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گزارش سپید به مناسبت روز پرستار

25۰25۰ هزار پرستار در انتظار اجرای  هزار پرستار در انتظار اجرای 
کامل قانون تعرفه گذاریکامل قانون تعرفه گذاری

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور: ۱۷ هزار پرستار طرحی، اخراج 
شده اند. نباید با آنها مانند کارگران فصلی برخورد شود و بازگشت آنها به 

کارشان ضروری است

با وجود ادعای وزیر بهداشت مبنی بر رفع شدن 
مشکالت بازار دارو، مجلس کوتاه نیامد

کمبود دارو روی میز کمبود دارو روی میز 
کمیسیون اصل کمیسیون اصل 9۰9۰

وزیر بهداشت از سپاه برای تولید دارو دعوت 
11کرد و سپاه پاسخ مثبت داد!
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سپیدگزارشمیدهد

وقتی زباله گردی ترس از بیماری را می شکندوقتی زباله گردی ترس از بیماری را می شکند
علی رغم ابالغیه شهرداری برای ممنوعیت حضور کودکان زباله گرد 

همچنان بسیاری از این کودکان در خیابان ها هستند

صفحه 13
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با ادامه شیب کاهشی بیماران مبتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی 
متوالی  پنجمین روز  بیماری در کشور، روز سه شنبه  این  از 

بدون فوتی کرونایی نیز در کشور ثبت شد.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت 
بهداشت، از روز جمعه چهارم آذر ماه تا روز سه شنبه، هشتم آذر 
ماه 1401، هیچ فوتی کرونایی در کشور گزارش نشده است.
از  ناشی  مرگ  و  ابتال  کاهشی  روند  ادامه  با  اساس  این  بر 
کووید19 در کشور، روز سه شنبه  پنجمین روز متوالی بدون 

فوتی کرونایی نیز در کشورمان رقم خورد.
بر این اساس طبق اعالم وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان 
کرونایی در کشور در عدد 144 هزار و ۶33 نفر باقی مانده است.
در عین حال طی پنج روز اخیر، بر اساس معیارهای قطعی 

تشخیصی، 19۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شده است و به این ترتیب مجموع بیماران کووید19 در کشور 
از ابتدای شیوع این بیماری تا هشتم آذر ماه 1401 به ۷ میلیون 

و 559 هزار و ۶۶4 نفر رسیده است.
قرمز  وضعیت  در  شهرستانی  هیچ  حاضر  حال  در  همچنین 
نیست، 3 شهرستان نیز در وضعیت نارنجی، 114 شهرستان 
در وضعیت زرد و 331 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶5 میلیون و 139 هزار و ۸31 نفر دوز اول، 5۸ میلیون 
و 549 هزار و 300 نفر دوز دوم و 31 میلیون و 3۷۶ هزار و 
9۸۶ نفر دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 155 میلیون و 

۶۶ هزار و 11۷ دوز رسید.

ثبت پنجمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در کشورثبت پنجمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در کشور

کروان

بر اساس آخرین تخمین های مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده 
و   1.BQ جدید  زیرسویه های   ،)CDC(
BQ.1.1 اومیکرون عامل بیش از نیمی از 
موارد جدید ابتال به کووید19 در ایاالت 

متحده در هفته اخیر بودند.
به گزارش سپید، بر اساس داده های مرکز 
ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
از  درصد   29.4 حدود   1.1.BQ متحده، 

سویه های در گردش کووید19 را در هفته 
منتهی به 2۶ نوامبر در آمریکا تشکیل می داد 

و BQ.1 نیز 2۷.9 درصد برآورد شد.
فرعی  شاخه های   1.1.BQ و   1.BQ
آن ها  هستند.  اومیکرون   5.BA زیرسویه 
جایگزین BA.5 شده و به گونه های غالب 
کووید19 در ایاالت متحده تبدیل شده اند.
همچنین داده های مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده نشان داد که 

BA.5 نیز 19.4 درصد از عفونت های جدید 
خود  به  کشور  این  در  اخیر  هفته  در  را 

اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، همچنین مرکز 
ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
متحده در حال ردیابی زیرسویه جدیدی 
از کووید19 به نام XBB است که به طور 
تخمینی 3.1 درصد از عفونت های جدید در 

سراسر این کشور را تشکیل می دهد.ایسنا

افزایش شیوع زیرسویه های جدید اومیکرون در آمریکا

چیـن سـرعت واکسیناسـیون کوویـد-۱۹ در 
می دهـد. افزایـش  را  سـالمندان 

بـه گـزارش سـپید، مقامـات بهداشـتی چیـن روز 
سه  شـنبه اعالم کردند واکسیناسـیون کووید-۱۹ 
برای افراد مسـن تسـریع خواهد شـد که هدف 
آن غلبـه بـر مانـع کلیـدی در تـالش بـرای کاهـش 

محدودیت های ناشـی از کووید صفر اسـت.
ایـن اقـدام بـه عنـوان یـک فاکتـور حیاتـی در 
اسـتراتژی رفع محدودیت های سـخت گیرانه ای 
اسـت که حدود سـه سـال در چین اعمال شـده 
اسـت و باعث شـده رشـد اقتصادی تحت تاثیر 

قـرار گیـرد، زندگـی میلیون هـا نفـر مختل شـود و 
همچنیـن اعتراضاتـی را بـه همـراه داشـته اسـت.

کمیسیون ملی بهداشت چین )NHC( همچنین 
اعالم کرد: »فاصله بین واکسیناسیون اولیه و تزریق 
دوزهای یادآور برای سالمندان به سه ماه کاهش 

پیدا می کند.«
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، یکـی از مقامات 
این کمیسیون گفت: »امیدواریم افراد سالخورده 
بـه ویـژه افـراد بـاالی ۸۰ سـال پیـش قـدم شـده و 
بـرای حفـظ سـالمت خـود بـرای واکسیناسـیون 

اقدام کنند.«ایسنا

تسریع روند واکسیناسیون کرونا در چین

بیانیه ای اعالم  سازمان جهانی بهداشت در 
کرد که از این پس نام بیماری »آبله میمونی« 

را به »mpox« تغییر می دهد.
بهداشت  به گزارش سپید، سازمان جهانی 
اعالم کرد: »به دنبال مجموعه ای از مشاوره های 
صورت گرفته با کارشناسان جهانی از این پس 
اصطالح ترجیحی و جدید »mpox« یا »آبله 
ام« را به جای »آبله میمونی« بکار خواهد برد.«
این سازمان همچنین اضافه کرد: »در طول 

سال آینده هر دو نام آبله میمونی و »آبله ام« 
را به کار خواهد برد تا به تدریج نام قدیمی 

کنار گذاشته شود.«
به گزارش بی بی سی به نقل از مرکز اطالع رسانی 
سازمان جهانی بهداشت، این نهاد بین المللی 
می گوید: »هنگامی که این بیماری شیوع پیدا 
کرد گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر این 
که از نام آن در برخی اجتماعات به صورت 

نژادپرستانه استفاده شده است.«

اعالم کرده است  بهداشت  سازمان جهانی 
که افراد و کشورهای فراوانی از این سازمان 
خواستند تا راهی برای تغییر دادن نام این 

بیماری پیشنهاد کند.
مدت  )مرداد(  اوت  ماه  در  سازمان  این 
کوتاهی پس از آنکه انتشار آبله میمونی را 
یک وضعیت اضطراری جهانی اعالم کرد، 
مشاوره با کارشناسان را درباره تغییر نام این 

بیماری را آغاز کرد.ایسنا

نام بیماری »آبله میمونی« تغییر کرد
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وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
نظـام  برنامه هـای  چندالیـه  ارزیابی هـای 
بخش هـا  تمـام   مدیـران  توسـط  سـامت 
بـرای  اقدامـات الزم  را از ضروری تریـن 

مدیریـت سـامت عنـوان کـرد.
عین اللهـی  بهـرام  سـپید،  گـزارش  بـه 
معاونـان،  مشـترک  نشسـت  اولیـن  در 
و  سـتادی  حـوزه  مدیـران  و  مشـاوران 
روسـای سـازمان های وابسـته بـا موضـوع 
»بررسـی عملکرد وزارت بهداشـت، درمان 
و آموزش پزشـکی در دولت سـیزدهم« که 
در سـالن همایش هـای شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی سـتاد وزارت بهداشـت برگزار شد 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: »برنامه ریـزی 
اجـرا، پایـش و ارزیابـی سـه مرحلـه مهـم 
مدیریـت اسـت و ارزیابـی نیـز بایـد چنـد 
رایانـه ای  بـه سیسـتم  تنهـا  و  بـوده  الیـه 

متکـی نباشـد.«
وی افـزود: »مهم تریـن کار یـک مدیـر در 
حـال حاضـر ارزیابـی برنامه هاسـت. هـر 
مدیـری بایـد سیسـتم تحـت مدیریـت خـود 
را مـدام ارزیابـی کنـد. ارزیابـی بـا بازرسـی 
متفـاوت اسـت و بایـد بـا اتـکا بـه دانـش و 

ابزارهـای جدیـد انجـام شـود.«
وی توجه جدی به جهاد تبییین و انعکاس 
فعالیت هـای حـوزه نظـام سـامت را مـورد 
تاکیـد قـرار داد و افـزود: »در طـی پانـزده 
مـاه گذشـته اقدامـات و برنامه هـای مؤثـری 

در حـوزه سـامت کشـور اجـرا شـده کـه 
طبـق فرمـوده مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر 
امیدآفرینـی در جامعـه، بایـد تبییـن شـده و 

بـه اطـاع جامعـه رسـانده شـود.«
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه در پانـزده 
ماهـی کـه از شـروع دولـت مردمـی آیـت اهلل 
رییسـی می گـذرد ثمـرات خوبـی در نظـام 
سـامت به بار نشسـته اسـت، خاطرنشـان 
کرد: »ما میراث دار شـهدا هسـتیم، ۴۳ سـال 
پشـتوانه انقاب اسـامی را پشـت سـر خود 
داریـم و تکلیـف داریـم کـه سـرباز امـام 
زمان )عج( باشـیم و این راه را به سـرمنزل 

مقصود برسـانیم.«

وی بیـان داشـت: »مسـئولیت بـرای مـا از 
از  بلکـه  نیسـت،  منزلـت  و  مقـام  جنـس 
بـه جـای  بایـد  و  اسـت  تکلیـف  جنـس 
کمیـت بـه کیفیـت مدیریـت فکـر کنیـم. مـا 
متولـی سـامت مـردم و جامعـه هسـتیم و 
مهم تریـن مقولـه در دنیـا سـامت اسـت.«
وزیر بهداشـت با اشـاره به رشـد و پیشـرفت 
سـامت مـردم پـس از انقـاب اسـامی 
گفـت: »در کنگـره قاهـره سـازمان جهانـی 
بهداشـت اعـام شـد کـه ایـران بـه جـز در 
شـاخص ها  تمـام  در  دخانیـات  شـاخص 
بـا فاصلـه از سـایر کشـورهای منطقـه رتبـه 

نخسـت را داراسـت.«

عین اللهـی بـا اظهـار امیـدواری نسـبت بـه 
تصویـب مالیـات سـیگار توسـط مجلـس 
برای سـال آینده ابراز داشـت: »۱۳ درصد 
مـرگ و میرهـا در کشـور بـه خاطـر مربـوط 
بـه مـواد دخانـی اسـت کـه ناشـی از ارزانـی 
و در دسـترس بودن سـیگار اسـت. بنابراین 
هرچه بیمارسـتان، دارو، تجهیزات پزشـکی 
و ابـزار سـامت بـرای مـردم ایجـاد کنیـم 
ولـی نتوانیـم از مصـرف سـیگار پیشـگیری 

کنیـم، گویـی کاری از پِیـش نبرده ایـم.«
وی افـزود: »وزارت بهداشـت بـا وجـود 
سـم پراکنـی و خطـوط تخریبـی رسـانه های 
معانـد بـا تـاش تمـام مدیـران و کارکنـان 
خـدوم موفـق عمـل کـرده اسـت. مهم تریـن 
اقـدام مـا در برابـر ایـن هجمه هـا ایـن اسـت 
کـه روحیـه جهـادی را در خـود حفـظ و 

تقویـت کنیـم.«
وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
خاطرنشـان کـرد: »امسـال در اربعیـن بـا آن 
جمعیت کثیر و گرمای زیاد شاهد اقدامات 
بسـیار ارزشـمندی در تأمین سـامت زائران 
بودیـم کـه بـه ثمـر نشسـتن ایـن اقدامـات، 

ناشـی از همیـن روحیـه جهـادی بـود.«
بـه گـزارش وبـدا، عین اللهـی ادامه داد: »باید 
بـه تاسـی از مقـام معظـم رهبـری کـه ماننـد 
کـوه در برابـر تمـام ابرقدرت هـا ایسـتاده 
اسـت مـا نیـز در برابـر مشـکات بایسـتیم 

و بـا مشـکات مقابلـه کنیـم.«

ایران در رتبه نخست شاخص های سالمت منطقه
نرخ مصرف سیگار همچنان باالست

وزیر بهداشت عنوان کرد

وزارت  علمـی  هیئـت  امـور  مرکـز  رئیـس 
بهداشـت گفـت: »وزارت بهداشـت در ایـن 
دوره موفق شـد بیش از ۳00 نفر از نیروهای 
فوق تخصصـی را در اقصـی نقـاط کشـور و 

دانشـگاه های علـوم پزشـکی توزیـع کنـد.«
بـه گـزارش سـپید، سـعید چنگیـزی آشـتیانی 
از توزیـع بیـش از ۳00 نفـر نیروهـای فـوق 
تخصـص در سـطح کشـور خبـرداد و گفـت: 
وزارت بهداشت در این دوره موفق شد بیش 
نیروهـای فوق تخصصـی را  از  نفـر  از ۳00 
در اقصـی نقـاط کشـور و دانشـگاه های علـوم 

پزشـکی توزیـع کنـد.«
دوره  ایـن  در  کـه  »سیاسـتی  افـزود:  وی 
گذاشـته شـد ایـن بـود کـه توزیـع نیروهـای 
فوق تخصصی در 25 رشـته با تأکید بر مناطق 
محیطـی و هدفمنـد بـه ویـژه در دانشـگاه ها 
و دانشـکده های کـم برخـوردار کشـور انجـام 

» شود.
وزارت  علمـی  هیئـت  امـور  مرکـز  رئیـس 
مکاتبـات  »مـا  کـرد:  خاطرنشـان  بهداشـت 

