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از گوشه و کنار

هزینه درمانکرونا در بخش سرپایی میلیونی است

ایرانکانونگردوغبارمنطقهشد

عالجهای ناگزیرِکمرشکن

سعیده علیپور

آمار رســمی ابتال بــه کرونا در
کشور در حالی دوباره سیر صعودی
به خود گرفت که به نظر میرسد در
موج پنجم شــمار بیشتری از مردم
کشور را درگیر خود کند.
دیروز وزارت بهداشت اعالم کرد
که تنها در یک روز بیش از  25هزار
ابتال به این بیماری ثبت شده است.
عددی که در کنار شــمار مبتالیان
تنها یک هفته اخیــر ،به جمعیتی
بالغ بر  150هزار نفر نیز میرســد.
در این میان تخمین زده میشــود
که از این جمعیت عددی حدود 10
هزار نفر در مراکز درمانی بســتری
شدهاند و تعداد زیادی از آنها نیز به
دلیل مختصر بــودن عالیم بیماری
یا عدم دسترســی به تخت خالی در
مراکز درمانی ،برای ادامه درمان در
خانه ماندهاند.
در این میــان هرچنــد هزینه
بســتری در مراکز درمانــی نیز به
جای خود قابل بررســی است ،اما
به نظر میرســد تمام سعی وزارت
بهداشت برای تخفیف در هزینههای
درمان بر بخش بســتری متمرکز
اســت و گیرنــدگان درمانهــای
ســرپایی و در خانه ،باید برای تهیه
داروهایی که بعضا به همین راحتی
هم پیدا نمیشــود و برای دریافت
خدمات پرستاری محدود در منزل،

خبر

هزینههای گزافی بدهند .در کنار این
تهیه مواد اولیه غذایی تازه و مقوی
مثل گوشــت و ســبزیجات و میوه
در دوره ســپری کردن کرونا و تهیه
مواد ضدعفونیکننده و سایر موارد،
نیز هزینههای قابل محاســبه برای
خانوادههایی است که در یک سال
و نیم گذشته درگیر کرونا شدهاند.
هزینههایی که برخــی آن را از یک
میلیون تا  15میلیــون هم برآورد
میکنند.
هزینههای گزافی که این سوال
را در ذهن ایجــاد میکند که طبقه
کارگر و اقشار آسیبپذیر جامعه با
چنین هزینههایی چگونه میتوانند
از پس غول کرونا برآیند؟
هزینههای درمان
به روایت مسئوالن
نگاهی به اخبار روز نشان میدهد
مقامــات دولتی اوضــاع را چندان
خطیر نمیداننــد و معتقدند بیمه
ســهم عمده هزینههــا را پرداخت
میکنــد .سیماســادات الری
ســخنگوی وزارت بهداشت درباره
هزینــه درمان بیمــاران کرونایی،
گفته بــود « :بیمههــا  ۹۰درصد از
هزینههــای بخش بســتری و ۷۰
درصد از هزینههای بخش سرپایی
را در بیمــاری کرونــا پرداخــت
میکنند».
به گفته الری هــر بیمار مبتال به
کرونا به طور متوســط بین  ۶و نیم
تا  ۸میلیون تومان در بخش دولتی
هزینــه دارد که  ۹۰درصــد آن در

بخش بستری توسط بیمه پرداخت
میشود.
نادر توکلی ،معاون درمان ستاد
کرونا اســتان تهران نیــز در مورد
هزینه درمان ســرپایی کرونا گفته
بود« :معموال در یک پرونده بستری
موقت که بیمــار میآید و داروهای
تزریقــی را دریافت میکند ،به طور
میانگین حدود یک میلیون تومان
هزینه دارد که اگر  ۳۰درصد ســهم
بیمار را حساب کنید پرداختی بیمار
بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار تومان و اگر ۱۰
درصد در نظر بگیریم ،حدود ۱۰۰
هزار تومان هزینه بیمار میشــود.
البته هزینه بســتری به دلیل ورود
هتلینگ ،انجام آزمایشات و  ...عدد
باالتری دارد».
علی ماهر ،معــاون برنامهریزی
و نظارت ســتاد فرماندهــی مقابله
با کرونای اســتان تهران نیز درباره
این موضوع گفته بــود« :دو داروی
رمدســیویر و فاویپیراویــر در
داروخانههای دولتی موجود اســت
و در صورت ارائه پرونده و تشخیص
نیاز بیمار ،این داروها با قیمت دولتی
عرضه میشــوند .قیمــت داروی
رمدســیویر ،هر ویــال  1میلیون و
 200هزار تومــان و قیمت داروی
فاویپیراویر بــه ازای هر ورق قرص
حدود  100هــزار تومان اســت و
در داروخانههای  13آبان ،شــهید
کاظمی و دیگر داروخانههای دولتی
در صــورت تایید معاونــت درمان
موجود و قابل دریافت است».

