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سهم کودکان در ابتال و انتقال کرونا چقدر است؟ 

بازپدید  و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رئیس 
و  کرونا  به  کودکان  ابتالی  میزان  درباره  انستیتوپاستور، 
و  داد  توضیح  بیماری  این  انتقال  در  آنها  سهم  همچنین 
ترکیب  تاکنون  کشور  در  کرونا  اپیدمی  شروع  »از  گفت: 
تغییر  بیماری  این  از  ناشی  فوتی  موارد  و  مبتالیان  سنی 

است.« نداشته  معناداری 
ایسنا  با  گفت وگو  در  مصطفوی  احسان  سپید،  گزارش  به 
درباره ابتالی کودکان به کرونا، گفت: »موضوعی که از ابتدای 
موج اپیدمی در مورد کودکان مطرح شده این است که سهم 
در  کرونا  بیماری  شدید  فرم های  به  ابتال  نظر  از  کم  بسیار 
پررنگی  نقش چندان  دیگر  از سوی  است؛  آنها مطرح شده 
در انتقال بیماری به سایرین در مورد کودکان مطرح نیست.«

این اپیدمیولوژیست، افزود: »در مطالعاتی که انجام شده است 
کودکان نقش مهمی در انتقال بیماری به سایر افراد جامعه را 
ندارند، اما نکته ای که باید در مورد کودکان و بازگشایی مدارس 
توجه داشت این است که اگر بازگشایی ها اتفاق نمی افتاد واقعا 
چشم اندازی از اتمام اپیدمی وجود دارد و چه زمانی قرار بود 
مدارس بازگشایی شوند؟ آیا می دانیم چه زمانی کرونا دیگر 

یک تهدید جدی بهداشتی نخواهد بود؟«
پاستور  انستیتو  زیستی  آمار  و  اپیدمیولوژی  رییس  بخش 
باید تمام  اینکه در تصمیم گیری های کالن  بر  تاکید  با  ایران 
تبعات  از  »غیر  کرد:  اظهار  بررسی شود،  ابعاد یک موضوع 
روحی- اجتماعی،  ابعاد  در  مدرسه  نقش  به  باید  سالمتی 
توجه  نیز  آموزان  دانش  برای  پرورشی  و  آموزشی  روانی، 

که  شود  فراهم  مدارس  در  شرایطی  که  صورتی  در  کرد. 
و  باشد  فراهم  امکان  حد  تا  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
زمانبندی حضور فیزیکی دانش آموزان رعایت شود که بتوان 
خطر انتقال را کاهش داد، تصمیم بازگشایی مدارس از نظر 

است.« دفاعی  قابل  تصمیم  بنده، 
کشور  در  کرونا  اپیدمی  موج  شروع  »از  افزود:  مصطفوی 
این  از  ناشی  فوتی  موارد  و  مبتالیان  سنی  ترکیب  تاکنون 
بیماری تغییر معناداری نداشته است. حدود 75 درصد فوتی ها 
همچنان افرادی هستند که سن باالتر از ۶۰ سال دارند، 25 
از  توجهی  قابل  قسمت  که  هستند  افرادی  نیز  مابقی  درصد 
نقص  یا  و  قلبی  بیماری  دیابت،  مانند  زمینه ای  بیماری  آنها 

دارند.« ایمنی  سیستم 
بازپدید  و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دارند  زمینه ای  بیماری  که  »کودکانی  افزود:  انستیتوپاستور 
که  کنند  تجربه  را  بیماری  شدید  فرم های  است  ممکن  نیز 
شاید الزم باشد برای آنها تمهیدات ویژه ای دیده شود که تا 
غیرحضوری  و  مجازی  آموزش های  است  مقدور  که  جایی 

باشند.« داشته 
وی در خاتمه درباره انتقال خانوادگی کرونا اظهار کرد: »این 
موضوعی است که از روزهای نخست شیوع بیماری مطرح 
شد و هنوز هم به عنوان یک راه جدی انتقال مطرح است. 
یکی از مهم ترین نقاطی که ممکن است کودکان به کرونا مبتال 
شوند در کنار والدین است؛ والدینی که به راحتی بیرون از 
منزل تردد می کنند که ممکن است به نوع خفیف بیماری مبتال 
شده و فرزندانشان را نیز مبتال کنند. درصد قابل توجهی از 
نقاهت را  بیمارستان بستری نمی شوند، دوره  بیماران که در 
در منزل سپری می کنند که شاید خیلی از این افراد چارچوب 
الزم برای عدم انتقال بیماری به سایرین را رعایت نکنند و 
موارد  این  همه  باشند.  نداشته  رعایت  برای  مناسبی  بستر  یا 
سبب می شود اگر فردی در خانواده به کووید19 مبتال شود، 

باشد.« اعضا  بیمار شدن سایر  برای  بتواند عاملی 

خبـر

فوتی   115 از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
گذشته  ساعت   24 طی  کشور  در  کرونا 

خبر داد. 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: 
»از روز پنج شنبه تا جمعه 21 شهریور 1399 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و 313 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که یک هزار و 253 

آنها بستری شدند.«  از  نفر 
در  بیماران کووید19  »مجموع  افزود:  وی 

کشور به 397 هزار و ۸۰1 نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 115 بیمار کووید19 جان خود را 
باختگان  جان  مجموع  و  دادند  دست  از 
این بیماری به 22 هزار و 913 نفر رسید.«
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 342 هزار 
و 539 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

شده اند.  ترخیص  بیمارستان ها 
الری ادامه داد: »3753 نفر از بیماران مبتال 
به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 

دارند.« قرار  مراقبت  تحت 
 5۰7 و  میلیون  سه  کنون  تا  وی،  گفته  به 
کووید19  تشخیص  آزمایش   93۸ و  هزار 

در کشور انجام شده است. 
آخرین  اساس  »بر  گفت:  همچنین  وی 
استان های  کشور،  در  کرونا  اطالعات 
اصفهان،  قم،  گیالن،  مازندران،  تهران، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، 
خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین 

در وضعیت قرمز قرار دارند.«
درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
گفت:  نیز  هشدار  شرایط  در  استان های 
غربی،  آذربایجان  استان های  »همچنین 
اردبیل،  هرمزگان،  لرستان،  فارس،  البرز، 

بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه،  بوشهر، 
خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال 

و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت 
هشدار قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2313 بیمار جدید کووید19
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مشخصات اپیدمیولوژیک و عوامل موثر بر 
مرگ و میر کووید ۱۹ در ایران

 علیرضا زالی / سعید غالمزاده/ محمود خدادوست / گوهر محمدی 

اخیرا یک مطالعه بزرگ بر روی بیش از 1۶هزار پرونده بیمار کووید19 
در 19 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی تهران به روش 
 HIM کراس-سکشنال، بین فوریه و می 2۰2۰ با استفاده از اطالعات
انجام شد که حاوی مطالب قابل توجه اپیدمیولژیکی بوده است.

نتایج نشان داد که از 1۶۰35 بیمار تاییدشده و مشکوک بالینی 
کووید19 ارجاعی به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه تعداد 
1۶۰1۶ نفر )شامل 93/99 درصد تاییدشدگان و ۸3/99 درصد 
میانگین مدت  با  آنها  نفر  مشکوک ها(  بستری شدند که 1۶12 
بستری 5 روز فوت شدند. بیشترین تعداد مرگ به سنین بیش 
از ۶5 سال تعلق داشت )۶3 درصد آنها از تاییدشدگان و ۶2 
درصد از مشکوک ها بودند در حالیکه 7۰ درصد بستری شدگان 

بین 25 تا ۶4 سال بودند.(
5۰ درصد کل مرگ ها در بیماران بستری در ICU/CCU رخ 
داد در حالیکه ۶2 درصد تاییدشدگان و 52 درصد مشکوک ها 
نیز کارشان به ICU کشیده بود. میانگین کل مرگ و میر ۰5/1۰ 
درصد کل بیماران را تشکیل می داد )5/13 درصد تاییدشدگان 

و 4/۶ درصد مشکوک ها.(
بیشترین میزان مرگ و میر به لحاظ سنی در بین افراد باالی ۶5 سال 
بوده )32/25 درصد( سپس افراد دارای بیماری زمینه ای )55/25 
درصد( و بستری های ICU/CCU  که 7/41 درصد بوده است. 

بیشترین مرگ و میر مربوط به بیمارانی بود که دیابت و بیماری های 
قلبی عروقی )4۶/3۸ درصد( و سرطان )79/35 درصد( داشتند. 
به نظر می رسد که دیتابیس های بزرگ و قابل اعتنایی از اطالعات 
مربوط به کووید19 در کشور ایجاد شده است که عالوه بر مطالعه 
منطقه ای قابلیت آن را دارد که تجمیع شده و در سطح ملی مورد 

پژوهش های کالن قرار گیرد. این مطالعه از نظر تعداد پرونده مورد 
بررسی بزرگترین مطالعه از نوع خود در خاورمیانه و چه بسا یکی 

از بزرگترین مطالعات کووید در آسیا و حتی جهان بوده است. 
 .Archive of Academic Emergency Medicine :منبع
e70 :)1(8 ;2020

یادداشت وارده

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت، خالصه  ای از 
نتایج تحقیقات صورت گرفته درمورد احتمال 
انتقال ویروس کرونا از مبتالیان فاقد عالمت 

را منتشر کرد.
به گزارش سپید، ویروس کرونا می تواند طیف 
وسیعی از عالئم بالینی را ایجاد کند اما ممکن 
است در بعضی از افراد آلوده، هرگز عالئمی 
ایجاد نکند. ممکن است  بخش زیادی از جمعیت 
مبتال به کووید 19 باشند که هنوز هیچ عالئمی 
ندارند و ما قادر به شناسایی این موارد نیستیم. 

با این وجود گزارش  هایی از فقدان حس بویایی 
در برخی افراد بدون عالمت وجود دارد. حال 
سوال این است که آیا احتمال انتقال این ویروس 

از فرد بدون عالمت وجود دارد؟ 
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مؤسسه ملی 
تحقیقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 
تحقیقات اولیه نشان می  دهد که ممکن است 4۰ 
تا 5۰ درصد موارد مبتال به کووید 19 و حتی 
بیشتر، تا مدت زمان طوالنی بدون عالمت و یا 
با عالئم خفیف باشند. محققان می  گویند با توجه 

به سرعت انتشار ویروس، به نظر می  رسد افرادی 
که بدون عالمت هستند و یا عالمت خفیف دارند 
در انتشار ویروس نقش مهمی داشته باشند. به 
نظر می  رسد انتشار از طریق موارد بدون عالمت، 
شایع  تر از آن چیزی است که قباًل تصور می  شد. 
نتایج یک گزارش از چین، نشان می  دهد از یک 
گروه 7۸ نفری که همگی تست کووید 19 آنها 
مثبت بود، 42 درصد بدون عالمت بودند. از 
آنجایی که ویروس در بینی و دهان افراد مبتالی 
بدون عالمت وجود دارد، وقتی افراد سرفه یا 
عطسه یا صحبت می  کنند، قطرات بزاق و مخاط 
را در هوا انتشار می  دهند. این قطرات احتماالً 
باعث انتقال ویروس از افراد بدون عالمت به 
سایرین می  شود. در مطالعه  دیگری که در مورد 
شیوع بیماری در چین انجام شد، نشان داده شد 
که افراد بدون عالئم، ویروس را به آسانی به 
سایر افراد انتقال می  دهند. شواهد نشان می دهند 
که انتقال از افراد بدون عالئم نقش مهمی در 
گسترش سریع ویروس در سراسر جهان دارد. 
افراد بدون عالمت نگرانی بزرگی ایجاد می  کنند؛ 
چرا که کنترل بیماری را )که به شناسایی موارد 
عالمت دار تکیه دارد( تضعیف می  کنند. تحقیقات 
بیشتری برای تعیین پتانسیل و نحوه انتقال ویروس 
از بیماران بدون عالمت مورد نیاز است. از طرفی 

برخی پژوهشگران معتقدند درست است که افراد 
بدون عالمت هم ممکن است بیماری را منتقل 
کنند ولی به نظر می رسد احتمال سرایت از افراد 
ناقل بدون عالمت نسبت به افراد عالمت دار مبتال 
کمتر است؛ ولی در مورد این ادعا که افراد بدون 
عالمت به هیچ وجه بیماری را منتقل نمی کنند، 
هنوز نمی توان با دقت و قاطعیت اظهارنظر کرد. 
درحال حاضر بی خطرترین و درست ترین فرض 
آن است که همه افراد مبتال به کووید 19 می  توانند 
بیماری را منتقل کنند ولی افراد ناقل بدون عالمت 
احتماالً خطر انتقالشان کمتر است. برای پاسخ 
دادن قطعی به این سوال تحقیقات بیشتری در 
انتقال از موارد بدون عالمت  مورد الگوهای 

مورد نیاز است. 
احتمال انتقال کووید 19 از فرد بدون عالمت 
وجود دارد و این بیماران ممکن است از بیماری 
خود آگاه نباشند و خود را قرنطینه نکنند. همچنین 
مراقبت  های  ممکن است توسط متخصصین 
بهداشتی نادیده گرفته شوند و از این رو ناآگاهانه 
ویروس را به دیگران منتقل کنند. از آنجا که 
این بیماری ممکن است از افراد بدون عالمت 
منتقل شود، بهترین روش پیشگیری از ابتال به 
این ویروس، استفاده از ماسک و حفظ فاصله 

فیزیکی حداقل دو متر با دیگران است.تسنیم

آیا احتمال انتقال ویروس کرونا از افراد بدون عالمت وجود دارد؟ 



معاون پرستاری وزارت بهداشت:

معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد
کرونا، فرصتی برای کاهش آمار آنفلوآنزا

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به کاهش موارد آنفلوآنزا 
در کشورهای نیمکره جنوبی زمین که در زمستان به سر 
می برند، گفت: »اگر رفتارهای بهداشتی و رعایت  پروتکل های 
بهداشتی را ادامه دهیم، میزان بروز و شیوع انواع آنفلوآنزا 

و سرماخوردگی در پاییز و زمستان کاهش خواهد یافت.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایسنا درباره 
پیش بینی هایی که در زمینه وضعیت بروز و شیوع آنفلوآنزا در شرایط کرونایی می شود، گفت: »باید توجه 
کرد که آنفلوآنزا مانند کرونا و سایر بیماری های تنفسی از طریق تنفس و ذرات تنفسی منتقل می شود و 
اصولی نظیر استفاده قابل توجه مردم از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی و کاهش تماس مردم 
با یکدیگر مانند عدم دست دادن و... که در حال حاضر رعایت می شود، منجر به کاهش موارد آنفلوآنزا 

می شود.« وی افزود: »رعایت همین موارد بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا، منجر به تجربه جالبی 
در کشورهای نیمکره جنوبی که در حال حاضر در زمستان به سر می برند، شده است. در کشورهایی مانند 
شیلی، استرالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی و... موارد مربوط به آنفلوآنزا که ساالنه رخ می داد، بیش از ۹۰ 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.« حریرچی ادامه داد: »بر این اساس خبر خوب این است 
که اگر ما همین رفتارهای بهداشتی و رعایت  پروتکل های بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از ماسک، شست و شوی دست ها و... را در فصل پاییز و زمستان ادامه دهیم، میزان بروز و شیوع انواع 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی کاهش می یابد.« معاون کل وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر می توانیم 
خطر کرونا را که گریبانگیر بشر شده و به نوعی تهدید محسوب می شود، با این اقدامات در حوزه 
آنفلوآنزا به یک فرصت تبدیل کنیم و نحوه مقابله با ویرس های تنفسی را که از طریق ذرات تنفسی منتقل 
می شوند، به ویژه آنفلوآنزا را نهادینه کنیم تا میزان این بیماری ها کاهش یابند. اگر در این زمینه رفتارهای 
بهداشتی را تداوم دهیم می توان این معضل را به طور اساسی کاهش داد و موارد ابتال به آنفلوآنزا را حتی 
برای طوالنی مدت کاهش دهیم.بنابراین در حال حاضر آنفلوآنزا در نیم کره جنوبی که کرونا هم در این 

مناطق شایع بوده با تداوم رفتارهای بهداشتی کاهش یافته و ما هم می توانیم این الگو را ادامه دهیم.«

خبـر

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »سال گذشته 7 هزار و 
786 نیروی پرستاری جذب شدند که یک افتخار بزرگ و کار 
بسیار ارزشمندی است، اگر چه نسبت به حدود 4۰ هزار تخت 
بیمارستانی جدید در دولت های یازدهم و دوازدهم، به نیروهای 

بیشتری نیاز داریم.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی با تشریح نشست معاون توسعه 
مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت با گروه های مختلف 
نیروهای بهداشتی و درمانی به ویژه گروه پرستاری به منظور بررسی 
مشکالت آنها پرداخت و گفت: »در این نشست ریاست سازمان 
نظام پرستاری و برخی از اعضای هئیت مدیره نظام پرستاری 
تهران، مدیران پرستاری، کارکنان بهداشتی و درمانی، اورژانس، 
دانشجویان و نمایندگان پرستاران شرکتی حضور داشتند و اقدامات 
ارزشمند انجام شده در چند ماه اخیر در راستای بهبود وضعیت 

معیشت کارکنان ارائه شد.«
وی افزود: »گروه های پرستاری در این نشست مطالبات پرستاران از 
جمله کمبود نیروی انسانی، لزوم اصالح نظام پرداخت، پیگیری پرداخت 
فوق العاده ویژه و تسریع در استخدام پرستاران را مطرح کردند. تقوی 
نژاد در این نشست عنوان کرد که اقدامات بسیار خوبی برای پرداخت 
فوق العاده ویژه نیروهای بهداشتی و درمانی در هماهنگی با سازمان 
برنامه و بودجه انجام شده است.« معاون پرستاری وزارت بهداشت 
تصریح کرد: »سال گذشته 7 هزار و 786 نیروی پرستاری جذب شدند 
که یک افتخار بزرگ و کار بسیار ارزشمندی است اگرچه نسبت 

به حدود 4۰ هزار تخت بیمارستانی جدید در دولت های یازدهم و 
دوازدهم، به نیروهای بیشتری نیاز داریم که مجوز استخدام 7 هزار 

نفر دیگر صادر شده که باید اعتبارات مورد نیاز آنها تامین شود.«
حضرتی خاطرنشان کرد: »مواردی مانند اصالح نظام پرداخت، جدا 
شدن اضافه کار از کارانه، پرداخت معوقات، ساماندهی وضعیت 
نیروهای شرکتی و افزایش حقوق آنها و... موضوعاتی نیست که فقط 
مربوط به گروه پرستاری باشد اگر چه از طرف پرستاران مطرح و 
پیگیری می شود، اما بدون شک نتایج مثبت آن شامل گروه های دیگر 

بهداشتی و درمانی نیز می شود.« وی در ادامه اشاره کرد که در مورد 
بکارگیری و ایجاد ردیف سوپروایزر های کنترل عفونت کارهای 
زیادی انجام شده که امیدواریم به زودی توسط معاونت محترم 
توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ابالغ شود. 
حضرتی عنوان کرد: »برای پرستاران شرکتی 8۹ روزه شاغل در 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن که مطالبات شان توسط نماینده آنها بیان 
و توضیحاتی ارائه شد، تقوی نژاد دستور داد که هفته آینده گروهی 
از معاونت توسعه به گیالن سفر و مسائل را بررسی و حل کنند.«
وی تاکید کرد: »در شرایط فعلی با بکارگیری پرستاران 8۹ روزه در 
بیمارستان ها، مخالفیم، چون آنها تکلیف و بیمه معینی ندارند و اگر 
خدای ناکرده جانشان را از دست بدهند، تکلیف مشخص نیست.«
معاون پرستاری وزارت بهداشت یادآور شد: »در مورد اصالح 
نظام پرداخت نیز در این نشست، مباحث بسیار خوبی مطرح شد 
که مهم ترین موضوع آن، تفکیک اضافه کار از کارانه بود که تقوی 

نژاد تاکید کرد همه دانشگاه ها باید این کار را انجام دهند.«
حضرتی افزود: »در این نشست همچنین مباحثی در خصوص کار 
ساعت دانشجویی مطرح شد، چراکه دانشجویان پرستاری که خارج 
از ساعات آموزشی خود به کار مشغول می شوند به ازای هر ساعت 
فعالیت حدود 5 هزار و 5۰۰ تومان دریافت می کنند و در جلسه ای 
که با شورای صنفی دانشجویان داشتیم، این مشکل مطرح شد و 
از طریق معاونت محترم  فرهنگی دانشجویی و معاونت پرستاری 

وزارت بهداشت در حال پیگیری است تا اصالح شود.«فارس

7786 نیروی پرستاری در سال گذشته جذب شدند

رئیس اورژانس هوایی کشور گفت: »تا به امروز بیش از ۲۲ هزار 
ماموریت توسط اورژانس هوایی انجام شده است.«

به گزارش سپید، محمد سرور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به افزایش پایگاه های اورژانس در سراسر کشور 
اظهار کرد: »در حال حاضر 45 پایگاه اورژانس هوایی در کشور 
خدمات خوبی به بیماران و مصدومان حوادث ترافیکی و سوانح 
طبیعی ارائه می دهند. برای بهتر شدن این گونه اقدامات نیازمند 

افزایش پایگاه های اورژانس هوایی در کشور هستیم.«
وی ادامه داد: »برای رسیدن به سطح استاندارد های جهانی نیازمند 
بین 7۲ تا 75 پایگاه اورژانس هوایی در سراسر کشور هستیم و 
امیدوارم که با حمایت مجلس، دولت و همچنین سایر سازمان ها 

این امر محقق شود.« رئیس اورژانس هوایی گفت: »در حال حاضر 
بیش از ۲۲ هزار ماموریت توسط اورژانس هوایی انجام شده است 
و بیماران و مصدومان به بیمارستان ها و مراکز درمانی مربوطه منتقل 
شده اند.« سرور بیان کرد: »در آینده نزدیک، خراسان شمالی مجهز 

به پایگاه اورژانس هوایی می شود.«
وی افزود: »اورژانس هوایی در رساندن مادران باردار از مناطق 
کوهستانی و صعب العبور به بیمارستان ها و مراکز درمانی خدمات 
قابل قبولی ارائه داده است. همچنین بیش از ده هزار مصدوم حوادث 
ترافیکی و سوانح جاده ای توسط اورژانس هوایی منتقل شده است.«
سرور ادامه داد: »اورژانس هوایی بیش از ۳۱ هزار بیمار را به 
بیمارستان ها ومراکز درمانی در زمان طالیی منتقل کرده که این 

سرعت عمل باعث نجات جان بسیاری از بیماران شده است.«
رئیس اورژانس هوایی در پایان گفت: »یکی از اقدامات اورژانس 
هوایی ارتقای همزمان کیفیت و کمیت کار ها است و ما برای رسیدن 
به سطح استاندارد های بین المللی باید تعداد پایگاه های اورژانس 

هوایی را در سراسر کشور افزایش دهیم.«

رئیس اورژانس هوایی کشور مطرح کرد

انجام بیش از ۲۲ هزار ماموریت توسط اورژانس هوایی 
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رئیس جمهوری به رئیس بانک مرکزی دستور داد

تامین ارزمورد نیاز برای تهیه مواد اولیه دارویی
تامین نیازهای دارویی کشور از اولویت باالیی برخوردار است

رئیس جمهور به بانک مرکزی درمورد اختصاص ارز مورد 
نیاز برای تهیه مواد اولیه دارو دستور داد.

به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی رئیس جمهور روز جمعه در گفت وگو با رئیس 
کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش مربوط به آخرین 
اقدامات انجام شده در زمینه تامین مواد اولیه داروی مورد نیاز 
کشور، بر اختصاص ارز مورد نیاز در این زمینه تاکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور ناشی 
از تحریم های ظالمانه آمریکا و شیوع ویروس کرونا، گفت: 
»در شرایطی که دشمنان با اعمال تحریم های ظالمانه و غیر 

قانونی خود حتی داروی مورد نیاز مردم را تحریم کرده اند، 
تامین نیازهای دارویی کشور از اولویت باالیی برخوردار است.«
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز گزارشی از روند 
تأمین ارز مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات دارویی ارائه کرد 
و گفت: »طی چند روز گذشته بیش از 420 میلیون دالر 
صرفا برای خرید دارو و مواد اولیه دارو با نرخ 4200 تومان 

تأمین ارز شده است.«
به گفته رئیس بانک مرکزی از ابتدای سال جاری بیش از 
دارو  واردات  برای  تومانی   4200 ارز  دالر   میلیون   900

وتجهیزات پزشکی تأمین شده است.

خبـر

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت گفت: »نظام سالمت همواره مورد اعتماد مردم 
بوده، اما در شرایط مقابله با کرونا، عملکرد درخشانی 
داشته و بیش از گذشته مورد اعتماد و اطمینان مردم قرار 
گرفته است که این سرمایه اجتماعی بزرگترین موفقیت 

برای خدمتگزاران نظام سالمت است.«
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد در نشست بررسی 
مشکالت کارکنان وزارت بهداشت که با حضور معاون 
پرستاری و جمعی از کارکنان نظام سالمت، رییس و 
اعضای سازمان نظام پرستاری در سالن امام جواد)ع( 
وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: »دکتر نمکی 
از اولین روزهای حضورش در این وزارتخانه عالوه 
بر رسیدگی به امور مختلف برای بهبود کیفیت ارائه 
خدمات، همواره در خصوص بهبود وضعیت معیشت 
کارکنان وزارت بهداشت، دغدغه و نگرانی داشتند و 
خوشبختانه با اشراف ایشان بر مسائل مالی، بودجه 
و نظام برنامه ریزی کشور و اعتمادی که دولت و 
مجلس به وی داشته، گام های موثری برداشته شده 
است.« وی افزود: »در مورد بهبود وضعیت کارکنان 
وزارت بهداشت با توجه به مقدورات کشور، اقدامات 
خوبی انجام شده است. نسبت به سال های گذشته، 
وضعیت کارکنان این وزارتخانه رشد یافته است. در 
مورد وضعیت نیروی انسانی آنچه انجام شده، لزوما 
در حد ایده آل و مطلوب نبوده و در شأن، شخصیت و 
میزان کارکرد آنها نیست، اما در حد مقدورات کشور، 
تالش های مناسبی در این زمینه انجام شده است.« 

تقوی نژاد خاطرنشان کرد: »روز شنبه به همراه وزیر 
بهداشت و  روز سه شنبه نیز مجدداً جلسه ای با دکتر 
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه داشتیم. دکتر 
نوبخت به عنوان متولی نظام برنامه ریزی و بودجه ای 
کشور  وضعیت منابع در کشور را مطرح کردند و اینکه 
برخی دولت ها، به دنبال تحت فشار قرار دادن ملت 
و دولت ایران هستند و هدف از گسترش تحریم ها 
و ایجاد محدودیت های بیشتر، افزایش فشار بر مردم 

