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]شــهروند[ انتشــار متــن اســتعفای معــاون 
در  بهداشــت  وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات 
درســت  و  شــب  جمعــه  ســاعات  واپســین 
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 

دنبال داشت.
اینکــه چــرا وزیــر بهداشــت بــا وجــود همــه 
انتقــادات و اشــکاالتی کــه بــه معاونــت تحت 
امرش داشــته، تا نزدیک شدن به یک سالگی 
ورود کرونــا بــه کشــور ایــن اشــکاالت را تحمل 
کرده و حاال لب به گالیه بازکرده، در جای خود 
ســوال برانگیز اســت، اما این اقدام کم ســابقه 
از ســوی نمکی شــاید از منظر شفافیت مثبت 
تلقــی شــود، امــا قطعــا روش بهتــری بــرای 
مدیریــت این رفتــار جســورانه وجود داشــت. 
آن هــم در شــرایطی کــه در ایــن روزهــای ســرد 
کرونایی مردم و مسئوالن بیش از پیش نیاز به 
همدلی دارند.ملک زاده از هفت ســال پیش، 
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 قاضی زاده هاشــمی در 
ســمت خود ابقا شــد.البته ملک زاده پیش از 
این ســابقه حضور در این وزارتخانه را داشــت. 
ملــک زاده در دولت مرحوم هاشــمی به مدت 
بــود. عهــده دار  را  بهداشــت  وزارت  3ســال 
فعالیــت ملــک زاده و مجموعــه تحــت امرش 
در ســال های اخیر بیشــتر در حــوزه مرگ های 
و ژن  قلبــی، ســرطان  زودرس، ســکته های 
درمانی متمرکز بود. البته این معاونت در قالب 

چند طرح ملی گام های موثــری هم در زمینه 
حدف تدریجــی هپاتیــت c برداشــت.البته او 
در خالل این ســال ها به تهیه و انتشار مقاالت 
پزشــکی هم توجه ویژه ای داشت. تا جایی که 
سال گذشــته مدال افتخار آژانس بین المللی 
تحقیقــات ســرطان بــه ملــک زاده اعطا شــد. 
در ایــن مــدت مقــاالت علمــی ایــران در حوزه 
پزشکی هم از لحاظ کمی سیر صعودی داشت 
و هم ارجاعات قابل توجه به این مقاالت رشد 

کمی این مقاالت را نشان می داد.
داروی جنجالی و یافته های شکسته

شــعله ور شــدن آتــش اختــالف بیــن وزیــر 
بهداشــت با یکی از معاونانش در این شــرایط 
بحرانــی، شــاید ریشــه در اتفاقــات چندمــاه 
گذشــته داشــته باشــد. شــاید خیلی ها دلیل 
استعفای ملک زاده را فقط به انتقادات چند 
روز گذشــته وزیر بهداشــت مربوط می دانند، 
اما واقعیت این است که معاونت تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت از مدت ها قبل تن به 

تیغ تیز منتقدان سپرده بود.
تازه هــای  قبــل در همایــش  چنــد هفتــه 
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 
عوارض این بیمــاری دارد، اما به دلیل توصیه 
یکی از معاونــان وزارت بهداشــت ایــن دارو به 
طور گسترده از سوی پزشکان برای مبتالیان 
به کرونــا تجویز می شــود. ظاهرا آقــای معاون 
کــه  موســس یــک شــرکت داروســازی اســت 
همیــن دارو را بــه مقــدار زیــادی تولیــد کــرده 
اســت.بعد از اتمــام آن همایــش پرحاشــیه، 

نوبت به شــخص اول وزارتخانه رسید. سعید 
نمکــی در صحبت هایــش، حــوزه تحقیقــات 
سالمت را زیر سوال برد و با آوردن نام ملک زاده 
در صحبت هایی کم سابقه گفت: »9۸درصد 
از تحقیقــات در نظام ســالمت، صرف انتشــار 
مقــاالت در فــالن مجالت می شــود که بــه کار 
نمی آیــد. به شــدت بــه روند تحقیقــات نظام 
ســالمت، انتقــاد دارم. نامــه بنــده بــه دکتــر 
ملک زاده در روزهای اول شیوع کرونا در کشور 
را مشــاهده کنید که 10 آیتم تعیین شــده، اما 
کنــون جواب نداده اســت. کدام  یکی از آنها تا
وزیر کم خرد با چنین یافته های شکســته ای 

