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محرز عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر:

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد
صرفه جویی ارزی ۴۰۰ میلیون دالری در سال۹۸

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
گفت: »با تمرکز بر توانمندی های داخلی، مصارف ارزی 
ما در سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشت به طوری که 
در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون دالر نسبت به سال ۹۷ 

صرفه جویی ارزی داشتیم.«
به گزارش سپید، غالمحسین مهرعلیان اظهار کرد: »شیب 
افزایش قیمت اقالمی که از لیست دریافت ارز دولتی خارج شده اند، کاماًل مالیم و در طول چندین 
ماه صورت خواهد گرفت تا شوک به بازار وارد نشود.« وی گفت: »با تمرکز بر توانمندی های داخلی، 

مصارف ارزی ما در سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشت به طوری که در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ 
میلیون دالر نسبت به سال ۹۷ صرفه جویی ارزی داشتیم.« مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو افزود: »در سال جاری هم سیاست ما با تکیه بر توان داخلی خواهد بود و تالش می کنیم 
ارز تخصیص یافته به تولیدات داخلی برسد و اگر دارویی مشابه داخلی نداشت یا تولید کننده داخلی 
پاسخگوی تقاضا نبود از واردات استفاده می کنیم.« مهرعلیان گفت: »در سال گذشته ۶۰ درصد از ارز 
مصرفی ما به تأمین مواد اولیه و حد واسط دارویی اختصاص یافت و کمتر از ۴۰ درصد آن را صرف 
واردات داروی نهایی شد.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی بیان کرد: »به دلیل تحریم های 
ظالمانه آمریکا، کشور با محدودیت های ارزی مواجه است و ما تالش می کنیم تا منابع ارز را طوری 
مدیریت کنیم که بیماران بیشترین برخورداری را داشته باشند، برای همین حذف برخی اقالم جدید 
از فهرست دریافت ارز دولتی براین اساس بوده و بیشتر شامل مکمل ها یا مواد جانبی و یا دارو های 

OTC )بدون نسخه( می شود که افزایش قیمت آن ها فشار مالی به بیماران وارد نمی کند.«

غذا و  دارو

آمار کرونا

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
با  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت 
از طریق مخاط  اینکه ویروس کرونا  یادآوری 
بینی، چشم و دهان منتقل می شود، گفت: »عینک 
به دلیل فاصله ای که با چشم دارد، منتقل کننده 

ویروس کرونا نیست. «
به گزارش سپید، مینو محرز در مورد نگرانی های 
مردم در استفاده از لنز و عینک افزود: »کرونا از 
طریق لنزی که تمیز شسته شده باشد و سپس 
داخل چشم قرار بگیرد منتقل نمی شود و مشکلی 

ایجاد نمی کند.«
وی ادامه داد: »در صورتی که دست آلوده به ویروس 
به چشم زده یا مالیده شود، کرونا از این طریق 
منتقل می شود. بنابراین اگر دست آلوده باشد و 
لنز هم درست شسته نشده باشد ویروس ها خواه 
ویروس کرونا یا هر نوع ویروس دیگری را به 
بدن منتقل می کند. اما اگر همه نکات بهداشتی 
رعایت شود استفاده از لنز مشکل ساز نخواهد 
بود. موضوعی که انجمن اپتومتریست آمریکا هم 
اعالم کرده که شواهدی مبنی بر تاثیر استفاده از 
لنزهای تماسی بر افزایش خطر ابتال به بیماری 

کووید ۱۹ وجود ندارد.«
این فوق تخصص بیماری های عفونی در مورد 
استفاده از عینک هم متذکر شد: »عینک به دلیل 
فاصله ای که با چشم دارد راه انتقال کرونا از طریق 
چشم به بدن نیست. همانطور که بارها گفته شد 
وقتی با دست آلوده، چشم مالیده می شود ویروس 
وارد چشم می شود اما به دلیل فاصله عینک با چشم، 
به هیچ وجه راه ویروس انتقال نخواهد بود. اما 
بهتر است افرادی که از عینک استفاده می کنند 
روزانه عینک های خود را با آب و صابون ضد 

عفونی و خشک کنند.«

با رعایت نکردن نکات بهداشتی به 
استقبال کرونا خواهیم رفت

محرز درگفت وگو با ایرنا با گالیه از اینکه فعالیت 
بیشتر مراکز اداری و تجاری آغاز شده بدون اینکه 
کسی ماسک بزند یا نکات بهداشتی را رعایت 
کند، خاطرنشان کرد: »در صورتی که مردم نکات 
بهداشتی و استفاده از ماسک را رعایت و در آن 

دقت نکنند دوباره ویروس باز می گردد.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: »در مورد 

بازگشایی رستوران ها هم همین مساله وجود دارد، 
بدون  فاصله و  بدون رعایت  افراد  یعنی وقتی 
ماسک در رستوران کنار هم می نشینند و با هم 
حرف می زنند ویروس از راه صحبت کردن منتقل 
می شود. بنابراین آن هم خطرناک است زیرا کرونا 
می تواند از طریق ترشحات تنفسی که هنگام نفس 
کشیدن، صحبت کردن، سرفه یا عطسه از دهان و 
بینی خارج می شود انتقال پیدا کند. بنابراین خوب 
است که در صورت امکان چشم ها با عینک، شیلد 

یا دیگر وسایل حفاظتی پوشانده شود.«
وی تاکید کرد: »باید هر شخص که از منزل خارج 
می شود ماسک بزند موضوعی است که سازمان 
جهانی بهداشت به همه مراکزبهداشتی دنیا توصیه 
کرده است. واقعا نگران کننده است که بیشتر مردم 
بخصوص قشر جوان ماسک نمی زنند موضوعی که 
احتمال بازگشت دوباره کرونا را دوچندان می کند.«
محرز با یادآوری این موضوع که ویروس کرونا 
در محیط گرم در عرض چند دقیقه از بین می رود 
اما طبق مطالعات انجام شده این ویروس از محیط 
منتقل نمی شود بلکه در بدن انسان با ۳۷ درجه 
ویروس زنده می ماند و از انسان به انسان دیگر 
سرایت می کند، به مردم توصیه کرد: »گمان نکنید 
که با گرم شدن هوا ویروس از بین می رود زیرا 
اپیدمی  در گرمای وحشتناک خوزستان شاهد 

شدن آن بودیم.«
وی افزود: »درست است که در تابستان پنجره ها باز 
است و تهویه هوا بهتر از زمستان صورت می گیرد 
اما باز هیچکدام از این ها تاثیری در نابودی کرونا 

ندارد اگر رعایت اصول اولیه بهداشتی نشود.«
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد 
احتمال تعطیلی مراکز آموزشی و ادارات در فصل 
پاییز هم اظهار داشت: »در حال حاضر دانشگاه ها 
و مدارس و مراکز آموزشی تعطیل هستند و جهت 
برگزاری امتحان با رعایت و کنترل نکات بهداشتی 
باز شده اند. اما اگر تا فصل سرما، هنوز ویروسی در 
جامعه وجود داشته باشد و دانشگاه ها و مدارس 
باز شود بیش ترین پخش کنندگان ویروس همین 
نوجوانان و جوانان خواهند بود زیرا نوع بدون 

عالمت ویروس را می گیرند و ناقل هستند.«

ویروس از طریق مخاط و پوست 
ناسالم منتقل می شود

محرز ادامه داد: »ویروس کرونا از طریق پوست 
از طریق مخاط  بیشتر  و  نمی شود  منتقل  سالم 

منتقل می شود.«
وی توضیح داد: »اگر خون آلوده به اچ آی وی 
روی دست و پوست سالم ریخته شود به هیچ 
وجه از طریق پوست سرایت نمی کنند مگر اینکه 
زخم باشد. در مورد ویروس کرونا هم وضعیت 

به همین منوال است.« 
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید 
کرد: »بنابراین ویروس از راه پوست سالم انتقال 
پیدا نمی کند اما از طریق چشم، بینی و دهان یا 

پوست ناسالم سرایت می کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردعینک انتقال دهنده کرونا نیست
شناسایی ۲۸۸۶ بیمار جدید 

کووید ۱۹

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۸۸۶ 
بیمار جدید کووید-۱۹درکشور طی ۲۴ ساعته 

گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، جهانپور در این باره گفت: 
»از روز پنج شنبه تا جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۸۸۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 

در کشور شناسایی شد.«
وی افزود: »از بین مبتالیان جدید، ۵۲۷ مورد 
بستری و دو هزار و ۳۵۹ مورد از افراد معادل 
حدود ۸۲ درصد از موارد جدید، در تماس با 

مبتالیان بودند که شناسایی شدند.«
جهانپور ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به ۱۶۷ هزار و ۱۵۶ نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۶۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار 
و ۱۳۴ نفر رسید.« وی درباره بهبودیافتگان 
کرونا، اظهار کرد: »خوشبختانه تا کنون ۱۲۹ 
هزار و ۷۴۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

وی تصریح کرد: »۲۵۷۳ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون یک میلیون 
و ۴۰ هزار و ۲۸۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.« وی با تاکید بر اینکه 
وضعیت خوزستان همچنان قرمز است، ادامه 
داد: »استان های هرمزگان، کردستان، کرمان، 
کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان های شرقی و 

غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. «
جهانپور در خاتمه گفت: »در ۲۴ ساعت 
گذشته در ۱۳ استان هیچ موردی از فوتی 
و در ۵ استان فقط یک مورد فوتی بر اثر 

کووید۱۹ گزارش شده است.«
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سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان پزشکی 
دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
درباره نحوه بازگشایی دانشگاه و برگزاری آزمون پایان 

ترم توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گزارش سپید، محمد مهدی صدوقی درباره نحوه بازگشایی 
این دانشگاه د=ر روزهای کرونایی اظهار کرد: »براساس 
تصمیمات اتخاذ شده بازگشایی دانشگاه و آموزش حضوری 
را به صورت تدریجی از ۱۷ خرداد ماه شروع خواهیم کرد. البته اولویت با دانشجویان ترم آخر و افرادی 
است که در شرف فارغ التحصیلی هستند. « وی ادامه داد: »براساس برنامه ریزی که شده هفته اول و 
دوم پذیرای دانشجویان ترم آخر خواهیم بود. عمده دانشجویان ما همچنان باید آموزش مجازی را 
ادامه دهند. به خصوص برای دانشجویان ترم ۱، ۲، ۳ و ۴ که بیشتر دروس آن ها تئوری است. اما اگر 

دانشجویان دروس عملی هم داشته باشند ممکن است در حد ۲ واحد یا بیشتر آزمون از آنها گرفته شود.«
صدوقی گفت: »در تیر و مرداد ماه مجددا تصمیم خواهیم گرفت که اگر شرایط مناسبی فراهم شد 
دانشجویان برای دروس عملی در دانشگاه  حضور پیدا کنند. اگر هم شرایط فراهم نشد آن را به ماه های 
آینده موکول خواهیم کرد.« وی افزود: »عمده آزمون ها به صورت الکترونیک خواهد بود؛ چرا که ما 
نیاز به حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه ها نداریم. در شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هم 
درباره بحث ایجاد مشکالت آزمون الکترونیک اعم از قطعی اینترنت یا نبود شرایط کافی برای ارتباط 
گفتگو کرده ایم. تصمیم گرفته شد که در صورت ایجاد چنین مشکالتی دانشگاه آزمون مجدد تعیین 

کند که حضوری یا غیرحضوری بودن آن بستگی به تعداد دانشجویان دارد.« 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی اظهار کرد: »ترم جاری تا پایان تیرماه ادامه خواهد 
داشت و برگزاری امتحانات تا ۱۵ مرداد ماه خواهد بود. دروسی که تمام شده باشند امتحاناتش 
برگزار خواهد شد. اما دروسی که تمام نشده اند می توانیم دو هفته برای تدریس آن زمان تعیین 
کنیم. قوانین و مصوبات دانشگاه ها همچنان پا برجاست و جای نگرانی نخواهد بود، دانشجویان 

می توانند درسی را در صورت نیاز حذف کنند.«

آزمون

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، نسبت به عواقب خوش خیالی کاذب در 

کنترل بیماری کرونا، انتقاد کرد.
به گزارش سپید، حمید سوری به موضوع کرونا 
در کشور اشاره کرد و گفت: »در اپیدمی های حاد 
پیشرونده مثل کووید ۱۹ که روند اپیدمیولوژی آن 
ثابت نیست و طی زمان بسیار تغییر پذیر است، 
ضروری است سیاست ها و رویکردهای پیشگیرانه، 
محافظتی و درمانی در دوره های زمانی کوتاه و 
متناوب به روز رسانی شوند تا احتمال موفقیت 
برای خاموشی اپیدمی افزایش یافته و ادامه روند 
کاهش آن تسریع شود، در غیر این صورت این 

موفقیت ها مقطعی و گذرا خواهد بود.«
وی اظهار داشت: »ادامه روند کاهشی مرگ ها و کاهش 
شدت ابتالء به ویژه در گروه های پرخطر منوط به 
ادامه و تقویت اقدامات و برنامه ریزی منظم و سازمان 

یافته و همراهی و رعایت اصول بهداشتی است.«
سوری ادامه داد: »رعایت دقیق توصیه های بهداشتی 
احتمال ابتالء و در نتیجه مرگ و میر ناشی از بیماری 
کرونا را به طور چشمگیری کاهش می دهد. در صورتی 
که تا زمان واقعی خاموشی اپیدمی کووید ۱۹ از این 
مهم غافل شویم، هر لحظه شاهد افزایش احتمال موارد 

مرگ ناشی از این اپیدمی خواهیم بود.«

این اپیدمیولوژیست، افزود: »مرگ ناشی از کرونا 
در مناطق مختلف کشور از جمله تهران و افزایش 
بهبود یافتگان خبر خوب و امیدوار کننده ای است 
که می توان با اجرای تمهیدات علمی و سنجیده آن 
را تقویت کرد تا شاهد ادامه این روند در کشور بود.«
وی گفت: »خوشبختانه کیفیت خدمات درمانی نسبت 
به گذشت زمان بهتر شده و تجربه و تبحر بیشتری در 
بیمارستان ها و کادر بهداشت و درمان برای کنترل و 
درمان بیماری حاصل شده است. روش ها و شیوه های 
درمانی موثرتری نسبت به روزها و هفته های ابتدایی 

اپیدمی به کار برده می شود، برنامه های پیشگیرانه، 
مراقبتی و محافظتی در گروه های آسیب پذیر و پرخطر، 
بیشتر رعایت می شود که این موضوع در حفظ سالمتی 

آنان نقش بسیار مؤثری دارد.«
سوری در گفت و گو با مهر ادامه داد: »گروه های 
پرخطر مانند سالمندان و افراد دارای بیماری های 
زمینه ای نسبت به دوران اوایل اپیدمی که بی محابا 
رفتارهای معمول خود را انجام می دادند یا خطر 
بیشتری برای خود در مقایسه با دیگران قائل نبودند، با 
گذشت زمان بیشتر از خود مراقبت کردند و اطرافیان 

آنها نیز بیشتر به مراقبت و محافظت از آنان در مقابل 
کرونا توجه و دقت کردند.«

وی افزود: »ترکیب جمعیت نسبتاً جوان تر در کشور در 
مقایسه با کشورهایی مانند ایتالیا یا فرانسه احتمال کاهش 
مرگ و بهبودی بهتر بیماران را افزایش داده است.«

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
تاکید کرد: »حضور افراد پرخطر در اجتماعات به طور 
چشمگیری طی زمان کاهش یافته و این افراد فاصله 
گذاری اجتماعی را پررنگ تر رعایت کردند که این 

موضوع سبب کاهش ابتال به بیماری شده است.«
وی افزود: »مدیریت کنترل اپیدمی کووید ۱۹ بدون 
گرفتن مشاوره اپیدمیولوژی هرگز قادر به خاموش 
کردن اپیدمی نخواهد بود، این نه یک ادعا و نه یک 
مطالبه صنفی است. بلکه تجربه موفق کشورهایی 
است که با این رویکرد الاقل موفق تر از کشور ما 
عمل کرده اند و این موضوع مبتنی بر مقاالت معتبری 

است که آن را تأیید کرده است.«
سوری در پایان گفت: »خوش خیالی ناشی از کنترل 
اپیدمی و عادی جلوه دادن شرایط، موجب شده برخی 
شهرهای به اصطالح »سفید« هم رنگی شوند. من 
واقعاً نمی دانم چرا به توصیه متخصصان این رشته 
که به شکل های مختلف و از طریق رسانه ها منتشر 

شده و می شود کمتر گوش داده می شود.«

خوش خیالی کنترل کرونا مشکل ساز می شود

شماره ۱۶۶۵ ۱۷3 خرداد ۱۳۹۹

رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با توجه درباره 
کمبود دارو به دلیل موجودی ماده اولیه کارخانجات ناشی از عدم 
تخصیص و تامین ارز هشدار داد و خواستار پیگیری تخصیص و 

تامین ارز از بانک مرکزی شد. 
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احمد شیبانی 
رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه ای به شانه ساز 
رییس سازمان غذا و دارو با توجه به موجودی حداقلی کارخانجات 
به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، پیگیری تخصیص و تامین ارز 
از بانک مرکزی را خواستار شد. در این نامه آمده  است:  همانگونه 
که حضوراً به استحضار رسید با عنایت به اینکه مواد اولیه و سایر 
مواد ملزومات تولید دارو در کارخانجات داروسازی در حداقل میزان 

