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گام اول حذف ارز دولتی دارو برداشته شد
احتمال افزایش قیمت ها 
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بیخیالی مردم و بحران تمام نشدنی کرونا

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
کروناازطریقتماسپوستیمنتقلمیشود

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »ویروس کرونا از 
طریق دست آلوده و تماس با سطوح پوست صورت به 
سرعت قابل انتقال است و افراد به هیچوجه به صورت 

خود دست نزنند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی افزود: »از طریق دست آلوده، 
تراوش ویروس کرونا در سطوح پوست صورت زیاد است 
و به سرعت به نقاط بینی، چشم و دهان می رسد، به عبارت دیگر دست آلوده دارای میلیاردها ویروس 
است و وقتی ناخودآگاه به صورت خود دست می زنیم ممکن است به چشم، دهان و یا بینی نفوذ یابد.« 

وی ادامه داد: »به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم به طور مرتب دست های خود را ضدعفونی کرده و 
یا با آب و صابون شستشو دهند، اگر روزی ۱۲ بار این کار را انجام دهند از ابتال به کرونا در امن خواهند 
بود.« مردانی افزود: »افراد حتما هنگام خروج از منزل ماسک بزنند و اگر عطسه کردند، ماسک را داخل 
سطل زباله بیاندازند و ماسک جدیدی را استفاده کنند زیرا انتقال ویروس کرونا از بیرون از ماسک نیز 
وجود دارد.« مردانی در گفت و گو با ایرنا از روند رو به بهبودی وضعیت کرونا در کشور خبر داد و 
تصریح کرد: »به جز استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران، کرمانشاه و هرمزگان وضعیت 
کرونا در سایر استان ها رو به بهبودی است اما از مردم می خواهیم همچون گذشته مسایل بهداشتی را 
بطور کامل رعایت کنند.« به گفته وی، بر اساس نظرسنجی های انجام شده، ۸۲ درصد مردم در تهران از 
ویروس کرونا می ترسیدند که در حال حاضر این رقم به ۴۰ درصد ریزش کرده و از هموطنان درخواست 
داریم نکات بهداشتی را در فضاهای عمومی بطور کامل رعایت کنند تا بتوانیم این ویروس را بطور کامل 

شکست دهیم. تاکنون ۱۴۸ هزار و ٩۵۰ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدند.

ستاد کرونا

آمارکرونا

چند ماهی از ورود بیماری شوم و بدقدم 
کرونا می گذرد، بسیاری از دوستان، آشنایان 
و حتی بستگان نزدیک خود را هنگامی که 
شرایط بسیار بد قرار داشتیم از دست دادیم، 
تقریبا همه مردم می دانند که پس از ورود به 
منزل باید دست های خود را شستشو دهند و 
چه پول هایی که در خرید ماسک، دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده خرج شد و حاال کمی 
اوضاع بهتر شده اما عده ای متاسفانه با بیخیالی 
خود و رعایت نکردن فاصله فیزیکی و مسائل 
بهداشتی هم به خود و هم به جامعه ضرر 
می زنند و باعث شروع بحران دیگری می شوند. 

به گزارش سپید، سیما محسنی آهنگراظهار کرد: 
»مسئولیت پذیری و رعایت نکات بهداشتی مردم 
مازندران در مقابله با ویروس کرونا باعث عبور از 
بحران شد.« وی با اشاره به اینکه رعایت نکردن 
مسائل بهداشتی بازگشت دوباره بحران را به همراه 
دارد، تصریح کرد: »فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک خصوصا در مکان های شلوغ و پرتردد 
از ویروس کرونا و  پیشگیری  نکته در  مهمترین 

همه گیری آن است.«
متخصص بیماری های عفونی و تب دار دانشگاه علوم 
پزشکی بابل خاطرنشان کرد: »مغازه دارها اعم از سوپر 
مارکت ها، میوه فروشی ها و غیره باید مواد ضدعفونی 
در بیرون مغازه بگذارند تا هر شخص قبل از ورود 
دست های خود را ضدعفونی کند و همچنین در ورود 
و خروج افراد و تعداد آن ها دقت الزم به عمل آید تا 
حداقل فاصله برای جلوگیری از شیوع دوباره رعایت 
شود.« محسنی آهنگر افزود: »متاسفانه هم مردم و هم 
کادر درمان خسته شدند و و این خستگی در بیخیال 
شدن بعضی افراد نسبت به این بیماری اثر گذاشته 
و گاها بدون رعایت مسائل بهداشتی در شهر قدم 
زده و خرید می کنند و به ضرر آن ها تمام می شود.«
وی با اشاره به اینکه شکل شدید بیماری یعنی آن 
درگیری های تنفسی ماه اسفند و فروردین کم شده 
است، یادآور شد: »طی این مدت شکل بیماری به 
سمت فرم های گوارشی حرکت کرده هرچند در 
اوایل شیوع ویروس این عالئم هم وجود داشت اما 

به این شدت نبوده است.«
وی با بیان اینکه افراد مسن و کسانی که بیماری 
زمینه ای دارند باید همچنان رعایت کنند، ادامه داد: 
»فرزندانی که به دیداروالدین خود می روند با توجه 

به اینکه شاید ناقل باشند باید حتما فاصله را حفظ 
کنند چون ناخواسته مرتکب عملی می شوند که تاسف 

برای آن سودی ندارد.«
محسنی آهنگربا اشاره به اینکه ضدعفونی ها در منزل 
باید برروی یک اصولی انجام شود،گفت: »افرادی که 
بیرون نمی روند آنقدر نیاز به استفاده مواد ضدعفونی 
کنند ندارند مگر اینکه شخصی از بیرون وارد منزل 
شود که باید لباس و کفش هایش را در مکان مناسب 
قرار دهد و دست و صورتش را خوب شستشو دهد 
و اگر مسیری را دست زد آن مسیر ضدعفونی شود.«
متخصص بیماری های عفونی و تب دار ادامه داد: 
»هنگامی که افراد کاالیی از بیرون خریداری می کنند 
پس از ورود به منزل باید در جای مشخص قرار داده 
و پشت آن را با مایع ضدعفونی کنند و پس از خشک 
شدن اقدام به جابه جایی آن بگیرند.« وی با اشاره 
به اینکه ضدعفونی کردن کل منزل ضرورتی ندارد 
مگر اینکه فردآلوده و مریض در منزل حضور داشته 
باشد، افزود: »استفاده بیش از مواد ضدعفونی باعث 
آسیب زدن به ریه می شود که در گذر زمان خطر ساز 
است.« متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی بابل ادامه داد: »استرس، ترس و نگرانی، نبود 
خواب کافی مهمترین نقش را در سیستم ایمنی بدن 

ایفا می کند و باعث تضعیف آن می شود.«
محسنی آهنگر گفت: »در حال حاضر خیلی خوب 
بیماری کنترل شده و تعدادبیماران و خصوصا بیماران 

بد حال بسیار کم شده و روند نزولی است.«

ایجادحساسیتراهیبرایافرادیکه
بیخیالند

به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  رضایی  احمد 

اینکه مکانیسم عمل ویروس کرونا ناشناخته 
و همه گیری آن به صورت خاص است، اظهار 
کرد: »متاسفانه زمانی که ویروس کرونا وارد 
بدن انسان می شود در برخی افراد حتی ۱۴ 
روز اثرات ظاهری آن بروز نمی کند و اگر 
افراد مسائل ایمنی را رعایت نکنند چراکه هنوز 
واکسن مخصوصی وجود ندارد، تبعات بسیار 

عمیقی در جامعه به همراه دارد.«
وی تصریح کرد: »با توجه به اینکه یک دوره 
این بیماری کنترل و مدیریت شد و چون 
هنوز مشخص نیست که چه تعداد افراد دچار 
مشکل هستند، با ایپدمی مجدد افرادی که 
تاکنون مبتال نشدند در معرض خطر قرار دارند.« 
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه 
مازندران خاطرنشان کرد: »طوالنی شدن دوره نیمه 
قرنطینه خصوصا در ایامی که بیشتر خانواده ها به 
سفر می رفتند، افرادی که خود و خانواده به این 
بیماری مبتال نشدند، مقداری دچار خوش خیالی 
شدند وهمین رعایت نگردن نکات بهداشتی تبعات 

سختی به دنبال دارد.« 
رضایی با اشاره به اینکه خطر اپیدمی بسیار شایع است، 
ادامه داد: »چون ما در سطحی از جامعه قرار داریم که 
همه باهم مانوس بودیم و نشست و برخاست داشتیم 
و حاال انتخاب سبک زندگی دیگری که ناچاریم 
فاصله فیزیکی را رعایت  کنیم سخت است و هم 
برای افرادی که از نظر امرار معاش دچار مشکل 
هستند ممکن نیست و در بعضی از مکان ها هم 
امکان رعایت فاصله فیزیکی وجود ندارد.« وی افزود: 
»رعایت فاصله فیزیکی در مراسم هایی چون عزا و 
عروسی با توجه به سطح فرهنگی جامعه که زندگی 
مانوسی را داریم گاهی شاید برای بعضی افراد خنده 
دار باشد اما رعایت نکردن نکات بهداشتی در چنین 
تجمعاتی تعداد زیادی از خانواده ها را درگیر می کند.«
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه 
مازندران گفت: »برای مبارزه با این بیماری که تمهیدات 
خاصی می خواهد باید با ایجاد حساسیت در ذهن 
افراد این خوش خیالی یا بی خیالی را بر طرف کرد.«
رضایی با اشاره به اثر چندگانه باز شدن مراکز آموزش 
عالی و آموزش و پرورش یادآور شد: »در این قسمت 
باید با حساسیت بیشتری در برگزاری کالس ها به 
کار گرفته شود تا زمانی که مطمئن باشیم این بیماری 

در جامعه از حالت اپیدمی خارج شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردایست؛ کرونا در کمین است
۲۵۱۶ابتالو۶۳فوتیجدید

کرونادرکشور

توضیح  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
آخرین موارد بروز کووید-۱٩ در کشور 
گفت: »با شناسایی ۲۵۱۶ مورد جدید این 
بیماری طی ۲۴ ساعت گذشته، مجموع 
مبتالیان کووید۱٩ در کشور به ۱۵۱۴۶۶ 

نفر رسید.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: 
»از روز شنبه تا یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٩ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۵۱۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱٩ 
در کشور شناسایی شد.« به گفته وی، از 
بین مبتالیان جدید، ۵۱۱ مورد بستری و 
با  افراد در تماس  از  ۲ هزار و ۵ مورد 
مبتالیان بودند که شناسایی شدند. به این 
ترتیب مجموع بیماران کووید۱٩ در کشور 

به ۱۵۱ هزار و ۴۶۶ نفر رسید. 
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
»متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ 
بیمار کووید۱٩ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری در 

کشور به ۷ هزار و ۷٩۷ نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۱۸ هزار 
و ۸۴۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.« 
به گفته وی، ۲۵۲۷ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱٩ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. جهانپور همچنین 
گفت: »تا کنون ٩۳۵ هزار و ۸٩۴ آزمایش 
تشخیص کووید۱٩ در کشور انجام شده 

است.« 
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید 
فردی  بهداشت  موارد  رعایت  لزوم  بر 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  اجتماعی،  و 
استفاده از ماسک بویژه هنگام حضور در 
اماکن عمومی، گفت: »استان خوزستان 
و  است  قرمز  وضعیت  در  همچنان 
استان های اصفهان، آذربایجان های شرقی 
و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار 

این بیماری قرار دارند.«
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی:
سیگاریهامیزبانخوبیبرایکروناهستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: »دخانیات به ویژه 
سیگار از فرق سر تا نوک پای استعمال کننده را درگیر 
می کند و هر چقدر که سن مصرف کننده کمتر باشد 

آسیب های جدی تری متوجه او خواهد بود. «
به گزارش سپید، حسین کریم با اشاره به اینکه هفته بدون 
دخانیات تلنگری برای توجه بیشتر به آسیب های ناشی 
از استعمال سیگار، قلیان و ... است، اظهار کرد: »دخانیات به ویژه سیگار از فرق سر تا نوک پای 
استعمال کننده را درگیر می کند و هر چقدر که سن مصرف کننده کمتر باشد آسیب های جدی تری 

متوجه او خواهد بود.« وی افزود: »عالوه براینکه سیگار به طور مستقیم عامل ابتالی افراد به برخی 
از بیماری ها است، به طور غیر مستقیم هم می تواند بر روی شدت برخی بیماری ها مثل دیابت، فشار 
خون، سرطان و... تاثیرگذار باشد.« این مسئول با اشاره به اینکه افراد سیگاری بیشتر در معرض ابتال 
به کرونا هستند، گفت: »با توجه به اینکه مصرف سیگار به طور مستقیم ریه افراد را درگیر می کند و 
ویروس کرونا نیز سیستم تنفسی و ریه را با مشکل مواجه می کند، می توان گفت کسانی که به مصرف 

دخانیات عادت کرده اند بیشتر در معرض ابتال به این ویروس قرار دارند.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در گفت و گو با ایسنا توضیح داد: »بدون شک ریه افراد سیگاری 
میزبان بهتری برای ویروس کرونا است به همین دلیل توصیه می شود برای جلوگیری از ابتال به این 
بیماری هم که شده افراد نسبت به کاهش تعداد مصرف سیگار خود اقدام کنند.« کریم اضافه کرد: 
»بسیاری از  کسانی که دچار سکته های قلبی و مغزی می شوند عادت به مصرف دخانیات داشته اند به 

همین دلیل باید ا ز طریق رسانه ها بیش از پیش در خصوص عوارض دخانیات اطالع رسانی کرد.«

خبـر

دانشگاه  محیط  بهداشت  گروه  رییس 
»در  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
ورزشی،  باشگاه های  بازگشایی  صورت 
دستورالعمل های بهداشتی باید در این اماکن 
رعایت شود تا سالمت ورزشکاران و مربیان 

نیفتد.« به خطر 
به  اشاره  با  تاجیک  مجید  سپید،  گزارش  به 
تدوین پروتکل بهداشتی باشگاه های ورزشی 
از سوی وزارت بهداشت، اظهار کرد: »طی این 
شیوع  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  جلسات 
بیماری در سطح کشور ارائه شده و وضعیت 
کشور از لحاظ شیوع کرونا به سه بخش قرمز، 

زرد و سفید تقسیم بندی شده است.« 
وی با اشاره به این که فعالیت رشته های ورزشی 
کرونا  اپیدمی  شرایط  در  تیمی  و  پربرخورد 
ممنوع است، توضیح داد: »رشته های ورزشی 
همانند کشتی، کاراته، تکواندو یا ورزش های 

پربرخورد ممنوع و توصیه نمی شود.« 
تاجیک تاکید کرد: »افراد می توانند ورزش های 
کم خطرتر را با حفظ پروتکل های بهداشتی 

و رعایت توصیه ها انجام دهند.« 
ادامه  دانشگاه  محیط  بهداشت  گروه  رییس 
داد: »مسوالن باشگاه های ورزشی باید حفظ 
رعایت فاصله یک متری را به پرسنل باشگاه و 
ورزشکاران گوشزد و از ورود افراد مشکوک 

به بیماری در ورزشگاه ها خودداری شود.«
در  ورزشی  باشگاه های  که  این  بیان  با  وی 
دوران اپیدمی کرونا موظف هستند با نصف 
»در  کرد:  خاطرنشان  کنند،  فعالیت  ظرفیت 
مسابقات  برگزاری   ۱٩ کووید  شیوع  دوران 
با  قطعا  مسابقه ای  گونه  هر  انجام  و  ممنوع 
رعایت پروتکل های بهداشتی و صرفا با اخذ 
مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

برگزار می شود.« پزشکی 
بهداشت  اقدامات  انجام  به  اشاره  با  تاجیک 
محیط دانشگاه خاطرنشان کرد: »ورزشکاران 
تا  و  کنند  پرهیز  روبوسی  و  دادن  دست  از 
جایی که امکان دارد از بوفه باشگاه ها غذا تهیه 
نکرده و از غذاهای بسته بندی که مشخصات 

کنند.« استفاده  دارند،  بهداشتی 
رییس گروه بهداشت محیط دانشگاه ضرورت 
ضدعفونی کردن سطوح مختلف در باشگاه ها را 
یادآور شد و خاطرنشان کرد: »بعد از استفاده هر 
فردی از دستگاه باید تمامی سطوح و تجهیزات 
ضدعفونی شود و استفاده از دستگاه ها حداقل نیم 
ساعت فاصله باشد تا ضدعفونی کامل انجام شود.«
از  اطمینان  که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
باشگاه ها خیلی کار ساده ای نیست،  نظافت 
نحوه  محیطی،  حداقلی  »ارزیابی  کرد:  تاکید 
آشنایان  و  دوستان  تجربه های  یا  و  مدیریت 
ایجاد  را  اطمینان  این  حدی  تا  می تواند  نیز 
در  ورزشی  باشگاه  نظافت  وضعیت  که  کند 

چه سطحی است.«
به  دانشگاه  محیط  بهداشت  گروه  رییس 
اپیدمی  شیوع  روزهای  در  که  ورزشکارانی 
کرونا قصد استفاده از باشگاه های ورزشی را 
دارند، توصیه کرد: »حتما به محلول ضدعفونی 
کننده در باشگاه ها دسترس داشته باشید تا در 
صورتیکه به آلوده بوده سطحی شک داشتید 
امکان ضدعفونی فوری وجود داشته باشد.«

ضرورت استفاده از وسایل  شخصی ضروری، 
پرهیز از استفاده از مواد غذایی بوفه باشگاه ها 
یکبار  بطری های  در  و همچنین مصرف آب 

بهداشت  گروه  رییس  دیگر  توصیه  مصرف 
محیط دانشگاه به ورزشکاران بود.

از  ورزشکاران  است  »بهتر  گفت:  تاجیک 
تا  و  کنند  استفاده  بلند  تیشرت و شلوارهای 
جایی که امکان دارد نقاط آزاد بدن کمتر باز 
لباس های  باید  یا در معرض تماس باشد.  و 
ورزشی بعد از هر بار استفاده  نیز شست و 

شو و ضدعفونی شوند.«
تاکید  دانشگاه  محیط  بهداشت  گروه  رییس 
کرد: »تهویه باشگاه برای پیشگیری از شیوع 
کرونا باید حتما مناسب باشد و حتما  دریچه 
یا پنجره ای برای رد و بدل شدن هوا وجود 

باشد.« داشته 
وی ادامه داد: »توصیه اصلی بر این مهم است 
در  ممکن  زمان  حداقل  در  ورزشکاران  که 
و  باشند  داشته  حضور  ورزشی  باشگاه های 
بیشترین  کنند  سعی  ممکن  زمان  حداقل  در 

استفاده را از تمرینات ببرند.«
به گزارش ایسنا، تاجیک در ادامه به مسئوالن 
باشگاه های ورزشی نیز تاکید کرد که از پذیرش 
افراد دارای عالمت بیماری کرونا پرهیز کنند 
و در صورتی که پرسنل باشگاه بیمار شدند 
در  کامل  بهبودی  زمان  تا  بخواهند  آن ها  از 

محل کار حاضر نشوند.«

نکات ضدکرونایی برای مراجعه به 
باشگاه های ورزشی

تجهیزات

رئیس سازمان تدارکات پزشکی 
خبر داد

توزیعسهمحمولهداروییاز
هندبهکشور

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر 
گفت: »سه محموله بزرگ دارویی از هند 
به کشور وارد و توزیع شده است، محموله 
اول شامل قرص کلترا، محموله دوم قرص 
قرص  هم  سوم  محموله  و  اوسلتامیویر 
ریباویرین بوده است که همگی وارد شده 
و در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

در حال توزیع است.«

به گزارش سپید، حسن صفاریه درباره آخرین 
محموله های واردات دارو به کشور گفت: 
»تاکنون سه محموله دارویی بزرگ از کشور 
هند خریداری و به کشور وارد شده است.« وی 
توضیح داد: »محموله اول شامل قرص کلترا، 
محموله دوم قرص اوسلتامیویر و محموله سوم 
هم قرص ریباویرین بوده است که همگی وارد 
شده و در میان دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در حال توزیع است.« صفاریه از ورود 
یک محموله دارویی توسیلیزوماب به کشور 
خبر داد و عنوان کرد: »قرار است این محموله 
از چین وارد کشور شود اما به واسطه مشکالت 
ایجاد شده در خطوط پروازی این فرایند 
طوالنی اما به زودی وارد کشور خواهد شد.« 
به گزارش مهر، صفاریه در پایان در خصوص 
اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا قرار 
است داروی جدیدی وارد کشور شود یا 
خیر، تصریح کرد: »تمام فعالیت های سازمان 
تدارکات پزشکی بر حسب نیاز کشور و به 
درخواست سازمان غذا و دارو است لذا در 
صورتی که این دستگاه ها درخواستی برای 
واردات دارو داشته باشند اقدام خواهید کرد 
اما تا این لحظه هیچ گونه درخواستی مبنی بر 

کمبود دارو و تقاضای واردات نداشته ایم.«
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گالیه های 100 هزار سرباز مقابله با کرونا
چند روزی است نیروهای بهداشت از عدم توجه 
به مشکالت شان گالیه دارند؛ نیروهایی که به دلیل 
نداشتن صنف مستقل، تالش کردند گالیه های خود 
را از طریق فضای مجازی به گوش مسئوالن وزارت 

بهداشت برسانند. 
به گزارش سپید، وضعیت کنونی کشور در زمینه 
آمار شیوع ویروس کرونا در کنار بخش درمان و 
کادر پزشکی حاصل تالش انسان های گمنامی به 
نام بهورزان و مراقبان سالمت است که در دورترین 
روستاها برای سالمت مردم گام برمی دارند اما زحمات 
آنها کمتر دیده شد و به نقش آنها به خوبی پرداخته 
نشد، این درحالی است که اگر گام های موثر این قشر 
در پیشگیری و ارائه آموزش های الزم به مردم نبود 
شاید امروز آمار این بیماری در ایران بسیار بیش از 

این گزارش می شد.
مراقبان سالمتی که با کمترین امکانات در دورترین 
نقاط کشور هم دست از تالش و مراقبت از هموطنان 
بر نداشته اند و هنوز خستگی بسیج ملی کنترل فشار 
خون از تنشان در نرفته بود که طرح مقابله با ویروس 
منحوس کرونا را آغاز کردند، یادمان نرود که مراقبان 
سالمت در بسیج ملی فشار خون حدود 30 میلیون نفر 
را غربالگری کردند که این موضوع دستاورد مهمی 
برای کشور در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر است.
حاال هم که حدود چهار ماه از آغاز شیوع بیماری 
کرونا در کشور می گذرد همین نیروهای گمنام نظام 
سالمت در دو مرحله سالمت هموطنان را پایش 
کردند، هرچند به اذعان مسئوالن طی سال های گذشته 
توجه چندانی به حوزه بهداشت نشد و بودجه های 
کالنی در وزارت بهداشت در حوزه درمان خرج 
شد اما در این روزهای کرونایی همه مردم به نقش 

بهداشت و پیشگیری بیشتر پی برده اند.
حاال چند روزی است که نیروهای بهداشت از عدم 
توجه به مسکالتشان گالیه دارند، نیروهایی که به 
دلیل نداشتن صنف، هویت و جایگاه مستقل در 
نظام سالمت تالش کردند تا گالیه های خود را از 
طریق فضای مجازی به گوش مسؤوالن برسانند اما 
گویا تا کنون هیچ یک از مسئوالن وزارت بهداشت 

صدای آنها را نشنیده اند.

