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حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هشدار داد خبـر

هر واکسنی خارج از سیستم بهداشت، تقلبی است
نوبت واکسن هیچ فردی سوخت نمی شود

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »وزارت بهداشت 
برای تزریق واکسن کرونا برنامه منظمی دارد و افراد 
باید در زمان مناسبی که اعالم می شود به مراکز درمانی 
مراجعه کنند. از مردم درخواست داریم که بدون دعوت 
به هیچ عنوان مراجعه نکنند، اکثر پیام های تبلیغاتی 
دریافت واکسن بدون نوبت از خارج ارسال می شود، 
هر کسی خارج از سیستم بهداشت کشور، واکسن 

دریافت کرد حتما بداند که تقلبی است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »پیک چهارم 
کرونا شروع خیلی شدید و اوج گیری بسیار سریعی 
نسبت به پیک های قبلی داشته است. در نمودارها، 
پهنا و عرض پیک چهارم نسبت به اوج گیری های 
قبلی که چند هفته ای زمان می برد کمتر طول کشید، 
در حال حاضر سرعت نزول این پیک نسبت به 

پیک های قبلی فزاینده تر است.«
وی افزود: »در حال حاضر مرگ در کانال 200 الی 
300 از بعضی پیک ها و اکثر دوران کرونا هنوز باالتر 
است، یعنی نزول شدید است. با این حال کنترل مناسب 
انجام شده است اما موارد مرگ و میر در آن قابل 
توجه بوده و مواردی که تست های آن ها مثبت بوده 
باالتر از 10 هزار است، سطح گردش ویروس کرونا 
در جامعه به اندازه ای باالست که در صورت انجام 
ندادن اقدامات مناسب، مجدد فزاینده می شود. مردم 
نباید خود را درگیر سویه های کرونا کنند. رسانه ها 
باید ظرفیت خود را در پوشش اخبار سویه های کرونا 
کنار بگذارند. در کشور انگلیس که خاستگاه سویه 

انگلیسی بوده، سویه غالب، هندی است.«
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: »این تصور 
باطلی است که می گویند با دیوارکشی مرزها می توان 
از ورود سویه های مختلف کرونا جلوگیری کرد. روش 
مقابله با همه ویروس های جهش یافته یکی است. 
نکته مهم این است که روش مقابله با ویروس ها به 
صورت یکسان مانند: رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و انجام واکسیناسیون مناسب است که دو روش بسیار 

مهم در مقابله با این واریانت ها هستند.«
حریرچی گفت: »در حال حاضر واکسیناسیون عمومی 
سرعت مناسبی را پیدا کرده است. روز شنبه به رکورد 
1۶2 هزار واکسن تزریقی در روز رسیدیم و طی چند 

روز آینده به 300 هزار و تا یک الی دو هفته آینده 
به بیش از ۵00 هزار تزریق روزانه خواهیم رسید، 
به تعداد مناسبی واکسن وارد می شود، یک میلیون و 
400 هزار دز واکسن وارد شده و مجدد واکسن های 
مناسبی از مبدا کشور های مختلف و با کیفیت مناسب 
در حال وارد شدن است. به تدریج واکسن ایرانی هم 
تولید می شود و در فاصله معقولی عرضه خواهد شد.« 
وی اظهار کرد: »طبق گفته رئیس سازمان بهداشت 
جهانی و اطالعیه رسمی آن ها »بهترین واکسن، اولین 
واکسن در دسترس است« بنابراین افراد خود را درگیر 
سویه های واکسن و نوع واکسن نکنند. داخلی یا 
خارجی بودن واکسن هم مهم نیست و افراد نباید 
از خود حساسیت نشان دهند، واکسیناسیون مردم 
بر عهده ما بوده و از جمله وظایف ماست بنابراین 
از آن ها خواهشمند هستیم که برای تزریق واکسن 
حتما با نظم به مراکز درمانی مراجعه کنند. نوبت 
هیچ فردی به علت تاخیر در تزریق واکسن کرونا 

کنسل نخواهد شد.«
وی گفت: »وزارت بهداشت برای تزریق واکسن کرونا 
برنامه منظمی دارد و افراد باید در زمان مناسبی که 
اعالم می شود به مراکز درمانی مراجعه کنند. از مردم 
درخواست داریم که بدون دعوت به هیچ عنوان 
مراجعه نکنند، اکثر پیام های تبلیغاتی دریافت واکسن 
بدون نوبت از خارج ارسال می شود، هر کسی خارج 

از سیستم بهداشت کشور، واکسن دریافت کرد حتما 
بداند که تقلبی است، روزانه از سطح کشور تا سطح 
وزارت بهداشت و مراکز درمانی واکسن های توزیع 
شده را به شماره کد ملی ثبت می کنیم؛ بنابراین اخبار 
منتشر شده در این زمینه برای دریافت برای مثال واکسن 
روسیه با ۵ دوز و مبلغ 20 میلیون یا مبالغی دیگر شایعه 
است و محتوای آن ها چیزی جز جو بی اعتمادی در 
بین مردم نخواهد بود.« حریرچی تصریح کرد: »اگر تا 
روز چهارشنبه برای افراد باالی ۷۵ سال در خصوص 
دریافت واکسن دعوت نامه ای صادر نشد در همان روز 
وارد سامانه شوند. در حال حاضر واکسیناسیون افراد 
۷0 تا ۷۵ ساله انجام نمی شود و نباید چنین افرادی به 
ما مراجعه کنند بلکه در زمان اعالم شده واکسن خود 
را دریافت خواهند کرد، با توجه به استقبال مردم از 
واکسیناسیون، تنها در موارد نادر و نزدیک به صفر، 

مراجعه نکردن آن ها پیش می آید.«
وی با اشاره به ابالغ دستورالعمل های بهداشتی برای 
انتخابات افزود: »تعداد مراکز رای گیری افزایش پیدا 
کرده است. نگران رای گیری و صندوق های رای 
نیستیم، بلکه نگران جلسات و تبلیغات انتخاباتی به 
ویژه تبلیغات انتخابات شورا ها هستیم. در خصوص 
رسیدگی جدید برای امتحانات پایان ترم حضوری نیز 
به هیچ عنوان در برگزاری امتحانات پایان ترم شیوه 
نامه جدید ابالغ نمی شود و مطابق گفته های قبلی، 

امتحانات پایه نهم و دوازدهم و کنکور سراسری به 
صورت حضوری در تاریخ های اعالم شده برگزار 
خواهند شد.« معاون کل وزارت بهداشت گفت: 
»شیوه نامه های بهداشتی در مدارس برای برگزاری 
امتحانات حتما رعایت می شود و حضور هر دانش 
آموز در هر کالس بسیار کم خواهد بود. خانواده ها 
باید بدانند که مدارس در دوران کرونا، امن ترین جا 
خواهند بود چرا که تمامی شیوه نامه های بهداشتی 
در آنجا رعایت می شود، تمامی واکسن های تزریق 
شده تاییدیه بین المللی حداقل در 30 الی 40 کشور 
به خصوص کشور مبدا تزریق شده واکسن را دارند 
و به هیچ عنوان نباید نگران عوارض واکسن باشند، 
برای مثال ساالنه 100 نفر در کشور ما به علت صاعقه 
فوت می کنند و اکثر این واکسن ها میزان احتمال مرگ 
و میر های شان در مورد عوارض شایعشان یک در 

یک میلیون و حتی کمتر از آن است.«
حریرچی اظهار کرد: »هیچ جای دنیا تزریق واکسن 
بدون عارضه نیست و تعداد کمی عارضه های جزئی 
مانند درد محل تزریق، بدن درد، تب و ... را ممکن 
است، داشته باشند. نفع حاصل از واکسن و ایمنی 
که دارد صد ها تا هزاران برابر بیشتر از عوارض آن 
است. سیستم ثبت اطالعات بسیار خوبی داریم که 
تمامی موارد را در آن ثبت می کنیم و عوارض آن 
بسیار ناچیز بوده و قریب به اتفاق آن ها قابل درمان 
خواهند بود و خیلی چیز های نسبت داده شده به 
واکسن ها مانند بروز بیماری قلبی، مرگ و میر و ... 
بعد از تزریق واکسن به سن افراد و مابقی مسائل 
دیگر بستگی دارد و ناشی از تزریق واکسن نیست.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان 
اضافه کرد: »کشور ما از لحاظ استقبال مردم برای 
دریافت تزریق واکسن کرونا بسیار خوب است و 
مردم نباید به هیچ کدام از حرف های شنیده شده بر 
مبنای عوارض تزریق واکسن توجه داشته باشند، 
از آن جایی که اکثر مردم ما به خودرو دسترسی 
ندارند بنابراین از چند روز آینده تزریق واکسن در 
شهر های بزرگ و متوسط منحصر به مراکز درمانی 
تجمعی مانند سالن های ورزشی بزرگ به کمک 

بسیج انجام خواهد شد.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با بیان اینکه در فرودین ماه 
19۷3 میلیارد ریال برای نسخه نویسی الکترونیک پرداخت شد، 
گفت: »سال گذشته هم 10۷9۶ میلیارد ریال در این زمینه پرداخت 
شده یعنی تاکنون در کل 12 هزار و ۷۶9 میلیارد ریال پرداخت 

صورت گرفته است.«
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی در هفتمین جلسه با مدیران 
کل استانی و اعضای کیمته کاهش دفترچه با موضوع نسخه نویسی 
الکترونیک، روند پیشرفت این برنامه در کشور را مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: »از تمام همکاران استانی که از همه نیروها و امکاناتشان 
استفاده کردند تا نتیجه بهتری را در پیاده کردن نسخه نویسی الکترونیک 

در کشور را داشته باشیم کمال تشکر را دارم.«

وی ادامه داد: »این اقدام روش سنتی را تغییر می دهد و مسلما جایگزین 
راحتی به خصوص برای ارائه دهندگان خدمت نیست. در ابتدا ممکن 
است مقاومت هایی باشد و مشکالتی برای مردم در دریافت خدمت ، 
داروخانه و مراکز پاراکلینیک به همراه داشته با شد که خوشبختانه با 
همکاری نظام پزشکی ، انجمن داروسازان و همچنین صبوری مردم 
این طرح را با توجه به الزام قانونی و تکلیفی که سازمان های بیمه 

گر و وزارت بهداشت دارند به خوبی پیش رفته است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از مدیران تقاضا کرد که با 
دقت، تعامل و شرایط مناسب تری این طرح را اجرا کنند و افزود: 
»از مردم عزیز نیز تقاضا داریم که همکاری الزم را داشته باشند. باید 
توجه داشت که ابن طرح با وجود اینکه از حیث زمان بیشتر از وقت 

معمولی است ولی در ادامه کار از بعد زمان، دقت، سالمت و کیفیت 
کار قطعا بهترخواهد شد.« وی ادامه داد: »نسخه نویسی الکترونیک در 
بسیاری از کشورهای دنیا پیاده شده و نتایج خوبی داشته است. در 
استان هایی که این طرح به خوبی اجرا شده مدیریت منابع مناسبی 
صورت گرفته است. همچنین در مدت کوتاهی می توان از اطالعات 
به دست آمده در مدیریت متابع کشور به خصوص در حوزه سالمت 

استفاده کرد و آن را در جهت نیازهای اصلی مردم سوق دهیم.«
ناصحی با تاکید بر اینکه اجرای نسخه نویسی الکترونیک الزام و 
تکیف قانونی است، گفت: »براین اساس پرداخت هزینه خدمات 
ارئه شده تنها از طریق الکترونیک انجام خواهد شد و بیمه ها 

مکلف به اجرای آن هستند.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

پرداخت 1973 میلیارد ریال برای نسخه نویسی الکترونیک در فرودین ماه
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد خبـر

افزایش مراجعین سرپایی کرونا  در تهران
هنوز با کنترل قطعی بیماری در تهران فاصله داریم

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران از بستری شدن 1200 بیمار کرونایی جدید 
ظرف 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود: »2۵0 
مراقبت های ویژه  بیماران در بخش  این  از  نفر 

بیمارستان ها بستری شدند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا زالی در پایان 
جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران در تشریح 
آمارهای شیوع کرونا ویروس در این استان گفت: 
»ما در تهران الگویی متفاوت با سایر استان ها داریم 
و هنوز شیب نزولی چشمگیری را شاهد نیستیم. 
در حقیقت آمار با تاخیر کاهش پیدا می کند و در 
روزهای آینده نیز فراز و فرود را شاهد خواهیم بود.«

وی افزود: »در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش 
مراجعین سرپایی بودیم به شکلی که دیروز 1200 
نفر بیمار جدید در بیمارستان های استان تهران بستری 
شدند که از این تعداد 2۵0 نفر در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شدند.«فرمانده عملیات  مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران ادامه داد: »کل بیماران کرونایی 
استان تهران در حال حاضر ۶992 بیمار است که از این 
تعداد 1۵00 نفر در بخش مراقبت های ویژه هستند.«
وی تاکید کرد: »در تهران شکل گیری خوشه های 
بالقوه از بیماری به دلیل ازدحام بیشتر نسبت به سایر 
استان ها مشاهده می شود. لذا گاهی آمار رو به کاهش 
می رود و دوباره ممکن است افزایش آمار را البته به 
صورت گذرا شاهد باشیم و مجددا با افتی روبرو 
شویم.« زالی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با تاکید بر اینکه کماکان تمام 22 منطقه تهران تابعی 
همگن را سپری می کنند، افزود: »این موضوع نشان 
می دهد که هنوز با کنترل قطعی بیماری در تهران 
فاصله داریم. پیش بینی ما این است که تا اواسط 
هفته آینده به الگوی کشوری در صورت عدم بروز 

حادثه ای جدید نزدیک شویم.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا 
ظهر دوشنبه )2۷ اردیبهشت 1400( دو میلیون 
و ۷۶۵ هزار و 48۵ نفر را در ایران به طور 
قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 
۷۷ هزار و 222 نفر را به کام مرگ کشانده 
است. از سوی دیگر، دو میلیون و 242 هزار 

