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عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 اعالم کرد

احتمال آلودگی 15 میلیون ایرانی به کرونا
چرا در روزهای اخیر شمار مبتالیان افزایش یافته است؟  8

در نشست بررسی چالش های تولید کیت های تشخیصی 
در کشور عنوان شد

مواد اولیه تولید رو به اتمام است 14

شمارش معکوس برای بازگشایی 
مهدهای کودک در شرایط کرونایی 16 10

قانون هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها خاک می خورد

سخنگو منصوب شد
سعید نمکی از زحمات صادقانه و برادرانه کیانوش جهانپور قدردانی کرد 2

با حکم وزیر بهداشت



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران: 

با حکم سعید نمکی
سخنگوی وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت در حکمی سیما سادات الری را با حفظ 
سمت و پست سازمانی به عنوان سخنگوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
به گزارش سپید، در متن حکم سعید نمکی خطاب 

به سیما سادات الری آمده است:
با توجه به سوابق ارزنده اجرائی و حسن سلوک با 
دستگاه های اجرائی مرتبط با حفظ سمت و پست سازمانی، امور سخنگوئی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به سرکارعالی محول می شود. امید است با امانتداری، دقت و 

پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و تمرکز بر جنبه های فنی و تخصصی این وزارتخانه در 
انجام امور محوله موید باشید. از آنجا که هرگونه اظهارنظر سخنگو، دیدگاه رسمی دستگاه و 
وزیر مربوطه تلقی می شود لذا قبل از طرح موارد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ضروری 
است هم آهنگی الزم با اینجانب به عمل آید. الزم به ذکر است قباًل هیچکدام از همکاران 
به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب نشده اند و جناب 
آقای دکتر جهانپور به عنوان رییس محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی در طول 
مدیریت بیماری کرونا از طرف روابط عمومی خبررسانی بیماری کرونا را به عهده داشته اند 

که از زحمات صادقانه و برادرانه  ایشان  قدردانی می شود.« 
روزنامه سپید از تالش شبانه روزی کیانوش جهانپور در اطالع رسانی همه جانبه، بخصوص 
در ایام همه گیری کرونا، قدردانی نموده و برای سیما سادات الری در انجام مسوولیت خطیر 

پیش رو، آرزوی توفیق دارد.

انتصاب

خبـر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
تاکید کرد: »پایش بیمارستان ها و مراکز درمانی 
به صورت جدی در دستور کار است، در شهر 
تهران تقریبا همه بیمارستان ها مجهز به سیستم 
تصفیه فاضالب هستند اما برخی از آن ها کارایی 
الزم را ندارند، از بهمن ماه سال گذشته کار 
پایش بیمارستان ها و مراکز درمانی را به صورت 

جدی در دستور کار قرار دادیم. «
به گزارش سپید، سعید محمودی پیش از ظهر 

امروز همزمان با گرامیداشت هفته محیط زیست 
در مراسم افتتاح سیستم تصفیه خانه فاضالب سه 
بیمارستان تهران با بیان اینکه طبق قوانین و مقررات 
محیط زیست همه بیمارستان ها و مراکز درمانی 
بزرگ موظف به تجهیز سیستم تصفیه فاضالب در 
مجموعه خود هستند، گفت: »با توجه به اینکه بار 
میکروبی فاضالب بیمارستان ها باالست، باید قبل از 
تحویل به سیستم فاضالب شهری بار میکروبی آن در 
حد استاندارد کاهش یابد.« مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان تهران ادامه داد: »در شهر تهران تقریبا 
همه بیمارستان ها مجهز به سیستم تصفیه فاضالب 
هستند اما برخی از آن ها کارایی الزم را ندارند، از 
بهمن ماه سال گذشته کار پایش بیمارستان ها و مراکز 
درمانی را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم.«
وی با اشاره به پایش شبانه روزی بیمارستان ها و 
مراکز درمانی توسط محیط زیست استان تهران افزود: 
»چنانچه سیستم تصفیه فاضالب بیمارستانی غیرفعال 
باشد، در گام اول اخطاریه محیط زیستی صادر و در 
صورت بی توجهی به اخطاریه موضوع از طریق مراجع 
قضایی پیگیری می شود، در دوره ای برای تخلفات 
محیط زیستی بیمارستان ها اخطاریه و بازداشت صادر 
می شد، در حال حاضر حرکت به سمت حفظ محیط 
زیست و رعایت استانداردها است و افتتاح تصفیه خانه 

فاضالب بیمارستان ها قابلیت الگوبرداری را دارد.«
محمودی گفت: »محیط زیست آمادگی کامل برای 
همکاری و تعامل بیشتر در جهت بهتر شدن شرایط 
را با بیمارستان ها دارد، افتتاح این تصفیه خانه ها حاصل 
نگاه جمعی و تالش بین بخشی است و محیط زیست 
به تنهایی نمی تواند حفاظت از محیط زیست را محقق 
کند و این مهم به همه مربوط است و همه باید نسبت 
به حفظ و صیانت از آن احساس مسئولیت کنیم، 
حوزه بهداشت نزدیکترین ارتباط با محیط زیست را 

دارد و نیازمند بیشترین همکاری ها هستیم.«

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در حاشیه 
افتتاح پاسگاه محیط بانی کن و سولقان با اشاره به 
اینکه استان تهران در حوزه محیط زیست طبیعی و 
محیط بانی از اهمیت باالیی برخوردار است گفت: 
»در کالن شهر تهران مسائل مربوط به حوزه محیط 
زیست انسانی و آلودگی هوا بیشتر پیگیری می شده 
و نگاه و توجه الزم به مسائل محیط زیست طبیعی 
نبوده است.«وی اضافه کرد: »با توجه به اینکه منطقه 
حفاظت شده البرز جنوبی از نظر جمعیت های حیات 
وحش از ارزش باالیی برخوردار است همچنین حفظ 
زیستگاه ها و جلوگیری از تغییر کاربری ها و تخریب 
محیط زیست در این منطقه ضرورت دارد، تصمیم 
گرفته شد یک پاسگاه محیط بانی فعال در این منطقه 
احداث شود، یگان حفاظت محیط زیست شهر تهران 
نیز فعال است و یک سیستم پویا از محیط بانان در این 
پاسگاه مستقر خواهد بود.« احمد صابری  بخشدار 
کن نیز در این مراسم با اشاره به اینکه نقش عوامل 
محیط زیستی در کشور کمتر از عوامل امنیتی نیست 
گفت: »فعالیت، تالش و ثمره کار محیط زیست کمتر 
از سازمان های امنیتی نیست و در کنار امنیت، داشتن 
محیط زیست سالم و مناسب برای همه مخلوقات 
ضروری است، در راستای برقراری امنیت واژه ای به 
نام تولید امنیت وجود دارد و ابتدا امنیت تولید سپس 
حفظ و حراست می شود، در حوزه فعالیت محیط 
زیست هم صرفا حفظ و حراست کفایت نمی کند 
و تولید محیط زیست مهم تر از حفاظت آن است.«
وی در پایان اضافه کرد: »همه مردم و آحاد جامعه 
باید در حفظ محیط زیست دخیل باشند و این امر 
وظیفه همه است، مجموعه محیط زیست باید در 
تولید و حفظ آن برنامه ریزی داشته باشد و در جهت 
ارائه طرح ها و ایده های جدید برای حفظ محیط 

زیست تالش کند.«
همچنین فاطمه برنا رییس اداره حفاظت محیط زیست 

شهر تهران در حاشیه مراسم افتتاح سیستم تصفیه 
خانه فاضالب سه بیمارستان در تهران با اشاره 
به اینکه با توجه به وسعت تهران از بعد جمعیتی 
با احتساب بیمارستان های غیر دولتی در مجموع 
۱۶۴ بیمارستان در سطح شهر تهران وجود 
دارد گفت: »یکی از اولویت ها برای فعالیت 
بیمارستان ها نصب سیستم تصفیه فاضالب و 
مدیریت پسماندها است که در شهر تهران این 
امر اجرایی شده و تقریبا همه بیمارستان ها به 

سیستم تصفیه فاضالب مجهز شده اند.«
وی افزود: »محیط زیست همواره بر فعالیت واحدهای 
بیمارستانی نظارت دارد، از ابتدای اردیبهشت ماه امسال 
پایش بیمارستان ها به صورت مستمر آغاز و تاکنون 
حدود ۸۳ بیمارستان پایش و حدود ۴۵ اخطاریه محیط 
زیستی نیز در حوزه های مختلف اعم از فاضالب و 
پسماند برای واحدهای بیمارستانی صادر شده است، 
در بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی یاس که امروز سیستم 
تصفیه فاضالب آن به بهره برداری رسید روزانه حدود 
۳۰۰ متر مکعب فاضالب تولید می شود و امروز از 
خروجی آن نمونه برداری نیز صورت می گیرد، ویژگی 
مهمی که این تصفیه خانه دارد، تصفیه و بازچرخانی 
آب برای مصارف بیمارستان است که موجب کاهش 

مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب می شود.«
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران ادامه داد: 
»این برنامه پایش تا بررسی تمام بیمارستان های تهران 
ادامه دارد و به صورت دوره ای مجددا تکرار خواهد 
شد، در کنار پایش هایی که محیط زیست به صورت 
مستقیم انجام می دهد، کلیه واحدهای بیمارستانی ملزم 
به ارائه خوداظهاری هستند، در این خود اظهاری ها همه 
عوامل آالینده محیط زیستی بررسی و نتایج به طور 

مستقیم به محیط زیست اعالم می شود.«
به گزارش ایسنا همزمان با پنجمین روز از گرامیداشت 
هفته محیط زیست با شعار جهش تولید، حفظ محیط 
ایران، سیستم تصفیه  پایدار  توسعه  برای  زیست 
فاضالب بیمارستان های یاس در فضایی به مساحت 
٧٢ متر مربع و با اعتبار ۴ میلیارد ریال، حضرت علی 
اصغر با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب پساب بیمارستانی با 
اعتبار ۴ میلیارد ریال، مرکز پزشکی آموزشی درمانی 
اختر با ظرفیت تصفیه ۱۰۰ متر پساب و بهره برداری 
۶۰ متر مکعب همچنین با اعتبار حدود ٢ میلیارد ریال 
و پاسگاه محیط بانی کن و سولقان در منطقه حفاظت 

شده البرز جنوبی به بهره برداری رسید.

رئیس اورژانس کشور:پایش بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت جدی در دستور کار است
موج دوم کرونا در کشور 

شروع نشده است 

رئیس اورژانس کشور گفت: »در حال حاضر 
در موج اول بیماری کرونا قرار داریم و مردم 
باید هنگام تردد در اجتماعات از ماسک 

استفاده کنند. «
به گزارش سپید، پیر حسین کولیوند در برنامه 
صبح به خیر ایران شبکه اول سیما اظهار 
کرد: »در حال حاضر در موج اول بیماری 
کرونا قرار داریم و موج دوم این بیماری 

در کشور شروع نشده است. «
وی ادامه داد: »افراد برای حضور در اجتماعات 
باید حتما از ماسک استفاده کرده و درصورتی 
که نشانه های بیماری کرونا را در خود مشاهده 

کردند در خانه استراحت کنند.«

کولیوند با اشاره به اینکه مردم باید بیماری 
کرونا را جدی بگیرند، بیان کرد: »بیماری 
کرونا تمام نشده و هنوز این بیماری درمان 
قطعی ندارد، هرچند موفقیت های خوبی در 
کشورمان در زمینه درمان بیماران کرونایی 

حاصل شده است.«
رئیس اورژانس کشور ادامه داد: »مردم باید 
دقیق  به طور  را  اجتماعی  فاصله گذاری 
رعایت کنند و سواالت خود را در زمینه 
بیماری کرونا از سامانه های ۱۹۰ و ۴۰۳۰ 
بپرسند.« کولیوند تاکید کرد: »در صورت بروز 
عالئمی مانند تب، تنگی نفس و سرفه افراد 
باید با حفظ آرامش به مراکز جامع سالمت 

و درمانگاه ها مراجعه کنند.«
گفت:  پایان  در  کشور  اورژانس  رئیس 
»اورژانس آمبوالنس و تیم های عملیاتی 
بیماران  به  ارائه خدمات  را جهت  ویژه 
بیماران  و  است  نظر گرفته  در  کرونایی 
مبتال به کووید۱۹ با آمبوالنس های ویژه  

به بیمارستان ها منتقل می شوند.«
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روح االمینی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم

وزیر کشور:  
توجه مردم نسبت به کرونا ۷۰ درصد کاهش یافته است

وزیر کشورگفت: »گزارش ها نشان می دهد در بعضی مناطق، 
شهرها و مشاغل و حوزه های فعالیتی ما، مراعات مردم بیش از 
٧۰ درصد کاهش یافته که این برای آنان واقعا خطرناک است. «
به گزارش سپید، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست 
کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا،  افزود: 
»مردم باید بدانند که ما حالت مسالمت آمیزی با معیشت، زندگی 
و سالمت ایجاد می کنیم و اگر فقط به موضوع سالمت توجه کنیم نباید این بازگشایی ها انجام شود.« وزیر 
کشور خاطرنشان کرد: »مردم باید درباره بیماری و ابراز نگرانی دوستان وزارت بهداشت در رعایت نشدن 

پروتکل های بهداشتی اطالع داشته باشند. چون نخستین رکن هر تصمیمی که در ستاد گرفته و اجرا می شود 
این است که بازفعالیت و بازگشایی ها باید با رعایت کامل پروتکل ها همراه باشد.« وی افزود: »میزان مبتالیان 
و فوتی های ما متاسفانه افزایش یافته است. پیشتر روزی ۳۰ تا ۳۴ فوتی داشتیم اما دوباره به عدد ۶۵ تا ٧۰ 
رسیده ایم که این یک دغدغه برای ما است و البته در کنار افزایش میزان مبتالیان، تجربه، امکانات و تجهیزت 
خیلی خوب شده و مراقبت های ما بسیار افزایش یافت. باز همه این ها مستلزم رعایت شرایط توسط مردم 
است.« رحمانی فضلی با تاکید براینکه باید در جریان زندگی مردم درپی یک نقطه تعادلی هستیم، اظهار کرد: 
»ستون این نقطه تعادل مردم و رعایت پروتکل ها هستند؛ در این جلسه تصمیم گرفتیم در صورت رعایت نشدن 
شیوه نامه ها، از همه ظرفیت های قانونی مصوب ستاد با مواردی که رعایت نکنند، برخورد قانونی شود و اگر 
پاساژی رعایت نکند ما آن را بعد از تذکر خواهیم بست.« وزیر کشور گفت: »۶ استان شرایط خاص دارد و 
طبق گفته دوستان وزارت بهداشت علت روند افزایش مبتالیان به خاطر افزایش تست و غربالگری است که 

از نظر کارشناسان خوب است، زیرا وقتی شناسایی زود باشد امکان مراقبت درمان هم افزایش می یابد.«ایرنا

دولت

بیان  با  یازدهم  تهران در مجلس  نماینده مردم 
اینکه کسب درآمد محدود حاصل از اجرای طرح 
ترافیک نمی تواند توجیه مناسبی برای عدم تبعیت از 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا باشد، تاکیدکرد 
که تامین سالمت شهروندان باید اولویت اول تمام 

