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حدود ۳۰ درصد افراد جامعه کبد چرب دارند
حدود ۳۰ درصد افراد جامعه مبتال به کبد چرب هستند 
در حالی که این بیماری قابل پیشگیری است و با اصالح 
سبک زندگی، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی می توان تا 

حدود زیادی از ابتال به آن جلوگیری کرد. 
به گزارش سپید، علیرضا هاشمی عضو انجمن گوارش 
و کبد ایران گفت: »تغذیه نامناسب، استفاده بی رویه از 
آنتی بیوتیک ها، استرس، اضطراب و افسردگی موجب به هم خوردگی میکروبایوتای روده ای می شود 
که عاملی مهم در تشدید بیماری های عصبی خواهد شد و بسیاری از عملکردهای فیزیولوژی بدن 
توسط میکروبیوتاها کنترل می شود.« وی اظهار داشت: »میکروارگانیسم هایی که به صورت هم زیست 

در دستگاه گوارش و عمدتاً در روده انسان زندگی می کنند میکروبیوتای روده ای نامگذاری شده اند که 
عمدتاً تعداد آن ها به ده ها تریلیون می رسد و هزار نوع باکتری را شامل می شود.بسیاری از عملکردهای 
فیزیولوژی بدن توسط میکروبیوتاها کنترل می شود و عالوه بر دستگاه گوارش این میکروارگانیسم ها 
می توانند بر عملکرد مغز و سیستم عصبی مرکزی اثر بگذارد.« هاشمی تصریح کرد: »میکروبیوتای 
روده ای عالوه بر اینکه در دستگاه گوارش تاثیر می گذارد عامل تاثیرگذاری بر تغییر رفتار، خلق و 
خوی افراد نیز است و حتی از پیشرفت بیماری های عصبی مانند ام اس، اوتیسم آلزایمر و پارکینسون 
پیشگیری می کند به صورتی که از طریق سیستم عصبی روده ای و تحریک سیستم ایمنی سبب تولید 
مواد واسطه ای می شود.« به گزارش ایرنا هاشمی با اشاره به اینکه یکی از بیشترین دالیل مراجعات 
مردم به پزشکان به دلیل مشکالت گوارشی از جمله سوء هاضمه و رفالکس اسیدی معده به مری 
است، گفت: »یبوست، اسهال حاد، مشکالت کبدی از جمله هپاتیت بی و سی و هپاتیت خود ایمن 

همچنین کبدچرب از دیگر مشکالت شایع گوارشی در کشور محسوب می شود.«

خبـر

آمار کرونا

حذف دفترچه های درمانی یکی از مهمترین نیازهای 
جامعه امروز در راستای اجرای دولت الکترونیک 
و ایجاد پایگاه داده سالمت برای مردم است که 
می تواند به کاهش هزینه های دولت و بهبود ارائه 

خدمات به مردم منجر شود. 
به گزارش سپید، استفاده از دفترچه های درمانی از 
دیرباز در کشور مرسوم بوده و مردم با استفاده از 
این دفترچه ها به مراکز درمانی مراجعه می کنند که 
این امر عالوه بر هزینه دولت برای چاپ کاغذ، 
اطالعات پراکنده ای را از وضعیت سالمتی مردم ایجاد 
می کند که نمی تواند اهداف این بخش را در راستای 
ایجاد پایگاه داده بخش سالمت مردم  تامین کند.

یکی از مهمترین راهکارهای حل این مشکل در 
راستای کاهش هزینه های دولت و افزایش اثرگذاری 
طوالنی مدت بر حفظ سالمت مردم، راه اندازی 
سامانه نسخه نویسی الکترونیک در راستای حفظ 
تمامی اطالعات مربوط به وضعیت سالمت است.
این سامانه، نرم افزاری است که در مرحله نخست 
در مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی پزشکان و 
سایر مراکز ارائه خدمات درمانی همچون واحدهای 
تخصصی یا مراکز بهداشتی به کار گرفته می شود.
هدایت درست بیماران به سمت درمان، کاهش 
بیمار و دولت و برقراری هماهنگی  هزینه های 
کامل بین حوزه بهداشت، درمان و امور اجتماعی از 
مزیت های نسخه نویسی الکترونیک است که اجرای 
الکترونیکی آن با جدیت در دولت تدبیر و امید دنبال 
می شود. در طرح حذف دفترچه ها راحتی شهروندان 
مدنظر بوده و این برنامه با همکاری موسسه های 
تشخیصی درمانی طرف قرارداد می تواند ثمرات 
بسیاری بر سیستم بهداشت و درمان داشته باشد.

نظام علی دولتی یکی از بیمه شدگان سالمت در 
آذربایجان غربی در رابطه به حذف دفترچه گفت: 
»این کار عمل مثبتی بوده که سبب شد ما از حمل 
اضافی دفترچه و تالش برای تغییر دفترچه تمام شده 
راحت شویم.« وی ادامه داد: »همچنین در این طرح 
نسخه به صورت الکترونیکی صادر شده و مخدوشی 

و یا ناخوانا نبوده و نسخه دیگری وجود ندارد.«
مصطفی زوار یکی دیگر از بیمه شدگان سالمت 
در ارومیه نیز در این خصوص بیان کرد: »از وقتی 
حذف دفترچه آغاز شده، دیگر استرس تمدید اعتبار 
دفترچه کاغذی وجود ندارد و به راحتی می توان 
این کار را انجام داد.« وی بیان کرد: »همچنین با 

حذف دفترچه کاغذی مدت زمان ارائه خدمات و 
نوشتن نسخه توسط پزشک کاهش یافته و ما مدت 
زمان کمتری را در مطب پزشک معطل می شویم.«
معاون بیمه و خدمات سالمت آذربایجان غربی در 
این رابطه گفت: »حذف چرخه فیزیکی اسناد و 
آلودگی ها، صرفه جویی در کاغذ، به حداقل رساندن 
مراجعات حضوری بیمه شدگان، شفافیت و سرعت 

عمل باال،از مزایای این طرح است.«
فریده جعفری اضافه کرد: »نسخه نویسی الکترونیک 
ابتدا در هشت شهرستان آذربایجان غربی اجرا شد 
و از ابتدای امسال نیز در شهرستان مهاباد و ارومیه 
با موفقیت به اجرا درآمد.« مدیرکل بیمه سالمت 
آذربایجان غربی نیز گفت: »۸۸۲ مرکز درمانی این 
استان از ابتدای خردادماه جاری به نسخه نویسی 
الکترونیک مجهز شدند.« نادر نانبخش افزود: »هم 
اینک پزشکان ۵۵۳ موسسه تشخیصی و درمانی در 
شهرستان ها و ۲۶۹ مرکز درمانی ارومیه با هدف حذف 
دفترچه های کاغذی در اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی مشارکت دارند.« وی بیان کرد: »با این 
حساب تمامی مراکز و موسسه های خصوصی طرف 
قرارداد آذربایجان غربی به نسخه نویسی الکترونیک 
مجهز شده است.« وی با بیان اینکه نسخه نویسی 
الکترونیک این مراکز شامل تجویز دارو، معرفی به 
مراکز آزمایشگاهی و رادیولوژی است، اضافه کرد: 
»در این سامانه به محض وارد کردن شماره ملی فرد 
بیمه شده، مشخصات وی نمایش داده شده و اعتبار 

دفترچه ارائه شده نیز اعالم می شود.«
مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان غربی  اظهار داشت: 
»اگر دفترچه فرد مراجعه کننده دارای اعتبار باشد، 

حق ویزیت بیمه ای و در صورت نداشتن اعتبار 
دفترچه، حق ویزیت آزاد از فرد دریافت می شود.«
نانبخش با اشاره به عمده مزیت و معایب این طرح 
اظهار داشت: »کاهش خطای داروخوانی ناشی از 
بدخطی پزشک از مزیت های این طرح بوده و 
طوالنی شدن فرآیند انتظار مراجعه کننده ناشی از 
نداشتن آموزش و تبحر کافی در داروخانه ها و 

قطعی اینترنت از معایب آن است.«
وی با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در 
موسسه های خصوصی طرف قرارداد اجرا می شود، 
اعالم کرد: »در این طرح فرآیند رسیدگی به نسخه ها 
به طور همزمان توسط سامانه انجام می شود و این 
عمل فرآیند پرداختی به موسسه ها را کوتاه تر می کند.«
وی گفت: »طرح الکترونیکی کردن دفترچه ها با 
هدف کاهش هزینه ها، حذف کاغذ، بهره وری بیشتر 

و خدمات رسانی بهتر اجرا می شود.«
بیمه سالمت از دستاوردهای امیدبخش دولت تدبیر 
و امید بوده که از سال ۱۳۹۳ اجرا شده و در کنار 
صندوق های بیمه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح 
حرفی برای گفتن دارد و با اجرای آن آحاد مختلف 
جامعه و به خصوص نیازمندان از خدمات مناسب 

بهداشتی و درمانی بهره مند شده اند.
به گزارش ایرنا اداره کل بیمه سالمت آذربایجان غربی 
حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در این استان 
بیمه شده دارد که تحت پوشش پنج صندوق این 
سازمان شامل صندوق کارکنان دولت، صندوق 
روستاییان و عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ 
هزار نفر، صندوق سایر اقشار، صندوق بیمه سالمت 

همگانی و صندوق بیمه سالمت ایرانیان هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردحذف دفترچه درمانی، اقدامی به نفع مردم و دولت
۲۳۶۴ ابتال و ۷۲ فوتی جدید 

کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار روزانه 
ابتال به کرونا در کشور را اعالم کرد و گفت: »طی 
۲۴ ساعت گذشته ۲هزار و ۳۶۴ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند. «

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور گفت: »از 
روز شنبه تا یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۳۶۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد که ۶۴۸ مورد بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۱۷۱ هزار و ۷۸۹ نفر رسید.« جهانپور ادامه داد: 
»متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۲ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به این 
ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ 
هزار و ۲۸۱ نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه 
تا کنون ۱۳۴ هزار و ۳۴۹ نفر از بیماران بهبود 

یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، ۲۵۹۶ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: »تا 
کنون یک میلیون و ۸۴ هزار و ۸۵۷ آزمایش 
شده  انجام  کشور  در  کووید۱۹  تشخیص 
است.«جهانپور با تاکید بر لزوم رعایت موارد 
بهداشت فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک در 
اجتماع و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ادامه 
داد: »وضعیت خوزستان همچنان قرمز است، 
اما روند بیماریابی تقویت و موارد بستری در 

هفته  های اخیر در حال کاهش است.«
وی گفت: »تعداد شهرهای قرمز در استان 
خوزستان از ۱۶ به ۹ شهرستان رسیده است.«
جهانپور افزود: »استان های هرمزگان و کردستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.«
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یک متخصص گوش و حلق و بینی مطرح کرد

کاهش مرگ ومیر ناشی از کرونا ویروس با نانو فناوری
یکی از محققان ایرانی دانشگاه ایالتی میشیگان با انتشار مقاله ای 
اعالم کرد که پلتفرمی برای شناسایی افراد آسیب پذیر در 
برابر ویروس کووید-۱۹ ارائه کرده است و به گفته وی از 
این روش می توان میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس 

را به حداقل رساند. 
به گزارش سپید، مرتضی محمودی با اشاره به ارائه پلتفرمی 
برای شناسایی افراد آسیب پذیرتر در برابر ویروس کووید ۱۹، گفت: »در این پلتفرم با بهره گیری از نانو 
ذرات توانستیم روشی را برای تشخیص عفونت یا ارزیابی خطر در آینده ارائه دهیم. چنین فناوری نه تنها 
در مراکز بهداشتی قابل استفاده خواهد بود، بلکه می تواند از کمبود شدید منابع مراقبت بهداشتی جلوگیری 
کند و میزان مرگ و میر را به حداقل برساند و مدیریت بیماری های همه گیر را در آینده تسهیل کند.«

وی ادامه داد: »عفونت ها و بیماری های مختلف، الگوهای متفاوت و ویژه ای را در مراحل مختلف 
پیشرفت بیماری از خود به جای می گذارد که تا حدودی شبیه به اثر انگشت است و شناسایی و 
فهرست نویسی این الگوها می تواند برای هر گونه پیشرفت در فناوری تشخیص بیماری مهم باشد.«

محمودی با بیان اینکه این پلتفرم از طریق سیاالت زیستی مانند اشک، بزاق، ادرار و پالسما اقدام به 
شناسایی افراد آسیب پذیر در برابر عفونت ها می کند، خاطرنشان کرد: »در این روش به سیاالت زیستی بیمار 
مقداری نانو ذرات اضافه می شود و از این طریق سطح منحصر به فرد این نانوذرات موجب جمع آوری 
پروتئین ها، لیپیدها و دیگر مولکول ها به عنوان تاج مولکولی یا تاج می شود. با تجزیه و تحلیل ترکیب 
تاج ها و استفاده از رویکرد آماری، این بستر ممکن است الگوی اثر انگشت را برای هر بیمار فراهم 
کند و با بررسی این الگوها می توان کسانی که درصورت ابتال به کرونا در معرض خطر مرگ هستند، 
شناسایی شوند.« بر اساس اعالم ستاد نانو، این محقق سادگی فرآیند تشخیص را از مزایای این روش 
نام برد و یادآور شد: »فناوری نانو می تواند در مراحل اولیه شناسایی بیماران پرخطر کمک کند و در 

نتیجه از کمبود شدید منابع مراقبتی جلوگیری کرده و در نهایت میزان مرگ و میر را به حداقل برساند.«

خبـر

یک متخصص گوش و حلق و بینی با بیان این که 
در جریان همه گیری کرونا شاهد افزایش سرگیجه 
در بین بیماران هستیم، گفت: »سرگیجه های ناشی 
از کرونا با شدت و حدت بیشتری بروز می یابند، 
این سرگیجه ها، دورانی است و تب و حالت تهوع 

و عدم تعادل را نیز به همراه دارد. «
به گزارش سپید، عبدالحمید حسین نیا با بیان این که 
ویروس کرونا یک ویروس جدید است و شواهد 
علمی از آن هنوز در کتاب ها وارد نشده است، اظهار 
کرد: »ما بر اساس مشاهدات و شواهد صحبت می کنیم 
و در آینده در کتاب ها به آن خواهیم پرداخت؛ در 
جریان همه گیری کرونا مشاهده کردیم که سرگیجه 

در بین بیماران زیاد است.«
وی افزود: »در نوریت وستیبوالر )التهاب عصب 
دهلیزی( که عصب مربوط به تعادل است برخی 
ویروس ها دخالت دارند و از آن جا که ویروس 
کرونا نوروتروپ است )گرایش به تاثیرگذاری بر 
نورون دارد( ممکن است در این امر دخیل باشد .«
است  ممکن  سرگیجه  این که  بیان  با  حسین نیا 
بدهد،  رخ  نیز  ویروسی  عفونت های  سایر  در 

تصریح کرد: »ویروس تبخال، آنفلوآنزا، سرخجه، 
سیتومگالوویروس و ویروس اپشتین بار نیز می توانند 
منجر به التهاب عصب دهلیزی شوند اما کووید۱۹ 
بحث جدیدی است و این امر یک فرضیه است و 
هنوز به صورت مطالعه به آن پرداخته نشده است 

و نوعی پیش پژوهش است.«

وی درباره تفاوت سرگیجه های ناشی از ابتال به 
کرونا و سایر سرگیجه ها اضافه کرد: »سرگیجه  در 
بیماری هایی مانند منیر و میگرن نیز اتفاق می افتد 
همچنین برخی افراد دچار سرگیجه های وضعیتی 
می شوند که این نوع سرگیجه ها از قبل وجود داشته اند 
اما در مورد کسی که سابق بر این دچار سرگیجه 

نمی شده است، می توان به ویروس کرونا شک کرد؛ 
سرگیجه های مربوط به ویروس ها، گذرا هستند؛ اگر 
یک نفر دچار سرگیجه شود در صورتی که این شرایط 
را داشته باشد می توان به ویروس کرونا شک کرد؛ 
یکی این که حمالت سرگیجه قباًل وجود نداشته 
باشد و ناشی از بیماری های گفته  شده نباشد؛ دوم 
آن که سرگیجه های ناشی از ویروس کرونا، با شدت 
و حدت بیشتری بروز می یابند، این سرگیجه ها، 
دورانی است و تب و حالت تهوع و عدم تعادل را 
نیز به همراه دارد؛ پس از مدتی این عالئم فروکش 

می کند و پس از بهبودی نیز دیگر عود نمی کند.«
وی با بیان این که گوش انسان دو بخش تعادلی و 
شنوایی دارد، ادامه داد: »سرگیجه ناشی از ویروس 
کرونا، با عالئم شنوایی همراه نیست یعنی در سرگیجه 
ناشی از ویروس کرونا وزوز گوش و کم شنوایی 
وجود ندارد.« به گزارش تسنیم این متخصص گوش 
و حلق و بینی با بیان این که شناسایی این عالئم 
راهی برای پژوهشگران گشوده است، خاطرنشان 
کرد: »این یک فرضیه است و در پژوهش های آتی 
شاهد آمار و ارقام مربوط به شیوع سرگیجه در بین 

بیماران کرونا خواهیم بود.«

سرگیجه از عالئم احتمالی کرونا
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معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: »در زمینه تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو، شاهد گام های عملی بوده 
و کشوری هستیم که از ذخایر مادی و معنوی زیادی از جمله 
نفت و مشتقات نفتی بهره مندیم اما بنا به فرمایشات مقام معظم 
رهبری باید از خام فروشی فاصله بگیریم که در حوزه صنعت 

دارو شاهد تحقق این هدف مهم هستیم.«
به گزارش سپید، محمد رضا شانه در آیین افتتاح فاز اول نخستین 
شهرک مواد موثره دارویی خاورمیانه در استان مرکزی، اظهار داشت: 
»کشورما پتانسیل های فراوانی دارد که یکی از آن ها، همکاری و 
هماهنگی همگانی برای مدیریت و کنترل کرونا است. در شرایط 
را  کنونی، مدیریت منجسم، چاالک و چابک در حوزه کرونا 
مشاهده می کنیم و بر خالف باور بسیاری از افراد، توانستیم کار 

تیمی را از راس کشور تا استان ها انجام دهیم.«

وی افزود: »ایران ظرف ۴۵ روز از یک کشور وابسته در زمینه 
اقالم کرونا مانند مواد ضدعفونی کننده، ماسک، لباس محافظتی 
و کیت آزمایشگاه با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت 

بهداشت و صمت به یک تولید کننده قوی، تبدیل شد.«

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو یادآور شد: »با بهره 
برداری از واحدهای جدید در صنایع دارویی می توانیم شاهد 
تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه ارزش افزوده باشیم و با استفاده 
از دانش جوانان کشور، می توانیم از یک کشور صادر کننده نفت 
را  دنیا  که  تبدیل شویم  به کشوری  پتروشیمی،  و محصوالت 
در حوزه دارو، به خودمان وابسته کنیم.« به گزارش وبدا شانه 
ساز تصریح کرد: »وزیر بهداشت جزو معدود وزرایی است که 
عالوه بر فعالیت به عنوان هیات علمی دانشگاه، مسئولیت اداره 
بنگاه های دارویی را بر عهده داشته و عالقه مندی زیادی به تقویت 
و خودکفایی تولید مواد اولیه و حد واسط دارویی در کشور دارد و 
از زمانی که در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشت، جلسات 
زیادی با مجموعه های داخلی و خارجی برای تقویت مواد اولیه 

و حد واسط دارویی برای ارزش افزوده بیشتر برگزار می شود.«

رییس سازمان غذا و دارو 

شاهد گام های عملی تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو هستیم
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چرا باید استفاده ازماسک را جدی بگیریم؟
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید برلزوم استفاده 
همه افراد از ماسک برای جلوگیری از انتقال کرونا 
گفت: »در این شرایط ماسک نمی زنیم که بیماری 
نگیریم بلکه ماسک می زنیم تا اگر بیمار هستیم به 

بقیه منتقل نکنیم. «
به گزارش سپید، شروین شکوهی اظهار داشت: »اگر 
شرایط طوری باشد که ماسک زدن اجباری شود بسیار 
عالی می شود، زیرا در این شرایط ماسک نمی زنیم که 
بیماری را نگیریم بلکه ماسک می زنیم تا اگر بیمار 
هستیم به بقیه منتقل نکنیم.« وی ادامه داد: »در چنین 
شرایطی ماسک معمولی و دست دوز هم کافی است 

و حتما الزم نیست استاندارد باشد.«
شکوهی با بیان اینکه در صورت استفاده همه افراد از 
ماسک، نگرانی بابت دست زدن به ماسک و آلودگی 
ناشی از آن وجود ندارد، گفت: »اگر همه از ماسک 
استفاده کنند، ویروسی در هوا نیست که روی ماسک 
ما بنشیند و به همین خاطر به خاطر دست زدن به 
ماسک و آلوده شدن دست ها ترسی وجود ندارد.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ادامه داد: »این مراعات بسیار مفید خواهد بود، زیرا 
اگر همه ماسک بزنند؛ احتمال اینکه قطرات تنفسی 
کسی روی دستگیره در و سطوح باشد بسیار کم 

خواهد شد و به نفع همه است.«
وی درباره روش پالسمادرمانی و اثربخشی آن توضیح 
ابوال  داد: »این روش برای درمان سارس، مرس، 
و آنفلوآنزا به کار گرفته شده است. در این شیوه 
پادتن های فرد بهبود یافته که به میزان کافی پادتن 
دارد گرفته شده و به یک بیمار دیگر تزریق می شود.«
شکوهی با بیان اینکه این روش، درمان چندان مناسبی 
نیست، ادامه داد: »در مواردی که بیماری شدید است، 
مشکل ویروس نیست، بلکه مشکل مواد ایجاد شده در 
بدن و تغییرات صورت گرفته در دیواره عروق است 
که باعث لخته شدن خون می شود، به همین خاطر این 

روش عمال در بیماری های شدید کارساز نیست.«
این متخصص بیماری های عفونی افزود: »در مواردی 

که بیماری شدید نباشد، ویروس در مناطقی از بدن زیاد 
می شود که با دادن آنتی بادی به آن مناطق نمی رسیم. 
چون ویروس در خون این افراد درصد پایینی دارد 
و پادتن ویروس های خون را از بین می برد؛ پس به 
طور کلی به احتمال بسیار زیاد پالسمادرمانی درمان 

مناسبی برای بیماران متوسط و شدید نیست.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
انتقال ویروس کووید 19 از طریق خون دادن، گفت: 
»ویروس در داخل خون خیلی کم است و این بیماری 

