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وزیر بهداشت: خبـر

درسرباالیی پیک پنجم کرونا  قرارداریم
وزیر بهداشت گفت: »در حال حاضر در سرباالیی 
پیک پنجم قرار داریم و متاسفانه عدم رعایت 
برای  را  راه  متعدد  پروتکل ها و مسافرت های 

کنترل پیک پنجم دشوار می سازد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در حاشیه جلسه 
هیات عالی سیاستگذاری فرماندهان نیروهای 
در  رستوران ها  »تمامی  داشت:  اظهار  مسلح 
شهر  بودند،  باز  قربان  عید  روزه   ۶ تعطیالت 
البته  بود  برقرار  سفرها  داشت،  عادی  حالت 
ناجا خیلی برای کاهش ترددها تالش کرد اما 
شهرهای شمالی، پر از جمعیت است و تخت های 
بیمارستانی در استان های شمالی تقریبا پر هستند.«

وی افزود: »ویروس دلتا، بسیار سرکش است و 
اگر شیوه رعایت پروتکل های بهداشتی اینگونه 
باشد، امیدواری چندانی به خارج شدن از وضعیت 
قرمز در اکثر شهرهای کشور نداریم اما اگر مردم 
رعایت کنند و ارگان های مختلف بر روی رعایت 

پروتکل های بهداشتی، پافشاری کنند می توانیم 
امیدوار باشیم که در چند روز آینده، وضعیت 

آرام تری داشته باشیم. «

وزیر بهداشت یادآور شد: »در استان هایی مانند 
سیستان و بلوچستان و برخی استان های جنوبی، 
روند بیماری تقریبا در حال مهار شدن است اما 

در اکثر استان ها، روند بیماری، افزایشی است و 
امیدواریم که در یکی دو هفته آینده به آرامشی 

نسبی برسیم.«
سرعت  »خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  نمکی 
واکسیناسیون مناسب است و از این هفته با توجه 
به ذخیره واکسنی که فراهم کرده ایم، گروه های 
بیشتری را تحت پوشش قرار می دهیم و مراکز 
واکسیناسیون را افزایش داده ایم و در مشاغل 
و ِحَرف پرخطر از مراکز جدید واکسیناسیون 
وضعیت  آینده  هفته  در  و  می کنیم  استفاده 

واکسیناسیون بهتر خواهد شد.«
وی اظهار داشت: »نیروهای مسلح در همکاری 
برای مقابله با کرونا در کنار ما، حماسه خلق 
کردند و امروز از بزرگ منشی نیروهای مسلح، 
قدردانی عمیق خودم و همکارانم را اعالم می کنم. 
طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کووید۱۹ 

مایه برکت شد.«

وزیر بهداشت در نامه ای به معاون بهداشت وزارت بهداشت 
از آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان خبر داد.

به گزارش سپید، سعید نمکی در نامه ای به علیرضا رییسی،  
معاون بهداشت وزارت بهداشت نوشت:  پیرو بررسی و اعالم 
گروه  های جدید هدف واکسیناسیون، شروع تزریق به گروه های 

زیر به میمنت روز عید سعید غدیر آغاز شود.
جاده ای،  ریلی،  شهری،  عمومی  نقل  و  حمل  رانندگان   -۱

دریایی و هوایی
2- زندانیان سراسر کشور

3- معلمان
4- خبرنگاران

5- بیماران دیابتی که در سامانه مربوطه ثبت شده اند و همچنین 
باقیمانده بیماران صعب العالج و بیماران خاص و نادر

استادان محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوایل هفته آغاز گردد.
تالش فرمائید تا جهت تزریق واکسن به گروه های فوق الذکر 
در محل های تعیین شده توسط دستگاه ها و اصناف مربوطه 
واکسیناتور  تیم  اعزام  با  و  موازین  و  اصول  رعایت  با 
مراکز واکسیناسیون عمومی  در  صورت گیرد که وقفه ای 
تعیین  قبل  از  که  سنی  گروه های  و  اقشار  دیگر  برای 

نگردد. ایجاد  شده اند 
همانگونه که قبال اقدام شده، الزم است با هماهنگی دستگاه های 

از تالش بی وقفه کلیه عزیزان سپاسگزارم.ذیربط نوبت دهی و نظم را رعایت فرمایند.

وزیر بهداشت دستور داد

آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان از عید غدیر

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
 ۸ تاکنون  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  طی  پزشکی  آموزش  و 
میلیون و 4۷4 هزار و 332 نفر ُدز اول واکسن کرونا و 2 
میلیون و 4۹۶ هزار و ۶۷۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰ میلیون 

و ۹۷۱ هزار و ۹ ُدز رسید.
گفتنی است، افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در 
سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت پیامک 

نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
بر پایه این گزارش، از دیروز تا امروز 5 مردادماه ۱4۰۰ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 34 هزار و ۹5۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار 
و ۷۰۸ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به سه میلیون و ۷5۸ هزار و ۱۹۷ نفر رسید.
بیمار   35۷ گذشته،  ساعت   24 طول  در  متاسفانه  همچنین 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
تا  نفر رسید و خوشبختانه  به ۸۹ هزار و 4۷۹  بیماری  این 
کنون سه میلیون 2۹۱ هزار و ۹۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، 5 هزار و ۱۰۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
براساس این گزارش، تا کنون 25 میلیون و ۶۶۷ هزار و ۶۰4 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است و  در 
قرمز، ۱۱۷ شهر  در وضعیت  حال حاضر 232 شهر کشور 

در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کرونا همچنان در حال گسترش

357 هموطن دیگر درگذشتند

شماره 2۱۹۹2 ۶ مرداد ۱4۰۰



در نشست جزئیات همکاری ایران و کوبا در تولید واکسن کرونا مطرح شد خبـر

120 هزاردوز »پاستوکووک« 
وارد واکسیناسیون عمومی کشورمی شود

نیمی از واکسن تولیدشده در کوبا به ایران فرستاده می شود
رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه فعال در 
حجم کم تولید را آغاز کرده ایم و حدود ۱۲۰ هزار 
ُدز واکسن تحویل وزارت بهداشت داده ایم از ورود 
واکسن »پاستوکووک« از این هفته به واکسیناسیون 

عمومی کشور خبر داد.
به گزارش سپید، نشست جزئیات همکاری ایران 
و کوبا در تولید واکسن کرونا با حضور علیرضا 
بیگلری رییس انستیتو پاستور ایران و ویسنته ورز 
بنکوکو رییس انستیتو پاستور فیالی کوبا امروز در 
استودیو سالمت وزارت بهداشت به صورت ویدئو 

کنفرانسی برگزار شد.
در ابتدای این نشست بیگلری درباره همکاری با 
کوبا در جریان ساخت واکسن، عنوان کرد: »کوبا در 
زمینه ساخت واکسن یکی از کشورهای بسیار پیشرفته 
بوده و نگاه درست حاکمیتی به واکسن داشته است ، 
توسعه واکسن  های کوبا طی سال  های اخیر اعجاب 
انگیز بوده و این صنعت برای خودشان بوده است و 
برگرفته از هیچ کشوری نیست و یک صنعت اصیل 
است. کوبا تنها کشوری است که در ۴۰ سال قبل به ما 
تکنولوژی واکسن داده است. دو یا سه سال همکاری 
با فینالی کوبا بیش از آنچه طی ۱۹ سال تحصیلم یاد 
گرفته بودم به من یاد داد و آموخت. آنها گروهی از 
دانشمندان با علم اصیل دارند و حاضر به بحث و 
گفت و گوی کار علمی هستند و ما از تصمیمی که 

گرفتیم راضی هستیم.«

حدود ۱۲۰ هزار ُدز واکسن تحویل 
وزارت بهداشت دادیم

رئیس انستیتو پاستور ایران در پاسخ به سوالی درباره 
میزان تولید صنعتی واکسن کووید نیز بیان کرد: «فعال 
در حجم کم تولید را آغاز کرده ایم و حدود ۱۲۰ هزار 
ُدز واکسن تحویل وزارت بهداشت داده ایم که طی 
این روزها تزریق آن در کشور آغاز می شود. برنامه 
ریزی نصب خط صنعتی اولمان نیز در شهریورماه 
تمام می  شود و ان شاءاهلل از اوایل پاییز بتوانیم از 
این خط که ظرفیت اسمی تولید ماهی ۳ میلیون ُدز 
دارد، استفاده کنیم و در انتهای پاییز هم امیدواریم 

خط دوم به بهره برداری برسد که آن هم ظرفیت 
مشابه دارد. در این بین اگر به واکسن نیاز داشته 
باشیم چون جمعیت کوبا از ما کمتر است؛ هرچه 
در کوبا تولید شود نصفش به ایران تعلق می گیرد تا 
وقتی که خودمان ظرفیت تولیدمان کفاف نیازمان را 
بدهد. خط تولیدی که راه افتاده است حتی با اتمام 
کووید می تواند صدها استفاده دیگر داشته باشد و 
سرمایه گذاری نکردیم که با اتمام کووید نتوان از 

آن استفاده دیگر کرد.«
وی درباره زمان ورود پاستووکوک به واکسیناسیون 
عمومی، ادامه داد: «مقداری که تولید شده بود به 
وزارت بهداشت تحویل داده شد و این هفته به 
واکسیناسیون عمومی کشور وارد می شود. از اوایل 
پاییز هم تولید انبوه صنعتی آغاز می شود. برای کرونا 
بیشترین توجه برای پروژه مشترک را با کوبا داریم و 
با توجه به اینکه این واکسن برای کودکان و کسانی که 
بیماری زمینه ای دارند، ایمن است؛ مسلما نیاز داخلی 
و همچنین درخواست جهانی از واکسن زیاد خواهد 
بود. به همین دلیل برای راه اندازی خط تولید دوم 

هم برنامه ریزی کردیم.«
بیگلری عنوان کرد: «انستیتو پاستور ایران کار طراحی 
واکسن دیگری را هم انجام داده است و واکسن دوم 
کامال برای انستیتو پاستور ایران است که واکسنی ویژه 

بوده و افتخاری برای کشور است. ایران پنجمین 
کشوری است که ساخت این واکسن را تمام کرده 
و هفته  های آتی کارآزمایی بالینی فاز اول آن آغاز 
خواهد شد. این واکسن تکنولوژی خاصی دارد که 
تنها چند کشور دنیا آن را دارند. واکسن جدیدی که 
تولید کردیم کامال با پاستوکووک متفاوت است و 
ما بعد از آمریکا، انگلیس، روسیه و چین، پنجمین 
کشوری هستیم که این واکسن را با اطالعات خودمان 
ساختیم. این واکسن دو هفته بعد وارد کارآزمایی بالینی 

می شود و پلتفرم ساخت آن آدنو ویروس است.

جزئیات پلتفرم واکسن سوبرانا
همچنین در ادامه نشست رییس انستیتو پاستور فیالی 
کوبا عنوان کرد: »اگر ظرفیت تولید واکسن پاستوکووک 
در ایران در ابتدا به حد مطلوب نرسد، نصف واکسن 
تولیدی در کوبا را به ایران می  دهیم. باید توجه داشت 
در شرایط کرونایی مسافرت سخت است و اگر من 
به ایران آمده ام برای این است که به شبهات پاسخ 
دهم و باید بگویم ما یک همکاری خوب با ایران 
داریم و نتیجه این همکاری این است که یک به 
اضافه یک جوابی بیشتر از ۲ خواهد داشت و این 
نتیجه همکاری ما با انستیتو پاستور است که از این 

همکاری خشنود هستیم.«

ویسنته درباره ارزیابی تیم کوبا از سایت کارآزمایی 
بالینی ایران بیان کرد: »تیم بالینی ما در یک هفته گذشته 
از بازدیدهایی که از مراحل کارآزمایی ایران داشتند، 
هیجان زده شدند. انجام کارآزمایی بالینی با توجه به 
چالش ها پیچیده بود و آنچه همکارانم اعالم کردند 
این بود که استانداردهای الزم در کارآزمایی بالینی 
باالتراز استاندارهای جهانی بوده است و همچنین 
به من گفتند خیلی چیزها از این کارآزمایی بالینی 
یاد گرفتند. به جز ایران شرکای علمی دیگری برای 
تولید واکسن کرونا داریم و محققینی از ایتالیا، فرانسه 
و چین همراهی می کنند و از نظرات آنها برای ارتقای 

واکسن استفاده کردیم.«
وی در ادامه درباره پلتفرم واکسن سوبرانا بیان کرد: 
»اضافه کردن توکسئوتید کزاز به پروتئین نوترکیب 
هم افزایش ایمنی ایجاد می کند واین نقطه قوت این 
واکسن است و سوبرانا عالوه بر ایمنی از عفونت و 
بیماری پیشگیری می کند و این برتری این واکسن 
در برابر سایر واکسن هاست و بسیاری واکسن  ها در 
برابر عفونت کارایی خوبی ندارند و این واکسن دو 
جزء مجزا دارد که هر کدام خاصیت خود را دارند 
که با اتصال آن سیستم ایمنی این دو جزء را واحد 

شناسایی می کند و پاسخ بهتری می دهد.«
رییس انستیتو پاستور فیالی کوبا درباره پیش بینی از 
حضور کرونا در آینده بیان کرد: »عوامل مدیریتی و 
سیاسی در پایان کرونا تاثیرگذار است. متاسفانه واکسن 
توزیع عادالنه  ای در دنیا نداشته است و کشورهای 
ضعیف دسترسی مناسبی به واکسن ندارند در نتیجه 
ویروس این فرصت را خواهد داشت که در کشورهای 
ضعیف گردش و موتاسیون داشته باشد و این موتاسیون 
مجدد به کشورهایی که واکسن زدند بازگردد و آنها را 
دچار چالش کند؛ دسترسی همه کشورها به واکسن 
بسیار اهمیت دارد و برخالف باور عموم جنگ 
شرکت های واکسن ساز نیست و جنگ ویروس و 
بشیریت است و در حال حاضر تولید کنندکان واکسن 
یکدیگر را حمایت می  کنند زیرا اگر بتوانیم واکسن 
موثر تولید کنیم به داد بشریت رسیده ایم و امیدواریم 

در جنگ با ویروس پیروز شویم.«

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »مرکز ملی یون درمانی برای 
درمان انواع سرطان ها به خصوص سرطان های اطفال در حال 

راه اندازی است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی روز سه شنبه پنجم مرداد در 
حاشیه آزمایش بخشی از تجهیزات مهم مرکز ملی یون درمانی 
رادیوتراپی  مراکز  اخیر  »در چند سال  البرز گفت:  استان  در 

و پرتودرمانی در کشور گسترش قابل توجهی داشته است.«

حریرچی افزود: »با توجه به عوارضی که ممکن است پرتودرمانی 
داشته باشد این مرکز یون درمانی به عنوان هفتمین مرکز در 
دنیا با امکانات پیشرفته خصوصاً برای سرطان های اطفال در 

