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شماره 2229 31 خرداد 1401

آمار به روز شده پاندمی کرونا

ثبت بیش از ۵۴۴ میلیون مبتال و ۶ میلیون فوتی کرونا در جهان
کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
)کووید-19(، مجموع مبتالیان به این بیماری 
در جهان تاکنون به ۵44 میلیون و 313 هزار 
و 24 نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 340 
هزار و ۷۵4 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 
۸۸ میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی 
همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با 
این بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار بیش 
از 43.3 میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه 

دوم جهانی جای گرفته است.
آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 
31.۷ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار 

مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶9 هزار جانباخته 
پس از ایاالت متحده، دومین کشور رکورددار 
در جهان محسوب  قربانیان کووید19  تعداد 
می شود و پس از آن هند با بیش از ۵24 هزار 
قربانی، سومین کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار 
مرگ و میر کرونایی در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 30 میلیون 
مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در بین کشورهای 
این منطقه و نیز چهارمین کشور با بیشترین 
روسیه  است.  جهان  در  کرونایی  بیمار  آمار 
هم با گذشتن از آمار 3۸0 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.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی 
صبح  تا  داشته اند  تاکنون  را  آمارها  باالترین 
روز دوشنبه به ترتیب به شرح جدول است.

همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 234 
هزار و ۷۵۷ مورد ابتال و 141 هزار و 3۶3 
در  کووید-19  بیماری  از  ناشی  فوت  مورد 
کشورهای  بین  در   1۷ رتبه  در  حاضر  حال 
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، 
ایران،  استرالیا،  ژاپن، هلند،  آرژانتین،  ویتنام، 
اوکراین،  لهستان، مکزیک،  اندونزی،  کلمبیا، 
اتریش،  تایلند،  مالزی،  شمالی،  کره  پرتغال، 
جنوبی،  آفریقای  بلژیک،  رژیم صهیونیستی، 
جمهوری چک، کانادا، شیلی، فیلیپین، سوئیس، 
پرو، یونان و تایوان نیز بیش از سه میلیون مبتال 

ثبت شده  است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 22۸ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

مقامات عراق ابتالی 13 نفر به بیماری وبا و 
احتمال ابتالی تعدادی دیگر را تایید کردند.
عراق  بهداشت  مقامات  سپید،  گزارش  به 
روز یک شنبه اعالم کردند: »شیوع بیماری 
وبا به ابتالی دستکم 13 نفر در کشور منجر 
شده است. همچنین تعدادی دیگر مشکوک 
به ابتال هستند و بررسی ها برای تایید این 

موضوع در حال انجام است.«
ابتال مربوط به استان  گفته شده 10 مورد 
مورد   ۵۶ همچنین  است.  بوده  سلیمانیه 

گزارش  استان  این  در  وبا  به  مشکوک 
شده که بررسی تایید ابتالی آنها در یکی 
حال  در  بغداد  مرکزی  آزمایشگاه های  از 

انجام است.
بنابر اعالم وزارت بهداشت عراق، همچنین 
سه مورد تایید شده دیگر مربوط به استان های 

ُمثَنّی و کرکوک بوده است.
تاکنون موردی از فوت ناشی از شیوع وبا 

در عراق گزارش نشده است.
به گزارش مدیکال اکسپرس، به گفته مقامات 

بهداشت عراق، وبا بیماری خطرناکی 
است اما به آسانی قابل درمان است و 
می توان در مدت چند ساعت زندگی 
بیمار را نجات داد. همچنین طبق اعالم 
کارشناسان  بهداشت،  جهانی  سازمان 
برآورد کرده اند که ساالنه بین 1.3 تا 
چهار میلیون مورد ابتال به بیماری وبا 
در جهان ثبت می شود که به مرگ 21 

تا 143 هزار نفر می انجامد.ایسنا

تایید ۱۳ مورد ابتال به وبا در عراق

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز یک شنبه تا 
دوشنبه 231 بیمار کووید19 در کشور شناسایی شدند 
و متاسفانه سه نفر نیز جان خود را به دلیل این بیماری 

از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز یک شنبه تا دوشنبه 30 خردادماه 
1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 231 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و 

43 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۷ میلیون و 

234 هزار و 9۸۸ نفر رسید.

متاسفانه 3 بیمار مبتال به کووید19 در کشور جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به 141 هزار و 3۶۶ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶0 هزار و ۶22 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
2۷۸ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵2 میلیون و ۵19 هزار و 301 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 0 شهرستان در وضعیت قرمز، 0 شهرستان 

در وضعیت نارنجی، 10۶ شهرستان در وضعیت زرد 
و 342 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تا کنون ۶4 میلیون و ۶10 هزار و ۸44 نفر دوز اول، 
۵۷ میلیون و 9۵3 هزار و 12 نفر دوز دوم و 2۷ 
میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵02 نفر نیز دوز سوم واکسن 

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

میلیون و 241 هزار و 3۵۸ دوز رسید.
همچنین از روز یک شنبه تا دوشنبه 19 هزار و 394 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۲۳۱ بیمار جدید کرونا در کشور

کروان



مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از موسسات 
و شرکت ها خواست تا اطالعات بیمه شدگان خود 
را در پایگاه اطالعات بر خط بیمه شدگان ثبت کنند.

به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی با اشاره به 
اینکه بیش از ۴۵ میلیون نفر در حال حاضر تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند، گفت: »اقدامات و 
پیگیری بسیاری از سال گذشته برای بیمه شدن 
۳ دهک اول جامعه به صورت رایگان انجام شد، 
بدون تردید این کار در کنار اقدامی که برای تحول 
مناطق حاشینه نشین و آسیب پذیر جامعه بود، انجام 
شد؛ لذا در قالب این طرح حدود ۴۰۰ هزار نفر به 

صورت فعال بیمه شدند.«
وی افزود: »پس از این کار مجلس شورای اسالمی 
بویژه در کمیسیون تلفیق اعتباری بالغ بر ۶ هزار 
میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شد 
که افراد فاقد بیمه به ویژه در ۳ دهک اول جامعه 
تحت پوشش بیمه قرار گیرند، خوشبختانه در شروع 

سال با معرفی افراد مورد نظر توسط وزارت رفاه ۳ 
دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.«
ناصحی با بیان اینکه حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر در زمان مقرر شده تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند، تصریح کرد: »قبل از اجرای قانون پوشش 
همگانی سالمت حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور 

فاقد بیمه بودند.«
ناصحی تاکید کرد: »همپوشانی میان سازمان بیمه 
سالمت ایران و سازمان تامین اجتماعی تا حدودی 
رفع شده است، اما با سایر سازمان های بیمه گر پایه 

همچنان وجود دارد.«
بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت، وی 
در پایان بیان کرد: »برای مددجویان کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی که تحت پوشش بیمه سالمت 
هستند، هزینه بستری صفر شده است و تنها ۱۵ 

درصد هزینه های سرپایی را پرداخت می کنند.«

»مراکز  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
ناباروری سطح ۲ به زودی برای اولین بار در 
کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی با 
و  ارولوژیست  متخصص  یک  حداقل  حضور 
متخصص زنان و آزمایشگاه راه اندازی می شود.«

به گزارش سپید، سعید کریمی در اجالس معاونین 
درمان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور با اشاره به عملکرد مطلوب وزارت 
بهداشت در کنترل اپیدمی کرونا اظهار داشت: 
»خوشبختانه با عنایت الهی، همت مردم و دولت 
خدمتگزار و تالش شبانه روزی مدافعان سالمت، 
کرونا کنترل شد و امروز با تالش وزارت بهداشت 
در واکسیناسیون عمومی، آمار فوتی های کرونا 
چندبار پیاپی در هفته های اخیر صفر شد که افتخار 

بزرگی است.«
وی تاکید کرد: »مسئله اپیدمی کرونا در کشور 
تمام نشده و از مردم همچنان درخواست داریم 

که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.«
کریمی از معاونین درمان دانشگاه های کشور در 
این نشست خواست که حتما نظارت ویژه ای 

و  باشند  داشته  کرونا  بستری  بخش های  بر 
زیرساخت های آماده شده برای مقابله با ویروس 
کرونا در مراکز بهداشتی و درمانی همچنان برقرار 
باشد چرا که باید برای هر اتفاقی، آمادگی داشته 

باشیم.
معاون درمان وزارت بهداشت به اثرات روانی بر 
جای مانده اپیدمی کرونا در سطح جامعه اشاره 
به سالمت  باید  این شرایط  »در  کرد:  عنوان  و 
روان، توجه بیشتری شود چرا که طبق گزارشات 
اختالالت روحی، افسردگی و اضطراب بعد از 
کرونا افزایش می یابد بنابراین باید در این زمینه 

در معاونت درمان نیز برنامه ریزی کنیم.«
گفت:  جمعیت  جوانی  قانون  به  اشاره  با  وی 
»مراکز ناباروری سطح ۲ به زودی برای اولین 
بار در کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی 
ارولوژیست،  متخصص  با حضور حداقل یک 
متخصص زنان و آزمایشگاه راه اندازی می شوند 
چراکه طبق قانون جوانی جمعیت هر دانشگاه 

باید یک مرکز ناباروری سطح ۲ داشته باشد.«
وی با اشاره به لزوم توسعه خدمات دندانپزشکی 

بخواهیم  »اگر  گفت: 
دندانپزشکی  خدمات 
دهیم  توسعه  را  کشور 
باید در ۲۷۰ کلینیک ویژه 
تخصصی و فوق تخصصی، 
را  دندانپزشکی  خدمات 
ارائه کنیم. اکنون ۱۷ خدمت 
دندانپزشکی تحت پوشش 
بیمه است و بنا داریم تعداد 
خدمات  از  توجهی  قابل 
دندانپزشکی دیگر نیز تحت 

پوشش بیمه قرار گیرد.«
الکترونیکی شدن  تاکید بر ضرورت  با  کریمی 
فرآیندهای معاونت درمان یادآور شد: »نیاز داریم 
سامانه های یکپارچه ایجاد کنیم تا بر اساس آن، 
تجهیزات،  برای  الکترونیک  درمان  معاونت 
عملکردها و نیروی انسانی کارنامه صادر کند. 
سامانه نظارت بر درمان نیز قرار است راه اندازی 
شود تا سوابق بیمارستان و پزشکان و افراد و 

همچنین امتیازات مشخص باشد.«

»مراکز  افزود:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
اعتباربخشی  تیرماه  آخر  از  محدود  جراحی 

می شوند.«
کریمی گفت: »توانبخشی از اولویت های معاونت 
درمان و مقوله ای بسیار مهم است و در نظر گرفتن 
بخش و تخت توانبخشی برای بیمارستان هایی 

با تعداد تخت باال، بسیار مورد تاکید است.«

شماره 4۲۲۲9 ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

درخواست بیمه سالمت از موسسات برای ثبت اطالعات بیمه شدگان در پایگاه اطالعات

سامانه نظارت بر درمان راه اندازی می شود
معاون درمان وزارت بهداشت:معاون درمان وزارت بهداشت:

اریان

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی کشور گفت: »متاسفانه اصالح 

قیمت ها دیر به دیر انجام می شود.«
به گزارش سپید، مریم قاسمی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »در حال حاضر 
قیمت گذاری برخی از کاالهای تجهیزات پزشکی 
انجام نشده است. برخی از خطوط تولید توسط 
تولید کننده به دلیل مقرون به صرفه نبودن تولید 
تعطیل شده اند. این موضوع در آینده و حتی 
می تواند  کرونا  مانند  بحرانی  بروز  هنگام  در 

تجهیزات دچار  تامین  نظر  از  را  بیمارستان ها 
مشکالتی کند.«

به گفته وی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی یکی 
از موضوعات مهم و با اهمیت محسوب می شود.
به  دیر  قیمت ها  اصالح  »متاسفانه  گفت:  وی 
کلی یک سری  به طور  و  انجام می شود  دیر 
قیمت گذاری کاالها انجام شده و برخی دیگر 

در نوبت اصالح قیمت ها هستند.«
قاسمی گفت: »در حال حاضر شاهد افزایش 
و  اولیه  ماده  در خصوص  نوسانات  و  قیمت 

قطعات هستیم. نمی توانیم به تولید کننده دستور 
عدم افزایش تجهیرات مختلف پزشکی جهت 

عرضه و فروش به بازار را بدهیم.«
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی کشور گفت: »در حال حاضر 
وضعیت ارز برای تولید کننده تجهیزات پزشکی 
شفاف نیست. این مسئله هرچه زودتر باید تعیین 
تکلیف شود. معتقدم که  در سال جدید قیمت  
تجهیزات پزشکی هم باید مورد بازنگری قرار 

بگیرد.«

تعطیلی برخی خطوط تولید تجهیزات پزشکی به دلیل افزایش هزینه ها
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور مطرح کرددبیر انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور مطرح کرد



عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری و سقط 
مکرر ابن سینا درباره آثار مصرف دخانیات بر کاهش 

قدرت باروری در زنان و مردان توضیح داد.
به گزارش سپید، افسانه شه بخش در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه ۱۵ درصد جمعیت مشکل 
باروری دارند، گفت: »یکی از علل موثر در ناباروری 
علل محیطی است که از عوامل محیطی مهمی که تاثیر 
مخربی برای زوجین دارد، مصرف دخانیات است. 
نیکوتین سیگار به دلیل تولید رادیکال های سمی 
سبب افزایش سطح  اکسیداتیو استرس ها می شود 
که این ماده بر اسپرم و تخمک اثرات مضر دارد.«
وی افزود: »متابولیسم های نیکوتین بر DNA و 
میتوکندری اثرگذار است و می تواند محتوای ژنتیک 
اسپرم و تخمک را تغییر دهد؛ در نتیجه هم می تواند 
مانع از باروری یا بروز مشکالت حین بارداری از 

جمله سقط شود.«
شه بخش تاکید کرد: »دیده شده مردانی که روزانه 

بیش از ۱۰ نخ سیگار مصرف می کنند ممکن است 
غلظت اسپرم شان کاهش یابد یا اشکال طبیعی اسپرم 
آنها دچار مشکل شود. در خانم های مصرف کننده 
سیگار نیز کیفیت تخمک کاهش می یابد و احتمال 

کاهش ذخیره تخمدان یا بروز یائسگی زودرس 
هم وجود دارد.«

این متخصص زنان و زایمان  اظهار کرد: »دخانیات 
به دلیل کاهش اکسیژن خون و انقباض عروقی که 

در النه گزینی جنین نقش دارند، می تواند سبب 
اختالل در این زمینه و حتی باعث سقط شود. 
افرادی که دخانیات مصرف می کنند و قرار است 
درمان IVF بگیرند باید بدانند احتمال اینکه درمان 

ناموفق باشد، زیاد است.«
وی درباره زوجینی که تنها یکی از آنها سیگاری است، 
توضیح داد: »بروز مشکالت باروری در این دسته 
از افراد هم دیده می شود و دود سیگار بر سالمت 

