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درمان مردم در سایه تهدید درمان مردم در سایه تهدید 
بدهی ها و مطالبات تأمین اجتماعیبدهی ها و مطالبات تأمین اجتماعی
موسوی، مدیر عامل تأمین اجتماعی : بدهی  انباشته 

دولت ها به تأمین اجتماعی به 600 هزار میلیارد 
تومان رسیده است

رشد رشد 1010 درصدی اهدای خون  درصدی اهدای خون 
در در 99 ماه گذشته ماه گذشته

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: در استان سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: در استان 
تهران شاهد تهران شاهد ۱6.۸۸۱6.۸۸ درصد رشد شاخص اهدای  درصد رشد شاخص اهدای 

13خون در خون در ۹۹ ماه اول امسال بوده ایم ماه اول امسال بوده ایم
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برخالف ادعای سازمان غذا و دارو گزارش ها حاکی از تشدید کمبود دارو است

مراقبت ویژه گرفتار کمبود دارومراقبت ویژه گرفتار کمبود دارو
 محمدرضا هاشمیان، نایب رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران خبر داد که دامنه 

صفحه 15کمبودهای دارویی به بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها کشیده شده است

فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران مطرح کردایران مطرح کرد

کمیاب شدن اسپری های کمیاب شدن اسپری های 
تنفسی وارداتی در ایرانتنفسی وارداتی در ایران
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شناسایی شناسایی ۱۰۷۱۰۷ بیمار جدید کرونا در کشور بیمار جدید کرونا در کشور
باختند بیمار دیگر جان   2

کروان

به دنبال شناسایی سویه های جدید اومیکرون در کشور، از هفته گذشته و بعد از چند ماه آرامش کرونایی، مجدداً موارد 
شناسایی بیماران جدید کرونا در کشور سه رقمی شده؛ مسئوالن نسبت به افزایش شمار مبتالیان در روزهای آتی 
هشدار می دهند و نسبت به رعایت موارد بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون به ویژه در گروه های پرخطر تاکید دارند.
به گزارش سپید، در همین راستا و طبق آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرها که جمعه از سوی وزارت 
بهداشت اعالم شد، شمار شهرهای در وضعیت آبی کاهش و بر تعداد شهرهای در وضعیت زرد افزوده شده 
است. در مجموع در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست، هفت شهرستان در وضعیت نارنجی، 

101 شهرستان در وضعیت زرد و 340 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز جمعه تا شنبه 1۷ دی ماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10۷ 

بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی و ۶۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶1 هزار و 808 نفر رسید.

همچنین متاسفانه 2 نفر از بیماران کووید1۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 144 هزار و ۷0۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و 33۶ هزار و 40۷ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
1۵3 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در  بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون نیز ۵4 میلیون و 818 هزار و 1۹2 آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و 1۶0 هزار و ۷88 نفر دوز اول، ۵8 میلیون و ۵۶۹ هزار و 10۵ نفر دوز دوم و 31 
میلیون و 4۶0 هزار و 1۹8 نفر ُدوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به 1۵۵ میلیون و 1۹0 هزار و ۹1 دوز رسیده است. از روز جمعه تا شنبه نیز ۷ هزار و 8۹۷ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.ایسنا 

مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره 
کرونا،  اختصاصی  داروهای  تامین  وضعیت 
هشتم  موج  با  مقابله  برای  سرم  و  آنتی بیوتیک 

کووید1۹ در کشور توضیح داد.
به گزارش سپید، سجاد اسماعیلی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره وضعیت تامین آنتی بیوتیک و سرم در 
کشور گفت: »باید توجه کرد که تا پایان آذر سال 
1401، حدود 11 میلیون شربت آزیترومایسین، ۹ 
میلیون شربت آموکسی سیلین و 10 میلیون شربت 
کواموکسی کالو تامین کردیم. در حالی که شربتی 
مانند کواموکسی کالو در کل سال 1400، دو میلیون 
عدد توزیع شده است، اما در ۹ ماهه 1401 حدود 
10 میلیون از این شربت تامین و توزیع شده است 
که نسبت به 12 ماهه 1400، بالغ بر پنج برابر بیشتر 

بوده است.«
وی افزود: »همچنین تا پایان آذر ماه امسال حدود 
۹ میلیون عدد هم شربت سفکسیم تامین و توزیع 
شده که این رقم در کل 12 ماهه 1400، سه میلیون 

و ۵00 هزار عدد بوده است.«
تامین و  افزایش ها در  ادامه داد: »این  اسماعیلی 
توزیع آنتی بیوتیک ها، نشان می دهد که سرعت 
تامین و توزیع محصوالت و فراورده های دارویی 
که برای فصول سرد سال و برای بیماری هایی چون 
سرماخوردگی، بعضا در آنفلوآنزا، کرونا و ... و در 
موارد سرپایی تجویز می شود، افزایش پیدا کرده 
است. در عین حال این سرعت تامین همچنان رو 
به افزایش است که هم از مسیر تولید داخلی انجام 
می شود که شرکت های تولیدکننده به صورت سه 
شیفت در حال تولید هستند و هم از مسیر واردات 
تامین می شوند. باتوجه به اینکه موج هشتم کرونا 
را در پیش داریم، مسیر واردات همچنان باز است 

و مجوزهای واردات هم برای آنتی بیوتیک ها و هم 
برای سرم صادر می شود. بر این اساس اگر در زمان 
موج کرونا این داروها تجویز شوند، مشکلی برای 

مردم ایجاد نمی شود.«
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
طبق بازدیدهای میدانی از داروخانه ها، خوشبختانه 
مشکل داروخانه های خصوصی و شهری بابت تأمین 
این داروها رفع شده است، گفت: »در زمینه سرم هم 
همین اتفاق رخ داد. به طوریکه حدود 12۵ میلیون 
واحد سرم تا پایان آذر 1401 توزیع کردیم که این 
رقم در کل سال 1400، حدود 11۵ میلیون عدد 
بود. بر این اساس در ۹ ماهه اول 1401، میزان تامین 
سرم بیش از 12 ماهه سال گذشته بوده که به دلیل 
افزایش سرعت تامین در سه ماهه اخیر بوده است 

و همچنان این روند افزایشی ادامه دارد.«
اسماعیلی با بیان اینکه واردات سرم همچنان بر اساس 

نیاز کشور و پیش بینی هایی که درباره کرونا انجام 
می شود، ادامه دارد، گفت: »بر این اساس کار واردات 
سرم را ادامه می دهیم تا ذخایر دانشگاه های علوم 
پزشکی و بیمارستان های ما و همچنین بیمارستان های 
خصوصی و مراکز سرپایی افزایش یابد تا بتوانیم 
مانند موج های قبلی بدون کم ترین مشکلی تامین 

داروهای مورد نیاز را داشته باشیم.«
وی درباره نحوه توزیع آنتی بیوتیک ها و سرم در 
داروخانه ها گفت: »پیش از این توزیع آنتی بیوتیک ها و 
سرم را هدفمند کردیم تا تجویز آن کنترل شود. زیرا 
این داروها عمدتا در بیمارستان ها و موارد بستری 
تجویز می شوند، اما متاسفانه تجویز این داروها 
در موارد سرپایی بی رویه بود. به همین دلیل طی 
چند ماه گذشته عمدتا توزیع را در بیمارستان ها و 
داروخانه های دولتی متمرکز کردیم، اما اکنون این 
محدودیت بسیار کم شده و سرم در داروخانه های 

خصوصی هم توزیع می شود.«
وی با بیان اینکه بنابراین انشااهلل در موج هشتم 
کرونا در زمینه تأمین سرم و آنتی بیوتیک ها مشکلی 
نداریم، گفت: »باتوجه به روند تامین و توزیعی که 
انجام می شود، انشااهلل در تامین این داروها مشکلی 

نخواهیم داشت.«
اسماعیلی درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی 
کرونا نیز گفت: »برای داروهای اختصاصی کرونا 
هم برنامه ریزی الزم انجام شده و از قبل دپوهایی 
وجود دارد و مشکلی نداریم. در ادامه هم بر حسب 
صالح دید کشور و نیازهای احتمالی آینده، بابت 
تأمین این داروها تصمیم گیری  می شود. اکنون مشکلی 
در زمینه داروهای اختصاصی کرونا نداریم. برای 
همه این موارد برنامه ریزی و پیش بینی های الزم در 

حال انجام است.«
وی گفت: »رئیس سازمان غذا و دارو چند روز 
پیش، به تمام شرکت های تولیدکننده اعالم کردند 
که میزان تولیدشان را بیش از این افزایش دهند 
و اگر سقف تولیدات شان در همین حد بوده و 
امکان افزایش ندارند، حتما به سازمان اعالم کنند 
تا برنامه ریزی واردات انجام شود. این تعامل با 

شرکت ها در حال انجام است.«
اسماعیلی درباره وضعیت ذخایر  واکسن کرونا نیز 
گفت: »در حوزه واکسن کرونا هیچ مشکلی نداریم. 
واکسن های کرونای تولید داخل به خوبی در سال 
گذشته امتحان شان را پس دادند و توانستند در کنار 
واکسن های وارداتی مردم را از ابتالی شدید به کرونا 
و بستری شدن محافظت کنند. اکنون هم واکسن کرونا 
به میزان کافی در انبارهای مراکز بهداشتی موجود 
است و مردم می توانند بدون دغدغه مراجعه کرده 

و نوبت های یادآور واکسن را هم دریافت کنند.«

وضعیت تامین »آنتی بیوتیک«، »سرم« و »داروهای اختصاصی کرونا« 
برای مقابله با موج هشتم

اسماعیلی، مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زاهدان گفت: »یک هزار و 1۹1 
مورد ماالریا از ابتدای امسال تاکنون در محدوده 
شهرهای زیرپوشش این دانشگاه در سیستان و 
بلوچستان شناسایی شده که ۹0۷ مبتال ایرانی و 

284 مبتال غیرایرانی بوده است.«
به گزارش سپید، مهدی زنگنه در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: »امسال بدلیل بارندگی صورت 
گرفته و ترددهای غیرقانونی اتباع خارجی و قاچاق 
سوخت از مرزهای شرقی، موارد بروز بیماری 
ماالریا نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی 
یافته بطوری که بیشترین تعداد به ترتیب با ۷۹2 
نفر در سراوان، 31۷ نفر سیب و سوران و 4۹ 

نفر در زاهدان به ثبت رسیده است.«
وی ادامه داد: »با توجه به اندمیک بودن بیماری 
ماالریا در سیستان و بلوچستان در تمامی مراکز 
بهداشت  خانه های  و  سالمت  جامع  خدمات 
مراکز  برخی  در  و  ماالریا  خون  الم  روستایی 
میکروسکوپیست های ماالریا و کیت تشخیص 

سریع این بیماری وجود دارد.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
افزود: »عالوه  بر توزیع پشه بند همکاران ما در مراکز 

بهداشتی، این دانشگاه اقدام به مه پاشی کانون های 
شیوع ماالریا، سمپاشی روستاهای درگیر، توزیع 
بسته آموزشی و نصب بنر در سطح روستاها و 
همچنین برگزاری جلسات هماهنگی با دهیاری ها 
و شوراهای اسالمی و آموزشی برای روستاییان 

این شهرستان اقدام شده است.«
وی بیان کرد: »افرادی که دارای تب، لرز، ضعف 
بدن، سردرد و سابقه تردد در مناطق مرزی پاکستان 
را دارند حتما به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 
کنند زیرا تاخیر در شناسایی و عدم درمان بیماری 

ماالریا باعث مرگ فرد مبتال می شود.«
زنگنه اظهارداشت: »هم اینک در مراکز خدمات 
جامع سالمت در سیستان و بلوچستان کیت های 

تشخیص سریع بیماری ماالریا وجود دارد.«
وی با اشاره به اینکه آموزش همگانی مهم ترین 
رکن فعالیت های مبارزه با ماالریا است، گفت: 
»آشنایی مردم با راه های انتقال و عالئم بیماری 
باعث شناسایی به موقع افراد مبتال و کاهش چرخش 

انگل ماالریا در منطقه خواهد شد.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای دانشگاه 
در سال های اخیر حذف انتقال محلی بیماری ماالریا 
در محدوده تحت پوشش این دانشگاه بود، افزود: 
»این مهم به لطف توسعه زیرساخت های الزم و 
همچنین برخورداری مناطق روستایی از برق پایدار 
و اقدامات مداخله ای دانشگاه به دست آمده است.«
وی تصریح کرد: »بیماری ماالریا تقریبا در تمام 
شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان مشاهده شده و بدنبال این افزایش؛ موارد 
بستری در بیمارستان ها نیز افزایش پیدا که براساس 
آزمایش های انجام شده از هر 2 نوع انگل های 

ویواکس و فالسیپاروم است.«

شمار مبتالیان به ماالریا در سیستان و بلوچستان 
به حدود ۱۲۰۰ نفر رسید

گفت:  پرستاری  نظام  شورای عالی  رئیس 
استخدام  پاسخگوی  باید  که  »مسئولینی 
میزان  که  کنند  مشخص  باشند  پرستاران 
و  است  چقدر  آنها  قبول  مورد  استاندارد 
بر چه اساسی مجوز استخدام پرستاران را 

نمی کنند؟« صادر 
با  شمسی  شمس الدین  سپید،  گزارش  به 
اشاره به اینکه بسیاری از نیروهای پرستاری 
خانه نشین  کرونا  دوران  در  فعال  طرحی 
طرحی  »نیروهای  کرد:  شده اند،  اظهار 
در  و  کردند  ایثار  کرونا،  دوران  در  که 
وضعیت بحرانی کشور حاضر شدند که در 
بیمارستان های آلوده به کرونا حضور یابند 
باید به کار بازگردانده شوند. اگر مسئوالن 
به قول خود درباره استخدام پرستاران عمل 
نکنند؛ کشور در بحران ها و بزنگاه ها دچار 

مشکل خواهد شد.«
وی افزود: »تعداد زیادی از پرستاران طرحی 
در ایام کرونا به این بیماری و عوارض ناشی 
نیز  پرستاران  برخی  و  دچار شدند  آن  از 
به شهادت رسیدند که نشان دهنده ایثار و 
فداکاری پرستاران است و اهمیت استخدام 
آن ها و لزوم عمل مسئولین به وعده های شان 

