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و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  براساس 
روز  از  بهداشت  وزارت  اطالع رسانی 
پنج شنبه تا جمعه ۲ بیمار مبتال به کووید۱۹ 

در کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید و بنابر اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، از 
روز پنج شنبه تا جمعه )۳ تیرماه ۱۴۰۱( و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۲ 
به کووید۱۹ در کشور  مبتال  بیمار جدید 
شناسایی و ۳۰ نفر از آنها بستری شدند.
به  کشور  در  کووید۱۹  بیماران  مجموع 
۷ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۹۲۸ نفر رسید.

در  کووید۱۹  به  مبتال  بیمار   ۲ متاسفانه 

کشور جان خود را از دست دادند و مجموع 
۱۴۱ هزار  به  بیماری،  این  باختگان  جان 

و ۳۷۹ نفر رسید.
هزار   ۶۱ و  میلیون   ۷ تاکنون  خوشبختانه 
و ۳۵۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

شده اند. ترخیص  بیمارستان ها 
۲۲۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بیمارستان ها  بخش های مراقبت های ویژه 

دارند. قرار  مراقبت  تحت 
 ۶۵۶ ۵۵۴ هزار و  میلیون و   ۵۲ کنون  تا 
کشور  در  کووید۱۹  تشخیص  آزمایش 

انجام شده است.
در وضعیت  ۰ شهرستان  در حال حاضر 

نارنجی،  وضعیت  در  شهرستان   ۰ قرمز، 
 ۳۴۲ و  زرد  وضعیت  در  شهرستان   ۱۰۶

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
 ۲۲۶ ۶۲۴ هزار و  میلیون و   ۶۴ کنون  تا 
۹۶۹ هزار و  میلیون و   ۵۷ نفر دوز اول، 
 ۶۹۹ و  میلیون   ۲۷ و  دوم  دوز  نفر   ۸۱۰
هزار و ۸۱۱ نفر، دوز سوم واکسن کرونا 
واکسن های  کرده اند و مجموع  تزریق  را 
و  میلیون   ۱۵۰ به  کشور  در  شده  تزریق 

۲۹۳ هزار و ۸۴۷ دوز رسید.
همچنین از روز پنج شنبه تا جمعه ۴ هزار 
و ۵۳۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق 

شده است.
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2 فوتی و شناسایی 232 بیمار جدیدکووید۱۹

ایرانی به  با ورود نیمی از زائران  همزمان 
عربستان، رییس مرکز پزشکی حج با اعالم 
بستری  در  بیماری  حاضر  حال  در  اینکه 
بیمارستانی نداریم و همه زائران در سالمت 
دارو  تامین  برای  مشکلی  و  هستند  کامل 
در عربستان وجود ندارد، گفت: »بیشترین 
به  درمانی  مراکز  به  ایرانی  زائران  مراجعه 

خاطر اسپاسم عضالنی بوده است.«
در  مرعشی  سیدعلی  سپید،  گزارش  به 
ایسنا درباره آخرین وضیعت  با  گفت وگو 
سالمت و بیماری های زائران ایرانی اظهار 
آن که عملیات  با وجود  کرد: »خوشبختانه 
زائران  آماده سازی  همچنین  و  امسال  حج 
با سرعت باال و در مدت زمان  کشورمان 
باال  سرعت  معموال  و  شد  انجام  کوتاهی 
کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهد، اما شاهد 
حِج روانی هستیم و زائران در سالمتی کامل 
به سر می برند و میزان مراجعه زائران ایرانی 
شهر  دو  در  درمانگاه ها  و  بیمارستان ها  به 
سال های  حج  نسبت  به  نیز  مکه  و  مدینه 

گذشته، تا کنون کمتر بوده است.«
وی اضافه کرد: »بیماری حاد و مشکل زایی 
تا کنون از زائران ایرانی گزارش نشده است 
و بیمار در بستری بیمارستان نداریم. فقط 
برای  بیمارستان  به  یکی دو مورد مراجعه 
تشخیص دقیق بیماری داشته ایم که در این 
بیمارستان های  بین  خوبی  همکاری  زمینه 

عربستان با ایران وجود داشته است.«
به گفته وی، بیشترین مراجعه زائران ایرانی 
به مراکز درمانی ایران و عربستان تا کنون 
اسپاسم و گرفتگی عضالنی بوده که بیشتر 
اقامت  محل  هوای  دمای  تفاوت  علت  به 
زائران و محیط بیرون و همچنین سنگینی 

اعمال حج، اتفاق افتاده است.
رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر در عین حال به زائران توصیه کرد 
برای جلوگیری از سرماخوردگی و اسپاسم 
عضالنی حتما به تنظیم درست دمای محل 
اقامت خود با محیط بیرون توجه کنند و زیر 
تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرند و مایعات 
زیاد بنوشند و از لباس هایی با رنگ روشن 

استفاده کنند.
رییس مرکز پزشکی حج در ادامه با توجه 
به بیماری های شایع در جهان از جمله انواع 
تب ها، آبله میمونی و کرونا، تاکید کرد: »با 
کشورهای  زائران  بیشتر  حضور  به  توجه 
دیگر در روزهای آینده برای انجام اعمال 
حج، هرچند که همه زائران کامل واکسینه 
شده اند، اما احتمال اینکه زائران در معرض 
بیماری های مختلف تنفسی قرار بگیرند، زیاد 
است؛ بنابراین توصیه اکید می شود در تمام 
محیط های بسته از ماسک استفاده کرده و 
بهداشت فردی خود را رعایت کنند، چون 
با کوچک ترین بیماری از ادامه اعمال خود 
محروم می شوند و فرصت محدود حج را 

از دست می دهند.«
عربستان حضور  در  هم اکنون  که  مرعشی 
دارد، بیان کرد: »تا این مرحله که نیمی از 
ایرانی وارد عربستان شده اند و در  زائران 
سالمتی به سر می برند، امیدواریم ادامه حج 

نیز به همین روانی ادامه پیدا کند.«
وی همچنین از برپایی و تجهیز چادرهای 
درمانگاه هیأت پزشکی حج ایران در سرزمین 
منا و عرفات و آمادگی برای روزهای تشریق 

خبر داد.
رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 

هالل احمر درباره وضعیت تامین داروهای 
مورد نیاز زائران ایرانی در عربستان نیز توضیح 
داد: »برای تامین دارو مشکل نداریم؛ از ابتدا 
تصمیم بر این بود که سرم ها و شربت های 
مورد نیاز که حجم و وزن زیادی دارند از 
است.  شده  انجام  که  شود  تهیه  عربستان 
عربستان  به  ایران  از  که  دارویی  محموله 
ارسال شده بود نیز در فرودگاه مدینه است 
که امیدواریم به زودی ترخیص شود. مقداری 
دارو هم قبال ترخیص شده بود که در دسترس 
از  هم  را  دارویی  کمبودهای  سایر  است. 
عربستان تامین می کنیم، بنابراین مشکل و 

کمبودی از نظر دارو نداریم.«
بنا بر گزارش سازمان حج و زیارت تا پایان 

روز پنج شنبه، دوم تیرماه ۱۴۰۱ بیش از  ۲۲ 
ایرانی به عربستان وارد  هزار و ۶۰۰ زائر 
شده اند. قرار است امسال حدود ۳۹ هزار 
و ۶۰۰ زائر ایرانی در مناسک حج پس از 
دو سال وقفه که به علت همه گیری کرونا 
امسال  عربستان  کنند.  افتاد، شرکت  اتفاق 
حج را با حدود یک میلیون زائر برپا می کند. 
هرچند افزایش هزینه های این سفر باعث 
شده جمعیت کمتری به نسبت انتظار وارد 
عربستان شود. هزینه حج امسال تقریبا تا دو 
برابر افزایش داشته است. عربستان همچنین 
امسال فقط به زائران کمتر از ۶۵ سال که 

کامل واکسینه شده اند ویزای حج داده است.
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آخرین وضعیت سالمت حاجی های ایرانی در عربستان

اریان



رئیس مجلس در نشست هفته آینده کمیسیون 
بهداشت و درمان حضور می یابد.

به گزارش سپید به نقل از خانه ملت ، دستور 
کار هفته جاری کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اعالم شد.

دوشنبه:
بررسی بودجه جمعیت در سال 1401

ادامه بررسی موارد مرتبط با کمیته بهزیستی 
و توانبخشی

وزارت  بهداشت  معاون  گزارش  ادامه 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
خانواده  پزشک  شدن  اجرایی  نحوه  مورد 
در کشور با حضور روسای تامین اجتماعی 
و بیمه سالمت، مسئوالن سازمان های بیمه 

تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای 
مسلح، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان 

مرکز پژوهش های مجلس

سه شنبه:
نشست مشترک اعضای کمیسیون با محمدباقر 

قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی.

 4 تشکیل  بر  مبنی  ایران  هالل احمر  پیشنهاد 
کارگروه جهانی مدیریت دانش، مدیت نوآوری 
و تحول، تغییرات اقلیمی و مدیریت حوادث 
ترافیکی با استقبال رهبران و روسای جمعیت های 

ملی در ژنو مواجه شد.
برای  که  پیرحسین کولیوند  به گزارش سپید، 
شرکت در نشست های اساسنامه ای فدراسیون 

بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در ژنو به سر 
می برد، از استقبال سران و رهبران جمعیت های 
ملی از پیشنهاد ایران در نشست پایانی خبر داد.

جمعیت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
هالل احمر؛ کولیوند گفت: »تشکیل کارگروه های 
مدیت  دانش،  مدیریت  موضوعات  با  جهانی 
نوآوری و تحول، تغییرات اقلیمی و مدیریت 

استقبال  با  ترافیکی  حوادث 
جمعیت های  روسای  و  رهبران 
براساس  شد  مقرر  و  مواجه  ملی 
تجربه و توان جمعیت هالل احمر 
ایران، مسئولیت چند کارگروه به 

هالل احمر کشورمان سپرده شود.«

حضور رییس مجلس در نشست هفته جاری کمیسیون بهداشت

استقبال سران صلیب سرخ و هالل احمر از پیشنهادات ایراناستقبال سران صلیب سرخ و هالل احمر از پیشنهادات ایران

تشکیل ۴ کارگروه جهانی

رییس آزمایشگاه مرجع سالمت از افزایش چند 
برابری ظرفیت و تعداد آزمایش تشخیصی روزانه 
کووید۱۹ در شبکه آزمایشگاهی کشور در دوران 

کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، سیامک سمیعی افزود: »مدیریت 
هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهی اولویت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی 

پزشکی مهم ترین راهبرد آن است.«
وی ادامه داد: »شبکه های آزمایشگاهی پزشکی 
مراکز  آزمایشگاه های  از  مجموعه ای متشکل 
درمانی، بهداشتی، پژوهشی و آموزشی هستند 
که از دسترسی عادالنه و منطقی به خدمات 
آزمایشگاهی با کیفیت، معتبر، بهنگام و اقتصادی 
و سایر فعالیت های آزمایشگاهی مورد نیاز نظام 
سالمت، در هر جا و هر زمان که الزم باشند، 

اطمینان می دهد.«
سمیعی اظهار کرد: »عالوه بر تجمیع منابع و 
ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی 
و خصوصی، مدیریت بهره برداری از خدمات 
خدمات  تجویز  کاهش  برای  آزمایشگاهی 
غیرضروری، اصالح نظام تعرفه گذاری خدمات 
تشخیصی آزمایشگاه پزشکی، خرید راهبردی 
خدمات و زنجیره تامین، سطح بندی تخصصی 
خدمات در آزمایشگاه های پزشکی و کنترل بازار 
وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی در ارتقای 
مدیریت هزینه های سالمت موثر موثر هستند.«
رییس آزمایشگاه مرجع سالمت یادآور شد: »با 
بهبود زیرساخت های تشخیصی، ظرفیت پاسخ 
شبکه آزمایشگاه تشخیص مولکولی کووید۱۹ 
در دوران کرونا، از ۲۵ هزار آزمایش در روز به 

