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باید توجه کرد که دارو به اندازه کافی در کشور 
امکان تولید دارد و امکان واردات هم داریم. در 
مورد داروی آنفلوآنزا کمبودی در کشور نداریم.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت در مورد زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا 
نیز گفت: »در مورد واکسن آنفلوآنزا هم پیش بینی 
مقدماتی انجام شده تا واکسن مربوط به سال ۲۰۲۱ 
که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است، هم به 
صورت چهار ظرفیتی و هم به صورت سه ظرفیتی 
وارد کشور شود. هر سال واکسن آنفلوآنزایی که در 
اختیار مردم قرار می گیرد، ممکن است با واکسن 
سال قبل از نظر فرموالسیون تفاوت داشته باشد. 
از زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا حدود دو هفته 
طول می کشد تا بدن آنتی بادی بسازد و در مقابل 
ابتال به ویروس مقاوم شود بنابراین گفته می شود 
هرچه سریع تر این واکسن تزریق شود، فرد ایمن 
می شود. اگر در شهریور یا مهر یا آبان این واکسن 

تزریق شود، بدن زودتر مقاوم می شود.«
عرفانی درباره تمهیدات بهداشتی برای پیشگیری 
از بیماری های فصل گرما در بحران کرونا اظهار 
کرد: »هفته گذشته بازدیدی از سیستان و بلوچستان 
داشتیم. باید مدیریت همه گیری کرونا را به شکلی 
انجام دهیم که از دیگر تهدیدهای سالمت هم 
غافل نباشیم. در برخی مناطق مثل بلوچستان و 
برخی نقاط دیگر کشور ممکن است خطر ماالریا و 
سایر بیماری های انتقال از ناقلین مثل تب دنگی و 
بیماری های اسهالی و روده ای مثل تیفوئید، هپاتیت 
و وبا را داشته باشیم همچنین خطر بروز سل و 
ایدز وجود دارد و نباید مدیریت بیماری های واگیر 

را فراموش کنیم.«
ابتدای  در  ما  داشت  توجه  »باید  داد:  ادامه  وی 
اسفند ماه با شیوع موج بیماری کرونا در کشور، 
همه امکانات بیمارستانی را برای ارائه خدمات 
به بیماران کرونایی بسیج کردیم اما اکنون همه 
بیمارستان ها و واحدهای درمانی و دانشگاه های 
علوم پزشکی باید توجه داشته باشند که کرونا 
ویروس تنها نیاز بهداشت و درمان مردم نیست و 
نباید شرایط به گونه ای شود که آپاندیس حاد به 
پارگی و عفونت حاد شکمی برسد و فرد دچار 
عفونت شکمی شود و به جای یک سوراخ تمام 
شکم فرد را باز و عفونت را خارج کنیم یا نباید 
روند درمان بیماران دیابتی، قلبی و روماتیسم و 
ریوی مزمن متوقف شود. عدالت این است که هر 
چیز را سر جای خود ببینیم و در جایگاه خود با 

هر مشکل سالمت برخورد کنیم.«
عرفانی تاکید کرد: »باید توجه کرد که کرونا ویروس 
یک مهمان ناخوانده بوده است و بپذیریم که کرونا 
تا مدت ها همراه ماست و نمی توانیم همه اقدامات 
را تعطیل کنیم و فقط به این مهمان ناخوانده برسیم 
بنابراین باید سالمت را در حالت کلی برای هموطنان 
دنبال کنیم. این موضوع در بحث سالمت و سایر 
فعالیت های اجتماعی صادق است. کسانی که انتقاد 
می کنند چرا ایران برخی اقدامات را زودتر یا دیرتر 
شروع کرد، منصفانه با توجه به شرایط اقتصادی 
نگاه کنند و کافی است کمی خودباور باشیم. یکی 
از بهترین برنامه ریزی ها و مدیریت های همه گیری 
در سطح دنیا در ایران رقم خورده است. در مقایسه 
با نتایج بررسی ها در سیر بیماری در مقابله با کرونا 

