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وزیر بهداشت:وزیر بهداشت:

آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
پزشـکی بـا تاکیـد بـر رعایت پروتکل های 
بهداشـتی مقابلـه بـا کرونـا گفت: »فرهنگ 

پیشـگیری از کرونـا را حفـظ کنیـم.«
بـه گـزارش سـپید، بهـرام عین اللهـی بـا 
اشـاره به موفقیت های وزرات بهداشـت، 
کادر درمان و پزشکی در مقابله با ویروس 
کرونـا اظهـار داشـت: »کرونـا هنـوز بـه 
پایـان نرسـیده و بـا توجـه بـه وضعیـت و 
تغییراتـی کـه ویـروس پیـدا کـرده، آمـاده 

بـاش خـود را حفـظ کرده ایـم.«
وی با بیان اینکه اخیرا در پرتغال ویروس 
کرونـا بـه شـکل دلتـا تغییـر شـکل داده 
اسـت، ادامـه داد:  »بایـد آمـاده بـاش خـود 
را حفـظ و مراقبـت کنیـم. در محیط هـای 
بسـته ایـن مراقبـت شـکل جدی تـری بـه 
خـود می گیـرد و اکنـون در همـه جـای 
دنیـا ماسـک زدن در هواپیماهـا اجبـاری 
اسـت چرا که در محیط های بسـته خطر 

انتشـار ویروس بیشـتر اسـت.«
وزیر بهداشـت تاکید کرد: »با تغییر فصل 
یعنـی در فصل هـای پاییـز و زمسـتان بایـد 
مراقبت های کرونایی بیشـتر شـود؛ قبل از 

کرونا هر ساله در ماه های شهریور و مهر 
افـرادی را کـه دارای بیماری هـای زمینه  ای 
بودند، به تزریق واکسن آنفلوآنزا تشویق 
می کردیـم و اکنـون معتقدیـم ایـن مسـأله 
درباره ویروس کرونا نیز صادق اسـت.«

کـه  افـرادی  کـرد  تاکیـد  عین اللهـی 
حتمـا  دارنـد  زمینـه  ای  بیماری هـای 
همـراه بـا تغییـرات فصـل بایـد واکسـن 

کننـد. دریافـت 
وی اضافـه کـرد: »بـه آن دسـته از افـرادی 
هـم کـه هنـوز دوز سـوم واکسـن کرونـا 
را دریافـت نکرده انـد، توصیـه می کنیـم 
حتما نسـبت به دریافت دوز سـوم اقدام 
کـرده و افـرادی کـه سـن بـاالی ۶۵ سـال 
و یـا دارای بیماری هـای زمینـه  ای هسـتند 

دوز چهـارم واکسـن را دریافـت کننـد.«
 وزیـر بهداشـت در پاسـخ بـه پرسشـی 
مبنـی بـر اینکـه گفتـه می شـود ۱۴ میلیـون 
نفر هنوز هیچ دوزی از واکسـن کرونا را 
دریافت نکرده اند، گفت: »۹۵ درصد دوز 
اول واکسن کرونا، ۸۵ درصد دوز دوم و 
۵۵ درصد از مردم دوز سوم واکسن کرونا 
را دریافـت کرده انـد. بنابرایـن متوسـط 

تزریـق واکسـن کرونـا در کشـور مـا ۷۶ 
درصد اسـت.«

وی گفـت: »همیـن امـر توانسـته بـا تزریق 
واکسـن های بـا کیفیـت، در کشـور ایمنـی 

ایجـاد کند.«
عین اللهـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا می تـوان گفـت ایـن ویـروس بـاز بـه 
بهانـه ای جهـش کنـد و ایـن آتـش زیـر 
خاکسـتر باشـد، افزود: »بله احتمال دارد. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هنـوز پایـان 

کرونـا اعـام نشـده اسـت.«
وزیـر بهداشـت افـزود: »بنابرایـن وقتـی 
فرهنـگ پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا در 
کشـوری سسـت شـود و یا از بین برود، 
برقراری مجدد آن بسـیار دشـوار خواهد 
بـود کـه ایـن اتفـاق در آمریـکا افتـاد و 
پاییـن بـودن کیفیـت واکسـن  ها و عـدم 
حمایت مردم در این کشـور سـبب شـد 
تـا مـرگ و میـر روزانـه ناشـی از ویـروس 
کرونـا در حـال حاضـر از ۳۰۰ نفـر هـم 

باالتـر برود.«
عین اللهـی بـا بیـان اینکـه مـا در حـوزه 
بهداشـت، آمادگـی خـود را در خصـوص 

ویـروس کرونـا و هرگونـه جهشـی حفـظ 
کرده ایم، افزود: »پیش بینی ما این اسـت 
کـه در ایـام تابسـتان مشـکلی نخواهیـم 
داشـت و البتـه ایـن در صورتـی خواهـد 
بـود کـه مـردم دوبـاره بـه واکسیناسـیون 

اقبـال نشـان دهنـد.«
وی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه ایمنـی ایجـاد 
شـده بـا واکسـن، مادام العمـر نبـوده و 
موقـت اسـت، تصریـح کـرد: »یکـی از 
دالیـل موفقیـت مـا در کنتـرل و پیشـگیری 
ویـروس کرونـا ایـن بـود کـه حجم زیادی 
از واکسیناسـیون در مـدت کوتاهـی بـا 
همـکاری مـردم صـورت گرفـت، چـرا که 
مـردم در ایـن مسـئله بسـیار همراهـی و 

همدلـی کردنـد.«
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه اگـر قـرار 
بود ما با کادر موجود خود واکسیناسیون 
را پیـش ببریـم بیـش از یکسـال بـه طـول 
جهـادی  کار  »امـا  افـزود:  می انجامیـد، 
در  مـردم  حضـور  و  گرفـت  صـورت 
صحنه باعث شد که میزان تزریق واکسن 
روزانـه از یـک میلیـون و ۶۰۰ هـزار نفـر 
و در هفتـه از هشـت میلیـون نفـر باالتـر 
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رفـت و ایـن یـک رکـورد بـی سـابقه بـود؛ 
چـرا کـه مردمـی بـودن جمهوری اسـامی 
ایـران سـبب ایجـاد قـدرت شـده اسـت.«

عین اللهـی ضمـن تشـکر از سـازمان صـدا 
و سـیما در همراهـی و همـکاری بـا کادر 
درمـان در مبـارزه بـا کرونـا خاطرنشـان 
کرد: »صدا و سیما در کرونا خیلی کمک 
کرد و نشـان دادن آموزش های پیشـگیری 
خیلـی موثـر بـود و مـن از آقـای جبلـی 
)رییـس سـازمان صـدا و سـیما( تشـکر 

» . می کنم
وی بـا بیـان اینکـه مبـارزه بـا کرونـا در 
حماسـه  یـک  و  مانـد  خواهـد  تاریـخ 
تاریخی بود، گفت: »در حماسـه تاریخی 
مبـارزه بـا کرونـا اتفاقـات زیبایـی از جمله 
کمک هـای مومنانـه، رهنمودهـای رهبـر 
معظـم انقـاب و اقدامـات تیـم پزشـکی، 
رخ داد و این حماسـه ها باید ثبت شـود 
و مـا بایـد قـدر مردمـی کـه در دنیـا بـی 
نظیـر هسـتند، را بدانیـم و ایـن حماسـه 
بهتر اسـت با سـاخت فیلم ها و مسـتندها 

بـرای آینـدگان سـاخته و اکـران شـود.«
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه مـا ۳۰۰ 
شـهید کادر درمـان از فـوق تخصـص، 
پرسـتار و بهـورز در مبـارزه بـا کرونـا، 
تقدیـم ملـت ایـران کردیـم، افـزود: »مـا 
بایـد ایـن حماسـه ها را بـرای مـردم بـه 

تصویـر بکشـیم.«
عین اللهـی دربـاره قیمـت دارو توضیـح 
داد: »دربـاره دارو معتقـدم بایـد بـه سـمتی 
حرکـت کنیـم کـه پرداخـت اغلـب هزینـه 
دارو توسـط مـردم صـورت نگیـرد و بـا 
دنبـال  را  بیمه هـا  بحـث  نـگاه  همیـن 

می کنیـم.«
وی بـا بیـان اینکـه در هیـچ جـای دنیـا ایـن 
طـور نیسـت کـه مـردم بـه داروخانه هـا 
برونـد و دارو تهیـه کننـد، افـزود: »تجویـز 
دارو باید توسـط پزشـک صورت بگیرد 
و سیسـتمی باشـد کـه عمـده هزینـه دارو 
را بپـردازد و ایـن سیسـتم همـان بیمه هـا 

» هستند.
وزیـر بهداشـت بـا تاکیـد بـر اینکـه دنبـال 
ایـن هسـتیم کـه بیمه هـا را تقویـت کنیـم، 
گفـت: »اکنـون سـه دهـک پاییـن جامعـه 
یعنـی حـدود پنـچ میلیـون و ۶۰۰ هـزار 
نفـر را بیمـه  کرده ایـم و بـا بودجـه شـش 

هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیار 
وزارت بهداشت قرار داده، این سه دهک 
نیـازی بـه پرداخـت حـق بیمـه ندارنـد و با 
درج کـد ملـی خـود می تواننـد از خدمـات 

بیمه سـامت اسـتفاده کنند.«
عین اللهـی بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال ایـن 
هسـتیم کـه تسـهیاتی در نظـر بگیریـم تـا 
همـه افـراد بیمـه شـوند، گفـت: »همچنین 
تصمیـم داریـم تعـداد داروهـای تحـت 
پوشـش بیمـه را نیـز افزایـش دهیـم امـا 
مکمل هـا، تقویـت کننده هـا و برند هـای 
خارجـی نمی تواننـد تحـت پوشـش بیمـه 

بگیرند.« قـرار 
داروهـای  مـورد  »در  داد:  توضیـح  وی 
خارجـی تـا وقتـی کـه تولیـد بـا کیفیـت 
بهداشـت  وزارت  تاییـد  مـورد  داخلـی 
وجـود دارد، طبیعـی اسـت کـه برندهـای 
خارجـی مـورد پوشـش قـرار نمی گیرنـد؛ 
مگـر برندهـای داروهایـی کـه تولید داخل 
مـا  تمهیـدات  ایـن  بـا  باشـند.  نداشـته 
پرداختـی بیمـاران را کاهـش می دهیـم.«
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه سیاسـت 
ترجیحـی  ارز  کـه  اسـت  ایـن  دولـت 
همچنـان بـرای دارو اعمـال شـود، گفـت: 
»اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف 
شـود بایـد مابه التفـاوت در اختیـار بیمه  هـا 

قـرار بگیرد.«
عین اللهـی بـا بیـان اینکـه امـروز صنایـع 
دارویـی مـا علی رغـم تحریم هـا موفـق 
شـده تا ۹۷ درصد از داروها را پوشـش 
بدهد، افزود: »در بازدیدی که از سـوریه 
و صنایع دارویی این کشور داشتم متوجه 
شدم که فقط ۱۵ درصد از داروها توسط 
صنایـع دارویـی ایـن کشـور تهیه می شـود 
و یـا در عـراق نیـز عمدتـا داروهـا وارداتی 

است.«
وی افزود: »ما باید بتوانیم صنایع دارویی 
خود را آنقدر تقویت کنیم که خودکفایی 
در شـرایط تحریم هـای ظالمانـه دشـمنان 

ادامـه یابد.«
ایـن  بـه  پاسـخ  در  بهداشـت  وزیـر 
مربـوط  داروهـای  کـه کمبـود  پرسـش 
بـه بیماری هـای خـاص چگونـه تامیـن 
»خوشـبختانه  داشـت:  اظهـار  می شـود، 
امسـال مجلـس اعتبـار جدایـی نزدیـک 
بـه ۵ هـزار میلیـارد تومـان بـرای تامیـن 

دارو بیماری هـای خـاص در نظـر گرفتـه 
و مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه داروی 
بیماری هـای خـاص را بـا احتـرام درب 

منـزل ایـن بیمـاران تحویـل بدهیـم .«
عین اللهـی دربـاره مافیـای دارو نیـز بـا 
بیـان اینکـه عمـده فعالیـت مافیـای دارو 
اسـت،  خارجـی  برندهـای  بـه  مربـوط 
افـزود: »بایـد داروهایـی را کـه مـورد تایید 
وزارت بهداشـت اسـت قبول کنیم؛ چرا 
کـه برخـی افـراد حتـی علی رغـم تولیـد 
یـک دارو در داخـل، بازهـم اصـرار دارنـد 

برندهـای خارجـی را تهیـه کننـد.«
وزیـر بهداشـت تاکیـد کـرد: »دانشـمندان 
مـا در بحـث بیوتکنولـوژی و داروهـای 
دسـتاوردهای    )HH-HHHH( هایتـک 
بزرگـی داشـته اند و افتخـار آفریده انـد.«

عین اللهـی بـا بیـان اینکـه فرهنـگ مصرف 
و مصـرف  تجویـز  مـا  در کشـور  دارو 
جهانـی  »اسـتاندارد  گفـت:   باالسـت، 
اینگونـه اسـت کـه دارو در هـر نسـخه 
یـک و نیـم قلـم باشـد امـا میـزان تجویـز 
دارو مـا در هـر نسـخه حداقـل سـه قلـم 

» است.
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه تمرکـز در 
نـه  اسـت  پیشـگیری  بهداشـت  وزارت 
درمـان گفـت: »هزینـه یـک بیمار کرونایی 
حـدود ۳۰ الـی ۴۰ میلیـون تومـان بـود ولی 
بـا یـک واکسـن هشـت الـی ۱۰ دالری 

بیمـار نجـات می یافـت.«
عین اللهـی بـا تاکیـد بـر ایـن جمله که قطعا 
پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت، گفـت: 
»بـه همیـن منظـور برنامـه مـا این اسـت که 
شـبکه های بهداشـتی را در سـطح کشـور 
گسـترش دهیـم و ایجـاد ۶ هـزار خانـه 
بهداشـت در مناطـق محـروم  در دسـتور 
کار مـا قـرار دارد. مـا بایـد بـه ازای هـر 
روسـتا یک خانه بهداشـت داشـته باشـیم.«
وی ادامـه داد: »یکـی از اقدامـات مؤثـری 
که بعد از انقاب اسامی صورت گرفت 
تاسـیس خانه های بهداشـت بود و همین 
شـبکه بهداشـت در شـیوع کرونا بسـیار 

موثـر عمـل کردند.«
آمـوزش  و  درمـان  و  بهداشـت  وزیـر 
پزشـکی در مـورد جـذب پزشـکان در 
مناطـق محـروم گفـت: »برای اینکه بتوانیم 
سامت مردم را در مناطق محروم تقویت 

کنیـم بسـته های سـامت را پیش بینـی و 
درصـدد اجـرای آن هسـتیم و تصمیـم 
داریـم مراکـز درمانـی و بیمارسـتان ها را 

