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عالئم تشنج در کودکان و چگونگی برخورد با آن
و  کودکان  اعصاب  و  مغز  تخصص  فوق 
نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
با اشاره به اینکه تشنج ناشی از فعالیت بیش 
اندازه و غیرطبیعی در سلول های مغزی  از 
است، گفت: »محدوده سنی شایع بروز این 

اختالالت، بدو تولد تا 1۹ سالگی است.«
به گزارش سپید، ساسان ساکت با بیان اینکه 
تشنج ها در سه مجموعه نوزادی)بدو تولد تا 2۹ 
روزگی(، کودکی)یک ماهگی تا نوجوانی( و 
محدوده نوجوانی تا 1۸ سالگی را در برمی گیرد، 
اظهار کرد: »ایجاد حمله های تشنجی در هر 
کدام از این سه بازه زمانی علت های مربوط 

به خود را دارد.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بروز  درباره  توضیحاتی  شهیدبهشتی 
افزود:  تشنج های نوزادی در کودکی داد و 
»اگر دو تشنج بدون هیچ عالمت قبلی اتفاق 
افتد، صرع نامیده می شود به این شکل که صرع 
در کودکان در محدوده زیر یکسال به ازای 
هر 100 هزار نفر در 120 نفر دیده می شود، 
هرچقدر سن باالتر رود به محدود 1۷ سالگی 
برسد تعداد حمالت صرعی در سال در 100 
هزار نوجوان به  20 مورد کاهش می یابد.«

وی خاطر نشان کرد: »در تشخیص تب و 
بدن  دمای  رفتن  باال  سنی،  محدوده  تشنج 
ایجاد اختالالت  از ۳۸ درجه(، عدم  )بیش 
الکترولیتی مثل کمبود سدیم، قند و کلسیم 
و یا عفونت های مغزی و در نهایت نداشتن 

سابقه قبلی تشنج اهمیت زیادی دارد.«
و  کودکان  اعصاب  و  مغز  تخصص  فوق 
که  تشنج هایی  اینکه  بر  تاکید  با  نوجوانان 
بدون هیچ سابقه قبلی به دنبال تب باال بروز 
می کند، با تشنج های پیچیده متفاوت است، 
تب  با  همراه  ساده  تشنجی  »حمله  افزود: 
باال، کل بدن را درگیر می کند، این تشنج ها 
بازه زمانی  فقط یکبار در 24 ساعت و در 
کوتاهی)کمتر از 15 دقیقه( رخ می دهد، در 
عین حال اگر در حمله تشنجی تنها قسمتی 
از بدن درگیر شود و در فاصله 24 ساعت 
بیش از یکبار رخ دهد و یا بیش از 15 دقیقه 
زمانبر باشد، اصطالحا به آن حمله تشنجی 

پیچیده می گویند.«
وی با اشاره به اینکه بررسی و درمان تشنج های 
پیچیده باید با دقت بیشتری انجام شود توصیه 

کرد: »منطقی ترین راهکار برای بررسی و درمان 
تشنج، بستری کودک است؛ چرا که احتمال 
زیاد  بروز هر حمله تشنجی  از  تکرار پس 
بوده؛ بنابراین باید این کودکان تحت معاینه 
و بررسی بیشتر در مراکز درمانی قرار گیرند.«
تشنجی  در حمله های  اینکه  بیان  با  ساکت 
که به دنبال عفونت های مغزی ایجاد می شود 
باید از مایع مغزی نخاعی نمونه برداری شود، 
اضافه کرد: »با کمک آنالیز این مایع می توان 
علت تشنج و در ادامه درمان های ثانویه را 

دنبال کرد.«
نمونه ساده آزمایش خون و شمارش سلول های 
خونی، بررسی کلسیم، قند و سدیم نیز از دیگر 
راه های شناسایی علت های حمله های تشنجی 
در کودکان است که ساکت به آن اشاره کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به این 
سوال که در چه مواردی نمونه نوار مغزی 
در حمله های تشنجی توصیه می شود، ادامه 
داد: »در کودکانی که کمتر از 24 ساعت از 
باشند،  تشنجی شده  دچار حمله  تب  آغاز 
جنسیت کودک پسر باشد، سن کودک کمتر 
از یکسال و یا در مواردی که در خانواده فرد 
دیگر مبتال به صرع وجود داشته باشد، باید 
آزمایش نوار مغزی برای بررسی های بیشتر 

درخواست شود.«
صرفا  تشنج  بروز  »نشانه های  گفت:  وی 

نشانه های متداول مثل از دست دادن هوشیاری، 
بیرون آمدن کف یا بزاق از دهان، زمین خوردن، 
زبان،  گرفتن  گاز  دندان ها،  فشردن  هم  به 
حرکات ناگهانی و سریع چشم و یا صداهای 
غیرعادی، مانند خر خر کردن همراه نیست 
بلکه در مواردی حمالت تشنجی می تواند 
فراموشی  یا  خیرگی  مثل  نشانه  کمترین  با 

همراه باشد.«
و  کودکان  اعصاب  و  مغز  تخصص  فوق 
نوجوانان در ادامه به نشانه های بروز صرع 
غایب اشاره کرد و افزود: »این افراد معموال 
از محیط منفک می شوند، حمله های تشنجی 
یک  به  خیرگی  با  می تواند  شرایط  این  در 
نقطه و یا فراموشی های مقطعی همراه باشد. 
افتادگی سر به سمت جلو و با حالت هایی 
مثل چرت زدن نیز می تواند بیانگر بروز یکی 

از انواع تشنج باشد.«
ساکت به روش های پیشگیری از تشنج های 
همراه با تب اشاره کرد و افزود: »حمله های 
تشنجی ساده که معموال همراه با تب ایجاد 
می شود نیاز به درمان های طوالنی مدت ندارند 
دارو  با  همراه  باید  پیچیده  تشنج های  ولی 

درمانی تحت نظر پزشک باشد.«
وی با بیان اینکه یکی از پایه های اصلی تشنج 
در کودکان تب است، افزود: »اگر بتوانیم تب 
کودک را کنترل کنیم قطعا تا حدودی می توانیم 

از ایجاد و یا تکرار تشنج پیشگیری کنیم.«
و  کودکان  اعصاب  و  مغز  تخصص  فوق 
نوجوانان افزود: »اگر دمای زیربغل کودکی 
از ۳۸ درجه سانتی گراد تجاوز کرد و کودک 
کنترل  باید تب کودک  بی حالی شد،  دچار 
شود، برای کنترل تب بر اساس سن می توان 
پایه استامینوفن  از شربت های تب بر و بر 
شیاف  یا  و  وریدی  خوراکی،  صورت  به 

استفاده کرد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: »باید 
برای پیشگیری از تشنج بر اثر تب باال، مدام 
دمای بدن کودک را کنترل کنیم، نیم ساعت 
بعد از مصرف استامینوفن نیز مجددا دمای 
بدن کودک را اندازه گیری کرد، چنانچه در 
این بازه زمانی دمای بدن کودک کاهش پیدا 
ساعت  چهار  هر  را  استامینوفن  دادن  کرد 
یکبار تا پایین آمدن دمای بدن ادامه می دهیم.«
وی اضافه کرد: »چنانچه با دادن استامینوفن 
ضمن  باید  باشد  باال  کودک  تب  همچنان 
خوراندن استامینوفن از روش های تن شویه 
در کودکان نیز استفاده کنیم؛ به این شکل که 
پنج کانون پرحرارت بدن را شست وشو دهیم 
)پیشانی، روی سینه، زیربغل، روی شکم و 

کشاله ران(.«

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
اینکه  بیان  با  پزشکی شهید بهشتی، ساکت 
در کودکانی که سابقه تشنج دارند در صورت 
بروز تب باید از سایر درمان ها برای پیشگیری 
از حمله های تشنجی استفاده کرد، ادامه داد: 
»باید از داروهای ضد تشنج به صورت خوراکی 
و یا شیاف استفاده کرد و ضمن اینکه در این 
داروهای  از  می کنیم  کنترل  را  کودکان تب 
پزشک  نظر  با  تشنج  ضد  خوراکی  مکمل 

متخصص نیز استفاده می کنیم.«
وی ادامه داد: »میزان شیوع تب و تشنج در 
محدوده سنی شش ماه تا شش سال چهار 
درصد است یعنی از هر 100 کودک تنها ممکن 
است چهار کودک بدون هیچ سابقه قبلی یا 

ژنتیکی دچار تشنج همراه با تب شوند.«
و  کودکان  اعصاب  و  مغز  تخصص  فوق 
نوجوانان ادامه داد: »والدین نباید به صورت 
برای  دارویی  مکمل های  از  خودسرانه 

پیشگیری از تب استفاده کنند.«

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا سه شنبه 
1۶2 بیمار کووید1۹ در کشور شناسایی شدند و 
متاسفانه یک بیمار نیز جان خود را از دست داد.

 24 سه شنبه  تا  دوشنبه  روز  از  سپید،  گزارش  به 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   1401 خردادماه 
کووید1۹  به  مبتال  جدید  بیمار   1۶2 تشخیصی، 
در کشور شناسایی و 25 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و 

2۳4 هزار و 42 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 ۳5۳ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 5۹ هزار و 52۷ 
بیمارستان ها  از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر 

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

دارند.
تا کنون 52 میلیون و 4۶۳ هزار و 4۳۳ آزمایش 

تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 0 
شهرستان در وضعیت نارنجی، 11۳ شهرستان در 

آبی  در وضعیت  زرد و ۳۳5 شهرستان  وضعیت 
قرار دارند.

تا کنون ۶4 میلیون و 5۸۹ هزار و ۷۹۸ نفر دوز 
اول، 5۷ میلیون و ۹2۳ هزار و ۸۹۸ نفر دوز دوم 
و 2۷ میلیون و ۶۳۹ هزار و 22۸ نفر نیز دوز سوم 

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

به 150 میلیون و 152 هزار و ۹24 دوز رسید.
همچنین از روز دوشنبه تا سه شنبه 1۸ هزار و ۸۹۹ 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی 162 بیمار جدید کووید19
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نماینده سازمان جهانی بهداشت:

ایران یکی از قوی ترین کشورها در دانش و تجربیات اهدای خون است
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: 
»تالش های ارزشمند سازمان انتقال خون ایران، 
این کشور را تبدیل به یکی از قوی ترین کشورها 
در سطح منطقه مدیترانه شرقی در امر دانش و 

تجربیات اهدای خون کرده است.«
به گزارش سپید، جعفر حسین روز سه شنبه در آیین 
گرامیداشت روز جهانی اهدای خون)24 خرداد برابر 
14 ژوئن (افزود: »هر ساله کشورها در روز 14 
ژوئن، روز جهانی اهداکننده را جشن می گیرند و 
تمرکز پویش امسال بر اهمیت همبستگی در اهدای 
خون است، اهدای خونی که هر ساله جان میلیون ها 

انسان را نجات می دهد.«
وی ادامه داد: »خون و محصوالت خونی به مدیریت 
مناسب زنانی که از خونریزی هنگام بارداری و زایمان 
رنج می برند، کودکانی که مبتال به کم خونی مزمن 
هستند، بیمارانی که مبتال به بیماری های مادرزادی 
از جمله تاالسمی هستند و همچنین قربانیان فجایع، 

تصادفات و آسیب های جدی ها کمک می کند.«
حسین خاطرنشان کرد: »گرچه نیاز به خون همگانی 
است ولی بسیاری کشورها در منطقه مدیترانه شرقی 
با چالش در تامین خون کافی و در دسترس و 
تضمین کیفیت و سالمت خون خصوصا در موارد 

اورژانسی مواجه هستند.«

بدون  و  داوطلب  »اهداکنندگان  داد:  ادامه  وی 
کافی  کنندگان خون  تضمین  تنها  چشمداشت 
هستند که می توانند نیازهای بیماران را با اهدای 

مستمر خون خود، تامین کنند.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: 
به  خدمت رسانی  برای  اهداکننده  جهانی  »روز 
اهدافی همچون تقدیر از اهداکنندگان داوطلب 
بدون چشمداشت مالی برای اهدای نجاتبخش 

خون آنها، افزایش آگاهی ها به نیاز همگانی به خون 
سالم در ارائه مراقبت های بهداشتی و نقش حیاتی 
اهدای داوطلبانه مستمر در رسیدن به هدف دسترسی 

همگانی به سالمت تعیین شده است.«
حسین تاکید کرد: »این پویش دولت ها، مقامات 
ملی در سالمت و مراکز ملی انتقال خون را به 
عمل فرا می خواند. آنها باید منابع کافی، سیستم ها 
و زیرساخت ها را برای افزایش جمع آوری خون 

از اهداکنندگان داوطلب و مستمر راه اندازی کنند 
و مراقبت با کیفیت از اهداکنندگان را فراهم کنند 
و استفاده بالینی مناسب از خون را ارتقا دهند و 
سیستم هایی را برای نظارت و مراقبت از چرخه 

انتقال خون تاسیس کنند.«
تمامی  از  بهداشت  »سازمان جهانی  افزود:  وی 
کشورها در تمامی مناطق می خواهد که از افرادی 
که خون اهدا می کنند، تقدیر کند و افرادی را که 
هنوز اقدام به اهدای خون نکرده اند را به این امر 

ترغیب کند.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: 
»سازمان انتقال خون ایران که مرکز همکار سازمان 
جهانی بهداشت نیز است، در امر بهبود دسترسی 
بیماران نیازمند به خون و محصوالت خونی سالم 

بسیار سخت تالش می کند.«
حسین گفت: »تالش های ارزشمند سازمان انتقال 
خون ایران، ایران را تبدیل به یکی از قوی ترین 
کشورها در سطح منطقه مدیترانه شرقی در امر 

دانش و تجربیات اهدای خون کرده است.«
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: »امیدواریم 
که همکاری هایمان را با سازمان انتقال خون در 
زمینه تشریک دانش با سایر کشورهای منطقه، 

تقویت کنیم.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: »تغییر نگرش افراد، تغییر رویکرد 
جامعه و اقناع مردمی در رشد جمعیت بسیار موثر است.«
به گزارش سپید، کمال حیدری با بیان این مطلب در 
سومین جلسه کمیته بهداشت قرارگاه سالمت خانوده 
و جوانی جمعیت که در دفتر معاونت بهداشت برگزار 
شد، گفت: »بحث جمعیت به دلیل محدودیت زمانی 
پنجره جمعیتی کشور از یک بحث صرفا علمی یا 
سلیقه ای بسیار فراتر رفته و اکنون به یک مساله ملی 

و دغدغه بزرگ اجتماعی بدل شده است.«
وی با اشاره به اینکه دشمنان دنبال القای ناامیدی به 
مردم هستند، افزود: »آنان سال هاست برای جلوگیری از 
رشد جمعیت ایران برنامه ریزی کرده اند و چون معتقدند 
مساله جمعیت می تواند موجب فروپاشی جامعه ایران 
شود بنابراین از هیچ کوششی در راستای جلوگیری از 
رشد جمعیت کشور، همچون تبلیغات منفی رسانه ای، 
فروگذار نمی کنند. بنابراین برای خنثی سازی توطئه ها 
همدلی و همکاری درون بخشی و میان بخشی دستگاه ها 

در اجرای قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: »متاسفانه 
حتی در بین اقشاری که مشکل معیشتی ندارند مشاهده 
می شود که نسبت به اهمیت مساله فرزندآوری حساس 
نیستند و یا اینکه به داشتن تنها یک فرزند اکتفا می کنند.«
حیدری بیان داشت: »پیری جمعیت در آینده یک معضل 
جدی برای کشور خواهد بود که تمام ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور را می تواند 
دچار مشکل کند. بنابراین حوزه سالمت بسیار قوی تر 
از برنامه تنظیم خانواده باید به برنامه افزایش جمعیت 

بها داده و برای اجرای قانون جدیت داشته باشد.«
وی یادآور شد: »نظام سالمت همانگونه که در زمینه 
واکسیناسیون کرونا بسیار خوب عمل کرده و موجب 
نشاط جامعه شد، در زمینه جمعیت نیز باید موجبات 
بیشتر نشاط جامعه را با افزایش و توسعه جمعیت 
کشور فراهم کند. در این زمینه آموزش مراقبان سالمت، 
کارکنان، پرسنل و مراجعان آنها با تدوین بسته های 
آموزشی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برای 
اجرای مفاد اسناد باالدستی مرتبط با مساله جمعیت و 
مواد قانون اخیر مجلس در رابطه با جوانی جمعیت در 
حوزه بهداشت تاکنون زحمات زیادی کشیده شده، 
گفت: »در عین حال اگر این زحمات و برنامه ها نمود 
پیدا نکند همه مسئوالن نظام سالمت در برابر قانون و 
آیندگان باید پاسخگو باشند. بنابراین جدیت داشتن 
در اجرای قانون سالمت خانواده و جوانی جمعیت 

بسیار حائز اهمیت است.«
به گزارش وبدا، گفتنی است در سومین جلسه کمیته 
بهداشت قرارگاه سالمت خانواده و جوانی جمعیت 
جباری دبیر قرارگاه سالمت خانواده و جوانی جمعیت 
وزارت بهداشت و رییس اداره جوانی جمعیت معاونت 
بهداشت به بیان مواد قانونی و اقدامات انجام شده در 
راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
پرداخت و نمایندگان دفاتر و ادارات کل این معاونت نیز 

گزارش اقدامات خود در این خصوص را اعالم کردند.