از طریق خون منتقل نمی شود.«
وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا نمی توان گفت 
که ویروس چه زمانی از بین می رود،افزود: »برای 
مثال به رغم اینکه در برخی کشورها فاصله گذاری 
اجتماعی چندان رعایت نمی شود، اما ویروس در حال 
کم شدن است، درحالی که در برخی جوامع باوجود 
رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی همچنان تعداد 

مرگ و میر باالست و کسی علت آن را نمی داند.«
شکوهی تاکید کرد: »بنابراین رفتار ویروس اصال 
مشخص نیست و درباره اینکه آیا بیماری در کشور 
دوباره به پیک خود می رسد یا نه نمی توان چیزی گفت.«

این متخصص درباره احتمال ابتالی مجدد افراد بهبود 
یافته به کرونا یادآور شد: »احتمال آن بسیار کم است، 
ولی 1۰۰ درصد نمی توانیم بگوییم چه می شود. احتمال 
خیلی کمی وجود دارد کسی که ویروس را گرفته در 
فاصله زمانی نزدیک مجددا بیمار شود، ولی ممکن 
است مثال سال آینده به دلیل تغییر رفتار یا تغییر در 

ایمنی بدن دوباره مبتال شود.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درباره رابطه تغذیه مناسب و مصرف ویتامین ها برای 
پیشگیری از بیماری کرونا توضیح داد: »اگر کسی 
کمبود ویتامین مانند روی و ویتامین دی و ... داشته 
باشد، احتمال ابتال و تشدید بیماری وجود دارد، اما 
این بدان معنا نیست که اگر این ویتامین ها را مصرف 

کنیم بیماری به ما سرایت نخواهد کرد.«
وی مهمترین اقدام برای مقابله با کرونا را جلوگیری 
از ایجاد بیماری عنوان کرد و گفت: »افراد بیمار چه 
عالمت دار و چه بی عالمت نباید با هم تماس داشته 

باشند و بهترین کار قرنطینه است.«
شکوهی ادامه داد: »قرنطینه آن گونه که در کشور چین 
انجام شد بهترین کاری است که می توان کرد، ولی 
باید دید که آیا کشورها می توانند چنین کاری کنند 

که عمال در کشور ما به دالیل اقتصادی و اجتماعی 
نمی توان این کار را انجام داد. مجبور به اعمال قرنطینه 
با درجات پایین تر هستیم و تمام نهادها باید تالش 

خود را برای فاصله گذاری اجتماعی انجام دهند.«
این متخصص یادآور شد: »برخالف تصور عموم که 
می گویند کرونا کم شده و درحال از بین رفتن است، 

چنین موردی درست نیست.«
شکوهی ادامه داد: »متاسفانه االن در جامعه تعداد 
زیادی از افراد ماسک نمی زنند، نمی ترسند، فاصله 
را رعایت نمی کنند و فاصله گذاری اجتماعی در حال 
از بین رفتن است.« این متخصص عفونی افزود: »ما 
پزشکان می گوییم که هیچ چیز تمام نشده و هنوز 
نمی دانیم چه می شود، هنوز اعداد و ارقام باالیی به علت 
ابتال به بیماری به بیمارستان ها مراجعه می کنند و این 
خوب نیست.«وی تاکید کرد: »اگر چه پیدا کردن دارو 
بسیار مهم است، اما مهمترین مسئله در حال حاضر 

این است که افراد جامعه به بیماری مبتال نشوند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اینکه برای این بیماری دارویی وجود ندارد، 
یادآور شد: »مطالعاتی برای درمان بیماری در ایران و 
نقاط دیگر انجام می شود تا به نتیجه برسند، ولی در 
حال حاضر بهترین راه قرنطینه و در خانه ماندن است.«
شکوهی تاکید کرد: »این ارگانیسم به صورت قطرات 
تنفسی از طریق دهان منتشر می شود؛ پس حفظ فاصله 
و نزدیک نشدن به دیگران و ماسک زدن می تواند در 
جلوگیری از ابتال به این بیماری کمک کننده باشد.«
وی توضیح داد: »این قطرات روی سطوح می نشیند  
و اگر دست به آن ها برخورد کند و بعد به دهان 
و بینی و چشم زده شود، منتقل می شود، بنابراین 
دست ها باید مرتب با آب و صابون شسته شوند و 
تا حد امکان دست ها با صورت تماس نداشته باشند.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این 
متخصص در پایان یادآور شد: »همچنین اگر دست 
فردی آلوده شد، فورا حداقل به میزان ۲۰ ثانیه با 
آب و صابون باید شسته شود و یا همه افراد محلول 

الکل دار همراه داشته باشند تا فوری اسپری کنند.«

خبـر

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »درحال حاضر 
سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده به صورت پایلوت در دو استان 

فارس و مازندران  اجرا می شود. «
به گزارش سپید، محمد جهانگیری با اشاره به لزوم اجرای نظام 
ارجاع و  پزشک خانواده در سراسر کشور، اظهار کرد: »با توجه به 
شیوع ویروس کرونا باید زیرساخت های الزم در زمینه اجرای سیستم 
نظام ارجاع، پزشک خانواده و  نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر 
کشور فراهم شود تا بیماران جهت تجویز دوباره نسخه های قبلی 
الزم  نباشد به پزشک خود مراجعه کنند.« وی ادامه داد: »سازمان 
نظام پزشکی آمادگی خود را در زمینه کمک به  اجرای نظام ارجاع  
اعالم کرده در همین خصوص جلسات متعددی با وزارت بهداشت 
برگزار شده است.« معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید 

کرد: »در بحث اجرای نسخه نویسی الکترونیکی و نظام ارجاع  باید 
زیرساخت های الزم در کشور فراهم شود تا بدون هیچ گونه مشکلی 

این طرح و  پروژه  در سراسر کشور اجرا شود.« 
جهانگیری بیان کرد: »یکی از موضوعات مهم در زمینه اجرای سیستم 
نظام ارجاع، نسخه نویسی الکترونیکی مسائل مالی و تعرفه های آن 
است که باید به طور کامل و دقیق مشخص و حل شود.« وی افزود: 
»سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده به صورت پایلوت در دو استان 
فارس و مازندران  اجرا می شود اما هنوز نتوانسته ایم هزینه های پزشک 
خانواده و نظام ارجاع را  به صورت بهینه تامین کنیم.« جهانگیری 
مطرح کرد: »اگر بخواهیم نظام ارجاع و نسخه نویسی الکترونیکی 
را  در سایر استان های کشور اجرا کنیم  باید در نظام پرداخت برای 
سیستم  نظام ارجاع و پزشک خانواده تغییرات جدی ایجاد شود.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان جهانگیری افزود: »برای اجرای 
نظام ارجاع  در کشور باید ظرفیت های خاص آن را به طور دقیق  
فراهم کنیم که در این خصوص سازمان نظام پزشکی جلسات 

متعددی با وزارت بهداشت برگزار می کند.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مطرح کرد

اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در دو استان کشور 
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حق دوست، اپیدمیولوژیست بیماری های عفونی:

نمی توانیم اطالعات روشنی از نوع رفتار ویروس کرونا داشته باشیم
اپیدمیولوژیست بیماری های عفونی گفت: »افزایش بیماران مبتال به 
کرونا، از نوع سبک بود، ویروس کرونا ویروس چموشی است که هنوز 
نمی توانیم اطالعات روشنی از نوع رفتار آن داشته باشیم، لذا خطرناک 
بودن کرونا بر همگان مشخص است. رفتار مردم با کرونا مسالمت آمیز 
شده است، هشدار ها کمرنگ نشده و باید دست به عصا حرکت کنیم. «
به گزارش سپید، علی اکبر حق دوست به بررسی روند رو به رشد مبتالیان 
به کرونا در روز های اخیر پرداخت و گفت: »یکی از علل افزایش آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در روز های اخیر افزایش تست pcr است، 
رعایت نکردن اصول بهداشت فردی و اجتماعی در روز های اخیر یکی 
از علل افزایش بیماری است و اگر شرایط را مدیریت نکنیم، دچار تبعات 
بدی خواهیم شد.« این اپیدمیولوژیست بیماری های عفونی ادامه داد: 
»افزایش بیماران مبتال به کرونا، از نوع سبک بود، ویروس کرونا ویروس 
چموشی است که هنوز نمی توانیم اطالعات روشنی از نوع رفتار آن 
داشته باشیم، لذا خطرناک بودن کرونا بر همگان مشخص است. رفتار 
مردم با کرونا مسالمت آمیز شده است، هشدار ها کمرنگ نشده است 
و باید دست به عصا حرکت کنیم، اجرای محدودیت های گذشته در 
کنترل کرونا برای مردم بسیار سخت تر است، شیوه نامه های بهداشتی 

در هفته های اول بازگشایی اصناف و مراکز بهتر رعایت می شد، احتمال 
اوج بیماری در استان هایی که تاکنون وضعیت آن ها سفید بود بیشتر 
است، امیدواریم تا 1۰ روز آینده استان خوزستان به شرایط عادی برسد.«

وی افزود: »این ویروس در جامعه در حال چرخش است و از فردی به 
فرد دیگر انتقال پیدا می کند، ویروس همچنان فعال است و به صورت 
زیرکانه عمل می کند، کروناویروس قابلیت سرایت باالیی دارد، ۲۰ تا 
3۰ درصد ابتالی افراد به کرونا به دلیل کاهش فاصله گذاری اجتماعی 

و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است، متاسفانه مردم در 
اجرای پروتکل های بهداشتی سست عمل می کنند، 7۰ درصد افزایش 
تعداد بیماران ناشی از بیماریابی و 3۰ درصد ناشی از رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی بوده است، اگر اصول بهداشتی و پروتکل ها 
رعایت نشود با عواقب و خیم و خطرناک بیماری مواجه خواهیم شد، 
ما از بیماری کرونا به عنوان یک بیماری سبک هراسی نداریم، اما در 
مواردی که سبب فوت می شود برای ما نگران کننده است؛ لذا نباید 

اجازه دهیم که بیماری وارد مرحله خطرناک شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حق دوست در پایان با اشاره به 
اینکه همچنان از مردم درخواست می کنیم تا تنها در مواقع ضروری از 
خانه خارج شوند و یا اینکه به رعایت توصیه های بهداشتی بپردازند، 
ادامه داد: »از کسبه و اصناف خواهش می کنیم تا پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند و مثل گذشته کماکان نظارت خود را حفظ کنند تا اگر 
بیماری برگردد نظام مجبور به تصمیمات سخت تر نشود، کرونا شطرنج 
باز حرفه ای است که نباید آن را نادیده بگیریم، عالئم بالینی این بیماری 
از یک استان به استان دیگر متفاوت است. البته همه چیز سخت در 

بیمارستان ها در حال کنترل است.«

صنایع دخانی هر روز ترفند تازه ای برای گرایش افراد به مصرف 
مواد دخانی در پیش می گیرند که استفاده از تنباکوهای بدون دود و 

سیگارهای الکترونیکی، از جمله این تبلیغات دروغین است.
به گزارش سپید، ترویج این باور غلط که استفاده از تنباکوهای بدون 
دود و سیگارهای الکترونیکی می تواند به ترک سیگار کمک کند، 
موضوعی است که در این سال ها بیشتر تبلیغ می شود. در حالی که 
خوب می دانیم، این تبلیغات، ترفند صنایع دخانی برای افزایش فروش 
محصوالت دخانی است. واقعیت این است که تولیدکنندگان مواد 
دخانی ادعا می کنند که محصوالت بدون دود می توانند به افراد در 
ترک سیگار کمک کنند، اما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه محصوالت 
بدون دود به مصرف کنندگان دخانیات در ترک آن کمک می کند 
وجود ندارد و استفاده از این محصوالت نه تنها مصرف سیگار را 

کاهش نمی دهد بلکه باعث وابستگی شدید به نیکوتین می شود.
تا به امروز، تا حدودی به دلیل تنوع محصوالت تدخینی الکترونیک 
و اطمینان کم پیرامون بسیاری از مطالعات، پتانسیل این ابزار به 

عنوان یک مداخله ترک دخانیات در سطح جمعیت نامشخص 
است. مصرف کنندگان دخانیات باید کاماًل مصرف این مواد را ترک 
کنند و مراقب باشند که به مصرف کننده سیگارهای الکترونیکی که 
خطراتی برای سالمتی خودشان محسوب می شوند، تبدیل نشوند. 
استفاده از هر یک از این محصوالت ممکن است خطر ابتالء به 
بیماران مبتال به کووید 19 را افزایش دهد. اینکه تنباکوهای بدون 
دود، سالم تر از سیگارهای معمولی هستند، ادعایی کاماًل بی پایه 
و اساس است و استفاده از تنباکوهای بدون دود بی خطر نیست 
و با سرطان دهان، سرطان مری و سرطان لوزالمعده در ارتباط 
است. همچنین می تواند موجب بیماری های قلبی، بیماری های 

لثه و ضایعات دهانی شود.
یکی دیگر از باورهای غلط، این ادعا است که قرار گرفتن در معرض 
دود دست دوم محصوالت گرم کننده تنباکو و سیگار الکترونیکی مضر 
نیست. اما واقعیت این است که ذرات معلق در هوا که از محصوالت 
گرم کننده تنباکو تولید می شوند، شامل مقادیر کمتری از مواد مضر 

نسبت به دود سیگارهای معمولی هستند ولی این بدان معنی نیست 
که این محصوالت بی خطر هستند. اثرات طوالنی مدت استفاده از 
سیگارهای الکترونیکی یا قرار گرفتن در معرض آن ها هنوز ناشناخته 
است. با این وجود، شواهد نشان می دهد که ذرات معلق در هوا 
حاوی مواد شیمیایی سمی از جمله نیکوتین و سایر موادی هستند 
که می توانند منجر به سرطان شوند. اگر چه سیگارهای الکترونیکی 
مانند سیگارهای حاوی تنباکو دود نمی کنند اما مردم را در معرض 
آئروسل دست دوم یا بخار قرار می دهند که حاوی مواد مضر می باشد.
به گزارش مهر اینکه گفته می شود استفاده از سیگارهای الکترونیکی 
و محصوالت گرم کننده تنباکو، عامل خطر برای ابتال به بیماری 
کرونا ویروس نیست، یکی دیگر از ترفندهای صنایع دخانی است. 
در حالی که سیگارهای الکترونیکی و محصوالت گرم کننده تنباکو 
گزینه های ایمن تر و بی خطر نیستند و ممکن است منجر به افزایش 
خطر عالئم شدید بیماری کرونا ویروس و بستری شدن فرد مصرف 

کننده در بیمارستان شود.

تبلیغات دروغین ترک سیگار و کرونا

خبـر

در آزمایشات مربوط به بیماری کووید 19 متخصصان چینی به نکته ای 
برخوردند که اکنون در کانون توجه کارشناسان آلمانی و نروژی قرار 
گرفته و بر اساس این مطالعات، شدت نارسایی های تنفسی در بیماران 

گروه های خونی خاصی بیشتر است. 
به گزارش سپید، پس از شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 
در کشورهای گوناگون جهان، تحقیقات اولیه متخصصان این گمان 
را تقویت کرد که عوامل ژنتیکی می توانند در چگونگی مقابله سیستم 
دفاعی بدن در برابر ویروس کرونا نقش زیادی ایفا کنند. نتایج آزمایشات 
جدید گروهی از متخصصان نروژی و آلمانی اکنون ارتباط میان برخی 
از گروه های خونی و تشدید نارسایی های تنفسی در روند رشد بیماری 
ناشی از ویروس کرونا در بدن را نشان می دهد. این گروه به سرپرستی 

»تام کارلسن« از بیمارستان دانشگاه اسلو در نروژ و آندره فرانکه از 
دانشگاه کیل در آلمان، نمونه خون 161۰ بیمار بدحال را که به دلیل 
ابتال به بیماری کووید19 در اوج این بیماری همه گیر در هفت کلینیک 
اسپانیا و ایتالیا بستری بودند، بررسی و مقایسه کردند. این کارشناسان 
مولکول های DNA بیماران را نیز که از نقاط مختلقی بودند استخراج 
و مورد بررسی و پژوهش قرار دادند. سپس خصوصیات ژنتیکی یافته 
شده در نمونه های خون این بیماران با خون ۲۲۰۵ نفر از افراد سالم 
اهداکننده خون از هر دو کشور مقایسه شدند. محققان دریافتند که 
افراد مبتال به گروه خونی A+ بیشتر در معرض خطر نارسایی تنفسی 
ناشی از بیماری کووید19 هستند. نتایج این تحقیق همچنین نشان 
می دهد که بدن افراد با گروه خونی نوع O در مقابل ویروس کرونا از 

ایمنی بهتری برخوردار است. این مطالعات نشان می دهد که شدت 
نارسایی تنفسی در بیماران کووید19 در نوع گروه خونی با کروموزوم 
"rs6۵71۵۲" حدود 3۲ درصد و در نوع "rs113۸۵9۴۲" حدود 77 
درصد بیشتر از بقیه بیماران بوده است. این کروموزم ها تعیین کننده 
خصوصیات گروه های خونی در ژن ها هستند. پیش از این محققان 
چینی به این نتیجه رسیده بودند که میانگین تعداد بیماران کووید19 
که دارای گروه خونی A هستند از سایر گروه های خونی بیشتر است. 
بنابر گزارش دویچه وله، از مدت ها پیش این نکته برای دانشمندان 
مشخص شده که افرادی که گروه خونی O دارند کمتر دچار بیماری 
ماالریا می شوند. از طرف دیگر نتیجه تحقیقات موید آن است که 

کسانی که گروه خونی A دارند در مقابل طاعون مقاوم تر هستند.ایسنا

تایید ارتباط نارسایی تنفسی ناشی از کرونا با گروه  خونی
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یک متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد

خطر اوج مجدد کرونا در کشور
یک متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه 
زمان بروز موج دوم و سوم کرونا به رفتار مردم وابسته 
خواهد بود، گفت: »اگر مردم فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت نکنند، ماسک استفاده نکنند، اعتقادی به 
رعایت مسائل بهداشتی نداشته باشند و...، مطمئنا 

با اوج مجدد بیماری در کشور رو برو می شویم. «
به گزارش سپید، مسعود مردانی با تاکید بر اینکه 
موج دوم کرونا هنوز آغاز نشده است، گفت: »باید 
ببینیم دقیقا چه اتفاقی رخ داده است. در اسفند ماه 
سال گذشته در اهواز روزانه حدود پنج تا هفت 
بیمار کرونایی داشتیم. در حالی که همان زمان در 
قم، گیالن، تهران و... تعداد بیشتری بیمار داشتیم.  
این موضوع نشان می دهد که اوایل شیوع کرونا، 
اهواز تحت الشعاع بیماری قرار نگرفت. اما اکنون با 
برگزاری جشن ها، عروسی ها، مراسم عزاداری و... 
ابتالی افراد به ویروس افزایش یافته است.  در واقع 
طبق مشاهدات ما در آن منطقه، وضعیتی که در اهواز 
ایجاد شده، همان موج اول بیماری است که با تاخیر 

آغاز شده است.«
وی با بیان اینکه موارد جدید بیماری کووید-19 
رو به افزایش است، افزود: »این موضوع سه علت 
دارد؛  اوال بهبود سیستم بیماریابی در کشور را شاهد 
هستیم، ثانیا مراجعه مردم به آزمایشگاه های تشخیصی 
برای انجام تست PCR بیش از گذشته شده است. 
به طوری که در ابتدای شیوع بیماری سه آزمایشگاه 
در کشور در این بخش فعال بودند، اما اکنون بیش از 
6۰ مرکز اخذ تست را انجام  می دهند. در وهله سوم 
نیز که اهمیت بسیار زیادی دارد افزایش تحرکات 
اجتماعی است. در عید نوروز و سیزده بدر رعایت 
خوبی صورت گرفت، اما اکنون می بینیم حضور و 
تحرک در خیابان ها حتی نسبت به قبل از شیوع 

کرونا در کشور بیشتر است. این نشان می دهد مردم 
به این تصور دچار شده اند که کرونا تمام شده است.«
وی با ابراز تاسف نسبت به عادی انگاشتن بیماری 
کووید-19 توسط مردم، ادامه داد: »در روزهای گذشته 
چندین مشاوره پزشکی عفونی پیش از انجام اعمال 
جراحی به بیمارانم ارائه دادم و مشاهده کردم اکثر 
مراجعین طی دو هفته اخیر به شهرهای شمالی سفر 
کرده اند. به طور مثال خانم های باردار پیش از ورود 
به اتاق زایمان مشاوره می شوند و تمامی خانم های 
بارداری که بنده مشاهده کردم طی دو هفته قبل به 
شمال سفر کرده بودند. آیا برای یک خانم بارداری 
که 9 ماه از فرزند خود مراقبت کرده و در ماه  آخر 
بارداری است، سفر به شهرهای شمالی ضرورتی دارد؟ 
همین افراد در صورت ابتال به کرونا یک  بیمارستان 
را درگیر می کنند، زنحیره انتقال بیماری را تقویت 

می کنند و ...«
این متخصص بیماری های عفونی افزود: »بی مهابا شدن 

مردم نسبت به بیماری به سه علت رخ داده است؛ 
اول آنکه ترس شان از کرونا ریخته است. در حال 
حاضر مردم به این آگاهی رسیده اند که هرکس به 
کرونا مبتال شود، قرار نیست بمیرد. بنابراین این تصور 
برایشان به وجود آمده که حتی اگر مبتال شوند، حتما 
بهبود خواهند یافت. دوم آنکه اعتقاد به فاصله گذاری 
اجتماعی به کمتر از 3۰ درصد کاهش پیدا کرده است 
و سومین علت، افزایش سفرها است. سفرهایی که 
در فروردین  ماه و عید نوروز تا ۸۰ درصد کاهش 
یافته بود، اکنون حتی بیش از زمانی شده است که 
کرونا در کشور شیوع نداشت. نمونه بارز آن تعطیالت 
آخر هفته است که آمار روانه شدن مردم به شهرهای 

شمالی را افزایش داد.«
مردانی با بیان اینکه اعتقاد به در خانه ماندن نیز در 
میان مردم کاهش داشته است، بیان کرد: »در تمام 
اپیدمی های عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی 
فوقانی، اولین جایی که تعطیل می شود مدارس و 

دانشگاه ها است و آخرین جایی که بازگشایی در آن 
انجام می گیرد نیز مدارس و دانشگاه ها هستند؛ اما در 
حال حاضر اصرار می شود که دانشگاههای شهریه 
ای باز شود زیرا شهریه ها عقب افتاده. درست است 
که موضوعات این چنینی برای اقتصاد مملکت موثر 
است، اما وقتی شما سالمت نداشته باشید، اقتصاد 
به چه درد می خورد؟« وی افزود: »با برداشتن طرح 
ترافیک، افزایش تردد در مناطق مرکزی شهر تهران 
وحشتناک بود و تردد افزایش یافته بود. یکی از 
علل اجرای طرح ترافیک، کنترل این موضوع بود 
اما مقرر شده است طرح ترافیک دو هفته به صورت 
آزمایشی اجرا شود و اگر ببینند این آزمون تجربی 
منجر به افزایش موارد ابتال می شود، مطمئنا دوباره 
آزاد خواهد شد«. مردانی در گفت و گو با ایسنا در 
خصوص استفاده از ماسک، اظهار کرد: »سازمان 
بهداشت جهانی بویژه برای کشورهایی مانند ما که 
برخی مردم فاصله گذاری اجتماعی را مضحکه قرار 
دادند توصیه می کند حتی مردم بدون عالمت هنگام 

خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال همزمانی 
اجرای طرح ترافیک، سفر رفتن مردم در روزهای اخیر، 
برگزاری امتحانات نهایی مدارس و...، امکان افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا طی روزهای آتی وجود 
دارد یا خیر؟ تصریح کرد: »اگر مردم فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نکرده، ماسک استفاده نکنند، 
اعتقادی به رعایت مسائل بهداشتی نداشته باشند 
و... مطمئنا ما با اوج مجدد بیماری در کشور روبرو 
خواهیم بود. هنوز موج دوم کرونا آغاز نشده است، 
اما هم موج دوم و هم موج سوم اتفاق می افتد اما زمان 
آن بستگی به رفتار مردم خواهد داشت، امیدواریم 

هشدارها را جدی بگیرند.«

خبـر

نخستین مرکز جامع درمان سرطان برای بیماران مبتال به سرطان های 
سینه، دستگاه گوارش، خون، معده و غیره با همه امکانات تشخیص، 

درمان و مشاوره های مختلف در کشور راه اندازی شد. 
به گزارش سپید، حسین یحیی زاده آنکولوژیست و عضو انجمن 
مبارزه با سرطان ایران گفت: »این مرکز در 17 طبقه با ارائه خدمات 
تشخیصی، رادیوتراپی، شیمی درمانی، مشاوره ای گفتاری، تغذیه ای و 
غیره برای اولین بار برای بیماران مبتال به انواع سرطان ایجاد شده است.«
وی اظهار داشت: »در واقع این مرکز، مرکز جامع سالمت است که 
همه امکاناتی درمانی و تشخیصی در آنجا انجام می شود و از اتالف 
وقت بیماران جلوگیری کرده و زمینه های پیگیری و معاینات دوره ای 
نیز در این مرکز انجام می شود.« یحیی زاده ادامه داد: »آزمایشگاه، 
پاتولوژی، تصویر برداری، کلینیک های گوارش، پیشگیری از سرطان، 
تشخیص زودهنگام سرطان، روانشناسی و مشاوره، حمایتی و تسکینی، 
داروخانه و غیره در این مرکز دایر بوده و به بیماران و افراد عادی 
خدمات ارائه می دهد.« یحیی زاده تصریح کرد: »بسیاری از بیماران 
مبتال به سرطان مجبور بودند برای انجام اقدامات درمانی خود به 
مراکز مختلفی مراجعه کنند، در حالیکه این مرکز از اتالف وقت و 
هزینه آن ها جلوگیری کرده و در یک مجموعه مجهز و پیشرفته همه 

خدمات به آنها ارائه می شود و حتی دیگر به ادامه درمان در خارج از 
کشور نیست.« این آنکلولوژیست با بیان اینکه درمان سرطان ها شامل 
جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی است، گفت: »رادیوتراپی ۲۵ 
تا 3۰ درصد، شیمی درمانی 1۰ تا 1۵ درصد و جراحی 6۰ تا 6۵ 
درصد در درمان سرطان ها موثر است.« یحیی زاده افزود: »سرطان های 
دستگاه گوارش و سینه در کشور به دلیل تغییر شیوه زندگی مردم و 
نحوه ناصحیح عادات غذایی، کم تحرکی و افزایش جمعیت رو به 
افزایش بوده و زنگ خطری برای افراد است.« وی خاطرنشان کرد: 
»به دلیل مصرف باالی سیگار و الکل در کشور، سرطان های سر و 
گردن و حفره دهان و مری نیز رو به افزایش است که باید به مردم 
اطالع رسانی وسیعی برای پیشگیری از مصرف این مواد انجام شود.«
محسن بخشنده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نیز در این نشست گفت: »مرکز جامع درمان سرطان بسیار پیشرفته و 
مجهز بوده و بیماران برای درمان در این مرکز دیگر نیازی به خارج 
از کشور ندارند و آن ها با روش های جدید در این مرکز 1۰ تا 1۵ 

جلسه مراجعه تحت درمان قرار می گیرند.«
وی اظهار داشت: »بزودی برنامه غربالگری سرطان در این مرکز آغاز 

می شود که از طریق رسانه ها اطالع رسانی خواهیم کرد.«

بخشنده با بیان اینکه ایران در درمان سرطان بسیار جلوتر از کشورهای 
مختلف است، تصریح کرد: »ما دیگر در درمان سرطان ها عقب افتاده 
نیستیم و با تکنولوژی و روش های جدید در این مرکز می توانیم 
سرطان را درمان کنیم.« نونا توکلی مدیر اجرایی مرکز جامع سرطان 
نیز در این نشست به قابلیت باالی این مرکز اشاره کرد و گفت: »در 
این مرکز درمان سرطان بدون آسیب به سایر بافت های بدن انجام 
میشود و در واقع زنجیره کامل از تشخیص، درمان و بازگشت به 
زندگی در آن انجام می شود.« وی افزود: »عالوه بر درمان سرطان 
در این مرکز، رژیم های غذایی، کنترل درد، ارائه خدمات مشاوره به 

بیماران و غیره نیز مراجعه کنندگان انجام می شود.«ایرنا

نخستین مرکز جامع درمان سرطان در کشور راه اندازی شد
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حشرات موذی میهمان ناخوانده فصل گرما
با آغاز تابستان و فصل گرما بازار فروش سم و حشره کش ها نیز داغ 
می شود این در حالیست که بیشتر مشتریان این حشره کش ها بانوان 
خانه دار هستند که راه حل مناسبی را برای مقابله با این حشرات موذی 
جست وجو می کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود 
17 درصد بار بیماری های عفونی در جهان به بیماری های منتقل شونده 

توسط ناقلین تعلق دارد.
به گزارش سپید، برخی کارشناسان بهداشت محیط بر این باورند که  
بیش از 7۰۰ نوع بیماری مشترک قابل انتقال از حیوان به انسان در دنیا 
وجود دارد حشرات موذی با گرم شدن هوا از مخفیگاه های خود خارج 
می شوند، آنان در گوشه و کنار و پستوی خانه به صورت مخفیانه زندگی 
می کنند و باعث انتقال انواع بیماری ها از منبع آلودگی به انسان می شوند.
به گفته آنان، سوسک، پشه، مگس، شپش، کنه، ساس، مارمولک، سوسک 
و موریانه از زمره این موجودات هستند که تعدادی از آن ها بطور مستقیم 
موجب بیماری می شوند و تعدادی از این موجودات نیز بیماری را از 
منبع آلودگی به انسان منتقل می کنند. برخی حشرات موذی همچون 
شپش و ساس می توانند از طریق استفاده از وسایل شخصی مشترک 
و تماس نزدیک با افرادی که حامل این موجودات هستند به فرد سالم 
منتقل شوند و مهمترین راه پیشگیری، رعایت اصول بهداشت فردی 

و عدم استفاده مشترک از وسایل شخصی و یا لباس یکدیگراست.
این کارشناس معتقدند اما تعدادی از این موجودات خود باعث بروز 
بیماری نمی شوند بلکه آلودگی را از منبع آن به افراد سالم منتقل می کنند 
و این موجودات نیز خود به دو بخش جداگانه تقسیم می شوند، دسته اول 
موجوداتی هستند که بطور مستقیم عوامل بیماری را همچون میکروب ها، 
کیست ها و تخم کرم ها را از منابع آلودگی همچون فضوالت حیوانی، 
انسانی و انواع زباله از طریق کرک ها، دهان و موهای پایشان به مواد 
خوراکی سالم منتقل می کنند و دسته دوم نیز موجودات موذی بوده 
که عوامل بیماری زا را با گزش فرد از داخل خون فرد بیمار به فرد 
سالم منتقل می کنند که از این جمله می توان به انواع پشه اشاره کرد که 
باعث انتقال بیماری ماالریا و سالک از فرد بیمار به فرد سالم می شوند.

آنچه مسلم است دفع غیربهداشتی زباله ها و مواد زاید مصرفی انسان، 
مانده های خوراکی و  فضوالت، فاضالب ها و عدم حفاظت پس 
ضایعات آشپزخانه و نیزدفع غیراصولی مدفوع که منبع تغذیه مناسبی 
برای انواع سوسک ها ومگس ها بوده و از جمله عواملی هستند که 
محیط را برای فعالیت حیوانات موذی مستعد می کند. رابعه منفردی 
کارشناس بهداشت محیط در این زمینه به خبرنگار ایرنا می گوید: »عدم 
توجه به رعایت بهداشت فردی، استفاده مشترک از وسایل شخصی، 
عدم استحمام مرتب که منجر به شیوع بیماری و نیز آلودگی بدن به 
میکروب شپش نیز از جمله عواملی برای حیات و زیست مناسب 

حشرات موذی است.«
وی اظهار می دارد: »این در حالیست که تنها راه مقابله با حشرات موذی 
به غیر از استفاده از سم ها و حشره کش های متداول در بازار مصرف، 
رعایت بهداشت محیط زیست و رعایت بهداشت فردی الزم است، 
از این رو عالوه بر دفع بهداشتی زباله و فاضالب باید از توری در و 

پنجره برای جلوگیری از ورود این حیوانات در منازل استفاده کرد.«
منفردی ادامه می دهد: »همچنین استفاده از سطل های زباله در دار و کیسه 
زباله مناسب می تواند تا حدی در محفوظ نگه داشتن پس مانده های 
خوراکی و ضایعات آشپزخانه مناسب باشد. هرچند تفکیک وسایل 

بهداشتی و شخصی از سایر افراد و استفاده نکردن از البسه دیگران، 
شستشوی دایم بدن و استحمام مرتب، شستشوی دست ها قبل از تهیه 
غذا و عدم استفاده از پتو و ملحفه مشترک ازمهمترین راه های مقابله با 
بیماری هایی است که از طریق حیوانات موذی به انسان منتقل می شود.«
وی اضافه می کند: »بهسازی محیط قراردادن مواد زائد و زباله داخل کیسه 
زباله پالستیکی و بستن در آن ها، سوزاندن و دفن زباله، نصب توری بر 
روی در پنجره و هواکش ساختمان ها، نصب تله های نوری ماوراءبنفش 
در فروشگاه های مواد غذایی و رستوران ها، استفاده از اسپری حشره 
کش، سم پاشی اماکن داخلی و خارجی با استفاده از حشره کش های 
ابقائی به شرط نداشتن مقاومت نسبت به آن ها و استفاده از طناب های 

آغشته به حشرکش ها از روش های مبارزه با حشرات موذی است.«
احمد پورمختاری کارشناس بهداشت محیط نیز در این زمینه می گوید: 
»استفاده بی رویه و نادرست از سموم برای دفع حشرات خطراتی به 
انسان و محیط زیست دارد و موجب مقاومت حشرات ناقل بیماری 
می شود و خطرات دیگری را نیز به دنبال دارد بر این اساس باید زیر 

نظر کارشناس سم تجویز شود.«
وی ادامه می دهد: »ارتقای سطح سالمت مردم جامعه از راه مهار و کاهش 
مشکالت ناشی از بندپایان، جوندگان، حشرات و حیوانات موذی با 
راهبرد قطع زنجیزه بیماری و حیات این جانوران توسط برنامه ها و 
فرآیندهای بهداشت محیط میسر می شود که شرکت های مجوز دار 
تخصص این اقدام را دارند.« پورمختاری تصریح می کند: »بهسازی 
محیط، بهداشت آب، جمع آوری فاضالب، بهداشت محیط و دفع 
پسماند از جمله راه های مقابله با حشرات و جانوران موذی است که 

شرکت های خدماتی این روش ها را بکار می گیرند.«
این کارشناس اظهار می دارد: »شرکت های بدون مجوز از سموم غیرمجاز 
برای مبارزه با حشرات موذی استفاده می کنند که سالمت افراد و محیط 
را به خطر می اندازد درعایت موارد بهداشتی جمع آوری و دفع مناسب 
زباله ها، نصب توری پنجره، دفع بهداشتی زباله از روش های موثر مبارزه 

با حشرات موذی است.«

خبـر

مدیرگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده 
علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور نسبت به مصرف 
شیرهای غیرپاستوریزه هشدار داد و در عین حال 
گفت: »کودکانی که شیر مادر دریافت می کنند، 
در مقابل بیماری هایی همچون سرطان، ام اس 
و سایر بیماری ها مقاوم هستند؛ چرا که شیر مادر 
سرشار ازایمونوگلوبین های تقویت کننده سیستم 

ایمنی است. «
به گزارش سپید، پروین میرمیران گفت: »مصرف 
شیرهای غیر پاستوریزه، امکان دارد بیماری های 
عفونی، میکروبی و انواع اسهال ها را به دنبال داشته 
باشد. اما اولویت ما سالم بودن شیر است و می توانیم 
از  شیر پاستوریزه یا هموژنیزه با حفظ ارزش غذایی 
آن استفاده کنیم. مصرف شیر برای سالمت بدن 
ضروری است، اما نوشیدن شیر فاسد یا آلوده می تواند 

باعث بیماری های خطرناکی شود.«
میرمیران با بیان این مطلب گفت: »در حال حاضر 
تکنولوژی به قدری پیشرفت کرده است که استریلیزه 
و هموژنیزه کردن شیر، بهداشت آن را فراهم می کند.« 
وی با اشاره به اینکه در لبنیات  نباید از روغن 

پالم استفاده شود، بیان کرد: »البته در انواع لبنیات 
بخصوص ماست به منظور بهبود طعم و مزه، روغن 
های خوراکی اضافه می کنند و ممکن است که 
مصرف مکرر آن برای سالمتی مشکل ساز باشد. 
بنابراین در اصالت و برچسب های تغذیه ای کاالهای 
خوراکی باید به میزان و نوع چربی افزوده شده به 

آن به طور دقیق اشاره شود.«
مدیرگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی در ادامه به 
مصرف روزانه شیر در گروه های مختلف سنی 
تاکید کرد و گفت: »برای کودکان توصیه شده که 
روزانه حداقل دو لیوان شیر مصرف کنند و در مورد 
کودکان دو سال به باال توصیه به مصرف شیر کم 
چرب و کودکان زیر دوسال طبق علم روز و نظر 
اسالم توصیه به مصرف شیر مادر شده است. تغذیه 
با شیر مادر مناسب ترین نوع تغذیه برای شیرخوار 
است. پس از زایمان، هیچ لحظه ای را برای شروع 
تغذیه با شیر مادر نباید از دست داد. چربی موجود 
در شیر مادر از نوع چربی های با زنجیره متوسط و 
بلند است که به راحتی قابل هضم هستند و شیر مادر 
حدود چهار درصد چربی دارد. در حال حاضر علم 

روز به این نتیجه رسیده که مادران در سراسر دنیا و 
حتی آمریکا تشویق می شوند تا به فرزندانشان شیر 
خود را بدهند.« میرمیران ادامه داد: »طبق تحقیقات 
انجام شده، شیر مادر برای رشد جسمی و ذهنی 
کودک با وجود چربی، برای رشد غشاهای سلولی 
موثر است. کودکانی که شیر مادر دریافت می کنند، 
در مقابل بیماری هایی همچون سرطان، ام اس و 
سایر بیماری ها مقاوم هستند؛ چرا که شیر مادر 
سرشار ازایمونوگلوبین های تقویت کننده سیستم 
ایمنی است.« وی همچنین در مورد کودکانی که 
شیر مادر را مصرف نمی کنند، اظهارکرد: »عدم 
مصرف شیر مادر نرمی استخوان را به دنبال دارد 
و در الگوهای غذایی و راهنماهای روزانه گفته 
می شود که نوزادان باید شیر مادر را دریافت کنند.«
مدیرگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در ادامه 
درباره تاثیرگذاری مصرف شیر بر استخوان ها گفت: 
»افرادی که تا سن بلوغ شیر را تا دو لیوان مصرف 
می کنند، از رشد استخوانی بهتری برخوردار هستند. 
یعنی رشد آن ها، متناسب با قد و ژنتیک خانواده 

خواهد بود. اما افرادی که شیر کمتر مصرف می کنند 
ممکن است از جهت قدی به حد پتانسیل نرسند.«
میرمیران بیان کرد: »شیر در گروه لبنیات بیشترین 
تاثیر را در نشست کلسیم بر استخوان ها دارد تا 
ماست و پنیر و ... . بنابراین برای جلوگیری از 
نرمی استخوان در کودکان شیر را توصیه و در 
بزرگساالن برای پیشگیری از پوکی استخوان و 
شکستگی های نواحی مختلف استخوان ناحیه دست 
و... نیز توصیه به مصرف لبنیات به ویژه لبنیات غنی 
شده از ویتامین D می شود. چون جذب کلسیم 
با ویتامین D افزایش می یابد. بنابراین اگر کلسیم 
در کنار ویتامین D باشد جذب آن بهتر است و از 
پوکی استخوان پیشگیری می کند. برای همین به 
افراد مسن توصیه می شود یک تا دو لیوان شیر به 
طور روزانه به منظور جلوگیری از پوکی استخوان 
مصرف کنند.« بنابر اعالم روابط عمومی انستیتو 
تحقیقات تغذیه کشور، وی در ادامه به تاثیر مصرف 
شیر بر استحکام دندان ها تاکید کرد و گفت: »چون 
ترکیب شیر از کلسیم است توصیه به دریافت شیر 

برای استحکام دندان می کنیم.«

مدیرگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور هشدار داد

امکان ابتال به بیماری های عفونی براثر مصرف شیرهای غیرپاستوریزه
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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

شمار قربانیان از ۴۰۰ هزار نفر گذشت
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که 
تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار قربانیان کروناویروس جدید، عامل بیماری 
کووید-۱۹ به ۴۰۲ هزار و ۱۷۰ نفر رسیده و تاکنون 
ابتالی شش میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۵ نفر نیز به این 
بیماری تأیید شده است. همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
تاکنون سه میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۸۴ نفر از بیماران 

مبتال به کووید-۱۹ تاکنون بهبود یافته اند.
از میان سه میلیون و  ۱۶۲ هزار و ۹۱ مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان سه میلیون و ۱۰۸ هزار و ۵۰۵ 
مورد معادل ۹۸ درصد از کل موارد وضعیت خفیف 
داشته و تنها ۵۳ هزار و ۵۸۶ مورد معادل دو درصد 

از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از سه میلیون و ۸۱۳ هزار و ۹۵۴ پرنده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا سه میلیون و ۴۱۱ 
هزار و ۷۸۴ نفر معادل ۸۹ درصد از موارد بهبود 
یافته و فقط ۴۰۲ هزار و ۱۷۰ نفر معادل ۱۱ درصد 

از موارد جان خود را از دست داده اند. 
تاکنون در بسیاری از کشورهای درگیر کروناویروس 
جدید محدودیت های اعمال شده برای کنترل شیوع 
این عفونت برداشته شده و عالوه بر بازگشایی کسب و 
کارها، امکان سفر و تردد برای افراد فراهم شده است.

در حالی که تا چندی پیش اروپا به یکی از مراکز 
شیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل شده بود 
اما این عفونت اکنون در بیشتر کشورهای اروپایی 
کنترل شده است. اما آمریکای جنوبی به ویژه برزیل 
به کانون جدیدی برای شیوع این ویروس تبدیل شده 
و سازمان  جهانی بهداشت نیز نسبت به وضعیت 

کشورهای این منطقه ابراز نگرانی کرده است. 
آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان 
و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده 
است. طبق آخرین آمار شمار قربانیان این کشور از 

۱۱۲ هزار نفر عبور کرده است.
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد مبتالیان 
به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و 
انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده است.
بنابرگزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که 
بنابر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 
تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱- ایاالت متحده یک میلیون و ۹۸۸ هزار و ۵۴۴ 

مبتال، ۱۱۲ هزار و ۹۶ قربانی

۲- برزیل ۶۷۶ هزار و ۴۹۴ مبتال، ۳۶ هزار و ۴۴ قربانی
۳- روسیه ۴۵۸ هزار و ۶۸۹ مبتال، ۵۷۲۵ قربانی

۴- اسپانیا ۲۸۸ هزار و ۳۹۰ مبتال، ۲۷ هزار و ۱۳۵ قربانی
انگلیس ۲۸۴ هزار و ۸۶۸ مبتال، ۴۰ هزار و   -۵

۴۶۵ قربانی
۶- هند ۲۴۶ هزار و ۶۲۲ مبتال، ۶۹۴۶ قربانی 

۷- ایتالیا ۲۳۴ هزار و ۸۰۱ مبتال، ۳۳ هزار و ۸۴۶ قربانی
۸- پرو ۱۹۱ هزار و ۷۵۸ مبتال، ۵۳۰۱ قربانی

۹- آلمان ۱۸۵ هزار و ۶۹۶ مبتال، ۸۷۶۹ قربانی
۱۰- ایران ۱۶۹ هزار و ۴۲۵ مبتال، ۸۲۰۹ قربانی

به گزارش ایسنا پس از آن کشورهای ترکیه با ۱۶۹ 
هزار و ۲۱۸ مبتال، فرانسه با ۱۵۳ هزار و ۶۳۴ مبتال، 
شیلی با ۱۲۷ هزار و ۷۴۵ مبتال، مکزیک با ۱۱۳ هزار 
و ۶۱۹ مبتال، عربستان سعودی با ۹۸ هزار و ۸۶۹ 
مبتال، کانادا با ۹۵ هزار و ۵۷ مبتال، پاکستان با ۹۳ 
هزار و ۹۸۳ مبتال، چین با ۸۳ هزار و ۳۶ مبتال، قطر 
با ۶۷ هزار و ۱۹۵ مبتال، بنگالدش با ۶۳ هزار و ۲۶ 
هزار مبتال و بلژیک با ۵۹ هزار و ۷۲ مبتال  بیش از 

۵۰ هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند.
همچنین کشورهای بالروس، هلند، آفریقای جنوبی، 
سوئد، اکوادور، امارات متحده عربی، کلمبیا، سنگاپور، 
پرتغال، مصر، کویت، سوئیس، اندونزی، اوکراین، 
لهستان، ایرلند، آرژانتین، فیلیپین و رومانی بیش از 

۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.