موجودی بوده و اینکه برخی از مواد هم به دلیل شرایط خاص و 
عدم تخصیص و تأمین به موقع و ناکافی ارز موجود نمی باشند و 
ادامه این روند موجب به وجود آمدن وضعیت و شرایط نامطلوب و 
نگران کننده ای شده است و اگر تصمیم و اقدام عاجلی صورت نگیرد 
شاهد کمبود و نبود اقالم داروهای تولید داخل و ادامه آن خواهیم 
بود.  ضمن اینکه متأسفانه میران ارزی هم که از ابتدای سال تاکنون 
به صنعت داروسازی تعلق گرفته کافی نبوده و رفع نیاز  نماید، لذا به 
منظور عبور هرچه سریعتر از این وضعیت و جلوگیری از کمبودها و 
نبودهای اقالم دارویی تولید داخل پیشنهاد می شود و انتظار می روند 
که پیگیری بیشتر و مستمر از طریق بانک مرکزی و مراجع ذیربط 
در خصوص تخصیص و تامین ارز صورت گیرد و مسئولین ذیربط 

بانک مرکزی توجه خاصی به تخصیص ارز دارو بخصوص در بخش 
صنعت معمول نمایند. در غیر این صورت شاهد عوارضی خواهیم 
بود که جبران آن برای تامین دارو با چندین برابر تخصیص ارز و 
با توجه به منابع ارزی موجود غیرممکن خواهد بود. بدیهی است 
این سندیکا آماده هرگونه همکاری و اقدام هماهنگ با آن سازمان 

محترم با امکانات و تجربیات موجود می باشد.
احمد شیبانی/ رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی

هشدار کمبود دارو به دلیل تاخیر در تامین ارز
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مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر اعالم کرد

۴۸۰۰ بیمار نادر در کشور 
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با بیان اینکه حدود 
شده اند،  شناسایی  کشور  در  نادر  بیمار   ۴۸۰۰
گفت: »بیماری های آلوپسی، دیستروفی عضالنی، 
نوروفیبروماتوز و بیماری EB از شایع ترین بیماری های 

نادر در کشور هستند.«
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در خصوص 
اقدامات انجمن بیماری های نادر برای این بیماران، 
گفت: »از اقدامات مهم نوشتن سند ملی بیماران نادر 
بود. در ابتدا پیش نویس این سند نوشته شد و وظیفه 
مهم و اساسی هر نهاد و سازمان در قبال این بیماران 
مشخص گردید، سپس این سند به شخص وزیر 
بهداشت عرضه شد و ایشان بنیاد بیماری های نادر ایران 
را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران موظف به 
تهیه پیش نویس این سند کردند. طی جلسات متعدد 
با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
کمیته های علمی و تحقیقاتی متعدد، اوال بیماری های 
نادر معرفی و شناسایی شدند و ثانیا وظایف هر دستگاه 
به طور دقیق تبیین شد.« وی افزود: »سند تکمیل شده 
مجددا به وزارت بهداشت ارائه شد. مقرر است این 
سند ابتدا به دست رئیس جمهور برسد و سپس برای 
هیئت وزیران ابالغ کنند تا هر دستگاه اطالعات کافی 

در مورد وظایف خود را بداند.«
ادراکی یکی دیگر از اقدامات مهم این بنیاد را نگارش، 
چاپ و انتشار اطلس بیماری های نادر خواند و تصریح 
کرد: »این بیماری ها را شناسایی کردیم و تاکنون 353 
نوع بیماری نادر در مناطق مختلف کشور شناخته 
شده اند. میزان شیوع بیماری در مناطق مختلف متفاوت 
است. ممکن است نوعی از بیماری نادر در کشور 
ما شناسایی شود که در نقاط دیگر دنیا نباشد یا تنها 
در منطقه ای خاص به عنوان بیماری نادر از آن یاد 

شود و برعکس.«
وی افزود: »جلد اول اطلس که در مورد بیماری های 
کروموزمی و ژنتیکی است، منتشر شده بود و جلد دوم 
که در مورد بیماری های متابولیک است نیز در شرف 

چاپ است. دو جلد دیگر اطلس نیز احتماال طی سال 
جاری به زیر چاپ خواهد رفت و پس از آن کوریکولوم 
علمی ما در خصوص شناسایی بیماران کامل می شود. 
با ارائه این اطلس به دانشگاه های علوم پزشکی برای 
تدریس، اطالعات دقیق تری درمورد بیماری های نادر 
کشور به دانشجویان پزشکی آموزش داده می شود 
تا در مواجهه با بیمار نادر او را شناسایی کرده و 
سریعا به بنیاد بیماری های نادر معرفی کند.« وی در 
مورد کمیسیون های پزشکی بنیاد بیماری های نادر، 
تصریح کرد: »این کمیسیون ها هر دو هفته یکبار با 
شرکت اساتید پزشکی برگزار می شود و از آن طریق 
تشخیص می دهیم بیماری که از طریق سایت بنیاد 
به نام سبنا "SABNA" ثبت نام کرده است، آیا بیمار 
نادر هست یا خیر. در صورتی که بیمار نادر شناخته 
شود، تحت حمایت بنیاد خواهد بود و اقدامات الزم 

برایش انجام می شود.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر، اظهار کرد: »برای 

گسترش خدمات غربالگری با کمک وزارت آموزش 
و پرورش پروتکلی نوشته شد تا زمانی که مربی 
بهداشت در مقطع ابتدایی بویژه در سال اول ابتدایی، 
دانش آموز را برای مواردی همچون پوسیدگی دندانی 
و ... معاینه می کند، آموزش کافی برای شناسایی عالئم 
بیماری نادر دیده باشد و بتواند این بیماری را در 
سنین پایین تر بشناسد و در صورت شک بالینی به 
فرد بیمار، او را به بنیاد معرفی کند. همچنین اطلس 
بیماری های نادر جهت شناسایی بهتر در اختیار این 

مربیان قرار گرفت.«
وی ادامه داد: »همچنین برای شناسایی بهتر بیماران، 
سونوگرافی غربالگری برای مادران باردار در هفته 1۸ 
و ۲5 حاملگی انجام می شود و شک به وجود بیماری 
نادر در جنین در این سونوگرافی اتفاق می افتد. پس 
از این روند مادر باردار برای انجام خدمات گسترده تر 
به بنیاد بیماری های نادر ارجاع داده می شود. در این 
روش های گسترده یکی از این اقدامات ام آر آی 

از شکم مادر برای دیدن جنین، مغز جنین، ستون 
فقرات و... است. تنها در سال گذشته با انجام این 
روش پیشرفته 137مورد بیماری مادرزادی مغزی را 

شناسایی کردیم. «
وی افزود: »اطالعات الزم در اختیار خانواده قرار 
می گیرد و تصمیم گیری نهایی با خود آنها خواهد 
بود. پزشکی قانونی نیز همکاری خوبی دارد و در 
مواردی که مشکل جدی برای جنین وجود داشته 
باشد اجازه سقط جنین به خانواده داده می شود. این 
کمک بزرگی به خانواده است تا از ایجاد مشکالت 

بعدی برای والدین و خود بیمار جلوگیری شود.«
ادراکی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۴۸۰۰ 
بیمار نادر در کشور شناسایی شده اند، ادامه داد: »سه 
بیماری آلوپسی، دیستروفی عضالنی، نوروفیبروماتوز 
و بیماری EB از شایع ترین بیماری های نادر در کشور 
 MPS« :اظهار کرد ،MPS هستند.« وی درمورد بیماری
یک بیماری متابولیک کبدی است که داروهایشان 
از خارج از کشور تهیه می شود. خوشبختانه این 
بیماری جزو بیماری های تحت پوشش شناخته شد 
که هزینه های درمانی آن را وزارت بهداشت و بیمه ها 

تاحد زیادی تقبل می کنند.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر همچنین درباره تاثیر 
تحریم ها در فرایند تهیه دارو، گفت: »درست است 
که ادعا می شود دارو تحریم نیست اما عدم تسهیل 
در جابجایی ارز مورد نظر و نبود روش مطمئن انتقال 
صحیح دارو به داخل و اشکال در روش های حمل 
و نقل که همگی بطور غیرمستقیم متاثر از تحریم ها 
است، روند دسترسی بیمار نادر به دارو را با اشکاالت 

زیادی مواجه کرده است.  «
وی در خاتمه یادآور شد: »به یاد داشته باشیم که 
بعضی بیماران نادر به خاطر نقص ایمنی ژنتیکی که 
دارند باید بیش از مردم عادی مسائل حفاظتی فردی،  
محیطی و اجتماعی را رعایت کنند که پاندمی کووید 

19با موفقیت کامل سپری شود.«

خبـر

کارشناس ارشد مامایی گفت: »تا به حال شواهدی مبنی بر انتقال 
ویروس کرونا از شیر مادر گزارش نشده است. «

به گزارش سپید، مرضیه بخشنده اظهار کرد: »مادر باید هنگام مراقبت 
از نوزاد، اقدامات احتیاطی از جمله شستن دست ها را برای پیشگیری 
از انتقال ویروس به شیرخوار رعایت کند.« وی ادامه داد: »اگر حال 
عمومی مادر با تشخیص قطعی بد است به طور موقت، تغذیه شیر 
خوار با شیر انسانی موجود در بانک شیر یا شیر مصنوعی انجام 
می گیرد و این مراحل تا بهبودی حال عمومی مادر انجام می شود؛ 
باید شیر مادر با رعایت اصول بهداشتی، دوشیده، ذخیره و مورد 
استفاده قرار گیرد.« بخشنده افزود: »اگر حال عمومی مادر خوب 
است، تغذیه با شیر دوشیده شده مادر انجام گیرد؛ برای این کار 
مادر باید شیر خود را با استفاده از شیردوش دستی یا برقی بدوشد. 
بعد از هر نوبت شیر دوشی، تمام اجزای شیر دوش که با مادر در 
تماس بوده باید طبق دستورالعمل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 

و مدارس، شسته یا ضد عفونی شود.« کارشناس ارشد مامایی، اداره 
سالمت مادران دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت بیان کرد: »تا به حال شواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا 
از شیر مادر گزارش نشده است و فرایند پاستوریزاسیون روی شیر 

مادر، این ماده غذایی سالم را امن می کند.« 
بخشنده با اشاره به اینکه مادران مبتالی قطعی، مشکوک یا محتمل، 
شیر اهدا نکنند، گفت: »به اهداکنندگان شیر جهت ذخیره در بانک 
شیر توصیه می شود دست های خود را با آب و صابون یا شوینده 
مناسب با دقت و کامل شستشو دهند و کارشناس بانک شیر، خودش 

سالم باشد و عالیمی از بروز بیماری را نداشته باشد.«
وی ادامه داد: »مطالعات محدودی که در دو ماه گذشته انجام گرفته 
نشان داده است که در خون بندناف نوزادان متولد شده از مادران مبتال، 
ویروس کرونا وجود ندارد؛ بر اساس مطالعاتی که روی ویروس های 
مشابه نظیر سارس و مرس انجام شده، این ویروس ها در شیر مادر 

یافت نشده است.« کارشناس ارشد مامایی، اداره سالمت مادران 
دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: 
»در مادران با ابتالی قطعی، محتمل یا مشکوک، برای کاهش خطر 
انتقال ویروس از مادر به نوزاد، الزم است از برقراری تماس پوست 
با پوست بین نوزاد تازه متولد شده و مادر مبتالی قطعی، محتمل 
با مشکوک ممانعت به عمل آید.« وی بیان کرد: »در صورتی که 
جداسازی و قرار دادن نوزاد در اتاق دیگر به دالیلی امکان پذیر 
نباشد، نوزاد باید حداقل از مادر دو متر فاصله داشته باشد و یک 
پرده از سقف تا پایین بین مادر و نوزاد قرار داده شود و جدایی 

تا زمان رفع هر گونه شک یا احتمال ابتالی مادر تداوم پیدا کند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخشنده در پایان گفت: »مادر 
یک همراه سالم آموزش دیده داشته باشد که مراقبت های مربوط به 
نوزاد را انجام دهد؛ همراه باید اصول بهداشت فردی و پیشگیرانه مانند 

شست و شوی مکرر دست ها با آب و صابون مایع را رعایت کند.«

بخشنده، کارشناس ارشد مامایى:

انتقال کرونا  از شیر مادر، تاکنون گزارش نشده است



آمار جهانی شیوع کرونا
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار قربانیان کروناویروس جدید، عامل بیماری 
کووید-۱۹ به ۳۹۳ هزار و ۲۲۴ نفر رسیده و تاکنون 
ابتالی شش میلیون و ۷۰۳ هزار و ۹۵ نفر نیز به 

این بیماری تأیید شده است.
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون سه میلیون و 
۲۵۲ هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

تاکنون بهبود یافته اند.
تاکنون در بسیاری از کشورهای درگیر کروناویروس 
جدید محدودیت های اعمال شده برای کنترل شیوع 
این عفونت برداشته شده و عالوه بر بازگشایی 
افراد  برای  تردد  امکان سفر و  کارها،  کسب و 

فراهم شده است.
در حالی که تا چندی پیش اروپا به یکی از مراکز 
شیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل شده بود 

اما این عفونت اکنون در بیشتر کشورهای اروپایی 
کنترل شده است و در حال حاضر آمریکای جنوبی 
به ویژه برزیل و مکزیک به دو کانون جدید برای 
شیوع این ویروس تبدیل شده و سازمان  جهانی 
بهداشت نیز نسبت به وضعیت کشورهای این منطقه 

ابراز نگرانی کرده است. 

آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان 
و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده 
است. طبق آخرین آمار شمار قربانیان این کشور از 

۱۱۰ هزار نفر عبور کرده است.
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد مبتالیان 

به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و 
انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده است.
بنابرگزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که 
بنابر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 
تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱. ایاالت متحده یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۱ 

مبتال، ۱۱۰ هزار و ۱۷۳ قربانی
۲.  برزیل ۶۱۵ هزار و ۸۷۰ مبتال، ۳۴ هزار و ۳۹ قربانی
۳.  روسیه ۴۴۱ هزار و ۱۰۸ مبتال، ۵۳۸۴ قربانی

۴. اسپانیا ۲۸۷ هزار و ۷۴۰ مبتال، ۲۷ هزار و ۱۳۳ قربانی
انگلیس ۲۸۱ هزار و ۶۶۱ مبتال، ۳۹ هزار و   .۵

۹۰۴ قربانی
۶. ایتالیا ۲۳۴ هزار و ۱۳ مبتال، ۳۳ هزار و ۶۸۹ قربانی

۷. هند ۲۲۷ هزار و ۲۹ مبتال، ۶۳۶۳ قربانی
۸. آلمان ۱۸۴ هزار و ۹۲۳ مبتال، ۸۷۳۶ قربانی

۹. پرو ۱۸۳ هزار و ۱۹۸ مبتال، ۵۰۳۱ قربانی
۱۰. ترکیه ۱۶۷ هزار و ۴۱۰ مبتال، ۴۶۳۰ قربانی.ایسنا

یک مطالعه جدید نشان داده است که افزایش شاخص توده بدنی و 
همچنین سایز کمر، باعث تسریع پیری مغز در بزرگساالن می شود. 
به گزارش سپید، متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه میامی که نتایج 
مطالعه خود را در مجله "Neurology" منتشر کرده اند، دریافته اند که 
بین شاخص توده بدنی )BMI( و سرعت پیری مغز ارتباط وجود 
دارد. شاخص توده بدنی، به نسبت وزن به قد فرد اطالق می شود و 

روشی برای محاسبه میزان چربی های بدن است.
متخصصان طی یک مطالعه شش ساله روی شاخص توده بدنی 

۱۲۰۰ نفر اعالم کردند که داشتن شاخص باالتر از ۳۰ و سایز کمر 
باالتر از ۱۰۴ سانتی متر، خطر نازک شدن قشر مغز و کاهش ماده سفید 
مغز را افزایش می دهد. حجم ماده سفید مغز به طور طبیعی بر اثر 
افزایش سن کاهش می یابد؛ ولی چاقی این روند را تسریع می کند. 
به گفته محققان، چاقی و اضافه وزن می تواند مغز بزرگساالن را ۱۰ 
سال پیرتر کند و خطر ابتال به مشکالت شناختی و بیماری هایی 
مانند دمانس را در آنها افزایش دهد. بر اساس اعالم مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده )CDC(، تقریبا ۷۲ درصد از 

بزرگساالن آمریکایی در سنین ۲۰ سال و باالتر دارای اضافه وزن یا 
چاقی هستند. این آمار هشداردهنده است، به خصوص که اضافه 
وزن افراد را در معرض خطر ابتال به فشار خون باال، دیابت نوع ۲، 
بیماری عروق کرونر قلب، سکته مغزی، آرتروز، سرطان های کبد، کلیه، 
لوزالمعده، کیسه صفرا و همچنین اضطراب و افسردگی قرار می دهد.
به گزارش دویچه وله، شاخص توده بدنی زیر ۲۵ نشان دهنده وزن 
سالم، شاخص توده بدنی ۲۵ تا ۳۰ نشان دهنده اضافه وزن و شاخص 

توده بدنی باالی ۳۰ نشان دهنده چاقی است.ایسنا

چاقی،مغزبزرگساالنرا۱۰سالپیرمیکند

خبـر

پس از تردید محققان در صحت داده های یک پژوهش که در آن 
نسبت به ضررهای مصرف »هیدروکسی کلروکین« برای درمان کرونا 
هشدار داده شده بود، مجله معتبر و تخصصِی »لنست«، این مقاله 

را حذف کرد. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت )WHO( هم که بر اساس 
همین تحقیق، مطالعه روی فواید این دارو را متوقف کرده بود از 

شروع مجدد آزمایشات و تحقیقات خبر داد.
سه نفر از محققانی که روی این مقاله علمی کار کرده بودند به 
منتقدان گفتند که قادر نیستند صحت ادعاهای خود را اثبات کنند 
چرا که شرکت »سرجیفیر« که سفارش دهنده این تحقیق بود اجازه 
تحقیق مستقل درباره داده های مورد استناد این پژوهش را نمی دهد.
سپان دسای، مدیرعامل شرکت سرجیفیر که در زمینه سالمت و 
بهداشت فعالیت می کند و نام او به عنوان چهارمین تهیه کننده این 
تحقیق ذکر شده بود به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته که آماده 
همکاری با محققان مستقل در زمینه این گزارش است اما داده های 
درخواست شده را تحویل نخواهد داد چرا که این کار »قض توافق 
نامه های میان شرکت او و مراجعانش و همچنین نقض تعهد محرمانه 

نگه داشتن این اطالعات« است.

