
که در اختیار  ادامه داد: در صورتی 
شرکت های دانش بنیان امکانات 
قرار بگیرد قطعا دانشمندان ایرانی 

قادر خواهند بود داروهای با کیفیتی 
تولید کنند.

این دکتر داروساز  با اعالم اینکه در 
حوزه واردات مواد اولیه با مشکالت زیادی مواجهیم و ذخایر مواد 
اولیه داروها در انبارها رو به اتمام است، تصریح کرد: تخصیص ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ و پایین بودن قیمت داروها نسبت به کشورهای همجوار 

باعث پیدایش قاچاق دارو شده است .
سامه یح نجف ابادی که خود داروساز است ، گفت: به عنوان مثال 
زمانی که برای واردات داروهای سرطانی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ اختصاص 
یافت با کمال تعجب مشاهده کردیم مصرف یکسری از داروها سه 

برابر شد که غیر منطقی بود.
وی اعالم کرد: جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز دولتی باز هم مشکل 
را حل نخواهد زیرا که قیمت پایین آن به جای اینکه به نفع بیمار 

شود موجب افزایش قاچاق دارو را فراهم می کنید.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
کمبود دارو در ایران جدی است.
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همایون
 سامه یح نجف آبادی

 ارز اختصاص یافته برای واردات و تولید دارو نسبت به
کل بودجه بسیار پایین است وابستگی ۶۰ درصدی  

ایران به خارج در تولید 
داروهای ایرانی

سرطان لوزالمعده 
و واقعیت های تکان 

دهنده

خطری مرگبارتر از 
ویروس کرونا در انتظار 

کشورهای جهان
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    عضو کمیسیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسالمی  
گفت: میزان ارز اختصاص یافته برای واردات و تولید دارو نسبت 
بـه کل بودجـه بسـیار پایین اسـت و تخصیص بخـش زیـادی از ارز 
واردات دارو در امسـال بـه داروهـای ضـد کرونایـی مشـکل را دو 

برابـر کرده اسـت.

همایون سامه یح نجف آبادی در گفتگو با سایت از سین تا سین 
که امسال در حوزه دارو با ان  اظهار داشت: مشکل عمده ای 
مواجهیم این است که بخش اعظمی از ارز  برای واردات دارو های 

ضد کرونایی اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: الزم است با صرفه جویی در حوزه های دیگر، ارز 
تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه داروها افزایش یابد و مشکل 

جدی کمبود دارو را در سطح عرضه رفع کنند.
نماینده  مجلس شورای اسالمی از صادرات داروهای بیولوژیکی خبر 
داد و اعالم کرد: در گذشته پزشکان صرفااز داروهای شیمی درمانی 
خارجی استفاده می کردند اما با توجه به شرایط تحریم پزشکان 
به استفاده از برخی از داروهای شیمی درمانی ایرانی روی آوردند و 

نتیجه خوبی هم گر فتند.
که تولید میشود قابلیت  وی با اظهار اینکه بسیاری از داروها 
صادرات دارد که منتظر تاییدیه برخی از شرکتهای دارویی هستیم، 

09360681846



ماهنامه تخصصی حوزه سرطان     شماره سی و چهارم  شهریورماه1399    تیراژ:2000 نسخه

 https://azsintasin.ir      @azsintasin    @azsintasin    09360681846

2
w w w . a z s i n t a s i n . i r

   یـک متخصـص پزشـکی هسـته ای گفت: سـرطان پروسـتات 
شـایع ترین سـرطان  مـردان اسـت کـه در صـورت تشـخیص عالئـم 
و اقـدام بـه موقع، شـانس درمـان و پیشـگیری از پیشـرفت سـرطان 

پروسـتات افزایـش می بایـد.

نسیم نوروزبیگی متخصص پزشکی هسته ای در گفتگو با خبرنگار 
حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: رایج ترین نوع سرطان در بین مردان، پروستات است که این 
سرطان بیشتر در سنین میانسالی اتفاق می افتد و دو سوم افرادی که 

از این سرطان رنج می برند، نشانه خاصی ندارند.
ک ادرار، تکرر  او اظهار داشت: اختالل عملکرد ادراری مانند دفع دردنا
ادرار، بیدار شدن از خواب شبانه به منظور دفع ادرار و وجود خون در 
ادرار مهم ترین عالمت سرطان پروستات است و از دیگر نشانه های 
این بیماری می توان به التهابات و دردهای مفاصل و استخوان و 

احساس ضعف در پا اشاره کرد. 
این متخصص پزشکي هسته اي  با اشاره به این که تشخیص سرطان 
پروستات دشوار و سخت است ؛ عنوان کرد: عوامل خطرآفرین سن 
، ژنتیک ،  وزن و استعمال سیگار احتمال ابتال به سرطان پروستات 

را افزایش می دهد. 
نوروز بیگی در خصوص درمان پروستات یادآور شد: با به کارگیری از 
روش های جراحی با برداشتن پروستات به صورت کامل و در مواقعی 
همراه با غدد لنفاوی این عارضه بهبود می یابد. البته در دهه های 
اخیر استفاده ازروش های غیرتهاجمی مانند پرتودرمانی به منظور 

درمان این بیماری رشد چشمگیری داشته است.
وی با توصیه به اینکه مردان از سنین  55 سالگی برای تشخیص به 
موقع هر ۲ سال یکبار آزمایش پروستات را انجام دهند؛ افزود: آقایان 
می توانند با استفاده از رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی، ورزش و 

