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وزیر بهداشت ضمن اعالم خبر واردات واکسن های خاصی برای افراد با سنین پائین، اعالم کرد خبـر

آغازواکسیناسیون۱۷سالههاازهفتهآینده

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون گروه سنی ۱۷ 
سال کشور با واکسن های خاصی که وارد کشور 

شده است، خبر داد.

به گزارش سپید، بهرام عین اللهی گفت: »از هفته 
آینده ۱۷ ساله هایی که می خواهند کنکور دهند با 
واکسن های خاصی که آوردیم یعنی واکسن های 

زیر ۱۸ سال، واکسینه می شوند؛ یعنی جوانانی که 
سال آخر دوره تحصیلی دبیرستان را طی می کنند.«
وی گفت: »به این ترتیب همه واکسینه می شوند 

تا برای برگزاری کنکور مشکلی نداشته باشیم.«
عین اللهی گفت: »قدم اصلی برای کنترل این بیماری 
واکسیناسیون است و انشاهلل امیدواریم تا دهه فجر 

این بیماری را در کشور کنترل کنیم.«
وزیر بهداشت در بازدید از سازمان صدا و سیما 
گفت: »هرکسی که بخواهد از کشور خارج شود 
باید حتما واکسن تزریق کرده باشد و این موضوع 
مشمول تمام سفرها است چون اکنون نگاه می کنند 
ببینند کشور مقابل چه چیزی می خواهد و برخی 

کشورها با تست منفی می پذیرند.«
عین اللهی همچنین در مجلس شورای اسالمی 
گفت: »هماهنگی خیلی خوبی بین نمایندگان محترم 
کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت وجود 
دارد و در رابطه با برنامه های آینده وزارت بهداشت 

دوستان تذکراتی دادند و ما در رابطه با وضعیت 
واکسیناسیون خوشبختانه توانستیم مقداری فراوان 
واکسن را با مساعدت ریاست جمهوری و معاون 

رییس جمهور به کشور وارد کنیم.«
وی افزود: »امروز ما ۳۸ میلیون دوز واکسن را 
تزریق کردیم و دیگر قرار است کارهایی که انجام 
دادیم را اعالم کنیم و وعده به مردم ندهیم. تا پایان 
تیر ماه فقط ۵ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود 
یعنی از مرداد و شهریور حدود ۳۳ میلیون دوز 
واکسن تزریق کردیم و امیدواریم تا آخر شهریور 
به باالی ۵۰ میلیون دوز برسیم و این خبر خوب 
برای مردم است.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »رتبه 
دوم میزان واکسیناسیون در هفته را در دنیا به دست 
آوردیم و رتبه اول مربوط به آلمان است با تزریق 
۶ میلیون دوز واکسن در هفته و بعد ما هستیم با 
تزریق ۵ میلیون دوز واکسن در هفته و این هفته 

امیدوار هستیم که رکورد آلمان را هم بزنیم.«ایسنا

معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با نماینده سازمان جهانی 
بهداشت درباره خطر آپارتاید واکسن در جهان هشدار داد و گفت: 
»دنیا فقط با واکسیناسیون عمومی از ویروس کرونا ایمن می شود.«

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی گفت: »این بسیار خطرناک است که 
اعالم شود فقط برای واکسن های فایزر، مدرنا، آسترازنکا یا جانسون 

اند جانسون ویزای سفر به برخی کشورها صادر می شود.«
وی ادامه داد: »آپارتاید واکسن که برخی کشورهای بزرگ در حال 
دامن زدن به آن هستند جز به سود چند شرکت معدود تولید کننده 
این واکسن ها به نفع دنیا و سالمت مردم نخواهد بود.« سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: »تا زمانی که ۷۰ درصد مردم جهان 

واکسینه نشوند واکسیناسیون دوز سوم به مردم این کشورها نیز به نفع 
آنان نخواهد بود و این تبعیض آشکار آنان را از جهش های جدید 
کرونا ایمن نمی کند.« رئیسی گفت: »پیش بینی می کنم تا سال ۲۰۲۲ 
دنیا درگیر کرونا باشد زیرا تا این سال فقط ۴۰ درصد جمعیت جهان 
واکسینه می شوند و ایمنی زمانی حاصل خواهد شد که این رقم به ۷۰ 
درصد برسد.« وی خطاب به نماینده سازمان جهانی بهداشت افزود: 
»انتظار دارم این موارد را به مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت 

منعکس کنید و علیه این آپارتاید و تبعیض کمپین ایجاد شود.«
وی خاطرنشان کرد: »شعار سازمان جهانی بهداشت »اولین واکسن 
بهترین واکسن« است در حالی که این گونه اقدامات موجب هجوم 

کشورها به این گونه واکسن ها و اختالل در روند واکسیناسیون می شود.«
وی تاکید کرد: »انتظار داریم سازمان جهانی بهداشت به جای سکوت 

به شدت با اینگونه رفتارها برخورد کند.«
بنابر اعالم وبدا، گفتنی است در این دیدار عالوه بر جعفر حسین نماینده 
سازمان جهانی بهداشت در ایران، دالیاسامهوری، امجد عبدالکاوی، 
الطیب الفکی از کارشناسان منطقه امرو و گویا، تبریزی و جنیدی 

مدیران حوزه بهداشت نیز حضور داشتند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد

خطرآپارتاید واکسن در جهان
تزریق دوز سوم، تبعیض آشکار در کشورهای بزرگ

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی برای 
منع تردد شبانه تغییر نکرده است، افزود: »منع تردد 

شبانه کماکان ادامه دارد.«
به گزارش سپید، حسین ذوالفقاری در پایان جلسه 
قرارگاه ستاد ملی کرونا در تشریح موضوع برداشته 
شدن منع تردد شبانه گفت: »مصوبه ستاد ملی مدیریت 
کرونا در این خصوص تغییر نکرده است و کماکان 

منع تردد شبانه اعمال خواهد شد.«
وی افزود: »اما آنچه که در جهت حل مشکل 
برای زدن واکسن افراد به صورت شبانه مدنظر 

قرار گرفته است به این شکل است که هماهنگی 
شد افرادی که برای زدن واکسن به مراکز شبانه 
روزی مراجعه می کنند توسط وزارت بهداشت 
لیست آنها به راهنمایی و رانندگی اعالم می شود 
تا اگر جریمه ای اعمال شده نسبت به حذف جریمه 
اقدام شود لذا از این منظر مشکلی وجود ندارد.«

وی درباره آخرین تصمیمات برای سفر به عراق 
نیز گفت: »روز دوشنبه تیمی به عراق اعزام کردیم 
و توافقات به امضای دو طرف رسیده است که بر 
اساس آن سهمیه زوار ایرانی ۶۰ هزار نفر اعالم شد 
و شرط اعزام دریافت ۲ دوز واکسن قطعی است.«
معاون امنیتی وزیر کشور درباره تست پی سی آر 
گفت: »این آزمایش در زمان ویزا نیاز نیست، اما 

مقرر شد در زمان ورود به فرودگاه های ایران برای 
رفتن به عراق تست منفی باید همراه داشته باشند. 
هم چنین مقرر شد تست پی سی آر شرط سوار 
شدن در بازگشت از عراق نباشد و در ایران همه 
زوار تست رایگان بدهند. ویزا برای مدت یک ماه 
اعتبار دارد و به عنوان اربعین صادر خواهد شد. برای 
اعزام زوار به عراق به صورت زمینی توافقی صورت 
نگرفته و عبور از همه مرزهای زمینی ممنوع است. 
اما اگر زوار تمایل داشته باشند در زمان برگشت 

می توانند از مرز زمینی مهران بازگردند.«
وی درباره مفقود شدن گذرنامه و راهکارهای حل 
آن گفت: »مقرر شد طبق هماهنگی برگه هایی که 
آنجا توسط کنسولگری های ما صادر می شود مورد 

اعتبار قرار گیرد و مشکلی برای کسانی که گذرنامه 
آن ها مفقود شده پیش نیاید.«

ذوالفقاری ضمن اشاره به حمل نیازهای موکب داران 
اعم از مواد غذایی و بهداشتی که از سوی عراق 
ممنوع شده بود، گفت: »طی مذاکرات انجام شده 
موفق شدیم موافقت عراق را برای انتقال سقف 
معینی از موارد مورد نیاز دریافت کنیم. رانندگان باید 
واکسن دریافت کرده باشند و مشخصات خودرو و 
رانندگان هم باید ۷۲ ساعت قبل به طرف عراقی 
اعالم شود.« وی با بیان اینکه از مسیر ایران عبور 
زوار خارجی ممنوع است، گفت: »این توافقات 
امروز)سه شنبه( با نخست وزیر عراق به امضاء رسیده 

و به نظر می رسد تغییری نخواهد داشت.«

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا: 

منع تردد شبانه کماکان ادامه دارد
مصوبه ستاد ملی برای منع تردد شبانه تغییر نکرده است
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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تشریح کرد خبـر

وضعیت تزریق دوز بوستر و حذف محدودیت سنی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه سعی ما 
این است که تا اواسط یا اواخر آبان ماه برای کل جمعیت تحت 
پوشش دانشگاه، واکسیناسیون  را کامل کنیم، در عین حال مراکز 
۲۴ ساعته واکسیناسیون تحت پوشش این دانشگاه را اعالم کرد.
به گزارش سپید، بابک عشرتی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
واکسیناسیون علیه کرونا در مراکز دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
همچنین مراکز واکسیناسیون ۲۴ ساعته این دانشگاه گفت: »اکنون 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۶ مرکز واکسیناسیون وجود دارد 
که به صورت دو شیفته از هشت صبح تا هشت شب فعال هستند.«
وی افزود: »در عین حال عالوه بر این، یک مرکز ۲۴ ساعته هم 
داریم. همچنین قرار است در تهران یک مرکز خودرویی دیگر 
هم اضافه کنیم. بر این اساس دو مرکز خودرویی است که یکی 
از این مراکز خودرویی که در استادیوم آزادی واقع است، ۲۴ 
مرکز  در  واقع  که  دیگرمان  مرکز خودرویی  و  می شود  ساعته 
دژبانی ارتش است تا ۱۲ شب فعال خواهد شد. در عین حال 
یک مرکز ثابت ۲۴ ساعته که مرکز سوله کردستان است هم داریم. 
یک مرکز ثابت دیگر هم داریم که سوله سازمان برنامه جنوبی 
است و آن هم تا ۱۲ شب فعال خواهد شد. در عین حال یک 

مرکز دیگر را هم باید ۲۴ ساعته کنیم که بعداً اعالم می کنیم.«
عشرتی درباره وضعیت تامین واکسن کرونا و تزریق آن گفت: 
»در حال حاضر شرایط تأمین واکسن بسیار خوب است. به طوری 
که ذخیره خوبی داریم و اگر با همین روند پیش رویم بین هشت 
تا ۱۰ روز دیگر واکسن داریم. در عین حال در نظر داریم که 

تعداد تزریق روزانه مان را به ۱۰۰ هزار دوز در روز برسانیم.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »سعی ما این 
است که تا اواسط یا اواخر آبان ماه برای کل جمعیت تحت 
کنیم. در حال حاضر  را کامل  دانشگاه، واکسیناسیون   پوشش 
چهار میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت باالی ۱۸ سال دانشگاه 
به  با توجه  باید واکسینه شوند.  ایران است که  علوم پزشکی 
این جمعیت هشت میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن باید تزریق 
کنیم. از این میزان، تا روز دوشنبه بیش از دو میلیون و ۳۰۰ 
دوز تزریق شده است که شامل یک دوز و دو دوز است و ۵ 
میلیون و ۳۰۰ هزار دوز دیگر باقی مانده است که اگر به همین 

ترتیب پیش رویم، کار را در آبان ماه تمام می کنیم.«
عشرتی درباره برداشتن محدودیت سنی تزریق واکسن در تهران 
و برای دانشگاه های علوم پزشکی واقع در تهران گفت: »ما از این 
حالت استقبال می کنیم. منتها مقداری مراکزمان شلوغ می شود. 
در حال حاضر رسمًا نمی توانیم محدودیت سنی را برداریم و 
باید وزارت بهداشت تصمیم بگیرد در عین حال مردم هم عجله 
آینده تدریجا تمام گروه های سنی را  نکنند، ظرف چند وقت 
اعالم می کنند و همه می تواند سر وقت خود مراجعه کرده و 
بدون دغدغه واکسن را دریافت کنند. نیازی به عجله یا نگرانی 
همه  برسد،  دستمان  به  واکسن  ترتیب  همین  به  اگر  و  نیست 

جمعیت را واکسینه می کنیم.«
»هنوز  گفت:  درمان  کادر  برای  بوستر  دوز  تزریق  درباره  وی 
وزارت بهداشت دوز بوستر را برای هیچ گروهی مصوب نکرده 

دارد.  را  پیچیدگی های خاص خودش  بوستر  دوز  البته  است. 
داده و  انجام  را  بوستر  تزریق دوز  از کشورها  بسیاری  قاعدتا 
نتیجه خوبی داده است. حال اینکه می گویم تزریق دوز بوستر 
در ایران پیچیدگی هایی دارد به این دلیل است که به عنوان مثال 
کادر درمان ما پنج مدل واکسن دریافت کردند. حال باید بررسی 
شود که دوز بوستر از چه نوعی تزریق شود و نیاز به شواهد 

علمی دارد و بررسی بیشتری دارد.«
وی گفت: »ترجیحًا بهتر است مردم برای واکسیناسیون شان در 
ما  مراکز  آنجا  در  که  کنند  ثبت نام   Salamat.gov.ir سامانه 
مشخص است و می توانند انتخاب کنند. در عین حال آدرس 
مراکز بر روی برخی نقشه خوان های موبایلی هم وجود دارد و 
روی سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران هم وجود دارد. با این 

حال اگر از قبل در سامانه ثبت نام کنند بهتر است.«

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا 
سه شنبه ۲۲هزار و ۳۲۹ ابتالی جدید کرونا در کشور شناسایی 
شدند و همچنین در همین بازه زمانی متاسفانه ۴۰۸ تن از بیماران 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از 
روز دوشنبه تا سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۲ هزار و ۳۲۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۳ هزار و ۴۳۶ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و 

۶۵۶ نفر رسید.
متاسفانه ۴۰۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۱۱۵ هزار و ۱۶۷ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۴ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۲۷ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۷ هزار و ۱۲۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در  بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۰ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۴۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۶۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۹ شهر در 
وضعیت نارنجی و ۷۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

تا کنون ۲۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۷۸۴ نفر دوز اول واکسن کرونا و 
۱۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۷۶۷ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۷ میلیون و ۸۶۶ 

هزار و ۵۵۱ دوز رسید.
از روز دوشنبه تا سه شنبه یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۲۰۳ دوز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
salamat. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه

gov.ir ثبت نام کنند.