در مقاله ای که با استناد به این تحقیق چند 
روز پیش در مجله علمی لنست منتشر شد 
آمده بود که حدود ۹۶ هزار بیمار کرونا در 
۶۷۱ بیمارستان در سراسر جهان در جمع 
آوری داده های آن مشارکت داشته اند. در این 
مقاله ادعا شده بود که ۱۵ هزار بیمار مبتال به 
کرونا در جریان این تحقیق دوز هیدروکسی 
کلروکین یا مشتقات آن همچون کلروکین را 
به تنهایی یا در ترکیب با داروهای آنتی بیوتیک 

استفاده کرده بودند. این مقاله که اکنون صحت آن زیر سوال رفته، 
مدعی شده بود که نتیجه این تحقیق نشان داده که هیدروکسی 
کلروکین هیچ فایده ای برای بیماران کووید۱۹ نداشته و حتی خطر 

بروز عوارضی چون آریتمی ضربان قلب و مرگ را باال می برد.
مندیپ مهرا، استاد دانشگاه هاروارد که مدیریت این تحقیق را بر عهده 
داشته و به همراه فرانک راشیتزکا از بیمارستان دانشگاهی زوریخ و 
امیت پتل از دانشگاه یوتا این مقاله را تهیه کرده بودند با انتشار بیانیه ای 
گفته اند که آنها برای بازبینی یک نهاد ثالث روی داده های مورد استفاده 
در این مقاله درخواست کرده بودند اما شرکت سرجیفیر با آن ها 

همکاری نکرده است. مقاالت علمی معموال 
پیش از انتشار در مجالت معتبر باید از سوی 
دیگر محققان و ارزیاب های مستقل بازبینی 
شوند و روش تحقیق آن ها مورد تایید دیگر 
پژوهشگران و خبرگان قرار گیرد. با وجود 
رد اعتبار این پژوهش، هنوز هم بسیاری از 
دانشمندان و پزشکان نسبت به کارآیی داروی 
هیدروکسی کلروکین در درمان کرونا تردید 
دارند. این دارو برای درمان ماالریا سودمند 
خوانده شده و حتی برای بیماری هایی چون لوپوس و آرتروز هم 
توصیه می شود اما هنوز تحقیق و ارزیابی بالینی درباره سودمندی 
آن برای بیماران کووید۱۹ قطعی نشده است. در عین حال نتایج 
یک تحقیق بالینی در دانشگاه پزشکی مینه سوتا آمریکا نشان داده که 
هیدروکسی کلروکین برای پیشگیری از کووید ۱۹ موثر نیست. روز 
چهارشنبه )سوم ژوئن( سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد تحقیق 
درباره این دارو که در پی انتشار این گزارش متوقف شده بود را از 
سر خواهد گرفت. تحقیقات مشابهی نیز هم اکنون در کشورهایی 

چون سنگال، آمریکا و انگلیس در حال انجام است.ایسنا

ازسرگیریآزمایشاتروی»هیدروکسیکلروکین«

5 شماره ۱۶۶۵ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹



رییس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت مطرح کرد

بهداشت  وزارت  مادران  سالمت  اداره  رییس 
تمهیدات مراقبتی را برای زنان باردار در شرایط 
کرونایی تشریح کرد و گفت: »اگر در این مراقبت ها 
و...  آزمایش  انجام  سونوگرافی،  مانند  اقداماتی 
درخواست شود، انتظار می رود که نتایج، به نوعی 
به پزشک و ماما و سیستم بهداشتی که این آزمایش ها 
را درخواست کرده، اطالع رسانی شود و نیاز و الزامی 
به حضور مادر برای نشان دادن این آزمایش ها به 

صورت دستی نباشد.«
به گزارش سپید، نسرین چنگیزی درباره وضعیت 
مراقبت ها از مادران باردار در دوران کرونا، گفت: 
»درباره مراقبت های بارداری در زنان که بارداری 
معمولی داشته، سابقه بیماری های زمینه ای ندارند 
و افرادی که مبتال به بیماری کووید-۱۹ هم نیستند، 
تعداد مراقبت های بارداری از هشت به چهار مورد 
کاهش یافته است تا تماس با فضای بیرون و احتمال 

ابتالی آنها را به کرونا به حداقل برسانیم.«
وی افزود: »به این صورت که اولین مراقبت در 
شش تا ۱۰ هفته اول بارداری برای این افراد انجام 
می شود، مراقبت دوم حوالی ۲۴ تا ۲۸ هفته انجام 
شده، در هفته های ۳۱ تا ۳۴ مراقبت سوم و حوالی 
۳۷ هفته نیز چهارمین مراقبت بارداری از زنان باردار 

انجام خواهد شد.«
وی ادامه داد: »در عین حال اعالم کرده ایم که اگر 
در این مراقبت ها اقداماتی مانند سونوگرافی، انجام 
آزمایش و ... درخواست شود، انتظار می رود که 
نتایج، به نوعی به پزشک و ماما و سیستم بهداشتی 
که این آزمایش ها را درخواست کرده، اطالع رسانی 
شود و نیاز و الزامی به حضور مادر برای نشان دادن 
این آزمایش ها به صورت دستی نباشد تا حداقل 
مواجهه مادران با محیط بیرون وجود داشته باشد. «
به  مبتال  که  »مادرانی  گفت:  همچنین  چنگیزی 
بیماری های زمینه ای هستند و یا جزو گروه هایی 
که نیازمند مراقبت های بیشتر هستند، قرار دارند،  تعداد 
مراقبت هایشان در دوران بارداری کاهش نیافته، اما 
باز هم تالش می شود که فاصله فیزیکی به صورت 
قابل قبول در مراجعات آنها رعایت شود. در عین 
حال مادران خودشان هم باید توجه داشته باشند که 
در زمان حضور در مطب و درمانگاه ها، حداقل دو 
متر با دیگران فاصله داشته باشند. همچنین از ماسک 
استفاده کرده و سعی کنند دست شان یا شی آلوده ای 

با چشم، بینی و دهان شان تماس نداشته باشد.«

تمهیدات مراقبتی برای مادران باردار 
مبتال به کرونا

بهداشت  وزارت  مادران  سالمت  اداره  رییس 
درباره وضعیت مادران بارداری که به بیماری 
کووید-۱۹ مبتال شده اند نیز اظهار کرد: »امکان 
مراقبت در منزل برای مادران مبتال به کووید-۱۹ 
عالئم  دارای  یا  بدون عالمت  که  در صورتی 
خفیف باشند،  وجود دارد و به آن ها یادآوری 
می شود که در صورتی که تنگی نفس پیش رونده 
یا درد قفسه سینه پیدا کردند و یا دچار کاهش 
سطح هوشیاری شدند، باید سریعا به بیمارستان 
مراجعه کنند. از طرفی در منزل هم باید مایعات 
فراوان استفاده کرده و بر اساس توصیه و تجویز 

پزشک ممکن است برایشان تب بُر هم تجویز 
شود. در مواردی ممکن است بیماری کووید-۱۹ 
در زنان باردار خفیف باشد، اما به دلیل ابتالیشان 
به بیماری زمینه ای یا در شرایطی خاص، نیازمند 
مراقبت های ویژه باشند که در این صورت در 
بیمارستان بستری شده و مراقبت های الزم از 

آن ها انجام می شود.«
کووید-۱۹  بهبود  از  »بعد  داد:  ادامه  چنگیزی 
برخی  در  اینکه  به  توجه  با  باردار،  مادران  در 
بیماری های ویروسی ممکن است موضوع اختالل 
رشد جنین  مطرح باشد، مراقبت دقیق تر از جنین 
الزامی بوده و به این زنان توصیه می شود که در 
صورتی که ابتالی قطعی داشتند،  از نظر رشد 
اولین  اساس  همین  بر  شوند.  بررسی   جنین 
سونوگرافی که برای رشد جنین برایشان انجام 
بیماری  بهبود عالئم  از  بعد  روز  می شود، ۱۴ 

کووید-۱۹ است. «
وی همچنین گفت: »ممکن است برای افرادی 
که عفونت سه ماهه اول و دوم داشتند، بررسی 
دقیقی بین ۱۸ تا ۲۳ هفتگی از نظر رشد جنین 
توصیه شود. باید توجه کرد که در زنان باردار 
در  کووید-۱۹،  به  مبتال  غیر  و  عالمت  بدون 
زمان مراجعه به مراکز زایمانی حتما از این افراد 
یکسری سوال می شود که شامل احتمال تماس 
و استعالم درباره تماس با فرد مشکوک یا مبتال 
به کرونا در دو هفته گذشته، بررسی وضعیت 
درجه حرارت بدن و سوال درباره عالئمی مانند 
سرفه، گلو درد، درد عضالنی، ترشحات بینی 
و احساس پری بینی و... بوده و اگر پاسخ هر 
یک از این سواالت مثبت باشد، معموال فرد به 
متخصص عفونی برای انجام بررسی های دقیق تر 

ارجاع می شود.«

توصیه های ضد کرونایی به مادران باردار
چنگیزی با بیان اینکه زنان باردار باید دستوراتی 
را مانند سایر افراد جامعه جهت پیشگیری از ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ رعایت کنند، گفت: »زنان 
باردار باید تا حد امکان در منزل بمانند، در اماکن 
عمومی فاصله دومتری را با دیگران رعایت کنند، 
از اجتماعات بپرهیزند، از تماس با افراد مشکوک 
یا مبتال به کرونا بپرهیزند، دست هایشان ر ا به 
الکل  با محلول حاوی  یا  طور مرتب شسته و 
۶۰ درصد ضدعفونی کنند، از تماس دست ها با 
صورت بپرهیزند و به کرات سطوحی را که آلوده 
می شود، ضدعفونی کنند. همچنین مادران بارداری 
که فرزند کوچک دارند، باید توجه خاصی داشته 
باشند؛ چراکه عفونت در کودکان خفیف و معموال 

بی عالمت است. «
وی با بیان اینکه از  ۳۶ هفتگی بارداری به بعد توجه 
خاص به پرهیز از تماس مستقیم با بیماران توصیه 
می شود، افزود: »بیماری کووید-۱۹ در زنان باردار 
به چند صورت می تواند وجود داشته باشد؛ این 
بیماری می تواند به صورت بی عالمت باشد. یعنی 
در مواردی که نتیجه تست زنان باردار مثبت است، 
اما فاقد هر عالمتی هستند. همچنین ممکن است 
بیماری به صورت خفیف با داشتن عالئمی نظیر 
سرفه، تب، گلودرد، خستگی، سردرد، درد عضالنی 
و بدون تنگی نفس یا یافته های رادیولوژیک غیر 
طبیعی بروز کند. نوع دیگر کرونا در زنان باردار بروز 
بیماری با شدت متوسط است که در این صورت 
عالیم اختالالت تنفسی بر اساس عالئم بالینی یا 
یافته های رادیولوژیک و با اشباع گاز خون شریانی 
نرمال بروز می کنند. نوع دیگر کووید-۱۹ در زنان 
باردار بروز بیماری به صورت شدید و به این صورت 
است که تعداد تنفس در یک دقیقه بیش از ۲۴ بار 

بوده و اشباع گاز شریانی کمتر از ۹۵ درصد است. 
در نهایت هم ممکن است مادر باردار به مرحله ای 
از بیماری برسد که نیازمند مراقبت ویژه باشد که 
در این مرحله شاهد نارسایی تنفسی، شوک عفونی 

یا نارسایی چند عضوی هستیم.«

تاکنون انتقال کرونا از مادر به نوزاد 
ثابت نشده، اما...

چنگیزی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بارداری 
و زایمان شانس ابتال به بیماری کووید-۱۹ را افزایش 
نمی دهد و دوره بیماری به دلیل بارداری شدیدتر 
نمی شود، گفت: »در عین حال علی رغم این که تاکنون 
انتقال کرونا از مادر به نوزاد ثابت نشده است، اما 
رعایت شرایط فاصله فیزیکی برای تماس با نوزاد، 
حفظ پوشش های محافظتی و شستن دست ها در 
زمان مراقبت از نوزاد توسط مادر و همه مراقبین 

نوزاد الزامی است. «
وی تاکید کرد: »در عین حال توصیه می شود که در 
زنان بارداری که سابقه تماس با فرد مبتال، محتمل 
یا مشکوک به کرونا را دارند، مادرانی که تست شان 
مثبت است، اما بدون  عالمت هستند، به مدت 
۱۴ روز  از زمان تماس با این افراد یا دریافت 
تست مثبت، خود قرنطینگی داشته باشند. برای  
موارد عالمت دارِ با یا بدون تشخیص قطعی ابتال به 
کووید-۱۹ توصیه می شود، حداقل به مدت ۱۴ روز 
از زمان  بهبودی عالئم، خود قرنطینگی را  رعایت 
کنند. در عین حال از تمام زنان باردار درخواست 
داریم که تا ۴۲ روز پس از زایمان با اطالع به 
نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی یا مراجعه به 
سایت Salamat.gov.ir  وضعیت عالئم یا ابتالی 
خود را برای پیگیری های بعدی از طریق کارشناسان 

»رابط پرخطر« اطالع دهند.«

کاهش تعداد مراقبت های بارداری در بحران کرونا 
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به نظر می رسد حساسیت مردم مخصوصا در 
نظر  برای رعایت اصول مورد  اخیر  هفته های 
برای پیشگیری و کنترل کرونا کاهش یافته و 
به خصوص شاهد عادی انگاری موضوع هستیم، 
این امر باعث ایجاد آسیب هایی خواهد شد که 
با برنامه های آموزشی مناسب باید اصالح شود. 
از آغاز گزارش شیوع بیماری کرونا در ۱۰ دی 
از ۵  امروز که بیش  تا  از ووهان چین   ۱۳۹۸
ماه گذشته است، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر بیمار قطعی مبتال به کروناویروس در دنیا 
گزارش شده که حدود ۳۸۰ هزار نفر از آنها 
در اثر این بیماری مرده اند. فراوانی موارد ابتال 
و مرگ از کشوری به کشور دیگر و با توجه 
بر  عالوه  و  است  متفاوت  اپیدمی  مرحله  به 
میزان گسترش ویروس، به توانمندی کشورها 
در شناسایی بیماران و انجام آزمایش و میزان 
شفافیت آن ها در گزارش دهی نیز بستگی دارد.
با گزارش حدود ۱۶۰  در حال حاضر،  ایران 
هزار بیمار و ۸۰۰۰ مورد مرگ، از نظر تعداد 
بیماری در رتبه دوازدهم  موارد گزارش شده 
سوم  و  دوم  اول،  رتبه های  که  دارد  قرار  دنیا 
روسیه  و  برزیل  آمریکا،  به  مربوط  ترتیب  به 
است؛ آمریکا حدود ۲ میلیون بیمار، و برزیل 
و روسیه هم حدود ۵۰۰ هزار مبتال به بیماری 

را گزارش کرده اند. 
اگر تعداد موارد مبتال را به ازای جمعیت بررسی 
کنیم، رتبه ایران بر اساس این شاخص ، پنجاه و 
یکم دنیا خواهد بود که به ازای هر یک میلیون 
نفر جمعیت، حدود ۱۹۰۰ نفر مبتالی قطعی به 
کرونا جدید با روش های آزمایشگاهی ملکولی 

را تایید و گزارش کرده است. 
رتبه اول در دنیا در این شاخص در حال حاضر 
مربوط به قطر است که به ازای هر یک میلیون 
مبتال  بیمار  نفر  هزار   ۲۱ نفر جمعیت، حدود 
)حدود ۱۱ برابر ایران( را گزارش کرده است. 
اگر تعداد مرگ گزارش شده به ازای یک میلیون 
نفر جمعیت را به عنوان شاخص رتبه بندی قرار 

دهیم، ایران در رتبه ۲۷ دنیا خواهد بود. 
در ایران، به ازای هر میلیون نفر جمعیت، ۹۵ 
مورد مرگ در اثر کرونا گزارش شده، اما این 
تعداد در مورد کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا 
حدود ۵۵۰ مرگ به ازای میلیون نفر جمعیت 

یعنی چیزی حدود ۶ برابر ایران می باشد. 
شاخص دیگر رتبه بندی کشورها، تعداد تست 
تشخیصی انجام شده به ازای جمعیت است که بر 
اساس این شاخص، باالترین رتبه مربوط به کشور 
امارات متحده عربی می باشد که چیزی بیش 
از ۲۰ درصد جمعیت این کشور مورد آزمایش 
کروناویروس جدید قرار گرفته اند )۲۱۷ هزار 
تست به ازای یک میلیون نفر جمعیت( و این 
شاخص در مورد ایران حدود ۱۲ هزار تست 

به ازای میلیون نفر جمعیت می باشد.