بیش از ۵۰ هزار آزمایش در یک شیفت کاری 
افزایش پیدا کرد. همچنین با توسعه گام به گام 
ولی سریع ظرفیت های این شبکه امکان شناسی 
واریانت های جدید و تعیین سهم واریانت های 
مختلف در مقاطع زمانی و دیده وری سایر عوامل 

سندرمهای تنفسی ایجاد شد.«
وی افزود: »برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع 
سالمت در سال ۱۴۰۱ که مبتنی بر راهبردهای 
حوزه درمان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۴ است در راستای 
تقویت، بازسازی و توسعه خدمات تشخیصی، 
درمانی در شبکه بهداشت و درمان کشور انجام 
برنامه عملیاتی تالش  این  خواهد شد و در 
می شود ضمن ایجاد شبکه های آزمایشگاهی 
پزشکی معاونت های درمان در کلیه دانشکده ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی، ساختار، عملکرد 
و الگوی ارائه خدمات آزمایشگاهی ارتقا یابد.«
سمیعی گفت: »برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برای تشکیل شبکه های 
آزمایشگاهی درمان و بهداشت در سال ۱۴۰۱، 
هم اکنون از فرصت و ظرفیتی که دولت سیزدهم 
در قالب پروژه پاسخ ایران به فوریت کووید۱۹ 
)ICERP2( فراهم کرده بهره می برد و در حال 

انجام است.«
وی تاکید کرد: »پروژه ICERP2 متمرکز بر 
طراحی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی، پزشکی 
دانشگاه های کشور با توجه به شرایط پساکروناست 
و روسای دانشگاه های علوم پزشکی با توجه 
به ارسال اطالعات مربوط به آزمایشگاه مرجع 
خود، برای تاسیس شبکه هایشان اطالعات گنجینه 
نیروی انسانی شامل مسئول فنی و کارکنان فنی، 
تجهیزات دستگاهی کلیدی، فهرست خدمات 

آزمایشگاهی قابل انجام در هر یک از مراکز 
شبکه آزمایشگاهی برحسب سطح بندی خدمات، 
ساز و کار ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه بالینی 
و  نقشه خدمت را در اختیار معاونت درمان 

خواهند گذاشت.«
وی اضافه کرد: »ایجاد شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 
نه تنها قابلیت توسعه کّمی و کیفی خدمات روتین 
و تخصصی آزمایشگاهی را در بخش دولتی و 
برای بیماران بستری و سرپایی که به مراکز دولتی 
مراجعه می کنند ایجاد می کند، بلکه امکان اجرای 
برنامه مهار مقاومت میکروبی با تولیت بیمارستان 
و افزایش آزمایش های تشخیص مولکولی برای 

شناسایی سریع و مقابله با تهدیدات زیستی را 
فراهم می کند.«

به گزارش وبدا، وی در پایان اظهار داشت: 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  ارشد  »مدیریت 
علوم پزشکی بدون تردید، شرایطی را فراهم 
خواهند کرد تا از اعتمادی که دولت با سرمایه 
داده و  نشان  آزمایشگاهی  نظام  در  گذاری 
و  شبکه  این  که  فرصت هایی  از  همچنین 
ایجاد  ارائه خدمت  برای  مرجع  آزمایشگاه 
می کند، به طور همزمان برای بهبود آموزش 
و پژوهش در حوزه آزمایشگاه پزشکی نیز 

حداکثر استفاده را داشته باشند.«
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افزایش چند برابری ظرفیت و تعداد آزمایش تشخیصی روزانه کووید۱۹

رییس آزمایشگاه مرجع سالمت خبر داد

اریان



گزارش استماع عملکرد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش و پزشکی قانونی کشور در خصوص 
اجرای مواد ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و 
حمایت خانواده در دستور کار کمیسیون فرهنگی 

قرار دارد.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، دستور کار 
هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

اسالمی به شرح زیر اعالم شد:
کمیسیون فرهنگی روز سه شنبه ۷تیرماه، گزارش 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  عملکرد  استماع 
آموزش و پزشکی قانونی کشور در خصوص 
اجرای مواد ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و 
حمایت خانواده را مورد بررسی قرار می دهد 
و همچنین نشستی با از کارگردانان و بازیگران 

سینما در دستور کار خود دارد.
کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس در پایان 
جلسه روز سه شنبه ادامه بررسی الیحه نظام 
جامع باشگاه داری در جمهوری اسالمی ایران 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
برنامه روز دوشنبه ۶ تیرماه، برنامه کمیسیون 

فرهنگی متعاقبا اعالم خواهد شد.

در دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارددر دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد

استماع عملکرد وزارت بهداشت، در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت

به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تومان  میلیارد  هزار   ۵ تخصیص  پیش بینی 
در  صعب العالج  بیماران  صندوق  به  منابع 
تسریع  خواستار  جاری،  سال  بودجه  الیحه 
در تهیه آئین نامه و تخصیص این منابع شد.
نماینده  قالیباف  به گزارش سپید، محمدباقر 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 

صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
»برای کاستن از مشکالت بیماران صعب العالج 
که  پیش بینی شد  بودجه صندوقی  قانون  در 
باید به این صندوق ۵ هزار میلیارد تومان از 

ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ و ۲ هزار میلیارد تومان 
از تسهیالت تبصره ۱۶ واریز شود، اما متاسفانه 
آئین نامه این صندوق با گذشت ۳ماه از سال، 
هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است.

موضوع درمان از اولویت های کاری مجلس 
و دولت محترم است و حتما معاون پارلمانی 
به  بهداشت  محترم  وزیر  و  جمهور  رئیس 
سرعت کارهای الزم را انجام دهند تا بیماران 
صعب العالج که عمدتا از خانواده های محروم 
افزایش  و  دارویی  مشکالت  درگیر  و  بوده 

قیمت دارو هستند، مورد توجه قرار بگیرند.«

شهدای  بیمارستان  درمان  معاونت  سرپرست 
تجریش، عفونت های گوارشی را شایع در فصل 
گرما دانست و تاکید کرد که در صورت بروز 
خون در اسهال یا عدم بهبودی بعد از ۴۸ ساعت 

حتما به پزشک مراجعه شود.
به گزارش سپید، علیرضا فاطمی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به اینکه در برخی از پیک های 
کوویدـ۱۹ در ایران شاهد رخ دادن عالئم گوارشی 
همراه با ابتالی بیماری کووید۱۹ بودیم،   اظهار 
کرد: »در حال حاضر آمار ابتال به کوویدـ۱۹ بسیار 
کاهش پیدا کرده است،  اما هنوز آمار مبتالیان 
صفر نشده است و زمانی پزشکان به ابتالی فرد 
به کوویدـ۱۹ شک می کنند که شاهد مجموعه ای 
از عالئم مثال عالئم تنفسی، تب، لرز، بی حالی، 
 خستگی مفرط و ... با یا بدون عالئم گوارشی 
باشند؛   که در این حالت درخواست تست کووید 
۱۹ می دهیم تا مطمئن شویم فرد به کرونا مبتال 

شده یا صرفا یک بیماری گوارشی است.«
وی در ادامه افزود: »در صورت مشاهده عالئمی 
چون دل درد، اسهال با یا بدون تهوع، در فقدان 
عالئم دیگر کمتر به کووید۱۹ شک می کنیم،  از 
طرفی همیشه در فصل تابستان و گرما با توجه به 
احتمال افزایش فاسد و خراب شدن مواد غذایی 

افرادی مبتال به گاستروانتریت )التهاب دستگاه 
گوارشی( یا عفونت گوارشی وجود داشته است.«
این متخصص عفونی با اشاره به اینکه اآلن)در 
فصل تابستان( شیوع گاستروانتریت ها دور از انتظار 
نبوده و نیست، تصریح کرد: »وقتی در خانواده یک 
نفر مبتال شود امکان ابتالی سایر افراد خانواده به 
علت استفاده از غذای آلوده مشترک یا تمیز نبودن 
دستان و ... وجود دارد. شاید امسال نیز با توجه 
شیوع کرونا در دو سال گذشته و محدودیت های 
ناشی از آن، اکنون مقداری حساسیت مردم به 
سالمتی خود و مشاهده هر نوع عالمتی بیشتر 
شده باشد و این قضیه موجب نگرانی آن ها شود.«
فاطمی با بیان اینکه گاستروانتریت یک اصطالح 
کلی است و به هر عاملی که باعث التهاب سیستم 
گفته  گاستروانتریت  شود،   روده ها  و  گوارشی 
از  اعم  عاملی  هر  »لذا  داد:  می شود،  توضیح 
ویروس ها یا باکتری ها می تواند التهاب و عالئم 

گوارشی را ایجاد کنند.«
این متخصص عفونی ضمن یادآوری اینکه فقط 
ویروس ها عامل گاستروانتریت ها نیستند، تصریح 
کرد: »اگر بیمار مبتال به تب باال باشد و خون 
باکتریایی  عامل  احتمال  شود،  دیده  اسهال  در 

افزایش می یابد.«

فاطمی با بیان اینکه اگر عالئم بیماری خفیف 
است و بیمار قابلیت مصرف مایعات کافی و .. 
را دارد در منزل استراحت کند و مایعات مختلف 
شامل آب و حتی »اوآراس«)ORS( که به صورت 
پودر در بازار موجود است، مصرف کند،  افزود: 
»معموال در عرض یک الی دو روز عالئم برطرف 
می شود، اما اگر عالئم به قدری شدید است که 
حتی نمی تواند آب بخورد و توانایی انجام کارهای 

روزانه را ندارد باید به پزشک مراجعه کند.«
وی با اشاره به اینکه اگر اسهال بعد از ۴۸ ساعت 
متوقف نشد،  حتما بیمار باید به پزشک مراجه کند،  
بیان کرد: »در این هنگام بنا به تشخیص پزشک 
نیاز به آزمایش مدفوع و حتی تجویز دارو است.«
فاطمی در ادامه تاکید کرد: »عالوه بر وجود تب، 
در صورت مشاهده خون در مدفوع،  اسهال افراد 
با سن باال، افراد با نقص سیستم ایمنی که دچار 
اسهال می شوند حتی همان دو روز را هم در 
پزشک  به  وقت  اسرع  در  و  نکنند  منزل صبر 

مراجعه کنند.«
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
از  اگر  به خصوص  بیماری ها  اکثر  اینکه  بیان 
نوع ویروسی باشند نیاز به مصرف آنتی بیوتیک 
نیست،  توضیح داد: »در بیماری های گوارشی در 

صورت مشاهده عالئمی همچون وجود خون 
در اسهال و ... احتمال عفونت باکتریایی وجود 
دارد که آن هم باید زیر نظر پزشک دارو صرف 
شود. متاسفانه در کشور ما مصرف خودسرانه 
داروه ها به ویژه آنتی بیوتیک ها بسیار باالست که 
اگر خالف موازین علمی مصرف شوند در دراز 
مدت باعث عوارض جبران ناپذیری می گردد.«
برابر  در  اینکه  بیان  با  عفونی  متخصص  این 
دارند  سرایت  قابلیت  که  عفونی  بیماری های 
در  را  اصلی  کمک  بهداشت  رعایت  همیشه 
»برای  شد:  یادآور  می کند،  ابتال  از  جلوگیری 
مثال در بیماری تنفسی مثل کووید۱۹ توصیه به 
زدن ماسک می کنیم، در خصوص بیماری های 
گوارشی نیز چون انتقال بیماری از راه دهان است، 
لذا شست وشوی دست قبل از خوردن هرگونه 
تا  افراد  همچنین  می شود.  توصیه  غذایی  مواد 
حد ممکن در بیرون از منزل غذا نخورند،   در 
صورت لزوم از جاهای مطمئن و بهداشتی غذا 
تهیه شود.  آب مصرفی تصفیه شده و مطمئن  
باشد. اگر افراد همین نکات ساده را رعایت کنند 
با اطمینان باالیی می توان گفت که به بیماری های 

