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پس  که  است  معضالتی  از  یکی  هوا  آلودگی 
از  استفاده  دنبال  به  و  صنعتی  انقالب  از 
سوخت های فسیلی آغاز گردید. بحران آلودگی 
ک ترین مشکالت  هوا امروزه به یکی از خطرنا
زیست محیطی در کشورها و به ویژه کالن شهرها 
تبدیل شده است. طبق اعالم سازمان جهانی 
به  جهان  در  نفر  میلیون ها  ساالنه  بهداشت 
مانند  هوا  آلودگی  از  ناشی  پیامدهای  علت 
از  را  خود  جان  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
ایران  پایتخت  بتوان  شاید  می دهند.  دست 
کشور از نظر هوا دانست. با  را آلوده ترین شهر 
این  وجود دیگر استان های ایران نیز به تدریج 
با  می شوند.  اضافه  آلوده  شهرهای  جمع  به 
زیست محیطی  شاخصی  هوا  کیفیت  این که 
 2۰۱۹ کروناویروس   بحران  طی  در  اما  است 
شیوع  سنجش  برای  معیاری  به عنوان  آن  از 
بیماری استفاده شد. از ژانویه 2۰2۰ مقاالتی در 
 Science of the Total مانند  معتبری  مجالت 
Environment چاپ شدند که موضوع تغییرات 
انتشار آالینده های هوا را بررسی کرده بودند. در 
این مطالعات ذکر شده بود که به  دنبال شیوع 
کرونا آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای چین، 
کاهش  غیره  و  برزیل  آمریکا،  اسپانیا،  هند، 
یافته است. دلیل این کاهش را نیز کمتر شدن 
کز اداری و  تحرکات درون شهری و تعطیلی مرا

سیستم حمل ونقل عمومی عنوان نمودند. 

این  ارزیابی  به  پژوهش هایی  نیز  ایران  در 
ارزیابی ها  از  یکی  در  پرداختند.  وضعیت 
و  اول  موج های  طی  در  که  شد  مشخص 
بسیاری  دوم،  موج  بخصوص  بیماری  دوم 
هوا  آلودگی  میزان  در  افزایشی  روند  شهرها  از 
کنون پس از اتمام موج سوم بیماری  داشتند. ا
ارزیابی  تا  شد  الزم  آذرماه  های  محدودیت  و 
مجددی از آلودگی هوا در کشور داشته باشیم 
کرد.  ارائه  را  بهتری  های  بینی  پیش  بتوان  تا 
کشور و سه شهر  محدوده این ارزیابی جنوب 
بودند.  ما  اهداف  بندرعباس  و  گناوه  شیراز، 
تا  آبان  بازه زمانی ۱۵  دوره مطالعه شامل سه 
از اجرای محدودیت ها(،  آذر )دو هفته قبل   ۱
و ۱۵  محدودیت ها(  هفته  )دو  آذر  تا ۱۵  آذر   ۱
محدودیت ها(  از  بعد  ماه  )یک  دی  تا ۱۵  آذر 
سامانه  در  تحقیق  این  داده های  می باشد. 
https://aqms.doe.ir/ آدرس  به  کیفی  پایش 

Home/AQI موجود است.

در شـهر شـیراز میانگین AQI )شاخص کیفیت 
دوم ۶۹.۵۷  بـازه  در  اول ۸۹.۶۶،  بـازه  در  هـوا( 
آلودگـی  بنابرایـن  بـود.   ۶۱.3۸ سـوم  بـازه  در  و 
محدودیت هـا  اجـرای  از  پـس  شـیراز  در  هـوا 
23 درصـد کاهـش یافـت. نکتـه قابل تأمـل ایـن 
از محدودیت هـا  مـاه  یـک  گذشـت  از  پـس  کـه 
کمتـر شـده اسـت.  نیـز  آلودگـی هـوا ۱2 درصـد 
وضعیـت،  ایـن  بـرای  منطقـی  توجیـه  تنهـا 