در مناطـق محـروم توسـعه دهیـم.«
عین اللهـی بـا بیـان اینکـه نیـروی انسـانی 
یکـی از مشـکات مـا در ایـن مناطـق 
ایـن  دنبـال  »بـه  اسـت، تصریـح کـرد: 
هسـتیم دریافتـی نیروهایـی کـه در مناطـق 
محروم خدمت می کنند نسـبت به مناطق 
برخوردار باالتر باشد که البته این راه حل 

کوتـاه مدت اسـت.«
مسـئله  در  راه حـل  مهم تریـن  وی 
نیـروی انسـانی مناطـق محـروم را بومـی 
امسـال  »مـا  گفـت:  و  دانسـت  گزینـی 
تاکیـد داشـته ایم کـه سـهمیه رشـته های 
تخصصـی مناطـق محـروم را افزایـش داده 
تا عاقه مندان را از مناطق محروم جذب 
کنیـم و سـپس بـه عنـوان متخصـص بـرای 
خدمـت بـه ایـن مناطـق برگردنـد تـا نیـاز 

مـردم را حـل کننـد.«
وزیـر بهداشـت دربـاره افزایـش ظرفیـت 
گفـت:  نیـز  دندانپزشـکی  و  پزشـکی 
»افزایـش ظرفیـت نیروهـای پزشـکی در 
شـورای عالی انقـاب فرهنگـی مطـرح و 
پـس از بررسـی های آمـار و اطاعـات 
مختلف، با تصویب این شـورا ۲۰ درصد 

بـه ظرفیـت پزشـکی افـزوده شـد.«
عین اللهـی بـا تاکیـد بـر اینکـه مصوبـات 
الزم االجـرا  فرهنگـی  انقـاب  شـورای 
اسـت، افـزود: »در مـورد افزایـش ظرفیـت 
انقـاب  شـورای عالی  دندانپزشـکی 
فرهنگی مصوبه ای نداشـته و درخواسـت 
مـا ایـن بـوده کـه ایـن مسـئله در صحـن 
شـورا مطـرح شـود. در حـال حاضـر ایـن 
موضـوع در کمیته هـای تخصصـی دنبـال 

می شـود.«
بـه گـزارش وبـدا، وزیر بهداشـت افزایش 
ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را با توجه 
بـه زیـر سـاخت ها امـکان پذیـر دانسـت 
و افـزود: »یکـی از افتخـارات جمهـوری 
اسـامی در زمینـه پزشـکی و بهداشـتی 
ارائـه خدمـات پزشـکی بـا کیفیـت بـاال 
است که معادل کشورهای پیشرفته است 
بنابرایـن در دنـدان پزشـکی بـا توجـه بـه 
بـود  خواهیـم  قـادر  زیرسـاخت هایمان 

دانشـجو تربیـت کنیـم.«
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بنابر اعام وزارت بهداشت، از روز جمعه تا شنبه در 
کشور ۷۴ بیمار کووید۱۹ شناسایی شدند و متاسفانه 

دو بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز جمعه تا شنبه ۲۸ خردادماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۴ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 

۳۲ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و 

۲۳۴ هزار و ۵۹۷ نفر رسید.
متاسفانه ۲ بیمار مبتا به کووید۱۹ در کشور جان 

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۶۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۶۰ هزار و ۲۸۳ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۳۰۵ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۶۰ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۶ شهرستان در 

آبی  در وضعیت  و ۳۴۲ شهرستان  زرد  وضعیت 
قرار دارند.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۴۱ نفر دوز اول، 
۵۷ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۷۹۶ نفر دوز دوم و ۲۷ 
میلیون و ۶۶۳ هزار و ۲۶۳ نفر نیز دوز سوم واکسن 

کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ 

میلیون و ۲۰۷ هزار و ۷۰۰ دوز رسید.
همچنین از روز جمعه تا شنبه ۱۲ هزار و ۸۰۹ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۲ فوتی و ۷۴ مبتالی جدید کرونا در کشور
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با ادامه روند کاهشی کرونا در کشور، درصد رعایت پروتکل های 
بهداشتی نیز در یک شیب کاهشی قرار گرفته است؛ به طوری که 
طبق آخرین گزارش ها، استفاده ۴۱ درصدی از ماسک، به عنوان 
یکی از مهم ترین پروتکل های ضدکرونایی گزارش شده است.

اساس  بر  حاضر  حال  در  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی که از سوی وزارت بهداشت 
منتشر شده است، صفر شهر در وضعیت قرمز، صفر شهر در 
نارنجی، ۱۰۶ شهر در وضعیت زرد و ۳۴۲ شهر در  وضعیت 

وضعیت آبی قرار دارند.

بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاونت  اعالم  اساس  بر  همچنین 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به 

۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ )از ۲۱ تا ۲۸ خرداد ماه(، همچنان پایین و 
بالغ بر ۴۸.۰۷ درصد بوده است.

روند رعایت پروتکل های بهداشتی را از  ۲۱ تا ۲۸ خرداد 
کنید: مشاهده  زیر  نمودار  در  می توانید   ۱۴۰۱ ماه 

در  فردی  بهداشت  رعایت  میزان  میانگین  حال  عین  در 
 ۲۵ تا   ۱۸ زمانی  بازه  در  کشور  استان های  عمومی  اماکن 
خرداد ماه  ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۲۲ درصد بوده است. در این 
شاخص بیشترین میزان رعایت در استان خراسان شمالی با 
۷۳.۴۷ درصد و کم ترین میزان رعایت هم در استان تهران 

۴۶.۲۵ درصد بوده است. با 

عمومی  اماکن  در  فردی  بهداشت  رعایت  میانگین  همچنین 
کشور از ۱۱ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۲۲ درصد 
میزان  بیشترین  درصد   ۹۲.۵۰ با  فرودگاه ها  که  است  بوده 
رعایت  میزان  کم ترین  درصد   ۴۹.۵۱ با  پاساژها  و  رعایت 

داشته اند. این شاخص  در  را 

ادامه در صفحه 5 

استفاده ۴۱ درصدی از ماسک
بیشترینشکایاتبهداشتیازنانواییها
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ماسک  از  استفاده  میانگین  بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
عمومی  اماکن  تفکیک  به  گیرندگان  خدمت  و  شاغلین  در 
استان های کشور از ۱۸ تا ۲۵ خرداد ماه بالغ بر ۴۱.۸۵ درصد 
با  بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان  بوده است که 
۶۲.۷۵ درصد و کم ترین میزان رعایت مربوط به آذربایجان 

۲۸.۹۵ درصد بوده است. با  شرقی 

خدمت  و  شاغلین  در  ماسک  از  استفاده  میانگین  همچنین 
گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور از  ۱۱ تا ۲۵ خرداد 
ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۱.۸۵ درصد بوده است که بیشترین میزان 
فرودگاه ها  به  مربوط  عمومی  اماکن  در  ماسک  از  استفاده 
به  مربوط  از ماسک  استفاده  میزان  ۹۰ درصد و کم ترین  با 

است. درصد   ۳۲.۷۴ با  تفریحی  مراکز  و  شنا  استخرهای 

اماکن  در  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  درصد  میانگین 
 ،۱۴۰۱ ماه  خرداد   ۲۵ تا   ۱۸ از   کشور  استان های  عمومی 
بیشترین میزان رعایت مربوط  ۴۷.۰۶ درصد بوده است که 
۶۳.۴۲ درصد و کم ترین میزان  به استان خراسان شمالی با 

بوده است. ۳۳.۵۰ درصد  با  به همدان  رعایت مربوط 

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی 
کشور از ۱۱ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۰۶ درصد بوده که ادارات 
و سازمان ها با ۸۰.۲۶ درصد بیشترین میزان رعایت و پاساژها با 
۳۷.۴۳ درصد کمترین میزان رعایت پروتکل فاصله گذاری را داشته اند.

استان های  عمومی  اماکن  در  مناسب  تهویه  رعایت  میانگین 
بوده  درصد   ۵۵.۲۴  ،۱۴۰۱ خردادماه   ۲۵ تا   ۱۸ از  کشور 
است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان 
رعایت  میزان  کم ترین  و  درصد   ۸۲.۲۶ با  شمالی  خراسان 

بوده است. ۴۸.۸۷ درصد  با  تهران  به  مربوط 

عمومی  اماکن  در  مناسب  تهویه  رعایت  میانگین  همچنین 
بوده  درصد   ۵۵.۲۴  ،۱۴۰۱ ماه  ۲۵ خرداد  تا   ۱۱ از  کشور 
است. فرودگاه ها با ۹۲.۵۰ درصد رعایت تهویه مناسب در 
باالترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۹.۰۶ درصد در 

دارند. قرار  پروتکل  این  رعایت  قعر 

عمومی  اماکن  در  واکسیناسیون  وضعیت  حال  عین  در 
۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱، را می توانید در  ۱۱ تا  کشور از  

کنید: مشاهده  زیر  نمودار 

در عین حال طبق اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
 ۱۸ از تاریخ  اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها  بر اساس 
تهیه،  مرکز   ۳۵۷۷۸۰۷ تعداد  از   ،۱۴۰۱ ماه  خرداد   ۲۵ تا 
و  عمومی  اماکن  غذایی،  مواد  فروش  و  عرضه  و  توزیع 
مورد   ۱۷۸۹۵۴ بر  بالغ  پوشش،  تحت  کارگاهی  واحدهای 

است. شده  انجام  بازرسی 

تهیه،  مراکز  از  مرکز   ۲۸۹۱۵ تعداد  این مدت  همچنین طی 
توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای 
شده اند  معرفی  قضایی  مراجع  به  و  گرفته  اخطار  کارگاهی 

پلمب شده اند. نیز  این مراکز  از  ۵۳۶ مورد  و 

شکایات مردمی بخش بهداشت سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰
تعداد کل تماس های پاسخ داده شده از طریق سامانه ۱۹۰، 
۵۶۱۰  تماس بوده است. همچنین تعداد کل شکایات ثبت 

بوده است. ۲۲۱۰ شکایت  شده 
شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع 

قرار گرفته است. مواد غذایی، در صدر جدول 
در عین حال بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات 
بهداشتی مربوط به نانوایی ها بوده که با موضوع عدم رعایت 
کارکنان  توسط  ماسک  از  استفاده  عدم  و  دست  بهداشت 

گزارش شده است.
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وضعیت کرونا در ایران در هفته وضعیت کرونا در ایران در هفته ۱۲۱۱۲۱

در هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱، مصادف با هفته ۱۲۱ همه گیری 
کرونا در کشور، کاهش و ثبات بیماران بستری در ۲۱ استان 
و همچنین کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در ۲۹ استان 

کشور گزارش شده است.
به گزارش سپید، بر اساس اعالم وزارت بهداشت، بررسی 
هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم خرداد 
ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۲۱ همه گیری، نشان می دهد که 
در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۹۲ 
فوت  موارد  تعداد  و   ۱۹۸ جدید  بستری  موارد  تعداد  نفر، 

جدید ۲۰ نفر بوده است.

بررسی روند همه گیری کرونا در هفته سوم خرداد 
ماه در کلیه استان های کشور

تهران
مثبت  سرپایی  موارد  تعداد  اخیر،  هفته  در  تهران  استان  در 
شناسایی شده ۸۶ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۷ نفر و 

تعداد فوتی های جدید هفت نفر بوده است.

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری افزایش و 
فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر 

استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.

یزد 
در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان کاهش 
یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر 

بوده و مرگ ومیر استان صفر شده است.

چهارمحال و بختیاری
ایستا  استان  فوت  و  داشته  مختصر  افزایش  بستری  موارد 
مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور باالتر 

و مرگ ومیر استان صفر بوده است.

خراسان شمالی 
استان  افزایش مختصر و فوت  بستری  اخیر روند  در هفته 
ثابت بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ ومیر استان 

از متوسط کشور باالتر است.

قزوین
در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان 
کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور 

و مورتالیتی استان صفر بوده است.
 

کرمان
در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته 
میزان  و  باالتر  کشور  متوسط  از  بستری  موارد  بروز  است. 

مرگ ومیر استان صفر بوده است.

ادامه در صفحه 7 
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خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد 
بستری استان از متوسط کشور باالتر و میزان مرگ ومیر صفر بوده است.

ایالم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز 
بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

لرستان

موارد بستری و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری 
و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.

هرمزگان
در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان ایستا 
بوده است. میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان 

مرگ ومیر صفر بوده است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده 
است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر 

صفر بوده است.

البرز
در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان از متوسط کشور باالتر بوده است.

خراسان رضوی
روند بستری و موارد فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری از 
متوسط کشور باالتر و میزان مرگ ومیر استان کم تر از متوسط کشور است.

خوزستان
در این هفته موارد بستری افزایش داشته و فوت استان ثابت مانده است. 
بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر صفر بوده است.

اصفهان
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش داشته است. 
بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین تر و میزان مرگ ومیر 

استان بیش از متوسط کشور بوده است.

مرکزی
در هفته اخیر روند بستری افزایش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده 
است. بروز موارد بستری کم تر از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر 

استان صفر بوده است.

فارس

مانده است.  ثابت  استان  بستری و فوت  موارد  اخیر  در هفته 
میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین تر و مورتالیتی 

استان صفر بوده است.
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مازندران

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان کاهش یافته 
است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کم تر و مرگ ومیر 

استان صفر بوده است.

گیالن

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان افزایش یافته 
است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین تر و میزان مرگ ومیر 

بیش از متوسط کشور بوده است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد 
 

بستری کم تر از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

سمنان
روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. 

میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ ومیر 
استان صفر بوده است.

کردستان
در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان 

ثابت بوده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و 
مورتالیتی استان صفر بوده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد 
 

بستری کمتر از متوسط کشور و مرگ ومیر استان صفر بوده است.

 

آذربایجان شرقی
در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان کاهش یافته 

است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کم تر و مرگ ومیر استان 
صفر بوده است.

آذربایجان غربی
در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. 
میزان بروز موارد بستری کم تر از متوسط کشور و مورتالیتی استان بیش 

از متوسط کشور بوده است.

همدان
در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده 

است. بروز موارد بستری کم تر از متوسط کشور و مرگ ومیر استان 
صفر بوده است.
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گلستان

موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز بستری 
از متوسط کشور کم تر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. 
بروز موارد بستری کم تر از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر استان 

صفر بوده است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان 
بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

بوشهر
موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان 

بروز موارد بستری کم تر از متوسط کشور و میزان مرگ ومیر بیش 
از متوسط کشور بوده است.

زنجان 
در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ثابت بوده است. میزان 

بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

سیستان وبلوچستان 
در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان 

بروز موارد بستری و میزان مرگ ومیر استان صفر بوده است.

