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دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مرکز  رییس  دودران،  سلیمانی  مسعود  دکتر  حکمی،  در 
کارآزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر مجید مختاری، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی 
و  خون  اداره  رییس  فخرزاده،  سعیده  دکتر  بهشتی،  شهید 

فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو را به عنوان اعضای 
کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران، رییس محترم 
مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
جناب آقای دکتر مجید مختاری، عضو محترم هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی شهید بهشتی
اداره  محترم  رییس  زاده،  فخر  سعیده  دکتر  خانم  سرکار 

دارو و  غذا  سازمان  بیولوژیک  های  فرآورده  و  خون 
واکسن  ملی  کمیته  عضو  عنوان  به  ابالغ  این  موجب  به 
COVID-19 منصوب می شوید. انتظار می رود با هماهنگی 
امور  پیگیری  در  مذکور  کمیته  اعضای  دیگر  مشورت  و 

فرمائید. اقدام  کشور  داخل  در  واکسن  ساخت  به  مربوط 
دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت درمان و  آموزش پزشکی

با حکم وزیر بهداشت؛

اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

از سوی وزیر بهداشت ابالغ شد؛
 "راهنمای ساخت واکسن کووید ۱۹ ازتحقیق و توسعه تا ورود

 به بازار؛ الزامات رگوالتوری" جهت اجرا
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
در نامه ای به دکتر شانه ساز، معاون وزیر و رییس سازمان 
غذا و دارو و دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری 
 ۱۹ کووید  واکسن  ساخت  "راهنمای  بهداشت،  وزارت 
رگوالتوری"  الزامات  بازار؛  به  ورود  تا  توسعه  و  ازتحقیق 

جهت اجرا را ابالغ شد. در این ابالغیه آمده است؛
جناب آقای دکتر شانه ساز، معاون محترم وزیر و رییس 

سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری
به پیوست راهنمای " ساخت واکسن کووید ۱۹ ازتحقیق 
و توسعه تا ورود به بازار؛ الزامات رگوالتوری" جهت اجرا 

ابالغ می گردد.
گیری  همه  بحرانی  شرایط  در  است  امید 
شده  ایجاد  اقتصادی  تنگناهای  و  کرونا  بیماری 

جنایتکار،  آمریکای  ظالمانه  های  تحریم  علت   به 
با تکیه بر توانمندی های نخبگانی در شرکت های دانش بنیان 
بخشی  بین  هماهنگی  و  همدلی  و  کشور  داروئی  صنایع  و 
منشاء آثار مثبت برای مردم عزیز و نظام سالمت کشور باشیم.
دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

ایران یکی از مشارکت کنندگان در کارآزمایی بالینی همبستگی 
سازمان جهانی بهداشت برای یافتن درمان موثر کووید۱۹ است

رویدادها و گزارش ها

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در صفحه شخصی خود نوشت: کارآزمایی بالینی همبستگی 
)Solidatory( درپی یافتن درمانی موثر برای کووید-۱۹ توسط 

 سازمان جهانی بهداشت راه اندازی شده و یکی از بزرگترین 
مطالعات درمان  بیماری کووید-۱۹ در دنیاست که تقریباً ۱۲۰۰۰ 
بیمار را در ۵۰۰ بیمارستان در بیش از ۳۰ کشور جهان ثبت نام 

کرده است و ایران در آن حضور چشمگیر و موثری دارد.
دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب، افزود: در پیش نویس 
ارزیابی ۶ ماهه اول این مطالعه بر خالف برخی مطالعات دیگر 
در اروپا و آمریکا آمده است: به نظر می رسد  داروهای رمدسیویر، 
لوپیناویر، هیدروکسی کلروکین و اینترفرون تاثیری اندک روی 

مبتالیان به کووید ۱۹ و کاهش میزان مرگ و میر آنها دارد.
۲۴مهر،  در  نویس  پیش  این  انتشار  کرد:  خاطرنشان  وی 
واکنش شرکت آمریکایی گیلئاد سازنده داروی رمدسیویر را 
آمریکا  داروی  و  اندکی سازمان غذا  فاصله  با  داشت.  درپی 

را  دارو  این   ،)FDA(
مطالعات  براساس 
شده  ارائه  بالینی 
شرکت  سوی  از 
درمان  برای  سازنده، 
این  تایید کرد.   کرونا 

بهداشت  سازمان  کارشناسان  سوی  از  البته  زودهنگام  تایید 
است. شده  واقع  انتقاد  مورد   WHO جهانی 