و 23 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند. 
نشان  بهداشت  وزارت  آمارهای  بررسی 
تا 2۷  اخیر )18  می دهد که طی 10 روز 

اردیبهشت 1400( بطور متوسط هر ساعت 
تا 13  بین 12  و  مبتال  ایران  در  نفر   ۵۷۷
نفر قربانی کرونا شده اند و در هر ساعت 
حدود ۷00 نفر نیز بهبود یافته اند. در این 
ایران  در  کرونا  شیوع  روند  اینفوگرافیک 
طی یک ماه اخیر )از 2۷ فروردین تا 2۷ 

اردیبهشت( را مشاهده می کنید.
سوی  از  اعالم شده  آمارهای  داده ها:  منبع 

وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش 1۵.2 
درصدی در تعداد بیماران بستری به علت 
ویروس کرونا نسبت به هفته قبل تر خبر داد.
در  الری  سادات  سیما  سپید،  گزارش  به 
بیماری  با وبدا درباره وضعیت  گفت وگو 
کووید 19 بیان کرد: »در هفته گذشته شاهد 
بیماران  تعداد  در  درصدی   1۵.2 کاهش 
بستری کرونا، کاهش 9.۵ درصدی در تعداد 
بیماران فوت شده به علت کرونا و همچنین 
سرپایی  موارد  در  درصدی   1۶.۶ کاهش 
مثبت شناسایی شده نسبت به هفته قبل تر 
در کشور بودیم.«  وی ادامه داد: »استان های 
ایالم، همدان، چهارمحال و بختیاری، تهران و 
لرستان در هفته ای که گذشت دارای بیشترین 
میزان بروز موارد مثبت بستری و استان های 
مرکزی، البرز، قم، همدان و آذربایجان شرقی 

دارای بیشترین میزان بروز موارد مرگ و 
میر ناشی از بیماری بوده اند.« معاون وزیر 
موارد  در  کاهشی  »روند  گفت:  بهداشت 
بستری بیماران کووید 19 در کشور در استان 
تهران بسیار کند و ناچیز بوده و  وضعیت 
در استان تهران حساس و ناپایدار است و 
هرگونه سهل انگاری در عمل به توصیه های 
بهداشتی می تواند نمودار موارد بیماری در 

این استان را دوباره صعودی کند.« 
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »گذر 
از خیز چهارم بیماری در کشور و خروج 
بسیاری از شهرستان ها از وضعیت قرمز و 
نارنجی نباید موجب ساده انگاری شرایط 
شود.  میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
مطلوب  با حد  در حال حاضر  در کشور 

فاصله زیادی دارد.«

روند کرونا  در ایران 
از ۲۷ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

کاهش بیش از ۱۵ درصدی 
بیماران بستری کرونا  در کشور
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فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تشریح کرد خبـر

مقررات بهداشتی و پروتکل های انتخابات و امتحانات حضوری مدارس

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
به شرح مقررات بهداشتی و پروتکل های امتحانات 
حضوری مدارس و انتخابات پرداخت و گفت: 
»پروتکل هایی از سوی وزارت بهداشت در این 
زمینه ابالغ شده و آموزش و پرورش مکلف به 
رعایت آن است و از جمله کارهایی که باید انجام 
درب  جلوی  والدین  تجمع  از  جلوگیری  شود، 

مدارس است.«
به گزارش سپید به نقل از ایلنا، محسن فرهادی با 
اشاره به پروتکل های بهداشتی امتحانات حضوری 
برای پایه های نهم و دوازدهم گفت: »پروتکل هایی 
از سویی وزارت بهداشت در این زمینه ابالغ شده 
و آموزش و پرورش مکلف به رعایت آن است و 
از جمله کارهایی که باید انجام شود، جلوگیری از 

تجمع والدین جلوی درب مدارس است.«
وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  فنی  معاون 
بهداشت ادامه داد: »همچنین از نظر فاصله گذاری 
بین دانش آموزان باید فاصله 2 متری رعایت شود، 
از همه مهم تر هم باید تهویه ی فضا هم در نظر 
گرفته شود، در نظر داشته باشید که سایر مقاطع به 
شکل غیرحضوری امتحان می دهند و فقط همین 
دو پایه در مدرسه حضور دارند و برای همین فضا 
باز خواهد بود و اگر تهویه ی آن فضا هم مشکل 
داشته باشد، با توجه به شرایط جوی، امتحان در 

فضای باز انجام می شود.«
وی با تاکید بر استفاده از ماسک سر جلسه افزود: 
»باید مراقبان و دانش آموزان همه ماسک داشته باشند 
و مدرسه به اندازه ی 10 درصد دانش آموزان ماسک 
ذخیره داشته باشد که اگر دانش آموزی ماسک نزده 
بود، یا ماسکش پاره شد، کثیف شد و یا هر مشکل 
دیگری پیش آمد، ماسک در اختیار دانش آموز قرار 
دهد، در کنار این باید سرویس های بهداشتی به طور 
کامل نظافت و گندزدایی شود و امکانات شست و 
شوی دست و ضد عفونی کننده در دسترس دانش 
آموزان باشد، کارشناسان ما لیست تمام حوزه ها را 
از آموزش و پرورش دریافت کردند و ما آنها را در 

اختیار دانشگاه علوم پزشکی می گذاریم و بررسی 
می شود، به طور مثال اگر مشخص شود، مدرسه ای 
تهویه مناسب ندارد، امتحان را به حوزه ی دیگر 
منتقل می کنیم.« فرهادی با اشاره به کودکان مبتال 
به ویروس کرونا و با تست مثبت گفت: »دانش 
آموزانی که جواب تست مثبت دارند به آموزش 
و پرورش معرفی می شوند و آموزش و پرورش 
موظف است چند کار انجام دهد، یا در قرنطینه از 
آنها امتحان بگیرد، یا آنها دو هفته بعد امتحان دهند، 
یا اگر شرایط فراهم نبود شهریور ماه امتحان دهند، 
قبولی خرداد برای آنها در نظر گرفته شود، از 2۷ 
اردیبهشت تا 24 خرداد همکاران ما به شکل رندوم 

مدارس را مورد بازرسی قرار می دهند.«
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
در پایان با اشاره به شرایط پروتکل ها در انتخابات 
گفت: »تبادل نظری بین وزارت کشور و وزارت 
بهداشت در این زمینه انجام شد و پروتکل ها از 
زمان ثبت نام تا نتایج آرا انجام می شود، در کنار 
این، تمهیدات دیگری مرحله به مرحله نوشته شده 
و تا دو الی سه روز آینده نهایی و به سراسر کشور 
ابالغ می شود که در دستور کار استانداران کشور و 

دانشگاه های علوم پزشکی خواهد بود.«

فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت 
در شش نقطه از تهران و کرج آغاز شد.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حامد حسینی 
مدیر مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت صبح 
روز گذشته با حضور در مرکز تزریق واکسن به 
داوطلبان واقع در شرق تهران گفت: »در ادامه فاز 
سوم، تزریق واکسن به داوطلبان در شش نقطه 
تهران و کرج ادامه دارد و تا پایان اردیبهشت 10 
هزار داوطلب در این دو شهر واکسن ایرانی کرونا 

را دریافت خواهند کرد.«
وی افزود: »تزریق واکسن در چهار شهر مشهد، 
شیراز، اصفهان و بوشهر نیز از هفته اول خرداد آغاز 
خواهد شد و روند مطالعات تا تزریق بر روی همه 

20 هزار داوطلب ادامه خواهد داشت.«
رئیس مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران افزود: »باتوجه به موفقیت چشمگیر واکسن 
در دو فاز قبلی و تایید ایمن بودن آن توسط مراجع 
قانونی، تولید انبوه این واکسن نیز آغاز شده و تا 
پایان اردیبهشت یک میلیون دوز واکسن کوو ایران 

برکت تحویل وزارت بهداشت می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »باتوجه به امن بودن و نداشتن 
عوارض خاص ، امکان تزریق عمومی از طریق 
این واکسن وجود دارد که البته تشخیص زمان و 

انجام آن با وزارت بهداشت است.«
سیدرضا مظهری مدیر سامانه 4030 و مجری فرآیند 
ثبت نام از داوطلبان تزریق واکسن ستاد اجرایی فرمان 
امام نیز گفت: »تاکنون بیش از 100 هزار نفر  از 
طریق سامانه 4030 و پیام رسان آی گپ داوطلب 

حضور در مطالعات بالینی کوو ایران برکت شده اند.«
وی افزود: »پس از طی فرآیند ثبت نام ، کارشناسان 
ما با داوطلبان تماس می گیرند و به آنها زمان و مکان 

انجام آزمایش های اولیه اعالم می شود.«

مدیر سامانه 4030 وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام 
خاطرنشان کرد: »از داوطلبان تست کرونا )پی سی آر( 
و آزمایش خون گرفته می شود و درصورت تایید 
آزمایش های اولیه ، برای تزریق واکسن با آنها تماس 

گرفته می شود.« وی افزود: »ثبت نام همچنان ادامه 
دارد و متقاضیان شرکت در مطالعات بالینی کوو 
ایران برکت می توانند از طریق تماس با سامانه 4030 

و یا پیام رسان آی گپ ثبت نام کنند.«

آغاز فاز سوم مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت



استاندار تهران اعالم کرد

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در اطالعیه ای اعالم کرد
برای گرفتن نوبت واکسیناسیون، نیازی به مراجعه 

حضوری یا ثبت نام اینترنتی نیست
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در اطالعیه ای، این مرکز را تنها مرجع 
ارائه اطالعات در مورد واکسن کرونا و فرآیند واکسیناسیون 
علیه بیماری کووید 19، اعالم و عنوان کرد: »به منظور زمان 
بندی و نوبت دهی تزریق واکسن کووید 19، نیازی به مراجعه 

حضوری به مراکز بهداشتی یا ثبت نام اینترنتی نیست.«
به گزارش سپید، در این اطالعیه آمده است: »نظر به تسریع فرآیند واکسیناسیون کرونا و آغاز 
واکسیناسیون هموطنان گروه سنی باالی 75 سال در سراسر کشور و انتشار شایعات و اطالعات 
نادرست درخصوص نحوه اطالع یابی و مراجعه افراد واجد شرایط برای واکسیناسیون بدینوسیله به 

اطالع هموطنان گرامی می رساند، تنها مرجع ارائه اطالعات در مورد واکسن کرونا و فرآیند واکسیناسیون 
علیه بیماری کووید19، اطالعیه های رسمی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
  behdasht.gov.ir درمان و آموزش پزشکی است که از پایگاه خبری و اطالع رسانی وبدا به نشانی

و در رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور منتشر خواهد شد.«
در این رابطه همان گونه که پیش ازین نیز به استحضار هموطنان عزیز رسیده، به منظور زمان بندی و 
نوبت دهی تزریق واکسن کووید 19 بر اساس سند ملی واکسیناسیون برای گروه های سنی اعالم شده، 
به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی یا ثبت نام اینترنتی نیست و تنها در پایان هر 
مرحله از واکسیناسیون، در صورت عدم دریافت پیامک یا تماس تلفنی، صرفا افراد جامانده گروه  های 
اعالم شده برای نوبت گیری تزریق واکسن می توانند از طریق درگاه اینترنتی salamat.gov.ir  نسبت 
به ثبت نام و درج کد ملی، تاریخ تولد و بروزرسانی شماره تلفن همراه خود اقدام کرده و ظرف 

روزهای بعد، زمان و محل تزریق واکسن از طریق پیامک به تلفن همراه ایشان ارسال خواهد شد.
27 اردیبهشت 1400

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت

دارو

استاندار تهران گفت: »بحث واکسیناسیون تاکنون 
خوب بوده است. در حالیکه در هفته های قبل 
عنوان می شد که میزان واکسیناسیون در تهران 
نسبت به میانگین کشوری پایین تر است، 102 
هزار واکسن در اختیار استان تهران قرار گرفته که 
4۳7 هزار واکسن یعنی معادل 72.5 درصد تزریق 
شده است. البته مطالبه ما از وزارت بهداشت این 
است که به نسبت جمعیت تخصیص واکسن برای 

استان تهران انجام شود.«
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه 
ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره به 27 
اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و روز جهانی 
ارتباطات گفت: »کسانی که در ارتقای آگاهی آحاد 
جامعه تالش می کنند قابل تقدیر هستند. رسانه ها 
در موضوع آگاه سازی مردم و همراه سازی آنها 
در مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشتند و شرایطی 
را فراهم کردند که مردم نسبت به بیماری آگاهی 
پیدا کردند و در مقابله با آن همراه شدند. همه این 

تالش ها قابل تقدیر و تشکر است.«
وی افزود: »ارزیابی و رصدها در استان تهران نشان 
داد که در استفاده از ماسک 74 درصد مردم از ماسک 
استفاده می کنند و در این موضوع جزو چند استان اول 
هستیم. آموزش ها باعث تغییر روش ها و نگاه مردم 
شد و موضوع به گونه ای دنبال شد که دانشگاه های 
علوم پزشکی، اصناف، نیروی انتظامی، هالل احمر، 
فرمانداران و بسیج در مقابله با این بیماری همراه 
شدند و همه ظرفیت خود را بکار گرفتند.« وی 
ادامه داد: »مترویی که روزانه بیش از یک میلیون نفر 
جمعیت را جابجا می کند و اتوبوسرانی که باالی 
۸00 هزار نفر را جابجا می کند. این درصد از رعایت 
پروتکل های بهداشتی جای قدردانی دارد. 25 نهاد 
و دستگاه در کنار دانشگاه علوم پزشکی بودند که 

باعث شد آنها هیچ گاه احساس تنهایی نکنند.«
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های 
خود به موضوع تصویب تمدید دوره بازنشستگی 
کادر درمان و بهداشت در کمیته امنیتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: »روز شنبه در 
ستاد ملی این موضوع مصوب شد که کادر درمان 

