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رئیس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا: خبـر

اولویت اول، اجرای پروتکل ها و اولویت دوم، تامین واکسن است
جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونا عصر سه شنبه به ریاست حسن روحانی 

رئیس جمهور تشکیل شد.
به گزارش سپید، رئیس جمهور با اشاره به گزارش 
مهار کرونا  برای  ملی  »ستاد  ارائه شده، گفت: 
تالش های خود را با دو اولویت هدف گذاری 
کرده است. اولویت نخست، اجرای پروتکل ها و 
مراقبت های اجرایی در غربالگری و فاصله گذاری 
هوشمند به عنوان تضمین شده ترین راه است که 
عالئم مثبت آن را در کنترل موج جدید شاهد بودیم.«
 حسن روحانی اولویت دوم را تامین و تهیه واکسن 
دانست و افزود: »مقدمات و مسیر ساخت این 
مراکز  و  دانشمندان  توانایی  به  اتکا  با  واکسن 
و خرید  تهیه  و  فراهم شده  داخلی  تخصصی 
آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است.«

وی با اشاره به مانع تراشی های دولت ترامپ در 
تامین نیازهای ضروری مردم از جمله واکسن 
اظهارداشت: »این رفتار غیرقانونی و ضد بشری 
دولت ترامپ به عنوان یک اقدام ننگین در ذهن 

و خاطر جهانیان خواهد ماند.«
رئیس جمهور تاکید کرد: »همانگونه که توانستیم 
جنگ اقتصادی را مهار کنیم، از این مانع نیز عبور 
خواهیم کرد و لذا مردم باید بدانند همه دستگاه ها 
و بخش های مختلف در دولت، برای تهیه واکسن 

مطمئن و تضمین شده، تالش خواهند کرد.«
در این جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز در خصوص نحوه اجرای محدودیت ها 

و طرح جامع و تاثیرات آن گزارشی ارائه داد.
رئیس جمهور با تاکید بر نتایج حاصل شده از 

اجرای این مرحله از محدودیت ها گفت: »تبدیل 
وضعیت شهرهای قرمز به نارنجی در اثر مراعات 
مردم و مراقبت های انجام گرفته جای خرسندی 
دارد اما باید نسبت به برخی شهرها با وضعیت 
نارنجی که شکننده و لب مرز است مراقبت شود 
تا مجددا ناگزیر نشویم محدودیت های شدید 
وضع کنیم که به کسب و کارها و سالمت مردم 

آسیب وارد شود.«
روحانی با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا از 
قرارگاه عملیاتی خواست که با تمهیدات ویژه 

و اتخاذ برنامه های موثر نسبت به نگرانی های 
موجود در خصوص احتمال شیوع بیماری در 
اثر گردهمایی و دورهمی های خانوادگی در این 

شب، اقدامات موثر را انجام دهد.«
مهمترین تصمیمات جلسه امروز، تالش برای 
تهیه هر چه سریع تر واکسن مورد تایید سازمان 
بهداشت جهانی و توزیع آن بر اساس اولویت ها 
در کشور و نیز تمرکز جدی تر بر تولید واکسن 
در داخل کشور بنا بر تاکید رئیس جمهور بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد ممنوعیت تردد 

با  بامداد در همه شهرهای  تا 4  از ساعت 21 
وضعیت قرمز و نارنجی الزامی شود.

حاضران در جلسه با قدردانی از مردم برای رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و خارج شدن 126 شهر 
از مجموع 160 شهر دارای وضعیت قرمز و تبدیل 
وضعیت آنها به نارنجی تاکید کردند که اجرای 
پروتکل های بهداشتی با توجه به در پیش بودن 
فصل زمستان بیشتر از گذشته ضرورت دارد و 
مردم باید از دورهمی ها و میهمانی های خانوادگی 

به ویژه در شب هایی مثل شب یلدا پرهیز کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »عالوه بر پیش خرید 
که  بهداشت  جهانی  سازمان  کوواکس  مجموعه  از  واکسن 
توافقنامه آن امضا شده، مذاکرات مختلف برای پیش خرید 
حدود 21 میلیون دوز واکسن کرونا از چهار کشور تولید کننده 

واکسن در حال انجام است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور افزود: »مذاکرات مختلفی برای 
پیش خرید واکسن کرونا با چهار کشور و شرکت های تولید کننده 
آنها که مراحل تولید واکسن کرونا را جلو برده اند، در حال انجام 
است اما مشکل اساسی، سایه تحریم های بانکی و مالی است که 
علیه مردم ایران وضع شده و مشکالتی در روند خرید واکسن 

ایجاد می کند.« وی ادامه داد: »توافقنامه پیش خرید 16 میلیون و 
800 هزار دوز واکسن از مجموعه کوواکس با سازمان بهداشت 
جهانی امضا و پیش خرید شده است اما سایه تحریم ها بر همه 

خریدهای واکسن و مبادالت بانکی وجود دارد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »عالوه بر آن مذاکرات 
مختلفی با چهار کشور برای پیش خرید 20 تا 21 میلیون دوز 
واکسن کرونا در حال انجام است که در صورت نهایی شدن با 
تایید سازمان غذا و داروی ایران، در کشور مورد استفاده قرار 
می گیرند البته تایید سازمان ها و مجامع معتبر بین المللی نیز در 

تایید سازمان غذا و داروی ایران موثر است.«
جهانپور افزود: »همان طور که رئیس بانک مرکزی اعالم کرده 
است، مهم ترین مشکل در روند خرید واکسن کرونا، تحریم های 
بانکی و تحریم ها و رفتارهای غیربشردوستانه آمریکا و هم 
پیمانان این کشور است که بر مبادالت مالی با کشورها سایه 
افکنده، اما دولت همه تالش خود را برای تأمین واکسن کرونا 
انجام می دهد و همه تالش دولت و وزارت بهداشت این است 
که اولین محموله واکسن کرونا از مجموع 42 میلیون واکسنی 
اوایل سال میالدی  از خارج خریداری شود،  قرار است  که 

آینده وارد کشور شود.«
به گزارش ایرنا، در مجموع حدود 42 میلیون واکسن کرونا 

برای 21 میلیون نفر بیماران خاص، گروه های پر خطر، بیماران 
زمینه ای و کارکنان نظام سالمت خریداری می شود که 16 میلیون 
و 800 هزار دوز آن از مجموعه کوواکس و حدود 21 میلیون 
دوز آن از کشورهای تولید کننده واکسن به طور مستقیم است 
و بقیه آن قرار است از طریق قراردادهای تولید مشترک با برخی 
کشورها تامین شود و بقیه نیاز کشور برای تامین واکسن عموم 
مردم قرار است از طریق تولید داخل در سال آینده تامین شود.
مذاکرات مختلفی با کشورها و شرکت های تولید کننده واکسن 
انجام است. واکسن هایی که مراحل مختلف  کرونا در حال 
در  نهایی  تایید  از  پس  و  می کنند  طی  را  بالینی  کارآزمایی 
کشور برای واکسینه کردن مردم علیه بیماری کووید19 مورد 

استفاده قرار می گیرند.
واکسن کرونا در کشورهای مختلف به روش های مختلفی در 
حال تولید است، برخی از این واکسن ها ویروس ضعیف شده 
  MRNA کرونا و برخی دیگر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
و کددار کردن پروتئین ویروسی تولید می شوند. واکسن های 
تولید شده به روش های مختلف عمدتًا برای ایجاد ایمنی در 
بدن افراد به دو نوبت تزریق با فاصله نیاز دارند. میزان مصونیت 
برخی از واکسن های تولید شده بر اساس اعالم شرکت های 

تولید کننده باالی 90 درصد است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

۲۱میلیونواکسنکرونااز۴کشورپیشخریدمیشود



نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن وزارت بهداشت خبر داد خبـر

اهتمام مجلس به تامین واکسن کرونا برای گروه های پر خطر و مدافعان سالمت
نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن وزارت بهداشت از اهتمام و 
پیگیری مجلس برای تامین واکسن کرونا در سریع ترین و مطمئن ترین 
زمان ممکن برای آحاد ملت علی الخصوص گروه های پر خطر و 

مدافعان سالمت خبر داد.
به گزارش سپید، عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی در گفت وگو 
با خانه ملت با اشاره به ضرورت تأمین واکسن کرونا در سریع ترین 
زمان ممکن برای آحاد ملت علی الخصوص گروه های پر خطر 
و مدافعان سالمت، گفت: »در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت 
که با حضور نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی، مسئوالن 
وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، نماینده سازمان 
برنامه بودجه و صاحب نظران حوزه تولید وتامین واکسن برگزار 
شد، بحث های متنوعی در خصوص تامین واکسن کرونا صورت 
گرفت و جمع بندی جلسه این شد که تامین واکسن کرونا از هر 

دو مسیر تولید و واردات باید به موازات انجام شده و تمام تمهیدات 
الزم دیده شود و در صورت نیاز، ارز از منابع بلوکه شده در خارج 
کشور تامین شود و یا حتی اگر این امکان هم وجود ندارد، دولت 
از طریق  بخش خصوصی که تجربه این کار را دارد اقدام کند تا 

مردم معطل واکسن کرونا نمانند.«

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت افزود: »ضمن حمایت 
گسترده از تمامی  شرکت هایی که در این زمینه اقدامات الزم را انجام 
دادند، هیچ یک از شرکت های تولید کننده، قول تامین واکسن را زود تر 
از 6 ماه آینده نداده اند چرا که مسیر آزمایش بالینی و دریافت مجوزها 
تا چند ماه زمان نیاز داشته که به بعد از نوروز 1400 می رسد و از آن 

زمان باید تمهیدات الزم برای تولید و تکثیر صنعتی فراهم شود، 
که این فرایند زمان بر بوده و تا قبل از خرداد ماه امکان پذیر نیست.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه مجلس از واردات واکسن مورد نیاز مردم به ویژه 
گروه های در معرض خطر؛ مانند سالمندان و مدافعان سالمت  
حمایت می کند تصریح کرد: »واردات واکسن مورد نیاز برای 
گروه های پر خطر به حدود 200 میلیون دالر ارز نیاز دارد که در 
مجموعه معامالت کشور رقم بزرگی نیست و از هرطریق ممکن 
باید تامین شود، دولت می تواند تبادل مالی برای تامین واکسن 
را به دلیل وجود تحریم ها از طریق کانال سوئیس و اینستکس 
که مانع واردات دارو و واکسن نمی شود، پیگیری کند. همچنین 
با همت بانک مرکزی و ظرافت وزارت امور خارجه و تالش 
دولت مردان می توانیم از منابع مالی کشورمان در سایر کشورها 
نیز استفاده کنیم. حتی اگر این مسیر هم موفقیت آمیز نبود می توانیم  
به بخش خصوصی که تجربه این کار را دارند معادل ریالی آن مبلغ 
سپرده شود و آنها از هر طریق ممکن اقدام کنند. در نهایت مجلس 
به دنبال تامین واکسن در سریع ترین و مطمئن ترین زمان ممکن 

است تا تولید داخلی مراحل خودش را طی کند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه آزمایش انسانی واکسن 
کرونای ایرانی کلید خورده است گفت: »در فاز اول تزریق واکسن 

برای داوطلبان گروه سنی 1۸ تا ۵0 سال انجام می شود.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با فارس با اشاره 
به آغاز فاز انسانی واکسن کرونای تولید داخل اظهار داشت: »برای 
انجام اولین فاز انسانی داوطلبان تزریق واکسن به اندازه نیاز وجود 

داشت و به همین دلیل فراخوان عمومی صورت نگرفت.«
وی با بیان اینکه برای تست مجدد این واکسن در صورت 

اعالم خواهد شد  فراخوان عمومی  بیشتر،  داوطلبان  به  نیاز 
گفت: »در حال حاضر شرکت مورد نظر با دانشگاه های علوم 
پزشکی برای انجام این کار به توافق رسیده  است و خوشبختانه 
این واکسن توانست کد اخالق را دریافت کند و منعی برای 

تزریق آن وجود ندارد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این واکسن در دو مرحله 
تزریق می شود، گفت: »داوطلبان یک ما پس از تزریق واکسن 

تحت مراقبت قرار خواهند گرفت تا نتایج آن بررسی شود.«

جهانپور عنوان کرد: »پس از تزریق واکسن، آنتی بادی و سطح 
ایمنی بدن افراد و وضعیت جسمانی آن ها بررسی می شود، در 
فاز دوم و سوم تزریق واکسن روی افراد بیشتری تست می شود 
و نتایج آن به سازمان غذا و دارو اعالم می شود و در صورت 

اثربخش بودن مجوز تولید را دریافت خواهد کرد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »در فاز یک مطالعات 
انسانی افراد بین گروه سنی 1۸ تا ۵0 سال قرار دارند و نباید 

بیماری زمینه ای داشته باشند و باید تست کرونای آنها منفی باشد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد

آزمایش انسانی واکسن کرونای ایرانی در سه فاز

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به افزایش شیوع 
کرونا در صورت برگزاری دورهمی های خانوادگی و تجمعات، 
گفت: »به محض اینکه مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 

بیخیال شوند، دوباره بیماری اوج خواهد گرفت.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
در همه جای دنیا ثابت شده که عملکرد مردم در کنترل بیماری 
کووید-1۹ بسیار مهم است، گفت: »در حال حاضر که مردم به 
خوبی رعایت و همراهی کرده اند، شرایط بیماری کمی بهتر شده 
است، اما اگر رعایتها مجدداً کاهش یابد و تجمعات برگزار شود، با 
توجه به اینکه در آستانه زمستان هستیم، بیماری مجدداً اوج می گیرد 
و در زمستان هم با سایر ویروس ها همراه شده و وضعیت دوباره 
وحشتناک می شود.« وی با بیان اینکه در صورتیکه مردم رعایت 
نکنند و بر همین اساس یک پیک زمستانه داشته باشیم، اوضاع بدتر 
می شود، گفت: »بنابراین عملکرد مردم بعد از این بسیار مهم است. 
این تجربه ای است که در اردیبهشت ماه هم داشتیم. عملکرد مردم 
می تواند نشان دهد که آیا می خواهند کووید-1۹ کنترل شده باشد 
و یا می خواهند بیماری مجدداً اوج بگیرد. اگر می خواهند بیماری 

کنترل شود، باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و اقداماتی 
را که بارها و بارها تاکید کرده ایم انجام دهند؛ یعنی ماسک بزنند، 
فاصله فیزیکی را رعایت کنند، تجمع نکنند، دست شان را مرتب 

بشویند و تا حد امکان از خانه بیرون نیایند.«
محرز تاکید کرد: »به محض اینکه مردم نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی بیخیال شوند و به حالت قبل بازگردند، دوباره بیماری اوج 
خواهد گرفت.« وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بستری در 
بیمارستان ها بسیار کاهش یافته است، گفت: »البته هنوز به شرایط 
پایدار نرسیده ایم. اگر مردم رعایت نکنند ممکن است در زمستان 
یک پیک مجدد از بیماری داشته باشیم. در عین حال ثابت شده 
که بیشتر دورهمی ها باعث افزایش کرونا در خانواده شده است. 
با توجه به اینکه قدرت سرایت ویروس در جهشی که داشت، 
بیشتر شده بود، کافی است یک نفر در خانواده مبتال شود تا سایر 
افراد هم مبتال شوند. بنابراین دورهمی ها نباید برگزار شود. اگر 
۹۷ درصد مردم در یک جامعه درست ماسک بزنند، تجمعات 
و دورهمی ها هم کنترل شود و برگزار نشود، می توان بیماری را 
کنترل کرد و دیگر هم نیازی به تعطیلی مشاغل و... نخواهد بود.«

محرز اظهار کرد: »در عید نوروز هم مردم به دیدن بزرگترها نرفتند 
و هر کس در خانه خودش ماند. در شب یلدا هم همین روند را 
پیش بگیرند تا سالمت بمانند. ثابت شده که بدترین موضوع برای 
کرونا دورهمی است. گرفتاری با همین دروهمی ها شروع می شود 
و بیماری به سرعت شیوع و توسعه پیدا می کند. فعال مهمانی های 
خانوادگی، عروسی و عزا و... را کنار بگذاریم. در حال حاضر 
رعایت ها بیشتر شده و بیماری کمتر شده است، اما اگر مراقبت 

نکنیم دوباره روز از نو و روزی از نو.«

محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هشدار داد

خطراوج دوباره کرونا در زمستان

شماره 1۸1۷ 1۹3 آذر 13۹۹



شماره 41817 19 آذر 1399

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران: خبـر

مردم شب یلدا را مجازی برگزارکنند

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت: »با توجه 
به شرایط موجود مردم باید از شرکت در دورهمی ها به شدت 

پرهیز کرده و شب یلدا را مجازی برگزار کنند.«
این  مردم  در  »باید  کرد:  اظهار  توکلی  نادر  سپید،  گزارش  به 
فرهنگ سازی ایجاد شود که حساسیت باالیی نسبت به بیماری 
کرونا داشته باشند و از شرکت در دورهمی ها به شدت پرهیز 

کرده و شب یلدا را مجازی برگزار کنند.«
توکلی با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص واکسن کرونا 
در دنیا، گفت: »در حال حاضر واکسن کرونای دو الی سه شرکت 
معتبر در مرحله بهره برداری است. واکسن های روسی و چینی هم 
هنوز تأیید نشده است، در کشور ما هم تولید واکسن با ویروس 
کشته شده که شاید متداول ترین نوع آن است خوشبختانه وارد 
مراحل انسانی شده و به این سمت می رویم که در سه تا چهار 
در سال 1۴۰۰  امید خدا  به  برسیم.  تولید  مرحله  به  آینده  ماه 

واکسن ایرانی را خواهیم داشت. بر واکسن کرونای ما از مراحل 
درخواست واکسن تا مرحله بهره برداری توسط سازمان جهانی 
جهات نظارت شده و خوشبختانه این سازمان مراحل تولید و 

مرحله آزمایشگاهی آن را تأیید کرده است.«
وی بیان کرد: »واکسن ها یا ویروس کشته شده و ضعیف شده 
یا نوترکیب و شبیه سازی شده هستند، واکسن های غربی عمدتا 
نوترکیب هستند، اما لزوما این نیست که این رو ش ها بهتر باشند 

و پایداری آنتی بادی هیچ کدام هنوز مشخص نیست.«
این پزشک متخصص اظهار کرد: »در پی اعمال محدودیت های 
دو هفته ای دو اتفاق خوب افتاد یکی اینکه مردم همکاری خوبی 
کردند و حجم زیادی از حمل ونقل عمومی تهران تا 3۵ درصد افت 
پیدا کرد و ما به شدت تأثیر مثبت آن را در بیمارستان ها دیدیم، 
نکته دوم اجرای طرح شهید سلیمانی با رویکرد محله محوری 
باشد. اگر  در تهران است که قطعًا می تواند خیلی کمک کننده 

این روال ادامه داشته باشد و دستورالعمل ها به درستی اجرا شود 
قطعا پیش بینی می کنیم به موازات طرح شهید سلیمانی زمستان 
آرامی داشته باشیم، اما اگر میزان همراهی مردم کمتر شود قطعا 

پیش بینی موج سنگینی را در زمستان خواهیم داشت.«
توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است تزریق واکسن 
برای گروهی ممنوعیت داشته باشد، تصریح کرد: »توزیع واکسن 
براساس ریسک بندی و میزان خطر ابتال در کشور ها برنامه ریزی 
می شود، یک سری ابزار ها وجود دارد که در کشور خودمان هم 
ساخته شده است و از طریق دیتا های بیماران با هوش مصنوعی 
وارد  را  اطالعات خودتان  ایجاد می شود که شما  سیستم هایی 
نرم افزار می کنید و به شما احتمال درصد مرگ با کرونا را نشان 
می دهد. بر این اساس گروه هایی که بیشتر در خطر هستند در 
و  درمان  کادر  قطعا  هم  آن  از  جدای  می گیرند،  قرار  اولویت 