حال راه اندازی است.«
وی ضمن تشکر از سازمان انرژی اتمی در ایجاد مرکز ملی 
یون درمانی، گفت: »این بیمارستان می تواند مورد الگوبرداری 

توسط سایر کشورهای منطقه قرار بگیرد.« ایسنا

حریرچی تاکید کرد

توجه ویژه به سرطان اطفال در نخستین مرکز یون درمانی کشور
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زالی اعالم کرد

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
تهران در خصوص وضعیت شیوع بیماری در 
پایتخت، گفت: »روز گذشته بالغ بر ۱۹ هزار 
مراجعه سرپایی به مراکز بهداشت و درمان صورت 
گرفته است و تا صبح امروز تعداد بیماران بستری 

به ۹ هزار و ۷۰۰ نفر رسید.«
تجمیعی  مرکز  گذشته  روز  سپید،  گزارش  به 
طبقاتی  پارکینگ  در  خودرویی  واکسیناسیون 
نمایشگاه بین المللی تهران با حضور فرمانده 
ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، 
رییس  اهلل،  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
شبکه بهداشت و درمان شمیرانات، مدیرعامل 
و  المللی  بین  های  نمایشگاه  سهامی  شرکت 

فرماندار شمیرانات افتتاح شد.
افتتاح مرکز تجمیعی  علیرضا زالی در حاشیه 
طبقاتی  پارکینگ  در  خودرویی  واکسیناسیون 
این  اندازی  راه  تهران،  المللی  بین  نمایشگاه 
مرکز را اولین تجربه کشوری تجهیز پارکینگ 
مستقر در فضای نمایشگاهی دانست و گفت: »به 
علت فضای وسیع، ظرفیت باالی واکسیناسیون و 
پشتیبانی دستگاه های مختلف، این اقدام به تسریع 
روند واکسیناسیون کمک بسیاری خواهد کرد.«
به گفته فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در تهران، این مرکز با همکاری وزارت 
سهامی  شرکت  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اجرای  با مدیریت و  و  المللی  بین  نمایشگاه 
پشتیبانی  به  اهلل  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  تجهیز  شمیرانات  درمان  و  بهداشت  مرکز 

راه اندازی شده است.
زالی تصریح کرد: »به طور کلی روند واکسیناسیون 
با شتاب بیشتری در حال انجام است، اما همچنان 
در تالش هستیم تا این روند را تسریع بخشیم. 
پاشنه آشیل این هدف، تامین لجستیک مکفی 
با پشتیبانی  از سبد واکسن داخلی و خارجی 

مستمر و پیوسته دولت است.«
وی با بیان اینکه نرخ واکسیناسیون در منطقه از 

شرایط خوبی برخوردار نیست، افزود: »افتتاح 
مراکز بیشتر، گسترش شیفت های واکسیناسیون و 
همکاری دستگاه های مختلف برای بهبود شرایط 

کشور نقش بسزایی دارد.«
زالی، مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی در 
فضای نمایشگاه بین المللی، صد و ششمین مرکز 
تجهیز شده در پایتخت اعالم کرد و گفت: »در 
روز گذشته ۶۳ هزار دوز واکسن تزریق شده 
و راه اندازی هر مرکز، این آمار را به صورت 

چشمگیری افزایش خواهد داد.«
کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  ستاد  فرمانده 
در تهران در خصوص وضعیت شیوع بیماری 
در پایتخت، تصریح کرد: »روز گذشته بالغ بر 
۱۹ هزار مراجعه سرپایی به مراکز بهداشت و 
امروز  صبح  تا  و  است  گرفته  درمان صورت 
نفر   ۷۰۰ و  هزار   ۹ به  بستری  بیماران  تعداد 
رسید. همچنین تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰  بیمار 

کرونایی تحت مراقبت ویژه قرار گرفته اند.«

زالی اظهار کرد: »فعال سازی کمیته ترخیص، 
افزودن هزار و ۴۰۰ تخت اورژانس به ناوگان 
افزایش  و  پایتخت  بیمارستان   ۱۸ های  تخت 
موقت،  بستری  خدمات  ارائه  مراکز  ظرفیت 
تدابیری بود که برای گذر از بحران فعلی در 
نظر گرفته شد، همچنین اعمال سهمیه بندی جدید 
نیز صورت  تهران  استان  بیمارستان های  برای 
گرفته است، اما به طور کلی بهترین چاره حل 
این مشکل و مقابله با بحران، کاهش ورودی 

بیمارستان هاست.«

لزوم همراهی تمامی نهادها و دستگاه ها 
برای مهار بحران کرونا

حسن ابوالقاسمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل با حضور در این مرکز، ضمن اشاره به 
انگیزه، توانایی و ظرفیت موجود در گروه های 
دانشجویی برای همراهی با کنشگران مقابله با 
بحران کرونا، ادامه داد: »برای شتاب گرفتن روند 

واکسیناسیون در کشور، باید تمام گروه ها بسیج 
شوند و به یاری کادر بهداشت و درمان بیایند 
کرامت  الزم،  تجهیزات  و  بستر  افزایش  با  تا 

انسانی بهتر حفظ شود.«
وی اظهار کرد: »با گسترش فضا، این فرصت به 
صورت پایلوت به دانشجویان دانشگاه داده شد 
تا طبق تمایل و خواست خودشان به صورت 
شبانه روزی خدمت رسانی کنند. به طور قطع 
با تسریع روند واکسیناسیون در کشور، در مقابل 

مردم عزیز سرافراز خواهیم شد.«
در ادامه ایمان عموزاده رییس شبکه بهداشت 
از  امیدواری  ابراز  و درمان شمیرانات، ضمن 
در  واکسیناسیون  مراکز  کیفی  و  کمی  توسعه 
شمیرانات  »شبکه  کرد:  عنوان  نیز  پایتخت، 
اندازی ۳ مرکز  به راه  طبق استاندارد موظف 
اما  بود که عملی شد،  واکسیناسیون  تجمیعی 
با توجه به تراکم جمعیتی باال، برنامه ریزی ها 
برای گسترش فضا انجام و با همکاری دانشگاه 
خدمات  ارائه  امکان  اهلل،  بقیه  پزشکی  علوم 
نمایشگاه  فضای  در  خودرویی  واکسیناسیون 

بین المللی تهران فراهم شد.«
سهامی  شرکت  مدیرعامل  زمانی  حسن 
نمایشگاه های بین المللی در این مراسم به منظور 
اختصاص فضای بیشتر در نمایشگاه بین المللی 
به منظور ارائه خدمات واکسیناسیون به مردم 
پایتخت اعالم آمادگی کرد و ظرفیت ارائه خدمات 
شبانه روزی در این نمایشگاه را باارزش دانست.
مهدی ساداتی، فرماندار شمیرانات نیز اولویت 
اصلی مدیران کشور را واکسیناسیون آحاد مردم، 
حاکمیتی  نهادهای  ظرفیت  تمام  از  استفاده  با 
اعالم کرد و گفت: »سایر نهادها و دستگاه ها 
تا  گیرند  قرار  بهداشت  وزارت  کنار  در  باید 

کنترل بیماری امکالن پذیر باشد.«
وی در پایان در خصوص همکاری با سازمان های 
مردم نهاد و بخش خصوصی در حوزه شمیرانات 

برای مهر بیماری اعالم آمادگی کرد.

۱۹هزارمراجعه سرپایی کرونا  در تهران طی روز گذشته
اعمال سهمیه بندی جدید برای بیمارستان ها

خبـر

شماره ۱۹۹۲ ۶ مرداد ۱۴۰۰ 4

ناظر ویژه وزیر بهداشت در نظارت بر امر واکسیناسیون امروز 
از مرکز تجمیعی واکسیناسیون کووید ۱۹ )خودرویی، سرپایی( 
سازمان اورژانس کشور که اخیرا در راستای تسریع در امر 

واکسیناسیون فعال شده است، بازدید کرد. 
به گزارش سپید، محمد حسین حیدری در این بازدید، روند 
احراز  از جمله  تجمیعی  مرکز  در  کووید۱۹  واکسن  تزریق 
هویت مراجعین، تزریق واکسن، ثبت در سامانه و تجهیزات 
و امکانات مربوطه را مورد بررسی قرار داد که صحت انجام 

آنها بر اساس پروتکل ها مورد تایید قرار گرفت. 
وی در این بازدید از همکاران سازمان اورژانس که در امر 

واکسیناسیون گروه های هدف مطابق با سند ملی تزریق واکسن 
کووید۱۹ را انجام می دهند تشکر کرد.

امر واکسیناسیون  بر  نظارت  بهداشت در  ناظر ویژه وزیر   
)باغ  خودرویی  واکسیناسیون  تجمیعی  مرکز  از  همچنین 
دفاع  وزارت  درمان  حوزه  همکاران  توسط  که  پرندگان( 
فعالیت های واکسیناسیون در آن محل انجام می شود را نیز 

مورد بازدید قرار داد.
در طی این بازدید، مدیر آن مرکز مشکالت موجود را مطرح 
و مقرر شد که از طریق وزارت بهداشت اقدامات الزم در 

راستای حل موارد مطروحه صورت پذیرد.

بازدید ناظر ویژه وزیر بهداشت از دو مرکز تجمیعی واکسیناسیون 



با هدف رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در حوزه های کودکان استثنایی انجام شد

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی با 
امضای تفاهم نامه با »موسسه حامی المپیک ویژه 
ایرانیان«، در خصوص تامین و تبادل امکانات 
فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  ظرفیت های  و 
اجرایی، مشاوره ای، رفاهی و ورزشی در تمام 
زمینه های مرتبط با وظایف دانشگاه و المپیک 

ویژه، همکاری خواهد داشت.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این تفاهم نامه 
که به امضای حمیدرضا خانکه  رییس دانشگاه 
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و محمد 
المپیک ویژه  مدیرعامل موسسه حامی  کمالی  
ایرانیان رسیده، گسترش همکاری های علمی، 
آموزشی و پژوهشی با هدف رفع نیازهای آموزشی 
و پژوهشی کشور در حوزه های کودکان استثنایی 
و دارای اختالل ذهنی و هوشی و سایر علوم 

وابسته، مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش، استفاده متقابل از امکانات 
نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی، پژوهشی و 
منابع انسانی به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت ها، 
از طریق تشکیل کارگروه مشترک جهت تعیین 
نیازهای مشترک آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
 از جمله موضوعات مورد توافق دانشگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی و موسسه حامی 

المپیک ویژه ایرانیان است.
پژوهشی،  علمی  مراکز  اندازی  راه  و  تاسیس 
اجرایی و ورزشی مشترک نظیر مرکز مطالعات 
استثنایی  بدنی  تربیت  و  ورزشی  علوم  علمی 

در افراد دارای نیازهای ویژه، انتشار نشریات و 
مجالت علمی – ترویجی و علمی – پژوهشی در 
حوزه های توانبخشی ورزشی و سایر حوزه های 
تفاهم  این  در  همکاری  محورهای  از  وابسته 

نامه هستند.
حوزه  در  کارآمد  نیروهای  تربیت  همچنین، 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  و  مشترک  کاری 
ارتباطات توانبخشی ورزشی از دیگر محورهای 

این همکاری دو جانبه هستند.
این تفاهم نامه همکاری از تیرماه امسال تا سه 
سال آینده، اعتبار دارد و در صورت موافقت 

دو طرف، این مدت تمدید می شود.

و  توانبخشی  علوم  دانشگاه  وبدا،  گزارش  به 
سالمت اجتماعی با 23 گروه آموزشی و 9 مرکز 
تحقیقات تحت نظارت وزارت بهداشت، عالوه 
بر تعلیم و تربیت نیروی متخصص در رشته های 
سه حوزه سالمت )توانبخشی، سالمت اجتماعی 
و سالمت روانی(، از طریق مراکز درمانی تابعه، 
نسبت به ارائه خدمات مربوط به این سه حیطه 
آنکه در  اقدام می کند، ضمن  دانشگاه  فعالیت 
طراحی و اجرای پروژه های ملی و منطقه ای 

مشارکت دارد.
المپیک ویژه ایران حدود ده هزار فرد کم توان 
در  را   بزرگساالن  تا  کودکان  از   )ID( ذهنی 

سراسر کشور تحت پوشش دارد تا با استفاده 
از برنامه های ورزشی و غیر ورزشی )برنامه های 
نوآوری(  به  ارتقای سالمت جسمی و روانی 
این افراد، مهارت آموزی و مشارکت فعال آنان 

در جامعه کمک کند.
توانبخشی  ورزشی،  فعالیتی  ویژه،  المپیک 
با  دنیا،  کشور   197 در  که  است  آموزشی  و 
221 برنامه به صورت منطقه ای و جهانی، در 
جهت تحقق هدف »تبدیل نگاه ناتوانی، ترحم 
و دلسوزی، به نگاه قادر بودن، قهرمان بودن و 
قدرتمند بودن، برای بیش از پنج میلیون تن از 
 ،) ID( افراد جهان با اختالالت هوشی و ذهنی
 IQ سندروم داون، بیش فعال و اوتیستیک که

زیر 75 دارند، پایه گذاری شده است.
اجرای برنامه سنجش سالمت جسمی و روانی 
کودکان عضو با اختالل هوشی و ذهنی و ارائه 
توصیه های سالمتی که از جمله برنامه های مهم 
سالمت دنیا محسوب می شود، برنامه آموزش 
گیری،  تصمیم  در  مهمی  نقش  که  خانواده ها 
مشارکت و اجرای برنامه های المپیک ویژه دارد، 
برنامه رهبری ورزشکاران که آموزش ورزشکاران 
و  می دهد  قرار  را هدف  آنان  نگرش  تغییر  و 
همچنین برگزاری بازی های مشترک و دوره های 
آموزشی مشترک افراد با اختالل ذهنی و افراد 
بدون اختالل ذهنی و کامال سالم، تحت عنوان 
کودک و مدرسه، برنامه های بخش غیر ورزشی 

المپیک ویژه را تشکیل می دهند.

امضای تفاهم نامه همکاری »دانشگاه علوم توانبخشی« 
با »موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان«

خبـر
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اقدامات  مالیات کاالها و  درصد عوارض و 
آسیب رسان سالمت در سال 1400 با حضور 
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی کشور تعیین و تصویب شد.
به گزارش سپید، نخستین نشست کارگروه 
تعیین مالیات و عوارض بر کاالها و اقدامات 
آسیب رسان به سالمت در سال 1400 با حضور 
دکتر علی دل پیشه رییس دبیرخانه شورای 
کارشناسان  غذایی؛  امنیت  و  سالمت  عالی 
گروه هماهنگی سیاست های بخش سالمت، 
نمایندگان تام االختیار سازمان برنامه و بودجه؛ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی؛ انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور؛ معاونت توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی و معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
به گزارش وبدا، بر اساس ماده 4۸ قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت)2( مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 
1393، هرگونه تولید، واردات و عرضه کاالها 
و خدمات آسیب  رسان به سالمت و داروهای 
با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص 

تحت عنوان عوارض سالمت می باشد.

