
رئیس شورای عالی نظام پزشکی:  خبـر

بحرانی شدن کرونا هنوز در ذهن مسئوالن جا نیفتاده است

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به روند 
صعودی موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی در 
کشور، گفت: »متاسفانه هنوز وخامت اوضاع در 

ذهن مسئوالن جا نیفتاده است.«
به گزارش سپید، مصطفی معین اظهار داشت: »تمام 
کشور در شرایط و وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد 

و تهران فوق قرمز است و در یک شبانه روز ۷۰۰ 
بستری نشان از فاجعه ای بزرگ دارد، ولی هنوز 
در ذهن مسئوالن سیاسی و اجرایی کشور اهمیت، 

حساسیت و وخامت موضوع جا نیفتاده است.«
وی افزود: »این مسائل قابل پیش بینی و پیشگیری بود 
اگر عقالنیت و سیاست های علمی و پایدار وجود 
داشت و از همکاری نهادهای مردمی و غیردولتی 
و نظام پزشکی استفاده می شد.« معین ادامه داد: »این 
نوع برنامه ریزی و مدیریت سبب شد تا تجمع و سفر 
صورت گیرد و اکنون به خاطر بی ثباتی و عادی سازی 
کاذب سبب شده خیلی از مردم ماسک استفاده نکنند.«
وی گفت: »در شرایط پاندمی بزرگ به مشارکت 
عمومی مردم نیاز داریم ولی بازگشایی مدارس به رغم 
هشدارها و توجه به شرایط اپیدمی تعجب برانگیز بود 
و اکنون که در آستانه فصل پاییز هستیم بحران های 
متعدد خواهیم داشت و کرونا تشدید خواهد شد و 
افراد بیشتر در فضای بسته بوده و فاصله ها کاهش 

می یابد و هوای آلوده در شهرهای پرترافیک خواهیم 
داشت و اپیدمی آنفلوانزا و تجمیع این مسائل با هم 
تراژدی ایجاد کرده که خطرهای زیادی برای سالمندان 
و کودکان و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، 
ایجاد می کند.« رئیس شورای عالی نظام پزشکی به 
موضوع برسی تراکنش های مالی جامعه پزشکی اشاره 
کرد و افزود: »به نظرم در این موضوع بی عدالتی و 
تبعیض هست و همه دنبال مشکل سازی هستند 
نه حل مشکل و در این شرایط خاص که جامعه 
پزشکی این همه قربانی داده حاال باید پاسخگوی 

تراکنش مالی سال های قبل باشد.«
معین گفت: »جامعه پزشکی در خط مقدم دفاع از 
سالمت مردم قرار دارد و با این قشر شرافتمند و 

فداکار نباید این گونه رفتار شود.«
وی تاکید کرد: »نارضایتی جامعه پزشکی نارضایتی 
مردم را به دنبال خواهد داشت و مسئوالن باید این 

مسائل را درک کنند.«

رئیس کمیته سالمت شورای شهرتهران خواستار بازگشت ساعات 
اجرای طرح ترافیک به حالت عادی برای کاهش ازدحام در 

برخی مراکز شد. 
به گزارش سپید، ناهید خداکرمی صبح روز سه شنبه در تذکر 
پیش از دستور خود با اشاره به اجرای مرحله دوم فاز مطالعاتی 
کرونا در تهران گفت: »در مرحله دوم مطالعات کرونا در تهران 

ما به مسئله وضعیت حرکت این ویروس توجه کردیم.«
وی با اشاره به فشار بر شهرداری تهران برای لغو اجرای طرح 
ترافیک اظهارکرد: »مطالعات نشان داده است که اجرای طرح 
بر پیشگیری موثر است چرا که مطالعات نشان داده که ۲۶ 

درصد محل ابتالی افراد در تهران حضور در مراکز بهداشتی 
و بیمارستان بوده است.«

رئیس کمیته سالمت شورای شهر با بیان اینکه دیدار با خانواده 
و نزدیکان ۱۴ درصد، سابقه دیدار و مواجهه با نوه و فرزندان ۵ 
درصد، حضور در محل کار ۱۱درصد، حضور در مراکز خرید 
۸درصد در ابتالی افراد به کرونا نقش داشته است گفت: »این 
درحالی است که حضور در مترو، اتوبوس و تاکسی تنها حدود 

۲ درصد در ابتال به این ویروس موثر بوده است.«
اینکه بیشترین محل  با تاکید بر  به گزارش ایسنا، خداکرمی 
مواجهه شهروندان با ویروس کرونا، مراکز بهداشتی و... بوده 

است، گفت: »به نظر می رسد که باید طرح ترافیک به حالت 
عادی برگردد تا ازدحام در برخی مراکز کم شود.«

تشریح مطالعات وضعیت حرکت کرونا  در تهران 

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۷۱۲ مورد جدید کروناویروس 
در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری در این باره گفت: »از روز دوشنبه 
تا سه شنبه اول مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه 
هزار و ۷۱۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که یک هزار و ۸۱۷ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: «مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر رسید.«
به گفته الری، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۸ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۲۴ هزار و ۶۵۶ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۳۶۳ هزار و ۷۳۷ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »۳۹۲۲ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی گفت: »تا کنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۱۹ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« وی افزود: »استان های تهران، 

اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 
رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 

شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.«
به گفته وی، استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 

هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 

و استفاده از ماسک در کشور سیر نزولی دارد و همزمان با این روند 
کاهشی، شاهد افزایش موارد ابتال و بستری روزانه به علت کرونا در 
اغلب استان های کشور هستیم.« وی ادامه داد: »اکنون در شرایطی قرار 
داریم که مردم نیاز به همبستگی بیشتر برای حفظ سالمت خود دارند 
و شرط اساسی موفقیت در این دوران حساس همه گیری بیماری، 
همکاری بیشتر و مؤثرتر مردم با همکاران نظام سالمت کشور است.«

الری افزود: »نباید فراموش کنیم که استفاده از ماسک یک الزام و تعهد 
اجتماعی است و تقویت حس مسئولیت پذیری در برابر سالمت دیگران 
که برای کنترل و مهار بیماری در این مقطع حساس کنونی بسیار مهم 
است. مطمئنا هرگونه سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی 

می تواند زمینه الزم را جهت شیوع گسترده تر بیماری فراهم کند.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »امیدواریم با تقویت عزم و اراده مردم 
در رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده جدی تر و همگانی تر از 
ماسک و البته پرهیز از هرگونه رفتار اجتماعی خطر آفرین، شاهد 

کنترل و مهار بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
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