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این شبکه فرصت طلب بی انصاف

وزیر بهداشت پیش تر در نامه ای به رئیس جمهوری نوشته بود:
جسورانه  اینگونه  که  دارد  جمعی  خاطر  کجا  از  بی انصاف  فرصت طلب  شبکه  این 
میلیون  اعالم می کند که دویست  راحتی  به  و  مسئولین می ایستد  و  مردم  روبروی 

ماسک را می تواند 2۴ ساعته با فالن قیمت در فالن جا عرضه کند ؟

اخالل در نظام سالمت مردم در حد افساد فی االرض است
دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت:



دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر 
بهداشت بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد 

با اخاللگران نظام سالمت تاکید کرد.
به گزارش سپید، متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی 
امنیت ملی مالحظه نمودم. ضمن سپاس و تشکر از 
حضرتعالی و تمامی همکاران تالشگرتان در خط 
مقدم جبهه  مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران 
و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، 
به اطالع می رساند اخالل در نظام سالمت مردم و 
اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت 
مجازات  قانون  ماده ۲۸۶  برابر  افراد  جسمانی 
بلکه  می گردد  محسوب  جرم  تنها  نه  اسالمی 
مجازاتی در حد مجازات افساد فی االرض دارد.
از این روی، مقتضی است به مسئوالن ذی ربط در 
سراسر کشور اعالم فرمائید موارد مربوط اعم از 
احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر 
اقالمی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتالیان 

به کرونا مؤثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب 
ارسال و اعالم دارند تا نسبت به پیگیری آن بصورت 

فوق العاده اقدام گردد.
اضافه می نماید قوه قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله 
با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب 

به اطالع خواهد رسید.
محمد جعفر منتظری

گفتنی است وزیر بهداشت روز شنبه در نامه ای به 
رییس شورای عالی امنیت ملی نوشت: »آیا رواست 
مردم  رهایی  جهت  آلودگی  دریای  به  دل  گروهی 
بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان 
را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق 

به دیگر کشورها تلنبار کنند؟«
در نامه سعید نمکی به حسن روحانی آمده است:

به استحضار می رساند با پیش بینی اینجانب از احتمال 
ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه ای 
به گمرکات کشور اعالم نمودم صادرات و خروج 
ماسک تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شود و همکارانم 
را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را 
خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متاسفانه 
اندکی خریداری و  فراوان مقدار  پیگیری  علی رغم 

بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.
یک  فقط  روز   ۱۰ حدود  از  پس  متاسفانه 
میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی دانم در 
کجا انباشته شده. همکاران اینجانب به دلیل 
در  بازارهای مختلف و  در  اجبار، شبانه روز 
قیمت  با  قاچاقچیان  از  و دالل  واسطه  نقش 

گزاف می خرند.
که  در شرایطی  آیا  که  است  این  بنده  سوال 
همکاران جان بر کف اینجانب در سخت ترین 
شرایط ممکن روز و شب در بخش های آلوده 
پروانه وار گرد مردم می گردند و خواب و آرامش 
و سالمتی را قربانی سالمت و راحتی مردم 
مردم  آلودگی  احتمال  که  ایامی  در  می کنند، 
بدلیل عدم وجود اقالم حفاظتی و پیشگیرانه در 
خطر است، این شبکه فرصت طلب بی انصاف 
از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه 
روبروی مردم و مسئولین می ایستد و به راحتی 
را  ماسک  میلیون  دویست  که  می کند  اعالم 
فالن  در  قیمت  فالن  با  ساعته   ۲۴ می تواند 

جا عرضه کند ؟
جهت  آلودگی  دریای  به  دل  گروهی  رواست  آیا 
رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و 
بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری 

و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟
کشور  دستگاه های  عزم  اگر  ندارم  تردید  اینجانب 
اینقدر  نباید  باشد،  سادگی  این  به  مشکلی  حل  بر 

شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم. 

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد

رشد صعودی کرونا در کشور
۹۷۸ ابتال و ۵۴ فوت

آخرین آمار ابتال و فوتی ناشی از کروناویروس جدید در کشور 
اعالم شد.

اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس  سپید،  گزارش  به 
وزارت بهداشت، از افزایش مبتالیان قطعی کووید ۱۹ در ایران 
خبر داد و گفت: »آخرین یافته های آزمایشگاهی در کل بالغ بر 
۳۸۵ مورد جدید ابتالی قطعی به بیماری کوید ۱۹ را در کشور 

ظرف ۲۴ ساعت گذشته نشان می دهد.«
کیانوش جهانپور اضافه کرد: »طی ۲۴ ساعت گذشته مجموعا 
۳۰ مورد جدید بیماری در استان قم، ۱۷۰ مورد در استان تهران، 
گیالن ۲۸ مورد، مرکزی ۴۴ مورد، استان اصفهان ۱۳ مورد، فارس 
۸ مورد، خراسان رضوی ۱۷ مورد، کرمانشاه ۲ مورد، لرستان ۸ 
مورد، سمنان ۳ مورد، مازندران ۱۱ مورد، همدان ۳ مورد، خراسان 
جنوبی ۲ مورد، البرز ۳۱ مورد، هرمزگان ۲ مورد، خوزستان ۹ 
مورد، سیستان و بلوچستان یک مورد، ایالم یک مورد و کرمان 
۲ مورد جدید و ابتالی قطعی به این بیماری گزارش شده است.«
وی افزود: »متاسفانه از میان موارد جدید این بیماری ۱۱ تن نیز 

جان خود را از دست دادند.«
به  مبتالیان  تعداد  در مجموع  »بنابراین  داشت:  اظهار  جهانپور 
متاسفانه  یافت و  افزایش  تن  به ۹۷۸  ایران  ویروس کرونا در 

آمار درگذشتگان بیماری به ۵۴ مورد رسید.«

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین ضمن هشدار نسبت به روند 
صعودی بروز کروناویروس در کشور، ابراز امیدواری کرد که با 
رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم، از افزایش موارد بیماری 

در استان های مختلف جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، جهانپور با بیان اینکه تحقق شعار »کرونا را 
شکست می دهیم« ممکن نخواهد شد مگر آنکه در هر خانه هر 
ایرانی و خانواده تبدیل به یک پایگاه سالمت شود، افزود: »با 

کمک این سفیران سالمت کرونا را شکست می دهیم.«
وی با اشاره به اینکه آمار قطعی ابتال به کرونا ویروس از ظهر 
روز گذشته تا ظهر امروز ۳۸۵ مورد افزایش یافته است، تصریح 
کرد: »ابتالی این بیماران به معنی این است که این افراد طی سه تا 
پنج روز گذشته و هفته های قبل با این ویروس مواجه شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افراد با رعایت نکات 
بهداشت فردی، خودمراقبتی، پرهیز از حضور در اجتماعات، 
کاهش ترددهای غیرضروری شهری و بین شهری گام های مثبتی 
در مهار این بیماری برخواهند داشت، تصریح کرد: »نتایج این 
اقدامات را طی هفته های آینده شاهد خواهیم بود. هر ایرانی باید 
نقش مراقب سالمت را بازی کند و تذکرات الزم در خصوص منع 
برگزاری اجتماعات و کاهش ترددها و مراوادات را رعایت کند.«
وی تاکید کرد: »موارد جدید ابتال به این بیماری به دنبال گذر 