دستگاه ها باشد. 
به گزارش سپید، عبدالحسین روح االمینی  پیرامون 
انتقادات مطرح شده نسبت به اجرای مجدد طرح 
ترافیک با وجود کمبود وسایل حمل و نقل عمومی 
و اعالم موج دوم شیوع کرونا در کشور، گفت: 
»مسئولیت ستاد ملی مقابله با کرونا این است که 
در پی طرح مباحث کارشناسی و بررسی های 
صورت گرفته در کمیته هایی که تشکیل داده اند 
به هر جمع بندی که رسیدند، اعالم کنند و به 
طور قطع تصمیم نهایی اتخاذ شده برای همگان 

الزم االجرا خواهد بود.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
مقابله  ملی  ستاد  از سوی  اعالم شده  »تصمیم 
با کرونا به گونه ای نیست که هر دستگاهی به 
مذاقش خوش نیاید می تواند آن را اجرا نکند، 
چرا که دستگاه ها باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی 
در این ستاد، نظرهای خود در مراحل بررسی های 
کارشناسانه در جلسات کمیته های این ستاد ارائه 
دهند.« وی تصریح کرد: »بی تردید تامین سالمت 
شهروندان باید اولویت اول تمام دستگاه ها اعم از 
شهرداری، شورای شهر، وزارت کشور و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، ضمن 
اینکه وزارت بهداشت در مقام متخصص در این 
حوزه که در روند بیماری و گسترش ابتال بدان نظر 
تعیین کننده ای دارد، می تواند در تصمیم گیری های 

ستاد ملی مقابله با کرونا نیز موثر باشد.«
روح االمینی خاطرنشان کرد: »آنچه مسلم است 
مصلحت سنجی و سایر تصمیمات دستگاه ها جهت 
کسب درآمد نباید به وضعیت سالمت شهروندان 
لطمه وارد کند، چرا که مهم ترین موضوعی است 
که بهایی برای آن نمی توان تعیین کرد، بنابراین 
طرح  اجرای  از  حاصل  محدود  درآمد  کسب 
ترافیک نمی تواند توجیه مناسبی برای عدم تبعیت 

از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا باشد.  «
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  در  پردیس  و 
اسالمی، با اشاره به محدودیت هایی که در حوزه 
ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد، تاکید 
کرد: »این مشکل از گذشته وجود داشته است، 
اما در این شرایط برای ممانعت از گسترش دامنه 
شیوع کرونا الزم است رییس جمهور از اعتباراتی 
که در اختیار دارد برای گسترش ناوگان حمل 
و نقل عمومی هزینه کند و این وظیفه اصلی و 
همیشگی دولت ها است که برای تامین رفاه و 

سالمت عمومی تالش کنند.«خانه ملت

کوتاهی در برابر سالمت شهروندان از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست

آمار کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۲۰۹۵ ابتال و ۷۴ فوتی جدید 

کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ٢۰۹۵ 
مورد جدید کووید-۱۹ در کشور طی ٢۴ 

ساعت گذشته خبر داد. 
در  سادات الری  سیما  سپید،  گزارش  به 
توضیح آخرین وضعیت بروز کووید-۱۹ 
در کشور طی ٢۴ ساعت گذشته گفت: »از 
روزدوشنبه تا سه شنبه ٢۰ خرداد ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۹۰۱ مورد بستری شدند.«

وی افزود: »مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۱٧۵ هزار و ۹٢٧ نفر رسید.«

به گفته وی، متاسفانه در طول ٢۴ ساعت 
گذشته، ٧۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند. به این ترتیب مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۸ هزار و ۴٢۵ نفر رسید.

به گفته الری، خوشبختانه تا کنون ۱۳۸ هزار 
و ۴۵٧ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی همچنین گفت: »٢۶۳۹ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و ۱٢۸ 
هزار و ۶۰۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.«

شماره ۱۶۶۹ ٢۱3 خرداد ۱۳۹۹

نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس با بیان 
اینکه استان هرمزگان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است، 
گفت: »به منظور کاهش تردد ها و قطع زنجیره انتقال بیماری 
کرونا برخی از محدودیت های اجتماعی مجددا به مدت یک 

هفته الی ۱۰ روز برقرار می شود.«
به گزارش سپید، منصور آرامی در رابطه با وضعیت شیوع 
از  یکی  هرمزگان  »استان  گفت:  هرمزگان،  استان  در  کرونا 
استان هایی است که در روزهای اخیر وضعیت قرمز کرونا قرار 

گرفته است. متاسفانه رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و 
فاصله اجتماعی منجر به وخیم تر شدن شرایط و شیوع گسترده 

بیماری شده است.«
نماینده مردم بندرعباس،قشم و ابوموسی در مجلس به کمبود 
تخت های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی در استان هرمزگان 
اشاره کرد و افزود: »در روزهای اخیر با کمبود کیت تشخیص 
کرونا مواجه شدیم که به زودی به حد نیاز تامین خواهد شد. 
از طرفی امیدواریم در زمینه استفاده از بیمارستان های نظامی در 

استان هرمزگان به ویژه بیمارستان خاتم االنبیا نیروی انتظامی در 
بندر عباس و بیمارستان صاحب الزمان سپاه باید کمک بیشتری 
صروت بگیرد تا کامال در اختیار دانشگاه علوم پزشکی برای 

خدمات رسانی یک پارچه به بیماران کرونایی قرار بگیرند.«
وی ضمن درخواست از مردم استان هرمزگان برای رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، تصریح کرد: »در جلسه 
اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا استان هرمزگان با حضور معاون کل 
وزارت بهداشت و استاندار مقرر شد، به منظور کاهش تردد ها و 
قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا برخی از محدودیت های اجتماعی 
مجددا به مدت یک هفته الی ۱۰ روز برقرار شود. دستور این 
اقدام توسط استاندار هرمزگان صادر شده و امیدواریم در کاهش 

تردد ها موثر باشد.«خانه ملت

آرامی، نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس اعالم کرد

اعمال مجدد محدودیت های کرونایی در استان هرمزگان 
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فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران اعالم کرد

چالش افزایش ۵۰ درصدی حقوق در مراکز درمانی
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
افت شدید درآمد اختصاصی دانشگاه، مصوبه افزایش 
۵۰ درصدی حقوق پرسنل را که ماهانه 3۵ میلیارد 
تومان بار مالی دارد، یکی از چالش هایی عنوان کرد 
که مدیریت مالی دانشگاه و بیمارستان ها را با دشواری 

رو به رو کرده است.
به گزارش سپید، علیرضا زالی در جلسه ای که با حضور  
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و مدیران بیمارستان ها و مراکز پزشکی، 
آموزشی و درمانی دانشگاه برگزار شد، اقدامات و 
خدمات مدیریتی صورت گرفته در این مراکز را برای 
مبارزه با کرونا شایسته تقدیر و قدردانی عنوان کرد.
 وی با اشاره به اهمیت جایگاه مدیران در ساماندهی 
امور بیمارستان ها، بر ضرورت افزایش همگرایی بین 

برنامه های صف و ستاد دانشگاه تاکید کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
به مواجهه بیمارستان ها با بحران غیرمترقبه و پیچیده 
کرونا در سال جدید، گفت: »با توجه به قرار گرفتن 
بیمارستان های دانشگاه در خط مقدم خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی و همچنین وسعت جمعیت تحت 
پوشش، حفظ آمادگی کامل در آن ها اهمیت زیادی 
دارد.« زالی با بیان اینکه مواجهه با بحران کرونا در 
طول ماه های اخیر موجب کسب تجربه نوین مدیریتی 
در بیمارستان ها شده است، گفت: »حفظ آمادگی 
نیروهای انسانی و تجهیزات بیمارستان و جلوگیری 
از فرسودگی و خستگی آن ها در شرایط استمرار 

کرونا نیازمند تدابیر مدیریتی است.«
وی همچنین با اشاره به چالش های مالی دولت در سال 
جاری، اظهار کرد: »تغییرات ارزی، چالش های مربوط 
به فروش نفت، تحریم ها و همچنین بار مالی سنگین 
ناشی از کرونا، دولت را در سال جدید با چالش های 
جدی روبرو کرده است که این چالش ها به دانشگاه 
نیز تسری می یابد، به همین خاطر در سال جدید از 
نظر اقتصادی مدیریت پیچیده ای را در بیمارستان ها 

پیش رو خواهیم داشت.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه 

با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه و صرفه جویی 
منطقی در منابع، گفت: »امسال از نظر مالی سال 
سختی است و این مسئله باید در اندیشه اجرایی 

مدیران بیمارستان ها متبلور باشد.«
زالی با اشاره به افت شدید درآمد اختصاصی دانشگاه، 
مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرسنل را که 
ماهانه 3۵ میلیارد تومان بار مالی دارد، یکی دیگر 
از چالش هایی عنوان کرد که مدیریت مالی دانشگاه 

و بیمارستان ها را با دشواری رو به رو کرده است.
وی همچنین با اشاره به قطع بودجه متمرکز دولت 
برای پرداختی های مربوط به بازنشستگی و تامین آن 
از منابع دانشگاه، یادآور شد: »متاسفانه تعرفه خدمات 
در بخش درآمدهای اختصاصی بیمارستانی رشد 
ناچیزی کرده است و بین درآمدها و هزینه ها تناسبی 
نخواهیم داشت.« رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با بیان اینکه کرونا فشار زیادی را به بخش های 
لجستیک بیمارستان ها وارد کرده است، ارتقا و تداوم 
مدیریت بهره وری در بیمارستان ها را خواستار شد.

زالی با اشاره ضرورت همگنی فعالیت و پویایی 
کمیته های بهره وری در بیمارستان ها، از برگزاری 
جلسات منظم از هفته آینده برای بررسی و تحلیل 
با  دانشگاه  بیمارستان های  بهره وری  وضعیت 

شاخص های HIM خبر داد.
وی ضمن اعالم آمادگی دانشگاه برای فراهم کردن 
فضای باز برای مدیریت نوآورانه در بیمارستان ها، 
توضیح داد: »در برخی از بیمارستان ها طرح های 
خالقانه ای همچون مدیریت تله مدیسین بیس و 
تامین تجهیزات بیمارستانی با راه اندازی شرکت دانش 
بنیان و مواردی از این قبیل در حال اجراست، سایر 
بیمارستان ها نیز می توانند بنابر بر مقتضیات خود، 
مدل های نوین مدیریتی را به صورت درون زا طراحی، 
پیشنهاد و دنبال کنند.« زالی همچنین با اشاره به 
پروژه های مربوط به توسعه بیمارستان ها و همچنین 
استمرار برنامه های آموزشی مدیریتی، خواستار حداکثر 

بازدهی در خدمات بیمارستانی شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه 
با اشاره به اهمیت رضایت سنجی از بیماران، بر 
ضرورت ارزیابی کمی و کمی سازی شاخص های 
مدیریتی برای توسعه و تعالی بیمارستان ها تاکید کرد.
وی اشتراک گذاری تجربه های موفق مدیران برای 
تدوین الگوهای مدیریتی را خواستار شد و گفت: 
بیشتر  شکوفایی  و  توجه  باعث  کرونا،  »بحران 
ظرفیت های مدیریتی شد و اقدامات مدیریتی بسیار 

خوبی در بحران کرونا شکل گرفت.«

زالی همچنین با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت 
خیرین در امور بیمارستان ها، یادآور شد: »خوشبختانه 
در دوران شیوع کرونا، در بسیاری از بیمارستان ها 
از ظرفیت های خیرین استفاده های خوبی صورت 
گرفت.« وی همچنین با اشاره به مشارکت موثر نیروهای 
جهادی برای مقابله با کرونا، خواستار بستر سازی 
برای استمرار بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی 

و جهادی در بیمارستان ها توسط مدیران شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تدوین نقشه جامع یک 
ساله مدیریتی برای بیمارستان ها، اظهار کرد: »تهیه چنین 
نقشه ای درمورد تامین بودجه مدیریت مالی توسعه 
بخش ها و تغییر عملکرد بخش های قدیمی، برنامه  های 
مربوط به جذب توریست و رفع چالش های مزمن 
بیمارستان ها و مواردی از این قبیل و در جریان قرار 
دادن ستاد در مورد این برنامه ها اقدامی بسیار ضروری 
و موثر است.« زالی در پایان خواستار برقراری ارتباط 
مناسب، مستقیم و پویا بین مدیریت با پرسنل، پزشکان 

و گروه های مختلف بیمارستان شد.
در ادامه این جلسه خدادوست معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه نیز ضمن قدردانی از خدمات مدیران 
بیمارستان ها در مقابله با کرونا، موفقیت در مدیریت 
این بیماری در بیمارستان های دانشگاه را مرهون 
خدمات ارکان مختلف مراکز درمانی به عنوان خط 
مقدم مبارزه با کرونا و همچنین فرماندهی دکتر زالی 
در سطح استان عنوان کرد. وی با تاکید بر اهمیت 
خالقیت و نوآوری در مدیریت بیمارستانی، تدوین 
نقشه ای برای ترسیم تصویر عملکرد بیمارستان در 
یک سال آینده را ضروری عنوان کرد. وی همچنین 
خواستار پررنگ کردن فعالیت کمیته های بهره وری 
در بیمارستان ها شد و افزود: »وضعیت بیمارستان ها بر 
اساس شاخص های HIM در جلساتی که از هفته های 

آتی برگزار می شود، مرور و بررسی خواهد شد.«
مدیران  نشست،  این  ادامه  در  ایسنا  گزارش  به 
بیمارستان ها راجع به ظرفیت ها، چالش ها و مسائل 
مربوط به امور مدیریتی بیمارستان ها به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.