هر مراجعه پرستاربرای
تزریق سرم یا آمپول در
تهران بین 200تا 300هزار
تومان هزینهبردار است
که بسیاری از خانوادهها از
پرداختان عاجزهستند
دردسرهای درمان سرپایی
درحالی که بسیاری از ما امیدوار
هستیم که در صورت ابتال به بیماری
کرونا نیاز به درمان پیــدا نکنیم یا
حداقل کارمان به بیمارستان نکشد
و در خانه به درمانمان ادامه دهیم.
اما گاهــی این موضوع مشــکالت
خود را دارد .بــه خصوص که گاهی
تهیه داروهای تجویز شده از سوی
پزشــکان چنــدان هم آســان ،در
دســترس یا آنطور که مسئوالن امر
مدعی هســتند در حمایــت بیمه
نیست.
در حالــی کــه برخــی گمان
میکننــد کــه کمبــود داروی
رمدســیویر بیشــتر مربــوط بــه
موجهای اول و دوم فراگیری کرونا
بوده و حال به راحتی قابل دسترس
اســت ،این دارو هنوز هم به راحتی
در اختیار متقاضیان آن قرار ندارد.
هرچند در میانه موج دوم در آبان
سال گذشته برای خرید هر دز این
دارو بایــد  ۱۵میلیون تومان هزینه
میشــد ،در حال حاضــر این دارو
با قیمت حدود یــک میلیون 100

هزار تومان در برخی از داروخانهها
قابل دسترس است .اما نه به آسانی.
متقاضیان این دارو در روزهای اخیر
میگویند بــا دفترچــه و امکانات
بیمهای میتوان این دارو را با قیمت
 ۸۰۰هزار تومــان تهیه کرد .این در
حالی است که یک بیماری کرونایی
که در منزل بستری است باید حداقل
شش دز از این دارو را دریافت کند.
عددی که حتی اگر با احتساب بیمه
مورد اشاره مسئوالن بهداشتی 300
هزار تومان از بیمار اخذ شود ،رقمی
حدود یک میلیون هشــتصد هزار
تومان خواهد شد.
امــا ماجــرای تنها بــا داروی
رمدســیویر پایان پیدا نمیکند .در
حالی که بیمارســتانهای دولتی
مملــو از جمعیت متقاضی اســت،
بســیاری مجبورند بــرای دریافت
خدمات به بخش خصوصی مراجعه
کنند که تنها تســت کرونــا برای
تشخیص ابتال به این بیماری مبلغی
حدود  350هــزار تومــان هزینه
دربردارد .در کنار این موضوع هزینه
اســکن ریهها نیز خــود چیزی در
همین حدود برای یــک فرد مبتال
هزینه بردار است .اینها تنها استارت
برای تشــخیص بیماری است .اگر
شــما جــزو آن دســته از بیماران
خوش شانســی باشــید که کارتان
به بیمارســتان نکشــیده ولی نیاز
است داروهایی را در منزل مصرف یا
تزریق کنید ،باید پیه پرداختهای
هزینههای ســنگین پرستاری را به
تن بمالید .هر مراجعه پرستار برای
تزریق سرم یا آمپول در تهران بین
 200تا  300هزار تومان هزینهبردار
اســت که بســیاری از خانوادهها از
پرداخت آن عاجز هستند.
واکنشهای منفی در
شبکههای اجتماعی
در حالی کــه مســئوالن امر از
مدیریت جانانه کرونا در کشور سخن
میگویند ،واکنشها در شبکههای
اجتماعی جور دیگری است .بسیاری
از هزینههای باالی درمان بیماری
کرونا در بخش بســتری و سرپایی
ناراضی هســتند و آن را کمرشکن
میدانند و معتقدند در این شرایط
اقشار آسیبپدیر بیش از همه اسیب
میبینند و جانشــان را از دســت
میدهند.
کاربری در توئیتر نوشــت« :پدر
من کارهای درمــان در منزل انجام
میدهــد و ایــن روزها بــه خاطر
کرونا مــن هم کمکــش میکنم...
میخواهم بگویم بــرای درمانی که

