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وزیر بهداشت هشدار داد

خیزجدید موارد سرپاییکرونا درکشور
هرگونه عادی انگاری بیماری ،ممنوع

وزیربهداشتباتاکیدبرپرهیزازهرگونهعادیانگاری
و ساده انگاری از سوی مردم و مسئوالن نسبت به
کاهش موارد بیماری کرونا در کشور و با بیان اینکه
این عادی انگاری همکاران ما را نگران کرده است،
گفت« :متاسفانه مواردی را از خیز جدید بیماری در
کشور به خصوص در موارد سرپایی بیماری داریم
میبینیم که این موارد میتواند بعد از چند روز به
افزایش موارد بستری و بعد از آن به افزایش موارد
مرگ و میر بدل شود».
به گزارش سپید ،سعید نمکی از رصدخانه طرح
شهید قاسم سلیمانی گفت« :روزهایی که گذشت
دنیا تالطم زیادی را در زمینه کووید ۱۹تحمل کرد
و تعداد مرگها در کشورهای اروپایی و آمریکایی
بسیار باال بود؛ به طوری که متاسفانه طی یک روز
 ۴۲۸۱مرگ در آمریکا ۱۲۴۳ ،مرگ در بریتانیا۱۱۰۹ ،
مرگ در برزیل ۱۱۰۶ ،مرگ در آلمان ۶۱۶ ،مرگ در
ایتالیا ۴۵۲ ،مرگ در فرانسه ۴۰۸ ،مرگ در اسپانیا
و  ۱۷۱مرگ در کشور ترکیه اعالم شد .البته برخی
شیوههای ثبت به دلیل تفاوتهایی که در جهان دارند،
در اعالم آمارها هم تفاوتهایی را قائل میشوند ».وی
ادامه داد« :علیرغم فشارها و گرفتاریها و مشکالت
ویروس در جهان ،اما تعداد مرگهای روزانه ناشی از
این بیماری در کشور ما به زیر  ۱۰۰تا نزول یافت؛
هرچند که هر تعدادی از موارد مرگ و میر مالل آور
و غم انگیز است».
وزیر بهداشت به سفر اخیر خود به استان مازندران
اشاره کرد و افزود« :استانی که ما را تقریبا بیش از
همه گرفتار کرده ،استان مازندران است .نقشه کشور
در تاریخهای متفاوت را که میبینید ،مشاهده میکنید
که در تنها استانی که بیشترین گرفتاری را داریم،
مازندران است و متاسفانه  ۲۱هموطن در یک روز
به دلیل ابتال به بیماری و بستری در بیمارستان در
این استان جان باختند».

وی تاکید کرد« :اگر این مرگها در استان مازندران
نبود ،به سمت مرگهای پایینتر از  ۵۰میرفتیم».
وی ادامه داد« :در استان گلستان نیز دو شهر کردکوی
و بندرگز متاثر از مازندران ،در وضعیت قرمز هستند.
شهرهای ساری ،آمل ،قائمشهر ،فریدونشهر و نکا
از مازندران و کردکوی و بندرگز در گلستان در
وضعیت قرمز هستند .کارگران فصلی که برای چیدن
مرکبات از گلستان به مازندران سفر کرده بودند ،در
بازگشت با خود ویروس را آوردهاند و این دو شهر
را به سمت قرمز شدن بردهاند .در استان همکاران
ما به شدت دارند کار میکنند و وضعیت به سمت
تثبیت شدن می رود و امیدوارم گرفتاری تازهای در
کشور نداشته باشیم».
نمکی گفت« :درباره ویروس جهش یافته اروپایی با
منشاء انگلیسی و بریتانیایی به جز آن پنج موردی که
قبالگزارشکردیم،مواردجدیدیرادرکشورگزارش
نشدهاست.درمجموعگزارشجدیدیازکیسمبتال
به ویروس جهش یافته در کشور دریافت نکردیم».

وی افزود« :در استان مازندران هم بررسی مفصلی
کردیم که مبادا جهش داخل کشوری از این ویروس
داشته باشیم که خوشبختانه گزارشی در این زمینه
نگرفتیم».
وزیر بهداشت با تاکید بر پرهیز از هر گونه عادی
انگاری و ساده انگاری در کاهش موارد کرونا در
کشور گفت« :به هموطنان عرض میکنم علیرغم
اینکه در نقشه کشور گسترش نقاط زرد و آبی را
میبینیم به شدت نگران خیز جدید بیماری هستیم.
متاسفانه با آرامش خیالی که در مردم در کاهش
مرگها و بستریها بوجود آمده ،باز دارند میروند
به سمت عادی انگاری و ساده انگاری و همکاران
را به شدت نگران کردهاند ».وی گفت« :متاسفانه
مواردی را از خیز جدید در کشور به خصوص در
موارد سرپایی بیماری داریم میبینیم که این موارد
میتواند بعد از چند روز به افزایش موارد بستری و
بعد از آن به افزایش موارد مرگ و میر بدل شود».
نمکی با اشاره به وضعیت تامین واکسن کرونا در

کشور نیز گفت« :ما برای تهیه واکسن از منابع معتبر
داریمتالشمیکنیم.علیرغمبرخیبحثهادرجامعه
در رابطه با تهیه واکسن ،ما در وزارت بهداشت با نگاه
صرف کارشناسی و تهیه گزارش کارشناسی خدمت
تصمیمگیرانردهباالینظامجمهوریاسالمیوبدون
توجهبههرپدیدهغیرکارشناسی،کاررادنبالمیکنیم».
وی افزود« :خوشبختانه در هیات دولت موضوع
را طرح کردم و رییس جمهور هم بانک مرکزی
را مکلف کردند و بانک مرکزی هم برای تامین ارز
با منابعی که ما دنبال میکنیم ،اعالم آمادگی کرد و
انشااهلل به زودی واکسن را وارد میکنیم».
نمکیگفت«:خوشبختانهپروتکلهایتزریقواکسن
را هم تدوین کردیم که چگونه واکسن را تزریق کرده
و آن را به چه گروههای هدف و آسیبپذیری تلقیح
کرده و از کجا شروع کنیم».
وی گفت« :در زمینه واکسن داخلی هم آنچه که در
مجموعه مطالعه بالینی انجام دادیم ،بسیار موفق بوده
است.خبرکارمشترکایرانرابامجموعهواکسنسازی
کوبا شنیدید .علیرغم برخی جوسازیها ما در کوبا
قدرتمندی ساخت واکسن را سالهاست که تجربه
کردیم .واکسن هپاتیت بی که سالهاست در کشور
تزریق میشود ،کار مشترکی است که بین انستیتو
پاستور و کوباییها و همچنین واکسن پنوموکوک
که چندین سال است که پروژه آن را با کشور کوبا
شروع کردیم».
بهگزارشایسنا،وزیربهداشتگفت«:واکسنکرونای
تولید مشترک بعد از فاز مطالعات حیوانی ،فاز اول
و دوم بالینی را در بیرون از کشور پاس کرده و قرار
است آن را در پاستور به صورت مشترک بسازیم.
قراردادی را هم آماده کردیم و فاز سوم را با دقت و
وسواس شروع خواهیم کرد .امیدوارم که همانطور که
قول دادیم ،در بهار آینده واکسن داخلی را با اطمینان
و خیال راحت در کشور داشته باشیم».

توضیحات رئیس دفتر رییس جمهور درباره خرید واکسن کرونا:

اقدام دولت تعارضی با نظر رهبری ندارد
رئیسدفتررئیسجمهوریبهارائهتوضیحاتیدربارهاقداماتدولت
در زمینه خرید واکسن کرونا پرداخت و با بیان اینکه «کوواکس نه
یک شرکت است و نه یک کشور بلکه یکی از زیر مجموعههای
سازمان جهانی بهداشت است» ،تصریح کرد« :انتخاب نوع واکسن
از سبد کوواکس بر عهده ما است؛ در نتیجه کاری که ما تاکنون
برای خرید واکسن از سازمان جهانی بهداشت و کوواکس انجام
دادهایم،هیچتعارضیبانظریکهمقاممعظمرهبریفرمودندندارد».
به گزارش سپید ،محمود واعظی در حاشیه جلسه صبح چهارشنبه
هیئت وزیران درباره خرید واکسن کرونا به ارائه توضیحاتی در این
باره پرداخت و گفت« :کوواکس نه یک شرکت است و نه یک
کشوربلکهیکیاززیرمجموعههایسازمانجهانیبهداشتاست».
وی اظهار کرد« :این سازمان به این دلیل که واکسن کرونا ،تنها
واکسنی است که همه کشورهای دنیا به آن احتیاج دارند ،سبدی با
عنوانکوواکسایجادکردهاست.پیشبینیسازمانجهانیبهداشت
برای این است که حتی اگر تمام کشورها و شرکتهایی که در
حال ساخت واکسن کرونا هستند ،موفق شوند ،تا یک سال آینده

به تنها درصدی از نیاز جهان پاسخ داده میشود؛ به همین دلیل
سبدی تشکیل و در آن همه واکسنهای تولید شده در دنیا را قرار
داده است و برای هر کشور سهمیه تعیین کرده است».
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه «سهمیه ایران از سبد
کمک  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسن است» ،خاطرنشان
کرد« :انتخاب نوع واکسن از سبد کوواکس بر عهده ما است؛ در
نتیجه کاری که ما تاکنون برای خرید واکسن از سازمان جهانی
بهداشت و کوواکس انجام دادهایم ،هیچ تعارضی با نظری که مقام
معظم رهبری فرمودند ندارد».
واعظی در ادامه با تاکید بر این که واکسن کرونا را میخریم و به
موقع وارد کشور میکنیم ،افزود« :پول کوواکس از مدتها قبل
آماده بود ،اما آمریکاییها مانع پرداخت آن میشدند؛ با این حال
االن قسط اول این پول را که  ۵۲میلیون یورو بود پرداخت کردهایم
و مابقی پول را نیز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد».
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سه کشور چین ،هند و روسیه
برای خرید واکسن کرونا ،خاطر نشان کرد« :همزمان برای تسهیل

در خرید و واردات کرونا با چینیها دردهای مذاکره هستیم که
به نظر من این مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است .همچنین با
هند و روسیه نیز در حال مذاکره هستیم؛ واکسنهای تولیدی این
سه کشور از جمله واکسنهایی است که در حال حاضر در منطقه
مورد استفاده قرار میگیرد ».وی همچنین درباره همکاری ایران
با کوبا در زمینه تولید واکسن کرونا با تاکید بر اینکه کوباییها در
زمینه مسائل دارویی خیلی خوب کار کردهاند ،گفت« :عالوه بر
اقداماتی که در زمینه خرید واکسن انجام دادهایم ،با توجه به اینکه
طی  ۱۲-۱۰سال گذشته کار مشترکی پزشکی موفقی با کوباییها
داشتیم ،در زمینه تولید واکسن کرونا نیز درحال انجام همکاریهایی
هستیم؛ در این زمینه آنها مقداری از ما جلوتر هستند».
به گزارش ایسنا ،واعظی با بیان اینکه «هر راهی را که امکان پذیر
بوده برای خرید واکسن دنبال کردهایم» ،اظهار کرد« :خوشبختانه
آقای رئیسجمهور دو ماه پیش دستور دادند که پول واکسن نباید
با سایر هزینهها قاطی شود؛ این یعنی سالمتی مردم مهم است و هر
زمان که الزم باشد باید هزینههای مربوط به واکسن پرداخت شود».
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رئیس شورای عالی نظام پزشکی:

کار تیمی و مشترک درخصوص مدیریت بیماریکرونا دیده نمیشود
رئیس شورای عالی نظام پزشکی در جلسه هم
اندیشی نخستین همایش جامع کشوری کرونا با
تاکیدبرضرورتتشکیلجلسهایمشترکازاساتید
پایه و بالینی جهت بررسی جنبههای مختلف کرونا
گفت«:نبودکارتیمیومشترکازجملهنقاطضعف
کشور در مدیریت بیماری کووید ۱۹بوده که ضرر
آن متوجه بیماران خواهد شد».
به گزارش سپید ،مصطفی معین با تاکید بر اهمیت
استیگما در دوران حاد کرونا گفت« :نباید از اهمیت
استیگما در دوران کرونا و پساکرونا غافل شد زیرا
مدیریت بحران را با مشکل مواجه خواهد کرد».
وی افزود« :برای دوران پساکرونا نیازمند برنامه
مدیریتشدههستیم،بایدمدیریتجنبههایروانی
و اجتماعی را در دوران پساکرونا مدنظر قرار دهیم
که الزم است در این راستا جلسه مشترکی از اساتید
پایه و بالینی تشکیل شده و جنبههای مختلف این
مهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،نبود کار تیمی

و مشترک یکی از نقاط ضعف کشور در مدیریت
این بیماری است ،متاسفانه کار تیمی و مشترک

در خصوص مدیریت بیماری کم انجام میشود
که ضرر آن در نهایت متوجه مردم خواهد شد».