گروه های پرخطر در اولویت هستند.«
وی همچنین با تأکید بر اینکه هنوز جهش ژنتیکی ویروس کرونا 
در ایران اثبات نشده و مطالعه ژنتیکی هم در این خصوص انجام 
نشده است، به صحت تست های پی سی آر جدید اشاره کرد و 
گفت: »درحال حاضر دقت تست های پی سی آر باالتر رفته و 
تا 7۰ درصد پاسخ این تست ها اعتبار دارد، اما تست های سریع 
هم اختصاصا برای طرح شهید سلیمانی به منظور اجرای طرح 
غربالگری در نظر گرفته شده و در برنامه هایی که استفاده شده به 
نظر می رسد قابل اعتماد است. البته این تست ها در بیمارستان ها و 
مراکز خصوصی توزیع نخواهد شد، زیرا قرار است در غربالگری 

مورد استفاده قرار گیرد.«
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به اینکه 
پزشکان باید بیماری که تستش مثبت شده را تحت نظر قرار 
دهند، گفت: »پزشکان نباید به بیماران بگویند که برو استراحت 
دهم  تا  پنجم  روز های  در  ویژه  به  زیرا  می شوی،  خوب  کن 
پایش مداوم و روز به روز بیمار بسیار مهم است. در این شرایط 
تغذیه مناسب، استراحت و استرس درست بسیار اهمیت دارد. 
بیماری کرونا با افزایش استرس و اضطراب اوج می گیرد.«باشگاه 

خبرنگاران جوان

جدید  مورد  شناسایی 11۰۲3  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کووید-19 در کشور خبر داد و گفت: »۵78۰ بیمار نیز در وضعیت 

شدید این بیماری در مراکز درمانی به سر می برند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا سه شنبه 
18 آذر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 11 هزار و 
۲3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 71۰ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به یک میلیون و ۶۲ هزار و 397 نفر رسید.«

الری ادامه داد: »متاسفانه 3۲3 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۰ هزار و 917 نفر 
رسید.« به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 7۵۴ هزار و ۲۲۴ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود: »۵78۰ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون ۶ میلیون و ۴77 هزار 
و 718 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

الری همچنین گفت: »در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت 

قرمز، ۲78 شهرستان نارنجی و 1۰۶ شهرستان در وضعیت زرد 
قرار دارند.« الری گفت: »کلیه گروه های سنی از جمله کودک 
و نوجوان در معرض خطر ابتال به کرونا هستند، بنابراین لزوم 
استفاده از ماسک توسط این گروه سنی و نظارت مداوم والدین 
در نحوه صحیح استفاده از آن اهمیت ویژه ای دارد. توصیه ما این 
است برای کودکان از ماسک های متناسب با اندازه صورت استفاده 
کنید. همچنین برای تشویق این عزیزان به ماسک زدن از ماسک 

رنگی و جذاب استفاده کنید.«
وی افزود: »به کودکان آموزش دهید تحت هیچ شرایط ماسک خود 
را با دیگران تعویض نکنند و هرگز به بخش جلویی ماسک دست 
نزنند و به هنگام برداشتن آن از روی صورت ماسک را از قسمت 
بندها خارج کنند. در صورت مرطوب یا آلوده شدن ماسک آن را 

تعویض کرده و آن را در سطل زباله درب دار بیندازند.«
الری تاکید کرد: »ضروری است اگر کودک اختالل شناختی یا 
تنفسی شدید دارد و در تحمل استفاده از ماسک مشکل دارد، حتما 
با پزشک مشورت شود. اگرچه معموالً در کودکان دارای نقص 
ایمنی یا کودکان دارای فیبروز کیستیک یا کودکان مبتال به سرطان 

استفاده از ماسک توصیه می شود، اما این کار باید با مشورت 
پزشک انجام شود.«

وی تاکید کرد: »برای کودکانی که مهارت الزم جهت استفاده 
از ماسک ندارند مانند کودکانی که دچار اختالالت تکاملی، 
ناتوانی، کم شنوایی، معلولیت و... هستند از محافظ صورت 
استفاده کنید. محافظ های صورت چندبار مصرف باید پس از 
هربار استفاده با آب و صابون شسته شوند و با الکل 7۰ تا 9۰ 

درصد ضدعفونی شوند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۲۳  فوتی جدید کرونا  در کشور



خبـر

لزوم جلوگیری از همپوشانی فعالیت های جهادی 
درعرصه مقابله با کرونا

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به 
نیاز قرارگاه جهادگران سالمت نرجس خاتون )س( به یک جایگاه 
تعریف شده در بیمارستان ها گفت: »با تعریف یک هویت برای این 
قرارگاه از همپوشانی فعالیت های نیروهای جهادی اجتناب می شود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در دیدار با اعضای قرارگاه جهادگران 
سالمت نرجس خاتون )س( با اشاره به تکثیر مدل ارائه خدمات 
این قرارگاه در برخی استان ها اظهارکرد: »بر اساس گزارشاتی که 
تاکنون ارائه شده، به نظر می رسد این قرارگاه به یک الگوی موفق 

جهادی در عرصه ارائه خدمات مردمی دست یافته است.«
وی با اشاره به اهمیت مستندسازی فعالیت های قرارگاه نرجس 
خاتون )س( گفت: »بخشی از مستندسازی باید در زمینه شکل گیری، 

ماهیت، هویت و شانیت این قرارگاه جهادی باشد.«
زالی نحوه حضور نیروهای این قرارگاه در بیمارستان ها را هدفمند 
دانست و اظهارکرد: »گروه نرجس خاتون )س( در هر زمان که 
بیمارستان در معرض خطر باشد، حضوری کارا و اثربخش دارند 

و متناسب با شرایط بیمارستان خدمات ارائه می دهند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در ادامه 
اظهار کرد: »به یک هویت و جایگاه تعریف شده در بیمارستان ها 
برای قرارگاه نرجس خاتون )س( نیاز است تا از همپوشانی اجتناب 
و تولیت در بیمارستان حاصل شود. نحوه کار با کادر درمان و 
مردم، نحوه ارائه خدمات و نحوه برنامه ریزی لجستیکی از جمله 

مواردی است که باید مشخص باشد تا اثربخش شود.«
وی با اشاره به اعزام بالغ بر ۸۰۰ نیروی جهادی به بیمارستان ها 
در دور سوم فعالیت این قرارگاه گفت: »افزایش نیروها نشان از 
عملکرد مطلوب بسط تشکیالتی قرارگاه نرجس خاتون )س( دارد 
همچنین پیش بینی می شود اقدامات نسبت به دور اول، هدفمندتر 

و سیستماتیک تر انجام شود.«
زالی تنوع خدمات در سه دوره فعالیت قرارگاه را مناسب خواند و 

اظهارکرد: »با همکاری ستاد و قرارگاه، امکان تدوین برنامه ای برای 
تکثیر، مدل سازی و بازنشر تجربیات وجود دارد تا اقدام مشترک 

فرهنگی در این زمینه حاصل شود.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی 
در پایان با بیان بی همتا بودن مدل ارائه خدمات توسط قرارگاه 

نرجس خاتون )س( در دنیا تصریح کرد: »باید امکان بهره وری 
مطلوب از نیروهای جهادی فراهم شود تا شاهد افزایش کیفیت 

ارائه خدمات باشیم.«
در این دیدار اعضای قرارگاه نرجس خاتون )س( به ارائه گزارشی 

از فعالیت ها و بیان چالش های این گروه جهادی پرداختند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »هرچند با اعمال 
محدودیت های کرونایی شاهد کاهش روند بیماری هستیم اما این 
وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده است و مردم باید توصیه های 
بهداشتی را همچنان دقیق رعایت کنند تا از خطرات آن در امان باشند.«
به گزارش سپید، بابک عشرتی در گفت وگو با ایرنا افزود: »مردم 
باید آگاه باشند که با عادی انگاری این بیماری، شاهد اوج گیری 
کرونا خواهیم بود و دوباره مواردی مانند مراجعان سرپایی، بستری 

و مرگ ناشی از آن افزایش خواهد یافت.«

این اپیدمیولوژیست با اشاره به کاهش حدود ۳۰ درصدی مراجعات 
سرپایی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 
»با اعمال محدودیت ها، تعداد مراجعات سرپایی هفتگی در هفته 
قبل از تعطیالت اخیر حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر بود که این تعداد در 
هفته قبل به حدود ۵ هزار نفر رسیده که حدود ۳۰ درصد کاهش 
را نشان می دهد.« عشرتی در پاسخ به این سوال که آیا تعطیالت 
۲ هفته ای در کاهش روند بیماری کرونا تأثیر داشته است؟، گفت: 
»تعطیلی های ۲ هفته ای اخیر بر کاهش روند بیماری تأثیر داشته 

و در مراجعات سرپایی و بستری شاهد کاهش روند هستیم.«
وی اظهار امیدواری کرد که با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
از سوی مردم همچنان شاهد روند کاهشی بیماری کرونا باشیم. 
مردم با کاهش تعداد مراجعات سرپایی، بستری ها و مرگ ناشی 
از کرونا، نباید تصور کنند که کرونا پایان یافته و می توانند زندگی 
عادی خود را داشته باشند. وی ردیابی و شناسایی بیماران و افراد در 
تماس با آنان را از مهم ترین اولویت های این مجموعه اعالم کرد و 
گفت: »همکاران حوزه بهداشت دانشگاه با همراهی مجموعه هایی 

مانند بسیج با جدیت این کار را دنبال می کنند.«

عشرتی از مبتالیان به کرونا تقاضا کرد با همکاران حوزه بهداشت 
دانشگاه همراهی مناسب داشته باشند و اطالعات افراد در تماس 
با آنها را در اختیار این مجموعه قرار دهند تا شناسایی افرادی که با 
آنها تماس داشته و دارای عالمت هستند، در اسرع وقت انجام شود.
وی افزود: »با این اقدام عالوه بر شناسایی به موقع مبتالیان اعم از 
داری عالمت یا بدون عالمت، از انتشار بیماری در جامعه جلوگیری 
می شود. امید است بیماران، افراد در تماس با آنان را به همکاران 

حوزه بهداشت معرفی کنند.«
وی ادامه داد: »با بازگشایی برخی از اصناف و حضور بیشتر کارکنان 
در ادارات و دستگاه از شنبه این هفته )۱۵ آذر ماه( در بسیاری 
از شهرها از جمله تهران، نباید این باور در مردم ایجاد شود که 
بیماری کرونا تمام شده و پروتکل های بهداشتی کمتر رعایت شود.«
عشرتی افزود: »در کنار کارهایی که مسئوالن و دست اندرکاران 
حوزه بهداشت باید انجام دهند که از مهم ترین آن ردیابی بیماران 
و افراد در تماس با آنها است، مردم باید توصیه های بهداشتی مانند 
استفاده از ماسک، شستن دست ها و فاصله گذاری اجتماعی و حضور 

نیافتن در تجمعات را به دقت رعایت کنند.«

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

کرونا همچنان در کمین، خطر نکنیم
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مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا تشریح کرد خبـر

نکات کلیدی در استفاده از ماسک
مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا به تشریح نکات 

کلیدی در استفاده از ماسک پرداخت.
بر  تاکید  با  کرمانپور  به گزارش سپید، حسین 
اینکه استفاده از ماسک ساده ترین و مؤثرترین 
روش جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جامعه 
است گفت: »در روزهای بارانی کاربرد ماسک 
هیچ محدودیتی ندارد، یعنی ماسک خاصی که 
مختص روزهای باراتی تعبیه یا تولید شده باشد، 

وجود ندارد.« 
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران 
ضمن اشاره به اینکه با شیوع گسترده ویروس کرونا 
در جهان و نبود هیچ روش درمانی قطعی برای 
آن، یکی از مواردی که متخصصان بر آن تاکید 
دارند استفاده از ماسک است، اظهار کرد: »استفاده 
از ماسک در روزهای بارانی بالمانع بوده و صرفًا 
باید یکسری نکات بهداشتی را به منظور استفاده 
صحیح ماسک در این روزهای بارانی رعایت نمود.
1- در صورتی که ماسک رطوبت گرفت؛ دیگر 

قابل استفاده نیست.
۲- ماسک رطوبت گرفته به واسطه خشک کردن 

آن مجوز استفاده دوباره را ندارد.
3- اتو کردن ماسک رطوبت گرفته در حالتی که از 

نوع پارچگی خانگی باشد، مانعی ندارد.
۴- بهترین نوع ماسک استاندارد سه الیه است که 
الیه های اصلی آن ورودی ویروس را مسدود نموده 
و در صورت مرطوب شدن حتی با اتو کردن هم 

قابل استفاده نیستند.
۵- ماسک های سه الیه در اثر رطوبت بسیار خطرناک 
هستند و برای دور انداختن آنها حتماً باید داخل 

کیسه پالستیکی سربسته قرار گیرند.
۶- هنگام عطسه و سرفه ماسک نباید از روی 
صورت برداشته شود و رطوبت معمولی پس از 
عطسه و سرفه مانع از استفاده ماسک نیست؛ تنها در 
صورتی پس از عطسه و سرفه ماسک قابل استفاده 
نیست که میزان رطوبت باال باشد. به عبارتی بتوان 

گفت ماسک خیس شده است.
7- استفاده از هر نوع ماسکی در شرایط بحرانی 

موجود میزان انتقال ویروس را کاهش می دهد.
8- ماسکN 9۵ بدون سوپاپ تا 9۵ درصد و ماسک 
سه الیه جراحی استاندارد بین 8۵ تا 9۵ درصد میزان 

انتقال ویروس را کاهش می دهد.
9 – هنگام استفاده از ماسک های پارچه های باید 
فاصله ۲ متری بین افراد رعایت شود و ترجیحاً در 
فضاهای مسقف بیش از دو نفر با ماسک پارچه ای 

داخل نشویم.
1۰ – در صورت داشتن ماسک پارچه ای و اجبار به 
حضور در فضاهایی با جمعیت بیش از ۲ نفر؛ باید 
پنجره ها باز و تهویه هوا به طور کامل انجام شود؛ 
همچنین ۲ دستمال کاغذی را از وسط تا نموده و 

پشت ماسک پارچه ای خود قرار دهید.
11- ترجیح جامعه پزشکی در استفاده از ماسک 
یکبار مصرف سه الیه استاندارد است که از مراکز 

معتبر مانند داروخانه ها تهیه شود.
1۲- کاربرد ماسک یکبار مصرف سه الیه در یک 
روز نباید بیش از ۶ تا 8 ساعت باشد و توصیه 
می شود پس از این زمان ماسک داخل یک پالستیک 
در بسته قرار گرفته و به سطل زباله انداخته شود.

13- در صورتی که از وضعیت مالی مناسبی برای 
تهیه روزانه ماسک برخوردار نیستید؛ می توانید پنج 
ماسک یکبار مصرف سه الیه را تهیه نموده و پس 
از مصرف اولین ماسک آن را به مدت ۵ روز در 
فضای باز و در مجاورت نور آفتاب قرار دهید و 
دوباره آن را استفاده نمائید مشروط بر اینکه حالت 

ماسک تغییر نکرده و دچار رطوبت نشده باشد.
1۴- ماسک پارچه ای نیز پس از هر بار مصرف با 
آب و ماده ضد عفونی کننده به نسبت 9 به 1 باید 
شسته شده و در فضای باز خشک شود و دوباره 

مورد استفاده قرار گیرد.
1۵- تا آنجا که امکانپذیر است نه به ماسک دست 

بزنید و نه آن را باال و پایین بکشید.
1۶- ماسک ها باید کاماًل روی صورت بنشینند، یعنی 
برای این کار حتماً گیره روی بینی ماسک محکم 

شود و چین های ماسک کاماًل باز شود.
17- ترجیح بر این است که کودکان از فضاهای 
آلوده دور باشند اما اگر به هر دلیلی مجبور ُشدید 
کودک خود را بیرون از محیط خانه ببرید بهتر است 
کودکان باالی دو سال ماسک مخصوص خودشان 
را بزنند.)ماسک کودکان( و اگر دسترسی نداشتید 
با گره زدن ابتدای کش پشت گوش نسبت به 

کوچک سازی ماسک بزرگساالن اقدام کنید.
18- ماسک برای ضد غفونی کردن نیست، بنابراین 
از پاشش هر گونه مواد ضدعفونی مانند الکل و 
سفیده کننده به ماسک خودداری کنید در غیر این 

صورت ماسک کارایی خود را از دست می دهد.
19- ماسک هایی که دو رنگ هستند الیه روشن 

داخل و الیه تیره بیرون باشد.
۲۰- در صورتی که هیچ نوع دسترسی به ماسک 
نداشتید، چنانچه دستمال کاغذی دارید دو تا سه الیه 
را از وسط تا نموده و جلوی بینی خود قرار دهید.
۲1- نگران رسیدن اکسیژن یا پس دادن دی اکسید 
کربن از پشت ماسک نباشید، اگر رد و بدل هوا 
انجام نمی شد؛ بوهای معمول را از پشت ماسک 

حس نمی کردید.
۲۲- در ماشین های شخصی تک سرنشین که در 
طول مسیر شخص دیگری پیاده یا سوار نمی شود، 

نیازی به زدن ماسک نیست.
کوهنوردی؛  نظیر  روزمره  ورزش های  در   -۲3
پیاده روی در محیط های باز از جمله پارک که 
فرد دیگری در نزدیکی شما حضور ندارد؛ نزدن 

ماسک بالمانع است.
۲۴- اگر فرد دیگری در اتومبیل شخصی شما سوار 
شد، ترجیج بر آن است که حتی پس از پیاده شدن 

فرد و پس از تهویه کامل ماسک را برندارید.
۲۵- ماسکی که به هر دلیلی تغییر رنگ داده است؛ 

باید تعویض شود.
۲۶- مردانی که دارای محاسن هستند؛ پیشنهاد می شود 
در دوران کرونا و به هنگام ماسک زدن محاسن خود 
را در کوتاه ترین اندازه نگه داشته یا صرفاً مناطقی که 
ماسک بر روی صورت قرار می گیرد؛ فاقد مو باشد.