گوارشی مبتال نخواهند شد.«
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تخصیص هرچه سریع تر منابع صندوق بیماران صعب العالج 
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

اریان

عفونت های گوارشی؛ شایع در فصل گرما
بهترین زمان مراجعه به پزشک

سرپرست معاونت درمان بیمارستان شهدای تجریش تشریح کرد



سپیدازنگرانیهادرموردشیوعوبادرایرانگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
از آخریـن اپیدمـی وبـا در ایـران بیـش از 
17 سـال می گـذرد. ایـن بیمـاری تـا امـروز 
اپیدمی هـای مختلفـی را در ایـران و جهـان 
موجـب شـده و هـر بـار نیـز بـه دلیـل تعـداد 
نگرانی هـای  میـر  ابتـا و مـرگ و  بـاالی 
مختلفی را دامن زده اسـت. وبا در روزهای 
اخیر استان های شرقی عراق را درگیر کرده 
و ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه 
مـراودات گسـترده، موجـب همه گیـری در 
ایـران شـود. بخصـوص آنکـه در روزهـای 
گذشـته مـواردی از ایـن بیمـاری در اسـتان 

کردسـتان مشـاهده شـده اسـت.
»وبا« یک بیماری اسهالی واگیردار و خاص 
انسـان اسـت که توسـط نوعی باکتری به نام 
»ویبریوکلـرا« ایجـاد می شـود . ایـن بیمـاری 
در صورت عدم پیشگیری و درمان به موقع 

و مناسـب، بسـیار کشـنده است. 

تاریخیکبیماریدرایران
وبا در ایران سـابقه طوالنی دارد. در دوران 
قاجاریـه وبـا یکـی از بیماری هـای خطرنـاک 
و همه گیـر بـود کـه بـه »مـرض مـوت« یـا 
»مرگامرگی« شـهرت داشـت. نخسـتین وبای 
بزرگ در ایران دوره قاجار در سـال 1۲۳۶ 
قمـری اتفـاق افتـاد و در مناطـق سـاحلی 
خلیـج فـارس روزی هـزار و ۵۰۰ تـن را بـه 
کام مـرگ کشـاند و بـه دلیـل اینکـه اجسـاد 
ایـن مـردگان را در دریـا می ریختنـد، بیمـاری 
شـدت پیـدا کـرد و در بحریـن )کـه در آن 
زمـان از جملـه والیـات ایـران بـود( ۴ هـزار 
تـن یعنـی دوسـوم جمعیـت آنجـا را از میـان 
بـرد. اپیدمـی دیگـر وبـا در سـال 1۲۵۲ رخ 
داد کـه شـدت آن در شـهر ری بیشـتر از 

سـایر نقـاط ایـران بـود.
 1۲۶7 تـا   1۲۶۲ سـال های  طـول  در   
قمـری بیمـاری وبـا بـرای چندیـن نوبـت 
کـرد.  پیـدا  شـیوع  ایـران  والیت هـای  در 
بـه گونـه ای کـه در 1۲۶۳ قمـری وبـا در 
والیـت آذربایجـان ۶ هـزار و 77 نفـر را 
از میـان بـرد و یـک سـال بعـد دوبـاره در 
همـان والیـت ۵ هـزار نفـر از شـدت همیـن 
بیماری جان سـپردند یا در 1۲۶7 بار دیگر 
وبای شـدیدی به خصوص در تهران شـیوع 
یافـت و یـک سـال ادامـه داشـت. در سـال 
1۲۶۹ قمـری وبـا در تهـران بـار دیگـر بـه 
وجـود آمـد کـه در روزهـای نخسـت ۶۰ تـا 
7۰ تـن جـان مـی سـپردند کـه ایـن عـدد بـه 
روزی 1۳۰ تـن نیـز رسـید. در همیـن زمـان 
وبـا در تبریـز همه گیـر شـد و از ۹ محلـه 
تبریـز ۴ هـزار و ۸۳ تـن را قربانـی کـرد. در 

1۲7۳ قمـری، وبـا بـار دیگـر تمـام ایـران را 
فـرا می گیـرد و تنهـا در دارالخافـه تهـران 
جـان یـک سـوم از اهالـی آنجـا را گرفـت. 
در سـال در سـال 1۲۸۴ قمری وبای شـدید 
بیشـتر شـهرهای ایران را فرا گرفت و بنابر 
نوشـته برخـی پزشـکان غربـی سـاکن ایـران 
ایـن اپیدمـی جـان 1۰۰ هـزار نفـر از مـردم 
ایـران را گرفـت. در سـال 1۳۰۹ نیـز وبـای 
سـختی در ایران شـیوع پیدا کرد به گونه ای 
کـه تنهـا طـی دو روز جـان هـزار و ۶۰۰ نفـر 
را گرفـت.  بدیـن ترتیـب در یـک قـرن ایـن 
بیمـاری چندیـن بـار اپیدمی هـای بزرگـی را 
موجب شـد و جان بسـیاری از شـهروندان 

ایرانـی را گرفـت.

وبادردهههایگذشته
پیشـرفت های  علی رغـم  بیمـاری  ایـن 
آب  بـه  بیشـتر  دسترسـی  و  بهداشـتی 
گذشـته  دهـه  چنـد  در  سـالم  آشـامیدنی 
اپیدمی هـای  موجـب  بـار  چندیـن  نیـز 
بزرگـی شـد. چنانکـه در سـال 1۳۴۴ بـا 
همه گیـری دوبـاره وبـا در کشـور، ایـران 
منطقـه آندمیـک وبـا شـد و بـه صـورت 
متنـاوب طـی سـال های 1۳۵۰ تـا 1۳۵۶ در 
برخی از نقاط کشـور دیده شـد. در سـال 
1۳7۹ تـا 1۳۸۴ سـاالنه نزدیـک بـه 1۰۰ 
مـورد بیمـاری وبـا گـزارش شـد. اگرچـه 
ایـن بیمـاری در ایـران بـه صـورت آندمـی 

درآمـد بـا ایـن حـال آخریـن همه گیـری آن 
در سال 1۳۸۴ رخ داد که هزار و 1۵۰ نفر 
را مبتـا و 11 نفـر را بـه کام مـرگ کشـاند.

شبحیکهمهگیریدیگر
بـر اسـاس اعـام سـازمان جهانـی بهداشـت 
سـالیانه حدود چهار میلیون نفر در جهان به 
ایـن بیمـاری مبتـا می شـوند کـه تقریبـًا 1۴۳ 
هـزار نفـر جـان خـود را از دسـت می دهنـد. 
بسـیاری از مبتایان عائم خفیفی داشـته و 
اگـر درمـان نشـود، می توانـد در عـرض چنـد 
سـاعت موجـب مـرگ و میـر آنهـا شـود. در 
روزهای گذشـته اخبار گوناگونی از شـیوع 
این بیماری در کشـورهای همسـایه ایران به 
ویـژه عـراق گـزارش شـد و همیـن موضـوع 
موجب نگرانی های بسـیاری در ایران شـد. 
مسـعود مردانـی متخصـص عفونـی و عضـو 
هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی در این رابطه با ایلنا گفت: »اگر وبا 
وارد کشـور شـود، کنترل آن بسـیار مشـکل 
بـوده و بـه همیـن دلیـل بایـد بسـیار مراقبـت 
کنیـم تـا از ورود وبـای غیربومـی بـه ایـران 

جلوگیـری کنیم.«
بـه گفتـه مردانـی »در اواخـر بهـار و اوایـل 
تابسـتان هر سـاله مواردی از وبا در کشـور 
بـه صـورت انفـرادی مشـاهده می شـود. بـا 
ایـن حـال امسـال بـا توجـه بـه مـوارد ابتای 
ثابـت شـده در عـراق، افـرادی کـه بـه ایـن 

کشـور مسـافرت می کننـد بـه ویـژه زوار 
عتبـات عالیـات بایـد مراقـب باشـند که خود 
ابتـا نشـده و ایـن عامـل را بـه کشـور منتقـل 
نکنند.ایـن افـراد اگـر عائمـی دارنـد فعا از 
سـفر بـه عـراق اجتنـاب کننـد و در صـورت 
مراجعـه بـه آنجـا از خـوردن آب آلـوده و 
غـذای غیـر بهداشـتی بـه صـورت جـدی 

خـودداری کنند.«
راسـتا  همیـن  »در  شـد:  یـادآور  مردانـی 
کمیته ای در وزارت بهداشـت تشـکیل شـده 
اسـت و تمـام جوانـب امـر را سـنجیده و 
آخریـن درمان هـای تأییـد شـده بـه همـراه 
بـه  جدیـد  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
اطاع همکاران در سراسـر کشـور رسـیده 
اسـت. راه اصلـی انتقـال وبـا، آب و غـذای 
آلـوده اسـت. البتـه افـراد آلـوده  در صـورت 
عـدم رعایـت بهداشـت ماننـد عـدم شسـتن 
دسـت ها بـا آب و صابـون پـس از اسـتفاده 
از دستشـویی و عدم ضد عفونی شـیرآالت 
آن می توانـد موجـب انتقـال بیمـاری بـه 

دیگران شـود.«

وباوبا بیخ گوش ایران بیخ گوش ایران
بیدارپور، معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
 16 نفر مبتال به وبا در این استان شناسایی شده اند
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شود،  کشور  وارد  وبا  اگر  مردانی: 
همین  به  و  بوده  مشکل  بسیار  آن  کنترل 
ورود  از  تا  کنیم  مراقبت  بسیار  باید  دلیل 
کنیم جلوگیری  ایران  به  غیربومی  وبای 

نظام سالمت



وبا در استان کردستان
ایـن نگرانـی مردانـی در حالـی اسـت کـه 
مواردی از ابتال به وبا در اسـتان های مرزی 
کشور به ویژه کردستان گزارش شده است. 
فـرزام بیدارپـور معـاون بهداشـت دانشـگاه 
علوم پزشـکی کردسـتان در این رابطه اظهار 
کرد: »با اضافه شـدن سـه مورد مشـکوک به 
وبا مجموع افرادی که در استان کردستان به 
این بیماری مبتال هسـتند به 16 نفر رسـید.« 
بـه گفتـه وی در شهرسـتان های مریـوان12 
نفـر، سـقز یـک نفـر، کامیـاران، یـک نفر، بانه 
و سـنندج نیـز هـر کـدام یـک نفـر مبتـالی بـه 

وبا شناسـایی شـده اند.