و بهداشت در صورت تمایل می توانند به مدت 
شش ماه بازنشستگی خود را تمدید کنند تا کمبود 
نیروی انسانی در تهران که نسبت به سایر استان ها 
چشمگیرتر است، به نوعی جبران شود.« وی ادامه 
داد: »بحث واکسیناسیون تاکنون خوب بوده است. 
در حالیکه در هفته های قبل عنوان می شد که میزان 
واکسیناسیون در تهران نسبت به میانگین کشوری 
پایین تر است، 102 هزار واکسن در اختیار استان 
تهران قرار گرفته که 4۳7 هزار واکسن یعنی معادل 
72.5 درصد تزریق شده است. البته مطالبه ما از 
وزارت بهداشت این است که به نسبت جمعیت 

تخصیص واکسن برای استان تهران انجام شود.«
بندپی تاکید کرد: »باید از همکاری شهرداری تهران 
برای در اختیار قرار دادن 9 مرکز و هالل احمر برای 
شش مرکز برای انجام واکسیناسیون تقدیر کنیم. البته 
حراست دانشگاه های علوم پزشکی باید نظارت کلی 
داشته باشند و لیست این مراکز در اختیار نیروی 

انتظامی برای نظارت بهتر قرار گیرد.«
بندپی با اشاره به استفاده 74 درصدی از ماسک 
و رعایت 7۳ درصدی فاصله اجتماعی در استان 
و  مردم  می دهد  نشان  ارقام  »این  گفت:  تهران 
اصناف همکاری می کنند و در مقابل از ما توقع 
دارند نسبت به اولویتی که برای گروه های سنی 
در تزریق واکسن انجام شده بر اساس سند ملی 
واکسیناسیون این اولویت ها مد نظر قرار گیرد و 

کار به درستی پیش برود.« وی ادامه داد: »برخی 
صحبت ها در مورد وجود واکسن در ناصرخسرو 
و خارج شبکه بهداشت و درمان به لحاظ علمی و 
تخصصی صحیح نیست. ورود واکسن به کشور 
شرایط استانداردی را می طلبد، لذا مردم اطمینان 
داشته باشند که کمبودی برای واکسن وجود ندارد 
و به زودی واکسن داخلی نیز به این عرصه وارد 
خواهد شد. قطعا واکسیناسیون گام سختی است و 
امکاناتی همچون مکان، نیروی انسانی و فضا می طلبد 
که باید با همکاری دستگاه های مختلف فراهم شود. 
اگر فضایی توسط معاونین بهداشتی دانشگاه های 
علوم پزشکی تشخیص داده شود متعلق به هر نهاد 
و دستگاهی باشد این اولویت وجود دارد که برای 
امر واکسیناسیون اختصاص پیدا کند.« استاندار تهران 
تاکید کرد: »مردم به دنبال واکسن تقلبی و خارج از 
عرضه دانشگاه های علوم پزشکی نباشند، چرا که 

هم مال و هم سالمت آنها را به خطر می اندازد.«
وی ادامه داد: »بیمارستان ها برای مقابله با ویروس 
کرونا در ماه های گذشته در سراسر استان تهران از 
انجام درمان های غیر ضروری منع شدند که به تبع 
آن درآمد آنها کم شده لذا مقرر شد سازمان های 
بیمه در جلسه آینده ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
گزارشی از پرداخت های خود به دانشگاه های علوم 
پزشکی را ارائه کنند تا بتوانیم از این طریق بخشی از 

کاهش درآمد بیمارستان ها را جبران کنیم.«

تزریق 437 هزار دوز واکسن در استان تهران 
مردم به دنبال واکسن تقلبی نباشند، چرا که مال و سالمت شان را به خطر می اندازد

فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

قرار بود داروهای ضد ویروسی 
در داروخانه های بخش خصوصی 

هم توزیع شود
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به روند توزیع 
داروهای ضد ویروسی در کشور اشاره کرد و گفت: 
»قرار بود این داروها در سطح داروخانه های بخش 
خصوصی هم توزیع شود که وزارت بهداشت بد 
عهدی کرد و فقط در سطح داروخانه های دولتی و 
بیمارستانی عرضه می شود، در رفتار وزارت بهداشت 
تناقض وجود دارد، متاسفانه این داروها در بازار ناصر 

خسرو وجود دارد.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، سید علی فاطمی 
به روند توزیع داروهای ضد ویروسی در کشور 
اشاره کرد و گفت: »قرار بود این داروها در سطح 
داروخانه های بخش خصوصی هم توزیع شود که 
وزارت بهداشت بد عهدی کرد و فقط در سطح 
داروخانه های دولتی و بیمارستانی عرضه می شود. در 
رفتار وزارت بهداشت تناقض وجود دارد. متأسفانه 

این داروها در بازار ناصر خسرو وجود دارد.«

وی در واکنش به فروش واکسن کرونا در بازار 
قاچاق افزود: »شنیده شده که برخی از برندها در 
بازار ناصر خسرو وجود دارد، اما واقعیت این است 
که نمی شود به سالمت این واکسن ها اعتماد کرد. 
نگهداری واکسن ها در زنجیره سرد ضروری است. 
واکسن را نمی توان داخل جیب گذاشت و فروخت. 
بنابراین، نمی توان به این واکسن ها که در ناصرخسرو 
فروخته می شود، اعتماد کرد.« نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران به روند واکسیناسیون در کشور هم 
اشاره کرد و گفت: »اگر جمعیتی بالغ بر 55 تا ۶0 
میلیون نفر واکسینه شوند، می توان امیدوار بود که 
بیماری کرونا در کشور کنترل شود، اگر 70 درصد 
جمعیت کشور واکسینه شوند، موارد ابتالء و مرگ 
و میر در حد قابل قبولی کاهش خواهد یافت و 

ایمنی جمعی فراهم می شود.«
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معاون سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ خبر داد
سهمیه ویژه جامعه پزشکی برای تردد در محدوده طرح ترافیک

معاون سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ ضمن اینکه از در 
نظر گرفتن سهمیه ویژه ای برای اعضای این سازمان جهت 
تردد در محدوده طرح ترافیک خبر داد، گفت: »باتوجه به 
محدود بودن سهمیه اختصاص یافته، اولویت با کسانی است 
که حساسیت شغلی باالتری داشته باشند و محل کار ایشان 

در محدوه اصلی و یا اضطرار آلودگی هوا باشد.«
به گزارش سپید، سعید ساعی گفت: »در راستای قدردانی از تالش و زحمات جامعه پزشکی در ایام 
کرونا  با موافقت شهردار تهران سهمیه ویژه ای برای مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک و  منطقه  
آلودگی هوا برای اعضای نظام پزشکی تهران بزرگ درنظر گرفته شده است.« وی گفت: »پس  از 
رایزنی  با شهرداری تهران و پیگیری از طریق معاونت حمل  و نقل و ترافیک شهرداری سهمیه ویژه ای 
با سقف ۶ هزار نفر برای تردد در مناطق طرح ترافیک سطح تهران و منطقه آلودگی هوا در دو گروه 
جداگانه در نظر گرفته شده است که به متقاضیانی که درخواست خود را ثبت نموده اند، این امتیاز تعلق 

گرفته و همکارانی که مایل به استفاده از این امتیاز ویژه می باشند نیز می توانند ثبت نام نمایند.« وی 
افزود: »با توجه به احتمال تعداد زیاد درخواست کنندگان این تسهیالت براساس اولویت های تعیین 
شده تقسیم بندی خواهد شد که از کلیه متقاضیان دریافت سهمیه در خواست می شود ابتدا ضوابط تردد 
ساکنین در محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا را در  این لینک مطالعه کرده، بدهی عوارض 
طرح ترافیک و عوارض سالیانه خودرو خود را پرداخت نموده و سپس از طریق لینک اعالم شده، 
ثبت نام کنند.« ساعی گفت: »همکارانی که در محدوده ترافیک و آلودگی هوا ساکن هستند درصورت 
ثبت منزل خود در سامانه شهرداری از ۵۰درصد تخفیف شهرداری برخوردار هستند و  قبل از ساعت 
۹ صبح یک خروج رایگان از محدوده و بعد از ۱۴:۳۰ یک ورود رایگان به محدوده خواهند داشت 
و دیگر نیازی  به ثبت نام درسامانه سازمان نظام پزشکی نخواهند داشت.« بنابر اعالم روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی، معاون توسعه مدیریت و منابع نظام پزشکی تهران بزرگ در پایان گفت: »سازمان 
نظام پزشکی بابت خدماتی که جهت ثبت نام آرم ترافیک انجام می دهد هیچ گونه وجهی دریافت 
نمی کند و همکاران تمامی مبالغ را جهت تخصیص آرم در کیف پول موجود درحساب شهروندی 
خود به آدرس my.tehran.ir شارژ  مایید« نکته مهم اینکه باتوجه به محدود بودن سهمیه اختصاص 
یافته، اولویت با کسانی است که حساسیت شغلی باالتری داشته باشند و محل کار ایشان در محدوه 

اصلی و یا اضطرار آلودگی هوا باشد یعنی ازخارج طرح بخواهند وارد یکی از محدوده ها شوند.«

خبـر

وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت گفت: »گاهی خودی ها نمک به زخم ما می پاشند، همان ها 
که خبر دارند که در چه شرایط سختی مملکت  را اداره می کنیم. واکسن 
به حربه سیاسی بدل شده است و ۸۵ درصد واکسن دنیا را ۷ یا ۸ کشور 
دریافت کردند . دیروز خبرنگار سازمان جهانی بهداشت نظرم را درباره 
کووکس پرسید. گفتم کووکس درست است که یک ساز و کار درست 
بود اما درست عمل نکرد. درست است who یک سازمان جهانی و 
قابل قبول است اما نگذاشتند درست عمل کند و قدرت عملکرد درست 
نداشت و برخی کشورها واکسن را برای خودشان می خواهند و اگر 
سرریز و اضافه ای داشت آن وقت برای بقیه خیرات و مبرات می کنند.«

به گزارش سپید، سعید نمکی در ستاد استانی مقابله با کرونا در مشهد 
مقدس، ضمن تشکر از نهادهای همراه و همکار در مقابله با کرونا از جمله 
نیروهای بسیج به عنوان یار و همراه قدیمی و صمیمی به خصوص در 
طرح مزین به نام شهید واال مقام لشگر اسالم حاج قاسم سلیمانی، دستگاه 
های امنیتی و اجرایی، روحانیت، مردم و ... گفت: »با همه سلول هایم 
باید از مردم عزیز سرزمینی تشکر کنم که در اوج تنگدستی رعایت های 
عظیمی کردند؛ به عنوان مثال کسی که فقط یک دکه داشت و همه امیدش 
به درآمد از این دکه برای امرار معاش بود با درخواست ما دکه را بست. 
کسی که همه عمرش از یک کسب و کار جزئی اداره می شد و من چون 
کارگرزاده ام و می دانم که رنج معیشت برای خانواده ای که باید در شبانه 
روز کار کند تا آبرومندانه زندگی کند و امور معیشت بگذرد، چقدر سخت 

است که برای یک ماه و چند هفته محل کسب و کار را تعطیل کند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »تشکر می کنم از عاشقان اهل بیت )ع( و مشتاقانی 
که امیدشان به این بود که دو سه روزی را وقت پیدا کنند و بیایند آستان 
مقدس امام رضا )ع( و دیگر اهل بیت، کسبه ای که در چنین شهرهای 
زیارتی امید به این داشتند زائری بیاید و کسب و کارشان بچرخد، اما 
تحمل کردند. ما با بسیاری از کشورهای دیگر فرق داشتیم. همانطور که 
وزیر بهداشت این کشور با خزانه تهی و حداقل امکانات باید کارهای 
سنگین را اداره کند، مردم هم در تنگنای سخت اقتصادی کشور بودند؛ 
این مجموعه ای است از مسائل در هم تنیده که باید سپاسگزاری ویژه 

کنم از همه بزرگوارانی که در این راه کمک کردند.«
وی افزود: »از اینکه مردم در این ماه مبارک رمضان و لیالی قدر چه زیبا 
رعایت کردند. چندی پیش یکی از رسانه های بیرونی دو عیب بر من 
گرفت که البته هر دو را سند افتخار خود می دانم ولی آن رسانه اسمش 
را می گذاشت عدم توفیق در مدیریت کرونا و آن را ناشی از دو چیز 
می دانست؛ یک اینکه ما در بحث کرونا تبعیت کردیم از فرمایشات مقام 
معظم رهبری و دوم اینکه ما در برگزاری مراسم دینی سخت نگرفتیم. 
واقعیت آن است که لیالی را قدر را که نگاه می کنم و برگزاری عید فطر را 
مرور کردم، افتخار کردم به اینکه اعتماد کردم به جمعیت مذهبی و خواهش 
کردم که رعایت کنند. در خوزستان از شیوخ خواستیم ضیافت های سنگین 

عید فطر را مثل سال های قبل برگزار نکنند که باالی ۹۰ درصد رعایت 
کردند. از روحانیت محترم اهل تسنن خواستیم که در برگزاری مراسم 
عید فطر همراهی بیشتری کنند و اکثریت این کار را کردند و خدا را شکر 

که چنین مردم و یاران همراهی در روزهای سخت اداره کشور داریم.«
نمکی گفت: »از بخش خصوصی نیز تشکر می کنم به خصوص در 
مدیریت کرونا و در بخش پزشکی و به خصوص در شهرستانی مثل 
مشهد و استان خراسان که کمک شایانی کردند، قبل از اینکه موج چهارم 
بیاید و قبل از عید، دوستان دانشگاهی شاهدند که از آنها تقاضا کردم که 
خودتان را آماده کنید برای یکی از سنگین ترین امواج و طوفان هایی که 
می آید، چراکه وقتی دیدم ویروسی به نام ویروس انگلیسی نظام بهداشت 
و درمان انگلیس و اروپا و آمریکا را به زانو درآورد و مرگ های باالی 
چند هزار را رقم زد، یعنی ویروس بسیار چموش تر است چه در قدرت 