متعددی را با دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشـکی کشـور از شـهریورماه انجادم دادیم و 
از آن هـا خواسـتیم بـا توجـه بـه محدودیتـی که 
در تعداد نیروهای فوق تخصصی وجود دارد 
موجودی و وضعیت نیروهای فوق تخصصی 

خـود را بـه مـا اعـام کننـد.«
چنگیزی آشتیانی در ادامه گفت: »ما اطاعات 

را از دانشـگاه ها دریافـت و تحلیـل کردیـم و 
بعـد از امتحـان بـرد فوق تخصصـی طـی دو 
روز آن هـا را توزیـع کردیـم و امیدواریـم کـه بـا 
توزیـع نیروهـای فـوق تخصصـی روند اجرای 
برنامه هـای نظـام سـامت، کیفی تـر شـود و 
شـاهد رضایتمنـدی بیشـتر مـردم در اقصـی 

نقاط کشـور باشـیم.«

وی از پیگیـری رونـد حفـظ و نگهداشـت 
نیروهـای فوق تخصصـی در کشـور و ایجـاد 
انگیـزه و جذابیـت حرفـه ای مناسـب بـرای آنها 
خبـرداد و افـزود: »مـا از دانشـگاه ها خواسـتیم 
که شرایط مناسبی را برای حفظ و نگهداشت 
این نیروها فراهم کنند تا خدمات پزشـکی به 
صورت مسـتمر و بهینه به مردم ارائه شـود.«
وزارت  علمـی  هیئـت  امـور  مرکـز  رئیـس 
بهداشـت همچنیـن از مراکـز قانون گـذاری 
و سیاسـت گذاری نیـز تقاضـا کـرد کـه بـا 
برنامه ریزی های بلندمدت به توسـعه ماندگار 
نیروهـای فوق تخصـص  و عـدم جابجایـی 

کشـورمان کمـک کننـد.
به گزارش فارس، چنگیزی آشـتیانی همچنین 
عنـوان کـرد: »مـا در آینـده نزدیـک ۱00 نفـر 
از نیروهـای رتبـه برتـر آزمون هـای تخصصـی 
را در دانشـگاه های محیطـی توزیـع خواهیـم 
کـرد و هـدف هـم ایـن اسـت کـه رونـد ارائـه 
خدمات نظام سامت هرچه بهتر در دسترس 

عمـوم مـردم قـرار گیرد.«

توزیع 300 نفر نیروی فوق تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی



معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت هفته 
آگاه سـازی از مقاومـت میکروبـی، مقابلـه با 
مقاومـت ضـد میکروبـی را یـک مسـئولیت 
همگانـی عنـوان و تاکیـد کـرد: »تجویـز غیر 
منطقـی داروهـای ضـد میکروبـی، مصـرف 
خودسرانه یا نادرست این داروها، انباشت 
آن ها در منازل از مشـکالتی اسـت که باید 
بیـش از پیـش مـورد توجـه مـردم و ارائـه 

دهندگان خدمات سـالمت قرارگیرد.«
بـه گـزارش سـپید بـه نقـل از وبـدا، متـن 
پیام حسـین فرشـیدی به شـرح زیر اسـت:
سـال های طوالنی اسـت که داروهای ضد 
میکروبـی شـامل داروهـای ضـد باکتـری، 
ضـد ویـروس، ضـد قـارچ و ضـد تـک 
یاخته هـا بـه عنـوان یـک ابـزار بسـیار مهـم 
و کارسـاز برای درمان بیماری های عفونی 
در انسـان ها، حیوانـات و گیاهـان بـه کار 
رفته اسـت ولی آنچه این موفقیت بشـر را 
تحت الشـعاع قـرارداده نگرانـی از مقاومـت 

میکروبی اسـت.
زمانـی کـه مقاومـت میکروبی اتفاق می افتد 
میکروارگانیسـم دیگـر بـه داروهـا پاسـخ 
عفونت هایـی  زمـان  ایـن  در  نمی دهـد. 
سـخت تر و مقـاوم بـه درمـان ایجـاد شـده، 
خطـر انتشـار، شـدت و مـرگ ناشـی از 
بیمـاری افزایـش می یابـد. برطبـق بـرآورد 
سـازمان جهانی بهداشـت در سـال 2019 
حـدود 1.27 میلیـون نفـر جـان خـود را در 
اثـر مقاومـت بـه داروهـای ضـد میکروبـی 

از دسـت داده انـد. ایـن سـازمان معضـل 
مقاومـت میکروبـی را بـه عنـوان یکـی از 
ده عامل اصلی تهدید کننده سالمت بشری 
اعـالم کـرده اسـت. اهمیـت ایـن موضـوع 
تـا حـدی اسـت کـه شـاخص های ارزیابـی 
میزان مقاومت ضد میکروبی در چارچوب 
اهداف توسـعه پایدار گنجانده شـده اسـت.
بـه  مقاومـت  مهـار  و  کنتـرل  بـرای 
ضـد  داروهـای  سـایر  و  آنتی بیوتیک هـا 
میکروبی در شصت و هشتمین گردهمایی 
سـازمان جهانی بهداشـت در ماه می سـال 
2015 برنامه عملیاتی جهانی طراحی شـد. 
یکـی از اهـداف کلیـدی ایـن برنامه افزایش 

مقاومـت  پدیـده  خصـوص  در  آگاهـی 
همگانـی،  مسـئولیت  اسـت.  دارویـی 
مشـارکت اجتماعـی بـا رویکـرد یکپارچـه 
به سـالمت از ارکان این حرکت به شـمار 
مـی رود. یکپارچـه بـودن بـه آن مفهـوم کـه 
دسـت اندرکاران در حوزه سـالمت انسـان، 
دام و محیـط در قالـب یـک برنامـه جامـع 

مشـترک اقـدام نماینـد.
هفته جهانی آگاه سـازی مقاومت میکروبی 
یـک بسـیج اطالع رسـانی فراگیـر اسـت 
کـه بـه صـورت سـاالنه برگـزار می شـود و 
عمـوم مـردم، سیاسـتگذاران و کلیـه دسـت 
انـدرکاران را بـرای همیـاری در ایـن امـر 

مهـم تشـویق و ترغیـب می کنـد. شـعار 
ایـن هفتـه در سـال جـاری »همـه بـا هـم 
بـرای پیشـگیری از مقاومـت بـه داروهـای 
ضدمیکروبـی« اسـت. آمـوزش، افزایـش 
آگاهـی و فرهنگ سـازی بایـد مـورد توجـه 
قرار گیرد. رسـالت رسـانه ها بسـیار کلیدی 
و مهم اسـت. ضروری اسـت رسـانه ها با 
برنامـه واحـد و همـگام بـا مسـئولین پویایی 

ایـن حرکـت را تـداوم بخشـند.
از آنجائی که در این حرکت محیط زیست 
سـالم حائـز اهمیـت اسـت، مدیریـت کلیـه 
پسـماندها اعـم از پسـماندهای پزشـکی، 
کشـاورزی، صنعتـی و خانگـی بایـد مـورد 
توجه مسئولین قرار گرفته و آحاد مختلف 

جامعه نیز دعوت به مشـارکت شـوند.
تجویز غیرمنطقی داروهای ضد میکروبی، 
مصرف خودسرانه یا نادرست این داروها، 
انباشـت آن ها در منازل از مشـکالت مهم 
در ایـن امـر اسـت کـه می بایسـت بیـش از 
پیـش مـورد توجـه مـردم و ارائـه دهنـدگان 

خدمات سـالمت قرارگیرد.
پژوهش هـای کاربـردی در رابطـه بـا اثـرات 
مقاومـت ضـد میکروبـی، پیامد هـا و نحـوه 
مقابلـه بـا آن در کنتـرل ایـن فوریـت گام 

موثـر و اساسـی خواهـد بـود.
مقابلـه بـا مقاومـت ضـد میکروبـی یـک 
مسـئولیت همگانی اسـت. برای مسـئولین، 
ارائـه دهنـدگان خدمـات سـالمت و همـه 
آحاد جامعه که در این امر خطیر بهداشتی 

می کوشـند توفیـق روزافـزون خواسـتارم.

مقابله با مقاومت ضد میکروبی یک مسئولیت همگانی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت:
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گفـت:  دارو  و  غـذا  سـازمان  رئیـس 
»جمـع آوری دارو از سـطح عرضـه یـک 
امر معمول و طبیعی در روند واردات است 
و کنترل کیفیت آن به دلیل حساسـت های 
زیـاد در جهـت حفـظ سـالمت مـردم انجام 

می شـود.«
بـه گـزارش سـپید، سـید حیـدر محمـدی 
در گفت وگـو بـا فـارس اظهـار کـرد: »در 
راسـتای رفـع کمبـود آنتی بیوتیـک، یـک 
محموله وارداتی شامل 6 نوع آنتی بیوتیک 
از کشـور هنـد وارد کشـور شـد کـه یـک 
سری از 5 سری ساخت کوآموکسی کالو 
وارداتی، مغایرت میزان ماده موثره داشـت 
کـه تاییـد مصـرف نگرفـت و بـه اصطـالح 

ریکال شـد.«
وی افزود: »یک سـری آزمایش ها پیش از 
ارسـال دارو در کشـور مبدأ انجام می شـود 
و پس از ورود دارو، در کشـور مقصد هم 

آزمایشـات مجـدداً انجـام می شـود، زیـرا 
ممکن است در هنگام حمل و نقل ساختار 
دارو تغییـر پیـدا کنـد و اثـر درمانـی خـود 

را از دسـت بدهد.«
رئیـس سـازمان غـذا و دارو بیـان کـرد: 
از  سـری  یـک  ایـن  در  کـه  »مشـکلی 

کشـور  بـه  وارداتـی  آنتی بیوتیک هـای 
وجـود داشـت، تقصیـری متوجـه شـرکت 

نیسـت.« واردکننـده 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آنتی بیوتیک هـای 
جمع آوری شـده مشـکل میکروبی نداشت، 
افـزود: »هیـچ خطـری سـالمت مـردم را 
تهدیـد نمی کنـد و تنهـا یـک مـورد از سـری 
ساخت وارداتی مغایرت ماده موثره داشته 
که ممکن اسـت اثربخشـی دارو را کاهش 
دهـد و تـا صـدور نتیجـه نهایـی آزمایش ها، 

مجـوز توزیـع آن هـا داده نخواهـد شـد.«
وی بـا اشـاره بـه آزمایـش مجـدد بـرای 
داروهـای جمـع آوری شـده، اظهـار کـرد: 
»در صورتـی کـه جـواب ایـن آزمایش مورد 
تاییـد باشـد داروهـا مجـدداً بـه داروخانه ها 
توزیع و در غیر این صورت داروها امحاء 
و بـه شـرکت صادرکننـده اعـالم خسـارت 

می شود.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

داروهای جمع آوری شده مشکل میکروبی نداشت
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معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی 
از کاهـش شـاخص های جمعیتـی در جهـت 
جـذب و مانـدگاری اعضـای جامعـه پزشـکی 

بـرای رشـته های مختلـف خبـر داد.
به گزارش سپید، علی ساالریان در گفت وگو 
بـا سـازمان نظـام پزشـکی بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـاخص های جمعیتـی در جهـت مانـدگاری 
بـرای  پزشـکی  نظـام  سـازمان  اعضـای 
رشـته های مختلـف تغییـر پیـدا کـرده اسـت، 
اظهار کرد: »این شـاخص ها به طور میانگین 
در رشـته های مختلـف بـه نصـف کاهـش داده 

شـده است.«
وی بـه درخواسـت های مکـرر اعضـای تـازه 
فارغ التحصیل سـازمان نظام پزشـکی اشـاره 
کرد و افزود: »با پیگیری های مداوم سازمان 
نظـام پزشـکی و موافقـت و همراهـی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ امتیازات 
الزم برای اخذ پروانه مطب در 5 شهر بزرگ 
)تهران- اصفهان- مشـهد – تبریز و شـیراز( 

از 360 امتیـاز بـه 250 امتیـاز کاهـش یافـت.«
وی ادامـه داد: »امتیـاز الزم بـرای اخـذ پروانـه 
مطب در سـایر مراکز اسـتان ها از 250 امتیاز 

به 170 امتیاز کاهش یافته اسـت.«
معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی 
خاطرنشـان کـرد: »بـا موافقـت و همراهـی 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
و اعضـای کمیسـیون تبصـره 7 ، تسـهیالتی 
برای پزشکان و دندانپزشکان متاهل در جهت 
حمایـت از قانـون جدیـد خانـواده ایجـاد شـد 
کـه بطـور مثـال بـه تبعیـت از همسـر مـی 
تواننـد در شـهر هـای بـزرگ پروانـه مطـب 

اخـذ نمایند.«

کاهش امتیاز اخذ پروانه مطب در کالنشهرها
شاخص های جمعیتی برای رشته های مختلف پزشکی به نصف کاهش یافت

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبرد اد

معاونین آموزشـی دانشـگاه های علوم پزشـکی در 
سـومین اجالس سراسـری خود بر ارتقای کیفیت 
عملکـرد آموزشـی بـه عنـوان وظیفـه اصلـی حوزه 
آموزشـی دانشـگاه ها و رعایت نظم و انضباط و 
اجرای قوانین آموزشـی برای تمام اعضای هیات 

علمی و دانشـجویان تاکید کردند.
بـه گـزارش سـپید بـه نقـل از وبـدا، متـن کامـل 
بیانیه سومین اجالس سراسری معاونین آموزشی 
دانشـگاه های علوم پزشـکی بدین شـرح اسـت:

بیانیه سومین اجالس سراسری معاونین آموزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی پنجم و ششم آذر 1401
بی شـک در زمانه فعلی و در دنیای امروز تالش 
جبهـه اسـتکبار توقـف و مقابلـه بـا پیشـرفت های 
علمـی و فنـی جمهـوری اسـالمی ایـران از طریـق 
ایجـاد بی نظمـی و آشـوب در سـطح جامعـه 
بویـژه دانشـگاه ها می باشـد، معاونیـن آموزشـی 
دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ضمن محکوم 
نمودن اغتشاشات اخیر و تاکید بر شنیدن نقدهای 

منصفانـه بـر نـکات ذیـل تاکیـد نمودند.
1-وظیفـه اصلـی حـوزه آموزشـی دانشـگاه ها، 
ارتقـای کیفیـت عملکـرد آموزشـی می باشـد نظـم 
و انضبـاط و اجـرای قوانیـن آموزشـی بـرای تمـام 
اعضای هیات علمی و دانشـجویان عزیز واجب 