میزان کشندگی متفاوت ویروس از 
منطقه ای به منطقه دیگر 

میزان کشندگی ویروس متاثر از عوامل مختلف 
می تواند باشد. یکی از فاکتورهای مهم آن، میانگین 
سنی جمعیت است. بافت جمعیتی کشور ایران، 
یک بافت جمعیتی نسبتًا جوان محسوب می شود، 
به طوریکه میانگین سنی جمعیت، ۳۱ سال است 
از  یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت سن کمتر 
۳۱ سال دارند. در کشور اسپانیا، این شاخص 

۴۵ سال و در ایتالیا ۴۷ سال است. 
با باالرفتن سن، فاکتورهای خطر زمینه ای دیگر 
مرگ، چاقی، ابتال به دیابت، سرطان و بیماری های 
مزمن ریوی و قلبی عروقی نیز افزایش می یابد و 
از این رو، شاید یکی از عوامل اصلی که باعث 
شده ما از نظر میزان مرگ، وضعیت بهتری از 
بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی 
جوان  بافت  این  داشتن  دلیل  به  باشیم  داشته 

جمعیتی بوده است. 
یک امتیاز دیگر ایران در مقابله با این بیماری، 
داشتن یک سیستم بهداشتی و درمانی خوب 
به  بود  متبحر  و  متخصص  درمان  کارکنان  و 
گونه ای که از ابتدای اپیدمی کرونا تقریبا تمام 
بیماران نیازمند بدون مشکل و هزینه توسط 
صورت  در  و  درمان  کشور  درمانی  سیستم 
یک  داشتن  خاطر  به  و  شدند  بستری  نیاز 
خوب  اولیه  بهداشتی  مراقبت های  سیستم 
کشور  نیازمند  جمعیت  اکثر  تقریبًا  کارآ،  و 
افراد  درنتیجه  که  شدند  پایش  و  غربالگری 
به  الزم  آموزش های  شناسایی،  زودتر  بیمار 
ابتال به  افراد در معرض خطر باال داده و از 
بیماری  شدید  فرم های  به  تبدیل  یا  بیماری 

پیشگیری شد.   تاحدودی 

تفاوت در میزان مرگ، متاثر از 
سویه های مختلف ویروس در دنیاست

براساس مقاالتی که تاکنون منتشر شده، تفاوت 
در وضعیت بالینی بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
در دنیا بیشتر وابسته به فاکتورهای میزبانی نظیر 
سن و لنفوسیتوپنی است و این موضوع متاثر از 
تفاوت های ژنتیکی ویروس نیست. اگرچه شاید 
مطالعات آتی، نقش ویروس در گردش را نیز 
پراهمیت نشان دهند. دانسته های فعلی ما در 
مورد کووید-۱۹ با آن چیزی که در روزهای 
اول منتشر شده بود در بعضی از حوزه ها تغییر 

نسبتا زیادی کرده است.
اطالعات اولیه ما و دنیا بر اساس شواهد علمی 
ای بود که از چینی ها، به عنوان کشوری که 
اول از همه درگیر این اپیدمی شدند، به جامعه 

جهانی منعکس شده بود. 
آن ها،  اطالعات گزارش شده توسط  براساس 
کووید-۱۹ بیماری ای با میزان مرگ و میر در 
حد ۲ تا ۳ درصد بود که حدود ۱۰ درصد افراد 
به  بیماری،  از  بروز عالئمی  بود بدون  ممکن 
بیماری مبتال شوند و تعداد افرادی که یک بیمار 
می توانست مبتال کند حدود ۲ و نیم گزارش 

شده بود.
با دانستن این پیش فرض ها، جامعه جهانی خود 
را برای یک بیماری عفونی مسری که میزان 
ابتال و مرگ زیادی باید داشته باشد آماده کرد 
و بسیاری مداخالت اولیه نیز در این راستا بود. 
اما اطالعات موثق تر و زیادتری که در ۵ ماه 
اخیر در اقصی نقاط دنیا تولید شده و امروز 
در اختیار ماست سیمای بهتری از بیماری را 
ترسیم  کرد. به طور مثال در گزارش اخیر مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا، میزان 

کشندگی کووید-۱۹ را کمتر از ۳ دهم درصد 
افراد آلوده و حدود ۴ دهم درصد افراد بیمار 

عالمت دار برآورد کرده است. 
این مرکز اعالم کرده که حدود ۳۵ درصد افراد 
هیچگونه  خود  زندگی  دوره  طول  در  بیمار 
عالمتی را بروز نمی دهند و ۴۰ درصد انتقال 
کنند  بیماری  احساس  افراد  آنکه  از  قبل  ها 
اتفاق می افتد.  در مطالعه ای در استان گیالن 
صدم   ۱۲ تا   ۸ عفونت،  کشندگی  میزان  هم 
درصد برآورد شده؛ به عبارتی میزان کشندگی 
بیماری تقریبا ۷ برابر کمتر از آن چیزی است 

که تصور می شد.
بدانیم حدود یک سوم  وقتی  دیگر  از سوی 
بیماران مبتال در طول دوره بیماری خود عالئمی 
از بیماری را نشان نمی دهند ولی ناقل بوده و 
بیماری را به سایرین منتقل می کنند، به معنی 
این است که راهبردهای پیشگیری و شناسایی 
بیماران در جامعه گاهی باید تغییراتی داشته باشد 
و وسعت گسترش بیماری خیلی بیشتر از آنچه 
تصور می کردیم می باشد. دانستن این اطالعات 
در شروع همه گیری قطعا می توانست به اعمال 
امر پیشگیری و  استراتژی های درست تر در 

مداخالت مرتبط با آن منجر شود. 
اعمال  برای  سوئد  دولت  متفکر  مغز  اخیرا 
کرونا،  ویروس  شیوع  با  مقابله  سیاست های 
با دانش و اطالعات امروز  نیز گفته بود اگر 
را داشت، حتما  این ویروس  با  مبارزه  قصد 
سیاستی را مابین آنچه سوئد به آن عمل کرد 
و آن چیزی که سایر کشورهای جهان از آن 
پیروی کردند، انتخاب می کرد و سطح پایین 

محدودیت های عمومی را پیشنهاد نمی کرد.
ادامه در صفحه 8 
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 ادامه از صفحه 7
اخیرا نمودارهایی در فضای مجازی منتشر شده که 
به مقایسه منحنی اپیدمی ایران و بعضی کشورها نظیر 
ترکیه، آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا پرداخته شده که 
همگی روند نزولی اپیدمی خود را طی می کنند ولی 
در مورد ایران، با پیک دوم منحنی مواجه شده ایم. 
این موضوع که نمودار منحنی همه گیری جهانی 
در ایران با کشورهای اشاره شده فرق دارد، درست 
است اما به نظر می رسد این کشورها نیز به صورت 

خاص و هدفمند انتخاب شده اند. 
اگر نمودار کشورهای روسیه، آمریکا، کانادا، سوئد، 
بالروس، لهستان، اکراین، شیلی، آرژانتین و برزیل 
دیده شود، الگویی متفاوت دارند. هیچ کدام از 
کشورهای مورد اشاره در نیمه دوم همه گیری، حجم 
انجام آزمایش های خود را به شدت باال نبرده اند. 
یک دلیل اصلی تفاوت منحنی ایران همین موضوع 
و بهتر است در تحلیل و مقایسه روند همه گیری ها، 
روند تعداد آزمایش کشورها نیز مدنظر قرار گیرد؛ 
زیرا روند آزمایش های این کشورها یا ثابت یا حتی 
کاهش یافته است. موضوع بعدی اینکه همه گیری 
کشور ما چند هفته زودتر از این کشورها شکل 
گرفته و حدود یک ماه قبل از این کشورها سیاست 

آزاد کردن محدودیت ها اجرایی شده است. 
دور از ذهن نیست در این کشورها نیز مختصر 
افزایشی بعد از آزاد شدن ها دیده شود. نکته بعدی، 
روند مرگ در کشورها است. چنین الگویی در مورد 
مرگ در ایران دیده نمی شود و روند مرگ در ایران 
بعد از یک روند نزولی به مرحله ثبات نسبی رسیده 
است.  البته انتظار داریم موج های دوم یا چندم 
اپیدمی را در بعضی از مناطق کشور باز هم شاهد 
باشیم و به طور مثال در حال حاضر استان هایی نظیر 
خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، 
بوشهر و سیستان و بلوچستان شاهد افزایش موارد 
بیماری هستند و برای همین، تحلیل روند منحنی 
اپیدمی در سطح شهرستان ها و استان ها منطقی تر 

از تحلیل روند کشوری به نظر می رسد. 

روند انجام آزمایش های تشخیصی کرونا 
جدید در ایران از آغاز همه گیری

در کشور ما از روزهای اول که برنامه تشخیص 
کووید-۱۹ راه اندازی شد، به دلیل محدودیت های 
آزمایشگاهی، تشخیص آزمایشگاهی بیشتر متمرکز 
بر نمونه گیری از بیماران بستری در بیمارستان ها 

بود و باز هم بیشتر اشکال شدید بیماری آزمایش 
می شدند که قسمت قابل توجهی از این افراد هم در 
اثر بیماری می مردند. گسترش شبکه آزمایشگاهی با 
محوریت انستیتو پاستور ایران و با همکاری آزمایشگاه 
مرجع سالمت و مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
در کلیه استان های کشور باعث شد امروز بیش از 
۱۵۰ آزمایشگاه تشخیصی در کشور داریم که حدود 

۶۰ درصد آن ها دولتی هستند.
افزایش آزمایشگاه های تشخیصی، ظرفیت تست 
کشور به روزانه ۲۰ هزار آزمایش باعث شد بتوانیم 
در یک و نیم ماه اخیر به جز بیماران بستری در 
بیمارستان، سایر بیمارانی را که عالیم خفیفی نشان 
می دهند و نیازی به بستری در بیمارستان ندارند 
آزمایش کنیم و بعد از قطعی شدن بیماری در 
با آنها  افراد، بستگان و افرادی که  این گروه از 
تماس نزدیک داشته اند را آزمایش کرده و نتیجه 
این استراتژی، این شده است که حدود ۸۰ درصد 
بیماران شناسایی شده روزانه، بیمارانی هستند که 
سرپایی )غیر بستری( هستند و از آنجا که این روند 
افزایش آزمایش روزانه در ماه های اخیر ادامه داشته 
است، تعداد موارد سرپایی بیشتری هر روز شناسایی 
می شود و منحنی اپیدمی در کشور روندی صعودی 
را نشان می دهد. اگر تحلیل روند، همچنان بر اساس 
بیماران بستری در کشور انجام شود، بیماری در 
کشور ما به یک روند نسبتا تثبیت شده رسیده و 
موج دوم شدیدی از آن را آنچنانکه در ظاهر می 

بینیم شاهد نیستیم. 

احتماال حدود ۱۵ میلیون ایرانی به کرونا 
مبتال شده اند

زمانی  بازه های  در  سرواپیدمیولوژی  مطالعات 
می تواند  گروه های مشخص،  روی  و  مشخص 
اطالعات مناسبی را در مورد وضعیت روند اپیدمی 
ارائه دهد. به طور مثال در مطالعه سرواپیدمیولوژی 
روی جمعیت عمومی در استان گیالن در حدود یک 
ماه پیش، حدود یک سوم جمعیت مورد مطالعه، 
سابقه آلودگی با ویروس را نشان دادند که میزان 

قابل توجهی است. 
در یک مطالعه سرواپیدمیولوژی دیگر، سازمان انتقال 
خون حدود یک ماه پیش میزان آلودگی به کووید-۱۹ 
را با مطالعه نمونه کوچکی از افراد مراجعه کننده 
برای اهدای خون بررسی کرده است، میزان بروز 
تجمعی در استان های با آلودگی زیاد ۳۴ درصد، 

در استان های با آلودگی متوسط ۱۲ درصد،و در 
استان های با آلودگی کم ۴ درصد بوده است. در 
کل نتایج این مطالعه عدد تخمینی آلودگی ۱۶ درصد 

را برای کل کشور برآورد کرده است.
در مطالعه سرواپیدمیولوژی دیگری در نمونه های 
گرفته شده از کارمندان شهر تهران ۲۱ درصد، در 
نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه های تشخیص 
طبی ۱۲ درصد و در ساکنان شهر تهران ۸ درصد 

سابقه آلودگی با ویروس مشاهده شده است. 
براساس نتایج مطالعات سرواپیدمیولوژی که در 
کشور انجام شده به نظر می رسد میزان آلودگی به 
کرونا بسیار بیشتر از آن چیزی است که قباًل تصور 
می شد و احتماالً حدود ۱۵ میلیون نفر ایرانی به این 
ویروس آلوده شده اند، البته در بین استان های کشور 
تفاوت هایی در میزان آلودگی وجود دارد. از آن جا 
که تست های سرولوژی موجود دارای خطاهایی 
هستند و میزان حساسیت و اختصاصی بودن آنها 
به دقت محاسبه و توسط مراجع علمی تایید نشده 
است، نتیجه گیری های انجام شده از این مطالعات 
هم باید با احتیاط انجام شود. البته آلودگی به بیماری 
با بروز عالئم بیماری و نشان دادن فرم عالمت دار 
بیماری فرق می کند و عالوه بر این گروه، شامل افراد 
بدون عالمت هم می شود. البته این عدد براساس 
محاسبات آماری است و باید برای آن یک دامنه 
اطمینان در نظر گرفت. در مورد سایر کشورها نیز 
تخمین های جدید برای میزان آلودگی، بسیار بیشتر 

از تخمین های قبل است. 
بیماری کرونا را معموال با آنفلونزای فصلی مقایسه 
می کنند، اما تعداد افرادی که یک بیمار می تواند 
مبتال کند )R۰( در کووید-۱۹ بین ۲ تا ۲ و نیم و 
در مورد آنفلونزای فصلی، ۱ و سه دهم است. این 
یعنی در زمانی که یک بیمار مبتال به آنفلونزا ۵۰ 
نفر را بیمار می کند، یک بیمار مبتال به کووید-۱۹، 

بیش از ۲۰۰۰ نفر را مبتال می کند. 
دوره پنهانی )دوره زمانی ای که بین آلوده شدن فرد 
و بروز عالئم آن وجود دارد( در مورد کووید-۱۹، 
۵ تا ۶ روز است که می تواند تا ۱۴ روز طول بکشد 
باشد ولی در مورد آنفلوآنزای فصلی، ۱ تا ۲ روز 
است و این یعنی مدت ناقل بی عالمت بودن در 

مورد کووید-۱۹ بسیار بیشتر است. 
مرگ و میر آنفلوآنزای فصلی، یک دهم درصد 
و در مورد کووید-۱۹ گفته می شود که حدود ۳ 
برابر آن یعنی ۳ دهم درصد می باشد. ایمنی نسبی 

در جامعه در برابر آنفلوآنزای فصلی برقرار است 
و گسترش بیماری را کاهش می دهد ولی در مورد 
کووید-۱۹، در اول همه گیری تقریبا تمام انسان ها 

مستعد بیماری بودند. 
با وجودیکه در مورد آنفلوآنزای فصلی، واکسن 
وجود دارد و راه های انتقال هر دو بیماری نیز تقریبا 
مشابه است ولی به دلیل آنکه آنفلوآنزا را به عنوان 
یک بیماری بومی و فصلی پذیرفته ایم و فضاسازی 
رسانه ای هم در مورد آن صورت نمی گیرد، اکثر 
جامعه برای آن واکسن نمی زنند و پیشگیری خاصی 

هم در برابر آن انجام نمی دهند.
واقعیت این است که جامعه جهانی در چند ماه 
اخیر همزمان هم با یک همه گیری ناشی از بیماری 
عفونی و وحشت مواجه بوده است. با توجه به 
اینکه اطالعات ابتدایی فقط مربوط به چین بود و 
به حدی جامع نبود که بتوان تصویر قابل قبولی از 
بیماری برای سایر کشورها ترسیم نماید، وحشت 
زیاد ناشی از همه گیری، مردم و سیاست گذاران و 
جامعه بهداشتی و درمانی را تحت تاثیر قرار داد، 
ولی امروز می شود واقع بینانه تر به موضوع نگاه کرد. 
بر اساس نتایج مطالعه ای که اخیراً منتشر شده است، 
مردم و جامعه بهداشتی و درمانی دنیا، توجه چندانی 
به بسیاری بیماری های عفونی و غیرعفونی که باعث 
مرگ و میر خیلی زیادتری از کووید-۱۹ می شود 
به دلیل توجه کم رسانه های و سیاست گذاران به 
آن ها نداشته و ندارند. تا امروز تعداد موارد مرگ 
ماهانه کرونا در  دنیا حدود ۸۰ هزار مورد بوده ولی 
بیماری های قلبی و عروقی ماهیانه باعث مرگ حدود 
یک و نیم میلیون نفر از جمعیت دنیا می شوند یا 
سرطان ها، ماهیانه ۸۰۰ هزار نفر را به کام مرگ 
می کشانند، بیماری سل و هپاتیت های ویروسی 
هم به ترتیب باعث مرگ ماهانه ۱۲۵ و ۱۱۱ هزار 
نفر در دنیا می شوند. بنابراین ترس و وحشت ناشی 
از مرگ کووید-۱۹ هم باید واقع بینانه باشد و در 

مورد آن اغراق نشود.
ایران از جمله نخستین کشورهای جهان بود که 
فاصله گذاری  دوم  مرحله  اجرای  و  طراحی  با 
)هوشمند(، تجارت و فعالیت های اقتصادی را تا حد 
امکان از سر گرفت. تقریبا در تمام کشورهایی که بعد از 
ما به سمت بازگشایی و برداشتن مقررات محدودیت 
تردد حرکت کردند هشدار داده  شده تماس بیشتر 
مردم با یکدیگر ممکن است به شیوع بیشتر بیماری 
منجر شود. در کشورهایی که محدودیت تردد اعالم 
)R۰( شده هدف این بوده که شاخص میزان انتقال
به کمتر از عدد یک کاهش پیدا کند و به این ترتیب 
هر فرد آلوده کمتر از یک نفر را آلوده کند و بیماری 
روند نزولی و کنترل شده داشته باشد. از این رو 
اگر پس از کاهش محدودیت ها این شاخص بیش 
از یک شود، ممکن است دولت ها مجبور شوند 

دوباره تمهیداتی را در نظر بگیرند.
شرط اول پیشگیری از بیماری همچنان رعایت 
از  کمتر  مردم  که  است  بهداشتی  اصول  جدی 
خانه خارج شوند و به خصوص مراقب افراد 
بیماری حاد  بیماری زمینه ای و  دارای  مسن و 
بوده و از حضور در مکان های شلوغ خودداری 
شود. در محل های کار نیز شیوه نامه های ابالغی 
را رعایت کنند. به نظر می رسد حساسیت مردم 
کشور ما مخصوصا در هفته های اخیر برای رعایت 
اصول مورد نظر کاهش یافته است و به خصوص 
شاهد بسیار عادی انگاری موضوع هستیم که باید 
این موضوع با مداخالت و برنامه های آموزشی 

مناسب اصالح شود. ایرنا
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در گفت وگوی سپید با پیمان شادیان پور، فعال استارتاپی حوزه سالمت بررسی شد

در  پزشکی  جامعه  از  توجهی  قابل  جمعیت 
هستند.  فعال  سالمت،  حوزه  استارتاپ های 
فضای استارتاپی کشور به نسبت یک دهه گذشته، 
رشد قابل توجهی داشته و در این مدت نیز 
تعداد استارتاپ های حوزه سالمت با افزایش 
چشمگیری مواجه بوده است. با رشد »دیجیتال 
هلث« یا همان سالمت دیجیتال ایران، هم اکنون 
بیش از ۲۰۰ استارتاپ حوزه سالمت در حال 
رشد هستند. برخی از این استارتاپ ها با وجود 
نصب میلیونی از »اپ استورها« توانسته اند سهم 
چشمگیری از بازار حدود ۲۰ میلیارد دالری نظام 

سالمت داشته باشند.
پیمان شادیان پور، فعال استارتاپی حوزه سالمت 
در گفتگو با سپید به چالش ها و فرصت های 
پیش روی استارتاپ های حوزه سالمت، اشاره 
می کند. او 3۲ سال سن دارد و دانش آموخته رشته 
رادیولوژی است. او همچنین به عنوان بنیانگذار و 
مدیر مارکتینگ استارتاپ »پالسی نو« فعالیت دارد. 
شادیان پور، با اشاره به جایگاه جهانی استارتاپ های 
ایرانی در حوزه سالمت، تاکید دارد: »اکوسیستم 
استارتاپی ایران بسیار جوان و نوپاست. فاصله 
ایران  استارتاپ های  بزرگ ترین  و  موفق ترین 
با مشابه خودش در دنیا بسیار زیاد است. در 
اکوسیستم استارتاپی حوزه سالمت، این فاصله 
بیشتر هم به چشم می خورد. ترندهای جهانی 
در حوزه استارتاپ های سالمت، شامل هوش 
مصنوعی در این صنعت و یا گجت های پوشیدنی 
هوشمند است که در ایران اصال به این موضوع 

پرداخته نشده است.« 
مشروح این گفتگو را از نظر می گذرانید.