در دنیا با قدری انصاف به این نتیجه می رسیم.«

توقف یا ادامه روند بازگشایی ها

عرفانی درباره توقف یا ادامه روند بازگشایی ها 
گفت: »ما توصیه ها را به ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعالم کرده ایم. اینکه کدام قسمت از توصیه ها با 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی هماهنگ است 
و چه فعالیت هایی قابل انجام است همه را به 
ستاد اعالم کرده ایم و در نهایت ستاد ملی مقابله 

با کرونا باید تصمیم بگیرد.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت درباره اجباری شدن ماسک بنابر توصیه 
سازمان جهانی بهداشت گفت: »ما در استفاده از 
ماسک، دستکش و دارویی مانند کلروکین، آخرین 
تجارب در کمیته های تخصصی و علمی با حضور 
برجسته ترین دانشمندان و اساتید در حوزه های 
مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و توصیه های 
جهانی ایرانیزه می شود و آن را در قالب دستورالعمل 
ملی مقابله با کرونا اعالم می کنیم. همه  می دانیم 
پروتکل های بهداشتی آیه قرآن نیست و احتمال 
خطا در آن ها وجود دارد اما فصل الخطاب ما در 

بیماری کرونا همین پروتکل ها هستند.«
یا منطقی  »اگر کسی نظر علمی  ادامه داد:  وی 
دیگری دارد و به یافته علمی دست پیدا کرده 
است، آن را مکتوب کند و به معاونان بهداشتی و 
دانشگاه های علوم پزشکی انتقال دهد. ما از این 
افراد دعوت می کنیم تا در جلسات کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا حضور داشته باشند و از 
نظرات خود دفاع کنند. اگر نظرش رای نیاورد فرد 
تمکین کند چراکه باید در جامعه مدنی به نظم و 
قانون احترام بگذاریم؛ چه کسی که در جامعه به 
عنوان هموطن می خواهد از پروتکل ها استفاده کند 
و چه پزشکی که باید در بیمارستان ها پروتکل ها را 

رعایت کند، باید قانون را اجرا کند.«
عرفانی تاکید کرد: »رعایت  پروتکل های بهداشتی 
در ستاد ملی مقابله با کرونا برای ما بسیار مهم است 
و اگر کسی انتقاد کارشناسی دارد، آن نقد را بررسی 
و در صورت نیاز تغییرات را اعمال می کنیم وگرنه 
اعالم خواهیم کرد که پروتکل بهداشتی به قوت 
خود باقی است.« عرفانی درباره افزایش بیماری های 
انتقالی از حیوان به انسان اظهار کرد: »سیر بیماری 

تب مالت با سال های گذشته تفاوت آنچنانی نداشته 
است و همکارانمان ما در اداره مدیریت بیماری های 
قابل انتقال از حیوان به انسان و سازمان دامپزشکی 
اقدامات الزم را انجام می دهند. مدیریت این بیماری 
به عنوان یکی از اولویت های زئونوتیک کشور 
همچنان ادامه دارد. در بحث واکسیناسیون دامی 
و آموزش های مراکز بهداشت و در بیماریابی افراد 

