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کرونا ظرف 24 ساعت، 200 هموطن را به کام مرگ کشاند

زنگ خطر با صدایی مهیب به صدا درآمده است
وقتی تاریخ حیات انسان ها را مرور می کنیم، به 
کّرات با سرنوشت اقوامی مواجه می شویم که در 
بستری از تاریخ می زیسته اند، با مشکالتی مواجه 
شده اند و بیش و کم متحمل تلفاتی هم شده اند؛ 
و آنگاه که به استیصال رسیده اند، تدبیر مدیران و 
مدبران قوم را به جان شنیده  و توانسته اند بر اوضاع 
مسلط شوند. اما دریغ که نسیم آسایش و آرامش، 
آنگاه که تن رنجورشان را اندکی نوازش داد، بار 
دیگر راه غفلت و بی خبری در پیش گرفته ، چشم ها 
و گوش هایشان را بر پند حکیمان و انذاز عقالی 
قوم بربسته  و در نهایت آنچه با مشقت به کف 
آورده بودند را به چشم برهم زدنی از کف داده اند.
ماجرای غزوه احد و غفلتی که پس از به دست آوردن 
یک پیروزی موقت، سرنوشت جنگ را دگرگون 
کرد و به وارد آمدن تلفاتی سهمگین به سپاه اسالم 
منجر شد، از این دسته عبرت های تاریخی است. 
اما نباید گمان برد که این فقط سرنوشت انسان های 
تاریخی و اساطیری و مردمان دوران قدیم است. 
بلکه سرانجامی است که در هر زمان و مکان بی هیچ 
شک و شبهه ای به وقوع خواهد پیوست. سرانجامِ 

غفلت، شکست است و پشیمانی.
امروز همه کشورها با بحرانی عالمگیر دست به 
از  بسیاری  تعبیر  به  که  ویروسی  گریبانند. 
صاحب نظران و پزشکان و ویروس شناسان، یکی 
از خطرناک ترین و مرموزترین ویروس هایی است که 
بشر تاکنون با آن مواجه شده است. اخیرا هم دانشمندان 
با صراحت اعالم کرده اند که کروناویروس، نه فقط 
دستگاه تنفسی و گوارشی را درگیر می کند، بلکه 
توان آسیب وارد کردن به همه اعضای بدن را دارد 
و می تواند همه بافت های بدن را درگیر کرده و 
حتی تا سکته های مغزی و قلبی هم پیشروی کند. 
حاال دیگر مشاهده هیچ عارضه  و عالمتی از بیماری 

کووید19، تعجب انگیز نیست.
بدیهی است که در مقابله با چنین دشمن قهاری، 
برای آنکه همه هست و نیستمان را از دست ندهیم، 
باید تغییراتی را در سبک زندگیمان ایجاد کنیم و 
آنطور که الزمه این رویارویی است، صف آرایی 
کنیم. کمااینکه در دو سه ماه اول شیوع کووید19 
در کشورمان، علی رغم اینکه شناخت درستی از 
بیماری نداشتیم و درعین حال با مشکالت فراوان 
و تحریم ها و نبود تجهیزات و امکانات هم دست 
به گریبان بودیم، اما از یک جایی به بعد، توصیه های 
مؤکد تولیت سالمت کشور و در راس آن وزیر 
بهداشت که نقشی محوری در ستاد ملی مقابله 
با کرونا ایفا می کرد، از سوی دولت و حاکمیت 
شنیده شد، قوانین و مقررات محدودکننده ای که 
الزمه ایجاد فاصله گذاری اجتماعی بود وضع گردید، 
شکست بیماری به خواست عمومی مردم بدل شد 
و در نوک پیکان این عزم ملی هم کادر درمان، 
شجاعانه و ایثارگرانه ایستادند و با جانفشانی و از 
خودگذشتگی، بیماری را چند گام به عقب راندند. 
اما این نقطه اوج، متاسفانه آغازی شد بر پای گذاشتن 
در همان راهی که سرانجامی جز شکست ندارد. 
برخی از دولتمردان به این نتیجه رسیدند که این 
ویروس آنقدرها هم که گفته می شد، سرکش و 
عصیانگر نیست و تصور کردند که شاید سران 

کشورهای دنیا از پشت کوه آمده اند که نتوانسته اند 
موفقیت چشمگیری به دست آورند. آنان می دیدند که 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مدعی عالم، در 
مدیریت اوضاع کشورشان درمانده شده و مردمشان 
در فروشگاه ها بر سر چند بسته دستمال تنظیف با 
یکدیگر کشمکش دارند. و مگر حس توهم و غرور 

از کجا منشاء می گیرد؟
برخی دیگر، جنگ را پایان یافته تلقی کرده و مشغول 
برنامه ریزی برای مرخص کردن سپاهیان و بازگشت 
به شرایط عادی زندگی شدند. گروهی از آنها هم 
همزمان با صدایی بلند، به نقل این فتح الفتوح خود 
پرداخته و در نهان و آشکار این پیروزی بزرگ را 
به یکدیگر تبریک می گفتند. آنقدر که دیگر صدای 
سپیدپوشان درمانگر کشور به گوش نمی رسید. 
درمانگرانی که یکی پس از دیگری، به مردم و 
مسئولین هشدار می دادند که اگر اصول پیشگیری از 
بیماری و پروتکل های بهداشتی نادیده گرفته شوند، 
وادار به پرداخت تاوانی سنگین خواهیم شد. اما این 
باور غلط در دولتمردان و به تبع آنها در مردم ایجاد 
شده بود که سر غول قطع شده و چیزی به از پای 
درآمدنش نمانده است. از این رو، به سرعت در مسیر 
بازگشایی ها قرار گرفتیم. آن هم نه فقط بازگشایی 
همراه با اصول و ضوابط مشاغلی که با نیازهای 
حیاتی مردم مرتبط هستند، بلکه بازگشایی هایی که 
برخی از آنها حتی در دوران پیش از کرونا هم توجیه 
آنچنانی ندشتند. درواقع نه تنها علی رغم مخالفت های 
جدی وزارت بهداشت و هشدارهای پی درپی وزیر 
و دیگر مدیران ارشد این وزارتخانه، طرح ترافیک 
برداشته شد و انبوه مردم بار دیگر دوشادوش و 
رودرروی هم به شکلی متراکم به نقل مکان با مترو 
و اتوبوس روی آوردند، و نه فقط سالن های پذیرایی 
و رستوران ها و کافی شاپ ها و آموزشگاه ها و ... 

کسب و کار خود را از سر گرفتند، بلکه قهوه خانه ها 
و قلیان سراها و استخرهای سرباز و برخی اماکن 
تفریحی و ... هم چونان زمانی که اثری از ویروس 
و بیماری نبود، به فعالیت خود پرداختند. راه ها باز 
شدند و سفرهای غیرضروری و تفریحی دوباره 
آغاز شدند. عکس ها و ویدئوهایی که از سواحل 
دریاهای کشور در فضای مجازی دست به دست 
می شود، به خوبی نمایانگر این واقعیت هستند که 
نه تنها متاسفانه بخشی از مردم فراموش کرده اند که 
در بیمارستان ها چه خبر است و هموطنان و کادر 
درمان چگونه فوج فوج اسیر این ویروس منحوس 
می شوند، بلکه در مسئولین و مدیران کشوری و 

محلی هم عزمی برای ممانعت وجود ندارد.
در این میان، آنچه از رسانه ملی نمایش داده می شد هم 
گاهی همچون هیزمی بود که آتش غفلت و بی توجهی 
را شعله ورتر می کرد. از یک سو وزارت بهداشت 
اعالم می کرد که اگر راهی نیست که تمام مدت در 
خانه بمانید و ناگزیر هستید که گاهی برای انجام 
کارهای واقعا ضروری از منزل خارج شوید، حداقل 
از ماسک استفاده کنید اما از سوی مقابل، مردم به 
چشم می دیدند که بسیاری از چهره های رسانه ای و 
مجریان تلویزیونی و حتی مدیران دولتی که میهمان 
برنامه های شبکه های مختلف می شوند، از ماسک 
استفاده نمی کنند. گاهی برخی از جلسات دستگاه های 
مختلف از تلویزیون پخش می شد که نشان می داد 
نه فاصله بین شرکت کنندگان در جلسات رعایت 

شده است و نه کسی از ماسک استفاده می کند.
اینجا بود که سعید نمکی در حاشیه آیین اجرای 
کشوری طرح هر خانه یک پایگاه سالمت، هشدار 
»عادی  اعالم کرد و گفت:  با صراحت  را  آخر 
شدن وضعیت، خطرناک است. حتی در برخی 
از دستگاه های دولتی به غلط تصور می کنند که 

خطر کرونا تمام شده و همه چیز به حالت عادی 
برگشته است. این طور نیست، کرونا تمام نشده و 
هر لحظه ممکن است با یک خطر جدید و اوج 
دوباره این بیماری مواجه شویم.  اگر این وضعیت 
ادامه پیدا کند، دستاوردی که بعد از سه ماه خون دل 
در مهار کرونا به دست آورده ایم از بین می رود.« وی 
تاکید کرد: »کوچکترین غفلت، می تواند موفقیت را 
از بین ببرد و اگر غفلت کنیم دقیقه 9۰ از ویروس 

کرونا گل می خوریم.«
آن اما و اگر، امروز رنگ قطعیت به خود گرفته و 
حریف چغر بدبدنمان، ما را به زمین زده و می رود 
که ضربه فنی مان کند. تا چند روز پیش نگران شکسته 
شدن رکورد مرگ و میر در اثر کرونا بودیم و فوت 
162 و 163 هموطن جان باخته مان، عزادارمان کرده 
بود؛ امروز در رسای از دست دادن 2۰۰ نفر طی 24 
ساعت نمی دانیم اشک حسرت بباریم یا انگشت 
حیرت بگزیم یا سر به زانوی ندامت فرود آوریم.
اما خبر خوش این است که هنوز برای برخاستن 

از خاک حریف فرصت هست.
می دانیم که بسیاری از مردم با مشکالت عدیده 
اقتصادی دست به گریبانند. دولت هم باید بداند و 
به هرنحوی که می شود، راهی برای حل مشکالت 
معیشتی قشر ضعیف جامعه پیدا کند ولی تا آن روز، 
نمی شود برای آنکه شکم خود را سیر کنیم، جانمان 

را از دست بدهیم.
تنها  بهداشتی،  پیشگیری و رعایت اصول  فعال 
نسخه  نجات بخش ماست. وقتی همه سازمان های 
سالمت محور جهان یک صدا می گویند که استفاده 
صحیح از ماسک می تواند ما را تا 9۰ درصد بیمه 

کند، پس چرا اهمال کنیم؟
برای شکست بیماری، یه یک عزم جدی دوباره نیاز 

داریم. شدنی است. فقط باید بخواهیم.
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وزیر بهداشت با ابراز تاسف از افزایش موارد ابتال و مرگ ناشی از 
کرونا در کشور پس از دستاوردهای کنترل بیماری در مرحله اول و 
با بیان اینکه بارها گفتم ممکن است در دقایق 90 از گوشه های زمین 
گل بخوریم، گفت: »متاسفانه عده زیادی حرف های ما را گوش 

نکردند و موج تازه ای از بیماری گرفتارمان کرد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی با اشاره به پیک جدید کرونا در برخی 
استان ها گفت: »این درحالیست که در مرحله اول بیماری توانستیم 
دستاورد بزرگی را خلق کنیم و مرگ های ناشی از این بیماری را به 
حدود 30 نفر برسانیم و برای تک رقمی شدن مرگ ومیر این بیماری 
برنامه ریزی کرده و برای مهار بیماری در کشور امیدهای زیادی در 

دل ما و همکاران مان بود.«
وی افزود: »به یاد دارید که در آن روزها تقاضاها و تمناهای زیادی 
از مردم کردیم؛ هم از مردم شریف و هم آنهایی که برای تسریع در 
برخی بازگشایی ها فشار زیادی می آوردند؛ از اصناف و مشاغل و 
هنرمندان و مراکز فرهنگی و مذهبی که همواره ما آنها را به حوصله 

بیشتر و وقت مناسب تر توصیه می کردیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »این عرایضم را حتما عده  زیادی از مردم به 
یاد دارند که بارها گفتم ممکن است در دقایق 90 از گوشه های زمین 
گل بخوریم. ما با ویروسی خطرناک کشتی می گیریم و البته امتیازات 
زیادی گرفته ایم، اما در دقایق آخر ممکن است مقابل ویروس ضربه 
فنی شویم. بارها عرض کردم با یک ویروس ناشناخته شطرنج بازی 
می کنیم و ممکن است در دقایقی ما را کیش و مات کند. بارها عرض 
کردم که این عادی انگاری شرایط و این که فکر کنیم ویروس کرونا 
تمام شد، یکی از خطرناک ترین اندیشه هایی است که ممکن است 

ما را گرفتار کند.«
نمکی گفت: »متاسفانه عده زیادی حرف های ما را گوش نکردند و 
عده ای زیادی حرف های من و همکارانم را جدی نگرفتند و موج 
تازه ای از بیماری گرفتارمان کرد؛ بویژه در استان های بسیار مهم به 
خصوص استان های مرزنشین که سال ها غیورانه در مقابل امواج 
حمله های دشمن ایستاده بودند. به همین دلیل هم استان های آذربایجان 
غربی، کردستان، ایالم، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و 

بلوچستان دفعتا گرفتار شدند.«
وی با انتقاد از برگزاری مراسم عروسی و عزا در شرایط کرونا افزود: 
»متاسفانه مراسم عروسی، زنجیره ای از عزا را پس از خود خلق کرد 
و مراسم عزاداری نیز زنجیره ای از سیاه پوشی و عزای مستمر را برای 

مردم این سرزمین رقم زد.«
وزیر بهداشت افزود: »متاسفانه سفرهایی انجام شد و در جریان آن بمب 
ویروس را با خود حمل کردیم و دیگران و خودمان را گرفتار کردیم. 
هیچ وقت نمی توانم غمی که در این مدت بر دل بنده و همکارانم 
سنگینی کرد را فراموش کنم؛ اینکه کودک 10 ساله ای که با پدر و 
مادر به قشم رفت و در بندرعباس به جای بازگشت به آغوش پدر 
و مادر، به خاک سپرده شد. نمی توانم بار سنگینی که در این مدت 
همکاران من تحمل کردند آن هم در لباس های سخت و سنگین و 
در دمای طاقت فرسای استان های گرمسیری را فراموش کنم و اینکه 
عده ای از همکاران و هموطنان را از دست دادیم غم های سنگینی 

است بر سینه ما و همکاران مان.«
وی ادامه داد: »روزهای سختی بر ما گذشت و امروز ما در استان هایی 
مثل کردستان، خوزستان و بعضا سیستان و بلوچستان و هرمزگان و 

بوشهر و کرمانشاه به وضع مطلوب تری رسیده ایم، اما این به معنای 
آن نیست که بر بیماری فائق آمده ایم و بیماری را مهار کرده ایم.«

وزیر بهداشت تاکید کرد: »باز هم از مردم تقاضا می کنم ماسک را 
به عنوان یکی از ارزنده ترین فاکتورهای پیشگیری از بیماری جدی 
بگیرند و کرونا را جدی بگیرند؛ کرونا یکی از خطرناک ترین و 
هنوز هم ناشناخته ترین ویروس هایی است که در عرصه بشری 
پا به میدان بیماری زایی گذاشته است و هنوز هم آینده آن ارزیابی 
نشده است. تقاضا می کنم از مردم که بیماری کرونا را جدی بگیرند 

و ماسک را جدی بگیرند.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »ماسک می تواند باالی ۸0 درصد با رعایت 
فاصله گذاری ما را در پیشگیری از بیماری موفق کند و این موضوع 
بسیار جدی و مهم است. البته می دانم که فراهم کردن ماسک با قیمت 
باالی 1۵00 تومان برای خانواده تنگدست میسر نیست، اما ماسک 
خانگی آموزش داده شده و می تواند با نازلترین قیمت یکی از عوامل 

بسیار موثر در پیشگیری باشد.«
وی همچنین گفت: »البته با مسئوالن محترم حرف هایی دارم که از 
این تریبون نمی زنم و قطعا به آنها نامه می نویسم؛ اینکه چگونه ناوگان 
حمل و نقل شهری را تقویت کنیم و در برخی موارد چگونه به هم 
کمک کنیم تا امور مردم تسهیل شود و ... را در ستاد ملی کرونا و 

طی مکاتبات با مسئوالن پیگیری می کنم.«
نمکی با  تاکید دوباره بر لزوم رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی 
و خطر مهمانی رفتن ها و انتقال بیماری از کودکان ناقِل بدون عالمت، 
به مسن ترها از جمله پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، گفت: »این موضوع 

را جدی بگیرید و مسافرت ها را بی جهت گسترش ندهید.«
وی بر لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی از سوی کسبه تاکید کرد 
و گفت: »کسبه برای اجرای پروتکل های بهداشتی که در روزهای 
اول باالی ۸۵  درصد رعایت می شد و اکنون به زیر ۲0 تا 10 درصد 
رسیده، همکاری کنند. بدانند اگر خدایی ناکرده بیماری با شدت بروز 
کند، حتی اگر رستوران شان هم باز باشد، مشتری نخواهند داشت و 
هر چه در شیپور گردشگری بدمیم اما در چنین وضعیتی توریست 
نخواهیم داشت. خواهشم آن است که کسبه پروتکل ها را جدی 

بگیرند و ناظرین ما نیز بیشتر نظارت کنند.«
وزیر بهداشت گفت: »باز هم امیدوارم با همدلی و وفاق و رعایت 
اصول بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک این 

فاز را نیز با عزت و سربلندی پشت سر بگذاریم.«
وزیر بهداشت در پایان صحبت هایش گفت: »دلم نمی خواست مردم 
با چنین تاوانی عرایض من را جدی بگیرند. روزی که تمنا و خواهش 
می کردم، شاید برای برخی ها این هشدارها زیاده گویی بود، اما اصال 
دلم نمی خواست اثبات عرایض ما با تاوانی چنین سنگین و مرگ هایی 
چنین تلخ برای مردم برزو کند. امیدوارم این حرف ها را جدی بگیرند 
و در آینده نزدیک با همدلی و وفاق و رعایت پروتکل ها بتوانیم این 

مرحله سنگین را پشت سر بگذاریم.«ایسنا

خبـر

رییس شورای شهر تهران نسبت به افزایش 
آمار فوت شدگان کرونا هشدار داد. 

به گزارش سپید، محسن هاشمی صبح روز 
شهر  شورای  جلسه  آغاز  از  پیش  سه شنبه 
در  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  تهران 
طرح  اجرای  شدن  متوقف  احتمال  مورد 

ترافیک در تهران، گفت: »ستاد کرونا در این 
خصوص تصمیم گیری می کند و ما از آنجایی 
این  که نظرات مان »وتو« می شود نظری در 
خصوص نمی دهیم و شأنمان را حفظ می کنیم.«
وی در پاسخ به این سوال که تعداد جانباختگان 
ویروس کرونا در تهران چقدر است، اظهار 

کرد: »روز دوشنبه 70 فوتی ناشی از ویروس 
شدند.  دفن  )س(  زهرا  بهشت  در  کرونا 
آمارها رشد کرده است چرا  این  متاسفانه 
که این عدد تا دفن روزانه 19 نفر نیز رسیده 
افزایش  نفر   70 به  دوشنبه  روز  اما  بود، 

یافت.«ایسنا

هشدار رییس شورای شهر تهران نسبت به افزایش جان باختگان کرونا

روز گذشته 70 قربانی کرونا در بهشت زهرا ی تهران به خاک سپرده شدند
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عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا:

کرونا تغییرماهیت نداده است
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه 
ماهیت کرونا ویروس تغییری نکرده، بلکه تغییر 
رفتار مردم منجر به افزایش سرعت بیماری زایی 
و  پاییز  در  بیماری  وضعیت  درباره  شده،  آن 
همزمانی آن با آنفلوانزا توضیحاتی ارائه کرد. 