دوره کمون بیماری، طی این هفته مشخص خواهد شد.«
جهانپور در ادامه جزییات موارد ابتالی جدید به کروناویروس 
مورد    ۱۷۰ ثبت  با  تهران  استان  »در  گفت:  و  کرد  تشریح  را 
جدید بیماری، بیشترین  مورد مراجعات اخیر و موارد مشکوک 
بستری شده مربوط به استان تهران بوده است. استان مرکزی 
با ۴۴ مورد نیز بعد از استان تهران در رتبه دوم شیوع ابتال به 
کروناویروس قرار داد. همچنین استان مازندران با شناسایی ۱۱ 
مورد جدید ابتال به کروناویروس از جمله استان هایی است که 
افراد باید در خصوص سفر به آن دقت الزم را داشته باشند و از 
انجام مسافرت های غیرضروری به این استان خودداری کنند.«

به گفته وی، استان کرمان نیز با ابتالی دو مورد به کروناویروس، 
شاهد نخستین موارد ابتال به این بیماری بوده است.

175 نفر بهبود یافته اند
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه از بین افراد مبتال 
به کروناویروس، ۱۷۵ مورد نیز بهبود یافته و ترخیص شده اند، 
اظهار کرد: »تعداد افراد بهبود یافته در کشور قابل توجه است 

و جای مسرت دارد.«
وی در ادامه صحبت هایش ضمن قدردانی از تالش های پزشکان 
و پرستاران در مراقبت از بیماران مبتال به کروناویروس، ادامه 
داد: »همکاران ما در خط مقدم درمان ابتال به کروناویروس با 
اقدامات سریع خود این شرایط دشوار را تحت کنترل دارند و 

امیدواریم مردم نیز در این مسیر با ما همراهی کنند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »نمودار ابتال به این 
بیماری همچنان در کشور صعودی و نشان دهنده جدیت این 
موضوع است. اما امیدواریم با رعایت نکات بهداشتی از افزایش 

این آمار جلوگیری شود.«

اخبــار
شماره ۱۶۰۶ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
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دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت:

اخالل در نظام سالمت مردم در حد افساد فی االرض است

معاون درمان وزارت بهداشت ضمن بیان آنکه ممکن 
است بیماری کرونا در خوشبینانه ترین حالت تا عید 
و در بدبینانه ترین حالت تا پایان اردیبیهشت و حتی 
خردادماه به طول انجامد، در عین حال خواستار لغو 

برگزاری تمامی بازی های ورزشی در کشور شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، قاسم جان بابایی ضمن 
بیان اینکه از نهادهای مرتبط با ورزش خواسته ایم 
که ورزش های داخل سالنی در شرایط فعلی برگزار 
نشود، گفت: »تاکنون نیز سایر بازی های ورزشی بدون 
حضور تماشاگر انجام شده، اما به نظر شخص بنده 

همین بازی ها نیز باید متوقف شود.« 
وی با ابراز بی اطالعی از اینکه آیا توقف بازی ها 
به شکل رسمی در نامه ای به وزارت ورزش منتقل 
از سوی  »مقاومتی  تاکید کرد:  یا خیر،  شده است 
وزارت ورزش در این خصوص وجود ندارد، اما 
باید از دفتر وزارتی در وزارت بهداشت ارسال چنین 

درخواستی را پیگیری کنم.«
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: »به اعتقاد 
بنده هر شرایطی که سبب تجمع مردم شود را باید 
در حال حاضر کنار بگذاریم. رعایت هرچه بیشتر 
در  بیماری  این  دوره  می شود  سبب  موضوع  این 

کشور نیز کوتاه شود.« 
تلویزیونی صحبت می کرد، در خصوص مدت  برنامه  وی که در یک 
زمان پایداری بیماری کرونا در کشور خاطرنشان کرد: »در خوشبینانه ترین 
حالت تا عید و در بد بینانه ترین حالت تا پایان اردیبهشت و حتی خرداد 
ممکن است این بیماری به طول انجامد؛ فلذا این موضوع دلیلی برای 

توقف تجمعات است.«

نمی توان زمان دقیقی برای پایان کرونا اعالم کرد
در خبری دیگر، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: 
»ویروس کرونا رفتارهای متضادی در سازگاری با محیط دارد و اصال نمی توان 
زمان دقیقی برای پایان اپیدمی آن اعالم کرد.« محمد نوری سپهر اظهار کرد: 
»حدود ۱۲ روز است که کشور با ویروس کرونا درگیر است و طی این 
مدت شاهد تغییر رفتار و عادات بهداشتی مردم برای جلوگیری از شیوع 
این ویروس بوده ایم.« وی با بیان اینکه از طریق همکاری مردم با مجموعه 

بهداشت و درمان استان می توانیم این بیماری را شکست 
دهیم، افزود: »مردم باید ضمن اینکه به توصیه های بهداشتی 
برای جلوگیری از ابتال به این ویروس توجه داشته باشند، 
از ایجاد جو اضطراب و هراس افکنی در میان دوستان و 
... بپرهیزند.« وی توضیح داد: »اضطراب عالوه بر اینکه 
سیستم ایمنی و دفاعی بدن را ضعیف می کند، باعث 
تضعیف روحیه و ایجاد جو ناامیدی در جامعه می شود که 
در شرایط فعلی به هیچ وجه درست نیست.« نوری سپهر 
در ادامه با تاکید بر اینکه پیشگیری مهمترین راه مقابله با 
ویروس کرونا است، گفت: »برای پیشگیری مردم باید 
در مرحله اول در منزل بمانند و جز در موارد ضروری 
از فضای امن خانه خود خارج نشوند.« وی اظهار کرد: 
»شست و شوی مداوم دست ها یعنی هر ۲۰ دقیقه یکبار 
و عدم تماس دست با چشم و گوش و بینی از دیگر 
راه های پیشگیری از ابتال به این بیماری است.« معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره 
به زمان اتمام اپیدمی این ویروس افزود: »ویروس کرونا 
رفتارهای متضادی در سازگاری با محیط دارد و اصال 
نمی توان زمان دقیقی برای پایان اپیدمی آن اعالم کرد.« 
این مسئول اضافه کرد: »همزمانی شیوع این ویروس با 
زمانی که عده زیادی به سرماخوردگی و آنفلوآنزا مبتال 
شده اند هم باعث شده کادر درمانی در تشخیص این بیماری ها با توجه به 
اینکه عالیم مشابهی دارند با مشکل مواجه شوند.« وی گفت: »بر این اساس 
از شهروندان در خواست می شود در صورت داشتن عالیم سرماخوردگی تا 
زمانی که با مشکالت حاد تنفسی و تب باال مواجه نشده اند، به بیمارستان ها و 
مراکز درمانی مراجعه نکنند چون این فضاها آلودگی زیادی دارند و ممکن است 

