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را فراهم میکنید ،منجر به ایجاد ساختارهای غیر
رسمی میشود .در اقتصاد غیر شفاف ،هر چقدر
امکان دخل و تصرف در آن پیش بیاید که متأثر
از ارتباطات و سفارشات و ضوابطی باشد که

شفاف نیست ،این بستر میتواند اتفاق بیافتد و

دارو هم مستثنی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مافیای دارو

میتوانند از داخل سازمان غذا و دارو خط
بگیرند ،افزود :سازمان غذا و دارو یک ساختار

دولتی دارد مثل بقیه سازمانهای کشور .ما یک
سری تعارض منافع اشخاص داریم و یک سری
تعارض منافع ساختاری .لذا ،برای از بین بردن

این ذهنیت ،باید به تعارض منافع ساختاری
در وجود سازمان غذا و دارو برگردیم .سازمان

غذا و دارو ،نمیتواند همزمان ناظر باشد،

قیمتگذاری کند ،تقسیم کننده ارز باشد ،هم
حامی تولید و صنعت و بیمار باشد .مثال ً در

بحث قیمتگذاری ،اگر بخواهد قیمت دارو را به
خاطر بیمار ،پایین انجام دهد ،صنعت آسیب
میبیند و اگر قیمت را برای صنعت ببیند ،مردم

دچار مشکل میشوند و این یک چالش است.

وی گفت :سازمان باید ناظر بر کیفیت باشد

و همین سازمان مسئول تأمین دارو میشود.
وقتی دچار کمبود دارو میشویم ،به واردات رو

میآورد تا مشکل کمبود حل شود .آن وقت،

بحث کیفیت دارو تحت تأثیر قرار میگیرد .شما
میخواهید یک سازمان را برای همه امور مربوط
به تأمین دارو داشته باشید ،در حالی که برای
تأمین ارز ،این سازمان اصال ً کارشناس و آدم
بانکی و بازرگان ندارد که لیست ارز را اولویت

بندی کند .در چنین سازمانی ،قطعا ً احتمال

تخلف و اشتباه هست که به بیراهه برود.
وی ادامه داد :در کنار تعارض ساختاری که
وجود دارد ،وقتی یک وظایفی را به گردن آن
سازمان میگذارید ،باید ابزار آن را هم بدهید
تا بتواند شرح وظایفی را که بر عهده گرفته به
درستی انجام دهد .در حالی که این ابزارها در
اختیار سازمان غذا و دارو نیست .ساختار منابع
انسانی سازمان غذا و دارو ،روز به روز ضعیفتر
شده است و در نتیجه نتوانسته از عهده وظایفی
که به این سازمان محول شده است ،برآید.
ضمن اینکه ،وظایف این سازمان در این سالها
افزایش یافته است.
وی افزود :بر همین اساس ،قبل از اینکه
بخواهیم از مافیا صحبت کنیم ،باید به بررسی
و اصالح تعارض منافع ساختاری در سازمانها
بپردازیم .بنابراین ،اگر طبق قانون از هر سازمانی
وظایف خودش را بخواهیم انجام دهد و تعارض
منافع ساختاری را از این سازمان و سازمانهای
دیگر جدا کنیم ،خیلی از مسائل و مشکالت را
حل میکند.
عبده زاده تاکید کرد :اصول حکمرانی خوب،
شفافیت است.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس:

انتقاد رئیس پلیس راهور به تولید ارابه مرگ

مافیای دارو به کجا وصل است ؟

وی افزود :وقتی شما زمینه اقتصاد غیر شفاف
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در واکنش به تصادف بهبان مطرح شد

