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رییس جمهوری گفت: »امروز ویروس کرونا به 
یک مشکل جهانی تبدیل شده و همه ملت ها 
و دولت های جهان باید در کنار هم بوده و با 
کمک به یکدیگر هرچه زودتر از این مشکل 

عبور کنند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حسن روحانی 
بن  تمیم  شیخ  با  تلفنی  تماس  در  شنبه  روز 
حمد آل ثانی امیر قطر گفت: »سفر جنابعالی به 
تهران در راستای توسعه مناسبات و همکاری ها 
موفقیت آمیز بوده و امیدوارم در دیدار سران دو 
کشور در آینده در دوحه برای توسعه روابط 
موثرتری  گام های  فی مابین  همکاری های  و 

برداشته شود.«
رییس جمهوری ادامه داد: »امروز ویروس کرونا 
به یک مشکل جهانی تبدیل شده و همه ملت ها و 
دولت های جهان باید در کنار هم بوده و با کمک 
به یکدیگر هرچه زودتر از این مشکل عبور کنند، 
خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ایران برنامه ریزی ویژه ای برای مدیریت 

و کنترل شیوع این ویروس انجام داده است.«
وی با اشاره به ضرورت همکاری های دو جانبه 

و منطقه ای میان همه کشورهای منطقه افزود: »جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص تبادالت تجاری و صادرات 
کاال در حال اجرای پروتکل های بهداشتی خاصی است 
و بر این امر اهتمام دارد، همچنین برای رفت و آمد 
مسافران دو کشور هم پروتکل بهداشتی ویژه ای در 

نظر گرفته شده که با رعایت آن می توانیم پروازها را 
بین دو کشور به حالت عادی برگردانیم.«

روحانی با اشاره به ضرورت همکاری دو کشور در تامین 
نیازمندی های بهداشتی و درمانی مورد نیاز برای مقابله 
با این ویروس گفت: »عالقه مند به توسعه همکاری های 
مشترک بهداشتی دو جانبه و منطقه ای با همه کشورهای 

منطقه هستیم؛ ظاهرا هیچ کشوری از این بیماری مصون 
نخواهد بود و همگان ناگزیر از تبادل تجربیات و امکانات 

برای عبور از این مشکل خواهیم بود.«
گسترش  از  امیدواری  ابراز  ضمن  جمهور  رییس 
همکاری های همه جانبه تهران دوحه گفت: »امیدوارم 
مسئوالن در کمیسیون مشترک همکاری های ایران و 

قطر که در ماه آینده تشکیل می شود زمینه توسعه 
مناسبات فی مابین را فراهم کنند.«

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این 
گفتگوی تلفنی، با ابراز خرسندی از سفر موفقیت 
آمیز خود به ایران گفت: »امیدوارم بتوانیم در 
گوهای  و  گفت  ادامه  شاهد  نزدیک  آینده ای 

سران دو کشور در دوحه باشیم.«
امیر قطر با آرزوی سالمتی برای همه مردم ایران 
و اعالم همبستگی دولت و ملت قطر با دولت و 
ملت دوست و برادر ایران در مقابله با این ویروس 
و ابراز همدردی با خانواده جان باختگان گفت: 
»مطمئن هستیم جمهوری اسالمی ایران با توجه 
به توانایی و تخصص پزشکان و مدیران بخش 
سالمت خود قادر به کنترل و عبور از این شرایط 
هستند.« وی با استقبال از پیشنهاد رییس جمهور 
کشورمان در زمینه توافق بر پروتکل های مشترک 
بهداشتی و همکاری های وزارتخانه های بهداشت 
دو کشور در راستای انجام تبادالت تجاری و 
رفت و آمد اتباع دو کشور افزود: »دولت و ملت 
قطر خود را در کنار مردم و دولت ایران می بینند 
و از هرگونه کمک و همکاری در راستای مقابله 

با این بیماری دریغ نخواهیم کرد.«
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در پایان بر ضرورت گسترش 
دوحه  تهران-  جانبه  همه  همکاری های  و  تعامالت 
در راستای تسریع در اجرای توافقات فی مابین در 

کمیسیون مشترک همکاری های ایران و قطر تاکید کرد.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خبر داد

۵۹۳ نفر مبتالی قطعی به کرونا 
9 نفر به آمار جان باختگان اضافه شد

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت شنبه ظهر در ارتباط 
زنده با بخش خبری ساعت 14 شبکه 1 سیما، آخرین آمار ابتال 
و فوتی ناشی از کروناویروس جدید در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور از افزایش مبتالیان قطعی کووید 
1۹ در ایران خبر داد و گفت: »آخرین یافته های آزمایشگاهی در 
کل ۲۰۵ مورد جدید ابتالی قطعی به بیماری کوید 1۹ را در 
کشور ظرف ۲4 ساعت گذشته نشان می دهد که از این تعداد 
۵۲ نفر در استان تهران، ۲1 نفر در استان قم، 1۷ نفر گیالن، ۲۲ 
نفر گلستان، 1۲ نفر اصفهان، 1۸ نفر مرکزی، 1۲ نفر مازندران، 
یک مورد خراسان رضوی، یک مورد ایالم، ۸ مورد فارس، ۶ 
مورد آذربایجان شرقی، ۳ مورد اردبیل، ۸ مورد البرز، 4 مورد 
سمنان، ۵ مورد کردستان، ۶ مورد قزوین، 4 مورد خوزستان، 

یک مورد سیستان و بلوچستان، 4 مورد یزد بودند.«
بهداشت  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
ادامه داد: »متاسفانه از موارد جدید این بیماری ۹ تن نیز جان 
باختند، در مجموع تا کنون ۵۹۳ نفر مبتالی قطعی این بیماری 
شناسایی شده اند که از این میان متاسفانه 4۳ نفر فوت شده اند، 

همچنین 1۲۳ بهبود یافته و ترخیص شده اند.«
وی با اشاره به برخی شایعه پردازی ها و ارائه آمار و اطالعات 
و  ماهواره ای  شبکه های  برخی  از  نقیض  و  ضد  و  نادرست 
رسانه های معاند افزود: »آنچه که ما به عنوان آمار قطعی منتشر 
قطعی  یافته های  اساس  بر  که  است  آماری  آخرین  می کنیم، 
آزمایشگاهی حاصل شده است که ممکن است با یافته های بالینی 
اولیه متفاوت باشد؛ به طوری که گرچه آزمایش اولیه به همراه 
عالئم، برای آغاز درمان کافی است، اما از نظر اپیدمیولوژیک 
و به لحاظ مدیریتی تا زمانیکه آزمایش های نهایی قطعی نشوند، 
این موارد را به عنوان مورد ابتالی قابل ارائه در آمار رسمی 

