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سخنی با مومنین و ستاد محترم ملی مقابله با کرونا

محرم ۱۳۹۹، الگوی ماندگار یا  فاجعه تاریخی؟
  پیمان سالمتی

کتاب تاریخ یحیی، محرم سال 1271 شمسی را در 
حکومت قاجار چنین توصیف می کند: »مردم به 
عادِت دیرین، به عزاداری می پردازند. اجتماعات 
و مراودات فزونی می گیرد. اسباِب انتشارِ مرِض 
وبا از هر طرف مهیا می شود. از روز دوم محرم، 
وبا طغیان می کند. هنوز به دهم نرسیده، روزی 
صد ها از مردم هالک می گردند... شماره مردگان 

در تهران به روزی 1۵۰۰ نفر می رسد.«

پس از هفته ها چالش در مورد نحوه برگزاری مراسم 
عزاداری در ماه های پیش رو باالخره تصمیم گیری 
نهایی به ستاد ملی مقابله با کرونا محول و در نهایت 

مجوز برگزاری این مراسم صادر شد.
پیش از این نیز وزیر محترم بهداشت که نماینده و 
سخنگوی جامعه پزشکی در آن ستاد است، گفته 
بود برای مراسم محرم در دوره کرونا الگویی ماندگار 

به جهان معرفی می کنیم.
معتقدم الگوی آقای وزیر، دست نیافتنی و عوارض 
شوم آن موجب بدنامی شیعه و حکومت اسالمی 

خواهد شد.
اخیرا دبیر کل سازمان جهانی بهداشت حداقل ضوابط 
مورد نیاز برای مقابله با بیماری کووید را برای مردم 

جهان اعالم کرد:
الف- فاصله خود را از سایرین حفظ کنید.

ب- دست های خود را بشوئید.
ج- از حضور در اجتماعات و مکان های سربسته 

خودداری کنید.
د- در مکان های الزم از ماسک استفاده کنید.

چند روز قبل مجمع انجمن های گروه پزشکی ایران 
به عنوان یکی از عالی ترین تشکل های نخبگان جامعه 

پزشکی کشور ضمن پذیرش تمام مسئولیت های 
اجتماعی و اخالقی، خواستار تعطیلی کلیه مناسک 

دینی تجمعی از جمله مراسم ایام محرم شد.
در نامه مجمع آمده است: »اگر امروز روزانه 2۰۰ مرگ 
و 2۰۰۰ ابتال ثبت می شود بر اساس برخی پیش بینی ها 
در صورت عدم رعایت جدی دستورالعمل ها در 
سه ماه آینده این آمار تا 1٦۰۰ مرگ در روز هم 
افزایش خواهد یافت. خستگی نیروهای انسانی 
کادر پزشکی و به پایان رسیدن منابع سالمت در 
چنین شرایطی چشم اندازی بسیار تیره و تکان 

دهنده پیش چشم آشکار می کند.«
اگر آمار روزانه وزارت بهداشت در مورد تعداد 
بیماران کرونا در ICU های کشور را مرور کنیم 
متوجه می شویم که از چندی قبل روند بستری در 
بخش های ویژه رو به افزایش بوده که خود به معنی 
پیش بینی مرگ های بیشتر در روزهای آتی خواهد بود.
از سوی دیگر، در روزهای اخیر شاهد اظهارات 
عجیبی از برخی مسئوالن هستیم به گونه ای که ادعا 

می کنند روند حاکم بر مدیریت بیماری در کشور 
ما همسو با کشورهای موفق بوده اظهارات سایر 
دولتمردان خارجی را تکرار می کنند و می گویند که 
باید خود را با شرایط این بیماری وفق دهیم و سعی 
کنیم تا وقفه ای در برنامه های کالن کشور روی ندهد.

حال آنکه واقعیت چیز دیگری است.
به عنوان یک دانشگاهی در حوزه سالمت جهانی 
گواهی می دهم که کشور ما از ابتدای بروز این 
پاندمی به جز دوره چند هفته ای پس از اقدامات 
جدی همچون تعطیلی عمومی و محدودیت های 
تردد )در فصل بهار( در اغلب مواقع یکی از بدترین 
آمارها را از نظر تعداد بیمار و مرگ بر حسب 
جمعیت در دنیا دارا بوده و متاسفانه این روند رو 
به وخامت است که البته آسیب شناسی موضوع 
خارج از حوصله این مقال بوده و قصد متهم کردن 

شخص و یا سازمانی را نیز ندارم. 
چگونه می توان در هیئت )که خود به معنای تجمع 
است( حضور داشت و  حداقل ضوابط  چهارگانه 

فوق )سازمان جهانی بهداشت( را رعایت کرد؟
مراسم  تعطیلی  موفق  تجربه  ما  این،  بر  عالوه 
مذهبی در ماه مبارک رمضان و شب های قدر که 
موجب کاهش چشمگیر  ابتال و مرگ شدند را 
کنار گذاشته ایم و می خواهیم دلمان را به وعده های 

مسئولین خوش کنیم.
آیا تجربه ناتوانی دولتمردان در برخورد با کسانی 
که مقررات بهداشتی را رعایت نمی کنند در طی 

موج اخیر اپیدمی برای ما کافی نیست؟
از حکومت انتظار می رود که برای در هم شکستن 
چرخه انتقال عفونت اقدامی عاجل نماید نه آنکه 

