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گفت:  چشم  التهابی  بیماری های  متخصص 
»یووئیت یا التهاب چشم یکی از بیماری های 
صورت  در  و  است  پزشکی  چشم  در  مهم 
به  منجر  می تواند  درمان  عدم  و  بی توجهی 
عوارض  و  بینایی  جبران ناپذیر  آسیب های 

جدی در چشم شود.«
به گزارش سپید، علیرضا هدایت فر افزود: »در 
التهاب چشم  انواع بیماری های چشمی،  بین 
که به آن »یووئیت« هم گفته می شود، در اذهان 
عموم کمتر شناخته شده و عالئم این بیماری 
بسته به مکان درگیری در هر یک از اجزای 
چشم و حاد یا مزمن بودن آن متفاوت است.«

وی اظهار داشت: »التهاب حاد در قسمت های 
قدامی چشم معموالً با نشانه هایی مانند قرمزی 
چشم، ترس از نور، درد و گاهی اوقات تاری دید 
همراه است. در درگیری های خلفی، قرمزی چشم 
و درد کمتر است اما کاهش دید و مگس پران، 

مشخص تر احساس می شود.«
داد:  ادامه  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
»همچنین ممکن است بیماری های داخلی دیگری 
در همراهی با یووئیت وجود داشته باشد؛ به همین 
دلیل، الزم است بیمار از نظر بیماری های زمینه ای 
مثل رماتیسم و عفونت های داخلی نیز مورد 
بررسی قرار گیرد. در بیشتر موارد برای رسیدن 
به تشخیص نهایی، به بررسی های پاراکلینیکی، 
تصویربرداری های ویژه و آزمایش های خونی 

خاص نیاز است.«
سل،  مانند  »عواملی  کرد:  تصریح  هدایت فر 
سیفیلیس، توکسوپالسما و ویروس های خانواده 

هرپس، سارکوئیدوز، آرتریت رماتوئید، لوپوس، 
غیره  و  پسوریازیس  آنکیلوزان،  اسپوندیلیت 

مستعد کننده به ایجاد یووئیت هستند.«
موارد  بیشتر  در  حال  این  »با  داد:  ادامه  وی 
وجود  مشخصی  زمینه اِی  بیماری  یووئیت، 
نداشته و درگیری چشم به صورت مستقل با 
منشأ »خود ایمنی« در فرد به وجود می آید. در 
این مواقع، سیستم دفاعی فرد به اشتباه، بافت های 
چشم را به عنوان عنصر بیگانه یا آنتی ژن تلقی 
کرده و بر ضد آن وارد واکنش می شود. به این 
نوع از یووئیت به اصطالح »رماتیسم چشمی« 
هم گفته می شود که وجه تسمیه آن مکانیسم 
بیماری زایی مشابه بین این بیماری و روماتیسم 

مفصلی است. به عالوه، درمان بیماری روماتیسم 
چشمی و روماتیسم مفصلی نیز شباهت زیادی 

بهم دارد.«
هدایت فر، در ارتباط با پراکندگی بیماری بر 
اساس موقعیت جغرافیایی گفت: »این بیماری 
در نقاط مختلف جهان دیده می شود و در هر 

منطقه ای علل شایع خاصی وجود دارد.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباط با 
اثرات استرس، رژیم غذایی و شرایط اقلیمی در 
روند بیماری یووئیت اظهار داشت: »استرس، چه 
به صورت روحی و چه جسمی، احتماالً در بروز 
و تشدید حداقل انواع مشخصی از آن بیماری 
مؤثر است، ولی درباره تأثیر رژیم غذایی و شرایط 

اقلیمی روی روند بیماری، مستندات علمی کافی 
در اختیار نیست. اگرچه گاهی خوردن برخی 
مواد غذایی و شرایط آب و هوایی خاص به 
عنوان محرک شروع و یا تشدید التهاب توسط 
برخی بیماران ذکر می شود. این ارتباط در همه 
افراد به صورت مشترک دیده نمی شود. با این 
حال بهتر است خود فرد عوامل تشدید کننده را 

بشناسد و از مواجهه با آنها پرهیز کند.«
به گفته وی، درمان بیماری معموالً یک ترتیب 
پلکانی دارد و از ساده ترین درمان ها با قطره های 
چشمی آغاز شده و به رژیم های دارویی موثرتر 
مانند استروئیدهای خوراکی، داروهای تعدیل 
بیولوژیک  داروهای  و  ایمنی  سیستم  کننده 
می رسد. در بعضی موارد هم نیاز داریم از تزریقات 
در اطراف یا داخل چشم استفاده کنیم همچنین 
گاهی ناچار می شویم برای کنترل بیماری و یا 
رفع عوارض آن به عمل جراحی متوسل شویم.«
هدایت فر تصریح کرد: »یووئیت یک بیماری 
نیست بلکه طیف وسیعی از بیماری ها را شامل 
می شود و بالطبع درمان آن در افراد مختلف 

متفاوت است.«
وی اضافه کرد: »مراحل درمان در بعضی موارد 
کوتاه و در برخی موارد طوالنی و مزمن است 
و الزم است برای یک دوره چندساله ادامه یابد 
زیرا یووئیت یک بیماری چند سیستمی است و 
گاهی هم زمان چند ارگان را درگیر می کند. در 
بعضی موارد الزم است از مشاوره همکاران در 
رشته های دیگر مانند روماتولوژی، نورولوژی یا 

داخلی کمک بگیریم.«ایرنا

هدایت فر، متخصص بیماری های التهابی چشم:
»یووئیت«شایعترینبیماریچشمکهمنجربهنابیناییمیشود
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استاندار تهران بر لزوم تکمیل بیمارستان های 
نیمه تمام شهرستان های استان تهران تاکید 
به  تومان  اختصاص2000میلیارد  از  و  کرد 
حوزه بهداشت و درمان استان تهران در سفر 

استانی رییس جمهوری خبر داد.
به گزارش سپید، نشست هیئت امنای دانشگاه 
شهید بهشتی با حضور مخبر معاون اول رئیس 
بهداشت، محسن  عین اللهی وزیر  جمهور، 
مسئوالن  سایر  و  تهران  استاندار  منصوری 

برگزار شد.
محسن منصوری استاندار تهران در این جلسه 
با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور اظهار 
داشت: »در قالب مصوبات سفر رئیس جمهور 
حدود 2 هزار میلیارد تومان به حوزه بهداشت 
که  یافت  اختصاص  تهران  استان  درمان  و 

اتفاق بسیار خوبی است.«
بسیاری  نیمه تمام  »پروژه های  افزود:  وی 
جمله  از  درمان  و  بهداشت  حوزه  در 

تختخوابی   400 بیمارستان های 
اسالمشهر،  تختخوابی   ۳00 شهریار، 
دماوند،  ورامین،  تختخوابی   ۳00
فیروزکوه و شهرستان های دیگر داریم، 
بخشی از مشکالت بیمارستان های نیمه 
تمام استان مربوط به منابع و بخشی 
ناشی از مشکالت اجرایی است، مصمم 
هستیم پروژه جدیدی را در استان آغاز 
ما  اصلی  اولویت های  یکی  و  نکنیم 
نیمه  پروژه های  رساندن  سرانجام  به 

تمام است.«
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری تهران، منصوری تاکید کرد: 
»در سال های اخیر توجه معطوف به 
حوزه درمان بوده در حالی که می بایست 
بازنگری در راهبردها، به صورت  با 
متوازن در حوزه بهداشت و آموزش نیز 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنیم.«

استاندارتهرانعنوانکرداستاندارتهرانعنوانکرد

ضرورت تکمیل بیمارستان های نیمه تمام استان تهران
اختصاص2۰۰۰میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان
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رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، با اعالم اینکه تاکنون 
هیچ موردی از آبله میمونی در کشور گزارش 
نشده است، گفت: »در حال حاضر وزارت 
و  می کند  کنترل  را  مرزی  مبادی  بهداشت 
پوستی  بثورات  و  تب  مرزها  در  کسانیکه 
دارند،  ارزیابی و بررسی می شوند و اگر نیاز 

باشد از آن ها تست گرفته می شود.«
به گزارش سپید، ابراهیم قادری در گفت وگو 
میمونی گفت:  آبله  بیماری  ایسنا درباره  با 
»ویروس آبله میمونی در برخی جوندگان 
در برخی مناطق آفریقا دیده شده و گاهی 
منجر به طغیان هایی می شود که این طغیان ها 
است  انسان هم سرایت کرده و ممکن  به 

کشورهای دیگر را هم درگیر کند.«
وی با بیان اینکه هنوز منبع آلودگی با آبله 
میمونی در طغیان اخیر مشخص نیست و 
این موضوع نگرانی هایی را ایجاد کرده است، 
گفت: »همه کشورها هم این همت را دارند 
که سریعا آن را کنترل کنند. از آنجایی که 
خوشبختانه میزان واگیری این ویروس خیلی 
زیاد نیست، احتماال دنیا در کنترل آبله میمونی 

مشکلی نخواهد داشت.«
قادری با بیان اینکه واکسن آبله تا ۸۵ درصد 
بر روی آبله میمونی اثربخشی دارد، گفت: 

»در عین حال تزریق واکسن آبله در شرایط 
فعلی نیازی نیست. البته ممکن است برخی 
و  بهداشتی  سیستم  پرسنل  برای  کشورها 
درمانی یا افرادی که تماس مستقیم با افراد 
زیرا  کنند.  تزریق  را  واکسن  دارند،  آلوده 
می تواند از بروز بیماری پیشگیری کند، اما 
اینکه در سطح وسیع تزریق شود، اصال چنین 

بحثی وجود ندارد.«
هیچ  تاکنون  اینکه خوشبختانه  بیان  با  وی 
موردی از آبله میمونی در کشور نداشته ایم، 
گفت: »در شرایط فعلی اصال نیاز نیست که 

نگران واکسن باشیم.«

قادری درباره راه های انتقال آبله میمونی گفت: 
انتقال این بیماری تماس  »یکی از راه های 
با حیوان آلوده است؛ اعم از الشه حیوان یا 
نزدیک  تماس  حال  عین  در  زنده.  حیوان 
با انسان آلوده به ویروس آبله میمونی هم 
می تواند منجر به انتقال این بیماری شود که 
تنفسی،  ذرات  و  تنفسی  قطرات  طریق  از 
ترشحات انسان آلوده و رابطه جنسی با فرد 
و...  بیمار  با وسایل شخصی  آلوده، تماس 

منتقل می شود.«
وی گفت: »عالئم این بیماری شامل سردرد، 
درد بدن، درد عضالنی، خستگی، تورم غدد 

لنفاوی و بثورات پوستی است.«
وزارت  مراقبتی  اقدامات  درباره  قادری 
احتمالی  موارد  شناسایی  برای  بهداشت 
توجه  »باید  گفت:  کشور  در  میمونی  آبله 
که  داریم  هم  دیگری  بیماری های  که  کرد 
عالئمی شبیه به آبله میمونی شامل تب و 
بثورات دارند، که اکثرا آبله مرغان هستند و 
چیزی  مهم ترین  دیگر.  بیماری های  برخی 
که می تواند کمک کند تا شک کنیم که فرد 
با این عالئم به آبله میمونی مبتالست، این 
است که آیا فرد بیمار با فرد بیمار دیگری 
از کشور دیگری تماس داشته یا اینکه سابقه 
مسافرت به منطقه آلوده را داشته یا خیر. در 
کشور ما در مرحله ای که خودمان موردی از 
آبله میمونی نداریم، توجه به سابقه تماس با 
افراد بیمار کشورهای دیگر یا مسافرت به 

منطقه آلوده، مهم است.«

وی گفت: »در حال حاضر وزارت بهداشت 
مبادی مرزی را کنترل می کند و کسانیکه در 
مرزها تب و بثورات پوستی دارند،  ارزیابی 
و بررسی می شوند و اگر نیاز باشد تست از 
آن ها گرفته می شود. بنابراین در حد امکانات 
و توان مان کنترل های بهداشتی را در مبادی 

مرزی انجام می دهیم.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »موضوع 
و  جمعیت  سالمندی،  غیرواگیر،  بیماری های 
سالمت دهان و دندان، از جمله اولویت های 
حوزه بهداشت است که دانشگاه ها باید در این 

مسیر بیشتر تالش کنند.«
همایش  در  حیدری  کمال  سپید،  گزارش  به 
معاونین اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: »باید توجه 
کنیم که دشمن از هر طرفی در پی ضربه زدن 
به ما است و اخیرا نیز ابعاد اقتصادی را اهرم 
معاونین  نقش  بنابراین  است،  داده  قرار  فشار 
اجرایی به عنوان افرادی که مدیریت اقتصادی 
مجموعه شان را برعهده دارند، بسیار مهم است. 
در حوزه وزارت بهداشت نیز همواره با کمبود 
منابع مالی مواجه بوده ایم، لذا، مدیریت اقتصادی 
در این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار است.«
وی اظهار کرد: »حدود دو سال با کرونا درگیر 
بودیم و مدیریت این بیماری منجر شد که بسیاری 
از اقداماتمان کمرنگ شود که باید هرچه زودتر 

به آنها بپردازیم.«
حیدری گفت: »اگر بخواهیم به اهداف سالمت 
دست پیدا کنیم، باید سرمایه گذاری کافی و 
موثری در این حوزه داشته باشیم و از طرف دیگر 
فرآیندها نیز باید اصالح شود.«معاون بهداشت 

وزارت بهداشت در ادامه بیان کرد: »استان ها و 
شهرستان ها پتانسیل ها و توانمندی های مختلفی 
دارند و برگزاری اینگونه جلسات کمک می کند 

که ایده ها و نظرات همه شنیده شود.«
منابع  از  صحیح  استفاده  بر  تاکید  ضمن  وی 
مالی، خطاب به دانشگاه ها گفت: »در ساخت 
و ساز پروژه های حوزه سالمت باید حساسیت 
بیشتری داشته باشید و بر کار پیمانکاران حتما 

نظارت کنید.«
حیدری ضمن تاکید بر پیشگیری از بیماری ها 
جدی  را  پیشگیرانه  اقدامات  »باید  کرد:  بیان 
بگیریم و کمک کنیم مردم کمتر بیمار شوند و 
یا اینکه بتوانند سالمت شان را به موقع پایش، 
کنترل و مراقبت کنند. بنابراین باید در این مسیر 
گام برداریم و امکانات و شرایط تشخیص و 
کنیم.  فراهم  پیش  از  بیش  را  سالمتی  پایش 
نیز  خیّرین  ظرفیت  از  می توان  زمینه  این  در 