بهنظرمیرسدتمامسعی
وزارت بهداشت برای
تخفیفدرهزینههای
درمانبربخشبستری
متمرکزاستوگیرندگان
درمانهای سرپایی و
در خانه ،باید برای تهیه
دارو و دریافت خدمات
پرستاری محدود در منزل،
هزینههایگزافیبدهند
انجام میدهیم فقط پول داروهاش
چیزی حــدود  ۳میلیــون تومان
میشود .رمدسیویر و هزینه درمان
در منزل هم حدود  ۳میلیون .یعنی
برای یــک بیمار کرونایی شــخص
حداقل مجبور است  ۶میلیون کنار
بگذارد».
کاربری دیگری در توئیتر نوشت:
«درصد بیشتر آمار مرگ و میر کرونا
مربوط به کسانی اســت که هزینه
درمان ندارند ،هزینــه تهیه غذای
کافی و میوه حتــی ندارند .ویروس
کرونــا بــدن رو به شــدت ضعیف
میکند و دکترها شــدیدا بر تغذیه
کافــی و گرفتن همــه ویتامینها
تاکید دارند.
در این مدتی کــه مریض بودم با
هر بار خوردن غــذای مقوی ،میوه
و داروهای گران قیمت ،به کســانی
فکر میکردم که پول خرید یک کیلو
میوه ندارند چه برسد به قرصهای
ویتامین و آمپول و سرم! کرونا قاتل
بیرحمی که پیر و جون نمیشناسد
چنان آدم را از پا میانــدازد که هر
لحظه طلب مرگ کنی چه برســد
به اینکه نه توان خرید میوه باشــد
و نه امکان تهیــه غذای مقوی .لطفا
ماسک بزنید و فاصله را رعایت کنید
و هر واکســنی در دسترس هست
بزنید».
کاربری دیگر نیز نوشت« :بابت
آمپولهای ریهام برای مهار کووید،
بعد از  ۴۸ساعت با بدبختی باالخره
توانســتم هر یک آمپــول را با رقم
یک میلیون و  ۱۵۰هــزار تومان در
داروخانهای در کرج پیدا کنم .دقت
کنید این رقم ،تازه نرخ آزاد نیست.
هزینه درمان کرونا بســیار سنگین
است».
و کاربر دیگری به سخنی تلخ از
پزشکی اشــاره کرد با این مضمون
که حقیقت تلخ این است که بیشتر
کســانی که از کرونا جان میدهند
فقیر هستند.

تهران و البرز ۶روزتعطیل شد

سفرممنوع؛ مجوز تردد فرمانداریهاهمحذف میشود

سخنگوی دولت دیروز در حالی خبر تعطیلی
تمامی ادارات ،بانکها و بازار استانهای تهران و
البرز از سهشنبه این هفته تا یکشنبه هفته آینده
را اعالم کرد که بر اساس آخرین گزارش وزارت
بهداشــت در حال حاضر  ۱۶۹شهر در وضعیت
قرمز و ۱۶۶شهر در وضعیت نارنجی هستند.
علی ربیعی گفت« :بنابر به پیشنهاد قرارگاه
عملیاتی و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی کرونا و موافقت رئیسجمهور تمامی
ادارات استانهای تهران و البرز از سهشنبه این
هفته تا یکشــنبه هفته آینده تعطیل اســت».
عالوه بر ادارات دولتی ،بانکها ،بورس ،تاالرهای
پذیرایی ،ســالنهای ســینما و تأتر ،پاساژها و
بازارهای سربســته ،اســتخرهای سرپوشیده
و باشــگاههای بدنســازی ،شــهربازیها و
باغوحشها ،نمایشگاههای عمومی و تخصصی
نیزنباید فعالیتی داشته باشند.
به گفته او بنابراین این مصوبــه تردد از این
استانها ممنوع بوده و در صورت رعایت نکردن
عالوه بر جریمه ،خودرو نیز از مسیرها بازگردانده
خواهند شد.