۲7- قرار گرفتن محاسن تحت هر شرایطی زیر یا 
روی ماسک باعث کاهش کارایی ماسک می شود.
۲8- در صورتی که مجبور باشید تحت شرایط خاص 
)استفاده از سرویس بهداشتی؛ خوردن و آشامیدن؛ 
وضو گرفتن و …( ماسک خود را برای لحظاتی 
بردارید، بهتر است آن را از قسمت بیرونی روی 

دستمال کاغذی قرار داده و دوباره استفاده کنید.
۲9- در صورتی که امکان آویزان کردن و عدم 
تماس ماسک با سطوح مختلف وجود دارد، ترجیح 

بر آویزان کردن ماسک است.
3۰- در آسانسورها چه تنها باشید و چه افراد دیگری 
حضور داشته باشند )چه در مجموعه مسکونی و 
بر زدن ماسک است و تالش  الزام  اداری(  چه 
نمائید در آسانسوری که بیش از 3 نفر حضور 

دارند؛ وارد نشوید.
31- مالیده شدن لوازم آرایشی به ماسک چون 
جنبه شخصی دارد کارایی آن را کاهش نمی دهد 

مگر آنکه تغییر رنگ کامل داده باشد.
3۲- در صورتی که ماسک تغییر رنگ نداده و قوام 
خود را حفظ کرده با شد اما تغییر بو داده باشد نشان 
از کاهش کارایی ماسک دارد و بهتر است از آن 

ماسک استفاده نشود.
33- افرادی که در یک خانه زندگی می کنند در 
صورتی که هیچکدام مبتال به کرونا نباشند یا همه 

مبتال باشند؛ عدم استفاده از ماسک ایرادی ندارد.
3۴- وجود تنها یک نفر مشکوک یا آلوده در منزل 

یا محیط کار زدن ماسک را الزامی می کند.
3۵- هیچکدام از افراد خانواده یا رفقای نزدیک حق 
استفاده از ماسک طرف مقابل را ندارند. ماسک یک 

وسیله محافظتی کاماًل شخصی است.
3۶- والدین مراقب ماسک زدن کودکان خود باشند 
و چنان چه کودکان با یکدیگر همبازی می شوند 
مواظب تعویض ماسک یکدیگر به دلیل زیبایی و 

زشتی یا بازی با ماسک هم باشند.
37- بهتر است به این دلیل که هیچ حادثه ای قابل 
پیش بینی نیست همواره یک یا دو ماسک به صورت 

زاپاس داخل نایلون دربسته همراهتان باشد.
38- در صورتی که فردی که ماسک به صورت 
خود دارد به هر دلیلی فریاد می کند یا از صدای 
بلند استفاده می کند؛ فاصله خود تا آن فرد را از 
حد نرمال دو متر به چند متر تغییر دهید و اگر 
زیر یک سقف هستید از فضا خارج شوید. اثبات 
شده، هنگام فریاد زدن امکان آلودگی طرف مقابل 

چند برابر بیشتر است.
فضای  اجتماعات  در  باشید  داشته  یاد  به   -39
سرپوشیده و حضور بیش از ۵ نفر کارایی ماسک 

تضمین شده نیست.
۴۰- در صورت الزام به حضور در اجتماعات هر 
چند ثابت نشده است اما برای رعایت احتیاط از 

دو ماسک سه الیه استفاده کنید.
۴1- دیده شده است برخی از افراد هنگام صحبت 
کردن ماسک خود را پایین می آورند؛ تذکر مهم این 
است که اصوالً ماسک برای حرف زدن است و 
نباید در هنگام صحبت با دیگران به بهانه مفهوم 

نبودن حرف ها آن را پایین آورد.
۴۲- یک ماسک استاندارد باید از باال بدنه بینی را 
به صورت کامل، از پایین تا زیر چانه و از طرفین 
دو گونه را به صورت کامل بپوشاند، در غیر این 

صورت احتیاط کنید.
۴3- به هیچ وجه ماسک خود را داخل جیب لباس 
برای مصرف دوباره قرار ندهید در این صورت هم 
محیط جیب خود را آلوده کرده و هم کارایی ماسک 
را از بین برده و نهایتاً آلودگی را به کل سطوح 

ماسک منتقل کرده اید.
۴۴-در صورتی که دست شما تحت هر شرایطی 
با رویه ماسک برخورد پیدا کرد، در اولین فرصت 
دست خود را با آب و صابون شسته یا با ماده 

استاندارد ضدعفونی کنید.
۴۵- افرادی که دارای عینک هستند برای کاهش 
بخار روی عینک پیشنهاد می شود گیره بینی ماسک ها 
به گونه ای تنظیم شود که عینک یک سانتی متر روی 

ماسک قرار گیرد.
۴۶- بدون هیچ گونه اغماض و چشم پوشی ماسک 
مصرف شده تا زمانی که کرونا وجود دارد در حکم 
یک زباله خطرناک محسوب می شود؛ لذا حتماً باید 
داخل یک پالستیک در بسته قرار داده شده و سپس 
به سطل زباله دردار منتقل شود؛ عدم رعایت این 
نکات در دورانداختن ماسک های مصرف شده به 
منزله آسیب زدن به همنوع و طبیعت محسوب 
می شود؛ مراقب باشیم در این آسیب رسانی شریک 

نباشیم.مهر



کرونا در بروز افسردگی و آلزایمر موثر است؟ 
دبیر علمی بخش پایه نهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب 
اثرات  کووید۱۹  »ویروس  گفت:  ایران  بالینی  و  پایه 
ناشناخته ای بر روی سیستم عصبی افراد به همراه دارد و 
مطالعاتی در جهان در این زمینه آغاز شده که به طور مثال 
این ویروس چقدر می تواند بر روی بروز بیماری هایی مانند 
افسردگی، فعالیت های شناختی و آلزایمر تأثیرگذار باشد.«
به گزارش سپید، وحید شیبانی اظهار داشت: »نهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی 
ایران به مدت سه روز به صورت مجازی و وبینار از ۱۹ تا ۲۱ آذرماه سال جاری با حضور اساتید 

و صاحب نظران برجسته برگزار می شود.«
وی افزود: »در نهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران هشت سخنران کلیدی از 
کشورهای آمریکا، استرالیا، اروپا و ... حضور دارند و سخنرانی های هر کدام حدود یک ساعت به 

طول می انجامد. همچنین ۱۵ سخنران مدعو برای این کنگره در نظر گرفته شده که هر کدام ۲۵ 
دقیقه سخنرانی خواهند داشت و ۵ دقیقه آخر برای سوال و جواب اختصاص داده شده است.«

دبیرعلمی بخش پایه نهم کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران با اشاره به اینکه این کنگره 
دارای ۲۸ پنل تخصصی طی سه روز برگزاری است، گفت: »با توجه به اثرات جانبی ویروس کووید۱۹ 
بر روی سیستم اعصاب، دو پنل تخصصی با ۱۰ سخنران برای این منظور در نظر گرفته شده است.«
بنابر اعالم روابط عمومی برگزاری این کنگره، شیبانی بیان داشت: »ویروس کووید ۱۹ اثرات ناشناخته 
بر روی سیستم عصبی به همراه دارد و مطالعاتی در جهان در این زمینه آغاز شده که به طور مثال این 
ویروس چقدر می تواند بر روی بروز بیماری هایی مانند افسردگی، فعالیت های شناختی و آلزایمر 
تاثیرگذار باشد که این موضوعات در پنل های تخصصی به صورت کامل به آن پرداخته می شود.«

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل تاثیر ویروس کووید۱۹ بر سیستم تنفسی بیشتر به این 
موضوع پرداخته شده است، گفت: »در آینده ای نزدیک عوارض جانبی این ویروس بر روی سیستم 
عصبی افراد به صورت کامل مشخص می شود، ولی آنچه تاکنون بررسی و مطرح شده این بوده که 

این ویروس به طور کامل با اضطراب و اختالالت روحی روانی ایجاد شده در افراد همراه است.«

خبـر

معاون سازمان اورژانس کشور اعالم کرد

معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور از 
آموزش فوریت های پزشکی به سرمهمانداران قطار 
و احداث پایگاه های اورژانس در ایستگاه های مهم 

کشور خبر داد.
»در  کرد:  اظهار  نوری  گزارش سپید، حسن  به 
خصوص پاندمی کرونا باید عرض کنم که با توجه 
به تصمیمات اخیر با کاهش جدی در میزان بروز 
بیماری مواجه شدیم در نتیجه عملیات اورژانس 
هم کاهش داشته که امیدواریم با تدابیر جدید هم 

این سیر ادامه پیدا کند.«
وی ادامه داد: »البته نباید تصور کنیم که با انجام این 
محدودیت ها موضوع حل می شود چرا که اگر این 
رعایت ها ادامه دار نباشد ممکن است با یک پیک 
بعدی مواجه شویم. تا پایان پاندمی باید رعایت 

را ادامه دهیم.«
وی گفت: »متاسفانه به خاطر بیماری کرونا هشت 
نفر از دوستان بسیار خوب ما در اورژانس پیش 
بیمارستانی به شهادت رسیدند، این افراد با عالقه مندی 
و عشق خود به مردم پای کار بودند به طوری که 
ماه های آخر ماموریت چند نفر از آن ها بود اما باز 

هم با عالقه به کار خود ادامه دادند.«
نوری ادامه داد: »در سال جدید با وجود اینکه 
اورژانس به خاطر بیماری کرونا مشغولیت های 
بیشتری داشت و چندین هزار نفر از همکاران ما 
هم بیمار و قرنطینه شدند اما بیماری کرونا باعث 
نشد که توسعه خدمات متوقف شود. امسال چهل 
و ششمین پایگاه اورژانس هوایی را هم افتتاح 
کردیم و برنامه جذب بالغ بر ۱۰۰۰ نیروی پیش 
بیمارستانی را در پیش داریم. ضمن اینکه توسعه 
پایگاه ها ادامه پیدا کرد و بالغ بر ۲۲۰۰ پایگاه داریم، 
برای ادامه این توسعه برنامه داریم و بحث خدمات 
٧۲۴ و ۲۴٧ هم متوقف نشد. برنامه هایی هم که 
برای لجستیک داشتیم پیگیری می شود که بتوانیم 
استاندارد های بهتری را به مردم عزیز ارائه دهیم.«

معاون فنی و عملیاتی اورژانس کشور در خصوص 
طرح شهید قاسم سلیمانی گفت: »همه دستگاه های 
اجرایی کشور و  بخش های نیمه دولتی و خصوصی 

هم به کمک آمدند تا بیمارانی که نیازمند قرنطینه 
هستند و این امکان را ندارد را وارد قرنطینه های 
مخصوص کنیم. با این هدف که از پیشرفت و 
توسعه بیماری جلوگیری شود. در حال حاضر 
بخشی از جامعه امکان قرنطینه در منزل را دارد 
اما شاید برخی این امکان را نداشته باشند و اگر 
این عزیزان وارد خانواده شوند ممکن است آن ها 

و سایر افراد جامعه را مبتال کنند.«
وی افزود: »این افراد از چند راه می توانند وارد 
قرنطینه هایی که در نظر گرفتیم بشوند، در روش 
اول به بیمارستان مراجعه می کنند و پس از طی کردن 
دوره درمان در بیمارستان وارد  بخش های قرنطینه ما 
می شوند، الزم به ذکر است که در این واحد ها کادر 
درمان و امکانات الزم برای آن ها فراهم می شود. 
گروهی دیگر ممکن است به صورت سرپایی به 
بیمارستان مراجعه کنند، اگر آن ها نیز نیاز به قرنطینه 

داشته باشند مشخص و اعالم می شود.«
نوری ادامه داد: »اگر فردی در  بخش قرنطینه دچار 
شدت بیماری و نیاز شد که به بیمارستان منتقل 
شود در تمام این موارد اورژانس ۱۱۵ آماده است 

که هرگونه فوریتی را منتقل کند.«
معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور اظهار 
کرد: »بر اساس نیاز هر شهری طرح راه اندازی 

و سیستم قرنطینه فعال خواهد شد. اگر هم وارد 
فاز های جدیدی از پیک کرونا شویم این طرح کمک 
خواهد کرد که از انتقال ویروس جلوگیری شود.«
نوری گفت: »ابتدا برنامه را با ظرفیت های دولتی 
آغاز کردیم و تمام وزارتخانه هایی که توانستند به 
ما کمک کردند البته اگر ظرفیت دولتی کفایت 
نکند ظرفیت خصوصی نیز آماده کمک رسانی 
هستند. تمام هزینه های مربوط به صورت دولتی 

تامین خواهد شد.«
معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور 
گفت: »در این  بخش از آمبوالنس های خصوصی 
هم می توانیم استفاده کنیم البته اینکه چقدر از ظرفیت 
را استفاده کنیم باید در عمل مشاهده شود. اگر حجم 
عملیات اضافه شود از ظرفیت آمبوالنس خصوصی 

هم استفاده خواهیم کرد.«
وی گفت: »حدود ۵٧۰۰ دستگاه آمبوالنس در سطح 
کشور آمادگی این حمایت و پشتیبانی را دارند و 
این اطمینان را خواهیم داد که یک بیمار در قرنطینه 
نخواهد بود که نیاز به مرکز فوریت های پزشکی 

داشته باشد اما در زمان استاندارد منتقل نشود.«
وی در خصوص نیاز به استفاده از اورژانس هوایی 
برای انتقال بیماران داخل قرنطینه گفت: »احتمال 
بسیار پایینی است که نیاز به اورژانس هوایی باشد 

اما بالگرد های اورژانس پیش بیمارستانی نیز آمادگی 
خدمت رسانی را دارند.«

معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور در 
خصوص خدمت رسانی های انجام شده در سیلی 
که به تازگی در برخی از استان های کشور رخ 
داده، اظهار کرد: »در خصوص سیل جنوب هم در 
حال حاضر وضعیت سیالب است اما مشکلی در 
وضعیت امداد و نجات و خدمات رسانی نداشتیم، 
با توجه به تجربیات هم امکانات فراهم است تا 
اگر تشدید این شرایط را داشتیم بتوانیم به خوبی 
پوشش دهیم. آمادگی الزم را داریم و از تجربیات 

الزم استفاده می کنیم.«
نوری در خصوص اقدامات صورت گرفته برای 
استفاده از اورژانس ریلی اظهار کرد: »اورژانس 
ریلی هدف گذاری بزرگی است که تا حدودی آن 
را پیش برده ایم. یکی از مشکالت ما خدمت رسانی 
به افرادی بود که در مسیر به فوریت های پزشکی 
نیاز پیدا می کنند، البته در این خصوص تدابیری هم 
داریم که اگر مشکلی جدی پیش بیاید اورژانس 

هوایی در محل مستقر شود.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر سرمهماندارن قطار 
آموزش دیدند و این امکان برقرار شده که عزیزان 
از طریق تماس با ما موارد را اعالم می کنند، این 
نیرو های آموزش دیده داخل قطار اقدامات را انجام 
دهند و ما در پایگاه هایی که در ایستگاه های مهم 
احداث کردیم اقدامات نهایی را انجام خواهیم داد.«
وی افزود: »بحث نهایی هم استقرار واحد های ریلی 
است که امیدواریم محقق شود و بتوانیم انتقال 

مصدوم را تسریع دهیم.«
به گزارش ایسنا، معاون فنی و عملیاتی سازمان 
تماس  »امکان  کرد:  اظهار  کشور  اورژانس 
سرمهمانداران قطار با دیسپچ تخصصی یا متخصص 
از داخل قطار فراهم است. البته که اگر وضعیت 
بحرانی باشد می توانیم بالگرد هم اعزام کنیم اما 
معموالً اینطور نیست و عزیزان در اولین ایستگاهی 
که امکانش وجود داشته باشد به صورت زمینی 

امدادرسانی می کنند.«

آموزش فوریت های پزشکی به سرمهمانداران قطار
شهادت ۸ تن از ماموران اورژانس با کرونا

شماره ۱۸۱٧ ۱۹7 آذر ۱3۹۹



معاونت بهداشت وزارت بهداشت:
تخلف از قوانین کنترل دخانیات را به ۱۹۰ اعالم کنید

آموزش  و  درمان  بهداشت،  بهداشت وزارت  معاونت 
پزشکی، قوانین ممنوعیت استعمال و تبلیغات دخانیات 
را به منظور اطالع رسانی و همچنین مطالبه گری مردم برای 
جامعه ای عاری از دخانیات، به دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور اعالم کرد. به گزارش سپید به نقل از وبدا، این 
قوانین که در قالب 12 پیام تدوین شده به شرح زیر است:

1.توجه داشته باشیم که فروش فله ای محصوالت دخانی ممنوع است. 
2.توجه داشته باشیم که فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال ممنوع است. 

3.فروش سیگار به صورت نخی ممنوع است. 
4.محصوالت دخانی فاقد هولوگرام و شماره سریال، تصاویر هشداردهنده بهداشتی، قاچاق محسوب 

می شود و عرضه، فروش، حمل و نگهداری آنها ممنوع است. 

5.فروش محصوالت دخانی )سیگار، قلیان( توسط دستگاه های خودکار فروش، اینترنت )سایت ها، 
شبکه ها و گروه های مجازی( و پیامک ممنوع است. 

6.هیچ مغازه و فروشگاهی نباید قفسه فروش سیگار داشته باشد. 
7.تابلو، بنر و تراکت تبلیغاتی جهت فروش و عرضه محصوالت دخانی )سیگار و قلیان( در هیچ 

مکانی نباید باشد. 
8.در قهوه خانه، کافی شاپ، چایخانه، رستوران، نانوایی و سایر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 

مواد غذایی، استعمال، عرضه و فروش محصوالت دخانی ممنوع است. 
9.استعمال دخانیات )سیگار، قلیان( در تمام اماکن عمومی مانند رستوران، پارک، کافی شاپ، 
وسایل حمل و نقل عمومی و به طور کلی تمامی محیط های عمومی سربسته و باز ممنوع است. 

10.استعمال دخانیات در تمام وسایل نقلیه عمومی ممنوع است. 
11.در تمام اماکن عمومی باید تابلو یا برچسب ممنوعیت استعمال دخانیات در جایی که قابل 

رویت باشد، نصب شده باشد. 
12.برای اعالم و گزارش موارد خالف قانون در خصوص دخانیات با شماره تلفن  190 »سامانه 

پاسخگویی شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« تماس بگیریم.

دولت

خبـر

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با تاکید بر آموزش و حساس سازی کودکان 
نسبت به رعایت بهداشت فردی و عمومی، چگونگی 
تشخیص بیماری آنفلوانزای فصلی با کووید19  در 

کودکان را توضیح داد.
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه همزمان با آغاز فصل سرما فراوانی 
آنفلوانزای فصلیH1N 1 افزایش می یابد و امسال 
مشکل مضاعفی مثل کووید19 نگرانی ها را بیشتر 
کرده است، گفت: »در این میان دو سوال مهم یعنی 
احتمال ابتالی همزمان به این دو بیماری و نحوه 
تمیز و تشخیص این دو برای خانواده ها و حتی 

کارکنان سالمت مطرح می شود.«
وی با بیان اینکه مطالعات اندک اپیدمیولوژی پاسخ 
پرسش اول را مثبت می داند، گفت: »این مسأله به 
این معناست که اگرچه امکان رخداد همزمان هر دو 
بیماری وجود دارد، ولی این احتمال ضعیف است.«
سوری با اشاره به چگونگی تشخیص و تمیز بیماری 
آنفلوانزای فصلی با کووید19، اظهار کرد: »بجز از 
دست رفتن یا ضعیف شدن حس بویایی و چشایی 
که از عالئم اختصاصی مبتالیان کروناست، بقیه 
عالئم بالینی مانند تب، سرفه، تنگی نفس و بدن 
درد در هر دو بیماری دیده می شود. البته عالئمی 
مانند تب، بدن درد و سردرد، درد قفسه سینه و 
اختالالت گوارشی در مبتالیان کووید شایع تر است.«
وی در خصوص نحوه مواجهه با این عالئم با بیان 
اینکه در حاالت خفیف هر دو بیماری مراقبت های 
اولیه الزم است، گفت: »اما در شرایط حاد بر اساس 
توصیه مرکز کنترل بیماری ها، انجام تست پی سی 

آر توصیه می شود.«
وی با بیان اینکه احتمال ابتالی کودکان بزرگ تر به 
کرونا در شرایط یکسان بیشتر از کودکان کوچک تر 
است، گفت: »به تعبیری کودکان کوچک تر دارای 
عالئم مشابه بیشتر آنفلوآنزا دارند تا کووید و بالعکس.«
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه تب و سرفه شایع ترین 
عالمت هر دو بیماری در کودکان گزارش شده است، 
گفت: »در حاالت شدید بیماری چه کرونا و چه 
آنفلوانزا احتمال مرگ و بستری در آی سی یو تقریبا 
یکسان بوده و تفاوت معنی داری دیده نمی شود. 

