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رئیس مجلس شورای اسالمی:

تعویق زمان کنکور ضروری است
»به نظر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
می رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران 
پیک کرونا و خنک تر شدن هوا که امکان استفاده 
کند،  میسر  را  ساعت  چند  بمدت  ماسک  از 

ضروری باشد.«
به گزارش سپید، محمد باقر قالیباف در جلسه 
علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی ضمن 
تبریک عید سعید قربان گفت: »نگران رعایت 
کنکور  در  بهداشتی  دقیق  پروتکل های  نشدن 
داده  وعده های  به  متاسفانه  هستیم.  سراسری 
شده در برگزاری کنکور دکتری عمل نشد و 
آن  برگزاری  در  تاسف آوری  بی توجهی های 
بررسی  نیازمند  که خود  داشت  کنکور وجود 

دقیق تر و پیگیری است.«

وی ادامه داد: »این کوتاهی ها، نگرانی مردم در 
بیشتر  را  کنکور سراسری  برگزاری  خصوص 
شنونده  نمایندگان  از  بسیاری  و  است  کرده 
نگرانی های والدین در خصوص سالمت فرزندان 
خود بوده اند. به نظر می رسد تعویق زمان کنکور 
تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک تر شدن 
چند  بمدت  ماسک  از  استفاده  امکان  که  هوا 

ساعت را میسر کند، ضروری باشد.«
آموزان  دانش  »سالمت  کرد:  تصریح  قالیباف 
عزیز ما، خط قرمز مجلس است و کمیسیون های 
تا  دارند  وظیفه  مجلس  آموزش  و  بهداشت 
این  در  تصمیم  بهترین  رعایت  از  اطمینان 
خصوص، مطالبات مردم را از مسئولین ذی ربط 

کنند.«ایسنا پیگیری 

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به نذورات مختلفی 
که برخی افراد در ماه محرم پخش می کنند، تصریح کرد: »از 
مردم می خواهیم امسال به جای نذری های متداولی مانند آش و 

شله زرد و... نذر ماسک کنند و به افراد مختلف ماسک بدهند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا با تاکید 
بر اینکه ما هرچه داریم از محرم و صفر است، گفت: »اگر 
عزا  این  در  باید  همگی  نیستیم،  هم  ما  اصال  نباشد  محرم 
شرکت کنیم؛ اما محرم امسال مانند گذشته نیست و بخاطر 
شیوع کرونا شرایط متفاوت هست و باید نکاتی را درباره آن 

مدنظر داشته باشیم.«
وی با بیان اینکه ما هر عاملی که منجر به ایجاد تجمع شود، 
گردش ویروس کرونا را در جامعه تسهیل کرده و موجب 
افزایش موارد ابتال و بستری در بیمارستان و اشغال تخت های 
ویژه و مرگ و میر می شود را مناسب نمی دانیم، افزود: »از مردم 
می خواهیم مسائل بهداشتی و بویژه فاصله گذاری فیزیکی را 

رعایت کنند و محرم امسال هر خانه یک حسینیه باشد و از طریق 
رادیو و تلویزیون و رعایت مسائل بهداشتی و روش هایی که 
باعث انتقال بیماری نشود، عزاداری امام حسین را انجام دهند.«
وی با اشاره به نذورات مختلفی که برخی افراد در این ماه 
جای  به  می خواهیم  مردم  »از  کرد:  تصریح  می کنند،  پخش 
نذری های متداولی مانند آش و شله زرد و... نذر ماسک کنند 
و به افراد مختلف ماسک بدهند. اکنون اگر کسی می خواهد 
ثواب کند بهتر است به ایستگاه های مترو برود و به هرکسی 

که یک بلیط مترو خرید یک ماسک رایگان بدهد.«
این متخصص بیماری های عفونی در عین حال گفت: »دسته های 
عزارداری خیابانی هم در این شرایط کرونا توصیه نمی شود؛ چراکه 

فاصله گذاری اجتماعی در این نوع اجتماع رعایت نمی شود.«

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

امسال به جای آش و شله زرد، ماسک نذری توزیع کنید

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد ابتال و فوتی ناشی از 
کووید-19 در کشور طی ۲4 ساعت گذشته را اعالم کرد. 

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
1۲ مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۶٨۵ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  یک 
هزار و 4۲3 نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 3٠9 هزار و 437 نفر رسید.« 
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۲٠٨ بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 17 هزار و 19٠ نفر رسید.« وی همچنین گفت: »خوشبختانه 
تاکنون ۲۶٨ هزار و 1٠۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« به گفته وی، 4٠٨9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »تاکنون دو میلیون و ۵٠٨ هزار 

و 41٨ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
وی گفت: »استان های مازندران، لرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی درباره استان های مازندران و لرستان که در وضعیت قرمز قرار 

دارند، توضیح داد: »استان مازندران در اسفند ماه گذشته خیز شدید 
و موارد ابتال و بستری را شاهد بود و متاسفانه مجددا از تیرماه با 
موج جدیدی از شیوع بیماری مواجه شده است. در حال حاضر ۲٠ 
شهرستان این استان در وضعیت قرمز و دو شهرستان در شرایط هشدار 
قرار داردند. تعداد موارد بستری و ابتال در این استان ظرف شش هفته 
گذشته به بیش از چهار برابر رسیده است و شیب صعودی بستری 
و ابتال در این استان نگران کننده است. از کلیه هموطنان می خواهیم 

از هرگونه سفر غیرضروری به استان مازندران خودداری کنند.«
الری همچنین درباره استان لرستان نیز گفت: »این استان شاهد خیز 
بیماری در اسفندماه و خیز نسبتا شدید در فروردین ماه گذشته بود و 
متاسفانه مجددا از اوایل خردادماه شاهد افزایش موارد ابتال و بستری 
در این استان هستیم. هفت شهرستان این استان در وضعیت قرمز و 
سه شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند. موارد ابتال و بستری 
در برخی شهرستان های این استان از جمله خرم آباد، الیگودرز و 
کوهدشت و ...دارای شبیب تندتری است.« وی همچنین درباره 
استان قم که در شرایط هشدار قرار دارد گفت: »اولین موارد ابتال به 
کروناویروس در استان قم شناسایی شد و این استان خیز شدیدی 

را در موارد ابتال و بستری در اسفندماه گذشته تجربه کرد. متاسفانه 
از خردادماه مجددا نمودار بستری روزانه شیب صعودی دارد و بیم 
آن می رود که با عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت 
پروتکل ها زمینه ای جهت خیز مجدد بیماری در این استان فراهم شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به مردم گفت: »فراموش نکنید 
اصلی ترین عامل جهت جلوگیری از انتشار ویروس و قطع زنجیره 
انتقال آن رعایت موارد بهداشتی از جمله فاصله گذاری فیزیکی و 

شست و شوی دست ها و استفاده از ماسک است.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ٢۶٨۵ بیمار جدید کووید ١٩ 
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

باالترین گروه سنی فوت شدگان کرونایی در تهران ۷۰ تا ۷۹ سال بوده است
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به 
وضعیت ابتال و فوتی های ناشی از کرونا در تهران، گفت: »باالترین 
گروه سنی که در تهران به دلیل کرونا فوت شده اند بین 7۰ تا 79 سال 
بوده است. در حالی که بیشترین گروه سنی که در تهران از نظر ابتال 

داشته ایم، بین ۵۰ تا ۵9 سالگی بوده است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی درباره وضعیت کرونا در تهران، گفت: 
»در بیماری های مزمن فرسایشی که نوپدید هستند، صحبت از شکست 
دادن بیماری، بیشتر یک واکنش هیجانی زودرس است. بنابراین من 
به این پارادایم اعتقادی ندارم و شکست کرونا به عنوان یک بیماری 
مزمن، نوپدید و فرسایشی بیشتر یک شعار هیجانی است. شاید بهتر 
باشد بگوییم که ما کرونا را ریشه کن می کنیم، برای ریشه کن کردن 
این ویروس هم طبیعتا باید روش های مدیریتی تاثیرگذار اعمال شود.« 
وی افزود: »مطلقا نباید فریفته شویم و نباید در مقابل این بیماری، 
غرور ما را بگیرد. باید بدانیم که با یک بیماری مواجه ایم که شواهد 
جهانی درباره آن اندک است و کم بودن اطالعات علمی درباره این 
بیماری باعث می شود که ما سالح کمتری در برابر آن داشته باشیم. 
زیرا شناخت مان از این بیماری کمتر است. بنابراین در چند ماه اخیر 
کمتر در ادبیات علمی جهان بحث شکست دادن بیماری کووید-19 
را دیده ام. مانیفست اکثر کشورها این بوده است که باید به نوعی به 

سمت شکستن زنجیره انتقال این بیماری حرکت کنیم.«
زالی ادامه داد: »این بیماری قطعا امواج چندین باره خواهد داشت. باید 
توجه کرد که در این زمینه کشورها به چند دسته تقسیم می شوند؛ 
کشورهایی که از روز اول با مدیریت منطقی و چابک در برابر این 
بیماری تدابیر جدی اتخاذ کردند و البته مولفه های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی آن ها با کشور ما در انطباق نیست. مانند کشور تایوان، سنگاپور، 
کره جنوبی و بعضا در آلمان. برخی کشورها در دور اول کرونا را 
مدیریت کردند و البته آسیب هایی هم دیدند و حاال موج دوم بیماری 
به سراغ شان آمده است مانند ایران. تقریبا اکثر کشورهای دنیا در همین 
مدل هستند. بررسی جهانی نشان می دهد که اروپایی ها به یک کفه 
رو به پایین و رو به افول رسیده اند. مجددا در بخش هایی از فرانسه 
و مناطقی از اسپانیا و انگلیس، خوشه های جدید بیماری در حال 
شکل گیری است، اما نه به شکلی که در موج اول بود. در عین حال 
در آمریکای جنوبی، بخش هایی از آمریکای شمالی و کشورهای آفریقا، 
به ویژه آفریقای جنوبی و آسیا کشورهایی هستند که برخالف مدل 
اروپایی در حال افزایش موارد جدید ابتال هستند. در کشوری مانند 
ترکیه با توجه به این که دیرتر از ما موج اول را تجربه کردند، طبیعتا 

امواج بعدی با تاخیر قابل توجهی انجام خواهد شد.«
وی گفت: »ما باید زرنگ باشیم و با استفاده از مبانی علمی و بدون این که 
دچار غرور کاذب شویم با استفاده از توصیه ها و مدل های کشورهای 
موفق، پیش برویم. باید توصیه های سازمان بهداشت جهانی را به صورت 
جدی مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه نقشه راه را ترسیم می کند. نگاه 
هیجانی زودرس در این زمینه درست نیست.« وی درباره اقدامات ستاد 

مقابله با کرونا در تهران، گفت: »باید توجه کرد که در استان تهران با 
پیچیدگی هایی مواجه ایم، به گونه ای که باالترین جمعیت را در تهران 
داریم و بالغ بر 14 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در تهران سکونت دارند، 
تهران باالترین چگالی یا تراکم جمعیت را در کشور دارد، منطقه ای مانند 
بهارستان در جنوب غربی استان تهران باالترین میزان تراکم جمعیتی 
را در کشور دارد، ما بیشترین میزان سکونت غیررسمی را در تهران 
داریم که بین 13 تا 17 درصد پیش بینی می شود و بالغ بر یک میلیون 
نفر در طول روز به عنوان جمعیت شناور وارد تهران می شوند و این 

پیچیدگی ها در تهران وجود دارد.«
زالی تاکید کرد: »این که بخواهیم در برابر کرونا پرچم افتخار باال ببریم، 
اصال علمی نیست. باید با ادبیات علمی صحبت کنیم. به هر حال امواج 
بعدی کرونا خواهد آمد. این طور نیست که فکر کنید که کشورهایی که 
در دور اول کرونا توفیق داشتند، قطعا گارانتی می شوند و دیگر کرونا 
سراغ شان نمی آید. تا زمانی که یا ۶۶ درصد افراد در جامعه دچار این 
بیماری نشوند و یا داروی مطمئن و واکسن آن پیدا نشود، این سناریو 
در کشورهای دنیا قابل تکرار خواهد بود. البته ما به شدت از نظر علمی 
با ایمنی جمعی مخالفیم و این حرف بسیار خطرناک است. باید دارو و 
واکسن کارای این دارو پیدا شود و یا در بدترین و سخت ترین شرایط 
که از نظر علمی کامال با آن مخالفیم و آن را منسوخ شده تلقی می کنیم، 
۶۶ درصد جامعه مبتال شوند که در این صورت با حجم بسیار زیاد 
بیماری و تلفات بسیار زیاد همراه خواهد بود. در عین حال راه دیگر 
این است که این بیماری الگوی بیماری های سارس و مرس را طی کند 

و دچار سقوط و زوال خود به خودی در طبیعت شود.«
وی افزود: »در عین حال باید زنجیره انتقال ویروس را در هم بشکنیم. 
تنها راه فائق آمدن بر این ویروس همین است. ادامه حیات کرونا 
در طبیعت تا زمانی که موجود زنده را به عنوان میزبان جدید شکار 
نکند، متوقف می شود. این ویروس در زمانی که می تواند به حیات 
بیولوژیک خود ادامه دهد که چرخه انتقال وجود داشته باشد. باید 

زنجیره انتقال شکسته شوند.«
زالی ادامه داد: »در تهران ۲۵ دستگاه اجرایی و 3۶۵ خرده  نهاد در 
حوزه مدیریت شهری با این بیماری درگیر هستند. در عین حال اکنون 
هم آماری که در تهران داریم، آمار نسبتا خوبی است. به طوری که 
در تهران در حال حاضر میزان کسانی که به دلیل کرونا فوت شده اند، 
نسبت به مجموع بستری و بیماری 1.7 است. باالترین گروه سنی که 
در تهران به دلیل کرونا فوت شده اند، بین 7۰ تا 79 سال بوده است. در 
حالی که باالترین گروه سنی که در تهران از نظر ابتال داشته ایم، بین ۵۰ 
تا ۵9 سالگی بوده است. از روز آغازین اپیدمی کرونا تاکنون در ۸۶.7 
درصد موارد در کلیه متوفیان ناشی از کرونا در تهران، فرد فوت شده 
حتما یک عامل زمینه ای هم داشته است. این موضوع در سایه تالش 
جامعه پزشکی و بهداشتی و درمانی در تهران می دانیم. جامعه پزشکی 
خسته شده، بسیاری از معوقاتش را دریافت نکرده و دچار فرسودگی 

شده است، اما بازهم در حال تالش هستند.«
زالی گفت: »برای اقدامات مدیریتی باید دستگاه های مختلفی را کنار هم 
قرار دهیم. ما معتقدیم که هم استانداران و هم روسای ستادی باید بیش 
از گذشته در مدیریت اپیدمی ها از جمله کرونا اختیارات مبسوط تری 
را داشته باشند. به عنوان مثال ما فی نفسه با طرح ترافیک مشکلی 
نداریم، بحث ما این بود که تولید سفر را در حمل و نقل عمومی 
تهران کاهش دهیم. استدالل شهرداری این بود که اجرای جدید طرح 
ترافیک در تهران بار جدیدی به حمل ونقل عمومی اضافه نمی کند، 
اما با توجه به اینکه تهران در شرایط قرمز است، ما استدالل کردیم 
که طبیعتا ما نیازمند این هستیم که به هر طریقی تولید سفر و فشار بر 
حمل و نقل عمومی را کاهش دهیم. در تهران بالغ بر 1.۶ میلیون نفر 
از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند که ۸۰۰ هزار نفر از مترو و 
۸۰۰ هزار نفر از سایر سیستم ها استفاده می کنند. ما به ستاد ملی مقابله 
با کرونا در رابطه با تهران پیشنهاد دادیم که برای حل مساله، مترو و 
سیستم اتوبوس رانی تهران باید بتوانند با چابک سازی سیستم حمل 
و نقل خودشان، تولید سفر را به گونه ای ساماندهی کنند که اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی با خدشه روبه رو نشود، مترو باید تا سه برابر 
ظرفیت فعلی خود افزایش ناوگان داشته باشد و تعداد زیادی اتوبوس 

وارد شهر تهران شود. در اپیدمی ها باید میان بر بزنیم.«
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، درباره اخذ جریمه از 
افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، گفت: »در همه 
کشورهای دنیا عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و عدم استفاده از 
وسایل پیشگیری مانند ماسک، حتما با جرایمی روبه رو است و ما 
تنها کشوری هستیم که برای این موضوع جریمه در نظر نگرفته ایم. 
البته من از مردم هم تشکر می کنم و مردم اصال مقصر نیستند، نباید 
بر سر مردم بشکنیم. خوشبختانه اجرای  تمام کاسه و کوزه ها را 
شیوه نامه های بهداشتی در تهران به ۶۸ درصد رسیده است درحالی 
که در هفته سوم خرداد به 11 درصد رسیده بود. همچنین در تهران 

به طور میانگین 7۲ درصد از ماسک استفاده می کنند.«

خبـر

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
محدودیت های  یک هفته ای  تمدید  از  بزرگ 
مشاغل  و  از صنوف  برخی  برای  اتخاذشده 

پایتخت خبر داد. 
به گزارش سپید، نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا 
در این باره گفت: »با تصمیم ستاد مقابله با کرونا 
در استان تهران محدودیت های اتخاذشده برای 
فعالیت برخی از مشاغل و صنوف در پایتخت 

برای یک هفته دیگر تمدید شد.«

وی با بیان این که نظارت جدی بر رعایت پروتکل ها 
و استفاده از ماسک به ویژه در اماکنی همچون 
پاساژها و مراکز شلوغ نیز تشدید خواهد شد، گفت: 
»این موضوع به اصناف و متصدیان واحدهای 
صنفی نیز اعالم شده و خواسته ی ما از آن ها این 
است که این موارد را به خوبی رعایت کنند. از 
شهروندان نیز می خواهیم که همچنان در اماکن 

عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند.«
با  فعالیت شان  که  مشاغلی  مورد  در  مرادی 

محدودیت است، گفت: »محدودیت های اعالمی 
عالوه  بر ممنوعیت برگزاری تجمعات عمومی 
شامل ممنوعیت فعالیت برخی مشاغل از جمله 
صنوف قهوه خانه ها و چایخانه ها، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی، کافه ها، باشگاه های 
بدنسازی، تاالرهای پذیرایی و نظایر آن می شود.«
به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت تهران بزرگ، در صورت مشاهده ی هرگونه 

تخلف، پلیس با این موارد برخورد خواهد کرد.

