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سران قوا 
برای مهار کرونا 
وارد عمل شوند

علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

جریانات غیرپزشکی بر برنامه های وزارت بهداشت سایه افکنده اند

چرا با وجودهشدار وزارت بهداشت، مسافرت ها کماکان انجام می شود؟

»ترساندن مردم« و »کم اهمیت جلوه دادن« موضوع، هر دو ظلم هستند

دخالت غیرمجاز در پزشکی جرم است؛ دادگاه ویژه روحانیت ورود کند

بررسي سياست هاي حمايت از بنگاه هاي توليدي، 
نيروي کار و اقشار آسيب پذير در کشورهاي 
هنگ کنگ، چين، ايتاليا، انگلستان و ايران



رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
به  قوا  سران  ورود  خواستار  اسالمی 
با ویروس کرونا شد و  مقابله  موضوع 
درباره کم اهمیت جلوه دادن آن هشدار داد.
به گزارش سپید، علی نوبخت در گفت وگو 
با ایرنا، موضوع شیوع ویروس کرونا را 
از اساس یک موضوع پزشکی دانست و 
گفت: »با وجود کمبود امکانات و لوازم 
جامعه  پزشکی،  تجهیزات  و  بهداشتی 
وزارت  مقامات  و  پزشکی  و  پرستاری 
بهداشت در حال جانفشانی و فداکاری 
منحوس  ویروس  این  با  مقابله  برای 

هستند.«

 عوامل غیرپزشکی بر برنامه های 
وزارت بهداشت سایه افکنده است 

اجتماعی،  غیرپزشکی،  ابعاد  به  وی 
فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  امنیتی، 
شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: 
برنامه های  بر  غیرپزشکی  »جریانات 
وزارت بهداشت برای پیشگیری و مهار 
ویروس کرونا سایه افکنده است و مانع 

مهار این بیماری می شود.«
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، ترافیک 
سنگین جاده های شمال در روزهای اخیر را یادآور شد 
و گفت: »چرا با وجود این که وزارت بهداشت درباره 
انجام  اما مسافرت ها کماکان  مسافرت ها هشدار داد 
می شود و در پایانه های خروج از تهران تکلیف مردم 
به وسیله نیروهای نظامی و انتظامی روشن نمی شود 
مقصد  شهر  در  رانندگی،  ساعت  چندین  از  بعد  و 
جلوی آنها گرفته می شود و پلیس مانع ورود آنها به 

مقصد می شود.«
نوبخت تصریح کرد: »نیروهای نظامی و انتظامی باید 
بعد از گرفتن دستور از مقامات بهداشتی، اعمال برنامه 
کنند و مردم را سرگردان نکنند و از قبل تکلیف فرد 
روشن شود که وقتی عازم مقصدی می شود بداند که 
برگردانده خواهد شد و از ابتدا سفر را شروع نکند.«
وی با اشاره به حضور جوانان در ورودی های برخی 
از شهرهای شمالی و جلوگیری از ورود خودروهای 
غیربومی گفت: »اینکه افراد ساعت های متمادی با زن 
و بچه رانندگی کنند و پشت دروازه های شهر، مردم به 

جان هم بیافتند از کرونا خطرناک تر است.«
دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران با بیان 

اینکه نباید مردم را در مقابل مردم قرار دهیم؛ اظهارداشت: 
»چنین اتفاقاتی نشان می دهد که تصمیم گیری های ما 

درست نیست و باید تکلیف مردم را روشن کنیم.«
نوبخت با بیان این که در موضوع پیروی از دستورات 
وزارت بهداشت سردرگمی وجود دارد، افزود: »وقتی 
که نیروهای بهداشتی و پزشکی در ستاد ملی پیشگیری 
از کرونا اعالم کردند که مردم نباید مسافرت بروند، هیچ 
کس نباید مسافرت برود و بر اساس قوانین کشوری، 
این موضوع از اختیارات نیروهای دیگر است و اجرایی 
کردن آن در اختیار بخش بهداشت و درمان نیست.«

وی، لزوم ایجاد ستاد بسیج اقتصادی برای حل مشکالت 
معیشتی مردم را متذکر شد و گفت: »وقتی از مردم 
خواسته می شود که از خانه بیرون نیایند، این تکلیف 
برای شورای تامین استان ها ایجاد می شود که بالفاصله 
به فکر تامین مایحتاج مردم بیافتند و معیشت و غذا و 

وسایل مورد نیاز آنها را تامین کنند.«
عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
خروج مردم برای تامین مایحتاج خود را به خاطر مهیا 
نبودن زمینه های تامین آن از سوی شورای تامین استان ها 
را عامل گسترش کرونا دانست و افزود: »خواهش من 

این است که سران سه قوه به این مساله ورود کنند 
زیرا این موضوع هم به قوه مقننه، هم مجریه و هم 

قوه قضائیه مربوط است.«
نوبخت تصریح کرد: »دولت به تنهایی قادر به مهار 
ویروس کرونا نیست و حل این بحران نیازمند ورود 

سران قوا و حتی نیروهای مسلح است.«
وی از تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس با حضور علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی و سعید نمکی وزیر بهداشت خبر داد 
و افزود: »در این جلسه بحث ما در مجلس این خواهد 
بود که وقتی به مردم می گوییم از خانه بیرون نیایید یا 

مسافرت نروید سازوکار اجرایی کردن آن چیست.«

کم اهمیت جلوه دادن کرونا ظلم است
نوبخت با بیان اینکه من مساله کرونا را فراتر از مسائل 
پزشکی می بینم و مسئله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و امنیتی و قضایی است، تاکید کرد: »احساس 
می کنم موضوع جدی گرفته نشده است. همانطور که 
زیاد جلوه دادن موضوع کرونا و ترساندن مردم ظلم 
است به نظر من سهل انگاری و کم اهمیت جلوه دادن 

آن هم ظلم است.«
بهداشت  کمیسیون  فوری  اقدام  به  وی 
مجلس در نخستین روز پس از تعطیالت 
انتخابات مجلس و اعالم تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها و قوه مقننه تا پایان تعطیالت 
از  »برخی  گفت:  و  کرد  اشاره  نورزی 
جدی  را  موضوع  مردم،  و  مسئوالن 
نگرفته اند و یا به عمق فاجعه آگاهی ندارند.«
پزشکی  تاریخ  و  اخالق  کمیته  عضو 
کمیسون نظام پزشکی ایران گفت: »اینکه به 
کارمند گفته می شود که یکی فردا بیاید و 
پس فردا نیاید و چهار ساعت بیاید و چهار 
ساعت نیاید نشان می دهد که به مسئله به 

شکل علمی نگاه نمی شود.«

جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز 
نیازمند اقدام دادستانی است

نوبخت در خصوص برخی اظهارات افراد 
غیرمجاز در حوزه درمان کرونا و پیشگیری 
از آن نیز گفت: »دخالت افراد غیرمجاز در 
امور پزشکی طبق قوانین کشور جرم است 
و به عهده دادستان کل کشور و دادستان 

ویژه روحانیت است که ورود کند.«
وی به موضوع آتش زده شدن یکی از کتاب های اصلی 
علم پزشکی پیش از شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و 
افزود: »در همان زمان علیه این فرد اعالم جرم کردم 
و به خاطر همین تاکید دارم که موضوع مهار کرونا 

ابعاد قضایی هم دارد.«
عضو منصوب رییس جمهوری در شورای عالی جمعیت 
هالل احمر ایران تاکید کرد: »دخالت افراد غیرمجاز 
ممکن است باعث فریب و سهل انگاری مردم نسبت 
به خطر کرونا شود و رسیدگی به این موضوع وظیفه 

دادستان کل کشور است.«
فوری  اقدام  نیازمند  را  کرونا  بحران  مهار  نوبخت، 
حکومتی دانست و گفت: »مساله از توصیه های پزشکی 
گذشته و فقط مسئولین باید تصمیم بگیرند و عمل 

کنند و مردم را از بالتکلیفی خارج کنند.«
وی افزود: »اگر فردی دستورات بهداشت را اجرا نکند 
اینکه خودش لطمه می خورد باعث به خطر  غیر از 
افتادن جان دیگران می شود که همه خالف اخالق و 
قانون است.« این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد 
با ورود سران قوا به موضوع، شیوع تصاعدی ویروس 

کرونا تا عید مهار شود.

پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

قوای سه گانه با همکاری 
مردم با کرونا مقابله کنند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»قوای سه گانه با همکاری مردم در مقابله با کرونا گام بردارند.«
به گزارش سپید، عباس علی پوربافرانی با اشاره به جلسه روز 
با  کمیسیون  امروز  »جلسه  افزود:  بهداشت  کمیسیون  دوشنبه 
حضور علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی و سعید 
نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد باقر 
مسئوالن  برخی  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  نوبخت 

برگزار شد.«
نمکی  و  »الریجانی  داشت:  اظهار  مجلس  در  نایین  نماینده 
گزارشی از شرایط موجود دادند و نمایندگان گزارشی را از 

اقداماتی صورت گرفته، ارائه کردند.«
های  حوزه  همه  که  شد  بیان  جلسه  این  »در  داد:  ادامه  وی 
ورود  مساله  این  در  باید  قوا  همه  و  کنند  کمک  باید  درگیر 
کنند مردم به عنوان حلقه های اصلی این بیماری دقت داشته 
نیاز  مورد  اقالم  به کمبود  توجه  با  مقرر شد  باشند. همچنین 
پیگیری های الزم صورت گیرد و همچنین مقرر شد این موضوع 
جدی تر دنبال شود تا تمام قوا با همکاری مردم به این موضوع 

ورود پیدا کنند.«

انتقاد اوالد قباد به لغو کاهش ساعت اداری:

آیا کارمندان و کارگران 
رویین تن هستند؟

کاری  ساعت  بازگشت  از  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
و  کارمندان  »آیا  گفت:  و  کرد  انتقاد  عادی  روال  به  ادارات 

هستند؟« تن  رویین  کارگران 
گفت:  اوالدقباد  فریده  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
»چرا تصمیمات چندگانه درباره ساعت کاری ادارات گرفته 
هدف  که  کرونا  با  مقابله  ستاد  مصوبه  بر  بنا  مگر  می شود؟ 
از جان  بیماری و صیانت  این  کنترل  و  پیشگیری  آن  اصلی 
نشده  گرفته  تصمیم  اداری  ساعت  کاهش  برای  است  افراد 
و  کارگران  برای  کاری  ساعت  کاهش  این  چرا  پس  بود، 

نشد؟« اجرایی  کارمندان 
وی افزود: »آیا کارمندان و کارگران رویین تن هستند؟ مگر 
خانواده هایشان  برای  افراد  این  که  ندارد  وجود  امکان  این 
مواردی  در  است  این  ما  درخواست  شوند؟  ویروس  ناقل 
که امکان دورکاری و یا شیفتی شدن ادارات هست این کار 
ساعت  کاهش  به  نسبت  این صورت  غیر  در  و  شود  انجام 

کاری ادارات اقدام شود.«
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: »بسیاری 
است،  خطر  معرض  در  سالمتشان  کارمندان  و  کارگران  از 
این سوال  بود؟ همچنین  آنها خواهد  پاسخگوی  نهادی  چه 
وجود دارد که آیا برای ضدعفونی کردن محل کار کارمندان 
فکری  باشد  داشته  زیادی  آلودگی  می تواند  که  کارگران  و 

شده است؟«
اوالدقباد در پایان ضمن قدردانی از کادر پزشکی، پرستاری 
در  خود  خطیر  رسالت  انجام  برای  درمان  و  بهداشت  و 
میزان  درباره  گزارشی  ارائه  خواستار  همچنین  موقعیت  این 

تجهیزات در اختیار بیمارستان ها برای مقابله با کرونا شد.

 بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

عید را اینترنتی و آنالین
 به یکدیگر تبریک بگوییم

نماینده مردم تهران با بیان اینکه "پرهیز از سفر و ترددهای غیر 
ضروری در شرایط امروز ضرورت دارد" گفت: »مردم فهیم ایران 

توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.«
محمدرضا بادامچی با تاکید بر لزوم پرهیز از هرگونه تردد و 
به  »مردم  گفت:  کشور  امروز  شرایط  در  غیر ضرور  سفرهای 
میزان با رعایت توصیه های بهداشتی و مراقبتی از سوی نهادهای 
مرجع، رفت و آمدها، دید و بازدیدها و سفرهای خود را محدود 
کنند شاهد کاهش توان این ویروس در شیوع به دیگران بوده و 

سالمتی خود مردم تضمین خواهد شد.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر کاهش دید و بازدیدها 
در این شرایط گفت: »اگر بتوانیم عید پیش رو را  به صورت 
اینترنتی و آنالین به یکدیگر تبریک بگوییم و از دید و بازدیدها در 
چنین وضعیتی حتی المقدور بپرهیزیم این خود موجب خشنودی 
پروردگار بوده و در جهت کاهش بیشتر این بیماری تاثیر مثبتی 

را در پی خواهد داشت. «
ما  بزرگوار  مردم  »خود  افزود:  پایان  در  وی  ایسنا  گزارش  به 
فهیم بوده و از تبعات مسافرت به استان هایی که تجمع در آن 
جا زیاد است آگاه هستند؛ به نفع همه ما خواهد بود که هر چه 
بیشتر برای مقابله با این ویروس رفت و آمدها و سفرهای غیر 

ضروری را کاهش دهیم.«

خانه ملت
شماره 1611 20 اسفند 1398

2

نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

سران قوا برای مهار کرونا وارد عمل شوند
جریانات غیرپزشکی بر برنامه های وزارت بهداشت برای مهار کرونا سایه افکنده است

رئیس مجلس شورای اسالمی از تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط رییس جمهور خبر داد و گفت: »تعداد 
قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تخصصی بهداشت 

و درمان پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت داشتند.«
به گزارش سپید، علی الریجانی صبح دوشنبه 19 اسفند پس از جلسه ای 
که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی 
موضوع بیماری کرونا در کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: 
با حضور  در مجلس  موضوع  این  بررسی  برای  مفصلی  نسبتًا  »جلسه 
برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا که ریاست آن را دکتر نمکی 
به عهده دارند، تشکیل شد و ایشان گزارشی از اقدامات این ستاد ارائه 
کردند، ضمن آنکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای 
کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان نیز پیشنهادهایی برای برون رفت 
از این وضعیت داشتند.« وی افزود: »در این جلسه مطرح شد که بیماری 
مذکور باید بسیار جدی گرفته شود و تمام دستگاه های کشور و مردم 
به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا دقت و التزام داشته باشند؛ زیرا 
تسری این وضعیت به خود آنها لطمه می زند، در موضوع سفرها تاکید 
امنیت ملی  از پشتوانه شورای عالی  با کرونا که  مبارزه  شد ستاد ملی 
برخوردار است، برای استان ها و شهرستان هایی که در حال حاضر سالم 
هستند، دستورالعمل هایی مشخص و همچنین برای شهرها و استان های 
درگیر با با این بیماری دستورالعمل دیگری داشته باشد و حتما از سفرهای 

شیوع دهنده بیماری کرونا جلوگیری شود.«
بر آن که  »این سفرها عالوه  داد:  ادامه  رئیس مجلس شورای اسالمی 
میزان درگیری خود مردم را بسیار افرایش می دهد، باعث تغییر جنس 
این ویروس در سفرهای بین استانی خواهد شد و به همین دلیل نحوه 
مبارزه با آن را دشوار می کند، از موارد مورد تاکید که در خصوص آن 
وزارت کشور باید از  تصمیمات  ستاد مبارزه با کرونا  حمایت کند، موضوع 
سفرها بود.« الریجانی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص 
تامین نیازهای مردم مانند ماسک، لباس های پرستاران و پزشکان گفت: 
»در کمترین زمان ممکن می بایست نسبت به تولید این اقالم اقدام شود 
و حتی با استفاده از گروه های جهادی، نیازهایی همچون ماسک تامین 
گردد و  وزارت خارجه نیز با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور 

