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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بدهی وزارت بهداشت 
به سازمان تامین اجتماعی را بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان اعالم کرد
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بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز یک شنبه 
تا دوشنبه ۲۴۰ بیمار جدید کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه دو نفر 
از  بیماری  این  دلیل  به  را  نیز جان خود 

دست دادند.
به گزارش سپید، از روز یک شنبه تا دوشنبه 
۹ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۴۰ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۶۳ نفر 

از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ 

میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۰۲ نفر رسید.
متاسفانه ۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۱۰ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۴۷ هزار 
و ۸۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۵۳۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند.
میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۶۴  تا کنون ۵۲ 
کشور  در  کووید۱۹  تشخیص  آزمایش 

انجام شده است.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت 
قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۳ 
شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۵ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۷۶ نفر 
دوز اول، ۵۷ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۹۶۲ نفر 

دوز دوم و ۲۷ میلیون و 
۵۲۶ هزار و ۴۵۸ نفر نیز 
دوز سوم واکسن کرونا را 
در کشور تزریق کرده اند.
مجموع  ترتیب  این  به 
واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۱۴۹ میلیون 
و ۹۰۳ هزار و ۴۹۶ دوز 

رسید.
همچنین از روز یک شنبه 
و  هزار   ۴۸ دوشنبه  تا 
۵۰۳ دوز واکسن کرونا 
شده  تزریق  کشور  در 

است.

۲ فوتی و شناسایی ۲۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور

شماره 2۲۲۱۳ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

عضو کمیته ملی واکسن کرونا ضمن تشریح 
صادرات  و  تولید  پیرامون  اخبار  آخرین 
واکسن های ایرانی کرونا، در عین حال بر 
لزوم تکمیل واکسیناسیون بر علیه این بیماری 

در کشور تاکید کرد.
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایسنا در توضیح جدیدترین اقدامات در 
گفت:  کرونا  ایرانی  واکسن های  حوزه 
مراحل  تقریبا   MRNA ایرانی  »واکسن 
متاسفانه  اما  کرده،  طی  را  بالین  از  پیش 
هنوز نتوانسته وارد فاز بالینی شود. در فاز 
پیش بالینی تعدادی از میمون هایی که این 
واکسن بر آنها تست شد، دچار تورم ریه 
شدند و قرار شد یکبار دیگر فاز پیش بالینی 
به محض  انجام شود.   MRNA واکسن 
و  واکسن  این  پیرامون  مستندات  تکمیل 
هم  واکسن  این  الزم،  مجوزهای  صدور 

وارد کارآزمایی بالینی خواهد شد.«
وی افزود: »در مورد واکسن آدنوویروسی 
انستیتو پاستور ایران هم هنوز فاز پیش بالینی 
طی نشده است. باید دید که فاز پیش بالینی 

به چه شکل پیش خواهد رفت.«
عضو کمیته ملی واکسن کرونا با اشاره به 
اینکه واکسن کرونا در کشور به اندازه کافی 
تولید و ذخیره شده است، اظهار کرد: »به نظر 
نمی رسد دیگر نیازی باشد که واکسن سازها 
تولید را ادامه دهند؛ زیرا واکسن تاریخ انقضا 
دارد و بنای سازمان غذا و دارو هم اینگونه 
نیست که نیاز تا پایان سال به واکسن را 
یکباره اعالم کند؛ معموال نیاز به واکسن سه 

ماهه اعالم می شود و فعال اعالم 
نیاز جدیدی از سوی سازمان غذا 
و دارو شکل نگرفته است. االن 
واکسن  دوز  میلیون   ۵۰ حدود 
از مجموع واکسن های ایرانی و 

خارجی ذخیره داریم.«
صادرات  خصوص  در  قانعی 
واکسن های ایرانی  تصریح کرد: 
»باید بدانیم که در کل دنیا استقبال 
است؛  یافته  کاهش  واکسن  از 
بنابراین؛ اآلن کشوری نیست که 
متقاضی واکسن باشد. در مورد 
واکسن ها  صادرات  اطالعات 
باید از خود مسئولین هر شرکت 
واکسن ساز سواالت بیشتر را جویا 

شد.«
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
واکسن های ایرانی که برای اخذ 
تاییدیه سازمان جهانی بهداشت 

اقدام کرده اند،  گفت: »برای همه واکسن های 
تولید شده این اقدام صورت گرفته است و 
با سازمان جهانی بهداشت مکاتباتی صورت 
گرفته است ولی فعال هیچکدام نتوانستند 
تاییدیه جهانی را اخذ کنند و مراحل مربوطه 

در حال انجام است.«
تقاضای جهانی  بر کاهش  تاکید  با  قانعی 
»باید دید که  ادامه داد:  واکسن کووید۱۹ 
وضعیت کرونا طی سه یا چهار ماه آینده 
پیش بینی  که  بود  خواهد  صورت  چه  به 
می کنیم وضعیت رو به بهبود خواهد بود؛ 

اما، شرایط جهش های کرونا در ابرازِ نیاز 
به واکسن تعیین کننده خواهد بود. آخرین 
جهش کرونا، اومیکرون است که می توان 
به تعبیری گفت یک طرفه اعالم آتش بس 
کرده است و آنچنان خطری متوجه افراد 
نمی شود. جمعیت زیادی را درگیر می کند 
و درصدی هم مرگ و میر دارد که عمدتا 
در بین کسانی بوده است که واکسن نزدند 

یا آن را تکمیل نکرده اند.«
وی در این باره تاکید کرد: »نکته مهم فعلی 
این است که تزریق دوز سوم در همه دنیا 

مرگ ومیر را کاهش داده است و فعال باید 
تزریق سه دوز تکمیل شده و برای افراد 
تزریق  و...  زمینه ای  بیماران  مانند  پرخطر 

دوز چهارم را انجام دهیم.«
عضو کمیته ملی واکسن کرونا در خاتمه 
تاکید کرد: »از زمان تزریق واکسن حداقل 
یک ماه زمان می برد تا ایمنی الزم در بدن فرد 
ایجاد شود. در کرونا دیدیم که بیشتر مرگ 
و میر در سنین باالی ۶۵ سال بوده است، 
پس باید افراد به دقت برای واکسیناسیون 

خود اقدام کنند.«

قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا تشریح کردقانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا تشریح کرد

آخرین اخبار از تولید واکسن MRNA ایرانی کرونا
ذخیره ۵۰میلیون دوز واکسن کووید در کشور
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دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
»بر اساس پیش بینی های متخصصان به 
نظر می رسد که تا سه ماه آینده موج 
جدیدی از کرونا و افزایش چشمگیری 
در ابتال به این بیماری نداشته باشیم و 
پیش بینی موج جدید کرونا در فصول 
سرد سال برای کشور، سخت و دشوار 

است.«
به گزارش سپید، حمیدرضا جماعتی 
در حاشیه شصت و نهمین جلسه کمیته 
علمی کشوری کرونا در گفت وگو با 
وضعیت  »آخرین  داشت:  اظهار  وبدا 
کرونا در جهان و ایران در جلسه کمیته 
علمی بررسی و مشخص شد که در 
موارد  اروپا،  و  آسیا  در  حاضر  حال 
ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از 
در  است  کاهش  به  رو  و  ثابت  آن، 
حالیکه در برخی کشورهای آفریقایی 
به  ابتال  افزایش  شاهد  آمریکایی،  و 
 BA4 زیرسویه های اومیکرون مانند 

و BA5 هستیم.«
وی افزود: »میزان مرگ و میر در سویه 
اومیکرون و زیرسویه های آن، نسبت به 
واریانت های قبلی، بیشتر نبوده است 
بلکه قدرت انتقال اومیکرون، باال رفته 
است. باتوجه به افزایش اخیر کرونا در 

برخی کشورها، باید این وضعیت را تا 
یکی دو هفته آینده رصد کنیم.«

جماعتی با بیان اینکه در ایران زیرسویه 
BA2، غالب است، افزود: »زیرسویه های 
 BA5 و   BA4 مانند  اومیکرون  دیگر 
کشورهای  و  آمریکا  در  که   BA.X و 
آفریقایی غالب است، در کشور ما شیوع 

پیدا نکرده است.«
وی خاطرنشان کرد: »مطالعات مختلف 
نشان داده اند که اثربخشی انواع واکسن ها 
سایر  به  نسبت  اومیکرون  با  مقابله  در 
کاهش  مقداری  قبلی،  واریانت های 
واکسیناسیون  اثر  بیشترین  اگرچه  یافته 
در کاهش مرگ و میر و بستری بیماران 
در بیمارستان ها بوده و هدف ما نیز همین 

بوده است.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: 
»در مطالعات مختلف مشخص شده که 
در سه ماهه اول بعد از تزریق دو نوبت 
واکسن، 70 درصد و بعد از شش ماه، حدود 
50 تا 60 درصد اثربخشی علیه اومیکرون 
و زیرسویه های آن وجود دارد، بنابراین 
تاکید ما بر تکمیل واکسیناسیون است.«
جماعتی تاکید کرد: »واکسیناسیون عالوه 
ناشی  فوت  و  بستری  ابتال،  کاهش  بر 
عوارض  کاهش  در  می تواند  کرونا  از 
پساکرونا که حتی ممکن است تا یکسال 

بعد از ابتال نیز مشاهده شود، موثر باشد. 
کمیته علمی تکمیل واکسیناسیون کودکان 
و بزرگساالن را توصیه می کند و نوبت 
دارای  و  پرخطر  افراد  برای  نیز  چهارم 
سیستم ایمنی ضعیف بر اساس تصمیمات 
کمیته ملی واکسن کووید19، قابل تزریق 
و مورد توصیه کمیته علمی کشوری کرونا 

است.«
وی با بیان اینکه از بیماران غیرکرونایی در 
زمان بستری در بیمارستان ها، تست های 
سی تی اسکن و پی سی آر، گرفته می شود، 
گفت: »برای بیمارانی که نیازمند اعمال 
جراحی عمده و سنگین)Major( و دارای 
تست های  انجام  نیستند،  کرونا  عالئم 
غربالگری کرونا مانند پی سی آر، ضروری 
بنظر نمی رسد. همچنین سی تی اسکن در 
صورت عدم وجود عالئم عفونی، برای 
هیچ یک از بیماران غیرکرونایی توصیه 
نمی شود و در اعمال جراحی عمده، در 
صورت نیاز می توان از عکس سینه استفاده 
کرد و نیازی به سی تی اسکن نیست.«

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا افزود: 
»در صورت وجود عالئم کرونا در اعمال 
جراحی عمده، براساس معاینات پزشکی 
و شرح حال بیماران، ممکن است نیاز به 
تست پی سی آر و سی تی اسکن وجود 
داشته باشد اما در مجموع بنظر می رسد در 

صورت عدم انجام جراحی عمده، ضعیف 
نبودن سیستم ایمنی بدن و مسن نبودن، 
بیماران غیر کرونایی نیازی به تست های 
غربالگری کرونا ندارند و مقرر شده که 
راهنمای بالینی در این زمینه توسط کمیته 
درمان  معاونت  به  و  تهیه  کرونا  علمی 

وزارت بهداشت ارائه شود.«
جماعتی با اشاره به گزارش مواردی از 
آبله میمونی در چندین کشور دنیا گفت: 
»تا کنون حدود 220 مورد از آبله میمونی 
اما در  در چندین کشور شناسایی شده 
از  شده ای  تایید  مورد  هیچ  هنوز  ایران 
این بیماری، گزارش نشده که البته منتظر 
و  کشورها  سایر  از  بیشتر  گزارش های 
پروتکل و روش های تشخیصی سازمان 

جهانی بهداشت هستیم.«
وی با بیان اینکه بنظر نمی رسد که آبله 
میمونی، مشکل و مساله ای جدی باشد، 
درمان  و  بهداشت  »معاونت های  گفت: 
وزارت بهداشت برای بروز احتمالی آبله 
میمونی در کشور، آمادگی کامل دارند از 
سوی دیگر، بر اساس اطالعات موجود، 
هیچ موردی از مبتالیان آبله میمونی، جان 
این  اکثر  و  نداده اند  دست  از  را  خود 
مداخله  به  نیازی  و  یافته  بهبود  بیماران 

درمانی ویژه ای نداشته اند.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح 

کرد: »بر اساس اطالعات و گزارش ها، 
سیستم  نقص  دارای  افراد  است  ممکن 
بیشتر در  باردار  ایمنی، کودکان و زنان 
معرض آبله میمونی باشند و عالئم این 
بیماری هم خفیف گزارش شده که جای 
سرعت  دیگر  سوی  از  نیست.  نگرانی 

انتقال آبله میمونی باال نیست.«
اینکه  به  »باتوجه  کرد:  تاکید  جماعتی 
هنوز اطالعات کافی از آبله میمونی در 
از سوی  که  منتظریم  ندارد،  دنیا وجود 
بهداشت و سازمان های  سازمان جهانی 
علمی سایر کشورها، اطالعات بیشتری 

در این زمینه حاصل شود.«
در  مرغان  آبله  شیوع  به  اشاره  با  وی 
مواردی  از  »خیلی  گفت:  کشور  سطح 
که به عنوان موارد مشکوک آبله میمونی 
بررسی شود، ممکن است همان آبله مرغان 
باشد بنابراین جای نگرانی نیست. راه های 
متحمل انتقال بیماری آبله میمونی، بیشتر 
از طریق تماس پوستی با لباس، ملحفه 
و ظروف افراد مبتال است. تا زمانی که 
ضایعات پوستی افراد مبتال کامال خشک 
نشده می تواند همانند آبله مرغان، قابلیت 
جداسازی  برای  و  باشد  داشته  سرایت 
عامل  به  آلوده  یا  مشکوک  بیمار،  افراد 
هفته  تا سه  دو  به  از سایرین  بیماری زا 