فعالیـت  مجـدد  شـروع 
عمومـی  حمل ونقـل  سیسـتم 

و متـرو مـی باشـد. درنتیجـه باید 
اسـتفاده  گـر  ا کـه  داشـت  توجـه 

عمومـی  حمل ونقــــــل  سیســــتم  از 
شـیوع  خطـر  باشـد،  یافتـه  افزایـش 

 ۱ نمـودار  می شـود.  بیشـتر  بیمـاری  مجـدد 
کاهـش آلودگـی هـوا در شـیراز را  بخوبـی شـیب 
گنـاوه  نشـان می دهـد. میانگیـن AQI در شـهر 
و  دوم ۶3.۶۱  بـازه  اول ۸2.۶۸،  زمانـی  بـازه  در 
مشـخص  گردیـد.  محاسـبه  سـوم ۷۵.32  بـازه 
شـد کـه بـا اعمـال محدودیت هـا AQI در گنـاوه 
23 درصـد کاهـش امـا پـس از گذشـت یـک مـاه 
از اتمـام محدودیت هـا ۱۸ درصـد افزایـش یافته 
اسـت )نمـودار 2(. بنابرایـن بایـد ریسـک شـیوع 
شـهر  ارزیابـی  در  گرفـت.  نظـر  در  را  بیمـاری 
بندرعبـاس میانگیـن AQI در بـازه زمانـی اول 
۶۶.۰۶، در بـازه دوم ۷۰.۶4 و بـازه سـوم ۷۹.۶۶ 
محاسـبه شـده اسـت. بـا کمـال تعجـب آلودگـی 
زمـان  بـه  نسـبت  محدودیت هـا  دوره  در  هـوا 
یـک  دوره  در  و  افزایـش  درصـد   ۷ آن  از  قبـل 
مـاه بعـد از محدودیت هـا دوبـاره بـه میـزان ۱3 

.)3 )نمـودار  اسـت  یافتـه  افزایـش  درصـد 

تعطیلی هـای  باوجـود  کـه  دریافـت  می تـوان 
سیسـتم حمل ونقـل، تنهـا دلیـل منطقـی ایـن 
آلودگـی هـوا، اسـتفاده بیشـتر مـردم از  افزایـش 

این کـه  بـا  باشـد.  مـی  شـخصی  نقلیـه  وسـایل 
اسـتفاده از خودروی شـخصی امنیت بیشـتری 
را در برابـر بیمـاری ایجـاد مـی نمایـد امـا در ایـن 
تنهـا  و  بـوده  ثابـت  تحـرکات همچنـان  صـورت 
کـه  درصورتـی  اسـت.  متفـاوت  نقلیـه  وسـیله 
تحـرکات  کاهـش  راسـتای  در  محدودیت هـا 
بـه  اشـخاص  این کـه  بـرای  نـه  شـده اند  اعمـال 
جـای اسـتفاده از متـرو و اتوبـوس از خـودروی 
نماینـد.  اسـتفاده  کسـی  تا یـا  و  شـخصی 
تجربه های قبلی در اردیبهشـت و تیرماه نشـان 
ترددهـای  بـا  هـوا  آلودگـی  افزایـش  کـه  دادنـد 
شـهری و افزایـش تعـداد مبتالیـان هم بسـتگی 
در  هـوا  آلودگـی  فعلـی  ارزیابـی  دارد.  مثبتـی 
جنوب کشـور مشـخص کرده که ریسـک شـیوع 
مجـدد کرونـا ویـروس زیـاد اسـت. درنتیجـه باید 
با پایش منظم این شاخص در جهت مدیریت 
این بیماری گام برداشـت. امید اسـت که هرچه 

زودتـر شـاهد پایـان ایـن بحـران باشـیم.