نگاه نیروهای بهداشت به تصمیمات نمکی
احمد مهری عضو انجمن متخصصین بهداشت ایران، 
درباره مشکالت این دانشجویان گفت: »متاسفانه تنها 
رشته تخصصی سالمت که تحت هیچ تشکل صنفی و 
سازمانی نیستند رشته های بهداشت است. وزیر سابق 
بهداشت متاسفانه با تشکیل سازمان نظام بهداشت 
مخالفت کردند. حال نگاه ما به وزیر جدید است تا 
این خواسته دیرینه صد هزار بهورز و نیروی بهداشتی 
را با پیشنهاد تشکیل سازمان نظام بهداشت محقق 
سازد یا در ایجاد آن شرایط را تسهیل کند چرا که در 
ساختار وزارت بهداشت هیچ واحدی خود را متولی 

پیگیری مسایل حوزه بهداشت نمی داند.«
وی گفت: »مسئوالن شکاف عمیق وضعیت دریافتی 
نیروی انسانی بهداشت و درمان را مقایسه کنند. نظام 
سالمت، وضعیت را به سمتی برده است که قبولی 
در رشته های درمانی برای خانواده ها و افکار عموم 
افتخار و پذیرش در رشته های بهداشتی مایه ناراحتی 

و اجبار در انتخاب رشته بوده است. باید در سیاست 
های اینچنینی تجدید نظر شود. خدمات بهداشتی را 
در کنار خدمات درمانی به افکار عموم معرفی شوند. 
ارزشمندی بهداشت بازگرداننده شود، حتی با وجود 
صدها دانش آموخته و هیات علمی گروه های بهداشتی 
مدیران حوزه بهداشت هم اکثرا از رشته های درمانی 
و تفکرات درمانی هستند. چه راهکاری می طلبد جز 

اصالح این روندهای موجود؟«

مطالبه 100 هزار نیروی بهداشت از 
وزارت بهداشت

»مهمترین  کرد:  خاطرنشان  اپیدمیولوژیست  این 
مطالبه ما برگزاری جلسه نمایندگان دانشجویان و 
دانش اموختگان بهداشتی با شخص وزیر بهداشت 
در سریعترین زمان ممکن است. چرا که معتقدیم 
برگزاری هر جلسه ای جز بدون حضور وزیر بهداشت 
منجر به پاسخ هایی می شود که نه تنها مطالبات ما 
محقق نمی شود بلکه به بدتر شدن موضوع می انجامد. 
یقینا انتظار داریم به احترام بیش از 100 هزار نیروی 
حوزه بهداشت این درخواست ما برای جلسه با وزیر 

بهداشت را محقق شود.«
وی ادامه داد: »درخواست داریم وزارت بهداشت 
آموزشی  معاون  نماینده  از  متشکل  کارگروهی 
وزارت بهداشت، نماینده بوردهای تخصصی سه 
رشته بهداشت عمومی-محیط و حرفه ای و نمایندگان 
دانشجویی و دانش آموختگان تشکیل دهد تا در 
جلساتی اصالح سرفصل های رشته های بهداشت را 
بررسی کنند و مبتنی با نیاز نظام سالمت شکاف بین 
دانشکده های بهداشت و مراکز بهداشتی رفع شود.«
مهری تصریح کرد: »کارگروهی با حضور معاونت 
و  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  توسعه، 
نمایندگان دانشجویان و کارکنان-دانش آموختگان 
مرزبندی  دقیق  بصورت  تا  گیرد  بهداشتی شکل 
رشته های بهداشتی را تعیین تکلیف کنند تا هویت 
مستقل جایگاه شغلی رشته های بهداشتی در نظام 

سالمت شکل گیرد.«

جامعه بهداشتی نظام سالمت هویت 
مستقلی ندارند

یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد جدی کارشناسان 
بوده، موضوع اولویت داشتن بهداشت بر درمان بوده 
است. هرچند توجه به زیرساخت های درمانی کشور 
موضوعی حائز اهمیت است اما تجارب نظام سالمت 

همه دنیا نشان می دهد برخورداری کشور از نظام 
بهداشت قوی نقش بسزایی در کنترل و مدیریت 

بیماری ها خواهد داشت.
فائزه زبرجدی نماینده دانشجویان بهداشت در این 
خصوص اظهار کرد: »نگاه درمان محور مدیریت نظام 
سالمت به جامعه باعث شده آن جایگاه و نگاه افکار 
عموم به کادر درمانی برای کادر بهداشتی نباشد. تنها 
نگاه به وضعیت خانه ها و مراکز بهداشت قدیمی و 
فرسوده در مقایسه با بیمارستان های شیک و مجلل 
اهمیت جایگاه بهداشت را نشان می دهد. از سویی 
نظام سالمت نیروهای جامعه بهداشت را یک نیروی 
خدماتی دانسته و جایگاه مستقلی برای آن تعریف نکرده 
است.« وی با اشاره به مشکالت و مطالبات جامعه 
بهداشت نظام سالمت کشور افزود: »ده ها دانشکده 
بهداشت کشور به تربیت دانشجو میپردازند. دانش 
آموختگانی که سالیانه تنها زیر ده درصدشان برای 
نظام سالمت بکارگیری می شوند. از سوی دیگر، 
روز به روز به تعداد این دانشکده ها افزوده می شود 
و صدها دانش آموخته بهداشت سالیانه بدون توجه 
به تعریف شغلی خروجی این دانشکده ها می شوند.«
زبر جدی ادامه داد: »یا جلوی تربیت بیش از اندازه 
به حال  فکری  یا  بگیرند  را  بهداشت  دانشجوی 
بکارگیری و جذب آن بکنند. این مساله هرچند 
مشکل تمام رشته های علوم پزشکی است اما در 
حوزه بهداشت بیداد می کند و صدها دانش آموخته 
افسرده بدون شغل را راهی جامعه ای با این حجم 
از مشکالت اقتصادی می کند. انتظار می رود هرچه 
سریعتر بنا به اجرای سند پیمایش سرزمینی برای 
رشته های بهداشت جلوی پذیرش بیش از اندازه 
دانشجوی بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی 

و آزاد گرفته شود.«
نماینده دانشجویان بهداشت با تاکید بر اینکه جامعه 
بهداشتی نظام سالمت هویت مستقلی ندارند، گفت: 
»وزیر بهداشت در دیدار با مقام معظم رهبری همزمان 
با روز پرستار سال 98 اعالم کرد به دنبال تعریف 
هویت مستقل رشته های علوم پزشکی است. در 
مرزبندی  هیچ  عمومی  بهداشت  نیروهای  حوزه 
شغلی وجود ندارد و در دو حیطه شغلی مراقب 
سالمت-بهورز و مربی تخصصی بهداشتی چندین 
رشته اجازه بکارگیری داده شده که هویتی برای 
دانش آموختگان بهداشت عمومی نگذاشته است.«

وی افزود: »در حوزه بهداشت محیط و حرفه ای 
متاسفانه دانشگاه های علمی کاربردی و آزاد اقدام به 

پذیرش دانشجو با رشته های مرتبط می کنند. از سویی 
برخی موسسات اجازه برگزاری دوره های بهداشت 
حرفه ای و ایمنی دارند و رشته های غیر تخصصی بدون 
گذراندن درس های تخصصی و مهم با حضور موقت 
در این دوره ها در جایگاه های شغلی این حوزه ورود 
می کنند. انتظار می رود وزارت بهداشت در راستای 
قولی که داده برای هر رشته علوم پزشکی هویت 
مستقل تعریف کند تا مرزبندی رشته ای مشخص شود 

و هویت آسیب دیده بهداشت بازگردد.«
زبر جدی همچنین از نبود امنیت شغلی در حوزه 
بهداشت نظام سالمت گالیه کرد و افزود: »بعد از 
طرح تحول سالمت هزاران دانش آموخته بهداشتی 
در قالب بخش خصوصی، شرکتی و قراردادی جذب 
حوزه بهداشت شدند. پیمانکاری شدن بهداشت نه 
برای کارکنان امنیت شغلی ایجاد کرده نه دریافتی های 
این نیروها محقق شده است. حجم کاری برابر با 
نیروهای زحمتکش رسمی دارند ولی تفاوت فاحشی 
در دریافت حقوق دارند. واقعا تا کی قرار است 
وضعیت متزلزل نیروهای شرکتی و قراردادی بهداشت 
ادامه پیدا کند؟ مگر نظام شبکه بهداشت مورد تایید 
مقام معظم رهبری با این لشکر آسیب دیده قابلیت 

ادامه کار دارد؟«
وی افزود: »آیا باخبریم پیمانکاران بخش خصوصی 
با دانش آموختگان بهداشت چه برخورد های سلبی و 
تهدید آمیزی دارند؟ آیا می دانیم شبکه های بهداشت، 
این نیروهای خدوم را به جرم شرکتی بودن، نیروی 
سیستم نمی دانند و از بسیاری از تسهیالت محروم اند؟ 
خصوصی سازی بهداشت باعث شده بجای کیفیت 
ارایه خدمات بهداشتی به سمت رقابت در سامانه 
سیب برویم. معاونت ها به نیروهای بهداشت فشار 
وارد می کنند برای ثبت خدمات بیشتر اقدام کنند 
اما دریغ از توجه به کیفیت ارایه خدمات بهداشتی. 

راهکاری جز اصالح این روند ها وجود دارد؟«
نماینده دانشجویان بهداشت اضافه کرد: »چند ده سال 
است نظام سالمت ایران محکوم به درمان محوری بوده 
و هست. نظام سالمتی که براساس شواهد موجود و در 
عمل هنوز بر طبل ارزش درمان و جایگاه آن می کوبد 
و به بخش بهداشت کمترین توجهی نمی شود. بیایید 
وضعیت هشتاد درصد مراکز و خانه های بهداشت را 
با بیمارستان های شیک و جذاب درمانی مقایسه کنید. 
تخصیص اعتبار متفاوت بین بهداشت و درمان را 
مقایسه کنید. شکاف عمیق وضعیت دریافتی نیروی 
انسانی بهداشت و درمان را مقایسه کنید. بازتاب 
خبری متفاوت خدمات حوزه بهداشت با درمان 
توسط روابط عمومی آن وزارتخانه، صدا وسیما و 
دولت را مشاهده کنید. این ها کجا تجلی بخش توجه 

بیشتر بهداشت است؟«
به گزارش فارس، صدهزار نیروی بهداشت طی 
به  نامه ای مطالبات خود را  روزهای گذشته طی 
مسئوالن وزارت بهداشت ارسال کرده اند اما تاکنون 
هیچ واکنش رسمی از سوی مسئوالن وزارت بهداشت 
شنیده نشده است، هرچند سعید نمکی وزیر بهداشت 
پس از روی کار آمدن بارها حمایت خود را از جامعه 
بهداشت اعالم کرده است اما باید دید در این یک سال 
باقی مانده از عمر دولت و وزارت نمکی وضعیت 

نیروهای بهداشت ساماندهی خواهد شد؟

خبـر
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رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت: 

دارویسلسپتاواخرخردادتامینمیشود
رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »علت تاخیر در تامین 
داروی سلسپت نبود پرواز چارتر برای ورود این دارو به 
کشور است و با هماهنگی های انجام شده اواخر خرداد 

تامین می شود. «
به گزارش سپید، مهدی شادنوش افزود: »با پیگیری های 
انجام شده از سوی سازمان غذا و دارو و مرکز مدیریت 
پیوند در مورد داروی سلسپت با توجه به ارز اختصاص 
یافته به این دارو برای شرکت وارد کننده از ورود مواد اولیه 
این دارو در اواخر خرداد و تحویل همزمان دارو به مراکز 
پخش اطالع داد، این تاخیر به علت نبود پرواز چارتر تا 
آن زمان است که شرکت دارویی برای رفع این مشکل در 

حال پیگیری است.«
داروی سلسپت یک داروی وارداتی از سوئیس است که 
به عنوان داروی اصلی مورد نیاز بیماران پیوند کلیه برای 

جلوگیری از پس از زدن پیوند استفاده می شود و با وجود داروهای 
مشابه با توصیه پزشکان بسیاری از بیماران پیوند کلیه از این دارو 

استفاده می کنند.
پیش از این محمد سعید الموسوی عضو هیات مدیره انجمن حمایت 
از بیماران کلیوی به خبرنگار ایرنا گفته بود: »داروی سلسپت که داروی 
اصلی بیماران پیوند کلیه است در کشور نایاب شده و بسیاری از این 

بیماران نگران پس زدن پیوند و بازگشت به دیالیز هستند.«
به گفته وی، داروی اصلی مورد نیاز بیماران پیوند کلیه برای اینکه 
پیوند کلیه آنها پس نزند، داروی سلسپت سوئیسی است. البته یکی 
دو شرکت داروسازی ایرانی هم مشابه این دارو را تولید کرده اند، یک 
مورد نمونه مشابه خارجی هم دارد که داروی مایفورتیک است اما یک 
بیمار پیوند کلیه که سال هاست پیوند کرده و در طول سال های گذشته 
با مصرف داروی سلسپت پیوند کلیه او جواب داده است، ریسک 
نمی کند که با تغییر دارو، خود را در خطر پس زدن پیوند قرار دهد.«
وی ادامه داد: »کمبود داروی سلسپت استرس زیادی به بیماران پیوند 
کلیه وارد کرده است، یک بیمار پیوندی از زمانی که پیوند کلیه می 
زند تا روزی که نفس می کشد باید این دارو را مصرف کند تا کلیه 
پس نزند. بسیاری از این بیماران با انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
تماس می گیرند و درخواست دارند که این دارو تامین شود. هزینه یک 

پیوند کلیه اکنون حدود 1۰۰ میلیون تومان است. هیچ بیمار پیوندی 
این ریسک را نمی کند که با تغییر دارو خود را در خطر پس زدن پیوند 
قرار دهد و این مساله به نفع وزارت بهداشت و دولت هم نیست.«

 الموسوی گفت: »شرکت دارویی که داروی سلسپت را وارد می کند 
نیز اعالم کرده که پنج میلیون یورو پول خرید این دارو را با ارز ۴2۰۰ 
تومانی به سازمان غذا و دارو پرداخت کرده و این سازمان نیز این 
پول را در اختیار بانک مرکزی داده تا مراحل بازرگانی واردات این 
دارو انجام شود. سفیر سوئیس هم اعالم کرده که با استفاده از کانال 
مالی انتقال وجه برای واردات این دارو همکاری می کند. باید پول 
این دارو به شرکت تولید کننده پرداخت شود ولی ظاهرا هنوز این 

مبلغ به شرکت سوئیسی پرداخت نشده است.«

زمان تامین داروی سلسپت معلوم نیست
غالمحسین مهر علیان مدیرکل دارو و فرآورده های تحت نظارت سازمان 
غذا و دارو نیز در این باره گفت: »در شرایط سختی هستیم، انتقال 
پول به خارج مشکل است و برای واردات دارو پرواز نیست، در این 
شرایط بیماران پیوند کلیه هر داروی دیگری به جز سلسپت در بازار 
بود مصرف کنند چون فعال زمان دقیق تامین این دارو معلوم نیست.«
وی افزود: »در شرایط سختی هستیم، داروی سلسپت برای بیماران 

پیوندی حکم بنز را دارد. ما در شرایطی هستیم که نمی توانیم 
حرف از بنز بزنیم، بیماران پیوندی اگر پراید هم پیدا کردند 
سوار شوند و هر داروی دیگری بود مصرف کنند. نمی توانیم 
بگوییم چون داروی سلسپت نیست، پس دارو نیست. اگر 
داروهای مشابه مثل مایفورتیک بود استفاده کنند و اگر نبود 

داروهای دیگر ایرانی هم در بازار هست.«
وی ادامه داد: »تالش می کنیم داروی سلسپت هم وارد 
شود اما لزوما تالش سازمان غذا و دارو به نتیجه نمی رسد. 
البته برای واردات سلسپت اقدامات الزم انجام شده، حجم 
خوبی هم قرار است وارد شود اما اگر نشد، فعال بیماران 

پیوندی از داروهای جایگزین استفاده کنند.«
مدیر کل دارو وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش 
که بیماران پیوند کلیه از ترس پس زدن پیوند تمایلی به 
مصرف داروهای جایگزین سلسپت ندارند و پزشکان آنها 
نیز به این بیماران مصرف داروهای دیگر را توصیه نمی کنند، 
گفت: »طبیعی است که پزشکان توصیه نمی کنند ولی ما در وزارت 
بهداشت هم شرایط خودمان را داریم و توصیه می کنیم بیماران پیوند 

کلیه از داروهای جایگزین استفاده کنند.«
وی افزود: »شرکت وارد کننده، پول واردات داروی سلسپت را داده 
است و این مبلغ به بخش بازرگانی برای واردات منتقل شده است 
اما مشکل انتقال پول به خارج وجود دارد. مشکل حمل و انتقال دارو 
به کشور هم هست. مشکالت امسال زیاد است. فقط یک پرواز به 
ایران وجود دارد و فقط شرکت قطر ایرویز به ایران پرواز دارد، دیگر 
هیچ پروازی به ایران وجود ندارد، طبیعی است که در این شرایط 

همه چیز عقب می افتد.«
مهرعلیان گفت: »نبود پرواز برای واردات دارو یکی از مشکالت 
است، مجموعه ای از مشکالت وجود دارد. ارز برای واردات دارو 
را دیر می دهند و ارز مورد نیاز دیر تامین می شود. پرواز نیست، 
انتقال پول مشکل است، همه این مشکالت را کنار هم بگذارید 
بنابراین اکنون هیچ زمانی را نمی توانیم برای واردات داروی سلسپت 
اعالم کنیم. در این شرایط سخت از ما )سازمان غذا و دارو( زمان 
نخواهید. تعیین زمان تامین دارو در اختیار وزارت بهداشت نیست. 
ممکن است اعالم کنیم دو هفته دیگر این دارو وارد کشور می شود 

اما در عمل یک ماه شود.«

خبـر

تفاهم نامه پرداخت تسهیالت به دانشجویان دوره  های دستیاری 
پزشکی میان نظام بانکی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، به امضا رسید. 
به گزارش سپید، این تفاهم نامه صبح روز یکشنه 11 خرداد و با 
هدف پرداخت تسهیالت به 1۰ تا 1۵ هزار دانشجوی دوره دستیاری 
پزشکی منعقد شد. دستیاران پزشکی پس از اتمام دوره تحصیلی، 
فارغ التحصیل شده و مشغول دوره  های عملیاتی می شوند، اما هنوز 
مشغول به کار و کسب حقوق نشده اند. لذا این تسهیالت به 1۵ هزار 
دانشجوی دوره دستیاری با کارمزد چهار درصد پرداخت می شود.

بهروز رحیمی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در این مراسم، ضمن قدردانی از اصحاب 
رسانه در راستای آگاهی بخشی و اطالع رسانی در موضوع مقابله 
با کرونا و همچنین، گرامیداشت یاد شهدای مدافع سالمت گفت: 
»دستیاری یکی از پررنگ ترین حوزه های کاری دانشجویان پزشکی 
است. وقتی که دانشجویان پزشکی دوره تحصیلی را طی کرده و فارغ 

التحصیل می شوند، با آزمون های بسیار سختی وارد دوره دستیاری 
می شوند که این افراد نقش بزرگی در نظام درمان ایفا می کنند و 
بسیاری از خدمات در بیمارستان ها و اتاق های عمل توسط فارغ 
التحصیالن دستیاری انجام می شود. این دانشجویان به دلیل حجم کار 
دوره تحصیلی شان، فرصت کار در بخش های دولتی و خصوصی 
ندارند و تمام تمرکز و فعالیتشان معطوف به دوره دستیاری است، 
بنابراین، وضعیت معیشتی و مالی شان مطلوب نیست.« وی افزود: 
»بانک مهر ایران به حوزه مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه دارد و 
همین موضوع ما را به این فکر انداخت که در قالب یک تفاهم نامه، 
بخشی از هزینه های معیشتی دانشجویان دستیاری را جبران و تامین 
کنیم. قبال در صندوق رفاه، بر وضعیت دانشجویان غیردستیار تمرکز 
داشته و همه دانشجویان رشته های علوم پزشکی که جمعیتی حدودا 
27۰ هزار نفری است را پوشش می دادیم و براساس اساسنامه صندوق 
رفاه و قانون مصوب مجلس، بیشترین تمرکزمان بر وضعیت معیشتی 
دانشجویان مستقل با اولویت بی بضاعت بود، امسال یکی از برنامه های 

خوبی که با همکاری سازمان برنامه و مجموعه وزارت بهداشت و 
تاکیدات وزیر بهداشت، هدفگذاری شده، توجه به حوزه دستیاری 
است و با محوریت معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت 
دو اقدام مثبت در حوزه دانشجویان دستیاری در حال انجام است که 
یکی بیمه دانشجویان بود که طی تفاهمنامه ای با سازمان بیمه سالمت 
عملیاتی شد و دومین اقدام نیز مربوط به جلسه امروز است که در 
قالب تفاهم نامه مشترک، وام های قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد 
»وام 1۰ تا 1۵ میلیون تومانی« به این دانشجویان اعطا خواهد شد.«

به گزارش وبدا در پایان مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران 
این  پرداختی  بیان کرد: »سال گذشته ۴۰ درصد تسهیالت  نیز 
بانک در بخش اشتغال و توانمندسازی بوده است. برای اعطای 
تسهیالت، سقفی تعیین نشده و در صورت افزایش تقاضا، شمار 
وام های اعطایی افزایش خواهد یافت، در مجموع برای اعطای 
وام به 1۰ تا 1۵ هزار دانشجوی پزشکی، حدود یک هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.«

در جلسه ای با حضور روسای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و بانک مهر ایران 

تفاهم نامه پرداخت تسهیالت به دستیاران پزشکی به امضا رسید 
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رئیس بسیج جامعه پزشکی بیان کرد

اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی در دوران شیوع بیماری کرونا
رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور در خصوص 
اقدامات این سازمان در دوران شیوع ویروس کرونا 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گزارش سپید، ابراهیم متولیان در برنامه تلویزیونی 
صبح بخیر ایران با اشاره به فعالیت تیم های بسیج 
جامعه پزشکی اظهار کرد: »در شرایط عادی تیم های 
سازمان بسیج جامعه پزشکی در قالب کانون های 
شهید رهنمون اقدام به خدمت رسانی در مناطق 
مختلف کشور از جمله حاشیه شهر ها و مناطق محروم 
و کمتر برخوردار کرده است و در شرایط شیوع 
بیماری کرونا سازمان بسیج جامعه پزشکی اقدام به 
اعزام پزشک و پرستار به مناطق مورد نیاز می کند.«
وی ادامه داد: »سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور 
۱۸۰ هزار عضو دارد و با شیوع بیماری کرونا این 
سازمان تیم های خود را به استان های قم، کاشان و 

