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کرونا گفت:  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
»تزریق واکسن اجباری نیست، اما ارائه برخی 

خدمات منوط به تزریق واکسن است.«
درباره  شیراوژن  عباس  سپید،  گزارش  به 
اقناع کسانی که واکسن نزده اند، افزود: »باید 
اطالع رسانی و اعالم هشدار داشته باشیم ضمن 
واکسن  تزریق  که  نتایجی  و  ثمرات  اینکه 
برای سایر اقشار مردم داشته و باعث شده 
است سالمتی برای مردم به ارمغان بیاید بیان 
شود. این نتایج اگر شنیده شود شاید کسانی 
که واکسن نزده اند تصمیم بگیرند که به بقیه 

هموطنان که واکسن زدند بپیوندند.«
وی ادامه داد: »ما نمی توانیم اجبار کنیم، اما 
می توانیم بعضی از خدمات را منوط به دریافت 
واکسن کنیم که این اتفاق افتاده، ولی سیاست 

ستاد این بوده است که مردم اقناع شوند.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ 
به اینکه افرادی که در اوج همه گیری کرونا 
که  اکنون  هم  نرفتند  واکسن  تزریق  سراغ 
و  کم شده  بهداشتی  نامه های  شیوه  درصد 

خیلی از مردم از ماسک هم استفاده نمی کنند 
چگونه به سمت تزریق واکسن می روند، گفت: 
از واکسن را در دنیا  »استفاده صددرصدی 
می ترسند  واکسن  تزریق  از  برخی  نداریم، 
ایجاد  آن ها  برای  مسأله ای  می کنند  فکر  یا 
نمی شود، عده ای هم فکر می کنند که، چون 
هم  بعد  به  این  از  نگرفتند  کرونا  کنون  تا 
مسأله  یک  این خودش  و  گرفت  نخواهند 
است که اشتباه فکر می کنند و ممکن است 
نوبت بعدی یک کرونای خطرناک بگیرند.«
شیراوژن افزود: »عده ای که در موج دلتا یا 
در اومیکرون کرونا گرفتند افرادی بودند که 
پیشتر دریافت واکسن نداشتند هیچ وقت هم 
بیماری  اتفاقًا  به کرونا مبتال نشده بودند و 

سختی هم گرفتند.«
وزارت  عنوان  به  ما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تزریق  که  کنیم  اطالع رسانی  باید  بهداشت 
واکسن در پیشگیری از شرایط سخت بیماری 
نیاز به تخت های  و کاهش آمار فوتی ها و 
مراقبت های ویژه تأثیر داشته است، ادامه داد: 

»بیشتر از این کاری از دست ما بر 
نمی آید، به همان حق شهروندی قائل 

هستیم که می توانند انتخاب کنند.«
با  خدمات  ارائه  درباره  شیراوژن 
استفاده از کارت واکسیناسیون گفت: 
»در سفرهای نوروزی تزریق دو نوبت 
واکسن را الزم دانستیم که بتوانند از 
کنند،  استفاده  عمومی  نقلیه  وسایل 
نوبت سوم هنوز برای الزام استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی اعالم نشده است، 
اما احتمال دارد که اگر در نوبت های 
بعدی محدودیت هایی تصویب شود 
توجه به تزریق نوبت سوم بشود که 

هنوز این اتفاق نیفتاده است.«
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه 
۵۷ میلیون نفر دو نوبت واکسن را 

تزریق کرده اند، افزود: »پیش بینی شده کرونا 
مانند آنفلوآنزا از حالت پاندمیک خارج و به 
یک بیماری آندمیک تبدیل شود و ساالنه در 
ابتدای فصل پاییز که امکان ابتال باال می رود برای 

بیماران مبتال به بیماری های زمینه ای و ضعف 
سیستم ایمنی تزریق واکسن انجام شود.«

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

ارائه برخی خدمات منوط به تزریق واکسن است

معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت 
بهداشت گفت: »2۸ هزار و 12۸ مورد تخلف 
بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شده اند.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »در هفته 
گذشته 1۶3 هزار و ۷3۶  بازدید از اصناف 
مختلف انجام شده که 2۸ هزار و 12۸ مورد 
معرفی  قضائی  مراجع  به  بهداشتی  تخلف 
واحد  مورد   ۶۹2 حاضر  حال  در  شده اند. 

متخلف پلمب داشته ایم.«
به گفته وی در هفته گذشته میزان رعایت 
فاصله  مانند  بهداشتی  دستورالعمل های 
درصد   4۷.۷۶ حدود  به  اجتماعی  گذاری 

در  فردی  بهداشت  رعایت  است.  رسیده 
اماکن عمومی به طور متوسط حدود ۵۵.۸3 
درصد است که بیشترین این آمار مر بوط به 
فرودگاه های کشور با ۹4.۵۹ درصد است.

معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت 
در  مناسب  تهویه  »رعایت  گفت:  بهداشت 
اماکن عمومی استان های مختلف کشور به 
طور متوسط حدود ۵۵.4۶ درصد است که 
بیشترین این آمار مربوط به استان آذربایجان 

غربی با میزان ۷4.۶3 درصد است.«
ماسک  از  استفاده  میزان  فرهادی  اعالم  با 
در  خدمت  گیرندگان  و  دهندگان  بین  در 
قسمت های مختلف در هفته گذشته حدود 

43.۶۷ درصد بوده که بیشترین 
استان  به  مربوط  میزان  این 
هرمزگان با ۶3.۶۸  درصد است.
میزان  »بیشترین  گفت:  وی 
در  گذاری  فاصله  رعایت 
مربوط  کشور  عمومی  اماکن 
۸4.۸۵درصد  با  استادیوم ها  به 
دستورالعمل  رعایت  است. 
در  کرونا  واکسیناسیون 
به  استادیوم ها  و  فرودگاه ها 

طور کامل انجام می شود.«

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، از روز شنبه تا 
یک شنبه، یک بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور 
جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان 
این بیماری در ایران به 141 هزار و 3۵0 نفر رسید.
روابط  مرکز  اعالم  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، از روز 
شنبه تا یک شنبه 22 خردادماه 1401 و بر اساس 
جدید  بیمار   1۶0 تشخیصی،  قطعی  معیارهای 
مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی و 23 نفر 

از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون 

و 233 هزار و ۶۸۸ نفر رسید.

متاسفانه 1 بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان 
خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به 141 هزار و 3۵0 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۵۸ هزار و ۹۷2 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

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

دارند.
تا کنون ۵2 میلیون و 442 هزار و ۹۹1 آزمایش 
تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 0 

نارنجی، 113 شهرستان  شهرستان در وضعیت 
در وضعیت زرد و 33۵ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
تا کنون ۶4 میلیون و ۵۸0 هزار و 3۶۵ نفر دوز 
اول، ۵۷ میلیون و ۹10 هزار و ۷۵۵ نفر دوز دوم 
نیز دوز  و 2۷ میلیون و ۶21 هزار و 1۶۹ نفر 
سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.

بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به 1۵0 میلیون و 112 هزار و 2۸۹ دوز رسید.

همچنین از روز شنبه تا یک شنبه 22 هزار و ۷32 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

آخرین آمار کرونا در کشورآخرین آمار کرونا در کشور

سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کردسوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد

سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کردسوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد

میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی به حدود 47.76 درصد رسیده است

یک فوتی و شناسایی ۱6۰ مبتال به کرونا
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»در  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
تمامی مجامع علمی دنیا، استفاده از ماسک را 
عاملی موثر برای جلوگیری از انتقال چرخش 
در حال حاضر  می دانند.  در جوامع  ویروس 
استفاده از ماسک می تواند بر اساس وضعیت 
رنگبندی شهرها و شرایط افراد، متفاوت باشد.«
در  جماعتی  رضا  حمید  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با وبدا اظهار داشت: »باتوجه به شرایط 
موجود، نظر کمیته علمی کشوری کرونا این 
است که بر اساس رنگبندی شهرها، می توان 
از ماسک استفاده کرد. در حال حاضر وضعیت 
رنگبندی اکثر شهرهای کشور، زرد و آبی است 
بنابراین افرادی که بیماری های زمینه، سیستم 
ایمنی ضعیف و سن باال ندارند و تحت درمان 
در  نیستند  ایمنی  کننده  سرکوب  داروهای  با 
محیط های باز الزامی به استفاده از ماسک ندارند.«

ویژه  به  سربسته  محیط های  »در  افزود:  وی 
محل هایی که افراد زیادی حضور داشته و سیستم 
تهویه مناسبی ندارند، استفاده از ماسک همچنان 
مورد تاکید است. همچنین افرادی که ریسک باال 
دارند مانند افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، 
بیمارانی که تحت درمان با داروهای سرکوب 
پیوندی  بیماران  هستند،  ایمنی  سیستم  کننده 
از  استفاده  که  است  این  توصیه  و سالمندان، 

ماسک، استمرار داشته باشد.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: »در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی که احتمال مراجعه 
بیماران مبتال به کووید19 وجود دارد و پرسنل 
می گیرند،  قرار  خطر  معرض  در  احتماال  آن 
استفاده از ماسک باید الزامی باشد. این تصمیم 
کمیته علمی کشوری کرونا باتوجه به شرایط 
موجود اتخاذ شده و ممکن است در هفته ها 
و ماه های آینده بر اساس شرایط جدید، نظر 

کمیته علمی هم تغییر کند.«
وی افزود: »اگر میزان ابتال، بستری و مرگ و 
کاهش  کشور  یک  در  کووید19  بیماران  میر 
قابل توجهی داشته باشد بنظر می رسد که انتقال 
ویروس در آن جامعه کاهش یافته است. مطالعات 
نشان داده اند که هر قدر میزان ابتال و بستری 
محدودیت های  می یابد،  کاهش  کووید19 
اجتماعی مانند استفاده از ماسک هم می توانند 
اثربخشی کمتری داشته باشند البته فواید استفاده 

از ماسک بر همگان ثابت شده است.«
با بیان اینکه هنوز پاندمی کرونا در  جماعتی 
جهان پایان نیافته است، گفت: »در برخی کشورها 
مانند استرالیا، نیوزیلند و آمریکا، میزان ابتال به 
کرونا در هفته های اخیر، افزایش یافته و میزان 
مرگ و میر بیماران در آمریکا، مختصری افزایش 

در  ویروس  باالی  چرخش  احتمال  و  داشته 
برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی)باتوجه 
به کم بودن میزان واکسیناسیون در کشورهای 

آفریقایی( وجود دارد.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: »نوع 
مختلف،  کشورهای  در  در چرخش  ویروس 
از  اخیرا گزارش هایی  اما  بوده   BA2 عمدتا 
 x.BA2 وBA5 ،BA4 افزایش موارد ابتال به
وجود داشته و در برخی کشورها مانند پرتغال، 
شرایط قدری نگران کننده بوده چراکه در این 
کشور، سویه ای از اومیکرون)BA5( در حال 
افزایش است که از نظر شدت، به دلتا شبیه است 

که البته هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.«
وی با اشاره به وجود مواردی از جهش دلتا در 
موارد ابتال به کرونا در جهان یادآور شد: »هنوز 
هم مواردی از ابتال به این سویه در کشورهای 
مختلف وجود دارد و این نشان می دهد که این 
سویه، در حال چرخش است که جای نگرانی 
دارد چون امکان دارد بازهم باتوجه به شرایط 
با  آینده  در  احتمالی،  جهش های  و  کشورها 
موجی از کرونا در ماه های آینده روبرو شویم 
علمی  کمیته  توصیه  دلیل،  همین  به  بنابراین 
باتوجه به اثبات کارآیی واکسن در مطالعات 
به  این است که حتما واکسیناسیون  مختلف، 
ویژه در نوبت سوم و چهارم)برای افراد واجد 

شرایط(، تکمیل شود.«
جماعتی گفت: »تکمیل واکسیناسیون کودکان 
به ویژه در گروه سنی 5 تا 11 سال، مورد تاکید 
کمیته علمی است چراکه ممکن است باتوجه 
از  موجی  با  بازهم  آینده،  ماه های  شرایط  به 
بیماری کرونا با جهش های جدید روبرو باشیم 
بنابراین باید از این فرصت طالیی برای تکمیل 

واکسیناسیون استفاده کنیم.«
وی تصریح کرد: »با عبور از مرحله حاد پاندمی 
کرونا، واکسیناسیون روند کاهشی داشته و توصیه 
تمامی صاحب نظران حوزه سالمت در دنیا این 
است که مردم حتما واکسیناسیون خود را به 
ویژه تزریق نوبت سوم و چهارم را انجام دهند 
تا بتوانیم در آینده از ایجاد موج های جدید با 
سویه ها و زیرسویه های جدید، پیشگیری کنیم.«
به  اشاره  با  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
لزوم اجرای دوباره طرح شهید سلیمانی برای 
نوبت سوم  در  ویژه  به  واکسیناسیون  تقویت 
گفت:  سال   11 تا   5 سنی  گروه  و  چهارم  و 
بسیجیان،  با مشارکت  می توان  این طرح  »در 
کرد.  کمک  واکسیناسیون  پوشش  تقویت  به 
برخی پیشنهادات برای ارائه واکسن کرونا در 
و  قوی  ساختار  به  نیاز  که  بوده  داروخانه ها 

برنامه ریزی مدون دارد.«
جماعتی به تداوم تک رقمی شدن آمار مرگ و 
میر روزانه در هفته های اخیر اشاره کرد و یادآور 
شد: »یکی از پیشنهادات کمیته علمی کشوری 
کرونا این است که باتوجه به آمار تک رقمی 
توصیه  کرونایی،  بیماران  روزانه  میر  و  مرگ 
می شود که بهتر است ارائه آمارهای کرونا از 
روزانه به هفتگی تغییر یابد تا استرس جامعه 
کمتر شود البته این پیشنهاد، مقطعی و تا زمانی 
است که مرگ و میر روزانه کرونا، دو رقمی و 

افزایش قابل توجهی نباشد.«
وی اظهار داشت: »در شرایط کنونی که تعداد 
مبتالیان کووید19 در کشور کاهش چشمگیری 
یافته، بیمارستان ها ظرفیت پذیرش بیماران را 
دارند. در حال حاضر، اکثر بیماران کرونایی که 
بستری می شوند، بیماران دارای نقص سیستم 
هستند  نزده ها  واکسن  و  مسن  افراد  ایمنی، 
سرپایی  رمدسیویر  شرایط،  این  در  بنابراین 

توصیه نمی شود.«
داد:  ادامه  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
»پروتکل تجویز و مصرف رمدسیویر در بخش 
سرپایی، مربوط به زمان قله های پیک بیماری 
و پر بودن ظرفیت بیمارستان ها بود تا با کمک 

آن، فشار باالی بیمارستان ها و نیروهای آن را 
مهار کرد. در حال حاضر توصیه کمیته علمی 
کشوری کرونا حذف تجویز و مصرف رمدسیویر 
است  درمانی  پروتکل  از  سرپایی  بخش  در 
چون خیلی از مواردی که در بخش سرپایی، 
رمدسیویر دریافت می کنند ممکن است تایید 
تحت  محتمل  مورد  عنوان  به  و  باشند  نشده 
درمان قرار می گیرند که در این شرایط، تست و 
بررسی این بیماران و حذف رمدسیویر سرپایی 
می تواند در سالمت این افراد اثرگذار باشد.«

جماعتی از شناسایی یک هزار و 356 بیمار مبتال 
به آبله میمونی در جهان بر اساس گزارش های 
سازمان جهانی بهداشت خبر داد و گفت: »باید 
در برابر آبله میمونی احتیاطات الزم شود. وزارت 
بهداشت نیز در این زمینه اقدامات الزم را انجام 
داده اما خوشبختانه تا کنون گزارش رسمی از 
شناسایی آبله میمونی در ایران نداریم و تا کنون 
یک هزار و 356 مورد قطعی از این بیماری در 
جهان شناسایی شده که برخی از این بیماران، 
فاقد بیماری های زمینه ای و تماس با مبتالیان 
آبله میمونی بوده اند و اکثر آنها نیز بهبود یافته 

و مشکل جدی ندارند.«

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

رنگبندی شهرها می تواند اساس استفاده از ماسک باشد

تا  کرونا  بهداشت،  وزارت  اعالم  طبق 
ظهر یک شنبه )22 خرداد 1401( هفت 
نفر را در  میلیون و 233 هزار و 6۸۸ 
در  و  کرده  مبتال  قطعی  طور  به  ایران 
این روز 141 هزار و 350  تا  مجموع 
از  است.  کشانده  مرگ  کام  به  را  نفر 

سوی دیگر، هفت میلیون و 5۸ هزار و 
9۷2 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد 
که طی 10 روز اخیر )13 تا 22 خرداد 
1401( به طور متوسط هر ساعت پنج 
نفر  از یک  کمتر  و  مبتال  ایران  در  نفر 

قربانی کرونا شده و در هر ساعت 2۸ 
نفر نیز بهبود یافته اند.

