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مشاور عالی وزیر بهداشت:  خبـر

امروزدرمسیریهستیمکهبایدهشتماهپیشمیبودیم

مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »اپیدمی 
قانون دارد و ویروس کرونا فقط در دو صورت از بین می رود 
که میزبان فوت کند یا میزبان ایمن شود و اگر ویروس رها شود، 

گسترش پیدا می کند.«
به گزارش سپید، محمد اسماعیل اکبری در یک گفت وگوی زنده 
تلویزیونی درباره وضعیت مدیریت ویروس کرونا در کشور افزود: 
»در حال حاضر در مسیری حرکت می کنیم که باید هشت ماه پیش 
انجام می دادیم. یعنی همه نظام باید ویروس کرونا را جدی بگیرند. 
ویروس باید ردیابی شود و اگر بیمار شناسایی شد، باید ساختاری 
وجود داشته باشد که بدانیم آن بیمار کجا مبتال شده است. پیگیری 
ویروس کاری است که در جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد. همچنین 
متوجه شویم که چه کسانی با فرد مبتال ارتباط نزدیک داشتند. اگر 

این اقدامات انجام نشود، وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد.«

وی ادامه داد: »برخی می گویند شهر را ببندید، بلکه باید قرنطینه 
هوشمند انجام داد. حتی در چین، محله های ووهان بسته شد. اغلب 

هتل ها را گرفتند و در اختیار قرنطینه گذاشتند.«
نانوشته ای  توافق  به  دنیا  »در  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر  مشاور 
مولکولی  تست  تاییدیه  باید  می زنیم،  اگر حرف  که  رسیده اند 
پول  روزانه  هزار تست  اندازه ۲۵  به  فقط  وقتی  باشیم.  داشته 
داریم، همان میزان را انجام می دهیم. بسیاری از کشورهایی که 
در تلویزیون می گوییم وضع شان بد است، بسیار وضع بهتری 
از ما دارند. 11 میلیون نفر در کشور سالمند هستند یا بیماری 
زمینه ای دارند و در جامعه حضور دارند و این گرفتاری ها برای 

آنها بیشتر ایجاد می شود.«
اکبری گفت: »در اسفند ماه کارهای مهمی توسط نظام شبکه بهداشت 
انجام شد و کاش ادامه پیدا می کرد. در مورد کرونا، حوزه درمان 

باید از غربال بهداشت عبور کند. نظام شبکه بهداشت قدرتمندی 
در کشور داریم که کار خود را بلد هستند و اگر به آنها بها بدهیم، 

معجزه می کنند.«
وی ادامه داد: »باید نظام شبکه را تقویت کنیم تا هم کار پیشگیری و 
هم پیگیری ویروس را انجام بدهند. کشف ویروس یکی از اقدامات 
است؛ پاسخ سریع این است که اجازه ندهیم فرد در خیابان راه برود. 

در ساختار علمی کنترل اپیدمی، اگر نقاهتگاه نباشد، ما باختیم.«
مشاور عالی وزیر بهداشت اظهار کرد: »قدرت این را داریم که 
از طریق نظام شبکه با همه مردم در ارتباط باشیم. اگر وزارت 
ارتباطات کمک کند خیلی خوب است، اما اگر به کمک نیامدند 
هم روش های خودمان را داریم. کسی که مرد بهداشت است، هیچ 

وقت شکست نمی خورد.«
وی افزود: »باید ویروسی عمل کنیم و هرجا ویروس کرونا رفت، 
تعقیبش کنیم. حتی جریمه ها نیز باید بیشتر شود، اما ممکن است 
به وضعیتی ختم شود که نارضایتی ایجاد کند. فضای اجتماعی 

شکننده است و نمی توان با چوب رفتار کرد.«
اکبری گفت: »ویروس یک توده پروتئینی با گیرنده های ویژه است. 
این توده از همان جنسی است که در ژن ما وجود دارد. ویروس 
برخی سلول ها مثل دستگاه تنفس و بینی و چشم را بیشتر دوست 
دارد. هرجا که وارد شود، در زنجیره دی ان ای دخالت کرده و 
نسخه نویسی ژنوم را جدید می سازد و به سلول دستور می دهد که 
پروتئین جدیدی بسازد و نتیجه آن، ایجاد طوفان های التهابی است.«
را  آن  که  نیست  انگل  و  میکروب  کرونا،  »ویروس  افزود:  وی 
از بین می رود. در  یا ایمن شود،  بکشیم. اگر میزبان فوت کند 
به ژن  بنابراین  دارد.  نگه  را  میزبان  دارد که  بسیار عالقه  نتیجه 

انسان ها نیز ارتباط دارد.«
مشاور عالی وزیر بهداشت اظهار کرد: »بحث دارو درباره ویروس 
کرونا صد درصد فنی است. نباید بحث دارو را در رسانه مطرح 
کنیم. وقتی دارو در رسانه مطرح شود یا به معنی داللی یا اشکال 
درباره دارو است. بسیاری از افراد پز رمدسیویر دادند و بعد در 
مطالعه اخیر متوجه شدند هیچ خاصیتی ندارد و حتی عوارض قلبی 

و کشنده دارد. ویروس کرونا فعال دارویی ندارد.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کروناویروس در کشور را اعالم کرد و گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، 33۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپیدآنالین، سیما سادات الری گفت: »از روز پنج شنبه 
تا جمعه ۲ آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۶13۴ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 

۲۲1۴ نفر از آنها بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۵۵۶ هزار و 
۸91 نفر رسید.« الری افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
33۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 31 هزار و 9۸۵ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۴۴۶ 
هزار و ۶۸۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند.« وی گفت: »۴933 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته الری، تا کنون چهار میلیون و ۶۵۸ هزار و 7۲7 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

وی در توضیح استان های در شرایط قرمز گفت: »استان های تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 

همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
»استان های  کرد:  اعالم  همچنین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت 

نارنجی و زرد قرار دارند.«
الری با اشاره به قدرت سرایت باالی ویروس کووید-19، به 
مردم توصیه کرد که در صورت داشتن تماس نزدیک با بیمار مبتال 
به کرونا خود را به مدت 1۴ روز قرنطینه کنند، فضای مشترک 
را در منزل با سایر اعضای خانواده به حداقل ممکن برسانند و 
همچنین مراقب بروز عالئمی هرچند خفیف از جمله سرفه، 
تنگی نفس، تب، درد عضالنی، سردرد و یا از دست دادن حس 

چشایی و بویایی باشند.
وی افزود: »همچنین ضروری است این افراد منزل و یا محل 

قرنطینه خود را تحت هیچ شرایطی ترک نکنند و در صورت نیاز 
به خروج از منزل، جهت مراجعه به مراکز درمانی ماسک بزنند 

و به هیچ وجه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنند.«
الری با بیان اینکه در شرایط پاندمی سهل انگاری در عمل به 
توصیه های بهداشتی جدی ترین تهدید برای سالمت جامعه است، 
گفت: »امید است با تقویت و نهادینه سازی حفظ مسئولیت پذیری 
اجتماعی در مردم، شاهد گذر از روزهای سخت و پر التهاب 

همه گیری بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

فوت ۳۳۵ بیمار کووید۱۹
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مراجعه سرپایی بیش از ۹ هزار بیمار به مراکز درمانی استان تهران
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره 
به تعداد موارد مراجعه سرپایی و بستری بیماران در استان تهران، 

از اعمال محدودیت های بیشتر از هفته آینده خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی تعداد کل بیماران بستری را ۶ 
هزار و ۶۵ بیمار اعالم کرد و گفت: »از این تعداد هزار و ۷۰۰ 

بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.«
وی ادامه داد: »از روز چهار شنبه تا پنج شنبه ۹هزار و ۷۰۰ بیمار 
به مراکز بهداشتی و درمانی به صورت سرپایی مراجعه کرده اند و 
سهم بستری از مجموع مراجعین بالغ بر ۸۲۰ بیمار جدید بوده 

است که ۱۶۳ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.«
از  تهران  بیماری کرونا در کالنشهر  فرمانده عملیات مدیریت 
ترخیص بالغ بر ۶۰۰ بیمار خبر داد و افزود: »در مقابل ۱۵ درصد 
رشد در میزان مرگ و میر و ۱۸ درصد رشد در تعداد افرادی 
که نسبت به هفته قبل تست مثبت داشته اند گزارش شده است.«
محدودیت های  در  تغییر  برای  جدید  پیشنهادات  ارائه  از  وی 
قبلی یا بازنگری آن ها به ستاد ملی کرونا خبر داد و اظهار کرد: 
در  کرونا  بیماری  با  مقابله  پیشنهاد ستاد  به  که  موردی  »اولین 
کالنشهر تهران تصویب شد، تقلیل کارکنان همه دستگاه ها به 
۵۰ درصد ظرفیت و اعمال طرح زوج و فرد تا پایان آبان ماه 
ترافیک و تردد های درون  قابل توجهی حجم  است که مقدار 

شهری را کاهش می دهد.«
به گفته زالی، کماکان افرادی که در گروه های ۱۴ گانه در معرض 
خطر و آسیب پذیر هستند، همچون افراد باالی ۶۵ سال، باید از 

ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
وی تصریح کرد: »در دور قبلی محدودیت ها که حضور کارمندان 
به یک سوم تقلیل پیدا کرده بود، خیابان های پایتخت در ساعات 

پیک ترافیک، ۵۳ درصد خلوت تر شد.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، پیشنهاد 
بعدی را اجرای طرح زوج و فرد برای مشاغل مختلف حداقل 
در یک بازه زمانی دو هفته ای همچون اداره جات، اعالم کرد و 
گفت: »همچنین سعی داریم به کمک رتبه بندی، مشاغل مختلف 
در ساعات مختلف وارد شهر شوند؛ به طور مثال حضور کارمندان 
بانک ها در یک ساعتی از صبح و سایر مشاغل اداری در ساعاتی 
پس از آن ضروری شود، تا بتوان با همکاری شهرداری بار ترافیکی 

به خصوص از ناوگان حمل و نقل برداشته شود.«
زالی ضمن تقدیر از همکاری نیروی انتظانی استان تهران برای 
نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی، عنوان کرد: »۱۵۵ 
هزار مورد تاکنون تذکر لسانی داده شده و ۱۸ هزار واحد صنفی در 
قالب اکیپ های نظارتی با محوریت نیروی انتظامی و با همکاری 
معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی استان مورد ارزیابی 
ادامه داد: »به ۸ هزار و ۲۰۰  قرار گرفته است.« وی همچنین 
واحد تذکر داده شده که نشان می دهد روش و اسلوب نظارت 

بر رعایت شیوه نامه ها در حال تغییر است.«
زالی از تنظیم صورت جلسه برای ۴۶۶ واحد و پلمپ ۱۱۸ واحد 
خبر داد و گفت: »پیش بینی می شود در هفته آینده میزان بررسی ها 
و نظارت ها با قوت بیشتری افزایش  یابد و نیروی انتظامی هم 

در این زمینه اعالم آمادگی کرده است.«
وی افزود: »از استاندار تهران هم تشکر ویژه دارم، به خصوص 
همکاران ایشان که در ابعاد نظارتی خدمت می کنند؛ آمار رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در تهران رو به افزایش بوده و آخرین 

معدل ثبت شده ۶۸,۳ گزارش شده است که در هفته پیش زیر ۳۰ 
درصد بود.« فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران ضمن تقدیر از هموطنان به علت توجه به دستورالعمل های، 
 بخش اعظمی از کسری آمار رعایت پروتکل ها را ناشی از حجم 

باالی مسافران در مترو دانست.
از  تهران  بیماری کرونا در کالنشهر  فرمانده عملیات مدیریت 
اجرای طرح ردیابی بیماران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات خبر داد و گفت: »طی توافق صورت گرفته، ردیابی 
و غربالگری افرادی که تست شان مثبت شده و همراهانشان با 

استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.«
وی ادامه داد: »پایلوت این طرح انجام شده و تاکنون ۴۹ هزار 
بیمار بر اساس محل سکونت ردیابی شده اند. طبق آمار مرحله 
اول، تراکم بیماران در شرق، جنوب شرقی و مرکز استان وجود 

دارد و این الگو در موج اول، دوم و سوم تکرار شده است.«
به گزارش وبدا، زالی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت اطالعاتی 

بانک مرکزی همچون کد ملی افراد در این مسیر تاکید کرد.

رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران بر لزوم فعال شدن 
سازمان های فرهنگی شهرداری در زمینه ارتقا آگاهی مردم در 

مقابله با کرونا تاکید کرد.
ایسنا در  با  ناهید خداکرمی در گفت وگو  به گزارش سپید، 
مورد وضعیت کرونایی این روزهای تهران گفت: »وضعیت 
فعلی تهران بغرنج و بسیار بحرانی است، چراکه بیش از۱۵ 

هزار نفر تهرانی از ابتدای شیوع کرونا، به دلیل ابتال به این 
بیماری راهی بهشت زهرا)س( شده اند.«

وی با بیان اینکه آمار مبتالیان و فوت شدگان ناشی از کرونا 
نشان می دهد که در وضعیت بدی هستیم و اولویت هایمان در 
مواجهه با این ویروس باید تغییر کند، افزود: »درست است 
که توجه به اقتصاد و معیشت مردم مهم است و باید محور 
قرار گیرد، اما دقت داشته باشید که حفاظت از جان مردم در 
بنابراین می طلبد در راستای حفظ جان  اول است،  اولویت 
شهروندان عالوه بر اینکه ستاد ملی کرونا باید رویکرد خود را 
تغییر دهد، می بایست سایر سازمان ها بخصوص سازمان هایی 
که از بودجه دولتی استفاده می کنند به میدان آمده و کمک 

کنند، نه اینکه صرفا نظاره گر مشکالت مردم باشند.«
خداکرمی با بیان اینکه سازمان هایی همچون سازمان تبلیغات، 
بنیاد برکت و... باید در راستای کمک به مردم در این روزهای 
اجرای  »فرهنگسازی  افزود:  شوند،  میدان  وارد  کرونایی 

باید  کرونا  مورد  در  مردم  آگاهی های  افزایش  و  پروتکل ها 
باتوجه به وضعیت معیشت و اقشار عموم مردم جامعه باشد 
و بتوانیم مشارکت عمومی را در این زمینه جلب کنیم، در غیر 
این صورت اتخاذ تصمیمات روزمره کاری از پیش نمی برد.«
رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه الزم 
است شهرداری تهران نیز در زمینه ارتقا آگاهی مردم و دعوت 
به اجرای هرچه بهتر پروتکل های درمانی وارد میدان شود، 
افزود: »مدیریت شهری سازمان زیباسازی و سازمان فرهنگی 
و هنری را دارد که می تواند در زمینه ارتقا فرهنگ، وارد میدان 
شوند و با استفاده از ظرفیت فرهنگسراها، خانه های محالت و 
بیلبوردهای تبلیغاتی به شهروندان چگونگی مواجهه با کرونا را 
یادآوری کند.« وی با ارائه پیشنهاد برپایی ایستگاه های توزیع 
ماسک در محالت با کمک خیرین گفت: »وضعیت کرونا به 
باشیم  اقدامات همزمان داشته  نتوانیم  اگر  گونه ای است که 

تبعات این بیماری بیشتر می شود.«

رییس کمیته سالمت شورای شهر تهران مطرح کرد

توجه سازمان های فرهنگی شهرداری به کرونا

شماره ۱۷۷۹ ۳3 آبان ۱۳۹۹



شماره 41779 3 آبان 1399

معاون بهداشت وزارت بهداشت:  خبـر

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »باید 
افراد مبتال به ویروس کرونا را زود پیدا کرده 
اگر  و  کنیم  را هم شناسایی  آنها  اطرافیان  و 
ردیابی  باید  برگشته،  و  رفته  جایی  فرد  این 
شده و افراد را پیدا کنیم که به همین منظور با 
هماهنگی وزارت ارتباطات، ردیابی هوشمند 

