
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.«
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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(