اینفوگرافیک  این  به گزارش سپید، در 
روند شیوع کرونا در ایران طی یک ماه 
خرداد   22 تا  اردیبهشت   22 )از  اخیر 

1401( را مشاهده می کنید.

روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۲ خرداد
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رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشت  با بیان اینکه تاکنون 
هیچ مورد محتمل یا قطعی ابتال به آبله میمونی 
در کشور گزارش نشده است، درباره اخباری 
مبنی بر انتقال هوابرد این ویروس تاکید کرد: 
»انتقال هوابرد ویروس این بیماری تنها در شرایط 
خاص ممکن است و این راهِ معموِل انتقال بیماری 

شناخته نمی شود.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با 
ایسنا درباره انتقال هوازی ویروس آبله میمونی 
گفت: »این بیماری از طریق هوابرد انتقال داده 
نمی شود، اما احتمال انتقال به شکل دراپلت یا 
قطرات تنفسی وجود دارد. البته به عنوان مثال در 
مورد یک بیمار که در بیمارستان بستری است و 
قرار است اقداماتی مانند اینتوبه )لوله گذاری داخل 
نای(، احیای قلبی و ریوی بگیرد و یا اقدامی برایش 
انجام شود که منجر به تولید آئروسل)افشانه( شود، 
امکان انتقال هوابرد وجود دارد اما این راهِ معموِل 

انتقال بیماری شناخته نمی شود.«
وی تاکید کرد: »انتقال ویروس از طریق دراپلت 
یا قطرات تنفسی حداکثر تا دو متر امکان پذیر 
است، اما انتقال هوابرد یعنی خیلی سریع تر ویروس 
منتقل شود که در واقع شاید افراد ساکن در یک 
اتاق بتوانند مبتال شوند. البته در مورد آبله میمونی 
عنوان می شود که امکان انتقال هوابرد چندان مطرح 
نیست، مگر اینکه در یک مکان درمانی اقداماتی 
شکل گیرد که منجر به تولید افشانه شود که در 

این صورت امکان انتقال هوابرد به وجود می آید.«
امیری درباره تاثیر استفاده از ماسک در جلوگیری از 
انتقال ویروس آبله میمونی از طریق تنفسی تصریح 
کرد: »استفاده از ماسک هم می تواند موثر باشد.«
وی همچنین گفت: »انتقال این بیماری از طریق 
روابط جنسی نیست، بلکه علت انتقال آن تماس 
نزدیِک پوستی در زمان رابطه است. در کشورهای 
اروپایی دسته ای از مبتالیان شناسایی شده در بین 

گروه همجنس گرایان بودند.«
وی در خصوص روند پایش مرزها در جهت 
شناسایی موارد مشکوک ورودی بیماری به کشور 
اظهار کرد: »اکنون مسافران تمامی مبادی مرزی 
بویژه از کشورهایی که تاکنون مورد مثبت بیماری 
آبله میمونی را گزارش کرده اند مورد بررسی قرار 
می دهیم و اگر عالئمی مشکوک به بیماری داشته 

باشند فرد قرنطینه می شود و تا زمانی که پاسخ 
آزمایشش نرسد در قرنطینه می ماند تا اقدامات 

کنترلی انجام شود.«
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشت تاکید کرد: »تاکنون 
آبله  به  ابتال  قطعی  یا  محتمل  مورد  هیچگونه 

میمونی درکشور گزارش نشده است.«
وی همچنین با اشاره به اینکه ابتال به آبله میمونی 
و آبله مرغان تفاوت های اساسی دارد،  گفت: »از 
نظر بالینی کسانی که مبتال به آبله میمونی می شوند 
معموال غدد لنفاوی هم در بدن شان شروع به 
بزرگ شدن می کند که این امر در آبله مرغان 
شایع نیست و از طرفی معموال مبتالیان به آبله 
میمونی بثورات پوستی شان در یک استیج است. 
آبله میمونی عالئمی دارد که می توان تاحدودی 

آن را از آبله مرغان افتراق داد، هرچند که این 
قطعی نیست و باید این موضوع از طریق آزمایش 

تایید شود.«
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشت  ادامه داد: »آن چیزی 
مورد  به  تبدیل  را  بیماری  مشکوک  موارد  که 
محتمل می کند، وجود یک رابطه اپیدمیولوژیک 
است، یعنی اینکه این فرد به کشورهای بومی 
این بیماری سفر کرده باشد و یا اینکه فرد در 
تماس با مسافری از این کشورها قرار گرفته باشد. 
این موضوع برایمان بسیار حائز اهمیت است.«

امیری درباره احتمال از سرگیری مجدد تزریق 
واکسن آبله گفت: »فعال دستورالعمل کشوری 
این نیست که واکسیناسیون انجام شود، اما بعدا 
ممکن است برای گروه های در معرض خطر مانند 
کادر درمان به شکل محدود واکسیناسیون انجام 
شود؛ اما فعال واکسیناسیون به شکل عمومی نه 
در ایران و نه در هیچ کشور دیگری از جهان 
توصیه نشده است. درصورتی که نیاز به تزریق 
فرموالسیون جدیدتری  از  اعالم شود  واکسن 

استفاده خواهد شد.«
وی در خصوص احتمال همه گیری آبله میمونی 
نیز بیان کرد: »اینکه آبله میمونی یک همه گیری 
مشابه کووید1۹ ایجاد کند، منتفی است؛ زیرا نوع 
انتقال و سرایت آن متفاوت است؛ اما اینکه در 
نقاط محدودی و در بین یک عده خاص باعث 

ایجاد همه گیری شود، احتمال دارد.«

گفت:  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
آخرین  با  مطابق  ایران  در  »سالمت خون 
استانداردهای جهانی و در بخش فرآوری، 
اساس  بر  کامال  پخش خون  و  غربالگری 
آخرین استاندارهای اتحادیه اروپا و فراتر 

است.« امرو)مدیترانه شرقی(  منطقه  از 
در  صداقت  عباس  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا افزود: »در ایران در بحث 
غربالگری خون در نظام سالمت باالترین 
داریم و سیستم های  را  نوین  فناوری های 
مربوطه کامال به صورت اتوماسیون است.«
این  ایران  خون  »انتقال  داد:  ادامه  وی 
مرکز همکار  عنوان  به  که  دارد  را  افتخار 
سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است 
و این معرفی با هدف انتقال دانش اهدای 
تمام  رعایت  با  داوطلبانه  اهدای  و  خون 
استانداردهای جهانی و ملی در فرآیند اهدا، 

غربالگری و پخش خون است.«
»بر  گفت:  انتقال خون  سازمان  سخنگوی 
روی یک واحد خون اهدایی بیش از هزار 
و ۵00 فرآیند توسط کارکنان انتقال خون 
انجام می شود و 4۸ محصول تولید می شود 

بیماران می رسد.« به مصرف  که 
وی ادامه داد: »نزدیک به دو دهه است که 
و  داوطلبانه  کامال  خون  اهدای  به  ایران، 
بدون هیچ انتظار، چشمداشت و جایگزینی 

یافته است.« دست 
صداقت افزود: »ایران با همت سازمان انتقال 
خون و تقویت زیرساخت ها، فرهنگ سازی، 
آگاهی رسانی و ارتقاء دانش از سال 13۸3به 

بر  و  داوطلبانه  100درصد  خون  اهدای 
متولی  سازمان های  استاندرد های  اساس 
سالمت جهانی و سازمان جهانی بهداشت 

یافت.« دست 
ایران  در  حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  وی 
براساس آمار به دست آمده در سال 1400 
حدود 2میلیون و 300هزار نفر برای اهدای 
خون اقدام کردند که از این تعداد نزدیک به 

2میلیون نفر موفق به اهدای خون شدند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون خاطرنشان 
کرد: »برای امسال سازمان انتقال خون هدف 
گذاری کرده است که تا پایان سال شمار 
اهدا کنندگان خون به 2میلیون ۵00 هزار 

یابد.« افزایش  نفر 
صداقت با تبریک روز جهانی اهدای خون 
دیگر  با  همزمان  روز  »دراین  کرد:  اعالم 
با حضور  را  گرامیداشت  مراسم  کشورها 
اهداکنند گان و مسئوالن ارشد نظام سالمت 

را برگزار خواهیم کرد.«
همه  در  که  مراسم  این  »در  افزود:  وی 
اهدا  از  می شود  برگزار  کشور  استان های 
دوبار  حداقل  سابقه  مستمر)با  کنندگان 
اهدای خون در سال(، افرادی اهدا کننده 
خون که به سن بازنشستگی اهدای خون 
رسیده اند، خانواده های اهدا کنندگان خون 
که فوت کرده اند، افراد تاثیرگذار در ترویج 
فرهنگ اهدای خون مانند هنرمندان، سفیران 
چهره های  و  ورزشکاران  و  خون  اهدای 

تجلیل خواهد شد.« شاخص 

سخنگوی سازمان انتقال خون:

سالمت خون در ایران مطابق استانداردهای جهانی است

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت اعالم کردرئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت اعالم کرد

احتمال انتقال آبله میمونی از هوا تنها در شرایط خاص
قرنطینه مسافران مشکوک در مبادی مرزی
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گفت:  مجلس  بودجه  کمیسیون  عضو 
الکترونیک  سالمت  نظام  در  ما  »اولویت 
تقویت زیرساخت ها است. قطعاً رویکرد در 
به سمت  باید  الکترونیک هم  نظام سالمت 
پلتفرم های داخلی حوزه دانش بنیان که توسط 
جوانان ما راه اندازی شده است، پیش رود. 
امیدواریم در این حوزه اتفاقات خوبی صورت 
گیرد تا خدمتی به توسعه سالمت الکترونیک 
و بهبود خدمت رسانی به مردم داشته باشیم.«

به گزارش سپید، بهروز محبی  نجم آبادی در 
گفت وگو با فارس، شفافیت در روند درمان 
بیمار را از مزایای طرح نظام سالمت الکترونیک 
دانست و بیان کرد: »یکی از مشکالتی که ممکن 
است بیمار در روند درمان با آن روبه رو شود، 
تجویز بیش از حد دارو و داروهای غیرمرتبط 
است. طرح نظام سالمت باعث می شود شفافیت 
در روند درمان صورت بگیرد و پزشک معالج 
دقت بیشتری در نسخه نویسی کند و بیش از 
حد دارو ننویسد و یا دارو تجویز شده را با 
داروهای مصرفی بیمار کنترل کند و تداخل 

دارویی صورت نگیرد.«
وی افزود: »بسیاری از پزشکان با طرح نظام 
سالمت الکترونیک همراه شده اند و همکاری 
الزمه را داشته اند اما برخی هم هستند که از 
اجرای این طرح هراس دارند و شفافیت را به 
ضرر خود می دانند. یعنی ممکن است پزشکی 
نسخه ای بنویسد که بیمار را مجبور به گرفتن 
در  که  کند  آزمایش هایی  انجام  یا  و  عکس 

روند درمانی بیمار نیازی به آن ها نیست. با 
اجرای این طرح و شفافیت حاصل از آن، این 
تخلف ها محرز می شود. در هر صورت همه   
پزشکان باید از قانون تمکین کنند؛ همان گونه که 
عده ای از پزشکان در چند ماه اخیر از دستگاه 
کارت خوان استفاده نکردند و با الزام قانون، 

ناچار به تمکین شدند.«
عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه 
چند ماه از اجرای مرحله ابتدایی و پیاده سازی 
نسخه الکترونیک گذشته است، تصریح کرد: 
»قطعاً باید آسیب شناسی از فرآیند و عملکردها 
صورت گیرد. یک مشکلی که مطرح شد، این 
است که اشتباه و خطاهایی در مورد کد دارویی 
اتفاق افتاد که باید بررسی و کارشناسی شود. 
اینترنت و پوشش  همچنین مشکل سرعت 

باید  که  است  مختلف کشور  مناطق  در  آن 
تقویت گردد.«

محبی نجم آبادی خاطرنشان کرد: »در قانون 
بودجه 1401 بیش از 700 میلیارد تومان برای 
سالمت الکترونیک اختصاص یافته است. این 
بودجه قطعاً مربوط به حوزه  درمان است و 
بسیاری از مسائل در آن پیش بینی شده است. 
اولویت ما در نظام سالمت الکترونیک تقویت 
زیرساخت ها است. متأسفانه پوشش اینترنت 
در برخی شهرستان ها و روستاهای دوردست با 
مشکل روبه رو است. در کنار تقویت زیرساخت 
 ها  قسمتی از این بودجه باید در بستر امن سازی 
پرونده الکترونیکی بیماران صرف شود. قطعًا 
با شیوه های نوین این اطالعات حفظ و در 

بستری امن قرار می گیرد.«

توسط  که  نسخه نویسی  پلتفرم های  به  وی 
جوان های استارتاپی راه اندازی شده، اشاره 
و افزود: »مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای به 
دانش بنیان دارد و قطعاً رویکرد در نظام سالمت 
الکترونیک هم باید به سمت پلتفرم های داخلی 
که توسط جوانان ما راه اندازی شده است، پیش 
رود. امیدواریم در این حوزه اتفاقات خوبی 
به توسعه سالمت  تا خدمتی  صورت گیرد 
مردم  به  خدمت رسانی  بهبود  و  الکترونیک 

داشته باشیم.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس تصریح کرد: »وظایف را در نظام سالمت 
الکترونیک باید به گونه ای تعریف کنیم که 
ضرری برای سازمان ها و شرکت های مرتبط 
نداشته باشد. به عنوان مثال منافع شرکت های 
بیمه به گونه ای تنظیم شود که نه بیمه از اجرای 
این طرح ضرر ببیند و نه دولت. انشااهلل دولت 
با حکمرانی خوبی که خواهد داشت همه  ابعاد 
را می سنجد تا همه بتوانند در تحقق این طرح، 

تکلیف خود را به درستی انجام دهند.«
وی در پایان همراهی مردم در اجرای این طرح را 
مثبت ارزیابی و بیان کرد: »خوشبختانه ما مردمان 
آموزش  از طریق  اگر مردم  داریم.  همراهی 
همگانی و اطالع رسانی رسانه ها با حقوق شان 
آشنا شوند به طور حتم یکی از مطالبات شان 
تحقق طرح نظام سالمت الکترونیک خواهد 
درمان شان  در  تسریع  موجب  که  چرا  بود 

خواهد شد.«

با  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
بیان اینکه اسهال ویروسی است که از 
راه مصرف آب و غذای آلوده به انسان 
پیشگیری  برای  گفت: »  می شود،  منتقل 
ناشی  گوارشی  بیماری های  به  ابتال  از 
از ویروس و جلوگیری از ابتال به وبا، 
سبزیجات و میوه ها باید به خوبی شسته 