نمودار درصد افزایش یافته است ( 13ها دوباره به میزان از محدودیت درصد افزایش و در دوره یک ماه بعد 7زمان قبل از آن 
3.( 
 
ونقل، تنها دلیل منطقی این افزایش آلودگی هوا، استفاده بیشتر مردم از هاي سیستم حملتوان دریافت که باوجود تعطیلیمی 

که استفاده از خودروي شخصی امنیت بیشتري را در برابر بیماري ایجاد می نماید اما در وسایل نقلیه شخصی می باشد. با این
ها در راستاي کاهش وده و تنها وسیله نقلیه متفاوت است. درصورتی که محدودیتاین صورت تحرکات همچنان ثابت ب

که اشخاص به جاي استفاده از مترو و اتوبوس از خودروي شخصی و یا تاکسی استفاده اند نه براي اینتحرکات اعمال شده
با ترددهاي شهري و افزایش تعداد مبتالیان هاي قبلی در اردیبهشت و تیرماه نشان دادند که افزایش آلودگی هوا نمایند. تجربه

بستگی مثبتی دارد. ارزیابی فعلی آلودگی هوا در جنوب کشور مشخص کرده که ریسک شیوع مجدد کرونا ویروس زیاد هم
است. درنتیجه باید با پایش منظم این شاخص در جهت مدیریت این بیماري گام برداشت. امید است که هرچه زودتر شاهد 
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کیفیت هوا در شیراز از ۱۵ آبان تا ۱۵ دی ۹۹.  نمودار ۱: وضعیت شاخص 
نقاط منقطع به علت ثبت نشدن داده ها به وجود آمده اند.

گناوه از ۱۵ آبان تا ۱۵ دی ۹۹.  کیفیت هوا در  نمودار 2. وضعیت شاخص 
نقاط منقطع به علت ثبت نشدن داده ها به وجود آمده اند.

کیفیت هوا در بندرعباس از ۱۵ آبان تا ۱۵  نمودار 3. وضعیت شاخص 
دی ۹۹. نقاط منقطع به علت ثبت نشدن داده ها به وجود آمده اند.

میان آلودگی هـوا و شــــیوع COVID-19 همبســــتگی مستقیمی وجود دارد.

https://aqms.doe.ir/Home/AQI
https://aqms.doe.ir/Home/AQI
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طرح »حاج قاسم 
سلیمـــــانـــݡݡی« در 
استان بوشهر 

طرح حاج قاســم ســلیمانی ، طرحی اســت که در جهت قطع زنجیره 
کرونــا شــکل گرفتــه اســت، بــه ایــن طریــق کــه بــا شناســایی افــراد ناقل و 
جلوگیــری از الــوده شــدن افــراد دیگــر توســط ناقلیــن ســعی در کنتــرل 

ایــن ویــروس لجام گســیخته دارد.
در ایــن طــرح کــه توســط بســیج جامعــه پزشــکی و بــا همــکاری بســیج 
دانشــجویی در ســطح اســتان در حال  اجراســت تیم هایی متشکل از 
پزشــکان و پرســتاران و بهیاران وجود دارند که هر کدام طبق تقســیم 
بنــدی هایــی منطقــه خاصــی را مــورد پوشــش قــرار میدهنــد ؛بــه ایــن 
ترتیــب کــه در منطقــه مــورد پوشــش خــود از عمــوم مــردم و بخصــوص 
کســانی کــه عالئــم یــا ســابقه برخورد بــا شــخص آلــوده ای را دارند نمونه 
گــر افــراد ناقــل بیمــاری باشــند شناســایی و قبــل از  گیــری میشــود تــا ا
پخــش ویــروس توســط آنهــا در خانه یــا در صورت لــزوم در مکان هایی 

کــه بــه ایــن منظــور تــدارک دیــده شــده اســت قرنطینــه شــوند.    
کرونایشــان مثبــت باشــد ضمــن  کــه تســت  کســانی  درایــن طــرح 

قرنطینــه، حمایــت هــای معیشــتی و مالــی نیــز مــی شــوند .
ایــن طــرح بــرای بازدهــی هرچــه بیشــتر در ســطح اســتان نیازمنــد 
همــکاری مــردم و تأمیــن مناســب منابــع و نیــروی جهــادی مــی باشــد 
چــرا کــه در حــال حاضــر بــا کمبــود نیــروی جهــادی متخصــص مواجــه 
ــا اطــالع رســانی صحیــح و  اســت و درخواســت جــذب نیــرو دارد کــه ب
احســاس مســئولیت و دلســوزی افــراد امــکان برطــرف شــدن ایــن نیــاز 

