جامعه

یکشــنبه |  2آذر 1399

ســال هشــتم | شــمار ه 2120

www.shahrvand-newspaper.ir

اخبار 3

5

طراحیسامانهنوبتدهیاینترنتیبرایمدیریتزماناهدای
خون بر اساس نیاز مراکز درمانی

خونبدهید،آهستهوپیوسته

دعوایبیوقت

استعفای شبانه معاون وزیر بهداشت و نامه سرگشاده او خطاب به نمکی همه را شوکه کرد

[شــهروند] انتشــار متــن اســتعفای معــاون
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت در
واپســین ســاعات جمعــه شــب و درســت
چندساعت مانده به شروع قرنطینه عمومی
کــه بــه گفتــه مســئوالن بهداشــتی و درمانــی
آخریــن تیــر در ترکش بــرای مهار ایــن بیماری
اســت ،موجــی از ســرخوردگی و ابهامــات را به
دنبالداشت.
اینکــه چــرا وزیــر بهداشــت بــا وجــود همــه
انتقــادات و اشــکاالتی کــه بــه معاونــت تحت
امرش داشــته ،تا نزدیک شدن به یکسالگی
ورود کرونــا بــه کشــور ایــن اشــکاالت را تحمل
کرده و حاال لب به گالیه بازکرده ،در جای خود
مســابقه
ســوالبرانگیز اســت ،اما این اقدام ک 
از ســوینمکیشــایداز منظرشفافیتمثبت
تلقــی شــود ،امــا قطعــا روش بهتــری بــرای
مدیریــت این رفتــار جســورانه وجود داشــت.
نهــم در شــرایطی کــه در ایــن روزهــای ســرد
آ 
کروناییمردمومسئوالنبیشاز پیشنیاز به
تســال پیش،
همدلی دارند.ملکزاده از هف 
یعنــی بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد
راهی وزارت بهداشــت شــد و به عنوان معاون
تحقیقــات و فنــاوری ایــن وزارتخانــه کارش را
شــروع کرد .او بــا رفتن قاضیزاده هاشــمی در
ســمت خود ابقا شــد.البته ملکزاده پیش از
اینســابقهحضور در اینوزارتخانهراداشــت.
مل ـکزادهدر دولتمرحومهاشــمیبهمدت
3ســال وزارت بهداشــت را عهــدهدار بــود.
فعالیــت مل ـکزاده و مجموعــه تحــت امرش
در ســالهای اخیر بیشــتر در حــوزه مرگهای
زودرس ،ســکتههای قلبــی ،ســرطان و ژن
درمانیمتمرکزبود.البتهاینمعاونتدر قالب

چند طرح ملی گامهای موثــری هم در زمینه
حدف تدریجــی هپاتیــت  cبرداشــت.البته او
در خاللاینســالهابهتهیهوانتشار مقاالت
پزشــکیهمتوجهویژهایداشت.تاجاییکه
سال گذشــته مدال افتخار آژانس بینالمللی
تحقیقــات ســرطان بــه مل ـکزاده اعطا شــد.
در ایــن مــدت مقــاالت علمــی ایــران در حوزه
پزشکیهمازلحاظ کمیسیرصعودیداشت
وهمارجاعاتقابلتوجهبهاینمقاالترشد
کمیاینمقاالترانشانمیداد.
دارویجنجالیویافتههایشکسته
شــعلهور شــدن آتــش اختــاف بیــن وزیــر
بهداشــت با یکی از معاونانش در این شــرایط
بحرانــی ،شــاید ریشــه در اتفاقــات چندمــاه
گذشــته داشــته باشــد .شــاید خیلیها دلیل
استعفای ملکزاده را فقط به انتقادات چند
روز گذشــته وزیر بهداشــت مربوط میدانند،
اما واقعیت این است که معاونت تحقیقات و
فناوری وزارتبهداشتاز مدتها قبلتنبه
تیغتیزمنتقدانسپردهبود.
چنــد هفتــه قبــل در همایــش تازههــای
دانشــجویی که با حضور تعدادی از مدیران و
معاونان وزارت بهداشــت برگزار شــد ،بحث بر
ســر داروی هیدروکســی کلروکین بــاال گرفت.
دارویی کــه ظاهرا تاثیــری در کاهــش عالئم و
عوارضاینبیمــاریدارد،امابهدلیلتوصیه
یکی از معاونــان وزارت بهداشــت ایــن دارو به
طور گسترده از سوی پزشکان برای مبتالیان
به کرونــا تجویز میشــود .ظاهرا آقــای معاون
موســس یــک شــرکت داروســازی اســت کــه
همیــن دارو را بــه مقــدار زیــادی تولیــد کــرده
اســت.بعد از اتمــام آن همایــش پرحاشــیه،