سپید: وضعیت استارتاپ های حوزه سالمت در 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این استارتاپ ها 

توانسته اند به نیاز مخاطبان جواب دهند؟
شرط الزم جهت رشد و موفقیت در اکوسیستم 
شامل  مهم  اصل  سه  رعایت  کشور،  استارتاپی 
نیازسنجی، تسلط در ساخت محصول قابل ارائه و 
شناخت بازارهای محلی جهت فروش محصول 
است. استارتاپ های سالمت به دلیل حضور افراد 
علمی مثل پزشک و سایر کادر درمان، نیازسنجی 
و ایده پردازی برای حل مسائل را دارند، ولی فقدان 
شناخت بازار و نحوه فروش محصول و همین طور 
عدم تسلط در ساخت محصول قابل ارائه، باعث شده 
است که بسیاری از استارتاپ های حوزه سالمت 
نتوانند نیازهای مخاطبان را برطرف کنند. به عنوان 
مثال، نیاز خدمات پرستاری در منزل برای مردم و خال 
ارائه این نوع خدمات توسط کادر درمان، شناسایی 
می شود، ولی عموما به دلیل نداشتن تخصص الزم 
جهت طراحی محصول و از همه مهم تر به دلیل 
عدم توانایی در بازاریابی و ارائه محصول به مردم، 
شرایطی پیش آمده است که خروجی نهایی نیز 
محصولی بی کیفیت، فاقد کارایی و بدون شناخت 
نیاز مصرف کننده به دلیل بازاریابی غلط یا ضعیف 
باشد. مجموع این شرایط منجر به شکست این 
پروژه های استارتاپی در حوزه سالمت می شود. 
البته در قیاس با استارتاپ های فعال در حوزه های 

دیگر، این ضعف در استارتاپ های حوزه سالمت، 
بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل به عنوان 
مثال استارتاپ های e-commerce )فروشگاه های 
اینترنتی( یا تاکسی های اینترنتی از نظر اندازه، بسیار 
موفق تر و بزرگ تر هستند و توانسته اند بسیاری از 

نیازهای مخاطبان را جواب دهند.
سپید: االن استارتاپ های حوزه سالمت در ایران، 
بیشتر در چه حوزه هایی فعال هستند؟ به نظرتان 
نیاز داریم که استارتاپ های حوزه سالمت در 

چه حوزه هایی بیشتر فعال شوند؟
شروع فعالیت استارتاپ های حوزه سالمت حول 
محور نوبت گیری از پزشکان شکل گرفته است و 
در این حوزه فعال هستند. متاسفانه به دلیل فرهنگ 
غلط و اشتباه ، ورود سایر کسب و کارها در هر 
حوزه ای بر الگوی کپی برداری آغاز می شود. در حال 
حاضر اکثر استارتاپ ها در حوزه سالمت، خدمات 
نوبت گیری از پزشک را ارائه می دهند که این تمام 
نیاز مخاطب نیست. البته به تازگی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، ارائه خدمات مشاوره و ویزیت از راه 
دور )تله ویزیت( هم این روزها داغ شده است. ارائه 

خدمات پاراکلینیکی مانند تصویربرداری، فیزیوتراپی، 
خدمات پزشکی در منزل و خدمات آزمایشگاه هم 
از نیازهای این حوزه به حساب می آید که متاسفانه 
در اکوسیستم استارتاپی حوزه سالمت، کمتر به این 
موضوع پرداخته شده است. خدمات متنوع بیمه های 
درمانی کماکان به صورت سنتی به مردم ارائه می شود. 
در حوزه دارویی نیز به دلیل موانع قانونی فراوان 
عمال هیچ استارتاپی وجود ندارد. همچنین زمینه 
سبک زندگی و آموزش های پزشکی نیز جای کار 
بسیار دارد و در این حوزه ها نیز با خال استارتاپ های 

موفق در حوزه سالمت مواجه هستیم. 
سپید: استارتاپ های ایرانی حوزه سالمت در 
مقایسه با استارتاپ های جهانی موفق در حوزه 

سالمت در چه جایگاهی قرار دارند؟ 
اکوسیستم استارتاپی ایران بسیار جوان و نوپاست. 
فاصله موفق ترین و بزرگ ترین استارتاپ های ایران با 
مشابه خودش در دنیا بسیار زیاد است. در اکوسیستم 

استارتاپی حوزه سالمت، این فاصله بیشتر هم به چشم 
می خورد. ترندهای جهانی در حوزه استارتاپ های 
سالمت، شامل هوش مصنوعی در این صنعت و 
یا گجت های پوشیدنی هوشمند است که در ایران 

اصال به این موضوع پرداخته نشده است.
سپید: وضعیت حمایت از استارتاپ های حوزه 
سالمت در ایران چگونه است؟ نهاد خاصی از 

آنها حمایت می کند؟
به طور کلی در فضای استارتاپی، مراکز مختلفی در 
دنیا به وجود آمده است که از استارتاپ ها حمایت 
می کنند. شتاب دهنده ها، مراکز رشد یا انکوباتورها، 
سرمایه گذاران فرشته و سرمایه گذاران خطرپذیر، 
مراکزی هستند که در ایران از استارتاپ ها حمایت 
می کنند. با آگاهی از تفاوت این نوع مراکز، برای 
شروع یک کسب و کار به عنوان استارتاپ می توان 
ایده های خود را با کمک آنها اجرایی کرد. در حال 
حاضر خوشبختانه با افزایش تعداد این نوع مراکز، 
وضعیت شکل گیری استارتاپ ها در ایران رو به 
بهبود است. در کنار این مراکز، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری هم در چند سال اخیر 
حمایت های خوبی از این اکوسیستم کرده است. 
از سمت دیگر، مردم و جامعه نیز با تغییر رویکرد 
و حرکت در مسیر زندگی دیجیتالی در مسیری 
حرکت کرده اند که ضمن تجربه تامین نیازهای 
خود از طریق اینترنت و موبایل های هوشمند، از 
این نوع محصوالت فناورانه نیز حمایت می کنند.

سپید: استارتاپ های حوزه سالمت در ایران با چه 
مشکالت حقوقی و اقتصادی مواجه هستند و به 
نظرتان برای رفع این مشکالت باید چه کار کرد؟
حوزه  در  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
استارتاپ های سالمت، قوانین دست و پاگیر و 

قدیمی وزارت خانه های مرتبط است. 
ادامه در صفحه 1۰ 

فرصت ها و چالش های پیش روی استارتاپ های حوزه سالمت

استارتاپ های حوزه سالمت به 
دلیل حضور افراد علمی مثل 

پزشک و سایر کادر درمان، 
نیازسنجی و ایده پردازی برای 

حل مسائل را دارند، ولی در 
زمینه شناخت بازار، نحوه 

فروش محصول و همین طور 
تسلط در ساخت محصول قابل 

ارائه، مشکل دارند

یکی از بزرگ ترین مشکالت 
استارتاپ های سالمت، 

قوانین دست و پاگیر و 
قدیمی وزارت خانه های 

مرتبط است. مقاومت برخی 
از مسئوالن مربوطه در برابر 

راه حل های استارتاپی و وجود 
قوانین پوسیده و قدیمی، 

باعث ایجاد اصطکاک در 
مسیر رشد این نوع کسب و 

کارهای نوین شده است
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 ادامه از صفحه 9
ماهیت استارتاپ، خلق راه های نوین و خالقانه 
جهت برطرف کردن نیازها و مشکالت موجود 
است. بنابراین دور از انتظار نیست که برای این 
راه حل ها قوانینی وجود نداشته باشد. مقاومت 
برخی از مسئوالن مربوطه در برابر این راه حل های 
استارتاپی و وجود قوانین پوسیده و قدیمی، باعث 
ایجاد اصطکاک در مسیر رشد این نوع کسب 
و کارها شده است. در این زمینه، پیشنهاد من 
برگزاری نشست های مشترک بین استارتاپ های 
حوزه سالمت و مدیران مربوطه جهت شنیدن راه 
حل ها، شکستن این مقاومت و تغییر در این قوانین 
است. مشکل دیگر، هزینه های سنگین تبلیغات و 
بازاریابی است. استارتاپ برخالف سایر صنایع 
تولیدی و کارخانه ها، برای تولید محصول خود 

از کمترین امکانات و نیروی انسانی برخوردار 
است و برای دیده شدن نیازمند تبلیغات محیطی 
و رسانه ای است. متاسفانه خیلی از استارتاپ ها 
ورود  برنمی آیند.  کار  این  هزینه های  پس  از 
سازمان های دولتی و ارگان های مرتبط جهت 
دیده شدن  به  زمینه و کمک  این  در  حمایت 
استارتاپ ها می تواند یک بازی دو سر برد باشد. 
یعنی از یک سو رشد استارتاپ و از سوی دیگر 
برطرف شدن گوشه ای از مشکالت جامعه از 
طریق ارائه راه حل های نوین استارتاپی می تواند 

این بازی دو سر برد را ایجاد کند. 
سپید: درباره استارتاپ خودتان هم توضیح 
دهید؟ چه زمانی و با چه هدفی آغاز به کار 

کرد و االن چه خدماتی ارائه می دهد؟ 
استارتاپ »پالسی نو« حدود دو سال پیش از بطن 

مشکالت در حیطه خدمات تصویربرداری شکل 
گرفت. عدم قدرت انتخاب و مقایسه بین مراکز 
درمانی یکی از عمده ترین مشکالت موجود در 
حوزه تصویربرداری پزشکی است. مشکل بعدی 
نبود سامانه ای جامع جهت رفع تمام نیازهای 
امروز »پالسی نو« به صورت یک  درمانی بود. 
پلتفرم هوشمند سعی دارد تمام نیازهای درمانی 
یک فرد عادی در جامعه را برطرف کند. در 
حال حاضر با »پالسی نو« می توان با ارسال تصویر 
نسخه به مراکز پاراکلینیکی، بهترین نوبت را بین 
مراکز تصویربرداری، فیزیوتراپی و آزمایشگاه ها 
انتخاب کرد. این انتخاب با دید باز شامل مسافت 
بیمار تا مرکز، نزدیک ترین نوبت داده شده و یا 
ارزان ترین قیمت پیشنهاد شده است. خدمات 
منزل،  در  پرستاری  قبیل  از  منزل  در  پزشکی 
آزمایش در منزل، فیزیوتراپی در منزل، ویزیت در 
منزل و رادیولوژی در منزل از دیگر خدمات قابل 
ارائه ماست. خرید اقالم غیردارویی و بهداشتی 
و ارسال رایگان به منزل، تعویض دفترچه های 
تامین اجتماعی در محل نیز از خدمات جدید ما 
محسوب می شود. در آینده نزدیک نیز با اضافه 
شدن قسمت های دیگر به سامانه »پالسی نو« قصد 
داریم شبیه یک بیمارستان مجهز در دستان کاربر 

قرار داشته باشد.
سپید: چه توصیه هایی برای افرادی دارید که 
در اول راه هستند و می خواهند یک استارتاپ 

در حوزه سالمت را راه اندازی کنند؟
برای شروع کار یک استارتاپ حوزه سالمت 
همیشه داشتن پول و سرمایه، الزام اولیه نیست. 
اگر ایده ای دارید و فکر می کنید می تواند گره 
از مشکلی باز کند، شروع کنید. همواره پول و 
سرمایه برای ایده جذاب و کارآمد وجود دارد. 
البته اگر اهل کار باشید و همت عملی کردن 
ایده هایتان را داشته باشید. در واقع، حرفم این 
وجود  کارآمدی  و  جذاب  ایده  اگر  که  است 

داشته باشد، نباید نگران سرمایه اولیه باشیم.

برای شروع کار یک استارتاپ 
حوزه سالمت همیشه داشتن 

پول و سرمایه، الزام اولیه 
نیست. اگر ایده ای دارید و فکر 
می کنید می تواند گره از مشکلی 

باز کند، شروع کنید. البته به 
شرطی که اهل کار باشید. در 
واقع، حرفم این است که اگر 
ایده جذاب و کارآمدی وجود 

داشته باشد، نباید نگران 
سرمایه اولیه باشیم
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بسیاری از استارتاپ های حوزه سالمت، انتظار دارند که مسئوالن 
از این استارتاپ ها، حمایت بیشتری به عمل آورند. 

پیشتر نیز مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، تعداد استارتاپ های فعال در حوزه 
سالمت دیجیتال را بیش از 150 مجموعه اعالم کرد و گفت: 
استارتاپ های حوزه سالمت دیجیتال مورد حمایت قرار می گیرند.
حسین وطن پور تاکید کرد: پیشرفت های خوبی طی سال های اخیر 
در حوزه فناوری رخ داده است و از این ظرفیت می توان برای ارایه 

خدمات بهتر و پیشگیری از بیماری ها بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار وزارت 
بهداشت قرار گرفته است، گفت: وزارت بهداشت برای ارائه خدمات 
مناسب و مطلوب نیاز به فناوری های پیشرفته از جمله دیجیتال دارد 
و به همین دلیل از استارتاپ های حوزه سالمت دیجیتال حمایت 
می کند. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه استارتاپ های حوزه 
بهداشت، به گروه های مختلف دسته بندی می شوند، گفت: این 
شرکت ها در گروه های مختلف مانند سالمت دیجیتال، تجهیزات، 

دارو و گیاهان دارویی دسته بندی می شوند.
وطن پور ادامه داد: حمایت از استارتاپ ها به خصوص حوزه 
سالمت دیجیتال برحسب اینکه در چه مرحله ای باشند متفاوت 

خواهد بود. برخی از آنها در حد هسته فناور هستند که حمایت 
از آنها در قالب استقرار در مراکز رشد است.

وی حمایت های مالی و استقرار آنان در مراکز رشد را جزو 
حمایت از استارتاپ ها اعالم کرد و به ایرنا یادآور شد: حمایت 
های الزم برای دانش بنیان شدن این شرکت ها به عمل می آید و 
این مجموعه ها بعد از دانش بنیان شدن، می توانند از حمایت 

های صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.
وطن پور با اشاره به اینکه نیاز است بقیه کارهای حوزه وزارت 
بهداشت نیز در اسرع وقت به صورت الکترونیک درآید، گفت: 
باید بسیاری از کارهایی که در وزارت بهداشت انجام می گیرد 
حتی کارهای اداری برای مراجعات روزمره مردم و صدور پروانه، 
کارهای سازمان غذا و دارو، معاونت آموزش، درمان و بهداشت به 
صورت الکترونیکی ارائه شود. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشت، جلوگیری از مراجعات مردم به وزارتخانه، کاهش 
سفرهای درون و بین شهری، ارائه خدمات بهتر و صرفه جویی در 

وقت و انرژی را از جمله مزایای این کار برشمرد.
همچنین وطن پور یادآور شد: استارت آپ ها نخبه های کشور هستند 

و می توانند مسائل مهمی را در حوزه سالمت حل کنند.
وی افزود: ما از شکل گیری استارت آپ ها و جهت دهی آنها برای 
حل مسائل واقعی حمایت می کنیم و یقین داریم اگر استارت آپ ها 

به درستی جهت دهی شوند، می توانند بسیاری از دغدغه های حوزه 
پزشکی را حل کنند. اگر استارت آپ ها کلی گویی نکنند و به دنبال 
حل یک مساله خاص باشند، می توانند برای نیل به آن هدف به 
موفقیت دست یابند. امروزه استارت آپ هایی در حوزه های تخصصی 
مثل فشار خون، غذا، دارو، سلول درمانی و امثال آن وارد شده اند 

و توانسته اند مشکالتی را برطرف کنند.
وطن پور تاکید کرد: ما حداقل در حوزه سالمت، مشکلی برای ورود 
استارت آپ ها به تمام مسائل موجود نداریم و به دنبال افراد دارای 
دغدغه های واقعی هستیم. ما استارت آپ ها را از ابتدای زنجیره 
زیست بوم و تشکیل هسته تا رشد یافته شدن حمایت می کنیم و 

امکان استفاده آنها از زیرساخت ها را نیز فراهم خواهیم کرد.

