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گزارش سپید از تب وتاب کرونا در ایران

وزیر بهداشت:

هیچخبریراازمردمپنهاننمیکنیم



ویروس  این  »خطر  گفت:  بهداشت  وزیر 
علی رغم وحشتی که در جهان در ذهن مردم 
 H1N1 آنفلوانزای  ویروس  از  گرفته  شکل 
بود،  بیشتر   H1N1 کشندگی  و  است  کمتر 
قوی تر  ویروس  این  از  نیز  سارس  ویروس 
زیاد  بیماری  این  سرایت  قدرت  است،  بوده 
آنفلوانزا  از  مراتب  به  آن  کشندگی  اما  است 

کمتر است.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، سعید نمکی 
درباره بیماری کرونا در کشور گفت: »هیچ آمار 
مردم  کرد،  نخواهیم  پنهان  مردم  از  را  مثبتی 
بیمار بستری به  به شایعات توجه نکنند، هر 
اسمش  بیمارستان  تخت  در  مشکوک  عنوان 
بیماری کرونا نیست بلکه تعداد قابل توجهی 

سرما خوردگی فصلی است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »زمانی می گوییم کرونا 
که از 3 مرحله تشخیص گذشته باشد و این 
را باید مسؤول فنی در انستیتو پاستور آن را 
پروتکل های  مبنای  بر  تشخیص  و  کند  تأیید 
تعریف شده در دنیا باشد، به اندازه کافی کیت 

و کارشناس برجسته برای تشخیص در دانشگاه های 
علوم پزشکی داریم و مردم به شایعات توجه نکنند.«
تیم های  کشور  ورودی  مبدأ   3۶ »در  افزود:  وی 
موارد  و  بیماریابی  برای  را  بهداشتی  جستجوگر 
ویروس  خطر  کرده ایم،  مستقر  کرونا  مشکوک 
کرونا برخالف برداشت عمومی ملت ها، از ویروس 
آنفلوانزای H1N1 کمتر است، از ۲۸۵ مورد مشکوک 

 1۸ آزمایش  به ویروس کرونا فقط جواب  ابتال  به 
فوت  آنها  از  نفر   ۴ البته  که  است  بوده  نفرمثبت 
به  مشکوک  افراد  و  مبتالیان  به  رسیدگی  کرده اند. 

کرونا رایگان است.«
تیم های  کشور  ورودی  مبدأ   3۶ »در  گفت:  نمکی 
موارد  و  بیماریابی  برای  را  بهداشتی  جستجوگر 
ویروس  خطر  کرده ایم،  مستقر  کرونا  مشکوک 

کرونا برخالف برداشت عمومی ملت ها، از ویروس 
افراد  آنفلوانزایH1N1 کمتر است، وضع عمومی 
به  مردم  است،  بهبود  روبه  کرونا  ویروس  به  مبتال 
نکنند،  توجه  مجازی  فضای  شایعات  به  هیچ وجه 
هیچ خبری را درباره ویروس کرونا از مردم پنهان 
گرفته  آنفلوانزا  که  را  هرکسی  نباید  اما  نمی کنیم 
اضافه  بهداشت  وزیر  کرد.«  تصور  کرونا  به  مبتال 

وحشتی  علی رغم  ویروس  این  »خطر  کرد: 
از  گرفته  شکل  مردم  ذهن  در  جهان  در  که 
و  است  کمتر   H1N1 آنفلوانزای  ویروس 
کشندگی H1N1 بیشتر بود، ویروس سارس 
نیز از این ویروس قوی تر بوده است، قدرت 
اما کشندگی  است  زیاد  بیماری  این  سرایت 
تعداد  است،  کمتر  آنفلوانزا  از  مراتب  به  آن 
مبتالیان این بیماری رو به بهبودی هستند و هر 
روز شرایط بهتر از روز گذشته است. افرادی 
سیستم  و  هستند  زمینه ای  بیماری  دچار  که 
ایمنی بدن آنها ضعیف هستند بیشتر در معرض 
ابتال به کرونا هستند.« وی اظهار کرد: »هیچ 
مورد مرگی در افراد جوان نداشته ایم؛ مسائل 
پیشگیری مانند شست وشوی دستها و پرهیز 
افرادی  باشند؛  داشته  نظر  را مد  از روبوسی 
که دچار سرماخوردگی هستند ماسک استفاده 
کنند، استفاده از قلیان مشترک را ممنوع کنند، 
از استفاده از نوشت افزار مشترک مانند خودکار 
نیز پرهیز کنید. رعایت موراد پیشگیرانه بسیار 

مهم است.«
توصیه  ماسک  از  »استفاده  گفت:  پایان  در  نمکی 
نمی شود؛ برخی افراد سودجو با قیمت های پایین را 
گران می فروشند، طی روزهای آینده ماسک به وفور 
اختیار  در  رایگان  به صورت  و  توزیع خواهد شد 
مردم  از  را  خبری  هیچ  گرفت.  خواهد  قرار  مردم 
پنهان نمی کنیم اما نباید فکر کرد که هرکسی عالئم 

آنفلوانزا دارد به کرونا ویروس مبتال شده است.«

آخرین آمار مبتالیان به کرونا

28نفرمبتالو5نفرجانباخته
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: »تعداد مبتالیان 
قطعی به ویروس کرونا در ایران به ۲۸ نفر و تعداد افراد فوت 

شده به ۵ نفر رسید.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور با اعالم این خبر افزود: »تا 
این لحظه ۷۸۵ فرد مشکوک به ویروس کرونا از بین هزاران 
وزارت  مراکز  به  کلینیک ها  و  مطب ها  از  کننده  مراجعه  فرد 
گذشته  روز  ظرف  و  گرفته اند  قرار  آزمایش  تحت  بهداشت 
تعداد 1۰ فرد مبتالی جدید به ویروس کرونا تشخیص قطعی 
شد که با توجه به آمار 1۸ نفر روز گذشته مجموع این مبتالیان 

به ۲۸ نفر رسید.«
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت ادامه داد: »از بین 
1۰ نفر فرد بیمار جدید شناسایی شده، هشت نفر در شهر قم 
قم  از  که  هستند  تهران  در  بستری  بیماران  نفر  دو  و  بوده اند 
ارجاع شده اند. از مردم می خواهیم سفرهای ضروری خود را 
به خصوص شهر  بیماری هستند  این  درگیر  که  به شهرهایی 
به  بهداشت  وزارت  بهداشتی  توصیه های  و  کنند  محدود  قم 
دست  از  پرهیز  و  دست ها  مداوم  شوی  و  شست  خصوص 

دادن و روبوسی کردن را جدی بگیرند.«
وی در پایان افزود: »1۸ مورد مبتالی قبلی که تا روز گذشته 
شناسایی شده بودند نیز شامل دو مورد در استان گیالن، چهار 
مورد در تهران و 1۲ مورد در استان قم است بنابراین اغلب 
مبتالیانی که تاکنون شناسایی شده اند و ابتالی آنها به ویروس 
کرونای جدید و بیماری کووید 1۹ ثابت شده ساکن قم بوده 

یا طی روزها و هفته های گذشته به قم سفر داشته اند.«

رئیس پدافند غیرعامل کشور:

برایقرنطینهبهجمعبندینرسیدهایم
رئیس پدافند غیرعامل کشور اعالم کرد که فعال به جمع بندی 