در عین حال بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته اخیر 
مصادف با هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱، کاهش و ثبات بیماران 

بستری در ۲۱ استان کشور، افزایش در ۴ استان کشور و همچنین 
 افزایش مختصر در شش استان دیگر گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، همچنین کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در 
هفته اخیر در ۲۹ استان کشور گزارش شده است.
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رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری تب 
کنگو در مقایسه با سال گذشته که فقط ۱۳ مورد 
ابتال بود، رو به افزایش است، گفت: »اکنون ۲۲ 
مورد ابتال به این بیماری در کشور ثبت شده و 

۲ مورد نیز فوتی داشتیم.«
به گزارش سپید، تب کنگو یک بیماری حاد و 
خونریزی دهنده است که بیشتر به وسیله کنه 
منتقل می شود، با وجودی که ویروس مخصوص 
حیوانات است، همه گیری در انسان نیز وجود 

داشته و مرگ و میر باالیی دارد.
عامل بیماری، اولین بار از خون افراد بیمار در 
مرحله بروز تب است. کنه مخزن و ناقل بیماری 
است و عفونت در انسان پس از گزش کنه 
آلوده یا له کردن آن روی پوست یا تماس با 
پوست، الشه حیوان، خون و ترشحات حیوان 
آلوده و تماس با خون و بافت های بیمار مبتال 

ایجاد می شود.
خطر انتقال در طی ذبح حیوان وجود دارد. پس 
از آلودگی یک نفر، ممکن است سایر افراد در 
تماس با او نیز در خانواده و اجتماع آلوده شوند.
این بیماری در دهه ۱۹۴۰ برای نخستین بار در 
منطقه کریمه مشاهده شد. در اوایل این بیماری 
به دلیل عوارضی که از خود نشان می داد با نام 
تب خونریزی دهنده شناخته می شد. بعدها در 
سال ۱۹۶۹ به عنوان یک عامل بیماری زا در کنگو 
شناخته شد که باعث تغییر نام آن به بیماری 

فعلی شده است.
تب کریمه در کشورهای متعدد دنیا از جمله 
کشورهای اروپای شرقی، شمال غربی چین، 
خاورمیانه،  مرکزی،  آسیای  مدیترانه،  سراسر 
آفریقا، جنوب اروپا و شبه قاره هند وجود دارد. این 
بیماری در کشورهای اوراسیا از جمله افغانستان، 
پاکستان، ترکیه و حتی گاهی در کشور ما در ایام 

عید قربان شایع است.
در این رابطه بهزاد امیری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»با توجه به افزایش بیماری تب کنگو در کشور، 
دستورالعمل بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به 

این بیماری تدوین و به امضای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی رسیده که به زودی 
به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان دامپزشکی ابالغ می شود.«
وی اظهار داشت: »این بیماری در مقایسه با سال 
گذشته افزایش چشمگیری داشته به همین دلیل 
ذبح دام در معابر عمومی و منازل ممنوع است 

و فقط در مراکز بهداشتی کشتارگاه ها باید ذبح 
دام انجام شود زیرا خونابه  امکان انتقال بیماری 

را تشدید می کند.«
امیری توصیه کرد که مردم ذبح حیوانات را در 
کشتارگاه انجام دهند و از گوشت مورد تایید 
سازمان دامپزشکی استفاده کنند همچنین باید 
به مدت ۲۴ ساعت الشه گوسفند پس از ذبح 
در یخچال نگهداری شده و سپس با پوشیدن 
دستکش آن را قطعه قطعه کرده و مورد مصرف 

قرار دهند.
بیماری های  مدیریت  گروه  رئیس  گفته  به 
قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، عالئم بالینی 
در مبتالیان به این بیماری طیف وسیعی داشته و 
از موارد بدون عالمت تا موارد با عالئم بسیار 

شدید و تهدیدکننده حیات است.
وی توضیح داد: »افرادی که دچار عالئم می شوند، 
در فاز نخست به تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد 
عضالنی، درد عضالت شکم و کمر، گیجی، حالت 
تهوع، استفراغ و پرخونی مخاط دچار می شوند 
و در فاز حاد بیماری، فرد دچار خونریزی زیر 
پوستی، کبودی بدن، خونریزی داخل ملتحمه 

چشم، خونریزی مخاط، خونریزی از مجاری بدن 
و در نهایت درگیری چندین ارگان بدن همچون 
سیستم گوارشی، ادراری و تنفسی شده که در این 
صورت ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.«
امیری افزود: »این بیماری بیشتر در گروه سنی 
جوان و میانسال و در جمعیت مولد کشور 
دیده می شود. افرادی که مشاغلی در حیطه دام، 
دامداری، قصابی و کشتارگاه دارند، بیشترین 

جمعیت در معرض خطر هستند.«
وی با بیان اینکه فعالیت کنه ها با شروع گرمای 
هوا آغاز می شود، اظهار داشت: »در فاز حاد 
بیماری، بین ۱۰ تا ۴۰ درصد احتمال دارد که 
بیمار فوت کند. تشخیص و درمان بیماری تب 
کریمه کنگو در کشور مهیا شده و در هر نقطه ای 
از کشور امکان انتقال نمونه و تشخیص نهایی 

بیماری وجود دارد. بیماران باید در صورت 
مشاهده اولین عالمت، به مراکز بهداشتی و 

درمانی مراجعه کنند.«
امیری ادامه داد: »در مناطقی که میزان بروز بیماری 
بیشتر است، افراد باید حتی االمکان از گزش کنه ها 
جلوگیری کنند. در مناطقی که میزان کنه ها بیشتر 
است، باید نسبت به سم پاشی دام ها، آغل ها 
و مناطق نگهداری دام اقدام شود. افراد باید 
دقت کنند که نباید کنه ها را با دست له کنند 
و در مناطقی که کنه ها فراوانی بیشتری دارند، 
لباس های بلند و پوشیده بپوشند و از قلم و یا 
اسپری دورکننده حشرات استفاده کنند. به الشه 
دامی که در اثر بیماری مشکوکی ازبین رفته، 

نزدیک نشوند و دست نزنند.«
کشتارگاه ها  در  دام  »ذبح  کرد:  تصریح  وی 
انجام شود. در همه کشتارگاه های مجاز دام، 
دامپزشکان حضور دارند و دام را قبل و بعد 
از ذبح بررسی و معاینه می کنند. برخی از انواع 
بیماری در دام ها عالئم ظاهری مشخصی ندارند 
و فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر 

به تشخیص آن هستند.«
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »به هیچ عنوان 
دام را در منازل و معابر عمومی ذبح نکنند زیرا 
خونابه  جاری می تواند منجر به آلودگی محیط 
و افزایش بروز و شیوع بیماری  از دام به انسان 
شود، افرادی که به ذبح دام مشغول هستند هم 
باید از وسایل محافظت کننده مانند دستکش، 
چکمه و لباس مناسب استفاده کنند و ابزارهای 
خود را بعد از ذبح، ضدعفونی کنند همچنین، 

خونابه ها نیز به طریق بهداشتی دفع شود.«
امیری تاکید کرد: »گوشت دام ذبح شده باید به 
مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای چهار درجه 
سانتی  گراد در یخچال قرار داده شود و توصیه 
می کنیم، جگر و سایر امعا و احشای دام، پس 
از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای چهار درجه 
سانتی  گراد، مصرف شود. توصیه اکید می شود 

مردم از مصرف جگر خام خودداری کنند.«

وزیر بهداشت، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
را با هدف حفظ و مراقبت از جنین سالم 
به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، 

سازمان ها و مرکز ذ ربط ابالغ کرد.
به گزارش سپید، با اجرای این دستورالعمل 
بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین در 

مادران باردار استانداردسازی شده و با رعایت 
الگوی فنی از جنین های سالم تا هنگام تولد 

مراقبت می شود .
علوم  دانشگاه های  روسای  ابالغیه   این  در 
پزشکی سراسر کشور و سازمان ها و موسسات 
تابعه وزارت بهداشت مسئول نظارت بر حسن 

اجرای این ماده قانونی معرفی شده اند.

از خانواده  قانون حمایت   ۵۳ ماده  مطابق 
ناهنجاری های  بررسی  و جوانی جمعیت، 
باردار،  مادران  در  جنین  کروموزومی 
استاندارد سازی و هدفمند می شود تا زیر 
نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان، از 
جنین های سالم تا هنگام تولد بیش از گذشته 

مراقبت شود.وبدا.
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۲۲ مورد ابتال به تب کنگو و ۲ نفر فوتی در کشور
ذبح دام در معابر عمومی و منازل ممنوع

وزیر بهداشت دستورالعمل  »حفظ و مراقبت
 از جنین سالم« را ابالغ کرد

در اجرای ماده در اجرای ماده ۵۳۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

اریان

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال انسان و حیوان وزارت بهداشت اعالم کردرئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال انسان و حیوان وزارت بهداشت اعالم کرد



وزارت  سرطان  از  پیشگیری  اداره  رئیس 
سرطان  حاضر  حال  »در  گفت:  بهداشت 
متوسط  به  نسبت  کم تری  بروز  ایران  در 

دنیا دارد.«
در  مطلق  قنبری  علی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»در حال حاضر سالیانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر 
مبتال به بیماری سرطان می شوند، به طوری 
بیماری  این  اثر  بر  نفر  ۶٠هزار  که حدود 
فوت می کنند البته خوشبختانه افراد زیادی 

مبتال به بیماری سرطان درمان می شوند.«
میر  و  مرگ  و  بقا  شاخص  وی  گفته  به 
در بین بیماران سرطانی، پنج سال تعریف 
شده است که این شاخص در زمینه سرطان 
روده بزرگ ۴۱ درصد و سرطان پستان ۶۸ 
درصد است.در برخی از کشورها شاحص 

است.  ایران  از  بهتر  ۲٠درصد  حدود  بقا 
نقش  بیماری سرطان  زودهنگام  تشخیص 

مهم و پررنگی در درمان آن دارد.
وی گفت: »در حال حاضر سرطان در ایران 
بروز کم تری نسبت به متوسط دنیا دارد و 
جمعیت  با  مستقیمی  ارتباط  موضوع  این 
میزان  دارد.  دنیا  کشورهای  در  سالمندی 
ابتالی به بیماری سرطان در دنیا در حال 
رشد است که این افزایش بروز در آینده در 
بیشتر  پیرشدن جمعیت  به دلیل  کشورمان 

خواهد شد.«
که  می دهد  نشان  »مطالعات  گفت:  مطلق 
سالمندی عوارض مختلفی دارد که یکی از آن 
بروز بیماری های غیرواگیر از جمله سرطان 
است. هنوز مشخص نشده که بروز سرطان 

یکی از عوارض بیماری کرونا است.«.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت:

ساالنهبیشاز۱۳۵هزارنفرمبتالبهبیماریسرطانمیشوند

رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت 
در واکنش به برخی اخبار محققان و رسانه های 
غربی مبنی بر »درمان بیماران مبتال به سرطان 
راست روده برای اولین بار در تاریخ در آزمایش 
بالینی یک دارو« گفت: »بسیاری از درمان ها و 
داروهای دیگری نیز بودند که با این واژه ها 
مطرح شدند و بعدا مشخص شد که یا کال 
غلط است یا اینکه آن دارو تنها برای بخشی 
از درمان موثر است. بنابراین هنوز نظر دادن 
در مورد این داروی خاص خیلی زود است.«

به گزارش سپید، علی قنبری مطلق در  گفت وگو 
با ایسنا، درباره دارویی که در یک کارآزمایی 
بالینی به مبتالیان به سرطان رکتوم )راست 
روده( داده شده و منجر به ورود آنها به مرحله 
بهبودی شده است، گفت: »از بین ۱٠ هزار 
 ۱٠ می شوند،  مطالعات  وارد  که  مولکولی 
مولکول وارد مطالعه بالینی شده و فقط یکی 
از آنها به مرحله تولید می رسد. بنابراین باید 
فاز  در  حتی  که  درمان هایی  همه  مورد  در 
پیش بالینی یا بالینی وارد می شوند با احتیاط 
نظر داد. نکته حائز اهمیت این است که حصول 
نتایج خوب از دارو طی مراحل اولیه کارآزمایی 
بالینی همیشه به این معنا نیست که در ادامه 
مطالعات هم قرار است نتایج خوبی که داشته، 

به دست بیاید.«
وی با اشاره به اینکه شاخص های مختلفی برای 
درمان پذیری سرطان وجود دارد، اظهار کرد: »در 
دسترس ترین شاخص برای ارزیابی یک دارو، 
 Response میزان پاسخ به درمان« یا به اصطالح«
Rate است که هر چند مهم است اما لزوما به 

معنای نتایج خوب در آینده نخواهد بود.«

وی با تاکید بر اینکه برای هر دارو و روش 
درمانی جدید باید منتظر ماند و نتایج سال های 
آتی را هم بررسی کرد، گفت: »باید دید این 
دارو طی سالیان بعد تا چه اندازه باعث افزایش 
به  مبتالیان  عمر  طول  و   )Survival( بقا 

سرطان می شود.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
شهید بهشتی ادامه داد: »اینکه یک دارو در 
یک مطالعه روی ۱۲ نفر نتایج خوبی از نظر 
پاسخ به درمان داشته باشد لزوما به این معنا 
عمر  طول  بیماران  نیز  آینده  در  که  نیست 

بیشتری خواهند داشت.«
رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت 
اظهار کرد: »مطالعات بعدی باید روی تعداد 
بیشتری از بیماران انجام شود و پیگیری های 
تا  باشیم  داشته  آن  مورد  در  هم  بیشتری 
در  داد.  انجام  دقیق تری  نظر  اظهار  بتوان 

واقع باید ماه ها و سال ها و معموال ۵ سال 
اقدام  پیگیری یک  و  دارو  از مصرف یک 
اثربخشی  میزان  چه  گفت  بتوان  تا  بگذرد 

طوالنی مدت دارد.«
دارد  اهمیت  که  دیگری  »نکته  افزود:  وی 
این است که در بیشتر موارد درمان سرطان، 
چندین نوع روش درمانی در کنار یکدیگر 
موثر هستند؛ این موضوع بویژه در خصوص 
روده(  )راست  رکتوم  تومور  مانند  توموری 
این  در  که  آنجایی  از  دارد.  اهمیت خاصی 
سرطان، کنترِل موضعی تومور بسیار مهم است، 
بعید است که از روش های دیگر درمانی مانند 
جراحی و رادیوتراپی بی نیاز شویم. به همین 
دلیل عالوه بر اینکه ارزیابی های طوالنی تری 
نیاز است، موضوع مهم دیگری که باید در 
نظر داشت انجام یک مطالعه مقایسه ای میان 
بیمارانی است که تنها این دارو را دریافت 