دانش  از  نفر   ۷25 استخدام  آزمون  نام  ثبت 
تامین  سازمان  در  دانشگاهی  آموختگان 
اجتماعی از طریق مرکز آزمون جهاد دانشگاهی 

آغاز شد.
گفت:  پور  عبدی  احمد  سپید،  گزارش  به 
»۷25 نفر در مشاغل کارشناسی سازمان تامین 
اجتماعی در رشته های کارشناسی پرستاری، 
آزمایشگاه  عمل،  اتاق  مامایی،  کارشناسی 

تشخیص طبی، هوشبری، پرتوشناسی، پذیرش 
فناوری  کارشناس  و  مالی  امور  اطالعات،  و 

اطالعات و… استخدام می شوند.«
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی گفت: »ثبت 
نام آزمون استخدامی برای مراکز درمانی سازمان 
تامین اجتماعی از طریق سایت مرکز آزمون جهاد 
دانشگاهی، از روز دوشنبه 2۳ خردادماه آغاز 
شده و تا 2 تیرماه 1401 ادامه خواهد یافت.«

به گفته عبدی پور، جذب و بکارگیری داوطلبان 
انجام  کشور  سطح  در  سراسری  صورت  به 
اکثر  در   1401 تیرماه   2۳ آزمون  می شود، 
استان های کشور برگزار می شود. با هدف تامین 
استخدامی  آزمون  نیاز،  مورد  انسانی  نیروی 
شغلی  رشته  نه  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
برای  می توانند  داوطلبان  که  می شود  برگزار 
در سایت  آزمون  دفترچه  به  بیشتر  اطالعات 

www. مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی
hrtc.ir مراجعه کنند.

عبدی پور گفت: »به داوطلبان توصیه می کنیم 
قبل از اقدام به ثبت نام و کسب اطالع از شرایط 
عمومی و اختصاصی این آزمون و نیز امتیازات 
مورد نظر، دفترچه راهنمای آزمون را مطالعه 

کنند.«باشگاه خبرنگاران جوان

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
تغییر نگرش افراد، رویکرد جامعه و اقناع مردمی در رشد جمعیت مؤثر است

ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی آغاز شد
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شرایط اهدای خون چیست و چگونه اهداکننده مستمر شویم؟ 
مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن اشاره 
انسانی  نیروی  و  مراکز خون گیری  کمبود  به 
اهدای خون  استان، در عین حال شرایط  در 
و وضعیت اهدای خون در زنان و مردان را 

تشریح کرد.
در  مهدی زاده  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرا رسیدن روز 
جهانی اهداکنندگان خون گفت: »روز 24 خرداد 
ماه مصادف با 14 ژوئن، روز جهانی اهداکنندگان 
خون است. نزدیک به دو دهه است که هر ساله 
در این روز در کل دنیا از جمله ایران مراسم 
جشنی جهت تقدیر از اهداکنندگان مستمر خون 
که با اهدای بخشی از وجودشان باعث نجات 
جان بیماران می شوند، برگزار می شود. البته طی 
دو سالی که درگیر کرونا بودیم، وقفه ای در این 
مراسم ایجاد شد، امسال در کشور با توجه به 
اینکه کرونا تا حد زیادی تحت کنترل درآمده، 

مراسم جشنی برگزار خواهد شد.«
وی افزود: »شعار امسال روز جهانی اهداکنندگان 
خون »اهدای خون نشانه ای از همبستگی؛ برای 
نجات جان بیماران به ما بپیوندید« است. این 
شعار نشان از همبستگی انسان ها در اهدای خون 
فارغ از قومیت، مذهب و ... است. در کشور ما 
این شعار نمود خوبی دارد و نشان می دهد که 
قومیت ها و مذاهب مختلف در کشور با همبستگی 
و همدلی برای اهدای خون مراجعه کرده و با 
اهدای خون خودشان باعث نجات جان بیماران 
می شوند. امسال هم یکی از برنامه های ما ایجاد 
همین همبستگی است تا افراد از قومیت ها و 
مذاهب مختلف برای اهدای خون مراجعه کنند 
و امیدواریم بتوانیم در حوزه اهدای خون این 
همبستگی را ایجاد کنیم و شاهد حضور همه 

مردم برای اهدای خون باشیم.«
وی با بیان اینکه حدود 50 درصد اهداکنندگان 
ما در استان تهران اهداکننده مستمر خون هستند، 
گفت: »امروز در اداره کل انتقال خون استان تهران 
جشنی برای تقدیر از 1۶0 نفر از اهداکنندگان 
مستمر خون که نماینده اهداکنندگان خون مستمر 
بیشترین  از  بنابراین  می شود.  برگزار  هستند، 
اهدای خون یا بیشترین اهدای پالکت، بیشترین 
اهداکننده در بانوان، جوان ترین اهداکننده خون، 
اهداکنندگان مستمر بازنشسته و... تقدیر می کنیم. 
همچنین امسال برای اولین بار از خانواده های 
نیز  کرده اند  فوت  که  مستمری  اهداکنندگان 

تقدیر می شود.«
مهدی زاده ادامه داد: »در سال گذشته حدود ۳25 
هزار واحد خون در استان تهران اهدا شد که 
50 درصد از آن  از سوی اهداکنندگان مستمر 

خون اهدا شده است.«
گفت:  خون  اهداکنندگان  شرایط  درباره  وی 
»شرایط اهدای خون مشخص است که شامل 
سن باالی 1۸ سال،  سن زیر ۶5 سال،  داشتن 
حداقل 50 کیلوگرم وزن و برخورداری از سالمت 
کامل است. حال فردی که ساالنه دوبار اهدای 
خون را انجام دهد، به اهداکننده مستمر تبدیل 
می شود. در عین حال مردان سالی چهار بار و 
زنان در سال سه بار می توانند بدون هیچ مشکلی 

اهدای خون انجام دهند.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »باید 
توجه کرد که کرونا به تدریج در کشور و از 
جمله در استان تهران تحت کنترل درآمد و آمار 

مبتالیان و فوتی ها به شدت کاهش یافت. بر 
همین اساس هم از سوی دیگر اعمال جراحی 
به شدت افزایش یافت. طی دو سالی که درگیر 
کرونا بودیم، بسیاری از افرادی که عمل جراحی 
غیراورژانسی داشتند، اعمال جراحی شان را به 
تعویق انداختند. با کنترل کرونا شاهد افزایش 
اعمال جراحی غیر اورژانس بودیم. از طرفی 
بسیاری از اعمال جراحی غیر اورژانس نیاز به 
خون و فرآورده های آن دارد. بر همین اساس هم 
از ابتدای امسال درخواست مصرف فرآورده های 
خونی حدود ۳0 درصد افزایش یافت. بنابراین 
باید تالش می کردیم که این نیاز را برطرف کنیم.«
مهدی زاده گفت: »اگر فروردین و اردیبهشت 
 1400 سال  در  آن  مشابه  مدت  با  را   1401
مقایسه کنیم، 2۸.5 درصد رشد در اهدای خون 
داشتیم. به طوری که اهدای خون ما در استان 
تهران از 50 هزار و 5۷4 واحد در فروردین و 
اردیبهشت 1400 به ۶4 هزار و ۹45 واحد در 

فروردین و اردیبهشت 1401 رسید.«
وی با اشاره به اقدامات اداره کل انتقال خون 
استان تهران اظهار کرد: »از ابتدای سال 1401، 
مراکز اهدای خون در دو محله چیذر و ابوذر 
تهران که حدود پنج سال تعطیل بودند، مجددا 
در دو شیفت کاری صبح و عصر راه اندازی و 
فعال کردیم. بر این اساس مراکز اهدای خون 
ثابت ما از 12 مرکز به 14 مرکز در استان تهران 
رسید. همچنین مراکز اهدای خون در رباط کریم 
و شهر قدس را که سه روز در هفته فعال بود، 
میزان فعالیت شان را به شش روز هفته رساندیم. 
همچنین مرکز نارمک را هم در دو شیفت صبح 
و بعد از ظهر فعال کردیم. در عین حال تعداد 
تیم های سیار اهدای خون را هم از دو تیم به 
چهار تیم در روز رساندیم. در عین حال مردم 
هم باتوجه به نیازی که به خون احساس می شد، 

مراجعه بهتری انجام دادند.«
اقدامات،  همین  اساس  »بر  افزود:  مهدی زاده 
خون  اهدای  در  درصدی   2۸.5 افزایشی 
درصدی   ۳0 افزایش  باوجود  و  باشیم  داشته 
مصرف خون و فرآورده های آن، مشکلی در 
تامین خون نداشتیم و خوشبختانه 100 درصد 
درخواست های خون و فرآورده های آن را اعم 
از اورژانس و غیر اورژانس داریم تامین می کنیم. 
این اتفاق بسیار خوبی است که شاید طی چند 

سال اخیر در استان تهران نیفتاده بود. حتی قبل 
از کرونا هم نهایتا ۶0 تا ۷0 درصد فرآورده های 
خونی را می توانستیم تامین کنیم، اما اکنون 100 

درصد نیاز را داریم تامین می کنیم.«
وی تاکید کرد: »البته استان تهران شرایط خاص 
خودش را دارد. انجام اعمال جراحی تخصصی 
و فوق تخصصی، وجود 1۶۷ بیمارستان و مرکز 
بیمارستانی،  تخت  هزار   2۸ وجود  درمانی، 
وجود بیماران متعدد، وجود بیماران تاالسمی 
و هموفیلی که نیاز به خون دارند و... می طلبد 
صورت  به  تهران  استان  در  خون  اهدای  که 
مداوم و مستمر باشد. اکنون شرایط ما خوب 
عین  در  است.  نسبتا خوب  هم  ذخایرمان  و 
حال نیاز به خون و فرآورده های آن را هم به 
صورت 100 درصدی تامین می کنیم، اما مردم 
باید به صورت مستمر و مکرر خون اهدا کنند. 
زیرا ذخایر خون در استان تهران خیلی سریع 
بنابراین  بدل شود.  بحران  به حالت  می تواند 
مردم همانطور که از ابتدای امسال ما را یاری 
دادند، به طور مستمر و مکرر ما را یاری دهند 

تا به مشکلی برنخوریم.«
مهدی زاده گفت: »در عین حال مسئوالن استانی 
از جمله استاندار، ریاست برنامه و بودجه استان 
و ... باید ما را یاری دهند. انتقال خون استان 
تهران نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد؛ هم از 
نظر تجهیزاتی، نیروی انسانی و به ویژه منابع 
مالی. امیدواریم ما را یاری دهند تا روند خوبی 
را که در استان تهران آغاز کردیم و داریم خون 
تامین  را 100 درصدی  فرآورده های خون  و 
می کنیم، با حمایت مسئوالن استانی و شهرداری 

مناطق مختلف، ادامه دهیم.«
وی ادامه داد: »وقتی اهدای خون افزایش می یابد، 
یکی از نیازهای آن نیروی انسانی است. ما در 
انتقال خون استان تهران حدود 100 نفر کمبود 
نیروی انسانی داریم که باید از طرق مختلف رفع 
شود؛ یا از طریق استخدام یا از طریق جذب 
نیروهای طرحی و ... این کمبود را رفع کنیم. 
این اقدام هم نیاز به منابع مالی دارد. در حوزه 
تجهیزات هم باالخره تجهیزات به مرور فرسوده 
می شود. به ویژه در بحث انتقال خون نیاز داریم 
که مرتبا تجهیزات مان را به روزرسانی کرده و 
تجهیزات جایگزین بیاوریم. برخی تجهیزات 
فرسوده شده یا نیاز به تعمیر پیدا می کنند. باید 

توجه کرد که بسیاری از تجهیزات ما خوشبختانه 
تولید داخل هستند. امیدوارم ما را یاری دهند 
تا بتوانیم تا پایان سال روند بسیار خوبی که 
در حوزه اهدای خون در استان تهران ایجاد 

شده، ادامه دهیم.«
مهدی زاده تاکید کرد: »درخواست مشخص ما 
افزایش حمایت ها و منابع مالی است. باید توجه 
کرد که برخی شهرستان های ما مانند اسالم شهر 
از  بیش  حدود  با  و  ندارند  خون گیری  مرکز 
500 هزار نفر جمعیت نیاز به راه اندازی مرکز 
اهدای خون داریم. برخی مناطق تهران مانند 
منطقه 22 مرکز خون گیری ندارد. بنابراین باید 
حمایت شویم تا در مناطقی که نیاز شدید برای 
ایجاد مرکز خون گیری است، بتوانیم مراکزمان را 
گسترش دهیم. گسترش مراکز اهدای خون در 
استان تهران از برنامه های آتی ماست که امیدوارم 
بتوانیم تا پایان سال آن را انجام دهیم و نیازمان 
به منابع انسانی و تجهیزاتی  را هم رفع کنیم.«

وی گفت: »برای استان تهران حداقل به هشت 
تا 10 مرکز اهدای خون دیگر نیاز داریم که همه 
این مراکز هم نیرو و تجهیزات می خواهند. باید 
توجه کرد که بحث عدالت محوری که دولت به 
دنبال آن است، یکی از محورهایش دسترسی 
راحت مردم به مراکز اهدای خون است تا مجبور 
نباشند از اسالم شهر به مرکز وصال شیرازی بیاید 
تا خون اهدا کنند. ما بحث عدالت محوری در 
حوزه اهدای خون را دنبال می کنیم. امیدواریم 
در سال جاری و سال آینده بتوانیم این اقدامات 
را انجام داده و حداقل هشت تا 10 مرکز  اهدای 
خون دیگر در استان تهران را راه اندازی کنیم.«
مهدی زاده گفت: »البته اقدامات خوبی هم انجام 
شده است؛ به عنوان مثال با فرماندار شهریار و 
ورامین مذاکرات خوبی انجام شده که امیدواریم 
زمین هایی در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم مراکز 
برای اهدای خون مردم  بهتر و مجهزتری را 
بسازیم. شهرداری پاکدشت هم زمینی را معرفی 
کردند تا بتوانیم مرکز اهدای خون پاکدشت را 
هم  اسالم شهر  شهرستان  در  کنیم.  راه اندازی 
که به شدت نیاز احساس می شود، امیدواریم 
فرماندار و شهرداری  آنجا همکاری الزم را انجام 
دهند. برنامه اصلی ما برای سال جاری گسترش 
مراکز اهدای خون، تجهیزات و نیروی انسانی 

برای مراکز اهدای خون است.«
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رئیس انجمن دیابت ایران تشریح کرد

آموزش؛ حلقه مفقوده کنترل دیابتآموزش؛ حلقه مفقوده کنترل دیابت
نوار تست قند خون بیمه شود

رئیس انجمن دیابت ایران، مهم ترین مشکل بیماران 
دیابتی در ایران را مسئله آموزش به آنها دانست.