تمدید ممنوعیت فعالیت برخی مشاغل در پایتخت
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رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا:

ویروس در اغلب روستاها و شهرها نفوذ کرده است
رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا ضمن 
تشریح وضعیت بیماری در استان ها و شهرهای 
مختلف، گفت: »حدودا از ۲ ماه قبل مجددا موارد 
افزایشی بیماری را در اکثر یا تمام نقاط کشور 
داشتیم و ویروس در روستاها و شهرهای ما نفوذ 
کرده و به محض اینکه رعایت موارد بهداشتی 

کاهش یابد، ویروس فعال خواهد شد.«
به گزارش سپید، علی اکبر حقدوست با اشاره 
باز بسیار  اینکه ویروس کرونا یک شطرنج  به 
حرفه ای است، گفت: »از این رو به محض آنکه 
به  می تواند  پرت شود  آن  از  ذره ای حواسمان 
راحتی ما را به سمت کیش و مات شدن ببرد. در 
این مدت فراز و نشیب های متعددی داشتیم و 
حدودا از ۲ ماه قبل مجددا موارد افزایشی بیماری 
را در اکثر یا تمام نقاط کشور داشتیم و ویروس 
در روستاها و شهرهای ما نفوذ کرده و به محض 
اینکه رعایت موارد بهداشتی کاهش یابد، ویروس 

فعال خواهد شد.«
وی افزود: »می شود گفت در شهرهایی که در 
چند هفته اخیر آلودگی بیشتری داشتند، کم کم 
شاهد پیر شدن اپیدمی بیماری در آنجا هستیم و 
به یاری خدا رو به کاهش هستند. شاید 4 هفته 
قبل از وضعیت خوزستان می ترسیدیم اما به حد 
قابل قبولی روبه کاهش است، همچنین استان های 
جنوبی مثل بوشهر و بندرعباس علی رغم اینکه 
تعداد مریض های آی سی یو و فوتی ادامه دارد، اما 
ابتال به ویروس به میزان قابل توجهی کاهش یافته 
است. در استان های غربی مانند کردستان، کرمانشاه 
و همدان تقریبا بیماری رو به کاهش بیماری است. 
برای استان های آذری زبان باید بیشتر حواسمان 
را جمع کنیم؛ به همین شکل شمال شرقی کشور 
و خراسان رضوی نقطه ای است که باید به آن 
توجه داشته باشیم زیرا می تواند مستعد اتفاقات 
ناگوار باشد. تهران نیز مانند هر شهر بزرگ دیگری 

از ابتدا همواره در حالت هشدار بوده است.« 

ماسک، یکی از دالیل کنترل بیماری
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه احتماال یکی 
از دالیل کنترل بیماری ماسک زدن مردم است، 
تصریح کرد: »البته زدن ماسک به تنهایی کافی نیست، 
تجمعات زیاد و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در بعضی جاها مثل مترو، اتوبوس، بازارهای شلوغ 
و... می تواند ایجاد کننده اپیدمی باشد. ماسک زدن 
خطر انتقال بیماری را کاهش می دهد اما آن را به 

صفر نمی رساند.«
امام  عزاداری  مراسمات  برگزاری  درباره  وی 
مسلمانان  ما  »عزاداری  کرد:  اظهار  حسین)ع(، 
ترکیبی از شور و شعور است و این دو در کنار 
هم باعث رشد و تعالی جان و روان انسان خواهند 
شد. همانگونه که حفظ شعائر مهم است در کنار آن 
حفظ سالمت و عدم ایجاد خطر برای دیگران از 
واجبات است. حتی اگر خدایی ناکرده برای یک 
نفر باعث آزردگی و فوت شویم، انگار کل مردم 
را به نوعی ذبح کرده ایم. شاید بهتر باشد در این 
شرایط برای ویروسی که نسبت به هر روشی راه در 
رو را پیدا می کند، سعی کنیم مراسمات عزاداری تا 

حد امکان با فاصله های زیاد و به صورت مجازی 
برگزار شود. کسی تصور نمی کرد خانه خدا، حرم 
رضوی و... در روزهایی اینچنین خلوت باشند، اما 
شرایط این موضوع را ایجاد می کند و از آنجایی که 
دین ما دین تعقل است می بینیم اگر بتوانیم از راه 
دور و از طریق رادیو و تلویزیون مفاهیم مراسم 
معنوی را در خودمان احیا کنیم، شاید ضرورتی 
نباشد دسته هایی راه بیفتد و آن عزادری ها انجام 
شود و امیدواریم در سال های بعد با شرایط ایمن 

عزاداری باشکوه تری برگزار کنیم.«
حقدوست درباره دیدگاه وزارت بهداشت در مورد 
نقاط ضعف و قوت در برگزاری کنکور دکتری، 
تصریح کرد: »سالمت مردم و داوطلبان کنکور برای 
ما اولویت اول است و ستاد کرونا هم بر اساس 
اینکه بهترین هدیه را برای سالمتی مردم داشته 
باشد، تصمیم گیری می کند و نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی نیز تمام بحث هایی که 
دارند برای این است که سالمت مردم و جامعه 
به خطر نیفتد. بر اساس این اصل که سالمت رکن 
اصلی است باید تصمیم گیری کنیم، اما توجه کنید 
سالمتی جسم و سالمت روان هر کدام دو مسئله 
جدا هستند. عزیزانی هستند که چندین سال است 
خود را محبوس کردند تا برای این امتحانات آماده 
شوند فلذا باید به سالمت به شکل جامع نگاه کرد، 
همانگونه که فرد نباید به کرونا مبتال شود، نباید 
دچار استرس اضافه شود. لذا بحث های تکنیکال 
باید پشت درب های بسته باشد. داوطلبین مطمئن 
باشند تمام تالشمان را می کنیم تا در سالم ترین 
شرایط کنکور دهند. برگزاری کنکور دکتری حتما 
نقص هایی هم داشته اما به نقاط قوتی مانند حفظ 
فاصله صندلی ها نگاه کنیم البته برای آزمون های 
بعدی در تالش هستیم تا اقداماتمان را تقویت کنیم.«
وی افزود: »یکی از نکات مهم برای ما ترغیب 
داوطلبان است تا حتی لحظه ای ماسک خود را از 
روی صورت کنار نزنند، در مقایسه با تمهیدات 
اندیشیده شده برای داوطلبان نگرانی زیادی ندارم. 
تا این لحظه می دانیم کنکور در روزهای پایانی 
مرداد ماه برگزار خواهد شد و باید اجازه دهیم این 
مضمون به گوش خانواده ها و مردم برسد بدون 

آنکه تردید ایجاد کنیم. ارتباط وزارت بهداشت 
با تمامی  بخش ها چه در دولت و چه خارج از 

دولت رابطه ای صمیمانه است.«
حق دوست درباره ادعای یکی از شبکه های خبری 
فارسی زبان در خارج از کشور در زمینه آمار کرونا 
در ایران، بیان کرد: »نمی دانیم منبع این اطالعات 
که ارائه شده کجاست و اطالعاتی است که باید 
راستی آزمایی شود، اما این را در نظر بگیرید که 
با تغییر کوچکی در تعاریف همه چیز عوض 
می شود، مثال از نظر اپیدمیولوژیک می گوییم موارد 
مشکوک، محتمل و قطعی بیماری وجود دارد و 
آنچه سازمان جهانی بهداشت و کشورهای دنیا 
گزارش می دهند موارد قطعی تست pcr مثبت 
است. البته ما می دانیم این تست می تواند منفی 
کاذب هم داشته باشد. موارد مشکوک و محتمل 
که تست ندادند در هیچ جای دنیا جزو آمار بیماری 

اعالم نمی شود.«

درباره آمار صادقانه با مردم سخن می گوییم
وی در این باره ادامه داد: »اگر بخواهیم در مورد 
آمار و ارقام حرف بزنیم صحبت زیاد است، مگر 
روزنامه گاردین در مورد کم شماری آمار کرونا 
در آمریکا و انگلستان صحبت نمی کند؟ آیا باید 
بگوییم اعدادی که این کشورها اعالم می کنند 
دروغ است؟ هر عدد و رقمی محدودیت خاص 
خود را دارد و اگر دولت ایران می خواست در 
مورد آمار کامل صحبت نکند، چرا به وضوح 
افزایش پیک کرونا را نشان داد؟ خب اگر قرار 
است آمار واقعی اعالم نشود، همین میزان آمار 
را هم اعالم نمی کردیم. با نگاه به گزارش سازمان 
جهانی بهداشت در منطقه اِمرو می بینیم تنها کشوری 
ایران  دارد،  کاملش وجود  گزارش  و  نقشه   که 
است. ما با مردم صادقانه سخن گفتیم و اگر موارد 
افزایشی مشاهده شده بود باید مصداق آن را مردم 
می دیدند. االن در هر بیمارستانی با اینکه فشار 
بر کادر درمانی وجود دارد اما تخت خالی دارند 
و این نشان می دهد ظرفیت ما بیش از این حد 
است و شدت آن قدر باال نرفته که بخواهیم شاهد 

چنین آماری باشیم.«

ویروس  در  تغییرات  بروز  احتمال  درباره  وی 
کرونا، خاطرنشان کرد: »نادانسته های ما نسبت 
به دانسته هایمان در مورد ویروس بیشتر است و 
هرکس بخواهد قطعی در مورد آن صحبت کند 
باید به علم و دانشش شک کرد. ویروس بسیار 
عجیب است، نه ایمونولوژی و نه اپیدمیولوژی 
آن را خوب نمی دانیم. مثل هر عامل بیماری زای 
دیگری وقتی از فرد به فرد دیگری منتقل می شود 
می تواند تغییرات ژنتیکی پیدا کند. در مقاالت 
مختلفی در مورد تغییرات خصوصیتش از نظر 
بیماری نکاتی ذکر شده است، اما مستند قطعی 
در مورد ضعیف یا قوی شدن بیماری و اینکه 
میل به سرایت در گروهی کم یا زیاد شده در 

دست نداریم.«
حقدوست ادامه داد: »بر اساس آمار، مرگ و میر 
ناشی از کرونا خیلی باال نیست و جزو کشورهای 
در رده وسط، پایین و به سمت خوب هستیم. در 
چندماه گذشته پزشکان و پرستاران ما تجربه خوبی 
کسب کردند و در مدیریت بیماری شاخص ها و 
خدماتمان ارتقای قابل مالحظه ای داشته است. 
تعداد مقاالت تولیدی در ایران در این زمینه در 
رده های 1۰ کشور اول دنیا است و محققین تحقیقات 

خود را به راحتی چاپ کرده اند.«
وی در ادامه تاکید کرد: »شدت بیماری با سن افزایش 
می یابد و متاسفانه علی رغم اینکه کسر کوچکی 
از جمعیت ما افراد باالی ۶۵ سال است، اما مرگ 
و میر در سنین باالتر زیاد است. باالترین تعداد 
مرگ و میر در گروه های باالی ۶۵ سال و افراد 
دارای بیماری زمینه ای بوده است. در ابتدا نسبت 
ابتال در مردان بیش از زنان بود که با گذشت زمان 

این نسب به یکدیگر نزدیک شدند.«
حقدوست افزود: »در مورد کودکان تصور می شد 
مقاومتی در ابتدا به بیماری وجود دارد که مشخص 
شد برای تشخیص بیماری در آنها در ایران و 
جهان مشکالتی وجود داشته است. استرس نابه جا 
مناسب نیست. اگر فردی مطلع می شود شخصی از 
نزدیکانش به بیماری مبتال شده که با او در ارتباط 
بوده است باید چند روزی خود را ایزوله کند.«

حقدوست افزود: »انجام کارهای غیر ضروری باید 
به حداقل برسد. آموزش رانندگی و کالس زبان 
واجب نیست و می توانند آن را به تعویق بیاندازند 

و در صورت الزام آن را با تاخیر انجام دهند.«
به گزارش ایسنا، وی درباره واکسن کرونا، اظهار 
کرد: »در دنیا گروه های زیادی در حال تحقیق و 
تولید واکسن هستند و در کشور ما هم کارهای 
خوبی صورت گرفته که با فراهم شدن شرایط 
خواهید دید از نظر علمی در مورد تولید واکسن 
از کشورهای دیگر عقب نیستیم، اما پیچیدگی 
ویروس به حدی است که معلوم نیست واکسن 
تولید شده چقدر می تواند موثر باشد. اگر داستان 
ابتالی مجدد پر رنگ باشد یعنی خود ویروس را 
هم مبتال شویم و بعد از مدتی گروهی دوباره مبتال 
شوند، پس واکسن هم این خصوصیت را خواهد 
داشت و نمی تواند قوی تر از خود ویروس برایمان 
ایمنی ایجاد کند، لذا باید یاد بگیریم بدون واکسن 

و دارو بیماری را مدیریت کنیم.«

خبـر



انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار شد

معاون استاندار تهران خبر داد
راه اندازی سامانه الکترونیکی توزیع اقالم بهداشتی در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران 
از راه اندازی سامانه الکترونیکی توزیع اقالم 

بهداشتی در استان تهران خبر داد. 
به گزارش سپید، حشمت اهلل عسگری با اشاره 
به ضرورت توزیع مناسب اقالم بهداشتی در 
توزیع  منظور  »به  داشت:  اظهار  تهران  استان 
عادالنه ماسک و اقالم بهداشتی نیازمند شبکه 

توزیع مناسبی هستیم ضمن اینکه اولویت با تامین نیازهای استان است.«

وی ادامه داد: »شبکه توزیع مطمئنی نه تنها در مورد اقالم بهداشتی که در مورد سایر 
استان  در  کاال  عرضه  و  توزیع  وضعیت  بهبود  به  می تواند  که  است  ضرورتی  کاالها 

این مسیر حرکت کنیم.« باید در  تهران کمک کند که 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: »با توجه به نیاز دانشگاه های 
علوم پزشکی به اقالم بهداشتی با مدیریت صنعت، معدن و تجارت استان باید لیستی 
قرار  اختیار  در  اقالم  این  تولید  مدنظر  کارخانه های  و  دانشگاه ها  این  نیازمندی های  از 
گیرد که وضعیت آنها مشخص باشد و در مورد سایر مصرف کنندگان نیز باید تمهیدات 

الزم اتخاذ شود.« 
به گزارش ایسنا، عسگری تصریح کرد: »سامانه الکترونیکی توزیع اقالم و مواد بهداشتی 
مراکز  و  داروخانه ها  در  ازدحام  از  عادالنه، جلوگیری  توزیع  با هدف  مردم  نیاز  مورد 

خرید و کاهش زنجیره شیوع ویروس کرونا در استان تهران راه اندازی می شود.«

خبـر

کنکور

طی  ایران  پزشکی  جامعه  اسالمی  انجمن 
ضمن  روحانی ،  حسن  به  خطاب  نامه ای 
عنوان  به  علمی  موثر  تدابیر  اتخاذ  بر  تاکید 
رئیس  از  حاضر،  شرایط  مدیریت  ضرورت 
اجرایی  امور  سکاندار  عنوان  به  جمهوری 
کشور در طوفان سخت پدید آمده ، خواست 
پزشکی  علوم  تجربیات  و  آراء  به  اتکا  با  تا 
علی الخصوص در زمینه همه گیری شناسی در 
نموده  تالش  بیماری  هر چه سریع تر  کنترل 
به حواشی و  و بدون هرگونه تحفظ، توجه 
جلوگیری از ورود افراد و مراکز غیرمسئول 
که عقاید و احساسات عمیق و پاک مذهبی 
ملت را دستاویز رفتارها و اعمال غیرمسئوالنه 
خود قرار می دهند، در ایفای رسالت تاریخی 

خویش گام بردارد.
به گزارش سپید، متن این نامه به شرح ذیل است:

آقای دکتر حسن روحانی جناب 
ایران اسالمی  محترم جمهوری  رییس 

با سالم و تحییات
دنیا  سراسر  مردم  مستحضرید  که  همانگونه 
یکی از دشوارترین و پیچیده ترین بحران های 
قرن اخیر را تجربه می کنند و ملت ایران نیز با 
همه گیری این بیماری سخت دست به گریبان 
با دشواری های  آحاد جامعه  زندگی  و  بوده 

جدی مواجه گردیده  است.
درگذشت  و  ابتال  خبر  همچنان  شوربختانه 
تعداد زیادی از هموطنانمان و به سوگ نشستن 
بسیاری از خانواده ها در غم فقدان عزیزانشان 

در صدر اخبار قرار دارد،
درمان  کادر  سایر  و  پرستاران  پزشکان، 
ماه هاست بار این بیماری را به دوش می کشند 
و ما شاهد خستگی و فرسودگی این عزیزان و 
خاموشی شمع وجود تعدادی از همکارانمان، 
این سرمایه های ذی قیمت ایران زمین هستیم. 
بحران حاضر عالوه بر تهدید جدی سالمتی 
همه آحاد جامعه حائز ابعاد اجتماعی اقتصادی 
و روانی قابل توجهی بوده و تنش های شدیدی 

به جامعه تحمیل نموده  است. را 
عدم  که  حاکی  است  اخیر  ماه های  تجربه 

بحران،  مدیریت  در  علمی  راه  نقشه  به  اتکا 
مشتمل بر برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت 
و غلبه حواشی بر متن، منتهی به ناکام ماندن 
تمامی تالش های مدیریتی در کنترل بیماری 
و زحمات کادر درمان شده و همچنان شاهد 

باشیم. بیماری  سایه شوم  گسترش 
که  انسانی  تجمعات  برگزاری  تردید  بدون 
حتی رعایت پروتکل های بهداشتی نیز قادر به 
پیشگیری از انتقال بیماری در آنها نیست یکی 
بیماری است  گسترش  خطرناک  بسترهای  از 
بیشتر  چه  هر  گسیختگی  لجام  به  منتج  که 
تشکیل  عدم   آنجایی که  از  می گردد؛  بیماری 
تجمعات یکی از اصول پروتکل های بهداشتی 
پیشگیری از بیماری کووید-19 بوده و سخن 
راندن از رعایت اصول بهداشتی در آنان نقض 
غرض خواهد بود از این رو ممنوعیت آنها 
اگر  زیرا  است  بیماری  کنترل  از ضروریات 
برای  مخاطره  ایجاد  به  منجر  اقدامات  این 
حمل  گردد  هموطنانمان  از  یکی  حتی  جان 

خواهدشد  بی مسئولیتی  و  قصور  بر 
این انجمن به عنوان تشکلی صنفی و سیاسی 

از  یکی  را  ارتقا سالمت جامعه  و  تامین  که 
بر  ملت  حق  اصلی ترین  و  خود  آرمان های 
حاکمان می شمارد، بر اتخاذ تدابیر موثر علمی 
حاضر  شرایط  مدیریت  ضرورت  عنوان  به 
جنابعالی  از  قدردانی  ضمن  و  نموده  تاکید 
سخت  روزهای  در  که  که  آنانی  تمامی  و 
گذشته بر این مردم، درکنار آنان بوده و تمامی 
سالمت  حفظ  به  معطوف  را  خود  مساعی 
ما  تالشگر  همکاران  ویژه  به  نمودند  جامعه 
در عرصه بهداشت و درمان، از جنابعالی به 
عنوان سکاندار امور اجرایی کشور در طوفان 
به  اتکا  با  تا  می خواهیم  آمده  پدید  سخت 
آراء و تجربیات علوم پزشکی علی الخصوص 
در زمینه همه گیری شناسی در کنترل هر چه 
سریع تر بیماری تالش نموده و بدون هرگونه 
تحفظ، توجه به حواشی و جلوگیری از ورود 
افراد و مراکز غیرمسئول که عقاید و احساسات 
عمیق و پاک مذهبی ملت را دستاویز رفتارها 
و اعمال غیرمسئوالنه خود قرار می دهند در 
بردارید. تاریخی خویش گام  ایفای رسالت 

ایران پزشکی  جامعه  اسالمی  انجمن 

بدون توجه به حواشی 
در ایفای رسالت تاریخی خویش گام بردارید

وزیر بهداشت:
آماده برگزاری کنکور 

سراسری هستیم
برگزاری  برای  »ما  بهداشت گفت:  وزیر 
کنکور سراسری با رعایت بیشتر پروتکل های 