کمک گرفت.«
بیماری های  مانند  »برخی حوزه ها  وی گفت: 
و  بهداشت  و  جمعیت  سالمندی،  غیرواگیر، 
سالمت دهان و دندان، از جمله اولویت های 
حوزه بهداشت است که دانشگاه ها باید در این 

مسیر بیشتر تالش کنند.«
حیدری تاکید کرد: »مدیران نباید دچار روزمرگی 

شوند، مدیری موفق 
است که ساختار را 
از  کند،  اصالح 
یکی  دیگر،  طرف 
با  از راه های مقابله 
کادر سازی  دشمن، 
و نیروسازی است. 
بنابراین باید افرادی 
مسئولیت های  در 
منصوب  مهم 
عشق  که  شوند 
داشته  خدمت  به 
امانت دار  ما  باشند. 
هستیم  شهدا  خون 
پاسداشت  برای  و 
خون شهدا و پیشبرد 
اهداف انقالب، باید 

بگیریم.«وی  کار  به  را  توانمند  انسانی  نیروی 
گفت: »یکی از ابعاد مهم در حوزه بهداشت، 
نباشد  نظارت  اگر  است.  فرآیندها  بر  نظارت 

هیچ اقدامی به درستی پیش نمی رود.«
به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در پایان عنوان کرد: »سعی کنید نشاط و انگیزه 
را در نیروی انسانی افزایش دهید، این انگیزه 

فقط با مسائل مالی به وجود نمی آید، بلکه احترام 
و کرامتی که برای آنها قائل می شوید، از ارزش 
واالتری برخوردار است. درست است که هر 
انسانی برای خدمتی که ارائه می دهد، حقوق و 
مزد دریافت می کند، اما این موضوع نباید باعث 
یاد  از  آنها را  انسانی و معنوی  شود که وجه 
ببرید، قدردان بودن از پرسنل می تواند نشاط 

و انگیزه را در آنها افزایش دهد.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد
سالمندی و جمعیت از اولویت های مهم حوزه بهداشت

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کردرئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد

منبع نامشخص آلودگی در طغیان اخیر آبله میمونی
غربالگری تب و بثورات پوستی در مرزها



رئیس جامعه پزشکان داخلی ایران گفت: »در 
پی شیوع یک ویروس جدید با عالئم گوارشی، 

مراجعه مردم به مراکز درمانی افزایش یافته 
ولی این ویروس کرونا نیست.«به گزارش 
ایرنا  با  ایرج خسرونیا در گفت وگو  سپید، 

افزود: »یک ویروس جدید با عالئم گوارشی 
در  تب  و  درد  دل  بی حالی،  اسهال،  شامل 
کشور شیوع یافته است و فرد مبتال ۲۴ ساعت 
این عالئم را تجربه می کند و خود به خود 

درمان می شود.«
وی اظهار داشت: »البته افرادی که بیماری های 
خاص و زمینه ای ندارند، هنگامی که دچار 
بیوتیک  آنتی  می توانند  شدند  ویروس  این 
مصرف کنند و اگر اسهال شدید است، چند 
روز غذاهای خانگی سالم مصرف کنند و 
 ۲۴ ویروس  این  زیرا  نیست  نگرانی  جای 

ساعت بعد از بدن خارج می شود.«
این متخصص داخلی تصریح کرد: »بیماران 
دیابتی، قلبی و عروقی و ریوی اگر به این 
پزشک  به  سریع  باید  شدند  مبتال  ویروس 
پزشک  نظارت  با  را  دارو  و  کرده  مراجعه 

مصرف کنند.«
به گفته خسرونیا، بسیاری از مبتالیان، این 
ویروس را با کرونا اشتباه می گیرند، در حالی 

که عالئم کرونا بسیار متفاوت بوده و فرد مبتال 
باید پنج تا ۱۰ روز در قرنطینه باشد و تمام 
اصول بهداشت از جمله استفاده از ماسک 

و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کند.
در  سبزیجات  و  آب  »مصرف  افزود:  وی 
روزهای گرم سال برای بدن بسیار ضروری 
و مفید است، هنگام بروز اسهال، نوشیدن 
مایعات زیاد برای جلوگیری از کمبود آب 
بدن مهم است. آب و نوشیدنی های ورزشی 
رفته  دست  از  معدنی  مواد  جایگزین  )که 
به نام الکترولیت هستند( گزینه های خوبی 
هستند. کافئین و الکل می تواند کمبود آب 

بدن را تشدید کند.«
خسرونیا تصریح کرد: »در هوای گرم و هر 
زمان که بدن در حال تعریق است مانند ورزش 
یابد و  افزایش  یاید  مایعات  کردن مصرف 
سعی شود در روزهای گرم سال، غذاهای 
از  بیشتر  آماده و حاضری کمتر مصرف و 

غذاهای خانگی استفاده شود.«

رئیس جامعه پزشکان داخلی ایران مطرح کرد
افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی در پی شیوع ویروس جدید با عالئم گوارشی
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دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ضمن تاکید 
بر تداوم استفاده از ماسک به خصوص در 
اماکن عمومی و سربسته گفت: »افرادی که 
در برنامه های تلویزیونی در مورد موضوعات 
باید  می کنند،  صحبت  سالمتی  به  مربوط 
تخصص الزم در این زمینه را داشته باشند 

و یا براساس منابع موثق اظهار نظر کنند.«
در  جماعتی  حمیدرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با وبدا، با بیان اینکه بیماری کرونا هنوز 
تمام نشده است، گفت: »در برخی کشورهای 
آفریقایی و آمریکایی، شاهد افزایش ابتال به 
 BA5 و BA4 زیرسویه های اومیکرون مانند
هستیم. بنابراین با توجه به گردش ویروس 
مخصوصا در کشورهای آفریقایی که درصد 
واکسیناسیون شان بسیار پایین است، احتمال 
اینکه با سویه های جدید مواجه شویم، باال 

می رود.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر در آسیا و اروپا، 
موارد ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، 
ثابت و رو به کاهش است و جهش جدیدی 

در این کشورها وجود ندارد.«
وی گفت: »در مورد کشور خودمان، 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 اما بعد از آن و در فصول سرد سال، نمی توان 

پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.«

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا افزود: »در 
حال حاضر زیرسویه های دیگر اومیکرون 
مانند 5BA ،BA4 و BA.X که در آمریکا 
و کشورهای آفریقایی غالب است، در کشور 
ما شیوع پیدا نکرده بنابراین تا زمانی که 
مطمئن نشده ایم که این زیرسویه ها در آن 
کشورها چگونه رفتار می کنند، باید جوانب 
احتیاط و پروتکل های بهداشتی را با جدیت 

رعایت کنیم.«
جماعتی تاکید کرد: »توصیه کمیته علمی 
کشوری کرونا این است که گروه های پرخطر 
مانند سالمندان، بیمارانی که سیستم ایمنی 
ضعیف دارند و یا داروهای سرکوب کننده 
سیستم ایمنی مصرف می کنند، نوبت چهارم 
واکسن کرونا را تزریق کنند. کودکان 5 تا 
۱۱ ساله هم حتما واکسیناسیون را انجام 
دهند چراکه کودکان می توانند عامل انتقال 
بیماری باشند بنابراین تکمیل واکسیناسیون 
همچنان مورد تاکید کمیته علمی کرونا است.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ضمن تاکید 
بر استفاده از ماسک و پروتکل های بهداشتی 

خاطرنشان کرد: »درست است که پاندمی از 
مرحله حاد عبور کرده، اما ویروس همچنان 
در کشور در چرخش است و پاندمی به پایان 
نرسیده است لذا باید گوش به زنگ باشیم تا 

دوباره گرفتار نشویم.«
جماعتی تاکید کرد: »افرادی که در برنامه های 

به  مربوط  موضوعات  مورد  در  تلویزیونی 
سالمتی صحبت می کنند، باید تخصص الزم 
در این زمینه را داشته باشند و یا براساس منابع 

موثق اظهار نظر کنند.«
وی گفت: »تصمیم گیری های کالن در حوزه 
ذ ی صالح،  مراجع  سوی  از  باید  سالمت 

مسئوالن، کارشناسان و متخصصان وزارت 
مطرح  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
شود. اظهارنظرهای شخصی در موضوعات 
مربوط به سالمتی مورد تایید نیست. مردم 
را  بهداشت  وزارت  اطالعیه های  و  اخبار 

پیگیری کنند.«

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرددبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد

تداوم استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی
کرونا هنوز تمام نشده است
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وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه 10 هزار تخت بیمارستانی به مجموع 
تخت های بیمارستانی اضافه می شود، گفت: 
 ۵۵00 کشور  سطح  در  بهداشت  »وزارت 
ساخت  حال  در  درمانی  بهداشتی  پروژه 
اساس  بر  پروژه ها  این  امیدواریم  که  دارد 
جدول زمان بندی شده به پایان رسیده و آماده 
بهره برداری و استفاده مردم عزیزمان شود.«
به گزارش سپید، بهروز رحیمی در جریان 
بازدید  و  شرقی  آذربایجان  استان  به  سفر 
تبریز  تختخوابی  هزار  بیمارستان  پروژه  از 
گفت: »یکی از سیاست های اصلی وزارت 
پروژه های  بهره برداری  و  تکمیل  بهداشت 

نیمه تمام است.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »وزارت بهداشت 
در سطح کشور ۵۵00 پروژه بهداشتی درمانی 
در حال ساخت دارد که امیدواریم این پروژه ها 
بر اساس جدول زمان بندی شده به پایان رسیده 
و آماده بهره برداری و استفاده مردم عزیزمان 

شود.«
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بهداشت پروژه بیمارستان هزار تختخوابی 
از  را  مترمربع  هزار   120 زیربنای  با  تبریز 
پروژه های شاخص در شمال غرب کشور 
معرفی و ابراز امیدواری کرد که این پروژه 
برای  زمان بندی شده  جدول  اساس  بر 

بهره برداری و استفاده مردم آماده شود.
وی همچنین هدف از بازدید از این پروژه 
منابع  تأمین  و  تکمیل  روند  در  تسریع  را 
الزم برای آن از محل مصوبات سفر ریاست 
جمهوری عنوان کرد و یکی از رویکردهای این 
پروژه را توجه به حوزه گردشگری سالمت 
در مجموعه شهرک سالمت تبریز دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که حداقل ده هزار 
تخت بیمارستانی در سال جاری به مجموعه 
تخت های بیمارستانی وزارت بهداشت اضافه 

شود.
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بهداشت تأکید کرد: »امروزه نیاز مدیران برای 
متفاوت  گذشته  به  نسبت  شایستگی  بروز 
است؛ امروزه به مدیرانی نیازمندیم که توان 
باشند چراکه  داشته  را  پیچیده  مسائل  حل 
سطوح  پیچیده ترین  از  یکی  سالمت  نظام 
مدیریتی را داراست و اداره کردن این چنین 
سیستمی نیاز به مدیران با قدرت حل مسائل 

پیچیده را بیشتر می کند.«
استان  به  سفر  جریان  در  رحیمی  بهروز 
افتتاحیه دوره توسعه  آذربایجان شرقی در 
و توانمندسازی مدیران سالمت دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز حضور پیدا کرد.
تأکید کرد: »نظام  این دوره  ابتدای  وی در 
آموزش و نظام مدیریت اگر به دنبال شایسته 
به  باید  است،  گزینی  شایسته  و  پروری 

برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  دنبال 
توانمندسازی و توسعه دانش مدیران باشد.«
رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: »مقام معظم 
رهبری دو الگوی موفق در کشور را دانش بنیان 
بودن کشور و حوزه بهداشت و درمان معرفی 
به  کشور  در  نظام سالمت  کرده اند چراکه 

خودکفایی کامل دست یافته است.«
وی در ادامه موفقیت و بقا را منوط به تغییر 
و حرکت روبه جلو دانست و خاطرنشان کرد: 
»هر جا که صنعت و دانش در کنار یکدیگر 
جامعه  در  موفقی  الگوهای  قرارگرفته اند 
پدید آمده است که یکی از این الگوها نظام 
سالمت است و الزم است در این خصوص 
گفتمان سازی انجام شود و موفقیت های این 

حوزه به جامعه معرفی شود.«
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بهره وری  اینکه  بر  تأکید  ضمن  بهداشت 
مدیران  آموزش  نیازمند  سالمت  نظام  در 
گفت:  است،  مدیریتی  مختلف  سطوح  در 
عام  دانش  بر کسب  این حوزه عالوه  »در 
انتقال دانش ضمنی توسط  توسط مدیران، 
مدیران پیشکسوت به مدیران جوان بسیار 

ضروری است.«
وی ضمن اشاره به اهمیت جانشین پروری 
کرد:  تصریح  سالمت  نظام  مدیریت  در 
»دانشجویان سال آخر مدیریت نظام سالمت 
باید برای کسب دانش ضمنی در کنار مدیران 
باتجربه و باسابقه نظام سالمت قرار بگیرند.«
وی نگاه ساده اما چندبُعدی و چندوجهی 
به مسائل را بسیار مهم دانست و تبیین کرد: 
»پیچیده کردن موضوعات گاهی موجب سلب 
قدرت تفکر می شود پس بهتر است مسائل 
ساده تر  و  کوچک تر  بخش های  به  پیچیده 
تقسیم شود و بر مبنای خالقیت و پرسشگری، 
راهکارهای ساده با کمترین عارضه و ضایعه 

برای آن ها پیدا شود.«
خاطره  و  یاد  پاسداشت  ضمن  رحیمی 
شهید باکری گفت: »اگر گفتمان فرماندهان 
و شهدای دفاع مقدس از جمله شهید باکری، 
در مدیریت نظام سالمت تجلی پیدا کند و 
از الگوی »بیا« به جای »برو« استفاده شود، 
قطعًا موفق خواهیم بود که الزمه آن مانند 
دوران دفاع مقدس، مشارکت دادن جوانان 

در تصمیم گیری ها است.«
وی در ادامه به جمله ای از شهید چمران در 
مورد تعهد و تخصص اشاره کرد و گفت: 
به یک شاخص  تعهد و تخصص  »امروزه 
دیگر به نام خالقیت نیاز دارد و ترکیب تعهد، 
تخصص و خالقیت موجب موفقیت در همه 
نظام ها به خصوص نظام سالمت خواهد شد که 
برای خالقیت، به حضور جوانان نیازمندیم.«
وی همچنین تصریح کرد: »توسعه و رشد 
بدون آموزش و تربیت مدیران معنی ندارد 
که در تالش هستیم این موضوع در سراسر 