شوند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو 
از  تعدادی  ابتالی  درباره  تسنیم  با 
نظیر  گوارشی  مشکالت  به  هموطنان 
شیوع  »علت  داشت:  اظهار  اسهال 
»آنترو  از دسته  اسهال، نوعی ویروس 
ویروس «هاست که عمدتا در فصل های 

می شوند.« شایع  گرم 
وی افزود: »این ویروس عمدتا از راه 
مواد غذایی و آب آلوده انتقال می یابد 
از  مستقیم  طور  به  ویروس  معموالً  و 
انسان به انسان منتقل نمی شود بلکه در 
صورتی که فرد مبتال، دست های خود 
را پس از اجابت مزاج به خوبی نشوید 
و اقدام به تهیه غذا کند، این ویروس 

منتقل شود.« افراد سالم  به  می تواند 

شامل  بیماری  »عالئم  داد:  ادامه  وی 
تهوع  با  گاهی  که  است  شدید  اسهال 

و استفراغ همراه است.«
محرز تصریح کرد: »به دلیل از دست رفتن 
آب و الکترولیت های بدن در مبتالیان، 
بیماران باید به مراکز درمانی مراجعه و 
این  برای  کنند.  مصرف  کافی  مایعات 
افراد سرم تجویز می شود و این بیماری 

نیست.« نگران کننده  خیلی 
و  عفونی  بیماری های  متخصص 
افراد  اینکه  به  اشاره  با  گرمسیری 
خوبی  به  را  سبزیجات  و  میوه ها  باید 
»شستن  کرد:  بیان  دهند،  شست وشو 
فراوانی  اهمیت  سبزیجات  و  میوه ها 
ممکن  سبزیجات  خصوص  به  دارد، 
میکروب های  و  انگل ها  دارای  است 

شدن  گرم  با  همچنین  باشند؛  مختلفی 
ممکن  نیز  وبا  نظیر  بیماری هایی  هوا، 
است از طریق مصرف سبزیجات آلوده 
شیوع پیدا کند بنابراین مردم پس از خرید 
و  بشویند  را  آن  ِگل های روی  سبزی، 
سپس آن را چند دقیقه در آب و مایع 
انگل ها  تخم  تا  دهند  قرار  ظرفشویی 
از آن جدا شود و سپس دوباره آن را 

دهند.« شست وشو 
محرز با بیان اینکه بیماران در پی بروز 
مشکالت گوارشی ناشی از ویروس، به 
هیچ وجه نباید آنتی بیوتیک مصرف کنند، 
تاکید کرد: »خطر مقاومت میکروب ها 
یک  آنتی بیوتیک،  داروهای  به  نسبت 
مصرف  پی  در  که  است  جدی  خطر 

می شود.« ایجاد  آنتی بیوتیک  بی رویه 
متخصص  پزشک  این  گفته  به 
بیماری های عفونی، به دلیل سرانه باالی 
آنتی بیوتیک  بی رویه  تجویز  و  مصرف 
در ایران، این داروها دیگر بر بسیاری 
از بیماران بستری در بیمارستان ها تأثیر 
و  مرگ  باعث  نتیجه  در  و  نمی گذارد 

آن ها می شود. میر 

چرا اسهال ویروسی شایع شده است؟

محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون بودجه مجلس مطرح کردمحبی نجم آبادی، عضو کمیسیون بودجه مجلس مطرح کرد

شفافیت در روند درمان بیمار از مزایای طرح نظام سالمت الکترونیک
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
کشورهای  به  بیماران  »مسافرت  گفت:  اسالمی 
دیگر برای درمان سرطان در سایه سیاست های 
نادرست متولیان امر شدت خواهد یافت و اگر 
باشد شاهد  ادامه داشته  اشتباه  این سیاست های 
مسافرت و مهاجرت بیماران بیشتری طی سال های 

آینده خواهیم بود.«
به گزارش سپید، فاطمه محمدبیگی در گفت و گو 
بیماری سرطان در  با خانه ملت در مورد رشد 
شده  سالمندی  پدیده  وارد  »ایران  گفت:  کشور 
به 11  قریب  کشور  در  سالمندی  نرخ  میزان  و 
درصد است که این رقم در اکثر کشورها بین 4 تا 
۸ درصد را نشان می دهد، زنگ هشدار سالمندی 
در هر کشوری زمانی به صدا در می آید که این 
رقم باالی ۸درصد باشد و متاسفانه آمار جمعیتی 

در این زمینه به نفع ایران نیست.«
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گسترش 
سالمندی در کشور افزود: »در حال حاضر با افزایش 
1 الی 2 درصدی سالمندی در طی یکسال مواجه 
هستیم، با سیر صعودی کشور به سمت سالمندی 
بی شک در سال 1430 به رقمی باالی 33 درصد 
به سمت سالمندی  خواهیم رسید، کشوری که 
پیش می رود از همه جهات بهداشتی و درمانی 
گرفته تا افزایش هزینه صندوق های بازنشستگی 

با مشکالتی روبرو خواهد شد.«
وی در ادامه یادآور شد: »همزمان با افزایش امید به 
زندگی در جامعه شاهد رشد بیماری های مزمن و 
افزایش بروز سرطان در کشور هستیم؛ تناقضی تلخ 
که متاسفانه در کنار عواملی همچون تغییر سبک 
زندگی،کمبود سواد سالمت، تغذیه ناسالم، عدم 
استفاده از ظرفیت ها و تحریم ها شتاب این بیماری 

را از گذشته بیشتر کرده است؛ با تمام تالش های 
صورت گرفته برای افزایش امید به زندگی باز 
شاهد متغیرهای دیگری نیز هستیم که گاهی منجر 

به مرگ های زود هنگام در بین مردم می شود.«
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »در علم پزشکی 
همیشه پیشگیری بیش از درمان سفارش شده است؛ 
بر همین اساس باید تمام شرایط از امکانات تا 
تجهیزات پزشکی گرفته تا عدم آگاهی که منجر 
به سبقت بیماری از پیشگیری شده، مورد توجه 
بیماران سرطانی در  تعداد  متاسفانه  بگیرد.  قرار 
کشور روبه افزایش است ، امکانات و تجهیزات 

فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیست.«
نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت یادآور شد: 
»ترویج سبک زندگی سالم، ورزشی و بانشاط، 
تعریف رشته های جدید و میان رشته ای با توجه 
به کمبود پزشک، مدیریت متخصصان حوزه های 
مراقبت سالمندان، تقویت رشته بیماری های خاص 
و انکولوژی، مشاوره سبک زندگی، اصالح سبک 
تغذیه، غربالگری بیماری های سرطان در زنان و 
مردان نسخه شفا بخش درمان شدت گیری بیماری ها 

از جمله سرطان در کشور است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به انتشار آماری از افزایش مسافرت 
درمانی بیماران سرطانی به سایر کشورها تصریح 
کرد: »امروز تمام کشورها برای تقویت صنعت 
گردشگری توریسم سالمت، هزینه و تالش بسیار 
می کنند تا گردشگری را از تمام جهات در کشور 
خود  پررنگ و سودآور نمایند؛ کشورهای همسایه 
ایران از این امر مستثنی نبوده اند، مسافرت بیماران 
به کشورهای دیگر برای درمان سرطان در سایه 

سیاست های نادرست متولیان امر و سوء مدیریت ها 
انجام می شود و اگر این سیاست های اشتباه ادامه 
داشته باشد، شاهد مسافرت و مهاجرت بیماران 

بیشتری طی سال های آینده خواهیم بود.«
محمدبیگی اظهار کرد: »کمبود امکانات و تجهیزات 
پزشکی در کنار تحریم ها و شدت گیری تورم زندگی 
را برای مردم سخت کرده و هر کس به نوعی در 
تالش برای خالصی از شرایط ایجاد شده است، 
در طی سال های اخیر پزشکان متخصص بسیاری از 
کشور خارج شده و برخی بیماران به دنبال درمان 
و خالصی از درد به دنبال آنها راهی ترکیه، دبی، 
کانادا و آمریکا هستند؛ باید این موضوعات مورد 

توجه متولیان امر قرار بگیرد.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: »در کنار تمام 
کمبودهای عنوان شده امروز برخی از داروهای 
درمانی و تجهیزات پزشکی بیماران خاص به ویژه 
بیماران سرطانی از خارج کشور تهیه می شود و 
متاسفانه طبق بررسی های صورت گرفته کشور 
نیازمند دستگاه های رادیوتراپی است که باید فکر 
عاجلی برای این مهم از طرف وزارت بهداشت 
صورت پذیرد. در این راستا دیپلماسی جدید مجلس 
و دولت در موضوع سالمت چند ماهی است شدت 
گرفته و ارتباطات جدید با کشورهای مختلف برای 
تامین امکانات و مواد اولیه دارو و تجهیزات در 

حال انجام است.«

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
غنی  مکتبی  ایرانی  »طب  گفت:  بهداشت 
است که در طول قرون و اعصار با جزء به 
جزء فرهنگ و آداب کشورمان گره خورده و 
قابلیت آن را دارد که با نگاه ویژه در صنعت 
از ظرفیت های  و  توجه  آن  به  گردشگری 

آن در گردشگری سالمت، استفاده شود.«
به گزارش سپید، نفیسه حسینی یکتا با بیان 
این مطلب افزود: »طب ایرانی به عنوان یک 
با رویکرد کل نگر، به عنوان  مکتب طبی 
ارائه اصولی  به  علمی تعریف می شود که 
برای حفظ سالمتی در تمام ابعاد آن باتوجه 
قالب شش اصل  به مولفه های موجود در 

ضروری سبک زندگی می پردازد.«
وی افزود: »بسیاری از گردشگران داخلی 
و خارجی، خانه های تاریخی در اقلیم های 
کویری را بازدید کرده و از معماری زیبای 
آن با یک حوض در میان حیاط مرکزی، لذت 
برده اند ولی هیچگاه توضیح داده نمی شود 
که این حوض زیبا که مخصوص خانه های 

این مناطق است، تدبیری از سوی حکمای 
طب ایرانی برای تعدیل مزاج گرم و خشک 

این متاطق است.«
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت 
بهداشت یادآور شد: »ظرفیت طب ایرانی 
با نگاه ویژه به تفاوت های فردی، اقلیمی، 
خوراک و تنوع چشمگیر اقلیم های مختلف 
برنامه ریزی  با  که  صورتی  در  کشور  در 
صحیح در بستر گردشگری سالمت مورد 
نظر قرار گیرد، می تواند زمینه ساز عرضه 
به عنوان یک ویژگی  به دنیا  ایرانی  طب 

منحصر به فرد ایران باشد.«
»سالمتکده های طب  گفت:  یکتا  حسینی 
به عنوان جاذبه های گردشگری و  ایرانی 
نیز مراکز ارائه دهنده خدمات طب ایرانی، 
دهکده های سالمتی، کویر درمانی، استفاده از 
آب گرم ها، دریاچه های نمک و تنوع باالی 
گره خوردن  در  می تواند  دارویی  گیاهان 
طب  با  تندرستی  و  سالمت  گردشگری 

ایرانی در نظر گرفته شود.«

»توسعه  افزود:  وی  وبدا،  گزارش  به 
از  ایرانی،  طب  به  توجه  و  گردشگری 
اولویت های مهم دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشت است و در تعامل با وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 

سازمان های مردم نهاد و مرتبط و با تشکیل 
یک کمیته مشترک، مقدمات برگزاری یک 
رویداد با موضوع گردشگری و طب ایرانی 

فراهم شده ست.«

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:

طب ایرانی می تواند در گردشگری مورد توجه قرار گیرد

محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کردمحمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

سفرهای درمانی نتیجه سیاست های غلط
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ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره 
به اینکه موارد رسمی از شیوع آبله میمون 
در ایران نداریم، گفت: »امکان انتقال بیماری 
آبله میمونی بیشتر از طریق انسان به انسان 
و با انتشار قطرات تنفسی امکانپذیر است.«
عفونت  میمونی  آبله  سپید،  گزارش  به 
ضایعات  صورت  به  که  است  ویروسی 
و  صورت  در  پوستی(  )بثورات  جلدی 
می کند.  ایجاد  بدن  مختلف  قسمت های 
عفونت در نتیجه تماس مستقیم با خون، 
مایعات بدن، ضایعات پوستی یا مخاطی 

حیوانات آلوده اتفاق می افتد.
در  موجود،  اطالعات  و  آمار  براساس 
آفریقا، شواهدی از عفونت ویروس آبله 
میمون در بسیاری از حیوانات یافت شده 
و دلیل انتقال آبله میمونی کامال مشخص 
سایر  و  خام  گوشت  اما خوردن  نیست، 
محصوالت دامی حیوانات آلوده، یک عامل 
خطر احتمالی برای ابتال به این نوع عفونت 

ویروسی است.
براساس آخرین اطالعات درباره احتمال 
شیوع آبله میمون در کشور، تاکنون موردی 
از این بیماری در کشور نداشته ایم و اینکه 
10 مورد مشکوک به آبله میمونی در کشور 
شیوع پیدا کرده بود هنوز این موارد تایید 

نشده است و تاکنون ابتالی قطعی به بیماری 
از کشورهای  بسیاری  در  که  میمونی  آبله 
ایران  در  شده  شایع  اروپایی  و  آمریکایی 

وجود ندارد.
علیرضا ناجی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»در ایران هیچ موردی از شیوع ابتال به این 
در  اما  است  نشده  شناسایی  ویروش  نوع 
کشور امارات چندین مورد از این ویروس 
شناسایی کرده است که باید در این زمینه 

مراقبت های الزم صورت گیرد.«
وی تصریح کرد: »بعید نیست در کشور ما 
داشته  ویروس وجود  این  از  مواردی  هم 
باشد اما چون راه انتقال این ویروس محدود 
است و مانند کووید1۹ نیست و انتقال آبله 
میمونی از انسان به انسان از قطرات تنفسی 
از  و  مدت  طوالنی  و  چهره  به  چهره  و 
یا  ملحفه  با  پوست  روی  زخم  با  تماس 
لباس امکانپذیر است، پس باید این موارد 

جدی گرفته شود.«
ناجی خاطرنشان کرد: »اکنون این نوع آبله 
میمون و مواردی که از آن شناسایی شده 
بیماری  این  باید گفت که در واقع  است، 
همیشه وجود داشته است، اما نوع جدیدی 
که به تازگی شناسایی شده است این نوع 
آبله میمون در آفریقای مرکزی و غربی به 
صورت اندمیک یا بومی شده وجود دارد.«

ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
ادامه  شهیدبهشتی  علوم پزشکی  دانشگاه 
کشور   20 در  که  دیگری  موارد  »اما  داد: 
شناسایی شده است علت اکثر آنها به دلیل 
با هم بوده و از  افراد همجنس گرا  ارتباط 
طریق تماس جنسی این بیماری انتقال پیدا 
کرده است و در واقع می توان گفت از طریق 
تماس پوستی نزدیک صورت گرفته است.«
وی اضافه کرد: »در حال حاضر پزشکان 
جهان در حال بررسی علت شیوع این نوع 
ویروس آبله میمون در جهان هستند و این 
مواردی که مطرح می شود نیز برای این است 
که وسعت شیوع آن مورد بررسی قرار گیرد 
تا هم دلیل شیوع و هم راه های انتقال آن 

به خوبی مشخص شود.«
وی تاکید کرد: »اکنون آبله میمون در مراکز 
غیراندمیک وجود دارد و در سطح جامعه 
انتقال صورت می گیرد و تنها تغییری روی آن 
به وجود آمده است چون براساس اطالعات 
این  روی  شده  انجام  مطالعات  و  موجود 
ویروس، این نوع آبله میمون شبیه آبله ای 
شد  انگلستان  وارد   201۹ سال  که  است 
نیز  انگلستان  و  سنگاپور  در کشورهای  و 