مشکل تعارض منافع در سازمان غذا و دارو

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران ،با تایید وجود مافیای
دارو در کشور ،توضیحاتی در ارتباط با روند
سودجوییهای دارویی ارائه داد.
به گزارش مهر ،محمد عبد هزاده اظهار
کرد :وقتی شفافیت در ساختار آئین نامهای
و قانونگذاری کم باشد ،رانتها و زد و بندها
میتواند اتفاق بیفتد.
وی افزود :وقتی ارز دو نرخی وجود داشته
باشد ،شما هر کاری کنید یک عدهای راحت تر
میتوانند دسترسی پیدا کنند و در مقابل ،عدهای
هم نمیتوانند دسترسی پیدا کنند.
عبد هزاده ادامه داد :این عده که راحتتر به
ارز دارو دسترسی پیدا میکنند ،میتوانند در کل
این زنجیره باشند ،از وزارت بهداشت گرفته تا
بانک عامل ،بانک مرکزی ،شرکت تأمین کننده
و… .
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به گزارش ایسنا ،سردار سیدکمال هادیانفر در
ششمین رزمایش ارتقای توان و تحرک عملیاتی
پلیس راهور که در شهرک آزمایش برگزار شد با
اشاره به حادثه رخ داده در محور بهبهان گفت:
در همین حادثه بهبهان ایربک هیچ خودرویی باز
نشد .این چه خودرویی است که ما داریم .چرا ارابه
مرگ تولید میکنیم؟ .دستگاههای مسئول باید بر
کیفیت خودروها نظارت کنند .چرا استانداردها
رعایت نمیشود؟.
وی ادامه داد :در این حادثه من تأکید کردم که
حتما سهم دستگاهها مشخص شود .نه اینکه فقط
بگوییم راننده عامل حادثه بوده بلکه مشخص شود
که تک تک دستگاهها چه نقشی در این حادثه
داشتهاند.
رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه افزود :با سرعت
 ۷۰کیلومتر در ساعت نباید وارد مه شد و قطعا
وقتی خودرویی با چنین سرعتی وارد مه شود معلوم
است که تصادف رخ میدهد .وقتی در هنگام مه
تصادفی رخ میدهد اولین اقدام خارج کردن خودرو
از مسیر و پیاده کردن سرنشینان است و اینها
مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
هادیانفر ادامه داد :در تصادفات اخیر شرایط
زمستانی و ناپایداری جوی عامل بسیار مهمی بود.
ما در این فصل شاهد این هستیم که در عرض
کمتر از  ۲۰دقیقه شرایط کامال پایدار جوی به
وضعیتی ناپایدار بدل می شود .البته ما ابالغ کردیم
که تمام همکاران ما در پلیس راه به محض مشاهده
ناپایداری و مداخالت جوی مسیر را مسدود کنند و
اجازه تردد ندهند؛ اما به هر حال در همین مدت
زمان کم فاصله بین پایداری تا ناپایداری جوی نیز
ممکن است ترددهایی رخ دهد .مانند آنچه که
در بهبهان رخ داد و مسیری که به گفته شاهدان
هیچگاه در آن مه گرفتگی رخ نمی داد ناگهان غرق
در مه شد.
هادیانفر درباره وظایف رانندگان در شرایط
ناپایدار جوی نیز گفت :ما برابر ماده  ۱۳۰آیین نامه
تصادفات رانندگی به صراحت داریم که در شرایط
ناپایدار جوی و زمانی که دید راننده محدود می
شود ،راننده موظف است که در حریم امن جاده
توقف کند تا زمانی که دید کافی ایجاد شود؛ اما
همان طور که گفتم ما دیدیم که در حادثه بهبهان
خودرویی با سرعت  ۷۰کیلومتر در ساعت وارد مه
گرفتگی شد.
عدم توجه به جلو بیشترین عامل مرگ و میر در
تصادفات اخیر
رئیس پلیس راهور ناجا افزود :در همین تصادفات
اخیر عدم توجه به جلو بیشترین سهم را در علل
وقوع حوادث به خود اختصاص داد ،به طوری که
 ۳۲درصد از تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو
رخ داد .عدم توجه به جلو یعنی چه؟ یعنی یا راننده
حواسش به تلفن همراه است یا در حالت خستگی
و خواب آلودگی رانندگی کرده یا حواسش جای
دیگری بوده که متأسفانه عمده این بی توجهیها
نیز به واژگونی وسیله نقلیه منجر میشود.
وی با بیان اینکه در تصادفات رانندگی  ۹۲درصد
علل وقوع مربوط به عوامل انسانی است ،گفت:
البته این به معنای بی توجهی به نقش دیگر
دستگاهها نیست .این  ۹۲درصد عددی است که
کارشناسان مختلف در سراسر جهان آن را اعالم
کردند اما به هر حال خودروساز ،راهها و ...نیز در
این خصوص مقصر هستند.
هادیانفر افزود :الزم است رانندگان توجه کافی
را به رانندگی و در حین رانندگی داشته باشند .با
سرعت مطمئنه یعنی سرعتی که هنگام وقوع خطر
بتوانند وسیله را کنترل کنند ،رانندگی کنند و البته
خودروساز ،راهداری و ...نیز باید به وظایف خود
عمل کنند .حتی دستگاههای فرهنگساز نیز باید به
نقش و وظایف خود توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه پلیس ،ناظم و ناظر بر ترافیک
است ،تصریح کرد :ما که نمیتوانیم به ازای ۳۷
میلیون وسیله نقلیه  ۳۷میلیون نفر مأمور پلیس
داشته باشیم تا به این موارد نظارت کنند ،بنابراین
نقش فرهنگسازی در این موارد بسیار مهم است.
رئیس پلیس راهور ناجا شمار کشته شدگان
ناوگان حمل و نقل عمومی را  ۲۱۰۰نفر اعالم کرد و