بر آتش این تنور بدمد.
جان کالم آنکه، در وضعیت خطیری از تاریخ این 
مرز و بوم هستیم. باید از تجربه های موفق و شکست 
خورده شش ماهه اخیر درس بگیریم. زمان، زمان 

آزمون و خطا نیست.
به یاد داشته باشیم که بی اعتنایی ستاد محترم مقابله 
با کرونا و به ویژه وزیر بهداشت به توصیه های 
نهادهای تراز اول بین المللی و ملی به چند هزار 
مرگ اضافه درمیان سوگواران حسینی منجر خواهد 
شد. آیندگان در مورد ما، شیعیان و حکومت اسالمی 

چه فکری خواهند کرد؟
در این غائله، الاقل امام حسین را برای مردم باقی 

بگذاریم.
در زیارت اربعین از قول امام ششم می خوانیم: 
»خدایا من گواهی می دهم که او )امام حسین( جان 
خود را در راه تو بخشید تا بندگانت را از نادانی و 

سرگردانی ضاللت نجات دهد.«
به قرآن کریم رجوع کنیم که می فرماید: »بگو: آیا 
شما را خبر دهم که زیانکارترین مردم کیست؟ آنها 
که در راه ضاللت قدم بر می دارند و گمان می کنند 

که کار نیک انجام می دهند.«

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »ایران بر اساس تعریف سازمان 
جهانی بهداشت، موارد مرگ و میر کرونا را اعالم 
می کند و سیستم گزارش دهی کرونا در ایران از 
همان روزهای نخست با معیارهای سازمان جهانی 

بهداشت انجام و تایید شده است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با 
وبدا درباره برخی موارد مطرح شده در رسانه های 
بیگانه در خصوص آمار فوت به علت کرونا در 
کشور با اشاره به خط تبلیغاتی این رسانه ها از 
آغاز اپیدمی کرونا، بیان کرد: »اگر تعاریف و 
شاخص ها تغییر کند، همه آمارهای دنیا با هم 
تغییر می کند و می تواند بر اساس تعریف جدید 
و معیارهای متفاوت، کم یا زیاد شود. مثال سوال 
جدي در دنیا مطرح است که comorbidity هاي 
همراه بیماري کرونا چگونه محاسبه مي شوند.«
وی ادامه داد: »ما اگر دنبال پنهان کاری بودیم مثل 
بسیاری از کشورها از جمله در اروپا موارد اولیه 

با هفته ها تاخیر اعالم می شد و یا موج دوم کرونا 
را بسان برخی کشورها با مالحظات سیاسی و 
اغلب اقتصادی پنهان می کردیم، ولی کامال شفاف 
عمل کردیم و این موضوع برای شاهدان عینی 
وضعیت بیماری در مقایسه با کشورهای منطقه 
و برخی کشورهای حتی توسعه یافته کامال محرز 
شده است.« معاون وزیر بهداشت گفت: »به طور 
طبیعی گاهی آمارها نوسان دارد؛ این نوسانات 
در همه کشورها از جمله در اروپا و آمریکا هم 
وجود دارد و می توان این اشکاالت را البته در 

آمارهای همه کشورها مشاهده کرد.«
الری افزود: »متاسفیم که برخی بر اساس اعالم 
منابع ناشناس و ابهام گویی و بیان جمله »چنین به 
نظر می رسد« و با یک متدلوژی غیر علمی سعی 
در ایجاد تردید دارند، اما ما قاطعانه مسیر علمی 
و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت را دنبال 
می کنیم و اکیدا پیشنهاد مي کنیم افراد و رسانه ها 
با اغراض سیاسي به مباحث علمي ورود نکنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »پیشنهاد 
می کنیم رسانه هایی که این موارد را مطرح کرده اند، 
به ده ها گزارش از اشکاالت و آمارهای مرگ و 
میر در انگلستان به ویژه در خانه های سالمندان 
مورد تردید رسانه های انگلیس واقع شده و یا 
آمارهاي برخي از کشورهاي منطقه که حتي ده 
درصد  مرگ را اعالم نکرده اند را بررسی کنند.«
برای  امروز  »متاسفانه  افزود:  پایان  در  وی 

در  ابتال  قطعی  موارد  که  است  مشخص  ما 
دلیل  هر  به  دسامبر   از  اروپایی  کشورهای 
مورد اعتنا قرار نگرفته است، این در حالیست 
که بعنوان یکی از آخرین کشورهایی که در 
شدیم  ویروس  این  درگیر  شمالی  نیمکره 
اعالم  کشورهای  نخستین  زمره  از  همچنان 
کننده این موضوع بودیم و در هفته های اخیر 
نیز قرار گرفتن در موج دوم بیماری را فارغ 
اقتصادی سریعتر و  از مالحظات سیاسی و 
شفافتر از بسیاری جوامع دیگر اعالم کردیم، 
اگرچه این مالحظات غلط نتوانست و نخواهد 
توانست نهایتا وضعیت گسترش مجدد آنها را 
پنهان نماید و کماکان بعنوان کشور پیشرو در 
این زمینه توصیه جدی ما به همه این است 
برای حفظ و ارتقای وضعیت موجود و جلب 
مشارکت وسیع اجتماعی در کشور خود، گریز 
و گزیری جز شفافیت و ثبات در ارائه آمار و 

اطالعات خود در این زمینه ندارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به گزارش رسانه  های خارجی:

گزارش دهی کرونا در ایران با معیارهای مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است

یادداشت


