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حمایت 1500 چهره برجسته پزشکی از سخنان رهبر انقالب
1500 نفر از چهره ها و نخبگان جامعه 
پزشکی کشور در تقدیر از فرمایشات 
روز یکشنبه مقام معظم رهبری بیانیه ای 

صادر کردند. 
به گزارش سپید، متن این بیانیه به شرح 

ذیل است: 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای دامت برکاته
دیدار  در  حضرتعالی  گهربار  بیانات 
لطف،  سراسر  که  مجلس  نمایندگان 
حکمت و دغدغه و دردمندی بود را 
به جان و دل شنیدیم و چون همیشه بر 
آستان کبریایی ذات باری تعالی، پیشانی 
شکر ساییدیم که کشور و امت اسالمی 
را چون شمایی راهبر و کشتی بان است. 
اکنون که پس از یک دوره سخت و 
طاقت فرسای کنترل نسبی بیماری کرونا، 
باردیگر با موج سنگین تر این همه گیری 
مواجه شده ایم و دردمندانه و سوگوارانه، 
همه روزه مرگ تعدادی از هموطنانمان را 
شاهد هستیم، علی رغم فشار بسیار زیاد 
و طاقت فرسا، بار دیگر به حضرتعالی و 
مردم شریف و عزیز کشورمان اطمینان 
رمق،  و  نفس  آخرین  تا  که  می دهیم 
در راه حفظ سالمتی مردم و مبارزه با 
این ویروس منحوس، از پای ننشینیم 
و دست از تالش و مجاهدت چه در 
عرصه پیشگیری و درمان و چه در عرصه 
تحقیقات و پژوهش برنداریم و همگام با 
مسئولین خدوم عرصه بهداشت و درمان 
کشور تالش خواهیم کرد تا غبار غم را 
از چهره کشور عزیز و رهبر عزیز تر از 

جانمان بزداییم. 
در این مسیر حمایت ها و دلگرمی دادن ها 
و نیز توصیه های مکرر آن رهبر فرزانه 

مبنی بر رعایت بهداشت و پیشگیری، 
نقش اساسی در تداوم و موفقیت این 

مبارزه عظیم دارد. 
اینجانبان جمعی از اساتید حوزه سالمت 
کشور ضمن تشکر و تقدیر از الطاف 
حضرتعالی،  حمایت های  و  پدرانه 
با دعای خیر شما و مردم  امیدواریم 
با این  عزیزمان هم در عرصه مبارزه 
بیماری و هم در حوزه تعالی جمعیت 
که البته نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل، 
تحرک و اقدامات جدی دستگاه های 
ذی ربط است، گام های موثرتری برداریم. 

1- سید علیرضا مرندی
2- کامران باقری لنکرانی

3- محمد حسن طریقت منفرد
4- علیرضا زاکانی

5- دکتر حسینعلی شهریاری
6- امیر حسین قاضی زاده

7- سید مسعود خاتمی

8- ناصر سیم فروش
9- محمد رضا کالنتر معتمدی

10-اسماعیل اکبری
11-حسین قناعتی

12-حسن ابوالقاسمی
13-بهرام عین الهی
14-عباس مسجدی
15- علیرضا جاللی
16- بهزاد عین الهی