می کنند با بیمارانی که عالوه بر این درمان، 
درمان لوکال )جراحی و یا رادیوتراپی( را نیز 
دریافت کرده اند تا بتوان گفت آیا درمان با 
یک روش موثرتر از درمان تومور رکتوم با 

سه روش است یا خیر؟«
که در  این سوال  به  پاسخ  در  قنبری مطلق 
صورت نتیجه بخش بودن این دارو آیا می توان 
از تکنولوژی ساخت آن برای داروهای درمان 
کننده سایر سرطان ها نیز استفاده کرد؟ گفت: 
»داروهای خیلی کمی هستند که تنها برای درمان 
یک سرطان استفاده می شوند و این دارو نیز 
در حال حاضر برای تومورهای دیگر مورد 

استفاده قرار گرفته است.«
رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت 
با تاکید مجدد بر غلط بودن اطالق واژه هایی 
مانند »درمان قطعی سرطان« یا »معجزه  درمان 
سرطان« بیان کرد: »خیلی از درمان ها و داروهای 
دیگری بودند که با این واژه ها مطرح شدند 
و بعدا مشخص شد که یا کال غلط است یا 
اینکه آن دارو تنها برای بخشی از درمان موثر 
است و وجود آنها به معنای کنار گذاشتن سایر 
درمان ها نیست. هنوز نظر دادن در مورد این 

داروی خاص خیلی زود است.«
وی درباره وضعیت شیوع سرطان های مرتبط 
با دستگاه گوارش گفت: »این سرطان ها اصوال 
روده  سرطان  و  هستند  شایعی  سرطان های 
بزرگ و سرطان معده در زمره پنج سرطان 
اول شایع کشور شناخته می شوند که البته با 
روده  سرطان  مردم،  زندگی  شیوه  به  توجه 
بزرگ بیش از سرطان معده در کشور افزایش 

خواهد داشت.«

11
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واکنشوزارتبهداشتبهاخباریدرباره
»معجزهدرمانسرطان«

اریان



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از پرداخت 
تمـام بدهی هـای بیمـه سـالمت بـه مراکـز 
درمانـی خصوصـی و دولتـی خبـر داد و 
گفـت: »بـه دلیـل افزایـش هزینه هـای درمان 
بخش عمده ای از طرح تحول نظام سالمت 

متوقف شـده اسـت.«
بـه گـزارش سـپید، محمـد مهـدی ناصحـی 
گفـت: »اقـدام اخیـری کـه بـرای بیمه شـدن 
3 دهـک پاییـن جامعـه بـه صـورت رایـگان 
صـورت گرفـت باعـث شـد کـه نزدیـک بـه 
6 میلیون نفر جدید به افراد تحت پوشـش 
بیمـه سـالمت اضافـه شـوند و در نتیجـه 
جمـع بیمـه شـدگان مـا بـه 45 میلیـون و 

700 هـزار نفـر رسـید.«
وی در توضیـح اقـدام اخیـر دولـت گفـت: 
»از سـال قبـل ایـن کار را در طـرح تحولـی 
خود در مناطق حاشیه  نشـین و آسـیب پذیر 
شـهرها به ویژه تهران دنبال می کردیم و با 
همکاری نهادهای مردمی به ویژه مسـاجد 
و بسـیج، هـالل احمـر، شـهرداری ها و .... 
400 هزارنفـر را بـه صـورت فعـال تحـت 

پوشـش بیمـه ای خـود قـرار دادیم.«
ناصحـی افـزود: »پـس از ایـن امـر، مجلـس 
شـورای اسـالمی و به ویژه کمیسـیون تلفیق 
اعتبـاری بالـغ بـر 6 هـزار میلیـارد تومـان برای 
ایـن طـرح در نظـر گرفـت تـا 3 دهـک پاییـن 
جامعـه تحـت پوشـش بیمـه ای قـرار گیرند.«

وی خاطرنشـان کـرد: »بـر همیـن اسـاس، بـا 
آغاز سـال 1401 و با معرفی 3 دهک پایین 
از سـوی وزارت رفـاه، کار خودمـان را آغـاز 
کردیـم و نزدیـک بـه 5 میلیـون و 400 هـزار 
نفر یکجا بیمه شـدند. الزم اسـت اشـاره کنم 
کـه بخـش مهمـی از بودجـه 6 هـزار میلیاردی 
از محـل یارانه هـا و صرفه جویی هایـی اسـت 
کـه در نظـام بودجـه ای کشـور رخ می دهـد.«

مدیرعامل سـازمان بیمه سـالمت در پاسـخ 
بـه سـوال مجـری برنامـه مبنـی بـر اینکـه چه 
تعداد از ایرانیان تحت پوشـش هیچ بیمه ای 
نیسـتند، گفـت: »آمـار دقیـق نداریـم، امـا قبل 
از طـرح همه گیـری بیمـه گفتـه می شـد کـه 
حدود 10.3 درصد از جمعیت کشـور یعنی 
حـدود 8.5 میلـون نفـر تحـت پوشـش هیـچ 
بیمـه ای قـرار ندارنـد کـه نزدیـک بـه 6 میلیون 
نفر آنان در همین طرح مذکور بیمه شـدند؛ 
2.5 میلیـون نفـر باقـی ماندنـد کـه از آنـان 

اطالعاتی در دسـت نداریم.«
ناصحی درباره هم پوشـانی بیمه سـالمت و 
تامیـن اجتماعـی گفـت: »بیـن بیمـه سـالمت 
و تامیـن اجتماعـی رفـع  هم پوشـانی شـده 
اسـت؛ یعنـی هرکـس کـه مراجعـه می کنـد 
سـامانه بالفاصلـه کنتـرل می کنـد کـه اگـر 
تحـت پوشـش بیمـه تامیـن اجتماعی اسـت، 
نمی تواند از بیمه سـالمت اسـتفاده کند. البته 
بایـد ایـن سـوال را پرسـید کـه آیـا کسـانی 
کـه از تمکـن مالـی برخـوردار هسـتند، در 

قالـب بیمـه همگانـی سـالمت می توانند قرار 
گیرند و رایگان بیمه شـوند؟ در پاسـخ باید 
گفـت کـه 3 دهـک پاییـن جامعـه بـه صورت 

رایـگان بیمه شـدند.«
وی بیـان داشـت: »افـراد دهـک چهـارم، 10 
درصد هزینه سـاالنه، دهک های 5 و 6، 25 
درصـد و دهک هـای 7 و 8، 50 درصـد از 
ایـن هزینـه را پرداخـت می کننـد. دهک هـای 
9 و 10 نیـز 100 درصـد هزینـه سـاالنه بیمـه 
کـه یـک میلیـون و 104 هـزار تومـان اسـت 

را بایـد پرداخـت کننـد.«
ناصحـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بیمـه 3 دهـک 
پایینـی رایـگان اسـت، گفـت: »ویژگـی مهـم 
دیگـری کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه 95 
درصـد هزینه هـای بسـتری بیمـه شـدگان و 
80 درصد هزینه سرپایی را در بخش دولتی 
پوشـش می دهیـم. ایـن اقـدام، هزینه هـای 
بسـتری و سـرپایی آنـان را بـه طـرز قابـل 

توجهـی کاهـش می دهـد.«
مدیرعامـل سـازمان بیمـه سـالمت اضافـه 
کـرد: »البتـه عمل هـای زیبایـی شـامل چنیـن 
تخفیفـی نمی شـوند امـا سـایر مـوارد، حتـی 
جراحی هـای سـنگین را پوشـش می دهـد. 
خبـر خـوب دیگـر ایـن اسـت کـه هزینـه 
بسـتری را بـرای افـراد تحـت پوشـش کمیتـه 
امـداد و بهزیسـتی صفـر کرده ایـم و هم چنیـن 
70 درصـد هزینـه دارو پرداخـت می شـود.«
مدیرعامل سـازمان بیمه سـالمت در بخش 
دیگری از سـخنان خود با اشـاره به پرخرج 
بودن طرح تحول نظام سالمت گفت: »طرح 
تحـول بـا محوریـت درمـان مـردم بـود و در 
آن مقولـه پیشـگیری کمتـر مـورد توجـه قـرار 

داشت.«
وی متذکـر شـد: »بـرای مثـال، نظـام ارجـاع به 

پزشـک خانواده در آن طرح دیده نشـده بود 
و به همین دلیل با افزایش هزینه های درمان 
این طرح جوابگو نبود. دقت داشـته باشـید 
کـه در هیـچ کشـور دنیـا، همـه هزینه هـای 
درمـان پرداخـت نمی شـود، مگـر آنکـه نظـام 

ارجاع در بطن آن تعریف شـود.«
ناصحـی تصریـح کـرد: »وقتـی نظـام ارجـاع 
تعریف شـود از نیازهای القایی و مراجعات 
غیرضـرور کاسـته می شـود. بـا ایـن حـال، 
نگـرش طـرح تحـول درمانـی بود و عمل های 
جراحی غیرضرور زیادی در قالب این طرح 
داشتیم. این طرح در درازمدت موفق نبود و 
حتما الزم اسـت اصالح شـده و نگرش های 

پیشـگیرانه در بطن آن دیده شـود.«
وی ادامـه داد: »بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه 
بیمه هـا و بیمارسـتان ها نمی تواننـد هزینه هـا 
را پرداخـت کننـد، بخـش عمـده ای از طـرح 
تحول نظام سـالمت متوقف شـده اسـت.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پاسخ به 
سـوالی مبنی بر اینکه جایگزین طرح تحول 
نظـام سـالمت چیسـت، گفـت: »جایگزیـن 
مناسـب، نظـام ارجـاع و پزشـکی خانـواده 
اسـت. ایـن نظـام قبـل از طـرح تحـول، یعنـی 
در سـال 1391 و 1392 در دو اسـتان فارس 
و مازنـدران بـه صـورت آزمایشـی اجـرا شـد 

امـا توسـعه پیـدا نکرد.«
وی اضافـه کـرد: »اکنـون معاونـت بهداشـتی 
وزارت بهداشـت بـه صـورت جـدی نظـام 
ارجاع و پزشکی خانواده را در دست بررسی 
دارد و فکر می کنم از چند ماه آینده جزئیات 

آن اعالم خواهد شـد.«
ناصحـی دربـاره بدهـی وزارت بهداشـت 
بـه بیمه هـا در طـرح بیمـه سـالمت گفـت: 
»بایـد اطـالع بدهـم کـه بـرای اولیـن بـار 

طـی 3 دهـه تاسـیس بیمـه سـالمت، تمـام 
مطالبات موسسات، چه خصوصی و دولتی، 
کلینیک هـا، بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی 
را پرداخـت کردیـم و هم اکنـون بدهـی بیمـه 
سـالمت در همـه موسسـات صفـر اسـت.«

وی گفـت: »حتـی تعرفـه مربـوط بـه سـال 
1401 در بخـش الکترونیـک را بـه بخشـی 
از داروخانه هـا و مطب هـا پرداخـت کردیـم. 
در سـال 1400، کل هزینـه مربـوط بـه بخـش 
درمان نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان بود 
کـه بـه مراکـز دولتـی و خصوصـی پرداخـت 

کردیم.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ضمن تایید 
بـاال رفتـن هزینه هـای درمـان سـرپایی گفت: 
»بلـه ایـن هزینـه بـاال را تاییـد می کنـم؛ بـه 
ویژه بیمه هایی که در بخش سرپایی کارایی 
ندارنـد. بـرای مثـال، در بیمـه سـالمت، 80 
درصـد صندوق هـای بیمـه در بخـش دولتـی 
کارایی دارند و در بخش خصوصی پرداختی 

زیـادی ندارند.«
ناصحـی دربـاره طـرح بیمـه درمانـی فراگیـر 
نیز توضیح داد و گفت: »برخی از بیماری ها 
صعب العـالج و مزمـن هسـتند. بـرای مثـال 
بیمـاری دیابـت، هزینه هـای سـنگینی را دارد 
و بـه صـورت مزمـن، عارضه هـای کلیـوی، 

چشـمی، عروقـی و ... را بـه همـراه دارد.«
بـه گـزارش فـارس، وی ادامـه داد: »همچنیـن 
بیماری هـای اوتیسـم کـه نیـاز بـه توانبخشـی 
دارنـد دور از چشـم نظـام سـالمت کشـور 
نیسـت و در هفته هـای آینـده جزئیاتـی از 
ایـن طـرح اعـالم خواهـد شـد. بایـد اشـاره 
کنـم کـه پرداخـت حـق بیمـه در ایـن طـرح، 

طبـق دهک بنـدی اسـت.«

نظام سالمت

بیمه رایگان بیش از بیمه رایگان بیش از 55 میلیون نفر از  میلیون نفر از 33 دهک پایین جامعه دهک پایین جامعه
بیش از 45 میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کردمدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
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ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
صبح  تا  جهان،  در  کرونا 
بیش  به  )۲۸ خرداد(  شنبه 
 ۶۹۹ و  میلیون   ۵۴۳ از 
تعداد  و  رسید  نفر  هزار 
نیز  ویروس  این  قربانیان 
از شش میلیون و ۳۳۹ هزار 
با  آمریکا  رفت.  فراتر  نفر 
بیش از ۸۷ میلیون و ۹۶۸ 
هزار مبتال، از نظر مجموع 
تعداد مبتالیان در رده اول 
قرار دارد و کشورهای هند، 
برزیل و فرانسه در رده های 

دوم تا چهارم هستند. ایران 
مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز 
کووید-۱۹ در رده هفدهم 

قرار دارد.
این  در  سپید،  گزارش  به 
 ۱۵ آمار  اینفوگرافیک، 
نظر  از  جهان  اول  کشور 
تازه ترین  و  مبتالیان  تعداد 
درمورد  جهان  کلی  آمار 
مشاهده  را  کرونا  ویروس 

می کنید.