را روشن می سازد.«

حاضر  که  »پرستارانی  داد:  ادامه  شمسی 
شدند از جان و سالمتی خود بگذرند و در 
بحران کرونا به داد کشور و بیماران برسند، 
استخدام  و  بگیرند  قرار  توجه  مورد  باید 
شوند اما هنوز مشخص نیست که وضعیت 

آن ها چگونه خواهد شد.« استخدامی 
رئیس شورای عالی نظام پرستاری در پاسخ 
چه  با  »کشور  اینکه  بر  مبنی  سؤالی  به 

نیروهای پرستاری  تعداد  میزان کمبود در 
مواجه است؟« بیان کرد: »اگر حتی حداقل 
استاندارد نیروی انسانی را به میزان حداقل 
بیمارستانی  تخت  هر  ازای  به  پرستار  دو 
نیز در نظر بگیریم؛ در این صورت، بیش 
از 100 هزار پرستار در کشور کم داریم. 
بیمارستان ها  در  پرستاری  نیروهای  تعداد 
این در حالی است که  و  بسیار کم است 

دارند  مراقبت  به  نیاز  بستری شده  بیماران 
و نبود پرستاران باعث کاهش کیفیت ارائه 
خدمات به بیماران شده و آسیب به سالمت 

می رساند.« آنان 
سازمان  مسئولین  از  گالیه  ضمن  شمسی 
امور اداری و استخدامی بابت عدم صدور 
»این  کرد:  عنوان  پرستاران  جذب  مجوز 
سؤال مطرح است که آیا مسئولین سازمان 
استخدامی مخالف سالمت  اداری و  امور 
برای  استخدام  مجوز  که  هستند  مردم 
پرستاران صادر نمی کنند؟ باید کنترل شود 
بیشتر مجوزهای استخدامی صادرشده  که 
برای وزارت بهداشت، صرف به کارگیری 

شود.« پرستاری  نیروهای 
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه حداقل 
گروه  نیروهای  به  ما  بیمارستان های  نیاز 
نیاز  تا  است  نفر  هزار   100 پرستاری 
حداقلی بیمارستان ها جبران شود، بیان کرد: 
استخدام  پاسخگوی  باید  که  »مسئولینی 
میزان  که  کنند  مشخص  باشند  پرستاران 
و  است  چقدر  آنها  قبول  مورد  استاندارد 
االن در چه وضعیتی از بابت نیروی انسانی 
پرستاری قرار داریم؟ و بر چه اساسی مجوز 

نمی کنند؟« را صادر  پرستاران  استخدام 

مسئوالن مشخص کنند استاندارد مورد قبول شان 
برای استخدام پرستاران چقدر است؟

رئیس شورای عالی نظام پرستاری:
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پیشرفت  در  کلیدی  مولکولی  دانشمندان 
پارکینسون را شناسایی کردند و این کشف 
می تواند بالفاصله به فرصت های جدیدی 

برای توسعه دارو منجر شود.
علوم  دانشگاه  محققان  سپید،  گزارش  به 
دریافتند  آمریکا  اورگان  بهداشت  و 
عصبی،  انتقال دهنده  یک  آدنوزین،  که 
یکی  دوپامین،  روی  بر  ترمزی  به عنوان 
در  که  عصبی  انتقال دهنده های  از  دیگر 
می کند،  عمل  دارد،  نقش  حرکتی  کنترل 
و  آدنوزین  که  می دهد  نشان  یافته ها  این 
پویایی فشاری- دوپامین در یک سیستم 

می کنند. مغز عمل  در  کششی 
دانشمند  ژونگ،  هینینگ  ارشد  محقق 
دانشگاه علوم و بهداشت اورگان می گوید: 
»دو مدار عصبی وجود دارد؛ یکی که به 
که  دیگری  و  می کند  کمک  عمل  کنش 
مانع از عمل می شود. دوپامین مدار اول را 
برای فعال کردن حرکت تقویت می کند و 
آدنوزین ترمزی است که مدار دوم را تقویت 

می کند و تعادل را به سیستم می آورد.«
این کشف پتانسیل پیشنهاد راه های جدیدی 
را بالفاصله برای تولید دارو جهت درمان 
بیماری  دارد.  پارکینسون  بیماری  عالئم 
که  است  اختالل حرکتی  یک  پارکینسون 
اعتقاد بر این است که در اثر از بین رفتن 
مغز  در  دوپامین  کننده  تولید  سلول های 

می شود. ایجاد 
که  می کردند  گمان  مدت ها  دانشمندان 
مخالف  پویایی  تاثیر  تحت   دوپامین 

مخطط  جسم  در  عصبی  سیگنال های 
از  مهم  منطقه ای  مخطط،  جسم  است. 
پاداش،  با  همراه  حرکت  که  است  مغز 
میانجیگری می کند.  را  یادگیری  و  انگیزه 
جسم مخطط همچنین اولین ناحیه مغزی 
است که در بیماری پارکینسون با از دست 
دادن سلول های تولیدکننده دوپامین تحت 

می گیرد. قرار  تأثیر 
تیانی مائو، دیگر دانشمند دانشگاه علوم و 
بهداشت اورگان بیان کرد: »مردم برای مدت 
طوالنی گمان می کردند که باید این سیستم 

باشد.« داشته  وجود  فشاری-کششی 
اولین  برای  محققان  جدید،  تحقیق  در 
بار به وضوح و به طور قطعی آدنوزین را 
در  که  عصبی  انتقال دهنده  یک  به عنوان 
می کند،  عمل  دوپامین  با  مخالف  جهت 

دادند. نشان 
در این تحقیق که روی موش ها انجام شد، 
شده  دستکاری  پروتئینی  کاوشگرهای  از 
که  است  شده  استفاده  جدیدی  ژنتیکی 
به تازگی در آزمایشگاه های ژونگ و مائو 
فناوری،  این  از  نمونه ای  ساخته شده اند. 

در  آن  نتایج  که  تحقیقی  در  گذشته  ماه 
شده  منتشر   Nature Methods مجله 

برجسته شد. است، 
قابل ذکر است، آدنوزین همچنین به عنوان 
گیرنده ای که کافئین روی آن اثر می کند، 

است. شناخته شده 
مائو گفت: »قهوه از طریق همان گیرنده ها 
در مغز ما عمل می کند. نوشیدن قهوه، ترمز 
اعمال شده توسط آدنوزین را باال می برد.«
 Nature مجله  در  تحقیق  این  یافته های 

است.ایسنا شده  منتشر 

درمان پارکینسون با کشف جدید

سازمان غذا و داروی آمریکا داروی 
ساخت شرکت های »ایزای« و »بیوژن« 
را که به ُکند شدن روند بیماری آلزایمر 

است. کرده  تایید  می کند،  کمک 
به گزارش سپید، رویترز جمعه شب 
تجاری  نام  با  دارو  این  که  نوشت 
Leqembi به بازار می آید و هدف 
بیماری  روند  کاهش  آن  تجویز  از 

است. آلزایمر 
سازمان غذا و داروی آمریکا تجویز 
این دارو را بویژه برای بیمارانی که 
در مراحل اولیه آلزایمر هستند، مجاز 

کرد.
برای  پیشتر تالش شرکت های دیگر 
تولید دارویی در این زمینه با شکست 
مواجه شده بود. موفقیت شرکت ژاپنی 
یک  آمریکا  بیوژن  کمپانی  و  ایزای 
به  کمک  زمینه  در  ویژه  دستاورد 

می آید. شمار  به  آلزایمری  بیماران 

»جوی اشنایدر« استاد عصب شناسی 
در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس 
درمان  موجب  دارو  »این  گفت: 
حال  وخامت  روند  و  نمی شود 
روند  اما  نمی کند  متوقف  را  بیمار 
پیشرفت بیماری آلزایمر را به میزان 

می کند.« ُکند  توجهی  قابل 
بعضی  دلیل،  همین  »به  افزود:  وی 
یا یک سال  ماه   ۶ بیماران می توانند 

بمانند.« زنده  بیشتر 
آسوشیتدپرس،  نوشته  به 
حدود ۶ میلیون نفر در آمریکا و 
سایر نقاط دنیا به آلزایمر مبتال 
بتدریج  بیماری  این  هستند. 
بخش های مختلف مغز را که 
استدالل،  حافظه،  به  مربوط 
کارهای روزانه  ارتباطات و 
قرار  حمله  مورد  هستند، 

می دهد.ایرنا

سازمان غذا و داروی آمریکا داروی جدید آلزایمر را تایید کرد
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ایران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب 
ضمن تاکید بر کاهش میزان کمبود انواع 
آنتی بیوتیک در کشور گفت: »در حال حاضر 
اسپری های تنفسی وارداتی بخصوص انواع 
و  است  کمبود شده  دچار  آنها  کورتونی 
بیماران به سختی می توانند این اسپری ها 

را در داروخانه ها پیدا کنند.«
به گزارش سپید، کمبودهای دارویی که در 
ابتدای پاییز امسال یعنی حدود سه تا چهار 
ماه بعد از آغاز اجرای طرح دارویی جدید 
نظیر  مختلف  اقالم  در  بهداشت  وزارت 
کودکان،  شربت های  آنتی بیوتیک،  سرم، 
داروهای شیمی درمانی و داروهای مورد 
نیاز بیماران خاص به اوج خود رسیده بود، 
در هفته های اخیر تا حد زیادی کم تر شده 
است، اما با این وجود، بازار دارویی کشور 
همچنان در بعضی اقالم دچار کمبودهای 
اقالم  این  جمله  از  که  است  محسوسی 
می توان به داروهای اعصاب و روان و البته 
اسپری های تنفسی مورد نیاز مبتالیان آسم 
اشاره کرد که بخصوص در شرایط تشدید 
آلودگی هوا، نیاز به مصرف آنها افزایش 
را  آنها  به سختی  بیماران  اما  یافته است، 

در داروخانه ها پیدا می کنند.
البته سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران در گفت وگو با ایلنا تاکید 
تنفسی صرفا  اسپری های  کمبود  که  دارد 
مربوط به هفته های اخیر که آلودگی هوای 
کالنشهرها تشدید شده، نیست و چند ماهی 
است که بعضی انواع این اسپری ها دچار 

کمبود شده اند.
حال  »در  گفت:  بیشتر  توضیح  در  وی 
داخل  تولید  تنفسی  اسپری های  حاضر 
نظیر اسپری استنشاقی سالبوتامول، چندان 
دچار کمبود نیستند، اما اسپری های تنفسی 
وارداتی بخصوص انواع کورتونی آنها نظیر 
کمبود  دچار  بکلومتازون  و  مومتازون 
محسوسی شده اند. البته این داروها هنوز 
نایاب نشده اند، اما به صورت سهمیه ای به 
داروخانه ها تحویل داده می شوند و بیماران 
برای پیدا کردن آنها باید به چندین داروخانه 

مراجعه کنند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه 
داد: »اسپری های تنفسی مورد نیاز بیماران 
آسم، بدون ارائه نسخه پزشک به بیماران 
تحویل داده نمی شود، اما با توجه به تشدید 
شرایط آلودگی هوا، ممکن است بیماران 
این داروها را به  پیدا کنند که  نیاز  بعضا 
صورت آزاد تهیه کنند که البته با توجه به 
حذف ارز ترجیحی دارو در ماه های اخیر، 
تنفسی  اسپری  قیمت  شرایطی  چنین  در 
برای این بیماران بسیار گران تمام می شود، 
بنابراین برای تمام بیماران به صرفه است 
که حتما با نسخه الکترونیک به تهیه این 

داروها بپردازند.«

تاثیر  هوا  آلودگی  »تشدید  افزود:  وی 
محسوسی در افزایش مصرف اسپری های 
تنفسی داشته و به کمبود این اسپری ها دامن 
زده است. البته اساسا در حال حاضر، بخش 
زیادی از اقالم دارویی تا حد و اندازه های 
مختلفی دچار کمبود هستند و کمیاب شدن 
داروها صرفا مربوط به اسپری های تنفسی 
نیست، اما اکنون شرایط به گونه ای است 
اسپری های  یافتن  برای  آسم  بیماران  که 
مورد نیاز خود صرفا باید به داروخانه های 
دولتی و مرجع مراجعه کنند و بعید است که 
بتوانند این اسپری ها را در سایر داروخانه ها 

پیدا کنند.«
فاطمی در بخش دیگری از صحبت هایش 
به نامه انجمن علمی روانپزشکان خطاب 
به رئیس جمهور درباره کمبود داروهای 
اعصاب و روان اشاره کرد و گفت: »در 
به کمبود  انجمن علمی روانپزشکان  نامه 
اگر  که  است  شده  اشاره  دارو  نوع   40
شکل های مختلف این داروها را حساب 
کنیم، تقریبا می توان گفت دچار کمبود 60 
قلم داروی حوزه اعصاب و درمان هستیم. 
البته میزان این کمبود در داروهای مختلف 
متفاوت است و در بعضی موارد مشکل 
چندان حاد نیست، اما در هر صورت اکنون 
کمبود نسبی داروهای اعصاب و روان در 
داروخانه ها مشاهده می شود که این مساله، 
مشکالتی را برای بیماران این حوزه ایجاد 

کرده است.«
ایران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب 
ادامه داد: »داروهای آرام بخش، داروهای 
اضطراب،  ضد  داروهای  افسردگی،  ضد 
داروهای ضد جنون و داروهای خواب آور 
از جمله اقالم دارویی هستند که به استناد 
نامه انجمن علمی روانپزشکان دچار کمبود 

شده اند؛ البته با توجه به اینکه  بخش زیادی 
از این داروها سال هاست در داخل کشور 
تولید می شود، در حال حاضر کمبود شدیدی 
در  اما  نمی شود،  مشاهده  داروها  این  در 
برخی انواع خارجی داروهای اعصاب و 
روان دچار کمبود هستیم که البته وضعیت 
کمیاب شدن این داروها مانند اسپری های 