اعالم آمادگی وزارت بهداشت برای حمایت از استارتاپ های سالمت



در نشست چالش های صادرات محصوالت شوینده، آرایشی و بهداشتی تاکید شد

 علی ابراهیمی

و  بهداشتی  شوینده،  محصوالت  تولیدکنندگان 
آرایشی از توقف صادرات این محصوالت گالیه مند 
هستند و می گویند برای به دست آوردن بازارهای 
صادراتی و حفظ مشتریان خود سال ها زمان و 
هزینه صرف کرده اند و توقف های مدت دار می تواند 
مشتریان را به سمت تامین کنندگانی از کشورهای 
دیگر سوق دهد. به گفته آنها این صنعت توانایی 
آن را دارد که بخش عمده ای از ارز مورد نیاز خود 
را تامین کند و کمتر به تامین ارز از سوی دولت 
نیازمند باشد. لذا برای اینکه هم در بحث ارز کمک کار 
کشور باشند و هم نیاز خود را تامین کنند، الزم است 
تا به استمرار جریان صادرات اطمینان داشته باشد.
 به گزارش سپید، نشست زنده اینستاگرامی انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با موضوع 
چالش های صادرات محصوالت و مواد اولیه شوینده 
و بهداشتی با حضور عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، حمزه 
شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران و نیکپوی قاسملو، عضو 
هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی محصوالت 

پارس برگزار شد.
 در ابتدای این نشست عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران طی سخنانی 
اظهار داشت: »خوشبختانه نقش حمایتی مسئولین 
کشور در کمک به این صنعت به خصوص در 
بحران کرونا که با تصمیم گیری های فوری و کارساز 
دکتر شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو و  دکتر 
بهفر، مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
این سازمان مشهود بود زیرا با این تصمیم گیری ها 
از تله بروکراسی عبور کردند و با اقدامات فوری 
و به موقع توانستند صنعت شوینده را وارد حوزه 
تولید محصوالت ضدعفونی کنند و تولیدکنندگان 
این صنعت در این بخش هم روسفید درآمدند 
و در کوتاه ترین زمان توانستند خطوط تولید را 
تعویض کنند و همزمان با تولید محصوالت شوینده 
که تولید این محصوالت هم یک تولید مضاعف 
را می طلبید، این محصوالت را تولید کنند. البته 
خوشبختانه در محصوالت شوینده مانند صابون و 
مایع دستشویی هم بدون اینکه کشور دچار کمبود 
شود، این مهم به سرانجام رسید و نیاز بازار محصوالت 

ضدعفونی کننده در کوتاه ترین زمان تامین شد.«

در برندینگ و مارکتینگ عملکرد 
خوبی نداریم

وی در ادامه با اشاره به ضرورت برندسازی در 
محصوالت ایرانی، گفت: »متاسفانه ما در بحث 
برندینگ و مارکتینگ عملکرد خوبی نداریم و این 
نقص به تولیدکنندگان ایرانی وارد است. صنایع 
باید در این زمینه بسیار حرفه ای تر عمل کنند تا 
بتوانند در مذاکرات با طرف های خارجی عملکرد 
خوبی داشته باشند. ضمنا نباید فراموش کنیم که 
ما باید مارکتینگ را به صورت یک صنعت ببینیم 
و در کنار صنعت تولید باید، دید بلند مدت در 
بازارهای صادراتی داشته باشیم. البته شرکت های 

موفق ایرانی در کوتاه مدت به این موضوع نگاه 
نکرده اند و شرکت هایی که موفق شدند در بخش 
صنعت شوینده بازارهای خارجی را به دست بیاورند، 
حداقل 20 سال برای این موضوع زمان صرف کرده 
و سرمایه گذاری و تالش کرده ا ند؛ بنابراین فقط ارسال 
کاال به بازرهای هدف را سرلوحه خود قرار نداده 

بلکه پیگیر صادرات بوده اند.«
مظفری در پایان افزود: »همانطور که ما از تمام 
کادر درمان تشکر می کنیم باید بدانیم که از ابتدای 
بحران و در اسفندماه و ایام تعطیالت سال نو 
مهندسین و پرسنل تولید خطوط شوینده بر سر 
کار حاضر بودند و جان آنها در معرض خطر 
بود، ولی در شرایطی که کشور  در بحران کرونا 
قرار داشت و قرنطینه بود آنها بر سر کار خود 
حاضر شدند و همه اینها نشان دهنده صالبت و 

قدرت این صنعت است.«

لزوم ایجاد بستر مناسب برای انتقال 
ارز به کشور

عضو  شهیدی،  حمزه  نشست  این  ادامه  در 
هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی ایران در پاسخ به این سوال که تقسیم بندی 
محصوالت این صنعت به لحاظ صادراتی و نقش 
نهادهای دولتی در توسعه زیرساخت های صادارتی 
چیست، گفت: »صنعت شوینده شامل سه بخش 
است، بخش نخست شامل شوینده مانند پودرهای 
شوینده و مایعات ظرفشویی است و بخش دیگر 
مواد آرایشی و بهداشتی است و بخش سوم شامل 

مواد اولیه واحدهای تولیدی.«
وی افزود: »بخش شوینده در بخش صادرات 
به دلیل بهای کم و حجیم بودن بیشترین صادرات 
را به کشورهای همسایه دارد و در بخش آرایشی 
و بهداشتی به دلیل اینکه ارزش کاال زیاد و حجم 
آن کم است، برای مثال انواع شامپوها و کرم ها، 
امکان صادرات آنها به همه نقاط دنیا وجود دارد. در 
خصوص مواد اولیه هم باید گفت که به دلیل اینکه 
در کشور ما یک سری زیرساخت های پتروشیمی 
وجود دارد، مواد اولیه تولید شده در ایران امکان 

صادرات به کلیه کشورهای دنیا را دارد.«
حمایت های  بحث  »در  کرد:  اضافه  شهیدی 
صادراتی موضوع را باید در سه بخش بررسی 
کرد. بخش نخست از نگاه سیاسی است که نقش 
برای صادرات  می توانند  چقدر  دیپلماسی  تیم 
محصوالت کمک کننده باشد. این کمک به این 
شکل می تواند باشد که با ایجاد تعرفه های ترجیحی 
می توانند در این بخش به ما کمک کنند. برای مثال 
کشورهای عربی اگر صادراتی از یک کشور عربی 
به کشور عربی دیگری داشته باشند، هیچ تعرفه ای از 
یکدیگر نمی گیرند، ولی اگر این کاال از کشورهای 
غیرعربی وارد این کشورها شود تعرفه گمرکی 
از آن گرفته می شود. ما در یک مقطعی با کشور 
ترکیه یکی سری تعرفه های ترجیحی را داشتیم 
و این تعرفه ها می تواند به صادرکننده ایرانی این 

کمک را کند که بتواند با هزینه کمتر محصول 
پیمان های  دومین موضوع  کند.  را صادر  خود 
منطقه ای است. برای مثال پیمان اورآسیا که بین 
ایران و کشورهای حوزه قفقاز بسته شده است، 
برای واحدهای  را  پتانسیلی  می تواند یک  این 
تولید بدهد که صادرات محصوالت خود را به 
این کشورها بیشتر کنند. بحث سوم بازارچه های 
مرزی است که می تواند با کشورهای مرزی ایجاد 
ایجاد  تبادالت کاالیی  بازچه ها  این  شود و در 
شود که این موضوعات در واقع بخش سیاسی 

موضوع هستند.«
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ایران در ادامه گفت: »در بخش اجتماعی 
هم دولت و هم شرکت های تولیدکننده باید به 
دنبال کشورهایی باشند که هم قرابت زبانی و 
فرهنگی و هم نزدیکی دینی با ما دارند؛ بنابراین 
ما می توانیم در این کشورها فعالیت های بسیاری 

داشته باشیم و باید از این پتانسیل بهره برد.«
شهیدی افزود: »در بخش اقتصادی هم می توان 
اینگونه گفت که توانمندسازی واحدهای تولیدی 
می تواند یکی از راهکارها باشد. البته خوشبختانه 
توانایی  از  کشور  شوینده  تولیدی  واحدهای 
باالیی برخوردار هستند، اما همین واحدها نیاز 
به ماشین آالت و تکنولوژی هایی دارند تا بتوانند 
خود را با صنعت روز دنیا در این حوزه همپا کنند. 
در کنار این موضوع بحث بازاریابی و برندسازی 
محصوالت ایرانی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد.« وی افزود: »موضوع دیگر بحث ایجاد بستر 
مناسب برای انتقال پول به کشور است. امروز همه 
ما می دانیم که ما در شرایط سخت تحریم هستیم 
و امکان کار کردن به صورت اعتبار اسنادی وجود 
ندارد و باید در این خصوص دولت به تولیدکننده 
کمک کند تا بتواند ارز حاصل از صادرات را به 
سیستم بانکی برگرداند تا از این ارز برای واردات 

مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند.«
ادامه در صفحه 12 

لزوم اطمینان تولیدکننده از استمرار جریان صادرات

عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی ایران: متاسفانه در 
بحث برندینگ و مارکتینگ 

عملکرد خوبی نداریم و این 
نقص به تولیدکنندگان ایرانی 

وارد است؛ بنابراین باید 
حداقل 20 سال برای این 

موضوع زمان صرف کرده و 
سرمایه گذاری و تالش کنند. 

لذا ارسال کاال به بازرهای 
هدف نبایستی سرلوحه کارها 

قرار گیرد بلکه باید پیگیر 
صادرات واقعی باشند
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 ادامه از صفحه 11
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ادامه داد: »موضوع دیگر سرمایه گذاری 
برای تولید کاال در بازار هدف است و این هم یکی 
از راهکارهایی است که می تواند صادرات شرکت ها 
را افزایش دهد.« وی افزود: »این به مفهوم آن است 
که تولیدکننده از نیروهای بومی آن منطقه استفاده 
کند که در این صورت مصرف کننده رغبت بیشتری 
دارد تا از کاالیی استفاده کند که به دست خودش 
ساخته شده است. برای مثال کاالیی که در افغانستان و 
توسط کارگر افغانی تولید و توسط خود آنها بازاریابی 
می شود و حتی مشخصات بسته بندی زمانی که ساخت 
افغانستان می خورد می تواند رونقی به صادرات بدهد.«

بازارهای صادراتی را به کشورهای دیگر 
واگذار کرده ایم

در ادامه نشست نیکپوی قاسملو، عضو هیئت مدیره 
گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس در پاسخ به 
سوالی درباره نقش برندینگ و مارکتینگ در بازاریابی 
بین المللی صنعت شوینده اظهار داشت: »در حوزه 
بازاریابی و برندینگ جای فعالیت زیادی وجود دارد. 
البته با توجه به اینکه این صنعت بیش از صد سال 
سابقه فعالیت در کشور دارد، اما در صادرات هنوز 
بسیار خام عمل می کنیم؛ بنابراین این ذهنیت مطرح 
می شود که بر اثر بی توجهی به سیاست های بازاریابی و 
ایجاد برندهای با اعتبار نزد مصرف کنندگان کشورهای 

هدف آسیب دیده ایم.«
وی افزود: »ما اگر به آمار دو سال اخیر نگاه کنیم 
می بینیم که در صادرات محصوالت شوینده به دو 
کشور همسایه افغانستان و عراق که جزو مقاصد 
اصلی صادرات ما هستند، افت شدیدی داشته ایم و 
بازار را به کشورهای دیگر واگذار کرده ایم. زیرا در 
این دو کشورها رقبایی از کشورهای چین، ترکیه، 
اردن و حتی امارات متحده عربی روزبه روز نقش و 
حضور خود را با برندهایی که با تبلیغ بر روی آنها 
ذهن مصرف کننده تاثیر گذاشته اند، توانسته اند بازار 

را از دست شرکت های ایرانی بگیرند.«
قاسملو اضافه کرد: »آمارها نشان می دهد که گرچه 
در سال 98 نسبت به سال 97 شاهد افزایش نرخ ارز 
بودیم و این موضوع باید موجب ارزان تر تمام شدن 
محصول تولیدی ما و افزایش صادرات می شد، ولی 
متاسفانه به لحاظ حجم و ارزش صادرات کاهش 
داشتیم و علت آن هم این است که شرکت های 
تولیدکننده ایرانی با یکدیگر رقابت کرده اند و میزان 
صادراتی که در نتیجه افزایش نرخ ارز می توانست 
نسیب شرکت های ایرانی شود، با رقابتی که بین آنها 
اتفاق افتاد به خریدار کشورهای هدف داده شده 
اگر  ایرانی ضرر کرد. در حالی که  تولیدکننده  و 
صادرات فله ای و با کیفیت پایین متوقف شود و بر 
روی برند سازی و کیفیت باال تمرکز صورت گیرد، 
مصرف کننده به محصول ایرانی و کیفیت آن اعتقاد 
پیدا می کند و نیازی نیست تولیدکننده ایرانی قیمت 
خود را کاهش دهد و به رقابت ناسالم با تولیدکننده 
ایرانی وارد شود. در این صورت تولیدکننده ایرانی بر 
روی قیمت محصول ایستادگی می کند و بازار خود را 
حفظ خواهد کرد و از افزایش نرخ ارز برای توسعه 
بخش تولید استفاده بهینه خواهد کرد. در کنار این 
موضوع فراموش نکنیم که توسعه صادرات می تواند 
اشتغال خوبی را در کشور ایجاد کند و این موضوعات 
به سیاست های تولیدکنندگان ایرانی در برند سازی 
و بازاریابی برمی گردد که متاسفانه در این زمینه خام 

عمل می کنند و باید بیشتر دقت کنند.«

باید تسهیالت با سود کمتر در اختیار 
شرکت ها قرار گیرد

حمزه شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در ادامه در پاسخ 
به این سوال که دولت چه مشوق هایی را می تواند 
در بخش برندیگ در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟ 
اظهار داشت: »متاسفانه در بخش شوینده صادرات 
ایران بسیار سنتی و به صورت فله ای است. در حالی 
که با توجه به تغییراتی که امروز در دنیا و در کشور 
ما هم دیده می شود این روش دیگر کاربردی ندارد. 
در گذشته این همه فروشگاه زنجیره ای نمی دیدید 
و این موضوع در کشورهای همسایه مانند عراق و 
افغانستان هم در حال جاافتادن است و دیگر مثل 
گذشته نیست که بتوانید پودر را به صورت فله ای به 
این کشورها صادر کنید زیرا آنجا برای این محصول 
دیگر خواهانی وجود ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان 
ایرانی در این حوزه بسیار کم کار کرده اند و باید با 
کمک دولت بتوانند برند خود را معرفی کنند و با 
تهیه بسته بندی ها مناسب بتوانند محصوالت خود را 
در فروشگاه های بزرگ بازارهای هدف عرضه کنند، 
در غیر این صورت صادرات روز به بروز کاهش 
خواهد یافت.« وی افزود: »همچنین دولت در بخش 
مشوق های صادراتی می تواند اقدامات بسیاری ازجمله 
دادن تسهیالتی ارزی و ریالی به تولیدکنندگان را انجام 
دهد.. البته ما انتظار نداریم دولت به ازای صادرات 
مبلغی را پرداخت کند در حالی که در کشورهایی مانند 
ترکیه و چین صادرکنندگان سوبسیدی را از دولت 

دریافت می کنند، ولی ما می گوییم در قبال صادرات 
از طریق بانک های عامل مانند بانک توسعه صادرات 
تسهیالتی با سود کمتر در اختیار شرکت ها قرار گیرد 
تا این مجموعه ها بتوانند صادرات خود را افزایش 
دهند.« شهیدی اضافه کرد: »در بخش بین الملل هم 
افرادی که در سفارتخانه های ایران در کشورهای 
هدف حضور دارند اگر بتوانند امکاناتی را از نظر 
بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف به شرکت های 
تولیدکننده ایرانی ارائه کنند می تواند موجب افزایش 

صادرات شرکت ها شود.«

دغدغه ارزی تولیدکنندگان رفع شود
در ادامه نیکپوی قاسملو، عضو هیئت مدیره گروه 
صنعتی بین المللی محصوالت پارس در پاسخ به پرسشی 
درباره برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: 
»از سال 97 و بخصوص نیمه دوم آن سال بحث رفع 
تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات مطرح 
گردید که این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شد.« وی افزود: 
»در طی این دو سال چالش عمده ما این است که 
ارز حاصل از صادرات را چگونه وارد کشور کنیم. 
متاسفانه به دلیل تحریم ها نظام بانکی کمک چندانی 
نمی کند. گرچه بانک های دولتی صرافی هایی دارند 
که قرار بود کمک کار ما باشند، ولی ما می بینیم که 
صرافی های بخش خصوصی نسبت به صرافی های 
بانکی و دولتی فعال تر عمل می کنند. البته ما به عنوان 
تولیدکننده و صادرکننده وقتی با صرافی کار می کنیم 
جرات نمی کنیم همه ارز خود را به یک صرافی بدهیم 
و مجبور هستیم بین صرافی های مختلف تقسیم کنیم؛ 
بنابراین انتقال ارز از طریق صرافی اقدام مطمئنی نیست 
و خطراتی دارد که باید نظام بانکی برای آن فکر اساسی 