فردی با سرماخوردگی وارد بیمارستان شود ولی با ویروس کرونا بازگردد.«

رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان داخلی ایران گفت: »عطسه و آبریزش 
بینی از نشانه های کرونا نیستند و می توانند ناشی از سرماخوردگی یا 

باشند.« آنفلوآنزا 
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، ایرج خسرونیا با بیان اینکه افراد مسن 
با مشاهده عالیم آنفلوآنزا یا کرونا سریع به پزشک مراجعه کنند، افزود: 
از وجود  باشند و عالمتی  به ویروس کرونا  آلوده  »افراد جوان شاید 
این بیماری را نداشته باشند، اما در تماس با افراد مسن ممکن است 
غیر ضروری  وآمدهای  رفت  بنابراین  شوند،  بیماری  این  درگیر  آنها 

باید حذف شود.«
افراد  ادامه داد: »اگر  ایران  رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان داخلی 
بدن درد هستند  مانند سرفه خشک و ضعف و  دارای عالیمی  مسن 
باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنند، زیرا در صورتی که این 
نظر گرفته  به مراکز درمانی در  به ویروس کرونا شوند و  مبتال  افراد 

شده مراجعه نکنند و تحت درمان قرار نگیرند ممکن است، طی سه 
روز فوت کنند.«

وی افزود: »یکی از راه های ابتالی به ویروس کرونا رد و بدل کردن 
پول یا استفاده از کارت های بانکی است زیرا ممکن است پول یا این 
نوع کارت ها به دلیل دست به دست شدن زیاد به ویروس کرونا آلوده 
شده باشد و به دلیل تماس مستقیم با دست ها، راه انتقال این بیماری 
باشد، بنابراین همه توجه داشته باشند که حتما موقع استفاده از کارت 
بانکی و رد و بدل کردن پول توصیه های ایمنی مانند استفاده از دستکش 

و ضد عفونی کردن دست ها را رعایت کنند.«
خسرونیا گفت: »بهترین راه برای مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی 
و کنترل رفت و آمدها است و همه دقت داشته باشند از رفت و آمدهای 
غیر ضروری و یا مشکوک و حضور مکان های که پرجمعیت سینماها 
و نیز کشیدن قلیان خودداری کنند، عطسه و آبریزش بینی از نشانه های 

کرونا نیست و افراد با داشتن این عالیم به ویروس کرونا مبتال نشده اند، 
شاید دچار سرماخوردگی و یا آنفلوآنزا شده باشند که برای درمان ابتدا 
در صورت  و سپس  بنوشند  گرم  مایعات  و  کنند  استراحت  خانه  در 

بهبود نیافتن به پزشک مراجعه کنند.«
رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان داخلی ایران در پایان در خصوص 
استفاده از لباس های خارجی موسوم به تاناکورا )دست دوم( نیز گفت: 
»به صورت کلی این نوع لباس ها، لباس هایی است که یا متعلق به مرده ها 
یا افراد آلوده به برخی بیماری ها یا افراد ثروتمند است و به دلیل اینکه 
این لباس ها اتوکشی می شوند و چند ساعت یا چند روز برای رسیدن به 
مقصد در راه هستند و امکان اینکه بیماری کرونا را منتقل کند، وجود 
ندارد، اما باید توجه کرد به صورت کلی استفاده از این نوع لباس ها 
ممکن است بیماری های دیگر میکروبی، حساسیتی و پوستی را ایجاد 

کند، بنابر این بهتر است از استفاده از این لباس ها خودداری شود.«

ارزیابی معاون درمان وزارت بهداشت از زمان پایان بحران کرونا

خوشبینانه تا عید؛ بدبینانه تا خرداد

رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان داخلی ایران:

عطسه و آبریزش بینی از نشانه های کرونا نیست
بهترین راه برای مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و کنترل رفت و آمدها است
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: »داروهایی که به طور 
مستقیم در درمان کرونا استفاده می شود، 
در نظام دارویی عادی یک کشور وجود 
ندارد و در اصل به نظام بهداشتی تحویل 
داده می شود که خوشبختانه این داروها 
طبق  و  دارد  وجود  نیز  ما  دانشگاه  در 
پروتکل خاص وزارت بهداشت در اختیار 
بیمارستان های درمان کننده این بیماران 
نیز  داروها  بعدی  بخش  می گیرد.  قرار 
داروهای  مثل  حمایتی  داروهای  شامل 
مورد نیاز در ICU این بیماران می شود.«

به گزارش سپید، فرزاد پیرویان با اشاره 
مورد  مواد مصرفی  و  دارو  به وضعیت 
کرونا  کنترل  و  درمان  با  رابطه  در  نیاز 
ویروس در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، اظهار کرد: »خوشبختانه از ابتدا 
با برنامه ریزی منسجم و مدون مدیریتی 
نیاز  مورد  اقالم  و  کردیم  آغاز  را  کار 
مستقیم در درمان یا درمان های حمایتی 
این بیماری را لیست کردیم؛ به گونه ای 
 ۷1 شدیم  متوجه  اول  روزهای  در  که 
قلم   89 و  پزشکی  مصرفی  لوازم  قلم  

دارو مورد نیاز مستقیم است.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ادامه داد: »داروهایی که به طور مستقیم در درمان کرونا 
استفاده می شود، در نظام دارویی عادی یک کشور وجود 
ندارد و در اصل به نظام بهداشتی تحویل داده می شود 
نیز وجود  ما  دانشگاه  داروها در  این  که خوشبختانه 
دارد و طبق پروتکل خاص وزارت بهداشت در اختیار 
بیمارستان های درمان کننده این بیماران قرار می گیرد. 
بخش بعدی داروها نیز شامل داروهای حمایتی مثل 

داروهای مورد نیاز در ICU این بیماران می شود.«
موردنیاز  مصرفی  لوازم  تامین  نحوه  به  اشاره  با  وی 
در حفاظت شخصی پرسنل درمان مانند ماسک، گان، 
لباس یکسره و دستکش، با بیان اینکه بیشترین فشار 
وارده بر دانشگاه به خاطر تامین این اقالم بود افزود: 
»البته فقط این چند قلم جزو لوازم مصرفی مرتبط با 
لوازم و وسایل  بیماری نیست و حدود ۷1 قلم  این 

مورد نیاز بود.«
این فهرست  تامین  تهیه و  به نحوه  اشاره  با  پیرویان 
گفت: »در روزهای اول به دلیل اینکه تقاضای ایجاد 

شده بسیار بیشتر از موجودی بود، دچار کمبود بودیم، 
ولی به مرور وضعیت توسط وزارت بهداشت، هیات 
امنای ارزی و سازمان غذا و دارو مدیریت شد و ما نیز 
تیم خریدی در کمیته کرونای معاونت غذا و داروی 