گیالن اعزام کرده است.«
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ادامه داد: »یکی 
از اقدامات مهم پاسخ دادن به سواالت مردم در 
خصوص بیماری کرونا در قالب طرح ۴۰۳۰ بود 

به طوری که ۳۵۰ هزار نفر جهت آموزش مردم 
ما  این زمینه مشارکت داشتند. هر جایی که  در 
احساس کمبود نیرو می کردیم با همکاری وزارت 
بهداشت پزشک عمومی، متخصص و پرستار به 

مناطق محروم و مورد نیاز اعزام می شد.«
متولیان با اشاره به اینکه سازمان بسیج جامعه پزشکی 

کشور ۱۵ هزار تخت نقاهتگاهی در مناطق مختلف 
کشور راه اندازی کرده است، افزود: »سپاه پاسداران 
امکانات و تخت ها را در اختیار ما قرار داده و وزارت 
بهداشت اقدام به تدوین راهنما های بالینی در زمینه 

بیماری کرونا کرده است.«
وی با اشاره به انتشار مقاله ای مبنی بر لخته شدن 

نباید به  اثر بیماری کرونا گفت: »مردم  خون بر 
شایعات فضای مجازی توجه کنند.« متولیان ادامه 
داد: »در زمینه بیماری واگیر و شناسایی بیماران ویژه 
اتباع خارجی در حاشیه شهر ها تیم های بسیج جامعه 
پزشکی اقدامات خوبی را انجام می دهند به طوری 
که در روز های آخر هفته این تیم ها در کوره های 
آجرپزی اقدام به بیماریابی در زمینه بیماری های 
واگیر در بین اتباع خارجی می کنند.« وی با اشاره به 
اینکه سازمان بسیج جامعه پزشکی اقدام به واردات 
کیت و دستگاه های سیار مورد نیاز در روزهای 
کرونایی کرده است، افزود: »تیم های روانشناختی 
ما از خانواده های آسیب دیده حمایت های الزم را 
انجام داده است. یکی از برنامه های ما سازماندهی 

نیرو ها برای دوران پسا کرونا است.«
متولیان در پایان بیان کرد: »سازمان بسیج جامعه 
پزشکی کشور اقدام به جمع آوری کمک  در زمینه 
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها کرده است و یک 
همدلی خوبی بین سازمان های مختلف در جریان 

شیوع بیماری کرونا در کشور ابجاد شده است.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
خبری که در خبرگزاری فارس با تیتر »واعظی وزیر بهداشت 
را تهدید به استعفا کرده است« منتشر شده را تکذیب کرد و 
در نامه ای به این خبرگزاری نوشت: برخالف مطالب مندرج 
در مصاحبه مذکور و شایعاتی از این دست، همدلی، همراهی، 
حمایت و پشتیبانی پیوسته جناب آقای دکتر واعظی رئیس 
محترم دفتر رئیس جمهوری، هفته گذشته تقدیر رسمی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایشان را نیز در پی داشت.
به گزارش سپید متن نامه کیانوش جهانپور به این شرح است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری فارس

با سالم و تحیت
احتراما بازگشت به درج مصاحبه نماینده محترم مردم نجف 
آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی به تاریخ امروز 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳99 با تیتر »واعظی وزیر بهداشت را تهدید به 
استعفا کرده است« نظر به اینکه موضوع فوق به هیچ وجه صحت 
نداشته و دقیقا خالف واقع است، مستدعی است نسبت به درج 
این تکذیبیه در آن خبرگزاری محترم اقدام الزم معمول گردد.

عمومی  افکار  و  رسانه  محترم  اهالی  اطالع  همچنین جهت 
متذکر می گردد برخالف مطالب مندج در مصاحبه مذکور و 
شایعاتی از این دست ، همدلی، همراهی، حمایت و پشتیبانی 

رییس  دفتر  محترم  رییس  واعظی  دکتر  آقای  پیوسته جناب 
جمهوری، هفته گذشته تقدیر رسمی وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از ایشان را نیز در پی داشت.مضافا 
آنکه ارتباط عاطفی و صمیمانه وزیر بهداشت و آقای دکتر 
واعظی به تصریح مکرر جناب آقای دکتر نمکی، مسبوق به 
سابقه سالیان متمادی است. لذا انتظار می رود دلسوزان نظام و 
خدمتگذاران ملت و میهن عزیز اسالمی در هر عرصه ای در 
راستای تحکیم همدلی و وفاق و پرهیز از هرگونه تشویش 
افکار عمومی از دامن زدن به شایعات و جعل اخبار بی پایه 

و اساس پرهیز نمایند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

تهدید وزیر بهداشت به استعفا از سوی واعظی کذب است

خبـر

شماره ۱66۳ ۱2 خرداد ۱۳99

محققان یک شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
کیتی را طراحی کردند که در مدت ۵۵ دقیقه و از طریق بزاق دهان 
ویروس کرونا را تشخیص می دهد در حال حاضر کشورهایی مانند 
آذربایجان، ترکیه، رومانی، اسپانیا و انگلستان خواهان خرید این 

کیت ها هستند.
به گزارش سپید، امیرعباس اسماعیل زاده مدیر شرکت دانش بنیان 
»سالمت یار بهشت دایان«درباره کیت های جدید تشخیص کرونا 
توضیح داد: »این شرکت، فعالیت خود را از سال ۱۳۸7 در خصوص 
تشخیص و درمان بیماری سرطان های ریه، پستان و کولون آغاز کرد.«
وی گفت: »با شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت های شرکت در زمینه 
سرطان کنار گذاشته شد و به سرعت درصدد راهی برای تشخیص 
ویروس کرونا برآمد؛ با پژوهش های شبانه روزی، کیت مولکولی به 
روش real-time pcr طراحی شد که می تواند در کمترین زمان و 

میزان ویروس، کرونا را در مخاط بیمار شناسایی کند.«

اسماعیل زاده با بیان اینکه کیت های مولکولی در این شرکت، به روش 
LAMP است، توضیح داد: »همه افراد می توانند در آزمایشگاه های 
غیرتخصصی نیز این تست را با کیتی که طراحی شده، انجام دهند؛ 
زیرا  وقتی فرد بزاق خود را داخل کیت ریخته، پس از گرمادهی 

به مدت کمتر از یک ساعت با تغییر رنگ می توان به مثبت و منفی 
بودن COVID-۱9 وی پی برد.«

وی افزود: »کیت های موردنظر طبق مقررات اداره کل تجهیزات 
پزشکی برای بررسی کمی و کیفی به انستیتو پاستور تحویل داده شد 
که خوشبختانه تاییدیه کیت تشخیص مولکولی توسط انستیتو پاستور 

اخذ شد و اکنون در حال اخذ مجوز تولید هستیم.«
مدیر این هسته فناور با بیان اینکه کشورهای مختلفی درخواست 
دریافت این محصول را دارند، گفت: »از کشورهایی مانند آذربایجان، 
ترکیه، رومانی، اسپانیا و انگلستان پیشنهاد صادرات این محصول ارسال 
شد و در حال اخذ مجوزهای الزم برای صادرات به اروپا هستیم.«

به گزارش تسنیم، اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه این کیت عالوه بر 
سرعت بخشی در روند تشخیص، ارزآوری دارد، تصریح کرد: »دقت 
کیت های طراحی شده در این شرکت بین 2.۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از 

کیت های وارداتی است.«

ساخت کیت ایرانی تشخیص کرونا در ۵۵ دقیقه 
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معاون پرستاری وزیر بهداشت: 

کرونا در کشورهای توسعه یافته غرب، نظام سالمت را قفل کرد
معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به تالش های 
شبانه روزی کادر درمانی بویژه پرستاران در کنترل و 
مقابله با کووید 19، گفت: »این بیماری در کشورهای 
توسعه یافته و پر مدعای غرب، نظام سالمت را 
قفل کرد و علی رغم هجمه ها در روزهای شیوع 
این بیماری در کشور، با تالش های همه جانبه 
مسئولین و کادر نظام سالمت این بیماری در کشور 

مدیریت شد.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی درجلسه شورای 
هماهنگی پرستاری اهواز ضمن عرض خدا قوت 
و خسته نباشید به تالش های کادر درمانی دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز به ویژه کادر پرستاری این 
دانشگاه و در راس آن ها مدیر پرستاری دانشگاه 
در مقابله و مواجهه با بحران کووید 19 افزود: 
»پرستاران همیشه در بحران ها خوش درخشیده اند 
که نمونه های آن را می توان در جنگ تحمیلی، سیل 

و زلزله و بحران کرونا دید.«
وی با اشاره به پاندمی کووید 19 درجهان افزود: 
»معاونت پرستاری به کمک مدیران پرستاری در 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 
پیش از عالیم اپیدمی در ایران با بازدیدهای مستمر 
ارزیابی وضعیت بیمارستان های ریفرال را انجام داد 
و مسایل و مشکالت موجود در حوزه پرستاری 
و پرستاران احصا شد. همچنین از طریق ویدئو 
کنفرانس برای حدود 6 هزار نفر از سوپروایزرهای 
پرستاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
آموزش های الزم در خصوص نحوه مواجهه با 

کووید 19 آموزش ارائه شد. «
حضرتی با اشاره به مشکالت کمبود نیروی پرستاری 
و لزوم جذب 1٠٠ هزار پرستار در کشور، افزود: 
»۴۵٠٠ پرستار که در آزمون سال گذشته پذیرفته 

شدند خارج از روال بروکراتیک اداری جذب شده 
و مجوز استخدام برای 3٠٠٠ نیروی پرستار نیز اخذ 
شد که منتظر اعالم نظر سازمان برنامه و بودجه 
برای تامین اعتبار آن ها هستیم. همچنین در راستای 
مدیریت بهتر کرونا ویروس در حوزه پرستاری، 
3سامانه تحت عنوان، سامانه ثبت نام داوطلبان در 
مدیریت و کنترل کرونا ویروس، سامانه ثبت نام 
آموزش و مشاوره جهت سامانه ۴٠3٠ و همچنین 
سامانه ارتباط مستقیم پرستاران با معاون پرستاری، 
در وب سایت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، 
راه اندازی شد که حدود ۵٠٠٠ پرستار داوطلب 
)دانشجو،بازنشسته و هیات علمی پرستاری( برای 
کمک به همکاران در بخش های درمانی اعالم آمادگی 
کردند که تعدادی از آن ها به مراکز درمانی استان های 
اهواز، قم، گیالن و مرکزی اعزام شدند. همچنین 

برای سامانه ۴٠3٠نیز حدود۷3۴ نفر از اعضای 
هیات علمی و پرستاران داوطلب معرفی شدند.«

حضرتی درباره تعدیل نیروهای پرستاری در برخی 
بیمارستان های خصوصی، گفت: »ما اصاًل با این 
موضوع موافق نیستیم  که پرستاری که در دوره 
بحران تالش کرده تعدیل نیرو شود و این موضوع 

در حال پیگیری است. «
حضرتی در تشریح عملکرد معاونت پرستاری 
گفت: »جداسازی کارانه از اضافه کار و اصالح 
نظام پرداخت یکی از مهمترین مطالبات و خواسته 
پرستاران بود به همین منظور اواخر سال 96 کارگروه 
تخصصی اصالح نظام پرداخت با حضور نمایندگان 
پرستاری سراسر کشور، اقتصاد درمان و توسعه به 
منظور بررسی مسایل و مشکالت نظام پرداخت 
پرستاران با طرح قاصدک در معاونت پرستاری 

تشکیل شد و پس از 12 جلسه مستمر نتایج آن در 
جلسه مشترک معاونت پرستاری با معاونت توسعه 
مدیریت و منابع و درمان وزارت بهداشت مطرح و 
تصمیمات مهمی در حوزه پرداختی پرستاران اتخاذ 
شد که مهمترین آن ها اصالح شیوه پرداخت کارانه 
و اضافه کار کارکنان غیر پزشک بود که برای اجرا 
به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابالغ 
و براساس آن از ابتدای اسفند 9۸ پرداخت اضافه 
کار و کارانه جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.«
وی تدوین استاندارد خدمات در منزل برای شش 
بیماری را از دیگر اقدامات مهم معاونت پرستاری 
عنوان کرد و گفت: »برای شش گروه از بیماران مزمن 
شامل بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلبی، دیابت، 
سرطان، بیماران دچار سکته های مغزی، بیماران مبتال 
به بیماری های انسدادی مزمن ریوی و بیماران در 
مراحل انتهای زندگی استاندارد خدمات در منزل 
تدوین و به دانشگاه ها ابالغ شد که در تالش جهت 

پوشش بیمه ای این خدمات هستیم.«
حضرتی گفت: »آیین نامه مراکز مراقبت طوالنی 
)LTC( تدوین شده و برای بررسی نهایی به کمیته 

حقوقی وزارت بهداشت ارسال شده است.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اجرای 
طرح پرستار پیگیر، گفت: »طرح »پرستار ترخیص« 
یا »پرستار پیگیری« به منظور ارائه خدمات در منزل 
است و اجرای آن سبب پیگیری وضعیت بیماران 

پس از ترخیص از بیمارستان می شود.«
به گزارش وبدا، حضرتی در پایان  اعزام  نیروی 
پرستار به کشور اردن برای گذراندن دوره مراقبت 
های حمایتی و تسکینی، تصویب 1۸ دوره کوتاه 
مدت و تصویب ۴ انجمن علمی پرستاری را از 

دیگر اقدامات معاونت پرستاری برشمرد.

خبـر

بامداد، دانش آموزی خالق در مقطع اول ابتدایی 
است که از آغاز ورود کرونا به کشورمان، اخبار 
مربوط به کرونا را دنبال می کرده و با استفاده از 
سواد تازه آموخته اش، از کلمات و تصاویر استفاده 
کرده و مهمترین مطالب را تیتروار در قالب روزنامه 
دیواری با موضوع »کرونا« به تصویر کشیده است...
به گزارش سپید، مسائل و اتفاقات پیرامونمان جدا 
از تاثیری که بر بزرگساالن می گذارد، در کودکان نیز 
نفوذی غیرقابل انکار دارد. شیوع کرونا و افزایش 
تنش در بین بزرگساالن و به تبع آن کودکانشان، 
این اضطراب  اینکه  اما  به نظر می رسد  طبیعی 
نوظهور را چگونه مدیریت کنیم، نیازمند توانایی 
حل مساله است که برخی با موفقیت این چالش 
را از سر گذرانده و برخی هنوز گرفتارش هستند. 
والدین در ایجاد نشاط روانی و آموزش توانایی 
حل مساله در کودکانشان تاثیر بسیاری دارند و این 
موضوع را می توان در چالش های مختلف نقاشی 
و داستان نویسی که در دوران کرونا برای کودکان 

به وجود آمد، دید.

 در این میان، آنچه بسیار جلب نظر کرد، ساختن 
روزنامه دیواری توسط کودکی ۷ ساله به نام بامداد 
رضایی است که از حروف و کلمات تازه آموخته اش، 
بهره برده و تیتر اخبار را در کادرهای تزیینی رنگارنگ، 
به تصویر کشیده است. نکته جالب اینکه هشتک 
»کرونا را شکست می دهیم« و »در خانه می مانیم« 

را از قلم نینداخته و در جایی از خبر اشاره کرده 
که دکتر نمکی از مردم به دلیل رعایت کردن اصول 
بهداشتی و عدم شلوغی شهرها، قدردانی کرده است، 
همچنین، اشاره های بامداد به خبر بستری بیماران 
در بیمارستان ها، کاهش تعداد بیماران و تدارک 
تخت های خالی و تالش برای ساخت واکسن 

کرونا، بسیار قابل توجه بوده و نشان دهنده دقت 
باالی این دانش آموز ۷ ساله در ادراک و استنباط 
خبرها است. گفتنی است، زمانی که روزنامه دیواری 
بامداد برای وزیر بهداشت ارسال شد بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و وزیر بهداشت نیز تقدیرنامه ای 
را برای بامداد آماده کرده و کار خالقانه این دانش 

آموز ۷ ساله را مورد تشویق قرار داد.
متن تقدیرنامه سعید نمکی از بامداد رضایی به 

این شرح است 
بامداد عزیزم

سالم
هوشیاری و آگاهی شما و بسیاری از دوستان و 
همساالنت سرمایه ارزنده ای برای آتیه میهن عزیز 
ماست، که نمونه آن را در روزنامه های دیواری 
زیبایت دیدم. به عنوان یک پدر، یک پدر بزرگ، 
البته وزیر بهداشت، خوشحالم و خدا را شکر می کنم 
که آینده سرزمینم به دستان فرزندان برومندی چون 

شما ساخته خواهد شد.
مراقب خودت باش

قدردانی وزیر بهداشت از روزنامه نگار 7 ساله
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افزایش تلفات کرونا در کادر درمانی مکزیک
با افزایش شمار مبتالیان به کرونا در میان کادر 
درمانی مکزیک و کمبود شدید تجهیزات محافظتی 
در برابر این بیماری راهپیمایی های اعتراضی شکل 

گرفته است. 
به گزارش سپید، داده های دولتی نشان می دهد 
که کادر درمانی مکزیک حدود یک چهارم کل 
مبتالیان کووید-19 را در این کشور تشکیل داده اند 
که یکی از باالترین آمارهای ابتال به کرونا در 
میان کارکنان درمانی در جهان محسوب می شود. 
این خطر با کمبود تجهیزات محافظت شخصی 

بدتر نیز می شود.
در  نفر   ۵12 و  هزار   ۸۷ تاکنون  کلی  طور  به 
مکزیک به بیماری کووید-19 مبتال شده اند که از 
این میان 9۷۷9 نفر جان خود را از دست داده اند. 
این کشور از نظر شمار مبتالیان در حال حاضر 
در رده پانزدهم و از نظر شمار قربانیان در رده 

هشتم جهان قرار دارد.
مکزیکوسیتی و ایالت مجاور آن ۴۰ درصد از 
کل قربانیان این کشور را در خود جای داده اند.

موارد ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 
در آمریکای التین رو به افزایش بوده و این منطقه 

در کنار ایاالت متحده آمریکا به مرکز جدیدی 
برای شیوع کرونا در جهان تبدیل شده است. 

کارکنان خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارستان های 
مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک برای اعتراض 
نسبت به شرایط موجود به خیابان ها رفته اند و یک 
راهپیمایی ملی برای دوشنبه برنامه ریزی شده است.
بسیاری از کارکنان بیمارستان ها در مدت همه گیری 
کرونا به خانه های خود بازنگشته اند، چرا که با 

توجه به کمبود تجهیزات محافظتی احتمال ابتال 
در آن ها زیاد است. از همین رو بسیاری از آن ها 
برای محافظت از خانواده های خود در برابر کرونا 
یا در بیمارستان ها مانده و یا در هتل ها برای خود 

اتاق گرفته اند.
انستیتوی ملی بیماری های تنفسی مکزیک که طی 
یک هفته گذشته با تکمیل ظرفیت مواجه شده، 
اعالم کرده ۴9 نفر از کارکنانش در بیمارستان ها 

به کرونا مبتال شده و ۵۴ نفر دیگر از کارکنانش 
نیز در جامعه به این بیماری مبتال شده اند که از 
این میان دو نفرشان جان خود را از دست داده اند.
به گفته این انستیتو کمبودها در زمینه تجهیزات 
محافظتی کادر درمانی را بر آن داشته تا به جای 
استفاده از لباس ها و ماسک های یک بار مصرف 
از لباس های پارچه ای چند بار مصرف استفاده 
درمانی  کادر  دست  به  که  ابالغیه ای  در  کنند. 
مکزیک رسیده هم چنین اعالم شده که از یک 
ماسک N9۵ باید برای یک شیفت کامل استفاده 
کنند. حتی استفاده چندباره این ماسک ها نیز در 
میان کادر درمانی این کشور مشاهده شده است.
بنا بر گزارش رویترز، عالوه بر کمبود تجهیزات، 
مکزیک با کمبود کارکنان بهداشتی نیز دست و 
پنجه نرم می کند. دولت این کشور اعالم کرده 
 66۰۰ به  کرونا  کنونی  بحران  با  مقابله  برای 
پزشک و 23 هزار پرستار دیگر احتیاج دارد. 
این کمبود در پی ابتالی 11 هزار و 39۴ نفر 
و جان باختن 1۴9 نفر از اعضای کادر درمانی 
این کشور تا تاریخ 1۷ ماه میالدی مه تشدید 

نیز شده است.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت )WHO( دستورالعمل جدیدی را برای 
برگزاری مراسم در فضای باز و تجمعات منتشر کرد. 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت در بحبوحه همه گیری 
بیماری کووید 19 دستورالعمل های جدیدی را برای برگزاری 
مراسم در فضای باز و تجمعات منتشر و توصیه کرد در تعداد 
افراد شرکت کننده تغییرات الزم اعمال شود. طبق این دستورالعمل 
برگزاری مراسم در فضای باز، اجازه حضور تنها به افراد سالم و 
ورودی های متعدد به کاهش احتمال شیوع بیماری کمک می کند.
در این دستورالعمل آمده است که در دوران همه گیری بیماری 
کووید 19 برگزاری تجمعات می تواند انتقال ویروس را افزایش 
دهد و ظرفیت واکنش کشور میزبان را تحت تاثیر قرار دهد. 

همچنین از آنجایی که تجمعات با پیامدهای حائز اهمیت سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه است مقامات باید اهمیت 
و ضرورت برگزاری مراسم را ارزیابی کرده و تمامی خطراتی را 
که ممکن است متوجه سالمت عمومی باشد در نظر گرفته شده 
و به حداقل رسانده شود. این سازمان از تمامی مسئوالن حوزه 
سالمت عمومی و برگزارکنندگان مراسم و تجمعات درخواست 
کرد تا پیش از هرگونه برگزاری خطرات احتمالی را ارزیابی کنند.
از  برخی  همچنین  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
دستورالعمل های این سازمان متوجه شرکت کنندگان است و 
به افراد توصیه می شود فاصله اجتماعی و بهداشت دست ها 
را رعایت کنند. عالوه بر این، افرادی که در معرض ابتال به 

بیماری های مزمن هستند از جمله افراد باالی 6۵ سال یا بیماران 
مبتال به بیماری های زمینه ای از این مراسم دوری کرده یا تمهیدات 

ویژه ای برای آنان در نظر گرفته شود.ایسنا

دستورالعمل جدید سازمان جهانی بهداشت برای برگزاری تجمعات

خبـر

سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل محموله کمک پزشکی این 
کشور برای مقابله با ویروس کرونا را به طور رسمی به وزارت 

بهداشت افغانستان تحویل داد. 
به گزارش سپید، بهادرامینیان روز یکشنبه محموله 11 تنی تجهیزات 
پزشکی و کمک ها که شامل کیت های تشخیص ویروس کرونا، 
دستگاه های ونتالتور، لوازم ونتالتور، ماسک و مواد ضدعفونی است 

را به بشیر نورمل معاون وزارت بهداشت افغانستان تحویل داد.
بشیر نورمل در این مراسم که در محل وزارت بهداشت افغانستان 
برگزار شد، به نمایندگی از دولت این کشور از کمک های ایران 
قدردانی کرد و گفت: »باوجود اینکه کشور ایران در حال حاضر 
در بحران ویروس کرونا قرار دارد؛ اما با این حال 11 تن تجهیزات 

پزشکی به افغانستان کمک کرده است.«
وی افزود: »این تجهیزات، نیاز مهم وزارت بهداشت افغانستان بود. 

