
مردانی، متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد

کارشناس یک شرکت دانش بنیان:
ضدعفونی کننده های نانو ماندگاری بیشتری در محیط دارند

کارشناس یک شرکت دانش بنیان گفت: »ضدعفونی کننده های 
نانو نسبت به ضدعفونی کننده های پایه الکلی ماندگاری 
بیشتری بر محیط دارند.« به گزارش سپید، علیرضا نعیمی 
در این خصوص افزود: »این شرکت ضدعفونی کننده های 
نانو حاوی نانوذرات نقره را تولید می کند. در این ضدعفونی  
کننده ها از نانوذرات نقره و پراکسیدهیدروژن استفاده می شود. 
ترکیب این دو موجب رهایش رادیکال های آزاد می شود که این رادیکال ها می توانند به ساختار 
میکرواورگانیسم ها آسیب زده و محیط را تمیز کند.« وی گفت: »در ضدعفونی کننده های پایه الکلی به 

دلیل تبخیر سریع الکل، اثربخشی ضدعفونی کننده ها کوتاه تر از نمونه های نانویی است، این در حالی 
است که در ضدعفونی کننده های نانویی حتی با تبخیر محلول هنوز نانوذرات در محیط وجود دارند 
که می توانند در از بین بردن مواد بیماری زا موثر باشند.« نعیمی اظهار داشت: »چین یکی از کشورهای 
موفق در مقابله با کرونا بود. این کشور از ضدعفونی کننده های نانویی نیز برای ضدعفونی  معابر، 
بیمارستان ها و منازل استفاده کرد. براساس ادعای سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی 
 ،H۱N۱ آمریکا ضدعفونی کننده های دارای فرموالسیون  نانویی می توانند برای مقابله با ویروس هایی نظر
کرونا و آنفلوانزا به کار روند.« نعیمی از تولید ۱۰ تُن ضدعفونی کننده حاوی نانوذرات در ماه توسط 
این شرکت خبر داد و گفت: »این شرکت از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا مراحل دریافت 
مجوز تولید این ضدعفونی کننده را آغاز کرد و با توجه به نیاز به نتایج آزمایشگاهی و طی مراحل 
اداری، دریافت مجوز زمان زیادی برد، ولی در نهایت مجوزهای الزم دریافت و در حال حاضر تولید 

انبوه ضدعفونی کننده  حاوی نانوذرات نقره آغاز شده است.«

خبـر

تامین اجتماعی

یک متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه 
به نظر می رسد که ترس مردم از کرونا ریخته 
است و نسبت به قبل کمتر مسائل بهداشتی 
فردی و اجتماعی را رعایت می کنند، گفت: 
و  سیستان  در خوزستان،  حاضر  حال  »در 
بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان موج دوم 
اپیدمی در حال جریان است. در تهران نیز 
موج دوم به صورت بسیار آهسته و بطئی 
پیش می رود و در صورت عدم رعایت موازین 

بهداشتی، منتظر موج سوم هم هستیم. «
اشاره  با  مردانی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
بیماری کووید-۱۹،  در  به درگیری عروق 
گفت: »وقتی فردی به کرونا مبتال می شود، 
در آنزیم های رگ داخل ارگان های مختلف 
یک ضایعه التهابی ایجاد می کند و می تواند 
منجر به آمبولی شود. به همین دلیل است 
که اگر رگ قلب را بگیرد، منجر به سکته 
قلبی و اگر هم رگ مغز را درگیر کند، منجر 
به سکته مغزی می شود یا اگر رگ کلیه را 

درگیر کند، نارسایی کلیه ایجاد می شود.«
وی افزود: »از هفته های ابتدایی بروز بیماری 
که مشاهده شد بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
دچار ترومبو آمبولی )آمبولی ریه( می شوند، 
متوجه درگیری عروقی نیز شدند. بر همین 
اساس تمام بیمارانی که به کرونا مبتال شده و در 

بیمارستان بستری می شوند، برای پیشگیری 
از آمبولی در آنها برایشان داروهای ضدانعقاد 

مانند هپارین و... تجویز می شود.«
مردانی تاکید کرد: »بنابراین کووید-۱۹ ربطی 
به خون ندارد، بلکه عروق را درگیر می کند.«
بازگشایی صحن  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
آخرین  »طبق  کرد:  اظهار  مطهر،  حرم های 
کرده،  ارائه  بهداشت  وزارت  که  آماری 
متاسفانه ترس مردم از کرونا ریخته و نسبت 
به قبل کمتر مسائل بهداشتی فردی و اجتماعی 
را رعایت می کنند. بیشتر مسافرت می روند 
و یا در مجامع عمومی حاضر می شوند. این 
افزایش گردش  به  منجر  اقدامات می تواند 
این  به  توجه  با  بنابراین  شود.  ویروس 
بازگشایی ها، همچنان باید مسائل بهداشتی 