فرد دوم که سیگاری نیست هم اثرگذار است.«
شه بخش با بیان اینکه یکی از عوارض مصرف 
سیگار کاهش رشد جنین در دوره بارداری است، 
تصریح کرد: »سیگار می تواند نقایص تولدی از جمله 
اختالالت قلب جنین ایجاد کند. پس توصیه ما این 
است که خانم های سیگاری حداقل سه ماه قبل 
از بارداری مصرف سیگار را کاهش دهند و اگر 
زوجی قرار است اقدام به بارداری کنند حداقل از 

یک ماه قبل مصرف سیگار و قلیان را قطع کنند.«

استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: »افرادی که به دیابت نوع دو در 
بزرگسالی مبتال می شوند به محض آنکه دیابت 
آنها تشخیص داده شد باید به لحاظ چشم و شبکیه 

تحت معاینه قرار گیرند که بسیار مهم است.«
به گزارش سپید، احد صداقت در گفت وگو با فارس 
درباره اینکه »دیابت چه اثراتی بر چشم دارد؟«، 
اظهار داشت: »شایع ترین بیماری چشمی در زمینه 
شبکیه در ایران و شاید در تمام دنیا دیابت است و 
اثرات دیابت بر چشم به دو عامل بستگی دارد. «
وی افزود: »عامل اول به طول زمانی است که فرد 
مبتال به دیابت است و عامل دوم میزان قند خونی 
است که فرد مبتال به دیابت دارد؛ به طوری که 
خیلی اوقات ما نمی توانیم طول زمان را کم کنیم؛ 
چرا که فرد متبال به دیابت بوده و بعد از ۱۰ تا 
۱۵ سال اثرات دیابت به چشم مشخص می شود 

اما تنها عاملی که در اختیار فرد است و می تواند 
کنترل کند، میزان قند خون است.«

استاد چشم پزشکی خاطرنشان کرد: »هرچقدر قند 
خون ناشتا و قند خون سه ماهه فرد پایین تر باشد 
زمانی که این فرد مبتال به دیابت است و عالئم آن 

در چشم دیده می شود، دیرتر است.«
وی متذکر شد: »افرادی که دیابت نوع یک دارند؛ 

یعنی افرادی که در سنین پایین مبتال به دیابت 
می شوند حدود 3 تا ۵ سال بعد از ابتال دیابت و 
حداقل ساالنه باید به چشم پزشک مراجعه کنند.«
صداقت ابراز کرد: »افرادی که به دیابت نوع دو 
در بزرگسالی مبتال می شوند به محض آنکه دیابت 
آنها تشخیص داده شد باید به لحاظ چشم و شبیکه 
تحت معاینه قرار گیرند که بسیار مهم است؛ چراکه 

بسیاری وقت ها فرد دید خوبی دارد و دیدش 
کم نشده، اما عالئم دیابتی و خون ریزی انتهای 

چشم را دارد.«
استاد چشم پزشکی یادآور شد: »به همین خاطر 
توصیه می کنیم هر بیمار دیابتی باید شبکیه اش 
را تحت معاینه قرار دهد تا اگر خون ریزی هایی 
وجود داشت، قبل از اینکه عالئم غیرقابل برگشت 
به وجود آید و امکان درمان وجود نداشته باشد 

رسیدگی شود.«
وی با اشاره به روش های درمانی مختلف، تصریح 
کرد: »در وهله اول بعضی اوقات این افراد به لیزر 
درمانی و تزریق های داخل زجاجیه جواب می دهند 
و نباید بگذاریم کار به مراحل انتهایی برسد که 
متأسفانه بسیاری از دیابتی ها به چشم پزشک دیر 

مراجعه کرده و قند خون خود را کنترل می کنند.«
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مصرف دخانیات چگونه قدرت باروری را کاهش می دهد؟ 

خطر دیابت بر چشم را جدی بگیرید
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رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی گفت: »صنعت داروسازی هرگز 

به دنبال ارز ترجیحی نیست.«
به گزارش سپید، محمد عبده زاده گفت: »صادرات 
صنعت داروسازی در عمل به صفر رسیده است، 
به طوری که تولیدکنندگان یارانه نمی گیرند. قبل از 
تخصیص ارز بیش از 2۰۰ میلیون دالر صادرات 
دارو داشتیم که این عدد سال ۱4۰۰ زیر ۵۰ میلیون 
دالر بود، زیرا ارز ترجیحی برای مصرف کننده 

داخل است و مانع صادرات می شود.«
عبده زاده گفت: »انتقال ارز ترجیحی به بیمه ها 
رانت و فساد را از بین می برد، صنعت داروسازی 

هرگز به دنبال ارز ترجیحی نبوده و نیست و 
موضوع ارز ترجیحی و ممنوعیت صادرات باعث 

شد که بازار برخی کشور ها را از دست بدهیم. حال 
صنعت داروسازی خوب نیست، تمام خرید های 

داروسازی نقدی و فروش ها نسیه است.«
به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان 
داروسازی  صنعت  انسانی،  دارو های  صنایع 
سرمایه کشور است و ما از دارو به عنوان کاالی 
استراتژیک نام می بریم. در دوران تحریم، کرونا 
و زمان جنگ این صنعت پشتوانه نظام سالمت 

بوده است.
وی گفت: »صنعت دارو سازی با عمق دانش و 
تعداد تولیدکنندگان توانسته با یک میلیارد دالر 
9٧ درصد دارو های کشور را تولید کند؛ اما این 
صنعت پس از گذر از بحران ها فراموش می شود.«

صنعت داروسازی به دنبال ارز ترجیحی نیست
رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:



رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ 
برنامه پزشکی  این سوال که چرا مشکل  به 
خانواده در کشور حل نمی شود و ما همچنان 
شاهد اجرای آن در دو نقطه از کشور هستیم، 
گفت: »چون قانون جدی گرفته نمی شود و 
مقصر وزارت بهداشت و مجلس است. اینکه 
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر نمایندگان 
مجلس فرمودند به دنبال پیگیری مسائل اصلی 
از مسائل اصلی در حوزه  یکی  اتفاقاً  باشید 
سالمت کشور، همین برنامه پزشکی خانواده 

و نظام ارجاع است.«
به گزارش سپید، محمد رئیس زاده در گفت وگو 
با مهر با اشاره به طرح نسخه الکترونیک و 
اینکه گفته می شود سازمان نظام پزشکی در این 
مسیر کوتاهی کرده است، گفت: »وظیفه سازمان 
نظام پزشکی در بحث نسخه الکترونیک، تأیید 
هویت امضا و صدور کارت هوشمند الکترونیک 
است و این کار را هم انجام داده ایم. به طوری 
که تا کنون بیش از ۱۳۰ هزار کارت هوشمند 
صادر کرده ایم. ضمن اینکه اپلیکشین موبایل 

را هم تا پایان خرداد ۱۴۰۱ آماده می کنیم.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان 
برای نسخه نویسی  این مطلب که مشکالت 
الکترونیک قابل انتظار بود، افزود: »همکاران 
ما در مطب ها مشکالت جدی دارند و خیلی 
جاها، به خصوص مراکز درمانی که مراجعات 
زیادی دارند، چالش جدی ایجاد کرده است. 
قباًل، ذهن پزشک درگیر تشخیص و درمان نوع 
بیماری در مطب بود، االن عالوه بر آن، این 
دغدغه را دارد که در نسخه نویسی الکترونیک 

دچار مشکل نشود.«
رئیس زاده در پاسخ به این سوال که آیا جامعه 
پزشکی به اندازه کافی برای ویزیت بیمار وقت 
می گذارد یا خیر گفت: »نمی شود به صورت کلی 
و مطلق گفت که جامعه پزشکی برای بیمار وقت 
نمی گذارد. اما، آن چیزی که مشخص است، 
اینکه درمان باید طبق راهنماهای بالینی انجام 
شود و نقص اصلی، عدم وجود راهنماهای 
بالینی و عدم اجرای آنها است که هدر رفت 
بیمه ها  به طوری که  دنبال دارد.  به  را  منابع 
چون نظارت ندارند، در خدمات پاراکلینیک، 
هزینه زیادی می پردازد. اما، در بحث ویزیت 
پزشکان، بیش از حد خست به خرج می دهد.«
وی در پاسخ به این سوال که چرا مشکل برنامه 
پزشکی خانواده در کشور حل نمی شود و ما 
همچنان شاهد اجرای آن در دو نقطه از کشور 
هستیم، اظهار داشت: »چون قانون جدی گرفته 
نمی شود و مقصر وزارت بهداشت و مجلس 
است. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر 
نمایندگان مجلس فرمودند به دنبال پیگیری 
مسائل اصلی باشید؛ اتفاقاً یکی از مسائل اصلی 
در حوزه سالمت کشور، همین برنامه پزشکی 

خانواده و نظام ارجاع است.«
رئیس زاده ادامه داد: »اینکه چرا برنامه پزشکی 
خانواده در کشور اجرا نمی شود، خیلی مهم تر از 
دیگر مسائل و موضوعاتی است که در مجلس 
به آنها مشغول هستند و صدا و سیما هم مرتب 

به آنها می پردازد.«
وی افزود: »ما به عنوان سازمان نظام پزشکی، 

جزو طرفداران پر و پا قرص برنامه پزشکی 
خانواده و نظام ارجاع هستیم. دلیلش هم این 
است که جایگاه شغلی خیل عظیمی از پزشکان 
عمومی کشور به خاطر اجرا نشدن برنامه پزشکی 

خانواده و نظام ارجاع، مشخص نیست.«
گفته  که  این سوال  به  پاسخ  در  زاده  رئیس 
می شود پزشکان متخصص و فوق تخصص 
نظام  و  خانواده  پزشکی  برنامه  اجرای  مانع 
ارجاع هستند، گفت: »اصاًل این طور نیست. 
ما همان طور که می توانیم مورد هجمه پزشکان 
متخصص باشیم، به همان میزان می توانیم از 
سوی پزشکان عمومی هم تحت فشار باشیم 
و اتفاقاً، پزشکان عمومی هم تعدادشان و هم 

زورشان زیادتر است.«
وی با تاکید بر تأمین منابع الزم برای اجرای 
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تصریح 
کرد: »اجرای این کار برای سازمان نظام پزشکی، 
دو نفع دارد. یکی اینکه جایگاه شغلی پزشکان 
عمومی در نظام سالمت کشور مشخص می شود. 
االن شاید یکی از محروم ترین اقشار در حوزه 
سالمت، همین پزشکان عمومی هستند که با این 
برنامه مشکل آنها حل خواهد شد. نکته دوم، 
حل مشکل جریان سازی های کمبود پزشک 
در کشور است. وقتی نظام ارجاع و پزشک 
خانواده در کشور اجرایی شود، مشکل هموطن 
روستایی و شهری با وجود همین پزشک عمومی 

حل خواهد شد.«
رئیس زاده ادامه داد: »وقتی پزشک خانواده 
نباشد، هموطن ما با یک سردرد خیلی کوچک، 
به دنبال متخصص مغز و اعصاب می گردد. در 
عین حال، هیچ جای دنیا این طور نیست که 
پزشک متخصص و فوق تخصص را در کنار 
هر خانواده ای داشته باشیم و در نتیجه، احساس 
کمبود پزشک پیش می آید. البته مسئولین هم 
تقصیری ندارند، مثاًل نماینده مجلس به محل 
انتخابی خودش می رود و می بیند که  حوزه 
پزشک متخصص ندارد و می آید در مجلس 
می گوید که پزشک متخصص نداریم. در حالی 
که اگر نظام ارجاع را اجرایی کرده بودیم، آن 
میزان هموطن حوزه انتخابیه شما نمی آمد بگوید 

که پزشک متخصص نداریم.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: 
»با اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده، منابع 

مالی نظام سالمت هم به شکل بهتری مدیریت 
خواهد شد، چون در مراجعه اول بیمار به پزشک 
بیشتری  هزینه  تخصص،  فوق  یا  متخصص 
نسبت به پزشک عمومی پرداخت می شود و 

این مسیر درستی نیست که بیمار می رود.«
وی گفت: »پس بنابراین، با اجرای نظام ارجاع 
و برنامه پزشکی خانواده، عالوه بر اینکه در 
می شود،  جویی  صرفه  سالمت  هزینه های 
ماماها در  جایگاه شغلی پزشکان عمومی و 
نظام سالمت کشور مشخص می شود. زیرا، در 
حال حاضر بیشترین مشکالت متوجه پزشکان 
عمومی و ماماها است. بیشترین آمار بیکاری و 
بیشترین مشکالت معیشتی در همین دو قشر 
پزشک عمومی و ماما است. حجم زیادی از 
مشکالت این دو قشر با اجرای برنامه پزشکی 
خانواده حل خواهد شد و در نتیجه، بخش 
زیادی از مشکالت سازمان نظام پزشکی مرتفع 
می شود. بنابراین، چرا طرفدار اجرای برنامه 

پزشکی خانواده نباشیم.«
و  هستیم  مطالبه گر  »ما  افزود:  زاده  رئیس 
می خواهیم که نظام ارجاع و پزشکی خانواده 
اجرایی شود. بیمه ها و وزارت بهداشت، باید 
به شکل جدی پای کار بیایند و مجلس هم 

باید پیگیر شود.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در ارتباط 
با مشکالت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 
کشور گفت: »در بحث کمبود پزشک، اولویت 
با توزیع مناسب پزشک است. ما معتقدیم که 
اگر توزیع پزشک به درستی انجام شود، مشکل 
کمبود هم حل خواهد شد. راه حل آن هم، این 
است که زیرساخت های ماندگاری همکاران 

در مناطق محروم را فراهم کنیم.«
وی ادامه داد: »با افزایش ظرفیت متناسب با 
زیرساخت های آموزشی هم مخالف نیستیم. 
یعنی با رعایت شرط کیفیت آموزش، پذیرش 
صورت بگیرد. خارج از این، حتماً آفت زا است.«
رئیس زاده گفت: »ما برای حل مشکل ماندگاری 
پزشکان در مناطق محروم و کمتر برخوردار، 
پیشنهاد دادیم. اوالً، تعرفه ها را در این مناطق یک 
مقدار بیشتر ببینند و یکسان نباشد. دوم، ضریب 
تعرفه ها را نیز متفاوت ببینند. یعنی کسی که در 
منطقه محروم طبابت می کند، نباید با کسی که 
در کالنشهر طبابت می کند، یکی باشد. سوم، 

ارائه تسهیالت به این دسته از پزشکان، برای راه 
اندازی مطب و خرید تجهیزات است. موضوع 
بخشودگی مالیاتی، یکی دیگر از امتیازهایی 
است که می توان برای این گروه از پزشکان 
قائل شد تا شرایط ماندگاری در مناطق محروم 
و کمتر برخوردار فراهم شود. واگذاری مسکن 
که  است  امتیازهایی  از  دیگر  یکی  زمین،  و 

می توان به این پزشکان داد.«
وی با بیان این مطلب که حل مشکالت کالن 
حوزه سالمت کشور یک عزم ملی می خواهد، 
افزود: »با تشکیل کارگروه کالن از نهادها و 
دستگاه های مختلف و دادن اختیارات خاص 
به این کارگروه، می توان ۴ مشکل کالن حوزه 