به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با ایسنا، 
ایران را کشوری دیابت خیز دانست و گفت: »در کل، در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا به نسبت کشورهای اروپایی 
و آمریکای شمالی درصد ابتال به دیابت بسیار باالتر 

بوده و دیابت خیز هستند.«
وی در ادامه با اشاره به علت اصلی شیوع دیابت در 
کشور و عدم توجه به مسئله »پیشگیری اولیه« توضیح 
داد: »متاسفانه مردم، بیماران، متخصصان و سیاستگذاران 
بهداشتی درمانی کشور هیچ کدام به مسئله پیشگیری 
اولیه اهمیت نمی دهند و تنها زمانی به پزشک مراجعه 

می کنند که درگیر بیماری دیابت شده اند.«
این متخصص با تاکید بر اهمیت تعیین بودجه و 
سرمایه گذاری برای مبحث پیشگیری اولیه گفت: 
»پیشگیری اولیه هزینه دارد و صرفا بیان روش های 
پیشگیری فایده ندارد. در ایران به علت عدم توجه 
به این موضوع، بیمه ها نیز هزینه های پیشگیری را 

پرداخت نمی کنند.«
رجب به وضعیت آموزش پزشکی نیز اشاره کرد و 
گفت: »دانشجوی پزشکی تنها نوشتن دارو برای این 
بیماران را آموزش می بینند و چون پیشگیری نیازمند 
زمان و هزینه است، درباره آن صحبت نیز نمی کنند.«
رئیس انجمن دیابت ایران برای پیشگیری اولیه ضمن 
توصیه به داشتن یک برنامه کلی برای پی بردن به علت 
ابتالی افراد به دیابت توضیح داد: »باید شیوه های 
نادرست زندگی را اصالح کنیم و تغذیه سالم داشته 

باشیم.«
وی با اشاره به تاکید سازمان جهانی بهداشت درباره 
تغذیه سالم گفت: »تغذیه افراد باید کم نمک، کم روغن 
و کم شیرین باشد و سیگار و مشروبات الکلی در 
زندگی حذف شود. عالوه بر تغذیه سالم، فعالیت 
جسمی و مدیریت استرس نیز دارای اهمیت است.«
رجب  مرحله بعد را شناسایی افراد در معرض ابتال 

به دیابت و ارائه آموزش های الزم به آنها دانست.

رئیس انجمن دیابت ایران به مسئله پیشگیری ثانویه 
با توجه به پیشرفت اروپا در این زمینه توضیح داد: 
»اقتصاد اروپا برعکس قانون بیمه ایران، برای آموزش 
در این زمینه سرمایه گذاری کرد و دیابت را کنترل کرد. 
پزشک در این مرحله باید به فرد دیابتی آموزش دهد 
که دچار عارضه نشود و بیمار محور عمل کند. در 
بسیاری از بیماری های مزمن مانند دیابت، فشار خون 
و چربی باال باید بیمارمحور عمل کرد و درمان کننده 

اصلی را خود فرد دانست.«
رجب وظیفه اصلی پزشکان را پیشگیری ثانویه دانست 
و گفت: »در نهایت باید تعداد افراد مبتال به دیابت 
کاهش پیدا کند و تعداد دیابتی های کنترل شده بیشتر 
شود و دچار عوارض دیابت نیز نشوند؛ چراکه بیشترین 
هزینه های اقتصادی و اجتماعی دیابت، هزینه های 

عوارض آن است.«
وی با توجه به اینکه اصل، آموزش است؛ به اهمیت 
فعالیت صداوسیما و رسانه های گروهی در این زمینه 

اشاره کرد و گفت: »باید هر روز و ساعت به ساعت 
آموزش ها گفته شود تا به افرادی که عالقه مند به 

سالمت خود هستند، یادآوری شود.«
رئیس انجمن دیابت ایران با اشاره به وضعیت درمان 
و داروی افراد مبتال به دیابت که به دنبال درمان قطعی 
بیماری خود هستند، گفت: »داروی جدید برای دیابت 
نداریم و همه 50 سال قبل ساخته شده اند. قبل از افزایش 
قند فرد مبتال به دیابت و دریافت داروی جدید باید 
به فرد آموزش داد که چطور قند خود را کنترل کند.«
این متخصص با تاکید بر اینکه آموزش بخشی از 
درمان است، افزود: »در ایران با مسئله دارو مشکل 
نداریم و مسئله اصلی، آموزش است. با همکاری بین 
بیمه گذار، سیاستگذار، فرد دیابتی، پزشک و متخصص 
مشکل داریم که باید بر اساس برنامه ای به موضوع 
کاهش مشکالت اقتصادی و اجتماعی دیابت در 

ایران بپردازیم.«
رجب، شش پایه درمان یا کنترل دیابت را برشمرد 

حمایت های  دوم  آموزش،  »اول  داد:  توضیح  و 
روانشناختی و اجتماعی از فرد یا خانواده دیابتی، 
سوم ابزار و وسایلی که فرد دیابتی نیاز دارد که سیر 
درمان خود را بتواند در خانه کنترل کند، چهارم 
تغذیه، پنجم فعالیت جسمی روزانه و ششم دارو 
است. متاسفانه در کشور ما تنها به پایه ششم که 
دارو است توجه می شود و به همین دلیل مشکل 
که  افرادی  به  حتی  که  حالیست  در  این  داریم. 
دارو مصرف می کنند نیز باید آموزش داده شود.«
وی افزود: »آموزش به معنای در دسترس داشتن 
معنای  به  بلکه  نیست  خوب  اطالعات  و  منابع 
بیماری است که فرد  برای کنترل  انگیزه  داشتن 
به  »خدمت  که  را  خود  اجتماعی  وظیفه   بتواند 
خود« است را انجام دهد. فردی که به خود توجه 
نکند و خود را دوست نداشته باشد، دیگران را 

نیز دوست نخواهد داشت.«
رئیس انجمن دیابت ایران به وضعیت دسترسی 
به دارو برای بیماران مبتال به دیابت اشاره کرد و 
گفت: »به طور کلی در کشور مشکل دارو در حوزه 
اختاللی  است  ممکن  بعضا  البته  نداریم؛  دیابت 
اما  به وجود آید به عنوان نمونه در انسولین ها؛ 
۹0 درصد بیماران دیابتی نوع 2 هستند و قرص 
مصرف می کنند که در این زمینه مشکلی نداریم.«
وی خاطرنشان کرد: »مشکل ما توجه نکردن به 
پایه های اساسی کنترل و درمان دیابت است و باید 
همینطور که دنیا در جهت کنترل دیابت پیشرفت 
کرده ما نیز این کار را انجام دهیم و بدین صورت 

هزینه ها نیز بسیار کم خواهد شد.«
رجب در پایان به وضعیت پوشش بیمه ها برای 
داروهای بیماران دیابتی اشاره کرد و گفت: »نوار 
تست قندخون و دستگاه های مورد نیاز باید تحت 
پوشش بیمه ها باشند، پیشنهادات خود را داده ایم 
ولی خبری نیست. فرد دیابتی همین که به این 
بیماری مبتال است، کافی است و نباید برای تهیه 

دارو وسایل مورد نیاز خود عذاب بکشد.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: »اهدای 
خون در ایران به صورت کاماًل داوطلبانه انجام 
می شود و شاخص های اهدای خون در ایران 24 

نفر به ازای یک هزار نفر جمعیت است.«
 به گزارش سپید، مصطفی جمالی روز سه شنبه 
در آیین گرامیداشت روز جهانی اهدای خون )24 
خرداد برابر 14 ژوئن( افزود: »اهدای خون در 
ایران بر اساس آنچه که سازمان جهانی بهداشت 
می گوید، بهترین اهدای خون در دنیا را دارد و این 

مطالب مورد تأیید این سازمان است.«
وی ادامه داد: »شاخص اهدای خون در کشورهای 
توسعه یافته با درآمد متوسط رو به باال در حد  
1۶.4 هزار به ازای هر هزار نفر جمعیت است 
در کشور ما این میزان یک ونیم برابر بیشتر از 

این کشورها است.«
کشورهای  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 

ثروتمندی مانند قطر و عربستان شاخص اهدای 
خون 10 نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است، 
اما در کشور ما این شاخص 24 نفر به ازای یک 

هزار نفر است.«
وی تاکید کرد: »در حالی که در بسیاری از کشورهای 
جهان که هنوز اهدای خون پولی و از طریق 
جایگزین است، اهدای خون 100 درصد داوطلبانه 

و بدون هیچ گونه چشم داشت انجام می شود.«
خصوص  در  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
این  »در  گفت:  ایران  در  نیز  خون  سالمت 
خصوص در زمره کشورهای توسعه یافته قرار 
از موارد از  داریم و گاهی اوقات در بسیاری 
آمریکا هم باالتر هستیم و همه این پیشرفت ها را 
وابسته به اهداکنندگان خون می دانیم که یاری گر 

سازمان انتقال خون هستند.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر در بسیاری از 

کشورهای جهان اهدای خون بدون هیچ نوع 
آزمایش و غربالگری انجام می شود و حدود 500 
میلیون نفر در جهان بدون اینکه آزمایشی روی خون 
آنها انجام شود خون اهدایی را دریافت می کنند.«
وی در مورد اهدای پالسما نیز گفت: »در موضوع 
اهدای پالسما نیز از بسیاری از کشورها از جمله 
آمریکا و آلمان باالتر هستیم و در کشورمان در مورد 
فراورده های خونی نیز از کشورهای توسعه یافته 
جلوتر هستیم و ۹۸ درصد از خون های اهدایی در 
ایران تبدیل به فراورده های خونی می شود که در 
این خصوص می توانیم بگوییم در دنیا اول هستیم.«
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان انتقال خون تاکید 
کرد: »در بسیاری از کشورهای دنیا در خصوص 
اهدای خون عدالت برقرار نشده است و درصد 
باالیی از مردم در جهان دسترسی به خون سالم 

ندارند.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

شاخص اهدای خون در ایران ۲۴ به ازای هزار نفر است



آژانس امنیت بهداشت بریتانیا روز دوشنبه 
اعالم کرد که با شناسایی ۱۰۴ مورد دیگر ابتال 
به آبله میمونی در انگلیس، شمار مبتالیان به 
این بیماری در این کشور به ۴۷۰ تن رسید.
به گزارش سپید، همچنین این آژانس به مردم 
توصیه کرده که در صورت داشتن عالئم این 
بیماری از جمله بثورات پوستی یا در صورتی 
که در سه هفته گذشته با فرد مشکوک مبتال 
به این بیماری در تماس نزدیک بوده اند، به 

مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
بر اساس آخرین آمار مبتالیان به این بیماری 
در بریتانیا تا روز یک شنبه ۴۵۲ مورد تایید 
شده در انگلیس، ۱۲ مورد در اسکاتلند، چهار 
مورد در ولز و دو مورد در ایرلند شمالی 

شناسایی شده است.

به گزارش شینهوا، یکی از متخصصان این 
کشور در این باره گفت: »به نظر می رسد انتقال 
بیماری آبله میمونی تقریبًا تنها از طریق تماس 
نزدیک با فرد مبتال به آن صورت می گیرد. 
بنابراین مردم باید از تماس نزدیک با افرادی 
که ممکن است به این بیماری مبتال باشند، 

خودداری کنند.«
است  ویروسی  نادر  بیماری  میمونی،  آبله 
به  حیوانات  طریق  از  معمول  طور  به  که 
انسان منتقل می شود و در برخی کشورهای 
آفریقایی بومی است. این بیماری از طریق 
ترشحات بدن، قطرات تنفسی و اشیاء و مواد 
آلوده منتقل می شود. این بیماری معموال با 
عالئمی همچون تب، بثورات پوستی و ورم 

غدد لنفاوی همراه است.ایسنا

افزایش موارد ابتال به آبله میمونی در انگلیس

شماره 6۲۲۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

روش انتقال آبله میمون تغییر کرده است
انتقال  روش  احتماال  معتقدند  دانشمندان 
تغییر  این  دلیل  اما  کرده  تغییر  میمون  آبله 

را نمی دانند.
به گزارش سپید، قبل از شیوع اخیر ابتال به 
آبله میمون معموال فقط در مناطقی از غرب 
و مرکز آفریقا ثبت شده بود؛ با این حال در 
هفته های اخیر بیش از ۱۰۰۰ مورد از این 

بیماری در ۲۹ کشور ثبت شده است.
تماس  که  بود  این  بر  اعتقاد  این  از  پیش 
مستقیم و فیزیکی منبع اصلی انتقال است؛ 
به استثنای چند نمونه  که ویروس احتماال 
از طریق ذرات معلق در هوا پخش شده بود.
بریتنی ال. کیموش، دانشیار دپارتمان بهداشت 
عمومی در دانشگاه سیراکیوز ایاالت  متحده 
میمون  آبله  معمول  به  طور  »اگرچه  گفت: 
به  عنوان یک ویروس معلق در هوا تصور 
است  ممکن  آن  انتقال  نحوه  اما  نمی شود 
تغییر کرده و متعاقبا باعث شیوع این بیماری 

شده باشد.«
وی می گوید: »انتقال آبله میمون از تماس 
از  بثورات پوستی بسیار ساده تر  با  مستقیم 
تماس در معرض هواست. با این حال به نظر 
می رسد شیوع فعلی آبله میمون تا حدودی با 

شیوع های گذشته متفاوت است.«
شدن  ظاهر  از  قبل  بیماران  اینکه  احتمال 
بثورات عالئم بیماری عمومی داشته باشند، 
کمتر است و بثورات عموما شدت کمتری 
نسبت  جامعه  در  آن  انتقال  همچنین  دارد. 
که  مواردی  یعنی  است؛  بیشتر  گذشته  به 
منبع عفونت در آن مشخص نیست. بنابراین 
ممکن است که نحوه انتقال در این مورد نیز 
تا حدودی متفاوت باشد. مهم است که به روز 
بمانید و از دستورالعمل های ارائه شده توسط 
مقامات بهداشت عمومی پیروی کنید زیرا 
این شیوع همچنان در حال گسترش است.

با توجه به ماهیت غیرمعمول شیوع دانشمندان 
در ابتدا مشکوک بودند که ویروس ممکن است 

به شکل قابل انتقال تری جهش یافته باشد؛ با 
این حال توالی های ژنومی مورد مطالعه از 
شیوع این بیماری این نظر را تایید نمی کند.
آیا این  همچنین این سوال وجود دارد که 
ویروس می تواند از طریق جنسی منتقل شود 
یا خیر. برخی اما نه همه، نیز به رابطه جنسی 
مرتبط است. دانشمندان هنوز در حال تحقیق 

در این مورد هستند.
آیا ماسک  می تواند جلوی انتشار را 

بگیرد؟
در روزهای اخیر بحث هایی در مورد چگونگی 
انتقال ویروس در هوا وجود داشته است و 
متعاقبا اینکه آیا پوشیدن ماسک می تواند به 
مهار شیوع کمک کند یا خیر. هیچ نمونه ای 
از انتقال هوابرد در شیوع فعلی وجود نداشته 
که کارشناسان از آن اطالع داشته باشند؛ با 

این حال در گذشته رخ داده است.
کارشناسان قبال گفته بودند مواردی که به نظر 
می رسد آبله میمون از طریق ذرات معلق در 

هوا پخش شده، ممکن است ناشی از انتقال 
مایعات تاول معلق در هوا باشد.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها قبال 
راهنمایی هایی را منتشر کرده بود که به مسافران 
توصیه می کرد برای کمک به مهار شیوع این 
از  پس  اما  کنند  استفاده  ماسک  از  بیماری 
مدتی این موضوع حذف شد و در بیانیه ای 
زیرا  شده  را حذف  توصیه  این  شد  اعالم 

باعث سردرگمی شده است.
با این حال این موضوع با واکنش هایی در 
شبکه های اجتماعی مواجه شد. دانشمندان 
این مراکز را متهم کرده اند که همه چیز را 

گیج کننده تر می کنند.
به عنوان نمونه اپیدمیولوژیست و اقتصاددان 
مورد  این  در  دینگ،  فیگل  اریک  سالمت، 
توییتی نوشت و به دولت بریتانیا اشاره کرد 
که آبله میمون را به  عنوان یک ویروس معلق 
در هوا با پیامدهای باال فهرست کرده است.
منتقل  هوا  در  بتواند  میمون  آبله  اگر  حتی 

شود، کارشناسان می گویند که با کووید بسیار 
متفاوت است.