فعالیت بدنی و کنترل وزن خود از بروز این بیماری جلوگیری کنند.
کرد: )PSMA(  پروتئین  این متخصص پزشکي هسته ای تصریح 

کثر سلول های سرطاني در غده پروستات  ترانس ممبرانی که بر روی ا
افزایش می یابد، به عنوان مولکول هدف در تصویربرداری مورد 
استفاده قرار می گیرد. ترکیبات کوچک متعددی برای نشاندار کردن 

PSMA استفاده می شود.
نوروز بیگی عنوان کرد: PSMA نشاندار شده با رادیو داروی )گالیوم 
68( بیشترین سهم را در میان مطالعات دارد و اطالعات مولکولی 
زیادی را از محل قرارگیری سرطان در غده پروستات و نیز متاستاز) 
درگیری نقاط دیگر بدن(مشخص می کند. این اولین تجربه تصویر 
که تحت جراحي یا پرتو  برداري در بیماران مبتال به سرطان است 

درماني موضعي قرار گرفته اند. 
وی درباره روش مطالعات انجام شده برروي بیماران مبتال به 
سرطان پروستات، افزود:  در مجموع 1۰ بیمار با میانگین سنی 65 
سال و افزایش سطح PSA  مورد ارزیابی قرار گرفتند و تصویر برداری 
سی تی اسکن MRI همراه با اسکن استخوان در این بیماران قادر به 
شناسایي مکان عود مجدد تومور توسط دستگاهPET/CT  درسال 
گوست۲۰16 در بیمارستان رضوي مشهد  ۲۰16 بین ماههای ژوئن و ا

انجام شد. 
وي در خصوص نتایج بدست آمده از این روش افزود :  در بیماران با 
افزایش سطحPSA و تصویر برداری آناتومیکی منفی) سی تی اسکن 
و MRI( با استفاده از روش نوین تشخیصی قادر به تشخیص عود 

تومور هستیم.
وی در خصوص نتایج به دست آمده افزود: در بیماران با افزایش 
سطح PSA و تصویر برداری آناتومیکی منفی ) سی تی اسکن یا ام آر 
آی(  با استفاده از این روش نوین امکان تشخیص عود تومور فراهم 

می شود.

  نایـب رئیـس انجمـن داروسـازان 
ایـران در حالـی خبـر از تولیـد ۹۷ درصد 
داروهـا در داخـل کشـور داد کـه بـرای 
تامین مواد اولیـه دارو های ایرانی تا ۶۰ 
درصـد بـه خـارج از کشـور وابسـته ایـم.

دکتر فاطمی در گفتگو با سایت خبری 
از سین تا سین گفت: در حال حاضر حدود 
ج وارد  سه درصد از داروهای مصرفی از خار
که معادل  می شود و این در حالی است 

۳۰ درصد از ارز بری کل داروها است که عدد قابل مالحظه ای است.
وی با اشاره به اینکه همچنین در ادوات بسته بندی دارو وابسته 
ج هستیم حتی ورقه و روکش دارو هم خارجی است و گاهی  به خار
قیمت مواد اولیه ادوات بسته بندی دارو بیش از مواد اولیه ساخت 
ج  دارو میشود، اضافه کرد: در صنعت داروسازی وابستگی ما به خار

زیاد است .
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه خودکفایی در 
صنعت داروسازی امکان پذیر نیست حتی در کشورهای اروپایی 
شاهد این جریان نیستیم، ادامه داد: دارو یک کاالی استراتژیک 
است که تحریم ها به شکل غیر مستقیم اثر زیادی روی آن گذاشته 

است.
  ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای تولید کننده آنتی بیوتیک 

در خاورمیانه است 

وی با اعالم اینکه ایران در تولید داروهای با کیفیت مغز و اعصاب ، 
اختالالت افسردگی و دیگر بیماری ها جایگاه خوبی دارد، اعالم کرد: 
همچنین در تولید انواع هورمون ها و آنتی بیوتیک حرف برای گفتن 
داریم و بیشتر به کشورهای همجوار از جمله عراق و افغانستان ، 

آسیای میانه. قفقاز و غیره صادر میشود.
دکتر فاطمی افزود: برای صادرات به کشورهای اروپایی ملزم به  تولید 

داروها مطابق با استاندارهای سخت گیرانه کنوانسیون های بین 
المللی هستیم.

وی با اعالم اینکه تالش های بسیاری برای ساخت داروهای مشابه 
خارجی شده است که نیازمند حمایت زیاد دولت است، نایب رییس 
کنون بیش از 5۴ درصد  کرد: هم ا انجمن داروسازان ایران اعالم 
که شاید به نفع مصرف  عرضه داروها توسط دولت انجام میگیرد 
کننده باشد اما عرصه را برای تولیدکنندگان دارو تنگ می کند کما 
اینکه امروزه شاهدیم حتی دولت بازار فروش دارو را نیز به کنترل خود 

دراورده است. 
وی وضعیت کنونی کشور را غیر عادی خواند و افزود: در این شرایط 
دولت مجبور است کنترل های زیادی بر بازار دارو انجام دهد اما در 
شرایط عادی کشور برای رشد و توسعه یافتگی در عرصه تولید دارو 

باید اجازه کار به بخش خصوصی داده شود.
نایب رییس انجمن دارو سازان ایران افزود: مواد اولیه و موثره بسیاری 

از داروهای گیاهی تولید داخل وارداتی است .
قدم های بزرگی برای تولید داروهای شیمی درمانی ایرانی برداشته 

شده است 
وی با اعالم اینکه تولید داروهای شیمی درمانی تکنولوژی باالیی 
میخواهد چون مربوط به افزایش سیستم ایمنی بدن میشود، ادامه 
داد: اخیرا چند کارخانه مثل سبحان جانکولوژی "داروهای شیمی 
درمانی و موثر بر سیستم ایمنی " تولید می کنند که کاربرد زیادی دارد 
و توانستیم در ۷ تا 8 سال اخیر قدم های بزرگی در حوزه تولید مواد 

اولیه این داروها برداریم.