۴۰۸  فوتی جدید کرونا  در کشور
شمار جانباختگان از ۱۱۵ هزار تن گذشت
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رییس کمیته ساماندهی تحقیقات کمیته کووید-۱۹:  خبـر

نظام مراقبت ژنومیک کووید-۱۹ 
سویه های جدید کرونا را بررسی می کند

رییس کمیته ساماندهی تحقیقات کمیته کووید-۱۹ گفت: »نظام 
مراقبت ژنومیک و توالی یابی کووید-۱۹ کشور به منظور بررسی 
سویه های جدید کرونا، با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری و 
معاونت بهداشت و حمایت مالی، توسط دو آزمایشگاه تحقیقاتی 

در کشور در حال انجام است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، قباد مرادی افزود: »ظرفیت نظام 
مراقبت ژنومیک در کشور بسیار اندک است، در حال حاضر این 
نظام واریانت های در گردش را گزارش می کند و آخرین نتایج 
نشان دهنده افزایش و غالب شدن واریانت دلتا در کشور است. 
این نظام می تواند واریانت های جدید را هم شناسایی کند، هر 

چند با ظرفیت محدود فعلی امکان شناسایی به موقع کم است.«
مرادی افزود: »این نظام به صورت روتین و با تعداد نمونه های 
کم گزارش های ماهیانه ای از وضعیت واریانت های در گردش 

در کشور درباره این ویروس ارائه می دهد.«
وی با بیان اینکه از ابتدای شروع پاندمی کووید-۱۹ در کشور 
برنامه های متعددی با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری انجام شده 
است، گفت: »فعالیت های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ 
اکنون در پنج محور هدفمندسازی پژوهش های مرتبط با کووید۱۹، 
گردش گسترده و سریع تازه ترین اطالعات علمی کووید-۱۹ 
در جهان و کشور، سرعت بخشیدن به مسیر پاسخ دهی سواالت 

مهم و فوری سیاست گذاران سالمت، کمک به افزایش روحیه 
همکاری تیمی در تحقیقات مرتبط با کووید۱۹ و برنامه ریزی 
و پیگیری برای اجرای مطالعات مهم و کاربردی با بیش از ۲۰ 

برنامه در سطح کشوری دسته بندی شده است.«
رییس کمیته ساماندهی تحقیقات کمیته کووید-۱۹، درباره اقدامات 
پژوهشی در خصوص سویه دلتا کووید-۱۹ اظهار داشت: »هر 
سویه جدیدی که پیدا و در کشور منتشر شود، مسئولیت هایی را 
برای  بخش های مختلف ایجاد می کند. پژوهش هم از این قاعده 
مستثنی نیست. با ورود سویه دلتا به کشور توجه بسیاری از برنامه 
موجود تحقیقات و فناوری مانند پژوهش ها، مراقبت ژنومیک، 
رصد مجالت، انتشار گزاره برگ ها، وبینارها و غیره بر این واریانت 
بیشتر و متمرکزتر شد. در همین راستا سعی شد فعالیت های این 

کمیته با توجه بیشتری بر این واریانت صورت گیرد.«
مرادی با بیان اینکه در این میان سواالتی برای مردم و محققان 
پیش آمد که این واریانت چه ویژگی هایی دارد و آیا واکسن های 
موجود بر سویه دلتا اثرگذار است یا خیر؟ گفت: »در برنامه هایی 
مانند تهیه گزاره برگ های سیاستی، برنامه های اولویت پژوهشی و 
مرور مقاالت و سایر برنامه ها به این موضوع بیشتر پرداخته شد.«
وی ادامه داد: »یک تحقیق ملی که اثر بخشی واکسن ها را به 
صورت آزمایشگاهی بررسی می کند، به صورت ویژه راه اندازی 
شد که اثربخشی واکسن ها را می سنجد. نظام مراقبت فعال که 
توسط معاونت تحقیقات و فناوری حمایت می شود، سعی می کند 

بر اساس اطالعات موجود پاسخ به این سئوال را فراهم  کند.«
مرادی همچنین در خصوص امکان بررسی سویه های جدید 
هنگام سویه های جدید  به  شناسایی  و  بررسی  »امکان  گفت: 
تا  ویروسی  توالی یابی  آزمایشگاه های  اندک  ظرفیت  این  با 

حدودی وجود دارد.«
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  »معاونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
بهداشت به دلیل اهمیت برنامه رصد واریانت ها آمادگی همکاری 
با ساختارهای مسئول در کشور و همچنین محققان را دارد. برای 
تقویت نظام مراقبت ژنومیک این معاونت تشکیل کمیته راهبردی 

مراقبت ژنومیک و توالی یابی کووید-۱۹ را در برنامه دارد.«

اپلیکیشن ماسک، تمامی استان های کشور از  با اعالم 
قله خیز پنجم کرونا عبور کردند.

به گزارش سپید، اپلیکیشن ماسک در اطالعیه ای با اشاره 
به عبور تمامی استان های کشور از قله خیز پنجم کرونا 
استان های کشور  تمامی  اعالم کرد: »روند بستری در 

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ کاهشی شد.«
در ادامه در این اطالعیه آمده است: »با این وجود، هنوز 
آمار ابتال و بستری در بسیاری از شهرها باال است. لذا ادامه 
مراقبت های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری 

اجتماعی ضروری است.«وبدا

عبورتمامی استان های کشور ازقله خیز پنجم کرونا
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طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر 
سه شنبه )۲۳ شهریور ۱۴۰۰( پنج میلیون و ۳۴۰ هزار 
و ۶۵۶ نفر را در ایران به طور قطعی مبتال کرده و در 
مجموع تا این روز ۱۱۵ هزار و ۱۶۷ نفر را به کام 
مرگ کشانده است. از سوی دیگر، چهار میلیون و 
۶۲۷ هزار و ۲۷ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت 

 ۲۳ تا   ۱۴( اخیر  روز   ۱۰ طی  که  می دهد  نشان 
شهریور ۱۴۰۰( بطور متوسط هر ساعت ۹۸۸ نفر 
و  شده اند  کرونا  قربانی  نفر   ۲۱ و  مبتال  ایران  در 
در هر ساعت حدود ۱۲۲۶ نفر نیز بهبود یافته اند. 
ایران  در  کرونا  شیوع  روند  اینفوگرافیک  این  در 
طی یک ماه اخیر )از ۲۳ مرداد تا ۲۳ شهریور( را 

مشاهده می کنید.

آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا سه شنبه، ۲۳ شهریور 
۱۴۰۰ اعالم شد.

به گزارش سپید بنابر اعالم وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از 
ابتدا تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

- اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۵۵۹۹
- اسپوتنیک نوبت دوم:  ۳۶۷۷۱۳

- سینوفارم نوبت اول:  ۱۸۰۷۱۶۰۲
- سینو فارم نوبت دوم: ۹۵۵۶۱۳۷

- بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
- بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

- آسترازنکا نوبت اول: ۳۸۷۹۱۲۳
- آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۴۰۹۰۰

- برکت نوبت اول: ۲۶۲۸۰۷۱
- برکت نوبت دوم: ۱۲۵۳۷۹۹

- مجموع نوبت اول: ۲۵۰۹۳۷۸۴
- مجموع نوبت دوم: ۱۲۷۷۲۷۶۷

بر این اساس کل واکسن تزریق شده ۳۷۸۶۶۵۵۱ دز است.

روند کرونا  درایران، از ۲۳ مرداد تا ۲۳ شهریور آمارتفکیکی واکسیناسیون 
کرونا  در کشور

خبـر

بازشدن سامانه نوبت دهی واکسیناسیون 
برای خانواده کادردرمان کشور

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در اطالعیه ای از باز شدن سامانه نوبت دهی 

واکسیناسیون برای خانواده کادر درمان کشور خبر داد.
هم اکنون  »از  است:  آمده  اطالعیه  این  در  سپید،  گزارش  به 
افراد ۱۸ سال به باال از خانواده پزشکان و پرستاران سراسر 
اطالعات  فناوری  مرکز  اختیار  در  آن ها  ملی  کد  که  کشور 
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  گرفته  قرار  بهداشت  وزارت 
واکسن  تزریق  زمان  و  محل  بالفاصله   salamat.gov.ir

کنند.« انتخاب  را 
براساس این اطالعیه، اگر اعضای خانواده هریک از پزشکان 
یا پرستاران قادر به ورود به سامانه salamat.gov.ir نبودند 
پزشکی/پرستاری  نظام  سازمان  سایت  به  مراجعه  با  لطفا 
اطالعات خانواده خود را تکمیل فرمایند. چند روز پس از 
این کار، قادر به ثبت نام از طریق سامانه نوبت دهی واکسن 

بود.وبدا خواهند 
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رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم هشدار داد

رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم، نسبت 
به هم زمانی آنفلوآنزا و کرونا در پاییز و زمستان 
1400 هشدار داد و گفت: »بی تردید شیوع وسیع 
آنفلوآنزای فصلی هم زمان با همه گیری کرونا می تواند 

بیمارستان ها و کادر درمان را از پا درآورد.«
به گزارش سپید به نقل از دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، شروین شکوهی با بیان اینکه پیش 
از رسیدن فصل سرما و بیماری های بخصوص آن 
باید آماده باشیم، افزود: »تامین واکسن آنفلوآنزا به 
خصوص برای کادر درمان و گروه های پرخطر 

ضرورت دارد.«
وی ضمن ابراز نگرانی از شیوع آنفلوآنزای فصلی و 
همزمانی آن با کرونا گفت: »مقایسه ای از وضعیت 
رعایت پروتکل ها در سالی که گذشت با پاییز و 
زمستان پیش رو گواه این مهم است که احتمال 

شیوع آنفلوآنزا امسال بیشتر است.«
شکوهی با اشاره به این که آنفلوآنزا یک عفونت 
ویروسی، مسری و شایع است، تاکید کرد: »این 
بیماری، به خصوص برای کادر درمان که در تماس 
مستقیم با بیماران هستند، سالمندان، کودکان خردسال 
و مبتالیان به بیماری  های مزمن و زمینه  ای، می تواند 

خطرناک باشد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با انتقاد از کاهش درصد رعایت پروتکل های بهداشتی 
تصریح کرد: »برای پیشگیری از ابتالی همزمان 
به بیماری  های آنفلوآنزا و کووید1۹، باید اقدامات 
پیشگیرانه انجام شود. مردم باید ماسک بزنند و از 

حضور در اجتماعات و مکان های شلوغ پرهیز کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »استفاده صحیح از ماسک، 
عالوه بر اینکه مانع بروز بیماری کرونا می شود، 
برای پیشگیری از آنفلوآنزا نیز مؤثر است. در سال 
گذشته آمار مبتالیان به آنفلوآنزا به دلیل دریافت 
واکسن این بیماری و رعایت اقدامات پیشگیرانه 
برای مقابله با بیماری کرونا، کاهش قابل توجهی 
داشت، ولی در سال جاری با کاهش رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی، نگرانی شیوع گسترده آنفلوآنزای 

فصلی دور از تصور نیست.«
این متخصص عفونی با تاکید بر اینکه سفر کردن، 
مهمانی و رستوران رفتن، حضور در اجتماعات و 

ماسک نزدن در وضعیت خطرناک کرونا و احتمال 
بروز آنفلوآنزا به ضرر خود و خانواده مان است، گفت: 
»کرونا بیماری بسیاری جدی است و این روزها 
آن قدر خبر مرگ کرونایی به گوش مان می رسد 
که دیگر نمی شود این ویروس را جدی نگرفت، 
کرونا خطرناک است و اگر رعایت نکنیم بسیار 
کشنده خواهد بود.« شکوهی با یادآوری اهمیت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن، از 
شتاب در روند واکسیناسیون علیه کرونا خبر داد.