کند و کار را برای تولیدکننده ایرانی تسهیل نماید.«
قاسملو تاکید کرد: »امروز تولیدکننده ایرانی مشتری را 
دارد و این مشتری حاضر است ارز را پرداخت کند، 
منتها می خواهد یک بانک یا به یک کارگزاری مبلغ را 
تحویل دهد و ما هم اطمینان داشته باشیم که این مبلغ 
به نظام بانکی وارد شود تا به فروش برسانیم و رفع 
تعهد کنیم.« عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس در خصوص رفع تعهد ارزی گفت: 
»گرچه دولت در این خصوص همکاری های خوبی 
داشته است، ولی رفع تعهد در سال 98 نسبت به سال 
قبل از آن مشکل تر شد زیرا در سال 97 می بایست 56 
درصد ارز حاصل از صادرات را رفع تعهد می کردیم، 
ولی سال 98 باید 70 درصد از ارز را در زمان مقرر 
رفع تعهد می کردیم که این کار را سخت تر کرده بود. 
البته درخواست ما این است که در روش های رفع 

تعهد بنا به اختیار صادرکننده اعداد رجیکت نباشد 
و مقداری آزادی عمل به صادرکننده داده شود تا 
او بتواند عمده انرژی خود را مصروف ارتقا کیفیت 
تولید و بازاریابی محصول کند و به نوعی دغدغه 
ارزی نداشته باشد.« قاسملو به نقش تخصیص ارز 
بر صادرات اشاره کرد و گفت: »در بحث محصوالتی 
که از ایران صادرات می شود، بخصوص محصوالتی 
که مواد اولیه آنها وارداتی است، نیاز به تخصیص 
ارز وجود دارد زیرا تامین ارز واردات این مواد اولیه 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته زمانی که از 
موضوع تحریم صحبت می کنیم که همین موضوع 
نقل و انتقال ارز را به شدت برای ما سخت کرده 
است، باید به ارزآوری صنایع دیگر همچون صنعت 

شوینده و آرایشی و بهداشتی توجه بیشتری شود.«
وی افزود: »گالیه ما این است که چرا باید بر اثر یکسری 
نگرانی ها، صادرات محصوالت شوینده متوقف شود. 
برای مثال اسفندماه سال گذشته ما شاهد توقف روند 
بودیم که خوشبختانه با تالش های وزارت صمت و 
گمرک این روند شروع شد، ولی همه صحبت ما این 
است که ما برای به دست آوردن بازارهای صادراتی 
و حفظ مشتریان خود سال ها زمان و هزینه صرف 
کرده ایم و توقف های مدت دار می تواند مشتریان ما را به 
سمت تامین کنندگانی از کشورهای دیگر سوق دهد.« 
عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی محصوالت 
پارس تاکید کرد: »صنعت این توانایی را دارد که بخش 
عمده ای از ارز مورد نیاز خود را تامین کند و کمتر 
به تامین ارز از سوی دولت نیازمند است. حال برای 
اینکه در بحث ارز هم کمک کار کشور و دولت باشد 
و هم نیاز خود را تامین کند الزم است که به استمرار 

جریان صادرات اطمینان داشته باشد.«

ممنوعیت صادرات در ابتدای بحران 
کرونا تصمیم درستی بود

در ادامه حمزه شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شیوع بحران کرونا 
اشاره کرد و گفت: »از همان روزهای ابتدایی شیوع 
بحران کرونا صادرات محصوالت شوینده ممنوع اعالم 
شد و به درستی هم این اتفاق افتاد. زیرا با حجم باالیی 
از نیاز داخلی مواجه شدیم و دولت هم چاره ای جز 
ایجاد محدودیت در صادرات نداشت. البته خوشبختانه 
ایران جزو کشورهایی بود که توانست کمبود محصوالت 
شوینده را به سرعت جبران کند.« وی افزود: »اما مشکلی 
که ما داریم این است که مشتری های ما در کشورهای 
همسایه نمی توانند صرافی را در کشورهای خود پیدا 
کنند و ارز را انتقال دهند زیرا به دلیل تحریم ها امکان 
انتقال پول به صرافی های ایران وجود ندارد و این یکی 
از مشکالت اساسی در بحث صادرات است.« نیکپوی 
قاسملو، عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس در ادامه به نقش اتاق های بازرگانی 
مشترک در صادرات محصوالت شوینده و آرایشی 
و بهداشتی اشاره کرد و گفت: »نمی توان گفت که 
این بخش اقداماتی را انجام نداده است، اما توقعی 
که ما از بخش دولتی و حاکمیتی داریم این است که 
مشکالتی را که ما تولیدکنندگان نمی توانیم برطرف 
کنیم را حل کند. برای مثال امروز بسیاری از مرزها 
به دلیل بحران جهانی کرونا بسته است و توقع ما این 
است که روند صادرات از مرزهای در حال فعالیت را 
تندتر کند. همچنین درخواست ما این است که دستگاه 
دیپلماسی و اتاق های بازرگانی مشترک ورود کنند. 
زیرا اعضای اتاق های بازرگانی افراد با نفوذی هستند 
که در هر دو کشور هستند که می توانند در رایزنی با 

مسئوالن هر دو طرف روند صادرات را تندتر کنند.«

نیکپوی قاسملو، عضو هیئت 
مدیره گروه صنعتی بین المللی 

محصوالت پارس: در دو سال اخیر 
چالش عمده ما این است که ارز 

حاصل از صادرات را چگونه وارد 
کشور کنیم زیرا به دلیل تحریم ها 

نظام بانکی کمک چندانی به ما 
نمی کند. گرچه بانک های دولتی 
صرافی هایی دارند که قرار بود 

کمک کار ما باشند، ولی ما می بینیم 
که صرافی های بخش خصوصی 
نسبت به صرافی های بانکی و 

دولتی فعال تر عمل می کنند
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سپیدبررسیمیکند

 یاسر مختاری

محمد رضا یک لحظه از حرکت باز نمی ایستد. 
دائما باید ویلچر که نه کالسکه بزرگ چرخ دار را 
به حرکت درآورد تا نوشین 17 ساله اش که همچون 
کودکی یک ساله در آن قرار دارد گریه نکند، و دائما 
با نیش نیش گفتن او را آرام کند. 17 سال است که 
محمد رضا و همسرش با هم و به نوبت در طول 
شبانه روز، نوشین را حرکت می دهند، ایستادن به 
معنای گریه اوست، قبل ها که نوشین کوچکتر بود 
می توانستند او را در آغوش بگیرند یا کول کنند و 
حرکت دهند. اما هر چه بر سال های سن او افزوده 
می شود، وزنش سنگینی یافته و همزمان توانایی 
پدر و مادر تحلیل رفته است. نوشین اولین و تنها 
فرزند محمدرضا در طول 22 سال زندگی مشترک 
با همسرش است که با معلولیت ذهنی و حرکتی به 
دنیا آمده است. اگرچه 17 سال از سنش می گذرد 
اما همان نوشین یک سالگی است با جثه ای بزرگتر 
و دردهای بیشتر برای پدر و مادر خود که روز و 
شب را در خدمت او هستند. محمد رضا و همسرش 
تنها نوشین را دارند و از ترس اینکه مبادا کودک 
دیگر دارای معلولیت را به دنیا بیاورند دیگر هرگز 
بچه دار نشده اند و تمام مهر خود را در خدمت به 
نوشین خالصه کرده اند. » مشکالت که زیاد داریم 
از خرج های یومیه برای نوشین تا دارو و درمانش 
اما هر بار که دندان درد به سراغش می آید انگار آهن 
گداخته روی ما می کشند، دردی که این بچه می کشد 
قابل قیاس با درد دیگری نیست. نمی توان او را به 
نزد دندانپزشک عادی برد، برای معالجه دندانش 
باید او را بیهوش کرد که هر بار هزینه زیادی هم 

می برد.« اینها را محمد رضا می گوید. مرد 45 ساله ای 
که االن که 65 ساله می نماید. 

آرمین نیز شریطی چون نوشین دارد و البته تا 
حدی آرام تر اما هر زمان که گریه و جیغ نوشین 
را می بیند او نیز گریه می کند. او 14 سال سن 
دارد و سومین فرزند شیرین و همسرش است 
که البته برادر و خواهرش که پیش از او به دنیا 
آمده اند از سالمت کامل برخورداند، شیرین نیز 
همان مشکالت محمد رضا را دارد و همان غمی 
که او می کشد. آرمین هم عالوه بر معلولیت ذهنی 
و حرکتی دارای مشکالتی در لثه ها و دندان های 
خود است، او نیز برای اخذ خدمت دندان پزشکی 
باید بیهوش شود تا دندان پزشکان بتوانند برای او 
کاری انجام دهند. تنها نوشین و آرمین نیستند که 
با مشکالت عدیده ای در زمینه سالمت دهان و 
دندان مشکل دارند بلکه عمده معلوالن ذهنی و 
حرکتی به دالیل مختلف مثل مصرف دارو، ناتوانی 
در مسواک زدن و مشکل در رفتن به دندانپزشکی 
و نیاز به بیهوشی برای دندانپزشکی و... در مقایسه 
با افراد غیرمعلول بیشتر دچار پوسیدگی می شود. 
کودکان دارای اوتیسم و معلوالن جسمی نیز با 

چنین مشکالتی مواجه هستند.

پوسیدگی دندان  افراد معلول بیشتر از 
سایرین است

کم  افراد  در  لثه  مشکالت  و  دندان  پوسیدگی 
توان از جمله افراد دارای معلولیت های جسمی، 
حرکتی و ذهنی و افراد دارای اوتیسم چند برابر 
افراد عادی است.علی بقالیان عضو هیئت علمی 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
معتقد است: »علت این مساله  به دلیل نوع رژیم 
معلوالن مصرف  که  است  داروهایی  و  غذایی 
می کنند. شرایط سالمت دهان و دندان در افراد 
دارای معلولیت و کم توانان ممکن است مشابه 
باشد و رویش دندان آنها تحت تاثیر قرار گیرد یا 
آنکه فک باال و پایین به هم جفت نشود؛ همچنین 
بدشکلی و بزرگ و کوچک شدن دندان ها از دیگر 
مشکالت دهان و دندان افراد دارای معلولیت و کم 
توان است. بی توجهی به سالمت دهان و دندان 
افراد کم توان ممکن است منجر به عفونت های 
دندان شود که می تواند به خطر گسترش عفونت 
به نواحی صورت و چشم بیانجامد و وضعیت 

حیات بیمار را بغرنج کند.«
اما تنها خطر عفونت نیست که این کودکان را 
تهدید می کند بلکه اشکال در بلع و جویدن غذا 
مانند  را دچار مشکالتی  آنها  نیز ممکن است 
سوء هاضمه و یا حتی تشنج های مرگ بار کند، 
در معلوالن سی پی) فلج مغزی( مشکالتی مانند 
التهاب لثه و فشار شدید دندان ها روی هم مشاهده 
می شود؛ این افراد به دلیل داشتن مشکالت در 
راه رفتن و احتمال تروما )ضربه( بیشتر از سایر 
افراد دارای دندان شکسته می شوند که نیاز به 
درمان های تخصصی دارد. از سوی دیگر بسیاری 
از معلوالن گاه با تشنج هایی مواجه می شوند که 
برای جلوگیری از این تشنج ها دارو باید داروی 
ضد تشنج مصرف کنند، که این داروها عوارضی 
بر لثه و دندان های آنها می گذارد به گفته بقالیان 
» داروهای ضدتشنج و برخی داروهای قلبی و 

فشار خون نیز می تواند باعث افزایش حجم لثه 
شود که گاهی روی دندان را می پوشاند و زخم 
به  منجر  ایجاد می کند و در مواردی  لثه  روی 

جراحی بر روی لثه می شود.«
همانگونه که عنوان شد ازدیاد مشکالت دهان و 
دندان تنها در کودکان معلولی ذهنی و حرکتی یا 
معلوالن سی پی خالصه نمی شود. کودکان اوتیسم، 
که ظاهری کامال طبیعی دارند، دارای آبریزش در 
دهان بوده و تمایل به خوردن غذاهای قندی و 
نرم دارند بنابراین میزان پوسیدگی در دندان های 
آنها بیش از افراد عادی است؛ همچنین آنها به 
دلیل مشکالت عضالنی تمایل به نگهداری مدت 
بیشتر غذا در دهان دارند و آگاهی در این زمینه ها 
باید در والدین وجود داشته باشد. این افراد در 
زمان مراجعه به دندان پزشکی توان برقراری ارتباط 
کالمی و گفتاری با دندانپزشکان را ندارند. از سوی 
دیگر والدین افراد دارای اوتیسم، مشکالت زیادی 
دارند که شاید فرصت فکر کردن به سالمت دهان 
و دندان فرزندان خود را نداشته باشند اما اگر 
بدانند عدم رعایت بهداشت دهان و دندان چه 
عواقب، پوسیدگی و عفونت های خطرناکی به 
همراه دارد آنگاه می پذیرند که به اصول پیشگیرانه 

بیماری های دهان و دندان بیشتر بها دهند.
مشکالت دهان و دندان افراد سندروم داون نیز 
کم از دیگر معلوالن نیست اگرچه افراد دارای 
سندروم داون نسبت به افراد دیگر دارای پوسیدگی 
کمتر دندان هستند اما بیشتر مشکل لثه و پریودنتال 

)بیماری لثه( هستند. 
ادامه در صفحه 14 

معلوالن در حوزه دندانپزشکی با چه مشکالتی دست  به گریبانند؟
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و  بوده  شیاردار  زبان  دارای  است  ممکن  آنها 
در آنها فواصل دندان ها نیز زیاد باشد. از سوی 
دیگر در معلوالن سندروم داون، به دلیل تنفس 
دهاني و بازماندن بیش از حد دهان فرد، کام 
موجب  همین خشکي  و  شده  معلول خشک 

پوسیدگي سریع دندان ها مي شود.
والدین می توانند با تنظیم رژیم غذایی برخی از 
مشکالت دهان و دندان کودکان معلول را کاهش 
دهند. بقالیان در این باره اظهار می کند: » برای 
کاهش مشکالت پوسیدگی دندان در معلوالن 
می توان میزان دفعات خوردن کربوهیدرات ها 
و مواد چسبنده را کاهش داد. استفاده از ژل های 
فلوراید برای معلوالن نیز می تواند ساختار دندان 
ها را محکم کند و روند پوسیدگی را کاهش 
آنان  نیز برای  دهد. همچنین وارنیش فلوراید 

تاثیر خوبی دارد.«
وی می افزاید: » ضروری است که به نحوه مسواک 
زدن افراد کم توان توجه شود تا جلوی پوسیدگی 
و درد دندان گرفته شود چون وقتی این افراد به 
بیماری های دهان و دندان مبتال شوند آنها نیاز به 
خدمات دندانپزشکی بیمارستانی و دندانپزشکی 
تحت بیهوشی نیاز دارند که هزینه های زیاد و 

چند برابری دارد.«

مشکالت ارائه خدمت دندان پزشکی به 
معلوالن

موضوع هزینه های دندان پزشکی به دلیل شرایط 
ویژه تری است که آنان دارند، چرا عمده این افراد 
نیاز به بیهوشی دارند. و تعداد مراکز دندان پزشکی 
که مجهز به بخش بیهوشی باشند نیز کم است. 
از سوی دیگر مشکالت دندان پزشکی معلوالن 
دغدغه والدین و مراکزی است که آنها را نگه داری 
بدن معلوالن  فیزیک  بودن  نامتناسب  می کنند. 
ذهنی و بی قراری آنها هنگام معاینه دندان هایشان 
باعث می شود که این کودکان نتوانند به راحتی 
روی صندلی دندانپزشکی بنشینند. به همین دلیل 
آنها نیازمند صندلی های مخصوصی هستند که 
هنگام  اینکه  یا  و  نگهدارد  ثابت  را  آنها  بدن 

بیهوشی،  امکانات  از  استفاده  با  دندان  معاینه 
بیهوش شوند. این امکانات در مطب های عادی 
آنها  هم  قانونی  و  ندارد  وجود  دندان پزشکی 
از  امکاناتی نمی کند.  به داشتن چنین  را ملزم 
سوی دیگر خدمات دهان و دندان این افراد با 
وجود هزینه های باال تحت پوشش هیچ بیمه 
علت  به  افراد  این  همچنین   نیست.  درمانی 
تعدد مشکالت جسمی، طوالنی بودن خدمات 
توانبخشی و مصرف داروهای متعدد و غیره، 
بهداشت دهان و دندانشان به حاشیه رفته و زمانی 
برای دریافت خدمات دندان پزشکی به مرکز 
مراجعه می کنند که مسئله آنان حاد شده باشد.