نرسیدیم. قرنطینه  برای 
آیا  کروناویروس  درباره  اینکه  خصوص  در  جاللی  سردار 
احتمال قرنطینه شهرها وجود دارد گفت: »در چرخه اقدامات 
که  زمانی  و  دارد  وجود  قرنطینه  اقدامات  زیستی،  پدافند 
کنترل توسعه انتشار ویروس از بین برود طبیعا قرنطینه یکی 
از اقداماتی است که باید انجام شود ولی هنوز به این جمع 

نرسیدیم.« بندی 
رئیس پدافند غیرعامل کشور گفت: »از سه روز گذشته امار 
حال  در  کنترلی  و  نکرده  پیدا  افزایش  قم  در  حتی  مبتالیان 
انجام است و وضعیت آمارها نشان از ثبات دارد، هشدارهای 
بهداشتی باید تقویت شود و تاکید کردم که باید سطح آموزش 

باال برود.«

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت اعالم کرد

مرجعاعالمهرگونهتوصیهطبسنتی
دربارهکرونا،وزارتبهداشتاست

به  کرونا  جدید  ویروس  ورود  رسمی  اخبار  انتشار  پی  در 
کشور، دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت  در بیانیه ای، وزارت 
بهداشت را مرجع مورد تایید اعالم هرگونه توصیه طب سنتی 

و مکمل درخصوص ویروس کرونا عنوان کرده است.
وزارت  ایرانی  طب  دفتر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
بهداشت در بیانیه خود، با اشاره به مدیریت مناسب بحران های 
پیشین حوزه سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، بر مرجعیت رسمی این وزارتخانه برای اعالم هرگونه 
راهکارهای  ارائه  همچنین  و  کرونا  ویروس  با  مرتبط  اخبار 
زمینه،  این  در  مکمل  و  سنتی  طب  توصیه ای  و  پیشگیرانه 

تاکید کرده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

با توجه به کارنامه موفق و درخشان وزارت بهداشت، درمان 
سالمت،  حوزه  با  مرتبط  بحران های  در  پزشکی  آموزش  و 
ازجمله سیل، زلزله، طوفان و دیگر اتفاقات ناگواری که در 
پایدار  ویژه،  تدابیر  و  بوده ایم  آنها  شاهد  گذشته  دهه های 
به  ابتال  حادثه  اینکه  به  توجه  با  متبوع،  وزارت  به هنگام  و 
است،  افتاده  اتفاق  کشور  نقاط  از  برخی  در  کرونا  ویروس 
تاکید می کند که  ایرانی و مکمل وزارت بهداشت  دفتر طب 
مرجع اعالم هرگونه توصیه طب سنتی و مکمل درخصوص 

این بیماری، وزارت بهداشت است.
اخبار رسمی،  انتشار  برای  منبع  آنجایی که مرجعیت یک  از 
مردم  سردرگمی  از  جلوگیری  و  بحران  مناسب  مدیریت  به 
در رویارویی با آن کمک شایانی می کند، از همکاران حوزه 
ابراز  از  شود  می  خواست  در  کشور  مکمل  و  سنتی  طب 
ویروس  درخصوص  گروهی  یا  نظر شخصی  اعالم  هرگونه 
کرونا بدون هماهنگی با مسئوالن مرتبط در وزارت بهداشت 
که  می خواهیم  نیز  ایران  عزیز  مردم  از  و  نمایند  خودداری 
و  سنتی  درمانی طب  و  پیشگیرانه  توصیه  هرگونه  انتشار  از 
است،  نشده  اعالم  معتبر  مراجع  از  که  زمینه  این  در  مکمل 

کنند. خودداری 
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وزیر بهداشت:

کشندگی کرونا به مراتب از آنفلوانزا H1N1 کمتر است     
هیچ خبری را از مردم پنهان نمی کنیم

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »در مورد 
دفع زباله های بیمارستانی نیز خاطر مردم آسوده باشد. چراکه زباله های 
بیمارستانی با روش علمی و کامال ایمن، توسط دستگاه های بی خطرساز 
معدوم می شوند. این پروسه در مورد پسماند بیماران مبتال به کرونا در 
اتاق های ایزوله انجام شده و پس از آن به سیستم های ویژه شهرداری 

تحویل داده می شود.«
برای  بهداشت  تمهیدات وزارت  فرهادی درخصوص  مهندس محسن 
ارتقای بهداشت محیط در اماکن عمومی به منظور پیشگیری از انتقال 
کروناویروس جدید، تاکید کرد: »در پیشگیری از ابتال به کروناویروس 

جدید، رعایت بهداشت فردی، بر هر اقدام دیگری اولویت دارد 
دستهایشان  مداوم  و ضدعفونی  شو  و  در شست  نباید  مردم  و 
لحظه ای غفلت ورزند.« وی با تاکید براینکه مردم باید از حضور 
غیرضروری در اماکن عمومی، کمپ ها، اردوها و وسایل حمل 
و نقل شهری خودداری کنند، افزود: »از آنجاکه خطوط متروی 
بیشترین  با  فرودگاه ها، روزانه  و  ترمینال ها  اتوبوسرانی،  شهری، 
حجم مسافر روبه رو هستند، با دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
هماهنگ شده که با هماهنگی مسئولین امر، این اماکن به صورت 

روزانه شست و شو و ضدعفونی شود.«
مهندس فرهادی بیان کرد: »در این راستا، به طور ویژه و به منظور 
سهولت مردم در استفاده از وسایل تردد شهری، با مسئولین مترو 
و اتوبوسرانی هماهنگ شده و این اماکن با استفاده از جدیدترین 
متدها و بهترین محلول ها و مواد ضدعفونی کننده، روزانه ضدعفونی 

و شسته می شوند.«
وی درخصوص توصیه های بهداشت فردی، خاطرنشان کرد: »در 
این راستا توجه شود که مردم باید دست های خود را مرتبا با استفاده از آب 
و صابون شست وشو داده و یا با استفاده از مواد ضدعفونی کننده الکلی، 
ضدعفونی کنند. هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی خود را با آرنج 
یا دستمال بگیرند و بالفاصله دستمال را دور انداخته و دست های خود 
را بشویند. از تماس نزدیک با هر کسی که تب و سرفه دارد خودداری 
به  دارند، سریعا  تنفس  در  یا هرگونه مشکلی  و  اگر تب، سرفه  کنند. 
پزشک مراجعه کرده و سابقه سفر قبلی خود را به پزشک اطالع دهند. 
هنگام بازدید از بازارهای زنده در مناطقی که در حال حاضر موارد ابتال 

به کروناویروس گزارش شده است، از تماس مستقیم محافظت نشده با 
حیوانات زنده و سطوح در تماس با حیوانات خودداری کنند. از مصرف 
محصوالت حیوانی خام یا پخته نشده اجتناب کنند. گوشت خام، شیر 
یا اندام های حیوانی خام باید با احتیاط نگهداری شوند تا از تماس آنها 

با غذاهای پخته شده و آلودگی غذا جلوگیری شود.«
وی درخصوص مدیریت دفع و معدوم سازی زباله های بیمارستانی در 
زباله های  دفع  مورد  »در  کرد:  تصریح  جدید،  کروناویروس  با  ارتباط 
بیمارستانی نیز خاطر مردم آسوده باشد. چراکه زباله های بیمارستانی با 
روش علمی و کامال ایمن، توسط دستگاه های بی خطرساز معدوم می شوند. 
این پروسه در مورد پسماند بیماران مبتال به کرونا در اتاق های ایزوله انجام 