زمان نیاز است.«

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا نخواهیم داشت
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مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان اعالم کردمدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان اعالم کرد

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با تاکید 
بر متفاوت بودن کما با مرگ مغزی گفت: 
»همه باید سعی کنند تا مردم تفاوت مرگ 
مغزی و کما را متوجه شوند و به این باور 
برسند که مرگ مغزی با کما تفاوت دارد و در 
مرگ مغزی امکان برگشت افراد وجود ندارد.«
در  نجفی زاده  کتایون  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به فرآیند مرگ مغزی 
گفت: »مرگ مغزی، تخریب سلول های مغز، 
متالشی شدن آن ها و تبدیل شدن سلول های 
مغز به یک ماده بی شکل و متعفن است که به 
دنبال ضربه یا هرچیزی که فشار داخل مغز را 
افزایش دهد، اتفاق می افتد. زیرا فشاری که 
در داخل جمجمه باال می رود، عروق مغز را 
می بندد، در نتیجه خون رسانی متوقف می شود 

و سلول های مغزی منهدم می شوند.«
وی افزود: »در حین اینکه فرد دچار مرگ 
مغزی شده است، قلب به دلیل باتری اتوماتیکی 
که دارد، تپش دارد. این قسمت کوچک قلب 
می تواند امواج الکتریکی تولید کند و مانند یک 
خازن عمل کرده و می تواند امواج الکترونیکی 
را در خودش ذخیره کند. بر این اساس قلب 
می تواند شش تا هشت دقیقه بدون اکسیژن 
هم تپش داشته باشد. بنابراین زمانیکه مغز 
دچار مرگ مغزی شده و نفس قطع می شود، 
این باتری کوچک برای مدت شش تا هشت 

دقیقه تپش خود را ادامه می دهد.«
نجفی زاده ادامه داد: »اگر به فردی که مغزش 
منهدم شده و نفس ندارد، با نفس مصنوعی، 
توسط دستگاه و با کمک داروها، کاری کنیم 
که اکسیژن رسانی به گره کوچک قلب انجام 
شود، تپش قلبش را ادامه می دهد و باعث 
می شود که ما با فردی مواجه باشیم که فوت 
شده، اما به واسطه دستگاه ها و داروها قلبش 
برای چند روز تپش دارد. بعد از گذشت چند 
روز، از آنجایی که سمومی از مغز متالشی 
شده، ترشح می شود، باعث می شود که همه 
سلول های بدن از بین بروند و در نتیجه یک 
فرد مرگ مغزی را بیش از چند روز و حداکثر 
دو هفته نمی شود نگه داشت و هر چقدر هم 
که زمان می گذرد، تعداد اعضای کمتری قابل 
استفاده خواهند بود. به طوری که در لحظه 
اولی که مرگ مغزی رخ می دهد، هشت عضو 
فرد قابل اهدا هستند، اگر خانواده دیر رضایت 
دهد، در روز چهارم ممکن است دو عضو 

فرد قابل استفاده باشند.«
هزار   ۸ تا   ۵ بین  »ساالنه  گفت:  نجفی زاده 
مرگ مغزی در کشور داریم که معموال نیمی 
از آنها قابلیت اهدای عضو دارند که حدود 
3000 نفر است و از این تعداد یک سوم شان 

معموال به اهدای عضو می رسند.«
وی با بیان اینکه شایع ترین علت مرگ مغزی 
تصادفات و حوادث بوده و شایع ترین سن آن 
هم بین 20 تا 40 سال است، گفت: »بنابراین 
افراد دچار مرگ مغزی، اعضای کامال سالمی 

دارند. اگر خانواده بتواند به موقع تصمیم بگیرد 
و این اعضای کامال سالم از بدن پر از سم 
خارج شود، می تواند به بیماری که نیازمند 
تامین عضو است و هیچ چاره ای جز پیوند 
پیوند شود و آن  ندارد،  ادامه زندگی  برای 
فرد به زندگی عادی برگردد و در عین حال 
برای فرد متوفی و خانواده اش هم باقیات  و 

صالحات است.«
نجفی زاده درباره میزان اهدای عضو در کشور 
به   PMP کرونا  از  قبل  دوران  »در  گفت: 
معنای تعداد اهدای عضو به ازای یک میلیون 
نفر 14.3 بود که آمار بسیار خوبی بود. البته 
همچنان ایران در رتبه 31 اهدای عضو در دنیا 
قرار داشت و در آسیا ایران رتبه اول اهدای 
عضو از افراد مرگ مغزی را داشت. متاسفانه 
به دلیل کرونا در همه دنیا افت شدیدی در 
حوزه اهدای عضو اتفاق افتاد و در ایران هم 
آمار به نصف رسید و شاخص به بیش از ۷ 
درصد رسید، اما در سال 1400 مجددا این آمار 
باال رفت و به حدود 10.۷ رسید و هنوز جا 
داریم تا حداقل به وضعیت قبلی بازگردیم.«
وی گفت: »متاسفانه از آنجایی که در دوران 
کرونا، تعداد بسیار زیادی از کادر درمان و 
توان بیمارستان ها در زمینه تخت و امکانات 
برای بیماران کرونا استفاده شد و از طرفی 
اثبات عدم ابتالی فرد مرگ مغزی به کرونا 
بسیار دشوار بود و بسیاری از موارد مرگ 
مغزی به این دلیل اعضای شان استفاده نشد 
و آمار بسیار پایین آمد که در سال 1400 رو 

به بهبود رفت.«

بیش  کرونا  از  قبل  اینکه  بیان  با  نجفی زاده 
از 2۵ هزار نفر بیمار نیازمند پیوند عضو در 
روزانه  که  داشتند  قرار  پیوند  انتظار  لیست 
هفت تا 10 نفرشان به دلیل نرسیدن عضو 
پیوندی فوت می کردند، گفت: »حال می توان 
تصور کرد که وقتی PMP از 14 به ۷ رسید، 
مرگ بیماران لیست انتظار پیوند دو برابر شد. 
باید تمام تالش برای حل این موضوع انجام 
شود تا در کشورمان نه اجازه دهیم عضوی 
هدر رود و نه اجازه دهیم که فردی در لیست 

انتظار فوت کند.«
وی درباره وضعیت رضایت به اهدای عضو 
گفت: »در برخی استان های کشور آمار رضایت 
به اهدای عضو نزدیک به 100 درصد است. 
و  شده  فرهنگسازی  آنقدر  که  معنا  این  به 
هماهنگ کنندگان پیوند آموزش کافی دیده 
و تالش می کنند که تقریبا رضایت به اهدای 
در  اما  است،  به 100 درصد  نزدیک  عضو 
این آمار  برخی استان های کشور هم هنوز 

حدود 20 تا 30 درصد است.«
درصد   10 حدودا  اینکه  بیان  با  نجفی زاده 
بزرگساالن ایران کارت اهدای عضو دارند، 
انگلیس  »این در حالی است که در  گفت: 
یک سوم بزرگساالن و در آمریکا حدود ۶4 
درصد بزرگساالن کارت اهدای عضو دارند. 
زیرا در این کشورها روی گواهی نامه و کارت 
ملی درج می شود که این فرد به اهدای عضو 
تمایل دارد. در ایران هم در سال 1400 هیات 
دولت پذیرفت که نشان اهدا بر روی کارت 
گواهی نامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و 

بیمه فرد درج شود، اما هنوز مراحل اجرایی 
آن انجام نشده است. امسال پیگیری می کنیم 
تا بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.«

وی درباره چالش های اهدای عضو گفت: »نکته 
مهم این است که همه باید باور کنند فردی که 
دچار مرگ مغزی شده، فوت کرده است. برای 
این اتفاق هم فرهنگسازی قوی الزم است. 
نباید صبر کنیم تا وقتی که حادثه رخ می دهد، 
تازه بخواهیم به خانواده اطالعات علمی دهیم. 
خانواده باید از قبل اطالعات کافی داشته باشد 
و در آن لحظه فقط باید تصمیم گیری کند. این 
کار ارگان های تصمیم ساز است و همه باید 
سعی کنند تا مردم تفاوت مرگ مغزی و کما 
را متوجه شوند و به این باور برسند که مرگ 
مغزی با کما تفاوت دارد و در مرگ مغزی 
امکان برگشت افراد وجود ندارد. در عین حال 
دغدغه امسال ما این بود که برنامه های صدا و 
سیما نباید از این صحبت شود که فرد مرگ 
مغزی، زنده شد. تهیه کنندگان باید این خط 
قرمز را داشته باشند و اجازه ندهند که کسی 
در صدا و سیما بیاید و این ادعا را انجام دهد. 
مطمئن باشند که کسی که به زندگی بازگشته 

است، در حالت کما بوده است.«
نجفی زاده تاکید کرد: »از سال 1۹۶4 که دانشگاه 
هاروارد مرگ مغزی را تعریف کرد، حتی یک 
مورد مرگ مغزی وجود نداشته که به زندگی 
بازگردد. این ها موارد کما هستند که امکان 
مرگ  هم  زمانی  دارد.  بازگشت شان وجود 
مغزی تایید می شود که تیم تخصصی اهدای 

عضو، فرد را معاینه و تایید کرده باشند.«

بروز ساالنه ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در کشور
»مرگ مغزی« قابل برگشت نیست



شماره 52213 10 خرداد 1401

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »ما در 
بحث تعرفه ها در کنار مردم هستیم و سعی 
بر آن داریم که پرداختی ها از جیب مردم کم 
شود، یکی از راهکار ها کاهش پرداختی از 
جیب مردم در قانون هدفمندی یارانه ها ذکر 
شده است که برای کاهش پرداخت تعرفه ها 
سازمان می تواند از منابع بیشتری برای تامین 

مالی بیمه ها استفاده کند.«
به گزارش سپید، محمد رئیس زاده گفت: 
»حدود 300 نفر مدافع سالمت جان خود 
را در دوران کرونا از دست دادند، با این 
طی  در  پرستاری  و  پزشکی  جامعه  حال 
دوران کرونا سخت تالش کردند و خوش 
درخشیدند، سازمان نظام پزشکی یک وظیفه 
مهم یعنی حمایت از حقوق بیمار را دارد. 
البته حمایت از ارائه دهنده خدمت نیز اهمیت 
دارد، زیرا جامعه پزشکی در شرایط دشوار 
این جامعه در  باشد و  باید تکیه گاه مردم 

این شرایط باید نیرومند و باانگیزه باشد.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »بند 
۸ بیمه خدمات همگانی، موضوع تعرفه را 
کامال مشخص کرده است. ما باید با سازمان 
برنامه و بودجه کشور جلساتی را برگزار کنیم 
تا در خصوص تعرفه ها نظرات کارشناسی را 
بررسی کنیم. در نهایت هر چه هیئت دولت 
تصویب کند همه باید از آن تمکین کنند، ما 

در بحث تعرفه ها در کنار مردم هستیم و سعی 
بر آن داریم که پرداختی ها از جیب مردم کم 
شود، یکی از راهکار ها کاهش پرداختی از 
جیب مردم در قانون هدفمندی یارانه ها ذکر 
شده است که برای کاهش پرداخت تعرفه ها 
سازمان می تواند از منابع بیشتری برای تامین 

مالی بیمه ها استفاده کند.«
وی افزود: »میزان پرداختی ها در مراکز دولتی 
مناسب است، اما در مراکز خصوصی ۷0 
درصد هزینه ها توسط مردم و مابقی توسط 
بیمه ها پرداخت می شود که راهکار کاهش 
آن افزایش منابع بیمه ها و یا مدیریت بهینه 
است یعنی ابزار هایی مانند پزشک خانواده 
اجرایی شود،  باید  بالینی  راهنما های  یا  و 
در سال بالغ بر ۹00 میلیون و در ماه ۸0 
میلیون خدمت انجام می شود که در مقابل 
آن گزارش تخلفات پزشکی بسیار پایین و 
کم است. البته تخلفات مربوط به دریافت 
است.  پزشکان  از  برخی  توسط  زیرمیزی 
باید یادمان باشد که سرمایه اصلی جامعه 
پزشکی اعتماد بین پزشک و مردم است.«

رئیس زاده گفت: »در سال 1400، ۷ هزار 
پرونده تخلف ثبت شد که 42 درصد آن منجر 
به صدور کیفرخواست شد و از این تعداد ۸3 
درصد حکم صادر شده که به نفع مردم بوده 
است، پرونده هایی در پزشکی قانونی برای 

قصور پزشکی ثبت شده است که در مجموع 
1۵ هزار پرونده در سال تخلف پزشکی ثبت 
می شود، حجم زیادی از فعالیت ها بر عهده 
دستیاران و پزشکان جوان است به طوری 
که شیفت های متعددی دارند و در مناطق 
محروم ارائه خدمت می کنند. با این حجم 
کار میزان دریافتی آنها بسیار ناچیز است.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی یادآور شد: 
»سال گذشته حقوق دریافتی این گروه ها دو 
برابر شد اما با این حال برای افزایش آن ها 
دو بسته جامع و ماندگار برای مناطق محروم 
در نظر گرفته شده و به زودی به مجلس 
ارائه می شود، ما در بعضی کالنشهرها پنج 
برابر مناطق محروم پزشک داریم. میانگین 
کلی کشور برای هر 10 هزار نفر 1۶ پزشک 
است در حالی که در تهران این شاخص هر 
10 هزار نفر 40 پزشک است، 42 درصد 
متخصصین در پنج کالنشهر حضور دارند 
و بیشتر آن ها بعد از گذراندن دو سال طرح 
باز  به کالنشهرها  محروم  مناطق  در  خود 