کمی مراکز دندانپزشکی معلوالن
در  معلوالن  دندان  و  دهان  به  خدمات  عمده 
مراکزی به نام  مرکز  ارائه خدمات تخصصی 
اختالالت بلع و تغذیه به معلولین ارائه می شود 
که از سوی بهزیستی مجوز خود را اخذ می کنند. 
همچنین کلینیک های محدودی که عمدتا دولتی 

یا خیریه هستند به این افراد کمک می کنند.
 تعامل سازمان بهزیستی با خیرین موجب شد تا 
در سال 73 اولین مؤسسه  با دو تخت بیهوشی و 
سه یونیت دندانپزشکی به عنوان بخشی از مرکز 
توانبخشی معلوالن در وردآورد کرج فعالیت خود 
را آغاز کنند. پس از آن و البته با فواصل زیاد مراکز 
دیگری در تهران و برخی نقاط کشور تأسیس 
شد، اما این تعداد مراکز پاسخگوی انبوهی از 
معلوالن که با مشکالتی در دهان و دندان خود 
روبه رو هستند نبوده و گاه بیماری برای یک 
خدمت کوچک باید ماه ها در نوبت باشد. البته این 
مراکز عمدتا به بیمارانی از شهرستان های دیگر 
نیز خدمت ارائه می دهند. بیشتر دندان پزشکانی 
که با این مراکز همکاری دارند، رایگان خدمت 
خود را ارائه می دهند اما به دلیل گران بودن 
مواد دندان پزشکی هزینه های این مراکز نیز 
باال می رود، بهزیستی تعرفه هایی را برای این 
مراکز ابالغ کرده است ضمن اینکه یارانه ای 
نیز به آنها ارائه می دهد، عمده بیمارانی که 
در این مراکز خیریه پذیرش می شوند چنانکه 

نامه بهزیستی داشته باشند رایگان معالجه شده 
و دیگران نیز بر اساس تعرفه مراکز خیریه از 
آنها وجه دریافت می شود، اما در این میان برخی 
مراکز خصوصی نیز فعال هستند که همانند دیگر 
مراکز خصوصی فعالیت کرده و اما چون گاهی 
بیماران نیاز به بیهوشی دارند بر هزینه های آنها 
افزوده می شود. این مراکز براساس تعرفه هاي 
مشخص شده و گزارش هاي مددکاري و برآورد 
فعالیت مي کنند، هزینه هاي  هزینه هاي درماني 
پرداخت شده را تا حدود 80درصد از بهزیستي 

دریافت می کنند. 
آزاردهنده  پیش  از  بیش  وقتی  مشکالت  این 
قرارگیرد.  فقر  کنار  در  معلولیت  که  می شود 
مراجعه  مراکز  این  به  که  خانواده هایي  بیشتر 
خود  نان شب  تأمین  در  حتي  گاهي  مي کنند 
مشکل دارند و از طرفي چند معلول هم دارند 
که خدمات چنداني به آنها ارائه نمي شود. این 
کودکان مشکالت زیادي دارند، هانگونه که اشاره 
شد به دلیل مشکالت دهان و دندان خود یکی 
بلع  بلع است؛ وقتي  آنها مشکل  از مشکالت 
خوب نباشد و به درستي عمل خوردن و آشامیدن 
انجام نشود به مرور عفونت را در پي خواهد 
داشت و حتي گاهي بلع نامناسب منجر به مرگ 

افراد مي شود.

عدم حمایت بیمه ها
یکی از مشکالت خدمات دندانپزشکی معلوالن 
به ویژه در مراکز خصوصی عدم حمایت بیمه  
حتی بیمه های پایه است؛ ضمن اینکه برعکس 
مراکز بهزیستی یارانه ای برای داروهای بیهوشی 
دریافت نکرده و عمدتا نیازهای دارویی خود 
صورت  به  دارویی   شرکت های  جای  به  را 
این  می کنند  دریافت  داروخانه ها  از  مستقیم 
برای  شده  تمام  قیمت  تا  است  شده  موجب 
آنها گران تر شده و این هزینه ها بر افراد مراجعه 
کنند تحمیل شود. در واقع وزارت بهداشت باید 
این مراکز را به این شرکت ها معرفی کند. تا 
هزینه های آنها و در نتیجه بیماران کاهش پیدا 
کند. در مراکز خصوصی حدود 70تا 80درصد 
پرداختي  یارانه  توسط  معلوالن  درمان  هزینه 
سازمان بهزیستي تأمین مي شود اما این مقدار 
کافي نیست و میزان این یارانه نسبت به تعداد 
مراجعان کم است. یارانه بهزیستي به داروي 
بیهوشي که بسیار هزینه بر است تعلق نمي گیرد 
و فرد بیمار خود باید هزینه ها را پرداخت کند. 
»خانواده ها بسیاری مواقع از عهده هزینه های 
رسیدگی به دندان های پوسیده فرزندان معلول 
خود برنمی آیند. به همین دلیل ما برای درمان 
کامل این افراد و رفع مشکل دهان و دندانشان 
نیاز به حمایت های خیّران داریم از سوی دیگر 
افراد خیر به صورت سازمان یافته در این مرکز 
تماس  آنها  با  باید  ما  خود  و  ندارند  حضور 
بگیریم، از سوی دیگر یارانه 26 میلیون تومانی 
که بهزیستی به این مراکز می دهد کفایت الزم 
را ندارد.« این را مدیر یکی از مراکز خصوصی 
می گوید که نمی خواهد نامی از او برده شود. 
را  هزینه ها  این  از  بخشی   « می افزاید:  وی 
خانواده ها و بخش دیگر را سازمان بهزیستی 
تمام  تأمین  برای  حال  این  با  می شود.  متقبل 
هزینه های رسیدگی به دندان های این بیماران 

به کمک خیّران نیاز است.«
اینها بخشی از مشکالتی است که امروزه بسیاری 
با آن  از خانواده ها که معلولی در خانه دارند 
دست و پنجه نرم می کنند. مشکالتی که دولت با 
اجرای قوانین موجود، مکلف به حل آنها است. 
رسمیت  به  باید  معلوالن  حقوق  باشد  یادمان 
شناخته شود اما نه از آن جهت که برخی معلوالن 
را مستحق ترحم میدانند بلکه از آن جهت که 
داشتن یک زندگی توام با سالمتی و رفاه، حق 
تک تک انسانهایی است که در این کره خاکی 
زندگی میکنند. خواه معلولیتی داشته باشند یا 

نداشته باشند.
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افرادی که سیگارمی کشند، ممکن است گیرنده های 
بیشتری برای ویروس کرونای جدید داشته باشند

 مترجم: شراره فرهی منش
ریه های افرادی که سیگار می کشند ممکن است حاوی گیرنده های 
بیشتری باشد که ویروس کرونای جدید استفاده می کند تا به سلول ها 
حمله کند. این امر می تواند توضیح دهد که چرا افراد مبتال به ویروس 
که سیگار هم می کشند در برابر بیماری شدید آسیب پذیرتر هستند. 
اکثر افرادی که به SARS-CoV-2 آلوده می شوند، ویروسی که باعث 
کووید-19 می شود، عالئم خفیف تا متوسط را تجربه می کنند و بدون 
نیاز به بستری شدن در بیمارستان کاماًل بهبود می یابند. بااین حال، 
مطالعات متعددی نشان می دهد افرادی که سیگار می کشند به طور 
قابل توجهی بیشتر از افرادی که سیگار نمی کشند نوع شدید بیماری 
را تجربه می کنند. به عنوان مثال، بر اساس مطالعه جدید در مورد موارد 
کووید-19 در بیمارستان های اصلی چین، 11/8 درصد افرادی که 
سیگار مصرف می کردند، نوع غیر شدید این بیماری و 16.9 درصد 

نوع شدید بیماری را تجربه کردند.
ویروس کرونا برای وارد شدن به داخل سلول ها و شروع به تکثیر شدن، 
روی گیرنده پروتئین به نام آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ACE2( 2( که 
 Cold Spring در غشای سلول موجود است، می چسبد. محققان آزمایشگاه
Harbour در نیویورک به دنبال این موضوع بودند که آیا افرادی که سیگار 

می کشند، تعداد بیشتری از این گیرنده ها را در ریه های خود دارند یا خیر. 
این امر احتماالً می تواند این افراد را در برابر عفونت آسیب پذیرتر کند. دکتر 
جیسون شلتزر، نویسنده ارشد مطالعه، می گوید: »ما شروع به جمع آوری 
تمام داده ها کردیم. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه وتحلیل آن را شروع 
کردیم و دیدیم که هر دو موشی که در آزمایشگاه در معرض دود سیگار 
بودند و انسان هایی که سیگاری هستند، میزان ACE2 قابل توجهی داشتند«.

رابطه وابسته به دوز مصرفی
ابتدا محققان داده های مطالعه ژنتیکی را بررسی کردند که موش ها را به 
مدت 5 ماه و روزی 2، 3 یا 4 ساعت در معرض دود سیگار قرار داند. آن ها 
دریافتند که هرچه مدت زمان بیشتری موش ها در معرض دود سیگار قرار 
بگیرند، گیرنده های ACE2 در ریه های آن ها بیشتر بیان می شود. دانشمندان 

بعداً بررسی کردند که آیا همان رابطه »وابسته به دوز« بین مصرف سیگار 
و ACE2 در انسان هم وجود دارد یا خیر. آن ها دو مجموعه داده ژنتیکی 
موجود را تجزیه وتحلیل کرند: یکی بر اساس نمونه های بافت ریه از افرادی 
که سیگار می کشند و تحت عمل جراحی قفسه سینه قرار می گیرند و 
دیگری مبتنی بر بافت ریه افراد در برنامه اطلس ژنوم سرطان در موسسه 
ملی سرطان. محققان گزارش دادند که نمونه ریه کساني که بیشتر سیگار 
می کشیدند باالترین میزان ACE2 را نشان داد. حتی پس از در نظر گرفتن 
سن، جنس، قومیت و شاخص توده بدنی )BMI( شرکت کنندگان، بین 
سیگار کشیدن و ACE2 ارتباط قوی وجود داشت. آن ها همچنین دریافتند 
که ترک سیگار باعث کاهش بیان ACE2 می شود. در میان کسانی که یک 
 ACE2 سال سیگار نکشیده اند، در مقایسه با کسانی که سیگار می کشند، بیان

با ACE2 حدود 40درصد همراه بود.

سلول های گابِلت
دکتر شلتزر و همکارانش موفق به ردیابی گیرنده های اضافی ACE2 در 
سلول های گابلت در افرادی که سیگار می کشند، شدند. سلول های گابلت 
مخاط را ترشح می کنند. سیگار کشیدن تعداد این سلول ها را افزایش می دهد 

و این به محافظت از مجاری هوایی در مقابل مواد تحریک کننده در 
دود کمک می کند. نتیجه ناگوار این امر آسیب پذیرتر بودن افرادی که 
سیگار می کشند در برابر عفونت های شدید SARS-CoV-2 می باشد. 
داشتن سلول های گابلت بیشتر به این معنی است که تعداد بیشتری 
از گیرنده های ACE2 وجود دارد که ویروس برای حمله به سلول ها 
استفاده می کند. بااین وجود، بحث بر سر این است که آیا سیگار 
کشیدن در مورد کووید-19 حالت محافظ دارد یا مضر است. به عنوان 
مثال، مطالعه بررسی شده در The Lancet Infectiuos Disease نشان داد 
افرادی که سیگار می کشند و عالئم آنفلوانزا یا عفونت تنفسی دارند، 
 2-SARS-CoV کمتر از افرادی که سیگار نمی کشند، آزمایش مثبت

در مراقبت های اولیه داشتند.
بااین حال، نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می کنند که این امر 
می تواند به این دلیل باشد که افرادی که سیگار می کشند احتمال ابتال 
به سرفه بیشتری دارند و بیشتر از افراد دیگر برای آزمایش مراجعه 
می کنند. این امر باعث کاهش خطر ظاهری آزمایش مثبت آن ها می شود. 
مطالعه دیگر ادعا می کند که افرادی که سیگار می کشند، در بین بیمارانی 
که به دلیل عفونت در چین بستری شده اند کمترین حضور را داشتند. بر 
این اساس نویسندگان حدس می زنند که نیکوتین موجود در سیگار از 

افرادی که سیگار می کشند محافظت می کند.
دکتر شلتز در بررسی این مطالعه، از صحت شیوع سیگار کشیدن در چین 
که دانشمندان برای اتخاذ نتیجه گیری به آن ها متکی هستند، سؤال می کند.

دکتر شلتزر گفت: »این ادعا که سیگار کشیدن از ابتال به کووید-19 محافظت 
می کند، توجه مطبوعات را تا حد زیادی جلب کرده است زیرا خالف 
واقع است، اما به احتمال زیاد اشتباه است.« تعداد زیادی از داده ها - ازجمله 
متاآنالیزهای با کیفیت باال - نشان می دهد که افراد سیگاری نسبت به افراد 
غیر سیگاری به موارد شدیدتری از کووید-19 مبتال هستند. دکتر شلتزر و 
همکاران بیان می کنند که مطالعه خودشان نیز محدودیت هایی داشته است. 
به عنوان مثال، به جای اندازه گیری مستقیم مقدار گیرنده درون غشای سلولی، 

به داده های مبتنی بر بیان ژن که باعث ایجاد ACE2 می شود متکی است.
منبع: Medical News Today / ۲۶ می ۲۰۲۰

خبـر

 مترجم: شراره فرهی منش
بر اساس مطالعه جدید انجام شده در رابطه با ویروس کرونای جدید، اگر 
فردی ژنوتیپ مرتبط با دمانس )زوال عقل( و همچنین سایر مشکالت 
قلبی عروقی داشته باشد، خطر ابتال به کووید-19 نوع شدید ممکن 
است افزایش یابد. این مطالعه که به عنوان نامه ای به سردبیر در مجله  
Gerontology، سری A منتشر شد، نشان می دهد که داشتن مؤلفه ژنتیکی 
دمانس می تواند خطر ابتال به مورد شدیدتر کووید-19 را افزایش دهد. 
دمانس نامی برای بیماری های مختلف عصبی پیشرونده است که به طور 
معمول بر حافظه یا توانایی شناختی فرد تأثیر می گذارد. شایع ترین نوع 
دمانس بیماری آلزایمر است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ، حدود 
50 میلیون نفر در سراسر جهان به دمانس مبتال هستند. دمانس به طور 
معمول در بزرگ ساالن مسن رخ می دهد، اما برخی از اشکال دمانس 
می تواند در سنین پایین ایجاد شود. بین بیماری آلزایمر و مشکالت 
مختلف قلبی عروقی ارتباط وجود دارد. این امر یکی از دالیلی است 
که افراد مبتال به دمانس ممکن است در معرض خطر بیشتر کووید-19 
قرار داشته باشند، زیرا وجود مشکالت قلبی و عروقی در صورت ابتال 
به کووید-19 احتمال مرگ را افزایش دهد. عالوه بر این، فرد مبتال به 
دمانس احتماالً در خانه مراقبت سالمندان زندگی می کند و این مراکز 
محل های اصلی برای شیوع بیماری اند. همچنین، به دلیل تأثیر دمانس در 
عملکرد شناختی، ممکن است فرد مبتال به دمانس کمتر از پروتکل های 

ایمنی پیروی کند و ازاین رو بیشتر در معرض ویروس قرار دارد.
عالوه بر این عوامل خطر شناخته شده، پژوهش حاضر نشان می دهد 

که شرایط ژنتیکی که منجر به دمانس می شود، شانس فرد را در ایجاد 
مورد شدید کووید-19 افزایش می دهد.

در مطالعه حاضر، دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه اِکِسرت در 
انگلستان و دانشکده پزشکی دانشگاه کانکتیکات در ایاالت متحده، 
داده های مربوط به بانک زیستی انگلستان که مخزن اطالعات سالمتی 
مربوط به بیش از 500000 نفر در انگلستان که در حال حاضر بین 48 
تا 86 سال سن دارند، می باشد را بررسی کردند. بانک زیستی انگلستان 
اکنون شامل داده هایی از نتایج آزمایشگاه کووید-19 است که بین 16 
مارس و 26 آوریل به دست آمده است. به طورکلی، در این دوره، فقط 
افرادی که در بیمارستان بستری شده اند، آزمایش کووید-19 را دریافت 
کرده اند و این نشان می دهد که داده ها از افرادی است که عفونت های 
شدید بیشتری تجربه کرده اند. دانشمندان داده های شرکت کنندگان را با 
توجه به ژن APOE بررسی کردند، زیرا مشخص شده است که داشتن 
دو نسخه از e4e4 خطر ابتال به بیماری آلزایمر را 14 برابر می کند و 

همچنین خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

ژنتیک بر شدت تأثیر می گذارد؟
دانشمندان ابتدا به بررسی میزان ژنوتیپ e4e4 در نمونه کلی پرداختند 
و آن را در 2.36درصد از شرکت کنندگان مشخص کردند. بااین حال، 
هنگامی که آن ها نمونه را محدود کردند و فقط افرادی را که آزمایش 
کووید-19 مثبت داشتند را بررسی کردند، دریافتند که 5/95 درصد از 
افراد دارای ژن معیوب بودند. تجزیه وتحلیل آن ها نشان داد که خطر 

کووید-19 شدید در افرادی که دو نسخه از انواع e4e4 دارند، در مقایسه 
با افرادی که ژنوتیپ APOE e3e3  دارند، دو برابر می شود.

به طور قابل مالحظه، چه فرد تشخیص دمانس گرفته بود یا خیر، این 
خطر وجود داشت. این موضوع نشان می دهد که جزء ژنتیکی زیربنایی 

می تواند نقش مهمی داشته باشد.
دکتر چیالینگ کو، نویسنده این مقاله می گوید: »این یک نتیجه هیجان انگیز 
است زیرا ما اکنون می توانیم تشخیص دهیم که چگونه این ژن معیوب 
باعث آسیب پذیر بودن در بیماری کووید-19 می شود. این یافته می تواند 
به ایده های جدیدی برای درمان منجر شود«. وی گفت: »این مطالعه مهم 
است زیرا نشان می دهد سالمندی که خطر ابتال به بیماری ها را افزایش 
می دهد، امری اجتناب ناپذیر است. سالمندی می تواند به دلیل تفاوت های 
خاص بیولوژیکی باشد که می تواند به ما کمک کند تا متوجه شویم 
که چرا بعضی از افراد در سن 100 سالگی و بعد از آن فعال هستند 
درحالی که برخی دیگر ناتوان می شوند و در دوران 60 سالگی می میرند«.

به گفته پروفسور دیوید مِلزِر که سرپرستی این گروه پژوهشی را بر 
عهده داشت: »چندین مطالعه نشان داده اند که افراد مبتال به دمانس در 
معرض خطر ابتال به کووید-19 شدید هستند. این مطالعه نشان می دهد 
که این خطر باال ممکن است به دلیل اثرات دمانس، افزایش سن یا 
ضعف یا آلوده بودن خانه های مراقبت به ویروس نباشد«. »این خطر 
باال تا حدی می تواند ناشی از تغییر ژنتیکی اساسی باشد که این افراد 

را مستعد خطر کووید-19 و دمانس می کند«.
منبع: Medical News Today / ۲9 می ۲۰۲۰

ژنوتیپ دمانس ممکن است آسیب پذیری در برابر کووید-۱۹ را افزایش دهد
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