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اخبار

پوشش بیمهای خدمات پرستاری
در منزل تا یک ماه آینده
طرح پوشش بیمهای خدمات پرستاری در
منزل با پیگیری معاونت پرستاری به موافقت
سازمان بیمه سالمت رسید و فاز اول اجرای آن
در شش استان به مدت یک ماه ،به صورت
کشوری اجرا میشود.
جلسه مشترک معاونت پرستاری و بیمه
سالمت با مدیران پرستاری و مدیران کل بیمه
سالمت استانهای همدان ،کرمان ،اردبیل،
یزد ،تهران و گیالن به صورت ویدئو کنفرانس
درخصوص پوشش خدمات بیمهای مراکز
مشاوه و خدمات پرستاری در منزل با حضور
معاون پرستاری وزارت بهداشت و مدیرعامل
بیمه سالمت برگزار شد .مریم حضرتی معاون
پرستاری وزارت بهداشت در این جلسه با
بیان اینکه برنامه ششم توسعه و نیاز مردم به
دریافت خدمات مراقبتی ،ما را مکلف میکند
که به سمت توسعه خدمات مشاوره و مراقبت
در منزل حرکت کنیم ،پوشش خدمات پرستاری
در منزل را بهترین و مهمترین تسهیل کننده در
این مسیر دانست .وی افزود :طرح پوشش بیمه
خدمات پرستاری در منزل در ابتدا و به صورت
آزمایشی در سه استان تهران ،کرمان و همدان
با پنج بیماری نارساییهای قلبی ،سکتههای
مغزی ،سرطانها ،بستری در آیسییو با
علت بیماریهای مزمن و یرقان نوزادان صورت
گرفت و در ادامه برای دریافت نتیجه بهتر سه
استان گیالن ،یزد و اردبیل نیز به این مجموعه
اضافه شدند و در دو بیماری نارساییهای
قلبی و بیماران بستری در آیسییو به مدت
یک ماه دیگر براساس بستههای خدمتی اعالم
شده و به صورت آزمایشی این طرح را دنبال
خواهند کرد .معاون پرستاری وزارت بهداشت با
اشاره به اینکه اجرای این طرح موجب رضایت
بیماران ،افزایش کیفیت و کاهش هزینههای
سالمت میشود ،افزود :در جریان برگزاری این
طرح ،کمیته تخصصی معاونت پرستاری و بیمه
سالمت به صورت هفتهای جلساتی را خواهند
داشت و نواقص و موانع کار را بررسی و رفع
خواهند کرد.

اخبار

اشتباه همراه اول ،به نفع اپراتور ،به ضرر مردم و بدون شفافسازی و عذرخواهی رسمی حل شد!

واکنش پلیس به شایعه کشف
«باغ خشخاش» در ساری

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به
خبری در مورد کشف باغ خشخاش در ساری
واکنش نشان داد.
سردار مسعود زاهدیان با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران در خط مقدم مبارزه با مواد
مخدر است و در این میان نیروی انتظامی با به
کارگیری ظرفیتهای حداکثری و تمام تجهیزات
به مقابله با قاچاق مواد افیونی میپردازد ،گفت:
اولویت پلیس در کشف مواد مخدر و مقابله
با قاچاقچیان به ویژه باندهای اصلی است اما
متأسفانه در این میان برخی با خبرسازی و
شایعه پراکنی به دنبال تخریب وجهه جمهوری
اسالمی ایران که پرچمدار مبارزه با مواد مخدر
است در مجامع بینالمللی هستند .رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در واکنش به
انتشار اخباری مبنی بر کشف باغ خشخاش در
روستایی در ساری گفت :ممکن است برخی
از سودجویان و قاچاقچیان به صورت پراکنده
در میان سایر گیاهان و محصوالت کشاورزی
اقدام به کشت کنند اما کشت با چنین وسعتی
را تأیید نمیکنم .زاهدیان تاکید کرد :در مبارزه
و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر به هیچ وجه
کوتاه نمیآییم و قاطعانه اقدامات مقابلهای را
دنبال و عملیاتی میکنیم.
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ماجرای یک اختالل نجومی