آیا شیوع گسترده در راه است؟
شناسـایی این افراد مبتال در حالی اسـت که 
مریـم مسـعودی فر رئیـس اداره بیماری هـای 
منتقله از آب نیز با بیان اینکه در استان های 
مـرزی مـوارد مشـکوک وبـا گـزارش شـده 
اسـت، گفـت: »مـا درحـال بررسـی هسـتیم 
تـا تاییـد قطعـی ایـن مـوارد مشـخص شـود، 
موارد مشـکوک کسـانی هسـتند که سـابقه 
مسـافرت خـارج از کشـور را داشـتند کـه 
بعـد از بازگشـت عالئـم بیمـاری در آن هـا 

مشـاهده شـده اسـت.«
مسـعودی فر بـا اشـاره بـه همه گیـری ایـن 
ایـران،  همسـایه  کشـورهای  در  بیمـاری 
اظهـار کـرد: »در بعضـی از کشـورها وبـا 
هنـوز به صـورت همه گیـر وجـود دارد، بـه 
گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی در مـرز 
شـرقی ایـران، و در پاکسـتان همه گیـری وبـا 
وجود دارد و احتمال گسـترش آن هسـت، 
همچنیـن در برخـی از کشـورهای غربـِی 
ایـران همـه گیـری وبـا بـه طـور غیررسـمی 

گـزارش شـده اسـت.«
او یـادآور شـد: »مـا در ایـران مـورد مثبـت 
بایـد تسـت های  امـا  قطعـی وبـا داریـم، 

در  شـود،  انجـام  قطعی تـر  تشـخیصی 
همچنـان  ابتـال  مـوارد  تعـداد  خصـوص 
در  آزمایش هـا  کـرد، چراکـه  بایـد صبـر 
چنـد مرحلـه انجـام می شـود، بعـد از تاییـد 
آزمایش هـا در سـطح شهرسـتان، آزمایـش 
بعـدی در سـطح دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اسـتان ها انجام می شـود، در صورت تایید 
مرحلـه بعـد انجـام آزمایش هـا در سـطح 
ملـی اسـت، درحـال حاضـر آزمایش برخی 
بیماران در سـطح ملی انجام شـده اسـت و 
برخـی دیگـر هنـوز در مرحلـه شهرسـتان و 

دانشـگاهی هسـتند. اما جدا از آزمایش های 
انجام شـده مسـئله اصلی این اسـت که با 
توجـه بـه شـرایط موجـود احتمـال شـیوع 

وبـا در کشـور دور از انتظـار نیسـت.«
رئیـس اداره بیماری هـای منتقلـه از آب و 
غـذا وزارت بهداشـت دربـاره روش هـای 
گفـت:  خبرآنالیـن  بـه  وبـا  انتقـال 
»روش هـای اصلـی انتقـال از طریـق آب 
و مصـرف مـواد غذایـی آلـوده اسـت، یعنی 
اگر آب غیربهداشـتی باشـد یا مواد غذایی 
بـه صـورت خـام اسـتفاده شـود، یـا بعـد 
از پخـت آلـوده شـده باشـد سـبب انتقـال 

می شـود.« بیمـاری 
مسـعودی فر در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
عالئـم بیمـاری وبـا چیسـت نیـز اظهار کرد: 
»وبـا بیماری اسـت کـه حـدود ۸۰ درصـد 
بیمـاران می تواننـد عالئـم بالینـی نداشـته 
باشـند یـا اسـهال خفیفـی داشـته باشـد، 

حدود 1۰ الی 1۵ درصد اسـهال متوسـط 
دارنـد، امـا حـدود ۵ درصـد بیمـاران عالئم 
بالینـی ماننـد اسـهال خیلـی شـدید دارنـد. 
عالوه بر اسـهال ممکن اسـت بیمار دچار 
اسـتفراغ شـود، بنابرایـن چیـزی کـه بسـیار 
مـا را نگـران می کنـد بـروز اسـهال آبکـی 
شـدید اسـت کـه منجـر بـه کـم آبـی بـدن 

» . می شود
مسـعودی فر دربـاره روش هـای پیشـگیری 
»بـرای  گفـت:  وبـا  بـه  شـدن  مبتـال  از 
پیشـگیری مصرف آب سـالم برای خوردن، 
شست وشـوی میـوه و سـبزیجات و ضـد 
مهـم  خیلـی  سـبزیجات  و  میـوه  عفونـی 
اسـت، چیزی کـه اهمیـت دارد دفـع صحیـح 
فاضـالب اسـت، چراکـه در برخـی مناطـق 
ممکن اسـت مدفوع به صورت غیربهداشـتی 
دفع شود، و این مسئله برای انتشار بیماری 
دارد  اهمیـت  اسـت، چیزی کـه  خطرنـاک 
رعایـت بهداشـت دسـت ها اسـت. از همـه 
خواهـش می کنیـم قبـل از تهیـه و خـوردن 
مـواد غذایـی شست وشـوی دسـت بـا آب 
و صابـون حداقـل بـه مـدت بیسـت ثانیـه را 

رعایـت کننـد.«
وی همچنیـن یـادآور شـد: »وبـا بیمـاری 
نیـاز  بیمـار  قرنطینـه  امـا  اسـت،  مسـری 
نیسـت، چـون بیمـاری از طریـق مدفـوع 
یـا اسـتفراغ دفـع می شـود بایـد مراقبیـن 
دسـت ها  مناسـب  شسـتن  بیمـاران  ایـن 
را مدنظـر داشـته باشـند، یـا در تمـاس بـا 
محیـط پیرامـون بیمـار از دسـتکش اسـتفاده 
کننـد، مهمتریـن چیـز بـرای رعایـت نـکات 
دسـت  بهداشـتی، شست وشـوی صحیـح 
از  بعـد  و  تهیـه و مصـرف غـذا  از  قبـل 
اسـتفاده از توالـت اسـت، مـورد دیگـر دفـع 
صحیـح فاضـالب و اسـتفاده از توالت هـای 
بهداشـتی اسـت، همچنین باید از آب سـالم 
اسـتفاده شـود، شـنا کردن در رودخانه های 
جـاری کـه از سـالمت آن اطـالع نداریـم 

خطرنـاک هسـتند.«
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بیدارپور: با اضافه شدن سه مورد مشکوک 
به وبا مجموع افرادی که در استان کردستان 
به این بیماری مبتال هستند به 16 نفر رسید.

آزمایش های  از  جدا  مسعودی فر: 
با  که  است  این  اصلی  مسئله  شده  انجام 
شیوع  احتمال  موجود  شرایط  به  توجه 
نیست انتظار  از  دور  کشور  در  وبا 



نتایج یک مطالعه نشان می دهد بیماری حصبه 
مقاوم به دارو خطر جهانی گسترش بیماری 

را به همراه دارد.
به گزارش سپید، بررسی ها نشان می دهد باکتری 
عامل بیماری تب حصبه در حال سازگاری 
با آخرین آنتی بیوتیکی است که هنوز برای 
مقاوم  اما  به کار گرفته می شود،  آن  درمان 
شدن بیماری به دارو به این معنی است که 
مهار گسترش آن بسیار دشوارتر خواهد شد.
نتایج آزمایش ها روی چندین سویه مختلف 
از باکتری S Typhi، جهش هایی را نشان 
آنتی  بیوتیک  برابر  در  را  آنها  که  می دهد 
آزیترومایسین مقاوم تر می کند و این گونه ها 
به  سرعت جایگزین سویه های دیگر می شوند. 
نمونه های آزمایش شده در بین سال های ۲۰۱۴ 
تا ۲۰۱۹ در نپال، بنگالدش، پاکستان و هند 

جمع آوری شده اند.
به گفته کارشناسان این یافته ها، اثربخشی همه 
داروهای ضد میکروبی خوراکی برای درمان 

حصبه را تهدید می کند.
سرعت ظهور و گسترش سویه های بسیار 
مقاوم S. Typhi، طی سال های اخیر نگران 
کننده است و نیاز به گسترش فوری اقدامات 

پیشگیرانه به ویژه در کشورهای در معرض 
خطر را برجسته می کند.

باکتری عامل بیماری تب حصبه معموال با 
مصرف آب آلوده به مدفوع بیمار پخش می شود، 
اگرچه اقدامات بهداشتی به درستی رعایت 
نشود می تواند با روش های مختلفی پخش شود. 

این بیماری در صورتیکه تحت درمان قرار 
نگیرد می تواند تا ۲۰ درصد کشندگی داشته 
باشد اگرچه روش های درمانی میزان مرگ و 
میر را بین یک تا چهار درصد کاهش می دهد.
به گزارش اسپوتنیک نیوز، به این ترتیب، این 
بیماری در بخش هایی از جهان با وضعیت 

بهداشتی نامناسب گسترش پیدا می کند به 
در  مورد  میلیون  که ساالنه چندین  طوری 
جنوب آسیا و آفریقا و همچنین چند صد تا 
چند هزار مورد ابتال در ایاالت متحده گزارش 

می شود.ایسنا

خطر جهانی مقاوم شدن بیماری حصبه به دارو
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آمار جهانی کرونا

ثبت بیش از ۵۴۷ میلیون مبتال تاکنون
کرونا  آمارهمه گیری  جدیدترین  بنابر 
)کووید-۱۹(، مجموع مبتالیان به این بیماری 
تاکنون به ۵۴۷ میلیون و ۴3۸ هزار  در جهان 
و ۷۵۱ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 3۴۷ 
هزار و ۶۶۱ 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 
۸۸.۵ میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی 
با  همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر 
این بیماری قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از 
۴3.3 میلیون مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم 

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

مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۹ هزار جانباخته 
پس از ایاالت متحده، دومین کشور رکورددار 
محسوب  جهان  در  کووید۱۹  قربانیان  تعداد 
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.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 3۰.۴ میلیون 
مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در بین کشورهای 
این منطقه و نیز چهارمین کشور با بیشترین آمار 
بیمار کرونایی در جهان است. روسیه هم با گذشتن 
باالترین  اکنون  هم  قربانی،  هزار  آمار 3۸۰  از 
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 
این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  »ورلداُمتر«، 
بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا 
صبح روز جمعه به ترتیب به شرح جدول 

است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۲3۵ 
هزار و ۶۹۶ مورد ابتال و ۱۴۱ هزار و 3۷۷ 
مورد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در 
حال حاضر در رتبه ۱۷ در بین کشورهای 
دارای بیشترین آمار 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، 
استرالیا، ایران، کلمبیا، اندونزی، لهستان، 
مکزیک، پرتغال، اوکراین، کره شمالی، 
مالزی، تایلند، اتریش، رژیم صهیونیستی، 
بلژیک، آفریقای جنوبی، جمهوری چک، 
کانادا، شیلی، سوئیس، فیلیپین، پرو، یونان، 
تایوان و دانمارک نیز بیش از سه میلیون 

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

می گیرد.

جهان
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بزرگ ترین باکتری جهان کشف شد
دانشمندان بزرگ ترین باکتری شناخته شده جهان 
را با ظاهری شبیه به رشته های سفید و اندازه ای 
مشابه مژه های انسان، در مردابی در گوادلوپ 

کشف کردند.
مگنیفیکا  تیومارگاریتا  سپید،  گزارش  به 
طول  با   )Thiomargarita magnifica(
حدود یک سانتی متر، تقریبًا ۵0 برابر از سایر 
بزرگ تر  شناخته شده  غول پیکر  باکتری های 
است. این جاندار عجیب و غریب را می توان 
با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. این رشته های 
در حال  برگ های  نازک، روی سطوح  سفید 
پوسیدن حرا در مرداب های دریایی کم عمق 

گرمسیری کشف شدند.
این کشفی شگفت انگیز بود، زیرا طبق مدل های 
متابولیسم سلولی، باکتری ها نباید تا این اندازه 
بزرگ شوند. پیش از این، دانشمندان حداکثر 
اندازه ممکن برای یک باکتری را تعیین کرده 
این  از  برابر کوچک تر  بودند که حدود 100 

گونه جدید بوده است.
 ،)Jean-Marie Volland( جین ماری وولند
دانشمند آزمایشگاه ملی الرنس برکلی که یکی 
از نویسندگان این مطالعه است، می گوید: »برای 
درک بهتر موضوع باید گفت که این کشف به 
انسان  با  انسان  یک  گویی  که  است  گونه ای 

دیگری به بلندی قله اورست روبرو شود.«
 Olivier( کشف جاندار توسط اولیویه گروس
Gros(، استاد زیست شناسی دریایی در دانشگاه 
آنتیل )Antilles( در گوادلوپ )غرب اقیانوس 
اطلس در دریای کارائیب( صورت گرفت. او 
باکتری های  یافتن  برای  در حال جستجو  که 
همزیست در اکوسیستم حرا بود، با این گونه 