می تواند بخش سالمت کشور را اداره کند.؟«

مقاالت قالبی
امــا واقعیت این اســت کــه  از چندماه پیش 
گرفتــه  هجمه هــا بــه ایــن معاونــت شــدت 
بــود. ماجــرا از انتقــاد رئیــس مرکــز تحقیقــات 
بیماری هــای گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم 
او  خــورد.  کلیــد  )عــج(  بقیــة اهلل  پزشــکی 
گفت وگــو بــا رســانه ها بــه موضــوع تعــداد  در 

بــاالی مقــاالت برگشــتی در ایــران اشــاره کــرد 
و گفــت: »طی ســال های گذشــته بیشــترین 
تعــداد مقــاالت برگشــتی از مجــالت خارجی را 
داشته ایم؛ یعنی مقاله ای در نشریه ای منتشر 
می شود و بعد نشریه اعالم می کند که این مقاله 
قالبی است و مقاله retract می شود. ایران بعد 
از چین بیشــترین تعداد مقاله retract  شده را 
دارد.« البته جدا از بحث اخالق در کار علمی و 
پژوهشی، محل هزینه کرد منابع پژوهشی هم 
از دیگر ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان 
بود.مدتــی بعــد هــم غالمحســین رحیمــی، 
معاون پژوهشــی وزیر علوم به ماجــرا ورود کرد 
و بــه انتقــاد از رویــه ای پرداخــت کــه منجــر به 
تولید مقاالت متعدد به نام یک نفر می شــود. 
او در گفت وگو با یکــی از خبرگزاری های داخلی 
گفت: »برخی مسئوالن اجرایی ساالنه 20 تا 30 
مقاله چــاپ کرده اند. دیگران کار کنند و اســم 
یک شــخص در آن بیاید. مثال اسم رئیس یک 
پژوهشــکده و موسســه بدون هیچ نقشــی در 
پژوهش و فقط به خاطر ســمت او، در مقاالت 

درج می شود. این یعنی پخته خواری.«
حمله محمود

بعــد از آن نوبــت بــه احمدی نــژاد رســید تا با 
انتشــار ویدیویــی در فضــای مجــازی، پیــکان 
انتقادات به سمت ملک زاده را تیزتر کند. او در 
صحبت هایش به موضوع مشــارکت ایــران در 
یک طرح مطالعه بین المللی بــرای کارآزمایی 
بالینی اشــاره کرد:»متاســفانه مقاماتی بودند 
کــه در یک پــروژه تحقیقاتی بهداشــت جهانی 
یکسری داروها را که آنها می خواستند آزمایش 
کنند، آنطور که من اطالعات گرفتم در کل دنیا 
11هزار نمونه را کشورها حاضر شده بودند روی 
مردم شــان آزمایش کنند که از این میان 3۵00 
مورد در ایران آزمایش شــد و من شنیدم فردی 
که مســئول بــوده بابــت این موضــوع، قــرارداد 
بســته و پول گرفتــه اســت.«البته چندی پس 
از این انتقــادات، از ســوی ملــک زاده در برخی 
رسانه ها به شــبهه های مرتبط با این داستان 
پاســخ داده و اینگونــه اعــالم شــد کــه مطالعــه 
ســازمان بهداشــت جهانی برای درمــان کرونا 
در حــال کارآزمایــی بالینــی بــر روی داروهایــی 
است که مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا 
و همچنین ســازمان غذا و داروی ایــران بوده و 
کوپه قرار داشت.با این  همگی در فهرست فارما
همــه و بــه دور از اختالف نظرهــای تخصصی و 
اینکه واقعا در این میانه حق با کیست؛ حاال و 
در این شرایط حساس که کرونا بی رحم تر از قبل 
می تازد و هر روز تعداد زیادی از هموطنان مان را 
به کام مرگ می کشاند، انتظار می رود با انتخاب 
سریع برای تصدی این سمت و نظارت بیشتر 
و تعیین دقیق شرح وظایف و انتظارات معاون 
بعدی در روزهای حساس شیوع کرونا به نوعی 

جبران مافات شود.