شده و پس از آن به سیستم های ویژه شهرداری تحویل داده می شود.«
درخصوص  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
استفاده از ماسک، گفت: »قاعدتا این ماسک ها یک بار مصرف هستند و 
استفاده مداوم از آنها توصیه نمی شود. لذا افرادی که عالئمی مانند سرفه 
و عطسه دارند، باید ماسک خود را مکررا تعویض کنند و  ای استفاده 
شده را درون کیسه پالستیکی گذاشته و به این روش از انتشار هرگونه 

آلودگی در محیط، خودداری کنند.«
اماکن  برخی  و  متروها  در  مواد ضدعفونی  ارائه  درخصوص  فرهادی 
عمومی عنوان کرد: »در این مورد شهرداری و مسئولین مترو اقداماتی 
را انجام خواهند داد. تاکنون نیز همکاری های خوبی از سوی شهرداری 
صورت گرفته است. وزارت بهداشت بر نصب بنرهای اطالع رسانی در 
مورد کروناویروس جدید در سطح شهر تاکید دارد که این اقدام نیز از 

سوی شهرداری در حال انجام است.«

از گسترش  نگرانی ها  جنوبی،  کره  و  ایران  در  کرونا  موارد  افزایش  با 
بیماری افزایش پیدا کرده است.

به گزارش سپید به نقل از نیویورک تایمز، ایران به وجود ۲۸ مورد ابتال 
به کرونا و ۵ مورد فوت اذعان کرده، همزمان در کره جنوبی هم مواردی 

در ارتباط با ابتال شرکت کنندگان در مراسم یک کلیسا گزارش شده.
موارد عفونت در  از  تعدادی  بیمارستان های پکن و  از شیوع در  چین 

حداقل ۴ زندان در 3 استان این کشور خبر داده است.
همزمان با اعالم مسئوالن سالمت ایران که اینطور معنی می دهد که ویروس 
بیش از اعالم رسمی گسترش پیدا کرده، برخی کشورها مرزهای خود را 
به روی ایران می بندند. تا روز پنج شنبه هفته قبل مسئوالن ایرانی می گفتند 
موردی از کرونا در کشورشان دیده نشده، اما در روز جمعه به 1۸ مورد 
ابتال و 3 مورد فوت بر اثر بیماری اعتراف کردند. )تا روز شنبه تعداد 

مبتالیان اعالم شده، به ۲۸ نفر رسید(
هنوز معلوم نیست این ویروس چطور راه خود را به ایران باز کرده، اما 
شمار مبتالیان نشان دهنده گسترش بیشتر بیماری است و اگر این اطالعات 

تایید شود، امکان بروز یک همه گیری جهانی وجود دارد.
در همان زمان، موارد ابتال در کره جنوبی هم بیشتر شده، حمع کل بیش 
از ۲۰۰ مورد در جمعه، باعث افزایش ترس از گسترش ویروس در آسیا 

با سرعتی خطرناک شده است.

 معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد

ضدعفونیروزانهمتروهاوخطوطاتوبوسرانیشهری

گسترشنگرانیهایجهانیباافزایشمواردابتالدرایرانوکرهجنوبی



3
شماره 1600 3 اسفند 1398

گزارش سپید از تب وتاب کرونا در ایران

با اعالم خبر ورود کروناویروس جدید 
از  بهداشت  وزارت  سوی  از  ایران  به 
شواهد  ماه،  بهمن   30 چهارشنبه  روز 
حاکی از آن است که بازار محتکران و 
گرانفروشان »ماسک« داغ شده؛ به طوری 
و  داروخانه ها  برخی  از  گزارش ها  که 
نشان  پزشکی  ملزومات  عرضه  مراکز 
می دهد که انواع ماسک یا گیر نمی آید 
عرضه  برابری  چند  قیمت های  با  یا  و 
می شود؛ به طوری که ماسکی که پیش 
از این ۵000 تومان عرضه می شده، حاال 
در برخی مراکز حتی تا 3۵000 تومان 

عرضه می شود.
را  ماسک  نبود  علت  داروخانه داران 
در  افراد  برخی  خرید  و  باال  تقاضای 
تعداد زیاد در ساعات اولیه اعالم کشف 
کرونا عنوان می کنند، اما به گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت توزیع ماسک و اقالم 
بهداشتی از آغاز شده و نگرانی از این بابت 
وجود ندارد و حتی با توزیع فراوان این 
کاال قیمت آنها نیز کاهش خواهد یافت.
اما سودجویی و گرانفروشی ماسک و 
که  رفت  پیش  تا جایی  بهداشتی  اقالم 

انتقاد وزیر بهداشت را نیز درپی داشت، نمکی با انتقاد 
از گرانفروشی و احتکار ماسک در این شرایط، گفت: 
را  پایین  قیمت   با  ماسک های  سودجو  افراد  »برخی 
ین روند طی  با  مبارزه  برای  ما  و  گران می فروشند 
روزهای آینده ماسک به وفور توزیع خواهیم کرد و 

در اختیار مردم قرار خواهد گذاشت.«

گرانفروشی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهید
را  ماسک  را  گرانفروشی  دالیل  از  یکی  شاید  البته 
بتوان کمبود این کاال  دانست، مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو اما معتقد است: » ژل 
و ماسک به اندازه کافی در داروخانه ها توزیع شده 
است و از دیروز نیز توزیع مناسبی از اقالم مذکور 
صورت گرفت و نگرانی برای تامین وجود ندارد.«

غالمحسین مهرعلیان با اشاره به مراجعه پرتعداد مردم 
برای تهیه ماسک و ژل های ضدعفونی کننده، گفت: 
»در روزهای اخیر شاهد مراجعه پرتعداد مردم برای 
سطوح،  و  دست  ضدعفونی کننده  ژل  ماسک،  تهیه 
الکل، پد الکلی و مکمل های دارویی به داروخانه ها 
اعتراض  مواردی شاهد  متاسفانه در  البته  که  هستیم 
تعداد  به  در سرکشی  ولی  بوده ایم.  نیز  همکاران  به 
زیادی از داروخانه های سطح شهر تهران و شهرستان ها 
حرفه ای  اخالق  رعایت  با  ما  همکاران  خوشبختانه 
ضدعفونی کننده  ژل  )ماسک،  مردم  نیاز  مورد  اقالم 

دست و ...(  را به نرخ متعارف عرضه می کردند.«
گرفته  صورت  هماهنگی های  به  اشاره  با  مهرعلیان 
توزیع  نیز  دیروز  »از  کرد:  اظهار  تامین کنندگان،  با 
مناسبی از اقالم مذکور صورت گرفته و نگرانی برای 
مشاهده  در صورت  مردم  البته  ندارد.  وجود  تامین 
تخلف و گرانفروشی، موارد را از طریق سامانه 190 
و یا اپلیکیشن تی تک اطالع رسانی کنند تا در اسرع 

وقت به آن رسیدگی شود.«
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
این سوال  به  پاسخ  نیز در  بهداشت  رسانی وزارت 
دیگر  و  بهداشتی  ژل های  ماسک،  که  کسانی  با  که 
چطور  می فروشند  گزاف  قیمت  به  را  مرتبط  اقالم 
دست  لزومًا  که  »برخورد  گفت:  می کنید،  برخورد 
با  خوبی  همکاری  ما  ولی  نیست  بهداشت  وزارت 
طی  قضائی  دستگاه  و  انتظامی  نیروی  تعزیرات، 