بهداشتی آمادگی داریم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست 
روزیک شنبه با اعضای کمیسیون آموزش 
برای تعیین تکلیف برگزاری آزمون سراسری 
که در صحن مجلس برگزار شد، گفت: »ما 
برای برگزاری کنکور سراسری با رعایت 
بیشتر پروتکل های بهداشتی آمادگی داریم.«
وی بیان کرد: »البته این حرف به معنای 
آن نیست که کوچکترین عارضه ای اتفاق 
نمی افتد چرا که هیچ کس نمی تواند به 
صورت صد درصد تضمین کند که هیچ 
اتفاقی نمی افتد.« وزیر بهداشت اظهار کرد: 
»اگر موضوع این است که کنکور سراسری 
اما  جداست،  بحثی  این  نشود،  برگزار 
درخواست دارم عزیزان موضوع برگزاری 
کنکور کارشناسی ارشد و دکتری را از کنکور 
سراسری جدا کنند.« در خصوص کنکور 
سراسری، جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
با حضور جمعی از نمایندگان و کارشناسان 
برگزار و ساز و کار مشخصی برای برگزاری 
کنکور سراسری با رعایت دقیق پروتکل های 

بهداشتی مشخص خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در 
آموزش  کمیسیون  روز  جلسه  مجموع، 
وزیر  با  نمایندگان  از  و جمعی  مجلس 
سازمان  رئیس  و  علوم  وزیر  بهداشت، 
سنجش، نقش مشورتی داشت و تمامی 
حضار بر تصمیم گیری نهایی توسط ستاد 

ملی مبارزه با کرونا تاکید کردند.
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محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 

سخنگوی وزات بهداشت تشریح کرد

وضعیت بهداشت در زندان ها
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
عفو  سازمان  اخیر  روزهای  ادعای  پزشکی 
ندامتگاه  های  بهداشت  با  رابطه  در  بین الملل 
و  کرونا  بیماری  با  مبارزه  زمینه  در  کشور 
بی توجهی وزارت بهداشت به درخواست های 

سازمان زندان ها را، تکذیب کرد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در خصوص 
پیدا  افزایش  زندان ها  از  نظارت ها  و  »بازرسی   زندان ها، گفت:  محیط  بهداشت  وضعیت 
کرده و مشاوره های الزم ارائه شده است و در حال حاضر مشکل خاصی از نظر بهداشتی 

در زندان های کشور وجود ندارد.«
برطرف شده  داشت،  زندان ها وجود  برخی  در  که  تهویه  مشکل  این که  به  اشاره  با  وی 
ادامه داد: »فاصله گذاری ها و استفاده از ماسک در حد مطلوب است و همکاری  است، 

مستمر در این زمینه وجود دارد؛ همچنین در این راستا تاکنون دو گزارش در ستاد ملی 
مقابله با کرونا هم ارائه شده است.«

الزامات  همچنین  این که  بیان  با  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
سالمت محیط و کار به همه زندان ها از طریق دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است، 
اظهار کرد: »بر اساس آخرین گزارش های حوزه بهداشت محیط، به  صورت روزانه ۵۸ 
هزار و ۵۰۰ کلرسنجی توسط کارشناس رابط، ۶۲۰ نمونه برداری میکروبی آب با مشارکت 

سازمان زندان ها انجام می شود.«
الری بیان کرد: »بیش از ۲۰۰ واحد و کارگاه تولیدی در زندان ها وجود دارد که در بازه 
زمانی شیوع ویروس کرونا، یک هزار و ۵4۲ مورد بازرسی از زندان ها انجام شده است؛ 

همچنین در سه ماهه نخست امسال 3۰1 مورد بازرسی انجام شده است.«
اساس  بر  »همچنین  داد:  توضیح  پزشکی  آمورش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
آخرین بررسی های بهداشت محیط، میزان رعایت بهداشت عمومی در زندان ها به بیش 

از 93 درصد و استفاده از ماسک توسط زندانی ها  به حدود 97 درصد رسیده است.«
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، الری افزود: »ضمنا در صورت ابتالء نیز، این بیماران 

در بیمارستان های دولتی تحت درمان قرار می گیرند.«

خبـر

با کرونا  مقابله  عضو کمیته علمی ستاد ملی 
کرونا  سرایت  قدرت  افزایش  به  اشاره  با 
ویروس، گفت: »پیشنهاد ما در کمیته علمی 
آتی  جلسات  در  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
جمله  از  استادیوم ها  در  کنکور  برگزاری 

باز آن است.« استادیوم آزادی و فضای 
به  اشاره  با  محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
ابتدای  »در  گفت:  کرونا،  ویروس  جهش 
به  مبتال  بیمار  نفر  یک  هر  کرونا،  شیوع 
مبتال  را  نفر  چهار  بود  ممکن  کووید-19 
کند، اما با جهش ویروس، هر یک نفر مبتال 
کند.« مبتال  را  نفر   1۰ به ویروس، می تواند 
شرایط  در  کنکور  برگزاری  درباره  وی 
هر  برای  سراسری  »کنکور  گفت:  کرونایی 
دانش آموز تعیین سرنوشت برای او محسوب 
می شود و این امتحان باید در شرایطی به دور 
از استرس برگزار شود. پیشنهاد ما در کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، در جلسات 
آتی، برگزاری کنکور در استادیوم ها از جمله 

باز آن است.«  استادیوم آزادی و فضای 
فوق  صالحی،  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
هیئت  عضو  و  عفونی  بیماری های  تخصص 
با  نیز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید 
نکته ای  »مهم ترین  گفت:  کرونا،  شیوع  ایام 
که در روزهای شیوع کرونا باید آن را مدنظر 
از  اجتناب  و  ماسک  از  استفاده  داد،  قرار 
حضور در مجامع عمومی و البته شست وشوی 
مکرر دست هاست. اگر فردی احساس کرد 
دارای عالیم بیماری کووید-19 است، الزم 
خود  روابط  کردن  محدود  به  نسبت  است 
و  اتاق  کند،  اقدام  اجتماعات  در  و حضور 
اعضای  سایر  از  را  خود  شخصی  وسایل 
صورت  این  غیر  در  کند،  تفکیک  خانواده 
اطرافیانش  او و هم  بسیاری هم خود  خطر 

می کند.« تهدید  را 
وی درباره کشف واکسن ویروس کووید-19 

نیز گفت: »در تمام دنیا تالش های گسترده ای 
برای کشف واکسن ویروس در حال انجام 
برخی  از  آن  نوید کشف  نیز  است و گاهی 
نکته  این  باید  می رسد.  گوش  به  دنیا  نقاط 
را مدنظر داشت که کشف واکسن پدیده ای 
است  باالیی  فناوری  به  نیازمند  و  پیچیده 
از سوی  تایید شده  واکسن  لحظه  این  تا  و 
سازمان جهانی بهداشت و یا سایر سازمان های 
برای  برنامه ریزی  است.  نشده  اعالم  مرتبط 
اما  است  سخت  واکسن  ساخت  زمان بندی 
کشف  شرف  در  دنیا  که  بود  امیدوار  باید 

است.« کووید-19  واکسن 
مردم  اشتباه  باورهای  به  اشاره  با  صالحی 
افزود:  نیز  ویروس  این  شیوع  دوران  در 

پیش تصوراتی وجود داشت که  »از چندی 
افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، به این 
نکته  این  باید  اما  نمی شوند،  مبتال  ویروس 
بیمارانی که به  را مدنظر قرار داد که تعداد 
جان  متاسفانه  و  داشتند  اعتیاد  مخدر  مواد 
خود را از دست دادند، تعداد اندکی نبودند.«
صالحی همچنین با تاکید بر استفاده از ماسک 
کرونا  با  مقابله  راه  اصلی ترین  عنوان  به 
چند  ماسک  هر  از  بدانیم  »باید  کرد:  اظهار 
مردم  از  برخی  کرد.  استفاده  می توان  مرتبه 
با تنها یک مرتبه مصرف ماسک آن را دور 
می اندازند که این اقدام به روند صعودی تولید 
زباله های بهداشتی منجر می شود. باید استفاده 
از ماسک مدیریت شود. ماسک های استفاده 

بهداشتی  مراتب  طی  است  الزم  نیز  شده 
بهداشتی  زباله  عنوان  به  و  شوند  تفکیک 
ممکن  صورت  این  غیر  در  که  شوند  تلقی 
کار  زباله ها  این  با  که  افرادی  برای  است 

باشند.« خطرآفرین  می کنند، 
صالحی درخصوص مالحظات بهداشتی الزم 
نیز  رو  پیش  کنکور  آزمون  برگزاری  برای 
مناسب  گذاری  فاصله  اساسی  »نکته  گفت: 
است  دهنده  آزمون  مختلف  گروه های  بین 
که باید از سوی برگزارکنندگان آزمون مورد 
توجه ویژه قرار گیرد. ضدعفونی کردن دست ها 
قبل و بعد از شروع آزمون و اجباری کردن 
استفاده از ماسک از جمله مواردی است که 

خطر ابتال را نیز کاهش خواهد داد.«

برای برگزاری کنکوراز استادیوم ها و فضاهای باز استفاده شود
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رقابت کشورها برای تولید و پیش خرید واکسن کرونا
در حال حاضر در شماری از کشورهای جهان 
تالش هایی برای ساخت احتمالی واکسن کرونا 
در جریان است و هم اکنون روی بیش از ۲۰ مورد 
آن ها آزمایش های بالینی در حال انجام است. 
به گزارش سپید، در انگلیس آزمایش واکسنی 
که محققان دانشگاه آکسفورد ساخته اند نشان 
باعث واکنش سیستم  داده است که می تواند 

ایمنی به ویروس کرونا شود. 
در همین رابطه قراردادی برای تهیه ۱۰۰ میلیون 
استرازنکا  با شرکت  انگلیس  در  واکسن  دوز 

بسته شده است. 
مادرنا  شرکت  ژوئیه  ماه  اواسط  در  همچنین 
تراپیوتیکز در آمریکا از پیشرفتی تازه در روند 
آزمایشات انسانی واکسن ویروس کرونا خبر 

داده بود. 
این در حالیست که مقامات بهداشتی روسیه 
از آماده سازی برای واکسیناسیون گسترده علیه 
اکتبر سال جاری خبر  ماه  در  کرونا  ویروس 

داده اند. 
رسانه های روسیه به نقل از میخائیل موراشکو، 
وزیر بهداشت این کشور نقل کرده اند که پزشکان 
و معلمان در زمره اولین کسانی خواهند بود 

که این واکسن را دریافت می کنند. 
خبرگزاری رویترز نیز به نقل ازمنبعی ناشناس 
گفته که قرار است اولین واکسن در ماه جاری 

به تایید برسد. 
بنابر گزارش بی بی سی، ماه گذشته، دانشمندان 
روسیه از اتمام مراحل اولیه یک واکسن که در 
انستیتو تحقیقاتی گامالیا در حال تولید است، 
خبر دادند و گفتند که تا اینجا نتیجه موفقیت 

آمیز بوده است. 
این در حالیست که مذاکرات کمیسیون اروپا 
با دو شرکت داروسازی به منظور پیش خرید 

واکسن بالقوه کووید-۱۹ به نتیجه رسید. 
سانوفی  دو شرکت  با  پیش بینی شده  قرارداد 
بزرگ  کمپانی  دو  گالکسواسمیت کالین،  و 
داروسازی در دنیا این امکان را فراهم می کند 
که واکسن برای همه کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا تامین شود. 
بنابر گزارش یورونیوز، پیش بینی می شود در 
صورت تولید یک واکسن ایمن و کارآمد مقابل 
از  نمایندگی  به  اروپا  کمیسیون  کووید-۱۹، 
تمامی کشورهای عضو، چارچوب قراردادی 
برای خرید ۳۰۰ میلیون دوز از آن را پیگیری کند. 

شرکت  فرانسوی سانوفی و شرکت بریتانیایی 
گذشته  آوریل  ماه  در  گالکسواسمیت کالین، 
تولید  و  ساخت  برای  که  بودند  کرده  اعالم 
یک واکسن مشترک کووید-۱۹ با هم به تفاهم 
مشترکی  بیانیه  در  شرکت  دو  این  رسیده اند. 
گفتند که در نظر دارند این واکسن را تا نیمه 
دوم سال ۲۰۲۱ در دسترس عموم قرار دهند. 
در چین نیز چندین شرکت خود را در مسیری 
موفق برای تولید واکسن علیه کرونا دانسته اند. 
دویچه وله نیز گزارش کرده است که دو شرکت 
دارویی چینی، سینوواک و سینوفارم در برزیل 

و امارات سومین مرحله از تست واکسن را به 
اجرا در آورده اند. 

کمیسیون اروپا همچنین متعهد شده است که 
در تامین واکسن برای هر فردی در هر نقطه 
جهان کمک کند چراکه این نهاد معتقد است 
ایمن  هیچ کس  نباشند  ایمن  همه  زمانیکه  تا 
نخواهد بود. به همین منظور از تاریخ چهار مه 
۲۰۲۰ در یک اقدام بین المللی برای دسترسی 
همگانی به آزمایش ها، درمان ها و واکسن های 
یورو  میلیارد   ۱۶ حدود  کرونا  ویروس  علیه 

جمع آوری کرده است.ایسنا

خبـر

سازمان جهانی بهداشت در بیانیه جدید خود 
هشدار داد: »همه گیری کروناویروس جدید 

طوالنی مدت خواهد بود.«
بهداشت  سپید، سازمان جهانی  گزارش  به 
منظور  به  اضطراری  کمیته  نشست  از  پس 
کروناویروس  گیری  همه  بحران  ارزیابی 
اعالم  زمان  از  ماه  شش  حدود  که  جدید 
هشدار  می گذرد  آن  اضطراری  وضعیت 
داد: »همه گیری این ویروس طوالنی مدت 

بود.«  خواهد 
کردند:  تاکید  اضطراری  کمیته  کارشناسان 
»اتخاذ رویکردی دقیق برای مقابله با بیماری 
کووید-۱۹ ضرورت دارد تا بتوان فرسایش 
پاسخگویی به این بیماری را که فشارهای 
اقتصادی و اجتماعی پیوسته ای را به کشورها 

وارد می کند به حداقل رساند.« 
این کمیته دقیقا شش ماه پس از آن که اعالم 
کرد، ویروس کرونا در باالترین سطح هشدار 

بین المللی  بهداشت عمومی  و یک فوریت 
است، در ژنو تشکیل جلسه داد.  

کرد:  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 

»ارزیابی های انجام گرفته در نشست کمیته 
بیماری  خطر  که  می دهد  نشان  اضطراری 

باالست.« همچنان  کووید-۱۹ 
همچنین در این کمیته نسبت به تداوم شیوع 
این بیماری در طوالنی مدت هشدار داده شده 
و بر اهمیت واکنش پایدار جهانی، منطقه ای، 
ملی و محلی در برابر آن تاکید شده است. 
کروناویروس جدید تاکنون به فوت بیش از 
۶۸۸ هزار نفر و ابتالی بیش از ۱۸ میلیون 

نفر در جهان منجر شده است. 
سازمان  ایندیپندنت،  روزنامه  گزارش  به 
جهانی بهداشت هشدار داده است که گسترش 
جهانی بیماری کووید-۱۹ با سرعت رو به 
افزایش است و تعداد مبتالیان در شش هفته 

گذشته دو برابر شده است.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت: 

همه گیری کروناویروس طوالنی مدت خواهد بود
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وزیر بهداشت از مذاکره با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا خبر داد

نمی داند  دنیا هنوز  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
واکسن کرونا چگونه اثر خواهد کرد و چه مدت 
ایمنی زایی خواهد داشت، گفت: »ما به جای اینکه 
برای کشورهایی که بالتکلیف هستند و نمی دانند 
آیا واکسن ایمنی را در برابر کرونا می دهد یا خیر، 
پیش پرداخت دهیم، بر روی زیرساخت هایمان 
با  را  مذاکراتی  و  می دهیم  انجام  سرمایه گذاری 
تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا داریم تا بتوانیم 
در قالب پروژه ای مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام، 
شرکت های دانش بنیان و صاحبان تکنولوژی بیرونی، 
یک زیر ساخت درازمدت برای تولید واکسن های 

انسانی و دامی در کشو ایجاد کنیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشستی با رییس 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، گفت: »در حال حاضر 
زحماتی که ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و تیم شان 
کشیدند چه در حوزه تهیه داروها و چه در حوزه 
تولید داروها در داخل کشور، بسیار حائز اهمیت 
است. اینکه رییس ستاد اجرایی فرمان امام اعالم 
کردند که ممکن است بعد از مدتی کمیته های علمی 
اعالم کنند که برخی داروها کم تاثیر یا بی تاثیر است، 
این روال در همه دنیا وجود دارد؛ چراکه کرونا 
ویروس پیچیده ای است و ویروسی است که هر 
لحظه از آن یک پدیده نو ببینیم. من از روزهای 
ابتدایی اعالم کردم که ویروس کرونا یک ویروس 
نوظهوری است و پیچیدگی های زیادی بروز می دهد. 
بر این اساس بارها خواهیم دید که دارویی امروز 
موثر است و فردا نیست یا اینکه امروز موثر نیست 

و فردا هست.«
نمکی تاکید کرد: »مهم این است که ملت ما احساس 
حقارت نکند. ملت ما این را باور کرد که اگر در فالن 
کشور مقتدر سرمایه دار دنیا فالن دارو را با احتمال 
اثرگذاری استفاده می کنند، در کشور ما نیز هست و 
فراهم است و در اوج تحریم و گرفتاری های ناشی 
از تحریم های ظالمانه ملت ما هرگز احساس حقارت 
نکردند. این افتخار جمهوری اسالمی است که یک 
بیمارمان پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان نبود و 
یک بیمار به دلیل سن و سال یا کمبود امکانات بر 
بیماران دیگر ارجح نشد، یک بیمار حتی افاغنه بدون 
کارت اقامت هم وقتی مبتال به کووید-19 شدند، 
پشت در بیمارستان به دلیل بی بضاعتی اقتصادی 
محروم از درمان نماندند و این از افتخارات جمهوری 
اسالمی است و از اضالع موثر در این حرکت بزرگ 

ملی کمک ستاد اجرایی فرمان امام بود.«
وی با اشاره به تولید داروی رمدسیویر و فاویپیراویر 
در کشور، گفت: »از همه مهم تر کارهای زیربنایی 
است که در ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه تله 
مدیسین و پزشکی از راه  دور انجام شده است. 
با توجه به اینکه اگر خدایی نکرده در پاییز پیکی 
از کووید-19 و آنفلوآنزا را به طور همزمان داشته 
باشیم و نخواهیم که افراد با بیماری های زمینه ای 
به مراکز درمانی آمده و آلوده شوند، تله مدیسین و 
به ویژه پزشکی از راه دور بسیار به ما کمک می کند 

و بسیار موثر خواهد بود.«
نمکی با اشاره به وضعیت تولید واکسن کرونا، گفت: 
»من به عنوان یک ایمنولوژیست از گروه هایی که در 
این حوزه در کشور دارند کار می کنند، شناخت پیدا 