از این ماجرا فقط مردم شوکه نشدند .حتی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات هم در زمره کسانی
بود که از ماجرا شوکه شده بود! محمدجواد آذری
جهرمی در توئیتر خود با هشتگ #گزارش_به_مردم
نوشت« :شاید خیلی از شما هم صبح امروز مثل
من از دریافت پیامک قبوض نجومی همراه اول
شوکه شدید .با پیگیری سازمان تنظیم مقررات،
همراه اول برای  800هزار مشترکی که قبض نجومی
ارسال شده بود ،پیام عذرخواهی فرستاد و خطوط
قطع شده ،وصل شدند .صورتحساب صحیح متعاقبا
ارسال میشود» .وی تصویری از پیامک ارسالی برای
خودش را هم منتشر کرده که مبلغ قبض میاندوره
وی را  4555000ریال نشان میدهد .البته این مبلغ
برای سایر کسانی که این موضوع را در شبکههای
اجتماعی مطرح کردهاند ،یکسان نبود .عده زیادی نیز
در شبکههای اجتماعی نسبت به این مساله واکنش
نشان دادند و به عنوان مثال با خطاب قرار دادن
وزیر ارتباطات و اکانت همراه اول در توئیتر خواستار
پاسخگویی در این باره شدند.
به دنبال این واکنشها ،شاهین آرپناهی ،مدیر
ارتباطات همراه اول ،نیز عصر روز سهشنبه در توئیتر
خود نوشت« :از صبح امروز [سهشنبه] بروز اختالل
در اجرای عملیات صدور قبض جدید ،منجر به افزایش
صورتحساب صادره و قطع خطوط برخی از مشترکین
شده است .از مردم و مشترکین پوزش خواسته و
اطمینان میدهیم نهایت تالش در جهت رفع مشکل
در حال انجام است .اطالعات اصالحی الزم بهزودی از
طریق پیامک برای مشترکین ارسال میشود» .به دنبال
این خبر ،همراه اول پیامکی روی گوشی مشترکان خود
فرستاد که در آن نوشته شده بود« :مشترک گرامی
ضمن عرض پوزش بهدلیل بروز اختالل پیش آمده،
اصالحیه صورتحساب شما به زودی ارسال میشود.
همراه اول» و بعد از آن آرپناهی هم باز در توئیتر خود
اعالم کرد که «خطوط قطعشده به دلیل بروز اختالل
پیش آمده ،بهطور کامل وصل شدند».
این اطالعیههای پیامکی و توئیتری البته در بخش
اخبار سایت همراه اول جایی ندارند و به نظر میرسد
همراه اول برای اطالعرسانی ،شبکه اجتماعی که
خود نیز آن را به روی مشترکانش فیلتر کرده است
را ترجیح میدهد؛ آن هم اکانتی که تنها  617فالوئر
دارد! البته در این این اطالعیهها خبری از دلیل
«اختالل» هم مطرح نشده است تا برخی حتی شایعه
هک شدن سامانههای همراه اول را مطرح کنند .با
این حال روی دیگر ماجرا سرنوشت کسانی است که
به دلیل ناآگاهی ،نیاز به فعال بودن خط و ترس از
قطع شدن خط همراه اول خود ،پیش از اطالعیهها
اقدام به پرداخت قبضهای نجومی خود کردهاند.
مدیر ارتباطات همراه اول در این باره نیز اشاره
کرده است که این مبالغ به صورت بستانکاری روی
قبضهای آتی مشترکان محاسبه میشود .این در
حالی است که مبلغ قبضها باال بوده و اصوال خارج
شدن ناگهانی این پول از دست مشترکان آن هم در
این شرایط اقتصادی ،میتواند حساب و کتابهای
مالی یک خانواده را بر هم بزند.
کاربری با نام کابری «آلبر کامو» در توئیتر نوشته
است« :آقا پیام دادن عذرخواهی کردن .معلوم