گیلئاد  یادآور شد: شرکت  دارو  و  سخنگوی سازمان غذا 
بیانیه ای داده که این دارو در آمریکا تایید شده و برای استفاده 
یا  تایید  ۵۰کشور  از  بیش  در  کووید۱۹  درمان  در  موقت 
 مجاز شده است. همزمان عده ای در ایران هم خیلی اتفاقی! 
با فرافکنی مطالعه ای که با مشارکت گسترده جمهوری اسالمی 
ایران الاقل تا این لحظه در اثر بخشی این دارو تشکیک کرده 

را زیر سوال می برند!

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعالم کرد: با همکاری 
و  تهران  در کالنشهر  کرونا  مدیریت  عملیات  فرماندهی  ستاد 
بیماران  ردیابی  نقشه  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

می شود. تهیه  تهران  استان  کرونایی 
مدیریت  عملیات  فرمانده  زالی«  »علیرضا  دکتر  پیشنهاد  با 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران به »محمدجواد آذری جهرمی« 
از  بهره گیری  منظور  به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ردیابی  و  نقشه  تهیه  در  وزارت  این  تکنولوژیک  ظرفیت های 

افزایش  نهاد  دو  این  بین  همکاری  تهران،  استان  در  بیماران 
می یابد.

از محورهای اصلی این همکاری می توان به تهیه نقشه های 
و  کنترل  منظور  به  تهران  شهر  در  بیماران  تجمع  و  تردد 
کرد  اشاره  شهر  نقاط  سایر  به  بیماری  گسترش  از  جلوگیری 
که اجرای این طرح می تواند نقش موثری در پیشگیری از این 

باشد.    داشته  کشور  در  اپیدمی 
تامین زیر ساخت های ارتباطی برای فعالیت های دورا پزشکی 
)تله مدیسین(  به منظور بهره مندی از عدالت پزشکی و دسترسی 
بیشتر همگان به خدمات تخصصی پزشکی از جمله جراحی ها 
و اقدامات تشخیصی از راه دور برای همه نقاط کشور یکی از 
موارد مهم این همکاری است که به زودی فاز اول آن در یکی از 

بیمارستان های شهر تهران اجرایی خواهد شد.
نمایشگاه  گرفته،  صورت  تفاهم های  شدن  اجرایی  با 
بر  سالمت  و  اطالعات  فناوری  حوزه  دو  هر  توانمندی های 
با حضور شرکت های  اشیا  اینترنت  یا   IOT و   ICT بسترهای 

می شود.  برگزار  نیز  صنعت  این  فعاالن  و  بنیان  دانش 

نقشه ردیابی بیماران کرونایی استان تهران تهیه می شود
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در وبینار تازه های استئوپروز که توسط 
با  و  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه 
مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، شبکه تحقیقات استئوپروز کشور و 
پنجشنبه  تاریخ  در  ایران  استئوپروز  انجمن 
باقر  دکتر  شد،  برگزار   ۱۳۹۹ آبان  یک 
بیماری  مدیریت  های  چالش  به  الریجانی 
های غیرواگیر و پوکی استخوان در دوران 

پرداخت. کووید۱۹  شیوع 
دکتر باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر کشور، کووید ۱۹ را چالش جدی سالمت 
خواند که بیش از یک میلیون نفررا در جهان و حدود ۳۰ هزار نفر 

را در ایران به کام مرگ کشانده است.
وی با بیان اینکه کووید-۱۹ تنها یک پاندمی نیست، افزود: ما 
شاهد سندمی کووید-۱۹ و بیماری های غیرواگیر هستیم که جوامع 
فقیر را به طور جدی تری تحت تأثیر قرار می دهد و رویکرد چند 

وجهی در مواجهه با این پدیده نیاز است.
وی افزودد: با توجه به نابرابری ای که در همه جوامع وجود 
دارد، کووید-۱۹ بر گروه های مختلف اجتماعی تأثیرات متفاوتی 

خواهد داشت.
در  را  غیرواگیر  های  بیماری  به  مبتال  بیماران  الریجانی  دکتر 
کووید-۱۹  از  ناشی  شدید  عواقب  برای  بیشتری  خطر  معرض 