از هفته جاری اجرا می شود.«
درباره  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
در  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت  آخرین 
با  افزود: »رویکرد جدیدی در مقابله  کشور 
کرونا در هفت بند و راهبرد مشخص اتخاذ 
تشدید  اصلی،  بندهای  از  یکی  است.  شده 
اعمال  و  بهداشتی  پروتکل های  بر  نظارت 
جریمه بود. بیش از نصف مردم، پروتکل های 
بهداشتی را رعایت می کنند، اما برای کسانی 
که رعایت نمی کنند باید فرآیندهایی تعریف 
رعایت  و  گرفته  قرار  آن  در  افراد  تا  شود 
کنند. به طور مثال اگر اداره ای ارباب رجوع 
دارد، باید سیستم نوبت دهی داشته باشد و 
نکته دیگر این که جرایم سنگین تری در نظر 

شود.« گرفته 
آینده  در  اصناف  همه  »برای  داد:  ادامه  وی 
نزدیک کیو آر کد تعریف می شود. این اقدام در 
گذشته کامل اجرا نشده بود. اقدام بعدی، انجام 
به تعداد کافی است.« تست های هدفمند و 

داد:  توضیح  بهداشت  وزیر  معاون 
متصل  یکدیگر  به  کشور  »آزمایشگاه های 
دولتی  و  خصوصی  آزمایشگاه های  شده اند. 
که تست کرونا انجام می دهند، جواب تست 
در پرونده الکترونیک او ثبت شده و بهورز 
چه  که  می کند  مشاهده  سالمت  مراقب  و 

شده اند.« مبتال  کسانی 
رییسی ادامه داد: »در جلسه قبلی ستاد ملی 
درخواستی  بهداشت  وزیر  کرونا،  با  مقابله 
کرده  موافق  جمهوری  رییس  که  داشتند 
کرونا  روزانه  تست  هزار   1۵ شد  قرار  و 
به  روزانه  تست های  تعداد  و  شده  اضافه 
۴۰ هزار تست برسد. البته درخواستی برای 
که  شده  ارائه  نیز  کرونا  سریع  تست های 
حساسیت  و  است  ژن  آنتی  تست ها  این 
3۰ میلیون تست  ۲۰ تا  باالیی دارد. حدود 
حال  در  نیز  کشور  در  دادیم.  درخواست 
حدود  شود  تولید  اگر  که  هستند  آن  تولید 

داشت.« قیمت خواهد  دالر   3
افراد سالمند و کسانی که  »برای  وی گفت: 
گرفته  تصمیماتی  نیز  دارند  زمینه ای  بیماری 
شده است. حدود ۸۸ درصد مرگ و میر کرونا 
افراد  به سالمندان و  ایران مربوط  در دنیا و 
 11 حدود  که  است  زمینه ای  بیماری  دارای 
دقیقا  میلیون   11 این  اگر  می شوند.  میلیون 
قرار  پوشش  تحت  وزارتخانه ها  همه  توسط 
می توان  و  بود  خواهد  کنترل  قابل  بگیرند، 

ویزیت راه دور، تحویل دارو درب منزل را 
برای این افراد انجام داد.«

معاون وزیر بهداشت افزود: »خیز جدیدی از 
بیماری کرونا در دنیا اتفاق افتاده و تنها راه 
تاخت و تاز این ویروس، نادیده گرفتن آن و 
عادی انگاری و عدم رعایت اصول بهداشتی 
گرفته  جدی  ویروس  این  وقت  هر  است. 
شود، این بیماری کامال تحت کنترل است.«
و  راهبری  مسئوالن،  »نقش  داد:  ادامه  وی 
هدایت در زمینه مقابله با ویروس کروناست. 
به  تبدیل  جهان  در  کرونا  ویروس  بحث 
محکی برای ارزیابی مدیریت ها شده است. 
مسیر  در  را  مردم  بتوانند  دنیا  رهبران  اگر 
و  اعتماد  با  نیز  مردم  و  داده  قرار  درست 
اعمال  را  متخصصان  نظر  بتوانند  الزامات 

شود.« کنترل  می تواند  ویروس  این  کنند، 
رییسی توضیح داد که در موج جدید ویروس 
برنامه های  بهداشت  وزارت  نیز  کرونا 
در  اما  داشت،  غربالگری ها  برای  مشخصی 
این مرحله به نظر می رسد که حساسیت مردم 
است. یافته  کاهش  ماه  فروردین  نسبت  به 

»هنوز  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  معاون 
کرونا  به  اعتقادی  که  می گویند  بسیاری 
را  بهداشتی  پروتکل های  کسی  اگر  ندارند؛ 
کرد.  برخورد  او  با  باید  نمی کند،  رعایت 
زیرا مثل بمب ویروس است که افراد را به 
خطر می اندازد. حدود هشت ماه می شود که 

مرتب می گوییم و اطالع رسانی می کنیم که 
سفر نروید. وقتی سفر اتفاق می افتد، وظیفه 
وزارت بهداشت این است که هشدار بدهد.«
از  آمارها،  آخرین  اساس  »بر  رییسی گفت: 
دو هفته پیش که به حدود ۴۲ درصد رعایت 
پروتکل های بهداشتی کرونا رسیده بودیم، در 
۵۸ درصد رسیده ایم.  حال حاضر به حدود 
هنوز مشکالتی در نانوایی ها داریم. هرچند 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 

بهتر است.« اداره ها  از ماسک در 
مردم  »بیشترین شکایت های  داد:  ادامه  وی 
زنانه  آرایشگاه های  سپس  نانوایی ها،  از 
اغذیه  و  ورزشی  باشگاه های  مردانه،  و 
فروشی ها بوده است. هر موقع میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در اوج باشد، بیماری 
در پایین ترین وضعیت قرار دارد و هر موقع 
بیماری  این  کند،  پیدا  میزان رعایت کاهش 

می کند.« پیدا  افزایش 
معاون بهداشت وزارت بهداشت توضیح داد: 
مبتالیان  تعداد  انگلستان،  مثل  کشوری  »در 
تا سه هفته پیش کم بود و االن به ۲3 هزار 
حدود  میر  و  مرگ  تعداد  اما  رسیده،  نفر 
ابتال  هزار   ۵ حدود  دیروز  است.  نفر   ۲۰۰
در مکزیک اتفاق افتاد، اما حدود ۵۵۸ مرگ 
اتکا  قابل  ابتال  شاخص  نتیجه  در  داشتند. 
نیست. اگر تست ها افزایش پیدا کند، تعداد 

می رود.« باالتر  شده  شناسایی  مبتالی 

»دستورالعمل  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
ارسال  دانشگاه ها  و  مدارس  برای  مشخص 
شده است. بسیاری از دانشگاه ها در کشور 
می کنند.  فعالیت  غیرحضوری  صورت  به 
از  بسیاری  پزشکی  حوزه  در  مثال  طور  به 
رشته ها را نمی توان غیرحضوری برگزار کرد. 
دارد.  بالین  یا  آزمایشگاه  به بحث  نیاز  زیرا 
اجرای این اقدام مربوط به واحد درسی یا 
فضای دانشگاه است. برخی دانشجوها برای 
حضور  باید  آزمایشگاهی  واحد  گذراندن 
داشته باشند. در دستورالعمل الزام نشده که 

باشد.« غیرحضوری  حتما  دانشگاه 
از  استقبال  عدم  علت  درباره  رییسی 
»بسیاری  کرد:  بیان  کرونا  نقاهتگاه های 
نقاهتگاه ها  از  استفاده  به  عالقه ای  افراد  از 
را  هتل ها  کشورها،  از  بسیاری  در  نداشتند. 
در اختیار گذاشتند، اما این امکان در کشور 
سمت  این  به  نتیجه  در  نداشت.  وجود  ما 
حرکت کردیم که روی محله ها سرمایه گذاری 
سالمندان  برای  که  جدید  طرح  در  کنیم. 
بسیج  از  گرفتیم،  نظر  در  پذیرها  آسیب  و 
کمک می گیریم تا مایحتاج و خرید را برای 
منزل  درب  را  داروها  یا  بدهد  انجام  آنها 
از  محدودیتی  ما  کشور  در  بدهند.  تحویل 
مقابله  ملی  بسیج  در  ندارد.  نظر وجود  این 
با کرونا، 3۰۰ هزار نفر در غربالگری به ما 

کردند.«ایرنا کمک 

ردیابی هوشمند افراد مبتال به کرونا 
ازهفته جاری اجرا می شود



سخنگوی سازمان غذا  و دارو:
واکسن آنفلوانزا در همه مراکز درمانی توزیع شد

سخنگوی سازمان غذا  و دارو به بیان توضیحاتی در 
بعدی  محموله های  توزیع  نحوه  و  قیمت  خصوص 

واکسن آنفلوآنزا پرداخت.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با فارس 
درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا بین کادر درمان در 
کشور گفت: »این واکسن بین همه افراد واجد شرایط در 
بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی توزیع شده و مورد استفاده قرار گرفته است و نظام پزشکی 
نیز این واکسن ها را در مطب ها توزیع کرده است.« وی با شاره به توزیع واکسن آنفلوآنزا طی 

روزهای آتی گفت: »محموله اول که شامل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا 
بود، پخش شده است و محموله بعدی در حال توزیع است و به تدریج و ظرف روز های آینده 
محموله های بعدی برای توزیع در شبکه داروخانه ای کشور وارد خواهد شد.« جهانپور در پاسخ 
به این سوال که تا کنون کدام گروه از افراد واجد شرایط واکسینه شده اند، افزود: »تقریبا همه افراد 
واجد شرایط از کارکنان  بخش درمان واکسینه شده اند و برای سایر گروه های در معرض خطر 
نظیر افراد باالی ۶۵ سال و بیماران صعب العالج هم الویت بندی صورت گرفته و آن ها می توانند 
طی روز های آتی و بعد از توزیع در داروخانه و اعالم رسمی، این واکسن را از شبکه داروخانه ای 
تهیه و استفاده کنند.« سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص هزینه واکسن آنفلوآنزا با بیان 
اینکه تنها سری اول این واکسن برای گروه های الویت دار رایگان بود و سایر افراد باید هزینه آن 
را بپردازند، توضیح داد: »هزینه واکسن هایی که با ارز دولتی وارد شده اند ۴۲ هزار تومان است و 

محموله های بعدی که با ارز نیمایی وارد می شوند، هزینه باالتری دارند.«

غذا و دارو

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از توزیع 
۶۰۰هزار انسولین قلمی در داروخانه ها از روز شنبه خبر داد.
به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا درباره 
وضعیت واردات انسولین قلمی، گفت: »تعداد زیادی انسولین 
در  را  آن  توزیع  شنبه  از  و  شده  ترخیص  گمرک  از  قلمی 

می دهیم.« انجام  داروخانه ها 
وی افزود: »شرکتی که تامین کننده این انسولین ها بود، قرار 
تولید  انبوه  در حجم  را  قلمی  انسولین  داخل کشور  در  بود 
شدیم،  مجبور  و  نکرد  عمل  تعهداتش  به  متاسفانه  اما  کند، 

انجام دهیم.« واردات 
وی گفت: »بنابراین در حال حاضر واردات انسولین قلمی 
بتوانند  داخلی  تولیدکنندگان  که  زمانی  تا  کردیم  آغاز  را 
تولیدشان را انجام داده و کفاف بازار را بدهند، ما واردات 

می دهیم.« انجام  را 
نیاز  انسولین  به  مردم  که  زمانی  تا  اینکه  بیان  با  محمدی 
تولید  و  واردات  از  اعم  طریقی  هر  به  قطعا  باشند،  داشته 
حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  می کنیم،  تامین  را  آن  داخل، 
کند،  آغاز  را  قلمی  انسولین  تولید  بود  قرار  که  شرکتی 
هنوز این کار را آغاز نکرده و هنوز به تولید نرسیده و در 
برسد، می تواند  تولید  به  زمان  دارد. هر  قرار  مونتاژ  مرحله 

کند.« تامین  را  بازار  نیاز 
۶۰۰ هزار انسولین قلمی از  وی تاکید کرد: »بر این اساس 

می شود.« توزیع  داروخانه ها  در  جاری  هفته  شنبه 
داروخانه های  در  قلمی  انسولین های  »این  گفت:  محمدی 
منتخب و با قیمت ارزان تر نسبت به گذشته عرضه می شوند. 
سامانه  یا  اپلیکیشن  طریق  از  می توانند  مردم  حال  عین  در 

و  کرده  جست وجو  را  خود  نیاز  مورد  انسولین  نوع  تیتک 
کنند.« پیدا  را  آن  کننده  عرضه  داروخانه  نزدیک ترین 

وی تاکید کرد: »بیماران می توانند با ارائه کارت ملی انسولین 
کنند.« دریافت  داروخانه  از  را  نیازشان  مورد  قلمی 

توزیع۶۰۰هزارانسولینقلمیدرداروخانهها

بیمه  تعداد  تشریح  ضمن  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
شدگان تحت پوشش پنج صندوق بیمه ای این سازمان گفت: 
»اکنون تعداد بیمه شدگان این سازمان در کشور بیش از ۴۱ 

میلیون نفر است.«
به گزارش سپید، محمد مهدی ناصحی در گفت وگو با ایرنا 
درباره آخرین آمارهای بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت به 
تفکیک صندوق های پنج گانه گفت: »بیمه شدگان سازمان بیمه 
سالمت تحت پوشش پنج صندوق این سازمان قرار دارند که 
در مجموع تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تا پایان شهریور 

سال ۹۹ برابر با ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۷۹ نفر است.«
وی ادامه داد: »بیشترین بیمه شدگان این سازمان تحت پوشش 
صندوق روستاییان قرار دارند. بیمه شدگان صندوق روستاییان 

برابر با ۲۰ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۴۵ نفر هستند.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت افزود: »دومین صندوق از نظر جمعیت 
تعداد  است.  همگانی  بیمه سالمت  پوشش، صندوق  تحت 
بیمه شدگان در این صندوق برابر با ۱۳ میلیون و ۳۶۳ هزار 

و ۶۰۶ نفر است.«
پوشش  نظر  از  دولت  کارکنان  »صندوق  کرد:  بیان  ناصحی 
محسوب  سالمت  بیمه  سازمان  صندوق  سومین  جمعیتی، 
می شود که ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر تحت پوشش 

این صندوق قرار دارند.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »صندوق سایر اقشار 
از نظر پوشش جمعیتی، چهارمین صندوق این سازمان است 
که ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۴۸۲ نفر در این صندوق تحت 

پوشش بیمه ای هستند.« ناصحی اظهار کرد: »همچنین ۴۱۹ 
سالمت  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  نیز  نفر   ۴۸۰ و  هزار 

ایرانیان قرار دارند.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

بیش از ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند

شماره ۱۷۷۹ ۳5 آبان ۱۳۹۹
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آمار  همه گیری کووید 19 خبـر

شماره 1779 3 آبان 1399

اسپانیا اولین کشور اروپا با بیش از یک میلیون مبتال

آمار جهانِی مبتالیان به عفونت کووید 19 ناشی از کروناویروس 
جدید به ۴۲ میلیون و سه هزار و ۶۰ نفر رسید و تاکنون مرگ 
بیماری  این  اثر  در  نیز  نفر   ۸7۴ و  هزار   1۴۲ و  میلیون  یک 

تأیید شده است.
میلیون   31 آمارها  تازه ترین  بنابر  همچنین  سپید،  گزارش  به 
و 19۰ هزار و 9۴7 نفر از مبتالیان به کووید-19 نیز تاکنون 

بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲1۵ 

کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 
همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا هم اکنون با بیش از ۸.۶ میلیون مبتال و بیش از ۲۲۸ هزار 
قربانی، همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری 

کووید-19 قرار دارد.
هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا به ترتیب 
با بیش از 7. 7 و ۵.3 میلیون بیمارِ کووید 19، جایگاه  دوم و 

سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند.

همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، برزیل، هند 
و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
در اروپا نیز در حالی که ویروس کرونا سریع تر از گذشته در 
حال گسترش در میان مردم است، کشورهای اروپایی در تالشند 
از سرعت شیوع ویروس کرونا  تدابیر سختگیرانه تر  با اجرای 
بکاهند. در این بین اسپانیا اولین کشور اتحادیه اروپا و ششمین 
کشور جهان است که شمار مبتالیان آن از یک میلیون نفر فراتر 
رفته است. در این کشور نیز مقررات محدود کننده بسیاری به 

اجرا گذاشته شده و ده ها شهر آن قرنطینه شده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در کشورهایی که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح 

زیر است: 
1. آمریکا هشت میلیون و ۶۶1 هزار و ۶۵1 مبتال، ۲۲۸ هزار 

و 3۸1 قربانی
مبتال، 117 هزار و  میلیون و 7۶1 هزار و 31۲  ۲. هند هفت 

33۶ قربانی
میلیون و 33۲ هزار و ۶3۴ مبتال، 1۵۵ هزار و  پنج  برزیل   .3

9۶۲ قربانی
و  هزار  مبتال، ۲۲  و 3۰۶  هزار  و ۴۶3  میلیون  یک  روسیه   .۴

۲۴۲ قربانی
۵. اسپانیا یک میلیون و 9۰ هزار و ۵۲1 مبتال، 3۴ هزار و ۵۲1 قربانی

و  مبتال، ۲7 هزار  میلیون و ۵3 هزار و ۶۵۰  آرژانتین یک   .۶
9۵7 قربانی

7. فرانسه 999 هزار و ۴3 مبتال، 3۴ هزار و ۲1۰ قربانی
۸. کلمبیا 99۰ هزار و ۲7۰ مبتال، ۲9 هزار و ۶3۶ قربانی

9. پرو ۸79 هزار و ۸7۶ مبتال، 33 هزار و 9۸۴ قربانی
1۰. مکزیک ۸7۴ هزار و 171 مبتال، ۸7 هزار و ۸9۴ قربانی.ایسنا

دانشمندان آمریکایی اخیرا از ژن درمانی برای بازیابی بینایی در 
موش های نابینا استفاده کرده و قصد دارند اواخر سال جاری 

آزمایشات بالینی این روش را بر روی انسان آغاز کنند.
به گزارش سپید، عامل اصلی این فرآیند یک پروتئین سنجش 
نور به نام  اپسینMCO 1 است که هنگام اتصال به سلول های 
خاص در پشت چشم، بینایی را بازیابی می کند. این سلول های 
بیماری های شایع  افراد مبتال به  به اصطالح دو قطبی که در 
چشم سالم باقی می مانند، بخشی از مسیرهای حسی برای درک 

نور و بینایی هستند.
 ،)Nanoscope(در آزمایشات شرکت آمریکایی نانواسکوپ
موش های کاماًل نابینا و بدون درک نور مورد آزمایش قرار گرفتند 
که پس از درمان، محققان شاهد عملکرد چشمگیر شبکیه چشم 

و بینایی موش ها بودند.
موش های تحت درمان در آزمایش های بصری آزمایشگاه، مانند 
پیمایش در پیچ و خم ها و تشخیص تغییرات حرکت، سریع تر 
به  افراد مسن مبتال  این روش درمانی برای  انسان  بودند. در 
 )RP( دژنراسیون ماکوالی وابسته به سن و ورم رنگیزه ای شبکیه

به صورت تزریق در چشم انجام می شود.
محققان این مطالعه پس از انجام آزمایشات بر روی موش ها هیچ 
مسئله ایمنی در موش های تحت درمان پیدا نکردند و با بررسی 
خون و بافت های آنها نیز هیچ نشانه ای از التهاب مشاهده نکردند.
در بهترین حالت، این روش درمانی می تواند به بیماران در رسیدن 

به بینایی ۶۰/۲۰کمک کند؛ به این معنی که افراد قادر خواهند 
بود اجسامی که افراد با دید طبیعی از فاصله ۶۰ فوتی )1۸ متر( 

می بینند را از فاصله ۲۰ فوتی )۶ متری( ببینند.
پیکگیو لی )PaekGyu Lee( از محققان این مطالعه گفت: »اگر 
این روش اپتوژنتیک با استفاده از سلول های محافظت شده در 
شبکیه تخریب شده بتواند در ترمیم بینایی در انسان موثر باشد، 
می تواند جایگزینی ارزشمند برای روش پروتز شبکیه برای افراد 

مبتال به ورم رنگیزه ای شبکیه باشد.«
طی این مطالعه محققان راهی را در سلول های دو قطبی برای انجام 
برخی کارها در گیرنده های نوری آسیب دیده شناسایی کردند. 
قسمت اول این روش شامل ویروسی بی ضرر است که اصالح 
شده تا حاوی ژن انسانی باشد. آن ویروس سپس به چشم تزریق 
می شود و به پشت چشم به سلول های شبکیه منتقل می شود. ژن 
انسانی که اکنون حاوی این ویروس است، سپس سبب می شود 
سلول های شبکیه پروتئین حسگر نور به نام اپسینMCO 1 تولید 
کنند. اپسینMCO 1 هنگامی که به سلول های دو قطبی شبکیه 
متصل می شود، با اجازه دادن به سلول های دوقطبی برای انجام 
برخی از کار گیرنده های نوری آسیب دیده، بینایی را بازیابی می کند.
اوپسین ها مولکول های گیرنده نوری هستند که می توانند با جذب 
نور، از حالت استراحت به حالت سیگنال تبدیل شوند و در نتیجه 
سبب ایجاد آبشار سیگنالینگ شوند که این عمل نیز سبب تولید 
پاسخ های فیزیولوژیکی می شود. در یک چشم طبیعی، اپسین ها 

توسط گیرنده های نوری میله ای و مخروطی در شبکیه بیان می شوند.
گیرنده های نوری هنگامی که توسط نور فعال می شوند، شروع 
به تپیدن می کنند و از طریق دیگر سلول های عصبی شبکیه و 
عصب بینایی به سلول های عصبی مغز سیگنال می فرستند. سایر 
روش های درمانی جایگزینی اپسین برای رسیدن به آستانه مورد 
نیاز سلول ها برای پردازش نور، به نور زیاد نیاز دارند اما نور 
شدید باعث آسیب بیشتر به شبکیه می شود؛ اما درمان شرکت 
نانواسکوپ تنها با یک بار تزریق در چشم انجام می شود. درمان 
با اپسینMCO 1 همچنین می تواند طیف وسیعی از بیماری های 

تخریب کننده شبکیه را نیز درمان کند.
 Nature Gene Therapy یافته های این مطالعه در مجله

منتشر شده است.ایسنا

گام دیگر دانشمندان در درمان نابینایی



خبـر

تدابیر سختگیرانه اروپا برای مقابله با موج جدید شیوع کرونا
با افزایش موارد جدید ابتال به کووید۱۹ طی روزهای 
اخیر در کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، فرانسه 
و آلمان، تدابیر و اقدامات سختگیرانه تری برای 
مقابله با موج جدید شیوع ویروس کرونا در این 

کشورها اجرا می شود.
به گزارش سپید، در ایتالیا در دو منطقه »لومباردی« 
در شمال و »کامپانیا« در جنوب ناپل، مقررات منع 
تردد شبانه به اجرا گذاشته شد. بر این اساس به 
مدت سه هفته حضور در خیابان ها و اماکن عمومی 
از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد ممنوع است.ایتالیا نیز از 
جمعۀ گذشته با افزایش قابل توجه شمار روزانه ابتال 
به کرونا روبروست. در یک هفته گذشته آمار ابتالی 
روزانه همواره بیش از ۱۰ هزار بیمار بوده و منطقه 
»لومباردی« به مرکزیت میالن بیش از دیگر مناطق 
این کشور تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته است.
از  بسیاری  مانند  اخیر  هفته های  در  هم  آلمان 
کشورهای اروپایی مقرراتی برای محدود کردن 
فعالیتهای اجتماعی با هدف کاهش سرعت همه 
گیری این ویروس به اجرا گذاشت، با این وجود 
وضعیت در این کشور رو به وخامت گذاشته است.
بر اساس اطالعات رسمی منتشر شده در روز 

پنج شنبه، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این 
کشور برای اولین بار از زمان همه گیر شدن این 
بیماری در کمتر از ۲۴ ساعت از ۱۰ هزار نفر فراتر 
رفته است. همچنین در شبانه روز گذشته ۱۱ هزار 
و ۲۸۷ مورد جدید ابتال به کووید ۱۹ در آلمان به 
ثبت رسیده است که در مقایسه با آمار یک روز 
پیش از آن، افزایشی ۳۷۰۰ نفری را نشان می دهد. 
در ایرلند نیز از چهارشنبه شب محدودیت های 

شدیدی برای حضور مردم در اماکن عمومی به 
اجرا گذاشته شد و مقامات ایرلند هشدار دادند 
اجرای  در  ساکنان  همکاری  عدم  درصورت 
برنامه های مهار کرونا، نمی توان انتظار برگزاری 
جشن های همگانی در روزهای کریسمس را داشت. 
بر این اساس ایرلندی ها باید به مدت شش هفته در 
خانه ها بمانند و مقررات قرنطینه را رعایت کنند. 
اما مدارس همچنان باز هستند و دانش آموزان با 

حفظ مقررات فاصله گذاری اجتماعی می توانند در 
کالس ها حاضر شوند. مشاغل غیرضروری هم 
تعطیل هستند و ایرلندی ها فقط می توانند برای 
ورزش کردن خانه هایشان را تا حداکثر شعاع ۵ 
کیلومتری ترک کنند. از سوی دیگر اسپانیا اولین 
کشور اتحادیه اروپا و ششمین کشور جهان است که 
شمار مبتالیان آن از یک میلیون نفر فراتر رفته است. 
در این کشور نیز مقررات محدود کننده بسیاری به 
اجرا گذاشته شده و ده ها شهر آن قرنطینه شده اند.
همچنین شش روز پس از آغاز دور جدید مقررات 
منع تردد در پاریس و هشت شهر بزرگ دیگر فرانسه 
که از ۹ شب آغاز می شود و تا ۶ بامداد ادامه دارد، 
دولت از گسترش این محدودیت ها به دیگر شهرها 
و حتی از احتمال طوالنی تر شدن ساعات منع آمد و 
شد سخن می گوید. انتظار می رود عصر پنج شنبه ژان 
کاستکس، نخست وزیر این کشور آخرین تصمیمات 
اتخاذ شده برای افزایش محدودیت های اجتماعی 
سراسری را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کند. به گزارش یورونیوز، همچنین در برخی 
دیگر از مناطق اروپا نیز قرنطینه های منطقه ای اجرا 

می شود. ایسنا

مقامات کره جنوبی می گویند مرگ نوجوان ۱۷ ساله ای که زمان 
کوتاهی پس از دریافت واکسن آنفلوانزا جان خود را از دست داد، 

هیچگونه ارتباطی با این واکسن ندارد.
به گزارش سپید، تاکنون ۳۲ نفر در کره جنوبی پس از آنکه واکسن 
آنفلوآنزا را دریافت کرده اند، جان خود را از دست داده اند که این مسئله 
باعث بوجود آمدن نگرانی هایی شده است. شبکه خبری بی بی سی 
در همین رابطه گزارش کرده است که مقامات بهداشتی کره جنوبی 
می گویند تاکنون ۱۳ میلیون نفر در برنامه واکسیناسیون سراسری، این 
واکسن را دریافت کرده اند و این مرگ ها ربطی به واکسن آنفلوانزا 

ندارد. دولت کره جنوبی در تالش است تا با انجام این واکسیناسیون 
سراسری، جلوی شیوع آنفلوانزا را در حالیکه همزمان در حال مبارزه 
با ویروس کرونا هستند، بگیرد. نوجوان ۱۷ ساله ای که پس از دریافت 
واکسن آنفلوانزا جان خود را از دست داد جزو اولین کسانی بود که 
فوت کرد و اکنون سازمان پزشکی قانونی کره جنوبی می گوید که 
هیچ نوع ارتباطی بین اینکه واکسن آنفلوانزا موجب مرگ این نوجوان 
شده، پیدا نکرده است. نخست وزیر این کشور ضمن ابراز همدردی 
با خانواده های این افراد خواستار تحقیقات دقیق برای کشف عامل 
اصلی مرگ آنها شده اما تاکید کرده است که واکسیناسیون علت این 

فوت ها نبوده است. هرچند هنوز نگرانی های بسیاری از شهروندان در 
این خصوص برطرف نشده است. در حالی که انجمن واکسیناسیون 
کره نیز توصیه کرده که برنامه تزریق واکسن آنفلوآنزا باید ادامه پیدا 
کند اما اتحادیه پزشکی کره که یک اتحادیه کارکنان بهداشتی است 
از دولت خواسته به تعویق انداختن این برنامه ملی را در نظر داشته 
باشد. دولت کره جنوبی قصد دارد جمعیت آسیب پذیر این کشور 
از جمله سالمندان را امسال در برابر آنفلوآنزای فصلی واکسینه کند. 
طبق آمار رسمی، ساالنه حدود ۳۰۰۰ مورد مرگ مرتبط با آنفلوآنزا 

در این کشور رخ می دهد.ایسنا

مقامات کره جنوبی: 

مرگ ومیرهای اخیر ارتباطی با واکسن آنفلوآنزا ندارند

محققان دانشگاه ایالتی آیووا آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند 
بیماری پارکینسون را می توان با انجام یک آزمایش پوستی ساده 

تشخیص داد.
به گزارش سپید، در حال حاضر هیچ آزمایش آسان و قابل اعتمادی 

برای تشخیص زودتر بیماری پارکینسون در دسترس نیست. پزشکان 
برای نتیجه گیری باید عالئم، سابقه خانوادگی و سایر عوامل بیمار را 
به دقت سنجیده و مورد بررسی قرار دهند. یک مطالعه جدید توسط 
دانشگاه ایالتی آیووا نشان داده است که یک آزمایش پوستی ساده 
می تواند به طور دقیق بیماری پارکینسون را در افراد شناسایی کند.

دانشمندان آمریکایی اخیرا نشان داده اند که چگونه یک آزمایش 
می تواند با بررسی پروتئین آلفا-سینوکلئین جمع شده در نمونه های 
پوست بیماری پارکینسون )PD( را تشخیص دهد. این تحقیق بر 
 real-time( روش سنجش تبدیل ناشی از لرزش در زمان واقعی
quaking-induced conversion assay method( متمرکز است. 
دانشمندان چندین سال را صرف مطالعه بهینه سازی روش تشخیص 

پروتئین های کژتابیده در اختالالت مشابه انسان و حیوان کرده اند.
این مطالعه بر روی ۵۰ نمونه پوست انجام شده است. نیمی از 
نمونه ها مربوط به بیماران مبتال به پارکینسون بود. دانشمندان از روش 

پروتئین برای تشخیص صحیح بیماران مبتال به پارکینسون استفاده 
کردند. محققان گفتند دقت تشخیص بالینی آزمایش برای تشخیص 
پارکینسون در مراحل اولیه حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بود؛ اما در کل 
این نتایج نشان دهنده حساسیت و ویژگی فوق العاده باالی آن است 

که این نیز برای آزمایش تشخیصی بسیار مهم است.
بیماری پارکینسون از پروتئین های آلفا-سینوکلئین کژتابیده ناشی 
می شود که در مغز جمع می شوند و منجر به آسیب عصبی می شوند. 
این پروتئین های آلفا-سینوکلئین کژتابیده در سایر بافت های بدن 
از جمله پوست نیز جمع می شوند. آزمایش نمونه های پوستی 
می تواند منجر به تشخیص زودتر بیماری پارکینسون شود. تشخیص 
زودتر می تواند به پزشکان اجازه دهد تا استراتژی های درمانی 
را که برای کند کردن یا جلوگیری از بروز عالئم پیشرفته این 
بیماری طراحی شده اند را انجام دهند. یافته های این مطالعه در 

مجله "Movement Disorders" منتشر شد.ایسنا

تشخیص بیماری پارکینسون با یک آزمایش پوستی ساده

شماره ۱۷۷۹ ۳7 آبان ۱۳۹۹



رییس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت مطرح کرد

شماره 81779 3 آبان 1399

رییس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت 
بهداشت با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای حذف هپاتیت تا سال 1۴1۰، گفت: 
»در حالی هدف حذف هپاتیت را به دقت 
دنبال می کنیم که هم کرونا و هم تحریم ها 
ما را با چالش هایی نیز روبرو کرده است. 
تجهیزات  برخی  تامین  در  تحریم ها  این 
هپاتیت  تشخیص  کیت  از جمله  پزشکی 