وی از ایران خواست به کمک های بیشتر خود در امر مقابله با ویروس 
کرونا به این کشور ادامه دهد.« امینیان نیز در این مراسم، هدف از 
ارایه کمک ها را مقابله با ویروس کرونا و حفاظت از جان کارمندان 

بهداشتی که در خط مقدم نبرد با ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد.
سفیر ایران همچنین بر تداوم همکاری های کشور به افغانستان تاکید 
کرده گفت که این نخستین کمک های ما نخواهد بود و کمک های 
جمهوری اسالمی به کشور دوست و برادر افغانستان ادامه خواهد یافت.
»محسن بهاروند« معاون وزارت خارجه ایران نیز در سفر اخیر خود 
در کابل به رسانه ها گفت که برای از بین بردن ویروس کرونا در 
منطقه نیاز به همکاری های مشترک است و ایران به همین دلیل به 

کمک های خود به دولت و مردم افغانستان ادامه می دهد.
به گزارش ایرنا، این نخستین کمک جمهوری اسالمی ایران به دولت 
و مردم افغانستان نیست بلکه پیش از این نیز مقداری کیت های 
تشخیص ویروس کرونا به سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در 
تهران تحویل شده بود که در بیمارستان استان غربی هرات برای 

تشخیص بیماران کرونایی استفاده شد.

محموله کمک تجهیزات پزشکی ایران به وزارت بهداشت افغانستان تحویل شد
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بیانیه انجمن ام اس ایران به مناسبت روزجهانی ام اس 1399

چالش ها و نیازهای مبتالیان به ام اس
) در بخش های تشخیصی ، درمانی ، دارویی ، فرهنگی ، اجتماعی، شغلی و حقوقی (

شایدتا چند سال پیش نام بیماری ام اس به گوش کسی هم نخورده 
بود و در صورتی که شخصی به این بیماری مبتال می شد، خود 
فرد وهمینطور نزدیکان و اطرافیان او با ترس ونگرانی زیادی با 
آن روبه رو می شدند . اگر چه امروزه می توانیم بگوییم بیشتر افراد 
جامعه نام این بیماری را شنیده و تا حدودی با عالئم آن آشنا 
هستند و تقریبا هر خانواده بزرگ در بین اعضای دور یا نزدیک 
خود حداقل یک نفر را سراغ دارد که به این بیماری مبتال ست. 
با این وجود ترس و نگرانی نسبت به این بیماری همچنان وجود 
دارد. همانطور که وقتی یک اتفاق یا سانحه ای چه طبیعی باشد 
یا براثر بیماری رخ دهد اولین سوالی که به ذهن انسان خطور 
می کند این است که چرا این اتفاق افتاد، در مورد بیماری ام اس 
و چرایی آن  هم این سوال  مطرح است  که هنوز از نظر علمی 

جوابی برای آن وجود ندارد.
اگر چه داشتن سبک زندگی صحیح می تواند در پیشگیری از ابتال 
به این بیماری  کمک کند و فرد مبتال به بیماری با رعایت نکاتی 
در زمینه های مختلف می تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری نماید. 
اما دراین مجال  قصد چرایی و روش های پیشگیرانه از ابتال به این 
بیماری را نداشته و تنها آنچه که مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، 
چالش ها ونیازهای افراد مبتال به بیماری ام اس و خانواده های این 
از زوایای  به جامعه و حاکمیت است که می توان  افراد نسبت 

مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
علی رغم اینکه از اسفند سال 1396بیماری ام اس در زمره بیماری های 
خاص قرار گرفت و پس از آن وزارت بهداشت و درمان وسازمان های 
بیمه گر حمایت های خوبی را از نحوه دسترسی به خدمات اولیه 
وضروری در حوزه های تشخیصی ، درمانی، دارویی  به عمل آوردند، 
درمانی ،  در بخش های تشخیصی،  زیادی  کماکان مشکالت  اما 

دارویی، فرهنگی، اجتماعی و... پیش روی این عزیزان می باشد.
امید است با پیگیری این نیازها بتوان ذره ای از تالم و درد ناشی 

از بیماری ام اس را مرتفع ساخت.
الف( حوزه تشخیصی ، درمانی ، دارویی:

1- هزینه باالی داروهای مصرفی 
2- عدم ارائه اطالعات کافی از سوی برخی از پزشکان به بیماران 
در هنگام تشخیص قطعی بیماری ام اس و اکتفا کردن به نوشتن 
دارو )عدم صرف وقت کافی نسبت به آگاه سازی بیماران مبتال 

در خصوص این بیماری (
3- در دسترس نبودن داروخانه های خاص به لحاظ موقعیت 

جغرافیایی و دوری راه و صرفا در مراکز استانی
4- نداشتن بیمه تکمیلی و قیمت باالی داروهای جانبی و مکمل ها
5- عدم اختصاص گیشه مخصوص داروهای بیماران خاص در 
برخی داروخانه های دولتی که موجب معطلی زیاد بیماران می شود.
)فیزیوتراپی  توانبخشی  خدمات  باالی  هزینه   -6
بیمه ای  پوشش  عدم  همچنین  و   ) و...  ،کاردرمانی،هیدروتراپی 
خدمات توانبخشی به طور کامل وهمچنین عدم پوشش بیمه ای 

ارائه خدمات در منزل.
7- هزینه بسیار باال ی لوازم بهداشتی و تجهیزات توانبخشی و حرکتی
8- تغییرات ناگهانی قیمت ها در حوزه های تشخیصی ، دارویی و 

درمانی و استرس ناشی از آن
8- هزینه باالی فرانشیز سهم بیمار دردریافت خدمات تشخیصی 
از جمله MRI و آزمایشات ودریافت خدمات توانبخشی در مراکز 

خصوصی علی رغم وجود قرارداد بیمه ای
ب( حوزه اقتصادی:

تامین هزینه های  از  1- مشکالت شدید مالی و معیشتی ناشی 
تشخیصی، درمانی ، توانبخشی ، لوازم بهداشتی و...

2- وجود مالیات بر درآمد بیماران خاص و ام اس

3- رایگان نبودن خدمات ورزشی و کالس های فرهنگی، هنری 
و بلیط های برنامه های مختلف فرهنگی

4- عدم تخصیص یارانه و سهام عدالت به برخی از بیماران ام اس
5- رایگان نبودن پرداخت حق بیمه دفترچه درمانی سالمت برای 

بیمار ام اس
بیماران ام اس دربعضی از مراکز  6- عدم پوشش قرار گرفتن 
به  آن  کردن  موکول  و  امداد  کمیته  و  بهزیستی  سازمان  توسط 

تشخیص معلولیت قطعی
7- هزینه بسیار باالی داروهای خارجی

8- هزینه های بسیار باالی نگهداری بیماران در منزل
9- مشکالت و هزینه های مسکن

10- هزینه باالی خدمات دندانپزشکی و بیماری های دهان و دندان 
ناشی از بیماری ام اس و استفاده از داروهای مختلف

ج( حوزه فرهنگی و اجتماعی:
1- عدم شناخت بیمار و اطرافیان بیمار و نیز جامعه و کارفرمایان 

از بیماری ام اس وداشتن تصورات غلط درمورد بیماری
2- مشکالت خانوادگی و آسیب های آن از جمله طالق و اختالفات 

و عدم حمایت دولت در احقاق حقوق بیماران
3- کمبود مشاوره های تخصصی و حضور مشاور در کنار بیمار 
جهت کنترل بیماری و پیامدهای آن با وجود مشکالت جسمی 

و عاطفی و روانی
4- کتمان بیماری توسط فرد و خانواده که ضمن ایجاد استرس 
شدید  ضربه روحی جبران ناپذیری به فرد مبتال وارد می شود. 
زیرا هر چه زودتر با بیماری مقابله شود قابل کنترل تر خواهد بود.

5- مشکالت و موانع مربوط به ازدواج بیماران ام اس
6- مشکالت ایاب و ذهاب بیماران و عدم شهرسازی مناسب با 
نیازهای آنان مثل پله برقی یا پیاده روها یا کارت تردد در خیابان های 

ممنوع )طرح( جهت دریافت دارو
7- ضرورت توجه بیشتر رسانه ها به ام اس خصوصا همکاری 
بیشتر صدا و سیما در اجرای ماده 21 دستورالعمل مجلس در 
رابطه با حمایت از حقوق بیماران و معلولین و اختصاص 5 ساعت 
در هفته به صورت رایگان به برنامه های سازمان های مردم نهاد 

حامی افراد دارای معلولیت جهت فرهنگ سازی و ایجاد تعامل 
بهتر بیمار با جامعه

8- عدم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلوالن 
د( حوزه اشتغال:

1- عدم اشتغال و جذب و نگه داشت و عدم تسهیالت برای 
کارفرمایان بیماران ام اس به عنوان تشویق و اساسا نیاز به تغییر 

شرایط استخدام و بازنشستگی
2- امکان برخورداری از قانون معلوالن در استخدام صرفا برای 
بیماران معلول در ام اس که معلولیت آنان توسط کمیسیون پزشکی 
بهزیستی تایید شده امکانپذیر می باشد حال اینکه عموما امکان اشتغال 
برای بیماران ام اس در شرایط برابر با افراد سالم میسر نمی باشد.
3- تالش بیماران شاغل برای کتمان بیماری ودرصورت افشای 

بیماری منجربه بیکاری واخراج بیماران می شود.
4- از کارافتادگی و دریافت مستمری برای بیمارانی که بعد از 
بیماری مشغول به کار می شوند علی رغم پرداخت کسورات بیمه ای 
پس از عود بیماری و از کارافتادگی از سوی بیمه تامین اجتماعی 
مشمول مستمری از کارافتادگی نمی گردند و ضرورت بازنگری 

در قانون مربوطه
5- عدم اجرای قانون اشتغال 3 درصد از افراد دارای ناتوانی 

6- عدم پرداخت حق  بیمه کارفرما جهت اشتغال در مشاغل 
خانگی توسط دولت 
هـ( خدمات حقوقی:

- ضرورت دریافت حمایت های حقوقی در دعاوی خانوادگی و شغلی
و( خدمات مشاوره و روان شناسی

1-  ضرورت امکان دسترسی به مراکز مشاوره و روانشناسی جهت 
دریافت خدمات مشاوره به منظور پذیرش بیماری و تعامل با آن 

برای مبتالیان به ام اس و خانواده آنان
2- ضرورت دریافت خدمات مشاوره در حوزه خانواده و ازدواج
امید است با درک درست و واقعی همه آحاد جامعه نسبت به 
بیماری ام اس آینده ای دلپذیر و دور از دغدغه و استرس برای 

مبتالیان به ام اس فراهم آید.
انجمن ام اس ایران

خبـر



معاون بهداشت وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
ویروس کرونا نه ضعیف شده و نه از بین رفته، 
بلکه با همان قدرت به کار خود ادامه می دهد؛ بر 
لزوم رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی، 
فاصله گذاری اجتماعی و بویژه استفاده از ماسک 

هنگام خروج از منزل تاکید کرد. 
ارتباط  در  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران،  در ارتباط با آخرین 
وضعیت بیماری کرونا در کشور، ضمن تشکر از 
هموطنانی که نکات بهداشتی مقابله با این بیماری 
را رعایت می کنند، گفت: »البته میزان شیوع بیماری 
از شهری به شهر دیگر و حتی در مناطق مختلف 
شهرها متفاوت است چراکه برخی به خوبی به 
نکات بهداشتی مقید هستند و فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت می کنند.«
وی با تاکید بر اینکه گرمای هوا منجر به از بین 
رفتن ویروس نمی شود، ادامه داد: »اکنون می بینیم 
که مناطق گرمسیر ما نیز به این بیماری گرفتار 
شده اند. اکنون مشاهده می کنیم در سطح دنیا رتبه 
دوم و سوم ابتال به کرونا مربوط به  برزیل و روسیه 
است؛ برزیل منطقه گرم و مرطوب است و روسیه 
نیز منطقه ای سرد است. بنابراین ارتباط معناداری 
بین دمای هوا و ویروس نیست. خواهشم آن است 

که مردم رعایت کنند.«
رییسی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر لزوم 
استفاده از ماسک نیز گفت: »باید بپذیریم که هر 
کسی از خانه بیرون می آید باید ماسک داشته باشد 
اما الزم است که هر کسی در مکان سربسته و جمع 
حضور می یابد، از ماسک استفاده کند. ثابت شده 

که استفاده از ماسک در کاهش انتقال بیماری و 
قطع زنجیره انتقال موثر است.«

وی ادامه داد: »در این راستا به هیچ  وجه نیاز نیست 
که از ماسک های N۹۵، سه الیه و غیره استفاده شود، 
حتی می توان از یک پارچه ساده هم استفاده شود.  
همه می توانند با روش های ساده ماسک های قابل 
شستشو و قابل ضدعفونی داشته باشند. بنابراین 
تاکید ما استفاده از ماسک بویژه در جمع هاست.«
رییسی با اشاره به بازگشایی مساجد، پاساژها و 
فضاهای کسب و کار، ادامه داد: »با بازگشایی های 
صورت گرفته رعایت نکات بهداشتی بیش از پیش 
مورد نیاز است. استفاده از ماسک در مترو، تاکسی، 
وسایل حمل و نقل عمومی، مساجد و ...الزم است 

و به این ترتیب خطر انتقال را کاهش می دهد.«
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه ویروس 
کرونا نه ضعیف شده و نه از بین رفته است، گفت: 
»ویروس همچنان وجود دارد و با همان قدرت کار 
خود را می کند. اگر هم نسبت به مدیریت بیماری 
در کشور اطمینانی حاصل شده، این موضوع به 
دلیل رعایت مردم است و اگر به این موضوع 
خدشه ای وارد شود و رعایت موارد بهداشتی کم 
رنگ شود، ویروس مجددا بازمی گردد و گرفتاری 
ایجاد می کند. به طور جد از هموطنان می خواهیم 

که موارد را رعایت کنند.«

نارسایی ریه و تنگی نفس از عوارض 
قطعی کروناست

وی همچنین در زمینه برخی مطالب منتشر شده 
در فضای مجازی درباره بیماری زایی کرونا و 

مشکل تنفسی یا خونی بودن آن، گفت: »این 
ویروس رفتار و عالیم ناشناخته ای دارد. اینکه 
گفته می شود این ویروس درگیری تنفسی ندارد، 
کذب است و کروناویروس قطعا درگیری تنفسی 
دارد و باعث تنگی نفس، هایپوکسی ونارسایی 
بیماری،  پاتوفیزیولوژی  در  اما  می شود،  ریه 
شرایط متفاوت است و در یک جمله می توان 
گفت که »اندوتلیوم« یک الیه پوششی درون 
التهاب  باعث  کروناویروس  که  است  عروق 
این الیه می شود و زمانی که این الیه التهاب 
می یابد، تمام ارگان هایی که اندوتلیوم دارند، 
کلیه،  ریه،  جمله  از  شوند؛  درگیر  می توانند 

دستگاه گوارش، قلب و مغز.«
رییسی سکته های مغزی و قلبی ناشی از ابتال 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  کروناویروس  به 
مبتالیان  در  مغزی  و  قلبی  »سکته های  گفت: 
کرونا هم به همین دلیل است؛ چراکه درگیری 
عروق باعث سکته می شود. همچنین پیش از این 
عکس هایی از اطفال و کودکان منتشر و عنوان 
کاوازاکی  بیماری  باعث  این ویروس  که  شد 
چنین  این  که  حالی  در  می شود؛  کودکان  در 
نیست و چون در بیماری کاوازاکی هم عروق 
درگیر می شوند، این مباحث مطرح شده بود.«
وی افزود: »در مجموع بدن از عروق تشکیل 
شده و درون تمام سرخرگ ها و مویرگ ها نیز 
اندوتلیوم وجود دارد و این ویروس می تواند 

عروق را درگیر کند.«
رئیسی در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر عدم 
اجازه سازمان جهانی بهداشت برای اتوپسی و 

کالبدشکافی فوتی های ناشی از کرونا نیز گفت: 
»این موارد به هیچ وجه درست نیست و هر 
کشوری می تواند از بیمارانش نمونه برداری کند 
و بررسی های خود را داشته باشد. در ابتال به 
این ویروس از آنجا که درگیری عروق وجود 
لخته ای خون  درگیری  و  لخته  باعث  و  دارد 
می شود، این لخته ها در رگ های ریز می ماند و 
خون رسانی اتفاق نمی افتد و می تواند درگیری 
ریه، قلب، هایپوکسی و ...ایجاد کند. بر همین 
اساس یکی از درمان هایی که توصیه شده استفاده 
از داروهای ضد انعقاد است که اکنون هم این 

داروها استفاده می شوند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره چرایی 
در  کووید-۱۹  روزانه  موارد  تعداد  افزایش 
کشور، گفت: »به هیچ وجه قدرت بیماری زایی 
کروناویروس کم نشده و ویروس همچنان در 
در  که  اتفاق جدیدی  اما  است.  حال گردش 
سطح کشورمان افتاده آن است که تست های 
سرپایی را به شدت افزایش داده ایم و تا کنون 
بیش از ۲۰۰هزار تست سرپایی انجام داده ایم 
خفیف  بسیار  عالیم  دارای  موارد  شامل  که 
کرده اند  مراجعه  غربالگری  برای  یا  و  بودند 
شناسایی  اولیه  مراحل  در  ترتیب  این  به  و 
شده اند. از میان تست های اخذ شده از موارد 
سرپایی، ۱۰ تا ۱۲ درصد مثبت هستند و البته 
این افراد نیازمند بستری بیمارستانی نیستند و 
ایزوله شوند و در مراحل  می توانند در منزل 

اولیه کامال بهبود یافته اند.«
ادامه در صفحه 11 
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 ادامه از صفحه 10
افراد  این  شناسایی  ما  نظر  »از  داد:  ادامه  وی 
یک دستاورد مثبت است و هر چه زودتر این 
افراد شناسایی شوند، کمک کننده است؛ چرا 
که این افراد ایزوله می شوند و به این ترتیب 
می یابد. علت  کاهش  دیگران  به  انتقال  امکان 
است  ممکن  افراد  این  که  است  آن  نیز  دوم 
ارتباط  در  اما  باشند  نداشته  خودشان عالمت 
با افراد دارای بیماری های زمینه ای و سالمندان 
و انتقال بیماری، در آن افراد می توانند بیماری 

شدید ایجاد کنند.«
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: »بنابراین میزان 
بستری های کرونا در کشور به صورت کامال واضح 
کاهش یافته است اما بیماران سرپایی بیشتر را 
شناسایی می کنیم. البته در برخی استان ها مثل 
خوزستان اکنون موارد بستری هم زیاد است؛ 
چراکه پیک بیماری حدود یک هفته است که 

شروع شده و در حال ادامه است.«
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اصرار 
مسئوالن شهری برای اجرای طرح ترافیک در 
تهران، با بیان اینکه به احتمال زیاد زمان بازگشت 
ماه  خرداد   ۱۷ ترافیک  طرح  مجدد  اجرای  و 
باشد، گفت: »این موضوع از مناظر مختلفی قابل 
بررسی است. شهر تهران زیر ساخت حمل و نقل 
عمومی اصال خوب نیست و اگر قرار باشد در 
شرایطی طرح اجرا شود که ناوگان حمل و نقل 
عمومی افزایش نیافته است، ازدحام زیاد در این 
ناوگان می تواند سبب بروز مشکل شود. نباید 
فکر کنیم پروتکل یک عصای جادویی است؛ 
پروتکل یک سری دستورالعمل است که باید 
به درستی به آن پایبند بود و گاهی نیز نیاز به 

بازنگری دارد. «
رئیسی درباره شرایط حضور کارکنان ادارات نیز 
بیان کرد: »اگر کارمند بیماری زمینه ای و سن 
باال داشته باشد بهتر است دورکاری کند. افرادی 
نیز که در محل کار حاضر می شوند باید ماسک 
داشته و درصورتیکه ارباب رجوع دارند، او هم 
ماسک زده باشد. تجمع در سالن های غذاخوری 
ادارت متوقف شود و اگر فردی به کرونا مبتال 
شد باید با خوداظهاری از حضور در محل کار 

خوددداری کند.«
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برگزاری 
مراسم عروسی در تاالرها همچنان ممنوع است،   
ادامه داد: »در مواردی که تخلفات صورت  گرفته 
بود و اقدام به برگزاری مراسم عروسی کردند، 
داماد و صاحب تاالر بازداشت شدند. البته نظارت 
بر مجالس عروسی در منازل برای ما سخت است. 
اکنون آمار باالیی که در استان خوزستان مشاهده 
می کنید به علت برگزاری همین مراسمات شلوغ 
در روزهای قبل بوده است. کنترل کرونا ویروس 
نیاز به تعهد اجتماعی دارد تا نکات بهداشتی به 

خوبی رعایت شود.«
وی درباره بازگشایی پارک های جنگلی نیز اظهار 
حضور  و  زدن  قدم  برای  پارک ها  »اگر  کرد: 
کوتاه مردم باز شود، شاید مشکلی نداشته باشد، 
اما معموال پارک های جنگلی محل تجمع افراد 
زیادی است و حتی شلوغی در زمین بازی و 
رستوران پارک شرایط نامناسبی را فراهم می کند. 
درخصوص بازگشایی طرح سالم سازی سواحل 
در صورت  که  داشت  وجود  نگرانی  این  نیز 
فعالیت دکه های فروش بالل، جگر و... احتمال 

انتقال ویروس کرونا افزایش یابد.«

رئیسی در پاسخ به سوالی درباره انتظارات وزارت 
بهداشت از مجلس یازدهم، گفت: »اولین انتظار ما 
این است که این عزیزان نکات بهداشتی رارعایت 
کنند تا مجلس شاد و پرنشاطی داشته باشیم. از 
سوی دیگر توقع داریم مسائل مطرح شده در 
قانون برنامه ششم توسعه و برنامه پزشک خانواده 

و نسخه الکترونیک تکمیل شود.«
سالمت  سنجش  برگزاری  نحوه  درباره  وی 
دانش آموزان در سال تحصیلی جدید نیز،  گفت: 
»این فرایند را با رعایت نکات بهداشتی و با سیستم 
نوبت دهی انجام خواهیم داد. خوشبخانه والدین 
و فرزندان نکات را به خوبی رعایت می کنند. از 
سوی دیگر معتقد هستیم برای بازگشایی سال 
آینده مدارس هم باید برنامه ریزی داشته باشیم 
و به این فکر کنیم که چگونه مدارس باز باشند 