کالسهای ترم آینده با شیب مالیم
حضوری میشوند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با توجه به تصادف زنجیرهای رخ داده در محور بهبهان به شدت از کیفیت ساخت خودروها انتقاد کرده و
آنها را به ارابه مرگ تشبیه کرد.

رئیسپلیس
راهور ناجا :در
حادثهبهبهان
ایربک هیچ
خودرویی باز
نشد .این چه
خودرویی است
که ما داریم .چرا
ارابه مرگ تولید
میکنیم؟
گفت :بیشترین این موارد مربوط به کامیون ،تریلی
و تانکرها است .ما از این رانندگان انتظار بیشتری
داریم .این افراد راننده حرفهای هستند .گواهی نامه
پایه یک دارند و حتما باید بیشتر از دیگر رانندگان
با قوانین و مقررات آشنا بوده و البته مهارت باالیی
نیز داشته باشند .واقعا این سوال وجود دارد که
چرا وقتی یک راننده تریلی خسته است به رانندگی
ادامه میدهد؟
وی به حادثه تصادف تانکر در جاده سنندج نیز
اشاره کرد و گفت :چرا راننده حرفهای باید از جاده
فرعی که از دید پلیس پنهان است تردد کند و
نتیجه میشود حادثهای که برای آن تانکر در جاده
سنندج رخ داد .قطعا ما با آن شرکت متخلف که
علیرغم ممنوعیت تردد شبانه تانکرها و خودروهای
حامل سوخت اجازه تردد شبانه را به این تانکر
صادر کرده بود ،برخورد میکنیم .قطعا راننده اطالع
داشته که تردد شبانه تانکر سوخت ممنوع است
که برای پنهان ماندن از دید پلیس از جاده فرعی
تردد کرده و نتیجهاش وقوع آن حادثه ای شد که
متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند و
تانکر حامل مازوت واژگون شد.
وی ادامه داد :در حوادث مربوط به اتوبوس من با
قوت میگویم که هر فردی که جان خود را از دست
داده کمربند ایمنی نداشته و هر فردی که جانش
حفظ شده حتما کمربند ایمنی خود را بسته بود.
خب اینها اهمیت کمربند ایمنی را نشان میدهد.
ما هم تأکید کردیم که تمام شرکتهای اتوبوسرانی
موظفاند قبل از حرکت اتوبوس بر معاینه فنی،
سالم بودن کمربندها و ایمنی اتوبوسها نظارت
کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اقدامات و
تسهیالت پلیس برای موتورسیکلت سواران گفت:
ما تسهیالت زیادی را برای موتورسواران و حتی
ترخیص موتورسیکلتهای توقیفی در نظر گرفتیم.
از طرف مقابل نیز انتظار داریم که این موتورسیکلت
سواران که برابر آمارهای ما تا نزدیک به  ۸۵درصد
آنها برای تأمین معیشت شان با موتور کار می
کنند قوانین و مقررات را رعایت کنند .به مسیر عابر
پیاده تجاوز نکنند ،خالف جهت حرکت نکنند ،وارد
تونل های شهری نشوند و به قوانین احترام بگذارند.
موتورسیکلت سواران عزیز باید بدانند که اگر در
حال حرکت خالف جهت و ...حادثهای برایشان رخ
دهد بیمه هیچ خسارتی را به آنان پرداخت نخواهد
کرد.

