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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه 
جهش جدید نگران کننده ای از کرونا به وجود نیامده 
است، گفت: »البته احتمال اینکه سویه جدیدی از 

کرونا شکل بگیرد، وجود دارد.«
به گزارش سپید، عباس شیراوژن در این باره گفت: 
»بر اساس آنچه که رسما در آزمایشگاه های کشور 
از سویه های کرونا به ثبت رسیده است، آخرین 
سویه موجود همان اومیکرون است که شکل غالبی 
دارد. بنابراین؛ سویه جدیدی از کرونا وجود ندارد. 
تظاهرات بالینی بیماری که در برخی افراد خود را به 

صورت عالئم گوارشی نشان می دهد ممکن است 
همان اومیکرون باشد.«

جدید  سویه  فعال  هم  دنیا  »در  کرد:  تاکید  وی 
نگران کننده ای وجود ندارد یعنی اکنون با بررسی 
کشورهای دیگر سویه های جدیدی که نگرانی ایجاد 
کند حداقل تا یکی دو ماه آینده نداریم و امیدواریم 

این روند ادامه دار باشد.«
وی در عین حال با اشاره به اینکه احتمال اینکه سویه 
جدیدی از کرونا شکل بگیرد وجود دارد،   تصریح 
کرد: »درصد زیادی از مردم دنیا واکسن نزدند و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی خیلی در کشورهای 
دیگر کم است و این عوامل سبب می شود که چرخه 
انتقال بیماری به سرعت ایجاد شود و احتمال اینکه 

سویه های جدیدی ایجاد شود، وجود دارد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »فعال 
جای نگرانی وجود ندارد و ما امیدواریم با سطح ایمنی 
خوب در برابر سویه های جدید کرونا، مقاومتی که در 
بدن مردم هست فضای ایمنی مناسبی در جامعه ایجاد 

کند تا ابتالی خفیف تر و سبک تری داشته باشند.«

عضو کمیته علمی کرونا با تاکید بر لزوم ادامه 
بیماری کرونا  رعایت پروتکل ها برای کنترل 
در کشور گفت: »برگزاری جشن  کنار گذاشتن 
ماسک در صدا و سیما می تواند یک اعتماد کاذبی 
ایجاد کند که افراد به دلیل عدم رعایت مسائل 
بهداشتی در معرض عفونت قرار گیرند و این 
در حالی است که تصور می کنند کرونا خاتمه 

یافته، در حالی که چنین نیست.«
به گزارش سپید، احمد طباطبایی در گفت وگو 
با ایسنا با تاکید بر اینکه کرونا به اتمام نرسیده 
است، گفت: »هنوز به صورت تک گیر بیماران 
را مشاهده می کنیم و گاهی اوقات چند نفر از 
اعضای یک خانواده به فرم های خفیف بیماری 
به اومیکرون مبتال می شوند. گاهی اوقات هم 
در برخی مواقع می بینیم که هنوز عده ای عالئم 
کرونای دلتا دارند بنابراین؛ نمی توان کرونا را 

خاتمه یافته تلقی کرد.«
وی درباره برگزاری جشن کنار گذاشتن ماسک 
در برنامه تلوزیونی پر بیننده خندوانه، تصریح 
که جمعیت   مراکزی  در  علمی  نظر  »از  کرد: 
زیادی حضور دارد، در مجامع عمومی، مساجد،   
جشن ها، فضاهای سر بسته، محیط های درمانی 
و بیمارستان ها و ... به هیچ وجه توصیه نمی شود 
که افراد ماسک را کنار بگذارند. البته اگر افراد 
از یکدیگر  زیاد  فاصله  با  باز  در یک فضای 
قرار بگیرند و از عدم ابتالی یکدیگر به کرونا 

باشند می توانند بدون ماسک حضور  مطمئن 
داشته باشند اما این حصول اطمینان تقریبا میسر 
نیست. بنابراین توصیه همچنان استفاده از ماسک 

در فضاهای عمومی است.«
وی درباره آثار برگزاری چنین برنامه هایی از 
دست  »این  کرد:  تصریح  ملی  رسانه  فضای 
اتفاقات می تواند یک اعتماد کاذبی ایجاد کند 
که افراد به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی 
در معرض عفونت قرار گیرند و این در حالی 
است که تصور می کنند کرونا خاتمه یافته در 
حالی که چنین نیست. پس چنین برنامه هایی 

نباید اجازه این اقدامات را به خود بدهند.«
عضو کمیته علمی کرونا با اشاره به اینکه روند 
رعایت پروتکل ها در کشور بسیار کاهش یافته 
است، اظهار کرد: »به دلیل اینکه صدا و سیما 
هم اعالم می کند که آمار مرگ و میر تک رقمی 
شده و تعداد بستری ها کاهش یافته است، مردم 
می کنند  تصور  امنیت  کرانه  یک  در  را  خود 
و فکر می کنند که می توان مانند قبل زندگی 
کرد در حالی که برخی کشورها مانند چین و 
برخی کشورهای اروپایی با یک افزایش بیماری 

مواجه هستند.«

وی در خصوص روند بیماری طی ماه های آتی  
بیان کرد: »هنوز برای پیش بینی زود است. از نظر 
افزایش شیوع بیماری مقداری تعداد بیماران در 
انتهای فروردین و بعد از مسافرت ها افزایش یافته 
بود؛ اما از آنجایی که ماهیت بیماری خفیف تر بود 
برخی اصال به مراکز درمانی مراجعه نمی کردند 
و یا حتی در صورت مراجعه کارشان به بستری 
نمی کشید. در کل به نظر می رسد هنوز الزم 
باشد رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از 
ماسک، شست وشوی دست و... انجام شود.«

تزریق دوزهای  اینکه روند  بیان  با  طباطبایی 
یادآور واکسن کاهش یافته است،  گفت: »به 
دلیل کاهش یافتن شدت و شیوع بیماری مردم 
خود را در کرانه امنی تصور می کنند و این سبب 
چهارم  و  سوم  دوز  تزریق  برای  که  می شود 

مراجعه نکنند.«
پساکرونا  کلینیک های  تاسیس  درباره  وی 
یا  اظهار کرد: »موضوع کرونای طول کشیده 
عوارض کرونا چیزی است که طی دو سال 
و نیم اخیر همیشه به عنوان زنگ خطر برای 
پزشکان مطرح بوده است. بسیاری از عالئم، 
سندروم ها،  مشکالت دستگاه تنفسی و گوارشی، 
عصبی، غدد و...در برخی افراد با ابتال به کرونا 
گزارش شده است. شاید نتوان اظهار نظر قطعی 
کرد اما، شکل گیری کلینیک های پساکرونا منطقی 

به نظر می رسد.«

کرونا تمام نشده؛ ماسک ها را کنار نگذارید

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

جهش جدیدی از کرونا به وجود نیامده است

بنابراعالم روابط عمومی وزارت بهداشت از روز 
یک شنبه تا دوشنبه ۵۹ بیمار مبتال به کرونا شناسایی 

شدند و یک  بیمار نیز جان خود را از دست داد.
به گزارش سپید، از روز یک شنبه تا دوشنبه 1۶ 
خردادماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۵۹ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی 

و 1۶ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 7 میلیون و 

2۳2 هزار و 7۹0 نفر رسید.
متاسفانه 1 بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به 141 هزار و ۳۳2 نفر ماند.
خوشبختانه تا کنون 7 میلیون ۵۶ هزار و 20۶ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 

شده اند.
441 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 

دارند.
تاکنون ۵2 میلیون و ۳۶7 هزار و 2۵4 آزمایش 

تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر هیچ یکی از شهرستان های کشور 
در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد و  147 

شهرستان در وضعیت زرد و ۳01 شهرستان در 
وضعیت آبی قرار دارند.

تاکنون ۶4 میلیون و ۵۵۶ هزار و 24۹ نفر دوز اول، 
۵7 میلیون و ۸7۵ هزار و ۶۹1 نفر دوز دوم و 27 
میلیون و ۵74 هزار و 70۸ نفر، دوز سوم واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 1۵0 

میلیون و ۶ هزار و ۶4۸ دوز رسید.
از روز یک شنبه تا دوشنبه 1۶ هزار و ۳۳7 دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۵۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور



شماره 32217 17 خرداد 1401

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از پیگیری 
پرداخت طلب واکسن سازان از رئیس جمهور 
در نشست اخیر ستاد مبارزه با کرونا خبر داد و 
گفت: »شرکت های تولیدکننده ۵ هزار میلیارد 
تومان و هالل احمر هم ۳00 میلیاردتومان تومان 
از دولت طلب دارند که با پیگیری ها مقرر شد 
۵0 درصد طلب شرکت ها تا آخر خردادماه و 
۵0 درصد هم تا آخرمردادماه پرداخت شود 
در این رابطه دولت موظف است پول تمام 
واکسن هایی که در گذشته با درخواست وزارت 
بهداشت تولید شده را پرداخت کند اما اگر 
شرکتی بدون عقد قرارداد واکسن تولید کرده 

باشد دولت تعهدی برای پرداخت ندارد.«
در  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با خانه ملت در مورد آخرین وضعیت 
تولید و توزیع واکسن کرونا در کشور و همچنین 
طلب واکسن سازان از دولت گفت: »در حال 
کرونای  واکسن  دوز  میلیون  چندین  حاضر 
تولید داخل داریم که به آن نیازی نداریم به 
گونه ای که حتی رئیس جمهور تاکید کرد که 
می توان آن را به کشورهای دوست و همچنین 
کشورهایی که نیاز دارند اهدا کرد البته وزیر 
بهداشت بیان کرد که به دلیل فروکش کردن 

بیماری متقاضی برای خرید وجود ندارد.«
وی از پیگیری پرداخت طلب واکسن سازان از 
رئیس جمهور در نشست اخیر ستاد مبارزه با 
کرونا خبر داد و افزود: »رئیس جمهور دستور داد 
که در نشستی از تالش ها و زحمات شرکت های 
تولیدکننده واکسن قدردانی و مشکل طلبشان 

حل شود که این نشست برگزار شد.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم ادامه 
داد: »شرکت های تولیدکننده ۵ هزار میلیارد 
میلیاردتومان  احمر هم ۳00  و هالل  تومان 
تومان طلب دارند و در نهایت مقرر شد ۵0 
درصد طلب واکسن سازان تا آخر خردادماه و 
۵0 درصد هم تا آخرمرداد ماه تسویه شود.«

شهریاری یادآور شد: »دولت موظف است پول 
تمام واکسن هایی که در گذشته با درخواست 
وزارت بهداشت تولید شده را پرداخت کند اما 
اگر شرکتی بدون عقد قرارداد واکسن تولید 
کرده باشد دولت تعهدی برای پرداخت ندارد؛ 
امیدواریم وعده دولت برای پرداخت طلب 
واکسن سازان تحقق پیدا کند و به طور قطع 
نتیجه این موضوع را به رئیس جمهور منعکس 

خواهیم کرد.«

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه 
شیوع ویروس جدید در تهران ارتباطی با 
کرونا ندارد، گفت: »نتیجه تحقیقات نشان 
می دهد تمام واکسن های تولید شده در دنیا، 
بدن را نسبت به تمام سویه های شناخته شده 
اغلب  و چون  می کنند  مقاوم  بیماری  این 
مردم تهران واکسن کرونا تزریق کرده اند، 
بعید می دانم این ویروس جهش جدیدی 

از کرونا باشد.«
به گزارش سپید، همایون سامه یح نجف 
آبادی در گفت  وگو با خانه ملت، در مورد 
تهران  در  جدید  ویروسی  عفونت  شیوع 
با  را  نشینان  پایتخت   از  زیادی  تعداد  که 
عالئم مسمومیت راهی بیمارستان ها کرده 
تازگی  به  که  ویروس  »این  گفت:  است، 
دلیل  به  گاه  و  است  داشته  زیادی  شیوع 
نیز  آپاندیسیت  با  گوارشی  عالئم  داشتن 
اشتباه گرفته می شود اتفاق جدیدی نبوده 
و از یک دهه گذشته شایع بوده است اما 
بیشتری  گسترش  آن،  شیوع  دامنه  امسال 
یافته است و تعداد بیشتری از افراد به این 

ویروس مبتال شده اند.«

شورای  مجلس  در  کلیمیان  مردم  نماینده 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اسالمی، 
ممکن است این عالئم ناشی از شیوع سویه 
جدیدی از کرونا باشد، یادآور شد: »بنده در 
این زمینه مطالعه دقیقی نداشته ام اما معتقدم 
این عالئم نمی تواند بیانگر جهش جدیدی 
از ویروس کرونا باشد چرا که آمار افراد 
مبتال به کرونا به خصوص در تهران کاهش 
چشمگیری داشته است ضمن اینکه محققان 
دنیا به این موضوع که بیانگر این نوع جهش 

در ایران باشد اشاره نکرده اند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اساس  »بر  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
واکسن های  تمام  شده،  انجام  تحقیقات 
تولید شده در دنیا، بدن را نسبت به تمام 
سویه های شناخته شده کرونا مقاوم می کنند 
به همین دلیل چون اغلب مردم ساکن تهران 
نیز واکسن کرونا تزریق کرده اند و اکثر افرادی 
هم که به این ویروس مبتال شده اند واکسن 
کرونا تزریق کرده  بودند، بعید می دانم که این 

ویروس جهش جدیدی از کرونا باشد.«

نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

عفونت ویروسی شایع در پایتخت ارتباطی با کرونا ندارد

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:رییس کمیسیون بهداشت مجلس:

تمامی مطالبات شرکت های تولیدکننده 
واکسن تا پایان مردادماه پرداخت می شود



فوق تخصص بیماری های عفونی ضمن تشریح 
عالئم بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، 
درباره روش های ابتال به بیماری توضیحاتی 

ارائه کرد.
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو 
با تسنیم درباره بیماری تب کریمه کنگو اظهار 
داشت: »بیماری تب خونریز ی دهنده کریمه 
کنگو، یک بیماری ویروسی است که در اثر 

گزش نوعی کنه  منتقل می شود .«
وی ادامه داد: »افراد به دنبال نیش کنه یا تماس با 
حیواناتی نظیر دام های آلوده به این بیماری مبتال 
می شوند. تماس با فرد مبتال به تب کریمه کنگو 

نیز از دیگر روش های انتقال بیماری است.«
شامل  بیماری  شایع  »عالئم  افزود:  وی 
اندام ها،  خونریزی  سردرد،  بدن درد،  تب، 
لکوپنی)کم شدن تعداد گلبول های سفید( و... 
است. اولین عالمت ابتال به بیماری، تب و 
عالئم شبه  آنفلوآنزاست و پس از آن، خونریزی 

اندام های مختلف بدن رخ می دهد.«
به گفته این فوق تخصص عفونی، ابتال به 

ایران  در  کنگو  کریمه  خونریزی دهنده  تب 
در اردیبهشت ماه شدت پیدا می  کند و عمده 
موارد ابتال به بیماری در سیستان و بلوچستان 

و استان های مرکزی است.
فوق تخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: 
»افرادی مانند کارکنان دامداری  ها، دامپزشک ها 
و واکسیناتورهای دام ها، بیشتر در معرض ابتال 
به بیماری قرار دارند؛ این افراد باید تماس با 
حیوانات را به حداقل برسانند و در هنگام تماس 
نیز از دستکش و لباس های محافظت فردی 

استفاده کنند.«
وی تاکید کرد: »افرادی که به مناطق روستایی 
سفر می کنند مراقب باشند که در معرض گزش 

کنه قرار نگیرند.«
گفتنی است مردم باید از خرید گوشت هایی که 
خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح 
و عرضه می شوند، خصوصاً در کنار جاده ها و 
معابر خودداری کنند و دام را از میادین عرضه 
مجاز دام خرید کنند تا از ابتال به این بیماری 

در امان باشند.