سالمت را برای همیشه حل و فصل کرد.«
ادامه  ایران  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
داد: »متأسفانه مشکالت اصلی حوزه سالمت 
به قدری بزرگ و درشت شده که حل آنها 
از عهده یک دستگاه، به تنهایی خارج است.«
وی افزود: »۴ مشکل اصلی حوزه سالمت، شامل 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، تعرفه ها، 
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و همچنین، 

کیفیت آموزش پزشکی است.«
این  حل  برای  »البته  کرد:  تاکید  زاده  رئیس 
مشکالت، باید از پیش داوری در مورد جامعه 
پزشکی که گفته می شود درآمدهای نجومی 
پیش  و  تفکر  این  زیرا،  شود.  پرهیز  دارند، 
را  بعدی  اقدامات  از  خیلی  جلوی  داوری، 

خواهد گرفت.«
وی افزود: »االن هر گروه و نهادی، به طور 
مستقل به این موضوعات می پردازد. به طور مثال، 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد 
تصمیم گیری  پزشکی،  ظرفیت های  افزایش 
می کند و بنده این تصمیم را ناپخته می دانم. 
ما مخالف افزایش ظرفیت رشته های پزشکی 
نیستیم، اما با رعایت الزامات باید انجام شود. «
رئیس زاده گفت: »افزایش ظرفیت پزشکی به 
شکل مطلق، نه مشکل دسترسی و نه کیفیت 
را حل خواهد کرد، حتی ضررهای آن بیشتر 

از منافع آن خواهد بود.«
وی با عنوان این مطلب که اعتماد مردم به جامعه 
پزشکی به آسانی حاصل نشده است، افزود: 
»تربیت پزشک بی کیفیت، باعث خواهد شد 
اعتماد به پزشک از بین برود و کسانی که پول 
دارند، برای درمان به خارج از کشور بروند.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: 
»اعتماد به جامعه پزشکی فقط با تعرفه و پول 
حاصل نشده که بخواهیم آن را به آسانی از 
دست بدهیم. ما منکر این واقعیت نیستیم که 
دسترسی به پزشک با اشکاالتی همراه است، 
اما مقصر آن، مسئولین و تصمیم گیران این 
حوزه هستند. لذا، نباید کاری کنیم که این اعتماد 
تضعیف شود و در نهایت، شاهد بی اعتمادی 

به جامعه پزشکی کشور باشیم.«
وی در پایان با عنوان این مطلب که در حوزه 
»اآلن  افزود:  ندارند،  حسرت  مردم  پزشکی 
ایرانی های ساکن در اروپا و آمریکا برای درمان 
به کشور می آیند و این موضوع نشان می دهد 

که اعتماد به جامعه پزشکی وجود دارد.«
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چرامشکلپزشکخانوادهحلنمیشود؟
اگر توزیع پزشک به درستی انجام شود، مشکل کمبود هم حل خواهد شد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران توضیح دادرئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران توضیح داد



رییـس نظـام پزشـکی تهـران بـزرگ در نامـه ای 
خطـاب بـه رییـس جمهـور گفت: »اگرچه مردم 
شـریف و قدردان کشـورمان جانفشـانی ها و 
ایثـار کادر درمـان را از یـاد نبرده انـد و قـدردان 
تمام آن حماسـه ها هسـتند، اما شـما در مقام 
عالی ترین مقام اجرایی کشـور در قبال گفته ها 
و عملکرد خود مسئول هستید. پیشنهاد می کنم 
هرچه زودتر از جامعه پزشـکی و کادر درمان 
دلجویی و عذرخواهی کنید تا در دل آنها جای 
بگیریـد و بدانیـد کـه اگـر ایـن اشـتباه را اصـاح 
نکنید ادبیات شما در تاریخ ثبت خواهد شد.«

بـه گـزارش سـپید بـه نقـل از کانـال تلگرامـی 
نظام پزشکی تهران بزر، نامه سیدموید علویان 
به سـید ابراهیم رییسـی به شـرح زیر اسـت: 

به نام خدای شاهد
همـکاران عزیـز حـوزه سـامت، پزشـکان، 

پرسـتاران و سـایر عزیـزان کادر درمـان
همـه گیـری کرونـا در سرتاسـر جهـان بحرانـی 
بی نظیر آفرید، پیشرفته ترین کشورها هم دچار 
چالش هـای فـراوان در سیسـتم های درمانـی و 
بهداشـتی خود شـدند، اما در کشـور عزیزمان، 
به رغم تمام کاسـتی ها و مشـکات، سیسـتم 
ارائـه خدمـات درمانـی و بهداشـتی ثانیـه ای از 
فعالیـت بازنایسـتاد و اگرچـه صدهـا شـهید و 
ده هـا هـزار بیمـار و آسـیب دیـده از کادر درمـان 
تقدیم آرمان »حفظ سـامت جامعه« شـد، اما 

در نهایت کرونای سـرکش رام شـد.
امروز اگر کرونا جانی نمی سـتاند، اصلی ترین 
دلیلـش ایـن اسـت کـه همـکاران مـا جان دادند 

تا جان ها حفظ شـود و واکسیناسـیون گسـترده 
علیـه بیمـاری بـه مـدد علم ممکن شـد.

همکاران عزیز، سـخنان اخیر ریاسـت محترم 
جمهـور و فراموشـی ایشـان در اشـاره بـه 
اصلی تریـن حماسـه آفرینـان روزهـای تلـخ 
بحـران – کـه مـورد تاییـد و اشـاره مقـام معظـم 
رهبـری و تمامـی آحـاد حاکمیتـی و عمومـی و 
داخـل و خـارج مرزهـا قـرار گرفتـه - مـرا یـاد 
این انداخت که ریشـه کلمه انسـان از نسـیان 
یعنـی فراموشـی می آیـد و  چـه زود ایـن بشـر 
فرامـوش کـرد مـرگ پرسـتاران و پزشـکان و 
دسـتیاران فعـال در عرصـه خدمت رسـانی بـه 

جامعـه را.
از یـاد نبرده ایـم کـه زمانـی برخـی از همیـن 
مسـئوالن قرنطینه را قرون وسـطایی خواندند 
در حالـی کـه رهبـر عزیـز انقـاب خـود پایبنـد 
بـه اصـول بهداشـتی بـود و مراسـم عزاداری هـا 
و شـب های احیا را تک نفره اجرا می نمودند، 
امـا همـان زمـان بودنـد کسـانی کـه بـه نـام دین 
مردم را به تجمع دعوت می کردند و از واکسن 
زدن منـع می کردنـد. بودنـد کسـانی کـه ترویـج 
بـه رفتارهـای غلـط و غیرعلمـی می کردنـد و بـا 
دسـتاوردهای علمی و نتیجه گیری های مبتنی 

بـر شـواهد مخالفـت می کردند.
آقـای رییـس جمهـور، قطعـا توضیحاتـی برای 
بیانـات خـود داریـد و قاعدتـا چـون حاضـران 
اصلـی در سـخنرانی شـما طـاب و معممیـن 
بوده انـد خواسـته اید از زحمـات احتمالـی آنـان 
تجلیـل کنیـد، امـا هیـچ توضیـح و توجیهـی 
نمی توانـد مـردان و زنانـی را کـه بیـش از دو 

سـال خود و خانواده های شـان را در خطر قرار 
دادنـد تـا دیگـران درخطـر نباشـد را آرام کنـد.

اگرچـه مـردم شـریف و قـدردان کشـورمان 
جانفشانی ها و ایثار کادر درمان را از یاد نبرده اند 
و قدردان تمام آن حماسـه ها هسـتند، اما شـما 
در مقام عالی ترین مقام اجرایی کشور در قبال 
گفته ها و عملکرد خود مسئول هستید. پیشنهاد 
می کنم هرچه زودتر از جامعه پزشکی و کادر 

درمـان دلجویـی و عذرخواهـی کنیـد تـا در دل 
آنهـا جـای بگیریـد و بدانیـد کـه اگـر این اشـتباه 
را اصـاح نکنیـد ادبیـات شـما در تاریـخ ثبـت 

خواهد شـد.
دکتر علویان
استاد دانشگاه
سی ام خرداد 1401

تا دیر نشده از کادر درمان دلجویی کنیدتا دیر نشده از کادر درمان دلجویی کنید
نامه رییس نظام پزشکی تهران بزرگ به رییس جمهور:

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه براساس قانون، 
مصوبه ستاد راهبردی نقشه باید در صحن اصلی شورای انقاب 
فرهنگی با حضور ریاست شورا تصویب شود، گفت: »پذیرش 
دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی 
و رفاهی باعث افت کیفیت پزشکی و صدمه به سامت مردم 

خواهد شد.«
به گزارش سپید، ابوالفضل باقری فرد ضمن بیان این مطلب و در 
واکنش به مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی که 
اخیرا از سوی شورای عالی انقاب فرهنگی تصویب شد، گفت: 
»مصوبه ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور در خصوص 
افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی، مغایر با نظر کارشناسی و 

زیرساخت های وزارت بهداشت است.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر 1۶000 دانشجوی دندانپزشکی در 
مقاطع مختلف در حال تحصیل می باشند که در برخی دانشگاه ها، 

تجهیزات و فضاهای مناسب آموزشی را در اختیار ندارند.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: »پذیرش دانشجو بدون 
در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و رفاهی 
باعث افت کیفیت پزشکی و صدمه به سامت مردم خواهد شد.«
باقری فرد اظهار کرد: »براساس قانون، مصوبه ستاد راهبردی 
نقشه باید در صحن اصلی شورای عالی انقاب فرهنگی و با 
حضور ریاست شورا که شخص رئیس جمهور می باشد، مطرح 

و سپس به تصویب برسد.«
وی خاطر نشان کرد: »مجدداً تاکید می نماییم دسترسی عادالنه 
به خدمات پزشکی و دندانپزشکی عاوه بر تعداد مناسب کادر 
سامت، نیاز به بومی گزینی و ماندگاری پزشکان و دندانپزشکان 

و پوشش مناسب خدمات بیمه همگانی دارد.«
به گزارش وبدا، معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه رشته 
دندانپزشکی اصول مهم علمی و پذیرفته شده جهانی دارد، افزود: 
»هر چقدر به موضوع درمان بپردازیم، بیماری های دهان و دندان 

افزایش می یابد زیرا پیشگیری و بهداشت تضعیف می شود.«ا

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

افزایش ظرفیت دندانپزشکی، مغایر با نظر کارشناسی و 
زیرساخت های وزارت بهداشت است

شماره 62229 31 خرداد 1401



مدیرکل نظارت، ارزشـیابی و اعتبار بخشـی 
سـازمان نظام پزشـکی کشـور با بیان اینکه 
در زمان حاضر هیچ دسـتورالعملی ازسـوی 
وزارت بهداشـت، در خصوص شـرکت های 
مشـاوره آنالین در امور پزشـکی ارائه نشـده 
اسـت، گفـت: »هیـچ یـک از ایـن شـرکت ها 
دارای مجوز نیسـتنند چراکه دسـتورالعملی 

در ایـن خصـوص وجـود نـدارد.«
بـه گـزارش سـپید، فربـد رهنمـای چیـت 
سـاز شـامگاه یک شـنبه در همایـش یـک 
روزه دسـتورالعمل تبلیغـات امـور پزشـکی 
بـا اشـاره بـه اینکـه در زمـان حاضـر فضـای 
تبلیغاتـی حـوزه سـالمت اعـم از فضـای 
مجازی نابسـامان اسـت، افزود: »بزرگترین 
معضلـی کـه بـا آن مواجهـه هسـتیم، بـا توجه 
بـه اینکـه تبلیغـات از طریـق فضـای مجـازی 
انجـام می گیـرد در بسـیاری از مـوارد شـاهد 
آن هستیم افراد فاقد صالحیت و غیرپزشک 
اقدامـات و خدمـات درمانـی ارائـه می کنند.«
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نـوع تبلیغـات بـرای 
مردمـی اسـت کـه آگاهـی چندانـی ندارنـد 
فریب دهنده اسـت و آنها را به خود جذب 
خـود می کنـد، اضافـه کـرد: »ارائـه ایـن نـوع 
خدمـات موجـب آسـیب بـه سـالمت مـردم 
می شـود و ایـن موضـوع بسـیار خطرنـاک 

است.«
رهنمای، با تاکید بر اینکه در وهله نخسـت 
از عمـوم مـردم تقاضـا می شـود کـه از طریـق 
فضای مجازی پزشـک انتخاب نکنند، ادامه 
داد: »اگـر بـه هـر دلیلـی تصمیـم گرفتنـد کـه 
ایـن مهـم از طریـق فضـای مجـازی باشـد، 
حتمـا نـام، نشـانی، نـام کامـل پزشـک را 

از همـان فضـای مجـازی اسـتخراج کننـد.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه صفحاتـی کـه بـدون 

نـام و نشـان بـه تبلیغـات خدمـات پزشـکی 
مبـادرت می کننـد، بطـور معمـول توسـط 
انـدازی شـده  راه  فاقـد صالحیـت  افـراد 
اسـت، گفـت: »افـراد صالحیـت دار کمتـر 
ممکـن اسـت بـدون نـام و نشـان بـه ایـن 

کار اقـدام کننـد.«
رهنمـای بـا بیـان اینکـه عمـوم مـردم در 
افـراد  نشـان های  و  نـام  متوجـه  مـواردی 
فاقـد صالحیـت در حـوزه سـالمت شـدند، 
https: // بـه سـادگی می تواننـد بـه سـایت
irimc.org/ مراجعـه کننـد، تصریـح کـرد: 
از سـرویس  اسـتفاده  بـا  »آنـان می تواننـد 
پزشـک  مشـخصات  پزشـک  جسـتجوی 
مـد نظـر را وارد کننـد کـه تصویـر، پروانـه، 
تخصـص و حتـی محـل شـهر فعالیـت نیـز 

قابـل مشـاهده اسـت.«
»مداخـالت  داد:  ادامـه  مسـئول  ایـن 
غیرپزشـکی و دخالـت مداخلـه گـران افـراد 
فاقد صالحیت در امور پزشـکی می تواند به 
بهای آسـیب رسـاندن به سـالمتی مردم تمام 
شـود کـه بایـد از ایـن کار پیشـگیری کـرد.«

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تمامـی شـرکت های 
مشـاوره ای آنالین در حوزه سـالمت، بدون 
مجوز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: 
»اظهـار نظـر در مـورد فعالیـت آنهـا و اینکـه 
آیـا درسـت اسـت و آیـا کسـانی کـه در ایـن 
شـرکت ها مشـاوره ارائه می کنند قطعا دارای 
صالحیـت و پروانـه هسـتند، بـا توجـه بـه 

بـدون مجـوز بـودن آنهـا غیرممکن اسـت.«
رهنمـای بـا اشـاره بـه اینکـه وقتـی بـه یـک 
چنـد  هـر  می کنیـم،  مراجعـه  بیمارسـتان 
از پزشـک مسـتقر در اورژانـس شـناختی 
نداریـم امـا در مکانـی شناسـنامه دار فعالیـت 
می کنـد، افـزود: »امـا در مـورد شـرکت هایی 