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران خبر داد

هادیان فر همچنین در بخش دیگری از سخنان
خود با بیان اینکه پلیس در  ۲۳۳هزار کیلومتر از
راههای کشور و  ۱۰۴۷شهر به طور شبانه روزی
فعال است ،گفت :مأموران پلیس راهور در شرایط
جوی مختلف و در تمام ساعات شبانه روز در
مأموریتها حاضر هستند و اقدامات زیادی را برای
تأمین نظم در حوزه ترافیک انجام میدهند.
وی با بیان اینکه امروزه میتوان تمام جمعیت
کشور را کاربر ترافیک دانست ،اظهار کرد :همه
به نوعی کاربر ترافیک محسوب می شوند .ما ۳۷
میلیون وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت
در کشور داریم .عالوه بر آن  ۴۴میلیون راننده نیز
در کشور فعال هستند .دیگر افراد نیز یا سرنشین
خودرو هستند یا عابر پیاده هستند .بنابراین
میتوان تمام شهروندان را کاربر ترافیک نامید.
رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد :در همین
راستا نیز معتقدم با توجه به اینکه یکی از
شاخصهای سنجش توسعه یافتگی در هر کشور
فرهنگ رانندگی در آن کشور است از این رو تمام
شهروندان نیز در ارتقای این فرهنگ نقش دارند و
نظم و انضباط ترافیکی با مشارکت راننده ،سرنشین
و عابر پیاده تولید میشود.
هادیانفر به شمار کشته شدگان تصادفات
رانندگی نیز پرداخت و گفت ۳۲ :درصد از قربانیان
حوادث ترافیکی سرنشین هستند ۲۵ ،درصد نیز
راننده هستند ،حدود  ۲۴درصد نیز موتورسیکلت
سواران بوده و مابقی نیز شامل عابران پیاده
میشود .ما امیدواریم که این آمار کاهش پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه پلیس ناظم و ناظر بر نظم و
انضباط ترافیکی است ،گفت :ما قوه قهریه هستیم
و با اختیارات قانونی که داریم باید با افراد متخلف
و حادثهساز برخورد کنیم که این کار را انجام
میدهیم ،اما پلیس نقشی در عامل تصادفات
ندارد.
تصادفات سومین عامل مرگ و میر در کشور
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه امروز
تصادفات سومین عامل مرگ و میر است ،گفت:
خوشبختانه با اقدامات دولت محترم ،بیماری کووید
 ۱۹روزهای پایانی خود را طی میکند ،اما میبینید
که تصادفات همچنان وجود دارد .به طور متوسط
روزانه  ۳۵تا  ۴۷نفر و حتی در بعضی از روزها تا
 ۶۰نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست
میدهند .این یعنی به طور میانگین در هر ساعت
دو نفر در حوادث رانندگی کشته میشود.

هادیانفر ادامه داد :حاال ما به ازای هر مورد فوتی
بین  ۲۰تا  ۲۵نفر نیز مجروح داریم که این عدد
بسیار بزرگی است ،به ویژه آنکه حدود  ۱۰درصد
از این مجروحان برای همیشه دچار معلولیت
میشوند.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال ۹۹
شاهد کاهش چشمگیر تصادفات بودیم ،گفت :در
سالی که گذشت شمار فوتی های حوادث رانندگی
 ۱۱.۵درصد کاهش داشت .حدود  ۶۱هزار نفر
کمتر مجروح شده و  ۱۶۰۰نفر نیز نسبت به سال
 ۹۸کمتر جان خود را از دست دادند اما متأسفانه
در سال  ۱۴۰۰ما شاهد افزایش شمار فوتیها بودیم
چرا که ترددهای ما نیز افزایشی  ۱۲درصدی داشت
و از  ۴.۳میلیارد پیمایش به  ۴.۹میلیارد پیمایش
رسید .در این شرایط متأسفانه تا به امروز  ۱۱هزار
و  ۱۴۷نفر در تصادفات سال جاری جان خود را از
دست داده اند و حدود  ۲۶۱هزار نفر نیز مجروح یا