جزییاتتعطیلیها
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا اطالعیهای
همچنین دیروز درباره جزییات تعطیلی و اعمال
محدودیتها در پایان هفته جاری صادر کرد.
بهگزارشایلنادربخشیازمتناطالعیهآمده
است« :نظر به درخواست وزارت بهداشت ،درمان
وآموزش پزشــکی ،مبنی بر-تعطیلی همزمان
دواستان تهران والبرز -با توجه به تعطیالت پایان
هفته جاری و بررســی این پیشنهاد در نشست
فوق العاده مشــترک قرارگاه عملیاتی وکمیته
امنیتی ،اجتماعی وانتظامی ستاد ملی مدیریت
بیماریکروناوباعنایتبهموافقترییسجمهور
محترم با پیشنهاد ارائه شده ،جزئیات تعطیلی
یکپارچه تمامی دستگاههای دولتی ،بانکها و
گروههای پرخطر اصناف و مشاغل به شرح ذیل
به اســتحضار عموم مردم در استانهای تهران
و البرز و سایر استاهای کشــور میرسد؛ اعمال
محدودیتها از ساعت ۱۸:۰۰روز دوشنبه مورخ
 28تیر شروع و تا ساعت هفت صبح روز دوشنبه
 ۴مرداد ادامه خواهد داشت».
همچنیندرایناطالعیهباتاکیدبرجلوگیری

از تردد بین استانی آمده اســت« :خودروهای
شخصی دارای پالک این دواستان ،چنانچه برای
خروج مراجعه نمودند ،عودت و درصورت عدم
تمکین ،عالوه بر اعمال قانون ،عودت میگردند.
نیرویانتظامیوفرمانداریهادرفاصلهزمانییاد
شده ،از صدورمجوزتردد غیراضطراری تعریف
شده قبلی ،مطلقاً خودداری میکنند و تمامی
مجوزهای صادره قبل از ایــن مصوبه ،غیرقابل
استفاده و باطل اعالم میشود».
تعطیلیطرحترافیکومراکزمعاینهفنی
تا ۶روز در تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
از لغو طرح ترافیک و مراکز معاینه فنی از  ۲۹تیر
تا  ۳مرداد خبر داد.
سید مناف هاشــمی در گفت وگو با ایسنا،
در مورد فعالیت ناوگان حمل نقل عمومی با رد
احتمال کاهش سرویس دهی ،اظهار کرد« :در
حال حاضر مترو و اتوبوس یک چهارم مسافران
خود را دارند و تصمیمی بــرای کاهش خدمت
رسانی گرفته نشده و وضعیت تردد و فعالیت آنها
عادی است».

اعتراضبهتعطیلیدواستان
در حالی که بسیاری از اســتانهای کشور
وضعیت اسفباری در شیوع کرونا دارند ،تعطیلی
تنها دو استان معترضانی داشــته است .دیروز
عضو مجمع نمایندگان هرمــزگان در مجلس
گفت« :مشخص نیســت بر چه مبنایی دولت با
تعطیلی استان سیستان و بلوچستان و بوشهر در
مقطعی و اکنون با تهران و البرز موافقت میکند
اما با درخواســتهای مکرر استاندار هرمزگان
مخالفت میشود».
محمد آشــوری به ایســنا گفت« :به واقع
هرمــزگان در یکــی از برهههــای حســاس
تاریخ خود قــرار دارد به گونهای که از شــرایط

بحرانــی در شــیوع کرونا عبور کرده و شــاهد
شــرایط فوق بحرانی در اکثر شهرســتانهای
آن هستیم».
وی با بیان اینکه در کنار این شرایط بحرانی
مشــکالت زیرساختی از گذشــته سبب شده
توان مقابله با این شیوع گسترده چندان کافی
نباشد ،خاطر نشان کرد« :در این شرایط مجمع
نمایندگان هرمزگان بارها خواســتار توجه و
تدبیر کافی از سوی دولت و ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا برای مقابله با این شیوع گسترده
شد که یکی از این موارد تعطیلی مقطعی استان
هرمزگان در جهت کاهش شــیوع گســترده
کرونا بود».