و تشدید نارضایتی ها است.«
وی اضافه کرد: »تصور باطل کسانی که از روز اول 
انقالب اسالمی بر علیه ملت و دولت ایران توطئه 
کرده اند، این بوده که با فشار بر مردم و اعمال و تشدید 
تحریم ها باعث ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت و نظام 
جمهوری اسالمی شوند، اما به خطا رفته اند، روزهایی 
که آنها پیش بینی می کردند در خیابان های تهران، آشوب 
و بلوا به پا شود و حتی انتقادات بجایی که ممکن است 
وجود داشته باشد به انحراف کشیده شود، محقق نشد و 

خداوند مهری از نظام در دل مردم انداخت و پیوندی 
حاصل شد که این پیوند ناگسستنی است اما در مقابل 
می بینیم که در خیابان های آمریکا، نظام استکبار با مردم 
خودش و معترضین، برخوردهای ناروا و شدیدی دارد.« 
تقوی نژاد با اشاره به درآمدهای دولت، گفت: »مجموع 
درآمدهای دولت از محل فروش نفت، مالیات و سایر 
است. تحریم های فروش نفت مشخص است و آنهایی 
که در حال حاضر ورود دارو به ایران را با محدودیت 
روبرو می کنند، اجازه نمی دهند که پول حاصل از فروش 
نفت را به کشور بازگردانیم و در  بخش های مورد نیاز، 
هزینه کنیم و این بی رحمانه ترین کاری است که با ملت 
ایران می شود.« وی تصریح کرد: »به عنوان فردی که 
دغدغه همکاران نظام سالمت را دارم، باید بگویم که 
پاسخ دولت به درخواست وزیر بهداشت این است که 
نظام بهداشتی و درمانی از نظر پرداختی، مقررات اداری 
و ضوابطی که برای بهبود وضعیت کارکنان وجود دارد، 
در اولویت است و این شرایط به ما کمک کرده تا بخشی 

از مشکالت حوزه سالمت، حل شود.« 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت یادآور شد: »ساالنه بخشی از منابع وزارت 
بهداشت تحت عنوان منابع هدفمندی یارانه ها برای 
اجرای بسته های طرح تحول نظام سالمت، تامین 
می شد، اما از اول سال تاکنون، ریالی از این محل، 
تحقق پیدا نکرده و دولت در این زمینه نهایت تالش 
خود را به کار گرفته اما برخی از اقشار در جامعه 
مانند افرادی که شغل خود را از دست داده اند نیز 

باید مورد حمایت قرار می گرفتند.«
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: »تا سال آینده و پایان این 
دولت، بیش از یک هزار و 921 پروژه در حوزه سالمت 
که شامل 119 بیمارستان جدید است و برای این پروژه ها 
حداقل به 44 هزار نیرو نیاز داریم به بهره برداری خواهد 
رسید، از آبان سال گذشته تا کنون 10 هزار نیرو در وزارت 
بهداشت استخدام شدند که قرار بود نتایج آزمون در 
اسفندماه اعالم شود، اما با توجه به شیوع کرونا در کشور، 
به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ کردیم که بدون طی 
تشریفات اداری، پذیرفته شدگان به سرعت بکار گرفته 
شوند و مراحل اداری برای آنها در فرصت های بعدی 
انجام شود و تا حدود دو ماه پیش، بیش از 93 درصد 
از آنها جذب و مشغول به کار شده اند.« وی بیان داشت: 
»غیر از مجوز 10 هزار نفر، دو هزار و 284 مجوز از 
سال های گذشته باقی مانده بود که به دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور احصا شد و تشریفات جذب 
این تعداد نیز در حال طی شدن است. در حال حاضر 

51 درصد از اعتبارات دانشگاه ها از محل درآمدهای 
اختصاصی است و 26 درصد از درآمدهای اختصاصی، 

مربوط به مسائل پرسنلی است.«

مجوز استخدام 7 هزار نفر صادر شده است
تقوی نژاد افزود: »استخدام سه هزار نفر از افرادی که 
در آزمون سال گذشته شرکت کرده بودند و نمرات 
آنها بعد از افراد پذیرفته شده بود، در دستور کار قرار 
گرفته و لیست این افراد استخراج و برای بکارگیری 
برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال 
شده است. مجوز استخدام 7 هزار نفر دیگر نیز صادر 
شده که در خصوص نحوه توزیع آن در دانشگاه ها و 

اعالم جزییات آن، اطالع رسانی خواهد شد.«
وی تاکید کرد: »درآمد دانشگاه های علوم پزشکی در 
دی ماه سال گذشته حدود یک هزار و 200 میلیارد 
تومان بوده، اما مجموع درآمد آنها در اسفند، فروردین 
و اردیبهشت به کمتر از 300 میلیارد تومان کاهش یافته 
است و با پیشنهاد وزیر بهداشت به رییس جمهور و 
عنایت و موافقت مقام معظم رهبری، مقرر شد که 
یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای 
حل مشکالت دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت 
شود که تاکنون فقط30درصد از این منابع برای 13 
سرفصل تامین دارو، واکسن، وسایل حفاظت فردی، 
تجهیز بیمارستان ها، تجهیز مراکز بهداشتی، پاداش، ترمیم 
درآمد دانشگاه ها و... تخصیص پیدا کرده است. از این 
محل، با دانشگاه ها تفاهم نامه ای به امضا رسیده و 
تاکنون 5 هزار و 400 میلیارد تومان در اختیار آنها قرار 
گرفته است. یک سال پیش عقب ماندگی مبلغ کارانه 
همکاران ما در استان ها، 22 تا 24 ماه بود، اما امروز 
خوشبختانه به کمتر از 10 ماه رسیده است و امروز 
دو هزار و 600 میلیارد تومان تخصیص داده می شود 
که اوایل هفته آینده، حداقل سه ماه کارانه همکاران 
را پرداخت می کنیم و در تالش هستیم تا پرداخت 
کارانه حتی االمکان به روز شود.«  وی گفت: »معوقات 
مطالبات دانشگاه ها از سازمان تامین اجتماعی، 14 ماه 
بود و امروز به صفر رسیده و اگر دانشگاه های علوم 
پزشکی، صورتحساب تیرماه را به تامین اجتماعی ارسال 

کرده باشند، علی الحساب دریافت کرده اند.«
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: »تا کنون جلسات زیادی 
در خصوص تهیه دستورالعمل شهدای خدمت کادر 
بهداشتی و درمانی با مشارکت دستگاه های مختلف 
برگزار شده و در جلسه ای که روز یکشنبه با مسئوالن 
سازمان امور استخدامی داشتیم، نواقص برطرف شد 

و به زودی دستورالعمل آن ابالغ می شود.«
وی اظهار کرد: »در شرایط ویژه کنونی، نیروهای بهداشتی 
و درمانی و خدمتگزاران حوزه سالمت در مبارزه با 
کرونا، خوش درخشیده اند و به تعبیر مقام معظم رهبری، 
موجب افتخار برای کشور شده اند. بزرگترین و مهم ترین 
مدالی که بر سینه همکاران ما در حوزه سالمت آویخته 
شده، تقدیرهای مکرر مقام معظم رهبری است و ایشان 

از تالش مدافعان سالمت، رضایتمندی دارند.«
بین  هماهنگی  »خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
دستگاه های مختلف به خوبی وجود دارد. به عنوان 
نمونه سال گذشته حدود 14 هزار و 500 میلیارد تومان 
از مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی را 
دریافت کردیم که بی سابقه بوده است و در حال حاضر 
هم هیچ مشکل و اختالفی با این سازمان نداریم و از سال 
گذشته هر مطالبه ای که دریافت می کردیم، دکتر نمکی بر 
دو نکته تاکید ویژه داشت یکی پرداخت مطالبات نیروها 

و دیگری پرداخت بهای دارو و تجهیزات پزشکی.«
وی یادآور شد: »هدف و تالش ما به همراه سازمان برنامه 
و بودجه این است که ظرف دو سه ماه آینده، معوقات 
پرداخت کارانه کارکنان را تقریبا به صفر برسانیم و در 
چند روز آینده معوقات سه ماه کارانه پرداخت می شود 
و این حق همکاران ما است، همچنین تفکیک کارانه از 
اضافه کار، یک مطالبه بحق و مورد تاکید وزیر بهداشت 
است و ما وظیفه خودمان می دانیم که این مساله را محقق 
کنیم.« تقوی نژاد گفت: »اصالح نظام پرداخت در دستور 
کار ما قرار دارد و پرداخت در یک چارچوب ساده به 
صورت آزمایشی در 4 دانشگاه علوم پزشکی کشور 
اجرا می شود، اما نیازمند بررسی های بیشتر است و قطعًا 

طرح قاصدک را کنار خواهیم گذاشت.«
به گزارش وبدا، به گفته معاون توسعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی وزارت بهداشت فوق العاده ویژه در ماه های 
آینده و تا قبل از پایان سال شامل حال نیروهای بهداشتی 

و درمانی می شود و به آنها پرداخت خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت عنوان کرد

پرداخت فوق العاده ویژه به نیروهای بهداشتی و درمانی در ماه های آینده 
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آیا امکان دارد واکسن کرونا باعث ابتال به کرونا و مرگ شود؟ 
محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می گویند: 
»در مورد تزریق واکسن هایی که از ویروس زنده 
ضعیف شده تهیه شده اند نگرانی هایی وجود دارد. 
هر یک از واکسن های تحت آزمایش کرونا عوارضی 
مانند خستگی، تب، سردرد، درد عضالنی یا درد 
محل تزریق داشته اند اما هیچکدام از واکسن ها، 

تهدیدکننده زندگی نبوده اند.«
به گزارش سپید، محققان موسسه ملی تحقیقات 
سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد واکسن 
کرونا هم باعث ابتال و مرگ افراد شود، می گویند: 
»واکسن های کووید که در مرحله آزمایش هستند، از 
انواع گوناگونی شامل پروتئین، RNA، DNA و 

ویروس های تضعیف شده تشکیل شده اند.«
واکسن هایی که از ویروس زنده ی ضعیف  شده 
تشکیل شده اند، اغلب به آزمایش ایمنی گسترده تری 
نیاز دارند. در مورد این نوع از واکسن ها برای افرادی 

که ضعف سیستم ایمنی دارند، نگرانی وجود دارد. 
نتایج آزمایش های حاصل از واکسن هایی که توسط 
محققان در دست تهیه هستند، نشان می دهد همه 

واکسن ها عوارض جانبی دارند.
هیچکدام از این واکسن ها هنوز برای استفاده گسترده 
مورد تایید قرار نگرفته اند و آزمایش های بیشتری 

الزم است،  اما واکسن هایی که به مرحله مطالعه 
انسانی رسیده اند، عموما پاسخ ایمنی به ویروس 
ایجاد کرده اند. هر یک از این واکسن ها عوارضی 
مانند خستگی، تب، سردرد، درد عضالنی یا درد 
در محل تزریق داشته اند و طیف وسیعی از اثرات 
جانبی وجود داشت. شواهد نشان می دهد 7 تا 1۰ 

روز بعد از تزریق واکسن کرونا به افراد داوطلب، 
افراد عالمت تب را تجربه کرده اند اما هیچ کدام از 

واکسن ها تهدیدکننده زندگی نبودند. 
در مورد واکسنی که در دانشگاه آکسفورد در حال 
آزمایش است، حدود 7۰ درصد از شرکت کنندگان، 
خستگی، ۶۸ درصد سردرد، ۶۰ درصد درد عضالنی، 
5۶ درصد لرز و 1۸ درصد تب را گزارش کرده اند. 
عالئم این واکسن از خفیف تا شدید متغیر است. 
البته نسبت به تایید واکسن ها از لحاظ کارایی و ایمنی 
در سطح دنیا حساسیت های زیادی وجود دارد و 
عالوه بر نهادهای ملی کشورها که تایید واکسن ها 
را بر عهده دارند، توصیه ها و نظارت های نهادهای 
بین المللی نظیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت 
به کشورها در راستای تعیین بی خطری و کارایی 

واکسن ها کمک های فنی و مشاوره ای می دهند. 
در کشور ما نیز معاونت بهداشت و سازمان غذا 
تایید  ارزیابی و  به  و داروی وزارت بهداشت 

واکسن ها می پردازند.ایسنا

مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان علوم مغز و 
اعصاب دانشگاه آکسفورد انجام شده است نشان 
می دهد، فشار خون باال و دیابت در میانسالی به 
طور قابل توجهی عملکرد شناختی مغز به ویژه 
عملکرد سرعت تفکر و حافظه کوتاه مدت را 

مختل می کنند. 
به گزارش سپید، به نظر می رسد این تأثیرات در 
ساختار مغز با استفاده از روش های جدید ام. آر. 
آی و بررسی اسکن مغز قابل شناسایی باشند. 
در مطالعات گذشته، دانشمندان دریافتند که فشار 
خون و دیابت در میانسالی می تواند توسعه زوال 
عقل را در مراحل بعدی زندگی افزایش دهد. این 
مطالعه جدید نشان می دهد که این عوامل همچنین 

می توانند تأثیر مستقیمی بر عملکرد شناختی در 
 Masud( میانسالی داشته باشند. مسعود حسین
Husain( استاد مغز و اعصاب در بخش علوم 
اعصاب بالینی دانشگاه و محقق اصلی مطالعه گفت: 
»در فشار خون، هر میلی متر فشار در شریان های افراد 
حتی در افرادی که تحت هیچ درمانی نیستند، مهم 
است. برای افرادی که تحت درمان هستند، فشار 
خون سیستولیک باالی 14۰ میلی متر با عملکرد 
شناختی پایین تری همراه است. هرچه فشارخون 
بیشتر باشد، این موضوع بدتر می شود.« دانشمندان 
با مشاهده داده های پزشکی 22 هزار داوطلب در 
بانک اطالعات پزشکی انگلستان که تحت اسکن 
مغزی قرار گرفته بودند، دریافتند که توانایی های 

شناختی به طور مخربی تحت تأثیر عوامل خطرناک 
بیماری های مغزی-عروقی قرار دارند. 