عالئم بیماری تب کریمه کنگو چیست؟ 
مراقب گزش کنه  ها باشید

شماره 42217 17 خرداد 1401

با  آنکولوژی  و  رادیوتراپی  متخصص  یک 
اعالم این مهم که مصرف دخانیات شانس 
ابتال به سرطان در افراد را بیشتر می کند، گفت: 
»در بیش از 30 درصد افراد مبتال به انواع 
سرطان ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.«
به گزارش سپید، حمیدرضا دهقان منشادی 
با بیان این مهم که مصرف دخانیات شانس 
می کند،  بیشتر  را  افراد  در  به سرطان  ابتال 
گفت: »قبل از هر چیز میزان مصرف دخانیات 
است که این شانس را تغییر می دهد و نسبت 
اساس  بر   ،)pack/year( سیگار  مصرف 
تعداد سال های مصرف به تعداد پاکت های 
سیگاری که یک فرد در روز مصرف می کند 

محاسبه می شود.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران بیان داشت: »اگر فرد به مدت 10 سال 
روزی یک پاکت سیگار مصرف کرده باشد 
این نسبت به صورت 10 بسته بر سال تعریف 
می شود، هرچقدر این عدد افزایش پیدا کند 
شانس ابتال به سرطان هم بیشتر می شود. که 
با پایین آمدن سن مصرف دخانیات به ویژه 
سیگار، این نگرانی وجود دارد که تعداد افراد 
بیشتری در ادامه عمر خود به شاخص 10 
بسته بر سال در مصرف سیگار برسند، در 
این شرایط دور از انتظار نیست که ابتال به 
سرطان در کشور طی سال های آینده افزایش 

پیدا کند.«
دهقان منشادی در خصوص وضعیت ابتال 
به سرطان در کشور نسبت به دیگر کشورها 
و تاثیر مصرف دخانیات برآن گفت: »بروز 
از  کمتر  ما  کشور  در  مختلف  سرطان های 

کشورهای پیشرفته است، اما سرعت رشد 
سرطان در کشور با توجه به جمعیت، بیشتر 
از کشورهای پیشرفته است و نکته مهم این 
است که جمعیت ما در حال سالمند شدن 
در جمعیت  بروز سرطان  احتمال  و  است 
کهنسال بیشتر بوده و طبیعتًا مصرف سیگار 

این میزان را افزایش می دهد.«

وی با اعالم اینکه سرطان ریه اولین سرطان 
شایعی است که مستقیمًا به مصرف سیگار ربط 
داشته و حدود 75 درصد مبتالیان به سرطان 
ریه سابقه مصرف سیگار دارند، گفت: »سرطان 
حنجره دومین سرطان شایع مرتبط با مصرف 
سیگار است و 70 درصد کسانی که به این 
سرطان مبتال شدند سابقه ی مصرف سیگار 

داشته و مبتالیان به سرطان زبان و دهان تا 
حدود 50 الی 60 درصد سابقه مصرف سیگار 
یا شبه دخانیات را دارند، همچنین مبتالیان 
به سرطان معده و مثانه تا 50 درصد سابقه 
مصرف سیگار در آنها مشاهده شده است.«
دهقان منشادی ادامه داد: »موارد کمتر شایع 
ابتال به سرطان های مری و کولورکتال است، 

سرطان های دهانه رحم و پوست هم می توانند 
مرتبط با مصرف سیگار باشند اما میزان ارتباط 
آن ها با دخانیات معموالً کمتر از 30 درصد 
است. البته سرطان های خون مثل CLL و 
CML هم میزان باالیی ارتباط با مصرف 
سیگار و دخانیات دارند. با این وجود می شود 
گفت اگر مجموع این سرطان ها را در نظر 

بگیریم می توانیم متوجه شویم در بیش از 
30 درصد افراد مبتال به انواع سرطان ها سابقه 

مصرف سیگار وجود دارد.«
با  آنکولوژی،  این متخصص رادیوتراپی و 
اشاره به این موضوع که قطع مصرف سیگار 
می تواند احتمال ابتال به سرطان را کاهش 
دهد، بیان داشت: »اگر فردی مصرف سیگار 
را ترک کند، اگرچه همچنان سوابق مصرف 
در بیمار شدن فرد موثر است، اما مطالعات 
این  تاثیر  در  بهبودی  یک  داده  نشان  اخیر 
سوابق برای بیمار نشدن افراد بوجود می آید. 
یعنی اگر کسی 10 سال متوالی سیگار کشیده 
باشد، چنانچه 10 سال متوالی ترک سیگار 
کند، سابقه تاثیرگذار مصرف دخانیات در فرد 

برای ابتال به بیماری کم می شود.«
وی در ادامه گفت: »نکته  حائز اهمیت این 
است که حتی قطع مصرف سیگار در زمان 
درمان باز هم کمک کننده به بهبود است، چرا 
که مصرف سیگار حین درمان اثر بخشی درمان 
را به شدت پایین آورده و کاهش می  دهد.«
به  اشاره  با  آنکولوژی  متخصص  این 
در  به  ویژه  سالمت  سیاست گذاری های 
خصوص سرطان بیان داشت: »اگر به  صورت 
اقتصادی سود تولید سیگار و مالیاتی که از 
تولید آن به دست می آید و بعد هزینه ای که 
تمام دولت ها در کشورهای مختلف به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم برای درمان سرطان 
انجام می دهند را بررسی کنیم، متوجه می شویم 
دولت ها هزینه باالیی را برای تولید دخانیات 
پرداخت می کنند، گویی که آن ها برای ابتال 

افراد به سرطان سوبسید پرداخت می کنند.«

دهقان منشادی، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی مطرح کرددهقان منشادی، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی مطرح کرد

سابقه مصرف سیگار در ۳۰درصد از مبتالیان به سرطان 



رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، به 
تشریح بیماری هایی پرداخت که بعد از شروع پاندمی 

کرونا، افراد به آنها مبتال شده اند.
به گزارش سپید، ایرج خسرونیا در گفت وگو با مهر 
گفت: »کرونا باعث شد که بسیاری از بیماری های 
داخلی آشکار شود. به عنوان مثال خیلی ها قبل از 
اپیدمی کرونا پیش دیابتیک بودند و بعد از کرونا به 
دلیل مصرف کورتن و برخی داروها، اکنون متأسفانه 

مبتال به دیابت شده اند.«
وی افزود: »تعداد موارد دیابت که در طول مدت 
اپیدمی کرونا شناسایی و ویزیت کردیم، خیلی بیشتر 
از دوران قبل از کرونا بوده است. البته موارد شناسایی 
شده تحت نظر متخصصین داخلی و فوق تخصص 

غدد هستند.«
خسرونیا ادامه داد: »شاید بتوان گفت در مورد سایر 
بیماری ها از جمله امراض گوارش نیز تعداد موارد 
بروز مشکالت گوارشی بعد از ابتال به کرونا افزایش 
پیدا کرده است. حتی در اوایل عوارض گوارشی از 
جمله اسهال و یبوست و دردهای گوارشی کووید۱۹ 
بیشتر بود و بعد به مشکالت ریوی و سایر مشکالت 

تبدیل می شد.«
وی افزود: »بیماران دچار مشکالت مزمن دستگاه 
گوارش از جمله کولیت اولسروز، سیروز کبدی 
و…، دچار تشدید بیماری و عوارض آن متعاقب 

ابتالء به کرونا شدند.«
خسرونیا با عنوان این مطلب که کرونا همچنان وجود 

دارد و عوارض دراز مدت آن باقی خواهد ماند، گفت: 
»تغییرات اجابت مزاج و موارد ابتال به کبد چرب و 
حتی بروز زخم های گوارش نیز از پیامدهای کرونا 
است و با قاطعیت می توان گفت که از دهان تا 
مقعد، عوارضی را ایجاد کند ولی هرچه باشد قابل 

کنترل خواهد بود.«
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید 
کرد: »با وجود کنترل اپیدمی و درمان هنوز برخی 
افراد بی اشتها هستند و یا مزه غذا یا بوها را متوجه 
نمی شوند. ابتدا تصور می شد این عوارض کوتاه مدت 
است و بر طرف می شود؛ حتی به برخی بیماران قول 
بازگشت چشایی و بویایی بعد از ۶ ماه داده بودیم، 

ولی هنوز درگیر این عوارض هستند.«

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تشریح کرد

بیماری هایی که بعد از کرونا بروز کردند

شماره 522۱7 ۱7 خرداد ۱40۱

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
تزریق واکسن آبله برای پیشگیری از ابتال به آبله 
میمونی توصیه نمی شود، گفت: »شناسایی ۱0 
مورد مشکوک به آبله میمونی در کشور تایید 
نشد و نگرانی در مورد شیوع این بیماری نداریم.«
به گزارش سپید، محمد مهدی گویا روز در 
گفت وگو با ایرنا افزود: »تا کنون ابتالی قطعی به 
بیماری آبله میمونی که در بسیاری از کشورهای 
ما  کشور  در  شده  شایع  اروپایی  و  آمریکایی 
و  از جمله عراق  و حتی کشورهای همسایه 

افغانستان وجود ندارد.«
وی اظهار داشت: »آبله میمونی عفونت ویروسی 
)بثورات  جلدی  ضایعات  بصورت  که  است 
پوستی( در صورت و قسمت های مختلف بدن 

ایجاد می کند. عفونت در نتیجه تماس مستقیم با 
خون، مایعات بدن، ضایعات پوستی یا مخاطی 

حیوانات آلوده اتفاق می افتد.«
گویا ادامه داد: »در آفریقا، شواهدی از عفونت 
حیوانات  از  بسیاری  در  میمون  آبله  ویروس 
کامال  میمونی  آبله  انتقال  دلیل  و  شده  یافت 
مشخص نیست، اما خوردن گوشت نپخته و 
سایر محصوالت دامی حیوانات آلوده، یک عامل 

خطر احتمالی است.«
این مقام مسئول در وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »گزش حیوان، تماس مستقیم با ضایعات 
یا مایعات بدن حیوان آلوده، از دیگر راه های 
انتقال آبله میمونی هستند. این بیماری همچنین 
می تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود، در 
انتقال انسان به انسان بیماری، تصور می شود 

تنفسی در هنگام  که ویروس توسط قطرات 
تماس مستقیم و طوالنی مدت چهره به چهره، 

منتقل می شود.«
به گفته گویا، وزارت بهداشت به طور کامل تمامی 
موارد مربوط به آبله میمونی را رصد می کند و 
موارد مشکوک به این بیماری با بررسی های دقیق 
آزمایشگاهی تاکنون تایید نشده اند و ما موردی 
از ابتالی قطعی به این بیماری در کشور نداریم.
وی با بیان اینکه تزریق واکسن آبله برای پیشگیری 
از ابتال به آبله میمونی توصیه نمی شود، اظهار 
داشت: »این واکسن فقط برای افرادی که در 
آزمایشگاه های خاص و بیمارستان ها کار می کنند 
و در تماس با افراد مبتال به آبله میمونی هستند، 
توصیه می شود و با توجه به اینکه در کشور ما شیوع 

نیافته، ضرورتی برای تزریق واکسن نیست.«

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و 
حیوان وزارت بهداشت  اعالم کرد: »خوشبختانه 
تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در کشور 

شناسایی نشده است.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با 
ایسنا با تاکید بر اینکه تا ظهر دوشنبه ۱۶خرداد 
هنوز هیچ مورد مثبتی از ابتال به آبله میمونی در 
کشور شناسایی نشده است، گفت: »تمام موارد 
محتمل مورد بررسی قرار می گیرند و خوشبختانه 
تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در کشور 

شناسایی نشده است.«
وی افزود: »موارد محتمل یا مشکوک در صورت 

سرپایی بودن به مراکز منتخب ارجاع داده می شوند 
و در صورتی که شرایط بیمار از شکل سرپایی 
منتخب  بیمارستان های  به  را  آنها  خارج شود 

ارجاع می دهیم.«
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و 
حیوان وزارت بهداشت ادامه داد: »افراد توسط 
پزشک متخصص معاینه می شوند و اگر محتمل 
باشد که بیماری آنها آبله میمونی است برای 
تشخیص قطعی و آزمایشگاهی، نمونه گیری از 

فرد انجام می شود.«
امیری با اشاره به اینکه نمونه گیری از افراد مشکوک 
و محتمل بیماری در ابتدا در انستیتو پاستور ایران 

انجام می شد، اظهار کرد: »اکنون در دانشگاه های 
قطب هر منطقه هم این نمونه گیری انجام می شود.«

فرد  از  نمونه گیری  انجام  نحوه  درباره  امیری 
که  صورتی  »در  کرد:  بیان  بیماری  محتمل 
هنوز عالئم پوستی بیماری آشکار نشده باشد 
نمونه گیری حلقی از فرد مشکوک گرفته می شود 
ولی درصورتی که بثورات جلدی آشکار شده 
باشد، از زخم هم نمونه گیری انجام می شود تا 
بتوان با تشخیص آزمایشگاهی بیماران را شناسایی 
کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از 

این بیماری در کشور شناسایی نشده است.«

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت: 
هیچ موردی از آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت: رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت: 

شناسایی ۱۰ مورد مشکوک به آبله میمونی در کشور تایید نشد
ضرورتی برای تزریق واکسن نیست



ارزیابی  و  هماهنگی  توسعه،  مرکز  رییس 
تحقیقات وزارت بهداشت گفت: »نگاهی به 
تبدیل  از  حاکی  ملی،  تحقیقات  و  مطالعات 
شدن کنش کم فرزندی به یک رفتار فرهنگی 

متداول در سطح جامعه است.«
به گزارش سپید، نخستین نشست از مجموعه 
وبینارهای هم اندیشی چالش ها و راهکارهای 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با حضور 
معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم 
پزشکی و رؤسای مراکز تحقیقاتی برگزار شد.
شقایق حق جوی، رییس مرکز توسعه، هماهنگی 
و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت با اشاره 
به ابالغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام 
معظم رهبری و اهمیت اهتمام به پیگیری همه 
جانبه اصالح ساختار جمعیت کشور گفت: 
بررسی دقیق و  به  اخیر توجه  »در سال های 
از پیش مورد  بیش  اصالح ساختار جمعیتی 
توجه سیاست گذاران، اندیشمندان و محققان 
کشور قرار گرفته و در این حوزه نقش تعیین 
کننده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی در تدوین 
مستندات علمی پشتیبان سیاست گذاری بسیار 

