ها موجب شده تا کارآفرینی در این حوزه 
بر اساس مدل خاصی به پیش برود ضمن آنکه در 
کشور کمتر سرمایه گذاری را سراغ داریم که در 
این حوزه سرمایه گذاری کند ؛ چرا که بازگشت 
سرمایه در حوزه زیست فناوری زمان بر است.«
او به بیان مقایسه زمان رسیدن محصوالت در 
حوزه های بیوتک پرداخت و ادامه داد: »در حوزه 
تجهیزات پزشکی با ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه، 
محصوالت ظرف ۳ تا ۵ سال وارد بازار می شوند؛ 
ولی در حوزه درمان با جذب سرمایه گذاری ۲۵۰ 
میلیون دالر تا ۱.۵ میلیارد دالر در مدت ۱۵ تا 
۲۰ سال محصول عرضه می شود. در حوزه مواد 
بیوتک و واکسن ها با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون 
تا ۱.۵ میلیارد دالر ۱۳ تا ۱۵ سال زمان نیاز است 

تا محصول به بازار برسد.«
قانعی، زیست فناوری را حوزه ای چند رشته ای 
دانست که بدون حضور محققانی از حوزه هایی 
چون بیوتکنولوژی، شیمی دان ها و مهندسان و 

غیره، این علم توسعه نمی یابد.«
قانعی به تولید واکسن اسپری بینی آنفلوآنزا اشاره 
کرد که از سال ۱۹۹۰ تحقیقات آن آغاز و در 
سال ۲۰۰۱ محصول آن به بازارها وارد شد و 
گفت: »محصوالت زیست فناوری هر چند مسیر 
طوالنی را برای رسیدن به بازار طی می کنند، 
ولی درآمدهای حاصل از آن اشتیاق زیادی در 
سرمایه گذاران ایجاد کرده است، نمونه آن تولید 
فاکتور ۸ در کشور در سال ۸۸ است. در آن 
زمان کل سرانه مصرف کشور ۷ گرم بوده است 
که برای این میزان دارو، ۴۰ میلیون دالر ارز از 

کشور خارج می شد.«
او با بیان اینکه برای ورود سرمایه گذاران به این 

حوزه نیاز به مشوق ها و حمایت های دولت 
است، یادآور شد: »باید توجه داشت جذابیت 
سرمایه گذاری در حوزه بیوتک در ایران در دو 
قیمت  آنکه  یکی  است.  شده  عامل خالصه 
محصوالت تولید مناسب است و با تولید آن بر 
اساس قانون استفاده حداکثری از توان داخل، از 
واردات آن محصول به کشور جلوگیری می شود 
و عامل دوم عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت 

جهانی است.«
قانعی در این باره توضیح داد: »از آنجایی که ایران 
به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، محققان 
می توانند به راحتی مولکول های جهانی را کپی 
کنند؛ ولی از سوی دیگر ما جرات نداریم این 
محصوالت را در نمایشگاه های بین المللی ارائه 
دهیم، چون حق ثبت پتنت را رعایت نکرده ایم. 
این دو عامل باعث شده که سرمایه گذاری در 
حوزه بیوتکنولوژی در ایران به صرفه باشد؛ ولی از 
سوی دیگر دولت باید تضمین خرید داشته باشد.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه 
در دوران کرونا ما از دولت درخواست کردیم 
که واکسن های تولید داخل را تضمین خرید 
کند، ولی نپذیرفت، گفت: »از این رو ما برای 
حمایت از شرکت ها وام به آنها دادیم؛ ولی در 
همه کشورها، دولت تضمین خرید را انجام داد.«
قانعی ادامه داد: »از سوی دیگر ما برای واردات، 
واکسن پول را به شرکت خارجی پرداخت کردیم؛ 
ولی آنها نام ایران را در انتهای لیست قرار دادند و 
اگر ایران اقدام به تولید دارو و واکسن نمی کرد، از 