میشل ولدسمن )Michele Veldsman(فوق 
دکترای مغز و اعصاب شناختی و یکی از محققان 
این مطالعه گفت: »اسکن ام. آر. آی نشان می دهد 
که فشار خون و گلوکز باال به نظر می رسد هم 
ماده خاکستری و هم ماده سفید در مغز را تغییر 
می دهند. به نظر می رسد این تغییرات مستقیماً بر 
سرعت تفکر و حافظه کوتاه مدت تأثیر می گذارند.« 
به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، 
حسین در انتها گفت: »کنترل و درمان فشار خون 
حتی به میزان متوسط ممکن است در ساختار مغز 
و سرعت تفکر در میانسالی تفاوتی ایجاد کند، 

همچنین کنترل این موضوع سبب کاهش خطر 
ابتال به زوال عقل می شود.«

فشارخونباالودیابتدرمیانسالیساختارمغزراتغییرمیدهند

خبـر

محققان در نتیجه یک مطالعه جدید موفق به ابداع یک ابزار غربالگری 
مبتنی بر هوش مصنوعی شده اند که با تشخیص یک باکتری خاص 
در روده می تواند به غربالگری بیماری قلبی در بزرگساالن کمک کند. 
به گزارش سپید، این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط محققان 
دانشگاه »تولیدو« در آمریکا ابداع شده و می تواند با تعیین دقیق 
وجود باکتری های خاص در روده، به تقویت غربالگری بیماری های 

قلبی کمک کند. این ابزار با استفاده از داده های تاریخچه ای در 
مورد وجود برخی از باکتری ها در بیماران مبتال به فشار خون باال 
یا بیماری قلبی، افراد مبتال به فشار خون را بر اساس اینکه آیا آنها 

نیز باکتری های مشابه دارند، شناسایی می کند.
میکروبیوم روده از میکروارگانیسم ها از جمله باکتری تشکیل شده 
که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و در هضم غذا و 
فرآوری مواد مغذی نقش دارند. محققان در این مطالعه نمونه 
مدفوع جمع آوری شده حدود هزار نفر بیمار را که نیمی از آنها 
بیماری قلبی داشتند، با ابزار پیشرفته یادگیری ماشینی خود که با 

هوش مصنوعی کار می کند، تجزیه و تحلیل کردند. 
آنها گفتند: »این رویکرد خوشه های باکتری موجود در روده افراد 
مبتال به بیماری قلبی را به خوبی شناسایی کرده و این ابزار مبتنی 
بر هوش مصنوعی افراد مبتال به بیماری قلبی را بر اساس وجود 
این باکتری ها در بیش از 7۰ درصد از مواقع به درستی تشخیص 
داد. میکروبیوتای روده با ابتال به فشار خون باال، قاتل خاموشی 

که اغلب به بیماری های قلبی منجر می شود، در ارتباط است.«
محققان گفتند: »مطالعات نشان می دهد که تغییرات واقعی در 
جمعیت باکتری های روده وجود دارد که می تواند افراد در معرض 
ابتال به بیماری قلبی را قبل از ابتال به فشار خون باال مشخص کند.«
باکتری های موجود در سال های اخیر، در روده با سالمت کلی 
فراتر از دستگاه گوارش ارتباط دارند. این مطالعه همچنین حاکی 
از آن است که وجود باکتری های خاص می تواند خطر ابتال به 

بیماری قلبی را افزایش دهد. 
ترکیب باکتری های روده از فردی به فرد دیگر متفاوت است، تهیه 
آزمایشی که به شکل دقیق باکتری هایی که خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را شناسایی می کند، چالش برانگیز است. 
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، محققان گفتند، ابزار مبتنی بر 
هوش مصنوعی آنها هنوز در مراحل اولیه ساخت قرار دارد و ممکن 
است چند سال طول بکشد تا پزشکان بتوانند از آن برای شناسایی 

بیماران در معرض خطر ابتال به بیماری قلبی استفاده کنند.ایرنا

غربالگریهوشمندبیماریقلبیبااستفادهازباکتریروده
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ماجراهای ترامپ و کتاب باب وودوارد
ترامپ: همیشه می خواستم کرونا را کمرنگ جلوه  بدهم. هنوز هم می خواهم چنین کنم، چون نمی خواهم مردم را وحشت زده کنم

وودوارد: ترامپ دروغ نگفته
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای کمرنگ 
جلوه دادن خطرات کووید19 دفاع کرده و گفته است که پاسخ او به 

باب وودوارد خبرنگار کهنه کار آمریکایی »مناسب« بود.
وودوارد که در افشاگری رسوایی واترگیت در دوران ریاست جمهوری 
ریچارد نیکسون نقش داشت، برای نوشتن کتاب تازه اش به نام »خشم« 

از ماه دسامبر تا ژوئیه 1۸ بار با آقای ترامپ مصاحبه کرده است.
ترامپ در ماه فوریه به او گفته بود که شدت ویروس کرونا را 
کمرنگ جلوه داده تا مانع وحشت عمومی شود. او روز پنجشنبه 
در توییتی نوشت که وودوارد برای چند ماه سخنان او را نقل قول 
نکرده بود: »او می دانست که این پاسخ ها درست و مناسب است. 
حفظ آرامش، عدم وحشت.« بعدا وقتی خبرنگاران پرسیدند که 
آیا عمدا آمریکایی ها را در مورد خطرات ویروس گمراه کرده 
گفت که او هرگز دروغ نگفته است. او بعد از ظهر پنجشنبه در 
کنفرانسی خبری در کاخ سفید در واکنش به سوالی گفت: »من 
دروغ نگفتم، من فقط گفتم که باید آرامش خود را حفظ کنیم، 

نمی توانیم وحشت کنیم.«
براساس آمار رسمی از آغاز همه گیری حدود 19۰ هزار نفر در این 
کشور در اثر کووید19 درگذشته اند. ترامپ گفت: »باب وودوارد 
ماه های طوالنی نقل قول های من را داشت. اگر فکر می کرد آنقدر 
بد یا خطرناک هستند، چرا فورا آنها را گزارش نکرد تا جان مردم 

را نجات دهد؟ آیا وظیفه نداشت چنین کند؟ نه، چون می دانست 
پاسخ های درست و مناسبی است. حفظ آرامش، عدم وحشت!«

باب وودوارد چه گفته؟
باب وودوارد مورد انتقاد قرار گرفته که چرا سخنان ترامپ درباره 
همه گیری را همان زمان منتشر نکرده است. برخی می گویند تصمیم 
او غیراخالقی بوده است. این گزارشگر روز چهارشنبه در دفاع از خود 
به واشنگتن پست و خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که او باید صحت 
اظهارات آقای ترامپ را محک می زده است. او به روزنامه واشنگتن 
پست گفت: »بزرگترین مشکلی که داشتم، مشکلی که همیشه با ترامپ 

وجود دارد، این است که نمی دانستم حرفش راست است یا نه.« او 
به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: »مهم بود حکایتش را تا پیش از 
انتخابات تعریف کند.« کتاب او، »خشم« 15 سپتامبر منتشر خواهد شد.

کتاب درباره ترامپ و ویروس چه می گوید؟
براساس نوار مصاحبه ای که باب وودوارد با دونالد ترامپ در ماه فوریه 
انجام داده، او گفته است که ویروس کرونا مرگبارتر از آنفلوآنزاست. او 
روز 7 فوریه به این نویسنده گفت: »در هوا منتشر می شود.« همچنین 
گفته است: »انتشار در هوا همیشه بدتر از انتشار از طریق لمس اشیاست. 
مجبور نیستید به چیزی دست بزنید. اما هوا، کافی است آن را استنشاق 
کنید و به این شکل منتقل می شود.... برای همین خیلی مشکل زاست. 
وضعیت خیلی سختی است. تازه مهلک تر از آنفلوآنزا هم هست.« او 
مدتی بعد در ماه فوریه به طور علنی گفت که ویروس کرونا »تحت 
کنترل است« و آمار مبتالیان به زودی به صفر نزدیک می شود. او 
همچنین به طور علنی گفت که آنفلوآنزا خطرناک تر از کووید19 
است. او روز 1۰ مارس گفت: »آرامش خود را حفظ کنید، ناپدید 
خواهد شد.« 9 روز بعد، پس از آنکه کاخ سفید وضعیت اضطراری 
اعالم کرد، رئیس جمهور آمریکا به باب وودوارد گفت: »من همیشه 
می خواستم کمرنگ جلوه اش بدهم. هنوز هم می خواهم چنین کنم، 

چون نمی خواهم مردم را وحشت زده کنم.«

خبـر

همانطور که روزانه افراد بسیاری در جهان به ویروس کرونا مبتال 
می شوند، این موضوع برای همگان واضح تر می شود که کووید-19 
یک سرماخوردگی ساده یا آنفلوآنزا نیست. تمامی افراد در تمامی 
گروه های سنی در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند و در 
برخی مواقع شدت این بیماری در گروهی از افراد بیشتر از سایرین 
نیز است. به گزارش سپید، درباره تأثیر کووید-19 بر کیفیت زندگی 
افراد این را می دانیم که این ویروس کشنده تنفسی می تواند عوارض 
جانبی داشته باشد که بیماران پس از بهبودی نیز برای مدت طوالنی 
از آنها رنج می برند. برای بسیاری، ممکن است بار ویروسی کاهش 
یافته باشد، اما برخی از عالئم معمول مانند سرفه، خارش گلو و 
خستگی ممکن است هفته ها پس از مبارزه با بیماری همچنان ادامه 
داشته باشد. بیماران بهبود یافته از این بیماری گاهاً به دلیل مشکالتی 
از قبیل مشکالت قلبی، ناراحتی ذهنی و موارد دیگر به بیمارستان 
مراجعه می کنند. از این رو ما نباید به سادگی از این موضوع بگذریم و 
منتظر آمدن واکسن این بیماری بمانیم، بلکه باید با رعایت تمام نکات 

بهداشتی خود را از خطر ابتال به این بیماری دور کنیم. 
مطالعه جدیدی به نام کووید طوالنی )long COVID( که توسط 
محققان دانشگاه لیدز در انگلیس انجام شده است، شواهد بیشتری در 
این باره ارائه داده است. به گفته محققان از هر 1۰ فرد، یک نفر حتی 
پس از بهبودی موفقیت آمیز از آن بیماری ممکن است در معرض خطر 
ابتال به عالئم عفونت ویروسی باشد. طی این مطالعه محققان زندگی 
برخی از بیماران که پیشتر به کووید-19 مبتال بودند و اکنون بهبود 
یافته بودند را بررسی کردند تا الگویی از عالئم و پیامدهای طوالنی 
مدت بیماری را که به احتمال زیاد افرادی که به دلیل این بیماری در 

بیمارستان بستری شده اند، تجربه کرده اند را دریابند.

عالئم کووید طوالنی چیست؟ 
طی این مطالعه محققان به بررسی 1۰۰ بیمار پرداختند. این 1۰۰ بیمار 
به دو گروه تقسیم شده بودند، 32 نفر از آنها به سختی بیمار بودند 
و در  بخش های مراقبت ویژه بستری بودند، در حالی که ۶۸ نفر از 
آنها از عفونت خفیف یا متوسط رنج می بردند و نیازی به مراقبت 

شدید و بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نداشتند. یافته های 
این مطالعه که در مجله Medical Virology منتشر شد، نشان داد 
اکثر بیماران حتی پس از بهبود یافتن دچار یک عارضه جانبی هستند 
و از یک نشانه یا عالمت خاص ناشی این بیماری رنج می برند. 
محققان مجموعه ای از این عالئم )از متوسط تا شدید( را شناسایی 

و دسته بندی کردند. آن عالئم به شرح زیراست:
1. خستگی: پس از بهبودی از بیماری کووید-19 برای افراد سخت 
است که به آسانی به حالت اول و سالم خود بازگردند، چرا که پس 
از بهبودی از این بیماری آنها دچار خستگی طوالنی مدت و ضعف 
)که ممکن است هفته ها و ماه ها ادامه داشته باشد( می شوند و این 
موضوع بسیار ناخوشایند و گاها ترسناک است. نه تنها خستگی پس از 
بهبودی در این بیماران مشاهده شده، بلکه تقریباً ۶۰ درصد از بیماران 
این مطالعه همچنین اظهار کرده اند که در هفته های بعد از بهبودی از 
بی حالی و خستگی بیش از حد رنج می بردند. از این تعداد یک سوم 
آنها میزان خستگی خود را متوسط تا شدید اعالم کردند. جدا از این، 
سطح انرژی نامتعادل همچنین سبب شده بیماران عالئمی مانند درد 
عضالنی، درد سوزن و سوزن و تپش قلب را نیز تجربه کنند. پاسخ 
ایمنی نادرست و حمله التهابی یکی از دالیل از دست دادن انرژی و 
عدم تعادل است. خستگی پس از بهبودی نیز پیشتر در بیماران مبتال 

به بیماری های سارس مشاهده شده بود. 
2. تنگی نفس: نفس نفس زدن و تنگی نفس و داشتن درد قفسه 
سینه می تواند برخی از عالئم اصلی باشد که می تواند میزان حاد 
بودن عفونت کووید-19 در بدن افراد را نشان دهد. با این حال 
برخی از بیمارانی که از بیماری بهبود یافته اند، ممکن است عالمت 
تنگی نفس را مدت طوالنی تجربه کنند. پس از احساس تنگی 
نفس، احساس تپش قلب به عنوان دومین و شایعترین عارضه بعد 
از بهبودی کووید-19 شناخته می شود و این عالئم حتی در کسانی 
که تا پیش از ابتال به کووید-19 این عالئم را نداشته اند نیز دیده شده 
است. طی این مطالعات مشخص شد که این مورد بیشتر در کسانی 
که به دلیل ابتال به کووید-19 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
بستری بودند، دیده شده است. تنگی نفس همچنین می تواند عالوه 

بر عالمت پس از بهبودی کرونا یک عالمت ناخوشایند از آسیب یا 
عارضه قلبی نیز باشد. 