کشور اجرایی شود.«
رحیمی ضمن اشاره به این موضوع که دین و 
مکتب ما سرشار از الگوهای مدیریتی است 
عنوان کرد: »افتادگی و تواضع از ویژگی های 
مدیریت اسالمی است که مدیریت نوین هم 
به همین موضوع اشاره دارد و آن را موجب 

موفقیت سازمانی می داند.«

هدف ما تربیت مدیرانی کارآمد، 
توانمند، دلسوز و اخالق مدار در تراز 

انقالب اسالمی و جهادی است
جوانمرد سرپرست مدیریت توسعه سازمان 
در  نیز  بهداشت  وزارت  اداری  تحول  و 
نظام  مدیران  توانمندسازی  دوره  افتتاحیه 
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  سالمت 
رهبری  معظم  مقام  از  سخنی  به  اشاره  با 
و  حفظ  یعنی  تحول  که  مضمون  این  با 
انقالب  اساسی  خطوط  و  اصول  تقویت 

اسالمی و نوآوری در شیوه ها و روش ها و 
کارکردها که مقصود ما ایجاد یک حرکت 
اداری و  جهشی و جهادی در  بخش های 
ما  »هدف  گفت:  است،  کشور  حکمرانی 
دلسوز  توانمند،  کارآمد،  مدیرانی  تربیت 
و  اسالمی  انقالب  تراز  در  اخالق مدار  و 

جهادی است.«
وی در ادامه تصریح کرد که خروجی این گونه 
دوره ها باید پرورش مدیرانی برای حضور 
خودشان  هم  که  باشد  سالمت  حوزه  در 
بهره وری  فرآیندهای  و هم  باشند  بهره ور 
درنهایت  که  کنند  تقویت  سازمان  در  را 

موجب کارآمدی نظام سالمت شود.
بانک  راه اندازی  و  تشکیل  ادامه  در  وی   
اطالعات مدیران شایسته را یکی از اقدامات 
در دست انجام مرکز توسعه مدیریت و تحول 

اداری وزارت بهداشت عنوان کرد.وبدا

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

10 هزار تخت بیمارستانی به مجموع
 تخت های بیمارستانی افزوده می شود



بر اساس اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه از روز 
دوشنبه تا سه شنبه پنج بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۱۵ نفر رسید.
به گزارش سپید، بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا 
سه شنبه ۱۰ خردادماه و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۳۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی و ۳۵ نفر از آنها بستری شدند.
هفت  به  کشور  در  کووید۱۹  بیماران  مجموع 

میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۴ نفر رسید.
از  را  جان خود  کووید۱۹  بیمار  پنج  متاسفانه 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۴۱ هزار و ۳۱۵ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون هفت میلیون ۴۹ هزار و ۴۴۲ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

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

مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۲ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۵۷ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر شمار شهرستان های در وضعیت 
قرمز و نارنجی صفر است، اما ۲۵۳ شهرستان 

در وضعیت زرد قرار دارد و ۱۹۵ شهرستان نیز 
در وضعیت آبی است.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۹۴ نفر دوز 
اول، ۵۷ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۱۴ نفر دوز 
دوم و ۲۷ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۳۷ نفر، دوز 

سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۳۴۵ 

دوز رسید.
همچنین از روز دوشنبه تا سه شنبه ۲۴ هزار و ۸۴۹ 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۲۳۲ بیمار جدید کووید۱۹

شماره 6۲۲۱۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

پایین  ابتال به کووید۱۹ در بهار  تعداد موارد 
بود اما طبق گفته مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری)CDC( این اعداد در حال افزایش است.
به گزارش سپید، محققان در حال برنامه ریزی 
و بحث در مورد این موضوع هستند که چگونه 
افزایش دوباره آمار ابتال بر واکسیناسیون پس از 

تابستان تاثیر می گذارد.
ویلیام شافنر، استاد بیماری های عفونی در دانشگاه 
واندربیلت ایاالت متحده اظهار کرد: »همه گیری 
در حال تبدیل شدن به یک بیماری بومی است؛ 
به این معنا که با ما زندگی می کند و در اطراف 
ما قرار دارد و همه می آموزیم که چگونه با آن 

مبارزه کنیم.«
فعلی  »واکسن های  می گویند:  کارشناسان 
محافظت قوی در برابر بیماری های شدید ناشی 
از کووید۱۹ ارائه می کنند اما زمانی که ویروس 
به سویه های جدید جهش می یابد، ممکن است 
اثربخشی آن  کمی کمتر شود. محققان در حال 

حاضر روی این مشکل کار می کنند.«

ظرفیتی  چهار  که  آنفلوآنزا  واکسن  مشابه 
مختلف(  برابر چهار سویه  در  است)محافظ 
دانشمندان در حال کار روی ساخت واکسن 
کووید۱۹ هستند که به  طور همزمان با چندین 

سویه مختلف مبارزه می کند.
کالیفرنیا  دانشگاه  مدیر  گاندی،  مونیکا 

می گوید:  خصوص  این  در  سانفرانسیسکو، 
»در حالی  که آنتی بادی ها با گذشت زمان محو 
می شوند، واکسن ها ایمنی سلولی را تولید می کنند 
که ماندگاری بسیار بیشتری داشته و از بیماری های 

شدید به شیوه ای پایدارتر محافظت می کنند.«
با این حال واکسیناسیون ساالنه ممکن است تجویز 

شود و برای هدف قرار دادن انواع جدید توصیه 
شود زیرا ایمنی در طول زمان کاهش می یابد. این 
موضوع به ویژه برای جمعیت های آسیب پذیر 
مانند افراد دارای نقص ایمنی و سالمندان بسیار 

مهم است.
ژوئن ماه بزرگی است زیرا با نزدیک شدن به 
فصل های پاییز و زمستان تصمیماتی در مورد 
واکسن  اضافه  دوز  برای  بودن  واجد شرایط 
اتخاذ می شود. در واقع سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده قبال جلسه بعدی خود را برای 
موضوع در مورد آینده واکسن های کووید ۱۹ 

اعالم کرده است.
محققان نه تنها به بررسی واجد شرایط بودن 
می پردازند بلکه به پوشش، ترکیب واکسن و 

تقویت کننده ها نیز توجه می کنند.
در حال حاضر کسانی که ۵۰ سال به باال یا 
دارای شرایط پزشکی خاصی هستند می توانند 

تقویت کننده اضافی دریافت کنند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »بیماری آبله 
میمونی به همه گیری تبدیل نمی شود اما هنوز 
نکات بسیاری در مورد این بیماری ناشناخته 

است.«
به گزارش سپید، روزاموند لوئیس کارشناس 
ارشد بیماری آبله میمونی در سازمان جهانی 
نمی رود  »انتظار  گفت:  باره  این  در  بهداشت 
صدها مورد گزارش شده ابتال به آبله میمونی 
تا به امروز، به یک همه گیری دیگر تبدیل شود، 
هرچند هنوز نکات ناشناخته بسیاری در مورد این 
بیماری وجود دارد، از جمله اینکه دقیقا چگونه 
گسترش پیدا می کند و آیا توقف ایمن سازی 
جمعی آبله طی چندین دهه قبل، ممکن است 

به نوعی سرعت انتقال آن را افزایش دهد.«
در حالیکه که پیشتر نیز شبکه اسکای نیوز به نقل 

از روزنامه انگلیسی »دیلی میل« گزارش کرده بود 
که احتماال منشا اولیه شیوع فعلی ویروس آبله  
میمونی از جشنواره  همجنس گرایان در جزایر 
قناری بوده، لوئیس نیز در این باره گفته است: 
»تاکید بر اینکه اکثریت قریب به اتفاق موارد ابتال 

در ده ها کشور جهان در همجنس گرایان مشاهده 
شده، حائز اهمیت است تا اینکه کارشناسان 
بتوانند مطالعات بیشتری را در این خصوص 
انجام دهند. توضیح این امر بسیار مهم است زیرا 
به نظر می رسد با شیوه انتقالی مواجه هستیم که 

ممکن است در گذشته کمتر شناخته شده باشد.«
این کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت 
تاکید کرد: »در حال حاضر، نگران یک همه 
گیری جهانی نیستیم. نگران این هستیم که 
برای  الزم  اطالعات  و  دانش  از  افراد  اگر 
محافظت از خود برخوردار نباشند، ممکن 
است از طریق قرار گرفتن در معرض ویروس 

به آن مبتال شوند.«
به گزارش مدیکال اکسپرس، هفته گذشته، 
 ۲۳« کرد:  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
کشوری که پیش از این با مواردی از ابتال به 
آبله میمونی مواجه نبودند بیش از ۲۵۰ مورد 
ابتال را گزارش کرده اند. روز دوشنبه نیز، ۷۱ 
درانگلیس شناسایی  میمونی  آبله  دیگر  مورد 

شد.«ایسنا

سازمان جهانی بهداشت:
آبله میمونی به همه گیری تبدیل نمی شود

واکسن های کووید با آغاز پاییز تغییر خواهد کرد؟ 



7

کرونا در جهانکرونا در جهان

شماره 2214 11 خرداد 1401

آمریکا،هندوبرزیلهمچنانرکورددارابتالومرگومیرآمریکا،هندوبرزیلهمچنانرکورددارابتالومرگومیر
در جهان  به کووید-1۹  مبتالیان  شمار 
تاکنون به ۵۳2 میلیون و 22 هزار و ۷۵۷ 
نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۳11 هزار 
و ۹2۳ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده 
و ۵0۳ میلیون و ۷۳ هزار و 422 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 
کشورهای  فهرست  صدر  در  همچنان 
درگیر با این بیماری قرار دارد و هند نیز 
با آمار بیش از 4۳.1 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان 

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

به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
از ۶۶۶ هزار  با بیش  برزیل در عین حال 
دومین  متحده،  ایاالت  از  پس  جانباخته 
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.
از 2۹.4  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
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 ۳۷۹ 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 
این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  »ورلداُمتر«، 
بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند 
شرح  به  ترتیب  به  سه شنبه  روز  صبح  تا 

جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳1 
هزار و ۸02 مورد ابتال و 141 هزار و ۳10 
مورد فوت ناشی از بیماری کووید-1۹ در 
حال حاضر در رتبه 1۷ در بین کشورهای 
دارای بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، 
آلمان،  فرانسه،  در  تاکنون  برزیل،  و  هند 
انگلیس، روسیه، کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه، 
اسپانیا، ویتنام، آرژانتین، ژاپن، هلند، استرالیا، 
مکزیک،  لهستان،  اندونزی،  کلمبیا،  ایران، 

بلژیک،  اتریش،  تایلند،  مالزی،  اوکراین، 
رژیم صهیونیستی، پرتغال، آفریقای جنوبی، 
فیلیپین،  شیلی،  کانادا،  چک،  جمهوری 
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.

شمالی  کره  کردند  اعالم  رسانه ها 
به  ابتال  پایدار  وضعیت  دلیل  به 
را  کووید  قرنطینه  کروناویروس، 

لغو کرد.
گزارش  رسانه ها  سپید،  گزارش  به 
کردند: »کره شمالی محدودیت های 
ناشی از شروع همه گیری کووید-1۹ 
پیونگ  در  پیش  هفته ها  از  که  را 
یانگ اعمال شده بود، لغو کرده زیرا 
وضعیت شیوع ویروس اکنون تحت 

کنترل است.«
از زمان اعالم وضعیت  کره شمالی 

اضطراری و اعمال قرنطینه سراسری طی این 
ماه که نگرانی هایی را در مورد کمبود واکسن، 
تجهیزات پزشکی و کمبود مواد غذایی به 
موج  با  جدی  نبرد  یک  در  داشت،  همراه 

بی  سابقه کووید-1۹ بوده است.
گزارش  به  رویترز،  گزارش خبرگزاری  به 
شنبه  روز  عصر  تا  شمالی  کره  رسانه های 
100 هزار و ۷10 نفر بیمار دیگر و یک مورد 
فوت ثبت شد. در حالیکه دو هفته پیش این 
آمار حدود ۳۹0 هزار نفر بود. تعداد قربانیان 

نیز تاکنون به ۷0 نفر رسیده است.ایسنا

لغو قرنطینه کرونایی در کره شمالی



 آنچه نادیده گرفتن بهای تمام شده خدمات سالمت رقم خواهد زد

تمام  بهای  و  موجود  تورم  به  توجه  »عدم 
شده خدمات با توجه به افزایش قیمت اقالم 
مصرفی و تجهیزات پزشکی، نتایج خوبی را 
برای نظام سالمت به دنبال ندارد.« اینها بخشی 
از گفته های علیرضا مدرکیان، عضو شورای 
عالی نظام پزشکی است که از متناسب نبودن 
تعرفه های سال 1401 با هزینه ها گالیه دارد.  
وی با بیان اینکه دولت تعرفه ها را با تاخیر یک 
و نیم ماهه به مراکز درمانی و مطب ها ابالغ 
تشخیصی  خدمات  »تعرفه های  گفت:  کرد، 
مورد  بیمه  عالی  شورای  در  باید  درمانی  و 
کارشناسی قرار بگیرد و بهای تمام شده خدمات 
استخراج شود. نه تنها هیچ کدام از این موارد 
در شورای عالی بیمه انجام نشد، بلکه عددی 
را پیشنهاد دادند که هیات دولت حتی آن را 

مصوب هم نکرد.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: »وقتی 
عددی که برای تعرفه های خدمات تشخیصی 
و درمانی ارائه می شود قابلیت اجرایی شدن 
ندارد، احتمال این که به سمت کاهش کیفیت 
خدمات یا دریافت های خارج از عرف حرکت 
کنیم بسیار زیاد است. این امکان وجود دارد 
مراکز درمانی، صورت حساب های غیرواقعی 
به بیمار ارائه کنند یا شاهد افزایش خدمات 

القایی باشیم.«
وی افزود: »تا زمانی که قیمت ها بر اساس بهای 
نظارت  نمی توان  نباشد،  تمام شده خدمات 
درستی روی خدمات حوزه سالمت داشت 
و هر کسی بر اساس آن چه که خود اخالقی 