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با گالیه از این
که از نگاه دولت انجمنهای علمی موضوعیتی
در کشور ندارند ،تصریح کرد« :در علوم پزشکی
نزدیک به  250انجمن علمی داریم اما چقدر در
برنامهریزیهایکالنومسائلصنفیازظرفیتهای
آنها استفاده میشود؛ در حالی که باید بازوی اجرایی
و کارشناسی ارشد دولت تلقی شوند».
بهگزارشروابطعمومیسازماننظامپزشکیمعین
در پایان با اظهار تاسف از این که قدر انجمنهای
علمی را نمیدانند ،گفت« :در سطح کالن نوع
نگاه به انجمنهای علمی و NGOها منفی یا
بیتفاوتی است و از این پتانسیل عظیم استفاده
نمیشود ،از انجمنهای علمی درخواست میکنم
هر پیشنهاد که جنبه سیاستی داشته و در جهت
ارتقاءجایگاهانجمنهاستبهسازماننظامپزشکی
ارائه شود تا به عنوان نظر مشورتی به مسئوالن
ذیربط اعالم شود».

ابتالی بیش از  ۳۵۰تن از کادر بیمارستان شهدای تجریش بهکرونا

رییس بیمارستان شهدای تجریش گفت« :با شیوع کرونا شاید یکی
از اصلیترین دغدغههای مسئوالن مراکز درمانی و بهداشتی ترک
محل خدمت پرسنل درمان خصوصا پرستاران بود ،ولی پرستاران
نه تنها محل خدمت خود را ترک نکردند بلکه تمام قد و با همه
قوا در خدمت مردم و خط مقدم دفاع از سالمت حضور داشتند
و ایستادگی کردند».
به گزارش سپید ،رضا جلیلی خشنود ضمن قدردانی از تالش
نیروهای کادر درمان ،بهداشت و پشتیبانی بیمارستان شهدای
تجریش در دوران کرونا ،اظهار کرد« :با شیوع کووید ،۱۹ویروسی
ناشناخته با ماهیت همه گیری باال و در برخی موارد کشنده ،شاید
یکی از اصلیترین دغدغههای مسئوالن مراکز درمانی و بهداشتی
ترک محل خدمت پرسنل درمان خصوصا پرستاران بود ،ولی
پرستاران نه تنها محل خدمت خود را ترک نکردند بلکه تمام قد
و با همه قوا در خط مقدم دفاع از سالمت مردم حضور داشتند».
خشنود ضمن یادآوری مشکالت و چالشهای پرسنل بخشهای
کرونایی خاطرنشان کرد« :مراقبت بیکم و کاست از بیمارانی که
در پی ابتال به کرونا در بیمارستانها بستری میشوند از اهمیت
ویژه برخوردار است و این درحالیست کهبخش اعظمی از این
مسئولیت دشوار بردوش کادر پرستاری قرار گرفته ،تالشگرانی
ت زمان زیادی هم از خانواده خود دور هستند».
که متاسفانه مد 
به گفته رییس بیمارستان شهدای تجریش ،پرستاران نسبت به
خدماترسانی به تک تک افراد جامعه دغدغهمند هستند و تا به
امروز با همه سختیها و موارد زیاد ابتالی خود و انتقال ویروس به
خانواده بازهم پای کار بودند و در باالترین سطح ممکن خدمات
ارزندهای ارائه دادهاند.

وی در ادامه کارنامه ایثارگری و جانفشانی مدافعان سالمت را
درخشان توصیف کرد و ادامه داد« :بسیاری از نیروهای پرتالش
بیمارستانشهدایتجریشزمانیکهبهکرونامبتالمیشدندبهمحض
بهبودی و یا حتی در برخی موارد علیرغم ضعف جسمانی باز هم
سنگر خدمت را خالی نگذاشتند و به مراقبت بیماران ادامه دادند».
وی با بیان این که از روز شیوع بزرگترین چالش قرن تا به
امروز حتی یک روز بدون بحران هم نداشتیم ،یکی از مهمترین
چالشهای روزهای اول کرونایی را کمبود تجهیزات حفاظت
فردی کارکنان و پرسنل دانست و گفت« :از همان روزهایی که
شیوع کرونا اعالم شد ،مصرف وسایل حفاظت فردی باالرفت
به شکلی که تقاضا بیشتر از تولیدات کشور بود هر چند که این
امرمشکلی در تمام مراکز درمانی دنیا بود ولی با توجه به این که
تامین و تضمین سالمت کارکنان یکی از مهمترین وظایف متولیان
و سیاستگذاران حوزه بهداشت است ،تامین و تولید این وسایل
حفاظتی در اولویت قرار گرفت».
خشنود یکی دیگر از مشکالت کادر درمان وبخش های مختلف
خدماتی و پشتیبانی در بیمارستانها را کمبود نیروی انسانی دانست
و خاطرنشان کرد« :این درحالیست که فقط تا به امروز بیش از
 ۳۵۰نفر از کادر درمان و پشتیبانی بیمارستان شهدای تجریش به
ویروس کرونا آلوده شده و از مرخصی استعالجی استفاده کردند».
رییس بیمارستان شهدای تجریش در ادامه با بیان این که از ابتدای
شیوع بیماری کووید ۱۹و از آنجایی که در موج اول تعداد اشغال
تخت بسیار باال رفت ،نسبت به استخدام و بکارگیری پرستاران
 ۸۹روزه اقدام شد ،گفت« :این راهکار در عین حال که از خستگی
و بیرمقی کادر درمان کاست به میزان قابل توجهی هم در ارائه
خدمت باکیفیتتر به بیماران اثر گذار بود».
خشنود ادامه داد« :البته در طرحهای جدید بکارگیری پرستاران ۸۹
روزه به صورت خرید خدمت یا به صورت طرحی و یا تمدید طرح
در دستورکار است و این افراد در اولویت استخدام قرار دارند».
رییس بیمارستان شهدای تجریش اظهار کرد« :با شروع پاندمی
کرونا و عدم مراجعه بیماران غیر کرونایی به دلیل ترس از ابتال
به بیمارستانها به یکباره با کاهش مراجعات غیر کرونایی مواجه
شدیم ،بنابراین برخی ازبخشهای بیمارستان را با هم ادغام کردیم
تا بتوانیم از نیروهای اینبخشها برای درمان بیماران مبتال به
کرونا کمک بگیریم».

وی با اشاره به این که رسالت بیمارستانها ارائه خدمت باکیفیت
به تمام بیماران است گفت« :جداسازی اورژانس وبخشهای
کرونایی ا ز بخشهای غیر کرونایی از همان روزهای اول شیوع
اپیدمی در بیمارستان شهدای تجریش آغاز شد ،به شکلی که در
بازه زمانی کمتر از دو تا سه هفته بیش از ۵بخش بستری بیمارستان
به کرونا اختصاص داده شد».
رییس بیمارستان شهدای تجریش با یادآوری این که همچنان
بسیاری از ابعاد مختلف ویروس کرونا ناشناخته است ،در مورد
اجرای پروتکلهای درمانی درباره مبتالیان به کرونا توضیح داد:
«بسیاریازدستورالعملهاوشیوهنامههایسازمانجهانیبهداشت
و یا سایر کشورهای پیشرو در زمینه درمان مدام به روز رسانی
میشد و حتی خیلی از این درمانها هم ناکارآمد و یا به طور
کلی مردود اعالم میشد».
خشنود به یکی از اقدامات خالقانه وزارت بهداشت در درمان
مبتالیان به کووید اشاره کرد و گفت« :ضمن این که درمان بیماران
کرونایی طبق پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت انجام میشود،
اما در موارد خاص و معدود ،درمان بیماران بدحال با روشهای
نوین که به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده ،انجام میشود».
وی از چاپ بیش از  ۵۰مقاله معتبر تحقیقاتی توسط محققان
بیمارستانشهدایتجریشخبردادوافزود«:نتیجهاینپژوهشهای
بالینی در قالب مقاالتی به همراه برچسبهای اخالق در مجالت
معتبر جهانی منتشر شده است».
وی با بیان این که با اعمال محدودیتهای جدید تعداد بیماران
بستری به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است اظهار امیدواری
کرد که این روند همچنان ادامه پیدا کند.
خشنود تاثیر پررنگ توسعه زیرساختهای ارتباطی در مواجهه با
بحرانها و رویدادهای احتمالی آینده را یادآور شد و گفت« :تالش
دو چندان دستگاهها خصوصا در حوزه بهداشت و درمان برای
جبران کاستیها و ایجاد آمادگی برای مواجه اصولی با بحرانها
ضرورت دارد».
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،وی
تاکید کرد« :الزمه مواجهه درست با رویدادها این است که مدیریت
بحران را بشناسیم و هر کدام از ما یک مدیر بحران باشیم چرا که
این دانش برای تضمین موفقیت و پیشگیری از ایجاد کمترین
ضریب خطا ضروری است».
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نگرانی وزارت بهداشت از ویروس جهش یافته کرونا

ادامه اعمال محدودیتها درنقاط قرمز و نارنجی

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش
محدودیتهای کرونایی در مناطق نارنجی و
قرمز اتفاق نمیافتد ،گفت« :نگرانیها در مورد
ویروس جهش یافته کرونا نیز وجود دارد و هرگونه
کاهشسطحمراقبتهایبهداشتیدرسطحجامعه
میتواند خطرساز باشد و ما را به سمت خیز جدید
بیماری سوق دهد».
به گزارش سپید ،سیما سادات الری در گفتوگو
با ایسنا درباره نحوه لغو محدودیتهای کرونایی
با توجه به روند کاهشی بیماری در کشور گفت:
«زمانی که فوتیهای روزانه کرونا در کشور به
نزدیکبه ۵۰۰نفررسیدهبود،مهمتریناقداماجرای
محدودیتهای سختگیرانه بود که با همکاری
مردم و مسئوالن و همه اصناف اجرایی شد .نباید از
این نکته غافل شویم که این محدودیتها منجر به
آسیبهای اقتصادی فراوانی به اصناف شده است».
وی با بیان اینکه به هر حال بخشی از این آسیبهای
اقتصادیباروشهایمختلفازطرفدولتجبران
شد،افزود«:امانمیتوانمحدودیتهارابرایهمیشه
ادامه داد و نمیتوان کسب و کارها را تعطیل کرد.
در نتیجه باید به سمت قانونمداری و توانمندسازی

جامعه برای مدیریت شرایط حرکت کنیم .در حال
حاضرجامعهبامحدودیتهایاعمالشدهدرآذرماه
همراه شده و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
نیز رشد بسیار خوبی داشته است .استفاده از ماسک
در حال حاضر قابل مقایسه با بهار یا تابستان نیست
وبخش زیادی از جامعه از ماسک استفاده میکنند
و این یک فرهنگسازی بسیار مناسب بود که به
کمک رسانهها انجام شد».

انجام تست رایگانکرونا در ایستگاه مترو

الریادامهداد«:البتهشایدبهترینروشبرایوزارت
بهداشتاینباشدکهبگوییممحدودیتهایشدید
ادامه پیدا کند ،اما این محدودیتها از نظر اقتصادی
وحتیاجتماعی باعث آسیبهایفراوانی میشود.
از طرفی باید به این نکته توجه کرد که اگر همراهی
مردم کم شود ،دوباره به روزهای سخت گذشته
بر میگردیم».
وی با بیان اینکه کاهش محدودیتها نیز فقط در

آمارکرونا در جهان تا  ۲۴دی
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان ،تا
صبح چهارشنبه ( ۲۴دی) به بیش از  ۹۲میلیون
نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از
مرز یک میلیون و  ۹۷۰هزار نفر عبور کرد.
به گزارش سپید ،در حال حاضر آمریکا با
بیش از  ۲۳میلیون و  ۳۶۸هزار مبتال ،از
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت
بهرهبرداری متروی تهران از انجام تست
رایگان کرونا مسافران در مترو خبر داد.
به گزارش سپید ،سید مجتبی تقوی نژاد در
گفتوگو با ایسنا اعالم کرد« :در ادامه طرح
غربالگری شهید قاسم سلیمانی ،معاونت
فرهنگی و اجتماعی مترو با همکاری شرکت
شهر سالم و دانشگاه علوم پزشکی تهران
در ایستگاه مترو شوش اقدام به اخذ تست
سریع کرونا میکنیم».
وی با بیان اینکه این طرح به منظور عدم
مراجعه سرپایی به بیمارستانها و شناسایی
و نیز کاهش مبتالیان به ویروس کرونا انجام
میشود ،گفت« :مسافران مترو در ایستگاه
شوش میتوانند با حضور در جایگاه انجام
آزمایش و مراجعه به کارشناسان مربوطه به
صورت رایگان مورد آزمایش قرار بگیرند».

معاون فرهنگی شرکت بهرهبرداری مترو با
بیان اینکه براساس برنامهریزیهای صورت
گرفته این تست فوری در ایستگاه مترو شوش
که بزرگ بوده و فضای کافی آن موجب
ازدحام نمیشود اخذ خواهد شد ،افزود:
«این طرح به صورت موقت از ایستگاه
متروی شوش آغاز شده و بعد از بررسی
و کسب نتایج امکان دارد در سایر ایستگاهها
نیز برپا شود».
وی گفت« :این برنامه در راستای اجرای
مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه و ارتقای
فرهنگ سالمت اجتماعی و افزایش سالمت
جسمانی مسافران مترو برگزار میشود».
تقوی نژاد تاکید کرد« :تیمهای اخذ تست
سریع تا  ۲۸دی ماه از ساعت  ۹تا  ۱۳در
ایستگاه مترو مستقر هستند تا به صورت
رایگان از مردم تست کرونا بگیرند».