دانشگاه برای تامین اقالم موردنیاز تشکل دادیم.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در خصوص  گرفته  مثبت صورت  اقدام  به  اشاره  با 
شهر  در  کرونا  متمرکز  مدیریت  قرارگاه  شکل گیری 
تهران گفت: »بر اساس اولین مصوبات این قرارگاه، 
مدیریت اقالم مورد نیاز، توسط سیستم های قضایی و 
انتظامی به نوعی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 
قرار گرفت و چون بسیاری از اقالم مورد نیاز در این 
انبارها احتکار شده بود، این مصوبه به رفع مشکالت 
تا  اولیه  بحران  از  لذا  بسیاری کرد.  ما کمک  مقطعی 
حدود زیادی فاصله گرفتیم و االن در وضعیت بهتری 
قرار داریم، روزانه سهمیه ای را برای بیمارستان ها در نظر 
گرفته ایم، ضمن اینکه خود بیمارستان ها نیز به صورت 

موردی در رابطه با اقالم مورد نیاز اقدام می کنند.«
وی در رابطه با تامین اقالم موردنیاز مانند ماسک و 

انواع ضدعفونی کننده ها در سطح عموم جامعه نیز اظهار 
کرد: »چون در ابتدا میزان تقاضا به صورت ناگهانی باال 
رفت، در رابطه با ماسک کمبود بزرگی در بازار ایجاد 
شد. از طرف دیگر تنها 1۵ شرکت تولید کننده ماسک 
در کشور داریم که ظرفیت آنها هم محدود است، در 
این شرایط اولویت با بیمارستان ها و مراکز درمانی در 
بیماران مبتال به کروناویروس بود،  با  ارتباط مستقیم 
کسب  بر  مبنی  بهداشت  وزارت  برنامه  با  امیدواریم 
مجوز واردات ماسک و توزیع آن از طریق داروخانه 
طی  مختلف،  محالت  و  مناطق  درمانی  مراکز  و  ها 
روزهای آتی شاهد تامین نیاز عمومی مردم نیز باشیم.«
پیرویان در ادامه با اشاره به نیاز موجود برای سه مدل 
ضدعفونی کننده دست، ابزار و سطوح گفت: »بر اساس 
اعالم سازمان بهداشت جهانی، ضدعفونی کننده های 
دست و ابزار بر پایه الکل ۷0 درصد در اولویت است. 
البته ضدعفونی کننده های متنوعی با درصدهای مختلف 

داریم که همه پروانه وزارت بهداشت را دارند.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 ۷0 الکل  با  رابطه  در  شده  ایجاد  کمبود  به  اشاره  با 

درصد که اولویت اول وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو بود اظهار کرد: »بر 
اساس برنامه طراحی شده برای تامین 
نیاز مصرفی عموم،   طی همین روزها 
الکل در سطح داروخانه ها توزیع شده و 
در اختیار مردم قرار می گیرد، توزیع ژل 
و محلول های ضدعفونی کننده دست و 
سطوح نیز آغاز شده و به مرور موجودی 

داروخانه ها بیشتر می شود.«
وی با اشاره به مشکل بزرگ ایجاد شده 
االن  که  »مشکلی  افزود:  بازار  این  در 
با آن روبرو هستیم وجود برخی اقالم 
تقلبی و یا محصوالتی است که مورد 
مصرف دیگری داشته و متاسفانه به خاطر 
شرایط موجود، با سوءاستفاده از عدم 
آگاهی مردم از طریق برخی مغازه ها و 

فروشگاه ها توزیع می شود.«
پیرویان با هشدار نسبت به توزیع الکل 
الکل  عنوان  به  چوب  الکل  یا  متانول 
و  مراکز  برخی  در  کننده  ضدعفونی 
آگاه  باید  »مردم  کرد:  تصریح  مغازه ها 
باشند که این محصوالت نه تنها اثربخشی 
نداشته و  موارد مصرف دیگری دارند، 
اشتباها مصرف  یا   بلکه در صورت جذب پوستی و 
خوراکی،  بسیار خطرناک بوده و قطعا عوارض بسیار 
سنگینی مانند کوری و عوارض شدید کبدی به دنبال 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون  داشت.«  خواهد 
خریداری  و  تهیه  بر  تاکید  با  بهشتی  شهید  پزشکی 
مواد مصرفی از مراکز معتبر اظهار کرد: »افراد می توانند 
با بررسی پروانه ساخت محصوالت، تاییدیه وزارت 
بهداشت و مهر تایید سیب سالمت سازمان غذا و دارو 

از اصالت و اعتبار کاالها آگاه شوند.«
به گزارش ایسنا وی در پایان با اشاره به وجود برخی 
مواد و محصوالت تقلبی در بازار، گفت: »این روزها 
بازار مواد ضدعفونی کننده داغ است و متاسفانه برخی 
با سوء استفاده از این فضا،  مواد و محصوالت تقلبی 
قرار  مردم  اختیار  در  کننده  ضدعفونی  عنوان  به  را 
ندارد  اثری  هیچ  یا  آن  به محتوای  بسته  که  می دهند 
یا می تواند اثرات سنگین و منفی داشته باشد، لذا از 
مردم تقاضا می شود که برای آگاهی و استعالم اصالت 
کاال و همچنین گزارش موارد مشکوک با سامانه های 

۴030، 190 یا 1۴9۷ تماس بگیرند.«

اخبــار

رییس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

توانایي انجام روزانه ١٢٠٠ تست 
کرونا در پاستور

کروناي  نمونه هاي  »تمام  گفت:  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
حال  در  و  شد  صفر  ایران  پاستور  انستیتو  در  شده  پذیرش 
حاضر هیچ نمونه در نوبت انجام، در این مرکز وجود ندارد.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا بیگلری ضمن اعالم 
این خبر گفت: »تمام نمونه هاي کروناي پذیرش شده هفته قبل 
ایران در شب گذشته و در واقع، دو روز  انستیتو پاستور  در 

زودتر از زمان قول داده شده انجام شد.«
بیگلری همچنین گفت: »در طي هفته گذشته، عالوه بر راه اندازي 
آزمایشگاه تشخیصي کرونا در سراسر کشور،  بیست  از  بیش 
ظرفیت انجام تست در انستیتو پاستور بیش از ده برابر افزایش 
پاستور  در  تست   1200 روزانه  انجام  توانائي  اکنون  و  یافت 

وجود دارد.«
وی با بیان این که همزمان کار آموزش و پایش آزمایشگاه هاي 
راه اندازي شده هم در جریان است، گفت: »با این اقدام، در 
حال حاضر در تمام کشور از مشهد تا اهواز و از تبریز تا تهران 
با یک سبک و یک پروتکل واحد کار مي کنند و   و زاهدان، 
نماینده سازمان جهاني بهداشت از  این اقدام به عنوان کار عالي 

)Best practice( نام مي برد.«
رییس انستیتو پاستور ایران در ادامه از رهنمودها و حمایت هاي 
وزیر بهداشت و معاونین این وزارتخانه و نیز همکاري صمیمانه 
روساي  روزي  شبانه  مساعي  و  وزارتخانه  ارشد  مدیران 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور قدردانی کرد.