کـه  خدمـات مشـاوره و ویزیـت آنالیـن در 
امـور پزشـکی ارائـه می دهنـد چنیـن چیـزی 

نـدارد.« وجود 
وی تاکید کرد: »در واقع هیچ نوع شـناختی 
از ایـن نـوع شـرکت ها وجـود نـدارد چـرا که 
بدون شناسنامه هستند و در واقع  نمی توان 
مطمئن بود که هر کسـی در این شـرکت ها، 
خدمـات درمانـی ارائـه می دهـد، صاحـب 
صالحیـت اسـت، بنابرایـن نبایـد بـه این نوع 
شـرکت ها اعتمـاد کـرد چـرا کـه مشـکالتی 

را بـه دنبـال دارد.«
این مسـئول با اشـاره به سـاماندهی تابلوهای 
پزشـکان در سـطح کشـور نیـز ادامـه داد: 
»سـامانه مربوطـه آن راه انـدازی و آئیـن نامـه 
آن دچـار تغییراتـی شـده اسـت کـه در ایـن 
خصـوص فرآینـد در سـامانه مربوطـه دیـده 
شـده و همـکاری دقیق تـری بیـن پزشـکان 
و در وهلـه دوم از سـوی سـازمان نظـام 

پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشـکی بـا اهـدف استاندارد سـازی تابلوهـا 

انجـام می گیـرد.«
مدیرکل نظارت، ارزشـیابی و اعتبار بخشـی 
سـازمان نظام پزشـکی کشـور ادامه داد: »تا 
زمانیکه پزشـکانی که تابلو دارند، همکاری 
منتظـر  نمی تـوان  باشـند  نداشـته  را  الزم 
اتفاقـات خـوب بـود و بـه ایـن موضـوع 

بایـد توجـه داشـت.«
اینکـه  بیـان  بـا  وی  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
آگاهسـازی پزشـکان نیـز در ایـن خصـوص 
می تواند برای ارتقای نظام سـالمت و شـان 
جامعـه پزشـکی مهـم و کمـک کننـده باشـد 
بتوانیـم  اینکـه  »بـرای  کـرد:  خاطرنشـان 
استاندارد سـازی و کاهـش ایراداتـی کـه در 
تابلوهـا وجـود دارد را انجـام دهیـم، بـه طـور 
قطـع پزشـکان پـای کار خواهنـد بـود و ایـن 

اقـدام بـا جدیـت انجـام خواهـد شـد.«

شرکت های مشاوره آنالین در امور پزشکیشرکت های مشاوره آنالین در امور پزشکی
 دارای مجوز نیستند دارای مجوز نیستند

مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور:مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور:

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: » میزان 
معوقات پرستاران زیاد شده است؛ به طوری 
که بعضی از دانشگاه ها 12 -13 ماه و برخی 
2-3 ماه معوقات دارند؛ یعنی به طور میانگین 
6 تا 7 ماه در پرداخت معوقات عقب افتاده ایم.«

در  میرزابیگی  محمد  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با فارس درباره »پرداخت معوقات 

پرستاران«، اظهار داشت: »در مقطعی معوقات 
نمونه  برای  شد.  پرداخت  خوب  پرستاران 
در دوره کرونا 20 هزار میلیارد تومان برای 
جبران معوقات از دولت گرفتیم؛ به طوری 
که معوقات به دو ماه رسید که طبیعی بوده 

و به عبارتی صفر به حساب می آید.«
رئیس سازمان نظام پرستاری افزود:  »اما مجدداً 

میزان معوقات زیاد شده است؛ به طوری که 
بعضی از دانشگاه ها 12 -13 ماه و برخی 3-2 
ماه معوقات دارند که به طور میانگین 6 تا 
7 ماه در پرداخت معوقات عقب افتاده ایم.«

میرزابیگی درباره »تعداد دانشجویان پرستاری 
در کشور« عنوان کرد: »در کل مقاطع تحصیلی 
از کارشناسی تا دکتری تقریبًا نزدیک به 50 

هزار نفر اکنون در حال تحصیل هستند.«
وی خاطرنشان کرد: »سالی 10 هزار و 500 
نفر و در برخی سال ها 12 هزار نفر؛ یعنی 
به طور کلی بین 10 تا 12 هزار نفر دانشجو 
شاهد  و  آزاد  دولتی،  دانشگاه های  کل  از 

فارغ التحصیل می شوند.«

رئیس سازمان نظام پرستاری عنوان کردرئیس سازمان نظام پرستاری عنوان کرد

افزایش معوقات پرستاران
سالی12هزارپرستارفارغالتحصیلمیشوند
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دبیرخانـه شـورای عالی انقـاب فرهنگـی 
دربـاره مصوبـه افزایـش ظرفیـت پذیـرش 
رشـته دندان پزشـکی بیانیه ای را صادر کرد.
بـه گـزارش سـپید، دبیرخانـه شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی در راسـتای تنویـر افـکار 
اقشـار مختلـف علمـی و همـه دلسـوزان 
بیانیـه ای،  طـی  اسـامی،  ایـران  اعتـای 
سـتاد   ۱۶۳ جلسـه  پیرامـون  را  نکاتـی 
بـا  راهبـری نقشـه جامـع علمـی کشـور 
مـاده   ۲ تبصـره  »اجرایی سـازی  موضـوع 
واحـده افزایـش ظرفیـت پذیرش پزشـکی«، 

مطـرح کـرد.

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، 
متـن بیانیـه بـه شـرح زیـر اسـت:

۱- آمـار و اطاعـات موجـود در خصـوص 
ظرفیت پذیرش دندانپزشـکی در سـال های 
گذشته و نیز شاخص های موجود از سرانه 
دندانپزشـکان در کشـور و مقایسـه آن بـا 
کشـور های مختلف مبنای شناسـایی مسـئله 

قـرار گرفته اند.
مطابـق اعـام وزارت بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی، سـرانه دندانپزشـک در 
کشـور ۵۱ دندانپزشـک در صـد هـزار نفـر 
اسـت و با حذف تعداد دندانپزشـکان غیر 
فعـال در حـوزه درمـان ایـن عـدد بـه ۳۵ 

کاهـش پیـدا می کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در کشـور های بـا 
نظام سـامت پیشـرفته سـرانه دندانپزشـک 
بیـش از ۷۰ دندانپزشـک در هـر صـد هـزار 

نفر اسـت.

وضعیـت ایـران در سـرانه دندانپزشـک در 
مقایسـه بـا کشـور های عضـو گـروه ۲۰ و 

منطقـه در بیـن ۱۰ کشـور آخـر اسـت.
ایران در بین ۱۰ کشـور اول منطقه از هیچ 
جایگاهـی برخـوردار نیسـت؛ بنابرایـن بـا 
تدبیـری برابـر مفـاد مصوبـه جلسـه ۱۶۳ 
سـتاد راهبـری نقشـه جامـع علمـی کشـور 
بـرای افزایـش ظرفیـت دندانپزشـکی، در 
طول ۱۵ سـال امکان دسـتیابی به شـاخص 
فعلی سـرانه دندانپزشـک در نظام سـامت 
کشـور های پیشـرفته، حاصل خواهد شـد.
۲- ظرفیـت منابـع انسـانی کشـور بـرای 
پشـتیبانی کیفی از اجرای سیاسـت افزایش 
ظرفیـت پذیـرش دانشـجوی دندانپزشـکی، 

قابـل اعتنـا ارزیابـی می شـود.
چرا که صرفًا در سـال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵۰ 
هـزار داوطلـب در رقابـت کنکور سراسـری 
گـروه علوم تجربـی حضـور یافته انـد؛ امـا 
کمتـر از ۲% از ایـن تعـداد در رشـته های 
پزشـکی و دندانپزشـکی پذیرفتـه شـده اند 
اسـتعداد های  اتـاف  بـه  متعاقبـًا  کـه 
تحصیلـی برتـر، گسـترش چشـم گیر پدیـده 
پشـت کنکـوری در گـروه علـوم تجربـی، 
سـوابق  دارای  دانش آمـوزان  مهاجـرت 
تحصیلـی ارزنـده و عاقه منـد بـه تحصیـل 
در رشـته دندانپزشـکی به خارج از کشـور، 

منتـج شـده اسـت.
۳- از طرفـی ظرفیـت آموزشـی بـر اسـاس 
پاسـخ رسـمی سـازمان سـنجش آمـوزش 
بـرای  مجموعـًا   ۱۴۰۱ سـال  در  کشـور 
پذیـرش ۱۷۵۶ نفـر دانشـجوی جدیـد در 

علـوم  دانشـگاه های  دندانپزشـکی  رشـته 
پزشـکی و آزاد به کار گرفته شـده اسـت.
درحالی کـه در سـال ۱۳۹۴ پذیـرش ایـن 
رشته بیش از ۲۰۰۰ هزار نفر گزارش شده 
اسـت. این مهم می تواند به رسـمیت بخشـی 
به ظرفیت خالی در بخش زیرسـاخت های 
افزایـش ظرفیـت رشـته  بـرای  آموزشـی 

دندانپزشـکی بینجامد.
وزارت  وظیفـه  خطیـر  بـر  تاکیـد  بـا   -۴
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در 
نظـام سـامت و تضمیـن کیفیـت آمـوزش 
و خدمـات پزشـکی، شـورای عالی انقـاب 
فرهنگـی ضمـن همراهـی و حمایـت همـه 
بـر  ناظـر  موضوعـات  سیاسـتی،  جانبـه 
تامیـن  و  سـامت  اسـتاندارد های  تحقـق 
زیرسـاخت های آموزشـی را بـا اولویـت 
در دسـتور کار قـرار داده و در جلسـات 
متعـددی بـه ایـن بحـث پرداختـه اسـت کـه 
منتـج بـه تصویـب و ابـاغ تصمیمـات مهمی 

شـده اسـت.
۵- در این فرآیند و بر اساس تبصره ۲ ماده 
واحـده افزایـش ظرفیـت پذیـرش پزشـکی 
در مقطـع عمومـی )مصـوب جلسـات ۸۵۱ 
فرهنگـی(،  انقـاب  شـورای عالی   ۸۵۲ و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مامـور بـه ارائـه طـرح افزایـش ظرفیـت در 
رشـته های تخصصی پزشـکی، دندانپزشکی 
عمومی و تخصصی دندانپزشـکی به همراه 
تشـویق  بـرای  پیشـنهادی  اصاحـات 
رشـته های  در  تحصیـل  بـه  دانشـجویان 
تخصصی پزشـکی مورد نیاز و کم متقاضی 

شـد و مهلـت قانونـی دو مـاه بـرای تصویـب 
در سـتاد راهبری اجرای نقشـه جامع علمی 

کشـور، معین شـد.
آمـوزش  ظرفیـت  افزایـش  مصوبـه   -۵
دندانپزشـکی حاصـل سـاعت ها جلسـات 
نشسـت های  برگـزاری  و  کارشناسـی 
وزارت  مسـئوالن  حضـور  بـا  تخصصـی 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و 
تخصصـی  کارشناسـان  و  فعـاالن  سـایر 

عرصـه درمـان و دنـدان، بـوده اسـت.
اسـتدالل های موافـق و مخالـف پیرامـون 
افزایـش ظرفیـت مـورد بحـث و بررسـی 
قـرار گرفـت و پـس از اسـتماع نظـرات و 
اسـتدالل موافقیـن و مخالفیـن در حضـور 
معاون محترم آموزشـی وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی و دبیـر محتـرم 
بسـته  دندانپزشـکی،  آمـوزش  شـورای 
اجمـاع  بـا  و  ارائـه  پیشـنهادی  سیاسـتی 
اعضـا بـه تصویـب رسـید. بـر ایـن اسـاس 
شـائبه  غیرکارشناسـی بودن مصوبه مزبور، 
بـه فرآینـد تصمیم سـازی و تصمیم گیـری 

وارد نیسـت.
۶- از ایـن رو مصوبـه جلسـه ۱۶۳ سـتاد 
راهبـری اجـرای نقشـه جامـع علمی کشـور 
در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته 
دندانپزشـکی در راسـتای راهبـری اجـرای 
پشـتوانه   دارای  و  بـوده  مذکـور  تبصـره 
فرهنگـی  انقـاب  شـورای عالی  مصـوب 
اسـت. پـس تصمیـم در حـوزه اختیـارات 
تفویضی سـتاد راهبری نقشـه جامع علمی 

است. کشـور 

افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی 
دارای پشتوانه قانونی استدارای پشتوانه قانونی است

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در بیانیه ای اعالم کرددبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در بیانیه ای اعالم کرد
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همه گیـری کرونـا فروکـش کـرده اسـت، امـا 
همچنان بسـیاری از فعاالن جامعه پرسـتاری که 
نقش حیاتی در کاهش این همه گیری داشـتند، 
نتوانسـته اند بـه مطالبـات قانونـی خـود برسـند. 
جانفشـانی پرسـتاران در طول ماه های گذشـته، 
یکـی از مهم تریـن نقـاط قـوت ایـران بـرای مهار 
پاندمـی بـوده اسـت. بـا ایـن وجـود، بسـیاری از 
پرسـتاران گالیـه دارنـد کـه هنـوز بسـیاری از 
وعده هـا و قول هـا بـه جامعـه پرسـتاری در حـد 
حرف باقی مانده است. یک مثال بارز آن تاخیر 

زیاد در پرداخت معوقات پرسـتاران اسـت.
نظـام  سـازمان  رئیـس  میرزابیگـی،  محمـد 
پرسـتاری هـم بـا اشـاره بـه همیـن تاخیـر زیـاد 
در پرداخـت معوقـات پرسـتاران گفـت:  »میـزان 
معوقات پرسـتاران زیاد شـده اسـت؛ به طوری 
که بعضی از دانشـگاه ها 12 تا 13 ماه و برخی 
دو تـا سـه مـاه معوقـات دارنـد. یعنـی بـه طـور 
میانگین شش تا هفت ماه در پرداخت معوقات 

عقـب افتاده ایـم.«
رئیـس سـازمان نظـام پرسـتاری اظهـار داشـت: 
»در مقطعی معوقات پرسـتاران خوب پرداخت 
شد. برای نمونه در دوره کرونا 20 هزار میلیارد 
تومان برای جبران معوقات از دولت گرفتیم؛ به 
طـوری کـه معوقـات بـه دو مـاه رسـید که طبیعی 
بـود و بـه عبارتـی صفـر بـه حسـاب می آیـد، 

اما مجددا میزان معوقات زیاد شـده اسـت.«
میرزابیگی درباره تعداد دانشـجویان پرسـتاری 
در کشـور هـم بـه فـارس یـادآور شـد: »در کل 
مقاطع تحصیلی از کارشناسـی تا دکتری تقریبا 
نزدیـک بـه 50 هـزار نفـر اکنـون در حال تحصیل 

هستند.«

و  هـزار   10 »سـاالنه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
500 نفـر و در برخـی سـال هـا 12 هـزار نفـر؛ 
یعنـی بـه طـور کلـی بیـن 10 تـا 12 هـزار نفـر 
از کل دانشـگاه های دولتـی، آزاد و  دانشـجو 