البته مهم ترین راهبرد برای هر دو بیماری تمرکز بر 
پیشگیری و بهداشت عمومی است.«

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه خانواده ها با دیدن 
عالیم خفیف اولیه در کودکان نباید نگرانی مضاعف 
داشته و باید آرامش خود را حفظ کنند، اظهار کرد: 
»والدین باید مراقبت های معمول سرماخوردگی را 
شروع و روند بیماری را پیگیری کنند، البته باید 
توجه داشت که تشخیص نهایی و تصمیم گیری 
درمانی با پزشک معالج است و خانواده ها تنها با 
استناد به یافته های علمی نباید اقدام درمانی کنند و 
به محض شدت گرفتن عالئم پیش گفته با پزشک 

کودک خود مشورت کنند.«
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه همچنان عفونت 
کروناویروس در کودکان و نوجوانان مرگ ومیر 
کمتری داشته و شدت عالئم بالینی در آن ها کمتر 
است، عنوان کرد: »با این حال کودکان و نوجوانان 
دارای سیستم ایمنی ضعیف، سوءتغذیه، بیماری های 
زمینه ای و وضعیت بهداشتی ضعیف در معرض خطر 
باالتری قرار دارند. نوزادان نارس و تازه متولدشده 
با وزن کم نیزبه دلیل وضعیت ایمنی ضعیف بدن 

در معرض خطر هستند.«
سوری با اشاره به این نکته که کودکان کوچک اغلب 
برای مراقبت از بهداشت فردی خود وابسته هستند، 
عنوان کرد: »همچنین عدم درک در مورد اهمیت 
بهداشت فردی آن ها را در معرض ابتال به عفونت ها 

آسیب پذیر می کند. عالوه بر این کودکان کوچک از 
مفهوم بیماری پاندمی، جدی بودن و اهمیت کلیه 
اقدامات پیشگیری آگاه نیستند و متأسفانه فعالیت های 
حساس سازی که توسط مؤسسات مختلف دولتی و 
غیردولتی انجام می شود، بیشتر بزرگساالن و جوانان 

را هدف قرار می دهد.«
وی با تاکید بر ارائه آموزش های الزم در خصوص 
مراقبت های بهداشتی و فردی به کودکان، اظهار کرد: 
»متاسفانه بسیاری از والدین به ندرت درباره عفونت 
کروناویروس با فرزندان خود بحث و گفت وگو 
می کنند؛ لذا همه عوامل فوق منجر به حساسیت سازی 
ناکافی در کودکان و درنتیجه در معرض خطر ابتال 
بودن و همچنین انتشار عفونت توسط آن ها می شود.«
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
پایان با اشاره به نکته دیگری در این رابطه، گفت: 
»کودکان اغلب با صدای بلند صحبت می کنند و 
شواهد نشان می دهد که صحبت کردن با صدای 
بلند و فریاد زدن ممکن است باعث شیوع عفونت 
از طریق قطرات )دراپلت( شود، همچنین در بین 
کودکان لمس صورت، بینی و دهان با دست در حین 
بازی شایع است که خطر انتقال عفونت کروناویروس 
را افزایش می دهد، لذا این نکات اهمیت ارتقای 
آموزش گروه کودکان و نوجوانان درباره بهداشت 
فردی و راه های پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری 

را چند برابر می کند.«

از محل جریمه متخلفان کرونا، تفاوت  آنفلوانزای فصلی و کووید۱۹ در کودکان
تا کنون چقدر به حساب وزارت 

بهداشت واریز شده است؟ 

سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش 
40 درصدی تردد در محدودیت های 
وضعیت  و  داد  خبر  کرونایی  اخیر 

جریمه متخلفان را تشریح کرد.
سادات  سیما  سپید،   گزارش  به 
ایسنا  با  گفت وگو  در  الری 
افرادی  جریمه  وضعیت  درباره 
از  شده  تعیین  محدودیت های  که 
را  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سوی 
دوره  »در  گفت:  نکردند،  رعایت 
محدودیت های اخیر نسبت به مدت 
40 درصد کاهش  مشابه سال قبل، 

است.« افتاده  اتفاق  تردد 
چهارم  تا  که  طوری  به  افزود:  وی 
جریمه   669 و  342هزار  ماه،  آذر 
جریمه   35848 تومانی،  هزار   200
جریمه   53020 تومانی،  هزار   500
یک میلیون تومانی و 587591 مورد 

عودت خودرو انجام شده است.«
این  »از  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
 5 مبلغ  بار  یک  تاکنون  محل، 
یک  تومان،  هزار   600 و  میلیون 
یک  تومان،  هزار   433 مبلغ  بار 
یک  و  تومان  هزار   100 مبلغ  بار 
به  تومان  هزار   200 مبلغ  بار 
واریز  بهداشت  وزارت  حساب 

است.« شده 
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سازمان غذا و دارو اعالم کرد

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 
۲۰ درصد مشاغل باید تعطیل بمانند

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
گفت: »گروه یک 35 درصد مشاغل کشور و گروه دوم 
بیش از 45 درصد دیگر و در مجموع 80 درصد از انواع 
صنوف کشور باز است. امیدواریم 20 درصد باقیمانده که 
هنوز در فهرست غیر ضروری ها هستند به فعالیت مشغول 

نشوند و محدودیت ها را رعایت کنند.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی گفت: »استفاده از ماسک و تهویه مناسب در همه محل ها شرط 
اصلی مقابله با شیوع ویروس کرونا است.« معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
ادامه داد: »بیماری کرونا به دو سه طریق گسترش می یابد. فعالیت فهرست گروه شغلی یک و 

دو آغاز شده و ما باید بیش از پیش پروتکل ها را رعایت کنیم.« فرهادی گفت: »اگر چند اصل 
بهداشتی رعایت نشود، ممکن است به محدودیت های سختگیرانه برگردیم.« وی افزود: »تا حدود 
90 درصد محدودیت ها رعایت شده و همکاری مردم و دستگاه های مختلف چشم گیر است. در 
واحدهای کسب و کار و ادارات باید تهویه هوا صورت گیرد. دست کم در هر ساعت 5 تا 10 
دقیقه پنجره ها را باز کنیم تا هوای تازه وارد فضای کار شود.« معاون فنی مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت، افزود: »گروه یک 35 درصد مشاغل کشور و گروه دوم بیش از 45 درصد 
دیگر و در مجموع 80 درصد از انواع صنوف کشور باز است. امیدواریم 20 درصد باقیمانده که 
هنوز در فهرست غیر ضروری ها هستند به فعالیت مشغول نشوند و محدودیت ها را رعایت کنند.« 
فرهادی تاکید کرد: »بازرسان وزارت بهداشت پروتکل های بهداشتی را در بین مکان های مجاز 
پیگیری می کنند.« وی گفت: »اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا به عهده تمامی دستگاه ها و رعایت 
آن الزامی است. طبق مصوبه ستاد در همه اتحادیه ها و دستگاه ها باید یک خط تلفن مجزا برای 

گزارشات مردمی اعالم شود.«مهر

خبـر

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با تاکید بر اینکه اخیرا عرضه انسولین با 
ثبت کد ملی بیمار به همراه UID دارو در سامانه 
تی تک صورت می گیرد، گفت: »با این روش دارو 
تنها در اختیار بیماران قرار گرفته و نشت دارو به 

حداقل می  رسد.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی علت کمبود 
انسولین را مشکل تولیدکننده داخلی در تأمین ماده 
اولیه عنوان کرد و گفت: »در حال حاضر مواد اولیه 
تأمین و دارو در حال تولید است، همچنین مجوز 
واردات حجم زیادی انسولین قلمی صادر شده و 
گره اصلی آن انتقال ارز است که در صورت حل 
این مشکل با واردات این حجم انسولین، کمبودها 

در این زمینه نیز رفع خواهد شد.«
وی افزود: »همچنین با برند اصلی تولید انسولین قلمی 
توافق هایی صورت گرفته است که بزودی در تامین 
این نوع انسولین مشکلی پیش رو نخواهیم داشت.«
به گفته مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو، چند 
شرکت تولید داخل نیز به حوزه تولید انسولین 
قلمی وارد خواهند شد که در صورت تحقق این 
مهم، وابستگی به واردات و مشکالت تامین این 

داروی حیاتی تا حدود زیادی حل می شود.
وی خاطرنشان کرد: »به منظور پیشگیری از نشت 
انسولین به بازار آزاد و به تبع آن جلوگیری از 

قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه، 
داروخانه های سراسر کشور ملزم به ثبت کد ملی 
بیمار به همراه UID دارو در سامانه تی تک شده اند 
که خروج دارو از سیستم را به حداقل می رساند.«
محمدی با تاکید براینکه ثبت کد ملی بیمار به همراه 
UID در سامانه تی تک در مورد برخی از داروها از 
قبیل رمدسیویر، فاویپیراویر و دوسلیزومپ)اکتمرا( 
نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: »پس از 
اجرای این روش، مصرف این داروها تا حد قابل 

مالحظه ای کاهش پیدا کرد.«

بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، 
وی با تاکید بر اینکه قیمت انسولین در داخل یک 
پنجم قیمت در کشورهای همسایه است و قبال 
افراد سودجو با مراجعه به داروخانه آن را به راحتی 
تهیه و قاچاق می کردند، گفت: »با اجرای این روش، 
درصورتی که تعداد داروی توزیع شده با داروی 
عرضه شده به بیمار، مغایرت داشته باشد، سهمیه 

انسولین متخلفان قطع خواهد شد.«
به گفته وی، ثبت کد ملی بیمار به همراه UID درمورد 

داروی ivig  نیز به زودی اجرایی خواهد شد.

عرضه انسولین با کارت ملی
تجهیزات

سخنگوی اورژانس کشورخبر داد

 فوت ۹ نفر بر اثر سیل در 
مناطق جنوبی کشور

سخنگوی اورژانس کشور گفت: »تاکنون 
187 نفر از مردم و ساکنان مناطق سیل زده 
توسط نیروهای اورژانس 115 نجات پیدا 
کرده و نه نفر جان خود را از دست داده اند.« 
وی گفت: »تاکنون 187 نفر در مناطق سیل 
زده توسط نیروهای اورژانس 115 نجات پیدا 
کرده و نه نفر جان خود را از دست داده اند.«
خالدی گفت: »استان های کرمان، فارس، 
و  بوشهر  بلوچستان،  و  سیستان  گیالن، 
هرمزگان درگیر سیل و آبگرفتگی بودند.«

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: 
»سیل تا کنون 9 کشته بر جای گذاشته است 
که یک نفر در استان گیالن، دو نفر در بوشهر 

و شش نفر در استان هرمزگان بوده اند.«
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نتایج یک مطالعه در مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی 
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم نشان می دهد که هر 
دو روش عمل جراحی »بای  پس  روده« و عمل جراحی »اسلیو 

معده« به میزان یکسان به بهبود دیابت فرد می انجامد.
به گزارش سپید به نقل از پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چند سالی است 
درمان دیابت نوع 2 از طریق جراحی از موضوعات موضوع بحث 

محافل پزشکی و نیز بیماران است.
مطالعات نشان داده است گروهی از افراد از جراحی های محدود 
کننده دستگاه گوارش برای بهبود دیابت سود می برند؛ به نحوی 
که به این جراحی ها عنوان جراحی متابولیک نیز اطالق می شود.

اینکه کدام گروه از افراد و با چه ویژگی هایی می توانند از این روش 
برای درمان دیابت استفاده کنند؛ مقوله ای است که تشخیص آن به 
عهده گروهی از متخصصان اعم از متخصصان غدد و جراحی است 
که با معیارهای علمی بیماران کاندید عمل جراحی را انتخاب کنند.
اما سوال مهم دیگر در این زمینه آن است که کدام روش جراحی 
به میزان باالتر بهبودی در افراد منجر می شود؟ دو گروه عمده 
جراحی های متابولیک عبارتند از عمل جراحی بای پس روده 
که در آن سطح جذب مواد غذایی در داخل گوارش کاهش 
می یابد و عمل جراحی اسلیو معده که با کاستن از حجم معده، 
میزان خورد و خوراک فرد محدود و در نتیجه هر 2 این اعمال 
جراحی بدنبال محدودیت دریافت کالری، کاهش وزن و بهبودی 

وضعیت متابولیکی صورت می پذیرد. در این زمینه مطالعه ای در 
مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد 
درون ریز و متابولیسم صورت پذیرفت که با مقایسه نتایج این اعمال 
جراحی و پیگیری های متوالی در مقاطع 6، 12 و 24 ماهه پس از 
عمل جراحی مشخص شد که هر 2 این روش ها به میزان یکسان 
به بهبود دیابت فرد منجر می شوند. مریم برزین مجری این طرح 
درباره نتایج این مطالعه گفت: »از لحاظ بهبود دیابت، ارجحیتی بین 
این دو روش نیست، اما انتخاب روش جراحی با توجه به وضعیت 
هر فرد و نیز امکانات موجود باید توسط جراح صورت پذیرد.«

الزم به یادآوری است هرچه طول مدت ابتال به دیابت بیشتر باشد، 
احتمال بهبودی آن بدنبال جراحی های متابولیک کمتر است. 

کدام روش جراحی در بهبود دیابت موثرتر است؟ 



آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

نزدیک به ۶۸ میلیون مبتال تاکنون

آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۶۷ میلیون و ۹۳۹ 
هزار و ۵۵۹ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۲۷۲ 

نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۴۷ میلیون و ۲۴ 

هزار و ۲۴۸ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۸ 
کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
از  بیش  و  مبتال  میلیون   ۱۵.۳ از  بیش  با  هم اکنون  آمریکا 
کشورهای  فهرست  صدر  در  همچنان  قربانی  هزار   ۲۹۰

نیز  برزیل  و  هند  دارد.  قرار  کووید-۱۹  بیماری  با  درگیر 
از  با بیش  به ترتیب  از آمریکا  با آمار میلیونِی مبتالیان پس 
۹.۷ و ۶.۶ میلیون مبتال، جایگاه  دوم و سوم را در جهان به 

داده اند. اختصاص  خود 
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، برزیل، هند 
و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس از ۶۱ هزار نفر عبور 
کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در قاره سبز 
داشته است. به عالوه هم اکنون ایتالیا با بیش از ۶۰ هزار قربانی 
کرونا با اختالف نزدیک از انگلیس در میان کشورهای اروپایی در 

رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین فرانسه بیش از ۵۵ هزار و 
ایران نیز بیش از ۵۰ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹ را 
گزارش داده اند. پس از این کشورها نیز اسپانیا با بیش از ۴۶ هزار 
و روسیه با بیش از ۴۳ هزار جان باخته، دیگر کشورهایی هستند که 
تاکنون آمار باالی مرگ ومیر ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
به  ترتیب  به  تا صبح روز سه شنبه(  داشته اند  تاکنون  را  آمارها 

شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۵ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۶ مبتال، ۲۹۰ هزار و ۴۴۳ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۹۰۸ مبتال، ۱۴۰ هزار و ۹۹۴ قربانی

۳. برزیل: شش میلیون و ۶۲۸ هزار و ۶۵ مبتال، ۱۷۷ هزار و 
۳۸۸ قربانی

۴. روسیه: دو میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۱۲ مبتال، ۴۳ هزار و ۵۹۷ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۸ مبتال، ۵۵ هزار و ۵۲۱ قربانی
۶.ایتالیا: یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۵۷ مبتال، ۶۰ هزار و ۶۰۶ قربانی

۷. انگلیس: یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۹۶۰ مبتال، ۶۱ هزار و 
۴۳۴ قربانی

و  هزار  مبتال، ۴۶  و ۷۰۰  هزار  و ۷۱۵  میلیون  یک  اسپانیا:   .۸
۶۴۶ قربانی

۹. آرژانتین: یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۰۹ مبتال، ۳۹ هزار و 
۸۸۸ قربانی

۱۰. کلمبیا: یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۱۰۰ مبتال، ۳۷ هزار و 
۹۹۵ قربانی

این جدول،  اول  آمار فوق در حال حاضر ۱۴ کشور  براساس 
ایاالت  از  پس  و  کرده   عبور  ابتال  میلیون  یک  رقم  از  همگی 
متحده، هند و برزیل که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در 
دنیا هستند، همچنین کشورهای روسیه، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، 
اسپانیا ، آرژانتین، کلمبیا، آلمان، مکزیک، لهستان و ایران نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

بنیان گذار شرکت مایکروسافت پیش بینی کرده که ممکن است 
تا بهار سال ۲۰۲۱، با افزایش پیشرفت های پزشکی در مبارزه با 
ویروس کرونا، تقریبا ۶ واکسن کووید-۱۹ تأیید و آماده توزیع شوند.

به گزارش سپید، بیل گیتس در سخنرانی خود در جشنواره 
انتظار دارم که  فین تک )FinTech( سنگاپور گفت: »من 
حدود ۶ واکسن تایید شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در 

اختیار داشته باشیم.«
Pfizer-( وی اظهار کرد: »عالوه بر واکسن فایزر و بیونتک
مدرنا  واکسن  انتخاب شده اند،  قبال  که   )BioNTech
و  جانسون   ،)AstraZeneca( آسترازنکا   ،)Moderna(
 )Novavax( و نوواکس )Johnson & Johnson ( جانسون
نیز احتماال طی ماه های آینده مجوز دریافت خواهند کرد. البته 

وی نام ششمین واکسن را ذکر نکرد.«
وی افزود: »هفته گذشته، انگلیس اولین کشوری بود که واکسن 
فایزر و بیونتک را برای استفاده اضطراری تایید کرد و سازمان 
غذا و داروی ایاالت متحده نیز قرار است روز پنجشنبه در 
غیرانتفاعی  موسسه  بنیان گذار  دهد.«  رای  آن  تصویب  مورد 
مشهور گیتس )بنیاد بیل و ملیندا گیتس، مدت هاست که از 

پیشرفت های بهداشت جهانی ازجمله واکسیناسیون حمایت 
می کند( به تنظیم کنندگان در کشورهای پیشرفته برای پیشرفت 

سریع در زمینه تولید واکسن تبریک گفت.
وی خاطرنشان کرد: »باید مطمئن شویم به روشی تا حدودی 
تعیین کننده  نباید  ثروت  و  می کنیم  توزیع  را  واکسن  عادالنه 
دسترسی به واکسن باشد.« وی می گوید: »برنامه تنظیم کنندگان 
غربی بسیار خوب است، آنان این سه فاز آزمایشی را به به صورت 
فوق العاده حرفه ای اجرا کرده اند و به دنبال هرگونه عوارض 

جانبی و به دنبال اثربخشی آن هستند.«
بااین حال گیتس بیان کرد: »کارهای زیادی باید توسط سازمان ها 
از جمله مؤسسه وی برای اطمینان از توزیع عادالنه واکسن در 
همه کشورها، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته انجام شود.«
در حال حاضر بنیاد بیل و ملیندا گیتس با موسسه سروم هند، 
بزرگ ترین تولیدکننده واکسن در جهان برای تولید و توزیع نامزد 

واکسن کووید-۱۹ آسترازنکا در سطح ملی همکاری می کند.
برای واکسن  با سروم  »برنامه مشابهی  افزود:  ادامه  در  وی 
نوواکس انجام خواهد شد و تولیدکننده دیگری برنامه جانسون 

و جانسون را پیش خواهد برد.«

بدین  فناوری سنتی هستند،  به  متکی  نامزد واکسن  هر سه 
معنی که می توان آن ها را با هزینه و دشواری کمتری نسبت به 
همتایان خود یعنی فایزر و مدرنا تهیه و ذخیره کرد. این باعث 
می شود گزینه های مناسب تری برای توزیع در بین کشورهای 
کم درآمد باشند. گیتس تاکید کرد: »هدف این است که در 
سال ۲۰۲۱ هرچه بیشتر  موارد ابتال کاهش یابد، بنابراین در 
کشورهای درحال توسعه نیز همه گیری در برخی از موارد در 

سال ۲۰۲۲ پایان می یابد.«ایسنا

بنیان گذار شرکت مایکروسافت: 

تا بهار آینده ۶  واکسن کووید-۱۹ در دسترس خواهد بود
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روز گذشته در انگلستان انجام شد

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح سه شنبه )۱۸ آذر( به حدود ۶۸ میلیون 
نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از 
مرز یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر عبور کرد.