وی خطر افرادی که از اساس و بدون هیچ منطق 
علمی با هرگونه واکسن مخالفند و معتقدند واکسن ها 
بدن را در مقابل بیماری ضعیف می کنند، مورد توجه 

قرار داد و افزود: »واکسینه شدن در برابر بیماری 
به خصوص در پاندمی ها یک مسئولیت اجتماعی 
است، ماه ها است کشور با آمار باالیی از مرگ و میر 
ناشی از کرونا روبرو است. باید به این موضوع توجه 
داشته باشیم با توجه به مشکالت اخیر واکسن ها با 
مشقت های زیادی در دسترس عموم قرار می گیرد. 
بنابراین تنها راهکار برای کاهش مرگ ومیر هموطنان 

واکسیناسیون علیه بیماری است.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با هشدار نسبت به خطر 
مخالفان واکسیناسیون برای سالمت عمومی تاکید 
کرد: »تنها موضوعی که می تواند به کاهش بار بیماری 
کمک کند، قطعا و بدون تردید واکسیناسیون است.«
رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم با 
نشان  جدید  مطالعات  برخی  نتایج  اینکه  بیان 
می دهد واکسن آنفلوآنزا می تواند از افراد در برابر 
برخی عوارض شدید ناشی از ابتال به کووید-1۹ 
محافظت کند، افزود: »به نظر می رسد واکسن آنفلوآنزا 
می تواند سالحی ارزشمند برای مبارزه با همه گیری 

کووید-1۹ باشد.«
شکوهی با تاکید بر این که مهم ترین اصل پیشگیری از 
بیماری های عفونی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
است، ادامه داد: »برای پیشگیری از افزایش بار بیماری 
و اضافه نشدن بار آنفلوآنزا به مراکز درمانی و بهداشتی 
باید برای مدتی قید مهمانی های پرجمعیت را بزنیم. 
ناگریزیم فعال عروسی نگیریم و به مهمانی نرویم؛ 
چرا که حفظ سالمتی و جان  عزیزانمان از هر 

چیزی مهم تر است.«

همزمانی شیوع آنفلوآنزای فصلی و کرونا
خبـر

معاون آموزشی پیشین وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به وزیر 
بهداشت خواستار بازنگری در اجرای طرح همسان سازی حقوق 

اعضای هیات علمی دو وزارت خانه بهداشت و علوم شد.
به گزارش سپید، علی اکبر حق دوست در نامه ای به عین اللهی وزیر 
بهداشت تاکید کرده است: از آنجایی که اعضای هیات علمی در 
بیمارستان های آموزشی و سایر واحدهای مرتبط دانشگاه یا دانشکده 
علوم پزشکی هسته مرکزی سنگر دفاع از سالمت مردم در اپیدمی 
کرونا هستند و عالوه بر بار آموزشی  بخش عمده بار درمانی بیماران 
کرونایی را عهده دار هستند. لذا با توجه به چالش هایی که در 
حقوق دریافتی آن ها در سال های اخیر شده است دستور فرمایید 
تا موضوع حقوق آنها در دستور سازمان برنامه و بودجه کشور قرار 
بگیرد و یک کارگروه فنی و تخصصی در وزارت پیگیر آن باشد.
براین اساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 برای 
حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم 
پزشکی سقف 1۵ برابری تعیین گردید و با این مصوبه مشکالت 
جدی برای آنها ایجاد شد. یکی از مشکالت این است که تعیین 
سقف برای افراد با پایه و مرتبه علمی باالتر بود که موجب بروز 
بی عدالتی در خصوص پرداخت های اعضای هیات علمی وزارت 
بهداشت در مقایسه با وزارت علوم شده است. همچنین این امر 
موجب ایجاد مشکالت جدی در نظام دانشگاهی ناشی از بهم 
ریختن نظام مبتنی بر پایه منطقه جغرافیایی محل خدمت شده است.
بروز مشکالت جدی در برقراری فوق العاده حق محرومیت از 
مطب یا تمام وقت جغرافیایی، حق التدریسی و حق مدیریت، 

بی انگیزگی و التهاب در جامعه علمی و ایجاد مقدمات افول آموزش 
و پژوهش در دانشگاه ها، تشدید مهاجرت سرمایه های اجتماعی و 
علمی ناشی از نارضایتی اینگونه مصوبات از دیگر تبعات اجرای 

تصمیم فوق است.
در این نامه تاکید شده، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی 
وزارت علوم علی رغم وجود تفاوت ماهوی در شرایط کار و شرح 
وظایف اعضای هیات علمی وزرات العین مجلس شورای اسالمی 
و با نادیده گرفتن عدالت منجر به افزایش دریافتی در برخی اعضای 
هیات علمی وزارت علوم شده است که این موضوع با توجه به 
وظایف هفت گانه اعضای هیات علمی وزارت بهداشت نیاز به 
بازنگری جدی دارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم فوق العاده محرومیت 
از مطب تمام وقت جغرافیایی از سقف مستثنی شود، همچنین 
فوق العاده مدیریت، حق التدریسی و حق التحقیق از سقف مندرج 
در تبصره 12 مستثنی شوند و ترتیبی اتخاذ شود که در قانون 

بودجه 1401 مشکالت مرتبط با سقف حقوق اصالح و مانند 
سال های پیش حقوق اعضای هیات علمی مشمول سقف نبوده 
و مانند گذشته مستثنی باشد تا تامین عادالنه ای در تامین همکاران 
اعضای هیات علمی برای حل مشکل موجود در خصوص شرح 
حقوق منظور شود. حق دوست در ادامه نامه خود آورده است: 
براین اساس بندی اساسی در احکام حقوقی با مضمون فوق العاده 
رشته های علوم پزشکی، ترمیم و تغییر در ضریب فوق العاده و 
محسوس از 1.۵ و باالتر و همچنین همچنین همسان سازی تمامی 
آیین نامه ها که این امر نیاز به کاهش وظایف و تکالیف آموزشی 
و پژوهشی و درمانی را در پی خواهد داشت از دیگر پیشنهادات 

در راستای تامین حقوق اعضا هیات علمی است.
معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت در پایان نامه خود تاکید 
کرده است: اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور که در سال های پیش به افتخار بازنشستگی نائل 
شدند و در زمان اشتغال در ارائه خدمات بسیار ارزنده و معنوی 
در سطوح مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نوبه خود 
در سالمت جامعه و کلیه بالیا و سوانح طبیعی و حوادث مانند 
جنگ، سیل، زلزله و در آخر پدیده پاندمی کرونا، پیشقدم بوده اند 
و به رغم صرف ساعات کاری بیشتر براساس قوانین و مقررات 
هیات امنای دانشگاه ها و به رغم پرداخت کسورات بازنشستگی 
بیشتر در تمام دوران اشتغال، شاهد موارد ایرادی و تبعیضی ناروا 
در عدم بهره مندی از افزایشی های مرتبط با مصوبه هیات وزیران 

و سوابق پیشین در اجرای قوانین ذی ربط بوده اند.

در نامه معاون آموزشی پیشین وزارت بهداشت خطاب به وزیر بهداشت مطرح شد

انتقاد از اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی



سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

واکسنبهدالیلمختلفبهدستمانمیرسد
بانک مرکزی و وزارت خارجه پای ثابت جلسات هستند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علت سرعت گرفتن 
روند واردات واکسن به کشور را تشریح کرد.

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در پاسخ به اظهاراتی در 
زمینه سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کرونا در کشور 
گفت: »سیاست بلد نیستم و نمی دانم fatf چیست، اما اآلن 
واکسن دارد به دستمان می رسد و علت های مختلفی دارد.«
وی گفت: »خیلی کشورهای دنیا که تولید کننده واکسن هستند، اکثر جمعیت خود را واکسیناسیون 

کردند. نکته دیگر اینکه قراردادهایی که بسته شد و آن زمان بدعهدی کردند اکنون در حال 
عملیاتی شدن است و همه در کشور دست به دست هم دادند و پای کار آمدند و مثال بانک 
مرکزی، وزارت امور خارجه، معاون اول رئیس جمهور و.... پای ثابت جلسات ما هستند و 

جلسات بسیار کاربردی شده است و در جلسات تصمیمات قاطع گرفته می شود.«
وی با بیان اینکه از کانال های مختلف برای واردات واکسن تالش می شود، اظهار کرد: »جلسه ای 
داشتیم که حتی برای اینکه ۲ روز زودتر واکسن به دستمان برسد اقدامات بسیار زیادی انجام دادیم.«
بنابر اعالم وبدا، رئیسی ادامه داد: »همه در حال تالش هستند. شاید سال قبل همین موقع 
بحث واکسیناسیون خیلی در دنیا جدی نبود. اآلن از عمر واکسیناسیون در دنیا کمتر از یک 
سال می گذرد و به همین دلیل مهم این است که واکسن در حالت پایدار به ما می رسد و 

انشااهلل ظرفیت را باال ببریم که حداکثر واکسیناسیون را انجام دهیم.«
رییسی گفت: »حتما تا دهه فجر گروه هدفمان را واکسینه کردیم.«

خبـر

پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در مورد واردات واکسن کرونا گفت: »این 
بی انصافی است که بگوییم این واکسن ها ظرف مدت 
دو هفته تامین شده است، ما اگر بخواهیم سفارش 
بدهیم، شرکت های سازنده سفارش ما را بپذیرند 
و شروع به تولید کنند و بعد بخواهیم وارد کنیم 

حداقل پنج تا شش ماه زمان می برد.«
به گزارش سپید، مسعود پزشکیان در گفت وگو با 
عصر ایران اظهار کرد: »قراردادهای خرید واکسن 
در زمان آقای روحانی بسته شده و پول ها داده شده 
بود. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در دولت 
قبل اگر جرات دارد در این رابطه حرف بزند و 
روشنگری کند. امکان ندارد بدون سفارش بتوانیم 

جنس وارد کنیم حتی اگر پول دست مان باشد.«
وی ادامه داد: »دولت قبل پول را داده بود سفارش ها 
را هم انجام داده بود حاال ممکن است مشکالت 
گمرکی و حمل و نقل بوده است و دولت فعلی 
آنها را حل کرده است و االن وارد می شود، اما کاال 
و سفارشات از قبل وجود داشته است و این دولت 
واکسنی سفارش نداده است. اگر این سفارش را 
داشتند اعالم کنند اینها قبال سفارش نشده بود ما 

اینها را سفارش دادیم و تولید انجام شده است.«

پزشکیان تاکید کرد: »اینکه می گویند فالن کارخانه 
شروع به افزایش سفارشات کرده است، حرف 
کارشناسی نیست چراکه باید کارخانه ای ایجاد شود، 
بعد تحقیقات انجام شود و پول محققان پرداخت 
شود و بعد از این مرحله بحث تولید است و بستر 
و زیرساخت تمامی این مراحل در دولت قبل انجام 
شد و حاال مرحله تولید است. االن آقایان می گویند 
ما گفته ایم شبانه روز کار کنند، چه بستر تولید واکسن 

داخل و چه خرید واکسن از خارج در دولت قبل 
کارهایش انجام شده بود، هماهنگی هایی هم انجام 
داده اند ولی ما به دلیل مسائل سیاسی برای واردات 
مقداری دیر جنبیدیم.« وی در مورد دالیل سیاسی 
واردات واکسن گفت: »این را باید از کسانی پرسید 
که در جریان بودند، من که در جریان نبودم و فقط 
می توانم حدس بزنم. باالخره روندی که وجود داشت 

روند هماهنگی برای حل مشکل نبود.«

پزشکیان با انتقاد از تأخیر در روند کنترل بیماری 
و واکسیناسیون تاکید کرد: »باید همان روز اول در 
قم حکومت نظامی اعالم می کردند و بعد که از قم 
پخش شد یک ماه کل کشور را قرنطینه می کردند 
اما این کارها را انجام ندادند. ووهان در چین ۲50 
میلیون نفر جمعیت داشت. کل جمعیت را قرنطینه 
کردند، اما شل کن سفت کن های ما برای مقابله با 
کرونا زیاد بود تا جایی که االن آمار مرگ و میر را 
روزانه ۶00 تا ۷00 نفر اعالم می کنند و انگار نه 

انگار که آدم ها می میرند.«
وی ادامه داد: »البته آمار واقعی مرگ و میر روزانه در 
اثر ابتال به بیماری کرونا در کشور باالتر از ۱500 نفر 
است. اگر دو درصد مرگ و میر در تعداد کسانی 
که مبتال می شوند وجود داشته باشد با ۴0هزار مبتال 
روزانه بین ۸00 تا ۱۲00 نفر جان شان را از دست 
می دهند آن هم اگر درست درمان و مراقبت کنیم.«
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در 
مورد وعده های مسئوالن در این باره که تا اواخر 
دی و اوایل بهمن روند واکسیناسیون در کشور پایان 
می یابد، گفت: »با این واکسن هایی که وارد می کنند 
حتی زودتر از بهمن هم می توانند واکسیناسیون 

عمومی را انجام دهند.«

سفارش خرید واکسن در دولت روحانی انجام شد
آمار مرگ و میر روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰نفر است

شماره ۲03۱ ۲۴7 شهریور ۱۴00

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره علل تسریع در واردات واکسن کرونا از چین در دولت 
سیزدهم، از تفاهم برای واردات ۴0 تا 50 میلیون دوز واکسن کرونا 

از چین در دوماه آینده خبر داد.
به گزارش سپید، مجیدرضا حریری درباره علل افزایش سرعت واردات 
واکسن کرونا در دولت سیزدهم اظهار داشت: »روند واردات واکسن 
کرونا از اردیبهشت ماه آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است اما 
تسریع در واردات واکسن کرونا از چین، دو علت عمده می تواند 
داشته باشد که یکی از آن ها، افزایش هماهنگی بین همه دستگاه ها 
در دولت سیزدهم است که شاید در دولت قبلی به دلیل اختالف 
دیدگاه های سیاسی بین دولت مستقر و سایر نهادها، به این صورت 
وجود نداشت. در دولت گذشته میان وزارتخانه ها هماهنگی الزم 
نبود و وزارت بهداشت در مسائل مختلف به موقع عمل نمی کرد.«