به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا 
درباره احتمال جهش ویروس کرونا، گفت: »در 
حال حاضر بحث جهش یافتن ویروس کرونا 
مطرح نیست، بلکه مساله اصلی این است که 
متاسفانه بسیاری از افراد جامعه مباحث مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند، 
و  عروسی  مراسم  برگزاری  و  آمدها  و  رفت 
کنار  در  و خانواده ها  کردند  آغاز  را  عزاداری 
یکدیگر بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
قرار گرفته اند که منجر به افزایش سرعت ابتال 
به بیماری کووید-۱۹، به ویژه ابتالی خانوادگی 

شده است.«
وی با بیان اینکه بنابراین ویروس کرونا تغییر 
ماهیت نداشته، بلکه رفتار مردم در برابر کرونا 
تغییر کرده است، افزود: »در حال حاضر استفاده 
اقدام  این  نوعی  به  و  اجباری شده  ماسک  از 
به کرونا  ابتال  از  پیشگیری  بهترین کار جهت 
محسوب می شود. البته تاکید می کنم که ماسک 

باید به صورت درست استفاده شود.«
از  درست  استفاده  با  »قطعا  کرد:  تاکید  محرز 
ابتال و طبیعتا بستری و مرگ  و  ماسک روند 
میر کاهش خواهد یافت. منتها گاهی می بینیم 
که برخی افراد ماسک زدند، اما آن را زیر چانه 
قرار داده اند. در حالی که باید درست از ماسک 
استفاده کنند؛ به طوری که تمام قسمت بینی و 

دهان را بپوشانند.«
وی همچنین گفت: »در عین حال در محل های 
تجمعی که افراد مدت طوالنی در آن جا قرار 
دارند، بحث فاصله گذاری را رعایت کنند. بنابراین 
سرعت بیماری زایی ویروس و ماهیت ویروس 
مانند قبل است، اما رفتار ما تغییر کرده است؛ به 

طوری که مردم در رستوران، مهمانی، عروسی و... 
جمع شده و توجهی به نکات پیشگیرانه ندارند.« 
این فوق تخصص بیماری های عفونی همچنین 
درباره نحوه پیشگیری از کرونا در میان کارمندان 
و کارکنانی که به مدت طوالنی در محل کار و 
در محیطی سربسته هستند، گفت: »در ادارات 
اوال باید از ماسک استفاده کنند و فاصله فیزیکی 
مناسب را هم رعایت کنند. در عین حال باید 
توجه کرد که وقتی افراد در مدت زمانی طوالنی 
در یک محل کنار یکدیگر می نشینند، ریسک 
ابتال افزایش می یابد. بنابراین باید فاصله فیزیکی 

را رعایت کرده و ماسک بزنند.«
محرز در ادامه درباره بیماری شبه آنفلوانزای 

جدیدی که گفته می شود در چین اعالم شده 
گفت:  دارد،  نیز  را  انسان  به  انتقال  قابلیت  و 
»باید توجه کرد که معموال در حیواناتی مانند 
خوک سوش های مختلف آنفلوانزا دیده می شود. 
سال های گذشته هم این ترس وجود داشت که 
یکسری آنفلوانزای جدید در خوک ها پیدا شده 
در  چندانی  زایی  بیماری  خوشبختانه  که  بود 
انسان نداشت. حال از آنجایی که آنفلوانزا نیز به 
صورت تنفسی منتقل می شود، استفاده از ماسک 

در پیشگیری از آن هم می تواند موثر باشد.«
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه هر 
۱۰ سال یکبار منتظر یک اپیدمی آنفلوانزا با سوش 
جدید هستیم، اظهار کرد: »امیدوارم این بیماری 

شبه آنفلوانزای جدیدی که مطرح شده، قابلیت 
اپیدمی نداشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت 
می تواند همراه با کرونا شرایط را دشوار کند.« 
که  در صورتی  آنفلوانزا  »برای  داد:  ادامه  وی 
سوش جدیدی نباشد و همان آنفلوانزایی باشد 
که هر سال با اپیدمی آن مواجهیم، واکسن وجود 
دارد که توصیه می کنیم مردم واکسن تزریق کنند. 
در عین حال امسال توصیه می کنیم که به جز 
گروه های در معرض خطر که همواره توصیه 
می شد واکسن تزریق کنند، امسال اگر واکسن 
به میزان کافی در اختیار بود، همه تزریق کنند 
که بهترین زمان تزریق آن هم شهریور ماه و 

مهر ماه خواهد بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ 
بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته گفت: »متاسفانه ۲۰۰ تن 

از بیماران جان خود را از دست دادند. «
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۶۳۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 

شد که یک هزار و ۴۵۵ مورد بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۴۵ هزار 

و ۶۸۸ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۰ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسید.«

از  نفر  تا کنون ۲۰۷ هزار  وی همچنین گفت: »خوشبختانه 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

در  کووید۱۹  به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۳۲۷۰ الری،  گفته  به 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی گفت: »تا کنون یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۹۳ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«

الری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، 
لزوم استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و شست وشوی 
مکرر دست های گفت: »استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 
کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان های غربی و شرقی و 

خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند.«
گلستان،  مازندران،  اصفهان،  تهران،  »استان های  گفت:  وی 

البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در 
وضعیت هشدار قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۰۰ جان باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

خبـر
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معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 

ارائه خدمت به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، ممنوع است
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
ضمن تشریح مصوبات ستاد ملی کرونا اعالم 
کرد، خدمت دهنده موظف است از ارائه خدمت 
به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 

نمی کنند، خودداری کند. 
»در  گفت:  فرهادی  محسن  سپید،  گزارش  به 
جلسات ستاد ملی کرونا تصمیمات خوبی گرفته 
شده و تاکید گردیده تمام پروتکل های بهداشتی 
باید اجرا شوند ومسئول اجرا هم تمام دستگاه ها 
هستند. نظارت کماکان بر عهده وزارت بهداشت 
است و این وزارتخانه باید اقدامات کنترلی اش 

را تشدید کند.«
وی تصریح کرد: »خدمت دهنده و خدمت گیرنده 
و فضایی که کار و خدمات در آن صورت می گیرد 
مورد هدف هستند. معنایش این است که خدمت 
دهنده و خدمت گیرنده هر دو وظایفی دارند. 
یعنی اگر من خدمتی را از یک فروشگاه زنجیره ای 
می گیرم این فروشگاه باید در صورتی به من خدمت 
دهد که پروتکل بهداشتی را رعایت کرده باشم. 
فاصله  و  باشم  زده  ماسک  فضای سربسته  در 

اجتماعی خود را رعایت کرده باشم.«
فرهادی ادامه داد: »نکته دیگری که ستاد مصوب کرد 
این است که بر اساس این مصوبه رنگ بندی ها و 
فعالیت گروه های شغلی مطابق دستورات کشوری 
انجام نمی شود. یعنی این که ما ابتدای شیوع کرونا 
مثال می گفتیم رستوران ها در کل کشور تعطیل 

هستند، اکنون چنین نیست. تصمیم خوب ستاد 
ملی کرونا در این مرحله این است که اختیار 
داده با توجه به رنگ بندی ها و تعیین گروه های 
شغلی، محدودیت ها در سطح شهرستان و حتی 

شهر و روستا اعمال شود.«
وی افزود: »یعنی اگر یکی از شهرهای یکی از 
ما  است،  شده  قرمز  استان  یک  شهرستان های 
محدودیت های گروه های شغلی را فقط در آن 
شهر اعمال می کنیم و دلیلی ندارد که مثال تاالرهای 
پذیرایی در کل کشور تعطیل شوند. طبیعتا در 
جایی که وضعیت قرمز و در مرز هشدار است 

محدودیت ها اعمال می شود.«
فرهادی بیان داشت: »مزیت دیگر این تصمیم 
این است که زمانی که پروتکل ها را رعایت کنیم 
گشایش ها هم ایجاد و کسب و کارها رونق پیدا 
می کند. زمانی که رعایت نکنیم و شرایط به مرز 
خطر برسد، محدودیت های شغلی اعمال و رونق 

کسب و کار کاهش می یابد.« 
وی تصریح کرد: »یکسری هم واحد صنفی داریم 
که این واحدها بنا به طبیعت کارشان مخاطرات شان 
بیشتر است. مثل تاالرهای پذیرایی، استخرهای شنا 
و مراکز تفریحی آبی، شهربازی ها و باغ وحش ها 
و... طبیعتا اینها چون جمعیتی در آن جا تردد 
می کند، حتی با رعایت پروتکل ها در مناطق قرمز 
این مکان ها دچار مشکل خواهند شد. چون در 
یک مرکز تفریحی آبی که مردم خانوادگی برای 

تفریح می روند محدودیت نمی توان ایجاد کرد، 
زیرا تمرکز جمعیت خواهد بود؛ لذا در مناطق 

قرمز فعالیت این مراکز ممنوع است.«
فرهادی گفت: »حتی در مناطق سفید و زرد هم 
این مراکز باید با رعایت دقیق تر پروتکل ها باز 
باشند. به همین دلیل طی هماهنگی هایی با وزارت 
ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی و جلسات 
فیمابین توافقاتی انجام و به استخرها در مناطق 

سفید و زرد اجازه فعالیت داده شد.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار گفت: »دغدغه از 
آب استخرها در این مناطق نداریم. البته اگر سیستم 
تصفیه آب و PH و کلر آزاد آب در حد استاندارد 
باشد، ویروس کووید 19 نمی تواند فعالیت کند. 
نگرانی ما سطوح مشترکی است که این مراکز دارند. 
رختکن و سرویس های بهداشتی، راهروهای تردد، 
بوفه، سطوح لبه استخرها می تواند ویروس را منتقل 

کند و زدن ماسک هم برای شناگر معنا ندارد.«
وی افزود: »برای همین در مناطق سفید فعالیت های 
مرکز  تایید  با  زرد  مناطق  در  و  آزاد  استخرها 
بهداشت شهرستان می تواند فعال باشد. لذا استخرها 
فاصله گذاری  امکان  که  باشگاه های ورزشی  و 
داشته باشند، در این مناطق می توانند فعال باشند. 
چون برخی مراکز حتی اگر بخواهند هم امکان 
فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها را ندارند.«  

فرهادی تاکید کرد: »تاالرهای پذیرایی هم در 
مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی 

سخت گیرانه باز هستند. این به این معنی نیست 
کثیری در خود جای  تاالرها جمعیت  این  که 
دهند و ارتباطات نزدیک برقرار باشد. در واقع 
رستوران  یک  شبیه  پذیرایی  تاالرهای  فعالیت 
خواهد بود و با حداکثر نصف ظرفیت تاالرها 

می توانند جمعیت بپذیرند.«
نصف  می تواند  زمانی  تاالر  »یک  گفت:  وی 
گنجایش خود جمعیت بپذیرد که فاصله یک تا 

دومتری بین میزها رعایت شده باشد.«
فرهادی ادامه داد: »در نظر است که با توجه به 
افزایش بیماری در برخی مناطق تشدید نظارت 
و کنترل توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعمال 
شده و با همکاری دستگاه های مربوطه خصوصا 
ناجا و مقامات قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی 

نظارت صورت گیرد.«
بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
وزارت بهداشت وی گفت: »قرار است جاهایی 
که فاصله گذاری ها را رعایت نمی کنند، برخورد 
قضایی و حقوقی انجام شود. بررسی های اخیر 
نشان می دهد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
منجر به افزایش بیماری و بستری شده است. لذا 
دو روش ساده بیشتر برای این بیماری نمی شناسیم. 
یک رعایت بهداشت و زدن ماسک و دوم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، این دو مورد را اگر همه 
رعایت کنند طبیعتا شرایط به شرایطی که بیماری 

کنترل شده بود بازمی گردد.«

موسسه ملی بهداشت آمریکا اعالم کرد: »داروی رمدسیویر که 
برای درمان بیماری ابوال استفاده می شود، در درمان بیماران 

کرونایی نیز موثر است.«
به گزارش سپید، موسسه ملی بهداشت آمریکا اعالم کرد که 
داروی رمدسیویر در درمان بیماران کرونایی موثر است و دوره 

این بیماری را به مدت چهار روز کاهش می هد. 
این دارو در ایاالت متحده توسط یک شرکت به نام گیلیاد 
ساخته می شود و با وجود موفقیت های اولیه، هنوز مجوز یا 
تایید نهایی رمدسیویر برای درمان کرونا صادر نشده است. 

اخیراً موسسات بهداشت آمریکا آزمایشی جدید  را برای اثبات 
تاثیر رمدسیویر در ماه فوریه آغاز کرده و حدود هزار بیمار 

از چند کشور آمریکا، انگلیس و سنگاپور تحت نظر دارد. 
آزمایش این دارو از مدت ها پیش در بیمارستان های آمریکا 
اعالم  آمریکا  بهداشت  ملی  مؤسسات  بود.  شده  شروع 
بیماران  بازیابی  زمان  میانگین  رمدسیویر  که  است  کرده 
را به مدت چهار روز کاهش داده است و همچنین میزان 
 8 11.6 درصد به  از  مرگ و میر در مبتالیان به کرونا را 

درصد کاهش می دهد. 

این دارو به زودی در کشور های آمریکا و انگلیس در دسترس 
عموم قرار خواهد گرفت. 

استفان گریفین، دانشیار دانشکده پزشکی لیدز، گفت: »استفاده از 
رمدسیویر نیازمند انجام آزمایشاتی است. خبر خوب دیگر اینکه 
دگزامتازون می تواند مرگ و میر بیماران کرونایی در شرایط حاد 
را تا یک سوم و برای افراد با شرایط مناسب تر را تا یک پنجم 
کاهش دهد.« رمدسیویر یکی از داروهای مورد تایید سازمان 
جهانی بهداشت است و از کاندیداهای اصلی برای مقابله با 

کرونا محسوب می شود. باشگاه خبرنگاران جوان

داروی رمدسیویر، نوید بخش درمان بیماران کرونایی 

خبـر

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از توزیع 
1۰۰ هزار کیت کرونا در هفته گذشته خبرداد و گفت: »تاکنون بیش 
از یک میلیون کیت کرونا برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است.«
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره جزئیات خرید و توزیع 
کیت های کرونا اظهار داشت: »آخرین پارت توزیع کیت های  کرونا 
برای دانشگاه های علوم پزشکی هفته گذشته صورت گرفته است 
همچنین همه توزیع ها بر اساس لیست معاونت بهداشت انجام می شود.«

 وی افزود: »در ابتدا ۴۰۰ هزار کیت کرونا از تولیدکنندگان داخلی و 
شرکت های دانش بنیان خریداری و بالفاصله برای دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور توزیع شد.«یوسفی با تاکید بر اینکه تمامی 
کیت های خریداری شده توسط هیات امنا دارای مجوزهای الزم از 
اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و تاییدیه انستیتو پاستور را گرفته اند ، 
گفت: »کیت های داخلی از لحاظ کیفیت با کیت های خارجی برابری 
می کنند و قیمت  آنها نیز نسبت به کیت های خارجی مناسبت تر است.«

 رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاطرنشان 

کرد: »2۰۰ هزار کیت تشخیصی و استخراج کرونا نیز در اختیار 
پادیاب طب قرار دارد که بنابر اعالم نیاز معاونت بهداشتی وزارت 

بهداشت توزیع خواهد شد.« 
به گزارش وبدا وی با بیان اینکه تمهیدات الزم در خصوص خرید 
و توزیع کیت کرونا در نظر گرفته شده است، گفت: »بر اساس اعالم 
نیاز معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای 
تامین نیازهای فوریتی تفاهم نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی با 

3 شرکت تولیدکننده داخلی نیز منعقد شده است.«

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد

توزیع بیش از یک میلیون کیت کرونا توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی
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رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران:

نبود تشخیص افتراقی کرونا با آنفلوانزا نگران کننده است
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: »نبود تشخیص افتراقی 
بیماری های کرونا و آنفلوآنزا نگران کننده است. عالئم این دو بیماری 
در ابتدای بروز شبیه به هم است و این موضوع می تواند مشکل جدی 

در نیمه دوم امسال ایجاد کند.«
به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت و گو با ایرنا افزود: »در 
اوایل ابتال، عالئم هر دو بیماری غیراختصاصی است و این موضوع برای 
نیمه دوم سال که احتماال هر دو بیماری شیوع دارند، هشدار دهنده است.«
وی بیان داشت: »یکی از مهمترین دالیلی که چین و ایران، نتوانستند 
بیماری را به موقع و به طور کامل کنترل کنند، همزمانی دو بیماری و 

اشتباه گرفتن کرونا با آنفلوآنزا بوده است.« 
جزایری با اشاره به اینکه هر ساله از اواخر شهریور عفونت آنفلوآنزا در 
جامعه شایع می شود، افزود: »امسال با شیوع مجدد کرونا در این ایام، شاهد 
ابتالی تعداد زیادی از هموطنان خواهیم بود؛ بنابراین شرایط باید برای 
تشخیص افترافی این بیماری ها فراهم شود تا دوباره غافل گیر نشویم.«
وی ادامه داد: »با توجه به گرم شدن هوا، بیماری آنفلوآنزا فروکش کرده 
و مشکل تشخیص افتراقی این دو بیماری را نداریم اما در فصولی که 
آنفلوآنزا وجود دارد، مشکالت زیادی برای بیماران ایجاد خواهد شد.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران ادامه داد: »در مورد ابتالی 
کودکان به بیماری کرونا صحبت های مختلف و گاه غیرعلمی مطرح 

می شود که بیماری این افراد را بیشتر از سایرین گرفتار می کند اما 
مطالعات در این زمینه نشان می دهد که کودکان به دالیل مختلف کمتر 

دچار این بیماری می شوند.«
جزایری با اشاره به اینکه اگر هم کودکان مبتال به بیماری کرونا شوند، 
کمتر وضعیت جسمانی آنها به سمت وخامت می رود، گفت: »اگر 
چه هنوز زود است تا علت دقیق کمتر مبتال شدن کودکان، مشخص 
شود اما تئوری های علمی اثبات شده تاکنون، موید این نکته است که 
درگیری سنین زیر 18 سال با این بیماری به شدت بزرگساالن نیست.«

جزایری افزود: »بر اساس یک تئوری علمی میزان بیان ژن گیرنده های 
سلولی که سبب اتصال به ویروس کرونا در کودکان می شود، پایین تر 
از بیان آن در بزرگساالن است. در تئوری دیگری بیان شده که چون 
سیستم ایمنی در این سنین هنوز به بلوغ کامل نرسیده، عوارض و شدت 
این بیماری که به دلیل »بیش فعالی« سیستم ایمنی و حتی مرگ و میر به 
آن می انجامد، در کودکان کمتر دیده شده و در نتیجه حتی در صورت 

ابتال بیماری آنان در اغلب موارد به وخامت نمی انجامد.«
جزایری تاکید کرد: »هرچند در اطفال و افراد کمتر از 18 سال بیماری 
کرونا کمتر مشاهده می شود اما این موضوع به این معنی نیست که آنان 
توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند و با این کار خود و دیگران را 

به خطر بیاندازند.«

وی اظهار داشت: »کودکان یکی از بهترین راه های سرایت عفونت بسیاری 
از بیماری های تنفسی از جمله کووید - 19 هستند.  افراد مستعد بیماری 
مانند سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای که با کودکان در تماس 
هستند، می توانند دچار عفونت شده و به عبارتی مبتال به بیماری کرونا 
شوند.« جزایری افزود: »عفونت ممکن است در خیلی از افراد رخ دهد، 
ولی منجر به بیماری نشود.  بین این دو تفاوت وجود دارد. به عبارتی 

هر عفونتی به معنی بیماری در افراد نیست.«
این میکروب شناس بیان داشت: »برخی افراد دارای میکروب، ابتال و 
عفونت هستند ولی به دالیلی مختلف به خصوص داشتن سیستم ایمنی 
خاص بدن خود، عالئمی از بیماری ندارند. به عبارتی اجازه فعالیت 
به این ویروس یا میکروب برای عرض اندام داده نمی شود. در این 
افراد، ویروس به طور مداوم در ترشحات بدن ریزش داشته و ضمن 
بی عالمت بودن فرد، قابل انتقال به دیگران است؛ بنابراین کودکان در 
عفونت های ویروسی و به خصوص کرونا، بهترین روش انتقال عفونت 
و بیماری هستند.« جزایری در پایان گفت: »روند ابتال به بیماری کرونا 
در روزهای اخیر در کودکان افزایش چشمگیری نیافته و به عبارتی روند 
ابتال به این بیماری در کودکان بدتر نشده است. البته این موضوع به این 
معنی نیست که کودکان اصال بیماری را نمی گیرند، کودکان معموال به 

نوع خفیف و بدون عالمت کرونا مبتال می شوند.«

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »جلسات هفتگی کمیته علمی 
ستاد مدیریت بیماری کرونا از اوایل اسفندماه آغاز شده و هر هفته 
موضوعات خاصی در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و 
بحث روز سه شنبه در مورد سالمت روان در شرایط شیوع کرونا بود.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در گفتگو با وبدا، اظهار داشت: 
»در نشست روز سه شنبه آخرین مقاالت علمی دنیا در مورد سالمت 
روان در شرایط کرونا بررسی شد. به عنوان نمونه در مورد تاب آوری  
خستگی و فرسودگی پرسنل بهداشتی و درمانی در شرایط کرونا و 
حجم باالی کار آنها آسیب شناسی شد و راهکارهای عملی توسط 
اساتید روانشناسی و روانپزشکی برای کاهش فرسودگی و تاب آوری 
این نیروها، پیشنهاد شد.« وی افزود: »یکی از مشکالتی که داریم 

این است که خانواده های افرادی که بر اثر کرونا، جان خود را از 
دست می دهند، نمی توانند مراسم متعارف برای سوگواری را انجام 
دهند و تبعات روانی را برای آنها به همراه دارد و این موضوع به 
عنوان یک چالش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که 
پیشنهادهایی برای حوزه های دیگر غیر از سالمت را مطرح کنیم که 
چگونه می توان میزان سوگ این خانواده ها را کاهش داد و به عنوان 
نمونه، هزینه های اینگونه مراسم را برای حوزه سالمت و بیماران 
کووید19 هزینه کنند تا خانواده ها احساس آرامش بیشتری پیدا کنند.«

وی خاطرنشان کرد: »در این نشست همچنین نحوه گفت وگو 
و تعامل بهتر با مردم در مورد بیماری کووید19 مورد بررسی 
قرار گرفت. نوع گفت وگو با مردم توسط مسئوالن و پزشکان در 

رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید حالت بیم و امید و یا خوف و 
رجا داشته باشد و گفت وگو ها نباید ترساننده باشد و از طرفی 
نباید باعث ساده انگاری و بیخیالی مردم شود.« جان بابایی اضافه 
کرد: »استفاده از ظرفیت های جامعه مانند روحانیون و علما، جامعه 
فرهنگی، هنرمندان و ورزشکاران برای اصالح سالمت روان و 
اختالالت روانی در بخش های مختلف، نتایج مطلوبی داشته و باید 

از این ظرفیت ها بیشتر استفاده کنیم.«
معاون درمان در پایان گفت: »هفته گذشته آخرین فلوچارت تشخیص 
و درمان کرونا که توسط بهترین اساتید بنام کشور تهیه و تدوین 
شده بود، ابالغ شد و خوشبختانه االن که رصد می کنیم همه مناطق 

کشور از این فلوچارت استفاده می کنند.«

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد 
برگزاری نشست کمیته علمی کرونا با موضوع سالمت روان در شیوع کرونا 

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »دوره 
اپیدمی کرونا طوالنی و باورهای مردم برای پیشگیری از کرونا ضعیف تر 
شده و رفتارها تغییر کرده و در نتیجه موضوع استفاده اجباری از 
ماسک مطرح و از 1۵ تیر ماه اجرایی شد که بسیار موثر خواهد بود.«

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت  وگو با ایرنا درباره اجباری 
شدن استفاده از ماسک برای مقابله با ویروس کرونا افزود: »در کل 
دنیا روند افزایشی در ابتال و بستری به علت ویروس کرونا را شاهد 
هستیم. رییس سازمان جهانی بهداشت نیز اعالم کرده که باید رویکردی 
جامع برای مقابله با کرونا داشته باشیم که این موضوع می تواند شامل 
شناسایی بیمار، قرنطینه کردن بیماران، بررسی تماس های نزدیک با 
بیمار، تست کردن افراد مورد هدف و رعایت کردن بهداشت از طرف 
مردم باشد. در زمینه رعایت کردن بهداشت از طرف مردم در همه دنیا 

ثابت شده که استفاده از ماسک اثربخش ترین عامل برای پیشگیری از 
بیماری کووید 19 است.« وی ادامه داد: »اصلی ترین عامل برای انتقال 
ویروس کرونا، ریزقطره هایی است که موقع عطسه و سرفه و صحبت 
کردن به فرد مقابل منتقل می شود و اگر از ماسک استفاده کنیم، فرد 
مقابل را از انتقال بیماری محافظت می کنیم و وقتی هر دو طرف از 
ماسک استفاده کنند، درصد این پیشگیری افزایش پیدا می کند.« معاون 
وزیر بهداشت بیان کرد: »برای بیماری کووید 19 که فعال واکسن و 
داروی مشخصی ندارد، بهترین راه همین است که با فاصله گذاری و 
استفاده از ماسک و شست وشوی مداوم دست ها، میزان ابتال به بیماری 
را کاهش بدهیم.« الری گفت: »وقتی مردم ضرورت چیزی را بدانند، 
همکاری می کنند. همان طور که مردم در روز سیزدهم فروردین 99 
همکاری داشتند و از سفرها در تعطیالت نوروز خودداری کردند، 