به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با 
بیش از ۱۵ میلیون و ۳۶۹ هزار مبتال، از نظر 
تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول 

قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه 
در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز 
از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در 
رده چهاردهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، 
آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 
و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس 

کرونا را مشاهده می کنید.

طبق گفته مقامات یکی از بیمارستان های ایالت 
نوادا، به دلیل کمبود فضا در این بیمارستان 
مجبور به نگهداری از بیماران در پارکینگ 

بیمارستان هستند.
به گزارش سپید، با افزایش موارد ابتال و مرگ 
و میر بیماران کرونایی در کشور آمریکا، یکی 
از بیمارستانهای ایالت نوادا به دلیل نبود تخت 

کافی، در شرایط بحرانی قرار دارد.
پایگاه خبریcbs  در این باره نوشت، کارکنان 
مرکز پزشکی Renownدر ایالت نوادابه دلیل 
افزایش قابل توجه مبتالیان به ویروس کرونا 
و کمبود فضا، مجبور به نگهداری از بیماران 
کرونایی در پارکینگ این مرکز پزشکی شدند.
طبق گزارش مدیر این مرکز پزشکی فقط در 
سه هفته گذشته تعداد 2۶۵ بیمار کرونایی در 
پارکینگ مرکز بستری شده و تحت مراقبت 

قرار گرفته اند. تونی اسلونیم، مدیر عامل مرکز 
پزشکی Renownکه پدر خود را بر اثر ابتال 
به کرونا از دست داده است در این باره گفت: 
»مراقبان خط مقدم ما چیزهایی را می بینند که 
هرگز تصور نمی کردند؛ این شرایط جان پدر 
من را هم گرفت و هچ کاری از دست من 

بر نمی آمد.«
جیکوب کیپرمن، پزشک  بخش مراقبت های 
ویژه نیز درباره وضعیت این بیمارستان گفت: 
»هیچ  بیماری تاکنون با مراجعه به بیمارستان 
فکر نمی کرد که از او در پارکینگ بیمارستان 
مراقبت کنند! من تاکنون چیزی شبیه به این 
را ندیده ام.« طبق گزارش سازمان بهداشت و 
درمان ایالت نوادا از ماه مارس تاکنون بیش از 
2۰۰۰ نفر در این ایالت بر اثر ابتال به ویروس 

کرونا جان خود را از دست داده اند.

آمار کرونا در جهان تا ۱۸ آذر بستری بیماران کرونایی آمریکایی در پارکینگ

خبـر

تزریق اولین واکسن تایید شده کووید 19 
گسترده  واکسیناسیون  برنامه  اجرای  آغاز  با 
که  کشوری  نخستین  عنوان  به  انگلیس  در 
کرد،  آغاز  رسما  را  کووید۱۹  واکسیناسیون 
اولین گروه از مردم این کشور شامل سالمندان، 
کادر  دارند،  زمینه ای  بیماری های  که  کسانی 
در  که  کسانی  و همچنین  درمان  و  بهداشت 
واکسن  می کنند،  کار  سالمندان  خانه های 
دوز  این  کردند.  دریافت  را  کروناویروس 
روز  از  آن  تلقیح  که  بود  واکسن  نخست 
را  اول  دوز  که  کسانی  و  شد  آغاز  سه شنبه 
برای  هم  بعد  روز   2۱ باید  می کنند  دریافت 

دریافت دوز دوم مراجعه کنند.
ساله،   ۹۰ کینان  مارگارت  سپید،  گزارش  به 
نخستین انگلیسی بود که در آستانه روز تولدش 
در بیمارستان دانشگاه شهر کاونتری واکسن زد. به 
گفته خود او این واکسن، بهترین هدیه تولدیست 
که تاکنون گرفته و خوشحال است که می تواند 

کریسمس را در کنار خانواده اش بگذراند.
وزیر بهداشت انگلیس پس از دیدن تصاویر 
کینان  مارگارت  به  واکسن  نخستین  تزریق 
گفت: »با دیدن لحظه واکسن زدن مارگارت، 
خیلی احساساتی شدم. به نظر چیز کوچکی 
او  بازوی  به  که  کوچک  سوزن  یه  می آمد. 

تزریق شد و پس از چند ثانیه تمام شد. اما 
در روند مبارزه با کرونا مرحله مهمی بود.«

به  انگلیسی  یک  به  دوم  واکسن  تزریق  وی 
نام ویلیام شکسپیر را هم بسیار مهم خواند. 
»اکنون  بود:  گفته  این  از  پیش  هنکاک  مت 
مسیر  انتهای  در  شده  ساطع  نور  می توان 
پیش رو را مشاهده کرد و این لحظه کلیدی 

است.«  وحشتناک  بیماری  این  با  مبارزه  در 
سراسر  دیگر  بیمارستان   4۹ در  همزمان، 
واکسیناسیون،  نخست  روز  در  هم،  بریتانیا 
واکسن ساخت مشترک شرکت فایزر آمریکا 
و بایوان تک آلمان را به افراد موردنظر تزریق 
کردند. واکسن فایزر-بیوان تک، براساس یک 
 RNA یا mRNA تکنولوژی جدید با عنوان

پیام رسان ساخته شده که بخشی از کد ژنتیکی 
ویروس است. پس از تزریق این واکسن به 
بازوی افراد، پروتئین پوسته ویروس در بدن 
فرد ساخته می شود و فرصتی به سیستم ایمنی 
بدن می دهد که با ویروس آشنا شود تا اینکه 
اگر بعدا ویروس وارد بدن آن فرد شد، منجر 

بیماری کووید۱۹ نشود.  به 
است  قرار  بریتانیا  در  واکسیناسیون  اجرای 
با اولویت  به  به صورت مرحله بندی شده و 
انجام  به  باالتری دارند  اشخاصی که ریسک 
از  درصد  یک  از  کمتر  می شود  گفته  برسد. 
در  که  هستند  مسنی  افراد  بریتانیا،  جمعیت 
در  ولی  می کنند  زندگی  سالمندان  خانه های 
جان باختگان  از  نیمی  گذشته حدود  ماه های 
است  طبیعی  این  و  بود  افراد  همین  میان  از 
که انجام واکسیناسیون از این گروه آغاز شود.
 طبق آمارهای دولتی بیش از ۶۰ هزار نفر در 
کووید-۱۹  بیماری  به  ابتال  از  پس  انگلیس 
جان خود را از دست داده اند. دولت انگلیس 
۸۰۰ هزار دوز واکسن را برای شروع برنامه 
واکسیناسیون تامین کرده است اما در مجموع 
برای  که  شده  داده  سفارش  دوز  میلیون   4۰

دریافت 2۰ میلیون نفر طی دو دوره کافی است.
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رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور مطرح کرد
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رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور 
با بیان اینکه مصرف دخانیات ساالنه نزدیک به ۶۰ 
هزار مرگ را در کشور رقم می زند و ضرر ۴۰هزار 
میلیارد تومانی برای حوزه سالمت به دنبال دارد، 
درعین حال توجه ویژه مجلس به اصالح ساختار 
مالیات بر دخانیات در فصل بودجه را خواستار شد.

به گزارش سپید، بهزاد ولی زاده در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به قانون جامع کنترل دخانیات گفت: »این 
قانون سال 138۵ به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید و در حوزه هایی از این قانون که به کاهش 
تقاضای محصوالت دخانی اشاره شده بود، تالش 
زیادی شده بود که تاحدودی وضعیت مصرف کنترل 
شد؛ اما، تنوع محصوالت دخانی و تکنیک های صنایع 
دخانی در به روزرسانی محصوالتشان با هدف کسب 
سود بویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان 
ادامه دارد. آنها تالش می کنند با به حداقل رساندن 
قیمت تمام شده این محصوالت، بازار گسترده تر و 
فروش بیشتری داشته باشند و از طرف دیگر زمانی 
که بازار بیشتری اشغال شود، حتی اگر قیمت تمام 
شده کاهش یابد باز هم به دلیل افزایش تقاضا، 

سودشان حفظ می شود.«
وی افزود: »حاشیه سود صنایع دخانی باالی ۶۰ 
درصد محاسبه شده است؛ اما از طرفی ضعف در 
اجرای قوانین حوزه مالیاتی طی این سال ها وجود 
داشته است. علی رغم اینکه قانون گذار در ماده 8 
قانون جامع کنترل دخانیات ذکر کرده بود که هرساله 
قیمت محصوالت دخانی 1۰ درصد از طریق مالیات 
باید افزایش یابد، این مهم به درستی اجرایی نشد. 
قانون گذار در آن سال تشخیص داده بود یکی از 
ابزارهای کنترلی، مالیات دخانیات است که طی این 

سال ها این بند قانون به درستی اجرا نشد.«
ولی زاده ادامه داد: »قوانینی مانند ارزش افزوده وضع 
شدند که هیچکدام قوانین استاندارد و موثری در 
کاهش مصرف نبودند و هدف آنها بحث درآمدزایی 
بوده است؛ به این شکل که از طریق قوانین مالیاتی 
درآمد ناچیزی را برای دولت درنظر می گیرند، اما 
از آن طرف به دلیل ضعف قوانین مالیاتی در این 
حیطه، شاهد مسائلی می شویم که چندان مناسب 
نیست. نرخ های متفاوت برای برندهای داخلی و 
برندهایی که با نشان بین المللی توزیع و عرضه 
می شوند و اختالف نرخ های مالیاتی، سبب کاهش 
تاثیری می شود که قرار است مالیات بر کاهش مصرف 
دخانیات داشته باشد. تاثیر متفاوت سبب می شود 
مصرف کننده ای که سیگار با نشان بین المللی مصرف 
می کند این میل به مصرف را به سمت استفاده از 
برند داخلی و ارزان تر سوق دهد، هرچند که همان 
برند بین المللی هم در کشور خودمان و با آن نشان 

تهیه می شود.«
وی با تاکید بر اینکه ایرادات این ساختار باید اصالح 
شود، اظهار کرد: »بر اساس گزارشات مشخص شد 
مالیات بر دخانیات در ایران بسیار وضعیت بدی دارد 
و آمار در سال گذشته نشان داد حدود ۲۰ درصد 
قیمت خرده فروشی مالیات از محصوالت دخانی اخذ 
کردیم. مالیات موثری که سازمان جهانی بهداشت 
پیشنهاد کرده است نرخ 7۵ درصدی خرده فروشی 
محصوالت دخانی است یعنی کمتر از این نرخ، 
تاثیری بر کاهش مصرف دخانیات ندارد. ما سال ها 

در ارتباط با بحث مالیات دچار چالشی بودیم که از 
سمت صنعت مطرح می شد و این چالش نگرانی هایی 
را برای نمایندگان محترم مجلس ایجاد می کرد. این 
تصور که افزایش نرخ مالیات محصوالت دخانی 
سبب افزایش قاچاق آن می شود، سبب شد تا حداقل 
توجه به ابزار کنترلی مالیات شود. ارقامی از سوی 
صنایع دخانی تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح 
می شود که هدف اعالم این آمار بزرگنمایی است. 
ما مستندی از عدد قاچاق سیگار در کشور نداریم و 
عدد مقدار ناچیزی است. قاعدتا محصوالت دخانی 
قاچاق مجوز گرفته اند که در جایی عرضه می شوند؛ 
چراکه کسی از قصابی سیگار نمی خرد چون سیگار 

باید از صنوفی عرضه شود که مجوز دارند.«
وی افزود: »اگر این صنوف خارج از ضوابط اقدام 
به فروش محصوالت دخانی کنند، می توان با آن ها 
برخورد کرد. در کنار آن برخوردهای مرزی و برخورد 
با شبکه توزیع قاچاق می تواند این مشکل را تحت 
کنترل ما درآورد. بنابراین بهانه قاچاق چیزی به جز 
تضعیف قانون جامع کنترل دخانیات نیست. ما به 
هیچ عنوان نمی پذیریم که افزایش مالیات محصوالت 
دخانی باعث افزایش قاچاق می شود. ایران ریاست 
کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت 
در اجالس نهم را داراست که قرار است سال بعد 
برگزار شود. در این اجالس 18۲ کشور عضو شرکت 
می کنند و ایران به عنوان کشوری که حداقل میزان 
مالیات بر محصوالت دخانی را دارد، قرار است 
اجالس را در سطح بین المللی اداره کند. نباید در این 
جلسه به دلیل نقاط ضعف در اجرای این مقررات 
اتفاقاتی بیفتد که موجب خدشه دار شدن جایگاه 

ایران در اجالس مذکور شود.«
ولی زاده با اشاره به اسناد بین المللی تاکید کرد: »افزایش 
1۰ درصد مالیات دخانیات موجب ۵ درصد کاهش 
مصرف می شود. صنایع دخانی نگران هستند با افزایش 
مالیات درآمد کمتری داشته باشند. چرا باید به صنعتی 
اجازه دهیم با حداقل هزینه، زمین مجانی بگیرد و 
با حداقل هزینه ها بدون ایجاد اشتغال کاالیی تولید 
کنند که که به ضرر سالمت است و بعد هم از 
دولت کمک بگیرند و ارز دولتی بخواهند تا مواد 
اولیه از خارج وارد شود و خدایی نکرده این کاالی 

آسیب رسان گران تمام نشود!«
وی با بیان اینکه استفاده از دخانیات ساالنه ۴۰ 

هزار میلیاردتومان ضرر به بدنه سالمت کشور وارد 
می کند، تصریح کرد: »این هزینه هایی است که نظام 
سالمت برای درمان بیماری هایی می دهد که با مصرف 
دخانیات به وجود آمده است. مصرف دخانیات ساالنه 
نزدیک به ۶۰ هزار مرگ رقم می زند؛ این یک مرگ 
خاموش است فرد با سکته مغزی یا قلبی از دنیا 
می رود و نمی گویند علت این مرگ مصرف سیگار 
بوده است. با این حال سال گذشته نزدیک 3هزار 
میلیاردتومان درآمد مالیاتی از دخانیات داشتیم در 
حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان چرخه مالی 

دخانیات بوده است.«
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور 
ادامه داد: »عالوه بر هزینه های مصرف دخانیات بر نظام 
سالمت، سایر  بخش های دولت هم هزینه می دهند. 
فرض کنید جوانی که مصرف کننده  دخانیات است 
و در سن بهروه وری جان خود را از دست می دهد. 
ارقامی که برای اینگونه ضررها مثل مرگ زودرس، 
غیبت از کار، ایجاد ناتوانی و... عنوان می شود باالتر 
از 7۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است 
که عوارض جانبی دیگر مانند ایجاد آتش سوزی به 
دلیل افتادن ته سیگار در منازل و جنگل ها نیز وجود 
دارد. در این شرایط صنایع دخانی مدعی می شوند 
دولت هیچ کمکی به آنها نمی کند و حتی تقاضای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می کنند تا واردات توتون، 

کاغذ سیگار و... انجام دهند.«
وی افزود: »از مسئولین دولت و مجلس خواهش و 
تقاضا می کنم به دغدغه های حوزه سالمت رسیدگی 
کنند، ما به فکر کسب درآمد از مالیات بر محصوالت 
دخانیات نیستیم؛ بلکه دغدغه اصلی سالمت مردم 
است، ما از این نگرانیم که یک جوان با حداقل پول 
توجیبی می تواند به راحتی سیگار تهیه کند. ساختار 
مالیاتی ضعیف است، ساختار باید بتواند بر اساس 
تورم با شرایط منطبق شود تا دالالن سودهای گزاف 
نکنند. ضعف ساختار سبب می شود که دولت درآمد 
خود از این حوزه را از دست  دهد و دالالن هم برای 
حاشیه سود به جمع صنایع دخانی بپیوندند. اگر قانون 
جامع کنترل دخانیات به درستی اجرا شده بود اکنون 
می بایست بیش از 3۰۰ درصد مالیات بر محصوالت 
دخانی اخذ می کردیم. از نمایندگان محترم مجلس 
می خواهیم به این دغدغه توجه کنند بویژه آنکه اکنون 
فصل بودجه است باید به این موضوع توجه شود.«

ولی زاده خاطرنشان کرد: »در بحث مالیات الیحه ای 
برای ارزش افزوده تنظیم شد که با اطالعات بنده این 
الیحه یک سال دیگر تمدید شد و امیدواریم در این 

یک سال مشکالت آن برطرف شود.«
وی با اشاره به کاهش سن مصرف محصوالت 
دخانی گفت: »در سال 139۵ در مقایسه با سال 
1387 افزایش مصرف در گروه سنی 13 تا 1۵ داشتیم 
که علت این موضوع پایین بودن قیمت محصوالت 
دخانی و در دسترس بودن این محصوالت، حتی 
در دکه های مطبوعاتی است. اخیراً اجرای طرح 
کد رهگیری محصوالت دخانی در حوزه صنعت 
ساماندهی شد و دغدغه قاچاق با اجرای این کد از 
بین خواهد رفت و هر سیگاری که تولید می شود 
باید این کد را داشته باشد و تا نقطه مصرف قابل 
رهگیری باشد. از توزیع کنندگان محصوالت دخانی 
هم خواسته ایم محصوالتشان را به مراکزی که فاقد 
پروانه فروش هستند، نفرستند؛ چون از طریق کد، 
محصوالت رهگیری می شود و اماکن بدون مجوز 

مشمول مجازات های تعیین شده می شوند.«
وی با بیان اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در 
کشور باالتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: 
»چون چرخه مالی دخانیات ۲۰ هزار میلیارد است، 
وقتی مالیات به صورت استاندارد با نرخ 7۵ درصد 
قیمت خرده فروشی گرفته شود، موجب افزایش 
قیمت محصوالت دخانی شده و این افزایش قیمت 
همین ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات را برای کشور 
ایجاد می کند. اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار 
در کشور بحث قاچاق محصوالت دخانی به خارج 
از کشور را داریم. متوسط قیمت جهانی دخانیانت 
حدود ۴.۵ تا ۵ دالر است؛ اما متوسط این قیمت 
در کشور ما ۰.۵ دالر است. بنابراین هیچ انگیزه ای 
برای قاچاقچی برای وارد کردن سیگار قاچاق به 
کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی برای 
قاچاق محصوالت خارجی به کشور واهی است.«

ولی زاده گفت: »به دنبال به روز کردن آمار و ارقام 
این حوزه هستیم تا صنعت، آمار و ارقام نجومی 
ارائه نکند. صنعت باید پاسخگوی قاچاق برون مرزی 
سیگار داخلی باشد. شرایط ایده آل این است که 
قانون مالیات بر دخانیات اختصاصی داشته باشیم که 
هرسال در بودجه کشور این دغدغه ها را اعالم کنیم.«
ولی زاده تاکید کرد: »اعداد مصرفی که ما داریم با 
اعداد مصرفی که از سوی صنعت گفته می شود، 
یکسان نیست. حداکثر مصرف دخانیات از نظر 
آماری ۵۰ میلیارد نخ است؛ اما صنعت اعداد 7۵ 
تا 9۰ میلیارد نخ هم گزارش می دهد. در شرایطی 
که تحریم ها نمی گذارد صنایع بین المللی در کشور 
راه اندازی شوند، صنایع دخانی وارد شدند و اکنون 
پاسخگوی بحث قاچاق نیستند. بر اساس مستندات 
بین المللی این خود صنایع دخانی هستند که در 
زنجیره قاچاق این کاال دخیل هستند. چرا به صنعت 
اجازه می دهیم در حوزه مالیات بر دخانیات صحبت 
کند؟ کسانی که اعالم می کنند افزایش مالیات سبب 
ورود کاالی دخانی قاچاق می شود باید پاسخگو 
باشند که با چه مستنداتی این حرف را می زنند. 
اگر سیستم پاسخگویی درستی وجود داشته باشد، 
کسی به خودش جرات نمی دهد ادعایی کند که 