خبـر

شماره ۱۶۶۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

اگر یک شیرخوار سالم که کمتر از چهار ماه سن دارد، برای مدتی 
نسبتا طوالنی درگیر حمالت بی قراری و گریه های طوالنی باشد، 
ممکن است به کولیک مبتال شده باشد. کولیک خوش خیم است، ولی 
برای مدتی خانواده را مضطرب و خسته می کند. محققان در مقاله ای 
ویژگی های کولیک و مداخالت درمانی مرتبط با آن را بررسی کرده اند. 
به گزارش سپید، در صورتی که یک شیرخوار کامال سالم با سن بین 
دو هفته تا چهار ماه به مدت بیش از سه هفته، هر هفته حداقل سه 
بار دچار حمالت بی قراری، غرغر یا گریه به مدت بیشتر یا مساوی 
سه ساعت در روز شود، شیرخوار مزبور مبتال به کولیک شناخته 
می شود. محققان در مطالعه ای مروری، کولیک شیرخوارگی را از 
پایه تا درمان بررسی کرده اند. در این پژوهش آمده است: »طبق یک 
بررسی سیستماتیک که در سال ۲۰۱۵ انجام گرفت، شیوع کولیک 
نوزادان بین سه تا ۷۳ درصد متغیر بود و به طور کلی حدود ۲۰ 
درصد گزارش شد. با این که ماهیت کولیک خوش خیم و خودمحدود 
است و شیرخواران مبتال از هر لحاظ کامال سالمت بوده و تغذیه 
مناسبی دارند، این وضعیت عامل ایجاد اضطراب و خستگی شدید 
خانواده ها در ماه های اول تولد است؛ بنابراین تشخیص و درمان 
آن همواره حائز اهمیت است.« در بخش دیگری از این مقاله بیان 
شده است: »از جمله تاثیرات دیررس کولیک شیرخوارگی می توان 
به آثار رفتاری آن اشاره کرد. به طور مثال محققان نشان داده اند که 
کودکان چهار ساله ای که تا سه ماهگی دچار کولیک بوده اند، نسبت 
به سایر کودکان همسن خود به لحاظ عاطفی آسیب پذیرتر هستند.«
نویسندگان این مقاله در بخش دیگری از این پژوهش می گویند: »در 
راستای مطرح شدن وجود احتمالی ارتباط بین میکروب های روده و 
التهاب در کولیک شیرخوارگی، نقش محور مغزی-روده ای میکروبی 

در ایجاد عالئم و نشانه های  کولیک، مد نظر محققان قرار گرفت. 
این موضوع، مفهومی شگفت انگیز است که امروزه برای اثبات آن 
هنوز شواهد اندکی در دسترس است و در این زمینه همچنان نیاز 

به تحقیقات و مطالعات بیشتری است.«
در این مقاله آمده است: »جهت تشخیص کولیک شیرخوارگی طبق 
آنچه گفته شده است، در صورتی که در معاینه شیرخوار هیچگونه 
عالمت خطر یا نکته مشکوکی یافت نشود، می توان عالئم و نشانه های 
شیرخوار را مبتال به کولیک دانست و در این صورت گام اول برای 
درمان شیرخوار، اطمینان بخشی و ارائه توضیحات الزم به والدین 
است. در هر صورت، حمایت از والدین شیرخوار طی این دوران 
پراضطراب و خسته کننده مهم ترین اقدام درمانی در سیر درمان کولیک 
شیرخوارگی است.« پژوهشگران در بخش دیگری از این مقاله به 
بررسی مداخالت درمانی موثر برای بهبود کولیک نوزادان پرداخته اند. 
بر اساس آن چه در مطالعات مختلف آمده است، این مسئله که آیا 
پروتئین شیر گاو مترشحه در شیر مادر می تواند منجر به عالئم کولیک 
شیرخوارگی شود، مسئله ای است که همچنان مورد ظن و تردید 

باقی  مانده است. برخی مطالعات، رفع عالئم کولیک شیرخوارگی 
را در شیرخوارانی که مادرانشان تحت رژیم محدودیت الکتوز قرار 
گرفته اند و شروع مجدد عالئم را با ترک رژیم گزارش کرده اند. در 
مقابل، در مطالعات دیگری هیچگونه ارتباط معنی داری بین محدودیت 

الکتوز و رفع عالئم کولیک مطرح نشده است.
در این مقاله آمده است: »نتایج حاصل از برخی مطالعات، نشان  داده اند 
که استفاده از شیر خشک های تقریبا یا کامال هیدرولیزه بر کاهش مدت 
گریه شیرخواران کولیکی موثر بوده است. به طور کلی از مجموعه 
نتایج حاصل از مطالعات فعلی چنین استنتاج می شود که استفاده از 
شیر خشک هیدرولیزه بر بهبود عالئم کولیک شیرخوارگی موثر است.«

در ادامه به مداخالت رفتاری و لزوم آموزش والدین و اطمینان بخشی 
به آن ها اشاره شده است. در این پژوهش بیان شده است: »در یک 
مطالعه مروری گزارش شده است که تاثیر مداخالت رفتاری مانند 
قنداق کردن، تکان دادن، در آغوش گرفتن، مکیدن پستانک، سروصدا 
و تنها گذاشتن شیرخوار در کنترل گریه محدود است، اما ماساژ و 
استیوپاتی )نوعی ماساژ( باعث محدود کردن و کنترل گریه می شود.«

در بخش های پایانی این مقاله به تاثیر طب مکمل و طب انعکاسی و 
همچنین مداخالت دارویی پرداخته شده و آمده است: »در مجموع، 
با توجه به بررسی هایی که تاکنون انجام شده، متناقض بودن نتایج 
مطالعات و کم بودن شواهد، فعال استفاده از درمان های دارویی 
جهت درمان کولیک توصیه نمی شود.« نویسندگان این مقاله که در 
اولین شماره  سی امین دوره  مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 
منتشر شده است، هاله مسعودی، سیاوش رحیمی و گلوش توکلیان از 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سارا احمدی بادی، شهربانو کشاورز 

عزیزی رفتار و سید داور سیادت از انستیتو پاستور ایران هستند.ایسنا

در قالب یک پژوهش بررسی شد

کولیک نوزادان از پایه تا درمان



رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: »در فاز سوم کنترل و مدیریت 
کرونا برای ما مهم است افرادی را که بیشتر در 
معرض خطر قرار دارند، زودتر شناسایی کرده و 
مورد مراقبت قرار دهیم و اجازه ندهیم که این افراد 
به فرم های شدید بیماری کووید-۱۹مبتال شوند. «
به گزارش سپید، محمد مهدی گویا درباره پایان 
کرونا در کشور، گفت: »فکر نمی کنم کسی اکنون 
بتواند به این سوال پاسخ دهد که کرونا چه زمانی 
از کشور خارج می شود، اما دعا می کنیم که هرچه 

زودتر این اتفاق رخ دهد.«
وی درباره دالیل صعودی بودن آمار مبتالیان 
به کرونا طی روزهای اخیر، افزود: »باید توجه 
داشت که تمام دنیا و تقریبا در ۲۱۳ کشور و 
و  کردند  گزارش  را  بیماری  این  بروز  منطقه 
گرفتار کرونا هستند. زمانیکه این بیماری آغاز 
شد، شاید کسی تصور نمی کرد که در یک بازه 
زمانی چهار تا پنج ماهه بیش از ۶.۵ میلیون مبتال 
داشته باشد و بیش از ۴۰۰ هزار نفر جان شان را 
از دست بدهند. هنوز هم نمی توان پیش بینی کرد 

که آینده این بیماری چه خواهد شد.«
گویا ادامه داد: »وقتی که همه گیری در کشور ما 
آغاز و موارد اولیه بیماری مشاهده شد، بالفاصله 
کاری که کردیم این بود که ببینیم چطور می توانیم 
در برابر این بیماری دفاع خوبی داشته باشیم. 
منظور از دفاع خوب این بود که بتوانیم بیماران را 
زودتر شناسایی کنیم، زودتر درمان کنیم و اجازه 
ندهیم که بیماران بیماری شان را به دیگران منتقل 
کنند. به سرعت همه این اتفاقات رخ داد و ما 
یک دفاع جانانه کردیم. به طوری که همکاران 
پزشک و پرستار ما با زحمات شبانه روزی شان 
جان شان را کف دست گرفتند و دفاع کردند.«

وی تاکید کرد: »اما بعد از مدتی باید تاکتیک مان 
را تغییر می دادیم. بر همین اساس مرحله بعدی 
اقدامات ما حمله به این بیماری بود. اینکه چگونه 
با این بیماری برخورد کنیم تا بتوانیم سریع تر از 
پس آن برآییم. حمله ما بسیار سنگین بود که ۳۵ 
هزار نفر نیروی بهداشتی در سراسر کشور این 
حمله را سازماندهی و اجرا کردند که همچنان 
در حال اجراست. در فاز حمله منتظر نشدیم 
که بیمار به بیمارستان مراجعه کند، بلکه ما به 
بیمار رفتیم و آن ها را شناسایی کردیم.  سراغ 
هنوز عالئم  که  اولی  مرحله  در  را  بیماران  ما 
بیماری در آنها ظاهر نشده بود یا بسیار خفیف 
بود، شناسایی کردیم، تحت مراقبت قرار دادیم 
و برخی از آنها را تحت درمان های ویژه قرار 
دادیم. بر همین اساس غربالگری انجام دادیم و 
در وهله اول و ظرف یک ماه ۷۰ میلیون نفر 
از جمعیت کشور را غربالگری کردیم و کسانی 
که عالئمی از بیماری را ذکر می کردند، تحت 

مراقبت قرار دادیم.«
گویا با بیان اینکه یکی از مهم ترین دالیل افزایش 
آمار این است که ما افراد بدون عالمت یا کم 
عالمت را شناسایی و توصیه کردیم در منزل 
بمانند و مراقب باشند تا عفونت شان را به دیگران 

منتقل نکنند، گفت: »اما افزایش بیماریابی، تنها 
علت افزایش موارد بیماری در کشور نیست. در 
کنار این فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کردیم 
که در مقطعی بسیار کمک کننده بود. اینکه مردم 
نکات و توصیه های بهداشتی را رعایت می کردند، 
اینکه در منازل بمانند، کمتر مسافرت روند، کمتر 
در اجتماعات ظاهر شوند و... همچنین بسیاری 
محل های کار و مراکز آموزشی و تحصیلی برای 
کنترل کرونا تعطیل شدند و همه این اقدامات کمک 
کننده بود. بعد از مدتی به تدریج بازگشایی ها آغاز 
شد که کمابیش در تمام دنیا اتفاق افتاده است.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
با  باید  بازگشایی ها  در  اینکه  بیان  با  بهداشت 
احتیاط زیادی پیش رفت و باید سعی کنیم به 
گونه ای اقدام کنیم که به عقب بازنگردیم، تاکید 
کرد: »بازگشایی ها باید به تدریج و زیر ذربین 
و با همکاری همه سازمان ها باشد و به محض 
اینکه مشاهده کردیم که موارد در حال افزایش 
است، بالفاصله روش مان را تغییر دهیم. بازگشایی 
این نیست که امروز مدارس باز شود و شاهد 
افزایش موارد بیماری باشیم، باز هم تاکید کنیم 
که مدارس تعطیل نشوند و باز شوند. به عنوان 
مثال کره جنوبی زمانیکه اولین عالئم را مشاهده 
کردند وقتی دیدند مدارس منجر به افزایش موارد 
بیماری می شود، مجددا به عقب بازگشتند. معنی 
فکر  من  است.  همین  اجتماعی  فاصله گذاری 
می کنم اگر الزم باشد، ما هم باید در تصمیمات مان 

تجدید نظر کرده و تصمیمات جدید بگیریم.«
گویا گفت: »در حال حاضر برخی فکر می کنند، 
کار تمام شده است. اصال اینطور نیست و هنوز 
مبارزه سنگینی را با این ویروس پیش رو داریم و 
نمی توانیم قاطعانه بگوییم که در برابر این ویروس 
موفق شدیم و باید این احتیاط ها را داشته باشیم.«
گویا درباره غربالگری کرونایی سالمندان و بیماران 
خاص، گفت: »در حال حاضر برای ما مهم است 

که افرادی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، 
زودتر شناسایی کرده و مورد مراقبت قرار دهیم 
و اجازه ندهیم که این افراد به فرم های شدید 
بیماری مبتال شوند. در حال حاضر هدف عمده 
برنامه هایی که تدوین می شود، این است که به 
سراغ افراد آسیب پذیر روند. برخی از این افراد 
ممکن است به دلیل وضعیت جسمی، سن و... 

اصال به ما مراجعه نکنند.«
وی تاکید کرد: »بر این اساس انرژی اصلی مان را در 
بیماریابی بر روی این گروه ها که آسیب پذیرترین 
گروه های اجتماعی هستند، می گذاریم، اما سایر 
افراد را هم فراموش نمی کنیم. با همین سیاست 
شناسایی  را  افراد  این  زودتر  تا  می رویم  پیش 
کرده و مورد مراقبت قرار دهیم. عمده اقداماتی 
که در این زمینه انجام می دهیم، از طریق نظام 
مراقبت های بهداشتی اولیه است. باید توجه کرد 
که تمام مردم در کشور یک پرونده خانوار دارند 
که ما در این پروند همه اطالعات مردم را داریم 
باالی ۶۰  افراد  میزان  که چه  می دانیم  دقیقا  و 
سال داریم، چه تعدادی از افراد ضمن اینکه سن 
باال دارند، به بیماری قلبی یا بیماری های مزمن 
تنفسی و... نیز مبتال هستند. با این افراد تماس 
گرفته و دسترسی ما به این افراد از طریق نظام 
مراقبت های بهداشتی اولیه کار سختی نیست و 

به راحتی می توانیم این اقدام را انجام دهیم.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت درباره میزان مواجه جمعیت کشور با 
کرونا، گفت: »در اعالم این اعداد باید مقداری 
احتیاط کنیم. اوال اینکه میزان ابتال در استان های 
که  طوری  به  است.  متفاوت  بسیار  مختلف 
آن ها  در  آلودگی  موارد  که  داریم  استان هایی 
نسبت به استان های دیگر بیشتر بوده است. در 
این زمینه برآوردم این است اعداد ۲۰ درصدی 
که در زمینه میزان مواجهه مردم کشورمان با این 
بیماری مطرح شده است، بیش از آن چیزی است 

که ما تصور می کنیم. اگر این موضوع را اعالم 
های  موج  که  می شود  ایجاد  تصور  این  کنیم، 
بعدی بیماری موارد کمتری از مواجهه و ابتال را 
خواهد داشت. در حالی که چنین چیزی نیست.«
گویا با بیان اینکه ما هنوز موج اول کرونا را در 
کشور تمام نکرده ایم که به سراغ موج های بعدی 
رویم، گفت: »فکر می کنم هر عددی را درباره 
میزان مواجهه بگویم، دور از واقعیت است. تنها 
چیزی که می توانم اعالم کنم این است که در 
برخی استان ها موارد بیماری بیش از استان های 
دیگر بوده است. در عین حال هنوز موج اول 
تمام نشده، باید موج اول تمام شود، سپس مطالعه 

کنیم و سپس نتیجه را اعالم کنیم.«
گویا درباره فاز سوم کنترل و مدیریت کرونا، گفت: 
»تاکید می کنم که هدف از این فاز دنباله برنامه 
بیماریابی فعال در حوزه کروناست. در حال حاضر 
مهم ترین استراتژی وزارت بهداشت، پیشبرد برنامه 
بیماریابی فعال است. منتها در مرحله قبلی به 
سراغ عموم مردمی که عالمت داشتند، می رفتیم 
که بر اساس خوداظهاری افراد بود و مراقبت و 
پیگیری می کردیم. اکنون مقداری هدفمندتر پیش 
می رویم و هدف مان این است که آسیب پذیرترین 
گروه ها را زودتر شناسایی کنیم و مورد مراقبت 
قرار دهیم و آموزش دهیم تا خودشان مراقب 

خودشان باشند.«
وی تاکید کرد: »البته آموزش ها و اطالع رسانی ما 
برای کل خانواده است، نه برای یک فرد خاص. منتها 
در خانواده افرادی را که آسیب پذیرتر هستند، زودتر 
انتخاب می کنیم و تحت مراقبت قرار می دهیم.«
گویا  درباره وضعیت کرونا در پاییز، گفت: »اصال 
دوست ندارم که در این زمینه پیش بینی کنم و 
فکر می کنم که پیش بینی کردن، موجب گمراهی 
ما می شود. اگر بگوییم وضعیت در پاییز خوب 
بدتر  وضعیت  بگوییم  اگر  نمی دانیم.  می شود، 
می شود، باز هم نمی دانیم، اما ما باید احتیاط های 
الزم را انجام دهیم. در عین حال به هیچ عنوان 
نباید انتظار داشت که ظرف یک مدت کوتاه و 
در چند ماه آینده آن هم در سطح تمام مردم کره 
خاکی به واکسن دسترسی داشته باشیم. از طرفی 

داروی قطعی هم تاکنون برای کرونا نداریم.«
وی تاکید کرد: »پروتکل هایی که تدوین شده و 
برای بازگشایی دانشگاه ها و برگزاری امتحانات 
نوشته شده، با تالش تهیه شدند و امیدوارم مطابق 
آن ها عمل شود. در این صورت شانس اینکه یک 
دانش آموز یا یک دانشجو به کرونا مبتال شود، 

به حداقل می رسد.«
گویا که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
درباره احتمال یک رقمی شدن مبتالیان و فوتی های 
ناشی از کرونا، گفت: »خیلی بعید است که در 
آینده ای نزدیک منتظر باشیم که فوتی هایمان یک 
رقمی شود، اما باز هم هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست. فعال در شرایطی نیستیم که خوشبینانه به 
این موضوع نگاه کنیم. زیرا اگر خیلی با خوشبینی 
نگاه کنیم، ممکن است فردا مردم به ما بگویند که 

چرا این حرف را زدید.«

سالمندانوبیمارانخاصغربالگریمیشوند
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نخستین شهرک تولید مواد مؤثره دارویی خاورمیانه افتتاح شد

 علی ابراهیمی
فاز نخست اولین شهرک تولید مواد مؤثره دارویی 
در  استامینوفن  کامل  تولید  خط  و  خاورمیانه 

کشور افتتاح شد.
به گزارش سپید، این پروژه ملی با دستور وزیر 
به صورت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ویدئوکنفرانس و با حضور رئیس سازمان غذا و 
دارو و استاندار استان مرکزی در شهرک صنعتی 

شهید بابایی شهرستان شازند افتتاح شد.
 این شهرک به عنوان اولین مجموعه یکپارچه تولید 
مواد مؤثره دارویی در خاورمیانه در ۱۳ هکتار با 
مرکزی،  گمرک  و  کاال  انبار  ایجاد  و  طراحی 
پساب و فاضالب مرکزی، آزمایشگاه مرکزی و 
شتاب دهنده های صادراتی آغاز به کار خواهد کرد.

صرفه جویی ارزی ۳ میلیون دالری
فاز نخست این شهرک شامل خط کامل تولید 
استامینوفن با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
قالب شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، به 
میزان 5 میلیون دالر است که فروش سالیانه آن 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی و ۱۰ 
میلیون دالر از محل صادرات، برآورد می شود. این 
شرکت در نظر دارد در فازهای بعدی ساخت مواد 
اولیه الزم برای رسیدن به پاراآمینوفنل )ماده واسط 
تولید استامینوفن( را شروع کند و به این ترتیب 
برای اولین بار در ایران ماده مؤثره به صورت کاماًل 

ایرانی تولید خواهد شد.
تولید این ماده مؤثر در مرحله اول ۳ میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی خواهد داشت و محدودیت های 
واردات را نیز رفع خواهد کرد. با افتتاح این کارخانه، 
تولید استامینوفن از 5 مرحله قبل از محصول نهایی 

در کشور کلید می خورد.