معلول شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه الزم است تمامی مسئوالن
و دستگاهها نقش خود را در این زمینه ایفا کنند،
گفت :مقام معظم رهبری نیز بارها نسبت به این
موضوع تأکید داشتند و الزم است تمام دستگاهها
از جمله وزارت صمت ،وزارت راه ،اورژانس،
هاللاحمر ،راهداری و ...نیز اقداماتی را انجام دهند
که البته ما از جانفشانیها و ازخودگذشتگیهای
این افراد تشکر میکنیم.
هادیانفر خسارت هر مورد فوتی در تصادفات
رانندگی را معادل  ۵.۴میلیارد تومان اعالم کرد و
گفت :این خسارتی است که به ازای هر جانباخته
به کشور وارد میشود .بیمههای ما ساالنه ۲۸
هزار میلیارد تومان خسارات را بابت تصادفات
پرداخت میکنند و عالوه بر آن خسارات معنوی
جبرانناپذیری نیز به خانوادهها و افراد وارد میشود.
وی تأکید کرد :در همین راستا نیز الزم است
صداوسیما و دیگر دستگاههای فرهنگ ساز،
وزارت بهداشت ،وزارت راه و در مجموع بیش از
 ۳۰دستگاه که در زمینه تصادفات رانندگی دارای
مسئولیت هستند همگی کمک کنند که این آمار
کاهش پیدا کند.
رئیس پلیس راهور ناجا در پایان ابراز امیدواری
کرد که دولت سیزدهم دولت امید مردم باشد و
مجلس ،دولت و تمام دستگاهها برای کاهش
حوادث رانندگی و جانباختگان ناشی از آن به پلیس
کمک کنند.

ک رقمی
فوتیهای کرونا در تهران؛ ت 
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران ضمن تشریح وضعیت
کرونا در استان و با بیان اینکه فعال روند بیمارستانها ثابت
است ،گفت :براساس پیشبینیهای صورت گرفته میدانیم
سویه امیکرون اغلب درگیری به شکل سرپایی ایجاد میکند؛
مگر اینکه وسعت ابتال انقدر زیاد شود که تعدادی هم بستری
شوند.

به گزارش ایسنا ،نادر توکلی درباره وضعیت کرونا در پایتخت،
گفت :روند نسبت به هفته گذشته ثابت است و مرگ و میرها
تک رقمی شده است .در حال حاضر  ۷۶۰بیمار کووید ۱۹در
بیمارستانها بستری هستند که حدود  ۳۰۰نفر آنها در بخشهای
مراقبت ویژه بستری هستند .همچنین روزی حدود  ۲۰۰نفر بستری
جدید هم به مراکز درمانی مراجعه میکنند.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس درباره
شرایط حضوری شدن آموزش در دانشگاه
تربیت مدرس برای تمام مقاطع گفت :در
صورت حضوری شدن دانشگاهها در ترم آینده
به زیرساختهای خوابگاهی و تغذیهای نیاز
بیشتری داریم.
گزارش ایلنا ،اسداله کردنائیج معاون آموزشی
دانشگاه تربیت مدرس درباره نحوه برگزاری
امتحانات این دانشگاه بیان کرد :امتحانات
پایان ترم در دانشگاه تربیت مدرس به دو شیوه
حضوری و همچنین به صورت مجازی برگزار
خواهد شد .طبیعتا برگزاری آزمون به صورت
حضوری یک سری الزامات جهت مدیریت
حضور دانشجویان در دانشگاه خواهد داشت.
به این صورت که ستاد ملی مقابله با کرونا یک
سری دستورالعملهایی برای برگزاری آزمونها
دارد که تعداد و فاصله صندلیها و دانشجویان
در کالس ،گردش هوای آزاد در محیط و…
چگونه باشد .بنابراین ما این دستورالعمل را در
بخشی از دانشگاه که امتحانات آن به صورت
عملی و مهارتی است اعمال خواهیم کرد .سایر
امتحانات هم به شکل مجازی برگزار خواهد شد.
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد درباره
زمزمه حضوری شدن دانشگاهها در ترم آینده
اظهار کرد :برنامهریزی برای ترم آینده به این
صورت است که اگر بخواهیم در شرایط کرونا
امتحان یا کالس درس برگزار کنیم ،باز هم ستاد
ملی مقابله با کرونا برای برگزاری کالسهای
درس دستورالعمل جداگانه از حیث جمعیت و
فاصلهگذاری دارد .با این الزاماتی که در حیث
حضوری شدن دانشگاهها عنوان شد بحثهای
خوابگاهی هم مطرح خواهد شد که در معاونت
دانشجویی و فرهنگی این مساله بررسی میشود.
بیش از نیمی از دانشجویان در دانشگاه تربیت
مدرس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
غیربومی هستند ،بنابراین نیاز بسیار زیادی به
زیرساختهای خوابگاهی و تغذیهای داریم.
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
گفت :انشالله با یک شیب مالیم از ترم آینده
کالسهای درس را به شکل حضوری خواهیم
داشت .بیشتر در مقطع دکتری حضوری است
و در مقطع ارشد کالسهای درس به صورت
تلفیقی حضوری و مجازی است .در واقع آموزش
کالس حضوری در صورتی است که شرایط به ما
اجازه آن را بدهد .امتحانات کالسهای ما در هر
دانشکده متفاوت است در آن دانشکدههایی که
بتوانیم شرایط را برای حضور دانشجویان آماده
کنیم قطعا در آنجا کالسها حضوری است و
در جاهایی که نتوانیم آموزش حضوری داشته
باشیم به سمت آموزش مجازی میرویم ،اما
آنچه که ما در هیات رییسه دانشگاه به دنبال
آن هستیم این است که بسترسازی برای
حضوری شدن دانشگاهها ضمن حفظ سالمت
دانشجویان و رعایت استانداردهای ستاد ملی
مبارزه با کرونا باشد.
وی درباره شروع امتحانات این دانشگاه بیان
کرد :امتحانات دانشگاه ما از تاریخ دوم بهمن ماه
با همان شیوه که توضیح داده شد آغاز میشود.
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در واکنش
به جایگزینی احتمالی افراد در حین امتحان
گفت :از آنجا که دانشجویان در دانشگاه ما
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند،
بنابراین تعداد دانشجویان به نوعی کم است و
استاد بر دانشجویان نظارت دارد .بنابراین این
امکان وجود ندارد که تقلب یا جایگزینی یک
شخص به جای دانشجو را در امتحانات مجازی
شاهد باشیم .چون دانشجویان کم هستند و
مدیریت این مساله ساده است.
او افزود :در دانشگاه ما جایگزین شدن یک
شخص دیگر به جای دانشجو در زمان امتحان
مجازی وجود ندارد ،زیرا شرایط آزمونهای
مجازی به این گونه است که استاد در کالس
درس است ،در یک بازه زمانی امتحان را میگیرد
و با افراد در حین امتحان صحبت میکند و به
آن رویه نظارت دارد ،بنابراین از این ما مشکلی
در این زمینه نداریم.