که مردان نباید نادیده بگیرند نشانه های سرطان پروستات 

وابستگی ۶۰ درصدی ایران به خارج در تولید داروهای ایرانی 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران خبر داد :

دکتر
فاطمی
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استرس زیاد عامل ابتالی من به سرطان شد
تشخیص به موقع سرطان در بهبودی بیماری نقش زیادی دارد

    مجـری کارشـناس و تهیـه کننـده پـر سـابقه رادیـو وتلوزیـون ،کـه 
ازسـال ۹2 به سـرطان روده بزرگ مبتال شـده علت اصلی بهبودی خود 
گاهـی و حفـظ روحیـه و پشـتیبانی  را تشـخیص دقیـق پزشـکان ،خودا

همـه جانبـه خانـواده خـود عنـوان کرد.

به گزارش خبرنگار از سین تا سین، ناصر خیرخواه استرس زیاد شغلی را 
بعنوان عامل اصلی بروز سرطانش برشمرد و گفت: سال ها اشتغال در 
تهیه و اجرای برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی و تحمل حجم زیادی 
از استرس روی فیزیولوژی من اثر منفی گذاشت و به صورت نشانه ها و 

اختالالت گوارشی خود را نشان داد.
که  کردم  گفت: سال ۹1 با نشانه های اولیه به پزشک  مراجعه  وی 

متاسفانه بیماری من تشخیص داده نشد.
این چهره صدا و سیما و مدرس دانشگاه درباره تشخیص نهایی بیماری 

گفت: در  سال ۹۲ با پیشرفت بیماری، با راهنمایی خود 
یک پزشک عمومی حاذق، سرطان 
روده بزرگ من تشخیص داده شد 
واقدامات تشخیصی   و جراحی 
تکمیلی  درمان  شدو  انجام 
گر  بیماری  سریع شروع گردید  .ا
زودتر تشخیص داده شده بود 
پیشرفت  بیماریم  قطعا 

نکرده بودو شاید به درمان های تکمیلی هم نیازی نبود.
گاهی از بیماری اش را بعنوان سهم بزرگی از بهبودی اش  وی خود ا
گر در مسیری که طی می کنید بدانید  میداند،و معتقداست : قطعا ا
گر پایتان پیچ بخورد نمی  کند ا کمک تان  کسی نیست  جزخودتان 
نشینید و با هر سعی و تالشی روی پا می ایستید و حرکت میکنید چون 

نشستن و حرکت نکردن تنها به مرگ منجر میشود.
وی با اشاره به اینکه حمایت های خانواده ام در تمام مسیر بیماری 
بزرگترین نقطه امید در بهبودی بیماریم بود، افزود: داشتن روحیه بیمار 
سرطانی در کنار کادر پزشکی و درمانی قوی و کاربلد و دلسوز در بهبود او 
بسیار نقش دارد بنابراین قطع به یقین پزشکان و کادر درمانی که در حوزه 

سرطان کار میکنند از جایگاه برجسته ای برخوردار هستند .
ناصر خیرخواه از نکات دیگری هم سخن گفت و افزود: 

گاهی هایمان  ما در دنیایی زندگی میکنیم که چاره ای جز افزایش سطح آ
گاهانه پیش برویم. نداریم و باید به سمت تامین نیازهای خود بصورت آ
وی در اینباره اضافه کرد: در روند بیماری رسیدن به بهبودی در حالی 
امکانپذیر است که چطور و کجا پزشکان متخصص سرطان را درست 

تشخیص بدهند بسیار مهم است تا منجر به نجات بیمار بشود.
وی تحریم ها و کمبود داروها و خرید داروی قاچاق از بازار سیاه با ارز 
ازاد و فاقد رعایت ضوابط جابجایی داروهای بیماران سرطانی را یکی از 
تهدیدات مرگبار بیماری خود در سال ۹۲ برشمرد که به لطف خدا از آن 

جان به در برده است.
وی بار دیگر به الزامات مهم تشخیص و درمان بیماران سرطانی اشاره کرد 
و گفت: وجود ساختار اجتماعی کارامد و حمایت روحی روانی خانواده 
ها و نظام حمایتی بموقع از سوی کادر درمان در بهبودی بیماری 

نقش کلیدی و زیادی دارد.
مردم همچنان صدای این چهره رسانه ای کشور را عصرها در 
برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد میشنوند و 
تصویر او را جمعه شبها در برنامه سرمایه از شبکه 

اموزش تماشا می کنند.

    رئیس پژوهشـگاه رویان گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد زوجین نابارور 
هستند و ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها با درمان صاحب فرزند می شوند.

