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نماینده سازمان جهانی بهداشت:

بیشترین مشکالت مربوط به تامین وسایل حفاظتی است
نماینده سازمان جهانی بهداشت از راه اندازی خط تولید وسایل حفاظتی 
در همدان ابرازخرسندی کرد و گفت: »بیشترین مشکالت موجود در 

مقابله با کروناویروس مربوط به تأمین وسایل حفاظتی است.«
به گزارش سپید، کریستوف هملمن دوشنبه 13 مردادماه در نخستین 
سفر به استان همدان در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، 
با بیان اینکه امروزه بسیاری از پزشکان در خط اول مقابله با کرونا 
خدمت می کنند، ضمن رضایت از انتشار مقاالت پژوهشی در حوزه 
کرونا، به مسائل مربوط به ورود اقالم بهداشتی درمانی به کشور و به 
برنامه های سازمان بهداشت برای تولید کیت های تست تشخیصی و 

فراهم آوردن وسایل بهداشتی اشاره کرد.
وی با تأکید بر اهمیت حوزه آموزش بهداشت، سالمت و ارتقای بهداشتی 
و ابرازامیدواری از ارتقاء سواد بهداشتی، به ارزشمندی پایلوت بودن 
همدان در برنامه »هر خانه، یک پایگاه سالمت« اشاره کرد و گفت: »با 
شنیدن گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی متوجه موقعیت اپیدمی 
همدان و نحوه برخورد با اپیدمی و کنترل آن شدم.« وی با ابرازخرسندی 
از اینکه استان همدان در مرحله اول سناریوی خود با درنظر گرفتن پروژه 
7۰۰ تختخوابی، مطرح کرد: »باالنس خوبی در پذیرش بیماران کرونایی 
وجود دارد.« هملمن در ادامه در زمینه تالش سازمان جهانی بهداشت 
برای پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران برای 
فراهم آوردن وسایل مورد نیاز برای بیمارستان ها و توسعه توانمندی 
آزمایشگاه ها و بیمارستان ها سخن گفت. وی بازدید از برخی مراکز 
آموزشی درمانی را جزء برنامه های  پروژه »آی. سی.  ای. آر. پی« دانست 
و گفت: »این پروژه مربوط به پاسخ دهی ایران به کووید 19 است که 
در آن سازمان بهداشت قراردادی برای تأمین وسایل حفاظتی با هدف 

باال رفتن استاندارد وسایل تشخیص کووید 19 درنظر گرفته است.«
نماینده سازمان جهانی بهداشت بررسی وسایل بیمارستان ها را از دیگر 
برنامه های سفر خواند و ابرازامیدواری کرد که با توجه به زمان بر بودن 

ورود وسایل به استان همدان این امکانات هر چه سریع تر به همدان برسد. 
نماینده سازمان جهانی بهداشت در پایان با ابرازخوشحالی از روند طی 
شده در همدان، سواالتی را در زمینه مطالعات ایمونولوژی و تحقیقات 

در مورد پیوند آنتی بادی و االیزا آنتی بادی تست مطرح کرد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان نیز ضمن دعوت از 
حضار برای یک دقیقه سکوت به احترام کادر درمان و جان باختگان 
کروناویروس با معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان، توضیحاتی در 
مورد جمعیت استان همدان، موقعیت اقلیمی و آب و هوایی، قابلیت های 
گردشگری استان همدان و جاذبه های دیدنی به ویژه قرارگیری آرامگاه 

حکیم بزرگ جهان بوعلی سینا در استان همدان مطرح کرد. 
رشید حیدری مقدم سیستم بهداشت و درمان استان همدان را قطب 
غرب کشور و خدمات رسان به استان های اطراف دانست و مطالبی 

در مورد تاریخچه راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی همدان ارائه کرد.

وی با بیان مطالبی در مورد ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی همدان 
از جمله برخورداری از 14 بیمارستان و پوشش دهندگی به استان های 
اطراف به ویژه منطقه غرب  کشور، تعداد کارکنان، اعضای هیئت علمی 

و دانشجویان و امکانات بهداشتی و درمانی را برشمرد. 
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز مهم ترین 
فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی همدان را در مقابله با کووید 19 
و میزان ابتال به تفکیک شهرستانی و جنسیتی عنوان کرد و با اشاره 
به وجود سه سناریو برای اپیدمی کروناویروس گفت: »خوشبختانه 
در استان همدان سناریوی نخست با درنظر گرفتن تعداد 7۰۰ تخت 
بستری اجرایی شد و نیازی به تعداد تخت های بیشتر پیش بینی شده 

در سناریوهای دوم و سوم نبوده است.« 
منوچهر کرمی گزارشی از فعالیت های انجام شده در مراکز 1۶ ساعته، 
تعداد افراد تحت درمان قرار گرفته و درمان شده به تفکیک شهرستان 
ارائه کرد و علت اصلی اپیدمی کرونا در روزهای اخیر را ارتباطات 

خانوادگی و گردهمایی ها دانست. 
وی به قابلیت شبکه های بهداشت درمان در کمک به مقابله با کرونا اشاره 
کرد و افزود: »نقش بهورزان در ارائه آموزش های بهداشتی به عنوان 

پایین ترین سطح حوزه سالمت بسیار ارزشمند بوده است.« 
کرمی با یادآوری اقدامات انجام شده در حوزه بسیج آموزش و اطالع رسانی 
کروناویروس، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها و قرار دادن نکات کلیدی 
مرتبط با کرونا در صفحه اصلی سایت دانشگاه علوم پزشکی همدان 

و اطالع رسانی گسترده در قالب توزیع پوستر و نصب بنر پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری وب دا در همدان، وی ضمن ارائه گزارشی 
تصویری در مورد نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در همه 
ادارات، مکان های پرتجمع، فروشگاه ها در مورد نمونه های موفق اقدامات 
انجام شده برای مدیریت بهتر کووید 19 از جمله تولید اقالم حفاظتی 

نظیر ماسک و تحقیقات صورت گرفته در حوزه کرونا صحبت کرد.