بـوده و الـزام بـه رعایـت آن وجـود دارد.
2-حضور بیشتر مدیران آموزشی در بین اعضای 
هیـات علمـی و دانشـجویان، می توانـد منجـر بـه 
همگرایی بیشـتر نظرات در راسـتای ارتقا کیفیت 

آموزشـی گردد.
3-برنامـه عدالـت، تعالـی و بهـره وری در آمـوزش 
علوم پزشـکی به عنوان هسـته اصلی فعالیت های 

آموزشـی دانشـگاه ها می تواند با ارتقای بهره وری 
و استفاده بهینه از منابع به ارتقای کیفیت آموزش 
دانشـگاه ها کمـک کنـد و در ایـن راسـتا همـکاری 
اعضای هیات علمی نقش مهمی در پیاده سـازی 
اهداف این برنامه در دانشگاه ها و ستاد وزارتخانه 

خواهد داشـت.
4-حرکـت بـه سـمت اعتباربخشـی برنامـه ای و 
موسسـه ای و رتبه بندی جامع دانشـگاه ها می تواند 
موجـب ایجـاد حـس رقابت پذیـری سـالم بیـن 
دانشـگاه ها، بهبود فرایند های آموزشـی و ارتقای 

کیفیـت آمـوزش گردد.
5-تـالش در راسـتای جـذب نخبـگان متعهـد در 
حوزه امور هیات علمی موجب تحول بنیادی در 
سطح دانشگاه ها شده و مانع از مهاجرت نخبگان 
می شـود. لـذا دانشـگاه های علـوم پزشـکی تمـام 
تـالش خـود را بـرای جـذب نیروهـای متخصص 

و متعهد به کار خواهند بسـت.
6-بین المللی سازی و تالش در راستای شناساندن 
ظرفیت های بالقوه دانشـگاه ها در حوزه آموزشـی 
با کمک دیپلماسـی علمی در سـطح دانشـگاه ها 
موجـب سـرآمدی و حرکـت بـه سـمت تعالـی و 
مرجعیـت علمـی می گـردد و دانشـگاه های علـوم 
پزشکی کشور در ارتقای آن تالش خواهند نمود.
7-بهره منـدی از فناوری هـای نویـن در ارتقـای 
یادگیـری موجـب آمـوزش اثربخـش همزمـان با به 
روز بودن مدل های متنوع آموزشـی می گردد الزم 
اسـت ارتقای یادگیری با فناوری در دسـتور کار 
معاونت های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 

قـرار گیرد.
8-با توجه به شـعار سـال و حرکت در راسـتای 
رسـیدن بـه قله هـای علمـی و رفـع مشـکالت 
زمینـه  در  تـالش  آموختـگان،  دانـش  اشـتغال 

ادغـام کارآفرینـی در محتواهـای درسـی و کمـک 
بـه گسـترش کسـب و کار هـای دانـش بنیـان بـه 
عنوان یکی از وظایف اصلی دانشـگاه ها و سـتاد 

وزارتخانـه منظـور می گـردد.
9-توجـه بـه انقـالب همگرایـی علـوم و فنـاوری 
در راسـتای حل مشـکالت کشـور، مسـیری تحول 
آفرین در سـطح آموزشـی دانشـگاه ها می باشـد که 

الزم اسـت به آن پرداخته شـود.
10- حضور اعضای محترم هیات علمی دانشگاه 
در سطح جامعه در راستای پاسخگویی اجتماعی 
و رفع نیاز های آن، تحولی بنیادین در جهت ارتقا 
نظام سالمت می باشد. در این راستا ارتقای سطح 
سواد سالمت جامعه امری خطیر برای پیشگیری 
از بیماری هـا و کاهـش هزینه هـای نظـام سـالمت 
اسـت که الزم اسـت دانشـگاه های علوم پزشـکی 

بـه آن اهتمـام ورزند.
11-شفافیت نظام مالی حوزه آموزش دانشگاه ها 
و نوسـازی سیسـتم آموزشـی با توجه به افزایش 
ظرفیـت دانشـجویان می توانـد بـه ارتقـای کیفیت 
آموزش کمک موثری نماید. لذا همکاری معاونین 
توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه ها بـا معاونیـن 
آموزشـی از ضروریات پیشـبرد اهداف آموزشـی 

محسـوب می شود.
12-توجـه بـه روش هـای تامیـن منابـع مالـی و 
روش هـای جایگزیـن بـرای تامیـن ارز از مسـائل 
قابـل پیگیـری حوزه هـای آمـوزش و توسـعه 

دانشـگاه ها اسـت.
معاونیـن آموزشـی دانشـگاههای علـوم پزشـکی 

ر کشو
آذر ماه 1401

بیانیه سومین اجالس سراسری معاونین 
آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی



رئیـس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
پزشـکی بـا اعـالم اینکـه سـامانه ملـی 
بـاروری سـالم آمـاده بهره بـرداری اسـت، 
گفـت: »سـوابق پزشـکی بیمـار در ایـن 

ثبـت می شـود.« سـامانه 
بـه گـزارش سـپید، امیـن بیگلرخانـی در 
گفت وگـو بـا وبـدا اظهـار داشـت: »در 
وضعیـت  سـالم  بـاروری  ملـی  سـامانه  
بـارداری زنـان بـاردار و مراجعـه کنندگان 
بـه مطب هـای پزشـکان متخصـص زنـان 
پزشـکان  و  می شـود  رصـد  زایمـان  و 
عـالوه بـر این کـه بـه راحتـی می تواننـد 
در این سـامانه نسخه نویسـی الکترونیکی 
خـود را انجـام دهنـد، می تواننـد سـوابق 
مراجعـات قبلـی بیمـار بـه مطـب خـود را 
هـم مالحظـه کننـد. در صـورت فراهـم 
شـدن زیرسـاخت های قانونی، خود افراد 
هـم می تواننـد بـه ایـن سـوابق دسترسـی 

داشـته باشـند.«
وی افزود: »وزارت بهداشـت بر اسـاس 
ماده ۵۳ و ۵۴ قانون »حمایت از خانواده 
و جوانـی جمعیـت« مکلـف بـه طراحـی 
سـامانه ای جامـع و یکپارچـه بـرای ثبـت 
اطالعـات بـاروری، بـارداری و زایمـان 
مـادران بـاردار و مراجعـه کننـدگان بـه 

مطب هـای پزشـکان متخصـص زنـان و 
زایمـان، آزمایشـگاها، مراکـز بهداشـتی 
و  دولتـی  بیمارسـتان های  درمانـی  و 
خصوصـی بـود کـه در ایـن راسـتا سـامانه 

ملـی بـاروری سـالم طراحـی شـد.«
رئیـس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات 
وزارت بهداشـت بیـان کـرد: »پزشـکان 
نیـز بـرای اسـتفاده از پرونـده الکترونیکـی 
الکترونیـک  نسخه نویسـی  و  سـالمت 
چالش هایی داشـتند که سـعی شـده اسـت 
بـا طراحـی ایـن سـامانه، پنـل یکپارچـه ای 

در اختیارشـان قـرار گیـرد تـا بـه راحتـی 
بـه موضـوع مربـوط بـه نسخه نویسـی و 
قبلـی  مراجعـات  اطالعـات  از  اسـتفاده 
و سـوابق پرونـده پزشـکی الکترونیکـی 

بیمـاران دسترسـی داشـته باشـند.«
بیگلرخانـی بـه مزایـای ایـن سـامانه چنـد 
منظوره اشـاره کرد و اظهار داشـت: »این 
سـامانه جـزو اولیـن سـامانه هایی اسـت 
کـه در آن امضـای دیجیتـال طراحـی شـده 
و بـه همیـن خاطـر از بابـت مسـائل انـکار 
ناپذیـری، مشـکلی نـدارد و بـر اسـاس 

دسـتورالعمل  ابالغـی قانـون حمایـت از 
خانـواده و جوانـی جمعیـت، پزشـکان 
مختلـف  تخصص هـای  بـا  مرتبـط 
گوناگـون  قسـمت های  از  می تواننـد 

سـامانه اسـتفاده کنننـد.«
وی یـادآور شـد: »بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
سـامانه در مرکـز داده وزارت بهداشـت 
میزبانـی می شـود نظـارت بهتـری بـرای 
حفاظـت از حریـم خصوصـی بیمـاران 
صـورت می پذیـرد. ایجـاد بانک ناباروران 
از طریـق امکانـات موجـود در سـامانه در 
دسـترس پزشـکان اسـت و بـا توجـه بـه 
ایـن کـه درج اطالعـات بیمـار در ایـن 
بانک بسـیار سـاده و روان در نظر گرفته 
شـده اسـت، این سـامانه مبنای پوشـش 

بیمـه ای خدمـات نازایـی خواهـد بـود.«
بیگلرخانـی در پایـان یـادآور شـد: »رصـد 
وضعیت باروری و تامین اطالعات مورد 
نیـاز سیاسـتگذاری، نظـارت، مداخـالت 
مدیریتـی و بهداشـتی و درمانـی از جملـه 

مزایای دیگر این سـامانه اسـت.«
گفتنی اسـت سـامانه ملی باروری سـالم 
در چند مرحله راه اندازی می شـود و طی 
روزهـای آینـده وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آموزش پزشـکی از این سـامانه رونمایی 

خواهـد کرد.

سامانه ملی باروری سالم آماده بهره برداری است
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت: 

بهداشـت  وزارت  بهداشـت  معـاون 
بهبـود  و  تجهیـز  تعمیـر،  احـداث،  از 
اسـتاندارد 2 هـزار واحـد بهداشـتی تـا 

داد. خبـر   1۴01 سـال  پایـان 
فرشـیدی  حسـین  سـپید،  گـزارش  بـه 
معاونـان،  مشـترک  جلسـه  اولیـن  در 
مشـاوران و مدیـران حـوزه سـتادی و 
روسـای سـازمان های وابسـته با موضوع 
»بررسی عملکرد وزارت متبوع در دولت 
همایش هـای  سـالن  در  کـه  سـیزدهم« 
شـهید سـلیمانی سـتاد وزارت بهداشـت 
برگـزار شـد، گفـت: »از شـهریور 1۴00 
تاکنـون 1۳9 کانکـس مـورد نیـاز بـرای 
تکمیـل واحدهـای عشـایری و فضـای 
مـورد نیـاز در زمـان بحـران تامیـن شـده 

» ست. ا
وی با اعالم پوشش جمعیتی ۳۴ میلیونی 
پزشـک  برنامـه  عشـایری  و  روسـتایی 
»مقدمـات  افـزود:  کشـور  در  خانـواده 
الزم بـرای اجـرای ایـن برنامـه در کل 
کشـور بـر اسـاس دسـتورالعمل 0۳ در 

حـال انجـام اسـت.«
بـا  بهداشـت  وزارت  بهداشـت  معـاون 
اشـاره بـه ثبـت رکـورد جهانـی تزریـق 
روزانه واکسـن کووید19 نسـبت به کل 
جمعیـت در اوایـل شـهریور 1۴00 در 
ایـران بیـان داشـت: »از ابتـدای مـرداد 
1۴00 تاکنـون بالـغ بـر 1۴6 میلیـون دوز 
و از ابتـدای برنامـه واکسیناسـیون 1۵۵ 

مـردم  بـه  کرونـا  واکسـن  میلیـون دوز 
تزریـق شـده اسـت.«

»دریافـت،  شـد:  یـادآور  فرشـیدی 
دوز  میلیـون   21۳ توزیـع  و  نگهـداری 
از 10 نـوع واکسـن کوویـد19 بـه شـکل 
و  هـزار   29 فعال سـازی  و  سـاعته   2۴
2۵0 واحد بهداشـتی در جهت اسـتمرار 
واکسیناسـیون کرونـا از دیگـر برنامه هـای 

در  کوویـد19  سراسـری  واکسیناسـیون 
کشـور بـوده اسـت.«

خصـوص  در  درمانـی  اقدامـات  وی 
انسـان  بیـن  انتقـال  قابـل  بیماری هـای 
وحیـوان در مراکـز بهداشـتی کشـور را 
چنیـن برشـمرد: »درمـان حیـوان گزیدگی 
و  تشـخیص  مـورد،   678 هـزار   261
درمـان تـب مالـت 20هـزار و ۴90مـورد، 
تشـخیص و درمـان سـالک 16 هـزار و 
۳07 مـورد، شناسـایی تـب خونریـزی 
دهنـده کریمـه کنگـو 1۳ مـورد، درمـان و 
مراقبـت عقـرب زدگـی ۴2 هـزار و ۳6۵ 
مـورد و درمـان و مراقبـت مارگزیدگـی 

6 هـزار و 2۴8 مـورد.«
به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت 
بهداشـت از درمان 2 هزار بیمار مبتال به 
هپاتیـت C بـه صـورت رایـگان در مراکـز 
بهداشتی خبر داد و بیان داشت: »تاکنون 
60 واحـد مشـاوره هپاتیـت بـا رویکـرد 
بیماریابـی فعـال در کشـور راه انـدازی 

شـده است.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد

احداث و بهبود استاندارد 2 هزار واحد بهداشتی تا پایان سال

6
شماره 2351 9 آذر 1401

اریان



7 شماره 2351 9 آذر 1401
اریان

سـخنگوی کمیسـیون اصـل نـود مجلـس 
مشـکالت  بررسـی  از  اسـالمی  شـورای 
اجـرای طـرح دارویـاری و کمبـود دارو در 

جلسـه ایـن کمیسـیون خبـر داد.
در  علـی خضریـان  گـزارش سـپید،  بـه 
نـود  اصـل  کمیسـیون  جلسـه  توضیـح 
مجلـس دربـاره مشـکالت اجـرای طـرح 
اصـل  »کمیسـیون  گفـت:  دارویـاری 
نـود جلسـه ای بـا حضـور معـاون وزیـر 
بهداشـت و رئیـس سـازمان غـذا و دارو، 
معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه، معـاون 
بانـک مرکـزی، معـاون وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی، مدیرعامـل سـازمان بیمه 

سـالمت، معاون سـازمان تامین اجتماعی، 
رئیـس سـازمان تـدارکات پزشـکی هـالل 
احمر و تعدادی از مسـئوالن شـرکت های 
تولید دارو درخصوص مشـکالت اجرایی 
طرح دارویاری تشـکیل داد. در این جلسـه 
مشـکالت اجـرای طـرح دارویـار و کمبـود 