شیوع پیدا کرد.«
ناجی اضافه کرد: »این ویروس شبیه همان 
آبله منتشر شده در کشور انگلستان با تغییرات 

خیلی کم است و این احتمال وجود دارد 
که به صورت دستی در جهان منتشر شده 
باشد یعنی در این چند سال اخیر در بین 
جامعه منتقل شده است و ممکن است درباره 
آبله میمون در کشورهای غیراندمیک توجه 
نمی کردیم اما اکنون چون ویروس کرونا تا 
حدودی فروکش کرده است به این مساله 

توجه می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »پس باید این مساله 
را بدانیم که این نوع آبله که اکنون به نام 
آبله میمون است در گذشته هم بوده است 
به همین دلیل با توجه به روش های انتقال 
این ویروس باید اقداماتی صورت گیرد تا 
بتوانیم کنترل و نظارت بیشتری روی این 
ویروس داشته باشیم تا موارد احتمالی آن 

شناسایی شود.«
توصیه هایی  مردم  به  در عین حال  ناجی 
با  هم داشت و گفت: »باید تا حد امکان 
افرادی که مشکوک هستند، برخورد نکنیم 
نداشتن  برخورد  و  تماس  طریق  از  چون 
افراد مشکوک می توان از شیوع آن در  با 
البته چون یکی از  جامعه جلوگیری کرد، 
ویروس  این  شیوع  از  پیشگیری  راه های 
واکسیناسیون است، در صورتی که انتقال 
ویروس از فرد به فرد را در کشور داشته 
باشیم برای کنترل آن در آینده و جلوگیری 

تصمیمات  می توان  آن  گسترده  شیوع  از 
جدی در زمینه واکسیناسیون را انجام داد.«
ویروس شناسی  تحقیقات  مرکز  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ادامه داد: 
»آبله میمون شبیه آبله است و واکسن های 
آن می تواند جلوی عفونت مربوط به آبله 
میمون را بگیرد و اگر شیوع افزایش پیدا 
درباره  تصمیم گیری  و  دستورالعمل  کند، 

ارائه خواهد شد.« واکسیناسیون 
نوع  این  برای  »اکنون  داشت:  اظهار  وی 
آبله میمون، واکسن جدیدی مجوز گرفته 
و ممکن است در دستور کار صورت گیرد، 
با توجه به اینکه در کودکان و زنان باردار 
می تواند تاثیرات بیشتری داشته باشد پس 
باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری 

صورت گیرد.«
ناجی ادامه داد: »این ویروس آبله میمون 
کشندگی هم دارد و چون دو ورژن ژنتیکی 
مربوط به آفریقای غربی و آفریقای مرکزی 
را دارد برای آفریقای غربی میزان کشندگی 
 10 با  مرکزی  آفریقای  و  درصد  یک  با 

درصد کشندگی است.«
آبله  ویروس  این  از  نوعی  وی،  گفته  به 
است  شده  مشاهده  جهان  در  که  میمون 
درصد  یک  با  غربی  آفریقای  به  مربوط 

است. کشندگی 

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:

موارد رسمی از شیوع آبله میمون در ایران نداریم
میزان کشندگی یک تا ۱۰ درصد
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در آستانه فرا رسیدن ایام حج و اعزام حجاج 
ایرانی، یک اپیدمیولوژیست توصیه هایی را در 
زمینه مراقبت از حجاج و غربالگری آنها در 
زمان اعزام، اقامت در حج و بازگشت شان به 
کشور در شرایطی که همچنان همه گیری کرونا 
آبله  انتقال  وجود دارد و در عین حال خطر 

میمونی نیز هست، مطرح کرد.
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با 
ایسنا، در آستانه اعزام زائران به حج و باتوجه به 
امکان انتقال ویروس کرونا یا سیار ویروس هایی 
مانند آبله میمونی گفت: »باید توجه کرد که 
معموال میانگین سنی حجاجی که به حج مشرف 
جامعه  کل  سنی  میانگین  از  باالتر  می شوند، 
است و در نتیجه آسیب پذیرتر هستند. در عین 
حال متاسفانه افراد باالی ۵0 تا ۵۵ ساله ما هم 
عمدتا دچار یک بیماری زمینه ای یا مزمن مانند 
پرفشاری خون، دیابت، بیماری قلبی و ... هستند. 
داریم  که  باشد  این  تصورمان  باید  نتیجه  در 
جمعیتی را برای حج اعزام می کنیم که عمدتا 
جزو افراد پرخطر هستند و شانس شدت ابتال 
به کرونا در آنها بیش از سایر گروه ها است.«

وی افزود: »نکته دوم این است که الگوی اپیدمی 
کرونا الزاما در همه کشورهای دنیا یکسان نیست. 
بر این اساس وقتی ویروسی در جایی اپیدمی 
است، سازگاری مردم آن جامعه با آن ویروس 
بهتر و بیشتر از مردمی است که از بیرون وارد 
می شوند. در نتیجه آسیب پذیری را در افرادی 
که با آن مواجه نبودند، افزایش می دهد. سومین 
نکته هم این است که حجاجی که به حج مشرف 
می شوند، با واریانت های مختلفی از کرونا که از 

نقاط مختلف و کشورهای مختلف دنیا می آیند، 
و  ابتال  احتمال  هم  باز  نتیجه  در  و  مواجهند 

شدت ابتال به کرونا در حجاج باال می رود.«
سوری تاکید کرد: »توصیه ما این است که حجاج 
شرایط را عادی نپندارند. رعایت پروتکل های 
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، شست وشوی 
دست ها، فاصله گذاری تا جای ممکن و ... را 
حتما رعایت کنند. البته درست است که هوا 
دلیل  به  حجاج  مقداری  شاید  و  است  گرم 
رعایت پروتکل ها به تنگنا بیفتند، اما آن طرف 

موضوع جان افراد است.«
کرونا  علیه  که  هم  افرادی  اینکه  بیان  با  وی 
باید تست PCR معتبر  واکسینه شدند قطعا 
داشته باشند، گفت: »این اتفاق باعث می شود 

که شانس ابتال کاهش یابد.«
سوری درباره اقدامات بهداشتی الزمی که باید 
از سوی مسئوالن بهداشتی و درمانی و مسئوالن 
حج انجام شود، گفت: »اوال باید آموزش های الزم 
به حجاح داده شود. در عین حال باید تیم های 
مراقبتی به خصوص اپیدمیولوژیست هایی که 
باشند.  حجاج  همراه  کنند،  کنترل  می توانند 
خروج  زمان  در  چه  که  است  الزم  بنابراین 
حجاج از کشور، چه در مدت اقامت شان در 
حج و چه در بازگشت، حتما مراقبت های الزم 

انجام شود.«
وی گفت: »در زمان بازگشت هم حجاج حتما 
باید تست شوند، باید بیماری یابی فعال انجام 
آنها  در  بیماری  نشانه های  و  عالئم  و  شود 
جست وجو شود، امکانات الزم برای قرنطینه 
فراهم شود که اگر نیاز به قرنطینه بود حتما 

بیماران در قرنطینه باشند. بنابراین غربالگری 
جدی  صورت  به  باید  بازگشت  در  حجاج 
انجام شود و باید طوری برنامه ریزی شود که 
بهانه نیاوریم که به دلیل ازدحام در بازگشت 
نمی شد کاری کرد و ... باید مراقبت ها بسیار 

سنجیده باشد.«
سوری با بیان اینکه افرادی که بعد از بازگشت 
در مواجهه به حجاج قرار می گیرند نیز باید 
احتیاط کنند، گفت: »در غیر این صورت ممکن 
است دچار یک خیزش مجدد از اپیدمی کرونا 
با واریانت های مختلف در کشور باشیم که این 
واریانت های مختلف ممکن است الگویی از 
ژنتیک ویروس ایجاد کنند که کامال با ژنوم های 
عادی ویروس متفاوت باشد و طبیعتا جامعه 

هم از این موضوع متضرر می شود.«
کرد  توجه  »باید  گفت:  اپیدمیولوژیست  این 
که تفاوت آبله میمونی با کرونا این است که 
در کرونا حتی در دوره نهفتگی بیماری هم 
احتمال انتقال بیماری و ابتالی افراد دیگر هم 
وجود دارد، اما در آبله میمونی خوشبختانه به 
این صورت نیست و تا زمانیکه بیمار عالئمی 
مانند تب و سردرد و راش های پوستی ندارد، 
قابلیت انتقال بیماری را هم ندارد. بنابراین در 
زمان بیماریابی و غربالگری حجاج بر علیه آبله 
میمونی فقط توجه به عالئم و نشانه ها کافی 
است و اگر کسی عالئم مشکوک داشت، باید 
در قرنطینه باشد، تست از آنها گرفته شود و 
در صورت منفی شدن تست از قرنطینه خارج 
شوند. معموال دو تا چهار هفته بعد از شروع 
راش های پوستی ممکن است فرد مبتال به آبله 

میمونی قابلیت انتقال بیماری را داشته باشد.«
سوری گفت: »شرایط درباره کووید1۹ متفاوت 
است. در حال حاضر عمده ترین ابزار ما در برابر 
کرونا تست های PCR است. بنابراین کسانیکه 
وارد کشور می شوند، اگر تست PCR منفی و 
معتبر داشته باشند که حداکثر 4۸ ساعت از آن 
گذشته است، مشکلی ندارند. اما افرادی که یا 
عالئمی مانند سردرد، اختالل گوارشی و ... 
دارند یا تستی دارند که بیش از 4۸ ساعت از 
اعتبارش گذشته یا اصال تست ندارند، وارد 
کشور شوند، باید در قرنطینه باشند و از آنها 
بود  مثبت  تست شان  اگر  شود؛  گرفته  تست 
باید در روند کنترل بیماری رود، اما اگر منفی 
بود با ارائه یکسری آموزش ها می توانند وارد 
جامعه شوند. آموزش هایی مانند اینکه تا چند 
روز رعایت پروتکل ها را بیش از حد معمول 
مراکز  به  دیدند  عالئمی  اگر  و  باشند  داشته 
هم  کووید1۹  قرنطینه  کنند.  مراجعه  درمانی 

بین چهار تا 10 روز است.«
وی تاکید کرد: »البته با توجه به منفی کاذبی 
که در تست PCR وجود دارد، قطعا حجاج 
روز   10 الی  هفته  یک  تا  بازگشت  از  بعد 
پروتکل ها را بیش از پیش رعایت کنند. هرکس 
که از سفری می آید که احتمال تجمع و تنوع 
شانس  قطعا  است،  بوده  آن  در  واریانت ها 
و  است  بیشتر  او  در  بیماری  انتقال  و  ابتال 
به  را  نمی توان خطر  قطعا  کند.  رعایت  باید 
صفر رساند، اما می توان با اقداماتی آن را به 
حداقل ممکن رساند تا جامعه مصون بماند 

و حداقل مشکل را داشته باشیم.«

توصیه هایی به حجاج و مسئوالن حج در شرایط 
»پاندمی کرونا« و »خطر آبله میمونی«

موارد 



مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها)CDC( اعالم کردند 
که تصور نمی شود آبله میمون از طریق هوا منتقل شود بلکه 

از طریق تماس پوست به پوست منتقل می شود.
به گزارش سپید، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ایاالت 
متحده مرکز سان فرانسیسکو تایید کرد ۴۵ مورد آبله میمون در 
کشور مشاهده شده اما با وجود اینکه این ویروس در حال 
گسترش است، هیچکس بر اثر این شیوع فوت نکرده است.

مقامات مرکز این ایده را رد کردند که آبله میمون می تواند 
از طریق هوا پخش شود.

آنان گفتند: »تصور نمی شود که آبله میمون مدت زمان زیادی 
در هوا بماند و معموال طی تنفس کوتاه در فضای مشترک از 

طریق هوا منتقل نمی شود.«
همچنین تصور نمی شود ویروس از طریق مکالمه معمولی 
پخش شود و یا در خواربارفروشی لمس یک کاال یا تماس 

دست با دستگیره موجب ابتال به آبله میمون شود.
همین  در  عفونی،  بیماری های  متخصص  گاندی،  مونیکا 
خصوص گفت: »انتقال بیماری از طریق پوست به پوست 
و در زمان تنفس در فاصله بسیار بسیار نزدیک امکان پذیر 
است و مردم فقط باید مراقب ضایعات خاص، تب و غدد 

لنفاوی بزرگ باشند تا بتوان آن را درمان کرد.«
به گزارش ایسنا، مقامات بهداشتی می گویند: »خطر سرایت 

آبله میمون به جمعیت عمومی کم است.«

آبله میمون از چه طریقی منتشر می شود؟ 
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آمار جهانی کرونا

ثبت بیش از ۵۴۰ میلیون مبتال تاکنون
کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  کل  شمار  )کووید-1۹(، 
و  میلیون  به ۵۴0  تاکنون  در جهان  بیماری 
2۴1 هزار و ۵21 نفر رسیده و مرگ شش 
اثر  بر  نیز  نفر   ۹۵۴ و  هزار   330 و  میلیون 

عفونت کووید تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها در 
جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با بیش از 
۸۷.3 میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با 
این بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار بیش 
از ۴3.2 میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه 

دوم جهانی جای گرفته است.
همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل 
هم از 31.۴ میلیون نفر فراتر رفته و در حال 
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین 

شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۸ هزار جانباخته 
پس از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد 
قربانیان کووید1۹ در جهان محسوب می شود 
و پس از آن هند با بیش از ۵2۴ هزار قربانی، 
سومین کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ 
و میر کرونایی در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 2۹.۷ 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 3۷۹ هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 
مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای این 
منطقه دارد و در جهان نیز چهارمین کشور 
با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی 
تاکنون داشته اند تا صبح  باالترین آمارها را 
روز یک شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 233 
هزار و ۵2۸ مورد ابتال و 1۴1 هزار و 3۴۹ 
بیماری کووید-1۹ در  از  ناشی  مورد فوت 
بین کشورهای  حال حاضر در رتبه 1۷ در 
دارای بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، هند 
و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، 
اسپانیا،  ترکیه،  ایتالیا،  جنوبی،  کره  روسیه، 
ویتنام، آرژانتین، ژاپن، هلند، استرالیا، ایران، 
کلمبیا، اندونزی، لهستان، مکزیک، اوکراین، 
اتریش،  تایلند، کره شمالی،  پرتغال، مالزی، 
رژیم صهیونیستی، بلژیک، آفریقای جنوبی، 

کانادا،  جمهوری چک، 
شیلی، فیلیپین، سوئیس، 
پرو و یونان نیز بیش از 
سه میلیون مبتال ثبت شده  

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

قربانی می گیرد.

با شناسایی چند بیمار جدید مبتال به کووید-1۹، مقامات پایتخت 
چین بازگشایی مدارس را در این شهر به تعویق انداختند.