صرفه جویی 700 میلیون یورویی در ارز 
دارو و تجهیزات در سال 98

وزیر بهداشت در این مراسم ضمن قدردانی از 
تالشگران صنعت دارویی کشور، اظهار داشت: 
»مشتاق بودم که امروز در این مراسم به صورت 
حضوری شرکت داشته و شاهد یکی از موفقیتها 

در عرصه دارویی کشور باشم.«
وی افزود: »جای خرسندی است که در عین گرفتاری 
با بیماری کرونا، ما به فرموده مقام معظم رهبری 
که سال جهش تولید است، عمل کرده و اولین و 
بزرگ ترین کارخانه مواد اولیه دارویی کشور را 
امروز افتتاح می کنیم که شاید بتوان گفت یکی از 
بزرگ ترین ها در سطح منطقه است.« نمکی با بیان 
اینکه سال ۹۸ برای ما و همکارانمان در نظام دارویی 
کشور، سالی سخت، اما افتخارآفرین بود، تصریح 
کرد: »اولین گام  ما در وزارت بهداشت، حمایت از 
تولید داخل و پیشگیری از واردات بی رویه دارو و 
فرآورده هایی بود که مشابه تولید داخل داشته و یا در 
حین ساخت آن، صنعتگران و تولیدکنندگان ما بودند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »سال گذشته توانستیم 
۷۰۰ میلیون یورو در ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
کشور صرفه جویی کنیم. این در حالی است که 
سال گذشته سیالب های سهمگین بهاره، طرح 

غربالگری فشارخون و شناسایی دو میلیون و ۷۰۰ 
هزار بیمار جدید فشارخون نیازمند دارو، اربعین 
حسینی با ۳.5 میلیون زائر، آنفلوانزای H1N1 و در 
زمستان نیز کرونا را داشتیم. بر همین اساس برآورد 
ما این بود که نیازمندی به ارز دارو 5۰ درصد بیشتر 
خواهد شد، این در حالی است که نسبت به سال 
۹۷ حدود ۲۰ درصد هم ارز کمتری مصرف شد. 
علت کاهش این ارزبری، آن بود که ما توانستیم با 
تکیه به صنعتگران و تولید کندگان داخلی و پرهیز 
از واردات بی رویه محصوالت دارای نمونه مشابه 
داخلی، به میزان ۲5 درصد کم کرده و تولید داخل 

را ۳۰ درصد افزایش دهیم.«
نمکی افزود: »سهم دارو و نظام سالمت از GDP سهم 
محدودی است و اگر قرار باشد این سهم فراتر رود، 
باید دست در جیب بخش های دیگر کشور کنیم. 
بنابراین این صرفه جویی صورت گرفته و اقدامات 
انجام شده، افتخار بزرگی برای صنعت دارویی کشور 
بود، به طوری که سال گذشته را با ۲۰ درصد کاهش 
ارزبری به گونه ای اداره کرد که حتی یک نسخه در 
دست هیچ بیماری سرگردان نماند و ما به عنوان یک 
کشور تحریم زده و مظلوم در تحریم های ظالمانه، 
بیماری کرونایی را مدیریت کردیم که در طول ۶۰ 
روز از یک واردکننده دستگاه ها و تجهیزات پزشکی 
و مواد مورد نیاز، به یک تولیدکننده و سپس هم به 

یک صادرکننده تبدیل شویم. این موضوع یک نشان 
افتخار بزرگ دیگری بود که در تاریخ مملکت خواهد 
درخشید؛ چراکه کشوری در اوج تحریم در مدتی 
کمتر از دو ماه، توانست هم خود را جمع وجور کند 
و هم به یک صادرکننده ماسک و ونتیالتور و دارو 

و انواع ضدعفونی کننده ها بدل شود.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »سال ۹۹ را نیز با ۲۰ درصد 
کاهش ارزبری نسبت به سال ۹۸ هدف قرار دادیم 
و امیدواریم این سال را نیز با افتخاری جدید در 
تاریخ کشور بگذرانیم.« او عنوان کرد: »یکی از آمال 
و آرزوهای قدیمی ام این بود که بتوانیم به عنوان یک 
تولیدکننده مواد اولیه دارویی مطرح باشیم. آرزویم بود 
که روزی از مواد اولیه پتروشیمی خودمان که حلقه 
بنزن است، بتوانیم به عنوان یک پیش  ساز بسیاری از 
فرمول های مواد اولیه دارویی به مواد اولیه دارویی 
برسیم.« وزیر بهداشت بیان کرد: »تالشگران صنعت 
دارویی برای تولید مواد اولیه دارویی از اینترمدیت 
آغاز کردند؛ یعنی اینترمدیت ها را از چین و هند وارد 
کردیم و به مواد اولیه دارویی تبدیل کردیم. در حال 
حاضر نیز خرسندیم که عزیزانمان در کیمیاگران دو 
حلقه قبل از آن را آغاز کرده اند و حلقه های دیگر را 

تکمیل کرده و ارزش افزوده ایجاد می کنند.«
نمکی خاطرنشان کرد: »ظلم است که کشوری 
پتروشیمی و بنزن در اختیار داشته باشد و آنها را 

با ارزان ترین قیمت ها به چین و هند بفرستد و بعد 
از تغییراتی در آن کشورها، با ۳۰ تا 5۰ برابر قیمت، 
تحویل گرفته و ما روی آنها کار کنیم. بنابراین بسیار 
جای خرسندی است که این روند با کمک بسیاری 
از عزیزان شاخص صنعت دارویی کشور شکل گرفته 
و امیدواریم در آینده ای نزدیک، بتوانیم به جای تبدیل 
یک اینترمدیت با ارزش افزوده کیلویی دو دالر، به 
یک ماده اولیه ای برسیم که با ارزش افزوده بین 5۰ 

تا ۱۰۰ برابر قبل، قابل ارائه خواهد بود.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »در آینده ای نزدیک به 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان مواد اولیه دارویی 
در سطح منطقه تبدیل خواهیم شد. تردیدی نیست 
که سال جهش تولید به عنوان سال های ماندگار در 
تاریخ صنعت دارویی کشور، ثبت خواهد شد. ما 
در کشورمان دانشمندان، صنعتگران، شیمیست ها 
و داروسازان ذی قیمتی داریم که در بسیاری نقاط 

دنیا وجود ندارد.«
نمکی بیان کرد: »ما باید به این دانش فنی و ابزار 
نیروی انسانی گران قدرمان تکیه کنیم، چراکه در آینده 
چه در زمینه تولید مواد اولیه دارویی از اولین حلقه 
تولید و چه در زمینه فرموالسیون داروها به خصوص 
در زمینه هایتک و بایوتک، نیازمند یک تحول بنیادین 
هستیم و معتقدم با تکیه بر شرکت های دانش بنیان و 
نیروی انسانی ذی قیمت در این سرزمین، نه فقط برای 
مصرف مردم سرزمین خودمان، بلکه برای مردم کل 
منطقه و جهان بتوانیم به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
اصلی قلمداد شده و در زمینه ارزآوری و بی نیازی 

کشور به بازارهای تولید جهانی گام برداریم.«
وی با بیان اینکه در سال جاری زیرساخت های 
زیادی در عرصه سالمت به بهره برداری خواهد 
رسید، ادامه داد: »در سال گذشته ۶۰۰۰ تخت به 
تخت های بیمارستانی اضافه کردیم و در مدت کمتر 
از یک ماه، ۱۰۰۰ تخت ICU برای بیماران نیازمند 
ICU با تجهیزات ساخت داخل کشور ایجاد کردیم.«

ادامه در صفحه 11 

گام بلند ایران برای صادرات مواد اولیه دارویی

فاز نخست شهرک تولید مواد مؤثره دارویی خاورمیانه شامل خط 
کامل تولید استامینوفن با سرمایه گذاری 5 میلیون دالری یک شرکت 

خصوصی افتتاح شد. این شرکت در نظر دارد در فازهای بعدی ساخت 
مواد اولیه الزم برای رسیدن به ماده واسط تولید استامینوفن را 

نیز شروع کند و به این ترتیب برای اولین بار در ایران ماده مؤثره 
به صورت کامالً ایرانی تولید خواهد شد. همچنین تولید این ماده 

مؤثر در مرحله اول ۳ میلیون دالر صرفه جویی ارزی خواهد داشت و 
محدودیت های واردات را نیز رفع خواهد کرد

شماره 10۱۶۶۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹



 ادامه از صفحه 10
وزیر بهداشت در پایان گفت: »امسال هم حدود 
۸۰۰۰ تخت بیمارستانی و ۴۴ بیمارستان جدید را 
تماماً با دستگاه های ساخت داخل کشور، افتتاح 
کرده و به دنیا نشان خواهیم داد که ما هم کرونا را 
مهار کردیم و هم توانستیم  تولیدمان را در جهشی 
تاریخی قرار داده و به عنوان صادرکننده ای قدرتمند 

در منطقه قلمداد شویم.«

رکورد ۴۵ روزه در صادرات اقالم کرونا
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در 
مراسم افتتاح نخستین فاز شهرک تولید مواد مؤثره 
دارویی خاورمیانه و خط تولید کامل استامینوفن در 
شهرک صنعتی شهید بابایی شهرستان شازند، گفت: 
»همیشه وقتی به عنوان مسئول و خادم برای قدردانی از 
زحمات تولیدکنندگان حضور پیدا می کنیم، احساس 
شعف می کنیم. امروز هم در زمینه تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی گام های عملی را مشاهده می کنیم.«
وی افزود: »ما کشوری هستیم که منابع و ذخایر مادی 
و معنوی زیادی داریم و یکی از این ذخایر نفت، 
مواد کانی و مشتقات نفتی است. یکی از محورهای 
اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابالغ 
شده، این است که ما از خام فروشی فاصله بگیریم که 
امروز شاهد گامی در راستای پرهیز از خام فروشی 
مشتقات نفتی هستیم.« رئیس سازمان غذا و دارو ادامه 
داد: »باید توجه کرد که کشور ما پتانسیل های فراوانی 
دارد. یکی از مصادیق آن هماهنگی و همکاری بود 
که در بحث کرونا پیش آمد. یک مدیریت منسجم، 
چابک و خوب را برخالف برخی تصوراتی که فکر 
می کردند، ما نمی توانیم  کار تیمی انجام دهیم، از رأس 
کشور تا استان ها شکل گرفت؛ به طوری که ظرف 
۴5 روز از کشوری که کاماًل در اقالم مرتبط با کرونا 
از مواد ضدعفونی کننده گرفته تا ماسک، کیت و... 
وابسته بودیم، با همکاری خوب وزارت بهداشت و 

وزارت صمت به تولیدکننده بدل شدیم.«
شانه ساز گفت: »وزیر بهداشت جزو معدود وزرایی 
است که شخصاً در زمینه تولید مواد اولیه دارویی 
تجارب کافی دارد، زیرا کارخانه و هلدینگ دارویی 
اداره کرده و از سال ها قبل با گروه های مختلف 
داخلی و خارجی برای رفتن به سمت تولید و ایجاد 

حلقه های تولید برنامه ریزی کرده اند.«
وی افزود: »امروز در راستای تحقق این هدف مهم شاهد 
افتتاحیه این محصوالت حدفاصل هستیم. استقالل 
اقتصادی در این بخش ظهور می کند و از کشور 
صادرکننده نفت خام یا نهایتاً محصوالت پتروشیمی، با 
استفاده از دانش جوانانمان به کشوری تبدیل خواهیم 
شد که دنیا به ما وابسته می شود و باید از این مزیت ها 
در این بخش استفاده کرد.« شانه ساز افزود: »امروز در 
استان مرکزی، استان امام راحل که تاریخ را متحول 
کرد، شاهد هستیم که شعار ما می توانیم در عمل به 
منصه ظهور رسیده است. زیرا افتتاح این خط تولیدی 
ارزش افزوده، تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و استقالل 
اقتصادی را برای کشور به همراه دارد و از کشوری که 
صادرکننده نفت خام و محصوالت پتروشیمی است 
با استفاده از دانش جوانان به کشوری تولیدکننده و 

غیر وابسته تبدیل خواهیم شد.«

تفویض اختیارات به دانشگاه های 
علوم پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو از تفویض اختیارات به 
دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی خبر داد. شانه ساز با بیان اینکه مجموعه 

سازمان غذا و دارو درصدد تفویض اختیار است، 
گفت: »برون سپاری در برنامه کاری سازمان قرار 

دارد تا انجام امور سرعت گیرد.«
از مجتمع  بازدید  شانه ساز همچنین در جریان 
وزارت  »مجموعه  کرد:  بیان  شازند  پتروشیمی 
برای مجتمع  ویژه ای  نقش و جایگاه  بهداشت 
پتروشیمی شازند قائل است چراکه همواره و در 

هر شرایطی پای کار بوده است.« 
وی با اشاره به تولید محلول های حجیم و سرم در 
این مجموعه در قالب تولیدات یونیک، گفت: »با 
همه این تالش ها در تولید بسیاری از مواد بهداشتی 
خودکفا هستیم و اجازه صادرات نیز دریافت شده 
است و درواقع سازمان غذا و دارو به تولیدات این 
مجموعه وابسته است. قطعاً در این رابطه هر آنچه 
نیاز باشد ازجمله صدور گواهینامه های مختلف در 

اسرع وقت انجام می شود.«
در جریان این بازدید محسن پورمحمد، مدیر مجتمع 
پتروشیمی شازند نیز با اشاره به وسعت ۹۲۳ هکتاری 
مجتمع که نیمی از آن فضای سبز است، بیان کرد: 
»این مجموعه با ۲۳ واحد متشکل از ۱۷ واحد 
تولید و فرآیندی و ۶ واحد سرویس جانبی ساالنه 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید دارد که نیمی از 
محصوالت میانی ویژه شرکت های مختلف است 

و بیش از پنج هزار واحد تولیدی داخلی و خارجی 
از این محصوالت استفاده می کنند.«

وی با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا، این مجتمع 
شرایط سخت را بدون تلفات از نظر نیروی انسانی 
و تولید پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: »این 
مجتمع خط تولید محلول ضدعفونی نداشت، اما 
با شیوع کرونا این خط و امکانات تولید راه اندازی 
و با مطالعه ۱۰ روزه توسط واحد تحقیق و توسعه 
محلول ضدعفونی تولید شد به طوری که تاکنون 

۳۰ هزار پت تولید شده و برای تولید در پاییز و 
زمستان نیز آمادگی الزم فراهم شده است.«

پورمحمد با اشاره به فعالیت زیست محیطی این 
صنعت بزرگ در استان مرکزی، بیان کرد: »طی پنج 
سال اخیر مجتمع پتروشیمی شازند از لیست صنایع 
آالینده خارج شده است که این امر با تالش های 
نیز  این جایگاه  البته حفظ  و  میسر شد  فراوان 
بسیار دشوارتر از دستیابی به آن است ولی تالش 
شده است که روند تولید بر اساس استانداردهای 
زیست محیطی انجام شود، همچنین معاینات دوره ای 

پرسنل به صورت مکرر انجام می شود.«
مدیر مجتمع پتروشیمی شازند با تأکید بر کیفیت 
تولید در این مجتمع، گفت: »این مجتمع با تالش 
در جهت حفظ کیفیت تولید و اقدامات سازگار 
مسئولیت های  و  است  زبانزد  محیط زیست  با 
اجتماعی خود را به انجام رسانده است و همواره 
تولیدات این مجتمع به دلیل کیفیت باال متقاضی 

داشته است.«

تبدیل استان مرکزی به قطب داروسازی 
کشور

استاندار مرکزی نیز در آیین افتتاح اولین شهرک 
تولید مواد مؤثره دارویی در خاورمیانه و خط تولید 
کامل استامینوفن در شهرک صنعتی شهید بابایی 
شهرستان شازند گفت: »این استان آماده پذیرش 
سرمایه گذاران و متقاضیان راه اندازی واحدهای 

تولید دارو است.«
سیدعلی آقازاده بیان کرد: »استان مرکزی تا امروز 
قطب صنعت کشور بوده است و از امروز با افتتاح 
این شهرک درواقع قطب داروسازی کشور نیز 
خواهد بود.« وی با بیان اینکه عالوه بر شهرستان 
شازند، شهرستان های ساوه و اراک نیز شاهد فعالیت 
کانون ها و کارگاه های بزرگ داروسازی هستند، 
گفت: »سال گذشته حدود سه واحد داروسازی با 
حضور وزیر بهداشت افتتاح شد و امروز می توان 

این استان را قطب داروسازی کشور نیز نامید.«
استاندار مرکزی تأکید کرد: »با توجه به ظرفیت 
پذیرای  استان  این  مرکزی،  استان  در  موجود 
سرمایه گذاران و متقاضیان صنعت و واحدهای 
تولید دارو خواهد بود، چراکه زیرساخت های الزم 
در این استان فراهم است، همچنین نزدیکی به 
تهران می تواند مزیت دیگری برای استان باشد.«

وی افزود: »پنج میلیون دالر هزینه شده است که 
امروز بزرگ ترین شهرک مواد مؤثره دارو در این 
منطقه از استان مرکزی افتتاح شود.« استاندار مرکزی 
با اشاره به اینکه امروز ایران بسیاری از کشورهای 
بزرگ و پیشرفته جهان در بیماری کرونا را پشت 
سر گذاشته و این کشورها به دنبال کسب تجربه از 
ایران هستند، گفت: »این موفقیت نه تنها در موضوع 
کرونا بلکه در حوزه بهداشتی و درمانی مسبوق 
به سابقه است و نحوه مدیریت کرونا اوج این 
موفقیت ها بوده است. باید قدردان این زحمات 
از این شرایط  با رعایت موارد بهداشتی  بود و 

سخت عبور کرد.«
آقازاده اضافه کرد: »استان مرکزی در مدیریت و 
مقابله با کرونا موفق بوده است، با وجود اینکه این 
استان دومین استان درگیر با کرونا بود، اما امروز در 
حوزه تعداد مبتالیان در جایگاه ۲۱ کشور قرار دارد 
و این موفقیت حاصل مدیریت خوب و همکاری 
مردم بوده است و باید حواسمان باشد که این 

شرایط از دست نرود.«

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
سال 98 توانستیم ۷۰۰ 
میلیون یورو در ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی کشور 

صرفه جویی کنیم. این در حالی 
بود که سال گذشته سیالب های 

سهمگین بهاره، طرح غربالگری 
فشارخون و شناسایی دو 

میلیون و ۷۰۰ هزار بیمار 
جدید فشارخون نیازمند دارو، 
اربعین حسینی با ۳.5 میلیون 

زائر، آنفلوانزای H1N1 و در 
زمستان نیز کرونا را داشتیم

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: در 

جریان شیوع کرونا به واسطه 
مدیریت منسجمی که صورت 

گرفت، ظرف ۴5 روز ایران 
از یک کشور وابسته در اقالم 

بهداشتی و ضدعفونی به 
کشوری تولیدکننده تبدیل شد
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دانش پزشکی بدون بازآموزی و آموزش مداوم 
می تواند جامعه پزشکی را به مسیر رکود و تکرار 
بیندازد. در قانون کشور خودمان نیز به صراحت از 
ضرورت بازآموزی دانش پزشکی سخن به میان آمده 
و از آن به عنوان یک وظیفه قانونی یاد شده است. 
با وجود اهمیت بازآموزی و تاکیدات قانونی شاهد 
هستیم که برخی از اعضای جامعه پزشکی، ضرورت 
بازآموزی دانسته های خود را جدی نمی گیرند و تا 
سالیان سال با همان دانشی که در دانشگاه های علوم 
پزشکی فراگرفته اند، به درمان بیماران می پردازند.
مشغله های کاری بسیاری از اعضای جامعه پزشکی 
باعث شده است که آموزش های ضمن خدمت در 
جامعه پزشکی به حاشیه برود. با وجود سطح باالی 
دانش پزشکی ایران در منطقه خاورمیانه، کشور 
ما در زمینه بازآموزی و آموزش ضمن خدمت 
برای جامعه پزشکی نتوانسته است کارنامه قابل 

قبولی داشته باشد.
البته نباید از خاطر برد که بسیاری از اعضای جامعه 
پزشکی به صورت خودجوش به سمت بازآموزی 
دانسته ها و بروزرسانی دانش خود می روند تا از علم 
روز جهان، عقب نمانند، اما واقعیت این است که 
این انگیزه ها در همه اعضای جامعه پزشکی دیده 
نمی شود. به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند 
که متولیان نظام سالمت باید با برگزاری دوره های 
مختلف آموزشی و برنامه ریزی کارشناسی، شرایطی 
فراهم آورند که میل و رغبت جامعه پزشکی برای 

بازآموزی دانش خود افزایش پیدا کند.

تاکید صریح قانون بر ضرورت بازآموزی 
در جامعه پزشکی

در قانون مصوب سال 75 به صراحت از ضرورت 
بازآموزی و نوآموزی در رشته های مختلف جامعه 

پزشکی، سخن به میان آمده است. 
در قانون »آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور« تاکید 
شده که به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت های 
شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت با 
همکاری سازمان نظام پزشکی موظف است که 
نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور 
شامل پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای 
حرفه ای، متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص 
طبی و دکترای علوم بهداشتی اقدام کند. برگزاری 
و ارزشیابی آموزش مداوم  جامعه پزشکی در طول 

هر پنج سال از جمله مفاد این قانون است. 
بر اساس این قانون، مدت شرکت مشموالن در 
دوره های نظری و عملی بازآموزی و نوآموزی 
علوم پزشکی، جزو سوابق خدمتی آن ها  محسوب 
می شود. از سوی دیگر، دانشگاه ها و سازمان نظام 
پزشکی و انجمن های علمی تخصصی با نظر وزارت 
بهداشت موظف است هر ماهه تازه های علوم 
پزشکی را از طریق نشریه ای در اختیار شاغالن 

حرفه های پزشکی و  پیراپزشکی قرار دهد.
همچنین بر اساس این قانون، همه شاغالن حرفه های 

وابسته پزشکی که دارای موسسه یا دفتر کار هستند 
و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، 
 ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارایه 
می کنند، موظف به شرکت در دوره های خاص 
آموزش مداوم هستند. حتی در این قانون آمده است 
که صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آن ها منوط 
به ارایه گواهی شرکت در این دوره های آموزشی 
است. همچنین همه اقشار پرستاری باالتر از فوق 
دیپلم برای ارتقا و ارزشیابی موظف به شرکت در 
دوره های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقا 
 و ارزشیابی آنان، منوط به ارائه گواهی شرکت در 

این دوره ها است.
طبق این قانون، شورای عالی آموزش مداوم جامعه 
پزشکی می تواند مسئولیت اجرای آموزش مداوم 
 جامعه پزشکی هر استان را بین دانشگاه های مختلف 

هر استان تقسیم کند. 

نکته مهم این است که بر اساس این قانون، در زمان 
صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته های گروه 
پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تاسیس مطب، 
پلی کلینیک، بیمارستان،  آزمایشگاه، رادیولوژی، 
داروخانه و دفتر کار ارزشیابی و ارتقای اقشار 
پرستاری باید گواهی شرکت در دوره های آموزش 

مداوم جامعه پزشکی ارائه شود.
همچنین در زمان استفاده از خدمات و تسهیالت 
پیش بینی شده برای رشته های گروه پزشکی و 
شاغالن آن ها باید گواهی شرکت در دوره های 
آموزش مداوم ارائه شود. بر اساس قانون »آموزش 
مداوم پزشکان« تمام افراد جامعه پزشکي باید بعد 

ازآنکه پروانه مطب را اخذ کردند، هر پنج سال 
حداقل 125 امتیاز بازآموزی را کسب کنند.

همانطور که می بینیم در این قانون، اختیارات زیادی 
به وزارت بهداشت داده شده است تا با افرادی که 
آموزش مداوم را نادیده می گیرند، برخورد قانونی 
شود. مثال بر اساس این قانون، وزارت بهداشت 
مجاز است از تمدید پروانه فعالیت آن عده از جامعه 
پزشکی که بدون عذر موجه در آموزش های مداوم 
حضور پیدا نمی کنند، خودداری کند و یا تسهیالت 

در اختیار آنها قرار ندهد.
بنابراین می بینیم که از نظر قانونی نیز تولیت نظام 
سالمت می تواند با افرادی که دوره های بازآموزی 
را جدی نمی گیرند، برخورد قانونی داشته باشد. با 
این وجود شاهد هستیم که دوره های بازآموزی، 
آموزش مداوم، نوآموزی و آموزش ضمن خدمت 
در جامعه پزشکی چندان جدی گرفته نمی شود.

از عمده اشکالتی که به کالس های  مثال یکی 
آموزش مداوم جامعه پزشکی گرفته می شود، بحث 
کیفیت پایین برخی از این دوره های آموزشی است؛ 
طوری که گاهی افراد صرفا برای بحث حضور و 
غیاب در این کالس های آموزشی شرکت می کنند.
حسام الدین ریاحی، متخصص اخالق پزشکی نیز 
درباره مشکالت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی 
به همین ضعف کیفی این دوره های آموزشی اشاره 
می کند و می گوید: »این آموزش ها به لحاظ کمی، 
کافی به نظر می رسد، چون اگر کم بود، پزشکان 
درخواست می کردند مقدار آن بیشتر شود، اما به 
لحاظ کیفی به نظر می رسد که کیفیت این کالس ها 

کامال بستگی به اساتید آن دارد. 
ادامه در صفحه 13 

جای خالی بازآموزی و نوآموزی درجامعه پزشکی
با وجود تاکید قانون مصوب سال 75 بر ضرورت بازآموزی و نوآموزی در رشته های مختلف پزشکی، 

همچنان شاهدیم که آموزش مداوم در این رشته ها، اغلب جدی گرفته نمی شود

در قانون مصوب سال 75 به 
صراحت از ضرورت بازآموزی 

و نوآموزی در رشته های 
مختلف جامعه پزشکی، سخن 

به میان آمده است. حتی 
مجری قانون می تواند مانع 

از تمدید پروانه فعالیت آن 
عده از جامعه پزشکی شود که 

در دوره های آموزش ضمن 
خدمت، حضور پیدا نمی کنند

ریاحی: یکي از اشکاالت 
آموزش مداوم جامعه پزشکی، 

ساختار ارائه آن است که به 
شکل سنتی است و سیستم 

ارزیابي درستي ندارد. مثال اگر 
کسی صرفا در این کالس ها 

حاضر باشد، کافی است و دیگر 
مراحل بعدی، ارزیابی نمی شود. 