مناطق زرد و آبی کرونا اجرا میشود که میزان
بستریکمتریدارند،تاکیدکرد«:قرارنیستکاهش
محدودیتها در مناطق نارنجی یا قرمز اجرایی
شود ».الری گفت« :همچنین پروتکلهای سخت
گیرانهایبرایمشاغلپرخطردرنظرگرفتهمیشود.
به طور مثال انجام تستهای تشخیص سریع برای
کارکنان تاالرها و کنترل کد ملی افراد از نظر انجام
تست کرونا و مثبت بودن یا نبودن تست آنها
انجام میشود .همچنین محدودیتهای ظرفیتی
برای مشاغل پرخطر نیز در نظر گرفته میشود».
ویهمچنیناظهارکرد«:نگرانیهادرموردویروس
جهش یافته کرونا نیز وجود دارد و هرگونه کاهش
سطحمراقبتهایبهداشتیدرسطحجامعهمیتواند
خطرساز باشد و ما را به سمت خیز جدید بیماری
سوق بدهد .با این حال ،مهمترین نکته همکاری
مردم و مسئوالن و اصناف است و تا زمانی که
واکسیناسیون همگانی علیه کرونا انجام نشود و
ن بخش زیادی از مردم نه فقط در کشور
همچنی 
خودمان،بلکهدرسایرکشورهاهمعلیهاینویروس
واکسینهنشدهاند،بایدرعایتپروتکلهایبهداشتی
را مد نظر داشته باشیم».

اول قرار دارد و کشورهای هند ،برزیل و
روسیه در ردههای دوم تا چهارم هستند.
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید۱۹-
هماکنون در رده پانزدهم قرار دارد .در این
اینفوگرافیک ،آمار  ۱۵کشور اول جهان از
نظر تعداد مبتالیان و تازهترین آمار کلی جهان
درمورد ویروس کرونا را مشاهده میکنید.
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نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

اولینکسانیکهواکسنکرونارااستفادهمیکنندکادردرمانهستند
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت« :اولین
کسانیکهواکسنراآزمایشواستفادهمیکنند،کادر
درمان هستند و بعد در اختیار مردم قرار میگیرد.
بنابراین ،وقتی واکسن به بازار میآید نباید هیچ
گونه نگرانی بابت استفاده آن وجود داشته باشد».
به گزارش سپید ،سید علی فاطمی در گفتوگو با
مهر به سابقه خیلی طوالنی ایران در ساخت واکسن
اشاره کرد و گفت« :ایران از جایگاه ویژهای در منطقه
برخوردار است و سالهای زیادی است که سابقه
ساخت واکسن و مایهکوبی را داریم».
وی با تاکید بر ضرورت توجه به معیارهای مورد
نیاز برای داشتن یک واکسن استاندارد ،تصریح کرد:
«پارامترهای مختلفی برای دسترسی به یک واکسن
استاندارد وجود دارد ».فاطمی به شرایط نگهداری
واکسن به عنوان اولین پارامتر یک واکسن استاندارد
اشارهکردوگفت«:هرکشوریبایدشرایطنگهداری
واکسنها را بر اساس تأیید آزمایشگاههای خودش
مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد».

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ،به پارامتر
ایمنی و اثربخشی واکسنها اشاره کرد و افزود:
«ایمنی واکسن یعنی اینکه عاری از انواع باکتریها
و عفونتها و همچنین مواد تبزا باشد».
وی ادامه داد« :وجود مواد تبزا در واکسن میتواند
با عارضه برای افراد همراه باشد».

فاطمی با اشاره به برخی افزودنیها در ساخت
واکسنها گفت« :ممکن است در مواردی شاهد
اضافه کردن مواد افزودنی به واکسنها باشیم که
میتواند منشأ بروز عوارض برای عدهای شود.
بنابراین ،ایمنی محصول از درجه اهمیت باالیی
برخوردار است».

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به فاکتور
اثربخشی واکسن اشاره کرد و افزود« :نقش واکسن
این است که سیستم ایمنی فرد را در مقابل عامل
بیماریزا ،بیدار میکند و به مقابله با عامل خارجی
میپردازد ».فاطمی در پاسخ به این سوال که مردم
چگونه باید به واکسن ساخت داخل اعتماد کنند،
گفت« :برای ساخت و تولید واکسن در هر کشوری،
نهاد نظارتی وجود دارد که این مسئولیت در کشور
ما بر عهده سازمان غذا و دارو است».
وی ادامه داد« :تأیید یک محصول در سازمان غذا
و دارو به هیچ عنوان تحت تأثیر نام و برند قرار
نمیگیرد و اصوالً با کد مجهول به دست پژوهشگر
میرسد تا مورد بررسی قرار گیرد».
فاطمی گفت« :آنچه مسلم است ،اولین کسانی که
واکسن را آزمایش و استفاده میکنند ،کادر درمان
هستند و بعد در اختیار مردم قرار میگیرد .بنابراین،
وقتی واکسن به بازار میآید نباید هیچ گونه نگرانی
بابت استفاده آن وجود داشته باشد».

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

 ۲۱۲۲بهبود یافتهکرونا پالسما اهدا کردند

مدیرکلانتقالخوناستانتهرانگفت«:ازابتدایاجرایطرحاهدای
پالسمای بهبودیافتگان از کرونا (اردیبهشت ماه) تاکنون به منظور
کمک به درمان مبتالیان کرونا ۲۱۲۲،موفق به اهدای پالسما شدند».
به گزارش سپید ،محمدرضا مهدی زاده در گفتوگو با ایرنا افزود:
« ۲۷۵۰بهبود یافته پالسما در این مدت برای اهدای پالسما مراجعه
کردند که  ۲۱۲۲شرایط اهدا را داشتند».
وی ادامه داد« :آمار اهدای پالسما توسط بهبود یافتهها کمتر از حد
انتظاراستوفقطدودرصدازمبتالیانبهکروناپالسمااهدامیکنند».

مهدی زاده با بیان اینکه پالسمای بهبود یافتگان کرونا اکنون به عنوان
یک درمان در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد ،گفت« :با گذشت چند
ماه از شیوع کرونا و با توجه به افزایش میزان شیوع ویروس در
ماههای اخیر ،تقاضا از سوی بیمارستانها برای دریافت پالسمای
بهبود یافتگان افزایش یافته و باید تامین این تقاضا محقق شود».
مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد« :بهبود یافتگان از
کرونا اطمینان خاطر داشته باشند که اهدای پالسما بعد از بهبودی
به هیچ عنوان سیستم ایمنی بدن آنها را تضعیف نخواهد کرد و با
اطمینان خاطر برای نجات بیماران و اهدای پالسما اقدام کنند».
وی ادامه داد« :بهبود یافتگان کرونا به شرط داشتن شرایط الزم
(همانند شرایط اهدای خون) و نیز گذشت یک ماه از بهبودی
میتوانند به مراکز وصال و ستاد مرکزی سازمان انتقال خون واقع
در جنب برج میالد مراجعه کنند و از آنها  ۵۰۰سی سی پالسما
گرفته میشود و پالسمای اهدایی آنها فریز و بعد از غربالگری و
تست سالمت ذخیره میشود و به مراکز درمانی که درخواست
کننده این پالسما برای درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا باشند

ارسال میشود و در اختیار آنها قرار میگیرد».
وی خاطرنشان کرد« :شرایط عمومی اهدای این پالسما مانند اهدای
خون است و شخص اهدا کننده باید کارت ملی همراه داشته و
محدوده سنی وی  ۱۸تا  ۶۰سال باشد .کلیه مراحل و شرایط ثبت
نام و پذیرش اهدا کننده دقیق ًا مانند اهدای خون کامل است».
مهدیزادهافزود«:ازهمهافرادیکهبهکرونامبتالشدهاندمیخواهیم
به دلیل اینکه زمان وجود آنتی بادی این ویروس در بدن آنها مدت
زمان کوتاه و محدودی است هرچه زودتر برای اهدای پالسمای
خود اقدام کنند تا بتوانند کمکی برای سالمت مبتالیان به این
ویروس باشند ».وی تاکید کرد« :اهدا کنندگان خون و همین
طور پالسما اطمینان داشته باشند که انتقال خون بر اساس آخرین
استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و سازمانهای انتقال خون
جهان ،تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت میکند و تمام مراکز
انتقال و اهدای خون و همه تجهیزات این مراکز در کشور در حال
حاضر و همین طور همیشه ،ضد عفونی و استریل میشوند و اهدا
کنندگان با اطمینان خاطر خون اهدا کنند».

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

 ۹۷فوتی و  ۶۳۱۷بیمار جدیدکرونا درکشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶هزار و  ۳۱۷مورد
جدید کووید ۱۹در کشور خبر داد.
به گزارش سپید ،سیماسادات الری گفت« :از روز سهشنبه تا
چهارشبه  ۲۴دی  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۶هزار و  ۳۱۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که  ۶۵۳نفر از آنها بستری شدند ».وی گفت« :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۳۰۵هزار و
 ۳۳۹نفر رسید».

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود« :متاسفانه  ۹۷بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۵۶هزار و  ۴۵۷نفر رسید».
وی ادامه داد« :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۹۴هزار و ۳۸۸
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند».
به گفته وی ۴۴۶۹ ،نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری ادامه داد« :تا کنون  ۸میلیون و  ۳۱۶هزار و  ۳۷۵آزمایش

تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است».
به گفته وی ،در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیلها۷ ،
شهرستان ساری ،آمل ،فریدونکنار ،قائمشهر و نکا در استان
مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت
قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت« :همچنین ۳۰
شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۹۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند».
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واکسن
رییس انستیتو پاستور ایران تشریح کرد

چرایی و چگونگی تولید مشترک واکسنکرونا با کوبا
رییس انستیتو پاستور ایران گفت« :کوبا یکی از معدود
کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن ،بسیار پیشرفته
است و در سالهای قبل نیز تنها کشوری بوده که فناوری
تولید واکسن را به ایران انتقال داده است».
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،علیرضا بیگلری در خصوص
سابقه همکاری ایران و کوبا برای ساخت واکسن اظهار
داشت« :اگر اآلن میبینید واکسن هپاتیت بیکه در انستیتو پاستور ایران ساخته میشود ،تکنولوژی آن
از کوبا به ایران منتقل شده و با آمدن این واکسن ،نه تنها ایران قادر است که این واکسن را بسازد بلکه
ی واکسینه شدهاند».
قریب به اتفاق مردم ایران با این واکسن در مقابل هپاتیت ب 

وی افزود« :انستیتو پاستور ایران با تصویب مجلس شورای اسالمی مامور شد که واکسن پنوموکوک
یا واکسن ذاتالریه کودکان را بسازد و این واکسن یکی از پیچیدهترین واکسنهای دنیا است که کمتر
از  5کشور قدرت تولید آن را دارند که کوبا نیز یکی از آنها است .انستیتو پاستور ایران در سال 98
همکاری خودش را با کوبا برای ساخت واکسن پنوموکوک شروع کرد».
عضو کمیته ملی واکسن خاطرنشان کرد« :واکسن کرونای کوبا منطبق بر واکسن ذاتالریه کودکان است
و به عنوان جزئی از واکسن پنوموکوک ،ایران وارد ساخت واکسن کرونای مشترک با کوبا شد و  5تا
 6ماه است که همکاری بین دو کشور از مراحل اولیه طراحی واکسن ،آزمایش حیوانی و کارآزمایی
بالینی آغاز شده و در فاز یک و دو انسانی در کوبا مشخص شد که این واکسن ،بسیار ایمن است و
هیچ عوارضی نداشت و کارایی بسیار چشمگیری داشت ».رییس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد« :چون
اطمینان داریم که فاز یک و دو کارآزمایی بالینی این واکسن در کوبا هیچ عارضهای نداشته ،میتوانیم
مطمئن باشیم که فاز سوم کارآزمایی آن که به صورت همزمان در ایران و کوبا انجام شود ،نتایج بسیار
خوبی خواهد داشت و میتوانیم پس از آن وارد فاز واکسیناسیون عمومی شویم».