نوبت به شــخص اول وزارتخانه رسید .سعید
نمکــی در صحبتهایــش ،حــوزه تحقیقــات
سالمترازیرسوالبردوباآوردننامملکزاده
در صحبتهایی کمسابقه گفت۹۸«:درصد
از تحقیقــات در نظام ســامت ،صرف انتشــار
مقــاالت در فــان مجالت میشــود که بــه کار
نمیآیــد .بهشــدت بــه روند تحقیقــات نظام
ســامت ،انتقــاد دارم .نامــه بنــده بــه دکتــر
ملکزادهدر روزهایاولشیوع کرونادر کشور
را مشــاهده کنید که ۱۰آیتم تعیین شــده ،اما
یکی از آنها تا کنــون جواب نداده اســت .کدام
وزیر کمخرد با چنین یافتههای شکســتهای
میتواندبخشسالمت کشوررااداره کند.؟»

استعفای ملکزاده از وزارت
بهداشت آنهم با نامهای
سرگشاده و چکشی هرچند در
این شرایط کرونایی عجیب
به نطر میرسد ،اما بررسی
اتفاقات چندماه گذشته در
سطح کالن این وزارتخانه
نشان میدهد ،این اتفاق
چندان هم دور از انتظار نبود
مقاالتقالبی
امــا واقعیت این اســت کــه از چندماه پیش
هجم ههــا بــه ایــن معاونــت شــدت گرفتــه
بــود .ماجــرا از انتقــاد رئیــس مرکــز تحقیقــات
یهــای گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم
بیمار 
پزشــکی بقی ـةاهلل (عــج) کلیــد خــورد .او
در گفتوگــو بــا رســانهها بــه موضــوع تعــداد

بــاالی مقــاالت برگشــتی در ایــران اشــاره کــرد
و گفــت« :طی ســالهای گذشــته بیشــترین
تعــدادمقــاالتبرگشــتیاز مجــاتخارجیرا
داشتهایم؛یعنیمقالهایدر نشریهایمنتشر
میشودوبعدنشریهاعالممیکند کهاینمقاله
قالبیاستومقاله retractمیشود.ایرانبعد
از چین بیشــترین تعداد مقاله retractشده را
دارد ».البته جدا از بحث اخالق در کار علمی و
پژوهشی،محلهزینهکردمنابعپژوهشیهم
از دیگرابهاماتمطرحشدهاز سویمنتقدان
بود.مدتــی بعــد هــم غالمحســین رحیمــی،
معاون پژوهشــی وزیر علوم به ماجــرا ورود کرد
و بــه انتقــاد از روی ـهای پرداخــت کــه منجــر به
یشــود.
تولید مقاالت متعدد به نام یک نفر م 
او در گفتوگو با یکــی از خبرگزاریهای داخلی
گفت«:برخیمسئوالناجراییساالنه۲۰تا۳۰
مقالهچــاپ کردهاند.دیگران کار کنندواســم
یکشــخصدر آنبیاید.مثالاسمرئیسیک
پژوهشــکده و موسســه بدون هیچ نقشــی در
پژوهش و فقط به خاطر ســمت او ،در مقاالت
درجمیشود.اینیعنیپختهخواری».
حملهمحمود
ینــژاد رســید تا با
بعــد از آن نوبــت بــه احمد 
انتشــار ویدیویــیدر فضــایمجــازی،پیــکان
انتقادات به سمت ملکزاده را تیزتر کند .او در
صحبتهایش به موضوع مشــارکت ایــران در
یک طرح مطالعه بینالمللی بــرای کارآزمایی
بالینی اشــاره کرد«:متاســفانه مقاماتی بودند
کــه در یک پــروژه تحقیقاتی بهداشــت جهانی
یکسری داروها را که آنها میخواستند آزمایش
کنند،آنطور کهمناطالعات گرفتمدر کلدنیا
۱۱هزار نمونه را کشورها حاضر شده بودند روی
مرد مشــان آزمایش کنند که از این میان۳۵۰۰
مورددر ایرانآزمایششــدومنشنیدمفردی
که مســئول بــوده بابــت این موضــوع ،قــرارداد
بســتهوپول گرفتــهاســت».البتهچندیپس
از این انتقــادات ،از ســوی مل ـکزاده در برخی
رسانهها به شــبهههای مرتبط با این داستان
پاســخ داده و اینگونــه اعــام شــد کــه مطالعــه
ســازمان بهداشــت جهانی برای درمــان کرونا
در حــال کارآزمایــی بالینــی بــر روی داروهایــی
است کهموردتأییدسازمانغذاودارویآمریکا
و همچنین ســازمان غذا و داروی ایــران بوده و
همگیدرفهرستفارما کوپهقرارداشت.بااین
همــه و بــه دور از اختالفنظرهــای تخصصی و
اینکه واقعا در این میانه حق با کیست؛ حاال و
دراینشرایطحساس که کرونابیرحمترازقبل
میتازدوهرروزتعدادزیادیازهموطنانمانرا
به کاممرگمیکشاند،انتظارمیرودباانتخاب
سریع برای تصدی این سمت و نظارت بیشتر
وتعییندقیقشرحوظایفوانتظاراتمعاون
بعدیدرروزهایحساسشیوع کرونابهنوعی
جبرانمافاتشود.