راه اندازی ۳ سامانه جدید در 
وبسایت معاونت پرستاری برای 

مدیریت کرونا
پرستاری،  حوزه  در  کروناویروس  بهتر  مدیریت  راستای  در 
در  داوطلبان  نام  ثبت  سامانه  عنوان،  تحت  جدید  سامانه   3
و  آموزش  نام  ثبت  سامانه  ویروس،  کرونا  کنترل  و  مدیریت 
مشاوره جهت سامانه ۴030 و همچنین، سامانه ارتباط مستقیم 
پرستاری  معاونت  وبسایت  در  پرستاری،  معاون  با  پرستاران 

وزارت بهداشت، راه اندازی شد.
به گزارش سپید، سامانه ثبت نام پرستاران داوطلب در مراکز 
ریفرال کرونا ویروس و سامانه ثبت نام اعضای هیات علمی 
و  مشاوره  تکمیلی جهت  تحصیالت  دانشجویان  و  پرستاری 
روی  بر   ۴030 سامانه  در  کرونا  همه گیری  با  مقابله  آموزش 
سایت معاونت پرستاری راه اندازی شد. لذا، با توجه به شیوع 
همچنین  و  آن  با  مقابله  ضرورت  و  ویروس  کرونا  بیماری 
کمبود کادر پرستاری در بیمارستان های ریفرال سامانه ثبت نام 
هوشبری،  )پرستاری،  پرستاری  گروه  خدمت  داوطلب  افراد 
اتاق عمل، بهیار و کمک بهیار/ کمک پرستار( بر روی سایت 
   http://dn.behdasht.gov.ir معاونت پرستاری به نشانی
به  نسبت  بستر  این  از  می توانند  داوطلب  افراد  و  ایجاد شده 

اعالم داوطلبی خود اقدام کنند.
همچنین، به منظور استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی 
پرستاری و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پرستاری در مقابله با 
همه گیری کروناویروس، سامانه دیگری بر روی سایت معاونت 
پرستاری ایجاد شده است و افراد داوطلب می توانند به منظور 
ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در سامانه ۴030 در بستر 

ایجاد شده، اعالم آمادگی و ثبت نام کنند.
ارائه  منظور  به  بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
مسائل و مشکالت حوزه پرستاری در رابطه با کروناویروس، 
به صورت مستقیم با معاون پرستاری نیز بستر جدیدی روی 

سایت معاونت پرستاری، ایجاد شده است.

داروهایکرونادراختیاربیمارستانهاقرارمیگیرد

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »سوء تغذیه و نداشتن تغذیه 
بیماری  صحیح همچون سایرعوامل زمینه ای مثل 
دیابت و بیماری های ریوی می تواند عامل ابتال یا 

پیشگیری از ابتالی افراد به کروناویروس باشد.«
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی با بیان این مطلب، 
گفت: »عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در 
بیماری  ازجمله  تنفسی  بیماری های  از  پیشگیری 
ویروس کرونا دارد. عامل ابتال یا پیشگیری از ابتال 
به این ویروس بیماری های زمینه ای مثل دیابت و 
بیماری های ریوی، می تواند سوء تغذیه و نداشتن 

تغذیه صحیح باشد.«
وی افزود: »کمبود دریافت ویتامین هایی مثل ویتامین 
C و A با تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتال 
به بیماری ها را افزایش می دهد. کمبود آهن و کم 
خونی و کمبود ویتامین د هم موجب تضعیف سیستم 

ایمنی بدن می شود.«
عبداللهی ادامه داد: »با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل 
پرتقال،  مثل   C ویتامین  میوه های حاوی  ساالد،  و  سبزی  مصرف 
نارنگی، لیموترش و لیموشیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین 
C   مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، انواع فلفل، ویتامین C بدن را 

تأمین می کند.«
بیان کرد: »به عنوان مثال روزانه یک عدد  مدیر دفتر بهبود تغذیه 
پرتقال یا 2 عدد نارنگی ویتامین C  مورد نیاز روزانه بدن را تأمین 

می کند. هویج و کدوحلوایی هم منابع خوب ویتامین A هستند.«

عبداللهی ادامه داد: »این روزها همه افراد از کودکان 
زیر۵ سال تا مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که 
کورتن مصرف می کنند باید هر روز سبزی یا ساالد 
همراه با آب لیمو یا آب نارنج تازه استفاده کنند.«
در غذاهای  »از هویج و کدوحلوایی  افزود:  وی 
دلیل  به   خام  پیاز  مصرف  شود.  استفاده  روزانه 
می شود.  توصیه  غذا  با  همراه   C ویتامین  داشتن 
مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها 

اجتناب شود.«
مدیر دفتر بهبود تغذیه استفاده از منابع پروتئین در 
غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ را حائز اهمیت 
دانست و گفت: »کمبود ریز مغذی هایی مثل آهن و 
روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. از 
منابع غذایی این 2 ریز مغذی مثل حبوبات، شیر 
و لبنیات وسبزی های برگ سبز و انواع خشکبار 

بیشتر استفاده کنید.«
وی تصریح کرد: »استرس و فشارهای عصبی هم 
سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. به خاطر داشته باشید رعایت 
تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه  و حصول اطمینان از دریافت 
کافی ریز مغذی ها و پروتئین نقش مهمی در پیشگیری و ابتال به 

بیماری ویروس کرونا دارد.«

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت مطرح کرد

 توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

فرمانده پایگاه هوایی بوشهر از تولید ماده ضدعفونی کننده »پرواز« در 
پایگاه شهید یاسینی بوشهر خبر داد.

ارتش،  نیروی هوایی  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  به گزارش سپید 
سرتیپ دوم خلبان علی اکبر طالب زاده با اشاره به شیوع ویروس کویید 19 
اظهار داشت: »با تالش های شبانه روزی و ساعت ها کار پیوسته و مداوم، 
هیات اندیشه ورز پایگاه شکاری شهید یاسینی بوشهر موفق به تولید ماده 

ضدعفونی کننده فردی، اماکن عمومی و مواد شوینده برای ضدعفونی 
کردن تجهیزات کارکنان وظیفه پاسدار )دست، اسلحه، خشاب و قمقمه( 

و همچنین ضدعفونی کردن آسایشگاه ها، سرویس های بهداشتی شد.«
وی اضافه کرد: »این ماده ضدعفونی کننده که »پرواز« نام دارد عالوه بر 
کارکنان وظیفه پایگاه، در اختیار همه کارکنان و خانواده ها قرار گرفته است.«
گفتنی است ویروس کرونا که رسما کووید – 19 نام دارد، نخستین بار 

در شهر ووهان چین شناسایی شد تا کنون به بیش از ۵0 کشور سرایت 
کرده و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا وضعیت فوق 

العاده اعالم کند.
یازدهم  یکشنبه  ظهر  تا  ایران  در  کرونا  ویروس  به  قطعی  ابتالی  آمار 
اسفن( به 98۷ نفر و فوت ناشی از آن در مجموع به ۵۴ نفر رسیده است. 

همچنین1۷۵ نفر از مبتالیان بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده اند.