از باکتری مواجه شد.
گروس می گوید: :نمونه عجیبی بود. در آزمایشگاه 
ابتدا تجزیه و تحلیل های میکروسکوپی انجام 
نوع  یک  رشته ها  این  که  شود  ثابت  تا  شد 
تک سلولی هستند. بررسی دقیق تر نیز ساختار 
داخلی عجیبی را نشان داد. در اکثر باکتری ها، 
داخل  در  آزادانه   )DNA( دی ان ای  ساختار 
سلول شناور است. با این حال به نظر می رسد 
دی ان ای   مگنیفیکا«،  »تیومارگاریتا  باکتری  که 
خود را در داخل محفظه های متصل به غشاء 
در سراسر سلول به طور منظم تری نگه می دارد.«
وولند از آزمایشگاه ملی الرنس برکلی نیز معتقد 
بسیار  باکتری  یک  برای  موضوع  »این  است: 

غیرمنتظره است.«
این  تعداد ژن های  که  همچنین مشخص شد 
باکتری سه برابر از اکثر باکتری ها بیشتر است و 
صدها هزار نسخه از ژنوم آن در هر سلول پخش 
شده که آن را به طور غیرعادی پیچیده می کند.
که  نمی دانند  قطعی  طور  به  هنوز  دانشمندان 
اندازه بزرگ شده  این  تا  باکتری  این  چگونه 
است. یک احتمال این است که باکتری ذکر 
شده برای فرار از شکارچی ها سازگاری پیدا 
کرده است. وولند می گوید: »اگر صدها یا هزاران 
بار بزرگ تر از شکارچی خود شوید، شکارچی 

قادر به شکار شما نخواهد بود.«
با این حال، بزرگ شدن به معنای از دست دادن 
جمله  از  باکتری ها،  قدیمی  مزایای  از  برخی 
توانایی منحصر به فرد آن ها در حرکت است. 
با ترک دنیای میکروسکوپی،  به گفته  وولند، 
محیط  با  تعاملشان  نحوه  قطعًا  باکتری ها  این 

خود را تغییر داده اند.

در  هنوز  باکتری  این 
مکان های دیگر یافت نشده 
است و زمانی که محققان 
محل  به  دیگر  بار  برای 
اصلی  محل  از  بازگشتند، 
ناپدید شده بودند، که علت 
آن می تواند فصلی بودن این 
موجودات باشد، اما در مقاله 
منتشر شده در مجله ساینس 
نویسندگان   ،)Science(
که  رسیدند  نتیجه  این  به 
می دهد  نشان  کشف  این 
و  بزرگ  باکتری های  که 
است  ممکن  پیچیده تری 
ما  چشم  جلوی  درست 

پنهان شده باشند.ایسنا

افغانستان،  در  لرزه  زمین  وقوع  با 
شیوع  با  مواجهه  برای  ملل  سازمان 
می شود. آماده  کشور  این  در  وبا  احتمالی 

کننده  هماهنگ  دفتر  سپید،  گزارش  به 
متحد  ملل  بشردوستانه سازمان  کمک های 
برای  »آمادگی ها  کرد:  اعالم   )OCHA(
جلوگیری از شیوع وبا در افغانستان پس از 
زمین لرزه روز چهارشنبه تقویت شده و تاکنون 
۵00 هزار مورد اسهال گزارش شده است.«

هماهنگ  دفتر  پنج شنبه  روز  اطالعیه  در 

سازمان  بشردوستانه  کمک های  کننده 
بیماری  »شیوع  است:  آمده  متحد  ملل 
نگرانی  یک  لرزه  زمین  وقوع  از  پس  وبا 
جلوگیری  برای  اقدامات  و  است  جدی 
است.« انجام  حال  در  بیماری  شیوع  از 

به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی وقوع 
روز  اولیه  ساعات  که  ریشتری   ۶.1 زلزله 
لرزاند،  را  افغانستان  از  مناطقی  چهارشنبه 
حدود 1۵00 تن کشته و هزاران نفر مصدوم 

شدند و بیش از 3000 خانه تخریب شد.ایسنا

آمادگی سازمان ملل برای مواجهه با شیوع احتمالی وبا در افغانستان

جهان

تزریق  می دهد  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
واکسن کووید-1۹ جان 20 میلیون نفر را در 
داد. نجات  واکسیناسیون  آغاز  نخست  سال 
به گزارش سپید، بر اساس برآوردهای جدید، 
جان حدود 20 میلیون نفر در اولین سال تزریق 
واکسن کووید-1۹ نجات یافت. کارشناسان بر 
میزان مرگ  از  با واکسیناسیون  که  باورند  این 
و میر بیشتر در کشورهای ثروتمند جلوگیری 

با  شد و جان 12.2 میلیون نفر در کشورهای 
باال حفظ شد. به  متوسط  و  باال  درآمد  میزان 
در بررسی متخصصان انگلیسی آمده است که در 
مجموع از فوت 1۹.۸ میلیون نفر پیشگیری شد.

یک زن میانسال انگلیسی اولین نفری بود که 
در هشتم دسامبر 2020 واکسن کووید-1۹ را 
تزریق کرد و تخمین زده شده است که دستکم 
۶۶ درصد جمعیت جهان حداقل یک دوز واکسن 

کروناویروس را دریافت کرده اند. تاکنون، بیش 
است. شده  توزیع  واکسن  دوز  میلیارد  از 11 

به گزارش اسکای نیوز، همچنین در این بررسی 
آمده است: »در صورتی که هدف سازمان جهانی 
بهداشت مبنی بر واکسیناسیون 40 درصد جمعیت 
جهان تا پایان سال 2021 محقق می شد، این امکان 
وجود داشت تا از فوت ۶00 هزار نفر دیگر بر 

کرد.«ایسنا جلوگیری  کووید-1۹  بیماری  اثر 

نجات جان ۲۰ میلیون نفر در اولین سال تزریق واکسن کرونا

w



وزیر بهداشت تاکید کرد

وزیر بهداشت با بیان اینکه اعزام نیروهای طرحی 
به مناطق محروم، مشکل این مناطق را حل نمی کند، 
ارتقای  و  تقویت  و  گزینی  بومی  »آماده  گفت: 
چراکه  هستیم  سالمت  حوزه  بومی  نیروهای 

نیروهای بومی، در این مناطق ماندگار هستند.«
به گزارش سپید، بهرام عین اللهی در جلسه شورای 
اداری شهرستان راز و جرگالن به عنوان نماینده 
ویژه رییس جمهور اظهار داشت: »نیروهای طرحی، 
یک یا دو سال در مناطق محروم حضور دارند و 
این مناطق را ترک می کنند اما بومی ها، ماندگار 
هستند. اطمینان دارم که فرزندان این منطقه می توانند 
دانشمندان آینده کشور باشند چراکه استعدادهای 
زیادی دارند و ما باید زمینه های رشد و شکوفایی 

این استعدادها را فراهم کنیم.«
توسعه  و  فیزیکی  ارتقای  اینکه  بیان  با  وی 
است،  مهم  درمانی  و  بهداشتی  زیرساخت های 
گفت: »ارتقا و تقویت نیروی انسانی برای رشد 
و پیشرفت هر منطقه، اهمیت بسیار زیادی دارد.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه ظالمان جهان، امروز 
خود را با چهره های فریبنده نشان می دهند، افزود: 
»ظالمان با دست های چدنی و دستکش های نرم 

کشورهای مستقل را از پیشرفت باز می دارند.«
با  انقالب  ابتدای  از  وی تصریح کرد: »دشمنان 
روش های مختلف به ملت ما ظلم کرده اند اما مردم 

ما، از خود ایستادگی و مقاومت نشان داده اند.«

وی گفت: »کرونا برای همه کشورهای جهان در 
شرایط یکسان رخ داد. امکانات، تجهیزات و منابع 
مالی ما و کشورهای به اصطالح پیشرفته، قابل 
مقایسه نبود؛ بلکه تفاوت ما با آنها، همبستگی و 
همراهی مردم و روحیه ایثار مدافعان سالمت بود 
که ما را در مدیریت کرونا موفق کرد و در حالی 
که ایران بیش از یک ماه است آمار تک رقمی و 

بعضا بدون فوتی کرونا را تجربه می کند؛   آمریکا 
روزانه چندصد نفر فوتی دارد؛ چراکه بزرگ ترین 
مولفه قدرت هر کشور، مردم هستند و مردم ما، 

قدرت خود را  به خوبی نشان دادند.«
وزیر بهداشت یکی از دالیل تاکید دولت بر سفرهای 
استانی را  ضرورت آشنایی با مشکالت مردم از 
نزدیک عنوان کرد و افزود: »دولتمردان می توانند 

پشت میزشان بنشینند و مشکالت به آنها گزارش 
شود اما رویکرد این دولت، مشاهده مشکالت 
از نزدیک و تالش با همه توان در جهت حل 

آنها است.«
عین اللهی با بیان اینکه نه تنها ۸۵ میلیون نفر جمعیت 
ایران بلکه ۴۰۰ میلیون نفر از کشورهای همسایه 
ما، از یارانه دولت به واردکنندگان کاالهای اساسی 
اجرای طرح  از  »پس  می شدند، گفت:  بهره مند 
مردمی سازی یارانه ها، اجناس ایرانی در کشورهای 
همسایه گران شد و این نشان می دهد که تا پیش از 

این، حق مردم ایران به دیگران می رسید.«
وزیر بهداشت با اشاره به مشکالت حوزه سالمت 
شهرستان راز و جرگالن اظهار داشت:  »مشکالت 
بهداشتی و درمانی مردم قطعا باید برطرف شود و 
با تفاهم با ارتش می توان مشکل تجهیز بیمارستانی 
را که ارتش در این منطقه ایجاد کرده برطرف کرد. 
ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی راز و جرگالن 
هم باید به سرعت انجام شود که امسال برای این 
بیمارستان، ۳۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار هم در این سفر 
تصویب شد که باید با اقدامی جهادی و انقالبی،  

کوشید محرومیت ها کاهش یابد.«
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت ضمن تاکید بر 
فعالیت شبانه روزی مرکز جامع خدمات سالمت 
بهداشتی  مراکز  کمبودهای  رفع  و  شهر غالمان 

 بابک خطی، طبیب و فعال اجتماعی
خبرهایی که درمورد تعرض جنسی به پزشک 
به گوش می رسد نوک کوه یخی  پاوه  طرحی 
را آشکار نموده است که بدنه  سنگین و عظیم 
پزشکان  به  تعرض  متعدد  موارد  همانا  که  آن 
طرحی است، در ذیل و ادامه آن قرار دارد و 
آوازه  رسوایی آن سال ها است که فضای جامعه  
پزشکی را گاه با زمزمه و گاه با فریاد درنوردیده 
است. اما تاکنون دستی به پیگیری واقعی، احقاق 

حق و بستن راه تکرار بر آن برنخاسته است.
برای رسیدن به تصویری نزدیک به این واقعیت 
دهشتناک، صحنه ای را در نظر بگیرید که یک 
نیروی تازه فارغ التحصیل با کلی امید و آرزو و 
شوق درمان کردن مردم به عنوان نیروی طرحی 
به اقصی نقاط این مرز و بوم اعزام می شود و 
در مقابل اما در برابر این عملکرد قابل تقدیر، 
در موارد متعددی با رفتارهای زشت، خشونت، 
دست درازی و تعرض جنسی روبرو می گردد. 
تعرضات شرم آوری که عامالن آن، گاه چنان از 
برخورد منفعالنه و ضعیف شبکه  های بهداشت 
مربوطه مطمئن هستند که بدون کمترین ترسی 
به رفتارهای زشت و غیرقابل توجیه خود ادامه 