کیموش در توییت خود نوشت: »ماسک ها 
می توانند از انتشار آبله میمون جلوگیری کنند. 
آبله میمون می تواند از طریق قطرات تنفسی 
پخش شود اما معموال فقط در موارد مواجهه 
طوالنی مدت چهره به چهره. این ممکن است 
که  بهداشتی  مراقبت های  کارکنان  میان  در 
از بیماران آلوده مراقبت می کنند یا در بین 

اعضای خانواده رخ دهد.«
اگر شما کارمند مراقبت های بهداشتی هستید 
یا  می کنید  درمان  را  میمون  آبله  موارد  که 
آبله میمون  به  کسی در خانواده شما مبتال 
است، پوشیدن ماسک عالوه بر سایر اقدامات 
پیشگیری از عفونت به جلوگیری از شیوع آبله 
میمون کمک می کند. با این حال برای عموم 
مردم استفاده از ماسک در برابر ویروس های 
رایج تری مانند کووید یا آنفلوانزا بسیار موثرتر 

و ضروری است.ایسنا

جهان



دانشمندان مکانیسم جدید مهمی را شناسایی 
قلب  عضله  شدن  ضخیم  باعث  که  کرده اند 
می شود و به  طور قابل  توجهی خطر ابتال به 
ریتم نامنظم قلب و نارسایی قلبی را افزایش 

می دهد.
به گزارش سپید، این کشف موسسه تحقیقات 
راه  از  می تواند  استرالیا  چانگ  ویکتور  قلبی 
به  موسوم  قلبی  اختالل  برای  جدید  درمانی 

هیپرتروفی قلبی خبر دهد.
تحقیق  این  اصلی  محقق  مارتیناک،  بوریس 
گفت: »هیپرتروفی قلبی یک عامل خطر کلیدی 
برای مرگ زودرس قلبی و یکی از دالیل اصلی 
نارسایی قلبی است. ما باالخره توانستیم یکی 
از دالیل اصلی ضخیم شدن دیواره عضله قلب 
را مشخص و مولکول ها و مسیرهایی که باعث 
انجام این فرآیند می شوند را شناسایی کنیم.«

هیپرتروفی قلبی که از هر ۵۰۰ نفر یک نفر را 
از  بسیاری  دلیل  به   قرار می دهد،  تاثیر  تحت 
باالی  فشار خون  از جمله  رایج  بیماری های 
دریچه های  از  یکی  شدن  تنگ  و  غیرطبیعی 
قلب)تنگی مجرای آئورت( ایجاد می شود. این 
عارضه ناظر به وضعیتی است که باعث ضخیم 
اصلی)بطن چپ(  پمپاژ  دیواره محفظه  شدن 
این ضخیم شدن  زمان  با گذشت  و  می شود 
می تواند باعث ریتم غیرطبیعی قلب و منجر به 
نارسایی قلبی شود. هنگامی که نارسایی قلبی 
ایجاد می شود، احتمال زنده ماندن تا پنج سال 

کمتر از ۵۰ درصد است.

محققان مولکول هایی که مسئول این وضعیت 
در سلول های عضالنی قلب است را شناسایی 
و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر در مدل آزمایش 
کشف  آنان  کردند.  کشف  موش ها  روی 
فرآیند  یک   PPPPP۱ به نام  مولکولی  کردند 
دیگر  مولکول مشترک  با یک  را  عالمت دهی 

در سلول های ماهیچه قلب آغاز می کند.
هموار  پپتیدی  تولید  برای  را  راه  کشف  این 
می کند که از ارتباط این مولکول ها با یکدیگر 
جلوگیری می کند. این موضوع می تواند در وهله 
اول از ضخیم شدن عضله قلب جلوگیری یا 
از ضخیم شدن بیشتر آن در کسانی که از قبل 

آسیب دیده اند، پیشگیری کند.
در حال حاضر گزینه های درمانی کمی برای 
رویکردهای  دارد.  وجود  شدید  هیپرتروفی 
بیماران  آوردن فشار خون  پایین  سنتی شامل 
که  است  آئورت  تنگ  دریچه  جایگزینی  یا 
هیچکدام نمی تواند آسیب ناشی از هیپرتروفی 

را جبران کند.
جین یو، محقق همکار این تحقیق عنوان کرد: 
مشاهده  محض  به  درازمدت  در  »امیدواریم 
شواهدی از ضخیم شدن عضله قلب در بیمار 
پپتید  یک  شاید  که  داده شود  درمانی  به وی 
کوچک بتواند از پیشرفت این روند در قلب 

وی جلوگیری کند. حتی به  طور بالقوه می توان 
این درمان را برای مداوای افراد مبتال به فشار 
خون شدید به کار برد تا در وهله اول از ابتال 

به هیپرتروفی قلبی جلوگیری شود.«
این درمان پیشگیرانه می تواند در کاهش تعداد 
افراد مبتال به بیماری های قلبی در استرالیا تاثیر 
آینده  در  را  بسیاری  زندگی  داشته و  بسزایی 

نجات دهد.
این گروه تحقیقاتی همچنین در حال بررسی 
این موضوع است که چگونه این یافته می تواند 
به بهبودی قربانیان حمله قلبی نیز کمک کند.
مارتیناک می گوید: »هنگامی که کسی دچار حمله 
قلبی می شود، بسیاری از سلول های ماهیچه ای 
وی می میرند و قلب توانایی پمپاژ موثر خود را 
از دست می دهد؛ بنابراین با ضخیم شدن دیواره 

عضالنی خود این نقص را جبران می کند.«
می کند،  متوقف  را  فرآیند  این  که  درمانی 
قلبی  حمله  دچار  که  کسانی  برای  می تواند 
شده اند، دگرگون کننده باشد و از مرگ و میر در 
طوالنی مدت پس از حمله قلبی جلوگیری کند.
اولیه  روزهای  این  که  حالی  »در  گفت:  وی 
وجود  مشابهی  درمان های  ماست،  تحقیقات 
دارد که در قربانیان سکته امیدوارکننده است. 
بنابراین ما به شدت در مورد ظرفیت های کشف 

خود هیجان زده هستیم.«
به گزارش ایسنا، یافته های این تحقیق در مجله 
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منتشر شده است.

درمان نویدبخش جدیدی برای هیپرتروفی قلبی
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کنترل عفونت زخم با فناوری جدید
ایالتی  دانشگاه  و  مایو  کلینیک  در  محققان 
بانداژهای  که  دریافتند  آمریکا  واشنگتن 
الکترونیکی می تواند جایگزین موثری برای 
آنتی بیوتیک ها در کنترل عفونت زخم ها باشد.
به تازگی  که  تحقیقی  در  سپید،  گزارش  به 
بانداژهای  شد،  انجام  موش ها  روی 
با  هیدروژن  پراکسید  تولیدکننده  جدید 
شیمیایی)بانداژهای  یا  الکتریکی  خواص 
الکترونیکی(  بانداژهای  یا  الکتروشیمیایی 
پوشیدنی  ولتاژ  دستگاه های  کنترل  تحت 
باکتری های زیست الیه های استافیلوکوکوس 
متی سیلین  به  مقاوم   )MRSA(اورئوس
موجود در زخم را پس از 2 روز درمان تا 

۹۹ درصد کاهش دادند.
در افراد دارای جراحت درمان معمولی شامل 
محلول های  از  استفاده  با  کردن زخم  تمیز 
مختلف از جمله پراکسید هیدروژن، استفاده 
از کرم ها یا پمادهای ضدعفونی کننده و گاهی 
اوقات تجویز آنتی بیوتیک هاست. اگر زخم ها 
بهبود نیابد، ممکن است به مرحله زخم مزمن 

پیشرفت کند که کنترل آن دشوار است.
داده زخم های مزمن  نشان  تحقیقات  نتایج 
اغلب حاوی زیستگاه زیست الیه ها)اجتماعی 
از میکروارگانیسم هایی که با هم زندگی می کنند 
و به سطوح متصل می شوند( است. باکتری های 

موجود در چنین زیست الیه هایی می توانند 
رشد و در برابر اثرات درمان آنتی بیوتیکی 
مقاومت کنند. به همین دلیل درمان آن حتی 
با درمان طوالنی مدت آنتی بیوتیک دشوار است 
و حتی استفاده طوالنی مدت از آنتی بیوتیک ها 
می تواند منجر به گزینش باکتری های مقاوم 

به آنتی بیوتیک شود.
وجود زیست الیه در زخم ها نیز بهبود زخم را 
به تاخیر می اندازد. زخم های حاوی زیست الیه 
در بیمارانی که سن باالتر، دیابت و یا نقص 

ایمنی دارند شایع است.
یاش اس راوال، پژوهشگر ارشد این تحقیق 
از بخش میکروبیولوژی بالینی کلینیک مایو 
در روچستر ایاالت متحده، در این خصوص 
گفت: »عفونت زخم شایع است و درمان آن 
می تواند چالش برانگیز باشد. بنابراین توسعه 
راهبردها، فناوری ها و رژیم های درمانی جدید 
که به آنتی بیوتیک ها متکی نیستند، مهم است.«
محلول پراکسید هیدروژن برای تمیز کردن 
پراکسید  اگرچه  می شود.  استفاده  زخم ها 

ترمیم  باکتریایی و  هیدروژن خاصیت ضد 
زخم دارد اما محلول پراکسید هیدروژن از 
نظر شیمیایی ناپایدار است؛ بنابراین اثرات 

آن کوتاه مدت خواهد بود.
راوال و همکاران وی بانداژهای الکترونیکی را 
برای تولید مداوم پراکسید هیدروژن به  عنوان 

درمان عفونت زخم تولید کرده اند.
خواص  ما  خاص  طور  »به   کرد:  بیان  وی 
ضدباکتریایی نوع جدیدی از بانداژ را توسعه 
داده و مورد بررسی قرار داده ایم که به  طور 
دائم پراکسید هیدروژن را از طریق اعمال یک 

ولتاژ منفی خاص تولید می کند.«
را روی  تحقیق محققان زخم هایی  این  در 
استافیلوکوکوس  با  را  آن  و  ایجاد  موش ها 
زیست الیه های  تا  کردند  آلوده  اورئوس 
استافیلوکوکوس اورئوس زخم ایجاد کنند. 
سپس زخم های عفونی را با سیستم بانداژ 
الکترونیکی پوشیدنی درمان کردند. باندهای 
هیدروژن  پراکسید  تولیدکننده  الکترونیکی 
جمعیت بیوفیلم باکتریایی را تا ۹۹ درصد 

کاهش داد.
تحقیق  این  یافته های  ایسنا،  گزارش  به 
میکروبیولوژی  انجمن  ساالنه  نشست  در 
ارائه   )2۰22  ASM Microbe(آمریکا

شده است.
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بیش از ۵۴۱ میلیون مبتال به کرونا در جهان
کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  کل  شمار  )کووید-1۹(، 
بیماری در جهان تاکنون به 541 میلیون و 
نفر رسیده و مرگ شش  ۳۳ هزار و ۹۹0 
اثر  بر  نیز  نفر  میلیون و ۳۳2 هزار و 4۸2 

عفونت کووید تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها در 
جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با بیش 
از ۸۷.4 میلیون مبتال و بیش از یک میلیون 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر با این بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار 
بیش از 4۳.2 میلیون مبتال، پس از آمریکا در 

رتبه دوم جهانی جای گرفته است.
همچنین آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل 
هم از ۳1.4 میلیون نفر فراتر رفته و در حال 
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین 

شمار مبتالیان است.
هزار  از ۶۶۸  بیش  با  عین حال  در  برزیل 
دومین  متحده،  ایاالت  از  پس  جانباخته 
رکورددار تعداد قربانیان کووید1۹ در جهان 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از 524 هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
 2۹.۸ از  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره 
سبز و چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار 
کرونایی در جهان است. همچنین روسیه با 
گذشتن از آمار ۳۸0 هزار قربانی، هم اکنون 
باالترین رقم مرگ و میر کرونایی را در بین 
کشورهای این منطقه دارد و در جهان نیز 
چهارمین کشور با باالترین نرخ فوتی های 

این بیماری است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  »ورلداُمتر«، 

بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا 
صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح جدول 

است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 2۳۳ 
هزار و ۸۸0 مورد ابتال و 141 هزار و ۳52 
مورد فوت ناشی از بیماری کووید-1۹ در 
حال حاضر در رتبه 1۷ در بین کشورهای 
دارای بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، 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، 
پرتغال، مالزی، کره شمالی، تایلند، اتریش، 

رژیم صهیونیستی، بلژیک، آفریقای جنوبی، 
فیلیپین،  شیلی،  کانادا،  چک،  جمهوری 
سوئیس، پرو و یونان نیز بیش از سه میلیون 

مبتال ثبت شده  است.

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

در دنیا قربانی می گیرد.

واکسنی رونمایی  از  فرانسوی  دانشمندان 
برابر  در  بخشی  ایمنی  توانایی  که  کردند 
دارد. را  کووید1۹  سویه های  تمامی 

زمان  از  کرونا  به گزارش سپید، ویروس 
کشف شدن در ژانویه 201۹ تاکنون بار ها 
شاهد بروز جهش های متعدد بوده که طی 
آن  از  مختلفی  سویه های  جهش،  بار  هر 
باعث  جهش ها  همین  است.  کرده  ظهور 
شد درصد تاثیرگذاری واکسن های موجود 
این  با  یابد.  کاهش  کووید1۹  مهار  برای 
حال  در  داروسازی  شرکت های  حال، 
تالش برای ارائه نسخه بروز رسانی شده 
هستند. زمینه  این  در  خود  واکسن های 
به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت سانوفی 

)Sanofi(، غول داروسازی فرانسه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد واکسن جدید این شرکت 
که با همکاری شرکت جی سی کای تولید 
مقابل  در  مناسبی  ایمنی  می تواند  می شود 
کند. ارائه  کرونا  جدید  سویه های  تمامی 

فرانسوی  دانشمندان  تحقیقات  مرحله  دو 
سانوفی  شرکت  واکسن  می دهد  نشان 
سوم(  )دوز  تقویتی  دوز  صورت  به  اگر 
به افراد تزریق شود به طور قابل توجهی 
غالب  برابر  در  مصونیت  ایجاد  باعث 
سویه  زیر  دو  ویژه  به  کرونا  سویه های 
می شود. اومیکرون   2.BA و   1.BA

واکسن  کرد  اعالم  سانوفی  شرکت 
از  قبولی  قابل  سطح  توانست  جدیدش 

با  مقابله  برای  افراد  در  را  بادی ها  آنتی 
این  کند.  ایجاد  کرونا  مختلف  گونه های 
تولید   mRNA فناوری  براساس  واکسن 
شده است که پیش تر تنها فایزر و مدرنا، 
دو غول داروسازی آمریکا موفق به تولید 
بودند. شده  فناوری  چنین  با  واکسن 
گرچه هم اینک بازار واکسن کرونای جهان به 
مرز اشباع رسیده است، اما مقامات بهداشتی 
اروپا تاکید دارند تولید واکسن های جدید و به 
روزرسانی شده که توانایی مقابله با سویه های 
از  است.  ضروری  باشد  داشته  را  جدید 
این رو، شرکت های داروسازی همچنان در 
حال تالش برای توسعه واکسن های پیشین 

جوان خبرنگاران  هستند.باشگاه  خود 

رونمایی فرانسه از واکسنی که در برابر همه سویه های کرونا ایمنی ایجاد می کند

جهان
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رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان:رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان:

پرداختمالیاتبراساسقوانینرسمیکشورانجاممیشود
الزام جامعه پزشکی به پرداخت مالیات مانند سایر مشاغل