گزارش خبرنگار ماهنامه ازسین سرطان تا سین سالمتی،  به 
عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان  اظهار کرد: کشور 
ما در بحث تولید مثل جایگاه خوبی دارد و در حوزه پزشکی به 
خصوص در منطقه اعتبار باالیی در بین کشور های همسایه داریم.
و  مثل  تولید  مانند  پزشکی  جدید  عرصه های  در  افزود:  وی 
سلول های بنیادی با تالش محققان دستاوردهای خوبی داشته و 

در حال توسعه هستیم.
کرد: بر اساس شاخص ها، کتاب ها و مقاالت  شاهوردی تصریح 
چاپ شده، ایران از نظر پزشکی به عنوان یک کشور پیشرو در سطح 

منطقه شناخته شده است و جزو رتبه های برتر قرار دارد.
استقبال دانشمندان برجسته جهان از کنگره مجازی رویان

وی ادامه داد: نباید به دلیل کرونا کار ها را تعطیل کرد و به همین 
کنگره امسال به صورت مجازی برگزار شد و به دلیل برند  علت 
کرده است،  را جلب  المللی  که اعتماد بین  پژوهشگاه رویان 
ججامعه جهانی و دانشمندان ازبرگزاری مجازی کنگره استقبال 

و ۲۴ سخنران پیشرو و پیشکسوت جهانی ما را همراهی کردند.
شاهوردی درباره شرکت دانشمندان داخلی و خارجی در کنگره 

گر روی  که ا کنگره نشان داد  کرد: برگزاری مجازی  مجازی بیان 
ارتباط مجازی سرمایه گذاری کنیم ارتباطمان با جهان علم سریعتر 

خواهد بود.
ج از کشور نمی روند بیماران برای درمان ناباروری به خار

وی با اشاره به این که در بحث ناباروری بهترین خدمات در کشور 
ارائه می شود،گفت: در مسئله تولید مثل و درمان ناباروری، در 
بخش پژوهش، آموزش و هم در بخش تخصصی درمان، اقدامات 
خوبی همسطح دنیا در کشور و در پژوهشگاه رویان صورت گرفته 
ج از کشور  که دیگر بیماران برای درمان به خار است، به نحوی 

نمی روند.
کشورمان برای معالجه و  وی با بیان اینکه در دهه 6۰ بیماران 
کید کرد: امروزه نه  ج سفر می کردند، تا بهبودی به کشور های خار
ج نمی روند، بلکه  کشورمان برای بهبودی به خار تنها بیماران 
میزبان تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی هستیم و از نظر 

هزینه ها و سطح ارائه خدمات در استانداردهای باالیی داریم .
15 درصد زوجین در کشور نابارور هستند

رئیس پژوهشگاه رویان اضافه کرد: 1۰ تا 15 درصد زوجین در کشور 
نابارور هستند  و ۷۰ تا 8۰ درصد آن ها با پیگیری درمان صاحب فرزند 

   پژوهشـگران سـبزواری موفـق شـدند مدلـی جدیـد 
جهـت پرتـو درمانـی سـرطان سـینه شـبیه سـازی کننـد.

گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سالمتی، رضا  به 
شمس آبادی دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری با 
کید براینکه امروزه روش های درمانی مفید و موثری جهت  تا
درمان سرطان پستان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ  
و میر در میان زنان معرفی شده است، اظهار کرد: یکی از این 
روش ها مبتنی بر پرتودهی پستان توسط پرتو های ایکس کم 

انرژی است که به رادیوتراپی حین عمل معروف است.
وی با تشریح ابعاد این پژوهش افزود: در این پژوهش به دنبال 
تعیین خصوصیات فیزیکی و اثرات زیست شناختی حاصل 
از پرتو های ایکس کم انرژی در پرتودهی پستان هستیم تا 
بتوانیم ارزیابی دقیقی از میزان دوز تجویزی هنگام تابش 
دهی به پستان بیمار جهت بهبود عملکرد روش درمانی را 
به دست آوریم و سایر خصوصیات فیزیکی و بالینی این نوع 

تابش را برآورد کنیم.
گفت: در همین راستا یک مدل از سیستم  این پژوهشگر 
درمانی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل توسط روش 

مونت کارلو شبیه سازی شد.
کید براینکه مدل معرفی شده به طور  شمس آبادی با تا
کامل می تواند نیاز های یک مرکز درمانی جهت تابش دهی 
کرد: با این مدل  به پستان بیمار را برطرف سازد، تصریح 
می توان با استفاده از آن به تمام پارامتر های فیزیکی و بالینی 
الزم جهت طراحی درمان بیماران مبتال به سرطان سینه 

دست یافت.
گفت:  این دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری 
کنون منتهی به  بخشی از نتایج بررسی های انجام گرفته تا
 Zeitschrift für Medizinische در مجالت JCR چاپ ۲ مقاله
Physik و Radiation Physics and Chemistry به ترتیب با 

ضرایب تاثیر ۲ و ۲.۲۲ شده است.

شبیه سازی مدلی جدید جهت
 پرتو درمانی سرطان سینه

1۰ تا 15درصد زوجین نابارور با درمان صاحب فرزند می شوند

ادامه در صفحه 5

تهیه کننده ومجری کارشناس صدا وسیما: 
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کرونا روشی خالقانه برای شناسایی مدارس آلوده به  کز درمانی ما حدود ۳5 تا ۴۰ درصد  می شوند و میزان موفقیت در مرا
بوده که در سطح جهان هم همین میزان است.