وجــود دارد.
امیــد اســت کــه بــا برطرف کــردن موانــع و تأمین نیازها و زیر ســاخت ها 
و بــا مشــارکت داوطلبانــه عمــوم جامعــه بــا اجرایــی کــردن کامــل طــرح 
مربوطــه گامــی مؤثــر در قطــع زنجیــره انتقــال و بــه ســبب آن کاهــش 

تلفــات تــا زمــان ریشــه کنــی ایــن اپیدمــی برداریــم.

»نظـام ارجـاع خدمـات پزشـکی« یعنـی بیمـاران تحـت پوشـش بیمه باید طبـق مراحل وضع شـده که 
کز تخصصی  گر بیماران مسـتقیما به مرا شـروع آن با پزشـک خانواده اسـت، مورد درمان قرار بگیرند. ا

مراجعه نمایند هزینه هایشـان تحت پوشـش بیمه نخواهد بود.
مناســب تریــن اســتراتژی اجــرای برنامــه بیمــه ســالمت در قالــب نظــام ارجــاع، برنامــه پزشــک خانــواده 
اســت. در ایــن برنامــه، پزشــک عمومــی و تیــم وی مســوولیت کامــل ســالمت افــراد و خانوارهــای تحــت 
پوشــش )بیــن 2۰۰۰ تــا 4۰۰۰ نفــر( خــود را بعهــده داشــته و پــس از ارجــاع فــرد بــه ســطوح تخصصــی، 
مســوولیت پیگیــری سرنوشــت وی را نیــز بعهــده دارد. لــذا، یکــی از مهمتریــن وظایــف پزشــک خانــواده 
ارائــه خدمــات و مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی اســت؛ کــه بــدون ارائــه ایــن خدمــات، اســتفاده از اصطالح 

ارائــه  بــرای  خانــواده  پزشــک 
درمانــی  خدمــات  صــرف 
همچنیــن،  نابجاســت.  کاری 
در  ســالمت  خدمــات  کلیــه 
بــه  خانــواده  پزشــک  برنامــه 
بــه  تحــت پوشــش  جمعیــت 
شــکل فعــال ارائــه مــی شــود. 
خانــواده  پزشــک  واقــع  در 
را  ســالمت  تیــم  مســئولیت 
یــا  مامــا  پزشــک  شــامل  کــه 
پرســتار،کاردانهای بهداشــتی 
و…. مــی باشــد بــه عهــده دارد.

پزشـک  طـرح  اسـاس  بـر 
خانـواده جمعیـت مشـخصی 
داده  پزشـک  یـک  تحویـل 

می شـود و این پزشـک از تمام سـوابق خانوادگی، بیماری ها و مشـکالت این بیمار اطالع پیدا می کند، 
بنابرایـن هـر گاه بیمـار بـه پزشـک مراجعـه کنـد، پزشـک دقیقـا می دانـد کـه مشـکالت قبلـی ایـن بیمـار 
گـر احتیـاج بـه اقدامـات  چـه بـوده و در حـال حاضـر چـه اقـدام پزشـکی بایـد بـرای وی صـورت گیـرد و ا
پزشـکی، تخصصـی و یـا آزمایشـگاهی وجـود داشـته باشـد بـه پزشـک مربوطه ارجـاع می دهـد و این امر 
سـبب جلوگیری از هدر رفتن هزینه ها شـده و دیگر نیازی نیسـت که بیمار در یک روز برای یک بیمار 

کنـد. سـرپایی و جزیـی بـه چنـد متخصـص مراجعـه 

درجه و سطوح ارجاع در این نظام بدین شکل می باشد:

سـطح اول: کـه در آن تیـم سـالمت )بهـورز ، پزشـک عمومـی و مامـا( سلسـله ای از مراقبتهـا و 
خدمـات را بطـور سـرپایی عرضـه می کننـد و در صـورت لـزوم شـخص را بـه سـطح دوم ارجـاع مـی 