مسئولیت  با  کارگروهی  سال  هر  ابتدای  در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، 
بودجه  برنامه و  معدن و تجارت و سازمان 

کشور، درصد عوارض بر خدمات، اقدامات و 
کاالهای آسیب  رسان به سالمت و داروهای با 
احتمال سوءمصرف را تعیین و ابالغ می  نماید. 
در نخستین نشست کارگروه تعیین مالیات و 
عوارض بر کاالها و اقدامات آسیب رسان به 
سالمت که در سال 1400 برگزار شد، پس 
از بحث و تبادل نظر پیرامون تعیین مالیات 
و عوارض بر کاالها و اقدامات آسیب رسان 
نمایندگان  تصمیم  اساس  بر  سالمت،  به 
و  برنامه  سازمان  و  شده  یاد  وزارتخانه های 
برای سال  یاد شده  بودجه، درصد عوارض 

1400 تعیین و به تصویب رسید.
شایان ذکر است بر اساس قانون، در صورت 
اخذ عوارض تعیین مالیات و عوارض بر کاالها 
و اقدامات آسیب رسان به سالمت، 100 در صد 
مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله 
موافقت نامه به صورت درآمد، هزینه در اختیار 

دستگاه های اجرائی مربوطه قرار می گیرد.

عوارض و مالیات کاالها و اقدامات آسیب رسان سالمت در سال ۱۴۰۰ تصویب شد
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 تلفات برزیل از ۵۵۰ هزار نفر گذشت

مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 19۵ میلیون 
و ۳92 هزار و 249 نفر رسیده، مرگ چهار میلیون 
و 1۸۳ هزار و ۳6۵ نفر بر اثر ابتال به این بیماری 
تأیید شده و همچنین 1۷۷ میلیون و 226 هزار و 

941 نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بر اساس آمارهای جهانی آمریکا 
با بیش از ۳۵.2 میلیون مبتال و بیش از 62۷ هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

با بیماری کووید-19 قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۳1.4 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 
19.۷ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است. 
همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل 
با بیش از ۵۵0 هزار و هند با بیش از 421 هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید 19 را در 

این فهرست جهانی گزارش داده 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.
اطالع رسانی  پایگاه  در  شده  روز  به  آمار  بنابر 

»ورلداُمتر«، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح امروز )سه شنبه( 

به ترتیب به شرح جدول است.
براساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن از آمار 
1۵4 هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا را 

در بین کشورهای اروپایی داشته است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق در حال حاضر 
در ۳1 کشور، شمار مبتالیان از رقم یک میلیون 

عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل - که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در 
دنیا هستند - کشورهای روسیه، فرانسه، انگلیس، 
ترکیه، آرژانتین، کلمبیا، اسپانیا،ایتالیا، آلمان، ایران، 
جنوبی،  آفریقای  مکزیک،  لهستان،  اندونزی، 
اوکراین، پرو، هلند، جمهوری چک، شیلی،عراق، 
فیلیپین، کانادا، بنگالدش، بلژیک، سوئد، رومانی، 
مالزی و پاکستان نیز بیش از یک میلیون مبتال 

را ثبت کرده اند.

با تشدید بحران شیوع کروناویروس، بیمارستانهای تایلند با 
چالش مضاعفی مواجه شدند.

به گزارش سپید، تشدید بحران همه گیری کووید-19 فشار بیشتری 
را به مراکز درمانی و بیمارستانهای تایلند وارد کرده و پزشکان را وادار 
ساخته که در محوطه های بیرون و پارکینگ ها، بیماران را تحت 
درمان قرار داده و یا حتی از پذیرش بیماران بدحال خودداری شود.
تایلند سال گذشته به دلیل واکنش موثر به شیوع کروناویروس مورد 
تحسین دیگر کشورها قرار گرفت چرا که موارد ابتال به کووید-19 
در این کشور پایین ترین رقم در جهان بود. هرچند، اکنون مدیریت 
دولت در مهار همه گیری از جمله روند کند واکسیناسیون مورد 

انتقاد قرار گرفته است. موج سوم بیماری در تایلند از ماه آوریل 
آغاز شده و به تدریج موارد ابتال به کروناویروس در این کشور 
گسترش پیدا کرده و زندانها، کارخانجات و مناطق پرجمعیت 

پایتخت به ویروس آلوده شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، در مدت حدود چهار 
ماه، مجموع قربانیان این بیماری در تایلند از کمتر از 100 مورد 
به رقم 4146 رسیده است. برخی از بیماران به دلیل نبود ظرفیت 
کافی برای بستری در بیمارستان، در خانه فوت می کنند و همچنین 
مواردی در خیابان های بانکوک گزارش شده که برخی بیماران به دلیل 

شدت بیماری از حال رفته یا حتی جان خود را از دست داده اند.

تشدیدبحرانکرونادرتایلندوفشارمضاعفبربیمارستانها

بر اساس گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین، ۷6 مورد جدید 
ابتال به ویروس کرونا در روز یکشنبه 2۵ ژوئیه در این کشور 
شناسایی شده که این تعداد باالترین میزان از آغاز سال جاری 

طی یک روز بوده است.
به گزارش سپید،  به رغم اقدامات سخت چین در مقابله با پاندمی 
بیشترین  کرونا، کشف ۷6 مورد جدید در طی یک روز که 
تعداد از آغاز سال جاری است، زنگ خطر را برای مقامات 

چینی بصدا درآورد.
براساس این گزارش 40 مورد ابتال در مورد افراد محلی و ۳6 مورد 
از خارج از کشور بوده است. طبق اعالم کمیسیون ملی بهداشت 

چین از 40 مورد ابتال افراد محلی، ۳9 مورد آن در  شهر نانجینگ 
مرکز استان جیانگسو واقع در شرق چین بوده است.

با آغاز پاندمی کرونا، چین اقدامات سختگیرانه ای را برای مقابله 
با این ویروس انجام داده است. به محض کشف یک مورد ابتال، 
تمام منطقه قرنطینه شده و ساکنان آن مورد آزمایش قرار می گیرند. 
در حال حاضر 9 میلیون و 200 هزار نفر از ساکنان نانجینگ نیز 
در قرنطینه کامل بسر می برند و همه ساکنان باید برای دومین بار 
مورد تست کرونا قرار بگیرند. مقامات بهداشت چین همچنین 
مسیرهای رفت و آمد افراد مبتال را نیز شناسایی می کنند. به گزارش 
مقامات، پنج نفر از چهار استان متفاوت با عالئم مثبت کرونا 

شناسایی شده اند که برای سفر به فرودگاه نانجینگ رفته بودند.
بنابر گزارش دویچه وله، این کشف زنگ خطر را برای مقامات 
چینی در مورد افزایش احتمالی تعداد مبتالیان در سراسر چین 

بصدا درآورده است.

افزایشمواردجدیدابتالبهکرونادرچین

مجموع قربانیان   مجموع مبتالیان        نام کشور#

۳۵,۲۸۷,۲۶۹۶۲۷,۰۳۹ایاالت متحده۱

۳۱,۴۴۰,۹۵۱۴۲۱,۴۱۴هند۲

۱۹,۷۰۷,۶۶۲۵۵۰,۵۸۶          برزیل        ۳

۶,۱۴۹,۷۸۰۱۵۴,۶۰۱روسیه     ۴

۵,۹۹۹,۲۴۴۱۱۱,۶۶۷فرانسه                    ۵

۵,۷۲۲,۲۹۸۱۲۹,۱۷۲انگلیس ۶

۵,۶۱۸,۴۱۷۵۰,۹۹۷             ترکیه    ۷

۴,۸۵۹,۱۷۰۱۰۴,۱۰۵آرژانتین۸

۱۱۹,۱۸۲      ۴,۷۳۶,۳۴۹کلمبیا    ۹

۴,۳۴۲,۰۵۴۸۱,۲۶۸         اسپانیا۱۰



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

مرداد 1400

شماره 1992 67 مرداد 1400
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عمرانسان های آینده چند سال خواهد بود؟
نتایج تحقیقات حاکی از این است که همه گیری در بعضی از 
مناطق باعث کاهش امید به زندگی شده اما نتایج مطالعه اخیر 
نشان می دهد که فرد در شرایط ایده آل می تواند تا 1۵0 سال عمر 

کند و تالش ها برای افزایش طول عمر نیز ادامه دارد.
به گزارش سپید به نقل از ویفروم، در حال حاضر امید به زندگی 
در بدو تولد برای مردان ۷0 و برای زنان ۷۵ سال است. پیش بینی 
می شود جمعیتی که از 100 سال به باال عمر می کند، از 9۵ هزار نفر 
سال 1990 به  ۳.۷ میلیون نفر در سال 20۵0 برسد. طبق بررسی ها 
محدودیت شدیدی)hard limit( که اوایل سال جاری درباره 
طول عمر، به استثنای بیماری و فجایع طبیعی، ارائه شد، انسان به 
عمر 1۵0 سال خواهد رسید. پیشرفت حاصل شده در افزایش 
طول عمر با توجه به واکسن ها و سایر موفقیت ها در بعضی از 
مناطق، مشکالتی مانند مشکل تامین بودجه بازنشستگی برای 

جمعیت های مسن در حال رشد را ایجاد کرده است.
چشم انداز زندگی طوالنی تر در برخی نقاط خاص جذاب به نظر 
نمی رسد؛ برای مثال امید به زندگی در ایاالت  متحده در سال گذشته 
بیشترین کاهش را از جنگ  جهانی دوم تاکنون تجربه کرده زیرا بیماری 
همه گیر کووید- 19 موجب شد برخی افراد به مصرف بیش از اندازه 

مواد مخدر روی آورند.
در سال 2020 فرانسه نیز با کاهش امید به زندگی مواجه شد اما مواردی 
وجود دارد که نشان می دهد افراد به سن باالتر خواهند رسید. البته 

جذابیت زندگی طوالنی تر به کیفیت آن بستگی دارد.
ری کرزویل، مخترع و آینده نگر آمریکایی، ژنوم انسان را به نرم افزار 

منسوخ تشبیه و پیری را به عنوان یک مساله مهندسی قابل حل توصیف 
کرده است. وی گفت: در نهایت ما می توانیم طول عمر را به مدت 
نامحدود افزایش دهیم؛ به  زودی ممکن است اضافه  کردن یک سال 

اضافی به طول عمر هر سال را شروع کنیم.
الزم به ذکر است اگر افراد بتوانند عمر طوالنی تری داشته باشند، در 
حالی که سالم ترند، مزایای اقتصادی بهتری خواهند داشت. بررسی 
که در اوایل ماه جاری بر اساس داده های ایاالت متحده منتشر شد، 
نشان می دهد که کاهش موثر روند پیری معمولی در طول یک سال، 
افزایش امید به زندگی و ۳۸ تریلیون دالر ارزش ایجاد کند. با این  
حال مشخص نیست که چگونه امکانات مورد نیاز برای زندگی 
طوالنی تر و سالم تربه طور یکسان ارائه خواهد شد زیرا نابرابری از 

نظر مراقبت های بهداشتی و طول عمر حتی در کشورهای نسبتا 
ثروتمند کامال جدی شده است.

از  گروهی   ،)OECD(اقتصادی توسعه  و  همکاری  سازمان 
کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی گزارش کردند، در 2۵ کشور 
عضو، افرادی که باالترین سطح تحصیالت را دارند می توانند انتظار 
داشته باشند که نسبت به افراد با سطح تحصیالت پایین تر، حدود 
6 سال بیشتر عمر خواهند کرد. پتانسیل نوآوری موثر ضد پیری 
برای بدترکردن نابرابری در آینده بحث هایی ایجاد کرده است، 
برخی بر این باورند که افراد مرفه برای بدست  آوردن همه چیز 
از جمله داروهای محافظت کننده از دیگران جلوتر خواهند بود.

ممکن است این فرضیه مبنای علمی داشته باشد که استرس 
کمتر با افزایش طول عمر مرتبط است زیرا ژنی که از سلول های 
بنیادی مغز و اثرات مضر استرس محافظت می کند با طول عمر 
ارتباط دارد. بر اساس نتایج تحقیقات یک روش موثر در کاهش 
روند پیری، عدم قرارگیری در معرض آالینده هایی مانند دودسیگار، 

الکل و آفت کش هاست.
همچنین کاهش امید به زندگی در سال گذشته در ایاالت متحده یکسان 
نبوده است و به طور کلی یک سال و نیم کاهش یافته است، اما افراد 

رنگین پوست و اسپانیایی  تبارها سه سال کاهش را تجربه کردند.
بر اساس نتایج بررسی ها، احتمال مرگ در اثر مواردی مانند ابتال به 
سرطان یا بیماری قلبی هر هشت یا 9 سال تقریبا دو برابر می شود اما 
این مطالعه استدالل می کند که روش های سنتی محاسبه طول عمر 

کشف جدیدی در پزشکی نیست.

وزارت بهداشت روسیه از تایید آزمایشات مشترک دو واکسن 
کروناویروس آسترازنکا و اسپوتنیک الیت خبر داد.

به گزارش سپید، وزارت بهداشت روسیه اعالم کرد: »آزمایش 
مشترک دو واکسن کروناویروس آسترازنکا و اسپوتنیک الیت مورد 
تایید قرار گرفته است.« این وزارتخانه متذکر شد: »آزمایش ساده، 
دو سو کور، دو فازی برای تعیین ایمنی و ایمنی زایی ترکیبی از 
AZD1222 و S-rAd26 در برنامه تقویت اولیه ناهمگن اجرا می 

شود تا از بروز عفونت کروناویروس در بزرگساالن پیشگیری کند.«
در این بررسی 1۵0 داوطلب شرکت خواهند کرد و قرار است 

آزمایشات در دوم مارس 2022 تکمیل شود.
اسپوتنیک الیت، نسخه تک جزئی واکسن کروناویروس روسی 
سرمایه  توسط صندوق  که  است  وی  اسپوتنیک  به  موسوم 
ساخته  گامالیا  موسسه  و   )RDIF( روسیه  مستقیم  گذاری 
شده است. گفته شده که واکسن اسپوتنیک الیت در جلوگیری 

از بروز بیماری کووید-19، ۷9.4 درصد اثربخشی دارد که 
اثربخشی آن از برخی واکسن های دو ُدز دیگر باالتر است. 
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز، همچنین واکسن 
آسترازنکا تولید محققان دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی 
آسترازنکاست. این واکسن پس از تزریق ُدز نخست ۷6 درصد 
در پیشگیری از بیماری کووید-19 و پس از تزریق ُدز دوم 

۸1.۳ درصد موثر است.