خبـر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از انجام چهار مورد 
پیوند کبد در مرکز پیوند کبد این دانشگاه در دوران بحران کرونا خبر 
داد و گفت: »پس از جراحی پیوند هیچ مشکلی از جهت مواجهه و 
درگیری این بیماران با کووید- 19 مشاهده نشد و بیماران در سالمت 

کامل هستند. «
به گزارش سپید، محسن رضا منصوریان جراح  و فوق تخصص پیوند 
اعضا دارای سابقه انجام موفق بیش از ۵۰۰ پیوند کبد است و در حال 
حاضر به عنوان رییس بخش پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی فیروزگر 
فعالیت می کند. این جراح و فوق تخصص پیوند اعضا در گفت و 
گویی با تشریح فعالیت های این مرکز تخصصی در دوران شیوع کرونا 
در کشور اظهار داشت: »بخش پیوند کبد تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی ایران در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر از اواسط تیر 9۸ شروع 
به فعالیت کرد.« منصوریان افزود: »در ماه های ابتدایی حدود 3 الی ٤ 
پیوند کبد در این مرکز انجام می شد که این تعداد در بهمن گذشته به 

6 تا ٧ پیوند کبد در ماه رسید که رشد قابل مالحظه ای برای یک مرکز 
جدید به حساب می آید.«

وی یادآور شد: »با شیوع ویروس کووید - 19 از اوایل اسفند گذشته و 
با اعالم وزارت بهداشت و انجمن پیوند اعضا ایران، تصمیم بر این شد 
که انجام پیوند کبد تنها برای بیماران حاد و شرایط اورژانس انجام شود 
به گونه ای که از ابتدای اسفندگذشته تا پایان فروردین 99  تعداد کل 
پیوندهای کبد انجام شده در کشور نسبت به زمان قبل از شیوع بیماری 
کرونا به کمتر از 3۰ درصد رسیده است.« عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: »از اوایل اردیبهشت ماه با تصمیم 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت و براساس پروتکل های 
پیشنهادی، انجام اعمال الکتیو برای بیماران با سابقه بدخیمی )نیازمند 
جراحی( و درمورد بیمارانی که تاخیر در اعمال جراحی برای آن ها 
می توانست خطر آفرین تر از بیماری کرونا باشد و همچنین برای کنترل 
نسبی این بیماری، این مراکز فعالیت خود را در این زمینه، با حفظ و 

رعایت اصول پزشکی، آغاز کرد.« منصوریان افزود: »درهمین راستا در 
مرکز پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران از ابتدای اردیبهشت تاکنون 
چهار مورد پیوند کبد انجام شد که  هیچ مشکلی از جهت مواجهه و 
درگیری بیماران پیوندی با ویروس کرونا مشاهده نشد و هر چهار بیمار 
در سالمت کامل هستند.« وی اعالم کرد: »در حال حاضر با تالش و 
جدیت مسئوالن بیمارستان فیروزگر، ساختمان جدیدی در این مرکز 
در حال ساخت است که پیش بینی می شود تا یک سال آینده بخش 
مجهزی با تمامی امکانات به روز دنیا جهت ارایه خدمت در همه زمینه 

های پزشکی از جمله پیوند کبد به بهره برداری برسد.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران این پزشک فوق تخصص پیوند 
اعضا تاکید کرد: »بیماری کرونا هنوز در کشور وجود دارد، هرچند که از 
شدت بیماری تا حدودی کاسته شده است ولی باید تمام موارد ایمنی را 
رعایت و هنگام مراجعه به مناطق شلوغ از پوشش بهداشتی الزم استفاده 

شود تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم و خدمات بهتری ارایه کنیم.«

منصوریان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد

چهار پیوند کبد موفق در ۲ ماه بحرانی کرونا
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آغاز ثبت نام در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از اول تیر ۹۹
متقاضیان ورود به دوره تکمیلی تخصصی علوم 
آزمایشگاهی می توانند از اول تیرماه نسبت به ثبت 
نام در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 

اقدام کنند.
به گزارش سپید، متقاضیان ورود به دوره تکمیلی 
تخصصی علوم آزمایشگاهی می توانند براساس شرایط 
اعالم شده جهت شرکت در آزمون ورودی اقدام کنند.

شرایط عمومی ورود به دوره تکمیلی 
تخصصی علوم آزمایشگاهی

افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی 
)ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری 
شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، 
میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، 
ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی 
و بانک خون( دارای دکتری تخصصی )Ph.D( یا 
تخصص هستند می توانند در این دوره شرکت کنند.
این افراد پس از فراغت از تحصیل باید حداقل 

۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی داشته باشند.
دانش آموختگان خارج از کشور در صورتی که 
عنوان مدرک ارزشیابی شده آن ها مطابق موارد اعالم 
شده باشد و یا دارای کارت و شماره نظام پزشکی 
از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی باشند، 

مجاز به ثبت نام در این فراخوان هستند.
 

نحوه ثبت نام در دوره تکمیلی 
تخصصی علوم آزمایشگاهی

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از 
تاریخ اول تیر تا هشتم تیر 99 فقط به صورت اینترنتی 
www. از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی

sanjeshp.ir صورت می پذیرد. همزمان با تکمیل فرم 
ثبت نام داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن 
شده خود )فقط به صورت اینترنتی( در سایت مرکز 
سنجش اقدام کنند. پس از تکمیل فرم ثبت نام و 
ارسال مدارک و بالفاصله پس از فشار دادن دکمه 

ثبت توسط داوطلب برای وی کد رهگیری صادر 
می شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در 
صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت 
در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. 
داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به 
همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نام، برای مراحل 
بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند. هیچ گونه 
مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق 
پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به 
مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک 
اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت 
اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت 
نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال می کنند، 
کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. هزینه ثبت 
نام آزمون کتبی مبلغ 2 میلیون ریال )2۰۰ هزار تومان( 
است و داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش 
آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار و دریافت کد 
پرداخت جهت ثبت نام آزمون پذیرش دوره تکمیلی 
تخصصی علوم آزمایشگاهی اقدام کند. وجه پرداختی 

به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

مدارک الزم جهت ثبت نام دوره 
تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

مدارک شامل: پرداخت هزینه ثبت نام آزمون کتبی 
به مبلغ 2 میلیون ریال، تکمیل دقیق فرم ثبت نام 
اینترنتی، کد رهگیری ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه 
رزمندگان )داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازی به ارائه 
کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ندارند(، 
اسکن عکس 3x۴، اسکن اصل کارت ملی، اسکن 
اصل شناسنامه، اسکن اصل دانشنامه دکتری تخصصی 
Ph.D و یا تخصص. اسکن اصل گواهی حداقل  ۴ 
سال سابقه کار در رشته تخصصی، اسکن اصل 
مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه عمومی، 
اسکن کارت فرزند یا همسر شهید، کارت جانباز، 

فرزند یا همسر جانباز.
تذکر: دانش آموختگان خارج از کشور در صورتی 
با  مطابق  آن ها  شده  ارزشیابی  مدرک  عنوان  که 
یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی )ایمنی 
شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی 
پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب 
شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس 
شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک 

خون( باشد و یا دارای کارت و شماره نظام پزشکی 
از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی باشند.

توصیه می شود داوطلبان مدارک اعالم شده را از قبل 
آماده کنند تا بتوانند در مهلت زمانی تعیین شده جهت 
ارسال به موقع اینترنتی مدارک اقدام کنند. هر یک 
از تصاویر اسکن شده باید با فرمت  jpg و حجم 

2۰ تا 3۰۰ کیلو بایت تهیه شوند.

نحوه پذیرش دوره تکمیلی تخصصی 
علوم آزمایشگاهی

پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی 
از طریق آزمون کتبی و مصاحبه )به ترتیب با سهم 

6۰ و ۴۰ درصد( انجام خواهد شد.
آزمون کتبی از مباحث تشخیص آزمایشگاهی بالینی 
کتب مرجع هر یک از رشته های تخصصی فوق در 
 Henry’s Clinical :حد بخش های مربوط از کتاب
 Diagnosis and Management By Laboratory
ممتحنه  های  هیأت  توسط  که  است   Methods
رشته های اعالم شده و به صورت سؤاالت چند 

گزینه ای برگزار می شود.
آزمون کتبی روز پنجشنبه 23 مرداد 99 برگزار می شود. 
بر اساس شرایط، آزمون کتبی ممکن است بصورت 
 Paper( و یا کاغذی )Computer Based( الکترونیک
Based( باشد. همچنین چنانچه در طول برگزاری 
آزمون الکترونیک مشکلی ایجاد شود امکان برگزاری 

آزمون به صورت کاغذی فراهم خواهد بود.
آزمون مصاحبه مبتنی بر سوابق شغلی و علمی داوطلبان 
انجام خواهد شد. جزئیات مربوط به سوابق مورد 
بررسی در آزمون مصاحبه از طریق اطالعیه های 
بعدی اعالم می شود. مرکز سنجش آموزش پزشکی از 
صدور کارت شرکت در جلسه آزمون برای متقاضیانی 
که فاقد هریک از شرایط باشند، خودداری کرده، 
و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که فرد 
متقاضی واجد شرایط شرکت در فراخوان نبوده 

است، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می شود.وبدا

خبـر

یک فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگساالن گفت: »در 
عوارض کبدی چیزی که نگران کننده بود و گزارشاتی درباره آن وجود 
دارد، این است به دلیل اینکه ویروس کرونا باعث افزایش انعقاد می شود، 

می تواند در رگ اصلی کبد با ایجاد لخته، ترمبوز ایجاد کند. «
به گزارش سپید، ناصر ابراهیمی  دریانی درباره برخی نگرانی های مطرح 
شده مبنی بر تاثیر ویروس کرونا بر روی کبد، گفت: »ویروس کرونا 
ویروسی است که به همه جای بدن حمله می کند و دستگاه گوارش و 
کبد هم از این قاعده مستثنی نیستند. اواخر اسفند و روزهای اول فروردین 
در بیمارستان امام خمینی)ره( بیمارانی را داشتیم که با اختالالت آنزیم های 
کبدی مراجعه می کردند.« رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی 
)ره( افزود: »اندازه گیری آنزیمی  به اسم SGOT و SGPT نشان می داد که 
میزان آن ها در برخی از بیماران باال رفته است. برای ما جای تعجب بود 
که علت این موضوع چیست، اما بعد از مدتی متوجه شدیم که عالئم 

تنفسی بیمار هم بروز و حتی اختالالتی در کار کبد نیز ایجاد می شود.«
ابراهیمی دریانی ادامه داد: »بیمارانی هم بودند که دچار حالت کلستاز 
می شدند، یعنی با زردی و خارش بدن مراجعه می کردند و بعد متوجه 

شدیم که بیماری کرونا می تواند کبد را هم درگیر کند، اما عالوه بر ویروس 
کرونا داروهایی که برای درمان این بیماری استفاده می شوند هم ممکن 
است عوارض کبدی داشته باشند. به این صورت که از آنجایی که ویروس 
کرونا سیستم التهابی بدن را فعال می کند، طبیعتا مانند هر ویروس دیگری 
نظیر هیپاتیت B و C که التهاب زا هستند، این التهاب می تواند در کبد اثر 
بگذارد.« وی گفت: »چیزی که هنوز مشخص نشده گایدالین خاصی 
است که بگوید چطور باید این عوارض را درمان کرد. البته با این حال 
خوشبختانه تا امروز موردی نداشتیم که بیمار مبتال به کووید-19 بعد از 

بهبودی همچنان عوارض بیماری را داشته باشد.«
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی)ره( تایید کرد: »در این بیمارستان 
بیشتر با عالئم گوارشی این بیماری مواجه بودیم و در بیش از 5۰ درصد 
مراجعه بیماران، عالئمی  از جمله بی اشتهایی، درد شکمی  و اسهال دیده 
می شد. باید توجه کرد که حتی ممکن است قبل از شروع عالئم کرونا 
مانند تب، سرفه، گلو درد و تنگی نفس، این 5۰ درصد با اسهال مراجعه 
کرده باشند. ما در آن زمان هنوز آشنایی کاملی با این بیماری نداشتیم 
و بیمارانی بودند که با اسهال های شدید مراجعه می کردند، ابتدا فکر 

می کردیم که این افراد دچار بیماری عفونی دیگری هستند.« ابراهیمی  
دریانی با بیان اینکه ممکن است بررسی PCR حلق بیماران در تشخیص 
کرونا منفی، اما آزمایش مدفوع مثبت باشد یا برعکس، گفت: »بیمارانی 
داشتیم که بعد از بهبودی، PCR ناحیه حلق شان منفی می شد، اما هنوز در 
مدفوع این ویروس را دفع می کردند. باید بدانیم که ویروس کرونا عالوه 
بر اسهال، استفراغ، دل درد می تواند با خونریزی همراه باشد. بیمارانی در 
بیمارستان امام خمینی )ره( داشتیم که با استفراغ یا اسهال های خونی مراجعه 
می کردند و پس از کولونوسکوپی مشخص می شد ضایعات در کلون شان 
به صورت خونریزی دهنده وجود دارد.« وی افزود: »در عوارض کبدی 
چیزی که نگران کننده بود و گزارشاتی درباره آن وجود دارد، این است 
که به دلیل اینکه ویروس کرونا باعث افزایش انعقاد می شود، می تواند در 
رگ اصلی کبد با ایجاد لخته، ترمبوز ایجاد کند.« بنابر اعالم روابط عمومی 
سامانه ۴۰3۰ وزارت بهداشت، وی گفت: »به همین علت سعی کردیم 
برای کسانی که در معرض خطر باال قرار داشتند، هپارین تجویز کنیم تا 
از انتشار لخته جلوگیری کند تا عارضه خطرناکی ایجاد نشود. این موارد 

عالئمی  بود که در دستگاه گوارش و کبد بیماران کرونا شاهد بودیم.«

عالئم گوارشی و کبدی کرونا
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معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح کرد

رشد انفجاری کرونا و سیستم بهداشت فرسوده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
و  انفجاری   19 کووید  بیماری  »رشد  گفت: 
ویروس  گردش  از  باید  لذا  است  تصاعدی 
جلوگیری شود و با pcr و آزمایشگاه نمی توانید 
جلوی گردش ویروس را بگیرید، آنچه الزم 
است کاهش تماس ها و تجمعات و تا یک مدت 
آنچه  نه  است  اجتماعی  شدید  فاصله گذاری 
که االن نامش را فاصله گذاری گذاشته ایم. «

به گزارش سپید، عبدالمحمد خواجه ئیان در 
گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: »ما باید کاری 
کنیم تا از شدت بیماری و رسیدن به بحران 
و  بستری  به  موارد  اگر  زیرا  کنیم  جلوگیری 
بیمارستان برسد آن زمان هزینه خیلی سنگین 
خواهد شد. از قبل شروع بیماری تالش کردیم 
که از طریق مرزها وارد کشور نشود و بعد وارد 
استان نشود و بعد از ورود بیماری، با افزایش 
مراکز بیماریابی تالش کردیم که مریض ها را 
در همان ابتدا شناسایی کنیم اما در کنار این 
کارهای ما باید یک سری تمهیدات دیگر هم 
اندیشیده می شد، مثال فاصله گذاری اجتماعی 
مرتبًا  سو  آن  از  باشد  قرار  اگر  و  باشد  باید 
این سو  از  ما  و  زیاد شود  بیمار  افراد  تعداد 

این کمکی نمی کند.« بیماریابی کنیم 
وی تاکید کرد: »زمانی می توان اپیدمی را کنترل 
کرد که بیمار را سریعا پیدا کنیم، ایزوله کنیم، 
مردم در تماس نباشند و ارتباطات محدود باشد 
سیستم  تمام  کرد.  کنترل  را  بیماری  بشود  تا 
بهداشت فرسوده شده است که بتواند جلوی 
این قضیه را بگیرد. هر چقدر خواهش کردیم 