می گردند.«
نسخه  اجرای  در  ما  »فعالیت  افزود:  وی 
الکترونیک سه مرحله داشت که ابتدا دنبال 
بعدی  مرحله  بودیم.  نرم افزارها  اجرای 
شد.  شروع  که  بود  همکارانمان  آموزش 
کار اصلی که بر عهده سازمان قرار داشت 

هویت و اصالت سنجی امضای الکترونیک 
بود که در بحث امنیت نسخه الکترونیک 
بسیار پراهمیت است، تاکنون130 هزار کارت 
هوشمند امضای الکترونیک صادر شده است 
و هر پزشکی با ثبت درخواست بالفاصله 
بر  عالوه  می شود،  صادر  آن  برای  کارت 
این ها برنامه موبایلی نسخه الکترونیکی را 
برای پزشکان اجرایی کردیم و تا آخر خرداد 
البته هنوز چالش هایی  نهایی می شود.  ماه 
داریم و در حال رفع آن ها هستیم و تاکنون 
زیرساخت های نسخه الکترونیکی کمتر از 

۸0 درصد انجام شده است.«
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
بازه زمانی  پایان گفت: »در  رئیس زاده در 
دو سال گذشته یعنی در دوران کرونا ۶3 
پیوند عمل موفق قلب کودکان را انجام دادیم 
که از این لحاظ رتبه یک را در این مقطع 
زمانی داریم و همچنین بیش از ۷ هزار عمل 
شده  انجام  شیراز  و  تهران  در  کبد  پیوند 
است که این نیز آمار قابل توجهی در دنیا 
است، کسانی که در داروخانه ها، شرکت های 
دانش بنیان و کلینیک ها فعال هستند و تعداد 
آنها زیر ۵0 نفر است نمی توانند بیمه تکمیلی 
شوند اما هماهنگی با بیمه ها صورت گرفته 
تا این گروه را تحت پوشش بیمه تکمیلی 

قرار دهند.«

در بحث تعرفه ها در کنار مردم هستیم
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وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
سفر به استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
راهکارهای مناسبی برای حل مشکالت مالی 
شده  پیش بینی  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
است، گفت: »با انجام این اقدامات بخش 
اعظمی از مشکالت مالی دانشگاه های علوم 
پزشکی در سطح کشور مرتفع و در آینده 
نزدیک تراز مالی آن ها مثبت خواهد شد که 
در این راستا وزارت بهداشت نیز از هیچ 

کمکی دریغ نخواهد کرد.«
به گزارش سپید، بهروز رحیمی در دیدار با 
رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
دانشگاه های  مالی  »مشکالت  گفت:  تبریز 
علوم پزشکی را می توان با انجام اقداماتی 
درآمدهای  صحیح  هدایت  ازجمله 

پیگیری مصوبات ستاد کرونا،  پاداش اختصاصی،  پرداخت  تهاتری،  الگوهای  بازنشستگان از طریق سازمان های ذی ربط و انجام 
درنهایت تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی 
از محل مصوبات سفرهای ریاست جمهوری، 

مرتفع کرد.«
وی در ادامه عنوان کرد: »معاونت توسعه 
مدیریت و منابع وزارت بهداشت پشتیبان 
و  بهداشت  وزارت  حوزه های  تمام 

دانشگاه های علوم پزشکی است.«
به گزارش وبدا، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: 
»با انجام این اقدامات تالش می کنیم بخش 
اعظمی از مشکالت مالی دانشگاه های علوم 
پزشکی در سطح کشور مرتفع شود و در این 
از هیچ کمکی  نیز  راستا وزارت بهداشت 

دریغ نخواهد کرد.«

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد 

پیش بینی راهکارهای مناسب برای حل مشکالت مالی دانشگاه های علوم پزشکی

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر دادرییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 
2.7 برابری موارد اسهال ویروسی نسبت به 

سال گذشته خبر داد.
گویا گفت:  مهدی  به گزارش سپید، محمد 
»موارد اسهال ویروسی که به صورت طغیانی 
در بعضی از مناطق کشور مشاهده می شود، 
برابری   2.7 افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 

داشته است.«
وی افزود: »ظرف دو ماه گذشته حدود 30 
هزار مورد اسهال در سیستم ثبت اطالعات 
نظام سالمت کشور به ثبت رسیده که به نظر 
می رسد حدود 65 درصد از کل اسهال های 

کشور را شامل می شود.«
با  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
بیان اینکه تمام مواردی که ثبت شده ار نظر 
بیماری وبا کنترل شده و همگی منفی بوده اند، 
بیان داشت: »هرچند تا پایان مهرماه سیستم 
سالمت کشور برای تشخیص فوری و مراقبت 
از بیماری وبا و سایر بیماری های اسهالی در 
آماده باش قرار دارد و شاید هنوز زود باشد 
اما  شود،  قضاوت  جاری  سال  مورد  در  که 
موارد  افزایش  می شود  مشاهده  اکنون  آنچه 

بیماری اسهالی ویروسی است.«
گویا ادامه داد: »عمده موارد بیماران بررسی شده 
مربوط به اسهال ویروسی بودند و اکنون نیز 
این بیماری شایع است و الزم است هموطنان 
عزیز نکات بهداشتی در رابطه با پیشگیری از 

این بیماری را به دقت رعایت کنند.«
وی با اشاره به اینکه انتهای فصل بهار، تابستان 
و حتی ماه مهر فصولی هستند که موارد مبتال 

به بیماری های اسهال افزایش می یابد، گفت: 
آب  مصرف  از  ناشی  موارد  این  »عمده 
همچنین  و  نشده  کشی  لوله  و  غیربهداشتی 
میوه و سبزیجاتی که خوب ضدعفونی نشده اند، 

هستند.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر اظهار 
داشت: »این موارد تقریبا در همه استان های 
استان های  در  ولی  می شود  دیده  کشور 
گرمسیری به نسبت استان های دیگر شایع تر 

است.«
بین  در  که  بیماری  »مهم ترین  افزود:  گویا 
بیماری های اسهالی برای نظام سالمت کشور 
اهمیت دارد اول بیماری وبا و بعد اسهال های 
خونی است که معموال منشأ باکتریایی دارند.«
وی با اشاره به اینکه در بعضی از سال ها موارد 
بیماری های اسهالی بیشتر از سال های قبل است، 
گفت: »یکی از عوامل تاثیرگذاری در افزایش 
موارد بیماری های اسهالی بارندگی های کم سال 
قبل و استفاده از آب های غیرمطمئن به دلیل 
کمبود منابع آب آشامیدنی تصفیه شده در آن 

سال خاص، است.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر بیان 
موارد  که  شاهدیم  هم  جاری  »سال  کرد: 
بیماری های اسهالی افزایش یافته است، بنابراین 
مردم عزیز در هنگام مسافرت و صرف غذا 
در بیرون از منزل از یکسو و از سوی دیگر 
رعایت بهداشت فردی به ویژه شست وشوی 
دست و رعایت نکات ضدعفونی در هنگام 
مصرف میوه جات و سبزیجات دقت الزم را 

به عمل آورند.«
گویا افزود: »تمام دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور که وظیفه کنترل این بیماری ها را به عهده 
دارند از ابتدای سال جاری در وضعیت آماده 
الزم صورت  اقدامات  می برند.  سر  به  باش 
گرفته، نمونه های مدفوع بیماران بررسی شده 
و نکات الزم به دانشگاه ها اعالم شده است.«

وی ادامه داد: »به نظر می رسد بر اساس آنچه 
اکنون شاهد هستیم در رابطه با بیماری های 
داشته  رو  پیش  در  تابستان سختی  اسهالی  
داریم هموطنان عزیز  انتظار  بنابراین  باشیم، 
نهایت همکاری را با نظام سالمت کشور به 

عمل آورند.«

وی یادآرو شد: »تاکنون 1692 مورد بیماری 
در کشور از ابتدای سال جاری در رابطه با 
مسمویت غذایی به ثبت رسیده که همه موارد 
ناشی از مواد غذایی خوب نگهداری نشده 

بوده است.«
به گزارش وبدا، گویا در پایان گفت: »اقدامات 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  توسط  کنترلی 
صورت گرفته و 88 درصد موارد ظرف 24 
تا 48 ساعت تشخیص داده شده و منابع آلوده 

کننده نیز تحت کنترل قرار گرفته است.«

افزایش 2.7 برابری موارد اسهال ویروسی نسبت به سال گذشته
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مدیرعامل بیمه سالمت کشور خبر دادمدیرعامل بیمه سالمت کشور خبر داد

اجرای  »با  گفت:  بیمه سالمت  مدیرعامل 
نسخه الکترونیک اشتباهات نسخه نویسی، 
ناخواسته  عوارض  و  دارویی  خطاهای 
دارویی کاهش یافته و منجر به بهبود دارو 

درمانی و سالمت بیمار شده است.«
نسخه نویسی  پروژه  سپید،  گزارش  به 
الکترونیک از اسفند سال 13۹۷ در کشور 
ایران  بیمه سالمت  کلید خورد و سازمان 
از آبان سال ۹۸ در 23۵ شهر این پروژه را 
اجرایی کرد، طبق مصوبات مجلس شورای 
اسالمی در برنامه های توسعه، قانون بودجه 
و قوانین باالدستی درحوزه سالمت، دولت 

الکترونیک باید در جامعه اجرایی شود.
یکی از زیر مجموعه های دولت الکترونیک، 
الکترونیکی  نسخه پیچی  و  نسخه نویسی 
است که دولت ها طی سالیان گذشته مصمم 
به اجرای آن بودند، هرچند که مشکالت و 
مسائلی در مسیر اجرا وجود داشته که دست 
اندرکاران حوزه سالمت به ویژه سازمان های 
بیمه گررا با چالش های بسیاری رو به رو 
کرده، اما موانع با پیگیری جدی متولیان این 
حوزه تا حدود بسیار زیادی رفع شده است.
در اینکه اجرای این پروژه چه نقاط مثبت 
شبه ای  و  شک  هیچ  دارد،  محاسنی  و 
بارها  نداشته و مسئوالن و متولیان  وجود 
و  کرده  صحبت  مختلف  تریبون های  از 
گرفته،  صورت  بسیاری  اطالع رسانی های 
بیمه  از ورود سازمان های  از 2 سال  پس 

گر به اجرای این طرح می توان با قطعیت 
الکترونیک  نسخه نویسی  که سیستم  گفت 
را  کاغذی  نسخه نویسی  متعدد  مشکالت 
بهبود داده و باعث صرفه جویی و کاهش 

هزینه های مراقبت، شده است.
بیمه  مدیرعامل  ناصحی  مهدی  محمد 
سالمت ایران در این زمینه در گفت وگو با 
اجرای طرح نسخه نویسی  »با  افزود:  ایرنا 
الکترونیکی رصد اطالعاتی  بیمه سالمت به 
لحاظ میزان مصرف دارو افزایش پیدا کرده 
است، به طوری که در گذشته مشخص نبود 
که پزشک برای بیمار به چه میزان دارو و 

یا آزمایش تجویز کرده است.«
وی تاکید کرد: »تمرکز در بیماری یابی با 
دارو  بی رویه  از مصرف  هدف جلوگیری 
با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی با دقت 
انجام می شود. درحال حاضر با اجرای این 
طرح میانگین آزمایشات تجویزی 10.۵ عدد 
بوده و هر تجویزی در مطب 3 تا ۵ دقیقه 

زمان نیاز دارد.«
ناصحی افزود: »سازمان بیمه سالمت ایران در 
سال 1400 در خصوص طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی اقدامات جدی بسیاری را انجام 
داده که می توان به بهبود و توسعه سامانه 
توسعه سامانه  بهبود و  الکترونیک،  نسخه 
شرکای کاری و انتساب و ارجاع الکترونیک 
می توان اشاره کرد، اما جهت اجرای دقیق این 
طرح در سال جاری سازمان بیمه سالمت 

جمله  از  مسائلی  به  توجه  نیازمند  ایران، 
ارتقاء فرآیندهای حفظ محرمانگی و امنیت 
داده های سالمت و بهبود و تسهیل فرآیند های 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »از ابتدای سال 1401 نیز پروژه 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی با 
قدرت در تمامی استان ها اجرایی شده، البته 
در برخی شهرها و شهرستان ها مشکالتی 
و  پزشکان  اما حضور جدی  دارد،  وجود 
همگامی کادر سالمت و البته همراهی مردم 
امیدواری ها نسبت به اجرای دقیق این طرح 
افزایش  بیمه ای  گروه های  تمامی  برای  را 

داده است.«
اقدامات  از  بخشی  ناصحی،  گفته  به 
ارائه  در  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 
خدمات  مدیریت  در  الکترونیک  خدمات 
سرطان،  به  مبتال  بیماران  خاص،  بیماران 
مدیریت داروهای بیولوژیک، دارو و خدمات 
دریافت  قابل  سقف  افزایش  و  ناباروری 
خدمت در یک بازه زمانی معین جهت برخی 
داروها بوده که رضایتمندی بیماران را در 

دریافت خدمات افزایش داده است.