دارو بررسـی شـد.«
وی یـادآور شـد: »کمیسـیون اصـل نـود 
کمبـود دارو را از قبـل پیش بینـی می کـرد 
و هشـدارهای الزم را به وزارت بهداشـت 
و سـازمان غـذا و دارو داده بـود. عمـده 
مسـائل نشـان دهنده ناهماهنگی جدی در 
اجرای این طرح اسـت که منجر به فضای 

نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه 
و تولیـد برخـی از اقـالم دارویـی در کشـور 
مواجه شـده ایم؛ کمیسـیون ضمن بررسـی 
ناهماهنگی هـا جهـت اصـالح امـور تـالش 
دارد تـا بتوانـد بـه اجـرای طـرح سـرعت 
داده و در آینـده مـردم کمتـر بـا مشـکل 
مواجـه شـده و بتواننـد نیـاز دارویـی خـود 

را تامیـن کننـد.«
خضریـان بـا اشـاره بـه مشـکالت ترخیص 
مـواد اولیـه تولیـد دارو در گمـرک گفـت: 
»موانع و مشـکالت در کمیسـیون شناسـایی 
شـد. در ایـن جلسـه یـک بحـث مربـوط بـه 
مشـکالتی بود که تا امروز وجود داشـته و 

بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای 
اجـرای طـرح دارویـاری بایـد انجام گیرد.«
وی اضافـه کـرد: »در نهایـت مقـرر شـد 
بانـک مرکـزی تمـام ارزهایـی کـه جهـت 
اجـرای ایـن طـرح اختصـاص داده را بـا 
ذکـر تاریـخ و میـزان اعـالم کنـد و سـازمان 
غـذا و دارو ایـن گـزارش بانـک مرکـزی را 
بررسـی و تاییـد کنـد. همچنیـن قـرار شـد 
سـازمان غـذا و دارو پیش بینی هایـی کـه در 
خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود 
را در ایـن زمینـه بـه کمیسـیون اعـالم کـرده 
و نامـه نگاری هایـی هـم کـه با دسـتگاه های 

مختلـف داشـته را ارایـه کنـد.«
خضریـان در پایـان گفـت: »مقـرر شـد 
بیمه هـای خدمـات درمانـی گزارشـی در 
خصوص نسـخه الکترونیک و اشـکاالتی 
ایـن طـرح بـه کمیسـیون بدهـد. سـازمان 
بایـد مجموعـه  برنامـه و بودجـه هـم 
پرداختـی کـه در طـرح دارویـاری اعـم 
از حوزه بسـتری و سـراپایی کرده را به 
کمیسـیون اعـالم کنـد. همچنیـن وزارت 
بهداشـت مکلـف شـد برنامـه زمان بنـدی 
بازگشـت مابه التفاوت افزایش قیمت آن 
دسـته از داروهایـی کـه مـواد اولیـه آن بـا 
ارز ترجیحـی تهیـه شـده و بـا نرخ هـای 
جدید به فروش رسـیده را تا پایان سـال 

جـاری بـه کمیسـیون اعـالم کند.«ایسـنا

بررسی مشکالت اجرای طرح دارویاری 
و کمبود دارو در کمیسیون اصل نود

سـه عضو هیات علمی دانشـکده های طب سـنتی 
ایران، بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم و پایش 
علـم و فنـاوری )ISC ( در لیسـت پژوهشـگران 

پراسـتناد یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.
بـه گـزارش سـپید، مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و 
مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفـت: »دکتـر روجـا رحیمـی، دکتـر رودابـه بهـرام 
سـلطانی و دکتر محمدحسـن فرزایی، سـه عضو 
هیات علمی داروسـازی سـنتی، بر اسـاس اعالم 
پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم )ISC ( در 
لیسـت پژوهشـگران پراسـتناد یـک درصـد برتـر 

جهـان قـرار گرفتند.«
به گفته نفیسـه حسـینی یکتا لیسـت پژوهشـگران 
پراسـتناد یـک درصـد برتـر ایرانـی بـر اسـاس 
پردازش هایی منتشـر می شـود که پایگاه اسـتنادی 
علـوم و پایـش علـم و فنـاوری بـر روی داده هـای 

اسـتخراجی از دو پایـگاه ESI و WoS انجـام 
داده اسـت.

بنابرایـن معیـار انتخـاب پژوهشـگران در ایـن 
فهرسـت، تعـداد اسـتنادهای صـورت گرفتـه بـه 

تولیـدات علمـی آنهـا اسـت. بـر همیـن اسـاس 
پژوهشـگرانی کـه توانسـته اند بـر اسـاس فعالیـت 
پژوهشـی و تحقیقاتـی خـود در ده سـال اخیـر بـه 
باالترین سـطح اعتبار بین المللی دسـت یابند در 
دسـته پژوهشـگران پـر اسـتناد یـک درصـد دنیـا 

قـرار می گیرنـد.
بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل، این 
لیسـت شـامل فهرسـتی از دانشـمندان اسـت که 
مقاالت منتشرشـده آنها، پیشـرفت در زمینه های 
مربوطه را تسریع و بر بهره وری سایر پژوهشگران 

تاثیر به سـزایی داشـته اسـت، 
گفتنی اسـت؛ تعداد پژوهشـگران ایرانی پراسـتناد 
یک درصد برتر دنیا که توسـط مؤسسـه اسـتنادی 
علـوم و پایـش علـم و فنـاوری )ISC ( از سـال  
۱۳۹۸ تاکنون شناسـایی شـده، رشـد قابل توجهی 

داشـته است.وبدا

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت: 

سه دانشمند طب سنتی در زمره پژوهشگران 
پر استناد یک درصد دنیا قرار گرفتند



سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت مطرح کرد

سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
واگیـر وزارت بهداشـت ضمـن تشـریح 
آخریـن آمـار و اطالعـات بـروز بیمـاری 
HIV در کشور، به افزایش مبتالیان خانم 
اشـاره کـرد و گفـت: »اگرچـه ۸۱ درصـد 
کل موارد مبتال را همچنان مردان تشـکیل 
می دهنـد؛ امـا، الگـوی راه انتقـال و درصـد 
ابتـالی زنـان و مـردان در سـال های اخیـر 
تغییـر کـرده؛ بـه گونـه ای کـه از کل مـوارد 
شناسـایی شـده در شـش ماهه اول امسـال، 
۳۱ درصـد مـوارد را زنـان و ۶۹ درصـد را 

مـردان تشـکیل داده انـد.«
در  عرشـی  شـهنام  سـپید،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا تاکیـد بـر اینکـه 
HIV یـک بیمـاری عفونـی قابـل کنتـرل 
و درمـان اسـت، دربـاره آخریـن وضعیـت 
بـروز ایـدز در کشـور گفـت: »بـر اسـاس 
نظـام جامـع مدیریـت داده هـای الکترونیک 
HIV کشور، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ 
از بین افراد مبتال به HIV شناسایی، ثبت 
و گـزارش شـده ۲۳هـزار و ۲۱۲ نفـر زنـده 
هسـتند کـه از ایـن تعـداد، ۱۷هـزار و ۵۱۷ 
نفـر حداقـل یکبـار در یـک سـال گذشـته 
 HIV خدمات مربوط به مراقبت و درمان

را دریافـت کـرده و ۱۶هـزار و ۳۸۶ نفـر نیـز 
تحـت درمـان قـرار دارنـد.«

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مطابـق روش هـای 
آمـاری تخمیـن زده می شـود کـه ۵۲هـزار و 
۷۱۴ نفر در کشـور مبتال به HIV هسـتند، 
تصریح کرد: »کل موارد ثبت شـده از ابتدا 
تا کنون ۴۴هزار و ۷۶۲ نفر بوده  اسـت که 
مـرگ ۲۱هـزار و ۵۵۰ نفـر آنهـا ثبـت شـده 
اسـت و ۵هزار و ۶۹۵ نفر نیز در یکسـال 
گذشـته بـرای دریافـت خدمـات بـه مراکـز 

ارائـه دهنـده خدمـت مراجعـه نکرده اند.«
سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
واگیر وزارت بهداشـت ادامه داد: »اگرچه 
۸۱ درصـد کل مـوارد مبتـال را مـردان و 
۱۹ درصـد را زنـان تشـکیل می دهنـد، امـا 
الگـوی راه انتقـال و درصـد ابتـالی زنـان 
و مـردان در سـال های اخیـر تغییـر کـرده 
است؛ به گونه ای که از کل موارد شناسایی 
و گزارش شـده در شـش ماهه اول سـال 
۱۴۰۱ بـه میـزان ۳۱ درصـد مـوارد را زنـان 

و ۶۹ درصـد را مـردان تشـکیل داده انـد.«
وی در خصوص علل افزایش روند ابتالی 
زنـان بـه HIV بـر اسـاس مقایسـه آمـار 
تجمیعی و سالیانه تصریح کرد: »البته هنوز 

هـم نسـبت آقایـان مبتـال چنـد برابر خانم ها 
اسـت؛ زیرا در گروه های اول بیمارانی که 
در معتادان تزریقی شناسـایی شـدند، تعداد 
آقایان بیشتر بود و از طرفی در طول زمان 
هـم برخـی از ایـن آقایـان جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد کـه متناظـر بـا آن طبیعتـا 
آمـار خانم هـای مبتـال بـه HIV افزایـش 
می یابـد. اصـوال رونـد آمـار بـه ایـن سـمت 
مـی رود کـه آمـار هـر دو گـروه بـه یکدیگـر 

نزدیـک و تقریبـا برابر شـوند.«
عرشـی دربـاره گـروه سـنی مبتالیـان نیـز 
اظهار کرد: »۵۵ درصد از کل موارد شناخته 
شده در زمان تشخیص، در گروه سنی ۲۵ 
تـا ۳۹ سـال بوده انـد و الگـوی انتقـال سـنی 
در سـال های اخیر تغییری نکرده اسـت.«

عرشـی در خصـوص سـهم علـل ابتـال بـه 
HIV توضیح داد: »در بین کل مواردی که 
از سـال ۱۳۶۵ تاکنـون در کشـور بـه ثبـت 
رسـیده اند بـه ترتیـب، تزریـق بـا وسـایل 
مشـترک در مصـرف کننـدگان مـواد مخـدر 
۵۶.۷ درصد، رابطه جنسی محافظت نشده 
۲۵.۲ درصـد و انتقـال از مـادر بـه کـودک 
۱.۷ درصـد بـوده و همچنیـن راه انتقـال 
در ۱۶.۲ درصـد از ایـن گـروه نامشـخص 

مانـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
بیـن مـواردی کـه در شـش ماهـه اول سـال 
۱۴۰۱ تشـخیص داده شـده اند راه احتمالی 
انتقال در ۱۴.۱ درصد موارد اعتیاد تزریقی، 
۵۷.۱ درصـد روابـط جنسـی، ۱.۳ درصـد 
مـادر بـه کـودک و در ۲۷.۵ درصـد هـم راه 

احتمالـی ابتـال بیـان نشـده اسـت.«
سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
واگیـر وزارت بهداشـت تاکیـد کـرد: »البتـه 
بـرای  کنترلـی  برنامه هـای  افزایـش  بـا 
جلوگیـری از بـروز HIV بـه دنبـال اعتیـاد 
تزریقـی کـه طـی سـال های گذشـته انجـام 
دادیم، طبیعی اسـت که سـهم سـایر عوامل 
انتقال از جمله انتقال جنسی افزایش یابد.«
وی دربـاره سـهم ابتـال از طریـق خـون و 
فراورده هـای خونـی آلـوده  اظهـار کرد: »راه 
انتقـال ۰.۲ درصـد از ایـن مـوارد تجمیعـی 
مربـوط بـه خـون و فرآورده هـای خونـی در 
سـال های پیش از اجرای سیاسـت پاالیش 
۱۰۰ درصدی خون سـالم توسـط سـازمان 
انتقـال خـون اسـت و خوشـبختانه امسـال 
هیـچ مـورد ابتـال جدیـدی از طریـق خـون 
و فرآورده های خونی ثبت نشـده اسـت.«

سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 

روابط جنسی بیشترین علت بروز HIV در ۱۴۰۱
چرایی افزایش سهم زنان مبتال
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واگیـر وزارت بهداشـت دربـاره برنامه هـای 
فعلی و در دسـت اقدام وزارت بهداشـت 
/HIV بـرای شناسـایی و درمـان مبتالیـان
ایـدز اظهـار کـرد: »برنامـه کنتـرل HIV در 
کشـور در قالـب برنامه هـای ۳ یـا ۵ سـاله 
اجـرا می شـود. اولیـن برنامـه ۵ سـاله در 
سـال ۱۳۸۱ تدوین شـده اسـت و طبق آن 
زمان بنـدی برنامه هـای بعـدی انجـام شـده 
اسـت. عمـده رویکـرد سـال های اخیـر این 
بوده است که از شرکای مختلف در قالب 
۲۳ سـازمان و وزارتخانـه درگیـر در ایـن 
برنامـه کمـک بگیریـم؛ زیـرا برنامـه کنتـرل 
HIV موضوعـی بیـن دسـتگاهی اسـت 
و نیازمنـد مشـارکت سـازمان بهزیسـتی، 

زندان هـا، وزارت کشـور و... اسـت.«
وی افـزود: »اصـل برنامـه مـا ایـن اسـت کـه 
وقتـی مبتالیـان را در هـر گروهـی )معتـاد، 
زندانـی و...( شناسـایی کردیـم آن هـا را 
تحـت مراقبـت و درمـان قـرار دهیـم. آن هـا 
بـه صـورت دوره ای بـرای انجـام آزمایش و 
دریافـت دارو بـه مراکـز مـا مراجعـه می کنند 
کـه بیمـاری کنتـرل شـده و خطـر گسـترش 
HIV نیز به حداقل برسـد. یک اصل مهم 
 HIV دیگـر نیـز انگ زدایـی از بیمـاری
اسـت کـه مبتالیـان بـا خیـال آسـوده بـرای 
تشـخیص، آمـوزش و درمـان بـه مراکـز 

درمانـی مراجعـه کنند.«
سرپرسـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای 
بـر  تاکیـد  بـا  بهداشـت  وزارت  واگیـر 
اینکـه بـا افزایـش مشـارکت بیـن بخشـی 
دسـتاوردهای خوبی در زمینه تشـخیص و 
درمان HIV رخ داده است، بیان کرد: »به 
 HIV گونه ای که بیش از ۹۰ درصد افراد