به  آن  آسیب  که  می دهد  انجام  کار  می داند 
جامعه  در  موجود  تورم  اگر  می رسد.  مردم 
بیشتر شود این ارقام پاسخگوی نیازهای حوزه 
سالمت نیست. افزایش 57 درصدی حقوق 
و دستمزد بخش بزرگی از هزینه های مراکز 
درمانی بستری را شامل می شود. افزایش 57 
درصدی هزینه پرسنلی در حالی اتفاق افتاده 
که تعرفه هتلینگ درنهایت 40 درصد افزایش 
داشته است. در این شرایط، 17 درصد باقی 
مراکز  تا  شود  تامین  گونه ای  به  باید  مانده 
درمانی گردش اقتصادی الزم را داشته باشند.«
مدرکیان گفت: »اگر تورم مهار شود حتی یک 
ریال راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم 
نیستیم. بیمه ها به وظایف خود عمل نکرده و 
مبلغ ناچیزی از هزینه های درمان را می پردازند 
و این سبب می شود که پرداخت از جیب بیمار 
افزایش یابد. سازمان های بیمه گر در کشورما 
صرفا یک واسطه هستند تا بودجه ای را که 
دولت به آن ها اختصاص می دهند به مراکز 
ایجاد  باید  که  ارائه دهند، در حالی  درمانی 
سرمایه کرده و توانمند شوند تا پاسخگوی 

نیاز بیمه شدگان باشند.«
 عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این 
را  آن  یارانه  و  مردم  را  سالمت  هزینه  که 
پزشکان پرداخت می کنند، اضافه کرد: »خدمات 
پزشکی وابسته به اقالم مصرفی، تجهیزات و 
تکنولوژی های پیشرفته است و آن چه مردم در 
خصوص قیمت های حوزه سالمت مشاهده 

می کنند با واقعیت فاصله زیادی دارد.«

پزشکی  نظام  رئیس  علویان،  موید  همچنین 
تهران بزرگ نیز با انتقاد از وضعیت تعرفه ها، 
روبه رو  پارادوکس  با   1401 »درسال  گفت: 
هستیم. تعرفه دستوری را بدون توافق با نظام 
ابالغ کردند که جوابگوی  تعیین و  پزشکی 
تورم و هزینه ها نیست و عمال عقب گرد به 
قبل داریم. این درحالی است که بیمه ها نیز 
به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی به 

درستی عمل نمی کنند.« 
علویان با اشاره به این که متولیان امر درک 
عمیقی نسبت به مسائل حوزه سالمت از جمله 
ندارند،  درمانی  تعرفه خدمات تشخیصی و 
گفت: »حکومت در قبال تامین سالمت مردم 
جامعه دو ابزار دارد. اولین ابزار دولت در این 
زمینه بیمه ها هستند که باید مکانیزم فعال و 
پویایی داشته باشند تا عالوه بر تکثیر منابع 
خود بر اساس گاید الین ها از خدمات مهم 
و ضروری برای مردم حمایت کنند. بیمه ها 
همواره عنوان می کنند که 70 درصد هزینه های 
سرپایی و 90 درصد هزینه های بستری را در 
اما در عمل  بخش دولتی پرداخت می کنند، 
اگر  که  حالی  در  نمی شود،  دیده  اتفاق  این 
سالمت  نظام  در  خصوصی  بخش  به  قائل 
هستیم، باید بیمه ها سهم خود از هزینه ها را 

برای بیمه شدگان پرداخت کنند.«
رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، ابزار دوم 
حاکمیت برای حمایت از مردم در نظام سالمت 
را جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده و هزینه 
دانست و  بیماران توسط دولت  تاب آوری 

قانون، هر خدمتی در جامعه  گفت: »مطابق 
و  دستور  اساس  بر  حاکمیت  و  دولت  که 
ضرورت، صنف مورد نظر را مجبور کند تا 
از میزان تعرفه واقعی و هزینه تمام شده خود 
باشد، دولت خود  داشته  پایین تری  دریافت 
را موظف به جبران می داند، مانند لبنیات که 
با افزایش قیمت اقالم لبنی توان خرید مردم 
به  آن  جبران  برای  دولت  و  می یابد  کاهش 
فعاالن حوزه لبنیات از طرق مختلف کمک 

می کند تا به مردم فشار وارد نشود.«

انتظار سالی سخت برای مردم و جامعه پزشکی
مدرکیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی: با نادیده گرفتن بهای تمام شده خدمات، 

نمی توان نظارت درستی روی خدمات حوزه سالمت داشت
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مدرکیان: تا زمانی که قیمت ها بر اساس بهای 
تمام شده خدمات نباشد، نمی توان نظارت 
درستی روی خدمات حوزه سالمت داشت 
و هر کسی بر اساس آن چه که خود اخالقی 
می داند کار انجام می دهد که آسیب آن به مردم 
می رسد. اگر تورم موجود در جامعه بیشتر 
نیازهای حوزه  پاسخگوی  ارقام  این  شود 
سالمت نیست. افزایش 57 درصدی حقوق 
و دستمزد بخش بزرگی از هزینه های مراکز 
درمانی بستری را شامل می شود. افزایش 57 
درصدی هزینه پرسنلی در حالی اتفاق افتاده 
که تعرفه هتلینگ درنهایت 40 درصد افزایش 
داشته است. در این شرایط، 17 درصد باقی 
مانده باید به گونه ای تامین شود تا مراکز 
درمانی گردش اقتصادی الزم را داشته باشند



کار  با  پزشکی  نظام  علویان گفت: »سازمان 
کارشناسی، هزینه تمام شده خدمات پزشکی را 
استخراج کرد. در مورد تعرفه ها با بخش های 
حاکمیتی که مسئولیت تعرفه گذاری را بر عهده 
دارند گفت وگو و مذاکره کردیم، اما سرانجام 
ابالغ  تعیین و  به صورت دستوری  تعرفه ها 
و  مطب ها  موجود،  به شرایط  توجه  با  شد. 
دارند  رو  پیش  حل  راه  دو  درمانی،  مراکز 
که یکی تعطیلی است و دیگری که به هیچ 
وجه رضایت به آن نمی دهیم، افت کیفیت 
ایجاد  القایی و  یا خدمات  خدمات است و 
درآمد از خدمات غیرموثر در جامعه است تا 

کسب درآمد شود.«
درک  امر  متولیان  »باید  کرد:  تصریح  وی 
از  سالمت  حوزه  مسائل  به  نسبت  بیشتری 
جمله تعرفه ها داشته باشند و اگر قرار باشد 
کارشناسی  کار  اساس  بر  خدمت  فروشنده 
نقشی در تعیین تعرفه خدمات خود نداشته 
باشد و حاکمیت و بیمه ها که خریدار خدمت 
هستند در این زمینه تصمیم گیری کنند باید 
عمال به مردم اعالم کنیم که جامعه پزشکی در 
تعیین و کنترل تعرفه ها نقشی ندارد. موضوع 
سال  هر  ابتدای  آن  تعیین  نحوه  و  تعرفه ها 

پزشکی  جامعه  و  حاکمیتی  بخش های  بین 
مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد. همه 
ما وظیفه داریم از سالمت مردم صیانت کنیم 
و اگر بیماران نیاز به خدماتی داشته باشند با 

کیفیت باال به آن ها ارائه کنیم.«
هزینه های اداره مطب ها نیز تامین 

نمی شود
فاطمه احمدپناه، متخصص زنان و زایمان نیز 
از وضعیت  انتقاد  به سپید ضمن  در گفتگو 
تعرفه ها می گوید: »از زمان شیوع کرونا تاکنون، 
پزشکان فعال در مطب ها به طور مستقیم و 
غیرمستقیم با بیماران مبتال به کرونا در ارتباط 
بوده اند. بسیاری از این پزشکان، خودشان به 
کرونا مبتال شده اند. نکته تاسف بار اینجاست 

اثر  بر  فعال در مطب  اگر پزشکان  که حتی 
کرونا فوت شوند، به عنوان شهید خدمت هم 
شناخته نمی شوند، چون در بخش های درمان 
کرونا به طور مستقیم مشغول به کار نبوده اند. 
این اتفاق موجب تضعیف روحیه همکاران 
می شود. در این بین، در برخی مطب ها به دلیل 
مراجعه  تعداد  شدید  کاهش  و  پایین  تعرفه 
نیز  مطب ها  اداره  هزینه های  حتی  کنندگان، 

تامین نمی شود.«
او یادآور می شود: »اغلب بیماران مبتال به کرونا 

در ابتدا به پزشکان فعال در مطب ها مراجعه 
می کنند. یعنی خط اول مقابله با کرونا، پزشکان 
شاغل در مطب ها هستند. اگر می خواهیم این 
مطب ها در دوران کرونا همچنان فعال باشند 
و به ارائه خدمت بپردازند، نیاز داریم که از 
اقتصاد مطب ها حمایت کنیم و تعرفه ها منطبق 

با وضعیت تورم جامعه تعیین شود.«
احمدپناه خاطرنشان می کند: »تعرفه هایی که 
است،  شده  تعیین  مطب ها  در  درمان  برای 
واقعا جوابگوی هزینه اداره مطب ها نیست. 
این تعرفه ها انگار بدون در نظر گرفتن تورم 
واقعی تعیین می شود. در دوران کرونا که اغلب 
به  فعال در حوزه سالمت  مراکز خصوصی 
مشکالت مالی جدی برخورده اند، نیاز داریم 
که مسئوالن در مقام عمل به وعده هایشان عمل 
کنند. افزایش منطقی تعرفه ها و حمایت عملی 
تعطیلی  از  مانع  می تواند  پزشکی  جامعه  از 

مطب ها شود.«
نظام  سازمان  رئیس  علویان،  موید  همچنین 
بود:  کرده  انتقاد  هم  بزرگ  تهران  پزشکی 

پرداخت  توان  مردم  است.  جالبی  »معادله 
ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت 
پزشکان  جیب  از  باید  ارزانی  این  و  کنند 
نیستند  بیمه ها حاضر  محقق شود، چرا که 
بهره وری خود را افزایش دهند! مگر می شود؟ 
مع االسف این سیکل معیوب هر سال تکرار 
می شود و دست های پشت پرده این ماجرا 
برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد 
تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد و 
آتش توپخانه صدا و سیمای بی درایت نیز 
میداندار غائله است. بیایید بی پرده سخن 
بگویم. مسئوالن می گویند مردم پول ندارند، 
بیمه ها هم می گویند پول نداریم و در شرایطی 
که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، 
ارائه خدمات با کیفیت با تعرفه های فعلی نه 
در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی 
امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟«

وی خاطرنشان کرد: »بخش هایی از حاکمیت 
فکر می کند راه حل این مشکالت در پایین 
بیشتر  پزشک  تربیت  و  تعرفه ها  داشتن  نگه 
است. این در حالی است که حتی بخش دولتی 
هم با تعرفه های فعلی اقتصاد نمی چرخد و 
یارانه  مراکز درمانی  به  باید جداگانه  دولت 
بدهد. افزایش چند برابری ورودی دانشگاه های 
پزشکی نیز در حالی که هیات علمی فعلی 
استخدام  از  شدن  خارج  فکر  به  دانشگاه ها 
کیفیت  کاهش شدید  به  تنها  دولت هستند، 

آموزش پزشکی منجر خواهد شد.«
عضو  صداقت،  عبدالرسول  دیگر،  سوی  از 
شورای عالی نظام پزشکی هم با بیان این که 
از دو دهه است که حق تعرفه گذاری  بیش 
خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی 
به ناحق از سازمان نظام پزشکی سلب شده 
است، اظهار کرد: »در طول این دو دهه ظلم 
بزرگی به جامعه پزشکی و بیماران وارد شده 
است، زیرا در این میان تصمیم گیر نه دولت 
است، نه جامعه پزشکی و نه وزارت بهداشت؛ 
)که خود خریدار  بیمه گر  سازمان های  بلکه 
خدمت هستند( نسبت به تعیین تعرفه خدمات 
درواقع  می کنند.  اقدام  درمانی  و  تشخیصی 
مانند یک مشتری هستند که وارد مغازه شده 
و عالوه بر انتخاب کاال قیمت آن را نیز خود 

تعیین می کند.«
نادانسته  یا  افزود: »هیات دولت دانسته  وی 
بازیچه دست سازمان های بیمه گر شد. شاید 
تامین  بویژه سازمان  بیمه ها  که  دلیل  این  به 
اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت 
است و چون دولت بدهکار این سازمان است 
بدهی های  و  مطالبات  می خواهد  شکلی  به 
پرداخت نشده به تامین اجتماعی را جبران کند.« 
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف 
از این که سالمتی مردم و جامعه پزشکی در 
»در شان  داد:  ادامه  نابود می شود؛  میان  این 
دولت نیست بازیچه بیمه ها شود و اگر مدعی 
است بر اساس کار کارشناسی عمل می کند، 
پس چرا این همه کارشناسی های مختلف از 
سوی جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و 
شورای عالی بیمه مورد توجه قرار نگرفت.«
 وی تصریح کرد: »راهی که دولت در پیش 
گرفته است به نابودی جامعه پزشکی و زیان 

سنگین برای بیماران منجر خواهد شد.«

احمدپناه: در برخی مطب ها به دلیل تعرفه 
پایین و کاهش شدید تعداد مراجعه کنندگان، 
تامین  نیز  مطب ها  اداره  هزینه های  حتی 
این مطب ها در  اگر می خواهیم  نمی شود. 
دوران کرونا همچنان فعال باشند و به ارائه 
اقتصاد  نیاز داریم که از  خدمت بپردازند، 
مطب ها حمایت کنیم و تعرفه ها منطبق با 
وضعیت تورم جامعه تعیین شود. تعرفه هایی 
که برای درمان در مطب ها تعیین شده است، 
واقعا جوابگوی هزینه اداره مطب ها نیست. 
این تعرفه ها انگار بدون در نظر گرفتن تورم 
واقعی تعیین می شود. نیاز داریم که مسئوالن 
در مقام عمل به وعده هایشان عمل کنند. 
عملی  و حمایت  تعرفه ها  منطقی  افزایش 
از جامعه پزشکی می تواند مانع از تعطیلی 