می دهند.
چه بسیار بانوان پزشکی که طی سال های اخیر در 
این اتمسفر وحشت و ترس، ناامیدانه با چاقوی 
زیر بالش و چشم بر چشم نگذاشته شب را به 
صبح رسانده اند و چه بسا مواردی که اعتراض 
و شکایت آنان نسبت به این رفتارهای زشت و 
شنیع، به جای پیگیری و تنبیه و تنبه متجاوز و 

دلجویی از قربانی، شوربختانه به انکار، نکوهیدن 
و  دادن شان، جابجایی  مقصر جلوه  آنان،  خود 

حتی تهدید و تبعید آنان انجامیده است.
از  پر  این مصیبت  از  اگر  است  روا  راستی  به 
کنند  گریه  خون  وزارتخانه  مسووالن  محنت 
متجاوزین  آنان  مدیریت  تحت  محیط  در  که 
این چنین آزادانه جوالن می دهند که این خود 
فاجعه است. به همین خاطر این اتفاق تلخ هم 
مورد  این  در  قوی  و  قاطع  برخورد  جهت  از 
خاص اهمیت دارد و هم باید سرآغازی برای 
برنامه ریزی دقیق و حساب و کتاب دار از طرف 
وزارت بهداشت -که در این مورد مسوولیت صد 

در صدی  دارد- باشد تا بتواند امنیت نیروهای 
طرحی خود اعم از پزشک، پرستار، ماما و... را 
در تمام کشور تامین نماید و چنان ضمانت های 
مسوولی  هیچ  تا  کند  تعبیه  را  و سختی  سفت 
در هیچ مقامی، از معاونت های دانشگاه گرفته 
تا  مسووالن شبکه های بهداشت، حتی اندیشه  
الپوشانی و حمایت از یک متجاوز پلید را به 
هرچیز  ...یا  و  قبیله ای  دوستی،  روابط  سبب 
دیگر از مخیله اش نیز نگذراند و چنان مدیران 
بی خاصیت و شریک دزد و متجاوزین دون مایه 
و پست نهاد را گوشمالی و منفصل از خدمت 
نماید تا محیط های درمان و خدمت به مردم 

متجاوز  به حیات خلوت عده ای  و  امن گردد 
بی شرافت تبدیل نگردد.

ضمن اینکه به تمام مسوولین مربوطه و نیروهای 
دانشگاه ها خاطرنشان  و  وزارتخانه  در  ستادی 
می شود که با حروف درشت بنویسند، چندبار 
در روز بخوانند و نصب العین خود قرار دهند 
که نیروهای طرحی از ستون های اصلی درمان 
و حمایت از مردم خصوصا در مناطق دوردست 
و محروم هستند که وزارتخانه باید آنها را باالی 
حلوا  کلمه  واقعی  معنی  به  و  بگذارد  سرخود 

حلوا کرده و تکریم شان نماید.
از  پس  حداقل  وزارتخانه  بی عملی  و  سکوت 
افشاگری های وسیع اخیر، دیگر هیچ توجیهی 
ندارد و چه بسا اهمال ها و کم کاری های صورت 
گرفته تا همین حاال نیز به صورت شکایت و 
و  باشد  پیگیری  و  طرح  قابل  قضایی  پیگیری 
اینجاست که ریاست نظام پزشکی کشور، اعضای 
شورایعالی و هیات مدیره های شهرهایی که چنین 
اتفاقاتی در آن صورت گرفته است باید به عنوان 
پیش  پا  پزشکی  جامعه  از طرف  مدعی العموم 
بگذارند و با احقاق حق، حمایتی تمام و کمال 

به عمل آورند.
نظر  به  که  گردد  یاداوری  باید  نیز  نهایت  در 
می رسد کلیت جامعه  پزشکی در تمام سطوح 
و در فضاهای مختلف خود در مورد بدرفتاری 
نیاز به روشنگری و  و وقوع تعرضات جنسی 
دیده و شنیده شدن  روایت های قربانیان آزارهای 

جنسی و حرکت به سمت امن تر کردن فضا دارد.

بومی گزینی پزشک، راه ارتقای سالمت مناطق محرومبومی گزینی پزشک، راه ارتقای سالمت مناطق محروم
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یادداشت وارده

چه اتفاق دیگری باید بیفتد تا تکانی بخورید؟!چه اتفاق دیگری باید بیفتد تا تکانی بخورید؟!



سـپید: در بسـیاری از نظام هـای توسـعه یافتـه 
سـامت، نقـش متخصصـان پزشـکی اجتماعـی 
بسیار حائز اهمیت است، اما در کشور ما هنوز 
بسیاری از این متخصصان نتوانسته اند حتی در 
کار تخصصی که آموزش دیده اند، فعال باشند. 
متخصصـان پزشـکی اجتماعـی می گوینـد بـا 
توجـه بـه افزایـش روزافزون هزینه های درمانی، 

افزایـش درمان هـای غیرضـروری و القایـی و 
همچنیـن سـهم 80 درصـدی بیماری هـای 
غیرواگیر در بروز مرگ و میرها، نیاز مبرمی 
بـه حضـور متخصصـان پزشـکی داریـم تا در 

کنتـرل ایـن شـرایط نامطلـوب کمـک کنند.
پزشـکی  متخصـص  حیدرنیـا،  محمدعلـی 
اجتماعـی هـم بـه تعریـف پزشـکی اجتماعـی و 
نقـش متخصصـان ایـن رشـته می پـردازد و بـه 
سـپید می گوید: »پزشـکی اجتماعی یک رشـته 
بالینی اسـت که وظیفه اصلی آن پیشـگیری از 
بیماری هـا و ارتقـای سـامت در سـطح جامعـه 
اسـت. کشـورهای با سـطح سـامتی مطلوب 
از پزشـکی اجتماعـی بسـیار بهـره می برنـد. 
پزشـکی اجتماعـی همزمـان بـه امـر آمـوزش، 
بهداشـت و پیشـگیری و بخصـوص آمـوزش 
متخصصـان  می پـردازد.  جامعه نگـر  پزشـکی 
پزشـکی اجتماعـی، دوره پزشـکی عمومـی را 
گذرانده اند و سـپس یک دوره دسـتیاری سـه 
سـاله را طـی کرده انـد. پزشـکی اجتماعـی، یـک 
رشـته بالینـی اسـت، امـا در بحـث بالیـن بیشـتر 
بـه بحـث پیشـگیری از بیماری هـا می پـردازد.«
حیدرنیا با اشـاره به جایگاه پزشـکی اجتماعی 
در کشـورهای توسـعه یافتـه و مقایسـه آن بـا 
سـایر کشـورها، تاکید می کند: »کشـورهایی که 
در نظام سـامت خود دچار روزمرگی هسـتند، 
به رشـته پزشـکی اجتماعی اصا نیازی ندارند. 
یعنی اگرچه وجود این رشـته در نظام سـامت 
بسـیار ضروری اسـت، اما این کشـورها از آن 
جهـت کـه دچـار روزمرگـی در حـوزه سـامت 
هسـتند، اسـتحقاق بهره مند شـدن از این رشـته 
تخصصـی را ندارنـد. در مقابـل، در کشـورهایی 
مثـل ژاپـن و کشـورهای اروپـای غربـی می بینیم 
کـه از ایـن رشـته بـه شـکل مطلوبـی اسـتفاده 
می کننـد و پزشـکی اجتماعـی، جایـگاه بسـیار 

خوبی در این کشـورها دارد.«
او در ادامه به انتقاد از جایگاه پزشکی اجتماعی 
»پزشـکی  می گویـد:  و  می پـردازد  ایـران  در 
اجتماعی، رشـته ای باالسـری اسـت که برخی 
رشـته های دیگـر را نیـز مدیریـت می کنـد. مثـا 
رشـته های اپیدمیولـوژی، بهداشـت عمومـی، 
آمـوزش بهداشـت و سـامت، زیرمجموعـه 
پزشـکی اجتماعـی قـرار می گیرنـد. متاسـفانه 
پزشـکی  مهـم متخصصـان  نقـش  ایـران،  در 

اجتماعـی را نادیـده گرفته انـد.«
حیدرنیـا یـادآور می شـود: »حـدود 70 درصـد 
سـرطان ها، قابـل پیشـگیری و مدیریـت ایـن 
پیشـگیری نیـز بـا پزشـکی اجتماعـی اسـت. 
همچنیـن اکثـر بیماری هـای مزمـن نیـز قابـل 
پیشـگیری اسـت کـه وظیفـه مدیریـت آن بـر 
عهده پزشـکی اجتماعی قرار دارد. متاسـفانه در 

کشـور ما چون هنوز درگیر مسـائل روزمرگی 
نظـام سـامت هسـتیم، هنـوز وقـت 

نکرده ایـم کـه بـه پزشـکی 

اجتماعی 
بپردازیم. 

اگر مسئوالن 
سـطح  مـا 

سـامت باالتـری 
در  مـردم  بـرای  را 

نظـر بگیرنـد و مـردم نیـز 
از نظـر آمـوزش عمومـی 
سـامت، ارتقـا پیـدا کنند، 

در آن صورت نقش پزشکی 
اجتماعی در کشـور ما، بیشـتر 

هویـدا خواهـد شـد.«
او می گویـد: »متاسـفانه سیسـتم نظـام 

سـامت نتوانسـته اسـت بـه درسـتی از تـوان 
متخصصـان پزشـکی اجتماعـی بهـره ببـرد. مثا 
اعام شده بود که که هدف نهایی طرح تحول 
سـامت، اصاح سـبک زندگی اسـت. در حالی 
کـه اصـاح سـبک زندگـی، وظیفـه متخصصـان 
پزشـکی اجتماعی اسـت، اما جالب اسـت تنها 
گروهـی کـه در طـرح تحـول سـامت از آنهـا 
دعوت به همکاری نشـد، متخصصان پزشـکی 
اجتماعـی بودنـد. بـا تمـام ایـن اوصـاف، مـا نیاز 
داریـم کـه تعـداد متخصصـان پزشـکی اجتماعی 
در کشـور افزایـش پیـدا کنـد. هـم از نظـر ارائـه 
خدمـات مسـتقیم بـه مـردم در حـوزه سـبک 
زندگـی و پیشـگیری از بیماری هـا بـه توانمنـدی 
متخصصـان پزشـکی اجتماعـی نیـاز داریـم و 
هـم در سـطح مدیریـت بخش هـای مختلـف 
وزارتخانـه بـه متخصصـان پزشـکی اجتماعـی، 
نیازمنـد هسـتیم. وقتـی مدیـر یـک بخـش نظـام 
سـامت، متخصص پزشـکی اجتماعی باشـد، 
آن مدیـر بـا آگاهـی جامـع و کان بـه مسـائل 
نظـام سـامت نـگاه می کنـد و نـه نـگاه از دریچه 

محـدود یـک رشـته تخصصـی بالینـی.«
همچنین زیبا فرج زادگان، متخصص پزشـکی 
اجتماعـی هـم بـا اشـاره بـه اینکـه ماهیـت ایـن 
رشته پیشگیری است، گفت: »دانش آموختگان 
رشـته تخصصـی پزشـکی اجتماعـی از ترویـج 
رفتارهای پرخطر جامعه مانند سیگار، چاقی و 
رفتارهـای جنسـی پرخطـر جلوگیـری می کند.«
وی ادامـه داد: »مخاطـب پزشـکی اجتماعـی، 
جامعـه اسـت. بـر خـاف بحـث پزشـکی و 

بیمـاران  کـه  درمـان 

پزشـکی  در  می کننـد  مراجعـه  پزشـک  بـه 
اجتماعـی، ایـن پزشـک اسـت کـه بـه مخاطـب 
پزشـکی  نتیجـه  در  می کنـد.  مراجعـه  خـود 
اجتماعی به مسـائل و مشـکات جامعه، عوامل 
خطرآفریـن و مختصـات اقتصـادی، فرهنگـی و 
حتی سیاسـی جامعه باید اشـراف داشـته باشـد. 
در کل بایـد گفـت هـر چیـزی کـه روی سـامت 
مـردم تاثیـر می گـذارد در ایـن تخصـص اهمیت 