کید کرد: برگزاری مجازی کنگره فرصت ادامه کار های علمی و  وثوق تا
پژوهشی و تعامالت علمی را فراهم کرده است، در حوزه بیماری های 
خود ایمنی کار خوبی را با دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع کرده 
ح کرده ایم و ۲  ایم، در حوزه پوست بحث بافت های جایگزین را مطر

محصول داریم که تا یکسال آینده وارد بازار خواهند شد.
کرد:  مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان در پایان یادآوری 
یکی از مشکالت شایع پزشکی در جامعه، آرتروز است، به ویژه آرتروز 
زانو که فعالیت های بسیار خوبی را در این زمینه شروع کرده ایم و در 
حوزه پوست هم توانسته ایم برای بیماری لک و پیس در مرکز سلول 

درمانی پژوهشگاه راهی برای درمان پیدا کنیم.
کنون  وثوق، مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان ادامه داد: تا
خط تولید ۴ محصول کشور از وزارت بهداشت مجوز گرفته است، 
خوشبختانه نیروهای توانمند و محققان برجسته ایرانی در مجموعه 

روی محصوالت جدید در حال تحقیق و توسعه هستند.
کسب مجوز اولین بانک سلول های بنیادی مزانشیمی

وی گفت: برای مثال امسال توانسته ایم مجوز اولین بانک سلول 
های بنیادی مزانشیمی را در سطح کشور دریافت کنیم.

وثوق تصریح کرد: این سلول ها کاربردهای متنوع و متعددی دارند 
که به عنوان مثال در همین بحران کرونا بیمارستان مسیح دانشوری، 
بیمارستان امام، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید 
بهشتی به همراه پژوهشگان رویان از این سلول ها در درمان عالمت 
های بیماران دچار سندرم زجر تنفسی حاد استفاده کردند و نتایج 
مطالعات بالینی تدوین شده است و به زودی نتایج مطالعات در 

اختیار جامعه بین المللی قرار خواهد گرفت.

دانشمندان دانشگاه کلرادو آمریکا توانستند به راهکاری سریع برای 
کن آموزشی آلوده به ویروس کرونا دست یابند. شناسایی اما

به گزارش خبرنگار ماهنامه از سین سرطان تا سین سالمتی، یکی از 
راهکار های موثری که دولت ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا در 
جامعه به کار می گیرند، افزایش تست از افراد به منظور شناسایی سریع 
مبتالیان و قرنطینه آن هاست. این کار می تواند منجر به قطع شدن 
زنجیره شیوع و در نتیجه مدیریت بیماری در جامعه شود. کشور ها 
از روش های مختلفی برای تست کرونا از افراد استفاده می کنند. 
دانشمندان آمریکایی در این زمینه به تازگی به روش خالقانه ای 

دست یافته اند.
بر این اساس، همزمان با بازگشایی مدارس و نگرانی ها از شیوع کرونا 
کز تحصیلی، دانشمندان دانشگاه کلرادو آمریکا با رصد فاضالب  در مرا
مدارس موفق شدند به راهکاری سریع برای شناسایی مناطق آلوده 
دست یابند. در این روش، دانشمندان با هدایت بخشی از فاضالب 
کز  مدارس به یک جعبه و سپس آزمایش آن، از وجود ویروس در مرا
آموزشی مطلع می شوند.برای مثال، روز چهارشنبه ۴ مدرسه در ایالت 
کلرادو هشداری مبنی بر احتمال ابتال به ویروس کرونا در میان دانش 
آموزان دریافت کردند. در نمونه فاضالب این مدارس ویروس کرونا 
مشاهده شده بود. مسئوالن از دانش آموزان خواستند در صورتی 
که تست کرونای هفتگی خود را انجام نداده اند، حتما سریعا این کار 
را بکنند.دانشمندان می گویند رصد فاضالب برای تشخیص شیوع 
ویروس کرونا روش بسیار کارآمدی است. این روش حتی پیش از آنکه 
یک فرد مبتال خود به بیماری اش پی ببرد می تواند از وجود آلودگی به 

ویروس خبر دهد.

کریستین منسفیلد، یکی از اساتید دانشگاه کلرادو در این باره گفت: 
این کار اولین اقدامی است که می توان برای شناسایی یک عامل 
بیماری زا انجام داد. این کار می تواند به شناسایی و انجام تست 

بیشتر منجر شود.
وی افزود: ما اقدام به طراحی یک مکانیسم برای جمع آوری آرام مقدار 
بسیار ناچیزی از فاضالب مدارس در شبانه روز کردیم. نمونه هایی 
که ما از فاضالب به دست می آوریم، یک نمونه عمومی است و آن 
را نمی توان به فرد خاصی نسبت داد. اما این نمونه نشان دهنده 
ویروس کرونا در میان افراد است.پس از شناسایی محل، می توان 
اقدام به انجام آزمایش از افراد آن مرکز کرد، سپس افراد دیگری که با 
بیماران در ارتباط بوده اند، قرنطینه می شوند. بدین صورت، می توان 
به راحتی از شیوع بیشتر ویروس در جامعه جلوگیری کرد. برای مثال، 
روز سه شنبه تست کرونای فاضالب 1۳ مرکز آموزشی مثبت اعالم شد. 
مقامات محلی امیدوارند با این روش بتوانند به بازگشایی بی خطر 

مدارس کمک کنند.
کنون 6 میلیون و 1۳۰ هزار تن در آمریکا به ویروس کرونا مبتال  تا
شده اند. از این میان، 186 هزار تن جان خود را از دست داده اند. 
دولت آمریکا در تالش است با گسترش آزمایش های کرونا، به راهکاری 
برای مدیریت این ویروس دست یابد. بازگشایی مجدد مدارس در 
آمریکا به یک چالش سیاسی تبدیل شده است. با این حال، مقامات 
بهداشتی این کشور می کوشند با رعایت قوانین سختگیرانه، مدارس 
را در سراسر ایاالت متحده بازگشایی کنند. دولت آمریکا به تازگی اعالم 
کسن کرونا را در بازار توزیع  کرده است از اوایل ماه نوامبر )آبان ماه( وا

خواهد کرد.