نمی کنیم.« قلمداد 
جهانپور گفت: »همچنین تعداد موارد مشکوک به کرونا بسیار 
بیش از چیزی است که در نتایج آزمایشگاهی به عنوان مبتالی 
قطعی به کووید 1۹ مطرح می شود. شاید حداکثر 1۰ تا 1۵ درصد 
افراد مشکوک، با تشخیص آزمایشگاهی به عنوان مورد قطعی 
ابتالی به کووید 1۹ محسوب شوند. در بسیاری از موارد ممکن 
است افراد به سندروم های حاد تنفسی و یا عفونت های تنفسی 
دیگری مبتال شوند که با تابلوی مشکوک بستری شده و تحت 
مراقبت قرار می گیرند. حتی ممکن است وضعیت شدیدتری 
نسبت به برخی بیماران کووید 1۹ هم داشته باشند، اما نهایتا 
یافته های آزمایشگاهی ما را به سمت تشخیص کووید 1۹ این 
بنابراین وقتی گزارش می شود که در یک  برد.  افراد نخواهد 
ویروس جدید  کرونا  به  نفر مشکوک   1۰۰ یا   ۵۰ بیمارستان 
بستری هستند، اما در یافته های آزمایشگاهی نهایتا 1۰ تا 1۵ 

درصد آنها مبتال هستند.«
بهداشت  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
این  نشان می دهد که  آمار در گلستان  »افزایش  تصریح کرد: 
استان در حال تبدیل شدن به کانون شیوع کووید 1۹ است، 
به صورت چشمگیری  را  مبتالیان  افزایش  نظر می آید که  به 
با  و  اصفهان  استان  در  همچنین  هستیم.  شاهد  گلستان  در 
توجه به نزدیکی به کاشان، به نظر می آید که تعداد مبتالیان 
در کاشان هم با یک شیب تند صعودی رو به افزایش است. 
به  قم  به  نزدیکی  به  توجه  با  هم  مرکزی  استان  در  همچنین 
نظر می آید که تعداد موارد مشکوک به بیماری کووید 1۹ در 

حال افزایش است.«
وی با تاکیدبر لزوم خودمراقبتی و رعایت بهداشت از سوی 
مردم گفت: »در بسیاری از استان ها این حساسیت ایجاد شده 
تاکید  مجددا  حال  عین  در  سپاسگزاریم.  مردم  از  که  است 
می کنیم که بحث خودمراقبتی، کاهش تردد و مراوادات، کاهش 
رعایت  و  درون شهری  و  بین شهری  سفرهای  و  رفت وآمدها 
پا به سن  افرادی که  نکات بهداشتی را رعایت کنند. به ویژه 
گذاشته اند، مبتالیان به بیماری های خاص و مزمن مانند دیابت 
و... و حتی افرادی که داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی مصرف 
و هستند حتما  بوده  که تحت شیمی درمانی  افرادی  می کنند، 

مالحظات جدی تری داشته باشند.«
جهانپور در پایان اضافه کرد: »افراد حتما در خانه ها بمانند. زیرا 
امن ترین مکان در برابر بیماری کووید 1۹ خانه ها و شهرهای 
وجه  هیچ  به  و  داده  کاهش  را  ترددها  مردم  است.  خودمان 
در تجمعاتی اعم از مراسم ترحیم و... شرکت نکنند. در عین 
حال از رسانه ها هم تشکر می کنم که اطالع رسانی و آموزش 

عمومی بی نظیری را در این حوزه انجام دادند.«

اخبــار
شماره 1۶۰۵ 11 اسفند 1۳۹۸
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رییس جمهوری در تماس تلفنی  با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر:

ویروس کرونا به یک مشکل جهانی تبدیل شده است

فرمانده عملیات مدیریت وکنترل کرونا در کالنشهر تهران، اعضای شورای 
فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران را منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا زالی طی احکامی سردار سرتیپ 
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار سرتیپ دوم محمدرضا 
یزدی فرمانده سپاه محمد رسول ا... تهران بزرگ، علیرضا جاللی فرمانده 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، کرمی محمدی نماینده تام االختیار شهردار 
تهران، سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، عباسعلی 
کریمی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، 
ابراهیم شاهرخیان رییس منطقه یک و بازرس کل استان تهران، ریحانی 
رییس سازمان اطالعات استان تهران، امیرسرتیپ دوم دکتر مصطفی مداح 

ایران، جلیل  اسالمی  ارتش جمهوری  درمان  و  امداد  بهداشت،  رییس 
کوهپایه زاده اصفهانی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی ایران، محمد تقی زاده معاون عمرانی استاندار تهران، محمدجواد 
مهر  القاصی  علی  دکتر  و  تهران  استان  دادگستری  کل  رییس  حشمتی 
دادستان عمومی و انقالب تهران را به عنوان اعضای شورای فرماندهی 

ستاد مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران منصوب کرد.
در متن این احکام آمده است؛

با عنایت به ابالغ شماره 1۰۰/1۵۸۸ مورخ ۹۸/1۲/۶ مقام عالی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر محول نمودن فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران به اینجانب به عنوان نماینده تام 

االختیار ایشان و به منظور انسجام بخشی و هماهنگی در تصمیم گیری 
و فعالیت اجرایی و بهره مندی از تخصص و تجارب صاحبنظران و نظر 
به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی به موجب 
این ابالغ به عنوان "عضو شورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا 
در کالن شهر تهران" منصوب می شوید تا با استعانت از خداوند متعال 
و با همکاری سایر اعضاء در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری و 
نهایت مساعدت و تالش  میهنان عزیز  تندرستی هم  و  حفظ سالمتی 

خویش را مبذول فرمائید.
موفقیت شما را تحت عنایات حضرت ولی عصر)عج( از درگاه خداوند 

منان مسئلت می نمایم. 

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر 
مقامات  به  جداگانه ای  نامه های  طی  تهران 
مربوطه در استان تهران، درباره ساعت کاری 
کارکنان و همچنین مرخصی استعالجی افراد 

داد. بیماری های زمینه ای دستور  دارای 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا زالی 
مقامات مربوطه  به  نامه های جداگانه ای  طی 
در استان تهران دستورهای زیر را ابالغ کرد:
- ساعت کاری تا اطالع ثانوی به ۸ الی 1۳ 

می یابد. تقلیل 
تبصره: کارکنان شش روز کار در هفته ساعت 

کاری به ۸ الی 1۲ تقلیل می یابد .
تایید  با  ذیل  مشروحه  پذیر  آسیب  افراد   -
پزشک معتمده دستگاه با استفاده از مرخصی 
استعالجی حداقل حضور در محل کار خود 
زمینه ای  بیماری های  افراد  باشند:  داشته  را 
دیابت،  ریوی،  عروقی،  قلبی  بیماری  مثل 
مزمن  کلیوی  بیماری  مزمن،  کبدی  بیماری 
افراد با سابقه سرطان، وجود هرگونه بیماری 
افراد با  نقص ایمنی "مادرزادی یا اکتسابی" 
بیماری  کورتون،  از  طوالنی  استفاده  سابقه 
ایدز ، مادران باردار یا شیرده دارای کودک 