مهم است.«
وی با بیان اینکه نرخ باروری در کشور روند 
نزولی داشته و میانگین سن ازدواج افزایش 
یافته است و همچنین جمعیت سالمندان رو 
به افزایش است، گفت: »در ضرورت بازنگری 
در سیاست های جمعیتی و همچنین تصویب 
قوانین تشویقی و تسهیل گر در راستای حمایت 
از فرزندآوری در کشور، تردیدی وجود ندارد، 
به ویژه که نگاهی به مطالعات و تحقیقات ملی 
حاکی از تبدیل شدن کنش کم فرزندی به یک 

رفتار فرهنگی متداول در سطح جامعه است. با 
این وجود حل موانع رشد جمعیت مسئله ای 
نیست که تنها به یک نهاد مرتبط باشد و نیازمند 

یک عزم ملی است.«
از  افزود: »بند ۳۹ قانون حمایت  حق جوی 
خانواده و جوانی جمعیت که در آبان ماه ۱۴۰۰ 
ابالغ شد، بر عهده معاونت تحقیقات وفناوری 
سپرده شده است و طبق آن باید ۵ درصد از 
اعتبارات پژوهشی در جهت حمایت ویژه از 
مرتبط  حوزوی  و  دانشگاهی  نامه های  پایان 
جمعیت  ملی  ستاد  پژوهشی  اولویت های  با 

اختصاص یابد.«
به گفته وی، در ماده ۴۰ به اختصاص ۵ درصد 

نو  فناوری های  و  علوم  توسعه  اعتبارات  از 
درمان  تجاری سازی  و  بنیادی  تحقیقات  به 
ناباروری، فرزندآوری و سالمت مادر اشاره 
شده است. همچنین در ماده ۴۱ نیز بر اختصاص 
۱۰ درصد از بودجه طرح های نوآورانه جهاد 
دانشگاهی به طرح های درمان ناباروری و زایمان 
طبیعی با هدف تحقق اهداف جوانی جمعیت 

و حمایت از خانواده ذکر شده است.«
باید دید چه سواالت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پژوهشی مهمی در این حوزه بدون پاسخ هستند، 
گفت: »احصاء سواالت پژوهشی مناسب در 
این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار است و 
آن را به دانشگاه ها سپردیم. در حال حاضر ۴۵ 

پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی مرتبط در کشور 
علوم  دانشگاه های  همه  وجود  این  با  داریم 
به صورت تخصصی  این حوزه  در  پزشکی 
فعالیت نمی کنند ولی همه موظف هستند تا 

منابعی برای این حوزه اختصاص دهند.«
ارزیابی  و  هماهنگی  توسعه،  مرکز  رییس 
در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  تحقیقات 
حال حاضر مسئله فرزندآوری و رشد جمعیت از 
مهم ترین موضوعات سیاست گذاری در کشور 
است، افزود: »در این سلسله نشست ها باید 
نتایج  اندیشی یکدیگر به  با هم فکری و هم 
مشخصی برسیم. اکنون همه دانشگاه ها موظف 
هستند که برای رفع این مسئله بخش قابل توجهی 
از منابع خودشان را اختصاص بدهند. اینکه 
دانشگاه ها با برنامه هایی مانند اعالم فراخوان، 
نیازسنجی، اولویت بندی، احصاء روش ها به 
این حیطه وارد خواهند شد اینکه دانشگاه هایی 
که پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی مرتبط دارند 
در  را  روشی  چه  باید  ندارند  که  آنهایی  و 
پیش بگیرند همه از موضوعات محوری این 

نشست ها خواهد بود.«
وی افزود: »قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت فراخوان دسته جمعی است که هر 
فعالیت  که  کشور  از  گوشه ای  هر  در  فردی 
و  ناباروری  باروری،  فرزندآوری،  با  مرتبط 
برون  راهکار  یافتن  باید  دارد  رشد جمعیت 

رفت از این شرایط را رصد و بررسی کند.«
بنابر اعالم وبدا، در ادامه این نشست »مرکز 
تحقیقات مامایی و بهداشت باروری« معرفی 
و اهداف و برنامه های این مرکز در زمینه رشد 

جمعیت ارائه شد.

اختصاص ۵ درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها به تحقیقات فرزندآوری

شماره 622۱7 ۱7 خرداد ۱۴۰۱

در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزیر بهداشت سوریه، بر تحکیم 
روابط دو کشور در حوزه سالمت تاکید شد.
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی، در دیدار 
حسن الغباش ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در کشور دوست و برادر سوریه خاطرنشان 
و  سوریه  ایران  کشور  دو  مردم  »بین  کرد: 

ارتباط عمیقی وجود دارد.«
وی گفت: »در ژنو نیز تاکید کردم که باید 
به سمت برداشتن مرزهای علمی کشورهای 
دوست برویم، زیرا برداشتن مرزهای علمی 
و دانشگاهی قدرت ما را افزایش می دهد.«
عین اللهی ادامه داد: »دانشمندان و پزشکان 
سوری را توانمند می دانیم و خواستار ارتباط 
دوجانبه با آن ها هستیم؛ در این مسیر باید 
به صورت اجرایی و زمان بندی شده برنامه 
مشخص و هدفمندی داشته باشیم و به سمت 

اهداف مشترک پیش برویم.«
دو  دارویی  همکاری های  به  اشاره  با  وی 
کشور اضافه کرد: »کامال آماده روان سازی 

روابط و حذف موانع بوروکراتیک هستیم 
و انتظار داریم متقابال این رویکرد در سوریه 

هم اتخاذ شود.«
تجارب  تبادل  خصوص  در  همچنین  وی 

و  بومی  بیماری های  زمینه  در  همکاری  و 
منطقه ای مشترک میان دو کشور، تاکید کرد.

وزیر بهداشت کشورمان در ادامه بیان کرد: 
»سازمان غذا و دارو  بررسی کاملی در زمینه 
قابل  اسناد  و  داده  انجام  دارویی  تفاهمات 
تبادل آماده شده است. در زمینه تجهیزات 
پزشکی هم ظرفیت های خوبی وجود دارد 

و امکان تبادل باالیی داریم.«
حسن الغباش، وزیر بهداشت سوریه نیز در 
تیم  به  خوشامدگویی  ضمن  نشست،  این 
بهداشت و درمان کشورمان گفت: »روابط 
دو کشور ایران و سوریه، تاریخی و دیرینه 
است و قطعا چنین پیشینه و پشتوانه ای در 
ادامه همکاری ها تاثیر مثبت خواهد داشت.«
سخنان  تایید  ضمن  وی  وبدا،  گزارش  به 
وزیر بهداشت ایران در زمینه تقویت و تداوم 
همکاری های دو کشور دوست و برادر ایران 
دو  روابط  تحکیم  در خصوص  سوریه،  و 

کشور در حوزه سالمت، ابراز تمایل کرد.

در دیدار وزیر بهداشت ایران و سوریه تاکید شددر دیدار وزیر بهداشت ایران و سوریه تاکید شد

ارتقای دیپلماسی سالمت ایران و سوریه
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برزیل با بیش از برزیل با بیش از ۶۶۰۶۶۰ هزار هزار فوتی،  فوتی، دومین رکورددار دومین رکورددار 
مرگ ومیر کروناییمرگ ومیر کرونایی در جهان در جهان

کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
)کووید-1۹(، شمار مجموع مبتالیان به 
این بیماری در جهان تاکنون به ۵۳۵ میلیون 
و 4۵0 هزار و ۵۸۶ نفر رسیده و مرگ 
شش میلیون و ۳20 هزار و 4۵۵ نفر نیز 
تأیید شده است. اثر عفونت کووید  بر 

به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در »جدول جهانی پاندمی کرونا«، آمریکا 
با بیش از ۸۶.۵ میلیون مبتال و بیش از 
صدر  در  همچنان  قربانی  میلیون  یک 
فهرست کشورهای درگیر با این بیماری 
قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از 4۳.1 
میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم 

است. جهانی جای گرفته 
همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در 
برزیل هم از ۳1.1 میلیون نفر فراتر رفته 
جهان  کشور  سومین  حاضر  حال  در  و 
است. مبتالیان  باالترین شمار  لحاظ  به 

برزیل در عین حال با بیش از ۶۶7 هزار 
ایاالت متحده، دومین  از  جانباخته پس 
در  کووید1۹  قربانیان  تعداد  رکورددار 
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 
این فهرست جهانی است. کرونایی در 

از  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
اکنون رکورددار  مبتال هم  میلیون   2۹.۶
با  و چهارمین کشور  قاره سبز  در  ابتال 
جهان  در  کرونایی  بیمار  آمار  بیشترین 
است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار 
۳7۹ هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 
مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 

این منطقه دارد و در جهان نیز چهارمین 
این  فوتی های  نرخ  باالترین  با  کشور 

است. بیماری 
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
اطالع رسانی »ورلداُمتر«، شمار مبتالیان 
و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها 
را تاکنون داشته اند تا صبح روز دوشنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
ابتال و 141  و 2۳2 هزار و 7۳1 مورد 
هزار و ۳۳1 مورد فوت ناشی از بیماری 
کووید-1۹ در حال حاضر در رتبه 17 
آمار  بیشترین  دارای  کشورهای  بین  در 

مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، 
هند و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، 
ایتالیا،  جنوبی،  کره  روسیه،  انگلیس، 
ژاپن،  آرژانتین،  ویتنام،  اسپانیا،  ترکیه، 
اندونزی،  کلمبیا،  ایران،  استرالیا،  هلند، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، 
صهیونیستی،  رژیم  بلژیک،  اتریش، 
جنوبی،  آفریقای  پرتغال،  شمالی،  کره 
فیلیپین،  شیلی،  کانادا،  چک،  جمهوری 
سه  از  بیش  نیز  یونان  و  پرو  سوئیس، 

است. ثبت شده   مبتال  میلیون 
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-1۹ که تاکنون در 22۸ کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد 
قربانی  دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و 

می گیرد.

دولت چین محدودیت های مرتبط با 
شیوع کرونا در پکن را به تدریج لغو 

می کند.
به گزارش سپید، بر همین اساس به 
پایتخت نشینان اجازه داده شده است 
از روز دوشنبه به سر کار برگردند و 
در رستوران ها غذا بخورند و همزمان 
عمومی،  نقل  و  وسایل حمل  بیشتر 
سر  از  را  خود  عادی  فعالیت های 

خواهند گرفت.
مقررات  برخی  حال،  عین  در 
کرونا  به  مربوط  محدودیت های 

همچنان برجا خواهد بود و از جمله، 
کالس درس حضوری دانش آموزان 
تا دو هفته دیگر شروع نخواهد شد.

برای ورود به اماکن عمومی هم مردم 
باید نشان دهند که تست کرونای آنها 

از 72 ساعت قبل منفی بوده است.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، 
البته برخالف شانگهای، پکن تحت 
مقررات کامل قرنطینه قرار نگرفت اما 
فعالیت و رفت و آمد مردم به طور 

قابل توجهی محدود شده بود.ایسنا

محدودیت های کرونایی در پکن به تدریج لغو می شود
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ارتباط برخی انواع سرطان با دیابتارتباط برخی انواع سرطان با دیابت
نتایج یک مطالعه نشان می دهد سرطان خطر 

ابتال به بیماری دیابت را افزایش می دهد.
به گزارش سپید، نتایج یک مطالعه جدید حاکی 
از آن است که بیماران مبتال به سرطان بیشتر 
در معرض خطر ابتال به دیابت قرار دارند.

سرطان عامل اصلی مرگ و میر در دانمارک 
است. تنها در سال 201۹، بیش از 4۵ هزار 
مورد سرطان در این کشور تشخیص داده شده 
است. با وجود افزایش طول عمر مبتالیان به 
سرطان در دانمارک، اثرات و عوارض طوالنی 
مدت این بیماری، کیفیت زندگی بسیاری از 

بیماران را کاهش می دهد.
گروهی از متخصصان در دانمارک بر اساس 
»تشخیص  داشتند:  اظهار  خود  مطالعات 
سرطان با افزایش خطر ابتال به دیابت مرتبط 
است. همچنین انواع خاصی از سرطان بیشتر 
با افزایش خطر ابتال به دیابت همراه است.«
متخصصان دانمارکی اظهار داشتند: »اگر فردی 
به سرطان ریه، پانکراس، پستان، مغز، مجاری 
ادراری یا رحم مبتال شود بیشتر در معرض 

خطر ابتال به دیابت قرار دارد.«
آنان مجموعه ای از داده های گسترده که شامل 
112 میلیون نمونه خون از 1.۳ میلیون دانمارکی 
بود را بررسی کردند که بیش از ۵0 هزار نفر 
از آنان مبتال به سرطان بودند. در حالیکه این 
مطالعه هیچ نظر قطعی در مورد اینکه چرا 
انواع خاصی از سرطان با خطر بیشتر ابتال 
به دیابت مرتبط است، ارائه نمی کند، محققان 

به نظریه هایی دست پیدا کردند که می توان 
مطالعات جدیدی در رابطه با آنها انجام داد.
به گفته متخصصان، روش های درمانی مختلف 
سرطان ممکن است به افزایش خطر ابتال به 
دیابت کمک کند. بیماری سرطان نیز می تواند 

دیگر بخش های بدن را تحت تاثیر قرار دهد. 
می دانیم که سلول های سرطانی قادر به ترشح 
موادی هستند که می توانند بر اندام ها تاثیر 
بگذارند و احتماال در افزایش بروز دیابت 

نقش دارند.

مطالعه  این  تایمز،  هندوستان  گزارش  به 
به سرطان  مبتال  »افراد  داد:  نشان  همچنین 
که پس از آن به دیابت دچار می شوند، معموال 
به اندازه بیمارانی که به دنبال ابتال به سرطان 

دچار دیابت نمی شوند، عمر نمی کنند.«ایسنا

زمانی که همه گیری کووید1۹ برای اولین بار 
در سال 2020 آغاز شد، اطالعات زیادی در 
مورد چگونگی انتقال، مدت زمان ماندگاری 
آنتی بادی و موارد دیگر این ویروس وجود 
اطالعات  دانشمندان  اکنون  اما  نداشت 
بیشتری در مورد این ویروس کسب کردند.
بهداشت  ملی  موسسه  سپید،  گزارش  به 
اینکه  از  پس  کرده  اعالم  متحده  ایاالت 
سلول های  شد،  کووید1۹  به  مبتال  فردی 
ایمنی و پروتئین های موجود در بدن وی 
معموال می توانند ویروس را تشخیص دهند و 
در صورت بیماری مجدد آن را از بین ببرند.
به  طور کلی محافظت از بدن و ایمنی شامل 
آنتی بادی ها و سلول های تی کمکی است 
که می توانند پاتوژن ها را تشخیص دهند. 
همچنین سلول های تی کشنده، پاتوژن ها را 
از بین می برند و سلول های بی در صورت 

نیاز، آنتی بادی های جدید می سازند.
نتایج تحقیقات نشان داده اکثر کسانی که از 

کووید1۹ بهبود یافته اند، از هر چهار مورد 
حال  این  با  هستند.  برخوردار  محافظتی 

تحقیقات جدید تا حدودی روشن می کند 
دقیقا چه مدت این آنتی بادی ها در سیستم 

ایمنی بدن شما باقی می مانند.
پیش از این دانشمندان تنها تخمین هایی درباره 

مدت ماندگاری آنتی بادی های ضد کووید1۹ 
در بدن داشتند. اکنون تحقیقات جدید مرکز 
علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس در هیوستون 

پاسخی در موراد دیگر ارائه کرده است.