کردم و یکی از قسمت های عمده این فعالیت ها در 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( است. البته نه ما بلکه دنیا 
نمی داند که واکسن کرونا چگونه اثر خواهد کرد و چه 
مدت ایمنی زایی خواهد داشت. رویکرد به واکسن 
به عنوان واکسنی برای پیشگیری از کووید-19، 
تردید آمیز است. خوشبختانه در این زمینه هم در 
کشور اقداماتی انجام شده است و ما از هیچ کجای 
دنیا عقب نیستیم. بزرگترین افتخار ما این است که 
ملت ما می داند که ما در اوج فشار و تحریم، محتاج 
بیرون از مرزها نیستیم که افتخار غرور آمیزی است؛ 

حتی در حوزه تولید واکسن.«
وی تاکید کرد: »ما به جای اینکه برای کشورهایی 
که بالتکلیف هستند و نمی دانند آیا واکسن ایمنی را 
در برابر کرونا می دهد یا خیر، پیش پرداخت دهیم، 
با مقداری بسیار کمتر از آن در حوزه سرمایه گذاری 
بر روی زیرساخت هایمان انجام می دهیم و با همت 
عزیزان، مذاکراتی را با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در  
دنیا داریم تا بتوانیم در قالب یک پروژه مشترک با ستاد 
اجرایی فرمان امام، شرکت های دانش بنیان و صاحبان 
تکنولوژی بیرونی، یک زیر ساخت درازمدت برای 
تولید واکسن های انسانی و دامی در کشو ایجاد کنیم 

و در آینده بتوانیم برخوردار شویم.«
نمکی تاکید کرد: »واقعا یکی از دلگرمی های همه 
ما حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری است که 
الگویی خردمندانه، هوشمندانه و بسیار بلندنظرانه را 
به دنیا ارائه کردند. اینکه یک رهبر سیاسی، اجتماعی، 
دینی و فرهنگی در حمایت از پروتکل های بهداشتی 
کشور الگو شوند بسیار مهم است و بفرمایند که من 
هم منتظرم تا ببینم کارشناسان چه می گویند و ما هم 
به همان عمل کنیم. این ویژگی در تمام این مدت 

در رهبران سیاسی دنیا وجود نداشت.«
نمکی گفت: »امیدوارم در سایه لطف الهی و در 
آینده نزدیک بتوانیم شاهد مهار و کنترل مجدد کرونا 
در کشور باشیم و به عنوان یک الگوی فعال و پویا 

در عرصه بین المللی باشیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »طی چند ماه توانستیم از 

یک واردکننده تجهیزات پزشکی برای کرونا به 
صادرکننده این تجهیزات بدل شویم.« 

سعید نمکی در ادامه این دیدار گفت: »محبتی که 
در تهیه مایحتاج بیمارستان های ما انجام شد و 
دقیقه ای در کمک و همراهی به ما درنگ نکردید، 
بسیارارزشمند و دلگرم کننده بود.« وی ادامه داد: 
»اینکه ما در جمهوری اسالمی توانستیم طی مدت 
چند ماه از یک وارد کننده تجهیزات پزشکی به یک 
تولید کننده و بعد صادرکننده تجهیزات پزشکی تبدیل 
شویم، یکی از اضالع این حماسه قطعا ستاداجرایی 

فرمان امام )ره( بود.«
به گزارش ایسنا، نمکی افزود: »ما دستاورد بسیار 
ارزشمندی در کنترل بیماری داشتیم و گرچه در 
اینجا خیلی اشاره ای به عوامل شیوع مجدد و خیز 
دوم آن اشاره ای نمی کنم، اما در فاز اول توانستیم 
در کمتر از ۵۰ روز مرگ و میر را به نزدیک ۳۰ و 
استان ها را در سطح کشور به سمت سفید ببریم.«

به گفته وزیر بهداشت، سامانه ۴۰۳۰ به عنوان یکی 
از موفق ترین سامانه ها در دوران شیوع کرونا بود که 
از محبت و همدلی دست اندرکاران ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره( بود.

موفقیت ۲ آزمایش حیوانی واکس کرونا
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، هم در این 
دیدار گفت: »از ۶ مسیر تولید واکسن کرونا را 
دنبال می کنیم و خوشبختانه از دو مسیر تست های 

حیوانی با موفقیت به پایان رسیده است.«
محمد مخبر اظهار داشت: »به عنوان حس وظیفه 
شرعی و انسانی که خودمان احساس کردیم از 
روز اول در خدمت وزارت بهداشت بودیم و این 
کمک تا روز آخر ادامه دارد، منابع فنی و نیروی 

انسانی ما نیز در اختیار وزارت بهداشت است.«
خاطرنشان  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
کرد: »اولین جلسه ستاد پس از انتخابات برگزار 
شد، روی بحث تولید تجهیزات متمرکز شدیم، 
در زمینه تامین تجهیزات پزشکی از خارج از کشور 

درروزهای نخست نیز موفق بودیم هرچند در برخی 
مواقع دشمن عهدشکنی کرد اما توجه داشته باشید 
ستاداجرایی موفق شد کمتر از ۲۴ روز کارخانه 
تولید ماسک را راه اندازی کند و تاکنون نزدیک 
به صد میلیون ماسک تولید و در اختیار وزارت 

بهداشت قرار داده ایم.«
وی ادامه داد: »در اوایل شیوع کرونا با حمایت 
ستاد، کارخانه ای در کردستان خط تولید خود را 
تغییر داد و هفته ای ۲۵۰۰ لباس پزشکی و گان را 
تولید کرد، روزانه ۲۵۰ هزار لیتر مواد ضد عفونی 
تولید می کنیم، بخش زیادی از کیت تشخیص مورد 

نیاز را تولید کردیم.«
مخبر گفت: »در حوزه تولید ونتیالتور نیز قدم های 
بزرگی برداشته شد و توانستیم این دستگاه حیاتی 
برای بیماران تنفسی را تولید کنیم، در حوزه تولید 
دستگاه اکسیژن ساز نیز موفق شدیم به دانش بومی 
تولید آن دست یابیم و بخشی از نیاز مراکز درمانی 
را تامین کنیم، در زمینه تولید دارو تالش کردیم قدم 
به قدم نیاز کشور را برطرف کنیم، امروز توانایی 
تولید هر داروی مورد نیاز مقابله با کرونا را داریم 
و در زمینه تولید داروی رمدسیور نیز گام خوبی 
برداشته شد و امروز 1۰هزار عدد ازاین داروی 
تحریمی که قیمت آن در بازار سیاه به ۵۰ میلیون 

رسیده بود را به وزارت بهداشت اهدا میکنیم.«
وی تصریح کرد: »با کمک متخصصان ۲۴ بیمار از 
طریق سلول درمانی بهبود یافتند و در زمینه استفاده 
از روش پالسمادرمانی نیز اتفاقات خوبی رخ داده 
است. از همان روزهای اول تاکید کردیم در بحث 
واکسن نباید از هیچ کشوری عقب بمانیم از ۶ مسیر 
تولید واکسن را دنبال می کنیم و خوشبختانه از دو 
مسیر تست های حیوانی با موفقیت به پایان رسیده 
است و امیدواریم در حوزه تست انسانی نیز نتایج 
خوبی بگیریم.« وی افزود: »تولید و تامین داروهای 
بیماران کرونایی، ساخت کارخانه با ظرفیت تولید 
روزانه ۴ میلیون ماسک، بخشی از خدمات ستاد 

اجرایی فرمان امام در این چند ماه بوده است.«
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( افزود: »راه اندازی 
سامانه ۴۰۳۰ و تله مدیسین و ارائه خدمات رایگان 
به مردم از دیگر اقدامات ما بوده، ماهانه حدود سه 
میلیارد تومان هزینه سامانه ۴۰۳۰ است و بیش از 
۲هزار نیروی جهادی در این سامانه فعال هستند.« 
وی در خصوص حمایت از آسیب دیدگان کرونا 
در مناطق محروم نیز گفت: »از نیمه شعبان تا امروز 
۵ میلیون بسته معیشتی و پروتئینی و ۲ میلیون بسته 

مواد بهداشتی توزیع کرده ایم.« 
مخبر ادامه داد: »همچنین ۸ هزار میلیارد تومان  با 
اولویت مشاغل آسیب دیده کرونا به اشتغالزایی در 
کشور تخصیص دادیم و ۲۰ میلیارد به شرکت های 
دانش بنیان آسیب دیده به صورت قرض الحسنه 
وام پرداخت کردیم، همچنین 1۸ هزار میلیارد برای 
بنگاه های بزرگ آسیب دیده نیز در نظر گرفتیم.«

در پایان این مراسم، محموله ای شامل 1۰۰ دستگاه 
تی وپس، 1۰ هزار عدد داروی رمدسیویر، 1۰۰ هزار 
کیت مولکولی پی سی آر، 1۰۰ هزار ماسک N95 و 
1۰۰ هزار گان تولیدشده توسط ستاد اجرایی فرمان 

امام به وزارت بهداشت اهدا شد.
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در گفت وگوی احمد فیاض بخش عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با روزنامه سپید مطرح شد

تفصیلی  گفت وگوی  پیشین  قسمت های  در 
خبرنگار سپید با احمد فیاض بخش خواندید که 
این استاد سیاستگذاری سالمت و اقتصاد دارو 
و درمان به وظایف دولت به عنوان مدعی العموم 
اشاره و بر این اساس تصریح کرد که چون 
مهمترین وظیفه دولت در حوزه سالمت، »تامین 
سالمتی آحاد مردم« است، در رسیدن به این هدف 
می تواند و باید از هر روش معقولی بهره گیرد. 
از سویی چون دولت ها وظیفه مستقیمی درقبال 
حفظ و گسترش بخش خصوصی برعهده ندارند، 
بنابراین بخش خصوصی که فعالیتش هم راستا 
با اهداف دولت نباشد، در چنین مواقعی نه تنها 
نمی تواند انتظار همکاری و ایجاد بسترهای مناسب 
برای کار و فعالیت مثل تعیین تعرفه های عادالنه 
همراه با سود کافی از دولت داشته باشد، بلکه 
باید بپذیرد که اگر فعالیتش در تضاد با هدف 
اصلی دولت یعنی تامین سالمتی مردم قرار گیرد، 
حتی ممکن است دولت به انحاء مختلف از 
ادامه فعالیت آن واحد خصوصی جلوگیری کند.

ولی این نظریه، مخالفینی هم دارد. درواقع عده ای از 
نظریه پردازان  به صورت تام و تمام با دخالت دولت 
در امور بخش خصوصی مخالف بوده و اینگونه 
استدالل می کنند که دولت باید بخش خصوصی را 
هم آزاد بگذارد. یعنی  بگوید شما بروید پس از انجام 
محاسبه قیمت تمام شده و سود عادالنه، خودتان 
تعرفه و قیمت منصفانه انواع خدماتتان را به جامعه 
اعالم نمایید، سپس براساس آنچه در جریان یک 
قیمت گذاری منصفانه اعالم کردید، اقدام به عرضه 
خدمات و صدور صورتحساب برای خریداران 
بنمایید. ما هم انتخاب در خرید یا عدم خرید 
چنین محصوالتی را به عهده مردم می گذاریم. 
یعنی در امور شخصی شهروندان دخالت نکرده 
بازار خصوصی جدی بین  و می گذاریم یک 
تولید کننده غیردولتی و مصرف کننده غیردولتی 
در کشور شکل بگیرد. درست همانگونه که درسایر 
بازارهای غیربهداشتی، درمانی و دارویی ازجمله 
بازارهای حوزه های صنعت و تجارت به فعاالن 

اقتصادی چنین مجوزهایی داده می شود.
آنچه در ادامه می خوانید، قسمت ششم از این 
گفت وگو و توضیحات بیشتر احمد فیاض بخش 
در پاسخ به استدالل مخالفان و سواالتی است 
که در دل بحث از سوی خبرنگار سپید مطرح 

شده است.

از  بخشی  است  ممکن  دکتر!  آقای  سپید: 
خوانندگانی که نظرات شما را در قسمت های 
قبلی این گفت وگو مطالعه کرده اند، به این نتیجه 
رسیده باشند که مواضع شما در ضدیت با بخش 
خصوصی است و بگویند نسخه ای که شما برای 
نوع مواجهه و برخورد دولت با بخش خصوصی 
تجویز می کنید، در نهایت منجر به اضمحالل 
و نابودی بخش بزرگی از سرمایه  گذاری های 
یا  این شبهه  برابر  خصوصی خواهد شد. در 

سوال چه پاسخی دارید؟
فیاض بخش: ببینید پس از شروع اصالحات و 

درجریان دوران گذار، اینگونه حرف ها می توانند 
بخش  اما  باشند  راهگشا  و  درست  تاحدودی 
خصوصی که نمی تواند یک باره برود و به دلیل 
دخالت ها و محدودیت های شدید و یک باره دولتی 
نابود شود. یعنی دولت با روش های گوناگون باید 
به بخش خصوصی که خدمات  کافی  فرصت 
غیرهزینه -اثربخش ارائه می کند، بدهد که بتواند 
خودش را بازسازی کند. )مثال در قالبی که در 
پرسش شما به آن اشاره شد.( ولی در دراز مدت 
هم دولت نمی تواند برای همیشه در مورد ایجاد 
وضعیت فعلی، یعنی توسعه غیر موجه نظام پرداخت 
کارانه و وابسته کردن همه چیز به محاسبه منصفانه 
قیمت های تمام شده و تعرفه ها، پاسخگو باقی 
بماند. به دلیل اینکه اگر قرار باشد الی االبد مبنا 
کارانه باشد و اتفاقا کارانه ها براساس تعرفه های 
خیلی خوبی هم باشند و مثال مقدار تعرفه ویزیت 
پزشک متخصص  ده برابر شود، این اصالح تعرفه ها 
به خودی خود منجر به تولید سالمتی بیشتر برای 
جوامع نمی شود و گاهی به دالیلی که قباًل تشریح 
کردم، فقط مجموع هزینه های نظام سالمت را 
افزایش خواهد داد. مثال در پاسخ به پرسش های 
قبلی شما اشاره شد به اینکه در شرایطی که نظارت 
بر ارائه کنندگان ضعیف باشد و تضاد منافع در سه 
الیه وجود داشته و بازار بخشی از محصوالت 
بهداشتی درمانی هم ناکامل باشد )به دلیل وجود 
عوامل شکست بازار(، همه اینها منجر به بی فایده  
شدن اصالح تعرفه ها برای ایجاد سالمتی خواهد 
شد. االن شما می بینید بعضی درمانگران که مشتریان 
فراوان برای خدماتی دارند که نسبتا تعرفه هایشان 
خوب است هم قانع نیستند. یعنی اینطور نیست 
که فقط کسانی به دنبال افزایش تعرفه ها باشند که 
سرجمع دریافتی پایین دارند. االن جامعه شاهد 

است که در برخی مطب های پرازدحام که در آنها 
تا پاسی از شب به بیماران خدمات داده می شود، 
گاهی با توجیه کاستن از ازدحام موجود، برخی 
متخصصین اقدام به انجام ویزیت گروهی می نمایند 
و بیماران نیز باالجبار به حضور گروهی در اتاق های 
معاینه تن می دهند! درچنین شرایطی درآمدهای 
بیشتر و گاهی نجومی محقق می شود، ولی چنین 
فرآیندهای غیراخالقی و نادرستی لزوماً منجر به 
تولید سالمتی بیشتر نمی شوند. در نظام کارانه همه 
ناخواسته و ناخودآگاه، برای افزایش تولید هرچیزی 
که منجر به درآمد بیشتر بشود، انگیزه پیدا می کنند 
و این مسئله ربطی به محاسبه کم یا زیاد مقدار 
تعرفه های چنان خدماتی ندارد. به عبارت دیگر چون 
میزان درآمد کل براساس تعداد بیماران ویزیت شده 
محاسبه می شود و هیچ کس حتی فرد پردرآمد از 
درآمد بیشتر بدش نمی آید و چون نفس انسان در 
کسب درآمد، سیری ناپذیر است، نظام کارانه گاهی 
فقط منجر به افزایش هزینه های دولت و افزایش 
درآمد ارائه کنندگان خواهد شد. در چنین شرایطی 
در بخش خصوصی و یا حتی بخش دولتی، افراد 
کمتری می توانند دغدغه هایی جدی برای کیفیت 

خدمات و سالمت مردم داشته  باشند. 
شرایطی  در  که  داده اند  نشان  جهانی  مطالعات 
اینچنین، خواه تعرفه ها کم باشند یا زیاد، بعضی 
ارائه کنندگان خدمات از جهل بیماران سوء استفاده 
می کنند. درپاسخ به پرسش های قبلی به عدم تقارن 
اطالعات در بعضی بازارهای سالمت اشاره کردم. 
عرض کردم که از لوازم ناگزیر و اقتضائات چنین 
بازارهای ناکاملی آن است که درآنها عرضه کننده 
محصول و خریدار محصول هردو یک نفر باشد! 
 یعنی در یک چنین بازارهای شکست خورده ای 
ناچاریم رضایت بدهیم به آنکه در آن پزشک به 

عنوان کارگزار بیمار، خودش از خودش خرید 
بکند! لذا برای این جنس از تولید کنندگان  امکان 
بیشتری وجود خواهد داشت تا در هر صورت 
بتوانند مصرف کنندگان )یعنی مریض( را از خدمات 
خود راضی نگهدارند. یعنی اینها چه بتوانند خدماتی 
ارائه کنند که منجر به سالمتی بیماران بشود و چه 
نتوانند، در هرصورت با احتمال باالتری می توانند 
رضایت مشتریان خود را کسب کنند. در برخی 
از این بازارهای ناکامل، بیمار آموزش گرفته که 
اگر موفق شد که به هر کیفیتی توسط یک پزشک 
مشهور و معروف ویزیت شود، از نفس بوجود 
آمدن چنین امکانی شاد باشد و به آن به عنوان 
یک موفقیت بنگرد. در چنین شرایطی، مشتری 
چه فقیر باشد و چه غنی، نه به قیمت ویزیت 
کاری دارد، نه به رعایت شدن استانداردها! مکرراً 
مشاهده می شود که در چنین بازارهایی به دلیل 
نامتقارن بودن اطالعات، مشتریان با رضایتمندی 
به پرداخت زیرمیزی و تعرفه های بسیار باال و 
غیرقانونی اقدام می کنند. چنین پدیده عجیبی که 
اینجا به راحتی رخ می دهد برخالف رویه هایی است 
که در سایر بازارها رایج و مورد انتظار هستند. 
یعنی هرچه بازارها کامل تر باشند، مردم با احتمال 
کمتری به گران فروشی رضایت داده  و به فروشنده 
به عنوان کارگزار خودشان در خرید، اعتماد می کنند. 
از عجایب بازارهای ناکامل این است که در این 
بازارها خریداران خود را الیق و شایسته اظهار نظر 
درباره خدمتی که گرفته اند ندانسته، به جایش از 
خود فروشنده خدمت به خودشان می پرسند که 
از کیفیت و اثربخشی خدمتی که به آنها به عنوان 
خریدار فروخته باید به چه میزان راضی باشند؟ اگر 
چنین فروشندگانی تأیید کنند که خدمات گرفته 
شده استانداردهای کیفی الزم را داشته و منجر 
به سالمتی شان خواهد شد، به دنبال راستی آزمایی 
گفته ها نرفته و باشنیده هایشان دلخوش می شوند و 
در این موقعیت ها بدیهی است که کمتر فروشنده ای 
پیدا می شود که برعلیه منافع خودش سخنی جدی 
بیان کند. چنین واقعیاتی در بازار برخی محصوالت 
 Moral( سالمت، همه چیز را برای مخاطرات اخالقی
Hazards( آماده می کند. این مخاطرات از آفات 
جدی نظام های سالمت در همه کشورهای دنیا 
هستند و متاسفانه گاهی بسیاری از افراد با سوابق 
روشن و پاک را گرفتار می کند. یعنی هم در ایران 
و هم در دنیا دیده می شود که برخی اساتید مشهور 
و انسان های کامال وزین در نظام سالمت، گرفتار 
آفت ها، وسوسه ها و بی اخالقی هایی هستند که به 
خاطر پوشاندن خطاهای پزشکی و تقاضاهای القائی 
پیش می آیند. چنین مخاطراتی ممکن است هرکسی 
را گرفتار کند؛ حتی کسانی که برای دیگران تدریس 
اخالق پزشکی می کنند. شانس وقوع مخاطرات 
اخالقی در برخی شرایط بیشتر شده  و از آنها در 
برخی دیگر از شرایط کاسته می شود. عوامل کاهنده 
شامل مواردی مانند نظارت های موردی و مداوم، 
حرفه ای گرایی )Professionalism( و غلبه نظام های 