درست نیست.«

اوضاع بد مالیات بر سیگار در ایران
ضرر ساالنه ۴۰هزار میلیاردی دخانیات به سالمت



رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد

نامه ای  در  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
به معاون اول رئیس جمهور، ضمن  خطاب 
عالی  شورای  مصوبه  ارسال  عدم  از  گالیه 
خدمات  تعرفه های  افزایش  بر  مبنی  بیمه 
تشخیصی و درمانی به هیات وزیران جهت 
تصویب نهایی گفت: »خواهشمند است نسبت 
مصوبه  نهایی  تصویب  و  طرح  تسریع  به 
دولت  محترم  هیأت  در  بیمه  عالی  شورای 
ادامه  امکان  تا  گیرد،  صورت  مقتضی  اقدام 
سالمت  خدمات  ارائه  در  تاب آوری  و  کار 
در شرایط بحرانی موجود در زمان باقیمانده 

99 میسر گردد.« سال 
به گزارش سپید، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی 

خطاب به اسحاق جهانگیری آمده است:
دکتر جهانگیری آقای  ارجمند جناب  برادر 
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام، 
جلسه  در  و  دارید  استحضار  که  همانطور 
با  شد،  مطرح  جنابعالی  خدمت  حضوری 
سال  در  هزینه ها  شدید  تورم  به  توجه 
جاری و افزایش زیاد فاصله قیمت واقعی 
در  مصوب  تعرفه های  با  پزشکی  خدمات 
آغاز سال جاری و نیز محدودیت تخصیص 
تجهیزات  تأمین  برای  تسهیالت  و  ارز 
در  بخش  پزشکی  تخصصی  ملزومات  و 
آمده  عمل  به  پیگیری های  با  خصوصی، 
منظور  به  پزشکی  نظام  سازمان  توسط 
برون رفت از شرایط ورشکستگی و تعطیل 
شدن بعضی از مراکز ارائه خدمات سالمت 
خدمات  کیفیت  کاهش  از  جلوگیری  و 
کمیته  جنابعالی  دستور  پیرو  پزشکی، 
برنامه  سازمان  دبیری  با  جانبه ای  چهار 
شورای  دبیرخانه  همراهی  و  بودجه  و 
عالی بیمه، وزارت بهداشت، سازمان نظام 
پزشکی و با حضور معاون محترم جنابعالی 
خدمات  تعرفه های  وضعیت  بررسی  برای 
جلسات  از  بعد  نهایتًا  و  تشکیل  سالمت 
دانشگاهی  اساتید  توسط  متعدد  کارشناسی 
دبیرخانه  نظر  تحت  سالمت  اقتصاد  رشته 
شورای عالی بیمه، با مبانی محاسباتی دالر 
واقعیت  با  خود  این  که  تومان   11200
نظر  نهایتًا  دارد؛  زیادی  فاصله  موجود 
فرهنگی  علمی،  امور  محترم  معاون  رسمی 
طی  بودجه  و  برنامه  سازمان  اجتماعی  و 
 1399 /5 /29 مورخ   276349 شماره  نامه 
بهداشت  محترم  وزیر  و  جنابعالی  دفتر  به 
و  واضح  اختالف  نشانگر  که  شد  ارسال 
سالمت  خدمات  شده  تمام  قیمت  زیاد 
می باشد.  مصوب  و  اعالمی  تعرفه های  با 
سرانجام با پیگیری مکرر و علی رغم تأخیر 
 99 /8 طوالنی موضوع در جلسه مورخ 11/
گردید  مقرر  و  مطرح  بیمه  عالی  شورای 
8درصد  رشد   1399 سال  دوم  نیمه  برای 
اجزای  به  خاص  عنایت  با  تعرفه  کل  در 
پوشش   منظور  به  ویزیت  و  هتلینگ  فنی، 

تحمیلی  هزینه های  افزایش  از  کمی  بخش 
پذیرد. صورت 

متأسفانه علی رغم گذشت بیش از یک ماه، این 
مصوبه ضروری هنوز جهت تصویب نهایی به 

هیأت محترم وزیران ارسال نشده است.
با توجه به شرایط بحرانی موجود و به ویژه 
مشکالت بخش خصوصی به واسطه استهالک 

عدم  و  ساخت ها  زیر  و  تجهیزات  شدید 
تاب آوری در شرایط ناشی از همه گیری کرونا، 
بدینوسیله ضمن اعالم اعتراض جامعه خدوم 
و فداکار پزشکی کشور به رویه عدم توجه به 
خواسته های به حق خود و اتالف وقت در مسیر 
بازنگری و حل مشکالت که موجب کاهش 
کیفیت خدمات سالمت، انباشت بدهکاری ها 

شده  پزشکی  خدمات  هزینه های  افزایش  و 
است. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت 
به تسریع طرح و تصویب نهایی مصوبه شورای 
عالی بیمه در هیأت محترم دولت اقدام مقتضی 
صورت گیرد، تا امکان ادامه کار و تاب آوری 
بحرانی  شرایط  در  ارائه خدمات سالمت  در 

موجود در زمان باقیمانده سال 99 میسر گردد.

ضرورتتسریعدرافزایشتعرفهها
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  امین جاللوند
نه دانش و تجربه ای در حوزه طب سنتی دارند و نه 
سر سوزنی برای مداوای بیماری که به آنها مراجعه 
کرده است، احساس تعهد و دلسوزی دارند. این 
گروه از افراد سودجو با سوء استفاده از عنوان طب 
سنتی، داروها و درمان هایی را تجویز می کنند که با 

مفاهیم علمی طب سنتی سازگار نیست. 
اینگونه سوء  بازار  کرونا،  دوران  در  بخصوص 
استفاده ها داغ تر شده است. برخی بیماران از روی 
درماندگی و ناآگاهی، اسیر نسخه های غیرعلمی این 
گروه از افراد سودجو می شوند که خود را حکیم 
معرفی می کنند؛ در حالی که هیچ دانش آکادمیکی 

در حوزه طب ایرانی ندارند. 
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که 
وجود این افراد سودجو، آبروی طب سنتی ایران را 
هم خدشه دار کرده است، زیرا عده ای به اشتباه گمان 
می کنند که طب سنتی، همان تجویزهای غیرعلمی 

است که این افراد غیرمتخصص ارائه می دهند.
 مسئوالن وزارت بهداشت هم خواستار برخورد 
باور  به  شده اند.  شیادی ها  اینگونه  با  جدی تر 
وزارتخانه،  این  مسئوالن  برخی  و  کارشناسان 
مجازات افراد متخلف و سودجو در حوزه طب 
سنتی، به هیچ وجه بازدارنده نیست. همین مساله، 
موجب شده است افراد بیشتری به سمت این 

سودجویی ها ترغیب شوند.
نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و 
مکمل وزارت بهداشت هم به ضرورت تشدید 
مجازات شیادان حوزه طب سنتی اشاره می کند 
و می گوید: »باید مجازات شیادان در حوزه  طب 
سنتی بازدارنده  باشد تا فرد خاطی دوباره اقدام به 
مداخله در درمان نکند. بسیار ضروری است که 

تاکید کنم هرجا ما بازار تقاضایی داشته باشیم، 
ولی عرضه و پاسخ مناسبی نداشته باشیم، همین 
قسمت شیادی و ادعاهای اغواگرایانه برای مردم 
به وجود خواهد آمد. در صورتی که نتوانیم بازار 
تقاضا را به خوبی پاسخ دهیم، مدعیان این حوزه 

این بخش را پر خواهند کرد.«
این مقام مسئول تصریح می کند: »بنابراین با چند 
رویکرد باید این موضوع را مدیریت کنیم. یکی 
تربیت نیروهای تخصصی در سطوح مختلف مرتبط 
با این رشته به حد نیاز جامعه و دوم تدوین  و اجرایی 
کردن آیین نامه ها جهت نظارت دقیق بر افرادی است 
که در این حوزه ادعا دارند. راهکار سوم، وضع 
مجازات ها ی بازدارنده برای آن دسته از افراد است 
که به دروغ مدعی طبابت و تخصص در حوزه طب 
سنتی هستند. باید مجازات ها بازدارنده  باشند تا فرد 

خاطی دوباره اقدام به مداخله در درمان نکند.«
او با تاکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت طب 
ایرانی در درمان کرونا خاطرنشان می کند: »اینکه 
بگوییم قبال از طب سنتی استفاده نمی شده و االن به 
آن توجه می شود، حرف درست نیست، چون طب 
سنتی از قبل هم ساختار خاص به خود را داشته و 
شامل هشت دانشکده و ۱۲ گروه آموزشی بوده و 
از تعداد سالمت کده ها و مراکز درمانی طب سنتی 
این امر مشخص است، اما علت اینکه اخیرا بیشتر 
به این موضوع پرداخته می شود، شرایط بحرانی 
کرونا است. هر عقل سلیمی می پذیرد که در چنین 
شرایطی باید از تمام ظرفیت و پتانسیل های موجود 
استفاده کرد و در امر پیشگیری و درمان می توان از 
ظرفیت این طب استفاده کرد. ابالغ معاون درمان 
وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی در 
خصوص بهره گیری از توان متخصصان طب ایرانی 
و پزشکان دوره دیده در این حوزه در کلینیک های 
تنفسی و استفاده از ظرفیت سالمت کده های طب 
ایرانی برای بیماران مبتال به کرونا، نشانه رویکرد 
مثبت کل وزارت بهداشت و وجود هم صدایی در 

بهره گیری از این ظرفیت است.«
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
در مورد انتقادهای مطرح شده مبنی بر خطر ادغام 
طب سنتی با خدمات نظام سالمت هم خاطرنشان 
می کند: »سیاست جهانی بر استفاده از خدمات 
طب های سنتی و مکمل است. سازمان جهانی 
بهداشت از تمام اعضای خود خواسته تا با ادغام 
خدمات طب های سنتی و مکمل در نظام سالمت شان 
ایران هم در این  از این خدمات استفاده کنند. 
خصوص قدم برداشته است. بر اساس ماده ۷۴ 
برنامه ششم توسعه ملی، وزارت بهداشت مکلف 

به ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سالمت است. 
در تمام سطوح نظام سالمت باید این اقدام صورت 
گیرد. منتقدان به مرحله  ادغام خدمات طب ایرانی 
در سطح یک، به نظر می رسد که از جزئیات این 

طرح مطلع نیستند.«
حسینی یکتا ادامه می دهد: »این منتقدان در صورتی 
که اطالعات کاملی از این موضوع دریافت کنند، نه 
تنها نگرانی و انتقادی نسبت به آن نخواهند داشت، 
بلکه جزو حامیان آن طرح قرار خواهند گرفت، 
چون در این مرحله ما آموزش بهورزان را داریم 
که بر اساس آموزه های تعیین شده طب سنتی و 
طی هماهنگی کامل با معاونت بهداشت انجام 
شده است. برای همه  این محتواها همفکری شده 
و مورد تایید نهایی نیز قرار گرفته است که اینها به 
صورت آموزه های بسیار ساده در خصوص سبک 

زندگی آموزش داده می  شود.«
او اظهار می کند: »برای ورود به این مرحله از ادغام 
ابتدا یک طرح تحقیقاتی انجام شد که اثرات مثبت 
آموزش اصالح سبک زندگی بر مولفه های مختلف 
کیفیت زندگی اثبات شده و مقاله  آن هم به چاپ 
رسیده است. بنابراین نه تنها جای نگرانی وجود 
ندارد، بلکه تاکید می کنیم امیدواریم که با اجرایی 
شدن و عملیاتی شدن این طرح شاهد تغییرات بسیار 
خوب در سبک زندگی مردم و کاهش بیماری های 

غیرواگیر باشیم.«
وزارت  مکمل  و  ایرانی  طب  دفتر  مدیرکل 
بهداشت در مورد اینکه آیا طب سنتی می تواند 
جایگزین استفاده از داروهای شیمیایی باشد، 
در  رایج  طب  و  ایرانی  »طب  می کند:  تاکید 
کنار هم باعث ارتقای سطح سالمت می شوند. 
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به نام طب سنتی؛ به  کام شیادان
در دوران کرونا، بازار سوء استفاده از طب سنتی داغ شده است. کارشناسان از بازدارنده نبودن 

مجازات شیادان این حوزه انتقاد دارند

در دوران کرونا، بازار سوء 
استفاده ها تحت عنوان طب سنتی 
نیز داغ تر شده است. کارشناسان 

تاکید دارند که وجود این افراد 
سودجو، آبروی طب سنتی ایران 

را هم خدشه دار کرده است، زیرا 
عده ای به اشتباه گمان می کنند 
که طب سنتی، همان تجویزهای 

غیرعلمی است که این افراد 
غیرمتخصص ارائه می دهند. 

درعین حال، مجازات افراد متخلف و 
سودجو در حوزه طب سنتی نیز به 

هیچ وجه بازدارنده نیست
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 ادامه از صفحه 14
داروهای گیاهی می تواند در کنار داروهای شیمیایی 
مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از بازار دارویی 

کشور را به خود اختصاص دهد.«

نقش مهم رسانه ها برای آگاهی بخشی در 
حوزه طب سنتی

یکی از عمده دالیل مراجعه مردم به افراد سودجو 
در حوزه طب سنتی، ناآگاهی از مفاهیم بنیادی طب 
سنتی است. همین ناآگاهی درباره کارکرد و اثرات 
طب سنتی، باعث شده است که عده ای از طب 
سنتی، انتظار معجزه داشته باشند. به همین دالیل، 
رسانه ها نقش بسیار مهمی برای آگاهی بخشی در 

حوزه طب سنتی دارند.
محمدرضا شمس اردکانی، مدیرکل سابق دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت هم به نقش 
مهم رسانه ها اشاره می کند و می گوید: »از رسانه ها 
خواهش می کنیم وارد میدان شوند تا کسانی که 
مجوزی از طرف وزارت بهداشت برای فعالیت 
طب سنتی ندارند، دور شوند. در حالی که در هیچ 
جای دنیا حرف قابل اتکایی برای درمان قطعی 
کرونا گفته نشده است، عده ای در فضای مجازی از 
راه های قطعی درمان کرونا با سوء استفاده از عنوان 
طب سنتی سخن می گویند. طب سنتی یک مولفه 

بسیار مهم فرهنگی و تمدنی است که از نسل های 
دور به ما رسیده است و به نسل های بعد منتقل 
می شود. این طب باید از این نوع تفکرات مخرب، 

دور نگه داشته شود.«
اینکه در حال حاضر ۴۰۰  به  اشاره  با  اردکانی 
فارغ التحصیل از دانشکده های طب سنتی داریم، 
خاطرنشان می کند: »طب سنتی مکتبی با مبانی 
مشخص است و باید رسانه ها کمک کنند که این 
طب اصیل و کاربردی توسط کسانی که اعتماد 
مردم را سلب می کنند به عنوان مدعیان طب سنتی 
به جامعه معرفی نشوند. با توجه به سوال هایی که 
در جامعه درخصوص طب سنتی وجود دارد باید 

گفت انجام هر کاری در حوزه درمان کرونا باید با 
مجوز وزارت بهداشت باشد، چرا که عدم وحدت 
رویه در این موضوع، سردرگمی به همراه دارد.«

او با اشاره به تجربه سایر کشورها برای استفاده 
از طب سنتی در درمان کرونا یادآور می شود: »در 
ارتباط ویدیو کنفرانسی که با متخصصان طب سنتی 
چین داشتیم آنها تاکید داشتند که 9۰ درصد بیماران 
از طریق طب سنتی بهبود یافته اند و ما به همین 
دلیل از وزیر بهداشت درخواست کردیم که از 
ظرفیت طب سنتی در روند بهبود مبتالیان به کرونا 

استفاده شود.«
اردکانی با اشاره به اثرگذاری طب ایرانی در درمان 

کرونا تاکید می کند: »بدون شک طب سنتی ایران 
می تواند در کنار طب کالسیک در درمان کرونا 
موثر باشد. در این بین، استفاده از طب سنتی برای 
درمان کرونا در برخی بیمارستان ها شروع شده 
است و امیدواریم به زودی نتیجه آن قابل ارائه 

برای همکاران ما باشد.«
او یادآور می شود: »از طرف انجمن های علمی 
طب سنتی و دفتر طب سنتی و مکمل وزارت 
بهداشت، پروتکل های طب سنتی در درمان کرونا 
تهیه شده است که روی سایت وزارت بهداشت 
وجود دارد. با توجه به اینکه کسی تجربه ای برای 
درمان ویروس کرونا نداشت، با این حال وزات 
بهداشت دستورالعمل هایی برای آن در فاصله زمانی 

کوتاه ارائه کرد.«
او درباره اهمیت سبک زندگی در پیشگیری از 
انواع بیماری ها نیز توضیح می دهد: »باورها را 
باید به این سمت برد که با خواب به موقع و 
تغذیه مناسب باید سیستم ایمنی بدن را باال برد. 
باید از غذاهایی استفاده کرد که هضم راحت تر 
اما متاسفانه در فضای مجازی می بینیم  دارند، 
که هرکسی دارویی را برای مهار کرونا تجویز 
می کند که جز به دردسر انداختن مردم ثمری 
ندارد. بعالوه آرامش مردم نیز باید در این شرایط 

حفظ شود. طب سنتی در کنار طب نوین می توانند 
اتمام  از  بعد  امیدوارم  باشد و  توفیقاتی داشته 
شیوع کرونا شاهد استفاده بیشتر از طب سنتی 
در کنار طب نوین باشیم و مردم بتوانند بیشتر 

از آن بهره مند شوند.«

از نبود تعرفه ثابت تا ضعف پوشش بیمه ها
اگر طب سنتی از سوی متخصصان خود به شکل 
علمی ترویج شود و از این متخصصان نیز حمایت 
بیشتری صورت گیرد، خودبخود بازار سوء استفاده 
از طب سنتی هم کمرنگ خواهد شد. با این وجود، 
مشکل اینجاست که در حوزه خدمات طب سنتی، 
نه تعرفه ثابتی برای بسیاری از خدمات طب سنتی 
داریم و نه بیمه های درمانی، بسیاری از خدمات 

طب سنتی را پوشش می دهند.
محمدرضا کریمی، متخصص طب سنتی نیز در 
گفتگو با سپید به همین مشکل اشاره می کند و 
می گوید: »تعرفه ها در طب سنتی، خیلی اوقات 
توافقی است و تعرفه مشخصی در این حوزه وجود 
ندارد. مشکل عمده این است که بیمه های درمانی 
پایه، بسیاری از خدمات طب سنتی را تحت پوشش 
قرار نمی دهند. این موضوع به صراحت به این معنی 
است که بیمه های پایه و شورای عالی بیمه هنوز 
خدمات طب سنتی را به رسمیت نمی شناسند. 
نبود پوشش بیمه ای، مردم را نیز دچار دردسر کرده 
است. گاهی مثال برای زالودرمانی یک بیمار مبتال 
به سکته مغزی، نیاز است که ۲۰ زالو استفاده شود 
که هزینه هر زالو هم حدود ۱5 تا ۲۰ هزار تومان 
تمام می شود. تامین این هزینه ها برای بسیاری از 

مردم به سختی میسر است.«
کریمی یادآور می شود: »سازمان جهانی بهداشت 
از همه  به طور رسمی  در سال ۱99۱ میالدی 
کشورهای جهان درخواست کرد که به طب بومی 
خود اهمیت دهند. برخی کشورها مثل چین، خیلی 
خوب به این توصیه ها عمل کردند؛ طوری که االن 
طب سنتی به عنوان رایج ترین طب در چین شناخته 
می شود. حتی در کشور آلمان نیز توجه ویژه ای به 
طب بومی خود دارند و انواع داروهای گیاهی در 
این کشور تحت پوشش بیمه است. در کشور ما 
متاسفانه چنین پیشرفتی دیده نمی شود. در کشوری 
مثل آلمان، گیاهان دارویی در فارماکوپه دارویی 
آنها وجود دارد و تاریخ تولید و مصرف آن کامال 
مشخص است، اما در کشور ما چنین شرایطی 
وجود ندارد. مثال در ایران گیاه سیاه دانه را برای 
بیمار تجویز می کنند، اما خیلی اوقات معلوم نیست 

تاریخ تولید و مصرفش چه زمانی است.«
او از نبود تعرفه های ثابت در حوزه طب سنتی نیز 
انتقاد می کند و می گوید: »هیچ تعرفه ثابتی در حوزه 
خدمات طب سنتی نداریم. اگرچه دانشکده های 
طب سنتی، گاهی تعرفه هایی را اعالم می کند، اما 
این تعرفه ها در نقاط مختلف کشور، یکسان نیست 
و خیلی از درمانگران نیز از این تعرفه ها تبعیت 
نمی کنند. مشکلی که این وسط وجود دارد این 
است که دانشکده های طب سنتی باید تعرفه های 
خدمات طب سنتی را به مردم اعالم کنند، اما این 
کار را انجام نمی دهد. همین اتفاق باعث سردرگمی 

مردم شده است.«
با توجه به اینکه در اسناد باالدستی نظام سالمت 
بر توسعه طب سنتی تاکید شده است، در این 
مسیر باید با سودجویان این حوزه نیز مقابله شود 
تا شاید طب ایرانی با قدمتی چند هزار ساله بتواند 

به روزهای پرفروغ گذشته خود بازگردد.