باز هم اگر ضرورت موضوع را بدانند، همکاری می کنند. همان طور 
که افراد هنگام خروج از منزل، تلفن همراه خود را بر می دارند، باید 
ماسک را هم برداشته و این پیام را به طرف مقابل منتقل کنند که 
می خواهند از طرف مقابل محافظت کنند. استفاده از ماسک بسیار 
موثر است و حتی در سایر کشورها هم به طور جدی این رفتار را 
پیش گرفته و توانستند کاهش جدی در آمار ابتال و بستری داشته 
باشند.« وی اظهار کرد: »علت این که اجباری شدن ماسک از 1۵ تیر 
ماه شروع شد این بود که رییس جمهوری اصرار داشت که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تالش بیشتری برای تامین ماسک انجام داده 
و ماسک را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بدهد. تامین ماسک 
بر عهده وزارت بهداشت نیست و وزارت بهداشت وظیفه دارد که 

به مردم آموزش بدهد که از ماسک استفاده کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت: 

باورهای مردم برای پیشگیری از کرونا ضعیف تر شده است
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معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

تامین اعتبار جذب 3000 نیرو با  اولویت پرستار
تامین  از  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
اعتبار جذب 3000 نیرو با اولویت پرستار با 
موافقت سازمان برنامه و بودجه و تدوین آیین 

نامه پرستاری تخصصی، خبر داد. 
نشست  در  حضرتی  مریم  سپید،  گزارش  به 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  پرستاری  مدیران 
علوم پزشکی سراسر کشور که از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، گفت: »جامعه پرستاری 
در  نیرو،  کمبود  از  ناشی  فشارهای  علی رغم 
و  درخشیده  بسیار خوش   19 کووید  بحران 
بار دیگر مسئولیت پذیری و ایثارگری خود را 
در شرایط سخت نشان دادند و زبان ما برای 

قدرانی از این تالش ها قاصر است.«
 ،19 کووید  پاندمی  جریان  »در  افزود:  وی 
برخی از همکاران جان خود را در راه سالمت 
هموطنان و بیماران مبتال فدا کردند و برخی نیز 
به این بیماری مبتال شدند و همین موضوع به 
لحاظ روحی، ادامه کار را برای پرستاران دشوار 
کرد، زیرا خروج نیروهای مبتال فشار کار را در 
شیفت ها برای سایر همکاران مضاعف کرد که 
قطعا این مسائل از چشم هیچ یک از مسئولین 
با  خوشبختانه  نمی ماند.  پنهان  جامعه  دلسوز 
پیگیری انجام شده و موافقت سازمان برنامه 
و بودجه، اعتبار جذب 3000 نیرو با اولویت 

پرستار تامین شده است.«
کادر  توانمندسازی  بر  تاکید  با  حضرتی 
از  نفر   200 گذشته  »سال  گفت:  پرستاری، 
آموزش  برخوردار  کم  مناطق  در  پرستاران 
دوره های  بخش های ویژه را دیدند و امسال 

به  نیاز  و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  نیز 
پرستاران ِویژه کار، در حال برنامه ریزی برای 
تربیت و آموزش پرستار آی سی یو برای حدود 

600 پرستار هستیم.«
وی از مدیران پرستاری خواست تا پرستاران 
عالقمند را برای شرکت در این دوره شناسایی 
و معرفی کنند تا پس از آموزش های الزم نیاز 
دانشگاه یا دانشکده متبوع را برآورده کنند. 

حضرتی همچنین از مکاتبه با معاونت آموزشی 
برای سرعت بخشیدن به آموزش دوره آی سی 
یو برای دانشجویان سال آخر پرستاری خبر 

نیاز  داد و گفت: »با توجه به شیوع کرونا و 
دانشگاه ها و دانشکده ها به نیروهای آی سی یو، 
از خدمات این افراد نیز بهره مند خواهیم شد.«
پرستاری  نامه  آیین  تدوین  از  همچنین  وی 
تخصصی خبر داد و گفت: »در حال حاضر کار 
تدوین این آیین نامه نهایی شده و پس از طی 
مراحل قانونی به دانشگاه ها ابالغ خواهد شد.« 
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به 
استخدام 4500 نیروی پرستار در آزمون آبان 
ماه سال 1398، افزود: »علی رغم اعالم اسامی 
افراد قبول شده از طرف سازمان سنجش، هنوز 

به  دانشگاه ها  در  شده  قبول  افراد  از  برخی 
کارگیری نشده اند، بنابرین از مدیران پرستاری 
می خواهیم تا علت را بررسی و به ما اعالم کنند 
تا پیگیری الزم برای جذب نیرو صورت پذیرد.«
تحقیقات  مرکز  رییس  خانکه  جلسه  دراین 
قانونی  وظایف  بالیا،  و  حوادث  در  سالمت 
برای  را  پرستاری  حوزه  در  بحران  مدیریت 
مدیران پرستاری تشریح کرده و مطالب خود را 
در ادامه تالش های انجام شده به منظور تدوین 
پرستاری،  در  بحران  مدیریت  راهبردی  سند 

مطرح کرد. 
همچنین در ادامه مدیرکل دفتر ارتقای سالمت 
بهبود  و  توانمندسازی  دفتر  سرپرست  و 
انتظارات  و  برنامه ها  نیز  انسانی  سرمایه های 
اداره متبوع را تشریح کرده و توضیحات الزم 
درخصوص برنامه های عملیاتی در حوزه های 
توانمندسازی، روابط عمومی و آموزش توسط 
کارشناسان معاونت پرستاری را ارائه کردند. 
به گزارش وبدا در پایان نیز مدیران پرستاری 
مسائل و مطالبات خود را بیان کردند که شفافیت 
نحوه پرداخت حق کرونا، خروج کارکنان در 
بحران کرونا به دلیل ابتال، پاداش کار پرستاران 
در مقابله با کووید19، شرح وظایف پرستار 
کارکنان  وضعیت  تغییر  نیرو،  جذب  جامعه، 
قراردادی، افزایش حقوق و ساماندهی وضعیت 
برای  ایثارگری  شاخص  شرکتی،  پرستاران 
مراقبت  واحد  تاسیس  موانع  مبتال،  پرستاران 
از مهم ترین مسائل  بیمارستان ها  در منزل در 

مطرح شده توسط مدیران بود.

خبـر

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران با بیان اینکه مکمل های ورزشی بالی جان جوانان 
این فرآورده ها تضمین شده  و نوجوانان ما بوده و سالمت 
مراکز  به  که  افرادی  درصد   ۷0 آمارها  »طبق  گفت:  نیست، 
ورزشی می روند از این مکمل ها استفاده می کنند و این آمار 

تکان دهنده است.«
به گزارش سپید، عباس کبریایی زاده گفت: »کرونا نشان داد 
که نقش نظام سالمت چقدر می تواند جدی باشد. به همین 
دلیل ما امروز از داروسازانی که در شبکه توزیع و عرضه نقش 

کلیدی در ارائه خدمات سالمت داشتند، تقدیر می کنیم. «
وی با بیان اینکه سندیکاها باید مسیر همراهی و همدلی با 
یکدیگر را دنبال کنند، افزود: »در حوزه سندیکا مشکالت زیادی 
داشتیم. زمانیکه مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه بودم، آماری 
گرفتیم که دیدیم بین 80 تا 85 درصد از مکمل هایمان وارداتی 
بود. این در حالیست که امروز تولیدکنندگان داخلی بیش از 

80 درصد نیاز کشور را در حوزه مکمل ها تامین می کنند.« 
وی افزود: »در زمانی گفتیم که خجالت می کشیم که فراورده های 
خون ساز را وارد می کنیم، سال های سال بود که حتی مواد 
اولیه این فرآورده ها و فرآورده های خون ساز را از کشورهایی 

چون امارات متحده عربی وارد می کردیم، اما خوشحالم که 
اعالم کنم، امروز این دسته از فراورده ها بر اساس فرمول های 

های تک دنیا در ایران تولید می شود.«
کبریایی زاده ادامه داد: »ما در این همایش ها  بخش آموزش را 
اضافه کردیم. به طور متوسط با همکاری سندیکای فرآورده های 
دارویی هر سال بین 20 تا 30 کارگاه آموزشی برای مسئوالن 
فنی و... برگزار می کنیم. فضای پژوهشی را به مراکز تحقیقاتی 
اضافه کردیم و کارهای پژوهشی خوبی در حوزه مکمل ها 

انجام شده است.«

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران با بیان اینکه حوزه مصرف مکمل ها در گروه های 
خاص مثل اطفال، زنان، سالمندان و ورزشکاران را مورد توجه 
قرار دادیم، گفت: »مکمل های ورزشی بالی جان جوانان و 
نوجوانان ما بوده و هستند. هنوز نگرانی داریم. سالمت این 
فرآورده ها تضمین شده نیست. طبق آمارها ۷0 درصد افرادی 
که به مراکز ورزشی می روند از  این مکمل ها استفاده می کنند 
و این آمار تکان دهنده است و باید تن ما را بلرزاند. ما باید 
از مبادی درست و معتبر  افزایش دهیم و واردات  تولید را 
صورت گیرد تا مطمئن باشیم این فرآورده ها به آالینده های 

آسیب رسان به سالمت آلوده نیستند.«
باید  تولید  اینکه  بر  تاکید  با  کبریایی زاده  ایسنا،  گزارش  به 
آسان و روان شود، گفت: »متاسفانه امروز تولید بسیار سخت 
شده است و ایستگاه های تولید در کشور پشیمان کننده است. 
باغ بری می رسد، است.  این  از  مصداق ضرب المثل هر دم 
مرکزی، وزارت صمت و یک روز وزارت  بانک  یک روز 
بهداشت تصمیماتی می گیرند. این موضوعات چالش هایی به 
وجود می آورند و تولیدکنندگان به مشقت می افتند. بنابراین 

درخواست داریم تولید آسان و روان شود.«

رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیم های غذایی ایران: 

سالمت مکمل های ورزشی تضمین  نیست 



اعالم نتیجه تست کرونا بازیکنان و کادرفنی باشگاه استقالل
روابط عمومی بیمارستان مسیح دانشوری از 
تایید نتیجه تست کرونا بازیکنان و کادرفنی 

باشگاه استقالل خبر داد. 
به گزارش سپید، در اطالعیه روابط عمومی 
بیمارستان مسیح دانشوری آمده است: »در 
پی برخی شایعات و اظهار نظرهای پیش آمده 
در خصوص انجام تست کرونا از بازیکنان 
و کادر فنی تیم فوتبال استقالل به آگاهی می رساند: بر اساس درخواست باشگاه استقالل از 
دکتر سید علیرضا ناجی - رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مزبور و استاد 

 تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تست کرونا از ۶۱ نفر از بازیکنان 
و کادر فنی تیم استقالل در تاریخ ۱۳ تیرماه در مجموعه ورزشی انقالب، محل تمرین تیم 
استقالل انجام شد. در همین ارتباط و از مواردی که تست کرونا گرفته شد، ۱۲نفر )یک نفر 
پزشک تیم و بقیه از بازیکنان( پاسخ قطعی مثبت داشته اند که اسامی آنان در اختیار باشگاه 
و مسئوالن  مربوطه قرار داده شد.« در ادامه این اطالعیه آمده است: »آزمایشگاه بیمارستان 
مسیح دانشوری از معتبرترین مجموعه ها به ویژه در ارتباط با کرونا و دارای معتبرترین 
کیت های تشخیصی بوده و متخصصان مرتبط با نمونه گیری ها و آزمایش های تخصصی، 

جزء با تجربه ترین افراد در این خصوص محسوب می شوند. 
بیمارستان مسیح دانشوری مرکز فوق  تخصصی بیماری های ریوی است و از زمان شروع 
کرونا در خط مقدم جبهه مبارزه با این بیماری، به مردم شریف و بیماران خدمات درمانی 

و آزمایشگاهی مختلف و متنوع ارائه کرده است.«

خبـر

مجلس

هفته گذشته )۱۰تیر( به دنبال وقوع آتش سوزی در 
کلینیک سینا در خیابان شریعتی تهران که منجر به 
جان باختن ۱۹ نفر شد، بحث های زیادی بر سر کاربری 
کلینیک، نبود ایمنی کافی در ساختمان، چرایی نگهداری 
مواد قابل اشتعال در طبقه فوقانی،   تاخیر سازمان ها و 
نهادهای مرتبط در امر نظارت و... از سوی متخصصان 

و مسئوالن شهری، انتظامی و... مطرح شد... 
به گزارش سپید، شاید بتوان گفت که بعد از حادثه 
پالسکو در دی ماه سال ۹۵، آتش سوزی در کلینیک 
سینا، بزرگترین حادثه در حوزه شهری بود که در یک 
مرکز درمانی رخ داد؛ مرکزی که به اذعان شهردار 
منطقه یک علی رغم آنکه ساختمانی مسکونی بوده و 
طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، پزشکان اجازه 
دارند در مناطق مسکونی فعالیت کنند، اما اصالح این 
بند قانونی با توجه به شرایط بافت شهری و مناطق 
مسکونی امروز، ضروری است. مسئوالن شورای 
شهر تهران  نیز موضوع این کلینیک را متفاوت از 
قانون می دانند؛ چراکه این کلینیک بخش های اداری 
داشته، پیش از این نیز اخطار گرفته و رأی قطعی ماده 
۱۰۰ را داشته است. در چنین شرایطی و در حالی 
که وزیر بهداشت دستور بررسی ابعاد این حادثه را 
داده است، برخی ورود و حضور وزارت بهداشت 

در این موضوع را کمرنگ می دانند. 
در این راستا، یحیی خسروی معاون بهداشت حرفه ای 
بهداشت در  کار وزارت  مرکز سالمت محیط و 
گفت وگو با ایسنا با تسلیت حادثه کلینیک سینا که 
موجب جانباختن و آسیب تعدادی از هموطنان  شد، 
گفت: »متاسفانه پیامدها و اثرات اینگونه حوادث عالوه 
بر از دست رفتن جان، عمر و سالمتی گران بهای 
این عزیزان، آثار متاخر تروماهای استرسی، عاطفی 
و احساسی پس از حادثه برای خانواده ها، بستگان و 
آشنایان و در سطحی گسترده تر برای هر انسان نوع 
دوست و مخصوصا هموطنان مان است. هر حادثه ای 
در کنار تهدید و پیامدهای ناگواری که دارد، درسی 

است برای آموختن و فرصتی برای بهبود است.«
معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: »متاسفانه 
تجربه نشان داده است که همچون حادثه پالسکو 
خیلی زود تب مطالبه گری ما باال می رود و همه 
به جای بررسی علمی و تخصصی حادثه و یافتن 
علت های ریشه ای و پیشگیری از حوادث مشابه به 

دنبال علت بالفصل حادثه رخداده )در این مورد 
منبع جرقه و سوخت( و بدتر از آن دنبال مقصر 
هستند و این رویکرد مسیر درست بررسی حادثه 
و گزارش دهی و پیشگیری از حوادث مشابه را به 

انحراف خواهد برد.«
خسروی ادامه داد: »به عنوان مثال در این حادثه ممکن 
است علت مستقیم منبع سوخت نشت گاز، مواد 
ضدعفونی کننده، پوشش سیم ها یا سایر مواد یا البسه 
باشد و منبع جرقه اتصال کوتاه، اضافه بار الکتریکی، 
الکتریسیته ساکن، موبایل، شعله باز یا خود اشتعالی 
ناشی از آغشتگی شیر آالت کپسول اکسیژن با موارد 
هیدروکربنی یا روغنی بوده است. البته نمی توان علل 
مستقیم پیامد ناگوار این تعداد مرگ و آسیب دیدگی 
در اینگونه حوادث آتش سوزی را نادیده گرفت؛ از 
جمله نبود راه خروج و پله اضطراری ایمن و قابل 
دسترس، انسداد پله های معمول برای فرار، قفل بودن 
یا انسداد خروجی در پشت بام یا عدم تناسب راه های 
فرار با بار اشغال ساختمان و مهم تر از همه عدم 
تناسب کاربری ساختمان )مسکونی(  با نوع فعالیت 
خدماتی است که این نواقص را می توان در هنگام 
صدور مجوز کاربری ساختمان مطابق با قوانین ملی 
ساختمان و بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و 
ماده ۷۸ قانون کار کنترل کرد و با نظارت دقیق با تغییر 
کاربری یا انحراف از شرایط صدور مجوز، درمانگاه 
مورد نظر را پلمب کرد.« وی ادامه داد: »عدم آمادگی 
کارکنان و نبود آموزش و تمرین برای واکنش در این 
شرایط نیز بسیار مهم است و می توان این نواقص را 
از طریق تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار )موضوع ماده ۹۳ قانون کار( و تدوین و تمرین 
برنامه های واکنش در شرایط اضطراری مرتفع کرد.«
خسروی تاکید کرد: »نبود سیستم های اعالم و اطفای 

حریق دستی و اتوماتیک متناسب با بار و کالس حریق 
ساختمان و چیدمان و انتخاب نامناسب کپسول های 
دسترسی  فاصله  حداقل  با  دستی  حریق  اطفای 
متناسب با کالس حریق و نوع ساختار ساختمان 
نیز در این معضالت نقش دارند و این نواقص هم 
در هنگام صدور کاربری ساختمان مطابق با مقررات 
ملی ساختمان، استانداردهای اجباری ایمنی حریق 
سازمان ملی استاندارد و قانون ماده ۵۵ شهرداری ها 
قابل کنترل است. این درحالی است که عدم رعایت 
ایمنی برق و مواد شیمیایی و حریق از نظر نگهداری 
مواد قابل اشتعال در حجم زیاد )نظیر مواد ضدعفونی 
کننده(، شرایط نامناسب حجم،  نگهداری، حمل  و 
کار با سیلندرهای تحت فشار، عدم اطالع رسانی 
خطرات از طریق SDS و برچسب و آموزش کار 
و اطفای حریق که طبق ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار از 
تکالیف مدیر درمانگاه تعیین شده است هم می تواند 

قابل کنترل باشد.«
وی با اشاره به اینکه مراتب علت یابی و پیشنهادات ذکر 
شده نشان می دهد این حادثه و حوادث مشابه حاصل 
شرایط و رفتارهای نا ایمنی به عنوان علل غیرمستقیم 
در گذشته نزدیک و نهایتا آثار تصمیمات و رویه های 
نادرست مدیریتی و نظارتی در گذشته دورتر است، 
افزود: »این موارد به عنوان علت های ریشه ای است و 
ما در این زمینه با خالء قانونی مواجه نیستیم. بنابراین 
به جای پرداختن صرف به علت های مستقیم می توان 
با تفهیم مسئولین درمانگاه ها مبنی بر مسئولیت آنها در 
قبال حفاظت فنی، ایمنی، بهداشت کار و محیط کار 
مطابق ماده ۸۵ قانون کار و اعمال الیه های نظارتی 
پیش بینی شده قانونی و اصالح و تحکم در نظارت 
بر قوانین و مقررات جاری کشور می توان از حوادث 

اینچنینی در سایر درمانگاه ها پیشگیری کرد.«

حریق کلینیک سینا حاصل 
رویه های نادرست مدیریتی و نظارتی در گذشته

شیخی، سخنگوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس خبرداد

انتخاب میرمحمدی به عنوان 
نماینده کمیسیون بهداشت 

در اصل ۹۰

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس، از انتخاب جلیل میرمحمدی به 
در  متبوع خود  نماینده کمیسیون  عنوان 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد. 
به گزارش سپید، زهرا شیخی درگفت وگو با 
خانه ملت، در تشریح دستورکار صبح روز 
سه شنبه ۱۷ تیرماه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، گفت: »نشست 
روز سه شنبه کمیسیون بهداشت با هدف 
تشکیل کارگروه جهت تعیین اولویت های 
کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته های 
تخصصی برگزار و عبدالحسین روح االمینی، 
سید جلیل میرمحمدی، مسعود پزشکیان، 
علی اصغر باقرزاده، رضا آریان پور ، فاطمه 
محمدبیگی  و مرکز پژوهش های مجلس به 

عنوان اعضای آن انتخاب شدند. «

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: »اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در 
راستای اجرای بند ۱ ماده 44 آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی جلیل میرمحمدی 
این  نماینده  به عنوان  اکثریت آراء  با  را 
کمیسیون در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 

انتخاب کردند.«
شیخی ادامه داد: »رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس در ادامه نشست گزارشی 
از جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون های 
تخصصی با رئیس مجلس شورای اسالمی 
داخلی  آیین نامه  همچنین  کرد.  ارائه 
اعضا  پیشنهادات  اساس  بر  کمیسیون 

بررسی و نهایی شد.«
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قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت خبر داد

یک پزشک متخصص جراحی عمومی خبر داد
برداشتن توده ۹ کیلویی از بدن بیمار ۷۸ ساله

عمومی  جراحی  متخصص  پزشک  یک 
گفت:  یاسوج  بهشتی  شهید  بیمارستان 
سرطان  علت  به  استانی  هم  بیمار  »این 
استان های  به  بار  چندین  کلیه  پیشرفته 
مجاور جهت درمان مراجعه نمود ولی به 
علت ریسک باالی جراحی و داشتن شرایط 
قلبی و ریوی نامناسب و کم خونی شدید 

و ریسک باالی مرگ و میر تحت عمل جراحی قرار نگرفته بود.«

به گزارش سپید، عیسی صالحی افزود: »معموال طبق علم پزشکی اینگونه بیماران راهی جز 
عمل جراحی ندارند. جراحی نکردن این بیمار نیز منجر به ورم شدید پا و بدن وی شده بود 
که بعد از مراجعه، با هماهنگی تیم جراحی و با کمک پزشکان حاذق دکتر سادات؛ متخصص 
عروق، دکتر محمد حسینی؛ متخصص بیهوشی و تکنیسن های اتاق عمل طی چهار ساعت 

تحت عمل جراحی قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید.«
وی اظهارکرد: »این عمل و سایر عمل های انجام شده در بیمارستان نشان دهنده پتانسیل 

پزشکان در این استان است.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، الزم به ذکر است بعد از طرح تحول 
نطام سالمت تاکنون اعمال جراحی خوب و با موفقیت باال در بیمارستان شهید بهشتی توسط 
پزشکان متعهد و مجرب انجام شده که از مراجعه بیماران به استان های همجوار تا حدود بسیار 

زیادی کاسته شد که هم در هزینه ها و هم آمد رفت کمک شایانی به استانی های عزیز بود.