آمار کرونا در جهان
 تا ۲۸ خرداد

13
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آمار جهانی کرونا

ثبت بیش از ۵۴۳ میلیون مبتال تاکنون
کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  مجموع  )کووید-۱۹(، 
میلیون   ۵۴۳ به  تاکنون  در جهان  بیماری 
مرگ  و  رسیده  نفر   ۴۹۵ و  هزار   ۷00 و 
شش میلیون و ۳۳۹ هزار و ۵۲۸ نفر نیز 

بر اثر عفونت کووید تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با 
بیش از ۸۷.۹ میلیون مبتال و بیش از یک 
فهرست  درصدر  همچنان  قربانی  میلیون 
کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد 
میلیون   ۴۳.۲ از  بیش  آمار  با  نیز  هند  و 
مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی 

جای گرفته است.
برزیل  در  کووید-۱۹  به  مبتالیان  آمار 
فراتر رفته و در  نفر  میلیون   ۳۱.۶ از  هم 
حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

مبتالیان است. باالترین شمار 
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۸ هزار 
دومین  متحده،  ایاالت  از  پس  جانباخته 
کشور رکورددار تعداد قربانیان کووید۱۹ 
در جهان محسوب می شود و پس از آن 
هند با بیش از ۵۲۴ هزار قربانی، سومین 
کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و 
میر کرونایی در این فهرست جهانی است.
 ۳0 از  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در 
بین کشورهای این منطقه و نیز چهارمین 
بیمار کرونایی در  با بیشترین آمار  کشور 
جهان است. روسیه هم با گذشتن از آمار 
۳۸0 هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 

مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 
اروپایی دارد و در جهان نیز چهارمین کشور 
با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است.
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
مبتالیان  شمار  »ورلداُمتر«،  اطالع رسانی 
و قربانیان این بیماری در ۱0 کشوری که 
آمارها  باالترین  طبق گزارش های رسمی 
به  تا صبح روز شنبه  تاکنون داشته اند  را 

ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
 ۱۴۱ و  ابتال  مورد   ۵۲۳ و  هزار   ۲۳۴ و 
هزار و ۳۶۱ مورد فوت ناشی از بیماری 
 ۱۷ رتبه  در  حاضر  حال  در  کووید-۱۹ 
آمار  بیشترین  دارای  کشورهای  بین  در 

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

شده  است.
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
و  ۲۲۸ کشور  در  تاکنون  که  کووید-۱۹ 
دارد  ادامه  یافته،  شیوع  جهان  در  منطقه 
قربانی  دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و 

می گیرد.

جهان



سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »نزدیک 
به یک میلیارد نفر در دنیا به اختالالت روان 

دچار هستند.«
بررسی های  جدیدترین  سپید،  گزارش  به 
سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است 
که نزدیک به یک میلیارد نفر از مردم جهان از 
شکلی از اختالالت روان رنج می برند. همچنین 
با در نظر گرفتن این موضوع که از هر هفت 
نوجوان یک نفر به این اختالالت دچار است 

این آمار می تواند نگران کننده تر باشد.
این سازمان اعالم کرد: »در سال نخست همه 
گیری کووید-۱۹ میزان ابتال به اختالالت شایع 
روان از قبیل افسردگی و اضطراب بیش از ۲۵ 

درصد افزایش داشته است.«
»تدروس آدهانوم« دبیر کل سازمان جهانی 
بهداشت گفت: »تمامی افراد به گونه ای با 
بیماران مبتال به اختالالت روان مواجه هستند. 
برخورداری از سالمت روان به مفهوم سالمت 
جسم است. ارتباط بین سالمت روان و سالمت 
عمومی، حقوق بشر و توسعه اجتماعی-
اقتصادی به این معناست که تغییر سیاست و 
و اساسی برای افراد، جوامع و کشورها به همراه عملکرد در سالمت روان می تواند مزایای واقعی 

داشته باشد. سرمایه گذاری روی سالمت روان، 
سرمایه گذاری برای برخورداری از زندگی و 

آینده بهتر برای همه است.«

در گزارش این سازمان آمده است: »حتی 
پیش از آغاز همه گیری کووید-۱۹ تنها تعداد 
محدودی از افراد که به کمک نیاز داشتند به 
درمان های موثر و با کیفیت دسترسی داشتند. 
به طور مثال، بیش از ۷۰ درصد از افراد مبتال 
به روان پریشی در جهان از دریافت کمک 

محروم بوده اند.«
شکاف میان کشورهای فقیر و غنی تاکید کننده 
دسترسی نابرابر به خدمات سالمت روان است 
چرا که در کشورهایی با میزان درآمد باال از 
هر ۱۰ بیمار مبتال به روان پریشی هفت نفر 
تحت درمان قرار دارد در حالی که این آمار 
در کشورهای ضعیف تنها ۱۲ درصد است.

به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان ملل، بنابر 
اعالم سازمان جهانی بهداشت، این وضعیت در 
مورد بیماری افسردگی شدیدتر است چرا که 
شکاف دسترسی به خدمات مراقبتی در تمامی 
کشورها از جمله کشورهای با میزان درآمد 
باال نیز زیاد است و تنها یک سوم افرادی که 
از افسردگی رنج می برند، خدمات مراقبت 

روان را دریافت می کنند.ایسنا

ابتالی یک میلیارد نفر در جهان به اختالالت روان
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پایین ترین سن دریافت  واکسن کرونا در آمریکا اعالم شد
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده، واکسن 
کووید را برای کوچک ترین کودکان مجاز 

کرد.
داروی  و  غذا  سازمان  سپید،  گزارش  به 
ایاالت متحده )FDA( روز جمعه )۱۷ ژوئن( 
مجوز دو واکسن کووید-۱۹ را برای کودکان 
پنج ساله و کمتر صادر کرد و در را به روی 
واکسیناسیون میلیون ها کودک کوچک این 

کشور باز کرد.
فایزر– کووید-۱۹  واکسن  سازمان،  این 
سال   4 تا  ماه   ۶ کودکان  برای  را  بیونتک 
و واکسن مدرنا را برای ۶ ماه تا ۱۷ سال 
مجاز کرد. فایزر در حال حاضر برای افراد 

باالی پنج سال مجاز است.
در حالی که بسیاری از والدین در ایاالت متحده 
مشتاق واکسینه کردن فرزندان خود هستند، 
مشخص نیست که تقاضا برای این واکسن ها 
نشان  فدرال  داده های  بود.  خواهد  چقدر 
برای  فایزر–بیونتک  واکسن  که  می دهد 
کودکان پنج تا ۱۱ ساله در ماه اکتبر مجاز 
شد اما تاکنون تنها حدود ۲۹ درصد از این 

گروه به طور کامل واکسینه شده اند.
واکسن ها  که  گفته اند  سفید  کاخ  مقامات 
می توانند در اوایل هفته آینده برای گروه های 
سنی زیر پنج سال عرضه شوند، اگرچه مرکز 
باید  هنوز  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل 

تزریق  نحوه  مورد  در  را  خود  توصیه های 
واکسیناسیون  از شروع جدی  قبل  واکسن 

ارائه دهد.
رابرت کالیف، کمیسر سازمان غذا و داروی 
در  فعال  »افراد  گفت:  بیانیه ای  در  آمریکا 
زمینه مراقبت از کودکان می توانند به ایمنی 

و اثربخشی واکسن های کووید-۱۹ اطمینان 
در  سازمان  این  که  باشند  مطمئن  و  داشته 
ارزیابی خود از داده ها، دقیق عمل کرده است.«
مقامات بهداشت عمومی و کارشناسان اظهار 
کودکان  از  زیادی  بخش  »اگرچه  کردند: 
کوچک در موج زمستانی سویه اومیکرون 

به ویروس کرونا آلوده شدند، ایمنی طبیعی به 
مرور زمان از بین می رود و واکسیناسیون باید 
به جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان و 
مرگ در صورت افزایش مجدد موارد کمک 

کند.«ایسنا

جهان



کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی 
علوم پزشکی از امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ منتشر 

می شود.
به گزارش سپید، آزمون دکتری تخصصی و 
فناوری محور«  »پژوهشی/  دکتری تخصصی 
و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های 
در  دندانپزشکی  و  داروسازی  تخصصی، 
روزهای ۲ و ۳ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

۱۴ هزار داوطلب در کنکور دکتری تخصصی 
پزشکی سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد ۹ هزار داوطلب زن و ۵ هزار داوطلب 

مرد هستند.
کارت ورود به جلسه آزمون از روز یک شنبه ۲۹ 

خرداد ۱۴۰۱ تا روز چهارشنبه اول تیرماه از 
طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش 

پزشکی قابل دریافت خواهد بود.
آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه 
پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و 
دندانپزشکی به صورت کامال کاغذی در ۳۳ 
حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی 

برگزار می شود.
ورود داوطلبان به جلسه آزمون بدون کارت 
ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر ممنوع 
خواهد بود و داوطلبان به نوبت و زمان برگزاری 
آزمون رشته خود، که بر روی کارت ورود 
به جلسه نیز درج خواهد شد، توجه کنند تا 

در روز آزمون مشکلی نداشته باشند.
نوبت بندی رشته های آزمون بر اساس گروه 

بندی اعالم شده در جدول زیر آمده است:
تصویر شماره ۱

پزشکی،  پایه  علوم  رشته های  اولیه  ظرفیت 
بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی 
دکتری تخصصی و پژوهشی )PP.P( سال ۱۴۰۱ 
به میزان یک هزار و ۵۳۶ نفر تعیین شده است. 
از این میزان، ظرفیت پذیرش عادی یک هزار و 
۹۲ نفر، ظرفیت پذیرش شهریه پرداز ۳۸۴ نفر 
و ظرفیت دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری 

محور ۶۰ نفر است.باشگاه خبرنگاران جوان

کارتآزموندکتریپزشکی۱۴۰۱ازامروزتوزیعمیشود
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رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

افزایشظرفیترشتهدندانپزشکیخالفقانونوآسیبزااست
رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران گفت: »راه ارتقاء سالمت دهان و 
دندان در کشور افزایش تعداد دندانپزشک نیست 

و باید بیمه ها پا به عرصه بگذارند.«
افزایش  درباره  مسائلی  به گزارش سپید، رضا 
پذیرش ساالنه تا ۳۰ درصد دانشجوی دندانپزشکی 
به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که در بخش 
خصوصی فعالیت درمانی نمی کنند، گفت: »به 
شورای عالی  فرعی  کمیته های  از  یکی  تازگی 
انقالب فرهنگی تصمیمی درباره افزایش ظرفیت 
این طرح خالف  دندانپزشکی گرفته است که 
دانشجو مصوب ۲۸  قانون سنجش و پذیرش 
فروردین ۹۵ مجلس و خالف قانون سنجش و 
پذیرش دانشجو مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ است.«
وی گفت: »مجلس شورای اسالمی در قوانین 
مذکور تعیین کرده است که شورای عالی انقالب 
فرهنگی در چه حیطه هایی می تواند ورود کند و 
آن حیطه هم به صورت کلی است و نه جزئی. 
انقالب فرهنگی  قانون، شورای عالی  بر اساس 
نمی تواند خالف نظر کارشناسی دستگاه تخصصی 
ذی ربط تصمیم درباره افزایش ظرفیت یک رشته 

تخصصی بگیرد.«

انقالب  شورای  بود  قرار  »اگر  گفت:  وی 
تعیین  را  سالیانه  پذیرش  فرهنگی ظرفیت 
کند؛ پس اساسا چرا مجلس شورای اسالمی 
به تصویب قانون خاص در این حیطه پرداخته 

است؟«
رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گفت: »جا دارد که هیئت 
عالی حل اختالف و تنظیم روبط قوا به موضوع 
ورود و تعیین تکلیف کند؛ زیرا تصمیمات 
گرفته شده خدشه جدی به ماموریت وزارت 
بهداشت و آسیب جدی به آموزش پزشکی 

وارد کرده و خالف قانون اساسی است.«
مسائلی گفت: »همگان اذعان دارند که آموزش 
پزشکی در ایران یکی از افتخارات بی بدیل 
کشور است و تصمیم به افزایش ۳۰ درصدی 
پذیرش دانشجوی دندانپزشکی بدون در نظر 
گرفتن زیرساخت های الزم در حوزه فرهنگی، 
دانشجویی، پژوهش، آموزش و رفاهی، تعداد 
اعضای هیئت علمی، تجهیزات و آزمایشگاه به 

آموزش پزشکی آسیب جبران ناپذیر وارد می کند 
و طراز آموزش پزشکی کشور را به شدت کاهش 

خواهد داد.«

رئیس  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  دندانپزشکی  علوم  پژوهشکده 
پزشکی تهران گفت: »راه ارتقاء سالمت دهان و 
دندان در کشور افزایش تعداد دندانپزشک نیست و 

باید بیمه ها پا به عرصه بگذارند و سطح خدمات 
بیمه ای در حوزه دندانپزشکی افزایش پیدا کند تا 
مردم بتوانند هزینه ها را با پوشش بیمه ای پرداخت 

کنند.«



یکلی از گروه هلای فعلال در نظلام سلامت 
کله شلاید کمتلر از خدملات آنهلا نلام بلرده 
می شود، گروه ماماها هستند که نقش حیاتی 
در سلامت ملادر و جنیلن دارنلد. ایلن روزهلا 
بسلیاری از ماماها باوجود درآمدهای ناکافی 
و سلختی شلغل، وظایلف برخلی دیگلر از 
گروه هلای بهداشلتی و درمانلی را هلم در 

مراکلز درمانلی انجلام می دهنلد.
مراکلز  در  فعلال  ماملای  سلاداتی،  سلمیه 
دولتلی هلم در گفتگلو بلا سلپید بله گوشله ای 
از مشلکات حرفله مامایلی اشلاره می کنلد 
و می گویلد: »در دوران کرونلا شلاهد بودیلم 
کله نیروهلای مامایلی نیلز مثل سلایر نیروهای 
کادر درمان، کار را رها نکردند و با پذیرش 
ریسلک ابتلا بله کرونلا، در مراکلز درمانلی 
ماندنلد. حتلی گاهلی مجبلور بودنلد خدماتی 
ارائه دهند که خارج از حیطه فعالیت ماماها 
بلود، املا بلا ایلن وجلود می بینیلم که در دوران 

کرونلا، ناملی از آنهلا بلرده نشلد.«
سلاداتی خاطرنشلان می کند: »اگرچه تصور 
غالب این اسلت که ماماها به طور مسلتقیم 
بر بالین بیماران مبتا به کرونا نبودند، اما در 
بسلیاری از مراکز درمان کرونا شلاهد بودیم 
کله گاهلی ماماهلا، هملان کار پرسلتار یلا بهیار 
را انجلام می دادنلد. گاهلی هلم بایلد بله ملادر 
مبتلا بله کرونلا، خدملات ارائله می دادنلد و 
نمی توانسلتند ملادر بلاردار را بله دلیلل کرونلا 
از دریافلت خدملات محلروم کننلد. متاسلفانه 

مجملوع ایلن فداکاری هلا دیده نشلد.«
وی بلا اشلاره بله بیلکاری گسلترده در بیلن 
نیروهلای مامایلی، یلادآور می شلود: »خیللی 
از ماماهلا انگیلزه ای بلرای ارائله خدملت در 
حلوزه تخصصلی خودشلان ندارنلد. بلا توجه 

بله اجلاره بلاالی مطب هلا، دسلتمزد پاییلن در 
مراکز درمانی و سلختی شلغل باال، خیلی از 
ماماهلا ترجیلح می دهنلد کله در رشلته ای غیر 
از تخصص خود کار کنند. این موارد هم به 
ماماها و هم به سامت مردم آسیب می زند. 
بایلد انگیزه هلای کار در ایلن شلغل سلخت 
را افزایلش دهنلد تلا ماماهلا بلرای حضلور در 
مراکلز درمانلی، عاقه منلد شلوند. بخصوص 
در مناطلق محلروم بله مشلوق های جلدی 