شمس اردکانی: از رسانه ها 
خواهش می کنیم وارد میدان 

شوند تا کسانی که مجوزی از طرف 
وزارت بهداشت برای فعالیت طب 

سنتی ندارند، دور شوند. طب 
سنتی مکتبی با مبانی مشخص 

است و باید رسانه ها کمک کنند که 
این طب اصیل و کاربردی توسط 
کسانی که اعتماد مردم را سلب 
می کنند، به عنوان مدعیان طب 

سنتی به جامعه معرفی نشوند
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حسینی یکتا: باید مجازات شیادان 
در حوزه  طب سنتی بازدارنده  

باشد تا فرد خاطی دوباره اقدام به 
مداخله در درمان نکند. البته هرجا 

ما بازار تقاضایی داشته باشیم، 
ولی عرضه و پاسخ مناسبی نداشته 

باشیم، در همین قسمت شیادی 
و ادعاهای اغواگرایانه برای مردم 
به وجود خواهد آمد. در صورتی 

که نتوانیم بازار تقاضا را به خوبی 
پاسخ دهیم، مدعیان این حوزه، این 

بخش را پر خواهند کرد

کریمی: تعرفه ها در طب سنتی، 
خیلی اوقات توافقی است و 

تعرفه مشخصی در این حوزه 
وجود ندارد. مشکل عمده این 

است که بیمه های درمانی پایه نیز 
بسیاری از خدمات طب سنتی را 

تحت پوشش قرار نمی دهند. این 
موضوع به صراحت به این معنی 
است که بیمه های پایه و شورای 

عالی بیمه هنوز خدمات طب 
سنتی را به رسمیت نمی شناسند. 
نبود پوشش بیمه ای، مردم را نیز 

دچار دردسر کرده است



رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی:

 علی ابراهیمی
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در واکنش به 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه 
انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا با مشکل 
مواجه است، گفت: »امروز ما نیازهای دارویی 
کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت های 
داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه ساز 
هندی، چین و روسی وارد می کنیم و در همه 

این معامالت هم ارز منتقل می شود.« 
ناصر ریاحی در گفت وگویی که با خبرنگار روزنامه 
سپید انجام داد، تصریح کرد: »بنده نمی دانم که منبع 
استنادی رئیس کل بانک مرکزی کشور چیست و 
نمی توانم دقیق در این خصوص اظهارنظر کنم، 
اما مطمئن هستم که این بانک ماهیانه 100 میلیون 
یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن و نیز 
واردات تجهیزات پزشکی به شرکت ها می دهد 
درحالی که اگر این روند جاری نبود تخصیص 
ارز بی معنا می شد و اگر نمی توانستیم یک ماه دارو 
وارد کنیم دچار کمبودهای فاجعه بار می شدیم و 
ازاین رو می توان نتیجه گرفت که این روند ادامه 
دارد. ضمن اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای خرید 
واکسن شاید دو یا نهایتا سه برابر این مبلغ صد 
میلیون یورو باشد و این مبلغی نیست که مسئوالن 

از بابت آن نگرانی جدی داشته باشند.«
مشروح  می گذرد،  نظرتان  از  ادامه  در  آنچه 
عضو  ریاحی  ناصر  اختصاصی  گفت وگوی 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو با روزنامه سپید است. وی در 
این گفت وگو به پرسش هایی در خصوص روند 
واردات واکسن کرونا در جهان و راهکارهای 

ایران برای تأمین سریع این واکسن پاسخ داد.

سپید: در حال حاضر روند خریدوفروش واکسن 
کووید 19 در جهان چگونه است؟

امروز بیشتر شرکت های تولیدکننده واکسن تمایل 
دارند تا با دولت ها وارد مذاکره و معامله شوند. البته 
بسیاری از این شرکت ها با طرح سازمان جهانی 
بهداشت برای تأمین واکسن موسوم به کوواکس 
همکاری می کنند و با آن نیز قرارداد بسته اند منتها 
اولویت در این طرح با کشورهایی است که یا 
واکسن ها را پیش خرید کرده  و یا خود آنها کشور 

سازنده واکسن باشند.

سپید: آیا تولیدکنندگان واکسن نمی توانند محصول 
خود را به افراد و شرکت ها بفروشند؟

این امکان برای شرکت ها وجود دارد که واکسن خود 
را به هر نهاد یا شخصی بفروشند، اما برای اینکه رعایت 
عدالت شود و با روشی که عنوان شد توزیع صورت 
گیرد اقدام به این کار می کنند ضمن اینکه این روش 
فروش مورد توافق همه قرار گرفته و اولویت آنها این 
است؛ لذا اگر دولت ها برای خرید واکسن داوطلب 
نشوند، افراد می توانند برای خرید واکسن اقدام کرده 

و نیاز خود را از این شرکت ها خریداری کنند.

سپید: به نظر شما شرکت ها ظرفیت تأمین نیاز 
همه کشورها را دارند؟

نکته مهمی که درباره تولید واکسن کرونا وجود دارد 
همین است، زیرا امروز ظرفیت تولید به معنای انبوه 
و نه به معنای تولید ماده مؤثره واکسن ها در دنیا 
وجود ندارد و ساخت و احداث زیرساخت و ایجاد 
ظرفیت تولید به این زودی میسر نخواهد شد. از 
طرف دیگر نیاز به این واکسن ها دوره ای است و 
در آینده برطرف خواهد شد زیرا نمی توان پیش بینی 

کرد که پاندمی جدیدی در آینده نزدیک رخ خواهد 
داد و ازاین رو تولید این واکسن ها بدیع خواهد بود.

 البته اکثر کشورها که واکسیناسیون عمومی را زودتر 
شروع می کنند به توصیه سازمان جهانی بهداشت 
برای توزیع عادالنه واکسن در جهان، ابتدا 3 درصد 
از جمعیت خود شامل کادر درمان )که معموال نیم تا 
یک درصد از جمعیت کل کشورها هستند( و افراد 
سالمند را که بیشترین سن را داشته باشند، واکسینه 
می کنند. بعدازاین گروه هم  گروه های پرخطر به 
آنها اضافه می شود. البته در این فرض بیشتر افراد 
گروه های پرخطر در گروه سنی باالی 65 سال 
خواهند بود که اکثر آنها واکسینه شده اند و تعداد 
باقی مانده ها زیاد نخواهد بود؛ بنابراین با این روند 

توزیع واکسن تدریجی خواهد بود.

سپید: سریع ترین روش تأمین واکسن برای کشور 
ما کدام است؟

 با توجه به اینکه امروز ظرفیت تولید واکسن در 
جهان به دلیل ناتوانی زیرساخت های رقیق سازی 
و فیلینگ پکینگ، پایین است، به نظر بنده اگر ما 
بخواهیم در سریع ترین زمان به واکسن دسترسی 
پیدا کنیم راهی جز این نداریم که محصول را در 
غالب بالک خرید و وارد کنیم. البته ممکن است 
ظرفیت پکینگ تزریقی در کشور باال نبوده و ما 
پن مورد نیاز برای تزریق را هم نداشته باشیم، اما 
می توان محصول خریداری شده را داخل ویال پر 

کرده و با سرنگ تزریق کرد.

سپید: آیا شرکت های تولیدکننده واکسن امکان 
فروش به صورت بالک را دارند و آیا این نوع حمل 
موجب از بین رفتن کیفیت محصول نخواهد شد؟

فروش محصول به روش بالک یک روش مرسوم 
در دنیا است. البته با توجه به پیشرفت های شرکت ها 
در فروش محصوالت به صورت بالک، می توان در 
این خصوص مطمئن بود؛ بنابراین این محصوالت 
در کیسه های یک بارمصرف استریل که ظرفیتی بین 
50 لیتر تا 200 لیتر دارند پرشده و در محفظه هایی 
خاص وارد خواهند شد و پس از ورود به کشور 
به صورت مستقیم وارد خطوط فیلینگ شده و پس از 
تبدیل به محصول نهایی از خطوط خارج  می شوند.

سپید: زیرساخت الزم برای استفاده بهینه از بالک 
وارد شده در کشور وجود دارد؟

 خوشبختانه زیرساخت های خوبی در این خصوص 
وجود دارد و ظرفیت سرنگ سازی کشور باال است. 
ازاین رو در سریع ترین زمان ممکن می توان قالب ها 
را تغییر داد و نیاز کشور را تأمین کرد. حتی اگر تولید 
داخل هم کافی نباشد به سرعت می توان سرنگ مورد 
نیاز را از خارج وارد کرد؛ بنابراین این روند آسان تر 
از ایجاد ظرفیت برای تولید واکسن در کشور است.

سپید: مسئوالن کشور به ویژه رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده اند که امکان نقل وانتقال پول 
خرید واکسن به دلیل تحریم ها وجود ندارد، نظر 

شما در این خصوص چیست؟
آنچه مسلم است این است که اگر بخواهیم به واکسن 
دسترسی داشته باشیم باید مبلغ آن را قبل از تحویل 
محصول به  حساب شرکت های تولیدکننده واریز کنیم 
و اگر این امکان فراهم نشود کشور در انتظار نوبت 
تحویل واکسن خواهد ماند و متأسفانه ما هم ردیف 
کشورهای ضعیف دنیا واکسن را دریافت خواهیم کرد.

ادامه در صفحه 17 

امکان انتقال ارز واکسن کرونا وجود دارد
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 ادامه از صفحه 16
دارد،  این خصوص وجود  در  بحث  البته چند 
نخست اینکه در حال حاضر همه واکسن ها ساخته 
شرکت های اروپایی و امریکا نیستند و کشورهای 
چین، هند و روسیه هم در حال ساخت واکسن 

هستند و می توان با آنها وارد معامله شد.
دوم اینکه در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی 
به کشور ساخته کمپانی های آمریکایی هستند و ما 
این داروها را از شعب همین شرکت ها در اروپا 
خریداری می کنیم و مشکلی از این بابت نداریم؛ 
بنابراین در این خصوص هم به نظر می رسد مشکلی 
نداشته باشیم چراکه روند خریدوفروش  ما از آنها 

همچنان جاری است.
البته شاید مسئوالنی که اینگونه صحبت می کنند 
چیزهایی می دانند که ما از آن آگاه نیستیم، ولی از نظر 
بنده مشکلی از این بابت وجود ندارد. بخصوص در 
خرید واکسن از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی 
بهداشت که مشکلی از این بابت برای هیچ یک از 
کشورها وجود ندارد. ضمن اینکه عمده تأمین کننده 
واکسن این طرح نیز شرکت های سینوواک چین و 
محصول مشترک تولیدشده توسط موسسه سروم 

هند با شرکت آسترازنکا است.
لذا امروز خرید و دسترسی همه مردم جهان به 
واکسن موضوعی است که کل دنیا برای رسیدن 
به آن بسیج شده اند تا نه فقط به دالیل انسان دوستانه 
بلکه به این دلیل که اگر همه جای دنیا واکسینه نشود 
خطر انتقال مجدد ویروس به مابقی جهان وجود 

خواهد داشت؛ محقق شود.

سپید: شما معتقدید امکان انتقال ارز وجود دارد، 
راهکار شما برای این منظور چیست؟

پاسخ روشن است، امروز ما نیازهای دارویی کشور 
را به طرق مختلف و حتی از شرکت های داروسازی 
آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه ساز هندی، چین و 
روسی وارد می کنیم و در همه این معامالت هم 

ارز منتقل می شود.
بنده نمی دانم که منبع استنادی رئیس کل بانک مرکزی 
کشور چیست و نمی توانم دقیق در این خصوص 
اظهارنظر کنم، اما مطمئن هستم که این بانک ماهیانه 
100 میلیون یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن 
و نیز واردات تجهیزات پزشکی به شرکت ها می دهد 
درحالی که اگر این روند جاری نبود تخصیص ارز 
بی معنا می شد و اگر نمی توانستیم یک ماه دارو وارد 
کنیم دچار کمبودهای فاجعه بار می شدیم و ازاین رو 
می توان نتیجه گرفت که این روند ادامه دارد. ضمن 
اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای خرید واکسن شاید 
دو یا نهایتا سه برابر این مبلغ صد میلیون یورو باشد 
و این مبلغی نیست که مسئوالن از بابت آن نگرانی 
جدی داشته باشند. ضمنا این نکته را هم نباید از 
نظر دور داشت که نه امکان خرید یک جای همه 
واکسن ها برای ما وجود دارد و نه چنین چیزی الزم 
است. بنابراین لزومی ندارد که ما بخواهیم به شکل 

یک جا یک مبلغ کالن را منتقل کنیم. 

سپید: برخی معتقدند که به جای خرید واکسن 
از خارج و صرف مبالغ هنگفت برای واردات، 
بهتر است از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، 

آیا با این نظر موافق هستید؟
در بحث حمایت از تولید داخل همه ما متفق القول 
هستیم، اما بحثی که در حال حاضر وجود دارد این 
است که شرکت های ایرانی هنوز به مرحله نهایی 
تولید واکسن دست پیدا نکرده اند و زمانی هم که 

به این مرحله برسند باید واکسن تولیدی آنها در 
سه مرحله آزمایش شود که این مسیر ماه ها به طول 
خواهد انجامید؛ لذا اگر بخواهیم تا آن زمان صبر 
کنیم ظرفیت تولید واکسن در شرکت های خارجی 
هم افزایش پیدا خواهد کرد و حتی ممکن است 
ارزان تر هم شود. پس اگر امروز واکسن های داخلی 
به نتیجه رسیده بود می توانستیم بگوییم که بهتر است 
واکسن از آنها تأمین شود و نیازی به خارج نداریم، 
اما مثال وضعیت فعلی ما شبیه هندوانه دربسته است 
که هنوز معلوم نیست چه نتیجه ای خواهد داشت.
مجدد تأکید می کنم که حتما باید به این شرکت ها 
کمک کرد تا محصول و تحقیقات آنها به سرانجام 
ایجاد  موجب  حمایت ها  این  چراکه  برسد 
زیرساخت های تولید واکسن برای کشور خواهد 
شد، اما ضرورت حمایت  ارتباطی به تأمین واکسن 
کرونا برای کشور آن هم در زمان کوتاه فعلی ندارد.

سپید: میزان ارزی که برای واکسن کرونا در 
بودجه سال آینده در نظر گرفته شده هزار میلیارد 
تومان است، آیا این مبلغ می تواند برای تأمین 

واکسن کافی باشد؟
قطعا این مبلغ کافی نخواهد بود زیرا در حال حاضر 
تنها یک واکسن و آن هم واکسن مشترک شرکت 
هندی با شرکت آسترازنکا است که حدود 4 دالر 
قیمت خورده است و حتی این مبلغ برای خرید 
همین واکسن هم کافی نیست. حال آنکه واکسن 
شرکت های اروپایی و امریکا بین 25 تا 37 دالر و 

واکسن شرکت چینی 50 دالر است.
البته این رقم پیشنهادی دولت است و نیاز به تأیید 
نهایی مجلس دارد و ما هم به عنوان نمایندگان بخش 
خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در این خصوص 
نظرات خود را به نمایندگان مجلس خواهیم داد و 
اگر مانند سال های قبل در جلسات بررسی بودجه 
حضور داشته باشیم در کمیسیون های مختلف این 

موضوع را مطرح خواهیم کرد.
البته باید به این نکته توجه شود که امروز تأمین 
واکسن اولویت اصلی کشور است زیرا صدمه ای 
که کشور از محل هزینه های درمان کرونا و تعطیلی 
کسب وکارها می بیند به مراتب بیشتر از ارقامی است 
که باید صرف واردات واکسن شود و دولت باید 

تمام تالش خود را برای تأمین ارز مورد نیاز خرید 
واکسن انجام دهد.

سپید: آیا دولت و وزارت بهداشت درخواستی 
از نمایندگان بخش برای تسهیل روند واردات 
واکسن به کشور و چاره اندیشی در این خصوص 

داشته است؟
و  دولت  سوی  از  درخواست  تاکنون  متأسفانه 
وزارت بهداشت مطرح نشده است. حتی چند 
شرکت واردکننده هم اعالم کرده اند که می توانند 
در این مسیر وزارت بهداشت را همراهی و کمک 
کنند و این وزارتخانه تنها وعده اعطای مجوز به 
آنها را داده و هنوز اقدام عملی در این خصوص 

صورت نگرفته است.
البته با توجه به اینکه امروز تخصیص ارز به درستی 
انجام نمی شود و قیمت گذاری محصوالت هم منطقی 
نیست و دسترسی به مسئوالن هم به این آسانی ها 
میسر نمی شود، نمی دانیم که اجرایی خواهد شد یا نه.

ضمن اینکه اگر امروز شرکتی اقدام به واردات واکسن 
کند معلوم نیست چه میزان ارز به این شرکت داده 
خواهد شد و قیمت فروش آن چقدر خواهد بود 
و حتی توزیع آن چگونه خواهد شد؛ بنابراین همه 
این موارد مشکالتی است که باید در خصوص آن 
بحث شود و تا به امروز برنامه مشخصی از طرف 

دولت اعالم نشده است.
البته قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار تأکید دارد 
که هر نوع تصمیم گیری باید بر اساس مشورت و نظر 
کتبی نمایندگان بخش خصوصی صورت گیرد، اما 
متأسفانه این روند در هیچ زمینه ای رعایت نمی شود.

سپید: آیا واردات واکسن به کشور از طریق برنامه 
کوواکس را منطقی می دانید؟

به اعتقاد بنده بخش زیادی از نیاز کشور را می توان 
از طریق واردات بالک تأمین کرد. عالوه بر این 
سهمیه ای  بهداشت  وزارت  مسئوالن  گفته  به 
برنامه  طریق  از  هم  را  نفر  میلیون   14 معادل 
این  اگر  بنابراین  کوواکس وارد خواهیم کرد؛ 
میزان محقق شود و همه 14 میلیون نفر واکسینه 
شوند تقریبا 80 درصد افراد در معرض خطر 
امروز  مرگ ومیر پوشش داده خواهند گرفت. 