ما را دچار مشکل می کند.«
به گزارش سپید، رشید رمضانی در گفت وگو 
اطالع رسانی  اهمیت  به  اشاره  با  ایسنا  با 
»برنامه   گفت:  هپاتیت،  بیماری  مورد  در 
برای  آبشاری  صورت  به  استرتژیک 
اطالع رسانی در تمام سطوح برگزار می شود، 
این برنامه از معاونت بهداشت تا بهورز ما در 
خانه های بهداشت اجرا می شود اما متاسفانه 
این برنامه نیز مانند سایر برنامه ها بی تاثیر 
از بیماری کرونا نمانده است. بسیاری از 
برنامه ها پس از شیوع کرونا دچار رکود شد 
و این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است.«

وی با اشاره به تدوین برنامه جامع حذف 
هپاتیت از کشور، اظهار کرد: »این برنامه 
برای حذف هپاتیت تا سال 1۴1۰ تدوین 
شده است. همراه با این برنامه فعالیت های 
متعددی نیز اجرا می شود. باز تعریفی در 
نظام شبکه و حذف هپاتیت با راه اندازی 
واحدهای مشاوره هپاتیت در بسیاری از 
دانشگاه های کشور با هدف ارائه خدمات 
پَسیو به مراجعین مراکز بهداشتی صورت 
گرفته است. مراجعین چه با عالئم بیماری 
مشاوره  عالمت  بدون  چه  و   c هپاتیت 
می شوند و با کیت های تشخیص هپاتیتی 
که در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته است 

تست از مراجعین گرفته می شود..«
رمضانی با تاکید بر درمان پذیر بودن بیماری 
هپاتیت C، ادامه داد: »درست است که این 
بیماری واکسن ندارد اما درمانپذیر است. 
از  بیش  کشورمان  در  تولیدی  داروهای 
کامل  درمان  و  کنترل  توانایی  درصد   9۵
بیماری را دارند که فرصتی طالیی برای 
بیماران است. در بُعد حذف هپاتیت B نیز 
جزو کشورهایی هستیم که فعالیت هایمان 
مورد تحسین قرار گرفته است و تقریبا ۵۰ 
 B درصد از جمعیت ایرانی واکسن هپاتیت
را دریافت کردند؛ یعنی در مرحله اول به 
صورت آزمایشی از متولدین سال 13۶۸ به 
بعد واکسن هپاتیت تزریق کردیم و سپس 
از سال 137۲ تمامی کودکان این واکسن 

را دریافت کردند.«
برای  توان داخلی  بر وجود  تاکید  با  وی 
تولید واکسن هپاتیت B، گفت: »عالوه بر 
کودکان که این واکسن را دریافت می کنند 
زندان  به  به محض ورود  نیز  زندانی  هر 
واکسیناسیون می شود. همچنین دهنده های 
عدم  صورت  در  می توانند  خون  مستمر 
به  مراجعه  با   B هپاتیت  واکسن  دریافت 
مراکز بهداشتی این واکسن را تزریق کنند. از 
سوی دیگر با انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت 
نفت، کارمندان این وزارتخانه که واکسن 
واکسن  می توانند  هم  نکردند  دریافت 
شهرداری  با  تفاهم نامه ای  کنند.  دریافت 
داشته ایم تا کارکنان آرامستان ها و پاکبان های 
زحمتکش نیز واکسن هپاتیت B دریافت 
کنند. با این اوصاف احتماالً حتی زودتر 
از سال 1۴1۰ نیز می توانیم به هدف کنترل 

هپاتیت B برسیم.«

شبکه  نظام  تمام  در  »اکنون  افزود:  وی 
کشورمان تمام مادران باردار که مراقبت های 
دوران بارداری را دریافت می کنند، آزمایش 
هپاتیت B نیز می دهند تا در صورت بیماری 
داروی بیماری در شرایطی خاص به مادر 
ارائه شود تا احتمال انتقال بیماری از مادر 
به فرزند که به انتقال عمودی معروف است، 
کاهش یابد که این شرایط نیز فرصتی طالیی 

برای حذف بیماری در کودکان است.«
مدیریت  مرکز  هپاتیت  اداره  رئیس 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه 
داد: »در حالی هدف حذف هپاتیت را به 
هم  و  کرونا  هم  که  می کنیم  دنبال  دقت 
روبرو  نیز  چالش هایی  با  را  ما  تحریم ها 
کرده است. این تحریم ها در تامین برخی 
تجهیزات پزشکی از جمله کیت تشخیص 
هپاتیت ما را دچار مشکل می کند. اکنون 
داروهای درمان کننده هپاتیت بدون مشکل 
تهیه می شود، اما این نگرانی وجود دارد که 
تاثیر تحریم ها برای تامین مواد اولیه  موثر 
در تهیه داروی هپاتیت را نیز شاهد باشیم.«

هپاتیت  به  مبتالیان  آمار  درباره  رمضانی 
در ایران، تصریح کرد: »بر اساس برآوردها 
جمعیتی حدودا 1۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر 
بیمار مبتال به هپاتیت C در کشور زندگی 
می کنند. همچنین شیوع هپاتیت B کمتر از 
1.۲ درصد در جمعیت بوده و بروز آن نیز 
۵ تا 7 نفر در هر 1۰۰ هزارنفر جمعیت 
است که این ارقام طی سال های آتی کم 

و کمتر خواهد شد.«
وی در خصوص عالئم ابتال به هپاتیت و 
راه های انتقال آن، گفت: »جایگاه ویروس 
هپاتیت B در کبد است. با ورود ویروس 

به بدن و گذر از دوره کمون عالئم بیماری 
آغاز می شود. عالئم در فاز حاد بیماری با 
تب پایین، زردی خفیف، تهوع، استفراغ، 
درد شکم و... است؛ سپس بیماری وارد 
فاز مزمن می شود در صورتی که بیماری 
هپاتیت  بماند  بدن  در  ماه  شش  از  بیش 
حاد  هپاتیت  ماه  شش  از  کمتر  و  مزمن 
بی عالمت  معموال  نیز   C هپاتیت  است. 
است. بنابراین احتمال مزمن شدن بیماری 
با هپاتیت C و عوارض کبدی آن بیش از 

هپاتیت B است.«
وی افزود: »انتقال هپاتیت B بیشتر از طریق 
سایر  اما  است،  پرخطر جنسی  رفتارهای 
راه ها مانند استفاده از فرآورده خونی آلوده، 
سرنگ مشترک، وسایل آرایشی آلوده و... 
باشد.  ویروس  دهنده  انتقال  می تواند  نیز 
نیز تماس   C انتقال هپاتیت  راه   بیشترین 
با خون فرد آلوده است که از این طریق 
بیماری هپاتیت C در گروه هایی که مبادرت 
به مصرف مواد تزریقی می کنند محتمل تر 

است.«
رمضانی با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت 
فردی، اظهار کرد: »در حال حاضر دیگر 
مردم نباید نسبت به بیماری واهمه داشته 
مشاوره  واحدهای  به  مراجعه  با  باشند، 
هپاتیت می توانند خدمات الزم را دریافت 
کنند که این موضوع نیازمند افزایش آگاهی 
پیرامون بیماری است. حاصل عدم درمان 
از بین رفتن بافت کبد  یا  بیماری سیروز 
است.  ناپذیر  جبران  عارضه ای  که  است 
حتی  بیماری  به  بودن  بی توجه  همچنین 
ممکن است در نهایت سبب بروز سرطان 

کبد شود.«

تاثیر کرونا و تحریم ها بر هدف حذف هپاتیت تا سال ۱۴۱۰



  امین جاللوند

درمانی  مراکز  از  بسیاری  کرونا،  در موج سوم 
با چالش های جدی مواجه شده اند. بسیاری از 
بیمارستان ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند 
و برخی دیگر از مراکز درمانی نیز با مشکل تامین 

ذخایر اکسیژن، روبرو شده اند.
با توجه به اینکه اغلب بیماران بستری مبتال به 
کرونا، نیازمند دریافت اکسیژن هستند، شارژ مجدد 
ذخایر اکسیژن در برخی مراکز درمانی به سختی 

انجام می شود.
برخی از کارشناسان نظام سالمت، ابراز نگرانی 
آمار  بودن  صعودی  صورت  در  که  می کنند 
بستری های مبتال به کرونا، بیمارستان ها به نقطه ای 
برسند که تامین اکسیژن مورد نیاز برای بیماران 

مبتال به کرونا، روز به روز سخت تر شود. 
باید در نظر داشت که کمبود ذخایر اکسیژن در مراکز 
درمان کرونا با هیچ نوع کمبودی در بیمارستان ها 
قابل مقایسه نیست. در صورتی که بیمارستان ها 
برای تامین ذخایر اکسیژن با چالش جدی مواجه 
شوند، در آن صورت افزایش آمار مرگ و میرها بر 
اثر کرونا اصال دور از انتظار نخواهد بود. درواقع، 
کمبود ذخایر اکسیژن در مراکز درمانی می تواند 
به قیمت جان بیماران مبتال به کرونا تمام شود. 
به همین دالیل، بسیاری از کارشناسان هشدار 
می دهند که اگر از همین االن به فکر شارژ منظم 
ذخایر اکسیژن نباشیم، امکان دارد که در صورت 
وقوع موج های بعدی کرونا با یک فاجعه انسانی 

مواجه شویم.
همچنین در برخی استان ها با کمبود جدی دستگاه 
اکسیژن ساز نیز روبرو هستیم که مراکز درمان کرونا 

را با چالش جدی مواجه کرده است. 
به طور مثال، چند روز قبل نیز منوچهر حبیبی، 
جانشین ستاد مقابله با کرونای استان قزوین از 
مشکل تامین ذخیره اکسیژن در استان قزوین خبر 
داد و یادآور شد: »یکی از راه های اصلی درمان 
مبتالیان به کرونا اکسیژن رسانی است. در حال 
حاضر نیاز اصلی ما دستگاه اکسیژن ساز است، اما با 
کمبود شدید اکسیژن روبه رو هستیم. حتی مجبور 
شدیم از کپسول های اکسیژن استفاده کنیم. درواقع 
از واحدهای تولیدی، کپسول اکسیژن به امانت 
گرفتیم که نشان از وضعیت بد استان قزوین دارد.«
از سوی دیگر، برخی مدیران و کارشناسان نظام 
سالمت نیز نگران کمبود ذخایر اکسیژن در صورت 
تورج  هستند.  بیماران  مراجعه  میزان  افزایش 
شیرزادیان، مدیرنظارت بر تجهیزات و ملزومات 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ابراز 

نگرانی می کند: »از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنون اقدامات خوب و کم نظیری در دانشگاه 
برای تامین دستگاه مرکزی مولد اکسیژن و سایر 
منابع اکسیژن بیمارستانی از قبیل سیلندر صورت 
گرفته است، اما با افزایش چشمگیر بیماران بستری 
و بدون رعایت رژیم درست اکسیژن تراپی، به 
طور قطع با کمبود اکسیژن مواجه خواهیم شد. 
 ۱۰ به  نزدیک  تاکنون  که  حالی  در  همچنین 
میلیارد تومان در برای تامین اکسیژن در مراکز 

درمانی وابسته به این دانشگاه هزینه شده، اما 
هزینه های خرید دستگاه، سیلندر و شارژ آنها 

نیز مدام رو به افزایش است.«

تامین اکسیژن و جبران مصرف؛ نیاز 
حیاتی مراکز درمانی

برخی مدیران بیمارستانی می گویند در دوران کرونا 
با مشکل تامین اکسیژن در بیمارستان ها مواجه 
شده اند. آنها می گویند برای پوشش این هزینه ها، 
بیمه های درمانی نیز چندان با بیمارستان های دولتی، 

همراه نبوده اند.
خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام 
خمینی نیز در گفتگو با سپید به مشکل تامین ذخایر 
اکسیژن در مراکز درمانی اشاره می کند و می گوید: 
»ما هم اکنون مشکل ذخیره اکسیژن نداریم، بلکه 
مشکل اصلی ما بحث تامین و جبران مصرف در 
این حوزه است. باالخره مخازن اکسیژن باید هر 
چند روز یکبار شارژ شود. بحث شارژ منظم آنها 
و تامین هزینه آن، چالش اصلی است. اگر نتوانیم 
مخازن اکسیژن را خوب شارژ کنیم و یا بودجه آن 

تامین نشود، دچار مشکل می شویم.«
هزینه  بیمه ها  فعال  »متاسفانه  می کند:  عنوان  او 
و  نمی کنند  پرداخت  را  اکسیژن  مخازن  شارژ 
این هزینه ها به دوش بیمارستان ها افتاده است. 
بودجه های مورد نیاز برای شارژ مخازن اکسیژن 

در زمره هتلینگ بیمارستان محسوب نمی شود. در 
نتیجه، بیمارستان مجبور است یک هزینه اضافی 
بابت شارژ مخازن اکسیژن متحمل شود. این هزینه ها 
را باید از درآمدهای دیگر بیمارستان جبران کنیم.«
صادق نیت، تصریح می کند: »عمال بستری و پذیرش 
بیماران مبتال به کرونا در مراکز دولتی به گونه ای 
است که هزینه درمان این بیماران باید از منابع خود 
بیمارستان تامین شود. درواقع، هر بیمارستانی که 
بیماران مبتال به کرونا را بیشتر پذیرش می کند، آن 
بیمارستان از لحاظ مالی، ترازش منفی تر می شود. 
این یک اتفاق بسیار بد است. به همین دلیل، برخی 
بیمارستان ها خیلی عالقه ندارند که بیماران مبتال 

به کرونا را پذیرش کنند.«
او تاکید می کند: »البته بخش خصوصی، هزینه 
درمان بیماران مبتال به کرونا و هزینه تامین اکسیژن 
را از بیمار دریافت می کند. حتی امکان دارد برخی 
از این مراکز، هزینه ای بیشتر از معمول از بیمار 
دریافت کنند، اما بیمارستان های دولتی که باید 
طبق قانون عمل کنند، در این زمینه مشکل دارند.«
یادآور  خمینی  امام  بیمارستانی  مجتمع  رئیس 
می شود: »یکی از معضالت جدی ما این است 
که بیمه های تامین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت 
برای پوشش اینگونه هزینه های درمان بیماران مبتال 
به کرونا، حمایتی از بیمارستان ها به عمل نمی آورند. 