نسخه نویسی الکترونیکی ۹۹ درصد 
محقق شده است

مهدی رضایی معاون بیمه سالمت نیز در 
اجرای  حاضر  حال  »در  گفت:  زمینه  این 

کشور  در  الکترونیکی  نسخه نویسی  طرح 
به میزان ۹۹ درصد محقق شده، در بحث 
استعالم اصالت نسخه الکترونیک اقداماتی 
نیز انجام شده که می توان به ایجاد امکان 
استعالم اصالت در پنل و سرویس های نسخه 
الکترونیک، استعالم ۶2۵ داروی بیمه ای در 
سامانه نسخه الکترونیک و امکان استعالم 
تجهیزات قابل ارائه در داروخانه ها اشاره 

کرد.«
وی افزود: »در صورتی که عزم جدی وجود 
داشته باشد، مانع زیرساختی وجود ندارد، 
از طرفی با همکاری خوبی که تاکنون از 
سوی ارائه  دهندگان خدمت اعم از پزشکان 
و سایر همکاران در  بخش پاراکلینیک انجام 
شده است، امکان تحقق کامل این برنامه از 
نظر عملیاتی وجود دارد؛ با توجه به اینکه 
مراکز  در  بیمه شدگان  مراجعه های  بیشتر 
به صورت سرپایی  قرارداد  درمانی طرف 
است، بنابراین نسخه الکترونیک جزء مهمی 
از پرونده الکترونیک سالمت هر فرد است.«
رضایی تصریح کرد: »سازمان بیمه سالمت 
ایران به عنوان یکی از سازمان های بیمه گر 
نسخه نویسی  طرح  اجرای  در  جدی  عزم 
و نسخه پیچی الکترونیک تا مرحله نهایی 
دارد، در سال جاری نیز سیاست های این 
سازمان همانند گذشته در این مسیر ادامه 
پیدا کرده و هیچ مشکلی نمی تواند مانعی 

در این خصوص ایجاد کند.«

کاهش اشتباهات نسخه نویسی و خطاهای دارویی
افزایش رصد اطالعاتی بیمه سالمت به میزان مصرف دارو
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بیش از بیش از ۵۳۰۵۳۰ میلیون مبتال و  میلیون مبتال و ۶۶ میلیون و  میلیون و ۳۰۰۳۰۰ هزار فوتی تاکنون هزار فوتی تاکنون
شمار مبتالیان به کووید-1۹ در جهان تاکنون به ۵31 
میلیون و ۶۷۸ هزار و ۵2۸ نفر رسیده، مرگ شش 
میلیون و 310 هزار و ۹1۵ نفر بر اثر این بیماری 
تأیید شده و ۵02 میلیون و ۵0۵ هزار و ۵۹0 نفر از 

مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای رسمِی 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 43.1 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 
30.۹ 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 3۷۸ 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.
اطالع رسانی  پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز دوشنبه به 

ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 231 هزار 
و ۵۶2 مورد ابتال و 141 هزار و 30۸ 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، آرژانتین، 
ژاپن، هلند، ایران، استرالیا، کلمبیا، اندونزی، لهستان، 
مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، اتریش، بلژیک، 

رژیم صهیونیستی، پرتغال، آفریقای جنوبی، جمهوری 
چک، کانادا، شیلی، فیلیپین، سوئیس، پرو، کره شمالی 
و یونان نیز بیش از سه میلیون مبتال ثبت شده  است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که تاکنون 
در 22۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 

دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

»با شیوع  کرد:  اعالم  بهداشت  سازمان جهانی 
بیماری آبله میمونی خطر جدی متوجه سالمت 

عمومی نیست.«
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت پس از 
گزارش موارد ابتال به آبله میمونی در کشورهایی 
شایع  آنها  در  معمول  طور  به  بیماری  این  که 
نیست، روز یک شنبه اعالم کرد: »آبله میمونی 
خطر جدی برای سالمت عمومی در سطح جهانی 

ایجاد نمی کند.«
بنابر اعالم این سازمان، در صورتی که این ویروس 
از فرصت استفاده کند تا خود را به عنوان یک 
پاتوژن انسانی معرفی کند و به گروه های پرخطر 

مانند کودکان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف 
می تواند  عمومی  سالمت  خطر  کند،  سرایت 

افزایش پیدا کند.
تاکنون در مجموع 2۵۷ مورد تایید شده ابتال به 
آبله میمونی و 120 مورد مشکوک در 23 کشور 
عضو سازمان جهانی بهداشت که این بیماری 
نبوده گزارش شده  آنها شایع  در  این  از  پیش 
است. همچنین گزارشی از مرگ و میر ناشی از 

این بیماری منتشر نشده است.
کرد:  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  همچنین 
»ظهور ناگهانی بیماری آبله میمونی به طور همزمان 
در چندین کشور غیر بومی نشان دهنده انتقال 

ناشناخته بیماری از مدتی قبل بوده است و انتظار 
می رود با گسترش نظارت و کنترل در کشورهای 
بومی و غیر بومی، موارد بیشتری گزارش شود.«

آبله میمونی یک بیماری عفونی است که معموال 
خفیف است و در  بخش هایی از غرب و مرکز 
آفریقا بومی است. این بیماری از طریق تماس 
نزدیک منتشر می شود؛ بنابراین می توان به راحتی 
و با اقداماتی مانند خود ایزوله سازی و رعایت 

بهداشت آن را مهار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر موارد گزارش 
شده تاکنون در انگلیس، اسپانیا و پرتغال شناسایی 

شده است.ایسنا

هر ساله در تاریخ 30 مه »روز جهانی ام اس« 
گرامی داشته می شود.

به گزارش سپید، به مناسبت روز جهانی ام اس 
و  بحث  به  دعوت  هدف  با  ساله  هر   )MS(
بیماری در کشورهای  این  گفت وگو در مورد 
مختلف، مراسم و رویدادهایی برگزار می شود.

ام اس )مولتیپل اسکلروزیس(، یک بیماری مزمن 
عایق  پوشش های  آن  در  که  است  پیشرونده 
به »غالف  سلول های عصبی )نورون( موسوم 
میلین« در سیستم عصبی آسیب می بینند و عالئم 
آن شامل ضعف عضالنی، دوبینی و مشکالت 

روحی/ جسمی است.
به دلیل عدم دستیابی به نتایج دقیق و قانع کننده 
در مطالعاتی که روی این بیماری صورت گرفته، 
علل دقیق آن هنوز ناشناخته است. بسیاری از 
متخصصان بر این باورند که ممکن است بین 

شروع بیماری و ژن ها و/ یا اختالل عملکرد سلول 
عصبی ارتباطی وجود داشته باشد.

عالوه بر این، هنوز هیچ درمان دائمی نیز برای این 
بیماری وجود ندارد. با این حال متخصصان تاکید 
دارند که عالئم ام اس را می توان با استفاده از 
مجموعه ای مناسب از درمان ها و داروها کاهش داد.

به گزارش ایسنا، در ادامه به مناسبت این روز 
جهانی به چند واقعیت جالب در مورد سیستم 
عصبی بدن انسان به نقل از نشریه »نشنال تودی«، 

اشاره می کنیم:
تقسیم  بخش  دو  به  انسان  عصبی  *سیستم 
می شود - یکی دستگاه عصبی مرکزی )مغز و 
نخاع( و دیگری دستگاه عصبی پیرامونی )بقیه 

اعصاب بدن(.
*سلول های عصبی اغلب قابل ترمیم یا تعویض 
نیستند و به همین دلیل است که هرگونه آسیب 

می تواند دائمی باشد.
*تعداد سلول های عصبی )نورون ها( در مغز ما 

بیشتر از ستاره های کهکشان راه شیری است.

*طوالنی ترین عصب بدن انسان، عصب سیاتیک 
است که از نخاع تا نوک انگشتان پا در هر پا 

ادامه دارد.

سازمان جهانی بهداشت: 
با شیوع آبله میمونی خطر جدی متوجه سالمت عمومی نیست

به مناسبت »روز جهانی ام اس« بخوانید
چند واقعیت درباره سیستم عصبی انسان



وزیر بهداشت گفت: »امروز پوشش بیمه ای 
دارو ها کافی نیست و باید پوشش بیمه ای 
دارو ها را افزایش دهیم و به سمت درمان های 
غیر دارویی مثل سل درمانی و ژن درمانی 

برویم.«
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در مراسم 
رونمایی از دارونامه شیمیایی، دارونامه گیاهی 
برای اولین بار و تولید کپسول استنشاقی برای 
درمان بیماری های تنفسی برای اولین بار در 
کشور گفت: »بدون شک ایران قدرتمند ترین 
کشور منطقه به ویژه در حوزه غذا و داروست 
و در کرونا به شکل عملیاتی ثابت شد که ما 
یکی از کشور های قدرتمند هستیم و اکنون 
یکی از قدرتمندترین کشور های دنیا در مبارزه 
با کرونا هستیم، زیرا ویروس برای همه دنیا یک 
شکل بود و با وجود اینکه قدرت اقتصادی 
زیادی نداشتیم در برابر کشور های پیشرفته، اما 
توانستیم در این آزمون جهانی جزو رتبه های 
برتر جهانی قرار گرفته و عامل موفقیت که همه 
دنیا از آن غافل بودند مردم است، ابرقدرت ها از 
مردم غافل شده اند، قدرت اصلی به مردم است 
نه به پول و اعتبار، مردم ما مردانه ایستادند.«
عین اللهی گفت: »ما در کرونا فقط به دلیل 
قدرت مردم پیروز شدیم و اگر مردم همراهی 
نمی کردند و واکسن نمی زدند موفق نبودیم 
و واکسیناسیون یک حرکت مردمی بود و 
همانند دفاع مقدس ما پیروز شدیم، زیرا مردم 
همراهی کردند و من به آقای تدروس دبیر 
کل سازمان جهانی بهداشت گفتم که این ها 
ناجوانمردانه عمل کردند و در دوران کرونا 
ما را تحریم کردند و این نهایت ناجوانمردی 

است و می گفتند ما تحریم نکردیم، اما ما 
گفتیم وقتی راه انتقال پول بسته است، چگونه 
دارو و تجهیزات پزشکی خریداری کنیم و 
ما واکسن ایرانی را تولید کردیم و امروز 
همه می گویند واکسن های ما اثربخش تر از 
فایزر و مدرناست و از کودکی به موقع به ما 
واکسن ندادند، با اینکه پول آن را داده بودیم 
و موفقیت ما به دلیل آن است که نگاهمان 

به داخل بود نه خارج.«
وزیر بهداشت گفت: »سیاست دولت سیزدهم 
تامین و تجهیز صنایع است و ما با نیروی 
انسانی متدین و متخصص می توانیم نه تنها 
نیاز داخل را حل کنیم بلکه صادرات داشته 
باشیم من با ٩ وزیر بهداشت گفت وگو داشتم 
که درخواست صادرات دارو از ایران داشتند.«
عین اللهی گفت: »از دکتر ساداتی نژاد برای 
همراهی در حوزه دارو های گیاهی و غذا 
واکسن  رازی  مؤسسه  می کنیم،  قدردانی 
ندادیم،  را  پولشان  هنوز  اما  کردند،  تولید 
با احساس مسئولیت همراهی کردند،  اما 
خوشبختانه دانشگاه های علوم پزشکی همه 
همراه هستند تا تسهیالت خوبی به شرکت های 

دانش بنیان داده شود.«
وزیر بهداشت گفت: »خط قرمز ما تعارض 
منافع است و ما بدون اینکه جایگاه افرادی را 
بخواهیم باید کار و عملکرد را ببینیم و در دارو 
و تجهیزات پزشکی مهم ترین مولفه کیفیت 
است و یک نظام ارزیابی علنی خوب و با 
کیفیت داشته باشیم و اگر محصولی کیفیت 
نداشت بدون رودربایستی باید با تولید آن 
برخورد شود. خط قرمز بعدی ما فساد به 

ویژه فساد مالی است.«
عین اللهی گفت: »غذا و هوا ورودی بدن 
انسان است و اگر به سالمت هوا و غذا 
توجه کنیم از بسیاری بیماری ها جلوگیری 
باید سرمایه  می شود، برای غذای مناسب 
گذاری عظیم صورت بگیرد، مصرف غذای 
مناسب به سطح درآمد خانوار ارتباطی ندارد، 
شاهد آن هستیم افراد توانمند رژیم غذایی 
ناسالم پرچرب دارند. باید با پژوهش در تولید 
محصوالت غذایی عجین شویم، ما چند سال 
قبل تولید محصول پروبیوتیک نداشتیم، اما 

حاال محصوالت خوبی داریم.«
وزیر بهداشت گفت: »حدود دو سوم مراکز 
تحقیقاتی ما در حوزه درمان است و در تجویز 
دارو و نسخه نویسی تجویز باالی دارو یکی 
از مشکالت عظیم ماست، متوسط دارو در 
نسخه حداکثر باید 1.5باشد، اما در کشور ما 
٣ قلم است و بیماران اصرار دارند پزشکان 
داروی زیادی تجویز کنند و این باعث می شود 
مصرف داروی ما باال برود و باید در این زمینه 
اقداماتی انجام دهیم و پزشکان باید متعهد 
شوند که خارج از دارونامه دارو تجویز نکنند 
و در همه جای دنیا دارونامه مهم ترین مسئله 
است و شاهد آن هستیم بیماران، سرگردان 
پیدا کردن داروی تجویزی خارج از دارونامه 
هستند و باید تالش کنیم پزشکان با دارونامه ها 
شوند و اگر انجمن ها فکر می کنند که الزم 
است دارویی تحت پوشش باشد؛ با سازمان 

غذا و دارو تعامل کنند.«
وزیر بهداشت گفت: »امروز پوشش بیمه ای 
دارو ها کافی نیست و باید پوشش بیمه ای 