اخبار3

دعوایبیوقت

استعفای ملک زاده از وزارت 
بهداشت آن هم با نامه ای 

سرگشاده و چکشی هرچند در 
این شرایط کرونایی عجیب 

به نطر می رسد، اما بررسی 
اتفاقات چندماه گذشته در 

سطح کالن این وزارتخانه 
نشان می دهد، این اتفاق 

چندان هم دور از انتظار نبود

طراحی سامانه نوبت دهی اینترنتی برای مدیریت زمان اهدای 
خون بر اساس نیاز مراکز درمانی

خون بدهید، آهسته و پیوسته
]شهروند[ سخنگوی سازمان انتقال خون می گوید در شرایط بحرانی 
کرونا، مردم نوعدوســت اهدای خون را نه فقط بــرای یک روز، بلکه به 
عنون کاری مســتمر انجــام دهند تا نه بــا کاهش ذخایر خــون مواجه 

شویم و نه با ازدحام زیاد در پایگاه های اهدای خون.
  بحران کرونا وضعیت ذخایر خونی کشور را تحت تأثیر قرار داده است 
کنندگان  و همچنان باید خون بدهید، آهسته و پیوسته . حضور اهدا
مستمر با ورود به پاییز هر روز کمتر و کمتر می شد و همین مسأله کافی 
بود تا ســازمان انتقال خون  فراخوانی منتشــر و به مردم یــادآوری کند 
که اهدای زندگی را فراموش نکنند. هفته گذشته اعالم شد که ذخایر 
خون در برخی استان ها کاهش یافته و ذخایر استراتژیک خون به پنج 
روز رســیده اســت. با این حال مســلمی، معاون اهــدای انتقال خون 
استان در توضیحاتی به »شهروند« گفت وضعیت بانک خون بحرانی 
نیست، ولی برای بدترنشدن شرایط ذخایر خون نیاز به توجه بیشتر 

مردم داریم.
بر همین اســاس هــم ســازمان انتقال خــون فراخوان اهــدای خون 
منتشر کرد و مردم نوعدوست کشورمان برای این مهم به پایگاه های 
انتقال خون مراجعه کردند، به طوری که روزهای پایانی هفته گذشته 
کــز با ازدحــام جمعیت و صف هــای طوالنی مواجــه بودند و  اغلب مرا
بسیاری از مراجعه کنندگان برگشت خوردند. یکی از مراجعه کنندگان 
که روز پنجشنبه برای اهدای خون رفت، به »شهروند« می گوید: »من 
وسط روز رفتم که خیلی شلوغ بود؛ در خیابان هم مردم با فاصله صف 
کشیده بودند. بعد از چند دقیقه به ما گفته شد ظرفیت پذیرش روزانه 

تکمیل است و یکی، دو هفته دیگر برای اهدای خون مراجعه کنیم.«
مردان چهار بــار و زنان ســه بار در ســال می توانند خون شــان را اهدا 
کننــد، بدون اینکه دچار مشــکل شــوند. بنابراین به راحتــی می توان 
برای اهدای خون برنامه ریزی و با اخذ نوبت دهی اینترنتی اقدام کرد تا 
هم بیماران بدون خون نمانند و هم مردم بتوانند در شرایطی ایمن و با 

صرف کمترین زمان اقدام به اهدای خون کنند.
کز ســازمان انتقال خــون ایران به دلیل ضــرورت رعایت  از طرفی مرا
فاصله گذاری اجتماعی ناچارند با تعــداد تخت های کمتر داوطلبان 
اهدای خون را میزبانی کنند تا با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانند 
عالوه بر تأمین خون بیماران نیازمند خون، از شــیوع بیماری کرونا در 