زیر 1۰ سال.
فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر 

تهران اظهار کرد: »پیرو هماهنگی با استانداری تهران و جلساتی که 
دکتر محسنی بندپی در مجموعه استانداری تهران داشتند کارگروهی 
صبح امروز تشکیل شد و بخش های اجرایی و اداری آن مورد توافق 
قرار گرفت . همزمان کمیته فنی و عملیاتی ستاد کرونا در شهر تهران 

شد.« تشکیل 
تهران  برای کالن شهر  ستاد  این  مصوبات  ماحصل  به  اشاره  با  وی 
ترددهای  میزان  اینکه  برای  تهران،  استاندار  هماهنگی  »با  افزود: 
کالنشهر  این  ویژگی های  به  توجه  با  دهیم  تغییر  را  شهری  درون 
همه  شد  سعی  شهر،  این  در  اجرایی  دستگاه های  گسترده  وحجم 
کلیه  با  رابطه  در  راستا  این  در  شود.  گرفته  نظر  در  ویژگی ها  این 
دستگاه های اجرایی دولتی و دستگاه های عمومی غیردولتی که تحت 

مصداق سازمان خدمات کشوری هستند، بر اساس این بخشنامه که 
از امروز ابالغ خواهد شد، فعالیت کلیه دستگاه ها از ۸ تا 1۳ تعیین 
عدد  این  کنند  می  کار  هفته  در  روز  که شش  دستگاه هایی  می شود. 

۸ تا 1۲ می شود.«
اجرایی  مختلف  دستگاه های  در  که  رستوران ها  »کلیه  گفت:  زالی 
استان در روزهای گذشته توزیع غذا را انجام می دادند، با توجه به 
در  و  می شود  حذف  پرسنل  به  ناهار  اعطای  شده،  انجام  زمانبندی 
اصل از آوردن غذا از رستوران ها ممانعت به عمل می آید. همچنین 
استفاده  دورکاری  ظرفیت  از  می توانند  که  اجرایی  دستگاه های  کلیه 
کنند، قرار شد بر اساس پروتکل اجرایی خود آن دستگاه، از ظرفیت 

دور کاری استفاده شود.«
کرد:  تصریح  تهران  کالنشهر  در  کرونا  مدیریت  عملیات  فرمانده 

دستگاه های  کلیه  که  شد  مصوب  »همچنین 
دورکاری  ظرفیت  از  می توانند  که  اجرایی 
استفاده بهینه به عمل آورند، بر اساس پروتکل 
اجرایی تهیه شده از سوی دستگاه مربوطه، از 
ظرفیت دورکاری استفاده کنند. برای جانبازان 
بدون  اجباری  مرخصی  نیز  ریوی  شیمیایی 

نظر گرفته می شود.« احتساب سنوات در 
جنبه  که  دستگاه هایی  »در  کرد:  اظهار  وی 
نیز  امدادی در شهر تهران دارند  حمایتی و 
به  باید  پرسنلی  طراحی های  و  برنامه ریزی  
گونه ای باشد که ارایه خدمات امدادی در شهر 
تهران با چالش روبرو نشود و کمافی السابق 
مورد  لزوم  مورد  ظرفیت های  همان  با 
گروه های  لیست  گیرند،  قرار  بهره بردرای 
می شوند  موضوع  این  مشمول  که  پرخطری 
را به صورت مکتوب به همه دستگاه ها ابالغ 
زمانی  چه  تا  اینکه  همچنین  کرد.  خواهیم 
اطالع  "تا  فعال  بود،  اینگونه خواهد  شرایط 
ثانوی" را برای این پروتکل در نظر گرفته ایم 
تصمیم  روز  شرایط  اقتضای  با  متناسب  و 

گرفته شد.« خواهد 
آذری  با  خود  جلسه  درباره  پایان  در  زالی 
جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
و  آموزش  هماهنگی  با  »خوشبختانه  افزود: 
اجرا شد  تلویزیونی  امروز مدرسه  از صبح  پرورش و صدا و سیما 
عدالت  ترویج  مصداق  را  آن  و  است  خوبی  بسیاری  ظرفیت  که 
آموزشی می دانیم. البته یکی دو مصوبه داریم که استمرار یابد. قرار 
شد با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در صورتی که بسته های 
آموزشی مورد لزوم باشد، از ظرفیت مخابرات استان تهران بهره برداری 
برای  متنوعی  و  متعدد  گزینه های  ارتباطات  وزارت  همچنین  شود. 
قرار  و  گرفته اند  نظر  در  خدمات  ارایه  تنوع  و  زیرساخت  افزایش 
شد این ظرفیت ها به فعلیت درآیند. همچنین مصوب شد که سامانه 
1۹۰ و 4۰۳۰ که پاسخگوی کشور و استان تهران هستند، با ظرفیت 
مکانیسم های  و  زیرساخت ها  تقویت  در  بتوان  اطالعات  فناوری 

اقدام شود.« حمایتی آن 

انتصاب اعضای شورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

تقلیل ساعات کاری در تهران تا اطالع ثانوی
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رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش:

نیروی  درمان  و  بهداشت  اداره  رئیس 
علوم  »دانشگاه  گفت:  ارتش  زمینی 
زمینی  نیروی  همراه  به  ارتش  پزشکی 
تشخیص  کیت  تولید  به  موفق  ارتش 
بیماری کرونا شدند که از امروز تولید 

انبوه آن کلید خورد.«
دوم  امیرسرتیپ  سپید،  گزارش  به 
با  گفت و گو  در  موذنی  بهزاد  پزشک 
ارتش  اقدامات  آخرین  درباره  ایرنا 
مقابله  در خصوص  اسالمی  جمهوری 
با شیوع ویروس کرونا اظهارداشت: »از 
زمانی که بیماری کرونا در کشور شیوع 
پیدا کرد تمام ظرفیت ها و توانمندی های 
ارتش را به کار گرفتیم. در این راستا 
مبارزه  و  پیشگیری  های  دستورالعمل 
به  را  درمان  راه های  و  بیماری  این  با 
تمام یگان های نظامی مستقر در سراسر 

اعالم کردیم.« کشور 
نیروی  درمان  و  بهداشت  اداره  رئیس 
قرارگاه  تشکیل  از  ارتش  زمینی 
پدافند زیستی خبر داد و گفت: »تمام 
دستورالعمل ها از طریق این قرارگاه به 

اعالم می شود.« سراسر کشور 
این  شیوع  ابتدای  همان  »از  شد:  یادآور  امیرموذنی 
ویروس،  بیمارستان خانواده پذیرایی بیماران مشکوک 
هاجر  بیمارستان  گذشته  هفته  از  و  بود  کرونا  به 
۲1 مرکز  از  به عنوان یکی  نیروی زمینی هم رسما 
کرونا  به  بیماران مشکوک  پذیرای  بینی شده،  پیش 

پذیرش می کند.« را 
مانند  پیشگیرانه ای  اقدامات  که  این  بیان  با  وی 
ضدعفونی ها و  گندزدایی در پادگان ها انجام می دهیم 
با  مراجعان  تمام  پادگان ها  همه  »در ورودی  گفت: 