گروه جامعه« :مشترک گرامی نظر به اینکه مبلغ میاندوره جنابعالی از سقف مجاز افزایش یافته ارتباط شما به مدت  2هفته یکطرفه میگردد جهت
جلوگیری از قطع کامل نسبت به پرداخت قبض به روز به مبلغ «فالن» ریال صرفا از طریق سامانه  9990اقدام فرمایید .همراه اول» .این پیامکی بود
که در دو روز گذشته روی تلفن همراه بسیاری از کاربران سیمکارتهای همراه اول ظاهر شد و آنها را شوکه کرد .این شوکه شدن البته ربطی به اصل
پیام نداشت ،بلکه در واکنش به مبلغ کالنی بود که جای «فالن» نشسته بود!

از میان  800هزار
مشترک همراه اول
که به اشتباه برای
آنها قبض نجومی
صادر شده ،بیش از
 182هزار مشترک
پرداخت انجام
دادهاند که مبلغ
کالنی را علیرغم
بستانکاریدر
حسابمشترکان،
تا زمان هزینه
شدن ،در حساب
همراه اول باقی
یگذارد
م 
نیست هک شدن یا باز چه کالهبرداری بزرگی انجام
شده .من که پرداخت نکردم ولی خیلیا مطمئنا ً
پرداخت کردن .تکلیف اونا چی میشه؟ کی پاسخگوئه
آقای همراه اول؟».
مسئلهای که وجود دارد ،از نگاه اقتصاد و بازار،
سود پولی است که از این طریق در اختیار همراه اول
قرار دارد و در بازگشت به حساب مشترکان محاسبه
نمیشود .به نوشته حساب کاربری همراه اول در
توئیتر «با توجه به مسدودسازی درگاههای پرداخت
در روز گذشته [سهشنبه] ،تنها برای « 182340خط»
اضافه پرداخت انجام شده است .تقریبا دو هزارم
خطوط فعال» .این اکانت افزوده است« :اضافه
پرداختها در حساب بستانکاری مشترکین منظور،
و در جهت کسب رضایت این مشترکین عزیز،
بستههای هدیهای تعریف شده که به زودی از طریق
پیامک اعالم میشود» .علیرغم همه این توضیحات،
اگر میانگین پرداختی مشترکان را تنها  200هزار تومان
در نظر بگیریم – در حالی که به عنوان مثال تنها در
قبض اعالمی وزیر ارتباطات ،بیش از دو برابر این
مبلغ اعالم شده بود – یعنی با توجه به اقدام به واریز
 182هزار و  340نفر ،حدود  36.5میلیارد تومان به
حساب همراه اول واریز شده است .این مبلغ با سود
بانکی ،تنها در یک ماه بیش از  4.5میلیارد تومان
سود دریافت میکند و این در حالی است که بنا بر
تحلیلهای روز بازار ایران ،بازارهای دیگر مالی ،تا
بیش از  10برابر این سود بازدهی دارند.
فارغ از لزوم شفافسازی درباره علت اختالل به
وجود آمده و همچنین ایجاد شفافیت مالی نسبت