خبـر

قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت 
از برگزاری بیست و یکمین جشنواره آموزش علوم پزشکی در تیرماه 

سال جاری به صورت مجازی، خبر داد. 
به گزارش سپید، علی کبیر از برگزاری بیست و یکمین جشنواره 
آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۰ تا ۲۳ تیرماه سال جاری خبر داد 
و افزود: »این همایش همزمان با سیزدهمین جشنواره شهید مطهری و 
دومین جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی، برگزار شده و در واقع، 

بزرگترین همایش دانش علوم پزشکی در کشور به شمار می رود.«
وی ادامه داد: »بیست و یکمین جشنواره آموزش علوم پزشکی در سال 
جاری به صورت کامال مجازی برگزار خواهد شد و محورهایی که 
در آن مدنظر قرار خواهد گرفت، مبتنی بر افق های تحول و نوآوری 
در سده پیش رو است.« وی یادآور شد: »در همایش آموزش علوم 
پزشکی، موضوعات علمی آموزش در گروه علوم پزشکی نیز مورد 
بحث قرار گرفته و در مورد روش های نوین آموزش و آزمون از سوی 

اساتید داخلی و بین المللی نیز اظهارنظر خواهد شد.«
کبیر در پاسخ به این پرسش که آیا میزان پزشک در کشور با جمعیت 
همخوانی دارد و کمبود پزشک داریم یا خیر، عنوان کرد: »شاخص های 
کشور ما در زمینه نسبت پزشک به جمعیت شاخص مناسبی است و 
ما در کشور توانسته ایم از تخصص های مختلف استفاده کنیم و حتی 
بحث فارغ التحصیل کردن زودتر گروه علوم پزشکی برای برطرف 

کردن نیاز کشور در شرایط کرونا هم مورد بحث قرار گرفته است.«
قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی درخصوص 
جشنواره شهید مطهری نیز اظهار کرد: »سیزدهمین جشنواره شهید مطهری 
امسال ۱۶ برگزیده دارد. هر ساله در هر حیطه یک تا سه برگزیده دارد 
که امسال تنها در یک حیطه رتبه سوم داریم و سایر حیطه ها برگزیدگان 
اول تا سوم دارند و در نهایت ۱۶ فرآیند برگزیده شده اند. ضمن اینکه 
امسال افزایش ۲ برابری در جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی نیز 

داشتیم.« وی درخصوص استاد برتر علوم پزشکی کشور، خاطرنشان 
کرد: »شخصی که انتخاب شده است، قدمت زیادی در آموزش دارد 
و از نسل اولی های آموزش پزشکی است. این استاد برتر عصر روز 

شنبه ۲۱ تیرماه در حضور وزیر بهداشت معرفی می شود.«
کبیر درخصوص مرجعیت علمی ایران در علوم پزشکی، خاطرنشان 
کرد: »بحث های مرجعیت علمی، بحث های مشترک میان آموزش و 
پژوهش است. ما اکنون ۵۰ قطب علمی علوم پزشکی در کشور داریم 
و برخی از از آنها مرجع بین المللی هستند و در ژورنال های بین المللی 
از اساتید ایرانی دعوت می شود، اما این شاخص ها کمتر در رتبه بندی 
بین المللی دیده می شود. ایران از نظر جایگاه علمی از آنچه که در برنامه 
پیش بینی شده است، پیشروتر است و ما چند سال زودتر به افقی که در 
۱4۰۲ درنظر گرفته شده بود، رسیده ایم. البته نباید به آن بسنده کنیم.«

وی درخصوص آموزش مجازی در دوران کرونا تصریح کرد: »در 
مدیریت های مختلف وزارت بهداشت راجع به ابعاد مختلف آموزش 
بحث می شود که یکی از بسته های تحول آموزش، مجازی سازی آموزش 

است و ۵ سال است که بر روی آن کار می شود و پیش بینی شده بود که 
۲۰ درصد آموزش پزشکی باید از سوی دانشگاه ها مجازی سازی شود. 
دلیلش آن است که اوال باید زیرساخت ها آماده شوند و از طرفی، بخش 

عمده آموزش پزشکی باید حضوری باشد.«
وی افزود: »ما باید از شرایطی که کرونا ایجاد کرد، درس بگیریم و به 
بقای بهتر فکر کنیم. با اهتمامی که ۲۰ هزار عضو هیات علمی علوم 
پزشکی داشتند، ترم تحصیلی به خوبی به شکل مجازی پیش رفت. 
در همایش آموزش علوم پزشکی نیز در قالب کارگروه هایی به موضوع 

آموزش مجازی در دوران کرونا می پردازیم.«
کبیر درخصوص فرآیند تغییر سنجش و ارزیابی برای گروه علوم پزشکی، 
گفت: »کارهای زیادی در این زمینه انجام شده است و ما تنها به مرحله 
سنجش عملکرد دانشجویان در دانشگاه ها اکتفا نکرده ایم و حتی در 

کارگروه های مرتبط با کنکور نیز این موضوع را بررسی کرده ایم.«
به گزارش وبدا، قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 
پزشکی وزارت بهداشت درخصوص سنجش دانشجو در دوران 
تحصیل، گفت: »سنجش و ارزیابی دانشجو نباید فقط به پایان ترم 
محدود باشد و ما باید نگرش و عملکرد دانشجو را در طول ترم 
ارزیابی کنیم، یعنی دانشجو را با آزمون مورد سنجش قرار ندهیم، 
بلکه آزمون نیز جزیی از سنجش باشد. لذا، نگاه های نوین به بحث 
ارزشیابی منجر شده تغییراتی در این زمینه صورت گیرد. یک سری 
از ارزشیابی ها در قالب کارهای کالسی بوده و برخی نیز در حین ترم 
که فرصت جبران و اصالح به دانشجو و استاد بدهد، انجام شود تا به 
عدالت آموزشی نزدیک تر شود و در نهایت هردانشجویی که توانمندتر 
است، نتیجه بهتری بگیرد، نه اینکه نتیجه بهتر در انتظار کسی باشد که 
حفظیات بهتری دارد. بنابراین، دانشجو در طول ترم و به روش های 
مختلف ارزیابی می شود. بسیاری از مواقع این نمرات در سال های بعد 

» تاثیرگذار است و روش های سنتی دیگر جوابگو نیست.«

برگزاری بیست و یکمین جشنواره آموزش علوم پزشکی در سال جاری به صورت مجازی

شماره ۱۶۹۲ ۱۸9 تیـر ۱۳۹۹

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »به دنبال شیوع 
کرونا در کشور و تامین نشدن هزینه ها پاراکلینیک ها و مطب ها در 

حال تعطیلی هستند.«
به گزارش سپید، محمد جهانگیری با اشاره به شرایط خاص ارائه 
خدمات توسط جامعه پزشکی در دوران شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: 
»با شیوع بیماری کرونا ارائه خدمات پزشکی در مطب ها استانداردهای 
خاص خودش را می طلبد به طوری که اگر این استانداردها رعایت 

نشود در آینده  قطعاً دچار مشکالتی خواهیم شد.«

وی ادامه داد: »یکی از موضوعات مهم امروز تامین هزینه های ارائه 
خدمات پزشکی به مردم است. درحال ح ضر  میزان مراجعه مردم 
به مطب پزشکان و به خصوص پاراکلینیک ها  کاهش پیدا کرده 
است و منطبق بر هزینه ها نیست. با شیوع کرونا  برخی از خدمات 
پزشکی و درمانی در کشور دچار تغییراتی شده است که معتقدم 
این خدمات باید بهینه سازی شود.« معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی تاکید کرد: »هنگامی که مطب پزشکان به دلیل مسائل 
مختلف از جمله تامین نشدن هزینه ها تعطیل می شود باید به سازمان 

نظام پزشکی اطالع داده شود تا دستگاه های نظارتی نسبت به این 
موضوع آگاه باشند و به طور موقت بیمارانی که در آن مطلب ها 
پرونده داشته اند به مراکز دیگر ارجاع داده شوند.« وی ادامه داد: 
»یکی از موضوعات مهم امروز تامین تجهیزات محافظتی  پزشکان 
برای مقابله با بیماری کرونا است که باید این موضوع به طور جدی 
پیگیری شود تا سالمت کادر درمان به خطر نیفتد.« معاون فنی و 
نظارت سازمان نظام پزشکی افزود: »با شیوع کرونا در کشور روزانه 
چند مطلب یا پاراکلینیک به درخواست خودشان  تعطیل می شوند 
که علت این امر مسائل اقتصادی و مشکالت موجود در خصوص 
تامین هزینه ها است.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی گفت: 
»باید مشکالت را در کنار هم حل کنیم تا  هزینه های زیاد در مطب ها 

و پاراکلینیک ها مشکالتی را برای حوزه سالمت ایجاد نکند.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

روزانه چند مطب و پاراکلینیک تعطیل می شود 
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فتحی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

تالش کمیسیون برای ممانعت از فعالیت کلینیک های درمانی  با ماهیت مسکونی
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
مجلس از تالش اعضای این کمیسیون برای پیشنهاد 
طرحی جهت ممانعت از صدور مجوز فعالیت برای 

کلینیک های درمانی با ماهیت مسکونی خبر داد. 
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت  وگو با 
خانه ملت در انتقاد نسبت به عدم نظارت بر فعالیت 
کلینیک های درمانی که ماهیت مسکونی دارند و در 
آنها عمل های جراحی هم انجام می شود، گفت: »با 
اینکه هر کلینیکی که به ارائه خدمات در حوزه سالمت 
می پردازد باید از استانداردهای الزم برخوردار باشد، 
اما در تهران مشاهده می شود که برخی تالش می کنند 
تنها در شمال شهر تهران فعالیت کرده و به تامین 
ایمنی و بهداشت حرفه ای در ساختمان هایی که بدین 
منظور تهیه می شود، توجه نمی کنند که این خطای 
بزرگی است و باید جهت ممانعت از تکرار حوادث 

تلخ از تداوم این روش جلوگیری شود.«
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: »نظارت بر این  بخش باید به 

گونه ای باشد که مجوز ایجاد کلینیک های درمانی در 
واحدهای مسکونی صادر نشود و این در حالی است 
که در سال های گذشته تعداد زیادی از این کلینیک ها 
با ماهیت مسکونی ایجاد شده اند.« وی ضمن تسلیت 
به خانواده از دست رفتگان حادثه آتش سوزی کلینیک 

سینا اطهر تصریح کرد: »ساختمان این کلینیک قدیمی 
بوده و از استانداردهای الزم جهت تامین ایمنی افراد 
برخوردار نبود و این در حالی است که در آن حتی 
عمل های جراحی هم انجام می شده است که بیانگر 
نظارت ضعیف بر روند فعالیت این قبیل مراکز است.«

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان 
کرد: »حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر آغازی 
شد برای پیشنهاد طرحی که مانع از ادامه فعالیت 
کلینیک هایی شود که از استانداردهای الزم برخوردار 
نیستند، بنابراین در این راستا پیشنهادی را در کمیسیون 
بهداشت و درمان مطرح خواهم کرد که در پی آن 
ساز و کاری طراحی شود تا استانداردهای الزم برای 
ایجاد کلینیک های درمانی ابالغ شود، از سوی دیگر 
الزم است ناظران وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی هم به این موضوع ورود پیدا کرده و مراکزی 
که فاقد استانداردهای الزم هستند را تعطیل کنند.«

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، یادآور شد: »وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی باید به این مهم توجه ویژه ای داشته 
باشد که ضمن توقف فعالیت کلینیک های درمانی که 
ساختمانشان از استانداردهای الزم برخوردار نیستند 
از صدور مجوز برای این نوع کلینیک ها نیز به طور 

جدی ممانعت به عمل آورد.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت 
توزیع عادالنه ماسک در مناطق مختلف کشور، گفت: »هم اکنون 
استفاده از ماسک به نوع خاصی محدود نشده و به اندازه کافی در 

سطح کشور وجود دارد.«
به گزارش سپید، همایون سامیح نجف آبادی در گفت وگو با 
خانه ملت با اشاره به ضرورت توزیع عادالنه و با قیمت مناسب 
ماسک در مناطق مختلف کشور، گفت: »با توجه به اینکه استفاده 
از ماسک در همه مکان های عمومی و محل های تجمع به منظور 
مشارکت همه افراد جامعه برای پیشگیری از ابتال و مراقبت از 
سالمت خود اجباری شده است،  اما خوشبختانه در حال حاضر 
ماسک به تعداد و قیمت مناسب وجود دارد و کمبودی از این 

بابت مشاهده نشده است.«
نماینده کلیمیان در مجلس یازدهم، در رابطه با افزایش قاچاق 

معکوس ماسک به  علت اختالف قیمتی و گرانی دالر، افزود: 
»متاسفانه برخی از افراد در هر شرایطی به فکر سود جویی و منافع 
شخصی هستند از این رو باید با ایجاد تدابیر ویژه مانع از سواستفاده 
این افراد و قاچاق معکوس ماسک شویم. هرچند نیروی انتظامی و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تمام ظرفیت خود از مرزها مراقبت 

کرده و تا حد امکان مانع قاچاق کاال شده اند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، افزود: »پیش 
از عید نوروز همواره ماسک های N95 به عنوان ماسک مناسب 
پیشگیری از بیماری کرونا معرفی می شد که کمیاب و گران بود 
اما هم اکنون استفاده از ماسک به نوع خاصی محدود نشده و حتی 
وزیر بهداشت هم از ماسک های یک بار مصرفی استفاده می کند که 
در تهران و شهرها به اندازه کافی و با قیمت مناسب وجود دارد.«
وی با اشاره به ضرورت حافظت از مناطق سفید و زرد کرونایی 

در کشور، تصریح کرد: »معتقدم به منظور جلوگیری از بحرانی 
شدن وضعیت کرونا در استان هایی که اکنون در وضعیت سفید 
و زرد قرار دارند باید همان سیاست ها و محدودیت های مناطق 

قرمز در سایر استان ها هم اجرا کنیم.«

نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

کمبود ماسک نداریم 

خبـر

شماره 1692 18 تیـر 1399

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »آخرین 
پروانه بهره برداری کلینیک سینا در سال 1395 صادر شد و تا 

1۴۰۰ اعتبار داشت.«
 به گزارش سپید، سید هادی میرهاشمی با حضور در دویست و 
بیست وپنجمین جلسه شورا درباره مجوزهای کلینیک سینا اظهار 
داشت: »موسسه در یک مجموعه چندطبقه در قالب یک داروخانه، 
یک درمانگاه تخصصی، یک  بخش بستری که تحت نظر مجموعه 
جراحی محدود است و یک مجموعه مجوزدار سیتی اسکن و »ام 

آر آی« فعال بود.«
وی با بیان اینکه مجوزهای این ملک سال ها پیش توسط وزارت 
بهداشت داده شد، تأکید کرد: »ملک مسکونی می تواند در صورت 

رعایت نقشه های مصوب وزارت بهداشت، مجوزها را دریافت کند.«
میرهاشمی ادامه داد: »برای راه اندازی خدمات در این مجموعه، 
یک موسس و یک مسئول فنی وجود دارد و تمام چارچوب های 

استاندارد توسط مسئول فنی پیگیری می شود.«
معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: »این مجوزها هرچند 
سال یکبار و قبل از تمدید به صورت جامع بررسی می شود و اگر 

تخلفی صورت گرفته باشد، پروانه بهره برداری تمدید نمی شود.«
وی گفت: »این مرکز موظف است طبق نظر وزارت بهداشت عمل 

کند و بازدیدهای دوره ای هم از این موسسه انجام شده است.« 
وی با بیان اینکه موسسه رادیولوژی که در این ساختمان مستقر بود، 
به تمدید پروانه در سال 1398 رسید، اضافه کرد: »مجوزهای این 

موسسه در سال 1398 انجام شد و وزارت بهداشت تمدید پروانه 
بهره برداری آن را به راه اندازی موسسه رادیولوژی طبق ضوابط 
وزارت بهداشت منوط کرد.« میرهاشمی با اشاره به اینکه مجموعه 
دانشگاه شهید بهشتی 16 هزار مرکز را در استان تهران تحت پوشش 
دارد، افزود: »تخلف هایی در مجموعه بوده که از تذکر برای اصالح 

تا تعزیرات بر آنها نظارت شده است.« 
معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد که چک لیست تخلف های 
این مجموعه که از سوی ناظران دانشگاه تهیه شده نیز موجود است. 
به گزارش ایرنا، میرهاشمی در ادامه با اشاره به ساختمان های نا 
ایمن تهران، گفت: »ساختمان وزارت بهداشت هم ایمن نیست و 

به مراجع مختلف اعالم شده است.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

کلینیک سینای تهران تا سال ۱۴۰۰ مجوز داشت



رئیس سازمان غذا و دارو: 

به دنبال صفر کردن واردات دارو و مکمل ها نیستیم
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تالش ما بر 
صفر کردن واردات در حوزه دارو و مکمل ها نیست، 
روند تولید مکمل  ها را در کشور رو به رشد خواند. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در هشتمین 
همایش مکمل های غذایی و رژیمی و نهمین همایش 
طالی سبز، گفت: »اگر ما در بحران ها و طوفان های 
کوبنده داریم سربلند و با گردنی بلند به حرکتشان 
در دنیا ادامه می دهیم به واسطه همت تولیدکنندگان 
است وگرنه این کشتی می توانست سال ها قبل 
آسیب جدی ببیند، تولیدکنندگان سربازان واقعی 

ملت بزرگ ایران هستند.«
وی افزود: »ویروس منحوس کرونا بدجور تاخت و 
تاز می کند و به جد سالمت هموطنان مان را تهدید 
می کند و باید از ابزار پیشگیرانه این ویروس از جمله 
ماسک استفاده کنیم. در عین حال از تولیدکنندگان 
تشکر می کنیم که هر دارویی که در دنیا به عنوان 
آنچه که شانس غلبه بر این ویروس مطرح می شود، 
بالفاصله به دست تولیدکنندگان، تولید و یا آمادگی 

تولید آن اعالم می شود.«
شانه ساز ادامه داد: »پتانسیل و ظرفیت باالیی داریم 
که بتوانیم به مشکالت فائق شویم و بسیاری از 
ظرفیت های بالقوه را به فعلیت برسانیم. در حوزه 
داروهای طبیعی و سنتی ما اگرچه ظرف چند سال 
قبل قدم های بسیار بزرگی را در این حوزه برداشتیم 
اما آنچه که استفاده می شود، حتی یک درصد ظرفیت 
موجود در کشور نیست. این به معنای هرز رفتن 
امکانات و ظرفیت هایی است که در سایه تالش 

تولید کنندگان باید به فعلیت برسد.«
وی با بیان اینکه در ایام کرونا خیلی ها کمک کردند 
که می تواند الگوی خوبی برای حذف موانع تولید 
باشد، ادامه داد: »حتما باید از ظرفیت های داخلی 
استفاده کنیم. باید تولید تسهیل شود و ما هم قائل 
به این موضوع هستیم. می دانیم  که باید بیشتر کار 
کنیم. در حال حاضر برای صدور پروانه در حوزه 
داروهای طبیعی و مکمل ۳۵ روز زمان صرف 
می کنیم  که می تواند یک رکورد باشد. این اقدامی 
بوده که برای تسهیل کار تولیدکنندگان انجام شده 

است که امیدواریم بتوانیم باز هم این زمان را 
کوتاه تر کنیم.«

معاون وزیر بهداشت با اشاره به آمار تولید مکمل 
در کشور، اظهار کرد: »باید توجه کرد که در سال 
۱۳۹۶ مجوز حدود ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار بسته 
مکمل را ارائه دادیم. در سال ۱۳۹۷ این میزان به 
۵۵ میلیون بسته رسید. در سال ۱۳۹۸ نیز به ۱۰۵ 
میلیون بسته رسید که افزایش ۱۰۰ درصدی داشت. 
در سه ماهه اول امسال نیز مجوز ۴۵ میلیون بسته 
مجوز گرفته و وارد بازار شده است که این موضوع 

نشان دهنده توجه به تولید است.«
به گفته شانه ساز، در حوزه واردات نیز از ۴۲ 
میلیون بسته در سال ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون در سال 
۱۳۹۷ رسیدیم که کاهشی ۴۰ درصدی داشت و 
این رقم به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بسته 
در سال ۱۳۹۸ و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز 
به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بسته رسیده که روندی 

کاهشی را داشته است.«
وی افزود: »در حوزه مکمل های تغذیه ای و ورزشی 
در سال ۱۳۹۶ از نظر دالری ۱۷۴ میلیون دالر 
واردات داشتیم که در سال ۱۳۹۷به ۱۰۵ میلیون 

دالر کاهش یافت. همچنین در سال ۱۳۹۸ به ۷۲ 
میلیون دالر رسید که البته ارز آن نیمایی شد. در 
سه ماهه ابتدایی امسال نیز حدود هشت میلیون 
دالر برای واردات مکمل داشتیم. این عملکرد در 
راستای شعارهای تولید محقق شده است. همچنین 
ارز واردات مواد اولیه نادر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸.۵ 
میلیون دالر بود که در سال۱۳۹۷ به ۴۰ میلیون دالر 
رسید و در سال ۱۳۹۸ به ۸۲ میلیون دالر رسید 
و امسال امیدواریم که به حدود ۱۹۲ میلیون دالر 
برسیم که بازار بزرگتری برای تولیدکنندگان و زمینه 
ورود تولیدکنندگان را به بازارهای بین المللی فراهم 
شود. انتظار داریم دوستان از این ظرفیت استفاده 

کنند تا این هدف مهم محقق شود.« 
که  است  این  ما  »تالش  داد:  ادامه  ساز  شانه 
امروز به عرصه تولید وارد  واردکنندگان ما که 
شده اند از ظرفیت بازرگانی خودشان برای صادرات 
استفاده کنند.   یقینا امکان صادرات در صورت 
ورود این عزیزان می تواند کمک کند. تالش ما 
این نیست که واردات را صفر کنیم زیرا در هیچ 
حوزه ای نه دارو و نه مکمل منطقی نیست. ما 
انتظارمان این است که داروهای مورد نیاز بیماران 

را همگام با توسعه علمی دنیا در اختیار بیماران 
بگذاریم، اما تالش هم می کنیم که تراز را مثبت 
کنیم. این ظرفیت در حوزه سالمت وجود دارد و 
به راحتی می توانیم تراز صادرت را مثبت کرده و 
ارزآوری را بیشتر از مصرف ارز کنیم، امیدواریم 
از سال آینده از بحث تولید صرف فاصله بگیریم 
و تولید مواد اولیه را در دستور کار داشته باشیم. 
از صادرکنندگان که توانستند رقم های بزرگتری را 

صادر کنند، تقدیر می کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: »ما در 
حوزه داروهای طبیعی عقب هستیم. همچنین در 
حوزه تغذیه وضعیت قابل دفاعی نداریم. در حوزه 
سوء تغذیه بحث بد مصرف کردن را داریم. چاقی 
و دیابت در کشور بیداد می کند که بسیار بد است. 
پوکی استخوان را داریم یا بحث های کم خونی 