می شـوند.« فارغ التحصیـل  شـاهد 

قراردادهای کوتاه مدت، 
چالش شغلی پرستاران

پرسـتاری  جامعـه  انتقـادات  عمـده  از  یکـی 
نسـبت بـه رونـد جـذب پرسـتاران، اسـتفاده از 
شـرکت های واسـطه برای جذب کادر پرسـتاری 
اسـت. بسـیاری از فعـاالن جامعـه پرسـتاری 
معتقدنـد کـه بایـد ایـن واسـطه ها حـذف شـود 
و پرسـتاران بـه طـور مسـتقیم بـا خـود وزارت 
بهداشـت، طـرف قـرارداد باشـند. آنهـا معتقدنـد 
که بسیاری از این شرکت های واسطه، اولویت 
اصلی شـان در سـودآوری بیشـتر شـرکت اسـت 
تا حفظ سـالمت و تامین معیشـت پرسـتاران.
هادی رنجبر، دکترای پرستاری و استاد دانشگاه 
علوم پزشـکی ایران نیز با انتقاد از قراردادهای 
89 روزه بـا جامعـه پرسـتاری، گالیـه می کنـد: 
»همـه سـازمان ها بـرای قـرارداد کوتـاه مـدت 
نکوهـش می شـوند، امـا بـا پرسـتاران قـرارداد 
89 روزه می بندنـد تـا از مزایـای قـرارداد 90 
روزه برخوردار نشـوند. پرسـتاری که با قرارداد 
89 روزه مواجه است، دستمزد کاری که انجام 
می دهـد بـه جیـب شـخص دیگـری مـی رود و 
شـیفت شـب برای او حسـاب نمی شـود. این 
پرسـتار به تدریج دچار مشـکل، فرسـودگی و 
نارضایتی می شـود. این موضوع نشـان می دهد 
دغدغه هـای ایـن قشـر در رده آخـر اهمیـت 

قـرار دارد.«
او تاکیـد می کنـد: »مسـئولیت اجتماعـی یـک 
چارچـوب اخالقـی دارد کـه از قانـون هـم باالتر 
و یک موضوع دو طرفه اسـت. یعنی اگر برای 

سـازمانی کار می کنیم که مسـئولیتش را در قبال 
مـا انجـام نمی دهـد، مـا تـا حـدی کـه می توانیـم 
مسئولیت خود را در قبال مردم و جامعه انجام 
می دهیـم. پرسـتاران در حـال انجـام مسـئولیت 
اجتماعـی خویـش هسـتند، امـا افـرادی کـه باید 
در برابـر آنهـا مسـئولیت خـود را انجـام دهنـد 
ایـن کار را نمی کننـد. نمی شـود تـا زمانـی کـه 
منافع عده ای در میان اسـت از پرسـتار اسـتفاده 
کنیـم، امـا زمانـی کـه موضـوع خـرج و مخـارج 
مطـرح شـد از او بخواهیـم ایثـار کنـد و انتظـار 

داشـته باشـیم او از جان خود بگذرد.«
همچنین مائده طوالبی، پرسـتار فعال در تهران 

هـم بـا انتقـاد از انعقـاد قراردادهـای 89 روزه بـا 
پرسـتاران، به سـپید می گوید: »قراردادهای 89 
روزه بـا برخـی همـکاران پرسـتار، نوعـی ظلـم 
مضاعـف در حـق آنهاسـت. آنهـا از یـک سـو 
بایـد بـا بیمـاری مهلـک کرونـا مقابلـه کننـد و بـا 
وجـود خطـر جانـی بـاال بـه بیماران خدمت کنند، 
امـا از طـرف دیگـر، بایـد نگـران آینـده شـغلی 
خودشـان هم باشـند. نباید اینگونه تصور شـود 
که قراردادهای 89 روزه با پرستاران کم تجربه 
منعقـد شـده اسـت. اتفاقـا خیلـی از پرسـتارانی 
کـه صرفـا از سـر نیـاز مالـی بـه قراردادهـای 89 
روزه تـن داده انـد، از جملـه نیروهـای پرسـتاری 

خبره و باتجربه هسـتند.«
او تاکید می کند: »بسیاری از نیروهای پرستاری 
که در خط مقدم درمان کرونا هسـتند، ماه های 
متوالـی اسـت کـه فوق العـاده ویـژه دوران کرونـا 
را دریافـت نکرده انـد. همچنیـن بـا وجـود آنکـه 
تعرفه گـذاری  قانـون  اجـرای  از  سال هاسـت 

تاخیر تاخیر 1313 ماهه در پرداخت معوقات پرستاران  ماهه در پرداخت معوقات پرستاران 
رئیس سازمان نظام پرستاری: در مقطعی در دوران کرونا معوقات پرستاران

 خوب پرداخت شد، اما مجددا میزان معوقات زیاد شده است

زیاد  پرستاران  معوقات  میزان  میرزابیگی: 
شده است؛ به طوری که بعضی از دانشگاه ها 
12 تا 13 ماه و برخی دو تا سه ماه معوقات 
تا هفت  میانگین شش  به طور  یعنی  دارند. 
ماه در پرداخت معوقات عقب افتاده ایم. در 
مقطعی معوقات پرستاران خوب پرداخت شد. 
برای نمونه در دوره کرونا 20 هزار میلیارد 
تومان برای جبران معوقات از دولت گرفتیم؛ 
که  رسید  ماه  دو  به  معوقات  که  طوری  به 
طبیعی بود و به عبارتی صفر به حساب می آید، 
است شده  زیاد  معوقات  میزان  مجددا  اما 

اما  است،  کرده  فروکش  کرونا  همه گیری 
پرستاری  فعاالن جامعه  از  بسیاری  همچنان 
همه گیری  این  کاهش  در  حیاتی  نقش  که 
داشتند، نتوانسته اند به مطالبات قانونی خود 
برسند. جانفشانی پرستاران در طول ماه های 
گذشته، یکی از مهم ترین نقاط قوت ایران برای 
مهار پاندمی بوده است. با این وجود، بسیاری 
از پرستاران گالیه دارند که هنوز بسیاری از 
وعده ها و قول ها به جامعه پرستاری در حد 
آن  بارز  مثال  یک  است.  مانده  باقی  حرف 
تاخیر زیاد در پرداخت معوقات پرستاران است
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خدمـات پرسـتاری صحبـت می شـود، امـا ایـن 
قانـون را اجـرا نمی کننـد. سـوال جـدی مـا ایـن 
اسـت که چطور خدمات پزشـکی دارای تعرفه 
اسـت و حقـوق جامعـه پزشـکی طبـق تعرفـه 
پرداخـت می شـود، امـا مـزد خدمـات پرسـتاری 

را بـدون تعرفـه پرداخـت می کننـد؟«

چالش کمبود پرستار در مراکز درمانی
سـیما شـیرانی، پرسـتار فعـال در بخش هـای 
درمـان کرونـا نیـز در گفتگـو بـا سـپید بـه دیگـر 
مشـکالت پرسـتاران اشـاره می کند و می گوید: 
»مدت هاسـت که گفته می شـود نیروهای جدید 
بـه مراکـز درمـان کرونـا جـذب می شـوند، امـا 

تاکنـون چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت. چندین ماه 
اسـت کـه بـا کمتریـن نیـرو در حـال خدمـت بـه 

بیمـاران مبتـال بـه کرونا هسـتیم.«
او تاکیـد می کنـد: »کمبـود پرسـتار بخصـوص 
در شـیفت های شـب به شـکل محسـوس تری 
وجود دارد که باید برای رفع این مشـکل، فکر 
عاجلـی شـود. همچنیـن خیلـی از پرسـتاران بـه 
دلیـل فشـار کاری زیـاد نمی تواننـد بـه مرخصـی 
برونـد و مجبـور بـه انجـام اضافـه کاری هـای 

طوالنی هسـتند.«
همچنین مهدیه صمدیاری، دیگر پرسـتار فعال 

در بخـش درمـان کرونـا نیـز بـه سـپید می گویـد: 
»کار در بخش هـای کرونایـی، اصـال قابـل قیـاس 
با کار کردن در هیچ کدام از بخش های درمانی 
نیسـت. جدای از عوارض جسـمی و خسـتگی 
شدید کادر پرستاری، وضعیت روحی و روانی 
اغلـب پرسـتاران نیـز چنـدان مطلـوب نیسـت. 
خیلـی از پرسـتاران روزانـه بـا صحنه هـای مـرگ 
و میر مواجه شـده اند. کار طاقت فرسـا به مدت 
طوالنی در بخش های مراقبت ویژه، مشـکالت 
افسـردگی و اضطراب در بین جامعه پرسـتاری 

را افزایش داده اسـت.«
او خاطرنشـان می کنـد: »نیـاز داریـم کـه حمایت 
روحی و روانی از کادر پرستاری صورت گیرد 
و خدمـات سـالمت روان در اختیـار جامعـه 
پرسـتاری باشـد. مواجهـه هـر روزه بـا بیمـاران 

مبتال به کرونا که خیلی از آنها در وضعیت حاد 
بیماری قرار داشـتند، وضعیت روحی پرسـتاران 
را بسـیار شـکننده تر کرده اسـت. باید نیروهای 
ویـژه ای بـرای ارائـه خدمـات سـالمت روان بـه 
کادر درمـان وجـود داشـته باشـد تـا پزشـکان، 
پرسـتاران و بهیـاران بتواننـد بـا تـوان روحـی و 

روانـی بیشـتری بـه ادامـه خدمـت بپردازند.«
از سـوی دیگـر، قاسـم ابوطالبـی، فعـال صنفـی 
جامعه پرسـتاری کشـور هم با اشـاره به مشـکل 
کمبـود شـدید پرسـتار در مراکـز درمانـی، تاکیـد 
کـرد: »انتظـار مـی رود قـوای سـه گانـه بیـش 
از پیـش در جهـت رفـع دغدغه هـای حرفـه ای 
جامعـه پرسـتاری و مطالبـات بـه زمیـن مانـده 
آنـان از جملـه اصـالح نظـام پرداخـت و اجـرای 
صحیح قانون ارتقای بهروه وری، در نظر گرفتن 
پرسـتاری به عنوان مشـاغل سـخت و زیان آور 
و بازنشسـتگی پیـش از موعـد آنـان گام بـردارد. 
همچنیـن طـی سـالیان اخیـر توجـه صـرف بـه 
توسـعه فیزیکـی محیط هـای درمانـی و افزایـش 
سـالیانه تخت هـای بیمارسـتانی بـدون توجـه 
بـه توسـعه منابـع انسـانی و اسـتخدام نیـروی 
پرسـتاری باعث کمبود شـدید نیروی پرسـتاری 
در مراکز درمانی کشـور شـد. نتیجه اسـتخدام 
نیـروی  چکانـی  قطـره  اسـتخدام  یـا  نشـدن 
پرسـتاری و جایگزیـن نشـدن نیـرو بـه جـای 
پرسـتاران بازنشسـته، کاهـش شـدید نسـبت 
پرسـتار به بیمار اسـت که سـبب فشـار کاری 
مضاعـف بـر جامعـه پرسـتاری کشـور شـده 

است.« 

جذب نشدن پرستاران جدید، باوجود 
افزایش تخت ها

حسـین جعفـری، فعـال حـوزه پرسـتاری هـم 
تاکیـد کـرد: »معضـل اصلـی کـه سـبب آسـیب 
جسـمی و روحـی بـرای پرسـتاران می شـود، 
بحـث کمبـود نیـروی انسـانی اسـت. ایـن در 
صورتی اسـت که تعداد تخت های بیمارسـتانی 
افزایـش پیـدا کـرده، ولـی در قبـال آن جـذب 
نیرویی صورت نگرفته است. باید توجه داشته 
باشـیم که در نظر نگرفتن زیر سـاخت مناسـب 
بـا نیـروی انسـانی، سـبب بـروز مشـکالت و 

آسـیب ها در جامعـه پرسـتاری می شـود.«
همچنیـن شـمس الدین شمسـی، فعـال صنفـی 
حـوزه پرسـتاری هـم خاطرنشـان کـرد: »بایـد 
بـرای محافظـت از پرسـتاران، اقداماتـی مثـل 

افزایـش نیـروی انسـانی صـورت بگیـرد.«
او ضمن هشـدار نسـبت به مهاجرت پرسـتاران 
گفت: »ما در خصوص مهاجرت پرسـتاران در 
ایام کرونا هشـدار دادیم. تعدادی از پرسـتاران 
ما در دوران کرونا مهاجرت کردند، برای اینکه 
شرایط خوبی را برایشان فراهم می کنند. همین 
باعـث مهاجـرت آنهـا می شـود. قبـال داشـتن 
مـدرک زبـان بـرای مهاجـرت پرسـتاران شـرط 
مهمـی بـود کـه برخـی کشـورها، ایـن شـرط را 
هـم برداشـتند. در نتیجـه، جـذب پرسـتاران در 
این کشـورها آسـان تر شـده اسـت. البته عمده  

ایـن نیروهـا کـه می رونـد، نخبـه هسـتند.« 
از سـوی دیگر، ضیاالحمید دامنی، فعال صنفی 
جامعه پرسـتاری در ایرانشـهر هم با اشـاره به 
کاهـش کارانـه پرسـتاران در ایـام کرونـا، افـزود: 
»برخـی بیمارسـتان ها بـه بهانـه کاهـش درآمـد، 
کارانه پرسـتاران را کامل پرداخت نکردند. این 
مسـاله در کنـار کمبـود نیـرو و کاهـش میـزان 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، پرسـتاران را 
بیشـتر خسـته کرد. این مسـاله نیز به نوبه خود 
باعث کاهش انگیزه در پرسـتاران می شـود. نیاز 
اسـت مسـئوالن در این راسـتا و برای حل این 

مشـکالت اقـدام کنند.«
دامنی درباره مشـکل حل نشـده کمبود نیروی 
پرسـتار نیـز گفـت: »کمبـود نیـروی پرسـتار 
برخـوردار  کـم  اسـتان های  در  به خصـوص 
مثل سیسـتان و بلوچسـتان و در دانشـگاه های 
همجوار کامال مشـهود اسـت. نسـبت پرسـتار 
بـه تخـت بیمارسـتانی حـدود هشـت دهـم بـه 
ازای هـر تخـت بیمارسـتانی اسـت کـه نسـبت 
بـه اسـتانداردها پایین تـر اسـت. کمبـود نیـروی 
پرسـتاری بـه حـدی اسـت کـه در برخـی مراکـز 