را در همه جا رعایت کنند.«
است  خطرناک  »واقعا  کرد:  تاکید  مردانی 
که فردی که دچار عالئم تب، سرفه، تنگی 
نفس و... است، در مجامع عمومی حاضر 
شود. بر همین اساس از مردم می خواهیم که 
در صورتی که این عالئم را دارند، به هیچ 
وجه از خانه بیرون نیایند و به طور مرتب 
دست هایشان را با آب و صابون بشویند. اگر 
کار ضروری ندارند، در خانه بمانند و فقط 
بین شهری  در صورت ضرورت سفرهای 

این  غیر  در  باشند.  داشته  شهری  درون  و 
صورت همان اتفاقی که در خوزستان افتاد، 
گریبانگیر استان های دیگرمان هم می شود.«
وی همچنین گفت: »در عین حال مشاغل 
اما  با ظرفیت کامل بازگشایی شده اند،  هم 
در تمام ادارات فعالیت آشپزخانه، آبدارخانه، 
محل سرو غذا و همه جاهایی که منجر به 
در  افراد  کردند.  ممنوع  را  می شود  تجمع 
محل کار حتما فاصله اجتماعی را رعایت 
کنند و اگر کسی از کارکنان عالمت دارد، 
جدا از حضور در محل کار خودداری کند. 
فاصله اجتماعی را در ادارات و کارخانه ها 
و در سایر مکان های عمومی حفظ کنند. در 
عین حال استفاده از ماسک هم در محل کار 
به ویژه در اتاق هایی که بیش از ۱۰ نفر در 

آن حضور دارند، توصیه می شود.«
به گزارش ایسنا، مردانی درباره احتمال بروز 
موج دوم کرونا در کشور، گفت: »در حال 
حاضر در خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
اپیدمی در  کرمانشاه و هرمزگان موج دوم 
حال جریان است. در تهران نیز موج دوم به 
صورت بسیار آهسته و بطئی پیش می رود. 
هستیم.  بیماری  سوم  موج  منتظر  ما  حتی 
بنابراین اگر مردم مراقبت نکنند، ممکن است 

موج سوم بیماری هم اتفاق افتد.«

پرداخت پول اقالم بهداشتی موج دوم کرونا در ۵  استان
از جیب مردم در یکی از مراکز 

درمانی تأمین اجتماعی

یکی از مراکز درمانی تأمین اجتماعی به بهانه تأمین 
اقالم بهداشتی برای مقابله با کرونا، مبلغ ۲۰هزار 

تومان از مراجعه کنندگان دریافت می کند. 
به گزارش سپید، بعد از کاهش محدودیت ها و 
بازگشایی بسیاری از واحدهای صنفی و خدماتی 
بازگشایی  مجوز  اخیر  روزهای  در  تجاری،  و 
مراکز درمانی و زیرمجموعه خدمات دندان پزشکی 

سازمان تأمین اجتماعی نیز صادر شده است.
هرچند این واحدها برای مدتی نزدیک به سه ماه 
فعالیتی نداشته اند و حاال با انبوه مراجعه کنندگان 
مواجه شده اند، ظاهراً در برخی از این مراکز مبلغی 
تحت عنوان هزینه تأمین اقالم بهداشتی مقابله 
با کرونا از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 

دریافت می شود. 
به عنوان مثال در مرکز دندانپزشکی »ص« )در 
هر  به ازای  ولی عصر)عج((  میدان  محدوده 
که  و...(  )ترمیم  دندان پزشکی  خدمات  نوبت 
باید به صورت کاماًل رایگان انجام شود مبلغ ۲۰ 
هزار تومان از هر مراجعه کننده دریافت می شود. 
این موضوع اعتراض برخی مراجعه کنندگان به 

این مراکز را در پی داشته است. 
نکته جالب توجه اینکه ارائه خدمات دندان پزشکی 
در این واحدها معموالً در چند نوبت انجام می شود 
و برای هر بار مراجعه و ارائه خدمات مبلغ مذکور 

مجدداً از مراجعان دریافت می شود. 
سؤاالت  عمومی،  پیگیری های  به  توجه  با 
اوالً  است؛  شده  مطرح  زمینه  این  در  جدی 
مراکز  در  به خصوص  بهداشتی  نکات  رعایت 
دندان پزشکی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی 
اولویت ویژه ای دارد اما ابهام اصلی این است؛ 
آیا برای دریافت این مبالغ دستورالعمل واحدی 
وجود دارد یا خیر؟ رقم مذکور بر چه اساسی  و 
به استناد کدام مصوبه و ارجاع قانونی دریافت 
می شود؟ همچنین ارقام دریافت شده در نهایت 

چگونه هزینه خواهد شد؟ 
به گزارش تسنیم در حالی هزینه های اشاره شده 
از مراجعه کنندگان و به ویژه بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی دریافت می شود که انتظار می رود مسئوالن 
سازمان تمهیداتی را برای تأمین اقالم بهداشتی در 

مراکز درمانی تأمین اجتماعی انجام دهند.
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