[شهروند]سخنگویسازمانانتقالخونمیگویددرشرایطبحرانی
کرونا،مردمنوعدوســتاهدایخونرانهفقطبــراییکروز،بلکهبه
عنون کاریمســتمرانجــامدهندتانهبــا کاهشذخایرخــونمواجه
شویمونهباازدحامزیاددرپایگاههایاهدایخون.
بحران کروناوضعیتذخایرخونی کشور راتحتتأثیرقرار دادهاست
وهمچنانبایدخونبدهید،آهستهوپیوسته.حضور اهدا کنندگان
مستمرباورودبهپاییزهرروز کمترو کمترمیشدوهمینمسأله کافی
بودتاســازمانانتقالخون فراخوانیمنتشــروبهمردمیــادآوری کند
که اهدای زندگی را فراموشنکنند .هفته گذشته اعالم شد که ذخایر
خوندر برخیاستانها کاهشیافتهوذخایراستراتژیکخونبهپنج
روز رســیده اســت .با این حال مســلمی ،معاون اهــدای انتقال خون
استاندر توضیحاتیبه«شهروند» گفتوضعیتبانکخونبحرانی
نیست ،ولی برای بدترنشدن شرایط ذخایر خون نیاز به توجه بیشتر
مردمداریم.
برهمیناســاسهــمســازمانانتقالخــونفراخواناهــدایخون
منتشر کردومردمنوعدوست کشورمانبرایاینمهمبهپایگاههای
انتقالخونمراجعه کردند،بهطوری کهروزهایپایانیهفته گذشته
فهــای طوالنی مواجــه بودند و
اغلب مرا کــز با ازدحــام جمعیت و ص 
بسیاریاز مراجعهکنندگانبرگشتخوردند.یکیاز مراجعهکنندگان
کهروز پنجشنبهبرایاهدایخونرفت،به«شهروند»میگوید«:من
وسطروز رفتم کهخیلیشلوغبود؛در خیابانهممردمبافاصلهصف
کشیدهبودند.بعدازچنددقیقهبهما گفتهشدظرفیتپذیرشروزانه
تکمیلاستویکی،دوهفتهدیگربرایاهدایخونمراجعه کنیم».
نشــان را اهدا
مردان چهار بــار و زنان ســه بار در ســال میتوانند خو 
کننــد،بدوناینکهدچار مشــکلشــوند.بنابراینبهراحتــیمیتوان
برایاهدایخونبرنامهریزیوبااخذنوبتدهیاینترنتیاقدام کردتا
همبیمارانبدونخوننمانندوهممردمبتواننددرشرایطیایمنوبا
صرف کمترینزماناقدامبهاهدایخون کنند.
از طرفی مرا کز ســازمان انتقال خــون ایران به دلیل ضــرورت رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ناچارند با تعــداد تختهای کمتر داوطلبان
اهدایخونرامیزبانی کنندتابارعایتپروتکلهایبهداشتیبتوانند
عالوهبرتأمینخونبیماراننیازمندخون،از شــیوعبیماری کرونادر
بیناهدا کنندگاننیزجلوگیری کنند.
نوبتدهیاینترنتیبراساسنیازمرا کزدرمانی
سخنگوی سازمان انتقال خون میگوید« :در شرایط بحرانی کرونا،
مردمنوعدوســتاهدایخونرانهفقطبراییکروز،بلکهبهعنوان
کاری مســتمر انجام دهنــد تا نه با کاهــش ذخایر خون مواجه شــویم
ونهبــاازدحامزیــاددر پایگاههایاهدایخون.البتهســازمانانتقال