وی ادامه داد: »دوم آن که وعده هایی درباره واکسن کرونای تولید 
داخل داده شده بود که مشخص شد در مدِت کوتاه اعالم شده، 
تحقق نمی یابد و بنابراین بالفاصله برنامه ریزی برای افزایش واردات 
واکسن کرونا صورت گرفت.« حریری افزود: »نکته قابل توجهی 
که وجود دارد این است که تا پیش از این، هر کشوری که واکسن 
کرونا می ساخت، ابتدا تزریق واکسن به شهروندان خود را در اولویت 
قرار می داد و از صادرات حجم انبوه واکسن امتناع می کرد اما اکنون 
کشورهای سازنده واکسن کرونا در جهان، نیازهای داخلی خود را 
به حد زیادی برآورده کردند و بنابراین میزان بیشتری از واکسن را 

در اختیار کشورهای متقاضی قرار می دهند.«
وی گفت: »مسائلی مانند بهداشت عمومی هرچه از سیاست فاصله 
بگیرد نتایج بهتری برای مردم دارد. ما باید از تالش هایی که برای 
تولید و واردات واکسن کرونا تاکنون صورت گرفته تقدیر کنیم؛ 

اما هماهنگی های مختلفی که در سطوح مختلف سیاسی در دولت 
سیزدهم ایجاد شده، واردات واکسن را تسهیل کرده است.« وی با 
بیان این که سفارت ایران در پکن از اواسط زمستان سال گذشته درگیر 
تأمین واکسن کرونا از چین بوده است، گفت: »بر اساس توافقات 
اولیه با چین، در مجموع 90 میلیون دوز واکسن کرونا از این کشور 
وارد خواهد شد که تا اآلن حدود ۴0 میلیون دوز آن وارد شده و تا 
یکی – دو ماه آینده ۴0 تا 50 میلیون دوز واکسن از چین وارد می شود 
و هفتگی 5 میلیون دوز واکسن کرونا در حال ورود به کشور است.« 
به گزارش تسنیم، حریری با بیان اینکه تمام واکسن های وارداتی از 
چین تاکنون توسط هالل احمر وارد شده است، خاطرنشان کرد: »از 
زمانی که اقدام به خرید واکسن کرونا می شود تا زمانی که واکسن 
کرونا وارد کشور شود تقریبا دو هفته طول می کشد اما پیش از آن 

مذاکرات و هماهنگی های بسیاری انجام می شود.«

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تشریح کرد

دالیلتسریعوارداتواکسنکرونادرهفتههایاخیر



در بررسی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 و دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشریح شد خبـر

تعیین واکسن مناسب برای تزریق دوزتقویتی 
دربرابر کووید19: بررسی منابع

در کنار اینکه واکسن های علیه کووید19 می توانند از 
ابتال به فرم های شدید بیماری به مانند مرگ جلوگیری 
کنند، اما سطح ایمنی ناشی از این واکسن ها در چالش 

جدی برای ابتالی مجدد به شمار می رود. برای 
افراد جامعه مشخص نیست که تا چند مدت پس 
از تزریق واکسن باال و در حد مناسب قرار دارد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، به دلیل جهش های 
مختلف ویروس، استفاده از دوز تقویتی یا بوستر در 
کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفته است. هدف از انتشار این گزاره برگ این است 
که تعیین شود چه کشورهایی، با چه روش و نوع 

واکسنی قصد تزریق دوز بوستر و یا سوم را دارند.
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برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت 
خانواده مبلغ یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

 ۱۲۰هزارتومان می شود( 
به  شماره حساب  9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱  کد ۱۲۰۱  
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 
  IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ 

 )نشریه سالمت( واریز نموده 
 و تصویر آن را به شماره همراه 
 ۰9۱۲9۲4۳84۳  واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

شهریور 1400
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آمار همه گیری کرونا خبـر

شماره 2031 24 شهریور 1400

بیش از ۲۲۶ میلیون بیمار کووید درجهان

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 22۶ میلیون 
و 10۹ هزار و 1۹0 نفر رسیده و مرگ چهار میلیون 
و ۶۵2 هزار و ۷23 نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین 202 میلیون و ۷4۹ هزار و 
۸۵۹ نفر از مبتالیان به کووید1۹ تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که 

تاکنون در 221 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. بر اساس آمارهای جهانی، آمریکا 
با بیش از 42.1 میلیون مبتال و بیش از ۶۸0 هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

با بیماری کووید-1۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از 33.2 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل هم از 
21 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است. 
همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل 
با بیش از ۵۸۷ هزار و هند با بیش از 443 هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید1۹ را در این 

فهرست جهانی گزارش داده اند.
بنابر آمار به روز شده در پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح زیر 

است. بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن 
از آمار 1۹3 هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات 

کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق در حال حاضر 
در 1۵ کشور، شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر 
عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل - که همچنان سه کشور رکورددار شمار 
مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای انگلیس، روسیه، 
فرانسه، ترکیه، ایران، آرژانتین، کلمبیا، اسپانیا، ایتالیا، 
اندونزی، آلمان و مکزیک نیز بیش از سه میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.

نتایج یک مطالعه که به تازگی در آرژانتین منتشر شده نشان 
داده است تزریق یک دوز از واکسن اسپوتنیک وی ساخت 
روسیه می تواند از بستری شدن و مرگ ناشی از کووید-1۹ در 

سالمندان به میزان قابل توجهی جلوگیری کند.
به گزارش سپید، تحقیق انجام شده در آرژانتین که نشریه معتبر 
لنست داده های آن را منتشر کرده، نشان می دهد: »تزریق یک 
دوز واکسن کروناویروس ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک 
وی نسبت به دیگر واکسن های پیشرو و تولید شده برای مقابله 
با این بیماری از اثربخشی بیشتری برخوردار است و می تواند از 
افراد مسن و سالمند در برابر نوع شدید بیماری محافظت کند.«

تیمی از محققان آرژانتینی اطالعات مربوط به افرادی را که از تاریخ 
2۹ دسامبر 2020 تا 21 مارس 2021 در سیستم واکسیناسیون 
آنالین استان بوئنس آیرس ثبت نام کرده بودند، مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دادند. در مجموع، اطالعات نزدیک به 41۶ هزار 
نفر که اولین دوز واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کردند از 
جمله حدود 40 هزار و 400 فرد ۶0-۷۹ ساله با اطالعات 3۹ 

هزار نفر که واکسینه نشده بودند، مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که واکسن فوق از اثربخشی ۷۸.۶ 
درصدی در پیشگیری از عفونت های کووید-1۹، تاثیر ۸۷.۶ 
تاثیر ۸4.۸ درصدی در  درصدی در کاهش موارد بستری و 

جلوگیری از فوت افراد ۶0-۷۹ ساله برخوردار بوده است. به 
گفته محققان اثر واکسن در همه گروه های دیگر یکسان بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، محققان به منظور مقایسه 
بین واکسن ها، هشت مطالعه مختلف در مورد واکسن های فایزر، 
آسترازنکا، مدرنا و جانسون اند جانسون را مورد بررسی قرار 
بودند.  کرده  دریافت  را  واکسن  از  دوز  یک  افراد،  که  دادند 
نتایج بدست آمده نشان داد که اثربخشی این چهار واکسن در 
پیشگیری از بروز بیماری همراه با عالمت، بستری شدن و مرگ 
ناشی از بیماری به ترتیب بین ۷۶-۵1، ۹1-۶۶.۹ و ۸۵-۹1 

درصد بوده است.

مجله معتبر »لنست« منتشر کرد

اثربخشی باالی یک دوز از واکسن »اسپوتنیک وی« در سالمندان

شرکت واکسن سازی سینوفارم چین از تولید دو داروی جدید 
برای درمان بیماران کرونا خبر داد.

به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سینوفارم، 
شرکت چینی تولیدکننده واکسن کرونا فاش کرد که در حال 
توسعه دو داروست که می تواند تاثیر ویروس جدید کرونا را در 
افراد مبتال به این ویروس کاهش داده و بر روی بیماران مبتال به 

عالئم خفیف موثر خواهد بود.
ژانگ یونتائو، معاون رئیس جمهور و دانشمند ارشد گروه ملی 
بیوتکنولوژی وابسته به سینوفارم  گفت این دو دارو که بر اساس 
ایمونوگلوبولین انسانی و آنتی بادی مونوکلونال به طور نسبی 
تهیه شده اند، برای خنثی سازی ویروس و کاهش بار ویروسی 

در بدن انسان استفاده می شوند. ژانگ گفت این دارو ها بر اساس 
داده های استفاده اضطراری قبلی دارو ها و الزامات شیوه نامه های 

بالینی فعلی بر بیماران با عالئم خفیف یا متوسط موثر هستند.
یکی از دو دارویی که ژانگ به آن اشاره کرد برای اولین بار در 
نمایشگاه بین المللی تجارت 2021 چین در اوایل این ماه فاش 
شد. این شرکت ادعا کرد که این اولین داروی کووید-1۹ در 
جهان است که بر اساس ایمونوگلوبولین انسانی ساخته شده از 

پالسما بیماران بهبود یافته کرونایی تولید شده است.
این دارو وارد آزمایش های بالینی می شود و تولیدکننده با شرکای 
بین المللی همکاری نزدیک دارد. داروی جدید حاوی سطح 
باالیی از آنتی بادی های خنثی کننده کروناویروس جدید است.

داروی دیگر بر اساس یک آنتی بادی مونوکلونال قوی علیه نوع 
دلتاست که توسط یک تیم تحقیقاتی تحت شرکت سینوفارم کشف 
شده است. آنتی بادی مونوکلونال می تواند اتصال کروناویروس جدید 
را به آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 مسدود کند. این آنزیم به غشای 
سلول های واقع در روده، کلیه، کیسه صفرا و قلب متصل شده است. 
آنتی بادی می تواند از آلوده شدن ویروس به سلول ها جلوگیری 
کند. به گفته Global Insider، محققان چینی و تولیدکنندگان 
دارو از پیشگامان تحقیق و توسعه دارو های کووید-1۹ هستند. ژو 
جینجین، رهبر ارشد آزمایشات بالینی CNBG، گفت پالسمای 
نقاهت قبال در برنامه درمانی ملی کووید-1۹ گنجانده شده بود که 

مراحل غربالگری دقیق پالسمای اهدا شده را دنبال کرده است.

سینوفارم چین ۲ داروی جدید برای درمان کرونا تولید می کند



خبـر

ایمنی هیبریدی، بهترین محافظت در برابر ویروس کرونا
نتیجه تحقیق گروهی که بر روی بیماران مبتال به 
بیماری های روماتیسمی خودایمنی )AIRD( در 
شهر کوچی هند انجام شده است، نشان می دهد، 
ایمنی هیبریدی )ترکیبی از ایمنی طبیعی در برابر 
کووید-۱۹ با ابتال به کووید و ایمنی ناشی از 
واکسن( یا ایمنی ترکیبی بهترین محافظت را در 

برابر کووید ارائه می دهد.
به گزارش سپید، پادمانابه شنوی، ایمونولوژیست 
واقع  »در  کرد:  اظهار  بالینی  روماتولوژیست  و 
افرادی که قبال به کووید-۱۹ آلوده و سپس یک 
دوز واکسن دریافت کرده بودند، ۳۰ برابر سطح 
آنتی بادی بیشتری در خون خود داشتند نسبت به 
افرادی که دو دوز واکسن دریافت کرده بودند 

اما عفونت طبیعی نداشتند.«
شنوی و گروه وی، ۱۵۰۰ بیمار مبتال به بیماری های 
روماتیسمی خودایمنی را که برای تشخیص پاسخ 
ایمنی، مبتال به کووید بوده یا واکسینه شده بودند 
را مورد بررسی قرار دادند. پس از مطالعه سطح 
آنتی بادی ضد اسپایک و خنثی سازی تیتر )سطح 
آنتی بادی( آنتی بادی در نمونه های خون ۱۲۰ بیمار 
از این گروه، نتیجه گیری خود را در مورد ایمنی 

هیبرید انجام داد.

این نتایج در مقاله ای با عنوان »ایمنی هیبریدی 
ایمنی ناشی از واکسن علیه سارس- برابر  در 
کوو-۲ در بیماران مبتال به بیماری های روماتیسمی 
شبکه  در  چاپ  پیش  مرحله  در  خودایمنی« 

تحقیقات علوم اجتماعی ارائه شده است.
به نظر می رسد، واکسن تک دوز کووید-۱۹در افراد 
سالم مبتال به عفونت قبلی نسبت به افرادی که در 
معرض کووید-۱۹ قرار نگرفته اند ایمنی بهتری 

نسبت به دو دوز واکسن ایجاد می کند. هدف از 
این مطالعه این بود که آیا این امر در مورد بیماران 
مبتال به AIRD که از داروهای سرکوب کننده 
سیستم ایمنی استفاده می کنند نیز صادق است یا خیر.
چهار گروه از ۳۰ بیمار هر کدام، از نظر سن، جنس 
و بیماری مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند. یک گروه 
پس از آلوده شدن قبال یک دوز واکسن کویشیلد 
)Covishield( تزریق کرده بودند. گروه دوم به 

کووید-۱۹ مبتال شده اما واکسن تزریق نکرده بودند. 
گروه سوم هیچ عفونت قبلی نداشتند اما یک دوز 
واکسن دریافت کردند و گروه چهارم هیچ عفونت 
قبلی نداشتند اما دو دوز واکسن تزریق کرده بودند.
در روش خنثی سازی ویروسی، افراد دارای ایمنی 
ترکیبی می توانند ویروس را بهتر از افرادی که 
دو دوز واکسن دریافت کرده و یا قبال به این 

بیماری مبتال بودند، خنثی کنند.
ایمنی ترکیبی نسبت به ایمنی ایجاد شده در پی 
عفونت طبیعی برتری داشت. همچنین مشخص 
شد که حتی یک دوز واکسن سطح ایمنی باالیی را 
برای فردی که قبال مبتال به کرونا بود ایجاد می کند.
وی گفت: »نتایج این مطالعه پیامدهایی برای سیاست 
های ملی واکسیناسیون دارد. از آنجا که یک دوز 
واکسن سطح باالیی از ایمنی را در بیماران مبتال به 
ویروس کرونا ایجاد می کند، ممکن است دیگر تزریق 
دوز دوم الزم نباشد و موجب ذخیره واکسن برای 

دیگران همچنین کاهش هزینه ها شود.«
وی افزود: »سطح باالی ایمنی هیبریدی )ترکیبی 
از عفونت طبیعی با یک دوز واکسن( برای مدت 
ایمنی  و  باقی می ماند  فرد  بدن  در  طوالنی تری 

طوالنی مدت ایجاد می کند.«ایسنا

مقامات بهداشتی و پزشکان هشدار دادند، اسپری بینی از ابتال 
به کووید-۱۹ پیشگیری یا آن را درمان نمی کند.