تنفسی خارجی بحرانی نیست.«
وی در ادامه تاکید کرد: »چون اغلب داروهای 
اعصاب و روان قابل جایگزین شدن هستند 
و اگر یک دارو دچار کمبود شود، می توان 
از نوع مشابه آن دارو به صورت موقت 
استفاده کرد، کمبود این داروها معموال به 
صورت یک مشکل حاد به چشم نمی آید، 
ولی چون در حوزه آنتی بیوتیک ها دست ما 
برای جایگزین کردن دارو به اندازه داروهای 
اعصاب و روان باز نیست، معموال کمبودها 
در آن حوزه به صورت شدیدتری خود را 

نشان می دهند.«
وضعیت  آخرین  درباره  همچنین  فاطمی 
توضیح  ایران  در  آنتی بیوتیک  کمبود 
انواع  وضعیت  امسال  پاییز  »اوایل  داد: 
بسیاری  و  بود  بحرانی  آنتی بیوتیک ها 
بودند،  نایاب  کامال  داروها  این  انواع  از 
انواع  برخی  واردات  با  خوشبختانه  اما 
کردن  راضی  البته  و  هند  از  آنتی بیوتیک 
به  دولت  توسط  داخلی  کارخانجات 
آنتی بیوتیک،  سه شیفته  یا  دوشیفته  تولید 
کمبودهای شدید چند ماه گذشته تا حد 
زیادی بهتر شده است، البته درباره برخی 
قابل  به وضعیت  آنتی بیوتیک هنوز  انواع 

قبول نرسیده ایم.«
وی در توضیح بیشتر گفت: »کاهش تولید 
آنتی بیوتیک ها در تابستان و ابتدای پاییز، 
ارز  حذف  از  بعد  که  بود  این  دلیل  به 

تیرماه  اولیه دارویی در  از مواد  ترجیحی 
امسال، تولید این داروها برای کارخانجات 
داخلی به صرفه محسوب نمی شد، اما با 
توجه به اینکه آبان ماه امسال، قیمت دارو با 
توافق بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان 
برای  آنتی بیوتیک ها  تولید  یافت،  افزایش 
کارخانجات داخلی به صرفه تر شد و اکنون 
وضعیت این داروها به وخامت مهر و آبان 

امسال نیست.«
فاطمی با تاکید بر اینکه شربت های کودکان 
مرگ بار هندی وارد ایران نشده است، عنوان 
کرد: »اخیرا یک شرکت دارویی هندوستان، 
ضد  سوسپانسیون  شربت های  از  انواعی 
سرماخوردگی، ضد سرفه و ضد حساسیت 
را تولید کرده و به برخی کشورهای جنوب 
صادر  آفریقا  و  میانه  آسیای  آسیا،  شرق 
دلیل وجود مشکل در  به  کرده است که 
میزان اتیلن گالیکول موجود در آن ها، این 
شربت ها متاسفانه باعث مرگ تعداد زیادی 
از کودکان شده است. ولی خوشبختانه این 
شربت ها به هیچ وجه وارد ایران نشده است 
و شربت هایی که کشورمان در ماه های اخیر 
وارد شده، شربت های خشک آنتی بیوتیک 
بوده است که اصال اتیلن گالیکول در آنها 

وجود ندارد.«
»شربت های  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
هندی که در برخی کشورها باعث مرگ 
نبوده  آنتی بیوتیک  نوع  از  شده،  کودکان 
برخی  اخیر  ماه های  در  ایران  اما  است، 
انواع آنتی بیوتیک را از هند وارد کرده است 
که اساسا فرمول تولید آنها با شربت های 
بنابراین خیال مردم  دیگر متفاوت است، 
راحت باشد که شربت های هندی موجود در 
ایران هیچ مشکلی ندارد و به تایید مراجع 

بهداشتی کشور رسیده است.«

کمیاب شدن اسپری های تنفسی وارداتی در ایران
فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد
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و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
آموزش پزشکی گفت: »دانشکده های بهداشت 
باید پیشتاز آینده نگری و برنامه  ریزی برای نظام 

سالمت کشور باشند.«
به گزارش سپید، حسین فرشیدی با بیان این مطلب 
در بازدید از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اظهار داشت: »با توجه به وجود 
چهره های تاثیرگذار و شاخص علمی در دانشکده 
بهداشت تهران و تاریخ درخشان آن، انتظارات از 

این مرکز بیش از سایر دانشکده هاست.«
وی با اشاره به گزارش رییس و معاونان دانشکده 
بهداشت از عملکرد این دانشکده افزود: »آماری 
که از پیشرفت ها و دستاوردهای این دانشکده 
ارائه دادید درخشان است، هرچند انتظار هم از 
شما همین است. این دانشکده می تواند بیشترین 
و  داده  انجام  کشور  بهداشت  برای  را  کارها 
بهداشت کشور  در حوزه  را  تاثیرات  بیشترین 

داشته باشد.«
شد:  یادآور  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
بیماری هایی  چه  اینکه  ترسیم  و  نگری  »آینده 
و  کند  مواجه  مخاطرات  با  را  کشور  می تواند 
همچنین آماده سازی جامعه برای مواجهه با این 
مخاطرات باید در رأس کارهای دانشکده های 
بهداشت به ویژه دانشکده بهداشت تهران قرار 

گیرد.«
فرشیدی اضافه کرد: »ما در مواجهه با بیماری ها 
به ویژه بیماری های نوپدید همچون کووید1۹ 
آن ها  در چنگال  ناگهان  باید  یا  داریم.  راه  دو 
اسیر شویم یا باید از قبل برنامه ریزی کرده و با 
زمینه سازی در جامعه، آماده مقابله با آنها باشیم.«

وی تصریح کرد: »با سرعت بسیار باالی پیشرفت 
علم و فناوری در دنیا، شما باید بتوانید بگویید 

در آینده چه پیش می آید. آیا نیاز است رشته های 
جدیدی درست کنیم یا دانشمندان را به سمت 

آن سوق دهیم یا خیر.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه باید 
روی ایجاد و پایداری رفتار اجتماعی اثربخش 
تمرکز کنیم، ابراز داشت: »اگر مقاطع زمانی که 
علم و فناوری دنیا دچار جهش شده یا اتفاقاتی که 
دنیا را متحول کرده و تحت تاثیر خود قرار داده 
است را 10 ساله در نظر بگیریم، پیش بینی اینکه 
در 10 سال آینده چه رخ خواهد داد و سیمای 
باید برای  بیماری ها چیست و چه برنامه هایی 
مواجهه با وضعیت های گوناگون داشت، وظیفه 
دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بهداشتی است.«

فرشیدی افزود: »برنامه ها و اقدامات ما باید منجر 
زندگی  و  جامعه  در  رفتار  و  نگرش  تغییر  به 
براساس الیف استایل جدید شود. سرعت جامعه 

در پاسخ به نیازهای اجتماعی کم تر از سرعت 
این  به  توجه  و  است  عملی  و  تئوری  علوم 
فاصله ها باید از دانشکده بهداشت شروع شود.«
وی با اشاره به کارگاه آموزشی ماالریا که سال 
داشت:  اذعان  شد،  برگزار  بندرعباس  در   ۷0
»برگزاری کارگاه ها و آموزش های توانمندسازی 
که طی سال ها همواره انجام شده باید غنی تر از 

گذشته ادامه یابد.«
وی افزود: »اتفاقات اخیر در سطح جهانی نشان 
داد باید قابلیت داشته باشیم که برای کشورمان 
برنامه ریزی و آینده نگری کنیم. باید برای تربیت 
نیروی انسانی مناسب و مداخالت اجتماعی موثر 

برنامه ریزی کرد.«
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اینکه دانشکده های بهداشت به ویژه دانشکده 
درخشیدند  کووید  پاندمی  در  تهران  بهداشت 

مراقبتی  حفاظتی،  برنامه های  از  بسیاری  در  و 
و درمانی پیشتاز بودند، گفت: »آنقدر باید در 
دانشکده ها  این  که  کنیم  عمل  قوی  بهداشت 
بتوانیم  باید  شوند.  کشور  سالمت  ژنرال های 
کنیم  ورود  کشور  کالن  سیاستگذاری های  در 
زیرا بسیاری از اقدامات و برنامه هایی که انجام 
می شود به سالمت مرتبط است، ولی جای حوزه 

سالمت در آن ها خالی است.«
فرشیدی اظهار داشت: »سالمت از ده اولویت های 
اصلی کشور است بنابراین باید برای غنی سازی 
سالمت  تاثیرگذار  گروه های  تمام  از  برنامه ها 

بهره گیریم.ن
وی ادامه داد: »همین هفته مجلس درباره »مقررات 
بین المللی سالمت« که به احتمال زیاد کنوانسیون 
آن در سازمان جهانی بهداشت تشکیل خواهد 
شد، جلسه خواهد داشت و دانشکده  بهداشت 

تهران باید در این زمینه کمک کند.«
وی تصریح کرد: »کشور ما دارد تاوان عدم پوشش 
مناسب بهداشت در کشورهای همسایه به ویژه 
همسایه های شرقی را می دهد. اگر این معضالت 
به نحوی در آن سوی مرزها کنترل شوند طبیعتًا ما 
کمتر درگیر بیماری ها و مشکالت آن می شویم.«
به گزارش وبدا، وی در پایان با تاکید بر این که 
بهداشت به مداخالت و پیشگیری های اثربخش 
و مطابق شرایط روز نیاز دارد، گفت: »کووید1۹ 
درس های زیادی داشت، از جمله این که هیچ 
جزیره ای  را  خود  نمی تواند  دنیا  در  کشوری 
مستقل و بی نیاز از بقیه کشورها بداند و سالمت 
در زندگی تمام مردم و جوامع اثرگذار است. 
درس دیگر این است که باید دائما مخاطرات 
را رصد کنیم و تاب آوری نظام های سالمت را 

بسنجیم و ارتقا دهیم.«

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از 
تصویب آیین نامه اجرایی انتقال دانشجویان خارج 
از کشور به ایران و اعالم زمان برگزاری آزمون 

صالحیت علمی خبر داد.
به گزارش سپید، غالمرضا حسن زاده با اشاره 
شورای عالی  در  نامه  آیین  این  تصویب  به 
برنامه ریزی بیان کرد: »آزمون صالحیت، مالک 
انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران است 
که مرحله اول آن در دی ماه 1401 برگزار شد و 
مرحله بعدی آن در مرداد ماه 1402 برگزار می شود.«
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعالم 
کرد: »دانشجویانی که قبل از سال 201۹ میالدی 
برای ادامه تحصیل از کشور خارج شدند، در 
مرداد  آزمون  و  کردند  شرکت  ماه  دی  آزمون 
1402 مربوط به داوطلبانی می شود که بعد از 

سال 201۹ میالدی در خارج از کشور مشغول 
به تحصیل شده اند.«

وی با بیان این مطلب که منابع آزمون در سایت 
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بارگذاری 

شده است، افزود: »داوطلبانی که مایل به شرکت در 
آزمون مرداد 1402 هستند باید حداقل ۷2 واحد 
درسی مرتبط را با نمره قابل قبول گذرانده باشند.«
از  زاده تصریح کرد: »حدود دو درصد  حسن 
داوطلبان در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و 
داروسازی پذیرفته و بقیه افراد در سایر رشته های 

کارشناسی جذب می شوند.«
وی گفت: »افرادی که 60 درصد از حد نصاب 
کنند می توانند مقطع رشته های  را کسب  نمره 
اعالمی از شورای گسترش را انتخاب کنند و بر 
اساس اعالم ظرفیت دانشگاه ها، فرایند ثبت نام 

خود را تکمیل کنند.«
به گزارش وبدا، حسن زاده یادآور شد: »برای 
تسهیل فرآیند انتقال دانشجویان و سنجش علمی 

آنها، این آزمون برگزار می شود.«

دانشکده های بهداشت باید پیشتاز آینده نگری 
و برنامه  ریزی نظام سالمت باشند

از سوی دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعالم شد

زمان برگزاری آزمون صالحیت علمی دانشجویان علوم پزشکی 
انتقالی از خارج کشور
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مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره 
به اینکه انجام IVF در زوجینی که مشکل 
عین  در  است،  ممکن  هم  ندارند  باروری 
حال درباره این عمل توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سپید، علی صادقی تبار در گفت وگو 
با ایسنا، در خصوص انجام IVF توضیح داد: 
»هرگاه لقاح یا شکل گیری جنین در خارج 
انجام  آزمایشگاه  محیط  در  و  مادر  بدن  از 
شود، به آن عمل آی وی اف می گویند. این 
عمل به طرق مختلف می تواند انجام شود که 
شایع ترین روش آن میکرواینجکشن است. در 
این روش یک سلول اسپرم را با استفاده از 
سوزن های خیلی ظریف زیر میکروسکوپ 

به سلول تخمک تزریق می کنند.«
وی افزود: »انجام IVF حتی برای افرادی 
ممکن  هم  ندارند  باروری  در  مشکلی  که 
توانایی  که  کسانی  در  ایناساس  بر  است. 
بیماری های  دچار  اما  دارند  شدن  بچه دار 
ارثی هستند و الزم است که ژن های معیوب 
استفاده   IVF تکنیک  از  شود  اصالح  آنها 
می کنیم. شایع ترین تغییر ژن ها برای کسانی 
جنسیت  تعیین  با  فرزندی  می خواهند  که 
در  اما  می شود؛  انجام  باشند،  داشته  خاص 
مراکز  به  مراجعین  از  کمی  درصد  مجموع 
ناباروری این موضوع را در دستور کار خود 

قرار می دهند.«

با  آینده  در  »البته  کرد:  تاکید  صادقی تبار 
پیشرفت دانش ژنتیک، احتمال داده می شود 
که با انتخاب ژن های خاص و دسترسی به 
انتخاب این ژن ها، تکنیک IVF برای تولد 
عنوان  به  استفاده شود؛  فرزندانی سفارشی 
مثال از IVF استفاده شود تا فرزندانی به دنیا 
بیایند که ضریب هوشی باالتری دارند، قدشان 
بلندتر است،  رنگ چشم خاصی دارند و....«

انتخاب ژن ها  اینکه  با اشاره به  صادقی تبار 
امروزه یک رویا تلقی می شود، تصریح کرد: 
»اما با پیشرفت علم، بروز این اتفاق دور از 
انتظار نیست و ما شاهد خواهیم بود که تکنیک 

IVF بیشتر برای افراد سالم انجام شود.«
وی در خصوص استفاده از عمل IVF در 
کشور نیز بیان کرد: »اکنون این عمل برای 
تعیین جنسیت و حذف برخی بیماری های 

صعب العالج مانند تاالسمی، فیبروز سیستیک 
مادرزادی  کوری  مادرزادی،  کری   ،)CF(
با  را  فرد  زندگی  که  بیماری هایی  سایر  و 
یکی  می شود.  انجام  می کند،  روبرو  مشکل 
از توانایی های مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
حذف همین ژن های معیوب و بیماری های 
مادرزادی از جنینی است می خواهد به دنیا 

بیاید.«
مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره 
انجام  در  معیوب  ژن های  حذف  اینکه  به 
عمل IVF برای تولد نوزادسالم نیازمند طی 
کردن روند حقوقی نیست،  اظهار کرد: »البته 
اگر در آینده خانواده ای از ما بخواهد مثال 
فرزندی با رنگ چشم خاص به دنیا بیاورد 
آن  برای  روندی حقوقی  است  ممکن  یا... 