3. زوال شناختی و حافظه: طبق یافته های این مطالعه، یک چهارم 
بیمارانی که به نوع متوسط و یا شدید کووید-19 مبتال شدند از 
عملکرد نادرست عصب روانشناسی و عالئم مربوط به آن رنج 
می برند. عالئم مشابه اختالل اضطراب پس از سانحه نیز در بیماران 
مشاهده شده است. پریشانی ذهنی، مشکالت در درک حافظه یا 
رفتار می تواند به دلیل عوامل مختلفی که در داخل و خارج از مرکز 
بهبودی رخ می دهد، ایجاد شود. ترس از مرگ، درد، کمبود خواب، 
عدم تحرک یا ارتباط مناسب، انزوای اجتماعی یا هذیان، همه این 
عوامل می توانند در مبارزه شخص با بیماری کووید-19 تاثیر بگذارند 

و این روند را دشوارتر کنند.
4. استرس و اضطراب: قرنطینه باعث ایجاد استرس بی سابقه ای در 
زندگی ما شده است، اما برای افرادی که با این بیماری دست و پنجه 
نرم می کنند، مبارزه با استرس و اضطراب بسیار دشوارتر است و در 
طوالنی مدت آنها را دچار بیماری های روحی می کند. یک مطالعه 
جداگانه که در بیمارستان های ایتالیا انجام شده، نشان می دهد که 
ترکیبی از عوامل در طول درمان و پس از بهبود می تواند احتمال ابتال 
به بیماری های روحی را در بیمار افزایش دهد. بی خوابی، افسردگی، 
اضطراب و اختالل وسواس فکری-عملی)OCD( معموالً در بیماران 
بهبود یافته از این بیماری دیده می شود. همچنین مشاهده شده که زنان 

بیشتر از مردان در معرض پریشانی روانشناختی هستند. 
5. پایین آمدن کیفیت زندگی: تقریباً ۶9 درصد از بیماران مبتال به این 
بیماری تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته اند و 49 درصد مبتالیان به 
نوع خفیف تا متوسط این بیماری نیز اظهار کرده اند که از مشکالت 
توانبخشی رنج می برند و بازگشت به زندگی عادی برایشان مشکل 
است. این ویروس می تواند بر ریه، قلب، سیستم عصبی فرد تأثیر 
بگذارد و تمامی این موارد می تواند بر زندگی عادی افراد تاثیر بگذارد.

کاهش شدید و افت کیفیت زندگی یکی از عالئمی است که در بیماران 
بهبود یافته از این بیماری مشاهده می شود که به گفته متخصصان این 

یکی از موارد مهمی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.ایسنا

پس از بهبودی از کووید-۱۹ بیماران چه عالئمی را تجربه می کنند؟
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 امین جاللوند

تصور کنید در دوران کرونا که حجم کاری نیروهای 
اورژانس به شدت افزایش یافته و بسیاری از این 
نیروهای درمانی دچار فرسودگی و خستگی مفرط 
شده اند، در همین شرایط باید کادر اورژانس با ویروس 

مزاحمت های تلفنی نیز مقابله کنند.
رضا معتمدی، معاون عملیاتی اورژانس تهران نیز 
ضمن انتقاد جدی از مزاحمت های تلفنی برای 
اورژانس، یادآور می شود: »قبل از شیوع بیماری 
کرونا تعداد تماس های مان در روز تقریبا به 10 
تا 12 هزار مورد می رسید. در اسفند ماه که پیک 
کرونا بود به 47 هزار تماس در 24 ساعت رسید 
که یک رکورد بود و اصال چنین چیزی پیش از 
این برای ما سابقه نداشت. از این تعداد تماس، 
همکاران ما روزانه به سه تا چهار هزار ماموریت 
اعزام شدند و از این تعداد حدود هزار تا هزار و 
500 نفر را به بیمارستان منتقل کردند. با وجود 
افزایش حدود چهار برابری تماس ها با نیروهای 
اورژانس، همچنان حدود 30 درصد از این تماس ها 

مربوط به مزاحمان تلفنی است.«
او توضیح می دهد: »برخی از آن ها گوشی را نگه 
می دارند یا با توهین به اپراتورها باعث ناراحتی شان 
می شوند. در همین زمانی که تلفن ها مشغول هستند، 
ممکن است شهروندی وضعیت وخیمی داشته باشد. 
بر اساس این تماس ها برخی از ماموریت های ما 
کاذب اعالم می شوند. تا آمبوالنس برود و بیاید، 
زمان زیادی را برای ماموریت همزمان دیگر از دست 

می دهیم که این باعث پرخاشگری برخی شهروندانی 
می شود که بیمارشان وضعیت اضطراری دارد.«

مثال  عنوان  »به  می کند:  خاطرنشان  معتمدی   
شهروندی بود که با یک خط ایرانسل در طول 24 
ساعت بیش از 70 بار به اورژانس تماس گرفته و 
خط را اشغال نگه داشته بود. متاسفانه تعدادی از 
این مزاحمان از بیماران اعصاب و روان هستند و 
بعد از پیگیری های حقوقی و رسیدن به شخص 
نمی توانیم کاری انجام دهیم. در گذشته بسیاری از 
سیم کارت ها بی نام و نشان بودند. تلفن هایی بود که 
با یک دکمه به 115 متصل می شدند و خیلی از افراد 
نیز سهوا این کار را می کردند. االن این سیم کارت ها 

شناسه هویت کاربر دارند و بر اساس آن ها ابتدا 
به فرد مزاحم اخطار داده می شود و در صورت 
تکرار مزاحمت، آن خط تلفن را مسدود می کنند.«
او درباره نحوه برخورد با مزاحمان تلفنی هم تاکید 
می کند: »درباره مزاحمان تلفنی اورژانس تهران به 
صورت مرحله ای اقداماتی انجام می شود. ابتدا به فرد 
اخطار می دهند. بار دوم شکایتی از سوی ما تنظیم 
می شود و به گردش در می آید. پیدا کردن صاحب 
خط بروکراسی زمان بری دارد، اما با پیگیری های انجام 
شده موفق به برخورد قانونی با تعدادی از مزاحمان 
تلفنی شده ایم. جالب است بدانید اپراتورهای ما دیگر 
با بعضی از آنها آشنا شده اند و آن ها را با نام کوچک 
صدا می زنند. مثال بچه ای بود که پدر و مادرش او را 
تنها می گذاشتند و به محل کارشان می رفتند. ساعت ها 
در خانه تنها می ماند و حوصله اش که سر می رفت، 
چون شماره اورژانس را می دانست به همکاران ما 
تماس می گرفت. بیمار اعصاب و روانی نیز داشتیم 
که هر روز تماس می گرفت و متاسفانه خیلی سخت 
می شد به او تفهیم کنیم که گوشی را بگذارد. همکاران 
من اسمش را صدا می کردند و با مهربانی می گفتند که 
گوشی را بگذار خودمان االن با تو تماس می گیریم. 
خالصه هر طوری بود مجابش می کردند و بعد با 
یک خط دیگر شماره اش را می گرفتند و با او حرف 
می زدند. تا مدتی هر روز همین روند ادامه داشت.«
همچنین معاون عملیاتی اورژانس تهران به فارس 
که  می رسد  نظر  به  »متاسفانه  می شود:  یادآور 
اطالع رسانی در این زمینه کافی نبوده و یا این که 

شهروندان توجهی به اشغال ماندن تلفن اورژانس 
نداشته اند. گاهی سوال هایی از همکاران ما می شد 
که شوخی و جدی آن معلوم نبود. یعنی فردی 
چند دقیقه تلفن اورژانس را اشغال می کرد تا مثال 
بپرسد آیا ممکن است طوطی که در خانه نگهداری 
می کند کرونا بگیرد و چه کار کنیم که طوطی مان 
مبتال نشود و این قبیل سوال ها. توجه داشته باشید 
که در روزهای پیک شیوع بیماری، ثانیه ها نیز اهمیت 
ویژه ای برای همکاران ما پیدا کرده بود، چرا که 
بسیاری از بیماران قلبی و عروقی و تنفسی حالتی 
اورژانسی داشتند و باید مورد احیا قرار می گرفتند. 
در این وضعیت، مطرح شدن این سوال ها و اشغال 
شدن خط اورژانس واقعا برای ما و همکاران مان 

ناراحت کننده بود.«

گرفتاری نیروهای اورژانس در همه نقاط کشور
نیروهای  برای  تلفنی  مزاحمت های  ماجرای 
اورژانس، فقط به تهران ختم نمی شود. در اغلب 
شهرهای ایران نیز بخش قابل توجهی از تماس ها 
با اورژانس، شامل انواع و اقسام مزاحمت های 
تلفنی است. به طور مثال، ابوالقاسم لعلی، رئیس 
مرکز فوریت های پزشکی اورژانس 115 بابل هم 
گالیه می کند: »مزاحمت های تلفنی، چالش جدی 
برای این مرکز در ایام کرونایی شهرستان ایجاد 
کرده است و از شهروندان می خواهیم تا وضعیت 

تکنسین های اورژانس را بیشتر درک کنند. 
ادامه در صفحه 9 

مزاحمت تلفنی؛ چالش مضاعف اورژانس در ایام کرونا
در دوران کرونا، تماس با نیروهای اورژانس حدود چهار برابر بیشتر شده، اما همچنان 

حدود30 درصد از این تماس ها، مزاحمت های تلفنی است

معتمدی: قبل از شیوع بیماری 
کرونا تعداد تماس های مان در 
روز تقریبا به 10 تا 12 هزار 
مورد می رسید. در اسفند ماه 
که پیک کرونا بود به 47 هزار 
تماس در 24 ساعت رسید که 

یک رکورد بود و اصال چنین 
چیزی پیش از این برای ما سابقه 
نداشت. با وجود افزایش حدود 
چهار برابری تماس ها با نیروهای 

اورژانس، همچنان حدود 30 
درصد از این تماس ها مربوط به 

مزاحمان تلفنی است



 ادامه از صفحه 8 
در شش ماهه ایام کرونایی، دو هزار و 70 تماس 
تلفنی مزاحمی با شماره 115 بابل داشتیم که بسیار 
زیاد و برای کارکنان اورژانس آزار دهنده بوده است. 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که در ایام شلوغ 
کرونایی که کارکنان اورژانس 24 ساعته و بدون 
وقفه در حال خدمت رسانی به بیماران کرونایی و 
تصادفات جاده ای هستند، این مزاحمت های تلفنی 

در روند خدمت رسانی اخالل ایجاد کند.«
او یادآور می شود: »در ایام کرونا، تعداد کارشناسان 
پاسخگو در اورژانس 115 به پنج نفر افزایش یافته 
است تا خط های اورژانس آزاد باشد و بیماران 
در پشت خط قرار نگیرند. در عین حال، انتظار 
می رود که خانواده ها با فرهنگ سازی برای فرزندان 
ایام که خدمات  این  بیاموزند در  آنها  به  خود 
اورژانس تضمین کننده سالمت شهروندان است، 
با مزاحمت های تلفنی در روند خدمت رسانی 

اخالل ایجاد نکنند.«
همچنین چند روز قبل نیز محمدرضا منتظری، 
 115 پزشکی  فوریت های  مرکز  سرپرست 
عمده  از  را  تلفنی  مزاحمت های  گنبدکاووس، 
مشکالت این مرکز دانست و از شهروندان خواست 

باتوجه به حساسیت کار نیروهای اورژانس برای 
خدمات دهی بموقع به مصدومان از مزاحمت برای 
درد دل و بیان مطالب غیرضروری خودداری کنند.
 115 اورژانس  پیام  »مرکز  کرد:  خاطرنشان  او 
 25 با  گنبدکاووس  در  مستقر  گلستان  شرق 
ارائه  تماس ها،  دریافت  پرستاری  کارشناس 
مشاوره و هماهنگی برای اعزام آمبوالنس ها و 
انجام ماموریت ها در نیمی از استان را برعهده 
دارد. از ابتدای امسال تاکنون 7۸ هزار مورد تماس 
تلفنی با مرکز پیام شرق گلستان برقرار شد که پنج 
هزار و 400 مورد از این تماس ها مزاحمت تلفنی 
توسط افرادی است که به سبب مشکالت روانی 
و یا پُرکردن وقت خود مانع از ارائه خدمات به 

موارد اورژانسی دیگر می شوند.«
پیش  اورژانس  مرکز  رئیس  رحمانی،  فرزاد 
علوم  دانشگاه  مدیریت حوادث  و  بیمارستانی 
پزشکی تبریز نیز با انتقاد از تماس های بی مورد 
به اورژانس، تاکید می کند: »متاسفانه برخی از 
شهروندان با ایجاد مزاحمت های تلفنی، ماموران 
اورژانس را به محل کشانده و ماموریت کاذب 
ایجاد می کنند. مزاحمت های تلفنی از معضالت 
اصلی اورژانس محسوب می شود؛ چرا که با اعزام 
نیروها به یک ماموریت کاذب، پایگاه، خالی از 
نیرو شده و تعطیل می شود. اگر در مجاورت آن 

منطقه، حادثه ای رخ دهد، باید از سایر پایگاه ها 
نیرو اعزام کنیم که این امر نیز حضور ماموران 

بر بالین بیمار را زمان بر خواهد کرد.«
او خاطرنشان می کند: »برخی از این تماس ها منجر به 
شکایت می شود، ولی برخی نیز از طریق تلفن های 
بدون نام است که نمی توان فرد را شناسایی کرد. 
در یکی از موارد، فردی در طول یک روز 250 بار 

به قصد مزاحمت با اورژانس تماس گرفته بود.«

جای خالی آموزش و فرهنگ سازی
بسیاری از تکنیسین های اورژانس در سخت ترین 
شرایط کاری قرار دارند. طبق آمارهای رسمی، از 
زمان شیوع کرونا تاکنون، تماس با اورژانس حدود 
چهار برابر افزایش یافته و شیفت های استراحت 
نیروهای اورژانس هم چهار برابر کمتر شده است.