در این تحقیق پژوهشگران بیش از ۵7 هزار 
داوطلب 20 ساله یا بیشتر را مورد بررسی 
قرار دادند که بین اکتبر 2020 و سپتامبر 2021 

نمونه خون آنان جمع آوری شد.
مانند سن و شدت  با عواملی  ابتال  کاهش 

بیماری متفاوت بود.
تحقیق،  این  ارشد  محقق  سوارتز،  مایکل 
می گوید: »ما اکنون تخمین خوبی از مدت 
زمان ماندگاری آنتی بادی ها پس از عفونت 
با کووید1۹ داریم. نتایج تحقیقات ما نشان 
می دهد سطح آنتی بادی ها در کسانی که قبال 
آلوده شده بودند، در 100 روز اول پس از 
عفونت افزایش می یابد؛ سپس به تدریج طی 
۵00 روز آینده و بعد از آن کاهش می یابد.«
با این حال اگر هنوز واکسن دریافت نکرده اید، 
محققان این مطالعه همچنان توصیه می کنند 

حتی اگر قبال آلوده شده اید، منتظر نمانید.
به گفته سوارتز واکسیناسیون حتی محافظت 
بیشتری را در برابر بیماری و بستری شدن 
سویه های  مورد  در  ویژه  به  بیمارستان  در 

مختلف فراهم می کند.ایسنا

بهبودیافتگان کرونا نگران ابتالی مجدد نباشند



عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه 
 ۱۵ تا   ۱۰ حدود  آماری  برآوردهای  طبق 
درصد ِحرف پزشکی درآمدهای باال دارند، 
گفت: »متاسفانه نسخه مالیاتی برای عمده 
پزشکان با نگاه مالیاتی برای همان ۱۵ درصد 
تجویز شده و در محاسبات مالیاتی هزینه 
باالی تجهیزات، استهالک و تعمیر آن ها در 

نظر گرفته نمی شود.«
در  شکوهی  فرجود  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با سازمان نظام پزشکی با اشاره 
در  بر جامعه  مالیاتی حاکم  نظام  اینکه  به 
تمامی حرفه ها و اصناف به شکل سازمان 
یافته و مبتنی بر واقعیت های موجود عمل 
نمی کند، اظهار کرد: »همین امر سبب شده تا 
راهکارهای فرار مالیاتی بویژه برای حرفه های 

پردرآمد میّسر و فراهم باشد.«
وی افزود: »طبق برآوردهای آماری حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد ِحَرف پزشکی درآمدهای 
باال دارند که اتفاقًا به دالیلی، همین افراد 
واقعی خود  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از 
استنکاف می کنند یا اسناد کمی از درآمدشان 
را به جا می گذارند و متاسفانه نسخه مالیاتی 
برای  مالیاتی  نگاه  با  پزشکان  عمده  برای 
همان ۱۵ درصد تجویز می شود که مجبور 

به پرداخت هستند.«
در  بسیاری  متخصصین  اینکه  بیان  با  وی 

در  که  داریم  پزشکی  مختلف  حوزه های 
طبابت  بزرگ  وشهرهای  استانی  مراکز 
می کنند، ادامه داد: »این همکاران با باالرفتن 
تورم و هزینه های جاری به سختی معاش 
خود و خانواده را تامین می کنند اما چون 

عنوان پزشک )عمومی-متخصص( را یدک 
می کشند، مجبور به پرداخت مالیات بر اساس 
درآمد آن درصد از همکاران پردرآمدشان 

هستند.«
رئیس کمیسیون منشور حقوق جامعه پزشکی 

فیزیوتراپی  حرفه  وضعیت  به  گریزی  با 
وضع  فیزیوتراپی  حرفه  »در  کرد:  اذعان 
اسفبارتراست زیرا در محاسبات مالیاتی هزینه 
باالی تجهیزات، استهالک و تعمیر آن ها در 
نظر گرفته نمی شود و بیشتر همکارانمان از 

این بابت بسیار متضرر می شوند.«
شکوهی با بیان اینکه مفهوم واقعی عدالت آن 
است که هر چیزی در موقعیت صحیح خودش 
قرار گیرد، تصریح کرد: »این تعریِف ساده باید 
در موضوع اخذ مالیات بیشتر کاربرد داشته 
باشد و اگرچه به دلیل مشکالت اقتصادی 
کشور، هر دولتی کسری بودجه اش را ابتدا 
بر سر نظام مالیاتی سرشکن می کند اما اگر 
قوانین مبتنی بر واقع گرایی نباشد این امر 
موجبات تبعیض و ناروایی را فراهم می کند.«
وی در بیان راهکار برون رفت از این مشکل 
حال  عین  در  و  »منطقی ترین  کرد:  عنوان 
رضایتمندانه ترین روش آن است که سازمان 
مالیاتی کشور با انجمن های علمی و یا صنفی 
پزشکی، با محوریت سازمان نظام پزشکی 
کشور و نظام پزشکی های استانی به عنوان 
نماینده ِحَرف پزشکی، در طول سال و نه 
برگزار  کوتاه جلساتی  زمانی  بازه  در یک 
نماید تا مالیات با روشی منطقی و واقعی 

بررسی و اخذ شود.«

شماره 22۱7 ۱79 خرداد ۱4۰۱

معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی:

معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: »جایگاه ایران در منطقه به لحاظ 

تعداد دندانپزشک مناسب نیست.«
به گزارش سپید، رجبعلی برزویی گفت: »ظرفیت 
پزشکی و دندانپزشکی کشور ما رو به افزایش سن و 
پیر سالی پیش می رود. ما باید از االن پیش بینی های 

الزم را انجام دهیم.«
وی گفت: »بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور در 
۳۰ سال آینده پیر و میانسال به باال خواهند بود 
لذا اگر از االن پیش بینی های الزم را انجام ندهیم 

به مشکل برمی خوریم.«
معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: »این کار در حوزه پزشک عمومی 
اتفاق افتاد و به توافقی با همکارانمان در وزارت 
بهداشت رسیدیم و مصوبه داشتیم که بحث افزایش 
ظرفیت دندانپزشکی را مورد بررسی قرار دهیم. 
وزارت بهداشت اولین پیشنهاد را به ما داد، اما 
مشکل اصلی و اختالفی که شورای عالی انقالب 
فرهنگی با وزارت بهداشت دارد بر روی آمار های 

اولیه است.«
برزویی گفت: »در سازمان جهانی بهداشت شاخص 
کشور ما حدود 42 هزار نفر دندانپزشک است لذا 
کد های نظام پزشکی که در حوزه دندانپزشکی 

وجود دارد همین تعداد است.«
وی گفت: »ما نقشه درمان سالمت کشور داریم که 
در این نقشه درمان وزارت بهداشت ادعا می کند 
در سال ۹4 و ۹۵ وضعیت پزشکان را سرشماری 
کرده است. در حوزه دندانپزشکی حدود 27 هزار 
و ۵۰۰ نفر پروانه و صالحیت حرفه ای دارند که 
شامل اعضای هیئت علمی و هم شامل دانشجویان 
تخصص و دستیاران می شوند، اما شاخصی که 
سند درمان اعالم کرده 2۹ هزار و 7۰۰ نفر است. 
ما در بهترین حالت ۳۰ هزار دندانپزشک داریم که 
۳۵ به ۱۰۰ هزار نفر است. باور ما بر این است که 

شاید از این عدد هم کمتر باشد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برزویی گفت: 
»در میان کشور های پیشرفته از 4۰ کشور جایگاه 
۳۵ را داریم. سرانه دندانپزشکی ایران در مقایسه 
با کشور های عضو گروه جی2۰ باالی۶۰ است لذا 
وضعیت ما مناسب نیست. در منطقه کشور هایی 
مانند ترکیه، عربستان، امارات، گرجستان و حتی 
لبنان باالی ۱۰۰ است، ما از کشور هایی همچون 
یمن، بحرین ترکمنستان و عراق باالتر هستیم و 
این اصاًل برای کشور ما مناسب نیست. ما در منطقه 

جایگاه مناسبی به لحاظ دندانپزشک نداریم.«

توزیع جغرافیایی دندانپزشک در کشور نامتوازن است

شکوهی، عضو شورای عالی نظام پزشکی:

نسخه مالیاتی برای عمده پزشکان یکسان تجویز می شود



اگرچـه از ابتـدای دی مـاه سـال گذشـته، 
اجـرای نسـخه الکترونیـک بـه عنـوان یـک 
قانـون الزم االجـرا مطـرح شـده، امـا همچنـان 
اجرای کامل این قانون با موانع و مشـکالت 
جـدی مواجـه اسـت. در سـطحی کالن تـر، 
طـرح سـالمت الکترونیـک بـه عنـوان یکـی 
از قوانیـن باالدسـتی نظـام سـالمت نیـز بـرای 
به بار نشسـتن با موانع زیرسـاختی متعددی 
مواجـه اسـت کـه همچنـان حـل نشـده باقـی 

مانده اسـت. 
مسـعود خاتمی، نماینده مجلس هم با اشـاره 
بـه موانـع گسـترش خدمـات الکترونیکـی 
در نظـام سـالمت گفـت: »طـرح سـالمت 
الکترونیک چند سـالی اسـت که در مجلس 
مطـرح شـده، امـا اجـرای آن بـه علـت برخـی 
ناهماهنگی هـا و عـدم زیرسـاخت کافـی بـه 
تاخیـر افتـاده اسـت. اجـرای ایـن طـرح بایـد 
به صورت فراگیر باشـد و همه مردم و حتی 
کسـانی که در مناطق محروم سـکونت دارند، 
بایـد بتواننـد بـه راحتـی خدمـات ایـن طـرح 

را دریافـت کننـد.« 
وی بـه مزایـای اجـرای ایـن طـرح اشـاره کرد 
و افـزود: »قطعـا از طریـق اجـرای ایـن طـرح، 
داروها و آزمایشات مردم طبق اصولی خاص 
تجویز و نسخه ها کنترل می شود و از تجویز 
بی رویـه دارو و آزمایش هـای غیرضـروری 
جلوگیـری خواهـد شـد. بـه عنـوان مثـال در 
برخی کشـورها اگر یک پزشـک بخواهد در 
آزمایشـی گلبول قرمز بیمار را بررسـی کند، 
در حالـی کـه بـرای شناسـایی نـوع بیمـاری آن 
فـرد نیـازی بـه بررسـی گلبـول قرمـز نیسـت، 
جریمـه می شـود؛ چـرا کـه باعـث زحمـت 
برای آزمایشگاه و همچنین شرکت های بیمه 
شـده اسـت. در کشـور ما هم باید نسـخه ها 
از طریـق ایـن طـرح کنتـرل شـود تـا تجویـز 
بی مـورد باعـث نشـود کـه پزشـک فکـر کنـد 
اگـر همـه مـوارد آزمایشـی را بررسـی کنـد، 

پزشـکی حاذق اسـت.«
ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه این کـه 
همـکاری و هماهنگـی الزمـه  اجـرای طـرح 
کـرد:  بیـان  اسـت،  الکترونیـک  سـالمت 
»سـازمان های بیمـه متولـی درمـان بیمـاران 
هسـتند و بایـد بـرای اجـرای طـرح سـالمت 
الکترونیـک بـا شـبکه بهداشـت و درمـان 
هماهنـگ و فعـال باشـند، امـا متاسـفانه ایـن 
هماهنگی هـای الزمـه صـورت نگرفته اسـت. 
ان شـاءاهلل ایـن ناهماهنگی هـا بـه زودی حـل 
خواهـد شـد، زیـرا عـدم هماهنگـی بـه ضـرر 

مـردم خواهـد بـود.« 
وی علت مخالفت برخی از پزشکان را برای 
اجـرای ایـن طـرح، مشـکالت زیرسـاختی 
دانسـت و گفت: »چند ماه از اجرای مرحله 
ابتدایـی طـرح سـالمت الکترونیـک گذشـته 
اسـت و در کنـار پیشـرفت ها برخـی نواقـص 

و مخالفت هایـی مشـاهده شـده اسـت. اگـر 
زیرسـاخت ها آماده باشـد و پزشـکان بتوانند 
نسـخه بیمار را به راحتی در سـامانه ها ثبت 
کننـد، بـا اجـرای طـرح مخالفتـی نخواهنـد 
داشـت، اما متاسـفانه نبود زیر سـاخت کافی 
در برخی مناطق، باعث عدم همراهی برخی 
از آنان شـده اسـت. باید سـامانه ثبت نسـخ، 
به نحوی باشـد که به راحتی پزشـک بتواند 
نسخه را در کمترین زمان به شکل الکترونیک 

تجویـز کند.«
قانـون بودجـه ۱۴۰۱  افـزود: »در  خاتمـی 
بیـش از ۷۰۰ میلیـارد تومـان بـرای سـالمت 
الکترونیـک اختصـاص یافتـه و بودجـه  خوبی 
است. هر موضوعی در بحث درمان، اولویت 
خـودش را دارد و بودجـه ای را کـه بـرای 
نسخه  الکترونیکی تخصیص داده اند، تقویت 
زیرسـاخت ها را هـم در بـر دارد و می توانـد 
مشـکل زیـر سـاخت ها را هـم برطـرف کنـد. 
ان شـاءاهلل نظارت هـای الزم هـم از سـوی 
مجلـس و دولـت صـورت می گیـرد تـا هـر 

بودجـه ای در راه خـودش اسـتفاده شـود.«
نماینـده مـردم گلپایـگان بـا بیـان این که امنیت 
داده  های سـالمت از اصول درمانی اسـت و 
حتما باید رعایت شـود، تصریح کرد: »اولین 
نکتـه ای کـه در زمـان مراجعـه  بیمـار بـه مطب 
پزشـک باید رعایت شـود، حفظ اسـرار بیمار 
از سـوی پزشـک اسـت، چرا که شـاید بیمار 
تمایلـی بـه افشـای نـوع بیمـاری خـود حتی به 
نزدیک ترین افراد خانواده اش نداشـته باشـد. 
در نتیجـه حفـظ اسـرار و سـوابق در پرونـده  
الکترونیکـی بیمـار از اولویت هـای مـا اسـت 

و قطعا رعایت خواهد شـد.«
وی خاطرنشـان کـرد: »دسترسـی مـردم بـه 
پرونده الکترونیکی از الزامات قانونی اسـت، 
امـا تاکنـون بـه دلیـل عـدم زیرسـاخت کافـی 
محقق نشـده اسـت و باید این زیرسـاخت ها 
تقویت شـود. مردم بدانند که اگر در مراحل 
اجرایـی طـرح سـالمت الکترونیـک، مـوردی 

باشـد که به نفع شـان نباشـد، قطعا آن مورد 
بررسـی خواهد شـد.«

فاصله زیادی تا اجرای کامل »پرونده 
الکترونیک سالمت« وجود دارد

چنـدی قبـل نیـز مرکـز پژوهش هـای مجلس 
در گزارشـی قابل تامل عنوان کرد: »باوجود 
تصویب احکام متعدد درباره استقرار پرونده 
الکترونیـک سـالمت در ایـران و اقدامـات 
مختلـف انجـام شـده در راسـتای اجـرای 
تکالیـف قانونـی، ولـی تـا اجـرای کامـل آن 

فاصلـه وجـود دارد.«
دفتـر مطالعـات اجتماعـی مرکـز پژوهش های 
بـا عنـوان »بررسـی  مجلـس در گزارشـی 
ایـران:  در  سـالمت  الکترونیـک  پرونـده 
الزامـات قانونـی و چالش هـای اجـرا« آورده 
اسـت: »از مهم تریـن موانـع اجـرای قوانیـن، 
فقدان معماری کالن و یکپارچه مورد وثوق 
بازیگـران اصلـی اسـت کـه موجـب اقدامات 
پراکنـده، مـوازی و جزیـره ای )بـه عنـوان یکی 
از موانع اصلی پیشـرفت سـریع این پروژه( 

برشـمرده می شـود.«
گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس، عـدم 
تناسـب سـاختارهای موجود با ابعاد پروژه و 
همچنیـن تغییـرات مکـرر مدیریتی در وزارت 
بهداشـت بـه منظـور پرداختـن بـه موضوعات 
درون بخشـی و همچنیـن عـدم وجـود یـک 
سـازوکار یا سـاختار فرابخشـی برای راهبری 
فرابخشـی، عـدم تامیـن منابـع مالـی کافـی، 
امضـای  تکمیـل  عـدم  متفـاوت،  کدینـگ 
الکترونیـک، عـدم اتصـال بخـش زیـادی از 
مراکـز ارائـه خدمـات سـالمت بـه مرکز تبادل 
اطالعـات سـالمت و درج اطالعـات عمدتـا 
دارای ماهیـت اداری مالـی )نـه بالینـی( کـه در 
تناقض با یکپارچگی سـامانه ها و پیوسـتگی 
اطالعات افراد اسـت، مشـکالت زیرسـاختی، 
فقـدان سـازوکار و آئین نامه هـای مربـوط بـه 
صیانـت از اطالعـات سـالمتی، مواجهـه بـا 

چالش هـای امنیتـی و مجوزهـای دسترسـی 
بـه داده هـا، مالحظـات پدافنـدی و همچنیـن 
ضوابـط مشـارکت بخـش خصوصـی نیـز از 
دیگـر چالش هـای ایـن حـوزه برمی شـمرد.