آن به عنوان اهرم فشار استفاده می شد.«
او نمونه دیگر را بیماران پروانه ای عنوان کرد و 
گفت: »در حال حاضر تعداد بیماران این بیماری 
در کشور حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر است، ولی به 
دلیل آنکه تنش اجتماعی در ایران ایجاد کنند، 
از ارائه محصوالت درمانی این بیماری به ایران 

امتناع می کنند.«

قانعی خاطر نشان کرد: »از این رو ما در مذاکره 
با سازمان مدیریت به آنها اعالم کردیم به ازای 
در  نمی شود،  خارج  کشور  از  که  دالری  هر 
حوزه زیست فناوری سرمایه گذاری کند و ما 
بنا داریم با همه نهادهای مرتبط با همین ادبیات 

وارد مذاکره شویم.«

فهم متولیان از تولید ایراد دارد
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد علت 
شکست سیاست خودکفایی در تولید کاالهایی با 
فناوری باال مانند واکسن را نه حمایت های دولتی 
و وام ها و ارزهای ارزان و بازار انحصاری می دانند 
که تاکید می کنند این مدل توسعه تولید در هیچ 

کشور پیشرفته ای دنبال نمی شود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به سپید می گوید 
که تولید کاالهایی که فناوری باال دارند و به سرعت 
به روزرسانی می شوند معموال در کشورهای 
صاحب تکنولوژی توجیه اقتصادی دارد. زیرا 
این کشورها به بازار بزرگی در جهان دسترسی 
دارند و نخبگان را از سراسر جهان جذب می کنند 
تا دسترسی خود را به فناوری توسعه بدهند و 
مدام به روز نگه دارند. بنابراین رقابت با غول های 
فناوری بسیار دشوار است و کشورهای دیگر 
معموال با تولید مشارکتی با این کشورها اقدام 
می کنند. مثال بخشی از فرآیند تولید یا مونتاژ در 

کشورهای دیگر دنبال می شود.
که سیاست  دهد  می  توضیح  اقتصاددان  این 
خودکفایی در تولید همه کاالها در جهان شکست 
خورده است و جز اتالف منابع نتیجه ای به بار 
نداشته است. بنابراین باید گفت سیاستمدارانی 
که همچنان بر این کلیدواژه ها اصرار دارند، فهم 
دقیقی از اقتصاد و پروسه تولید ندارند و نتیجه 
اصرار بر اینگونه شیوه تولید فساد و رانت و 

اتالف منابع و شکست خواهد بود.
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خودکفایی در تولید؛ اماها و اگرها
گروهی از کارشناسان اقتصاد، اصرار بر مبحث خودکفایی در تولید را در دنیای امروز از اساس 

اشتباه می دانند و معتقدند که این اتفاق به اتالف سرمایه و فرصت ها منجر می شود

مدیران دولتی بخش دارو می گویند که به دنبال خودکفایی در تولید دارو و ادامه سیاست های تولید واکسن کرونا هستندمدیران دولتی بخش دارو می گویند که به دنبال خودکفایی در تولید دارو و ادامه سیاست های تولید واکسن کرونا هستند



سپیدازنشستخبریهفتهملیبدوندخانیاتگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
هفته ملی بدون دخانیات در کشور بهانه ای شد تا 
زخم قدیمی مصرف مواد دخانی به ویژه سیگار 
و قلیان سرباز کند. مسأله مالیات بر تولید، عرضه 
و مصرف مواد دخانی مدت ها است که مطالبه 
وزارت بهداشت در راستای کاهش مصرف این 