کنندگان نیز جلوگیری کنند. بین اهدا
کز درمانی نوبت دهی اینترنتی بر اساس نیاز مرا

سخنگوی سازمان انتقال خون می گوید: »در شرایط بحرانی کرونا، 
مردم نوعدوســت اهدای خون را نه فقط برای یک روز، بلکه به عنوان 
کاری مســتمر انجام دهنــد تا نه با کاهــش ذخایر خون مواجه شــویم 
و نه بــا ازدحام زیــاد در پایگاه های اهدای خون. البته ســازمان انتقال 
خون کشور برای این موضوع چاره اندیشی کرده و سامانه نوبت دهی 

اینترنتی را راه اندازی کرده است.«
توجــه داشــته باشــید کــه مــردان چهــار بــار و زنان ســه بــار در ســال 
می توانند خون شــان را اهدا کنند، بدون اینکه دچار مشــکل شوند. 
بنابراین بــه راحتی می توان بــرای اهدای خــون برنامه ریــزی و با اخذ 
نوبت دهی اینترنتی اقدام کرد تا هم بیماران بدون خون نمانند و هم 
مردم بتوانند در شرایطی ایمن و با صرف کمترین زمان اقدام به اهدای 
خون کنند.  بشــیر حاجی بیگی، ســخنگوی ســازمان انتقال خون با 
تقدیــر از داوطلبان اهدای خون در ســخت ترین روزهای بحران کرونا 
عنوان می کند: »شیوع کرونا که ماه هاست کشور را درگیر کرده و موجب 
کز شده، شباهتی به  کاســتن از مراجعه داوطلبان اهدای خون به مرا
بحران های مقطعی زلزله، ســیل یا آتش ســوزی های وســیع ندارد و از 
داوطلبان نوعدوست اهدای خون خواستاریم که به صورت مستمر 
و دســت کم تا پایان فروکــش کردن این موج از شــیوع کرونا با ســازمان 

همراه باشند.«
جمــع آوری حجم باالیــی از خــون اهدایــی و پذیرش مــردم در تنها 
چنــد روز موجب کاهش آمــار اهدای خــون در روزهای بعد می شــود: 
کننده خون پس از اهدا دستکم تا سه ماه بعد امکان اهدای  »هر اهدا
خون نخواهــد داشــت و این موجب می شــود که در ماه هــای بعد که 
پیش بینی می شود روزهای سخت تری از نظر شیوع کرونا نیز باشد، با 

کننده خون مواجه شویم. مشکل کمبود اهدا
حجم بــاالی اهدای خــون فعلی یعنی کاهش آمــار در هفته های 

بعد
به گفتــه حاجی بیگی جمــع آوری حجــم باالیــی از خــون اهدایی و 
پذیرش مــردم در تنهــا چنــد روز موجب کاهش آمــار اهدای خــون در 
کننده خــون پس از اهدا دســت کم تا  روزهای بعد می شــود: »هر اهدا
سه ماه بعد امکان اهدای خون نخواهد داشت و این موجب می شود 
کــه در ماه هــای بعــد که پیش بینــی می شــود روزهــای ســخت تری از 
کننده خون مواجه  نظر شــیوع کرونا نیز باشد، با مشــکل کمبود اهدا

شویم.«
کت تنها سه روز قابلیت  به عالوه فرآورده های خون اهدایی مانند پال
کنندگان  نگهداری در کیسه های خون را دارد، پس ضروری است اهدا
خون همواره متناسب با میزان مصرف روزانه بیمارستان ها با سازمان 

انتقال خون ایران همراه باشند.
بر ایــن اســاس بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون، مردم 
می تواننــد قبــل از مراجعه بــرای اهدای خــون به ســامانه نوبت دهی 
اینترنتــی بــه   آدرس nobatdehi.ibto.ir ســری زده و بــا اخــذ نوبــت در 

کز اهدای خون خلوت ترند، به آنها مراجعه کنند. ساعاتی که مرا

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