کمکی شود نشد.«
این مسئول خاطرنشان کرد: »در حوزه بهداشت 
و  شد  انجام  عملکرد  بهترین  بوشهر  استان 
می توانست ادامه پیدا کند منتها با یک سری 
سهل انگاری هایی به اینجا رسید. من چندین 
که  است  طبیعی  می دهم،  هشدار  است  هفته 
پرسنل بهداشت نابود شده، یعنی دیگر کشش 
ندارد. تمام روزهای تعطیل و غیر تعطیل مشغول 
نظارت بر پروتکل ها، مشغول نظارت بر صنوف، 
واقعا  یعنی  و...  بیماران  آموزش  بیماریابی، 
اندازه کار دارد از دست خارج می شود. همه 
می گویند ما هر کاری می خواهیم انجام می دهیم، 
بهداشت برود کنترل کند! این که شدنی نیست، 
هستند،  شدن  آلوده  حال  در  ما  پرسنل  تمام 
من واقعا هشدارهای الزم را داده ام،باید یک 
اینجا  به  تا کار  اندیشیده می شد  سری تدابیر 
نرسد. ما این کار را انجام دادیم که جلوگیری 
به  کار  بوده ایم که  االن هم موفق  تا  بشود و 
بستری و بیمارستان نکشد. ولی اگر همه کنار 
ما نباشند نمی توانیم. تا االن هیچکس کنار ما 
مردم  برای  ما  نمی شود.  که  این  است،  نبوده 
توانستم  دلسوزی می کنیم وگرنه من هم می 

نگویم.« چیزی 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح  معاون 
کرد: »به هر حال وضعیت اینگونه است و ما 
روزانه از همکاری تعداد زیادی از همکارانمان 
محروم می شویم، همانطور که می دانید مراکز 

بوشهر  در  تعطیلی هستند،  در حال  بهداشتی 
بیشتر از یک مرکز و دو مرکز خواهد شد و در 
گناوه و بقیه شهرها هم به همین شکل، وقتی 
که تمام بار کار و مراجعات به یک جا باشد 
اینگونه باشد. هر چقدر هم  طبیعی است که 
که رعایت بکنید، و بعد از آن هم نگرانی برای 
خود مردم و ارائه خدمت به آنها خواهد بود. 
االن هم دیر نشده است من خواهش می کنم 
که به ما کمک شود، ما واقعا از تمام بضاعتمان 
استفاده کردیم، شاید خیلی از کارهایی که انجام 
شد را ندانید، واقعا پرسنل ما در تمام ساعات 
شبانه روز و روزهای تعطیل و غیر تعطیل یک 
لحظه استراحت ندارند، و یک لحظه نمی توانند 
به خانواده هایشان برسند. شبانه روز در حال 
تدارک هستیم که چیزی کم نیاید، کیت تمام 
باشد...  کافی  سوآب  و  کشت  محیط  نشود، 
اضافه  دیگر   pcr ریل  یک  توانسته ایم  االن 
تعداد  می بینید  که  روز  چند  این  در  و  کنیم 
آزمایشات زیاد شده است دستگاه pcr را دو 
تا کرده ایم. امیدوارم آزمایشگاه ها در جاهای 
دیگر راه اندازی بشود و به ما در نمونه گیری 
کمک بشود و همینطور واقعا انتظار داریم که 
اجتماعی توسط مردم رعایت  فاصله گذاری 
بشود و اگر به این شکل بخواهیم ادامه دهیم 
به جایی نمی رسیم و کنترل از دست ما خارج 
که چه  بزنم  نمی توانم حدس  من  و  می شود 

بیافتد.« اتفاقی ممکن است 
خواجه ئیان در خصوص بیماریابی ها و افزایش 
آمار ابتال اظهار کرد: »آزمایشات اینگونه بوده 
که مثال در روز به سختی 1۷۰ تا 1۸۰ یا 2۰۰ 
عدد می توانستیم انجام بدهیم و میانگین 16۰ 
pcr دیگر  بوده است، االن یک دستگاه  عدد 
اضافه کرده ایم منتها در همان فضای محدود 
پرسنل  نه  فضا  نه  یعنی  پرسنل،  همان  با  و 

که  کاری  فقط  است  نشده  اضافه  هیچکدام 
روی  و  کرده ایم  نیرو  تقسیم  می دهیم  انجام 
دو ریل pcr در حال کار هستند و این باعث 
شده که بتوانیم در روز به 2۷۰ تا 2۸۰ و 3۰۰ 
آزمایش در روز برسیم که این هم البته کم است 
زیرا تعداد موارد مثبت در حال افزایش است.«
وی در پاسخ به اینکه تعداد نمونه گیری های 
مثبت  موارد  برابر   ۴ تا   3 باید حداقل  کرونا 
این است که فکر  »اشتباه مردم  باشد، گفت: 
می کنند روند افزایش این بیماری خطی است، 
اینگونه نیست. بلکه رشد این بیماری انفجاری 
و تصاعدی بوده و در یک مرحله ای رو به جلو 
می رود و ممکن است یکباره انفجار بیماری 
رخ دهد. چند هفته است که من می گویم باید 
یک شوک به این مرحله صعودی وارد کنیم، 
باید یک هفته تجمع مردم را به نحوی کاهش 
دهیم، به هر شکلی که می شود باید تجمعات و 
تماس ها کم شود که این شوک وارد شود. اما 
این شوک وارد نمی شود و می بینیم که روند 

افزایش مبتالیان چگونه است.«
بیماریابی و  با اشاره به گسترش  این مسئول 
افزایش آمار ابتال و افراد درگیری که مراجعه 
جهان  جای  هیچ  »در  کرد:  عنوان  نکرده اند، 
نمی شود به طور دقیق گفت که چقدر آلودگی 
وجود دارد. این وابسته به یک سری محاسبات 
آماری هست. مثال اگر کل جامعه را A در نظر 
نظر  در   B آن  در وسط  دایره  و یک  بگیریم 
بگیریم اینها افرادی هستند که مبتال هستند، از 
این افراد فرض کنیم 2۰ یا 3۰ درصد روشن 
و شناخته شده هستند، مابقی را ما باید روشن 
و ایزوله کنیم تا به بقیه منتقل نشود، هنوز آن 
کار را نتوانسته ایم انجام بدهیم اما خیلی هم 
الزامی نداریم که این کار را انجام بدهیم. چون 
برای هیچ جای دنیا میسر نیست که تمام افراد 

افراد  این  زیرا  کند  شناسایی  را  جامعه  ناقل 
در ساعت اضافه می شوند یعنی همین حاال 
سه چهار نفر با هم تماس دارند و بیماری را 
به هم منتقل می کنند و این چیزی نیست که 
بتوان گفت ما تمام موارد را شناسایی کرده ایم. 
یعنی اگر 2۰ دستگاه pcr دیگر هم اضافه بشود 
آزمایشگاه  به  ندارد، زیرا کسی که  ای  فایده 
می رود و نتیجه آزمایشش منفی می شود تا 
همیشه منفی نیست، ممکن است همان لحظه 
که از آزمایشگاه بیرون می آید سوار یک تاکسی 

شده و آلوده بشود.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
تاکید کرد: »باید در سیر اپیدمی توجه داشته 
باشیم که در هر شرایطی، چه منفی و یا مثبت 
باشیم، چه جواب آزمایشمان آمده باشد یا نیامده 
باشد فرض را بر این بگذاریم افرادی که در 
تماس با ما هستند آلوده هستند و تمام جوانب 
ایمنی و بهداشت را لحاظ بکنیم، همین! یعنی 
این آمار دیگر برای من مد نظر نیست، زیرا 
این  به  است.  می دانم که در جامعه چه خبر 
اهمیت  آمار  زمانی  کرد،  تکیه  نمی شود  آمار 

داشت که 3 نفر بود و به 6 نفر می رسید.«
عبدالمحمد خواجه ئیان با تاکید بر اینکه آمار 
عدد و رقم است و می تواند هر چند تا باشد، 
یادآور شد: »زمانی که آمار صفر بود و شد 1 
بدترین زمان بود. شما یک اپیدمی دارید مثال 
فرض کنید 2 نفر است و می شود ۴ نفر، این 
مهم بود ولی االن که آمار 16۰ نفر است و به 
19۰ نفر می رسد خیلی چیزی را نشان نمی دهد. 
اپیدمی و همه گیری هستیم، در  ما در عمق 
نمونه  می دهیم،  انجام  را  کارمان  شرایط  این 
گیری را انجام می دهیم ولی چیزی که الزم 
است اینکه باید از گردش ویروس جلوگیری 

شود و با pcr و...«

خبـر



درخواست سازمان جهانی بهداشت برای تداوم محدودیت های کرونایی
اینکه  به  اشاره  با  )WHO( روز دوشنبه  بهداشت  سازمان جهانی 
وضعیت شیوع کرونا در جهان وخیم تر شده و در آمریکای مرکزی 
نیز به اوج خود رسیده، از کشورها خواسته تا اقدامات خود را برای 

مهار شیوع کروناویروس جدید افزایش دهند. 
به گزارش سپید، تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد روز یک شنبه بیش از ۱۳۶ هزار مورد جدید ابتال به کووید-۱۹ در 
سراسر جهان تایید شد که بیشترین شمار روزانه ایست که تاکنون به ثبت 
رسیده است. وی افزود با گذشت بیش از شش ماه از وقوع همه گیری 
کرونا اکنون وضعیت شیوع شدت گرفته و زمان مناسبی برای توقف 

یا کاهش اقدامات مقابله ای با آن برای کشورها محسوب نمی شود.
مایک رایان، رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت نیز اعالم 
کرد: »این عفونت در کشورهای آمریکای مرکزی از جمله گواتماال هنوز 
در حال افزایش است و بیماری همه گیر به وضعیت »پیچیده ای«رسیده 
است.« وی با نگران کننده دانستن وضعیت این منطقه در حال حاضر، 

خواستار رهبری شدید دولت و پشتیبانی بین المللی از منطقه شد.
از سوی دیگر برزیل اکنون یکی از مراکز شیوع این بیماری همه گیر بوده 
و پس از ایاالت متحده آمریکا بیشترین شمار مبتالیان به کووید-۱۹ 

را در جهان به خود اختصاص داده است. همچنین شمار قربانیان این 
بیماری در برزیل هفته گذشته از ایتالیا پیشی گرفت.

وزارت بهداشت برزیل پس از حذف آمار و ارقام جمع آوری شده 
برای مرگ و میر کروناویروس در این کشور از یک وب سایت ملی، 
سردرگمی و جنجال بیشتری را با انتشار دو مجموعه متناقض از ارقام 

برای آخرین موارد ابتال و تلفات ایجاد کرد.

با این حال مایک رایان داده های برزیل را تاکنون کاماًل دقیق دانست اما 
تاکید کرد ارتباط پایدار و شفاف مقامات بهداشتی با مردم برزیل برای 
اطالع رسانی در مورد وضعیت شیوع و خطرات آن اهمیت زیادی دارد.
ماریا ون کرخوف، همه گیرشناس و مدیر ارشد سازمان جهانی بهداشت 
نیز اظهار داشت که »رویکرد جامع« در آمریکای جنوبی ضروری است.
شمار مبتالیان کروناویروس جدید در سراسر جهان تاکنون بیش از 
هفت میلیون و ۲۲۲ هزار نفر و شمار قربانیان نیز بیش از ۴۰۹ هزار نفر 
اعالم شده است. ون کرخوف با اشاره به این آمار اعالم کرده هنوز تا 

پایان همه گیری کروناویروس راه زیادی باقی مانده است.
این در حالی است که مقامات بهداشتی سنگاپور به تازگی اعالم 
کرده اند بیش از نیمی از موارد کرونا در این کشور بدون عالمت 
بوده اند و از این رو مقامات سنگاپوری رفع محدودیت های مقابله ای 

خود با کروناویروس را به تاخیر انداخته اند.
بنا بر گزارش رویترز، به رغم شمار زیادی از کشورهایی که ناقالن 
بدون عالمت کرونا را کشف کرده اند، ون کرخوف این موارد را نادر 
دانسته  و اعالم کرده معلوم نیست این ناقالن منجر به شیوع بیشتر 

کرونا می شوند یا خیر؟ایسنا

روزنامه انگلیسی سان اعالم کرده واکسن کرونا ممکن است به شکل 
اسپری تنفسی تا ماه آینده میالدی در دانشگاه آکسفورد آماده شود. 
به گزارش سپید، آزمایش ها روی این واکسن تولیدی در جریان بوده و 
پیش از این هدف گذاری اولیه برای آماده شدن در ماه سپتامبر)شهریور-

مهر( برای عموم بود. براساس اعالم شرکت داروسازی »آسترا زنکا«، 
زمانی که تائید نهایی انجام شود، تولید این واکسن اجرایی خواهد 
شد؛ هدف تولید ۲ میلیارد ُدز به لطف بودجه رسانی از سوی بیل گیس 

رئیس شرکت مایکروسافت است. براساس گزارش روزنامه سان،  
تیم دانشگاه آکسفورد ۸۰ درصد اطمینان دارد که این واکسن کرونا 
در افراد جوان تر عمل می کند؛  همچنین معتقد است می تواند در ماه 
جوالی)تیر-مرداد( این واکسن به صورت اسپری همچون اسپری آسم 
مورد استفاده قرار گیرد. به گفته پرفسور آدرین هیل یکی از اعضای 
تیم دانشگاه آکسفورد، آزمایش کلینیکی زمانی پایان می یابد که اثبات 
شود واکسن مورد تحقیق در حفاظت از افراد موثر است. آزمایش های 

دانشگاه آکسفورد روی این واکسن حدود دو ماه پیش آغاز و روی 
بیش از ۱۰ هزار بزرگسال و کودک انجام شد. پیش از این، شرکت 
دارویی آسترا زنکا موافقت کرده بود ۱۰۰ میلیون ُدز از این واکسن 
را در اختیار انگلیس قرار دهد. همچنین این شرکت توافقنامه یک 
میلیارد دالری را در مورد تولید واکسن کرونا با دولت آمریکا امضا 
کرده است. تاکنون بیش از هفت میلیون نفر در سراسر جهان به کرونا 

مبتال شده اند که نزدیک به ۴۰۹ هزار نفر از آن ها جان باخته اند.ایرنا

ادعای تولید اسپری تنفسی واکسن کرونا توسط دانشگاه آکسفورد

خبـر

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: »تحریم های شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران اجرایی شده است. «

به گزارش سپید، مایک پامپئو در توئیتر نوشت تحریم ها علیه شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و  شرکت ای-سیل )E-Sail( مستقر 
در چین از روز دوشنبه اجرایی شده است. پامپئو روز دوشنبه )۱۹ 
خرداد/۸ ژوئن( نوشت: »تحریم ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران و شرکت ای-سیل امروز اجرایی شد. رژیم ایران 
علی رغم ادعای اینکه هیچ گاه اقدام به ساخت سالح های هسته ای 
و سامانه های حمل آن نخواهد کرد به تالش برای دستیابی و تولید 
اقالم حساس اشاعه ای ادامه داده است.« وی در ادامه نوشت: »دنیا 
باید هوشیار باشد و برای جلوگیری از دستیابی ایران به اقالم حساس 

اشاعه ای که ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کنند هوشیار باشد.«
هرچند شرکت خطوط کشتی رانی ایران پیش از آن تاریخ هم در 
فهرست تحریم ها قرار داشتند اما تحریم هایی که آذرماه اعالم شد، 
از این منظر تازگی داشت که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو 
برچسب »اشاعه تسلیحات کشتار جمعی« و »مقررات تحریم های 
مالی ایران« صادر می شد. وزارت خزانه داری آمریکا در توضیح خود 
در مورد آثار این تحریم ها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه 

این کشور ارسال دارو و اقالم انسانی به ایران را محدود می کند.
در صفحه پرسش و پاسخ های خزانه داری آمریکا، در این رابطه آمده 
است: »ایاالت متحده مجوزها و معافیت های گسترده ای ذیل تحریم ها 

دارد که اجازه فروش محصوالت زراعی، غذا، دارو و تجهیزات 
پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می دهد. 
اما این مجوزها و معافیت ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان 

اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده اند را شامل نمی شود.«
 واشنگتن در آن زمان اعالم کرد این تحریم ها از روز ۸ ژوئن ۲۰۲۰ 
میالدی )۱۹ خرداد ۱۳۹۹( اجرایی می شوند. به نوشته خزانه داری 
آمریکا، از این تاریخ به بعد »اتباع ایاالت متحده، مگر با دریافت 
مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع 
خواهند شد، از جمله از تراکنش های مربوط به فروش محصوالت 
زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایاالت متحده 
یا از ایاالت متحده.« خزانه داری آمریکا می افزاید: »عالوه بر این، افراد 
غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنش های مشخص با IRISL و 

E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصوالت زراعی، 
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریم های دیگر 
قرار می دهند.« تنها راه حلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریم ها 
به طرف های تجاری ایران ارائه کرده، این است که معامالت خود را 

تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریم ها به پایان برسانند.
این اقدام آمریکا در حالی صورت می گیرد که بخش بزرگی از 
واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت 
خطوط کشتی رانی جمهوری اسالمی به عنوان بزرگترین خطوط 

کشتی رانی ایران انجام می گیرد. 
در حقیقت برچسب های تازه ای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها 
از یک نظر در وضعیت پیشین خطوط کشتی رانی ایران تفاوت ایجاد 
کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقالم انسانی به ایران است.