مثبت شناسـایی و وارد سیسـتم 
درمانی می شـوند؛ به نحوی که 
از حـدود ۲هـزار و ۵۸۰ نفـری 
کـه در سـال ۱۳۹۰ شناسـایی 

کرده و تحت درمان داشـتیم اکنون به 
تحت بیـش از ۱۵ هـزار نفـر مبتـالی 

درمـان رسـیده ایم.«
وی تاکیـد کـرد: »نکتـه بسـیار 
 HIV مهـم کـه مبتالیـان بـه
ایـن  باشـند  آگاه  آن  از  بایـد 

اسـت کـه درمـان ایـن بیمـاری ویروسـی 
در کشـور مـا کامـال رایـگان 
اسـت و عمدتًا از طریق مراکز 
رفتـاری  بیماری هـای  مشـاوه 
بـرای  مـردم  می شـود.  ارائـه 
مشـاهده آدرس مراکز مشـاوره 
بیماری هـای رفتـاری کـه در کل 

کشـور پراکنـده اسـت بـه سـایت وزارت 
بهداشـت و قسـمت بیماری های واگیردار 
مراجعه کنند. حسـن ارائه خدمات در این 
قالـب ایـن اسـت کـه از بـروز و گسـترش 
بیمـاری جلوگیـری می شـود چـون افرادی 
بیمـاری  و  می کننـد  مصـرف  دارو  کـه 
آنهـا تحـت کنتـرل اسـت نسـبت بـه سـایر 
مبتالیـان کـه درمـان نمی شـوند قـدرت 

انتقـال ویـروس کم تـری دارنـد.«
وی دربـاره تاثیـر مثبـت درمـان مبتالیـان به 
HIV افزود: »به عنوان مثال سـال گذشـته 
بـا اینکـه تعـدادی مـادر بـاردار مبتـال بـه 
HIV داشـتیم اما هیچ نوزاد HIV مثبتی 
از این مادران به دنیا نیامده اسـت؛ چراکه 

مـادران تحـت مراقبـت بودند.«
عرشـی در خصـوص نحـوه تامیـن داروی 

مبتالیان 
توضیح 

داد: 

»خوشبختانه 
تاکنـون مشـکل عمـده ای در زمینـه تامیـن 
داروی بیمـاران مبتـال بـه HIV نداشـتیم؛ 
زیرا تعداد بیماران از قبل برای ما مشخص 
اسـت و امـکان تخمیـن میـزان مـورد نیـاز 
فراهم است و ما از قبل برای تهیه دارو فکر 
می کنیـم. مشـکل تامیـن دارو زمانـی پیـش 
می آیـد کـه تعـداد بیمارانـی کـه بـه مراکـز 
درمانـی مراجعـه می کننـد مشـخص نباشـد 
و بنابرایـن در مـورد HIV ایـن موضـوع 
صـدق نمی کنـد. بـه طـور کلی هزینه درمان 
بیماران مبتال به HIV بسـته به داروهایی 
کـه مصـرف می کننـد، عـدد کمـی نیسـت.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اصلی تریـن چالـش 
وزارت بهداشـت در زمینـه مبتالیـان بـه 
HIV ایـن اسـت کـه بـه تعـداد مدنظـر 
شناسـایی بیمـاران نرسـیده  اسـت،  گفـت: 

»امیدواریـم طـی برنامه هـای آتـی بیمـاران 
بیشـتری شناسـایی کنیـم. در مـورد خـود 
بیمـاران هـم بایـد ایـن بـاور در جامعـه بـه 
وجـود آیـد کـه HIV یـک بیمـاری عفونی 
قابـل کنتـرل اسـت و هـر چـه زودتـر بیمـار 
بـرای درمـان اقـدام کنـد، حداقل مشـکل را 

خواهند داشـت.«
رییـس مرکـز مدیریـت بیماری هـای واگیر 
وزارت بهداشـت در پایـان صحبت هایـش 
دربـاره آثـار کرونـا بـر شناسـایی و درمـان 
»مقـدار  کـرد:  بیـان   HIV بـه  مبتالیـان 
محدودی افت شناسـایی موارد را داشـتیم 
امـا چـون بیمـاران شناسـایی شـده از قبـل 
آمـوزش دیـده بودنـد در بعـد درمانـی طـی 
حدود سـه سـال گذشـته مشـکل خاصی 

رخ نداد و افت جبران نشـده، نداشـتیم.«
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آمار جهانی کرونا

بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری 
بیماری  به  مبتالیان  مجموع  کرونا، 
 ۶۴۶ به  تاکنون  جهان  در  کووید-۱۹ 
میلیون و ۵۱۰ هزار و ۲۴۵ نفر رسیده و 
مرگ شش میلیون و ۶۳۷ هزار و ۶۳۰ 

تایید شده است. نیز  بیمار کووید۱۹ 
تازه ترین  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
داده ها در جدول پاندمی کرونا، از روز 
 ۷۶۲ و  هزار   ۲۲۸ سه شنبه  تا  دوشنبه 
ابتالی جدید به کووید در جهان ثبت 

و به آمار قبلی افزوده شده است.
جهانی  جدول  براساس  همچنین 
ورلداُمتر، آمریکا با بیش از ۱۰۰.۵ میلیون 
قربانی  میلیون   ۱.۱ از  عبور  و  مبتال 
کشورهای  فهرست  صدر  در  همچنان 

درگیر با این بیماری قرار دارد.
ثبت  با  فرانسه  اکنون  نیز هم  اروپا  در 
بیش از ۳۷.۶ میلیون مبتال تا این لحظه 
این  بین کشورهای  ابتال در  رکورددار 
منطقه است و روسیه با گذشتن از آمار 

باالترین  اکنون  قربانی، هم  هزار   ۳۹۱
بین  در  را  کرونایی  میر  و  مرگ  رقم 

دارد. اروپایی  کشورهای 
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
اطالع رسانی »ورلداُمتر«، شمار مبتالیان 
و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
باالترین  رسمی  گزارش های  طبق  که 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز 
سه شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون 

و ۵۵۹ هزار و ۶۳۴ مورد ابتال و ۱۴۴ 
از  ناشی  فوت  مورد   ۶۳۳ و  هزار 
بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در 
رتبه هجدهم در جدول جهانی کرونا 

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

می گیرد. قربانی 

جهان

ابتالی بیش ازابتالی بیش از
  ۶۴۶۶۴۶ میلیون نفر  به کووید- میلیون نفر  به کووید-۱۹۱۹

10
شماره ۲۳۵۱ ۹ آذر ۱۴۰۱

جهان



گزارش سپید به مناسبت روز پرستار

پرسـتار  روز  را  آذرمـاه  نهـم  چهارشـنبه، 
نامگـذاری کرده انـد؛ روزی بـرای پاسداشـت 
زحمـات نیروهـای خدومـی کـه فداکارانـه 
در خـط مقـدم خدمـت بـه بیمـاران قـرار 
دارنـد. پیـش از دوره کرونـا نیـز پرسـتاران بـا 
سـختی های شـغلی زیادی دسـت و پنجه نرم 
 می کردند، اما با وجود شیوع کرونا، زحمات 
و مشقات شغلی آنها چند برابر شد. فرسایش 
شـغلی در حرفه پرسـتاری، بسـیار باالسـت 
و بـه همیـن دلیـل نیـز قانونگـذار، پرسـتاری 
را در زمره مشـاغل سـخت و زیان آور قرار 
داده اسـت. با وجود تاکیدات قانونی، شـاهد 
هسـتیم کـه پرسـتاران وقتـی  می خواهنـد از 
مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور مثل 
بازنشستگی های پیش از موعد استفاده کنند، 
بـا موانـع اجرایـی متعـددی مواجـه  می شـوند. 
درواقـع، بیـن تعریـف حرفـه پرسـتاری در 
متـن قانـون و مزایـای آن بـا برخـوردی کـه 
در مقـام عمـل بـا پرسـتاران  می شـود، تفـاوت 

معنـاداری وجـود دارد. 
وزارت  پرسـتاری  معـاون  عبـادی،  عبـاس 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی هـم 
بـه دسـتاوردهای دولـت سـیزدهم در حـوزه 
پرسـتاری، اشـاره کرد و گفت: »توسـعه مراکز 
مشـاوره و ارائـه مراقبـت پرسـتاری در منـزل 
و مراقبت تسـکینی و همچنین تعرفه گذاری 
خدمـات پرسـتاری و تعدیـل کارانه هـا از 
مهم تریـن اقدامـات دولـت سـیزدهم اسـت.«

و  ثبـت  »الکترونیک سـازی  افـزود:  وی 
گزارش نویسـی پرسـتاری، توسـعه واحدهای 
پیگیـری و آمـوزش بـه بیمـار، توسـعه مراکـز 
در  پرسـتاری  مراقبـت  ارائـه  و  مشـاوره 
منـزل، توسـعه خدمـات مراقبـت تسـکینی، 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری و تعدیـل 
کارانه هـا، سـاماندهی آمـوزش و بـه کارگیری 
و  داده هـا  پایـگاه  تهیـه  پرسـتاران،  کمـک 

سـاماندهی  پرسـتاری،  مدیریـت  داشـبورد 
پرسـتاران در بخش هـای مرتبـط و بازنگـری 
شـرایط احـراز و ارتقـا، از جملـه اقداماتـی 
اسـت که از سـوی معاونت پرسـتاری انجام 

شـده اسـت.«
وی در ادامـه درخصـوص توسـعه واحدهـای 
پیگیری و آموزش به بیمار، اظهار داشت: »در 
این راستا، تدوین دستورالعمل واحد آموزش 
بیمـار، طراحـی اسـتانداردهای  و پیگیـری 
ساختاری، فرآیندی و برآیندی تاسیس واحد 
و طراحـی چارچـوب نظـارت و ارزشـیابی 
واحدهـا و تدویـن شناسـامه شـاخص های 

اثربخشـی برنامه، انجام شـده اسـت.«
عبادی در خصوص توسـعه مراکز مشـاوره و 
مراقبـت پرسـتاری در منـزل، گفـت: »مراقبـت 
پرستاری در منزل یکی از مهمترین اقدامات 
معاونت پرسـتاری در راسـتای بهبود خدمت 
رسـانی به مردم اسـت. در این زمینه، تدوین 
بسـته های اسـتانداردهای خدمات پرسـتاری 
اسـکلروز،  مولتیپـل  )آلزایمـر،  منـزل  در 
بیمـاران دچـار سـوختگی و بیمـاران دارای 
اختـاالت روانپزشـکی(، تدویـن پیش نویس 
شـرح خدمـات سـامانه مراقبتـی و نظارتـی 
تدویـن  منـزل،  در  پرسـتاری  مراقبت هـای 
پیش نویـس سـنجه های اعتباربخشـی مراکـز 
مشـاوره و ارائـه مراقبت هـای پرسـتاری در 
منـزل، احصـای چالش هـا، نقـاط ضعـف و 
قـوت مراکـز مشـاوره و ارائـه مراقبت هـای 

پرسـتاری در منـزل و اطاع رسـانی مـوارد 
احصا شـده به وزیر بهداشـت، بازنگری آیین 
نامه مراکز مشـاوره و ارائه مراقبت پرسـتاری 
در منـزل و برنامـه ریـزی جهـت فراهم سـازی 
زیرسـاخت های تاسـیس مراکـز مراقبـت در 
منـزل دولتـی، در دسـتور کار قـرار گرفـت.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با 
اشـاره به توسـعه مراقبت تسـکینی، تصریح 
کرد: »امروزه با طرح مقوله پوشـش همگانی 
سـامت و ارائه خدمات در دسـترس، ارزان 
و در زمـان و مـکان مناسـب، مراقبت هـای 
پرستاری که با هدف حفظ و ارتقای سامت 
افـراد، پیشـگیری از بیماری هـا و ناتوانی هـا، 
مشـارکت در امر درمان و توانبخشـی و ارائه 
مراقبت تسـکینی ارائه می شـود، از مهم ترین 
خدمات در نظام های سـامت جهان قلمداد 
می شـود که در کشـور ما، بخش اعظم آن در 
بیمارسـتان ها و مراکز درمانی ارائه می شـود. 
بنابرایـن، درصـدد هسـتیم ایـن خدمـات بـه 
خارج از بیمارستان و به سطح جامعه تسری 
یافته و بیماران بتوانند در منزلشان از خدمات 

پرسـتاری و تسـکینی بهره مند شـوند.«
وی افزود: »در راسـتای توسـعه مراقبت های 
تسـکینی، اقداماتـی نظیـر برگـزاری ۶ دوره 
آموزشـی و توانمندسـازی آناین و آفاین، 
مشـارکت در ۲ برنامه توانمندسـازی پزشـکان 
و پرسـتاران در سـطح منطقه ای و بین المللی، 
سـخنرانی در پنل مراقبت تسـکینی در کنگره 

RC۶۹، انتشـار درسـنامه پرسـتاری مراقبت 
مهارتـی  کوریکولـوم  طراحـی  تسـکینی، 
محتـوای  تهیـه  اطفـال،  تسـکینی  مراقبـت 
آموزشـی مراقبـت تسـکینی در قالـب مولتـی 
مدیـا و شـروع پایلـوت بیمارسـتان های ۱۷ 
شهریور گیان، بقایی ۲ اهواز و امید مشهد، 

در دسـتور کار قـرار گرفـت.«
عبـادی درخصـوص تعرفـه گـذاری خدمات 
پرسـتاری و تعدیل کارانه ها نیز تصریح کرد: 

250250هزارپرستاردرانتظاراجرایکاملقانونتعرفهگذاریهزارپرستاردرانتظاراجرایکاملقانونتعرفهگذاری
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور: ۱۷ هزار پرستار طرحی، اخراج شده اند. نباید با 

آنها مانند کارگران فصلی برخورد شود و بازگشت آنها به کارشان ضروری است
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پرستار  روز  را  آذرماه  نهم  چهارشنبه، 
نامگذاری کرده اند؛ روزی برای پاسداشت 
زحمات نیروهای خدومی که فداکارانه در 
خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارند. پیش 
از دوره کرونا نیز پرستاران با سختی های 
شغلی زیادی دست و پنجه نرم  می کردند، 
اما با وجود شیوع کرونا، زحمات و مشقات 
شغلی آنها چند برابر شد. فرسایش شغلی در 
حرفه پرستاری، بسیار باالست و به همین 
قانونگذار، پرستاری را در زمره  نیز  دلیل 
مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است. 
هستیم  شاهد  قانونی،  تاکیدات  وجود  با 
مزایای  از  وقتی  می خواهند  پرستاران  که 
مثل  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  قانونی 
بازنشستگی های پیش از موعد استفاده کنند، 
با موانع اجرایی متعددی مواجه  می شوند