در این عرصه به کمک بیاید، مهمترین نیازها در این عرصه نیاز کادر 
درمانی چه از نظر مالی و چه از حیث تامین پروژه ها به صورت ارزی و 
ریالی است که سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص ورود کند 
و در صورتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص دهد، این تصمیم 

قابل طرح در جلسه سران قواست.«
وی اظهار کرد: »تصمیم مهمتر در این موضوع آن است که آقای رئیس 
جمهور یک شورای پشتیبانی برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 
کرونا تشکیل دهد که مستقیمًا اداره شود و همه بخش های کشور همکاری 
الزم را با آن داشته باشند، در حال حاضر، نیروهای مسلح همکاری های 

الزم را با ستاد مبارزه با کرونا دارند، این نیروها در حمایت از تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز به کمک خواهند آمد.«

رئیس مجلس شورای اسالمی درباره نقش مجلس در موضوع مبارزه 
کمیسیون  اعضای  هم  مجلس  امروز  جلسه  »در  داد:  توضیح  کرونا  با 
نمایندگان حضور داشتند و  از  بهداشت و درمان و هم تعداد دیگری 
مقرر شد تصمیمات مأخوذه محقق شود، از جمله برخی پیشنهادها با 
محوریت پاداش و بیمه کادر درمانی به صورت ویژه منظور گردد و یا  
افراد آسیب دیده جزو ایثارگران لحاظ شوند و  در این  گونه زمینه ها 

تدبیر الزم صورت گیرد.«

رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد

تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا
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رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد و الکل وزارت بهداشت:

 رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب 
مصرف مواد و الکل وزارت بهداشت با 
بیان اینکه گزارش های نگران کننده ای از 
مصرف خوراکی الکل جهت جلوگیری از 
ابتال به کروناویروس دریافت می شود، در 
عین حال عده ای سودجو با سوء استفاده 
از نیاز مردم، با اضافه کردن وایتکس به 
الکل های صنعتی رنگی، محلولی  بی رنگ را 
به عنوان الکل طبی به بازار عرضه می کنند 
افزایش درصد مسمومیت ها  که موجب 

شده است.
به گزارش سپید،   گفت: »بدنبال افزایش 
خطر آلودگی با ویروس کرونا و توصیه 
به شستشوی مکرر دست ها و همچنین 
ضد عفونی کردن سطوحی که در تماس 
با دست قرار می گیرند از قبیل میز، لوازم، 
محلول های  از  استفاده   ... و  دستگیره ها 
ضدعفونی کننده رو به تزاید می باشد. «

وی افزود: »نکته ای که الزم است به آن 
توجه جدی شود این است که در راهنمای 
کاربردی نحوه ضدعفونی کردن دست ها 
و  غذا  ابالغی سازمان  تماس  و سطوح 
دارو، الکل متیلیک یا متانول در ترکیبات 
ضدعفونی  محلول های  دهنده  تشکیل 

کننده جایگاهی ندارد و این امر نشأت گرفته از سمی 
بودن این ماده است که در تماس با پوست، جذب بدن 
شده و متناسب با میزان جذب پوستی، عوارضی همچون 
کوری، مسمومیت کلیوی و مرگ را به دنبال خواهد 
به اخطار و برچسب  با توجه  این اساس،  بر  داشت. 
مندرج بر روی فرآورده های ضدعفونی کننده، در مجاز 
بودن استفاده از آن محلول برای سطوح دارای تماس با 

پوست بدن انسان اطمینان حاصل کنید.«
رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد و 
الکل وزارت بهداشت ادامه داد: »یافته های اخیر علمی 
که حاصل سال ها تحقیق دانشمندان و صاحبنظران علمی 

است نشان می دهد که شرب مشروبات الکلی حتی با 
حجم کم دارای عوارض بوده و سالمت انسان را در 
موید  عمال  یافته ها  این  می دهد،  قرار  تهدید  معرض 
نهی مصرف الکل مطابق شرع مقدس اسالم می باشد.«
بر  مبنی  کننده ای  نگران  »گزارشاتی  گفت:  قدوسی 
مصرف خوراکی الکل با هدف جلوگیری از ابتال به 
به  که موجب  امری  دریافت می شود  کرونا ویروس 
مخاطره افتادن سالمتی افراد مصرف کننده شده است. 
متاسفانه، در این روزها این برداشت غلط ، منجر به 
به  مسموم  بیماران  از  زیادی  شمار  مراجعه  افزایش 
از  متعددی  موارد  بیمارستانی شده و  مراکز  به  الکل 

از جمله  الکل  از مصرف  ناشی  عوارض مسمومیت 
کوری، الزام به دیالیز و موارد منجر به مرگ گزارش 

گردیده است. «
وی اظهار کرد: »عالوه بر حرمت شرعی مصرف الکل 
ورود  راه های  که  آنجا  از  می باشد،  تاکید  مورد  که 
ویروس کرونا به بدن انسان، مخاطات تنفسی "بینی، 
نای و سلول های تنفسی ریه" دهان و چشم ها هستند، 
لذا شرب مشروبات الکلی و ورود آن به معده نقشی 
گوارش  دستگاه  در  کرونا  ویروس  بردن  بین  از  در 
نخواهد داشت. با ورود ویروس به معده، اسید معده، 
اثر حفاظتی را علیه ویروس اعمال خواهد  بیشترین 

مشروبات  تهیه  روند  در  همیشه  کرد، 
الکلی به صورت غیر قابل کنترلی مقدار 
که  می شود  حاصل  نیز  متانول  اندکی 
امکان سنجش و حذف آن در تولیدات 
غیرصنعتی "خانگی" وجود ندارد، بدین 
لحاظ نظام بهداشتی هر چند وقت یکبار 
متانول  با  مسمومیت  موارد  طغیان  با 

مواجه می شود.«
رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب 
مصرف مواد و الکل وزارت بهداشت 
این  در  که  مهمی  »نکته  کرد:  تصریح 
طغیان ها باید به کار گرفته شود اطالع 
رسانی فوری و همگانی بروز مسمومیت 
در سطوح محلی، شهرستانی، استانی و 
حتی منطقه ای است تا بیماران مسموم 
شده هرچه سریع تر خود را به نظام درمانی 
مراجعه  هرچه  که  چرا  کنند؛  معرفی 
سریعتر و شروع اقدامات فوری درمانی 
کوری،  عوارض  با  باشد  زودهنگام تر 
دیالیز و مرگ کمتری مواجه خواهیم شد. 
لذا مراجعه در زمان طالئی در کاهش 
بروز عوارض نقش تعیین کننده ای دارد. «
پایان  در  قدوسی  ایسنا  گزارش  به 
نیازها  اینکه،  دیگر  »نکته  کرد:  اضافه 
روزافزون  تقاضای  در  مردم  آحاد  نگرانی های  و 
سوءاستفاده  به  منجر  کننده  عفونی  ضد  محلول های 
عده ای سودجو و فرصت طلب شده است که با اضافه 
کردن سفیدکننده "وایتکس" به الکل های صنعتی رنگی، 
محلولی بی رنگ را به عنوان الکل طبی "بی رنگ" به 
بازار عرضه می کنند که فاقد نشان اخطار رنگی بوده 
و و موجب افزایش درصد موارد مسمومیت ها شده 
بخش های  توجه  مورد  باید  موضوع  این  لذا  است. 
نظارتی قرار گیرد و الزم است خطر مصرف خوراکی 
این نوع ترکیبات خطرناک، از طریق رسانه های گروهی 

مکررا اطالع رسانی شود.«

اخبــار

وزیر بهداشت تاکید کرد

انجام تحقیقات همه جانبه 
درخصوص بیماری کرونا

نامه ای به معاون  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
تحقیقات و فناوری این وزارتخانه بر استفاده از ظرفیت تیم های 
تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در خصوص بیماری 

کرونا تاکید کرد.
نامه  این  در  بهداشت  وزیر  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
عنوان کرد: »با توجه به شیوع  COVID 19در کشور، بررسی 
جنبه های مختلف بیماری، می طلبد تا تیم های تحقیقاتی متعدد 
کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به 