مواد به ویژه در میان نوجوانان است. 
کمال حیدری در نشست خبری خود به مناسبت 
هفته ملی بدون دخانیات که روز یکشنبه هشتم 
خردادماه در وزارت بهداشت برگزار شد با بیان 
اینکه انتظار داشتیم با وجود مواد قانونی محکم 
تقاضا برای مصرف دخانیات کاهش پیدا کند، 
گفت: »متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مجلس به 
راحتی از موضوع مالیات بر دخانیات گذشت. 
اگر مالیات بر مواد دخانی بر اساس آنچه پیشنهاد 
داده بودیم، محقق می شد، حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان برای کشور حاصل می شد. در حالی که 
اکنون نظام سالمت بیش از ۱۰ برابر این عدد را 
برای عوارض دخانیات در کشور هزینه می کند.«
حیدری در پاسخ به پرسش سپید مبنی بر تکلیف 
مصوبات قانونی بر زمین مانده، همچون مالیات و 
نحوه تأمین هزینه مبارزه با دخانیات با وجود عدم 
تصویب مالیات و همچنین بی توجهی بودجه به 
این موضوع گفت: »از نظر قانونی به اندازه کافی 
قانون داریم، ما بیش از این برای مالیات انتظار 
داشتیم. از نظر ما یکی از مهمترین راه های سیاستی 
که اکثر کشورهای دنیا برای کاهش تقاضای مواد 
دخانی در پیش گرفتند، اما متاسفانه ما به راحتی 
از این موضوع گذشتیم درحالی که انتظار بود 
با این سیاست بتوانیم تقاضا را کاهش دهیم که 

به نتیجه نرسید.«
وی افزود: »بر این اساس باید به سمت برنامه هایی 
برویم که ظرفیت قانونی دارند. باید به شکلی 
فرهنگی،  دستگاه های  ویژه  به  دستگاه ها، 
دستگاه هایی که در تولید این محصوالت مضر 
نقش دارند کمک کنند تا مصرف مواد دخانی 

کاهش پیدا کند.«

وی با بیان اینکه کشور ما از نظر مالیات بر سیگار 
در رده آخر است، گفت:  »بیشتر کشورها از طریق 
وضع مالیات های سنگین بر دخانیات مصرف 
دخانیات را کاهش داده است. وقتی در مجلس 
بحث افزایش مالیات بر این مواد شد، اعالم شد 
که منجر به افزایش قاچاق می شود. آیا در این 

سال ها میزان قاچاق تغییر کرده است؟«
حیدری با تأکید بر عدم رضایت وزارت بهداشت 
در مبارزه با دخانیات در کشور اظهار کرد: »ما از 
وضعیت موجود راضی نیستیم و به دنبال سالمت 
مردم و توسعه سالمت جامعه هستیم. باید سوال 
کنیم چرا قوانین مختلف احصا نمی شوند؟ چرا 
مصرف دخانیات در بانوان افزایش پیدا کرده است 
و چرا باید برای جذب جوانان و نوجوانان معطر 
کردن و معسل کردن توتون و تنباکو در دستور 
کار قرار بگیرد.؟ اینها پرسش هایی است که باید 

جواب داده شوند.«

نگرانیازمصرفدخانیاتدرنوجوانان
وی با بیان اینکه در مورد مصرف دخانیات بیشترین 
نگرانی برای کودکان و نوجوانان است، گفت: » 
میانگین سنی مصرف دخانیات کاهش داشته 
است. چرا باید به اسم اشتغال به راحتی مجوز 
برای تولید دخانیات داده شود؟ چرا باید دخانیات 
به راحتی در دسترس کودکان باشد و به راحتی 
به فروش برسد و همه اصناف آن را به راحتی 

عرضه کنند؟« 
ادامه داد: »در دوران شیوع کرونا عرضه  وی 
قلیان در مکان هایی مانند رستوران ها و... ممنوع 
شد، پس از آن هم باید سرو قلیان در این مراکز 
غیرقانونی اعالم شود. باید این موارد پیگیری 
شود. البته در برخی استان ها اجازه سرو قلیان 
داده نمی شود اما در برخی استان ها برای این 

موضوع میدیریتی وجود ندارد.« 
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت علی رغم بار 
سنگین سایر تکالیف و بی میلی ها، همچنان پیگیر 
کاهش مصرف مواد دخانی است، گفت: »ما مدعی 