خبـر

به گفته مقامات نروژ، تست کرونای دست کم 4۰ مسافر و خدمه از 
یک کشتی مسافرتی، مثبت اعالم شده و مقامات هنوز در تالش اند تا 
تعدادی مسافر را از دو سفر اخیر این کشتی به قطب شمال ردیابی کنند. 
به گزارش سپید، چهار خدمه در کشتی »ام اس روالد آموندسن« 
روز جمعه هنگام ورود کشتی به بندر ترومسوی نروژ در بیمارستان 
بستری شدند و بعداً تشخیص کرونا برای آن ها داده شد. آزمایشات 

نشان داد 3۲ نفر از 15۸ پرسنل نیز مبتال بوده اند. 
در حالی که خدمه در کشتی قرنطینه شدند، 17۸ مسافر که روز 
جمعه به کشتی وارد شده بودند پیش از تشخیص کرونا، اجازه 
خروج از کشتی را داشتند و این باعث شد ردیابی این افراد به 
منظور جلوگیری از گسترش عفونت به عملیاتی  پیچیده تبدیل شود. 
طبق اعالم انستیتوی بهداشت عمومی نروژ و شهرداری ترومسو 

تاکنون ابتالی چهار نفر از 3۸7 مسافر ترکیبی که از 17 ژوئیه در 
دو سفر دریایی جداگانه با کشتی سفر داشته اند تایید شده است، اما 

انتظار می رود شمار مبتالیان افزایش بیشتری داشته باشد. 
بنا بر گزارش رویترز، در میان خدمه مبتال به کووید-19، 3۲ 
و  فرانسوی  نروژی،  ملیت های  مابقی  بودند و  فیلیپین  از  نفر 

آلمانی داشته اند.ایسنا

ابتالی ۴۰ سرنشین کشتی مسافرتی نروژی به کرونا

در روزهای اخیر شمار مبتالیان جدید کووید-19 در اسپانیا افزایش 
یافته و متوسط ابتالی روزانه در این کشور در هفته گذشته به باالی 
۲۰۰۰ مورد رسیده اما تنها اسپانیا نیست که با افزایش موارد ابتال 
روبرو شده است بلکه فرانسه، سوئیس و حتی  بخش هایی از بریتانیا 
نیز از افزایش شمار مبتالیان خبر داده اند. به گزارش سپید، یک مقام 
سوئیسی اعالم کرد که این کشور باید محدودیت هایی را برای مهار 

مجدد ویروس کرونا به دلیل افزایش اخیر موارد ابتال اعمال کند. 
مارتین آکرمان، رئیس جدید کارگروه ویروس کرونا در سوئیس تاکید 
کرد برای اینکه در آینده نیاز به اقدامات سخت گیرانه تر نباشد باید از 
هم اکنون محدودیت هایی را اجرایی کرد. میانگین شمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در سوئیس این روزها به ۲۰۰ مورد در روز رسیده 
است در حالیکه این آمار در ماه ژوئن به طور میانگین 35 مورد ابتالی 

جدید در روز بود. سوئیس در ماه مارس )اسفند/ فروردین( قرنطینه 
جزئی را اجرایی کرد و فروشگاه ها، کافه ها و رستوران ها بسته شدند. 
با این حال تاکنون 35 هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و هزار و 7۰7 نفر در این کشورِ ۸.۶ میلیون نفری جان خود 
را به خاطر ابتال به کووید-19 از دست دادند. رئیس جدید کارگروه 
ویروس کرونا در سوئیس همچنین خواستار اجباری شدن استفاده از 
ماسک در فضاهای بسته شد. در حال حاضر استفاده از ماسک تنها 
در وسایل نقلیه عمومی و برخی تجمع های سیاسی اجباری است.

همزمان برخی از رسانه های انگلیس اعالم کردند که بوریس جانسون، 
نخست وزیر این کشور در حال تصمیم گیری برای قرنطینه لندن 
است. صادق خان، شهردار لندن نیز روز جمعه گذشته در توئیتی 
نوشت: »همه ما هنوز با تهدید کووید-19 زندگی می کنیم. بسیار 

مهم است که همه توصیه های بهداشتی را برای جلوگیری از افزایش 
موارد ابتال پیگیری کنیم و محدودیت های جدید در لندن اعمال شود.«

از سوی دیگر برخی کشورهای اروپایی برای اینکه افزایش شمار 
مبتالیان کووید-19 به کشور آن ها سرایت نکند، محدودیت های 
ترددی به کشورهای اروپایی دارای آمار باالی کرونا اعمال کرده اند. 
اسپانیا که بار دیگر درگیر افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
شده با مشکلی دیگری نیز روبرو است. برخی از کشورهای اروپایی 
محدودیت های سفر به این کشور وضع کرده اند یا به شهروندان خود 
هشدار داده اند که به مناطق آلوده اسپانیا سفر نکنند و اگر سفر کردند 
باید قرنطینه شوند. بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایرلند، نروژ، هلند، دانمارک، 
اتریش، فنالند و لهستان از جمله این کشورهای اروپایی هستند و این 

موضوع آسیب جدی به صنعت گردشگری اسپانیا وارد کرده است.ایسنا

شیوع مجدد کرونا در اروپا 