اخالقی بر آموزش پزشکان است. 
ادامه در صفحه 10 

حفظ بخش خصوصی درمان بدون افزایش تعرفه ها؛ رویا یا واقعیت؟
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درمقابل، در صورت وجود عواملی مانند »رابطه 
مالی مستقیم بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان 
خدمات« شانس وقوع مخاطرات اخالقی باالتر 
هم می رود. روش های پرداخت مانند کارانه و 
تاحدودی DRG  که در قالب آنها رابطه مالی بیشتری 
ایجاد می شود، مخاطرات  پزشک  و  بیمار  بین 
بخش  وقتی  حتی  می شوند.  شدیدتر  اخالقی 
قابل توجی از پرداخت ها برمبنای کارانه هاست 
و درعین حال رابطه مالی مستقیم میان دوطرف 
معامله وجود ندارد. برای مثال وقتی شرکت های 
بیمه به جای بیماران هزینه خدمات را پرداخت 
می نمایند، احتمال رخ دادن پیامدهای ناگوار مانند 
وقوع تقاضاهای القائی بیشتر هم می شود. در این 
موارد هرکسی ممکن است گرفتار وساوس شود؛ 
حتی پزشکانی که در نظام سالمت، مشهور به 

رعایت اخالقیات و لذا خوش نام هستند.
یعنی نظام کارانه می تواند منجر به کم تعهدی 
حتی در میان چنین افرادی بشود  و لذا در مطب 
با این پدیده ورود همزمان  نیز  اینها  برخی از 
چند مریض با انگیزه افزایش کارانه و دریافتی 
مواجه می شوید. بنابراین افزایش تعرفه ها به خودی 
خود  و بدون نظارت،  بدون نظام ارجاع، بدون 
دستورالعمل های بالینی و بدون پرونده  الکترونیک 
سالمت، ضامن رعایت شدن منافع مردم نیست. 
بدون ضمانت های اجرایی مذکور و فقط در قالب 
تداوم نظام کارانه، بعضاً اولیه ترین و بدیهی ترین 
اصول و استانداردها در ویزیت ها و در ارائه سایر 
خدمات، ممکن است رعایت نشوند. لذا این گونه 
به  نظام سالمت  در  همه جانبه  غیر  اصالحات 
بسیاری آفات دیگر منجر خواهند شد؛  از جمله 
به تداوم انواعی از کم فروشی  ها در تولید خدمات، 
به تقاضاهای القائی، به خطاهای پزشکی و یا به 
تداوم تقلب کردن در قالب ها و اشکال دیگر. 

پس می خواهم بگویم دولت اگر بخواهد براساس 
همین نظام کارانه پرداخت هایش را انجام دهد، قطعا 
نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد. مخصوصا با 
این مدلی که االن هست؛ یعنی در قالب فعلی که 
دریافت بسیاری خدمات، پروسیجر محور شده 
است. قبال اینطور بود که مثال مریض وارد مطب 
پزشک می شد، با پزشک صحبت می کرد، یک 
نسخه دریافت می کرد و از مطب خارج می شد. 
اسم مجموعه این اجزاء خدمت را »ویزیت« گذاشته 
بودند. اما به دلیل آنکه ویزیت بیماران در هرمورد از 
اجزاء مختلفی تشکیل شده بود، درآن زمان دیدند 
در چهارچوب قبلی نمی شود روی آن قیمت گذاری 
کرده و از آن درآمد کسب نمود. ولی همانطور 
که در بخش های قبلی مصاحبه گفتم، زمانی که 
کارانه را به بخش دولتی نظام سالمت وارد کردند، 
خیلی از خدماتی که قبال براساس سایر نظام های 
پرداخت، تامین هزینه می شدند را مبتنی بر کارانه 
کردند. این کار را درحالی  انجام دادند که پیش از 
آن برای عملی شدنش آمادگی کافی را ایجاد نکرده 
بودند. اما چون درآن زمان اراده برآن قرار گرفته 
بود که به هر نحوی این اتفاق بیفتد تا نظام کارانه 
بتواند اجرائی شود، خیلی سریع اجزاء بسیاری 
از خدماتی که به صورت درهم تنیده بودند را 
تفکیک کردند و برای همه آن اجزاء، تعرفه های 
مجزا تعریف شد. آنچه در نهایت اتفاق افتاد این 
بود که براساس نظام کارانه، در مقابل ارائه همان 
خدمات درهم تنیده قبلی، توانستند در قالب های 
جدید، پول های هنگفتی در مجموع از بیماران و 

از بیمه ها دریافت کرده  و قسمتی را به پزشکان 
داده  و الباقی را به عنوان درآمد برای خودگردانی 
بیمارستان ها به حساب آورند. ولی اینکه چقدر در 
ازاء دریافت این پول های بیشتر، سالمتی بیشتر هم 
ایجاد شد و چقدر به تعداد فعاالن سالم اقتصادی 
افزوده و چقدر به نسبت افراد خطاکار در بخش های 
دولتی و خصوصی اضافه شد،  همه اینها جای بحث 
و اثبات دارد. پرسش مبنایی تر هم در این شرایط 
آن بود که آیا مگر بیمارستان های خصوصی اصالتًا 
وظیفه ای برای درآمدزایی و خودگردانی داشتند؟!
پس در آن نمونه زیرساخت هایی که وجود نداشت 
را ایجاد کردند که این روش کارانه را بتوانند اجرا 
کنند. در آن زمان چون منافع بخش خصوصی 
به عنوان پیمانکاران دولت بیشتر تامین می شد و 
کارمندان بخش دولتی هم قرار بود مبالغ بیشتری 
دریافت کنند )یعنی منافع خصوصی کارمندان دولت 
هم تامین می شد( همه انگیزه داشتند و لذا همه 
همراهی کردند و نگفتند که تغییرات، سخت و 
با توهم  غیرقابل اجرا هستند. دولت وقت هم 
اینکه براساس نظام فی فورسرویس و به دنبال کار 
بیشتر، سالمتی بیشتری برای مردم ایجاد خواهد 
شد، مصمم بود که این کار را انجام بدهد. ولی 

امروزه به محض اینکه سخن از محدود نمودن نظام 
کارانه ها در نظام سالمت به میان آمده و برای مثال 
ابراز می شود که خوب است که حداقل در بخش 
دولتی از تکیه به کارانه کمتر شده و لذا اوضاع به 
روال گذشته برگردد، بالفاصله موضع گیری ها آغاز 
می شوند و مکرر مواجه می شوید با اینکه جایگزینی 
نظام کارانه با دیگر نظام های پرداخت دشوار یا 
غیرممکن است. بدیهی است بسیاری از کسانی 
که چنین مواضعی اتخاذ می کنند، در مورد احتمال 
کاسته شدن از درآمدهای ارائه کنندگان خدمات، 
دچار پیش داوری  هستند. این درصورتی است که 
اگر اصالحات در نظام پرداخت بر اساس یک 
جدول زمانی و معقول انجام شوند، متوسط درآمد 
بخش های بزرگ تری از کارکنان در نظام سالمت 
بیشتر شده و در عین حال سالمت بیشتری هم 
تولید خواهد شد. لذا در چنین شرایطی همه باید 
تالش کنند که تغییرات شروع شوند و این نباشد 
که برخی در جایگاه های سیاستگذاری به دلیل 
تضاد منافع بتوانند مانع تحقق منافع بزرگ تر برای 
اکثریت ارائه کنندگان و کارکنان نظام سالمت، برای 

بیمه ها، برای دولت و برای مردم بشوند. 

آقای دکتر حتما در جریان هستید که  سپید: 
مدت هاست بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
هم در میان دولت و مجلس و بخش خصوصی 
)سازمان نظام پرستاری( داغ است. حتی مدتی 
قبل در قالب یک میزگرد تلویزیونی درباره اجرائی 
شدن نظام پرداخت کارانه برای خدمات پرستاری 
صحبت می کردند. دراین برنامه مهمانان مختلفی 
به عنوان موافق و مخالف حضور داشتند و درباره 
قوانینی ازجمله همین قانون اجرایی شدن نظام 
پرداخت کارانه برای خدمات پرستاری صحبت 
می کردند و بخشی از میهمانان هم گالیه داشتند که 
چرا قانونی که سال ها قبل توسط مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسیده، هنوز توسط دولت 
به اجرا درنیامده است. از طرفی بدیهی است که 
الزمه اجرائی شدن نظام کارانه برای پرستاران 
نیز تعرفه گذاری و تعیین میزان تعرفه برای انواع 
خدمات پرستاری باشد که این مسئله هم در آن 

برنامه مورد تأکید قرار گرفت. درواقع شما از 
محدود شدن نظام کارانه برای پرداخت به پزشکان 
سخن می گویید حال آنکه دولت و مجلس های 
فعلی و پیشین درحال بررسی راه های توسعه 
این روش پرداخت در نظام سالمت کشورمان 
هستند. آیا این رویکردی که در نظام سالمت ما 
وجود دارد  با آنچه شما در صحبت هایتان توصیه 

می کنید، در یک راستا هستند؟
خیر در یک راستا نیستند ولی  بخش:  فیاض 
من در همین ابتدا عرض کنم که این بدان معنی 
هم نیست که بنده مخالف این هستم که سرجمع 
دریافتی ماهیانه پرستاران افزایش پیدا کند. من هم 
میزگردی که شما اشاره می کنید را دیده ام. عرض 
من در راستای اظهارات برخی کارشناسان در آن 
برنامه این است که پرستاران، پزشکان و همه کارکنان 
بهداشتی درمانی در قالب بکارگیری بهینه دیگر 
روش های پرداخت می توانند به دریافتی های بیشتر 
و عادالنه تری برسند.  همانطور که شما گفتید، در 
آن گفت وگوی تلویزیونی در باره شروع پرداخت 
کارانه به پرستاران بحث شد. این قانونی بود که 
بعد از یک وقفه غیرقانونی چند ساله باألخره قرار 
شده بود که از همین چند هفته پیش نهایتاً اجرایی 
شود. یکی از آقایان نمایندگان مجلس دهم که 
ظاهراً پرستار هم بود، در این برنامه حضور پیدا 
کرده و داشت درباره این دستاورد به  زعم خودشان 
بزرگ، سخن می گفت. طرفداران موضع او در این 
برنامه نیز داشتند شروع اجرای این قانون را پس 
از چندین سال مقاومت دولت به او و به دیگر 
پرستاران تبریک می گفتند! اتفاقا من با مشاهده چنین 
وضعیتی تاسف خوردم و تعجب کردم از اینکه 
بعضاً افرادی که سال ها در جایگاه قانونگذاری و 
سیاستگذاری کشور حضور داشته و دارند، اینگونه 
نسبت به تبعات اجرائی اقدامات خود ناآگاه هستند! 
ببینید من سوالی را مطرح می کنم. اگر فرض کنیم 
که پرداخت کارانه، منجر به تقاضای القایی نمی شود 
و هیچ عارضه منفی دیگری هم نداشته و فقط 
آثار مثبت دارد، بفرمایید که مهمترین اثر مثبت آن 

چه می تواند باشد؟
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امروزه به محض اینکه سخن 
از محدود نمودن نظام کارانه ها 
در نظام سالمت به میان بیاید، 

بالفاصله موضع گیری ها آغاز 
می شوند و مکرر مواجه می شوید 
با اینکه جایگزینی نظام کارانه با 

دیگر نظام های پرداخت دشوار یا 
غیرممکن است. این درصورتی 
است که اگر اصالحات در نظام 
پرداخت بر اساس یک جدول 

زمانی و معقول انجام شوند، 
متوسط درآمد بخش های بزرگ تری 
از کارکنان در نظام سالمت بیشتر 

شده و در عین حال سالمت 
بیشتری هم تولید خواهد شد
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سپید: من فکر می کنم بهترین پاسخ برای این 
پرسش شما این می تواند باشد که نظام کارانه 
بیش از سایر نظام های پرداخت می تواند به ایجاد 
انگیزه برای تولید بیشتر خدمات هزینه-اثربخش 
منجر شود. یعنی وقتی با انجام کار بیشتر، پول 
بیشتری پرداخت می شود، آن شخص با انگیزه 
بیشتری تالش می کند که کار بیشتری انجام دهد. 
فیاض بخش: بسیار خوب. اما حاال سوال دیگری 
ایجاد می شود. اینکه آیا پرداخت برای قشر پرستار 
هم می تواند به عنوان یک انگیزه کاری قوی مطرح 
باشد؟ اینجاست که من عرض می کنم خیر. معلوم 
است که این قضیه برای صنف پرستار نمی تواند جدی 
باشد. کارانه به عنوان انگیزه در افزایش کمیت کارها 
درباره کسانی در نظام سالمت می تواند اثرگذارباشد 
که مثل پزشکان تصمیم گیر هستند. اما پرستاران درباره 
اینکه چه خدماتی باید ارائه و تجویز شود، معموالً 
تصمیم گیر نبوده و نوعاً مجری دستورات پزشکان 
هستند. یعنی هر خدمتی که پزشکان نسخه و تجویز 
کنند را پرستاران باید به بیماران ارائه کنند. یعنی نه 
بدون کارانه پرستاران می توانند بخشی از دستورات 
را انجام ندهند و نه با وجود کارانه اجازه دارند که 
فراتر از دستورات پزشکان به ارائه خدمات و داروهای 
بیشتری برای بیماران اقدام نمایند. البته ممکن است در 
پاسخ به این شبهه گفته شود که ما فقط می خواهیم 
به دلیل ایجاد انگیزه های جدید مالی برای پرستاران، 
بهبود عملکرد آنها )که همگی با تجویز و به دستور 
پزشکان انجام می شوند ( باالتر برود. بسیار خوب 
اشکالی ندارد ولی اسم این دیگر »کارانه« نیست. 
شاید هم مسئولین محترم که قانون کارانه را برای 
پرستاران به تصویب رساندند، به این نکات توجه 
داشته اند و فقط نام آن را »کارانه« گذاشته اند. یعنی 
شاید به دلیل آنکه قانوناً افزایش دستمزد هر صنفی با 
مشکالتی همراه است، ولی برای پرداخت ها تحت 
عنوان کارانه، موانع قانونی کمتری وجود دارد، تنها نام 
پرداخت های جدید به پرستاران را کارانه گذاشته اند  
 Pay( و منظورشان پراخت برای کیفییت عملکرد
for Performance( که قباًل درباره اش توضیح دادم 
بوده است. یا اینکه قانون گذار بنا داشته به دلیل کرونا 
یا هر موضوع دیگری از زحمات پرستاران تقدیر 
مالی شود و چون در قالب روش های دیگر امکانش 
نبوده، به این صورت به افزایش پرداخت ها به آنها 
در کنار حقوق ثابتی که پرستاران دریافت می کنند، 
اقدام نموده اند تا کمکی به سرجمع درآمدهای آنان 
شود. در آن برنامه تلویزیونی و گفت وگوی ویژه 
خبری درباره تصویب کارانه برای پرستاران، یک 
نفر کارشناس منتقد هم حضور داشت که می گفت 
نظام سالمت باید به سمتی برود که مکانیزم پرداخت 
غلطی که از سال های دهه 137۰ در بخش دولتی نظام 
سالمت مورد استفاده قرار گرفته و انجامش حتی 
برای پزشکان هم کاری اشتباه بوده است، اصالح 
شود. او خطاب به قانون گذاران و مجریان ادامه داد 
که علی رغم مضرات آن تغییرات و لزوم برگشت 
به عقب در همان موارد،  شما به تکرار آن خطاها و 
تسری دادن چنان روش های غلطی در پرداخت ها 
به جامعه پرستاری مصمم شده اید؟! کارشناس منتقد 
مذکور خطاب به کارگزاران نظام سالمت ادامه داد که 
مطمئن باشید همین بحث هایی که هرساله میان دولت 
و نظام پزشکی درگرفته  و باعث ایجاد اختالفات شدید 
قبیله ای میان گروه های گوناگون از پزشکان شده و 
هیچ گاه تمام هم نمی شود، عینا برای پرستاران هم 
تکرار خواهند شد. ایشان هشدار داد که دیر نخواهد 

بود ایامی که سیاستگذاران امور پرستاران حسرت 
وضعیت همدالنه همین روزها میان پرستاران را 
خورده و بگویند که کاش به این سمت وسو نرفته 
بودند. کارشناس مذکور در پایان نتیجه گرفت که راه 
صحیح این است که نمایندگان مجلس قوانین موجود 
را اصالح کرده و حتی برای پرداخت به پزشکان نیز 
روش پرداخت جدیدی را جایگزین نظام پرداخت 
کارانه ای موجود کنند، نه اینکه نظام پرداختی که به 
صورت بالقوه فقط برای انگیزه کاری بیشتر دادن 
به پزشکان می توانسته مفید باشد  )و تازه آنجا هم 
به دالیل بسیاری کارکرد خود را از دست داده( را 
برای پرستاران به کار بگیریم؛ یعنی برای شرایطی 
که به هیچ فلسفه  و منطق مقبولی برای وجودش 
نمی توان فکر کرد! یعنی وقتی کارانه نمی تواند در 
افزایش کمیت کاری برای پرستاران اثرگذار باشد، 
اصوالً نمی بایست چنین نظامی را در یک جایگاه 

نادرست پایه گذاری کرد.