العموم سالمت مردم هستیم، این در حالی است 
که هیچ مبلغی از بابت مالیات دخانیات که باید 
برای سالمت مردم خرج شود، به جیب وزارت 
بهداشت نرفته است تا بتواند در حوزه وظایف 
خود اقداماتی انجام دهد. کشور ما کمترین مالیات 
را بر دخانیات می گیرد. همه مستندات درباره اثر 
مالیات بر کاهش مصرف ارائه شده و حال مجلس 

باید در این باره پاسخگو باشد.«

مرگساالنه۶۰هزارنفر
دراثرمصرفدخانیات

وی با اعالم اینکه ساالنه ۶۰ هزار نفر به دلیل 
مصرف دخانیات در کشور جان خود را از دست 
می دهند، گفت: »با توجه به اینکه در حوزه بهداشت 
در همه قسمت های سنی و جنسیتی برنامه هایی 
برای مبارزه با دخانیات داریم، جلساتی با  آموزش 
و پرورش، اصناف و... گذاشتیم و بسیاری از 
استان ها به نتایج خوبی رسیدند. یکی از گروه های 
اصلی و هدف ما جوانان و نوجوانان هستند و در 
این حوزه برنامه هایی داریم. مثال برخی تصور 
می کنند چون دود قلیان از آب می گذرد مضر 
نیست، در صورتی که همین امر باعث نفوذ سموم 
قلیان به بدن می شود و در این زمینه اطالع رسانی 
می کنیم. یک وعده قلیان به اندازه ۶۰ تا ۷۰ نخ 

سیگار ضرر دارد.«
حیدری افزود: »عدم اطالع از قوانین در مدرسه، 
در اصناف و... یکی از دالیل شیوع مصرف مواد 
دخانی در افراد زیر ۱۸ سال است. طبق بررسی 
که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، ۳.۴ درصد نوجوانان 
مصرف کننده سیگار بودند که در دختران این آمار 
۲.۱ درصد و در پسران ۴.۸ درصد بوده است. 

۵.۷ درصد نوجوانان هم مصرف کننده قلیان بودند 
که این میزان در پسران ۷.۳ درصد و در دختران  

۴.۳ بوده است.«
وی در رابطه با کاهش سن بیماری های تنفسی، 
قلبی و عروقی در اثر کاهش سن مصرف سیگار 
گفت: » مطالعه ای که این موضوع را نشان دهد 
وجود ندارد با این حال بدیهی است که وقتی 
سن دریافت سموم مواد دخانی که ۴ هزار ماده 
سمی و ۷۰ ماده سرطان زا دارد، کاهش پیدا کند، 
می تواند در کاهش سن سرطان، مشکالت ریوی 

و... سریع تر عمل کند.«

آخرینوضعیتآبلهمیمونیدرکشور
حیدری در ادامه این نشست با اشاره به آخرین 
وضعیت آبله میمونی در کشور اظهار کرد: »آبله 
میمونی موضوع روز است و آموزش، اطالع 
رسانی و آماده باش به تمام همکارانی بخش 

خصوصی و دولتی انجام شده است.«
وی افزود: »کارهای تشخیصی هم فعال در انستیتو 
پاستور انجام می شود. در زمینه واکسیناسیون 
و  داشتیم  را  پوشش جمعیتی  هم  آبله  علیه 
افرادی که واکسن  ثابت شده که  اکنون هم 
زدند تا ۸۵ درصد در برابر آبله میمونی ایمن 
هستند، مشکلی هم در زمینه تأمین واکسن 

آن وجود ندارد.«
معاون وزیر بهداشت در ادامه یادآور شد: » 
۹مورد مشکوک آبله میمونی داشتیم که ۵ تا 
بقیه هم  ۶ مورد منفی قطعی شدند و برای 
منتظر پاسخ آزمایش های آنها هستیم. در حال 
حاضر هیچ مورد ثابت شده آبله میمونی در 