مبتال، همه اقدامات انجام می شود.«
از قبیل  اقدامات بهداشتی  انجام  عرفانی درباره 
واکسیناسیون در بحران کرونا اظهار کرد: »از روز 
نخست همه گیری کرونا ما در وزارت بهداشت 
تاکید داشتیم که فعالیت های اساسی بهداشتی علی 
الخصوص واکسیناسیون نباید تحت الشعاع کرونا 
قرار گیرد و برنامه ملی ایمن سازی باید انجام شود 
که انجام شده است. در هیچ جای کشور نبود که 
فردی برای تزریق واکسن مراجعه کند و واکسن 
تزریق نشود. تمام واکسن ها به موقع تامین شده 
و در اختیار قرار گرفته است و به هیچ وجه نباید 
همه  کنیم چراکه  محدود  را  بهداشت  خدمات 
نیازهای سالمت جامعه مهم هستند و به فراخور 
هر یک باید پاسخگو باشیم.« وی درباره سفر حج 
و راهپیمایی اربعین در شرایط کرونایی نیز گفت: 
»ما با دوستان حج و زیارت جلساتی داشتیم و به 
این موضوع در سفر اخیر به عراق پرداختیم اما 
باید توجه داشت برگزاری حج به سیاست کشور 
عربستان و راهپیمایی اربعین به تصمیم کشور عراق 
بر می گردد که آیا قصد دارند این مراسم ها را برگزار 
کنند یا خیر؟ از طرفی باید دید که سیر بیماری در 
ماه های آینده چگونه است؟ سفر حج در تابستان و 
اربعین در ۱۷ مهرماه برگزار می شود و باید دید در 
این تاریخ ها همه گیری کرونا چگونه است؟« رییس 
اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
اضافه کرد: »کاروان های اعزامی حجاج به عربستان 
اقدامات خوبی انجام دادند و افراد در معرض خطر 
را امسال با افرادی که از سالمت بیشتری برخوردار 
هستند و می توانند سفر را بدون عارضه سپری و 
تحمل کنند، جایگزین کردند و آموزش های الزم 
به آنها داده شده و ساماندهی ها صورت گرفته 

است و منتظر تصمیمات هستند. اگر شرایط به 
لطف خدا با کنترل بیماری کرونا رقم بخورد و 
حضور زائران در مراسم حج و اربعین سالمت آنها 
را تهدید نکند، این سفرها هیچ مشکلی ندارد، اما 
طبق نص آیه قرآن و دستورات شرعی و دینی، 
حفظ سالمت بر زیارت اولویت دارد و حتی روزه 

برای فرد بیمار واجب نیست.«
عرفانی تاکید کرد: »حج و زیارت اربعین هم اگر 
بخواهد سالمت جامعه را در بُعد عمومی به خطر 
بیندازد، قطعا مورد تایید فقه پیشرو، به روز و منطقی 
و درست ما نخواهد بود. هیچکدام از فرقه های اهل 
تسنن و تشیع بر این قائل نیستند با عمل مستحب 
یک واجب را که حفظ سالمت است، به خطر 
بیندازیم.« رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: »باید توجه داشت حج 
و اربعین محل تجمعات انسانی در بُعد جهانی 
هستند و از همه نقاط دنیا در ایامی جمع می شوند 
و مناسکی به جا می آورند و اگر با همه گیری 
بیماری واگیر با اهمیتی مثل کووید-۱۹ مواجه 
باشیم و احتمال انتقال بیماری وجود داشته باشد، 
قطعا رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این تجمع 
ممکن نیست. نهایتا کشورهای عراق و عربستان 
باید توصیه هایشان را اعالم کنند. قطعا توصیه های 

سازمان بهدشات جهانی هم مورد توجه است.«
عرفانی تاکید کرد: »در ستاد ملی هم آنچه اولویت 
اول کشور اسست، بحث سالمت عمومی جامعه 
است. مقام معظم رهبری به نیکی و درستی و با 
منطق بسیار باال بحث پویایی فقه ما را مشخص 
کرده اند که در بحث سالمت نظرات را ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم می کند. افراد متدین و معتقد 
در ستاد ملی کرونا حضور دارند که سالمت جامعه 
را با مسائل دینی کنار هم می گذارند و آنچه را 
مطابق صالح مردم است، اعالم می کنند. اگر انجام 
این مناسک سالمت مردم را به خطر نیندازد ما 
هم از اجرای آن استقبال می کنیم و اگر اجرای 
این مناسک منجر به افزایش بار بیماری و همه 
گیری شود، می توان انجام این مناسک را به دوران 

دیگری موکول کرد.«
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