سرایت و چه در بیماری زایی و چه در مرگ و میر.«
وزیر بهداشت با اشاره به تالش شبانه روزی برای مدیریت و مقابله با بیماری 
گفت: »برای ما و همکاران ما یک روز تعطیل و یک روز استرحت در این 
۱۶ ماه نصیب نشد و همه را عاشقانه طی کردیم و خداوند هم نیروی 
مضاعفی داد، در این ایام چند کار ویژه کردیم که اگر عنایت پروردگار نبود 
هیچ کدام از اینها کارساز نبود. آنچه که ما را لحظه به لحظه در این شرایط 
بسیار سخت تحریم به سمت و سوی درست هدایت کرد، ذات الهی بود. 
در کنار آن همت و تالش و مدیریت بی وقفه همکاران مان و همدلی و 
وفاق ملی که در کشور حاصل شد و رعایت مردم در همه امور. در موج 
چهارم که یکی از سهمگین ترین امواج بود و دنیا را به سختی گرفتار 
کرد راهکاری جدید را انتخاب کردیم و فهمیدیم که ویروس انگلیسی با 

ویروس ووهان به شدت متفاوت عمل خواهد کرد.«
وی در خصوص واکسیناسیون کرونا نیز اظهار کرد: »واکسن هم مثل همه 

مقوله ها که با درد و مشقت و حمله رسانه ای از سوی داخل یا بیرون تحمل 
می کنیم، ادامه دادیم. شاعر می گوید ترسم از ترکان تیرانداز نیست، طعنه 
تیرآورانم می کشد. گاهی خودی ها نمک به زخم ما می پاشند، همان ها که 
خبر دارند که در چه شرایط سختی مملکت  را اداره می کنیم. واکسن به 
حربه سیاسی بدل شده است و ۸۵ درصد واکسن دنیا را ۷ یا ۸ کشور 
دریافت کردند .دیروز خبرنگار سازمان بهداشت جهانی نظرم را درباره 
کووکس پرسید و گفتم کووکس درست است که یک ساز و کار درست 
بود اما درست عمل نکرد. درست است who یک سازمان جهانی و 
قابل قبول است اما نگذاشتند درست عمل کند و قدرت عملکرد درست 
نداشت و برخی کشورها واکسن را برای خودشان می خواهند و اگر 
سرریز و اضافه ای داشت آن وقت برای بقیه خیرات و مبرات می کنند.«

نمکی ادامه داد: »ما برای واکسن ۴ راه رفتیم ؛ از اردیبهشت سال گذشته 
من دنبال واکسن هستم. بیش از ۳۰۰۰ صفحه مکاتبه کردیم، به همه رو 
انداختیم و با سختی پول ۱۶ میلیون و۸۰۰ هزار دوز واکسن کووکس را 
دادیم و در این راه رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، وزیر امورخارجه 
و همه کمک کردند که واکسن از بیرون بیاوریم. بر اساس  قول هایی که 
به ما داده بودند باید تا اسفند ۴.۵ میلیون دوز واکسن تحویل می گرفتیم 
که محقق نشد. پس از آن راه هموارتر شد و  دیروز یک میلیون دوز 
واکسن وارد شد، امروز یک میلیون و ۴۵۰ هزار دوز وارد شد و تا آخر 

هفته بازهم واکسن به دستمان می رسد.«
وزیر بهداشت گفت: »ان شاءهلل تا خرداد ماه، ۱۴ میلیون جمعیت هدف 
یعنی جمعیت باالی ۶۰ سال و بیماران خاص و صعب العالج را بر 
اساس سند ملی واکسینه می کنیم، راه دوم، تولید مشترک واکسن بود که 
با کوبایی ها در پاستور به خوبی پیش رفتیم و فاز سوم مطالعاتی رو به 
اتمام است تا از اوایل خرداد کار تولید را در کشور داشته باشیم. راه سوم 
تولید داخل بود چون اعتقاد دارم عزت ما این است که دست به بیرون 
دراز نکنیم  ما کشور کم بضاعتی نیستیم،  از سال ۱۲۹۹ انستیتو پاستور و 

از سال ۱۳۰۳ انستیتو رازی را داشتیم .«
وی افزود: »در یک سال گذشته در حوزه واکسن راهی را رفتیم که در 
۲۰ سال باید طی می شد و چه من باشم و نباشم این قطار در ریل خود 
افتاد و جمهوری اسالمی ایران در ۵ یا ۶ پلتفرم صاحب تکنولوژی 
ساخت واکسن کرونا شد. ما از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد قرار بود 
به دریافت تولید داخل ورود کنیم  و بخش قابل توجه تزریق واکسن را 
همین واکسن ها تامین کند. یکی از دانشمندان ما تعریف میکرد در یکی 
از نشست های خارجی یکی از کشورهای عربی گفته بود که تنها ایران 
بود که راه درست را با تکیه بر تولید داخل پیش برد. در رابطه با واکسن 
سعی کنید برای واکسن اولویت ها به درستی رعایت شود و مردم آواره 
نشوند. این زحمات حتی با دل شکستن یک پیر زن و پیرمرد از بین نرود. 

اطالع رسانی تزریق باید به درستی طی شود.«

واکسن به حربه سیاسی بدل شده است
۸۵ درصد واکسن دنیا را ۷ یا ۸ کشور دریافت کرده اند

شماره ۱۹۳۴ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6
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برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400
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جدیدترین آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شماره 1934 28 اردیبهشت 1400

شمار مرگ ومیرها در آمریکا  از ۶۰۰ هزار نفر گذشت
شمار مبتالیان به بیماری کووید19 ناشی از کروناویروس جدید 
در جهان تاکنون به 1۶3 میلیون و ۷24 هزار و 238 نفر رسیده 
و مرگ سه میلیون و 393 هزار و 440 نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 142 میلیون و 190 هزار و 9۶3 نفر 

از مبتالیان به کووید19 هم بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در 220 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از 33.۷ میلیون مبتال و بیش از ۶00 هزار 
بیماری  با  درگیر  فهرست کشورهای  در صدر  قربانی همچنان 

کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از 24.9 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم 
از 1۵.۶ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور 

جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از 43۵ هزار و هند 
با بیش از 2۷4 هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 19 را 
در این فهرست جهانی گزارش داده اند. پس از آن ها نیز کشورهای 
مکزیک، انگلیس و ایتالیا به ترتیب بیشترین تعداد قربانیان این 

بیماری را در دنیا ثبت کرده اند.
تعداد جانباختگان کووید-19 در مکزیک بیش از 220 هزار نفر 
اعالم شده و در انگلیس نیز از 12۷ هزار نفر عبور کرده و این 
کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا داشته است. به 
عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا از 124 هزار نفر عبور 

کرده است و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
همچنین روسیه بیش از 11۵ هزار، فرانسه بیش از 10۷ هزار و 
آلمان نیز بیش از 8۶ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 

را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، کلمبیا با بیش از 81 هزار، اسپانیا با بیش از ۷9 
هزار، ایران با بیش از ۷۶ هزار، لهستان با بیش از ۷1 هزار، آرژانتین 
با ۷0 هزار، پرو با بیش از ۶۶ هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۵۵ 

هزار، اندونزی و اوکراین با بیش از 48 هزار و ترکیه با بیش از 44 
هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و 

میر ناشی از کووید-19 را ثبت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح امروز )دوشنبه( به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: 33 میلیون و ۷1۵ هزار و 9۵1 مبتال، ۶00 هزار و 14۷ قربانی
2.هند: 24 میلیون و 9۶۵ هزار و 4۶3 مبتال، 2۷4 هزار و 411 قربانی
3. برزیل: 1۵ میلیون و ۶2۷ هزار و 4۷۵ مبتال، 43۵ هزار و 823 قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و 8۷۷ هزار و ۷8۷ مبتال، 10۷ هزار و ۶1۶ قربانی
۵. ترکیه: پنج میلیون و 11۷ هزار و 3۷4 مبتال، 44 هزار و ۷۶0 قربانی
۶. روسیه: چهار میلیون و 940 هزار و 24۵ مبتال، 11۵ هزار و 8۷1 قربانی

۷. انگلیس: چهار میلیون و 4۵0 هزار و ۷۷۷ مبتال، 12۷ هزار 
و ۶۷9 قربانی

8. ایتالیا: چهار میلیون و 1۵9 هزار و 122 مبتال، 124 هزار و 1۵۶ قربانی
9. اسپانیا: سه میلیون و ۶04 هزار و ۷99 مبتال، ۷9 هزار و 339 قربانی
10. آلمان: سه میلیون و ۶02 هزار و 939 مبتال، 8۶ هزار و ۷31 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در 28 کشور، شمار مبتالیان از رقم 
یک میلیون عبور کرده اند و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
آلمان، آرژانتین،  اسپانیا،  ایتالیا،  انگلیس،  ترکیه، روسیه،  فرانسه، 
کلمبیا، لهستان، ایران، مکزیک، اوکراین، پرو، اندونزی، جمهوری 
چک، آفریقای جنوبی، هلند، کانادا، شیلی، فیلیپین،عراق، رومانی، 

سوئد و بلژیک نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

بحران کرونا در هند باعث شد که تعداد واکسن کووید 19 
که  آنچه  از  دوز  میلیون   140 اکنون  هم  کواکس  برنامه  در 

برنامه ریزی شده بود کمتر باشد.
به گزارش سپید، انستیتو »سرم« در هند که بزرگترین تولیدکننده 
در برنامه کواکس است به دلیل ممنوعیت صادرات واکسن از 

هند قادر به انجام تعهداتش نبوده است.
دولت هند از دو ماه پیش صادرات واکسن از این کشور 
ابتال  اثر  بر  مرگ  و  ابتال  میزان  رفتن  باال  کرد.  ممنوع  را 

به ویروس کرونا باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده بود.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، وظیفه خرید 
و توزیع واکسن برای کواکس را به عهده داشت. یونیسف 
از سران هفت کشور صنعتی و اتحادیه اروپا خواسته تا از 
واکسن های خود به مردم کشورهای دیگر جهان بدهند. بعضی 
از این کشورها، آنقدر واکسن سفارش داده اند که می توانند 

بارها مردمشان را واکسینه کنند.
قرار است که سران هفت کشور صنعتی، یک ماه دیگر در 
انگلیس دیدار کنند. شرکت »سرم« بنا بود که نیمی از تعهدات 
کواکس در سال جاری را تهیه کند. کواکس بنا بود دو میلیارد 
دوز واکسن برای کشورهای مختلف جهان تهیه کند اما در 
ماه های مارس، آوریل و مه، هیچ واکسنی از این شرکت به 
خارج از هند فرستاده نشده است و تا پایان ماه ژوئن )یک ماه 
دیگر( کمبود واکسن کواکس به 190 میلیون دوز خواهد رسید.
این  تامین کواکس درباره شرایط کنونی  ژیان گاندی، مدیر 
برنامه جهانی گفت: »ما حاال در شرایطی هستیم که نمی دانیم 

دوزهای بعدی چه زمانی به دست ما می رسد.«
او گفت که شرایط بی ثبات در هند، پیش بینی بهبود اوضاع 

واکسن را سخت کرده است و اضافه کرد نگرانی بزرگی پیش 
روی آنهاست.« کشورهای آفریقایی، تکیه زیادی بر کمک های 
کواکس کرده اند. اما مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان در آفریقا 
هم گروه هایی از مردم نسبت به سالمت این واکسن ها نگرانی 
دارند. مشکل دیگر این است که چطور واکسن را به مردم 
برسانند. بهیارانی که آموزش دیده باشند و راه هایی که بتوان 
از طریق آن، واکسن را به نقاط مختلف رساند، چالش های 

پیش رو در این کشورها هستند.
بعضی از کشورها حاال در حال سبک و سنگین کردن این فکر 
هستند که با تزریق دوز دوم به کسانی که یک بار واکسینه 
شده اند، آنها را به صورت کامل ایمن کنند یا آنکه دوزهای 
موجود را به افراد بیشتری تزریق کنند و منتظر باشند بلکه 

دوز دوم از طریقی به دستشان برسد.«
به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، گاندی گفت: »االن 
هنوز  آفریقایی  از کشورهای  بعضی  که  در شرایطی هستیم 
نمی توانند کارکنان بخش درمانی خود را واکسینه کنند در حالی 
که کشورهای ثروتمند در حال واکسینه کردن گروه هایی هستند 

که کمتر در معرض خطر هستند. گروه هایی مثل نوجوانان.«

تعویق برنامه  های کواکس به دنبال بحران کرونا  در هند



خبـر

کشف علت بروزعارضه نادرلخته شدن خون 
پس از تزریق واکسن آسترازنکا

واکسن  در  شیمیایی  ماده  یک  می کند  ادعا  آلمانی  محقق  یک 
کرونای آسترازنکا می تواند یک واکنش زنجیره ای ایمنی ایجاد 

کند که به بروز عارضه جانبی نادر لخته خونی منجر می شود.
ادعا کرده  آلمانی  این محقق  ایرنا،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
در  نگهدارنده  ماده  یک  واقع  در  شیمیایی  ماده  این  که  است 
واکسن کووید-۱۹ آسترازنکا است که باعث بروز یک واکنش 
بیش از حد نادر از سیستم ایمنی بدن می شود که به لخته شدن 

خون می انجامد.
تعداد اندکی از افرادی که واکسن کرونای آسترازنکا و یا واکسن 
کرونای »جانسون اند جانسون« را تزریق کردند دچار لخته شدن 
خون شدند. این موضوع باعث شد برخی از کشورها تزریق این 