روزهای اخیر داشته ایم. ماسک هم که قباًل مشمول 
هر  با  قطعًا  است.  شده  مشمول  نبود،  قیمت گذاری 
مورد گرانفروشی و احتکار ماسک برخورد قاطعانه 
هرگونه  داریم  تقاضا  هموطنان  از  ما  و  شد  خواهد 
به احتکار و گرانفروشی را مشاهده  مورد مشکوک 
کردند حتمًا به همکاران ما در معاونت غذا و دارو، 
سازمان تعزیرات حکومتی یا دستگاه قضایی و انتظامی 
اطالع بدهند، بنابراین پیگیری خواهد شد و انبارهای 
کرده اند،  احتکار  شهر  در  ناجوانمردانه  که  افرادی 

برخورد خواهد شد.«

ممنوعیت صادرات تا اطالع ثانوی
از سوی دیگر یکی دیگر از عوامل گرانفروشی ماسک 
در داروخانه ها را می توان مشخص نبودن نحوه عرضه 
راستا مسئوالن وزارت  این  در  که  دانست  کاال  این 
برداشتند  مثبتی  گام  بازار  ساماندهی  برای  بهداشت 
و این کاال را نیز مشمول قیمت گذاری کردند و این 
موضوع از سوی سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان 

و فروشندگان اعالم شد.
تجهیزات  مدیرکل  صفوی،  سیدحسین  بخشنامه  در 
به  و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خطاب 
آمده  ماسک  تولیدکننده  شرکت های  عامل  مدیران 
است: »پیرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات 
قبلی در خصوص تولید و توزیع ماسک جراحی با 
توجه به شرایط کنونی کشور ضروری است به منظور 
تامین،  از هر گونه اخالل در  مدیریت و جلوگیری 
توزیع و انباشت غیرمجاز و احتکار کلیه تولیدکنندگان 
ماسک پزشکی ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند:
۱- با توجه به اعالم آمادگی هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران به خرید نقدی اقالم مذکور، 
فروش و تحویل فوری و روزانه ۵0 درصد ظرفیت 
تولید روزانه کارخانه های تولیدی به هیات و توزیع 
الزامی  ثانوی  اطالع  تا  ارزی  امنای  هیات  طریق  از 

می باشد.
۲-  پیرو بخشنامه شماره 66۴.1063۴8 مورخ ۲3 بهمن 
98 صرفا مجاز به فروش و توزیع کاال به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور مراکز درمانی و توزیع 
imed. سامانه  در  شده  ثبت  مجاز  پخش  و  کننده 
ir بوده و الزم است از هر گونه فروش به اشخاص 

حقیقی و حقوقی غیرمجاز خودداری نمایند و از هر 
گونه فروش و توزیع نامتعارف خودداری نمایند.

3- آمار توزیع و عرضه اقالم مذکور را در سامانه 
توزیع سایت imed.ir به صورت روزانه و برخط 

ثبت نمایند و به اطالع اداره کل برسانند.
با  مذکور  اقالم  صادرات  گونه  هر  ممنوعیت    -۴
توجه به نامه شماره 66۴.10۵۴38 مورخ ۲0 بهمن 
ماه 98 از هر طریق و تحت هر عنوان و تعرفه گمرکی
۵-  اعالم موجودی دقیق اقالم مذکور توسط تولیدکننده 
مکتوب  صورت  به  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  به 

الکترونیکی و 
با حداکثر ظرفیت کارخانه  اقالم مذکور  تولید    -۶

کننده تولید 
اقالم مذکور  تولید روزانه  دقیق ظرفیت  اعالم    -۷
اداره کل تجهیزات پزشکی به  توسط تولیدکننده به 

الکترونیکی و  صورت مکتوب 
از  حمایت  قیمت گذاری،  ضوابط  رعایت   -۸
قیمت  سقف  و  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
فروش، توزیع و عرضه اعالمی اداره کل تجهیزات 
پزشکی طی  نامه شماره د. 66۴.3۲0۴6 مورخ 30 
تعیین  لیکن در صورت  الزامی است.   98 ماه  بهمن 
قیمت باالتر از سقف قیمت های اعالمی، تولیدکننده 
می تواند ضمن توزیع با قیمت مذکور مدارک مربوطه 

را به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال  نماید.
مبنی  فوق الذکر  مقررات  رعایت  عدم  است  بدیهی 
بر اخالل در نظام اقتصادی و سالمت کشور بوده و 
اقتصادی  نظام  در  اخالل گران  مجازات  قانون  طبق 

قانونی دارد.« پیگیرد  کشور 

توزیع ۴ میلیون عدد ماسک
در  نیز  بهداشت  وزیر  مشاور  وهاب زاده،  علیرضا 
حساب توئیتری خود از توزیع ۴ میلیون ماسک در 
شنبه  روز  »از  نوشت:  وی  داد.  خبر  کشور  سراسر 
می کند؛  تغییر  کشور  در سراسر  ماسک  توزیع  شبکه 
هستند  موظف  ماسک  تولیدکننده  شرکت های  تمام 
صددرصد تولیدات را در اختیار وزارت بهداشت قرار 
دهند و مستقیم و بدون واسطه از طریق شبکه های 
بهداشت و مراکز درمانی در سطح کشور توزیع خواهد 
شد؛ بر این اساس ۴ میلیون ماسک توزیع می شود.«

خرید تمام ماسک های تولید 
داخل توسط وزارت بهداشت

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران وزارت بهداشت نیز از 
خرید تمام ماسک های تولید داخل خبر 
داد و گفت: »هیات امنا اقدام به خرید تمام 
تولیدات ماسک های شرکت های ایرانی 
می کند و آن را برای توزیع رایگان در 
بین خانواده ها در سراسر کشور در اختیار 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار 
می دهد.« مهدی یوسفی با اعالم این خبر 
اظهار داشت: »با توزیع رایگان ماسک 
در کشور عالوه بر ایجاد آرامش روانی 
در جامعه، بحث سوداگری و اختالل در 
نظم اجتماعی و اقتصادی کشور از بین 
می رود. همچنین با هماهنگی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
ممنوعیت  دستورالعمل  دارو،  و  غذا 
خرید و فروش ماسک در داروخانه ها 
به زودی ابالغ می شود.« وی تاکید کرد: 
»ماسک های خریداری شده و وارداتی 
محلول  و  آموزشی  بسته  همراه  به 
بهداشت،  خانه های  طریق  از  شوینده 
و  سالمت  پایگاه های  سالمت،  خدمات  جامع  مراکز 
واحدهای بهداشتی در کشور در بین مردم به صورت 

توزیع می شود.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
وزارت  آموزشی  بسته های  و  »ماسک ها  شد:  یادآور 
بهداشت با اولویت استان هایی که در آنها موارد مثبت 
کووید19 گزارش شده و به صورت همزمان در سایر 

استان ها توزیع می شود.«

قیمت واقعی ماسک چقدر است؟
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای دیگر 
قیمت فروش ماسک را به صورت رسمی به داروخانه ها 
و مراکز پخش اعالم کرده است. بر اساس اعالم سازمان 
غذا و دارو قیمت فروش هر عدد ماسک ۴100 ریال 

قیمت گذاری شده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 
انواع  گرانفروشان  و  احتکارکنندگان  کلیه  کرد  اعالم 
ماسک های پزشکی شناسایی و با آن ها برخورد قانونی 
خواهد شد.  بر این اساس اعالم شد که در حال حاضر 
عدد  هر  نهایی  مصرف کننده  به  فروش  نرخ  حداکثر 
ماسک سه الیه، مطابق مصوبه کمیسیون  نرخ گذاری 
مربوطه ۴100 ریال است و کلیه داروخانه ها و مراکز 
عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده در 

فروش انواع ماسک سه الیه هستند.
اما افزایش یکباره تقاضا برای خرید و استفاده از ماسک 
در حالی است که مسئوالن وزارت بهداشت و پزشکان 
ماسک  از  استفاده  که  کرده اند  تاکید  بارها  متخصص 
تنها برای بیماران و کادر پزشکی و درمانی و یا برای 
حضور در اجتماعات و نزد افراد بیمار ضروری است 
و برای همگان و در شرایط عادی نیازی به استفاده از 
آن نیست و شهروندان باید مراقب سودجویان باشند.