وزارت بهداشت روسیه خبر داد

تایید آزمایش های مشترک دو واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک الیت

سویه دلتا سریعترین و مسری ترین نسخه از ویروس کرونای عامل 
بیماری کووید-19 و با باالترین قدرت بیماری زایی است که در 
حال حاضر جهان با آن مواجه شده و طبق گفته ویروس شناسان، 
مفروضات مربوط به این بیماری را بر هم زده و این درحالیست که 
شماری از کشورها، اخیرا محدودیت ها را تسهیل کرده و فعالیت 

اقتصادی خود را از سر گرفته اند.
به گزارش سپید، بر اساس مصاحبه انجام شده با 10 متخصص 
برجسته بیماری کووید-19، قدرت واکسن برای ایجاد مصونیت 
در برابر نوع شدید بیماری و کاهش بستری ها بر اثر ابتال به هر 
نوع از کروناویروس، بسیار باالست و افرادی که بیشتر در معرض 
خطر هستند کسانی اند که هنوز در برابر بیماری واکسینه نشده اند.

با این وجود شواهد فزاینده ای نشان می دهد سویه دلتا که برای 
اولین بار در هند شناسایی شد، قادر است افراد واکسینه شده را نیز 
نسبت به نسخه های قبلی با سرعت بیشتری آلوده کند و نگرانی هایی 
مبنی بر این وجود دارد که حتی ممکن است ویروس را گسترش 

دهد. برخی از متخصصان در ایاالت متحده اخیرا اظهار داشتند: به 
همین دلیل استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و سایر 
اقدامات پیشگیرانه ممکن است حتی در کشورهایی که برنامه گسترده 

واکسیناسیون را در پیش گرفته اند، ضرورت پیدا کند.
مقامات بهداشتی در آمریکا این روزها در حال بررسی این موضوع 
هستند که آیا الزم است دستورالعمل استفاده از ماسک در افراد واکسینه 
شده مورد بازبینی قرار گیرد؟ در لس آنجلس، پرجمعیت ترین شهر 
ایاالت متحده، استفاده از ماسک حتی در بین افراد واکسینه شده در 

فضاهای عمومی سرپوشیده الزامی است.
"شارون پیکاک"، میکروبیولوژیستی که اقدامات انگلیس برای تعیین 
توالی ژن های انواع کروناویروس را اداره می کند، در این رابطه 
می گوید: در حال حاضر بزرگترین خطر برای جهان، سویه دلتاست 
که با سرعت باالیی منتقل می شود. ویروس ها به طور مداوم از طریق 
جهش و با ایجاد سویه های جدید، تکامل پیدا می کنند و گاهی اوقات 

سویه های جدید، خطرناک تر از نسخه اصلی ویروس هستند.

نگرانی اصلی در مورد سویه دلتا این نیست که شدت بیماری را 
افزایش می دهد بلکه این سویه بسیار راحت تر و سریعتر، از فردی 
به فرد دیگر منتقل می شود و در نتیجه می تواند موجب افزایش موارد 

ابتال و بستری در افراد واکسینه نشده شود.
سازمان بهداشت عمومی انگلیس روز جمعه اعالم کرد: از مجموع 
۳692 نفری که به دلیل ابتال به سویه دلتا بستری شده اند، ۵۸.۳ درصد 

واکسینه نشده و 22.۸ درصد کامال واکسینه شده اند.
در سنگاپور نیز که سویه دلتا شایع ترین نوع است، مقامات دولتی 
روز جمعه گزارش کردند که سه چهارم موارد کروناویروس در میان 
افراد واکسینه شده رخ داده، هرچند هیچ یک از آنان گرفتار نوع شدید 
بیماری نشده اند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، در 
ایاالت متحده که بیش از هر کشور دیگری موارد ابتال و فوت ناشی 
از کووید-19 را گزارش کرده، سویه دلتا حدود ۸۳ درصد از موارد 
جدید ابتال را تشکیل می دهد. تاکنون افراد واکسینه نشده نزدیک 

به 9۷ درصد موارد ابتالی شدید به بیماری را شامل می شوند.

دلتا چگونه مفروضات مربوط به کروناویروس را بر هم زد؟

لزوم استفاده از ماسک به رغم واکسیناسیون گسترده



 احمد خالق نژاد طبری
رئیس مرکز تحقیقات جراحی کودکان 

جمله  از  کشور   74 از  دانشمندان  نظر  طبق 
دارای  که  نوزادی  برای  ماندن  زنده  ایران، 
نقص تکاملی زمان تولد است – که به عنوان 
ناهنجاری مادرزادی هم شناخته می شود - به 

دارد. بستگی  تولد  محل 
است،  شده  منتشر  لنست  در  که  مطالعه ای 
 4000 به  نزدیک  برای  را  میر  و  خطر مرگ 
نوزاد متولد شده با نقص مادرزادی در 264 
بیمارستان )از جمله بیمارستان کودکان مفید در 
تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی( در سراسر جهان بررسی کرده است. 
نقایص  با  این مطالعه نشان داد نوزادانی که 
متولد  گوارش  دستگاه  با  مرتبط  مادرزادی 
با  کشور  یک  در  بیست  در  یک  می شوند، 
در  که  حالی  در  می روند  دنیا  از  باال  درآمد 
یک کشور با درآمد متوسط از هر 5 نفر یک 
نفر و در یک کشور با درآمد پایین از هر 5 

نفر دو نفر فوت می کنند.
در  که  مادرزادی  نقص  نوعی  گاستروشزی، 
از  می شود  متولد  که  کودکی  روده های  آن 
دارای  می آید  بیرون  ناف  کنار  در  سوراخی 
بیشترین تفاوت در مرگ و میر می باشد بدین 
کشورهای  در  نوزادان  90درصد  که  ترتیب 
در  حالیکه  در  روند  می  دنیا  از  درآمد  کم 
کشورهای با درآمد باال  1درصد فوت می کنند. 

در کشورهای با درآمد باال، اکثر این نوزادان 
قادر به زندگی کامل و بدون ناتوانی هستند.
دکتر نائومی رایت، محقق اصلی، چهار سال 
گذشته را به مطالعه این تفاوت ها در پیامدها 

اختصاص داده است. 
وی گفت: »جغرافیا نباید عاقبت نوزادانی را 
که شرایط جراحی قابل اصالح دارند تعیین 
کند. هدف توسعه پایدار برای »پایان دادن به 
مرگ های قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان 
زیر 5 سال تا سال 2030« بدون اقدام فوری 
برای  جراحی  های  مراقبت  بهبود  در جهت 
نوزادان در کشورهای با درآمد کم و متوسط 

است.« تحقق  غیرقابل 
جراحی  های  مراقبت  بهبود  بر  تمرکز  باید 
با  و  درآمد  کم  در کشورهای  نوزادان  برای 
در آمد متوسط در سطح جهان باشد. طی 25 
سال گذشته، در حالی که موفقیت زیادی در 
کاهش مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال با 
پیشگیری و درمان بیماری های عفونی وجود 
مراقبت  بهبود  بر  کمی  تمرکز  است،  داشته 
های جراحی برای نوزادان و کودکان وجود 
میر  و  مرگ  نسبت  واقع  در  و  است  داشته 
بیماری های جراحی همچنان رو  به  مربوط 

افزایش است. به 
نقایص مادرزادی اکنون پنجمین علت اصلی 
مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال در سطح 
جهان است که بیشترین مرگ و میر در دوران 
مادرزادی  نقایص  افتد.  می  اتفاق  نوزادی 

با  کشورهای  در  گوارش  دستگاه  به  مربوط 
درآمد کم و در آمد متوسط دارای باالترین 
میزان مرگ و میر هستند زیرا زندگی بسیاری 
از آنها بدون مراقبت های فوری جراحی پس 

نیست. تولد مقدور  از 
در کشورهای با درآمد باال، بسیاری از زنان 
برای ارزیابی نقایص مادرزادی، سونوگرافی 
صورت  در  می دهند.  انجام  زایمان  از  قبل 
شناسایی نقص مادرزادی، زن باردار می تواند 
در بیمارستان با مراقبت های جراحی کودکان 
تولد  محض  به  کودک  بنابراین  کند  زایمان 
کم  درآمد  با  کشورهای  در  می گیرد.  کمک 
در  اغلب  شرایط  این  با  نوزادان  متوسط،  و 
وضعیت بالینی نامناسب دیر به مرکز جراحی 

کودکان می رسند. 
این مطالعه نشان می دهد نوزادانی که از قبل 
با عفونت آلوده شده اند و به مرکز جراحی 
کودکان مراجعه می کنند، احتمال مرگ آنها 

است. بیشتر 
این مطالعه اهمیت مراقبت های قبل و بعد از 
عمل )مراقبت های دریافت شده در حین عمل 
جراحی درمانی( در مرکز جراحی کودکان را 

کند.  می  برجسته 
نوزادانی که در بیمارستان ها بدون دسترسی 
به تهویه و تغذیه وریدی تحت معالجه قرار 
می گیرند، احتمال مرگ بیشتری دارند. عالوه 
بر این، نداشتن پشتیبان بیهوشی ماهر و عدم 
استفاده از چک لیست ایمنی جراحی در زمان 

عمل با احتمال باالتر مرگ همراه می  باشد.
با  کشورهای  در  شرایط  این  از  بقا  بهبود 
درآمد کم و درآمد متوسط شامل سه عنصر 

است: اصلی 
زایمان  و  زایمان  از  قبل  تشخیص  بهبود   )1
در بیمارستان با مراقبت های جراحی کودکان 

بهبود مراقبت های جراحی برای نوزادان   )2
متولد شده در بیمارستان های محلی، با انتقال 

سریع و ایمن به مرکز جراحی کودکان 
3( بهبود مراقبت های قبل و بعد از عمل برای 

نوزادان در مرکز جراحی کودکان 
ریزی  برنامه  و  تیمی  کار  یک  به  امر  این 
تیم  زایمان،  و  زنان  و  مامایی  تیم  بین  قوی 
جراحی  تیم  و  نوزادان  و  اطفال  متخصصین 
با  کودکان در مرکز جراحی کودکان، همراه 
آموزش خارج از منطقه و شبکه های ارتباطی 
با بیمارستان های ارجاع دهنده بیمار نیاز دارد.
در کنار ابتکارات محلی، مراقبت های جراحی 
برای نوزادان و کودکان باید در سیاست ملی 
شود  ادغام  کودکان  بهداشت  بین المللی  و 
کودکان  جهانی  بهداشت  در  نباید  دیگر  و 

گرفته شود. نادیده 
این مقاله به طور کامل در وب سایت لنست 
در دسترس است )شامل لینک برای دسترسی 

مقاله(. آزاد 
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روایتی از حضور نیروهای داوطلب و نقش چشمگیر آنان در مبارزه با کرونا

فراخوان های  تاکنون،  کرونا  پاندمی  ابتدای  از 
متعدد برای جذب کادر درمان داوطلب، بی جواب 
نمانده است. تاکنون، جمعیت قابل توجهی از 
کادر درمان برای کار داوطلبانه در مراکز درمان 
بیماران کرونا اعالم همکاری کرده اند. نیروهای 
داوطلب از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 

همواره در کنار کادر درمان بوده اند.
همچنین گروه قابل توجهی از پزشکان، پرستاران، 
بهیاران و سایر کادر درمان در شهرهای مختلف 
نیز داوطلبانه به میدان خدمت آمده اند تا بحران 
کرونا را مهار کنند. آنها با علم به اینکه ممکن 
است به کرونا مبتال شوند و در شرایطی که هیچ 
اجباری برای درمان بیماران کرونا ندارند، اما 
خدمت در شرایط بحرانی را در اولویت باالتری 

نسبت به حفظ سالمت خود قرار داده اند.
این روزها نفس های کادر درمان به شماره افتاده 
و جامعه پزشکی با فشار کاری بی سابقه ای روبرو 
است. در خیلی از مراکز درمانی که به بیماران 
مبتال به کرونا خدمت می کنند، کمبود نیرو به 
شکل جدی وجود دارد و گاهی یک نفر همزمان 
به جای چندین نیرو به بیماران مبتال به کرونا 

رسیدگی می کند.
در چنین شرایطی که مشکل کمبود نیرو در بسیاری 
است، شاهد حضور  درمانی مشهود  مراکز  از 
نیروهای داوطلب برای مهار بحران کرونا هستیم. 
دیگر  نهادهای  برخی  و  احمر  هالل  جمعیت 
انسانی در حوزه  نیروی  برای رفع کمبود  هم 
درمان، اقداماتی انچام داده اند. بسیاری از افرادی 

که به عنوان نیروی داوطلب به مراکز درمانی 
اعزام شده اند، با آگاهی از شرایط کاری پرفشار 
در بیمارستان هایی که بیماران مبتال به کرونا را 
پذیرش می کنند، به فعالیت درمانی داوطلبانه در 

این مراکز پرخطر روی آورده اند.

نباید فقط روی نیروهای داوطلب، 
حساب باز کنیم

برخی از فعاالن جامعه پزشکی می گویند اگرچه 
حضور نیروهای داوطلب در عرصه درمان بیماران 
کرونا، اتفاق مثبتی است که باید آن را به فال 
نیک گرفت، اما در عین حال باید فکر اساسی 
برای جبران کمبود نیرو شود. به اعتقاد آنها برای 
جبران کمبود درمانگر در حوزه کرونا نباید فقط 
روی نیروهای داوطلب، حساب باز کرد، بلکه 
باید تمهیداتی اندیشیده شود تا نیروهای تازه 

نفس به شکل رسمی و غیرداوطلبانه به سیستم 
درمانی جذب شوند تا نیروهای قدیمی تر بتوانند 

تجدید قوا کنند.
نمایندگان جامعه پزشکی بر این باورند که اگر 
فکر اساسی برای رفع کمبود نیروی انسانی در 
حوزه درمان نشود و فقط روی داوطلبان درمانگر، 
حساب باز کنیم، افزایش خستگی و فرسودگی 

کادر درمان، دور از انتظار نخواهد بود.
هیات  عضو  و  دانشگاه  استاد  ناصری،  نوید 
مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو 
درمانگران  جذب  که  می کند  تاکید  سپید  با 
داوطلب در مراکز درمانی، اقدامی بسیار خوب 
در راستای مهار بیماری کرونا است، اما این 
از  را  کاری  فشار  نمی تواند  تنهایی  به  اقدام 

دوش کادر درمان بردارد.
او توضیح می دهد: »کادر درمانی فرسوده شده اند 

و جمع قابل توجهی از آنها نیز به ویروس کرونا 
مبتال شده اند. گروه دیگری از فداکاران جامعه 
پزشکی نیز بر اثر کرونا فوت شدند. فرسودگی 
شدید کادر درمان، تاثیر جدی بر کیفیت درمان 
بیماران مبتال به کرونا بر جای می گذارد. به همین 
دلیل، فراخوان برای جذب درمانگران داوطلب 
و در صورت نیاز نیز آموزش آنها باید در دستور 
کار قرار بگیرد. این اتفاق در بسیاری از استان ها 

انجام شد و نیروهای داوطلب توزیع شدند.«
او یادآور می شود: »االن بسیاری از بیمارستان ها، 
کرونا  به  مبتال  بیماران  درمان  به  را  بخشی 
اختصاص داده اند و یا اینکه کال با تمام قوا به 
درمان بیماران مبتال به کرونا می پردازند. االن 
برخی نقاهتگاه ها نیز تبدیل به بیمارستان شده 
است. یعنی با وجود آنکه شرایط کامل تبدیل 
بستری  به  اما  ندارند،  را  بیمارستان  به  شدن 
بیماران می پردازند. در چنین شرایطی، فرسودگی 
و بیماری پرسنل درمانی در حال افزایش است. 
به همین دلیل، اگر نیروهای داوطلب در کنار 
افراد آموزش دیده و مجرب قرار بگیرند، اقدامی 
کاری  فشار  کاهش  به  که  است  منطقی  کامال 

کادر درمان منجر می شود.«
ناصری خاطرنشان می کند: »اگرچه باید جذب 
نیروهای درمانی داوطلب در دستور کار قرار 
بگیرد، اما متولیان نظام سالمت باید برای استخدام 
مشکل  تا  کنند  اقدام  هم  نفس  تازه  نیروهای 
کمبود نیرو در برخی مراکز درمانی مرتفع شود. 