علیزاده ،عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

بیماراندیابتیدرتهیهانسولینقلمیدچارمشکلهستند
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس با اشاره به
کمبود انسولین قلمی ،از وزارت بهداشت
خواست سریعتر این دارو را در اختیار
بیماران دیابتی قرار دهد.
به گزارش سپید ،علی علیزاده در جلسه علنی
روز چهارشنبه مجلس در تذکری شفاهی
گفت« :انسولین برای بیماران دیابتی حکم
اکسیژن برای تنفس را دارد ،زمان زیادی
است که بیماران دیابتی طعم تلخ و دردناک
نبود انسولین را احساس میکنند و در تهیه
انسولین با مشکل مواجه هستند ،اگر از گوشه کنار
بازار آزاد انسولین پیدا کنند آنقدر گران است که خیلی
از عزیزان نمیتوانند آن را تهیه کنند».
وی افزود« :آمار رسمی نشان میدهد در کشور ۱۱
درصدجمعیتباالیسن۲۵سالدچاربیماریدیابت
هستند ،یعنی نزدیک ۵میلیون نفر به این بیماری مبتال
هستند که نیازمند داروی انسولین هستند ،از این تعداد
حدود  ۷۰۰هزار نفر روزانه در چند نوبت باید از این

دارو استفاده کنند ولی با کمبود شدید این دارو دست
و پنجه نرم میکنند ،انسولین قلمی را فقط از بازار
سیاه و با قیمت گران میتوان تهیه کرد ،با وجود اینکه
وزارت بهداشت سعی دارد در این حوزه مدیریت
کند ولی در خیلی از شهرها به خصوص شهرهای
محروم با اینکه مردم در سامانه وزارت بهداشت ثبت
نام کردند ولی به انسولین قلمی دسترسی ندارند ».این
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست

خارجیمجلسعنوانکرد«:وزارتبهداشت
سعی دارد بیماران دیابتی را ترغیب کند که
از آمپول قدیمی استفاده کنند ،ولی خیلی از
بیماران به دلیل کهولت سن و نداشتن همراه
و کمک نمیتوانند از آمپول سنتی و قدیمی
استفاده کنند».
علیزاده ادامه داد« :وزارت بهداشت مدتی
پیش گفت که به اندازه کافی انسولین وارد
و تولید کرده است و هیچ کمبودی در این
خصوص وجود ندارد ،در حالی که بیماران
دیابتی به خصوص در شهرستانها به شدت
گلهداشتندکهبهانسولینقلمیدسترسیندارند،دولت
داروی مورد نیاز مردم را تامین کند».
علی نیکزاد که اداره اینبخش از جلسه علنی مجس
را برعهده داشت ،در پاسخ به این تذکر گفت« :بحثی
که مطرح کردید مهم است ،از کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی میخواهم حتما این
موضوع را بررسی کنند چراکه این موضوع ،مهم و
ملی است».ایسنا

خبـر
 100شهید مدافع سالمت در
فهرست مصادیق شهدای خدمت
درنشستکمیتهملیتعیینمصادیقوامتیازات
شهید خدمت که با حضور اعضای این کمیته
برگزار شد ،پرونده  41شهید خدمت مدافع
سالمت دیگر تایید شد و تعداد پروندههای
نهایی تا کنون به  100شهید خدمت مدافع
سالمت رسیده است.
به گزارش سپید به نقل از وبدا ،سید کامل تقوی
نژاد ،معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت در این نشست که در ستاد
وزارتبهداشتبرگزارشد،اظهارداشت«:اولین
جلسه کمیته ملی 12شهریور ماه امسال برگزار و
به تنظیم و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل
پرونده بررسی مدارک شهدای خدمت و آیین
نامه اختصاصی آن منجر شد».
ویافزود«:امروز(چهارشنبه24دیماه)ششمین
جلسهکمیتهملیتعیینمصادیقوامتیازاتشهید
خدمت برگزار میشود و تا کنون دبیرخانه این
کمیتهبیشاز10جلسهچندینساعتهرابرگزارو
دراینجلسات،پروندههایواصلهازدانشگاهها
را به طور مفصل بررسی کرده است».

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد

بازنگری پروتکل بازگشایی مدارس و مهدکودکها
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به
بازنگری پروتکلهای بازگشایی مدارس و مهدکودکها ،در عین حال از
لزوم انجام تستهای دورهای کرونا توسط مربیان مهدکودکها خبر داد.
به گزارش سپید ،محسن فرهادی در گفتوگو با ایسنا درباره بازگشایی
مدارسومهدکودکهادرمناطقزردوآبیگفت«:درخصوصمهدکودکها
نیاز به بازنگری پروتکلها داریم زیرا خدمتگیرندگان این واحد صنفی،
کودکان هستند و در این مورد هم تا ابتدای هفته آینده نسبت به تهویه
و وسعت مراکز اعالم میکنیم که مجاز به پذیرش چه تعدادی هستند.
در مهدکودکها نیز مربیان مهد موظف به دادن تست دورهای کرونا با
رپید تستها هستند».
وی افزود« :در مورد مدارس با مصوبات ستاد ملی کرونا قرار نیست
بازگشایی کامل صورت گیرد؛ تنها پایههای اول و دوم به نسبت جمعیت
کالس  ۵تا  ۱۰نفر مجاز به حضور در کالس هستند .در شهرهای آبی
پایههای دیگر هم در مدارس خلوت مجاز به فعالیت هستند که برنامهریزی
آن با وزارت آموزش و پرورش است اما طبیعتا شرایط در مورد مدارس
سختگیرانهتر شده است».

فرهادی درباره نحوه برگزاری جشنوارههای تئاتر ،موسیقی و سینمایی دهه
فجر گفت« :نظرات همکاران وزارت ارشاد را گرفته و در تصمیمگیریها
اعمال کردیم .در صورت لزوم جلسات ویژه با ذینفعان موضوع خواهیم
داشت زیرا کارهای تخصصی این موضوع را آنها بهتر میدانند و انشااهلل
پروتکل کامل و قابل اجرایی در این مورد هم خواهیم نوشت .در شهرهای
زرد و آبی امکان برگزاری حضوری جشنوارهها با رعایت پروتکلها و
اعالم ظرفیت مجاز پذیرش سالنهای تئاتر و سینما از سوی ما وجود
دارد البته کماکان تجمع و صفهای طوالنی ممنوع است».
وی تصریح کرد« :تا انتهای هفته گذشته بیش از  ۱۸هزار پرونده قضایی
و اخطار صادر شده است و حدود  ۸۰۰تا  ۸۱۰مورد پلمب فقط توسط
بازرسان ما صورت گرفته است .رعایت پروتکلهای بهداشتی هم حدودا
 ۱.۵درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافته است و به عدد  ۸۲درصد
رسیده است .متاسفانه حمل و نقل درون شهری ،پاساژها و سپس نانواییها
سه گروه آخر رعایت پروتکلها هستند ».فرهادی در پاسخ به منتقدان
بازگشاییها گفت« :بازگشاییها با رعایت پروتکلهای بهداشتی توام
شده استو در این صورت حلقه انتقال بیماری وصل نخواهد شد».

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت یادآور شد« :تا کنون 249
پرونده به کمیته ملی واصل شده که  59پرونده
در جلسات گذشته ،تایید شده بود و امروز نیز
 41پرونده مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین
 149پرونده نیز برای بررسیهای بیشتر و رفع
نقص مدارک به دانشگاهها عودت داده شدند».
گفتنی است در این جلسه وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،رییس سازمان
اداری و استخدامی کشور و رییس بنیاد شهید
و امور ایثارگران ،معاون امور علمی ،فرهنگی
و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ،مدیر کل
منابع انسانی وزارت بهداشت ،مدیرکل دفتر
بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
شکایات وزارت بهداشت و سایر اعضای
دبیرخانه این کمیته حضور داشتند.
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آمار همه گیری کرونا

بیش از  ۹۲میلیون مبتال در جهان

آمار جهانیِ مبتالیان به کروناویروس تاکنون
به  ۹۲میلیون و  ۹هزار و  ۷۱۳نفر رسیده
و مرگ یک میلیون و  ۹۷۰هزار و  ۹۶نفر
بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید ،بنابر تاز هترین آمارها
تاکنون  ۶۵میلیون و  ۸۴۹هزار و  ۳۹۷نفر
از مبتالیان به کووید ۱۹-بهبود یافتهاند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید۱۹-
 که تاکنون در  ۲۱۹کشور و منطقه درجهان شیوع یافته است  -ادامه دارد و این
بیماری همچنان در دنیا قربانی میگیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۲۳.۳میلیون مبتال
و بیش از  ۳۸۹هزار قربانی همچنان در
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری
کووید ۱۹-قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از  ۱۰.۴میلیون مبتال
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد
و آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل
هم از هشت میلیون نفر فراتر رفته است.
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت
متحده ،برزیل ،هند و مکزیک به ترتیب
رکورددا رِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند.
تعداد جا نباختگان این بیماری در انگلیس
نیز از  ۸۳هزار نفر عبور کرده و این کشور
تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در بین
کشورهای اروپایی داشته است .به عالوه
هماکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا
هم از  ۷۹هزار نفر عبور کرده و در میان
کشورهای اروپایی در رتبه دوم این جدول
قرار دارد.
همچنین فرانسه بیش از  ۶۸هزار ،روسیه
بیش از  ۶۲هزار و ایران نیز بیش از ۵۶
هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹-
را گزارش داد هاند.
پس از این کشورها ،اسپانیا با بیش از ۵۲
هزار ،کلمبیا با بیش از  ۴۶هزار ،آرژانتین
با بیش از  ۴۴هزار و آلمان با بیش از ۴۳
هزار جا نباخته دیگر کشورهایی هستند
که تاکنون آمار باالی مر گ و میر ناشی از

کووید  ۱۹را ثبت کرد هاند.
به گزارش پایگاه اطال عرسانی ورلد ا ُمتر،
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در
 ۱۰کشوری که طبق گزار شهای رسمی
باالترین آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح
روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
 .۱آمریکا ۲۳ :میلیون و  ۳۶۸هزار و ۲۲۵
مبتال ۳۸۹ ،هزار و  ۵۹۹قربانی
 .۲هند ۱۰ :میلیون و  ۴۹۵هزار و ۸۱۶
مبتال ۱۵۱ ،هزار و  ۵۶۴قربانی
 .۳برزیل :هشت میلیون و  ۱۹۵هزار و ۶۳۷
مبتال ۲۰۴ ،هزار و  ۷۲۶قربانی

 .۴روسیه :سه میلیون و  ۴۴۸هزار و ۲۰۳
مبتال ۶۲ ،هزار و  ۸۰۴قربانی
 .۵انگلیس :سه میلیون و  ۱۶۴هزار و ۵۱
مبتال ۸۳ ،هزار و  ۲۰۳قربانی
 .۶فرانسه :دو میلیون و  ۸۰۶هزار و ۵۹۰
مبتال ۶۸ ،هزار و  ۸۰۲قربانی
 .۷ترکیه :دو میلیون و  ۳۴۶هزار و ۲۸۵
مبتال ۲۳ ،هزار و  ۱۵۲قربانی
 .۸ایتالیا :دو میلیون و  ۳۰۳هزار و ۲۶۳
مبتال ۷۹ ،هزار و  ۸۱۹قربانی
 .۹اسپانیا :دو میلیون و  ۱۳۷هزار و ۲۲۰
مبتال ۵۲ ،هزار و  ۶۸۳قربانی

 .۱۰آلمان :یک میلیون و  ۹۵۷هزار و ۴۹۲
مبتال ۴۳ ،هزار و  ۲۰۳قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر  ۱۸کشور
اول این جدول ،همگی از رقم یک میلیون
ابتال عبور کرد هاند و پس از ایاالت متحده،
هند و برزیل  -که سه کشور رکورددار
شمار مبتالیان در دنیا هستند  -کشورهای
روسیه ،انگلیس ،فرانسه ،ترکیه ،ایتالیا،
اسپانیا ،آلمان ،کلمبیا ،آرژانتین ،مکزیک،
لهستان ،ایران ،آفریقای جنوبی ،اوکراین و
پرو نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت
کرد هاند.ایسنا

سازمان جهانی بهداشت بررسی میکند

اثربخشی واکسنکروناویروس چین برای استفاده اضطراری
سازمان جهانی بهداشت از همکاری تیم تحقیقاتی این سازمان
با تولیدکنندگان واکسن کروناویروس چین به منظور قرار گرفتن
در لیست واکسنهای تایید شده برای استفاده اضطراری خبر داد.
به گزارش سپید ،تدروس آدهانوم ،دبیر کل سازمان جهانی
بهداشت گفت« :یک تیم از کارشناسان این سازمان در چین
در حال همکاری با تولید کنندگان واکسنهای سینوواک و
سینوفارم هستند تا در صورت تایید در لیست واکسنهای
تایید شده برای استفاده اضطراری قرار گیرند».
وی اظهار کرد« :خرسندم که تیمی از سازمان جهانی بهداشت

در چین با تولیدکنندگان دو واکسن سینوواک و سینوفارم
کار میکنند تا انطباق آنها را با معیارهای بینالمللی تولید
با کیفیت ،پیش از قرار گرفتن در لیست احتمالی استفاده
اضطراری ارزیابی کند».
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،دبیر کل سازمان
جهانی بهداشت تاکید کرد« :این سازمان همچنان از تولیدکنندگان
واکسن در سراسر جهان میخواهد که به سرعت در ارائه
اطالعات الزم به سازمان که اجازه میدهد برای اضافه شدن
به لیست استفاده اضطراری در نظر گرفته شوند ،اقدام کنند».
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پیداوپنهانتشکیلوزارتمدیریتبحران
برخی کارشناسان میگویند طرح ادغام نهادهای امدادی،
اوضاع مدیریت بحران را بدتر خواهد کرد