خون کشور برایاینموضوعچارهاندیشی کردهوسامانهنوبتدهی
اینترنتیراراهاندازی کردهاست».
توجــه داشــته باشــید کــه مــردان چهــار بــار و زنان ســه بــار در ســال
نشــان را اهدا کنند ،بدون اینکه دچار مشــکل شوند.
میتوانند خو 
بنابراین بــه راحتی میتوان بــرای اهدای خــون برنامهریــزی و با اخذ
نوبتدهیاینترنتیاقدام کردتاهمبیمارانبدونخوننمانندوهم
مردمبتواننددرشرایطیایمنوباصرف کمترینزماناقدامبهاهدای
خون کنند .بشــیر حاجیبیگی ،ســخنگوی ســازمان انتقال خون با
تقدیــراز داوطلباناهدایخوندر ســختترینروزهایبحران کرونا
عنوانمیکند«:شیوع کرونا کهماههاست کشوررادرگیر کردهوموجب
کاســتن از مراجعه داوطلبان اهدای خون به مرا کز شده ،شباهتی به
شســوزیهایوســیعنداردواز
بحرانهایمقطعیزلزله،ســیلیاآت 
داوطلبان نوعدوست اهدای خون خواستاریم که به صورت مستمر
ودس ـتکمتاپایانفروکــش کردناینموجاز شــیوع کروناباســازمان
همراهباشند».
جم ـعآوری حجم باالیــی از خــون اهدایــی و پذیرش مــردم در تنها
یشــود:
چنــد روز موجب کاهش آمــار اهدای خــون در روزهای بعد م 
«هراهدا کنندهخونپساز اهدادستکمتاسهماهبعدامکاناهدای
یشــود که در ما ههــای بعد که
خون نخواهــد داشــت و این موجب م 
پیشبینیمیشودروزهایسختتریاز نظرشیوع کرونانیزباشد،با
مشکل کمبوداهدا کنندهخونمواجهشویم.
حجمبــاالیاهدایخــونفعلییعنی کاهشآمــار در هفتههای
بعد
به گفتــه حاجیبیگی جم ـعآوری حجــم باالیــی از خــون اهدایی و
پذیرش مــردم در تنهــا چنــد روز موجب کاهش آمــار اهدای خــون در
یشــود« :هر اهدا کننده خــون پس از اهدا دس ـتکم تا
روزهای بعد م 
سهماهبعدامکاناهدایخوننخواهدداشتواینموجبمیشود
یشــود روزهــای ســختتری از
کــه در ما ههــای بعــد که پیشبینــی م 
نظرشــیوع کرونانیزباشد،بامشــکل کمبوداهدا کنندهخونمواجه
شویم».
بهعالوهفرآوردههایخوناهداییمانندپال کتتنهاسهروزقابلیت
نگهداریدر کیسههایخونرادارد،پسضروریاستاهدا کنندگان
خونهموارهمتناسببامیزانمصرفروزانهبیمارستانهاباسازمان
انتقالخونایرانهمراهباشند.
بر ایــن اســاس بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون ،مردم
میتواننــد قبــل از مراجعه بــرای اهدای خــون به ســامانه نوبتدهی
اینترنتــی بــه آدرس nobatdehi.ibto.irســری زده و بــا اخــذ نوبــت در
ساعاتی کهمرا کزاهدایخونخلوتترند،بهآنهامراجعه کنند.