رییس ســازمان
زمیــن شناســی و
اکتشاف معدن با بیان
اینکه ایران کانون گرد
و غبار در منطقه شده
است ،گفت :از  ۴۳مخاطره در جهان ۳۴ ،مخاطره
در کشــور ما رخ میدهد .به گزارش ایلنا ،علیرضا
شهیدی گفت :زمینهای کشــور در حال خشک
شدن هســتند و بیابان زایی در حال افزایش است.
به گفته او خشکســالی یکی از بحرانهای کشور
است و سبب شده تا چاههای غیرمجاز افزایش پیدا
کند و این موضوع به فرونشســت منجر میشود.
فرونشستهایی که برخی از نقاط کشور را خالی از
سکنه کرده و این برای امنیت کشور خوب نیست.
ما  ۶۶۰دشــت داریم که بیش از  ۳۰۰دشت مان
وضعیتقرمزفرونشستدارد.

 60درصد جمعیت سراوان
آب شرب ندارند

نماینــده مــردم
ســراوان در مجلس با
اشاره به بیتدبیریها
در تامین آب شــرب
مردم مناطق مختلف
کشــور بیان کرد ۶۰:درصد جمعیت سراوان اصال
آب شــرب ندارند .ملک فاضلی در تذکر شفاهی
جلسه علنی دیروز مجلس گفت :حوزه انتخابیهام
محرومیتی در دل محرومیت است ،چرا که با وجود
بحران کرونا با بیآبی مطلق مواجه بوده و اصال آب
شربندارند،بنابراینچطورمیتوانکروناراکنترل
کرد؟سهلانگاریوزارتنیروفوقالعادهاستواصال
توجهیبهمردمندارد.
سخنگوی ستاد کرونا:

خط تولید اسپوتنیک
به درد ما نمیخورد

ســخنگوی ستاد
ملی مقابلــه با کرونا در
کال بهــاوس گفت:
ط تولید
روســیه خــ 
اســپوتنیک را تحت
لیسانسخودبهکشورهایدیگردادهاست.خطیهم
بهمادادهکهبهدردمانمیخورد.بهگزارشبرترینها،
علیرضارئیسیدرارتباطباعقدقراردادباروسیهروی
 ۶۰میلیوندزاسپوتنیک،نیزازخلفوعدهاینکشور
درتأمینرقمموردتوافقخبرداد.

فتوای آیتاهلل مکارم شیرازی
درباره سگگردانی

روابط عمومی پژوهشــکده تبلیغ و مطالعات
اســامی ،واحد فقه و احکام این پژوهشکده چند
استفتادرموردنگهداریسگهایآپارتمانیوسگ
گردانی در اماکن عمومی از آیتاهلل مکارم شیرازی
منتشر کرده اســت .آیت اهلل مکارم در پاسخ به این
سوال که در صورتی که از جهت قانون سگگردانی
ممنوع نباشد ،آیا شــرعا پلیس میتواند به خاطر
برقراری آسایش مردم ،با کسانی که اقدام به این کار
میکنند برخورد کند؟ پاسخ داد« :آری میتوانند
چنینکاریکنند».همچنیندرپاسخبهاینسوال
که آیا وضع قوانین ممنوعیت نگهداری سگهای
آپارتمانیوسگگردانیکهمانعازنفوذفرهنگغرب
در جامعه اسالمی میشود ،بر نمایندگان مجلس
واجباست؟نیزپاسخداد«:الزماستچنینقوانینی
تصویب کنند» .او در پاسخ به این سوال که توجه به
اینکه سگهای آپارتمانی مالیکت ندارند و خرید و
فروش آنها باطل است ،آیا میتوان در سگهایی
کهمتعلقبهدیگریاستبدوناجازهیصاحبانشان
تصرفکرد؟گفتهشد«:باتوجهبهاینکهممکناست
منشأمفاسدیشود،ترکشود».همچنیندرجواب
اینپرسشکهآیامصادرهیسگهایآپارتمانی،که
همسایگانرااذیتمیکنندتوسطمأمورینیاهیئت
مدیرهساختمانجایزاست؟نیزپاسخداد«:ازطریق
مراجعقانونیاشکالیندارد».

درخواست استقرار پلیس
در مراکز واکسیناسیون

سعید نمکی وزیر
بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی با
توجهبهواکسیناسیون
گروههای هــدف در
سطح کشور ،در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران ،بر لزوم استقرار نیروهای
انتظامی در مراکز واکسیناســیون تجمعی استان
تهرانبهمنظورکنترلنظم،تاکیدکرد.درهفتههای
اخیر شلوغی مراکز واکسیناسیون و ازدحام مردم
مشکالتیرابرایمردمبهوجودآوردهبود.