امین جاللوند

پس از چند سال وقفه ،دوباره طرح تشکیل وزارت
مدیریتبحراندرمجلسمطرحشدهاست.براساس
اینطرحپیشنهادیازسویبرخینمایندگانمجلس،
قرار است که سازمان اورژانس ،جمعیت هالل احمر،
سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با همدیگر
ادغام شوند .موافقان تصویب این طرح معتقدند که با
ادغام سازمانهای متولی امداد و نجات ،توان کشور
برای پاسخگویی به مخاطرات باال میرود ،اما برخی
منتقدان میگویند ادغام این سازمانها با منطق و قانون
همخوانی ندارد.
استدالل مهم منتقدان هم بحث مردمی بودن جمعیت
هالل احمر است .مخالفان این طرح میگویند ادغام
چند سازمان دولتی در جمعیت هالل احمر که بیشتر
ماموریتهایش با کمک داوطلبان مردمی انجام
میشود ،ادغام دو ساختار ناهمنجس است.
با وجود این مخالفتها ،چندی قبل ناصر موسوی
الرگانی ،عضو هیات رئیسه مجلس از اعالم وصول
طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران خبر داد .البته
هنوز این طرح در مجلس تصویب نشده و در شورای
نگهبان هم به تایید نهایی نرسیده است ،اما در صورتی
که این طرح به سرانجام برسد ،همه نهادهای امدادی
و اورژانسی با یکدیگر ادغام میشوند و وزارتخانه
جدیدی نیز به دولت بعدی اضافه خواهد شد.
درخردادماه 1397نیزمشابهچنینطرحیبرایادغام
نهادهای امدادی و اورژانسی به هیات رئیسه مجلس
اعالم وصول شد ،اما در نهایت از دستور کار مجلس
خارج شد .موافقان طرح تشکیل وزارت مدیریت
بحران ،بر این باور بودند که تشکیل وزارتخانه جدید
موجب پرهیز از موازی کاری ،افزایش همافزایی،
مدیریت یکپارچه و منسجم خواهد شد ،اما مخالفان
تاکید داشتند که این طرح مغایر با فرایند کوچک
سازی دولت است و موجب تحمیل هزینههای
سنگین خواهد شد .همچنین مخالفان تاکید داشتند
که ادغام چند سازمان دولتی در جمعیت هالل
احمر به عنوان نهادی بینالمللی و وابسته به صلیب
سرخ جهانی از منظر قانونی و روابط بینالملل نیز
امکانپذیر نیست.
مجموعه این استداللها موجب شد که این طرح
از دستور کار مجلس وقت خارج شود .حاال بعد
از گذشت حدود دو سال و نیم ،دوباره مشابه همین
طرح در مجلس یازدهم مطرح شده است .برخی
نمایندگان موافق تشکیل وزارت مدیریت بحران
هستند ،اما برخی کارشناسان معتقدند که نباید دوباره
راه رفته را طی کرد .درواقع آنها میگویند نباید در
هر مجلس جدیدی ،دوباره بحث فرسایشی ادغام
نهادهای امدادی را پیش کشید.
پیشتر نیز مرتضی سلیمی که حدود پنج سال سابقه
ریاست سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
را در کارنامه کاری خود دارد ،درباره موضوع ادغام
هالل احمر و اورژانس کشور ،تاکید کرده بود« :هالل

احمر یک ارگان بینالمللی است و بر اساس اساسنامه
نمیتواند تبدیل به ارگان دولتی شود .بنابراین ادغام
هالل احمر با اورژانس امکانپذیر نیست .هالل احمر
یک ارگان بینالمللی است که باید استقالل آن حفظ
شود و نمیتوان آن را با اورژانس ادغام کرد .از
سویدیگر،فعالیتهایهاللاحمربااورژانسکامال
متفاوت است و هالل احمر تنها در مواقع اورژانسی و
امدادرسانی در حوادث جادهای با اورژانس همکاری
و فعالیت مشترک دارد».
همچنینپیشترنیزمجتبیخالدی،سخنگویسازمان
اورژانس در مخالفت با طرح ادغام اورژانس و هالل
احمر گفته بود« :ما نباید تصمیمی بگیریم که در
نهایت منجر به سختشدن شرایط برای مردم شود.

سلیمی :هالل احمر یک ارگان
بینالمللی است و بر اساس
اساسنامه نمیتواند تبدیل به
ارگان دولتی شود .بنابراین
ادغام هالل احمر با اورژانس
امکانپذیر نیست .از سوی
دیگر ،فعالیتهای هالل احمر
با اورژانس کامال متفاوت است
و هالل احمر تنها در مواقع
اورژانسی و امدادرسانی در
حوادث جادهای با اورژانس
همکاری و فعالیت مشترک دارد

مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی،
مجموعهای از واحدهای اورژانس پیشبیمارستانی،
اورژانس بیمارستانی ،پیشگیری از حوادث و حوادث
غیرمترقبهاست.ارائهخدماتتخصصیفوریتهای
پزشکی نیازمند شبکهای است که از زمان بروز حادثه
برای فرد تا زمان رسیدن خدمات تخصصی نجات
جان بیمار ،پیوستگی خود را حفظ کند .بنابراین
نمیتوانیم قسمتی از این پازل را برداریم یا حتی
کسری آن را از جاهای دیگر جبران کنیم .چراکه
فاصلههای ایجاد شده را از طریق تربیت متخصص
طب اورژانس جبران کردهایم».
سخنگوی اورژانس کشور تصریح کرد« :هماکنون به
یک تکنسین فوریتهای پزشکی آموزش میدهیم
که در چه شرایطی مصدوم را جابهجا کند .این
آموزش را اگر در سه ماه بعد یا یکسال بعد تکرار
کنیم به تجربیات این فرد افزوده میشود ،اما چه
تضمینی وجود دارد که یک نیروی داوطلب هالل
احمر ،سه ماه دیگر در سیستم ما حضور داشته باشد
و یا در روز حادثه ،آموزشها را به صورت متوالی
و تکمیلی گذرانده باشد؟»
خالدی با بیان اینکه باید یک ادغام از جنس هماهنگی
ایجاد کنیم ،خاطرنشان کرد« :هیچ وقت نمیتوانیم
یک برش در ساختار بزرگی چون وزارت بهداشت
اعم از اورژانس پیشبیمارستانی و شبکه اورژانس
بیمارستانیراکهشاملحوزههایمختلفاستایجاد
کنیم و آن را در یک سازمان کوچکتر که خود دچار
چند مشکل اساسی است ادغام کنیم».

هشدار مخالفان طرح :اوضاع بدتر میشود
سازمان مدیریت بحران کامال با تشکیل وزارت
مدیریت بحران مخالف است و آن را برخالف
مصلحت عمومی میداند .اسماعیل نجار ،رئیس
سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با سپید
انتقاد میکند« :انتظار داشتیم که برای طرح چنین
موضوعمهمی،حداقلباکارشناسانومسئوالنسازمان
مدیریت بحران مشورت میکردند ،زیرا این سازمان
از تجارب علمی و کارشناسی قوی در حوزه مدیریت
بحران برخوردار است ،اما چنین اتفاقی نیفتاد».
اوتاکیدمیکند«:اینطرحبدوننظرومشورتسازمان
مدیریت بحران در مجلس شورای اسالمی مطرح
شده است ،در حالی که انتظار میرفت در جریان این
طرح با سازمان مدیریت بحران ،مشورت میکردند».
همچنین محمد فرید لطیفی ،مشاور رئیس سازمان
مدیریت بحران کشور که سال ها به عنوان معاون
این سازمان نیز خدمت کرده است ،در گفتگو با
سپید به عمده دالیل مخالفت این سازمان با تشکیل
وزارت مدیریت بحران میپردازد و میگوید« :این
طرح قبال هم در مجلس قبلی مطرح شده بود
و سازمان مدیریت بحران در همان زمان هم با
تشکیل وزارت مدیریت بحران اعالم مخالفت
کرد .هماکنون نیز به دالیل مختلف ،مخالف این
ادغام هستیم .مثال میگویند جمعیت هالل احمر با
سازمانهای دولتی ادغام شود ،ولی انگار فراموش
کردهاند که هالل احمر یک جمعیت مردم نهاد است.
ادامه در صفحه 9
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ادامه از صفحه 8
همچنین میگویند پدافند غیرعامل هم ادغام شود،
در حالی که این پدافند یک ساختار نظامی دارد که
مسائل امنیتی در آن مطرح است .نمیتوان این نهاد
را در یک مجموعه دولتی ادغام کرد و آن را در
زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی قرار داد».
او یادآور میشود« :قانونی که هم اکنون وجود دارد،
مبنی بر این است که سازمان مدیریت بحران ،مثل یک
نختسبیحبیننهادهایاجراییبرایمقابلهبامخاطرات
طبیعی عمل کند .طبق قانون فعلی ،در شرایط عادی
باید همه نهادهای اجرایی ،وظایف خود را در حوزه
پیشگیری و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی انجام
دهند .حتی برای این موضوع نیز اعتبارات ویژه برای
دستگاهها تعریف شده است .در قانون ،نقش اصلی
مقابلهبامخاطراتطبیعیبرعهدهوزارتکشوراست.
سایر دستگاههای اجرایی نیز ذیل مجموعه وزارت
کشور ،بحث مقابله با مخاطرات را برعهده دارند.
یعنی یک نظام شبکهای در سراسر کشور برای مقابله
با مخاطرات طبیعی دیده شده است .وزارت کشور
به دلیل جایگاه ویژهای که در بین وزارتخانهها دارد،
میتواند بین وزارتخانههای مختلف مدیریت کند تا
وزارتخانهها بتوانند در حوزه مقابله با مخاطرات فعال
باشند .در حالی که هنوز این قانون کامال نهادینه نشده
است ،عدهای به فکر تصویب قانون جدید هستند
که راهگشا نیست .طرح جدید برای تشکیل وزارت
مدیریت بحران ،شتابزده و بدون کار کارشناسی است
که سوابق و تجارب گذشته در حوزه مدیریت بحران
را نادیده گرفته است».
لطیفی تاکید میکند« :طبق قانون ،سازمان مدیریت
بحران این وظیفه را بر عهده ندارد که برای مقابله با
مخاطرات و بحرانها ،خودش به میدان بیاید ،بلکه
دستگاههای اجرایی باید وارد میدان عمل شوند .یعنی
عدهای فکر میکنند که سازمان مدیریت بحران با
تعداد محدودی نیرو باید خودش به تنهایی به مقابله
با بحرانها بپردازد ،در حالی که نقش این سازمان،
هماهنگی بین نهادهای اجرایی برای مقابله با بحران
است .درواقع ،همه نهادهای اجرایی و مردم برای
مقابله با بحرانها و مخاطرات طبیعی نقش دارند و
به هیچ وجه یک سازمان نمیتواند در برابر حجم
عظیم مخاطرات بایستد».
او تصریح میکند« :اینکه گفته میشود با تشکیل
وزارت مدیریت بحران ،تجمیع منابع انجام میشود
و مدیریت بهتری اعمال خواهد شد ،چنین اتفاقی
نخواهد افتاد .اتفاقا به نظر من ،در آن صورت اوضاع
بدتر از قبل خواهد شد .در نظر بگیرید که تشکیل
یک وزارتخانه جدید ،دولت را حجیمتر خواهد
کرد که این مغایر با قانون است .همچنین اگر بر
اجرای اصل  44قانون اساسی و واگذاری امور به

لطیفی :تشکیل یک وزارتخانه
جدید ،دولت را حجیمتر خواهد
کرد که این مغایر با قانون است.
همچنین اگر بر اجرای اصل 44
قانون اساسی و واگذاری امور
به مردم اصرار داریم ،تشکیل
وزارت مدیریت بحران کامال
مخالف با این اصل قانونی است،
زیرا مدیریت بحران ،دولتیتر
خواهد شد .معتقدم تشکیل این
وزارتخانه جدید ،اوضاع را در حوزه
مدیریت بحران ،بدتر خواهد کرد
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موضوع مهمی است که نباید از ظرفیت آن غافل شد.
بنابراین چنانچه بخش امدادی آن جدا شود ،هالل
احمر میتواند با تمرکز بر سایر وظایف و فعالیتها
و اهدافش ،سایر کارهای بشردوستانهاش را تقویت
نماید و به حیات خویش ادامه دهد».
کرمی اظهار میکند« :این وضعیت در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد .یعنی یک
وزارتخانه تحت عنوان وزارت مدیریت بحران داریم
که تمام امکانات و تجهیزات سبک و سنگین در آن
متمرکز است و در بالیا و سوانح نقش فرماندهی
و اجرا را به عهده دارد و در کنار آن هالل احمر
و صلیب سرخ به عنوان نهاد کمک کننده عمل
میکند .به همین دلیل اگر چنین طرحی در مجلس
پیگیری شود ،فینفسه موضوع بدی نیست ،ولی اگر
طرح مجلس به ادغام یا فروپاشی کل هالل احمر
منجر شود ،قطعا اتفاق خوبی رخ نداده و نمیتوان
از آن دفاع کرد».