کسی  اگر  که  می شوند  کنترل  لیزری  تب سنج های 
نظامی  اماکن  پادگان ها و  باشد وارد  عالئمی داشته 
نشود. عالوه بر این در پادگان ها مکان هایی را در نظر 
گرفتیم که اگر کسی دچار عالئم بیماری کرونا شد 
از دیگران جدا شده و باعث شیوع بیماری نشود.«
ارتش  نیروی زمینی  بهداشت و درمان  اداره  رئیس 
جمهوری اسالمی با تاکید بر این که مراکز درمانی  
مجهز  درمانی  و  پیشگیری  امکانات  به  کامال  ارتش 
آموزش های  مرتب  ارائه  بر  »عالوه  گفت:  است، 

انجام می شود.  بازرسی های مکرر  و  الزم،  جلسات 
خبازخانه ها، آشپزخانه ها و سلف سرویس ها با ناظرها 
کار خود را انجام می دهند و متخصصان و پزشکان 
بر همه مراحل اعم از نحوه ورود و تهیه مواد غذایی 

تا طبخ و توزیع آن نظارت کامل دارند.«
بیمارستان ها  در  روز  »شبانه  کرد:  تاکید  امیرموذنی 
در خدمت آحاد مردم هستیم  و همه با یک بسیج 

آییم.« فائق  بیماری  این  بر  می توانیم  عمومی 
وی یادآور شد: »همانطوری که ارتش در بحران هایی 

که در کشور به وجود آمده است خط 
ارتش  هم  کرونا  بحث  در  بوده  اول 
به خصوص نیروی زمینی در خدمت 

مردم است.«
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی 
زمینی ارتش یادآورشد: »ارتش اقدام 
به تولید لباس های حفاظت فردی کرده 
به  نیاز  که  نیروهایی  تمام  بتوانیم  که 
در  بیماران  با  و  دارند  آلودگی  رفع 
تماس هستند از لباس های تولید داخلی 
استفاده کنند و در کنار وزارت بهداشت 

دهیم.« انجام  را  اقداماتمان  بتوانیم 
امیرموذنی تاکید کرد: »تمام سامانه های 
ارتش  سیار،  بیمارستان های صحرایی 
هستند  آماده  کشور  نقاط  اقصی  در 
بهداشت  وزارت  که  صورتی  در  و 
الزم  که  ای  نقطه  هر  کند  نیاز  اعالم 
باشد این بیمارستان ها را برپا می کنیم 
هماهنگی  دبا  را  درمانی  اقدامات  و 

انجام می دهیم.« وزارت بهداشت 
این  بر  »عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
ارتش  کننده  عفونی  ضد  سیستم های 
همه آماده است که هرجا و هر مکانی که 
نیاز به ضدعفونی کردن باشد، انجام وظیفه می کنیم.«
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش در 
خصوص اقدامات آزمایشگاه ارتش درباره ویروس 
کرونا گفت: »همکاران ما از دانشگاه علوم پزشکی 
ارتش و هم در نیروی زمینی جهت کیت تشخیص 
بیماری کرونا که مجبور بودیم از خارج وارد کنیم 
موفق شدند این کیت را تولید کنند و از امروز تولید 
انبوه آن در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و وزارت 

می خورد.« کلید  دفاع 

اخبــار

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت:

کمبود مواد اولیه محصوالت بهداشتی

 از طریق واردات تامین می شود

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اکنون موضوع اصلی تامین مواد اولیه کافی برای تولیدکنندگان 
است و هر گونه کمبودی از طریق واردات تامین خواهد شد.

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، مهدی صادقی نیارکی گفت: 
»از سه شنبه هفته گذشته و با اعالم وزارت بهداشت، جلسه ای 
با حضور سخنگوی دولت، وزیر صنعت و مسئوالن وزارتخانه 
با تولیدکنندگان اقالم ضروری مقابله با ویروس کرونا برگزار 
شد و هماهنگی های الزم با انجمن ها و تشکل ها برای افزایش 

تولید انجام شد.«
 سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: »پیشنهادات این جلسه به سازمان غذا و دارو برای 
چگونگی تامین و توزیع اقالم ارائه شد و امروز نیز با حضور در 
این سازمان، تشکیل کمیته "تامین و توزیع" در دستور کار قرار 
گرفت، اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای محصوالت ضدعفونی 
کننده چگونه و در قالب چه فرآیندی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار بگیرد، مصارف عمومی و بیمارستانی آنها، همچنین تولید 
ماسک، لباس، نظارت بر آنها، ظرفیت های تولیدی و غیره در 
تامین و  این کمیته سازماندهی شد و در حوزه  قالب تشکیل 

توزیع اقالم نیز این کمیته مسئول است.«
وی افزود: »اگر در مواردی نیاز به واردات وجود داشت نیز به 
موارد مسئولیت این کمیته اضافه می شود، پیش از شیوع کرونا، 
واحدهای تولیدکننده الکل طبی با 50 تا 60 درصد ظرفیت کار 
با توان کامل تولید می کنند، در روزها و  اکنون  اما  می کردند، 
هفته های گذشته با مصرف باالی الکل در سطح جامعه مواجه 
شدیم و شاید کمبودهایی وجود داشت، اما به مرور و با اضافه 
شدن تولیدات جدید شرکت ها در چند روز آینده شرایط پایداری 
را در این حوزه تجربه خواهیم کرد و مصرف نرمال می شود.«

مشکلی وجود  موضوع شوینده ها،  »در  نیارکی گفت:  صادقی 
ندارد و واحدهای مختلف با همه توان پای کار هستند و اعالم 
کرده اند که تا پایان فروردین ماه افزایش قیمتی نخواهند داشت، 
همچنین این واحدها صادرات محصوالت خود را بسیار محدود 
کرده اند، در این حوزه سه برابر نیاز کشور ظرفیت وجود دارد، 
اما باید مواد اولیه مورد نیاز در اختیارشان قرار بگیرد که در این 
زمینه وزارت صنعت همه تالش خود را برای تامین نهاده ها از 

جمله مواد شیمیایی و غیره انجام خواهد داد.«
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پایان اضافه کرد: »در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وزارت 
صنعت در کنار سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت خواهد 
این حوزه وجود دارد، مقرر  پرداخت، هر چند مشکالتی در 
شده تا زمان عادی شدن شرایط، جلسات کمیته یاد شده به طور 
متناوب یک روز در میان ادامه یابد و هر گونه مشکل و کمبود 
احتمالی به این کمیته ارجاع شود، بدترین چیز در این شرایط 
اجحاف در حق عامه مردم و جامعه است و با متخلفان از طریق 

ابزارهای قانونی اشّد برخورد انجام خواهد شد.«

مدیرعامل یک شرکت  تولید تجهیزات پزشکی:

کیت تشخیص سریع کرونا
دوشنبه شب به ایران می رسد

کیت های تشخیص 15 دقیقه ای کرونا ویروس، دوشنبه شب 
از کشور چین به ایران می رسد.