به گزارش سپید، اسپری های  بینی موجود در بازار کاربردهای 
دیگری دارند، این محصوالت فاقد مواد دارویی فعال هستند 
که به طور مستقیم بیماری ها را از بین ببرند یا از آنها پیشگیری 
برای  واکسن ها  و  داروها  به عنوان جایگزین  نباید  آنها  کنند. 
جلوگیری یا درمان عفونت کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گیرند.

محققان معتقدند، هر گونه اسپری که با جلوگیری از چسبندگی 
ویروس به غشای بینی و با شست وشوی فیزیکی، ویروس را 
از  بینی حذف کند احتماال قابلیت مقابله با ویروس کرونا و 

حتی نوع دلتا را دارد.
ناتان جونز، مدیر اجرایی شرکت Xlear، سازنده اسپری بینی همچنین 

مجموعه ای از مراقبت های دندانپزشکی مستقر در یوتا، آمریکا 
توضیح می دهد که ویروس و انواع آن در مرحله اول با چسبیدن 
به غشای  بینی به عنوان منبع اصلی عفونت، بیماران را آلوده می کنند.

این شرکت اسپری  بینی برای مقابله با ویروس مبتنی بر عصاره 
دانه های گریپ فروت طراحی کرده است اما تاکنون سازمان غذا 
و داروی آمریکا )FDA( و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 

)CDC( در برابر این درخواست ها مقاومت کرده اند.
به گفته جونز، این شرکت مطالعات متعددی ارائه کرده است که 

نشان می دهد، اسپری آن به نابودی ویروس کمک می کند.
ساندرا کشمن، دبیر اجرایی دفتر ستاد  CDC، مطالعات مستقل 
در مورد اثربخشی اسپری  بینی را کوچک می داند. در نظر وی، 
اثر اسپری  بینی تنها در درمان عالئم است و هیچ شواهد محکمی 

از نظر کاهش بار ویروسی ارائه نمی دهد. البته نتایج تحقیقی 
که در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است، نشان می دهد 
که بار ویروسی در  بینی و مجاری تنفسی متمرکز شده است 
اما این موارد برای CDC کافی نبوده است و این شرکت باید 

داده های بیشتری در این زمینه ارائه شود.
شرکت بیوتکنولوژی Sanotize مستقر در ونکوور کانادا نیز 
هنوز مرحله سوم آزمایش های خود را در چندین کشور برای 
سنجش اثربخشی اسپری بینی در برابر دلتا آغاز کرده است. به 
گفته این شرکت، آزمایش های اولیه امیدوارکننده بوده است و قبال 
تایید موقت برای فروش از سوی سازمان های بهداشت عمومی 
امیدوار  این شرکت  نیوزیلند را دریافت کرده است.  ازجمله 

است مرحله سوم آزمایشی تا انتهای سال به پایان برسد.ایسنا

اسپری بینی از ابتال به کووید-۱۹ پیشگیری می کند؟ 

متخصصان علوم پزشکی در انگلیس با انجام آزمایشات جدید به 
تأثیر یک دارو در درمان سرطان ریه پی بردند.

به گزارش سپید، این دارو که »سوتوراسیب« نام دارد پس از آنکه 
در هفت ماه گذشته در چند آزمایش نشان داد که از رشد سرطان 
ریه جلوگیری می کند، قرار است به سرعت مجوز استفاده برای 

بیماران را از سوی سازمان بهداشت ملی انگلیس دریافت کند.
این دارو شایع ترین جهش های ژنتیکی سرطان زا در بدن انسان 
را که با نام KRAS G۱۲C شناخته می شود، هدف قرار می دهد.
شرکت داروسازی »آمجن یوکِی« که این داروی جدید را تولید 
کرده است، آن را بر بیماران مبتال به شایع ترین نوع سرطان ریه، 
 KRAS به نام سرطان سلول های غیرکوچک، آزمایش کرد. ژن
که به دلیل ظاهر کروی و ماهیت نفوذناپذیر خود به جهش »ستاره 
مرگ« معروف شده است در ۱۳ درصد از این بیماران ظاهر شد.

آمجن گزارش داد که سوتوراسیب موجب کاهش چشمگیر سرطان 
در بیماران مبتال به این جهش شده است. این دارو که در قالب 
قرص مصرف می شود به جهش KRAS G۱۲C متصل می شود 
و آن را غیرفعال می کند و این گونه تقسیم سلولی و رشد سرطان 

را متوقف می  نماید.
پس از رسیدن به توافق اولیه برای دسترسی به این دارو با آمجن 
یوکی، این دارو در چند هفته آینده تقریبا در اختیار ۶۰۰ بیمار 

مبتال به سرطان ریه در انگلستان قرار می گیرد.
آزمایش های آمجن نشان داد که به طور میانگین رشد تومورها در 
بیماران به مدت هفت ماه متوقف شده است. در سه مورد از ۱۲۶ 
بیمار، به نظر می رسد سرطان به طور کامل از بین رفته است، اگرچه 

بیماران عوارض جانبی شامل اسهال، تهوع و خستگی داشته اند.
به گزارش ایندیپندنت، چارلز سوانتون، پزشک بالینی ارشد موسسه 

»کنسر ریسرچ یوکی«، می  گوید: »سوتوراسیب یکی از مهم ترین 
پیشرفت های درمانی در درمان سرطان ریه در ۲۰ سال گذشته 
است و ژن سرطانی را که پیشتر قابل هدف گیری نبود را هدف قرار 
می دهد. این دارو بر اساس چندین دهه تحقیقات آزمایشگاهی ساخته 
شده است که توانسته سازوکار داخلی سرطان را بر ما روشن کند.«
وی گفت: »این دارو فهرست درمان های دقیق موثر در درمان سرطان 
ریه را توسعه می دهد و به ادامه حیات بیمارانی که در حال حاضر 
گزینه های محدودی در اختیار دارند، کمک می کند. خبر امیدبخشی 
است که بیماران اکنون از این درمان جدید بهره مند خواهند شد.«
آمارهای ملی این کشور نشان می دهد که ساالنه حدود ۴۷ هزار 
و ۸۰۰ مورد جدید سرطان ریه در بریتانیا یا حدود ۱۳۰ مورد در 
روز گزارش می شود و از این بین حدود سه چهارم این موارد در 

مراحل پایانی سرطان تشخیص داده می شوند.ایسنا

معرفی دارویی جدید برای مبتالیان به سرطان ریه
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پاسخ کارشناسان سالمت به یک دغدغه عمومی

ضرورت تزریق دوز بوستر یا همان دوز تقویتی 
واکسن کرونا، بحث داغ این روزهای محافل 
علمی و پزشکی است. هم اکنون بیش از 12 
میلیون نفر در سراسر کشور، دو دوز واکسن 
را تزریق کرده اند. کادر درمان از جمله افرادی 
هستند که اغلب آنها دو دوز واکسن را تزریق 
کرده اند. با توجه به وضعیت شغلی کادر درمان 
و خطر باالی ابتال به کرونا، اغلب کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که باید تزریق دوز سوم 
هرچه سریع تر  درمان  کادر  به  کرونا  واکسن 
آیا  که  اینجاست  سوال  حال  شود.  اجرایی 
تزریق دوز بوستر برای همه افرادی که دو دوز 
واکسن را تزریق کرده اند، ضرورت دارد یا خیر؟ 
برخی از مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت 
آنقدر  تاکید کردند هنوز گونه های کرونا  نیز 
دوز  تزریق  به  نیازی  که  نیست  کننده  تهدید 
از  برجسته  دانشمندان  باشد.  کننده  تقویت 
داروی  و  غذا  سازمان  ارشد  مقام  دو  جمله 
آمریکا و چند تن از مقامات سازمان جهانی 
بهداشت در مقاله ای که در یک نشریه منتشر 
اضافی  کووید1۹  واکسن  تزریق  گفتند  شد، 

برای عموم مردم ضروری نیست.
با افزایش موارد ابتال به دلتا کرونا این نگرانی 
برای برخی دولت ها ایجاد شده است که مبادا 
این گونه جدید در برابر واکسن مقاومت کرده 
و باعث کاهش محافظت و ایمنی افراد واکسینه 
شده شود، این امر آن ها را به استفاده از دوزهای 
بازسازی  برای  راهی  عنوان  به  کننده  تقویت 
که  است  در حالی  این  ایمنی سوق می دهد؛ 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است هنوز 
تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان منتظر 

دریافت دوز اول هستند.
مجله  در  سازمان  این  ارشد  مقامات  برخی 
تصمیم  »هرگونه  نوشتند:   Lancet پزشکی 
در مورد نیاز به افزایش یا زمان افزایش باید 
داده های  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر 
هر  یا  و  شده  کنترل  اپیدمیولوژیک  یا  بالینی 
دو باشد که نشان دهنده کاهش مداوم و معنی دار 

بیماری های شدید است.«
آن ها گفتند ارزیابی ریسک و فایده باید تعداد موارد 
شدید کووید-1۹ را که انتظار می رود تزریق واکسن 
از افزایش آن ها جلوگیری کند و اینکه آیا در برابر 
انواع فعلی بی خطر و موثر است، در نظر بگیرد.

نظر  به  »بنابراین،  می نویسند:  دانشمندان 
نمی رسد شواهد فعلی نیاز به افزایش جمعیت 
عمومی را نشان دهد که در آن اثربخشی در 
برابر بیماری های شدید همچنان باالست. برخی 
از کشور ها از جمله آمریکا کمپین های تزریق 

دوز تقویت کننده را آغاز کرده اند.«
آن ها اذعان کردند که برخی از افراد، مانند افرادی 
که دارای نقص ایمنی هستند، می توانند از دوز 
اضافی استفاده کنند، همچنین تاکید کردند در 

واکسیناسیون  برابر  در  ایمنی  کاهش  صورت 
که  گونه ای  به  جدید  انواع  توسعه  یا  اولیه 
محافظت  ویروس  برابر  در  دیگر  واکسن ها 
استفاده  به  نیاز  آینده  در  است  ممکن  نکنند، 
تقویت  باشد.  کننده ها  تقویت  از  گسترده تر 
کننده ها اگر خیلی زود یا مکرر معرفی شوند 

باشند. نیز می توانند خطرناک 
در  واکسن  فعلی  منابع  می گویند  دانشمندان 
صورت استفاده در جمعیت های واکسینه نشده 
قبلی می تواند جان افراد بیشتری را نجات دهد.

هنوز تزریق دوز بوستر ضرورتی ندارد
جمله  از  بین المللی  متخصصان  از  گروهی 
و  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  کارشناسان 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( نیز بر اساس 
بررسی های خود اظهار داشتند که تزریق دوز 
تقویتی واکسن کروناویروس برای عموم افراد 

ضروری نیست.
این کارشناسان تاکید کردند که الزم است شواهد 
بیشتری ارائه شود تا بتوان در مورد لزوم تزریق 
دوز تقویتی این واکسن به طور گسترده قضاوت 
کرد. هرچند این دیدگاه با برنامه های دولت ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر آغاز تزریق دوز تقویتی 
واکسن از هفته آینده به بسیاری از مردم این 
کشور که به طور کامل در برابر بیماری واکسینه 

شده اند، مغایرت دارد.
با افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-1۹ ناشی 
از سویه دلتا، رئیس جمهوری آمریکا نیز ابراز 
نگرانی کرده که ممکن است مصونیت در برابر 
بیماری در افرادی که پیش از این واکسینه شده اند، 
کاهش پیدا کند و تزریق دوز تقویتی راهی برای 

بهبود ایمنی در برابر این بیماری است.
با این حال کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
استدالل کرده اند که هنوز برای تزریق دوز اول 
در سراسر جهان به واکسن نیاز داریم. آنطور 
که ایسنا به نقل از رویترز گزارش داده است، 
محققان تاکید کردند که هرگونه تصمیم گیری در 
مورد ضرورت تزریق دوز تقویتی یا زمان بندی 
تزریق دوز سوم باید بر اساس تجزیه و تحلیل 
هر  یا  اپیدمیولوژیک  یا  بالینی  داده های  دقیق 

دو مورد باشد که نشان دهنده کاهش مداوم 
و معنی دار ابتال به نوع شدید بیماری باشد. 
حال  در  محققان،  و  کارشناسان  این  گفته  به 
ضرورت  کننده  تایید  موجود  شواهد  حاضر 
تزریق دوز تقویتی )یادآور( واکسن های کرونا 

به عموم مردم نیست.