به این مبالغ مطرح شده ،خسارت معنوی وارد شده
به مشترکان با عذرخواهی میشود گفت غیررسمی
– اطالعیه رسمی در این خصوص در سایت همراه
اول و رسانهها کار نشده و تنها اکانتهای وریفای
نشده در توئیتر و البته سامانه پیامکی «قابل اختالل»
همراه اول اقدام به اعالم آن کردهاند – و یا بستههای
اینترنتی قابل جبران نیست .کاربری به نام «تک
تغاری» در توئیتر در این باره نوشته است« :همراه
اول صبح امروز خطمو بابت ٣٥٠تومن بدهی یه طرفه
کرد چک کردم دیدم تا  ٣١فروردین صورتحسابم
٢٠٨تومنه .میان دوره این سه روزو زده  ١٥٠تومن.
کلی برو و بیا تهش فهمیدم سوتی جدید همراه اوله
که مسیج دادن دارن درستش میکنن .فقط قرار بود
من نصف روز از کار بیفتم بابت خطم» .یا دیگری با
اکانت «ژی» در میانه ماجرا و پیش از این اطالعیهها
گالیه کرده است« :دارم روانی میشم از شاهکار
جدید همراه اول .خطم یه طرفه شده با بدهی باال.
من منظم پرداخت میکنم ٦٣ .تومن بوده قبضم
و االن  ٤٠٠تومنه و یه طرفه شده .بستانکاری هم
نمیزنن و سیستم قطعه همینو هم نمیشه پرداخت
کرد٩٩٩٠ .هم قطعه! یکی مثل من که کارش و تمام
روزش با تلفنه چیکار باید کنه!».
حتی اگر همراه اول تعداد ضرردیدگان این اختالل
را «تنها» دو هزارم مشترکان خود بداند ،باز هم 182
هزار نفر ،عدد کمی برای جامعه نیست و خسارت
معنوی و حتی مادی حاصل از قطع ولو نیم روزه
اما به ناحق این خطوط ،نباید فراموش شود .این
در حالی است که اپراتورهای تلفن همراه و از جمله

همراه اول ،در شرایط متقابل همواره دست باال را در
مقابل مشترک میگیرند.
گفتنی است ،اختاللهایی از این دست در خطوط
تلفن همراه و از جمله همراه اول بیسابقه نیست .به
عنوان مثال ،دیروز همزمان با این ماجرا ،کاربری در
توئیتر اعالم کرده بود که بدهیاش در سامانه همراه
اول 1144000 ،ریال اعالم شده است که با تقسیط
بدهی به سه قسط ،هر قسط  487000ریال محاسبه
شده است .این در حالی است که جمع مبلغ این
سه قسط 1461000 ،ریال خواهد شد که  317000ریال
بیش از مبلغ بدهی اصلی محاسبه شده است! اگر
این موضوع اختالل باشد ،معلوم نیست چند نفر
بیتوجه به این حساب و کتاب پول پرداخت کردهاند
و چه مبلغ قابل توجهی به حساب همراه اول واریز
شده و اگر سود و بهره است ،فارغ از درصد باالی
آن ،باید باز هم سرنوشت سود مبالغ واریز شده در
اختالل اخیر را مورد روشنگری قرار داد .همچنین
همواره گالیههای گاه به گاهی درباره قیمتگذاری
بستههای اینترنت اپراتورها مطرح میشود .بحث
دسترسی به اطالعات هویتی مشترکان از سوی
پیامکهای تبلیغاتی از دیگر گالیههای همیشگی
کاربران به اپراتورها است.
در نهایت یک کاربر توئیتری به نام «شاهزاده
خانوم محکوم» هم سوال خوبی را مطرح کرده

است« :من موندم چرا برای یه بارم شده همراه اول
اشتباه سیستمیش منجر به صفر شدن تمام قبضها
نمیشه؟ همیشه این اشتباهات باعث میشه مبلغ
قبضها افزایش پیدا کنه».

احساس ضعف و بیحسی
در صورت را جدی بگیرید
پزشکان نسبت به احساس ضعف و
بیحسی در صورت و ارتباط آن با باال بودن
فشارخون هشدار دادند.
سردرد شدید ،درد قفسه سینه و وجود خون

در ادرار از جمله عالئم فشارخون باال هستند.

عالوه بر اینها احساس ضعف و بیحسی در

صورت نیز میتواند نشانه فشارخون باال باشد
و حتی مرگ ناگهانی را به همراه داشته باشد.