واکسن ها را متوقف کنند.
آلمانی  اما یک متخصص  نیست،  این موضوع مشخص  دالیل 

پیشنهاد کرده است که لخته شدن خون ممکن است با یک ماده 
شیمیایی که برای ساخت واکسن استفاده می شود،  شروع شود.
بر اساس ادعای این محقق آلمانی، EDTA  یا »اسید اتیلن دی 
آمین تترا استیک« ممکن است با استفاده از پالکت در جریان خون، 
توده هایی را تشکیل دهد که واکنش بیش از حد ایمنی ایجاد کند.
می  استفاده  آرایشی  مواد  و  داروها  در  معموالً  که    EDTA
شود، ممکن است باعث ترشح مواد بیشتری از این واکسن در 

رگ های خونی شود.
آندریاس گریناچر متخصص خون و ایمونولوژیست در دانشگاه 
گریفسوالد گفت: »این مواد می توانند بدن را به تولید بیش از حد 
آنتی بادی وادار کرده و موجب بروز واکنش دوم سیستم ایمنی 

شود که سپس شروع به لخته شدن خون می کند.«
 EDTA وی و همکارانش با مطالعه روی موش ها متوجه شدند که

مایع واکسن در جریان  پروتئین های موجود در  باعث نشت 
خون شده و با برخورد به پالکت ها آنها را فعال می سازند.«

پالکت ها اجزای ریز لخته های خونی هستند و همواره در جریان 
خون گردش دارند تا در صورت نیاز به التیام یک زخم در دسترس 
باشند، اما به محض اینکه پالکت ها وارد عمل می شوند، آنها 
کنند  ایمنی را شروع می  پاسخ های  از  یک واکنش زنجیره ای 
و پروتئین دیگری را که به عنوان  PL۴ شناخته می شود، آزاد 
می کنند که به پروتئین های بیشتری از واکسن می چسبد و شروع 

به تشکیل توده های بیشتری می کند.
را  خون  شدن  لخته  مورد   ۲۶۲ انگلستان  در  پزشکی  ناظران 
تزریق  آسترازنکا  کرونای  واکسن  که  نفری  میلیون   ۲۳.۳۶ در 
کرده بودند، مشاهده کرده اند که این میزان حدود یک در صد 

هزار نفر است.
بروز این لخته های خونی همچنان بسیار کمتر از خطر ابتال به 
کووید است، اما در انگلیس به افراد زیر ۴۰ سال توصیه شده 
است که در صورت امکان از واکسن کرونای جایگزینی استفاده 
کنند تا در امان باشند. تجزیه و تحلیل سازمان بهداشت عمومی 
انگلیس نشان داد که یک دوز واکسن آسترازنکا خطر مرگ ناشی 

از ابتال به بیماری کرونا را حدود ۸۰ درصد کاهش می دهد. 
همچنین پس از تزریق ۲ دوز واکسن، میزان عفونت ها و موارد 
بستری در بیمارستان در سنین باالی ۶۵ سال به سرعت کاهش 
یافت و مهم تر اینکه این روند در افراد جوان تر نیز ادامه داشت 
کردن  متوقف  در  واکسن  این  می دهد  نشان  موضوع  این  که 

گسترش کلی بیماری به شدت موثر است.
به گفته کارشناسان، این یافته ها نشان می دهد که تزریق واکسن های 
در  و  شود  منجر  گروهی  مصونیت  ایجاد  به  می تواند  کرونا 
صورتی که این واکسن ها به اندازه کافی تزریق شوند، اجرای 

تدابیر قرنطینه در آینده غیرضروری است.
متخصص اپیدمیولوژی از »کالج کینگ لندن« گفت: »شکی نیست 
که واکسیناسیون کرونا عامل کاهش سریع شیوع این بیماری در 

انگلیس بوده است.«

موج تازه شیوع کرونا سبب شده تا دولت تایوان نیز سخت ترین 
محدودیت ها را از ابتدای این همه گیری جهانی اعمال کند.

دولت تایوان دستور تعطیلی سینماها و اماکن تفریحی را برای 
۱۲ روز صادر و تجمع ها را به پنج نفر در هر خانه و ۱۰ نفر 

در فضای باز محدود کرده  است.
تایوان که تاکنون تقریبًا از همه گیری کرونا در امان مانده بود، 
روز گذشته )یکشنبه( ۲۰۷ مورد ابتالی جدید را گزارش کرد. 
از زمان شیوع کرونا، این جزیره ۲۳ میلیون نفری تنها ۱۶۸۲ 

مبتال و ۱۲ مرگ داشته است.
موفقیت چشمگیر تایوان در مهار کرونا تا حد زیادی به دلیل 
کنترل شدید و زودهنگام مرزها بود از جمله منع ورود مسافران 
خارجی و قرنطینه اجباری برای همه تایوانی هایی که از خارج 

به کشور باز می گشتند.
سنگاپور هم از روز گذشته اعالم کرد به دلیل افزایش شیوع 

کرونا، همه مدرسه ها، کالج ها و دانشگاه ها از سه روز دیگر تعطیل 
می شوند و باید به آموزش از راه دور و اینترنتی روی بیاورند.
سنگاپور روز یکشنبه ۴۹ ابتالی جدید به کرونا را گزارش 

کرد که باالترین آمار روزانه از تقریبا هشت ماه پیش است.
دولت تایوان شهروندان را به کار و تحصیل از خانه ترغیب 

کرده و گفته باید در فضای باز ماسک بزنند.
تایپه، پایتخت این کشور، همچنان کانون اصلی آلودگی در 
تایوان است و مقام های شهر ناچار شده اند درجه هشدار را 
تا سه باال ببرند )درجه چهار تعطیلی کامل و سراسری است(. 
این وضعیت در تایوان بی سابقه است چرا که از زمان شیوع 

بیماری تاکنون مجبور به چنین محدودیت هایی نشده بود.
به گزارش بی بی سی، شهروندان نگران به فروشگاه ها هجوم 
برده اند و خالی شدن سریع قفسه ها سبب شده است برخی 
کاالهای اساسی را، به هر نفر بیشتر از دو تا نفروشند. رئیس 

جمهوری تایوان روز شنبه هشدار داد که هجوم مردم برای 
خرید، خطر ابتال به کرونا را افزایش می دهد و کمبود مایحتاج 

وجود ندارد.

اعمال محدودیت های کرونایی در تایوان

9 شماره ۱۹۳۴ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
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انتقاد اتحادیه نمایندگان پرستاران در ایاالت متحده: خبـر

شماره 1934 28 اردیبهشت 1400

لغومقرراتاستفادهازماسک،جانمردمرابهخطرمیاندازد
بزرگترین اتحادیه نمایندگان پرستاران در ایاالت 
متحده دستورالعمل جدید مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها )CDC( لغو »ضرورت استفاده از 
ماسک پس از واکسیناسیون« را مورد انتقاد قرار 
داده و این اقدام را تهدید کننده زندگی بیماران، 
پرستاران و سایر اعضای کادر درمان دانسته  است.
هفته گذشته، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
به  که  افرادی  کرد  اعالم  متحده  ایاالت  های 
طور کامل در برابر بیماری کووید-19 واکسینه 
شده اند، می توانند از پوشیدن ماسک و دوری 
از افراد در اکثر موارد خودداری کنند. هم اکنون 
اتحادیه نمایندگان پرستاران در ایاالت متحده، 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها را به دلیل 
توصیه جدید خود مبنی بر عدم لزوم استفاده از 

ماسک مورد انتقاد قرار داده و اعالم کردند که 
این تصمیم زندگی بیماران، پرستاران و سایر 

اعضای کادر درمان را تهدید می کند.
پرستاران،  نمایندگان  اتحادیه  اعالم  بنابر 
جدیدترین راهنمای دستورالعمل مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده مبتنی بر 
شواهد علمی نیست، از سالمت عمومی محافظت 
سایر  و  پرستاران  بیماران،  زندگی  و  نمی کند 
کارکنان بیمارستانی در سراسر کشور را تهدید 
می کند. به گزارش اسپوتنیک نیوز، این اتحادیه 
محدودیت ها  تسهیل  زمان  »اکنون  کرد:  تاکید 
نیست و ما به اقدام این مرکز انتقاد داریم چرا 
که هنوز در بحبوحه کشنده ترین همه گیری در 

یک قرن گذشته هستیم.«

مقامات سنگاپور از تعطیلی مدارس در این کشور خبر دادند 
درگیر سویه های جدید  بیشتر  کودکان  دارند  تاکید  که  چرا 

کروناویروس می شوند.
به گزارش سپید، مقامات سنگاپور هشدار دادند که سویه های 
هند  در  بار  اولین  برای  آنچه  قبیل  از  کروناویروس  جدید 
شناسایی شد بیشتر کودکان را درگیر می کند و به همین دلیل 

مدارس فعالیت خود را به شکل آنالین ادامه خواهند داد.
بنابر اعالم مقامات سنگاپور تمامی مدارس در همه مقاطع از 
روز چهارشنبه تا 28 ماه مه فعالیت خود را به صورت آنالین 
انجام خواهند داد. همچنین برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا 

افراد جوان تر نیز در برابر بیماری کووید-19 واکسینه شوند.
جدید  سویه های  از  »برخی  گفت:  سنگاپور  آموزش  وزیر 
به  بیشتر  کودکان  و  هستند  بسیار خطرناک تر  کروناویروس 
آنها مبتال می شوند. با این حال هیچ یک از کودکان مبتال به 
ویروس دچار نوع شدید بیماری نشده اند و در تعداد کمی از 

آنان عالئم خفیفی مشاهده شده است.«
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، بنابر گفته وزیر 
درگیر  را  کودکان  بیشتر   B1۶1۷ سویه  سنگاپور،  بهداشت 
می کند و مشخص نیست چه تعداد کودک به این ویروس 

آلوده شده اند.«

وزیر بهداشت سنگاپور اعالم کردند

سویههایجدیدکروناویروس،بیشترکودکانرامبتالمیکند

نتایج بررسی سازمان جهانی بهداشت نشان 
عامل  می تواند  کار طوالنی  ساعات  می دهد 

موثری در افزایش مرگ و میرها باشد.
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز 
دوشنبه اعالم کرد: »نتایج بررسی انجام شده 
طوالنی  کار  ساعت  که  است  آن  از  حاکی 
در  نفر  هزار  صدها  مرگ  موجب  می تواند 
سال شود و این روند ممکن است به دلیل 
همه گیری کووید-19سرعت بیشتری بگیرد.«
در اولین مطالعه جهانی با موضوع »از بین رفتن 
فرصت زندگی ناشی از ساعات کار طوالنی« 
مشخص شد که در سال 201۶ میالدی ۷4۵ 
هزار نفر بر اثر سکته مغزی و بیماری های قلبی 

مرتبط با ساعات کار طوالنی فوت کردند.
این آمار از سال 2000 نزدیک به 30 درصد 

افزایش داشته است.
زیست،  محیط  دپارتمان  مدیر  نیرا«  »ماریا 

سازمان  سالمت  و  هوایی  و  آب  تغییرات 
جهانی بهداشت گفت: »۵۵ ساعت یا بیشتر 
کار در هفته خطر جدی برای سالمتی است. 
انجام  اطالعات  این  با  می خواهیم  ما  آنچه 
دهیم انجام اقدامات بیشتر و حمایت بیشتر 

از کارمندان و کارگران است.«
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر قربانیان 
)۷2 درصد( مرد و افراد میانسال یا سالمند 
هستند. همچنین افرادی که در جنوب شرقی 
آسیا و منطقه غرب اقیانوس آرام زندگی می کنند 

بیشترین آسیب را متحمل می شوند.«
به طور کلی، این مطالعه با استفاده از داده های 
194 کشور نشان داد که ۵۵ ساعت یا بیشتر 
کار در هفته با 3۵ درصد خطر سکته مغزی 
بیشتر و 1۷ درصد خطر مرگ ناشی از بیماری 
ایسکمیک قلب در مقایسه با 40-3۵ ساعت 

کار در هفته همراه است.

به گزارش هندوستان تایمز، این مطالعه در 
فاصله سا ل های 2000 تا 201۶ انجام گرفته 
و شامل دوره همه گیری کووید-19 نمی شود 
بهداشت  سازمان  کارشناسان  گفته  به  اما 

جهانی، افزایش ساعات دورکاری و تحلیل 
رفتن وضعیت اقتصاد جهانی ناشی از شیوع 
کروناویروس ممکن است خطر مرگ و میر 

را افزایش دهد.

