
2

متخصصان استرالیایی دریافتند

سیستمایمنیماچگونهباویروسجدیدکرونامبارزهمیکند؟
متخصصان استرالیایی نحوه واکنش سیستم ایمنی 
به ویروس کرونای ٢٠١٩ را شناسایی کردند و 
این بررسی نشان می دهد که بهبود از کرونای 

٢٠١٩ مانند بهبود از آنفلوآنزا است.
موسسه  در  آزمایشات  این  سپید،  گزارش  به 
عفونت و ایمنی پیتر داکرتی در ملبورن انجام 
و نتایج آن در نشریه پزشکی نیچر منتشر شده 
است. این موسسه در ماه ژانویه اولین پژوهشگاهی 
شد که ویروس کرونای ٢٠١٩ را در خارج از 

چین بازتولید کرده است.
پروفسورکاترین کدزیرسکا یکی از نویسندگان 
تحقیق می گوید: »این کشف مهمی است زیرا 
اولین بار است که واقعا می فهمیم سیستم ایمنی 
ما چگونه با ویروس جدید کرونا مبارزه می کند.«
بیش از ١٠ محقق و متخصص چهار هفته بی وقفه 
کار کردند تا نحوه واکنش سیسم ایمنی به کرونای 

٢٠١٩ را شناسایی کنند.
زنی ٤٧ ساله اهل ووهان در استرالیا به بیمارستان 
مراجعه می کند و بستری می شود. او مبتال به 
کرونای ٢٠١٩ خفیف تا متوسط بود. پروفسور 

کدزیرسکا و همکارانش »کل واکنش سیستم 
پیش  روز  سه  گرفتند.  نظر  زیر  را  او  ایمنی« 
و  سلول ها  بیمار  خون  در  بهبودی،  شروع  از 
پادتن های خاصی مشاهده شد. به گفته پروفسور 
کدزیرسکا همین سلول ها در همین زمان پیش از 

آغاز بهبود از آنفلوآنزا در خون دیده می شوند.
این پروفسور می گوید: »خیلی هیجان زده ایم که 
عالئم  بهبود  از  پیش  ایمنی  سلول های  ظهور 

بالینی را ثبت کردیم.«
لنفوسیتT )کمک کننده  این سلول ها سه نوع 

سلول های  و   )8CD فعال،   ٤CD فولیکولی، 
ترشح کننده پادتن هستند.

عالئم بیمار »در روز سیزدهم کامال بهبود یافتند« 
و پادتن ها )ایمونگلوبولین های G و M( تا هفت 
روز بعد یعنی روز بیستم در پالسمای خون او 

»مرتب افزایش یافتند.«
برنامه بعدی پروفسور کدزیرسکا و همکارانش 
یافتن پاسخ این سوال است که چرا سیستم ایمنی 
در موارد شدید بیماری ضعیف عمل کرده است.
آنها می گویند: »این واقعا مهم است که بفهمیم 
در کسانی بیماری بسیار شدید گرفتند یا مردند 

چه چیز کم یا متفاوت بود.«
فهمیدن اینکه سیستم ایمنی چه زمانی شروع به 
تولید این سلول های خاص می کند به شناسایی 
»سیر ویروس« و »پیش بینی سیر بهبود« و به گفته 
»گرگ هانت« وزیر بهداشت استرالیا، به ساخت 
واکسن و یافتن درمان های بالقوه کمک می کند.
اکثریت بزرگی از مبتالیان به کرونای ٢٠١٩ بهبود 
می یابند که به این معنی است که سیستم ایمنی 

آنها با موفقیت با ویروس مبارزه کرده است.

آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر دینی 
عراق در فتوایی که روز سه شنبه منتشر 
شد، ارزش معنوی کار پرستاری از 
بیماران مبتال به ویروس کرونا را هم 
سطح و در ردیف مجاهدان سنگرها 

و مدافعان از کشور و ملت دانست.
آیت اهلل سیدعلی  سپید،  گزارش  به 
سیستانی در این فتوا که در سایت 

رسمی ایشان منتشر شده آورده است: »بی شک آنچه این عزیزان )پرستاران 
و پزشکان( با وجود همه چالش ها، انجام می دهند، کاری بزرگ و تالشی 
غیرقابل ارزش گذاری است و شاید ارزش آن از حیث اهمیت همسطح 