مطب ها شود
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صداقت: در طول این دو دهه ظلم بزرگی 
به جامعه پزشکی و بیماران وارد شده است، 
زیرا در این میان تصمیم گیر نه دولت است، 
بهداشت؛  نه وزارت  و  پزشکی  نه جامعه 
بلکه سازمان های بیمه گر )که خود خریدار 
خدمت هستند( نسبت به تعیین تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی اقدام می کنند. درواقع 
مانند یک مشتری هستند که وارد مغازه شده 
و عالوه بر انتخاب کاال قیمت آن را نیز خود 
تعیین می کند. هیات دولت دانسته یا نادانسته 
بازیچه دست سازمان های بیمه گر شد. شاید 
به این دلیل که بیمه ها بویژه سازمان تامین 
اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت 
است و چون دولت بدهکار این سازمان است 
به شکلی می خواهد مطالبات و بدهی های 
پرداخت نشده به تامین اجتماعی را جبران کند

علویان: متولیان امر درک عمیقی نسبت به 
مسائل حوزه سالمت از جمله تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی ندارند. حکومت در قبال 
ابزار دارد.  تامین سالمت مردم جامعه دو 
اولین ابزار دولت در این زمینه بیمه ها هستند 
که باید مکانیزم فعال و پویایی داشته باشند 
تا عالوه بر تکثیر منابع خود بر اساس گاید 
برای  و ضروری  مهم  خدمات  از  الین ها 
بیمه ها همواره عنوان  مردم حمایت کنند. 
می کنند که 7۰ درصد هزینه های سرپایی و 
9۰ درصد هزینه های بستری را در بخش 
این  اما در عمل  پرداخت می کنند،  دولتی 
اتفاق دیده نمی شود، در حالی که اگر قائل 
به بخش خصوصی در نظام سالمت هستیم، 
باید بیمه ها سهم خود از هزینه ها را برای 

بیمه شدگان پرداخت کنند



رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: 
به  اجتماعی  تأمین  بیمه  پرداختی  »میزان 
مؤسسات پزشکی مانند مراکز فیزیوتراپی 
با ۸ ماه تأخیر همراه است؛ در حالی که 
موظفند ظرف یکیـ  دو ماه تسویه حساب 

مراکز را انجام دهند.«
در  زاده  مؤذن  احمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با فارس درباره »تعیین و ابالغ 
تعرفه های پزشکی سال جاری« گفت: »میزان 
رشد تعرفه ها در سال جاری برای بخش 
خصوصی درمان به صورت سراسری ۲۵ 
درصد و در بخش دولتی ۱۹ درصد است؛ 
در حالی که تورم رسمی اعالم شده در سطح 
کشور حدود ۵۰ درصد بوده و طبیعتاً میزان 
رشدی که در افزایش تعرفه های خصوصی 
داشتیم نصف تورم رسمی اعالم شده است 
و به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های سرباری 

بخش خصوصی نیست.«
سراسری  رشد  »متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
تعرفه های بخش دولتی ۱۹ درصد در نظر 
بین  تعرفه گذاری  شکاف  که  شده  گرفته 
دو بخش دولتی و خصوصی باعث شده 
یابد،  افزایش  مردم  از جیب  پرداختی  که 
زیرا که رشد تعرفه های خصوصی بیشتر 

از دولتی است.«
مؤذن زاده اظهار داشت: »در این چند سال 
اخیر بحثی که همیشه با سازمان های بیمه گر 
و شورای عالی بیمه داشتیم این بود که چرا 
باید مبنای پرداخت به بخش خصوصی بر 
اساس تعرفه های دولتی باشد و بیمه های 
پایه درصدی که به ما پرداخت می کنند بر 
اساس تعرفه های بخش دولتی است و به 
نوعی میزان پرداخت از جیب بیمار را زیاد 

کرده است.«

وی ابراز کرد: »از طرف دیگر بار بیمه های 
تکمیلی را افزایش می دهد و برخی بیمه های 
تکمیلی هم با تعرفه شکنی و ایجاد کارتل 
انحصاری زیر بار همین تعرفه های قانونی 
مصوب شورای عالی بیمه نیز نمی روند و به 
نوعی باعث ضرر و زیان مؤسسات پزشکی 
و افزایش پرداخت از جیب مردم می شوند.«

وی گفت: »جامعه فیزیوتراپی همگام با سایر 
رشته های جامعه بزرگ پزشکی کشور نسبت 
به این مسائل معترض بوده و معتقدیم که 
مکانیزم تعرفه گذاری باید بر اساس محاسبه 
هزینه های سرباری بخش خصوصی مبتنی 
بر تورم واقعی باشد و مثل تمامی گروه های 
شغلی بخش خصوصی کشور میزان افزایش 
تعرفه های بخش خصوصی نیز بر اساس میزان 
تورم واقعی باشد که بتواند پرداخت از جیب 
مردم را کنترل کند؛ ضمن اینکه تعرفه گذاری 
قانونی  اساسنامه  طبق  خصوصی  بخش 
می بایست  پزشکی،  نظام  سازمان  تشکیل 

توسط این سازمان صورت گیرد.«
مؤذن زاده یادآور شد: »در سایر گروه ها و 
رده های صنفی و حرفه ای در سطح کشور 
شامل مشاغل و اصناف مختلف، تعرفه گذاری 
را خودشان انجام می دهند و برخورد دستوری 
و غیرواقع بینانه با مقوله حساس تعرفه های 
سالمت مورد اعتراض جدی جامعه پزشکی 

است.«
وی در پاسخ به این پرسش که »افزایش 
ایجاد  را  تعرفه ها چه مشکالتی  نامناسب 
می کند؟«، گفت: »میزان رشد تعرفه های امسال 
به هیچ وجه پاسخگوی تورم و هزینه های 
سرباری خدماتی که فیزیوتراپیست ها ارائه 
می دهند، نیست و گردش اقتصادی مراکز 

را دچار مشکل جدی می کند.«

افزود:  فیزیوتراپی  علمی  انجمن  رئیس 
مشمولین  دستمزد  رشد  میزان  »امسال 
قانون کار متجاوز از ۵۷ درصد بوده و این 
میزان افزایش هزینه های پرسنلی ما را خیلی 
زیاد کرده و با توجه به رشد گلوبال ۲۵ 
درصدی تعرفه های  بخش خصوصی درمان، 
هم گردش اقتصادی مراکز فیزیوتراپی مختل 
شده و هم اینکه پرداخت از جیب مردم 
افزایش یافته است و اقشار کمتر برخوردار 
جامعه از امکان مراجعه به بخش خصوصی 

درمان محروم شده اند.«
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تاکید 
کرد: »درخواست ما از مسئوالن و متولیان امر 
سالمت در کشور این است که تعرفه گذاری 
نظام  سازمان  به  درمان  خصوصی   بخش 
را  تعرفه گذاری  بحث  و  برگردد  پزشکی 
واقعی  و  منطقی  شاخص های  اساس  بر 

هزینه های سرباری و تورم رسمی اعالم کنند.«
وی با بیان اینکه درباره پرداخت بیمه ها به 
نیز معترض هستیم، گفت:  مراکز درمانی 
به  اجتماعی  تأمین  بیمه  پرداختی  »میزان 
مؤسسات پزشکی مانند مراکز فیزیوتراپی 
با ۸ ماه تأخیر همراه است؛ در حالی که 
موظف هستند ظرف یک تا دو ماه تسویه 

حساب مراکز را انجام دهند.«
مؤذن زاده گفت: »نکته جالب اینجاست که 
اگر یک روز پرداخت حق بیمه پرسنل مراکز 
درمانی را با تأخیر انجام دهیم، توسط همین 
سازمان تامین اجتماعی جریمه می شویم، 
اما سازمان تامین اجتماعی مطالبات انباشته 
مؤسسات پزشکی را با ۸ ماه تأخیر انجام 
می دهد که حق پیگیری قانونی برای دریافت 
مطالبات و جریمه دیرکرد برای مراکز درمانی 

محفوظ است.«

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: »کمبود نیرو بیش 
از ۱۰۰ هزار نفر است و ما به شدت نیازمند پرستار هستیم.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی گفت: »در ایام کرونا تعداد 
زیادی پرستار جذب کردیم، قرار بود اولویت استخدام در 
 بخش های کرونایی قرار بگیرند. مجموعا پنج هزار پرستار 
مانند طرحی، شرکتی و غیره تعدیل شده اند و این موضوع 

بر خالف فرمایشات رهبری است.«
وی گفت: »کمبود نیرو بیش از ۱۰۰ هزار نفر است، ما 
از  زیادی  آسیب  مردم  هستیم.  پرستار  نیازمند  به شدت 

کمبود نیرو می بینند.«
و  پرستاران  »مجوز  پرستاری گفت:  نظام  رئیس سازمان 
همکارانی که تعدیل شده جهت استخدام باید صادر شود 

و پرستاران کرونایی تعدیل شده باید بدون آزمون 
جذب شوند.«

میرزابیگی افزود: »بر اساس گواهی های صادر شده 
مهاجرت  پرستار   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ ماهانه حدود  اخیرا 
هیچ  کرونا  دوران  در  بروکراسی  شرایط  می کنند. 
فرقی نکرده است و معتقدم که باید شرایط استخدام 

آسان تر شود.«
به  تعرفه گذاری  اجرایی  »دستورالعمل  گفت:  وی 
تصویب دولت و بیمه رسیده است. فوق العاده خاص 
به ستاد ملی کرونا در  پرستاران جهت اخذ مجوز 
به  اما هنوز جواب آن  بود  ارسال شده  قبل  دولت 

دست ما نرسیده است.«باشگاه خبرنگاران جوان
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 تاخیر ۸ ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت
 مطالبات مراکز فیزیوتراپی

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران عنوان کردرئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران عنوان کرد

جامعه زپشکی

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور مطرح کرد

تعدیل ۵ هزار پرستار بعد از فروکش کردن کرونا



سپیدازواکنشمتخصصانبهتبلیغبرداشتنماسکدرخندوانهگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
گفته هـای  اسـاس  بـر  کرونـا  بیمـاری 
بیمـاری،  ایـن  بـا  مبـارزه  کارشناسـان 
همچنیـن  و  بین المللـی  سـازمان های 
گـردش  در  همچنـان  روزانـه،  آمارهـای 
اسـت. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه همچنـان 
باید پروتکل های بهداشـتی رعایت شـده و 
ماسـک ها بـه صـورت زده شـوند تـا جلـوی 
انتشـار بیماری گرفته شـود. با این حال دو 
شـنبه شـب در برنامه تلویزیونی »خندوانه« 
رامبد جوان مجری برنامه به مناسـب پایان 
کرونـا از حاضـران در خواسـت کـرد تـا 
ماسـک های خـود را بردارنـد. ایـن اتفـاق 
واکنش گسـترده ای را در میان کارشناسـان 
مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا در پـی داشـت.

کرونا هنوز در جریان است، این را سازمان 
 ، بهداشـت،  جهانـی 
وزارت بهداشـت ایـران 
آمارهـای  و  می گوینـد 
بسـتری  ابتـا،  روزانـه 

و مـرگ نیـز بـر حضـور 
می دهنـد.  شـهادت  آن 

متخصصـان  راسـتا  درایـن 
و کارشناسـان مبـارزه بـا ایـن 

ایـن  بـر  نیـز همچنـان  بیمـاری 
موضـوع تأکیـد دارنـد کـه بـا وجـود 

حـاد نبـودن وضعیـت ایـن بیمار در ایران 
و بسیاری از کشورهای جهان همچنان باید 
پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت کـرد چرا 
کـه ممکـن اسـت بـار دیگـر ایـن ویروس به 
گـردش در جامعـه پرداختـه موجـب افزایش 

ابتـا، بسـتری و مـرگ شـود.
بـا ایـن حـال کرونـا تمـام نشـده یـک برنامـه 
تلویزیونی تمام شدن آن را از طریق مجری 
خـود بـه بیننده هـای میلیونـی اش اعـام کرد 
و مجـری آن نیـز از حاضـران در برنامـه 
خواسـت پس از دو سـال ماسـک های خود 

را بردارنـد.

مجلریکارخلودرااصلاحکند
ایـن اقـدام مجـری برنامـه خندوانه بافاصله 
بـا انتقـاد کارشناسـان مبـارزه بـا ایـن بیماری 
روبـه رو شـد. علیرضـا ناجـی رئیـس مرکـز 
تحقیقـات ویـروس شناسـی در ایـن رابطـه 
بـه ایلنـا، گفـت: »کرونـا هنـوز تمـام نشـده 
اسـت. اگرچـه در بسـیاری از کشـورهای 
جهـان بـه مرحلـه کنتـرل رسـیده اسـت، امـا 
هنوز تمام نشـده اسـت و بر همین اسـاس 
باید همچنان برخی از ماحظات بهداشـتی 
را داشـته باشـیم.تجارب قبلـی نشـان داده 
کـه اگـر بـه کرونـا فرصـت دهیـم، همچنـان 

ایـن ویـروس می توانـد بچرخـد و دیگـران 
را مبتـا کنـد. بـه همیـن دلیـل همچنـان بایـد 
مسـائل پیشـگیری و فواصل اجتماعی را به 
ویـژه در فضاهـای مسـقف و بسـته رعایـت 

کرد و ماسـک زد.«
ناجی تأکید کرد: »به دلیل واکسیناسـیون به 
مرحلـه بسـیار خوبـی در کنتـرل ایـن بیماری 
رسـیده ایم. گفتـن اینکـه کرونـا تمـام شـد 
درسـت نیسـت و ممکن اسـت افراد را به 
اشـتباه انداختـه و موجـب گـردش ویـروس 
شـود. ما باید اطاعات درسـت را به مردم 

انتقـال دهیم.«
وی بیـان کـرد: در چنیـن زمانـی کـه کرونـا 
بـه ایـن مرحلـه رسـیده اسـت، بهتریـن زمان 
بـرای تکمیـل واکسیناسـیون بـه ویـژه تزریق 
دوز بوستر آن است. دوز سوم واکسن هنوز 

در 
حـد  بـه  ایـران 

مطلـوب نرسـیده اسـت و اگـر 
ایـن کار انجـام شـود در آینـده بـا شـرایط 
بهتری روبه رو خواهیم شـد. در این شـرایط 
کـه وضعیـت بیمـاری تـا حـد بسـیار زیـادی 
از شـرایط حاد درآمده  اسـت، اگر بخواهیم 
رعایـت نکنیـم امـکان دارد کـه در آینـده 
بازهـم شـاهد اتفاقـات ناگـواری در شـیوع 
ایـن بیمـاری باشـیم، بـه همیـن دلیـل در 
فضاهـای عمومـی و بسـته، زدن ماسـک و 
رعایـت فاصلـه جانبـی و اجتماعـی بسـیار 