به گزارش فارس، این اولین بار نیست که آمریکا بخش هایی را هدف 
تحریم قرار می دهد که با زندگی روزمره مردم ایران در ارتباط است. 
آبان ماه امسال هم خزانه داری آمریکا بخش ساخت و ساز و مسکن 
ایران را تحریم کرد و قوانین تراکنش های مالی با ایران را سختگیرانه تر 
کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به آن تحریم ها، نوشت: »بر خالف ادعاهای فریبکارانه ایاالت 
متحده، مقررات جدید این کشور تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران 
را تشدید می کند... حاال خزانه داری دارد نه تنها مواد غذایی، بلکه 

واردات اقالم دارویی را هم هدف قرار می دهد.«

آمریکا مستقیما صادرات دارو به ایران را هدف گرفت 
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عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ اعالم کرد

بهداشت،  وزارت  خبری  نشست های  سلسله 
تحقیقات  مرکز  رییس  با حضور  روز سه شنبه 
انستیتوپاستور  بازپدید  و  نوپدید  بیماری های 
ایران ادامه پیدا کرد و احسان مصطفوی در این 
ویدئوکنفرانس به سواالت خبرنگاران رسانه ها 

پاسخ داد.
به گزارش سپید، این عضو کمیته اپیدمیولوژی 
کووید ۱۹ وزارت بهداشت، با اشاره به مطالعات 
سرواپیدمیولوژی کرونا در مناطق مختلف کشور 
گفت: »بر اساس یافته ها شاید حدود ۱۵ میلیون 
کنون  تا  اپیدمی  اول  از  از جمعیت کشور  نفر 
آلودگی به این ویروس را تجربه کرده اند؛ البته 
تاکید می شود که تست های سرولوژی خطاهایی 
دارند، اما این یافته تا حدودی مشابه برخی مطالعات 

سایر نقاط دنیاست. «
بیماری  روند  با  رابطه  در  مصطفوی  احسان 
گفت:  دنیا،  با  مقایسه  و  ایران  در  کووید۱۹ 
»خوشبختانه در مقایسه با خیلی از کشورهای 
دنیا میزان کشندگی بیماری در کشور ایران به طور 
قابل توجهی کمتر از برخی کشورهای پیشرفته 
و آمریکایی است و این موضوع متاثر از عوامل 

مختلفی است.«
وی گفت: »یک فاکتور تعیین کننده بافت سنی 
نسبتا جوان کشور است؛ به طوری که میانه سنی 
جمعیت کشورمان ۳۱ سال است و این درحالیست 
که در کشوری مثل اسپانیا این شاخص ۴۵ و ایتالیا 
۴۷ سال است. بنابراین وقتی سن باالتر باشد انتظار 
داریم بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی 
عروقی، سرطان، دیابت و چاقی و دیابت فراوانی 
بیشتری داشته باشد؛ چراکه ریسک فاکتورهای 

مرگ محسوب می شوند.«
و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رییس 
بازپدید انستیتوپاستور ایران ادامه داد: »موضوع 
دوم تاثیرگذار نیز مجاهدت های سیستم بهداشتی 
و درمانی در چند ماه اخیر است؛ هم در پروسه 
غربالگری و شناسایی زودتر بیماران و نهایتا هم 
ایزوالسیون و درمان زودتر. خوشبختانه در این 
مدت برخالف برخی کشورهای اروپایی، چالش 

جدی در حوزه درمان نداشتیم.«

علت افزایش مبتالیان کرونا در ایران 
طی روزهای اخیر

مصطفوی افزود: »همچنین در هفته های اخیر یک 
تند صعودی گزارش موارد جدید  نسبتا  روند 
بیماری را در کشور داریم که از عوامل مختلفی 
متاثر می شود؛ ابتدا اینکه در یک ماه اخیر میزان 
تست موارد مشکوک به کووید ۱۹ را به طور 
قابل توجهی افزایش دادیم و از تعداد ۱۰ هزار 
تست در یک ماه گذشته اکنون به بیش از۲۰ هزار 

تست روزانه رسیده است.«
وی ادامه داد: »همچنین برخی بازگشایی ها اتفاق 
افتاده و طبیعتا با برخی عدم رعایت ها انتظار داریم 
پیک اپیدمی و موج های دوم و سوم را شاهد باشیم. 

اکنون نیز استان های خوزستان، آذربایجان های 
شرقی و غربی، کردستان و هرمزگان استان هایی 
هستند که نسبت به سایر استان ها درگیری بیشتری 

را با بیماری دارند.«
رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید 
انستیتوپاستور ایران گفت: »انتظار داریم کشورهایی 
که یک روند نزولی را در روزها و هفته های اخیر 
در موردشان شاهد بودیم و البته آزادسازی هایشان 
را با تاخیر چند هفته ای نسبت به ما شروع کردند، 
در روزها و هفته های آینده افزایش موارد بروز 
بیماری را داشته باشند.« وی با بیان اینکه این 
بیماری ناشناخته است و با روشن تر شدن زوایای 
مختلف امیدواریم بتوانیم کنترل بهتری از آن داشته 
باشیم، افزود: »چارجوبی که اکنون در این زمینه 
و به صورت هدفمند دنبال می شود، تست افراد 
پرخطر از جمله سالمندان جهت شناسایی زودهنگام 
آن ها و انجام اقدامات مداخله ای موثر در آن ها و 

پیشگیری از مرگ و میر در آن هاست.«

ایران در مرحله تحقیقات تولید واکسن کرونا
همچنین درباره اقدامات انستیتوپاستور ایران برای 
دستیابی به واکسن کرونا هم راستا با اقدامات جامعه 
جهانی، گفت: »چه انستیتو پاستور ایران و چه 
برخی از مجموعه های دولتی و شرکت های دانش 
بنیان اقداماتی را در این زمینه شروع کردند و 
پروپوزال هایی داده شده و در مرحله انقعاد قرارداد 
است. به نظر می رسد ایران هم همپای کشورهای 
دیگر حرفی برای گفتن خواهد داشت. البته زمان در 
این زمینه بسیار مهم که پروژه چه زمانی به نتیجه 
حاصل شود. امیدواریم ما هم بتوانیم همپای سایر 
کشورها تکنولوژی این موضوع را کسب کنیم. 
فعال در مرحله تحقیقاتی تولید واکسن هستیم.«

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی های 
صورت گرفته در کشور و تاثیر آن در افزایش 
موارد جدید بیماری، گفت: »در بحث بازگشایی ها 
مالحظات مخلتفی از جمله مالحظات بهداشتی 
... باید در نظر گرفته شود و با  و اقتصادی و 
توجه به همه این جنبه ها تصمیم گیری می شود. 
همانطور که از سوی مسئوالن هم اعالم شده، اگر 
مشخص شود که بازگشایی ها تاثیرات قابل توجهی 
در افزایش پیک اپیدمی داشته اند، محدودیت ها 
مجددا اعمال می شود. در مجموع انتظار نداریم 
که بخواهیم نسخه واحدی در مورد کل کشور 
نوشته شود و اعمال مجدد محدودیت ها در کل 
کشور اتفاق افتد. انتظار داریم در استان هایی که 
در روزها و ماه های آتی درگیر اپیدمی می شوند، 

محدودیت هایی اعمال شود.«
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  مصطفوی 
بیماری  از  سیمایی  چه  زمستان  و  پاییز  برای 
را می توان ترسیم کرد و دانشگاه ها و مدارس 
به چه صورت فعالیت خواهند کرد، گفت: »به 
نظر می رسد باید به زندگی با کرونا عادت کنیم 
و  ماه گذشته  دو سه  محدودیت های  اینکه  و 
مجازی سازی ها در دانشگاه ها و مدارس همچنان 
ادامه یابد، قطعا دور از ذهن است. در مجموع 
انتظار داریم در پاییز و زمستان اگر هم افزایش 
شدت  به  اما  باشیم،  داشته  را  بیماری  مجدد 
آن  انتظار  همچنین  نباشد.  فروردین  و  اسفند 
است که تا آن زمان درمانی موثرتر و راه های 
پیشگیری بهتری برای جامعه جهانی شناسایی 
شود. بنابراین وقتی ابعاد مختلف بیماری روشن 
شود انتظار است بتوانیم نسبت به ماه های اخیر، 

زندگی عادی تری داشته باشیم. «
وی همچنین درباره تست های ِسرواپیدمیولوژی 

تست های  که  داریم  »تاکید  گفت:  نیز  کرونا 
سرولوژی اعم از رپید و االیزا هیچ کدام برای 
تشخیص بیماری مد نظر نیستند و بیشتر می توانند 
کاربرد تحقیقاتی داشته باشند. در همین راستا 
مطالعات خوبی در اقصی نقاط کشور شروع شده 
و برخی از نتایج مشخص شده و برخی از نتایج 
نیز نیازمند گذر زمان است. به طوری که اوایل 
اردیبهشت ماه یک مطالعه سرواپیدمیولوژی در 
جمعیت عمومی گیالن انجام شد که نتایج حاکی 
از آن بود حدود ۳۳ درصد جمعیت به کووید۱۹ 
آلوده بودند؛ البته تاکید می کنم که آلوده شدن با 
ابتال به شکل های بالینی بیماری متفاوت است 
و گفته می شود حدود یک سوم جمعیت آلوده 
ممکن است فرم های بدون عالمت بیماری را 
داشته باشند. « عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید۱۹ 
وزارت بهداشت در این باره افزود: »اگر بپذیریم 
که ۳۳ درصد افراد در گیالن درگیر بیماری بودند، 
بنابراین امروز با گذشت حدود یک ماه و نیم انتظار 
داریم این درصد افزایش قابل توجه تری داشته 
باشد. از طرفی هم در مورد تست های سرولوژی 
تاکید می کنم که میزان خطا قابل توجه است و 
عدم قطعیت بیشتری در مورد آنها وجود دارد.«

مصطفوی همچنین به مطالعه سازمان انتقال خون 
در حدود یک ماه پیش در جمعیت محدودی از 
استان های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: »بر 
اساس نتایج این مطالعه نیز، میزان بروز تجمعی 
در استان های با بروز باال حدود ۳۴ درصد، در 
استان های با بروز متوسط ۱۲ و در استان های با 
بروز کم حدود چهار درصد بود و بر اساس آن 
مطالعه سرولوژی در میانگین کشوری گفته شد 
که حدود ۱۶ درصد افراد بیماری را گرفته اند.«
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احتمال آلودگی ۱۵ میلیون ایرانی به کرونا
چرا در روزهای اخیر شمار مبتالیان افزایش یافته است؟

شماره 8۱۶۶۹ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹



 ادامه از صفحه 8
وی به مطالعه انجام شده در شهر تهران و نمونه گیری 
از کارمندان اداره های مختلف اشاره کرد و افزود: 
»حدود ۲۰ درصد افراد ِسرو مثبت کرونا بودند. 
این مطالعه در افرادی که برای آزمایش تشخیص 
طبی به آزمایشگاه ها مراجعه کرده بودند، حدود 
۱۲ درصد موارد مثبت را نشان داده و یک نمونه 
نیز از جمعیت عمومی ساکنین تهران در حدود 
یک ماه گذشته انجام شد که حدود هشت درصد 
مثبت بودند. بنابراین باید بپذیریم که در شهر 
تهران شاید به میزان حدود ۱۰ درصد آلودگی 

اتفاق افتاده باشد.«
یک  از  آلودگی  شدت  »البته  افزود:  مصطفوی 
استان به استان دیگر متفاوت است. بر اساس 
این یافته ها شاید حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت 
کشور از اول اپیدمی تا کنون آلودگی را تجربه 
کرده اند. باز هم تاکید می کنم تست های سرولوژی 
خطاهایی دارد و تست های سرولوژی هنوز به 
طور کامل تاییدیه های مراجع مربوطه را کسب 
نکرده اند. در نتیجه در تحلیل نتایج باید احتیاط 
الزم را به عمل آورد. این نکته هم الزم به ذکر 
است که این یافته تا حدودی مشابه برخی مطالعات 

سایر نقاط دنیاست.«
وی ادامه داد: »این موضوع پیام خوبی دارد؛ یعنی 
نفر مبتال  میلیون  بپذیریم حدود ۱۵  اگر  اینکه 
به ویروس شدند، یعنی این که میزان کشندگی 
ویروس خیلی کمتر از چیزی است که تصور ما و 
جامعه جهانی بوده و با ویروس خوش خیم تری 

مواجه هستیم.«
وزارت  کووید۱۹  اپیدمیولوژی  کمیته  عضو 
بهداشت در این باره افزود: »در استان هایی که 
»ِسرومثبت بودن« کمتر است، انتظار داریم در 
روزها و هفته های آینده دچار پیک های بیشتری 
شوند. اما استان هایی مثل قم و گیالن و اصفهان 
و البرز شواهد می گوید درصد قابل توجهی از 
جمعیت شاید بیماری را گرفته باشند و انتقال 
در جمعیت عمومی آن ها شاید کمتر خواهد شد. 
اما سیر انتقال بیماری قطعا در تابستان هم ادامه 
خواهد داشت و انتظار داریم درصد سرومثبت 
باالتر  نفر  میلیون  از حدود ۱۵  شدن جمعیت 
رود و این یعنی پیش آگاهی خوب برای پاییز 

خواهد داد که در فصل زمستان با مساعد شدن 
شرایط انتقال ویروس، اما سیکل انتقال کمتر شود.«
وی ادامه داد: »در کل به نظر می رسد با بیماری 
مواجه هستیم که سرایت پذیری  نسبتا قابل توجهی 
دارد، اما فرم های شدید بیماری و مرگ و میر 
در سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای 
بیشتر است و این افراد در معرض ریسک باالتری 