بـه  پژوهش هـای مجلـس  مرکـز  گـزارش 
منظـور ارتقـای وضـع موجـود پیشـنهاداتی 
اقدامـات و هماهنگی هـای  چـون پیشـبرد 
فرابخشـی از طریـق تشـکیل کمیتـه راهبـری 
سـالمت الکترونیـک در دولـت )بـا حضـور 
تمـام ارکان سـالمت الکترونیـک( برخـوردار 
از فرماندهی منسـجم و دارای توان و اختیار 
کافی، پیشبرد اقدامات درون بخشی و توسعه 
سـامانه ها و زیرسـاخت ها در وزارتخانـه از 
طریق تقویت سـاختار و تشـکیالت مدیریت 
سـالمت الکترونیـک در وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی متناسـب بـا ابعـاد 
و گسـتردگی طـرح، پیش بینـی منابـع مالـی 
مشخص و کافی در بودجه های سنواتی برای 
سـاختارهای فـوق و همچنیـن پروژه هـای 
مصـوب سـالمت الکترونیـک، تدویـن سـند 
الکترونیـک، شـامل تعییـن  ملـی سـالمت 
دقیـق نقـش هرکـدام از ذینفعـان، زمان بنـدی 
اجـرای مراحـل، پایـش و ارزیابـی طـرح و 
همچنیـن نحـوه پرداختـن بـه جوانب مختلف 
سالمت الکترونیک و رفع نقایص مربوط به 
کدینگ اسـتاندارد و چابک سـازی سـاختار به 

روزرسـانی آن را ارائه داده اسـت.
در ایـن گـزارش در خصـوص زمان بنـدی 
اجـرای مراحـل، پایـش و ارزیابـی طـرح و 
همچنیـن نحـوه پرداختـن بـه جوانب مختلف 
سـالمت الکترونیک بر مواردی چون امنیت 
سـامانه های اطالعاتی و توسـعه شـبکه ملی 
سـالمت بـه کلیـه مراکـز ارائـه کننـده خدمات 
سـالمت و تضمیـن شـبکه ای پُرسـرعت و 
مطمئن در کل کشور، فرهنگ سازی و آموزش 
ذینفعـان، مالحظـات پدافنـدی، محرمانگـی 
داده های سالمت و حریم خصوصی و سطح 
دسترسـی بـه اطالعـات، خدمـات دوطرفـه 
)SLA( بـا تضمیـن برقـراری دائمـی خدمت 
و نحـوه جبـران خسـارت طرفیـن در مـوارد 
عدم خدمت دهی )خدمت گیرنده و خدمت 
دهنده( و عملیاتی سازی امضای الکترونیک، 

اشـاره شـده است.

طرح سالمت طرح سالمت الکترونیکالکترونیک درمسلخ بروکراسی  درمسلخ بروکراسی 
خاتمی، نماینده مجلس: برای اجرای طرح سالمت الکترونیک، هماهنگی الزم 

بین بیمه ها با شبکه بهداشت و درمان، صورت نگرفته است

اگرچه از ابتدای دی ماه سال گذشته، اجرای 
نسخه الکترونیک به عنوان یک قانون الزم االجرا 
مطرح شده، اما همچنان اجرای کامل این قانون با 
موانع و مشکالت جدی مواجه است. در سطحی 
کالن تر، طرح سالمت الکترونیک به عنوان یکی 
از قوانین باالدستی نظام سالمت نیز برای به 
بار نشستن با موانع زیرساختی متعددی مواجه 
است که همچنان حل نشده باقی مانده است
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تداوم مشکالت عملیاتی طرح 
نسخه نویسی الکترونیک

پیچـی  نسـخه  و  نسخه نویسـی  طـرح 
الکترونیکـی از آن دسـت طرح هایـی اسـت 
کـه اگـر بـه صـورت کامـل و اصولـی در 
نتایـج  می توانـد  شـود،  اجرایـی  کشـور 
مهمی را برای حوزه سـالمت در پی داشـته 
باشـد که مهم ترین آن شـفافیت در عملکرد 
و منابع سالمت است. ضمن اینکه با اجرای 
ایـن طـرح مهـم ملـی از خطاهـای رایـج در 
نسخه نویسـی جلوگیـری می شـود. بـا ایـن 
کـه همچنـان مشـکالت  وجـود شـاهدیم 
متعـددی در مسـیر اجـرای ایـن طـرح کالن 

ملـی وجـود دارد.
یـداهلل سـهرابی، عضـو شـورای عالـی نظـام 
پزشـکی هـم بـا اشـاره بـه ایـن کـه طـرح 
نسخه نویسـی الکترونیـک دچـار مشـکالت 
عملیاتـی متعـددی اسـت، گفـت: »اجـرای 
شـتابزده ایـن طـرح بـدون فراهـم نمـودن 
زیرسـاخت های الکترونیـک از جملـه ایجـاد 
پرونده های الکترونیک سـالمت، سـطح بندی 
نارضایتـی  خانـواده،  پزشـک  و  خدمـات 
پزشـکان و بیمـاران را فراهـم کـرده اسـت.« 
نسخه نویسـی  »طـرح  کـرد:  تاکیـد  وی 
الکترونیـک کـه صرفه جویـی در هزینه هـا 

و کاهش اشـتباهات نسخه نویسـی و نسـخه 
خوانـی از اهـداف آن اسـت، در کنـار مزایـای 
بسـیار خـود از معایبـی نیـز برخـوردار اسـت. 
بدیهـی اسـت کـه پرونـده الکترونیـک حتـی 
در صـورت عـدم تکمیـل آن نیـز بـا مزایـای 
بسـیاری ماننـد ثبـت همـه مراحـل درمـان و 
روش های درمانی بیمار، ثبت سوابق بیماری 
داروهای مصرفی، تشـخیص بهتر و انتخاب 
روش درمـان، جلوگیـری از سـوء اسـتفاده 
نظـام  در  شـفافیت  درمانـی،  دفترچه هـای 

سـالمت و کنترل نشـتی توزیع و جلوگیری 
از قاچـاق معکـوس دارو همـراه اسـت.«

در  پزشـکی  نظـام  عالـی  شـورای  عضـو 
خصـوص زیرسـاخت های مـورد نیـاز طـرح 
نسخه نویسـی الکترونیـک اظهـار کـرد: »از 
جملـه زیـر سـاخت ها می تـوان بـه ایجـاد 
برنامـه  سـالمت،  الکترونیـک  پرونده هـای 
سـطح بندی خدمات و پزشـک خانواده اشـاره 
کرد که باوجود گذشـت سـال های طوالنی، 

هیـچ کـدام از آن هـا تحقـق نیافتـه اسـت.«
نسخه نویسـی  طـرح  »اجـرای  افـزود:  وی 
عملیاتـی  مشـکالت  دچـار  الکترونیـک 
متعددی اسـت و زیرسـاخت های الکترونیک 

آن بطـور کامـل فراهـم نیسـت. سـرعت کـم 
اینترنـت و ثبـت نشـدن برخـی نسـخه ها در 
سـامانه از دیگر مسـائلی اسـت که پزشـکان 
و داروسـازان بـا آن مواجـه هسـتند. برخـی 
همـکاران گالیـه دارنـد کـه بارها شـده هنگام 
نوشـتن نسـخه، اینترنت قطع شـده و مجبور 

شـدیم دوبـاره آن را بنویسـیم.«
سـهرابی گفت: »در موارد زیادی هم نسـخه 
اصـال ثبـت نشـده و بیمـار بعـد از مراجعـه بـه 
داروخانه، کالفه و عصبانی به مطب بازگشته 
و خواستار ثبت دوباره نسخه است و مجبور 
هسـتیم عالوه بر نسـخه الکترونیکی، نسـخه 
دسـت نویس را هـم بـه بیمـار بدهیـم تـا دچار 
دردسـر نشـود. این آشـفتگی که در سیسـتم 
درمـان به وجـود آمـده، بـرای بیمـار کـه دچار 
مسـائل حاد جسـمانی اسـت، آزار دهنده است 

و بایـد فکـری بـه حـال آن شـود.«
بـا  پزشـکی  نظـام  عالـی  شـورای  عضـو 
اشـاره بـه بحـث امنیـت سـامانه های نسـخه 
الکترونیـک گفـت: »هنـوز گواهـی امنیتـی 
نسـخه الکترونیک صادر نشـده اسـت. باید 
گواهـی امنیتـی بـرای حفـظ ایـن سیسـتم بـه 

صورت جدی پیگیری شـود تا مورد دسـتبرد 
و هـک قـرار نگیـرد. در حـال حاضـر کدینـگ 
داروهـا در سیسـتم های نسـخه الکترونیـک 
مجبورنـد  داروخانه هـا  نیسـت.  یکسـان 
همزمـان بـه چنـد سـامانه مراجعـه کننـد کـه 
بسـیار وقت گیر اسـت. یعنی بیمه های تامین 

اجتماعـی و سـالمت را جداگانـه ببیننـد.«
وی تصریـح کـرد: »اگـر کدینـگ اسـتاندارد 
بـرای داروهـا اجـرا شـده و هـر دارو در همـه 
سـامانه های بیمـه ای، داروخانـه ای و سـامانه 
تی تک یک کد مشخص داشته و یک سیستم 

باشد که به پرونده الکترونیک سالمت بیمار 
متصل باشـد و کدینگ یکسـان داشـته باشـد، 
مشـکالت همکاران در این طرح بسـیار کم 

می شود.«
سـهرابی خاطرنشـان کرد: »رویکرد سـازمان 
نظـام پزشـکی بـه نسـخه الکترونیـک مثبـت 
اسـت، امـا نبایـد اجـرای آن بـه گونـه ای 
باشـد کـه موجـب نارضایتـی پزشـکان و 
الکترونیـک  نسخه نویسـی  شـود.  بیمـاران 
یکـی از فناوری هایـی اسـت کـه بـا غلبـه 
بـر مشـکالت نسخه نویسـی کاغـذی، باعـث 
کاهـش خطاهـای پزشـکی می شـود. بهتـر 
اسـت متولیان امر با فراهم کردن بسـترهای 
مـورد نیـاز، زمینـه را بـرای ارتقـای کیفیـت 
خدمـات ارائـه شـده بـه بیمـاران ایجاد کنند.«
همچنین غالمرضا شـیخی زاده، کارشـناس 
اقتصـاد سـالمت نیـز در گفتگـو بـا سـپید بـه 
راه هـای اجـرای سـریع تر نسـخه الکترونیـک 
در ایـران می پـردازد و می گویـد: »بسـیاری 

از مراکـز دولتـی و خصوصـی بـا سیسـتم 
نسخه نویسـی سـنتی عـادت کرده انـد. حتـی 
اجـرای  نیـز  مراجعـان  از  بسـیاری  بـرای 
نسخه نویسـی الکترونیـک، بی معنـی اسـت. 
هـم بسـیاری از مراجعـان و هـم بسـیاری 
بـا  درمانـی  خدمـات  دهنـدگان  ارائـه  از 
بیشـتر  سـنتی،  شـکل  بـه  نسخه نویسـی 
بـرای  بنابرایـن  می کننـد.  برقـرار  ارتبـاط 
شـتاب بخشـیدن بـه اجـرای نسخه نویسـی 
الکترونیـک می تـوان مشـوق هایی را بـرای 
مجریـان ایـن طـرح در بخش هـای دولتـی و 
خصوصی در نظر گرفت. مثال می توان برای 
تخصیـص اعتبـارات بـه مراکـز دولتی، اجرای 
نسخه نویسـی الکترونیـک را بـه عنـوان یـک 
امتیـاز تعریـف کـرد. در ایـن صـورت، مراکـز 
دولتـی تـالش خواهنـد کـرد کـه سـریع تر 
به سـمت نسخه نویسـی الکترونیک حرکت 

» کنند.
او تاکیـد می کنـد: »نکتـه مهـم دیگـر ایـن 
اسـت کـه مـا بایـد حتمـا توازنـی منطقـی 
بخـش خصوصـی  و  دولتـی  بخـش  بیـن 
ایجـاد کنیـم و در ایـن مسـیر گام برداریـم 
که نسخه نویسی الکترونیک در هر دو بخش 
دولتی و خصوصی به طور همزمان توسـعه 
یابـد. اینکـه مثـال نسخه نویسـی الکترونیـک 
در بخـش خصوصـی پیشـرفت کنـد، امـا 
در بخـش دولتـی درجـا بزنیـم، نمی توانـد 
توسـعه ای متوازن برای اجرای نسخه نویسـی 
الکترونیک ایجاد کند. اگر این موازنه برقرار 
نشـود، بـا نوعـی بی نظمـی و سـردرگمی در 
ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی مواجـه 