عبادی: توسعه مراکز مشاوره و ارائه 
مراقبت  و  منزل  در  پرستاری  مراقبت 
تعرفه گذاری  همچنین  و  تسکینی 
از  کارانه ها  تعدیل  و  پرستاری  خدمات 
مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم است. 
گزارش نویسی  و  ثبت  الکترونیک سازی 
و  پیگیری  واحدهای  توسعه  پرستاری، 
آموزش به بیمار، توسعه مراکز مشاوره و 
منزل، توسعه  پرستاری در  مراقبت  ارائه 
تعرفه گذاری  تسکینی،  مراقبت  خدمات 
کارانه ها،  تعدیل  و  پرستاری  خدمات 
ساماندهی آموزش و به کارگیری کمک 
پایگاه داده ها و داشبورد  تهیه  پرستاران، 
پرستاران  ساماندهی  پرستاری،  مدیریت 
بازنگری شرایط  در بخش های مرتبط و 
احراز و ارتقا، از جمله اقداماتی است که 
از سوی معاونت پرستاری انجام شده است



»ایـن اقـدام یکـی از مهم تریـن مـواردی 
بـود کـه بـه طـور ویـژه بـه آن پرداختیـم. در 
ایـن راسـتا، تصویـب بسـته های خدمتـی، 
تصویـب ارزش نسـبی خدمـات، کدینـگ 
HIS، پیگیری اختصاص بودجه سال ۱۴۰۱، 
پیگیری بودجه سـال ۱۴۰۲ )درقالب سـرانه 
بیمـه(، پیگیـری وصـول بودجـه و پرداخـت 
کارانـه علی الحسـاب بـه پرسـتاران، پیگیـری 

و انجـام شـد.«
وی، تهیه پایگاه داده ها و داشـبورد مدیریت 
معاونـت  اقدامـات  دیگـر  از  را  پرسـتاری 
پرسـتاری برشـمرد و گفـت: »در ایـن بسـته 
خدمتـی، ثبـت داده هـای ۲۱۵ هـزار نفـر از 
کمـک  پرسـتار،  از جملـه  پرسـتاری  کادر 
پرسـتار، اتـاق عمـل، هوشـبری و مامایـی و 
بهیار، اطالعات بیمارسـتان های دانشـگاهی، 
خصوصی، تامین اجتماعی و خیریه و به روز 
رسـانی ماهیانه توسـط سـوپروایزر آموزشـی 

بیمارسـتان ها، بـه انجـام رسـید.«
معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت در پایان 
به تشـریح اطالعات سـاختاری و زیرسـاختی 
جهـت ارائـه خدمـات بهداشـتی در کشـور 
پرداخـت و اظهـار داشـت: »در مجمـوع، ۲۹ 
هـزار و ۲۵۰ واحـد ارائـه دهنـده خدمـات 
بهداشـتی در سـطح کشـور فعالیت دارد که 
شـامل دانشـگاه های علوم پزشـکی، شـبکه 
بهداشـت و درمـان، مراکـز جامـع سـالمت 
شـهری و روسـتایی و پایگاه سـالمت شـهری 
و روسـتایی و خانه های بهداشـت، می شـود.«
همچنیـن وحیـد حسـینی، رئیـس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی 
شـیراز هـم مجموعـه پرسـتاری را از یـک 
جامعیـت علمـی و عملـی برخـوردار دانسـت 
که دلسـوزانه و ایثارگونه به بیماران خدمات 

ارایـه می دهنـد.
خـدوم  نیروهـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پرسـتاری بیشـتر زمـان زندگـی خـود را در 
مراکـز درمانـی سـپری می کننـد، اظهـار کـرد: 
»روحیه پرستاران در بهبودی بیمار و مراقبت 
پرستاران در درمان بیماران تاثیرگذار است.«
حسینی با اشاره به توانمندی باالی پرستاران 
ایـران کـه مـورد توجـه دیگـر کشـورهای 
دنیـا قـرار گرفتـه اسـت، بـر تسـریع در رفـع 
در  ارزشـمند  نیروهـای  ایـن  دغدغه هـای 
نظام سـالمت از سـوی مسـووالن کشـوری 

تاکیـد کرد.

مشکالت شغلی و حرفه ای جامعه 
پرستاری

محمـد میرزابیگـی، رئیـس سـازمان نظـام 
هـزار   ۱۷« گفـت:  هـم  کشـور  پرسـتاری 
پرسـتار کـه در قالـب نیروهـای طرحـی در 
اوج دوران کرونـا در مراکـز درمانـی مشـغول 
بـکار بودنـد و چنـد وقتـی اسـت کـه اخـراج 
شـده اند، نبایـد بـا آنهـا ماننـد کارگـران فصلی 
برخـورد شـود و بازگشـت آنهـا بـه کارشـان 
ضـروری اسـت. همچنیـن نیروهـای طرحـی 
و  شـده  وضعیـت  تبدیـل  بایـد  پرسـتاری 
اسـتخدام شـوند، آنها از اقشـار زحمتکشـی 
هسـتند که در دوران همه گیری کرونا دوران 
طرحشـان در مراکـز درمانـی تمدیـد شـد و 

خدمـات ارزشـمندی را ارائـه دادنـد.«
وی اظهار داشـت: »با توجه به اینکه کشـور 
بـه سـمت جامعـه سـالمندی پیـش مـی رود، 
بیماری هـای مزمـن هـم رو بـه افزایش اسـت، 
بایـد ماننـد کشـورهای دنیـا در حـوزه ارتقـا و 
حفظ سـالمت پرسـتاران که نقش اساسـی در 
ارائـه خدمـات مراقبتـی دارنـد، کوشـا باشـیم. 
بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه بـه خدمات مراقبتی، 
بایـد بـه دنبـال آمـوزش کیفـی بـه پرسـتاران 

باشـیم تـا نیازهـای جامعـه محقق شـود.«
نفـر جمعیـت  بـه گفتـه وی، »۲۵۰ هـزار 
پرسـتاری در کشـور اسـت که از این تعداد 
حـدود ۶۰ هـزار دانشـجو، ۱۴۰ هـزار نفـر 
وزارت  بیمارسـتانهای  در  شـاغل  پرسـتار 
افـراد  عنـوان  بـه  نیـز  مابقـی  و  بهداشـت 
بازنشسته، شاغل در مراکز درمانی خصوصی 
و نیروهای مسـلح و مراکز هوم کر هسـتند.«
رئیس سـازمان نظام پرسـتاری اظهار داشـت: 
»الزم است همه مسئوالن نقش و وظیفه خود 
را به درسـتی در رابطه با پرسـتاری ایفا کنند. 
مسـائل این قشـر صنفی و حرفه ای هسـتند 
و تامیـن و حـل آنهـا بـه کیفیـت مراقبت هـای 
پرستاری بستگی دارد. پرستاران تنها گروهی 
هسـتند که همواره در جامعه حضور داشـته 
و از ۲۴ سـاعت روزانـه، ۱۶ سـاعت به طـور 
مستقل بیمارستان توسط آنها اداره می شود.«
وی از پرستاری به عنوان قلب نظام سالمت 
یـاد کـرد و افـزود: »باوجـود حضـور گسـترده 
خدمـات  قانـون  سـالمت،  نظـام  در  آنهـا 
رهبـری  مقـام  رهنمودهـای  و  پرسـتاری 
بـرای ایـن قشـر بـه درسـتی عملیاتـی نمـی 
شـود. متاسـفانه طـرح قاصـدک کـه ترکیبـی 
از اضافـه کار و کارانـه بـود جداگانـه مطالبـات 
آنهـا پرداخـت شـد. معوقـات پرسـتاران نیـز 
طوالنـی شـده و اعطـای فوق العـاده ویـژه 
نیـز بـه درسـتی اجـرا نمـی شـود. همچنیـن 
مجوزهـای اسـتخدامی کـه قـرار بـود از ۵۲ 
هـزار و ۲۰۰ نفـر مجـوز اسـتخدام ۴۵ درصـد 
پرسـتار باشـند هنوز عملیاتی نشـده اسـت. 
عملیاتـی کـردن قانـون پرسـتاری بعـد از ۱۵ 
سـال نیز در برخی بیمارسـتانها دچار مشـکل 
شـده و مشـکل بیمـه ای پیـش آمـده اسـت.«

وی اظهـار داشـت: »۵ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد 
تومـان بودجـه بـرای اجـرای تعرفه گـذاری 
خدمات پرسـتاری اختصاص یافته اسـت و 
بیمارسـتانها در ایـن زمینـه کـم کاری می کننـد. 
سـازمان نظـام پرسـتاری در حـال پیگیـری 
مطالبـات و مشـکالت پرسـتاران اسـت و 
دولـت و مجلـس نیـز در ایـن زمینـه مـا را 

همراهـی می کننـد.«
وی ادامـه داد: »رسـیدگی بـه بازنشسـتگان 
کـه دچـار بیمـاری مزمـن یـا صعب العـالج 
هسـتند در قالب صندوق حمایت از بیماران 
خـاص اجرایـی می شـود و رایزنی هـای اولیـه 
با سـازمان بیمه سـالمت برقرار شـده اسـت.«

اجرای نصفه و نیمه قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری

این روزها همچنان بسـیاری از پرسـتاران در 
خـط مقـدم نبـرد بـا کرونـا قـرار دارنـد. ایـن 
گـروه از کادر درمـان بـا وجـود آنکـه جـان 
خـود را بـه خطـر انداخته انـد، امـا بسـیاری 
از آنهـا چنـدان رضایـت شـغلی ندارنـد و از 
وضعیـت معیشـتی و رفاهـی خـود گالیه منـد 
هسـتند. پرسـتاران بسـیار امیدوار هسـتند که 
بـا اجـرای کامـل قانـون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، بخشی از این دغدغه های هر روزه 
آنهـا برطـرف شـود. بـا ایـن وجـود، این قانون 
مترقی، همچنان به شـکل نصفه و نیمه اجرا 
می شـود کـه همیـن مسـاله، موجـب گالیـه و 
دلسـردی بسـیاری از پرسـتاران شـده اسـت. 

حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت 
منابـع سـازمان نظـام پرسـتاری نیـز یـادآور 
شـد: »مـا شـدیدا نسـبت بـه ایـن اظهـارات 
کـه وزیـر بهداشـت اعـالم کردنـد یـک مـاه 
اسـت طبق قانون تعرفه گذاری به پرسـتاران 
پرداخت هایـی انجـام داده انـد، انتقـاد داریـم 
و ایـن موضـوع بـه هیـچ وجـه از جانـب مـا 
پذیرفتـه نیسـت؛ زیـرا ایـن پرداخت هایـی که 
ایشـان اعـالم کردنـد در حـدود هفتـه چهـارم 
آبان مـاه آغـاز شـده کـه همـان هـم بـه شـکل 

علی الحسـاب و نامنظـم بـوده اسـت.«
وی افـزود: »طبـق اخبـاری کـه بـه دسـت 
مـا رسـیده اسـت سـازمان برنامـه و بودجـه 
از مبلـغ ۵ هـزار میلیـارد تومانـی کـه بایـد 
بابـت قانـون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری 
پرداخـت می کـرده اسـت، تاکنـون کمتـر از 
۱۰۰۰ میلیـارد تومـان پرداخـت کـرده اسـت. 
این در حالی اسـت که ۹ ماه از سـال ۱۴۰۱ 
سـپری شـده اسـت و این پذیرفته شـده نیسـت 
کـه سـازمان برنامـه و بودجـه، میـزان بودجـه 
مصوب مجلس شـورای اسـالمی برای قانون 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری را کـه ۱۵ 
سـال هـم بـر زمیـن مانـده بـود و اکنـون یکـی 
از تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری اسـت را بـه 

درسـتی تخصیـص ندهنـد. گویـی برخـی 
قصد دارند با بدسلیقگی محض و رفتارهای 
ناصـواب بـه گونـه ای برخـورد کننـد که قشـر 
نجیـب،  صبـور و زحمتکـش پرسـتار را از 

عملکـرد خـود ناراضـی نگـه دارنـد.«
او دربـاره پرداخت هایـی کـه اخیـرا در قالـب 
قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری بـه 
اسـت،  گرفتـه  پرسـتاران صـورت  برخـی 
تصریح کرد: »از طرفی همان مبلغ نه چندان 
قابل توجهی که تاکنون وزارت بهداشت در 
اختیار دانشـگاه های علوم پزشـکی گذاشـته 
اسـت، متاسـفانه علی رغـم اینکـه بایـد ظـرف 
۷۲ سـاعت پرداخـت می شـد، امـا هنـوز در 
خیلی از دانشگاه ها پرداختی صورت نگرفته 

است.«
در  پرداخـت  روش  از  انتقـاد  بـا  عزیـزی 
نظـر گرفتـه شـده، اظهـار کـرد: »در ایـن 
روش پرداخـت کـه دکتـر عین اللهـی آن را 
تعرفه گـذاری نـام نهـاده اسـت و مـا اصـال 
آن را قبـول نداریـم،  روش محاسـبه مبلـغ 
و پرداخـت علی الحسـاب تعرفه هـا از نظـر 
مـا کامـال اشـتباه اسـت. معیارهـای نادرسـتی 
ماننـد ضریـب ۲.۲ و ضریـب اشـغال تخـت 
که از سوی مسئوالن وزارت بهداشت اعالم 
شـده و در محاسـبات منظور شـده از نظر ما 

کامـال مـردود اسـت.«

تبعات کمبود شدید پرستار
بـر اسـاس آمارهـای رسـمی، حداقـل بـا 
کمبـود ۱۰۰ هـزار نیـروی پرسـتاری مواجـه 
هسـتیم کـه همیـن کمبـود، تبعـات خـودش 
را در مراکـز درمـان کرونـا و سـایر مراکـز 
درمانـی برجـای می گـذارد. بـه طـور مثـال، 
در بخـش  مراقبت هـای ویـژه بیمارسـتان ها، 
وقتـی چنـد بیمـار بـا هـم بدحـال بشـوند، بـه 
دلیـل کمبـود نیـرو، پرسـتار فقـط می توانـد به 
یـک بیمـار خدمـت کنـد. در اینجـا سـالمت 