دهنـد .
سـطح دوم : کـه در آن پزشـکان متخصـص، ارجـاع شـدگان پزشـک خانـواده را مـی پذیرند و 
پـس از تشـخیص و درمـان اعـم از سـرپایی یـا بسـتری نتیجـه را بـه پزشـک خانـواده اعالم می 

کنند .
سـطح سـوم : که در آن پزشـکان فوق تخصص در رشـته های مختلف ، سـرپایی یا بسـتری 

خدمـات و مراقبتهـای مخصـوص را ارائه می کنند .

مهمتریـن محـور  نظـام ارجـاع سـطح اول اسـت کـه بیشـترین خدمـات در ایـن بخـش 
انجـام مـی شـود.

کنون این طرح در شـهر های با جمعیت زیر 2۰ هزار نفر اجرا می شـود. مهمترین پیش نیاز این  هم ا
طـرح بـرای اجـرا در سراسـر کشـور، تجمیـع یافتن بیمه ها و سـاختارمند کـردن نظام بیمـه ای در ایران 
است. از جمله پیش نیاز های دیگر این طرح حمایت بیشتر از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 

می باشد.
بزرگتریــن مزیــت سیســتم ارجــاع کاهــش میــزان مخــارج سیســتم بیمــه اســت. همچنیــن در اشــتغال 
پزشــکان عمومــی و جلوگیــری از درمــان بیــش از انــدازه نیــز موثــر اســت. همچنیــن پزشــک خانــواده 
تــالش خــود را بــرای کمتــر خــرج کــردن معطــوف پیشــگیری خواهــد کــرد. بزرگتریــن عیــب ایــن سیســتم 
درمــاِن کمتــر از حــد نیــاز اســت. کنــد شــدن و طوالنی تــر شــدن پروســه درمانــی نیــز از دیگــر مشــکالت 

اســت.
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احتمال شیوع مجدد کرونا در هرمزگان 
وضعیت نارنجی و قرمز دور از انتظار نیست!

، دی ماه 99 �ت ماره ی ه�ش 3سال اوݣݣلݤݤݤݤ، �ش

لزوم تدوین قوانین نظام ســـــــــالمت در 
راســــتای مقابله با تعارض منافـــع

بـا وجـود جهـش دوبـاره ویـروس کرونـا و لزوم اعمـال محدودیت های 

بیشـتر بـرای حفـظ جـان عزیزانمـان در هفتـه هـای پیـش رو شـاهد 

زیرپا گذاشـتن مصوبات سـتاد ملی مبارزه با کرونا و برگزاری تجمعات 

بهداشـتی  هـای  پروتـکل  رعایـت  بـدون  قشـم  جزیـره  در  ورزشـی 

هستیم. در شرایطی که استان هرمزگان جزو برترین استانهای کشور 

کرونـا شـناخته شـده اسـت، اقدامـات اخیـر بـرای  در مهـار بیمـاری 

برگزاری مسـابقات ورزشـی  بدون داشـتن هیچگونه نظارتی از سـوی 

سـتاد اسـتانی مدیریت کرونا، خالف عقالنیت و وظایف اجتماعی در 

چنین شرایطی دانسته می شود. در حالی که ویروس منحوس کرونا 

جـان تـک تـک عزیـزان مـان را تهدید می کند، مسـئوالن جزیره قشـم 

بدون توجه به دسـتورالعمل های سـتاد ملی مبارزه با کرونا اقدام به 
برگـزاری تجمعـات ورزشـی کرده انـد.  