این امر مهم بپردازند .«
سعید نمکی تاکید کرد: »مواردی از قبیل، میزان شیوع، توزیع سنی 
ابتال، اثر بخشی رژیم های دارویی، میزان مرگ و میر و رابطه آن 
با سن، جنس و نژاد، تاثیر گذاری نحوه مراقبت ها، ماهیت و رفتار 
ویروس و جهش های احتمالی، بررسی روند اپیدمیولوژیک و قدرت 
سرایت آن، ردیابی منابع اولیه آلودگی، نقاط و تاریخ شروع بیماری 
درکشور، تاثیر رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری، تاثیر بیماری بر 
بهداشت روان جامعه یا شیوه های موثر پیشگیری، عوارض اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی بیماری، مقایسه موارد کشورمان با دیگر کشورها 
و ده ها جنبه دیگر می تواند موضوعات مهم تحقیقاتی باشد.« نمکی 
خاطرنشان کرد: »حاصل این تحقیقات می تواند عالوه بر جمع آوری 
مستندات این دوران پراهمیت، راهگشای همکارانمان در اصالح 

رویه های اجرایی مبارزه و کنترل بیماری باشد.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »یقیناً استفاده از ظرفیت تیم های تحقیقاتی 
در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
می تواند مهمترین ابزار کمک به این تحقیق باشد و در عرصه ملی 
به کار آید.«  وی افزود: »بدیهی است کلیه معاونت ها جهت انتقال 
اطالعات و یافته های دراختیار، با معاونت تحقیقات و فناوری و 

تیم دکتر ملک زاده همکاری خواهند کرد.«

آخرین آمار مبتالیان به کووید19 

2394 نفر مبتال شده
 و 237 نفر جان باخته اند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تاکنون 2394 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 بهبود یافته و ترخیص شده اند.«

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در تشریح جدید ترین آمار ابتال 
به کووید 19 در کشورگفت: »از ظهر دیروز تا امروز، بر اساس 
نتایج آزمایشگاهی، 595 مورد بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شده و تعداد کل مبتالیان به این بیماری در 
کشور به 7161 نفر رسید.« وی افزود: »خوشبختانه تاکنون 2394 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 بهبود یافته و ترخیص شده اند.«
جهانپور تصریح کرد: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 43 
نفر از مبتالیان جدید کووید19 جان خود را از دست داده اند و 
مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 237 مورد رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه با تاکید بر لغو سفرهای 
غیرضروری، تعداد کل بیماران کووید19 در کشور به تفکیک 

استان را به شرح زیر بیان کرد؛
البرز:   ،601 اصفهان:    ،524 گیالن:   ،712 قم:   ،1945 تهران: 
307، مازندران: 633، مرکزی: 389، قزوین: 247، سمنان: 220، 
گلستان: 175، خراسان رضوی: 183، فارس: 133، لرستان: 151، 
آذربایجان شرقی: 129، خوزستان: 73، یزد: 90، زنجان: 68، 
کردستان: 66، اردبیل: 72، کرمانشاه: 44، کرمان: 36، همدان: 
60، سیستان و بلوچستان: 34، هرمزگان: 52، خراسان جنوبی: 
37، خراسان شمالی: 34، چهارمحال و بختیاری: 26، ایالم: 31، 

آذربایجان غربی: 69، کهگیلویه و بویراحمد: 9 و بوشهر: 11

گزارش های نگران کننده ای از خوردن الکل جهت جلوگیری از کرونا داریم

سازمان غذا و دارو نسبت به استفاده از متانول یا الکل صنعتی برای ضدعفونی کردن سطوح و دست 
هشدار داد.

به گزارش سپید به نقل از فارس، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت  سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد: »با توجه به شیوع گسترده بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید یا کووید-19 در کشور 

و تاکید بر بهداشت دست ها و گندزدایی مناسب سطوح در منازل و اماکن و 
نقش مهم استفاده از اقالم ضدعفونی کننده از جمله فرآورده های بر پایه الکل 
اتیلیک "اتانول" به منظور پیشگیری از این عفونت، متاسفانه بر اساس مشاهدات 
و اطالعات بدست آمده از برخی  بیمارستانهای کشور، مواردی از مسمومیت در 
اثر مصرف خوراکی محلول های حاوی الکل اتیلیک "اتانول" و حتی مرگ اثر 
مصرف خوراکی الکل متیلیک "متانول" به اشتباه و با هدف پیشگیری از عفونت 

کرونا ویروس جدید و کووید -19 در برخی از بیماران گزارش شده است. «
در این رابطه توجه به نکات زیر دارای اهمیت است:

1- بر اساس مستندات علمی، مصرف خوراکی الکل اتیلیک "اتانول" و یا غرغره 
از عفونت کرونا  اثری در پیشگیری  اتانول در محوطه دهانی هیچگونه  کردن 

ویروس جدید ندارد و با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه است.
2- 20 الکل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد میکروبی 
است، به علت سمیت باال،  اتیلیک "اتانول"  با الکل  بسیار ناچیزی در مقایسه 
مصرف خوراکی آن با بروز مسمومیت های شدید، کوری و مرگ همراه است.

جذب  میزان  ندارد،  سالم  پوست  از  پوستی  جذب  که  اتانول  خالف  بر   -3
پوستی متانول به ویژه در پوست های آسیب دیده باال بوده و می تواند سبب 

بروز مسمومیت شود.
4- با توجه به خصوصیت سمی متانول، مراجع و راهنماهای  معتبر بین المللی، 
هیچگونه توصیه ای مبنی بر استفاده از متانول جهت ضدعفونی دست، پوست، لوازم 
و تجهیزات پزشکی و سطوح "مانند: دستگیره در، میز کار، کف و..." وجود ندارد.

با توجه به موارد ذکر شده، به هموطنان عزیز توصیه می شود به هیچ وجه از 
الکل متیلیک  متانول  و یا الکل صنعتی  که حاوی درصدهای مختلفی از اتانول به همراه متانول است  
برای ضد عفونی دست و پوست استفاده نکرده و چنانچه قصد دارند از فرآورده های ضدعفونی بر پایه 
الکل استفاده کنند، تنها از محلول های آبی الکل اتیلیک )اتانول( و یا فرآورده های استاندارد حاوی الکل 

اتیلیک )اتانول( با غلظت مناسب )62 تا 70 درصد( و با رعایت اصول توصیه شده، استفاده کنند. 

هشدار سازمان غذا و دارو در خصوص استفاده از الکل صنعتی

مصرف خوراکی متانول موجب مسمومیت، کوری و مرگ می شود

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سالمت وزارت 
علوم  دانشگاه های  داروی  و  غذا  معاونان  به  نامه ای  در  بهداشت 
پزشکی کشور درخصوص هشدار مسمومیت با الکل صنعتی )متانول( 

اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مهرناز خیراندیش گفت: »با توجه 
بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید در کشور  به شیوع گسترده 
و تاکید بر بهداشت دست ها و گندزدایی مناسب سطوح در منازل 
جمله   از  کننده  ضدعفونی  اقالم  از  استفاده  مهم  نقش  و  اماکن  و 
اتیلیک )اتانول( جهت پیشگیری از این  الکل  پایه  فرآورده های بر 

از  عفونت، متاسفانه بر اساس مشاهدات و اطالعات بدست آمده 
در  فوت  و  مسمومیت  از  مواردی  کشور،  بیمارستان های  برخی 
الکل  حاوی  محلول های  نمودن  غرغره  یا  و  خوراکی  مصرف  اثر 
اتیلیک )اتانول( و در برخی موارد، مصرف خوراکی الکل متیلیک 
ویروس  کرونا  ازعفونت  پیشگیری  هدف  با  و  اشتباه  به  )متانول( 
جدید گزارش شده است.« وی در ادامه افزود: »به همین مناسبت 
با هدف اطالع رسانی عمومی، اطالعیه ای در خصوص هشدار  و 
مسمویت با الکل صنعتی )متانول(  تهیه شده است که جهت اطالع 

رسانی و استفاده ارائه می شود.«

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سالمت خبر داد

هشدار مسمومیت با الکل صنعتی )متانول(



1- مقدمه  
با توجه به اين واقعيت که شدت 
مختلف  تبعات  ماندگاري  و  اثر 
نوع  و  ماهيت  به  کرونا  بحران 
سياستها و سرعت واکنش دولتها 
مرتبط است، مؤسسه عالي پژوهش 
تأمين اجتماعي با هدف کمک به 
کارآمد  و  مؤثر  سياستگذاري 
آثار  بررسي  خصوص،  اين  در 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي کرونا 
تجربة  تطبيقي  مطالعة  و  ويروس 
و  تدوين  در  مختلف  کشورهاي 
براي  اجتماعي  سياستهاي  اجراي 
 19-COVID اثرات  با  مواجهه 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
است. متن فعلي خالصة مديريتي 
از گزارش تفصيلي پيرامون برخي 
اقدامات و سياستها در کشورهاي 
سنگاپور، هنگ کنگ، چين، ايتاليا، 
آمريکا، انگلستان و ايران ميباشد که 

بهزودي منتشر خواهد شد.