و  افراد  از  و حریم شخصی  فاصله  رعایت  همچنین 
شستشوی مرتب دست ها همواره مورد تاکید کارشناسان 
بوده و تقاضا و استفاده غیرضروری از ماسک را موجب 
رونق بازار برخی سودجویان در ایجاد بازار سیاه برای 
فروش ماسک می دانند. حال باید دید با توجه به اقدامات 
صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا 
تولیدکننده طی  تولید کارخانه های  افزایش  و  دارو  و 

روزهای آتی ساماندهی خواهد شد.

اخبــار

به همت یک شرکت  دانش بنیان صورت گرفت

تولید ۸ ماده اولیه رادیوداروهای 
پپتیدی در کشور

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز فناوری 
رشد نصیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دانش 
فنی 8 ماده اولیه برای تولید رادیوداروهای پپتیدی دست یافتند 
که به گفته آنها از این مواد در تولید کیت های تشخیص سرطان ها 

استفاده می شود.
به گزارش سپید، سعید بالالیی، مجری طرح در گفت وگو با ایسنا، 
»پپتیدها« را به عنوان داروهای طبیعی قرن بیست و یکم با گستره 
درمانی باال در بازار جهانی دارویی توصیف کرد و افزود: »این 
دسته از داروها برای درمان بیماری های مختلف مانند سرطان 
مورد استفاده قرار می گیرند و از سوی دیگر نتایج مطالعات نشان 
می دهد که پپتیدهای نشان دار شده با رادیو نوکلئیدهای مختلف 
می تواند برای تشخیص و در مواردی درمان گونه های متنوعی 

از سرطان ها مورد استفاده قرار گیرند.«
بالالیی اضافه کرد: »ازاین رو است که هر ساله ترکیبات پپتیدی 
نوینی در بازار دارویی دنیا عرضه می شود؛ از این رو تحقیق در 
زمینه روش های نوین سنتز پپتیدهای دارویی در راستای تامین 
نیاز کشور در مسیر خودکفایی و بی نیازی از واردات داروهای با 
فناوری باال نقش تعیین کننده ای در ارتقای سطح کیفی پژوهش 

هدفمند و کاربردی در کشور دارد.«

این محقق، اجرای پروژه ای به نام »سنتز مواد اولیه رادیو داروهای 
پپتیدی« را در راستای تامین داروهای با فناوری پیشرفته در حوزه 
درمان و تشخیص سرطان دانست و یادآور شد: »در این پروژه 
توانستیم 8 ماده اولیه برای تهیه رادیو داروهای پپتیدی را سنتز 
کنیم و در اختیار تولیدکنندگان کیت های تشخیصی تومورهای 

سرطانی در ایران قرار دهیم.«
وی تهیه این مواد اولیه دارویی را نیاز کشور دانست و اظهار 
شرکت  این  در  که  تالش هایی  با  اخیر  سال  چند  »طی  کرد: 
دانش بنیان مستقر در مرکز فناوری رشد نصیر دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته، موفق به تامین مواد 

اولیه رادیو داروهای پپتیدی در سطح کشور شدیم.«
بالالیی ادامه داد: »تا پیش از این هر یک هزارم گرم این ترکیب 
با ارزشی معادل 300 تا 800 یورو از خارج کشور وارد می شد 
و ارزبری داشته است؛ اما خوشبختانه ما در ایران به تولید این 

مواد اولیه دست یافتیم.«
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تامین کننده این مواد اولیه 
هستیم، خاطرنشان کرد: »مقدار مصرف این نوع داروها در کشور 
ساالنه به یک گرم هم نمی رسد؛ ولی تولید این دسته از داروها 

هم ارزش علمی و هم مادی باالیی دارد.«
بالالیی یادآور شد: »خوشبختانه با تالش هایی که صورت گرفته 
است، این زیرساخت ها فراهم شده و این امکان برای مجموعه 
ما وجود دارد که هر نوع ماده اولیه بر پایه پپتید را که در حال 
حاضر به عنوان شاخص ترین داروهای جدید برای درمان سرطان 

در دنیا مطرح هستند، بتوانیم در داخل کشور تامین کنیم.«
مجری طرح گفت: »با کسب این دانش فنی، اطمینان داریم که 
هر نوع ماده اولیه دارویی جدیدی که به بازار جهانی دارو عرضه 
می شود، ما این امکان را داریم که کمتر از 6 ماه بتوانیم ماده 
اولیه آن را تهیه کنیم و دانش فنی آن را در اختیار شرکت های 

تولیدکننده نهایی دارو قرار دهیم.«
وی با بیان اینکه این ماده اولیه برای تشخیص انواع سرطان مورد 
استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر یک نمونه 
خاص برای درمان سرطان پروستات در کشور استفاده شده است؛ 
به گونه ای که از یک سال و نیم گذشته در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد مطالعات آن صورت گرفته و اکنون بیمارانی هستند که 

با این شیوه درمان شده اند.«
رادیو  از  استفاده  با  را  پپتیدی  داروهای  رادیو  تولید  بالالیی 
ایزوتوپ دانست و این داروها در مراکز پزشکی هسته ای مورد 
استفاده قرار می گیرند، اظهار کرد: »پرتودرمانی را شاید بتوان 
پرتو  اما  دانست؛  پپتیدها  رادیو  از  استفاده  برای  دیگری  اسم 
درمانی که در حال حاضر استفاده می شود، معموال بعد از شیمی 
درمانی صورت می گیرد و در آن از یک تابش مشخص استفاده 
می شود؛ اما این نوع مواد اولیه، به رادیو ایزوتوپ ها وصل شده 

و تزریقی هستند.«
به گفته وی این رادیو داروهای پپتیدی در حد میکروگرم به بدن 
بیمار تزریق می شوند و از آنجایی که ساختار این داروها هدفمند 
دارد، پس از تزریق به سمت سلول های سرطانی می روند و با چند 

بار مداومت تزریق، سلول های سرطانی از بین خواهند رفت.