میانگین سنی فوت شدگان در کشور 68 سال 
است و این به مفهوم آن است که عمده این افراد 
باالی 60 سال سن دارند و اگر کادر درمان و افراد 
با ریسک باال پوشش داده شوند میزان تلفات 
از اعداد سه رقمی فعلی به دورقمی کاهش پیدا 
خواهد کرد و در این صورت وضعیت در حد 
بیماری معمولی نزول خواهد کرد که این یک 

گام بزرگ برای کشور خواهد بود.
البته کشورهای پیش رو مانند امریکا و کانادا اعالم 
کرده اند که تا پایان ماه آگوست واکسیناسیون را به 
اتمام خواهند رساند و با این روند ما هم واکسن را 

تا پایان سال 2021 دریافت خواهیم کرد.

سپید: با توجه به اینکه واکسن های چینی و روسی 
با اقبال زیادی در جهان مواجه نشده اند و مردم 
ما هم ذهنیت خوبی نسبت به محصوالت این 
کشورها ندارند، آیا می توان به اقبال آنها برای 
تزریق واکسن های روسی و چینی امیدوار بود؟
پزشکان و نخبگان جامعه باید ذهنیت مردم را در 
خصوص واکسن های چینی آماده کنند زیرا این 
واکسن در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم تزریق 
خواهد شد. از طرف دیگر وقتی واکسن چینی توان 
 EMA ورود به بازار اروپا را کسب کرده و مجوز
را کسب می کند به این مفهوم است که اثربخشی 
باالیی دارد. عالوه بر این از نظر قوانین وزارت 
بهداشت اگر دارویی بتواند مجوز ورود به بازار 
دارویی اروپا را کسب کند می تواند وارد بازار ما 
هم بشود و این نه تنها در خصوص داروهای عادی 
بلکه درباره داروهای بیولوژیک هم صدق می کند.
در خصوص واکسن های روسی هم بنده معتقدم 
که این کشور در بحث واکسن نسبتا پیشرفته است 
و زمانی که واکسن تولیدی آن به مردم این کشور 
تزریق می شود می توان به آن اعتماد کرد چون هیچ 
نهاد علمی برای مردم خود بد نمی خواهد و باید در 

این خصوص به مردم اطمینان الزم را داد.
البته بهتر است واکسن تولیدی شرکت هندی که در 
انگلیس هم مصرف می شود وارد کشور شود زیرا 
این کشور توان باالیی در خصوص واکسن دارد و 
امروز بزرگ ترین شرکت تولیدکننده واکسن در جهان 

است و ما هم می توانیم به راحتی از آن خرید کنیم.
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تحلیل جامعه شناختی یک پاندمی

  یاسر مختاری
می شود  جامه ای  هر  وارد  وقتی  پدیده ای  هر 
سویه ها و ابعاد مختلفی در آن جامعه پیدا کرده و 
زمانی می توان با دید درست به آن پدیده پرداخت 
ابعاد را در نظر گرفت. بی شک  این  بتوان  که 
بیماری کرونا نیز یکی از این پدیده ها است که 
سویه های  آن،  بیولوژیکی  جنبه های  بر  عالوه 
اجتماعی گوناگونی نیز دارد. هر تصمیمی در 
رابطه با این بیماری بر جامعه تأثیر گذاشته و 
هر عمل جامعه نیز بر رشد یا توقف آن موثر 
زیست  را یک  می توان جامعه  وقع  در  است. 
آن هم  در  که  کرد  تعریف  کرونا  برای  جهان 
در  اینکه  هم  و  می گیرد  قدرت  ویروس  این 
با  تنگاتنگی  ارتباط  و   می ماند  راکد  همان جا 
اعضای آن زیست جهان دارد. تالش ها برای 
مقابله با ویروس در مراکز درمانی، تحقیقات و 
آزمایش ها، اجرای محدودیت ها همگی در این 

زیست جهان تعریف می شوند.

کرونا به عنوان یک پدیده اجتماعی
کیانوش جهانپور، مدیرکل روبط عمومی وزارت 
نوشت:  توئیتی  رابطه طی  همین  در  بهداشت 
پدیده  یک  آنکه  از  بیش  کرونا ،  »همه گیری 
بیولوژیک باشد، یک فنومن یا پدیده اجتماعی 
است، مقابله با کرونا نیز مستلزم رویکرد اجتماعی 
است، هر از گاه توفیق نسبی در مدیریت کرونا 

حاصل شده، متعاقب رویکرد اجتماعی در مقابله 
با آن بوده است، اجتماعی شدن مقابله با کرونا 

بازگشت به کارزار واقعیست.«
چندی قبل و همزمان با بازگشایی مدارس و 
وزیر  نمکی  سعید  مهرماه،  اول  در  دانشگاه ها 
علوم  اساتید  و  ازجامعه شناس ها  بهداشت 
اجتماعی کرونا خواست که وارد میدان شده و 
به وزارت بهداشت در مقابله با پاندمی کرونا 

کمک کنند.

جامعه شناسی می تواند روزنه ها در 
مقابل با کرونا را ببیند

سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
نیز درباره اهمیت نگاه جامعه شناختی به کرونا، 
در گفت وگو با سپید گفت: »نهادهای خارج از 
وزارت بهداشت باید به کمک بیایند، دانشگاه ها، 
جامعه شناسان، روانشناسان، باید راهکار هایی را 
تدوین کرده و به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دهند تا 
ستاد این راهکار ها را تصویب و اجرا کند. وزارت 
بهداشت خود درگیر مبارزه با کروناست، نمی توان 

از او خواست که برای هر چیزی برنامه ارائه دهد. 
در حالی که مبارزه با کرونا باید فراوزارتخانه ای 

باشد و نهاد های دیگر نیز به کمک بیایند.«
اجرای  مانند  تصمیمی  »وقتی  افزود:  وی 
تأثیرات مختلف  محدودیت ها گرفته می شود، 
اجتماعی دارد مردم ممکن است از این تصمیم 
نارضایتی داشته یا از آن استقبال کنند، چه کسی 
این نارضایتی و استقبال را درک می کند و می فهمد 
این کار یک جامعه شناس است که با تحقیقات 

مداوم به این نتایج می رسد.«
الری بیان کرد: » باید یک کار جامعه شناختی و 
روانشناختی برای تجزیه و تحلیل اطالعات کرونا 
انجام دهیم، تصمیماتی هم که ستاد ملی پیشنهاد 
می دهد باید یک کار علمی مبتنی بر خواست 
مردم و بر اساس آن تحلیل های جامعه شناسی 
و روانشناختی باشد که تاب آوری مردم در ابعاد 
زمان است که  آن  مختلف سنجیده است. در 
تصمیمات ستاد کرونا می تواند اثر بخش باشد.«   
الری یادآور شد: »مدیریت کرونا تک محوری 
نیست و همه روزنه ها را باید در نظر گرفت. 
مباحث اقناعی برای مردم و حمایت از گروه های 
آسیب پذیر در دستور کار قرار گیرد و دولت و 
خیریه ها نیز با تمرکز و شناسایی بیشتر کار کنند. 
تا زمانی که همه این  موارد رعایت نشود، کرونا 
مانند کالف سردرگمی بر سر جای خود می ماند.«

ادامه در صفحه 19 

نگاه فانتزی  به کرونا در رسانه ها و جامعه
حمایت از گروه های آسیب پذیر و تنبیه متخلفین

جهانپور: همه گیری کرونا ، بیش از 
آنکه یک پدیده بیولوژیک باشد، 

یک فنومن یا پدیده اجتماعی 
است، مقابله با کرونا نیز مستلزم 
رویکرد اجتماعی است، هر از گاه 

توفیق نسبی در مدیریت کرونا 
حاصل شده، متعاقب رویکرد 
اجتماعی در مقابله با آن بوده 

است، اجتماعی شدن مقابله با 
کرونا بازگشت به کارزار واقعیست

 الری : ما باید یک کار جامعه 
شناختی و روانشناختی برای 

تجزیه و تحلیل اطالعات کرونا 
انجام دهیم، تصمیماتی هم که 

ستاد ملی پیشنهاد می دهد باید 
یک کار علمی مبتنی بر خواست 

مردم و بر اساس آن تحلیل های 
جامعه شناسی و روانشناختی 

باشد که تاب آوری مردم در ابعاد 
مختلف سنجیده است
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 ادامه از صفحه 18
کرونا از منظر جامعه شناسان

در حالی که وزارت بهداشت اصرار به حضور 
جامعه شناسان برای تحلیل جامعه شناختی این 
بیماری اقناع مردم و تأثیر بر تصمیم ها دارد، برخی 
از جامعه شناسان خود وارد میدان شده و در الیوهای 
اینترنتی و یاداشت های مختلف به تحلیل این بیماری 
می پردازند. در همین ارتباط کتابی نیز  با عنوان » 
کرونا و جامعه ایران« نیز به چاپ رسیده است که 
مشتمل بر 36 پژوهش جامعه شناختی در رابطه با 
بحران کرونا، سویه های فرهنگی و اجتماعی مباحث 

مختلفی مطرح شده است. 
تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی و رئیس پیشین 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در یاداشتی 
در رابطه با کرونا نوشت: »در دوران کرونا نسبت 
به رفتار مردم، نمی توان گفت که آنها کاماًل رفتاری 
منفی دارند. متأسفانه در جامعه و در رسانه ها، کرونا، 
تبدیل به پدیده ای فانتزی شده و همین امر هم سبب 
شد، مردم با آن به شکل فانتزی رفتار کنند. اگر از 
ابتدای امر این پدیده، مورد واکاوی و کارشناسی 
قرار می گرفت، رفتار مردم هم تغییر می کرد. وقتی 
یک مجری تلویزیون فقط در مورد بحران و وضعیت 
بهداشت صحبت می کند، کمک کرده که این پدیده 
فانتزی شود و در نهایت برخی رعایت می کنند و 

برخی حتی باور هم نمی کنند.«
وی بیان کرد: »در خصوص کرونا باید به اثرات 
اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن هم پرداخته شود. 
باید از مرگ و میرها تحلیل و تعبیر اقتصادی، 
سیاسی و محیطی شود تا تبدیل به یک بحران 
شود. وقتی می گوییم در فالن روز در ایران تنها 
۲۰۰ نفر مردند، در حالی که در فالن کشور ۲۰۰۰ 
نفر فوتی وجود داشت، یعنی در واقع می گوییم که 
این پدیده آنچنان هم که باید و شاید بزرگ نیست. 
این در حالی است که در برخی از کشورها آمار 
جمعیتی بسیار بیشتر از کشور ماست و نباید بین 
اعداد و ارقام مقایسه های این چنینی صورت بگیرد. 
در کل، نظام اطالع رسانی، کارشناسی و تحقیقات 

باید رواج بیشتری داشته باشند.«
این جامعه شناس افزود: »در ابتدای شیوع بیماری شاید 
کرونا آسیب های اجتماعی آنچنانی را در پی نداشت، 
اما در هر بحرانی هرچه به سمت طوالنی ترشدن 
پیش می رویم و بحران عمیق تر می شود، جامعه باید 
احساس کند که آن پدیده خطرناک و مسأله ساز 

است. نباید فرد فکر کند که احتماالً من نمی میرم 
و آن فردی که مرده ممکن است مریضی زمینه ای 

داشته، این تفکر باید تغییر کند.«
آزاد ارمکی ادامه داد: »مسأله دیگری که الزم است به 
آن پرداخته شود این است که در روزهای اول شروع 
بیماری، مسئولیت ها به وزارت بهداشت و درمان 
سپرده شده بود، اما با گذشت زمان نیروهای دیگر 
اجتماعی ورود کردند و از آنجایی که بخش هایی 
از مسئولیت ها از وزارت بهداشت گرفته شد، کرونا 
به حاشیه رفت. الزم است که دوباره مسئولیت ها 
به وزارت بهداشت و درمان سپرده شود تا مردم را 

مجاب به رعایت موارد الزم کند.«
وی یادآور شد: »مورد دیگری که در خصوص 
کرونا باید به آن پرداخته شود، این است که در 
این حوزه متأسفانه هنرمندان، روشنفکران و علما 
صدایی که نشان دهنده منفی بودن این پدیده باشد، 
نداشتند. مثاًل اصاًل جایی گفته نشد انسان هایی که 
کشته شدند که بودند. باید با نجوایی موسیقایی، 
اضطراب ناشی از کرونا را درک کنیم. متأسفانه در 
حوزه هنر، موسیقی، ادبیات و دین صدایی نمی شنویم 
و در نهایت امر هم جامعه فکر کرده که این اتفاق 
فقط یک شوخی است. باید کنشگران تالش کنند 
تا جامعه متوجه خطرناک بودن این بیماری باشد.«

زمان متفاوت پذیرش اجتماعی کرونا
مرتضی قلیچ جامعه شناس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه بین المللی خمینی)ره( در رابطه با ابعاد جامعه 
شناختی بیماری کرونا به سپید، گفت: »امروزه جامعه 
جهانی کرونا را شبیه جنگ می بیند، این موضوع 

در جامعه ما که یک جنگ را از سر گذرانده است 
نمود بیشتری داشته و  کرونا را به دشمن نامرئی 
تشبیه می کند. همانطور که مردم در دوران جنگ 
به تعداد شهدا و مجروحین، عملیات های موفق، 
مناطق آزاد شده و اشغال شده دقت و خبرهای آنها 
را دنبال می کرد، امروزه برای کرونا همان رویه را در 
پیش گرفته است. هر روز تعداد کشته ها و تعداد 
بیماران جدید را دنبال کرده و به کادر پزشکی به 
عنوان سلحشوران خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا 
می نگرد. حتی ماندن در خانه و قرنطینه نیز به مانند 
رفتن به پناه گاه و دور شدن از آسیب بمباران هوایی 

تشبیه شده است.«

وی افزود: »همانطور در دوران جنگ به صلح، 
قطعنامه و زمان آزادی اسرا و آتش بس و نگاه 
می شد و اخبار آن پیگیری می شد، به همان شیوه 
به واکسن، دارو و پایان نبرد با کرونا فکر می کنیم 

و سخن می گوییم.« 
این جامعه شناس در ادامه در رابطه با وضعیت 
جامه در برابر کرونا اظهار کرد:  »فرسودگی فقط 
برای کادر درمان نیست و امکان دارد یک جامعه 
فرسوده شود چرا که تاب آوری اجتماعی در برابر 
بحران ها بسیار با اهمیت و کانونی است. انسان ها 
روزانه با ابهام های بسیار زیادی نسبت به آینده مواجه 

می شوند که این ممکن است نا امیدی جمعی به 
سراغ آنها بیاید.«

وی ادامه داد: »اولین پژوهش های اجتماعی در مورد 
کرونا نشان داد در ابتدا مقاومت ها و انکارهایی در 
مورد وجود این بیماری در کشور ما وجود داشت 
اما رفته رفته در میان همه اقشار نوعی پذیرش در 
مقابل بیماری کرونا شکل گرفت و به عبارتی پذیرش 
جمعی در مورد آن رخ داد و همین افزایش رعایت 

پروتکل ها حکایت از پذیرش آن دارد.«
قلیچ بیان کرد: »اینکه پذیرش بیماری تا کی ادامه 
دارد؟ باید گفت که این پذیرش از قشری به قشری 
دیگر متفاوت است. زندگی روزمره بسیاری از مردم 
وابسته به کار روزانه و دستمزد روزانه است طبیعتا این 
قشر مجبور به ترک خانه و حضور در جامعه هستند. 
پاره ای از مردم که در طبقات مرفه و یا برخوردار 
جامعه جای می گیرند شیوه رعایت پروتکل ها یا 
رعایت قرنطینه را به شکل دیگری مانند نقل مکان 
به یک شهر خوش آب و هوا یا خانه ای ییالقی و 
فرار از شهر محل زندگی می بینند. عده ای  دیگر هم 
ماندن در خانه و دورکاری را ترجیح می دهند. مانند 
کارمندان، معلمان و استادان دانشگاه و ... گروه اول 
و گروه سوم بیشتر از این وضعیت عاصی شده اند 
و به نوعی زندگی روزمره آنها دچار فرسودگی و 
زوال شده و ناامیدی دراین دو گروه موج می زند.«
وی در ادامه در رابطه با مقاومت در برابر اجرای 
پروتکل های اجتماعی نیز گفت: »جامعه ما متأسفانه در 
سال های اخیر دچار قطبی شدن شگفت یا چشمگیری 
شده است. در تمامی وقایع جمعی این قطبی شدن 
خود را نشان می دهد، تا جایی که نام گذاری یک 
خیابان تبدیل به یک معضل اجتماعی می شود به 
همین ترتیب کرونا هم این شکاف های اجتماعی 

را وسیع تر و گسترده تر کرده است.«
وی افزود: »کرونا در یک جامعه قطبی منجر به طرد 
اجتماعی گروه های زیادی از جامعه و مردم شده 
است. مقاومت در برابر اجرای پروتکل های بهداشتی 
در میان طردشدگان و یا کنارگذاشته شدگان اجتماعی 
بیشتر مشاهده می شود، بی خانمان ها، کودکان کار 
کارگران، زنان سرپرست خانوار و جوانان و حتی 
سالمندان در زمره این گروه ها هستند. کسانی که 
بیشترین آسیب و ضرر را از کرونا داشته  اند جزء 
گروه هایی هستند که میل به لج بازی و یا مقاومت 
در اجرای پروتکل ها دارند. دشوارترین امر  برای 
رعایت این دستورالعمل ها اقناع همین گروه ها است.«

قلیچ ادامه داد:  »سیاست گذاری های اجتماعی و 
رفاهی برای این گروه که جزء بازندگان اصلی 
شیوع بیماری هستند، بسیار با اهمیت و قابل مالحظه 
است. از این جهت ویروس کرونا چندان هم عادالنه 
عمل نمی کند. بسیاری از گروه های طرد شده به 
واسطه از دست دادن شغل و یا حتی گرفتار شدن 
به این بیماری  در ورطه فقر مطلق و محرومیت 
اجتماعی سقوط می کنند. نظام حکمرانی  وظیفه 
بسیار سنگینی برای تأمین مایحتاج روزمره مردم به 
ویژه محرومان و مستضعفان بر عهده دارد. جبران 
خسارت ها و کمک به برطرف کردن نیازهای این 
گروه می تواند اهرم مناسبی برای اقناع آنها باشد.«

این جامعه شناس یادآور شد: »دسته دوم برخوردارها 
و طبقه مرفه است که نظام تنبیهی و مجازت بدون 
چون و چرا و برخورد با متخلفان پروتکل های 
بهداشتی یا قرطینه شکنان ابزار مناسبی برای اقناع 
آنان به نظر می رسد، نظام حکمرانی در مواجه با 
قرنطینه سراسری باید عدالت رویه ای و عدالت 

توزیعی را در سرلوحه کار خویش قرار دهد.«

آزاد ارمکی: در دوران کرونا 
نسبت به رفتار مردم، نمی توان 
گفت که آنها کاماًل رفتاری منفی 

دارند. متأسفانه در جامعه و 
در رسانه ها، کرونا، تبدیل به 

پدیده ای فانتزی شده و همین 
امر هم سبب شد، مردم با آن 

به شکل فانتزی رفتار کنند

قلیچ: کرونا در یک جامعه قطبی 
منجر طرد اجتماعی گروه های 
زیادی از جامعه و مردم شده 

است. مقاومت در برابر 
اجرای پروتکل های بهداشتی 

در میان طردشدگان و یا 
کنارگذاشته شدگان اجتماعی 
بیشتر مشاهده می شود، بی 

خانمان ها، کودکان کار کارگران، 
زنان سرپرست خانوار و جوانان 

و حتی سالمندان در زمره این 
گروه ها هستند
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