نیلاز داریلم تلا ماماهلا را بله کار برگردانیلم.«

هویت حرفه مامایی، آسیب دیده است
هانیه علم الهدی، اسلتادیار دانشلکده مامایی 
دانشلگاه علوم پزشلکی شلهید بهشلتی هم 
دربلاره مشلکات ماماهلا گفلت: »ضربله بله 
هویلت مامایلی در هلر دو بخلش دولتلی و 
خصوصلی، آن جلا اسلت کله اگلر زایملان 
توسلط ماملا انجلام شلود، اجلازه ثبلت شلدن 
نلام و مهلر او در پرونده هلا وجلود نلدارد؛ 
یلا بدتلر از آن اصلًا اجلازه انجلام زایملان بله 

ماماهلا داده نمی شلود.«
وی بلا بیلان اینکله در نظلام سلامت، ماماهلا 
در جایلگاه واقعلی خلود قلرار ندارنلد، اظهلار 
کلرد: »درحالی کله دانش آموختلگان مامایلی 
بلرای انجلام زایملان طبیعلی آموزش دیده اند، 
املا نقلش آنلان در انجلام ایلن پروسله بسلیار 
کمرنلگ و حتلی می تلوان گفلت بی رنلگ 

شلده است.«
وی با اشلاره به دسلتورالعمل ترویج زایمان 
طبیعلی سلال ۱۳۹۷ کله هلدف آن، افزایلش 
شلاخص زایملان طبیعلی در برنامله ششلم 
توسعه کشور است و نیز بند ۱۴ دستورالعمل 
ترویلج زایملان طبیعلی سلال ۱۳۹۷ کله بلر 

نقلش ماملا بله عنلوان بلازوان حیاتلی جهلت 
دسلتیابی بله ایلن مهلم تاکیلد شلده اسلت، 
تصریلح کلرد: »حتلی بلا عنایلت بله برنامله 
ترویلج فرزنلدآوری همچنیلن بلا توجله بله 
شلرح وظایف ماماها، باز هم در بسلیاری از 
بیمارسلتان ها اهرم هلای بازدارنلده ای وجلود 
دارد که باعث در حاشلیه قرار گرفتن ماماها 

شلده است.«

وی بلا اشلاره بله ارتقلای شلان و جایلگاه 
مامایی و ماما در نظام سامت کشور، یادآور 
شلد: »اگر سیسلتم بهداشلت و درمان کشلور 
بله دنبلال کاهلش آملار سلزارین و ارتقلای 
شلاخص های سلامت، توانمندسلازی زنان 
جامعله، افزایلش نلرخ بلاروری و کاهلش 
هزینه های سلامت اسلت، باید از توانمندی 
و پتانسلیل ماماهایلی کله بلرای آن آملوزش 

دیده انلد، اسلتفاده کننلد.«

از  اسلتفاده  در  قلدم  نخسلتین  علم الهلدی 
توانمندی هلای دانش آموختلگان مامایلی را 
واگذار کردن مسئولیت انجام زایمان طبیعی 
بلا احتسلاب حلق و حقلوق قانونی شلان بله 
آنان دانسلت و تصریح کرد: »در کشلورهای 
پیشرفته دلیل اینکه آمار مرگ و میر مادران و 
همچنین آمار سزارین پایین است و شاخص 
سلامت ملادر و کلودک هلم باالسلت، ایلن 
اسلت کله ماملا بله عنلوان اولیلن خلط درملان 
به کار گرفته می شلود، اما جای بسلی تاسلف 

اسلت که در کشلور ما این طور نیسلت.«
وی بله طلرح پزشلک خانلواده شلهری و 
روسلتایی اشلاره کلرد و بلا انتقلاد از تغییلر 
نلام ماملا بله مراقلب سلامت، گفلت: »ایلن 
موضلوع بله شلدت ملورد اعتلراض جامعله 
مامایلی کشلور اسلت و باعلث بله حاشلیه 
رفتلن هویلت و نلام و حتلی شلرح وظایلف 

ماملا می شلود.«
اسلتادیار بهداشلت بلاروری گلروه مامایلی 
و بهداشلت باروری دانشلکده پرسلتاری و 
مامایی دانشلگاه علوم پزشلکی شلهید بهشلتی 

۴۰۴۰ هزار مامای بیکار، پتانسیل فراموش شده نظام سالمت  هزار مامای بیکار، پتانسیل فراموش شده نظام سالمت 
تغییر نام ماما به مراقب سالمت به شدت مورد اعتراض جامعه مامایی کشور است

ساداتی: خیلی از ماماها انگیزه ای برای ارائه 
خدمت در حوزه تخصصی خودشان ندارند. با 
توجه به اجاره باالی مطب ها، دستمزد پایین در 
مراکز درمانی و سختی شغل باال، خیلی از ماماها 
ترجیح می دهند که در رشته ای غیر از تخصص 
خود کار کنند. این موارد هم به ماماها و هم به 
سامت مردم آسیب می زند. باید انگیزه های کار 
در این شغل سخت را افزایش دهند تا ماماها 
برای حضور در مراکز درمانی، عاقه مند شوند. 
مشوق های  به  محروم  مناطق  در  بخصوص 
جدی نیاز داریم تا ماماها را به کار برگردانیم

یکی از گروه های فعال در نظام سامت که 
شاید کمتر از خدمات آنها نام برده می شود، 
گروه ماماها هستند که نقش حیاتی در سامت 
از  بسیاری  روزها  این  دارند.  جنین  و  مادر 
سختی  و  ناکافی  درآمدهای  باوجود  ماماها 
گروه های  از  دیگر  برخی  وظایف  شغل، 
را هم در مراکز درمانی  بهداشتی و درمانی 
انجام می دهند. در کشور حدود ۶۸ هزار ماما 
داریم که از این تعداد حدود ۳۰ هزار نفر در 
بخش های دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت 
بیکار  دیگر  نفر  هزار  اما حدود ۴۰  هستند، 
هستند. آنها با وجود آموزش های فراگرفته، 
عما در نظام سامت به کار گرفته نمی شوند
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بـا بیـان اینکـه مامـا یـک شـخصیت حقوقـی 
مسـتقل اسـت و همانند پزشـکان الزم اسـت 
قرارداد مسـتقل داشـته باشـند، تشـریح کرد: 
»چراکـه در صـورت خـروج پزشـک از طـرح 
بـه هـر دلیلـی، مامـا نیـز مجبـور بـه تـرک کار 
خـود می شـود. بـه عبـارت دیگـر همـکاران 

مـا امنیـت شـغلی ندارند.«
وی با اشاره به میزان سرانه ۱۲ درصدی که 
در ایـن طـرح بـرای مامـا در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، افزود: »این میزان بسـیار ناعادالنه و 
دور از انصاف اسـت و با اسـتناد به نسـبت 
تعرفه پزشکان عمومی و کارشناسان مامایی، 
منطقـی اسـت کـه سـهم مامـا بـه حـدود ۲۸ 

تـا ۳۰ درصـد افزایـش یابد.«
علـم الهـدی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه ماما مجوز 
و شـماره نظام دارد، بیمار را ویزیت می کند 
و می توانـد دارو یـا خدمـات پاراکلینیـک 
درخواسـت دهد، یادآور شـد: »متاسـفانه این 
نسـخه باید توسـط پزشـک مهر و امضا شـود 
کـه ایـن امـر از نشـانه های بـارز بـه حاشـیه 
بـردن نـام و جایـگاه ماماسـت. همچنیـن قابل 
ذکـر اسـت کـه تحمیـل وظایـف خـارج از 
شـان و شـرح وظایـف مامـا عمـا منجـر بـه 

کاهـش کیفیـت خدمـات می شـود.«
وی با اشـاره به اینکه همیشـه سـازمان های 
بیمـه بـه بهانـه ایجـاد بـار مالـی از قـرارداد 
بـا ماماهـا طفـره رفته انـد، در حالـی کـه در 
هزینه هـای  پرداخـت  می بینیـم  آن  کنـار 
اعمـال جراحـی و خدمـات پاراکلینیـک و 
دندانپزشـکی و… برایشـان بار مالی ندارد، 
توضیـح داد: »حتـی در مـورد شـرح وظایـف 
نیـز هـر سـازمان بیمـه یـک قسـمت از آن را 
بـه صـورت سـلیقه ای حـذف کـرده اسـت؛ 
ماننـد سـونوگرافی، بسـیاری از آزمایشـات 

و حتـی بعضـی از داروهـا.«

ایـن پژوهشـگر حـوزه سـامت و مامایـی 
سـقف  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  کشـور 
پذیـرش نسـخه مامایـی بـرای داروهـا بسـیار 
پاییـن اسـت، تصریـح کـرد: »ایـن امـر باعـث 
می شـود عمـا نسـخ دارویـی آزاد محاسـبه 
شـده و بیماران به سـمت پزشـکان عمومی 
 و متخصصـا زنـان سـوق داده شـوند. همیـن 

امـر باعـث تحمیـل هزینه هـای سـنگین بـه 
مـادران و نظـام سـامت می شـود. متاسـفانه 
مبحـث اقتصـاد سـامت در نظـام سـامت 

مـا بسـیار مغفـول اسـت.«
علم الهـدی تاکیـد کـرد: »در ایـران بعـد از یک 
دوره افزایش جمعیت در دهه ۶۰، سیاسـت 
کنترل جمعیت در نظر گرفته شد و این روند 
سـال ها ادامـه داشـت تـا اینکـه کارشناسـان 
هشـدار دادنـد کـه جمعیـت رو بـه کهنسـالی 
می رود و ازدواج و فرزندآوری کاهش داشته 
و ممکـن اسـت بـا بحـران کمبـود جمعیـت 
مواجـه شـویم. چنـد سـال اسـت تـاش 
می شـود بـا سیاسـت های افزایـش جمعیـت، 
خانواده ها به فرزندآوری تشـویق شـوند، اما 
هـدف از ایـن سیاسـت ها ارتقـای خانـواده 
سـالم و سـامت مادر و نوزاد نیز هسـت. در 
ایـن امـر مامـا بـه عنـوان فـردی مسـئول نقش 
مهمـی در ارائـه مشـاوره و آمـوزش در زمینـه 
بـاروری سـالم و فرزنـدآوری ایفـا می کنـد.«

وی بـا بیـان اینکـه سیاسـت های تشـویق 
جمعیـت نبایـد منجـر بـه افزایـش حاملگـی 
بـدون برنامـه، حاملگـی پرخطـر و بـه دنبـال 
آن سقط های غیر قانونی شود، گفت: »الزم 
اسـت کـه مامـا بـه عنـوان فـردی مسـئول 
اقدامـات الزم جهـت افزایـش فرزنـدآوری 
سـالم و جلوگیـری از بـارداری پرخطـر از 

طریـق اجـرای برنامـه تنظیـم خانـواده را 
انجـام دهد.«

واقعیت تلخ: بیکاری ۴۰ هزار
 ماما در کشور

داریـم  مامـا  هـزار   ۶۸ حـدود  کشـور  در 
کـه از ایـن تعـداد حـدود ۳۰ هـزار نفـر در 
بخش هـای دولتـی و خصوصـی مشـغول بـه 
فعالیت هستند، اما حدود ۴۰ هزار نفر دیگر 
بیـکار هسـتند. آنهـا بـا وجـود آموزش هـای 
فراگرفتـه، عمـا در نظـام سـامت بـه کار 

گرفتـه نمی شـوند. 
از سـوی دیگـر، تغییـر نـام مامـا بـه مراقـب 
سـامت بـه شـدت مـورد اعتـراض جامعـه 
مامایی کشـور اسـت. آنها می گویند این کار 
باعـث بـه حاشـیه رفتـن هویـت و نـام مامـا 

می شـود. همچنیـن بایـد در نظـر داشـت کـه 
در کشـورهای توسـعه یافتـه کـه آمـار مـرگ 
و میر و سـزارین پایین و شـاخص سـامت 
مادر و کودک باالسـت، ماما به عنوان اولین 
خـط درمـان بـه کار گرفتـه می شـود، امـا در 

کشـور مـا ایـن طـور نیسـت.
اگـر طبـِق حداقـِل اسـتانداردهای جهانـی بـه 
ازای هر ۱۰۰۰ زایمان ۳۰ ماما به کار گرفته 
شـود )اسـتاندارد جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ ماما 
اسـت( هم کمک بزرگی به ارتقای سـامت 
مـادران خواهـد شـد و هـم تعـداد زیـادی از 
ماماها به خدمت گرفته می شـوند. از سـوی 
دیگـر، اگـر قانـون سـختی کار بـه درسـتی 
بـرای ماماهـا اجـرا شـود، خیلـی از نیروهـا 
بازنشسـته شـده و نیروهای جوان می توانند 

جایگزیـن آنها شـوند.
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نظر داشت که در کشورهای  باید در 
توسعه یافته که آمار مرگ و میر و سزارین 
پایین و شاخص سامت مادر و کودک 
باالست، ماما به عنوان اولین خط درمان به 
کار گرفته می شود، اما در کشور ما این طور 
استانداردهای  طبِق حداقِل  اگر  نیست. 
جهانی به ازای هر ۱۰۰۰ زایمان ۳۰ ماما 
به کار گرفته شود )استاندارد جهانی بین 
۳۰ تا ۵۰ ماما است( هم کمک بزرگی به 
ارتقای سامت مادران خواهد شد و هم 
تعداد زیادی از ماماها به خدمت گرفته 
می شوند. از سوی دیگر، اگر قانون سختی 
اجرا شود،  ماماها  برای  درستی  به  کار 
خیلی از نیروها بازنشسته شده و نیروهای 
شوند آنها  جایگزین  می توانند  جوان 

مامایی  هویت  به  ضربه  علم الهدی: 
خصوصی،  و  دولتی  بخش  دو  هر  در 
ماما  توسط  زایمان  اگر  که  است  آن جا 
انجام شود، اجازه ثبت شدن نام و مهر 
او در پرونده ها وجود ندارد؛ یا بدتر از 
ماماها  به  زایمان  انجام  اجازه  اصا  آن 
داده نمی شود. در نظام سامت، ماماها 
ندارند،  قرار  خود  واقعی  جایگاه  در 
درحالی که دانش آموختگان مامایی برای 
انجام زایمان طبیعی آموزش دیده اند، اما 
بسیار  پروسه  این  انجام  در  آنان  نقش 
کمرنگ و حتی می توان گفت بی رنگ شده 
است. اگر سیستم بهداشت و درمان کشور 
به دنبال کاهش آمار سزارین و ارتقای 
توانمندسازی  سامت،  شاخص های 
و  باروری  نرخ  افزایش  جامعه،  زنان 
باید  است،  سامت  هزینه های  کاهش 
که  ماماهایی  پتانسیل  و  توانمندی  از 
برای آن آموزش دیده اند، استفاده کنند 



مجلس سکاندار وزارت بهداشت را به پاسخگویی درباره وضعیت نابسامان بازار دارو فراخواند

 مریم شکرانی
بـازار نابسـامان دارو باعـث احضـار 
بهداشـت  وزیـر  عین اللهـی،  بهـرام 
بـه مجلـس شـد. عین اللهـی کـه در 
اردیبهشت ماه در ساختمان بهارستان 
نتوانسـته بـود نماینـدگان کمیسسـون 
بنـا  اقتصـادی را راضـی کنـد حـاال 
شـده اسـت کـه بـرای پاسـخگویی بـه 
سـواالت نماینـدگان در صحـن علنـی 
مجلس حاضر شود و درباره وضعیت 

آشـفته بـازار دارو توضیـح دهـد.