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای 
هماهنگی استان همدان با اشاره به اینکه هر نوع 
اتهام فرار مالیاتی جامعه پزشکی کامال بی اساس 
است، گفت: »جامعه پزشکی مانند سایر مشاغل 
جامعه ملزم به پرداخت مالیات بوده و هر نوع 
می شود.« کتمان  جریمه  مشمول  گریزی  قانون 
به گزارش سپید، علیرضا مدرکیان در گفت وگو 
به هجمه هایی  اشاره  با  نظام پزشکی  با سازمان 
پزشکی  جامعه  فرارمالیاتی  خصوص  در  که 
قوانین  که  »همکارانی  کرد:  اظهار  دارد،  وجود 
را رعایت نموده و خود را مقید می دانند بیشتر 
از سایرین رصد و نظارت و مجازات می شوند.«
وی افزود: »طبیعتا زمانی که یک پزشک پروانه 
طبابت خود را اخذ می کند مورد نظارت سازمان نظام 
پزشکی، معانت درمان دانشگاه و سایر ارگان های 
مربوطه قرار می گیرد اما یکسری از افراد نه تنها 
مدرکی ندارند، بلکه اقدام به تبلیغات و دخالت در 
امور درمانی نموده و کسی هم با آن ها کاری ندارد.«
وی ادامه داد: »افراد دارای صالحیت اگر بخواهند 
دهند،  انجام  قوانین  چارچوب  در  را  کاری 
سنگ اندازی های زیادی برای آن ها انجام می شود 
بطور مثال همین اعمال زیبایی که تبلیغات آن به 
معابر عمومی  وفور در فضای مجازی و سطح 
مشاهده می شود، اگر در مطب و مراکز درمانی 
برای  قوانین  و  دستورالعمل  هزاران  شود  انجام 

در  اگر  اعمال  همین  ولی  می شود  وضع  آن ها 
هیچ  انجام  شود  زیرزمینی  مراکز  و  آرایشگاه ها 
نظارتی صورت نگرفته و کسی کاری به آن ها ندارد.«
کرد:  تصریح  پزشکی  نظام  شورای عالی  عضو 
استفاده  کارتخوان  دستگاه  از  که  »همکارانی 
نموده و حساب های آن ها کامال واضح و شفاف 
بیشترین  دارند،  قرارداد  بیمه ها  همه  با  و  است 
افرادی  معدود  و  می کنند  پرداخت  را  مالیات 
قوانین  از  و  نمی دهند  انجام  را  کارها  این  که 

می پردازند.« کمتری  مالیات  می کنند،  سرپیچی 
مدرکیان با تاکید بر اینکه باید قوانین و آئین نامه های 
را  قانون  تا کسانی که  باشد  به گونه ای  اجرایی 
رعایت می کنند از امتیازات بیشتری برخوردار باشند 
و افراد قانون گریز نیز محدودیت هایی برایشان 
لحاظ شود، خاطرنشان کرد: »تبصره 100 قانون 
مالیات اجرایی شده و همه مشاغل مالیات پرداخت 
را  مالیات  عادالنه  تبصره 100  اینکه  و  می کنند 
دریافت می کند یا نه به قوانین کشوری باز می گردد.«

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای 
هماهنگی استان همدان با اشاره به اینکه اتهام فرار 
مالیاتی جامعه پزشکی کامال بی اساس است، گفت: 
»جامعه پزشکی مانند سایر مشاغل جامعه ملزم به 
پرداخت مالیات بوده و هر نوع قانون گریزی مشمول 
جریمه کتمان می شود؛ لذا هر نوع فرار مالیاتی برای 
بی اساس  کامال  مشاغل  سایر  و  پزشکی  جامعه 
است زیرا سازمان امور مالیاتی تمام حساب های 
افراد را رصد نموده و بر اساس خود اظهاری و 
مشاغل  و  اصناف  از  مالیاتی  قانون  تبصره 100 
طبق قوانین رسمی کشور مالیات دریافت می کند.«
 100 تبصره  شرایط  که  »کسانی  گفت:  وی 
فرمول  براساس  باشند  داشته  را  مالیاتی  قانون 
اقدام می کنند که  مالیات  پرداخت  به  آن نسبت 
مورد پذیرش مجامع رسمی کشور است و اگر 
کسی مشمول تبصره 100 قانون مالیاتی نباشد اما 
از آن استفاده کند از تبصره خارج و ذیل اظهار 
نامه می رود و باید جریمه کتمان پرداخت کند.«
وی یادآور شد: »جامعه پزشکی در پرداخت مالیات 
از سایر اصناف مستثنی نبوده و قانون برای همه 
مشاغل یکسان اجرا می شود البته در تمامی حرفه ها 
تعداد انگشت شماری هستند که از قانون سرپیچی 
می کنند اما نباید به کل آن جامعه تعمیم داده شوند و 
جامعه پزشکی نیز همواره قانون مدار بوده و خود را 

ملزم به رعایت و احترام به قوانین جامعه می داند.«

و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
کاهش  و  بومی گزینی  مجلس  درمان 
 ۳ از  طرحی  پزشکان  خدمت  دوره 
راهکار  را  برابر   1.5 به  خدمت  برابر 
دانست. محروم  مناطق  در  آنها  ماندگاری 
در  پاکمهر  محمد  سید  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با خانه ملت، در مورد انتشار خبری 
از سوی معاون سازمان نظام پزشکی مبنی بر 
اینکه پزشکان طرحی برای ماندن در مناطق 
محروم انگیزه ندارند، با انتقاد از اینکه قرار 
بود برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 
مشوق هایی تعریف شود که محقق نشد، گفت: 
»ما باید بپذیریم که برای فعالیت پزشکان در 
مناطق محروم 2 راهکار بیشتر نداریم یکی 
اینکه از سطح کنکور برای تربیت پزشک 
مناطق  عمومی و دستیار تخصصی سهمیه 
محروم را افزایش داده و از بین افرادی که 
از  بعد  و  کرده اند  تحصیل  مناطق  این  در 
فارغ التحصیلی از دوره تخصص هم تمایل 
دارند که به محل زندگی خود برگردند و 
کنیم.« استفاده  بپردازند،  خدمت  ارائه  به 
سملقان،  و  مانه  بجنورد،  مردم  نماینده 

گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: »ما نمی توانیم با 
این تفکر که افرادی را از مناطق برخوردار 
به عنوان پزشک عمومی و دستیاری تربیت 
در  فعالیت  برای  آنها  ظرفیت  از  بعد  کنیم 
ماندگاری  کنیم،  استفاده  محروم  مناطق 
کنیم.« تضمین  مناطق  این  در  را  آنها 
وی تصریح کرد: »پزشکان طرحی باید ۳ برابر 
مدت تحصیل خود را در مناطق محروم خدمت 

کنند یعنی فردی زمان طوالنی برای تحصیل 
در دوره تخصصی طی می کند سپس باید برای 
تحصیل در دوره فوق تخصص بین 5 تا 7 سال 
زمان بگذارد در نهایت ۳ برابر این زمان را هم 
باید در مناطق محروم فعالیت کند، بنابراین 
تمام عمر خود را باید در این مسیر بگذارد.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان 
 ۳ از  مدت  این  است  شده  پیشنهاد  اینکه 
برابر به یک و نیم برابر کاهش پیدا کند تا 

انگیزه ای برای تحصیل در رشته پزشکی ایجاد 
را  افراد  دارد  دلیلی  »چه  یادآور شد:  کند، 
از مناطق برخوردار به مناطق محروم منتقل 
کنیم. این روش تامین پزشک چه عمومی 
منطقی  مناطق محروم  برای  چه متخصص 
نیست بنابراین باید برای تربیت نیروی پزشک 
عمومی و متخصص در جهت رفع نیاز مناطق 
بومی گزینی شود و سهمیه مراکز  محروم 
دانشگاهی همان مناطق افزایش داده شود.«
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
»اگر  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس 
قرار است پزشکان را از مناطق برخوردار 
ماندگاری  و  کنیم  منتقل  مناطق محروم  به 
آنها را باال ببریم باید اهرم های تشویقی اعم 
از اختصاص حقوق و مزایای مکفی، تامین 
امکانات رفاهی و تجهیزات مورد نیاز برای 
اینکه  ضمن  شود،  پیش بینی  پزشکان  این 
امکان صدور مجوز مطب در کنار فعالیت 
در محیط دانشگاهی برای آنها فراهم شود 
چرا که در شرایط کنونی تنها 20 درصد از 
متخصصان که عضو هیات علمی دانشگاه ها 

هستند.« برخوردار  امتیاز  این  از  هستند، 

پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
بومی گزینی و کاهش دوره خدمت پزشکان طرحی

 راهکاری برای ماندگاری آنها در مناطق محروم است



بارهـا وزارت بهداشـت تاکیـد کـرده اسـت 
کـه عطاری هـا حـق تجویـز دارو، مشـاوره 
درمانـی و نسـخه پیچی را ندارنـد و بایـد 
صرفـا در حـوزه فـروش گیاهـان دارویـی 
فعالیـت کننـد. امـا واقعیـت تلـخ موجـود این 
اسـت کـه تعـداد قابـل توجهـی از عطاری هـا 
)و نـه البتـه همـه آنهـا( نـه دانـش و تجربـه ای 
در حوزه طب سـنتی دارند و نه سـر سـوزن 
احسـاس تعهـد و دلسـوزی بـرای مـداوای 
بیمـاری کـه بـه آنهـا مراجعـه کـرده اسـت. 
این گروه از افراد سـودجو با سـوء اسـتفاده 
از عنـوان طـب سـنتی، داروهـا و درمان هایـی 
را تجویـز می کننـد کـه بـا مفاهیـم علمـی طب 

سـنتی سـازگار نیست. 
بخصـوص در دوران کرونـا، بـازار اینگونـه 
سـوء اسـتفاده ها داغ تر شـده اسـت. برخی 
بیماران از روی درماندگی و ناآگاهی، اسیر 
نسـخه های غیرعلمـی ایـن گـروه از افـراد 
سـودجو می شـوند که خود را حکیم معرفی 
می کننـد؛ در حالـی کـه هیـچ دانش آکادمیکی 

در حـوزه طـب ایرانـی ندارنـد. 
بسـیاری از کارشناسـان نظام سـامت تاکید 
دارنـد کـه وجـود ایـن افراد سـودجو، آبروی 
طـب سـنتی ایـران را هـم خدشـه دار کـرده 
اسـت، زیرا عده ای به اشـتباه گمان می کنند 
که طب سـنتی، همان تجویزهای غیرعلمی 
اسـت کـه ایـن افـراد غیرمتخصـص ارائـه 

هند. می د
 مسـئوالن وزارت بهداشـت هـم خواسـتار 
شـیادی ها  اینگونـه  بـا  جدی تـر  برخـورد 
برخـی  و  کارشناسـان  بـاور  بـه  شـده اند. 
مسـئوالن ایـن وزارتخانـه، مجـازات افـراد 
متخلف و سـودجو در حوزه طب سـنتی، به 
هیـچ وجـه بازدارنـده نیسـت. همیـن مسـاله، 
موجب شـده اسـت افراد بیشـتری به سـمت 

ایـن سـودجویی ها ترغیـب شـوند.
یکـی از عمـده دالیـل مراجعـه مـردم بـه افراد 
سـودجو در حـوزه طـب سـنتی، ناآگاهـی از 
مفاهیـم بنیـادی طـب سـنتی اسـت. همیـن 
ناآگاهی درباره کارکرد و اثرات طب سنتی، 
باعث شـده اسـت که عده ای از طب سـنتی، 
انتظار معجزه داشـته باشـند. به همین دالیل، 
رسـانه ها نقـش بسـیار مهمـی بـرای آگاهـی 

بخشـی در حوزه طب سـنتی دارند.
از سـوی دیگـر، اگـر طـب سـنتی از سـوی 
متخصصان خود به شکل علمی ترویج شود 
و از ایـن متخصصـان نیـز حمایـت بیشـتری 
صورت گیرد، خودبخود بازار سـوء اسـتفاده 
از طـب سـنتی هـم کمرنـگ خواهـد شـد. بـا 
این وجود، مشـکل اینجاسـت که در حوزه 
خدمـات طـب سـنتی، نـه تعرفـه ثابتـی برای 
بسـیاری از خدمات طب سـنتی داریم و نه 
بیمه هـای درمانـی، بسـیاری از خدمـات طب 

سـنتی را پوشـش می دهند.

مشکالت پیش پای توسعه طب ایرانی
محمدرضا کریمی، متخصص طب سنتی نیز 
در گفتگو با سـپید به مشـکات توسـعه طب 
ایرانی اشـاره می کند و می گوید: »تعرفه ها در 
طب سنتی، خیلی اوقات توافقی است و تعرفه 
مشـخصی در این حوزه وجود ندارد. مشـکل 
عمـده ایـن اسـت کـه بیمه هـای درمانـی پایـه، 
بسیاری از خدمات طب سنتی را تحت پوشش 
قـرار نمی دهنـد. ایـن موضـوع بـه صراحـت به 
این معنی اسـت که بیمه های پایه و شـورای 
عالـی بیمـه هنـوز خدمـات طـب سـنتی را بـه 
رسـمیت نمی شناسـند. نبود پوشـش بیمه ای، 

مردم را نیز دچار دردسـر کرده اسـت.«
کریمـی یـادآور می شـود: »سـازمان جهانـی 
بهداشـت در سـال 1991 میـادی بـه طـور 
رسـمی از همه کشـورهای جهان درخواسـت 
کـرد کـه بـه طـب بومـی خـود اهمیـت دهنـد. 
برخـی کشـورها مثـل چیـن، خیلـی خـوب به 
ایـن توصیه هـا عمـل کردنـد؛ طـوری کـه االن 
طب سـنتی به عنوان رایج ترین طب در چین 
شـناخته می شـود. حتی در کشـور آلمان نیز 
توجـه ویـژه ای بـه طـب بومـی خـود دارنـد و 
انـواع داروهـای گیاهـی در ایـن کشـور تحـت 
پوشش بیمه است. در کشور ما متاسفانه چنین 
پیشـرفتی دیـده نمی شـود. در کشـوری مثـل 
آلمـان، گیاهـان دارویـی در فارماکوپـه دارویی 
آنهـا وجـود دارد و تاریـخ تولیـد و مصـرف 

آن کامـا مشـخص اسـت، امـا در کشـور مـا 
چنیـن شـرایطی وجـود نـدارد. مثـا در ایـران 
گیاه سـیاه دانه را برای بیمار تجویز می کنند، 
امـا خیلـی اوقـات معلـوم نیسـت تاریـخ تولید 

و مصرفـش چـه زمانـی اسـت.«
او از نبـود تعرفه هـای ثابـت در حـوزه طـب 
سـنتی نیـز انتقـاد می کنـد و می گویـد: »هیـچ 
تعرفـه ثابتـی در حـوزه خدمـات طـب سـنتی 

عطاری های متخلف، درمانگاه های بدون مجوز عطاری های متخلف، درمانگاه های بدون مجوز 
طبق قانون، عطاری ها حق تجویز دارو، مشاوره درمانی و نسخه پیچی را ندارند

بارها وزارت بهداشت تاکید کرده است که 
عطاری ها حق تجویز دارو، مشاوره درمانی 
و نسخه پیچی را ندارند و باید صرفا در حوزه 
فروش گیاهان دارویی فعالیت کنند. اغلب این 
عطاری های متخلف، نه دانش و تجربه ای در 
حوزه طب سنتی دارند و نه سر سوزنی برای 
مداوای بیماری که به آنها مراجعه کرده است، 
احساس تعهد و دلسوزی دارند. این گروه از 
افراد سودجو با سوء استفاده از عنوان طب 
سنتی، داروها و درمان هایی را تجویز می کنند 
که با مفاهیم علمی طب سنتی سازگار نیست. با 
توجه به اینکه در اسناد باالدستی نظام سامت 
بر توسعه طب سنتی تاکید شده است، در این 
مسیر باید با سودجویان این حوزه نیز مقابله شود 
تا شاید طب ایرانی با قدمتی چند هزار ساله 
بتواند به روزهای پرفروغ گذشته خود بازگردد
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نداریـم. اگرچـه دانشـکده های طـب سـنتی، 
گاهـی تعرفه هایـی را اعـام می کنـد، امـا ایـن 
تعرفه هـا در نقـاط مختلـف کشـور، یکسـان 
نیسـت و خیلـی از درمانگـران نیـز از ایـن 
تعرفه هـا تبعیـت نمی کننـد. مشـکلی کـه ایـن 
وسـط وجود دارد این اسـت که دانشـکده های 
طـب سـنتی بایـد تعرفه هـای خدمـات طـب 
سـنتی را بـه مـردم اعـام کننـد، امـا ایـن کار 
باعـث  اتفـاق  همیـن  نمی دهـد.  انجـام  را 

سـردرگمی مردم شـده اسـت.«
بـا توجـه بـه اینکـه در اسـناد باالدسـتی نظـام 
سـامت بر توسـعه طب سـنتی تاکید شـده 
اسـت، در این مسـیر باید با سـودجویان این 
حـوزه نیـز مقابلـه شـود تـا شـاید طـب ایرانـی 
بـا قدمتـی چنـد هـزار سـاله بتوانـد به روزهای 

پرفـروغ گذشـته خـود بازگردد.