مردم اصرار داریم ،تشکیل وزارت مدیریت بحران
کامال مخالف با این اصل قانونی است ،زیرا مدیریت
بحران ،دولتیتر خواهد شد .از سوی دیگر ،اگر
وزارت مدیریت بحران تشکیل شود ،احتمال دارد
که دیگر خیلی از سازمانها و وزارتخانه ها برای
مقابله با مخاطرات طبیعی ،همکاری نکنند و همین
سطح همکاری فعلی را هم قطع کنند ،زیرا این
پیشفرض غلط به وجود خواهد آمد که چون
یک وزارتخانه برای مدیریت بحران وجود دارد،
پس دیگر هیچ کدام از سازمانها وظیفهای در این
حوزه ندارند .به همین دالیل است که معتقدم تشکیل
این وزارتخانه جدید ،اوضاع را در حوزه مدیریت
بحران ،بدتر خواهد کرد».
کرمی :تعدد دستگاههای مختلف
درگیر مدیریت بحرانها ،باعث
شد ه است متولی مشخص برای
بحرانها وجود نداشته باشد و
متناسب با آن سطح پاسخگویی
ومسئولیتپذیریدستگاهها
نیز مطلوب نیست .در مجموع
تشکیل یک متولی واحد و تجمیع
و یکپارچهسازی امکانات و نیروها
میتواند راهگشا باشد ،اما از
استقالل هالل احمر و همکاری آن
با فدراسیون جهانی صلیب سرخ و
هالل احمر نیز نباید غافل شد
استدالل موافقان طرح ادغام نهادهای امدادی
برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت رعایت
برخیشروطمیتوانبهاثربخشبودنتشکیلوزارت
مدیریت بحران ،امیدوار بود.
مهدی کرمی که سالها در جمعیت هالل احمر ایران،
مسئولیتهای متعددی داشته است ،تاکید دارد که در
صورت رعایت چند شرط میتوان نهادهای امدادی
را با یکدیگر ادغام کرد.
او یادآور میشود« :چنانچه منظور این طرح جدید
مجلس ،ادغام کل جمعیت هالل احمر در یک

در خرداد ماه  1397نیز
طرح ادغام نهادهای امدادی
و اورژانسی در هیات رئیسه
مجلس اعالم وصول شد ،اما در
نهایت از دستور کار مجلس خارج
شد .موافقان طرح تشکیل وزارت
مدیریت بحران ،بر این باور بودند
که تشکیل وزارتخانه جدید
موجب پرهیز از موازی کاری،
افزایش همافزایی ،مدیریت
یکپارچه و منسجم خواهد شد،
اما مخالفان تاکید داشتند که این
طرح مغایر با قانون است
وزارتخانه دولتی باشد ،این طرح منطقی نیست،
ولی چنانچه صحبت از واگذاری بخشهای امدادی
جمعیت باشد ،قابل تامل و بررسی خواهد بود».
کرمی تاکید میکند« :هالل احمر یک نهاد داوطلب
محور با طیف وسیعی از وظایف و اهداف است
که بخشی از آن نیز ارائه خدمات امدادی است .این
بخش از خدمات به دلیل هزینههای باال و تخصصی
بودن نیازمند امکانات و شرایط خاص است که
به نظر میرسد وضعیت فعلی پاسخگوی نیازهای
کشور نباشد .در شرایط بحرانی بسیاری از کارها را
نمیتوان با اتکا بر نیروهای داوطلب پیش برد و گاه
نیازمند تجهیزات سنگین است که در هالل احمر
موجود نیست .در این بخش ،هالل احمر میتواند به
عنوان معین دولت ،برخی کارها را با اتکا به نیروی
داوطلب پیش ببرد».
او خاطرنشان میکند« :از سوی دیگر ،تعدد
دستگاههای مختلف درگیر مدیریت بحرانها ،باعث
شده است متولی مشخص برای بحرانها وجود
نداشته باشد و متناسب با آن سطح پاسخگویی و
مسئولیتپذیری دستگاهها نیز مطلوب نیست.
در مجموع تشکیل یک متولی واحد و تجمیع و
یکپارچهسازی امکانات و نیروها میتواند راهگشا
باشد ،اما استقالل هالل احمر و همکاری آن با
فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هالل احمر نیز

تجربه کشورهای موفق در حوزه
مدیریت بحران
در کشورهای مختلف ،روشهای متعددی برای
مدیریت بحران وجود دارد .در برخی کشورها بحث
مدیریت بحران به شکل متمرکز و کامال در اختیار
دولت مرکزی قرار دارد و در برخی کشورها نیز
هر ایالت یا منطقه ،میتواند مدیریت جداگانهای در
حوزه مقابله با مخاطرات داشته باشد.
علی بیتاللهی ،کارشناس حوزه مدیریت بحران که
سالها به عنوان مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی نیز مسئولیت داشته است،
دربارهتجربهسایرکشورهایموفقدرحوزهمدیریت
بحران یادآور می ود« :در سیستم کنونی کشور،
اعم از مدیریت بحران و یا سایر نهادهای مرتبط
و مسئول ،شاهد هستیم که پرسشگری ،کنترل،
بازرسی و مسئولیتپذیری چندانی وجود ندارد.
تجربه کشورهای پیشرو در امر مدیریت بحران
نشان میدهد که در نظام این کشورها ،واحدهای
کنترل کننده و پایش برای سنجش عملکردهای همه
سازمانها و نهادها وجود دارد .این واحدها بدون
مالحظه ،هرگونه قصوری را گزارش میدهند و در
صورت خسارت و آسیب دیدگی ،بخشهای تحت
مسئولیت نهادهای مختلف ،مقصران را به نهادهای
باالترمعرفیمیکنند.اینواحدها،نهادهایمواخذهگر
و باالدستیاند و از جایگاه باالتری نسبت به سایر
ارگانها برخوردار هستند».
او تاکید میکند« :به نظر میرسد که ما در کشور
خود باید سیستم کنترل کننده ناظر که دارای قدرتی
فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد ،دایر کنیم که
برخوردار از یک اتاق فکر قوی و نیروهای متخصص
پشتیبان باشد .این امر بهتر و اجراییتر از تاسیس یک
وزارت مدیریت بحران است .این نهاد باید خاصیت
هماهنگکنندگیتمامیوزارتخانههاازجملهوزارت
کشور را داشته باشد .این نهاد باید پرسشگری ،تفکر
و برنامهریزی ،رویکرد کاهش ریسک ،تمرکز روی
اجرای دقیق برنامههای کاهش ریسک ،اقدام سریع
در مرحله پاسخ و تداوم اجرای برنامههای مدیریت
بحران پس از سانحه را داشته باشد».
باتوجهبهاینکهبسیاریازکارشناساندربارهاثربخش
بودن طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران تردید
دارند ،در این شرایط دعوت از کارشناسان مختلف
و شنیدن اظهارنظرهای تخصصی آنان قطعا میتواند
طرحی پختهتر برای اصالح ساختار مدیریت بحران
کشور به ارمغان بیاورد.
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مسعود یونسیان ،استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با سپید عنوان کرد

علی ابراهیمی

واکسنکرونا ،انتخابی برمبنای
هزینه  -فایده

مسعود یونسیان ،اپیدمیولوژیست و عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .وی
در پروسه مقابله با پاندمی کرونا« ،واکسن» را
یکی از گزینههای موجود میداند که باتوجه
به بررسیهای هزینه  -فایده ،بهنظر میرسد
منطقیترین انتخاب است.
آنچه در ادامه از نظرتان میگذرد ،مشروح
گفتوگوی این استاد اپیدمیولوژی با روزنامه
سپید است.
سپید :آیا امکان و احتمال کاشت ریزتراشه
در واکسنها وجود دارد؟
از دیدگاه بنده این موضوع دور از انتظار است
ضمن اینکه در دنیای کنونی مطرح کردن چنین
احتمالی چیز عجیبی است زیرا امروز یک موتور
جستوجویی به اسم گوگل وجود دارد که وقتی
در آن وارد میشویم ،بسیاری از اطالعات را
از ما میگیرد و لذا اگر نگران توطئه هم باشیم،
راههای سهلالوصولتری از جایگذاری یک
تراشه (به فرض عملی بودن) در واکسنی که
مورد شک و تردید برخی مجامع (به دلیل جدید
بودن تکنولوژی  )RNA Vaccineوجود دارد؛
بنابراین این موضوع بسیار دور از انتظار است،
ولی باید اعتراف کنم که اظهارنظر تخصصی
در این بخش از حیطه دانش بنده خارج است
زیرا تخصص بنده اپیدمیولوژی است.
سپید :به نظر شما این دانش و توان فنی در
حال حاضر در دنیا وجود دارد؟
بنده تا به امروز چنین چیزی را نشنیدهام.
سپید :آیا امکان دستکاری  DNAانسان از
طریق واکسن وجود دارد؟
در این خصوص متخصصان علم ژنتیک میتوانند
تخصصیتر اظهارنظر کنند ،اما به نظر بنده
شرکتهایی که در این زمینه نوآوری کردهاند،
از یک  RNAدر تولید واکسن استفاده میکنند و
 RNAکامال خارج از هسته است و هیچ ربطی
به هسته ندارد .اگر واکسن بر پایه  DNAبود
احتمال چنین فرضیهای وجود داشت ،اما وقتی
واکسن از نوع  RNAاست نمیتوان این اتفاق
را محتمل دانست؛ زیرا  RNAیک پیامرسان
است و پس از خروج از هسته وارد سیتوپالسم
میشود و راه برگشتی به هسته ندارد تا بتواند
آن را دستکاری کرد.
سپید :آیا سابقه تاریخی در دستکاری DNA
توسط واکسن وجود دارد؟
نمیتوان به جرات در این خصوص اظهارنظر
کرد و گفت که چنین اتفاقی نیفتاده است زیرا

این خود یک ادعا است و اثبات یا رد آن هر
دو مشکل است ،ولی بنده تا به امروز در این
خصوص چیزی نشنیده و در جستوجوهای
خود آن را ندیدهام و به جرات میتوان گفت
که رخ دادن چنین اتفاقی برای واکسنهای
تولیدشده با تکنولوژی  RNAشدنی نیست،
اما برای واکسنهای بر پایه  DNAمیتوان
چنین احتمالی را داد زیرا ممکن است وارد
هسته سلولشود ،ولی در خصوص  RNAکه
یک بخش کوچکی است که فقط میتواند داخل
سیتوپالسم شود نمیتوان این تصور را داشت
که بخواهند  DNAانسان را دستکاری کند.
سپید :دلیل ابهامات فراوان درباره واکسنهای
تولیدشده بر پایه  RNAچیست؟
به نظر میرسد دلیل اصلی این ایرادات سرعت
باالی تولید این واکسنها باشد زیرا بهناچار برای
ساخت این واکسنها هزینه زیادی اختصاص
داده شد تا سرعت را باال ببرند؛ لذا زمان
کمتری برای تولید آنها صرف شد درحالیکه
تولید واکسنهای دیگر در فواصل طوالنی و با
پیگیریهای طوالنیمدتتر به نتیجه میرسید.
ازاینرو این عالمت سؤال همچنان وجود دارد
که اگر در کوتاهمدت عارضهای دیده نشده است،

آیا میتوان این اطمینان را داشت که در بلندمدت
هم هیچ عارضهای وجود نداشته باشد؟
البته در خصوص خود ویروس هم این فرضیه
مطرح است زیرا هنوز این اطمینان وجود ندارد
که آلودگی با ویروس در میانمدت و بلندمدت
عوارضی برای سالمت انسان نداشته باشد.
بنابراین ما باید یک تصمیم مهم بگیریم و آن
اینکه امروز میخواهیم عوارض جدی و حاد
(شامل حدود 1درصد مرگ و مقدار خیلی
بیشتری بستری و عوارض شدید) و احتماال
مزمن آلودگی با ویروس را بپذیریم یا از واکسنی
که در کوتاهمدت عارضهای از خود بروز نداده
و به اعتقاد دانشمندان در درازمدت هم نخواهد
داشت ،استفاده کنیم.
سپید :برخی معتقدند دولتها در گذشته هیچگاه
به این اندازه اهمیت برای به سرانجام رسیدن
تولید دارو و واکسنها در کوتاهمدت نشان
ندادهاند و از آنها حمایت مالی و فکری
نکردهاند ،اما امروز به دلیل بحران به وجود
آمده درنتیجه کرونا حکومتها توجه جدی
را به بحث تولید واکسن از خود نشان دادهاند
و همین سبب شده تا واکسن زودتر از روال
سابق به نتیجه برسد و نمیتوان ایراد نقصان در