این یک نقص جدی به شمار 
می آید. حتی گاهی ممکن 

است عمال افراد سرکالس 
حاضر نشوند و درنتیجه، 

دانش افزایی نیز رخ ندهد
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 ادامه از صفحه 12
یکي از اشکاالت آموزش مداوم جامعه پزشکی، 
ساختار ارائه آن است که به شکل سنتی است و 
سیستم ارزیابي درستي ندارد. مثال اگر کسی صرفا 
در این کالس ها حاضر باشد، کافی است و دیگر 
مراحل بعدی، ارزیابی نمی شود. این یک نقص 
جدی به شمار می آید. حتی گاهی ممکن است 
عمال افراد سرکالس حاضر نشوند و درنتیجه، 

دانش افزایی نیز رخ ندهد.«
و  دانش  در  اگرچه  مثال   « می شود:  یادآور  او 
فناوری ها و تکنیک پزشکي در بین کشورهاي 
جهانی  سازمان  نظر  از  شرقی  مدیترانه  منطقه 
بهداشت، ایران ممتاز و اول است. اما در حوزه 
االن  که  پزشکی  اخالق  و  پزشکی  ارتباطات 
دو دهه است که در اروپا و سایر نقاط جهان 
بطور جدی مطرح است؛ عقب ماندگي داریم و 
پزشکان ما در این زمینه اطالعاتی ندارند و در 

این زمینه آشنا نیستند.«

بازآموزی و نوآموزی کادر درمان باید 
هدایت شود

حس بی نیاز بودن نسبت به کسب دانش جدید، 
آفتی است که می تواند در بلند مدت موجب 
افت سطح علمی دانش پزشکی در کشور شود.
محمدمهدی گلمکانی، کارشناس نظام سالمت و 
عضو پیشین شورای عالی نظام پزشکی کشور در 
گفتگو با سپید به اهمیت بازآموزی و نوآموزی 
در جامعه پزشکی می پردازد و می گوید: »آموزش 
هیچگاه  سنین،  همه  در  پزشکی  جامعه  برای 
تمام نمی شود و حتی اساتید هم خودشان را از 
آموزش های جدید، بی نیاز نمی بینند. مثال در نظر 
بگیرید که االن بحث بیماری کرونا و درمان آن 
در اولویت نظام سالمت است. بنابراین انتظار 
می رود که همه کادر درمان از اطالعات اولیه 
درباره این بیماری، برخوردار باشند؛ طوری که در 
حوزه شناسایی بیماران در این زمینه آگاه باشند. 
درواقع در هر دوره زمانی، یک موضوع مهم 
در اولویت نظام سالمت قرار می گیرد که انتظار 
می رود جامعه پزشکی نسبت به این موضوع، 
آگاهی داشته باشد، زیرا مرجع مردم برای درمان 
آن بیماری، کادر پزشکی است. بنابراین نیاز است 

که همه کادر درمان، بازآموزی و نوآموزی را 
جدی بگیرند و خودشان را به علم روز جهان 

مسلط کنند.«
او با اشاره به اینکه هدایت جامعه پزشکی به سمت 
کسب دانش روز نیز بسیار حیاتی است، یادآور 
می شود: »وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی 
باید مکانیسمی طراحی کنند که در وهله اول، 
جامعه پزشکی به اطالعات روز جهان دسترسی 
داشته باشند و در وهله دوم، سامانه ای طراحی 
کنند که این بازآموزی و نوآموزی را هدایت 
کند و آن را در مسیر حل مشکالت روز نظام 
سالمت قرار دهد؛ طوری که بتوانیم خروجی 
بهتری از آموزش های ضمن خدمت بگیریم.«

به گفته گلمکانی، »آموزش پزشکی در ضمن 
خدمت باید هدایت و به سمتی سوق داده شود 
که پزشک بتواند در مسیر درست بازآموزی و 
نوآموزی قرار بگیرد. خال این جریان هدایت 

کننده در کشور ما احساس می شود.«
کالس های  همین  از  گاهی  اینکه  بیان  با  او 
بازآموزی و نوآموزی هم سوء استفاده می شود، 
یادآوری می کند: »متاسفانه گاهی می بینیم که مثال 
برخی شرکت های دارویی، برخی پزشکان را به 
سمت درمان هایی سوق می دهند که امکان فراهم 
آوردن آن درمان های دارویی یا وجود ندارد و یا 
اینکه با صرف هزینه های سنگین میسر خواهد 
بود. در این شرایط، بیمار هم دچار دردسر و 

سردرگمی می شود. درواقع می خواهم بگویم 
همانطور که بازآموزی و نوآموزی مهم است، 
این آموزش هاست. این  از آن هدایت  مهم تر 
آموزش ها باید با ظرفیت، امکانات و توانمندی 
هر منطقه از کشور، متناسب باشد تا خروجی 

مطلوب داشته باشیم.«  
به  گاهی  »متاسفانه  می دهد:  هشدار  گلمکانی 
اسم آموزش روز جهان، کنگره ها و سمینارهایی 
بزرگ  شرکت های  برخی  که  می شود  برگزار 
دارویی نیز گاهی اسپانسر این کنگره ها می شوند. 
در این کنگره ها گاهی داروها و فرآورده هایی 
تبلیغ می شود که تجویز آن در کشورمان، منطق 
اقتصادی ندارد. متاسفانه مدیریت این بخش از 

دست متولیان نظام سالمت، رها شده است.«
همچنین سکینه کفایی، کارشناس نظام سالمت و 
عضو هیات بدوی سازمان نظام پزشکی برازجان 
نیز با اشاره به اهمیت آموزش ضمن خدمت در 
جامعه پزشکی به سپید می گوید: »با توجه به 
وضعیت بیماری کرونا و محدود شدن اجتماعات، 
و  بازآموزی  برای  نیز  مجازی  فضای  از  باید 
نوآموزی کادر درمان استفاده شود. با توجه به 
اینکه راهنماهای بالینی نیز به طور مداوم تغییر 
پیدا می کنند، به همان نسبت هم نیاز داریم که 

به سمت نوآموزی حرکت کنیم.«
این عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی کشور، 
تاکید می کند: »بازآموزی و نوآموزی کادر درمان 
باید بیشتر از سمت دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور، مدیریت و اجرا شود. باید در نظر داشت 
که بازآموزی و نوآموزی با زور و اجبار نیز جواب 
نمی دهد. باید خود پرسنل درمانی، سنتی فکر 
نکنند و این احساس مسئولیت را داشته باشند 

که خودشان را بروز نگه دارند. مثال در همین 
دوران مقابله با کرونا شاید نیاز باشد که تغییراتی 
در دستورالعمل های درمانی ایجاد کنیم. مقاومت 
در برابر این تغییرات، آسیب زننده است و باعث 

می شود که از علم روز جهان، عقب بمانیم.«
البته برخی از اعضای جامعه پزشکی گاهی گالیه 
فشردگی  و  کاری  مشغله  دلیل  به  که  می کنند 
برنامه های شغلی، حتی اگر خودشان هم بخواهند، 
اما در عمل نمی توانند در دوره های بازآموزی 
و نوآموزی، شرکت کنند. بنابراین شاید در این 
قانونی و هماهنگی  شرایط وجود مشوق های 
بیشتر بین بخش های مختلف نظام سالمت بتواند 
جامعه پزشکی را بیشتر به سمت آموزش ضمن 

خدمت، ترغیب کند.

کفایی: بازآموزی و نوآموزی 
کادر درمان باید بیشتر از 
سمت دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور، مدیریت و اجرا 
شود. باید در نظر داشت که 
بازآموزی و نوآموزی با زور و 

اجبار نیز جواب نمی دهد. باید 
خود پرسنل درمانی، سنتی فکر 
نکنند و این احساس مسئولیت 
را داشته باشند که خودشان را 

بروز نگه دارند

گلمکانی: آموزش پزشکی در 
ضمن خدمت باید هدایت و 

به سمتی سوق داده شود که 
پزشک بتواند در مسیر درست 

بازآموزی و نوآموزی قرار 
بگیرد. خال این جریان هدایت 

کننده در کشور ما احساس 
می شود. نیاز است که همه کادر 

درمان، بازآموزی و نوآموزی را 
جدی بگیرند و خودشان را به 

علم روز جهان مسلط کنند

انجمن پزشکی

رئیس هیات مدیره انجمن گوارش 
شاخه مازندران عنوان کرد

نقش مثبت میکروب های 
مفید در سالمت انسان

رئیس هیات مدیره انجمن گوارش شاخه مازندران 
با اشاره به نقش میکروب ها در سالمت بدن گفت: 
پرهیز  آنتی بیوتیک ها  بی رویه  از مصرف  »باید 
کرد، چرا که این عمل می تواند سبب آسیب به 
میکروب های مفید در بدن شود و مشکالت قابل 

توجهی را برای فرد ایجاد کند.«
به گزارش سپید، حسن طاهری درباره موضوع 
»میکروبیوم« که موضوع اصلی مورد ارائه در برنامه 
هفته سالمت گوارش سال 99 است، اظهار داشت: 
»نخستین بار حدود 2۰ سال قبل مبحث میکروبیوم 
و میکروبیوتا که درباره میکروب هایی است که 
به طور طبیعی در بدن انسان زندگی می کنند، به 
طور جدی وارد مباحث مربوط به سالمت دستگاه 
گوارش و بدن انسان شده است .« وی یادآور شد: 
»بر اساس بررسی های انجام شده روی بدن انسان، 
حدود 1۰ تا 1۰۰ تریلیون میکروب زندگی می کنند 
که تعداد آنها می تواند چندین برابر سلول های بدن 
خود انسان باشد. در یک فرد بالغ حدود ۰/6 تا 
1/8 کیلوگرم میکروب زندگی می کند.« این فوق 
تخصص بیماری های دستگاه گوارش و کبد در 
ادامه گفت : »این میکروب ها در حال همزیستی 
با سلول های بدن بوده و وجودشان برای حفظ 
سالمتی بدن ضرورت دارد. نبودش ممکن است 
سبب مشکالتی چون چاقی و عدم تامین ریز 
مغذی های بدن و ایجاد نقص در سیستم دفاعی 
بدن و کارکرد طبیعی دستگاه عصبی مرکزی شود. «

طاهری با اشاره به این مطلب که ساختار ژنتیکی 
سلول های بدن انسان ها حدود 99 درصد مشابه 
یکدیگر است، خاطرنشان کرد: »آنچه سبب تفاوت 
انسان ها می شود ساختار ژنتیکی میکروب های 
بدن آنهاست. بیشتر ژن های مستقر در بدن انسان 
مربوط به میکروب ها است و ساختار ژنتیکی این 
میکروب ها در انسان ها حدود 8۰ تا 9۰ درصد 
تفاوت دارد. این تفاوت ها در بروز مشکالتی 
همچون آلرژی، چاقی و ... نقش دارد .« وی با بیان 
اینکه این میکروب ها در بخش های مختلف بدن از 
جمله پوست، دهان، اندام های جنسی، روده و معده 
و دستگاه تنفس قرار دارند، گفت: »میکروب های 
موجود در بدن نوزاد از زمان تولد، تغییر و تحول 
و گسترش پیدا می کند و پس از حدود دو و نیم 
سال، جنس میکروب های موجود در بدن کودک 

و انسان بالغ تقریبا مشابه خواهد بود.«
وی تاکید کرد: »با مصرف غذاهای چرب به مرور 
زمان میکروب هایی در بدن تکثیر پیدا می کنند که 
سبب رسوب چربی و تشدید چاقی می شوند. 
بنابراین نوع غذای مصرفی نیز بر روی جنس 

میکروب های موجود در بدن تاثیر می گذارد.«
طاهری در مورد میکروب هلیکوباکتر پیلوری هایی 
که در معده انسان وجود دارد نیز گفت: »حتی در 
مورد این میکروب نیز که در ایجاد زخم اثنی عشر 
و معده و حتی سرطان معده موثر است، زمانی باید 
اقدام به درمان و ریشه کنی کرد که به بدن آسیب 
وارد کند، در غیر این صورت مطالعات نشان داده اند 
که ریشه کنی بی مورد این میکروب نیز می تواند در 

ایجاد اشتهای کاذب و چاقی نقش داشته باشد.«
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رئیس مرکز تحقیقات بیماری  های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس مرکز تحقیقات بیماری  های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه باید بدانیم 
کرونا بیماری نیست که به این زودی ها از بین 
برود، گفت: »باید در هرجای شلوغی تصور کنیم 
یک فرد آلوده  به کرونا در آن جمع وجود دارد و 
بهترین دارو، همان رعایت مسائل بهداشتی است 

تا به این بیماری مبتال نشویم.«
اکنون ویروس کرونا همنشین و همراه بسیاری از 
افراد در جوامع مختلف شده و در ایران نیز عموم 
جامعه هر روز با نوعی اضطراب و ترس ناشی از 
ابتال به آن زندگی خود را می گذرانند. کسب و 
کارهای مختلف با رعایت دستورالعمل های خاص 
دوران کرونا فعالیت می کنند و زندگی معمولی و 
روزمره مردم نیز شکل و شمایل متفاوت تری به 
خود گرفته است و سبک زندگی مردم با روزهای 
قبل از شیوع کرونا متمایز شده است. برای بررسی 
آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور و آینده 
این بیماری در ایران خبرگزاری فارس گفت وگویی 
با داوود یادگاری نیا، استاد بیماری های عفونی 
و رئیس مرکز تحقیقات بیماری  های عفونی و 
گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

انجام داده که بازنشر می شود.

•  به عنوان اولین پرسش توضیح دهید که اکنون 
شرایط بیماری کرونا در ایران چگونه است؟

بعد از پایان تعطیالت نوروز و رعایت خوب مردم 
در خصوص مسائل بهداشتی و پیشگیرانه روند 
بیماری رو به کاهش بود اما بعد از بازگشایی ها و 
نیز خستگی مردم، شاهدیم که روند بیماری متأسفانه 
رو به رشد بوده است؛ البته نه به اندازه روزهای 
ابتدایی شیوع کرونا؛ این هم به این خاطر است 
که مردم خسته شده اند و این خستگی باعث شده 
است مردم مقداری کمتر رعایت مسائل بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی را داشته باشند و این 
موضوع چه از طرف مردم و چه از بخش نظارتی 
مورد توجه جدی قرار گرفته نشده است. باید بدانیم 
کرونا بیماری نیست که به این زودی ها از بین برود 
و ما باید تا مدت ها این آمادگی را داشته باشیم و 
خودمان را با این بیماری وفق بدهیم؛ وفق دادن 
یعنی همان رعایت مسائل بهداشتی مانند استفاده از 
ماسک، شستن مرتب دست ها، استفاده از دستکش و 
تا حد امکان خودداری از حضور در مراکز پرتراکم 
مانند مترو، اتوبوس و ... است. البته درست است 
که مردم باید به امور خود بپردازند اما اگر بخشی 
از جامعه مسائل پیشگیرانه را رعایت نکنند این 
نگرانی برای مردم، وزارت بهداشت و همکاران 
پزشک ما وجود دارد که روند ابتال به کرونا زیاد 
شود و بخش های بستری بیمارستان را اشغال کند. 
اکنون 2 موضوع مهم و عمده وجود دارد؛ اولین 
موضوع آموزش و ترغیب مردم در رعایت مسائل 
بهداشتی است؛ اینکه آنها به این باور برسند که 
باید با رعایت مسائل بهداشتی بر کرونا غلبه کنند 
و موضوع دوم این است که باید بخش نظارتی 
را مورد حمایت قرار دهیم؛ یعنی در هر اداره و 
واحد دیگر، بر اساس پروتکل  ها، نظارت های الزم 

صورت گیرد و سیستم ها مورد ارزیابی و نظارت قرار 
گیرند. باید هر کس که این مسائل را رعایت و اجرا 
نمی کند به عنوان یک فرد خاطی با آن برخورد شود. 
باید رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیرانه همچنان 

ادامه داشته باشد.
• گفته می شود کرونا ضعیف شده، آیا واقعاً از 

نظر علمی این موضوع تأیید شده است؟
کرونا نمی تواند ضعیف شده باشد. هنوز کار علمی 
دقیقی روی این موضوع انجام نشده و ضعیف شدن 
آن ثابت شده نیست. این طرح موضوع باعث می شود 
ترس مردم فرو ریزد و آرامش خاطر نابه جایی ایجاد 
می کند. بنابراین هنوز ثابت نشده کرونا اکنون از 3 
ماه قبل ضعیف تر و کم خطرتر است و مدارکی دال 
بر آن نداریم و نباید این ذهنیت را ایجاد کنیم که 
کرونا کم خطر شده است. مـتأسفانه اکنون می بینیم 
که مرگ و میر در افرادی که بیماری زمینه ای نداشته 

و سن باال هم ندارند وجود دارد.
• درباره عالئم بالینی کرونا توضیح دهید؟

عالئمی مانند اختالل بویایی، چشایی، دردهای 
عضالنی، درد عمومی، بی اشتهایی، سرفه، تنگی 
نفس و تب از جمله عالئم کروناست. البته عدم 
وجود تب نمی تواند ابتال به بیماری را رد کند؛ چرا 
که در ایران 48 درصد افراد مبتال عالمت تب دارند؛ 
در نتیجه اینکه هر کسی تب ندارد بگوییم کرونا 
ندارد، قطعی نیست و عدم وجود تب نمی تواند 

دلیلی بر عدم ابتال باشد.
• آیا فردی که مبتال به کرونا می شود باید همه 
عالئمی را که ذکر کرد ه اید داشته باشد یا اینکه 
چند عالمت نیز می تواند به عنوان نشانه ای از 

ابتال به کرونا باشد؟
ممکن است فردی یکی، دو عالئم را داشته باشد 
یا همان فرد چند عالمت را داشته باشد؛ در نتیجه 
عالئم گسترده است و ما حتی فرم های بدون 
عالمت نیز داریم که این افراد می توانند عامل 

انتشار ویروس باشند. برخی در مرحله کمون 
»پنهان« بیماری هستند و این افراد می توانند عامل 
انتقال ویروس باشند؛ در نتیجه ممکن است فردی 
یک یا 2 عالمت داشته باشد و فردی دیگر همه 
عالمت  ها را داشته باشد. تجربه نیز ثابت کرده وقتی 
یک نفر از خانواده ای مبتال به کرونا باشد اکثر افراد 
خانواده نیز مبتال هستند. به عبارتی این موضوع 
نشان می دهد تا فرد مبتال آمده نکات بهداشتی 
را رعایت کرده و خود را قرنطینه کند بقیه افراد 
خانواده را نیز آلوده کرده؛ در نتیجه ممکن است 
هم زمان چند نفر از افراد دچار عالئم شوند، این 
نشان می دهد حتی قرنطینه خانگی نیز اگر همراه 
با رعایت کامل مسائل بهداشتی نشود باز می تواند 

باعث انتشار بیماری شود.
موضوع دیگر استفاده از دستکش و ماسک است؛ 
استفاده  طور صحیح  به  را  وسایل  این  ما  اگر 
نکنیم تأثیری ندارد. برخی افراد با زدن ماسک 
و دستکش فکر می کنند دیگر ایمن شده اند؛ در 
صورتی که ممکن است از ماسک به مدت چند 
روز استفاده کرده باشند یا دستکش را به مدت 
یک روز کامل مورد استفاده قرار داده باشند؛ در 
نتیجه باید به این موضوع توجه داشت که بعد 
از تماس با هر فرد مشکوک به کرونا و در محیط 
های مختلف باید چندین بار ماسک و دستکش 
خود را تعویض کنیم. برخی مواقع همین ذهنیت 
کاذب ناشی از اینکه از دستکش استفاده کرده ایم، 
خود مشکل ساز است. در نتیجه گاهی بهتر است 
از دستکش استفاده نکنیم بلکه شستن دست ها با 
صابون بهتر از این است که از صبح تا شب ما از 
یک دستکش استفاده کنیم. یکی از کارهایی که 
در جامعه باید آموزش داده شود نحوه استفاده 
از ماسک و دستکش است؛ در حالی که متأسفانه 

بخش عمده ای از جامعه این آگاهی را ندارند.
• آیا فردی که از ماسک استفاده کرده است 

می تواند آن را با الکل ضدعفونی کرده و مجدداً 
از آن استفاده کند؟

هنوز خیلی این موضوع ثابت نشده است که ما با 
یک اسپری کردن بتوانیم ماسک را ضدعفونی کنیم؛ 
در نتیجه بهتر است ماسکی را که در معرض با افراد 
آلوده بوده است را تعویض کنیم؛ مگر اینکه ماسک 
استفاده شده قابل شستشو باشد و آن را بشوییم و 
با اتو خشک کنیم؛ در نتیجه ضدعفونی کردن با 
الکل جای شستشو را به تنهایی نمی گیرد و باید اگر 
ماسک قابل شستشو بود آن را بشوییم و اتو کنیم.