پیـدا می کنـد.«

بیـان  بـا  زادگان  فـرج 
ایـن مطلـب کـه یـک 
پزشـکی  متخصـص 
اجتماعـی بـرای ایفـای 
بـا  جامعـه،  در  نقـش 
موانـع متعـددی روبرو 
اسـت، افـزود: »با 
وجـود قدمـت 
توجـه  قابـل 
رشـته  ایـن 
ایـران،  در 
عـده زیـادی 
مـردم  از 

اطاعات 
رشـته  ایـن  از  کافـی 
پزشـکی  رشـته  کـه  حالـی  در  ندارنـد، 
اجتماعی می تواند در سیاسـتگذاری ها، تدوین 
برنامه هـای بلنـد مـدت، میـان مـدت و کوتـاه 
مدت نظام سامت دخالت کند و رشد سامت 
جسـمی، روانـی و اجتماعـی را تضمیـن کنـد.«
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب کـه متاسـفانه حرفه 
پزشکی در ایران تجاری شده است، اظهار کرد: 
»متاسـفانه بسـیاری از دانشـجویان دغدغه مالی 
دارند و به سامت عمومی جامعه کمتر اهمیت 
می دهنـد. بـه همیـن علـت ترجیـح می دهنـد 

جایگاه متزلزل پزشکی اجتماعی در ایرانجایگاه متزلزل پزشکی اجتماعی در ایران
نقش مهم متخصصان پزشکی اجتماعی در ارتقای سالمت جامعه، نادیده گرفته  شده است

حیدرنیا: پزشـکی اجتماعی یک رشـته 
آن  اصلـی  کـه وظیفـه  اسـت  بالینـی 
پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سامت 
در سـطح جامعـه اسـت. کشـورهای بـا 
سـطح سـامتی مطلـوب از پزشـکی 
اجتماعی بسـیار بهره می برند. پزشـکی 
اجتماعـی همزمـان بـه امـر آمـوزش، 
بهداشـت و پیشـگیری و بخصـوص 
آمـوزش پزشـکی جامعه نگـر می پردازد. 
متخصصـان پزشـکی اجتماعـی، دوره 
پزشـکی عمومی را گذرانده اند و سـپس 
یـک دوره دسـتیاری سـه سـاله را طـی 
کرده اند. پزشـکی اجتماعی، یک رشـته 
بالینی است، اما در بحث بالین بیشتر به 
بحث پیشـگیری از بیماری ها می پردازد

در بسـیاری از نظام هـای توسـعه یافتـه 
سـامت، نقـش متخصصـان پزشـکی 
اجتماعـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، 
امـا در کشـور مـا هنـوز بسـیاری از ایـن 
متخصصـان نتوانسـته اند حتـی در کار 
تخصصـی کـه آمـوزش دیده انـد، فعـال 
باشـند. متخصصـان پزشـکی اجتماعـی 
می گوینـد بـا توجـه بـه افزایش روزافزون 
هزینه هـای درمانـی، افزایـش درمان های 
غیرضروری و القایی و همچنین سهم 80 
درصـدی بیماری هـای غیرواگیر در بروز 
مـرگ و میرهـا، نیـاز مبرمـی بـه حضـور 
متخصصـان پزشـکی داریـم تـا در کنترل 

ایـن شـرایط نامطلـوب کمـک کنند
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در رشـته هایی کـه درآمـد بیشـتری دارد، ادامـه 
تحصیـل دهند.«

ایـن متخصـص پزشـکی اجتماعـی، دلیـل اصلی 
عـدم توجـه بـه پزشـکی اجتماعـی را بـه عـدم 
مرتبـط  کشـور  در  مدیریـت  الزم  اسـتحکام 
دانسـت و گفت: »در شـرایطی که در بسـیاری 
از کشـورهای توسـعه یافتـه، نقـش پزشـکی 
اجتماعـی بسـیار پررنـگ اسـت، امـا در کشـور 
مـا اهمیـت چندانـی نـدارد. خیلـی اوقـات هـم 
متخصصـان ایـن رشـته در مشـاغلی غیـر از 

تخصـص اصلی شـان، فعالیـت می کننـد.«

تبعات نادیده گرفتن پزشکی اجتماعی
بیش از چهار دهه از راه اندازی رشـته پزشـکی 
اجتماعـی می گـذرد، امـا همچنـان متخصصـان 

ایـن رشـته نتوانسـته اند در جایـگاه واقعـی خـود 
در نظـام سـامت باشـند. پزشـکی اجتماعـی، 
یـک رشـته تخصصـی اسـت کـه بـه درک تاثیـر 
وضعیت های اجتماعی و اقتصادی بر سـامت، 

بیمـاری و عملکـرد پزشـکی می پـردازد.
رشته پزشکی اجتماعی با نگاهی جامع و کان 

بـه نیازهـا و مشـکات سـامت جامعـه نـگاه 
می کنـد. ایـن متخصصـان بـر بحـث پیشـگیری 
از بیمـاری تاکیـد دارنـد و معتقدنـد کـه بـدون 
نـگاه بـه مولفه هـای اجتماعـی موثـر بـر نظـام 
سـامت، هزینه های نظام درمان به طور مداوم 

افزایـش پیـدا می کنـد.
برخاف دانش کاسیک پزشکی که بر عامت 
درمانـی تاکیـد دارد و هـر بیمـاری از سـوی یـک 
متخصص درمان می شـود، پزشـکی اجتماعی با 
نگاهی جامع به مشـکات سـامت جامعه نگاه 
می کنـد. آنهـا را می تـوان دیده بـان نظام سـامت 

دانسـت کـه از زاویـه ای باالتـر بـه چالش هـای 
نظام سـامت، نگاه می کنند.

تجربه جهانی نیز نشـان داده اسـت که با کمک 
پزشـکی اجتماعـی می تـوان سـامت جامعـه و 
دخـل و خـرج نظـام سـامت را بـه ریـل علمـی 
برگرداند. در کشور ما چنین نگاهی به پزشکی 

اجتماعـی وجود ندارد. 
بسـیاری از متخصصان پزشـکی اجتماعی تاکید 
دارنـد کـه در برنامه ریزی هـای بلندمـدت نظـام 
سـامت، نقـش و جایـگاه متخصصـان پزشـکی 
اجتماعی، نادیده گرفته شده است. متخصصان 
پزشـکی اجتماعـی امیدوارنـد کـه بـا تغییـر نگاه 
متولیـان نظـام سـامت و اهمیـت جامع نگـری 
بـه مسـائل نظـام سـامت، راه بـرای حضـور 
اجتماعـی  پزشـکی  متخصصـان  پررنگ تـر 

فراهم شـود. 
پزشـکی  متخصـص  سـهرابی،  محمدرضـا 
اجتماعی نیز با اشاره به نقش مهم متخصصان 
پزشـکی اجتماعـی در کنتـرل کرونـا، یـادآور 

می شـود: »حـوزه بهداشـت و درمـان در نظـام 
سـامت دارای تعامل مسـتقیم اسـت و این دو 
حـوزه همیشـه همـراه هـم هسـتند، امـا بایـد هر 
مـورد بـه طـور مجـزا مـورد تجزیـه و تحلیل قرار 
گیـرد. در بیمـاری کرونـا مراقبت هـای دارویی و 
درمـان هـای طبـی، دشـوار و پرهزینـه هسـتند. 
بنابراین بر پیشـگیری بسـیار تاکید می شـود. در 
دنیا شـاهد طیف وسـیعی از عملکرد کشـورها 
در مواجهـه بـا کرونـا بودیـم. بـه طـور مثـال، 
کشـورهایی نظیـر کـره جنوبـی و نیوزلنـد کـه 
بسـیار منطقی و طبق اصول جلو رفتند، کنترل 
بیمـاری در آنهـا خیلـی زود صـورت گرفـت. در 
این کشـورها منابع انتقال عفونت، شناسـایی و 

کشورهایی فـوری مهـار شـد، امـا 
و  انگلیـس  آمریـکا کـه مثـل 
درمان نگـر  دیـد 

و  داشـتند 
سیسـتم  بـه 
درمانـی خـود 
مغـرور بودند، 
را  پیشـگیری 

کردنـد.« فرامـوش 
 او تاکید می کند: »پیشـگیری در کنترل بیماری 
کرونـا، حـرف اول را می زنـد. بایـد کارهـا بـه 
صورت تیمی انجام شـود. وزارت بهداشـت با 
کمک دولت باید تیمی متشـکل از متخصصان 
سـامت و بالینی و دیگر ذینفعان تشـکیل دهد. 
پروتکل هـای تدویـن شـده بایـد نیازهـای همـه 
افـراد گـروه را در برگیـرد و بهتـر اسـت بـا 
مشـورت آنان صورت گیرد، چون نظرات آنان 
می توانـد راهگشـا باشـد. در ایـن راسـتا انتظـار 
مـی رود کـه متخصصـان پزشـکی اجتماعـی، 
نقـش پررنگ تـری در نظـام سـامت و مدیریـت 
مهار کرونا داشـته باشـند تا بحث بهداشـت و 

پیشـگیری در اولویـت باالتـری قـرار بگیـرد.«
رشـته پزشـکی اجتماعـی، نـگاه جامـع و کان 
بـه نیازهـا و مشـکات سـامت افـراد و جامعـه 
دارد. بـر همیـن مبنـا بـه سـامت محـوری معتقد 
اسـت. دانش آموختگان این رشـته معتقدند که 
توسـعه پایـدار ملـی ممکـن نمی شـود، مگـر بـا 
ارتقـای سـامت همـراه بـا عدالـت و رضایـت 

بـرای جامعـه، ج/معیت هـا، خانـواده و افـراد. 
همچنین دانش آموختگان این رشـته می توانند 
بـا برنامه ریزی هـای دراز مـدت از هزینـه هـای 
سرسام آور ناشی از درمان که به دولت تحمیل 
می شـود بکاهند، اما در کشـور ما متخصصان 
پزشـکی اجتماعـی بـه عنـوان متولیـان اصلی این 
امور در نظام سـامت به کار گرفته نمی شـوند. 
با تغییر نگرش در حوزه مدیریتی نظام سامت 
می تـوان از توانمنـدی ایـن متخصصـان بهـره 
ببـرد. بهره منـدی از تـوان متخصصـان پزشـکی 
ارتقـای بهداشـت  بـه  نهایـت  اجتماعـی، در 
عمومـی منجـر می شـود کـه نبایـد ایـن فرصـت 

مهم را از دسـت داد. 
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دانـش آموختـگان پزشـکی اجتماعـی 
دراز  برنامه ریزی هـای  بـا  می تواننـد 
مدت از هزینه های سرسـام آور ناشـی 
از درمان که به دولت تحمیل می شـود 
بکاهنـد، امـا در کشـور مـا متخصصـان 
پزشـکی اجتماعـی بـه عنـوان متولیـان 
اصلـی ایـن امـور در نظـام سـامت بـه 
کار گرفتـه نمی شـوند. بـا تغییـر نگـرش 
در حوزه مدیریتی نظام سامت می توان 
از توانمنـدی ایـن متخصصـان بهـره ببرد. 
بهره منـدی از تـوان متخصصان پزشـکی 
اجتماعی، در نهایت به ارتقای بهداشت 
عمومـی منجـر می شـود کـه نبایـد ایـن 