به سمت  باید  و  دهیم  افزایش  را  دارو ها 
درمان های غیر دارویی مثل سل درمانی و 

ژن درمانی و ... برویم.«
عین اللهی گفت: »ما بیش از ٣٠٠ متخصص 
طب سنتی را تربیت کرده ایم و باید دانست که 
طب غربی یا سنتی هیچ کدام همه بیماری ها 
را درمان نمی کنند و این دو طب مکمل هم 
هستند و ما زمانی در حوزه درمان سنتی 
جزو برتر های دنیا بودیم و امروز هند در 
جایگاه نخست طب سنتی قرار دارد و ما 
می توانیم با خودکفایی در تولید دارو های 

گیاهی موفق باشیم.«
وزیر بهداشت گفت: »باید مردم را مجهز 
به سالح پیشگیری کنیم البته پیشگیری از 
مدارس شروع می شود و باید دروس پیشگیری 
بهداشت مدارس که کاربردی نیست و اسمش 
بهداشت است، اما در درمان عمل می کند را 

اصالح کنیم.«
عین اللهی گفت: »رسانه ها در ارتقای سالمت 
کشور بسیار موثر هستند و خوشبختانه شبکه 
سالمت راه اندازی شد و یکی از نیاز های مردم 
آموزش در سالمت است، در کرونا صدا و 
سیما و رسانه ها بسیار در زمینه آموزش به مردم 
عمل کردند و اکنون به شبکه سالمت مانند 
شبکه های دیگر توجه نمی شود. رسانه های 
ما باید به سمت مستندسازی و سریال سازی 
بروند، بیشتر رسانه های ما گفتاری و نوشتاری 
هستند و ما آماده همکاری با صدا و سیما 
در ساخت مستند هستیم.«باشگاه خبرنگاران 

جوان
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پوشش بیمه ای داروها کافی نیست 
وزیر بهداشت:وزیر بهداشت:
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و  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  رئیس 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی کشور گفت: 
»در حوزه تجهیزات پزشکی باید به ظرفیت 
در  دالر  میلیارد   1۵ یعنی  برابر  دو  حداقل 
بازار کشور برسیم. باید حداقل شاخص های 
درمانی و سالمت را در کشور رعایت کنیم 
و انحصار در حوزه تجهیزات پزشکی نباید 
باشد، در حال حاضر شرایط  وجود داشته 
اقتصادی در کل دنیا و در زمینه لجستیک و 
تامین قطعات ماشین آالت سخت شده است. 
تورم در کشورهای اروپایی و آمریکایی به 

حدود 40 درصد رسیده است.«
به گزارش سپید، مجید روحی گفت: »در حال 
پزشکی، ۷0  تجهیزات  تولیدات  در  حاضر 
درصد نیاز کشور و در برخی از تجهیزات نیز 
تمام نیاز بازار داخلی کشور را تامین می کنیم. 
به  تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی همیشه 

درستی به وظایفشان عمل خواهند کرد.«
و  کنندگان  تولید  صنفی  انجمن  رئیس 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی کشور گفت: 
»در حوزه تجهیزات پزشکی باید به ظرفیت 
در  دالر  میلیارد   1۵ یعنی  برابر  دو  حداقل 
بازار کشور برسیم. باید حداقل شاخص های 
درمانی و سالمت را در کشور رعایت کنیم 
و انحصار در حوزه تجهیزات پزشکی نباید 

باشد، در حال حاضر شرایط  وجود داشته 
اقتصادی در کل دنیا و در زمینه لجستیک و 
تامین قطعات ماشین آالت سخت شده است. 
تورم در کشورهای اروپایی و آمریکایی به 

حدود 40 درصد رسیده است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان 

افزود: »باید یک کریدور سبز در تامین قطعات 
ایجاد شود تا قطعات مورد نیاز تولید کنندگان 
از انبار گمرک به انبار خودشان در کم ترین 
زمان ارسال شود. کاالهایی در انبار گمرک 
مانده اند که تولید کنندگان هنوز نتواسته اند 
آن ها را ترخیص کنند، در حال حاضر 300 

شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی 
فعالیت دارند. معتقدم که ظرفیت تولیدات 
داخل باید افزایش پیدا کند. یکی از وظایف 
تولید کنندگان تجهیزات پزشکی بهبود کیفیت 
و ظرفیت این حوزه و رسیدن به کشورهایی 

مانند کره جنوبی و ژاپن است.«

نباید در حوزه تجهیزات پزشکی انحصار وجود داشته باشد
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی: رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی: 

اندازی  راه  از  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
کمیته ملی ارزیابی خطر برای شناسایی مواد 

غذایی تقلبی خبر داد.
مراسم  در  دارایی  بهرام  سپید،  گزارش  به 
سازمان  جدید  دستاوردهای  از  رونمایی 
غذا و دارو افزود: »سازمان غذا و دارو عزم 
خود را در حفظ سالمت غذا و دارو جزم 
کرده و آزمایشگاه مرجع غذا و دارو اصالت 
محصوالت دارویی و غذایی را تأیید می کند.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه 10 سال است که 
فرایندها در این سازمان به کمک معاونت 
علمی ریاست جمهوری شروع شده است. 
هر چند در دولت قبل فعالیت ها کمرنگ شد، 
اما در این دوره با اهتمام بیشتر و همکاری 
بین بخشی موضوع اصالت و سالمت مواد 

غذایی را پیگیری خواهیم کرد.«
دارایی گفت: »در صنعت غذا و ایمنی غذایی 
حرف های زیادی برای گفتن داریم، در فاز 

اول همکاری بین المللی با اتریش، مجارستان 
و هلند داشتیم و فاز دوم را با ایجاد زیرساخت 
ارتقای  برای  افزاری  افزاری و سخت  نرم 

فنی را پیش بردیم.«
وی افزود: »در فاز سوم توسعه فناوری نوین 
برای شناسایی سریع تقلب در غذا با کمک 
شروع  را  اشیا  اینترنت  و  مصنوعی  هوش 
کرده ایم و کمیته ملی ارزیابی خطر را راه 

اندازی خواهیم کرد.«
به گزارش مهر، رئیس سازمان غذا و دارو 
بار وزیری در وزارت  اولین  »برای  گفت: 
بهداشت سکاندار است که به سازمان غذا 
معاونت علمی  دارد و  توجه ویژه  دارو  و 
ریاست جمهوری تمام قد کنار سازمان غذا 
و دارو قرار گرفته و در این دوره نگاه ما 
ویژه و علمی به غذا و دارو خواهد بود و 

به زودی ثمره آن را خواهیم دید.«

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

راه اندازی کمیته ملی ارزیابی خطر برای شناسایی مواد غذایی تقلبی
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 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بدهی وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی را بیش از  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بدهی وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی را بیش از ۱۲۱۲هزار میلیارد تومان اعالم کردهزار میلیارد تومان اعالم کرد

 مریم شکرانی
تامین  سازمان  به  بهداشت  وزارت  بدهی 
اجتماعی از 12 هزار میلیارد تومان عبور کرده 
است. این نکته ای است که میرهاشم موسوی، 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده 
و گفته است که سازمان تامین اجتماعی برای 
وصول بدهی های خود از دولت دچار مشکل 
شده و به همین علت نمی تواند بدهی خود 

را به بیمارستان ها و بخش درمان بپردازد. 
عالوه سازمان بیمه سالمت هم گزارشی در 
رابطه با چالش های خود برای وصول مطالبات 
خود از سازمان برنامه و بودجه ارائه داده است.
و  برنامه  سازمان  که  است  شرایطی  در  این 
ارز  بودجه چندی پیش اعالم کرد که دیگر 
4200 تومانی وجود خارجی ندارد و گمرک 
مبنای ارز تجارت را از ارز 4200 تومان به 

ارز نیما تغییر داد.
با این اتفاقات حذف قریب الوقوع ارز 4200 
تومانی دارو هم محتمل به نظر می رسد. دولت 
پوشش  تقویت  با  که  است  شده  مدعی  اما 
به  اضافه تر  هزینه  تحمیل  از  داروها  بیمه ای 
این  با  اما  می کند  خودداری  بیماران  جیب 
گرفتاری های دولت برای وصول بدهی خود 
به شرکت های بیمه ای مشخص نیست که چه 
سرنوشتی در انتظار بازار دارو و بیماران است؟

بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وزارت 
بهداشت به تامین اجتماعی

بدهی بیمه به کادر درمان و داروخانه ها چالش 
است.  بوده  ایران  در  درمان  بازار  همیشگی 
از سوی دیگر، دولت گرفتار کسری بودجه 
مدام از پرداخت بدهی های خود عقب مانده 
بخش هایی  از  یکی  بیمه  و  درمان  بخش  و 
طلبکار  مدام  گذشته  سال های  در  که  است 

دولت بوده است.
فعاالن بخش دارو می گویند که تعویق وصول 
مطالبات باعث شده که داروسازان دچار کمبود 
نقدینگی شوند و پروسه تامین مواد اولیه و 
بیمارستان ها  و  شود  مواجه  مشکل  با  تولید 
می گویند که طلب های مداوم از تامین اجتماعی 
سبب شده که دخل و خرج آنها بهم بخورد 
و به همین دلیل از پذیرش بیماران با دفترچه 

بیمه طفره می روند.

از  هم  اجتماعی  تامین  سازمان  میان  این  در 
روزها  این  که  سازمانی  دارد.  گالیه  دولت 
بازنشستگی  صندوق  ورشکستگی  بحران  با 
خود دست و پنجه نرم می کند، مدعی است 
که دولت برای وصول مطالبات این سازمان 
طلب  گرفتن  برای  آنها  و  می کند  کارشکنی 

خود دچار مشکالت عدیده هستند.
مدیرعامل  موسوی،  میرهاشم  زمینه  این  در 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به میزان بدهی 
خبرگزاری  به  بیمارستان ها  به  سازمان  این 
دانشجو توضیح داد: »درمان و خرید خدمات 
راهبردی این سازمان به گونه ای باید باشد که 
خدمات به مردم برسد و قطعًا در راستای این 
خدمات رسانی، بدهی هایی ایجاد شده و باید 

آن ها را پرداخت کنیم.«
اجتماعی  تأمین  بدهی های  میزان  درباره  او 
»بدهی  داد:  توضیح  دولتی،  درمان  بخش  به 
هزار   ۸ از  کم تر  دولتی  بیمارستان های  به  ما 
میلیارد تومان است، ما امروز در بخش درمان 
طلبکار هستیم نه بدهکار، به ویژه در حوزه 
زمان  از  و  بهداشت  وزارت  و  بیمارستان ها 
آغاز کرونا نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد 
که  پرداخت شده  کرونا  درمان  هزینه  تومان 

حدود 300 هزار نفر نیز در ایام پاندمی کرونا 
درمان شده اند.«

وزارت  زمینه  این  »در  کرد:  اضافه   موسوی 
ما  به  عمومی  منابع  محل  از  باید  بهداشت 
کمک می کرد و سازمان برنامه و بودجه نیز 
باید منابعی در اختیار آن ها قرار می گذاشت، 
اما تا امروز ریالی از این هزینه ها به ما پرداخت 

نشده است.«
همچنین  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
با اشاره به میزان مطالبات این سازمان از غذا 
و دارو، توضیح داد: »امروز حدود 2 هزار و 
۵00 میلیارد تومان از محل تفاهم نامه دارویی 
از سازمان غذا و دارو طلبکار هستیم، برخی ها 
ممکن است ادعایی در این زمینه داشته باشند 
کرده ایم هزینه ها  تفاهم  که  آن عددی  از  که 
باال رفته است، ما نمی توانیم خدمات درمانی 
و دارویی به بیماران صعب العالج را متوقف 
کنیم چرا که مردم مشکالت بسیاری دارند و 

باید به آن ها رسیدگی کرد.«
او به دیگر مطالبات این سازمان اشاره کرد و 
گفت: »حدود 1۵00 میلیارد تومان در قالب 
تفاهم نامه بیماری های خاص از سازمان بیمه 
سالمت طلب داریم و بیمه سالمت ادعا می کند 
که سازمان برنامه و بودجه به او پرداخت نکرده 

و او هم پرداخت نمی کند!«
ادامه گفت: »مجموع بدهی های  موسوی در 
وزارت بهداشت به سازمان 12 هزار میلیارد 
تومان است، در قبال این حدود ۶۸00 هزار 
میلیارد اسناد رسیدگی شده بدهکاری به طرف 
قرارداد یعنی بیمارستان ها داریم، عماًل ما 4 تا 

۵ هزار میلیارد تومان طلبکاریم.«
بدهکاریم  ما  »اینکه می گویند  تاکید کرد:  او 
درست است، اما بدهکار یک بخش هستیم و 
طلبکار از بخش های دیگر درمان. اما برای بخش 
خصوصی ما به طرف قرارداد های خصوصی 
بدهکار هستیم و تالش می کنیم این بدهی ها را 
پرداخت کنیم که عدد آن ها بسیار زیاد نیست، 

ممکن است جمع آن تا 3 تا 4 هزار میلیارد 
تومان بدهی باشد که هر ماه تالش می کنیم 

این بدهی ها را پرداخت کنیم.«

سرنوشت بازار دارو در هاله ابهام
این روزهای سخت  که  دولتی  آن سمت  از 
تحریم با کسری سنگین بودجه دست و پنجه 
نرم می کند، تصمیم گرفته با حذف ارز 4200 
تومانی باری از دوش خود بردارد و در عوض به 
جبران حذف ارز 4200 تومانی دارو وعده داده 
که پوشش بیمه ای را برای بیماران تقویت کند.
است.  بی سرانجام  وعده  گویا  اما  وعده  این 
برای  دولت  که  می گویند  بیمه  شرکت های 
پرداخت مطالبات آنها سنگ اندازی می کند و 
گاهی طلب ها تا ۷ یا ۸ ماه هم وصول نمی شود.
در این میان وزارت بهداشت هم اعالم کرده 
است که برای جبران آثار حذف ارز 4200 
تومانی دارو حداقل 100 هزار میلیارد تومان 
نیاز دارد اما دولت می خواهد بودجه حدود 40 
هزار نیلیارد تومانی به این بخش اختصاص دهد 
که رقمی کمتر از نصف نیاز واقعی شرکت های 

بیمه ای است.
با این شرایط به نظر می رسد که با حذف ارز 
4200 تومانی دارو همچنان فشار مخارج دارو 
و درمان بر دوش بیماران سنگینی خواهد کرد 

و فشارها مضاعف می شود.
امسال  اردیبهشت  اواسط  از  سیزدهم  کابینه 
حذف ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی را 
مردم  از  بخشی  به  آن  جای  به  و  زده  کلید 
می گوید  دولت  است.  پرداخته  نقدی  یارانه 
برنامه ریزی برای حذف ارز 4200 تومانی دارو 
را به ماه های آینده موکول کرده و تصمیم گیری 
درباره نان و دارو در مرحله آخر خواهد بود.
رویدادی که دیر یا زود رخ می دهد و به نظر 
امسال و حتی زودتر  پایان  از  پیش  می رسد 
باشد اما سرنوشت بازار دارو و خدمات درمانی 

را به هاله ابهام برده است.