تحقیقات برای تولید واکسن را وارد دانست،
آیا با این نظر موافق هستید؟
بخش نخست این نظریه درست است ،اما مسئلهای
که دراینبین وجود دارد این است که در برخی
موارد هرچقدر هم هزینه و حمایت باالیی از تولید
یک محصول صورت گیرد «زمان» مقوله اصلی و
مهمی است که باید طی شود .ازاینرو نگرانی برخی
محافل علمی از این بابت است و این ایراد خالی از
علت هم نیست .برای مثال اگر امروز بخواهیم یک
باکتری را کشت دهیم باید  72ساعت سپری شود
و حتی اگر عنوان شود که برای بهسرعت به نتیجه
رسیدن این رویداد چندین میلیون هم هزینه شود
نمیتوان این رویداد را در عرض مدت یک یا دو
ساعت رقم زد زیرا زمان مورد نیاز باید سپری شود،
مگر اینکه از روش دیگری غیر از کشت در محیط
معمولکشتاستفاده کنیم؛لذابرخیفرآیندهابرای
محقق شدن باید زمان مورد نیاز را در اختیار داشته
باشند .پس برای اینکه ما بتوانیم تخمین بزنیم که
یک واکسن در  10سال و یا  5سال و یا یک سال
چه اثراتی ممکن است داشته باشد ،فعال ناچار
هستیم بر اساس مشاهدات کوتاهمدت و با استفاده
از مدلها ،شواهد و فرافکنیها برای آینده و اثرات
درازمدتتر برآوردهایی داشته باشیم.
ادامه در صفحه 11
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ادامه از صفحه 10
سپید :ازنظر شما دلیل مخالفتهای گروههای
ضد واکسن با این محصول چیست؟
واقعیت این است که چنین سؤالی در ذهن همه
ما وجود دارد و بنده هم این سؤال را دارم که
چرا اینهمه در خصوص واکسن حساسیت
وجود دارد پس باید در این خصوص از
مخالفان واکسن سؤال پرسید ،اما اگر بخواهیم
دقیقتر به موضوع نگاه کنیم میتوان گفت که
این ادعا ریشه اجتماعی هم دارد و حتی در
کشورهای پیشرفته و صنعتی همچون امریکا
هم گروهای ضد واکسن را سراغ داریم؛ لذا
بخشی از این مخالفتها به خرافات برمیگردد
و بخشی دیگر به دلیل القائات کمپینهای
طبیعتگرایی است که با هرگونه مداخلهای
برای سالمت انسان و پیشگیری مخالف هستند.
ازاینرو بهطورکلی میتوان گفت که بیشتر
از آنکه ریشه این مخالفتها علمی باشد
شبهعلم و توهمات است.
سپید :در روزهای گذشته شاهد بودیم که در
ایران بین واکسنهای تولیدشده در کشورهای
مختلف با تکنولوژیها گوناگون تفکیک قائل
شد ،آیا میشود این ایراد را وارد دانست و
گفت که واکسن تولیدشده توسط یک کشور و
یا یک کمپانی برای ایرانیان خطرآفرین است؟
به نظر میرسد در بحث واکسنها بیشتر
باید به پلتفرم تولید آنها (برای مثال اینکه
واکسنهای ساختهشده از نوع RNAاست
یا  DNAو یا ویروس زنده ضعیف شده
است و یا ویروس کشتهشده و غیره) توجه
کرد تا شرکت سازنده .ضمن اینکه امروز
کمپانیهای بزرگ اکثرا چندملیتی هستند و
وابستگی زیادی به دولتهای خود ندارد.
از طرف دیگر وقتی عنوان میشود که یک
کمپانی چندملیتی است دیگر هیچ نوع وابستگی
به دولتها ندارد و اصوال برای شرکتی که

چندملیتی است «دولت» معنی خاصی پیدا
نمیکند؛ بنابراین این موضوع منتفی خواهد
بود و باید بیشتر حساسیتها بر روی بستر
و مکانیسم ساخت واکسن برده شود تا اینکه
به موضوعات دیگر توجه کنیم.
سپید :آیا شما معتقد هستید که در استفاده از
واکسنهای ساختهشده با تکنولوژی RNA
باید احتیاط بیشتری صورت گیرد؟
با توجه به اینکه رشته تخصصی بنده
ویروسشناسی و یا واکسن نیست نمیتوانم
در این خصوص اظهارنظر دقیقی داشته باشم،
اما به نظرم زمانی که واکسنی بر روی  30تا
 40هزار نفر آزمایش شده و در مدت سه ماه
عارضهای بیشازحد انتظار بر روی این افراد
مشاهده نشده است میتوان به آن اطمینان کرد.
البته یکی از اشتباهات رایج این است که گفته
میشود در نتیجه استفاده از این واکسنها مثال
 5نفر فوت کردهاند یا چند نفر دچار عارضه
خاصی شدهاند ،درحالیکه نمیگویند اگر این
تعداد واکسن نمیزدند در طول سه ماه ،حتی
بیش از این تعداد جان خود را به علل طبیعی
و غیرمرتبط با واکسن از دست میدادند و یا
اینکه دچار عوارض میشدند و حتی انتظار این
بود که تعداد بیشتری از این رقم هم فوت کنند؛
لذا زمانی که مشاهده کردیم عوارض بیشازحد
انتظار نیست ،میتوانیم با خیال راحت بگوییم
که عوارض کوتاهمدت واکسن یا اصال وجود
ندارد و یا بهقدری کم است که میتوان از آن
چشمپوشی کرد.
بگذارید موضوع را از زاویه دیگری نگاه کنیم،
ما بین خوب و بد انتخاب نمیکنیم بلکه گاهی
بین بد و بدتر مجبور به انتخاب هستیم؛ پس اگر
قرار بود موضوعی شفاف و واضح وجود داشته
باشد آن وقت دیگر علم و هنر مدیریت معنایی
پیدا نمیکرد؛ بنابراین هنر و علم مدیریت این
است که در شرایط عدم قطعیت و ابهام بین

دو گزینهای که هر دو ایدهآل نیستند ،گزینه
بهتر را انتخاب کنیم.
استنباط بنده این است که در شرایط فعلی که
واکسنهای ساختهشده با فناوری  RNAباالی
 90درصد ایمنی ایجاد کردهاند و برخی رقبای
این واکسنها کارایی باالی  70درصد نشان
ندادهاند ،باید به سراغ گزینه نخست برویم؛ لذا
بنده مخالف استفاده از واکسنهای ساختهشده
با فناوری  RNAنیستم ،اما اگر سؤال شود
که مطمئن هستند که عارضهای نخواهد داشت
پاسخ این است که این اطمینان را نداریم ،اما
مطمئن هستم که از هر هزارنفری که آلوده به
ویروس میشوند  9نفر از آنها فوت میکنند
و تقریبا همه آمارها این را میگوید و حال
در معامله بین  9مورد در هزار مرگی که دنیا
درنتیجه آلودگی به ویروس انتظار آن را دارد
و موضوع واکسنهایی که در  30تا  40هزار
نفر تزریقشده نهتنها مرگ قابل انتسابی نداشته،
بلکه حتی عارضه جدی هم در آنها ایجاد
نکرده است ،منطق به بنده حکم میکند که به
سراغ واکسن بروم.
سپید :با توجه به اشاره شما به پلتفرمهای تولید
واکسن ،آیا این ادعا که واکسنهای تولیدشده
با ویروس ضعیف شده و یا کشتهشده خطری
جدی و عارضهای بزرگی مانند مرگ به دنبال
ندارند ،درست است؟
این فرضیه قابلقبول نیست زیرا بسیاری از
عوارضی که در واکسنها دیده شده بهجای
اینکه به ماده اصلی و مؤثر واکسن مربوط شود،
به ترکیبات همراه واکسن که بهعنوان افزودنی
و نگهدارنده در آنها استفاده شده برمیگردد؛
بنابراین تفاوتی نمیکند که ماده مؤثره واکسنها
شامل ویروس ضعیفشده و یا کشتهشده باشد و
یا حتی بخشی از اسید نوکلوئیک ویروس؛ پس
با این وضعیت نمیتوان گفت که واکسنهای
ساختهشده با ویروس کشتهشده و یا ضعیفشده
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هیچ عارضه و مرگی نخواهند داشت ،بلکه این
واکسنها هم در تعداد تزریق باال عوارض
مختصری خواهند داشت.
ازاینرو در یک جمله باید بگویم که در خصوص
واکسن بایستی به این موضوع توجه جدی شود که
ما میخواهیم چه چیز را با چه چیز معامله کنیم
و بر اساس مطالبی که عرض کردم فواید استفاده
از واکسنها (از هر نوعی که باشند و بتوانند
باالی 90درصد و یا حتی 70درصد مصونیت
ایجاد کنند) ،بهمراتب بر احتمال عوارض ناچیز
(که تاکنون دیده نشده) غلبه میکند.
سپید :آیا در استفاده از واکسنها باید بحث
هزینه-فایده را هم در نظر گرفت؟
اگر بخواهیم این جمله را کامل کنیم باید اول
بحث فایده-ضرر و در وهله دوم هزینه-فایده
را در نظر گرفت .امروز ما بحث هزینه را
در اولویت قرار ندادهایم و تنها میگوییم که
ضرر و یا خطر واکسنها چیست و برای مثال
میگوییم که ضرر آنها چند مورد آنافیالکسی
در بین چندین میلیون دوز تزریقشده بوده
است و فایده آنها هم این بوده که از هزاران
مورد مرگ بالقوه پیشگیری کرده است؛ بنابراین
فایده این واکسنها بهقدری در برابر ضرر آنها
بزرگتر بوده که وارد بحث هزینه هم نشدهایم،
اما اگر واکسنهای متعددی با کارایی و احتمال
عوارض متفاوت و نیز قیمتهای متفاوت در
دسترس ما باشند برای انتخاب باید از علمای
اقتصاد بهداشت کمک بگیریم و تصمیمی اتخاذ
کنیم که به همه جنبههای اثربخشی ،عوارض
و هزینهها توجه شود .برای مثال باید دید که
بین یک واکسن  30دالری و یک واکسن 5
دالری کدام یک محافظت بیشتری و کدام یک
عوارض کمتری دارند و اگر واکسن گرانتر
محافظت بیشتر (عوارض کمتری) داشت ،آیا
این محافظت بیشتر ارزش این را دارد که ما
منابع بیشتری را برای آن صرف کنیم؟
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آلودگی هوای تهران؛ عبور از شرایط اضطرار و ورود به مرحله خطرناک

تهـران را تعطیـلکنیـد

یاسر مختاری

آلودگی هوای تهران در حالی به روزهای بحرانی
نزدیک شده است که تصمیمی برای این کاهش
آلودگی دیده نمیشود ،حتی قطعی برق در تهران نیز
یدر
نتوانستدراینراستاراهگشاباشد،هشدارهایپ 
پی وزارت بهداشت ،سازمان حفاظت محیط زیست
گوش شنوایی ندارد ،وضعیت به حدی خطرناک
شدهاستکهبرخیایستگاههایسنجشکیفیتهوا،
ص آالیندگی باالی  200را ثبت کرده است این
شاخ 
در حالیست که نه شرایط اضطراری اعالم میشود و
نه کسی به پیشنهادهای استانداری و ستاد کرونای
تهران که نگران تأثیر این آلودگی بر خیز دوباره
بیماری کووید 19در تهران است ،وقعی مینهد.
در این حال وزارت بهداشت و استانداری تهران
خواستار کمتر کردن مواجه مردم با هوای آلوده با
تعطیلی یا کاهش ساعات کاری شدهاند.
تداوم آلودگی و ورود به شرایط بسیار ناسالم
به گزارش خبرنگار سپید ،مرکز پایش آلودگی هوای
محیطزیستاستانتهرانباصدوراطالعیهایبااشاره
به تداوم آلودگی هوای پایتخت و احتمال ورود به
شرایط بسیار ناسالم برای همه گروهها طی روزهای
آتی ،از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در
سطح شهر خودداری کنند.
درایناطالعیهآمدهاست«:براساساطالعاتدریافت
شده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر
تهران ،میانگین شاخص کیفیت هوای تهران ۱۷۴
با آالینده اصلی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵

میکرون بود که کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای
همه گروهها قرار داشت.این در حالیست که متوسط
 ۲۴ساعته کیفیت هوا در ایستگاه سوهانک منطقه۱
( )۲۱۴در شرایط بسیار ناسالم قرار داشت .براساس
هشدارشماره ۱۵ادارهکلهواشناسیاستانتهراندر
تاریخ  ۲۲دی مبنی بر تداوم پایداری هوا و انباشت
آالیندهها تا روز جمعه (  ۲۶دی) احتمال ورود به
شرایط بسیار ناسالم برای همه گروهها طی روزهای
آتی وجود دارد».
عبور از شرایط اضطرار و ورود به
مرحله خطرناک
عباس شاهسونی ،رئیس گروه سالمت هوا و تغییر
اقلیم وزارت بهداشت با خطرناک خواندن وضعیت
آلودگی هوا در تهران ،به خبرنگار سپید ،گفت« :باید
اقدام ضروری در رابطه با وضعیت آلودگی هوا و

شاهسونی :در حال حاضر شهر
تهران در وضعیت بسیار ناسالم
قرار گرفته است و حتی از
شرایط اضطرار هم فراتر رفته و
وارد مرحله خطرناکی شده است.
برای کاهش مواجه مردم با هوای
آلوده باید اقداماتی مانند کاهش
ساعتکاری و تعطیلی هرچه
زودتر در دستور کار قرار گیرد