تزریق دوز سوم واکسن فقط در 
صورت وجود سه شرط

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
فایل آموزشی درباره دوز بوستر منتشر کرده که 
مسعود یونسیان، استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست 
نیز در فرآیند تولید محتوای آن نظارت علمی 

داشته است. 
در این فایل آموزشی، »دکتر کاترین اوبرایان«، 
مدیر بخش واکسیناسیون و ایمن سازی سازمان 
جهانی بهداشت به پرسش ها درباره تزریق دوز 

سوم واکسن کرونا پاسخ داده است. 
او در این فایل ویدئویی توضیح داد: »سه دلیل 
وجود دارد که افراد به دوز سوم واکسن کرونا 
نیاز داشته باشند. گروه اول، افرادی هستند که 
نداده  پاسخ کافی  به دو دوز واکسن،  بدنشان 
است و نیاز به تزریق دوز سوم واکسن دارند. 
از جمله  ایمنی جدی  نقص  دارای  افراد  مثال 
این افراد هستند. یعنی در شرایطی که تزریق 
دو دوز واکسن کرونا برای افراد سالم، ایمنی 
ایجاد می کند، اما امکان دارد این اتفاق در مورد 

این افراد صادق نباشد.«
ادامه در صفحه 13 

آیا تزریق دوز یادآور برای همه ضرورت دارد؟
سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که تزریق عمومی دوز بوستر در شرایط فعلی ضرورت ندارد

ضرورت تزریق دوز بوستر یا همان 
دوز تقویتی واکسن کرونا، بحث داغ 
این روزهای محافل علمی و پزشکی 

است. هم اکنون بیش از 12 میلیون 
نفر در سراسر کشور، دو دوز واکسن 

را تزریق کرده اند. کادر درمان از 
جمله افرادی هستند که اغلب آنها 

دو دوز واکسن را تزریق کرده اند. با 
توجه به وضعیت شغلی کادر درمان 

و خطر باالی ابتال به کرونا، اغلب 
کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
باید تزریق دوز سوم واکسن کرونا 

به کادر درمان هرچه سریع تر اجرایی 
شود. حال سوال اینجاست که آیا 

تزریق دوز بوستر برای همه افرادی 
که دو دوز واکسن را تزریق کرده اند، 

ضرورت دارد یا خیر؟ 
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 ادامه از صفحه 12
وی یادآور شد: »دلیل دوم این است که زمان 
زیادی از تزریق دو دوز واکسن گذشته باشد، 
طوری که شواهدی داشته باشیم مبنی بر اینکه 
کم  حال  در  کرونا  واکسن  دوز  دو  اثربخشی 
فعلی  شواهد  اما  است،  رفتن  بین  از  یا  شدن 
نشان می دهد که هم اکنون چنین وضعیتی نداریم. 
یعنی واکسن ها به خوبی توانسته اند افراد را از 
بستری های شدید و مرگ بر اثر کرونا نجات 
واکسن  سوم  دوز  تزریق  دلیل  سومین  دهند. 
کرونا می تواند به این دلیل باشد که انواع واکسن 
کرونا در برابر سویه های مختلف این بیماری، 
عملکرد ناکافی داشته باشند و نتوانند آن ایمنی 
الزم را ایجاد کنند که هم اکنون چنین وضعیتی 

هم وجود ندارد.«
 این مقام مسئول در سازمان جهانی بهداشت، 
خاطرنشان کرد: »بنابراین تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا به همه افراد، ضرورتی ندارد و ما استدالل 
و شواهد قوی برای این موضوع نداریم. نکته 
به  توصیه  از  قبل  ما  که  است  این  دیگر  مهم 
مدنظر  را  ایمنی  بحث  باید  سوم  دوز  تزریق 
داشته باشیم و پایگاه داده های ایمنی را بررسی 
کنیم، اما هنوز اطالعات و شواهد کافی در این 

خصوص در اختیار نداریم.«
مدیر بخش واکسیناسیون و ایمن سازی سازمان 
جهانی بهداشت اظهار کرد: »باید در نظر داشت 
که ما در زمینه تزریق واکسن، شاهد یک نابرابری 
هستیم. در کشورهای کم درآمد فقط یک تا پنج 
درصد مردم، واکسن دریافت کرده اند. بنابراین 

هم اکنون باید تمرکز روی واکسیناسیون افرادی 
باشد که هیچ نوع واکسنی را دریافت نکرده اند. 
این کار، انتقال ویروس کرونا را کاهش می دهد 
و احتمال بروز سویه های جدید نیز با کاهش 
روبرو خواهد شد. درواقع تا وقتی همه افراد 
به واکسیناسیون دسترسی نداشته باشند، جوامع 
مختف کامال ایمن نیستند. از سوی دیگر نیاز 
است تا همچنان پروتکل های بهداشتی را همراه 
با واکسیناسیون در نظر داشته باشیم تا از این 

همه گیری عبور کنیم.«

ضرورت تزریق فوری دوز بوستر به 
کادر درمان

بر اساس سند ملی واکسیناسیون، کادر درمان در 
اولویت تزریق واکسن کرونا قرار داشت و هم اکنون 
اغلب فعاالن جامعه پزشکی در برابر کرونا واکسینه 
شده اند. نکته قابل توجه اینجاست که برای بسیاری از 
اعضای کادر درمان، شش ماه از زمان تزریق واکسن 
گذشته است. به همین دلیل برخی از نمایندگان 
جامعه پزشکی تاکید دارند که باید تزریق دوز سوم 

واکسن یا همان دوز یادآوری برای کادر درمان در 
اولویت قرار بگیرد تا بتوانیم نیروهای خط مقدم 

نبرد با کرونا را حفظ کنیم. 
بسیاری از کارشناسان سالمت نیز تاکید دارند که 
برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای کادر 
درمان باید برخی اولویت ها رعایت شود. کادر 
درمان در بخش مراقبت های ویژه، کادر درمان فعال 
در سایر بخش های درمان کرونا، سپس کادر درمان 
بیمارستانی در بخش های پرخطر مثل متخصصان 
بخش های عفونی، داخلی، ریه، کودکان، عمومی و 
دندانپزشکان به ترتیب در اولویت واکسیناسیون 
هستند. پس از آنها نیز کادر درمان فعال در مطب ها 
که در بخش های پرخطر فعال هستند، باید در اولویت 

باالتری برای تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار هم با 
تاکید بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن برای 
و  درمان  کادر  »هم اکنون  کرد:  تاکید  پرستاران، 
ابتال قرار  بیشتر در معرض خطر  پرستاران که 
دارند، حتما باید دوز سوم واکسن یادآور یا بوستر 
را دریافت کنند. نوع واکسن نیز با توجه به اینکه 
واکسن قبلی برای فرد تاثیربخش بوده یا خیر 
می تواند تغییر کند؛ چراکه بسیاری از آمارهای 
فوت، مربوط به کسانی است که فقط دوز اول 

واکسن را دریافت کرده اند.«
می تواند  واکسن،  دوز سوم  »تزریق  او،  به گفته 
نیروهای کادر درمان را در برابر ویروس محافظت 

کند؛ کادر درمانی که به شدت از نظر جسمی و 
روحی در ماه های اخیر ضعیف شده اند. هم اکنون 
خطر دیگری که پرستاران را تهدید می کند مشکالت 
مربوط به تنیدگی های روحی و روانی ازجمله 
افسردگی، استرس و اضطراب باال به دلیل حجم زیاد 
کار است. ضمن اینکه مرگ ومیر زیاد در بیمارستان 
هم روحیه پرستاران را تضعیف کرده و این مسئله 

روی سیستم ایمنی آنها تاثیر گذاشته است.«
همچنین محمد حسین پور، رئیس خانه پرستار 
گیالن و کارشناس فوریت های پزشکی هم بر 
ضرورت تزریق دوز سوم یا یادآور برای پرستاران 
به  توجه  »با  گفت:  همشهری  به  و  کرد  تاکید 
اینکه شش تا ۱۰ماه از واکسیناسیون کادر درمان 
می گذرد و با در نظر گرفتن اینکه محیط کارشان 
آسیب زاست، برای ایمنی بیشتر الزم است تا هر 
چه زودتر نسبت به تزریق دوز تقویتی یا یادآور 

واکسن به این افراد اقدام شود.«
 به گفته او، »تزریق دوز بوستر به کادر درمان به ویژه 
پرستاران که بیشترین درگیری را با این ویروس 
دارند، عالوه بر جنبه ایجاد ایمنی در بدنشان، روی 
آرامش روانی شان هم تاثیر می گذارد. وقتی پرستاران 
هستند،  کرونا  به  همکاران شان  ابتالی  شاهد 
طبیعی است که برای خودشان و خانواده هایشان 

نگرانی های مضاعفی ایجاد می شود.«
حسین پور عنوان کرد: »در گیالن واکسن غالبی 
و  سینوفارم  شد،  تزریق  درمان  کادر  برای  که 
اسپوتنیک وی بود. در مقطعی هم آسترازنیکا اضافه 
شد. ما شاهد تفاوت محسوسی میان اثربخشی 
واکسن ها نبودیم. یعنی مثال شخصی که سینوفارم 
تزریق کرده با شخصی که آسترازنیکا زده، تفاوتی 

در میزان ابتالیشان نداشتند.«
او ادامه داد: »با اینکه پرستاران واکسینه شده اند، 
اما با شیوع دلتا میزان ابتال در آنها هم باال رفته 
است. به نظر می رسد اثربخشی واکسن ها در مقابل 
دلتا، بسیار پایین است که دوباره بیشتر آنها را 

گرفتار کرده است.«
براساس اعالم رئیس خانه پرستار گیالن، »در اسفند 
سال  ۹۸و ماه های اول سال ۹۹، ۲۸تا ۳۰پرستار 
در استان گیالن به دلیل ابتال به کرونا جانشان را 
از دست دادند. حاال هم اگر سرعت واکسیناسیون 
برای جمعیت عمومی جامعه تغییری نکند، با توجه 
به شیوع باالی دلتا، پرستاران هم بیشتر در معرض 
خطر ابتال و در نتیجه مرگ قرار می گیرند. روند 
ابتالی پرستاران به کرونا، افزایش پیدا کرده است؛ 
هر چند که میزان ابتال خفیف است. با این حال 

موارد مرگ هم دیده می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »البته در میان کادر درمان 
افرادی هم هستند که به خواسته خود، با تاخیر، 
واکسن دریافت کردند و بعد از ابتال، جانشان 
را از دست دادند. یکی از این افراد، کارشناس 
واکسن  به تازگی  که  بود  مشهد  در  هوشبری 
از  بعد  اما  بود،  کرده  تزریق  را  اسپوتنیک وی 
چند روز جانش را از دست داد. غیر از او شاهد 
موارد فوت دیگری هم در میان کادر درمان بودیم 
که در دو هفته اخیر، تعدادشان کمی بیشتر شده 
است. در روزهای اخیر نیز چهار نفر از نیروهای 
درمان که کارشناس بیهوشی بودند، پس از ابتال 
البته مشخص شد  جانشان را از دست دادند. 
که آنها واکسن دریافت نکرده بودند. یکی از 
پرستاران هم به دلیل بارداری واکسینه نشده بود 
که بعد از زایمان به دلیل ابتال به کرونا، جانش 

را از دست داد.«

دکتر کاترین اوبرایان: سه دلیل 
وجود دارد که افراد به دوز سوم 

واکسن کرونا نیاز داشته باشند. گروه 
اول، افرادی هستند که بدنشان به دو 
دوز واکسن، پاسخ کافی نداده است و 
نیاز به تزریق دوز سوم واکسن دارند. 
دلیل دوم این است که زمان زیادی از 

تزریق دو دوز واکسن گذشته باشد، 
طوری که شواهدی داشته باشیم مبنی 

بر اینکه اثربخشی دو دوز واکسن 
کرونا در حال کم شدن یا از بین رفتن 
است، اما شواهد فعلی نشان می دهد 
که هم اکنون چنین وضعیتی نداریم. 