ادامه در صفحه 10 

تامین ذخایراکسیژن
چالش بیمارستان ها در موج سوم کرونا

با افزایش آمار بستری های مبتال به کرونا، نیاز به ذخایر اکسیژن نیز افزایش یافته، اما تامین این 
ذخایر در برخی مراکز درمانی به یک چالش جدی تبدیل شده است

حبیبی: یکی از راه های اصلی 
درمان مبتالیان به کرونا 

اکسیژن رسانی است. در حال 
حاضر نیاز اصلی ما دستگاه 

اکسیژن ساز است، اما با 
کمبود شدید اکسیژن روبه رو 
هستیم. حتی مجبور شدیم از 
کپسول های اکسیژن استفاده 

کنیم. درواقع از واحدهای 
تولیدی، کپسول اکسیژن به 

امانت گرفتیم که نشان از 
وضعیت بد استان قزوین دارد
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 ادامه از صفحه 9
متاسفانه سازمان تامین اجتماعی، یک کم لطفی 
دیگر هم دارد. مثال ما به دلیل نیاز بیماران مبتال 
به کرونا، یک بخش ویژه راه اندازی کرده ایم، اما 
تعرفه بخش ویژه را هم در زمره کسورات محاسبه 
می کند و به ما پرداخت نمی کند. در صورتی که ما 
به بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی، خدمات 
ویژه ارائه می دهیم و ناتوانی آنها برای ارائه خدمت 
به بیماران تامین اجتماعی را ما جبران می کنیم.«
»تخصیص  می کند:  خاطرنشان  نیت  صادق 
اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بیمارستان ها، 
کمک کننده بوده و توانسته است در دوران کرونا، 
بیمارستان را برای تامین تجهیزات، دارو و امکانات 

مورد نیاز، کمک کند.«

ذخایر اکسیژن باید با ظرفیت تخت های 
بستری متناسب باشد

هر بار با وقوع موج های تازه کرونا، آمار بستری ها 
نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه نیاز به ذخایر 
اکسیژن هم بیشتر می شود. برخی مراکز درمان 
کرونا، نگران آینده هستند و از تبعات افزایش 
غیرعادی آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمان 

کرونا می گویند.
نیز  سینا  بیمارستان  رئیس  پور،  طالب  محمد 
»در حال حاضر،  با سپید می گوید:  در گفتگو 
مشکلی برای تامین اکسیژن نداریم و تالش های 
خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اما اگر 
آمار بستری ها به شکل غیرمنطقی و خارج از 
حد تصور باشد، در آن صورت ممکن است به 

مشکل بخوریم. در حال حاضر، ذخایر اکسیژن 
ما برای ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا، 
بخش مراقبت های ویژه و اتاق های عمل، کفایت 
می کند، ولی اگر با یک هجمه غیرعادی روبرو 
شویم، طوری که تعداد بیماران نیازمند به اکسیژن، 
بسیار فراتر از ظرفیت بیمارستان باشد، در چنین 
حالتی قطعا مشکل ایجاد می شود. در همه جای 
دنیا، ذخایر اکسیژن بر اساس تخت های بستری 
تعریف می شود. حال اگر آمار بیماران مراجعه 
کننده از ظرفیت تخت های بستری بیشتر شود، 
در آن صورت در هر کجای دنیا هم اگر این اتفاق 

بیفتد، با مشکل مواجه می شویم.«
او در ادامه به مشکالت مراکز درمان کرونا می پردازد 
و می گوید: »مشکل اصلی ما این است که تعداد 

بیماران باالتر از تصور و تحمل تیم پزشکی است. 
مثال بیمارستان ما در حوزه جراحی فعالیت دارد. 
به همین دلیل اساتید زیادی در حوزه تخصص 
داخلی نداریم. متناسب با تعداد تخت هایی هم 
که برای بیماران مبتال به کرونا در نظر گرفته ایم، 
آنقدر پزشک متخصص داخلی و عفونی نداریم 
که این گروه از بیماران را درمان کنند. به همین 
دلیل، وقتی تعداد بیماران بستری و مبتال به کرونا 
زیاد باشد، توان ویزیت بیماران از سوی این گروه 
از پزشکان، امکان پذیر نیست. این یک نقطه ضعفی 
است که در برخی مراکز درمان کرونا وجود دارد.«
این  حل  »برای  می کند:  خاطرنشان  پور  طالب 
مشکل از برخی پزشکان خارج از بیمارستان با 

تخصص های داخلی و عفونی درخواست کرده ایم 
که ضمن عقد قرارداد کوتاه مدت با بیمارستان، 
بیماران مبتال به کرونا را ویزیت کنند تا از عهده 
تخت های بستری بربیاییم. اینکه مثال پزشک جراح، 
بیمار مبتال به کرونا را ویزیت کند، یک کار درمانی 
بی کیفیت به حساب می آید که ممکن است طبابت 
صحیحی انجام نشود. به همین دلیل با مجوز از 
دانشگاه علوم پزشکی از پزشکان متخصص عفونی، 
داخلی و ریه، درخواست همکاری کرده ایم. البته 
این پزشکان زیر نظر تیم اصلی اساتید تخصص 
داخلی در بیمارستان سینا فعالیت می کنند. درواقع، 
فعال در حال آبروداری هستیم تا هم بیماران مبتال 
درمان  کنیم و هم سیستم  را ویزیت  کرونا  به 
بیمارستان را به هم نزنیم؛ طوری که هم اکنون 
اساتید بیمارستان در بخش های غیرکرونایی هم 

در بخش های خودشان فعال هستند.«

وزارت بهداشت: کمبودها به طور مداوم 
برطرف می شود

برخی مراکز درمان کرونا از چالش مداوم تامین 
ذخایر اکسیژن سخن می گویند. وزارت بهداشت 
اعالم کرده که بسیاری از کمبودهای این حوزه را 
برطرف کرده و به طور مداوم نیز در حال رفع 

سایر کمبودهاست.
بهداشت  وزیر  کل  معاون  حریرچی،  ایرج 
خاطرنشان می کند: »قبل از شیوع کرونا در کشور 
در بیمارستان ها پیش بینی می شد که حداکثر ۱۰ تا 
۱۵ درصد از بیماران به اکسیژن نیاز دارند. البته 

در اکثر بیمارستان ها، ۵ تا 7 درصد از بیماران به 
اکسیژن نیاز داشتند، اما حاال بیش از 9۵ درصد 
از بیماران کووید۱9 که در بیمارستان ها بستری 
می شوند، به اکسیژن نیاز دارند. به همین دلیل، تعداد 
زیادی اکسیژن ساز به قیمت حدود یک میلیارد و 
7۰۰ میلیون تومان برای بیمارستان ها تهیه و تامین 
شده است.« همچنین چند روز قبل نیز مهدی 
یوسفی، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران از رفع کمبود ذخایر اکسیژن در 
مراکز درمانی سخن گفت و از خرید ۵۰ دستگاه 
اکسیژن ساز بیمارستانی تولید داخل برای بیماران 

مبتال به کووید ۱9 خبر داد.
 او یادآور شد: »هیات امنا جهت پیشگیری از 
کمبود اکسیژن در مراکز درمانی اقدام به خرید 
این دستگاه ها کرده است. دستگاه اکسیژن ساز 
بیمارستانی از تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز بیماران 
مبتال به کرونا است که مطابق لیست معاونت 
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
این نهاد اقدام به خرید ۵۰ دستگاه اکسیژن ساز 

بیمارستانی تولید داخل نموده است.«
این مقام مسئول با بیان اینکه دستگاه های مذکور 
جهت پیشگیری از کمبود و افت فشار اکسیژن در 
بخش های مراقبت های ویژه از ضروریات درمان 
بیماران مبتال به کرونا محسوب می شود، تاکید 
می کند: »وزارت بهداشت از ابتدای بروز کرونا 
در کشور، بودجه خرید دستگاه های اکسیژن ساز 
بیمارستانی را در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور قرار داده بود و دانشگاه ها به طور 
کرده اند.  دستگاه   این  خرید  به  اقدام  مستقیم، 
کمبود  و  بحران  از  پیشگیری  برای  همچنین 
دستور  اساس  بر  و  درمانی  مراکز  در  اکسیژن 
معاون درمان وزارت بهداشت، تعدادی دستگاه 
امنا  هیات  توسط  نیز  بیمارستانی  اکسیژن ساز 

خریداری شده است.«
یوسفی با اشاره به اینکه خریدهای هیات امنا 
به صورت تجمیعی انجام می گیرد، خاطرنشان 
اکسیژن ساز  دستگاه های  تجمیعی  »خرید   کرد: 
بیمارستانی منجر به کاهش قیمت قابل توجهی 
در روند خرید این دستگاه ها شده است. در حال 
حاضر از تعداد ۵۰ دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی 
خریداری شده ۲۲ دستگاه با دستور مستقیم معاونت 
درمان وزارت بهداشت در مراکز درمانی توزیع 
به  نیز در اسرع وقت  شده اند. سایر دستگاه ها 

بیمارستان های دولتی ارسال خواهند شد.«
با وجود تالش های وزارت بهداشت برای تامین 
ذخایر اکسیژن، نباید از خاطر برد که خیران نیز در 
دوران کرونا برای تامین بسیاری از تجهیزات به 
بیمارستان ها کمک کرده اند. به طور مثال، عباس 
صحراگرد، نماینده هیات امنای بیمارستان بعثت 
شهر اشکنان در استان فارس از کمک سه میلیارد 
ریالی خیران این شهر برای خرید مخزن اکسیژن 

این مجموعه بهداشتی و درمانی خبر می دهد.
او توضیح می دهد: »قیمت اصلی مخزن ذخیره 
اکسیژن ۶۰۰ میلیون تومان است که با پیگیری های 
انجام شده، 3۰۰ میلیون تومان آن را دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و 3۰۰ میلیون تومان باقی مانده را 

خیران پرداخت کرده اند.«
استفاده بیشتر از ظرفیت خیران برای تامین این 
بیمارستان ها می تواند هم  در  تجهیزات حیاتی 
مشکل کمبود منابع بیمارستان ها را حل کند و 
هم کیفیت ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا 

را افزایش دهد.

طالب پور: اگر با یک هجمه 
غیرعادی روبرو شویم، طوری 
که تعداد بیماران نیازمند به 

اکسیژن، بسیار فراتر از ظرفیت 
بیمارستان باشد، در چنین حالتی 

قطعا مشکل ایجاد می شود. در 
همه جای دنیا، ذخایر اکسیژن 

بر اساس تخت های بستری 
تعریف می شود. حال اگر آمار 

بیماران مراجعه کننده از ظرفیت 
تخت های بستری بیشتر شود، در 

آن صورت در هر کجای دنیا هم 
اگر این اتفاق بیفتد، با مشکل 

مواجه می شویم
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صادق نیت: هم اکنون مشکل 
ذخیره اکسیژن نداریم، بلکه 
مشکل اصلی ما بحث تامین و 

جبران مصرف در این حوزه است. 
مخازن اکسیژن باید هر چند 

روز یکبار شارژ شود. بحث شارژ 
منظم آنها و تامین هزینه آن، 

چالش اصلی است. اگر نتوانیم 
مخازن اکسیژن را خوب شارژ 

کنیم و یا بودجه آن تامین نشود، 
دچار مشکل می شویم. متاسفانه 

بیمه ها هزینه شارژ مخازن 
اکسیژن را پرداخت نمی کنند 

یوسفی: وزارت بهداشت از 
ابتدای بروز کرونا در کشور، 

بودجه خرید دستگاه های 
اکسیژن ساز بیمارستانی را در 

اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور قرار داده بود 

و دانشگاه ها به طور مستقیم، 
اقدام به خرید این دستگاه  

کرده اند. همچنین مطابق لیست 
معاونت درمان وزارت بهداشت، 

هیات امنای صرفه جویی ارزی 
نیز به خرید ۵۰ دستگاه 

اکسیژن ساز بیمارستانی تولید 
داخل، اقدام کرده است



رقابت سازمان غذا و داروی آمریکا با سازمان جهانی بهداشت بر سر رمدسیویر

 علی ابراهیمی
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( روز پنجشنبه 
۲۲ اکتبر )اول آبان( داروی ضدویروس رمدسیویر 
تولیدی شرکت داروسازی گیلیاد را برای درمان بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ که در بیمارستان بستری هستند، 
تایید و آن را به عنوان نخستین و تنها داروی مورد 

تایید معرفی کرد.
به گزارش سپید، همزمان با گرم شدن تنور رقابت های 
انتخاباتی در امریکا، سازمان غذا و داروی این کشور 
تنها ساعاتی قبل از مناظره نهایی انتخاباتی دونالد 
ترامپ با رقیب دموکرات او یعنی جو بایدن داروی 
رمدسیویر را به صورت تایید رسمی تایید کرد. هرچند 
این دارو اخیراً توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا نیز تبلیغ شد؛ چراکه چندی پیش ترامپ به 
کرونا مبتال شد و پزشک وی تأیید کرد که او اوایل 
این ماه این دارو را در مرکز ملی نظامی پزشکی والتر 
رید به عنوان بخشی از درمانش برای مقابله با کووید 

۱۹ دریافت کرده است.

نقض نتایج مطالعه سازمان جهانی بهداشت
البته این اتفاق تنها چند روز پس از انتشار نتایج مطالعه 
سازمان جهانی بهداشت که در آن داروی رمدسیویر 
به همراه سه داروی دیگر برای در درمان بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ فاقد اثربخشی الزم اعالم شد، 
خبری شد و رسانه های جهان از تایید این دارو برای 
درمان کرونا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا خبر 
دادند. پیش تر و بنا بر اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
آزمایشات انجام شده بر روی ۱۱ هزار و ۲۶۶ بیمار در 
30 کشور جهان نشان داد که چهار داروی هیدروکسی 
کلروکین، لوپیناویر، اینترفرون و رمدسیویر از نظر 
تأثیر کمکی زیادی به بهبودی افراد نمی کنند و حتی 
در برخی مواقع هیچ تأثیری بر روی بیماران مبتال به 
کووید ۱۹ بستری شده در بیمارستان ندارند. ازاین رو 

اثربخشی این داروها مورد تایید نیست.
با انتشار خبر نتایج مطالعات سازمان جهانی بهداشت، 
شرکت داروسازی آمریکایی گیلیاد به عنوان سازنده 
داروی رمدسیویر شاهد افت قیمت سهام خود بود 
هرچند با اعالم خبر تایید سهام این شرکت گیلیاد در 
معامالت بورس ۴.3 درصد افزایش یافت و به ۶3.30 
دالر رسید، ولی شرکت در بیانیه ای ابراز نگرانی کرد 
که داده های این مطالعه مورد بررسی دقیق قرار نگرفته 
و احتمال »جانبداری« در مطالعات سازمان جهانی 
بهداشت را مورد سوال قرار داد. در اعالمیه شرکت 
داروسازی گیلیاد آمده بود: »یافته های سازمان جهانی 
بهداشت در مورد اینکه داروی رمدسیویر به بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ که در بیمارستان بستری هستند 
کمکی نمی کند، مورد تردید قرار دارد.« به گفته این 
شرکت اطالعات موجود در بررسی سازمان جهانی 
بهداشت متناقض بوده و یافته های آن ناقص است. 
موضوع دیگری که شرکت گیلیاد بر آن تاکید داشت 

اثربخشی این دارو در مطالعات قبلی بود.
سرانجام سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( داروی 
تولیدی شرکت دارویی گیلیاد با نام تجاری »وکلوری« 
را مورد تایید قرار داد و با این حساب حاال رمدسیویر 
نخستین و تنها درمان تائید شده از سوی سازمان غذا 
و داروی آمریکا برای کووید ۱۹ محسوب می شود.

البته مجوز استفاده اضطراری از رمدسیویر توسط 
سازمان غذا و داروی آمریکا پس از آنکه مطالعات 
موسسه ملی بهداشت ایاالت متحده نشان داد که 
این دارو می تواند پنج روز دوره درمان را کاهش 
دهد، از ماه مه )اردیبهشت ماه( در دسترس بود. طبق 
مطالعات صورت گرفته بر روی افراد مبتال به نوع 
شدید کووید ۱۹ دوره درمان آنها با استفاده از این 
دارو به طور متوسط از ۱۵ روز به ۱0 روز کاهش پیدا 
کرده بود. پس از این اعالم اتحادیه اروپا نیز استفاده 
از داروی رمدسیویر را برای کرونا مجاز دانست. به 
اعتقاد کارشناسان صدور مجوز اضطراری نشان داد 
که این سازمان فکر می کرد مزایای استفاده از این دارو 

بیش از خطرات احتمالی آن خواهد بود.

بیانیه  سازمان غذا و داروی آمریکا
استفان هان، کمیساریای عالیFDA  پس از اعالم 
تایید رمدسیویر، در بیانیه ای اعالم کرد: »در شرایط 
فعلی که وضعیت سالمت عموم در شرایط بحرانی 
قرار دارد، سازمان غذا و دارو آمریکا متعهد است 
که روند تایید و توسعه روش های درمان کووید ۱۹ 
را تسریع ببخشد.« در این اعالمیه آمده است: »این 
دارو از تکثیر ویروس جلوگیری می کند و نخستین 
بار توسط شرکت گیلیاد برای درمان ابوال ساخته 
شد. تحقیقات انجام شده در چند سال گذشته نشان 
می دهد که این دارو می تواند مانع تکثیر ویروس  کرونا، 

ویروس سارس و ویروس مرس شود.«
در بیانیه کمیساریای عالیFDA  ذکر شده است: »طی 
چند ماه گذشته در بیمارستان های ایاالت متحده از 
رمدسیویر به عنوان بخشی از درمان بیماران مبتال به 
کرونا کمک گرفته شده است. آزمایش های بالینی دارو 
نشان می دهد که رمدسیویر به برخی از بیماران کمک 
می کند تا سریع تر بهبود پیدا کنند، ولی ممکن است 
مانع مرگ ناشی از بیماری نشود. براساس نتایج به 
دست آمده از آزمایش های بالینی به نظر می رسد این 
دارو قبل از گسترش بیماری در بدن موثرتر از زمانی 
است که فرد به شدت درگیر بیماری شده است.« 
البته سازمان غذا و داروی آمریکا  محدودیت هایی 

برای مصرف دارو درنظر گرفته است و بر اساس 
اعالم این سازمان دارو تنها برای بیماران بستری در 
بیمارستان تایید شده و هنوز برای کودکان زیر ۱۲ 
سال تایید نشده است. سازمان غذا و داروی آمریکا  
در بررسی خود خاطرنشان کرده است: »هنوز اطالع 
دقیقی در مورد چگونگی تاثیر دارو بر روی کودکان 
و افراد باردار یا افرادی که از ناراحتی کلیه و کبد رنج 
می برند در دست نیست؛ به عالوه تداخل دارویی نیز 

هنوز به صورت دقیق بررسی نشده است.«
بنا بر اعالم سازمان غذا و داروی آمریکا میزان مصرف 
این دارو برای افرادی که حداقل ۱۲ سال سن و حدود  
88 پوند )۴0 کیلوگرم( وزن دارند و به دلیل عفونت 
ویروس کرونا نیاز به بستری شدن پیدا کرده اند، مجاز 
است. به گفته این سازمان مصرف این دارو برای 
بیماران کمتر از ۱۲ سال در موارد خاص مجاز است.