محمد ابوالفتحی، تکنیسین اورژانس هم با گالیه 
از مزاحمت های تلفنی به سپید یادآور می شود: »ما 
در سخت ترین شرایط کاری در دوران کرونا به 
بیماران خدمت می کنیم. کمترین توقع این است 
که حداقل زمان و انرژی کارکنان اورژانس را هدر 
ندهند. بارها پیش آمده است که با کلی تجهیزات 
به قصد کمک به بیمار به ظاهر اورژانسی رفته ایم، 
اما دیدیم که کال چنین بیماری وجود ندارد. تعداد 
چنین ماموریت های غیرواقعی، بسیار زیاد است. 
این رفتارها در نهایت به ضرر مردم خواهد بود و 

ظلم در حق بیماران واقعی است.«

او تاکید می کند: »نیاز است که رسانه ها نیز در 
این حوزه، فرهنگ سازی بیشتری داشته باشند. 
آموزش به مردم از طریق رسانه ها می تواند در 
کاهش مزاحمت های تلفنی برای اورژانس، بسیار 
موثر باشد. حتی این آموزش ها و فرهنگ سازی ها 
باید از طریق مدارس و از همان سنین پایین به 
کودکان آموزش داده شود تا به این باور برسند 
که مزاحمت تلفنی برای اورژانس، ظلم در حق 
خودشان و اطرافیانشان است. حتی گاهی افراد 
خودشان نمی دانند که مزاحم اورژانس شده اند، 
چون آموزش ندیده اند که اورژانس دقیقا برای چه 
مواردی است. مثال موارد زیادی داشته ایم که با 
نیروهای اورژانس، درد دل می کنند و از مشکالت 
شخصی زندگی شان می گویند. عده ای هم هستند 
که سواالت پزشکی متعدد و بی ربط از اورژانس 
می پرسند و می خواهند اطالعات پزشکی شان باال 
برود. گروهی هم هستند که برای درمان حیوانات 
خانگی خود به اورژانس تماس می گیرند. نیاز 
داریم که درباره این مشکالت و سوء تفاهم ها به 

مردم آموزش داده شود. «
ابوالفتحی تصریح می کند: »جدای از  همچنین 
فرهنگ سازی، نیاز است که مجازات مزاحمت های 
تلفنی برای اورژانس هم افزایش یابد. گاهی فردی 
چندین ماه به طور مداوم مزاحم اورژانس می شود، 
زندان  به  ماه  چند  فقط  حالت  بهترین  در  اما 
می افتد. اگر مجازات این رفتار ضداجتماعی را 
باالتر ببریم، تاثیر زیادی در کاهش مزاحمت های 

تلفنی خواهد گذاشت.«

مزاحمت تلفنی، رسم قدردانی از 
نیروهای اورژانس نیست

نیروهای اورژانس در هفت ماه اخیر، سخت ترین 
روزهای خود را گذراندند. این روزهای سخت، 
کماکان ادامه دارد و تعداد قابل توجهی از نیروهای 

اورژانس نیز به کرونا مبتال شده اند.
پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور 
هم با اشاره به افزایش سختی کار نیروهای اورژانس 
»نیروهای  می کند:  خاطرنشان  کرونا،  دوران  در 
را  کرونا  به  مبتال  بیماران  درصد  اورژانس، 75 
منتقل می کنند و بقیه خودشان به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند، اما 100 درصد بیماران مبتال به 
کرونا توسط تیم عملیات ویژه اورژانس 115 منتقل 
می شوند. کار اصلی اورژانس، فوریت های پزشکی 
است و مردم برای این منظور با شماره تلفن 115 
تماس می گیرند. زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، 
تماس با تلفن های شماره 115 چهار برابر شد و 
مجبور شدیم یک مرکز پاسخگویی جدایی را ایجاد 

کنیم تا پاسخگوی افراد باشیم.«
کولیوند با اشاره به فعالیت شبانه روزی تیم های 
عملیات ویژه اورژانس، خاطرنشان می کند: »هم اکنون 
حتی انتقال بین بیمارستانی بیماران مبتال به کرونا را 
هم ما انجام می دهیم. تیم عملیات ویژه ای نیز برای 
زمان حوادث و بالیا داریم. این تیم، آمبوالنس های 
مجزا و تخصصی دارند و این تیم برای خدمت رسانی 
به بیماران مبتال به کرونا در حال انجام وظیفه است.«
او در ادامه به روزهای سخت نیروهای اورژانس در 
بحران کرونا، گریزی می زند و می گوید: »شیفت های 
کارکنان ما 24 ساعت کار و 4۸ ساعت استراحت بود 
که اکنون این عدد به 24 ساعت کار و 12 ساعت 
استراحت تبدیل شده است. چهار نفر از همکاران 
اورژانس در راه خدمات رسانی به بیماران مبتال به 
کرونا و به علت ابتال به بیماری کرونا به شهادت 
رسیدند و هزار و 900 نفر از نیروهای اورژانس 
هم به کرونا مبتال شدند و بهبود یافتند که اکنون 
با روحیه جهادی در حال خدمت رسانی هستند.«

با وجود این حجم باالی کار و فرسودگی نیروهای 
اورژانس در ایام کرونا، باید تمهیداتی اندیشیده شود 
که با مزاحمت های تلفنی، برخورد قاطع تری شود. 
اینکه با مزاحمت های تلفنی، وقت و انرژی نیروهای 
اورژانس در دوران سخت کرونا به هرز برود و جان 
مردم هم به خطر بیفتد، فرآیند فرسایشی است که باید 

با راهکارهای کارشناسی و قانونی، متوقف شود.

ابوالفتحی: جدای از آموزش 
فرهنگ سازی، نیاز است که 

مجازات مزاحمت های تلفنی برای 
اورژانس هم افزایش یابد. 

گاهی فردی چندین ماه به طور 
مداوم مزاحم اورژانس می شود، 

اما در بهترین حالت فقط چند 
ماه به زندان می افتد. اگر 

مجازات این رفتار ضداجتماعی 
را باالتر ببریم، تاثیر زیادی 

در کاهش مزاحمت های تلفنی 
خواهد گذاشت

با وجود فرسودگی نیروهای 
اورژانس در ایام کرونا، باید 

تمهیداتی اندیشیده شود 
که با مزاحمت های تلفنی، 

برخورد قاطع تری شود. اینکه 
با مزاحمت های تلفنی، وقت و 
انرژی نیروهای اورژانس در 

دوران سخت کرونا به هرز برود 
و جان مردم هم به خطر بیفتد، 

فرآیند فرسایشی است که 
باید با راهکارهای کارشناسی و 

قانونی، متوقف شود

رحمانی: متاسفانه برخی از 
شهروندان با ایجاد مزاحمت های 
تلفنی، ماموران اورژانس را به 
محل کشانده و ماموریت کاذب 
ایجاد می کنند. با اعزام نیروها 
به یک ماموریت کاذب، پایگاه 

اورژانس، خالی از نیرو شده و 
تعطیل می شود. اگر در مجاورت 

آن منطقه، حادثه ای رخ دهد، باید 
از سایر پایگاه ها نیرو اعزام کنیم 
که این امر نیز حضور ماموران بر 
بالین بیمار را زمان بر خواهد کرد
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پاسخ نمایندگان صنعت داروسازی به چرایی کندی روند تخصیص ارز دارو

 علی ابراهیمی
بر اساس اخبار غیررسمی در پنج ماهه نخست امسال 
فقط 10 درصد از ارزی که می بایست به حوزه 
دارو تخصیص داده شود، به این بخش داده شده 
است و مابقی ارزهای تخصیصی، تخصیص های 

سال 98 بوده است.
داروسازی  صنعت  فعاالن  اعتقاد  به  از این رو 
نخست  نیمه  در  ارز  تخصیص  به عنوان  آنچه 
سال اتفاق افتاده روند مطلوبی نداشته و نشان از 
نوعی ناهماهنگی و آشفتگی بین برنامه ریزی های 
وزارت بهداشت و بانک مرکزی است که درنتیجه 
عدم چابکی و هماهنگی بین اجزای مختلف دولت 

بوده است.
رئیس  کبریایی زاده،  عباس  سپید،  گزارش  به 
رژیمی  مکمل های  تولیدکنندگان  سندیکای 
غذایی ایران با تأیید ناهماهنگی و آشفتگی بین 
برنامه ریزی های وزارت بهداشت و بانک مرکزی 
و در پاسخ به این پرسش که در 5 ماهه نخست 
سال چه میزان ارز باید تخصیص داده شده است؟ 
گفت: »متأسفانه آمار مستندی در این خصوص 
وجود ندارد تا مشخص شود که چند درصد ارز 
تخصیص داده شده است. ضمن اینکه ما هم عدد 
10 درصد را شنیده ایم، اما چون گزارش مستندی 

وجود ندارد نمی توان رقم دقیقی اعالم کرد.«

کمیته های هماهنگی بین بخشی سریعًا 
تشکیل شود

وی افزود: »آمار تخصیص ارز سال ها است که 
منتشر نمی شد، اما خوشبختانه اخیراً آقای دکتر 
شانه ساز، رئیس فعلی سازمان غذا و دارو گزارشی 
از میزان ارز دریافتی شرکت ها منتشر کرده اند. 
البته بخش قابل توجهی از این آمار مربوط به 
پروفورم هایی است که سال گذشته اقدام شده بود؛ 
زیرا برای مثال پروفورم هایی که برای انسولین در 

اردیبهشت ماه داده شده اصل پروفورم مربوط به 
آذرماه سال گذشته بود است.«

کبریایی زاده ادامه داد: »آماری هم بانک مرکزی 
در این خصوص منتشر کرده است که به تفکیک 
سال نیست و فقط اسامی شرکت ها بر اساس 
شماره ثبت سفارش های آنها منتشر شده است.«

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران با تأکید بر اینکه آنچه به عنوان تخصیص 
ارز در 5 ماهه نخست سال اتفاق افتاده روند مطلوبی 
نداشته است و نوعی ناهماهنگی و آشفتگی بین 
برنامه ریزی های وزارت بهداشت و بانک مرکزی 
وجود دارد، افزود: »انتظار ما این است که دولت 
چابکی و هماهنگی الزم را در این خصوص به 

نحو شایسته انجام دهد.«
کبریایی زاده با بیان اینکه در گذشته های دور هم 
که دولت با مشکالت ارزی مواجه می شد یکسری 
تدبیرها در این خصوص صورت می گرفت، اظهار 
داشت: »در این برهه هم می توان از تدبیرهایی که 
در گذشته وجود داشت، استفاده کرد. برای مثال 
در گذشته کمیته های هماهنگی بین بخشی برای 
هماهنگی بانک مرکزی و وزارت بهداشت و یا 
وزارتخانه های دیگر مانند بازرگانی و گمرکات 
تشکیل می شد تا زنجیره تأمین دارو چابک شده 
و با حداقل ارز، نیاز جامعه به دارو تأمین شود.«

وی تأکید کرد: »امروز درخواست ما از دولت این 
است که به این بخش توجه ویژه داشته باشد زیرا 
کمبود یک دارو کمبود صرفاً یک کاال نیست بلکه 
کمبود یک فرآورده ضروری برای درمان یک بیماری 
است که تعداد معینی از افراد جامعه از آن رنج می برند؛ 
به عبارت دیگر دارو کاالیی است که هر قلم از آن 
مصرف خاص خود را دارد و قابل جایگزین شدن 
نیست. چراکه داروی فشارخون را نمی توان برای 
بیمار دیابتی تجویز کرد و یا اینکه داروی درمان 

دیابت را نمی توان به یک بیمار قلبی داد.«

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران تصریح کرد: »دولت باید توجه داشته 
باشد که زنجیره تأمین دارو در کشور چابک و 
هوشمند باشد تا بتواند به طور روزمره پاسخگوی 
نیاز جامعه باشد، اما متأسفانه امروز هماهنگی و 
چابکی را در این سیستم نمی بینیم و خواهش ما 
از دولت این است که روش مدیریتی خود را در 
تخصیص ارز دارو بازنگری کنند تا مشکلی برای 

مردم در این خصوص به وجود نیاید.«
از  دقیقی  آمار  اینکه  به  مجدد  اشاره  با  وی 
تخصیص های امسال وجود ندارد، گفت: »چون 
آمار مستندی در این خصوص نداریم نمی توانیم 
عدد و رقم اعالم کنیم. البته شاید به آمار بانک 
مرکزی در این خصوص بتوان اشاره کرد ولی همین 

آمار هم در حد یک فهرست است.«
کبریایی زاده در جواب این پرسش که بر چه اساسی 
می گویید که تخصیص ها به درستی صورت نگرفته 
است وقتی آمار مشخصی در این خصوص ندارید؟ 
اظهار داشت: »آنچه ما اعالم می کنیم مربوط به 
موجودی کارخانه ها و واقعیت های تولید است که 
از آنها اطالع داریم. البته از اینکه آمار مشخصی در 
این خصوص وجود ندارد از دولت گله مند هستیم 
چراکه سیستم هوشمندی برای عبور از شرایط 