کشور، نداریم.«

انتقاد وزارت بهداشت از مجوزهای پی در پی
 تولید دخانیات در کشور 

حیدری معاون وزیر بهداشت: مجلس پاسخگوی عدم اختصاص 
مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشت باشد
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وی همچنین در مورد مسمومیت های دانشجویی 
اخیر نیز اظهار کرد: »موارد مسمومیت غذایی 
زیاد داریم به ویژه در مکان های تجمعی که در 
این فصل زیاد دیده می شوند. در حال حاضر 
ویروس جدیدی در ایران مطرح نیست و بر 
همین اساس مشکالت گوارشی این افراد در 

اثر مسمومیت غذایی است.« 
معاون وزیر بهداشت همچنین در مورد وضعیت 
هپاتیت ویروسی کودکان نیز گفت:  »این موضوع 
چیزی نبوده و رد شده است. از این شایعات 
زیاد است. به عنوان مثال آبله میمونی را آنقدر 
برجسته کردند که همه فکر کنند به سمت یک 
پاندمی دیگر می رویم. درحالی که چیز مهمی 
نیست و در کل جهان ۳۲۰ مورد دیده شده که 
بعد از چند هفته هم بهبود می یابد. انگار ایجاد 
التهاب در جامعه برای برخی لذت شده است. 
باید توجه کرد که وزارت بهداشت به شدت 

روی هر اتفاقی حساس است.«
فشار خون  افزایش  درباره وضعیت  حیدری 
و دیابت در کشور در دوران کرونا نیز، گفت: 

»مطالعه ای را در این موارد هر چند سال یکبار 
انجام می دهیم که مطالعه ما نشان داده در سال 
۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ دیابت حدود ۴ 
درصد افزایش داشته و فشار خون  هم افزایش 
داشته است. به طوریکه در سال ۱۳۹۵، ۲۶ درصد 
افراد باالی ۱۸ سال به فشار خون مبتال بودند 
که در سال ۱۴۰۰ به ۳۰  درصد رسیده است.«

وی افزود: »همچنین در سال ۱۳۹۵،  ۱۰.۸ درصد 
افراد باالی ۲۵ سال دیابت داشتند که در ۱۴۰۰ به 
۱۴.۹ درصد رسیده است. در عین حال به دلیل 
سبک زندگی در هر دو بیماری وضعیت کشور 
خوب نیست. در دوران کرونا هم مراجعات این 
بیماران کاهش یافت و مراقبت ها نیز کم شد. 
یکی از اهداف ما در شرایط کنونی توجه بیشتر 
به مراقبت های بیماران مزمن و بحث غربالگری ها 
است که بنا داریم امسال برنامه غربالگری ها را 
در دیابت، فشار خون و سرطان بیشتر توسعه 

دهیم تا در مراحل اولیه شناسایی انجام شود.«
جعفر جندقی مدیرکل دفتر سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت در ادامه این نشست با اشاره به 
اثرات مصرف دخانیات گفت: »ساالنه ۸۴ میلیون 
تن گاز دی اکسید کربن از طریق دخانیات وارد جو 
زمین می شود که این عدد بسیار بزرگی است.«

وی با اشاره به نقش کشت توتون بر فرسایش 
خاک اظهار کرد: »در ۲۰۱۴ بنگالدش ۲۱ میلیون 
دالر را صرف معکوس کردن اثرات توتون در 
خاک کرد. ساالنه ۳.۵ میلیون هکتار خاک در اثر 

کشت توتون و تنباکو از بین می رود.«
وی همچنین با اشاره به سندرم تنباکوی سبز 
اظهار کرد: »از هر چهار کشاورزی که توتون 
کشت می کنند یک نفر به بیماری تنباکوی سبز 