سپید: آقای دکتر، علی رغم توضیحات مبسوط 
شما، بخشی از ابهامات هنوز در ذهن من باقی 
مانده اند. قطعا کسانی کماکان استدالل خواهند کرد 
که بحث هایی که شما درباره بهسازی روش های 
پرداخت در نظام سالمت مطرح فرمودید، اصواًل 
نمی توانند درمورد پرداخت بخش خصوصی به 
بخش خصوصی موضوعیت داشته باشد. دلیلش 
را هم این عنوان می کنند که ما در جریان اصالح 
روش های پرداخت تالش می کنیم به این پرسش 
پاسخ دهیم که دولت چگونه برای تولید بیشتر 
سالمتی، با پولی که در اختیار دارد انگیزه های 
کاری مستخدمین خود را باالتر برده و در مجموع 

به راندمان باالتری دست یابد. به این ترتیب تکلیف 
پولی که از جیب دولت بیرون نیاید معلوم می شود 
و تصمیم و توصیه درباره آنها عمال خارج از 
این بحث های شما قرار می گیرد! به عبارت دیگر 
من تصور می کنم از آنجا که در خیلی از موارد، 
بخش خصوصی پولی از دولت به عنوان حق  الزحمه 
نمی گیرد، در این بحث ها ما اصال نباید با بخش 
خصوصی کاری داشته باشیم. یعنی بحث اصلی 
ما باید حول محور تغییر روش پرداخت دولت به 
مستخدمین خودش متمرکز شود. آیا این برداشت 
من از گفته موافقان تداوم نظام کارانه و افزایش 
تعرفه ها می تواند یک برداشت درست باشد، حتی 

برای بخش های کوچکی از بازار سالمت؟
فیاض بخش: در دنیا چند مدل ارائه خدمت وجود دارد. 
مثال یکی از آنها، مدل دولت کره است که در این کشور 
یک بیمه اجتماعی واحد و اصلی ایجاد شده )یعنی 
بیمه ای که عماًل دولتی است( و به صورت عمده فقط 
این بیمه است که با بیمارستان های خصوصی طرف 
حساب می باشد. از سوی دیگر می توان گفت که در 
کره بیمارستان های دولتی چندانی وجود ندارد. درواقع 
در بعضی از کشورها همه بیمارستان ها خصوصی 
ولی پیمانکارِ دولت هستند. براساس استداللی که 
شما مطرح کردید، در همه این کشورهایی که در آنها 
دولت فقط به عنوان خریدار خدمات مطرح است 
و لذا مالکیت بیشتر بیمارستان ها غیردولتی است، 
دستش برای کنترل بازار سالمت بسته خواهد بود، 
درصورتی که اینگونه نیست! درهمه جا، حتی در 
آزادترین اقتصادهای دنیا، دولت ها شدیداً در بازار 

انواع محصوالت سالمت دخالت می کنند.

سپید: به هرحال در جاهایی که شما به آنها اشاره 
می کنید، هرچند بیمارستان ها خصوصی هستند 
ولی در آخر دولت  خریدار خدمات است و شاید 
به همین علت باشد که به خودش اجازه دخالت 

می دهد. اینطور نیست؟ 
فیاض بخش: بله در خیلی از موارد خرید خدمت 
می کنند ولی در بخش هایی از بازار که خریدار و 
فروشنده هر دو بخش خصوصی هستند، باز دولت ها 
دستشان بسته نیست. یعنی دولت  در هر کشوری 
که مدنظر شما باشد، عالوه برآنکه خریدار بسیاری 
 )Stewardship( تولیتی  وظیفه  است،   از خدمات 
چه  لذا  و  دارد  هم   )Governance( حاکمیتی  و 
نقش یک  نباشند،  باشند و چه خریدار  خریدار 
خریدار منفعل دست بسته را بازی نمی کند. درهمه 
کشورها حاکمیت ها با هدف حفظ منافع مردم و 
به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع شهروندان، شرایط 
خودش را بر ارائه کنندگان خدمات و فروشندگان 

محصوالت، چه در بخش خصوصی و چه غیر آن 
تحمیل می کنند.

سپید: پس این مدل با مدل هایی که از آزادی های 
کامل در برخی بازارهای غربی در اذهان وجود دارد، 
بسیار متفاوت می شود! آزادی یعنی اگر هرکسی در 
بخش خصوصی درمانگاه یا مطبی تاسیس کرد، 
بتواند با خریداران خصوصی هرگونه که خواست 
وارد معامله شود. این یعنی افراد کاماًل آزاد باشند 
به هرمقدار که تمایل داشتند به مراکز خصوصی 
درمانی پرداخت انجام دهند. یعنی پس از دریافت 
خدمت، دولت دخالت نکند در اینکه آنها به چه 
میزان مجازند از جیب خودشان )یا از جیب بیمه  
خصوصی که با آن قرارداد بسته است( خرج کنند! 
دلیلش هم آن است که درچنین وضعیت هایی، 
صاحب پول های هزینه شده، دولت ها نیستند  ولذا 
علی الظاهر نباید دخالت کنند. آن نظام های پرداختی 
که در قسمت اول این گفت وگو به آنها اشاره 
کردید، متفاوت بودند چون در آن نظام ها، هم 
مالک پول و هم خریدار خدمات، دولت ها بودند.
فیاض بخش: عرض کردم. نقش اول و بی بدیل 
دولت در هر کشوری یک نقش تولیتی و حاکمیتی 
است. این یعنی دولت یک مسئولیت هایی دارد که 
مثال خدماتی را ارائه کند که منجر به بهبود در فالن 
شاخص سالمتی شود هرچند که چنین خدماتی 
 سودآور نباشند. قبال هم رابطه خدمت و سالمتی را 
توضیح دادم. آنجا براین نکته تأکید شد که دریافت 
خدمت ویزیت در ذاتش مطلوبیت یا لذتی برای 
گیرندگان ایجاد نمی کند. یعنی مثاًل هیچ وقت کسی 
از افراد آگاه تنها به دلیل ویزیت شدن توسط یک 
پزشک حاذق و مشهور اظهار خرسندی و شعف 
نمی کند. این بدان دلیل است که ویزیت آن پزشک 
و یا حتی تزریق و جراحی که او رویش انجام داده، 
برای او مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه همه امیدوارند 
به  اینکه پس از دریافت خدماتی مانند ویزیت، 
تزریق یا جراحی، در آینده ای دور یا نزدیک به 
سالمتی نزدیک تر شوند. اگر براین اساس یک ارزش 
عاریتی برای نظام سالمت و محصوالتش قائل باشیم، 
می توانیم در هرجایی که آنها را بهتر تولید و ارائه 
می کند، آنها را طلب نمائیم. یعنی چه محصوالتی که 
توسط بخش خصوصی ) به عنوان پیمانکاران دولت( 
ارائه شوند و چه آنها که توسط کارمندان دولت در 
بیمارستان های دولتی. اما درشرایطی که دولت ها 
پیمانکارانی از بخش خصوصی را برای ارائه خدمات 
انتخاب می کنند، باید  پیشاپیش بخش خصوصی را 
ملزم کرده باشند که  تنها بعضی خدمات مورد نیاز 
را ارائه کنند، نه اینکه بخش خصوصی هرجایی که 
خودش فکر می کند برایش مفید و سودآور است، 
وارد شود و خدمات ارائه کند. بعد هم دولت ها به 
پرداخت هر صورتحسابی که به هرنحوی از سوی 

بخش خصوصی می رسد، ملزم بشوند. 
به عبارت دیگر نمی شود که یک دسته چک سفید 
امضا به اسم دفترچه بیمه دولتی و از جیب دولت ها 
به مردم داده شود  و بعد هم به بیمه شدگان گفته 
شود شما هرجایی که خواستی برو  و طلب کن تا 
پزشکان برایت مداخالت پزشکی که خودشان الزم 
و کامل بشمار می آورند را )حتی به کرات( نسخه 
کنند و یا برایت جراحی های زیبایی انجام دهند  و 
از آن سو، دولت یا بیمه های دولتی هم مجبور باشند 
بی قیدوشرط برای همه صورت حساب های رسیده، 

پرداخت داشته باشند. 
ادامه دارد...

نمی شود یک دسته چک سفید 
امضا به اسم دفترچه بیمه دولتی 

از جیب دولت ها به مردم داده 
شود  و بعد هم به بیمه شدگان 

گفته شود شما هرجایی که 
خواستی برو  و طلب کن تا 

پزشکان برایت مداخالت پزشکی 
که خودشان الزم و کامل بشمار 

می آورند را )حتی به کرات( 
نسخه کنند و یا برایت جراحی های 

زیبایی انجام دهند  و از آن سو، 
دولت یا بیمه های دولتی هم 

مجبور باشند بی قیدوشرط برای 
همه صورت حساب های رسیده، 

پرداخت داشته باشند
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  امین جاللوند
با گذشت حدود چهار ماه و نیم از سال 99 و 
برخالف قول و قرارهای خرداد ماه، هنوز حرکت 
برای اصالح تعرفه های  از سوی دولت  جدی 
پزشکی اتفاق نیفتاده است. پس از باال گرفتن 
اعتراض ها نسبت به افزایش حداقلی تعرفه های 
پزشکی در سال 99، دولت در نهایت پذیرفت 
که جلسه ای با نمایندگان جامعه پزشکی داشته 
باشد. در جلسه مسئوالن جامعه پزشکی با معاون 
اول رئیس جمهوری، قرار شد که اولین جلسه 
بررسی اصالح تعرفه ها در 20 تیرماه برگزار شود. 
با این وجود، هنوز از برگزاری جلسات اصالح 
تعرفه ها خبری نیست. برخی از نمایندگان جامعه 
پزشکی، این اتفاق را نوعی وقت کشی می دانند 
و عده دیگری هم معتقدند که هیچ عزم جدی 

برای اصالح تعرفه های سال 99 وجود ندارد. 
در همین راستا عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی 
سازمان نظام پزشکی نیز در نامه هایی جداگانه 
به معاونت علمی و فرهنگی سازمان برنامه و 
بودجه )به عنوان دبیر کارگروه بررسی و اصالح 
تعرفه های بهداشتی و درمانی سال 1399( و رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی نسبت به این وقت کشی 
اعتراض کرده است. او خواستار توجه جدی به 
پیگیری امور و وظایف مشخص شده از سوی 
معاون اول ریاست جمهوری به دبیر کارگروه و 

عدم اتالف وقت از سوی او شده است.
در متن نامه آقازاده خطاب به حمید پوراصغری، 
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 
برنامه و بودجه آمده است: »در پیگیری مصوبات 
معاون  در خدمت  مورخ 1399/03/18  جلسه 
اول ریاست جمهوری که به تشکیل "کارگروه 
بررسی و اصالح تعرفه های بهداشتی و درمانی 
سال 99"  منجر شد و جنابعالی نیز به عنوان "دبیر 
کار گروه" یاد شده منصوب شدید، الزم است 
به  ترتیبی که در گزارش  به  برساند  به عرض 
خدمت ریاست کل سازمان نظام پزشکی )با شماره 
399/100/30/12276  مورخ 1399/5/7( تشریح 
شده و به پیوست این نامه خدمتتان ارسال می شود، 
متاسفانه به نظر می رسد عزم جدی در برگزاری 
جلسات کارگروه فوق الذکر وجود نداشته و نتیجه 

عاجلی، حاصل نخواهد شد.
این در شرایطی است که جامعه پزشکی تمام 
تالش خویش را مصروف حفاظت از تندرستی 
و سالمتی مردم در مقابل مجموعه عوامل تهدید 
کننده سالمت و بخصوص مبارزه با اپیدمی بیماری 
کووید- 19 کرده است. هر روز نیز شمار تازه ای از 
دانشمندان شریف و خادمان صدیق جامعه پزشکی 
به صف شهیدان سالمت می پیوندند. این همه در 
شرایطی است که بار سنگین بحران اقتصادی و 
تعرفه های نامتناسب با ارزش خدمات و هزینه 
تمام شده بر دوش ایشان بشدت سنگینی می کند.

کوتاه سخن، همانطور که در مکاتبه با ریاست کل 
عنوان شده و ایشان در ادامه پیگیری های خویش 
قطعا با جنابعالی و سایر مقامات مسئول مطرح 
خواهند کرد، این روش کار کردن و سرعت عملکرد 
"کارگروه بررسی و اصالح تعرفه های پزشکی سال 

99" موجب نگرانی قاطبه جامعه پزشکی شده 
است. بنابراین خواهشمند است ضمن عنایت به 
وضعیت بحرانی یاد شده، در پاسخ مکاتبات و 
پیگیری های ریاست کل سازمان از تدبیر مسئوالنه 

و اتخاذ راهکارهای جدید، دریغ نفرمایید.«

آیا اصالح تعرفه ها، مشمول »خرید 
وقت« شده است؟

همچنین رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 

در نامه دیگری خطاب به محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور عنوان کرده 
است: »با توجه به مصوبات اولین جلسه "کارگروه 
بررسی و اصالح تعرفه های خدمات بهداشتی 
 1399/3/31 تاریخ  در   "1399 سال  درمانی  و 
با   1399/4/3 تاریخ  در  آن  صورتجلسه  که 
شماره  399/100/15/8006  توسط مدیر کل 
حوزه ریاست سازمان اطالع رسانی شد و نیز بر 
مبنای نامه شماره 100/10/10245/.399 مورخ 
1399/4/21 ریاست کل محترم سازمان خطاب 
علمی،  امور  معاون  پوراصغری،  دکتر  آقای  به 
فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه که 
نقش دبیر کارگروه فوق الذکر را بر عهده دارند، به 
عرض می رساند از آنجایی که مقرر شده بود ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ 1399/3/31، متدولوژی 
تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی 
سازمان نظام پزشکی، با پیشنهاد دکتر پوراصغری 
از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان 
برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و برای 
این منظور از اساتید اقتصاد دانشگاه های تربیت 
مدرس و صنعتی شریف نیز دعوت بعمل آید و 
نیز مصوب شده بود که حداکثر ظرف مدت 20 
روز این بررسی ها انجام و جلسه دوم "کارگروه 
اصالح تعرفه سال 99" پس از این مهلت، در 
اولین فرصت برگزار گردد. صرفنظر از اینکه این 
سیکل مجدد و مکرر بررسی در عرض 20 روز 
تا چه حد ضروری و تعیین کننده می توانست 
باشد، اینک با گذشت چندین روز اضافه بر مهلت 

مصوب در کارگروه، از تشکیل جلسه دوم خبری 
نشده است. در پیگیری بعمل آمده از معاونت 
فنی سازمان آقای دکتر جهانگیری اطالع روشنی 

در اختیار بنده قرار نگرفت.
در ادامه اینجانب طی نامه 1399/100/30/3251 
مورخ 1399/4/25 از جنابعالی تقاضای پیگیری 
تشکیل جلسه دوم کارگروه را مطرح کردم. در 
تاریخ 1399/5/4 در ادامه پیگیری ها از جانب  
کارمندان دفتر شما با دفتر دکتر پوراصغری تماس 
گرفته شد که در پاسخ عنوان کردند که پیگیری 
است.  "فراهانی" محول شده  آقای  به  کار  این 
آقای فراهانی هم در پاسخ گفته اند که "از جهت 
اهمیت موضوع، بررسی آن به دانشگاه شریف 
ارجاع شده است و وقت می برد و مسئله ساده ای 
نیست که زود جواب بدهند. باید صبر کنیم تا 
آنها بررسی کنند." و هیچ قید زمانی هم در پاسخ 

ایشان وجود نداشته است.
چنانکه استحضار دارید در جلسه حضوری با 
آقای  اول محترم رئیس جمهور جناب  معاون 
بود که  این  اولیه  برداشت  اسحاق جهانگیری، 
حاضران جلسه با حسن نیت و البته تحت فشار 
افکار عمومی جامعه پزشکی، با ضرورت بازنگری 
در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی سال 
1399 و تشکیل کارگروه موافقت دارند، ولی در 
عمل از قرائن چنین برمی آید که سیاست "خرید 
وقت" و انجام چندباره اقداماتی که پاسخ آنها 
از قبل روشن است، در پیش گرفته شده است. 

ادامه در صفحه 13 

اعتراضهابهوقتکشیدرفرآینداصالحتعرفهها
برخی نمایندگان جامعه پزشکی گالیه دارند که برخالف قول و قرارهای خرداد ماه، 

جلسات کارگروه اصالح تعرفه های پزشکی سال 99 تشکیل نشده است

آقازاده: متاسفانه به نظر 
می رسد عزم جدی در برگزاری 

جلسات کارگروه بررسی و اصالح 
تعرفه های بهداشتی و درمانی 
سال 99 وجود ندارد و نتیجه 

عاجلی، حاصل نخواهد شد. 
این همه در شرایطی است که 
بار سنگین بحران اقتصادی و 
تعرفه های نامتناسب با ارزش 
خدمات و هزینه تمام شده بر 
دوش جامعه پزشکی به شدت 

سنگینی می کند
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 ادامه از صفحه 12 
اساسا به گذشت زمان و ادامه فشار طاقت فرسای 
حاضر بر دوش جامعه پزشکی که هر چه بیشتر 
این عزیزان را خسته و فرسوده می کند، از سوی 

این کارگروه توجهی نمی شود.
نکته اساسی اینجاست که اگر تعیین قیمت واقعی 
تمام شده خدمات پزشکی، کاری با این همه ظرایف 
و نیازمند صرف وقت متخصصان و کارشناسان 
اقتصادی سه دانشگاه معتبر کشور بوده است، 
شورای عالی بیمه و فراتر از آن هیات وزیران 
چگونه بدون انجام این مقدمات و فارغ از زحمت 
بررسی آن، اقدام به تعیین تعرفه و امضای مصوبه 

در این رابطه نموده اند؟
نظریه کارشناسی که در آذرماه 98 از سوی سازمان 
به مقامات ذیربط عرضه شده بود، پس از اعتراض 
جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی در اولین 
جلسه "کارگروه" با خرید فرصت 20 روزه مقرر 
شده که در سازمان برنامه و بودجه و در شورای 
عالی بیمه بررسی شود، به گفته مسئول پیگیری 
این کار در سازمان برنامه و بودجه، "حاال خیلی 
زود است که نتیجه بررسی دانشگاه شریف در 

مورد قیمت تمام شده واقعی اعالم شود" .
اداره  این رویه و نحوه  تصدیق می فرمایید که 
کارگروه به هیچ وجه نمی تواند مورد تائید نظام 
پزشکی و افکار عمومی جامعه پزشکی باشد. البته 
ماحصل همه تالش ما این شده است که باالخره 
روشن شد که بررسی قیمت واقعی تمام شده 
و در نتیجه تعیین تعرفه خدمات پزشکی، کاری 
بس مهم و وقت گیر و بسیار تخصصی است و 
اینطوری نیست که به بهانه مالحظات عمومی 
مملکت، بشود در یک جلسه و به طرفه العین، 

تعرفه خدمات پزشکی تعیین کرد !
در پایان آنچه که وظیفه خود می دانیم این است 
که تا انتهای این روند و تا گرفتن پاسخ مکتوب 
از مقامات ذیصالح و بخصوص از معاون اول 
ریاست جمهوری )که از سوی ریاست محترم 
جمهور، مامور به بررسی این قضیه شده بودند(، 
پیگیر این مسئله بوده وسعی وافر خواهیم داشت تا 
"ابهامات" و "سواالت" دولتمردان را برطرف کنیم.«

تبعات اصالح نشدن تعرفه های پزشکی 
در سال 99

برخی از فعاالن جامعه پزشکی ابراز نگرانی کرده اند 
که در صورت اصالح نشدن تعرفه ها در سال 99، 
احتمال تعطیلی مطب ها و برخی مراکز تشخیصی 
در  تورم  می گویند  آنها  دارد.  درمانی وجود  و 