در نظر گرفته شود.«
به  جهان  شده  سبب  که  »علتی  افزود:  وی 
سمت انجام عمل IVF سوق پیدا کند این 
است که افراد با این تکنیک می توانند اقدام به 
حفظ باروری کنند به این معنا که مثال مادری 
3۷ ساله که دیگر به طور طبیعی فرصت به 
دنیا آوردن 3 یا 4 فرزند را ندارد می تواند 
با انجام IVF جنین های خود را فریز کند 
و هر زمان که دلش خواست باردار شود. به 
هر حال بشر برای بقای نسل خود روز به 

روز بیشتر از تکنیک IVF استفاده می کند.«

»حذف بیماری های مادرزادی جنین« و »احتمال تولد فرزندان 
IVF سفارشی« با تکنیک

 مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا تشریح کرد

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با اشاره به اینکه جامعه پزشکی همیشه از 
جمله صنوفی بوده که در پرداخت مالیات 
نظم و انضباط خوبی داشته است، گفت: 
مراجع رسمی طی سالیان  »آمارهایی که 
آن است  از  داده اند، حاکی  ارائه  گذشته 
نسبت  پزشکان  مالیاتی  خوداظهاری  که 
به سایر اصناف به واقعیت نزدیک تر بوده 

است.«
به گزارش سپید، علی ساالریان در گفت 
وگو با سازمان نظام پزشکی، با اشاره به 
اینکه گاهًا برخی از مسئوالن در خصوص 
عنوان  را  مطالبی  پزشکان  مالیات گریزی 
هر  در  گفت  »باید  کرد:  اظهار  می کنند، 
صنفی تخلفاتی وجود دارد اما به گفته رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه پزشکی 
از منظم ترین و متعهد ترین اقشار جامعه 
در پرداخت مالیات هستند و درآمدهایی 
به  نموده اند  اعالم  در خوداظهاری ها  که 

درآمد واقعی نزدیک تر بوده است.«
اعم  »اکثریت جامعه پزشکی  افزود:  وی 
از ماماها، پزشکان عمومی، دندانپزشکان، 
داروسازان و کارشناسان پروانه دار دارای 
در  تورم  و  نبوده  باالیی  درآمدهای 

درآمدهای  شده  موجب  اخیر  سال های 
بنابراین  شود؛   کم تر  روزبه روز  آن ها 
از  مالیات  اخذ  در  مسئولین  است  الزم 
کنند،  احتیاط عمل  با  فرهیخته  قشر  این 
و  موسسات  مطب ها،  تاب آوری  زیرا 

با تعرفه هایی که هم خوانی  مراکزدرمانی 
و  شده  کم تر  روزبه روز  ندارد،  تورم  با 
این امر سبب مهاجرت، تعطیلی مطب ها 

و ... شده است.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه نباید به همه جامعه پزشکی 
به چشم یکی دو درصد پزشکان مشهوری 
نگاه کرد که درآمدهای کالن و باالیی دارند، 
تصریح کرد: »اگر دسته ای از این افراد گریز 
مختلف  روش های  با  باید  دارند  مالیاتی 
بیت المال  مسئله شد و حق  این  از  مانع 
را اعاده کرد اما در مورد اکثریت جامعه 
گفت  می توان  قاطع  ضرس  به  پزشکی 
در پرداخت مالیات منظم هستند و جنبه 
دیگر این است که سازمان  امور مالیاتی 
موجود  اقتصادی  تنگناهای  به  توجه  با 
در مورد رویه و ضرایب اخذ مالیات از 
جامعه پزشکی احتیاط، انعطاف و تعدیل 

الزم را انجام دهد.«

خوداظهاری مالیاتی پزشکان نسبت به سایر صنوف
 به واقعیت نزدیک تر بوده است

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:
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بیان  با  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
دارو  پخش  شرکت های  برخی  اینکه 
کم مصرف،   داروهای  خرید  ازای  در 
داروخانه ها  به  را  کمیاب  داروهای 
باعث  مسئله  »این  گفت:  می فروشند، 
و  تولیدکنندگان  به  اشتباه  پیام  انتقال 
سیاستگذاران صنعت دارو و ضرر مالی 

می شود.« داروخانه ها  به 
داروهای  فروش  سپید،  گزارش  به 
سهمیه ای و خاص در قبال خرید سایر 
داروها که به »سبدفروشی« نیز شهرت 
دارد، یکی از مشکالتی است که در پی 
شده  تشدید  دارویی  کمبودهای  بروز 
و داروخانه داران را با مشکالتی روبرو 
از  برخی  کمیاب شدن  پی  در  می کند. 
داروهای  پخش،  شرکت های  داروها، 
داروخانه ها  به  شرطی  به  را  کمیاب 
داروهای  آن،  کنار  در  که  می فروشند 
کم مصرف یا بی مصرف و یا مکمل ها را 
خریداری کنند. برای مثال در شرایطی که 
با کمبود سرم مواجه شده بودیم؛ برخی 
ازای  در  متخلف،  پخش  شرکت های 
داروخانه ها  به  مکمل،  تعدادی  خرید 

می فروختند. سرم 
دبیر  دری،  محمدرضا  راستا،  این  در 
انجمن داروسازان تهران در گفت وگو 
با تسنیم گفت: »نگاه صرفًا اقتصادی به 
صنعت دارویی، باعث این پدیده شده 
که شرکت های توزیع کننده دارو، بعضًا 
عمدتاً   که  را  دارویی خود  محصوالت 
توسط داروخانه ها خریداری نمی شوند؛ 
برسانند  فروش  به  داروهایی  کنار  در 
نیاز  تأمین دارند و  یا  تولید  که مشکل 

آنها زیادتر است.« به  جامعه 
وی درباره پیامدهای منفی فروش سبدی 
داروها بیان کرد: »وقتی دارویی بیش از 
اندازه تولید و به شرکت های توزیع کننده 
دارو فروخته می شود؛ این شرکت ها برای 
نقدینگی،  به  آن محصول  کردن  تبدیل 

کمبودشده،  داروهای  کنار  در  را  آن 
باعث  امر  این  می رسانند؛  فروش  به 
می شود که دارویی که اضافه تولید شده، 
وارد بازار و داروخانه شود درنتیجه به 
تولیدی  شرکت های  به  کاذب  صورت 
این پیغام داده می شود که این دارو نیز 
مصرف کننده دارد و باعث تداوم تولید 
آن می شود و آمار کاذب و اشتباهی به 
می شود.« داده  تصمیم ساز  سیستم های 

ارائه  با  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
ازای  به  مثال  »برای  داد:  ادامه  مثالی 
از یک  بسته  پنج  بسته مکمل،  هر صد 
داروی کمیاب فروخته می شود؛ این امر 
باعث می شود سیاستگذاران حوزه دارو 
تصور کنند که مکمل ها به مقدار زیاد به 

فروش رسیده و بنابراین تولید آن باید 
افزایش یابد و این مسئله باعث انتقال 
و  مسئولین  به  دارو  تولید  پیام  اشتباه 
سیستم تولید کشور و افزایش ارزبری 

را سبب می شود.«
دری اضافه کرد: »عالوه بر این، فروش 
شرطی داروهای کمیاب به داروخانه ها، 
باعث می شود داروهای کم مصرفی که 
تحمیلی  صورت  به  داروخانه داران  به 
فروخته می شود؛ در انبار بماند و تاریخ 
انقضای این داروها بگذرد و در نتیجه 
این مدل فروش دارو، باعث ضررهای 
داروخانه داران  به  جبران ناپذیری  مالی 
می شود. ما در کشور آمار تولید داروها 
را داریم اما متأسفانه بررسی نمی شود که 

چه تعداد از این داروهای تولید و توزیع 
شده، به دلیل اتمام تاریخ مصرف و به 
فروش نرفتن، دور ریخته شده است.«
چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
داروخانه ها علی رغم زیان ده بودن این 
فرایند، اقدام به خرید داروها به شکل 
سبدی می کنند، گفت: »به هرحال وقتی 
بیمار با یک نسخه به داروخانه مراجعه 
نیازهای  بتواند  باید  داروخانه  می کند 
مجبور  فرد  تا  کند  تأمین  را  بیمار 
نباشد برای خرید دارو از داروخانه ای 
امر  همین  و  برود  دیگر  داروخانه  به 
منجر به این می شود که برخی همکاران 
بار  زیر  تا  شوند  مجبور  داروخانه دار، 

فروش سبدی داروها بروند.«

بیمارستان سوانح سوختگی شهید  رئیس 
مطهری، میزان سوختگی شغلی در ایران 
را باالتر از استانداردهای جهانی دانست.

در  ده َمرده ای  مصطفی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با مهر گفت: »ساالنه 300 هزار 
مورد سوختگی در کشور رخ می دهد که 
بستری  بیمارستان ها  در  آن ها  درصد   10

می شوند.«
وی با اشاره به 3000 مورد فوتی ناشی از 
سوختگی در کشور افزود: »علل سوختگی 
در اطفال و بالغین، متفاوت است؛ به طوری که 

بیشترین علت سوختگی در اطفال، مایعات 
داغ است.«

ده مرده ای با اشاره به علل گوناگون سوختگی 
در بالغین گفت: »سوختگی شغلی در کشور 

ما بیشتر از استانداردهای جهانی است.«
بیمارستان سوانح سوختگی شهید  رئیس 
مطهری، سوختگی در ایران را یک بیماری 
مظلوم تلقی کرد و افزود: »بیشتر افرادی 
می شوند،  سوختگی  دچار  کشور  در  که 
از اقشار ضعیف جامعه هستند که نیاز به 

حمایت دارند.«

فروشداروهایکمیابدرقبالخریدداروهایکممصرف

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری عنوان کرد

آمارسوختگیشغلیدرایرانباالترازاستانداردجهانی
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تشریح  به  کشور،  اورژانس  سازمان  رئیس 
اورژانس  ناوگان  چالش های  و  مشکالت 

پرداخت.
به گزارش سپید، جعفر میعادفر گفت: »هر 
سال تعداد مأموریت های اورژانس حدود 10 
تا 1۵ درصد افزایش پیدا می کند و شایع ترین 
مأموریت های اورژانس بیشتر قلبی و عروقی، 
حوادث  بعد  و  مزمن  بیماری های  تنفسی، 
ترافیکی است و ساالنه معموالً پنج میلیون 
مأموریت انجام می دهیم و سال گذشته چیزی 
داشتیم  ترافیکی  هزار مصدوم   ۶12 حدود 

که به بیمارستان ها منتقل کردیم.«
وی افزود: »کسانی که در این مأموریت ها 
فوریت های  کارشناس  یا  می کنند  شرکت 
کاردان  یا  پرستاری،  کارشناس  یا  پزشکی، 
روی  که  هستند  پزشکی  فوریت های 
موتورالنس می نشینند، چون تک نفره هستند 
و باید حتمًا با تجربه و سابقه کاری بیشتری 
با  متعدد  مأموریت های  در  و  باشند  داشته 
آمبوالنس شرکت کرده باشند که با حضور 
انجام  را  درمانی  اقدامات  بیمار  منزل  در 
می دهند و آمارها نشان می دهد حدود 80 
درصد مأموریت نیاز به آمبوالنس نیست و 
است  آمبوالنس  به  نیاز  درصد   20 حدود 
مرکز  به  تلفن  طریق  از  باشد  الزم  اگر  که 
اعالم می شود و از آنجا آمبوالنس بیمار را به 
اولین مرکز درمانی منتقل می کند و عالوه بر 
موتورالنس تالش کردیم راهکارهای دیگری 
را برنامه ریزی کنیم که آنها را هم در دستور 
در  زودتر  چقدر  هر  بتوانیم  که  داریم  کار 
زمان طالیی به بیمار برسیم و از عوارض 

بعد از آن پیشگیری کنیم.«
»در  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
کل کشور حدود 2۶ هزار نفر نیروی انسانی 
داریم که می توانیم ادعا کنیم از سازمان هایی 
هستیم که 83 درصد نیروهای مان عملیاتی 
 ،14 حدود  که  درصد   1۷ تنها  و  هستند 
دیپاچینگ هستند و وقتی  1۵ درصد بخش 
راهنمایی  آن ها  بگیرند  تماس  شهروندان 
در کل  یا سه درصد  دو  می کنند و حدود 

کشور نیروهای ستادی داریم که کار پشتیبانی 
این نیروها را انجام می دهند.«

این  آیا  این سوال که  به  پاسخ  میعادفر در 
میلیونی   8۵ جمعیت  برابر  در  نیرو  تعداد 
کشور پاسخگو است، گفت: »یک برنامه ای 
را به عنوان اورژانس مطالعه می کنیم که در 
پرستاری  حوزه  در  که  افرادی  برنامه  این 
خوانده  درس  و  دارند  تجربه  نرسینگ  یا 
دانشگاهی هستند و حتی پزشکانی که مایل 
در  کنند  کمک  ما  به  طرح  این  در  باشند 
یک  در  و  شوند  شناسایی  شهر  و  محل ها 
آموزش های  مدت،  کوتاه  آموزش  دوره 
موقع  هر  تا  ببینند  را  پزشکی  فوریت های 
هستند  تعطیل  و  عادی  شرایط  یک  در  که 
ما  سیستم  به  اپلیکیشن  طریق  از  می توانند 
مأموریتی  اگر  محل  آن  در  و  شوند  وصل 
اتفاق بیافتد ما از ان ها کمک خواهیم گرفت 
از  که  شناسایی  کارت  با  می توانند  ان ها  و 
را  اولیه  اقدامات  می شود  تأمین  ما  طرف 
انجام دهند و با سیستم ما تماس بگیرد و ما 
آمبوالنس و موتورالنس بفرستیم که در حال 
بررسی این طرح هستیم تا مسائل قانونی را 
پیگیری کنیم و به صورت پایلوت در یک 
شهر یا در چند منطقه شهرداری بتوانیم با 
همکاری های شهرداری و محلی هم از آنها 