سازمان جهانی بهداشت: 

ساعتکاریطوالنی،کشندهاست



همزمان با روز جهانی فشار خون باال تشریح شد

وزارت  غیرواگیر  بیماری های  دفتر  معاون 
بهداشت با اشاره به تاثیر کرونا بر برنامه های 
کنترلی جهت پایش بیماران مبتال به فشار خون، 
گفت: »فشارخون باال عامل مستعد شدن ابتال به 
کووید۱۹ نیست؛ اما اگر فردی که فشارخون باال 
دارد به کرونا مبتال شود عوارض ناخوشایندتری 

را تجربه می کند.«
به گزارش سپید، علیرضا مهدوی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به شعار روز جهانی فشار خون 
باال مبنی بر » راز عمری طوالنی تر: اندازه گیری 
دقیق فشارخون و کنترل آن« درباره برنامه های 
کنترلی فشارخون باال و تاثیر همه گیری کرونا 
بر این برنامه ها، گفت: »متاسفانه در سال ۱۳۹۹ 
اکثر خدمات ما به دلیل بروز کرونا با مشکل 
مواجه شد. اواخر بهمن ۱۳۹۸ کرونا در ایران 
مشاهده شد و یکی از نگرانی های اصلی مردم 
این بود که حضورشان در مراکز درمانی ممکن 
است سبب انتقال بیماری به آنها شود تا اینکه 
در سیستم بهداشتی برخی مراکز را مخصوص 
مراجعه مبتالیان به کرونا اعالم کردند. از طرف 
دیگر در ابتدا ما هم توصیه کردیم مردم تا حد 
امکان برای خدمات مراقبت بیماری های مزمن 
همچون فشارخون باال، دیابت و... مراجعه نکنند 
انجام  کنترلی  اقدامات  دور  راه  از  بتوانیم  و 
دهیم و پیگیر راه اندازی جدی نسخه نویسی 

الکترونیک بودیم.«
وی با اشاره به کاهش ارائه خدمات در اوایل 
سال گذشته به دلیل کاهش مراجعه مردم به مراکز 
درمانی، اظهار کرد: »با ماندگار شدن وجود پاندمی 
رفته رفته مراجعات مردم بیشتر شد، اما هنوز 
هم مانند گذشته و قبل از کرونا نشده است. از 
طرفی ثابت شد که مراقبت و کنترل نادرست 
فشارخون، قندخون و... می تواند سبب شود اگر 
فردی که به این بیماری های مزمن مبتال است، 
کرونا هم بگیرد احتماال انواع شدید بیماری را 
تجربه کند. کرونا بر مراقبت و شناسایی بیماران 
اثرگذار بود و راهکارهایی برای رفع این مشکل 

همچون ارائه خدمات تلفنی و... داشتیم.«
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  دفتر  معاون 
بهداشت با اشاره به برگزاری بسیج ملی کنترل 
فشارخون باال در سال ۱۳۹۸، بیان کرد: »این 
بسیج ملی چند هدف را دنبال می کرد. اهداف 
سواد  و  آگاهی  افزایش  ملی  بسیج  این  ایجاد 
سالمت جامعه در باره فشار خون باال، ترغیب 
مردم برای مراجعه به مراکز تعیین شده جهت 
اندازه گیری فشارخون و شناسایی و پیگیری افراد 
دارای فشارخون، کاهش مصرف نمک روزانه 
به  اطالع  رسانی  با  به حداقل ۵۰ درصد  مردم 
جوامع مردمی، کنترل صنایع و ساختارهای مرتبط، 
افزایش مصرف غالت، حبوبات، سبزیجات و 
میوه  جات به میزان ۲۵ درصد بیشتر از وضعیت 
کنونی، کنترل و درمان مبتالیان به فشارخون باال، 

رعایت و کنترل دقیق عوامل اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی اثرگذار بر این موضوع بود. این برنامه 
از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با روز جهانی 
فشارخون آغاز شد و تا نیمه تیرماه ۱۳۹۸ ادامه 
درصد   ۱۰۰ شد  مقرر  بسیج  اتمام  با  داشت. 
کسانی که با فشارخون باال شناسایی کردیم را 
تا آخر سال حداقل یکبار دیگر بررسی کنیم یا 
اگر بیمار قدیمی هستند در فواصل هر سه ماه 

یکبار توسط پزشک بررسی شوند.«
مهدوی با اشاره به اینکه هدف ما شناسایی حدود 
۱.۵ میلیون نفر افرادی بود که از فشار خون خود 
بی اطالع بودند که در این طرح محقق شد، ادامه 
داد: »تا انتهای آذرماه ۱۳۹۸ یکبار دیگر تقریبا 
تمام کسانی که فشارخون داشتند را بررسی کردیم 
و در دی ماه از دست اندرکاران برگزاری بسیج 
تقدیر و تشکر کردیم و پس از آن زمزمه بروز 
بیماری کرونا آغاز شد. البته پس از بروز این 
مشکل هم به شکل دورادور مراقبین سالمت 
باشند و  افراد  این  پیگیر حال  سعی می کردند 

راهنمایی های الزم را ارائه می دادند.«
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  دفتر  معاون 
بهداشت، در خصوص دیگر دستاوردهای بسیج 
ملی فشار خون باال، اظهار کرد: »پوشش این 
طرح در روستاها بسیار باال بود؛ چراکه در این 
مناطق بهورزان فعالیت خوبی داشتند. به طور 
کلی ۳۰ میلیون و ۵۴۰هزار و ۷۳۷ نفر در کشور 
مورد غربالگری فشارخون قرار گرفتند که پس 
از حذف موارد تکراری، به عدد ۲۶ میلیون و 
۶۷۸ هزار و ۳۸۴ نفر رسیدیم. از این تعداد ۱۵ 
میلیون و ۱۲هزار و ۶۹۳ نفر فشارخون طبیعی 
داشته و ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۱۴ نفر نیز یا 

فشارخون باال و یا سابقه آن را داشتند. همچنین 
۷ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۲۸۸ نفر نیز دچار پیش 

فشارخون باال یا پره هایپرتنوسیو بودند.«
وی افزود: »در یک سال و نیم اخیر زندگی بشر 
تغییر بزرگ و جدیدی کرده است. فشا خون یکی 
از شایع ترین علل مرگ و میر در تمام جوامع 
است و در ایران هم ۱۰ علت اول مرگ در کل 
جمعیت در سال ۱۳۹۵به ترتیب شامل سکته 
قلبی  بیماری های  دیابت،  مغزی،  سکته  قلبی، 
ناشی از فشار خون، حوادث مربوط به حمل 
و نقل، سایر بیماری های قلبی، سرطان معده، 
سایر بیماری های دستگاه تنفسی، پنومونی و 
بیماری های مزمن ریه و برنش ) قلبی_ ریوی( 
بوده است. یکی از عوامل اصلی سکته های مغزی 
و قلبی افزایش فشارخون شریانی است و مراقبت 
از آن بسیار مهم است. تقریبا در مناطق مختلف 
فشارخون  برای  قانونی  است،  یکسان  شرایط 
وجود دارد که اعالم می کند ۵۰ درصد افرادی 
که فشارخون دارند از بیماری خود اطالع ندارند، 
از آن دسته که می دانند بیمار هستند ۵۰ درصد 
مراقبت نمی کنند و دارو مصرف نمی کنند، از 
آن ۵۰ درصد که دارو مصرف می کنند هم ۵۰ 
درصد کنترل می شوند و ... این قانون ۵۰ درصد 
همه جا صادق است اما در کشورهای مختلف 
اندکی تفاوت دارد. مثال در کشور ما بر اساس 
مطالعه استپس سال ۱۳۹۵ حدود  ۴۰ درصد 
کسانی که فشارخون باال داشتند از بیماری خود 

بی اطالع بودند.«
مهدوی درباره سایر داده های مطالعه استپس سال 
۱۳۹۵، گفت: »مطالعه بعدی ما در سال ۹۸ آغاز 
شد که به دلیل کرونا با تاخیر مواجه شد اما اخیرا 

به اتمام رسیده است و نتایج آن طی ماه های 
آتی منتشر می شود اما، بر اساس مطالعه سال 
۹۵ حدود ۴۳.۸۹ درصد مرگ ها در سال ۱۳۹۵ 
به علت بیماری های قلبی عروقی بوده است و 
شیوع فشارخون باال حدود۲۶.۴ درصد در افراد 
۱۸ سال و باالتر ) در افراد ۱۸ تا ۲۴ سال ۵.۵ 
درصد ، در افراد ۲۵ تا ۵۹ سال ، ۲۰.۴ درصد 
و در افراد ۶۰ سال و باالتر، ۵۹درصد(  بوده 
است. همچنین فقط ۳۸.۷ درصد افراد مبتال به 
بیماری فشارخون باالی ۱۸ سال و باالتر، درمان 
موثر دریافت می کنند ) ۴۰.۷ درصد در شهر و 
درصد   ۳۸.۷ فقط  و  روستا(  در  درصد   ۳۳.۸
افراد مبتال به بیماری فشارخون باالی ۱۸ سال 
و باالتر درمان موثر دریافت می کنند )۴۱ درصد 

مردان و ۳۷.۳ درصد زنان(.«
وی افزود: »طی سال های ۱۳۸۵ الی ۹۵ روند 
ناآگاهی و ابتال به بیماری کاهش یافته است اما 
همچنان باالی ۴۰ درصد مبتالیان از ابتالی خود 
آگاهی ندارند. آگاهی از ابتال به فشارخون باال 
در افراد ۱۸ سال و باالتر در شهر ۵۸.۴ درصد 
است.  مشابه  تقریبا  درصد   ۵۶.۸ روستا  در  و 
آگاهی از فشارخون باال در جمعیت مردان ۱۸ 
سال و باالتر ۴۸.۵ درصد و در زنان ۶۵.۷ درصد  
است. همچنین در ایران، تقریبا یک نفر از هر 
پنج نفر افراد ۱۸ سال و باالتر به فشار خون 

باال مبتال هستند.«
معاون دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت 
در پایان تاکید کرد: »داشتن فشارخون باال، عامل 
مستعد شدن ابتال به کووید۱۹ نیست ولی اگر 
فردی که فشارخون باال دارد به کرونا مبتال شود 

عوارض ناخوشایندتری را تجربه می کند.«

انواع شدید کرونا  در مبتالیان به فشار خون
۴۰ درصد مبتالیان از بیماری  خود اطالع ندارند
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سپیدگزارشمیدهد

 امین جاللوند
ملزومات دارویی به اقالمی اطالق می شود که 
برای تشخیص بیماری، نگهداری بافت، درمان، 
بدون  بیماری  از  پیشگیری  یا  و  درد  تخفیف 
متابولیزه شدن در بدن به کار می رود. درواقع، 
ملزومات دارویی دارای یک یا چند ماده شیمیایی 
با اثر دارویی است که البته مشمول تعریف وسیله 
پزشکی نمی شود. حال خبرهای تازه حاکی از 
آن است که ارز ترجیحی از ملزومات دارویی 
حذف شده است. در گزارش پیش رو به آثار 
که  پرداخته ایم  تصمیم جنجالی  این  تبعات  و 
می تواند بازار دارویی کشور را به شدت تحت 

تاثیر قرار دهد.
ملزومات دارویی شامل انواع ضدعفونی کننده ها 
با مصارف پزشکی و بیمارستانی، ژل های تزریقی 
درون چشمی و مفصلی و زیر جلدی، فرآورده های 
ترمیم کننده زخم های سطحی و عمقی و ضایعات 
پوستی، کیسه های خونگیری و فرآورده های وابسته، 
محلول های شستشوی لنزهای تماسی چشمی، 
کارتریج بیکربنات )تنظیم کننده اسیدیته محلول 
همودیالیز(، پانسمان های حاوی دارو، تجهیزات 
همراه دارو، محلول های نگهدارنده بافت، ملزومات 
دارویی و پزشکی بر پایه نانوفناوری و همچنین 
سایر ملزومات دارویی به منظور درمان و تشخیص 

بدون جذب سیستمیک، گفته می شود. 
برای واردات این ملزومات دارویی، ارز دولتی 
تخصیص داده می شد، اما حاال طبق تصمیم تازه 
سازمان غذا و دارو، ارز این ملزومات حذف 

شده است.
مواد  و  دارو  امور  کل  مدیر  محمدی،  حیدر 
نامه ای  طی  دارو  و  غذا  سازمان  کنترل  تحت 
به مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و وارد 
دولتی  ارز  قطع  از  دارویی،  ملزومات  کننده 
ملزومات دارویی خبر داد. او در این نامه آورده 
شرکت های  همه  اطالع  به  »بدینوسیله  است: 
تأمین کننده ملزومات دارویی می رساند که از 
به  ترجیحی  ارز   ۱۴۰۰ اردیبهشت   ۲۰ تاریخ 
ملزومات دارویی برای واردات تعلق نخواهد 
گرفت. توضیح اینکه مواردی که تا این تاریخ 
با حداقل اسناد ترخیص شده اند، با تایید قبلی 
کمیته ارزی اداره کل نظارت بر امور دارو، ارز 

خود را دریافت خواهند کرد.«

استدالل مخالفان: هزینه های دارویی 
مردم بیشتر می شود

برخی کارشناسان دارویی معتقدند که حذف ارز 
ملزومات دارویی می تواند به افزایش هزینه های 

بیماران منجر شود. 
هادی احمدی، عضو شورای عالی داروخانه های 
کشور در گفت وگو با سپید با اشاره به تبعات 

منفی این تصمیم تازه سازمان غذا و دارو، تاکید 
می کند: »این اتفاق قطعا به افزایش هزینه های 
دارویی بیماران منجر می شود. تبعات این تصمیم، 
متوجه مردم خواهد شد. انتظار می رود که با حذف 
با یک جهش  از ملزومات دارویی  ارز دولتی 
عمده در قیمت ملزومات دارویی مواجه شویم. 
قطع شدن ارز در این بخش می تواند قیمت ها را 
حتی تا چهار برابر افزایش دهد. این یک اتفاق 
نگران کننده است که امیدواریم اصالح شود.«

او تاکید می کند: »گاهی گفته می شود که حذف 

ارز دولتی از بازار دارو و تک نرخی شدن نرخ ارز 
برای واردات دارو می تواند جلوی فساد و رانت 
در این بازار را بگیرد، اما تجربه نشان داده است 
که برخی از افراد سودجو در این بازار می توانند 
با هر نرخ ارزی، کار خودشان را انجام دهند و 
دست از اقدامات غیرقانونی خود برنمی دارند. اگر 
متولیان نظام سالمت واقعا برنامه ای برای مقابله با 
رانت و سوء استفاده دارند، راهش صرفا حذف 
ارز دولتی نیست، بلکه راهش افزایش نظارت ها 

است تا جلوی تخلف ها گرفته شود.«
احمدی تصریح می کند: »یکی از عمده مشکالت 
بازار دارویی ایران این است که برخی از متولیان 
بازار دارو، خودشان صاحب منفعت در این بازار 
به  نیستند.  بزرگ هستند و درواقع، بی طرف 
همین دلیل، برخی از تصمیمات آنها می تواند 
بحث برانگیز باشد و ایجاد رانت کند. به همین 
دالیل، ما نیاز به یک اتاق شیشه ای در بازار 
دارو داریم که همه تصمیمات کامال شفاف گرفته 
شود و بدون پنهان کاری به اطالع عموم برسد. 
اینکه تصمیمات کالن این حوزه در پشت درهای 
بسته گرفته شود و نظارت های جدی در این 
به  اتفاقات  این  گرفته شود،  نادیده  حوزه هم 

سوء استفاده ها دامن می زند.«

استدالل موافقان: ارز چند نرخی، 
مصیبت بار است

برخی دیگر از فعاالن حوزه دارو بر این باورند 
که ارز تک نرخی می تواند بازار داروی کشور 

را سروسامان ببخشد.