و کرونا منتقل نشود؟«

تا تولید واکسن، کرونا مهمان کشورهاست
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه کرونا حاال 
حاالها مهمان ما است، ادامه داد: »تا زمانی که 
واکسن تولید نشود این ویروس مهمان کشورها 
است؛ توجه کنید در صورت تولید واکسن امسال 
باید خودمان را  ما نخواهد رسید و  به دست 
آماده کنیم که در شرایط مسالمت آمیز با کرونا 
زندگی کنیم تا به ما آسیب نرساند.  اگر توجه 
کنید اکنون دیگر بسیاری افراد با یکدیگر دست 
نمی دهند و این فرهنگ تقریبا جا افتاده که این 
کار نوعی مقابله با انتقال ویروس است. پیشنهاد 
مشخص من این است که هر وزارتخانه به این 
سوال پاسخ دهد که چگونه می تواند فعال باشد 
ولی مانع انتقال ویروس به کارکنانش شود. مثال 
وزارت ورزش فکر کند چگونه لیگ را برگزار 
کند اما مانع ابتالی بازیکنان به کرونا شود و...«
وی درباره نگرانی های احتمالی نسبت به گسترش 
بیماری در تعطیالت  آخر هفته و آغاز سفرها، 
انتظار  ما  می افتد  که  اتفاقی  »هر  کرد:  تصریح 
داریم نتایج آن را دو هفته بعد ببینیم. مثال در 

رعایت نکات بهداشتی و عدم خروج از منزل 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و  بدر   ۱3 در 
نتایج را دو هفته بعد دیدیم. اکنون سفرها امکان 
انتقال ویروس از فرد ناقل به سایر نقاط را دارد. 
اگر مردم رعایت کنند و حتما به توصیه زدن 
ماسک گوش کنند اوضاع می تواند بهتر باشد. 
از طرفی اگر  در سفر در حریم خانواده خود 
باشند، بازار و رستوران نروند و تا حد امکان با 
خودرو شخصی خود سفر کنند و از همه مهم 
است  ممکن  هم  باز  باشند،  داشته  ماسک  تر 

اوضاع بهتر باشد.«
رئیسی با بیان اینکه داشتن دستکش برای خود 
فرد محافظت ایجاد می کند،  ادامه داد: »به طور 
مثال به نظر من داشتن دستکش برای خدمت 
دهندگان در رستوران ها چندان مناسب نیست؛ 
چرا که دست خود فرد از ویروس محافظت 
می شود، اما ممکن است به دلیل تماس دستش 
با سطوح مختلف و نشستن آن ها امکان انتقال 

ویروس به سایرین را افزایش دهد.«
وی درباره بازگشایی مراکز دینی سایر ادیان،   
خاطرنشان کرد: »دستورالعمل ابالغی ما برای 
از یکدیگر جدا  ادیان است و دین ها را  تمام 
نکردیم. اکنون مجوزهای بازگشایی داده شده 
است. البته درخصوص بازگشایی مساجد دقت 
کنید که همچنان مجوز برگزاری مراسم ها داده 
نشده است و مساجد برای نماز و دعا باز هستند. «
رئیسی درباره نقش وزارت بهداشت در ستاد ملی 
مقابله با کرونا، بیان کرد: »قبل از این که موضوعی 
در ستاد مطرح شود، بحث های کارشناسی در 
وزارت بهداشت انجام می شود و سپس کمیته ای 
در وزارت کشور وجود دارد که نماینده اکثر 
سازمان ها در آن حضور دارند و از جنبه های 
مختلف به موضوع رسیدگی شده و پیشنهادها 
البته  می گیرد.  قرار  بحث  مورد  ملی  ستاد  در 
قبل از ستاد ملی، رییس کمیته ها در جلسه ای 
با رییس جمهوری مباحث را رسیدگی می کنند.«
وی با تاکید بر اینکه کرونا فقط بحث مرتبط با 

سالمت ندارد و دارای سایر جنبه های اجتماعی، 
اقتصادی و... است،   ادامه داد: »در کشوری مثل 
آمریکا، ۱۱۴ میلیارد دالر برای این بیماری اعتبار 
گذاشته شده است. در انگلستان حدود ۲۲۰ میلیارد 
پوند هزینه شده است. ما در کشوری زندگی 
می کنیم که تحت شرایط ظالمانه تحریم ها هستیم 
و فشارهای زیادی به کشور وارد شده است و 
حتی در گرفتن برخی تجهیزات مشکل داریم و 
با تکیه بر کادر درمان و تولید داخلی توانستیم 

مدیریت آبرومندی داشته باشیم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: »اگر از 
زاویه دید سالمت نگاه کنیم، می گوییم همه چیز 
باید تعطیل باشد. ولی این موضوع را تا چه زمانی 
می توان ادامه داد که حمایت اقتصادی از افراد 
انجام شود. گاهی مجبوریم در کنار این که کسب 
و کارها را باز کنیم، پروتکل های بهداشتی را هم 
رعایت کنیم. در کنار سالمت باید بحث فرهنگ 
و دین و مذهب و عبادت را هم لحاظ کنیم. این 
ویروس قرار نیست فعال با ما خداحافظی کند و 
فعال همراه ما هست. البته اختالف نظرهایی در 
ستاد ملی مقابله با کرونا وجود دارد، چون همه 
از جنبه های مختلف بررسی می شود.  مباحث 
با  مقابله  بهداشت در ستاد ملی  نقش وزارت 
کرونا بسیار کلیدی است ولی این که آیا همه 
حرف های وزارت بهداشت اجرا می شود، خیر 

این طور نیست.«
وی افزود: »بر اساس بررسی های صورت گرفته 
می کنند  تصور  قبل  هفته  سه  به  نسبت  مردم 
ویروس ضعیف شده و به سمت عادی سازی 
روابط پیش می روند. این موضوع بسیار خطرناک 
است. ما دیگر از ویروس نمی ترسیم بلکه از 
عادی انگاشتن شرایط واهمه داریم. سه هفته قبل 
۸۲ درصد مردم پروتکل ها را رعایت می  کردند 
و در بدترین نقاط مانند تهران این رعایت تا 6۲ 
درصد بود. اکنون میزان رعایت نکات بهداشتی 

در مردم تهران به ۵6 درصد رسیده است. 
ادامه در صفحه 12 
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 ادامه از صفحه 11
دراستان های جنوبی نیز کمترین جایی که این 
پروتکل هارا رعایت می کردند استان خورستان 

بوده است.«
سمت  به  دنیا  تمام  اینکه  باین  با  رئیسی 
می روند،  پپیش  شده  حساب   بازگشایی های 
دادن  رخ  حال  در  »بازگشایی ها  کرد:  تصریح 
است و مثال شما می بینید که در کره که مدارس 
باز شده بودند مجدد تعطیل شدند. به طور کلی 
هر کشور یک سیاست خاصی را در پیش گرفت 
مثال سوئد از ابتدا همه جا را باز گذاشت و به 
ارائه نکات توصیه ای به مردم اکتفا کرد و اکنون 
می بینیم به ازای هر میلیون نفر جمعیت سوئد 

رتبه دوم را در موضوع کروناویروس دارد.«
رئیسی گفت: »در نظر داریم با همکاری سازمان 
تعزیرات و... نظارت های خود را تشدید کنیم. 
اصنافی که بازگشایی کردند RQcode دریافت 
این  به  مراجعه  با  می توانند  مردم  که  کرده اند 
مراکز و اسکن کد مربوطه با پاسخ دادن به ۴ 

سوال مارا در این نظارت بیشتر یاری  کنند.«
وی درباره اهدای پاداش به ن0یروهای بهداشتی 
و کارکنان حوزه سالمت در بحران کرونا،   اظهار 
کرد: »معتقدم باید پاداش درنظر بگیریم ولی دقت 
کنید که ما منابع مالی محدود و با کارمندان زیاد 
داریم. تاکنون تنها 3۰ درصد از آن یک میلیارد 
یورویی که مقام معظم رهبری فرمودند، به وزارت 
بهداشت اختصاص یافته است ولی برنامه ارائه 

پاداش به همکاران در جای خود هست.«
معاون وزیر بهداشت ضمن انتقاد از عدم اجرای 
برخی از قوانین مرتبط با دخانیات در کشور و 
همچنین مالیات ناچیز مواد دخانی، در عین حال 
گفت: »افراد سیگاری و مصرف کنندگان دخانیات 
معموال دچار مشکالت ریوی مزمن بوده و مستعد 
ابتال به بیماری های واگیر از جمله کرونا هستند. «

دخانیات، مالیات، سالمتی
ارتباط  از  دیگری  بخش  در  رئیسی  علیرضا 
ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، با اشاره به روز 

ملی مبارزه با دخانیات،  گفت: »حدود ۵۵ میلیارد 
نخ مصرف ساالنه سیگار در کشور است؛ یعنی 
حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در کشور فقط دود 
می شود و حدود 3۰ هزار میلیارد تومان هم هزینه 
سالمت دارد. این در حالی است که هزینه از 
کار افتادگی و سایر هزینه های اقتصادی هم در 

این زمینه وجود دارد.«
وی با بیان اینکه ساالنه حدود 6۰ هزار مرگ در 
کشور به علت مصرف دخانیات اتفاق می افتد، 
گفت: »این آمار در جهان حدود هشت میلیون 
مرگ در سال است. آمار مصرف دخانیات به 
هیچ عنوان در حال کاهش نیست و در حال 

افزایش است.«
رییسی با بیان اینکه تاکنون در کل دنیا حدود 36۰ 
هزار مرگ بر اثر کرونا اتفاق افتاده است، گفت: 
کنندگان  مصرف  و  سیگاری  افراد  »متاسفانه 
دخانیات معموال دچار مشکالت ریوی مزمن 
واگیر  بیماری های  به  ابتال  مستعد  و  هستند 
نشان می دهد  ما  آمار  از جمله کرونا هستند. 
که آسیب پذیری در مصرف کنندگان دخانیات 
باالست. مصرف کنندگان قلیان نیز  با استفاده 
به  ابتال  احتمال  مشترک  تدخینی  وسایل  از 
بیماری ها را افزایش می دهند. از این رو یکی 
دخانیات  عرضه  عدم  بر  تاکید  که  دالیلی  از 
در شرایط کرونایی در قهوه خانه ها داشتیم به 

همین دلیل بود.«
به  آلوده  فرد  اگر  دیگر  سوی  »از  افزود:  وی 
ویروس کرونا، فیلتر سیگار خود را در محیط 
رها کند این موضوع هم می تواند سبب انتقال 

ویروس کرونا بین افراد شود.«
رییسی درباره فروش سیگار در دکه های روزنامه 
فروشی نیز گفت: »دکه های روزنامه فروشی مجاز 
به فروش سیگار نیستند و این اقدام غیرقانونی 
است. از طرفی باید بدانید که فروش نخی سیگار 
ممنوع است و شهرداری ها باید با فروش سیگار 
در دکه های روزنامه فروشی برخورد کنند.  ما 
مداوم تذکر می دهیم  و اگر قدم هایی برداشته 
و  است  بوده  ما  سماجت های  خاطر  به  شده 

گوش شنوایی از سوی صنایع دخانی نیست.«
وی افزود: »صنایع دخانی به روش های مختلف 
در تالش هستند جوانان را به سمت مصرف 
دخانیات سوق دهند. در فروشگاه های بزرگ 
جاهایی که جوانان عالقه بیشتری دارند، کنارش 
بسته سیگار گذاشته می شود. در کنار مدارس، 
در  می شود؛  فروخته  نخی  صورت  به  سیگار 
به  زیادی  که فروش نخی سیگار ضرر  حالی 
افراد می زند. بسته بندی های جذاب، توتون های 
معطر و... همگی عواملی برای تشویق جوانان 

به استفاده از مواد دخانی است.«
وی افزود: »نرخ های مالیاتی که برای دخانیات 
در نظر گرفته شده است به این شرح است؛ برای 
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ 
درصد،  سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید 
با نشان بین المللی ۴۰ درصد،  سیگار،  داخل 
و  درصد   6۵ وارداتی  تنباکوی  و  پیپ  توتون 
توتون خام وارداتی ۱۰ درصد در نظر گرفته شد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن انتقاد از 
قیمت پایین سیگار و مالیات بر دخانیات در ایران 
بیان کرد: »یکی از ایراداتی که سازمان جهانی 
بهداشت به ما می گیرد، مالیات پایین بر سیگار 
است، در کشور ما متوسط هر پاکت سیگار ۷ 
هزار تومان و معادل نیم دالر است؛ در حالی 
که هیچ جای دنیا قیمت یک پاکت سیگار نیم 
دالر نیست و در کشور ما تنها کاالیی که گران 

نمی شود، سیگار است.«
رئیسی اضافه کرد: »سیگار خارجی هم که کولبران 
قاچاق می کنند، کمتر از یک دالر است. نمی توانم 
باور کنم که دست های پشت پرده ای نیست و 
این قیمت ها نشان می دهد که جوانان ما را هدف 
قرار داده اند. پاکت های سیگار زیبا و قیمت آن 
کم شده است. وقتی دانش آموزی از مدرسه 
خارج می شود، با ۲ هزار تومان حتی یک شیر 
نمی تواند بخرد اما می تواند چند نخ سیگار بخرد 
و با دوستانش بکشد و فندک هم مجانی است 
و اینها نشان می دهد که دست های پشت پرده 
وجود دارد. پراید به ۹۰ میلیون تومان می رسد، 

اصال  دخانیات  و  سیگار  تعجب  کمال  در  اما 
گران نمی شوند.«

وی افزود: »مالیات بر سیگار ۲۰ درصد بوده و 
سیگار بسیار ارزان است. میانگین قیمت پاکت 
سیگار در دنیا حداقل ۴ دالر است؛ در حالی 
که وصولی ما از مالیات کمتر از ۲ هزار میلیارد 
است و اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات از سیگار 
اخذ و قیمت سیگار نیز واقعی می شد، حتی اگر 
ارز دولتی به سیگار تخصیص می دادیم باید یک 
پاکت سیگار ۱6 هزار تومان به فروش می رسید.  «
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »مهم ترین عامل که 
می تواند باعث کاهش مصرف سیگار شود، مالیات 
است. در جهان ثابت شده که هرچقدر مالیات 
افزایش پیدا کند، مصرف کاهش خواهد یافت. در 
ترکیه مالیات یک مرتبه به ۷۰ درصد افزایش یافت 
و مصرف دخانیات به وضوح کاهش پیدا کرد. البته 
قرار نیست مالیات فقط روی سیگارهای خارجی 
افزایش پیدا کند و این افزایش مالیات باید یکسان 
باشد، زیرا تولید داخلی زیادی در زمینه سیگار داریم 
و گویی در این زمینه به شکلی خودکفا شده ایم 

که می توانیم صادرکننده هم باشیم. «
رییسی درباره فعالیت مراکز عرضه قلیان نیز،  
گفت: »تعداد مراکز عرضه قلیان در کشور قبل 
از شیوع کرونا، ۱۹ هزار و 6۱۸ مرکز بود و 
واحدهای صنفی که خودشان عرضه قلیان را 
قطع کردند، ۴۰ درصد بودند. همچنین ۲۲ هزار 
و 6۹۱ بازرسی در این زمینه انجام و حدود ۸ 
هزار و ۵۲۸ مرکز تا تاریخ 3۱ اردیبهشت ماه 

سال جاری پلمب شد.«
معاون وزیر بهداشت با اشاره به آمارهایی در 
خصوص مصرف دخانیات در کشور، تصریح 
سال   ۱۸ باالی  افراد  درصد   ۱۰ »حدود  کرد: 
مصرف  سیگار  روزانه  صورت  به  کشور  در 
مصرف  کال  هم  درصد   ۱۴ حدود  و  می کنند 
روستاها  در  آمار  این  هستند.  دخانیات  کننده 
حدود ۱۵.۴ درصد و در شهرها حدود ۱3.6 
درصد است. همچنین باالترین شیوع مصرف 
سیگار مربوط به استان های مرکزی، آذربایجان 
غربی، قزوین و البرز است.  باالترین مصرف 
استان های  قلیان است در  دخانیات که عمدتا 
جنوبی وجود دارد. بوشهر، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان و فارس رتبه اول مصرف قلیان 
را در کشور دارند. همچنین باالترین مصرف 
کنندگان دخانیات نیز در گروه سنی ۴۵ تا ۵۵ 
سال هستند و در مورد نوجوانان ۱3 تا ۱۵ ساله 

هم آمار جالبی نداریم.«
وی درباره جریمه هایی که برای عدم پایبندی به 
قوانین مربوط به دخانیات وجود دارد،   گفت: 
»برای فروش بدون پروانه محصوالت دخانی 
تومان، فروش  میلیون  در حداکثر  حالت ۲6 
دخانیات به زیر ۱۸ سال، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان،   فروش نخی سیگار، ۱۸۷ هزار تومان 

و... قید شده است. «
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره قاچاق 
محصوالت دخانی نیز یادآور شد: »با قید شدن 
کد رهگیری بر بسته سیگارها می توان پیگیری های 
الزم را برای محل تهیه و... انجام داد. متاسفانه 
در مورد قاچاق کاالی دخانی این صنایع دخانی 
هستند که در حال بزرگنمایی هستند و می خواهند 
اینگونه تولید محصوالت دخانی را افزایش دهند. 
مالیات بر دخانیات به هیچ عنوان باعث قاچاق 

نمی شود و این یک دروغ است.«
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بر اساس قوانین باالدستی که در برنامه پنجم و 
ششم توسعه به آن تاکید شده، اجرای »نسخه نویسی 
الکترونیک« به عنوان یک الزام قانونی مطرح شده 
است. با وجود تاکیدات قانونی، هنوز نسخه نویسی 
الکترونیک نتوانسته است به طور کامل در کل کشور 

اجرایی شود. 
حاال در دور جدید مذاکرات سازمان های نظام پزشکی 
و بیمه سالمت، قرار شده است گام های جدی 
برای توسعه نسخه نویسی الکترونیک، برداشته شود. 
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی در جلسه اخیر با مدیر کل بیمه سالمت 
استان تهران بر ضرورت استفاده جامعه پزشکی از 
سامانه برخط نسخه الکترونیک تاکید کرده و از 
لزوم ایجاد هماهنگی و ارائه تسهیالت به جامعه 
پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک در 

استان تهران خبر داده است. 
آنطور که سازمان نظام پزشکی خبر داده، در این 
جلسه که با حضور محمد جهانگیری، محمد حسینی 
و هیات همراه برگزار شده است، سازمان های بیمه 
سالمت و نظام پزشکی بر لزوم در اختیار قرار دادن 
سامانه نسخه الکترونیک به جامعه پزشکی برای 
ورود اطالعات بیماران و نسخه نویسی الکترونیک 

تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مقرر شده 
از سامانه  استفاده  پزشکان در صورت  تا  است 
نسخه الکترونیک که مورد تایید دو سازمان است، 
از تسهیالت ویژه ای از جمله پرداخت حق الزحمه تا 
پایان هر ماه از سوی سازمان بیمه سالمت برخوردار 
شوند. همچنین سازمان نظام پزشکی نیز تسهیالت 
الزم برای استفاده از سامانه و همچنین صدور کارت 
هوشمند با قابلیت امضای امن دیجیتال را برای اعضا 
بدون در نظر گرفتن معوقات سنوات قبل در نظر 

خواهد گرفت.
در این راستا آموزش های مجازی الزم برای استفاده 
پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک از سوی سازمان 
بیمه سالمت و سازمان نظام پزشکی نیز صورت 
خواهد گرفت. همچنین درصورت نیاز و اعالم 
پزشکانی که خواهان آموزش حضوری هستند، 
نیروهای الزم از سوی سازمان بیمه سالمت با 
آموزش  برای  پزشکی  نظام  سازمان  هماهنگی 
حضوری در مطب پزشک مربوطه حاضر می شوند.
بر اساس این گزارش، هر یک از طرفین خواستار 
هماهنگی و همکاری الزم در جهت اجرای امور 
بر اساس شفافیت و منطق برای رفع مشکالت 

جامعه پزشکی شده اند. 
با توجه به افزایش سطح همکاری بین سازمان 
نظام پزشکی و سازمان بیمه سالمت، انتظار می رود 
که نسخه نویسی الکترونیک در سال 99 به شکل 
جدی تری وارد مرحله اجرا شود. این اتفاق در 
صورتی که امسال تحقق پیدا کند، هم به نفع نظام 
سالمت و جامعه پزشکی تمام می شود و هم در 

نهایت به سود مردم و بیماران خواهد بود. 

آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک 
در ایران

بر اساس قانون باید تا امروز برنامه نسخه نویسی 
الکترونیک به سرانجام می رسید و این سیستم نوین 
نسخه نویسی در همه مراکز درمانی کشور، شکل 
اجرایی می گرفت. با این وجود هنوز نسخه نویسی 
الکترونیک نتوانسته است ردپایی محکم در تار و پود 
نظام سالمت داشته باشد. پیشتر وزارت بهداشت در 
سال 97 اعالم کرده بود که اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک در ۳۱ استان کشور و یک شهرستان از 
هر استان آغاز شده است. تا امروز نیز تالش ها 
برای توسعه نسخه نویسی الکترونیک انجام شده 
است و بر اساس آمارهای رسمی، هم اکنون حدود 
نیمی از پزشکان دارای امضای الکترونیک هستند.
جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
نیز درباره آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک 
پزشکی  نظام  سازمان  »در  می گوید:  کشور  در 

الکترونیک  امضای  در حوزه  زیادی  تالش های 
انجام شد و توانستیم بر اساس استانداردهای ملی 
و بین المللی امضای امن دیجیتال را در حوزه پزشکی 
و در کارت هوشمند پزشکان ایجاد کنیم؛ به طوری 
که تاکنون بیش از 50 هزار نفر از پزشکان مان در 
کشور واجد این امضا شده اند و با مصوبه ای که 
نظام پزشکی  چند هفته پیش در شورای عالی 
داشتیم، تسهیالتی را ایجاد کردیم که پزشکان، به 
ویژه پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می کنند، 
هرچه سریع تر امضای الکترونیک را دریافت کنند؛ 
به طوری که اعالم کردیم همه پزشکان می توانند 
با پرداخت حق عضویت ساالنه خود به سازمان 
نظام پزشکی، کارت های هوشمند را دریافت کنند.«
جهانگیری با اشاره به اینکه حدود 40 تا 50 درصد 
فعاالن حوزه پزشکی، کارت هوشمند و امضای 
الکترونیک را دریافت کرده اند، خاطرنشان می کند: 

»در حال حاضر حدود ۱00 هزار پزشک پروانه دار 
داریم که کار می کنند و تقریبا 50 درصد فعاالن حوزه 
پزشکی واجد امضای الکترونیک شده اند. در این 
حوزه دندان پزشکان وارد نشده بودند و در حال 
حاضر هم اولویت نیستند، اما باید به تدریج بپیوندند. 
به طور کلی ۱۳0 الی ۱40 هزار پزشک داریم که 
۳0 الی 40 هزار نفرشان بنا به دالیل مختلف در این 
عرصه فعالیتی ندارند. در عین حال داریم تسهیالتی را 
برقرار می کنیم که امسال بتوانیم پوشش کاملی را در 
حوزه امضای الکترونیک داشته باشیم تا استنادپذیری 
در حوزه نسخه نویسی الکترونیک به صورت کامل 
انجام شود.« به گفته جهانگیری، »طبق پایلوت هایی که 
در حوزه اجرای نسخه نویسی الکترونیک انجام شده 
است، خوشبختانه استحقاق سنجی توسط سازمان 
بیمه گر به صورت کامل در حال انجام است و بیش 
از 95 درصد داروخانه ها به سیستم متصل شده اند 
تا قابلیت دریافت نسخه الکترونیک و نسخه پیچی 
الکترونیک را هم داشته باشند. همچنین ما در نظام 
پزشکی فراخوانی دادیم که ۱8 شرکت آمدند و از 
این تعداد چهار شرکت توانستند استانداردهای الزم 
را پاس کنند و اکنون مجوزهای الزم برای تولید 
نسخه الکترونیک را دارند که پزشکان می توانند از این 
چهار شرکت برای نسخه نویسی الکترونیک استفاده 
کنند. اگر شرکت دیگری هم بتواند مجوزها را پاس 

کند، می تواند به این اقدام بپیوندد.«
تامین  »سازمان  می کند:  خاطرنشان  جهانگیری 
اجتماعی نیز در مراکز ملکی خود به صورت کامل 
اقدامات را به صورت الکترونیک انجام می دهد؛ نسخه 

به صورت الکترونیک نوشته و پیچیده می شود. 
ادامه در صفحه 14 

آیا نسخه نویسی الکترونیک احیا می شود؟ 
در دور جدید مذاکرات سازمان های نظام پزشکی و بیمه سالمت، قرار شده است برای توسعه نسخه نویسی 

الکترونیک، تسهیالتی در اختیار جامعه پزشکی قرار بگیرد

بر اساس تفاهم نامه بین 
سازمان های نظام پزشکی و 

بیمه سالمت، پزشکان در 
صورت استفاده از سامانه 

نسخه الکترونیک، از تسهیالت 
ویژه ای از جمله پرداخت 

حق الزحمه تا پایان هر ماه از 
سوی سازمان بیمه سالمت 

برخوردار خواهند شد

جهانگیری: حدود 40 تا 
50 درصد فعاالن حوزه 

پزشکی، کارت هوشمند و 
امضای الکترونیک را دریافت 

کرده اند. در حال حاضر نیز 
حدود 100 هزار پزشک 
پروانه دار داریم که کار 

می کنند و تقریبا 50 درصد 
فعاالن حوزه پزشکی، واجد 
امضای الکترونیک شده اند
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 ادامه از صفحه 13
در حوزه دیابت نیز پایلوتی را داشتیم که نسخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به صورت کامل 
انجام شده است. البته باید توجه کرد که سراسری 
شدن نسخه الکترونیک به صورت یک شبه قابل 
انجام نیست، بلکه فرآیندی  زمان بر است؛ زیرا اگر 
بخواهید یکسری از اقدامات را به صورت سلسله وار 
انجام دهید، برای آغاز به کار و ارائه آموزش ها، 
تامین امکانات و... زمان می برد. پیش بینی ما این 
است که قسمت عمده ای از کار تا پایان سال ۱۳99 
انجام شود، اما اگر قرار باشد این فرآیند به صورت 
کامل انجام شود، دو الی سه سال زمان نیاز داریم.«

چالش های پیش روی اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک

سازمان نظام پزشکی می گوید که در طی سال های 
اخیر، اقدامات گسترده ای برای نهادینه کردن نسخه 
نویسی الکترونیک انجام شده است، اما با این وجود 
اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک تا سه سال 

دیگر، میسر نخواهد بود.
در عین حال، برخی کارشناسان نظام پزشکی عقیده 
دارند که در صورت حل برخی چالش ها و مشکالت، 
می توان در بازه زمانی کمتری به اجرای کامل برنامه 

نسخه نویسی الکترونیک، دست پیدا کرد.
حسین قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید به برخی چالش های پیش 
روی اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور، 
اشاره می کند و می گوید: »متاسفانه ما در جلسات، 
خیلی خوب حرف می زنیم و خیلی خوب راهکار 
ارائه می دهیم، اما بعد از پایان جلسات، موضوع 
فراموش می شود. این آفتی است که در بسیاری از 
بخش های کشور وجود دارد. برای من خیلی جالب 
است در حالی که بیمه های درمانی، ذینفعان اصلی 
نسخه الکترونیک هستند، اما اراده جدی در آنها 
نمی بینیم که بخواهند نسخه نویسی الکترونیک را در 
کل کشور، اجرایی کنند. طرح های کاغذی، جواب 
نمی دهد. با زور و تهدید هم نمی توان نسخه نویسی 
الکترونیک را اجرا کرد. این طرح فقط زمانی به طور 
کامل به بار می نشیند که اراده ای قوی برای اجرای 
کامل نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد.«
قشالقی یادآور می شود: »جامعه پزشکی نیز از 
نسخه نویسی الکترونیک، بسیار بهره مند خواهد 
شد. نظم در پرداختی های بیمه با اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک، بیشتر می شود. االن متاسفانه 
پرداختی برخی بیمه ها به جامعه پزشکی حدود هفت 
ماه به تاخیر افتاده است. برخی بیمه های درمانی که 
مطالبات جامعه پزشکی را در نیمه دوم سال 97 
اصال پرداخت نکردند. نسخه نویسی الکترونیک 
می تواند این مشکالت را کمتر کند. در عین حال، 
نسخه نویسی برخط می تواند به تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت بیماران کمک کند، مثال حتی 
برخی پزشکان نیز سوابق الکترونیکی از سالمت 
خود ندارند. همچنین با نسخه نویسی الکترونیک، 
ارجاع بیماران نیز راحت تر خواهد شد و عالوه 
بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، هزینه های نظام 
سالمت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. در 
نظر بگیرید که افزایش خونگیری از بیمار به عنوان 
یک عمل تهاجمی و بازنویسی آزمایش های تکراری 
و تصویربرداری های پزشکی نیز می تواند به سالمت 
بیماران آسیب بزند. اینها فقط یک نمونه از تبعات 
منفی جدی نگرفتن نسخه نویسی الکترونیک است. 
با وجود سه بار تاکید قانونی بر اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک در سه برنامه توسعه کشور، اراده قوی از 
سوی مسوالن برای اجرای کامل این برنامه نمی بینم.«
اجرای  متولی  قانون،  طبق  اینکه  به  اشاره  با  او 
نسخه نویسی الکترونیک، وزارت بهداشت است، 
خاطرنشان می کند: »بیمه ها با اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک می توانند نظارت جدی تری بر مصارف 
نظام سالمت داشته باشند. بنابراین از لحاظ منطقی 
آنها باید بیشتر از همه به دنبال اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک باشند، اما در عمل می بینیم که اراده جدی 
برای اجرای این برنامه در بسیاری از بیمه های درمانی 

دیده نمی شود.« 
قشالقی با انتقاد از بیمه های درمانی، تاکید می کند: »با 
توجه به ورشکستگی بیمه های درمانی، افزایش امید 
به زندگی و افزایش هزینه های نظام سالمت، فشار 
مالی زیادی به بیمه های درمانی وارد می شود. االن در 
برخی صندوق های بیمه، نسبت تعداد بیمه پردازان 
به نسبت تعداد مستمری بگیران به حدود دو و 
چهار دهم رسیده است، در حالی که این نسبت 
باید حداقل عدد پنج باشد. با این وجود منطق 
حکم می کند سازمانی که پول کافی ندارد، نظم و 
انضباط بیشتری در پرداخت ها داشته باشد و بیشتر 
حواسش به منابع و مصارف باشد، اما در عمل 
می بینیم که خیلی از بیمه های درمانی برای اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک، رغبت جدی ندارند. 
بخصوص در بخش خصوصی، این موضوع به 

شکل حادتری وجود دارد.«
او به شیوه آموزش دانشگاه ها نیز گریزی می زند و 

می گوید: »متاسفانه در دانشگاه های علوم پزشکی، 
موارد مهمی چون نحوه نسخه نویسی الکترونیک یا 
نحوه برخورد اصولی با بیمار را آموزش نمی دهند، 
اما در عوض گاهی درمان برخی بیماری های پیچیده 
را آموزش می دهند که شایع نیست، بیماری هایی 
که شاید پزشک تا پایان عمر کاری اش هم با آن 
سر و کار نداشته باشد. به نظرم حداقل چهار واحد 
آموزشی برای دانشجویان پزشکی عمومی و دو 
واحد آموزشی برای دانشجویان پاراکلینیک باید در 
کوریکولوم آموزشی گنجانده شود تا آنها با مفاهیم 

نسخه نویسی الکترونیک آشنا شوند.«

پیش نیازهای فنی برای اجرای کامل 
نسخه نویسی الکترونیک

برخی از کارشناسان نظام سالمت عقیده دارند 
که قبل از اجرای نسخه نویسی الکترونیک، باید 
برخی پیش نیازهای مهم اجرای این طرح ملی هم 
دیده شود تا این برنامه کشوری با موانع کمتری 

به اهداف موردنظرش برسد.
مرتضی حیدری، کارشناس نظام سالمت و عضو 
هیات انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی 
ایران به برخی از همین پیش نیازها اشاره می کند 
و به سپید می گوید: »برای اجرای نسخه نویسی 
 »IT« الکترونیک، برخی تجهیزات فنی در حوزه
باید فراهم باشد که این مسائل قابل حل است. مثال 
ابزارهای الکترونیکی باید وجود داشته باشد که بر 

اساس آن، پزشک بتواند داروها را انتخاب کند، 
نسخه الکترونیک را به داروخانه ارسال کند و برای 
داروخانه ها نیز این نسخه الکترونیک، قابل مشاهده 
باشد. این زیرساخت های فنی قابل دستیابی است، 
اما برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، یک 
سری نکات حقوقی و فنی پزشکی وجود دارد 

که این نکات هم باید دیده شود.«
او ادامه می دهد: »این نکات فنی پزشکی برای اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک، شامل موارد متعددی 
است. مثال اول اینکه باید مشخص شود پزشکی 
که نسخه الکترونیک می نویسد، اصال صالحیت 
دارد یا خیر؟ آیا پزشک، داروها را درست انتخاب 
کرده است؟ بعد از رفع این دغدغه ها، نسخه پیچی 
باید طبق قانون به تایید مسئول فنی داروخانه نیز 
برسد. همچنین طبق مقررات سازمان غذا و دارو، 
مهر مسئول فنی باید روی نسخه ها باشد. حال در 
صورت الکترونیکی شدن نسخه ها باید دید که 
این نکات فنی پزشکی، چطور دیده شده است. 
نکته دیگر اینکه پزشک داروساز که مسئول فنی 
داروخانه است، حتما باید شرح استفاده از داروها 
و عوارض جانبی آن را برای بیمار یا دریافت کننده 
نسخه، توضیح دهد. باید ببینیم که برای حل این 
مسائل، چه راه حل هایی پیش بینی شده است. البته 
همه این مسائل فنی پزشکی نیز قابل حل است.«
حیدری تاکید می کند: »باید در نظر داشت که با 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، کاغذ از سیستم 
نسخه نویسی حذف می شود، میزان مراجعات به 
داروخانه ها کمتر خواهد شد و از مزایای پرشمار 
دیگری بهره مند می شویم، اما اجرای آن به برخی 
پیش نیازها منوط است. مثال یکی از پیش نیازهای 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تغییر در قوانین 
و مقررات نحوه اداره داروخانه هاست. پیش نیاز 
دیگر، تغییر در برخی قوانین و مقررات سازمان غذا 
و داروست، یک سری پیش نیازها نیز مربوط به 
آیین نامه های نظام پزشکی است که به پروتکل های 

نسخه نویسی مربوط می شود.«
اینکه سازمان نظام پزشکی، وزارت  بیان  با  او 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی باید برای 
همدیگر  با  الکترونیک  نویسی  نسخه  اجرای 
می شود:  یادآور  برسند،  تعامل  و  هماهنگی  به 
سری  یک  باید  هماهنگی ها  این  اساس  »بر 
اصالحات را در بحث قوانین و مقررات ایجاد 
کنند، یک سری تغییرات نیز باید برای توسعه 
زیرساخت های حوزه »IT« به وجود بیاورند و 
یک سری تغییرات بخشنامه ای هم در نحوه اداره 
داروخانه ها و مطب های پزشکی اعمال کنند تا 
مجموع همه این عناصر در اجرای درست نسخه 
باشند.  الکترونیک، همگام و هماهنگ  نویسی 
همچنین اگرچه آموزش نسخه نویسی الکترونیک، 
موضوع مهمی است، اما مساله قابل حلی نیست 
و براحتی میسر می شود. گره اصلی کار در ایجاد 
همین زیرساخت هایی است که اشاره کردم تا 
پزشکان و داروخانه ها برای اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک، مجاب شوند.«
پزشکی، وزارت  نظام  که سازمان  در شرایطی 
بهداشت و سازمان های بیمه گر برای اجرای کامل 
نسخه نویسی الکترونیک، هم موضع شده اند و بر 
اجرای سراسری این طرح ملی تاکید دارند، باید 
دید که آیا در نهایت اجرای کامل نسخه نویسی 
الکترونیک در سراسر کشور به نتیجه می رسد یا 
اینکه همچنان این شاخ غول نظام سالمت در 

سال 99 هم شکسته نخواهد شد؟

قشالقی: بیمه ها با اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک 

می توانند نظارت جدی تری بر 
مصارف نظام سالمت داشته 

باشند. بنابراین از لحاظ 
منطقی آنها باید بیشتر از 

همه به دنبال اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک باشند، 

اما در عمل می بینیم که در 
بسیاری از بیمه های درمانی، 
اراده جدی برای اجرای این 

برنامه دیده نمی شود

حیدری: یکی از 
پیش نیازهای اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک، تغییر 

در قوانین و مقررات نحوه 
اداره داروخانه هاست. 

پیش نیاز دیگر، تغییر در 
برخی قوانین و مقررات 

سازمان غذا و داروست، 
یک سری پیش نیازها نیز 

مربوط به آیین نامه های 
نظام پزشکی است که به 

پروتکل های نسخه نویسی 
مربوط می شود
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گام اول حذف ارز دولتی دارو برداشته شد

 علی ابراهیمی

نخستین تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقالم 
دارویی با نامه مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو 
به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 

ایران اتفاق افتاد.
به گزارش سپید، از گوشه و کنار زمزمه هایی 
از احتمال حذف ارز دولتی صنعت داروسازی 
شنیده می شود و به نظر می رسد پس از صنایع 
قند و روغن این بار نوبت به صنعت داروسازی 
رسیده تا سهمیه ارز ۴٢٠٠ تومانی آن حذف شود.
حذف تدریجی ارز دولتی در نخستین گام از 
برخی اقالم دارویی و تبدیل آن به ارز نیمایی 
باالخره در حال رخ دادن است. البته این تصمیم 
محتاطانه، سال ها از سوی صاحبان صنایع بزرگ 
دارویی کشور مطرح و با تصمیم گیرندگان این 
حوزه در میان گذاشته می شد، اما مسئوالن وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور هر بار 
با این استدالل که این اتفاق موجب باال رفتن 
قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و فشار مضاعف 
بر مردم خواهد شد، از این مسئله سرباز می زدند.
یکی دیگر از موانع این تغییر حالوت ارز دولتی 
برای برخی بنگاه ها حتی واحدهای در نیمه راه 
مانده یا منفعل تولید دارو و تجهیزات پزشکی، 
اما متنفذ در تصمیم گیری های ارزی و متعاقب 
آن ایجاد رانت و فساد بود. به گونه ای که برخی با 
شعار حمایت از اقشار محروم و دستیابی همگانی 
به داروي ارزان آن هم فقط در حد شعار وجود 
این ارز در صنایع دارویی کشور را تنها عامل برپا 

ماندن صنایع دارویي عنوان می کردند.
 در ماه هایی که گذشت تنها مطرح شدن کاهش 
و حذف بخشی از ارز دولتی به صنعت دارو 
چنان عرصه را بر برخی بهره برداران ارز دولتي 
تنگ کرد که با نامه نگاری های مختلف  و رسمیت 
بخشیدن به آن و با اخذ امضا از اشخاص موجه 
بوده اند، کل  دور  این حوزه  از  که  دانشگاهي 
ساختار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
را به فساد متهم کرده و آوازه فساد این وزارت 
و این سازمان را در رسانه های آن طرف آبی 
پخش می کردند و دستاویز و خوراکی برای زیر 
سؤال بردن کل نظام سالمت کشور قرار می دادند.
ارز،  تخصیص  حاشیه های  تمامی  به رغم 
بر  ظالمانه  و  سخت تر  روزبه روز  تحریم های 
ارز آن هم در روزهای  اقتصاد کشور، کمبود 
پرالتهاب کرونایی شرایطی ایجاد کرد که توانست 
خواسته صنایع بزرگ دارویی کشور را باالخره 
تحقق بخشد و حذف تدریجی ارز دولتی در 
تمامی صنایع کشور آغاز شد. نخستین غرولند 
مخالفان این اقدام که برخی ذینفعان ارز دولتی 
نیز هستند، این است که حذف ارز دولتی سبب 
رشد قیمت محصوالت شرکت ها شده ضمن 

آنکه موجب تورم می شود.
کارشناسان  از  بسیار  که  است  حالی  در  این   
ارز  رانت  ایجاد فساد و  به  اشاره  با  اقتصادی 
دولتی خط بطالن بر این نظریات رسم کرده و 
اظهار می دارند که نخستین تأثیر حذف ارز دولتی 

می تواند حذف بنگاه های اقتصادی ناکارآمد باشد 
که سالیانی است به رغم بهره گیری از ارز دولتی 
و تأثیر و نفوذ ناشایست بر تصمیم گیری ها و 
مختلف  صنایع  بر  را  خود  سیاست گذاری ها 

ازجمله صنعت دارو تحمیل کرده اند.
با حذف ارز دولتی و در پی آن حذف بنگاه های 
اقتصادی ناکارآمد به طور قطع زمینه برای رقابت 
به  و  می شود  فراهم  اقتصادی  بنگاه های  سالم 
گفته ی اقتصاددانان بعید است حذف ارز دولتی 
بر نرخ های سامانه نیما یا بازار آزاد اثر بگذارد. 
حال فاز نخست حذف تدریجی ارز دولتی آغاز 
شده است و باید به انتظار نشست تا نتایج آن را 
در زمینه های رشد و توسعه و واقعي کردن و 

شفاف سازی کلیه نهاده ای مؤثر در این صنعت 
نظاره گر بود.

فاز نخست تغییرات آغاز شد
در فاز نخست این تغییر مدیرکل داروی سازمان 
غذا و دارو از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی 
مهرعلیان  غالمحسین  داد.  خبر  دارویی  اقالم 
صنایع  صاحبان  سندیکای  دبیر  به  نامه ای  در 
داروهای انسانی ایران اعالم کرد:  »پیرو مصوبه 
ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در 
 ۱۳۹۹ سال  ارزی  سیاست گذاری  خصوص 
خاطرنشان می گردد موارد اشاره شده به شرح 
ذیل از گروه کاالیی یک ارز دولتی به ارز نیمایی 
تغییر یافته است؛ لذا مقتضی است به منظور تسریع 
در فرایند تخصیص ارز با نرخ نیما کلیه شرکت ها 
با قید فوریت تمام ثبت سفارش ها مشمول این 

موضوع را ویرایش نمایند.«
در این نامه سه بند برای عملیاتی شدن حذف 

ارز دولتی آمده است:
الف( کلیه مکمل ها، داروهای موجود در فهرست 
OTC به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان 

مولکول ها
گرانول های  و  لیسانس  تحت  داروهای  ب( 
وارداتی که تولیدکننده مشابه همان فراورده در 

داخل کشور وجود داشته باشد.
ج( مواد جانبی مورد استفاده در فراورده های 

دارویی.«
مهرعلیان در نشست آنالین سندیکای صاحبان 
صنایع داروی انسانی ایران در تشریح این روند 
دولتی  ارز  میزان   ۹۷ سال  »در  داشت:  اظهار 
حدود  مکمل ها  و  دارو  حوزه  به  اختصاصی 
۳.۵ میلیارد دالر بود که در سال ۹۸ با توجه به 

محدودیت های اقتصادی و دستورالعمل کاهش 
ارز  میزان  شده  انجام  صرفه جویی  با  واردات 
مصرف شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد 

دالر کاهش پیدا کرد.«
مهرعلیان ادامه داد: »در هفته های گذشته جلسه ای 
با تیم اقتصادی دولت درباره ارز دولتی حوزه 
دارو در سال ۹۹ داشتیم، در این جلسه قرار بر 
این شد که با توجه به حساسیت موضوع تأمین 
دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و اگر قرار 
باشد ارز دولتی کاسته شود، از سایر بخش ها 
انجام شود و حدود ٢.۵ میلیارد دالر ارز برای 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در 

نظر گرفته شد.«
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: »این 
تصمیم تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد و 
نشان می دهد که دولت از روی علم و آینده نگری 
می داند که کاهش ارز دولتی در حوزه سالمت 
می تواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد 
به همین علت تأمین ارز این حوزه در اولویت 

کاری دولت قرار گرفته است.«
وی ادامه داد: »با وجود اختصاص ٢.۵ میلیارد دالر 
ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، ولی باز 
هم میزان آن نسبت به سال گذشته حدود ۴٠٠ 
تا ۵٠٠ میلیون دالر کمتر است؛ بنابراین سازمان 
غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این 
ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی 
در تأمین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید 
و تعداد بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع 
شوند و البته نیازمندی های اساسی بیماران خاص 
و صعب العالج و بیماران نادر هم تأمین شود.«
ادامه در صفحه 16 

غالمحسین مهرعلیان، مدیرکل 
داروی سازمان غذا و دارو: در 

گام اول ارز دولتی از محصوالت 
دوگانه که هم کاربرد دارویی و 

هم مکمل دارند، حذف می شود. 
این فرآورده ها شامل دارو های 

بدون نسخه، مکمل هایی که 
در سبد دارویی هستند، مواد 

جانبی که در صنعت دارو کاربرد 
دوگانه دارند و فرآورده های 

دارویی وارداتی که نمونه تولید 
داخل دارند و مصرف ارزی 

باالیی هم دارند
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 ادامه از صفحه 15
تصمیم  اساس  این  »بر  کرد:  اضافه  مهرعلیان 
گرفته شد که یکسری از دارو ها که حساسیت 
کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی 
خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای دارو های 

مهم تر و ضروری تر بیماران تأمین کنیم.«
وی افزود: »تصمیم این است که در گام اول 
ارز دولتی از محصوالت دوگانه که هم کاربرد 
این  دارند، حذف شود.  دارویی و هم مکمل 
 ،)OTC( فرآورده ها شامل دارو های بدون نسخه
مواد  هستند،  دارویی  سبد  در  که  مکمل هایی 
جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند 
و فرآورده های دارویی وارداتی که نمونه تولید 
داخل دارند و مصرف ارزی باالیی هم دارند، 
از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.«

مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت گفت: 
»گرانول ها یا دارو های وارداتی که نمونه تولید 
داخل دارند ساالنه حدود ۱٠٠ میلیون دالر ارز 
می گیرند، اما تأمین برخی از این دارو ها برای 
بیماران حساسیت هایی دارد، بنابراین در حال 
رایزنی با تیم های درمان و پزشکی هستیم که 
حذف ارز دولتی برای این اقالم به گونه ای باشد 
که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعًا دارو های 
خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف 

ارز دولتی نمی شوند.«

راهکار حذف ارز 4200 تومانی دارو
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه 
تداوم تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به این صنعت، 
برای تولیدکنندگان دارو در ایران مشکالتی به 
وجود آورده است، اظهار داشت: »فعاالن صنعت 
مخالف  که  کردند  اعالم  ابتدا  همان  از  دارو 
تخصیص ارز دولتی به این بخش هستند زیرا 
بین  از  حوزه  این  در  را  شفافیت  سویی  از 
تولیدکنندگان  برای  دیگر  سوی  از  و  می برد 

واقعی مشکل ساز می شود.«
در  دولت  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی، گفت: »با توجه 
به محدودیت هایی که در درآمدهای ارزی کشور 
به وجود آمده، دولت در تأمین این منابع در 
شرکت های  از  تعدادی  ازاین رو  و  تنگناست 
فعال در حوزه دارو، برای رسیدن به این ارز 
باید پیگیری های گسترده ای انجام دهند و همین 
امر برای سرمایه گذاران مشکل ساز می شود.«

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
ارز  تزریق  در  که  تفاوتی  به  اشاره  با  تهران 
دولتی برای تولیدکننده و واردکنندگان به وجود 
آمده، توضیح داد: »برای تولید دارو، واردات 
مواد اولیه با ارز ۴٢٠٠ تومانی انجام می شود 
اما در گام های بعدی، هزینه تجهیزات، هزینه 
بسته بندی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی 
بخش  نهایت  در  یعنی  این  و  می شود  انجام 
غیردولتی  ارز  با  دارو  تولید  هزینه  از  زیادی 

پیگیری می شود.«
است  حالی  در  »این  داد:  ادامه  عرب  نجفی 
دریافت  تومانی   ۴٢٠٠ ارز  دارو  واردات  که 
می کند و به این ترتیب در شرایطی که ما قصد 
داریم به سمت گسترش تولید داخل حرکت 
کنیم، برای تولیدکننده یک محدودیت جدید 

ایجاد کرده ایم.«
وی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای 

از  حمایت  تداوم  و  دارو  دولتی  ارز  حذف 
بیماران، بیان کرد: »طرح ما این است که ارز 
۴٢٠٠ تومانی حذف شود و قیمت ها و اعداد 
واقعی سازی شوند. از سوی دیگر دولت کمک 
بیمه ها  به حساب  یا  را  بیماری  درمان  هزینه 
بریزد تا آنها افزایش قیمت ها را پوشش بدهند 
با  شود.  پرداخت  بیماران  به  پول  مستقیمًا  یا 
چنین برنامه ای از یک سو نظمی جدید به عرصه 
دیگر  از سوی  و  می گردد  باز  دارویی کشور 
مردم و بیماران نیز افزایش هزینه و فشاری را 

نمی شوند.« متحمل 

قیمت ها نهایتًا 10 تا 15 درصد افزایش 
می یابد

مهدی محمدزاده، رئیس هیات مدیره انجمن 
علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران هم در 
خصوص حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی صنعت دارو 
گفت: »درباره زمان احتمالی این تصمیم گیری 
است که ارز دولتی داروسازان باید حذف شود گمانه زنی نشده است، اما آنچه مسلم است این 

زیرا به طور کلی ارز دولتی مسئله ساز است و 
می تواند زمینه ها را برای ایجاد رانت فراهم کند.«
حذف  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به  و  مرحله  یک  در  داروسازان  دولتی  ارز 
تصریح  خیر؟  یا  شد  خواهد  انجام  یک باره 
کرد: »به طور قطع هیچ گاه ارز دولتی صنعت 
بلکه  کرد.  نخواهند  قطع  یک باره  به  را  دارو 
 OTC پیش بینی می شود که در ابتدا از داروهای
و غیراساسی شروع کنند و در مراحل بعدی به 
سراغ داروهای اساسی خواهند رفت. البته در 
خصوص داروهای اساسی هم قطعًا به یک باره 
ارز دولتی آنها حذف نخواهد شد، بلکه مرحله 
به مرحله و در هر محله یک محصول را از رده 
خارج خواهند کرد و در مقابل انتظار می رود 

که پوشش بیمه ها را بهبود بخشند.«
محمدزاده با اشاره به تأثیری حذف ارز دولتی 
اینکه  به  توجه  »با  داشت:  بیان  دارو،  نرخ  بر 
ماده اولیه خارجی حداکثر ٢۵ درصد از بهای 
تقریبًا  و  می دهد  تشکیل  را  دارو  شده  تمام 
۷۵ درصد مابقی که شامل کاتالیست، حالل، 
جعبه، پوکه، شیشه، بروشور و... است، از داخل 

کشور تأمین می شود؛ بنابراین اگر ارز دولتی 
صنعت دارو حذف شود و ٢۵ درصد ماده اولیه 
با ارز ۴٢٠٠ تومانی تهیه  خارجی که تاکنون 
می شد، از این پس با ارز آزاد و با قیمتی ۳ تا 
۴ برابر نرخ دولتی تأمین شود، قطعًا در بهای 
تمام شده نهایی بیش از ۱٠ تا ۱۵ درصد تأثیر 

نخواهد داشت.«
انجمن علمی مدیریت و  رئیس هیات مدیره 
اقتصاد دارویی ایران تأکید کرد: »پس با حذف 
ارز ۴٢٠٠ تومانی صنعت دارو قیمت محصوالت 
نهایتًا ۱٠ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد. ضمن 
اینکه این مقدار افزایش قطعًا در بهبود وضعیت 
خواهد  مثبت  تأثیر  دارویی  شرکت های  مالی 
داشت زیرا در حال حاضر تناسبی بین قیمت و 
عناصر تشکیل دهنده وجود ندارد، اما با افزایش 
۱٠ تا ۱۵ درصدی قیمت سود شرکت ها با رشد 

همراه خواهد شد.«
وی در ادامه با اشاره به اثرات رشد نرخ دارو بر 
وضعیت مصرف کننده، گفت: »در حال حاضر 
بیمه  پوشش  تحت  عمدتًا  اساسی  داروهای 
هستند و بیمه ۷۵ تا ۹٠ درصد از داروها را 
 ۱۵ تا   ۱٠ شدن  گران  با  حال  می کند.  تأمین 
درصدی قیمت دارو که بخش عمده هزینه آن 
را بیمه پوشش خواهد داد و حدود ۱٠ درصد 
از هزینه توسط مردم پرداخت می شود که این 
افزایش قیمت نسبت به تورم سایر کاالها اصاًل 

قابل مقایسه نیست.«
محمدزاده تأکید کرد: »حذف ارز دولتی صنعت 
این صنعت خواهد  بر  مثبتی  تأثیر  قطعًا  دارو 
از  یکی  به  تنها  حاضر  حال  در  زیرا  داشت؛ 
عناصر تشکیل دهنده مواد اولیه ارز ۴٢٠٠ تومانی 
اختصاص می یابد که همان ماده اصلی خارجی 
است که همان طور که گفتیم کمتر از ٢۵ درصد از 
بهای تمام شده کل محصول را تشکیل می دهد، 
اما همین اختصاص ارز دولتی هم موجب ایجاد 
محدودیت رقابت در بازار و مهار آن شده است 
دولتی  ارز  حذف  و  بازار  شدن  آزاد  با  ولی 
شفافیت در این صنعت افزایش، گردش مالی 
داروخانه ها و همچنین سودآوری شرکت های 

داروسازی نیز بهبود خواهد یافت.«

محمود نجفی عرب، رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران: طرح 

ما این است که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف شده و قیمت ها 

واقعی سازی شود. از سوی دیگر 
دولت کمک هزینه درمان بیماری 

را یا به حساب بیمه های بریزد 
یا مستقیماً پول به بیماران 

پرداخت شود؛ بنابراین با چنین 
برنامه ای از یک سو نظمی جدید 

به عرصه دارویی کشور باز 
می گردد و از سوی دیگر مردم 
و بیماران نیز افزایش هزینه و 

فشاری را متحمل نمی شوند

مهدی محمدزاده، رئیس هیات 
مدیره انجمن علمی مدیریت و 
اقتصاد دارویی ایران: اگر ارز 
دولتی صنعت دارو حذف شود 
و ۲5 درصد ماده اولیه خارجی 
که تاکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تهیه می شد، از این پس با ارز 

آزاد و با قیمتی 3 تا ۴ برابر نرخ 
دولتی تأمین شود، قطعاً در بهای 
تمام شده نهایی بیش از 1۰ تا 
15 درصد تأثیر نخواهد داشت
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همتی، رئیس جمعیت هالل احمر در پاسخ به سپید:

 یاسر مختاری
 از زمانی که »ارنی رونان« ایده تشکیل سازمانی 
برای تسکین درد و رنج ها و آالم بشری را در 
سر پروراند بیش از 170 سال می گذرد. سازمانی 
که در نهایت 5 سال بعد با عنوان صلیب سرخ 
تشکیل شد تا فارغ از دین و مذهب، نژاد و 
یا  ساخت  انسان  بحران های  در  بتواند  ملیت 
بتواند  اقتصادی  بد  و شرایط  بیماری  طبیعی، 
به مردم کمک کند. سازمانی که در کشورهای 
اسالمی هالل احمر نام گرفت و در حال حاضر 
در ایران سابقه ای 90 ساله دارد. از آن زمان تا 
کنون جنگ های مختلف در سراسر دنیا، زلزله ، 
سیل ، آتش سوزی زخ داده و بیماری های واگیر 
درگیر  را  خاکی  کره  این  شهرواندان  زیادی 
مأموریت های  هرساله  لذا  است.  کرده  خود 
مختلفی برای این سازمان  و جمعیت های تابعه 

آن وجود دارد.
با توجه به ماهیت جمعیت های هالل احمر و 
صلیب سرخ و بشر دوستانه بودن فعالیت های 
آنها، این جمعیت به لحاظ قوانین بین المللی باید 
معاف از تمامی تحریم های سیاسی و اقتصادی 
بوده تا بتواند مأموریت های تعریف شده خود 
را در چارچوب کاهش  آالم بشری انجام دهد. 
چنانکه می دانیم در بسیاری از جنگ ها، حوادث 
این سرخ و سپید پوشان  بیماری ها  طبیعی و 
هالل احمر هستند که وارد میدان شده و در 

خط مقدم امداد رسانی حضور دارند. جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز وظایف 
عمده ای را در سطح ملی و بین المللی به عهده 
دارد و می کوشد تا به اهدافی که در اساسنامه 
این جمعیت آمده است، جامه عمل بپوشاند. 
این اهداف عبارت از تالش برای تسکین آالم 
بشری، احترام به انسان ها و کوشش در راستای 
برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان 
ملت ها و حمایت از زندگی و سالمت انسان ها 
آنها  میان  تبعیض  بدون درنظرگرفتن هرگونه 
محاصره  در  گذشته  دوسال  ایران طی  است. 
تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته است و 
علی رغم ادعای دولتمردان آمریکایی که دارو 
غذا از تحریم معاف است اما عمال این اقالم 
نیز به دلیل انسداد کاانال های مالی انتقال ارز در 
تحریم قرار دارد. بخشی از وظایف هالل احمر 
تأمین داروهای مورد نیاز بیماران خاص است که 
تحریم ها، تامین این داروها را با مشکل روبرو 
خواهد کرد. از تحریم های ظالمانه همه مردم 
رنج خواهند برد و جمعیت هالل احمر هم از 
این تحریم ها به نوعی رنج خواهد کشید. هالل 
احمر در این مدت در کنار وزارت بهداشت 
دارویی  اقالم  تأمین  به  تا  است  گرفته  قرار 
خاص و برخی اقالم بشردوستانه دیگر بپردزاد.
در  آنچه  اساس  بر  کشور  در  کرونا  شیوع  با 
اساسنامه هالل احمر وجود دارد این جمعیت 

نیز باید وارد میدان شده و بتواند به تسکین آالم 
شهروندان بپردازد. در این راستا هالل احمر 
عالوه بر وظایف ذاتی خود مأموریت هایی را 
نیز از جانب ستاد ملی کرونا دریافت کرد. از 
سوی دیگر در زمان هر بحرانی، هالل احمر 
از  فارغ  مختلف  کشورهای  سرخ  صلیب  و 
مرزبندی های سیاسی، مذهبی و نژادی اقدام به 
جمع آوری و ارسال هدایا و کمک های مختلف 
در  این کمک ها  می کنند.  دیگر  به کشورهای 
زمانی که کشورها خود نیز درگیر باشند ممکن 
است وجود داشته باشد، چنانچه در زمان پاندمی 
به  را  ... کمک هایی  و  کرونا چین، قطر، کره 

ایران ارسال کردند. 

تأمین اقالم مورد نیاز از سوئیس
روز یکشنبه 11 خردادماه وزارت کشور میزبان 
نشستی با عنوان کارگروه ارزیابی فرصت های 
رئیس  همتی  کریم  با حضور  کرونا  مدیریت 
جمعیت هالل احمر و علی آقا محمدی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود تا اقدامات 
انجام شده هالل احمر و فرصت های پیش رو 
مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان خبرنگاران 
نیز فرصت پیدا کردند تا پرسش های خود را از 
مسئولین حاضر بپرسند. خبرنگار سپید در این 
نشست با توجه به تأمین برخی اقالم دارویی و 
بشر دوستانه از طریق سوئیس، از همتی پرسید 

که این کشور چه اقالمی را تأمین کرده و چه 
دهد،  انجام  آینده  برای  است  قرار  را  اقدامی 
ضمن اینکه رایزنی برای تأمین اقالم دارویی 
مورد نیاز کشور در چه وضعیتی به سر می برد. 
همتی در پاسخ اظهار کرد: »برخی از کشورهای 
جهان برخی اقالم دارویی، تجهیزات و ملزومات 
پزشکی را به ایران اهدا کردند که کشور سوئیس 
توانست این هدایاهای بین المللی را  آزاد کرده 
و در اختیار ما قرار دهد. در حال حاضر تنها 
از شرکت دارویی می توانیم تأمین اقالم داشته 

باشیم که دفتر آنها در سوئیس قرار دارد.«
همتی یادآور شد: »خوشبختانه در پاندمی کرونا 
نیازی به کمک های بین المللی نداشتیم، اما با 
توجه به ماهیت صلیب سرخ و هالل احمر که 
تحت هر شرایطی باید به همدیگر کمک کنند 
112 محموله بین المللی از جانب کشورهایی 
مانند چین، قطر و ژاپن دریافت کردیم که در 

اختیار ستاد ملی کرونا قرار گرفت.«
همتی در ادامه این نشست اقدامات هالل احمر 
در پاندمی کرونا را تشریح کرد و گفت: »در 
دوران شیوع کرونا بحث غربالگری را انجام 
دادیم و بیش از 21 میلیون نفر و 7.5 میلیون 
خودرو مورد غربالگری قرار گرفتند و 14هزار 
نفر که تست آنها مثبت بود، به مراکز درمانی 

ارجاع شدند.«
ادامه در صفحه 18 

تنها از شرکت های دارویی مستقردرسوئیس 
می توان تامین اقالم کرد
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 ادامه از صفحه 17
رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه پیش از 
شیوع کرونا آموزش های همگانی پیشگیری از 
این بیماری از سوی جمعیت هالل احمر و با 
همکاری سازمان نظام پزشکی از طریق فضای 
مجازی انجام شد، گفت: »خوشبختانه بیش از 70 
میلیون بازدید از آموزش های مجازی پیشگیری 
از کرونا انجام شده است. بیش از یک میلیون و 

300 هزار آموزش ارائه شده است.«

لزوم آموزش همگانی 
وی در رابطه با وضعیت خانه های هالل نیز گفت: » 
محور فعالیت های ما تا شهریور ماه تقویت خانه های 
هالل و آموزش همگانی خواهد بود. چرا که با 
تأکید رئیس جمهور الزم است تا آموزش همگانی 
به صورت جدی دنبال شود. با توجه به فرا رسیدن 
فصل تابستان و انجام سفرهای تابستانی، موج دوم 
کرونا در پیش است و این قضیه را باید به صورت 
خاص مد نظر داشته باشیم. حدود 40 هزار نقطه 
روستایی در کشور برای احداث خانه های هالل 
پیش بینی شده که تاکنون اقدامات اولیه برای هزار و 
300 خانه هالل انجام شده است. در واقع 40هزار 
خانه هالل احمر در شهرهای مختلف راه اندازی 
خواهد شد. داوطلبان هالل احمر اولین امدادگرانی 
هستند که در حوادث حاضر می شوند. این خانه 
های هالل احمر می تواند فاصله زمانی رسیدن 
داوطلبان به حوادث را کاهش دهد. این خانه ها 
با مرکزیت داوطلبان جمعیت پیگیری می شوند. 
نمی خواهیم تشکیالت اداری جدیدی ایجاد کنیم. 
این کار را در شرایط اقتصادی موجود پیگیری 
می کنیم، به شکلی که کار در تهران و 400 محله  
آغاز شده و تالش می کنیم در کنار آموزش همگانی 
با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، تاب آوری مردم را 
افزایش دهیم و آمادگی برای برخورد با حوادث 

را افزایش دهیم.«

وضعیت نامناسب انبارهای هالل احمر
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه و در رابطه 

با وضعیت لجستیکی و انبارهای هالل احمر نیز 
گفت: »وضعیت انبارهای امدادی اصال خوب 
انبارهای  در  موجود  چادرهای  تعداد  نیست. 
امدادی هالل احمر استان تهران 45 هزار چادر 
است و این تعداد چادر برای حتی یک محله 
در تهران کافی نیست. حوادث پی در پی در 
کشور متأسفانه باعث شده موجودی انبارهای 
ما کاهش پیدا کند به شکلی که  در بازدیدی که 
از 6 پایگاه اقماری و همچنین پایگاه های غیر 
اقماری داشتیم مشاهده شد موجودی انبارها بسیار 
ضعیف است به ویژه از حیث 16 قلم بحرانی که 
باید در انبارها موجود باشد. این وضعیت را به 
رئیس جمهور منتقل کرده و قرار شد جلسه ای 
با سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم که این 
جلسه برگزار و قرار شد کمک های خوبی در 
این حوزه ارائه شود. ضمن اینکه تصمیماتی که 
در سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شده است. هزار 
و 900 میلیارد تومان برای شارژ انبارها و خرید 
لجستیکی نیاز داریم که تامین این منابع مالی 
در شرایط موجود کمی سخت به نظر می رسد. 
با این حال مقرر شده طی روزهای آینده 300 
میلیارد تومان به ما داده شود تا آمادگی حداقلی 

را بتوانیم کسب کنیم.«

اقدمات هالل احمر در دوره پساکرونا
وی با بیان اینکه برای دوران پسا کرونا و عمل به 
توصیه مقام معظم رهبری اقداماتی را انجام داده ایم، 
اظهار کرد: » بر حسب دستور مقام معظم رهبری 
300 هزار بسته غذایی در مناطق محروم توزیع 
کردیم. در هر بسته به قیمت 300 هزار تومان 
اقالم غذیی وجود داشت، که در بین اقشار محروم 
و آسیب دیده توزیع شد، ضمن اینکه  امسال در 
25 استان با بارش های زیادی در روزهای اول 
سال مواجه بودیم که البته به بحران تبدیل نشد. 

امسال در بحث سیل مشکل جدی نداشتیم.«
همتی در ادامه با اشاره به دیگر فعالیت های این 
جمعیت در دوران شیوع کرونا، یادآور شد: »ستاد 
ملی کرونا بیش از 10 هزار نقاهت گاه را به جمعیت 

هالل احمر واگذار کرد و در این راستا هزار و 600 
هزار تخت را در استان هایی مانند قم، اصفهان، 
لرستان و قزوین فعال کرد. جمعیت هالل احمر 
برای 44 مؤسسه خیریه مجوز صادر کرد تا به 
عنوان واسط بین این جمعیت و مردم به فعالیت 
بپردازند. بیش از 530 میلیارد ریال کمک های 
ریال کمک های  میلیارد  از 350  بیش  و  نقدی 
نقدی حاصل مشارکت های مردمی برای مقابله 

با کرونا جمع آوری شد.«

مجوز صادرات ماسک
وی با اشاره به ضدعفونی بیش از 52 هزار مکان 
در سطح کشور، گفت: »در این راستا بیش از 
هفت میلیون لیتر مواد ضد عفونی مصرف شد. 
بیماران  بین  بهداشتی  بسته  از 500 هزار  بیش 
خاص توزیع شد و همزمان بیش از 50 هزار 
ماسک، چهار هزار شیلد محافظ و بیش از 10 
هزار لیتر مواد ضدعفونی در کارخانجات هالل 
احمر تولید شد. ضمن اینکه جمعیت هالل احمر 
نخستین ارگانی بود که توانست مجوز صادرات 
به خارج از کشور را کسب کند.  خوشبختانه در 
حال حاضر کشور با توجه به تولید انبوه ماسک 
در داخل از هرگونه واردات آن بی نیاز شده ایم.«

مسدود شدن حساب افرادی که مستقل 
اقدام به جمع آوری کمک کرده بودند

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به همکاری 
تنگاتنگ با مؤسسات خیریه یادآور شد: » در حادثه 
زلزله کرمانشاه خیریه ها و افراد خاص کمک ها را 
جمع آوری کردند اما مشکالتی داشتیم. اما جمع 
آوری کمک ها را به هالل احمر سپردند. هالل 
احمر در این مدت برای 44موسسه که خواهان 
جمع آوری کمک بودند مجوز صادر کرده است 
و دادستانی حساب تمام افرادی را که اقدام به 
افتتاح حساب و جمع آوری کمک کرده بودند 

مسدود کرد.«
به گزارش سپید در این نشست همچنین علی آقا 
محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نیز با اینکه هالل احمر قبل از حادثه باید آماده 
بوده و امر پیشگیری را مورد توجه قرار دهد، 
گفت: »باید آموزش هایی توسط هالل احمر ارائه 
شود تا مردم بدانند اگر زلزله شدیدی آمد باید 
در ساعات اولیه به خودشان کمک کنند. سیستم 
آموزشی »شاد« که از سوی آموزش و پرورش 
راه اندازی شده است می تواند راهی برای آموزش 
دانش آموزان باشد و به آنها گواهینامه اعطا شود. 
این گواهینامه ها باید بین المللی شود تا عالوه 
بر اعتبار در کشورهای دیگر بتواند برای دانش 

آموزان جذاب باشد.«
آقامحمدی ادامه داد: » ۸.5میلیون سالمند در ایران 
داریم که باید به آنها توجه کرد و هالل احمر باید 
نگاه ویژه ای به آموزش آنها داشته باشد. ضمن 
اینکه در شهرک های صنعتی ۸76هزار کارگر بیمه 
شده حضور دارند هالل احمر باید به این شهرک ها 

رفته و این کارگران را آموزش دهد.«
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جذبه شعلی از 
طریق جذابیت های ظاهری علی رغم سختی کار 
گفت: »هالل احمر باید به  لباس و ژست توجه 
بیشتری داشته باشد تا جوانان جذب آن شوند. 
کارهای سخت باید با ویژگی لباس جذاب می شود. 
مثال آن خلبانی و نیروی هوایی است؛ خلبانی 
شغل  بسیار سختی است اما زیبایی و جذابیت 
لباس خلبانی این سختی ها را نیز جذاب می کند.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه 
مالی در  اهمیت شفافیت  به  اشاره  با  همچنین 
مالی  کمک های  از  »بیالنی  گفت:  احمر  هالل 
به هالل احمر ارائه داده و تراز مالی هالل در 
این مدت را منتشر کنید. اگر کرونا برود وزارت 
بهداشت رفته است اما اگر کرونا برود هالل اهمر 
همچنان پررنگ می ماند. به نظرم در تجربه کرونا 
باید شغل و سالمت با هم توامان باشد. جامعه 
ما اکثرا به زندگی روزمره وابسته اند. یعنی مردم 
باید بدانند با فاصله گذاری چطور شغل خودشان 
را نگه دارند. این موضوع از طریق اطالع رسانی 
و آموزشی که نهادهایی مانند هالل احمر ارائه 

می کند می تواند محقق شود.«



آیا بیش از یک  گونه کرونا ویروس جدید وجود دارد؟
 مترجم: شراره فرهی منش

از زمان ظهور کرونا ویروس جدید، موسوم به 
SARS-CoV-2، چندین محقق پیشنهاد کرده اند 
که بیش از یک  گونه از این ویروس وجود دارد. 
همچنین جهش های ایجادشده منجر به تغییراتی 
در نحوه همه گیری و کشندگی آن ایجاد کرده 
است. بااین حال، نظرات متفاوتی وجود دارد.
جهش ژنتیکی پدیده طبیعی و روزمره است. 
جهش ژنتیکی می تواند هر بار که مواد ژنتیکی 

کپی می شوند، رخ دهد.
هنگامی که ویروس در داخل سلولی که آن را 
آلوده کرده همانندسازی کند، تعداد کپی های 
جدید، اختالفات کمی با ویروس اولیه خواهد 

داشت. چرا این موضوع مهم است؟
هنگامی که جهش ها منجر به تغییر در نحوه رفتار 
ویروسی می شود، می تواند عواقب قابل توجهی 

داشته باشد. 
مضر  میزبان  برای  نباید  لزومًا  تغییرات  این 
که  داروهایی  یا  واکسن  مورد  در  اما  باشند، 
را هدف  پروتئین های مشخص شده ویروسی 
قرار می دهند، جهش ها ممکن است این تعامل ها 

را تضعیف کند.
از زمان ظهورSARS-CoV-2، چندین مطالعه 
تحقیقاتی، تغییرات در توالی ژنتیکی ویروس 
را بررسی کرده اند. این مسئله بحث در مورد 
اینکه آیا چندین گونه از این ویروس وجود 
دارد یا خیررا مطرح کرده است. اگر این موضوع 
برتوانایی ویروس در آلوده کردن میزبان، ابتالی 
تعداد افراد بیشتر و مرگ و میرتأثیر داشته باشد، 

بسیار بحث برانگیزخواهد بود.
بسیاری از دانشمندان خواستار احتیاط هستند. 