خواهیم شـد.«
شـیخی زاده خاطرنشـان می کنـد: »در دوران 
هزینه هـای  چشـمگیر  افزایـش  بـا  کرونـا 
نسـخه  اجـرای  هسـتیم.  مواجـه  درمانـی 
الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در مدیریت 
هزینه هـا داشـته باشـد و موجـب شـود کـه 
کنترل بیشـتری روی نسـخه های تجویز شـده 
داشـته باشـیم. در این مسـیر نیاز اسـت که 
همکاری بین بخشـی نیز افزایش یابد و همه 
بخش هـای مرتبـط بـا اجـرای نسخه نویسـی 
الکترونیـک بـا یکدیگـر هماهنـگ باشـند. 
هماهنگـی بیشـتر بیـن جامعـه پزشـکی و 
جامعـه داروسـازی می توانـد موجـب شـتاب 
در اجـرای نسخه نویسـی الکترونیـک شـود. 
تولیـت نظـام سـالمت هـم بایـد بـه عنـوان 
ناظـر و راهبـر در مسـیری گام بـردارد کـه 

ایـن هماهنگی هـا را مدیریـت کنـد.«

نسخه نویسی  طرح  اجرای  سهرابی: 
عملیاتی  مشکالت  دچار  الکترونیک 
زیرساخت های  و  است  متعددی 
الکترونیک آن بطور کامل فراهم نیست. 
سرعت کم اینترنت و ثبت نشدن برخی 
نسخه ها در سامانه از دیگر مسائلی است 
که پزشکان و داروسازان با آن مواجه 
هستند. برخی همکاران گالیه دارند که 
بارها شده هنگام نوشتن نسخه، اینترنت 
قطع شده و مجبور شدیم دوباره آن 
را بنویسیم. در موارد زیادی هم نسخه 
اصال ثبت نشده و بیمار بعد از مراجعه 
به داروخانه، کالفه و عصبانی به مطب 
بازگشته و خواستار ثبت دوباره نسخه 
است و مجبور هستیم عالوه بر نسخه 
الکترونیکی، نسخه دست نویس را هم 
به بیمار بدهیم تا دچار دردسر نشود
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خاتمی: چند ماه از اجرای مرحله ابتدایی 
الکترونیک گذشته است  طرح سالمت 
و در کنار پیشرفت ها برخی نواقص و 
اگر  است.  شده  مشاهده  مخالفت هایی 
زیرساخت ها آماده باشد و پزشکان بتوانند 
سامانه ها  در  راحتی  به  را  بیمار  نسخه 
مخالفتی  طرح  اجرای  با  کنند،  ثبت 
زیر  نبود  متاسفانه  اما  داشت،  نخواهند 
ساخت کافی در برخی مناطق، باعث عدم 
همراهی برخی از آنان شده است. باید 
سامانه ثبت نسخ، به نحوی باشد که به 
راحتی پزشک بتواند نسخه را در کمترین 
کند تجویز  الکترونیک  شکل  به  زمان 

شیخی زاده: بسیاری از مراکز دولتی و 
خصوصی با سیستم نسخه نویسی سنتی 
بسیاری  برای  حتی  کرده اند.  عادت 
نسخه نویسی  اجرای  نیز  مراجعان  از 
هم  است.  بی معنی  الکترونیک، 
بسیاری  هم  و  مراجعان  از  بسیاری 
با  درمانی  خدمات  دهندگان  ارائه  از 
بیشتر  سنتی،  شکل  به  نسخه نویسی 
برای  بنابراین  می کنند.  برقرار  ارتباط 
شتاب بخشیدن به اجرای نسخه نویسی 
را  مشوق هایی  می توان  الکترونیک 
بخش های  در  طرح  این  مجریان  برای 
گرفت نظر  در  خصوصی  و  دولتی 



تداوم مشکالت عملیاتی طرح 
نسخه نویسی الکترونیک

پیچـی  نسـخه  و  نسخه نویسـی  طـرح 
الکترونیکـی از آن دسـت طرح هایـی اسـت 
کـه اگـر بـه صـورت کامـل و اصولـی در 
نتایـج  می توانـد  شـود،  اجرایـی  کشـور 
مهمی را برای حوزه سـامت در پی داشـته 
باشـد که مهم ترین آن شـفافیت در عملکرد 
و منابع سامت است. ضمن اینکه با اجرای 
ایـن طـرح مهـم ملـی از خطاهـای رایـج در 
نسخه نویسـی جلوگیـری می شـود. بـا ایـن 
کـه همچنـان مشـکات  وجـود شـاهدیم 
متعـددی در مسـیر اجـرای ایـن طـرح کان 

ملـی وجـود دارد.
یـداهلل سـهرابی، عضـو شـورای عالـی نظـام 
پزشـکی هـم بـا اشـاره بـه ایـن کـه طـرح 
نسخه نویسـی الکترونیـک دچـار مشـکات 
عملیاتـی متعـددی اسـت، گفـت: »اجـرای 
شـتابزده ایـن طـرح بـدون فراهـم نمـودن 
زیرسـاخت های الکترونیـک از جملـه ایجـاد 
پرونده های الکترونیک سـامت، سـطح بندی 
نارضایتـی  خانـواده،  پزشـک  و  خدمـات 
پزشـکان و بیمـاران را فراهـم کـرده اسـت.« 
نسخه نویسـی  »طـرح  کـرد:  تاکیـد  وی 
الکترونیـک کـه صرفه جویـی در هزینه هـا 

و کاهش اشـتباهات نسخه نویسـی و نسـخه 
خوانـی از اهـداف آن اسـت، در کنـار مزایـای 
بسـیار خـود از معایبـی نیـز برخـوردار اسـت. 
بدیهـی اسـت کـه پرونـده الکترونیـک حتـی 
در صـورت عـدم تکمیـل آن نیـز بـا مزایـای 
بسـیاری ماننـد ثبـت همـه مراحـل درمـان و 
روش های درمانی بیمار، ثبت سوابق بیماری 
داروهای مصرفی، تشـخیص بهتر و انتخاب 
روش درمـان، جلوگیـری از سـوء اسـتفاده 
نظـام  در  شـفافیت  درمانـی،  دفترچه هـای 

سـامت و کنترل نشـتی توزیع و جلوگیری 
از قاچـاق معکـوس دارو همـراه اسـت.«

در  پزشـکی  نظـام  عالـی  شـورای  عضـو 
خصـوص زیرسـاخت های مـورد نیـاز طـرح 
نسخه نویسـی الکترونیـک اظهـار کـرد: »از 
جملـه زیـر سـاخت ها می تـوان بـه ایجـاد 
برنامـه  سـامت،  الکترونیـک  پرونده هـای 
سـطح بندی خدمات و پزشـک خانواده اشـاره 
کرد که باوجود گذشـت سـال های طوالنی، 

هیـچ کـدام از آن هـا تحقـق نیافتـه اسـت.«
نسخه نویسـی  طـرح  »اجـرای  افـزود:  وی 
عملیاتـی  مشـکات  دچـار  الکترونیـک 
متعددی اسـت و زیرسـاخت های الکترونیک 

آن بطـور کامـل فراهـم نیسـت. سـرعت کـم 
اینترنـت و ثبـت نشـدن برخـی نسـخه ها در 
سـامانه از دیگر مسـائلی اسـت که پزشـکان 
و داروسـازان بـا آن مواجـه هسـتند. برخـی 
همـکاران گایـه دارنـد کـه بارها شـده هنگام 
نوشـتن نسـخه، اینترنت قطع شـده و مجبور 

شـدیم دوبـاره آن را بنویسـیم.«
سـهرابی گفت: »در موارد زیادی هم نسـخه 
اصـا ثبـت نشـده و بیمـار بعـد از مراجعـه بـه 
داروخانه، کافه و عصبانی به مطب بازگشته 
و خواستار ثبت دوباره نسخه است و مجبور 
هسـتیم عاوه بر نسـخه الکترونیکی، نسـخه 
دسـت نویس را هـم بـه بیمـار بدهیـم تـا دچار 
دردسـر نشـود. این آشـفتگی که در سیسـتم 
درمـان به وجـود آمـده، بـرای بیمـار کـه دچار 
مسـائل حاد جسـمانی اسـت، آزار دهنده است 

و بایـد فکـری بـه حـال آن شـود.«
بـا  پزشـکی  نظـام  عالـی  شـورای  عضـو 
اشـاره بـه بحـث امنیـت سـامانه های نسـخه 
الکترونیـک گفـت: »هنـوز گواهـی امنیتـی 
نسـخه الکترونیک صادر نشـده اسـت. باید 
گواهـی امنیتـی بـرای حفـظ ایـن سیسـتم بـه 

صورت جدی پیگیری شـود تا مورد دسـتبرد 
و هـک قـرار نگیـرد. در حـال حاضـر کدینـگ 
داروهـا در سیسـتم های نسـخه الکترونیـک 
مجبورنـد  داروخانه هـا  نیسـت.  یکسـان 
همزمـان بـه چنـد سـامانه مراجعـه کننـد کـه 
بسـیار وقت گیر اسـت. یعنی بیمه های تامین 

اجتماعـی و سـامت را جداگانـه ببیننـد.«
وی تصریـح کـرد: »اگـر کدینـگ اسـتاندارد 
بـرای داروهـا اجـرا شـده و هـر دارو در همـه 
سـامانه های بیمـه ای، داروخانـه ای و سـامانه 
تی تک یک کد مشخص داشته و یک سیستم 

باشد که به پرونده الکترونیک سامت بیمار 
متصل باشـد و کدینگ یکسـان داشـته باشـد، 
مشـکات همکاران در این طرح بسـیار کم 

می شود.«
سـهرابی خاطرنشـان کرد: »رویکرد سـازمان 
نظـام پزشـکی بـه نسـخه الکترونیـک مثبـت 
اسـت، امـا نبایـد اجـرای آن بـه گونـه ای 
باشـد کـه موجـب نارضایتـی پزشـکان و 
الکترونیـک  نسخه نویسـی  شـود.  بیمـاران 
یکـی از فناوری هایـی اسـت کـه بـا غلبـه 
بـر مشـکات نسخه نویسـی کاغـذی، باعـث 
کاهـش خطاهـای پزشـکی می شـود. بهتـر 
اسـت متولیان امر با فراهم کردن بسـترهای 
مـورد نیـاز، زمینـه را بـرای ارتقـای کیفیـت 
خدمـات ارائـه شـده بـه بیمـاران ایجاد کنند.«
همچنین غامرضا شـیخی زاده، کارشـناس 
اقتصـاد سـامت نیـز در گفتگـو بـا سـپید بـه 
راه هـای اجـرای سـریع تر نسـخه الکترونیـک 
در ایـران می پـردازد و می گویـد: »بسـیاری 

از مراکـز دولتـی و خصوصـی بـا سیسـتم 
نسخه نویسـی سـنتی عـادت کرده انـد. حتـی 
اجـرای  نیـز  مراجعـان  از  بسـیاری  بـرای 
نسخه نویسـی الکترونیـک، بی معنـی اسـت. 
هـم بسـیاری از مراجعـان و هـم بسـیاری 
بـا  درمانـی  خدمـات  دهنـدگان  ارائـه  از 
بیشـتر  سـنتی،  شـکل  بـه  نسخه نویسـی 
بـرای  بنابرایـن  می کننـد.  برقـرار  ارتبـاط 
شـتاب بخشـیدن بـه اجـرای نسخه نویسـی 
الکترونیـک می تـوان مشـوق هایی را بـرای 
مجریـان ایـن طـرح در بخش هـای دولتـی و 
خصوصی در نظر گرفت. مثا می توان برای 
تخصیـص اعتبـارات بـه مراکـز دولتی، اجرای 
نسخه نویسـی الکترونیـک را بـه عنـوان یـک 
امتیـاز تعریـف کـرد. در ایـن صـورت، مراکـز 
دولتـی تـاش خواهنـد کـرد کـه سـریع تر 
به سـمت نسخه نویسـی الکترونیک حرکت 

» کنند.
او تاکیـد می کنـد: »نکتـه مهـم دیگـر ایـن 
اسـت کـه مـا بایـد حتمـا توازنـی منطقـی 
بخـش خصوصـی  و  دولتـی  بخـش  بیـن 
ایجـاد کنیـم و در ایـن مسـیر گام برداریـم 
که نسخه نویسی الکترونیک در هر دو بخش 
دولتی و خصوصی به طور همزمان توسـعه 
یابـد. اینکـه مثـا نسخه نویسـی الکترونیـک 
در بخـش خصوصـی پیشـرفت کنـد، امـا 
در بخـش دولتـی درجـا بزنیـم، نمی توانـد 
توسـعه ای متوازن برای اجرای نسخه نویسـی 
الکترونیک ایجاد کند. اگر این موازنه برقرار 
نشـود، بـا نوعـی بی نظمـی و سـردرگمی در 
ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی مواجـه 

خواهیم شـد.«
شـیخی زاده خاطرنشـان می کنـد: »در دوران 
هزینه هـای  چشـمگیر  افزایـش  بـا  کرونـا 
نسـخه  اجـرای  هسـتیم.  مواجـه  درمانـی 
الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در مدیریت 
هزینه هـا داشـته باشـد و موجـب شـود کـه 
کنترل بیشـتری روی نسـخه های تجویز شـده 
داشـته باشـیم. در این مسـیر نیاز اسـت که 
همکاری بین بخشـی نیز افزایش یابد و همه 
بخش هـای مرتبـط بـا اجـرای نسخه نویسـی 
الکترونیـک بـا یکدیگـر هماهنـگ باشـند. 
هماهنگـی بیشـتر بیـن جامعـه پزشـکی و 
جامعـه داروسـازی می توانـد موجـب شـتاب 
در اجـرای نسخه نویسـی الکترونیـک شـود. 
تولیـت نظـام سـامت هـم بایـد بـه عنـوان 
ناظـر و راهبـر در مسـیری گام بـردارد کـه 

ایـن هماهنگی هـا را مدیریـت کنـد.«

نسخه نویسی  طرح  اجرای  سهرابی: 
عملیاتی  مشکات  دچار  الکترونیک 
زیرساخت های  و  است  متعددی 
الکترونیک آن بطور کامل فراهم نیست. 
سرعت کم اینترنت و ثبت نشدن برخی 
نسخه ها در سامانه از دیگر مسائلی است 
که پزشکان و داروسازان با آن مواجه 
هستند. برخی همکاران گایه دارند که 
بارها شده هنگام نوشتن نسخه، اینترنت 
قطع شده و مجبور شدیم دوباره آن 
را بنویسیم. در موارد زیادی هم نسخه 
اصا ثبت نشده و بیمار بعد از مراجعه 
به داروخانه، کافه و عصبانی به مطب 
بازگشته و خواستار ثبت دوباره نسخه 
است و مجبور هستیم عاوه بر نسخه 
الکترونیکی، نسخه دست نویس را هم 
به بیمار بدهیم تا دچار دردسر نشود
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خاتمی: چند ماه از اجرای مرحله ابتدایی 
الکترونیک گذشته است  طرح سامت 
و در کنار پیشرفت ها برخی نواقص و 
اگر  است.  شده  مشاهده  مخالفت هایی 
زیرساخت ها آماده باشد و پزشکان بتوانند 
سامانه ها  در  راحتی  به  را  بیمار  نسخه 
مخالفتی  طرح  اجرای  با  کنند،  ثبت 
زیر  نبود  متاسفانه  اما  داشت،  نخواهند 
ساخت کافی در برخی مناطق، باعث عدم 
همراهی برخی از آنان شده است. باید 
سامانه ثبت نسخ، به نحوی باشد که به 
راحتی پزشک بتواند نسخه را در کمترین 
کند تجویز  الکترونیک  شکل  به  زمان 

شیخی زاده: بسیاری از مراکز دولتی و 
خصوصی با سیستم نسخه نویسی سنتی 
بسیاری  برای  حتی  کرده اند.  عادت 
نسخه نویسی  اجرای  نیز  مراجعان  از 
هم  است.  بی معنی  الکترونیک، 
بسیاری  هم  و  مراجعان  از  بسیاری 
با  درمانی  خدمات  دهندگان  ارائه  از 
بیشتر  سنتی،  شکل  به  نسخه نویسی 
برای  بنابراین  می کنند.  برقرار  ارتباط 
شتاب بخشیدن به اجرای نسخه نویسی 
را  مشوق هایی  می توان  الکترونیک 
بخش های  در  طرح  این  مجریان  برای 
گرفت نظر  در  خصوصی  و  دولتی 



 مریم شکرانی
چیزی حدود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا 
به ایرانیان تزریق شده است و ۱۴ میلیون نفر 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت هیچگونه 
واکسنی تزریق نکرده اند. به جز این وزارت 
بهداشت اعالم کرده که ۵۰ میلیون دوز واکسن 
را به صورت ذخیره نگهداری می کند. این 
موضوع در حالی رخ می دهد که تولیدکنندگان 
واکسن ایرانی می گویند میلیون ها دوز واکسن 
در حال انقضا روی دست شان مانده است 
و حاال پس از آنکه بهرام عین اللهی، وزیر 
واکسن ها  این  دارند  بنا  که  بهداشت گفت 
را به افریقا صادر کنند، وزیر امور خارجه از 
اهدای این واکسن ها به افریقا خبر می دهد.