ایران  انجمن داروسازان  دبیر  جلیل سعیدلو، 
و نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی در گفتگو با سپید، تاکید می کند: »چند 
دارد.  زیادی  مصیبت های  ارز،  بودن  نرخی 
اقتصاد حوزه دارو را پلیسی و امنیتی می کند 
که به صالح نیست. اگر ما می خواهیم دارو 
ارزان به دست مردم برسد، راهش  با قیمت 
اینکه چند  نه  است،  بیمه ای  پوشش  افزایش 
نرخ ارز داشته باشیم. صنعت دارو و تجهیزات 
کشور  اقتصادی  واقعیت های  با  باید  پزشکی 
برای  ترجیحی  ارز  وقتی  باشد.  هماهنگ 
در  می شود،  داده  دارویی  ملزومات  واردات 
آن صورت باید خیلی مراقب بود که قاچاق 
قیمت  اختالف  زیرا  نگیرد،  شکل  معکوس 

جدی ایجاد می شود.«
او یادآور می شود: »صنایعی که با ارز ترجیحی 
کار می کند، دچار مشکالت اقتصادی خواهند 
شد، زیرا هزینه هایشان را بر اساس اقتصاد آزاد 
روز پرداخت می کنند، اما کاالیشان را با اقتصاد 
انقباضی و ارز ترجیحی تهیه می کنند. این اتفاق 
باعث می شود که بازار کوچک تری داشته باشند 

و نتوانند خودشان را بروزرسانی کنند.«
سعیدلو خاطرنشان می کند: »ارز تک نرخی باعث 
می شود که هم تولیدکننده، هم مردم و هم وارد 
کننده خودشان را با یک نرخ ارز مشخص تطبیق 
بدهند. در این بین باید ضعف عملکرد بیمه ها 
اصالح شود تا پوشش دارویی بیمه ها افزایش 

یابد و مصرف کننده، متضرر نشود. 
ادامه در صفحه 13 

خداحافظی ارز ترجیحی با ملزومات دارویی
مخالفان:اینکارهزینههایداروییمردمراافزایشمیدهد

موافقان:ارزچندنرخی،اقتصادحوزهداروراپلیسیوامنیتیمیکند
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مدیر کل امور دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو، طی 

نامه ای به مدیران عامل شرکت های 
تولیدکننده و وارد کننده ملزومات 

دارویی، از قطع ارز دولتی 
ملزومات دارویی خبر داد. او در 

این نامه آورده است: »بدینوسیله 
به اطالع همه شرکت های تأمین 

کننده ملزومات دارویی می رساند 
که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

ارز ترجیحی به ملزومات دارویی 
برای واردات تعلق نخواهد گرفت. 

توضیح اینکه مواردی که تا این 
تاریخ با حداقل اسناد ترخیص 

شده اند، با تایید قبلی کمیته ارزی 
اداره کل نظارت بر امور دارو، ارز 

خود را دریافت خواهند کرد
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 ادامه از صفحه 12
ارز چند نرخی به اقتصاد پلیسی و امنیتی منجر 
می شود و سرمایه گذاران کمتری نیز حاضر به 
شد.  خواهند  عرصه  این  در  سرمایه گذاری 
درواقع، ارز چند نرخی در بازار دارو موجب 
کم شدن حجم سرمایه گذاری ها نیز خواهد شد. «

مروری بر آسیب های ارز چند نرخی 
در بازار دارو

نیاز  که  دارند  تاکید  کارشناسان  از  ای  عده 
داریم برای حذف رانت و فساد، ارز دولتی 

به طور کامل از بازار دارو حذف شود. 
اقتصاد سالمت  کارشناس  داریوش چیوایی، 
هم تاکید کرد: »اگر ارز ترجیحی دارو حذف 
شود، ارزی که در اختیار تولیدکنندگان برای 
واردات مواد اولیه قرار می گیرد نیز ارز نیمایی 
می شود و قیمت جدیدشان تحت پوشش بیمه 
مصرف  برای  قیمت  بنابراین  می گیرد.  قرار 
کننده تغییر محسوسی نمی کند، ولی در عین 
حال، مشکالت تامین دارو به طور محسوسی 

می شود.« حل 
این کارشناس اقتصاد سالمت به مهر یادآور 
شد: »با حذف ارز 4200 تومانی تمامی پنج 
می توانند  نیز  نیستند  بیمه  که  نفری  میلیون 
بیمه شوند. بنابراین در صورت ادامه وضعیت 
در  اما  می مانند،  بیمه  بدون  افراد  این  فعلی 
صورت حذف ارز دولتی با مابه التفاوت آن 

می توان تمام این افراد را بیمه کرد.«
هم  داروسازی  »کارخانه های  کرد:  تاکید  او 
حال  در  دارند.  دولتی  ارز  حذف  به  تمایل 
حاضر برای واردات مواد اولیه، ارز بی کیفیت 
4200 تومانی به واردکنندگان داده می شود و 
این مساله به مانعی پیشروی واردات مواد اولیه 
داروسازان تبدیل شده است. حذف ارز دولتی 
واردکنندگان  می شود  باعث  اینکه  دلیل  به 
بتوانند ارزی که می خواهند را به مقداری که 
مشکل  کنند،  تهیه  نیما  سامانه  از  دارند  نیاز 
کمبود دارو را تا حد مناسبی رفع می کند و 

بازار به ثبات و آرامش می رسد.«
او خاطرنشان کرد: »در شرایط تخصیص ارز 
و  پخش  شرکت های  واردکنندگان،  دولتی، 
داروخانه ها می توانند دارو را از چرخه خارج 

را  دارو  می تواند  نیز  بیمار  خود  حتی  کنند. 
خریده و قاچاق کند، اما در حالت حذف ارز 
دولتی احتمال فساد تنها به شرایطی منحصر 
می شود که نسخه دارویی وجود داشته باشد.«
او تاکید کرد: »شورای عالی بیمه و زیرساخت 
است.   92 سال  از  توانمندتر  بسیار  بیمه ای 
همانطور که در آن سال با حذف ارز دولتی، 
قیمت داروها برای مردم افزایش نیافت، این بار 
نیز این کار به راحتی می تواند مدیریت شود. 
حتی برنامه ای وجود دارد که برخی داروهایی 
که تحت پوشش بیمه نیستند نیز تحت پوشش 
قرار گیرند. حمایت از بیمه ها هوشمندانه ترین 

دارو  قیمت  افزایش شدید  از  راه جلوگیری 
است، چرا که می توان آن را به صورت هوشمند 
هدایت کرد. بنابراین پول در جایی می نشنید 
که هزینه آن کمرشکن است و فشار هزینه ای 

می شود.« مدیریت  بیمه  توسط 
همچنین همایون سامه یح نجف آبادی، عضو 
درمان مجلس شورای  و  بهداشت  کمیسیون 
در  ارز  نرخ  تاثیر  به  اشاره  با  هم  اسالمی 
بازار دارو، گفت: »داروهای ایرانی به سمت 
کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می شود 
و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه. 

اتباع  از سوی  داروهای خارجی  از  بسیاری 
عراقی خریداری شده و به صورت چمدانی 
از داروخانه های مختلف جمع آوری شده و 
این کار مطلع  از  ما  به کشورشان می برند و 

» هستیم.
هیچ  چرا  نمی دانم  »متاسفانه  داد:  ادامه  او 
چگونه  و  نمی گیرند  را  آنها  جلوی  کسی 
از  چمدان هایشان  بازرسی  بدون  آنها  است 
مرز خارج می شوند، در حالی که با استفاده از 
دستگاه های ایکس ری می توانیم این چمدان ها 
را رصد کنیم. اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات 
کنترلی سخت گیرانه داشته باشیم این قاچاق 

کاال به صورت کامل برچیده خواهد شد.«
از سوی دیگر، اکبر عبداللهی اصل، استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق 
با  رابطه  دارو هم در  داروی سازمان غذا و 
ارز  تخصیص  با  رابطه  در  مسئوالن  تجربه 
ترجیحی در بازار دارو خاطرنشان کرد: »در 
ایران ما عادت داریم که کارها را با حداکثر 
تاخیر و با بیشترین هزینه انجام دهیم. پیش 
ارز  نرخ  اختالف  تجربه  بار  سه  ما  این  از 

دولتی و آزاد را داشته ایم. سال های ۶1، ۷9 
و 91 از این جمله اند و در حال حاضر هم 
تجربه  این  دقیقا  مواجهیم.  موضوع  این  با 
و  بهداشت  زمان وزارت  آن  است.  تکراری 
که  کردند  توافق  دولت  اول  همدلی  با  رفاه 
بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی  با کمک 
و  دهند  پوشش  را  مردم  دارو،  هزینه های 
یارانه دارویی ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 

از آن مسیر توزیع شد.«
اقتصاد  کارشناس  اسماعیلی،  همچنین هادی 
سالمت هم در رابطه با نحوه جایگزینی حمایت 
بیمه ای به جای ارز 4200 تومانی، خاطرنشان 
ارز  قیمت  بین  اختالف  اصلی  »مساله  کرد: 
اختالف  این  هرچه  است.  ترجیحی  و  آزاد 
است.  کمتر  قاچاق  برای  انگیزه  باشد  کمتر 
این به این معنا نیست که ما لزوما ارز دارو 
را آزاد کنیم، بلکه الزم است که اختالف را 
کم کنیم. یعنی همین که اختالف کم بشود، 
قاچاق دیگر به صرفه نیست. این کار لزوما به 
این معنی نیست که ما ارز دارو را آزاد کنیم.«
به گفته اسماعیلی، »اگر هم این تعدیل نرخ 
به  می شود،  دارو  قیمت  افزایش  باعث  ارز 
وسیله پرداخت مابه التفاوت حاصل از تعدیل 
نرخ ارز به بیمه های درمان می توان به صورت 
هدفمند از بیمارانی که نیازمند و مصرف کننده  

کرد.« حمایت  هستند  واقعی 
او معتقد است: »پرداخت یارانه به مصرف کننده 
به جای واردکننده مطمئنا هدفمندتر خواهد 
بود. در حال حاضر به صورت قاچاق معکوس 
بخش  شرکت ها  از  بعضی  اظهاری  بیش  یا 
عظیمی از منابع هدر می رود. البته باید به این 
درآمد حاصل  این  که حتما  کرد  توجه  نکته 
از مابه التفاوت به سازمان بیمه گر داده شود، 
به  را  درآمدها  این  بهداشت  وزارت  چون 

داد.« نخواهد  بیمه 
ملزومات  از  دولتی  ارز  حذف  به  توجه  با 
دیگر  هفته  چند  تا  قوی  احتمال  به  دارو، 
این تصمیم  منفی  تبعات مثبت و  باید شاهد 

بزرگ در حوزه دارو باشیم.

احمدی: حدف ارز دولتی 
ملزومات دارویی، قطعا به افزایش 

هزینه های دارویی بیماران منجر 
می شود. تبعات این تصمیم، متوجه 

مردم خواهد شد. انتظار می رود 
که با حذف ارز دولتی از ملزومات 

دارویی با یک جهش عمده در 
قیمت ملزومات دارویی مواجه 
شویم. قطع شدن ارز در این 

بخش می تواند قیمت ها را حتی 
تا چهار برابر افزایش دهد. این 
یک اتفاق نگران کننده است که 

امیدواریم اصالح شود

ملزومات دارویی شامل انواع 
ضدعفونی کننده ها با مصارف 

پزشکی و بیمارستانی، ژل های 
تزریقی درون چشمی و مفصلی 

و زیر جلدی، فرآورده های ترمیم 
کننده زخم های سطحی و عمقی 

و ضایعات پوستی، کیسه های 
خونگیری و فرآورده های وابسته، 

محلول های شستشوی لنزهای 
تماسی چشمی، کارتریج بیکربنات 

)تنظیم کننده اسیدیته محلول 
همودیالیز(، پانسمان های حاوی 

دارو، تجهیزات همراه دارو، 
محلول های نگهدارنده بافت، 

ملزومات دارویی و پزشکی 
بر پایه نانوفناوری و همچنین 

سایر ملزومات دارویی به منظور 
درمان و تشخیص بدون جذب 

سیستمیک، گفته می شود

سعیدلو: چند نرخی بودن ارز، 
مصیبت های زیادی دارد. اقتصاد 

حوزه دارو را پلیسی و امنیتی 
می کند که به صالح نیست. اگر ما 

می خواهیم دارو با قیمت ارزان 
به دست مردم برسد، راهش 

افزایش پوشش بیمه ای است، نه 
اینکه چند نرخ ارز داشته باشیم. 