رئیس اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت اعالم کرد

 ۳۸مورد ابتال به سالک در ورامین

رئیس اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت
بهداشت گفت :در شهرستان ورامین و روستای محمدآباد  ۳۸مورد از ابتال
به بیماری سالک گزارش شده است که به نظر میرسد نسبت به سال قبل
افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا ،بهزاد امیری رئیس اداره مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین
انسان و حیوان وزارت بهداشت در ارتباط با مشاهده مواردی از بیماری سالک
در روستاهای اطراف استان تهران گفت :این بیماری جدیدی نیست و در ۱۸
استان کشور از جمله اصفهان ،خراسان رضوی ،گلستان ،سمنان ،خوزستان
و ...از بیماریهای بومی است و هرساله مواردی از ابتال به این بیماری در این
استانها مشاهده میشود.
او افزود :آمار کلی این بیماری نسبت به گذشته افزایش پیدا نکرده و حتی
روند آن نسبت به سالهای گذشته سیر نزولی دارد ،اما همچنان به عنوان یک
مشکل در کشور وجود دارد .در سال گذشته تعداد موارد شناسایی شده ابتال
به بیماری سالک در کشور  ۱۴هزار و  ۱۷۱مورد بوده است که نسبت به یک
دهه قبل بسیار کاهش پیدا کرده است برای مثال در سال  ۸۹رقم مبتالیان
به این بیماری چیزی در حدود بیش از  ۲۰هزار مورد بوده که در سال گذشته
به  ۱۴هزار مورد رسیده است .بنابراین با روند افزایش قابل مالحظه در آمار
سالک مواجه نیستیم.
امیری در ارتباط با زمینه بروز این بیماری گفت :عامل این بیماری انگل است
که از طریق نیش پشه خاکی به انسان انتقال پیدا میکند .در جایی که نیش