بحرانی فعلی طراحی نکرده است.«
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی 
غذایی ایران ادامه داد: »بنده و آقای دکتر شیبانی 
اول  ارزی جنگ و دولت  بحران های  در زمان 
اصالحات مدیر سازمان غذا و دارو بودیم. در 
آن ایام نوعی یکپارچگی سازمانی بین وزارت 
بهداشت و بانک مرکزی و وزارت صنایع سبک 
وقت و گمرکات کشور وجود داشت که درنتیجه 
این یکپارچگی سازمانی اگر جایی موفق هم نمی شد 
گردن بخش دیگر نمی انداخت و همه می دانستیم 
که نهادهای درگیر تالش خود را در این خصوص 

کرده اند، اما متأسفانه امروز یکپارچگی سازمانی 
اصاًل وجود ندارد و بنده به عنوان یک ناظر بیرونی 
در سندیکاهای داروسازی و مکمل می گویم که 
ما یکپارچگی سازمانی را در زنجیره حمایت از 

تأمین داروی کشور از سوی دولت نمی بینیم.«
وی در پایان تصریح کرد: »فراموش نکنیم که 
ما در پاسخ به سؤاالت ارزی دارو نباید نگرانی 
به عنوان  ما  اینکه  ایجاد شود. ضمن  در جامعه 
نمایندگان سندیکاها در جلساتی که با مسئوالن 
وزارت بهداشت و سایر مراکز ذی ربط داریم اعالم 
کرده ایم که ذخیره شرکت ها بسیار پایین آمده است؛ 
ازاین رو ما به عنوان تولیدکنندگان دارو وظیفه داریم 
جامعه را نگران نکنیم و سعی مان هم این است 
که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و 
پیگیری های خود را داشته باشیم. درخواستمان از 
رسانه ها و جراید هم این است که در انتشار اخبار 
دارو جانب احتیاط را داشته باشند و مطالبی را 
که موجب نگرانی در مردم شود را منتظر نکنند.«

هشدار درباره موکول شدن تخصیص ها 
به پایان سال

سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  شیبانی،  احمد 
در  هم  ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
خصوص روند تخصیص ارز اظهار داشت: »ما 
در بحث ارز دو بخش داریم یک بخش تخصیص 
ارز است و بخش دیگر تأمین ارز؛ ازاین رو زمانی 
که گفته می شود رقم مشخصی ارز تخصیص داده 
شد باید دید که ارز تخصیص داده شده تأمین هم 
شده و به شرکت داده شده است یا خیر. همچنین 
این سؤال را هم باید کرد که آیا امکان خرید ماده 
مواد وارد  فراهم شده و  داده شده  ارز  با  اولیه 
کشور شده است یا نه؛ لذا این موارد با یکدیگر 
بسیار متفاوت بوده و روندها گاهی زمان بر است.«

ادامه در صفحه 11 

شماره 101745 22 شهریور 1399

یکپارچگی سازمانی در زنجیره تامین ارز وجود ندارد



 ادامه از صفحه 10 
وی با بیان اینکه در دوره های قبل شاهد رفت وآمدها 
و انسجام بیشتری بین نهادهای مسئول در این 
زمینه بودیم و همه درصدد این بودند که مشکل 
تأمین دارو حل شود، افزود: »بنده زمان جنگ 
مسئولیت داروی کشور را بر عهده داشتم و به 
خاطر دارم که از بانک مرکزی تماس می گرفتند 
و اعالم می کردند که مقدار معینی ارز برای دارو 
تأمین شده است و ما با خیال راحت مراجعه و با 
مالحظات ایام جنگ اولویت ها را مشخص کرده 
و در کمترین زمان ارز را دریافت می کردیم، اما 
امروز این چرخه کمرنگ شده و حتی می توان 

گفت که از بین رفته است.«
شیبانی اظهار داشت: »متأسفانه در حال حاضر 
نوعی بیگانگی بین نهادهای مسئول وجود دارد و 
ما از وضعیت همدیگر باخبر نیستیم. البته قرارگاهی 
در وزارت بهداشت برای بحث دارو و تجهیزات 
تشکیل شد تا هماهنگی ها در این خصوص بیشتر 

شود که ما نمی خواهیم وارد این بحث شویم.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
اینکه امروز  با تأکید بر  ایران  انسانی  داروهای 
مشکالت اساسی در این بخش وجود دارد، گفت: 
»از نظر ما تخصیص ارز روندی که باید داشته باشد 
را ندارد. همچنین از آنجا که تخصیص و تأمین 
ارز دو مقوله جدا از هم هستند، زمان دریافت 
ارز مهم تر از سایر بخش ها است که باید توجه 

ویژه ای به آن شود.«
ارزی  رقم  دولت  حاضر  حال  »در  گفت:  وی 
مشخصی را در بودجه امسال برای واردات دارو 
و مواد اولیه دارویی در نظر گرفته و اعالم کرده 
است. همچنین مشخص شده که چه میزان از این 
ارز مربوط به واردات مواد اولیه دارویی است و 
چه میزان مربوط به واردات داروهای تولید شده 
است، اما آنچه محل انتقاد است تفاوت میزان 
ارز مربوط به تولید و ارز بخش واردات است 

زیرا اختالف در این بخش بسیار زیاد است.«
شیبانی افزود: »اگر امروز نزدیک به 97 درصد 
داروهای مورد نیاز در داخل تولید نمی شد و ما 
بیش از 100 کارخانه داروسازی در داخل نداشتیم 
که تولیدات داخلی داشته باشند و نیز اگر قرار 
بود بخش اعظمی از نیاز داخل از محل واردات 

تأمین شود معلوم نبود چه بر سر ما می آمد.«

صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
داروهای انسانی ایران تأکید کرد: »البته در حال 
حاضر مشکل اساسی ما کندی بیش از حد روند 
تخصیص و تأمین ارز بخش دارو در بودجه جاری 
کشور است. امروز ما از انعکاس نظرات شرکت ها 
به سندیکا و نگرانی آنها از میزان موجودی ها 
متوجه وضعیت نامطلوب این بخش می شویم. 
ضمن اینکه دادن عدد و رقم و درصد در این 
مسلم  آنچه  و  نمی کند  را حل  مشکلی  بخش 
است آن است که امروز که نزدیک به شش ماه 
از شروع سال گذشته باید در روند تخصیص و 
تأمین ارز سرعت بیشتری وجود داشت که این 

اتفاق نیفتاده است.«
شیبانی با بیان اینکه ممکن است روند تخصیص 
و تأمین ارز در ماه های پایانی سال شتاب بیشتری 
به خود بگیرد، افزود: »در این صورت تخصیص ها 
به پایان سال موکول خواهد شد که رویه درستی 
نیست زیرا این اتفاق اگرچه برای تأمین دارو در 
سال بعد نتیجه بخش خواهد بود، ولی مشکلی از 

تأمین داروی امسال حل نخواهد کرد.«
وی تصریح کرد: »درخواست و انتظار ما به عنوان 
نمایندگان تولید از بانک مرکزی این است که 

توجه و همکاری بیشتری به بخش دارو داشته 
باشد چراکه مسئوالن این نهاد هم ممکن است 
به عنوان یک شهروند نیازمند دارو باشند و اگر 
دارو در زمان مناسب تأمین نشود خود آنها هم 

در این خصوص به مشکل بر خواهند خورد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
داروهای انسانی ایران در پایان افزود: »البته انصافًا 
این را هم باید گفت که وزارت بهداشت تمام 
تالش خود را در این خصوص انجام می دهد 
چراکه اگر دارو کمبود داشته باشد اولین نهادی 
بهداشت  وزارت  باشد خود  پاسخگو  باید  که 
است، اما به نظر ما تعامل و توجه مورد نیاز در 
بین مسئوالن بانک مرکزی و واحد ارزی این 
نهاد به مقوله تأمین دارو بسیار ضعیف است که 
انتظار داریم در این خصوص تحرک بیشتری 

داشته باشند.«

ارزآوری یک میلیارد و 400 میلیون 
یورویی داروهای بیوتکنولوژی

حسام الدین مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران هم در خصوص میزان ارز تخصیص داده شده 

به بخش دارو در سال جاری گفت: »همان طور که 
از صحبت های کارشناسان می توان نتیجه گرفت 
میزان تخصیص ارز در این بخش تقریباً حدود 
10 درصد است. البته آمار دقیقی در این خصوص 
که بتوان به یک جمع بندی مشخص در این بخش 

رسید، وجود ندارد.«
وی در ادامه افزود: »باید این سؤال را از مسئوالن 
ارزی کشور پرسید که آیا تا به حال به این فکر 
کرده اند که اگر جهش و توانمندی فعلی که در 
بخش تولید دارو به وجود آمده واقعیت نداشت 
و ما می خواستیم داروی ساخته شده وارد کشور 
کنیم چه مقدار ارز باید برای این منظور اختصاص 
می دادند و آیا امکان و توان تأمین این میزان ارز 

برای کشور وجود داشت؟«
مدنی با بیان اینکه این دستاورد حاصل تالش و 
کوشش صنعت گران داروسازی و داروسازان در 
همه شئون کشور است، اظهار داشت: »همکاران ما 
در طول 35 سال از عمر انقالب صنعتی کشور در 
بخش داروسازی تالش های فراوانی در این زمینه 
کرده اند و امروز صنعت داروسازی کشور در اغلب 
داروها به نقطه ای رسیده است که می تواند نیاز 
داخل را تأمین کرده و حتی صادرات و ارزآوری 
هم برای کشور داشته باشد. هرچند از دیدگاه ما 
این تالش ها نیازمند قدردانی و تشکر است ولی 
از صنعت گران  بایدوشاید  که  آنچنان  متأسفانه 

و همه فعاالن این بخش قدردانی نشده است.«
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران در ادامه 
برای  بیوتکنولوژی  ارزآوری داروهای  توان  به 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: »در حال حاضر 
تقریباً 60 میلیون یورو در سال به شرکت های 
تولیدکننده داروهای بیوتکنولوژی ارز تخصیص 
این  از  اما صرفه جویی ارزی که  داده می شود، 
محل عاید کشور می شود نزدیک به یک میلیارد 

و 400 میلیون یورو است.«
پایان اضافه کرد: »خوشبختانه امروز  مدنی در 
بیوتکنولوژی  شرکت های تولیدکننده داروهای 
نزدیک به 60 میلیون یورو هم در سال صادرات به 
خارج از کشور دارند و با این حساب می توان گفت 
که در قبال ارزی که دریافت می کنند صرفه جویی 
ارزی هم داشته اند که همین صادرات ارزآوری 

مطلوبی هم برای کشور داشته است.«
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احمد شیبانی



نقش نظام فکری توحیدی در کارآیی نظام سالمت
افراط و تفریط های مواجهه با کرونا

 یاسر مختاری
نخستین کنفرانس بین المللی اخالق، الهیات و 
بالیای فراگیر در روزهای گذشته به صورت ویدیو 
کنفراس برگزار شد، در این کفرانس که با حضور 
برخی اندیشمندان ایرانی و خارجی برگزار شد 
مباحثی مانند ایثار در جامعه پزشکی، چالش های 
اخالقی وتنگناهای دشوار در برابر بیماری کرونا، 
اخالق تریاژ، اخالق مواجه با شر،  ارتباط طب و 
حکمت الهی، شجاعت اخالقی و عقالنی پزشکان 
در مواجه با کرونا و اخالق قرنطینه مطرح شد. 
بخش های نخست و دوم این این کنفرانس طی 
روزهای گذشته در  روزنامه سپید منتشر شد. در 
این شماره نیز بخش سوم و پایانی این گزارش 

آماده شده است.