اطالعیه گیلیاد
شرکت گیلیاد نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »این 
دارو با مهار ماده ای که ویروس برای تهیه کپی از 
خود استفاده می کند، بر روی آن تاثیر می گذارد. البته 
آزمایش های خاصی قبل از شروع بیماران بر روی آن 
الزم است و درباره استفاده از آن به صورت توامان با 
هیدروکسی کلروکین هشدار داده شده است زیرا این 

امر می تواند اثر درمانی آن را کاهش دهد.«
در ادامه بیانیه این شرکت آمده است: »ما اکنون دانش 
کافی و مجموعه ابزارهای در حال رشد برای کمک 
به مبارزه با کووید ۱۹ را داریم و این دارو در حدود  

۵0 کشور مجاز یا در دسترس است.«
شرکت گیلیاد تاکید کرده است: »در ایاالت متحده 
داروی وکالری برای بیماران بزرگسال و کودکان 
)افراد ۱۲ سال و باال با وزن حداقل ۴0 کیلوگرم( 
نیازمند بستری مورد استفاده قرار می گیرد.« در این 
بیانیه آمده است: »وکالری باید صرفاً در بیمارستان 
یا در محیط های درمانی که قادر به ارائه مراقبت های 
ویژه در مقایسه با مراقبت های سرپایی هستند مورد 
استفاده قرار گیرد.«zشرکت گیلیاد اعالم کرد که در 
حال حاضر توانسته است تقاضاهای این دارو در 

ایاالت متحده آمریکا را برآورده کند، اما این پیش بینی 
را می کند که تا پایان ماه اکتبر بتواند به تقاضاهای 
جهانی نیز پاسخ دهد. به گفته این شرکت در حال 
حاضر رمدسیویر در حدود ۵0 کشور دیگر دارای 
مجوزهای نظارتی یا مجوزهای موقت است. شرکت 
گیلیاد همچنین در حال تهیه نسخه استنشاقی )حالت 
اسپری( دارو است تا شاید در صورت تایید بتوان آن 

را در خارج از بیمارستان استفاده کرد.
بر اساس اعالم شرکت سازنده، قیمت رمدسیویر با 
نام تجاری وکلوری برای یک دوره درمان پنج روزه 
3 هزار و ۱۲0 دالر است که برای افراد تحت پوشش 
برنامه های بهداشتی دولتی در ایاالت متحده و سایر 
کشورهای پیشرفته قیمت ۲3۴0 دالر و برای بیماران 
با بیمه خصوصی قیمت 3۱۲0 دالر را پیش بینی کرده 
است. البته مبلغی که بیماران باید از جیب پرداخت 
کنند و به وضعیت بیمه، درآمد و سایر عوامل آنها 
بستگی دارد. گفنی است متخصصان نسبت به استفاده 
همزمان این دارو با داروی هیدروکسی کلروکین 
هشدار می دهند و اعالم می کنند که این همزمانی 

می تواند اثر بخشی آنها را مهار کند.

مورد تایید نیست
و  روابط عمومی  مرکز  رئیس  کیانوش جهانپور، 
اطالع رسانی وزارت بهداشت هم در واکنش به این 
خبر اعالم کرد: »سازمان جهانی بهداشت کماکان 
اثربخشی رمدسیویر برای درمان بیماران بستری کرونا 
را تایید نمی کند.« وی با انتشار پستی در صفحه توییتر 
خود، نوشت: »علی رغم اینکه سازمان غذا و داروی 
آمریکا تاثیر داروی رمدسیویر برای درمان بیماران 
کرونایی را تایید کرده است، اما کماکان این موضوع 

مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیست.«
جهانپور افزود: »سازمان غذا و داروی آمریکا داروی 
ضد ویروسی remdesivir  را برای درمان بیماران 
کووید ۱۹ دوازده سال به باال با حداقل وزن ۴0 
کیلوگرم که نیاز به بستری در بیمارستان دارند، تایید 
کرد، اما سازمان جهانی بهداشت کماکان اثربخشی 

رمدسیویر در بیماران بستری کرونا را تایید نمی کند.«

نخستین داروی درمان کووید ۱۹ تاییدیه گرفت
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گفت:  رو  دا و  غذا  سازمان  رییس 
هفته  در  مسمومیت ها  ز  ا »پیشگیری 
در  ند  می توا سال  هر  ماه  بان  آ نخست 
قشار  ا کلیه  اطالع رسانی  و  آموزش  مر  ا
مسمومیت های  رد  موا کاهش  و  جامعه 
قع شود و با توجه  تفاقی و تعمدی مفید وا ا
و  بیمارستانی  تخت های  محدودیت  به 
رو و درمان، خصوصًا  هزینه های باالی دا
ظرفیت  بخش  اغلب  که  یطی  شرا در 
بهداشت و درمان کشور معطوف به درمان 
ز  ا پیشگیری  کروناست،  به  مبتال  ن  بیمارا
درمان  بر  تمرکز  به  ند  می توا مسمومیت 
» یانی کند. ن مبتال به کرونا کمک شا بیمارا
ساز  نه  شا محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
 ، مسمومیت ها ز  ا پیشگیری  هفته  پیام  در 

است: آورده 
مع کنونی و دسترسي  »زندگی صنعتی جوا
 ، روها دا شیمیایی،  د  موا ع  نوا ا به  آسان 
کافی  اطالعات  داشتن  بدون   . . و. سموم 
عوارض،  مصرف،  نگهداری،  نحوه  ز  ا
آن،  به  مربوط  رهای  هشدا و  خطرات 
تعمدی  و  تفاقی  ا مسمومیت های  شیوع 
است. ده  دا فزایش  ا زیادی  میزان  به  را 

بروز  ز  ا ناشی  ضایعات  ز  ا بسیاری 
پیشگیری  قابل  سادگی  به  مسمومیت ها 
نحوه  آموزش  به  نو  نگاهی  با  و  هستند 
جامعه   ، مسمومیت ها ز  ا پیشگیری 
کند.  جلوگیری  آن ها  بروز  ز  ا ند  می توا
نگهداری  در  نگاری  ا سهل  نه  متاسفا ما  ا
د شیمیایی در منزل،  روها و موا صحیح دا
دهنده  ر  وآزا ئمی  دا عوارض  به  منجر 
در  خصوصًا  مسمومیت ها  ز  ا ناشی 

شد.  خواهد  کودکان 
و  حاد  حرفه ای  مسمومیت های  وقوع 
مزمن در کارگران شاغل در کارخانجات 
گاز  وسایل  ز  ا ستفاده  ا شیمیایی،  صنایع 
در  شوینده  و  شیمیایی  د  موا و  سوز 
در  کافی  آگاهی های  فقدان  و  منازل 
بروز  به  منجر  همگی   ، ده ها نوا خا اغلب 
همچنین  شد.  خواهد  مسمومیت  و  خطر 
محرک، خود  و  مخدر  د  موا سوء مصرف 
ین  ا با  مسمومیت  بروز  عامل  ند  می توا

باشد. د  موا
ز  ا جامعه  در  روها  دا مصرف  باالی  مار  آ
رویی  دا تداخالت  بروز  احتمال  سو  یک 
دیگر  سوی  ز  ا و  برد  خواهد  باال  را 
رو  شتباهاتی که ضمن تجویز و مصرف دا ا
می گیرد  صورت  ناخواسته  صورت  به 
مصرف  سمت  به  را  بیمار  است  ممکن 
نه  متاسفا و  درمانی  دوز  ز  ا باالتر  مقادیر 
روها  دا با  مسمومیت  ز  ا ناشی  عوارض 

دهد. سوق 

ناآگاهی  دیگر  اهمیت  ئز  حا نکته 
نگهداری  نحوه  به  نسبت  ده ها  نوا خا
منجر  ند  می توا که  است  منزل  در  روها  دا
در  خصوصا  دارویی  مسمومیت  بروز  به 
همزمان  جاری  سال  در  شود.  کودکان 
جهان،  در  کرونا  بیماری  همه گیری  با 
و  نگهداری  به  توجه ویژه ای  باید  جامعه 
ضدعفونی  فرآورده های  صحیح  مصرف 
لکل  ا همچنین  و  صنعتی  خانگی،  کننده 
مصرف  ز  ا ناشی  صدمات  تا  باشد  داشته 

برسد. قل  حدا به  آن ها 
اجرای  فوق،  دالیل  به  اشاره  ضمن 
از  پیشگیری  با  مرتبط  لیت های  فعا
ه  ما بان  آ نخست  هفته  در  مسمومیت ها 
مر آموزش و اطالع  ند در ا هر سال می توا
رد  قشار جامعه و کاهش موا رسانی کلیه ا
مفید  تعمدی  و  تفاقی  ا مسمومیت های 
محدودیت  به  توجه  با  و  شود  قع  وا
باالی  هزینه های  و  بیمارستانی  تخت های 
که  یطی  شرا در  درمان، خصوصا  و  رو  دا
درمان  و  بهداشت  ظرفیت  بخش  اغلب 
مبتال  ن  بیمارا درمان  به  معطوف  کشور 
مسمومیت  ز  ا پیشگیری  کروناست،  به 
ن  بیمارا درمان  بر  تمرکز  به  ند  می توا

کند. یانی  شا کمک  کرونا  به  مبتال 
بان ماه سال جاری، اطالع  در هفته نخست آ
مسمومیت ها  ز  ا پیشگیری  نحوه  رسانی 
تبلیغات  نجام  ا مطالب،  نتشار  ا طریق  ز  ا
شهری، اجرای آموزش های مجازی برای 
شاغلین  نشجو،  دا آموز،  دانش  مخاطبین 
کزبهداشتی- مرا به  کنندگان  مراجعه  و 
مساجد  مؤسسات،  کارخانجات،  درماني، 
رساني  اطالع  وسیع  عملیات  نجام  ا و 
شامل  عمومی  نه های  رسا طریق  ز  ا
و  دیو  را  ، روزنامه ها  ، خبرگزاری ها
پیامهای  درج  پیامک،  ارسال  تلویزیون، 
مسمومیت ها  ز  ا پیشگیری  هفته  به  مربوط 
و  آب  قبوض  داری،  ا سربرگ های  در 
پخش  و  کارمندان  حقوقی  فیش  و  برق 
تید  سا ا علمی  توصیه های  و  مصاحبه ها 

می گیرد. صورت  مر  ا
مسمومیت ها  ز  ا پیشگیری  هفته  برگزاری 
ز کشورهای  ا بسیاری  برنامه ایست که در 
نیز  ما  کشور  در  و  می شود  اجرا  جهان 
نخست  هفته  که  است  سال  نزده  پا
ز  ا »پیشگیري  هفته  عنوان  به  ه  ما بان  آ
در  نامگذاری شده است و   » مسمومیت ها
پیشگیری  ه های  را خصوص  در  هفته  ین  ا

چگونگي  و  مسمومیت ها  نواع  ا بروز  ز  ا
ولیه  ا مات  قدا ا نجام  ا نحوه  و  آن  کنترل 
اطالع رساني  مسموم،  فرد  با  مواجهه  در 
و  وسیع  صورت  به  عمومي  آموزش  و 

می پذیرد. نجام  ا گسترده ای 
نشگاه های  دا همکاری  با  تا  است  مید  ا
اطالع  کز  مرا کشور،  پزشکی  علوم 
کشور  سراسر  سموم  و  روها  دا رسانی 
نند  ما همکار،  نهاد های  و  سازمان ها  و 
درمان،  معاونت  بهداشت،  معاونت 
سازمان  کشور،  نونی  قا پزشکی  سازمان 
نشانی،  آتش  سازمان  کشور،  اورژانس 
بسیاری  و  پرورش  و  آموزش  سازمان 
ز  ا »پیشگیری  شعار:  با  هفته  ین  ا دیگر، 
با  « و  کرونا«  همه گیری  در  مسمومیت 
رویی  دا مسمومیت  مانع  آگاهی،  فزایش  ا
شکل  ترین  محتوا پر  و  بهترین  به  شویم« 
نند  ما فی  اهدا به  دستیابی  و  شود  ر  برگزا
 ، روها رتقاء دانش جامعه در خصوص دا ا
د شیمیایي و سموم، کاهش مرگ و میر  موا
مراجعات  کاهش   ، مسمومیت ها ز  ا ناشي 
و  بیمارستان ها  اورژانس  به  مسمومیت 
میسر  شیمیایی  حوادث  با  برخورد  نحوه 

بدا و » . د گرد

پیام رییس سازمان غذا و دارو 
به مناسبت فراسیدن هفته پیشگیری ازمسمومیت ها
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نایب رئیس انجمن تغذیه ایران تشریح کرد

دبیر و نایب رئیس انجمن تغذیه ایران با تاکید 
بر نقش موثر اصالح عادات غذایی در تقویت 
سیستم ایمنی افراد و پیشگیری از بروز بیماری ها، 
با اشاره به نکات مهم تغذیه ای در این رابطه، 
مواد غذایی موثر بر کاهش فاکتورهای التهابی 
در بدن، مواد مغذی موثر بر عملکرد سیستم 
ایمنی بدن و منابع غذایی آن ها و مواد غذایی 

تضعیف کننده سیستم ایمنی را برشمرد.
به گزارش سپید، مجیدحسن قمی در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه انواع سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
با آغاز فصول سرد سال شایع می شوند، اظهار کرد: 
»روش های انتقال ویروس  در سرماخوردگی، 
این  همه  است  مشابه  کووید۱۹  و  آنفلوآنزا 
افراد  نزدیک  فاصله  و  تماس  در  ویروس ها 
باهم و از طریق قطرات تنفسی یا ذرات پرتاب 
 شده از دهان و بینی هنگام صحبت کردن، عطسه 
و سرفه منتشر می شوند. یکی دیگر از راه های 
به  آلوده  سطوح  با  تماس  ویروس ها،  انتقال 
به  زدن  دست  سپس  و  فرد  توسط  ویروس 

دهان، بینی و چشم هاست.«
وی با اشاره به نقش موثر اصالح عادات غذایی 
در تقویت سیستم ایمنی افراد و پیشگیری از بروز 
بیماری ها، بر مصرف کافی انرژی و پروتئین تاکید 
کرد و گفت: »البته هر گونه افراط و تفریط در 
دریافت انرژی، سبب بروز سوء تغذیه خواهد 
شد به عبارتی محدودیت دریافت انرژی)الغری 
مفرط( و چاقی هر دو اثرات سوئی بر پاسخ 
مانند  ویروسی  عفونت های  به  ایمنی  سیستم 

آنفلوآنزا دارند.«
قمی ادامه داد: »تحقیقات نشان داده هر دو این 
شرایط با افزایش خطر ابتال و مرگ و میر در 
برابر عفونت آنفلوآنزا روبروست. بنابراین، از 
جمله نکات مهم در رژیم غذایی افراد با هدف 
پیشگیری از ابتال و تقویت سیستم ایمنی توجه 
برنامه  در  پروتئین  و  انرژی  کافی  دریافت  به 
غذایی روزانه است که طی آن منابع حیوانی 
پروتئین عبارتند از انواع گوشت )قرمز و سفید(، 
پروتئینی  گیاهی  منابع  و  لبنیات  و  مرغ  تخم 
می شود.  مغزدانه ها  و  غالت  حبوبات،  شامل 
برای افزایش کیفیت پروتئین های گیاهی، بهتر 
است مخلوطی از دو نوع پروتئین گیاهی )مخلوط 
غالت و حبوبات یا غالت و مغزدانه ها یا حبوبات 
و مغزدانه ها( استفاده شود، خوشبختانه غذاهای 
سنتی ایرانیان شامل عدس پلو، باقال پلو، پلو 
آش،  انواع  نان،  با  عدسی  بلبلی،  چشم  لوبیا 
ایرانی دیگر، از  دلمه و برخی غذاهای سنتی 
این نظر مفیدند. البته باید توجه داشت غذاهایی 
با منشاء حیوانی خصوصا گوشت قرمز حاوی 
اسید آراشیدونیک هستند که مصرف زیاد آن 
می تواند باعث افزایش بیشتر التهاب شود. لذا 
جهت تقویت سیستم ایمنی در این شرایط تامین 
پروتئین از منابع گیاهی، گوشت سفید و سفیده 