ادامه در صفحه 11 

دستخالیوبیچشمداشت
اگرچه حضور نیروهای داوطلب در عرصه درمان بیماران کرونا اتفاق مثبتی است 

اما باید برای جبران کمبود نیرو، فکری اساسی شود

از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون، فراخوان های متعدد برای جذب کادر درمان 
داوطلب، بی جواب نمانده است. تاکنون، جمعیت قابل توجهی از کادر درمان برای 

کار داوطلبانه در مراکز درمان بیماران کرونا اعالم همکاری کرده اند. نیروهای 
داوطلب از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون همواره در کنار کادر درمان 

بوده اند. همچنین گروه قابل توجهی از پزشکان، پرستاران، بهیاران و سایر کادر 
درمان در شهرهای مختلف نیز داوطلبانه به میدان خدمت آمده اند تا بحران 

کرونا را مهار کنند. آنها با علم به اینکه ممکن است به کرونا مبتال شوند و در 
شرایطی که هیچ اجباری برای درمان بیماران کرونا ندارند، اما خدمت در شرایط 

بحرانی را در اولویت باالتری نسبت به حفظ سالمت خود قرار داده اند
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 ادامه از صفحه 10
نیروهای  جذب  بر  تکیه  با  صرفا  نباید  یعنی 
رفع  برای  نیروهای جدید  استخدام  داوطلب، 
کمبود نیرو را از یاد ببریم. با توجه به شرایط 
بحرانی امروز، شرایط استخدام نیروهای درمانی 

باید تسهیل شود.«
ناصری در ادامه به چالش دیگری اشاره می کند 
که به باور او موجب شده است برخی نیروهای 
درمانی برای حضور داوطلبانه به منظور مهار کرونا 
دلسرد شوند. ناصری انتقاد می کند: »واقعیت این 
است که همان نیروی داوطلبی که جانش را به 
خطر می اندازد و برای درمان بیماران کرونا پیشقدم 
می شود، باید دستمزدش به موقع پرداخت شود 
و مطالبات این گروه از داوطلبان نباید نادیده 
گرفته شود. متاسفانه در مواردی شاهد بودیم که 
در برخی مراکز درمانی، فراخوان برای جذب 
نیروهای داوطلب منتشر کردند، اما بعد از پایان 
کار داوطلبانه، چندین برابر کمتر از دستمزد تعیین 
شده به داوطلبان و دستیاران پرداخت کردند. این 
کارها حضور داوطلبانه برخی از فعاالن جامعه 

پزشکی را نیز کمرنگ خواهد کرد.«
در طی چند ماه اخیر، فراخوان های متعددی برای 
جذب کادر درمانی داوطلب از سوی نهاهای مختلف 
منتشر شده است. این روزها کادر درمان به شدت 

خسته و فرسوده شده و کشش در کادر درمان بسیار 
کاهش یافته است. در هر صنف و رشته ای یک زمان 
تعطیلی و استراحت وجود دارد، اما زمان استراحت 
کادر درمان مان به شدت کم شده است. عالوه 
بر این درصد زیادی از کادر درمان و پرسنل نیز 

درگیر کرونا و بیماری شدند.
در شرایطی که کادر درمان داوطلب، فداکارانه 
مهار  برای  و  دارد  حضور  خدمت  میدان  در 
کرونا، تمام قد به میدان خدمت آمده است، اما 
کارشناسان تاکید دارند که نباید فقط روی نیروهای 
داوطلب برای جبران کمبود نیرو حساب کرد. 

متولیان نظام سالمت باید برای کاستن از فشار 
کار جامعه پزشکی در دوران کرونا، زمینه جذب 
نیروهای تازه نفس را فراهم کنند. در عین حال، 
پرداختی منظم به درمانگران داوطلب و عمل به 
همه تعهدات را هم باید در اولویت قرار دهند.

حضور پررنگ خیران در میدان خدمت
در دوران کرونا، بسیاری از نیروهای داوطلب 
و خیران سالمت، پا به پای کادر درمان رسمی، 

پیمانی به مردم خدمت کردند و  قراردادی و 
این  داشتند.  قرار  با کرونا  نبرد  در خط مقدم 
نیروها بدون چشمداشت مالی در صحنه نبرد 
با کرونا حضور یافتند و با ارائه حمایت مالی، 
معنوی، پزشکی و مراقبتی، نقش انکارناپذیری 

در مهار کرونا ایفا کردند.
از  بسیاری  بیمارستانی،  خیریه های  بر  عالوه 
نیروهای داوطلب در بحران کرونا، عاشقانه به 
میدان خدمت آمدند و با به خطر انداختن جان 
خود به درمان بیماران مبتال به کرونا پرداختند.
تعالی  و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  نیز  پیشتر 
کرده  اعالم  بهداشت  وزارت  بالینی  خدمات 
بود: »همه افرادی که می توانند به سیستم درمان 
داوطلبانه  کنند، خوشحال می شویم که  کمک 
به دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند تا 

بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.«
از سوی دیگر، سازمان داوطلبان جمعیت هالل 
داوطلبان  بود: »سازمان  اعالم کرده  احمر هم 
جمعیت هالل احمر با هدف ارتقای فرهنگ 
جامعه در خصوص توسعه خدمات و آموزش 
از  فراخوانی  در  خانواده ها،  و  افراد  هدفمند 
پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران داوطلب برای 

فعالیت در سامانه پاسخگویی به سواالت کرونا 
۴۰۳۰ دعوت به همکاری کرد. در این راستا 
جمعیت هالل احمر در فراخوان جذب داوطلب 
برای سامانه پاسخگویی به سواالت کرونا ۴۰۳۰ 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با همکاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
میان پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران برای کمک 
به مردم و پاسخگویی به سواالت آن ها درباره 
ویروس کرونا به صورت غیرحضوری )آنالین( 
دعوت به همکاری کرد. در این راستا برخی 
نیروهای داوطلب شامل پزشک، بیولوژیست، 
بهیار  و کمک  پرستار  آزمایشگاهی،  نیرو های 

در بیمارستان ها داوطلب شدند.«
شاهین محمد صادقی، کارشناس نظام سالمت 
هم تاکید دارد: »مشارکت سازمان های مردم نهاد، 
گروه های  سالمت،  خیریه  موسسات  خیرین، 
بنگاه های  و  شرکت ها  و  سالمت  داوطلب 
اقتصادی در بحران ها، فرصتی را برای مدیران 
فراهم می سازد تا با بهره مندی از این ظرفیت ها، 
در کنار دستگاه های دولتی به نحو موثرتری به 
حوادث و بالیا پاسخ دهند. مشارکت مردمی 
تجربه های  همچون  کرونا،  بحران  مهار  برای 
پیشین نظام سالمت، سیمای زیبایی از حضور 
و مشارکت گسترده مردم در حوادث و بالیا 

را در صحنه جهانی رقم زد.«
برای  که  دارند  تاکید  هم  کارشناسان  برخی 
افزایش مشارکت مردمی در حوزه مهار کرونا 
طریق  از  بخشی  آگاهی  و  اطالع رسانی  باید 
رسانه های عمومی و فضای مجازی به عموم 
مردم و خیرین، تعامل با خیرین، فراهم آوردن 
امکان کمک خیرین به آسیب دیدگان اجتماعی از 
ویروس کرونا و نیازمند از طریق مجامع خیرین 
سالمت، فعال کردن شورای مشارکت های زنان 
مجمع خیرین سالمت در جلب مشارکت های 
در  نیازمند  خانواده های  به  کمک  و  مردمی 

اولویت قرار بگیرد.
آسیب دیده  خانواده های  شناسایی  همچنین 
اجتماعی از بیماری کرونا و نیازمند بسته های 
حمایتی، پیگیری الزم جهت جلب مشارکت های 
به  کمک رسانی  به  خیرین  تشویق  و  مردمی 
نیازمندان مورد حمایت از دیگر مواردی است 
که کارشناسان برای افزایش مشارکت مردمی 

در دوران کرونا به آن تاکید دارند. 
باید در نظر داشت که بسیاری از افرادی که به 
عنوان نیروی داوطلب به مراکز درمانی اعزام 
شده اند، احتمال مرگ بر اثر کرونا را پذیرفته اند 
و با آگاهی از شرایط خطرناک بیمارستان هایی 
که بیماران مبتال به کرونا را پذیرش می کنند، به 
فعالیت درمانی داوطلبانه در این مراکز پرخطر 

روی آورده اند.
می گویند  پزشکی  جامعه  فعاالن  از  برخی 
عرصه  در  داوطلب  نیروهای  حضور  اگرچه 
که  است  مثبتی  اتفاق  کرونا،  بیماران  درمان 
باید آن را به فال نیک گرفت، اما در عین حال 
باید فکر اساسی برای جبران کمبود نیرو شود. 
به اعتقاد آنها برای جبران کمبود درمانگر در 
حوزه کرونا نباید فقط روی نیروهای داوطلب، 
حساب باز کرد، بلکه باید تمهیداتی اندیشیده 
شود تا نیروهای تازه نفس به شکل فوری به 
سیستم درمانی جذب شوند تا نیروهای قدیمی تر 
بتوانند بعد از مدت ها خستگی و فرسودگی، 

تجدید قوا کنند.

ناصری:  جذب درمانگران 
داوطلب در مراکز درمانی، 

اقدامی بسیار خوب در راستای 
مهار بیماری کرونا است، کادر 

درمانی فرسوده شده اند و جمع 
قابل توجهی از آنها نیز به ویروس 
کرونا مبتال شده اند. گروه دیگری 
از فداکاران جامعه پزشکی نیز بر 
اثر کرونا فوت شدند. فرسودگی 

شدید کادر درمان، تاثیر جدی 
بر کیفیت درمان بیماران مبتال 
به کرونا بر جای می گذارد. به 

همین دلیل، فراخوان برای جذب 
درمانگران داوطلب و در صورت 

نیاز نیز آموزش آنها باید در 
دستور کار قرار بگیرد. این اتفاق 
در بسیاری از استان ها انجام شد 

و نیروهای داوطلب توزیع شدند
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این روزها نفس های کادر 
درمان به شماره افتاده و جامعه 

پزشکی با فشار کاری بی سابقه ای 
روبرو است. در خیلی از مراکز 
درمانی که به بیماران مبتال به 
کرونا خدمت می کنند، کمبود 

نیرو به شکل جدی وجود دارد 
و گاهی یک نفر همزمان به جای 
چندین نیرو به بیماران مبتال به 

کرونا رسیدگی می کند. در چنین 
شرایطی که مشکل کمبود نیرو 

در بسیاری از مراکز درمانی 
مشهود است، شاهد حضور 
نیروهای داوطلب برای مهار 

بحران کرونا هستیم

باید در نظر داشت که بسیاری 
از افرادی که به عنوان نیروی 

داوطلب به مراکز درمانی اعزام 
شده اند، احتمال مرگ بر اثر 

کرونا را پذیرفته اند و با آگاهی از 
شرایط خطرناک بیمارستان هایی 

که بیماران مبتال به کرونا را 
پذیرش می کنند، به فعالیت 

درمانی داوطلبانه در این مراکز 
پرخطر روی آورده اند. برخی از 
فعاالن جامعه پزشکی می گویند 
اگرچه حضور نیروهای داوطلب 
در عرصه درمان بیماران کرونا، 

اتفاق مثبتی است که باید آن را 
به فال نیک گرفت، اما در عین 

حال باید فکر اساسی برای جبران 
کمبود نیرو شود
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آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و معلمان با دستور وزیر بهداشت از عید غدیر

  یاسر مختاری
با نامه وزیر بهداشت به معاون خود مبنی بر آغاز 
واکسیناسیون برخی گروه های جامعه از جمله 
معمان در روز عید غدیر، تقریبا می توان گفت 
که دانش آموزان باید کیف ها و کوله های پشتی 
خود را برای اول مهرماه و حضور در کالس های 
درس ببندند و این در حالیست که با توجه به 
سیر صعودی پیک پنجم کرونا و واریانت های 
مختلف آن که در سویه دلتا کودکان نیز درگیر 
می شوند هنوز چشم اندازی برای حضور امن 

دانش آموزان در مدارس وجود ندارد.
میرزایی،  حاجی  محسن  سپید،  گزارش  به 
گذشته  روز  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  رؤسا  دوروزه  اجالس  پنجمین  سی و  در 
مدیران آموزش وپرورش سراسر کشور که به 
انسانی، تحول  منظور بررسی تحول و منابع 
در برنامه های درسی کتاب و مواد آموزشی، 
نوآوری در روش های سنجش و ارزشیابی و 
تضمین کیفیت، چگونگی صیانت از امنیت و 
سالمت جسمی و روانی دانش آموزان معلم و 
خانواده، مرور دستاورد ها و تجارب نظام های 
آموزشی کشور های مختلف در دوران کرونا، 
فرصت های  در  عدالت  برقراری  و  تحول 
وزارت  ایجادشده  تمهیدات  و  یادگیری 
جدید،  تحصیلی  سال  شروع  برای  بهداشت 
بازگشایی  بر  »اصل  کرد:  اظهار  برگزار شد، 
مدارس است و بی شک واکسیناسیون معلمان 

کرونا  شیوع  برای  خانواده ها  نگرانی های  از 
باید  مدارس  بازگشایی  برای  می کاهد. 