بگیریم.« کمک 
رئیس  آقای  که  است  »خاطرم  افزود:  وی 
اورژانس  از   1401 سال  اول  روز  جمهور 
چند  که  فرمودند  و  داشتند  بازدیدی  یک 
آمبوالنس الزم است و بنده عرض کردم که 
بگذاریم  آمبوالنس  اگر سر هر خیابان هم 
است  ترافیک  چون  می رسیم،  دیر  هم  باز 
دقیقه   12 حدود  ما  بزرگ  شهرهای  در  و 
زمان نیاز داریم که به بیمار برسیم، ولی در 
شهرهای کوچک هشت دقیقه نیاز هست که 
باالی سر بیمار حضور داشته باشیم، ولی در 
جاده ها نسبتًا وضعمان بهتر است بین 14 تا 

1۵ دقیقه خدمات می دهیم.«
میعادفر افزود: »برای فعالیت در فوریت های 
پزشکی سه عنصر اساسی داریم یک پایگاه، 

نیروی انسانی و یکی آمبوالنس است یعنی 
دچار  خدمات رسانی  نباشد  این ها  از  یکی 
از  یکی  آمبوالنس  بحث  می شود،  اختالل 
روزی  از  تقریبًا  و  ماست  مشکالت جدی 
که  کردیم  اعالم  پذیرفتیم  را  مسئولیت  که 
وضعیت ناوگان آمبوالنس خوب نیست، از 
تعداد پنج هزار و ۵00 دستگاه آمبوالنس، 
سه هزار دستگاه باالی 1۵ سال عمر دارند.«
وی ادامه داد: »البته در سال 1401 حدود 
۵00 میلیارد تومان از هدفمندی گذاشته اند 
و تنها صد میلیارد تومان را داده اند، از این 
فرصت استفاده می کنم عزیزان سازمان برنامه 
و بودجه اگر برنامه را می بینند لطف کنند آن 
400 میلیارد تومان را به ما دهند و بتوانیم با 
این مبلغ حداقل 200 آمبوالنس خریداری 
کنیم و بخشی از مشکالت را برطرف کنیم 
که در برنامه 1402 هم سازمان برنامه و هم 
دولت و هم مجلس اعتبار خوبی را بگذارند 
ما اگر بخواهیم سالی هزار دستگاه آمبوالنس 
خریداری کنیم یعنی سه هزار میلیارد تومان 
پول می خواهیم، اگر بخواهیم سه هزار دستگاه 
میلیارد  هزار   ۹ حداقل  کنیم  جایگزین  را 
تومان پول الزم داریم، واقعًا این پول باید 
مطالبات جدی  از  یکی  فراهم شود، چون 
نمایندگان در همه حوزه ها اولین مشکلشان 

آمبوالنس است.«
رئیس سازمان اورژانس کشور در پاسخ به 
تولید آمبوالنس در داخل کشور نیز گفت: 
»اول اینکه پلتفرم ون در کشور تولید نمی شود 
بعضی از شرکت ها ون هایی را آورده اند و 
از نظر کیفیت برای اورژانس خیلی کاربری 
ندارد، لذا ما برای اینکه آمبوالنس را تهیه 
کنیم حتمًا باید شاسی را از خارج از کشور 
وارد کنیم، اما شرکت هایی داریم که توانایی 
کاربری آمبوالنس را ایجاد کنند تقریبًا حدود 
3۵، 40 درصد در واقع یک آمبوالنس می شود 
که می تواند در کشور این کار انجام شود.«
میعادفر در خصوص تهیه تجهیزات اورژانس 
از شرکت های دانش بنیان گفت: »تقریبًا در این 
یکی دوساله ای که من مسئولیت را دارم تمام 
خریدهایی که برای آمبوالنس های مان داشتیم 
کاردیو، ساکشن  تل  مثل  تجهیزات  نظر  از 
از شرکت های  را  دیگر  بقیه وسایل های  و 
داخلی و تجهیزات داخلی تهیه کرده ایم و 
با کیفیت و قیمت مناسب، مهم اینکه قیمت 
هم مناسب است و در همین دو سه روز قبل 
نمایشگاهی بود و ما بازدیدی از شرکت هایی 
که تولید کننده بودند خیلی تشویق کردیم 
که اصاًل ما خریدار این محصوالت هستیم، 
هم  و  ببرند  باال  را  کارشان  کیفیت  انشااهلل 
سعی کنند قیمت را می توانند کم تر کنند و 

ما خریدارهای آن ها هستیم.«
رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص 
گفت:  نیز  تصادفات  آمار  کاهش  راهکار 
به هر  »ما آخر ماجرا وارد قضیه می شویم 
بحث  است،  مورد  یک  راه  داستان  حال 

اعمال قانون یک مورد است بحث عالمت 
همه  از  مهم تر  خیز،  حادثه  نقاط  گذاری، 
و  رانندگی  از  استفاده  و  درست  رانندگی 
توانایی های انجام رانندگی و اعمال قانون، 
سختگیرانه  قانون  رعایت  در  دنیا  همه  در 
را  این  داستان  کنم  گله  باید  می کنند  عمل 
که مثاًل پلیس ما زحمت می کشد و ماشین 
می بریم،  پارکینگ  به  را  متخلف  موتور  و 
را  دفعه همه  و یک  عید می شود  بعد یک 
تخلف  که  کسی  به  ما  یعنی  می کنیم  آزاد 
می کند جایزه هم می دهیم، با کسی که تخلف 
وقتی  کرد،  برخورد  شدت  به  باید  می کند 
کسی ببیند تخلف کرده حاال یک ماه دو ماه 
در  می گوید  گرفته اند  را  موتور  یا  خودرو 
یک مناسبت عید نوروز ترخیص می شود، 

باید هیچ اغماضی نداشته باشیم.«
وی در خصوص شایعات در فضای مجازی 
مبنی بر خالی بودن آمبوالنس یا پرداختن به 
حمل موارد دیگری غیر از بیمار هم گفت: 
»آمبوالنس ها در  بخش اورژانس به صورت 
هوشمند رصد می شوند و مانیتور می شوند و 
جی پی اس دارند و در واقع از طریق هوش 
مصنوعی مشخص می شوند که کجا هستند 
و چگونه می آیند در بحث انتقال مصدومین 
در شهرهای بزرگ ما شهرها را زون بندی 
داریم،  پنج زون  تهران  در  ما  مثاًل  می کنیم 
مثاًل نمی توانیم مریضی که در شرق تهران 
است را به بیمارستان غرب تهران ببریم یا 
در جنوب به شمال برویم، چون هم زمان 
بیمار  است  ممکن  و  می دهیم  از دست  را 
زون هایی  در  شود،  اذیت  بیشتر  مسیر  در 
اساس  بر  انتقال  معموالً  شده  پیش بینی  که 
بیمارستان  آن  در  که  تخصصی  و  بیماری 
آمبوالنس های  می شود.  منتقل  دارد  وجود 
که در این چرخه نیستند با نیروی انتظامی 
که  آمبوالنس هایی  تمام  که  شده  هماهنگ 
دادستانی  توسط  ندارند  که  را  ما  شرایط 
دستور داده شده که این ها را پارکینگ ببرند 
تا تکلیف آمبوالنس هایی که صاحب ندارد 
شود،  می کنند مشخص  دیگری  کارهای  و 
ولی آمبوالنس های که در حوزه ما هستند و 
خصوصی که زیر نظر ما هستند این ها به هیچ 
وجه نمی توانند غیر از وظیفه انجام دهند.«
رئیس سازمان اورژانس کشور در مورد حمل 
بیمار با بالگرد نیز گفت: »در بحث اورژانس 
هوایی در هفت هشت ساله رشد خوبی داشتیم 
داریم  هوایی  اورژانس  ایستگاه   ۵0 تقریبًا 
و یک اورژانس بال ثابت که هواپیما برای 
مسیرهای طوالنی داریم که بیشتر ان ها هم 
در مناطق محروم و کم برخوردار هستند، 
مثاًل ما امسال در هشت ماهه اول سال حدود 
1۹1 سورتی پرواز داشتیم، عالوه بر مادران 
باردار که منتقل کردیم مثاًل ما در سال گذشته 
404 مادر باردار را منتقل کردیم اگر یک قل 
داشته باشد یعنی 808 نفر را منتقل کردیم 

که بسیار برای ما مهم بود.«

۳۰۰۰ آمبوالنس فرسوده داریم
غیراورژانسی ماموریت های  به  واکنش 

رئیس سازمان اورژانس کشور: 



جدیدترین آمار جهانی کرونا

بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتالیان 
به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۸ میلیون و 
۱۳۸ هزار و ۴۴۵ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 

۷۱۰ هزار و ۳۹۵ بیمار نیز تایید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بر اساس آمار رسمی ارائه 
شده در جدول جهانی ورلداُمتر، از روز جمعه تا شنبه 
کرونا در جهان جان ۱۶۴۵ نفر را گرفته است. همچنین 
۴۹۲ هزار و ۹۸۴ ابتالی جدید جهانی نیز به ثبت 

رسیده است.
آمارها در عین حال نشان می دهد که ژاپن با ثبت ۴۵۶ 
فوتی، بیشترین شمار مرگ های کووید را در جهان 
داشته است. همچنین وزارت بهداشت ژاپن می گوید 
که روز جمعه فوت ۴۵۶ تن بر اثر ابتال به کرونا را تایید 
کرده که این رقم، بیشترین آمار روزانه جان باختگان در 
این کشور از زمان آغاز این همه گیری تا کنون است.

همچنین  پس از ژاپن، آمریکا با ۲۰۱ فوتی، باالترین آمار 

تلفات را ثبت کرده است.
همچنین آمریکا با بیش 
و  مبتال  میلیون  از ۱۰۳ 
عبور از ۱.۱ میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با این 

بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت 
بیش از ۳۹ میلیون مبتال تا 
این لحظه رکورددار ابتال 
در بین کشورهای قاره سبز 
است و روسیه با گذشتن 
از آمار ۳۹۴ هزار قربانی، 

همچنان باالترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان 
کشورهای اروپایی دارد.

بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر« 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا ظهر روز شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۶۱ هزار و 
۷۰۱ مورد ابتال و ۱۴۴ هزار و ۷۰۴ مورد فوت ناشی 
از بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه هجدهم 

در جدول جهانی کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۲۹ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 

دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

تلفات  روزانه در ژاپن رکورد زد
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جهان

چین در حال مذاکره با شرکت داروسازی »فایزر« برای 
دریافت مجوزی است که به داروسازان داخلی این 
کشور اجازه دهد تا نسخه ژنریک داروی ضد ویروس 
کووید-۱۹ معروف به »پاکسلووید« را تولید و توزیع کنند.
به گزارش سپید، به داروهایی که به  صورت کپی از 
روی داروی اصلی تولید می شود، داروی »ژنریک« 

گفته می شود.
خبرگزاری رویترز اعالم کرده که این خبر را به نقل 
از سه منبع اطالع رسانی مختلف منتشر کرده است. 
یکی از این منابع گفته است که اداره ملی محصوالت 
پزشکی چین، مذاکرات خود با فایزر را از اواخر ماه 

گذشته آغاز کرده است.
گزارش ها حاکیست، پکن مایل است این مجوز را قبل 
از سال نو چینی که از ۲۲ ژانویه آغاز می شود نهایی کند.
بیمارستان های چین پس از اینکه دولت به  طور ناگهانی 
سیاست »کووید صفر« خود را در ماه گذشته کنار گذاشت 
به دلیل افزایش ابتالها تحت فشار شدید قرار گرفتند 
به طوری که موج فزاینده ابتالها در سراسر این کشور، 

بیمارستان ها را مملو از بیمار کرده است، داروخانه ها 
از دارو خالی شده اند و زنگ خطر بین المللی نیز به 

صدا درآمده است.
در یک کارآزمایی بالینی مشخص شده است که قرص 
پاکسلووید می تواند میزان بستری شدن بیماران مبتال 

به کرونا با درجه شدید را تا حدود ۹۰ درصد کاهش 
دهد. بسیاری از چینی ها این روزها تالش می کنند این 
دارو را از خارج از کشور وارد کنند. پکن هم اگرچه تا 
حد زیادی مقابل واکسن ها و درمان های غربی مقاومت 
کرده اما درمان کووید با قرص پاکسلووید از معدود 

درمان های خارجی است که مورد تایید این کشور 
قرار گرفته است.

چین در فوریه سال گذشته داروی پاکسلووید را که 
قرار بود از طریق بیمارستان ها در دسترس باشد برای 
درمان بیماران پرخطر در چند استان تایید کرد. فایزر ماه 
گذشته به توافقی مبنی بر صادرات پاکسلووید به چین 
از طریق یک شرکت محلی دست یافت تا این دارو را 

به طور گسترده در دسترس قرار دهد.
به گزارش یورونیوز،  ۳۵ شرکت داروسازی ژنریک در 
سراسر جهان از جمله پنج شرکت چینی در ماه مارس 
سال گذشته توافق کردند که نسخه های ارزان پاکسلووید 
را برای ۹۵ کشور فقیرتر تحت حمایت سازمان ملل 
بسازند. هرچند این مجوز به شرکت ها اجازه نمی دهد 

پاکسلووید ژنریک را در چین بفروشند.
چین در عین حال در تالش است فایزر را متقاعد کند 
تا قیمت پاکسلووید را کاهش دهد زیرا دولت قصد 
دارد این دارو را در طرح بیمه پزشکی ملی قرار دهد 

که می تواند بخشی از هزینه آن را پوشش دهد.ایسنا

چین به دنبال مجوز فایزر برای تولید داروی ژنریک »پاکسلووید«

از  انگلیس  پزشکی  فوریت های  کارکنان 
و  حقوقی  مشکالت  دلیل  به  خود  اعتصاب 

دستمزدهای پایین خبر دادند.
به گزارش سپید، این اعتصاب در تاریخ ۲۳ ژانویه 
سال جاری میالدی )۲۰۲۳( و در پی اختالف 
کارکنان  بخش آمبوالنس و دولت این کشور 
بر سر دستمزد و حقوق شکل خواهد گرفت.
در این دوره از اعتصابات بیش از ۲۶۰۰ تن از 

کارکنان  بخش آمبوالنس در این کشور دست 
از کار خواهند کشید.