به گزارش سپید، پویا شفیعی مدیرعامل یکی از شرکت های تولید 
تجهیزات پزشکی، در گفت وگو با مهر، گفت: »با هماهنگی های 
انجام شده توسط سفارت ایران در شانگ های چین، کیت های 

تست سریع دوشنبه به ایران ارسال خواهد شد.«
وی افزود: »چند هفته ای است این کیت ها به عنوان خط اول 
غربالگری پیش از PCR، عکس ریه و…، در بیمارستان های 

چین استفاده می شود.«
شفیعی ادامه داد: »این کیت ها عالوه بر کاهش زمان غربالگری، از 
بستری شدن افراد غیر مبتال به کرونا در بیمارستان ها جلوگیری 

می کند.«
IGM/ وی گفت: »تکنولوژی استفاده شده در این کیت ها همان
IGG است که برای ویروس COVID-19 بهینه سازی شده 

است.«
شفیعی تاکید کرد: »این کیت ها با هماهنگی اداره کل تجهیزات 
پزشکی به انستیتو پاستور یا آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت 

بهداشت ارسال خواهد شد.«

تولید انبوه کیت تشخیص کرونا کلید خورد

رقابت برای ساخت واکسن قطعی »کرونا ویروس« همچنان 
ادامه دارد و یک شرکت داروسازی دیگر در آمریکا هم 
اعالم کرد که امیدوار است داروی قطعی بیماری "کووید 

19" را برای جهانیان به ارمغان آورد.
به گزارش سپید به نقل از سی ان ان، چندی پیش شرکت 
نواواکس )Novavax(  اعالم کرد که سعی دارد واکسن 
کرونا ویروس را بسازد. پس از اعالم این خبر، سهام آن 

طی یک روز ۷0 درصد افزایش پیدا کرد.
حال این شرکت زیست فناوری آمریکایی در یک نشست 
مطبوعاتی خبر داد که در تالش های خود برای تولید یک 

واکسن برای کرونا ویروس پیشرفت هایی داشته است.
شرکت نواواکس اعالم کرد که در حال کار و تحقیق روی 
چند واکسن و آزمایش آن ها روی حیوانات است و امیدوار 

است این تالش ها به آزمایشات فاز انسانی منجر شود.
انتظار می رود که این آزمایش ها در پایان بهار سال ۲0۲0 

 ۲0 نواواکس  شرکت  سهام  خبر  این  اعالم  با  شود.  آغاز  میالدی 
درصد افزایش یافت.

استنلی اک ) Stanley Eck( مدیرعامل نواواکس اظهار کرد: »ما در 

گذشته روی انواع دیگری از خانواده کرونا ویروس از قبیل مرس 
و سارس کار کرده ایم.«

وی افزود: »شرکت ما امیدوار است آزمایشات انسانی واکسن کرونا 

ویروس در ماه مه یا ژوئن آغاز شود.«
در حال حاضر شرکت های دیگر هم در تالش هستند که 
واکسن کرونا ویروس را بسازند. به عنوان مثال، شرکت 
مدرنا )Moderna( خبر داد که نسخه آزمایشگاهی 
به  اولیه  آزمایشات  برای  را  ویروس  کرونا  واکسن 
است.  کرده  ارسال  آمریکا  سالمت  عالی  مسئوالن 
شیشه های کوچک این واکسن به موسسه ملی آلرژی 
  )NIAID(و بیماری های واگیردار ایاالت متحده آمریکا
ارسال شده اند. به اعالم این خبر، سهام شرکت مدرنا 

۲0 درصد افزایش یافت.«
درمانی  روش  بهترین  احتماال  تفاسیر،  این  همه  با 
زیست فناوری  شرکت  توسط  کروناویروس  برای 
گیلید)Gilead(  مستقر در ایاالت متحده ارائه شود.
زیرا سازمان جهانی بهداشت )WHO( از پتانسیل این 
دارو برای مقابله با کرونا ویروس خبر دادند و اظهار 
 )remdesivir( داشتند که داروی ضد ویروسی به نام رمدسیویر
که توسط گیلید و پیشتر برای بیماری ابوال توسعه یافته بود، ممکن 

است تنها داروی اثربخش در معالجه بیماری کووید 19 باشد.

یک واکسن دیگر در انتظار آزمایشات انسانی کرونا ویروس قرار گرفت

عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا گفت: »تجویز و تزریق دگزامتازون 
برای بیماران مبتال به کرونا توسط پزشک ممنوع است زیرا باعث مرگ 

می شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: »بر اساس 
مصوبه کمیته علمی پیشگیری از کرونا، تزریق دگزامتازون به علت افزایش 
مرگ و میر ممنوع است و در گذشته نیز بسیاری از پزشکان متخصص 
کم تجربه، این دارو را برای افرادی که مبتال به آنفلوآنزا بودند، تجویز 

و تزریق می کردند که باعث مرگ آنها شد.«
که  بدانند  کنند  می  تزریق  را  دارو  این  که  »افرادی  داشت:  اظهار  وی 

این امر باعث نارسایی تنفسی شده و مرگ و میر را افزایش می دهد.«

این متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد: »دگزامتازون فعالیت سیستم 
ایمنی بدن را کاهش می دهد به همین خاطر به پزشکان تاکید شده این 
دارو را برای بیماران مبتال به کرونا تجویز نکنند و اگر پزشک متخصص 
خواست دگزامتازون را برای بیمار تجویز کند باید دالیل علمی را برای 

کمیته کشوری پیشگیری از کرونا ارائه دهد.«
گذشته  سال  دسامبر  از  »کووید-19«  رسمی  عنوان  با  کرونا   ویروس 
میالدی )دی ماه( در استان هووی چین شیوع یافت و تاکنون دهها هزار 
نفر را در این کشور مبتال و جان نزدیک به 3 هزار نفر را گرفته است.

ایران بعد از چین دومین آمار فوت در اثر ابتال به این بیماری را به خود 
اختصاص داده.