که نشان می دهد باید از مکمل ها استفاده کرد.«
شانه ساز افزود: »در حوزه فعالیت های ورزشی 
متاسفانه ورزشکاران ما به استفاده از مکمل های 
فیک و تقلبی رو می آورند و باید فکری به حال 
سالن های ورزشی شود. زیرا اتفاقات بدی در آن ها 
را روی می دهد و باید  اطالع رسانی به آنها انجام 
شود که از مصرف مکمل ها و داروها به هر شکل 

اجتناب کنند که جزو برنامه های ماست.«
عظیمی  سیل  با  اکنون  اینکه  بیان  با  ساز  شانه 
و  بنیان  دانش  شرکت های  درخواست های  از 
پژوهشگران برای تولید داروهایی که اولین بار در 
دنیا تولید می شود، مواجهیم، گفت: »به سرعت بحث 
ضابطه و ثبت این اقالم را نهایی می کنیم. چند پرونده 
در دست ما مانده است. از آنجایی که قبال مصرف 
داروها در دنیا سابقه داشت، روند خاص خود را 
داشت، اما االن این داروها برای اولین بار در دنیا 
تولید شده و ادعاهایی هم که شرکت های دانش 
بنیان دارند، به شدت قابل پیگیری است و برای 
کشور افتخاری است. این موضوع نتیجه تالش 
تولید کنندگان است که امیدواریم به سرعت نهایی 
شود. یقینا در حوزه داروهای طبیعی هم حرف های 

بیشتری برای گفتن در این عرصه داریم.«ایسنا

خبـر

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
نسبت به ایمنی ساختمانی جدید در مجتمع درمانی امام خمینی)ره( 
هشدار داد و از وزارت بهداشت و مسئوالن این مجتمع خواست تا 

شرایط بازدید آتش نشانی از این ساختمان را فراهم کنند. 
به گزارش سپید، محمود قدیری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
محل های درمانی جزو اماکنی هستند که افراد ناتوان بیشتری به دالیلی 
نظیر بیماری، کهولت سن و... در آن حضور دارند، گفت: »همین 
موضوع نیز سبب می شود که در  زمان بروز حادثه ای جدی که نیاز 
به ترک محل و تخلیه وجود دارد، امکان عکس المعل به موقع برای 
این افراد وجود نداشته باشد. به همین دلیل نیز الزم است ایمنی 

مراکز درمانی و بیمارستانی باال باشد.«
وی با اشاره به ساختمان جدیدی که در مجتمع درمانی امام خمینی)ره( 

در حال ساخت است، گفت: »این ساختمان بزرگ با نمای شیشه ای 
که از میدان توحید نیز کامال پیداست هیچ مجوز و تاییدیه ایمنی 

از سوی آتش نشانی ندارد.«

قدیری با بیان اینکه حتی استعالم ایمنی این ساختمان در بیمارستان 
نیز انجام نشده است، افزود: »در همین راستا نیز ما در مکاتبه ای که 
با مسئوالن مربوطه انجام دادیم اجازه خواستیم تا به کارشناسان ایمنی 
آتش نشانی اجازه بازدید دهند. حتی گفتیم حاال که ساختمان در حال 
ساخت است اگر ایراد ایمنی وجود داشته با توجه به اینکه هنوز به 
بهره برداری نرسیده است، امکان اصالح آن کم هزینه تر و سریع تر 

خواهد بود. اما پاسخی به این نامه داده نشده است.«
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران از مسئوالن این مجتمع درمانی و وزارت بهداشت خواست 
تا شرایطی را فراهم کنند تا نسبت به بازدید ایمنی آتش نشانان 
از این ساختمان اقدام شود تا بتوان تاییدیه ایمنی آتش نشانی را 

نیز برای آن انجام داد.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مطرح کرد

ابهام در وضعیت ایمنی ساختمان جدید در مجتمع بیمارستان امام خمینی

11 شماره ۱۶۹۲ ۱۸ تیـر ۱۳۹۹
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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹؛

 بیش از ۵۴۰ هزار نفر قربانی کرونا
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان 
براساس آخرین  و  افزایش است  به  همچنان رو 
آمارها، شمار مبتالیان این بیماری ۱۱ میلیون و ۷۴۰ 

هزار و ۱۰۵ نفر شده است. 
به گزارش سپید، 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. 
تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان 
کروناویروس جدید در جهان به ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ 
نفر رسیده و تاکنون ابتالی ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار و 

۱۰۵ نفر به این بیماری نیز تأیید شده است. 
هم چنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون شش میلیون 
و ۷۳۶ هزار و ۳۹۱ نفر از بیماران مبتال به کووید-

۱۹بهبود یافته اند. 
از میان چهار میلیون و ۴۶۳ هزار و ۳۷ مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی چهار 
میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۵  نفر وضعیت خفیف داشته 
و تنها ۵۷ هزار و ۹۸۲ مورد معادل یک درصد از کل 

موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
هم چنین از هفت میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۸ پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا شش میلیون و ۷۳۶ 
هزار و ۳۹۱ نفر معادل ۹۳ درصد از موارد بهبود یافته 
و ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ نفر معادل هفت درصد از موارد 

جان خود را از دست داده اند. 

آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و 
مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل 
و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا سه میلیون و ۴۰ هزار و ۸۳۳ مبتال، ۱۳۲ 

هزار و ۹۷۹ قربانی
۲.   برزیل یک میلیون و ۶۲۶ هزار و ۷۱ مبتال، ۶۵ 

هزار و ۵۵۶ قربانی
۳. هند ۷۲۰ هزار و ۳۴۶ مبتال، ۲۰ هزار و ۱۷۴ قربانی
۴.   روسیه ۶۸۷ هزار و ۸۶۲ مبتال، ۱۰ هزار و 

۲۹۶ قربانی
۵. پرو ۳۰۵ هزار و ۷۰۳ مبتال، ۱۰ هزار و ۷۷۲ قربانی
۶. اسپانیا ۲۹۸ هزار و ۸۶۹ مبتال، ۲۸ هزار و ۳۸۸ قربانی

۷. شیلی ۲۹۸ هزار و ۵۵۷ مبتال، ۶۳۸۴ قربانی
۸. انگلیس ۲۸۵ هزار و ۷۶۸ مبتال، ۴۴ هزار و ۲۳۶ قربانی
۹. مکزیک ۲۶۱ هزار و ۷۵۰ مبتال، ۳۱ هزار و ۱۱۹ قربانی
۱۰. ایران ۲۴۳ هزار و ۵۱ مبتال، ۱۱ هزار و ۷۳۱ قربانی

پس از آن کشورهای ایتالیا با ۲۴۱ هزار و ۸۱۹ 
مبتال، پاکستان با ۲۳۱ هزار و ۸۱۸ مبتال، عربستان 
سعودی با ۲۱۳ هزار و ۷۱۶ مبتال، ترکیه با ۲۰۶ 
هزار و ۸۴۴ مبتال،   آفریقای جنوبی با ۲۰۵ هزار 
و ۷۲۱ مبتال، آلمان با ۱۹۸ هزار و ۵۷ مبتال، فرانسه 
با ۱۶۸ هزار و ۳۳۵ مبتال، بنگالدش با ۱۶۵ هزار و 
۶۱۸ هزار مبتال، کلمبیا با ۱۲۰ هزار و ۲۸۱ مبتال، 
کانادا با ۱۰۵ هزار و ۹۳۵ مبتال و قطر با ۱۰۰ هزار 
و ۳۴۵ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند. 
سپس چین با ۸۳ هزار و ۵۶۵ مبتال، آرژانتین با ۸۰ 
هزار و ۴۴۷ مبتال، مصر با ۷۶ هزار و ۲۲۲ مبتال، 
سوئد با ۷۳ هزار و ۶۱ مبتال، اندونزی با ۶۴ هزار و 
۹۵۸ مبتال، بالروس با ۶۳ هزار و ۸۰۴ مبتال، اکوادور 
با ۶۲ هزار و ۳۸۰ مبتال، عراق با ۶۲ هزار و ۲۷۵ 
مبتال، بلژیک با ۶۲ هزار و ۱۶ مبتال، امارات متحده 
عربی با ۵۲ هزار و ۶۸ مبتال، هلند با ۵۰ هزار و ۶۵۷ 
مبتال و کویت با ۵۰ هزار و ۶۴۴ مبتال بیش از ۵۰ 

هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
عمان،  اوکراین،  قزاقستان،  کشورهای  همچنین 
سنگاپور، فیلیپین، پرتغال، بولیوی، پاناما، جمهوری 
دومینیکن، لهستان، افغانستان، سوئیس، سرزمین های 
اشغالی، بحرین، رومانی، نیجریه، ارمنستان، ایرلند، 
هندوراس، گواتماال، آذربایجان و غنا بیش از ۲۰ هزار 

مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.ایسنا

کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایاالت متحده آمریکا هشدار 
داد: »ما هنوز در مرحله سخت و جدی از موج نخست بیماری 

کووید-۱۹ قرار داریم.«
به گزارش سپید، »آنتونی فائوچی« هشدار داد: »کشور در شرایط 
جدی و خطرناکی قرار دارد که بخشی از آن به دلیل بازگشایی 

و تسهیل سریع محدودیت های کرونایی است.« 

به گفته مقامات آمریکایی به طور میانگین روزانه حدود ۲۰ هزار 
مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ در این کشور گزارش می شود. 
همچنین مجموعه ای از شرایط در کنار اقدام برخی از ایالت ها 
و شهرها به منظور بازگشایی و رفع سریع و مرحله بندی نشده 
محدودیت ها، موجب وخیم تر شدن وضعیت شد به گونه ای 
که در حال حاضر رکورد شناسایی مبتالیان جدید شکسته 

شده و به بیش از ۵۷ هزار مورد رسیده است. 
با  مقابله  کارگروه  ان، عضو  ان  به گزارش شبکه خبری سی 
کروناویروس در ایاالت متحده تاکید کرد: »در این شرایط است 
که در مدت زمان کوتاهی تعداد موارد ابتال دو برابر افزایش پیدا 
کرده و اکنون در وضعیت سخت و شدید موج نخست بیماری 

قرار داریم.«ایسنا

هشدار کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایاالت متحده: 

آمریکا در مرحله سختی از موج اوِل همه گیرِی کروناست

خبـر
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گروهی از متخصصان علوم پزشکی در اسپانیا در یک مطالعه 
جدید مدعی شدند که ممکن است مصونیت جمعی در برابر 

کروناویروِس عامل کووید ۱۹ دست نیافتنی باشد. 
به گزارش سپید، این متخصصان در بررسی های خود دریافتند 
آنچه که مصونیت جمعی در برابر کروناویروس جدید خوانده 

می شود دست یافتنی نیست. 
در این بررسی مشخص شد که تنها در بدن پنج درصد از مردم 
اسپانیا سه ماه پس از به اوج رسیدن همه گیری بیماری کووید-۱۹ 

آنتی بادی تشکیل شده است. 
محققان با بیان اینکه تنها در پنج درصد از جمعیت اسپانیا که به 

کروناویروس جدید آلوده شده بودند آنتی بادی تولید شده است، 
اظهار داشتند: »این رقم نشان می دهد ۹۵ درصد از مردم این کشور 

با خطر ابتال به بیماری کووید-۱۹ روبرو هستند.«
از سال ها قبل کارشناسان سالمت عمومی هشدار داده اند که واکسن 
نه تنها تک تک افراد بلکه کل جامعه را با ایجاد وضعیتی موسوم 
به ایمنی جمعی در برابر بیماری ها مصون می کند. این در شرایطی 
میسر می شود که اکثریت یک جامعه بین ۸۰ تا ۹۵ درصد در برابر 
عامل بیماری زا مصون شده باشند به طوری که امکان همه گیری 
آن وجود نداشته باشد. بنابراین، افرادی که قادر به واکسیناسیون 
نیستند یا در معرض بیماری شدید قرار دارند در برابر عامل بیمارزا 

مصون می شوند. 
اما در حال حاضر در مورد کووید ۱۹ محققان اسپانیایی اظهار 
داشتند: »ممکن است میزان محتمل مصونیت دسته جمعی پایین 

باشد اما ما هنوز به آن هم نزدیک نیستیم.«
برخی کارشناسان تخمین زده اند که وجود پاتوژن در ۶۰ درصد 
از جمعیت به مفهوم مصونیت دسته جمعی است اما تا رسیدن به 

این عدد نیز فاصله زیادی وجود دارد. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، به نظر می رسد این استراتژی در 
انگلیس به کار گرفته شده تا با ایجاد مصونیت دسته جمعی و عدم 

اعمال محدودیت، ویروس را از جامعه دور کنند.ایسنا

یک مطالعه در اسپانیا نشان داد
احتمال عدم دستیابی به ایمنی جمعی در برابر کرونا



عجله هندی ها در آماده سازی واکسن کووید-۱۹
هندی ها قصد دارند واکسن کروناویروس را تا ماه 

آتی در دسترس قرار دهند. 
به گزارش سپید، سرعت قابل توجه دولت هند در 
آزمایش و تایید واکسن »کووید-۱۹«سبب ایجاد 
همهمه میان دانشمندان هندی و دیگر دانشمندان 
جهان شده است. هند اعالم کرد که تا ۱۵ ماه اوت 
سال جاری واکسن کرونا را معرفی می کند و این باعث 
می شود زمان کمی برای آزمایش مناسب واکسن بماند. 
آکادمی علوم هند این زمان بندی را غیرمنطقی و 
بی سابقه خواند. در حال حاضر، ۶ شرکت هندی در 

حال توسعه واکسن کرونا ویروس هستند. 
هفته گذشته دولت هند به دو شرکت با نام های 
"Bharat Biotech" و " Zydus Cadila," چراغ سبز 
نشان داد تا آزمایش بالینی مرحله یک و دو واکسن 
 "covaxin " خود را آغاز کنند. این واکسن ها به ترتیب

و " ZyCov-D " نام دارند. 
واکسن  تولید  برای   "Bharat Biotech" شرکت 
"کواکسین")covaxin( با موسسه ملی ویروس شناسی 
 )ICMR ("که بخشی از "شورای تحقیقات پزشکی هند
است، همکاری کرده است. همچنین این شرکت 
در حال توسعه واکسن کرونای دیگری با همکاری 

دانشگاه های آمریکایی است.  مدیر شورای تحقیقات 
پزشکی هند گفت: »پیش بینی می شود که این واکسن 
پس از گذراندن آزمایشات بالینی، حداکثر تا ۱۵ اوت 
سال ۲۰۲۰ میالدی برای استفاده حاضر خواهد بود.«
این در حالی است که بسیاری از دانشمندان عجله 
هندی ها برای توسعه واکسن در این زمان کوتاه را 
بی تاثیر می دانند. چراکه برای اطمینان از ایمنی یک 

واکسن باید مراحل متعددی طی شود. 
"جیکوب جان")Jacob John(، مدیر یکی از کالج های 

هند گفت: »نباید در انجام آزمایش های بالینی واکسن 
عجله شود.« وی ادامه داد: »حتی در صورت تعجیل در 
فرآیند ساخت واکسن هم مراحل یک و دو آزمایش 

بالینی حداقل ۵ ماه زمان می برد.«
مدت زمان مرحله سوم آزمایش بالینی هم به چندین 
عامل بستگی دارد.  این عوامل شامل تعداد افراد آزمایش 
شونده و تصمیم های اتخاذ شده توسط هیئت نظارت 
بر ایمنی می شود و ممکن است حداقل ۶ ماه دیگر 

هم به زمان آماده سازی نهایی واکسن اضافه کند. 

وی در نهایت افزود: ممکن است اهداف "شورای 
تحقیقات پزشکی هند" خوب باشد، اما فرآیند آن ها 

نه. این خطر می تواند واکسن را هم مختل کند. 
شورای تحقیقات پزشکی هند اعالم کرده است که 
در مواجهه با ماهیت بی سابقه "کووید-۱۹"، کلیه 
کاندیداهای تولید واکسن در سراسر جهان نیز به 

سرعت به دنبال ساخت واکسن بیماری هستند. 
هند مشتاقانه به دنبال تولید واکسن کووید-۱۹ است؛ 
چراکه روزانه تعداد زیادی از هندی ها به کووید-۱۹ 

مبتال می شوند. 
بهداشت  جهانی  همکار  یک  که  "اَجوم"  مدیر 
افزایش  به  متعهد  و  است  عمومی-خصوصی 
فقیر  کشورهای  در  مصون سازی  به  دسترسی 
است، گفت: »هند باید به خاطر داشته باشد که 
اغلب کاندیداهای ساخت واکسن کووید-۱۹ با 

شکست مواجه شده اند.«
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس مگ،  وی ادامه 
داد: »به طور معمول، احتمال موفقیت یک واکسن در 
مرحله پیش  بالینی حدود ۷ درصد است و این میزان 
در آزمایش های بالینی به ۱۵ تا ۲۰ درصد می رسد؛ 

 »."ZyCov-D " و "Covaxin" مانند واکسن های

بیماری  سازمان ملل اعالم کرد: »جهان در حال درمان عالئم 
کووید-۱۹ است و از علت همه گیری این بیماری غافل است.« 

به گزارش سپید، در گزارش سازمان ملل آمده است: »جهان در 
حال درمان عالئم جسمی و اقتصادی شیوع کروناویروس جدید 
است و به عوامل زیست محیطی آن توجهی ندارد. در نتیجه 
انتظار میرود طی سال های آینده جهان با جریانی از بیماری ها 

مواجه شود که از حیوان به انسان منتقل می شوند.«
مواردی از چنین بیماری ها و شیوع آنها رو به افزایش است 
که ابوال، سارس، ویروس نیل غربی و تب دره ریفت از جمله 

آنهاست و عامل ریشه ای آن می تواند تخریب طبیعت توسط 
بشر و افزایش تقاضای گوشت باشد. 

در این گزارش آمده است: »حتی پیش از همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
هر سال حدود دو میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به بیماری های 
مشترک میان دام و انسان جان خود را از دست می دهند. بیماری 

کووید-۱۹ شدیدترین نوع آن بوده ولی اولین مورد نیست.«
در این گزارش تاکید شده اتخاذ رویکردی که بر اساس آن 
سالمت بشر، حیوانات و محیط زیست بهم پیوسته باشد ضروری 
است که کنترل و تحقیق روی بیماری ها و سیستم غذایی که 

عامل انتقال بیماری به انسان است یکی از آنهاست. 
به گزارش روزنامه گاردین، در گزارش سازمان ملل آمده است: 
»واکنش های بسیاری به بیماری کووید-۱۹ انجام گرفته اما بسیاری 
از آنها شیوع کروناویروس را یک چالش پزشکی یا شوک اقتصادی 

قلمداد می کنند.«
منشاء این بیماری در محیط زیست، سیستم غذایی و سالمت 
حیوانات است. این شرایط مانند آن است که در مواجهه با فرد 
بیمار تنها عالئم او را درمان کرده و درمان عوامل نهفته و زمینه ای 

مورد توجه قرار نگیرد.ایسنا

سازمان ملل: 

جهان از درمان علت اصلی همه گیری کووید-۱۹ غافل است

خبـر

شهردار هوستون به تازگی هشدار داده که ظرفیت سیستم بیمارستانی 
این شهر در تگزاس از بیماران کرونایی پر شده و این در حالی 
است که ظرفیت  بخش های مراقبت های ویژه )ICU( بیمارستان های 

آریزونا نیز رو به اتمام است . 
به گزارش سپید، سیلوستر ترنر شهردار شهر هوستون تگزاس 
اظهار داشت: »در صورتی که اقدامی سریع در برابر کروناویروس 
انجام ندهیم، طی دو هفته آینده سیستم بیمارستان های ما با مشکل 

بسیار جدی مواجه خواهد شد.«
 وی با فرصت طلب خواندن کروناویروس بیان داشت این بیماری 
هرکسی را که در معرض آن قرار بگیرد مبتال می کند و اکنون 
بیشترین تأثیر را بر رنگین پوستان به ویژه جمعیت اسپانیایی ها 
گذاشته است. همچنین جوانان نیز از این بیماری در امان نمانده اند. 

تگزاس یکی از ایاالت آمریکا است که با افزایش شدید شمار 
مبتالیان کرونا مواجه شده است. آخرین اطالعات اداره خدمات 
بهداشتی تگزاس نشان می دهد که این ایالت از ماه ژوئن شاهد 
افزایش مداوم در شمار مبتالیان کرونا بوده است. تنها در روز 
دوشنبه ۵۳۱۸ مورد جدید ابتال به این ویروس در تگزاس گزارش 

شده است. 
به گفته ترنر، تست کرونای یک نفر از هر چهار نفری که مورد 
آزمایش کرونا قرار می گیرند در هوستون مثبت اعالم می شود که 
در مقایسه با یک نفر از هر ۱۰ نفر در ماه گذشته افزایش زیادی 
بازگشایی  را  افزایش  این  است. شهردار هوستون علت  داشته 

عجوالنه دولت دانسته است. 
اداره خدمات بهداشتی و درمانی آریزونا نیز روز جمعه فاش کرد 

که ICUها در این ایالت به دلیل افزایش شمار مبتالیان کرونا تا 
۹۱ درصد ظرفیت تکمیل شده بود. این آمار تا روز یکشنبه  به 

۸۹ درصد ظرفیت کاهش یافته است. 
فرماندار آریزونا در تاریخ ۲۹ ژوئن در واکنش به افزایش شمار 
مبتالیان کرونا برگزاری تجمعات را ممنوع کرده و بازگشایی کافه ها، 
باشگاه ها، پارک های آبی و سالن های تئاتر را به تعویق انداخت. 
فرماندار ایالت آریزونای آمریکا همچنین بر افزایش شمار مبتالیان 

کرونا میان جوانان تاکید کرده است. 
بنا بر گزارش اسپوتنیک، دیگر ایاالت آمریکا نیز بازگشایی های 
قرار گرفته در دستور کار را متوقف کرده اند. برای مثال فرماندار 
کالیفرنیا پس از افزایش ۵۵ هزار نفره ی شمار مبتالیان کرونا در هفته 

گذشته، کافه ها و رستوران ها را در چندین منطقه تعطیل کرد.ایسنا

تکمیل ظرفیت  بیمارستان های تگزاس و آریزونا در پی افزایش مبتالیان کرونا
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  امین جاللوند
کارشناسان بهداشت محیط به عنوان یکی از گروه های 
فعال در حوزه بهداشت، نظارت و پیشگیری، نقش 
چشمگیری در ارتقای سطح سالمت جامعه دارند. 
با توجه به شیوع کرونا، نقش کارشناسان بهداشت 
محیط به نسبت گذشته، بسیار پررنگ تر شده است.