گردشـگر بـه  پـس از ایـن اقـدام چنـد روز بعـد شـاهد هجـوم 3۰هـزار 

اسـتان بودیـم کـه بـدون هیچگونـه تسـت و رعایـت مـوارد بهداشـتی 

کـه اسـتان هرمـزگان در وضعیـت آبـی  وارد اسـتان شـدند. در حالـی 

کرونـا قـرار داشـت بـا توجـه بـه بـی خیالـی مـردم دوبـاره شـاهد کاهـش 

اسـتفاده از ماسـک، رعایـت فاصلـه گـذاری و پروتـکل های بهداشـتی 

هستیم.  طبق دستور رییس جمهور محترم،  قرارگاه عملیاتی کرونا 

باید اجرای همه مصوبات  ستاد ملی، توسط دستگاه های مسئول 

کلـی  کنـد. حـال بهتـر اسـت وزارت بهداشـت یـک بازبینـی  را بررسـی 

انجام دهند تا مشخص شود اجرای چنین تصمیمی با چه اهدافی 
توسـط چه نهادهایی صورت گرفته اسـت. 

اینگونـه تناقضـات در رفتارهای سـتاد مبـارزه با کرونا کـه هرگونه عدم 

رعایـت پروتـکل هـا توسـط عمـوم را نقـض قوانیـن و ملـزم بـه جریمـه 

میداننـد امـا تجمعـات بـزرگ ورزشـی و هجـوم گردشـگران بـه اسـتان، 

بدون رعایت دسـتورالعمل ها که سـاده ترین آنها اسـتفاده از ماسک 
مـی باشـد در چنیـن برهـه ی 
حساسی را نادیده می گیرند، 

قابـل پذیرش نیسـت. 

قصـد  کـه  مسـافرانی  حجـم 
مسـافرت به قشـم را داشتند 
بـه حـدی زیـاد بـود کـه حتی 
بسـیاری بـرای سـوار شـدن 
چندیـن  لندیگـراف  بـر 

ساعت معطل شده بودند. در طی کاهش محدودیت های کرونایی 

مسـافر  جایـی  بـه  جـا  بـه  ظرفیـت  کثـر  حدا بـا  دریایـی  شـناورهای 

پرداختنـد کـه  ایـن فرضیـه را تقویـت مـی کنـد کـه بـه زودی هرمـزگان 
وارد وضعیـت نارنجـی و یـا قرمـز شـود 

کاری بـرای مدیریـت  هرانـدازه کادر درمـان بـا تمـام تـوان در حـال فـدا

بیمـاری و حفـظ حیـات جامعـه اسـت بعضـی رفتارهـای غیرعقالنـی 

از طـرف عـده ای باعـث آشـفته تر شـدن اوضـاع و بـی نتیجـه مانـدن 
زحمـات جهادگـران سـالمت مـی شـود. 

کرونـا و رعایـت دقیـق   توجـه بـه توصیـه هـای سـتاد ملـی مبـارزه بـا 

پروتـکل هـای بهداشـتی بـرای حفـظ 
ضـروری  جامعـه  افـراد  تمامـی  جـان 
خـود  ذاتـی  وظیفـه  بـه  بنـا  و  اسـت 
بـرای  الزم  تدابیـر  اتخـاذ  خواسـت  در 
جلوگیـری از چنیـن وقایعـی را از سـتاد 
اسـتاندار  و  کرونـا  مدیریـت  اسـتانی 
خواهیـم  انتظـار  هرمـزگان  محتـرم 

داشـت. 

کنـون نـه تنهـا در وزارت بهداشـت بلکـه  گذشـته تا کـه از  موضوعـی 

در جزئـی تریـن مسـائل زندگـی هـم اهمیـت داشـته و تـا حـد زیـادی 

مشـکل سـاز بـوده بحـث تعـارض منافـع می باشـد. ابتدا باید بررسـی 

کنیـم کـه تعـارض منافـع چیسـت و چگونـه رخ مـی نمایانـد. تعـارض 
کـه یـک منفعـت  منافـع بـه وضعیتـی اطـالق مـی شـود 

شـخصی و فـردی در مقابـل منفعـت عمومـی و 
وجـدان کاری و حرفـه ای افـراد قرار می گیرد 

و در ایـن حالـت فـرد بایـد میـان ایـن دو 
اسـت  طبیعـی  کنـد.  انتخـاب  را  یکـی 

گـر بعضـی افـراد در ایـن شـرایط  کـه ا
قـرار گیرنـد وجـدان کاری و حرفـه ای 
را زیـر پـا گذاشـته و منفعـت شـخصی 
را برگزیننـد. ایـن حالـت ممکـن اسـت 