جدالبرسرماسکوضدعفونیکنندهها

دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک 
و صورت ایران با اشاره به اینکه دستگاه تولید گایدهای جراحی فک، 

دهان، صورت و پرینترهای سه بعدی در ایران ساخته شده، گفت: 
»ایران در زمینه اعمال جراحی فک و صورت و تولید دستگاه های 
مرتبط با آن پیشرفت خوبی داشته است.« رضا شریفی اظهار داشت: 
»این دستگاه توسط محققان به صورت بومی طراحی شده و با استفاده 
از رایانه، گایدهای جراحی طراحی شده و با چاپگرهای سه بعدی 
تولید می شوند، برخالف گذشته که از روش سنتی با کمک قالب های 
گچی این کار انجام می شد.« وی اظهار داشت: »ما در هجدهمین کنگره 
بین المللی جراحان فک و صورت ایران بر روی ۲ موضوع "جراحی 
با کمترین عوارض" و "استفاده از تکنولوژی های نوین و دیجیتال" 
متمرکز یم.« شریفی افزود: »در تالش هستیم تا از تکنولوژی های 
نوین مانند چاپگرهای سه بعدی در این حوزه استفاده کنیم که هم 
دقت اعمال جراحی ارتقاء یابد و هم عارضه بعد از عمل جراحی 
به حداقل ممکن برسد.« ایران در اعمال جراحی فک و صورت در 
المللی  بین  خاورمیانه پیشرو است دبیر اجرایی هجدهمین کنگره 

جراحان فک و صورت ایران بیان داشت: »ما در اعمال جراحی فک 
و صورت در خاورمیانه پیشرو هستیم و نسبت به تمام کشورهای 
اطراف در رده باالتری قرار داریم.« وی با اشاره به اینکه در بخش 
توریسم درمانی بسیار خوب عمل کرده ایم گفت: در زمینه ایمپلنت، 
جراحی تصحیح ناهنجاری های فک، صورت و درمان بیماران سرطانی 
توریست درمانی خوبی داریم و بیمارانی از کشورهایی مانند عراق، 

پاکستان و کویت برای دریافت این خدمات به ایران می آیند.
دهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و هشتمین سمپوزیوم 
المللی  بین  کنگره  هجدهین  کنار  در  هم  جوان  محققان  پژوهشی 

جراحان فک و صورت، برگزار می شوند.
از  تا  می شود  برگزار  زنده  16 جراحی  به  نزدیک  کنگره  این  در 
این طریق تجربیات در جدیدترین متدها و تکنیک ها به همکاران 
جوان منتقل شود. در کنار این برنامه، تعدادی کارگاه آموزشی نیز  

برپا خواهد شد.

دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران خبر داد

دستگاه تولید گایدهای جراحی فک و صورت در ایران ساخته شد



عضو کمیته کشوری بیماری های 
عفونی وزارت بهداشت با تاکید 
توجه  شایعات  به  نباید  اینکه  بر 
کرد، گفت: »»این بیماري واکسن 
ندارد، اما داروهایي براي درمان 
انواع شدید آن در بخش داروسازي 
دانشگاه تهران در نظر گرفته شده 
که این داروها در کشورهاي دیگر 
نیز استفاده شده است و موثر بوده 
و خوشبختانه ما به هر چهار مورد 

دسترسي داریم.«
محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
توسط  منفی  »خبرهای  گفت: 
دست  به  دست  مجازي  فضاي 
منفي مردم  به نگرش  مي شود و 
دامن مي زند و از آن بدتر، مردم 
را به وحشت مي اندازد. نمونه این 
نوع شیطنت ها، همان نامه جعلي 
مجازي  فضاي  در  که  بود  وزیر 
دست به دست شد، اما مردم نباید 
تحت تاثیر این اخبار قرار بگیرند 
بلکه باید اعتماد خود را به دولت 
و وزارت بهداشت حفظ کنند و 
بدانند که وظیفه وزارت بهداشت، 

نگهباني از سالمت مردم کشور است. در شرایط بحران، 
وحشت زدگي مردم مضر است و گردش چنین اطالعات 
غلطي هم به وحشت مردم دامن مي زند و این بدترین 
اتفاقي است که مي تواند در شرایط بحران رخ دهد.«
وی ادامه داد: »ما انتظار نداشتیم که کرونا به کشور 
بنابراین ورود کرونا به کشور به دلیل روابط  نیاید؛ 
ایران و چین قابل پیش بیني بود، از همان روزها هم 
وزارت  بهداشت آموزش هاي خود را به جامعه آغاز 
کرد منتها تبلیغاتي که در فضاي مجازي دست به دست 
شد بر وسواس مردم افزوده است، اما باید توجه داشت 
این  در  بهداشت  اطالعیه هاي وزارت  بیانیه ها و  که 
وضعیت قابل اعتمادترین منبع است و مردم نیز باید 

آخرین وضعیت را از همین وزارت پیگیري کنند.«
هیجان هاي  شاهد  ما  آن  بر  »عالوه  گفت:  محرز 
بهداشتي  کارکنان  خصوصا  درماني،  کادر  وحشت 
در بیمارستان ها و مراکز درماني هستیم. طبق توصیه 
سازمان جهاني بهداشت پزشکان که بیماران را معاینه 
و  ندارند  نیازي   N95 ماسك هاي  به  لزوما  مي کنند 

مي توانند با استفاده از همان ماسك جراحي و دستکش 
معاینه، دست هاي  از  پس  و  کنند  معاینه  را  بیماران 
خود را بشویند. تماس مشکوك یعني اینکه پزشکي 
بدون پوشیدن ماسك، بدون دستکش بیماري را معاینه 
کند و پس از معاینه نیز دست هاي خود را نشوید، 
عدم استفاده از ماسك N95 لزوما به معناي تماس 

مشکوك با بیمار نیست.«
وزارت  عفونی  بیماری های  کشوری  کمیته  عضو 
بهداشت تصریح کرد: »نگرش گروه هاي پزشکي نیز 
مانند مردم منفي است و این رویکرد در عملکرد تاثیر 
مي گذارد و مانع صورت گرفتن عمل صحیح مي شود. 
در نتیجه این بي اعتمادي چه مردم و چه بدنه وزارت 
بهداشت در مواجهه با این ویروس وحشت دارند. 
منفي  نگرش هاي  این  رواج  جاي  به  که  حالي  در 
باید استانداردهاي همه جانبه و بین المللي براي کنترل 
عفونت در بیمارستان ها آموزش داده شود، رسانه ها 
نیز الزم است آگاهي مستمري به مردم بدهند و نحوه 
رعایت نظافت شخصي را به طور مدام یادآوري کنند.«
وی اظهار کرد: »شستن دست ها به مدت 20 ثانیه با آب و 

صابون یا الکل اصلي ترین راه پیشگیري است. متاسفانه 
ما عادت به شستن دست نداریم و اگر دست هایمان 
را هم بشوریم، نمي دانیم شیوه درست چیست. این 
در حالي است که سایر کشورهاي اروپایي توانستند 
با همین شستن دست و رعایت بهداشت فردي به 
سرعت از انتشار این ویروس جلوگیري کنند. کرونا 
ویروس، ویروس سنگیني است، حین عطسه یا سرفه 
دیگران، بیش از یك تا یك و نیم متر جهش ندارد، 
این ویروس از طریق هوا هم پخش نمي شود، اما اگر 
از ناقل بیماري خارج شود روي سطوح اشیا مي نشیند 

و تماس مکرر راه اصلي انتقال آن است.«
محرز ادامه داد: »توصیه ما این است افراد از دست 
دادن و روبوسي کردن تا حد ممکن خودداري کنند؛ 
حین عطسه از دستمال یك بار مصرف استفاده کنند و 
سپس دستمال را در سطل درب داري بیندازند؛ مرتب 
دست هاي خود را با آب و صابون بشویند. عالوه بر 
آن افرادي که بیمار هستند و تب دارند در خانه بمانند، 
وظیفه ماست که اگر بیمار هستیم، از سرایت آن به 
دیگران خودداري کنیم، به همین دلیل بهتر است از 