مـردم آسـیب می بینـد.
سـیما شـیرانی، پرسـتار فعال در بخش های 
درمـان کرونـا نیـز در گفتگـو بـا سـپید بـه 
و  می کنـد  اشـاره  پرسـتار  کمبـود  مشـکل 
می گویـد: »مدت هاسـت کـه گفتـه می شـود 
نیروهای جدید پرسـتاری جذب می شـوند، 
امـا تاکنـون چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت. 
ماه هـای متوالـی اسـت کـه بـا کمتریـن نیـرو 
در حـال خدمـت بـه بیمـاران هسـتیم. کمبـود 
پرسـتار بخصـوص در شـیفت های شـب بـه 
شـکل محسـوس تری وجـود دارد کـه بایـد 
بـرای رفـع ایـن مشـکل، فکـر عاجلـی شـود. 
همچنیـن خیلـی از پرسـتاران بـه دلیـل فشـار 
کاری زیـاد نمی تواننـد بـه مرخصـی برونـد.«
باید در نظر داشـت که حمایت از پرسـتاران، 
نـه تنهـا ایـن گـروه فعـال در کادر درمـان را 
بـه ادامـه خدمـت ترغیـب می کنـد، بلکـه 
موجـب افزایـش کیفیـت خدمـات درمانـی، 
کاهـش خطاهـای پزشـکی و کاهـش آمـار 

فوتی هـا خواهـد شـد.
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شیرانی: مدت هاست که گفته می شود نیروهای 
جدید پرستاری جذب می شوند، اما تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است. ماه های متوالی است که با کمترین 
نیرو در حال خدمت به بیماران هستیم. کمبود 
پرستار بخصوص در شیفت های شب به شکل 
محسوس تری وجود دارد که باید برای رفع این 
مشکل، فکر عاجلی شود. همچنین خیلی از پرستاران 
به دلیل فشار کاری زیاد نمی توانند به مرخصی بروند

میرزابیگی: ۲۵۰ هزار نفر جمعیت پرستاری در 
کشور است که از این تعداد حدود ۶۰ هزار دانشجو، 
۱۴۰ هزار نفر پرستار شاغل در بیمارستانهای وزارت 
بهداشت و مابقی نیز به عنوان افراد بازنشسته، شاغل 
در مراکز درمانی خصوصی و نیروهای مسلح و مراکز 
هوم کر هستند. الزم است همه مسئوالن نقش و وظیفه 
خود را به درستی در رابطه با پرستاری ایفا کنند. 
مسائل این قشر صنفی و حرفه ای هستند و تامین و 
حل آنها به کیفیت مراقبت های پرستاری بستگی دارد. 
پرستاران تنها گروهی هستند که همواره در جامعه 
حضور داشته و از ۲۴ ساعت روزانه، ۱۶ ساعت 

به طور مستقل بیمارستان توسط آنها اداره می شود

یک  از  پرستاری  مجموعه  حسینی: 
جامعیت علمی و عملی برخوردار است 
که دلسوزانه و ایثارگونه به بیماران خدمات 
ارایه می دهند. نیروهای خدوم پرستاری 
بیشتر زمان زندگی خود را در مراکز درمانی 
سپری می کنند. روحیه پرستاران در بهبودی 
بیمار و مراقبت پرستاران در درمان بیماران 
تاثیرگذار است. توانمندی باالی پرستاران 
دنیا  کشورهای  دیگر  توجه  مورد  ایران 
دغدغه های  رفع  باید  است.  گرفته  قرار 
نظام سالمت  در  ارزشمند  نیروهای  این 

از سوی مسئوالن کشوری، تسریع شود

عزیزی: طبق اخباری که به دست ما رسیده 
است سازمان برنامه و بودجه از مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومانی که باید بابت قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری پرداخت می کرده است، تاکنون کمتر از 
۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. این در 
حالی است که ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ سپری شده 
است و این پذیرفته شده نیست که سازمان برنامه 
و بودجه، میزان بودجه مصوب مجلس شورای 
اسالمی برای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را که ۱۵ سال هم بر زمین مانده بود و اکنون 
یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است را به 
درستی تخصیص ندهند. گویی برخی قصد دارند 
با بدسلیقگی محض و رفتارهای ناصواب به گونه ای 
برخورد کنند که قشر نجیب،  صبور و زحمتکش 
دارند نگه  ناراضی  خود  عملکرد  از  را  پرستار 



سپیدگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
کـودکان زباله گـرد کـه بـر اسـاس برخـی 
از آمارهـا حـدود ۴ هـزار و ۲۰۰ تـن از 
مجمـوع ۱۴ هـزار نفـری زباله گردهـا را 
تشـکیل می دهنـد کـه بـا وجـود ممنوعیت 
شـهرداری همچنـان در میـان زباله هـای 
در  همچنـان  و  می زننـد  پرسـه  شـهر 
و  عفونـی  بیماری هـای  انـواع  معـرض 

اسـکلتی هسـتند. 
بـه گـزارش خبرنـگار سـپید، مخـزن زبالـه 
را بـا دسـتانی کـه از فـرت جسـتجو در 
میان پسـماندهای خانگی سـیاه شـده کامل 
وارسـی می کنـد کیسـه پالسـتیکی را بـاز 
می کنـد و چنـد بطـری خالـی را از درون 
آن بـه داخـل کیسـه گونـی بزرگـی کـه 
دوبرابـر قـدش اسـت می انـدازد، »تـا دیـر 
نشـده بایـد دو کوچـه باالتـر هـم بـروم و 
اال امـروز کمتـر از دیـروز دشـت می کنـم« 
نامـش فریـد اسـت و اهـل افغانسـتان، ۱۶ 
سالش است جثه اش همین را می گوید اما 
چهـره اش رنـج دوران را بازگـو می کنـد و 
رنگ رخسـاره خبر می دهد از سـر درون، 
هـر روز از شـهرری پیـاده راه می افتـد 

تـا بـه مرکـز شـهر بیایـد و در میـان دور 
ریختنی هـای مـردم پولـی بـرای خـود و 

خانـواده پرجمعیتـش پیـدا کنـد. 
فریـد می گویـد: »سـاعت ۵ صبـح بـا دو 
بـرادرم و پسـر عموهایـم راه می افتیـم هـوا 
کـه تاریـک شـد همـه کیسـه ها را سـوار 
وانـت می کنیـم و بـه راه آهـن می بریـم. 
گاهـی هـم وانـت نمی آیـد مجبوریـم کـه 
خودمـان آن را بـا چـرخ دسـتی هایمان تـا 
راه آهـن ببریـم. کسـی هـم مـا را سـوار 
نمی کنـد، حـق هـم دارنـد همـه می ترسـند 
مریـض شـوند یـا فکـر می کننـد بـوی بـد 
می گیرند. حتی دسـتمان هم خالی باشـد 
همـه می داننـد چـه کاره ایـم بـرای همیـن 
کسـی روی خوش به ما نشـان نمی دهد.«

کـه  وانتـی  »بـا  می دهـد:  ادامـه  وی 
بـه  می گذاریـم  آن  در  را  کیسـه هایمان 
روی  مسـیر  در  می گردیـم،  بـر  خانـه 
همـان کیسـه ها خوابمـان می بـرد وقتـی 
به خانه می رسـیم هم از خسـتگی چیزی 

» . نمی فهمیـم
در حیـن صحبـت بـا فریـد دو نفـر دیگـر 
می آینـد بـا سـه ظـرف در بسـته غـذا، و 

یـک آب معدنـی بـزرگ، فرهـاد و نریمـان 
دو پسـر عمـوی حسـن هسـتند کـه بـرای 
او هـم نهـار گرفته انـد. فریـد بـه صـورت 
وسـواس گونـه ای دسـت های خـود را بـا 
آب و صابـون تمیـز می کنـد درختـی را 
پیـدا می کنـد و  در خیابـان فخـر رازی 
بـا پسـر عموهایـش می نشـیند خبـری از 
دو بـرادرش و دو پسـر عمـوی دیگـرش 
محله هـای  بـه  آن هـا  می گویـد  نـدارد 
دیگـر رفته انـد. در حیـن نهـار از خـودش 
و خانـواده اش می گویـد مـا چنـد سـالی 
اسـت کـه بـه ایـران آمده ایـم بـا خانـواده، 
آمده ایم. پدرم دو سـال قبل کرونا گرفت 
و فـوت کـرد، پـس از او بـرادر بزرگمـان 

مـا را برداشـت و بـه ایـران آورد.«

ترسیکهعادتآنراکنارزد
او ظاهرا ترسـی ندارد از اینکه دسـت در 
مخـازن زبالـه ببـرد امـا خـودش می گویـد 
فقط »عادت کرده ام مگر می شـود نترسـم؟ 
یکبـار دسـتم را شیشـه بریـد، یکـی از 
ره گذرها زنگ زد دکتر آمد )اورژانس( و 
من را بردند بیمارسـتان و با سـوزن دسـتم 

را دوختنـد )بخیـه زدنـد(. گفتنـد دیگر حق 
نـدارم دسـت را تـوی سـطل زبالـه بکنـم؟ 
فقـط دو روز بـه حرفشـان گـوش دادم بـا 
آن یکـی دسـتم کار می کـردم، البتـه بعـد 
از مدتـی دسـتم بـوی بـد مـی داد و دردش 
خیلی زیاد شـد حتی بزرگ شـد، دوباره 
رفتـم دکتـر بهـم قـرص داد تـا بهتر شـدم.« 
حسـن بـه وسـط صحبـت فریـد می پـرد: 
»مـن هـزار بـار دسـتم اینطـوری شـد امـا 
خوب شـدم، این چیزی نیسـت.« حسـن 
هم ۱۵ سال دارد به قیافه از فرید و نریمان 
بزرگتـر اسـت امـا سـنش کمتـر اسـت. از 
حسـن می پرسـم تـا حـاال بیمـار نشـده ای 
جـواب می  دهـد: »بیمـاری پارسـال گرفتم 
زیاد سـرفه می کردم سـرم هم درد می کرد 
اما همه اش چند روز بود خوب شدم البته 
هنوز هم سـرفه می کنم.« حسـن نمی داند 
که شـاید کرونا گرفته باشـد خودش هم 
بـه پزشـک مراجعـه نکـرده اسـت شـاید 
قـدرت بدنـی و سیسـتم ایمنـی اش بـه او 
کمک کرده باشـد که دوباره سـرپا شـود.
می پرسـم ماسـک چـرا نمی زنیـد؟ چـرا 
دسـتکش دسـتتان نمی کنیـد؟ »دسـتکش 
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وقتیزبالهگردیترسازبیماریرامیشکند
علی رغم ابالغیه شهرداری برای ممنوعیت حضور کودکان زباله گرد 

همچنان بسیاری از این کودکان در خیابان ها هستند



داریـم ولـی همـه اش پـاره می شـود و بایـد 
نـو بگیریـم، البتـه آقـا فرهاد همیشـه داخل 
وانتـش هسـت بـه مـا دسـتکش می دهـد 
ولـی اذیـت می شـویم دسـتمان می کنیـم. 
ماسـک هـم همیشـه مـردم بـه مـا می دهند 

گاهـی میزنیـم گاهـی هـم نـه؟« 
نریمـان از همـه کـم حرفت تـر اسـت از او 
می پـرم توچـی تـا االن مریـض شـدی؟ بـا 
صدایـی ضعیـف می گویـد: »مثـل چـی؟ 
آره خیلـی زیـاد، دسـتش را بـاال می زنـد 
نشـان از ردی لک هـای پوسـتی بـر روی 
دسـتانش اسـت، این پارسـال شـد، با آقا 
فرهـاد رفتیـم درمانـگاه گفتـن باید دوهفته 
خانه باشـم با کسـی هم رفت و آمد نکنم 
و اال همـه را مریـض می کنـم. تمـام بدنـم 
پـر از اینهـا شـده بـود. بهـم صابـون دادنـد 
و پمـاد و دارو مـن دو هفتـه بیـرون نرفتـم 
و خوب شـدم. خانم درمانگاه بهم گفت 
همـه مریضی هـا از ایـن سـطل های زبالـه 
اسـت امـا پـول می خواهیـم برای خانواده، 

پـول هـم داخـل ایـن سـطل ها اسـت.« 

تعدادکودکانزبالهگرد
فریـد، حسـن و نریمـان از جملـه افـرادی 
هسـتند کـه بـه آن هـا کـودکان زباله گـرد 
می گویند در میان آن ها هم ایرانی هسـت 
و هـم افغانسـتانی، کودکانـی کـه بـا آغـاز 
طرح های تفکیک پسـماند و بازیافت سـر 
و کلـه آن هـا بـه عنـوان خـط اول تجـارت 
سـیاه بازیافـت در میـان کوچـه پس کوچـه 
شـهرها و کالنشـهرها پیدا شـد. بر اسـاس 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش 
شـورای اسـالمی در کشـور حـدود ۱۴ 
هـزار نفـر زبالـه گـرد وجـود دارد که حدود 
۴ هـزار و ۷۰۰ نفـر از آن هـا را کـودکان 
تشـکیل می دهنـد. عمـده ایـن افـراد را هـم 
مهاجـران غیـر قانونـی افغانسـتان تشـکیل 

هند.  می د
برخـی از ایـن کـودکان در همـان محل های 

می گزیننـد،  مسـکن  پسـماند  دپـوی 
مکان هایـی بـه شـدت آلـوده و سرشـار از 
انـواع ویـروس و باکتری هـای عفونـت زا 
ایـن عـالوه بـر آن اسـت کـه هـر مخـزن 
زبالـه ای خـود انبـاری از بیمـاری کـه بـه 
تنهایـی می توانـد جـان ایـن کـودکان را 

تهدیـد کنـد.
هپاتیت، وبا، سـل، گال و انواع و اقسـام 
دردهـای  پوسـتی،  حـاد  بیماری هـای 
اسـکلتی و سـایر بیماری های واگیر دیگر 
در کمیـن ایـن کـودکان اسـت. تهدیـدات 
مکـرر علیـه ایـن کـودکان بـه حـدی زیـاد 
اسـت بارهـا نماینـدگان مجلس خواسـتار 
پایان این مسـأله از شـهرداری شـده اند. در 
سال ۹۷ فاطمه ذولقدر یکی از نمایندگان 
مجلـس از تهدیـد بیماری هـای ایـدز و 
هپاتیـت بـر علیـه ایـن کـودکان خبـر داد 
و خواسـتار برخورد شـدید شـهرداری با 
پیمانکاران متخلف شد و گفت: »متأسفانه 
حـدود ۵۷ درصـد کـودکان زباله گـرد در 
از  وبرخـی  می کننـد  زندگـی  گاراژهـا 
کـودکان زباله گـرد ۶ تـا ۸سـاله هسـتند 
و بیماری هـای عفونـی آن هـا را تهدیـد 