اسـت.« مهـم 
وی بـا اشـاره اتفاقـات برنامـه خندوانـه نیـز 
اظهـار کـرد: »ایـن برنامـه در ایـن دو سـال 
روحیه خوبی را به مردم تزریق کرده است 
و در این روزها نیز مردم به این برنامه های 
شـاد احتیـاج دارنـد بـا ایـن حـال برای گفتن 
یـک حـرف یـا انجـام یـک حرکـت در حوزه 
سـامت و بـه ویـژه در مـورد یـک بیمـاری 
همه گیـر و سـرایت پذیری ماننـد کرونـا الزم 
اسـت کـه یـک مشـاور بهداشـتی در کنـار 

آن برنامـه باشـد تـا بدانیـم حرفـی کـه زده 
می شـود حرف درسـتی اسـت یا خیر؟«

ناجـی ادامـه داد: »مجـری برنامـه خندوانـه 
و  کنـد  اصـاح  را  خـود  صحبت هـای 
اطاعات درستی را در مورد کرونا دریافت 
و آن را بـه مخاطبـان خـود ارائـه دهـد. مـا 
از هنرمنـدان و افـرادی ماننـد رامبـد جـوان 
کـه مخاطبـان زیـادی دارنـد انتظـار داریـم 
کـه حرف هـای درسـتی بزننـد و پیام هـای 
مناسـبی را در خصـوص سـامت عمومـی 
منتقـل کننـد و مشـاوره های خوبـی را نیـز 

داشـته باشـند.«

رسلانهامیدواهیندهد
مجیـد مختـاری عضـو کمیتـه علمـی سـتاد 
ملـی کرونـا نیـز در گفت وگـو بـا ایسـنا،  بـا 

تاکیـد بر اینکه 
به طور کامل از پاندمی 
کرونا خارج نشـده ایم، گفت: »بسـیاری 
از کشـورهای دنیا مجددا در حال مشـاهده 
رشـد مایـم صعـودی ابتـا و حتـی مـرگ 
و میـر بیمـاری هسـتند. البتـه آمـار مـرگ 
و میـر دنیـا بسـیار نـازل شـده اسـت ولـی 
کشـورهایی هسـتند که در این زمینه هشـدار 
می دهنـد. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع در بیـن 
متخصصیـن کمیتـه علمـی کرونـا ایـن اتفاق 
نظـر دربـاره پایـان پاندمـی و کنـار گذاشـتن 

رعایـت پروتکل هـا وجـود نـدارد.«
وی افـزود: »خوشـبختانه برنامـه  تلویزیونـی 
برداشـتن  بـه  اقـدام  می شـود  اشـاره  کـه 
و  ندیـده ام  بنـده  را  کرده انـد  ماسـک ها 
نمی دانـم بـا چـه دلیلـی، علیرغـم مسـتندات 
علمی شـناخته شـده از سـوی سـازمان های 
ماسـک  برداشـتن  بـه  اقـدام  بین المللـی، 
کرده انـد؟ آیـا واقعـا افـرادی از سـتاد ملـی 
کرونـا، سـتاد ملـی واکسیناسـیون کرونـا یـا 
کمیته علمی کرونا این مشـورت را داده اند 
کـه می تـوان ماسـک را برداشـت؟ همیـن 

االن از جلسـه کمیته علمی واکسـن خارج 
می شـوم و همـه  شـرکت کننـدگان ماسـک 
داشـتیم و پروتکل هـا و فواصـل را رعایـت 
کردیـم و اصـا ایـن بحـث وجـود نداشـته 
کـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بایـد 

کاسـته شـود.«
او ادامـه داد: »آیـا کمیتـه علمـی کرونـا کـه 
بـه سـتاد ملـی کرونـا مشـورت می دهـد، 
اعـام کـرده اسـت کـه می توان پروتکل های 
بهداشـتی را کنـار گذاشـت؟ مـا اکنـون بـا 
همـکاری بسـیار خـوب مـردم در رعایـت 
پروتکل هـا و تزریـق واکسـن بـه شـرایط 
بسـیار مناسـب و ایده آلـی رسـیده ایم ولـی 
ممکـن اسـت خدایـی نکـرده یـک اتفـاق 
خاصـی بیفتـد. بنـده همواره خواهش کرده ام 
کـه چنـد مـاه بـه مـا فرصـت بدهیـد تـا ِسـیر 
بیمـاری در دنیـا را ببینـم زیـرا 
کشـورهایی وجـود دارنـد کـه 
شـاید شـرایط مناسـبی نداشـته 
باشـند پـس بایـد علی رغـم اینکه 
بیمـاری  مدیریـت  در  اکنـون 
یکـی از بهتریـن کشـورهای دنیـا 
امـا همچنـان بـه رعایـت  هسـتیم 
جملـه  از  بهداشـتی  پروتکل هـای 
واکسـن  تزریـق  و  ماسـک  از  اسـتفاده 

اهتمـام ویـژه ورزیـم.«
ایـن عضـو کمیتـه علمـی کرونـا بـا تاکیـد بـر 
اینکه کووید۱۹ ویروس بسـیار ناشـناخته ای 
اسـت کـه بـا ایـن چنیـن اقدامـات امـکان 
آسـیب پذیری از ناحیـه ویـروس بـه وجـود 
خواهـد آمـد، تصریـح کـرد: »رفتـار ویروس 
ناشـناخته اسـت کـه چندیـن بـار صدمـه 
عمده به بشـریت زده اسـت و اینکه بدون 
مسـتندات علمـی و گـزارش اپیدمیولـوژی 
در یـک رسـانه عمومـی و برنامـه تلویزیونـی 
پرطرفـدار کنـار گذاشـتن ماسـک را بـه ایـن 
شـکل القا کنیم، ناپختگی اسـت. همین االن 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در سـطح 
جامعـه زیـر ۲۰ درصـد اسـت بعـد بـا ایـن 
اقدامـات حتـی ایـن ۲۰ درصـد را هـم از 

دسـت بدهیم؟«
بیمارسـتان ها  در  هنـوز  »مـا  افـزود:  وی 
بـه شـکل اتفاقـی در حـال مشـاهده کرونـا 
هسـتیم یعنـی فـرد بـرای بیمـاری دیگـری 
بسـتری می شـود و بـرای جراحـی تسـت 
می شـود و مشـخص می شـود کـه کرونـا 
مثبـت اسـت. درسـت اسـت کـه مـرگ و 
میـر بسـیار پاییـن آمـده اسـت امـا جـای 
سـهل انگاری وجـود نـدارد. شـرایط کرونـا 
کامـا غیرقابـل پیش بینـی اسـت و مـا بـه 
عنوان یک گروه علمی باید بدترین شرایط 

خندهخنده با طعم با طعم  کرونا کرونا 
کارشناسان مبارزه با کرونا: مجوز برداشتن ماسک را ستاد ملی کرونا می دهد نه صداو سیما؛ 

ستاد ملی هم چنین مصوبه ای ندارد
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را هم درنظر بگیریم تا آماده باشـیم اما، در 
عیـن حـال بهتریـن شـرایط را بـرای جامعـه 

آرزو کنیـم.«
وی یادآور شد: »اینکه رسانه القای ناامیدی 
کنـد و یـا از سـوی دیگـر امیـد واهـی بدهـد،  
از هر دو سـمت نادرسـت اسـت. ما باید با 
زمـان جلـو برویـم و هفتگـی شـرایط کرونـا 
را بررسـی کنیـم. حرف هـای مـا نمی توانـد 
بـر اسـاس رفتـار ویروس هـای قبلـی باشـد 
بلکـه بایـد متناسـب بـا ویـروس موجـودی 
باشـد کـه چندیـن بـار ثابـت کـرده کـه کامال 
غیرقابـل پیش بینـی اسـت. بـه احتمـال قـوی 

مـوج جدیـدی نخواهیـم داشـت امـا تغییـر 
رفتـار مـردم و زیادتـر شـدن تعـداد ویروس 
در سـطح جامعـه احتمـال تغییـر ژنتیکـی و 
جهش های دیگر را هم به وجود می آورد.«
وی افـزود: »بـا تزریـق واکسـن یـا ابتـالی به 
بیمـاری پادتـن تشـکیل شـده امـا فرامـوش 
نکنیـم عمـر ایـن پادتن هـا کوتـاه اسـت و 
ممکن اسـت بین سـه تا ۵ ماه بیشـتر نباشـد 
و بعـد تقلیـل پیـدا کنـد پـس نمی دانیـم 
کسـی که ۵ ماه قبل واکسـینه شـده آیا طی 
ماه هـای آتـی هـم همچنـان ایمـن خواهـد 
بـود یـا خیـر؟ گـروه بزرگـی از سـالمندان،  
بیمـاران خـاص،  افـرادی کـه اقـدام به تزریق 
دزهـای یـادآورد نکردنـد و... آسـیب پذیر 
هسـتند. درسـت اسـت کـه آمـار تزریـق 
واکسـن دز یـک و دو بسـیار خـوب بـوده 
اسـت امـا متاسـفانه آمـار تزریـق دزهـای 
بوسـتر واکسـن در کشـور ما بسـیار ناامید 

کننده اسـت؛ به شـکلی که تزریق دز سـوم 
کمتر از ۳۰ درصد اسـت پس سـاده انگاری 

اصـال جایـز نیسـت.«

تصمیم سـرخود یک برنامه تلویزیونی

مسـعود یونسـیان دیگـر کارشناسـی اسـت 
کـه بـه ایـن اتفـاق در صـدا و سـیما واکنـش 
نشـان داد و گفـت: »یـک برنامـه تلویزیونـی 
نمی توانـد بـرای خـودش چنیـن تصمیمـی 
بگیـرد، همـه مـا بایـد تابـع مقـررات کشـور 
باشـیم، به نظر می رسـد جای برخورد دارد، 
چراکـه در ایـن خصـوص مقرراتـی وجـود 
دارد و همـه مـا بایـد تابـع آن باشـیم هـر 
موقع برداشـتن ماسـک رسـمًا اعالم شـد ما 
می توانیـم رفتـار خودمـان را تغییـر دهیـم.«
وی افزود: »ما در کمیته علمی سـتاد کرونا 
توصیه ای برای برداشـتن ماسـک نداشـتیم 
و فکـر هـم نمی کنـم سـتاد چنیـن چیـزی 

ابـالغ کرده باشـد.«
وی ادامـه می دهـد: »خیلی هـا معتقدنـد در 
شـرایط کنونـی ضـرورت ندارد سـختگیری 
وجـود داشـته باشـد امـا مـا بـه ماسـک زدن 
سـختگیری نمی گوییـم؛ آخریـن جمع بنـدی 
مـا در کمیتـه علمـی ایـن بـود که فعالیت های 
اجتماعـی را می شـود از سـر گرفـت امـا 
ایـن سـرگیری بـه معنـای عـدم تهویـه هـوا، 
اسـتفاده نکـردن از ماسـک یـا عـدم رعایـت 

فاصلـه اجتماعـی نیسـت.«
کمیتـه  »نظـر  می شـود:  یـادآور  یونسـیان 

علمـی ایـن بـوده کـه محدودیت هـا در انجام 
کـم  می توانیـم  را  اجتماعـی  فعالیت هـای 
کنیـم امـا خیلـی از اقدامـات پیشـگیرانه کـه 
شـدنی هسـتند و می شـود همزمان با انجام 
فعالیـت  رعایـت شـود بایـد انجـام دهیم، هر 
بیمـاری ویروسـی ماننـد کوویـد تابعـی از 
رفتـار ویـروس و انسـان اسـت، هرکـدام از 
ایـن مـوارد تغییـر کنـد ممکـن اسـت سـیر 

انتقـال آن بیمـاری جابه جـا شـود.«

واکنش وزارت بهداشـت
سـخنان متخصصان مبارزه با بیماری کرونا 
واعضـای کمیتـه علمـی سـتاد ملـی کرونـا 
در حالـی اسـت کـه وزارت بهداشـت نیـز 
واکنش مشابهی را به این موضوع نشان داد.
پـدرام پاک آییـن رئیـس مرکـز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت در واکنش 
بـه لغـو پروتکل هـای بهداشـتی در برنامـه 
خندوانـه صـدا و سـیما اظهـار کـرد: »تصمیم 
گیـری درمـورد لغـو یـا ادامـه رعایـت شـیوه 
نامه های بهداشـتی کرونا برعهده سـتاد ملی 
مقابلـه بـا کروناست. سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
کرونا درباره برداشـتن ماسـک هیچ مصوبه 
ای نداشـته اسـت و مـردم بایـد همچنـان 
شـیوه نامه های بهداشـتی را رعایت کنند«.
پاک آیین یادآور شـد: »از مردم درخواسـت 
می کنیـم همچنـان پروتکل هـای بهداشـتی 
را رعایـت کـرده و ماسـک بزننـد تـا بتـوان 

آمـار بیمـاری را در همیـن سـطح حداقلـی و 
حتـی پایین تـر نگهداشـت چـرا کـه حتی یک 
نفـر تلفـات روزانـه ناراحـت کننده اسـت.«

توجیه مدیران شـبکه نسـیم
و  بهداشـت  وزارت  کـه  حالـی  عیـن  در 
کارشناسـان بر لزوم داشـتن مجوز از سـتاد 
ملـی کرونـا تأکیـد دارنـد مدیـران شـبکه 
تلویزیونی نسـیم گفته اند که حذف ماسـک 
در میـان تماشـاگران ایـن برنامـه، بـا مجـوز 
شـورای سـالمت سـازمان صـدا و سـیما 
و صرفـا شـامل اسـتودیو برنامـه خندوانـه 
شـبکه تلویزیونی نسـیم اسـت و شـامل دیگر 
برنامه هـای ایـن شـبکه نمی شـود. همچنیـن 
حـذف ماسـک در برنامـه خندوانـه بـا ایـن 
شـرط صورت گرفته اسـت که مهمانان سـه 
دوز واکسـن کرونا را دریافت کرده باشـند، 
اسـتودیو مجهـز بـه تهویـه مناسـب باشـد و 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی مناسـب، در طـول 

اجـرای برنامـه رعایـت شـود.
بـه  نسـیم  شـبکه  مدیـران  واکنـش  ایـن 
آن  در  کـه  اسـت  کاری  توجیـه  گونـه ای 
برنامـه شـده اسـت. از یـک سـو شـورای 
سـالمت صـدا و سـیما سـتاد ملـی کرونـا 
نیسـت که مجوز برداشـتن ماسـک را بدهد 
و از دیگـر سـو یـک برنامـه تلویزیونـی در 
جایگاهـی نیسـت کـه بتوانـد بـرای پایـان 
یـک بیمـاری تعییـن تکلیـف کنـد. همچنیـن 
مخاطـب عـادی برنامـه نمی دانـد کـه آیـا 
حاضـران سـه دوز واکسـن زده نـد یـا خیـر؟ 
آیـا فضـای اسـتدیو تهویـه دارد یـا نـه؟ آنچه 
مخاطـب می پنـدارد ایـن اسـت کـه بیمـاری 
پـس از دو سـال و چنـد مـاه از بیـن رفتـه 
و دیگـر نیـاز بـه داشـتن ماسـک و رعایـت 
دیگـر پروتکل هـای بهداشـتی نیسـت و بـه 
گونـه ای گسـترده تبلیغـی بـرای برداشـتن 
ماسـک در شـرایطی کـه هنـوز بیمـاری در 

جریان اسـت باشـد.