اندیشیده شود.« الزم  تمهیدات 
بازگشایی  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
تربیت  و  تعلیم  نظام  اساسی  رکن  مدارس 
است، گفت: »باید به هر کیفیتی که می توان 
به بازگشایی مدارس فکر کرد. این بازگشایی 
نیازمند طراحی های ویژه است. اگر با الزام 
بر  هم  باز  باشیم،  مواجه  اجتماعی  فاصله 
بازگشایی تاکید داریم و طوری دانش آموزان 
این  که  می کنیم  ساماندهی  و  گروه بندی  را 
واکسیناسیون  قطعا  شود.  رعایت  فاصله 

نگرانی  از  کاستن  راههای  از  یکی  معلمان 
عیدسعید  از  بناست  که  هاست  خانواده 
با همت وزارت  غدیر خم در سطح کشور 

شود.« آغاز  بهداشت 
در  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آستانه تغییر دولت هستیم این نگرانی وجود 
دارد که جابجایی افراد در هنگامه شروع سال 
تحصیلی باعث غفلت شود. باید آمادگی های 
بازگشایی  برای  شرایط  تا  شود  کسب  الزم 
موظف  آماده شود.  مدرسه  نشاط  و  با شور 
هستیم حداکثر مراقبت را داشته باشیم تا این 
تحصیلی  سال  به  آسیبی  کوچکترین  انتقال 
برداشت ها  مجموعه  داریم  نکند.قصد  وارد 
و  نقاط ضعف  کنیم.  منظم  و  بندی  دسته  را 

قوت را دائم باید ارزیابی کرد.«
حاجی میرزایی همچنین در حاشیه این برنامه 
و در بین خبرنگاران با بیان اینکه تقریبا ۳0 
درصد از مدارس جمعیت کمتر از ۵0 دانش 
آموز دارند و به شرط رعایت فاصله اجتماعی 
را  تحصیلی  سال  توانند  می  مشکل  بدون 
مدارس  »برخی  گفت:  کنند،  آغاز  حضوری 
ملزم  اگر  و  دارد  باالتری  تراکم  شهرها  در 
دانش  باشیم،  اجتماعی  فاصله  رعایت  به 
می کنیم.  تقسیم  هفته  طول  در  را  آموزان 
و  ایم  کرده  کسب  تجربه  هم  گذشته  سال 
توجه  مورد  بهداشتی  مقامات  دستورالعمل 

گرفت.« خواهد  قرار 

وی ادامه داد: »واکسیناسیون معلمان و رانندگان 
سرویس مدارس نیز در دستورکار است. قرار 
است واکسیناسیون معلمان از روز عید سعید 
غدیر آغاز شود و برای رانندگان سرویس هم 
به محض کالس بندی و مشخص شدن مسیر 
تردد دانش آموزان، قبل از شروع سال تحصیلی 

واکسیناسیون انجام خواهد شد.«
حاجی میرزایی افزود: »به جهت اینکه با اضافه 
کردن معلمان غیردولتی، یک میلیون و 200 
هزار پرسنل فرهنگیان داریم، هماهنگی هایی 
شده تا این امر قبل از پایان مرداد انجام شود.«
برای  اقدام  و  نام  ثبت  چگونگی  درباره  وی 
واکسیناسیون گفت: »چون مسئولیت انجام این 
کار برعهده وزارت بهداشت است، دکتر رئیسی 
- سخنگوی ستاد ملی کرونا – روز چهارشنبه 
در اجالس شرکت و کیفیت و نحوه اجرا را 
بیان می کند البته تالش می شود قبل از شروع 

سال تحصیلی این کار انجام شود.«
حاجی میرزایی در مورد الزامی بودن حضور 
دانش آموزان از اول مهر در مدارس، اظهار 
کرد: »باید ستاد ملی کرونا در این باره تصمیم 
بگیرد البته مطالعات گسترده جهانی و تجربه 
غالب کشورها حاکی از آن است که مخاطره ای 
متوجه دانش آموزان نیست اما دور بودن از 
مدرسه مخاطرات قطعی دارد. همه تالش ها 

باکیفیت است.« در جهت آموزش 
ادامه در صفحه 13 

احتمال بازگشایی مدارس از مهرماه قوت گرفت
سخنگوی ستاد ملی کرونا عالوه بر انجام واکسیناسیون

از تمهیداتی همچون دوشیفته کردن مدارس خبر داد

حاجی میرزایی: باید به هر 
کیفیتی که می توان به بازگشایی 
مدارس فکر کرد. این بازگشایی 

نیازمند طراحی های ویژه است. 
اگر با الزام فاصله اجتماعی 

مواجه باشیم، باز هم بر 
بازگشایی تاکید داریم و طوری 

دانش آموزان را گروه بندی و 
ساماندهی می کنیم که این فاصله 
رعایت شود. قطعا واکسیناسیون 
معلمان یکی از راههای کاستن از 

نگرانی خانواده هاست
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 ادامه از صفحه 12
بهداشت نظر وزارت 

در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی وزیر 
در  تلویزیونی  گفت وگوی  یک  در  بهداشت 
»در  کرد:  اظهار  مدارس  بازگشایی  مورد 
بازگشایی مدارس فقط واکسیناسیون معلمان و 
دانش آموزان مالک نیست بلکه باید مجموعه 
اقدامات در این رابطه صورت بگیرد تا آمادگی 
برای بازگشایی مدارس وجود داشته باشد.«
سخنگوی ستاد ملی کرونا دامه داد: » اگر قبال 
در یک کالس 30 نفر دانش آموز حضور داشت، 
در شرایط کنونی باید مدارس به شیفت های 
ظهر و بعداز ظهر تبدیل شود و در هر شیفت 

پیدا کنند.« نفر حضور   15
رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر واکسنی 
برای افراد زیر 18 سال در دسترس نیست، 
اظهار کرد: » در همین هفته برای واکسن معلمان 
برنامه ریزی کرده و واکسیناسیون آنها را آغاز 
سرویس های  برای  ما  بعدی  اقدام  می کنیم. 
مدارس است و راننده های سرویس ها و سایر 

واکسینه می کنیم.« نیز  را  عوامل مدراس 
انجام  باید  که  دیگری  » کار  داد:  ادامه  وی 
شود آموزش خانواده ها است. در این رابطه 
خانواده ها یاد می گیرند که اگر فرزندان آنها 
دارای یک سری عالم بود، آنها را به مدرسه 
نفرستاده و با مراکز بهداشتی تماس بگیرند.«
رئیسی با بیان اینکه حضور دانش آموزان در 
یک فضای بسته یک چالش و نگرانی اصلی 
برای خانواده ها است، گفت: » میزان ابتال در 
میان کودکان بسیار کم است. اگرچه آنها هم 
به کرونا مبتال می شوند اما عالئم در میان آنها 
بیمارستان ها  بستریشان در  میزان  بوده و  کم 
نیز پایین است، اگرچه مرگ حتی یک کودک 
هم بسیار زیاد است اما باید گفت مرگ و میر 
کودکان در اثر کرونا نیز بسیار پایین است.«
وی یادآور شد: »االن در جهان واکسن هایی 
استفاده  مورد  کودکان  برای  که  دارند  وجود 
تأییدیه  نیز در حال  قرار می دهند حتی چین 
نهایی برای استفاده واکسن سینوفارم در میان 
کودکان است. اما ما باید به دنبال این باشیم 

که در درجه نخست دانش  آموزانی که دارای 
عوامل زمینه ای خطر و ریسک فاکتور هستند 

را واکسینه کنیم.«
رانندگان  و  معلمان  »باید  افزود:  رئیسی 
زمان  آن  تا  و  شوند  واکسینه  سرویس ها 
دارای  که  دانش آموزانی  برای  امیدواریم 
واکسن  هستند،  خطر  زمینه  بیماری های 

آنها  بتوانیم  و  بوده  دسترس  در  تأیید  مورد 
را واکسینه کنیم، در این شرایط اگر مدارس 
جای  به  و  شوند  باز  آبان  در  مهر  جای  به 
اردیبهشت در خرداد مدارس را تعطیل کنیم 
می تواند برای امنیت دانش آموزان و معلمان 
این  سمت  به  هدف  باید  باشد.  مؤثر  بسیار 
باشد که به سمت بازگشایی مدارس برویم.«

استقبال دانش آموزان از بازگشایی مدارس
در  خانواده ها  نگرانی  به  رئیسی  اشاره 
در  مدارس  در  فرزندانشان  حضور  مورد 
استقبال  از  حکیم زاده  رضوان  که  حالیست 
در  شرکت  برای  دانش آموزان  درصدی   89
این  در  و  گفت  کالس های حضوری سخن 
رابطه اظهار کرد: » دلیل این اشتیاق ناشی از 
شیوع همه گیری ویروس کرونا و آموزش در 
فضای مجازی است و اگرچه آموزش مجازی 
اجباری ناشی از همه گیری ویروس کرونا ، 

به همراه  را  زیادی  تهدیدات و فرصت های 
تحقیقاتی عالقه  داشت، ولی طبق طرح های 
حضوری  تحصیل  به  آموزان  دانش  مندی 
طرح های  این  براساس  است.  یافته  افزایش 
تحقیقاتی 51 درصد از دانش آموزان در بستر 
فضای مجازی احساس تنهایی دارند و حدود 
24 درصد از این همین دانش آموزان ابتدایی 
نیز از عدم برقراری ارتباط عاطفی معلمانشان 

داشتند.« انتقاد 
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
یادآور شد: »همچین طبق این طرح تحقیقاتی 
که از طریق ارایه پرسشنامه به  دانش آموزان  
تکمیل شد، 88 درصد از معلمان نیز روزانه 

ارایه می دادند.« به دانش آموزان  تکلیف 
طرح  این  نتایج  از  دیگر  یکی  زاده  حکیم 
تحقیقاتی در بستر آموزش در فضای مجازی 
در همه گیری ویروس کرونا را کمک گرفتن 
۷5 درصد از دانش آموزان برای تحصیل از 
این  »طبق   : کرد  اعالم  و  دانست  مادرانشان 
در  آموزان  دانش  از  درصد   ۷5 نظرسنجی 
امر  در  مادرانشان  از  جاری  تحصیلی  سال 

گرفتند.« کمک  آموزش 
کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
دانش  تربیت  و  آموزش  بر  عالوه  »معلمان 
عاطفی  و  احساسی  موضوع  به  باید  آموزان 
دانش  تربیت  و  بپردازند.آموزش  نیز  آنان 
است  جانبه  همه  مشارکت  مستلزم  آموزان 
چرا که این مقطع حساس و سرنوشت ساز 
است و باید سرمایه گذاری بیشتری در این 
مقطع تحصیلی صورت گیرد.اگر به تحصیل 
اساس  و  پایه  عنوان   به  ابتدایی  مقاطع  در 
آموزش  و تربیت توجه اصولی صورت گیرد 
،در آینده نتیجه مطلوبی را خواهیم گرفت.«
نظر  به  گفته ها  و  سخنان  این  مجموع  در 
در کالس های  دانش آموزان  می رسد حضور 
درس پس از دوسال قطعی شده و آنان از هم 
اکنون باید کیف  خود را برای سال تحصیلی 
زمان  آن  شرایط  هنوز  اگرچه  ببندند  جدید 
و  نیست  مشخص  کشور  در  کرونا  بیماری 

چشم اندازی نیز برای پایان آن وجود ندارد.

رئیسی: اگر قبال در یک 
کالس 30 نفر دانش آموز 
حضور داشت، در شرایط 

کنونی باید مدارس به 
شیفت های ظهر و بعداز ظهر 
تبدیل شود و در هر شیفت 

15 نفر حضور پیدا کنند
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نقدی دگرگونه بر طرح جوانی جمعیت

 محمدهادی جعفرپور/ وکیل پایه یک دادگستری

برخی از نویسندگان حقوق مدنی تکالیف پدر 
و مادر و حق فرزند آوری را در زمره حقوق و 
تکالیف طبیعی آورده اند. ریشه نظر را باید در 
اندیشه های کانت و فیلسوفان آلمانی جستجو 
کرد که می گفتند کودک، انسانی است که بدون 
اراده خود به دنیا می آید پس در برابر کسانی که 

زندگی را بر او تحمیل کردند حق دارد. 
در برابر این افراد، بعضی دیگر در پاسخ به این 
نگاه افراطی نظر غالب در بحث فرزند آوری  ی 
بر مبنای روابط والدین با فرزند مطرح می کنند که 
با تولد فرزند برای والدین حق و تکلیفی ایجاد 
می شود که ملموس ترین آن بحث حضانت است. 
همانی که در فقه امامیه نیز کسانی  به آن عقیده 
دارند. با این تحلیل که حضانت در زمره حقوق 
است و آن را قابل صلح ، اسقاط شمرده و گفته 
می شود. مادر می تواند در برابر انجام این خدمات 
دستمزد بخواهد  که البته این نظر تا حدودی در 
حقوق کنونی متروک و بیشتر حقوقدانان بر این 
مفهوم اتفاق نظر دارند که حضانت  به همان میزان 
که تکلیفی است بر عهده  پدر و مادر جزء حقوق 
ذاتی ایشان لذا قابلیت واگذاری و انتقال ندارد. با 
همین استدالل ساده اولین چالش »طرح جوانی 
جمعیت« با طرح این پرسش مطرح می شود که آیا 
حاکمیت حق دارد در حقوق خصوصی اشخاص، 
قاعده  ای وضع کند که برای ایشان تکلیفی در دایره 
حقوق خصوصی  آن تکلیفی مضاعف با احتمال 

فرزند معیوب ایجاد کند؟
نظر به تحلیل های صورت گرفته راجع به ایرادات 
فقهی-حقوقی طرح جوانی جمعیت که کماکان 
پابرجاست، الزم است از منظر دیگر به تحلیل 

این طرح پرداخت.
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   مقدمه 
که  اهدافی  و  آرمان ها  و  اندیشه ها  از  برگرفته 
مردم در پیروزی انقالب به دنبال آن بودند تدوین 
شده است . آنچه که همواره بر آن تأکید شده حفظ 
کرامت انسانی و باالبردن ارزش های اخالقی 
جامعه است. آنچه که در سخنرانی های امام حتی 
در مقطع زمانی که کشور درگیر جنگ بود نیز از 
ایشان به یادگار مانده است، حفظ کرامت انسانی 
است. وصیت نامه سیاسی الهی امام نیز بارها بر 
این امر در اشکال و الفاظ متعددی تکرار شده 
است. مبانی عقیدتی این نظام مبتنی بر قرآن کریم 
و احادیث ائمه و معصومین نیز با همین محوریت 
انشا شده است. با توجه به ماهیت این نهضت 
)انقالب اسالمی( بزرگ قانون اساسی تضمین گر 
نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار 
اقتصادی می باشد و سپردن سرنوشت مردم به دست 
خودشان تالش می کند در ایجاد نهادها و بنیادهای 
سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس 