بیمه ها، طلبکار یا بدهکار؟
 در عین حال که بدهی بیمه ها به داروخانه ها و مراکز درمانی ازجمله مشکالت دائمی سال های اخیر بوده است، 

ناتوانی دولت در وصول مطالبات شرکت های بیمه، آینده بازار دارو و درمان را نگران کننده کرده است



گزارش سپید از وضعیت ۲۲ هزار دستیار رشته های تخصصی پزشکی

فشار کاری باال و مشکالت معیشتی متعدد 
موجب شده است که میزان نارضایتی در بین 
دانشجویان دستیاری در باالترین سطح باشد. 
دستیاران  شده  تلنبار  مشکالت  نشدن  حل 
این  از  برخی  حتی  که  است  شده  موجب 

دانشجویان به خودکشی دست بزنند. 
بابک زمانی، دبیر انجمن علمی بیماری های 
مغز و اعصاب ایران نیز با اشاره به شرایط 
کشور  نظام سالمت  در  دستیاران  نامساعد 
 ۱۹ کووید  پاندمی  اینکه  »باوجود  گفت: 
نشان داد بخش مهمی از بار درمانی کشور 
این همکاران  اما  بر عهده دستیاران است، 
از شرایط مناسبی در سیستم سالمت کشور 

نیستند.« برخوردار 
وی با بیان این که مهم ترین چالش دستیاران 
در حوزه بهداشت و درمان کشور این است 
که فعالیت آنان به عنوان یک شغل محسوب 
شاغالنی  تنها  »دستیاران  گفت:  نمی شود، 
سالمت  نظام  در  آن ها  فعالیت  که  هستند 
در  نمی شود،  کار  وزارت  قوانین  مشمول 
حالی که پزشک هستند و آموزش آن ها با 

کار همراه است.«
دبیر انجمن علمی بیماری های مغزو اعصاب 
ایران ادامه داد: »افراد برای ورود به دوره 
پزشکی  نظام  شماره  دارای  باید  دستیاری 
بخش  داد  نشان   ۱۹ کووید  پاندمی  باشند. 
مهمی از بار درمانی کشور بر عهده همکاران 
دستیار است که با ساعات کاری باال و حقوق 
بهداشت و درمان کشور  ناچیز در سیستم 
مورد استثمار واقع شده اند. این نوع بیگاری 
از افراد نخبه که مسئولیت مهم ارائه خدمات 
درمانی را بر عهده دارند موجب آلوده شدن 
حوزه سالمت می شود، زیرا سیستم را به کار 
ارزان و اجباری معتاد می کند، در حالی که 
پزشکی مدرن مستلزم پیشرفته ترین قوانین 

کار است.«
وی با بیان این که دستیاران در بیمارستان های 

آموزشی باید عالوه بر ارائه خدمات به بیماران 
به کارهای آموزشی خود نیز بپردازند، تصریح 
کرد: »باید قانون بین المللی کار دستیاران در 
نظام سالمت ایران جاری شود تا مطابق با 
ساعت   24 از  بیشتر  دستیار  همکاران  آن 
در بیمارستان نباشند و بیش از 40 ساعت 
وضعیت  از  دستیاران  نکنند.  کار  هفته  در 
این  و  نیستند  برخوردار  مناسبی  اقتصادی 
مراکز  در  فعالیت  اجازه  که  است  درحالی 
خصوصی را برای گذران زندگی خود ندارند 
و باید ساعات های کشیک زیادی را برای 
که  شوند  متحمل  بیماران  به  خدمت  ارائه 
از نظر اقتصادی بازدهی برای آنان ندارد.«

زمانی با اشاره به اینکه دستیاری باید به عنوان 
یک شغل در نظام سالمت شناخته شده و برای 
هر ساعت اضافه کاری "کشیک" طبق قوانین 
کاری  اضافه  همکاران  این  به  کار  وزارت 

سالمت  »نظام  کرد:  اضافه  شود،  پرداخت 
از  این گروه  به حقوق  بیشتری  باید توجه 
همکاران معطوف داشته و با ایجاد بسترها 
فعالیت  برای  را  زمینه  مناسب،  شرایط  و 
برای  خاطر  آزردگی  از  دور  به  و  مناسب 

آنان فراهم کند.«

هنوز اهم مشکالت دستیاران پابرجاست
با وجود وعده های متعدد، هنوز اهم مشکالت 
در  دانشجویان  این  پابرجاست.  دستیاران 
دستشان  کف  را  جانشان  کرونا،  دوران 
مراکز  شرایط،  سخت ترین  در  و  گذاشتند 
درمانی را ترک نکردند. با این وجود، اغلب 
این دانشجویان در شرایط سخت مالی به سر 
می برند و به طور همزمان مشغول تحصیل و 
خدمت به مردم هستند. همچنین باید در نظر 
داشت که در اغلب بیمارستان های آموزشی، 
رزیدنت ها جور کمبود نیرو را نیز می کشند 

و سختی کار سنگینی را تحمل می کنند.
عالی  شورای  سابق  دبیر  مصلحی،  محسن 
نظام پزشکی کشور هم در گفتگو با سپید 
به عمده مشکالت دستیاران اشاره می کند و 
می گوید: »بسیار قابل تامل است که برخی 
در  توانسته اند  زیاد  با سختی  که  دستیاران 
دوره دستیاری قبول شوند، از ادامه تحصیل 
انصراف می دهند. سوال اینجاست چرا فردی 
دوره  در  سختی  همه  این  پذیرش  با  که 
راحتی  این  به  است،  شده  قبول  دستیاری 
پاسخ  انصراف می دهد؟  از دوره دستیاری 

در  باال  کاری  فشار  در  باید  را  سوال  این 
دوره دستیاری و تجمیع مشکالت حل نشده 

دانست. این اتفاق به نوعی یک ضربه بزرگ 
به نظام سالمت هم خواهد زد و موجب از 
دست رفتن این سرمایه های بزرگ انسانی 

می شود.«
این  بعدی  یادآور می شود: »خطر  مصلحی 
است که دستیاران برای تامین معیشت خود به 
کار اضافه بپردازند. این اتفاق موجب می شود 
باید برای آموزش  انرژی که دستیار  همان 
و یادگیری صرف کند، صرف مسائل دیگر 
شود. این یک خطر خیلی بزرگ است که 
به نظرم  اتفاق می افتد.  این  ناچاری  از سر 
در این زمینه، هیچ تقصیری متوجه دستیاران 

وظایف حداکثری، درآمد حداقلی 
دبیر انجمن بیماری های مغز و اعصاب: دستیاران با ساعت کاری باال و 

حقوق ناچیز، استثمار شده اند
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فشـار کاری باال و مشـکالت معیشـتی متعدد 
موجـب شـده اسـت کـه میـزان نارضایتـی در 
بین دانشـجویان دسـتیاری در باالترین سـطح 
باشـد. حـل نشـدن مشـکالت تلنبـار شـده 
دسـتیاران موجـب شـده اسـت کـه حتـی 
برخـی از ایـن دانشـجویان بـه خودکشـی 
دسـت بزننـد. بـا وجـود وعده هـای متعـدد، 
هنوز اهم مشـکالت دسـتیاران پابرجاسـت. 
ایـن دانشـجویان در دوران کرونـا، جانشـان 
را کف دستشـان گذاشـتند و در سـخت ترین 
شـرایط، مراکـز درمانـی را تـرک نکردنـد. بـا 
این وجود، اغلب این دانشجویان در شرایط 
سخت مالی به سر می برند و به طور همزمان 
مشـغول تحصیـل و خدمـت بـه مـردم هسـتند



نیست، بلکه مقصر اصلی وضعیتی است که 
در آن، حداقل های رفاهی و معیشتی را هم 

برای دستیاران تامین نکرده ایم.«
دستمزد  بودن  پایین  مشکل  به  اشاره  با  او 
به  »دستیار  می کند:  رزیدنت ها، خاطرنشان 
باالیی  مسئولیت  معالج،  و  پزشک  عنوان 
دارد و فشار کاری او به شدت زیاد است. 
بسیاری از افرادی که وارد دوره دستیاری 
همسر  داده اند.  خانواده  تشکیل  می شوند، 
و فرزند دارند. گاهی در شهر دیگری غیر 
که  می شوند  ساکن  خود  زندگی  محل  از 
همین موضوع نیز هزینه های اضافی به آنها 
تحمیل می کند. با وجود این شرایط، دستمزد 
دستیاران با توجه به مسئولیت آنها، به هیچ 

وجه منطقی نیست.«
باید در نظر داشت که بخش زیادی از بار 
درمان کرونا در طول ماه های اخیر بر دوش 
دستیاران بوده است. در گذشته نیز بحث هایی 
درخصوص حل مشکالت دستیاران مطرح 
شد، اما مشکالت آنها به طور ملموس، حل 
نشده باقی ماند. با این وجود، هنوز بسیاری 
وضعیت  از  دستیاری  دوره  دانشجویان  از 
معیشتی و شرایط کاری خود رضایت ندارند. 
دولت  در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال 
فعلی، کدام یک از برنامه های حمایتی برای 
رفع مشکالت حدود 22 هزار دانشجوی دوره 
دستیاری، در مقام عمل اجرا خواهد شد. 

کرونا به آموزش دوران دستیاری، 
لطمه زد

آموزشی  معاون  شکارچی،  بابک  همچنین 
سازمان نظام پزشکی کشور هم با اشاره به 
حل  معیشتی  مشکالت  از  دیگری  بخش 
نشده دستیاران، تاکید کرد: »مسائل اصلی که 
دستیاران درحال حاضر با آن مواجه هستند و 
آن ها را واقعا آزار می دهد، مشکالت رفاهی 
درنظر  با  دستیار  یک  اگر  یعنی  آن هاست. 
گرفتن همه سهمیه ها، از سد عظیم کنکور 
دستیاری که سد بزرگی است، بتواند رد و 
وارد این دوره شود، اولین چیزی که برایش 
جلب توجه می کند، مشکالت رفاهی است 

که به آموزشش بسیار لطمه می زند.«
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور 

گفت: »فکرش را بکنید در شهر تهران یک 
بسیار  حقوقی  با  است،  متاهل  که  دستیار 
پایین هم باید ۱۵ شب کشیک دهد و هم 
به آموزشش و زندگی اش برسد. باالخره این 
دکتر  لفظ  و  دکتر محسوب می شوند  افراد 
که با این افراد می آید، توقعات از آن ها باال 
بنابراین بحث کمبود حقوق برای  می رود. 
آن ها بسیار آزاردهنده است و در شهرهای 

بزرگی مانند اصفهان، تهران و تبریز، شیراز، 
بسیار  را  آن ها  متاهلی  کمبود خوابگاه های 
به  سر  نیز  خانه ها  اجاره  و  می دهد  آزار 

آسمان گذاشته است.«
نمی کرد روزی  فکر  »هیچکس  افزود:  وی 
برسد که رشته جراحی که از پرطرفدارترین 
رشته ها بوده است، این تعداد صندلی خالی در 
دوره دستیاری داشته باشد. این مسائل مقابل 
روی دستیاران است و سازمان نظام پزشکی 
نیز از قبل و درحال حاضر، به صورت مشورتی 
با دستیاران صحبت می کند که مشکالتشان 
را مشخص کند و بتواند آن ها را به وزارت 
نیز  بهداشت  وزارت  کند.  منتقل  بهداشت 
به دلیل کمبود منابع و بودجه ای که دارند 
با این مشکالت دست و پنجه نرم می کند.«
شکارچی ادامه داد: »مساله کرونا که پیش 
آمد، در این دوساله به آموزش دستیاری لطمه 
بسیار بزرگی وارد شد. یعنی دستیارانی که در 
این دوره دوساله بودند، مجبور بودند که بار 
کرونا را تحمل کنند. عالوه بر دستیاران، در 
دانشگاه های مادر حتی بسیاری از متخصصان 
نیاز  به علت  بودند  به کرونا  غیرمرتبط  که 