تلویزیونی  برنامه  یک  یونسیان: 
نمی تواند برای خودش چنین تصمیمی 
بگیرد، همه ما باید تابع مقررات کشور 
باشیم، به نظر می رسد جای برخورد دارد، 
چراکه در این خصوص مقرراتی وجود 
دارد و همه ما باید تابع آن باشیم هر 
موقع برداشتن ماسک رسمًا اعالم شد 
ما می توانیم رفتار خودمان را تغییر دهیم
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ناامیدی  القای  رسانه  اینکه  مختاری: 
واهی  امید  دیگر  سوی  از  یا  و  کند 
نادرست  سمت  دو  هر  از  بدهد،  
و  برویم  جلو  زمان  با  باید  ما  است. 
کنیم بررسی  را  کرونا  شرایط  هفتگی 

برنامه خندوانه صحبت های  ناجی: مجری 
خود را اصالح کند و اطالعات درستی را در مورد 
کرونا دریافت و آن را به مخاطبان خود ارائه دهد



دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مشکالت  و  چالش ها  پزشکی،  تجهیزات 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور را 

تشریح کرد.
به گزارش سپید، مریم قاسمی در گفت وگو 
به موضوع ردیابی کاالهای تجهیزات  با مهر 
پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: »تمامی 
ملزومات و تجهیزات پزشکی در کشور قابل 
ردیابی است. به طوری که برای ورود مواد اولیه 
کد IRC وجود دارد و همه کاالها در سامانه 

تی تک ثبت می شوند.«
وی افزود: »در واقع، ردیابی و رهگیری ملزومات 
و تجهیزات پزشکی بر اساس کدهای یونیک، 

صورت می پذیرد.«
قاسمی در ادامه به مشکالت شرکت های تولید 
کرد و گفت:  اشاره  پزشکی  تجهیزات  کننده 
»سازمان غذا و دارو، بخشنامه هایی که پشتوانه 
قانونی ندارند، کار را برای تولیدکنندگان سخت 

می کند. به طوری که اخیراً بخشنامه ای داده که 
به تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به ازای ارائه 
کاال به مراکز درمانی، وجه نقد دریافت نکنند و 
همین موضوع، بهانه ای شده برای مراکز درمانی 
که با شرکت های تجهیزات پزشکی تسویه نکنند.«

وی افزود: »سازمان غذا و دارو به جای اینکه 
برای مشکل مطالبات معوق شرکت های تجهیزات 
پزشکی از مراکز درمانی، راهکار بدهد، با این 

قبیل بخشنامه ها، مشکالت را تشدید می کند.«
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
قیمت گذاری  موضوع  به  پزشکی،  تجهیزات 
کاالهای پزشکی اشاره کرد و گفت: »از سال 
گذشته که بحث اصالح قیمت ها مطرح شد، 

چالش  درگیر  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 
هستند.«

وی افزود: »کاالهایی که ارز ترجیحی می گیرند، 
مشمول قیمت گذاری سازمان غذا و دارو هستند، 
اما یک سری از کاالها که ارز ترجیحی نمی گیرند، 

از روال قیمت گذاری بیرون آمده اند.«
قاسمی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری گفت: 
»متأسفانه اصالح قیمت ها متناسب با نوسانات 
بازار نیست و بعضاً شرکت های تجهیزات پزشکی، 
تا  بمانند  منتظر  را  زیادی  زمان  مدت  بایستی 

کمیسیون قیمت گذاری تشکیل شود.«
بازار  بر  ترجیحی  ارز  تأثیر  با  ارتباط  در  وی 
تجهیزات پزشکی کشور افزود: »مشکل حوزه 

تولید تجهیزات پزشکی، یک مشکل جهانی است. 
به طوری که در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد 
نیاز برای تولید تجهیزات پزشکی دچار مشکل 

شده ایم.«
قاسمی به تأمین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه 
و قطعات مورد نیاز در تولید تجهیزات پزشکی 
اشاره کرد و گفت: »مدت زمان تأمین مواد اولیه 
که شاید تا ۷ ماه بود، االن خیلی بیشتر شده است.«
وی افزود: »کمبود نقدینگی باعث بروز مشکل 
در تأمین مواد اولیه از بازار جهانی شده است 
و کار برای تولیدکنندگان سخت تر شده است.«
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی تاکید کرد: »مواد اولیه بعضی 

کاالها، تماماً از بازار جهانی تأمین می شود که 
اغلب شامل قطعات الکترونیکی با کیفیت است.«

قاسمی در ارتباط با اهمیت ارز ترجیحی در بازار 
تجهیزات پزشکی کشور گفت: »انجمن صنفی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، 
خواهان شفافیت و اولویت بندی در تخصیص ارز 
هستند. یعنی نباید مکانیزم توزیع ارز به گونه ای 

باشد که استثنا ایجاد کند.«
وی افزود: »اگر قرار باشد توزیع ارز ترجیحی 
در بازار تجهیزات پزشکی خارج از اولویت بندی 
باشد، تولیدکنندگان آسیب خواهند دید و بهتر 

است که ارز ترجیحی نباشد.«

معاون پرستاری وزارت 
بهداشت گفت: »ردیف 
جذب نیرو در وزارت 
بهداشت داریم و منتظر 
مجوز جذب و استخدام 

هستیم.«
سپید،  گزارش  به 
گفت:  عبادی  عباس 
کم تر  حاضر  حال  »در 
کادر  از  درصد  نیم  از 
صورت  به  پرستاری 
قرار داد ۸۹ روزه و ۵۳ 
درصد به شکل های دیگر 
فعالیت می کنند. برخی 
آزمون  در  همکاران  از 
شدند  قبول  استخدانی 

و عده ای در شروع انجام طرح هستند.«
وی گفت: »ما تعدیل نیرو نداشتیم اما برخی ها 
قراردادشان به اتمام رسیده است. قرارداد ۸۹ 
روزه برای مستخدمین دیپلم به پایین است 
و این تعداد کم تر از نیم درصد است. در پنج 
سال گذشته ۴٠ هزار بازنشسته و ۳۳ هزارشاغل 
درخواست بازنشستگی دادند. قرار است که 
۴٠ درصد از مجوزهای استخدامی یعنی در 

حدود ۱۶ هزار پرستار استخدام شوند.«
عبادی گفت: »ردیف جذب نیرو در وزارت 
بهداشت داریم و منتظر مجوز جذب و استخدام 
هستیم. در قانون ذکر شده است که به ازای 
بازنشستگی یک نفر، یک نیرو می توانیم جذب 
کنیم و سازمان استخدامی کشور باید مجوزالزم 

را بدهد.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »کمبود 

پرستاری یک پدیده جهانی است. دریافت 
گواهی صالحیت حرفه ای الزاما برای مهاجرت 
نیست و باید تسهیالت الزم را برای ماندن 
پرستاران در کشور فراهم کنیم تا حتی یک 
نفر از کشور مهاجرت نکند. در فصل بودجه 
به شدت پیگیر فوق العاده خاص بودیم اما به 
دلیل بار مالی سنگین هنوز محقق نشده است، 
این قانون سالیان سال به تصویب رسیده است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی گفت: 
»ده بسته مربوط به  بخش بستری و پنج مورد 
مربوط به  بخش سرپایی است و امتیاز خاصی 
تا سقف ۲٠ نمره برای پرستاران شاغل در 
بخش کرونا جهت جذب در نظر گرفته شده 
است. افزایش مالیات متناسب با دریافتی به 
تصویب نرسیده و همکاران مطابق سایرین 

باید پرداخت کنند.«
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دارونامه  رسمی ایران رونمایی شد

و  کشـور  رسـمی  دارونامه هـای 
فرآورده هـای طبیعـی و سـنتی بـا حضـور 
معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور، 
وزرای بهداشـت و جهـاد کشـاورزی و 
رئیس سـازمان غذا و دارو رونمایی شـد.
رسـمی  دارونامـه  سـپید،  گـزارش  بـه 
کشـور در ۶ سـال گذشـته به روز نشـده 
بـود و سـازمان غـذا و دارو بـا دعـوت 
مختلـف  رشـته های  متخصصـان  از 
داروسـازی و بـا کمـک مرکـز اطالعـات 
داروخانه هـای  مجموعـه   دارویـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، کتـاب 
عنـوان  بـه  ایـران«  رسـمی  »دارونامـه 
قالـب  در  کشـور  نسخه نویسـی  مرجـع 

شـد. به روزرسـانی  صفحـه،   ۵۸۰۰
کتـاب »دارونامـه رسـمی ایـران« بـرای 
داروهـای  جلـد  چهـار  در  بـار  اولیـن 

همچنیـن  و  بیولوژیـک  و  شـیمیایی 
تدویـن  طبیعـی  و  گیاهـی  داروهـای 
شـده اسـت. تـا پیـش از ایـن تنهـا یکـی 
از فصـول کتـاب دارونامـه بـه داروهـای 
گیاهـی و طبیعـی اختصـاص می یافت، این 
در حالیست که فهرست داروهای گیاهی 
و طبیعـی، گسـتره ای بـه انـدازه فهرسـت 
رسـمی داروهـای شـیمیایی و بیولوژیـک 
کشـور دارد و الزم اسـت بـه طـور ویـژه 

و اختصاصـی بـه آن پرداختـه شـود.
از سـوی دیگـر در تدویـن ایـن کتـاب 
دارویـی  مونوگراف هـای  شـد  تـالش 
کاربـردی«  و  »بالینـی  اطالعـات  شـامل 
دوز  تنظیـم  در  پزشـکان  نیـاز  مـورد 
داروهـا در بالیـن باشـد. همچنیـن سـعی 
شـد مونوگراف ها، راهنمایی های الزم را 
در خصـوص توجـه بـه عـوارض دارویـی 

و جلوگیـری  قابـل مالحظـه«  و  »رایـج 
از مسـمومیت های احتمالـی دارویـی بـه 

عمـل آورنـد.
نظـر  در  بـا  بـار  اولیـن  بـرای  ضمنـا 
گرفتـن تمـام »نام هـای تجـاری داروهـای 
در  ایرانـی«  داروسـازی  شـرکت های 
ایـن کتـاب، کمـک شـایانی در راسـتای 
داروسـازی  صنعـت  بـه  هویت بخشـی 

کشـور خواهـد شـد.
دارونامـه طـب سـنتی: ایـن دارونامـه 
نخسـتین تـالش بـرای معرفـی فرآورده هـا 
و داروهای سـنتی و طبیعی ایران نیسـت، 
امـا در شـیوه معرفـی و ارائـه اطالعـات و 

توضیحـات اولیـن اسـت.
ایـن دارونامـه مشـابه دارونامـه رسـمی 
ایـران بـر نـگارش شـده و تفـاوت آن بـه 
دلیـل ویژگی هـای فرآورده هـای سـنتی، 

بهره گیـری از روشـی تلفیقـی بـود و بخـش 
هایـی نیـز بـر آن افـزوده شـده اسـت. 
اثـر دارای سـاختاری  ایـن  هـر مدخـل 
واحـد و دربردارنـده ۲۳ بخـش کلـی و 
چندیـن زیـر بخـش شـامل نـام فـرآورده، 
آوانـگاری نـام دارو، معرفـی فـرآورده، 
اجـزای فـرآورده کـه شـامل  بخش هـای 
نـام مفـرده )اجـزای تشـکیل دهنده دارو(، 
اسـم علمـی، نام هـای دیگـر، درجـه مفرده 
نظـر سـردی و گرمـی و خشـکی و  از 
تـری یـا اعتـدال، قـدر شـربت خوراکـی 
بـه گـرم، قسـمت مـورد اسـتفاده مفـرده 
و وزن مفـرده بـه گـرم اسـت. همچنیـن 
طبیعت دارو، افعال و خواص دارو، موارد 
مصـرف، اشـکال دارویـی، شـکل دارو، 
مقـدار مصـرف، زمـان و نحـوه مصـرف، 
روش سـاخت دارو، شـرایط نگهـداری، 

دارونامهدارونامه، مرجع ملی پزشکان در ، مرجع ملی پزشکان در تجویز دارو تجویز دارو 
تجویز دارو در ایران ۲ برابر متوسط جهانی
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و  غذایـی  تداخـل  پایـداری،  میـزان 
جانبـی،  عـوارض  هشـدارها،  دارویـی، 
منـع مصـرف، احتیاط هـا و توصیه هـا و 
نتایـج آزمون هـای کنتـرل کیفـی و کمـی، 
ارجـاع اصلـی، نمونه هـای مشـابه دارو و 

توضیحـات اسـت.
یکـی از مهم تریـن قسـمت های ایـن اثـر 
نمونه هـای  ارجـاع اصلـی و  دو عنـوان 
مشـابه داروسـت کـه در اولـی بـه منبعـی 
کـه دارو از آن اقتبـاس شـده و در دومـی 
بـه نمونه هـای مشـابه دارو یـا تفاوت هـای 
رویکـرد اطبـا بـه یـک دارو در کتاب هـای 
مختلـف پرداختـه شـده اسـت کـه فوایـد 

تاریخـی و داروپژوهـی فـراوان دارد.
بنابـر اعـالم مرکـز اطالع رسـانی سـازمان 
غذا و دارو، تاکنون در حوزه طب سـنتی 
اثـری بـا ایـن گسـتردگی و دقـت بـه زیـور 
طبـع مزیـن نشـده و هیـچ کتابـی کـه بـا 
دارو  اصلـی  و  قدیمـی  منبـع  بتـوان  آن 
بـه  و  کـرد  مشـاهده  را  آن  مفـردات  و 
داروهای مشـابه آن دسـت یافت، تا کنون 
در دسـترس نبـوده اسـت. ضمـن اینکـه 
طبیعـت و درجـه ادویـه یکـی یکـی از 
کتـب معتبـر ایـن حـوزه اسـتخراج و در 
کتـاب ضبـط شـده کـه از حیـث دقـت و 
نـوع جمـع آوری و تلفیـق کنـار یکدیگـر 
بی عدیـل اسـت. بـا ایـن تفاسـیر قابلیـت 
این را دارد که از کتب بالینی داروسازان 
حـوزه طـب سـنتی و مرجـع بسـیاری از 

تحقیقـات دارویـی ایـن حـوزه باشـد.