سالمت و خدا باوری
به گزارش خبرنگار سپید، مجید ابوالقاسم زاده، عضو 
هیئت علمی دانشگاه معارف، در این نشست به 
نقش توحیدباوری در مواجهه با بالیای فراگیر و 

به ویژه بیماری کرونا پرداخت. 
ابولقاسم زاده با بیان اینکه نظام های فکری برای خود 
مبانی نظری خاصی دارند که اثبات دیدگاه هایشان، 
بدون توجه به آن مبانی نظری امکان پذیر نیست، 
گفت: » بهترین نوع ارزیابی یک دیدگاه این است 
که مبنای فکری را ارزیابی کنیم. مبانی نظری، 
فلسفی و عقلی انواعی دارد که یکی از آنها مبانی 
هستی شناختی است که این مبانی نیز به الهیات 
مباحث  می شود.  تقسیم  اخص  و  معنی اعم  به 
خداشناسی و مباحث توحیدی در مقوله الهیات 

اخص جای می گیرند.«
وی افزود: »اهمیت بحث از این حیث است که 
مسائل مربوط به امور پزشکی و حوزه سالمت 
و بهداشت، قطعاً مسائل بسیار مهمی را به همراه 
دارد که مربوط به سالمت انسان ها است، اما اگر 
این مباحث با مبانی فکری و نظری هم گره بخورد، 
اهمیت این مباحث بیشتر خودش را نشان می دهد. 
از جمله فواید این بحث این است که بدون توجه 
به این مبانی، به ویژه مبانی الهیاتی و توحیدی که 
مد نظر ما است، نمی شود درک درستی از مسائل 
بهداشتی در مقام اجرا داشت و پیشرفت هایی که 

الزم است را با نگاه درست کشف کرد.«
سویی  از  نمی توان  اینکه  بیان  با  ابولقاسم زاده 
پیشرفت های جوامع الحادی را حاصل دین گریزی 
دانست و از سوی دیگر دین را مانع پیشرفت در 
حوزه های علوم پزشکی و تجریی دانست، اظهار 
کرد:  »اگر بتوانیم نقش مبانی توحیدی که یکی 
از اصول دین اسالم است را بفهمیم و آن را ثابت 
کنیم، اهمیت این تفکر و اعتقاد در مسائل تجربی 
نیز خود را نشان می دهد. ممکن است بگویند در 
علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی و... ، دین مطرح 
نیست و بحث مهمی در ماهیت علم دینی است که 
مباحث گسترده ای را به همراه داشته و نظریه های 

مختلفی هم در این رابطه مطرح شده اند.«

وی ادامه داد: »در علوم تجربی، مبنای تحقیق و 
مطالعات و مبنای رفتارهایی که متناسب با این 
دیدگاه ها در پیش می گیریم، ممکن است مشتمل بر 
نگاه مادی گرایانه یا الهی باشد که هریک از این دو 
باهم تفاوت دارند. اینکه در این مباحث انسان محور 
باشیم یا خدا را محور قرار دهیم متفاوت هستند. 
همچنین در این علوم و دستاوردهای حاصل از 
آنها نگاه دنیامآبانه داشته باشیم یا نگاه دین مآبانه، 
باز هم باهم متفاوت هستند لذا نمی شود اهمیت 
و تأثیر مبانی را در مسائل مختلف نادیده گرفت.«
عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسالمی با بیان 
اینکه توحید به معنای یکی بودن و یکی دانستن 
خداوند است، گفت: »در قدم اول، اعتقاد به وجود 
خداونِد مطلق باید در مبانی الهیاتی مطرح باشد و 
این وجود را باور داشته باشیم و بدانیم که این خدا 
یکی است. اعضای کادر پزشکی که به خدا باور 
دارند و هدف را رسیدن به خدا می دانند، برای 
کسب رضای الهی بر یکدیگر سبقت می گیرند 
و فراتر از وظایف خود عمل می کنند. بیماران 
معتقد به خدا نیز با دعا و تضرع به درگاه الهی، 
به سالمتی خود امیدوارند و تحمل سختی ها را 

بر خود آسان می کنند.«
وی تصریح کرد: »از اقسام توحید، توحید ذاتی 
است که بر اساس آن خدا یکی است و قسم 
دیگر توحید هم، توحید صفاتی است که اگرچه 
متصف به صفاتی می شود، اما در مصداق اینها 

یکی هستند و صفات خدا، عین ذات او است. 
باور به این اقسام توحید نیز نتایجی خواهد داشت. 
از جمله اینکه، هدف نهایی در حقیقت قرب الهی 
است و تمام رفتارها و برنامه ریزی ها و روش ها 
و آموزه ها باید به صورت همگرا و هرمی انسان 

را به سوی قرب الهی سوق دهد.«
ابولقاسم زاده ادامه داد: »قِسم دیگر توحید، توحید 
در خالقیت است و بر اساس آن خدا تنها خالق 
است و اگر نقشی برای دیگر موجودات قائل 
می شود، آنها در طول خالقیت خدا بوده و مستقل 
نیستند. تأثیر این مبنا این است که کادر پزشکِی 
توحیدباور، خود را واسطه در درمان می دانند و 
با توکل به خدا به معالجه می پردازند و خود را 
علت تامه نمی دانند. از نتایج این فکر این است 
که این افراد دچار کبر و غرور نمی شوند و رفتار 
خود را مقدس می دانند و در مواجهه با بالیا، خود 
را نیازمند خدا می دانند و این نیز روند درمان را 

بهبود می بخشد.«

نظام سالمت همیشه تحت سلطه الهی است
وی با بیان اینکه یکی از مباحث دیگر توحید در 
مالکیت است، اظهار کرد: »بر این اساس مالک 
حقیقی خدا است و هیچ کسی جز خدا مجاز به 
تصرف در موجوات دیگر نیست. نقش این مبنا در 
مواجهه با بالیا این است که، نظام سالمت همیشه 
تحت سلطه الهی است و به کارگیری هر روشی، 

تصرف در مالکیت خدا است و باید با اذن الهی و 
در راستای آن باشد. بر این مبنا کادر پزشکی حق 
ندارند هر تصمیمی بگیرند و هرگونه تصرفی را 
در امکانات طبیعی و مصنوعی مجاز بدانند و یا 
هر اقدامی مانند قتل ترحمی داشته باشند و آن را 
مجاز بدانند. بر اساس باور به توحید در مالکیت، 
این رفتارها مجاز نیست و کادر پزشکی که معتقد 
به این باورهاست، دست به این کارها نمی زند.«

توحید،  دیگر  »قسم  یادآور شد:  ادامه  در  وی 
توحید در ربوبیت است که تکوینی و تشریعی 
است. در ربویت تکوینی، همه چیز تحت تدبیر 
خدا است. در ربوبیت تشریعی، حق قانون گذاری 
و امر و نهی کردن از ناحیه خدا بیان می شود که 
به واسطه معصومین)ع( است. از آثار این باور 
توحیدی این است که موجب ایجاد و تقویت 
روحیه توحید و توکل می شود. افراد، خود خدا 
را در نظر دارند و در ادامه و تدبیر نیز از خدا 
استعانت می جویند و تنها بر خداوند توکل می کنند 
و از خودمحوری پرهیز می کنند. همچین تالش 
می کنند در مواردی که به دولت هایی وابستگی 
و  برهانند  وابستگی  این  از  را  خود  داشته اند، 
نیازهایشان را خودشان برطرف کنند که این را 
در تولید ماسک و تجهیزاتی که در مواجهه با 
کرونا الزم بود، دیده ایم که جامعه ما از اتکای 

به غرب خود را بازداشت.«
 ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12
ابولقاسم زاده بیان کرد: »در نظام سالمت برای افراد 
جامعه، تکالیفی تعیین می شود و آنها به اطاعت از 
دستورات ملزم هستند. اما این حق اصالتاً از خداوند 
است و با اذن او برای دیگران ثابت می شود و برای 
تعیین حق هر انسان و نهادی در امورات بهداشتی، 
باید اذن خدا را با دالیل عقلی و نقلی کشف کنیم. 
همچنین شیوه استفاده از اصول و دستورات در 
این نظام باید با اذن الهی باشد و مغایرتی با این 
قوانین نداشته باشد. لذا با توجه به اینکه قوانین 
الهی مطابق با مصالح واقعی است، وضع دستورات 
و ضوابط خاص در شرایط خاص، همچون کرونا 

اگر مطابق با قوانین الهی باشد موثر است.«

افراط و تفریط ها در مواجه با کرونا
مصطفی آذرخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی نیز در این نشست به موضوع تطابق 
توحید ربوبی و شفاعت جویی و نقدی بر مغالطات 

ایّام شیوِع بیماری کرونا پرداخت. 
در  تفریط   و  افراط  با  رابطه  در  آذرخشی 
روزهای کرونا اظهار کرد: » بخش از افراط ها 
در جریان هایی رخ داد که بدون رعایت ضوابط 
بهداشتی می گفتند این بیماری در محبان اهل 
بیت)ع( اثری ندارد و رفتارهایی را انجام می دادند 
برای نمونه به زیارتگاه می رفتند و ضریح آنجا را 
لیس می زدند. این رفتارها به نظر ما با آموزه های 
اهل بیت)ع( سازگار نیست، چون اهل بیت)ع( 
به ما آموخته اند که رعایت احکام عقلی و علمی، 
طاعت خدا است. برای نمونه امام کاظم)ع(، 
عقل را حجت درونی خدا بیان کرده است. اگر 
کسی از احکام عقلی و علمی تخلف کند، یعنی 

به خدا معصیت ورزیده است.«
وی بیان کرد: »روایتی از رسول خدا)ص( وجود 
دارد که فردی شترش را کنار مسجد رها کرده 
بود. پرسیدند چرا این شتر نبستی؟ گفت آن را 
به خدا سپرده ام. پیامبر)ص( فرمود اول او را ببند، 
بعد توکل کن. یعنی آن وظیفه ای که عقل تو به 
عنوان حجت خدا برایت تعیین می کند، انجام 
بده و بعد توکل کند. لذا نمی شود کسی از احکام 
عقلی تخلف کند و بگوید به خدا توکل می کنم.«

آذرخشی با بیان اینکه در برابر این افراط ها شاهد 
تفریط هایی از جریان های ضد دینی بودیم، گفت: 
»این گروه می گفتند دین در برابر علم زانو زده است. 
جنس مغالطه اینها شبیه آن گروه افراطی بود. چون 
مسائل علمی و عقلی منفک از دین نیست و اگر 
دین را به بیان اهل بیت)ع( می شناسیم، باید بدانیم 
که به بیان آنها، مسائل علمی و عقلی از دین جدا 
نیستند. این مغالطه که در این ایام دین در مقابل 
علم زانو زده است، به درد کسانی می خورد که 
عقل را امر غیردینی می دانند، نه اینکه مخاطبش 
بیت)ع( هستند،  اهل  پیروان  که  باشند  کسانی 
چون ائمه)ع( عقل را دقیقاً جزء دین می دانند.«

توسل مانع مراجعه به بیمارستان نیست
نیز  دیگر  تفریط  اینکه یک جنس  بیان  با  وی 
و  پرداخته  توسل  مفهوم  به  که  داشت  وجود 
به آرای وهابیت نزدیک بود، گفت: » استدالل 
می گفتیم  که  را  کسانی  که  بود  این  افراد  این 
اینها شفا می دهند و دستگیری می کنند در این 

بیماری کاری نکردند و نمی توانند کاری انجام 
دهند چون بیماری کرونا را اهلل تعالی آورده را 
خود شفا می دهد. ظاهراً در این صحبت ها، آرای 
جریان وهابیت را بر زبان راندند که جای تأسف 
دارد. چون مسئله توسل، یک امر قرآنی است 
و نمی شود کسی خود را مسلمان بداند و منکر 
توسل باشد. اگر به صورت دقیق تبیین شود، نه 
تنها تعارضی با قرآن ندارد، بلکه اساسی است 

که در قرآن مطرح شده است.«
آذرخشی ادامه داد: »در سوره مائده می خوانیم که 
َ َوابْتَُغوا  خدا فرمود: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اتَُّقوا اهلَلّ
إِلَیِْه الَْوِسیَلَة َوَجاِهُدوا فِی َسبِیلِِه لََعَلُّکْم تُْفلُِحوَن«. 
یعنی به سوی خدا در پی وسیله باشید و توسل 
هم یعنی ابتغای وسیله و یک امر قرآنی است. 
به خدای  تقرب  برای  که  امری  این  مورد  در 
متعال توصیه شده است، به قرآن مراجعه می کنیم. 
َة  یکجا فرمود »ُقل اَلّ أَْسَألُُکْم َعَلیِْه أَْجًرا إاَِلّ الَْمَوَدّ
فِی الُْقْربَی«، یعنی آن چیزی که به عنوان اجر 
خواستم، برای کسانی است که خواهان راهی 

به سوی خدا هستند و در وصف آنها فرمود: 
»إاِلَّ َمْن شاَء أَْن یَتَِّخَذ إِلی  َربِِّه َسبیاًل«. اگر این 
دو آیه، یعنی مودت و آیه سوره فرقان را کنار 
هم بگذارید، یعنی محبت اهل بیت)ع( راهی به 

سوی خدا است.«
وی بیان کرد: » امری که به عنوان توسل در آیه 
مطرح شده است، مودت اهل بیت)ع( است که 
اگر تابع قرآن باشیم، این را می فهمیم. شیعیاِن 
اهل بیت)ع(، شفاعت را به این معنا نمی دانند که 
شفیع را در کنار خدا قرار دهیم، بلکه شیعیان به 
تبعیت از امام علی)ع(، شفیع را در کنار خود قرار 
می دهند. یک اشتباهی که وهابیت می کند این 
است که گمان می کنند شیعیان می گویند شفیع 
را کنار خدا قرار می دهیم، اما امام علی)ع( فرمود 
شفیع کمک کننده و بال و پر درخواست کننده 

است یعنی در کنار فرد قرار می گیرد.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر توسل درست 
بلکه  ندارد،  توحید  با  تعارضی  شود،  فهمیده 
رکن و اساس توحید است، گفت: »ما معتقدیم 
که در همین ایام، توسل به اولیای الهی بسیار 
باعث اطمینان قلبی می شود و می تواند دعای ما 
را در معرض اجابت قرار دهد و این مسئله در 
دیدگاه کسی که قرآن را محور اعتقادات خود 
قرار می دهد، اشکالی ندارد، چه اینکه تبعیت 

از حکم خدا است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور 
شد: »کسانی که به اهل بیت)ع( متوسل می شوند، 
تقاضا دارند که خدا تقدیرشان را تغییر دهد. افرادی 
که خدمت مسیح)ع( آمدند و از ایشان مائده 
آسمانی خواستند، پس از اجابت درخواست، 
کار خود را تعطیل نکردند. چرا که این اتفاق 
انبیا)ع( به صورت  یک بار رخ داد. معجزات 
موردی انجام می شود و سنت های الهی نیز به هم 
نمی خورد. کسانی که برای شفا گرفتن به حرم 
باید  ندارند  اعتقاد  هم  می روند  بیت)ع(  اهل 
بیمارستان ها را تعطیل کنیم بلکه این حرف ها، 
مغالطات افراد ضددین است. کسی که به حرم 
اهل بیت)ع( می رود، امیدوار است همانطور که 
خدا برای اولیای خود استثنائاتی قائل شده، این 

تقدیر را نیز تغییر دهد.«

13 شماره 1745 22 شهریور 1399

مصطفی آذرخشی مجید ابوالقاسم زاده
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