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: »کیت تشخیصی مورد تایید سازمان 
بهداشت جهانی تولید شده و بیش از ۲۲ مرکز در سراسر کشور تجهیز 

شده است.«
بیگلری  علیرضا  باشگاه خبرنگاران جوان،  از  نقل  به  به گزارش سپید 

کیت  طراحی  بحث  وارد  پیش  هفته های  از  »انسیتوپاستور  کرد:  اظهار 
آزمایشگاهی تشخیص کرونا شده است.«

وی ادامه داد: »کیت تشخیصی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی تولید 
شده است. بیش از ۲۲ مرکز در سراسر کشور تجهیز شده است و می توانند 

آزمایش های تشخیصی را انجام دهند.«
روش  یک  از  باید  تشخیصی  کیت های  حوزه  »در  کرد:  بیان  بیگلری 
فناوران  باشد.   تعمیم  قابل  تا  استفاده شود  برای کل کشور  استاندارد 

کشور به شدت در حال فعالیت برای ساخت کیت های داخلی هستند.«

تزریق دگزامتازون برای مبتالیان به کرونا ممنوع است

رئیس انستیتو پاستور ایران:

کیت تشخیصی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی تولید شده است



وزیر آموزش و پرورش درباره 
ادامه تعطیلی مدارس از دوشنبه 
گفت: »ما مجدد در روز دوشنبه 
و  می کنیم  ارزیابی  را  وضعیت 
استمرار  تعطیلی  باشد  الزم  اگر 
می یابد. سالمت بچه ها برای ما به 
اندازه آموزش مهم است. هرکاری 
الزم باشد برای اطمینان از سالمت 
دانش آموزان انجام می دهیم که 
تعطیلی مدارس هم از جمله آن 
از  پیشگیری  منظور  به  و  است 
انتشار ویروس انجام شده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، 
گفت:  میرزایی  حاجی  محسن 
»مدارس را در این مرحله برای 
این  سه روز تعطیل کردیم زیرا 
هفته طبق اعالم وزارت بهداشت 
است و  این ویروس  پیک  هفته 
باید مراقبت ها شدیدتر باشد. هم 
استان های آلوده و هم استان هایی 
این  مشمول  نیستند  آلوده  که 
و  هستند  تعطیلی  و  مصوبه 
مهمترین عامل پیشگیری، پرهیز 
است،  اجتماعات  در  حضور  از 

همدیگر  به  نزدیک  فاصله  در  مدرسه  در  ها  بچه 
می نشینند و به ویژه در مدارس پرجمعیت مراقبت 
سخت است، ما مجدد در روز دوشنبه وضعیت را 
ارزیابی می کنیم و اگر الزم باشد تعطیلی استمرار 
می یابد. سالمت بچه ها برای ما به اندازه آموزش مهم 
است. هرکاری الزم باشد برای اطمینان از سالمت 
دانش آموزان انجام می دهیم که تعطیلی مدارس هم 
انتشار  از  پیشگیری  منظور  به  و  است  آن  از جمله 

ویروس انجام شده است.«
حاجی میرزایی درباره نگرانی دانش آموزان کنکوری 
افتادگی درسی گفت:  تعطیلی کالس ها و عقب  از 
»کنکور را می شود به اشکال دیگری نیز جبران کرد. 
که  برود  پیش  گونه ای  به  آموزشی  برنامه های  باید 
تقویم زمانی رعایت شود. قصد تغییر تقویم آموزشی 
را نداریم و تالش می کنیم از طریق آموزش مجازی 

جریان آموزش را به کمک معلمان و مدیران مدارس 
پیگیری کنیم، اکنون در شرایطی هستیم که تا کنکور 
فرصت زیادی داریم و باید دید شرایط عمومی کشور 
تا آن زمان چگونه خواهد بود، تا کنون تصمیمی برای 
تغییر تاریخ کنکور گرفته نشده است. ما با وزارت 
درآینده  اگر  هماهنگیم.  سنجش  سازمان  و  علوم 

اقتضا کند این کار انجام خواهد شد.«
وی در خصوص اینکه آیا مورد مشکوکی از ابتال در 
بین دانش آموزان و کارکنان داشته اید؟ اظهار کرد: 
»درباره دانش آموزان گزارشی مبنی بر ابتالی دانش 
آموزان نداشته ایم. دیروز در جلسه وزارت بهداشت 
اعالم شد ابتالی افراد زیر ۱۰ سال را نداشته ایم. البته 
ممکن است کسی سرماخوردگی هم داشته باشد اما 
است،  نکرده  تایید  را  ابتال  از  موردی  تستی  هنوز 
یکی دو مورد را معاونت سالمت درباره ابتالی کادر 

آموزشی و ستادی در برخی استان ها گزارش دادند 
در  اکنون  کردیم.  اعمال  را  مراقبت  حداکثر  ما  که 
ستاد و ادارات نیز کنترل و تب سنجی و استفاده از 
مواد ضدعفونی کننده در حین ورود انجام می شود. 
اردوها نیز تعطیل شده و تالش ما مراقبت از سالمت 

همکاران است.«
وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره کوتاه بودن 
زمان آموزش از طریق تلویزیون و شبکه آموزش سیما 
گفت: »باید از مجموعه مسئولین صداوسیما قدردانی 
کنم که این امکان را برای آموزش به سرعت فراهم 
کردند و استقبال گسترده بوده است، در فاصله بین 
هم  را  متنوعی  برنامه های  شده    ارائه  آموزش های 
تدارک دیده اند تا محیط آموزش جذابتر شود. ممکن 
است در ایام تعطیل هم چند روزی استراحت داده 
شود ولی ما به میزانی که الزم باشد این آموزش های 

تکمیلی مجازی را ادامه خواهیم داد. 
هرچند اگر الزم باشد در ایام عید هم 

این کار انجام خواهد شد.«
افزایش  احتمال  خصوص  در  وی 
مکمل  و  مجازی  آموزش  ساعات 
افزود: »درباره افزایش زمان آموزش، 
تعداد دروس و ساعات آموزش و 
استفاده از شبکه های دیگر با مسئوالن 
صداوسیما گفت وگو کرده ایم و این 
آمادگی از سوی رسانه ملی وجود 
دارد تا آموزش ها متناسب با نیاز و 

شرایط توسعه یابد.«
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: 
»در جلسه ویدئو کنفرانسی در روز 
5 شنبه گذشته تمام معاونین سالمت 
حضور داشتند و با آنها صحبت کردیم 
و آگاهی های الزم داده شده است، 
خواستم  استان ها  کل  مدیران  از 
آمادگی  و  مدارس  وضعیت  از 
کل  مدیران  یابند،  اطمینان  آنها 
داشته  موردی  مراجعه  حتما  باید 
تا  کنند  کنترل  را  مدارس  و  باشند 
داشته  اطمینان  باز شد  مدرسه  اگر 
باشیم که فرزندان ما در خطر نیستند، 
مختلف  درعرصه های  همواره   پرورش  و  آموزش 
از جمله دوران دفاع مقدس پیشگام بوده است، در 
این شرایط هم تمام تالش خود را بکار می گیریم تا 
آموزش دچار اختالل و افت آموزشی نشود. مطمئن 
این فضا را فراهم  با تمام وجود  هستم که ملعمان 
خواهند کرد.« وی در پایان اضافه کرد: »به خانواده ها 
ما  برای  آموزان  دانش  اطمینان می دهم که سالمت 
مخاطره ای  کوچکترین  اگر  و  دارد  زیادی  اهمیت 
برای آنها وجود داشته باشد اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد. اگر روزی بگوییم مدرسه تعطیل نیست، 
حتما اطمینان پیدا کرده ایم که نگرانی متوجه دانش 
آموزان نیست، البته در این روزها مدارس فعال و در 
حال آماده سازی شرایط هستند. ستاد ملی مدیریت 
کرونا هر تصمیمی که برای سالمت مردم الزم باشد 