اصول مکتبی صالحان عهده دار حکومت می شوند 
قانون اساسی زمینه ساز مشارکت های مردمی و 
در جهت تکامل انسانی هر فرد مسئول رشد و 
ارتقاء اوست. در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسالمی 
نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار 
همه جانبه خارجی بودن هویت اصلی و حقوق 
انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی 
است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون 
از نظام طاغوتی متحمل شدند، استیفای حقوق 
آنان بیشتر خواهد بود خانواده واحد بنیادی این 
جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.
 در ادامه مقدمه قانون اساسی آمده است: تشکیل 
خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد 
معنوی و تکاملی انسان است اصل اساسی بوده 
و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود 
از وظایف حکومت اسالمی است. زن در چنین 
برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن یا 
ابزار کار بودند در خدمت اشاعه ی  فرهنگ مصرف 
زدگی و استثمار خارج شده و زن با توجه به  وظیفه 
خطیر مادری در پرورش فرزند  دارای تکالیفی پر 
ارج  به عنوان مادر در پرورش انسان  پیشاهنگ و 
خود همرزم مردان در میدان های اجتماعی فعال  
می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیت خطیر تر در 
دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی باالتر 
خواهد بود. حفظ کرامت انسانی نتیجه بدیهی 
اجرای عدالت است و عدالت نتیجه بدیهی رعایت 
انسان ها  انسان هاست و رعایت حقوق  حقوق 
مقدماتی دارد که ابتدایی ترین و اصلی ترین آن 

احترام به حقوق خصوصی افراد است. 
اساسًا فلسفه وجودی ایجاد حقوق خصوصی 
افراد، تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر است 

شاخه ای از حقوق خصوصی تحت عنوان حقوق 
فقهی  موازین  بر  و  اسالمی  مبانی  بر  خانواده 
چنان تعریف شده است که پدر و مادر به عنوان 
بزرگان خانواده اختیاردار نظام خانواده هستند 
تولد فرزند نیز به عنوان یک فرایند ذاتی در ازدواج 
می تواند دارای حقوق و تکالیفی باشد. زمانی که 
ما در قانون، حضانت فرزند را حق و تکلیف 
است  این  موضوع  این  بدیهی  نتیجه  می دانیم 
که فرزند آوری همانگونه که حِق والدین است، 
برای آنها تکلیف نیز ایجاد می کند و قانونگذار 
نمی تواند با انشای چند ماده قانونی بهره مندی 
یا  با تکالیف حاکمیتی محدود  این حق را  از 
تابع شرایطی کند. حاکمیت در حقوق عمومی 
رنگ و لعاب می گیرد نه در حقوق خصوصی. 
حقوق خصوصی یعنی روابط خصوصی اشخاص 
با رعایت قواعد آمره حقوق عمومی یا همان 
بین زن و  از خطاها و جرم ها .  دوری جستن 
شوهر در خانواده راجع به مسائل خانواده تنها 
کسانی که حق اظهار نظر و تصمیم گیری دارند 
همین والدین هستند . نمی توان با انشاء مقررات 
خاص، فرزندآوری را با وعده های دلفریب به 
سمت و سویی ببریم که فردا روز همین والدین  
در  که  آنچه  بگیرند.  دست  کنم؟«  »چه  کاسه 
مقررات طرح جوانی جمعیت در قالب بسته های 
تشویقی فرزند آوری آمده است بیشتر  برای طبقه 
ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه شیرین جلوه 
می کند. اینکه شما بخواهید برای فرزند آوردن 
میزان  به  توجه  با  کنید  پرداخت  نقدی  وجه 
این  جامعه ضعیف  برای  غالبًا  اعالمی  پاداش 
کشورقابل توجه است که همین وعده شیرین 
که با تولد طفل تحقق می یابد در ادامه زندگی 

به سمی مهلک  تبدیل می شود  که بعد از تولد 
فرزند و در سن نوجوانی و کودکی طفل نمایان 
می شود. بله گرفتن ده بیست سی میلیون تومان 
پول در زمان تولد فرزند برای هر طبقه ای  شیرین 
است اما وقتی این فرزند از دوره طفولیت به 
خردسالی و کودکی عبور می کند طعم این پاداش 
به رنج هایی از قبیل تامین وسیله رشد و تربیت 
همین طفل تبدیل می شود. چه کسی می خواهد 
آینده این فرزندان را تامین کند؟ فرزند آوری 
بر خالف آنچه بر کلیت طرح جوانی حمعیت 
غالب است امری زودگذر و آنی نیست که با 
یک پاداش مقطعی بتوان یک خانواده را تشویق 
به فرزندآوری کرد. نمونه های بیشمار بسته های 
تشویقی در تولد فرزند را می توان مثال زد که 
در فرهنگ و اندیشه ایران وایرانی جایگاه قابل 
قبولی برای راحتی خیال زوجین در برنامه ریزی 
تولد فرزند ایجاد کند. شاید با چنین اندیشه ای 
هدف و غایت نهایی طرح جوانی جمعیت قابلیت 
اجرا پیدا کند وگرنه آنچه در قالب باید و نباید 
در حکم قانون تعریف و القاء شود رغبتی که 
ایجاد نخواهد کرد بلکه در بهترین حالت بی 

اثر و خنثی خواهد بود.
ایرادات وارده در بحث ضمانت  بر  لذا عالوه 
در  مندرج  مقررات  اجرای  چگونگی  و  اجرا 
طرح موصوف می توان این ادعا را مطرح کرد 
که مفاد طرح موصوف هجمه ای است بر کرامت 
انسانی که امید است به کلی از دستور مجلس 
با این شکل و هیبت موجود خارج با تشکیل 
تیم تحقیقاتی متشکل از محققان علوم اجتماعی، 
ژنتیک، پزشکی و روانشناسی و... به بازسازی 

طرح مذکور پرداخت.

آیا درطرح جوانی جمعیت
کرامت انسانی لحاظ شده است؟

یادداشت وارده



علی جعفریان ، رئیس بخش پیوند بیمارستان امام خمینی تاکید کرد

علی جعفریان ، رییس بخش پیوند بیمارستان امام 
خمینی در گفت وگویی که با خبرگزاری ایسنا انجام 
داده است، به تشریح آنچه در دولت های یازدهم 
و دوازدهم بر حوزه سالمت گذشت پرداخته و 
در نهایت به برخی از مهمترین اولویت های دولت 
آینده اشاره کرده است. آنچه در ادامه می خوانید، 

بازنشر این گفت وگو است.
جعفریان  در این گفت وگو ضمن ارزیابی اقدامات 
از  که  نظام سالمت  تحول  در طرح  انجام شده 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، کلید خورد، گفت: »در 
دوره سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یعنی در دولت یازدهم، 
طرح تحول نظام سالمت تصویب و اجرا شد و 
بر این اساس چند اتفاق مهم در مجموعه درمانی 
دولتی کشور اتفاق افتاد. البته این طرح دو قسمت 
بود؛ یک قسمت درمان و یک قسمت بهداشت 
که قسمت بهداشت آن قبل از آنکه طبق برنامه 
اجرا شود، متوقف شد و بعد هم که تغییر وزیر 

بهداشت اتفاق افتاد.«
وی افزود: »با این حال در قسمت درمان طرح 
تحول سالمت که از اردیبهشت ۱۳۹۳ آغاز شد 
و تا پایان ۱۳۹۶ و حتی تا ۱۳۹۷ به درجاتی ادامه 
داشت، چند اتفاق در بیمارستان های دانشگاهی 
حوزه  در  اتفاق  اولین  داد؛  رخ  کشور  دولتی  و 
کاهش پرداخت از جیب مردم بود. به طوری که 
صورت حساب هایی که قسمت قابل توجهی از 
آن ها، گاهی تا ۳۰ درصدش را مردم از جیب شان 
می پرداختند، حذف شد و این مابه التفاوت از محل 
طرح تحول سالمت پرداخت می شد. به این ترتیب 
قبل از طرح تحول سالمت ۶۰ درصد صورت حساب 

بیمارستان را بیمه می پرداخت، ۱۰ درصد را مردم 
می پرداختند و ۳۰ درصد مابقی هم از جیب مردم 
پرداخت می شد، اما با اجرای طرح تحول این ۳۰ 
درصد از محل منابع طرح تحول نظام سالمت 

جایگزین می شد.«
جعفریان با بیان اینکه با این اقدام هزینه های درمانی 
مردم در بخش دولتی حدود یک چهارم شد، گفت: 
»زیرا پیش از طرح تحول نظام سالمت مردم نزدیک 
به ۴۰ درصد هزینه های درمان را پرداخت می کردند 
که بعد از اجرای طرح تحول به ۱۰ درصد تقلیل 
یافت. به دنبال این اقدام مردم با خیال راحت تری 
به بیمارستان های دولتی مراجعه می کردند، نگران 
هزینه نبودند و بنابراین مراجعات پزشکی بیشتر 
شد و کسانی هم که مراجعه می کردند، تحت فشار 

مالی قرار نمی گرفتند.«
جعفریان با بیان اینکه قطعا تمام جنبه های طرح 
تحول سالمت مثبت نبوده و نقدهایی به آن وارد 
است که می توان درباره آن صحبت کرد، گفت: 
اتفاق مثبت دیگری که در طرح  »در عین حال 
این بود که خرید  تحول نظام سالمت رخ داد، 
تجهیزات و دارو به عهده بیمارستان گذاشته شد. 
بر این اساس بیمارستان موظف بود که بیمار را 
برای تهیه دارو و تجهیزات مورد نیازش به خارج 
از بیمارستان ارجاع ندهد. حتی اگر این دارو یا 
تجهیزات در سیستم و تحت پوشش بیمه نبود، 
بیمارستان باید آن را تهیه می کرد، بعد هزینه آن 
را در صورتحساب طرح تحول قرار می داد و از 
محل طرح تحول پول آن را دریافت می کرد. بر 
این اساس منابع تامین این موارد در طرح تحول 

دیده شده بود. این اتفاق هم افتاد. به عنوان مثال 
در آن زمان در مجموعه بیمارستان های دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران می دیدم این اقدام باالی ۹۰ 

درصد انجام می شد.«

کاهش چشمگیر هزینه های کمرشکن 
سالمت در گذر از تحول

وی تاکید کرد: »مجموع این اقدامات باعث شد که 
هزینه های کمرشکن سالمت به طور قابل توجهی 
به ویژه در بخش بستری که طرح تحول آن را به 
طور کامل پوشش می داد، کاهش یابد. عالوه بر 
این، اقدامات دیگری هم انجام شد؛ اوال ظرفیت 
بیمارستان های دولتی افزایش یافت و حدود ۲۰ 
هزار تخت به تخت های بیمارستانی اضافه شد که 
در ایام کرونا نتیجه آن را دقیقا دیدیم. همچنین 
در اکثر بخش های دولتی بازسازی هایی انجام شد 
و رسیدگی به بیمارستان های دولتی که ۲۰ سال 
بود به دلیل نبود منابع انجام نمی شد، اتفاق افتاد. 
ظاهر بیمارستان ها و شرایط رفاهی بیمارستان ها 
مقداری بهتر شد. البته نمی گویم که بی نقص شد، 
زیرا بسیاری از بیمارستان های ما فرسوده و قدیمی 
بوده و قابل بی نقص شدن نیستند. به طوری که با 
اصالح ظاهرشان مشکالت باطنی شان حل نمی شود، 
اما در حدی که می شد در کوتاه مدت و با آن 

بودجه ها انجام شود، اتفاق افتاد.«
جعفریان ادامه داد: »در عین حال با تغییری که در 
تعرفه های پزشکی ایجاد شد، یک اتفاق دیگر هم 
رخ داد و آن این بود که میزان انگیزه فعالیت در 
بخش دولتی به شدت افزایش یافت و میزان کارکرد 

بخش دولتی زیاد شد. این نکته بسیار معنی داری 
است. زیرا هر گاه میزان فعالیت در بخش دولتی 
را افزایش دهیم، به این معنی است که هزینه مردم 
را کاهش دادیم و نیازشان را به مراجعه به بخش 
خصوصی کاهش داده ایم، اما هر زمان به هر دلیلی 
میزان فعالیت در بخش دولتی را کاهش دهیم، مردم 
ناچار خواهند بود به بخش خصوصی مراجعه کرده 
و هزینه بیشتری پرداخت کنند. در واقع پرداخت 
از جیب مردم، هر زمان که فعالیت بخش دولتی 
کاهش یابد، افزایش می یابد. زیرا مردم مجبورند 
به بخش خصوصی مراجعه کنند و هزینه هایشان 
افزایش می یابد. البته عده ای از مردم تمایل دارند 
که کیفیت هتلینگ بهتری دریافت کنند که بخش 
خصوصی باید آن را تامین کند که در اغلب موارد 
هم این اقدام را انجام می دهد. در بخش سرپایی هم 
که ۸۰ درصد بار بر روی بخش خصوصی یعنی 
مطب ها و درمانگاه های خصوصی است. بنابراین 
بخش خصوصی یکی از الزامات سیستم درمانی 
ماست، منتها طبیعتا هزینه هایش بیشتر است و برای 
کسانی که نمی خواهند آن هزینه را بپردازند، باید 
بخش دولتی را کارآمد کنیم که این اتفاق در طرح 

تحول سالمت تا حدودی افتاد.«
وی گفت: «همچنین نحوه خدمات دهی مانند رعایت 
زمان ویزیت و... با توجه به تغییراتی که در تعرفه ها 
داده شده بود، مورد توجه قرار گرفت. در عین 
حال در مناطق محروم برای ماندگاری پزشکان 
منابعی دیده شد تا پزشکان آنجا بمانند و سرویس 
بهتری ارائه دهند. همه این موارد باعث شد که 
بخش دولتی در ارائه سرویس دو پله باالتر بیاید، 
مراجعاتش بیشتر و هزینه مردم کمتر شود و در 
عین حال حجم کاری که ارائه می کند، باال رود.«

جعفریان با بیان اینکه در زمان اجرای طرح تحول 
نظام سالمت، در مجموعه دانشگاه  علوم پزشکی 
تهران در هر سال، بیش از ۱۰ درصد افزایش مراجعه 
داشتیم، گفت: »این نشان می دهد که مردم با رغبت 
بیشتری مراجعه می کردند و خدمات به آنها ارائه 
می شد. چالشی که وجود داشت، این بود که این 
اقدامات به منابع مالی نیاز داشت و منابع مالی هم 
قرار بود از محل هایی مانند هدفمندی یارانه ها یا 
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده  تامین شوند. 
در سال  مالی  منابع  که  بود  این  افتاد  که  اتفاقی 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخت شد، در سال ۱۳۹۵ کمتر 
شد و در سال ۱۳۹۶ اصال پرداخت نشد. عده ای 
می گفتند که این هزینه برای حوزه سالمت اصال 
الزم نیست و عده ای می گفتند الزم است، اما منابع 
کافی برای آن وجود ندارد. در هر صورت اتفاق 
عملی که افتاد این بود که از یک جایی به بعد 
این منابع مالی برای حوزه سالمت تامین نشد و 
از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریبا اصال منابع پرداخت 
نشد و بسیاری از موفقیت های طرح تحول نظام 