بـه پرسـتاران مرخصـی داده نمی شـود.«

یک  اجتماعی  مسئولیت  رنجبر: 
چارچوب اخالقی دارد که از قانون هم 
است.  طرفه  دو  موضوع  یک  و  باالتر 
یعنی اگر برای سازمانی کار می کنیم که 
مسئولیتش را در قبال ما انجام نمی دهد، 
ما تا حدی که می توانیم مسئولیت خود 
را در قبال مردم و جامعه انجام می دهیم. 
مسئولیت  انجام  حال  در  پرستاران 
اجتماعی خویش هستند، اما افرادی که 
باید در برابر آنها مسئولیت خود را انجام 
دهند این کار را نمی کنند. نمی شود تا زمانی 
که منافع عده ای در میان است از پرستار 
استفاده کنیم، اما زمانی که موضوع خرج و 
مخارج مطرح شد از او بخواهیم ایثار کند 
و انتظار داشته باشیم او از جان خود بگذرد
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شیرانی: مدت هاست که گفته می شود 
کرونا  درمان  مراکز  به  جدید  نیروهای 
جذب می شوند، اما تاکنون چنین اتفاقی 
نیفتاده است. چندین ماه است که با کمترین 
نیرو در حال خدمت به بیماران مبتال به 
کرونا هستیم. کمبود پرستار بخصوص در 
شیفت های شب به شکل محسوس تری 
این  رفع  برای  باید  که  دارد  وجود 
همچنین  شود.  عاجلی  فکر  مشکل، 
خیلی از پرستاران به دلیل فشار کاری 
زیاد نمی توانند به مرخصی بروند و مجبور 
به انجام اضافه کاری های طوالنی هستند

ابوطالبی: انتظار می رود قوای سه گانه 
بیش از پیش در جهت رفع دغدغه های 
حرفه ای جامعه پرستاری و مطالبات به 
نظام  از جمله اصالح  آنان  مانده  زمین 
پرداخت و اجرای صحیح قانون ارتقای 
بهروه وری، در نظر گرفتن پرستاری به 
و  زیان آور  و  سخت  مشاغل  عنوان 
گام  آنان  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
بردارد. همچنین طی سالیان اخیر توجه 
محیط های  فیزیکی  توسعه  به  صرف 
تخت های  سالیانه  افزایش  و  درمانی 
بیمارستانی بدون توجه به توسعه منابع 
انسانی و استخدام نیروی پرستاری باعث 
کمبود شدید نیروی پرستاری در مراکز 
درمانی کشور شد. نتیجه استخدام نشدن 
یا استخدام قطره چکانی نیروی پرستاری 
و جایگزین نشدن نیرو به جای پرستاران 
بازنشسته، کاهش شدید نسبت پرستار به 
بیمار است که سبب فشار کاری مضاعف 
است شده  کشور  پرستاری  جامعه  بر 



بهداشت  وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  رئیس 
گفت: »مهم ترین موانع درمان ناباروری، مسائل 
و  سهولت  فقدان  و  باال  هزینه های  ساختاری، 

دسترسی است.«
به گزارش سپید، صابر جباری در نشست قرارگاه 
سالمت و جوانی جمعیت افزود: »مهم ترین مسئله 
بحرانی پیش رو، موضوع پیری جمعیت است، 
بر این اساس رهبر انقالب اسالمی نیز بارها در 
دادند  هشدار  جمعیت  و  خانواده  بحث  مورد 
حسنه  عنوان  به  زمینه  این  در  کار  انجام  از  و 

ماندگار یاد کردند.«
وی با اشاره به نرخ کنونی ۱.۷ باروری در کشور 
تصریح کرد: »ایران در ۴۵ سال گذشته ۱۰ سال 
پیرتر شده است و تا سال ۱۴۲۰ به ازای هر یک 
کودک، ۵ سالمند در ایران خواهیم داشت، بنابراین 
باید یک حرکت صحیح و خردمندانه انجام شود.«

جباری با مقایسه به نرخ جمعیت در مناطق مختلف 
استان های  به  مربوط  جمعیت  »پیرترین  گفت: 
گیالن و همچنین مازندران و سیستان و بلوچستان 
با رشد جمعیت باال به عنوان جوان ترین استان های 

کشور محسوب می شوند.«
بهداشت  وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  رئیس 
افزود: »ایران دارای کم ترین نرخ رشد جمعیت 
باروری در  نرخ  آسیا است و  منطقه غرب  در 
مقایسه با سایر کشورها وضعیت خوبی ندارد.«

به گفته وی، ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور 
وجود دارد و هر سال حدود ۸۸ هزار زوج به 

این گروه اضافه می شود.
جباری، نقش شبکه سالمت برای کمک به مسئله 
فرزند آوری را مهم برشمرد و افزود: »با وجود 
۲۸ هزار بهورز در کشور می توان از این ظرفیت 
مناسب برای ارائه خدمات بهداشتی و افزایش 

نرخ جمعیت بهره مند شد.«
این  در  فرهنگ سازی  و  آموزش  بحث  بر  وی 
بهداشت  تاکید کرد و گفت: »شبکه های  زمینه 
و درمان نقش مهمی بر عهده دارند تا بتوان از 
عوارض مسائلی چون عقیم سازی دائمی و سقط 
غیر قانونی و سزارین و ارجاعات مکرر برای 

انجام عمل IVF پیشگیری کرد.«
بهداشت  وزارت  جمعیت  جوانی  اداره  رئیس 
یادآور شد: »از برجسته ترین موانع درمان ناباروری 
و  باال  مسائل ساختاری، هزینه های  به  می توان 
بنابراین  کرد  اشاره  و دسترسی  فقدان سهولت 
باید به سمتی حرکت کرد تا مردم از خدمات 

درمان باروری آسان و ارزان بهره مند شوند.«
جباری به تشریح بحث ارائه دستورالعمل های 
یکسان بهداشتی و درمانی، استفاده از ظرفیت 
خیرین و سازمان های مردم نهاد، سبک زندگی 

خوابگاه های  تأمین  بیمه ای،  پوشش  سالم، 
اطالعات  ثبت  سامانه جامع  ایجاد  دانشجویی، 
باروری، تسهیل شرایط رفاهی و تولید محتوای 

علمی در حوزه جمعیت پرداخت.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه قرارگاه سالمت و 
جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
نظرات و  بیان  به  اعضای کمیته های تخصصی 
پیشنهادات اجرایی خود پرداختند که از مهم ترین 
آنها می توان به موضوع تأمین داروهای اثربخش و 
تجهیزات پزشکی، مشاوره، بیماریابی و تشخیص 
به هنگام، ارائه خدمات رایگان باروری، تکمیل 
رفاه  افزایش  بیمه گر،  سازمان های  خدمات 
اجتماعی، تکمیل زیر ساخت ها، توسعه کارهای 
پژوهشی، تغییر رویکرد فرهنگی و بهداشتی و 

ایجاد کمیته پایش و نظارت اشاره کرد.
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درمان ناباروری باید ارزان شود
3/5 میلیون زوج نابارور در کشور

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت:

اجتماعی

 سید محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی 
ژنتیک پزشکی ایران

 علی نجفی، دانشجوی دکتری ژنتیک 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در سالهای اخیر به تدریج بحث پیری جمعیت و اهمیت 
فرزندآوری به یکی از بحث های مهم ملی و البته پرحاشیه 
کشور تبدیل شده است. حدود دهه شصت هجری 
شمسی در کشور شاهد رشد باالی جمعیتی بودیم که 
متعاقبا با سیاست های تشویقی برای کاهش فرزندآوری 
همراه شد. کاهش سریعی که در رشد جمعیتی بعد از 
یک افزایش شدید در این نرخ ایجاد شد، منجر به یک 

بهم ریختگی در هرم جمعیتی کشور گردید. 
کارشناسان معتقد بودند که با رسیدن دهه شصتی ها به 
سن ازدواج و فرزندآوری دوباره شاهد افزایش رشد 
جمعیت و در نتیجه کاهش عوارض ناشی از بهم 
ریختگی هرم جمعیتی خواهیم بود. همچنین انتظار 
می رفت این نسل جوان بتواند بعنوان نیروی محرکه 
کشور برای رشد سریع اقتصادی باشد. با این وجود 
و به دالیل مختلف، نه شاهد رشد اقتصادی خاصی 
بعد از رسیدن این جوانان به سن کار و فعالیت بودیم 
و نه شاهد افزایش نرخ رشد جمعیت در حدی که 
انتظار می رفت. حتی بعد از مقداری افزایش در نرخ 
رشد جمعیت در سال های اخیر، دوباره شاهد کاهش 
ساالنه این نرخ هستیم و همین مسئله بعنوان زنگ 
خطری برای پیری جمعیت عنوان می شود. متولدین 
دهه شصت جمعیتی حدود ۱6.۸ میلیون نفری را شامل 
می شوند که با رسیدن آنها به سن بازنشستگی و از 
کارافتادگی، و در صورت ادامه روند کاهشی نرخ رشد 
جمعیت، شاهد مشکالت متعددی در زمینه صندوق 
های بازنشستگی و ارائه خدمات الزم برای این بخش 

از جامعه خواهیم بود. 
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده در مجلس یازدهم در پاسخ به این مشکل 
و در راستای سیاست نظام مبنی بر افزایش نرخ رشد 

جمعیت اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان قانون 
جوانی جمعیت نمود. این قانون که مشتمل بر ۷۳ ماده 
و تبصره های متعدد است و بصورت اصل هشتاد و 
پنجی )بدون طرح و تصویب تک تک مواد در صحن 
مجلس( و برای یک دوره آزمایشی ۷ ساله تصویب شد. 
این قانون دارای بسته های تشویقی متعددی برای افزایش 
فرزندآوری است لیکن انتقادات جدی انجمن های 
علمی سالمت محور را در برخی مواد مرتبط با حوزه 
بهداشت و سالمت را بهمراه داشت. تصویب این 
قانون همراه با افزایش تبلیغات و برنامه های متعدد 
برای فرزندآوری و حمایت از مادران و خانواده های 

صاحب فرزند در سطح رسانه ها بود. 
تا اینجای کار می توان تصویب این قانون و اقدامات 
همراه با آن را )به جز در مورد برخی از مواد آن که 
مورد بحث اینجا نیست( قابل قبول و بلکه الزم دانست. 
اما متاسفانه گاهی برخی از دست اندرکاران مرتبط با 
این مبحث چنان روی تحقق این مطلب تمرکزی تک 
بعدی می کنند که منجربه برخی پیشنهادات نامناسب 
و دور از شان جامعه اسالمی بویژه بانوان بزرگ ایران 
زمین می شود. یکی از این پیشنهادات که باعث بحث و 
جنجال فراوان در روزهای اخیر شد مربوط به پیشنهاد 
ازدواج بین المللی بانوان ایرانی برای فرزندآوری و رشد 

جمعیت کشور بود!
پیشنهاد ازدواج بین المللی بانوان باالی ۳۰ سال کشور 
که اخیرا توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس و 
عضو شورایعالی انقالب فرهنگی رخ داد واکنش های 
بسیاری را برانگیخت که با توجه به انتشار گسترده این 
واکنش ها خصوصا در فضای مجازی، اینجا قصد تکرار 
آنها را نداریم. ولی تعدادی سوال برایمان مطرح است 
که امیدواریم طراحان چنین تئوری هایی به آنها فکر 
کنند. تئوری و ایده از این جهت که در متن قانون و در 
هیچ آیین نامه و بخشنامه ای اشارتی بدان نشده است.

آیا واقعا تشویق بانوان کشور به ازدواج بین المللی را 
راه کار مناسبی برای افزایش جمعیت کشور می دانید؟ 
نکند این ازدواج ها وسیله ای برای تسهیل مهاجرت 

بانوان کشور شده و به جای کمک به رشد جمعیت، 
خود عاملی برای کاهش جمعیت کشور گردد؟ قطعا 
از آمارهای تمایل باالی بخش زیادی از مردم ایران به 
مهاجرت اطالع دارید؟! آیا این پیشنهاد از جنبه های 
امنیتی هم مورد بررسی قرار گرفته است؟ نکند این 
روش به پروژه های نفوذ دشمنان کشور کمک نماید؟

آیا غیر از این است که به استناد همان سرشماری سال 
۱۳9۵ که مورد استناد برای بیان آمار بانوان با سن باالی 
۳۰ سال قرار گرفته، تعداد مردان مجرد دهه شصتی بیش 
از یک میلیون نفر بیشتر از بانوان دهه شصتی است؟ 
به عبارتی دیگر، بیان کرده اند که آمار بانوان بین ۳۰ تا 
۵۰ ساله )بدون سابقه ازدواج، مطلقه و یا فاقد همسر 
به هر دلیلی( دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است ولی به 
اینکه طبق همان سرشماری فقط جمعیت مردان دهه 
شصتی فاقد همسر باالی ۲ میلیون 9۰۰ هزار نفر است 
هم توجه کرده اند؟! قطعا با افزودن مردان دهه پنجاهی 
فاقد همسر این رقم باالتر هم می رود ولی آیا باید گفت 
باز شاهد کمبود مردان ایرانی برای ازدواج هستیم و باید 
بانوان سرزمین مان با مردان سایر کشورهای ازدواج 

کرده و فرزندآوری نمایند؟!
آیا از غیرت ملی ایرانیان که با بیان چنین سخنانی 
جریحه دار شده و حتی می تواند واکنش مردم در 
خالف جهت خواسته های بیان کنندگان این پیشنهادات 

را داشته باشد آگاهی دارید؟

آیا بدنبال آن هستید تا بجای بخشی از مردان جوان و 
میانسال ایرانی که فاقد شغل و ابتدائی ترین ملزومات 
تشکیل خانواده هستند از مردان سایر کشورها استفاده 

نمایید؟ 
آیا بهتر نیست برای تسهیل ازدواج مردان مجرد ایرانی 
و ایجاد انگیزه ازدواج در جوانان، به فکر ترسیم آینده 
روشن از شرایط کشور با برداشتن گام های ملموس و 
عملی برای بهبود شرایط زیستی و اقتصادی آنها باشید؟ 
در انتها الزم می دانیم با یادآوری اینکه قطعا پیری جمعیت 
را یکی از مشکالت سال های آتی کشور می دانیم ولی 
این موضوع را هم پسندیده نمی بینیم که برای پیش 
گیری از آن به هر روشی توسل جست. امیدآفرینی 
عملی، اقدامات فرهنگی و تسهیالت اقتصادی شاید در 
راس برنامه های الزم برای افزایش ازدواج و فرزندآوری 
مردان و بانوان ایرانی قرار دارد و نمی توان آنها را با 
تفکرات دستوری، تک بعدی و دور از شان مردم ایران 

جایگزین کرد. 

یادداشت وارده                                        افزایش نرخ رشد جمعیت؛ به هر قیمتی؟!



سپید از آخرین وضعیت  شیوع آبله میمون گزارش می دهد 

 یاسر مختاری
آبلـه میمـون چنـد وقتـی اسـت کـه موجـب 
نگرانـی در بسـیاری از کشـورهای جهـان 
شـده اسـت. در روزهای گذشـته نیز اعالم 
شد که سازمان جهانی بهداشت در راستای 
بررسـی وضعیـت اضطـراری ایـن ویروس 
تشـکیل جلسـه خواهـد داد. بـا ایـن حـال 
هنـوز ایـن بیمـاری تبدیـل بـه یـک پاندمـی 
نشـده اسـت و بـه همیـن دلیـل دولت هـا 
نیـز هنـوز راهبـردی بـرای مقابلـه بـا آن 

اختیـار نکرده انـد. 