ادامه از صفحه 4
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  سـازمان جهانـی بهداشـت بـا صـدور بیانیـه ای بـه توقـف 
اجـرای برنامه های بهداشـت عمومی در کشـور ها به دلیل شـیوع 

کنـش نشـان داد. کوویـد ۱۹ وا

گروه علمی پزشکی  گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان جهانی بهداشت درباره توقف 
اجرای برنامه های بهداشت عمومی کشور ها به دلیل شیوع ویروس 

کرونا هشدار داد.

بر این اساس، این سازمان با صدور بیانیه ای اعالم کرد: ۹۰ درصد 
به  را  برنامه های عمومی بهداشتی در جامعه  کشور ها اجرای 
دلیل شیوع کووید 1۹ متوقف کرده اند. این امر می تواند زحمات 
بهداشتی کشور ها در چند دهه گذشته را ظرف مدت کوتاهی از 

بین ببرد.

کشور  داده های آماری سازمان جهانی بهداشت از بیش از 1۰۰ 
جهان نشان می دهد از ماه ِمه تا ماه ژوئیه میالدی برنامه های 
از این میان،  مربوط به بهداشت عمومی مختل شده است. 
کسیناسیون عمومی با ۷۰ درصد، برنامه پزشک خانواده  برنامه وا
و مراقبت های مربوط به آن 68 درصد و مراقبت های مربوط به 
پیشگیری و تشخیص سرطان در جامعه 55 درصد دچار اختالل 

در فرآیند اجرا شده اند.

کید کرد: منطقه شرق مدیترانه شامل کشور هایی  این سازمان تا
همچون افغانستان، یمن و سوریه و نیز منطقه آفریقا و جنوب شرق 
آسیا بیشترین آسیب را در اجرای برنامه های بهداشت عمومی از 

زمان همه گیری ویروس کرونا دیده اند.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد همزمان با تلفات ویروس مرگبار 
کرونا در جهان، شاهد آن هستیم که به دلیل اختالل در روند اجرای 
برنامه های بهداشت عمومی در جامعه، تلفات سایر بیماری ها نیز 
گر این روند ادامه  در برخی نقاط جهان شاهد افزایش بوده است. ا
یابد، در بلند مدت شاهد افزایش تلفات ناشی از بیماری های قابل 
پیشگیری خواهیم بود و این موضوع حتی پس از پایان همه گیری 

کرونا نیز می تواند دامن کشور ها را بگیرد.

ح های  طر لغو  درباره  بهداشت  جهانی  سازمان  پیش تر 
کرونا  کسیناسیون ساالنه در جهان به دلیل شیوع ویروس  وا
هشدار داده بود. این سازمان اعالم کرد: سطح ایمنی سازی کودکان 
در مقابل بیماری هایی همچون سرخک، کزاز و دیفتری به دلیل 
شیوع جهانی ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است. از همین رو 
ما شاهد به خطر افتادن جان میلیون ها کودک در جهان هستیم.

تدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز در این رابطه 
کسیناسیون می تواند  کودکان به دلیل عدم وا گفت: مرگ و میر 

بسیار بیشتر از خود شیوع ویروس کرونا باشد.

کشورهای جهان کرونا در انتظار  خطری مرگبارتر از ویروس 

ادامه در صفحه 7
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کشتار جمعی کرونا؛ از آسیب به رگ ها تا ناقالن  رعب آورترین حقایق درباره 

کسیناسیون ناشی از نبود تجهیزات الزم بهداشتی برای  دلیل اصلی این وقفه و اختالل در روند وا
محافظت از پرسنل درمانی است. همچنین اعمال محدودیت ها برای سفر و شمار کم پرسنل 
کسیناسیون اعالم شده است. این  بهداشتی در برخی کشورها، از دالیل دیگر اختالل در روند وا

عوامل منجر به وقفه و یا تعطیلی کامل ایمنی سازی عمومی در این کشور ها شده است.
کسیناسیون عمومی در مقابل بیماری سرخک در خطر  این گزارش می افزاید: دستکم ۳۰ برنامه وا
لغو شدن قرار دارد که می تواند منجر به ایجاد همه گیری جهانی این بیماری شود. پیش از شیوع 
کرونا نیز شمار مبتالیان به سرخک در جهان در حال افزایش بود. براساس داده های  ویروس 
سازمان جهانی بهداشت تنها در سال ۲۰18 نزدیک به 1۰ میلیون نفر به سرخک مبتال شدند و 1۴۰ 

هزار نفر که بیشتر آنان کودک بودند جان خود را از دست دادند.
کسیناسیون عمومی منجر به مرگ و میر  سازمان جهانی بهداشت به شدت نگران است عدم وا
گسترده ناشی از بیماری های قابل کنترل شود. براساس داده های این نهاد، در سال ۲۰1۹ و پیش 
کسیناسیون ساالنه قرار نگرفتند.  از شیوع ویروس کرونا 1۴ میلیون کودک در جهان تحت برنامه وا