چرا جهش های ژنتیکی قابل توجه هستند؟
پوشش دار   RNA ویروس   2-SARS-CoV
در  آن  ژنتیکی  ماده  که  معنی  این  به  است، 
RNA تک رشته ای رمزگذاری می شود. در داخل 
سلول میزبان، مکانیسم تکثیر خود را می سازد.
فوق العاده  جهش  دارای   RNA ویروس های 
باالیی هستند زیرا آنزیم های تکرار آن ها هنگام 
تهیه نسخه جدید ویروس، مستعد خطا هستند.
پروفسور جاناتان استوی ویروس شناس و رهبر 
در  کریک  فرانسیس  موسسه  در  ارشد  گروه 
اخبار پزشکی گفت که چه موردی  به  لندن، 

جهش های ویروس را مهم می کند.
وی گفت: »جهش، تغییر در دنباله ژنتیکی است. 
واقعیت تغییر جهش موضوع اصلی نیست بلکه 

پیامدهای عملکردی آن مهم است«.
یا  دارویی  هدف  خاص،  ژنتیکی  تغییر  اگر 
می کند  عمل  ویروس  علیه  که  را  آنتی بادی 
که  ویروسی  ذرات  از  دسته  آن  دهد،  تغییر 
دارای جهش هستند، از آن هایی که فاقد جهش 

هستند، پیشی می گیرند.
برای  پروتئین  »تغییر  افزود:  استوی  پروفسور 
ورود ویروس به سلول که مقدار بسیار کمی 
گیرنده پروتئین را در خود جای می دهد، می تواند 

مزیت رشد را برای ویروس ایجاد کند«. 

کسری  تنها  که  کرد  تأکید  باید  »بااین وجود، 
بیشتر  بود.  از همه جهش ها سودمند خواهند 
آن ها برای ویروس خنثی یا مضر خواهند بود 

و ادامه نخواهد یافت«.

محققان به دنبال جهش ژنتیکی هستند
که  را  تحقیقاتی  اخیراً  امروز  پزشکی  اخبار 
توسط گروهی از دانشگاه ایالتی آریزونا انجام 
شده بررسی کرده است. این مقاله جهشی را 
اتفاق مشابه که در طول  از  نشان می دهد که 
اپیدمی SARS در سال 2003 رخ داده است، 

تقلید می کند.
بررسی  را  بینی  سواب  نمونه  پنج  گروه  این 
کردند که نتیجه آزمایش SARS-CoV-2 مثبت 
موارد  این  از  یکی  دریافتند که  آن ها  داشتند. 
حذف شدگی دارد، به این معنی که بخشی از 
ژنوم ویروسی ازدست رفته است. به طور دقیق، 
81 نوکلئوتید موجود در کد ژنتیکی ویروسی 

از بین رفته است.
جهش های  که  می دهد  نشان  قبلی  تحقیقات 
را  تکثیر  در   SARS ویروس  توانایی  مشابه، 

کاهش می دهد.
 Translational مطالعه دیگری که این بار در مجله
Medicine چاپ شده، پیشنهاد کرده است که 
SARS-CoV-2 الگوهای جهش خاصی را در 

مناطق جغرافیایی مجزا دارد.
محققان از دانشگاه مریلند در بالتیمور و شرکت 
در   Ulisse Biomed ایتالیایی  بیوتکنولوژی 
تکرارشونده  ژنتیکی  جهش  هشت  تریست، 
را  کووید-1۹  به  مبتال  بیمار  نمونه   220 در 

بررسی کردند.
آن ها سه مورد از این جهش ژنتیکی را به طور 
انحصاری در نمونه های اروپایی و سه مورد دیگر 
آمریکای  نمونه های  در  انحصاری  به طور  نیز 

یافتند. شمالی 
پروفسور استوی می گویند: »ویروس ها به طور 
هماهنگ  خود  میزبان  گونه های  با  معمول 

می شوند. اگر ویروس ها از گونه ای به گونه دیگر 
منتقل شوند، به عنوان مثال، از خفاش به انسان، 
درجه ای از هماهنگی مجدد اجتناب ناپذیر است، 
هم برای اینکه از دفاع طبیعی میزبان جلوگیری 
شود و هم به دلیل اینکه تعامل بهینه با سلول های 

میزبان جدید ایجاد شود«.
وی افزود: »جهش ها، تصادفی رخ خواهند داد 
و مناسب ترین ویروس ها غالب خواهند شد«؛ 
  2-SARS-CoV بنابراین تعجب آور نیست که
به دنبال جهش، به جمعیت انسانی انتقال  یافته 
و در حال گسترش است. واضح است، چنین 

تغییراتی در حال حاضر اتفاق می افتد.
بااین حال، پروفسور استوی فکر نمی کند که در این 
مرحله مشخص باشد که چگونه جهش ها، رفتار 
SARS-CoV-2 را در طوالنی مدت به پیش می برد.
 2-SARS-CoV او می گوید: »ترس از تکامل
به گونه ای که در برابر واکسن ها و داروهای 
غیرمنطقی  باشد،  مقاوم  ساخت،  حال  در 
دارد  وجود  امکان  این  »بااین حال،  نیست«. 
آسیب زای  کمتر  نسخه  تکامل  شاهد  ما  که 

باشیم«. ویروس 

نظرات همچنان متفاوت اند
در اوایل سال جاری، محققان دانشگاه پکینگ 
 National Science Review در پکن مقاله ای در
SARS- جداگانه  دوسویه  که  کردند  منتشر 
 »L« را  آن ها  که  توصیف می کرد  را   2-CoV

و »S« نامیدند.
آن ها 103 نمونه توالی ویروس را بررسی کردند 
که حدود 70 درصد از آن ها از نوع L بودند.

بااین حال، گروهی در مرکز تحقیقات ویروس 
در دانشگاه ِگالسکو در انگلستان مخالف این 
یافته ها بودند و انتقاد خود را از داده های این 
منتشر   Virus Evolution مجله  در  پژوهش 

کردند.
نویسندگان می گویند: »با توجه به عواقب این 
ادعاها و پوشش شدید رسانه های خبری در 

مورد این نوع مقاالت، ما داده های ارائه شده را 
با جزئیات بررسی کرده ایم و نشان می دهیم که 
نتیجه گیری اصلی آن مقاله قابل  اثبات نیست.«
ژنتیک  رئیس  رابرتسون،  دیوید  پروفسور 
ویروسی و بایوانفورماتیک در مرکز تحقیقات 
ویروس، در این گروه بود . اخبار پزشکی امروز 
نظر او را در مورد احتمال وجود بیش از یک  

گونه SARS-CoV-2 پرسید. 
مورد  در  شواهدی  که  زمانی  »تا  گفت:  وی 
تغییر بیولوژی ویروس وجود دارد، نمی توانیم 
بگوییم که گونه های جدیدی از ویروس وجود 
دارد. درک این نکته مهم است که جهش های 
تکثیر  برای  طبیعی  جانبی  محصول  ژنتیکی، 
ویروس هستند و این که بیشتر جهش هایی که 
و  بیولوژی  در  تأثیری  هیچ  می کنیم  مشاهده 

عملکرد ویروس نخواهد داشت«.
او همچنین می گوید: »اگر توالی های مختلفی 
تنها  داریم.  متفاوتی  گونه های  باشیم،  داشته 
هنگامی که درک بیشتری از پیامدهای عملکردی 
باشیم،  داشته  مشاهده شده  تکاملی  تغییرات 

می توانیم طبقه بندی مجدد انجام دهیم«.

سروتیپ ها و پژوهش های آینده
بنابراین، دانشمندان تردیدگرا چه نوع شواهدی 
را در مورد چندین سویه SARS-CoV-2 بررسی 

می کنند؟
اخبار پزشکی امروز از پروفسور مارک هیبرد، 
از دانشکده بهداشت و پزشکی تروپیکا لندن در 
انگلستان، خواست تا در این بحث شرکت کند.
شناسان،  ویروس  »برای  داشت:  اظهار  وی 
»سویه« کلمه ای ذهنی است که همیشه معنای 

مشخص و واضحی ندارند.«
او گفت: »در مورد SARS-CoV-2 مفیدترین 
توصیف  برای  که  است  »سروتیپ«  ایده 
انسان  ایمنی بدن  سویه هایی که توسط پاسخ 
پاسخ  می شود.  استفاده  است،  قابل تشخیص 
ایمنی به یک سروتیپ معموالً باعث محافظت 
در برابر سروتیپ های مختلف نمی شود. برای 
SARS-CoV-2، هیچ مدرک قطعی در دست 

نیست که این اتفاق افتاده است«.
وی ادامه داد: »برای اینکه نشان دهیم ویروس 
ازنظر ژنتیکی به اندازه کافی تغییر کرده است تا 
بتواند پاسخ ایمنی متفاوتی ایجاد کند، باید ایمنی 
بدن را مشخص کنیم و نشان دهیم که برای 
یک سروتیپ عمل می کند و نه برای دیگری.« 
پروفسور هیبر می گوید: »دانشمندان در حال 
مطالعه آنتی بادی های خنثی هستند تا به آن ها 
در تعیین سروتیپ برای SARS-CoV-2 کمک 
کنند. این آنتی بادی ها می توانند از ابتال به ویروس 
به سلول میزبان جلوگیری کنند، اما ممکن است 

در برابر سویه جدید مؤثر نباشند«.
نیاز  تجربی  شواهد  به  ایده آل  حالت  در  »ما 
داریم، مانند نشان دادن اینکه جهش منجر به 
اثبات تأثیر  تغییر عملکرد ویروس می شود و 

این تغییر در افراد مبتال به عفونت«.
منبع: Medical News Today / ۲۲ می ۲۰۲۰

خبـر
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مشکالتخوابدرنوزادانیکهبعدابهاوتیسممبتالمیشوند
 مترجم: شراره فرهی منش

در  را  زندگی خود  اول  سال  بیشتر  نوزادان 
خواب می گذرانند. این ساعت ها زمان اصلی 
رشد مغز هستند، هنگامی که اتصاالت عصبی 
شکل می گیرند و خاطرات حسی رمزگذاری 
شود،  مختل  خواب  وقتی  اما  می شوند.  
مبتال  کودکان  بین  در  بیشتر  که  همان طور 
رشد  است  ممکن  می افتد،  اتفاق  اوتیسم  به 

قرار گیرد. تأثیر  نیز تحت  مغزی 
در مطالعه ای که در 7 می در مجله روان پزشکی 
آمریکا منتشر شد، محققان گزارش دادند که 
در گروهی متشکل از بیش از 400 نوزاد 6 تا 
اوتیسم  تشخیص  بعداً  که  افرادی  ماهه،   12
داشتند.  مشکل  خوابیدن  در  بیشتر  گرفتند، 
رشد  مسیرهای  تغییر  با  خواب  مشکل  این 

بود. هیپوکامپ همراه  در 
دانشگاه  اوتیسم  مرکز  مدیر  اِستِس،  آنِت 
واشنگتن و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: 
»حدود 80 درصد از کودکان مبتال به اختالل 
طیف اوتیسم دچار مشکالت خواب هستند؛ اما 
بخش عمده ای از تحقیقات موجود، در مورد 
نوزادان با خواهر و برادرانی که مبتال به اوتیسم 
هستند و همچنین مداخالت طراحی شده برای 
بهبود نتایج برای کودکان مبتال به اوتیسم، بر 

متمرکز شده اند«.  و شناخت  رفتار 
محققانی که در شبکه مطالعات تصویربرداری 
 )IBIS( چندگانه  مراکز  در  کودک  مغز  از 
پژوهش می کنند بر این باور بودند که موارد 

بیشتری برای بررسی وجود دارد.
دانشگاه  در  شنوایی  و  گفتار  استاد  اِستِس، 
واشنگتن، گفت: »در تجربه بالینی ما، والدین 
نگرانی های زیادی در مورد خواب فرزندان 
خود دارند و ما در مورد مداخله اولیه اوتیسم، 
برای  خواب  مشکالت  که  کردیم  مشاهده 
کودکان و خانواده ها دردسر درست می کند«.
اِستِس می گوید: »محققان این پژوهش را آغاز 
و  خواب  رابطه  مورد  در  آن ها  زیرا  کردند، 
خواب  مشکالت  آیا  داشتند.  سؤال  اوتیسم 
عالئم اوتیسم را تشدید می کند؟ یا اینکه عالئم 
اوتیسم منجر به مشکالت خواب می شود؟«
تغییریافته  خواب  است  »ممکن  گفت:  وی 
اوتیسم  از  بخشی  کودکان  از  برخی  برای 
باشد. شاهد این مطلب این است که مداخالت 
رفتاری برای بهبود خواب برای همه کودکان 
مبتال به اوتیسم کار نمی کند، حتی اگر والدین 
آن ها همه موارد را درست انجام دهند. این 
است یک جزء  ممکن  که  می دهد  نشان  امر 
از  برخی  خواب  مشکالت  برای  بیولوژیکی 
کودکان مبتال به اوتیسم وجود داشته باشد«.
محققان  IBIS برای بررسی ارتباط بین خواب، 
 MRI رشد مغزی و اوتیسم، به بررسی اسکن
الگوهای  پرداختند. همچنین  432 کودک  از 
خواب و عملکرد شناختی با استفاده از ارزیابی 

بررسی شد.  استاندارد 
واشنگتن،  دانشگاه   - موسسه  چهار  محققان 
هیل،  چاپل  در  شمالی  کارولینای  دانشگاه 

دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس و بیمارستان 
کودکان فیالدلفیا - کودکان را در سن 6، 12 

و 24 ماهگی ارزیابی کردند. 
خواب  مورد  در  را  پرسشنامه هایی  والدین 
فرزندشان که شامل رفتار کودک هم می شد، 

کردند.  پر 
در  به خواب  مربوط  سؤاالت  مثال  به عنوان 
مورد اینکه چه مدت طول می کشد تا کودک 
بخوابد و یا اگر در خواب شبانه بیدار شود 

تا دوباره بخوابد. چقدر زمان می برد 
در آغاز مطالعه، نوزادان با توجه به خطر ابتال 
به اوتیسم طبقه بندی شدند: افرادی که بیشتر 
در معرض ابتال به اوتیسم بودند - در حدود 
دوسوم نمونه موردمطالعه - خواهر و برادر 
اوتیسم  تشخیص  قباًل  که  داشتند  بزرگ تر 
گرفته بودند. خواهر و برادران کودکان مبتال 
به اوتیسم 20 درصد احتمال ابتال به اختالل 
طیف اوتیسم را دارند - این خطر بسیار بیشتر 

از کودکان در کل جامعه است.
مطالعه انجام شده توسط IBIS در سال 2017 
نشان داد نوزادانی که دارای خواهر و برادر 
بزرگ تر مبتال به اوتیسم بودند و همچنین در 6 و 
12 ماهگی سطح قشر مغزی گسترده ای داشتند، 
شاخص ها،  این  فاقد  نوزادان  با  مقایسه  در 

بودند. اوتیسم  به  ابتال  بیشتر در معرض 
 ،MRI در مطالعه حاضر، در زمان انجام اسکن
تعداد 127 نفر از 432 نوزاد، به علت نداشتن 
کم خطر  دسته  در  اوتیسم،  خانوادگی  سابقه 

بودند.  اوتیسم  به  ابتال 
پژوهشگران بعداً همه شرکت کنندگان را در 
تشخیص  تا  کردند  ارزیابی  ماهگی   24 سن 
دهند که آیا مبتال به اوتیسم شده اند یا خیر. 
از حدود 300 کودک که در ابتدا تحت عنوان 

»خطر باالی خانوادگی« نامیده می شدند، 71 
نفر در آن سن دچار اختالل طیف اوتیسم شدند.
این نتایج به محققان اجازه داد تا اسکن های 
جمع  قباًل  که  را  رفتاری  داده های  و  مغزی 
از  برخی  و  بررسی  مجدداً  بود  شده  آوری 

کنند.  را مشخص  الگوها 
بعداً  که  نوزادانی  بین  در  خواب  مشکالت 
تشخیص اختالل طیف اوتیسم گرفتند، بیشتر 
مشاهده شد و همین طور هیپوکمپ بزرگ تر 
بود. هیچ ساختار دیگری از قشر مغز تحت 
تأثیر قرار نگرفت، ازجمله آمیگدال که مرتبط 
با احساسات و جنبه های خاص حافظه است 
نخاع  از  سیگنال  فرستنده  که  تاالموس  یا  و 

به قشر مغز است.
دانشگاه  توسط  انجام شده  خواب  مطالعه 
بین  که  است  پژوهشی  اولین  واشنگتن، 
در  خواب  مشکالت  و  هیپوکمپ  رشد 
شده اند  مبتال  اوتیسم  به  بعداً  که  نوزادانی 

می کند. برقرار  ارتباط 
»رشد  که  داده اند  نشان  دیگر  مطالعات 
بیش ازحد« در ساختارهای مختلف مغزی در 
بین نوزادانی که به سمت ایجاد آن ساختارهای 
بزرگ تر می روند، در مراحل مختلف رشد با 
جنبه های اجتماعی، زبانی و رفتاری اوتیسم 

همراه بوده است.
واشنگتن  دانشگاه  خواب  مطالعه  درحالی که 
الگویی از حجم بزرگ تر هیپوکمپ و مشکالت 
مکرر خواب در بین کودکانی که به اوتیسم 
مبتال شده اند، پیدا کرد، اما این که آیا رابطه عّلی 
وجود دارد یا خیر هنوز شناخته نشده است. 
خواب  الگوهای  از  وسیع تری  طیف  مطالعه 
در این جمعیت یا حجم هیپوکامپ می تواند 
در تعیین دلیل شایع بودن مشکالت خواب و 

چگونگی تأثیر آن بر رشد اولیه در کودکان 
کند. اوتیسم کمک  اختالل طیف  به  مبتال 

تمرکز بر ارزیابی و تشخیص زودهنگام باعث 
شده است تا مرکز اوتیسم دانشگاه واشنگتن 
در سال 2017 کلینیک نوزادان را تأسیس کند. 
این کلینیک ارزیابی هایی را برای نوزادان و 

انجام می دهد.  نوپا  کودکان 
عالوه بر این، در این کلینیک روانشناسان و 
تحلیل گران رفتار برنامه درمانی در کلینیک 
اجرا می کنند و برنامه فعالیت هایی برای منزل 

والدین می گذارند. اختیار  در  نیز 
مرکز اوتیسم دانشگاه واشنگتن مسائل خواب 
تحقیقاتی  مداخالت  از  بخشی  به عنوان  را 
به عنوان  بالینی،  شرایط  در  و  طوالنی مدت 
بخشی از مداخالت رفتاری ارزیابی کرده است.
مک دافی گفت: »اگر بچه ها نخوابند، والدین 
که  است  معنی  بدان  این  و  نمی خوابند  نیز 
مشکالت خواب، تمرکز مهمی برای تحقیق 

و درمان است.«
این نویسندگان خاطرنشان می کنند که والدین 
کودکانی که مبتال به اوتیسم شدند، در مقایسه 
با کودکانی که مبتال به اوتیسم نشدند، مشکالت 
خواب بیشتری مشاهده کردند؛ اما تفاوت ها 
بسیار ظریف بود و فقط هنگام مشاهده میانگین 
گروه ها در میان صدها نوزاد مشاهده شد. 

زندگی  اول  سال های  در  خواب  الگوی 
به  شبانه  خواب  از  نوزادان  سریع  تغییر  با 
بزرگ ساالن  شبیه  خواب وبیداری  چرخه 
تغییر می کند. استس می گوید تا زمان تکمیل 
خواب  با  چالش ها  تفسیر  بیشتر،  تحقیقات 
به  ابتال  خطر  افزایش  اولیه  نشانه  به عنوان 

نیست. امکان پذیر  اوتیسم 
منبع: University of Washington / ۷ می ۲۰۲۰

خبـر
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