زالی :پدیده اینورژن یا وارونگی
هوا در روزهای اخیر به گونهای
پیشرفته که الیه وارونگی به
میزان زیادی ارتفاعاش با سطح
زمین کاهش پیدا کرده و به
 ۲۰۰متر رسیده است .در چنین
شرایطی با توجه به اینکه ویروس
کرونا نسبتا سنگین است زمان
بیشتری در پیرامون قرار میگیرد
و بقای آن افزایش پیدا میکند.
بدین ترتیب احتمال شیوع و ابتال
افزایش پیدا میکند
کاهش منابع آالینده انجام شود .در صورتی که این
اقدامات صورت نگیرد و مواجهه مردم نیز در هوای
آلوده کمتر نشود سالمت مردم به خطر میافتد».
شاهسونی یادآور شد« :در حال حاضر شهر تهران
در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته است و حتی
از شرایط اضطرار هم فراتر رفته و وارد مرحله
خطرناکی شده است».
رئیسگروهسالمتهواوتغییراقلیموزارتبهداشت
باتوصیفخطرناکبودنوضعیتهوایتهراناظهار
کرد« :در حال حاضر شرایط آلودگی تهران بسیار
نامناسب است .منابع انتشار آلودگی مانند سوزاندن
مازوت در نیروگاهها در این وضعیت باید مشخص
و ممنوع شوند»،

وی تأکید کرد :برای کاهش مواجه مردم با هوای
آلودهبایداقداماتیمانندکاهشساعتکاری،تعطیلی
هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد».
شاهسونی یادآور شد« :مردم در این شرایط آب
و هوایی باید در خانه بمانند و هر نوع فعالیت
غیرضروری در خارج از هوای آزاد را به حداقل
برسانند ،با توجه به پایداری وضعیت آب و هوا
پیش بینی میشود که این شرایط تا جمعه و حتی
تا هفته آینده ادامه داشته باشد».
بستهای از آالیندهها سالمت شهروندان را
تهدیدمیکند
از سوی دیگر علیرضا زالی ،فرمانده ستاد عملیات
کرونای تهران نیز با ابراز نگرانی از ارتباط آلودگی
هوا و افزایش تعداد مبتالیان به کرونا ،میزان بستری
و مرگ و میر در اثر این ویروس گفت« :موضوع
ارتباط آلودگی هوا و شیوع کروناویروس براساس
مطالعات جهانی مشخص شده است .بیتردید
همزمانی کروناویروس با هر نوع بیماری تنفسی
قطعا در شیوع آن تأثیرگذار خواهد بود .به ویژه
در مورد ذرات کمتر از  2.5میکرون که مطالعات
مختلفارتباطمیاناینبیماریوآالیندگیرابهاثبات
رسانده است ».وی افزود« :آلودگی هوا در افرادی
که بیماریهای زمینهای تنفسی دارند به ویژه افراد
دارای بیماریهای آلرژیک و آسم موجب میشود
بیماری آنها شعلهور شود و همزمان خطر ابتال و
مرگ و میر را افزایش میدهد».
وی ادامه داد« :پدیده اینورژن یا وارونگی هوا در
روزهای اخیر به گونهای پیشرفته که الیه وارونگی
به میزان زیادی ارتفاعاش با سطح زمین کاهش پیدا
کرده و به  ۲۰۰متر رسیده است .در چنین شرایطی
با توجه به اینکه ویروس کرونا نسبتا سنگین است
زمان بیشتری در پیرامون قرار میگیرد و بقای آن
افزایش پیدا میکند .بدین ترتیب احتمال شیوع و
ابتال افزایش پیدا میکند ».وی تأکید کرد« :در این
شرایط همه افراد از جمله افراد سالم در خطر هستند
اما خطر برای بیماران تنفسی ،قلبی و افراد مبتال به
بیماریهای زمینهای تنفسی به ویژه کودکان مبتال
به آسم و افراد مسن بیشتر است».
فرمانده ستاد عملیات کرونای تهران بزرگ ،گفت:
«در تهران با تنوع آالیندهها نیز مواجه هستیم به
شکلی که دی اکسید گوگرد ،ازون ،مونوکسید کربن
و ذرات معلق وجود دارد که هر یک آثار تخریبی
بر شهروندان دارند .در حقیقت در تهران با بستهای
از آالیندهها روبرو هستیم».
وی افزود« :نهادهای اجرایی باید در این حوزه
مشارکت داشته باشند چرا که شهروندان با توجه
بهمشکالتاقتصادی،معیشتیو...مجبوربهحضور
در سطح شهر هستند و در این میان افراد پرخطر که
بیماریهای زمینهای دارند ،خانمهای باردار و افراد
مبتال به بیماریهای قلبی نباید از منزل خارج شوند.
هر گونه فعالیت ورزشی و فعالیتهای انفرادی باید
متوقف و تعطیل شود .باید عدم خروج از منزل به جز
درمواردضروریبهعنوانتنهاراهبردفعلیدردستور
کار شهروندان قرار گیرد ».زالی تأکید کرد« :اقدامات
مداخلهای همچون تعطیلی باید توسط دستگاههای
اجرایی تصمیم گیری شود .قطعا تعطیلی چند روزه
میتواند به این شرایط کمک کند اما این موضوع
نباید منجر به خروج شهروندان از شهرها شود».
ادامه در صفحه 13
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ادامه از صفحه 12
هشدار وزارت بهدشت در رابطه با خطرناک شدن
وضعیت آلودگی هوا در حالیست که صبح روز
چهارشنبه ،انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران
دررابطهافزایشآالیندگیهواوتمهیداتاستانداری
برای این وضعیت گفت« :همه عواملی که مربوط
به کاهش خطر بوده مد نظر قرار گرفته و تمهیدات
الزم اتخاذ شده است به شکلی که مراکز تولید شن و
ماسه فعالیت شان متوقف شده ،از تردد خودروهای
دیزلی دودزا ممانعت به عمل میآید ،همچنین تردد
کامیون ها در شبها به ویژه کامیونهای با عمر
باالی  ۲۰سال جلوگیری میشود .تمام این تدابیر
در راستای کاهش عوامل خطر انجام شده است».
وی افزود« :ساعت  ۱۹:۳۰شب گذشته(سه شنبه
 23دیماه) جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای
تهران تشکیل شد و تمهیدات الزم اندیشیده شد.
در خصوص تعطیلی ما پیشنهاداتمان را به وزارت
بهداشتانعکاسدادیماماتعطیلیپایتختموضوعی
است که باید در جلسه هیئت دولت توسط وزیر
بهداشت پیشنهاد شود و در آن جلسه تصمیم گیری
الزم انجام شود».
بندپی بیان کرد« :پس از جلسه کمیته اضطرار در
هفته گذشته با وزش باد در تهران مواجه شدیم
که شرایط هوا را در آستانه پاک قرار داد .براساس
پیش بینی سازمان هواشناسی برای روزهای آینده
نیز چنین شرایطی وجود خواهد داشت .بی تردید
تعطیلکردنتهرانشرایطخاصیداردوبایدجوانب
مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد».
استاندار تهران درباره علت افزایش آلودگی هوا در
تهرانگفت«:درفصولسردسالدرشهرهایصنعتی
به ویژه در نیمه دوم سال با موضوع وارونگی هوا
مواجه هستیم که امسال در تهران شاهد تشکیل دو
الیه اینورژن هستیم که این موضوع باعث انباشت
آالیندهها در هوای شهر تهران شده است».
وی ادامه داد :روز گذشته از  ۲۷ایستگاه ما میانگین
شاخص عدد  ۱۷۶بود و سه ایستگاه باالتر از ۲۰۰
را نشان می دادند اما هیچ یک از ایستگاه ها در تهران
به عدد  ۵۰۰نرسید و این موضوع صحت ندارد».
استاندارتهرانباردیگردرخصوصافزایشآلودگی
شهرتهرانبرعدماستفادهازمازوتتوسطصنایعدر

استان تهران تأکید کرد و افزود« :برخی از نیروگاهها و
صنایع با افزایش مصرف گاز و معضل در تأمینگاز،
تنها از گازوئیل استفاده میکنند که حدود  ۵۰درصد
از گازوئیل مصرفی نیز یورو  ۴است و مقداری از
آن نیز گازوئیل معمولی است».
وی در رابطه با نقش صنایع و نیروگاهها در آلودگی
هوا تأکید کرد« :براساس آنالیزی که انجام شده است
 ۱۳درصد ذرات معلق مربوط به وسایل نقلیه بنزین
سوز 10.3 ،درصد مربوط به موتورسیکلتها و
بندپی :در خصوص تعطیلی
ما پیشنهاداتمان را به وزارت
بهداشت انعکاس دادیم اما
تعطیلی پایتخت موضوعی
است که باید در جلسه هیئت
دولت توسط وزیر بهداشت
پیشنهاد شود و در آن جلسه
تصمیمگیری الزم انجام شود

حدود  ۱۷درصد مربوط به پاالیشگاهها ،نیروگاهها
و صنایع است».
عدم شفافیت در برخورد با آلودگی هوا
در همین حال سمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون
محیط زیست مجلس شورای اسالمی ابراز نگرانی
از وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد« :ما در برخورد
با پدیده آلودگی هوا از شفافیت الزم برخوردار
نیستیم .مجریان در حال بازی با الفاظ هستند .این
در حالی است که نوع آالیندگی در هوای کالنشهرها
نشان دهنده کیفیت سوخت پایین است ،چرا این
موضوع را انکار میکنیم و چرا مسئوالن با شفافیت با
مردمبرخوردنمیکنند؟آنهابایدپایتصمیماتشان
بایستند و با مردم صادقانه صحبت کنند».
رفیعی یادآور شد « :برخی تصمیمات مسئوالن با
اعمال سلیقه شخصی صورت میگیرد .آیا تعداد
فوتیهای آلودگی هوا کمتر از کروناست؟ چرا کسی
به آن توجه نمیکند؟ هرساله ضرر و زیان جانی
زیادی از این بابت میدهیم».

رفیعی :برخی تصمیمات
مسئوالن با اعمال سلیقه
شخصی صورت میگیرد .آیا
تعداد فوتیهای آلودگی هوا
کمتر از کروناست؟ چرا کسی
به آن توجه نمیکند؟ هرساله
ضرر و زیان جانی زیادی از این
بابت میدهیم

کودکان قربانیان خاموش آلودگی هوا
وقتی در رابطه با وضعیت آلودگی هوا هشدار داده
میشودعمدتاافرادحساسودارایبیماریزمینهای
موردتوجهقرارمیگیرندامابایددانستکهکودکانبه
ویژه نوزادان تأثیرات زیادی از آلودگی هوا میگیرند.
سازمان جهانی بهداشت در این رابطه شش دلیل
را برای محافظت بیشتر از کودکان در برابر آلودگی
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هوا تشریح کرده است .بر اساس اعالم این سازمان،
ریههای کودکان هنوز در حال تکامل بوده و آلودگی
هوا میتواند این روند بیولوژیکی را دچار اختالل
کند .بدن کودکان کمتر قادر به متابولیسم ،سمزدایی
و دفع مواد سمی موجود در آلودگی هواست .مغز
کودکان هنوز در حال رشد بوده و ترکیبات عصبی
در آلودگی هوا میتواند بر رشد شناختی کودکان
تأثیر گذارد .کودکان نسبت به بزرگساالن هوای
بیشتری در واحد وزن بدن خود دارند .کودکان
فعالیت بیشتری دارند و بنابراین در آلودگی هوا
بیشتر تنفس میکنند .همچنین نوزادان متولد شده
از زنانی که در دوران بارداری خود در معرض
آلودگی هوا قرار داشتهاند ،به احتمال زیاد زودرس
و کم وزن هستند.
سازمان بهداشت جهانی در گزارش دیگری با این
عنوان که آلودگی هوا چه بر سر کودکان میآورد ،در
مورد مراقبت از کودکان و مادران باردار هشدار داد.
بر اساس این گزارش آلودگی هوا ضریب هوشی
کودکان را کاهش میدهد .همچنین کم خونی و
کمبود ویتامین  Dاز دیگر تبعات آلودگی هواست.
در آلودگی هوا وجود فلزاتی مانند سرب و آالینده
هایی مثل ازن بیش از مقدار مجاز است .وارونگی
هوافلزاتسنگینیمانندسربرادرسطحپایینتری
میآورد و کودکان به دلیل داشتن قد کوتاه ،بیشترین
قربانیان سرب هستند.
آلودگی هوا میتواند نحوه تکامل سیستم ایمنی
کودکان را تحت تأثیر قرار بدهد .سیستم ایمنی
کودکان در برابر بیماریها بسیار ضعیف است و
بنابراین بیماریهای ناشی از آلودگی هوا بهراحتی
میتواند سیستم ایمنی آنها را هدف قرار دهد .نتایج
برخی از مطالعات نشان میدهد که هیدروکربنهای
چندحلقهایآروماتیک()PAHکهناشیازاحتراق
سوختهای فسیلی نظیر گازوئیل و دیزل هستند
میتوانند عامل ایجاد مشکالتی در جنین شوند .این
هیدروکربنها با چسبیدن به ذرات معلق UFPکه
آنها نیز ناشی از سوخت ماشینها هستند و میتوانند
از سطوح دستگاه تنفس عبور کنند وارد جریان خون
میشوند و از این راه وارد مغز و یا جفت زن باردار
شده و احتماال جنین را در معرض مواد شیمیایی
مضر قرار دهند ،که میتواند باعث التهاب و در
نتیجه زایمان زودرس شود.