کارشناسان بهداشت محیط، همه عوامل محیطی 
این  کنترل می کنند.  را  انسان  بر سالمت  اثرگذار 
کارشناسان با آموزش و نظارت، تالش می کنند که 
انتقال بیماری از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری 
از عوامل محیطی دیگر را کنترل کنند. پس از بروز 
بحران کرونا، برخی محیط های جدید نیز به دایره 
نظارت کارشناسان بهداشت محیط اضافه شد. در 
این شرایط جدید، کارشناسان می گویند که تعداد 
کارشناسان بهداشت محیط با نیازهای کشورمان، 
تناسبی ندارد. آنها تاکید دارند که هم اکنون با کمبود 
جدی کارشناسان بهداشت محیط مواجه هستیم 
و پس از بحران کرونا، این کمبود نیروی انسانی 
بیشتر از قبل شده است. با توجه به اینکه مجموعه 
فعالیت های کارشناسان بهداشت محیط، تاثیر جدی 
در کنترل بیماری کرونا دارد، انتظار می رود که برای 
حفظ سالمت جامعه و کنترل سایر عوامل خطرزا 
برای سالمت انسان، تالش جدی برای رفع این 

کمبودها انجام شود. 

چرا باید تعداد کارشناسان بهداشت محیط، 
افزایش پیدا کند؟

کارشناسان بهداشت محیط، طیف وظایف بسیار 
بهداشتی،  مراکز  فعالیت  پایش  دارند.  گسترده ای 

درمانی و خانه های بهداشت، نظارت بر عملکرد 
نظارت  روستایی،  و  شهری  آبرسانی  تاسیسات 
نحوه  بر  نظارت  فاضالب،  تاسیسات  برعملکرد 
نحوه  بر  نظارت  گندزدا،  مواد  و  سموم  مصرف 
ضدعفونی اماکن عمومی و کنترل بهداشتی مراکز 
مسئولیت  از  گوشه ای  تنها  دهنده خدمات،  ارائه 

کارشناسان بهداشت محیط است.
مجید تاجیک، رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به مشکل کمبود کارشناسان 
بهداشت محیط اشاره می کند و به سپید می گوید: 
»واقعیت این است که باید تعداد کارشناسان بهداشت 
محیط افزایش پیدا کند. بر اساس آخرین استانداردهایی 
که به ما اعالم کرده اند، باید به ازای هر 300 مرکز و 
امکنه، یک کارشناس بهداشت محیط وجود داشته 
باشد که ما فاقد این استاندارد هستیم. نظارت بهداشتی 
بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی 
در زمره وظایف کارشناسان بهداشت محیط است. 
متاسفانه در اغلب نقاط تهران، هنوز به این استاندارد 

یک کارشناس به ازای 300 مرکز نرسیده ایم.«
او یادآور می شود: »این استاندارد مربوط به زمان قبل از 
کرونا است. االن با وجود بحث فاصله گذاری اجتماعی 
و کنترل کرونا، کارشناسان بهداشت محیط باید اماکن 
دیگری را هم نظارت کنند. یعنی وظایف دیگری 
نیز به ما محول شده است. با این وجود، کمبود 
نیروی انسانی در این بخش کامال ملموس است و 
ما با انجام برخی طرح ها تالش می کنیم که تا حدی 
این کمبودها را جبران کنیم. با توجه به اینکه به نظر 
می رسد دوران کرونا به این زودی تمام نشود و با 
بحران طوالنی مدتی روبرو باشیم، این کمبود نیروی 

انسانی در حوزه بهداشت محیط بر بحث نظارت ها 
تاثیر جدی می گذارد.«

تاجیک با اشاره به اینکه در تهران و کالنشهرها، بیشتر 
با مشکالت کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت 
محیط مواجهیم، تاکید می کند: »در مراکز تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یک کارشناس 
بهداشت محیط به ازای هر 460 امکنه داریم. برخی 
اماکن دیگر نیز که در گذشته تحت پوشش ما نبود، 
نظارت بر این اماکن جدید با وجود شیوع کرونا و 
بحث فاصله گذاری اجتماعی به ما محول شد. مثال 
در گذشته، سطح نظارت های بهداشتی بر برخی اماکن 
مثل کفش فروشی ها و بوتیک ها بسیار کمتر بود، اما 
حاال با توجه به اهمیت فاصله گذاری اجتماعی باید 
بر این مراکز هم نظارت مستمر داشته باشیم. تعداد 
این مراکز که نیاز به نظارت های بهداشتی دارد، بسیار 
افزایش پیدا کرده است. همین موضوع، دایره مسئولیت 
کارشناسان بهداشت محیط را بسیار گسترش داده است. 
درواقع نسبت یک کارشناس به 460 امکنه مربوط به 
دوران قبل از کرونا بود، اما االن باوجود کرونا قطعا 
تعداد اماکن در این نسبت، بسیار بیشتر شده است.« او 
خاطرنشان می کند: »در تهران به نسبت سایر شهرهای 
کشور با بیشترین تراکم صنوف مواجه هستیم. با این 
حساب، مشکل کمبود کارشناسان بهداشت محیط در 
تهران و کالنشهرها بیشتر از شهرهای کوچک است 
و وضع برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

این زمینه، بهتر از تهران است.«
همچنین محمد مسافري، دیگر کارشناس بهداشت 
محیط هم به مشکل کمبود کارشناسان بهداشت محیط 
در کشور اشاره دارد و تاکید می کند: »تعداد کارشناسان 

بهداشت موجود در کشور به هیچ وجه کافي نیست. 
به علت کمبود کارشناسان بهداشت، بار سنگینی بر 
دوش بازرسان بهداشت محیط قرار گرفته است. با 
توجه به کمبود کارشناسان بهداشت محیط در کشور 
الزم است تا استخدام دانش آموختگان جدید بهداشت 

محیط مدنظر قرار گیرد.«

روزهای سخت کارشناسان بهداشت محیط 
در ایام کرونا

در همه اماکن پرخطری که به مردم توصیه می شود به 
آنجا مراجعه نکنند، کارشناسان بهداشت محیط باید 
در آنجا حضور پیدا کنند. اغلب این کارشناسان با 
حضور مستمر در اماکن عمومی پرخطر در معرض 
ابتال به کرونا قرار دارند و برای انجام وظیفه، جانشان 

را به خطر می اندازند. 
حسن شکوهمندی، پژوهشگر و کارشناس بهداشت 
محیط هم با اشاره به مشکالت کارشناسان بهداشت 
محیط در دوران کرونا، می گوید: »تمام مراحل تدفین 
افرادی که به دلیل کووید۱۹ فوت شده اند، باید با 
برای  باشد.  محیط  بهداشت  کارشناس  نظارت 
گندزدایی، نظارت و آموزش خانه هایی که در آنجا 
افرادِ مبتال یا مشکوک به کرونا وجود دارند، باز هم 

اینجا بچه های بهداشت محیط پای کار هستند و 
زحمت می کشند. همچنین در بحث بهداشت محیط 
و گندزدایی بیمارستان ها، نیروهای خدماتی با نظارت 
کارشناسان بهداشت محیط کار می کنند.این هم یکی 
دیگر از چالش های مهم است که ما امروز با آن روبه رو 
هستیم. متاسفانه تالش بچه ها در این موارد اصال دیده 
نمی شود، در حالی که در این زمینه هم خوب عمل 
کرده ایم. ضمن اینکه این مکان ها نقاط خطرناکی 
هستند، زیرا ممکن است کارشناسان بهداشت محیط 
خودشان آلوده شوند. با این وجود، ما همچنان مشغول 

کار، شناسایی و آموزش افراد هستیم.«
ادامه در صفحه 15 

کمبود کارشناسان بهداشت محیط در دانشگاه های علوم پزشکی
با توجه به بحران کرونا، سطح نظارت بر اماکن عمومی باید افزایش پیدا کند، اما با این وجود همچنان 

با کمبود کارشناسان بهداشت محیط مواجه هستیم

تاجیک: با وجود بحث 
فاصله گذاری اجتماعی 

و ضرورت کنترل کرونا، 
کارشناسان بهداشت محیط باید 

اماکن دیگری را هم نظارت 
کنند. یعنی وظایف جدیدی نیز 
به ما محول شده است. با این 

وجود، کمبود نیروی انسانی در 
این بخش کامال ملموس است. 

مشکل کمبود کارشناسان 
بهداشت محیط در تهران و 

کالنشهرها بیشتر از شهرهای 
کوچک است
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 ادامه از صفحه 14 
وظایف  از  تذکر  و  »آموزش  می شود:  یادآور  او 
کارشناسان بهداشت محیط است. ما در طول سال 
این موارد نظارتی را به طور مستمر داریم و حاال 
در بحث شیوع کروناویروس، اینها را با حساسیت 
بیشتری دنبال می کنیم و نظارت دقیق تری داریم. به 
دلیل کرونا، اغلب همکاران ما چه قبل و چه در 
تمام طول تعطیالِت گذشته، حتی یک روز هم به 
استراحت نرفتند. همچنین بچه های بهداشت محیط 
برای اینکه صنعت همچنان سرپا باشد، ایستادند و 
برای تامین سالمت و بهداشت به عنوان یک اصل 
مهم و فراموش نشدنی کار کردند و پشت سالمت 

و بهداشت را خالی نگذاشتند.«
شکوهمندی توضیح می دهد: »بهداشت محیط یعنی 
کنترل شرایط محیط که به نحوی می تواند زندگی ما 
را تحت تاثیر قرار دهد. ما وظیفه داریم این شرایط 
محیطی را کنترل کنیم. ما در محیطی زندگی می کنیم 
که آب هست، هوا هست و خاک هم هست. در بحث 
آب، آب آشامیدنی سالم و مدیریت پساب وظیفه 
ما است. در بحث هوا کنترل آلودگی هوا وظیفه ما 
است و در بحث خاک نیز کنترل زباله و سالمِت 

خاک را وظیفه داریم. وقتی همه اینها کنترل شود، 
نتیجه اش می شود سالمت انسان. از طرفی ما به جز 
انسان موجودات ذره بینی و ریزی داریم که آنها هم 
در محیط ما زندگی می کنند و می توانند بر سالمت 
ما اثر بگذارند. ما نمی توانیم نسبت به تاثیر آنها نیز 
بی تفاوت باشیم.« او عنوان می کند: »بنابراین ما با 
دو مساله روبه رو هستیم، یکی تاثیر انسان بر روی 
محیط و دیگری تاثیر محیط بر روی انسان. هدف 
غیر مستقیم بهداشت محیط می شود سالمت محیِط 
زیست و هدف مستقیم آن سالمت انسان می شود. 
حاال ما باید میان انسان و محیط یک نقطه تعادل پیدا 
کنیم. اگر این تعادل و توازن از میان برود نتیجه اش 
می شود بیماری. این تعادل را کارشناس های بهداشت 

محیط به وجود می آورند.«

چالش های نظارت بر مراحل تدفین 
فوتی های کرونا

برخی آمارها حاکی از این است که به ازاي هر ۱0 
هزار نفر در کشور فقط یک کارشناس بهداشت 
فعالیت دارد و در این زمینه با کمبود جدی نیرو 
مواجه هستیم. گستره وظایف کارشناسان بهداشت 
محیط بسیار زیاد است، طوری که آنها بر نحوه تدفین 
فوتی های کرونا نیز نظارت بهداشتی دارند. انجام این 
وظیفه مهم در طول این مدت نیز با چالش های زیادی 

همراه بوده است. 
علی ابراهیمیان، مسئول بهداشت محیط و حرفه ای 
شهرستان رامسر با توجه به چالش های پیش روی 

کارشناسان بهداشت محیط در ایام کرونا، تاکید می کند: 
»کرونا، کاستی ها و ناهماهنگی هایی را عیان کرد که در 
هیچ کدام از بندهای پرتکل ها اشاره ای به آن نشده بود 
و پیش بینی برای آن وجود نداشت. در کرونا شرایط 
برای ما ویژه تر شد. مواردی رخ داد که هرگز در 
ذهن ما نبود و پیش بینی برای آن نداشتیم؛ آن هم 
در شرایطی که رفع و مدیریتش در حوزه اختیارات 
ما نبود و در عین حال در اجرای پروتکل اختالل 
ایجاد می کرد. به عنوان مثال ما به عنوان نهادی که 

می بایست ناظر بر اجرای درست مراحل تدفین باشد، 
وظیفه نداشتیم که به تک تک افراد حاضر در مراسم 
تدفین گوشزد کنیم که از جسد فاصله بگیرند و یا 
تجمعات را متفرق کنیم. با این حال مجبور شدیم در 

مورادی این اقدامات را هم انجام دهیم.«
او ادامه می دهد: »مشکل نخستی که با آن مواجه 
شدیم کمبود بسته حفاظت فردی بود. ابتدا با هفت 
بسته حفاظتی شروع کردیم و در عرض سه روز این 
بسته ها تمام شدند. البته این کمبود در کل دنیا وجود 
داشت و مختص ایران نبود، این بسته ها شامل عینک، 
ماسک ان ۹۵، کیسه برای سوزاندن، دستکش، لباس 
یکسره، گت و محلول ضد عفونی کننده دست بود 
که با آنها مراحل تدفین انجام می گرفت. دست زدن 
و تماس با جسد به معنی خطر جدی است و در این 

بین کار نظارت بر نحوه پوشیدن و درآوردن لباس 
هم بر عهده ما بود.«

ابراهیمیان به گوشه دیگری از مشکالت کارشناسان 
بهداشت محیط اشاره می کند و می گوید: »کماکان 
تمامی مسیرهای رفت و آمد جسد، آمبوالنس و کابین 
آن ضدعفونی می شود. ضمن اینکه گاهی اوقات پیش 
می آمد نیروهای خدماتی به دلیل سنگین بودن جسد و 
دشواری حمل، دقایقی جسد را برای استراحت روی 
زمین می گذاشتند و همان نقطه را نیز برای ضدعفونی 
عالمت گذاری می کردیم. به عالوه اینکه بیل، کلنگ، 
سایر ابزارها با نظارت ما سمپاشی می شود. عالوه بر 
این یک بار آهک در عمق قبر پاشیده می شود، یک 
بار به دیواره ها و یک بار هم می بایست تا شعاع سه 
متری پاشیده شود. البته همه اینها به این معنا نیست 
که آهک ضد عفونی می کند، بلکه آهک محیط را 
قلیایی می کند و اجازه نزدیک شدن جونده و حشرات 
به جسد را نمی دهد و این محیط را ترک می کنند.«
کمبود فرصت های شغلی در رشته بهداشت محیط

وظایف و فعالیت های کارشناسان بهداشت محیط، 
بسیار متنوع است. کنترل آلودگی های هوا و محیط 

و در موارد اضطراری، پیشگیری از بروز حوادث و 
سوانح، نظارت بهداشتی بر تهیه و توزیع و فروش 
مواد غذایی، لوازم آرایشی، کنترل بیماری های ناشی 
از مواد غذایی و مسمومیت ها و حفظ سالمتی در 
محیط های بسته از مهم ترین وظایف کارشناسان 

بهداشت محیط به حساب می آید.
با وجود نقش بسیار مهم کارشناسان بهداشت محیط 
در حفظ سالمت جامعه، این گروه از کارشناسان با 
کمبود جدی فرصت های شغلی روبرو هستند. حتی 
برخی از آنها کال فعالیت در رشته تخصصی خود 

را رها کرده اند و در مشاغل دیگری فعال هستند. 
سحر احمدی، کارشناس بهداشت محیط  هم به 
مشکل اشتغال کارشناسان بهداشت محیط اشاره 
می کند و می گوید: »بهداشت اماکن عمومی، بهداشت 
مسکن، کنترل مواد زاید خطرناک و بهسازی اماکن و 
فعالیت های تفریحی و تصفیه و دفع فاضالب و ... از 
برنامه های کاری کارشناسان بهداشت محیط است. هر 
کدام از این افراد با توجه به گرایش تحصیلی خود، 
وظایفی را بر عهده دارند. هر جایی که انسان وجود 
داشته باشد، برای اینکه سالمت او حفظ شود باید 
متخصصان این رشته وجود داشته باشند و خدمات ارائه 
دهند. در کشور ما از آنجایی که آگاهی کمی نسبت به 
توانایی های این متخصصان دارند، فرصت های شغلی 
برای فارغ التحصیالن بهداشت محیط نیز کم است.«
اینکه از یک طرف با مشکل کمبود جدی کارشناسان 
دیگر،  سوی  از  و  هستیم  مواجه  محیط  بهداشت 
فرصت های شغلی محدودی در اختیار متخصصان 
این رشته وجود داشته باشد، وضعیت متناقضی است 
که باید حل شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت 
بارها اعالم کرده است که به دلیل محدودیت استخدام 
نمی تواند نیروهای انسانی زیادی در حوزه بهداشت و 
پیشگیری جذب کند. همین مشکل باعث شده است 
که برخی کارشناسان بهداشت محیط، همزمان بجای 
چند نیرو کار کنند. شیوع کرونا نیز این مشکالت را 
حادتر کرد. با توجه به افزایش موارد ابتال به کرونا و 
لزوم نظارت بیشتر بر اماکن عمومی، انتظار می رود که 
دولت با مساعدت بیشتری نسبت به جذب کارشناسان 
بهداشت محیط اقدام کند. این کار موجب می شود با 
توان بیشتری با بیماری مهلک کرونا، مقابله کنیم که 

در نهایت نیز به نفع سالمت جامعه تمام خواهد شد.

شکوهمندی: آموزش، تذکر 
و نظارت از وظایف کارشناسان 

بهداشت محیط است. ما در 
طول سال این موارد نظارتی 
را به طور مستمر داریم. حاال 
در بحث شیوع کروناویروس، 

این موارد را با حساسیت 
بیشتری دنبال می کنیم و 

نظارت دقیق تری داریم. به 
دلیل کرونا، اغلب همکاران در 

تمام طول تعطیالِت گذشته، 
حتی یک روز هم به مرخصی و 

استراحت نرفته اند
وزارت بهداشت بارها اعالم 

کرده است که به دلیل 
محدودیت استخدام نمی تواند 

نیروهای انسانی زیادی در 
حوزه بهداشت و پیشگیری 

جذب کند. همین مشکل 
باعث شده است که برخی 

کارشناسان بهداشت محیط، 
همزمان بجای چند نیرو کار 
کنند. شیوع کرونا نیز این 

مشکالت را حادتر کرد. با توجه 
به افزایش موارد ابتال به کرونا 
و لزوم نظارت بیشتر بر اماکن 

عمومی، انتظار می رود که دولت 
با مساعدت بیشتری نسبت 

به جذب کارشناسان بهداشت 
محیط اقدام کند

در همه اماکن پرخطری که به 
مردم توصیه می شود به آنجا 

مراجعه نکنند، کارشناسان 
بهداشت محیط باید در آنجا 
حضور پیدا کنند. اغلب این 

کارشناسان با حضور مستمر در 
اماکن عمومی پرخطر در معرض 

ابتال به کرونا قرار دارند و 
برای انجام وظیفه، جانشان را 

به خطر می اندازند
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در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی عنوان شد

 علی ابراهیمی
هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی و 
نهمین همایش داروهای گیاهی و فرآورده های 
طبیعی موسوم به طالی سبز در محل هتل المپیک 

تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش سپید، در این مراسم محمدرضا شانه ساز، 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، 
توسعه  و  فرهنگی  معاون  احمدی،  عبدالحمید 
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، مهدی 
صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت 
و نمایندگان تولیدکننده های مکمل های غذایی و 

رژیمی و داروهای گیاهی حضور داشتند.