2- ويروس کرونا، شوک اقتصادي
 و سياستهاي اجتماعي 

شيوع همگاني کروناويروس شوک و تنش به اقتصاد 
کشورهاي مختلف وارد کرده است. برخي گزارشها بيان 
کرده است تاثير شيوع اين بيماري بر اقتصاد جهاني 
حدود2/7 هزارميليارد دالر است. در همين سياستها 
و اقدامات متعددي براي حمايت از نيروي کار در 
از اقشاري که در بحران کرونا  محيط کار، حمايت 
با آسيب بيشتري روبرو شدهاند و همچنين حمايت 
از مشاغل رسمي و غيررسمي و بنگاههاي متوسط و 
خرد در دستور کار دولتهاي مختلف قرار گرفته است. 
بررسي سياستها و اقدامات انجام شده براي مواجه 
کنگ،  هنگ  چين،  کشورهاي  در  کرونا  ويروس  با 
سنگاپور، انگلستان و ايتاليا نشان ميدهد ميتوان اين 

گزراشها در سه سطح دستهبندي کرد: 
1-2 ايجاد تمهيدات ويژه براي نيروي کار در مقابله 

با کرونا )در محيط کار( 
1. دورکاري براي کارمندان  )براي برخي از مشاغل 
بخشي از فعاليتها و براي برخي از مشاغل تمام فعاليتها 

دورکاري ميشود(
2. مرخصي استعالجي )با حقوق، نامحدود، تضمين 
حفظ کار و حتي در برخي کشورها نظير انگلستان با 

حقوق بيشتر براي کارگراني که خود را قرنطينه ميکنند( 
3. انعطافپذيري در اجراي سياستهاي مرخصي )براي 

مراقبت از اعضاي خانواده و يا فرزندان( 
4. الزام کارمندان بيمار براي ماندن در خانه و اطالع 

دادن در خصوص بيماري افراد خانواده  
5. برنامهريزي شيفتي براي کارگراني که براي انجام 

کار محوله خود نياز به حضور در محل کار دارند
6. رعايت دستورالعملهاي ايمني بهداشتي محيط کار 

منطبق بر استانداردها 
7. ايجاد مرکز مشاوره و تماس براي مشورت دادن 

به نيروي کار و کارفرمايان 
8. تخصيص  بسته مراقبتهاي درماني به کارگران 

2-2 حمايت از اقشار ضعيف 
کمک  براي  يارانه  پرداخت  و  اعتبار  تخصيص   .9

موقتي به خانوارها 
10. در مواردي که يارانه به همه شهروندان اختصاص 
يافت نظير هنگ کنگ، شهروندان کمدرآمد از کمکهاي 
اضافي ديگري در حملونقل عمومي و مواد غذايي 

نيز برخوردار شدند. 
3-2 طرحهاي حمايت از مشاغل و بنگاهها 

11. تخصيص يارانه به مزد کارگران )براي نمونه در 
سنگاپور دولت ملزم به جبران 8 درصد از حقوق و 

دستمزد، تا سقف ماهانه 3,600 دالر سنگاپور براي 
هر کارگر، به مدت سه ماه شده است(. 

12. کاهش، تعويق و تخفيف ماليات بر سود، حقوق 
و دستمزد 

13. تعويق سياستهاي افزايش ماليات 
14. شناسايي و اعطاي وام بدون بهره يا با بهره کم 

به مشاغلي که آسيب ديدهاند. 
15. کاهش يا تعويق دريافت اجاره و بهرههاي وام 
16. تخصيص کمکهاي هدفمند به بخشهايي که مستقيمًا 
از شيوع کروناويروس متأثر شدهاند؛ نظير رستورانها، 

گردشگري، هواپيمايي و خردهفروشي 

3- کرونا در ايران 
در ايران کروناويروس بالفاصله پس از ماههايي پرتنش 
در عرصة داخلي و منطقهاي شيوع يافته است؛ دورهاي 
سطح  افول  به  صاحبنظران  برخي  تفسير  به  بنا  که 
اعتماد به حکمراني و بروز ناکارآمديهاي اساسي در 
نظام سياستگذاري انجاميده است. عالوهبراين بهلحاظ 
اقتصادي کشور در سالجاري سطح بااليي از تورم و 

کسري بودجه را تجربه کرده است.
در اين وضعيت پس از شيوع و همه گيري ويروس 
کرونا مجموعه اي از سياستها و اقدامات در دستور 

کار نهادهاي مختلف قرار گرفت. 
رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  در  
اجتماعي سياستها و اقداماتي نظير 
درماني  بيمه  دفترچههاي  تمديد 
حضوري،  مراجعه  به  نياز  بدون 
سازمان  سوي  از  بازرسيها  توقف 
تأمين اجتماعي، فعال شدن سامانه 
به  بهزيستي،  در   1480 تلفني 
هيئتهاي  رسيدگي  افتادن  تعويق 
تشکلهاي  مجامع  و  اختالف  حل 
کارگري کارفرمايي، به تعويق افتادن 
جلسات هيئتهاي تشخيص بدوي و 
تجديدنظر، ارائه خدمات بهداشتي 
به بازنشستگان و سالمندان توسط 
کشوري،  بازنشستگي  صندوق 
کارگراني  به   مرخصي  تخصيص 
که مشکوک به بيماري يا مبتال به آن 
هستند، تصويب و ابالغ شده است. 
سقف  افزايش  اقتصاد،  وزارت 
معافيت مالياتي بنگاههاي اقتصادي، 
تمديد مهلت بخشودگي جرايم قابل 
قانون  موضوع  مالياتي؛  بخشش 
افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  و  مستقيم  مالياتهاي 
کرد.  اعالم  و  تصويب  را   1399 خردادماه  پايان  تا 
همچنين، بانک مرکزي نيز افزايش سقف تسهيالت 

براي بنگاهها و تعويق اقساط وامها را ابالغ نمود. 

4- نکته پاياني 
در وضعيتهايي چنين بحراني )چه بحرانهاي طبيعي نظير 
همين شيوع کرونا ويروس و چه بحرانهاي مالي و 
سياسي( عالوهبر انواعي از کنشهاي جمعي که در 
بطن جامعه شکل ميگيرد، دولتها نيز مکلفاند بهعنوان 
از  مجموعهاي  سياسي  و  اجتماعي  نهاد  اصليترين 
از  حمايت  براي  را  گزينشي  و  همگاني  اقدامات 
همة گروههاي اجتماعي از يکسو و گروههايي که 
اجتماعي  و  اقتصادي  پيامدهاي  معرض  در  بيشتر 
طراحي  ديگر،  سوي  از  هستند  بحرانهايي  چنين 
کنند. از همين رو است که تجربة وقوع بحرانهايي 
نظير جنگ و بحرانهاي مالي در کشورهاي مختلف 
نشان ميدهد که در چنين دورههايي گاه برنامههاي 
رفاهي گسترش مييابد. تجربة آمريکا در دورة موسوم 
کرة  تجربة  و   )1920 دهة  )اواخر  بزرگ  رکود  به 
ازجملة   1990 اواسط دهة  مالي  بحران  در  جنوبي 

اين موارد است. 
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موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر کرد

بحران کرونا و سياست هاي اجتماعي 
بررسي سیاست هاي حمايت از بنگاه هاي تولیدي، نیروي کار و اقشار آسیب پذير در کشورهاي هنگ کنگ، چین، ايتالیا، انگلستان و ايران