فشارخون باال از جمله بیماریهای شایعی است
که فشار مضاعفی را به عروق خون و دیگر

اندامهای حیاتی وارد میکند .درصورتی که این

بیماری کنترل نشود میتواند مشکالت جدی را
متوجه بیمار کند که حمله قلبی و سکته مغزی

از جمله آنها است .همچنین پزشکان مدعی
شدهاند احساس بیحسی در صورت خطرناک
است و فرد باید بالفاصله پس از احساس این

وضعیت به پزشک مراجعه کند .فشارخون باال

انسداد  ۱۵هزار سیمکارت بدون صاحب
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا از کاهش
چشمگیر وقوع کالهبرداری کارت به کارت خبر داد و گفت :با
تالش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا طی دو مرحله ۱۵
هزار سیمکارت بینام و نشان مسدود شد.
سرهنگ محمدرضا اکبری دراینباره گفت :در سالهای اخیر
عدهای از کالهبرداران با استفاده از تلفنهای همراه بینام و نشان
با شهروندان تماس و به بهانههای مختلف از جمله برنده شدن
در قرعهکشی و مسابقات ،مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز
کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه ،موفق
به سرقت وجوه آنان میشدند .وی با اشاره به اینکه وقوع این
جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان
شده است ،افزود :پلیس آگاهی ناجا جهت برخورد قاطع با این

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی آماری از
نرخ باسوادی و بیسوادی در کشور ارائه و اظهار
کرد :نرخ باسوادی کشور در گروه سنی  ۱۵تا
 ۲۴سال  ۹۸.۱درصد است.
شاپور محمدزاده در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به آمار موجود در پایگاه داده بانک
جهانی پیرامون نرخ باسوادی جمعیت گروه
سنی  ۱۵تا  ۲۴ساله در سه سال منتهی به
 ۲۰۱۶اظهار کرد :بر این اساس نرخ باسوادی
کل  ۹۸.۱درصد است .نرخ باسوادی مردان
 ۹۸.۲و زنان  ۹۷.۹۳درصد است .این ارقام با
توجه به نتایج سرشماری سال  ۱۳۹۵به عنوان
آخرین وضعیت سوادآموزی کشور تقریبا ً
همخوانی دارد .وی درباره جمعیت بیسواد
کشور نیز گفت :این آمار در سرشماری نفوس
و مسکن مرکز آمار ایران تعداد هشت میلیون
و  ۴۸۰هزار و  ۱۴۱نفر و در وبگاه پایگاه داده
بانک جهانی تعداد بیسوادان گروه سنی باالی
 ۱۵سال جمهوری اسالمی ایران در سال ،۲۰۱۶
عدد هشت میلیون و  ۸۳۶هزار و  ۷۷۳نفر درج
شده و در گروه سنی  ۱۵تا  ۲۴سال نیز این
رقم  ۲۲۸هزار و  ۸۹نفر است .رئیس سازمان
نهضت سوادآموزی افزود :اگر بخواهیم آمار
پایگاه داده بانک جهانی را به تفکیک بیان کنیم
باید بگوییم تا سال  ،۲۰۱۶تعداد کل بیسوادان
باالی  ۱۵سال سن ،هشت میلیون و ۸۳۶
هزار و  ۷۷۳نفر ،تعداد بیسوادان زن باالی
 ۱۵سال ،پنج میلیون و  ۸۷۶هزار و  ۱۳۱نفر،
تعداد بیسوادان مرد باالی  ۱۵سال ،دو میلیون
و  ۹۶۰هزار و  ۶۴۲نفر ،تعداد کل جوانان
بیسواد  ۱۵تا  ۲۴سال  ۲۲۸هزار و  ۸۹نفر
است که از این میزان  ۱۰۷هزار و  ۹۲۴نفر مرد
و  ۱۲۰هزار و  ۱۶۵نفر زن هستند .محمدزاده
تاکید کرد که مبنای سنجش سواد در نهاد
بینالمللی یونسکو ،توانایی خواندن ،نوشتن و
حساب کردن به هر زبان یا حتی زبان مادری
است و مبنای آماری موسسه آمار یونسکو نیز
همین تعریف است.