که  کرده اند  اعالم  آمبوالنس  کارکنان  بخش 
برای  اعتصاب  از  غیر  به  دیگری  گزینه  هیچ 
کشور  این  دولت  چراکه  نمانده  باقی  آن ها 
حقوق ها  پرداخت  در  تغییر  اعمال  زمینه  در 

اقدامی نکرده است.
نیز  انگلیس  وزیر  نخست  سوناک«،  »ریشی 

با  آینده  هفته  است  امیدوار  که  کرده  اعالم 
رهبران اتحادیه های کارگری در این کشور در 
این رابطه گفت وگوهای سازنده داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این نیز 
هزاران تن از کارکنان در  بخش های مختلف از 
جمله راه آهن، آموزش و مراقبت های بهداشتی 
بر  اختالفات  در  که  کرده اند  اعالم  انگلیس 

سر دستمزد دست به اعتصاب زده اند.ایسنا

اعتراض پرسنل اورژانس انگلیس به وضعیت دستمزدهااعتراض پرسنل اورژانس انگلیس به وضعیت دستمزدها



مجموعـه آمارهـای 9 مـاه اخیـر در حـوزه 
اهـدای خـون، کامـا امیـدوار کننده اسـت. 
رشـد شـاخص اهدای خون در این مدت 
نشـان می دهـد کـه اسـتقبال مـردم بـرای 
انجـام ایـن اقـدام بشردوسـتانه، بیـش از 

سـال گذشـته بوده اسـت. 
عباس صداقت، سـخنگوی سـازمان انتقال 

خون ایران نیز با اشـاره به شـرایط اهدای 
خون در 9 ماه نخسـت امسـال گفت: »در 
ایـن مـدت حـدود پنـج میلیـون واحـد از 
مراکـز  نیـاز  مـورد  خـون  فرآورده هـای 
درمانـی کشـور، فـرآوری و تامیـن شـده 

است.«
وی در خصـوص وضعیـت ذخایـر خـون 

و فرآورده های آن در 9 ماهه سـال ۱۴۰۱ 
گفـت: »در 9 ماهـه ابتدایـی سـال جـاری 
حـدود دو میلیـون و ۱۰۰ هـزار نفـر از 
هموطنـان بـه مراکـز و کلینیک هـای اهدای 
خـون سراسـر کشـور مراجعـه کرده انـد که 
از ایـن تعـداد، حـدود یـک میلیـون و ۷۰۰ 
هـزار نفـر موفـق بـه اهدای خون شـده اند.«
سـخنگوی سـازمان انتقال خون ایران ادامه 
داد: »خوشـبختانه بـا احسـاس مسـئولیت 
اهداکننـدگان  و  نوع دوسـت  هموطنـان 
خـون  انتقـال  سـازمان  همـراه،  همیشـه 
ایـران توانسـته اسـت در 9 ماهـه نخسـت 
سـال جـاری، حـدود پنـج میلیـون واحـد 
محصـوالت و فرآورده هـای خـون مـورد 
نیـاز مراکـز درمانـی کشـور را  فـرآوری 
و تامیـن کنـد کـه بـه ایـن ترتیـب، شـبکه 
ملی خون رسـانی کشـور در این شـاخص 
رشـدی حدود ۱۰.۲۵ درصدی را نسـبت 
بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته کسـب 
کرده اسـت. اسـتان های خراسـان شـمالی، 
کردسـتان و کهگیلویـه و بویراحمـد بـه 

ترتیـب بـا ۳۵.۶۶ درصـد، ۲۴.۶۸ درصـد 
و ۲۲.۲۲ درصد بیشـترین رشـد شـاخص 
اهدای خون را نسـبت به سـایر اسـتان های 
کشور در 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت 
بـه همیـن بـازه زمانـی در سـال گذشـته، بـه 

خـود اختصـاص داده انـد.«
وی افزود: »با همراهی هموطنان عزیزمان، 
در اسـتان تهران نیز شـاهد ۱۶.۸۸ درصد 
رشـد شـاخص اهدای خون در 9 ماه اول 
سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه در 
سـال گذشـته بوده ایـم. مشـارکت بانـوان 
در شـاخص اهـدای خـون در کشـور در 
9 ماهـه نخسـت سـال جـاری همچنـان بـه 
متوسـط  از  کمتـر  صـورت چشـمگیری 
کشـورهای توسـعه یافتـه و تقریبـا حـدود 
بانـوان  می شـود.  بـرآورد  درصـد   ۴.۶9
اسـتان های کردسـتان، لرسـتان، خراسـان 
شمالی و قزوین به ترتیب با 9.۵۱ درصد، 
9.۲9 درصـد، ۷.۶۲ درصـد و ۷.۰۸ درصـد 
بیشـترین مشـارکت را در امر اهدای خون 
اسـتان های کشـور در 9  بیـن دیگـر  در 

رشد رشد 1010 درصدی اهدای خون در  درصدی اهدای خون در 99 ماه گذشته ماه گذشته
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: 

در استان تهران شاهد ۱۶.۸۸ درصد رشد شاخص اهدای خون در ۹ ماه اول امسال بوده ایم

۱۱

گــزارش
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ماه نخسـت سـال جاری داشـته اند. در ۹ 
مـاه اول سـال جـاری حـدود ۲۶۰ هـزار 
نفـر از اهداکننـدگان خـون، اهداکننـده بـار 
اول بوده انـد. ایـن اهداکننـدگان حـدود ۱۵ 
درصـد از کل مـوارد اهـدای خـون را در 

طـی ایـن مـدت شـامل می شـوند.«
صداقـت اظهـار داشـت: »در همیـن بـازه 
زمانـی حـدود ۸۵ درصـد از اهداکننـدگان 
را اهداکنندگان مسـتمر و با سـابقه تشـکیل 
داده انـد. سـازمان انتقـال خـون ایـران امیـد 
دارد بـا توجـه بـه تغییـر هـرم جمعیـت 
اهداکننـدگان و لـزوم مشـارکت هرچـه 
تامیـن  در  نوجوانـان  و  جوانـان  بیشـتر 
خـون  فرآورده هـای  و  خـون  ذخایـر 
بیمـاران  و  درمانـی  مراکـز  نیـاز  مـورد 
عزیز کشـورمان، با اسـتمرار سـنت حسـنه 
اهـدای خـون توسـط هموطنـان در طـول 
یـک سـال، ضریـب تبدیـل اهـدای بـار 
اول بـه اهـدای مسـتمر خـون بـا سـرعت 

و شـتاب بیشـتری در کشـورمان رخ دهد. 
بایـد توجـه کـرد اهداکنندگانـی کـه در طی 
۱۲ مـاه، بتواننـد سـابقه اهـدای موفـق خون 
را حداقـل دو بـار یـا بیشـتر ثبـت کننـد، بـه 
عنوان اهداکننده مسـتمر محسـوب شـده و 
کارت ویـژه مربـوط بـه اهداکننـده مسـتمر 

را دریافـت خواهنـد کـرد.«

چالش های کارکنان بخش انتقال 
خون

جنـس فعالیـت کارکنـان بخـش انتقال خون 
همـواره بـا مخاطـرات متعـددی همراه بوده 
که این مخاطرات در دوران کرونا، شـدت 
گرفـت. در نظـر بگیریـد فـردی کـه بـرای 
اهـدای خـون بـه مراکـز درمانـی مراجعـه 
می کنـد، امـکان دارد کـه بـه کرونـا مبتـا 
باشـد. در نتیجه فعاالن جامعه پزشـکی در 
حـوزه انتقـال خـون نیـز ممکـن اسـت در 

معـرض کرونـا قـرار بگیرنـد. البتـه کارکنان 
مراکـز مختلـف انتقـال خـون، میزان رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی را دوران کرونـا بـه 
شـدت افزایـش دادنـد، امـا بـه هـر حـال 
پزشـکان و سـایر کارکنـان حـوزه انتقـال 
خـون، ارتبـاط مسـتقیمی بـا مـردم دارنـد 
و بـه همیـن دلیـل، احتمـال انتقـال ویروس 
کوویـد ۱۹ بـه کارکنـان بخش هـای مختلف 

انتقـال خـون وجود داشـت.
از سـوی دیگـر بایـد در نظـر داشـت کـه 
مختلـف  بخش هـای  در  فعـال  کارکنـان 
انتقـال خـون، کارانـه ندارنـد و در بسـیاری 
از مراکـز انتقـال خـون نیـز بـا کمبـود جدی 
نیروی انسانی مواجه هستیم. میزان درآمد 
ماهانـه آنهـا نیـز در ردیـف حقوق هـای 
حداقلـی در بیـن فعـاالن جامعـه پزشـکی 
قـرار دارد. ایـن گـروه فعـال از جامعـه 
بـا وجـود مشـکات معیشـتی  پزشـکی 
متعـدد، همچنـان در صـف ارائـه خدمـات 
مسـتقیم به مردم هسـتند و در دوران کرونا 

نیز میزان فعالیت و کیفیت خدمت رسـانی 
آنهـا کمرنـگ نشـده اسـت.

یکـی از عمـده مشـکات حـوزه انتقـال 
خـون در ایـران، کمبـود نیـروی انسـانی 
اسـت. بـه دلیـل محدودیـت منابـع مالـی و 
محدودیت هـای اسـتخدامی، برخـی مراکز 
انتقـال خـون در کشـور بـا کمبـود جـدی 

نیـروی انسـانی مواجـه هسـتند.
پزشـکان،  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
پیراپزشکان، پرستاران و سایر کادر اداری 
و درمانی در مراکز مختلف سازمان انتقال 
خون در حال ارائه خدمت هستند. برخی 
از آنها با مشکات معیشتی روبرو هستند 
و بـه دلیـل کمبـود نیـرو نیـز گاهـی مجبـور 
هسـتند که بجای چند نیرو، فعالیت کنند. 
ماجـرای ایـن کمبـود نیـرو در بخـش انتقال 
خـون، فقـط هـم مختـص چنـد نقطـه از 
کشـور نیسـت، بلکه در بسـیاری از مراکز 
انتقـال خـون در اسـتان های مختلـف بـا 

کمبـود نیـروی انسـانی مواجـه هسـتیم.
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با احساس مسئولیت هموطنان  خوشبختانه 
نوع دوست و اهداکنندگان همیشه همراه، سازمان 
انتقال خون ایران توانسته است در ۹ ماهه نخست 
سال جاری، حدود پنج میلیون واحد محصوالت و 
فرآورده های خون مورد نیاز مراکز درمانی کشور را  
فرآوری و تامین کند که به این ترتیب، شبکه ملی 
خون رسانی کشور در این شاخص رشدی حدود 
۱۰.۲۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته کسب کرده است. استان های خراسان شمالی، 
کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۳۵.۶۶ 
درصد، ۲۴.۶۸ درصد و ۲۲.۲۲ درصد بیشترین رشد 
شاخص اهدای خون را نسبت به سایر استان های 
کشور در ۹ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشته، به خود اختصاص داده اند

مجموعه آمارهای ۹ ماه اخیر در حوزه اهدای 
خون، کاما امیدوار کننده است. رشد شاخص اهدای 
خون در این مدت نشان می دهد که استقبال مردم برای 
انجام این اقدام بشردوستانه، بیش از سال گذشته بوده 
است. در این بین، باید در نظر داشت که بخش قابل 
توجهی از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و سایر 
کادر اداری و درمانی در مراکز مختلف سازمان انتقال 
خون در حال ارائه خدمت هستند. برخی از آنها با 
مشکات معیشتی روبرو هستند و به دلیل کمبود 
نیرو نیز گاهی مجبور هستند که بجای چند نیرو، 
فعالیت کنند. ماجرای این کمبود نیرو در بخش انتقال 
خون، فقط هم مختص چند نقطه از کشور نیست، 
بلکه در بسیاری از مراکز انتقال خون در استان های 

مختلف با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم

از سوی دیگر باید در نظر داشت که کارکنان 
کارانه  انتقال خون،  مختلف  در بخش های  فعال 
ندارند و در بسیاری از مراکز انتقال خون نیز با 
کمبود جدی نیروی انسانی مواجه هستیم. میزان 
درآمد ماهانه آنها نیز در ردیف حقوق های حداقلی 
در بین فعاالن جامعه پزشکی قرار دارد. این گروه 
فعال از جامعه پزشکی با وجود مشکات معیشتی 
متعدد، همچنان در صف ارائه خدمات مستقیم به 
مردم هستند و در دوران کرونا نیز میزان فعالیت و 
کیفیت خدمت رسانی آنها کمرنگ نشده است. یکی 
از عمده مشکات حوزه انتقال خون در ایران، کمبود 
نیروی انسانی است. به دلیل محدودیت منابع مالی و 
محدودیت های استخدامی، برخی مراکز انتقال خون 
در کشور با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه هستند

جنس فعالیت کارکنان بخش انتقال خون همواره 
با مخاطرات متعددی همراه بوده که این مخاطرات در 
دوران کرونا، شدت گرفت. در نظر بگیرید فردی که 
برای اهدای خون به مراکز درمانی مراجعه می کند، 
امکان دارد که به کرونا مبتا باشد. در نتیجه فعاالن 
جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون نیز ممکن است 
در معرض کرونا قرار بگیرند. البته کارکنان مراکز 
انتقال خون، میزان رعایت پروتکل های  مختلف 
بهداشتی را دوران کرونا به شدت افزایش دادند، 
اما به هر حال پزشکان و سایر کارکنان حوزه انتقال 
خون، ارتباط مستقیمی با مردم دارند و به همین 
دلیل، احتمال انتقال ویروس کووید ۱۹ به کارکنان 

بخش های مختلف انتقال خون وجود داشت



 یاسر مختاری
بدهی هـا و طلب هـای تأمیـن اجتماعـی در 
ایـن سـال ها همـواره مـورد بحـث بسـیاری 
از مسـئوالن و کارشناسـان حوزه رفاه بوده 
اسـت. از یک سـو بدهی های انباشـته دولت 
به تأمین اجتماعی روندی افزایشـی را طی 
کـرده اسـت، از سـوی دیگـر پرداختی هـای 
بـا  درمانـی  مراکـز  بـه  اجتماعـی  تأمیـن 

تأخیرهـای طوالنـی همـراه بـوده اسـت. 
در هفته هـای گذشـته بـود کـه معـاون درمان 
وزیر بهداشـت از بدهی 10 هزار میلیاردی 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه مراکـز درمانی 
دولتـی و دانشـگاهی خبـر داد و اعـام کـرد 
که تسـویه این مطالبات با تأخیری هشـت 
ماهـه روبـه رو شـده اسـت. همزمـان بـا ایـن 
موضـوع برخـی از بیمارسـتان ها و مراکـز 
دولتـی تهدیـد کردنـد کـه احتمـال دارد کـه 
دیگـر خدمـات غیـر اورژانسـی را بـه بیمـه 
شـدگان تأمیـن اجتماعـی ارائـه نکننـد. ایـن 
تهدیـد در حالـی اسـت کـه بیـش از ایـن 
نیمـی از جمعیـت ایـران بیمـه شـده تأمیـن 
اجتماعـی بـوده و حـق درمـان آنـان بایـد از 
محـل 9 بیسـت و هفتمـی کـه بـه عنـوان حق 
بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند، 

پرداخت شـود. 