با تاکيد بر راهبری مناسب بحران شيوع  بيانيه دوم خود  ايرانی و مکمل وزارت بهداشت در  دفتر طب 
کرونا توسط دست اندرکاران حوزه سالمت، ورود افراد به اسم طب های مختلف و روش های نامشخص 
و دخالت غير متخصصان و مدعيان طب سنتی و اسالمی را به اين بحران، عامل سردرگمی نيازمندان و 

تشويش اذهان عمومی در اين روزهای سخت و پر خطر دانست.
با  مجازی  فضای  در  مختلف  مطالب  و  اخبار  بی رويه  انتشار  به  توجه  با  دفتر  اين  سپيد،  گزارش  به 
موضوع توصيه های پيشگيرانه و درمانی طب سنتی و مکمل در مقابله با کرونا از سوی افراد مختلف و 
پيشين خود در خصوص مرجعيت وزارت  بيانيه  بر  تاکيد مجدد  با  به شواهد علمی معتبر،  استناد  بدون 
مجدد  دادن  توجه  کرونا، ضمن  در خصوص  مکمل  و  سنتی  توصيه طب  هرگونه  اعالم  برای  بهداشت 
مردم و دست اندرکاران حوزه سالمت به »راهنمای خودمراقبتی و بهبود ايمنی در برابر ويروس کرونا بر 
اساس اصول بهداشتی، پزشکی رايج و آموزه های طب ايرانی« که با همکاری انجمن علمی طب سنتی 
air. آدرس  طريق  از  و  تهيه شده  ايرانی  در حوزه طب  کشور  معتبر  علمی  انجمن  تنها  به عنوان  ايران، 
اسامی طب های  با  را  کرونا  بحث  به  ورود  ديگر،  بيانيه ای  انتشار  با  است،  دسترس  در   ir/Zwq6Jao

مختلف و روش های نامشخص عامل سردرگمی نيازمندان در اين روزهای سخت و پر خطر دانست.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

با  همراه  شجاعانه  و  مدبرانه  مجاهدانه،  سالمت،  حوزه  دست اندرکاران  کرونا،  ناخوش  چهره  بروز  با 
ازخودگذشتگی به عرصه وارد شده و تمامی دانش و توان خود را به کار گرفته اند تا در اين شرايط سخت 
و غم بار، بر اين عنصر نامطلوب فائق آمده و غم انگيزتر اينکه تعدادی از اين مجاهدان ازخودگذشته، در 
اين راه جان باخته اند که اين ايثارها برای هميشه بر تارک تاريخ ايران خواهد درخشيد. پر واضح است 
که تمامی امر در اين خصوص را دست اندرکاران و همکاران در حوزه سالمت، به خوبی راهبری کرده 

و به انجام می رسانند که انصافا نيز تحسين همگان را به دنبال داشته است.
جای تعجب و بيشتر جای تاسف دارد که عده ای دانسته و يا ندانسته که اگر متاثر از توهم نباشد، توام 
با خودبزرگ پنداری و خودشيفتگی است، به اسامی طب های مختلف و روش های نامشخص، قصد ورود 
و بر هم زدن نظم موجود را دارند که چيزی جز ايجاد اضطراب بيشتر و سردرگمی نيازمندان را در اين 
افراد  روزهای سخت و پر خطر به دنبال ندارد. مگر جان مردم بی گناه و بی پناه را می توان به دست اين 
غير عالم و غير متخصص سپرد که هرازگاهی با کردارهای دور از خرد، منطق و عرف، حيثيت جانی و 

آبروی تاريخی را در معرض خطر قرار دهند.
در پی انتشار برخی فايل های صوتی از جمله گفت وگوهای مربوط به ستاد بحران کرونای شهر مقدس 
قم و بعضی بيانيه ها و نامه پراکنی ها و ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی، صراحتا به اطالع می رساند 
انجام  و  اعتباردهی  سامان بخشی،  برای  را  ويژه ای  بخش  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
روش ها  ساير  در  امور  مسئوليت  مکمل  و  ايرانی  طب  دفتر  و  دارد  نوين  غير  طب  حوزه  در  وظايف 

در  و  دفتر  اين  توسط  زمينه ها،  اين  در  اقدامی  يا  و  ادعا  هرگونه  و  دارد  عهده  به  را  طبی  آموزه های  و 
وزارتخانه مديريت خواهد شد.

بديهی است کسانی که آمرانه، عامالنه يا خودسر در اين شرايط حساس ورود غير قانونی به حوزه سالمت 
در ابعاد گوناگون داشته اند، عواقب سختی را درانتظار خواهند داشت.

دفتر طب ايرانی و مکمل وزارت بهداشت طی بیانیه ای اعالم کرد

ورود غیرقانونی به حوزه سالمت، عواقب سختی دارد

كرونا و مدعیان طبابت
 حبيب معظمي گودرزي، فوق تخصص غدد

 

نقل است که روزگاري ، فردي روستايي به اميد داشتن فرزند 
پسر به نزد حکيم محل مي رفت و اتفاقا فرزندان يکي بعد از 
ديگري دختر مي شدند. بعد از چند سال فرزند يازدهم باالخره 
پسر شد و مرد همه جا فرياد سر مي داد که اگر نسخه حکيم 
بود که  برده  ياد  از  اين يکي هم دختر مي شد؛ هرچند  نبود، 
فرزندان پيشين نيز از  طبابت ايشان بي بهره نبودند، اما به هزار 
و يک علت همچون پاک نبودن نيت و عمل نکردن دقيق به 

دستورات، گناه حکيم را گردن خود مي انداخت.
حکايت اين روزهاي طب غير کالسيک، حکايت همان حکيم 
باشي و اهالي روستاست. اگر درمان افاقه کند که توانايي حکيم 
است و اگر بي تاثير باشد که يا نقصان نيت و کمي ايمان است 
و يا مشيت الهي. با اين اوصاف هيچ گاه نمي توان يک مدعي 
شبه علم را به ناتواني متهم کرد؛ که ايشان هميشه دليل غير قابل 

ردي در آستين ادعاي خويش پنهان کرده است.
بود.  منوال خواهد  به همين  نيز وضع  بيماري کرونا  در مورد 
فعال که جام سکوت سرکشيده اند و مشغول ارزيابي اوضاع؛ اما 
يقينا بعدا مدعي خواهند شد آنان که بهبود يافته اند به دستورات 
ايشان عمل کرده اند و حتي مثال هايي خواهند زد از افرادي که 

بهداشت را رعايت نکرده و بيمار هم نشده اند.
نمي دانم که داستان ما و اين عاشقان بي هنر طبابت به کجا کشيده 
تا زماني که بستر فکري  آنچه که عيان است  اما  خواهد شد، 
جامعه از دانش و آگاهي ، بارور نشده باشد، بازار اين مدعيان، 

پررونق و داغ خواهد بود.
سالمتي  دّر گرانبهايي است که همچون نعمت عقل در اختيار 
آدمي قرار گرفته است و آن کس که اولي را در اختيار نااهل آن 

قرار مي دهد، خود را از دومي نيز بي بهره کرده است.