خطرات حضور طبیبان قالبی با 
برچسب طبیب سنتی

مـژگان تن سـاز، پزشـک و متخصـص طـب 
ایرانی هم از خطرات حضور طبیبان قابی بر 
سـامت جامعه سـخن می گوید و تاکید دارد 
کـه مـدارک ایـن افـراد کـه در چنـد هفته صادر 
می شـود، هیـچ اعتبـار علمـی و درمانـی ندارد. 
وی خاطرنشـان کرد: »در حیطه آموزش های 
طـب سـنتی هیـچ مرکـزی بـه غیـر از انجمـن 
علمـی طـب سـنتی ایـران، مجـاز بـه صـدور 
گواهینامه نیست. مدارک طب سنتی با هدف 
فریـب مـردم صـادر می شـوند و یـک نـوع 

شـارالتانیزم است.« 
تن سـاز تاکیـد کـرد: »اقبـال مـردم بـه طـب 
سـنتی سـبب شـده برخـی افـراد سـودجو و 
موسسـات آموزشـی غیرمجاز، سـامت مردم 
را بازیچـه منفعت طلبـی خـود کـرده و بـدون 
اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت اقدام 

به برگزاری دوره های آموزشـی طب سـنتی و 
کسـب درآمـد از ایـن راه کننـد. آموزش هـای 
غیرمجـاز در هـر رشـته  می توانـد خطرنـاک 
و آسیب رسـان باشـد، به ویـژه اگـر توسـط 
افـراد فاقـد صاحیـت ارائـه شـود. در واقـع 
عـدم دانـش و مهـارت کافـی در کنـار عـدم 
تعهـد موسسـات آموزشـی، حاصلـی جـز 
آموزش هـای ناقـص نـدارد کـه این آموزش ها 

می تواننـد مشکل سـاز باشـند.« 
وی افـزود: »تصـور کنیـد اگـر این آموزش های 
نادرسـت را در زمینه هـای مختلـف داشـته 
باشـیم چه آسـیب هایی متوجه فرد و جامعه 
می شـود؟ مثا در حوزه مسـکن فرض کنید 
اگـر فـردی بـا دانـش ناکافـی ورود پیـدا کرده و 
اقدام به سـاخت مسـکن کند چه اتفاقی رخ 
می دهد؟ قطعا مسـکن سـاخته شـده از ایمنی 
کافی برخوردار نخواهد بود و خطراتی را به 
دنبـال خواهـد داشـت. در خصـوص سـاخت 
خـودرو یـا هـر چیـز دیگـری این آموزش های  

ناقص آسـیب زننده اسـت.«
ایـن متخصـص طـب ایرانـی تصریـح کـرد: 
»بدیهـی اسـت در مسـئله مهمـی همچـون 
طـب کـه بـا سـامت مـردم سـروکار دارد ایـن 
مسئله حساسیت بیشتری پیدا می کند، چراکه 
مـردم جـان و مالشـان را بـه  راحتـی در اختیـار 
پزشـک و درمانگـر قـرار می دهنـد. فـردی کـه 
ادعای درمانگری می کند اگر پزشـک نباشـد 
و آمـوزش ناقصـی دیـده باشـد، می توانـد بـه 
جـان و مـال مـردم آسـیب جـدی وارد کنـد.«

 تن سـاز بـا اشـاره بـه اینکـه فعـا سیاسـت 
مدونـی بـرای مدیریـت و کنتـرل ایـن افـراد 
وجـود نـدارد و مـردم بایـد هوشـیار باشـند، 

تاکیـد کـرد: »در ایـن زمینـه مـا به طـور جـدی 
نیـاز بـه آگاه سـازی مـردم داریـم. عاقه منـدان 
بـه آموزش هـای طـب سـنتی بایـد بداننـد کـه 
علم طب بسـیار وسـیع و گسـترده اسـت و 
هرگـز بـا گذرانـدن دوره هـای چنـد سـاعته 
قابـل انتقـال نیسـت. افـراد پـس از قبولـی در 
آزمـون ورودی رشـته پزشـکی هفـت سـال 
دانـش عمومـی پزشـکی را آمـوزش می بیننـد 
و پـس از گذرانـدن دوره هفـت  سـاله نیـز 
بـا حـد وسـیعی از علـم مواجـه هسـتند، امـا 
برای به دسـت آوردن مهارت های کافی الزم 
اسـت تـا سـال ها تجربـه کسـب کننـد. بـرای 
گرفتـن تخصـص هـم الزم اسـت بـا قبولـی در 
آزمـون ورودی دکتـرای تخصصـی، حداقـل 
چهار سـال دیگر آموزش ببینند، اما متاسـفانه 
برخـی مؤسسـات آموزشـی می خواهنـد ایـن 
دوره 11 سـاله را در مـدت چنـد هفتـه یـا 
در برخـی اوقـات دو یـا سـه مـاه آمـوزش 
بدهنـد. نتیجـه ایـن می شـود کـه افـراد بعـد 
از گذرانـدن دوره هـای آموزشـی کوتاه مـدت 

ناقـص به راحتـی بـه خـود جـرات می دهنـد 
کـه وارد حیطـه تشـخیص و درمـان شـده و 
بـه مـردم توصیه هـای درمانـی داشـته باشـند.«
وی ادامه داد: »این کار بسیار خطرناک است. 
فـردی کـه هیچ گونـه تخصصـی در شـناخت 
بیماری ها ندارد و آناتومی بدن را نمی شناسد 
و بـا فیزیولـوژی و پاتولـوژی آشـنا نیسـت و 
هرگز با بیماری ها سـر وکار نداشـته چگونه 
می توانـد بـا یـک دوره آمـوزش کوتاه مـدت 
وارد امـر درمـان شـود؟ قطعـا ایـن یـک نـوع 

شـارالتانیزم اسـت و آسـیب جدی به سـامت 
مـردم وارد می کنـد.«

این پزشک و متخصص طب ایرانی، یکی از 
مهم ترین دالیل افزایش موسسـات آموزشـی 
را تمایـل و نیـاز مـردم بـه طـب سـنتی و کـم 
بـودن تعـداد مراکـز مجـاز و همچنیـن تعـداد 
پزشـکان متخصـص ایـن رشـته بـر شـمرد و 
گفـت: »در کنـار ایـن عوامـل، عدم آگاه سـازی 
مـردم سـبب شـده تـا عـده ای بـا توجـه بـه نیاز 
و اسـتقبال مـردم از ایـن فضـا سوءاسـتفاده 
کننـد و یـا بـه عبارتـی از ایـن آب گل آلـود 
ماهـی بگیرنـد و بـا گرفتـن هزینه هـای گـزاف 
ایـن آموزش هـای ناقـص را ارائـه کننـد. اکثـر 
مـردم هـم از غیـر معتبـر بـودن آموزش هـا 
و یـا موسسـات آموزشـی مطلـع نیسـتند و 

نمی داننـد گواهینامـه ای کـه در پایـان دوره 
دریافـت می کننـد، هیچ گونـه ارزشـی نـدارد. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه فریـب تبلیغات این 
موسسـات را می خورند. آن ها در بسـیاری از 
مواقـع بـرای جبـران هزینـه ای کـه پرداخته اند 

شـروع بـه درمانگـری می کننـد.«
تن سـاز تاکیـد کـرد: »در حیطـه آموزش هـای 
طـب سـنتی هیـچ مرکـزی بـه غیـر از انجمـن 
علمی طب سنتی ایران که از وزارت بهداشت 
مجوز دارد، مجاز به صدور گواهینامه نیست. 
در واقع وزارت بهداشت مساله آموزش ها را 
بـه انجمـن علمـی طـب سـنتی ایـران واگـذار 
کـرده اسـت و انجمـن علمـی هـم بـا تعـدادی 
از مراکـز آموزشـی تفاهـم نامه هایـی را امضـا 
کـرده کـه آن مراکـز نیـز تنهـا بـر اسـاس تفاهم 
نامه هـای صـورت گرفتـه مجـاز بـه برگـزاری 

دوره های آموزشـی هسـتند.«
وی تصریح کرد: »تفاهم نامه های آموزشی و 
گواهی نامه های صادر شـده از انجمن علمی 
طـب سـنتی ایـران عمدتـا در حیطـه حفـظ 
سـامتی و سـبک زندگی اسـت و هیچ گونه 
گواهینامـه درمانگـری بـه افـراد غیـر پزشـک 
داده نمی شـود. افـراد بـا ایـن آموزش هـا خـود 
مراقبتی را فرا خواهند گرفت. آن ها می توانند 
پـس از گذرانـدن ایـن دوره هـا بـا اصـول حفظ 
سـامتی بـر مبنـای طـب ایرانـی آشـنا شـوند 
و بـر ایـن اسـاس سـامت و کیفیـت زندگـی 
خـود را ارتقـا دهنـد، امـا در حیطـه درمانگـری 
فقط دانشـگاه ها و دانشـکده های طب سـنتی 
مجـاز بـه آمـوزش هسـتند. بـه ایـن صـورت 
کـه بـا همـکاری انجمـن علمـی طـب سـنتی 
ایـران بـرای افـرادی کـه در رشـته های دارای 
شـماره نظام پزشـکی همچون مامایی، پزشـک 
عمومـی و تغذیـه تحصیـل کرده انـد دوره های 
کوتاه مدت مهارتی برگزار می شـود و بر این 
اساس قادر خواهند بود در حیطه شغلی خود 
آموزه هـای طـب سـنتی را نیـز بـه کار ببرنـد.«

تن سـاز تاکید کرد: »هر موسسـه ای با هر نام 
و عنوانـی اگـر بـدون اخـذ مجـوز از انجمـن 
علمـی طـب سـنتی ایـران اقـدام بـه برگـزاری 
دوره هـای آموزشـی و صـدور گواهینامـه کند، 
اقـدام غیرقانونـی انجـام داده اسـت و مـدرک 
صـادر شـده نیـز غیرمجـاز بـه شـمار می آیـد. 
اصـوال ایـن مـدارک بـا هـدف فریـب مـردم 
صـادر می شـود و بـه هیـچ عنـوان ارزشـی 
نـدارد و مجـوزی بـرای فـرد ایجـاد نمی کنـد 

تـا بـا آن مـدرک کار درمـان انجـام دهنـد.«

آموزش های طب  حیطه  در  تن ساز: 
انجمن  از  غیر  به  مرکزی  هیچ  سنتی 
علمی طب سنتی ایران، مجاز به صدور 
گواهینامه نیست. مدارک طب سنتی با 
و  می شوند  مردم صادر  فریب  هدف 
یک نوع شارالتانیزم است. اقبال مردم 
به طب سنتی سبب شده برخی افراد 
سودجو و موسسات آموزشی غیرمجاز، 
منفعت طلبی  بازیچه  را  سامت مردم 
خود کرده و بدون اخذ مجوزهای الزم 
از وزارت بهداشت اقدام به برگزاری 
دوره های آموزشی طب سنتی و کسب 
آموزش های  کنند.  راه  این  از  درآمد 
غیرمجاز در هر رشته  می تواند خطرناک 
و آسیب رسان باشد، به ویژه اگر توسط 
افراد فاقد صاحیت ارائه شود. در واقع 
کنار  در  کافی  مهارت  و  دانش  عدم 
عدم تعهد موسسات آموزشی، حاصلی 
جز آموزش های ناقص ندارد که این 
آموزش ها می توانند مشکل ساز باشند
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کریمی: سازمان جهانی بهداشت در سال 
همه  از  رسمی  طور  به  میادی   1991
کشورهای جهان درخواست کرد که به 
برخی  دهند.  اهمیت  خود  بومی  طب 
کشورها مثل چین، خیلی خوب به این 
توصیه ها عمل کردند؛ طوری که االن طب 
سنتی به عنوان رایج ترین طب در چین 
شناخته می شود. حتی در کشور آلمان نیز 
توجه ویژه ای به طب بومی خود دارند و 
انواع داروهای گیاهی در این کشور تحت 
پوشش بیمه است. در کشور ما متاسفانه 
چنین پیشرفتی دیده نمی شود. در کشوری 
مثل آلمان، گیاهان دارویی در فارماکوپه 
دارویی آنها وجود دارد و تاریخ تولید و 
مصرف آن کاما مشخص است، اما در 
کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد. مثا 
در ایران گیاه سیاه دانه را برای بیمار تجویز 
می کنند، اما خیلی اوقات معلوم نیست 
تاریخ تولید و مصرفش چه زمانی است

یکی از عمده دالیل مراجعه مردم به افراد 
سودجو در حوزه طب سنتی، ناآگاهی از 
مفاهیم بنیادی طب سنتی است. همین 
طب  اثرات  و  کارکرد  درباره  ناآگاهی 
سنتی، باعث شده است که عده ای از طب 
سنتی، انتظار معجزه داشته باشند. به همین 
دالیل، رسانه ها نقش بسیار مهمی برای 
آگاهی بخشی در حوزه طب سنتی دارند. 
از سوی دیگر، اگر طب سنتی از سوی 
متخصصان خود به شکل علمی ترویج 
نیز حمایت  متخصصان  این  از  و  شود 
بازار  بیشتری صورت گیرد، خودبخود 
سوء استفاده از طب سنتی هم کمرنگ 
خواهد شد. با این وجود، مشکل اینجاست 
که در حوزه خدمات طب سنتی، نه تعرفه 
ثابتی برای بسیاری از خدمات طب سنتی 
داریم و نه بیمه های درمانی، بسیاری از 
خدمات طب سنتی را پوشش می دهند



سپیدازاولینهمایشملیپرستاریجامعهنگرگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
افزایلش دانلش ملردم خدمات نظام سلامت 
را دچلار تحلوالت زیلادی کلرده و در آینلده 
نیز تغییرات دیگری را در آن وجود می  آورد. 
گسلترش مراکلز مشلاوره، ارائله خدملات از 
راه دور و گسلترش مراکلز طلب تسلکینی 
بلر ایلن املر صحله می گذرانلد. در ایلن میلان 
خدملات مراقبتلی نیلز بله سلوی پرسلتاری 
جامعه نگلر و گسلترش خدملات مراقبلت در 

منزل سلوق پیدا کرده اسلت.
 عبلاس عبلادی، معلاون پرسلتاری وزارت 
بهداشلت در همایلش پرسلتاری جامعه نگلر 
کله صبلح روز سه شلنبه 24 خردادملاه در 
هتلل قللب تهلران برگلزار شلد بلا اشلاره بله 
تاریلخ شلکل گیری اظهلار کلرد: »در سلال 
1295 اولین بار پرسلتاری نوین در ایران در 
ارومیه شکل گرفت و االن 106 سال از این 
اتفلاق می گلذرد. وضعیلت اپیدمیولوژیلک 
بیماری هلا، سلطح سلواد و آگاهلی ملردم و 
... در آن زملان تفاوت هایلی بلا زملان حاضلر 
داشلت. سلرعت تغییلرات در ایلران زیلاد و 
بیماری هلای واگیلر فلراوان بلود، همچنیلن 
معیشلت نامناسلب ملردم باعلث شلده بلود 
تلا وضعیلت بیماری هلا بلا االن تفاوت هایلی 