میزند میتواند باعث بروز یک زخم شود و بعضا این زخم به صورت مزمن تا
مدتها باقی میماند و ممکن است باعث عفونت ثانویه نیز بشود.
وی گفت :ما دو نوع سالک داریم ،یک نوع سالک نوع مرطوب یا روستایی و
یک نوع سالک خشک و شهری .مخزن نوع مرطوب آن ،جوندگان یا موشهای
صحرایی هستند .این انگل در بدن این جانوران است و پشه خاکی هنگام
خونخواری این انگل را دریافت میکند و اگر زمانی که آلوده است انسانی را
مورد گزش قرار دهد ،میتواند به بدن انسان هم انتقال یابد .در نوع روستایی
معموال چندماه طول میکشد که زخم انگل بروز کند .برای مثال مواردی که
اخیرا دیده شده است ،مربوط به زمان فعالیت پشهها ،یعنی تابستان است که
درحال حاضر زخمش بروز پیدا کرده است.
او افزود :ممکن است جسته و گریخته در برخی از نقاط کشور و در برخی
سالها موارد بروز این بیماری افزایش پیدا کند .موضوعی که اخیرا رخ داده
است ،مربوط به شهرستان ورامین و روستای محمدآباد است که  ۳۸مورد از
این بیماری گزارش شده است که به نظر میرسد نسبت به سال قبل افزایش
پیدا کرده است.
امیری گفت :در تهران مورد جدید شناسایی شدهای که نگران کننده باشد،
نداشتیم ،اما همچنان این بیماری به عنوان یکی از معضالت سالمت در کشور
مطرح است ،به این خاطر که نوع کنترل و پیشگیری این بیماری بسیار دشوار
است .کاری که مردم میتوانند انجام دهند این است که از گزش پیشگیری
کنند.از جمله اینکه در مناطقی که این بیماری بومی است از پشه بند و توری

در محل پنجرهها و درب ورودی به خصوص در فصول فعالیت پشهها استفاده
کنند .لباسهای پوشیده و آستین بلند بپوشند و از دور کننده حشرات استفاده
کنند.
او افزود :از طرفی باید بهداشت محیط را ارتقا دهند که محل رشد و نمو
پشهها نباشد .برای مثال در روستاها زبالهها را به صورت بهداشتی جمع
آوری و دفع کنند و فضوالت دامی را جمعآوری کنند .دامداریها را از محل
زندگیشان دور کنند که فاصله تجمع پشهها با محل زندگی افزایش پیدا کند.
از طرفی در طرحهای توسعهای باید قبل از ایجاد طرحهای توسعه بررسی شود
که کلونی و النه جوندگان در آن محل وجود دارد یا خیر .اگر وجود دارد ،طرح
توسعه را در آن محلها مستقر نکنند که باعث تماس بیشتر انسانها با عامل
آن انگل شود.
امیری گفت :اگر هر فردی دچار زخمی شود که بیش از ده روز طول بکشد
و بهبود پیدا نکند ،حتما به مراکز بهداشتی و درمانی ما که در سراسر کشور
است مراجعه کند .پزشک این افراد را معاینه میکند و چنانچه شک پیدا کنند
که افراد مبتال به سالک شدهاند ،از آنها آزمایش به عمل میآید و با آزمایش
نمونه گیری مشخص میکنند که آیا این زخم میتواند سالک باشد یا خیر .اگر
سالک باشد افراد تحت درمان قرار میگیرند.
او افزود :خوشبختانه باید گفت درحال حاضر خدمات تشخیصی و درمانی
برای سالک در مراکز دولتی سراسر کشور رایگان است و مردم از این بابت حتی
یک ریال پول پرداخت نمیکنند .ما در حد کفایت هم داروی درمان اختصاصی

این بیماری را در اختیار داریم و آمپول «گلوکانتین» را برای درمان بیماران
تامین کردهایم و در دسترس مراکز بهداشتی و درمانی قرار دادهایم.
او افزود :بیماریابی فعال ،ارتقا بهداشت محیط با همکاری سایر سازمانهایی
که به نوعی در این امر موثر هستند .بهسازی محیط ،جمع و دفع بهداشتی
زبالهها ،جمعآوری مناسب روان آبها و فاضالبها هم از جمله اقداماتی است
که از سوی دستگاههای مرتبط در دست انجام است.