تولید ۲۰۰۰ قلم داروی گیاهی در کشور
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  میرفخرابی،  جعفر 
فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در آغاز مراسم 
افتتاحیه همایش ها گفت: »از سال ۹۴ تاکنون سه 
هزار و ۶۱۳ پروانه ساخت داروهای گیاهی در کشور 
صادر شده است.« وی با اشاره به ممنوعیت واردات 
داروهای گیاهی به کشور، افزود: »به رغم تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان، اما شرکت های دانش بنیان 
توانسته اند بیش از ۲۰۰۰ قلم داروی گیاهی را در 
داخل تولید کنند.« میرفخرابی در ادامه به فعالیت 
۳۰۰ شرکت داخلی در زمینه تولید داروهای گیاهی 
در کشور اشاره کرد، گفت: »بیش از ۱۰۰ شرکت 

نیز در انتظار مجوز فعالیت هستند.«

استفاده 76 درصدی مردان و ۳۳ درصدی 
زنان از مکمل ها

معاون  احمدی،  عبدالحمید  همایش  ادامه  در 
فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان طی سخنانی به استفاده از مکمل ها در 
فعالیت های ورزشی اشاره کرد و گفت: »یکی از 
عمده چالش های ما در ورزش قهرمانی، استفاده 

ناآگاهانه از مکمل ها و مواد نیروزا است که آثار 
و تبعات منفی ایجاد کرده است.«

وی افزود: »بررسی ها نشان داده است که مصرف 
باشگاه ها  در سطح  نیروزا  داروهای  و  مکمل ها 
توجه  قابل  بدن سازی،  باشگاه های  به خصوص 
است. به طوری که بیش از ۷۶ درصد مردان و ۳۳ 
درصد زنان در باشگاه های بدن سازی از مکمل ها 
استفاده می کنند.« احمدی اضافه کرد: »همچنین ۳۸ 
درصد زنان و ۳۲ درصد مردان از قرص های الغری 

و چربی سوز استفاده می کنند.«
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان در ادامه گفت: »کرونا باعث تغییر 
شرایط جهان شده و ورزش نیز تحت الشعاع این 
ویروس قرار گرفته است.« احمدی افزود: »بیماری 
کرونا به اندازه جنگ های جهانی اول و دوم، در 
ورزش تأثیرگذار بوده و همه فعالیت های ورزشی 

را تحت الشعاع قرار داده است.«

نگرانی جدی از سالمت مکمل های ورزشی
عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران نیز 
در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش مکمل های غذایی 
و رژیمی ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقالب و 
شهدای مدافع سالمت، گفت: »کرونا نشان داد که 

نقش نظام سالمت چقدر می تواند جدی باشد.«
وی افزود: »زمانی که مدیرعامل شرکت داروسازی 
اسوه بودم، آماری گرفتیم و دیدیم بین ۸۰ تا ۸۵ 
درصد از مکمل ها وارداتی بود، این در حالی است 
که امروز تولیدکنندگان داخلی بیش از ۸۰ درصد 

نیاز کشور را در حوزه مکمل ها تأمین می کنند.«
کبریایی زاده اضافه کرد: »در زمانی گفتیم که خجالت 
می کشیم که فرآورده های خون ساز را وارد می کنیم، 
سال های سال بود که حتی مواد اولیه این فرآورده ها 
را از کشورهایی چون امارات متحده عربی وارد 

می کردیم، اما خوشحالم که اعالم کنم امروز این 
دسته از فرآورده ها بر اساس فرمول های های تک 

دنیا در ایران تولید می شود.«
تولیدکنندگان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
مکمل های رژیمی غذایی ایران با بیان اینکه حوزه 
مصرف مکمل ها در گروه های خاص مثل اطفال، 
زنان، سالمندان و ورزشکاران را مورد توجه قرار 
دادیم، گفت: »مکمل های ورزشی بالی جان جوانان 
و نوجوانان ما بوده و هستند. هنوز نگرانی داریم 
زیرا سالمت این فرآورده ها تضمین شده نیست. 
طبق آمارها ۷۰ درصد افرادی که به مراکز ورزشی 
می روند از این مکمل ها استفاده می کنند و این آمار 
تکان دهنده است و باید تن ما را بلرزاند. ما باید 
تولید را افزایش دهیم و واردات از مبادی درست و 
معتبر صورت گیرد تا مطمئن باشیم این فرآورده ها 
به آالینده های آسیب رسان به سالمت آلوده نیستند.«
کبریایی زاده با تأکید بر اینکه تولید باید آسان و روان 
شود، گفت: »متأسفانه امروز تولید بسیار سخت شده 
است و ایستگاه های تولید در کشور پشیمان کننده 
است. مصداق ضرب المثل هر دم از این باغ بری 
می رسد، است. یک روز بانک مرکزی، وزارت صمت 
و یک روز وزارت بهداشت تصمیماتی می گیرند. 
این موضوعات چالش هایی به وجود می آورند و 
تولیدکنندگان به مشقت می افتند؛ بنابراین درخواست 

داریم تولید آسان و روان شود.«

تولید ۸۰ درصد مکمل ها در داخل
مهدی صادقی  نیارکی، معاون وزیر صمت نیز در 
این مراسم اظهار داشت: »با شیوع کرونا به دلیل 
اتکا و توجه به ظرفیت داخلی توانستیم بحران را 
مدیریت کنیم و سربلند شویم؛ زیرا کشورهایی که 
میلیون ها دالر هزینه کرده بودند با چالش مواجه 
شدند، اما ما به  جز یک روز که خبر قرنطینه مطرح 
شد، با قفسه های خالی فروشگا ه ها مواجه نبودیم.«

وی با بیان اینکه از روز ۷ اسفند ممنوعیت صادرات 
اقالم بهداشتی را بدون مجوز از دولت اعالم کردیم، 
افزود: »فراموش نکردیم که در سه هفته اول شیوع 
کرونا ماسک و محلول ضدعفونی در داروخانه ها 
نبود، اما پس از یک ماه ماسک و محلول ضدعفونی 

در داروخانه ها به نرخ دولتی به فروش رفت.«
معاون وزیر صمت افزود: »در بحران کرونا تمرین و 
مانور برای آسان سازی تولید داشتیم چراکه باورمان 
تولید بود و باید به نحوی عمل می کردیم که امنیت 
جانی و مالی داشته باشیم. اگر تغییر نگاه در رفتارمان 
و صاحبان سرمایه داشته باشیم، برآیند هم افزایی 
عبور از بحران می شود.« وی در ادامه به تعرفه های 
واردات اشاره کرد و اظهار داشت: »تعرفه ها دستوری 
کم وزیاد نمی شود بلکه بر اساس میزان تولید، ارزش، 
واردات و مؤلفه های متفاوت تعیین تکلیف می شوند.«
صادقی نیارکی در ادامه گفت: »امروز ۸۰ درصد 
مکمل های رژیمی در داخل تولید می شود درحالی که 
ما زمانی که دالر ارزان نفتی داشتیم واردکننده بودیم. 
در سال ۸۹ تراز تجاری ۳۷ میلیارد منفی بود و ۱۵ 
درصد تورم داشتیم و نرخ دالر از ۸۰۰ تومان به 
یک هزار و ۱۰۰ تومان رسید. امروز منحنی تولید 
ما صعودی است و ضریب خوداتکایی ۸۰ درصد 
است و با نرخ کنونی دالر واردکنندگان حتی اگر 
تخفیف های ویژه و وحشتناک بدهند، باز هم واردات 

مقرون به صرفه نیست.«
وی افزود: »ما امروز باید افزایش عمق تولید را در 
دستورکار قرار دهیم و به سمت افزایش تولید مواد 
اولیه مکمل های تغذیه ای ورزشی و فرآورده های 
طبیعی برویم چراکه زنجیره تولید را در اختیار داریم. 
همچنین در واردات ماده اولیه ۲۸ میلیون دالر به 
۸۲ میلیون دالر در سال ۹۸ رسیده ایم و به سمت 
واردات ۱۹۰ میلیون دالر ماده اولیه دارو های گیاهی 

و مکمل در سال ۹۹ در حال حرکت هستیم. 
ادامه در صفحه 17 

شماره 16۱۶۹۲ ۱۸ تیـر ۱۳۹۹

افزایش 100 درصدی تولید مکمل های ورزشی در کشور
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 ادامه از صفحه 16 
این تغییر پارادایم است و نگاه از واردات محصول به 
سمت تولید و خلق ارزش برتر و توسعه صادرات 
تغییر کرده است و در گام دوم باید به سمت تولید 

مواد اولیه و واسط برویم.«
صادقی نیارکی تصریح کرد: »با ارز نفتی خداحافظی 
کرده ایم و اکنون با ارز صادرات، کشور را اداره 
می کنیم. همچنین نهضت ساخت داخل را در 
وزارت صمت راه اندازی کرده ایم. تاکنون ۶۶ میلیون 
دالر کاهش ارزبری در قطعات خودرو داشتیم و 
تا پایان تیر ۲۰۰ میلیون دالر کاهش ارزبری در 

لوازم خانگی خواهیم داشت.«
معاون وزیر صمت گفت: »در سه ماه نخست سال 
۹۹، تولید تلویزیونی که دست ۲ کمپانی خارجی 
بود، ۵۰ درصد و در لباسشویی ۱۰۰ درصد و در 
خودرو که نخستین تحریم آمریکاست ۱۳ درصد 
رشد تولید داشتیم. ما توانستیم عمق تولید داخل 
را افزایش دهیم و فعاالن اقتصادی تراز اول باشند.«

هدررفت ظرفیت ها در حوزه داروهای 
طبیعی و سنتی

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس 
سازمان غذا و دارو آخرین سخنران مراسم افتتاحیه 
هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی بود 
ما در بحران ها و  »اگر  این مراسم گفت:  و در 
طوفان های کوبنده سربلند و با گردنی بلند به حرکتمان 
ادامه می دهیم، به واسطه همت تولیدکنندگان است 
وگرنه این کشتی می توانست سال ها قبل آسیب 

جدی ببیند.«
بدجور  کرونا  منحوس  »ویروس  افزود:  وی 
به جد سالمت هموطنان  تاخت وتاز می کند و 
این  ابزار پیشگیرانه  از  باید  را تهدید می کند و 
ویروس ازجمله ماسک استفاده کنیم. درعین حال 
از تولیدکنندگان تشکر می کنیم که هر دارویی که 
در دنیا به عنوان آنچه شانس غلبه بر این ویروس 
مطرح می شود، بالفاصله به دست تولیدکنندگان 

تولید و یا آمادگی تولید آن اعالم می شود.«
شانه ساز ادامه داد: »پتانسیل و ظرفیت باالیی داریم 
که بتوانیم به مشکالت فائق شویم و بسیاری از 
ظرفیت های بالقوه را به فعلیت برسانیم. در حوزه 
داروهای طبیعی و سنتی ما اگرچه ظرف چند 
سال قبل قدم های بسیار بزرگی را در این حوزه 
برداشته ایم، اما آنچه استفاده می شود حتی یک 
درصد ظرفیت موجود در کشور نیست و این به 
معنای هدر رفتن امکانات و ظرفیت هایی است که 
در سایه تالش تولیدکنندگان باید به فعلیت برسد.«
وی با بیان اینکه در ایام کرونا خیلی ها کمک کردند 
که می تواند الگوی خوبی برای حذف موانع تولید 
باشد، ادامه داد: »حتماً باید از ظرفیت های داخلی 
استفاده کنیم. باید تولید تسهیل شود و ما هم قائل 
به این موضوع هستیم، ضمناً این را هم می دانیم  که 
باید بیشتر کار کنیم. البته در حال حاضر برای صدور 
پروانه در حوزه داروهای طبیعی و مکمل ۳۵ روز 
زمان صرف می کنیم  که می تواند یک رکورد باشد. 
این اقدامی بوده که برای تسهیل کار تولیدکنندگان 
انجام شده است که امیدواریم بتوانیم باز هم این 

زمان را کوتاه تر کنیم.«

کاهش ۴۰ درصدی واردات مکمل ها
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به آمار 
تولید مکمل در کشور، اظهار کرد: »باید توجه کرد 
که در سال ۱۳۹۶ مجوز تولید حدود ۲۴ میلیون 

و ۷۵۰ هزار بسته مکمل را ارائه دادیم. حال آنکه 
در سال ۱۳۹۷ این میزان به ۵۵ میلیون بسته رسید. 
ولی در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۵ میلیون بسته رسید که 
افزایش ۱۰۰ درصدی داشت. همچنین در سه ماهه 
اول امسال نیز مجوز ۴۵ میلیون بسته مجوز گرفته 
و وارد بازار شده است که این موضوع نشان دهنده 

توجه به تولید داخل است.«
به گفته شانه ساز، در حوزه واردات نیز از ۴۲ 
میلیون بسته در سال ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون در سال 
۱۳۹۷ رسیدیم که کاهشی ۴۰ درصدی داشت و 
این رقم به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بسته 
در سال ۱۳۹۸ و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز به 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار بسته رسیده که روندی 

کاهشی را داشته است.
وی افزود: »در حوزه مکمل های تغذیه ای و ورزشی 
در سال ۱۳۹۶ از نظر دالری ۱۷۴ میلیون دالر 
واردات داشتیم که در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۵ میلیون 
دالر کاهش یافت. همچنین در سال ۱۳۹۸ به ۷۲ 

میلیون دالر رسید که البته ارز آن نیمایی شد.«
نیز  امسال  ابتدایی  سه ماهه  »در  داد:  ادامه  وی 
حدود هشت میلیون دالر برای واردات مکمل 
داشتیم. این عملکرد در راستای شعارهای تولید 
محقق شده است. همچنین ارز واردات مواد اولیه 
نادر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸.۵ میلیون دالر بود که 
در سال ۱۳۹۷ به ۴۰ میلیون دالر رسید و در 
سال ۱۳۹۸ به ۸۲ میلیون دالر رسید و امسال 
امیدواریم که به حدود ۱۹۲ میلیون دالر برسیم 
که بازار بزرگ تری برای تولیدکنندگان و زمینه 
بین المللی  بازارهای  به  را  تولیدکنندگان  ورود 
فراهم شود و انتظار داریم دوستان از این ظرفیت 

استفاده کنند تا این هدف مهم محقق شود.«
که  است  این  ما  »تالش  کرد:  اضافه  شانه ساز 
واردکنندگان که امروز به عرصه تولید وارد شده اند 
از ظرفیت بازرگانی خودشان برای صادرات استفاده 
کنند.  یقیناً امکان صادرات در صورت ورود این 
عزیزان می تواند کمک کند. تالش ما این نیست 
که واردات را صفر کنیم؛ زیرا در هیچ حوزه ای نه 

دارو و نه مکمل منطقی نیست.«
معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: »انتظار ما این 
است که داروهای مورد نیاز بیماران را همگام 
با توسعه علمی دنیا در اختیار بیماران بگذاریم، 
اما تالش هم می کنیم که تراز را مثبت کنیم. این 
ظرفیت در حوزه سالمت وجود دارد و به راحتی 
می توانیم  تراز صادرت را مثبت کرده و ارزآوری را 
بیشتر از مصرف ارز کنیم، امیدواریم از سال آینده 
از بحث تولید صرف فاصله بگیریم و تولید مواد 

اولیه را در دستور کار داشته باشیم. از صادرکنندگان 
که توانستند رقم های بزرگ تری را صادر کنند، 

تقدیر می کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »ما در حوزه 
داروهای طبیعی عقب هستیم. همچنین در حوزه 
حوزه  در  نداریم.  دفاعی  قابل  وضعیت  تغذیه 
سوءتغذیه بحث بد مصرف کردن را داریم. چاقی 
و دیابت در کشور بیداد می کند که بسیار بد است. 
پوکی استخوان را داریم یا بحث های کم خونی 

که نشان می دهد باید از مکمل ها استفاده کرد.«
شانه ساز افزود: »در حوزه فعالیت های ورزشی 
متأسفانه ورزشکاران ما به استفاده از مکمل های 
فیک و تقلبی رو می آورند و باید فکری به حال 
اتفاقات بدی در  سالن های ورزشی شود؛ زیرا 
آنها را روی می دهد و باید اطالع رسانی به آنها 
انجام شود که از مصرف مکمل ها و داروها به هر 

شکل اجتناب کنند که جزو برنامه های ماست.«
از  عظیمی  سیل  با  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
و  دانش بنیان  شرکت های  درخواست های 
پژوهشگران برای تولید داروهایی که اولین بار در 
دنیا تولید می شود، مواجه هستیم، گفت: »به سرعت 
بحث ضابطه و ثبت این اقالم را نهایی می کنیم. 
چند پرونده در دست ما مانده است. ازآنجایی که 
قباًل مصرف داروها در دنیا سابقه داشت، روند 
خاص خود را داشت، اما اآلن این داروها برای 
اولین بار در دنیا تولید شده و ادعاهایی هم که 
شرکت های دانش بنیان دارند، به شدت قابل پیگیری 
است و برای کشور افتخاری است. این موضوع 
امیدواریم  نتیجه تالش تولیدکنندگان است که 

به سرعت نهایی شود.«

علت تغییر مدیرکل امور دارو سازمان 
غذا و دارو

شانه ساز در حاشیه همایش با حضور در جمع 
خبرنگاران، گفت: »سهم  تولید مواد اولیه و مکمل ها 
و اقالم  وارداتی  به شدت به نفع تولید حرکت کرده 
است؛ به طوری که واردات مکمل های تغذیه ای و 
ورزشی از حدود ۱۷۵ میلیون دالر در سال ۱۳۹۶ 
به ۷۲ میلیون دالر کاهش یافته و برنامه ما این است 
که این عدد به کمتر از ۳۰ میلیون دالر برسد و 

برای اقالمی باشد که مشابه تولید داخل ندارد.«
وی ادامه داد: »با این روند حتماً می توانیم تولید 
را جدی تر دنبال کنیم. همچنین تولید داخل در 
حوزه مکمل ها از ۲۴ میلیون بسته در سال ۹۶ به 
۱۰۵ میلیون بسته در سال ۱۳۹۸ ارتقاء پیدا کرده 
است که امیدواریم امسال آن را به ۱۵۰ میلیون 

بسته ارتقاء دهیم که نشان دهنده تغییر سریع ما از 
واردات به سمت تولید است.«

شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره علت تغییر 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، اظهار 
کرد: »در سیستم اداری تغییرات موضوعی مرسوم 
است. به ویژه در یک سازمان پرتردد و پرمسئله ای 
مانند سازمان غذا و دارو. به هرحال ما یک مدیر 
جوان را با مدیری جوان تر جایگزین کردیم و 
حتماً از آقای دکتر مهرعلیان هم در جایگاه های 
دیگر استفاده خواهیم کرد تا از تجربیاتشان بهتر 

بتوانیم استفاده کنیم.«
وی درباره نامه مدیرکل سابق به سندیکای مواد 
اولیه دارویی نیز گفت: »سیاست اصلی ما حرکت از 
سمت داروی ساخته شده به تولید داروهای ساخته 
شده است. همچنین اقدامی که اکنون انجام می دهیم 
این است که مواد اولیه دارویی را هم در داخل کشور 
تولید کنیم. سیاست جدی ما حمایت از تولید مواد 
اولیه در داخل کشور و تولید مواد حدفاصل دارویی 
در کشور است تا بتوانیم حلقه های اقتصاد مقاومتی را 
با موفقیت ایجاد کنیم، این سیاست کلی ماست؛ زیرا 
ارزبری ما را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. 
اگر بتوانیم از داروی ساخته شده به مواد حدفاصل 
برسیم، ارزبری ما کمتر از یک بیستم می رسد؛ یعنی 
پنج درصد. عالوه بر این می توانیم ارزش صادرات 
را هم ایجاد کنیم. واقعاً از شرکت های تولیدکننده 
مواد اولیه و مواد حدفاصل ساز به جد و به صورت 

ویژه حمایت می کنیم.«
وی افزود: »مکاتبه ای که به آن اشاره شد، دغدغه ای 
بود که ناشی از نگرانی از این موضوع بود که 
کمبودی ایجاد نشود که سندیکا هم پاسخ و قول 
داده که اجازه ندهد مشکلی برای تأمین دارو ایجاد 
شود. این هم موضوع جدیدی نیست. این حرف 
که این نامه در تغییر مدیرکل نقش داشته بی اساس 
است و فقط می توانم از اینکه چنین مسائلی را به 
هم ربط می دهند، ابراز تأسف کنم. همه ارکان 
سازمان غذا و دارو با هر سلیقه ای سیاست کلی 

سازمان را قبول دارند.«
گفت:  نیز  ارز  تخصیص  روند  درباره  شانه ساز 
»تخصیص ارز متوقف نشده است و با همه تنگنایی 
که بانک مرکزی داشته ارز را تخصیص می دهد. 
طبق ۲.۵ میلیاردی که دیده شده همان درصد را 

دریافت می کنیم.«

فعالیت چند شرکت ایرانی برای تولید 
واکسن کرونا

رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تولید 
واکسن کرونا در کشور، گفت: »ما داریم پا به 
پای دنیا کار می کنیم و چند شرکت ما در زمینه 
واکسن کرونا در حال فعالیت هستند. ما هم به عنوان 
سازمانی که باید مجوز دهیم، این آمادگی را داریم 
که به محض ارائه مدارک و مستندات، رسیدگی 
کرده و در اسرع وقت مجوزها را صادر کنیم. هنوز 
هیچ کجا واکسن کرونا را نساخته است و سازمان 
بهداشت جهانی نیز از صرف زمان ۱۲ ماه و ۱۸ 

ماه برای ساخت آن صحبت می کند.«
وی ادامه داد: »درمجموع ما هم گام به گام با دنیا 
پیش می رویم. اگرچه همه اطالعات را به شدت از 
هم مخفی می کنند، اما در کشور ما هم شرکت های 
متعددی بر روی این موضوع کار می کنند و واقعًا 
من به توان داروسازی کشور اعتقاد راسخ دارم که 
ما از بقیه دنیا چیزی کم نداریم و می توانیم  جزو 

کشورهای پیشرو باشیم.«



 یاسر مختاری
این هفته ها که ویروس کرونا خیمه سنگین و سیاه 
انداخته و هر روز سیاهه ای  را در کشور  خود 
به تعداد قربانیان خود می افزاید، موضوع کودکان 
کار وخیابان، کودکان زباله گرد و نوزاد فروشی 
نیزهمچنان به عنوان یک آسیب اجتماعی مشخص 
است که هم سالمت این کودکان و هم سالمت 
عمومی جامعه را تهدید می کند،. به همین دلیل در 
این روزها بار دیگر سازمان بهزیستی به عنوان یکی 
از متولیان کنترل آسیب های اجتماعی در کشور و 
رسیدگی به این کودکان در آستانه هفته بهزیستی 
معاون اجتماعی خود را به جمع خبرنگار فرستاد 
تا پیرامون وضعیت این کودکان توضیحات الزم 

را ارائه دهد.