فرصـت مهـم را از دسـت داد

بیـش از چهـار دهـه از راه انـدازی رشـته 
پزشکی اجتماعی می گذرد، اما همچنان 
متخصصـان ایـن رشـته نتوانسـته اند در 
جایـگاه واقعـی خـود در نظـام سـامت 
باشـند. پزشـکی اجتماعـی، یـک رشـته 
تخصصـی اسـت کـه بـه درک تاثیـر 
وضعیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی بـر 
سـامت، بیمـاری و عملکـرد پزشـکی 
می پـردازد. رشـته پزشـکی اجتماعـی 
بـا نگاهـی جامـع و کان بـه نیازهـا و 
مشـکات سـامت جامعه نگاه می کند. 
ایـن متخصصـان بـر بحـث پیشـگیری از 
بیماری تاکید دارند و معتقدند که بدون 
نـگاه بـه مولفه هـای اجتماعـی موثـر بـر 
نظـام سـامت، هزینه هـای نظـام درمـان 

بـه طـور مـداوم افزایـش پیـدا می کنـد پزشـکی  مخاطـب  زادگان:  فـرج 
اجتماعـی، جامعـه اسـت. بـر خـاف 
بحـث پزشـکی و درمـان کـه بیمـاران بـه 
پزشـک مراجعـه می کننـد در پزشـکی 
اجتماعـی، ایـن پزشـک اسـت کـه بـه 
مخاطـب خـود مراجعـه می کنـد. در 
نتیجـه پزشـکی اجتماعـی بـه مسـائل و 
مشـکات جامعه، عوامل خطرآفرین و 
مختصـات اقتصـادی، فرهنگـی و حتـی 
سیاسـی جامعـه بایـد اشـراف داشـته 
باشـد. در کل بایـد گفـت هـر چیـزی کـه 
روی سـامت مـردم تاثیـر می گـذارد در 
ایـن تخصـص اهمیـت پیـدا می کنـد. بـا 
وجـود قدمـت قابـل توجـه این رشـته در 
ایـران، عـده زیـادی از مـردم اطاعـات 
کافـی از ایـن رشـته ندارنـد، در حالـی 
کـه رشـته پزشـکی اجتماعـی می توانـد 
در سیاسـتگذاری ها، تدویـن برنامه هـای 
بلنـد مـدت، میـان مـدت و کوتـاه مـدت 
نظـام سـامت دخالـت کنـد و رشـد 
سـامت جسـمی، روانی و اجتماعی را 

تضمیـن کند

کلید اولیه داوطلبان آزمون پذیرش دانشجو در مقطع 
تخصصی  دکتری  و   )PH.D(دکتری تخصصی
پایه  علوم  رشته های  فناوری محور  یا  پژوهشی 
و  داروسازی  تخصصی،  و  بهداشت  پزشکی، 
دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی پنجم تیر 

منتشر می شود.
به گزارش سپید، رقابت دو روزه داوطلبان آزمون 
 )PH.D(پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی
فناوری محور  یا  پژوهشی  تخصصی  دکتری  و 
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، 

داروسازی و دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی 
ظهر روز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ پایان یافت.

کلید اولیه آزمون فوق ساعت ۱۸ روز پنجم تیرماه 
در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر 
می شود. داوطلبان این آزمون از ۵ تا ۷ تیرماه جاری 
فرصت دارند به صورت اینترنتی اعتراض خود به 

سؤال های آزمون را ثبت کنند.
کلید نهایی آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری 
تخصصی)PH.D( و دکتری تخصصی پژوهشی یا 
فناوری محور رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت 

و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی دانشگاه های 
علوم پزشکی نیز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ بر روی سایت 

مرکز سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
تعداد 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. 
آزمون فوق برای تمامی رشته ها به صورت کاغذی 
)دفترچه سؤاالت و پاسخنامه کاغذی( برگزار شد.
ظرفیت اولیه رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت 
دکتری  دندانپزشکی  و  داروسازی  تخصصی،  و 

تخصصی و پژوهشی )Ph.D( سال ۱۴۰۱ تعداد 
۱۵۳۶ نفر تعیین شده است.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیات تکمیلی، شرط داشتن نمره 
زبان به عنوان پیش نیاز برای شرکت در آزمون 
دکتری تخصصی و پژوهشی حذف شده و درس 
زبان انگلیسی عمومی با ۳۰ سوال )شامل ۱۰ سوال 
درک مطلب، ۱۰ سوال لغت و ۱۰ سوال گرامر( با 
ضریب ۳ برای همه رشته ها به عنوان یکی از دروس 

امتحانی به آزمون اضافه شده است.

اعالم زمان انتشار کلید اولیه دکتری وزارت بهداشتاعالم زمان انتشار کلید اولیه دکتری وزارت بهداشت

پایان رقابت دو روزه داوطلبان



 مریم شکرانی
تردیدهای  با  دارو  ترجیحی  ارز  حذف 
که  حالی  در  است.  شده  مواجه  زیادی 
دولت وعده داده بود از تیر ماه امسال کوپن 
الکترونیک را جایگزین کاالهای اساسی 
کند و در ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را 
به شرط تقویت پوشش بیمه ای حذف کند، 
حاال نه کوپن الکترونیک جایگزین شده 
نه خبر دقیقی درباره سرنوشت  است و 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در دسترس است 
و به نظر می رسد که دولت در این زمینه 

دچار تردید شده است.

جراحی هشدارآمیز
که  کرد  اعالم  امسال  اردیبهشت  دولت 
برده و می خواهد  تیغ جراحی  به  دست 
کابینه  کند.  حذف  را  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
رییسی، جراحی اقتصادی را با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی کلید زد و 
بنا شد به جای آن کوپن الکترونیک را از 
تیر امسال توزیع کند اما کوپن الکترونیک 
توزیع نشد و گزارش مرکز آمار ایران از 
نرخ تورم خرداد ۱۴۰۱ هشداردهنده شد.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی هشدار 
دهنده از نرخ تورم خرداد ماه امسال منتشر 
نرخ  گزارش  این  اساس  بر  است.  کرده 
ثبت  به  توجهی  قابل  رشد  ماهانه  تورم 

رسانده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اعالم کرده است 
که اگر نرخ رشد ماهانه تورم از ۱.۵ درصد 
فراتر رود، وضعیت هشدار دهنده است و 
حاال گزارش مرکز آمار نشان می دهد که 
اردیبهشت  به  تورم خرداد ۱۴۰۱ نسبت 
همین سال حدود ۱۲.۲ درصد رشد داشته 
 ۲۵.۹ غذایی  مواد  ماهانه  تورم  رشد  و 

درصد بوده است. 
میزان رشد ماهانه تورم برخی اقالم خوراکی 
درصد   ۲۰۰ حدود  تا  هم  روغن  مانند 

گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار ایران در حالی منتشر 
می شود که در ۲۵ سال گذشته میانگین 
رشد ماهانه نرخ تورم بین صفر تا چهار 
درصد و در بدترین حالت تا حدود هفت 

درصد بوده است.

نگرانی برای حذف 
ارز ترجیحی دارو 

زیادی  برآوردهای  اتفاقات  این  از  بعد 
از افزایش قیمت دارو پس از حذف ارز 
رسالت  روزنامه  که  شد  انجام  ترجیحی 
که  نوشت  برآوردها  این  گردآوری  با 
ترجیحی  ارز  از حذف  دارو پس  قیمت 

داشت  خواهد  رشد  درصد   ۵۳۰ تا   ۲۵
اما مقام های دولت در طول ماه های اخیر 
به مردم اطمینان خاطر داده اند که تبعات 
تورمی این اقدام محدود است و بر کنترل 
قیمت ها در حوزه کاالهای اساسی و به ویژه 

دارو نظارت می کنند.
که  است  نوشته  ادامه  در  روزنامه  این 
این  متبادر می شود،  به ذهن  پرسشی که 
است که نهادهای نظارتی تا چه حد قدرت 
و توان این کار را دارند؟! آن هم بر فرآیندی 
کامال پیچیده و چندالیه که مخالفانی دارد 
اختصاص  اشتباه  مسیر  آنکه  علی رغم  و 
مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت های 
دارویی و فسادزایی آن محرز است، اما 
نگرانی ها نسبت به گران شدن قیمت دارو 
با  بیماران،  و  نهایی  مصرف کننده  برای 
حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکت ها 

همچنان وجود دارد.
در همین زمینه محمدعلی محسن بندپی، 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با صدا و سیما 
بخواهد  دولت  اگر  »حتی  می کند،  تأکید 
یارانه دارو را به سازمان های بیمه گر بدهد 
چنانچه نظارت نباشد بازهم ممکن است 
شنیده ام  حتی  بگیرد.  صورت  تخلفاتی 
کرده  اظهار  سالمت  بیمه  درمان  معاون 
است مابه التفاوت قیمت دارو را به صورت 
نقدی پرداخت می کنیم. این اقدام در اقتصاد 
را  نقدینگی  که  است  فاجعه  کشور  یک 

افزایش دهیم.«

سوای این موضوع، از ابتدای امسال و در 
شرایطی که هنوز قیمت دارو اصالح نشده، 
که  است  مشهود  بخش  این  در  گرانی 
مدیرکل  سوی  از  آن،  علت  عمده ترین 
امور دارو در سازمان غذا و دارو افزایش 
و  است  عنوان شده  تولید  هزینه های 
رئیس سازمان غذا و دارو علت را تورم 
دانسته که بر روی تمامی کاالها اثرگذار 
بنابراین همین حاال که نرخ دارو  است. 
به شدت افزایش یافته، بازهم تولیدکنندگان 
و شرکت ها ابراز نارضایتی کرده و معتقدند 
که باید بیش از این ها افزایش یابد تا صنعت 

داروسازی به حیات خود ادامه دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
همچنین در ادامه می گوید: داروهای مورد 
نیاز افراد مبتال به بیماری های صعب العالج 
باید ۱۰۰ درصد تحت پوشش بیمه درمانی 
باشد و باید پزشک خانواده فعال شود تا 
نیاز  مورد  داروهای  بیمار  نیاز  اساس  بر 
را تجویز کند یا به متخصص معرفی کند 
تا بحث تعارض منافع و ضعف نظارت و 

استفاده نابجا از دارو پیش نیاید.

 فعال ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دارو می ماند

نجفی عرب، عضو  عین حال محمود  در 
هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی  با اشاره به اینکه فعال خبری از 
حذف ارز ترجیحی دارو نیست، به سپید 
می گوید که صنعت دارو بیشتر از این توان 

فشار مضاعف را ندارد و بارها از طرق 
مختلف به مسئولین اعالم کردیم که حذف 
غیر  فعلی  در شرایط  دارو  ترجیحی  ارز 
ممکن است و به تولید کننده و مصرف 
کننده آسیب می زند. تولید کننده نمی تواند 
افزایش قیمت های حذف ارز ترجیحی را 
پوشش دهد و سرمایه در گردش را تامین 
کند و سازمان های بیمه گر هم توان پوشش 

این اختالف قیمت ها را ندارند.
سپید  به  هم  اقتصاددان  چشمی،  علی 
توضیح می دهد که نرخ تورم در خرداد 
ماه امسال و پس از  به گفته دولت جراحی 
اقتصادی، بسیار هشدارآمیز است و دولت 
باید هرچه سریعتر رویه خود را اصالح 
کند زیرا اقدامات ان برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاالهای اساسی فعال اولین الیه ها 
را تحت تاثیر قرار داده است و الیه های 
بعدی تاثیرگذاری و ادامه صعود نرخ تورم 

نیست. غیرمحتمل 
او تاکید می کند که در شرایط فعلی حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به صالح نیست 
مردم  بر  تورمی  فشار  تشدید  موجب  و 
می شود مگر اینکه دولت بتواند از عهده 
حل مشکالت سیاست خارجب ایران و 
برگشت شرایط عادی به کشور گشایشی 

حاصل کند.
البته دولت هم تاکید کرده است که فعال 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف نمی کند 
را  آن  بیمه ای  پوشش  زیرساخت های  تا 

فراهم کند.
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