چـون  متفاوتـی  عوامـل  در  ریشـه 
عقایـد، اهـداف، سـبک زندگـی، رقابـت 

گرچـه  ا باشـد.  داشـته  و…  ناسـالم  هـای 
در  زیـادی  اهمیـت  آمـوزش  و  تربیـت  نقـش 

جلوگیـری از تعـارض منافـع دارد امـا نمـی تـوان همـه 

گـر شـخص تعهـد  گفـت: ا کـرد و  گـذار  چیـز را بـه وجـدان افـراد وا

حرفـه ای داشـته باشـد، منفعـت عمومـی را زیـر پـا نمـی گـذارد؛ بلکـه 

بایـد از طریـق قانـون گـذاری صحیـح، زمینـه را طـوری فراهـم کـرد کـه 

کـه افـراد بخواهنـد  ایـن تعـارض منافـع اصـال وجـود نداشـته باشـد 

ایـن  کننـد.  انتخـاب  را  یکـی  عمومـی  و  شـخصی  منفعـت  میـان 

مسـئله در تمامـی سیسـتم هـای اداری و مدیریتی همچـون دولت، 

مجلـس و… مـی تواند وجود داشـته باشـد اما این موضـوع در وزارت 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از اهمیـت بیشـتری برخـوردار 

اسـت چرا که کارکنان این وزارت خانه مسـئول تامین سـالمت مردم 

و نسـل آینده این کشـور هسـتند و به حق نیروی انسـانی هر جامعه 

مهم ترین عنصر رشـد، پویایی و پیشـرفت آن جامعه 
خواهـد بود.

گر زمینه های تعارض منافع در سیستم  ا
بهداشت  وزارت  درمانی  و  مدیریتی 
ایجاد شود نمی توان انتظار داشت 
که بازدهی عملکردی مجموعه، در 
بر  عالوه  که  چرا  باشد  انتظار  حد 
آسیب های سالمتی و جانی، ضربه 
بزرگ اقتصادی نیز به مردم جامعه 
از جمله دوگانگی  آورد.  وارد خواهد 
کرد  اشاره  آن  به  میتوان  که  هایی 
نمونه  است.  سالمت-اقتصاد  دوگانگی 
بیماری  از  درمان  سیستم  درآمد  کسب  آن 
بیمارستان،  یک  ها!  آن  سالمتی  نه  و  است  مردم 
درمانگاه و یا یک پرسنل را در نظر بگیرید. هرچه مراجعات به این 