کنند. دریافت  را  ای  ویژه  های  مراقبت  باید  که  خواند 
بحران  اینکه  بیان  با  متابویسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رییس 
اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ تنها با دارو یا واکسن حل نخواهد 
به  سندمی  یک  عنوان  به  کووید-۱۹  با  مقابله  برای  گفت:  شد، 
چشم انداز وسیع تری در مقیاس ملی نیاز است که در بردارنده 
تمام جنبه ها از جمله آموزش، اشتغال، مسکن، غذا و محیط باشد.
های  بیماری  کنترل  برنامه  گنجاندن  افزود:  الریجانی  دکتر 
غیرواگیر در پاسخ ملی به کووید-۱۹ در تقلیل شدت و  مرگ 
و میر ناشی از این بحران بهداشتی بسیار مهم است. شدت همه 
گیری و مرگ و میر باالی کووید-۱۹ به دولت ها و مردم بستگی 
را  غیرواگیر  های  بیماری  مدیریت  باید  ها  دولت  همه  و  دارد 
بعنوان بخش مهمی از پاسخ ملی به کووید-۱۹ در نظر بگیرند. 
وی با تشریح تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر منابع و خدمات 
بیماری های غیرواگیر افزود: در یک مطالعه  اخیر که در مجله 

از   ٪7۵ است،   رسیده  چاپ  به  لنست 
کامل  اختالل  کننده  شرکت  کشورهای 
های  بیماری  مدیریت  خدمات  جزئی  یا 
همچنین  کردند.  گزارش  را  غیرواگیر 
بیست و هشت کشور )۱7٪(  اختصاص 
مدیریت  برای  مازاد  بودجه  تخصیص 
بیماری های غیرواگیر را در برنامه پاسخ 

اند. کرده  اعالم  کووید-۱۹  ملی 
با توجه به ارتباط نزدیک بین چاقی و 
بیماری های غیرواگیر و شدت کووید-۱۹، نیاز فوری به اقدامات 
هماهنگ در همه کشورها برای کاهش عوامل خطر چاقی برای 

اطمینان از سالمت و رفاه جمعیت جهانی وجود دارد.
های  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  رییس  نایب   
این زمینه داشته  ایران در  به وضعیت  نگاهی  غیرواگیر همچنین 
و تصریح کرد: تعداد ویزیت های بیماران طی شیوع کووید-۱۹ 
در مقایسه با سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است 
که بیشترین میزان این کاهش در مراقبت های مربوط به چاقی و 

کمترین آن  در ویزیت های فشار خون بوده است.
و  استخوان  پوکی  مدیریت  در خدمات  اختالل  همچنین  وی 
مدیریت شکستگی ناشی از آن در کشور را نگران کننده خواند و 
خاطر نشان کرد: در طول بیماری همه گیر کووید-۱۹، شکستگی 
های ناشی از پوکی استخوان یک چالش واقعی برای تشخیص 
و مدیریت مناسب است و فاصله میان تشخیص و درمان پوکی 

استخوان در این دوران افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در شرایط همه گیری، بهتر است تصمیمات 
بالینی براساس استفاده گسترده از ابزارهای پیش بینی مانند ابزار 
FRAX گرفته شود، خاطر نشان کرد: در حوزه درمان نیز باورهای 
غلطی وجود دارد اما می توان گفت که درمان با دنوزوماب یک 

عامل خطر برای کووید-۱۹ نیست.
دکتر الریجانی در پایان با این جمع بندی که گنجاندن برنامه 
کنترل بیماری های غیرواگیر در استراتژی ها و پاسخ های ملی 
بسیار  کووید۱۹  میر  و  مرگ  و  شدت  بر  کووید۱۹  به  نسبت 
تاثیرگذار است، تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی دو سوم کشورهای جهان این اقدام را کرده اند و خدمات 
جز  را  دیابت  و  سرطان  قلبی-عروقی،  های  بیماری  درمانی 

اند. داده  قرار  کووید۱۹  کنترل  های  برنامه 

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید کرد:

ضرورت اقدامات هماهنگ برای کاهش عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر برای تقلیل بار ناشی از کووید ۱۹
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موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران اعالم کرد: شواهد نشان می دهد تاکنون 
آزمایشی قطعی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کرونا 

در افراد وجود ندارد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران به تازگی در گزارشی با طرح 
کشندگی  میزان  تشخیص  برای  آزمایشی  آیا  که  سوال  این 
عواملی  افزود:  دارد؟،  وجود  مبتال  افراد  در  کرونا  ویروس 
مانند سن، جنس، میزان دسترسی به مراقبت های ویژه مجهز 
و بیماری های زمینه ای )مانند دیابت، چاقی، سرطان، فشار 
خون، بیماری تنفسی مزمن، بیماری قلب و عروقی، سیگاری 
بودن( می تواند بر میزان کشندگی ویروس تاثیر گذار باشند 