حوزه های مختلف نظام سالمت به قدری باال 
رفته است که دخل و خرج مراکز ارائه دهنده 
خدمات تشخیصی و درمانی، به هیچ وجه تناسبی 

با یکدیگر ندارد. 
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید به تبعات اصالح 
نشدن تعرفه ها در سال 99 اشاره می کند و یادآور 
می شود: »اگر تغییر تعرفه ها اعمال نشود، بخش 
زیادی از مردم را از خدمات بهداشتی و درمانی، 
محروم نگه داشته ایم. در بحث ضرورت واقعی 
دیدن تعرفه های پزشکی، اصال بحث سودآوری 
مطرح نیست. االن بحث این است که آیا می توان 

وجود  با  را  درمانی  و  تشخیصی  یک خدمت 
تعرفه های فعلی انجام داد یا خیر؟ همچنین سوال 
آیا  تعرفه ها  این  با وجود  که  است  این  بعدی 
می توان این خدمات را باکیفیت استاندارد انجام 
داد یا خیر. واقعیت این است که اگر هزینه های 
یک بخش مهم از ارائه خدمات به مردم دیده 
نشود، پس نباید انتظار داشت که از خدمات آن 

بخش بهره مند شد.«
اسپید تاکید دارد که اگر اختیار تعرفه گذاری به 
جامعه پزشکی بازگردد، دیگر شاهد این فرآیندهای 
فرسایشی برای اصالح تعرفه ها نخواهیم بود. او 
به اهمیت در اختیار داشتن تعرفه گذاری خدمات 

در  »متاسفانه  می کند:  اظهار  و  اشاره  پزشکی، 
معامالت سیاسی، حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی 
گرفته شد. این اتفاق بر اساس کار کارشناسی و 
فنی هم نبود. با شعارهای عامه پسند، این حق 
را از جامعه پزشکی و البته بیشتر از مردم، سلب 
کردند، زیرا جامعه از یک مجموعه تصمیمات 
شرایط،  این  در  حال  شد.  محروم  کارشناسی، 
بازگشت اختیار تعرفه گذاری به نظام پزشکی، 
یک فرآیند طوالنی مدت است که تالش برای 
نباید  مسیر  این  در  یابد.  تداوم  باید  آن  تحقق 
ناامید شد و باید تالش کرد که صدای جامعه 
پزشکی به گوش تصمیم گیران و تصمیم سازان 

کشور، رسانده شود.«
همچنین محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی 
نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان 
قزوین هم در گفتگو با سپید از وضع فعلی تعرفه های 
پزشکی انتقاد می کند و می گوید: »از نظر منطقی 
و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع 
برای تعیین تعرفه های خدمات پزشکی است. 
سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی 
قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصالح ترین 
مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته 
می شود. با توجه به وجود گروه های مختلف در 
جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ 
نمی تواند  نظام پزشکی  از سازمان  بهتر  نهادی 

برآورد دقیقی از تعرفه های منطقی در گروه های 
مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.« 

او با اشاره به مشکالت نظام تعرفه گذاری خدمات 
پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان می کند: »مشکل 
اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار 
تعرفه گذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین 
همین تعرفه ها نیز از مسیر کارشناسی نمی گذرد. 
در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفه ها 
چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام 
پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. 
یعنی مسیری که هزینه ها و درآمدهای جامعه 
بر اساس  برآورد کند و  به درستی  را  پزشکی 
تعیین تعرفه ها  اما در مسیر  آن تصمیم بگیرد، 
از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم 
نمی خورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم 
این است که با توجه به تعرفه های فعلی، بسیاری 
از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی 
و درمانی شامل مطب ها، بیمارستان های خصوصی، 
آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری به سختی 
می توانند از پس هزینه ها بربیایند و سرپا بمانند.« 
خردمند هشدار می دهد: »تعیین تعرفه خدمات 
رفتن  به محاق  باعث  از سوی دولت  پزشکی 
بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام 
تعرفه گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز 
در  که  می شود  دهنده خدمت  ارائه  خصوصی 
نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.«

در شرایطی که قرار بود تعرفه های سال 99 بازنگری 
فرآیندی  در  که  بود  داده  وعده  دولت  و  شود 
کارشناسی، اصالح تعرفه ها را در دستور کار قرار 
می دهد، اما تاکنون فقط جز یک جلسه رسمی و 
چند اظهارنظر پراکنده، اتفاقی درمقام عمل نیفتاده 
است. ارائه دهندگان خدمات تشخیصی، بهداشتی 
و درمانی انتظار دارند که در شرایط بحران کرونا 
که فعاالن جامعه پزشکی جانشان را کف دستشان 
نیز به وعده های خود عمل  گذاشته اند، دولت 
کند. همچنین نباید از خاطر برد که بر اساس 
آمارهای سازمان نظام پزشکی، روزانه فقط سه 
درخواست برای تعطیلی مطب، ثبت می شود که 
در صورت اصالح نشدن فوری تعرفه ها، فرآیند 

تعطیلی مطب ها نیز تشدید خواهد شد.

خردمند: تعیین تعرفه ها چه 
از سوی دولت و چه از سوی 

سازمان نظام پزشکی باید از مسیر 
کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی 
مسیری که هزینه ها و درآمدهای 

جامعه پزشکی را به درستی 
برآورد کند و بر اساس آن 

تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین 
تعرفه ها از سوی دولت، چنین نگاه 
کارشناسی به چشم نمی خورد. این 
شیوه از نظام تعرفه گذاری موجب 
تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی 

خواهد شد

در شرایطی که دولت وعده داده 
بود در فرآیندی کارشناسی، 

اصالح تعرفه های سال 99 را 
در دستور کار قرار  دهد، اما 

تاکنون فقط جز یک جلسه رسمی 
و چند اظهارنظر پراکنده، اتفاقی 

درمقام عمل نیفتاده است. 
ارائه دهندگان خدمات تشخیصی، 

بهداشتی و درمانی انتظار دارند 
که در شرایط بحران کرونا که 

فعاالن جامعه پزشکی جانشان را 
کف دستشان گذاشته اند، دولت 

نیز به وعده های خود عمل کند

اسپید: اگر تغییر تعرفه ها 
اعمال نشود، بخش زیادی از 

مردم را از خدمات بهداشتی و 
درمانی، محروم نگه داشته ایم. 
در بحث ضرورت واقعی دیدن 
تعرفه های پزشکی، اصال بحث 
سودآوری مطرح نیست. االن 

بحث این است که آیا می توان 
یک خدمت تشخیصی و درمانی 

را با وجود تعرفه های فعلی انجام 
داد یا خیر و آیا با وجود این 

تعرفه ها می توان این خدمات را 
باکیفیت استاندارد انجام داد؟
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سیدمؤید علویان، رئیس سابق شبکه هپاتیت ایران در گفت وگوی اختصاصی با سپید تاکید کرد

 علی ابراهیمی
به  »ما  ایران گفت:  رئیس سابق شبکه هپاتیت 
توانمندی صنعت داخلی در حوزه های دارو و 
واکسن ایمان و اعتقاد داریم و معتقد هستیم که 
باید حمایت شوند، اما اینکه می گوییم باید در 
زمینه واکسن فکر عاجلی شود به این دلیل است 
که بحران کرونا، اتفاقی نیست که درباره آن ریسک 
کرده و منتظر بمانیم؛ زیرا ممکن است 6 ماه دیگر 
واکسن کرونا در دنیا تولید شود و آن زمان ما 
نتوانیم به این واکسن دسترسی پیدا کنیم تا آن را 

در اختیار مردم خودمان قرار دهیم.«
پزشکان  از  به تازگی جمعی  سپید،  گزارش  به 
از  سرگشاده  نامه ای  در  کشور  درمان  کادر  و 
رئیس جمهوری خواسته اند تا درباره تهیه واکسن 
کووید 19 از شرکت های بزرگ تولیدکننده و 
تولید  مطالعاتی  برنامه های  در  ایران  مشارکت 

واکسن دستورات الزم را صادر کند.
ازاین رو ما در روزنامه سپید در نظر داریم در 
سلسله گزارش هایی به این موضوع بپردازیم که 
ضرورت مشارکت ایران در ساخت واکسن کرونای 
شرکت های بزرگ واکسن سازی دنیا چیست و آیا 
ما توان تولید واکسن در داخل را داریم یا نه. در 
راستای این هدف در دو گزارش قبلی با رئیس 
سازمان غذا و دارو به عنوان مسئول مستقیم تأمین 
دارو و واکسن کشور و یک متخصص این حوزه 
که در گذشته نه چندان دور در این بخش مسئول 
هم بودند به گفت وگو نشستیم و در این شماره به 
سراغ سیدموید علویان، رئیس سابق شبکه هپاتیت 
کشور و نگارنده اصلی نامه رفته ایم تا انگیزه او 
و امضاکنندگان نامه را بدانیم که در ادامه از شما 

درخواست می کنیم این گفت وگو را بخوانید.
به  نامه  نویسنده  »بنده  گفت:  ابتدا  در  علویان 
تا  رئیس جمهور هستم و آن را تهیه کرده ام و 
روز شنبه همین هفته نزدیک به 800 پزشک و 
پرستار نامه را امضا کرده اند.« وی افزود: »اصل 
داستان آن است که ما در زمینه سالمت باید مناقشات 
بین المللی و چالش های جهانی و سیاسی را کنار 
بگذاریم و بیشتر با عقالنیت و خردورزی جلو 
برویم. امروز زمانی نیست که مباحث سالمت با 
مباحث سیاسی خلط شود زیرا سالمت ایران و 

جامعه جهانی در خطر است.«

خطر جدی است
رئیس سابق شبکه هپاتیت ایران اظهار داشت: »در 
حال حاضر ما با یک ویروس مرموز مواجه هستیم 
که شکل و تأثیر آن در جهان بسیار مخرب تر از 
آنفلوانزاست و خطری است که هم می تواند اقتصاد 
و فرهنگ را تخریب کند و هم سالمت جسم و 
روان جامعه را به مخاطره بیندازد؛ بنابراین همگان 
باید به این مهم معتقد باشیم که خطر جدی است.«
علویان در ادامه به هدف اصلی از نگارش نامه 
پرداخت و گفت: »ما به توانمندی صنعت داخلی 
در حوزه های دارو و واکسن ایمان و اعتقاد داریم 
و معتقد هستیم که باید حمایت شوند، اما اینکه 

می گوییم باید در زمینه واکسن فکر عاجلی شود 
به این دلیل است که بحران کرونا اتفاقی نیست که 
درباره آن ریسک کنیم و منتظر بمانیم؛ زیرا ممکن 
است 6 ماه دیگر واکسن کرونا در دنیا تولید شود و 
آن زمان ما نتوانیم به این واکسن دسترسی پیدا کنیم 
تا آن را در اختیار مردم خودمان قرار دهیم که در 
این صورت ممکن است اتفاقات ناگواری بیفتد.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( در ادامه افزود: 
»اینکه می گوییم مشارکت کنیم هدفمان صرفًا 
مشارکت است و تفاوتی هم نمی کند که در طرح  
شرکت های آمریکایی، اروپایی و یا حتی چینی و 
روسی و هر جای دیگری باشد، زیرا مقوله واکسن 
کمونیست و غیرکمونیست ندارد و مهم این است 
که ما به واکسنی دسترسی پیدا کنیم که بتواند 
جلوی ابتالی افراد جامعه به بیماری را بگیرد.«

وی در ادامه به داروهای مورد استفاده در درمان 
کرونا اشاره کرد و گفت: »داروهایی که تا به امروز 
در درمان این بیماری از آنها استفاده شده است، 
تأثیر چشمگیری نداشته اند و بسیاری از آنها که 
قیمت گرانی هم دارند و امروز مورد استفاده قرار 
می گیرند تنها توانسته اند بستری ها را 20 درصد 
و مرگ ومیر را 10 درصد کمتر کنند و این به آن 
مفهوم است که این داروها داروی اصلی درمان 
این بیماری نیستند و فقط کمک کوچکی به بیماران 
کرده اند و باید به دنبال درمان قطعی بیماری بود.«
علویان با بیان اینکه ما در زمینه تحقیقات دارویی 
ورود جدی داشتیم و داریم، اظهار داشت: »در 

این بخش حتی در مطالعات جهانی که 4 پروتکل 
آن از سوی سازمان جهانی بهداشت تدوین شده 
است، مشارکت داریم و همکاری می کنیم، اما تا 
جایی که من اطالع دارم در هیچ پروژه واکسنی 
در دنیا مشارکت و همکاری نداریم و این برای 
ما جای سؤال است که چرا این اتفاق نیفتاده و 

ما از این بابت نگران  هستیم.«
رئیس سابق شبکه هپاتیت ایران افزود: »وقتی 30 
هزار آمریکایی داوطلب دریافت واکسن کرونا 
هستند به این مفهوم است که می خواهند بدانند 
واکسن در آنها اثربخشی دارد یا نه و زمانی هم که 
به نتیجه برسند اولویت استفاده با آنها خواهد بود.«
وی با تأکید مجدد بر اینکه باید مناقشات سیاسی 
و بین المللی را کنار گذاشت، اضافه کرد: »همه 
معاهدات  در  که  تعهدی  طبق  باید  کشورها 
بین المللی داده اند دست به دست هم بدهند و به 
حوزه سالمت به عنوان دغدغه جهانی نگاه کنند.«

نگرانی از دسترسی به واکسن در آینده
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( در ادامه گفت: 
»علت اصلی نگرانی ما از عدم مشارکت ایران در 
طرح های ساخت واکسن در دنیا آن است که عدم 
ورود ما در مطالعات بالینی و آزمایشگاهی یکی 
از مشکالت جدی ما در دسترسی به واکسن در 
آینده خواهد بود و این خطری است که ما را 
تهدید می کند حال آنکه همه کشورها می توانند 

در این مطالعات ورود کنند.«

وی افزود: »سؤال ما این است که چطور ایران 
در تحقیقات مرتبط با دارو مشارکت دارد، اما در 
واکسن این تمایل را ندارد. البته علت این امر 
شاید آن باشد که در بحث دارویی منافع اقتصادی 
برای برخی افراد وجود دارد و حتی ممکن است 
تضاد منافع در این خصوص وجود داشته باشد.«
علویان با اشاره به این گفته که ایران در زمینه 
واکسن کرونا از دنیا عقب نیست، گفت: »این 
جمله کاماًل غلط است و باید به کسانی که این 
حرف را می زنند بگوییم که امروز 30 هزار نفر 
از شهروندان آمریکایی واکسن را دریافت کرده اند 
ولی هنوز هیچ ایرانی واکسنی دریافت نکرده است. 
حال چگونه ما می گوییم که در زمینه واکسن از 

دنیا عقب نیستیم.«
وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان غذا و دارو 
مبنی بر اینکه هنوز چیزی در این بخش به اثبات 
نرسیده و نمی توان به آن اعتماد کرد، اظهار داشت: 
»نگرانی ما این است که زمانی این موضوع برای 
شما اثبات شود که تعداد زیادی از بیماران از بین 
رفته باشند و آن زمان هم حتی کسی واکسنی به 

ما نخواهد فروخت.«
رئیس سابق شبکه هپاتیت ایران افزود: »ما شهروند 
هستیم و حق داریم سؤال کنیم که چرا زمانی که 
واکسن بر روی افراد متعددی در دنیا آزمایش 
شده است هنوز واکسن ما بر روی هیچ انسانی 
آزمایش نشده و اگر شده، اعالم شود تا ما هم 

بدانیم کی و کجا این اتفاق افتاده است.« 
ادامه در صفحه 15 
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لزوم مشارکت در پروژه های جهانی تولید واکسن
بحران کرونا، اتفاقی نیست که درباره آن ریسک کرده و منتظر بمانیم 
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 ادامه از صفحه 14 
وی گفت: »ما می گوییم چطور ادعا می شود که 
دنیا عقب  از  از تحقیقات در زمینه واکسن  ما 
مراحل  دیگر  در کشورهای  نیستیم درحالی که 
تا مراحل سوم را هم  انسانی واکسن  آزمایش 

طی کرده است.«
علویان با بیان اینکه در بحث واکسن چالش های 
جدی وجود دارد، تصریح کرد: »امروز آنتی بادی 
30 درصد افرادی که مبتال به کرونا می شوند منفی 
می شود و خود من هم یکی از این افراد هستم؛ 
بنابراین وقتی نتیجه آزمایش آنتی بادی عفونت 
آنتی بادی  منفی می شود، واکسن هم نمی تواند 
محافظتی ایجاد کند. پس همچنان سؤاالت زیادی 
در خصوص واکسن مطرح است که بی جواب 

مانده است.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( ابراز داشت: 
»اگر ما در مطالعات واکسن که امروز در دنیا در 
حال انجام است، مشارکت داشته باشیم می توانیم به 
مردم این اطمینان را بدهیم که واکسن را در زمان 
مناسب تهیه خواهیم کرد، اما زمانی که مشارکتی 
در طرح ها نداشته باشیم نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که واکسن را بعد از تولید به ما بدهند.« 
علویان گفت: »سؤال واضح ما این است که چرا 
ایران در مطالعات تولید واکسن کووید 19 در دنیا 
مشارکت ندارد درحالی که در بخش دارو یکی 
در طرح های  مشارکت  داوطلب  از کشورهای 

بزرگ هستیم؟«

در دارو توانستیم در واکسن هم می توانیم
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران به راحتی 
می تواند در طرح های تحقیقاتی که در دنیا در حال 
انجام است مشارکت کند، گفت: »همچنان که این 
امکان در بخش دارو فراهم شد در واکسن هم می شود. 
ضمن اینکه امروز همه کشورها امکان همراهی با 
این تحقیقات را دارند. البته مراکز علمی و تحقیقاتی 
دانشگاه ها و حوزه تحقیقات وزارتخانه ها به حسب 

وظیفه ذاتی خود باید در این بخش ورود کنند.«
علویان در ادامه به موضوع تحریم کشور اشاره 
کرد و گفت: »البته تحریم های ظالمانه واقعیت 
تاریخی است که وجود دارد و متأسفانه کرونا 

به جای اینکه دولت ها را ادب کند در حال از بین 
بردن ملت ها است. ای کاش کرونا دولت ها را وادار 
می کرد تا دست از حربه تحریم و فشار و جنگ 
بردارند و به جای اینگونه اقدامات برای سالمت 
جوامع بشری سرمایه گذاری کنند، اما به هرحال با 
توجه به اینکه ما از نظر بنیه علمی ضعیف نیستیم 
و مراکز علمی و اساتید صاحب مقام و کرسی 
در دنیا داریم دولت و وزارت بهداشت باید این 
بخش ها را تحریک کند تا به سراغ مراکز علمی 

دنیا بروند و برای کشور افتخار کسب کنند.«
رئیس سابق شبکه هپاتیت ایران تأکید کرد: »ما 
در حوزه علم اگر بخواهیم به جایی برسیم باید 
مشارکت جهانی داشته باشیم و این موضوع مورد 
قبول همگان است. ضمناً این مشارکت اتفاقی 
است که ما در حوزه های دیگر مانند دارو امتحان 