تخم مرغ  بیشتر توصیه می شود.«
نکات  بر  رابطه  این  در  تغذیه  متخصص  این 
زیر نیز تاکید کرد: افرادی که در حال کاهش 
وزن با رژیم های سرخود یا غیرعلمی هستند 

)بویژه رژیم های غذایی کمتر از ۱۵۰۰ کیلوکالری 
افزایش  و  ایمنی  با تضعیف سیستم  در روز( 
آسیب پذیری با احتمال بیشتری در معرض ابتال 
به کرونا ویروس قرار می گیرند. بنابراین، رعایت 
توصیه های تغذیه ای صحیح و پیروی از یک 
رژیم غذایی سالم زیر نظر متخصصان تغذیه 

در این شرایط ضروری است.
نوشیدن مایعات کافی نیز گامی مؤثر در پیشگیری 
از ابتال به بیماری است، چراکه مایعات به رقیق 
شدن ترشحات و دفع سموم کمک می کنند و در 
رساندن مواد مغذی مصرفی در غذا به سلول ها و 
دفع سموم و مواد زائد از بدن نقش اساسی دارد. 
نوشیدن کافی آب بهداشتی، همچنین در افزایش 
کارایی و نیروی جسمی شخص، بسیار موثر 
است. لذا استفاده از آب، آب  میوه های طبیعی، 
می شود.  توصیه  سوپ ها  انواع  و  چای  انواع 
در این راستا یکی از شاخص های ساده برای 
تشخیص کافی بودن مایعات دریافتی این است 
که ادرار رقیق و رنگ آن روشن یا بی رنگ باشد.
رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایی و استفاده 
از همه پنج گروه غذایی شامل گروه نان و غالت 
با تاکید بر غالت و نان های سبوس دار، گروه 
میوه ها با تاکید بر مصرف انواع مختلف میوه ها، 
گروه سبزی ها با تاکید بر مصرف انواع آنها با 
رنگ های متفاوت، گروه گوشت ها با تاکید بر 
و  مغزها  و  حبوبات  ماهی،  مرغ،  مرغ،  تخم 
گروه شیر و لبنیات با تاکید بر مصرف لبنیات 

کم چرب توصیه می شود.

از انواع غالت سبوس دار، غالت کامل در اولویت 
گندم  و  برنج، جو  شامل  گیرند  قرار  مصرف 
نان هایی  نان های سبوس دار  از  )منظور  کامل. 
تهیه شده شوند  آرد سبوس دار  از  که  هستند 
و اضافه کردن سبوس در نانوایی به خمیر به 

هیچ وجه توصیه نمی شود(.
مصرف منظم صبحانه کامل، در تقویت سیستم 
ایمنی نقش دارد. توصیه می شود در وعده صبحانه 
از تخم مرغ، شیرکم چرب و پنیرکم چرب و کم 
نمک، نان و غالت سبوس دار و سبزی استفاده 
شود. روغن های مایع حاوی چربی های اشباع 
نشده مانند روغن زیتون و روغن کانوال می توانند 
به عنوان روغن های اصلی مصرفی در تهیه و 
طبخ غذا پیشنهاد شوند. البته در هنگام استفاده 
از این روغن ها باید به عدم استفاده از دمای 

خیلی باال در طبخ غذا توجه شود.
مصرف بیش از حد روغن های حاوی اسیدهای 
چرب امگا 6 )اسید لینولئیک( مانند سویا، ذرت، 
می توانند  آفتابگردان  روغن  و  گلرنگ  کنجد، 
دهند.  افزایش  را  بدن  در  التهابی  نشانگرهای 
گسترده ای  طور  به  روغن ها  این  از  بسیاری 
می شوند،  استفاده  شده  فرآوری  غذاهای  در 
بنابراین بهتر است مصرف این نوع غذاها در 
این مدت محدود شود. همچنین الزم است از 
مصرف روغن های حیوانی که حاوی اسیدهای 
چرب اشباع بلند زنجیر هستند به دلیل تاثیر بر 

شاخص های التهابی، خودداری شود.
ادامه در صفحه 14 

غذاهای 
تقویت کننده 

سیستم دفاعی 
وتضعیف کننده 

فاکتورهای 
التهابی بدن
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 ادامه از صفحه 13
مواد غذایی موثر بر کاهش فاکتورهای 

التهابی در بدن
میوه ها و سبزیجات رنگارنگ حاوی مقادیر فراوان 
فیتوشیمیایی ها و فیبرهای ضد التهابی هستند و به نظر 
می رسد سنگ بنای یک رژیم ضد التهابی به دلیل 
توانایی آن ها در تنظیم شاخص هایی مانند پروتئین 
واکنشگر CRP(  C(، فاکتور هسته ای کاپا-بی 
)NFkB(، هیستامین و سایر سایتوکاین های التهابی 
در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی باشد. اگر چه 
بیشتر غذاهای گیاهی حاوی ترکیباتی با خواص 

ضد التهابی هستند.
اما میوه ها و سبزیجات زیر به دلیل ذکر آنها در 
تحقیقات زیادی به عنوان مواد غذایی ضد التهابی 
مطرح شده اند: کلم ها بویژه کلم بروکلی و کلم 
بنفش، انواع پیاز، انواع توت، انگور، مرکبات، گوجه 
فرنگی و انار، چغندر پخته، گیاهان و ادویه های ضد 
التهابی شامل چای سبز و سیاه، زردچوبه، سیر، 
زنجبیل، شنبلیله، نعناع، دارچین، جوز هندی، پودر 
فلفل قرمز، لیموترش، زعفران، فلفل سیاه، گشنیز، 

جعفری، شوید و ریحان.
همچنین مصرف آویشن برای محافظت ریه در مقابل 
سموم استنشاق شده و هوای آلوده توصیه می شود.
توجه شود در مورد ترکیبات گیاهی با توجه به 
عدم شناخت از عملکرد دقیق ویروس در سطح 
سلولی بهتر است در حد متعادل مثال حداکثر۱ قاشق 
چایخوری از یک نوع از ترکیبات ذکر شده استفاده 
شود و از مصرف بیش از حد آنها خودداری شود.
برخی غذاهای تقویت کننده سیستم ایمنی که از 
طریق عملکرد آنتی اکسیدانی یا آنتی میکروبیال 
عمل می کنند و بهتر است در رژیم غذایی روزانه 

گنجانده شوند عبارتند از:
انواع ماست پاستوریزه پروبیوتیک، سیب، هویج، 

زردک و اسفناج
مصرف سیر به میزان ۲ تا 3 حبه در روز

از سیر برای تسکین سرفه، سرماخوردگی و رینیت 

»التهاب بافت مخاطی بینی« استفاده می شود اما در 
صورت مصرف بیش از حد یا به صورت مکمل 
با دوز باال، این ترکیب می تواند موجب اختالالت 

دستگاه گوارش و یا واکنش های آلرژیک شود.
به گفته قمی، پژوهش های علمی نشان داده اند که 
برخی از مواد مغذی ممکن است سبب بهینه سازی 
عملکرد سیستم ایمنی از جمله بهبود عملکرد دفاعی 
و در نتیجه مقاومت در برابر عفونت و افزایش 
تاب آوری سیستم ایمنی در مقابله با عوامل خارجی 
گردند. بسیاری از این عناصر مغذی از طریق مهار 
واسطه های پیش التهابی، ارتقاء عملکردهای ضد 
التهابی، تعدیل ایمنی با واسطه سلولی، تغییر عملکرد 
سلول های حاوی آنتی ژن بر افزایش سطح ایمنی 

بدن و کاهش خطر عفونت ها تاثیر می گذارند.
از جمله این مواد مغذی می توان به اسیدهای چرب 
اشباع نشده )PUFA( امگا-3، مواد معدنی مانند 
آهن، روی، سلنیم، منیزیم، و ویتامین هایی نظیر 
ویتامین E، ویتامین A، ویتامین C، ریبوفالوین 
)ب۲(، ویتامین B6، اسید فولیک، ویتامین B۱۲  و 
برخی اسیدهای آمینه و غذاهای عملکردی از جمله 
ترکیبات غذایی حاوی پره بیوتیک ها و پروبیوتیک ها، 

فیبر تخمیری و فالونوئیدها اشاره کرد.
جهت تامین دریافت کافی ویتامین C توصیه می شود 
منابع غذایی آن شامل کیوی، مرکبات، پرتقال و لیمو، 
فلفل دلمه ای، کلم بروکلی و گوجه فرنگی به میزان 
کافی در رژیم غذایی گنجانده شود. دلیل تاثیر مفید 
ویتامین C در مقابله با بیماری به دلیل توانایی آن در 
تقویت سیستم ایمنی است. سلول های ایمنی غنی 
از ویتامین C هستند و در شرایط استرس مصرف 
ویتامین C در سلول های درگیر افزایش می یابد که 
خود توجیه کننده افزایش نیاز به ویتامین C در 
شرایط بیماری و التهاب است. متخصصان معتقدند 
ویتامین C نقش مهمی را در پیشگیری از بیماری 
و کاهش طول درمان این بیماری عهده  دار است.
جهت منابع غذایی اسیدهای چرب PUFA امگا-3 
مصرف روزانه گردو یا دانه بزرک در صورت در نظر 

گرفتن توصیه های مربوط به ایمنی غذایی توصیه 
می شوند. همچنین به عنوان یکی از منابع غذایی 
اصلی این نوع اسیدهای چرب در صورت امکان 
مصرف انواع ماهی به میزان ۲ بار در هفته توصیه 
می شود. برای دریافت کافی آهن توصیه می شود 
منابع غذایی غنی آن شامل گوشت قرمز کم چرب، 
ماهی، تخم مرغ به میزان مناسب در رژیم غذایی 
گنجانده شود. همچنین توصیه می شود حبوبات 
به عنوان یکی دیگر از منابع حاوی آهن، همراه 
منابع غذایی ویتامین C همچون نارنج و آبلیمو به 

منظور جذب بهتر آهن استفاده شوند.
جهت تامین دریافت کافی روی )زینک( توصیه 
می شود منابع غنی آن شامل گوشت بدون چربی 
گوسفند، مرغ، شیر و محصوالت لبنی، تخم مرغ و 
آجیل، به میزان کافی در رژیم غذایی گنجانده شود.
جهت تامین دریافت کافی سلنیم مصرف منابع 
غذایی آن شامل آجیل ها، مرغ، تخم مرغ، گوشت 
کم چرب و محصوالت گوشتی کم چرب به میزان 

کافی در رژیم غذایی توصیه می شود.
برای دریافت کافی منیزیم توصیه می شود منابع 
غذایی آن شامل سبزیجات برگ سبز و غالت 
سبوس دار به میزان کافی در رژیم غذایی گنجانده 
شود. برای تامین ویتامین E  منابع غذایی آن شامل 
انواع جوانه ها، روغن جوانه گندم، بادام زمینی، 
روغن و دانه آفتابگردان، فندق به میزان کافی در 
رژیم غذایی گنجانده شود. جهت تامین دریافت 
کافی ویتامین A توصیه می شود منابع غذایی حاوی 
رتینول شامل جگر، ماهی، روغن جگر ماهی و 
تخم مرغ و بتاکاروتن شامل هویج، کدو حلوایی، 
فلفل قرمز، اسفناج، کلم بروکلی، گوجه فرنگی به 

میزان کافی در رژیم غذایی گنجانده شود.
برای دریافت کافی فولیک اسید توصیه می شود 
منابع غذایی غنی آن شامل جوانه بروکسل، کلم، 
اسفناج و منابع خوب شامل کلم بروکلی، کلم، 
گل کلم، نخود، لوبیا سبز، لوبیا چشم بلبلی، نخود 
فرنگی و منابع متوسط شامل سیب زمینی، بیشتر 

سبزیجات، بیشتر میوه ها، مغزهای گیاهی، برنج 
قهوه ای، ماکارونی سبوس دار، جو دوسر، سبوس، 
پنیر، ماست، شیر، تخم مرغ، ماهی قزل آال، گوشت 
گاو به میزان کافی در رژیم غذایی گنجانده شود.
منابع غذایی ویتامین B۱۲ شامل گوشت کم چرب، 
تخم مرغ، شیر و فرآورده های لبنی و ماهی به میزان 
کافی در رژیم غذایی گنجانده شود. جهت تأمین 
دریافت کافی اسیدهای آمینه زنجیره ای شاخه دار نیز 
توصیه می شود منابع غذایی آن شامل پروتئین های 
آب پنیر، شیر و پروتئین سویا، مرغ، ماهی و تخم 
مرغ، لوبیا پخته، نخود، عدس، گندم کامل و آجیل ها 

به میزان کافی در رژیم غذایی گنجانده شود. 

مواد غذایی تضعیف کننده سیستم ایمنی 
مواد غذایی که در شرایط کنونی برای افزایش قدرت 
ایمنی بدن در برابر عفونت بایستی در رژیم غذایی 
محدود و یا حتی بهتر است فعال کنار گذاشته شوند:
از مصرف زیاد فست فودها و گوشت های فرآوری 
شده اجتناب شود، چراکه حاوی اسیدهای چرب 
و  سالمتی  برای  و  است  زیاد  اشباع  و  ترانس 
عملکرد سیستم ایمنی نامطلوب است و معموال 

نمک زیادی دارد.
از مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات های ساده، 
نوشابه ها و نوشیدنی های شیرین شده با شکر و قند 
ساده و همچنین محصوالتی مانند چیپس، پفک، 
لواشک های صنعتی به دلیل ارزش تغذیه ای پایین 
و داشتن نگهدارنده اجتناب شود چرا که با تضعیف 
عملکرد سیستم ایمنی همراه است. حتی المقدور از 
مصرف غذاهای سرخ شده اجتناب شود. زیرا به 
دلیل داشتن چربی های نامطلوب )اشباع و ترانس( 

سبب کاهش عملکرد سیستم ایمنی می شود.
پرهیز شود.  منزل  از  بیرون  در  غذا  از مصرف 
غذاهای بیرون از منزل ممکن است با رعایت 
نکات بهداشتی دقیق تهیه نشده و نمک و چربی 
اشباع و ترانس باالیی داشته که سبب تضعیف 

سیستم ایمنی خواهد شد. 

شماره 14۱77۹ 3 آبان ۱3۹۹
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  یاسر مختاری

در حالی که کرونا همچنان در شهرهای ایران می تازد 
و میزان مبتالیان روزانه به باالی شش هزار نفر 
رسیده است که عالوه بر کووید19 ذرات معلق 
در هوای کالنشهرهای ایران نیز تهدید مضاعفی 
برای ریه های مردم به وجود آورده است. پدیده 
وارونگی هوا با سرد شدن دمای هوا در شهرهای 
بزرگ بسیار محتمل است که این مورد خود می تواند 

مردم بیشتری را روانه بیمارستان ها کند.
کیفیت  کنترل  شرکت  گزارش های  اساس  بر   
هوای تهران، مهرماه امسال شاخص های سالمت 
هوا وضعیت خوبی را روایت نمی کرد. 9 روز 
از مهرماه هوای تهران ناسالم بود و تنها 21 روز 
شاخص ها هوای قابل قبولی را نشان می دادند. این 
در حالیست که در مهرماه سال گذشته 3 روز هوا 
بر شاخص  های ناسالم استوار بود و 27 روز هوا 
برای شهروندان تهرانی وضعیت قابل قبولی داشت.
مهرماه آلوده تهران در حالی به پایان رسید که 
با توجه به  پیش بینی های مراکز هواشناسی نیز 
سکون نسبی جریان هوا حاکی از آلودگی بیشتر 
در آبان ماه است. این وضعیت با توجه به پیک  کرونا 
و شیوع فزاینده آن یک تهدید محسوب می شود.