اتخاذ می کند.«

طرز فکر اشتباه درباره انسولین

 آموزش بیماران دیابتی 
ضعیف است

فوق تخصص غدد بزرگساالن و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه گفت: »شاهدیم متخصص غیرداخلی و 
غیرغدد و غیردیابت در زمینه کنترل و درمان دیابت ورود 

بزرگی است.« فاجعه  این  کرده که 
دیابت  اینکه  به  اشاره  با  محمدی  ابراهیم  سپید،  گزارش  به 
ادامه  با  روز  هر  و  است  پیشروند  و  مزمن  بیماری  یک 
پژوهش ها زوایای جدیدی درباره علل این بیماری، عوارض 
افزود:  می شوند،  آشکار  آن  برای  پیشرفته  درمان های  و  آن 
»برگزاری چنین همایش هایی کمک خوبی است که ما همواره 
آن  درمان های جدید  و  دیابت  زمینه  در  اطالعات جدید  با 
ابتکار خوبی بود که ما در آن  این همایش هم  آشنا شویم. 
با آخرین تغییرات رخ داده در گایدالین های درمان دیابت 
و همچنین محصوالت جدید دارویی و به ویژه انسولین های 

شویم.« آشنا  جدید 
وی گفت: »داروهای دیابت در کشور وجود دارند اما به صورت 
فراگیر، گسترده و سهل الوصول و اینکه بیماران بتوانند بدون 
انسولین های قلمی  تامین کنند، چنین نیست.  آنها را  دغدغه 
و پن استفاده راحت تر و درد کمتری نسبت به انسولین های 
حمایت  اما  دارند  وجود  نیز  ما  کشور  در  و  دارند  انسانی 
ضعیف بیمه ها و تغییرات در سیستم توزیع در ماه های اخیر 
در  مثال  است.  شده  بیماران  برای  مشکالتی  ایجاد  باعث 
بیماران  استان آذربایجان غربی که من در آن حضور دارم، 
هر روز با محدودیت های جدیدی در دسترسی به انسولین 
مورد  در  مشکالت  این  انسولین،  بر  عالوه  هستند.  مواجه 
مفید  و  موثر  داروهایی  دارد،  هم وجود  داروهای خوراکی 
که هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. انسولین درمانی در مورد 
علت  و  نمی شود  انجام  موقع  به  دیابتی  بیماران  از  بسیاری 
ناکافی  آموزش  و  انسولین  درباره  اشتباه  فکر  طرز  هم  آن 

انسولین است.« از عوارض  انسولین و ترس  فواید  درباره 

فوق تخصص غدد بزرگساالن و عضو هیات علمی دانشگاه 
شرکت های  مهم  نقش  به  اشاره  با  ارومیه  پزشکی  علوم 
اطالع رسانی  و  آموزشی  همایش های  برگزاری  در  دارویی 
دیابت  درباره  پزشکان  و  مردم  آگاهی  سطح  ارتقای  جهت 
شرکت های  »اقدامات  کرد:  تاکید  آن  جدید  درمان های  و 
و  مفید  بسیار  زمینه  این  در  نوونوردیسک  از جمله  دارویی 

است.« تقدیر  قابل 
وی عنوان کرد: »انسولین های انسانی یک سری ویژگی هایی 
دارند از جمله اینکه بیماران را دچار عوارضی می کنند. در 
علت  به  را  خون  قند  افت  عارضه  سنی  گروه های  برخی 
سنین  این  در  که  شاهدیم  انسانی  انسولین های  از  استفاده 
چنین عوارضی بسیار مهم و خطرناک است. از سوی دیگر 
انسولین های آنالوگ امروزی عوارض کمتری دارند یا عوارض 
ندارند و استفاده از آنها نیز راحت تر است. باید بیماران را 
پن  و  قلمی  انسولین های  از  استفاده  به سمت  که  کنیم  آگاه 
نوع  این  از  بیمه ها  کافی  حمایت  به  حال  همین  در  بروند. 

داریم.« نیاز  هم  انسولین ها 
محمدی درباره مهمترین نقطه ضعف برنامه مدیریت دیابت 
افراد  همینطور  و  بیماران  »آموزش  داد:  توضیح  ایران  در 
است.  ضیف  کشور  در  دیابت  به  ابتال  خطر  معرض  در 
می توانیم  ساده  خون  قند  آزمایش  یک  با  شود  گفته  اینکه 
بفهمیم که قند خون داریم یا خیر اشتباه است و قند خون 
نداشتن  یا  داشتن  تا  متوالی چک شود  به صورت  باید  فرد 
اشتباهی  اطالعات  از  نمونه  این یک  اثبات شود.  قند خون 
دارند.  اعتقاد  آن  به  آموزش  عدم  خاطر  به  مردم  که  است 
صورت  به  کشور  در  دیابت  کلینیک های  باید  همچنین 
بر  نیز  کلینیک ها  این  مدیریت  و  شوند  راه اندازی  گسترده 
کنترل  شاهد  االن  متاسفانه  باشد.  صالحیت  با  افراد  عهده 
با  فاقد صالحیت و  افراد  از سوی  بعضا  دیابت  و مدیریت 
غیرداخلی  متخصص  شاهدیم  هستیم.  تحصیالت  کمترین 
دیابت  درمان  و  کنترل  زمینه  در  غیردیابت  و  غیرغدد  و 
باعث  افراد  این  است.  بزرگی  فاجعه  این  که  کرده  ورود 
از درمان عقب می اندازند.  را  آنها  بیماران شده و  گمراهی 
که  می شود  دیابت  مدیریت  و  کنترل  صرف  زیادی  بودجه 
و  کنترل  زنجیره  در  صالحیت  فاقد  افراد  این  حضور  با 
زندگی  هزینه  و  وقت  البته  و  و  بودجه  این  دیابت،  درمان 

به هدر می رود.« مردم 
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وزیر آموزش و پرورش:

 تعطیلی مدارس با هدف مهار ویروس کرونا و حداکثر کنترل است
فعال تصمیمی برای تغییر تاریخ کنکور گرفته نشده است

تاکید  با  نظام پزشکی  نظارت سازمان  فنی و  معاون 
بر لزوم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم برای 
پیشگیری از بیماری کووید۱9 گفت: »افرادی که دارای 
عالئم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند، طبق معمول به 
پزشک مراجعه کنند. در صورتی که پزشک در فردی 
مشکوک به کرونا شود، بیمار را به مراکز درمانی که 
بیماران کرونایی را بررسی می کنند، هدایت خواهد کرد.«
به گزارش سپید، محمد جهانگیری با بیان اینکه عالئم 
کرونا اختصاصی نبوده و همه عالئم آن با آنفلوآنزا و 
سرماخوردگی مشابهت هایی دارد، گفت: »اگر عالئمی 
مانند تنگی نفس شدید برای فرد ایجاد شود، باید به 
مراکز اصلی مراجعه شود، اما عالئم دیگر مشخص 
نمی کند که فرد مبتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا شده 
یا کرونا. از آنجایی که بیماری کرونا با موج آنفلوآنزا 
همراه شده، بیشترین افرادی که مراجعه می کنند، مبتال 