طراحی نسخه جدید سامانه 
جستجوی پزشک

شدن  خارج  دسترس  از  با  رابطه  در  اخباری  انتشار  متعاقب 
سامانه جستجوی پزشک سازمان نظام پزشکی، الزم به توضيح 
است که مرکز فناوری اطالعات سازمان نظام پزشکی طی چند 
هفته گذشته در حال طراحی و راه اندازی نسخه جديد سامانه 
جستجوی پزشک بوده و روند انتقال ترافيک از سامانه قديم 

به نسخه جديد در دستور کار قرار داشته است.
به گزارش سپيد، به دنبال انتشار اخباری در رابطه با از دسترس 
پزشکی،  نظام  سازمان  پزشک  جستجوی  سامانه  شدن  خارج 
اطالعات  فناوری  و  سيستم ها  مرکز  مدير  پور  ثبوتی  شهرام 
اطالعات  فناوری  »مرکز  گفت:  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
سازمان نظام پزشکی طی چند هفته گذشته در حال طراحی و 
راه اندازی نسخه جديد سامانه جستجوی پزشک بوده و روند 
به نسخه جديد در دستور کار  از سامانه قديم  ترافيک  انتقال 

قرار داشته است.«
مدير مرکز سيستم ها و فناوری اطالعات سازمان نظام پزشکی 
کشور ادامه داد: »اين انتقال طی چند روز گذشته و به تدريج 
علت  به  محدود،  دقايقی  طی  اختالل  بروز  و  گرفته  صورت 
به روزرسانی DNS صفحه جستجوی پزشک، امری طبيعی و 

قابل پيش بينی بوده است.«
پايان  به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در 
افزود: سامانه جديد جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی با 
طراحی تازه و امکانات بيشتر "جستجوی با شماره نظام، دسترسی 
دسترس همه  در  زير  آدرس  با  و..."  اعضا  پروفايل جديد  به 

اعضای محترم سازمان و همچنين مردم عزيز است:
membersearch.irimc.org 

خبــر

دیدگـــاه
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رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تشریح کرد

ارزی  امنای صرفه جویی  رئیس هیات 
چگونگی  جزئیات  بیماران  معالجه  در 
توزیع ماسک های مکشوفه را اعالم کرد.
به گزارش سپید، مهدی یوسفی با بیان 
کشور  در  کرونا  شیوع  از  قبل  تا  اینکه 
به  را  کشفیات  تمام  تعزیرات  سازمان 
دانشگاه ها  علوم پزشکی هر استان تحویل 
در  کرونا  از شیوع  »پس  می داد، گفت: 
کشور به مدت زمان محدودی کشفیات 
در اختیار هیأت امنا قرار گرفت و ما در 
این فاصله کوتاه حدود 3 میلیون ماسک 
را در سراسر کشور توزیع کردیم، بعد از 
چند روز فرمانده ستاد عملیات مدیریت 
از  تهران  شهر  کالن  در  کرونا  بیماری 
تعزیرات خواست که مکشوفات استان 
تهران هم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی قرار گیرد. «
ارزی  امنای صرفه جویی  رئیس هیأت 
در معالجه بیماران با اشاره به درخواست 
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و 
دارو به سازمان تعزیرات گفت: »وی به 
تعزیرات پیشنهاد کرد که آمار کشفیات 
اعالم شود تا در یک انبار مجازی میزان 

مکشوفات  میزان  اگر  تا  باشد  دسترس  در  کشفیات 
یک دانشگاه، فراتر از نیاز آن استان بود، اعالم کنیم 

تا شرکت های پخش  مازاد آن را دریافت کرده و در 
کل کشور توزیع کنند.«

امنای صرفه جویی  افزود: »همواره نقش هیأت  وی 
ارزی تأمین اقالم استراتژیک و دپوی اقالم مصرفی بوده 

است تا در زمان ایجاد کمبود در کشور 
مدیریت  را  وضعیت  بتوانیم  بالفاصله 
کنیم، بر اساس دستور اداره کل تجهیزات 
پزشکی شرکت های تولیدکننده از مدتی 
وزارت  به  را  تولیدی  اقالم  تمام  قبل 
بهداشت تحویل می دهند و اساسا این 
موضوع که در برخی رسانه ها اعالم شد 
که حدود 50 الی 60 میلیون دستکش و 
ماسک کشف شده است صحیح نیست 
غذا  سازمان  توسط  انبارها  این  بلکه 

و دارو از قبل ثبت شده بوده است.«
پایان  در  یوسفی  فارس  گزارش  به 
تولیدکنندگان  حاضر  حال  »در  گفت: 
بهداشتی  اقالم  و  ماسک  فروش  حق 
نیز  ما  ندارند و  بازار غیررسمی  به  را 
تمام تالش خود را برای رفع کمبودها 
صرفه  امنای  هیأت  گرفته ایم،  کار  به 
جویی ارزی در حال تالش برای واردات 
دستگاه های سرمایه ای مورد نیاز بیماران 
مبتال به کرونا است؛ هر چند که بسیاری 
از کشورها در حال حاضر تمایلی برای 
به  بهداشتی  اقالم  و  دستگاه ها  فروش 
کشورهای دیگر ندارند، در گذشته توزیع 
ماسک توسط وزارت بهداشت انجام نمی شد و اقالم 

به صورت مستقیم به دست داروخانه ها می رسید.«

دارو

رئیس اداره بیماری های واگیر :

تشخیص آزمایشگاهی و 
داروهای کووید رایگان است

رئیس اداره بیماری های وزارت بهداشت گفت: »بیماران 
بیمارستان  در  آنها  درمانی  اقدامات  که  کرونا  به  مبتال 
انجام شده می توانند مرخص شوند؛ اما ترخیص شان به 
منظور حضور در منزل و محل کار نیست، تعرفه های 
بستری برابر قانون است اما بحث تشخیص آزمایشگاهی 
به  کسی  نباید  و  است  رایگان   19 کووید  داروهای  و 
دلیل نداشتن پول، از ارائه خدمات خدمات درمانی در 

بیمارستان ها محروم شود.«
اقالم  کمبود  درباره  عرفانی  حسین  سپید،  گزارش  به 
بهداشتی برای پرستاران در برخی بیمارستان های کشور 
در مقابله با کرونا، با تشکر از پرستاران و تیم پزشکی 
که در خط اول مقدم در مراکز درمانی در حال خدمت 
رسانی هستند، گفت: »با وجود محدودیت ها البته وضعیت 
به گونه ای نیست که حداقل استانداردها را در اختیار 

پرستاران نگذاشته باشیم.«
رئیس اداره بیماری های وزارت بهداشت ادامه داد: »با 
توجه به ادعاهایی که وجود دارد، بدون مبنا و شواهد 
علمی و واقعی عمال این مباحث باعث تشویش اذهان 
می شود و نیاز به کارشناسی دارد، در بیمارستان ها اقداماتی 
تحت عنوان تجهیزات حفاظت فردی قرار دارد که نباید 
که  آنچه  باید  شود؛  برخورد  آن  با  تفریطی  و  افراطی 
تقریبا باعث پیشگیری از انتقال بیماری می شود را در 
نظر بگیریم و از منابع محدودی که در اختیار داریم به 
درستی استفاده کنیم، قطعا سرمایه  ارزشمند ما در نظام 
سالمت نیروی انسانی زحمتکش ما هستند و اولویت 
ارائه  در  قشر  این  شغلی  سالمت  تامین  بحث  ما  اول 
مهم  این  شوند؛  مبتال  است  ممکن  که  است  خدمات 
در نظر گرفته شده و اولویت اول بحث تامین مایحتاج 

عزیزان برای حفاظت فردی است.«
وی در رابطه با ماسک های احتکار شده افزود: »همکاران 
ما در سازمان غذا و دارو و هیات امنای ارزی صاحب 
نظر هستند اما یک فرآیندی وجود دارد و ظرفیتی برای 
تولید ماسک و  سایر اقالم پیشگیری در کشور وجود 
دارد و آن هم این است که بحث تولید، عرضه و مصرف 
یک فرآیندی است. کافی است در مدت این دو هفته 
مشاهده کنند چه مقدار ماسک در کشور تولید شده است 
و چقدر در اختیار قرارگاه مستقر در وزارت بهداشت 
قرار گرفته است، این گله مندی وجود دارد و قطعا با 
و  پزشکان  کردیم  سعی  ما  مشکالت  این  تمام  وجود 
پرستاران طوری ارائه خدمت کنند که به بیماری مبتال 
نشوند. البته این کمبودها ناشی از این است که برخی 
ماسک های تولیدی و حتی احتکار شده به دست وزارت 