کز یا افراد بیشتر باشد، از نظر اقتصادی برای آن ها به صرفه تر  مرا

کسب  بیماری جامعه  از  تر سیستم درمانی  زبان ساده  به  است؛ 

ماه  در  بیمارستان  یک  گر  ا آن!  سالمتی  از  نه  و  کند  می  درآمد 

کند و یا یک جراح به جای چندین  کثیری بیمار را بستری  تعداد 

عمل جراحی، ده ها عمل داشته باشد قطعا درآمد بیشتری کسب 

که آن مرکز  کرد. حال در این میان چه تضمینی وجود دارد  خواهد 

درمانی یا پزشک و جراح به تعهد حرفه ای خود پایبند بوده و سعی 

این  به  بیمار  که  بیمار نکند در حالی  به  ارائه خدمات اضافی  در 

خدمات نیازی ندارد؟! بنابراین نمی توان همه چیز را به تعهد حرفه 

گذار کرد. برای حل این موضوع باید رویه ها را تغییر داد؛  ای افراد وا

که درآمد سیستم درمان با  کرد  گونه ای تدوین  یعنی قوانین را به 

افزایش سالمت جامعه متناسب باشد و نه با بیماری آن. به طور 

گر یک پزشک بیماران بیشتری داشته باشد درآمد بیشتری  مثال ا

دارد، حال این موضوع را برعکس کنیم! یعنی قوانینی تدوین شود 

کمتری داشته باشند و  کز درمانی و پزشکان بیماران  که هرچه مرا

کز افزایش  سطح بهداشت و سالمت جامعه باالتر رود درآمد این مرا

کادر درمان سعی در  که بیمارستان ها و  گونه است  کند. این  پیدا 

افزایش بهداشت و سالمت جامعه می کنند و نه الزاما فعالیت های 

که میتوان این طرح را بوسیله آن  درمانی. یکی از بهترین مواردی 

که درآمد  به اجرا درآورد طرح پزشک خانواده است. به این صورت 

ثابتی برای پزشک در نظر گرفته می شود و سپس با توجه به شرایط 

سنی و بیماری های زمینه ای بیماران، با مراجعه بیشتر به پزشک 

کادر  که  گونه است  این  کم شود.  او  از حقوق  ازای هر مراجعه  به 

کسب درآمد  گیرند و در این حالت  درمان در دوگانگی ها قرار نمی 

آن ها در راستای سالمت جامعه است و عالوه بر تالش اقتصادی 

برای تامین ضرورت های زندگی خود، همسو با آن سطح سالمت 
جامعه را نیز باال می برند.
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مصرف الکل دست ساز در هرمزگان باعث مسمومیت 2۸ 
تن همراه با فوت پنج نفر و نابینا شدن یک نفر  شد.

کز  استاندار هرمزگان از جذب 3۰۰ پرستار در مرا
درمانی استان در آینده ی نزدیک خبر داد.

مقایسه ی آمار کنونی جان باختگان کرونا در هرمزگان با 
موارد قبل، از کاهش ۶2 درصدی  فوتی ها خبر می دهد.

۱۵ دستگاه استخراج پول مجازی)بیت کوین( در 
شهرستان پارسیان هرمزگان کشف شد/ استفاده 
از این دستگاه به علت فشار به برق کشور و مصرف 
زیاد برق و ممنوعیت بیت کوین غیر مجاز است.

پیکر دو تن از هفت سرنشین شناور خوارزم که 
در نزدیکی جزیره الرک خلیج فارس غرق شده 

بود  توسط تیم های جستجو کشف شد.

مسئولین هرمزگان از محرومیت 22 هزار دانش آموز 
هرمزگانی از امکانات آموزش مجازی خبر دادند.

ورود موج جدید ملخ به هرمزگان در بهمن ماه 
پیش بینی شد؛کشاورزان اقدامات الزم را برای 

مقابله در ماه های آینده باید انجام دهند.

نماینده سابق بندر عباس درباره دست داشتن 
حسین فریدون در پرونده فساد مالی قشم و برگشت 
گری کرد. پرونده بدون رسیدگی الزم افشا

مردم شهرستان دیر استان بوشهر در اعتراض به 
نابودی جنگل حرا تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

 مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر:
مشعل سوزی فازها و تاسیسات پارس جنوبی 
تنفس در شهرستان های کنگان و عسلویه را 
سخت کرده است و باید تالش شود تا در سریع ترین 
زمان ممکن، میزان فلرسوزی ها کاهش یابد.

تصفیه خانه فاضالب شهر جدید صدرا، ۱2بهمن 
همزمان با آغاز دهه فجر امسال به بهر برداری میرسد. 

تصفیه خانه فاضالب شهر جدید صدرا، شامل مجموعه 
تصفیه خانه، 2۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب وخط انتقال با 
۱3۸ میلیارد تومان هزینه آماده افتتاح است که در قالب 

طرح پویش ریاست جمهوری ۱2 بهمن همزمان با آغاز 
دهه فجر امسال بهره برداری از آن آغاز می شود.

مشکالت نوبت دهی اینترنتی پلی کلینیک تامین اجتماعی 
یاسوج که موجب تجمع مردم و انتقال بیشتر ویروس 
کرونا شده است، اعتراض مردم را در پی داشت.

 اکریاکتوریسءت: 
خدیجه احمدی، دانشاگه علوم پزشکی شیراز
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