ماده ضدعفونی کننده »پرواز« در پایگاه شهید یاسینی تولید شد

جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور
رئیس محترم مرکز روابط عمومی 

و اطالع رسانی وزارت بهداشت
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما 
و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
از  درجات  علو  مرحوم،  آن  برای  و 

خداوند منان مسئلت دارم.
امیرعباس فتاح  زاده

مدیرمسئول روزنامه سپید



سپاه  درمان  و  بهداشت  معاون 
پاسداران انقالب اسالمی با اعالم 
اینکه در حال ظرفیت سازی در 
قم، رشت، کاشان و گلستان برای 
سیار  بیمارستانی  سامانه  استقرار 
در صورت  خوابی  تخت   ۱۰۰۰
نیاز هستیم، گفت: »در تهران نیز 
بستر سازی برای برپایی قریب به 
۲ تا ۵ هزار تخت را در صورت 

نیاز انجام خواهیم داد.«
احمد  سردار  سپید،  گزارش  به 
عبداللهی معاون بهداشت و درمان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظهر 
یکشنبه در نشست خبری »قرارگاه 
مقابله با کرونا« که در دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل )عج( برگزار شد، 
اظهار کرد: »بعد از ورود ویروس 
کرونا به ایران، مجموعه بهداشت 
و درمان سپاه در خدمت بیماران 
کرونا شتافت. پس از تماس تلفنی 
فرمانده کل سپاه با وزیر بهداشت 
و اعالم آمادگی سپاه مبنی بر هر 
حوزه سالمت  در  همکاری  نوع 

سپاه  از  قبل  روز  بهداشت  وزیر  وزارتخانه،  این  با 
درخواست همکاری و نیازمندی های بخش سالمت 

کشور را اعالم کردند.«
وی گفت: »نهایتا در مجموعه سپاه نیز از شب قبل قرارگاه 
پیشگیری و مقابله با کرونا به فرماندهی فرماندهی کل 
سپاه تشکیل و از دیشب تاکنون ۳ جلسه با موضوع 
برنامه ریزی برای مشارکت در پیشگیری و مقابله با 
کرونا تشکیل شده است. در این جلسات برنامه ریزی 
شد تا تخت های بیمارستانی مجموعه سپاه در این 

زمینه اختصاص یابد.«
معاون بهداشت و درمان سپاه خاطرنشان کرد: »در 
حال ظرفیت سازی در قم، رشت، کاشان و گلستان 
سایر  و  این شهرها  در  که  این صورت  به  هستیم؛ 
بیمارستانی سیار ۱۰۰۰  نیاز سامانه  مورد  شهرهای 

تخت خوابی مستقر خواهیم کرد. در تهران نیز بستر 
سازی برای برپایی قریب به ۲ تا ۵ هزار تخت را در 

صورت نیاز انجام خواهیم داد.«
سردار عبدالهی گفت: »امروز هم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در بیانیه ای خطاب به مردم اعالم کرد که 
به مانند همیشه سپاه در موضوع مقابله با ویروس 
کرونا در کنار مردم است و بنا به درخواست وزارت 
کرد.  خواهیم  آفرینی  نقش  زمینه  این  در  بهداشت 
امیدواریم بتوانیم با مشارکت و همراهی همه مردم 
بتوانیم با این ویروس مقابله کنیم. تردید نداشته  باشید 
که این بیماری آنقدر که پروپاگاندای رسانه ای دارد، 
خطرناک نیست و می توان با دست به دست هم دادن 

در داخل کشور از این معضل رهایی یافت.«
وی اظهار کرد: »همانطور که در همه عرصه ها از 

جمله دفاع مقدس موفق و پیروز و سربلند بیرون 
امیدواریم در این موضوع نیز سربلند باشیم .«

معاون بهداشت و درمان سپاه خاطرنشان کرد: »عالوه 
بر اینکه ظرفیت های مراکز درمانی سپاه در اختیار 
مردم است، یکی اقداماتی که انجام دادیم، اقدام به 
رفع آلودگی از طریق سامانه های جنگ نوین است؛ 
در حال حاضر در قم با استفاده از تجهیزات جنگ 
عفونی  ضد  و  زدایی  آلودگی  حال  در  خود  نوین 
شهر هستیم؛ این اقدام برای تهران و رشت نیز برنامه 

ریزی شده است.«
سردار عبداللهی گفت: »حسب دستور فرمانده کل سپاه، 
کلیه تحهیزات، امکانات و مجموعه های بهداشت و 
درمان سپاه به مدد وزارت بهداشت آمده و ان شاءاهلل 
در خدمت مردم خواهیم بود. این امید را به مردم 

می دهیم که با مشارکت با این بیماری 
مقابله می کنیم.«

انتشار  به  وی همچنین در واکنش 
مجازی  فضای  در  مطالب  برخی 
بقیه  بیمارستان  تجهیزات  درباره 
اهلل اظهار کرد: »در فضای مجازی 
کلیپ هایی پخش شده مبنی بر اینکه 
از مجموع ۶ دستگاه اکیمو که وارد 
کشور شده، ۴دستگاه به بیمارستان 
بقیه اهلل تخصیص داده شده است 
در  میکنیم؛  رد  را  موضوع  این  که 
حال حاضر تنها یک دستگاه اکیمو 
در اختیار بیمارستان بقیه اهلل است.«
سپاه  درمان  و  بهداشت  معاون 
همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
وضعیت سالمتی سربازان و کارکنان 
مراکز مختلف سپاه خاطرنشان کرد: 
در  مشکوکی  مورد  هیچ  کنون  »تا 
مجموعه سربازان و کادر سپاه فعال 
در مجموعه های مختلف سپاه از ابتال 
به ویروس کرونا مشاهده نشده است. 
بر اساس اطالعاتی که از وضعیت 
ارتش  سالمتی سربازان و کارکنان 
دارم به خانواده های این عزیزان هم اطمینان خاطر 
می دهم که تاکنون هیچ مورد ابتال و حتی مشکوک به 
کرونا در مجموعه نیروهای مسلح وجود نداشته است.«
سردار عبداللهی گفت: »همه بیمارستان های سپاه در 
بیماران کرونایی است و  سراسر کشور در خدمت 
هیچ محدودیتی برای فعالیت در این زمینه نداریم. 
مردم به مجموعه مراکز درمانی سپاه اعتماد دارند و 
همین امر سبب شده تا مراکز درمانی سپاه محل امید 

همه مردم باشند.«
وی در پایان اظهار کرد: »تعطیل کردن مراکز تجمع 
اقدامی عقالنی و مناسب برای پیشگیری از کرونا است؛ 
این اقدام در مراکز دانشگاهی نیروهای مسلح نیز رخ 
داده است؛ البته انتقال آموزش از طریق الکترونیکی 

در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.«

زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا
 در کالنشهر تهران:

دانشگاه های علوم پزشکی 
می توانند مجوز  جذب نیروی 

انسانی دریافت کنند

تهران  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
گفت: »دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توانند مجوز های 
کنند،  دریافت  را  انسانی  نیروی  جذب  برای  شرکتی  جدید 
البته نظارت بر مسائل اداری و قانونی این دانشگاه ها توسط 
نیرو های  برای  می شود،  انجام  کشوری  نظارتی  دستگاه های 
نظر  در  نیز  استخدامی  ویژه  تسهیالت  شده  جذب  انسانی 

گرفته شده است.«
پرستار  کمبود  به  اشاره  با  زالی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
اما  است،  بسیار  پرستاری  »خدمات  گفت:  بیمارستان ها  در 
با مشکالتی  پرستاران  دلیل شیفت و کشیک  به  بیمارستان ها 

می شوند.« رو به رو 
وی افزود: »در این شرایط بحرانی و طی جلسات ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا مقرر شده سه دانشگاه  علوم پزشکی 
اتخاذ  انسانی  نیروی  بانک  تشکیل  برای  را  قوانینی  کشور 
بیمارستان های  در  دستگاه های خصوصی  ظرفیت  از  تا  کنند 
سراسر کشور بهره ببریم، همچنین مدیران پرستاری دانشگاه ها 
در خصوص  لزوم  در صورت  می توانند،  با صالحدید خود 

تامین و باز توزیع نیروی انسانی اقدام کنند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان فرمانده مدیریت مقابله با 
بیماری کرونا در پایان گفت: »دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
می توانند مجوز های جدید شرکتی برای جذب نیروی انسانی 
را دریافت کنند، البته نظارت بر مسائل اداری و قانونی این 
دانشگاه ها توسط دستگاه های نظارتی کشوری انجام می شود، 
برای نیرو های انسانی جذب شده تسهیالت ویژه استخدامی 

نیز در نظر گرفته شده است.«

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد

 ۱۵ هزار تماس  روزانه با 
اورژانس درباره کرونا

رئیس اورژانس کشور از برقراری روزانه ۱۰ الی ۱۵ هزار تماس 
در مورد پاسخگویی به سواالت کرونا خبر داد.

به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند با اشاره به برگزاری جلسه 
کمیته فنی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه در این جلسه مسئولین 
کمیته امداد، شهرداری و ستاد گردشگری حضور داشتند گفت: 
»برای هر کدام از این دستگاه ها دستورالعمل و تکالیفی صادر شد.«
وی با بیان اینکه باید تا آنجایی که ممکن است سفرها را کاهش 
در  »شهرداری  گفت:  شود،  لغو  ضرور  غیر  سفرهای  و  دهیم 
داده  انجام  که  پیشگیرانه ای  اقدامات  و  نظافت شهر  خصوص 
است خوب کار کرده و گزارشی در این خصوص ارائه کرد و 

اقداماتش بسیار موثر بود.«
رئیس اورژانس کشور با بیان این که مسئوالن کمیته امداد اعالم 
کردند که مددجویان شان نیازمند حمایت خاص هستند، گفت:  
»در این جلسه در مورد کمک هایی که وزارت بهداشت می تواند 
به مددجویان کمیته امداد ارائه دهد و چگونگی این کمک ها به 
مددجویانی که نسبت به مابقی افراد جامعه آسیب پذیرتر هستند 

و ممکن است های ریسک باشند، صحبت شد.«
وی با بیان اینکه مرکز تماس اورژانس، روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار 
گفت:  دارد،  کرونا  خصوص  در  صرفا  پاسخگویی  و  تماس 
هستند  فعال  شهر  سطح  در  اورژانس  ویژه  عملیات  »تیم های 
به جابجایی  نسبت  می توانند  آمبوالنس های مخصوص  تنها  و 

بیماران مشکوک اقدام کنند.«
کولیوند با بیان اینکه پیش از شیوع کرونا روزانه حدود ۱۲هزار  
تماس با اورژانس ۱۱۵ برقرار می شد و حاال این تماس ها افزایش 
یافته است، گفت: »با این که در اوج عملیات کاری قرار داریم، 
اما هیچ تلفنی بدون پاسخ نمی ماند و مردم می توانند در صورت 

بروز مشکل یا داشتن سوال با شماره ۱۱۵ تماس گیرند.«
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بیماران مبتال به کرونا به صورت 
سرپایی و با استراحت درمان می شوند و تنها ۲۰ درصد نیازمند 
بستری در بیمارستان هستند، گفت: »هموطنان مان اگر عالئم تب و 
سرفه و مشکل تنفسی را همزمان داشتند با اورژانس ۱۱۵ تماس 

گیرند تا نسبت به انتقال آنها به بیمارستان های هدف اقدام کنیم.«

اخبــار
شماره ۱۶۰۶ ۱۲ اسفند ۱۳9۸
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معاون بهداشت و درمان سپاه اعالم کرد

 آمادگی سپاه برای استقرار بیمارستان 2 تا 5 هزار تختخوابی در تهران

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل به طراحی پروژه بسیار 
ژنتیک  داده های  بر  مبتنی  کرونا  واکسن  زمینه  در  جدیدی 
یک  از  کمتر  زمانی  بازه  در  »امیدواریم  گفت:  و  پرداخت 

سال، واکسن و داروی کرونا را تولید کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سردار علیرضا جاللی در 
نشست خبری قرارگاه مقابله با کرونا که بعداز ظهر یکشنبه 
اظهار  شد،  برگزار  بقیه اهلل)عج(  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
داشت: »پزشکان و متخصصان مجموعه علوم پزشکی بقیه 
اهلل از دو ماه گذشته که بحث کرونا در چین بروز پیدا کرد 
در مطالعاتی موضوع کرونا را رصد می کردند و به دنبال 
این بودند که ببینند چه اتفاقی بروز کرده و اصل ویروس 
چیست و رفتار آن به چه صورت است. آیا یک پدیده حمله 
بیولوژیک است یا یک متاسیوم در ویروس است و یا یک 
فرار ویروس از آزمایشگاه و محققان ما این سه فرضیه را 

رصد می کردند.«
سردارجاللی افزود: »در محور دوم موضوع مدیریت بحران را 

در چین دوستان رصد می کردند که مدیران ارشد بحران در چین چگونه 
آن را مدیریت می کنند تا اگر الزم شد از تجربیات آنها استفاده کنیم.«

ادامه داد: »از همان روز دو فرضیه مطرح بود  بقیه اهلل  رییس دانشگاه 
که آیا ویروس داخل کشور ما می شود یا نمی شود؟ بسیاری از محققین 
عقیده داشتند که ویروس وارد کشور نمی شود. تعداد کمی اعتقاد داشتند 
که وارد کشور می شود. شاید این که ما غافلگیر شدیم ناشی از عقیده این 
عده زیادی بود که اعتقاد داشتند ویروس  در داخل کشور چین می ماند 

و وارد کشور ما نمی شود.«
وی گفت: »۱۰ روز پیش متوجه شدیم که اولین بیمار در شهر قم و دومین 
بیمار هم در بیمارستان بقیه اهلل کشف شد که ۲۴ ساعت بعد به رحمت 
خدا رفت و زنگ خطر در داخل کشور به صدا درآمد و بالفاصله تعداد 
بیماران هم در شهر قم و هم در شهر تهران و بالفاصله در استان مرکزی 