ماجراسازی واکسن ایرانی ادامه دارد
تولیدکنندگان واکسن ایرانی همچنان خبرساز 
هستند. پس از آنکه هفت تولیدکننده واکسن 
ایرانی گفتند که میلیون ها دوز واکسن روی 
دست آنها مانده و تاریخ انقضای آنها در حال 
فرا رسیدن است، اسم برخی تولیدکنندگان 
واکسن در فهرست ابر بدهکاران بانکی منتشر 
مقادیر  این  بر  آنها عالوه  البته گویا  و  شد 
باالیی ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دریافت کرده اند. 
با این حال آنها مدعی هستند که دولت از 
آنها حمایت نکرده و با زیان سنگین و دپوی 

واکسن روبرو شده اند.
رئیس  ابوالقاسمی،  حسن  زمینه  همین  در 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل به ایلنا گفت: 
»ما ۵ میلیون دوز واکسن نورا تولید کردیم 
که سه میلیون دوز آن را وزارت بهداشت 
خریداری کرد. قرار بود دو میلیون دوز دیگر 
اتفاق رخ نداده  اما هنوز این  را نیز بخرد، 
است و این واکسن های باقی مانده هنوز در 

انبار قرار دارند.«
او همچنین در رابطه با نامه رئیس سازمان 
وزارت  ارزی  امنای  هیئت  به  دارو  و  غذا 
بهداشت در مورد عدم تأمین بودجه برای 
خریداری واکسن های کرونا نیز تاکید کرد: 
»این مسأله وجود دارد و از آن سو باید دید 
که سیاست های آینده کشور برای مدیریت 
که  باشد  زود  هنوز  شاید  چیست؟  کرونا 
نباید کاری  بگوییم کرونا تمام شده است. 
کنیم که ساختارهایی ایجاد شده برای تولید 
واکسن از بین رفته و دوباره مجبور باشیم، 
آن ها را راه اندازی کنیم. دولت وقتی به کسی 
یا نهادی در زمان بحران نیاز دارد، باید پس 
از رفع بحران  نیز از آنها حمایت کند و اجازه 

ندهد که زیان ببیند.«
ابوالقاسمی افزود: »واکسن سازها در روزهای 
کردند  صرف  هزینه  کردند،  تالش  سخت 
و زحمت کشیدند تا واکسن تولید کنند و 

نیازهای کشور را در زمان بحران رفع کنند. 
نباید فکر کنند که روزهای سخت گذشته 
هر چند که من شخصا چنین فکری نمی کنم 
و  باید به فکر روزهای سخت دیگر نیز بود، 

لذا باید از آن ها حمایت شود.«
او در ادامه با بیان اینکه تنها مرکز تحقیقات 
است،  کرده  حمایت  واکسن  این  از  سپاه 
گفت: »به جز این مرکز، تا امروز هیچ نهادی 
نکرد و حتی پس  نورا حمایت  از واکسن 
از خریداری ۳ میلیون دوز واکسن نیز یک 
ریال به ما پرداخت نشده است و در انتظار 
واکسن های خریداری  پول  که  هستیم  این 

شده پرداخت شود.«
ابوالقاسمی با بیان اینکه دولت از بخش های 
نزدیک تر به خود در زمینه واکسن حمایت 
بیشتری انجام داد، گفت: »دولت هیچ حمایتی 
از واکسن نورا نکرد. هرچند ما برای پول 
این واکسن را طراحی نکردیم، بلکه برای 
مردم این کار را انجام دادیم و از این بابت 
خوشحال هستیم که این موفقیت باعث شد 
کارهای  می توان  که  برسیم  باور  این  به  تا 

بیشتری انجام داد.«
بقیه اهلل  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بودن  ارزشمند  به  اشاره  با  ادامه  در  )عج( 
واکسن های مبتنی بر پروتئین نوترکیب اظهار 
از  پس  زیادی  پروتئینی  »واکسن های  کرد: 
و  شدند  طراحی  کشور  از  خارج  در  نورا 
اساس  بر  واکسن ها  این  رسیدند.  تولید  به 
برخی مطالعات انجام شده موید این هستند 
که واکسن های نوترکیب واکسن های بسیار 
واکسن های  به  ابتدا  از  اگر  هستند.  ایمنی 
نوترکیب ورود می شد شاید زودتر به نتیجه 
رسیده و هم اینکه مقرون به صرفه تر بود و از 
سوی دیگر خیال افراد نسبت به واکسن های 

موجود راحت تر بود.

وی افزود: وقتی این واکسن های نوترکیب 
تولید و آماده شد، تقریبا کرونا کنترل و دیگر 
نیاز به واکسن در دنیا کم شد. با این حال 
از اهمیت این واکسن ها کاسته نخواهد شد، 
چرا که واکسن های نوترکیب اثبات کرده اند 
که اگر سوش های جدیدی از ویروس کرونا 

بیاید امکان باز طراحی دارند.«

از صادرات تا اهدای واکسن به افریقا 
گالیه تولیدکنندگان واکسن در شرایطی اتفاق 
می افتد که دولت می گوید ۵۰ میلیون دوز 
واکسن اضافه در انبارهای خود دارد و ۱۴ 
میلیون ایرانی هیچ واکسنی نزده اند و استقبال از 
تزریق دوز سوم واکسن هم پایین بوده است.

از آن سمت کرونا در ایران تقریبا مهار شده 
و تعداد فوتی ها تک رقمی شده است. 

به جز این دولت به شرایط اقتصادی دشوار 
خود اشاره می کند و می گوید که توان تامین ۵ 
هزار میلیارد تومان مطالبات سازندگان واکسن 
را هم ندارد، چه رسد به آنکه میلیون ها واکسن 
از  انقضای دیگر را برای حمایت  در حال 

تولیدکنندگان بخرد. 
حاال حسین امیرعبداللهیان، وزیرخارجه از 
اهدای واکسن ایرانی به افریقا خبر داده است. 
به گزارش ایمنا امیرعبداللهیان گفته است که 
ایران آمادگی دارد کمک های بشردوستانه 
به  واکسن  نظیر  پزشکی  زمینه  در  را  خود 

کنیا و قاره آفریقا ارسال کند. 
او تاکید کرده است که موفقیت ایران در کنترل 
شیوع ویروس کرونا با اجرای چند مرحله ای 
واکسیناسیون باعث شده روند این بیماری 

با کاهشی محسوس همراه شود.
حاال اهدای واکسن به افریقا در حالی مطرح 
می شود که پیش از این وزارت بهداشت و 
شخص وزیر بهداشت در فروردین امسال از 

صادرات واکسن به افریقا گفته بود.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در فروردین 
حوزه  موفقیت های  بر  تاکید  با  امسال  
دولت  اول  از  که   بود  گفته  واکسیناسیون 
واردات و تزریق واکسن را پیگیری کردیم 
و امروز شش مجموعه واکسن سازی علیه 
کرونا در کشور فعال است و صادرات واکسن 
و  شده  آغاز  پیش  هفته  دو  یکی  از  کرونا 
واکسن ایرانی، فعاًل به ۱۰ کشور آفریقایی 

صادر خواهد شد.
به گزارش وبدا، بهرام عین اللهی تاکید کرد: 
»از اول دولت سعی ما بر این بود که کمتر 
حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم. در روزهای 
نخست دولت، روزانه بیش از ۵۰ هزار بیمار 
کووید ۱۹ شناسایی می شدند و بیش از ۷۰۰ 
بود  انسانی  فاجعه  که  می کردند  فوت  نفر 
کرونا شد  کنترل  وارد  قدرت  با  دولت  اما 
و  به بحث های سیاسی  را  واکسیناسیون  و 
و  واردات  قدرت،  با  و  نزد  گره   FATF
امروز  و  کردیم  پیگیری  را  واکسن  تزریق 
شش مجموعه واکسن سازی علیه کرونا در 
کشور فعال است و صادرات واکسن کرونا 
را نیز از یکی دو هفته پیش آغاز کرده ایم و 
واکسن ایرانی، فعاًل به ۱۰ کشور آفریقایی 

صادر خواهد شد.«
بر  مبنی  اخباری  این  از  پیش  حال  این  با 
صادرات واکسن ایرانی به سوئیس و کوبا 
و ... هم شنیده و تکذیب شد و چندی پیش 
هاله حامدی فر، یکی از تولیدکنندگان واکسن 
به سپید گفت که کشورهای خارجی متقاضی 
خرید واکسن ایرانی نشده اند و این واکسن ها 
نتوانسته اند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را 
هم به دست آورند و حاال به نظر می رسد که 
دولت به فکر اهدای این واکسن های مازاد 

افتاده است.
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واکسن ایرانی؛ از صادرات تا اهدا
پس از آنکه وزارت بهداشت از صادرات واکسن ایرانی به 1۰ کشور افریقایی

 خبر داده بود، زمزمه اهداء این واکسن ها از سوی وزارت امور خارجه شنیده می شود

وزیر امور خارجه ایران از اهدای واکسن کرونا تولید داخل به افریقا خبر می دهدوزیر امور خارجه ایران از اهدای واکسن کرونا تولید داخل به افریقا خبر می دهد
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یاسر مختاری  
دوم خـرداد امسـال بـود کـه سـاختمانی 
تجـاری در آبـادان فروریخـت و 41 نفـر را 
در زیـر آوارهـای خـود بـه کام مـرگ فـرو 
بـرد. ریـزش سـتون ها و اسـکلت های ایـن 
سـاختمان همزمـان زنـگ هشـدار را بـرای 
سـاختمان های نـا ایمـن دیگـر بـه صـدا 
درآورد. آنگونـه کـه سـازمان آتش نشـانی 
اعـام کـرده اسـت تنهـا 129 سـاختمان 
نـا ایمـن در پایتخـت وجـود دارنـد کـه 
مراکـز  را  سـاختمان ها  ایـن  از  تعـدادی 
درمانی و بیمارسـتان ها تشـکیل می شـوند. 
هفتـه گذشـته سـازمان آتش نشـانی تهـران 
نام 129 ساختمان را منتشر کرد که در این 
میـان نـام بیمارسـتان های طرفـه، بوعلـی، 
فجـر، ضیائیـان، شـاه آبادی و فیاض بخـش 
وجود دارد. این در حالی است که دی ماه 
1400 نیز معاون حریق آتش نشـانی تهران 
گفتـه بـود کـه 159 بیمارسـتان پایتخـت 
شـرایط نـا ایمنـی دارنـد. کامـران عدبولـی 
در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: » بیشـترین 
زیـر  سـاختمان های  در  مـا  حریق هـای 
۶ طبقـه اسـت. در بیمارسـتان ها نیـز بـا 
 ۷02 کردیـم.  مکاتبـه  بهداشـت  وزارت 
مرکـز درمانـی و کلینیـک را مـورد بازدیـد 
قرار دادیم و پرونده آن ها تشـکیل شـده، 
امـا 150 بیمارسـتان داریـم کـه وضعیـت 

ناایمـن دارد.«
حال مشخص نیست که در این ۶ ماه چه 
اتفاقی رخ داده که بیشـتر بیمارسـتان های 
مذکـوراز وضعیـت نـا ایمـن خـارج شـده 
و تنهـا ۶ بیمارسـتان بـه صـورت غیرایمـن 

مانده اند. باقـی 

در کشور بیمارستان ناایمنترین
تهران

روز گذشـته نیـز علـی صالحـی دادسـتان 
بـرای  پلمـپ  اخطـار  از صـدور  تهـران 
یـک بیمارسـتان پایتخـت خبـر داد.  وی 
در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: »در جلسـه ای، 
ناایمن بودن سـاختمان ها از سـوی رؤسـا 
و معاونین دانشـگاه های علوم پزشـکی و 
مدیـران آمـوزش و پـرورش مـورد تأییـد 
قـرار گرفـت و فقـدان بودجـه و اعتبـار 
کافی جهت تملک یا تخریب و نوسـازی 
سـاختمان، مهمترین مشـکل در این زمینه 

عنوان شـد.«
»بـر اسـاس گـزارش خـود  افـزود:  وی 
پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه  رؤسـای 
ناایمن تریـن بیمارسـتان کشـور در تهـران 
قـرار دارد کـه اخطـار پلمـب و تعطیلـی 
آن بـه همـراه یکـی دیگـر از سـاختمان 
هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات 

درخواسـت  حسـب  درمانـی  بهداشـتی، 
سـازمان آتش نشـانی صادر شـده اسـت.«
»درخصـوص  داد:  ادامـه  صالحـی 
بیمارسـتان ها و درمانگاه ها ضمن تشـکیل 
کمیتـه مشـترک شناسـایی و ارتقـاء ایمنـی، 
مقرر شـد هر سـه دانشـگاه علوم پزشـکی 
ایـران، تهـران و شـهید بهشـتی حداکثـر 
ظرف دو هفته آینده فهرست و مشخصات 
تمـام سـاختمان های خـود اعـم از اداری، 
دانشـگاهی، بیمارسـتان هـا، درمانگاه هـا و 
… را در چهـار سـطح بحرانـی، پرخطـر، 
کـم خطـر و ایمـن تهیـه و بـه سـازمان هـای 
نظام مهندسـی و آتش نشـانی ارائه کنند.«
دادسـتان تهران تأکید کرد: »در این جلسـه 
مقـرر شـد در صورتـی کـه بـه هـر دلیـل 
امـکان اصـاح وضعیـت و ارتقـاء ایمنـی 
سـاختمانی وجود نداشـته باشـد؛ اعضای 
کمیتـه نظـر خـود مبنـی بـر پلمـب و تعطیلی 

سـاختمان را بـه سـازمان آتش نشـانی و 
سـازمان نظـام مهندسـی اعـام کننـد تـا بـا 
درخواست آن دو مرجع، دستور پلمب و 

تعطیلی سـاختمان صادر شـود.«
به گفته دادسـتان تهران، سـازمان بازرسـی 
استان تهران نیز عملکرد اداره کل آموزش 
و پـرورش تهـران و دانشـگاه هـای علـوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی را از 
حیـث عمـل بـه تکالیـف قانونـی و اجـرای 
دسـتورالعمل هـای آتـش نشـانی و ارتقـاء 
ایمنـی سـاختمان ها بررسـی و اقدامـات 
الزم را در این زمینه به عمل آورده است.