داشلته باشد.«
وی افلزود: »اگلر کرونلا شلایع نمی شلد فکلر 
می کردیلم کله بیماری هلای واگیلر فراملوش 
شلده اسلت اما شلیوع این بیماری نشلان داد 
برخی اتفاقات حتی خارج از عهده نظامات 
دنیا و سلازمان جهانی بهداشلت اسلت. االن 
ملرگ و میرهلا در بخش هایلی از دنیلا رخ 
می دهلد کله نظام هلای سلامت پیشلرفته ای 
دارند برای مثال در آمریکا، ایتالیا، انگلیس، 
آلملان و ... بلا وجلود سلاختارهای پیشلرفته 

نظام سلامت، اوضاع مناسلبی ندارند.«
وی بلا اشلاره بله حرکلت جامعله بله سلوی 
پیلری جمعیلت، گفلت: »اگرچله سلال ها 
دنیلا  می گفتیلم جوانتریلن جمعیلت  قبلل 
را داریلم، املا االن دهله شلصتی ها کله در 
آن سلال جمعیت جوان کشلور را تشلکیل 
می دادند در میانسالی هستند و به زودی وارد 
حوزه سلالمندی می شلوند. در حال حاضر 
8 میلیلون و 100 هلزار نفلر سلالمند داریلم 
کله دارای بیملاری  مزملن هسلتند و بیلش از 
دو نلوع دارو مصلرف می کننلد. ایلن افلراد 
به شلدت وابسلته به سلاختارهای بهداشلتی 
و درمانلی هسلتند. از طرفلی انتظلارات ملردم 
نیلز بلاال رفتله اسلت زیلرا سلطح دانلش و 
سلواد سلامت مردم و آگاهی آنها از حقوق 
خلود باالتلر رفتله اسلت. ملا بله ایلن سلمت 
می رویلم کله بیملاران را در تصمیملات حوزه 

سلامت مشلارکت دهیم.«

افزایلش تمایلل بله خدملات مراقبت در منزل
معاون وزیر بهداشلت در ادامه با بیان اینکه 
علاوه بلر معضلات سلالمندی و افزایلش 
مطالبلات ملردم، مراجعلات ملردم بله مراکلز 
درمانلی نیلز در سلال های پیلش رو بیشلتر 
خواهلد شلد، گفلت:  »بله همیلن دلیلل تمایل 
بله مراقبلت در منلزل افزایلش پیلدا کلرده 
اسلت و بلر همیلن اسلاس ملدل برخلورد و 

برنامه ریلزی ملا بایلد تغییلر کنلد.« 
وی بلا بیلان اینکله نزدیلک بله 30 سلال از 
عمر تأسیس مراکز مشاوره می گذرد و مدل 
ارائله خدملات ملا تفلاوت پیلدا کرده اسلت، 

تصریح کرد: »ما ناخواسته به سوی خدمات 
پشلت  کله  رفته ایلم  گران قیملت  درمانلی 
پلرده آن شلرکت های واردکننلده داروهلا و 
تجهیزات پزشلکی هسلتند و از سلوی دیگر 
در ناخلوداگاه ملردم القلا شلده اسلت کله 
اگلر در شهرسلتانی دسلتگاه ها و تجهیلزات 
پیشلرفته پزشلکی وجود نداشلته باشلد، آن 
شلهر خدملات درمانلی مناسلبی نلدارد در 
صورتلی کله در اوایلل دهله شلصت بلا کمک 

بهلورزان توانسلتیم بسلیاری از بیماری هلای 
واگیلردار را درمناطلق کلم برخودار مدیریت 
کنیلم. بله نظلر ملن بلا هملان ملدل می تلوان 

نظلام سلامت را مدیریلت کلرد.«
عبلادی بلا بیلان اینکله تلاب آوری حلوزه 
سلامت در حوزه اقتصادی شلکننده شلده 
است، گفت: »علیرغم اینکه پوشش بیمه ای 
کشلور در دوللت سلیزدهم بلا بیمله رایلگان 
5 میلیلون و 500 هلزار نفلر از افلراد فاقلد 
بله  نزدیلک  پاییلن،  دهک هلای  در  بیمله 
صلد درصلد شلده اسلت، املا شلاهد ضعلف 
بیمه هلا و بلاال بلودن هزینه هلا و پرداخلت 
از جیلب ملردم هسلتیم بله طلوری کله اگلر 
اعضلای یلک خانلواده بلا وضعیلت متوسلط 
دچلار یلک بیملاری مزملن یلا صعلب العاج 
شلوند اوضلاع اقتصلادی آنهلا بله سلمت فقر 
سلوق پیلدا می کنلد. اگلر خانواده ای ثروتمند 
باشلد و دچار این بیماری ها شلود وضعیت 

اقتصادی اش به سوی متوسط سوق می یابد 
و گروهلی از ملردم کله بله لحلاظ اقتصلادی 
مشلکل دارنلد ممکلن اسلت از دریافلت 
خدملات محلروم شلوند بنابرایلن چلاره ای 

جلز ایلن نداریلم کله ملدل ارائله خدملت را 
در کشلور علوض کنیلم.«

وی ادامله داد: »در ایلن راسلتا بایلد سلراغ 
قیملت  ارزان  روش هلای  و  تکنولوژی هلا 
برویلم. وقتلی سلطح خدملت بله سلطح 
پزشلک عموملی و پرسلتار آملوزش دیلده 
برسلد بله تلوازن در حلوزه اقتصلاد سلامت 
کملک می کنلد و راه حلل آن نیلز توجله بله 
پرسلتاری جامعه نگر اسلت. پرسلتار نباید در 
چارچوب بیمارسلتان قرار بگیرد و محدود 

بله آن شلود.« 
عبلادی بلا اشلاره بله پرسلتاری و پزشلکی 
جامعه نگلر گفلت: »پزشلکان ملدل درملان 
محلور دارنلد و یلاد گرفته انلد دارو بنویسلند 
پرسلتاران  سلوی  بله  رویکلرد  اگلر  املا 
بله تملام سلطوح  جامعه نگلر تغییلر کنلد 
اول  سلطح  می رسلیم.  سلامت  پنج گانله 
ارتقلای سلامت اسلت یعنلی بلا آملوزش و 
مشلاوره وضعیلت بهتلری پیلدا کنیلم. سلطح 
دوم پیشلگیری اسلت. سلطح سلوم درمان 
به موقع، سلطح چهارم توانبخشلی و سلطح 

پنجلم مراقبت هلای تسلکینی اسلت.« 
وی بیلان کلرد: »پرسلتاری جامعه نگلر بله 
توسلعه پرسلتاری و بهبود تصویر پرسلتاری 

در اذهلان ملردم کملک می کنلد.« 
معلاون پرسلتاری وزارت بهداشلت بلا بیلان 
اینکله خدملات مراقبلت تسلکینی می توانلد 
بله خدملات مراقبلت در منلزل اضافله شلود، 
گفلت:  »مراقبلت تسلکینی یلک فاصلله بیلن 

لزوم بهره گیری از خدمات مراقبت در منزللزوم بهره گیری از خدمات مراقبت در منزل
عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت: به این سمت می رویم که بیماران را در 

تصمیمات حوزه سالمت مشارکت دهیم
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خدمات  ارائه  نظر  از  ایران  ناصحی: 
خدماتی  اما  دارد  را  دنیا   48 رتبه  بیمه ای 
راه  از  پزشکی  منزل،  در  پرستاری  مانند 
شوند. اضافه  ما  خدمات  به  باید  نیز  دور 

 100 و  میلیون   8 حاضر  حال  در  عبادی:  
هزار نفر سالمند در کشور داریم که دارای 
بیماری  مزمن هستند و بیش از دو نوع دارو 
مصرف می کنند. این افراد به شدت وابسته 
هستند درمانی  و  بهداشتی  ساختارهای  به 

نظام سالمت



بیمارسـتان تا منزل برای بیمارانی اسـت که 
نیـاز بـه مراقبـت دارنـد امـا نیـاز به نگهداری 

در بیمارسـتان ندارند.« 
وی یادآور شـد: »در برنامه ششـم توسـعه، 
بـود کـه نظـام  بهداشـت مکلـف  وزارت 
خدمات جامع و همگانی سالمت را طراحی 
و اجرا کند و این مسـئله شـامل پرسـتاران 
می شـد. بنابرایـن ایـن سـند باالدسـتی بـرای 
حـوزه پرسـتاری نیـز تکلیـف ایجـاد می کند. 
االن در شـرف نوشـتن برنامه هفتم توسـعه 
هسـتیم و ان شـاهلل با مشـارکت سـازمان نظام 
پرسـتاری پیشـنهادات بـرای طراحـی برنامـه 

هفتـم، دریافـت می شـود.«
معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت اعـالم 
در  پرسـتار  هـزار   10 تـا  »سـاالنه  کـرد: 
دانشـکده های پرسـتاری تربیـت می شـوند 
امـا بسـیاری از همـکاران حتـی طـرح را 
نیـز شـروع نمی کننـد زیـرا مـا 85 درصـد 
ورودی هایمان خانم هسـتند و پس از فارغ 
التحصیلـی مایـل بـه آغـاز کار نیسـتند و بـه 
دلیـل دور بـودن محـل گذرانـدن طـرح، از 
گردونـه خدمـت خـارج می  شـوند. اگـر مـا 
خدمات مراقبت در منزل را گسـترش دهیم 
بسـیاری از این پرسـتاران جذب می شـوند. 
حضـور پرسـتاران در خانه هـای سـالمت و 
مـدارس می توانـد بـه ایـن اقـدام کمک کند.«

نقطه ضعف وزارت بهداشت
وزارت  اقدامـات  خصـوص  در  عبـادی 
بهداشت در زمینه پرستاری، اظهار کرد: »از 
حدود دو سال گذشته کلینیک های آموزش 
بـه بیمـار کلیـد خـورد و پایلـوت آن صـورت 
گرفت. ما همه فارغ التحصیالن کارشـناس 
ارشـد بهداشـت و روان را رصد کردیم که 
جایی غیر از حیطه تخصصی فعال هسـتند. 
جای گـذاری ایـن افـراد در کلینیـک آمـوزش 
بـه بیمـار می توانـد بـه جامعه نگـری خدمات 
کمـک کنـد. در زمینـه مراقبـت تسـکینی هـم 
بـه زودی یـک کلینیـک مراقبـت تسـکینی 
نـوزادان در بیمارسـتان مفیـد آغـاز بـه کار 
خواهـد کـرد. مراقبـت تسـکینی موضوعـی 
مهـم اسـت کـه در بسـته خدمـات مراقبـت 
در منـزل هـم بایـد بیاید.حریـم و حرمـت 
خانـه مـردم در مراقبـت در منـزل از اهمیـت 
بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت و همـکاران 

مـا بایـد بـه ایـن بخـش توجـه کننـد.«
معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت، تاکیـد 
کـرد: »اینکـه پرسـتاران طرحـی بـا اتمـام 
طرحشـان از بیمارسـتان برونـد و تعدیـل 
وزارت  سـاختار  نقـاط ضعـف  از  شـوند 
بهداشـت اسـت. فضای بازار مناسـب برای 
ارائـه خدمـت را بایـد از بیمارسـتان خـارج 

کنیـم تـا کاریابـی اتفـاق افتـد.«

برنامه های بیمه سالمت
 در حوزه پرستاری

سـازمان  مدیرعامـل  ناصحـی،  مهـدی 
همایـش  اولیـن  در  نیـز  سـالمت  بیمـه 
پرسـتاری جامعه نگـر، بـا بیـان اینکـه اگـر 
در برنامه ریـزی نظـام سـالمت همـه ارکان 
کنـار یکدیگـر باشـند و همـه جوانـب دیـده 
شـود، آن وقت این سیسـتم بر ریل خود به 
سـمت ارائه خدمات باکیفیت پیش می رود، 
گفـت:  »اگـر هـر ارگانـی جداگانـه کار کنـد، 

جـواب نخواهیـم گرفـت. وزارت بهداشـت 
در حوزه هـای مختلـف کمـک می کنـد، امـا 
در مولفه هـای مرتبـط بـا سـالمت حداقـل 
۲5 مرکـز نقـش دارنـد و اگـر همـه مراکـز 
کنـار هـم نباشـند، مطمئنـا بـرون داد ضعیفـی 

خواهیـم داشـت.«
وی افزود: » اعتبارات نظام سالمت پراکنده 
و کم اثرگذار هسـتند. بیمه سـالمت یکی از 
ارکان مهـم تامیـن مالـی در عمـده جمعیـت 
کشـور اسـت. مـا اقشـار زیـادی را تحـت 
پوشـش داریـم و نزدیـک بـه ۴۶ میلیـون 
نفـر جمعیـت از قبـل و بـه تازگـی 5 میلیـون 
نفـر را هـم طـی سـال جـاری تحـت پوشـش 
بیمـه قـرار داده ایـم و ایـن ظرفیـت اجتماعی 
مناسـب درمانـی اسـت کـه اگـر خـوب عمل 
کنیـم منابـع مالـی بـه درسـتی هزینه می شـود 

و رضایتمنـدی مـردم افزایـش می یابـد.«
وی با بیان اینکه پوشـش جمعیتی، پوشـش 
خدمـات و پوشـش هزینـه ای از اقدامـات مـا 
در بیمه اسـت، ادامه داد: »در بحث پوشـش 
بیمـه ای جمعیـت، کشـور مـا وضعیـت بـدی 
نداشته و در رتبه بندی سال ۲01۷ و ۲018 
رتبـه ۴۲ را داشـت و االن بـا اقـدام دولـت 
پوشـش  مجلـس،  همـکاری  بـا  سـیزدهم 
جمعیتی در کوتاه ترین زمان افزایش داشـته 
اسـت و افـراد کـم بضاعـت جامعـه نیـز بـه 
صـورت رایـگان تحـت پوشـش بیمـه قـرار 

گرفتند و پشـتیبانی مالی هم با نگاه عدالت 
محـور صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن، در 
حـال حاضـر پوشـش خدمـات بـرای سـه 
دهـک پاییـن جامعـه در بخـش بسـتری ۹5 
درصـد و در بخـش سـرپایی بـه 80 درصـد 

رسـیده است.«
وی گفت: »ما از نظر ارائه خدمات رتبه ۴8 
دنیـا را داریـم امـا خدماتـی ماننـد پرسـتاری 
در منـزل، پزشـکی از راه دور نیـز بایـد بـه 
خدمـات مـا اضافـه شـوند. اتفـاق خوبـی در 
بیمـه سـالمت در حـال رخ دادن اسـت و 
کارگـروه برنامـه هفتـم نیـز در حـال فعالیـت 
اسـت و در برنامه هـای پیشـنهادی خـود بـه 
ایـن مـوارد هـم اشـاره کرده ایـم کـه تحـت 

پوشـش بیمـه قـرار گیرنـد.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران اولیـن کشـور 
منطقه در پوشـش جمعیتی خدمات اسـت، 
گفـت: »خدمـات نیـاز بـه تکمیـل دارنـد تـا 
ارزان تر و راحت تر به دسـت مردم برسـند. 
در زمینـه حفاظـت مالـی از مـردم موضـوع 
پوشـش بیمه بیماران مزمن و صعب العالج 
در دستور کار قرار گرفته که 5000 میلیارد 
تومـان بودجـه بـرای سـال 1۴01 اختصـاص 
می یابـد کـه پرداختـی از جیـب ایـن بیمـاران 
را بـه شـدت کاهـش دهـد، در ایـن بخـش 
هـم موضـوع پرسـتاری در منـزل بیمـاران 
را مشـخص کردیـم و امیدواریـم تصویـب 

شود.«
مدیرعامل سـازمان بیمه سـالمت با اشـاره 

بـه اینکـه اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینه 
پوشـش خدمات توانبخشـی مناسـب نبوده 
اسـت، گفت: »ما خدمات اوتیسـم را تحت 
پوشـش بیمـه بردیـم و بـا تعرفـه دولتـی 
پرداخـت می کردیـم امـا امسـال پیشـنهاد 
کردیـم ایـن خدمـات بـا ۷0 درصـد تعرفـه 
خصوصـی پرداخـت شـود. همچنیـن کل 
هزینه کاشت حلزون در کشور 100 میلیارد 
تومـان بـرآورد شـده اسـت و بـه صـورت 
کامـل تحـت پوشـش بیمـه سـالمت اسـت. 
قطعـا بـرای مراقبـت  در منـزل هـم باید تعرفه 
درسـتی دیـده شـود و صیانـت از حقـوق 