کرده ایم و به نتیجه هم رسیده ایم.«
وی با تأکید بر اینکه این گفته که ما در حوزه 

واکسن مشارکتی با خارج نداریم و در این بخش 
هم از دیگران عقب نیستیم حرف درستی نیست، 
گفت: »این حرف شاید به این دلیل گفته می شود که 
ایرادی به گویندگان گرفته نشود که چرا مشارکتی 
در تحقیقات جهانی ندارید. درحالی که اگر چند 
ماه دیگر واکسن کرونا به دست آمد و در دسترس 
شهروندان دیگر کشورها قرار گرفت و ما نتوانستیم 
این واکسن را داشته باشیم آیا این افراد خواهند 
توانست پاسخگوی خسارات جانی وارد شده به 
ایرانیان باشند.« علویان در پاسخ به این سؤال که در 
شرایط فعلی کشور چگونه می توان انتظار مشارکت 
در مطالعات علمی دنیا داشت، گفت: »چگونه این 
مشارکت در بخش دارو می شود ولی نوبت به واکسن 
که می رسد صحبت از کمبود ارزی می شود. البته ما 
بی اطالع از مشکالت کشور و تحریم ها نیستیم ولی 
حرف ما این است که در زمینه واکسن و پیشگیری 

باید تالش بیشتری صورت گیرد.«

تا یک سال آینده توان تولید واکسن در 
داخل وجود ندارد

رئیس سابق شبکه هپاتیت ایران در بخش دیگری 
از سخنان خود با تأکید بر اینکه ما توانایی و 
سازوکار تولید واکسن در داخل را داریم، افزود: 
داخل  در  را  واکسن  انبوه  تولید  امکان  »شاید 
نداشته باشیم، اما زمانی که توان تولید واکسن 
آنفلوانزا را داریم به مفهوم آن است که توان 
تولید واکسن برای بیماری های دیگر همچون 
کرونا را هم داریم، اما اینکه آیا این زیرساخت 
می تواند تبدیل به محصولی شود که بتواند جامعه 
ایرانی را مصون کند همراه با تردید است و به 
اعتقاد بنده در یک سال آینده توان تولید واکسن 

کرونا در داخل وجود نخواهد داشت.«
وی افزود: »نکته ای که در این بین نباید از آن 
غافل شد بحث زمان است زیرا در مبارزه با این 
بیماری، زمان حرف اول را می زند. البته بایستی 
از صنعت داخلی به شدت حمایت کرد چراکه 
در درازمدت باید بر روی پای خود بایستیم، ولی 
تا زمان رسیدن به واکسن تولید داخل چه کار 
باید کرد؟ پس نباید فوریت را در کنار حمایت 
از داخل از یاد ببریم چراکه با فوریتی همچون 

حفظ جان شهروندانمان مواجه هستیم.«
علویان با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت های مردمی 
در مواجهه با بحران ها استفاده کرد، گفت: »امروز 
دغدغه همه به ویژه فعاالن حوزه سالمت غلبه 
بر بیماری کرونا است و باید با شهروندانمان 
صادق باشیم زیرا این مردم هستند که به ما اعتبار 
داده اند و ما باید در مواجهه با افراد جامعه جانب 

انصاف را رعایت کنیم.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد 
بقیه اهلل )عج( در بخش  پزشکی  دانشگاه علوم 
پایانی سخنان خود افزود: »امروز باید به سمت 
شبکه سازی شهری برویم و پزشک خانواده را 
در شهرها راه اندازی کنیم زیرا اگر ما این ظرفیت 
را در شهرها داشتیم مشکل کرونا بهتر مدیریت 
می شد؛ لذا باید در این بخش سرمایه گذاری شود 

تا هزینه های ما در بخش درمان کمتر شود.«
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یاسر مختاری  

تنها  و  است  رسیده  خود  نیمه  به  تابستان 
یک ماه دیگر به تاریخی که وزارت آموزش 
تعیین  مدارس  بازگشایی  برای  پروش  و 
که  در حالیست  این  است.  مانده  باقی  کرده 
نا مشخص  همچنان  کرونا  بیماری  وضعیت 
پرورش  و  آموزش  وزارت  درحالی  است. 
بازگشایی  روز  عنوان  به  را  شهریورماه   15
مدارس اعالم کرده است که هنوز مشخص 
این  به صورت قطعی در  آیا مدارس  نیست 
شرایط کرونایی باز می شوند یا خیر. چرا که 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نیز خود 
این  نرسیده اند.  یقین  به  رابطه  این  در  هنوز 
موضوع با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان 
مختلف،  مناطق  در  آنها  پراکندگی  و  کشور 
اعم از قرمز، زرد و سفید موجب سردرگمی 

بسیاری شده است.

تأثیر کرونا بر تحصیل یک میلیارد و 
500 دانش آموز جهان

در حالی که در خردادماه مدارس برای مقطعی 
بازگشایی شدند به دلیل نگرانی های موجود، 
تنها تعداد بسیار کمی از والدین به دانش آموزان 
گفته  به  دادند.  را  مدارس  در  اجازه حضور 
غالمرضا کریمی، رئیس مرکز امور بین الملل 
و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و 
پرورش »تنها یک تا دو درصد دانش آموزان 
به  توجه  با  لذا  کردند.«  مراجعه  مدارس  به 
دارد  وجود  نگرانی  این  کرونا،  دوباره  خیز 
تعداد  آیا  مدارس  دوباره  بازگشایی  با  که 
دانش آموزان حاضر در مدارس بیشتر می شود 
یا خیر؟ البته این وضعیت تنها ناظر بر ایران 
درگیر  را  بسیاری  کشورهای  بلکه  نیست. 

خود کرده است. 
به گزارش سپید، کریمی در این رابطه اظهار 
کرد: »کرونا، شاید عظیم ترین و گسترده ترین 

تاثیر را بر نظام آموزشی جهان از زمان آغاز 
حتی  است.  گذاشته  رسمی  آموزشی  نظام 
آموزش  بر  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  تاثیر 
کشورهایی که آن زمان درگیر جنگ بوده اند، 
۹1 درصد  کرونا  اما  است  نبوده  این حد  تا 
 5۷۳ و  میلیارد  یک  یعنی  دنیا  یادگیرندگان 
از  خارج  را  دانشجو  و  آموز  دانش  میلیون 

نگه داشت.« مدرسه 
کریمی با بیان اینکه از 1۹1 کشور دنیا بیشتر 
از ۸۰ کشور نتوانسته اند مدارس را بازگشایی 
کنند، گفت: »مثال در ایران به مدت محدود 
یک ماه مدارس را بازگشایی کردیم اما حدود 
اشکال  رفع  برای  بچه ها  درصد  دو  تا  یک 
به  کشورها  واکنش  اولین  رفتند.  مدرسه  به 
کشوری  هیچ  و  بود  غافلگیری  موضوع  این 
نداشت  موضوع  این  برای  قبلی  برنامه ریزی 
تعطیل شدند چه کند؟   اگر همه مدارس  که 
برخی کشورها آموزش های تلویزیونی را ادامه 

روسیه،  ژاپن،  مانند  کشور ها  برخی  دادند. 
پلتفرم های  قبل  از  که  جنوبی  کره  و  امریکا 
بودند،  کرده  طراحی  کار  این  برای  مجازی 
بالفاصله آموزش ها را از طریق مجازی شروع 
مهیا  زیرساخت ها  قبل  از  ایران  در  کردند. 
نبود اما سریعا شبکه شاد راه اندازی شد. در 
بوده  متفاوت  کشورها  واکنش  نوع  مجموع 
زیرساخت  دنیا  دانش آموزان  از  نیمی  است. 
را  مجازی  آموزش  به  دسترسی  امکان  و 
 1۴ اروپایی  کشورهای  در  حتی  نداشته اند. 
درصد دانش آموزان زیرساخت های اینترنتی 

الزم را در اختیار نداشتند.«
وی با بیان اینکه کشورها بعد از آنکه گرفتار 
کرونا شدند چند کار برای استمرار آموزش 
انجام دادند، گفت: »نخست تالش برای عدم 
توقف آموزش بود و شعار اصلی اکثر کشورها 
همین بود. در ایران اول آموزش های تلویزیونی 
و  راه اندازی شد  بعد شبکه شاد  و  افتاد  راه 

محروم  مناطق  در  آموزشی  ویژه  بسته های 
ارسال شد. بر اساس آمار یونسکو، ۴۰ درصد 
تلویزیونی  آموزش های  از  دنیا  دانش آموزان 
دانش  جمعیت  درصد   5۰ شدند.  بهره مند 
آموزی جهان به یارانه دسترسی ندارند. ۷۰۶ 
میلیون یعنی ۴۳ درصد به اینترنت دسترسی 
ندارند. 5۶ میلیون تحت پوشش شبکه موبایلی 
نبود  شرایطی  دنیا  شرایط  بنابراین  نیستند. 
ببینند.« پلتفرم ها آموزش  از طریق  که همه 

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 
از کشور وزارت آموزش و پرورش در بخشی 
از سخنان خود به بیان سناریوهای آموزشی 
پیش روی کشورهای دنیا پرداخت و گفت: 
ندارد.  وجود  آینده  از  روشنی  انداز  »چشم 
اکنون سه سناریوی بازگشایی کامل مدارس 
در وضعیت سفید، برگزاری نیمه حضوری در 
وضعیت زرد و سناریوی سوم عدم بازگشایی 
در  غیرحضوری  کامل  آموزش  و  مدارس 
کشورها  همه  دارد.  وجود  قرمز  وضعیت 
اعالم کرده اند سناریویشان بازگشایی مدارس 
ببینند وضعیت چگونه  که  منتظرند  اما  است 

شد.« خواهد 

89 درصد دانش آموزان ایرانی به ابزار 
هوشمند دسترسی دارند

کریمی در ادامه با بیان اینکه ۸۹ درصد دانش 
اما  اند  کرده  نام  ثبت  شاد  شبکه  در  آموزان 
کامل  دسترسی  همه  که  نیست  معنا  این  به 
سه  »حدود  گفت:  دارند  هوشمند  ابزار  به 
ندارند که  ابزار هوشمند  میلیون دانش آموز 
خارجی  اتباع  اموزان  دانش  آنها   از  بخشی 
هستند. 5۰۷ هزار دانش آموز پناهنده داریم 
هوشمند  ابزار  آنها  می کنیم  بینی  پیش  که 
درخواست  عالی  کمیسیاریای  از  و  ندارند 

بیایند.« کار  پای  کرده ایم 
ادامه در صفحه 17 
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 ادامه از صفحه 16 
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از 
کشور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
شود  تمام  آینده  چندماه  در  کرونا  اگر  حتی 
آموزش  ارکان  از  یکی  به  دیجیتالی  آموزش 
تبدیل شده و دیگر امکان بازگشت به دوره 
قبلی وجود ندارد گفت: »در آموزش و پرورش 
جمهوری اسالمی به جد دنبال آن هستیم حتی 
اگر وضعیت سفید باشد حتما آموزش مجازی 
در  عالی  شورای  و  دهیم  دستورقرار  در  را 
باشد  داشته  مصوبه ای  تا  است  بررسی  حال 
که حتی اگر وضعیت سفید باشد، در شرایط 
عادی حداقل شش ساعت آموزش ها مجازی 
شوند. نکته بعدی این است که کیفیت آموزش 
از دست نرود. کرونا به زودی نخواهد رفت 
و لذا باید به کیفیت آموزش توجه کنیم چون 
بریده شوند  از مدرسه  ممکن است تعدادی 

برنگردند.« به مدرسه  و دیگر 

سال تحصیلی آتی آموزش حضوری نداریم
و  پژوهش  سازمان  رئیس  ملکی،  حسن 
برنامه ریزی آموزشی کشور در جلسه بحث و 
بررسی آماده سازی بسته های آموزشی مجازی 
در  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
اینکه  بیان  با  کرونایی  قرمز  و  زرد  شرایط 
برای  که  می دهد  نشان  کشور  کنونی  اوضاع 
سال تحصیلی آتی آموزش حضوری نخواهیم 
داشت و باید خود را برای وضعیت قرمز و 
زرد آماده کنیم گفت: »سؤال عمده آن است 
که نحوه مواجه ما با معلمان، دانش آموزان و 
اولیای آنها در این شرایط چگونه باید مدیریت 
شود تا نگرانی های اوضاع کرونایی آن ها را 
معاونت های  اساس  همین  بر  دهیم؟  کاهش 
مختلف این سازمان متناسب با ماهیت خود 
در حال تمهید مقدمات شروع سال تحصیلی 

هستند.« رو  پیش 
عرصه  دو  در  پژوهش  » سازمان  افزود:  وی 

پرورش  و  آموزش  وزارت  کارهای  پیگیر 
هستند. میدان اول میدان سخت، یعنی تولید 
و چاپ سپاری کتاب های درسی است. یکی از 
موضوعات مهم در این عرصه ثبت سفارش 
طریق  از  روز  هر  که  است  آموزشی  مواد 
پیگیری  استانی  و  سازمانی  کارگروه های 
می شود و امیدواریم با پیگیری هایی که به عمل 

می آید نواقص آن برطرف شود.«
حساسیت  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
کارهای  پیگیری  میدان  دومین  را  ظرافت  و 
وزارت آموزش و پرورش برشمرد و گفت: 
»تهیه و تدوین بسته آموزشی برای شرایط زرد 
و قرمز کرونایی در این بخش قرار می گیرد 
که سازمان این روزها در حال انجام آن است. 
البته باید قبل از ارائه به مقام عالی وزارت، 
خودمان در مورد مناسب و کافی بودن آن، 
عادالنه قضاوت کنیم و ابهامات برطرف شود.«
ملکی بیان کرد: » برای انجام کارهایمان باید 
مبنای نظری و تئوریک داشته باشیم اما نکته 
کنونی  اوضاع  غیرعادی  شرایط  توجه،  قابل 
غیرعادی،  قاعده  این  برای  باید  که  است 
طوری  باید  شرایط  کنیم.  وضع  قوانینی 
مدیریت شود که پانزدهم شهریور ماه برای 
بسته  آنها  اولیای  و  دانش آموزان  معلمان، 
آموزشی قابل اجرا و متناسب با شرایط قرمز 

و زرد ارائه دهیم.«
رئیس سازمان پژوهش چارچوب اقدام اساسی 
سازمان برای شرایط فعلی را سه محور »اصول 
و کلیات«، »تعاریف« و »مفهوم شناسی« دانست 
و گفت: »مختصات جدولی که تهیه می شود 
باشد. در  نمایانگر و تسهیل گر  باید معنادار، 
واقع هر عالمت جدول باید کارگشا و معلوم 
باشد. جدول باید مشخص کند معلم چگونه 
می تواند در تدریس به شبکه شاد یا ملی رشد 
متصل شود و همچنین در جدول باید نقش 

معلوم شود.« نیز  انتظارات عناصر  و 
وی در رابطه با تهیه جدول و راهنمای توصیفی 

دو  تفاوت های  همچون  نکاتی  به  اشاره  با 
دوره آموزشی توجه به چارچوب ارائه شده، 
و  کارگاهی  دروس  تفاوت های  به  توجه  بر 
غیرکارگاهی، اصالت دادن به تربیت دانش آموز 
و تهیه الزامات اجرایی برای بسته های تولید 
اهمیت  دلیل  »به  گفت:  و  کرد  تأکید  شده 
ارائه  باید  ما  غّم  و  هّم  تمام  تحصیلی  سال 
بسته مکمل و غنی ساز متمرکز برای تک تک 
دروس باشد، درون آن باید فیلم های آموزشی، 
الگوهای تدریس مطلوب، کتاب های آموزشی 
مناسب، فایل صوتی و امثالهم باشد. اجزای 
مناسب،  آموزشی  فیلم های  شامل  بسته  این 
الگوهای تدریس موفق، کتاب های آموزشی 
فعالیت های  و  کتاب  صوتی  فایل  مناسب، 

می شود.« علمی  و  تکمیلی 
و  انتشارات  دفتر  اینکه  بر  تأکید  با  ملکی 
فناوری آموزشی باید درانجام فعالیت های خود 
باید مراقبت های ویژه ای به عمل آورد گفت: 
»این مراقبت ها، مراقبت های علمی- آموزشی، 
زیر  کردن  عمل  ارزشی،  و  فرهنگی  مراقبت 
چتر اسناد تحولی و تبعیت از آنها، مراقبت در 
ارزیابی تولیدات بیرونی با تشکیل کمیته هایی 
در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با کمک 
سایر دفاتر و ارتباط با سایر بخش ها به ویژه 
بخش های خصوصی برای ساماندهی برنامه ها 

وفعالیت های سازمان را شامل می شود.«
در حالی این موضوع مطرح می شود که پیشتر 
پرورش  و  آموزش  از مسئوالن  دیگر  برخی 
هر دو نوع آموزش مجازی و حضوری تأکید 
نام  ثبت  عدم  به  نسبت  حتی  و  بودند  کرده 
خانواده ها  به  هشدارهایی  نیز  دانش آموزان 
داده شده بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه 
امکان غیرحضوری شدن آموزش برای سال 
آتی تحصیلی وجود دارد، بسیاری از والدین 
که امسال کودکان آنها کالس اولی هستند در 
ارزیابی  طرح  به  نسبت  اجتماعی  شبکه های 
سالمت کودکان خود ابراز نگرانی کرده و این 

موضوع را مورد انتقاد قرار داده اند. 
عدم دسترسی تمامی دانش آموزان به ابزارهای 
سراسری  پوشش  و خالء  هوشمند  آموزشی 
استانداردهای  همچنین  و  کشور  در  اینترنت 
مختلف آموزش آنالین نیز از جمله از انتقادات 
موجود به آموزش از مجازی در دوران کرونا 
کمیسیون  رئیس  نایب  محمد وحیدی  است. 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در این رابطه اظهار کرد: »باید برای آموزش 
مجازی و غیرحضوری استانداردهایی تعریف 
شود تا آموزش براساس یک شیوه و وحدت 
رویه انجام گیرد. البته فصول درس ها با یکدیگر 
متفاوت است و ممکن است معلمان بخواهند 
شیوه  تدریس خود را دنبال کنند اما همه باید 
در یک چارچوب مشخص باشند. براین اساس 
باید وزارت آموزش و پرورش با یک کار ویژه ، 
تدریس  در  استانداردسازی  و  رویه  وحدت 
معلمان را در دستور کار قرار دهد تا معلمان 
برای آموزش در فضای مجازی براساس یک 
شیوه رفتار کنند و آموزش بدهند. این منوط 
برای  معلمان  همه  از  قبل  که  است  این  به 
این کار آماده شده و آنها هم آموزش ببینند.«
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس  نایب 
بهره مندی  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
پوشش  از  در کل کشور  دانش آموزان  تمامی 
اینترنت برای استفاده از آموزش مجازی را بسیار 
مهم خواند و گفت: »وزارت ارتباطات طرح 
دنبال  را  روستایی  فضای  در  اینترنت  توسعه 
می کند که در حوزه انتخابیه بنده در مدارس 
آنتن هایی تعبیه شده که حداقل به شبکه ملی و 
اینترانت وصل شود. این کار باید در کل کشور 
آنالین  آموزش  از  بتوانند  همه  تا  دنبال شود 
مجازی بهره مند شوند. باید کم کم فضا را برای 
باز  کشور  مناطق  تمامی  در  مجازی  آموزش 
کنیم. کرونا فرصتی برای ایجاد بستری جهت 
آموزش غیرحضوری و مجازی است که باید 

این حوزه را تقویت کنیم.«
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