مراکزدرمانیکشور ایمنی وضعیت
حالـی  در  تهـران  دادسـتانی  گفته هـای 
اسـت که عباس اسـتادتقی زاده، مدیرگروه 
دانشـگاه  بایـا  و  حـوادث  در  سـامت 
گفتـه  ایسـنا  بـه  تهـران  پزشـکی  علـوم 

اسـت، آخریـن مطالعـه شـاخص ایمنـی 
بیمارسـتان ها در سـال 95 نشـان داد کـه 
میانگیـن ایمنـی بیمارسـتان ها 50 درصـد 
بـوده اسـت. بـه گفتـه وی پـس از سـال 
1۳95 مطالعه جامعی بر روی بحث ایمنی 
بیمارسـتان ها انجـام نشـده اسـت، بـر ایـن 
اسـاس در حـال حاضـر نمی تـوان بررسـی 
کرد که در شرایط کنونی و در سال 1401 
وضعیـت  از نظـر ایمنـی بیمارسـتان ها در 
همان حد 40 تا 50 درصد است یا خیر؟
اسـتاد تقی زاده تصریـح کـرد:  »مطالعـات 
متعددی درباره بحث ایمنی بیمارسـتان ها 
انجام شـده که برخی از آن ها برای شـهر 
و اسـتان خاصـی بـوده اسـت، امـا طـی دو 
سـال مطالعـه جامعـی از سـوی وزارت 
بیمارسـتان ها  ایمنـی  روی  بـر  بهداشـت 
در کل کشـور انجـام شـد. بـه طـوری کـه 
طی سـال های گذشـته سـامانه ای با عنوان 
بیمارسـتان ها«یا  ایمنـی  میـزان  »بررسـی 

HSI ایجـاد کردنـد.«
وی افـزود: » یک بـار در 1۳92 بـر روی 
224 بیمارسـتان ارزیابی ایمنی انجام شـد 
که نشـان داد وضعیت شـاخص های ایمنی 
در حد متوسط و کمتر از 40 درصد بوده 
اسـت. در این مطالعه بررسـی ها بر روی 
سـه قسـمت اصلی انجام شـده اسـت که 
شـامل بررسـی ایمنـی سـازه ای، بررسـی 
ایمنی غیرسـازه ای شـامل کل تجهیزات و 
امکانـات بیمارسـتان و ایمنـی عملکـردی 
و  برنامـه  وضعیـت  بـه  کـه  بیمارسـتان 
سـاختارهای مدیریـت بحـران در داخـل 

بیمارسـتان می پـردازد، بـود.«
ابزارهـای  »البتـه  گفـت:  زاده  اسـتادتقی 

ایمنی بیمارستان های کشور؛ ایمنی بیمارستان های کشور؛ 5050 درصد  درصد 
صالحی، دادستان تهران: به اذعان رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی نا ایمن ترین بیمارستان 

کشور در تهران است و اخطار پلمپ دریافت کرده است
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سـنجش میـزان ایمنـی متفاوتنـد. برخـی 
از آن ها دقت باالیی دارند و دقت برخی 
هـم آنقدرهـا بـاال نیسـت. همچنیـن برخی 
ابزارهای سـنجش ایمنی به صورت کامال 
کمـی ارزیابـی می کننـد و برخـی هـم بـه 
صـورت کیفـی ایمنـی را ارزیابـی می کنند. 
هرچقـدر بخواهیـم بـه سـمت کمی شـدن 
حرکـت کنیـم، وقـت، امکانـات، منابـع و 

اطالعـات زیـادی نیـاز دارد.«
اسـتاد تقـی زاده ادامـه داد: »مطالعـه دوم 
روی  ابـزار  همـان  بـا   ۱۳۹۵ سـال  در 
۴۲۱ بیمارسـتان مجـددا تکـرار شـد و از 
آنجایـی کـه در آن سـال ها بحـث ایمنـی 
بیمارسـتان ها بـه صـورت جـدی پیگیـری 
می شـد، مقـداری وضعیـت بهتـر شـده و 
میانگیـن ایمنـی بیمارسـتان ها تقریبـا در 
ایـن مطالعـه ۱۰ درصـد افزایـش داشـت و 
بـه نزدیـک ۵۰ درصـد رسـید. البتـه عمـده 

اقداماتـی هـم کـه انجـام شـده، بـر روی 
سـازه نبـوده اسـت. یعنـی درصـد ایمنـی 
سـازه ای تفاوت چندانی نداشـته و بیشـتر 
بـر روی بحث هـای مربـوط بـه تجهیـزات 
و امکانـات، یعنـی قسـمت غیرسـازه ای 
و  اقدامـات  بیمارسـتان ها  عملکـردی  و 

بهبودهـای آن انجـام شـده اسـت.«
اسـتادتقی زاده گفـت: »بـر ایـن اسـاس بـه 
طـور کلـی می تـوان گفـت کـه وضعیـت 
متوسـط  حـد  در  بیمارسـتان ها  ایمنـی 
اسـت، نـه خیلـی بـد اسـت و نـه خیلـی 
شـرایط عالـی دارد، امـا از آنجایـی کـه 
و  حیاتـی  اماکـن  جـزو  بیمارسـتان ها 
اگـر  و  می شـوند  محسـوب  حسـاس 
حادثـه ای رخ دهـد، بایـد فعـال باشـند و 

بتواننـد بـه بیمـاران خدمـات ارائـه دهنـد، 
طبیعتـا انتظارمـان ایـن اسـت کـه وضعیـت 
بیمارسـتان ها بهتـر از ایـن باشـد و بتوانیـم 
ایمنـی را بـه ۷۰ تـا ۸۰ درصـد کـه وضعیت 
مطلوبـی اسـت، برسـانیم. تـا جایـی کـه 
اطـالع دارم بعـد از سـال ۱۳۹۵ مطالعـه 
جامعی بر روی بیمارسـتان های کل ایران 

انجـام نشـده اسـت.«

که  جدیدی  بیمارستان های 
فروریخت

اگرچـه تـا نامـی از بیمارسـتان های نـا ایمن 
می شـود همه اذهان به سـوی بیمارسـتان ها 
و مراکـز درمانـی قدیمـی جلـب می شـود 
امـا بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( اسـالم 
آبـاد غـرب در کرمانشـاه را همـه بـه یـاد 
دارنـد کـه در زلزلـه ۷.۳ریشـتری سـرپل 
ذهـاب ازجملـه اولیـن مکان هایـی بـود که 
فروریخـت در حالـی کـه تنهـا چندماهی از 
افتتاح آن گذشـته بود و عمال از سـرویس 
دهـی بـه انبـوه مجروحـان آن زمیـن لـرزه 
خارج شـد. همین اتفاق برای بیمارسـتان 
شـهدای سـرپل ذهـاب نیـز رخ داد. ایـن 
اتفـاق چنـد سـال قبـل در زلزلـه ورزقـان 
بـرای بیمارسـتان تـازه تأسـیس دیگـری 
نیـز رخ داده بـود. از نظـر  اسـتادتقی زاده  
شـاخص های سـازه ای در این رابطه بسـیار 
اهمیـت دارنـد چنانکـه ایـن شـاخص ها 
رعایـت نشـده و از مصالـح و مـوارد بـی 
ریـزش  امـکان  نشـود  اسـتفاده  کیفیـت 
بناهـای ایـن مراکـز درمانـی ماننـد آنچـه 
بر سر بیمارستان وزرقان آمد وجود دارد.
حال پرسـش این اسـت چرا بیمارسـتان ها 

و مراکز درمانی که باید در زمان بحران ها 
آمادگـی کامـل ارائـه خدمـات بـه مراجعـه 
کننـدگان را داشـته باشـد خـود تبدیـل بـه 
بـه  آیـا  می شـوند  ایمنـی  نـا  مکان هـای 
گفتـه دادسـتان تهـران تنهـا مسـأله بودجـه 
اسـت یـا مـوارد دیگـر ماننـد قانـون در این 

رابطـه دخیل هسـتند؟
اسـتاد تقی زاده در این رابطه گفت: »فکر 
مشـکلی  مهمتریـن  و  بیشـترین  می کنـم 
اجـرای  در  جدیـت  عـدم  داریـم،  کـه 
قانـون اسـت. مـا قانـون کـم نداریـم. در 
بـرای  را   ۲۸۰۰ آیین نامـه  حاضـر  حـال 
سـاختمان ها داریـم کـه بیمارسـتان ها هـم 
بـه طـور اختصاصـی در آن آیین نامـه دیـده 
از سـوی  ۲۸۰۰ کـه  آیین نامـه  شـده اند. 
وزارت مسـکن و شهرسـازی ارائه شـده 
اسـت، میـزان خطرپذیـری لـرزه ای کشـور 
را در هـر منطقـه مشـخص کـرده کـه در 
هـر منطقـه چقـدر احتمـال بـروز زلزلـه 
وجـود دارد و بـر اسـاس آن اعـالم کـرده 
کـه بـه عنـوان مثـال اگـر می خواهیـد در 
منطقـه بـا خطـر بـاال بیمارسـتان بسـازید 
باشـد  داشـته  را  شـرایط  یکسـری  بایـد 
متوسـط  ریسـک  بـا  منطقـه  در  اگـر  و 

بـود،  انجـام  حـال  در  بیمارستان سـازی 
بایـد قواعـد دیگـری مـورد توجـه قـرار 
هسـتند.  زیـاد  قوانیـن  بنابرایـن  گیـرد. 
حتـی در سـال ۱۳۹۶ یـک مصوبـه خیلـی 
جـدی را بـا عنـوان »کاهـش آسـیب پذیری 
کالن شـهرها« از هیـات وزیـران گرفتیـم 
کـه بحـث ایمنـی بیمارسـتان ها هـم در آن 
وجـود داشـت، امـا اکنـون ایـن سـوال را 
بایـد پرسـید کـه چقـدر از ایـن آیین نامه هـا 
اجرایـی  مصوبـات  و  دسـتورالعمل ها  و 

شـده اسـت؟«
فرسودگی بیش از 50 درصد 

کشور بیمارستان های 
ایـن گفته هـا در حالـی اسـت کـه یحیـی 

ابراهیمـی عضـو کمیسـیون بهداشـت و 
درمان مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره 
به فرسودگی بیش از ۵۰ درصد از مراکز 
درمانـی کشـور  بـر ضـرورت اسـتفاده از 
ردیفـی  پییش بینـی  و  خیریـن  ظرفیـت 
خـاص توسـط مجلـس و دولـت بـرای 
بیمارسـتان ها  مقاوم سـازی  و  نوسـازی 
از  »بسـیاری  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد 
بیمارسـتان های کشـور از جملـه تهـران 
قدمـت باالیـی دارنـد و بیـش از نیمـی از 
آنهـا جـزو نـا امن تریـن سـاختمان های 
کشـور هسـتند در حالی که بیمارسـتان ها 
و مراکز درمانی نخستین جایی هستند که 
در زمـان زلزلـه و حـوادث غیرمترقبـه باید 
به مردم خدمات رسـانی کنند. فرسـودگی 
بیمارسـتان ها در حـوادث غیرمترقبـه و 
زلزلـه جـان بیمـاران و کادر درمـان را بـه 
خطـر می انـدازد و رونـد سـالمتی بیماران 
را بـا  خطـر مواجـه می کنـد و از سـویی 

خسـارات ها را افزایـش می دهـد.«
وی افـزود: »ایـران کشـوری حادثـه خیـز 
بـوده و اگـر مراکـز درمانـی در بحران هـا 
تخریـب شـوند نمی تـوان اقدامـات قابـل 
قبولـی را در امدادرسـانی ها انجـام داد 
البته در کنار مقاوم سـازی بیمارسـتان ها و 
مراکز درمانی از سـاخت بیمارسـتان های 

جدیـد هـم نبایـد غافـل شـد.«
ابراهیمـی بـا تاکیـد بـر اینکه بیمارسـتان ها 
اسـاس  بـر  بایـد  درمانـی  مراکـز  و 
اسـتاندارها در برابـر زلزلـه، بازسـازی و 
مقاوم سـازی شـوند، تأکیـد کـرد: »ایـن 
موضـوع را بـا معـاون عمرانـی و وزیـر 
بهداشـت مطـرح و تاکیـد کردیـم کـه نباید 
بی توجهـی  مـردم  سـالمت  بـه  نسـبت 
نوسـازی  و  مقاوم سـازی  بایـد  و  کـرد 
بیمارسـتان های فرسـوده در دسـتور کار 

قـرار گیـرد.«
ایـن نماینـده مجلـس بـر ضـرورت ورود 
جـدی دسـتگاه ها و وزارت خانه هـا بـه 
تاکیـد  بیمارسـتان ها  نوسـازی  موضـوع 
کـرد و گفـت: »نوسـازی مراکـز درمانـی 
بایـد در اولویـت قـرار گیـرد و وزارت 
بهداشـت و وزارتخانه هـای ذ ی ربـط بایـد 
از  را  الزم  بازرسـی های  و  کننـد  ورود 
مراکـز درمانـی فرسـوده داشـته باشـند تـا 
بتـوان طـی بـازه زمانـی مشـخص نسـبت 
بـه مقاوم سـازی و بهسـازی آنهـا اقـدام 

» کرد.
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یک   ۱۳۹۶ سال  در  تقی زاده:  استاد 
»کاهش  عنوان  با  را  جدی  خیلی  مصوبه 
وزیران  هیات  از  کالن شهرها«  آسیب پذیری 
بیمارستان ها هم در  ایمنی  گرفتیم که بحث 
را  سوال  این  اکنون  اما  داشت،  وجود  آن 
و  آیین نامه ها  این  از  چقدر  که  پرسید  باید 
دستورالعمل ها و مصوبات اجرایی شده است؟

بوده  خیز  حادثه  کشوری  ایران  ابراهیمی: 
تخریب  بحران ها  در  درمانی  مراکز  اگر  و 
را  قبولی  قابل  اقدامات  نمی توان  شوند 
کنار  در  البته  داد  انجام  امدادرسانی ها  در 
مقاوم سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی از 
ساخت بیمارستان های جدید هم نباید غافل شد

صالحی: بر اساس گزارش رؤسای دانشگاه 
علوم پزشکی، ناایمن ترین بیمارستان کشور در 
تهران قرار دارد که اخطار پلمب و تعطیلی آن به 
همراه یکی دیگر از ساختمان های دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حسب 
درخواست سازمان آتش نشانی صادر شده است
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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

شماره 2217 1715 خرداد 1401
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