دسـتکش  یـا  ماسـک  از  آن هـا  می کنـد 
اسـتفاده نمی کننـد.«

وقتیزبالهگردیبرایکودکان
ممنوعشد

در سال ۹۹ با ابالغ پرویز حناچی شهردار 
کارگیـری  بـه  ممنوعیـت  تهـران  وقـت 
جمـع آوری  شـرکت های  در  کـودکان 
ابـالغ و بـه  بازیافـت زبالـه  پسـماند و 
زباله گـردی  ممنوعیـت  دسـتور  نوعـی 
صـادر شـد. در همیـن حـال قـرار شـد 
کـه شـیوع جمـع آوری زبالـه هـم تغییـر 
کنـد. بـرای مدتـی حضورایـن کـودکان در 
خیابان هـای شـهر کمتـر شـد، امـا پـس 
از مدتـی دوبـاره خیابان هـا، کوچه هـا و 
مخـازن زبالـه آن هـا را بـه سـوی خـود 

فراخونـد. 
کارشناسـان زیـادی اعـالم کرده انـد کـه 
یکـی از دالیـل بازگشـت ایـن کـودکان بـه 
میـان کوچه هـاو خیابان هـا بـه دلیـل نقـش 
مافیـای زبالـه اسـت، کـه برخـی از آن هـا 
پیمانکاران خود شهرداری هستند. مهدی 
اقراریان، عضو فعلی شـورای شـهر تهران 

در تذکری در صحن علنی شـورای شـهر 
تاکیـد کـرد کـه »پیمانـکاران شـهرداری از 
کـودکان سوءاسـتفاده کـرده و آن هـا را 
بـرای جمـع آوری زبالـه بـه کار می گیرند.«

بـا ایـن حـال روز گذشـته مهـدی بابایـی، 
نایـب رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط 
زیسـت و خدمات شـهری شـورای شـهر 
تهـران بـه ایلنـا گفـت: »سیاسـت گذاری 
دوره جدید شورای شهر برای شهرداری 
تهران این است که ما به سمت دفن صفر 
پسـماند در پایتخت حرکت کنیم که این 
کار حتما به کوتاه شـدن دسـت باندهای 
مافیایـی منجـر می شـود کـه از نظـر برخـی 
کارشناسـان در حـوزه پسـماند پایتخـت 
فعالیـت می کننـد؛ چراکـه مافیـای زبالـه 
اشـتباه  سیاسـت گذاری های  براسـاس 
گذشـته  سـنوات  در  تهـران  شـهرداری 
ایجـاد شـده اسـت و مـا بایـد بـا اصـالح 
فرآیندهـا و مدیریـت بهینـه، ایـن باندهـا 
را از حـوزه پسـماند تهـران حـذف کنیـم.«
وی بیان کرد: »شهرداری تهران مسئولیت 
تعییـن تکلیـف کـودکان کار و زبالـه گـرد 
را نـدارد، امـا بایـد فرآیندهـای خـود را بـه 
گونه ای بازطراحی و هوشمندسـازی کند 
که دیگر پیمانکاران اجازه سـوء اسـتفاده 
از کـودکان کار را نداشـته باشـند و اگـر 
هـم پیمانـکاری مرتکـب ایـن تخلف شـد، 
سـریعا خـود سیسـتم متوجـه ایـن تخلـف 
بشـود یـا شـهروندان آن را گـزارش کننـد 
و شـهرداری هـم بـا پیمانـکاران متخلـف 
برخورد کند. مهمترین مسـئولیت قانونی 
شـهرداری تهـران در زمینـه زبالـه گـردی 
کودکان، این است که اجازه بهره کشی از 
کودکان کار در این زمینه را به پیمانکاران 
خـود ندهـد و بسـترهای موجـود در ایـن 
حـوزه را کامـال مسـدود کنـد. اقدامـی کـه 
به نظر می رسـد با هوشمندسـازی مسـاله 
تفکیک زباله از مبدأ و اصالح فرآیندهای 
کنونـی جمـع آوری پسـماند در تهـران، 

بخشـی از آن محقق خواهد شـد.«
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کسی هم ما را سوار نمی کند، حق هم دارند 
می کنند  فکر  یا  شوند  مریض  می ترسند  همه 
خالی  هم  دستمان  حتی  می گیرند.  بد  بوی 
همین  برای  کاره ایم  چه  می دانند  همه  باشد 

نمی دهد نشان  ما  به  خوش  روی  کسی 

می کردم  سرفه  زیاد  گرفتم  پارسال  بیماری 
روز  چند  همه اش  اما  می کرد  درد  هم  سرم 
می کنم سرفه  هم  هنوز  البته  شدم  بود خوب 



 مریم شکرانی
وزیر بهداشت اعالم کرده که مشکالت بازار 
دارو رفع شده است! ادعایی عجیب، آن هم 
درست وقتی که رسانه های ایران همچنان از 
کمبود خبرساز دارو می نویسند و تولیدکنندگان 
دارو از گرفتاری های متعدد در این بخش شاکی 

هستند. 
مجلس اما به بروز فساد در بخش تولید دارو و 
تعارض منافع دولت در این بخش اشاره کرده 
و از ماجرای کمبود دارو کوتاه نمی آید و حاال 
خبر می رسد که طرح دارویار در دستور بررسی 

کمیسیون اصل نود مجلس بوده است. 

دعوت وزیر بهداشت از سپاه 
برای تولید دارو!

دارو  بازار  وضعیت  که  شرایطی  در  درست 
ماه هاست خبرسازی می کند و بیماران ایرانی 
از سرگردانی برای تهیه داروهای مورد نیازشان 
خبر می دهند، وزیر بهداشت در ادعایی عجیب 
اعالم کرده است که مشکالت بازار دارو رفع 

شده است!
 این ادعای عجیب وزیر بهداشت در حالی 
مطرح می شود که سازمان غذا و دارو به عنوان 
زیر مجموعه وزارت بهداشت به تازگی خبر 
داده است که مشکالت دارو همچنان تا پایان 

پاییز وجود دارد. 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت که دیروز در 
هفتمین همایش فرماندهان بهداشت و درمان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حاضر شده بود 
مدعی شد که مشکالت بازار دارو رفع شده است.
او در این همایش به سپاه پیشنهاد داد که وارد 
حوزه دارویی شود و جانشین فرمانده کل سپاه 
هم خبر داد که این نهاد احتماالً یک مجموعه 

بزرگ داروسازی را خریداری می کند!
بهرام عین اللهی  تاکید کرد: »ما سپاه پاسداران 
را نه فقط به عنوان یک ارگان نظامی بلکه به 
عنوان یکی از ارگان های نظام جمهوری اسالمی 
که در همه عرصه ها و صحنه ها حاضر بوده، 
می شناسیم. این نهاد همواره در بحران هایی 
مانند سیل، زلزله و سایر شرایط حاضر بوده و 
امیدوار هستیم از امکانات دانشی موجود در 

سپاه پاسداران استفاده کنیم.«
او ادامه داد: »در حوزه دارو نیز از دانشمندان 
و دوستانی که می توانند در بحث های دانش 
بنیان و داروهای جدید فعالیت کنند و در تولید 
دارو موثر باشند نیز تقاضا داریم تا در تولید 

دارو نیز وارد شوند.«
نظامی  ارگان  یک  از  بهداشت  وزیر  دعوت 
برای ورود به حوزه تولید دارو در حالی است 
که فعاالن صنایع دارو و اقتصاددانان همواره 
به دخالت شرکت های دولتی و خصولتی در 
صنعت دارو نقد داشته و این سیاست را مغایر با 
اصل رقابت پذیری و سالم سازی اقتصاد می دانند. 
با این حال گویا سپاه هم از دعوت وزیر بهداشت 

رویگردان نبوده و جانشین فرمانده  کل سپاه خبر 
داده که »با توجه به دستور رئیس جمهور برای 
واگذاری مجموعه های دولتی، سپاه در حال 
بررسی است که یک مجموعه بزرگ داروسازی 
را خریداری کند که اگر این بررسی ها به نتیجه 
مثبتی بینجامد، به سرعت وارد این کار خواهد 

شد.«
علی فدوی همچنین با اشاره به یک مصوبه 
که باید سپاه های استانی حداقل یک بیمارستان 
داشته باشند، تاکید کرده مسئوالن حوزه سالمت 
رایگان شدن  برای  را  تمام تالش خود  باید 

خدمات درمانی به کار بگیرند.
او تاکید کرد: »تأسیس این مراکز به طور دائمی 
در حال افزایش است و این نشان می دهد که 
مسئوالن باید در سپاه به بخش سالمت توجه 
داشته باشند. رایگان بودن در قانون اساسی برای 
دو موضوع سالمت و آموزش تأکید شده اما 
اکنون پولی شده و این هم خشت کجی بوده 

که در سال 68 گذاشته شد.

تولیدکنندگان درباره کمبود دارو 
چه می گویند؟

در این همایش همچنین بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت در ادعایی عجیب گفت که مشکالت 
داد:  توضیح  و  است  شده  حل  دارو  حوزه 
»منحنی های ما نسبت به چهار سال گذشته 
در 8 ماه اخیر نشان می دهد که میزان تولید و 
واردات ما بیشتر بوده است. اما، آنچه مشاهده 
می شود این است که مصرف افزایش پیدا کرده 
است ولی توانستیم مشکالت موجود در این 

حوزه را هم حل کنیم.«
تقلیل مشکالت بازار دارو به مصرف بیشتر 
موضوعی  اما  بهداشت  وزیر  از سوی  دارو! 
است که در آسیب شناسی فعاالن صنعت دارو 

از این بازار جایگاه چندانی ندارد. 
فعاالن بازار دارو می گویند که پیش از اجرای 
موثره  مواد  از  محدودی  بخش  تنها  دارویار 
دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و 
تمام هزینه های صنایع دارویی اعم از حقوق، 
دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز 
نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به 
شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای 
تولیدکننده دارو توجیهی نداشت و حاال همان 
بخشی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد، 
نیز دچار افزایش شدید هزینه ها شده است. 

تولیدکنندگان می گویند که این مساله موجب 
کمبود نقدینگی در صنایع دارویی شده است. 
از سوی دیگر مشکل همیشگی حوزه دارویی 
کشور هم همان بحث پرداخت مطالبات دارویی 
است که بارها از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح 
دارویاری نیز یاد شده است و عقب ماندگی هایی 
در پرداخت به مراکز درمانی و به تبع آن طرح 

دارویاری وجود دارد. 
هرچند که نمایندگان مجلس و برخی دیگر از 

فعاالن بازار دارو به فساد شرکت های دارویی 
هم اشاره می کنند. آنها با اعالم اینکه حدود 6۰ 
درصد شرکت های تولید و بیشتر از دو سوم 
شرکت های پخش دارو دولتی هستند، می گویند 
که این شرکت ها به امید افزایش قیمت مواد 
واقع  در  و  کرده اند  احتکار  را  دارویی  اولیه 
تعارض منافع عامل کمبودهای گسترده در بازار 

دارو بوده است. 

دارویار روی میز کمیسیون اصل نود
در همین شرایط مجلس هم کوتاه نیامده و 
با وجود ادعای وزیر بهداشت مبنی بر رفع 
مشکالت بازار دارو، از پیگیری نحوه اجرای 
طرح دارویار در کمیسیون اصل نود مجلس 

خبر داده است. 
بر این اساس سخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی از بررسی مشکالت 
طرح دارویار با حضور مسووالن خبر داد و به 
ایرنا گفت: »وزارت بهداشت مکلف شد برنامه 
زمان بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت 
داروهایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه 

شده به کمیسیون اعالم کند.«
علی خضریان توضیح داد: »نشست کمیسیون 
درباره مشکالت طرح دارویار بود که با حضور 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و 
دارو، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون 
و  کار  تعاون،  وزارت  معاون  مرکزی،  بانک 
رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، 
معاون سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان 
از  تعدادی  و  احمر  پزشکی هالل  تدارکات 
مسئوالن شرکت های تولید دارو برگزار شد.«

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
مجلس  نود  اصل  »کمیسیون  افزود:  اسالمی 
شورای اسالمی کمبود دارو را از قبل پیش بینی 
می کرد و هشدارهای الزم را به وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل 
نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این 
طرح بود که منجر به فضای نامناسب در کشور 
شد و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقالم 

دارویی در کشور مواجه شدیم.«
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی در ادامه یادآور شد: »کمیسیون ضمن 
بررسی ناهماهنگی ها جهت اصالح امور تالش 
دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت ببخشد و 
در آینده پیش رو مردم کمتر با مشکل مواجه 
شوند و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.«
خضریان با اشاره به مشکالت ترخیص مواد 
اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: »موانع و 
مشکالت در کمیسیون شناسایی شده و در 
این جلسه یک بحث مربوط به مشکالتی بود 
که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط 
به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویار 

باید انجام گیرد.«
تصریح  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مرکزی  بانک  شد  مقرر  نهایت  »در  کرد: 
تمام ارزهایی که جهت اجرای این طرح 
اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعالم 
کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک 
مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار 
شد سازمان غذا و دارو پیش بینی هایی که 
در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات 
اعالم  کمیسیون  به  زمینه  این  در  را  خود 
کند و نامه نگاری هایی هم که با دستگاه های 

مختلف داشته را ارایه کند.«
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید 
کرد: »همچنین مقرر شد بیمه های خدمات 
درمانی در خصوص نسخه الکترونیک و 
را  دارد  اجرا  در  طرح  این  که  اشکاالتی 
در قالب گزارش به کمیسیون اعالم کنند. 
سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه 
پرداختی که در طرح دارویار اعم از حوزه 
بستری و سراپایی را به کمیسیون اعالم کند.«
او در پایان گفت که وزارت بهداشت مکلف 
شد برنامه زمان بندی بازگشت مابه التفاوت 
افزایش قیمت آن دسته از داروهایی که مواد 
اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده است و با 
نرخ های جدید به فروش رسیده است را تا 

پایان سال جاری به کمیسیون اعالم کند.

با وجود ادعای وزیر بهداشت مبنی بر رفع شدن مشکالت بازار دارو، مجلس کوتاه نیامد

تجهیزات
داروو

گــزارش

کمبود دارو روی میز کمیسیون اصل 90
وزیر بهداشت از سپاه برای تولید دارو دعوت کرد و سپاه پاسخ مثبت داد!
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