مبتال می شود.«

نیم درصد کاهش مصرف سیگار در مقابل 
افزایش مصرف قلیان

جندقی در ادامه با بیان اینکه کاهش مصرف 
سیگار در کشور نیم درصد بوده است گفت: 
» ۲۵.۸۸ مردان و ۴.۴۴ زنان مصرف کننده 
سیگار هستند. در مقابل این موضوع متاسفانه 
افزایش قلیان را شاهدیم چنانکه ۵۷.۰۶ درصد 
مردان و ۱۷.۰۷ زنان باالی ۱۸ سال مصرف 
کننده قلیان هستند و میزان افزایش قلیان ۲۸ 

درصد بوده است.«
جندقی یادآور شد: »در مطالعه وزارت بهداشت 
در سال ۱۴۰۰ مشخص شد که مصرف روزانه 
سیگار از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی باالی 
۱۸ سال در زنان از ۰.۹۳ درصد به ۰.۷۷ درصد 
رسیده است و به میزان ۱۷.۲ درصد کاهش 
داشته است. میزان کاهش در بین مردان در 
این گروه سنی حدود ۰.۵ بوده است و از 
۲۰.۰۶ درصد به ۱۹.۹۵ درصد رسیده است.«  
وی ادامه داد:  »طبق نتایج آخرین مطالعه  در 
گروه سنی باالی ۱۸ سال، حدود ۴.۴۴ درصد 
زنان باالی ۱۸ سال و ۲۵.۸۸ درصد مردان 
انواع محصوالت  باالی  سال مصرف کننده 
دخانی هستند که نزدیک به ۱۴ درصد جمعیت 

باالی ۱۸ سال کشور می شود.«
جندقی یادآور شد: »دروازه ورود به مصرف مواد 
مخدر سیگار است، مصرف آن در افراد بین ۱۳ 
تا ۱۵ سال بسیار حساس است. شاید حدود ۹۰ 
درصد کسانی که سوء مصرف مواد دارند ابتدا 
مصرف کننده سیگار بوده اند. در  انجام طرح 
مطالعاتی سال ۱۴۰۰،  ۱۰.۲ درصد نوجوانان 
مصرف کننده دخانیات بودند که ۷.۰۷ درصد 
دختران  و حدود ۱۲ درصد پسران بودند. قلیان 

کشیدن بیش از مصرف سیگار است.«
وی یادآور شد:» ۳.۴ درصد نوجوانان مصرف 
کننده سیگار بودند که در این بین ۴.۸ درصد 
پسران و ۱.۲ درصد دختران بودند. همچنین ۵.۷ 
درصد نوجوان مصرف کننده قلیان بودند که از 
این بین ۷.۳ پسران و ۴.۳ درصد دختران بودند 
که این خطرناک است زیرا قلیان کشیدن عوارض 

بیشتری نسبت به سیگار دارد.«
وی افزایش مصرف دخانیات در میان کودکان و 
نوجوانان را ترفند شرکت های دخانیات دانست 
و گفت: »گویی به گونه ای برنامه ریزی می شود 
که دختران هم پا به پای پسران مصرف کننده 

دخانیات باشند .«
برای  فرهنگسازی  لزوم  بر  تاکید  با  جندقی 
پیشگیری از مصرف مواد دخانی، بیان کرد: »ما 

برنامه های متعددی داریم اما والدین هم باید 
مراقب فرزندان خود باشند. اعالم این آمارها باید 
ایجاد حساسیت کند. درمورد قوانین بازدارنده 
حوزه دخانیات امیدواریم همراهی بیشتری 
صورت گیرد. فروش مواد دخانی به افراد زیر 
۱۸ سال، فروش مواد دخانی در نزدیکی اماکن 
آموزشی و فروش نخی سیگار ممنوع است 
که این قوانین باید جدی گرفته شود. هرکسی 
که  این کاال را بفروشد باید مجوز های الزم را 
کسب کند ؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سیستم قضایی کشور، نیروی انتطامی 
و... همه در قانون وظایفی دارند و امیدواریم 
بتوانیم جامعه عاری از دخانیات داشته باشیم. 
این درحالی است که همکاران بهداشت محیط 
هم با وجود مشکالت موجود درحال بررسی 