و تا حدودی میزان کشندگی را قابل پیش بینی کند.
اثر  در  مبتال  فرد  که  این  احتمال  گزارش،  این  براساس 
کووید۱۹ فوت کند، فقط به خود بیماری بستگی ندارد بلکه 
به معالجه ای که وی دریافت می کند و به توانایی خود بیمار 

در بهبود آن نیز بستگی دارد.
دانشگاه علوم پزشکی تهران در این گزارش یادآور شد: در 
حالی که ویروس کرونا می تواند هر کسی را آلوده کند، با 

افزایش سن، کشندگی آن نیز بیشتر می شود.
در این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید 
زمینه  های  بیماری  از  دیگران  از  بیش  سالمندان  کرد 
ای رنج می برند و احتمال زیاد به همین دلیل، تعداد 
بیشتری از آنها فوت می کنند. به نظر می رسد که تعداد 
مرگ در مردان در صورت ابتال بیشتر از زنان است اما 

شواهد بیشتری در این خصوص مورد نیاز است.
این دانشگاه در گزارش خود خاطرنشان کرد: بیشتر 
یابند،  می  بهبود  کووید۱۹  ویروس  به  مبتال  بیماران 
کشندگی  میزان  کنند.  می  فوت  هم  مهمی  نسبت  اما 
شد،  گزارش  درصد   ۱۵ ابتدا  در  کووید-۱۹  ویروس 
اما این تخمین از یک گروه کوچک از بیماران بستری 

بود. شده  محاسبه 
بیشتر،  های  داده  ظهور  با  آن،  از  پس  گزارش  این  طبق 
اعالم  تا ۱۱درصد  بین ۳.۴ درصد  میزان کشندگی ویروس 
شد و بعداً به ۳ تا ۳.۴ درصد رسید. این میزان ها با استفاده از 
داده های جمعیتی به دست آمده اند و مطالعه روی گروهی 
از افراد انجام شده است. حال سوال این است، آیا روش یا 
آزمایشی برای تشخیص میزان کشندگی ویروس کووید-۱۹ 

در فرد مبتال وجود دارد؟
کرد:  تاکید  گزارش  این  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تشخیص  برای  قطعی  آزمایش  موجود،  شواهد  به  توجه  با 
به ویروس کووید-۱۹ وجود  مبتال  فرد  در  میزان کشندگی 
ندارد اما به دلیل اینکه عواملی مانند سن باالتر، بیماری های 
زمینه ای دیگر، کمبود میزان دسترسی به مراقبت های ویژه 
مجهز و داشتن شرایط پزشکی ویژه، میزان کشندگی بیماری 
را افزایش می دهد، می توان تخمینی غیر دقیق از افزایش 

خطر آن در بعضی از بیماران داشت.

آزمایش قعطی برای تشخیص میزان کشندگی کرونا وجود ندارد

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
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معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با بیان 
هزینه  تومان  میلیارد   ۲7۰ از  بیش  گذشته  سال  در  اینکه 
انسولین مصرفی بیمه شدگان شده است گفت: حمایت قابل 
انسولین  انواع  بیمه ای  پوشش  و  دیابتی  بیماران  از  توجهی 

ایم.  داشته  دارویی کشور  دربازار 
مهدی رضایی با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای 
موجود سازمان در سال گذشته، بیش از ۲7۰میلیارد تومان 
قرار  پوشش  تحت  را  بیمه شدگان  مصرفی  انسولین  هزینه 
های  درانسولین  تومان  میلیارد   ۲۶۰ حدود  که  است  داده 

است. بوده  قلمی 
وی ادامه داد: در حال حاضر بیمه سالمت بین 7۰ تا ۹۵ 
درصد از قیمت انسولین مصرفی را پوشش بیمه ای می دهد 
که عمدتًا پوشش ۹۵ درصدی دارند و تعداد محدودی بر 
اساس تفاهمنامه سازمان غذا و دارو پوشش 7۰ درصد دارند 
قیمت ویولن های انسولین در بازار حداقل ۲۰ هزار تومان 
و حداکثر ۳۵ هزار تومان است که عمدتًا ۹۰ درصد مبلغ آن 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی به لحاظ 
اولویت بخشیدن به پوشش خدمات در سطح پیشگیری و 
کنترل بیماری های مزمن، حمایت قابل توجهی از بیماران 
دیابتی و پوشش بیمه ای انواع انسولین در بازار دارویی کشور 
کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  داشته، 
بیمه شدگان  پرونده  تمدید  انسولین،  دریافت  تسهیل  برای 
در سامانه تایید خدمات در راستای فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی بدون حضور بیمه شدگان 

انجام می شود.

کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
به  پاسخگویی  مرکز  راه اندازی  از 
سازمان  محل  در  کرونایی  بیماران 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  اورژانس 
با تماس با شماره  هموطنان گرامی 
۱۱۵ )بدون نیاز به پیش شماره( می 
پاسخگویی  مرکز  انتخاب  با  توانند 
مورد  خدمت  یا  و  مشاوره  کرونا، 

کنند. درخواست  اورژانس  از  را  خود  نیاز 
گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  کولیوند  حسین  پیر  دکتر 
راه اندازی این مرکز پاسخگویی در راستای عمل به فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت رسانی به ملت شهید پرور 
ذاتی  وظیفه  و  کرونا  منحوس  ویروس  درخصوص  ایران 

راستای   در  کشور  اورژانس  سازمان 
اعتالی  و  رسانی  در خدمت  سرعت 
بیماران  بهبود  و  پیشگیری  سطح 

است. کرونا  ویروس  درگیر 
کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
گرامی  هموطنان  کرد:  خاطرنشان 
با  کشور  اورژانس  نباشند  نگران 
نیروهای خود که این روزها در خط 
مقدم مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند تا آخرین لحظه و 
در کمترین زمان امداد رسان تمام هموطنان است و این مرکز 
امداد  و  سئواالت  پاسخگوی  وقت  اسرع  در  نیز  پاسخگویی 

است. هموطنان  به  تخصصی  رسانی 

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت بیان کرد:

حمایت قابل توجه از بیماران دیابتی و پوشش بیمه ای

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

رییس سازمان اورژانس کشور خبر داد:

 راه اندازی مرکز پاسخگویی به بیماران کرونایی 
در محل سازمان اورژانس کشور

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران مطرح کرد؛

  تشریح پرمصرف ترین و پرهزینه ترین خدمات آزمایشگاهی 
در شش ماهه اول سال جاری

بهداشت،  وزارت  درمان  معاون  بابایی  جان  دکتر 
درمان و آموزش پزشکی نحوه استفاده از روش درمانی 
دانشگاههای  به  را   ۱۹ کووید  بیماران  در  هموپرفیوژن 

کرد. ابالغ  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
است:  شده  تاکید  بخشنامه  این  در  وبدا،  گزارش  به 
استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران کووید 
۱۹، صرفا در مراکزی ارائه شود که بعنوان طرح پژوهشی 
مقایسه ای با گزارش ماهانه مرگ ومیر و اثر بخشی با 
تایید پروپوزال توسط معاونت پژوهشی آن دانشگاه و با 

تایید معاونت درمان وزارت بهداشت  باشد.
در ادامه این بخشنامه تاکید شده است: انجام این اقدام 

بر اساس تایید فوق تخصص کلیه و متخصص عفونی وفوق 
مراقبت های ویژه )هر سه  یا فوق تخصص  تخصص ریه 

نفر(باشد و توصیه می شود در خارج از ضوابط فوق این 
اقدام درمانی صورت نپذیرد.

از سوی معاون درمان وزارت بهداشت؛

بخشنامه استفاده از روش درمانی هموپرفیوژن در بیماران 
کووید ۱۹ به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

خدمات  پرمصرف تربن  به  ناصحی  مهدی  محمد  دکتر   
و  کرد  اشاره  جاری  سال  اول  ماهه  شش  در  آزمایشگاهی 
کراتینین،  گلوکز،  کمی  اندازه گیری   ،CBC آزمایش  افزود:  
از  اوره، تری گلیسیرید، کلسترول، TSH و آزمایش کامل ادرار 

هستند. آزمایشگاهی  خدمات  پرمصرف ترین 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: اندازه گیری کمی 
TSH ، آزمایش CBC ، اندازه گیری کمی ویتامین D، انداره گیری 
 )HbA1c( کمی فریتین، اندازه گیری کمی هموگلوبین گلیکوزیله
 ،T4 در خون، اندازه گیری کمی تری گلیسیرید ، اندازه گیری کمی
اندازه گیری کمی کراتینین و اندازه گیری کمی PSA  پرهزینه ترین 