حضور در سر کار یا مدرسه خودداري 
کنیم و تا حد امکان بیماري را به افراد 

دیگر انتقال ندهیم.«
بیماری های  کشوری  کمیته  عضو 
عفونی وزارت بهداشت گفت: »نکته 
دیگر که باید به آن توجه کرد این 
بگیرد  است که هر کسي که کرونا 
شد،  نخواهد  مواجه  مرگ  با  لزوما 
اتفاقا توان کشندگي کرونا ویروس 
نسبت به سایر ویروس هاي اپیدمي 
پایین تر است، تنها تفاوت آن دوره 
نهفتگي آن است. این دوره مي تواند از 
دو تا چهارده روز طول بکشد. اینکه 
در دوره نهفتگي کرونا مي تواند آلوده 
کننده باشد یا خیر، هنوز ثابت نشده 
است، اما توصیه ها در هر شرایطي باید 
جدي گرفته شود. چه افراد مشکوك 
و چه افرادي که آزمایش کورناي آنها 
منفي است هم باید حداقل هاي رعایت 

بهداشت فردي را جدي بگیرند.«
وی افزود: »این بیماري واکسن ندارد، 
اما داروهایي براي درمان انواع شدید 
آن در بخش داروسازي دانشگاه تهران 
در نظر گرفته شده است. این داروها 
در کشورهاي دیگر نیز استفاده شده و موثر بوده است 
و خوشبختانه ما به هر چهار مورد دسترسي داریم. 
یکي از این داروها، دارویي است که براي ایدز استفاده 
مي شود، دیگري براي آنفلوآنزا و دیگري نیز داروي 
ضدالتهابي است که در رماتیسم مورد استفاده قرار 
مي گیرد. شدت این ویروس در چین رو به کاهش 
روش هاي  همین  با  خود  کشور  در  اگر  اما  است، 
ساده مراقبت نکنیم، این ویروس پخش خواهد شد.«

پزشکی،  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
محرز در پایان اضافه کرد: »متاسفانه آموزش و پرورش 
آموزش هاي الزم براي رعایت بهداشت شخصي را 
عادت  چندان  ما  مردم  و  نمي دهد  دانش آموزان  به 
که  است  این  من  خواهش  بشویند.  دست  ندارند 
آموزش وپرورش عزمي جدي براي این کار داشته باشد. 
هشت بیماري از ده بیماري که به عنوان خطرناك ترین 
بیماري هاي دنیا براي انسان ها شناخته مي شوند، عفوني 
هستند و با حفظ بهداشت شخصي مي توان در برابر 

این بیماري ها مقاومت کرد.«

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

منفعت طلبی یک ایرالین 
داخلی باعث ورود ویروس 

کرونا به ایران شد
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: »منفعت طلبی یك 
ایرالین داخلی یا سیاست های غلط سازمان هواپیمایی و همچنین 
جدی نگرفتن هشدارهای سازمان بهداشت جهانی باعث شد 
ویروس کرونا به ایران هم بیاید. با توجه به اینکه ابتالی به این 
ویروس در کشورهای همسایه گزارش نشده بنابراین این ویروس 
از طریق پروازها وارد کشور شده است و مشخص نیست چه 

زمانی ویروس به ایران آمده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، بهرام پارسایی گفت: »در مورد 
ویروس کرونا سازمان بهداشت جهانی در اوایل شیوع آن در 
چین برای جهان وضعیت اضطراری اعالم کرد و بعد از آن ما 
شاهد مدیریت موضوع در نقاط مختلف دنیا بودیم اما متاسفانه به 
هر دلیلی که قابل توجیه نیست پرواز یکی از ایرالین های ایرانی 
به چین ادامه پیدا کرد و حتی مسافران کشورهای دیگر توسط 
ایرالین ایرانی جابجا شدند. در این زمینه هشدارها جدی گرفته 

نشد و سهل انگاری بسیار واضح است.«
وی افزود: »منفعت طلبی یك ایرالین داخلی یا سیاست های غلط 
سازمان هواپیمایی و همچنین جدی نگرفتن هشدارهای سازمان 
بهداشت جهانی باعث شد ویروس کرونا به ایران هم بیاید. با 
توجه به اینکه ابتالی به این ویروس در کشورهای همسایه گزارش 
پروازها وارد کشور شده  از طریق  این ویروس  بنابراین  نشده 
است و مشخص نیست چه زمانی ویروس به ایران آمده است.«
تلفات  »تعداد  داد:  ادامه  سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 
کرونا در ایران بیش از کل جهان منهای چین است، این موضوع 
اول جدی گرفته نشد و بعد هم سهل انگاری صورت گرفت و 
عدم مدیریت مرزهای هوایی و ورودی های کشور موجب شد 

تاوان آن گریبانگیر مردم و کشور شود.«
پارسایی گفت: »وقتی در جهان در مورد کرونا وضع اضطراری 
اعالم شده چرا در ایران محدودیت هایی مثل چین اعمال نمی شود. 
چرا ما از تجربه چین استفاده نمی کنیم. چین شهر ووهان را با 20 
میلیون نفر جمعیت قرنطینه کرد و به عنوان یك کشور توسعه 
یافته توانست در ۱0 روز یك بیمارستان برای درمان این بیماری 
بسازد ولی ما این موضوع را رها کرده ایم. وقتی این موضوع در 
سطح کالن جدی گرفته نشده مردم هم آن را جدی نمی گیرند.«

وی با طرح این سوال که چه تدابیری برای کنترل کرونا و قرنطینه 
کردن برخی شهرهای آلوده اتخاذ شده؟ افزود: »جامعه پزشکی 
که همواره در قبال سالمت مردم احساس مسئولیت کردند امروز 
مسئولیتشان بیش از همیشه است. آنها می توانند در این زمینه اطالع 
رسانی کنند و هشدار دهند. چرا که این موضوع با جان مردم سر 
و کار دارد. اگر هم کسانی هستند که می گویند موضوع آنطور 
که گفته می شود خطرناك نیست می توانند با خانواده هایشان در 
اماکن عمومی حضور پیدا کنند. ویروس کرونا در کشور بزرگی 
مثل چین با آن توانمندی ها هنوز کنترل نشده و ابتالی تعدادی از 
هموطنانمان به این ویروس از این جهت بسیار نگران کننده است.«
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد خاطرنشان کرد: 
این  تر شدن  بحرانی  مردم جلوی  به  آموزش صحیح  با  »باید 
وضعیت گرفته شود. برخی با این توجیه که این موضوع باعث 
ایجاد نگرانی در مردم می شود ممکن است به دنبال محدودیت 
اطالع رسانی در این زمینه باشند ولی باید بدانیم که ساده انگاری 
و عدم اطالع رسانی و مدیریت جدی و بسنده کردن به شعار در 

این زمینه کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.«

شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

 دولت با افزایش قیمت ماسک و 
ژل های ضدعفونی مقابله کند

یك عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: »دولت با کمك وزارت بهداشت و درمان با افزایش 
قیمت ماسك و ژل های ضدعفونی مقابله کرده و جلوی سودجویان 