درآمد و مصارف تأمین اجتماعی
پرداخـت حـق بیمـه بخشـی) بیمـه شـده و 
دولـت( از منابـع مالـی تأمیـن اجتماعـی را 
تشـکیل می دهـد بخـش دیگـری از ایـن 
ناشـی  از سـوی درآمدهـای  منابـع هـم 
و  سـازمان  ایـن  سـرمایه گذاری های  از 
شـرکت های اقماری حاصل می شـود.  در 
واقع تأمین مالی در سازمان تامین اجتماعی 
از طریق درآمد حاصل از وصول حق بیمه، 
درآمـد حاصـل از سـرمایه گذاری، وجـوه 
حاصـل از جرائـم، خسـارات و کمک هـا، 
هدایـا و سـایر درآمدهـا صـورت می گیـرد. 
طـی بررسـی های به عمـل آمـده از عملکـرد 
ده سـاله ایـن سـازمان از سـال 1391 تـا 
سـال 1400  مشـخص شـد که درآمدهای 
تأمیـن اجتماعـی در سـال 1391، برابـر بـا 
225 هـزار میلیـارد ریـال بـوده اسـت کـه 
سـهم عمـده ایـن درآمدهـا در آن سـال بـه 
 واسـطه دریافـت حق بیمـه از بیمه شـدگان 
و بیمه پـردازان اسـت کـه رقمـی بیـش از 
196 هـزار ریـال را بـه خـود اختصـاص 
داد. بـه عبارتـی تقریبـا 1.۸۷ درصـد از 
منابـع سـازمان را تامیـن کـرده اسـت. در 
سـال 1400 درآمدهـای سـازمان بیـش از 
3,243,349 هزارمیلیـارد ریـال و درآمـد 

حاصـل از حق بیمـه معـادل 1,۸6۷,246 
هـزار میلیـارد ریـال رقـم خـورد. به عبارتی 
تقریبـا ۷9,5 درصـد از درآمدهـای ایـن 
سـازمان از دریافـت حق بیمه هـا حاصـل 
شـده اسـت. این در حالی اسـت که تعداد 
بیمه شـدگان اصلی در سـال 1400 نسـبت 
به ده سـال قبل افزایش داشـته اسـت، در 
سـال 91، تعـداد بیمـه شـده اصلـی تأمیـن 
اجتماعـی 12 میلیـون و 2۸6 هـزار و 6۸3 
نفر بوده اند. این تعداد در سال 15 میلیون 

و 12۸ هـزار و ۸43 نفـر می رسـند.
درمـان  هزینه هـای  کل   ،1391 سـال  در 
اسـت.  بـوده  ریـال  میلیـارد   54۷1۸
هزینه هـای درمانـی درایـن  سـال رقمـی 
معـادل 245064 میلیـارد ریـال را بـه ثبـت 
رسـیده اسـت. ایـن نشـان می دهـد کـه 
هزینه هـای درمـان در طـول ایـن سـال ها 
تقریبـا 5 برابـر شـده اسـت. بخشـی از 
ایـن موضـوع عـاوه بـر افزایـش تعـداد 
بیمه شـدگان، ناشـی از گران شـدن خدمات 
درمانـی و بخـش دیگـر نیـز ناشـی از بـاری 
اسـت کـه در طـرح تحـول سـامت بـر 
دوش تأمیـن اجتماعـی افتـاد. و بـه نوعـی 
ناتـرازی بیـن منابـع و مصـارف سـازمان را 

بـه وجـود آورد.

افزایش بدهی های دولت 
همزمان با این ناترازی در منابع و مصارف 
بـر بدهی هـای انباشـته دولـت بـه تأمیـن 
اجتماعی نیز همواره افزوده شـده اسـت. 
در سـال 1400 ایـن رقـم بـه بیـش از 450 
هـزار میلیـارد تومـان رسـید و اکنـون بـه 
گفتـه مدیرعامـل تأمیـن اجتماعـی رقـم 
بدهی هـای دولـت بـه تأمیـن اجتماعـی 
به 600 هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت.

تأمیـن  مدیرعامـل  موسـوی  میرهاشـم 
اجتماعی در نشسـت معاونان وزارت کار 
اظهـار کـرد: »انباشـت بدهـی دولت هـا از 
سـنوات گذشـته یکـی از عوامـل مؤثـر در 
ایجـاد و تشـدید ناتـرازی اسـت و امـروز 
سـازمان  بـه  دولت هـا  انباشـته  بدهـی 
تأمین اجتماعـی بالـغ بـر600 هـزار میلیـارد 

تومـان اسـت.«
وی همچنیـن در رابطـه بـا دیگـر دالیـل 
تأمیـن  مصـارف  و  منابـع  در  ناتـرازی 
اجتماعـی نیـز اظهـار کـرد: »امـروزه بـا 
ارتبـاط  از 53 درصـد جامعـه در  بیـش 
غیرمسـتقیم  به طـور  و  هسـتیم  مسـتقیم 
هـم بـا کل آحـاد جامعـه ارتبـاط داریـم و 
تمـام خدمـات و فعالیت هـای مـا بـه نحوی 
می توانـد سـرمایه اجتماعـی نظـام را ارتقاء 
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درمان مردم در سایه تهدید بدهی ها و مطالبات تأمین اجتماعی
موسوی، مدیر عامل تأمین اجتماعی : 

بدهی  انباشته دولت ها به تأمین اجتماعی به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است

اجتماعی



دهـد. به رغـم دسـتاوردهای ارزشـمندی 
کـه در نظـام بیمه هـای اجتماعـی پـس از 
پیـروزی انقـاب اسـامی شـاهد هسـتیم 
از جملـه پوشـش ۷۳ درصـدی بیمه هـای 
اجتماعی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه ای 
در حـوزه درمـان، چالش هـای متعـددی 
در ایـن عرصـه وجـود دارد کـه الزم بـود 
در دوره جدیـد و در زمـان بـدو ورود، بـا 
تمرکـز راهبـردی روی مسـائل اساسـی، 
خـود را نسـبت بـه حـل ایـن مسـائل و 

چالش هـا تجهیـز کنیـم.
 مهم تریـن چالشـی کـه مـا بـا آن مواجـه 
بودیم و هستیم، ناترازی و ناپایداری منابع 
بوده اسـت. اگر چه در اسـناد باالدسـتی به 
کـرات بـه ایـن چالـش پرداختـه شـده و در 
اسـناد راهبردی سـازمان تامین اجتماعی و 
در برنامه های پنج سـاله سـنوات گذشـته 
هم از آن یاد شده، اما همچنان الزم است 
ایـن چالـش در اولویـت اول قـرار بگیـرد.«

او ادامـه داد: »یکـی از علت هـای بـروز 
ایـن ناتـرازی، کاهـش ضریـب پشـتیبانی 
اسـت. نقطـه سـربه سـر و تعـادل بـرای 
صندوق هـای بازنشسـتگی معـادل ۶ تـا 
۶.۵ اسـت، اما در تامین اجتماعی وضعیت 
فعلـی ایـن مولفـه حـدود ۴.۲ بیمه پـرداز 
بـه ازای هـر بازنشسـته را نشـان می دهـد.
افزایـش تصاعـدی مصـارف هم یکی دیگر 
از عوامـل مؤثـر بـر بـروز ناتـرازی اسـت. 
بـه دلیـل قوانیـن و سیاسـت های غلـط 
در گذشـته و بی توجهـی بـه اصاحـات 
پارامتریک و اصاحات فنی و مهندسـی، 
این ناترازی به سـرعت افزایش پیدا کرده 

اسـت. همچنیـن تعـدد قوانیـن و مقـررات 
بازنشسـتگی پیش ازموعـد یـک عامـل مهم 
دیگر است که در حال حاضر بیش از ۵۰ 
درصد بازنشسـتگی ها را شـامل می شـود، 
در حالی کـه ایـن عـدد در سـال ۹۴ حـدود 

۱۹ درصـد بـوده اسـت.«
بـودن  »پاییـن  شـد:  یـادآور  موسـوی 
بهـره وری در حـوزه سـرمایه گذاری هـم 
چالشـی اسـت کـه در سـال های گذشـته 
همـواره دامنگیـر صنـدوق تأمین اجتماعـی 
بـوده و امـروز هـم ادامـه یافتـه و یکـی از 
علت هـای اصلـی ایـن مسـاله ایـن اسـت 
کـه حـدود ۸۰ درصـد دارایی هـا در حـوزه 
و  اجبـاری  به صـورت  سـرمایه گذاری 
غیرانتخابـی و در قالـب رد دیـون دولـت، 
به سـازمان واگذار شـده و تنها ۲۰ درصد 
اختیـاری  بـه صـورت  سـرمایه گذاری ها 

انجـام شـده اسـت.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش هزینه های 

بخش سـامت بیمه شـدگان، یکی دیگر از 
عوامـل ناتـرازی منابـع بـوده اسـت، گفت: 
»طرح هـای خـارج از حـوزه اختیـارات 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی کـه در حـوزه 
سـامت اجـرا شـده مثـل طـرح تحـول 
سـامت و االن هـم طـرح دارویـار و بقیـه 
طرح هایـی کـه در حـوزه اختیـارات مـا 
نبوده، اگر همراه با انجام تعهدات نسـبت 
بـه ایـن سـازمان نباشـد، بـه طـور جـدی 
باعـث ایجـاد ناتـرازی می شـود. همچنیـن 
جدا شـدن شـورای عالی بیمه از مجموعه 
وزارت کار کـه باعـث جدایـی بیمه هـا از 
حـوزه سیاسـتگذاری شـد، بـار اضافـی 
زیـادی را بـه بیمه هـای درمـان تحمیـل 
کـرد کـه ایـن یکـی دیگـر از عوامل ناترازی 
منابـع در سـازمان تأمین اجتماعـی اسـت.«
از  دولت هـا  بدهـی  انباشـت  موسـوی، 
مؤثـر  دیگـر  عامـل  را  سـنوات گذشـته 
در ایجـاد و تشـدید ناتـرازی دانسـت و 

گفـت: » چالـش بـزرگ دیگـر سـازمان 
بی رویـه  اسـتقراض  تأمین اجتماعـی 
دوره  ابتـدای  در  بـود.  بانکـی  نظـام  از 
مدیریـت جدیـد، بدهـی انباشـته سـازمان 
بـه نظـام بانکـی بـه بالـغ بـر ۹۰ هـزار 
میلیـارد تومـان رسـیده بـود. در ابتـدای 
بـه  توجـه  بـا  مسـئولیت  ایـن  تصـدی 
تنوعـی کـه در ارائـه خدمـات داریـم و بـا 
درنظـر داشـتن پیچیدگـی مسـائلی کـه مـا 
در حـوزه تأمین اجتماعـی بـا آن مواجـه 
بودیـم، جمع بنـدی مـا ایـن شـد کـه بـا 
یک رویکرد سـاده نمی شـود بر چالش ها 
غلبـه کـرد و حتمـًا بایـد تمرکـز راهبـردی 
اولویت هـای  بنابرایـن  می کردیـم.  پیـدا 
راهبـردی را در همـان اوایـل بـا تمرکـز 
باالدسـتی و تجربـه سـنوات  اسـناد  بـر 
گذشـته تعییـن کردیـم تـا بتوانیـم بـا تجهیز 
منابـع و افـکار و منابـع انسـانی حـول ایـن 
راهبردهای اساسی، بر مسائل غلبه کنیم.«
ایـن ناتـرازی بـا توجـه بـه تـدوام بدهی هـا 
بـه مراکـز درمانـی و از آن سـو افزایـش 
بدهی هـای دولـت، چـه بسـا در آینـده ای 
نزدیـک ایـن مراکـز را دچـار مشـکات 
عدیـده ای کنـد، بـه گفتـه سـعید کریمـی 
معـاون درمـان وزیـر بهداشـت »۹۰ درصد 
درآمـد بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی در 
بخـش بسـتری از بیمـه هـا و ۱۰ درصـد 
درآمـد آنهـا فرانشـیزی اسـت کـه از بیمـار 
اخـذ مـی کننـد.۵۰ درصـد مـردم هـم بیمه 
تامیـن اجتماعـی هسـتند.« بـا توجـه بـه 
ایـن  تـداوم  در صـورت  موضـوع  ایـن 
بدهی هـای متقابـل )تأمیـن اجتماعـی بـه 
بیمارسـتان ها و دولت به تأمین اجتماعی( 
هـم بیمارسـتان ها دچـار مشـکل خواهنـد 
شـد و هـم اینکـه ممکـن اسـت در رونـد 

درمانـی آنهـا اختـال بـه وجـود آیـد.
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حوزه  از  خارج  طرح های  موسوی: 
اختیارات سازمان تأمین اجتماعی که در حوزه 
سامت اجرا شده مثل طرح تحول سامت 
و االن هم طرح دارویار و بقیه طرح هایی که 
در حوزه اختیارات ما نبوده، اگر همراه با 
انجام تعهدات نسبت به این سازمان نباشد، 
به طور جدی باعث ایجاد ناترازی می شود. 