خدمات آزمایشگاهی را شامل می شوند.
به نظر می رسد می توان به جای برخی  اینکه  به  با اشاره  وی 
آزمایش ها که کمتر مورد نیاز مردم است، آزمایش های غربالگری 
را  کند  پیشگیری  افراد  در  ژنتیکی  بیماری  ایجاد  از  می تواند  که 
جایگزین کرد، افزود: در واقع باید رویکرد سازمان های بیمه گر 
به سمت پیشگیری برود تا بتوان از بروز بیماری ها جلوگیری کرد.
دکتر ناصحی گفت: تعریف و تدوین راهنماهای بالینی از سوی 
وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از هزینه های غیرضروری بوده 

است. البته هنوز این موارد در بخش آزمایشگاه ها به صورت صد 
در صد پیاده سازی نشده است. راهنماهای بالینی منجر به کاهش 
خدمات نمی شود، بلکه خدمات را منطقی می کند. یعنی با اجرای 

راهنماهای بالینی، سالمت بیمار به خطر نمی افتد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران افزود: وضعیت بودجه ای 
پوشش های  نمی توانیم  که  است  شکلی  به  سالمت  بیمه  سازمان 
جدیدی ایجاد کنیم و از لحاظ قانونی باید منابع هر پوشش جدید را 
در نظر بگیریم، اما اگر غربالگری ها راه اندازی شود، در زمینه برخی 

بیماری ها با کاهش هزینه مواجه می شویم.
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گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  سالمت  بیمه  کمیته  عضو 
روزه  یک  می توانند  بیمه   دفترچه  فاقد  کرونایی  بیماران 
صاحب دفترچه سالمت شده و از خدمات آن استفاده کنند.
پرداختی  هزینه های  نحوه  به  اشاره  با  اعرابی  رضا  علی 
بیماران کرونایی اظهار داشت: ۹۰ درصد هزینه های بستری 
بیماران کرونایی و 7۰ درصد هزینه های سرپایی در بخش 

بیمه سالمت است. دولتی در تعهد سازمان 
عضو کمیته بیمه سالمت تاکید کرد: هزینه درمان هر بیمار 
کرونایی بر اساس محاسبه کشوری بیش از ۴۰ میلیون ریال است.
منظور  به  فاصله گذاری  اهمیت رعایت  به  اشاره  با  وی  
کشور  در  بیماری  این  پیش  از  بیش  شیوع  از  پیشگیری 
وضعیت  وجه  هیچ  به  نباید  است  مسلم  آنچه  شد:  یادآور 
عادی محسوب شده و از رعایت پروتکل های بهداشتی و 

شود. غفلت  اجتماعی  فاصله گذاری 

به  ابتال  که  فصل  دراین  بی تردید  کرد:  تاکید  اعرابی  
آنفوالنزا هم وجود خواهد داشت، با افزایش موارد بیماری 
دقیق  اجرای  با  است  الزم  بنابراین   ، شد  خواهیم  مواجه 
از  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
ابتال به این بیماریها درامان باشیم و کمک کنیم چرخه انتقال 

شود. قطع  جامعه  در  بیماری 

دکتر علیرضا زالی به عنوان رییس کمیته تخصصی علوم 
بالینی و سالمت بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم 

پزشکی رازی منصوب شد.
انتصاب دکتر زالی از  سوی دکتر رضا ملک زاده معاون 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 

شد. انجام  پزشکی 

بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 
شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم 

پزشکی است.
و  محققان جوان  محققان،  بین  از  اول،  دسته  برگزیدگان 
حقوقی  وبرگزیدگان  برتر  پژوهشهای  صاحبان  و  دانشجو 
از میان موسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز 
علوم  نشریات  بالینی،  تحقیقات  توسعه  دفاتر  تحقیقاتی، 
رشد  مراکز  و  دانشجویی  تحقیقات  های  کمیته  پزشکی، 
پژوهش  حامی  غیردولتی  موسسات  همچنین  و  فناوری 

شوند. می  معرفی 
پژوهشگران می توانند در سه کمیته علوم بالینی و سالمت، 
و  اختراعات  ابداعات،  کمیته  و  پزشکی  پایه  علوم  کمیته 

فناوری در فراخوان جشنواره شرکت کنند.
علوم  تحقیقاتی  جشنواره  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم 