به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند.«
وی افزود: »توصیه ما این است که افرادی که عالئم 
سرماخوردگی یا آنفلوآنزا دارند، طبق معمول به پزشکان 
مراجعه کنند. در صورتی که پزشک مشکوک شد، بیمار 

را به مراکز درمانی که بیماران کرونایی را بررسی می کنند، هدایت خواهند 
کرد. در این زمینه با پزشکان هماهنگی هایی انجام شده و دستورالعمل 
هدایت بیماران برای آنها طراحی شده است که به دست شان خواهیم 
رساند تا بتوانند بیماران مشکوک به کرونا را هدایت کنند، مراکزی که 
به کرونا خدمت دهی  بیماران مشکوک  به  در حوزه سرپایی و بستری 
می کنند، در حال نهایی شدن است که ما این مراکز را به پزشکان ارائه 

می کنیم و اطالع رسانی الزم به مردم هم انجام خواهد شد.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »مردم باید توجه 
کنند که در درجه اول پیشگیری را در دستور کارشان قرار دهند. بارها 
اعالم شده که بهداشت دست مهمترین موضوعی است که باید رعایت 
شود. همچنین بهداشت تماس و ارتباط و حفظ فاصله ۱.5 متری در 
ارتباطات بسیار مهم است. همچنین محافظت از عطسه و سرفه باید به 
طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در عین حال مردم اگر دیدند که کسی 
بدون محافظت و بدون اینکه دستمال یا دستش را جلو دهانش بگیرد، 
نکات  رعایت  به  فقط  مردم  دهند.  تذکر  او  به  می کند  یا عطسه  سرفه 
بهداشتی از سوی خودشان اکتفا نکنند، بلکه به دیگران هم آموزش دهند.«
جهانگیری گفت: »نباید ساده از کنار یکدیگر بگذریم، اگر دیدیم که فردی 

عطسه یا سرفه می کند و یا آب دهان به زمین می ریزد، به او آموزش 
دهیم که این کار از نظر بهداشتی درست نیست. دومین موضوع مهمی 
که باید مورد توجه قرار داد، آرامش است. حتی اگر کسی کرونا گرفته 
باشد، اما آرامش و روحیه مناسب داشته باشد، هیچ مشکلی برایش ایجاد 
نمی شود. اکثر مردمی که بیماری خاصی ندارند، اگر به کرونا مبتال شدند، 
باید آرامش خود را حفظ کنند و مراجعات شان را به پزشک انجام دهند 
اقدام  یابند. 8۰ درصد موارد کرونا بدون  و در این صورت بهبود می 
دارویی و درمانی، بهبود می یابند و افرادی هم که دچار عالئم شدند با 
حفظ آرامش و انجام فرآیندهای درمانی بهبود خواهند یافت. قطعا یکی 
از عوامل جدی در کاهش سیستم ایمنی اضطراب است. در حال حاضر 
بیشترین نگرانی ما در کشور اضطراب و ترس ناشی از کرونا و بحث های 
هیجانی است. ما نمی گوییم افراد بی خیال باشند، بلکه مراقب باشند، 
دست ندهند، روبوسی نکنند، در اماکن شلوغ نروند، اما در عین حال 

نترسند و بدانند که با آرامش و خودمراقبتی اتفاقی نمی افتد.«
وی تاکید کرد: »مردم به صورت نرمال و طبیعی مسائل بهداشتی را رعایت 
کنند، استراحت داشته باشند، به حد کفایت مایعات بنوشند، فاصله مناسب 
را با دیگران رعایت کنند و بدانند در صورت رعایت این موارد مشکلی 
برایشان ایجاد نمی شود، اگر فردی عالئم کروناویروس را مشاهده کرد، 

به پزشک مراجعه کند، البته نیاز نیست که به صورت 
دسته جمعی و با اعضای خانواده به پزشک مراجعه 
شود، بلکه همان فردی که عالمت دارد ضمن اینکه 
محافظت های الزم را مانند زدن ماسک و... رعایت 
می کند، به پزشک مراجعه کند و به دستورات پزشک 
دقت کند. باید توجه کرد در مبتالیان به کرونا استراحت 
مهم ترین مساله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد 
و در عین حال مجاری خود را باید به طور مداوم 
رعایت  را  بهداشت  هم  منزل  در  دهند.  شست وشو 

کرده و خودقرنطینگی انجام دهند.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد 
تب،  مانند  بیماری،  عالئم  مشاهده  با  »مردم  گفت: 
سرفه و... طبق معمول همیشه به پزشکی که همیشه 
او مراجعه می کردند، مراجعه کنند. پزشکان در  به 
صورت لزوم آنها را به مراکز درمانی هدایت خواهند 
کرد. در عین حال بیماران در مراجعه به پزشک هم 
نکات بهداشتی را رعایت کنند، ماسک به همراه داشته 

باشند تا دیگران را مبتال نکنند.«
نظام  سازمان  آموزشی  اقدامات  درباره  جهانگیری 
پزشکی در زمینه کرونا گفت: »سازمان نظام پزشکی قبل از بروز موارد 
مثبت کرونا در کشور، رتبه دوم آموزش در دنیا را به خودش اختصاص 
داده است. ما به کمک جمعیت هالل احمر و انجمن های علمی کلیپ های 
آموزشی ایجاد کرده و آموزش هایی را به مردم ارائه دهیم. همچنین در 
جامعه پزشکی هم چندین مرتبه بازآموزی برگزار کرده ایم. البته هنوز آغاز 
کار است و باید بیشتر فعالیت کنیم. در عین حال هر روز مبانی علمی 
را به همکاران پزشک ارائه می دهیم تا اطالعات شان بروز باشد. در عین 
حال آموزش های تخصصی را در حوزه جامعه پزشکی ارائه می دهیم.«

تدارک بحث های  فکر  »در  کرد:  اضافه  پایان  در  ایسنا وی  به گزارش 
مشاره ای برای مردم و جامعه پزشکی هستیم، این مشاوره ها به صورت 
مشاوره از راه دور از طریق تلفن و به صورت برخط انجام می شود که در 
وزارت بهداشت داریم این مساله را طراحی می کنیم. هماهنگی و همکاری 
خوبی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد شده و همه ظرفیت های بهداشت 
و درمان کشور اعم از وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نظام پرستاری، 
بسیج جامعه پزشکی و... همه پای کار آمدند و امیدوارم بتوانیم موفق 
باشیم. البته همه این موارد دو طرفه است و آرامش، آگاهی و اقدام مناسب 

مردم در حوزه رعایت مسائل بهداشتی را می طلبد.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داد

طراحی دستورالعمل هدایت بیماران کرونایی برای پزشکان
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