کن قاره آفریقا بودند و به برنامه های بهداشت عمومی دسترسی نداشتند. بیشتر این کودکان سا
کسیناسیون عمومی و نیز اجرای برنامه های بهداشتی در  کید دارند توقف روند وا متخصصان تا

جامعه می تواند تلفاتی بسیار بیشتر از ویروس کرونا در جهان داشته باشد.
کنون  شمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان از مرز ۲5 میلیون نفر گذشته است. از این میان، تا
8۴5 هزار نفر به دلیل ابتال به این ویروس جان خود را از دست داده اند. سازمان جهانی بهداشت 
کسن موثر برای مقابله با این ویروس، فاصله گذاری اجتماعی را  از مردم می خواهد تا زمان کشف وا
کسن کرونا  کن عمومی از ماسک استفاده کنند. برآورد می شود نسخه اولیه وا رعایت کرده و در اما

اوایل سال ۲۰۲1 میالدی به بازار عرضه شود.

  دانشـمندان آمریکایـی در جدیدتریـن یافته های خود بـه ابعاد 
پیچیده تـری از بیماری کووید ۱۹ دسـت پیدا کـرده اند.

به گزارش خبرنگار ماهنامه از سین سرطان تا سین سالمتی، با گذشت 
بیش از 8 ماه از شیوع ویروس کرونا در جهان، محققان امیدوارند به 
راهکاری موثر برای مدیریت و کنترل این همه گیری دست یابند. با 
این حال، به دلیل آنکه این ویروس ناشناخته است و دانشمندان 
هیچ تجربه قبلی از رفتار این ویروس ندارند، هر روز ابعاد جدیدی از 

عالئم و نوع رفتار کووید 1۹ شناسایی می شود.

 کرونا بیشتر از یک ماه در بدن زنده می ماند
گیردار آمریکا اعالم کرده است  مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های وا
افرادی که تست کرونایشان مثبت اعالم شده است، می توانند پس از 
1۰ روز از برطرف شدن عالئم بیماری به محیط کار یا مدرسه بازگردند، 
مگر آنکه در بیمارستان بستری شده باشند. با این وجود، تحقیقات 
جدید دانشمندان نشان می دهد ویروس کرونا و عالئم آن احتماال 
می تواند طوالنی تر از آنچه پیش تر تصور می شد در بدن افراد باقی 

بماند.

تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایی نشان می دهد بیماران باید 
حداقل یک ماه پس از بهبودی صبر کنند و مجدد تست کرونا بدهند 
تا از نبود ویروس در بدن خود اطمینان حاصل کنند. رعب آورترین 
بخش این تحقیقات آن است که تقریبا یک نفر از هر پنج نفر به اشتباه 
تست دوباره کرونایش منفی اعالم می شود. این بدان معناست که 

شمار زیادی از بهبود یافتگان از کرونا همچنان می توانند بدون آنکه 
خود بدانند به تشدید انتشار ویروس در جامعه دامن بزنند. این افراد 
می توانند به مانند ناقالن کشتار جمعی، به راحتی ویروس را به افراد 
آسیب پذیر منتقل کنند و باعث افزایش آمار قربانیان کووید 1۹ شوند.
یافته های محققان نشان می دهد حتی در میان آن افرادی که تست 
دوباره کرونایشان به درستی منفی اعالم شده است، عالئم و عوارض 
بیماری مانند از دست دادن حس بویایی، مه مغزی )اختالالت 
فکری( و درد های عضالنی ماه ها پس از بهبودی همچنان ادامه 

داشته است.

مه مغزی یکی از عوارض کروناست و به حالتی اطالق می شود که فرد 
دچار اختالالت فکری می شود و احساس می کند فرآیند تفکر کردن 
کار نمی کند. حافظه، پردازش اطالعات،  و یادگیری او به درستی 
مهارت های دیداری، شنیداری و توانایی درک زبانی در این اختالل 

دست خوش تغییر می شوند.

دکتر ویلیام لی، یکی از متخصصان آمریکایی در این باره می گوید: تصور 
ما این است، عوارض بلند مدت که در بیماران کرونایی پس از بهبود 
مشاهده می شود به دلیل آسیب های وارد شده به رگ هاست. این امر 
نشان می دهد که حتی با نابودی ویروس کرونا در بدن بیمار، عوارض 
آن می تواند برای ماه ها در بدن فرد باقی بماند. تحقیقات نشان داده 
است ویروس کرونا به رگ هایی که تمام اعضا بدن را به هم متصل می 

کنند، آسیب وارد می کند.
پیشتر نیز یافته ها نشان داده بود ضعف به طور گسترده در میان بهبود 

یافتگان از کووید 1۹ دیده می شود همچنین سندرم خستگی مزمن 
یکی از رایج ترین عوارضی است که بهبود یافتگان همواره از آن شکایت 
می کنند. سندرم خستگی مزمن در بهبود یافتگان از بیماری به 
گونه ای است که آن ها پس از انجام اقدامات روزمره مانند دوش گرفتن 
یا خرید از مغازه احساس خستگی شدید می کنند همچنین زمانی که 
به سرعت از جای خود برمی خیزند احساس سرگیجه و ضعف می کنند. 
برخی مبتالیان به این سندرم برای روز ها و هفته ها بستری می شوند، 

اما با وجود استراحت و خواب حالشان بهتر نمی شود.