شود. می  برگزار  جاری  سال  ماه  دی  در  رازی  پزشکی 

عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه سالمت:

بیماران کرونایی یک روزه دفترچه بیمه سالمت می گیرند

زالی رییس کمیته علوم بالینی و سالمت جشنواره رازی شد

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها
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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

محققان ادعا می کنند سگ های بویاب افراد آلوده به کرونا 
تشخیص  بیماری  این  تخصصی  آزمایش های  از  بهتر  را 

می دهند.
متوجه  که  کردند  اعالم  آن  از  پس  را  ادعا  این  محققان 
شدند سگ های بویابی که در فرودگاه هلسینکی در فنالند 
نتیجه  که  را  کرونا  به  آلوده  مسافران   بودند،  شده  مستقر 
آزمایش پی.سی.آر آنها منفی بود، به درستی تشخیص دادند. 
بویاب  سگ  سه  به  آزمایش  این  در  فنالندی  محققان 
فرودگاه  در  را  کرونا  به  آلوده  مسافران  تا  دادند  آموزش 
هلسینکی متوقف سازند. آموزش این سگ  ها به این شکل 
است که ماسک بیماران مبتال به بیماری کووید-۱۹ برای بو 
کشیدن به آنها داده می شود تا مشخص شود، آیا این بیماری 

باشند. به تشخیص آن  قادر  بوی خاصی دارد که سگ ها 
و  کردند  متوقف  را  مسافران  از  تعدادی  ها  سگ  این 
تحلیل  )تجزیه و  پی.سی.آر  آزمایش  را تحت  آنها  محققان 
نمونه های گرفته شده از مخاط( قرار دادند. نتایج آزمایش 
پی.سی.آر تمامی این افراد منفی شد، اما یک چند روز بعد 
تمامی مسافرانی که نتیجه آزمایش کرونای آنها ظاهرا منفی 
شده بود، با محققان تماس گرفتند و اظهار داشتند که عالیم 

ابتال به کووید-۱۹ در آنها نمایان شده است.
سال هاست از سگ ها در آزمایش ها استفاده می شود؛ 
افراد  در  تغییراتی  شناسایی  به  قادر  آنها  بویایی  زیرا حس 
است که می تواند نشان دهنده بیماری باشد، به عنوان مثال 

تغییر در متابولیسم که می تواند ناشی از سرطان باشد.
اگرچه از سگ ها نمی توان به عنوان یک روش مستقل 
تواند  می  اما  کرد،  استفاده  کرونا  ویروس  غربالگری  برای 

برای انتخاب افرادی که باید تحت آزمایش قرار گیرند، مفید 
مورد  در  فردی  به  منحصر  شناخت  توانند  می  آنها  باشد. 

دهند. ارایه  به محققان  بیماری  اولیه  تشخیص عالیم 
محققان »دانشکده بهداشت و طب گرمسیری « انگلیس نیز 
اوایل سال جاری میالدی سگ های بویاب را مورد آزمایش 
تشخیص  برای  توان  می  آنها  از  آیا  دریابند  تا  دادند  قرار 
ویروس استفاده کرد یا خیر.  نتایج این آزمایش که ۵۰۰ هزار 
پوند هزینه داشت، ماه اکتبر به »مت هانکوک« وزیر بهداشت 
انگلیس گزارش شد، اما مشخص نیست که آیا این نتایج می 
تواند رسما به استفاده از این سگ ها در تشخیص ویروس 

منجر شود یا خیر.
محققان میزان موفقیت سه سگی را که در مطالعه فنالند 
 ۱۰۰ حدود  کرونا  ویروس  تشخیص  در  بود  شده  استفاده 
درصد اعالم کردند. این سگ ها موفق به شناسایی افرادی 
در  اما  بود،  منفی  آنها  پی.سی.آر  آزمایش  نتیجه  که  شدند 

مثبت شد. آنها  آزمایش  این  نتیجه  مدت یک هفته 

 آیا سگ های کرونایاب بهتر از آزمایش های تخصصی
 بیماران را شناسایی می کنند؟

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به 
 mRNA نظر می رسد سازمان بهداشت جهانی هم برای واکسن
)واکسن  چین  سینوواک  واکسن  هم  و  فایزر  آمریکایی  شرکت 
ویروس ضعیف شده( مجوز الزم را صادر می کند. این شرکت ها 
مدارک الزم را به این سازمان ارسال کردند و منتظر پاسخ هستند.