مجاهدان در سنگرها و مدافعان کشور و ملت باشد.«
این مرجع عالیقدر عراق کار پزشکان و پرستاران و دیگر کادرهای درگیر 
در درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا و پرستاری از آنها و برآوردن 
نیازهایشان را »واجب کفایی« عنوان کرده است. آیت اهلل سیستانی از دستگاه های 
ذی ربط دولتی خواسته است که تمامی مستلزمات ضروری برای حفاظت از 
کادرهای پزشکی و درمانی در برابر ابتال به ویروس کرونا را فراهم کنند و 
تاکید کرده است: »دستگاه های ذی ربط هیچ بهانه ای در خصوص کوتاهی 
از این مسئولیت ندارند.« این رهبر دینی عراق خاطرنشان ساخته است: 
»خداوند تبارک و تعالی ارزش تالش این ها )کادر پزشکی و درمانی( را 
در دنیا می داند و در آخرت آنها، نیز ثبت و ضبط می شود.« وی تاکید کرده 
است که هرکس از کادرهای درمانی و پزشکی که در این راه جان خود را 
از دست دهد باید به عنوان و درجه »شهید« به شمار آید. آیت اهلل سیستانی 
اقدام عوامل درمانی و پزشکی در پرستاری از بیماران کرونایی را اقدامی 
انسان دوستانه دانسته و از تالش آنها در این راه قدردانی و تشکر کرده 
است. این مرجع عالیقدر دینی عراق پیش از این نیز بیانیه ها و فتوایی در 
مورد ویروس کرونا داشته که ازجمله آن تعطیلی موقت نمازهای جمعه و 

جماعت و اختصاص نصف سهم مبارک امام به درمان بیماران کرونایی است.

طبق آنچه به گمرک ابالغ شده، لباس گان مورد استفاده در 
مراکز بهداشتی از گروه کاالیی چهار به گروه کاالیی دو 
منتقل شده است و بانک مرکزی نیز باید تغییرات مربوطه 

را در سامانه جامع ارزی خود اعمال کند.
به گزارش سپید، گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرد که 
براساس مصوبه هیأت وزیران و تصمیم ششمین جلسه 
کارگروه مقابله با ویروس کرونا اعالم شده لباس گان مورد 
استفاده در مراکز بهداشتی از گروه کاالیی چهار به گروه 
کاالیی دو منتقل شود. بر این اساس از رییس کل بانک 

مرکزی نیز خواسته شده که تغییرات مربوطه را تا اطالع 
ثانوی در سامانه جامع ارزی بانک مرکزی اعمال کند. همچنین 
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
راستای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تصویب کرد که رفع 
ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، 
تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقالم مورد 
نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور 
تأمین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس 

کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.

آیت اهلل سیستانی:

ارزش پرستاری مبتالیان کرونا 
هم ردیف دفاع از کشور است

گمرک اعالم کرد؛

لباس گان از گروه وارداتی کاالهای لوکس به گروه ۲ منتقل شد

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر گفت: »سازمان 
تدارکات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت و دریافت 
مجوزهای ذی ربط اقدام به واردات و تامین دارو تامیفلو 
کرده که در طول سال نیز مصارف متعدد درمانی ازجمله 
برای درمان بیماری آنفلوانزا دارد، واردات داروی تامیفلو 
می تواند افزایش نیاز ایجاد شده به این دارو را در بازار کنترل 

و زمینه کاهش نگرانی مردم را فراهم آورد.«
به گزارش سپید، حسن صفاریه از واردات داروهای مرتبط با 
اپیدمی کرونا بر اساس نیازهای اعالم شده و موجود در بازار 
توسط این سازمان خبر داد و گفت: »اگرچه داروی تامیفلو 
هم اکنون از پروتکل درمانی وزارت بهداشت خارج شده، 
اما درخواست های مردمی برای دریافت این دارو همچنان 
زیاد است.« وی افزود: »هم اکنون شاهد التهاب و صف های 
طوالنی برای دریافت آن در داروخانه های مختلف کشور 
هستیم و علیرغم اینکه کارشناسان وزارت بهداشت تاثیر 

این دارو را در درمان اپیدمی کرونا به صورت علمی تایید 
نمی کنند، اما به جهت حساسیت ایجاد شده در افکار عمومی، 
عده ای درحال سودجویی در این زمینه هستند. لذا سازمان 
تدارکات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت و دریافت 
مجوزهای ذی ربط اقدام به واردات و تامین این دارو کرده 
که در طول سال نیز مصارف متعدد درمانی ازجمله برای 

درمان بیماری آنفلوانزا دارد.«
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان تدارکات پزشکی در پایان 
گفت: »این دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد و 
در مراکز درمانی و شبکه داروخانه ای کشور توزیع خواهد 
شد، داروخانه های جمعیت هالل احمر به عنوان یکی از 
بازوهای نظام دارویی کشور نقش مهمی ایفا می کنند، شبکه 
داروخانه های کشور بخش خصوصی و دولتی همواره در کنار 
یکدیگر پاسخگوی نیاز بیماران بوده و در اپیدمی پیش آمده 

نیز با تمام توان تالش کردند تا نیاز بیماران را تامین کنند.«

رئیس سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر خبر داد؛

واردات داروی تامیفلو و توزیع در شبکه داروخانه ای کشور

خبـر
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