مجبور بودند در بخش های کرونا کار کنند. 
این مساله در رشته های مختلف به آموزش 
به  وابسته  که  رشته هایی  زد.  لطمه  بسیار 
بسیار  بیمارانشان  تعداد  نیز  بودند  جراحی 

پایین آمد.«
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور 
تصریح کرد: »با توجه به وضعیت اقتصادی، 
از رشته ها همان طور که در  ظرفیت خیلی 
ظرفیت  مانده اند.  خالی  آمده،  نیز  اخبار 
رشته طب اورژانس که درواقع پاشنه آشیل 
و  ماند  خالی  بود،  ما  کشور  اورژانس های 
دلیل  این  به  کند،  جذب  دستیار  نتوانست 
که اینقدر فشار کار در این مراکز باالست و 
از لحاظ اقتصادی مشکالت زیادی سر راه 
آن ها قرار می گیرد، بسیاری از دستیاران به 
سراغ طب اورژانس نیامدند که آسیب این 
مساله دوطرفه است. یعنی هم به مردم که 
برای گرفتن خدمات مراجعه می کنند، آسیب 
وارد می شود و هم به جامعه پزشکی که این 

خدمات را از دست می دهد.«

وی یادآور شد: »مشکل دیگری هم که درحال 
هستند،  گریبانگیر  آن  با  دستیاران  حاضر 
شکایاتی است که از آن ها صورت می گیرد. 
دستیاری که این آموزش ها را طی می کند، 
باید چتری باز باشد که بتوانند آموزش ببیند؛ 
اما االن روند شکایات اینقدر صعودی شده 
است که بسیاری از آنها دست به عصا راه 
کارها  از  انجام خیلی  به سمت  می روند و 

نمی روند.«
شکارچی گفت: »از سوی دیگر در آن سِر 
دستیاری نیز غولی به نام گذراندن "طرح" 
وجود دارد. برای مثال به دستیار خانم متاهل 
دیگری  جای  به  کار  برای  باید  می گویند 
و  همسر  که  خانمی  دستیار  برای  بروید. 
به منطقه ای دیگر ممکن  فرزند دارد رفتن 
است بسیار مشکل باشد، مگر اینکه در آن 
مثال  کنیم.  فراهم  را  زندگی  شرایط  منطقه 
برای شهری  را  که شما  بگوییم  پزشک  به 
مانند "کنارک- می خواهیم، خانه و این مقدار 
درآمد می دهیم و شما در اینجا سه الی چهار 
سال کار کنید. هم اکنون چنین شرایط رفاهی 

نیست.« برقرار 
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور 
اظهار کرد: »نگاه به آینده به همین دلیل برای 
دستیاران بسیار نگران کننده واسترس زاست. 
به طور جدی روی  بهداشت  البته وزارت 
حل این مشکالت کار می کند. در سازمان 
نظام پزشکی هم کار می کنند که مشکالت 

دستیاران را بهتر شناسایی و منتقل کنند.«
آموزش  حوزه  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دستیاری، وضعیت رو به رشد است و سطح 
آموزش و ارائه خدمات آموزشی بسیار باال 
رفته است، اما در کنارش این مشکالت بسیار 
فشار می آورد. این مشکالت باعث می شود 
امکاناتی که در حوزه آموزش  این همه  با 
رشته های  در  خالی  ظرفیت  می شود،  ارائه 

دستیاری ایجاد شود.«
روان  سالمت  وضعیت  با  ارتباط  در  وی 
پزشکان و گزارش ها از خودکشی برخی از 
دستیاران در دوران کرونا هم افزود: »راجع 
ارائه  دستیاران،  روان  سالمت  موضوع  به 
خدمات روانپزشکی به آن ها و آموزش های 
که  اساتید  به  هم  و  دستیاران  به  هم  الزم، 
بتوانند تعامل درستی با دستیاران داشته باشند، 
بررسی هایی صورت گرفت و کارگروهی نیز 
با همکاری دستیاران  مشخص کرده ایم که 
بتوانیم با وزارت بهداشت و دانشگاه ها در 

این خصوص صحبت کنیم.«
اساتید  با  باید  »هم  کرد:  اضافه  شکارچی 
دستیارانشان  با  چگونه  که  شود  صحبت 
برخورد کنند و هم سالمت روان دستیاران 
مورد بررسی قرار بگیرد. به این دالیل، به 
خصوص در دوران کرونا اینقدر فشار باال 
رفته بود که متاسفانه چند تن از نوابغمان 
را  فشارها  نتوانستند  اینکه  علت  به  را 
تحمل کنند، از دست دادیم. در جلسه ای 
نظام  سازمان  در  دستیاران  نماینده  با  که 
سالمت  درخصوص  شد،  برقرار  پزشکی 
نیز  ما  و  شد  تاکید  بسیار  دستیاران  روان 
به طور جدی دنبال ارتقای سالمت روان 

هستیم.« دستیاران 

مصلحـی: بسـیار قابـل تامـل اسـت 
کـه برخـی دسـتیاران کـه بـا سـختی 
زیـاد توانسـته اند در دوره دسـتیاری 
قبول شوند، از ادامه تحصیل انصراف 
می دهند. سـوال اینجاسـت چرا فردی 
کـه بـا پذیـرش ایـن همـه سـختی در 
اسـت،  قبـول شـده  دوره دسـتیاری 
دسـتیاری  دوره  از  راحتـی  ایـن  بـه 
انصـراف می دهـد؟ پاسـخ ایـن سـوال 
را بایـد در فشـار کاری بـاال در دوره 
دسـتیاری و تجمیـع مشـکالت حـل 
نشـده دانسـت. ایـن اتفـاق بـه نوعـی 
یـک ضربـه بـزرگ بـه نظـام سـالمت 
هـم خواهـد زد و موجـب از دسـت 
رفتن این سـرمایه های بزرگ انسـانی 
می شـود. خطـر بعـدی ایـن اسـت کـه 
دسـتیاران بـرای تامیـن معیشـت خـود 
بـه کار اضافـه بپردازنـد. ایـن اتفـاق 
موجـب می شـود همـان انـرژی کـه 
دسـتیار باید برای آموزش و یادگیری 
صرف کند، صرف مسـائل دیگر شـود
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 زمانـی: باوجـود اینکـه پاندمی کووید 
۱۹ نشان داد بخش مهمی از بار درمانی 
کشور بر عهده دستیاران است، اما این 
همکاران از شرایط مناسبی در سیستم 
سـالمت کشـور برخوردار نیسـتند. آنها 
بـا سـاعات کاری بـاال و حقـوق ناچیـز 
در سیسـتم بهداشـت و درمان کشـور 
مورد اسـتثمار واقع شـده اند. این نوع 
بیگاری از افراد نخبه که مسئولیت مهم 
ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند 
موجـب آلـوده شـدن حـوزه سـالمت 
می شـود، زیرا سیسـتم را به کار ارزان 
و اجبـاری معتـاد می کنـد، در حالـی کـه 
پزشـکی مدرن مسـتلزم پیشـرفته ترین 
قوانین کار است. دستیاران از وضعیت 
برخـوردار  نیـز  مناسـبی  اقتصـادی 
کـه  اسـت  ایـن درحالـی  و  نیسـتند 
اجـازه فعالیـت در مراکـز خصوصـی 
را بـرای گـذران زندگـی خـود ندارنـد

شـکارچی: بـا توجـه بـه وضعیـت 
اقتصـادی، ظرفیـت خیلـی از رشـته ها 
همان طـور کـه در اخبـار نیـز آمـده، 
خالـی مانده انـد. ظرفیـت رشـته طـب 
اورژانـس کـه درواقـع پاشـنه آشـیل 
اورژانس هـای کشـور مـا بـود، خالـی 
مانـد و نتوانسـت دسـتیار جـذب کنـد، 
بـه ایـن دلیـل کـه اینقـدر فشـار کار در 
این مراکز باالست و از لحاظ اقتصادی 
مشـکالت زیـادی سـر راه آن هـا قـرار 
بـه  دسـتیاران  از  بسـیاری  می گیـرد، 
نیامدنـد کـه  سـراغ طـب اورژانـس 
آسـیب ایـن مسـاله دوطرفـه اسـت. 
یعنـی هـم بـه مـردم کـه بـرای گرفتـن 
خدمات مراجعه می کنند، آسـیب وارد 
می شـود و هـم بـه جامعـه پزشـکی کـه 
ایـن خدمـات را از دسـت می دهـد



سپیدازگرانبودنخدماتکاردرمانیبرایمعلوالنگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
کار درمانـی بـه عنـوان یکـی از شـاخه های 
توانبخشـی آرام آرام در حال تبدیل شـدن 
بـه یـک خدمـت گران قیمـت درمانی اسـت. 
چـرا کـه بـا توجـه بـه افزایـش تورم و تداوم 
عـدم پوشـش بیمـه ای بسـیاری از جامعـه 
هـدف ایـن خدمـات کـه عمدتـا افراد دارای 
معلولیـت هسـتند از ایـن خدمـات محـروم 

می شوند.
کاردرمانـی یکـی از شـاخه های توانبخشـی 
اسـت کـه بـر روی ابعـاد مختلـف جسـمی 
و روانـی بیمـاران کار می کنـد. در واقـع 
کار درمانـی اسـتفاده درمانـی از کارهـا و 
فعالیت هـای روزمـره زندگـی بـرای افـراد و 
گروه ها با هدف تسـهیل مشـارکت آن ها 
در نقش هـای زندگـی و موقعیت هـای 
منـزل، مدرسـه، محیـط کار و اجتمـاع 

است.
 اسـتفاده از فعالیت های هدفمند برای 
جلوگیری از ناتوانی و حفظ سـامتی 
و دادن اسـتقال بـرای انجـام کارهـای 
افرادی اسـت که به نوعی دچار آسـیب 
جسـمی، ذهنی یا روانی هسـتند. از نظر 

انجمـن کاردرمانـی آمریـکا کاردرمانـی 
عبـارت اسـت از اسـتفاده از فعالیت هـای 
هدفمنـد بـرای ایجـاد حـد اکثـر اسـتقال، 
ناتوانـی و حفـظ سـامت  از  جلوگیـری 
بـرای افـرادی کـه در اثـر آسـیب یـا بیمـاری 
دچـار محدودیـت اختـال عملکـرد روانی، 
اجتماعـی، رشـدی یـا اختـال یادگیـری 

ند. شده ا
کاردرمانی تنها رشـته توانبخشـی در جهان 
اسـت کـه بـا وسـعت زیـادی نقش آفرینـی 
می کنـد. اگـر هـر انسـانی در هـر بعـدی 
دچار مشـکل شـود، کارشـناس این رشـته 
می توانـد بـه ارتقـای توانمنـدی و کاهـش 
مشـکل فـرد کمـک کنـد تـا بـه اسـتقال 
فردی برسـد و بتواند شـغل داشـته باشـد.
کار درمانـی می توانـد بـه افـرادی کـه درد، 
مصدومیـت و آسـیب، بیمـاری یـا ناتوانـی 
داشـته و از آن رنج می برند به طوری که 
انجـام وظایـف شـغلی یـا تکالیـف مدرسـه، 
مراقبـت از خـود، انجـام کارهـای خانـه، 
حرکـت کـردن و جابجایـی یـا شـرکت در 
فعالیت ها را برایشـان دشـوار می کند، مفید 

و موثر باشـد. 
رده هـای  در  افـراد  بـا  کاردرمانگـران 
سـنی مختلـف از نـوزادان نـارس گرفتـه 
تـا خردسـاالن، بزرگسـاالن در میانسـالی 
و سـالمندان کار می کنند. به طور خاصه، 
یـک کاردرمانگـر بـر نحـوه انجـام هـر نـوع 

فعالیـت توسـط مراجعینـش نظـارت کـرده 
و سـپس طرحـی را بـه افـراد بـه منظـور 
آسـان تر شـدن انجـام فعالیت هـا و کاهـش 

دشـواری در انجـام آنهـا، ارائـه می کنـد.
بیش از 90 درصد جامعه هدف کاردرمانی 
را افراد دارای معلولیت و گروهی از بیماران 

خـاص بـه ویـژه کـودکان اوتیسـم 
می دهنـد.  تشـکیل 

در ایـن راسـتا 
بسیاری 

از 

این 
بـا  افـراد 

توجـه بـه افزایـش 
اقتصـادی دچـار  مشـکات 

مشـکاتی ماننـد عـدم پیگیـری درمـان  و 
توانبخشـی بـه دلیـل در اولویـت قـرار دادن 

شـده اند.  دیگـر  نیازهـای 

کودکاناوتیسموچالشکاردرمانی
کار درمانـی یکـی از موثرتریـن اقدامـات 

توانبخشـی برای کودکان اوتیسـم اسـت که 
در واقـع پـس از مراحـل تشـخیصی آغـاز 
می شـود. در سـال 99 اعـام شـد کـه بیمـه 
سـامت کلیـه خدمـات درمانـی کـودکان 
اوتیسم را تحت پوشش خود قرار می دهد 

بـا ایـن حـال بـه گفتـه اسـدی.
از  نقـل  بـه  و  سـپید  گـزارش  بـه 
محمـد  سـامت نیوز 
اسـدی  رضـا 