نه چندان موفق  سابقه 
وزیر در مجلس

بازار دارو در روزهای گذشـته بسـیار 
خبرسـاز بوده اسـت. از تجمع برخی 

بیمـاران خـاص بـرای تامیـن داروهای 
نامـه سـندیکای  تـا  نیازشـان  مـورد 
صاحبـان صنایـع دارویـی کـه دربـاره 
دارو  کارخانه هـای  شـدن  تعطیـل 

هشـدار مـی داد. 
در این شـرایط مجلس وزیر بهداشـت 
را بـرای روز سـه شـنبه هفتـه جـاری 
وزیـر  ایـن  از  پیـش  کـرد.  احضـار 
اواخـر اردیبهشـت مـاه در سـاختمان 
بهارسـتان حاضر شـده بود اما حضور 
موفقیت آمیـز  مجلـس  در  عین اللهـی 

 . د نبو
 دیروز رسیدگی به موضوع نابسامانی 
کاالهـای  و  دارو  بـازار  تنظیـم  در 
گمـرکات  در  دارویـی  و  سـامت 
کشـور بـا حضـور وزیـر بهداشـت در 

کمیسـیون اقتصادی بررسـی شـد. به 
گـزارش تسـنیم دسـتور کار اعضـای 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در هفتـه 
جاری مشـخص شـد که بر اسـاس آن 
در روز سه شـنبه 31 خردادمـاه ادامـه 
بررسـی گـزارش کارگـروه تخصصـی 
رسـیدگی بـه موضـوع نابسـامانی در 
تنظیم بازار دارو و کاالهای سامت و 
دارویی در گمرکات کشور در اجرای 
داخلـی مجلـس  آیین نامـه   45 مـاده 
بـا حضـور آقـای  شـورای اسـامی 
بهداشـت،  وزیـر  عین اللهـی  بهـرام 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، رئیـس 
سـازمان ملی اسـتاندارد ایران، رئیس 
کل گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران، 
رئیـس سـازمان غـذا و دارو، بانـک 

مرکـزی و وزارتخانـه هـای صنعـت، 
معـدن و تجـارت و علـوم، تحقیقـات 
و فنـاوری، در دسـتور کارهـای ایـن 

کمیسـیون قـرار دارد.
جلسـات  اعامـی  دسـتورکار  طبـق 
علنـی، قـرار اسـت وزیـر بهداشـت و 
درمان روز سه شنبه هفته جاری برای 
پاسـخگویی بـه سـواالت معین الدیـن 
خانـم  و  چابهـار  نماینـده  سـعیدی 
فاطمـه قاسـم پـور نماینـده تهـران از 
وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش 

پزشـکی در مجلـس حضـور یابـد.
شـهریاری  ایـن حسـینعلی  از  پیـش 
رئیـس کمسـیون بهداشـت و درمـان 
مجلس نیز در تشـریح جلسـه بیسـتم 
اردیبهشـت این کمسـیون از رسـیدگی 

ابهامات بازار دارو؛ پاسخ های وزیرابهامات بازار دارو؛ پاسخ های وزیر
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بـه سـواالت چنـد تـن از نماینـدگان از 
وزیـر بهداشـت خبـر داده بـود.

تـن  دو  جلسـه  ایـن  »در  افـزود:  او 
وزیـر  توضیحـات  از  نماینـدگان  از 
سـواالت  و  نشـدند  قانـع  بهداشـت 
جهـت بررسـی در جلسـه علنـی بـه 
هیات رئیسـه ارجاع شـد که در نتیجه 
وزیـر روز سه شـنبه هفتـه جـاری برای 
پاسـخگویی به این سـواالت در جلسـه 

علنـی حضـور می یابـد.«
در  بهداشـت  کمیسـیون  رئیـس 
توضیحـات سـواالت مطـرح شـده از 
سـوی نمایندگان بیان کرد: »سـواالت 
مطـرح شـده در مـورد توزیـع دارو، 
و  پزشـکی  تجهیـزات  و  پزشـک 

بـود.« تمـام  نیمـه  طرح هـای 

از دولت انکار و از 
اصرار! تولیدکنندگان 

حـاال روزهاسـت کـه موضـوع دارو 
سـوژه رسـانه های ایران شـده اسـت. 
می گوینـد  دارو  تولیدکننـدگان 
و  اسـت  وخیـم  تولیـد  اوضـاع  کـه 
مصرف کننـدگان از کمبـود و گرانـی 
دارو شـاکی هسـتند. طبـق اظهارنظـر 
دارو،  تولیدکننـدگان  نماینـدگان 
بـرای  قیمت گـذاری  نشـدن  انجـام 
داروهـای تولیـدی در سـال  جـاری و 
همیـن طـور سیاسـت های ارزی دارو 
باعـث اختـال در چرخـه تولیـد دارو 

خواهـد شـد.
نشـدن  انجـام  کـه  می گوینـد  آنهـا 

داروهـای  بـرای  قیمت گـذاری 
همیـن  و  جـاری  سـال  در  تولیـدی 
طـور سیاسـت های ارزی دارو باعـث 
اختـال در چرخـه تولیـد دارو خواهـد 

. شد
بـه  دارو  یارانـه  حاضـر  حـال  در 
حلقـه اول کـه همـان تولیدکننـدگان 
دارو اسـت، پرداخـت می شـود؛ امـا 
مشکات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دارو و تاخیرهـای مکـرر در پرداخـت 
آن باعث شـده اسـت که چرخه تولید 
دارو مختل شـود.  مشـکاتی که حاال 
هشـدارآمیز  نامـه ی  یـک  قالـب  در 
درخصـوص احتمـال تعطیلـی برخـی 
از واحدهـای تولیـدی منعکـس شـده 
اسـت؛ زیرا از یک سـو قیمت انرژی 
و از سـوی دیگـر قیمـت جعبـه، کاغـذ، 
مقـوا، شیشـه و همـه ی اینهـا افزایـش 

پیـدا کـرده اسـت.
و  بهداشـت  وزارت  حـال  ایـن  بـا 
سـازمان غـذا و دارو تـا چنـدی پیـش 
برخـاف تشـکل های تولیـد دارو و 
و  کمبـود  منکـر  اسـاس  از  بیمـاران 
گرانـی دارو بـود. حـاال امـا بـه نظـر 
می رسـد کـه ایـن وزارتخانـه باالخـره 
ماجـرا را پذیرفتـه اسـت امـا همچنـان 
از خـود رفـع تکلیـف می کنـد. اخیـرا 
بهـرام دارایـی، رئیـس سـازمان غـذا و 
دارو جهـش قیمـت دارو را ناشـی از 
افزایـش نـرخ تـورم عمومـی دانسـته 
و گفتـه اسـت کـه تـورم روی همـه 
کاالهـا اثرگـذار اسـت و قیمـت دارو 

هـم از قائـده مسـتثنا نیسـت، امـا فعـا 
بـا ارز دارو کاری ندارنـد! 

 بـه گفتـه رئیـس سـازمان غـذا و دارو 
وقتی تورم حادث می شـود برای همه 
کاالهـا اتفـاق می افتـد کـه قیمـت دارو 
هـم یکـی از آنهاسـت.بهرام دارایـی 
گفـت: »بایـد اصـاح قیمـت همـراه 
بـا اصـاح پوشـش بیمـه انجـام شـود. 
بـا  بیمـه ای  پوشـش  یعنـی هم زمـان 
قیمـت جدیـد اعمـال می شـود و مـردم 
هزینـه اضافـه ای را بـرای داروهـای 
بیمه ای نسبت به سال ۱۴۰۰ پرداخت 

نمی کننـد.« 
دارایـی در حاشـیه یازدهمیـن همایـش 
همایـش  دهمیـن  و  سـبز  طـای 
مکمل هـای غذایـی و رژیمـی، گفتـه 
بـود: »علی رغـم اینکـه ممکـن اسـت 
قیمـت دارو تغییـر کنـد، امـا پرداختـی 
مـردم بـا بیمـه افزایـش نمی یابـد کـه  
می شـود.طبیعی  انجـام  رونـد  ایـن  
هـم هسـت زیـرا وقتـی تـورم حـادث 
اتقـاق  کاالهـا  همـه  بـرای  می شـود 
می افتد که دارو هم یکی از آن هاست. 
ایـن اصـاح قیمـت بـه تـداوم تولیـد و 

گسـترش آن کمـک می کنـد.« 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »فعا 
بـا ارز دارو هیـچ کاری نداریـم و ارز 
ماننـد سـال ۱۴۰۰ پرداخـت می شـود. 
ایـن اصـاح قیمـت مبتنـی بـر تـورم 
اسـت کـه بـه زودی انجـام می شـود. 
زیـرا مـا سـه مـاه اسـت کـه اصـاح 
قیمـت نداشـتیم  و صنعـت دارو حـق 

دارد در زمینـه نگرانی هایـش صحبـت 
کند،امـا مـا مطمئنـا اجـازه نمی دهیـم 

تولیـد آنهـا دچـار مشـکل شـود.« 
و  دارویـی  ذخایـر  دربـاره  دارایـی 
داد:  توضیـح  کمبودهـا  وضعیـت 
»کمبودهـای دارویـی کـه اخیـرا داریم 
به دلیـل بحـث تولیـد داخلـی اسـت 
زودی  بـه  قیمت هایشـان  اگـر  کـه 
هـم  کمبودهـا  ایـن  شـود،  اصـاح 

می شـود.« برطـرف 
ایـن ادعاهـا در حالـی مطـرح می شـود 
کـه تولیدکننـدگان نـوک پیـکان انتقـاد 
و  بهداشـت  وزارت  سـمت  بـه  را 
می گوینـد  و  رفته انـد  نشـانه  دولـت 
باعـث  دسـتوری  قیمت گـذاری  کـه 
ضـرر و زیـان کارخانه هـای دارو و 

زمینگیـری آنهـا شـده اسـت.
نامنظـم  رونـد  بـه  همچنیـن  آنهـا 
اشـاره  دارو  واردات  ارز  تخصیـص 
می کنند و می گویند این مسـاله باعث 
شـده که مواد اولیه به موقع به دسـت 
تولیدکننـدگان نرسـد و چرخـه تولیـد 

دارو بـا اخـال مواجـه شـود.
بـا ایـن حـال دولـت هـم در مواجـه 
بـا ایـن مسـاله از سـویی بـه دسـت 
بیمـه ای  پوشـش  بـرای  تنـگ خـود 
از  و  می کنـد  اشـاره  دارو  افزایـش 
سـویی بـا جهـش قیمـت انـواع کاال 
نارضایتـی  مصرف کننـدگان  بـروز  و 
نگران اسـت چنانکه به قیمت واقعی 
دارو تـن بدهـد بـا تنش هـای اجتماعی 

مواجـه شـود.
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سپیدازافزایشهزینههایتوانبخشیگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
گرانـی و تـورم ایـن روزهـا اثـر خـود را 
بـر حـوزه سـامت و خدمـات گیرنـدگان 
آن گذاشـته اسـت. ایـن موضـوع بـه ویـژه 
کار  و  توانبخشـی  ماننـد  حوزه هایـی  در 
درمانی که عمده جامعه هدف آن معلوالن 
هسـتند نمـود بیشـتری پیـدا کـرده اسـت 
چنانکـه بـه گفتـه برخـی از فعالیـن ایـن 
حـوزه بسـیاری از توانخواهـان بـه دلیـل 
افزایـش هزینه هـای ایـن خدمـات از ادامـه 

درمـان انصـراف داده انـد.
بر اسـاس اعام سـازمان جهانی بهداشـت 
10 تـا 15درصـد هـر جمعیتـی را افـرادی 
تشـکیل می دهنـد کـه بـه گونـه ای بـا نـوع 
و درجـه ای از معلولیـت همـراه هسـتند. 
ایـن میـزان در ایـران بـه اعتقاد کارشناسـان، 
جمعیتی حدود 12 میلیون نفری را تشکیل 
می دهنـد. اگرچـه تنهـا حـدود یک میلیون و 
600 هزار نفر از این جمعیت در سـازمان 
بهزیسـتی ثبـت شـده اند بـا ایـن حـال بـر 
اسـاس گزارش سـازمان بهداشـت جهانی، 
به  طور متوسـط هر صد ایرانی در مجموع 
۹.۳ سـال بـا نوعـی از معلولیـت زندگـی 

می کننـد. ایـن رقـم، درکشـورهای توسـعه 
یافته مانند آلمان 6.۷، هلند 6.۴، سوئد 6.5 
و در کشورهای غیرتوسعه یافته مانند چاد 
1۳.6، نیجریه 1۳.2 و زامبیا 1۴.2 اسـت. 

ایـن آمارهـا در حالـی اسـت کـه بـا توجـه 
بـه حادثـه خیـز بـودن کشـور و همچنیـن 
آمـار بـاالی تصادفـات امکان بروز معلولیت 
در اثـر ایـن حـوادث بسـیار زیـاد اسـت. بـه 
همیـن دلیـل حضـور مراکـز توانبخشـی و 
کاردرمانـی و ارائـه خدمـات آن در کشـور 
از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت، 
چـرا کـه توانبخشـی بـه مصدومـان و کار 
درمانـی نقـش بـه سـزایی در پیشـگیری یـا 

تشـدید معلولیـت دارد.