وزیـر بهداشـت: دارونامـه، مرجـع 
ملـی پزشـکان در تجویـز داروسـت
بهـرام عین اللهـی در آییـن آغـاز مرحلـه 
سوم برنامه جامع سالمت و اصالت غذا، 
رونمایی از دارونامه های رسمی کشور و 
فـرآورده استنشـاقی تیوتروپیـوم بروماید، 
بـا درود بـه روح بلنـد امـام راحـل )ره(، 
شـهدای دفـاع مقـدس و شـهدای مدافـع 
 سـالمت، اظهار کرد: »جمهوری اسـالمی 
ایـران، قدرتمندتریـن کشـور در منطقـه، 
بـه ویـژه در حـوزه غـذا و داروسـت و در 
دنیـا  ایـن موضـوع ثابـت شـده اسـت. در 
موضـوع کرونـا، ایـن قـدرت بـه صـورت 

عملـی بـه اثبـات رسـید.«
مقابلـه  حـوزه  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
قدرتمندتریـن  از  کرونـا،  مدیریـت  و 
افـزود:  بوده ایـم،  جهـان  در  کشـورها 
»بـرای مثـال، شـرایط یـک پژوهـش را 
درنظـر بگیریـد؛ در یـک پژوهـش بایـد 
متغیرهـا را در نظـر گرفـت و ایـن متغیرهـا 
بایـد بـرای یـک پژوهـش واحـد، ثابـت 
باشـند تا پژوهش قابل اسـتناد باشـد، مثل 
ویـروس کوویـد۱۹ کـه تمـام جهـان را بـه 
صـورت یکسـان درگیـر کـرد. متغیر، منابع 
اقتصادی و همچنین تجهیزات و امکانات 
کشـورها بـرای مقابلـه بـا ایـن همـه گیری 
بـود. مـا در ایـن زمینـه  امکاناتـی را کـه 
کشـورهای پیشـرفته تر داشـتند، در اختیار 
نداشـتیم. بنابراین در این زمینه آنها از ما 

جلوتـر بودنـد. امـا چـه عاملـی باعث شـد 
کـه جمهـوری اسـالمی ایـران در  مقابلـه 
بـا کرونـا موفـق شـده و جـزو رتبه هـای 
برتـر جهانـی قـرار گیـرد؟ عاملـی کـه بـه 

موفقیـت مـا کمـک کـرد، مـردم بودنـد.«
وی بـا بیـان اینکـه بزرگ تریـن مولفه تولید 
قـدرت، مـردم هسـتند، گفـت: »جمهوری 
اسـالمی ایـران، مردمـی دارد کـه در طـی 
۴۴ سـال گذشـته بـا وجـود مشـکالت و 
تهدیدهـای بسـیار از سـوی ابرقدرت هـا، 
در  ایسـتاده اند.  نظـام  و  کشـور  پـای 
شـرایطی کـه ویـروس کرونـا در تمـام 
جهـان منتشـر و جهـان دچـار همـه گیـری 
شـد، ایـران بـا تحریم هـای ناجوانمردانـه 
مواجـه بـود. خودشـان مدعـی بودنـد کـه 
حـوزه سـالمت را تحریـم نکرده انـد، امـا 
وقتـی مبـادالت بانکـی صـورت نگیـرد، 
چطـور می تـوان دارو، واکسـن و لـوازم 
مصرفی را خریداری و وارد کشور کرد؟ 
از طرفـی، تحریم هـا باعـث پیشـرفت مـا 
شـد و توانسـتیم در زمینه تولید واکسـن 
خودکفا شـویم، اکنون واکسـن کووید۱۹ 

در ۶ مرکـز تولیـد می شـود.«
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه واکسـن های ایرانی 
کرونا جزو موثرترین واکسـن ها شـناخته 
شـده اند، تصریـح کـرد: »ایـن موضـوع 
قـدرت دانشـمندان مـا را نشـان می دهـد. 
حتـی وقتـی کـه ایـران در کوواکـس سـهیم 
شد تا واکسن دریافت کند، واکسن را به 
موقـع تحویـل ندادنـد. بنابـر فرمایش مقام 
معظـم رهبـری، بایـد همـواره نگاه مـان بـه 
درون کشـور و توانمندی های داخلی مان 

باشد.«
عین اللهـی در  بخـش دیگـری از سـخنانش 
افـزود: »سیاسـت دولـت تامیـن و تجهیـز 
تجهیـزات  دارو،  تولیـد  بـرای  صنایـع 
پزشکی و لوازم مصرفی است. امیدواریم 
با داشـتن نیروی انسـانی متعهد، متدین و 
متخصـص و بـا حمایـت دولـت به نقطه ای 
برسـیم کـه نـه تنهـا مشـکالت داخلـی 
خـود را حـل کنیـم، بلکـه  صـادرات ایـن 

محصـوالت را افزایـش دهیـم.«
وی با اشـاره به بازدید خود از نمایشـگاه 
ایـران هلـث بیـان کـرد: »وقتـی کـه بـرای 
بازدیـد از نمایشـگاه ایـران هلـث رفتـم، 
از دیـدن آن حجـم از تولیـد در حـوزه 
تجهیزات و وسـایل پزشـکی، هم تعجب 

و هـم افتخـار کـردم.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بـا بیـان اینکـه یکـی از خطـوط قرمـز ما در 
وزارت بهداشـت تعـارض منافـع اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: »در هـر زمینـه ای بایـد 
تخصـص افـراد را در نظـر بگیریـم، کیفیت 
بیـش از هرچیـزی بـرای مـا اهمیـت دارد، 
مخصوصـًا در مقولـه دارو و تجهیـزات 
پزشـکی. تولیـد داخلـی بایـد بـا کیفیـت 
همـراه باشـد و در ایـن مسـیر بایـد یـک 
سیسـتم ارزیابـی علمـی سـاماندهی کنیـم 

تـا کیفیـت را مرتبـا بررسـی کنـد.«
 وی فسـاد را از خطـوط قرمـز اصلـی و 

جدی وزارت بهداشـت دانسـت و افزود: 
»فسـادهای مالـی در ایـن حـوزه بـه هیـچ 
وجه قابل تحمل نیسـت و حتمًا برخورد 

خواهیـم کرد.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ادامه بر سرمایه گذاری در حوزه غذا 
و گسـترش و ارتقای دانشـکده های تغذیه 
در سـطح کشـور، تاکیـد کـرد و افـزود: 
»پژوهـش و مطالعـه در حـوزه تغذیـه را 
بایـد بـا جدیـت بیشـتری پیگیـری کنیـم 
و مراکـز تحقیقاتـی بایـد در موضوعـات 

تغذیـه ای بیشـتر کار کننـد.«
عین اللهـی گفـت: در حـال حاضـر ۸۰۰ 
مرکـز تحقیقاتـی در کشـور داریـم کـه دو 
سـوم آنهـا پیرامـون موضوعـات درمانـی 
کار مـی  کننـد و  مسـائل بنیادیـن کمتـر 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.«
و  دارو  تجویـز  خصـوص  در  وی 
»فرهنـگ مصـرف  نسخه نویسـی گفـت: 
دارو، نیـاز بـه اصـالح دارد. بـرای مثـال 
متوسـط تجویـز دارو در نسـخه حداکثـر 
بایـد یـک و نیـم قلـم باشـد، امـا در کشـور 
مـا سـه قلـم اسـت. یعنـی در ایـران دو 
برابـر متوسـط جهانـی بـرای بیمـاران دارو 

می شـود.« تجویـز 
وزیـر بهداشـت، بـا اشـاره بـه دارونامـه 
رسـمی ایـران کـه در ایـن مراسـم از آن 
بایـد  »پزشـکان  گفـت:  شـد،  رونمایـی 
از  خـارج  کـه  بداننـد  متعهـد  را  خـود 
ایـن دارونامـه، دارویـی تجویـز نکننـد.«
تمـام  در  اینکـه  بیـان  بـا  عین اللهـی 
کشـورهای جهـان پایبنـدی و اسـتناد بـه 
دارونامه هـا بـه دقـت رعایـت می شـود، 
گفـت: »امـا در کشـور مـا ایـن سـختگیری 
وجـود نـدارد و برخـی از همـکاران  طبـق 
همیـن  کـه  نمی کننـد  عمـل  دارونامـه 
موضـوع ممکـن اسـت باعـث سـرگردانی 

بیمـاران در یافتـن دارو  شـود.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای درمـان نباید 
فقـط بـر روی مصـرف دارو تاکیـد شـود، 
گفـت: »روش هـای درمانـی دیگـر نبایـد 

مـورد غفلـت قـرار گیـرد.«
وزیـر بهداشـت، در ادامـه در خصـوص 
طـب ایرانـی بیـان کـرد: »مـا بیـش از ٣۰۰ 
متخصـص طـب ایرانـی را تربیـت کرده  ایم 
و بایـد دانسـت کـه طـب غربـی یـا سـنتی 
هیـچ کـدام همـه بیمـاری  هـا را درمـان 
هـم  مکمـل  دو طـب  ایـن  و  نمی  کننـد 

» . هستند
عین اللهـی گفـت: »مـا زمانـی در حـوزه 
درمـان سـنتی از  برترهـای دنیـا بودیـم و 
امروز هند در جایگاه نخسـت طب سـنتی 
قـرار دارد و مـا بایـد  تولیـد داروهـای 

گیاهـی را تقویـت کنیـم.«
وی بـا بیـان اینکـه بایـد مـردم را به فرهنگ 
پیشـگیری و خودمراقبتـی مجهـز کنیـم، 
آغـاز  مـدارس  از  »پیشـگیری  افـزود: 
می  شود و باید این موضوع را با آموزش 
و پـرورش مطـرح کنیـم تـا اینگونـه مطالب 
در دروس ابتدایـی گنجانـده شـود. البتـه 

درس بهداشـت را در مـدارس داریـم امـا 
کارکـرد اصلـی آن در زمینـه درمـان اسـت 

کـه بایـد اصـالح شـود.«
وزیـر بهداشـت، در پایـان ضمـن تاکیـد 
بـر نقـش رسـانه  ها در ارتقـای سـالمت 
مـردم، عنـوان کـرد: »رسـانه  هـای مـا بایـد 
در کنار خبر و تحلیل به سـمت و سـوی 
مستندسـازی، سریال سـازی و تولیـدات 
نمایشـی در حوزه سـالمت حرکت کنند 

تـا بـرای مـردم جاذبـه داشـته باشـند.«

زیـر  سـطح  چندبرابـری  افزایـش 
دارویـی گیاهـان  کشـت 

سـورنا سـتاری، معـاون علمـی و فنـاوری 
رییـس جمهـور نیـز در ایـن مراسـم بـا 
بیـان اینکـه در دوره جدیـد بـر حـوزه 
غـذا، تمرکـز داریـم، افـزود: »در دوران 
حـوزه  در  زیـادی  برنامه هـای  گذشـته، 
دارو بـا سـازمان غـذا و دارو داشـتیم و 
تمرکـز زیـادی بـر حـوزه غـذا نبـوده کـه 
جـای فعالیـت و سـرمایه گذاری زیـادی 
توسـط  بخـش خصوصـی و سـازمان غـذا 

و دارو دارد.«
اولیـن  از  رونمایـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دارونامـه طـب سـنتی گفـت: »در حـوزه 
گیاهـان دارویـی چندیـن سـال اسـت کـه 
فعالیـت داریـم بـه گونـه ای کـه سـطح 
چندیـن  دارویـی  گیاهـان  کشـت  زیـر 
برابـر افزایـش یافتـه و نیازمنـد توسـعه 
فناوری هـای  نـوآوری،  حوزه هـای  در 
بـه  اسـت  اهلی سـازی  و  بـذر  تبدیـل، 
طـوری کـه ظرفیت هـای بسـیار بزرگـی 
بـرای فعالیـت مشـترک بـا سـازمان غـذا 

دارد.« دارو وجـود  و 

همکاری جهاد کشـاورزی با وزارت 
بهداشـت برای  سـامت غذا

در ادامه، سـید جواد سـاداتی نژاد، وزیر 
جهاد کشـاورزی نیز با اشـاره به سـالمت 
غذا گفت: »تامین غذا از مزرعه تا سفره، 
یـک فرآینـد اسـت و بـرای سـالمت غـذا 

بایـد همـگام بـا یکدیگـر فعالیـت کنیم.«
وی بـا بیـان اینکـه بـا وزارت بهداشـت 
همـکاری و تعامـل نزدیکـی بـرای تامیـن 
افـزود: »ایـن دو  سـالمت غـذا داریـم، 
وزارتخانـه اخیـرا بـرای صـادرات فلفـل 
دلمـه همـکاری بسـیار خوبـی داشـتند، در 
حالیکـه هماننـد دوران گذشـته، بـه دنبـال 
متهـم کـردن همدیگـر نبودیـم و سـعی 
شـد مشـکالت را بـا همـکاری همدیگـر 

برطـرف کنیـم.«
بنابـر اعـالم وبـدا،  گفتنـی اسـت، آییـن 
آغاز مرحله سـوم برنامه جامع سـالمت و 
اصالـت غـذا و رونمایـی از دارونامه هـای 
استنشـاقی  فـرآورده  و  کشـور  رسـمی 
تیوتروپیـوم برومایـد، بـا حضـور وزیـر 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، 
وزیـر جهـاد کشـاورزی و معـاون علمـی و 
فناوری ریاسـت جمهوری در آزمایشـگاه 

مرجـع غـذا و دارو برگـزار شـد.

15 شماره 22۱۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
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