این متخصص آمریکایی بیان کرد: از آنجا که نادانسته های ما درباره 
ویروس کرونا بسیار است و زمان زیادی از شیوع این ویروس نمی گذرد 
نمی توان به طور مشخص زمان دقیقی برای بهبودی کامل مبتالیان 

به کووید 1۹ تعیین کرد.
کرونا در جامعه  کنترل شیوع ویروس  دولت آمریکا هنوز موفق به 
کنون 6 میلیون و 1۰۰ هزار نفر در این کشور به ویروس  نشده است. تا
کرونا آلوده شده اند. از این میان، 185 هزار تن جان خود را از دست 

داده اند.

دولت آمریکا با همکاری شرکت مدرنا، غول داروسازی این کشور در 
کسن برای کووید 1۹ است، این شرکت هم اینک در  حال توسعه یک وا
کسن است. برآورد می شود  حال انجام مرحله پایانی آزمایش انسانی وا
کرونا اوایل سال ۲۰۲1 میالدی به بازار عرضه  کسن  نسخه اولیه وا
کسن، برای  شود. دولت آمریکا با پیش خرید میلیون ها دوز از این وا

کسیناسیون عمومی مردم  برنامه ریزی کرده است. وا

ادامه از صفحه 6
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 اهمیت مدیریت منابع انسانی در بیمارستان ها )قسمت سوم(
   سلسله یادداشت های اختصاصی پزشکان و قانون به قلم دکتر پوریا عادلی متخصص رادیوانکولوژی و دانش آموخته مدیریت استراتژیک

    بـرای مدیریـت صحیح یـک بیمارسـتان خیریه و یـا خصوصی 
یـا سـایر مـدل هـای بیمارسـتانی موجـود در کشـور کـه وابسـته بـه 
نهادهـای مردمـی یـا دولتـی خـاص هسـتند . مدیریـت بیمارسـتان 
بایـد ارکان ایـن قـدرت را بـه خوبـی شـناخته و ضمـن تعامـل موثـر 
بـا سـایر اضـالع ایـن ارکان واقعیت هـای موجـود را بـه خوبـی پذیرا 

باشـد.

کنار زمین،  که از نام آن پیداست در    منابع انسانی همان طور 
ساختمان و تکنولوژی، یکی از منابع و سرمایه های  پایدار بیمارستان 

ها محسوب شده و نباید به آن از دیدگاه "هزینه" نگریسته شود. 
  نگرش جدید به این حوزه ریشه در کارهایی تحقیقاتی دارد که 
در شرکت وسترن الکتریک انجام شد. این شرکت به بررسی اثر 
کاهش نور محیط کار بر میزان تولید خود پرداخت. محققان در این 
بررسی ها با کمال تعجب مشاهده کردند که کاهش نور محیط کار به 
افزایش تولید منجر می گردد. بررسی های بعدی نشان داد که افزایش 
صمیمیت بین مدیران و کارگران و در روابط بین خود کارگران هم 

عاملی درجهت ایجاد افزایش تولید است.
  توجه به اهمیت مدیریت منابع انسانی هم به عنوان یک معاونت 
گانه و هم به عنوان جزئی از توانایی های الزم و شاید  و مدیریت جدا
مهمترین استعداد الزم برای مدیرعامل مجموعه حائز اهمیت است.
کارکرد مدیرعامل ایجاد انگیزه و جذب پزشکان  شاید موثرترین 
شناخته شده به بیمارستان است. این موضوع از چندان اهمیتی 
برخوردار است که در مطالعه ای در آمریکا مشخص شد بیشترین 
ج از مجموعه  وقت مدیران عامل و روسای بیمارستان ها در خار

بیمارستان و صرف این موضوع می شود.
  منابع انسانی بیمارستان ها به خصوص در مورد پزشکان و برخی 
پرستاران و  نیروهای تخصصی کارکشته، حکم مزایای رقابتی غیرقابل 
تجدید را دارند که پس از جذب آنها به بیمارستان و ایجاد انگیزه 
های ماندگاری احتمال دستیابی به آنها توسط رقبا بسیار بعید 
است؛ به خصوص در شرایط کشور ما که انتقال تکنولوژی به سختی 
انجام میشود در اختیار داشتن پزشکان شناخته شده و همراهی 
آنها با بیمارستان برگ برنده مدیریتی است که باید به شدت پاس 

داشته شود.
  در بیمارستان ها پرسنلی مشغول فعالیت هستند با دانش باال 
ج کشور و از  و همچنین داشتن فرصت های شغلی در داخل و خار
این رو مدیرعامل در مدیریت بیمارستان با فضایی کامال متفاوت از 
سایر سازمان  ها مواجه است. این واقعیت منجر می شود که نگرش 
مدیرعامل بیمارستان به مجموعه خود به مثابه یک هلدینگ باشد 
که پزشکان مختلف حکم مدیران و سهامداران بخش های مختلف 

آن را دارند.
  نکته دیگر آنکه به معاونت یا مدیریت منابع انسانی نباید تنها به 
عنوان واحد پرداخت هزینه ها و مدیریت آن نگریسته شود، بلکه 
گیری برنامه ریزی استراتژیک و  این واحد جزو اساسی از تصمیم 
اجرای نقشه راه بیمارستان است و وظیفه همراه کردن کادر میانی 
که معموال نسبت به آنها  بیمارستان را با تغییراتی بر عهده دارد 
مقاومت وجود دارد. البته در بسیاری موارد مدیران مجموعه برای 
عدم پرداخت هزینه توسط مجموعه برای این تغییرات از مشاوران 

نیروی انسانی به صورت مقطعی استفاده میکنند.