که به عنوان کشنده خاموش شناخته میشود
به ندرت با عالئم آشکاری همراه است و در

اقدام مجرمانه ،نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل
کشور ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام
نخست ۳۰۰۰ ،سیمکارت بینام و نشان در اسفندماه سال گذشته
مسدود شد.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه
داد :در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد،
 ۱۲هزار سیمکارت بینام و نشان دیگر مسدود که این امر
منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کالهبرداری در سطح
کشور شد .اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای
متعدد پلیس در رسانههای دیداری ،شنیداری ،جراید ،فضای
مجازی و… همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان هستیم،

تصریح کرد :واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد،
بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و الزم نیست به
باجههای خودپرداز (عابربانک) مراجعه شود .معاون مبارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد:
تماسهای تحت عنوان برنده شدن در قرعهکشیهای صدا و
سیما ،اپراتورهای تلفن همراه ،مسابقات و… قطعا ً دامی برای
سرقت اموال مردم است و در هیچ شرایطی نباید به درخواست
شیادان برای مراجعه به دستگاههای خودپرداز اعتماد کرد .بر
اساس اعالم پلیس ،وی در پایان از شهروندان خواست به
پیامکهای مشکوک توجه نکرده و اطالعات محرمانه مربوط به
حسابهای بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ
فردی قرار ندهند.

صورتی که که کنترل نشود میتواند کشنده
باشد .کنترل نشدن عالئم فشارخون موجب

میشود میزان آن به اندازهای افزایش پیدا

کند که عالئم جسمی ظاهر شود .به گفته
پزشکان سرفه همراه با خون یا احساس کرختی

و بیحسی در دستها نیز از عالئم باال رفتن
بیش از حد فشارخون است .تنگی نفس،
حالت تهوع ،احساس گیجی نیز از دیگر عالئم
شایع هشداردهنده این عارضه است .به گزارش

ایسنا به نقل از روزنامه اکسپرس ،رژیم غذایی
سالم و مناسب در کنار انجام مرتب حرکات

ورزشی از جمله راهکارهای کاهش فشارخون

باال است.

افزوده شدن دو واکسن جدید به برنامه واکسیناسیون کشوری در آینده نزدیک
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت به تشریح برنامههای
کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر با هدف دستیابی به پوشش همگانی
سالمت پرداخت.
محمدمهدی گویا به مناسبت هفته سالمت در تشریح برنامههای کنترل
بیماریهای واگیر با هدف دستیابی به پوشش همگانی سالمت ،اظهار کرد:
پوشش همگانی سالمت چند هدف عمده را دنبال میکند که هدف اصلی
آن ،این است که تمام آحاد مردم یک جامعه بتوانند از خدمات سالمت
برخوردار شوند .همچنین این امر ،کیفیت مناسبی داشته باشد بدون اینکه
پرداختهای مردم را افزایش دهد که اگر چنین هدفی را محقق کند ،یعنی
خدمت عادالنه ارائه کرده است و ما را به جایی میرساند که مردم کمتر
بیمار شوند و کمتر هزینه برای درمانشان پرداخت کنند و کمتر جان خود
را از دست بدهند .وی افزود :یکی از ابعاد مهم پوشش همگانی سالمت،
بیماریهای واگیر است که باید در این زمینه به سه هدف دست پیدا کنیم.
اول اینکه بیماریهایی که قابل ریشهکنی هستند مانند فلج اطفال را ریشهکن
کنیم .دوم ،بتوانیم بیماریهایی که قابلیت حذف شدن دارند را حذف کنیم.
سرخک از جمله این بیماریها است و در حال حاضر نزدیک به حذف آن
هستیم .در وهله سوم نیز با تغییر رفتار و آموزش گروهی ،بیماریها را مانند
 HIVکنترل کنیم.