سالمت، تحت الشعاع فقدان منابع قرار گرفت.«
ادامه در صفحه 16 

حال »سالمت« خوب نیست
خطر بازگشت پدیده هایی مثل زیرمیزی وجود دارد

15 شماره ۱۹۹۲ ۶ مرداد ۱۴۰۰



شماره 161992 6 مرداد 1400

 ادامه از صفحه 15
عقب گرد سالمت

وی ادامه داد: »البته با تشدید تحریم ها علیه ایران، 
ما دچار کمبودهایی هم شدیم. یعنی عالوه بر اینکه 
منابع مالی نداشتیم، برخی چیزها هم در دسترس مان 
نبود. نتیجه هم این شده که دوباره در برخی جهات 
به شرایط قبل از طرح تحول بازگشتیم و به عنوان 
مثال در برخی مواقع مجبوریم مردم را برای تامین 
تجهیزات و داروی مورد نیازشان به بیرون از بیمارستان 
بفرستیم. به عنوان کسی که در بیمارستان کار می کند 
می گویم که در دوران اجرای طرح تحول در بخش 
پیوند بیمارستان امام خمینی )ره(، تقریبا برای هیچ 
وسیله ای بیمار را بیرون نمی فرستادیم، اما در حال 
حاضر برخی مواقع پیش می آید که بیمار باید خودش 

برخی داروها را تهیه کند.«
رییس بخش پیوند بیمارستان امام خمینی گفت: »یکی 
دیگر از اقداماتی که در دوران اجرای طرح تحول 
سالمت اتفاق افتاد، این بود که با قیمت گذاری که 
برای تجهیزات پزشکی شد، برخی تجهیزات مصرفی 
تا 60 درصد کاهش قیمت داشتند و به یک سوم 
قیمت قبل رسیدند. به عنوان مثال اگر برای یک 
استنت قلب چهار میلیون تومان می دادیم، در زمان 
طرح تحول قیمت آن به یک میلیون و 400 هزار 
تومان رسید. زیرا در چارچوب طرح تحول بیمار 
از بازار چیزی نمی خرید، بلکه بیمارستان به قیمت 
مصوب تجهیزات مورد نیاز را تهیه می کرد. بر این 
اساس قیمت بسیاری از وسایل مصرفی پزشکی به 
طور متوسط تا حدود 60 درصد کاهش پیدا کرد.«
جعفریان تاکید کرد: »این موضوع نشان دهنده این 
است که اگر حوزه سالمت را در اولویت خودمان 
داشته باشیم و برایش فکر کنیم، یکی از سه وظیفه 
به عهده حاکمیت است که عمدتا  اصلی را که 
کرده ایم.  حل  است،  امنیت  و  آموزش  سالمت، 
منتها عمال اکنون داریم می بینیم که بسیاری از این 
موارد اجرا نمی شود. یعنی در برنامه ها قرار دارند، 
اما وقتی منابع آن تامین نشود، قابل اجرا نیست. 
در عین حال مشکالت تحریم ها هم وجود داشت 
که محدودیت هایی ایجاد کرد. با وجود همه این 
موارد اکنون در حوزه سالمت شرایط خوبی نداریم. 
وقتی طرح تحول سالمت آغاز شد، پول خدمات و 
هزینه کردها پیش پیش پرداخت می شد تا بیمارستان 
نگران هزینه ها نباشد. بعد به تدریج پرداخت ها 
موازی با ارائه خدمات شد، بعد مقداری تاخیر در 
پرداخت ها ایجاد شد و بعد هم به نقطه ای رسید 

که اصال منابع مالی را تامین نکردند.«
وی گفت: »من بارها اعالم کردم که هیچ سرویسی 
مجانی وجود ندارد، ما هر کاری که انجام می دهیم، 
هزینه ای دارد و این هزینه را یک کسی تقبل می کند. 
حال ممکن است دولت برای آن هزینه سوبسید 
دهد. بنابراین هیچ اقدامی به صورت رایگان انجام 
نمی شود. حال اگر می خواهیم کیفیت خدمات مان 
درست باشد، باید بپذیریم که هزینه های آن را درست 
بپردازیم و مجددا برنگردیم به اینکه اگر تعرفه را باال 
بریم، پول گیر چه کسی می آید. آن زمان اصطالحی 
رایج شده بود که می گفتند بین پزشکان پول پاشی 
کردند، این اظهارات به سالمت مردم ضربه زد، نه 
به پزشکان. به هر حال پزشکان درآمد خودشان را 
دارند و زندگی شان را می کنند، اما وقتی ما شرایط 
را طوری فراهم کنیم که پزشک سرویس درست 
دهد، مردم استفاده می کنند و هزینه های مردم کاهش 
می یابد. در عین حال کسی را که خودش نمی خواهد 
به بخش خصوصی مراجعه کند، مجبور نمی کنیم که 

زندگی اش را بفروشد تا در بخش خصوصی درمان 
شود. باالخره بسیاری از افرادی که به بخش خصوصی 
مراجعه می کنند، افرادی هستند که احساس می کنند 
مجبورند و نمی توانند در بخش دولتی سرویس 
مناسب دریافت کنند. بدون تردید سرویس دهی 

در بخش دولتی کاهش یافته است.«

خطر بازگشت یک پدیده شوم
جعفریان ادامه داد: »در حال حاضر چند اتفاق افتاده 
است؛ بیمارستان ها از منابع طرح تحول سالمت 
عقب هستند و بنابراین نمی توانند همه آن اقدامات 
و الزامات را رعایت کنند، کادر پزشکی با توجه 
به عدم تغییر تعرفه ها متناسب با تورم و بعد تعیین 
مباحثی مانند پلکان و سقف پرداخت و... درآمدشان 
کاهش یافته و انگیزه شان پایین آمده است، در این 

میان چه کسی دنبال ارائه خدمات بیشتر است؟«
مانند  پدیده هایی  بازگشت  احتمال  درباره  وی 
زیرمیزی در حوزه سالمت، با توجه به عدم تغییر 
تعرفه ها متناسب با تورم، گفت: »از طرفی وقتی 
تعرفه را متناسب با تورم و افزایش سایر هزینه ها 
اضافه نکنید، وقتی در بخش دولتی برای همان 
کارانه ای که به افراد تعلق می گیرد، سقف و پلکان 
بگذارید، همین پدیده ها ایجاد می شود. باید توجه 
او  به  پزشک  کارانه  از  که  مبلغی  میزان  که  کرد 
پرداخت می شود، بر اساس اینکه فرد تمام وقت 
باشد یا خیر، بین 2۵ تا ۳۵ درصد کارکردش است 
و 6۵ تا ۷۵ درصد آنچه که به عنوان کارانه گرفته 
می شود، خرج بیمارستان و سایر هزینه ها می شود. 
حال اگر برای همین 2۵ تا ۳۵ درصد هم پلکان و 
سقف تعیین کنید و بعد مالیات ۳۵ درصدی هم 
از پزشک در بخش دولتی دریافت کنیم، چه اتفاقی 
می افتد؟. معنی این اقدامات تغییر ارائه خدمت به 
سمت بخش خصوصی است. در عین حال وقتی 
تعرفه تغییر نکرد، طبیعی است که پدیده هایی مانند 
زیرمیزی اتفاق می افتد. اتفاقاتی که کسی آن ها را 
دوست ندارد. بنابراین اگر می خواهیم از تبعات 
بد جلوگیری کنیم، باید هزینه را به درستی دیده 
باشیم. وقتی تعرفه به صورت کارشناسی و بر اساس 
محاسبه اقتصادی درست تعریف نشود، تمام این 

تبعات ایجاد می شود.«
جعفریان گفت: »در عین حال باید پرسید چرا تعرفه 
بخش دولتی یک چهارم بخش خصوصی است؟ زیرا 
دولت اعالم کرده که برای سه چهارم باقی مانده، 

منابع در اختیار بخش دولتی قرار می دهم و حقوق 
پرسنل، استهالک و... را پرداخت می کنم. در حالی که 
در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۷۵ 
درصد از بودجه دانشگاه و درآمد اختصاصی صرف 
هزینه های دانشگاه و پرسنلی می شود و دولت منابع 
الزم را پرداخت نمی کند. در این شرایط طبیعی است 

که نمی توان انتظار سرویس خیلی عالی داشت.«
تحول  طرح  به  که  نمی گویم  »البته  گفت:  وی 
بازگردیم، بلکه بدون شک طرح تحول سالمت 
اشکاالتی هم داشته است، اما اگر بخواهیم به مزایا 
و نکات مثبت طرح تحول سالمت که به نفع مردم 
بود بازگردیم، باید اقدامی اساسی انجام دهیم که 
عملی هم هست، اما به شرطی که سالمت اولویت 
دولت باشد. زیرا سالمت یک موضوع تخصیصی 
است و سیاست گذاری ارشد کشور باید اولویت 
و تخصیص منابع آن را تعیین کند. در سال های 
1۳9۳ تا 1۳96 سالمت جزو اولویت های کشور 
بود و نتایج مناسب هم به دنبال داشت،  اکنون هم 
اگر اولویت باشد، نتایج مناسب می دهد، در غیر این 

صورت همین وضعیت ادامه می یابد.«

نقدهایی به طرح تحول سالمت
جعفریان درباره اشکاالتی که به طرح تحول سالمت 
وارد بوده است، گفت: »از چند منظر اشکاالتی به 
طرح تحول نظام سالمت وارد بود؛ یکی وسعت 
خدمات بیش از ظرفیت منابع کشور بود. بسته خدمتی 
که قرار بود در بیمارستان های دولتی ارائه شود، باید 
به دقت تعیین می شد و مشخص می شد که سقف 
این خدمات به چه صورت است و چه خدماتی 
ارائه نمی شوند. باالخره نمی توان با هزینه های بسیار 
پایین تمام خدمات را ارائه دهیم. هیچ کجای دنیا 
این ظرفیت را ندارد و امکان پذیر نیست. حداقلش 
این است که نوبت دهی های طوالنی برای برخی 
خدمات ایجاد می شود. ما این محدودیت ها را ایجاد 
نکردیم و بر همین اساس منابع زیادی هزینه شد 
و توان پرداخت آن ها وجود نداشت. در جزئیات 
طرح تحول هم نقدهایی وجود داشت. به عنوان مثال 
کسی در درستی موضوعی مانند اینکه بیمار نباید 
برای تهیه تجهیزات و دارو به خارج از بیمارستان 
ارجاع شود، تردید ندارد. این کار اقدامی ضروری 
است، اما باید به چگونگی انجام آن هم فکر کنیم. 
این بخش از طرح تحول نظام سالمت بدون تردید 
کاری اساسی بود و حداقلش این بود که به ما یاد 

داد این کار درست نیست که نسخه را به دست 
بیمار دهند و بگویند خودت برو دارو و تجهیزات 
را پیدا کن، اما دنباله این موضوع هم باید درست 
باشد؛ یعنی منابع آن هم باید موجود باشد، سیستم 

تامین کننده هم باید درست کار کند.«
جعفریان تاکید کرد: »اولویت تخصیص منابع کار 
سیاست گذار است. وزارت بهداشت که سیاستگذار 
تخصیص منابع نیست، بلکه متولی قسمتی از امور 
شاکله  است.  یعنی حوزه سالمت  داری،  کشور 
کلی حکومت تخصیص منابع را انجام می دهد. 
اگر ضرورت این موضوع در ذهن سیاست گذاران جا 
بیفتد، منابع آن هم  می آید. حال اگر منابع نداریم، که 
بد است که کشوری مانند ایران با این همه ظرفیت، 
منابع نداشته باشد، اما اگر منابع نداریم برای همه 
منابع نیست، پس برای سالمت هم نیست، اما اگر 
نباید منابع مربوط به سالمت  منابع مالی داریم، 
در جای دیگر هزینه شود. به هر حال مهمترین 
مساله همه مردم سالمت است و وقتی سالمت 
وجود داشته باشد، امنیت و آموزش هم معنا پیدا 
می کند. اما اگر سالمت نباشد، امنیت و آموزش هم 
معنایی ندارد. بنابراین سالمت اولویت اول است، 
چه برسد به اینکه در بسیاری از مواقع سالمت در 
کشور ما اولویت دهم بوده است. حاال هم دولت 
جدید این فرصت را دارد که از تجربیات گذشته 
استفاده کند، نقدها را ببیند، اشتباهات و اشکاالت 
را برطرف کند و قسمت های مثبتش را هم ببیند و 
برنامه ای تدوین کند تا مردم با خیال راحت خدمات 

سالمت را دریافت کنند.«
وی گفت: »اگر می خواهیم این صحبت که "فردی 
که بیمار می شود، نباید گرفتاری جز بیماری اش 
داشته باشد" محقق شود، باید برایش فکر کنیم و 

منابعش را درست کنیم.«

سالمت؛ فنی است، نه سیاسی
جعفریان با تاکید بر لزوم نگاه فراجناحی به حوزه 
سالمت، گفت: »یکی از مشکالت ما این است 
که همه چیز را سیاسی نگاه می کنیم و این خطای 
آشکاری است. از این نظر که هر کاری باید جایگاه 
روشنی در نظام داشته باشد و اولویت بندی وجود 
داشته باشد، درست است، اما یکسری مسائل وجود 
دارد که هر کسی هم که در صدر آن قرار بگیرد، 
باید در همان مسیر پیش رود. به عنوان مثال اگر 
می خواهیم در حوزه سالمت به پیشگیری اهمیت 
دهیم، مساله این نیست که جناح چپ یا راست بر 
سر کار است، بلکه مساله این است که پیشگیری 
یکسری اصول دارد که هر کس بر سر کار بیاید، 
باید بر اساس همان اصول پیش رویم. در کشور 
یکی از مشکالت مان این است که افرادی که باید 
قسمت کامال فنی و دانشی کار را انجام دهند، مرتبا 
تغییر می کنند و تا کسی می خواهد کاری را به نتیجه 
برساند، دیگر در سیستم نیست. اتفاقی که می افتد 
این است که با این کار منابع مان را هدر می دهیم. 
زیرا تا نصفه یک کار می رویم و بعد آن را ادامه 
نمی دهیم. در عین حال حوزه سالمت اصالتا حوزه ای 
فنی است، نه سیاسی. بنابراین سیاست گذار باید بر 
اساس اطالعات فنی برای آن تصمیم بگیرد، اما 
این موضوع را خیلی رعایت نمی کنیم و نتیجه هم 
پراکندگی منابع می شود و اینکه یک بیمارستان 20 
سال طول می کشد تا تمام شود، این نشان می دهد 
که یک جای کارمان اشکال دارد. اگر به موضوعات 
فنی، به صورت فنی نگاه نکنیم، منجر به سرگردانی 

و ایجاد مشکل برای مردم می شود.«
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