هستند و باید مراقبت بیشتری را انجام دهند.«
مصطفوی همچنین درباره تست  کرونا از افراد 
مشکوک به بیماری، گفت: »امروز قطعا در مورد 
تست بیماران در بیمارستان ها دغدغه ای نداریم و 
هر کسی مشکوک به بیماری باشد، تست گرفته 
می شود و انتظار نداریم اگر امروز شهری سفید 
باشد، در آن شهر تست کمتری گرفته شود. اگر 
درهر لحظه و هر نقطه بیمار با شک کووید ۱۹ 

مراجعه کند، تست انجام می شود.«
وی همچنین با اشاره به ظرفیت افزایش ۲.۵ برابری 
انجام تست های روزانه کرونا در کشور، گفت: 
»در روزهای اول کرونا در کشور و روز ۳۰ بهمن 
ماه فقط چهار آزمایشگاه کشور و با محوریت 
انستیتوپاستور ظرفیت تست روزانه داشتند و بالطبع 
روزها و هفته های اول از اقصی نقاط کشور باید 
نمونه ها به این آزمایشگاه ها ارسال می شد. در 
این راستا باید پروتکل ها نوشته و نیروی انسانی 
آموزش های الزم را دریافت می کرد و تجهیزات 
مناسب در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار 
می گرفت. این خالء امروز تا حدودی مرتفع شده 
و در توسعه آزمایشگاهی کشور امروز بیش از 
۱۵۰ آزمایشگاه در سطح کشور تست را انجام 
می دهند و حدود یک سوم آزمایشگاه های بخش 

خصوصی هم تست کرونا را انجام می دهند.«
رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید 
افزایش ظرفیت  »با  افزود:  ایران  انستیتوپاستور 
تست  توانستیم آزمایشگاه ها را نیز افزایش دهیم 
و آزمایشگاه ها متناسب با سیاست های وزارتخانه 
فعالیت می کنند و در حال حاضر نیز سیاست وزارت 
بهداشت تمرکز بر افراد در معرض ریسک مرگ 
است تا این افراد حتما شناسایی شوند و اقدامات 

مداخله ای الزم برایشان انجام شود.«
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
انتقال کرونا از طریق نیش حشرات گفت: »شواهدی 

طریق حشرات  از  بیماری  این  انتقال  بر  مبنی 
وجود ندارد.«

مصطفوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
همچنان در پیک اول کرونا هستیم یا خیر و پیش 
بیماری چگونه   بعدی  پیک های  درباره  بینی ها 
است گفت: »واقعیت این است که شاید خیلی 
نتوان جواب روشنی به این موضوع داد. اگر در 
روزهای اول امکان افزایش ظرفیت تستینگ بود 
و بیماران سرپایی را با تست شناسایی می کردیم، 
شاید منحنی اپیدمی ما متفاوت از شکل امروز که 
به شکل دو کوهانه است، بود و انتظار داشتیم 

شاید امروز در یال نزولی اپیدمی بودیم.«
وی افزود: »تحلیل روند بیماری صرفا در بیماران 
بستری می گوید که پیک اول اپیدمی را رد کرده ایم 
و اکنون تقریبا در مرحله ثبوت هستیم؛ هم موارد 
بستری و مرگ نوسان نسبتا ثابتی دارد. گرچه 
که در روزهای اخیر در مورد موارد بستری هم 
افزایش نسبتا تدریجی بیماری مشاهده می شود و 
دور از ذهن نیست که پیک های بعدی بیماری را 
داشته باشیم، ولی انتظار نداریم پیک های بعدی به 

شدت اسفند و اواسط فروردین ماه باشد.«
داده های  که  دوم  »تحلیل  داد:  ادامه  مصطفوی 
متقن تری هم هستند، داده های بیمارانی است که 
مرگ در موردشان اتفاق افتاده است. در منحنی 
مرگ، پیک اپیدمی در اواسط فروردین ماه بوده 
است و در دو ماه اخیرنوسان مالیمی در موارد 
مرگ را شاهد بودیم که تعداد مرگ روزانه بین 
۵۰ تا ۷۰ و ۸۰ مورد بوده و این موید آن است 
که پیک اول را قاعدتا رد کرده ایم و شاید اگر 
اتفاق غیرمترقبه ای افتد، پیک های بعدی را پیش 

رو داشته باشیم.«
عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ افزود: »اگر 
بخواهیم تحلیل دقیق تری داشته باشیم، به دلیل 
وسعت کشور و شرایط آب و هوایی، تحلیل استانی 
تحلیل دقیق تری است. در تحلیل استانی، برخی 
از استان ها ممکن است پیک های دوم و سوم را 
داشته باشند و برخی ها پیک شدید را رد کرده و 

االن در شرایط تثبیت شده باشند.«
مصطفوی گفت: »در تحلیل کمیته اپیدمیولوژی 
منتهی به ۱۷ خردادماه، روند کشوری بیماری 
داشته  تغییر مختصر صعودی  نظر می رسد  به 

باشد. اما در مورد برخی از استان ها که شامل 
۱۳ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، کردستان، 
مرکزی، یزد، قم، بوشهر، فارس، خراسان جنوبی، 
همدان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و کرمان 
است یک روند صعودی و شروع پیک اپیدمی 
را داشتند. در مورد هفت استان تغییر مختصر 
صعودی مشاهده می شود که شامل خوزستان، 
اصفهان، زنجان، آذربایجان غربی، ایالم، خراسان 
رضوی و چهار محال و بختیاری است. در مورد 
استان هایی مثل کرمانشاه و تهران یک روند ثبات 
با تغییرات مختصر دیده شده و در مورد سه استان 
خراسان شمالی، البرز و سیستان و بلوچستان 
اخیرا پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. استان های 
و  مازندران  قزوین،  سمنان،  اردبیل،  لرستان، 
روند  تحلیل  اجازه  داده ها  ناسازگاری  گیالن 

اپیدمی را نداده است.«

چند درصد مبتالیان بدون عالمت هستند؟ 
وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به تغییر برخی 
شواهد علمی دنیا درباره کووید-۱۹ نسبت به 
شواهد روزهای ابتدایی این بیماری؛ گفت: »در 
ابتدا جامعه جهانی با اطالعاتی مواجه شد که متاثر 
از داده هایی بود که کشور چین داده بود. اما وقتی 
کشورهای مختلف درگیر بیماری شدند، متناسب 
با شواهد موجود، تغییراتی در توصیه های سازمان 
جهانی بهداشت و دیگر سازمان ها نیز اتفاق افتاد. 
به عنوان مثال در روزهای اول اعالم شده بود 
که میزان کشندگی این ویروس، ۲ تا ۳ درصد 
است و حدود ۱۰ درصد نیز ممکن است بدون 
عالیم مبتال شوند. همچنین گفته شده بود که 
شاخصR ۰ )عدد مولد نسلی( در مورد کرونا 
حدود ۲.۵ است؛ یعنی هر فرد آلوده، ۲.۵ نفر 
را آلوده می کند. بر اساس مدلسازی این داده ها، 
قاعدتا کووید-۱۹ بیماری است که مرگ و میر 

زیادی دارد و سرایت پذیری زیادی دارد.«
مصطفوی افزود: »اما هر چه جلوتر رفتیم شواهد 
علمی بیشتر شد و مقاالت و متون علمی امروز 
حکایت از آن دارند که میزان کشندگی بیماری 
خیلی کمتر از ۲ تا ۳ درصد اعالمی روزهای 
اول است. در این زمینه مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری های آمریکا گزارشی را منتشر کرده که 
مرگ کمتر از سه دهم درصد را اعالم کرده است 
و این عدد در مقایسه با آن دو تا سه درصد و 
همچنین اعداد و ارقام مرگ و میر آنفلوآنزا )یک 
دهم درصد( تخفیف قابل مالحظه ای یافته است. 
شواهدی هم هست که شاید کمتر از سه دهم 
درصد باشد. از طرفی هم امروز گفته می شود که 
شاید بیش از یک سوم جمعیت افراد بی عالمت 

بیماری باشند.«
وی در پایان گفت: »امروز نیز گزارشی از سازمان 
جهانی بهداشت منتشر شده که اشاره می کند مبتالیان 
بدون عالمت خیلی نقش جدی به عنوان ناقل 
کووید-۱۹ ندارند و این موضوع می تواند تغییر 
دهنده چارچوب های پیشگیری در روزهای آینده 
باشد. بنابراین هر چه زوایای این بیماری برای ما 
روشن تر می شود، می تواند در اقدامات مداخله ای 
پیشگیری و درمانی تاثیرگذار باشد. طبیعتا هر 
چه دانسته ها از بیماری بیشتر می شود گویای این 
خواهد بود که می توانیم بیماری را بهتر کنترل 
کنیم و امیدواریم تابو و ترس و وحشت ناشی از 
این بیماری در جامعه جهانی به زودی با شناخت 

بیشتر از بیماری کمتر و کمتر شود.«

۹ شماره ۱۶۶۹ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹



از قانون برنامه چهارم توسعه تا امروز، مدام در اسناد 
باالدستی نظام سالمت بر لزوم هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها تاکید شده است. با وجود تاکیدات 
قانونی مکرر، هنوز در بسیاری از بیمارستان های 

کشور این قانون اجرا نشده است. 
بر اساس این قانون، تولیت نظام سالمت موظف 
است که برای افزایش بهره وری و بهبود کیفیت 
خدمات درمانی، مسئولیت اداره بیمارستان ها را به 
گروهی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف 

بیمارستان و حامیان منافع مردم، واگذار کند.
این قانون با حدود 15 سال تاخیر در اجرا می توانست 
در نهایت به نفع همه اجزای نظام سالمت باشد، اما 
کماکان اجرای این قانون در کالف بروکراسی های 
مرسوم، گرفتار شده است. البته در سال 88 اداره 
حدود 50 بیمارستان به شکل هیات امنایی تبدیل 
شد، اما بعد از آن دوباره اجرای قانون هیات امنایی 
شدن بیمارستان ها به خواب زمستانی رفت. بسیاری 
از کارشناسان اعتقاد دارند که در همان 50 بیمارستان 
هم هیات امنایی شدن بیمارستان ها به شکل نصفه و 
نیمه اجرا شد. همین االن هم در برخی بیمارستان ها 
که در ظاهر به شکل هیات امنایی اداره می شود، 
دایره اختیارات گسترده ای در اختیار هیات امنا قرار 
ندارد. در حقیقت، هیات امنای واقعی در همان معدود 
بیمارستان ها نیز به شکل کامل اجرایی نشده است. 
هم اکنون در بسیاری از بیمارستان های دولتی نیز که 
اصال ردپایی از مدیریت هیات امنایی وجود ندارد.
بسیاری از اعضای جامعه پزشکی اعتقاد دارند که 
با اجرای قانون هیات امنایی شدن بیمارستان ها، 
می کند.  پیدا  افزایش  نیز  درمان  کادر  بهره وری 
وقتی بیمارستان هیات امنایی بتواند خودش دخل 
و خرجش را تنظیم کند و مدیریت بهتری بر منابع 
و مصارف داشته باشد، در آن صورت مشکالت 
مالی بیمارستان ها نیز کمتر خواهد شد. در نتیجه، 
پرداخت حقوق و کارانه فعاالن جامعه پزشکی در 
بیمارستان ها نیز روال منظم تری خواهد گرفت و 
بیمارستان ها با پشتوانه مالی بهتری می توانند حقوق 

و مزایای کادر درمان را پرداخت کنند.
همچنین برخی از کارشناسان نظام سالمت تاکید 
دارند که هم اکنون در بسیاری از مراکز درمانی دولتی، 
توزیع نیروها چندان متناسب با نیازهای درمانی 
نیست. مثال گاهی در یک بیمارستان دولتی با تورم 
نیروی انسانی روبرو هستیم، اما بیمارستان دیگر 
ممکن است با کمبود شدید نیرو مواجه باشد. اجرای 
قانون هیات امنایی شدن بیمارستان ها با افزایش دایره 
اختیارات هیات امنا می تواند دامنه این مشکل را 
کمتر کند و توزیع جامعه پزشکی در بیمارستان ها 
را به روال منطقی تری بازگرداند. همچنین وقتی 
هیات امنا بتواند در خصوص جذب و جابجایی 
کادر درمان، اختیارات بیشتری داشته باشد، در آن 
صورت شایسته ساالری نیز در بین جامعه پزشکی 
افزایش می یابد. در آن صورت، کادر درمان باتجربه 
و کارآمد، فرصت های شغلی بیشتری خواهند داشت 

و محدودیت استخدام های دولتی نیز وجود نخواهد 
داشت. در آن شرایط اختیار جذب کادر درمان 
کارآمد در اختیار هیات امنا خواهد بود و هیات 
امنا نیز برای جذب نیروهای مورد نیازش به جایی 

پاسخگو نیست. 
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که در صورت اجرای 
قانون هیات امنایی شدن بیمارستان ها، صرفه جویی 
چشمگیری هم در هزینه های بیمارستان ها ایجاد 
خواهد شد، زیرا مدیریت اقتصادی بیمارستان ها 
به طور تمام و کمال دراختیار هیات امنا خواهد 
بود و در نتیجه هیات امنا برای تنظیم دخل و خرج 
بیمارستان، مجبور خواهد شد که با دقت نظر بیشتری 
بر مصارف بیمارستان، نظارت کند. هم اکنون چنین 
نگاه اقتصادی در مدیریت بسیاری از بیمارستان های 
دولتی دیده نمی شود، زیرا بیمارستان دولتی همواره 
منابعش تحت هر شرایطی از سوی دولت تامین 
می شود و در نتیجه انگیزه ها برای صرفه جویی در 

این شکل از مدیریت بیمارستانی کمتر به چشم 
می خورد. باید در نظر داشت که با هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها، سطح کیفی ارائه خدمات به بیماران هم 
افزایش می یابد، زیرا بین بیمارستان های هیات امنایی 
نیز رقابت مفیدی برای ارائه خدمات باکیفیت تر و 

جذب بیماران بیشتر، شکل خواهد گرفت. 
اجرای این قانون مغفول مانده می تواند هم تحول 
جدی در میزان بهره وری کادر درمانی بیمارستان ها 
ایجاد کند، هم به افزایش رضایتمندی بیماران منجر 
شود و هم تاثیر مثبتی بر »اقتصاد سالمت« داشته 
باشد. البته تحقق این تحول مدیریتی در بیمارستان ها 
به اراده جدی متولیان نظام سالمت نیاز دارد تا این 

قانون خاک خورده را احیا کنند.