صنعت دارو و تجهیزات پزشکی 
باید با واقعیت های اقتصادی کشور 
هماهنگ باشد. وقتی ارز ترجیحی 

برای واردات ملزومات دارویی 
داده می شود، در آن صورت 

باید خیلی مراقب بود که قاچاق 
معکوس شکل نگیرد، زیرا اختالف 

قیمت جدی ایجاد می شود
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  یاسر مختاری
کرونا  واکسیناسیون  اولویت بندی  زمان  از 
یا  بهداشت  وزارت  با  مختلفی  گروه های 
ستادهای  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
واکسن  سهمیه  دریافت  برای  کرونا  استانی 
تزریق  اولویت  در  خاصی  گروه  گذاشتن  و 
اما  میان  این  در  کردند.  نامه نگاری  واکسن 
اقشار خاموشی نیز وجود داشتند که علی رغم 
بلکه  ننوشتند  نامه ای  تنها  نه  واکسن  به  نیاز 
حتی واکسن آنها به تأخیر افتاد از جمله این 

بودند. معلوالن  افراد 

روند کند واکسیناسیون در میان معلوالن
سازمان  آنچه  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
تا  حدود10  می گوید  جهانی  بهداشت 
تشکیل  افرادی  را  هرجامعه ای  15درصد 
می دهد که دارای نوعی از معلولیت هستند. 
از جمعیت  دقیقی  آمار  اگرچه  میان  این  در 
حدود  اما  نیست  موجود  ایرانی  معلوالن 
این  از  نفر  هزار  چهارصد  و  میلیون  یک 
این  هستند.  بهزیستی  پوشش  تحت  افراد 
معلولیت  انواع  از  مختلفی  طیف های  گروه 
را  ضعیف  تا  شدید  از  مختلفی  درجات  و 
آنها مستقل و  از  برخی  که  تشکیل می دهند 
هستند.  دیگران  مراقبت  نیازمند  نیز  برخی 
گروه هایی از این افراد مانند معلوالن شدید 
اعصاب و روان در مراکز نگهداری بهزیستی 
مقیم  خود  منازل  در  نیز  آنها  از  بسیاری  و 
هستند. از ابتدای کرونا بر تمامی این گروه ها 
از  بسیاری  شد،  وارد  مختلفی  فشارهای 
آنها در دوران  آنها و از جمله خانواده های 
قرنطینه فشارهای مختلف اقتصادی را متحمل 
شدند و همچنین به دلیل تعطیل شدن مراکز 
بسیاری  سال،  ایام  از  برخی  در  توانبخشی 

یا  مراکز  این  تعطیلی  دلیل  به  افراد  این  از 
ترس خود و خانواده ها از خدمات توانبخشی 
اولین  ورود  با  حال  این  با  شدند.  محروم 
محموله های واکسیناسیون به کشور گروهی 
ملی  سند  در  آنچه  اساس  بر  افراد  این  از 
واکسیناسیون تصریح شد در اولویت نخست 
است  این  موضوع  اما  گرفتند.  قرار  واکسن 
که هنوز افرادی از این گروه ، واکسن خود 
واکسیناسیون  سرعت  یا  نکرده  دریافت  را 

می گیرد. کندی صورت  با  آنها 
کرونای  ستاد  سخنگوی  سراج  مصطفی 
گفت وگو  در  قبل  چندی  بهزیستی  سازمان 
با سپید در مورد سرعت پایین واکسیناسیون 
بهزیستی  مراکز  در  مقیم  معلوالن  میان  در 
سند  بندهای  اجرای  خواستار  و  داد  هشدار 
ملی واکسیناسیون و دستورالعمل های وزارت 

شد. بهداشت 

750 هزار معلول شدید ساکن در منازل
جدید  گفت وگویی  در  سراج،  حال  این  با 
شدید  معلوالن  از  نفر  هزار   750 حدود  از 

در خانه های خود خبر داد که هنوز واکسن 
دریافت نکرده اند. سراج در این رابطه اظهار 
کرد: »بیش از یک میلیون و 450 هزار معلول 
تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد 
بیش از 750 هزار نفر دارای معلولیت شدید 
متعدد  و  مشکالت خاص  و  شدید  خیلی  و 
که  هستند  زمینه ای  بیماری های  و  جسمی 
برای  را  واکسیناسیون  اهمیت  موضوع،  این 

می کند.« بیشتر  آن ها 
هم  معلوالن  دیگر  »گروه های  افزود:  وی 
برای  دارند.  را  خودشان  خاص  مشکالت 
مثال افراد دارای اختالالت روانی در مقایسه 
در رعایت  معلوالن جسمی حرکتی  دیگر  با 
یک  هستند.  ضعیف  بهداشتی  شیوه نامه های 
محیطی  نشانه های  شناسایی  برای  نابینا  فرد 
کند.  لمس  را  سطوح  باید  جامعه  سطح  در 
فرد ناشنوا اگر بخواهد از فردی سؤال کند، 
ماسک  به ناچار  باید  هم  مخاطبش  و  او  هم 
بسیاری  مشکالت  این  دلیل  به  بردارند.  را 
از افراد دارای معلولیت در یک سال گذشته 

شده اند.« خانه نشین 
در  درخواست  »بهزیستی  شد:  یادآور  وی 
اولویت قرار دادن واکسیناسیون معلوالن مقیم 
منازل را بارها برای وزارت بهداشت ارسال 
بهداشت  وزارت  متأسفانه  اما  است.  کرده  
واکسیناسیون   برای  را  مشخصی  زمان  هنوز 
این گروه اعالم نکرده  است. البته بر اساس 
توجه  با  بهداشت  وزارت  برنامه ریزی های 
تجمعی  مراکز  به  مربوط  سوم  فاز  اینکه  به 
قرار  و  است  عمومی  چهارم،  فاز  و  بوده 
است در مرحله دوم فاز دوم تزریق واکسن، 
 ۶0 تا   1۶ بین  زمینه ای  بیماری  دارای  افراد 
با این حساب معلوالن  سال واکسینه شوند، 
شاید  اما  می گیرند.  قرار  گروه  این  در  هم 

کم لطفی باشد که هنوز تاریخ مشخصی برای 
این  با  معلوالن  پرخطر  گروه  واکسینه شدن 
حجم از دغدغه ها و نگرانی ها از طرف وزارت 

است.«  اعالم نشده  بهداشت 

معلوالن جامعه  نگرانی 
دیگر  و  معلوالن  واکسیناسیون  در  تأخیر 
مشکالت مانند گران شدن وسایل توانبخشی 
موجب نگرانی انجمن های مرتبط با این گروه  
با  نامه نگاری  به  حتی  چنانکه  است.  شده 

پرداختند.  بین المللی  نهادهای 
دفاع  انجمن  مدیر  نژاد،  محمود  همت  علی 
از حقوق معلوالن ایران در این رابطه اظهار 
تحریم،  و  کرونا  دوران  در  »معلوالن  کرد: 
این  کردند.  سپری  را  سختی  بسیار  شرایط 
چهار  تا  سه  شدن  گران  با  همزمان  دوران 
برای  را  شرایط  توانبخشی،  وسایل  برابری 
که  طوری  به  کرد،  سخت  بسیار  قشر  این 
برخی از معلوالن عالوه بر گرانی، امکان تهیه 
وسایل موردنیاز خود را ندارند، چراکه دیگر 
آزادانه  به طور  این وسایل توسط شرکت ها 
و راحت وارد کشور نمی شود و وسایلی هم 
بسیار  قیمت های  می شوند  کشور  وارد  که 

زیادی دارند.«
سال  آذرماه  دوازدهم  »در  افزود:  وی 
از  جمهوری،  رئیس  با  دیدار  در  گذشته 
ایشان خواستیم تا دستور دهند خرید وسایل 
توانبخشی از محل ارزهایی که برای خرید 
وسایل موردنیاز جامعه است، صورت گیرد. 
توانبخشی  وسایل  اینکه  دلیل  به  متاسفانه 
ذیل وسایل آرایشی و پیرایشی وارد کشور 
می شود، با ارز آزاد وارد و معلوالن هزینه های 

می شوند.  متحمل  را  سنگینی  بسیار 
ادامه در صفحه 15 

معلوالن ساکن 
درمنازل 
در انتظار 

واکسن کرونا

سراج: بهزیستی درخواست 
در اولویت قرار دادن 

واکسیناسیون معلوالن مقیم 
منازل را بارها برای وزارت 

بهداشت ارسال کرده  است. 
اما متأسفانه وزارت بهداشت 
هنوز زمان مشخصی را برای 

واکسیناسیون این گروه 
اعالم نکرده  است 
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 ادامه از صفحه 14
جمهوری  رییس  دفتر  با  راستا  این  در 
نامه نگاری صورت گرفت و رئیس جمهوری 
نیز وعده هایی دادند اما هنوز در این خصوص 

نبوده ایم.« اقدامی  هیچ  شاهد 
رئیس  »همچنین  کرد:  تصریح  محمودنژاد 
جمهوری در بازدیدی که از مرکز سالمندان 
مریم مقدس در سال 93 داشتند، قول دادند 
مشکالت  تمام   94 سال  شهریور  پایان  تا 
برطرف  را  معلولیت  دارای  افراد  توانبخشی 
کنند اما برای انجام این وعده نه تنها اقدامی 
هم  کارگروهی  حتی  بلکه  نگرفت،  صورت 
تشکیل  رئیس جمهوری  وعده  پیگیری  برای 
وسایل  درخصوص  مشکالت  اکنون  و  نشد 
شدت  به  معلولیت  دارای  افراد  توانبخشی 

پابرجاست.«
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران 
بر  کرونا  تاثیر ویروس  به  اشاره  با  ادامه  در 
زندگی معلوالن گفت: »از آنجایی که ریسک 
ابتالی معلوالن به کرونا به خاطر پایین بودن 
ایمنی در برخی از افراد دارای معلولیت بیشتر 
آنها  باعث شده  است، شیوع ویروس کرونا 
کمتر در اجتماع حاضر شوند، در این راستا 
به  مشاوره ای  و  مجازی  بسته های  بود  الزم 
این افراد اختصاص یابد. این درحالیست که 
مراکز  در  که  معلوالنی  جز  به  بودیم  شاهد 
گونه  هیچ  می شوند،  نگهداری  شبانه روزی 
برابر  در  حفاظت  منظور  به  حمایتی  بسته 
نگهداری  منزل  در  که  معلوالنی  به  کرونا 

نشد.« داده  می شوند، 
ادامه داد: »بیش از یک میلیارد دالر از  وی 
با  مقابله  برای  کشور  ارزی  ذخیره  صندوق 
وجه،  این  از  اما  شد،  گرفته  نظر  در  کرونا 
دارای  افراد  از  حفاظت  برای  ریالی  حتی 
معلولیت در برابر کرونا به خانواده ها پرداخت 
معلوالن  داریم  ایمان  ما  که  حالی  در  نشد 
بسیار  کرونا  ویروس  برابر  در  سالمندان  و 

هستند.« آسیب پذیرتر 

واکسیناسیون  بحث  به  ادامه  در  محمودنژاد 
افراد دارای معلولیت پرداخت و یادآور شد: 

»در نامه ای از دبیرکل سازمان ملل درخواست 
به عنوان سازمانی مدنی  ما  انتظار  کردم که 
این  دنیا  معلوالن  تمام  برای  کشورمان  در 
است که باید به دور از تشریفات و خارج از 
نوبت و به صورت رایگان واکسینه شوند.«
معلوالن  حقوق  از  دفاع  انجمن  مدیرعامل 
مراکز  در  که  معلوالنی  اینکه  بیان  با  ایران 
نگهداری می شوند از سوی سازمان بهزیستی 
»درخصوص  گفت:  شده اند،  واکسینه 
خانواده ها  توسط  و  خانه  در  که  معلوالنی 
دستورالعمل  هیچ  هنوز  می شوند  نگهداری 
خاصی ارائه نشده و درخواست ما این است 
که معلوالن در اسرع وقت در برابر ویروس 

شوند.« واکسینه  رایگان  طور  به  کرونا 
انجمن های  از  برخی  پیگیری  حال  این  با   

جواب  حدی  تا  ظاهرا  واکسیناسیون  برای 
داده است. 

»پیگیری  اظهارکرد:  رابطه  این  در  سراج 
گروه ها  برخی  شدن  واکسینه  برای  انجمن  
از  گروهی  و  است  بوده  نتیجه بخش 
اعضای  مثاًل  یا  اوتیسم  طیف  بزرگ ساالن 
در  اولویت  ترتیب  به  بیماری ام.اس  انجمن 
حال دریافت  دوز اول واکسن هستند. البته 
سؤال اینجاست که اگر معلول طیف اوتیسم 
عضو انجمن نبوده باشد تکلیف چه می شود؟«
معلوالن  ابتالی  آمار  خصوص  در  سراج 
به کرونا گفت:  توان بخشی  از مراکز  خارج 
»بر اساس گزارش های رسیده به ما، تاکنون 
و  مبتال شده  کرونا  به  نفر   419 هزار و  دو 
جانشان  کرونا  به  ابتال  اثر  در  معلول   200
این  است  ممکن  البته  داده ند.  دست  از  را 
از  برخی  فوت  و  باشد  باالتری  رقم  عدد 
بهزیستی  سازمان  به  کرونا  اثر  در  معلوالن 

باشد.« نشده  گزارش 
جزو  »معلوالن  شد:  یادآور  سراج 
کرونا  زمان  در  گروه ها  آسیب پذیرترین 
بودند. اما کسی صدایشان را نشنید. سازمان 
بهزیستی در این یک سال و چند ماه در حد 
بضاعت خودش سعی کرد باری از مشکالت 
آن ها کم کند. ازجمله چند مرحله کمک های 
پرداخت  معیشتی،  بسته های  توزیع  و  مالی 
آموزشی  ملزومات  تهیه  و  بانکی  تسهیالت 
گروه های  داشتیم.  معلوالن  فرزندان  برای 
مراقبتی در این  یک سال به منازل بسیاری از 
خانواده های دارای معلول که بسترگرا بودند 
اعزام شدند. افزایش پرداختی های مستمری 
می دانیم  اما  داشتیم.  را  پرستاری  حق  و 
افزایش  پای  هم  نتوانست  کمک ها  این  که 
امیدوارم  برود.  پیش  معلوالن  مشکالت 
و  معلوالن  همه  شدن  واکسینه  سازوکار 
تا  شود  اعالم  به زودی  آن  مشخص  زمان 
خانواده میلیونی افراد دارای معلولیت بتوانند 
نفس راحتی بکشند و رنج نامه کرونایی شان 

برسد.« پایان  به 

محمود نژاد: در نامه ای 
از دبیرکل سازمان ملل، 

درخواست کردم که انتظار 
ما به عنوان سازمانی مدنی 

در کشورمان برای تمام 
معلوالن دنیا این است که 
باید به دور از تشریفات و 
خارج از نوبت و به صورت 

رایگان واکسینه شوند 
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