کردند:  اعالم  شنبه  روز  چین  مقامات  سپید،  گزارش  به 
مدارس  دانش آموزان  بود  قرار  قبلی  برنامه ریزی  »طبق 
حضور  درس  کالس های  در  آینده  روزهای  از  پکن 
بیشتر  حضور  ابتال  مورد  چند  شناسایی  با  اما  کنند  پیدا 
دانش آموزان در مدرسه به زمان دیگری موکول خواهد شد.«
سیاست  کووید-1۹  گیری  همه  آغاز  ابتدای  از  که  چین 
پیش  در  جدید  بیماران  مهار  منظور  به  را  صفر  کووید 
بیماری  شیوع  تشدید  و  اخیر  ماه های  در  است  گرفته 

قرنطینه  شانگهای،  در  است.  بوده  مواجه  انتقادهایی  با 
و  تعطیل  مدارس  نیز  پکن  در  و  اعمال شد  طوالنی مدت 
کارمندان مجبور شدند از خانه وظایف خود را انجام دهند.
پیش تر مقامات پکن اقدام به برداشتن برخی از محدودیت های 
کرونایی کرده بودند اما شناسایی موارد جدید ابتال موجب 
شد تا مقامات به بازگرداندن برخی محدودیتها اقدام کنند.
کردند  اعالم  پکن  مقامات  اکسپرس،  مدیکال  گزارش  به 
بیشتر دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی از روز دوشنبه 

گیرند.ایسناا قرار  آموزش  تحت  آنالین  طریق  از  باید 

موارد جدید کرونا، بازگشایی مدارس پکن را به تاخیر انداخت

جهان



رئیـس انجمـن علمـی شنوایی شناسـی ایـران بر 
ضرورت تامین سمعک از طریق واردات بیش 
از پیـش تاکیـد کـرد و گفـت: »اکنـون ۵۰۰ هـزار 
کـم شـنوا در کشـور وجـود دارد و بـا کمبـود 

۳۸۰ هزار سـعمک مواجه هسـتیم.«
بـه گـزارش سـپید، شـنوایی مهم تریـن حـس در 
انسـان اسـت که گاهی دچار مشـکل می شـود. 
گـوش بـا دریافـت اصـوات اطـراف و پـردازش 
این صدا ها باعث شـنوایی در انسـان می شـود. 
اختالل در سیسـتم شـنوایی انسـان، زندگی فرد 
را بسـیار تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و حتـی 

باعث انزوا و گوشـه گیری در او می شـود.
در اصل کم شـنوایی یا آسـیب شـنوایی مشـکل 
در عملکـرد یـک یـا هـر دو گـوش اسـت. ایـن 
اختـالل تقریبـا در بیـن افـراد یـک جامعـه بـه 
خصوص در سالمندان امری بسیار شایع است 

کـه بـه دالیـل مختلفـی رخ می دهـد.
کم شـنوایی یعنی کاهش حساسـیت شـنوایی 
نسـبت بـه صداهایـی کـه بطـور طبیعـی شـنیده 

می شوند.
بـه کـم شـنوایی عبارت هایـی ماننـد کاهـش 
شـنوایی، افت شـنوایی، سـنگین شـدن گوش، 
کری، ناشـنوایی، ناشـنوا یا سـخت شـنوا و … 
نیـز گفتـه می شـود و می توانـد هـر فـردی را 
در هـر سـنی، درگیـر کنـد و طبـق آمـار جهانـی 
بهداشـت، در حـدود پنـج درصـد از حمعیـت 
جهان ۳۶۰ میلیون نفر )۳۲۸ میلیون بزرگسـال 
و ۳۲ میلیـون کـودک( از کـم شـنوایی ناتـوان 

کننـده رنـج می برنـد.
از دسـت دادن شـنوایی یکـی از شـایع ترین 
مشـکالتی اسـت کـه می توانـد هـر زمـان بـه 
سـراغ هـر کسـی بیایـد و زندگـی او را تحـت 

تاثیـر قـرار بدهـد.
خسـرو گورایـی در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: 
»سـاالنه سـه در هزار نفر از افراد متولد شـده 
و سـالمندان در کشـور به جمعیت کم شـنوایان 
افـزوده می شـوند و کمبـود شـدید سـمعک 

زندگـی آنهـا را مختـل می کنـد.«

وی اظهـار داشـت: »عمـر مفیـد اسـتفاده از 
سـعمک ۳ تـا ۵ سـال اسـت و بعـد از آن بـا 
توجـه بـه تکنولـوژی جدیـد نیـاز بـه تعویـض 
دارنـد، افـرادی کـه مـادرزادی کـم شـنوا متولـد 
می شـوند و سـالمندان نیـز بـا توجـه بـه اینکـه 
سـن امیـد بـه زندگـی در آنهـا افزایـش یافتـه و 
دچـار مشـکالت شـنوایی می شـوند، بایـد از 

ایـن وسـیله شـنوایی بهره منـد باشـند.«
گورایـی تصریـح کـرد: »واردات ۱۰۰ تـا ۱۲۰ 
هـزار سـمعک در سـال نیـاز کشـور را تامیـن 

نمی کنـد اکنـون بـه دلیـل اینکـه تخصیـص ارز 
بصورت کارشناسـی برای این وسـیله شـنوایی 
انجام نشـده یا بصورت ناعادالنه توزیع شـده، 
با کمبود ۳۸۰ هزار سـعمک مواجه هسـتیم و 
از مسـئوالن مربوطه می خواهیم مسـاعدت های 

الزم را در زمینـه واردات آن انجـام دهنـد.«
بـه گفتـه رئیـس انجمـن علمی شـنوایی شـنایی 
ایـران، کـم شـنوایان مظلوم تریـن افـراد جامعـه 
هسـتند و ۸۰ درصـد آنهـا امـکان برخـورداری 
از درمان را ندارند و باید از امکانات شـنوایی 
مانند سـمعک اسـتفاده کنند، با توجه به اینکه 
تولید سمعک دارای تکنولوژی پیچیده است و 
امکان آن در کشور میسر نشده ضرورت برای 
تامین واردات آن بیش از پیش ضروری است.
گورایـی افـزود: »امـکان زبـان آمـوزی کودکانی 
که کم شـنوا هسـتند با سـمعک فراهم می شـود 
و سـالمندان نیـز کـه بـه دلیـل رونـد پیـری دچار 
کم شنوایی می شوند، اگر از این وسیله استفاده 
نکننـد مشـکالت زیـادی بـرای آنهـا از جهـت 

ارتباطـی و گوشـه گیـری بوجـود می آید.«
وی تصریح کرد: »هر سـال غربالگری نوزادان 
از لحـاظ کـم شـنوایی انجـام می شـود و کمبـود 
سـمعک می توانـد مشـکالت زیـادی را بـرای 
مبتالیـان بـه کـم شـنوایی ایجـاد کنـد، تسـریع 
واردات ایـن وسـیله از خواسـته های ایـن افـراد 
اسـت زیرا سـمعک های قاچاق بی کیفیت بوده 

و نیـاز جامعـه را تامیـن نمی کنـد.«

10 شماره ۲۲۲۲ ۲۳ خرداد ۱4۰۱
نظام سالمت

کمبود کمبود ۳۸۰۳۸۰ هزار سمعک در کشور هزار سمعک در کشور
رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران خبر دادرئیس انجمن شنوایی شناسی ایران خبر داد

بیمه  پوشش  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس 
بند  براساس  را  کشور  جمعیت  آحاد  برای 
توسعه کشور  پنج ساله  قانون   ۷۰ ماده  الف 
کرده  تکلیف  ایران  بیمه سالمت  سازمان  به 
سال  ابتدای  از  نیز  اساس  همین  بر  و  است 
۹۳ با ارائه طرح پوشش بیمه سالمت همگانی 
از سوی این سازمان بیمه گر، امکان پوشش 
بودند  بیمه  فاقد  قبل  سالیان  که طی  افرادی 

فراهم شده است.
به گزارش سپید، از آن پس همه ساله در قانون 
بودجه سالیانه اجرای پوشش بیمه برای آحاد 
جمعیت کشور مورد تاکید قرار گرفته است. 
قانون   ۱4 تبصره  د  بند  اساس  بر  نیز  امسال 
بودجه سال ۱4۰۱ مقرر شده است، وزارت 
افراد  اطالعات  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
فاقد پوشش بیمه که در سه دهک کم درآمد 
قرار دارند را به سازمان بیمه سالمت معرفی 
کند، تا این سازمان بدون مراجعه آنها بتواند 

پوشش بیمه پایه را برای آنها فراهم کند.
بر این اساس و بنابر اعالم سازمان بیمه سالمت، 
 ۵ به  قریب  اطالعات  گذشته  روزهای  طی 
میلیون نفر از افراد مشمول از سوی وزارت 
رفاه به سازمان بیمه سالمت ایران ارسال شده 
است و از مدتی قبل کارشناسان این سازمان 
فرآیند ثبت پوشش بیمه پایه سالمت همگانی و 
روستاییان را برای این تعداد انجام داده است. 
هم اکنون نیز این افراد دارای پوشش بیمه فعال 
در سامانه این سازمان بیمه گر بوده و می توانند 
با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی 

از مزایای بیمه درمانی برخوردار شوند.

بیمه  حق  بابت  درآمدی  دهک های 
باید هزینه بپردازند؟  چقدر 

دهک های  برای  بیمه  برقراری  قانون  طبق 
اول تا سوم رایگان و در قالب بیمه سالمت 
همگانی صورت می گیرد؛ ضمن اینکه برقراری 
پرداخت  با   4 دهک  مشمولین  جهت  بیمه 
بخش  در  مصوب،  بیمه  حق  از  ۱۰درصد 
بیمه سالمت همگانی میسر است. طبق گفته 
مسئوالن امر در سازمان بیمه سالمت ایران، 
۶ با  برقراری بیمه  مشمولین دهک های ۵ و 
پرداخت ۲۵ درصد از حق بیمه مصوب در 
بخش بیمه سالمت همگانی و برقراری بیمه 
جهت مشمولین دهک های ۷ و ۸ با پرداخت 
۵۰ درصد از حق بیمه مصوب در بخش بیمه 

ایرانیان اجرایی می شود.
از سوی دیگر برقراری بیمه جهت مشمولین 
دهک های ۹ و ۱۰ با پرداخت ۱۰۰ درصد از 
حق بیمه مصوب در بخش بیمه ایرانیان صورت 
می گیرد که در این بخش هم افراد بسیاری با 
مراجعه به سامانه سازمان بیمه سالمت و دفاتر 
پیشخوان اقدام به ثبت اطالعات خود برای 
استفاده از خدمات بیمه ای این سازمان شدند.
سازمان بیمه سالمت اعالم کرد که تالش دارد 
تمامی افراد نیازمند فاقد پوشش بیمه سالمت 
زیرا  گیرند؛  قرار  این سازمان  پوشش  تحت 
پذیر  آسیب  اقشار  بیمه ای  پوشش  از  هدف 
جامعه این است که اگر فرد به ناچار به علت 
بیماری با هزینه کمرشکن مواجه شد، در تله 

فقر گرفتار نشود.
درهمین رابطه مهدی رضایی _ معاون بیمه 

و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران 
اعالم کرده است: »با توجه به اینکه در ۲ ماه 
پایانی سال گذشته 4۰۰ هزار فرد فاقد بیمه 
در حاشیه شهرها بیمه شدند و امسال نیز ۵ 
پایین  از سه دهک  نفر  هزار   4۰۰ و  میلیون 
درآمدی، رایگان بیمه همگانی شدند، تعداد 
بیمه شدگان همگانی سالمت به ۵ میلیون و 

۸۰۰ هزار نفر رسیده است.«
رضایی تاکید می کند: »در بحث پوشش همگانی 
بیمه ای و  مؤلفه پوشش جمعیتی، پوشش   ۳
بسته های ضروری و تأمین مالی اهمیت دارد، 
 ۳ برای   ،۱4۰۱ بودجه  قانون  با  خوشبختانه 
دهک پایین درآمدی، حق بیمه را دولت متقبل 
را  دهک  سه  این  شناسایی  و  احصا  و  شده 
بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

گذاشته است.«
در مجموع بر اساس وظایفی که قانون گذار 
بر عهده سازمان بیمه سالمت ایران گذاشته 
است، حضور هیچ فرد فاقد بیمه ای در جامعه 
پذیرفتنی نیست و تمامی آحاد جامعه باید از 
بیمه ای استفاده کنند؛ این در حالی  خدمات 
است که علی رغم اینکه در قانون بر پوشش 
اما  است  شده  تاکید  همگانی  بیمه  اجباری 
التزام پوشش همگانی وجود نداشت؛ بنابراین 
در  شده  نظرگرفته  در  راهکارهای  و  تدابیر 
این باره افراد بسیاری را در مسیر استفاده از 
خدمات بیمه سالمت قرارداد. در این راستا 
سازمان بیمه سالمت اعالم کرده که مجلس 
شورای اسالمی نیز همکاری های الزم را در 
کردن  بیمه  برای  نیاز  مورد  بودجه  تصویب 

که  طوری  به  داده؛  بیمه صورت  فاقد  افراد 
در حال حاضر مشکلی بابت ارائه خدمات به 
افراد فاقد بیمه وجود ندارد؛ در این خصوص 
بهداشت  کمیسیون  ابراهیمی _ عضو  یحیی 
و درمان مجلس شورای اسالمی تاکید کرده 
است: »سازمان بیمه سالمت ایران از ابتدای 
تاسیس تاکنون در مسیر ارائه خدمات مناسب 
اعتبارات  اینکه  به  توجه  با  و  برداشته  گام 
مناسبی در بودجه امسال برای گسترش چتر 
این  اختیار   در  بیشتری  افراد  برای  بیمه ای 
سازمان قرار گرفت، انتظار داریم که در سال 
۱4۰۱ خدمات به صورت آسان تر در اختیار 
افراد نیازمند قرار گیرد. با افزایش تعداد بیمه 
بیمه  در بخش  سالمت  بیمه  سازمان  شدگان 
بیشتر  سالمت  در  عدالت  سالمت،  همگانی 
در جامعه پر رنگ شده و افراد حتی از نقاط 
مراکز  به  راحتی  به  می توانند  برخوردار  کم 

کنند.« درمانی مراجعه 
الزمه  که  کرد  تاکید  باید  راستا  همین  در 
حفظ سالمت در جامعه و به دنبال آن کاهش 
هزینه های بهداشتی و درمانی، توجه ویژه به 
بیمه ها از جمله بیمه سالمت است. سازمان 
سازمان  یک  عنوان  به  ایران  سالمت  بیمه 
را  نیاز  مورد  اعتبارات  تمام  دولتی  بیمه گر 
پوشش  که  اکنون  و  می کند  تامین  دولت  از 
سازمان  این  به  کشور  جمعیت  آحاد  بیمه 
تکلیف شده، شایسته است که جهت تداوم 
بویژ  آسیب پذیر،  اقشار  بیمه  پوشش  در  امر 
در بحث تامین منابع مالی حمایت های الزم 

گیرد.ایسنا صورت 

نگاهی بر تکالیف »بیمه سالمت« برای پوشش بیمه ای تمام ایرانی ها
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با تعرفه های دستوری نمی توان به اصالح ساختار پرداختبا تعرفه های دستوری نمی توان به اصالح ساختار پرداخت
گفت:  پزشکی  نظالم  سازمان  کل  رییس 
»قاطبه جامعه پزشکی اگر تعرفه ها مناسب 
باشد، راضی هستند و دنبال روش های غیر 
از  نمی روند،  درآمد  کسب  برای  متعارف 
همین رو با تعرفه های دستوری نمی توان به 
اصالح ساختار پرداخت، زیرا این تعرفه ها با 
قیمت تمام شده خدمت، فاصله زیادی دارد.«
در  زاده  رییس  محمد  سپید،  گزارش  به 
پزشکان  داغ  موضوع  به  مهر  با  گفت وگو 
گفت:  و  داد  نشان  واکنش  بگیر  نجومی 
»حرفه پزشکی مثل سایر اقشار و حرفه های 
دیگر است که نمی توان نجومی بگیران را 
به طور دقیق مشخص کرد. از همین رو، 
در حرفه پزشکی نیز درصد اندکی هستند 
که درآمدهای غیر عادی دارند و مستثنی 

نیستند.« از سایر صنوف 
نرم  و  زیرساخت ها  »وقتی  افزود:  وی 
محاسبه  و  بررسی  برای  الزم  افزارهای 
و  دقیق  طور  به  نمی توان  ندارد،  وجود 
جامعه  از  درصد  چند  که  گفت  مشخص 
بگیران می شوند.« نجومی  پزشکی، شامل 

رئیس زاده ادامه داد: »ارزیابی سازمان نظام 
پزشکی بر این است که باالی ۹۵ درصد 
دندانپزشکی،  شامل  که  پزشکی  جامعه 
و…،  آزمایشگاهیان  داروسازان،  ماماها، 
خدمت  قانونی  تعرفه های  با  می شوند، 