چالش های پیش روی هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها

کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که هیات امنایی 
شدن بیمارستان های منتخب وزارت بهداشت، سه 
امنای  پیش شرط ضروری دارد. تشکیل هیات 
بیمارستان، پرداخت 3/6 برابر تعرفه خدمات آنها 
و تمام وقت جغرافیایی شدن پزشکان عضو هیات 
علمی، از جمله پیش نیازهای جدی اجرای قانون 
هیات امنایی شدن بیمارستان هاست که در کشور ما 
اجرا نشده است. برخی منتقدان می گویند در برخی 
بیمارستان ها  که در ظاهر به شکل هیات امنایی 
اداره می شوند، بحث تعرفه خدمات و ماندگاری 
اعضای هیات علمی در آنها به شکل حل نشده 

باقی مانده است.
و  نظام سالمت  کارشناس  قاسمعلی خراسانی، 
رئیس پیشین مجتمع بیمارستانی امام خمینی که 
سابقه طوالنی در اداره بیمارستان های دولتی دارد، 

در گفتگو با سپید به مشکالت پیش روی اجرای 
قانون هیات امنایی شدن بیمارستان ها می پردازد و 
می گوید: »تجربه جهانی نشان داده است که هیات 
امنایی اداره شدن بیمارستان ها می تواند دستاوردهای 
بسیار خوبی داشته باشد. در کشور ما حداقل 20 
سال است که درباره هیات امنایی شدن بیمارستان ها 
بحث می شود، اما با وجود الزام قانونی می بینیم که 
این قانون اجرا نمی شود. حتی در برخی بیمارستان ها 
که االن به شل هیات امنایی اداره می شوند، شاهد 
هستیم که استقالل موثر در هیات امنا وجود ندارد.«
او یادآور می شود: »االن همین بیمارستان امام خمینی 
را در نظر بگیرید، این بیمارستان بزرگ، خودش 
درواقع یک دانشگاه است. این بیمارستان حدود 
350 عضو هیات علمی، حدود شش هزار پرسنل 
و حدود هزار فراگیرنده دارد. اینجا شما با یک 
دانشگاه بزرگ و واقعی روبرو هستید، اما متاسفانه 
می بینیم که مثال مدیر این بیمارستان بزرگ باید چشم 
بدوزد به اینکه فالن معاون دانشگاه علوم پزشکی 
چه دستوری می دهد. رئیس این بیمارستان بزرگ 
برای انجام هر کاری باید از دانشگاه اجازه بگیرد. 
بنابراین طبیعی است که اداره این بیمارستان ها به این 
شکل به مشکل برمی خورد. نباید انتظار داشته باشیم 
که وقتی امورات بیمارستانی را به شکل نامطلوبی 
راهبری می کنیم و قانون اجرا نمی شود، مدیریت 
بیمارستان ها به شکل اصولی و علمی باشد. وقتی 
مدیر یک بیمارستان بزرگ حتی نمی تواند یک پرسنل 
را جابجا کند یا برای خرید یک قلم کاالی ساده 
باید از یک مدیر دانشگاه اجازه بگیرد، چنین مدیر 
بیمارستانی با چنین سطح اختیارات محدودی چطور 
می تواند تحولی در مدیریت بیمارستانی ایجاد کند. 

ادامه در صفحه 11 

قانونهیاتامناییشدنبیمارستانهاخاکمیخورد
در صورت اجرای قانون مغفول مانده »هیات امنایی شدن بیمارستان ها«، هم کیفیت ارائه خدمات به بیماران 

افزایش می یابد و هم بهره وری جامعه پزشکی در مراکز درمانی ارتقا پیدا می کند

هم اکنون در برخی مراکز 
دولتی، توزیع جامعه پزشکی 

متناسب با نیازهای درمانی 
نیست. مثال گاهی در یک 

بیمارستان دولتی با تورم نیروی 
انسانی روبرو هستیم، اما 

بیمارستان دیگر ممکن است با 
کمبود شدید نیرو مواجه باشد. 
اجرای قانون هیات امنایی شدن 

بیمارستان ها می تواند دامنه 
این مشکل را کمتر کند
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 ادامه از صفحه 10
مثال به خاطر دارم که در یک دوره ای خواستیم چند 
بخش از بیمارستان که بهره وری پایینی داشت به 
بخش خصوصی واگذار کنیم، اما برخی مدیران 
دانشگاه با این کار مخالفت کردند. این شیوه نگاه 

به مدیریت بیمارستانی، آسیب زننده است.«
خراسانی اعتقاد دارد که با توجه به روال فعلی 
بسیار بعید است که به این زودی ها، قانون هیات 
مدیره ای شدن بیمارستان ها اجرایی شود. او می گوید: 
»اجرای این قانون به همت و عزم جدی دولت، 
نیاز دارد. همان مانعی که اجازه نمی دهد اصل 44 
قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی اجرا شود، 
همان موانع نیز اجازه نمی دهد که هیات امنایی 
شدن بیمارستان ها پا بگیرد. خیلی اوقات، مدیران 
سطوح میانی مانع از اجرای قانون هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها می شوند، چون ممکن است دوست 
نداشته باشند دایره اختیاراتشان محدود شود. بارها 
دیده ایم که اعمال نظر شخصی و نفوذ برخی مدیران 
سطوح میانی، مانع از اجرای قانون در کشور شده 
است. مدیر یک بیمارستان باید حداقل این اختیار 
را داشته باشد که تصمیم بگیرد بخش های مخلف 
بیمارستان را چطور مدیریت کند، اما بسیاری از 
مدیران بیمارستان های دولتی در کشور ما نمی توانند 
حتی در میزان کارانه کارکنانان بیمارستان تحت 

مدیریت شان تاثیر داشته باشند.«
خراسانی با اشاره به تاثیر قانون هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها بر جامعه پزشکی می گوید: »اختیارات 
چندانی به مدیر بیمارستان های دولتی داده نمی شود. 
درنتیجه خیلی اوقات بهره وری نیروهای انسانی نیز 

افزایش پیدا نمی کند. حتی مدیر بیمارستان دولتی 
نمی تواند مثال کارانه کادر درمان فعال و پرتالش را 
باال ببرد و آنها را تشویق کند و همچنین نمی تواند 
کارانه کادر درمان منفعل را پایین بیاورد. نبود این 
اختیارات ساده باعث می شود کادر درمان نیز برای 
ارتقای کیفیت کار، انگیزه چندانی نداشته باشد. 
بیمارستانی،  بخش های  مدیران  وقتی  همچنین 
اختیاراتی ندارند، چطور انتظار داریم که یک استاد 
باسابقه دانشگاه و مدیر یک بخش بیمارستان بتواند 
تغییر و تحولی اساسی در آن بخش ایجاد کند و یا 
رفتارهای حرفه ای پرسنل درمانی را بهبود ببخشد. 
درواقع اختیاراتی که اکنون به مدیران بیمارستان و 
مدیران بخش های بیمارستانی داده می شود، بسیار 
ناچیز است. اگر همین شرایط ما را با کشورهای توسعه 

یافته مقایسه کنید، می بینید که روسای بخش های 
بیمارستانی در این کشورها، قدرت و اختیارات 

زیادی دارند و در نتیجه منشا تحول می شوند.«
او تصریح می کند: »نظام غیرمشارکتی در اداره 
بیمارستان ها جواب نمی دهد. تجربه دنیا نیز این 
موضوع را اثبات کرده است. اینکه یک سمت، 
دستور دهد و سمت دیگر فقط شنونده باشد و 
همان دستورات را اجرا کند، این سیستم در مدیریت 
بیمارستانی جواب نمی دهد. واقعا جالب است 
که مثال در بیمارستان های آموزشی با وجود آنکه 
روسای این دانشگاه ها، اغلب چند دهه عضو هیات 
علمی بوده اند، از صدها فیلتر مدیریتی مختلف عبور 
کرده اند و سال ها مدیر اجرایی بخش های مختلف 

بوده اند، اما چنین مدیران برجسته بیمارستانی، 
اختیارات محدودی دارند و به همین دلیل نمی تواند 
تحول جدی ایجاد کنند. االن متاسفانه وضعیت 
مدیریت بیمارستانی در کشور ما اینگونه است 
که مدیر یک بیمارستان دولتی، اختیار چندانی 
ندارد، ولی اگر مشکلی در بیمارستان پیش بیاید، 
باید پاسخگو باشد. اینها با یکدیگر تناقض دارد.«
خراسانی یادآور می شود: »فردی که مدیر بیمارستان 
دولتی می شود، باید یک سری قوانین و بخشنامه های 
داخلی را اجرا کند، یک تعداد پرسنل و اعضای 
هیات علمی نیز از قبل در بیمارستان وجود دارد 
که اختیار کم و زیاد کردن آنها را ندارد و تاثیری 
هم نمی تواند در قوانین مدیریت بیمارستان ها داشته 
باشد. این مدیر در میزان بودجه بیمارستان هم 
نقشی ندارد. حاال خیلی جالب است که اگر در 
همین بیمارستان یک مشکلی به وجود بیاید، مدیر 
بیمارستان باید به دادگاه برود و با وجود اختیارات 
نداشته اش، پاسخگو باشد. به همین دالیل، اگر 
مدیریت بیمارستان ها به شکل هیات امنایی باشد، 
بخش زیادی از این مشکالت حل می شود و قطعا 
بهره وری کادر درمان در بیمارستان، افزایش پیدا 

خواهد کرد.«

تالش وزارت بهداشت برای اجرای کامل 
قانون

کارشناسان تاکید دارند که در بسیاری از بیمارستان ها 
که به اسم بیمارستان های هیات امنایی شناخته 
می شوند، عمال هیات امنا شدن بیمارستان ها به 
طور کامل اجرا نشده است. در این بین، وزارت 
بهداشت با تدوین آیین نامه های جدید از خرداد سال 

گذشته، تالش کرده است که این قانون را اجرا کند.
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
نیز در توضیح همین مساله تاکید می کند: »بر اساس 
دستورالعمل های قبلی درخصوص هیات امنایی 
شدن بیمارستان ها، اجرای این قانون به صورت 
واقعی انجام نشد، زیرا بحث استقالل مالی و جذب 
نیرو در دستورالعمل های قبلی در نظر گرفته نشده 
بود، اما در آیین نامه های جدید وزارت بهداشت، 

این موارد در نظر گرفته شده است.«
جان بابایی با اشاره به تاثیر مثبت هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها، یادآور می شود: »وقتی بیمارستان ها یک 
بنگاه اقتصادی شوند و هزینه های خود را ارزیابی 
کنند، مانند همه موسسه هایی که مدیرعامل دارند 
و باید به هیات مدیره پاسخگو باشند، این اتفاق 
خواهد افتاد. در حال حاضر دانشگاه های علوم 
پزشکی بر بیمارستان ها نظارت می کنند، اما اگر 
افرادی که در بیمارستان ها کار می کنند را هیات مدیره 
انتخاب کند و سپس مدیرعامل منصوب شود، نقاط 
ضعف و قوت بیمارستان ها شناسایی می شود. به 
طور مثال بیمارستان فیروزگر که به صورت هیات 
امنایی اداره می شود، یکی از موفق ترین بیمارستان ها 
از نظر مالی محسوب می شود. بیمارستان های هیات 
امنایی قدرت اختیار بیشتری دارند و محدودیت های 

اداری در آنها کاهش پیدا می کند.«
معاون وزیر بهداشت یادآور می شود: »هیات امنایی 
شدن بیمارستان ها اختاللی در کیفیت خدمات 
ایجاد نمی کند. زیرا بیمارستان ها مجبور می شوند 
کیفیت را باالتر ببرند تا بیمار برای دریافت خدمات 
سالمت به آنجا مراجعه کند. با همگرایی حوزه های 
مختلف شامل بخش های درمان، توسعه، حقوقی 
و آموزش باید روند و دستورالعمل ها در راستای 
استقالل اداری و مالی بیمارستان ها اصالح شود. 
هیات امنایی شدن بیمارستان ها، بستری برای اجرای 
هر چه بهتر برنامه تحول نظام سالمت است که 
منجر به افزایش بهره وری بیمارستان ها خواهد 
شد و در نهایت ارتقای کمی و کیفی خدمات را 

به همراه خواهد داشت.«
همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز با اشاره 
به اهمیت هیات امنایی شدن بیمارستان ها و عزم 
این وزارتخانه برای اجرای این قانون، خاطرنشان 
می کند: »هیات امنایی شدن بیمارستان ها می تواند 
منجر به ایجاد نظارت بیشتر، مدیریت منابع نظام 
بهره وری  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  سالمت، 
بیمارستان ها شود. این اقدام بیشتر مربوط به مسائل 
مالی و مدیریتی منابع می شود. البته هیات امنایی 
شدن بیمارستان ها به شکلی نخواهد بود که به 

پرداختی از جیب مردم فشار وارد شود.«
وزیر بهداشت تصریح می کند: »گاهی ممکن است 
سرریز منابع بیمارستان ها در جاهای دیگر هزینه شود 
که می خواهیم این اتفاق نیفتد و منابع بیمارستان ها 
در راستای اعتال و ارتقای خود بیمارستان هزینه 
شود. اداره هیات امنایی بیمارستان ها باید مورد 
توجه قرار گیرد و بیمارستان ها باید برای اداره و 
سرریز کردن منابع در محل درست هزینه، اختیارات 

بیشتری داشته باشند.«
وزارت  جدید  نامه های  آیین  به  توجه  با 
بهداشت برای اجرای قانون اداره هیات امنایی 
این  مسئوالن  تاکید  همچنین  و  بیمارستان ها 
ماند  منتظر  باید  قانون،  اجرای  بر  وزارتخانه 
و دید که در سال 99، چند بیمارستان جدید 
به شکل واقعی به شبکه بیمارستان های هیات 

امنایی کشور اضافه خواهند شد.