نگرانی سازمان جهانی بهداشت
تـا دو مـاه قبـل آبلـه میمـون در هفت کشـور 
مشـاهده شـده بود اما این بیماری طی این 
دو مـاه بـه سـرعت گسـترش پیـدا کـرده و 
اکنون 38 کشور جهان را درگیر خود کرده 
اسـت. اگرچـه سـرعت انتقـال آن همچنـان 
کنـد اسـت امـا در حـال تبدیـل شـدن بـه 
یـک وضعیـت نگـران کننـده در جهان اسـت.
تـدروس آدهانـوم مدیرکل سـازمان جهانی 
بهداشـت با اشـاره به وضعیت شـیوع آبله 
میمونـی در بسـیاری از کشـورهای جهـان 
اظهـار کـرد: »تصـور می کنـم اکنـون ایـن 
موضوع مشخص است که با یک وضعیت 
غیرعـادی مواجـه هسـتیم، بـه ایـن معنـی 
بـه گذشـته  نسـبت  کـه حتـی ویـروس 
رفتـار غیرعـادی از خـود نشـان می دهـد. 
همچنیـن موضـوع دیگـر ایـن اسـت کـه 
کشـورهای بیشـتری تحـت تاثیـر شـیوع 

بیمـاری قـرار گرفته انـد و معتقدیـم کـه بـه 
دلیـل گسـتردگی جغرافیایـی بـه واکنشـی 

هماهنـگ نیـاز دارنـد.«
وی در رابطـه بـا اینکـه آیـا ایـن ویـروس 
یـا خیـر  اسـت  اضطـرار شـده  موجـب 
گفت: »سـازمان جهانی بهداشـت وضعیت 
اضطـراری بهداشـت عمومـی در سـطح 
بین المللـی را به عنـوان رویـدادی تعریـف 
می کنـد کـه موجـب می شـود بیمـاری در 
کـرده  پیـدا  بین المللـی گسـترش  سـطح 
و خطـری بـرای سـالمت عمومـی سـایر 
کشورها ایجاد کند و به طور بالقوه نیاز به 
واکنـش هماهنـگ بین المللـی داشـته باشـد.«
دبیـر کل سـازمان جهانـی بهداشـت اعـالم 
کـرد:  »ایـن سـازمان قصـد دارد نـام دیگـری 
بـرای ایـن بیمـاری ویروسـی انتخـاب کند. 
این سـازمان در کنار کارشناسـان سراسـر 
جهـان در مـورد تغییـر نـام ویـروس آبلـه 
میمونی و بیماری ناشـی از آن کار می کند 
و در اسـرع وقت درباره اسـامی جدید این 

بیمـاری اطالعیـه ای صـادر خواهـد کرد«.
وی افزود: »هدف سازمان بهداشت جهانی 
حمایـت از کشـورها بـرای مهـار انتقـال و 
جلوگیـری از شـیوع بـا ابزارهـای آزمایـش 
شـده ازجملـه نظـارت، ردیابـی تمـاس و 
ایزولـه کـردن بیمـاران مبتالست.سـازمان 
بهداشـت جهانـی همچنیـن دسـتورالعمل 
موقتی را در مورد اسـتفاده از واکسـن های 
آبلـه بـرای آبلـه میمـون منتشـر کـرد و گفت 
که سـازمان بهداشـت جهانی واکسیناسـیون 

انبـوه علیـه آبلـه میمـون را توصیـه نمی کنـد.«
رئیس سـازمان بهداشـت جهانی گفت: از 
آنجایـی کـه شـیوع آبلـه میمـون غیرعادی و 
نگران کننده است، » یک جلسه اضطراری 
تشـکیل می دهد تا ارزیابی کند که آیا این 
شـیوع یـک وضعیـت اضطـراری بهداشـت 
عمومـی بـا نگرانـی بین المللـی اسـت یـا 

خیر؟«.

چرا آبله میمون نگران کننده است؟
حمید سـوری اسـتاد اپیدمیولوژی دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـهید بهشـتی در گفت وگو 
با سـپید در رابطه با دلیل  شـیوع و طغیان 
آبلـه میمـون در زمـان حاظـر اظهـار کـرد:                                                                 
»علیرغم اینکه در بسیاری موارد در کشور 
ما و برخی کشـورها پاندمی کووید 19 به 
اشـتباه خاتمـه تلقـی شـده اسـت، واقعیـت 
ایـن اسـت کـه هنـوز مـا کوویـد-19 پایـان 
نداده ایـم. همزمـان بـا ایـن موضـوع خبـر 
طغیـان آبلـه میمـون، در برخـی نقـاط جهان 
منتشـر شـده و در اوایـل مـاه مـی میـالدی 
بازتـاب زیـادی داشـت. ایـن بیماری نسـبتا 
نـادر اسـت و معمـوالً بـه آفریقـای مرکـزی 
و غربـی محـدود می شـود، بـا ایـن حـال بـه 
شـکلی کم سـابقه با ترس از گسـترش یک 
بیمـاری همه گیـر جدیـد روبـرو شـده ایـم.«
ایـن اپیدمیولوژیسـت یـادآور شـد: » آبلـه 
میمون مانند SARS-CoV-2 در ابتدای 
شـیوع خود، توسـط یک عامل ناشـناخته 
از  یکـی  توسـط  بلکـه  نمی شـود  ایجـاد 

بسـتگان دور ویـروس آبلـه کـه از سـال 
1958 می شناسـیم، ایجـاد می شـود. خبـر 
بـد ایـن اسـت کـه اگـر آبلـه میمـون درمـان 
نشـود، نـرخ مـرگ و میـر 3 تـا 10 درصـد 
دارد. امـا خبـر خـوب آن اسـت کـه تـا کنون 
در کشـورهای غیربومی این ویروس مورد 
مـرگ نداشـته ایم و علیرغـم بیـش از 10 
مـورد تاییـد شـده در امـارات عربـی متحده، 
در ایران هنوز مورد تایید شـده ای گزارش 

نشـده است.«
وی ادامـه داد: »زمـان زیـادی بـرای درک 
چگونگـی گسـترش آن و حتـی تشـخیص 
اینکه به کدام داروها حسـاس اسـت وجود 
داشـته اسـت. ما حتی می دانیم که واکسـن 
آبله که بیشـتر بزرگسـاالن باالی 50 سـال 
ایرانی در کودکی دریافت کردند محافظت 
خوبـی را تـا 90 درصـد ارائـه مـی دهـد، لـذا 
اینبـار بـرای ایـن بیمـاری آمادگـی بهتـری 

داریم.«
سـوری بـا بیـان اینکـه  طغیـان کنونـی آبلـه 
میمـون در جهـان متفـاوت اسـت، گفـت: 
»در حـال حاضـر شـیوع آبلـه میمـون بـرای 
اولیـن بـار در تاریـخ، بیـش از 30 کشـور 
را در بـر می گیـرد و حـدود 2 هـزار مـورد 
مبتال شناسـایی شـده اند. تاکنون هیچ مورد 
مـرگ و میـری در مناطـق غیربومـی گزارش 
نشـده اسـت . بـه نظـر می رسـد کـه بیمـار 
صفـر یـا ایندکـس بایـد یـک بریتانیایی بوده 
باشـد کـه بـه نیجریـه سـفر کـرده و احتمـاالً 
ویروس را از یک حیوان وحشـی دریافت 

آبله میمون؛ وضعیت عادی یا اضطرارآبله میمون؛ وضعیت عادی یا اضطرار
حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

به نظر می رسد طغیان آبله میمون به دلیل ویژگی های انتقال آن به زودی از بین برود 
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کـرده اسـت، امـا زنجیـره انتقـال به سـرعت 
پـس از آن تاریـک می شـود.«

وی در رابطـه بـا احتمـال تغییـر ژنتیکـی 
یـا جهـش در ویـروس آبلـه میمـون گفـت:  
»اولین توضیحی که به ذهن متبادر می شود 
ایـن اسـت کـه ویـروس آبلـه میمون جهش 
جدیدی به دست آورده که آن را عفونی تر 
کـرده اسـت، ماننـد آنچـه در ایـن 2 سـال 
گذشته بارها دیده ایم که برای کرونا اتفاق 
افتاده است. اما به نظر نمی رسد که اینطور 
باشـد زیـرا توالـی ژنـوم ویروسـی تاکنـون 
هیـچ تغییـر عمـده ای را نشـان نـداده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد بـا ویروس هایـی کـه در 
غـرب آفریقـا شـایع هسـتند کـه اتفاقـًا کمتر 
کشـنده بـوده و نـرخ مـرگ و میرشـان تنهـا 
یک درصد اسـت یکسـان باشـد. همچنین 
گفتـه شـد کـه ممکـن اسـت راه جدیـدی 
مانند تماس جنسـی برای انتشـار آن وجود 
داشـته باشـد، امری که قبال گزارش نشـده 
بـود. امـا بـا توجـه بـه اینکـه روابـط جنسـی 
معمـوالً نیـاز بـه نزدیکـی افـراد دارد، ممکن 
اسـت ایـن فقـط یـک اتفـاق تصادفی باشـد.«

حقایق مثبت در مورد آبله میمون
وی یـادآور شـد: »حقایـق مثبـت بیشـتری 
وجـود دارد. سـرایت تنهـا در موقعیت هـای 
بسـیار نزدیـک اتفـاق می افتـد و برخـالف 
دیده ایـم،  کوویـد-19  مـورد  در  آنچـه 
بیمـاران تنهـا زمانـی می تواننـد بـه ایـن 
بیمـاری مبتـال شـوند کـه خیلـی بـه هـم 
نزدیک شوند. اجتناب از نزدیکی با افرادی 
کـه دارای راش یـا تـب مشـکوک هسـتند، 
خطـر ابتـال بـه آن را بـه شـدت کاهـش 
می دهـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه طغیـان 
آبلـه میمـون معمـوال کوچـک و قابـل کنترل 
بـوده و در واقـع ایـن یـک بیمـاری ضعیـف 
اسـت. می توان آن را از حیوانات آلوده نیز 
گرفـت، کـه اگرچـه ایـن امـر در محیط های 

شـهری نادر اسـت.«
سوری همچنین با بیان اینکه فرضیه  نگران 
کننـده ای وجـود دارد کـه کرونـا مـا بـرای 

پذیـرش بیماری هـا مسـتعد و آمـاده کـرده 
اسـت، گفت: »دو سـال کاهش شـدید قرار 
گرفتن در معرض عوامل بیماری زا به دلیل 
قرنطینـه، فاصله گـذاری اجتماعـی، ماسـک 
و شسـتن دسـت ها( یا حتی واکسیناسـیون 
می توانـد ایمنـی مـا را تضعیـف کنـد و مـا 
را مسـتعد ابتـال بـه میکروب هایـی کنـد کـه 

قبـال تحـت کنتـرل بودند.«                                                                  
وی ادامـه داد: »فرضیـه دیگـر نیـز اسـت کـه 

افرادی که به کرونا مبتال شدند در صورت 
داشـتن عفونت های دیگر ممکن اسـت آنها 
رفتـار متفـاوت و نتایـج غیـر منتظـره ای بـه 
همـراه داشـته باشـند. مـوارد اخیـر هپاتیـت 

شـدید در کـودکان، کـه یـک رویـداد نـادر 
اسـت  بـه طـور ناگهانـی چـدی  می شـود، 
می توانـد نمونـه دیگـری از ایـن موضـوع 
باشـد. مـا هنـوز راهـی بـرای دانسـتن اینکه 
آیـا کرونـا ارتباطـی بـا شـیوع آبلـه میمـون 
دارد یا خیر، نداریم و شـاید هرگز نتوانیم 
بدانیـم، امـا ایـن احتمـال بـه همـان انـدازه 

که ترسـناک اسـت جالب اسـت.«  

دورنمای اپیدمیولوژیک آبله میمون                                         
سـوری در رابطه با تفسـیر اپیدمیولوژیک 
از طغیـان آبلـه میمـون گفـت: »طغیـان آبلـه 

میمـون بـه دلیـل ویژگی هـا و نحـوه انتقـال 
آن احتمـاال در مـدت زمـان نسـبتًا کوتاهـی 
از بیـن مـی  رود. اگـر همیـن میـزان را حفـظ 
کنیم، ممکن اسـت بدون بر جای گذاشـتن 
قربانـی ایـن امـر محقـق شـود. اکنـون کـه 
عموم مردم آگاه هستند و اغلب می ترسند، 
لـذا اجتنـاب از موقعیت هـای مخاطـره آمیـز 
آسـان تر خواهـد بـود. همچنیـن واکسـن ها 
و داروهـا بایـد اتفاقـات جـدی را بیشـتر 

کاهـش دهند.«
وی یادآور شـد: »پرسـش اصلی که وجود 
دارد ایـن اسـت کـه آیـا کـه آیـا در ماه هـای 
آینده شـاهد ورود بیماری های عفونی نادر 
بـه عنـوان یـک عارضـه جانبـی بـه دور از 
اپیدمی خواهیم بود؟ آیا یکی از آنها واقعًا 
در مقیـاس جهانـی و بـه صـورت اپیدمـی 
مشـکل سـاز خواهد بود؟ امیدواریم پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش ها منفـی باشـد. امـا آن چـه 
مهـم اسـت ایـن اسـت کـه هوشـیاری و 
آمادگـی حـوزه سـالمت بـرای احتمـاالت 

پیش رو باید بیشـتر باشـد.« 
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سوری: سرایت تنها در موقعیت های بسیار 
در  آنچه  برخالف  و  می افتد  اتفاق  نزدیک 
مورد کووید-19 دیده ایم، بیماران تنها زمانی 
می توانند به این بیماری مبتال شوند که خیلی 
با  نزدیکی  از  اجتناب  نزدیک شوند.  هم  به 
افرادی که دارای راش یا تب مشکوک هستند، 
خطر ابتال به آن را به شدت کاهش می دهد

آدهانوم : تصور می کنم اکنون این موضوع 
مشخص است که با یک وضعیت غیرعادی 

مواجه هستیم، به این معنی که حتی 
ویروس نسبت به گذشته رفتار غیرعادی از 

خود نشان می دهد.  