می کنند.«
وی با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی 
شامل جمعیت 3۵0 هزار نفری است، گفت: 
سال  در  خدمت  نفر  میلیون   ۹00 »باالی 
توسط جامعه پزشکی به مردم ارائه می شود 
و در مقابل این عدد بزرگ، حجم تخلفات 
و شکایات از جامعه پزشکی بسیار پایین 

است.«
رئیس زاده به آمار و گزارش های تخلفات 
پزشکی اشاره کرد و افزود: »در سال 1400، 
۷ هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی ثبت 
شده است که 42 درصد از این پرونده ها 
است  شده  کیفرخواست  صدور  به  منجر 
و از این 42 درصد، ۸2 درصد آنها رأی 
بوده  بیمار  نفع  به  پزشک  محکومیت  به 
است که نشان می دهد فقط مدافع جامعه 
بیماران  و  مردم  حقوق  و  نیستیم  پزشکی 

برای ما در اولویت قرار دارد.«
به گفته وی، در سال حدود 14 تا 1۵ هزار 
شکایت از جامعه پزشکی در سازمان نظام 
پزشکی و سازمان پزشکی قانونی گزارش 
می شود که در مقایسه با حجم باالی خدمت، 

نیست. قابل توجهی  عدد 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  رئیس 
تخلفات  روند  بر  پزشکی  نظام  سازمان 
پزشکی نظارت دارد که بخواهد به عنوان 
شاکی عمل کند، افزود: »نظارت بر عهده 
دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت درمان 
وزارت بهداشت است که با تخلفات برخورد 

می کنند.«
به  رسیدگی  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
شکایات از جامعه پزشکی در سازمان نظام 
پزشکی به شکل کیفری بوده و در وزارت 
بهداشت، تعزیراتی است، گفت: »برخورد 
دانشگاه های  از طریق  با تخلفات پزشکی 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت، در قالب 

کمیسیون ماده 11 اعمال می شود.«
ایران در  نظام پزشکی  رئیس کل سازمان 
ادامه به موضوع دریافت زیرمیزی در حرفه 
پزشکی اشاره کرد و اینکه در حال حاضر 
این معضل وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: 
در  چرا  اینکه  اما  دارد،  وجود  »زیرمیزی 
باید به علت ها بپردازیم  دوره ای کم شد، 
را حل  معلول، مشکلی  به  پرداختن  زیرا، 

نمی کند.«
وی افزود: »به طور مثال، در رشته چشم 
پزشکی و رشته های نسخه نویس، زیرمیزی 
وجود ندارد و اگر باشد، خیلی ناچیز است. 
که  سالمت  تحول  طرح  اجرای  دوره  در 
گفته می شود ایراداتی هم داشت، ما شاهد 
آمار دریافت زیرمیزی  توجه  قابل  کاهش 
بودیم، چون میزان پرداختی ها متناسب شد.«
رئیس زاده ادامه داد: »قاطبه جامعه پزشکی 
هستند  راضی  باشد،  مناسب  تعرفه ها  اگر 
برای  متعارف  غیر  روش های  دنبال  و 
با  رو،  همین  از  نمی روند.  درآمد  کسب 
اصالح  به  نمی توان  دستوری  تعرفه های 
ساختار پرداخت. زیرا، این تعرفه ها با قیمت 

تمام شده خدمت، فاصله زیادی دارد.«
ایران  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
بیمه  شورای عالی  و  »بیمه ها  کرد:  تاکید 

دارند،  اختیار  در  که  منابعی  با  می توانند 
رفتار جامعه پزشکی را مدیریت کنند. زیرا، 
از تصمیم گیری  بازتابی  پدیده زیرمیزی، 

های ما است.«
پزشکی درست  »قاطبه جامعه  افزود:  وی 
کار می کنند و این زیرساخت های معیوب 
زیادی  نقش  که  کار هستند  فرآیندهای  و 

در بروز تخلفات دارند.«
رئیس زاده با مخاطب قرار دادن سازمان های 
»بیمه ها بگویند قیمت تمام  بیمه گر گفت: 
حتی  آنها  است.  چقدر  خدمت  یک  شده 
معلوم  که  نمی دهند  انجام  هم  را  کار  این 
شود قیمت واقعی یک خدمت چقدر است. 
ما نمی گوییم که قیمت واقعی را پرداخت 
کنند، حداقل محاسبه کنند تا همگان بدانند 
چقدر فاصله بین تعرفه های مصوب و قیمت 

تمام شده خدمت وجود دارد.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: 
که  تعرفه ای  با  خدمت  شده  تمام  »قیمت 
۷0 درصد اختالف  بیمه ها است،  مصوب 
۵ ماه  با فاصله  نیز  دارد و همین تعرفه ها 

تا 14 ماه پرداخت می شود.«
وی با گریز به نسخه نویسی الکترونیک و 
این  اجرای  با  کرده اند  ادعا  بیمه ها  اینکه 
طرح پرداخت ها آنالین می شود، گفت: »در 
الکترونیک نیز پرداخت ها با  نسخه نویسی 
یک ماه تا دو ماه تأخیر انجام می شود. در 
حالی که طبق قانون، ۶0 درصد پرداختی 
باید به صورت علی الحساب باشد که بیمه ها 

این موضوع را هم رعایت نمی کنند.«
رئیس زاده افزود: »راه حل عبور از مشکالت، 

عمل به قانون و اسناد باالدستی است.«

جامعه  بین  اعتماد  حفظ  بر  تاکید  با  وی 
طبابت،  در  »اصل  گفت:  مردم  و  پزشکی 
اعتماد مردم به پزشک است و اگر این اعتماد 
تضعیف شود، قابل جبران نخواهد بود.«

رئیس زاده ادامه داد: »مطالعات علمی نیز 
جامعه  و  مردم  بین  اعتماد  که  کرده  ثابت 
پزشکی، بر روند درمان بیمار اثرگذار است. 
اعتماد  این  که  کنیم  کاری  نباید  بنابراین، 

شود.« تضعیف 
ایران، به  رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
موضوع مهاجرت پزشکان گریز زد و گفت: 
پزشکی  جامعه  مهاجرت  روند  »متأسفانه 
تغییر شیفت پیدا کرده و از فرصت های شغلی 
به سمت نگرانی از نبود فرصت شغلی رفته 
جامعه  مهاجرت  اولویت  واقع،  در  است. 
جایگاه  و  شغلی  زمینه های  نبود  پزشکی، 

آنها است که مطلوب نیست.« فعالیت 
روند  از  نگرانی  ابراز  ضمن  زاده  رئیس 
مهاجرت جامعه پزشکی افزود: »اگر اعتماد 
بین مردم و جامعه پزشکی مخدوش شود، 
را  اعتماد  این  آسانی  به  نمی توان  دیگر 
و  بیمار  هم  آن،  نتیجه  در  و  کرد  جلب 
هم جامعه پزشکی آسیب می بینند. جایگاه 
جامعه پزشکی در گرو اعتماد مردم است.«
وی تاکید کرد: »اصالح ساختار نظام سالمت 
و  تعامل  و  ملی  عزم  یک  نیازمند  کشور، 
همراهی دستگاه ها و نهادهای مختلف است 
جمع  هم  کنار  در  همیشه  برای  یکبار  که 
را  مشکالت  این  بگیرند  تصمیم  و  شوند 
مرتفع سازند. زیرا، یک وزارتخانه یا نهاد، 

به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد.«



حمایت از نیروهای طرحی در مقطع فعلی می تواند 
انگیزه آنها را برای تداوم خدمت در مناطق محروم 
افزایش دهد. خیلی از این پزشکان در سخت ترین 
مناطق کم برخوردار خدمت  به مردمان  شرایط 
می کنند، در حالی که روزگار خودشان به سختی 
می گذرد. باوجود اینکه بارها بر ضرورت حمایت از 
این گروه پزشکان تاکید شده و برنامه های حمایتی 
مختلفی هم مطرح شده است، اما همچنان اغلب 
پزشکان طرحی از وضعیت شغلی و معیشتی خود 

رضایت ندارند.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با 
تاکید بر این که پزشکان طرحی از وضعیت معیشتی 
مناسبی برخوردار نیستند و امنیت شغلی ندارند، 
گفت: »بخش زیادی از بار کاری در بیمارستان های 
دولتِی سراسر کشور از برخوردارترین تا محروم ترین 
مناطق بر عهده همکاران طرحی بویژه متخصصان 
ضریب کا است، اما از ناعادالنه ترین حقوق و مزایا 

برخوردارند.« 
وی با اشاره به این که پزشکان طرحی در زمان 
همه گیری کرونا خدمات زیادی را در اقصی نقاط 
کشور به بیماران ارائه دادند، گفت: »نبود شرایط 
مناسب اسکان، ساعات کاری زیاد، کشیک های 
طاقت فرسا و شرایط سخت سکونت در مناطق 
محروم و دورافتاده، بخشی از مشکالت همکاران 
طرحی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند.«
سهرابی با اشاره به این که یکی از اعتراضات پزشکان 
طرحی، دادن تعهد محضری برای گذراندن طرح 
اجباری است، تصریح کرد: »پزشکان عمومی براي 
متخصص شدن باید تعهد محضری بدهند که در 
مناطق محروم طرح خود را بگذرانند وگرنه اجازه 
تحصیل ندارند. این نوعی ظلم به افرادی است که 
خواهان اخذ تخصص هستند. دریافتی پزشکان 
طرحی، تناسبی با مدرک تحصیلی و کار طاقت فرسای 
آنها ندارد. کارانه متخصصان طرحی نیز تحت عناوین 
پلکان و قاصدک و ...به گونه ای محاسبه می شود که 
این همکاران را عمال به سمت خدمات و کار کمتر 

ترغیب می کند که دور از انصاف است.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که 
تاخیر در پرداخت همین کارانه های ناچیز، بی عدالتی 
در حق پزشکان متخصص طرحی است، تصریح 
کرد: »عادالنه نیست خدمتی که امروز ارائه می شود، 
حق الزحمه اش را سال بعد به این همکاران پرداخت 
کنند. باید وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی 
پزشکان متخصص طرحی را که در سخت ترین 
شرایط رفاهی مشغول فعالیت هستند همواره در 
نظر گرفت و با ایجاد انگیزه و بسته های تشویقی، 
بسترهای الزم را جهت ماندگاری همکاران طرحی 

در مناطق محروم فراهم کرد.«
ثابت  حقوق  معنادار  »افزایش  گفت:  سهرابی 
حذف  پزشکی،  اقدامات  مسئولیت  با  متناسب 
محروم،  مناطق  در  پلکانی  پرداخت  و  مالیات 

اجرای مصوبات و قوانین موجود بصورت یکسان در 
دانشگاه ها، ارائه تسهیالت وام و خدمات رفاهی و... 
از جمله مطالبات پزشکان متخصص طرحی است. 
تصمیم گیری دانشگاه برای محل زندگی و محل 
کار این همکاران در واقع نقض حقوق شهروندی 
محسوب می شود. پزشکان متخصص طرحی همه 
این رنج ها و مشقت ها را تحمل می کنند تا طبیب 
شوند، اما درنهایت هیچ انگیزه ای برای ماندن در 
مناطق محروم ندارند و همواره منتظرند تا زمان پایان 
طرحشان فرا برسد و خود را از آن منطقه آزاد کنند.«
وی در خصوص اینکه آیا پزشکان طرحی ضریب 
k می توانند در مطب کار کنند گفت: »پزشک طرحی 
نمی تواند در طول طرح جای دیگری باشد، مگر آنکه 
در 15 روزی که کشیک نیست، دانشگاه مربوطه 
اجازه دهد که در بخش خصوصی کار کند. با 
توجه به حجم باالی کار، مسئولیت و استرسی که 
این همکاران متحمل می شوند زمانی برای فعالیت 
در مطب باقی نمی ماند. ضمن آن که اجازه چنین 
فعالیتی هم به آنها داده نشده است. در کل باید 
گفت قانونگذار، قوانینی را برای پزشکان متخصص 
طرحی ضریبk وضع کرده است که پزشک رغبتی 
برای ماندن در بخش دولتی و مناطق محروم و 

دورافتاده ندارد.«

تبعات اجرای طرح خدمت اجباری 
جامعه پزشکی

پیشینه اجرای طرح خدمت اجباری پزشکان به 
دهه 60 برمی گردد. شرایط جنگ زده در بسیاری 
از مناطق کشور و کمبود پزشک در بسیاری از نقاط 
کم برخوردار باعث شد که طرح نیروی انسانی 
کلید بخورد. حال با وجود گذشت چند دهه از آن 
شرایط بحرانی، همچنان بسیاری از فعاالن عرصه 

بهداشت و درمان کشور باید این طرح اجباری را 
بگذرانند. اجباری بودن طرح و درآمدهای پایین ارائه 

دهندگان خدمت، موجب شده است که بسیاری از 
نیروهای طرحی از وضعیت خود ناراضی باشند. 
بر اساس قانون فعلی، دانش آموختگان رشته های 
دارای طرح اجباری شامل فوریت های پزشکی، 
آزمایشگاهی،  علوم  داروسازی،  هوشبری، 
تکنولوژی  دندانپزشکی،  پرستاری،  عمل،  اتاق 
پرستاری  و  پزشکی  )رادیولوژی(،  پرتوشناسی 
دندانپزشکی حداکثر سه ماه پس از پایان تحصیالت 
نام طرح،  ثبت  تا در سامانه  دارند  مهلت  خود 

نام نویسی کنند. اگر دانش آموختگان در این مهلت 
تعیین شده ثبت نام نکنند، داوطلب بر اساس رای 
دانشگاه، مشمول سه تا شش ماه اضافه خدمت در 

مناطق محروم می شود. 
رشته های  فارغ التحصیل  که  متاهل  زنان  البته 
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و متخصصان 
رشته های مختلف پزشکی باشند، می توانند در 
شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد، 

طرح خدمت خود را بگذرانند.
بهزاد رحمانی، جراح عمومی نیز به اجرای طرح 
خدمت اجباری جامعه پزشکی اعتراض می کند و 
به سپید می گوید: »طرح خدمت اجباری، به نظرم 
ظالمانه است. این طرح در زمان جنگ تحمیلی 
اجرا شده است، اما امروز دیگر ضرورت های دوره 
جنگ وجود ندارد. شما هیچ رشته دانشگاهی را پیدا 
نمی کنید که بعد از فارغ التحصیلی به آنها بگویند 

دستمزد ناعادالنه، سهم پزشکان متخصص طرحیدستمزد ناعادالنه، سهم پزشکان متخصص طرحی
 سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی: پزشکان طرحی از وضعیت 

معیشتی مناسبی برخوردار نیستند و امنیت شغلی ندارند

حمایـت از نیروهـای طرحـی در مقطـع 
فعلی می تواند انگیزه آنها را برای تداوم 
خدمـت در مناطـق محـروم افزایش دهد. 
خیلـی از ایـن پزشـکان در سـخت ترین 
شـرایط بـه مردمـان مناطـق کم برخوردار 
خدمـت می کننـد، در حالـی کـه روزگار 
خودشـان به سـختی می گذرد. باوجود 
اینکـه بارهـا بـر ضـرورت حمایت از این 
گروه پزشـکان تاکید شـده و برنامه های 
حمایتی مختلفی هم مطرح شـده اسـت، 
امـا همچنـان اغلـب پزشـکان طرحـی از 
وضعیت شغلی و معیشتی خود رضایت 