بهداشت نرسیده است.«
بیمارستان ها  برخی  ظرفیت  تکمیل  درباره  عرفانی 
گفت: »قطعا در شرایط اولیه بیماری و همه گیری آن، 
در  بیماری  این  درمان  برای  مشخصی  بیمارستان های 
نظر گرفته شده بود و با توجه به بار مراجعه به مراکز 
درمانی در کالن شهری مثل تهران زالی فرمانده مرکز 
مدیریت کرونا بخشنامه ای را مصوب و ابالغ کرد مبنی 
بر اینکه همه بیمارستان های عمومی که می توانند پذیرای 
بیماران کرونا و مشکوک باشند، بی قید و شرط این کار 
را انجام دهند، یک تصمیم دیگر هم با توجه به افزایش 
نقاهتگاه در نظر گرفته شده که یک  قالب  ظرفیت در 
بیمارانی  منزل است؛  بیمارستان و  بین  بینابینی  فضایی 
که اقدامات اساسی و اصولی  شان در بیمارستان انجام 

شده می توانند مرخص شوند.«
به گزارش فارس رئیس اداره بیماری های وزارت بهداشت 
در پایان اضافه کرد: »البته ترخیص شان به منظور حضور 
نقاهتگاه ها  نیست و خدمات در  منزل و محل کار  در 
مرخص  کامل  در سالمت  بتوانند  تا  شد  خواهد  ارائه 
در  را  تخت ها  ظرفیت  بتوانیم  طریق  این  از  تا  شوند 
اختیار بیمارانی که در اولویت باالتری از لحاظ بیماری 
هستند، قرار گیرد، تعرفه های بستری برابر قانون است 
اما بحث تشخیص آزمایشگاهی و داروهای کووید 19 
رایگان است و نباید کسی به دلیل نداشتن پول ، از ارائه 
خدمات خدمات درمانی در بیمارستان ها محروم شود، 
اگر مشکلی هم در بیمارستان ها وجود داشته باشد قطعا 

همکاران ما در حوزه های مربوطه پیگیری خواهند کرد.«

چگونگی توزیع ماسک های مکشوفه

رئیس اداره بازرسی کار استان تهران گفت: »دستورالعمل 
پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در کارگاه ها و واحدهای 
تولیدی سطح استان ابالغ شده و نظارت دقیقی بر حسن 

اجرای آن اعمال می شود.«
به گزارش سپید، هادی جباری عصر توضیح داد: »238 
استان  در  متوسط و کوچک  بزرگ،  تولیدی  هزار واحد 
و  میلیون  سه  اشتغال حدود  زمینه  که  است  فعال  تهران 

200 هزار نفر در این واحدها فراهم شده است.«
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سطح استان تهران 
ادامه داد: »براین اساس آموزش پیشگیری از ابتال به این 
ویروس توسط بیش از سه هزار کارشناس ایمنی مستقر 
حفاظت  کمیته  از  نفر   500 و  هزار   2 و  ها  کارگاه  در 
فنی و بهداشت کار به کارگران داده شده و بازرسان به 
صورت مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل های ابالغ 

شده نظارت می کنند.«
جباری گفت: »از سوی دیگر نیز شرکای اجتماعی اعم از 

کانون ها و انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان به ویژه کانون 
ایمنی و بهداشت استان تهران به بازرسان برای جلوگیری از ابتالء 

کارگران به ویروس کرونا کمک می کنند.«

سالمت بازرسان در خطر است
جباری با اشاره به سختی کار بازرسان برای نظارت بر واحدهای 
برای  »دورکاری  گفت:  کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  تولیدی 
بازرسان اداره کار امکانپذیر نیست و آنها باید برای نظارت به صورت 

مستقیم به تولیدی ها و کارگاه های مراجعه کنند.«
وی ادامه داد: »به دلیل کمبود ماسک روزانه به هر بازرس 
تنها یک ماسک داده می شود در صورتی که ماسک باید 
هر دو ساعت یکبار تعویض شود و با این اوضاع ممکن 

است سالمتی بازرسان به خطر بیفتد.«
رئیس اداره بازرسی کار استان تهران در خصوص کاهش 
ساعت کار کارگران در بخش خصوصی نیز تصریح کرد: 
اختیارات  حیطه  در  موضوع  این  برای  گیری  »تصمیم 

شخص استاندار تهران است.«
 19 به گزارش ایرنا، ویروس کرونا که رسما کووید – 
شناسایی  چین  ووهان  شهر  در  بار  نخستین  دارد،  نام 
شد. این ویروس تاکنون به بیش از 100 کشور سرایت 
کرده و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
ظهر روز دوشنبه اعالم کرد: »تاکنون ۷ هزار و 161 نفر 
در کشور به ویروس کرونا مبتال شده و 23۷ نفر به علت ابتال به 
دو  به  یافتگان  بهبود  تعداد  و همچنین  کرده اند  فوت  ویروس  این 

هزار و 39۴ نفر رسیده است.«

رئیس اداره بازرسی کار استان تهران اعالم کرد

واحدهای تولیدی تهران زیر تیغ نظارت

طبق اعالم گمرک، برای مقابله با ویروس کرونا در کشور صادرات 
برخی اقالم بهداشتی، نساجی و سلولزی ممنوع اعالم شده است.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
ضرورت ایجاد تمهیدات الزم برای مقابله با گسترش آن در شرایط 
حساس کنونی و تامین اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و 
9 دسته  که صادرات  است  اعالم شده  به گمرک  پزشکی  آموزش 

از کاالها را ممنوع کند.
بر این اساس، صادرات اقالم حوزه تجهیزات پزشکی با زیرمجموعه 

ماسک، لباس گان و دستکش ممنوع است.
در مجموعه محصوالت بهداشتی و ضدعفونی کننده نیز صادرات 

کلیه  و  صابون  کننده ها،  عفونی  ضد  ژاول،  آب  قبیل  از  اقالمی 
تعرفه های ذیربط آن ممنوع شده است.

همچنین صادرات مایعات شوینده و ضد عفونی کننده محیط، الکل 
و کلیه تعرفه های ذیل آن، پمپ و پودرزن، شیر مخصوص ظروف 

اسپری ممنوع است.
محصوالت  زیرمجموعه  با  سلولزی  و  نساجی  حوزه  محصوالت 

منسوج نیافته هم صادرات شان ممنوع است.
در  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای  ممنوعه صادراتی  اقالم  دیگر  از 

کشور، کاغذ تیشو، دستمال کاغذی و بهداشتی اعالم شده است.
طبق اعالم گمرک، صادرات این اقالم تا اطالع ثانوی ممنوع است. 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با بیان اینکه تشخیص، مهم ترین راه ورود به درمان بیماری کرونا است، 
گفت:  »شرکت های دانش بنیان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیصی 

این بیماری شدند که تا فروردین سال آینده روانه بازار می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، مصطفی قانعی در این خصوص گفت: 
»تشخیص، مهم ترین و راه ورود به درمان بیماری کرونا است، کمک 
گرفتن از کیت های تشخیصی به پزشکان کمک کرده است بیماران مبتال 
به این ویروس را شناسایی کنند، بنابراین متخصصان داخلی آستین باال 

زده اند و به حوزه ساخت کیت های تشخیصی ورود کرده اند.«
وی افزود: »در حال حاضر بیماران مبتال به کرونا با کیت های تشخیصی 
که در قالب مساعدت و خرید از طریق سازمان بهداشت جهانی، کشور 
چین و یونیسف وارد ایران شده اند، شناسایی می شوند؛ اما ستاد توسعه 
انتشار  با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری 
فراخوانی از دانش بنیان های توانمند دعوت کرد تا به حوزه ساخت این 

کیت ها ورود کنند.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

ادامه داد: »پس از انتشار این فراخوان، تعداد باالیی از دانش بنیان ها برای 
ساخت این کیت ها اعالم آمادگی کردند و 50 شرکت داوطلب شدند که 
بعد از بررسی ها پنج شرکت برای ساخت این کیت ها انتخاب و قرارداد 
با آنها منعقد شد، تا فرودین ماه سال آینده، کیت های تشخیصی ایرانی 

روانه بازار می شود.«
قانعی در پایان گفت: »کیت های وارد شده تا دو ماه آینده کافی هستند، اما 
بعد از این مدت با کمبود کیت های تشخیص کرونا مواجه خواهیم شد. 

به همین دلیل با کمک توانمندی های داخلی این نیاز را مرتفع می کنیم.«

گمرک اعالم کرد

کاالهایی که صادرات آنها به دلیل مقابله با کرونا ممنوع شد

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

کیت های تشخیصی کرونا تا فروردین روانه بازار می شود
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