توزیع اقالم بهداشتی پیشگیری از کرونا 
در میان کودکان کار

به گزارش خبرنگار سپید، حبیب اهلل مسعودی فرید 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در 
نشست خبری سه شنبه 17 تیرماه، با بیان اینکه در 
تهران ۶۰۰ کودک کار دارای خانواده ایرانی شناسایی 
شده و فرایند توانمندسازی آنها شروع شده است، 
گفت: »توزیع بسته های بهداشتی به کودکان در ایام 
کرونا در چهارراه ها و مراکز حضور آنها انجام شد. 
همچنین شایعاتی در بین کودکان بود که آنها کرونا 
نمی گیرند اما بعدا با آموزش ها روشن شدند که 
آنها هم مبتال می شوند و حتی اگر بیماری شدید 
نگیرند ممکن است به خانواده شان منتقل کنند. 
این بسته ها هر دو هفته با فاصله زمانی یا به مرور 
توزیع می شود و در تهران ۴۰ هزار بسته فقط 
توسط بهزیستی توزیع شده است.« وی در ادامه 
با بیان اینکه آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی 
در سال ۸۴  در هیئت دولت تصویب شد، گفت: 
» در سال 7۸ برنامه توسعه ششم نیز اهداف کمی 
را برای میزان پذیرش کودکان کار و خیابان قرار داد 
که در ماده ۸۰ هم سازمان بهزیستی مکلف شده با 
همکاری سایر دستگاه در این خصوص اقدام کند.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه 
طرح های مختلفی تا کنون برای ساماندهی کودکان 
کار دنبال شده است، افزود: »دو نکته که در مورد 
همه مسائل اجتماعی باید مطرح شده و مورد توجه 
باشد این است که تصویر آسیب های اجتماعی به 
مرور زمان با عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی ممکن است تغییر کند. به عنوان مثال 
سال ۸۴ عمده کودکان خیابانی در کشور ایرانی 
بودند، اما به مروز زمان و در سال های اخیر ۵۵ 
درصد کودکان جذب کار و  خیابان شده اند، غیر 
ایرانی اند که این میزان در تهران به بیش از ۸۰ 

درصد رسیده است.«
مسعودی فرید با بیان اینکه برای توقف چرخه 
آسیب باید فرایند ساماندهی و توانمندسازی را به 
انتها رساند، تصریح کرد: »در حوزه مسائل اجتماعی 
بخشی تحت عنوان شناسایی و جذب وجود دارد، 
پس از آن باید با اقدامات توانمندسازی کاری کرد 
تا مجددا شاهد ورود فرد به خیابان نباشیم. برای 
حل این موضوع نمی توان نسخه واحدی داد. این 

کودکان از خانواده های متنوعی هستند و به دالیل 
متعدد مانند فقر یا از کار افتادگی سرپرست، اعتیاد 
والدین یا بهره کشی و کرایه شدن وارد چرخه کار 
باید نسخه  این موارد  از  شده اند. برای هرکدام 
خاص هر فرد را تجویز کنیم که همان »مدیریت 

مورد« است.«

مخالفت با هرگونه کار کودک زیر15 سال
مسعودی فرید در ادامه با بیان اینکه با هرگونه 
کار کودک زیر 1۵ سال به ویژه کودک فعال در 
زباله گردی مخالفیم، گفت: » زباله گردی بدترین 
باید  شکل کار کودک است، چراکه کودک که 
آموزش ببیند، سبک زندگی را بیاموزد و کودکی 
کند. اما این کودک در خیابان جایگاه بزرگسال را 
می گیرد و با اینکه جسم و روانش کودک است 
وارد بزرگسالی می شود که عوارض جبران نشدنی 
زیادی دارد. در مورد کودکان زباله گرد، این موضوع 
خیلی مهم تر است. همچنین برای سنین 1۵ تا 1۸ 
سال که طبق قوانین بین المللی کار کودک اشکال 
ندارد، منظور کاری است که به روان و جسم و 

شخصیت کودک آسیب نزند.« 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در 
ادامه به چالش های اصلی مقابله با کار کودکان 
پرداخت و گفت: »در یک بخش، کودکانی هستند 
که به طور غیرمجاز وارد کشور می شوند. هرچه 
قدر به کودکان خدمات دهیم اگر بخش ورودی 
متوقف نشود، تعداد آنها افزایش می یابد و در این 
حالت سیستمی که فکر پیشگیری نباشد، کمر خم 

می کند یا کیفیت کارش پایین می آید.«

کار کودک یعنی کودک آزاری
مسعودی فرید یادآور شد: »وجود کودک در خیابان 
مساوی کودک آزاری است و کودک نمی تواند به 
ظرفیت های بالقوه خود برسد. در این حالت بسیاری 

از کودکان هویت مشخصی ندارند. یعنی یا اسناد 
هویتی ندارند یا اسامی مشابه دارند یا هر بار اسم 
جدیدی را عنوان می کنند. به همین دلیل براساس 
اسم و ... نمی توان برای آنها کاری کرد اما با استفاده 
از ابزار احراز هویت مانند »اسکن عنبیه« می توان 
کاری کرد تا چنانچه این کودک وارد بهزیستی شد 
و خدماتی را دریافت کرد پس از خروج و حضور 
دوباره در خیابان بدانیم کدام کودک است و از اول 

چرخه دوباره کار را آغاز نکنیم.«
وی افزود: »چالش دیگری که داریم موضوع اتباع 
است. تقریبا از کودکان غیرایرانی که وارد سیستم 
بهزیستی می شوند، بیش از 7۰ درصد اوراق هویتی 
ندارند یا اوراق هویتی آنها معتبر نیست. در واقع 
یا عبور یا حضور غیر مجاز دارند. طی جلساتی با 
اداره اتباع خواستیم تا آنها را تعیین تکلیف کنند. 
به هرحال کودکی که وارد شده است نباید مورد 
استثمار و بهره کشی قرار بگیرد. ما نباید شاهد این 

برده داری نوین باشیم و کاری نکنیم.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه اگر اداره اتباع با سرعت الزم کار را 
انجام ندهد مجددا ما دچار اشکال می شویم، گفت: 
» کودک کار درمراکزی که سازمان بهزیستی دارد 
حداکثر می تواند سه هفته در آنجا باشد چرا که این 
مراکز برای نگهداری موقت در نظر گرفته شده اند. 
اگر فرایندها به درستی انجام نشود کار ما دچار 
اختالل می شود.«  مسعودی فرید در رابطه با توانمند 
سازی کودکان کار نیز گفت: »اگر این افراد ایرانی 
یا مقیمان مجاز باشند باید خدمات توانمندسازی 
دریافت کنند. اگر فردی غیرمجاز باشد، در همه 
جای دنیا کسی روی توانمندسازی اقتصادی او 
کار نمی کند. ابتدا موضوع غیر مجاز بودن او باید 
حل شود و سپس خدمات را دریافت کند. مساله 
حضور مجاز این افراد در کشور باید حل شود 
تا خدمات ماندگارتری را ارائه دهیم؛ اما خدمات 

اولیه مانند غرباگری را برای همه انجام می دهیم.«
ایرانی،  در سه دسته  اینکه کودکان  بیان  با  وی 
اتباع مجاز به اقامت یا غیرمجاز هستند، افزود: 
»اتباع غیرمجاز به سمت اداره اتباع می روند اما 
بقیه کودکان وارد فرایند توانمندسازی می شوند. 
مشکل قبلی ما این بود که توانمندسازی به طور 
کامل انجام نمی شد که عمدتا به دلیل کمبود منابع 
مالی بود. با رایزنی انجام شده با سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت کشور توانستیم بودجه ای را در 

این خصوص دریافت کنیم.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید 
بر اینکه به هیچ وجه با روش های ضربتی موافق 
نیستیم، تصریح کرد: » هرچند معتقدیم جای کودک 
در خیابان نیست، منظور این نیست که فقط کودک 
را نبینم بلکه کودک کاری نباید وجود داشته باشد 
که او را ببینم. به این ترتیب با همکاری سمن ها 
نسبت به شناسایی و جذب کودکان اقدام می کنیم. 
با ناجا و سایر نهادهای امنیتی هم هماهنگی شده 
تا در خصوص باندهایی که بهره کشی می کنند، 

اقدامات الزم را انجام دهند.«

معاینات پزشکی در ابتدای فرایند غربالگری
مسعودی فرید با بیان اینکه چند مرکز در تهران 
برای غربالگری و نگهداری کودکان آماده شده  
است، گفت: »سمن ها کودکان را شناسایی می کنند 
و گزارش اولیه تهیه می شود. این کودکان جذب 
می شوند یعنی ابتدا بررسی مددکاری شده و توسط 
پزشک معاینه می شوند تا اگر بیماری داشتند به 
بیمارستان ارجاع شوند. در خصوص افراد ایرانی 
و غیر ایرانی مجاز نیز با خانواده تماس گرفته 
می شود که با تعهد و برنامه توانمندسازی کودک 
را به خانواده تحویل می دهیم که همزمان فرایند 

توانمندسازی خانواده هم صورت می گیرد.«
ادامه در صفحه 19 

آغاز ساماندهی کودکان کار با غربالگری های بهداشتی
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 ادامه از صفحه 18 
وی با بیان اینکه اگر کودک باالی 1۵ سال بود  
با سازمان فنی حرفه ای هماهنگ شده تا شغل 
مناسبی را در اختیار این افراد قرار داده شود، اظهار 
کرد: »افرادی که غیر ایرانی هستند و اجازه اقامت 
ندارند هم وارد مرکز ساماندهی موقت می شوند. 
این مراکز تجهیز شده و مناسب و دوستدار کودک 
هستند. مسئوالن اداره اتباع قول داده اند که وضعیت 
خانواده مشخص شود و اگر الزم است به کشور 

خودشان برگردانده شوند.«

خانواده های زباله گرد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور 
شد: »تعداد زیای از اتباع غیر ایرانی وجود دارند 
که به شکل خانوادگی برای انجام کار خیابانی و 
زباله گردی وارد ایران شده اند. سیاست مهاجرتی 
ما باید سیاست شفافی باشد. برای مثال کشورهای 
دیگر به دنبال سرمایه گذاری، اجازه رسمی کار یا 
پذیرش تحصیلی یا فرد نخبه هستند. یعنی همه 
کشورها سعی می کنند فرد مهاجر برای کشورشان 
ارزش افزوده داشته باشد اما در کشور ما اگر وضع 
رها باشد و حتی عده ای حتی به طور مجاز وارد 
شوند و دیگر کشور را ترک نکنند فشار این کار 
به بهزیستی وارد می شود و اگر روند ادامه پیدا کند 

حد توقفی برای آن وجود ندارد.«
وی با بیان اینکه یک بخش مهم برای موضوع 
ساماندهی کودکان کار همکاری مردم است، تصریح 
کرد: »حس ترحم و انسان دوستانی مردم گاهی 
موجب تشدید این موضوع می شود.  براساس 
پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد 
زباله گردی گفته شد که 2.۵ تا 3 درصد از سود 
ناشی از زباله گردی به کودک می رسد و بقیه آن 
به واسطه ها و ... می رسد. این کار یک برده داری 
نوین است و از مردم خواهش می کنم از دادن پول 
به کودکان پرهیز کنند. می توانند به آنها خوراکی 
بدهند، اما دادن پول موجب تشدید سوء استفاده 

از کودکان می شود.«
مسعودی فرید تأکید کرد: »مهم این است که نه 
پول به کوکان بدهیم و نه به آنها توهین کنیم، این 

کودکان به ویژه اتباع بیگانه هیچ تقصیری ندارند 
و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور مبداء موجب 

حضور آنها شده است.« 
وی در ادامه با بیان اینکه در  سال 9۸ در مجموع 
12 هزار کودک کار توسط بهزیستی پذیرش شده 
است، گفت: »پنج هزار و ۵۰۰ کودک در مرکز 
شبانه روزی و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر هم در ۶1 مرکز 

روزانه در کشور پذیرش شدند.«

رویکرد های مداخله ای کار کودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه براساس مطالعات جهانی روی اثر بخشی 
مداخالت انجام شده، دو رویکرد در تمام دنیا در 
بخش دولتی و غیردولتی وجود دارد،گفت: »یک 
مداخله عمدتا مبتنی بر کاهش آسیب است که از 
آن تحت عنوان رویکرد »خیریه ای« یاد می شود 
براساس آن باید به سمت کاهش آسیب برویم یعنی 
به کودک در خصوص تامین بهداشت، تحصیل یا 
تغذیه صرفا کمک می شود. انتقادی که به رویکرد 
می شود این است که روش مذکور منجر به برون 

رفت از قضیه کار کودک نمی شود 
بلکه فرد در تله خیابانی بودن گیر 
می کند به گونه ای که یک کودک 
زباله گرد 12 ساله تبدیل به یک 
نوجوان زباله گرد 1۶ ساله می شود. 
البته شاید بعضی از این روند بیرون 
بروند، اما روند شایع و درستی 

نیست.«
اینکه  بیان  با  فرید  مسعودی 
رویکرد دیگر »توسعه محور« یا 
»پیشرفت محور« است، افزود: 
»این رویکرد معتقد است کاری 
کنیم که کودک از چرخه کار 
کودک رها شود. یعنی کودک 
عجین  توانمندسازی  با  باید 
شود. البته اگر فاز اولیه با کاهش 
آسیب باشد که کودک سواد یاد 
بگیرد و تغذیه مناسب شود و 
... مشکلی ندارد اما نه اینکه 

۵ـ  ۴ سال سر چهارراه کار کند.« 
وی افزود: »رویکرد توسعه محور معتقد است 
شاید در بازه کوتاه با کاهش آسیب برای شناسایی 
و جلب اعتماد عمل کنیم اما حتما باید به سمت 
فرایند توانمندسازی برویم. بهزیستی روی رویکرد 
دوم تاکید دارد به طوریکه مراکز روزانه محلی برای 
کاهش آسیب ابتدایی باشد اما در عین حال همه 

کودکان وارد چرخه توانمندسازی شوند.«

منع به کارگیری کودکان در زباله گردی
وی در ادامه به اقدام شهرداری تهران در خصوص 
بحث منع به کارگیری کودکان در زباله گردی اشاره 
کرد و گفت: »براین اساس پیمانکارانی که از کودکان 
استفاده کنند در قرارداد آنها تجدید نظر می شود. 
برای کودکان کار شاغل در کارگاه ها هم جلساتی 
با وزارت کار داشتیم که بازدیدهای بازرسان کار 
از کارگاه ها انجام شود. آیین نامه ساماندهی کوکان 
کار هم در حال بازنگری است و ابتدا در کمیسیون 
اجتماعی دولت مطرح شد و بعد به سازمان امور 
اجتماعی وزارت کشور رفت که بازنگری شده 
است و بعد از بررسی شورای اجتماعی کشور 

اجرا می شود. البته نگاه آیین نامه در برنامه جدید 
لحاظ شده است.«

وی در رابطه با اصالح نحوه برخورد با کودکان کار 
در مراکز بهزیستی و پرهیز از رفتار توام با خشونت 
با کودکان نیز اظهار کرد: »امسال دو کار عمده انجام 
دادیم که یکی تجهیز و بهسازی مراکز نگهداری 
به محیط های  تبدیل  به طوریکه  کودکان است 
دوستدار کودک شوند. همچنین آموزش مجدد 
همکاران بهزیستی نیز در دستور کار است و تأکید 
داریم رویکردها باید دوستدار کودک و اقداماتی که 
انجام می دهند، درست باشد. برخوردها اصالح شده 
و نسبت به تخلفات نیز چشم پوشی و مسامحه 
نمی کنیم. اصالحات بر روی بخش ورود کوکان 
انجام شده است. تا کنون از سوی اداره اتباع اقدام 
موثری ندیده بودیم اما امسال قول دادند کارهایی 

که باید را انجام دهند.«

کاهش خرید و فروش نوزاد
مسعودی فرید در ادامه به موضوع خرید و فروش 
نوزادان نیز اشاره کرد و گفت: »موضوع خرید و 
فروش نوزادان جرم است و باید به همه مردم اطالع 
رسانی شود. ما هم در کنار پلیس فتا اگر موردی 
را ببینیم به نهادهای امنیتی اطالع می دهیم و طبق 
قانونی که وجود دارد برخورد با افراد صورت 
می گیرد تا اثر بازدارنده داشته باشد. نوزادانی که 
شناسایی می شوند با صدور حکم قاضی تعیین 
تکلیف خواهند شد. یعنی یا وارد خانواده سببی 
و نسبی خودشان می شوند یا به بهزیستی می آیند 

و حتی به فرزندخواندگی می روند.«
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در 
خصوص وضعیت رسیدگی به مادران باردار معتاد 
نیز گفت: »قرار بود نوزادان مادران باردار معتاد پس 
از زایمان مرخص نشود مگر اینکه به اورژانس 
اجتماعی اطالع داده شود و سپس تعیین تکلیف 
شوند. حتی خانواده ای که می خواهد کودک را 
برگرداند باید پیگیری شود و همکاران گزارش 
مددکاری تهیه کنند که وقتی نوزاد را دادیم شرایط 

همچنان مساعد باشد.«
مرکز  بهزیستی  »سازمان  افزود:  فرید  مسعودی 
نگهداری از مادر و کودکی هم ایجاد کرده است 
که مادران باردار بی خانمان در آن نگهداری می شوند 
تا مادر در سالمت کامل باشد. سازمان های مردم 
نهاد فعال در این حوزه معتقدند که تا 9۰ درصد 
فروش نوزاد مادران باردار دارای اعتیاد کاهش پیدا 

کرده است.«
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همه گیری کووید ۱۹ چه موقع تمام می شود؟ 

 حمید سوری
 استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمانی  معموال  پیش رونده  حاد  اپیدمی های 
خاموش می شوند که تعداد میزبان حساس به  
اندازه معینی کم شود که این اتفاق می تواند 
اجتماعی  یا  گله ای  ایمنی  واکسن،  کشف  با 
بیفتد یا عامل بیماری زا از بین برود یا زنجیره 
قطع  کاماًل  حساس  به  مبتال  افراد  از  انتقال 
 ۱۹ شود که دو مورد اخیر در مورد کووید 

نیست.  محتمل  زیاد 
که  زمانی  تا  همه جانبه  تالش  یک  با  حتی 
ویروس در جایی باقی بماند و فرد حساس 
وجود داشته باشد همه گیری کووید ۱۹ پایان 
نمی یابد. این احتمال وجود دارد که یک مسافر 
اپیدمی  قباًل  که  کشورهایی  به  سفر  با  آلوده 
را  اپیدمی  آتش  کرده اند،  خاموش  را  خود 

کند.  شعله ور  دوباره 
این اتفاق در حال حاضر در چین، سنگاپور 
می رسد  نظر  به  که  کشورها  دیگر  برخی  و 
ویروس تحت کنترل است اتفاق می افتد. در 
این شرایط، سه سناریو ممکن وجود داشته 
بسیار  دیگر  یکی  بعید،  بسیار  اولی  باشد: 
خطرناک و سومی هم بسیار طوالنی است. 
اولین مورد این است که تمام کشورها بتوانند 
هم زمان و با اقدامی هماهنگ و همه جانبه با 
ویروس و اپیدمی مقابله همه جانبه کنند. این 
کرونا جدید  اپیدمی  اینکه  به  توجه  با  مورد 
کشورها  از  بسیاری  و  است  گسترده  بسیار 
داشته  مؤثر  مقابله  آن  با  می توانند  به سختی 
جهان  سراسر  در  هم زمان  کنترل  و  باشند 

است.  بعید  تقریبًا  گیرد،  صورت 

همانند  ویروس  که  است  این  دوم 
همه گیری های آنفلوآنزای قرون گذشته عمل 
فرد  یا  میزبان  تا  یعنی در سراسر جهان  کند 
قربانی  همچنان  کند،  پیدا  زنده ای  حساس 
نظر  از  گله ای«  »ایمنی  سناریوی  این  بگیرد. 
با  ولی  باشد  وسوسه انگیز  شاید  اقتصادی 
بود  خواهد  همراه  انسانی  ناگوار  هزینه های 
است  کشنده تر  فصلی  آنفلوانزای  از  قطعًا  و 
میلیون ها کشته را برجای گذاشته  و احتماالً 
جای  بر  جامعه  از  کننده  ویران  دنباله ای  و 

گذاشت.  خواهد 
اپیدمی اخیر،  ابتدای  به نظر می رسید که در 
مدل ها  اینکه  از  قبل  انگلیس  سیاستمداران 
دهند،  نشان  را  رویکرد  این  وخیم  عواقب 
استراتژی ایمنی گله ای را در نظر گرفته بودند، 
ولی از این موضع به سرعت عقب نشینی کردند. 
سناریوی سوم این است که جهان یک مبارزه 
نسبتًا طوالنی با ویروس داشته باشد و اپیدمی 
را در هر جا می تواند و تا زمانی که یک واکسن 
تولید شود، تحت مهار خود در آورد.  مؤثر 
و  طوالنی ترین  اما  است،  گزینه  بهترین  این 

است.  رویکرد  پیچیده ترین 
آنفلوانزا بود،  بیماری همه گیری  این یک  اگر 
واکسن  ساخت  در  دنیا  می بود.  آسان تر  کار 
را  کار  این  هر سال  و  دارد  تجربه  آنفلوآنزا 
می کند؛ اما در حال حاضر هیچ گونه واکسنی 

برای کروناویروس جدید وجود ندارد. 
جهان  سراسر  در  بی وقفه ای  تالش  گرچه 
برای تولید واکسن مؤثر در حال انجام است، 
ولی خوش بینانه ترین برآوردها زمان تولید و 
دسترسی جامعه جهانی به آن را حداقل حدود 
یک سال دیگر و برخی طوالنی تر می دانند. 

استفاده عمومی از واکسن کرونا تا پایان 
سال میالدی تقریبا غیر ممکن است

نظر  از  آن بخصوص  تایید  و  کشف واکسن 
میزان تأثیر و ایمنی مراحل پیچیده ای را طی 
می کند. آرزو می کنیم واکسن کووید ۱۹ همین 
امروز یا فردا تهیه و در اختیار جامعه بشری 
قرار گیرد. ولی فرآیند تائید و استفاده عمومی 
میالدی حاضر  پایان سال  تا  واکسن  از یک 

است.  غیرممکن  به  نزدیک  چیزی 
یا  بالینی  کارآزمایی  یک  خالصه  به طور 
به  که  دارد  فاز   ۵ تا   ۴ پیشگیری  کارآزمایی 
قبلی  فاز  کامل  تائید  از  بعد  فاز  هر  ترتیب 
قابل انجام است. هر فاز اهداف خاص خود 
را دارد برای مثال در فاز پره کلینیکال هدف 
عمدتًا تدوین تئوری و تائید آن هدف است 
و در لوله آزمایش یا حیوان انجام می شود. 

در فاز یک که اولین فاز انسانی است هدف 
دامنه  تعیین  ایمنی،  ارزشیابی  تحمل،  تعیین 
دوز ایمن و عوارض جانبی است و پس از 
باید خطرات   ۴ فاز  در   ۳ و   ۲ فازهای  طی 
بازار  در  مناسب  استفاده  و  منافع  واکسن، 
مصرف سنجیده شود؛ بنابراین اگر تالش آغاز 
شده در مرحله ای از کارآزمایی ها متوقف نشده 
نباید  کنیم؛  شروع  صفر  از  نباشیم  مجبور  و 
واکسن  به  دسترسی  شاهد  زودی ها  این  به 

باشیم.   ۱۹ کووید 
امید دادن کاذب به مردم باعث سلب اعتماد 
است  ممکن  حتی  و  می شود  متخصصان  به 
آتش اپیدمی را شعله ورتر کند. همان طور که 
مأیوس کردن غیرمنطقی می تواند برای جامعه 
مجموعه های  در  مباحث  برخی  باشد.  مضر 
تخصصی و مجامع علمی خوب و حتی الزم 

اشتباه  مردم  توده  به  آن  انعکاس  ولی  است 
است.  محض 

کرونا حداقل یک سال دیگر مهمان ما 
خواهد بود

بنابراین، به احتمال زیاد، اگر کروناویروس جدید 
در مدت طوالنی تری مهمان ما نباشد، حداقل یک 
سال دیگر با ما خواهد بود. اگر اقداماتی مانند 
از ماسک  انجام شود،  اجتماعی  فاصله گذاری 
غیرضروری  سفرهای  از  و  استفاده  به خوبی 
و  محافظتی  اقدامات  سایر  و  شود  اجتناب 
بهداشتی صورت گیرد؛ همه گیری ممکن است 
به اندازه کافی تحت کنترل قرار گیرد تا همه چیز 

به حالت عادی بازگردد. 
کروناویروس جدید نه فصلی است تا با گرم 
نه مدت مصونیت  شدن هوا غیرفعال شود و 
ایمنی  عالمت  بدون  یا  عالمت  با  که  افرادی 
یافته اند مشخص است. برای تائید پیش بینی ها، 
دانشمندان باید آزمایش های دقیقی انجام دهند. 
مدل های اپیدمیولوژی می توانند تا حدودی روند 
اپیدمی را برآورد کنند، ولی هیچ روشی وجود 
ندارد تا تاریخ دقیق خاموشی اپیدمی کووید ۱۹ 

را در ایران یا جهان به شما اعالم کند. 
دهیم  انجام  می توانیم  که  کاری  مهم ترین 
گروه های  از  شده  سازمان دهی  محافظت 
پرخطری است که احتمال ابتال به شکل شدید 

بیماری یا مرگ در آن ها باالست. 
این گروه ها الزامًا در همه جا الگوی مشابهی ندارند. 
ولی با رویکرد درست اپیدمیولوژی می توانیم 
مرگ و بستری ناشی از اپیدمی را در کشورمان 
تا حد ممکن کاهش داده و بار ناشی از اپیدمی 

را به شدت کاهش دهیم. ایرنا

شماره ۱6۹۲ ۱8 تیـر ۱۳۹۹
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