شیوع بیشتر کرونا با آلودگی هوا دور از 
انتظار نیست

اداره  رئیس  نجمی  مهدی  سپید،  گزارش  به 
بیماری های مزمن تنفسی وزارت بهداشت در 
رابطه با تهدیدات ناشی از آلودگی هوا اظهار کرد: 
»امسال با توجه سردتر شدن هوا، وارونگی هوا، 
آلودگی هوا و شیوع بیماری هایی مانند آنفلوانزا، 
سرماخوردگی و... انتظار داریم در سراسر کشور 
وضعیت بدتری در خصوص کرونا تجربه کنیم 
با توجه به اینکه با افزایش آلودگی هوا شیوع 
بیماری تنفسی هم افزایش می یابد، این موضوع 
نیز در  افزایش شیوع کرونا را  طبیعتا می تواند 
پی داشته باشد. افراد دارای بیماری های زمینه ای 
قلبی_ریوی در زمان آلودگی هوا با تشدید عالئم و 
عود بیماری روبرو هستند و مسلما این موضوع بر 
ابتال و شدت بیماری کرونا تاثیرگذار خواهد بود.«
نجمی به ایسنا گفت: »به طور قطع در شهرهایی 
که میزان آالینده ها و آلودگی هوا بیشتر است، 
میزان ابتال به کرونا و شدت عالئم بیشتر خواهد 
بود. در شهرهایی مثل تهران و اهواز که آلودگی 
هوای بیشتری را تجربه می کنند افزایش شیوع 
کرونا دور از انتظار نخواهد بود. به دنبال افزایش 
آلودگی هوا بیماری در بیماران مزمن از حالت 
شده  مشاهده  طرفی  از  می شود،  خارج  کنترل 
است که درصد مرگ و میر در بیماران زمینه ای 
که مبتال به کرونا می شوند، باالتر است و به طبع 
وقتی آلودگی هوا بیشتر شود با تشدید بیماری های 
زمینه ای، شدت بیماری کرونا هم افزایش یافته و 
موارد مرگ و میر کرونا به دنبال آن افزایش یابد.«

ویروس کرونا در ذرات آلوده هوا
چندی قبل نیز پژوهشگران ایتالیایی گزارشی 
را منتشر کردند که خبر از شناسایی ویروس 
این  اساس  بر  می داد،  آلوده  ذرات  در  کرونا 
نمونه های  روی  بر  که  پژوهش هایی  گزارش 
هوای آلوده در ایتالیا صورت گرفته نشان می داد 
که ذرات آلوده هوا در مناطق شهری و صنعتی 
می توانند موجب ابتالءبه ویروس کرونا شوند، 

با خود حمل  زیرا ذرات، ویروس مذکور را 
می کنند. این پژوهشگران ژنی را در این ذرات 
شناسایی کرده  بودند که در برخی نمونه های 
موجود  کرونا  ویروس   از  شده  آوری  جمع 
بوده است. البته هنوز مشخص نیست کمیت 
نمونه های شناسایی شده کرونا در ذرات آلوده 
هوا برای مبتال کردن انسان به این بیماری کافی 
هست یا خیر و هنوز باید تحقیقات بیشتری 
در این زمینه صورت بگیرد. با این حال، اثبات 
ساکنان  برای  را  زنگ های خطر  موضوع  این 
به  اکنون  از هم  آلوده  و  پرجمعیت  شهرهای 
صدا درآورده است و می توان انتظار داشت که 
با آغاز فصل پاییز و سردشدن تدریجی هوا که 
به گسترش آلودگی در شهرهای بزرگ منجر 
می شود، کرونااز طریق آلودگی هوا هزاران نفر 
را  پژوهش ها  این  که  محققانی  کند.  آلوده  را 
انجام داده اند این نکته را مورد توجه قرار دادند 
بیشتر  از علل شیوع  به احتمال زیاد یکی  که 
ویروس کرونا در شمال این کشور در مقایسه 
با جنوب آن، صنعتی تر بودن بیشتر شهرهای 
شمالی ایتالیا است. این صنعتی بودن موجب 
افزایش آلودگی هوا و به تبع آن انتقال ویروس 

کرونااز همین طریق شده است.

سهم کرونا در مرگ و میر ناشی از کرونا
بر اساس گزارشی از گاردین، محققان دانشگاه هاروارد 
با مطالعه ارتباط آلودگی هوا و مرگ ناشی از بیماری 
کووید 19 در 3 هزار شهرستان آمریکا که 9۸ درصد 
از جمعیت این کشور را در خود جای داده اند، 
دریافتند آلودگی هوا با افزایش نرخ مرگ و میر 
اشخاص مبتال به این ویروس  ارتباط مستقیم دارد. 

ادامه در صفحه 16 

تاثیر آلودگی هوا برافزایش ابتال و مرگ و میر کرونایی
سوختمازوتوتأثیرمنفیآنبرریهدرشرایطکروناییتهران

خداکرمی: بیش از 15 هزار 
نفر در پایتخت در اثر ابتال به 
ویروس کرونا جان خود را از 

دست داده اند هنوز معلوم 
نیست آلودگی هوا چه تأثیری 
بر میزان مرگ و میر ناشی از 
بیماری کووید19 حداقل در 

پایتخت داشته باشد

نجمی: با توجه به اینکه 
با افزایش آلودگی هوا 

بیماری تنفسی هم  شیوع 
افزایش می یابد. این 

می تواند  طبیعتا  موضوع 
افزایش شیوع کرونا را 
نیز در پی داشته باشد
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 ادامه از صفحه 15
بر اساس این تحقیقات حتی افزایش یک واحدی 
آلودگی ناشی از ذرات معلق هوا در سال های قبل 
از شیوع بیماری، موجب افزایش 1۵ درصدی 
میزان مرگ ناشی از کووید می شود. پیش از این 
آلودگی  میزان  ناچیز  افزایش  که  مشخص شد 
ذرات معلق هوا در مدت 1۵-2۰ سال موجب 
افزایش خطر مرگ در اثر انواع بیماری ها و عوامل 
مختلف می شود، اما تحقیقات جدید نشان می دهد 
این خطر در مورد بیماری کویید19 به میزان 2۰ 
برابر بیشتر است. در این مطالعه آمده است شیوع 
کرونا نباید مانع از رعایت قوانین جهانی برای 

کاهش آلودگی هوا باشد.

وضعیت مرگ و میر کرونایی در اثر 
آلودگی هوا در پایتخت

در حالیکه به گفته ناهید خداکرمی رئیس کمیته 
محیط زیست شورای شهر تهران، از ابتدای شیوع 
کرونا در کشور تا کنون بیش از 1۵ هزار نفر در 
پایتخت در اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود 
را از دست داده اند هنوز معلوم نیست آلودگی هوا 
چه تأثیری بر میزان مرگ و میر ناشی از بیماری 

کووید19 حداقل در پایتخت داشته باشد.
خداکرمی در این رابطه به خبرنگار سپید گفت: » 
آلودگی هوا ممکن است آسیب به ریه را در بیماران 
مبتال به کرونا بیشتر کند. اما هنوز به صورت قطعی 
نمی توان گفت آیا این آلودگی تأثیری بر مرگ و 

میر ناشی از کرونا دارد یا خیر؟«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر نگرانی ما این 
است که با توجه به شرایط اپیدمی کرونا ویروس 
و چشم انداز نه چندان خوب آلودگی هوا، آزاری 
که به ریه افراد مبتال به ویروس کرونا وارد می شود 
بیشتر شده و بتواند حال افراد را وخیم تر کرده و 
ضمن افزایش میزان بستری ها، آمار مرگ و میر 

ناشی از بیماری کووید19 را باال ببرد.«

عوامل آلودگی هوا
خدا کرمی با بیان اینکه آلودگی هوا را نمی توان 
انتزاعی دید چرا که یک عامل در  به صورت 
نتیجه  بلکه  ندارد  تأثیر  آن  کاهش  یا  افزایش 

عوامل مختلف است، اظهار کرد: »در برهه ای 
از دهه  اخیر سوخت های پتروشیمی خودروها 
عامل خطرناکی برای افزایش ذرات آالینده در 
هوای پایتخت و سایر کالنشهرها شده بود که 
در تاریخ آلودگی شهر تهران سابقه نداشت. پس 
از آن در پی اصالحاتی در سوخت خودروها 

اوضاع نسبت به دهه قبل بهتر شد.«
وی ادامه داد: »پس از اصالح سوخت خودروها، 
دالیل  از  یکی  که  کرد  پیدا  افزایش  ریزگردها 
آن  از  است.  بارندگی  کمبود  و  آن خشکسالی 
مانند  محیطی  زیست  آالینده  سو سوخت های 
»مازوت« نیز می توانند ذرات معلق NP2 را در 
هوا افزایش دهند که این ذرات برای برای ریه ها 

بسیار خطرناک است.«
رئیس کمیته سالمت و محیط زیست شورای شهر 
تهران یادآور شد: »موضوعی که یک مقدار برای 
تهران جای نگرانی دارد و سال گذشته ما نیز با 
آن مواجه بودیم استفاده از سوخت مازوت در 
کارخانه سیمان شهر ری  و نیروگاه های اطراف 
تهران است که امیدواریم امسال سازمان حفاظت 
از محیط زیست این نکته را مورد توجه قرار دهد.«
خداکرمی با بیان اینکه تمام نهادها و سازمان هایی 
که خدمات آنها به نوعی آلودگی هوا را در پی 
دارد باید حول یک میز بنشیند و برای این معضل 
چاره اندیشی کنند، اظهار کرد: »در زمانی که خانم 
از محیط  ابتکار ریاست سازمان حفظت  دکتر 
زیست را برعهده داشتند برای کنترل آلودگی 

در کالنشهرها به ویژه در تهران کارهای جدی 
و مؤثری انجام شد. االن هم ما به عنوان اعضای 
شورای شهر و شهرداری ضمن اینکه به وظایف 
قانونی خود در مقابله با آلودگی هوا واقف هستیم 
از سازمان حفاظت از محیط زیست انتظار داریم 
که به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده و از 
همه ابزارهای بازدارندگی برای کنترل آلودگی 

هوای تهران استفاده کند.«
درخواست  هم  صمت  وزارت  »از  افزود:  وی 
می کنیم، طبق مصوبه ای که بر اساس آن صنایع 
آالینده باید به خارج از شهر انتقال داده شود این 
کار را زودتر را انجام داده یا حداقل بر شیوه مصرف 
سوخت های مختلف نظارت کند و با کمک سازمان 
محیط زیست آلودگی آنها را برطرف کند تا امسال 
گزارشی از بیماری های ریه در اثر آلودگی هوا 

همزمان با شیوع کرونا نداشته باشیم.« 

اقدمات سازمان حفاظت محیط زیست 
برای کاهش آلودگی هوا در زمان کرونا      
پیش از این سخنان خداکرمی در رابطه با انتظارات 
شورای شهر از سازمان حفاظت محیط زیست، 
مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی این 
سازمان گفت: »طبق اطالعات علمی و تجربه 
تعدادی از کشورهای اروپایی، ثابت شده که شدت 
آلودگی هوا، به خصوص در شهرهای بزرگ در 

شیوع بیماری کرونا مؤثر است و موجب تشدید 
بیماری های ناشی از ویروش کووید 19 می شود. 
بر همین اساس برای کنترل آلودگی هوا حدود 
دو ماه پیش نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور 
ارسال و در آن تجربیات کشورهای چین، ایتالیا، 
اسپانیا و آمریکا در شیوع بیماری کرونا و ارتباط 
آن با آلودگی هوا را مطرح کردیم. در این نامه، 
نتایج کارهایی که در دنیا پیرامون ارتباط آلودگی 
هوا و بیماری کرونا به آن رسیده اند را به آقای 
روحانی ارائه کردیم، پیرو این نامه، رئیس جمهور 
دستوراتی دادند که در جلسه عمومی کارگروه ملی 
مقابله با کرونا، این پیشنهادات مطرح شود، این 
نامه نیز که حاوی تجربیات و نظرات کارشناسان 
پیرامون ارتباط آلودگی هوا و کرونا بود، در جلسه 

ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد.«
تجریشی با بیان اینکه اگر مطالعاتی که در دیگر 
کشورها انجام شده، مبنای قضاوت قرار بگیرد، 
ما مشکالت بسیار جدی ای در زمان وارونگی هوا 
و شیوع و همزمانی آن با ویروس کرونا خواهیم 
داشت، اظهار کرد: » حتما باید هماهنگی های زیادی 
در نحوه مدیریت نیروگاه ها، نحوه مصرف گازِ 
خانگی صورت گیرد، زیرا در فصول سرد سال، 
مقدار قابل توجهی از مصرف گاز در خانه ها صورت 
می گیرد و از طرف دیگر تأمین گاز خانگی هم 
برای دولت در اولویت قرار دارد و نیروگاه هایی هم 
که با کمبود گاز مواجه شوند، از سوخت مازوت 
استفاده می کنند و مازوت هم منشأ افزایش ذرات 
معلق در هوا است و نقش مؤثری در آلودگی هوای 
شهرها، به خصوص در فصول سرد ایفا می  کند.«

وی ادامه داد: »امسال در فصول پاییز و زمستان و 
سردی هوا و همزمانی آن با شیوع ویروس کرونا، 
شاهد پیچیدگی هایی هستیم که نیازمند هماهنگی ها 
و همکاری های بیشتری بین تمام دستگاه ها برای 
برون رفت از این مشکل است، امسال شرایط سختی 
داریم که با هماهنگی و همکاری بین تمامی بخش ها 

از آن به سالمت عبور خواهیم کرد.«
تجریشی با اشاره به پیشنهادات سازمان محیط 
برای  کرونا  با  مقابله  ملی  کارگروه  به  زیست 
کاهش اثرات همزمانی کرونا و آلودگی هوا، گفت: 
»پیشنهادات ما به کارگروه های تخصصی ستاد مقابله 
با کرونا ارجاع شده و در مرحله اجرایی قرار دارد، 
هماهنگی هایی نیز قرار است با وزارت کشور داشته 
باشیم تا با هماهنگی هایی که با استانداران، فرمانداران 
و بخشداران انجام می شود بتوانیم پیشنهادات را 

به صورت عملیاتی پیاده سازی کنیم.«
وی اضافه کرد: »در بخشی از این پیشنهادات به 
ستاد کرونا، بعضی از شهرها را از تصمیم گیری های 
عادی جدا کردیم و قرار شده که وزارت نفت مکلف 
شود در کالنشهرها از جمله اراک نیز سوخت گاز 
نیروگاه  ها را تأمین کند تا از سوخت مازوت استفاده 
نکنند، نیروگاه ها را نیز شناسایی کرده ایم و جلساتی 
نیز با وزارت نیرو داشته ایم، البته در این بخش 
اگر مردم همکاری نکنند، اقدامات و تصمیمات 
بی اثر و یا کم اثر خواهد بو د، زیرا مردم باید در 

مصرف گازِ خانگی صرفه جویی داشته باشند.«
زیست  محیط  انسانی سازمان حفاظت  معاون 
خاطر نشان کرد: »وزارت نفت مصوبه ای را به 
درصد   1۰ مشترکی  اگر  که  کرده  ارائه  دولت 
کاهش  گذشته  سال  به  نسبت  را  گاز  مصرف 
با  می کند،  دریافت  تشویقی  درصد   1۵ دهد، 
تأمین  همین صرفه جویی 1۰ درصدی مشکل 

گاز نیروگاه  ها حل می شود.«

خداکرمی: نگرانی ما این است 
که با توجه به شرایط اپیدمی 
کرونا ویروس و چشم انداز 
نه چندان خوب آلودگی هوا، 
آزاری که به ریه افراد مبتال 

به ویروس کرونا وارد می شود 
بیشتر شده و بتواند حال 

افراد را وخیم تر کرده و ضمن 
افزایش میزان بستری ها، آمار 

مرگ و میر ناشی از بیماری 
کووید19 را باال ببرد

نجمی: درصد مرگ و میر 
در بیماران زمینه ای که مبتال 

به کرونا می شوند، باالتر 
است و به طبع وقتی آلودگی 

هوا بیشتر شود با تشدید 
بیماری های زمینه ای، شدت 

بیماری کرونا هم افزایش 
یافته و موارد مرگ و میر کرونا 

به دنبال آن افزایش یابد
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