و مقابله با بی قانونی در این زمینه هستند.«

وضعیت داروی ترک سیگار
بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری 
کنترل دخانیات وزارت بهداشت نیز درباره 
فعالیت کلینیک های ترک دخانیات اظهار کرد: 
»در گذشته ۱۵۳ کلینیک در سطح کشور داشتیم. 
از سال ۹۶ از وقتی برنامه ترک دخانیات در 
مراکز سالمت ادغام شد، حدود ۵ هزار مرکز 
سالمت، خدمات مشاوره و ترک دخانیات را 
ارائه می دهند که این مراکز در روستاها هم 
این مراکز میزان وابستگی  فعال هستند. در 
افراد به دخانیات توسط کارشناسان سالمت 
روان بررسی می شود تا خدمات درمانی به 
آنها ارائه شود، این خدمات رایگان است، در 
مورد افرادی که وابستگی باالیی دارند وقتی به 
پزشک ارجاع داده می شوند در صورت نیاز 
به مصرف دارو، داروی مورد نیاز برای آنها 
رایگان نیست به دلیل اینکه وزارت بهداشت 

منبع مالی مناسبی ندارد.«
ولی زاده افزود: »همچنین قسمت شماره پنج 
سامانه ۴۰۳۰ خدمات ترک دخانیات را ارائه 
می دهد، وزارت بهداشت خدمات ترک در 
بخش خصوصی را تسهیل کرده و پزشکان با 
گذراندن دوره ترک دخانیات می تواند خدمات 
را در مطب خود ارائه دهد. امیدوارم وزارت 
بهداشت با دریافت منابع مالی مناسب پوشش 

داروی رایگان را ارائه دهد.«
حمید صاحب مدیرکل شهرداری تهران نیز 
در این نشست اظهار کرد: »مسائل محیطی در 
گرایش به پدیده شوم دخانیات مهم هستند و ما 
باید دسترسی مردم به خدمات سالمت محور 
تسهیل کنیم و دسترسی آنها به رفتار پرخطر 
دور کنیم. مصرف سیگار امری عارضی در 
انسان است و اینکه چگونه در انسان عارض 
می شود امر مهمی است. تمام خوراکی های 
مصرفی انسان آشامیدنی و خوردنی نیست 
و آنچه ما درک می کنیم هم جزو منش انسان 
خواهد شد، ما باید به آموزش هایی که جوانان 

و نوجوانان می دهیم توجه کنیم.«
صاحب افزود: »مهم است که جلوی کودکان 
کسی سیگار نکشد و شکل و ماهیت توهمی 
سیگار کشیدن جلوی کودکان محدود شود. 
به عنوان خانه  پنجاه و سه محله  سیصد و 
سالمت در شهر تهران داریم همه خانه های 
سالمت در موضوع مبارزه با دخانیات فعال 

هستند.«

جندقـی:  گویـی بـه گونـه ای برنامـه ریـزی 
پـای  بـه  پـا  هـم  دختـران  کـه  می شـود 
پسـران مصـرف کننـده دخانیـات باشـند 
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حیـدری: اگـر مالیـات بـر مـواد دخانـی بـر 
اسـاس آنچـه پیشـنهاد داده بودیـم، محقـق 
می شـد، حـدود ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان برای 
کشور حاصل می شد. در حالی که اکنون نظام 
سـالمت بیـش از ۱۰ برابـر ایـن عـدد را بـرای 
عوارض دخانیات در کشـور هزینه می کند.«

ولـی زاده: افـرادی کـه وابسـتگی باالیـی 
داده  ارجـاع  پزشـک  بـه  وقتـی  دارنـد 
می شـوند در صـورت نیـاز بـه مصـرف 
آنهـا  بـرای  نیـاز  مـورد  داروی  دارو، 
رایـگان نیسـت بـه دلیـل اینکـه وزارت 
نـدارد مناسـبی  مالـی  منبـع  بهداشـت 
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