و استان گیالن رو به افزایش رفت و با یک همه گیری مواجه شدیم.«
سردار جاللی افزود: »در ادامه دانشگاه بقیه اهلل روی سه محور متمرکز شد. 
محور تحقیقات که از دو ماه گذشته روی آن متمرکز شده بود که هم رفتار 
ویروس رو مطالعه کند و ما حتی آماده شدیم تیمی را به چین بفرستیم تا 
قبل از اینکه ویروس وارد کشور شود بتوانیم به آن دسترسی پیدا کنیم.«

وی ادامه داد: »آخرین مقاالت و مطالعات چین که تقریبا روزانه منتشر 
می شد دوستان در کمیته تحقیقاتی و پژوهشی رصد می کردند و خوشحالم 
بگویم  روز اول که این بیماری در مجموعه ما کشف شد شاید به لحاظ 
یافته های علمی ما هیچ چیزی عقب نبودیم آخرین پروتکل های درمانی 
آخرین گایدالین ها در مورد بیماری و همان چیزهایی که در آمریکا و 
کشورهای پیشرفته و خود چین بود، در دسترس پزشکان ما قرار داشت.«

رییس دانشگاه بقیه اهلل گفت: »امروز که تقریبا ۱۱ روز از بروز بیماری 
می گذرد، پزشکان ما خیلی خوب، مسلط و با تجربه در حال مقابله با 
این بیماری جدید و نوظهور هستند و مانند افراد با تجربه عمل می کنند.«
 جاللی با بیان اینکه ما از همان روزهای اول بحث ساخت واکسن را 
در دستور کار داشتیم، گفت: »واکسن کرونا در دنیا هنوز ساخته نشده 
و در این باره مطالعات جدی شروع شده است و کشورهای پیشرفته و 

آمریکا و اروپایی بشدت دنبال ساخت این واکسن هستند.«
به صورت جدی روی  اهلل  بقیه  دانشگاه  »در مجموعه  یادآورشد:  وی 
این موضوع کار کردیم و تیم بسیار قوی از مجموعه دانشگاه بقیه اهلل و 
دانشگاه های دیگر به جد پیگیر این موضوع هستند و تالش می کنند با 
روشی جدید که مبتنی بر ژنوم انسان و داده های ژنتیک است احتماال 
به یک  از یکسال واکسن کرونا را که شاید شبیه  بازه زمانی کمتر  در 

آرزو باشد، تهیه کنند.«
اینکه در این دانشگاه چند تیم به طور  بیان  با  رییس دانشگاه بقیه اهلل 
جدی در حال کار بر روی کشف داروی کرونا هستند، گفت: »تاکنون 
یکی از داروها در مرحله آزمایشگاهی اثبات شده و روی ویروس کرونا 
جواب مثبت داده است و امیدواریم در مرحله بالینی آن را روی بیمار 

امتحان کنیم.«
پروژه هایی  از  یکی  کرونا  تشخیص  کیت  »ساخت  کرد:  اضافه  جاللی 
است که  کارهای خوبی درباره آن انجام شده است و امیدواریم به نتایج 
خوبی برسیم. البته در گذشته شاید ۵۰ کیت تشخیص در حوزه ویروس 
شناسی ساختیم و روی کرونا هم کار جدی شروع شده است امیدواریم 

که به سرعت به تولید محصول برسانیم.«

تشخیص ویروس کرونا ظرف هشت ساعت 
دانشگاه  شناسی  ویروس  »آزمایشگاه  کرد:  تصریح  وی 
بقیه اهلل از اولین مراکزی بود که توانست کار تشخیص 
ویروس را انجام دهد و امروز در هشت ساعت می توانیم 
ویروس را شناسایی کنیم و در روزهای آینده خبرهای 

خوبی در این زمینه به مردم ارائه می کنیم.«
فرمانده دانشگاه بقیه اهلل افزود: »همچنین اورژانس بیمارستان 
بقیه اهلل که بزرگترین اورژانس درمانی کشور با ظرفیت 
ایزوله  شد؛  کرونا  بیماران  پذیرش  آماده  تخت  یکصد 
اورژانس را انجام دادیم و آموزش های الزم به کارکنان 

را دادیم  و تجهیزات کافی را فراهم کردیم.«
 جاللی گفت: »امروز حجم زیادی از بیماران را ویزیت 
کردیم و در چند روز گذشته بیش از ۳ هزار بیمار سرپایی 
ویزیت شدند و بیش از ۲۰۰ بیمار را بستری کردیم که 
تعدادی از آنها بهبودی پیدا کردند و ظرفیت های زیادی 

را در بیمارستان  برای مواقع بحران آماده کرده ایم.«
وی با بیان این که این بیمارستان حدودا ۸۵۰ تختخوابی است و ظرفیت 
بسیار خوبی برای پذیریش بیشتر از آن را آماده کردیم گفت: »اگر نیاز 

به مراجعه بیشتر باشد ظرفیت های بیمارستان پاسخگو خواهد بود.«
شهید  دانشگاه  مجموعه  و  بهداشت  وزارت  به  »بارها  گفت:  جاللی 
بهشتی اعالم کردیم که مجموعه بیمارستان بقیه اهلل و زیرمجموعه های 
آن آمادگی کمک به آنها را داریم. دستگاه پیشرفته اکیمو که در چند 
بیمارستان در شهر تهران موجود باشد را در اختیار داریم و تیم ورزیده 

ما قادر به ارائه خدمت به بیماران هست. «
فرمانده دانشگاه بقیه اهلل گفت: »نقاهت گاه خوبی را برای کادر درمانی 
دارد.  قسمت  دو  که  کرده ایم  تهیه  بیمارستان  مجموعه  در  بیماران  و 
از  خیلی  یعنی  ندارند  منزل  رفتن  به  تمایل  که  کارکنانی  برای  یکی 
پزشکان و پرستاران ما از همان روز اول در بیمارستان ماندند بنابراین 
مجموعه ای در نظر گرفتیم که خارج از بیمارستان در آنجا استراحت 
کنند و مجموعه بزرگی را هم ظرفیت سازی می کنیم که اگر به هر 
دلیل نیاز به مجموعه نقاهتگاهی داشتیم در مجموعه خود دانشگاه برای 

روز مبادا استفاده کنیم.«
وی افزود: »در حوزه آموزش از روز اول بسته های آموزشی و کلیپ های 
آموزشی در فضای مدیا و مجازی آماده شد و هم در اختیار مراجعین، 
کارورزان و بیماران و دانشجویان و فضای عمومی جامعه قرار دادند 

چرا که یکی از راه های پیشگیری آموزش است.«
وی در پایان تاکید کرد: »به دستور فرماندهی کل سپاه همه ظرفیت های 
سپاه در حوزه سالمت و همه ظرفیت های دانشگاه بقیه اهلل در جهت 

پشتیبانی وزارت بهداشت در این امر خطیر است.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(:

امیدواریم تا یک سال دیگر واکسن و داروی کرونا را تولید کنیم
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