کریمی: ۹۰ درصد درآمد بیمارستان ها 
و مراکز درمانی در بخش بستری از بیمه 
فرانشیزی  آنها  درآمد  درصد   ۱۰ و  ها 
است که از بیمار اخذ می کنند.۵۰ درصد 
هستند اجتماعی  تامین  بیمه  هم  مردم 



 مریم شکرانی
در حالی که سازمان غذا و دارو اعالم می کند که 
کمبودهای دارویی برطرف شده است، گزارش های 
میدانی از وضعیت بازار دارو حاکی از آن است که 
بسیاری از بیماران شهرستانی برای تامین داروهای 
مورد نیاز خود به تهران سفر کرده اند. همچنین 
محمدرضا هاشمیان، نایب رئیس انجمن مراقبت 
های ویژه ایران خبر داده است که دامنه کمبودهای 
دارویی به بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها کشیده 

شده است. 
وعدههایبیسرانجام

وعده  رفع کمبودهای دارویی مدام معوق می شود و 
هیچ کدام از این وعده ها به سرانجام نمی رسد. بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت وعده داده بود که تا پایان 
تابستان امسال کمبودهای دارویی برطرف شود اما 
این وعده نه تنها محقق نشد که کمبودهای دارویی 
در پاییز بیشتر و بیشتر شد. پس از این ماجرا سجاد 
اسماعیلی، مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو 
در 23 آبان اعالم کرد که »تا پایان هفته جاری کمبود 

۸۰ قلم دارو برطرف خواهد شد.«
او در رابطه با آخرین وضعیت کمبودهای دارویی 
گفت: »تا پایان هفته جاری کمبود ۸۰ قلم دارو 
برطرف خواهد شد. در چند وقت اخیر در برخی 
از داروهای شایع مانند آنتی بیوتیک ها، شربت های 
سرماخوردگی و شربت های استامینوفن دچار کمبود 
هایی شده ایم که این کمبودها مقطعی شده است و 
پایش کمبود داروها از زمان استقرار رئیس جدید 
سازمان غذا و دارو به صورت شبانه روزی انجام 
گرفته و همچنین علت یابی این کمبودها نیز سریعا 

در دستور کار قرار گرفت.«
اما با پایان هفته موعود باز هم کمبودهای دارویی 
برطرف نشد و این بار وزیر بهداشت دوباره وعده 
داد که تا پایان پاییز کمبودهای دارویی رفع می شود 

اما باز هم این وعده به جایی نرسید. 
حاال در شرایطی که سازمان غذا و دارو مدعی است 
که کمبودهای دارویی به 1۰9 قلم کاهش داشته است 
گزارش ها حاکی از آن است که کمبودهای دارویی به 
بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها هم رسیده است. 
در این زمینه نایب رئیس انجمن مراقبت های ویژه 
ایران با اشاره به نیاز دارویی و کمبود آن در بخش  های 
ویژه بیمارستانی گفت: »متاسفانه نیاز دارویی که در 
بخش های ویژه دنیا به صورت استاندارد تعریف 
شده و وجود دارد در کشور ما درصد باالیی از 
آن وجود ندارد و قسمتی هم که موجود است با 

کسری مواجه است.«
به گزارش خبرآنالین به نقل از انجمن مراقبت های 
ویژه ایران، محمدرضا هاشمیان استاد تمام دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و نایب رئیس انجمن 
مراقبت های ویژه ایران گفت: »در سه سال گذشته 
با شیوع بیماری کرونا بخش های ویژه بیمارستانی با 
درگیری بیشتری مواجه بودند که این امر باعث توجه 
بیشتر گروه های پزشکی، مردم عادی و دولتمردان 
به این بخش ها شد و نیاز بیشتر جامعه درمانی به 

بخش های ویژه بیمارستانی را نمایان کرد.«
او با بیان این نکته که متاسفانه ما هنوز سیستم نظامند 
دقیقی در کشور برای بخش های ویژه بیمارستانی 
نداریم، گفت: »قطعا معیار پیشرفت یک کشور در 

افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر است که 
قاعدتا در جایی که می توان مرگ و میر را کاهش داد 
بخش های مراقبت های ویژه خواهد بود و هدف اصلی 
ما در گنکره امسال پیام الزم برای وزارت بهداشت، 
دولت و مجلس برای نظامند کردن بخش های ویژه 
بیمارستانی و اهمیت آن در سالمت و بهره وری 

کشور است.«
نایب رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران با اشاره به 
کارنامه موفق بخش های ویژه بیمارستانی کشور در 
دوران کرونا، افزود: »با اینکه یکسری از تکنولوژی های 
موجود در کشورهای پیشرفته را در اختیار نداریم اما 
با وجود پزشکان و پرستاران متعهد در اوج بیماری 
و حجم باالی مبتالیان به کرونا شاهد مرگ و میر 
قابل قبول تری نسبت به کل دنیا در کشور بودیم.«

در  داشت  اذعان  »باید  داد:  ادامه  هاشمیان 
بیمارستان های که از متخصصین مراقبت های ویژه 
استفاده شد، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا کامال 
کاهشی بود، اما متاسفانه وزارت بهداشت هنوز برنامه 
منظمی برای استفاده از فارغ التحصیالن این رشته 
در کشور نهادینه نکرده و این بزرگترین فاصله ما 
با دنیا در خصوص استفاده و بهره مندی بخش های 
ویژه از فوق تخصص های مراقبت های ویژه است.«
او با اشاره به نیاز دارویی و کمبود آن در بخش های 
ویژه بیمارستانی، گفت: »متاسفانه نیاز دارویی که در 
بخش های ویژه دنیا به صورت استاندارد تعریف 
شده و وجود دارد در کشور ما درصد باالیی از 
آن وجود ندارد و قسمتی هم که موجود است 
با کسری مواجه است، در همین رابطه از وزارت 
بهداشت برای مهیا کردن آنها در خواست شده که 
در صورت رفع آن مراحل درمان و بهبودی بیماران 
سریعتر انجام خواهد شد و بار هزینه ای بر سیستم 

درمان را کاهش خواهد داد.«

سفربیمارانشهرستانیبهتهرانبرای
تامیندارو

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که رصدهای میدانی 
رسانه های ایران حاکی از آن است که کمبودهای 
دارویی موجب شده که بسیاری از بیماران برای 
تامین داروهای مورد نیاز خود به تهران سفر کنند. 
شرق در این زمینه نوشته است که بیمار پیوند کلیه 
از چابهار به تهران آمده است تا داروهای مورد نیاز 
خود را بخرد و بیمار دیگری از مالیر آمده تا انسولین 
تهیه کند. این بیمار توضیح داده است که »من برای 
تهیه دارو از مالیر به تهران آمدم؛ اما می گویند داروی 
انسولین نداریم. مگر می شود داروخانه هالل احمر 

این دارو را نداشته باشد؟ قبال همه داروخانه های 
شهرستان هم داشتند؛ اما االن می گویند نداریم و 
نیست. االن به من گفتند به داروخانه 13 آبان برو. 
تهیه آزاد این دارو دانه ای 15۰ هزار تومان می شود، 
من از کجا بیاورم؟ االن دکتر برای یک ماه پنج تا 
نوشته. باید در تهران عالف شوم و کلی هزینه کنم 
تا ببینم می توانم این دارو را تهیه کنم یا نمی توانم«.

این بیمار ادامه داده است:»قبال کل داروخانه های 
شهرستان هم این دارو را داشتند؛ اما االن ندارند؛ 
یعنی حدود یک ماهی می شود که ندارند؛ واال ایرانِی 
آن وجود دارد که اصال به من نمی سازد. االن هم 
باید به صورت آزاد این دارو را تهیه کنم که برای 
من هزینه زیادی است. در کنار انسولین داروی 
کلوکوفاژ و متفورمین هم استفاده می کنم که آن هم 

می گویند کمیاب شده است«.
این رسانه همچنین از صف طوالنی بیماران مقابل 
داروخانه های هالل احمر تهران گزارش می دهذد و 
می نویسد که  بیماران همچنین از قیمت های گزاف 

دارو شکایت دارند. 

چراکمبودهایداروییرفعنمیشود؟
چندی پیش اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعالم 
کرد که میزان کمبودهای دارویی به 45۰ قلم دارو 
رسیده است. این در شرایطی است که بنا به گزارش 
وزارت بهداشت کمبود حداکثر بین 4۰ تا 5۰ قلم 
دارو طبیعی قلمداد می شود. کمبود گسترده دارو در 
شرایطی خبری می شود که همشهری آنالین درباره 
علت وعده های بی حاصل رفع کمبودهای دارویی 
با سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و 
دارو گفتگویی داشته و به نقل از او نوشته است 
که »بررسی کمبودهای دارویی طی ماه های اخیر 
نشان داد که تولید برخی داروها برای تولیدکنندگان 
مقرون به صرفه نبود و درخواست اصالح قیمت 
داشتند. در این باره سازمان غذا و دارو درخواست ها 
را بررسی کرد و قیمت جدید برای آنها در کمیسیون 
قیمت گذاری صورت گرفت. البته افزایش قیمت 
در کوتاه ترین زمان در سامانه بیمه به روزرسانی 
شد تا تحت پوشش طرح دارویار، برای مردم هیچ 
افزایشی وجود نداشته باشد. با این اصالح قیمت، 

تولید افزایش پیدا کرد.«
به  گفته اسماعیلی دلیل دیگر، ترخیص نشدن مواداولیه 
از سوی شرکت ها بود که به  دلیل مالیات ارزش افزوده 
9درصدی رخ داده بود: »در این  باره مشکلی که 
وجود داشت، این بود که مالیات ارزش افزوده برای 
کاالهای اساسی به جز دارو از 9 درصد به یک درصد 

کاهش یافت و این مسئله باعث شد که شرکت های 
دارویی اقدام به ترخیص مواداولیه خود نکنند. با 
رایزنی انجام شده با گمرک، هیأت دولت و مجلس، 
پس از ۸ماه مالیات مواداولیه دارویی مانند دیگر 
کاالهای اساسی درنظر گرفته شد. به همین دلیل 
اکنون سرعت ترخیص مواداولیه از گمرک بیشتر 

شده است.«
سومین دلیل کمبودهای دارویی به گفته اسماعیلی 
مشکالت نقل و انتقال ارز است. مشاور رئیس سازمان 
غذا و دارو در این باره اشاره می کند: »واردکنندگان 
برای تأمین ارز نیمایی، معطلی های یک هفته تا 1۰روز 
داشتند، اما اکنون این زمان برای ثبت سفارش و 
تأمین ارز نیمایی به 24ساعت کاهش پیدا کرده و 
منجر به سرعت گرفتن تأمین مواد اولیه شده است.«
با تمام این اوصاف وزارت بهداشت وعده داده 
بود که مشکالت سر راه تولیدکنندگان دارو را تا 
حدی مرتفع کرده و کمبودهای دارویی به زودی 
برطرف می شود. اتفاقی که عمال رخ نداده و دوباره 
صدای اعتراض نمایندگان مجلس را درآورده است. 
نمایندگانی که پیش از این به دنبال استیضاح وزیر 

بهداشت بوده اند. 

مافیایداروسوارعملکردوزارتبهداشت
است!

در همین زمینه علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس به ایلنا گفته است: »متاسفانه مافیای 
دارویی سوار بر عملکرد وزارت بهداشت شده است 
و وزارت بهداشت را کنترل می کند و وزارتخانه 
نمی تواند مساله خود را حل کند. به همین خاطر 
معتقدم که استیضاح بیشترین کمک به دولت است.«
او گفت: »اصوال از دولت انتظار می رود که خودش 
نقطه ضعف هایش را شناسایی کند و خودش مرتفع 
کند این حتما به صالح و ثواب دولت و کشور 
نزدیک تر است و درحوزه بهداشت و درمان ما در 
حال حاضر دچار ضعف مدیریتی هستیم و در حوزه 
دارویی مشکل داریم، در این رابطه به هیچ عنوان 
کسی با وزیر بهداشت مشکل شخصی ندارد، مشکل 
یک مشکل مدیریتی است. سامانه دارویار که اجرا 
شد قرار بر این بود که دارو با نسخه یک ریال گران 
نشود، بینی و بین اهلل االن دارو گران نشده است؟ در 
مورد داروی بیماران سرطانی که یکی از اطرافیان 
خودم دارد استفاده می کند این دارو را با نسخه به 
قیمت 45۰ هزار تومان می گرفت االن همان دارو، 
با همان سامانه دارویار و همان نسخه قیمتش به 

9۸۰ هزار تومان رسیده است.«
او ادامه داد: »متاسفانه مافیای دارویی سوار بر 
عملکرد وزارت بهداشت شده است و وزارت 
بهداشت را کنترل می کند و وزارتخانه نمی تواند 
مساله خود را حل کند. در حوزه های مختلف 
دیگر همین است، وقتی در یک حوزه یا بخشی 
مشکلی واضح است که مدیریت ضعیف است 
چرا این دست و آن دست می کنیم؟ انتظار این 
است که دولت خودش برود یک مدیر قوی 
بیاورد، به مجلس معرفی کند و مجلس این بار با 

دقت بیشتری بررسی کرده و رأی اعتماد بدهد.«

برخالفادعایسازمانغذاوداروگزارشهاحاکیازتشدیدکمبوددارواست

تجهیزات
داروو

گــزارش

مراقبت ویژه گرفتار کمبود دارو
محمدرضا هاشمیان، نایب رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران خبر داد که دامنه

 کمبودهای دارویی به بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها کشیده شده است

15 شماره 23۸3 1۸ دی 14۰1
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