گویا تصریح کرد :هر کشوری در راستای پوشش همگانی سالمت یک سری
بیماریهای واگیر را انتخاب کرده که انتقال آنها را که قابل پیشگیری با دارو
و واکسن هستند ،کاهش دهد و باید در مجموعه برنامه پوشش همگانی
سالمت خود قرار دهد .برخی بیماریها در آن کشور اصل و مهم و برخی
فقط مختص یک کشور خاص هستند .برای مثال ،ما باید تا سال  ۲۰۲۰شاهد
انتقال  HIVنباشیم و همه راههای انتقال آن را بسته باشیم .برای بیماری سل
نیز تا سال  ۲۰۵۰زمان تعیین شده که تا آن زمان نباید دیگر کسی مبتال به سل
شود مگر اینکه به صورت اتفاقی به آن مبتال شود.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت :برای پوشش
همگانی سالمت ،بیماریهای واگیر را اولویتبندی میکنیم .برخی از این
بیماریها با واکسن قابل کنترل هستند و برخی دیگر با دارو و یا با تغییر
رفتار از میان می روند .بر همین اساس باید برای هر کدام برنامهریزی و
اولویتبندی داشته باشیم چراکه مفهوم پوشش همگانی سالمت در هر کشور
معنی متفاوتی دارد .تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،پوشش واکسیناسیون
مناسب نبود و حدود  ۴۰درصد را شامل میشد این در حالی است که در
حال حاضر ،این میزان به  ۹۹درصد رسیده است .وی درخصوص اضافه
شدن واکسنهای جدید به برنامه ایمنسازی کشور اظهارکرد :ما واکسنهای
جدیدی را به برنامه ایمنسازی کشور وارد میکنیم تا بتوانیم بیماریهای

جدید را هم کنترل و پیشگیری کنیم .قبل از انقالب اسالمی ،هزاران کودک
به سرخک مبتال میشدند که امروزه این رقم به کمتر از صد مورد در سال
رسیده است .البته بخشی از مبتالیان ،مهاجران کشورهای دیگر هستند که
قبال واکسینه نشدهاند .واکسنهای سل ،سرخک ،دیفتری ،کزار و سیاه سرفه
را قبل از انقالب در اختیار داشتیم و واکسن فلج اطفال بعد از انقالب و
واکسن هپاتیت بی هم در سال  ۷۲اضافه شد .در سال  ۸۲تعداد  ۳۳میلیون
نفر را علیه سرخک واکسینه کردیم .از سال  ۹۴واکسن پنتاواالن اضافه و دو
سال قبل نیز واکسن تزریقی فلج اطفال به برنامه واکسیناسیون افزوده شد.
به زودی هم دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک اضافه خواهند شد .به گفته
گویا تقریبا همه بیماریهایی که با واکسن قابل پیشگیری هستند در کشور
ما قابل کنترل هستند و هدف اصلی این است که واکسنی تهیه کنیم که
همه مردم امکان برخورداری آن را بهصورت رایگان داشته باشند .بنابر اعالم
وبدا ،وی در پایان خاطرنشان کرد :درخصوص بیماریهایی مانند اچآیوی که
باید با تغییر رفتار کنترل شوند ،باید به مردم آموزشهای الزم ارائه شود تا با
خودکنترلی و پایبندی به راههای پیشگیری به آن بیماری مبتال نشوند .تمامی
این موارد بهصورت هدفمند انتخاب و براساس سالها مطالعه دانشمندان و
متخصصان برنامهریزی شدهاند .در واقع برنامهریزی و حرکت براساس این
اولویتهای کشوری ،مجموعه پوشش همگانی سالمت را تشکیل میدهد.

گفتنی است ،برنامه واکسیناسیون کشوری در حالی با افزوده شدن دو
واکسن دیگر در حال گسترش است که همزمان با گسترش جنبشهای
ضدواکسن در دنیا ،برخی نیز در حال فعالیت و تبلیغ علیه واکسیناسیون در
داخل کشور هستند .گسترش این فعالیتها در جهان نگرانیهای فراوانی را
درباره شیوع مجدد بیماریهایی مثل سرخک به وجود آورده است.