ندارند

رحمانی: در نظر بگیرید که پزشک بعد 
از تمـام شـدن دوران فارغ التحصیلـی و 
بعـد از دوران سـربازی، تـازه بایـد وارد 
طـرح خدمـت اجبـاری شـود. یعنـی یک 
جـوان سـی و چنـد سـاله بایـد از صفـر 
دوبـاره بـه مناطـق محـروم بـرود و بـا 
کمتریـن حقـوق کار کنـد. گاهـی درآمـد 
پزشـکان طرحی آنقدر پایین اسـت که 
پزشـک بـرای گـذران زندگـی اش بایـد 
مبلغـی هـم بـه حقوقـش اضافـه کنـد تـا 
بتوانـد روزگارش بگـذرد. حـال همیـن 
پزشـک کـه رضایـت خاطـر نـدارد، قطعا 
ایـن وضعیـت در برخـورد او بـا بیمـارش 
هم تاثیر می گذارد و آن رابطه متعالی بین 
پزشـک و بیمار هم مخدوش می شـود
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حتما باید دو سال در مناطق محروم خدمت کنید. 
کامال واضح است که این سیستم به اصالح و بازبینی 
نیاز دارد، اما چون وجود طرح خدمت اجباری 
همواره به نفع تولیت نظام سالمت بوده است، این 
طرح را کماکان نگه داشته اند. در سایر کشورهای 
جهان نیز چنین قانون تحمیلی را پیدا نمی کنید.«

رحمانی ادامه می دهد: »در نظر بگیرید که پزشک 
بعد  فارغ التحصیلی و  تمام شدن دوران  از  بعد 
از دوران سربازی، تازه باید وارد طرح خدمت 
اجباری شود. یعنی یک جوان سی و چند ساله 
باید از صفر دوباره به مناطق محروم برود و با 

کمترین حقوق کار کند. گاهی درآمد پزشکان 
طرحی آنقدر پایین است که پزشک برای گذران 
زندگی اش باید مبلغی هم به حقوقش اضافه کند 
تا بتواند روزگارش بگذرد. حال همین پزشک که 
رضایت خاطر ندارد، قطعا این وضعیت در برخورد 
او با بیمارش هم تاثیر می گذارد و آن رابطه متعالی 
بین پزشک و بیمار هم مخدوش می شود. بعد از 
پایان طرح هم پزشک هیچ سرمایه ای ندارد که 

بخواهد مطب بخرد یا اجاره کند، هیچ پولی هم 
ندارد که بخواهد سهم بیمارستانی بخرد. در نتیجه 
پزشک جراح مجبور می شود در برخی بیمارستان ها 
به فعالیت های غیرمرتبط بپردازد. مثال گاهی تحت 
عنوان پزشک کشیک و پزشک آنکال، به نوعی 
جراح را استثمار می کنند. حتی گاهی دیده ایم که 
جراح فارغ التحصیل بعد از پایان طرح اجباری تحت 
عنوان پزشک اورژانس یا در دیگر بخش های بی ربط 

به تخصصش به کار گرفته می شود.«
او یادآور می شود: »پزشک جراح بعد از گذراندن 
دوره طرح، اگر بنیه مالی داشته باشد می تواند اوضاع 
شغلی بهتری داشته باشد، اما در صورتی که بنیه 
مالی نداشته باشد، تحت اختیار بیمارستان ها قرار 
می گیرد و آنها نیز گاهی با آنکال های طوالنی، 
پزشک را فرسوده می کنند. بسیاری از جراحان بعد 
از پایان طرح، از آنجا که حرفه دیگری بلد نیستند 
و سال ها عمرشان را در این راه صرف کرده اند، 
بنابراین مجبور هستند که تحت هر شرایطی در 
نظام سالمت خدمت کنند. متاسفانه گاهی از همین 
وضعیت آنها سوء استفاده می شود و در برخی 
مراکز درمانی، از آنها بیش از اندازه درخواست 

کار می کنند.«

طرح خدمت اجباری در نظام سالمت، 
جواب نمی دهد

کارشناسان سالمت تاکید دارند که طرح نیروی 
انسانی عالوه بر اینکه موثر نیست، پزشکان هم از 
اجرای این طرح ناراضی هستند و پرداختی آنها 
در طرح نیروی انسانی بسیار پایین است. بسیاری 
از پزشکان که در طرح نیروی انسانی فعال هستند، 
بومی آن منطقه نیستند، از استانداردهای اولیه زندگی 
محروم هستند و خیلی از آنها در نقاطی به خدمت 
مشغول می شوند که توسعه نیافته است. به دلیل 
دریافتی های پایین نیز اغلب بعد از پایان طرح به 
محل سکونت قبلی خود بازمی گردند، در حالی که 
نظام سالمت می تواند با تخصیص اعتبارات الزم 
و استخدام نیروهای متخصص، شرایطی را پیش 
بیاورد که هم کمبود نیروی انسانی در این مناطق 
مرتفع شود و هم اینکه پزشکان با رضایت خاطر 

به خدمت در این مناطق روی بیاورند. 
وقتی ما از پزشکان طرحی به شکل اجباری بهره 
می بریم، نباید انتظار داشته باشیم که خدمات دائمی، 
یکپارچه و با کیفیت باال ارائه شود، زیرا میزان 
رضایتمندی کادر درمان در این طرح در نظر گرفته 

نشده است.
کارشناسان سالمت بارها تاکید کرده اند که طرح 
خدمت اجباری در نظام سالمت، جواب نمی دهد. 
بنابراین اول از همه نیاز است که اعتبار قابل قبولی 
برای بکارگیری نیروهای عالقه مند اختصاص دهیم 
تا پزشکی که در استخدام دولت است، تحت عنوان 
پزشک خانواده و با رعایت نظام ارجاع و اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت به خدمت در مناطق 
محروم بپردازد. در این وضعیت هم مشکل کمبود 
پزشک در این مناطق مرتفع می شود و هم پزشکان 
بدون اجبار و با کیفیت باالتری به ارائه خدمت 

خواهند پرداخت.
باید در نظر داشت که نیروهای طرحی پابه پای اعضای 
رسمی کادر درمان و حتی گاهی بیشتر از همکاران 
رسمی و قراردادی خود زحمت می کشند، اما از 
حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند. این 
شرایط ناخواسته ممکن است بر انگیزه و تالش آنها 
تاثیر منفی بگذارد. استمرار وضعیت عدم استخدامی یا 
قراردادی آنها به نوعی حس عدم امنیت شغلی را به 

آنها القا می کند.
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کارشناسـان سـالمت تاکیـد دارنـد کـه 
طـرح نیـروی انسـانی عـالوه بـر اینکـه 
موثر نیسـت، پزشـکان هم از اجرای این 
طرح ناراضی هستند و پرداختی آنها در 
طرح نیروی انسـانی بسـیار پایین اسـت. 
بسـیاری از پزشـکان که در طرح نیروی 
انسـانی فعـال هسـتند، بومـی آن منطقـه 
نیسـتند، از اسـتانداردهای اولیه زندگی 
محروم هستند و خیلی از آنها در نقاطی 
به خدمت مشـغول می شـوند که توسـعه 
نیافته اسـت. به دلیل دریافتی های پایین 
نیـز اغلـب بعـد از پایـان طـرح بـه محـل 
سـکونت قبلـی خـود بازمی گردنـد، در 
حالـی کـه نظـام سـالمت می توانـد بـا 
تخصیـص اعتبـارات الزم و اسـتخدام 
نیروهـای متخصـص، شـرایطی را پیـش 
بیـاورد کـه هـم کمبـود نیـروی انسـانی 
در ایـن مناطـق مرتفـع شـود و هـم اینکـه 
پزشـکان بـا رضایـت خاطـر بـه خدمـت 

در ایـن مناطـق روی بیاورنـد

سـهرابی: پزشـکان طرحـی از وضعیـت 
معیشـتی مناسـبی برخوردار نیسـتند و 
امنیـت شـغلی ندارنـد. بخـش زیـادی 
از بـار کاری در بیمارسـتان های دولتـِی 
سراسـر کشـور از برخوردارتریـن تـا 
محروم تریـن مناطـق بـر عهـده همکاران 
طرحـی بویـژه متخصصـان ضریـب کا 
حقـوق  ناعادالنه تریـن  از  امـا  اسـت، 
و مزایـا برخوردارنـد. از سـوی دیگـر، 
پزشـکان طرحـی در زمـان همه گیـری 
کرونـا نیـز خدمـات زیـادی را در اقصـی 
نقـاط کشـور بـه بیمـاران ارائـه دادنـد. در 
این بین، نبود شـرایط مناسـب اسـکان، 
سـاعات کاری زیاد، کشـیک های طاقت 
فرسا و شرایط سخت سکونت در مناطق 
محروم و دورافتاده، بخشی از مشکالت 
همکاران طرحی اسـت که با آن دسـت 

و پنجـه نـرم می کننـد
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 مریم شکرانی
دالر دیروز رکورد تاریخی بر جای گذاشت 
و قیمت هر برگه اسکناس امریکایی در بازار 
تومان رسید. حاال  کانال 33 هزار  به  تهران 
در شرایطی که سقوط ارزش ریال هر روز 
به  دولت  می گذارد  جای  به  تازه ای  رکورد 
مجلس وعده داده است که قیمت دارو را به 
سطح نرخ های شهریور سال گذشته برگرداند. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که تکلیف 
واردات  برای  تومانی   4200 ارز  تخصیص 
مواد اولیه دارویی مشخص نیست و همین 
برخی  تولید  که  است  شده  موجب  مسایل 
داروهای داخلی بنا به گفته همایون سامه یح 
نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس 

متوقف شود.
چالش قیمت گذاری دستوری

در شرایطی که نرخ تورم کشور سال گذشته 
سازمان  اعالم  به  بنا  بود  درصد   40 حدود 
غذا و دارو نرخ تورم دارو ففط حدود 10 تا 
1۵ درصد بوده است. این موضوع به تعبیر 
تولیدکنندگان دارو چیزی جز ضرر و زیان 
نبوده است. چرا که دولتبرای تنظیم بازار دارو 
تولیدکنندگان را مجبور کرده است که داروهای 
خود را با کمتر از نصف نرخ تورم بفروشند 
و همین مساله به گواه سازمان بورس موجب 
تداوم زیان دهی شرکت های دارویی شده است. 
امسال اما اوضاع وخیم تر است و نرخ دالر در 
بازار آزاد رکورد بی سابقه 33 هزار تومان را به 
ثبت رسانده است. از آن سو دستمزد کارگران 
۵۷ درصد افزایش داشته و اوضاع مذاکرات 
احیای برجام چندان مساعد به نظر نمی رسد.
به موج خروج سرمایه  مسایل  این  مجموع 
بانک  اعالم  به  بنا  است.  دامن زده  ایران  از 
مرکزی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته بیشتر از 
۹ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده و 
به نظر می رسد که این روند تداوم داشته باشد.
وضعیت کسب و کار اما در بخش صنایع دارو 
نامساعدتر است. چرا که دولت داروسازان 
را نه تنها مجبور به تبعیت از قیمت گذاری 
دستوری کرده است که حاال به مجلس وعده 

داده که نرخ دارو را به سطح شهریور سال 
گذشته برگرداند.

این مسایل سبب شده که تولید دارو کاهشی 
شود و برخی اقالم تولیدشان متوقف شود.

توقف تولید برخی اقالم دارویی 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
قیمت گذاری  »عدم  گفت:  اسالمی  شورای 
برای  مشکالتی  ایجاد  موجب  دارو  مناسب 
کارخانه جات دارویی و کاهش و توقف تولید 

برخی داروهای داخلی شده است.«
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با ایلنا درباره وضعیت کارخانه جات 
دارویی کشور گفت: »من مخالف افزایش چند 
برابری قیمت دارو هستم، اما باید قیمت گذاری 
به گونه ای باشد که ادامه تولید دارو در کشور 
امکان پذیر باشد. کارخانه عالوه بر سود عادی 
برای  سودی  به  نیاز  می کند،  برداشت  که 
تجهیز دستگاه های مدرن و جدیدتر و تعمیر 
عمده  متأسفانه  اما  دارد،  فعلی  دستگاه های 
کارخانه ها در این بخش دچار مشکل شده اند.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
به  »متاسفانه  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
دلیل این مسائل پیش آمده، تولید تعدادی از 
داروها در کشور یا کاهش پیدا کرده و یا اینکه 
متوقف شده است. به تبع سازمان غذا و دارو 
مجوز واردات برای این داروها صادر خواهد 
کرد و در نتیجه قیمت آن ها بسیار بیشتر از 

داروهای تولید داخل خواهند بود.«
او ادامه داد: »جلسات بسیار زیادی در کمیسیون 
بهداشت با تولیدکنندگان و مسئوالن وزارت 
بهداشت برگزار شده است، تا این مسأله حل 
شود، اما تغییری حاصل نشده و همین روال 

حفظ شده است.«
بر  قیمت گذاری  اینکه  بیان  با  آبادی  نجف 
اساس تورم موجود، روی دارو انجام نشده 
است، گفت: »در سال 1401 دستمزد کارگر ۵۶ 
درصد افزایش پیدا کرده و این شامل افرادی 
که در کارخانه جات دارویی کار می کنند هم 

شده است، قیمت بیمه کارگر کارخانه جات 
دارویی نیز با توجه به این افزایش دستمزد، 
باال رفته و بر همین اساس هزینه کارخانه جات 
دارویی نیز افزایش پیدا می کند. علی رغم این 
تغییر چندانی  دارو  قمیت  افزایش هزینه ها، 
کارخانه های  دلیل  همین  به  و  است  نکرده 

دارویی تا حدی دچار مشکل شده اند.«
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی یادآور شد: »از طرف دیگر 
دارو  قمیت  که  می شود  زیادی  تالش های 
افزایش پیدا نکند. تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلس و برخی مسئوالن با کنارگذاشته شدن 
ارز  اگر  ترجیحی مخالف هستند. حتی  ارز 
ترجیحی هم کنار گذاشته نشود، قمیت تمام 
شده برای تولید دارو مقدار قابل توجهی افزایش 

پیدا کرده است.«
او یادآور شد: »بسیاری از کارخانه جات دارویی 
مدعی هستند که دچار ضرر شده اند و با این 
حال برای اینکه کشور به لحاظ تأمین دارو 
انجام  را  خود  فعالیت  نشود،  مشکل  دچار 

می دهند.«
ادامه داد: »چندی پیش  این نماینده مجلس 
دارویی  صنایع  مدیران  حضور  با  همایشی 
کشور و معاون وزیر بهداشت برگزار شد و 
این مشکالت منتقل شد. بر همین اساس این 
انتظار به وجود آمد که این وضعیت تعدیل 
شود که متأسفانه این تعدیل انجام نشد. در 
وضعیت فعلی قیمت دارو باید تغییری 20 تا 
30 درصدی و حتی 40 تا ۵0 درصدی داشته 
باشد تا کارخانجات با مشکل مواجه نشوند. 
اگرچه من مخالف افزایش چند برابری قیمت 
دارو هستم، اما از طرفی همانطور که گفتم 
قیمت گذاری به گونه ای باید باشد که امکان 
ادامه تولید دارو در کشور وجود داشته باشد.«
نجف آبادی بیان کرد: »ما تاکید داریم که ارز 
ترجیحی برداشته نشود و قمیت دارو ۵ تا ۶ 
برابر نشود. ما فکر می کردیم قبل از 1401 
اگر ارز ترجیحی برداشته شود تولید داخل 
حدود 30 درصد افزایش قیمت پیدا می کند، 

اما با توجه به تورم ایجاد شده و تغییر حقوق 
کارگران بدون برداشتن ارز ترجیحی هم قیمت 
دارو باید حداقل 30 درصد افزایش پیدا کند 

که این اتفاق رخ نداده است.«
بهداشت و درمان همچنین  عضو کمیسیون 
در مورد کمبودهای فعلی دارویی در کشور 
گفت: »در حال حاضر داروهای وارداتی با 
کمبود مواجه شده اند، چرا که حداقل تا 1۵ 
ابهام  در  ترجیحی  ارز  اختصاص  قبل،  روز 
ارز  که  نبود  مشخص  اصال  و  داشت  قرار 
به  یا حذف می شود  باقی می ماند  ترجیحی 
همین دلیل کسی به واردات دارو یا مواد اولیه 
اقدام نکرد و این مسأله داروهای وارداتی را 