سومین دلیل تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا می تواند به این دلیل باشد که 

انواع واکسن کرونا در برابر سویه های 
مختلف این بیماری، عملکرد ناکافی 
داشته باشند و نتوانند آن ایمنی 

الزم را ایجاد کنند که هم اکنون چنین 
وضعیتی هم وجود ندارد
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برخی از مقامات ارشد سازمان 
جهانی بهداشت نیز تاکید کردند هنوز 

گونه های کرونا آنقدر تهدید کننده 
نیست که نیازی به تزریق دوز تقویت 

کننده باشد. دانشمندان برجسته 
از جمله دو مقام ارشد سازمان غذا 
و داروی آمریکا و چند تن از مقامات 
سازمان جهانی بهداشت در مقاله ای 

که در یک نشریه منتشر شد، گفتند 
تزریق واکسن کووید۱۹ اضافی برای 

عموم مردم ضروری نیست 

بر اساس سند ملی واکسیناسیون، 
کادر درمان در اولویت تزریق واکسن 

کرونا قرار داشت و هم اکنون اغلب 
فعاالن جامعه پزشکی در برابر کرونا 
واکسینه شده اند. نکته قابل توجه 

اینجاست که برای بسیاری از اعضای 
کادر درمان، شش ماه از زمان تزریق 
واکسن گذشته است. به همین دلیل 

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی 
تاکید دارند که باید تزریق دوز سوم 

واکسن یا همان دوز یادآوری برای 
کادر درمان در اولویت قرار بگیرد 

تا بتوانیم نیروهای خط مقدم نبرد با 
کرونا را حفظ کنیم
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تشکیل  موضوع  شدن  مطرح  به  توجه  با 
سازمانی با عنوان سازمان طب مکمل توسط 
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
نامه های  رئیس کل سازمان نظام پزشکی در 
اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  به  جداگانه 
و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
نسبت به طرح این موضوع و تبعات تصمیم 
گیری درخصوص شکل گیری چنین سازمانی 

هشدار داد.
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، 
محمدباقر  به  ظفرقندی  محمدرضا  نامه  متن 
قالیباف و نمایندگان مجلس به شرح زیر است: 

قالیباف آقای دکتر محمد  جناب 
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

با سالم و احترام
همانطور که مستحضرید طرحی برای تشکیل 
سازمانی با عنوان سازمان طب مکمل توسط 
تعدادی از نمایندگان محترم ارائه شده و در 
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است.
حرفه ای  سازمانی  تشکیل  طرح  این  محتوای 
است که به افرادیکه فاقد دانش کافی در مورد 
طبابت و سالمت انسان ها هستند، اجازه مداخله 
نظام مند در موضوع بسیار پیچیده و تخصصی 
به  نوعی  به  و  می دهد  را  بیماری  و  سالمت 
مداخالتی که اینگونه افراد انجام می دهند، اعتبار 
که  است  حالی  در  این  می بخشد.  و رسمیت 
منطقًا هر گونه مداخله مربوط به سالمت فارغ از 
ماهیت و تاریخچه آن، تنها در صورتی می تواند 
اساس  بر  که  شود  تجویز  رسمی  به صورت 

روش های علمی و عقلی، هم ایمنی و هم اثر 
بخشی آن روش تأیید شده باشد و توسط افرادی 
که به صورت نظام مند برای حرفه پزشکی و 
حرفه های وابسته آموزش کافی دیده اند تجویز 
شوند. مداخالت طب مکمل هم قطعًا از این 

قاعده عمومی مستثنی نیستند.
در همین راستا در سال های اخیر برای بررسی 
علمی محتوای منابع طب گذشته رشته دکترای 
شده  تأسیس  ایران  در  سنتی  طب  تخصصی 
است که فراگیران آن پزشکان فارغ التحصیل از 
رشته پزشکی عمومی هستند که اجازه طبابت 
رسمی در کشور دارند و عضو سازمان نظام 
یک  ایجاد  که  است  روشن  هستند.  پزشکی 
از  خاص  گروه  یک  برای  حرفه ای  سازمان 
حرفه مندان وقتی پذیرفتنی است که اعضای 
بر اساس محتوای درسی  این سازمان  بالقوه 
نظری و عملی استاندارد آموزش رسمی دیده 
باشند و چارچوب مداخالت و توانمندی های 

مورد انتظار آنها مدون شده باشد.
تشکیل  در  که  است  چیزی  همان  این 
سازمان های حرفه ای مانند نظام پزشکی، نظام 
و  دامپزشکی  نظام  پرستاری،  نظام  مهندسی، 
نظام روانشناسی به آن توجه شده است، آنچه 
که در محتوای طرح پیشنهادی مشاهده می شود، 
مجموعه ای از حوزه های متنوع است که فاقد 
بسیاری  حتی  و  هستند  مذکور  شاخص های 
با آنچه که طب سنتی  از آن ها هیچ ارتباطی 
یا ایرانی نامیده می شود ندارند. البته این حق 
برای مردم وجود دارد که بر اساس تشخیص 

خود حتی به اینگونه افراد هم مراجعه کنند، 
است  این  کشور  یک  حاکمیت  از  انتظار  اما 
مراجعات  و  مداخالت  نوع  این  که خطرات 
را به مردم گوشزد نماید و در عین حال اگر 
می شود،  انجام  باال  با سطح خطر  مداخالتی 
به نمایندگی از مردم و در دفاع از حقوق آنها 

از آن جلوگیری کند.
قطعًا سازماندهی و رسمیت بخشی به چنین 
وظایف  و  عامه  حقوق  خالف  بر  مواردی 
و  حاکمان  نقش  به  بی توجهی  و  حکمرانی 
حقوق  از  عالمانه  دفاع  در  مردم  نمایندگان 
آحاد جامعه است. عالوه بر آن منابع محدود 
باید صرف توسعه زیرساخت های  کشور که 
همه  مانند  بزنگاه هایی  در  تا  شود  سالمت 
برسد،  بیماران  و  مردم  داد  به  کرونا  گیری 
نباید صرف حمایت و توسعه حوزه هایی شود 
مبنای  و  نیستند  استوار  علمی  منطق  بر  که 
به  بخشیدن  رسمیت  پیامد  ندارند.  موجهی 
منطقی،  فاقد شواهد  مداخالت غیر علمی و 
و  پزشکان  به  مردم  مراجعه  افتادن  تأخیر  به 
مراکز درمانی خواهد بود و قطعًا در این مسیر 
جان تعداد قابل توجهی از هموطنان به خطر 
افتاد. از شما نمایندگان مردم محترم  خواهد 
موضوع  این  به  نظر  دقت  با  که  می خواهم 
با بررسی همه جوانب  مهم توجه فرمایید و 
و عواقب این کار در مورد آن تصمیم بگیرید.
تأسیس  و  است  تاریخی  تصمیمی  این  قطعًا 
علمی  جایگاه  وهن  موجب  سازمانی  چنین 
این  تاریخ درخشان علم و فرهنگ  کشور و 

مرز و بوم خواهد بود و بیش از پیش سرمایه 
اجتماعی کشور را تضعیف خواهد کرد. این در 
حالی است که نظام سالمت ایران در دهه های 
اخیر چنان رشد یافته است که علی رغم همه 
مشکالت، با مجاهدت و تالش همه ذی نفعان 
قابل  کماکان  سالمت،  حرفه مندان  ویژه  به 
افتخار است. در پایان به شما اطمینان می دهم 
جمهوری  پزشکی  نظام  سازمان  اعضای  که 
خود  همکاران  سایر  کنار  در  ایران  اسالمی 
از  استفاده  بر  پرستاران عزیز صرفًا  از جمله 
و  علمی  بر شواهد  مبتنی  پزشکی  مداخالت 
فنی اصرار خواهند ورزید و تخطی از آن را 
مانند  و  نمود  خواهند  تلقی  حرفه ای  تخلف 
نیازمندان خدمات  و  بیماران  به همه  گذشته 
سالمت حتی کسانی که با استفاده از روش های 
غیر علمی سالمت خود را به خطر انداخته اند، 
ارائه خدمت خواهد کرد. تأکید دارم در دنیای 
امروز و در علوم طبیعی چه از نوع مدرن و چه 
از مقوله سنتی فقط روش های علمی مستند و 
مبتنی بر شواهد پذیرفته شده، می تواند مرجع 
احترام و عمل در همه امور، به ویژه امر مهم 

باشند. طبابت 
امید است با اهتمام جنابعالی، از شأن و منزلت 
علم مبتنی بر شواهد و تخصص الزم در مقوله 
تأمین سالمت مردم، محافظت و از آسیبی که 
شبه علم و روش های غیرعلمی به مردم وارد 

شود. پیشگیری  می کنند، 
ظفرقندی محمدرضا  دکتر 

رئیس کل

تاسیس سازمان طب مکمل موجب وهن 
جایگاه علمی کشور خواهد بود
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رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از کاهش 
در  کرونایی  مراجعان  آمار  درصدی   ۱۵

این دانشگاه خبر داد. بیمارستان های 
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده در ارتباط 
بیمارستان های   در  کرونا  وضعیت  آخرین  با 
زیرمجموعه این دانشگاه به ایلنا گفت: »تعداد 
در  سرپایی  بیماران  و  بستری ها  مراجعان، 
مجموع حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. 
مراکزمان  در  هم  مرگ  خوشبختانه  همچنین 
در همین حدود رو به کاهش است. امیدوار 
روند  این  رو  پیش  روزهای  در  که  هستیم 

بشود.« بیشتر هم  کاهشی 
به  توجه  با  که  سؤال  این  به  درپاسخ  وی 
تجمعات اربعین در روزهای پیش رو و ظرفیت 
۶۰ هزار نفری ایران در مراسم اربعین در کشور 
عراق، آیا ممکن است زودتر از موعد با پیک 
ملی کرونا  »ستاد  مواجه شویم، گفت:  ششم 
تزریق واکسن  را  به عراق  افراد  اعزام  شرط 
اعالم کرده است و بدون تزریق واکسن بعید 
شرط ها  از  یکی  شود.  اعزام  کسی  می دانم 
تزریق واکسن است تا افراد مبتال به بیماری 
ممکن  افراد  این  درصد  چند  اینکه  نشوند. 
است کرونا را انتقال بدهند را هم به نحوی 
قرنطینه  با  مثال  برای  کرد،  مدیریت  می توان 
درابتدای  که  تست هایی  یا  روزه   ۱۰ حداقل 
ورود به ایران از آنها انجام شود. اما به هرحال 
نیست،  غیرممکن  هم  می گویید  شما  اینکه 
باشد،  منفی  تستش  فرد  است  ممکن  چون 

اما با این حال ناقل باشد که این احتمال هم 
به صورت ضعیف وجود دارد. این مسأله به 
نیست  بی تاثیر  پیک ششم  در شروع  هرحال 
اما باتوجه به اینکه مردم بیشتر پروتکل ها را 
رعایت می کنند و به طور کلی واکسیناسیون 
از جمعیت  بیشتری  به گستره  با سرعت  هم 
خیلی  پیک های  نباید  دیگر  طبیعتًا  می رسد، 
شدید را توقع داشته باشیم، مگر اینکه دوباره 
سویه جدیدی یا نوعی از ویروس که به هیچ 
عنوان نسبت به آن ایمنی کافی نداریم، بتواند 
ورود پیدا کند که به هرحال آن هم شرایط را 

می کند.« سخت 
آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  زاده  کوهپایه 
تمام مراکز واکسیناسیون ۲۴ ساعته اند، گفت: 
مراکز   اما  دو شیفته هستند  ما همگی  »مراکز 
۲۴ ساعته تنها شامل تعداد معدودی می شود.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ 
مراکز  برخی  دلیل  چه  به  که  سوال  این  به 
واکسیناسیون در تهران هیچ محدودیت سنی در 
تزریق ندارند، گفت: »طبق پروتکل مراکز باید 
این مساله را رعایت کنند و طبق پروتکل هایی 
که از سوی وزارت خانه اعالم می شود، در حال 
متولدین  یعنی  باال  به  سال   ۴۲ سنین  حاضر 
واکسیناسیون  نوبت  مشمول   ۱۳۵۷ سال های 
هستند، اما بازهم نوبت های گروه های بیشتری 
انشااهلل در روزهای آتی با ورود واکسن اعالم 
مالحظه سن  بدون  نباید  طبیعتًا  شد.  خواهد 
تزریق را انجام دهند اما اگر جایی این مساله 

را انجام می  دهند، دستوری در این باره وجود 
گونه ای  به  شرایط  است  ممکن  حاال  ندارد. 
بوده که مجبور شدند و من این را نمی دانم.«
معاون  اظهارات  با  ارتباط  در  زاده  کوهپایه 
درمان ستاد مقابله با کرونای تهران که عنوان 
کرده است، هر شش ماه یک بار جمعیت باید 
واکسینه شوند، گفت: »به تدریج که واکسن 
تزریق می شود، واکسیناسیون دوز یادآور نیز 
سال  ابتدای  در  که  کسانی  شود.  انجام  باید 
یادآورشان  دوز  زمان  االن  واکسینه شده اند، 
دوز  تزریق  پروتکل های  است.  رسیده  فرا 
ما  که  هستند  آماده سازی  حال  در  یادآور 
را  کار  این  واکسن  تامین  با  انشاهلل  بتوانیم 
درمان،  کادر  مانند  خاص  گروه های  برای 
واکسن های  تزریق  غیره،  و  خاص  بیماران 

یادآور را انجام دهیم.«
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  کوهپایه 
می توان از طب سنتی در درمان کرونا استفاده 
کرد، گفت: »به اندازه خودش می شود استفاده 
کرد. هر درمانی حتی طب نوین یک توانایی 
در درمان بیماران دارند. حتی در طب نوین 
هم می بینم که درمان خیلی واضح و معالجی 
نداریم.  کووید  خصوص  به  ویروس،  برای 
در تمامی طب نوین و سنتی هیچوقت هیچ 
یک طب  سنتی  نیست. طب  چیز صددرصد 
نوین  طب  کنار  در  می تواند  و  است  مکمل 
درمان  تشخیص،  در بخش  مکمل  به صورت 
و بهتر از آن بخش های پیشگیری به ما کمک 

طب  که  اطعمه ای  و  اشربه  از  بسیاری  کند. 
سنتی دارد باعث افزایش ایمنی بدن می شود، 
این خودش می تواند به پیشگیری از بیماری 

کمک کند و باعث بهبودی سریعتر شود.«
با طرح تاسیس سازمان طب  ارتباط  وی در 
مکمل  طب  نظام  سازمان  و  اسالمی  ایرانی 
علمی  انجمن های  از  جمعی  انتقاد  مورد  که 
پزشکی قرار گرفته است، گفت: »این موضوع 
را نمی توان به صورت سیاه و سفید دید و اگر 
از این طب استفاده شود، می تواند به نفع بشر 
نیز باشد. من شخصا به این نگرش که سازمانی 
ایجاد شود که موجب ترویج شبه علم شود، 
اما از آن طرف هم نمی خواهم  اعتقاد ندارم 
هرچیزی که به عنوان طب سنتی عنوان شده 
است را زیرپا بگذارم. به هرحال کسانی که 
در پی تشکیل این سازمان هستند، می خواهند 

به طب سنتی هویت بدهند.«
افزود:  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
»طب ایرانی هم برای خودش حکمای بزرگی 
مانند ابن سینا داشته که در این زمینه صاحب 
نظر است. مشکل این است که طب سنتی در 
کشور ما خیلی متولی خاصی ندارد و به خوبی 
مدیریت نمی شود. این باعث شده است عده ای 
از این مساله سودجویی نیز کنند، درصورتی که 
ماهیتا طب مفیدی است. اگر بخواهد ساختار 
تشکیل شود که آن را سازماندهی بکند پسندیده 
است اما اگر بخواهد داعیه ای جدایی از طب 