مـردم درنظرگرفتـه شـود.« 
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظـم رهبـری 
بـر موضـوع تعرفه هـای پرسـتاری گفـت: 
»مـا قبـول کردیـم کـه بخـش قابـل توجهـی 
از هزینه هـای پرسـتاری را تحـت پوشـش 
قـرار دهیـم و پـس از آن نیـز در بحـث 
پرداخت هـا اتفاقـات مناسـبی خواهـد افتـاد 
و همـه جوانـب دیـده خواهـد شـد. خدمـت 
پرسـتاری باید باکیفیت باشـد و پرسـتار باید 

نقـش اصلـی خـود را ایفـا کنـد.«
محمـد میرزابیگـی رئیـس سـازمان نظـام 
پرسـتاری نیز در این همایش ملی با اشـاره 
بـه سیاسـت های کلـی سـالمت ابـالغ شـده 
از سـوی رهبـر معظـم انقـالب، اظهـار کـرد: 
»در ایـن برنامـه ضمـن تاکیـد بـر برخـورد 
بـا تجویزهـای القایـی بـر موضـوع مراقبـت 

جامـع نیـز تأکیـد شـده اسـت.«
نشـان  بین المللـی  »مطالعـات  افـزود:  وی 
می دهـد کـه در 1۲ سـال آینـده، 1 درصـد 
بـه  درصـد   1۲ و  مطب هـا  بـه  مراجعـه 

بیمارسـتان ها کاهـش پیـدا می کنـد در ایـن 
میـان ارائـه خدمـات در منـازل و پلتفرم هـای 

مجـازی افزایـش پیـدا می کنـد.«
 میرزابیگی ادامه داد: »در دوره کرونا بهترین 
پاسـخ نظام سـالمت را گروه پرسـتاری ارائه 
داد. در نظرسـنجی هایی که در حوزه امنیت 
انجام شـد برای نخسـتین بار نظام سـالمت 
در مقـام رضایت بخش تریـن بخـش کشـور 
بـود ایـن یـک سـرمایه اجتماعـی اسـت کـه 
بایـد تبدیـل بـه یـک مشـارکت بـزرگ شـود 
و سـود آن بـه هـر دو گـروه پرسـتاری و 

مردم برسـد.«
وی تاکیـد کـرد: »نـوع رفتـار پرسـتار ها در 
خصـوص حفاظـت از سـرمایه ها اهمیـت 
دارد. پرسـتارها بایـد بـا پرسـتار نماهـا و 
افـراد سـودجو برخـورد کننـد و فضـا را 

بـرای آنهـا ناامـن کنیـم.«
او در ادامـه بـا بیـان اینکـه کمبـود پرسـتاری 
تنهـا پرسـتاران را فرسـوده نمی کنـد، گفـت: 
»این موضوع بیماران را هم تحت تاثیر قرار 
می دهـد. ۹5 درصـد مطالبـات پرسـتاران، 
و  پرسـتاران  چـرا  اسـت.  مـردم  حقـوق 
پزشـکان نباید سـود مشـترکی داشـته باشند.«
وی تاکیـد کـرد: »مراکـز مراقبـت از منـزل 
بیـش از 100 مـورد خدمـت و سـود بـرای 

مـردم را در پـی دارد.«
پرسـتاران  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
از  گفـت:  شـده اند،  بیـکار  کـه  طرحـی 
وزارت بهداشـت درخواسـت می کنیـم تـا 
وضعیـت ایـن پرسـتاران را روشـن کـرده و 
نسـبت بـه کارگیـری ایـن افـراد تالش هـای 

خـود را انجـام دهـد.«

چرا پرستاری جامعه نگر؟
انجمـن ملـی  حمیدرضـا عزیـزی رئیـس 
پرسـتاری جامعـه نگـر نیـز در ایـن همایـش 
با بیان اینکه امروز اولین همایش پرسـتاری 
جامعه نگر را با رویکرد نقش مراکز مشاوره 
و مراقبت های پرسـتاری در منزل در تامین 
سـالمت مردم را برگزار می کنیم، گفت: »از 
دهه ۷0 که مراکز در منزل در کشور تاسیس 
شـد تغییـر و تحـوالت زیـادی بـه ویـژه در 
دهـه ۹0 بـا ابـالغ ایین نامـه جدیـد رخ داده 
اسـت. در دنیـا پرسـتاری جامعه نگـر رشـد 
چشـمگیری داشـته اسـت و نظامات سـالمت 
دنیا پیشـرفت های چشـمگیری داشـته اند و 

باید پرسـتاری جامعه نگر متحول  شـود.«
یـک  جامعه نگـر  »پرسـتاری  افـزود:  وی 
مراقبـت جامـع اسـت کـه شـامل اقدامـات 
تخصصـی می شـود. نظام هـای سـالمت در 
دنیـا از بیمارسـتان محور بـودن و بـه سـوی 
جامعه محوری سـوق پیدا کرده و امیدواریم 
مراکـز مراقبـت در منـزل کـه یکـی از اشـکال 
مترقی این بحث اسـت نیز توسـعه و تعالی 
یابد و اتفاقات خوبی در سطح نظام سالمت 

رخ دهـد.«
معاون توسعه و منابع سازمان نظام پرستاری 
گفـت: »در دو سـال گذشـته در ایـام کرونـا 
شـاهد نقش آفرینی های زیادی از پرسـتاران 
بودیم و این نشـان می دهد که اگر به بخش 
پرسـتاری جامعه نگـر توجـه کنیـم اتفاقـات 
بسـیار خوبـی رخ می دهـد. پیشـرفت های 
دانـش و فنـاوری و تغییـرات سـالمندی، 
مشـکالت  مزمـن،  بیماری هـای  افزایـش 
اقتصـادی حـوزه سـالمت و خدمـات گـران 
و افزایش آگاهی مردم و بیماران سبب شده 
کـه مـدل جدیـدی از پرسـتاری جامعه نگـر 
ارائـه دهیـم و بـا ایـن همایش هـا می تـوان 

ایـن اتفـاق را رقـم زد.«
وی بـا بیـان این کـه کلیـد توسـعه پایـدار 
ارج  و  مردمـی  مشـارکت  بحـث  جوامـع 
نهـادن بـه سـازمان های مردم نهـاد اسـت، 
بیان کرد: »در دوسـال گذشـته موفق شـدیم 
بـا مجـوز وزارت کشـور انجمـن پرسـتاران 
بـا هـدف ترویـج فرهنـگ  جامعه نگـر را 
ایـن مـدل پرسـتاری ایجـاد کنیـم و از مراکـز 
مراقبـت در منـزل حمایـت  کنیـم. اعتقـاد مـا 
این اسـت که توانمندسـازی مراکز مراقبت 
در منـزل و ارتقـای کیفیـت خدمـات، دو 
بعـد مهـم در ایـن زمینـه هسـتند. االن در 
وزارت بهداشـت و سـازمان نظام پرسـتاری 
به عنوان دو نهاد تولیتی در حوزه   پرستاری 
کشـور، اولویت های پرسـتاری تبیین شـده 
و یکـی از آنهـا پرسـتاری جامعه نگـر اسـت 
کـه امیدواریـم بـا مشـارکت همگانـی همـه 
مجموعه هـای درگیـر در ایـن امـر اتفافـات 
امیدواریـم  و  بزنیـم  رقـم  را  چشـمگیری 
همایش امروز مقدمه ای بر توسـعه خدمات 

پرسـتاری جامعه نگـر باشـد.«

13 شماره ۲۲۲۴ ۲5 خرداد 1۴01
نظام سالمت

خدمات  ارائه  نظر  از  ایران  ناصحی: 
خدماتی  اما  دارد  را  دنیا   ۴8 رتبه  بیمه ای 
راه  از  پزشکی  منزل،  در  پرستاری  مانند 
شوند. اضافه  ما  خدمات  به  باید  نیز  دور 

 100 و  میلیون   8 حاضر  حال  در  عبادی:  
هزار نفر سالمند در کشور داریم که دارای 
بیماری  مزمن هستند و بیش از دو نوع دارو 
مصرف می کنند. این افراد به شدت وابسته 
هستند درمانی  و  بهداشتی  ساختارهای  به 



 مریم شکرانی
ظاهرا دولت از برخی تصمیمات خود در حوزه 
اقتصاد اندکی عقب نشینی کرده است. پس از 
آنکه وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس 
گفتند زیرساخت های توزیع کوپن آماده نیست، 
حاال بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت اعالم کرده 
است که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو ادامه 

خواهد داشت.  

صنعت دارو گرفتار پیچ و خم ارز 
ترجیحی

روزها  این  که  می گویند  دارو  تولیدکنندگان 
از  می گذارند.  سر  پشت  دشواری  روزگار 
عدم تخصیص ارز واردات مواد اولیه دارویی 
تا  زیان دهی  و  تولید  هزینه های  افزایش  و 
جیره بندی برق کارخانجات دارو، همه و همه 
موضوعاتی است که آنها در روزهای گذشته با 
رسانه ها در میان گذاشته و  جاهایی دست به 
قلم برده و مشکالت خود را با رئیس جمهوری 

و مجلس در میان گذاشته اند.
ارز  حذف  که  می گویند  دارو  تولیدکنندگان 
باعث  از ساختار گمرک  دارو  تومانی   ۴۲۰۰
شده که روال تخصیص ارز به تولیدکنندگان 
وثیقه های  و  تضامین  و  شود   پیچیده  بسیار 

سنگینی از تولیدکنندگان دارو گرفته شود.
آنها می گویند که از دی ماه سال گذشته تاکنون 
بانک مرکزی فقط یک میلیارد دالر بابت واردات 
مواد اولیه دارویی تخصیص داده است که بخش 
اولیه ای شده است که  عمده آن صرف مواد 
ارزی  دیگر  وارد شده و دولت  سال گذشته 
برای واردات مواد اولیه پرداخت نکرده است.
در نتیجه حاال بسیاری از شرکت های دارویی با 
کمبود مواد اولیه مواجه شده اند و تولید برخی 

از اقالم دارو متوقف شده است.  
مدیره  هیات  عضو  نجفی عرب،  محمود 
به  ایران  انسانی  سندیکای صاحبان داروهای 
سپید گفته است که روند تخصیص ارز تامین 
مواد اولیه دارو متوقف شده است و بانک مرکزی 
از ابتدای امسال فقط حدود یک میلیارد دالر 
ارز ترجیحی به دارو اختصاص داده است که 
البته بخش قابل توجه آن صرف واردات قبلی 
شده است که از دی ماه سال گذشته از گمرک 
ترخیص شده است و پس از آن هیچگونه ارز 
دیگری برای تامین مواد اولیه به تولیدکنندگان 

دارو پرداخت نشده است. 
او تاکید کرده است که در حال حاضر بسیاری 
اولیه  مواد  تامین  معطل  دارو  کارخانجات  از 
هستند و تولید بسیاری از اقالم ساده دارویی 
دیابتی  بیماران  به  مربوط  داروهای  جمله  از 

در کشور متوقف شده است. 
بنا به گفته نجفی عرب هزینه های تولید دارو 
در ایران به طور افسارگسیخته افزایش داشته 
است و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها حدود ۳۰ درصد 
که  می دهد  پوشش  را  دارو  تولید  هزینه های 
تکلیف پرداخت آن در آینده مشخص نیست. 

ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال پرداخت می شود 
که  می کنند  اعالم  دارو  صنایع  سمت  آن  از 
تکلیف خود را برای بقیه ماه های سال نمی دانند 
تا  و مشخص نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو 

چه زمانی پرداخت می شود؟ 
با این حال وزیر بهداشت دیروز با بیان اینکه 
اولویت  در  مردم  نیاز  مورد  داروهای  تامین 
است از تداوم روند تامین دارو با ارز ۴۲۰۰ 

تومانی خبر داد.
به گزارش مهر بهرام عین اللهی، پس از حضور 
در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و پاسخ 
به سواالت برخی از نمایندگان، گفت: »سواالت 
در مورد کمبودها، نیازها و مشکالتی بود که 
قرار  و  داشتند  مختلف  مناطق  در  نمایندگان 

شد آنها را پیگیری کنیم.«
او در مورد آخرین وضعیت تأمین داروهای 
با  این خصوص  افزود: »در  نیاز مردم،  مورد 
ستاد تنظیم بازار جلسه داشتیم و برنامه داریم 
داروهای مورد نیاز مردم را تأمین کنیم و همچنین 
مشکل  که  ببرند  سمتی  به  را  پوشش  بیمه ها 
مردم را حل کنند و بار اضافه ای برای مردم 

به همراه نداشته باشد.«
ارز ۴۲۰۰  با  تأمین دارو  از روند  اللهی  عین 
بر  رابطه  این  »در  گفت:  و  داد  خبر  تومانی 

اساس روال سابق عمل خواهیم کرد.«

سیاست های جایگزینی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دنبال می شود 

این موضوع در حالی رخ می دهد که گویا دولت 
سیاست های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومان دارو 
را همچنان پیگیری می کند و در حال افزایش 

پوشش خدمات بیمه ای است. 
در همین زمینه مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران، از پرداخت ۷۰ درصد هزینه های خدمات 

سرپایی در بخش خصوصی خبر داد.
شبکه  با  گفتگو  در  ناصحی،  محمدمهدی   
خبر سیما، گفت: »با هدف کاهش هزینه های 
بیمه  سازمان  خصوصی،  بخش  در  سالمت 
تا ۷۰ درصد هزینه ها  سالمت تصمیم گرفته 

را پرداخت کند.«
در  طرح  آزمایشی  اجرای  اینکه  اعالم  با  او 
کلید  زودی  به  کشور  منطقه  محروم ترین 

می خورد، افزود: »این طرح در ابتدا در منطقه 
سراوان استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود 
و بعد در سراسر استان و نهایتًا تالش می کنیم 
تا پایان سال، در سراسر کشور اجرایی شود.«
در  پرداختی  »هزینه های  داد:  ادامه  ناصحی 
مرحله اول شامل ویزیت، آزمایشگاه و خدمات 

تصویربرداری می شود.«
طرح،  این  سراسری  اجرای  »برای  گفت:  او 
اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده 
که از محل صرفه جویی بخش هایی همچون 

تجویز دارو، تأمین خواهد شد.«

ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط ۳۰ درصد 
هزینه های تولید دارو را پوشش 

می دهد
با این حال مشکالت تولیدکنندگان دارو تنها 
آنها  و  نمی شود  ختم  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  به 
همچنان با گرفتاری های پیچیده دست و پنجه 

نرم می کنند.
اقتصاد  کمیسیون  رییس  نجفی عرب،  محمود 
سالمت اتاق بازرگانی تهران به سپید گفته است 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو فقط حدود ۳۰ درصد 
هزینه های تولید دارو را تامین می کند و علی 
فاطمی، نائب رییس انجمن داروسازان ایران 
حاضر  حال  در  که  می دهد  توضیح  سپید  به 
بسیاری از مواد اولیه صنایع دارویی از جمله 
هزینه های  و  دارو  ترکیبات  سایر  یا  حالل ها 

بسته بندی با ارز نیمایی تامین می شود.
او می گوید که به عنوان مثال در حال حاضر 
مواد  قیمت  افزایش  با  سرم  تولیدکنندگان 
پتروشیمی برای بسته بندی سرم مواجه هستند. 
آنها همچنین از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد 
کارگران می گویند و قیمت گذاری دستوری که 
دارو شده  تولیدکنندگان  زیان  و  باعث ضرر 
است. با این حال مشخص نیست که دولت برای 

نجات صنعت دارو چه برنامه ای در سر دارد؟

شماره 14۲۲۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

تداوم پرداخت دالر ترجیحی
تولیدکنندگان دارو می گویند که ارز ترجیحی فقط

 ۳۰ درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد

دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو عقب نشست
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