رئیس سازمان غذا و دارو:

مریم شکرانی  
رییـس سـازمان غـذا و دارو پـس از 
مدت هـا دربـاره وضعیـت بـازار دارو 
دولـت  سیاسـت گذاری های  آینـده  و 
انجـام داده اسـت.  گفت وگوهابـی را 
بهـرام دارایـی تاکیـد دارد کـه امسـال 
بـازار دارو نـه بـا شـوک قیمـت مواجـه 
می شـود و نـه بـا کمبـود. او می گویـد 
کـه حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی دارو هـم 
مشـروط به ایجاد زیرساخت هاسـت و 
تـا زیـر سـاخت ها تامیـن نشـود دولـت 
دالر ۴۲۰۰ تومانـی را حـذف نخواهـد 

. د کر

به بازار دارو شوک وارد نمی شود
وزارت  و  دارو  و  غـذا  سـازمان 
کمبـود  منکـر  بارهـا  کـه  بهداشـت 
و گرانـی دارو شـده بودنـد حـاال بـا 
فشـار تولیدکننـدگان، مصرف کننـدگان 
و نماینـدگان مجلـس روایـت دیگـری 

دارنـد.  دارو  بـازار  آشـفته  از 

 بهـرام دارایـی، رییـس سـازمان غـذا و 
دارو کـه دو روز متوالـی بـا رسـانه های 
مختلـف مصاحبـه داشـته  بـه اقدامـات 
انجـام شـده در زمینـه تغییـر نظـام ارزی 
حـوزه  چالش هـای  دربـاره  دارو، 

دارویـی کشـور
 اعـم از اصـاح قیمت هـا و کمبودهـای 
دارویی اشـاره کرده و توضیحاتی داده 

است. 
بهـرام دارایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا 
دربـاره وضعیـت ارز دارو گفـت: »در 
الیحـه  بررسـی  بـرای  گذشـته  سـال 
دارو  حـوزه  در   ۱۴۰۱ سـال  بودجـه 
اقدامـات بسـیاری انجـام شـد و رییـس 
جمهـور هـم مطـرح کردنـد کـه بحـث 
دارو برای دولت و کشـور بسـیار مهم 
بـوده و حساسـیت هـم روی آن زیـاد 
اسـت؛ زیـرا هـم بـرای مـردم دل نگرانی 
دارد و هـم بـرای صنایـع داروسـازی 
کـه بـه صـورت عـددی ۹۸ درصـد نیـاز 
دارویـی کشـور را تامیـن می کننـد کـه 

رقـم قابـل توجهـی اسـت. بایـد توجـه 
 ۲۰ بیـن  مـا،  داروسـازان  کـه  کـرد 
کشـور دنیـا قـرار دارنـد و می تواننـد 
داروی خودشـان را تامیـن کننـد. ایـن 
زیرسـاخت ها در حوزه دارویی کشـور 
بـه راحتـی بـه دسـت نیامـده اسـت.« 

او افـزود: »بنابرایـن هـم بـا نگاه حمایت 
از تولید داخلی و هم با نگاه حمایت از 
مـردم بایـد در حـوزه دارو تصمیم گیری 
شـود. در واقع در زمسـتان سـال ۱۴۰۰ 
انجـام  زمینـه  ایـن  در  برنامه ریزی هـا 
شـد و مـا درصـدد بودیـم کـه بتوانیـم 
یـک طـرح پایلـوت را نیـز در پایـان 
سـال گذشـته اجـرا کنیـم، امـا در هـر 
صـورت مجلـس شـورای اسـامی در 
پایـان سـال بودجـه را مصـوب کـرد.« 

شیوه جدید پرداخت یارانه دارو
دارایـی دربـاره سـرانجام طـرح تغییـر 
نظـام ارزی دارو و انتقـال ارز دارو بـه 
بیمه هـا در راسـتای حمایـت از مـردم 

ادامـه داد: »در ایـن زمینـه سـازمان غـذا 
و دارو راهبر اسـت. مدیریت سـتادی 
که با عنوان سـتاد اصاحات یارانه در 
حوزه دارو تشـکیل شـده، با سـازمان 
غـذا و دارو اسـت. همـه افـراد ذی ربـط 
از سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت 
بهداشـت و ... در آن حضـور دارنـد. 
بایـد توجـه کـرد کـه مراحـل تغییـر نظام 
ارزی دارو زمان بندی شـده و وظایف 
مشـخص شـده اسـت و اقدامات الزم 
در حـال انجـام اسـت. بـه عنـوان مثـال 
اقـدام در زمینـه اتبـاع بـه وزارت کشـور 
محول شـده تا سـاماندهی شـوند. زیرا 
اتباع کشـورهای دیگر نیز در کشـور ما 
زندگی می کنند و به خدمات بهداشـتی 
و  دارنـد  نیـاز  دارویـی  و  درمانـی  و 
برایمـان مهـم اسـت کـه ایـن افـراد هـم 
کننـد.  دریافـت  را  خدمـات  بتواننـد 
همچنیـن تعییـن تکلیـف افـراد فاقـد 
بیمـه کـه البتـه اخیـرا نزدیـک پنج میلیون 
و ۶۰۰ هـزار نفـر از مـردم بـه صـورت 

دارونهکممیآیدنهگرانمیشود!دارونهکممیآیدنهگرانمیشود!
بهرام دارایی مدعی شد که سیاست های اصالح اقتصادی

 در بخش دارو باعث آرامش بازار می شود
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رایـگان بیمـه شـدند. بنابرایـن وظایـف 
مختلف تقسـیم بندی و زمان بندی شـده 
اسـت. در آخرین جلسـه ای که در این 
سـتاد داشـتیم، مشـخص شـد که کدام 
یـک از زمان بندی هـا بـه هـدف رسـیده 
و در کدام بخش همچنان عقب ماندگی 
داریم. در هر حال درصد باالیی از راه 
را رفتیـم، امـا بایـد توجـه کـرد کـه ایـن 
اصالحـات مربـوط بـه تصمیـم دولـت 
و شـخص رییـس جمهـور اسـت و هـر 
زمـان کـه شـرایط اقتضـا کنـد، این اتفاق 
می افتـد. در عیـن حـال هـم در سـبد 
خانوار مردم و پرداخت از جیب مردم 

بابـت دارو افزایشـی رخ نمی دهـد.« 
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
نماینـدگان مجلـس هـم در جلسـات 
سـتاد  اصالحات یارانه در حوزه دارو 
شـرکت می کننـد، گفـت: »گـزارش ایـن 
جلسـات تـا انتهـای خـرداد مـاه بـه طور 
کامل به کمیسیون تخصصی در مجلس 
اعـالم می شـود و اگـر نیـاز بـه جلسـه 
مشـترک بـا کمیسـیون در ایـن زمینـه 
وجـود داشـته باشـد، برگـزار خواهـد 

 » شد.
حـال  ایـن  »بـا  کـرد:  تاکیـد  دارایـی 
زمانیکـه  تـا  کـه  کـرد  توجـه  بایـد 
ارزی  نظـام  تغییـر  زیرسـاخت های 
دارو آمـاده نشـود، اتفاقـی در حـوزه 
دارو رخ نخواهد داد. بر همین اسـاس 
هـم سـازمان غـذا و دارو طبـق روال 
سـال ۱۴۰۰ بحـث واردات مـواد اولیـه 
دارویـی و تولیـد دارو را پیـش بـرده 
و بـا همـان هزینه هـا دارو را عرضـه 
می کنیـم. بنابرایـن بـه جـز اصالح قیمت 
سـاالنه دارو متناسـب بـا تـورم، اتفاقـی 
در حـوزه دارو نخواهـد افتـاد. در زمینـه 
یارانـه دارو هـم تابـع شـرایط هسـتیم 

و تـا زمانیکـه زیرسـاخت های الزم بـه 
صـورت ۱۰۰ درصـدی آمـاده نشـود، 

نمی شـود.« ایجـاد  تغییـری 

بیمهای داروهای افزایش
بهدوهزارو۷۵۰نسخه

رییـس سـازمان غـذا و دارو همچنیـن 
بـه افزایـش پوشـش بیمـه ای داروهـای 
مختلـف اشـاره کـرد و  گفـت: »حـدود 
۴۲ قلـم از داروهـای OTC ضـروری 
مجـددا تحـت پوشـش بیمـه می رونـد 
و همچنیـن قـرار اسـت تعـداد داروهای 
قلـم   ۲۷۵۰ بـه  بیمـه  پوشـش  تحـت 

افزایـش یابـد.« 
بهـرام دارایـی همچنیـن در گفت وگویی 
کـه بـا صداوسـیما انجـام داد، گفـت: 
»در حـال گسـترش فهرسـت داروهـای 
تحـت پوشـش بیمـه هسـتیم. در حـال 
حاضـر حـدود ۲۵۰۰ قلـم دارو تحـت 
پوشـش بیمـه قـرار دارد و قـرار اسـت 
ایـن تعـداد تـا ۲۷۵۰ قلـم افزایـش یابـد.« 
او افـزود: »همچنیـن برخـی داروهایـی 
هم که تحت پوشـش بیمه قرار ندارند، 
حتمـا مـورد حمایت هـای یارانه ای قرار 

می گیرند.« 
 ۱۳۹۸ سـال  »در  داد:  ادامـه  دارایـی 
کـه   OTC داروهـای  از  تعـدادی 
بـه  داروخانـه  از  دریافت شـان  بـرای 
نسـخه پزشـک نیاز نیسـت، از شـمول 
بیمـه و دریافـت ارز ترجیحـی خـارج 
شـدند. بایـد توجـه کـرد کـه مـا نزدیـک 
بـه ۱۰۰ قلـم داروی OTC داریـم کـه 
روی آن هـا بازنگـری کردیـم و حـدود 
۴۲ قلـم از ایـن داروهـا کـه ضـروری 
هسـتند، مجـددا تحـت پوشـش بیمـه 
قـرار خواهـد گرفـت. در واقـع مـا داریم 
تعهـدات خودمـان را زیـاد می کنیـم کـه 

بتوانیـم پوشـش بهتـر و بـا کیفیت تـری 
بـه مـردم ارائـه دهیـم.« 

علتکمبوددارو
دربـاره  دارو  و  رییـس سـازمان غـذا 
کمبـود اقـالم دارویـی هـم توضیحاتـی 
داد و گفـت کـه سـال گذشـته بـاالی 
۲۰۰ تـا ۳۰۰ قلـم کمبـود دارو رخ داد 
و در حـال حاضـر هـم کمبـود داریـم، 
امـا بـه عنـوان مثـال اکنـون ۳۰ قلـم از 
کمبـود داروی مـا بـه دلیـل عـدم تولیـد 
شـرکت های دارویـی اسـت کـه قیمـت 

مناسـب ندارنـد.
هـم  دارو  کمبـود  علـت  دربـاره  او 
توضیحاتـی داد و گفـت: »شـرایط نبـود 
تحریـم وضعیـت صنعت داروی کشـور 
مناسـب بود اما با تدابیر اندیشـیده شـده 
در تحریم و بحران کرونا وضعیت دارو 
بـا بحـران مواجـه نشـد و خوشـبختانه 
اکنـون نیـز بـا تولیـد اغلـب داروهـا در 
کشـور بـا کمبـود جـدی دارو مواجـه 

» . نیستیم
رییـس سـازمان غـذا و دارو ادامـه داد: 
»در سـال ۱۳۹۲ کشـور با کمبود ۳۳۰ 
قلـم دارو مواجـه بـود کـه سـتادی ویـژه 
برای تامین دارو تشـکیل شـد و ظرف 
شـش مـاه دارو تامیـن شـد. شـرکت ها 
یکبـار در سـال بـرای واردات یـا تولیـد 
دارو برنامه ریـزی می کننـد تـا قیمـت 

دارو مناسـب تر باشـد.«
دارایـی تاکیـد کـرد: »زمانـی کـه دولـت 
سـیزدهم روی کار آمـد ۲ میلیـارد دالر 
ارز به دارو تخصیص داده شـد بود در 
صورتـی کـه بایـد ۴ میلیـارد دالر ارز 
یعنـی دولـت  تخصیـص داده می شـد 
را نصـف   ۱۴۰۰ بودجـه  سـال  قبـل 
کـرده بودنـد، وقتـی وزارت بهداشـت 

مسـتقر شـد متوجـه شـد کـه پـول دارو 
هـم هزینـه شـده اسـت و بـه همیـن 
دلیـل نیمـه آبـان بـا کمبـود دارویـی 

مواجـه شـدیم.«
او ادامه داد: »وقتی دارو دچار کمبود 
شـود به راحتی جبران نمی شـود بلکه 
مسـتلزم برنامه ریـزی و تولیـد اسـت 
از همیـن رو حداقـل شـش مـاه طـول 
شـود.  رفـع  کمبودهـا  کـه  می کشـد 
نیسـت  روغـن  و  برنـج  ماننـد  دارو 
و  خریـد  بنـادر  از  را  آن  بتـوان  کـه 

تحویـل گرفـت.«
رییـس سـازمان غـذا و دارو همچنیـن 
توضیـح داد: »برخـی داروهـا تنهـا یـک 
تامیـن کننـده در دنیـا دارنـد و مـا بایـد 
در نوبـت قـرار بگیریـم، بانـک مرکـزی 
دو بار در سال گذشته ارز دارو را قطع 
کـرد کـه همیـن موضـوع باعث می شـود 
کـه برنامه ریـزی بـرای تامیـن دارو بـا 
مشـکل مواجـه شـود، دولت هـا بایـد بـه 
ایـن موضـوع توجـه ویژه داشـته باشـند 
و در زمـان تغییـر دولـت مجلـس بایـد 
بـر مسـئله تامیـن دارو نظـارت داشـته 
باشـد بـه دلیـل اینکـه کمبـود دارو مـردم 

را بـا مشـکل مواجـه می کنـد.«
دارایی سیاسـت های دولت گذشـته را 
عامـل کمبـود دارو دانسـت و گفـت: 
برخـی  در  و  مقطعـی  »کمبودهـای 
برهه هـا از جملـه عواقـب تخصیـص 
ارز دارو اسـت. در گذشـته ارزی کـه 
بـرای صنعـت دارو در نظـر گرفتنـد را 
هـر سـال کاهـش دادنـد و بـا کاهـش 
ارز دولتـی ارز ترجیحـی ارز نیمایـی 
ارز  کـه  داروهایـی  و  شـد  جانشـین 
باالتـر  آنهـا  قیمـت  گرفتنـد  نیمایـی 
رفـت و بـرای بیمه هـا نیـز مشـکالتی 
بیمه هـا قـدرت ریالـی  ایجـاد شـد و 
کافـی بـرای افزایـش قیمـت نداشـتند 
و باعـث شـد پرداخـت از جیـب مـردم 
در آن سـال ها افزایـش پیـدا کنـد و بـه 

ایـن نقطـه رسـیدیم.«
او همچنیـن گفـت: »دارو در دنیـا بـا 
قیمت هـای مختلـف عرضـه می شـود، 
سـو  بـا  کشـور  در  عـده ای  متاسـفانه 
اسـتفاده از ارز ترجیحی فاکتورسـازی 
کردنـد و بـا سـو اسـتفاده از آن دچـار 
ایـن  پرونـده  کـه  شـدند  تخلفاتـی 
شـرکت ها تحویل مراجع قضایی شـده 
اسـت. همچنیـن قاچـاق معکـوس دارو 
در کشـور رواج یافـت و بـه طـور مثـال 
انسـولین از کشـور مـا خـارج می شـد 
و از کشـور افغانسـتان بـه کشـورهای 
دیگـر قاچـاق می شـد. در کشـور ترکیـه 
انسـولین حـدود ششـصد هـزار تومـان 
بـه فـروش می رسـد امـا ایـن دارو در 
کشـور مـا بـا قیمـت بیسـت الـی سـی 

هـزار تومـان بـه فـروش می رسـد.«
بـا تمـام ایـن اوصـاف وزارت بهداشـت 
می گویـد کـه برنامه ریزی هایـش بـرای 
بـازار  آرامـش  بـه  منجـر  دارو  بـازار 
ادعـا  ایـن  بایـد دیـد کـه  می شـود و 

چقـدر درسـت اسـت؟
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