نایب 
رئیس 

نظام پزشکی 
تهـران بـزرگ در این 
رابطـه گفـت: » تعـداد کمـی از 
ازخدمـات  می تواننـد  اوتیسـم  کـودکان 
بیمـه بـرای کاردرمانـی بهره منـد شـوند بـه 
دلیـل اینکـه ایـن خدمـات بـه کودکانی ارائه 
می شـود کـه طبـق قانـون تحـت پوشـش 
سـازمان بهزیسـتی باشـند و مـاک تحـت 
پوشـش قـرار گرفتـن کـودکان مبتـا بـه 
اوتیسـم در بهزیسـتی تشـخیص و تاییـد 
و  پزشـکی  کمیسـیون های  در  معلولیـت 

اسـت.« سـازمان  ایـن  توانبخشـی 
کمـی  تعـداد  افـزود:»  کاردرمانگـر  ایـن 
بـا  اولیـه  سـنین  در  مبتـا  کـودکان  از 
تشـخیص اوتیسـم تحت پوشـش سـازمان 
بهزیسـتی قـرار گرفته انـد از طـرف دیگـر 
تعـداد مراکـز کاردرمانـی کـه وابسـته بـه 
سـازمان بهزیسـتی هسـتند کفاف این تعداد 
مبتایـان بـه اوتیسـم را نمـی دهـد. در میـان 
کاردرمانگران نیز با توجه به شرایط امروز 
در همـه ابعـاد اقتصـادی رغبـت کمـی برای 
اخـذ مجـوز از سـازمان بهزیسـتی وجـود 

دارد و شـاید بـرای آنهـا مقـرون بـه صرفـه 
هـم نباشـد کـه در ایـن زمینـه گام بردارنـد.«
نایـب رئیـس نظـام پزشـکی تهـران بـزرگ 
گفت: »بیمه خدمات کاردرمانی را پوشـش 
کامـل نمـی دهـد و تعرفـه هایـش هـم تعرفه 
هـای پایینـی اسـت. تعرفه هـای کاردرمانـی 
که اخیرا اعام شـده بسـیار ظالمانه اسـت 
و ایـن ظلـم بـه خانواده هـای مبتایـان نیـز 
هسـت بـه دلیـل اینکـه ایـن کلینیـک هـا 
نمـی تواننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد. 
ما سـال گذشـته شـاهد تعطیلی تعداد قابل 
توجهـی از کلینیـک هـای کاردرمانـی بودیم 
کـه چـون هزینه هایشـان سرسـام آور شـده 
بـود نتوانسـتند بـه کار خـود ادامـه دهنـد. 
از طـرف دیگـر مراکـزی هـم کـه بـا بیمـه 
هـا قـرارداد دارنـد، بیمـه مطالبـات آنهـا را 
بـا مـاه هـا تاخیـر پرداخعـت مـی کنـد کـه 
همین مسـئله ممکن اسـت خسـارت را 

بـه ایـن کلینیـک هـا بیشـتر کنـد.«
اینکـه  مجمـوع  »در  کـرد:  تاکیـد  وی 
بگوییـم بیمـه خدمـات اوتیسـم را تحـت 
پوشـش کامـل قـرار می دهـد اصـا بـه 
ایـن صـورت نیسـت و نهایتـا 20 تـا 30 
درصـد افـرادی کـه در طیـف اختـاالت 
اوتیسـم هسـتند تـا االن توانسـته اند بـرای 
ادامـه فعالیت هـای درمانـی خـود از بخشـی 

از خدمـات بیمـه اسـتفاده کننـد.«
وی دربـاره هزینـه کاردرمانـی یـک کـودک 
اوتیسم در ماه برای خانواده های که تحت 
پوشـش بیمـه نیسـتند، گفـت:» هزینـه هـر 
جلسـه کاردرمانی حداقل ۱۶0 هزار تومان 
اسـت و هـر کـودک حداقـل سـه روز در 
هفتـه نیـاز بـه دریافـت ایـن خدمـات دارد 
کـه حـدود دو میلیـون در مـاه مـی شـود. 
ایـن تنهـا خدمـات کاردرمانـی را شـامل 
مـی شـود در صورتـی کـه ایـن کـودکان در 
فراینـد توانبخشـی خـود قطعـا در چرخـه 
کار تیمـی بـه خدمـات دیگـر گروه هـای 
توانبخشـی هـم نیـاز خواهنـد داشـت کـه 

بـر ایـن هزینـه هـا افـزوده خواهـد شـد.«

هزینههایکمرشکن
منصـور رایگانـی رئیـس انجمـن فیزیوتراپی 
سـپید  بـه  رابطـه  ایـن  در  توانبخشـی  و 
خدمـات  از  بسـیاری  »هم اکنـون  گفـت: 
حـوزه طـب فیزیکـی و توانبخشـی، تحـت 
پوشـش بیمه هـای درمانـی نیسـت و همیـن 
موضوع، اشـکال جدی ایجاد کرده اسـت. 
کاردرمانـی،  مثـل  مهمـی  خدمـات  مثـا 
ارتوپـدی فنـی، بعضـی از خدمـات گفتـار 
درمانـی، خدمـات مرتبـط بـا لیـزر پرتـوان و 

هزینه های کمرشکنهزینه های کمرشکن کاردرمانی بر تن کاردرمانی بر تن معلوالن  معلوالن 
در حالی که  هزینه های کاردرمانی و توانبخشی با توجه به افزایش قیمت تجهیزات 
افزایش داشته است، این خدمات همچنان از پوشش حداقلی بیمه برخوردار هستند

قوانین  مختلف،  کشورهای  در  حاتمی: 
سختگیرانه ای برای ارائه خدمات روانشناسی 
اسامی،  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 صاحیت 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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خدمات مرتبط برای رفع دردهای اسکلتی 
و عضالنـی نیـز مشـمول پوشـش بیمه هـای 
درمانـی نیسـت. بنابرایـن ایـن مردم هسـتند 
کـه بـرای دریافـت ایـن خدمـات بایـد همـه 
هزینه هـا را پرداخـت کننـد و بـار اصلـی 
هزینه هـا در ایـن بخـش بـه دوش مـردم 

می افتـد.« 
روزافـزون  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  او 
کشـور،  سراسـر  در  توانبخشـی  مراکـز 
تصریـح می کنـد: »بسـیاری از فعالیت هـای 
تشخیصی و درمانی در حوزه طب فیزیکی 
و توانبخشی با کمک دستگاه ها و تجهیزات 
تخصصـی انجـام می شـود. هزینـه تامین این 
دستگاه ها، قطعات یدکی و تعمیرات آن به 
شـدت باال رفته اسـت و هم اکنون دخل و 
خرج بسـیاری از مراکز توانبخشـی، تناسـب 
منطقـی بـا همدیگـر نـدارد. خیلـی از مراکـز 
ارائـه خدمـات طـب فیزیکـی و توانبخشـی 
نیـز بـه شـکل اجـاره اسـت و هزینـه اجـاره 
ایـن مراکـز نیـز افزایـش چشـمگیری داشـته 
اسـت. همه این اتفاقات موجب شـده اسـت 
کـه همـکاران مـا در حـوزه طـب فیزیکـی و 
شـاخه های مختلـف توانبخشـی بـا چالـش 
جـدی مواجـه شـوند. همچنیـن بـا توجـه به 
نـرخ بـاالی ارز در ایـران، هزینـه نوسـازی 
و بروزرسـانی تجهیـزات پزشـکی مـورد 
نیـاز در حـوزه خدمـات طـب فیزیکـی و 
توانبخشـی، بسـیار افزایش پیدا کرده اسـت 
و بسـیاری از همـکاران مـا بـرای نوسـازی 
تجهیزات خود با چالش مالی عمده مواجه 
هسـتند. قیمـت ایـن تجهیـزات بـا شـیب 
تنـدی در حـال افزایـش اسـت و تهیـه ایـن 
تجهیـزات بـرای بسـیاری از همـکاران مـا 

غیرقابل دسـترس شـده اسـت.«

پوشش بیمه تنها برای 30درصد
پیـش از ایـن اسـدی هـم در گفت وگویـی 
بـا سـپید در مـورد مشـکالت افـراد دارای 
معلولیـت اظهـار کـرد:  »در زمینـه بیمـه کـه 
عمده تریـن مشـکل جامعـه هـدف مراجعـه 
کننده به کار درمانی است. پوشش خدمات 
تنها برای 30 درصد جامعه هدف از طریق 

سـازمان بیمه سـالمت برقرار شـده اسـت. 
ایـن افـراد عمدتـا تحـت پوشـش سـازمان 
بهزیستی هستند. البته این امیدواری وجود 
دارد کـه از طریـق کمیسـیون بهداشـت و 
دیگـر  اسـالمی  شـورای  مجلـس  درمـان 
بیمه هـای پایـه ماننـد بیمـه تامیـن اجتماعـی 
و نیروهـای مسـلح را نیـز پـای کار آوریـم.«
دفتـر   870 بیـن  »از  کـرد:  بیـان  اسـدی 
از  کمتـر  کشـور  سراسـر  در  کاردرمانـی 
150 دفتر با سـازمان بیمه سـالمت قرارداد 

همکاری بسـته اند. همانگونه که گفته شـد 
ایـن چتـر بیمـه ای تنهـا شـامل مددجویـان 

سـازمان بهزیسـتی اسـت که در این سـازمان 
پرونـده دارنـد. تعـداد زیـادی از افـراد کـه 
بـه خدمـات کار درمانـی و توانبخشـی نیـاز 

دارنـد همچنـان از خدمـات بیمـه ای محروم 
» . هستند

وی ادامـه داد: »بـر اسـاس قانـون جامـع 
حمایـت از معلـوالن و بـه ویـژه بنـد شـش 
بیمـه ای موظـف هسـتند  آن شـرکت های 
تـا خدمـات کار درمانـی و توانبخشـی را 
تحـت پوشـش بیمـه ببرنـد. در مـاده یـک 

را  معلولیـت  تشـخیص  مرجـع  نیـز  آن 
کمیسـیون های پزشـکی تشـخیص نـوع و 

شـدت معلولیـت در نظـر گرفته انـد.«
عضـو هیئـت مدیـره سـازمان نظـام پزشـکی 
تهـران بـزرگ بـا بیـان اینکـه یـک ضعـف 
کار  خدمـات  کنونـی  بیمـه ای  پوشـش 
درمانـی و توانبخشـی، موضـوع پرداخـت 
در  »متاسـفانه  گفـت:  اسـت،  حسـاب ها 
برخـی از اسـتان ها بازخوردهایـی داریـم 
گرفتـه  صـورت  حسابرسـی های  در  کـه 
توسـط سـازمان بیمه سـالمت دچار مشـکل 
هسـتیم. امیداوریم همزمان با افزایش دامنه 
دفاتـر طـرف قـرار داد، ایـن مشـکالت نیـز 

برطـرف شـود.«
بـا وضعیـت  اسـدی همچنیـن در رابطـه 
توانبخشـی  و  کاردرمانـی  بیمـه خدمـات 
در بیمـه تامیـن اجتماعـی نیـز اظهـار کـرد: 
آغـاز  سـازمان  ایـن  بـا  را  »رایزنی هایـی 
بـا کمیسـیون  نیـز  کردیـم و جلسـاتی را 
بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسـالمی 
برگـزار کرده ایـم تـا بازنگری هایـی در قانون 
صورت گرفته و پوشـش بیمه خدمات تنها 
به سـازمان بیمه سـالمت محدود نشـده و 
دیگـر بیمه هـا از جملـه تامیـن اجتماعـی و 
حتی بیمه های خصوصی نیز از خدماتی که 
بـرای افـراد دارای معلولیـت ضـرورت دارد 
حمایت کنند. در صورت چنین اقدامی هم 
مشـکالت افراد دارای معلولیت و خانواده 
 آنهـا کاهـش یافتـه و هـم ارتبـاط مالـی بیـن 
درمانگـر و درمانجـو بـه حداقـل می رسـد.« 
وی تاکیـد کـرد: »وقتـی بیمه هـای پایـه وارد 
خدمـات کار درمانـی و توانبخشـی شـوند، 
بـه دنبـال آنهـا بیمه هـای خصوصـی نیـز 
وارد ایـن زنجیـره می شـوند. تـا امـروز کمتر 
از 5 درصـد کل اعتبـارات بیمـه درمانـی 
توانبخشـی  و  کاردرمانـی  خدمـات  بـه 
اختصـاص پیـدا کـرده اسـت کـه متاسـفانه 
ایـن اعتبـارات را نیـز ذیـل اعمـال جراحـی 
تعریـف کرده انـد. در حالیکـه طبقه بنـدی 
ایـن خدمـات مشـخص و متفـاوت اسـت 
و بایـد بـا عنـوان خدمـات توانبخشـی و 

کاردرمانـی ثبـت شـوند.«

مثل  مهمی  رایگانی:  خدمات 
از  بعضی  فنی،  ارتوپدی  کاردرمانی، 
خدمات گفتار درمانی، خدمات مرتبط 
با لیزر پرتوان و خدمات مرتبط برای 
نیز  رفع دردهای اسکلتی و عضالنی 
مشمول پوشش بیمه های درمانی نیست. 
بنابراین این مردم هستند که برای دریافت 
را  هزینه ها  همه  باید  خدمات  این 
هزینه ها  اصلی  بار  و  کنند  پرداخت 
به دوش مردم می افتد این بخش  در 
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خدمات  بیمه  بگوییم  اینکه  اسدی: 
قرار  کامل  پوشش  تحت  را  اوتیسم 
و  نیست  این صورت  به  اصال  می دهد 
در  که  افرادی  درصد   30 تا   20 نهایتا 
تا االن  اوتیسم هستند  طیف اختالالت 
توانسته اند برای ادامه فعالیت های درمانی 
خود از بخشی از خدمات بیمه استفاده کنند

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

شهریور 1401
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