حالبدمراکزتوانبخشی
مراکـز  حـال  این روزهـا  حـال  ایـن  بـا 
توانبخشی و توان خواهانی که به این مراکز 
مراجعـه می کننـد خـوب نیسـت. به گزارش 
سـپید و به نقل از ایلنا محمد رضا اسـدی 
نایـب رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی تهران 
بـزرگ گفـت: »در حـال حاضـر کمتریـن 
کلینک هـای  تأسـیس  بـرای  درخواسـت 

توانبخشـی وجـود دارد، اصلی تریـن دلیـل 
این موضوع نیز نخست گرانی بیش از حد 
تجهیـزات اسـت و دوم اجـاره بـاالی مـکان 
و فضـا بـر اسـاس اسـتانداردهای تعریـف 
شـده اسـت. در کنار این گرانی تجهیزات 
تعرفه هـای خدمـات  فیزیکـی،  و فضـای 
توانبخشـی نیـز غیرکارشناسـی اسـت کـه 
پیـش از ایـن در مـورد آن هشـدار داده 
بودیـم و بیمه هـا هـم کـه بایـد در ایـن 
حـوزه کمـک می کردنـد نتوانسـتند در ایـن 
رابطـه کمکـی ارائـه دهنـد بـه همیـن دلیـل 
هزینه هـای کاردرمانـی افزایـش پیـدا کـرده 
و خسـارت آن به جامعه هدف توانبخشـی 
کـه عمدتـا افـراد دارای معلولیـت هسـتند، 

وارد شـده اسـت.«
اسدی در ادامه اظهار کرد: »ریزش پرسنل 
درمانگـری کـه در کلینیک هـای توانبخشـی 
کار می کنند، بسـیار مشـهود اسـت به این 
دلیـل کـه کلینیک هـا نمی تواننـد پرداختـی 
رضایـت بخشـی را بـه ایـن پرسـنل داشـته 
باشند و متأسفانه به سمت ارائه خدمت در 
منـزل سـوق پیـدا می کننـد کـه ایـن موضوع 
هـم اگرچـه تعرفـه مشـخصی دارد بـا ایـن 

حال این خدمات گرانتر بوده و هر کسـی 
نمی توانـد آن هـا را پرداخـت کنـد و ایـن 

اجحـاف بزرگـی بـه خانواده ها اسـت.«
وی تأکیـد کـرد:  » اگـر تعرفه هـا اصـاح 
کاردرمانـی  مراکـز  کلینیک هـا و  نشـوند، 
شـدن  تعطیـل  سـمت  بـه  توانبخشـی  و 
می رونـد و از سـوی دیگـر در صـورت  
عـدم پوشـش بیمـه ای، پرداختـی از جیـب 
بیمـار افزایـش پیـدا کـرده و آن هـا دچـار 
آسـیب می شـوند. گـروه مظلـوم خدمـت 
دهنـده نظـام سـامت، گـروه توانبخشـی 
اسـت و گـروه مظلـوم خدمـت گیرنـده و 
بیمـار، افـراد دارای معلولیـت هسـتند و در 
عرصـه  ایـن  در  تصمیم سـازان  حقیقـت 
اولویت هایشـان رسـیدگی به این دو قشـر 
نیست. باید روی این گروه و ارائه خدمات 
آنهـا تمرکـز کنیـم. وقتـی چنیـن کاری انجام 
معلولیت هـای  بـروز  از  می تـوان  دهیـم 
جدیـد جلوگیـری کـرد. اگرچـه بسـته های 
خدمتـی در وزارت بهداشـت بـرای افـراد 
دارای معلولیـت تعریـف شـده اسـت، امـا 
ایـن بسـته ها کفـاف معلـوالن را نمی دهـد 
و حتـی بـه 10 درصـد معلـوالن ثبـت شـده 

طاقت توانبخشی طاق شدطاقت توانبخشی طاق شد
فعالین حوزه توانبخشی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت تجهیزات توانبخشی از ریزش پرسنل 

مراکز توانبخشی و کاردرمانی و همچنین انصراف از درمان مراجعان خبر می دهند
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نیـز نمی توانیـم خدمـت ارائه دهیم..خدمات 
پرکاربـرد ماننـد کاردرمانـی، گفتـار درمانی 
بینایی سـنجی  و  شنوایی سـنجی  حتـی  و 
کـه مـورد نیـاز اسـت بـه صـورت جامـع 
وارد بسـته های سـامت وزارت بهداشـت 
نشـده اسـت و اگـر خدمتـی هـم وارد ایـن 
بسـته ها شـده برای همه افراد نبوده اسـت. 
گستردگی خدمات زیاد و نیاز به آن ها نیز 
زیـاد اسـت. همچنیـن تعـداد افـراد نیازمنـد 
نیـز بسـیار زیـاد اسـت، امـا تنهـا ۳۰ درصـد 
از آنها از این بسـته ها بهره مند می شـوند.«
علمـی  انجمـن  سـابق  رئیـس  نایـب 
کاردرمانـی ایـران همچنیـن بـا اشـاره بـه 
افزایـش قیمـت تجیهـزات توانبخشـی نیـز 
اظهار کرد: »بخشی از تجهیزات توانبخشِی 
کمکـی اسـت کـه مـورد نیـاز روزمـره افراد 
دارای معلولیت اسـت و قیمت آن ها ظرف 
دو سـال افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرده 
اسـت.  اینهـا هزینه هـای ثابـت اسـت و 
عـاوه بـر آن برخـی تجهیـزات مصرفـی نیز 
وجـود دارد کـه همـه آن هـا بـر روی مراکـز 
توانبخشـی و خانواده ها سـربار شـده اسـت.
این وضعیت موجب شده است تا بسیاری 
از همکارانـی کـه در مراکـز توانبخشـی کار 
می کردنـد، کار خـود را رهـا کـرده و از 
سـوی دیگـر برخـی از خانواده هـا از ادامـه 
درمـان اعضـای خـود انصـراف داده و ایـن 
رونـد را متوقـف کرده انـد و برخـی دیگـر 
نیـز توالـی درمـان خـود را کاهـش داده انـد 
کـه ایـن مسـأله در آینـده موجـب افزایـش 

معلولیت هـای بیشـتری خواهـد شـد.«

افزایش چند برابری قیمت 
توانبخشی تجهیزات 

منصـور  تأییـد  مـورد  موضـوع  ایـن 
طـب  علمـی  انجمـن  رئیـس  رایگانـی 
فیزیکـی و توانبخشـی اسـت. وی در ایـن 
رابطـه گفـت: »میـزان افزایـش قمیـت در 
تجهیـزات متفـاوت اسـت، برخـی اقـام 
افزایـش ۱۰۰ درصـدی قیمـت و برخـی 
۲۰۰ درصـدی داشـته اند. البتـه ۵۰ درصـد 
افزایـش قیمـت ایـن تجهیـزات هـم افزایش 
قابـل توجهـی اسـت کـه خریـد آن ها خارج 
از تـوان توانخواهـان اسـت. افزایـش قیمت 
قابـل توجـه بـوده و توانخواهـان بـا توجـه 

بـه درآمـد و کمـک هزینه هـای ثابتـی کـه 
می گیرنـد از تهیـه ایـن وسـایل ناتواننـد. 
افزایـش قیمت هـای اخیـر نیـز توانخواهـان 
را متأثر کرده است و دسترسی آنها به این 
وسـایل را دچار مشـکل کرده اسـت. آمار 
دقیقـی از اینکـه چـه تعـداد از افـراد از ادامـه 
درمـان خـود انصـراف داده انـد را نمی تـوان 
ارائـه داد بـا ایـن حـال چنیـن موضوعـی 
وجـود دارد و درصـدی از توانخواهـان بـه 
دلیـل افزایـش هزینه هـا در گـروه کاالهـای 
توانبخشـی از ادامـه درمـان انصـراف داده 
و تعـدادی نیـز درمـان خـود را بـه تعویـق 

انداخته انـد.«
وی افزود:  »ما سـال ها اسـت که در حوزه 

توانبخشـی بـا مشـکاتی ماننـد افزایـش 
هزینه هـا مواجـه هسـتیم امـا ایـن موضـوع 
در دو سـال اخیـر تشـدید شـده اسـت، 
توانبخشـی مشـمول  از خدمـات  برخـی 
بیمه نیسـت. از سـوی دیگر دسترسـی به 
تجهیـزات و دسـتگاه های پیشـرفته نیـز بـه 
دلیـل قیمت هـای بـاال دچـار محدودیـت 
اسـت و مراکـز و بیمارسـتان ها عمـا بـه 
دلیـل گرانـی آنهـا امـکان اسـتفاده ندارنـد. 
اگـر هـم امـکان اسـتفاده داشـته باشـند بـه 
دلیـل تعرفه هـای بسـیار پاییـن اسـتفاده از 
ایـن دسـتگاه ها بـرای آنهـا مقـرون به صرفه 
نیسـت. اینهـا مـوارد بسـیار مهمـی اسـت 

کـه بایـد بررسـی شـوند.«
گفته هـای ایـن دو فعـال حـوزه توانبخشـی 
در حالی است که یکی از مقامات سازمان 
بهزیسـتی روز گذشـته از افزایش ورودی 
معلوالن »شدید« و »خیلی شدید« خبر داد. 
الهه سـعادتی جانشـین معاون توانبخشـی 
بهزیسـتی اسـتان تهـران کـه در رابطـه بـا 
پرداخـت حـق پرسـتاری معلـوالن صحبت 

می کـرد در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: »ممکن 
اسـت روزانه ۳۰-۴۰ نفر به تعداد افرادی 
که حق پرسـتاری دریافت می کنند، اضافه 
شـود امـا ورودی هـای معلولیـت شـدید و 
خیلی شـدید زیاد اسـت و باتوجه به اینکه 
تعـداد پشـت نوبتی هـا در حـال افزایـش 
است میزان اعتبار چندان جوابگو نیست.«

افزایش اعتبار خرید تجهیزات 

توانبخشی در مراکز بهزیستی
علی رغـم وضعیـت کنونـی کـه بـرای مراکز 
توانبخشـی و کاردرمانـی بـه وجـود آمـده 
اسـت و بـه صـورت مسـتقیم بـر معلـوالن 
امسـال  می گـذارد  تأثیـر  آنهـا  جامعـه  و 
بودجـه معلـوالن کشـور چندبرابـر شـد بـا 
این حال به نظر می رسـد با توجه به تورم 
حـال حاضـر و افزایـش قیمـت تجهیـزات 
توانبخشـی و کمـک توانبخشـی ایـن افـراد 
نتواننـد از ایـن بودجـه بهـره الزم را ببرنـد 
در روزهـای گذشـته نیـز اخبـار گوناگونـی 
از افزایـش قیمـت تجهیزاتـی مانند سـمعک 
و یـا ویلچـر کـه مـورد اسـتفاده معلـوالن 

اسـت منتشـر شـد.
بـا ایـن حـال رامیـن رضایـی سرپرسـت 
دفتر امور توانبخشـی روزانه و توانپزشـکی 
بهزیسـتی بـا بیـان اینکـه مجمـوع اعتبارات 
تخصیـص یافتـه سـال ۱۴۰۰ بـرای تامیـن 
تجهیـزات توانبخشـی ۳۹ میلیـارد تومـان 
بوده است، اظهار کرد:  »۲۵ درصد از این 
اعتبـارات بـرای خریـد تجهیزات بهداشـتی 
و مابقـی آن بـرای تامیـن وسـایل کمـک 

توانبخشـی صرف شـد.«
وی بـا اشـاره بـه میـزان اعتبـار تجهیـزات 
توانبخشـی برای سـال ۱۴۰۱، از پیش بینی 
افزایـش ۳۸ درصـدی ایـن اعتبـارات خبـر 

داد و گفـت: »هیئـت دولـت بایـد ایـن میزان 
افزایـش را تاییـد کنـد. در سـال گذشـته 
اعتبـارات بـرای ایـن موضـوع بـه طور کامل 
تخصیـص پیـدا کـرد و بـرای سـال جـاری 
نیـز بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه بـا توجـه به 
اعتبـارات، اعتبـارات تجهیـزات توانبخشـی 
بـه طـور کامـل تخصیـص می یابـد یا خیر؟.«
سرپرسـت دفتر امور توانبخشـی روزانه و 
توانپزشـکی بهزیسـتی کشـور با اشـاره به 
اینکـه بخـش عمـده ای از ایـن تجهیـزات 
توانبخشـی  کمـک  وسـایل  درخصـوص 
اشـاره  تامیـن ویلچـر  بـه سـرانه  اسـت، 
کـرد و افـزود: »سـرانه ویلچـر در سـال 
گذشـته حـدود ۳ میلیـون تومـان بـود و 
بـرای تهیـه ویلچـر بـرای یـک فـرد دارای 
معلولیـت بایـد ۳ میلیـون تومـان پرداخـت 
می شـد، امـا امسـال نیـز باتوجـه بـه افزایش 
قیمت هـا رقـم آن تغییـر خواهـد کرد.برخـی 
از وسـایل کمـک توانبخشـی قیمت هـای 
باالتـری دارنـد و آن بـه تمایـل خـود فـرد 
بسـتگی دارد؛ بخشـی کـه مـازاد نیاز هـای 
اسـت،  اعتبـارات  هزینه هـای  و  فـرد 
فـرد بایـد خـودش آن را پرداخـت کنـد 
و سـازمان بهزیسـتی سـرانه ای کـه طبـق 
اعـام  سـازمان  مالـی  دسـتورالعمل های 

می کنـد.« پرداخـت  را  می شـود 
ایـن مقـام مسـئول در بهزیسـتی همچنیـن 
یادآور شـد: »سـازمان بهزیسـتی هر اسـتان 
ماننـد  از کاال هـا  تهیـه برخـی  تـوان  کـه 
ویلچـر، عصـا، سـاعت بریـل و... را دارد 
راسـا برای تهیه وارد سـامانه تعریف شـده 
و درخواسـت خـود را ثبـت می کنـد، پـس 
از آن شـرکت های تولیدکننـده، کاال هـای 
خـود را عرضـه می کننـد. تـاش سـازمان 
باکیفیت تریـن  کـه  اسـت  ایـن  بهزیسـتی 
بـا ارزان تریـن قیمـت پیشـنهادی  کاال را 

خریـداری کنـد.«
بـر اسـاس ایـن گفته هـا بـه نظـر می رسـد که 
مددجویـان بهزیسـتی تـا حـدی از ترکـش 
افزایـش قیمـت ایـن تجهیـزات در امـان 
بماننـد، امـا مراکـز مسـتقل و خصوصـی 
توانبخشـی و افـرادی کـه بـه ایـن مراکـز 
نامعلومـی  وضعیـت  می کننـد  مراجعـه 

دارند.
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اجتماعی

رایگانی: ما سال ها است که در حوزه توانبخشی 
با مشکاتی مانند افزایش هزینه ها مواجه هستیم 
اما این موضوع در دو سال اخیر تشدید شده 
است، برخی از خدمات توانبخشی مشمول بیمه 
نیست. از سوی دیگر دسترسی به تجهیزات و 
دستگاه های پیشرفته نیز به دلیل قیمت های باال 
دچار محدودیت است و مراکز و بیمارستان ها 
عما به دلیل گرانی آنها امکان استفاده ندارند. مراکز  از همکارانی که در  بسیاری  اسدی: 

توانبخشی کار می کردند، کار خود را رها کرده و 
از سوی دیگر برخی از خانواده ها از ادامه درمان 
اعضای خود انصراف داده و این روند را متوقف 
کرده اند و برخی دیگر نیز توالی درمان خود را 
کاهش داده اند که این مسأله در آینده موجب 
شد خواهد  بیشتری  معلولیت های  افزایش 
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