تحت تأثیر قرار داد.«

قطع برق چالش صنعت دارو
در کنار مشکالت ریز و درشت صنعت دارو 
حاال جیره بندی برق تابستانه هم قوز باال قوز 

شده است. 
علیرضا کالهی، عضوهیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران از احتمال قطع گسترده برق 
در تابستان به شرق گفته و توضیح می دهد که 
قطع برق امسال آسیب جدی به صنایع می زند 
و آسیب آن به زودی در اقتصاد فاش می شود. 
انجمن تولیدکنندگان فوالد هم در نامه ای به 
وزیر صنعت نوشته اند که بخشنامه های شرکت 
برق به کارخانجات و به ویژه کارخانه های 
به  را  آنها  ماهه   3 تعطیلی  بخش خصوصی 
دنبال خواهد داشت. آنها تاکید کرده اند که 
قطع برق سال گذشته حدود 4 میلیارد دالر 
به این بخش آسیب زده است. به جز صنعت 
فوالد، حاال سیمانی ها هم نسبت به قطع برق 
و کاهش شدید تولید خود هشدار داده اند و 
عالوه بر این کمیسیون بهداشت مجلس هم 
در نامه ای به وزارت نیرو نسبت به قطع برق 
صنایع دارو و احتمال بروز کمبود در بازار 

دارو خبر داده است و با
این شرایط مشخص نیست صنعت دارو امسال 

دچار چه سرنوشتی شود؟

 تولید برخی اقالم دارویی متوقف شد تولید برخی اقالم دارویی متوقف شد

 زنگ هشدار در کارخانه های دارو
فعاالنصنعتداروازناخوشاحوالیصنایعداروواحتمالبروزکمبوددربازارمیگویند



سپیدازآخرینوضعیتسالمتوبیماریهایسالمندانایرانیگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
سـالمندی پدیـده ای اسـت کـه در مسـیر 
زندگی تمامی افراد زنده است. سالمندی از 
نظر سـازمان جهانی بهداشـت مرحله ای از 
زندگی انسـان اسـت که از 60 سـالگی آغاز 
می شـود. در ایران سـالمندی به مقطع سـنی 
باالتر از 60 سـال اشـاره دارد. افراد سـالمند 
بیش از دیگر بزرگساالن در معرض بیماری، 

سـندروم ها و کسـالت هستند. 
در تعریف سالمندی مهم ترین ویژگی دوران 
کهنسـالی زوال توانایـی جسـمی، روانـی و 

آغـاز دوران ناتوانـی اسـت. به طوری کـه بـه 
مـوازات افزایـش سـن متوسـط جامعـه و 
گسـترش سـالمندی در جوامع، مشـکالت 
و ناتوانی هـای متعـددی از  جملـه کاهـش 
قوه بینایـی، شـنوایی، حافظـه،ص کاهـش 
قـدرت بدنـی، نیـروی، بی تعادلـی در راه 
رفتـن و احتمـال ضربـه دیـدن در اثـر افتـادن 

در سـالمندان بـه وجـود می آیـد.
در اثر این مشـکالت توانایی های سـالمندان 
محـدود و بـه وابسـتگی آنهـا بـه دیگـران در 
انجام امور شخصی و روزانه منجر می شود. 

همچنین سالمند را به استفاده از خدمات و 
مراقبت های سـالمندی، مراقبت در منزل و 
بسـتری شـدن مجبور می کند که این مسـئله 
بـه پیـری زودرس در سـالمندان، ابتـال بـه 
بیماری هـای مزمـن و ناتوانی هـای جسـمی، 

منجر می شـود.
جوامـع مختلـف بـه دلیـل توسـعه اجتماعی، 
بـه  پیشـرفت های سـالمت،  و  اقتصـادی 
میانگیـن سـنی باالتـری دسـت پیـدا کـرده و 
امیـد زندگـی بیشـتری را بـرای شـهروندان 
خـود بـه ارمغـان آورده انـد. در ایـران نیز امید  

زندگـی بـدو تولـد از کمـی بیـش از 50 سـال 
در سـال 1977 به رقمی باالتر از 70 سـال 
در سـالهای اخیر رسـیده اسـت. در امریکا 
از سـال 1900 تـا پایـان قـرن بیسـتم امیـد 
زندگـی بـدو تولـد از 47سـال بـه 79 سـال 
افزایـش پیـدا کـرد و ایـن رقـم در ژاپـن از 

مرز 80 سـال گذشـته اسـت.
طبـق بـرآورد سـازمان جهانـی بهداشـت 
در کشـورهای در حـال توسـعه جمعیـت 
سـالمندان سـریع ترین رشـد را نسـبت بـه 
تمـام گروههـای جمعیتـی دارد و تـا سـال 
2030 رشـدی معـادل 4 برابـر رشـد کل 
جمعیـت را دارا خواهـد بـود و بـه یـک 
مسـئله جمعیـت شـناختی عمـده تبدیـل 

خواهـد شـد.
در این میان جمعیت سـالمند ایران بین 8 
تـا 10 میلیـون نفـر تخمیـن زده می شـود و 
این پیش بینی وجود دارد که این جمعیت 
طـی 20 سـال آینـده دو برابـر شـود. ایـن 
بدیـن معنـی اسـت کـه تـا آن زمـان درصـد 
بیشـتری از جمعیـت ایـران را سـالمندان 
تشـکیل خواهنـد داد و بـه همیـن دلیـل 
نیـاز بـه برنامه ریزی هـای مختلـف بـرای 
سـالمت و رفـاه ایـن سـالمندان بیـش از 

هـر زمـان دیگـر واجـب اسـت.

وضعیتسالمتسالمندان
دفتـر  مدیـرکل  صایینـی،  محمدرضـا   
سـالمت جمعیـت، خانـواده و مـدارس 

بیش از یک چهارم بیش از یک چهارم سالمندانسالمندان در گروه پرخطر و در گروه پرخطر و
 بسیار پرخطر هستند بسیار پرخطر هستند

صایینی مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت:
 6.5 میلیون سالمند ایرانی غربالگری شده اند
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وزارت بهداشـت در مورد آخرین وضعیت 
سـالمندان ایرانـی گفـت: »در حـال حاضـر 
شناسـایی و طبقه بنـدی سـالمندان توسـط 
سراسـر  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
کشورانجام شده و از میان  8 میلیون سالمند 
ثبت شده در سامانه های الکترونیک وزارت 
بهداشـت، بیـش از 6 میلیـون و 900هـزار 

سـالمند غربالگـری شـده اند.«
وی افزود: »5 درصد از سالمندان یعنی بیش 
از 350 هزار سالمند در گروه سالمندان بسیار 
پرخطـر هسـتند. ایـن سـالمندان در معـرض 
آسـیب سـالمندی بوده و دارای بیماری های 
صعـب العـاج از جملـه سـرطان یـا دیالیـز، 
دمانـس، نارسـایی کبـدی، ایـدز یـا همزمـان 
دارای ناتوانی حرکتی و هم ابتایی هستند.«
مدیرکل دفتر سـامت جمعیت، خانواده و 
مـدارس بـا بیـان اینکـه بیـش از یـک میلیـون 
و 400 هزار نفر یعنی 21 درصد سـالمندان 
در گـروه پرخطـر قـرار می گیرنـد، گفـت: »از 
آنجایی که رشـد فزاینده جمعیت سـالمندان 
ممکـن اسـت کشـور را بـا چالش هـای قابـل 
توجهـی در سـال های آینـده مواجـه کنـد، 
اتخاذ تدابیر ویژه و توسـعه زیرسـاخت های 
مـورد  نیـاز ضـرورت دارد و الزم اسـت در 
سـطح ملـی اقداماتـی در ایـن خصـوص بـا 
مشـارکت تمام بخش های مختلف وزارت 
بهداشـت وسـایر سـازمان ها انجام پذیرد.«

 صایینـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن اقدامـات 
بایـد بـا هـدف تسـهیل برقـراری ارتبـاط 
موثر بین بخشـی در اسـتان ها و شهرسـتانها 
برای اسـتقرار برنامه »حمایت و مراقبت از 
گروه هـای پرخطـر سـالمندان« و پایـش آن 
انجام پذیرد، گفت: »مقرر اسـت جلسـات 
»کمیته ملی حمایت و مراقبت از گروه های 
پرخطر سـالمندان« به صورت منظم برگزار 
شده و با اتخاذ تصمیمات کلیدی در سطح 
ملی موجبات تسـهیل ارتباطات و تعامات 
بین بخشی الزم در سطح دانشگاه های علوم 

پزشـکی کشـور را فراهم آورد.«
وی ادامـه داد: »در نشسـت اخیـر ایـن کمیتـه 
نیـز نماینـدگان وزارتخانه هـا، سـازمان ها و 
بخش هـا، بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجود 
برای تعامل و تشـریک مسـاعی در پیشـبرد 
از  مراقبـت  و  حمایـت  برنامـه  اهـداف 
گروه های پرخطر سـالمندان، اعام آمادگی 

کـرده  و پیشـنهاداتی را ارائـه کردنـد.«

سند ملی سالمندی و سالمت سالمندان
در سـال گذشـته سـند ملـی سـالمندی در 
ایـران تصویـب شـد و اجـرای برنامه هـای 
آن بـه گفتـه حسـام الدین عامـه سرپرسـت 
دبیرخانه شـورای عالی سـالمندان به سـال 
1402 موکـول شـده اسـت چـرا کـه هنـوز 
بودجـه ای بـرای اجـرای ایـن برنامه هـا اباغ 

نشـده است.
ذیـل ایـن سـند دو کارگـروه اصلـی مشـتمل 
بر کارگروه سـامت سـالمندان و کارگروه 
رفـاه و امـور اجتماعـی سـالمندان درنظـر 
کارگـروه  جایـگاه  اسـت،  شـده  گرفتـه 
سـامت سـالمندان در وزارت بهداشـت و 
کارگروه امور رفاهی و اجتماعی در سازمان 
بهزیسـتی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 

اسـت.  محمـد تقـی جغتایـی مشـاور وزیـر 
بهداشـت امور توانبخشـی وزارت بهداشـت 
در رابطـه بـا ویژگی هـای ایـن سـند ملـی 
اظهـار کـرد: »بـرای ایجاد سیسـتم بهداشـت 
قـوی، بایـد از نظـام شـبکه اسـتفاده کنیـم 
کـه خوشـبختانه برنامه  هایـی هـم بـرای ایـن 
کار نوشـته شـده اسـت، برای ارائه خدمات 
درمانی نیز  امکانات خوبی در کشور فراهم 
شـده اسـت. امـا آنچـه کمتـر بـه آن پرداختـه 
شـده، مراقبـت  هـای توانبخشـی اسـت کـه 

جـای آن بسـیار خالـی اسـت.«
وی ادامـه داد: »بـا وجـود تمامـی اقدامـات 
پیشـگیرانه، ممکـن اسـت افـرادی نیـاز بـه 
توانبخشـی داشـته باشـند، به دلیل سـالمند 
شـدن جمعیت و نیاز سـالمندان به خدمات 
توانبخشـی، ایـن خدمـات در دنیـا در حـال 
گسـترش اسـت، کـه بـرای ایـن کار هـم  
برنامه  هایـی در وزارتخانـه در حـال تدویـن 
اسـت. از جملـه برنامـه ملـی دمانـس  کـه 
از دو سـال قبـل آغـاز شـده و امیدواریـم 
کـه در ماه هـای آینـده، درخصـوص آن، بـه 
جمع بندی برسـیم. این برنامه همه جنبه  ها 
را، اعم از کارکردهای پیشگیرانه، مداخات 
درمانی و بخصوص مداخات توانبخشـی 
و شـناختی، در بـر دارد تـا از بـروز اختـال 
پیشـگیری کند و چنانچه کسـی هم اختال 
پیدا  کند، باید بتوانیم مداخات توانبخشـی 

را انجـام بدهیـم.«
وی گفـت: »اجـرای بخشـی از ایـن برنامـه 
نیز باید به تدریج، توسـط بخش غیردولتی 

انجـام شـود، کـه در حـال حاضـر بـا سـتاد 
علوم شناختی نیز درحال همکاری هستیم. 
بخشـی هم باید در بیمارسـتان  ها و مراکز 
دولتی انجام گیرد که در حال انجام است.«
مشـاور وزیر بهداشـت در امور توانبخشـی 
اظهار کرد: »در حوزه سالمندی، اقداماتی که 

مربوط به وزارت بهداشـت اسـت، پیگیری 
شـده اسـت امـا، بخـش  هایـی از سـند کـه 
بسـیار مهم بوده و شـامل ابعاد اجتماعی و 
رفاهی سـالمندان اسـت، در حوزه وظایف 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اسـت.«
وی همچنیـن در مـورد برنامه هـای وزارت 
بهداشـت در امـور درمانـی سـالمندان نیـز 
گفـت: »بـه هـر حـال سـن کـه بـاال مـی رود 
مـردم بـه خدمـات درمانـی بیشـتری نیـاز 

دارند.. باید به سـالمندان در آغاز سـالمندی 
رسیدگی کنیم که سالم پیر شوند و همزمان 
رویکردهای پیشـگیرانه را نیز انجام دهیم.«
وی گفت: »در مورد رویکردهای پیشگیرانه، 
اقداماتی که باید برای سـالمند انجام شـود، 
یـک بخـش عبـارت اسـت از فعالیت هـای 
فیزیکـی، کـه در ایـن بخـش بایـد عمدتـًا 
آموزش ببینند و تشویق و ترغیب شوند که 
تحرکشـان را افزایش دهند و فعالیت  های 
بدنـی و ورزشـی را بـه هـر شـکلی کـه الزم 

اسـت، انجـام دهنـد کـه ایـن موضـوع نقـش 
اساسـی در پیشـگیری از بسـیاری از بیماری  
هـای زمینـه  ای و سـالمندی، ماننـد فشـار 

خـون، دیابـت و اختـاالت عصبـی دارد.«
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی در 
ادامـه بیـان کـرد: »دومیـن نکتـه  ای کـه باید به 
آن توجه داشت، تغذیه سالمندان از میانسالی 
تا سالمندی است، که نقش بسیار مهمی در 
سـامت آنها دارد.سـومین نکته که باز هم 
اهمیت دارد، همان سـامت مغز اسـت. در 
سـنین باال چند مسـاله اساسـی وجود دارد، 
یکـی ازدسـت دادن تعـادل و افتـادن اسـت 
کـه بـرای سـالمندان بـه تعـدد اتفـاق می افتد، 
ایـن مـی توانـد بـه دلیل نداشـتن مهارت  های 
فیزیکی که از  کارکردهای مغز است، مربوط 
باشـد.دومین نکتـه بـه اختـاالت حافظـه 
بازمی گـردد و منجـر بـه demance و 
در نهایت آلزایمر می شـود که ممکن اسـت 
درجاتی داشـته باشـد. درواقع، سـامت مغز 
یک اولویت بسـیار مهم اسـت، یعنی این که 
کـه مـا بتوانیـم توانایی هـای شـناختی افـراد 
میانسـال و سـالمند را، مانند توجه، حافظه، 
تمرکـز و حـل مسـئله تقویـت کنیـم. این هـا 
نیـاز بـه هزینـه زیـادی نیـز نـدارد و تنهـا بـه 

آمـوزش نیـاز دارد.« 
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صایینی:  5 درصد از سالمندان یعنی بیش از 
بسیار  سالمندان  گروه  در  سالمند  هزار   350

پرخطر هستند. 

جغتایی:  جای مراقبت های بهداشتی در سند 
ملی سالمندان خالی است 

اجتماعی
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