• افراد ناقل سالم چه کسانی هستند و چه 
ویژگی هایی دارند؟

افراد ناقل سالم یعنی افرادی که هیچ گونه عالمتی 
ندارند اما وقتی ما آن ها را مورد آزمایش قرار می دهیم 
مشاهده می کنیم که تست کرونای آنها مثبت است 
و این نشان می دهد ویروس در بدن آنها وجود 
دارد اما این افراد عالئمی ندارند ولی قابل انتقال 

ویروس به افراد دیگر هستند.
• با توجه به اینکه می گویید افراد ناقل سالم 
فاقد هر عالئمی هستند، پس ما باید به هر فردی 
در هر نقطه ای مانند اتوبوس، مترو و نقاط دیگر 

شک کنیم که فرد حامل ویروس کروناست؟
بله، در جاهای شلوغ و متراکم باید تصور کنیم حتی 
اگر فردی عالئمی ندارد نیز یک فرد آلوده ای در 
آن جمع وجود دارد. برای نمونه در یک اداره و 
در آسانسور که 5 تا 10 نفر سوار هستند ممکن 
است یک نفر مبتال باشد و باعث انتشار ویروس 
به دیگری شود. در نتیجه به این دلیل می گوییم 
که افراد در جاهای متراکم حتماً باید از ماسک 
استفاده کنند و سعی شود تا روبه روی صورت 
طرف مقابل قرار نگیرند تا در معرض ترشحات 
تنفسی فرد نبوده و همچنین در محیط های بسته 

باید فاصله گذاری ها حفظ شود.
ادامه در صفحه 15 

کرونا به این زودی ها  از بین نمی رود 
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 ادامه از صفحه 14
• فردی که دچار کرونا شده و پس از بهبودی 
از بیمارستان ترخیص شده است و یا فردی که 
به کرونا مبتال شده اما در منزل در دوران قرنطینه 
قرار دارد، آیا می تواند انتقال دهنده ویروس به 
اطرافیان باشد و افراد نزدیک به این فرد نیز باید 

حتماً تست کرونا بدهند؟ 
اگر افرادی که در کنار چنین فردی هستند عالئمی 
ندارند احتیاج به دادن تست نیست و اگر مسائل 
بهداشتی رعایت شود و فرد مبتال دوره قرنطینه را 
بگذراند و حداقل بعد از 2 هفته از شروع عالئم  
فرد مسائل الزم را رعایت کنند احتیاج به دادن تست 
ندارند؛ چرا که بعضی از این تست ها جواب های 
متنوع و ضدونقیض دارد و حتی باعث سردرگمی 
افراد هم می شود. مگر اینکه فردی که با یک فرد 
آلوده در تماس بوده و عالئم نیز داشته است بهتر 
است تست داده و خود را در قرنطینه قرار دهد.
کسی که فرد مبتال به کرونا ارتباط داشته و رعایت 
مسائل بهداشتی را نکرده است باید خود را قرنطینه 
کند. برای نمونه فردی در یک خانواده به کرونا مبتال 
شده اما بقیه افراد خانواده این موضوع را نمی دانستند 
و رعایت نکات بهداشتی را نکرده اند؛ در نتیجه بهتر 
است این افراد نیز خود را قرنطینه کنند و به محض 

اینکه عالمت دار شدن باید تست بدهند.
• علت اینکه کودکان با توجه به اینکه سیستم 
ایمنی ضعیف تری دارند کمتر به کرونا مبتال 

می شوند، چیست؟
واقعاً دلیل این موضوع مشخص نیست که چرا 
کودکان به میزان کمتری مبتال می شوند و عوارض 
بیماری در آن ها کمتر است. این موضوع احتیاج به 
زمان دارد و برای آینده نزدیکی این موضوع مشخص 
خواهد شد. خوشبختانه تاکنون این روند نشان داده 
شده که ابتال به کرونا بیشتر در افراد بالغ و افراد 
مسن بوده و عوارض آن نیز بیشتر در افراد مسن 
بروز می کند اما هیچ پیش بینی نمی توان کرد؛ چرا 
که برخی اوقات حتی افراد جوان و بدون بیماری 
زمینه ای نیز مبتال به کرونا شده و وضعیت وخیم 
پیدا می کنند و در مواردی منجر به بستری در بخش 

ICU نیز می شوند.
• با توجه به گرم شدن هوا آیا گرمای هوا تأثیری 
در شدت یا کاسته شدن از ویروس کرونا دارد؟
ابتدا تصور می کردیم گرما باعث از بین رفتن ویروس 
به خصوص در سطح سطوح خواهد شد، اما اکنون 
روند رو به افزایش بیماری در برخی استان هایی که 
در فصل گرما قرار دارند برخالف تصور ما نشان داده 
شده است که گرما تأثیر آنچنانی در ضعیف شدن 
ویروس ندارد؛ در نتیجه فعاًل نباید به این موضوع 
خوش بین باشیم. ابتدا فکر می کردیم با شروع تابستان 
و گرم شدن هوا روند رو به کاهشی داشته باشیم و 
درجه حرارت باال ویروس را از بین ببرد اما فعاًل 
خالف این موضوع به وجود آمده و طبیعی است 

که نمی توانیم خیلی به آن خوش بین باشیم.
• آیا افرادی که به کرونا مبتال شده و بهبود 
یافته اند احتمال اینکه مجدداً به کرونا مبتال شوند، 

وجود دارد؟
اکنون در حال تحقیق روی این موضوع هستیم و 
زود است تا آن را اعالم کنیم، اما به نظر ما فردی 
که مبتال به کرونا شده و بهبود یافته یک ایمنی نسبی 
به این ویروس دارد اما اینکه قطعاً به چنین فردی 
بگوییم به دلیل اینکه مبتال شده و حاال خوب شده 
دیگر نگرانی از بابت ابتال نداشته باشد و نیاز به 
رعایت موارد پیشگیرانه نداشته باشد، کار اشتباهی 

است. تا زمانی که تحقیقات در این خصوص کامل 
نشود ما به چنین فردی توصیه می کنیم رعایت مسائل 
بهداشتی و استفاده از مسائل حفاظتی مانند ماسک 
و شستن مرتب دست ها را انجام دهد؛ ضمن اینکه 
پیش بینی می کنیم در صورت ابتالی فرد، یک ایمنی 
نسبی ایجاد می کند اما زمان این ایمنی را نمی دانیم 
که چقدر است و آیا فرد در آینده مبتال می شود 
یا خیر؛ در نتیجه اینها ابهاماتی است که باید با 

تحقیقات مشخص شود.
• بهترین روش تشخیص از بین همه روش های 
تشخیصی بیماری کرونا مانند PCR، سی تی اسکن 

و تست سرولوژی کدام است؟
هر کدام از این روش ها یک ویژگی دارد؛ اگر بخواهیم 
بیماری حاد را در پنج روز اول تشخیص دهیم 
بهتر است تست PCR یعنی نمونه گیری از بینی 
و ترشحات پشت حلق را انجام دهیم. اگر پنج 
روز از شروع عالئم گذشت می توانیم از آزمایشات 
سرولوژی استفاده کنیم؛ حتی تست های PCR که ما 
از ترشحات بینی و حلق می گیریم 30 درصد آنها 
منفی کاذب است؛ یعنی علی رغم اینکه ممکن است 
فرد ویروس را داشته باشد اما تست ما ممکن است 
منفی باشد؛ در نتیجه این نباید باور غلط ایجاد شود 
که حاال که من تست داده ام و جواب آن منفی شده 
است دیگر مبتال نشده ام. باید گفت می تواند فردی 
مبتال باشد اما تست آن منفی باشد. بنابراین روش 
نمونه  گیری، کیت هایی که استفاده می شود و نیز 
چگونگی نمونه گیری می تواند بر روند مثبت شدن 
بیماری و تست آزمایشگاهی مؤثر باشد. در نتیجه 
بنده توصیه نمی کنم تا افراد خودشان شخصاً مراجعه 
کرده و درخواست تست بدهند بلکه باید با پزشک 
در مرکز درمانی مشورت کنند و با توجه به شرایط، 
اگر نیاز به انجام تست بود با نظر پزشک انجام شود.

• آیا از طریق آزمایش خون معمولی هم می توان 

ابتال به کرونا را تشخیص داد؟
از طریق آزمایش خون هیچ ارزشی ندارد؛ تغییراتی 
در گلبول های سفید ایجاد می کند و تعدادی از 
لنفوسیت هایی که در خون است کم می شود و 
یک آزمایش CRP مثبت می شود و التهاب را نشان 
می دهد. البته این 2 تغییر در هر بیماری ویروسی 
و هر بیماری دیگری ممکن است اتفاق بیفتد و 
خیلی ارزش علمی ندارد اما گاهی اوقات پزشک 
معالج برحسب شرایط از این آزمایشات هم استفاده 
می کند اما به صرف آزمایش خون این موضوع 
ارزش علمی و آکادمیک ندارد و تنها به صرف 
یک آزمایش CRP مثبت نمی توانیم بگوییم فرد به 

کرونا مبتال شده است.
• آیا فردی که مبتال بوده و پس از بهبودی و 
ترخیص از بیمارستان در خانه دوران قرنطینه را 
می گذراند یا افرادی که مبتال به کرونای خفیف 
شده اند و باید در منزل استراحت کرده و دروان 
قرنطینه را بگذرانند نیاز به برنامه تغذیه ای خاصی 

دارند؟
تغذیه اختصاصی وجود ندارد، بلکه ما می گوییم 
تغذیه مناسب، مایعات فراوان و آب میوه مصرف 
 شود و رژیم خاصی را توصیه نمی کنیم. استراحت 
کردن و تغذیه مناسب بسیار بهتر است از دادن 
ویتامین هاست و اگر فرد کمبود ویتامین ندارد الزم 
نیست در دوران بیماری ویتامین اضافی بخورد. 
در نتیجه ما می گوییم چنین افرادی همان تغذیه 
قبلی خود را داشته باشند و خیلی الزم نیست این 
افراد پروتئین و کربوهیدارت اضافه مصرف کنند 
و فقط باید تغذیه مناسب و در حد قابل قبول خود 

را داشته باشند.
• درباره ادعای اخیر محققان ایتالیایی مبنی بر 
اینکه کرونا یک باکتری است نه یک ویروس، 

توضیح دهید؟

نه، این موضوع درست نیست و این ها ارزش علمی 
ندارد. تحقیقات نصفه و نیمه می آید و افکار مردم 
را مشوش و نگران می کند. اکنون در کشورهای 
پیشرفته مقاله ای نوشته می شود اما 2 هفته بعد یک 
مقاله دیگر مقاله قبلی را رد می کند؛ در نتیجه مقاالت 
زیادی منتشر می شود و ما نمی توانیم براساس یک 

مقاله ساده آن موضوع کلی را زیر سؤال ببریم.
• درباره داروهایی که در بهبودی مبتالیان به 

کرونا  مؤثر است، توضیح دهید؟
هنوز دانشمندان در حال تحقیق هستند. واقعاً اگر 
از بنده سؤال کنید که بهترین دارو چیست می گویم 
هیچ دارویی وجود ندارد. بهترین دارو همان رعایت 
مسائل بهداشتی است تا به این بیماری مبتال نشویم. 
البته از نظر نوع داروها در بعضی نقاط مصرف 
کلروکین را زیر سؤال برده اند اما واقعاً هنوز ثابت 
نشده و فعاًل نه واکسنی در دسترس است و نه 

درمانی مؤثر وجود دارد.
• به افرادی که مبتال شده اند و اکنون در منزل 
دوران قرنطینه را می گذرانند توصیه می شود که 
نباید داروی مسکن مصرف کنند و فقط می توانند از 
استامینوفن ساده استفاده کنند، آیا علت خاصی دارد؟
بله، این موضوع صحیح است. بهتر است این افراد 
قرص های »پروفن« و »ناپروکسن« استفاده نکنند؛ 
چرا که گاهی اوقات این افراد در اثر مصرف این 
داروها دچار خونریزی های گوارشی می شوند و 
برخی نیز اختالالت انعقادی پیدا می کنند؛ در نتیجه 
باید بگوییم بدون مجوز پزشک نباید از دارو استفاده 
کنند و در صورت نیاز فقط می توانند استامینوفن 

ساده استفاده کنند.
• با توجه به گرم شدن هوا و استفاده مردم از 
سیستم های سرمایشی مانند کولر گازی، کولر 
آبی و پنکه آیا این وسایل می تواند باعث انتقال 

ویروس کرونا شود؟
زیاد به نظر نمی رسد که این وسایل انتقال دهنده 
ویروس باشد؛ مگر در موارد استثنا که فردی که 
مبتال است در مسیر باد قرار گیرد و عطسه و سرفه 
کرده و این باعث انتشار ویروس شود؛ در نتیجه 
هر جایی که جریان هوا برقرار باشد و محیط بسته 
نباشد استفاده از این وسایل مشکلی ایجاد نمی کند.

• با توجه به بازگشت اپیدمی آنفلوآنزا در پاییز 
و زمستان و وجود کرونا، تحلیل شما به عنوان 
استاد بیماری های عفونی از آینده این 2 ویروس 
و میزان فراگیری آن در پاییز و زمستان چیست؟
باید گفت مقداری مشکالت ما بیشتر خواهد شد. به 
دلیل اینکه مثال اکنون هرکس تب می کند می گوییم 
مشکوک به ابتال به کرونا شده اما در فصل پاییز و 
زمستان هرکس تب کند نمی دانیم مبتال به کرونا است 
یا آنفلوآنزا؛ به خاطر اینکه شباهت عالمت کلینیکی این 
دو بیماری و تشخیص آن از یکدیگر سخت تر خواهد 
شد و برای مردم و ما پزشکان مشکالت تشخیصی 
ایجاد می کند. باید دستورالعمل های کشوری برای 
واکسیناسیون آنفلوآنزا داشته باشیم؛ حداقل برای 
گروه های پرخطر تا آنها کمتر به آنفلوآنزا مبتال 
شوند و به نظر بنده مشکالت ما بیشتر می شود؛ 
چرا که ممکن است همزمان هم اپیدمی آنفلوآنزا 
و هم وجود ویروس کرونا را داشته باشیم و این، 

مشکالت تشخیصی و درمانی را ایجاد کند.
• با توجه به مطالبی که بیان کردید در نتیجه ما 

باید نگران تر از وضعیت فعلی باشیم؟
بله، باید راهکارهای پیشگیرانه ای در فصل پاییز 
و زمستان داشته باشیم و به این موضوع توجه 

بیشتری کنیم.
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نصیری در پاسخ به سپید

 یاسر مختاری

ایران  اسالمی  احمر جمهوری  جمعیت هالل 
بزرگترین نهاد امدادی کشور است. این سازمان 
به جز بودجه های دولتی، کمک های بین المللی 
نیز در زمان بحران ها  و مشارکت های مردمی 
و حوادث به سوی آن روانه می شود. همچنین 
مأموریت های مختلفی در اساس نامه  این نهاد 
می رسد  نظر  به  بنابراین  است.  شده  تعریف 
این سازمان همواره باید رویکرد شفافی داشته 
نهاد  یک  جمعیت  این  سویی  از  چون  باشد. 
مردمی بوده و از سوی دیگر سازمانی با رویکرد 

بشردوستانه است. 
در دو سه سال اخیر به دلیل وقوع برخی فسادها 
در الیه های باالی مدیریتی این سازمان و عدم 
اعتماد  تا حدودی  برابر رسانه ها،  شفافیت در 

مردمی از آن سلب شده است. 
با آمدن کریم همتی بر صدر این نهاد، شفافیت 
اهداف  از  یکی  مردمی  اعتماد  بازگرداندن  و 
جمعیت هالل احمر عنوان شد. این جمعیت 
در همین راستا سرانجام در سال 99 صاحب 

یک سخنگو شد. 
بر همین اساس محمد نصیری رئیس سازمان 
داوطلبان این جعیت با حفظ سمت، سخنگوی 
تا  شد  معرفی  احمر  هالل  جمعیت  رسمی 
افکار  نمایندگان  به مثابه  رسانه ها  پاسخگوی 
عمومی باشد. روز یکشنبه 18 خردادماه نصیری 
اولین نشست خبری خود در سمت سخنگویی 
جمعیت هالل احمر را برگزار کرد و پاسخگوی 

پرسش های خبرنگاران مختلف شد.

 وضعیت مراکز درمانی هالل احمر در 
زمان کرونا

ایران،  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت 
همزمان که به ارائه خدمات بشر دوستانه و امدادی 
می پردازد، خدماتی را نیز در عرصه  سالمت بر عهده 
دارد. این جمعیت در تهران یک بیمارستان موقوفه 
و یک کلینیک دارد. ضمن اینکه در هر استان کشور 
نیز مراکزی را برای خدمات توانبخشی در نظر گرفته 
است. با شیوع کرونا، تقریبا تمامی فعالیت های روتین 
بسیاری از مراکز آموزشی، درمانی و توانبخشی به 
مقابله با کرونا محدود شد. بر همین اساس خدمات 
ضروری نیز به نیازمندان به تعویق افتاد. از سوی 
دیگر این جمعیت تهیه و توزیع اقالمی مانند برخی 
پروتزهای ضروری توانبخشی را نیز بر عهده دارد. 
در همین راستا خبرنگار سپید پرسش خود را به 
خدمات بیمارستانی جمعیت هالل احمر در زمان 
کرونا و وضعیت اقالم توانبخشی در شرایط تحریم ها 
اختصاص داد. نصیری در پاسخ به سپید اظهار کرد: 
» بیمارستان موقوفه  نورافشار تنها بیمارستان هالل 
احمر در تهران در زمان کرونا معیین بیمارستان 
مسیح دانشوری شد. در همین زمان یک هزار و 
257 نفر پذیرش شدند که از این تعداد 855 بیمار 
مبتال به کرونا شناسایی، 453 بیمار بستری و  398 

بیمار ترخیص شدند.«
 وی افزود:» همه خدمات بیمارستانی در این فاصله 
دو ماه و نیمه کامال در اختیار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت تا در جهت 
مقابله با کرونا فعالیت کنند. در این زمان21 نفر از 
کارکنان بیمارستان نورافشار نیز به بیماری کووید19 

مبتال شدند. در زمان کرونا هیچگونه توقفی در 
ارائه خدمات بیمارستانی و پاراکلینیک جمعیت 
هالل احمر ایجاد نشد اگرچه مانند بسیاری از 
مراکز درمانی دیگر، مراجعه کنندگان مراکز هالل 

نیز کاهش پیدا کرد.«

نگاه جمعیت هالل احمر به درمان توسعه 
توانبخشی است

سخنگوی جمعیت هالل احمر با بیان اینکه امسال  
مراکز درمانی هالل احمر با تعرفه مراکز عمومی به 
ارائه خدمات درمانی می پردازند، گفت: » نگاه و 
اولویت  خدمات درمانی در جمعیت هالل احمر 
توسعه خدمات توانبخشی  و به روز رسانی آنها  
است. در حوزه درمان در کنار وزارت بهداشت 
هستیم اما در حوزه توانبخشی خدماتی که از سوی 
هالل احمر ارائه می شود منحصر به فرد است و 

جزو اولویت های این جمعیت است.«
وی در رابطه با وضعیت تجهیزات توانبخشی و 
پروتزهای مورد استفاده در مراکز توانبخشی نیز 
گفت: »تحریم ها در این رابطه تأثیر منفی خود را 
گذاشته است. بعضی از برندهای روز دنیا که سال ها 
تحت لیسانس آنها به ارائه خدمات توانبخشی 
می پرداختیم به واسطه تحریم ها با ما قطع ارتباط 
کردند. اگرچه هیچ خدمتی تعطیل نشد اما بعضی 
از تجهیزات به روز دنیا مانند یک پروتز خاص 
برای یک کودک یا به شدت گران شده است یا 

اینکه اصال آنها را در اختیار ما قرار نمی دهند.« 
نصیری با اشاره به برپایی 5 نقاهتگاه در استان های 
قم، قزوین، گلستان، اصفهان و زنجان برای مبتالیان 

به کرونا، گفت: »این نقاهتگاه ها با ظرفیت یک هزار 
و 673 تخت برپا شد و 718 بیمار در این نقاهتگاه ها 
پذیرش شدند از این تعداد 572 بیمار بهبود یافته و 
65 بیمار هم به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.«

سخنگوی جمعیت هالل احمر همچنین از بازگشایی 
بیمارستان ایرانی هالل احمر در یمن خبر داد و 
گفت: »این بیمارستان فوق تخصصی 70 تخت 
خوابه در سال 1383 در شهر صنعا کشور یمن 
شروع به فعالیت کرده بود، اما باتوجه به شرایط 
امنیتی در این کشور، درمانگاه ها و بیمارستان در 
سال 1388 تعطیل و امسال براساس درخواست 
وزارت امور خارجه، مجددا اقدامات الزم برای 
فعال سازی مجدد این بیمارستان انجام شده است.«

برگزاری انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر 
با حضور بیش از 315 هزار هالل احمری

سخنگوی جمعیت هالل احمر در ادامه درباره 
برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر که 23 خردادماه سال جاری به صورت 
همزمان در سراسر کشور برگزار می شود، گفت: 
»315 هزار و 344 نفر واجد شرایط شرکت در 
انتخابات جمعیت هالل احمر هستند. برای برگزاری 
این انتخابات 3 هزار و 850 نفر نامزد شده اند که 
به ازای هر شعبه 4 نفر هیئت اجرایی و یک نفر 
بازرس خواهند بود تا پس از برگزاری انتخابات 
مجمع عمومی و شورای عالی جمعیت هالل احمر 
که در تصمیم گیری های اساسی هالل احمر نقش 

دارند، تعیین شوند.«
 ادامه در صفحه 17 

توسعه توانبخشی 
اولویت 

برنامه های درمانی 
هالل احمر است 

قطع ارتباط برندهای روز 
پروتزهای توانبخشی با ایران



شماره 1667 1917 خرداد 1399

 ادامه از صفحه 16
بیش از 72 هزار نفر داوطلب از بیماران 

نیازمند مبتال به کرونا حمایت کردند
نصیری با اشاره به تداوم ارائه خدمات به هموطنان 
نیازمند مبتال به کرونا، گفت: »از زمان شیوع کرونا 
72 هزار و 694 داوطلب کمک کار جمعیت هالل 
احمر در خدمات رسانی به هموطنان از جمله 
جمع آوری کمک های مردمی، ضدعفونی کردن 
معابر، حمایت روانی از بیماران مبتال به کرونا و 
همچنین خانواده هایی بودند که عزیزان خود را بر 

اثر ابتال به کرونا از دست دادند«.
 