17-حسن عراقی زاده
18-جعفر اصالنی
19-مصطفی قانعی

20-دکتر محمد رئیس زاده
21-احمد شجاعی
22-مصطفی نادری

23-زهره الهیان
24-علی اصغر باقر زاده
25-زهرا شیخی مبارکه
26-فاطمه محمد بیگی

27-سید محمد پاک مهر
28-عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی

29-احمد عبدالهی
30-شاهین محمدصادقی

31- محمد میرزابیگی
32-مجید احمدی چرخابی

33-شهرام علمداری
34-محمد رضا رزاقی

35-حسین وحیدی
36-علی دباغ

37-سید علی ریاض
38-رضا مسائلی

39-عباس هنردوست
40-ابراهیم متولیان

41-خانم شکیبا محبی تبار
42-خانم معصومه آباد

43-جلیل کالنتر هرمزی
44-علی رمضانخانی

45-محمد تقی حلی ساز

46-جمال اخوان مقدم
47-اصغر اخوان

48-شعبان مهرورز
49-عباس عبادی

50-محمد سعید غیاثی
51-حسین خطیبی
52-فخری الهیاری

53-علی محمد زادگان
54-حمیدرضا عزیزی
55-سعید قاضی پور
56- حسین متعارفی

57-صدراله محمودی
58- دکتر علی اکبر ویسی

59- قاسم ابوطالبی
60-حسین صمدی نیا
61- حسن گودرزی

62-نعمت اله جنیدی
63-سعید بینات

46-محمد ودود حیدری
65- آرمین زارعیان

66-احمد اسفندیاری
67-سلیمان حیدری

68-حمیدرضا جوادزاده
69-علی طاهر نژاد

70- عصمت باروتی
71- خانم حسینی یکتا

72- سید مسعود داودی
73- ابوالفضل خوشی

74- شمس الدین شمس
75- سید هاشم دریا باری

76- احمد جوانمرد
77- علی اکبر جراحی

78- عبداهلل صفری
و 1500 نفر از اعضای جامعه پزشکی 

کشور

خبـر

رییس کمیته علمی ستاد ملی کرونا از ارائه پروتکل 
درمانی جدید بر اساس آخرین یافته های محققان 
کشور در زمینه روش های درمان بیماران مبتال به 
ویروس کرونا خبر داد و گفت: »عالوه بر آن تهیه 
پروتکل بهداشت روان جامعه و بیماران مبتال در 

دستور کار قرار دارد.« 
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده 
در کمیته علمی در خصوص بیماران مبتال به 
ویروس کرونا، افزود: »طی چندین جلسه، از 
کلیه محققان دعوت شد تا کلیه تحقیقاتی که در 
این زمینه انجام داده بودند را عرضه کنند و ما بر 
اساس نتایجی که آنها از این تحقیقات به دست 
آورده بودند، بیماری کرونا را به چهار مرحله 

تقسیم بندی کردیم.« وی مرحله اول را زمانی 
دانست که ویروس وارد بدن فرد شده، ولی فرد 
هیچ عالیمی ندارد و اظهار کرد: »مرحله دوم 
زمانی است که عالئم اولیه بیماری در فرد مبتال 
ظاهر شده، ولی فرد فاقد التهابات ریه است و 
در مرحله سوم التهابات ریه بروز کرده، ولی 
حال بیمار بدخیم نیست.« قانعی، مرحله چهارم 
را زمانی دانست که فرد آلوده به ویروس کرونا 
شده و وضعیت بیماری وی شدید و حاد است. 
رییس کمیته علمی ستاد کرونا خاطر نشان کرد: »ما 
برای هر کدام از این مراحل تعریفی ارائه دادیم تا 
بر اساس آن معین شود بیماران مبتال به ویروس 
کرونا در چه مرحله ای از بیماری قرار دارند و 
برای هر مرحله نیز روش درمانی پیشنهادی ارائه 

شد و بیماران می توانند از این روش ها برای درمان 
بیماری خود بهره ببرد.«

وی در پاسخ به این سوال که این پروتکل درمانی 
جدید چه تفاوتی با پروتکل درمانی قبلی داشته 
است، توضیح داد: »تفاوت این روش با پروتکل 
قبلی این است که در آن تکلیف هر چهار مقطع 

بیماری مشخص شده است.« قانعی خاطر نشان 
کرد: »در حال حاضر کمیته علمی ستاد کرونا بر 
روی موضوع بهداشت روان متمرکز شده است 
و به دنبال این است که پروتکلی برای نحوه 
مدیریت بهداشت روان جامعه و همچنین بیماران 
مبتال تهیه کند، امیدواریم دو تا سه هفته آینده 
این پروتکل بهداشت روان تهیه شود.« دبیر ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در خصوص مطالعات انجام 
شده برای تولید واکسن کرونا، توضیح داد: »در 
این راستا تاکنون 6 قرارداد منعقد شده است، 
ولی محصوالت این شرکت ها هنوز در مرحله ای 
نیستند که بگوییم واکسن موثری تولید شده است، 

البته کارهای تحقیقاتی بر روی آن ادامه دارد.«

رییس کمیته علمی ستاد ملی کرونا خبر داد

ارائه پروتکل جدید درمانی کرونا بر اساس آخرین یافته های محققان کشور