بخشی  ایمنی  به  اشاره  با  هاشمیان،  سیدمحمدرضا  دکتر 
این  دهد  می  نشان  ها  داده  گفت:  آمریکایی،  واکسن  چشمگیر 
واکسن در مقابل ویروس کووید-۱۹، پوشش بیش از ۹۰ درصدی 

کند. می  ایجاد 
این متخصص بیهوشی در خصوص واکسن تولید شده شرکت 

واکسن های آمریکایی و چینی کرونا در انتظار مجوز سازمان جهانی بهداشت
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پیشرفت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
مطالعات در زمینه ساخت واکسن کرونا را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: واکسن کرونا شرکت های ایرانی در حال پشت 
سرگذاشتن مطالعات حیوانی است و به زودی وارد مرحله 

می شود. انسانی  مطالعات 
 دکتر سعید نمکی در نشست ستاد مدیریت کرونا کرمانشاه 
که بتازگی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: 
اگرچه ویروس کرونا بسیار پیچیده است اما در زمینه ساخت 
به  تشخیصی  های  روش  و  شیمیایی  و  گیاهی  داروهای 

پیشرفت های قابل مالحظه ای دست پیدا کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه اخبار مربوط به ساخت واکسن کرونا 
 ۱۲ اکنون  افزود:  کرد،  خواهیم  اعالم  دقیق  و  احتیاط  با  را 
شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه ساخت واکسن کرونا فعال 

شده اند و ما جزو کشورهای پیشتاز در این زمینه هستیم.
داد:  توضیح  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
به  مجموعه  چهار  بنیان،  دانش  های  شرکت  این  میان  از 
اتمام  اند و در حال  پیدا کرده  پیشرفت های خوبی دست 

هستند. حیوانی  مطالعات  مرحله 
به گفته دکترنمکی، این چهار مجموعه به زودی وارد مرحله 

سوم ساخت واکسن یعنی مطالعات انسانی خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه آماده پیش خرید واکسن کرونا از این 
شرکت ها هستیم، گفت: در ماه های آینده خبرهای خوش تری 

در زمینه ساخت واکسن کرونا به مردم خواهیم داد.
وزیر بهداشت با اشاره به پیچیدگی های ویروس کرونا، گفت: 
این ویروس به اندازه ای پیشرفته است که هیچ کس نمی تواند 

ادعا کند دارویی برای درمان تمام عیار آن پیدا کرده است.
نمکی با اشاره به اینکه کرونا آسیب های بسیاری به نظام 
سالمت جهان تحمیل کرد، افزود: برآورد مرگ در اروپا و 
بسیاری کشورها در ماه های آینده روزانه هزار نفر است که 

البته برای ایران نیز برآوردهای عجیبی وجود دارد.

رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا بزودی وارد مرحله مطالعات انسانی می شود

داروسازی آمریکایی، عنوان کرد: براساس داده ها، واکسن تولید 
آلمان،  تک  بیون  شرکت  همکاری  با  فایزر  شرکت  توسط  شده 

ایمنی بخشی بیش از ۹۰درصد نشان داده است.
وی ادامه داد: فایزر، یک شرکت معتبر دارویی است که تولیدات 
است و  پزشکان در سراسر جهان  و  داروسازان  اعتماد  مورد  آن 

نوآوری های خاص خود را دارد.
کرد،  زده  را شگفت  دنیا  خبر  این  اینکه  به  اشاره  با  هاشمیان 
گفت: سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده بود، با توجه به شرایط 
همه گیری، واکسن با پوشش ۵۰ درصدی ایمنی بخشی نیز مورد 
قبول است، اما خبر کشف واکسن این شرکت با پوشش بیش از 

۹۰درصدی، خبری مسرت بخشی است.
به  دنیا  مردم  دسترسی  به  نسبت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
 این واکسن در ماه های آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: حدود 

۳۰ هزار نفر، جمعیت مورد آزمایش این شرکت بودند که واکسینه 
شدند و این نتایج از این تعداد جمعیت موجه است.

شرکت  و  دارویی  غول  یک  عنوان  به  آمریکا  فایزر  شرکت 
آلمانی بیوتک در بیانیه ای اعالم کردند که واکسن تولیدی آن ها با 
عنوان BNT162b2  در ۹۰درصد موارد در جلوگیری از عفونت 

است. بوده  موفقیت آمیز  کووید-۱۹ 