نوین داشته باشد، درست نیست.«

پروتکل های تزریق دوز یادآور 
در حال آماده سازی است

شماره ۲۰۳۱ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
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سپیدازوضعیتمادرانبارداردردورانکروناگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
و  خود  سالمت  به  توجه  با  باردار  مادران 
پرخطر  گروه های  جزء  همیشه  فرزندشان 
دلیل  همین  به  می شوند،  محسوب  جامعه 
همیشه سختگیرانه ترین پروتکل های مراقبتی 
برای آنان تدوین و به کار برده می شود. از 
سوی دیگر همواره این نگرانی وجود دارد 
که یک بیماری، روند درمانی، دارو و واکسن 
چه عوارضی می تواند بر مادر و جنین باقی 
بگذارد. به گفته بسیاری از پزشکان کووید 
خطر زایمان زودرس و تولد کودکان نارس 

را افزایش داده است

و  ایران  در  کووید19  شیوع  آغاز  با  همزمان 
جهان سالمت مادران باردار و جنین آنها در 
برابر این بیماری به عنوان یک نگرانی مطرح 
و  بیماری  بودن  ناشناخته  به  توجه  با  شد. 
وضعیت پرخطر مادران باردار بسیاری بر این 
باور بودند که این افراد بیشتر از سایرین احتمال 
ابتال به کرونا را دارند که این موضوع از سوی 
کارشناسان پزشکی رد و اعالم شدکه احتمال 
درگیری مادران باردار نیز به مانند سایر افراد 
بیماری های  متخصص  عباسی  فرهاد  است.  
عفونی در این رابطه اظهار کرد: »خانم های 
باردار نیز مانند سایر افراد جامعه درگیر این 
ویروس می شوند. همانطور که بقیه افراد ممکن 
است در اثر تنفس، ویروس وارد بدنشان شود 

نیستند  مستثنی  قضیه  این  از  نیز  باردار  زنان 
و آنها هم ممکن است در اثر مواجهه با آن، 
ویروس وارد بدنشان شده و همانطور که بارها 
گفته ایم بسته به میزان و دوز ویروسی که وارد 
بدن فرد مبتال می شود سیستم ایمنی بدن و 
و  است عالئم  ممکن  ویروس  با  بدن  تعامل 

نشانه های متفاوتی را نشان دهد.«
جزء  بارداری  عباسی  گفته  به  حال  این  با 
ریسک فاکتورهای ابتال به کووید19 محسوب 
نمی شود تا احتمال ابتالی این گروه را نسبت 
مانند  فاکتورهایی  بیشتر کند، ریسک  بقیه  به 
مصرف داروهای مضر ایمنی، مشکالت قلبی 
ریوی، فشار خون، دیابت، چاقی مفرط، و غیره 
فاکتور خطر  عنوان  به  اینها  که  دارند  وجود 
19 محسوب می شوند،  به کووید  ابتال  برای 

نیست. فاکتورهای خطر  بارداری جزء  اما 
از سوی دیگر، به گفته سارا مختار، جراح و 
متخصص زنان و زایمان مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا، بر اساس شواهد و مطالعات موجود، 
بارداری خطر ابتال به کرونا را افزایش نمی دهد، 
اما از آنجا که فرد باردار برای مراقبت های بارداری 
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  بار  باید چندین 
مراجعه کند و اگر دچار عوارض بارداری شود، 
باردار  خانم  می شود،  بیشتر  رفت وآمدها  این 
نسبت به افراد دیگر بیشتر در معرض ابتال به 
کرونا قرار می گیرد. همچنین، اگر خانمی در 
دوران بارداری به این بیماری مبتال شود، عالئمش 

شدیدتر یا وخیم تر از یک خانم غیرباردار در 
همان سن و شرایط جسمی نخواهد بود.

عوارض کرونا در ماداران باردار
از  نیز  آمریکا  بیماری های  از  مراقبت  مرکز 
مبتال  باردار  بیماری در زنان  احتمال تشدید 
به کووید19 خبر داد و تأکید کرد که عالوه 
بر این ممکن است این افراد در معرض خطر 
مانند  بارداری  نامطلوب  پیامدهای  افزایش 
همچنین  مرکز  این  باشند.  زودرس  زایمان 
سال گذشته در گزارشی اعالم کرد که زنان 
نسبت  سال   44 تا   35 سنی  رنج  در  باردار 
تقریبًا چهار  باردارشان،  غیر  زنان همسن  به 
به بستری در بخش مراقبت های  بیشتر  برابر 
ویژه احتیاج پیدا می کنند، همچنین خطر مرگ 

در آن ها دو برابر بیشتر است. 
بر اساس گزارش مؤسسه رویان در مقاله ای 
ACOG منتشر کرده است، میزان خطر  که 

این بیماری در زنان باردار نسبت به عفونت 
است.  بسیار کم تر   H1N1 آنفلوانزای 

یک مطالعه در ایران
در مطالعه ای که اسفند 98 و روزهای ابتدایی 
بیماری در بیمارستان امیرالمؤمنین انجام شده 
است شایع ترین عالمت بیماری کرونا در 7 زن 
)100درصد مورد بررسی، تب بود. تنها 2 زن 
)28/57درصد( به اکسیژن نازال بعد از زایمان 
نیاز پیدا کردند و هیچ کدام از زنان باردار نیاز 
به دستگاه های تنفسی کمکی پیدا نکرد. تمام 
بیماران CRP باال و درگیری ریوی در سی تی 
اسکن ریه داشتند. 5 نوزاد به شیوه طبیعی به دنیا 
آمدند، 1 نوزاد پره ترم و 1 نوزاد با وزن کمتر از 
2500 گرم متولد شدند، یک نوزاد پسر دچار 
اسفیکسی شد، 1 مرگ نوزاد پسر 5 ساعت بعد 
از تولد مشاهده شد و 2 نوزاد بعد از تولد با 
عالئم کووید 19 بستری شدند، اگرچه تست 
PCR هر دو منفی گزارش شد. اما این در اوایل 

شیوع بیماری کووید19 در ایران بود.
راهنمای  در  بهداشت  وزارت   99 اسفند  در 
عوارض  مورد  در  کرونا  درمان  و  تشخیص 
کرونا برای مادران باردار نوشت: »در موارد 
ابتال به ویژه در صورت بروز عالئم پنومونی، 
و مراحل شدید بیماری افزایش میزان زایمان 

زودرس و سزارین دیده شده است.
ادامه در صفحه 17 

کودکان نارس در انتظارمادران مبتال به کووید
آنچهدرموردتأثیرکرونابرمادرانباردارنگرانکنندهاست
تأثیرمشکالتتنفسیمادربیماربررویرشدجنیناست

کدیور: آنچه در مورد 
کرونا و مادران باردار 

نگران کننده جلوه می دهد 
زایمان های زودرس و تولد 

کودکان نارس است
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 ادامه از صفحه 16
مستندات  اساس  بر  زودرس  زایمان های 
و  تب  دارند.  ایاتروژنیک  منشا  موجود 
زایمان  ریسک  است  ممکن  هیپوکسمی 
زودرس، پارگی زودرس کیسه آب و الگوهای 
اما  دهد،  افزایش  را  جنین  قلب  طبیعی  غیر 
زایمان زودرس در موارد بدون بیماری شدید 

تنفسی هم رخ می دهد.«
حال  »در  شد:  گفته  راهنما  این  در  همچنین 
حاضر بر اساس مستندات موجود، خطر سقط 
کووید  بیماری  به  ابتال  دلیل  به  بخود  خود 
19 افزایش پیدا نمی کند، ولی تب به عنوان 
یک عارضه بیماری های عفونی در بارداری به 
خودی خود در سه ماهه اول در مادران باردار 
خصوصا  مادرزادی،  آنومالی های  افزایش  با 
همراه  می تواند  سقط  و  عصبی  لوله  نقایص 
باشد به همین دلیل کنترل تب در بارداری در 
هر صورت الزامی است. با توجه به داده های 
کووید  بیماری  عالمت  شایعترین  کشوری، 
به  سرپایی  کننده  مراجعه  باردار  مادران  در 
ترتیب سرفه، تب، سردرد، اختالالت بویایی 

می باشد.« نفس  وتنگی 

سالمت مادر و جنین در کرونا
از  می شود،  مطرح  باردار  مادر  نام  وقتی 
که  می شود  گفته  سخن  زنده  موجود  دو 
اهمیت  بسیار حائز  سالمت هر دو شخص 
مادران  سالمت  تنها  کرونا  خطر  است. 
ممکن  بلکه  نمی اندازد  خطر  به  را  باردار 
بیماری  تأثیر  تحت  نیز  او  سالمت  است 

بگیرد. قرار  او  درمانی  روند  یا  مادر 
نوزادی  طب  تخصص  فوق  کدیور،  ملیحه 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
این رابطه  با سپید، در  تهران در گفت وگو 
اظهار کرد: »هنوز تأثیر کووید بر روی جنین 
به صورت کامل شناخته شده نیست، اما با 
توجه به اینکه شدت کرونا در مادران باردار 
سالمت  افتادن  خطر  به  امکان  است  بیشتر 
جنین نیز وجود دارد. به همین دلیل مادران 
در  اولویت  دارای  گروه های  در  را  باردار 

دادند.« قرار  واکسیناسیون  موضوع 
هم  را  جنین  می تواند  »کرونا  افزود:  وی 
درگیر کند. اگر مادری سابقه کووید داشته 
باشد، بر اساس یک راهنمای بالینی خاصی 
تست  شده  متولد  تازه  نوزاد  و  مادر  از 
مختلفی  آمارهای  می شود.  گرفته  کرونا 
کرونا  به  مبتال  نوزادان  تولد  مورد  در  هم 

دارد.« وجود 

تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد 
یادآور شد: »آنچه در مورد کرونا و مادران 
باردار نگران کننده جلوه می دهد زایمان های 

است.« نارس  کودکان  تولد  و  زودرس 
بر  کرونا  واکسن  تأثیر  با  رابطه  در  کدیور 
روی جنین نیز گفت: »واکسن های متفاوتی 
دارند که هر یک  در سراسر جهان وجود 
تأثیر گذاری خاصی بر روی افراد دارند. 
خاصی  واکسن های  نخست  روزهای  در 
برای مادران باردار توصیه می شد که رفته 
حال  این  با  شد.  گسترده  دایره  این  رفته 
عموم توصیه ها بر تزریق واکسن به مادران 
واکسن های  ینکه  ا ضمن  است،  باردار 
برای  خاصی  مشکل  نیز  ایران  در  موجود 
شواهد  اساس  بر  و  ندارد  باردار  مادران 
واکسن ها  این  عوارض  امروز  تا  موجود 

است.« نشده  گزارش  جنین  روی  بر 

بر جنین تأثیر واکسن کرونا 
زایمان  و  زنان  متخصص  نیرومنش  شیرین 
اینکه تأثیر  بیان  با  نیز در گفت وگو با سپید، 
کرونا بر بارداری نیازمند تحقیقات و مطالعات 
امروز گزارشی در  »تا  گسترده است، گفت: 
مورد تأثیر کووید بر روی جنین مانند ناهنجاری  
به دلیل تب و  اما  .. گزارش نشده است،  و 
این  مادر،  دیگر  مشکالت  و  تنفسی  مسائل 
بیماری ممکن است عوارضی بر رشد جنین 
باقی بگذارد. در این راستا مادرانی که بهبود 
پیدا می کنند برای رشد جنین باید تحت نظر 
باشند و در هنگام  تولد نیز بخش اطفال باید 
در جریان باشد که این مادر به کووید مبتال 
بوده است. پس از تولد نیز تا مدتی سالمت 

پیگیری شود.«  نوزاد 
وی افزود: »مرگ و میرهایی بر اثر کرونا در 
میان مادران باردار گزارش شده است، بیشتر 
اینها کسانی بودند که دیر به بیمارستان  مراجعه 
کردند یا اینکه به بیماری زمینه ای مانند دیابت، 
فشار خون، بیماری کلیوی یا کبدی مبتال بودند، 
بسیاری از این مادران در سنین باالی 40 سال 

بوده و چند قلو حامله بودند.«
در  منفی  گزارش  اینکه  بیان  با  نیرومنش 
نشده  مشاهده  جنین  بر  واکسن  تأثیر  مورد 
است، گفت: »توصیه می شود که اگر مادری 
تمایل به حاملگی دارد حتما پیش از بارداری 
واکسن خود را تزریق کند و اگر باردار است 
نزند،  واکسن  بارداری  اول  سه ماهه  در  نیز 
سپس  و  کرد  تزریق  واکسن  فردی  اگر  اما 
متوجه شد که باردار است دلیلی برای سقط 
جنین وجود ندارد و می تواند بارداری خود 
را ادامه دهد. پس از هفته دوازدهم نیز مادر 
باردار می تواند واکسن تزریق کند و در این 
به  سینوفارم  واکسن  می شود  توصیه  راستا 

شود.« تزریق  آنها 
تأثیر  اینکه  به  توجه  »با  شد:  یادآور  وی 
منفی واکسن بر سالمت جنین گزارش نشده 
نیز  شیردهی  زمان  در  واکسیناسیون  است، 

ندارد.« مانعی 

نیرومنش: با توجه به اینکه 
تأثیر منفی واکسن بر سالمت 

جنین گزارش نشده است، 
واکسیناسیون در زمان شیر 

دهی نیز مانعی ندارد
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