هزینه کرد کمک های نقدی به هالل احمر
سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره به جمع 
آوری 110 میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی 
مردم از سوی هالل احمر، تصریح کرد:  از این مبلغ 
28 میلیارد و 800 میلیون تومان به صورت نقدی 
جمع آوری شده است؛ به عالوه مردم نوعدوست و 
مهربان ایران زمین، 76 میلیارد تومان هم به صورت 

غیرنقدی به جمعیت هالل احمر کمک کردند«.
وی افزود: »از این محل 2.5میلیارد تومان بابت 
تجهیزات و پذیرش بیماران به بیمارستان های هالل 
احمر که به عنوان معین بیمارستان مسیح دانشوری 
بودند و همچنین نقاهتگاه های هالل احمر کمک 
شده است. 700 میلیون تومان در مراکز ارائه خدمات 
سرپایی هزینه شد. همچنین 9 میلیارد تومان هم بابت 
خرید تجهیزات ایمنی در برابر شیوع بیماری کرونا 
مانند ماسک و دستکش پرداخت شده است، مبلغ 
10 میلیاردتومان هم به استان ها متناسب با نیاز آنها، 
برای تهیه بسته های معیشتی جهت توزیع میان افراد 
نیازمند و آسیب دیده تامین و پرداخت شده است. 
مبلغ 7 میلیارد تومان هم از کمک های جمع آوری شده 

در حساب جمعیت هالل احمر موجود است.«

توزیع 500 هزار ماسک در بین بیماران خاص
سخنگوی جمعیت هالل احمر همچنین در ادامه به 
توزیع  5 میلیون ماسک در ابتدایی ترین روزهای 
شیوع ویروس کرونا که کشور با کمبود مواجه  شد 
پرداخت و اظهار کرد: »این ماسک ها میان پرسنل 
بیمارستان ها و همچنین درب منازل افراد توزیع شد. 
به عالوه 500 هزار ماسک هم میان بیماران خاص 

و همچنین بیماران مبتال به سرطان توزیع شد.«
نصیری با بیان اینکه 240 هزار بسته بهداشتی در 
نقاط حاشیه ای کم برخوردار شهرها توزیع شده 
است، گفت: » 201 هزار بسته غذایی و معیشتی هم 
تاکنون توزیع شده است و تا پایان جاری نیز 4 هزار 
بسته معیشتی در استان های تهران و البرز میان افراد 
نیازمند که از بیماری کرونا آسیب دیده اند، توزیع 
می شود. تا زمانی که ویروس کرونا ادامه داشته باشد 
مشارکت های مردمی و توزیع بسته های معیشتی و 

بهداشتی از سوی هالل احمر ادامه پیدا می کند.«

4 هزار خانه هالل تا پایان دولت دوازدهم
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در 
ادامه با اشاره به راه اندازی خانه های هالل و تولید 
ماسک، گان، البسه بیمارستانی و دستکش در 959 
خانه هالل، یادآور شد: »یک میلیون و 824 هزار 
ماسک در خانه های هالل تولید شد. توسعه این 
خانه ها در سراسر کشور در دستور کار جمعیت 
هالل احمر قرار دارد. مقرر شده است تا پایان دولت 
دوازدهم تعداد این خانه های هالل به 4 هزار باب 

افزایش پیدا کند.«

اهدای 21 هزار واحد خون از سوی 
داوطلبان و جوانان هالل احمری

نصیری در ادامه با بیان اینکه خون و فرآورده های 
خونی همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، 
با کمبود مواجه شد، اظهار کرد: » جمعیت هالل 
احمر در این زمینه وارد عمل شد و مردم را به 
اهدای خون ترغیب و تشویق کرد. در این راستا، 
همچنین  21 هزار واحد خون از سوی جوانان و 

داوطلبان هالل احمر اهدا شد.«

مجوز جمع آوری کمک های مردمی 
برای 46 موسسه خیریه

نصیری همچنین در رابطه با اعطای مجوز جمع آوری 
کمک های مردمی به 46 موسسه خیریه، گفت: »از 
سوی سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر به 46 
موسسه خیریه مجوز جمع آوری کمک های مردمی 
اعطا شد و این موسسات خیریه به عنوان معین 
بیمارستان ها با مشارکت هالل احمر اقدام به تهیه و 
توزیع یک میلیون دستکش و 700 هزار ماسک، در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر کشور کردند.«

انبارهای بی رمق هالل احمر
با  رابطه  در  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
وضعیت موجودی انبارهای امدادی این جمعیت 
در استان های مختلف، کشور گفت: »باتوجه به 
وقوع سوانح متعدد در 3 سال گذشته و مصرف 
بخش زیادی از موجودی اقالم امدادی در سطح 
کشور در حال حاضر به طور متوسط موجودی 
این انبارها 9دهم درصد است که براساس برنامه در 
سال 99 امید است بتوان با تامین یک هزار و 900 
میلیارد تومان اعتبار، این انبارها به استاندارد 2 درصد 
جمعیت ساکن در مناطق مسکونی رسانده شود.« 

144 مورد کمک های صلیب سرخ و سایر 
کشورها به ایران برای مقابله با کرونا

نصیری در ادامه از دریافت 144 مورد کمک نقدی 
و غیر نقدی بین المللی از سازمان ها و نهادهای 
مختلف خارجی خبر داد و تاکید کرد: » این کمک ها 
شامل ماسک، دستکش، گان، لباس ایزوله، تب 

سنج، محافظ صورت، مواد ضدعفونی کننده و 
دستگاه های ونتیالتور بود که از سوی صلیب سرخ 
چین، صلیب سرخ هنگ کنگ،  کمیته بین المللی 
صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر، دولت های تایلند، عمان و ژاپن، 
خیرین ایرانی مقیم آمریکا و سوئیس و آژانس های 
سازمان ملل برنامه جهانی غذا و سازمانی جهانی 
بهداشت بوده است. در این زمینه انجام هماهنگی 
الزم برای بازدید نمایندگان سازمان امداد بین المللی 
از محموله های اهدایی و انجام هماهنگی برای 
ترخیص 50 دستگاه ونتیالتور از سوی جمعیت 

هالل احمر ایران انجام شد«.
سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره به کمک  
465 هزار یورویی کمیته بین المللی صلیب سرخ به 
جمعیت هالل احمر ایران، گفت: » این کمک ها که 
معادل 73 میلیارد تومان  است، از محل کمک ارزی 
کمیته بین المللی صلیب سرخ به 32 استان کشور  
برای غربالگری و تب سنجی به منظور جلوگیری 

از شیوع ویروس کرونا پرداخت شده است.«
وی ادامه داد: » 3 باب سوله انبار امدادی با 20 
نفر نیروی لجستیک و فنی و 2 نفر کارشناس آمار 
به صورت روزانه جهت طرح تقسیم و بارگیری 
مجدد اقالم اهدایی خارجی و تحویل این اقالم به 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سایر 
مراکز اختصاص یافته است. روزانه 2 دستگاه تریلیر 
و کامیون به منظور انتقال محموله اهدایی خارجی 
از فرودگاه امام خمینی)ره( به سازمان امداد و نجات 

هالل احمر اقدام می کنند.«
نصیری یادآور شد: » بهره گیری از منابع بین المللی 
برای تسهیل فرآیند اجرای برنامه های جمعیت در 
داخل کشور، همکاری و تسریع در امور مهاجران و 
پناهندگان  از طریق نشست های تخصصی بازپیوند 
خانواده از دیگر برنامه های معاونت امور بین الملل 
و حقوق بشردوستانه جمعیت هالل احمر است«.

ارائه خدمات حمایت روانی از مدافعان 
سالمت

نصیری در ادامه با تشریح اقدامات سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر، گفت: »ارائه خدمات حمایت 

روانی در قالب تیم های حمایت روانی و اجتماعی 
)سحر(با مشارکت جوانان عضو جمعیت،  دلجویی 
و تقدیر از مدافعان سالمت، همکاری با سازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی کشور در خصوص 
احیای مجدد کانون های اصالح و تربیت از جمله 

اقدامات این سازمان بوده است.«
وی افزود: » سازمان جوانان همچنین با معاونت 
نیز  بهداشت  وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی 
تفاهم نامه ای را منعقد کرد تا  از اردیبهشت ماه 
امسال به مدت 2 سال به  همکاری مشترک و 
به  افزایی در راستای ماموریت های طرفین  هم 
منظور توانمندسازی و مشارکت جوانان دانشجو 
و کانون های هالل احمر مستقر در دانشگاه های 
علوم پزشکی در برنامه های بشردوستانه، عام المنفعه 

و امدادی بپردازند.« 

تولید اقالم امدادی 
نصیری درادامه به فعالیت شرکت صنابع نساجی 
هالل ایران پرداخت و گفت:» باتوجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری و شعار سال 1399 با عنوان 
جهش تولید، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 
8 هزارچادر امدادی، 20هزار پتو با آرم هالل، 230 
هزار ماسک سه الیه،100 هزار لباس بیمارستانی،11 
هزار انواع پوشاک و ژیله و سایر اقالم و تجهیزات 
در شرکت صنایع نساجی هالل ایران تولید شده 
است. حتی کرونا هم فعالیت این کارخانه جات 

را متوقف نکرد.«
 

دوره های آموزشی آنالین مقابله با بحران
سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره به برگزاری 
دوره های آموزشی آنالین از سوی معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر برای مردم، 
گفت: » کار جدیدی که معاونت آموزش در زمینه 
مواجهه با بحران ها و حوادث و سوانح چون زلزله 
و... انجام داده است، برگزاری دوره های آموزشی 
آنالین برای هموطنان است که در این زمینه دوره 
آموزشی آنالین با مشارکت سازمان نظام پزشکی 
برگزار شد که 50 هزار نفر در این دوره شرکت 
کردند و گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان 
اعطا شد. همچنین قرار است دوره های آموزشی برای 
یک هزار تشکل مردم نهاد و 2 هزار بنگاه اقتصادی 
برگزار شود و از این طریق توسعه آموزش های 

همگانی از سوی هالل احمر محقق شود.«
نصیری همچنین با اشاره به ورود این جمعیت 
برای امداد رسانی در اطفاء حریق جنگل ها و مراتع 
کشور، گفت: » براساس نص صریح ماده 14 قانون 
مدیریت بحران، عملیات اطفاء حریق در جنگل ها 
توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکای نیروهای 
مسلح انجام می شود با این حال در صورت نیاز به 
ورود ناوگان امدادی جمعیت هالل احمر با اعالم 
وزارت دفاع برای انتقال نیروهای امدادرسان اقدام 
می شود. با توجه به وقوع آتش سوزی در جنگل های 
بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان، 
3 فروند بالگرد با 68 سورتی پرواز معادل 37 ساعت 
پرواز نسبت به انتقال نیروهای امدادی برای اطفا 

حریق اقدام کرد.«
نصیری همچنین در پایان در رابطه با وضعیت  
برگزاری اردوهای سازمان جوانان هالل احمر در 
تابستان سال جاری، گفت: »در این زمینه فعال 
تصمیم گیری نشده است و تا وضعیت بیماری 
کووید 19 مشخص نشود. احتماال فعالیت هایی در 

فضای مجازی در این زمینه در نظر گرفته می شود.«



برنامه جدید تلفن همراه با  استفاده از هوش مصنوعی
که شدت بیماری کووید۱۹ را تعیین می کند

 مترجم: شراره فرهی منش
آزمایش های تشخیصی فعلی برای کووید-RNA،۱۹  ویروسی را شناسایی 
می کند که فردی ویروس دارد یا خیر، اما سرنخ هایی در مورد شدت 

ابتال در بیمار مبتال به کووید-۱۹ مثبت نشان نمی دهند.
دکتر جان تی. َمک دِویت، استاد مواد بیولوژیکی در کالج دندانپزشکی 
دانشگاه نیویورک که مدیریت این تحقیق را بر عهده داشت می گوید: 
»شناسایی و نظارت افراد در معرض خطر در موارد شدید می تواند به 
بیمارستان ها در اولویت مراقبت ها و تخصیص منابعی مانند تختخواب 
ICU و دستگاه ونتیالتور کمک کند. به همین ترتیب، دانستن اینکه چه 
افرادی در معرض عوارض کم خطر هستند می تواند به کاهش پذیرش 
بیمارستان کمک کند. این بیماران با اطمینان می توانند در خانه درمان 

شوند«. »ما می خواهیم پزشکان هم اطالعات موردنیاز خود را داشته باشند و 
هم زیرساخت های الزم برای نجات جان افراد را. کووید-۱۹ هر دو بخش 
اصلی را به چالش کشیده است«. محققان با استفاده از داده های ۱60 بیمار مبتال 
به کووید-۱۹ بستری در ووهان چین، چهار نشانگر اندازه گیری شده در آزمایش 
خون را شناسایی کردند که در بیمارانی که فوت کردند در مقایسه با کسانی که بهبود 
یافتند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نشانگرها عبارت اند از پروتئین 
 I  و تروپونین قلبی )PCT( پروکالسیتونین ،)MYO( میوگلوبین ،C واکنشی 
)cTnI(. این نشانگرهای زیستی می توانند عوارضی را که مربوط به کووید-۱۹ 
هستند، ازجمله التهاب حاد، عفونت پایین دستگاه تنفسی و سالمتی ضعیف 

قلبی عروقی را نشان دهند.
محققان سپس مدلی را با استفاده از نشانگرهای زیستی و همچنین سن و 
جنس که دو عامل خطر هستند، ایجاد کردند. آن ها این مدل را با استفاده از 
الگوریتم یادگیری ماشین، نوعی هوش مصنوعی، آموزش دادند تا الگوهای 
بیماری کووید-۱۹ را تعریف کند و شدت آن را پیش بینی کند. هنگامی که 
نشانگرهای زیستی بیمار و فاکتورهای خطر آن وارد مدل می شوند، نمره شدت 
کووید-۱۹ عددی را از 0 )خفیف یا متوسط( تا ۱00 )بحرانی( تولید می کند.
این مدل با استفاده از داده های ۱2 بیمار مبتال به کووید-۱۹ بستری در شنژن، 
چین تأیید شد. نمرات شدت مدل برای بیمارانی که فوت کرده بودند در 

مقابل کسانی که ترخیص شده بودند، به طور قابل توجهی باالتر بود. این 
یافته ها در مجله Lab on a Chip از انجمن سلطنتی شیمی منتشر شد. با 
قرار گرفتن نیویورک به عنوان مرکز ثانویه همه گیری، محققان این مدل را 
با استفاده از داده های بیش از ۱000 بیمار مبتال به کووید-۱۹ در نیویورک 
تأیید کردند. برای اینکه این ابزار برای پزشکان در دسترس و راحت باشد، 
آن ها یک برنامه موبایل ایجاد کردند که می تواند در مراکز مراقبت از آن 

استفاده شود تا سریعاً نمره شدت بیمار را محاسبه کند.
 NYU Langone این برنامه به صورت گذشته نگر در مراکز بهداشت خانواده در
در بروکلین مورد ارزیابی قرار گرفته است که هرساله به بیش از ۱02،000 
بیمار به عنوان یکی از بزرگ ترین شبکه های مرکز بهداشت فدرال واجد 
شرایط کشور خدمت می کند. ایساک پی. دپکینز،MD ، پزشک ارشد خانواده 
مراکز بهداشتی در NYU Langone و همکار در آزمایشگاه در مطالعه 
Lab on a Chip می گوید: »ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری بالینی در زمان 
واقعی برای کووید-۱۹ می توانند به خصوص در محیط سرپایی کمک کنند 
تا راهنمای برنامه های نظارت و درمان برای افراد در معرض خطر بیشتر 
شوند«. محققان پس از بهینه سازی برنامه کاربردی بالینی در مراکز بهداشت 
خانواده در NYU Langone در ماه می، قصد دارند تا آن را در هفته های 
آینده به سراسر کشور منتقل کنند. این امکان وجود دارد که نمره شدت 

کووید-۱۹ با سوابق الکترونیکی سالمت یکپارچه شود، درنتیجه اطالعات 
الزم را در اختیار پزشکان در مراحل اولیه برای کسانی که با کووید-۱۹ 

تشخیص داده شده اند، ارائه می دهد.
 NYU لَری کِی. مک رینولدز، مدیر اجرایی مراکز بهداشت خانواده در
Langone گفت: »ما امیدواریم که این ابزار بتواند افراد در معرض خطر 
باالی عوارض و نابرابری های سالمتی موجود با کووید-۱۹ را کاهش دهد.«

نمره شدت کووید-۱۹ از مدل McDevitt که قباًل تهیه شده بود برای 
پیش بینی نتایج برای بیماران مبتال به بیماری قلبی استفاده می کند. سالمت 
قلب یکی از مهم ترین اولویت های آزمایشگاه McDevitt است که 
سیستم های تشخیصی درمانی را ایجاد می کند که می تواند برای آزمایش 
سرطان دهان، بیماری های قلبی و هم اکنون نشانگرهای زیستی کووید-۱۹ 
برنامه ریزی شود. سیستم تشخیصی از نمونه های کوچک و غیرتهاجمی 
استفاده می کند - مانند سواب بزاق یا قطره خون از نوک انگشت - که به 
کارتریج هایی به اندازه کارت اعتباری مجهز به تراشه های زیستی نانو که 
پیشگام McDevitt هستند، اضافه می شود. کارتریج درون آناالیزر قابل حمل 
قرار می گیرد که به طور هم زمان برای طیف وسیعی از نشانگرهای زیستی 

آزمایش می شود و نتایج آن در کمتر از نیم ساعت در دسترس است.
ازآنجاکه این فناوری در حال حاضر فقط برای اهداف تحقیقاتی و اطالع رسانی 
استفاده می شود، برنامه کووید-۱۹ با آزمایش های آزمایشگاهی موجود می تواند 
قابل استفاده باشد و نیاز به نظارت پزشک دارد. بااین حال، طی چند ماه آینده، 
آزمایشگاه مک دویت، با همکاری SensoDx، شرکتی خارج از آزمایشگاه 
خود، قصد دارد توانایی آزمایش قطره خون برای نشانگرهای زیستی شدت 
کووید-۱۹ را ایجاد و ارزیابی کند - شبیه به نحوه تشخیص دیابت قند 

خون که خود فرد آزمایش می کنند - و میزان آن را درلحظه نشان دهد.
این برنامه توسط آزمایشگاه McDevitt و OraLiva، شرکتی تأسیس شده 
توسط McDevitt ساخته شده است و برای هر دو دستگاه اپل و اندرویدی 
در دسترس است. برنامه برای استفاده توسط پزشکان مجاز است و برای 

استفاده عمومی توسط بیماران در نظر گرفته نشده است.
منبع: New York University / ۳ ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

 مترجم: شراره فرهی منش
تحقیقات نشان می دهد، بچه های چاق که در ایتالیا 
قرنطینه خانگی شده اند، غذاهای ناسالم بیشتری 
می خورند و به جای فعالیت بدنی، مدت زمان بیشتری 

تلویزیون تماشا می کنند.
در مطالعه ای که به تازگی در ماه آوریل در مجله 
چاقی منتشر شد، 4۱ کودک دارای اضافه وزن که 
در طی ماه های مارس و آوریل در ورونا ایتالیا 
تحت مراقبت بودند، بررسی شدند. در مقایسه با 
رفتارهای ثبت شده یک سال قبل، کودکان یک وعده 
غذایی اضافی در روز می خوردند. روزانه نیم ساعت 
اضافی می خوابند. تقریباً پنج ساعت بیشتر در روز 
از تلفن، رایانه و تلویزیون استفاده می کنند. به طرز 
چشمگیری مصرف گوشت قرمز، نوشیدنی های 
شیرین و غذاهای ناسالم افزایش یافته است. از 
طرف دیگر فعالیت بدنی بیش از دو ساعت در 
هفته کاهش یافته و میزان سبزیجات مصرفی نیز 

بدون تغییر باقی مانده است.
مایلِس فِیت، PhD، متخصص چاقی در کودکان 

دانشگاه بوفالو و نویسنده این مطالعه می گوید: 
»همه گیری غم انگیز کووید-۱۹ اثرات جانبی دارد که 
فراتر از اثر مستقیم عفونت ویروسی است. کودکان 
و نوجوانانی که به چاقی مبتال هستند در وضعیت 
تأسف بار انزوا قرار می گیرند که به نظر می رسد محیط 
نامساعدی برای حفظ رفتارهای سالم در زندگی 
ایجاد می کنند.« فِیت، استاد مشاوره و روانشناسی 
مدرسه و روانشناسی در دانشگاه بوفالو می گوید: 
»شناخت این اثرات جانبی منفی حاصل از منع 
رفت وآمد همه گیر کووید-۱۹ اهمیت دارد. به طور 
مثال برای جلوگیری از کم شدن ارزش تالش های 
کنترل وزن در بین جوانان مبتال به وزن اضافی«.

و   MD ِهیمسفیلد،  استیون  توسط  تحقیق  این 
دانشگاه  پزشکی  تحقیقات زیست  مرکز  استاد 
ایالتی لوئیزیانا پِنینگتون و آنجلو پیتروبلی، MD و 

استاد دانشگاه ورونا در ایتالیا انجام شد.
فِیت می گوید، کودکان و نوجوانان معموالً در طول 
تعطیالت تابستانی نسبت به سال تحصیلی وزنشان 
بیشترمی شود و این موضوع باعث شد محققان 

سؤال کنند که آیا قرنطینه خانگی تأثیر مشابهی بر 
رفتارها و شیوه زندگی کودکان خواهد داشت یا 
خیر. او می گوید: »محیط های مدرسه ساختار و 
روال متفاوتی در هنگام وعده های غذایی، فعالیت 
بدنی و خواب دارند - سه عامل مهم زندگی که 

در خطر چاقی نقش دارند«.
محققان 4۱ کودک و نوجوان مبتال به چاقی را در 
ورونا، ایتالیا که در یک مطالعه طوالنی مدت درگیر 
بودند، بررسی کردند. اطالعات مربوط به شیوه 
زندگی در مورد رژیم، فعالیت بدنی و خواب سه 
هفته از تعطیلی اجباری ملی ایتالیا جمع آوری شد 
و با داده های جمع آوری شده در سال 20۱۹ مقایسه 
شد. سؤاالت مربوط به فعالیت بدنی، زمان استفاده 
از موبایل و تلویزیون، خواب، عادت های غذایی و 
مصرف گوشت قرمز، پاستا و میان وعده ها، میوه ها 

و سبزیجات بود.
نتایج تغییر منفی در رفتار را نشان داد. کودکان مبتال 
به چاقی در برنامه های کنترل وزن در خانه در مقایسه 
با زمانی که مدرسه می رفتند، ضعیف تر عمل کردند.

فِیت می گوید: »بسته به مدت زمان منع رفت وآمد، 
وزن اضافی به دست آمده به راحتی قابل برگشت 
نیست و در صورت عدم برقراری مجدد رفتارهای 
سالم، ممکن است در دوران بزرگسالی به چاقی 
و  دولتی  مقامات  می گوید،  فِیت  شود«.  تبدیل 
سیاست گذاران باید هنگام تصمیم گیری در مورد 
زمان و چگونگی کم کردن محدودیت ها، اثرات 
مضر احتمالی تعطیلی در جوانان مبتال به چاقی 

را در نظر بگیرند.
وی می افزاید: همچنین نیاز به ایجاد و ارزیابی 
برنامه های پزشکی از راه دور وجود دارد که خانواده ها 
را ترغیب می کند گزینه های زندگی سالم را در 

دوره هایی از منع رفت وآمد انتخاب کنند.
فِیت و همکاران در حال انجام پژوهش ملی با 
تأمین هزینه سالمت هستند که با استفاده از فناوری 
پزشکی از راه دور، درمانی برای چاقی کودکان ارائه 
کنند و به افراد این امکان را می دهد تا در منازل 

خود درمان شوند.
منبع: University at Buffalo / ۳ ژوئن ۲۰۲۰

مطالعاتنشانمیدهدمنعرفتوآمدناشیازکووید۱۹ابتالبهچاقیدرکودکانراافزایشمیدهد
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