را بگیرد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسینعلی شهریاری با اشاره به 
اعالم وزارت بهداشت مبنی بر کشف چند مورد بیمار مبتال به 
ویروس کرونا گفت: »در این فضا مهم ترین موضوع اطالع رسانی 
دقیق به مردم است. باید به مردم آموزش های الزم از جمله نحوه 
صحیح شستن دست ها داده شود و این که آنها از روبوسی کردن 
و دست دادن پرهیز کنند. اگر کسی بیمار است ماسك بزند و 

همچنین به هشدارهای وزارت بهداشت توجه شود.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به برخی 
سودجویی ها در بازار مبنی بر احتکار ماسك و یا افزایش قیمت 
آن اظهار کرد: »دولت و وزارت بهداشت قیمت ها را کنترل کرده 

و با کمك تعزیرات با سودجویان برخورد شود.«
وی در پایان افزود: »کسانی که از این وضعیت و نگرانی های 
ماهی  آلود  گل  آب  از  می خواهند  و  کرده  استفاده  سوء  مردم 
بگیرند، وقتی مردم نگران و بیمار هستند هیچ دلیلی ندارد که 
ماسك ها را به قیمت چند برابر بفروشند باید با این افراد از خدا 

بی خبر برخورد شود.«

خانه ملت
شماره ۱600 4 اسفند ۱398
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محرز، عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت؛

 داروهایی برای کرونا در نظر گرفته شده است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مدیرکل 
سابق توانمندسازی و بهره وری سرمایه های انسانی معاونت 
که  می کنم  »پیش بینی  گفت:  بهداشت  وزارت  پرستاری 
آموزشی  دوره  نخستین   ۱399 تابستان  اوایل  از  بتوانیم 

پرستار دیابت را در کشور برگزار کنیم.«
علی دادگری در حاشیه مراسم رونمایی از پروتکل افتتاح 
پرستار دیابت ایران با اشاره به اینکه سازمان جهانی بهداشت 
کرده  تاکید  پیشگیری  لزوم  بر  خود  بیانیه های  همه  در 
است، افزود: »براین اساس سازمان جهانی بهداشت سطوح 
پیشگیری را افزایش داده است. پیشگیری از آگاهی رسانی 
عمومی شروع می شود تا در نهایت به بازتوانی و نوتوانی 
مددجویان برسد. یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در 
جهان، دیابت است و تربیت پرستارانی که بتوانند در همه 
این سطوح پیشگیری از مرحله مقدماتی تا مرحله بازتوانی 
دوره  این  دارد.  زیادی  اهمیت  باشند،  داشته  فعالی  نقش 
آموزشی می تواند نقش مهمی در تربیت پرستاران حرفه ای 

نیز  این دوره آموزشی  از برگزاری  نهایی  باشد. هدف  دیابت داشته 
افزایش کیفیت زندگی مددجویان دیابتی است. در حوزه دیابت سه 
گروه آسیب پذیر داریم که شامل کودکان و نوزادان، مادران باردار و 
سالمندان می شوند و در دوره آموزشی پرستار دیابت مطالب مرتبط 

با پیشگیری و مراقبت هر سه گروه یادشده گنجانده شده است.«

این دوره آموزشی توضیح داد: »ما در  وی درباره اهمیت برگزاری 
وزارت بهداشت موفق شدیم ۱3 دوره آموزشی را به تصویب مرکز 
مهارت های وزارت بهداشت که زیرمجموعه مرکز آموزش های مداوم 
وزارت بهداشت است، برسانیم و این دوره ها در حال شکل گیری و 
اجرا هستند. یکی از نخستین دوره هایی که قرار است برگزار شود و 

کارهای مقدماتی آن در حال انجام است، دوره کوتاه مدت 
قرار  که  است  دیابت  پرستاران  برای  پرستاری  آموزش 
است به همت دانشگاه های مختلف و با مرکزیت انجمن 
این  تصویب  فرآیند  شود.  انجام  کار  این  دیابت  علمی 
دوره آموزشی در وزارت بهداشت حدود دو سال طول 
کشیده است و در تصویب این دوره نیز تیم های حرفه ای 
پرستاری و پزشکی در کنار یکدیگر کار کرده اند. هدف 
از برگزاری این دوره آموزشی نیز ارتقای کیفیت خدمات 
پرستاری مرتبط با دیابت به منظور ارتقای کیفیت زندگی 
و  بیماران  درمانی  و  مراقبتی  وضعیت  بهبود  و  بیماران 

است.« پیشگیری  حتی 
بتوانیم  که  می کنم  »پیش بینی  کرد:  خاطرنشان  دادگری 
پرستار  آموزشی  دوره  نخستین   ۱399 تابستان  اوایل  از 
دیابت را در کشور برگزار کنیم. این دوره آموزشی ابتدا 
به صورت پایلوت برگزار می شود و در صورت استقبال 
گسترده تری  صورت  به  را  آن  دانشگاه ها  و  پرستاران 
پرستاران خود  به  که  دانشگاه ها می خواهیم  از  کرد.  برگزار خواهیم 
هم  بهداشت  وزارت  از  و  کنند  شرکت  دوره  این  در  دهند  اجازه 
می خواهیم که در برنامه های اعتباربخشی برای دانشگاه ها و بخش ها، 
امتیازی  کرده اند  شرکت  آموزشی  دوره  این  در  که  پرستارانی  برای 

ویژه و خاص قائل شود.«

 اسامی روزهای هفته ملی سالمت مردان ایران اعالم و شعار سال »محیط 
کار سالم، کارکنان سالم« اعالم شد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، در سال جاری با توجه به اهمیت نقش 
مولد مردان در دوره پنجره جمعیتی »سالمت مردان در محیط کار« به 
عنوان موضوع اصلی هفته ملی سالمت مردان ایران انتخاب شده است 
تا سالمت جمعیت کثیر مردان شاغل کشور اعم از کارمندان، کارگران، 
ارگان های  در  خدمات  و  کشاورزی  صنعت،  بخش  در   ... و  صنوف 
دولتی و غیر دولتی را که ممکن است فرصتهای کافی برای دسترسی به 

خدمات سالمت نداشته باشند، مد نظر قرار داده و مشارکت آنان را با 
همکاری همه جانبه دستگاه ها، سازمان ها و مراکز مختلف برای ارتقای 

سالمت جلب کند.
بر اساس این گزارش برای دستیابی به اهداف مهم فوق شعار : »محیط 
کار سالم، کارکنان سالم« انتخاب شده است. روزشمار هفته ملی سالمت 

مردان ایران )سما( به شرح زیر است:
پنج شنبه، ۱ اسفند؛ سرطان های شایع مردان

سیاست های  و  شغلی  فرصت های  جمعیتی /  پنجره  اسفند؛   2  ، جمعه 

سالمت مردان
شنبه، 3 اسفند؛ شیوه زندگی سالم در محیط کار با تاکید بر حذف دخانیات 

و ارتقای فعالیت بدنی
یکشنبه، 4 اسفند؛ سالمت روانی در محیط کار با تاکید بر استرس های شغلی

دوشنبه، 5 اسفند؛ علل شغلی ناباروری و سایر بیماری های شغلی
سه شنبه، 6 اسفند؛ کنترل عوامل خطر ارگونومیك، بیولوژیك، شیمیایی 

و فیزیکی بیماری زا در محیط کار
چهارشنبه، 7 اسفند؛ پیشگیری از حوادث شغلی و استانداردهای ایمنی کار
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اعالم اسامی روزهای هفته ملی سالمت مردان ایران )سما(
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