خراسانی: اختیارات چندانی 
به مدیر بیمارستان های دولتی 

داده نمی شود. حتی مدیر 
بیمارستان نمی تواند مثال کارانه 
کادر درمان فعال و پرتالش را 

باال ببرد و آنها را تشویق کند و 
همچنین نمی تواند کارانه کادر 
درمان منفعل را پایین بیاورد. 
نبود این اختیارات ساده باعث 
می شود کادر درمان نیز برای 

ارتقای کیفیت کار، انگیزه 
چندانی نداشته باشد
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جان بابایی: بر اساس 
دستورالعمل های قبلی 

درخصوص هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها، اجرای این قانون 

به صورت واقعی انجام نشد، 
زیرا بحث استقالل مالی و جذب 
نیرو در دستورالعمل های قبلی 

در نظر گرفته نشده بود، اما 
در آیین نامه های جدید وزارت 

بهداشت، این موارد در نظر 
گرفته شده است

نمکی: هیات امنایی شدن 
بیمارستان ها می تواند منجر 

به ایجاد نظارت بیشتر، 
مدیریت منابع نظام سالمت، 
کاهش هزینه ها و افزایش 

بهره وری بیمارستان ها شود. 
البته هیات امنایی شدن 

بیمارستان ها به شکلی 
نخواهد بود که به پرداختی از 

جیب مردم فشار وارد شود



قرارداد های استخدام ۸۹ روزه پس از فعالیت در 
خط مقدم مقابله با کرونا داد مهندسان پزشکی را 
درآورده است و آن ها در آستانه بیکاری قرار دارند. 
به گزارش سپید، قرارداد های ۸۹ روزه مدافعان 
سالمت، حقیقت تلخی که شاید باورش سخت 
باشد، مدافعان سالمتی که به قیمت جانشان برای 
نجات جان ایرانیان پای کار آمدند و در خط مقدم 
مقابله با کرونا لباس رزم سفید بر تن کردند و به 
جنگ ویروس منحوس و نامریی کرونا رفتند حاال 

در آستانه بیکاری قرار دارند.
حاال  قرارداد های ۸۹ روزه مدافعان سالمت رو به 
اتمام بوده در حالی که کرونا هنوز تمام نشده و این 
ویروس مهمان ناخوانده ای است که تا مدت ها با ما 
خواهد بود. این در حالی است که مدافعان سالمت 
پس از شیوع کرونا جان خود را در طبق اخالص 
قرار دادند تا به رسالت و تعهد سنگین نجات جان 
مردم در نظام سالمت عمل کنند، در این مدت ۲ 
ماه و ۲۰ روزی که از شیوع کرونا گذشته است، 
بیش از ۱۰ هزار نفر از کادر درمان به کرونا مبتال 

و ۱۱۰ فرشته نجات سپیدپوش آسمانی شدند.
در تمام دوران شیوع کرونا مدافعان سالمت مثل 
پزشکان، پرستاران، و مهندسان پزشکی همچون 
درمانی  مراکز  در  مقدس  دفاع  دوران  سربازان 
جنگیدند، اما در این دوران سربازان نظام سالمت 
باید با ویروس نامرئی، مرموز و وحشی کرونا مبارزه 
می کردند و نمی دانستند این دشمن نامرئی چه زمان 
و کجا به آن ها حمله ور خواهد شد و حتی در 
روز های اولیه شیوع کووید ۱۹ سالح مبارزه با کرونا 
را هم نداشتند، اما با وجود کمبود اقالم بهداشتی 
و حفاظتی این مدافعان سالمت بودند که درس 
ایثار و فداکاری را مشق کردند و برگ زرینی در 
تاریخ ملت ایران و کارنامه درخشان نظام سالمت 

به جای گذاشتند.
با وجود تالش های محققان در سراسر دنیا همچنان 
دارو و واکسنی علیه ویروس کرونا پیدا نشده است 
و مدافعان عرصه سالمت باید همچنان در خط مقدم 
مقابله با کرونا هوشمندانه بازی کنند و مراقب باشند 
تا در لحظه آخر گل نخوریم و تمام زحمات به 
هدر نرود. امروز مردم قدرشناس خدمات کادر 
درمانی بیمارستان ها هستند و بیش از گذشته نسبت 
به سختی کار آنها و خدماتی که این قشر برای 
جامعه دارد، آگاه شده اند و گویای این سختی ها و 
خدمات تصاویر و فیلم هایی است که در فضای 

مجازی دست به دست می شود.
قطعا ملت ایران هیچگاه نام و یاد پزشکان و پرستارانی 
که این روز ها جان خود را فدا کردند و در مسیر 
دفاع از سالمت ملت ایران به شهادت رسیدند را 
فراموش نخواهند کرد. بدون شک این ایثار و از 
خودگذشتگی مثال زدنی سپیدپوشان سالمت در 
مبارزه با کرونا که از جان خود برای حفظ سالمت 
هموطنان گذشتند، هرگز از یاد ملت ایران نمی رود 
و همه قدردان زحمات مدافعان سالمت هستند، 
هرچند که این مدافعان سالمت بی چشم داشت 
و جان بر کف در مراکز درمانی خدمت کردند، 
اما باید نهاد های اجرایی این زحمات را به نوعی 

جبران کنند نه اینکه با برخی رفتار ها خستگی ها به 
تن مدافعان سالمت باقی بماند.

گالیه مهندسان پزشکی از قرارداد 
استخدامی ۸۹ روزه  در کرونا

حاال شماری از مدافعان سالمت مثل پرستاران و 
مهندسان پزشکی از قرارداد های ۸۹ روزه کرونایی 
گالیه دارند چرا که پس از خدمت در میدان سخت 
مبارزه با  کرونا بیکار خواهند شد در حالی که جانشان 
را برای نجات بیمار کرونایی به دست گرفته بودند.
مسلمی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین 
تجهیزات پزشکی کشور گفت: »پس از شیوع کرونا 
مهندسان پزشکی هم مثل پزشکان و پرستاران در خط 
مقدم مقابله با کرونا حضور داشتند، باید توجه داشت 
که کرونا دارو و درمانی ندارد و بیشترین اثربخشی 
را در درمان کرونا تجهیزات پزشکی بیمارستان ها 
داشت و مهندسان پزشکی بر بالین بیماران باید 
تجهیزات را آماده می کردند و در سرپا نگه داشتن 

تجهیزات از جان خود مایه گذاشتند.«
متخصصین  صنفی  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
تجهیزات پزشکی کشور ادامه داد: »مقرر شده بود 
که شماری از پزشکان، پرستاران و مهندسان پزشکی 
وسایر گروه های مورد نیاز در دوران کرونا استخدام 
شوند چرا که نیاز به کادر درمان افزایش چشمگیری 
داشت و در همین زمینه برخی دانشگاه های علوم 
پزشکی به شماری از مهندسان پزشکی وعده استخدام 
شرکتی دادند و این مهندسان پزشکی در خط مقدم 

مقابله با کرونا به بیماران خدمت رسانی کردند.«
وی ادامه داد: »تاکنون حداقل ۱۴ نفر از مهندسان 
پزشکی درگیر کرونا و بستری شدند و انتظار این 
است که حقوق و مزایایی که در قالب پاداش یا 
بودجه های کرونایی در نظر گرفته شده بود، پرداخت 

شود اما متاسفانه حق و حقوق مهندسان پزشکی 
مثل سایر گروه ها پرداخت نشده است و انتظار 

داریم این مورد اصالح شود.«
متخصصین  صنفی  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
تجهیزات پزشکی کشور بیان کرد: »به برخی مهندسان 
پزشکی وعده استخدام قراردادی یا شرکتی دادند و 
مهندسان پزشکی هم با این وعده ها شروع به کار 
کردند و پس از اینکه مدتی از خدمت رسانی به 
بیماران گذشته بود، قرارداد هایی که به دست مهندسان 
پزشکی رسید، ۸۹ روزه بود، این در حالی است قول 
استخدام شرکتی و قراردادی داده بودند و این به 
لحاظ اخالقی درست نیست چرا که این مهندسان 
پزشکی جان خود را کف دستشان گرفتند و در دوران 
بحران کرونا با خدمت در حوزه تجهیزات پزشکی 
بیمارستانی به درمان بیماران کرونایی کمک کردند.«
مسلمی افزود: »مهندسان پزشکی دستگاه های آلوده 
کرونایی را سرویس و تعمیر می کردند به عنوان مثال 
یک هزار بیمار با ونتیالتور تنفس می کردند و این 
ونتیالتور نیازمند سرویس بود و مهندسان پزشکی 
وظیفه سرویس و تعمیر را به عهده داشتند و به دلیل 
تماس مستقیم با دستگاه ها جانشان در خطر بود.«

وی اظهار کرد: »ما انتظار داریم وزارت بهداشت 
این جان فشانی مهندسان پزشکی در بیمارستان ها 
را مورد توجه قرار دهد و حق و حقوق مهندسان 
پزشکی را پرداخت کند و مهندسان پزشکی در خط 
مقدم مقابله با کرونا مثل سایر گروه ها به صورت 
قراردادی یا شرکتی جذب شوند چرا که این مهندسان 
پزشکی در دوران سخت کرونا به مردم خدمت 

رسانی کردند.« 
متخصصین  صنفی  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
تجهیزات پزشکی کشور تصریح کرد: »اگر مشکالت 
مهندسان پزشکی همچنان ادامه داشته باشد مهندسان 

پزشکی نمی توانند آن گونه که باید به مردم در 
بیمارستان ها خدمت رسانی کنند و نظام سالمت 
دچار آسیب خواهد شد چرا که مهندسان پزشکی 
دل سرد می شوند و انگیزه ای برای فعالیت در این 

رشته پیدا نمی کنند.«

ماجرای استخدام ها در گیالن
به سراغ یکی از مهندسان پزشکی در خط مقدم 
مقابله با کرونا در استان گیالن رفتیم تا از ماجرای 
این استخدام های کوتاه مدت کرونایی با خبر شویم.
باشگاه  با  گفت وگو  در  پزشکی  مهندس  این 
خبرنگاران جوان درباره استخدام ۸۹ روزه بیان 
کرد: »در استان گیالن تنها ۳ نفر از مهندسان تجهیزات 
پزشکی استخدامی هستند و تقریبا همه بیمارستان ها 
با مهندسان پزشکی طرحی فعالیت می کردند و 
ما اولین گروه مهندسان پزشکی طرحی بودیم که 
در بیمارستان ها فعالیت می کردیم و پس از اینکه 
طرح ما به پایان رسید چند ماهی هم بدون حقوق 
ادامه کار دادیم، نیمه اسفند ماه پارسال بود، مطلع 
شدیم که وزارت بهداشت برنامه ای برای جذب 

در دوران کرونا دارد.«
وی ادامه داد: »من مدتی در اسفندماه داوطلبانه 
خدمت می کردم و اوایل فروردین ماه با من تماس 
گرفتند که می توانید در بیمارستان فعالیت کنید و 
۲ هفته هم این شرایط ادامه داشت و در شرایط 
سخت کرونا ما پیگیر موضوع جذب شدیم ودریافتیم 
که قرارداهای ما هم مانند نیرو های پرستاری  ۸۹ 
روزه است، من و سایر مهندسان پزشکی تاکنون 
برای این مدت فعالیت خود هیچ حق و حقوقی 
دریافت نکرده ایم و در بالتکلیفی به سر می بریم و 
نمی دانیم که استخدام خواهیم شد یا بیکار می شویم.«
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مشاور وزیر بهداشت اعالم کرد

مشاور بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه در پاییز نیز احتماال آنفلوانزا 
و کرونا را با هم خواهیم داشت، افزود: »واقعیت 
موجود نشان می دهد که خیلی نباید روی خاموشی 

اپیدمی کرونا در تابستان حساب باز کنیم. «
افزود:  اردکانی  آسایی  سپید، محمد  گزارش  به 
»وضعیت بیماری کووید ۱۹و اپیدمی کرونا در 
ایران به گونه ای است که تعداد بیماران شناسایی 
شده رو به افزایش است اما بیشتر موارد بیماری 
سرپایی و خفیف است و موارد بستری و بیمارستانی 
چندان اضافه نشده است. علت اصلی افزایش موارد 
این بیماری در کشور این است که پروتکل های 
بهداشتی به خوبی رعایت نمی شود گویی مردم 

فراموش کرده اند که در اپیدمی کرونا هستیم.«
وی ادامه داد: »مردم باید بدانند که یک تا دو سال 
آینده با اپیدمی کرونا زندگی کنیم. امیدواریم که مردم 
همانطور که در فروردین پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کردند دوباره حساس شوند و خطر موضوع را 
جدی بگیرند. ویروس کرونا این طور نیست که یک 
روز بیاید و فردا برود، به هر حال ویروس کرونا در 
چرخش است و باید مراقبت های الزم و پروتکل های 

بهداشتی از سوی همه مردم رعایت شود.«
مشاور وزیر بهداشت گفت: »شایعه افزایش موارد 
بیمارستانی کرونا و بازگشایی بخش های تعطیل 
شده کرونایی درست نیست. نمودار وضعیت اپیدمی 
کرونا نیز نشان می دهد که موارد بستری افزایش 
نیافته است و حتی بیماران حاد کرونا که در آی 

سی یو بستری می شوند نیز بیشتر نشده است. «
وی افزود: »علت کاهش موارد شدید و بیمارستانی 
کرونا برای ما در وزارت بهداشت و شاید برای 
دنیا ناشناخته است ولی در هر صورت باید به 
پروتکل های بهداشتی عمل کرد. بازگشایی ها باید 
به تدریج باشد. اگر در جایی تصمیم گرفته می شود 
که بازگشایی صورت بگیرد، بعد از آن باید رصد و 
بررسی شود که آیا این بازگشایی در افزایش موارد 
ابتال به کرونا تاثیر داشته یا نه، چقدر تاثیر داشته 
است و بازگشایی هر صنف خاص چه تاثیری در 
اپیدمی کرونا گذاشته است و بعد از آنکه تکلیف 
اثرات بازگشایی یک صنف مشخص شد، سراغ 
بازگشایی جای دیگر برویم. اینکه یک دفعه همه 

جا باز می شود حتما در افزایش بیماری موثر است.«
آسایی اردکانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشایی 
همه اصناف در فاصله کوتاه نگران کننده نیست گفت: 
»به هر حال در این مورد ستاد ملی کرونا تصمیم 
می گیرد و حتما مسائل و مالحظات اقتصادی را 
در نظر گرفته اند. اما از بعد و منظر سالمت باید 
این بازگشایی ها تدریجی صورت می گرفت. توصیه 
سازمان جهانی بهداشت این است که بازگشایی ها 
گام به گام و تدریجی انجام شود و وضعیت پایش 
شود بعد درباره بازگشایی اماکن جدید و فاز بعد 

تصمیم گیری شود.«
مشاور وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که 
انجام می شد گفت:  کندتر  باید  بازگشایی ها  آیا 
»نمی خواهم در این مورد اظهار نظر کنم و بگویم 
باید کندتر انجام می شد اما توصیه سازمان جهانی 
بهداشت که در عملکرد کشورهای اروپایی هم دیده 
می شود، این است بازگشایی ها گام به گام و تدریجی 
انجام شود و واقعیت این است که ما در ایران سریعتر 
از اروپا در بازگشایی ها عمل کردیم. فکر می کردیم 
وضعیت در حال عادی شدن است در حالی که 

این طور نبود.« وی ادامه داد: »در پاییز هم احتماال 
آنفلوانزا و کرونا را با هم خواهیم داشت. واقعیت 
موجود نشان می دهد که خیلی نباید روی خاموشی 
اپیدمی کرونا در تابستان حساب باز کنیم. فرصت 
سه ماهه تابستان زمانی است که باید برای مقابله با 
کرونا در پاییز آماده شویم. نکته مهم این است که 
شبکه بهداشتی و درمانی برای تست کردن بیماران 
سرپایی اقدام می کند. حدود ۱۲۰۰ مرکز بهداشتی، 
درمانی )مراکز ۱6 ساعته( به تجهیزات تست کردن 
مجهز هستند. بسیاری از افراد در جامعه ناقل سالم 
هستند و عالیم بستری ندارند. کمتر از یک سومی 
که افرادی که ناقل و مبتال به ویروس کرونا تشخیص 

داده می شوند در بیمارستان بستری می شوند.«
آسایی اردکانی در پاسخ به این پرسش که آیا 
در مدیریت کرونا در ایران به اندازه کافی به 
افزود:  شد،  توجه  سرپایی  و  خفیف  بیماران 
»تمام دنیا و کشورهایی که سیستم بهداشتی و 
درمانی قوی دارند با این مشکل مواجه بودند. 
مساله ما در ایران این است که ویروس کرونا 
کمتر شناخته شده و شناحت محدود ما درباره 

عوارض این ویروس هنوز محدود است.«
وی گفت: »کم توجهی به موارد سرپایی به علت 
کمبود امکانات تشخیصی نبود، شاید در اوایل شروع 
اپیدمی این مسئله و کمبود لوازم تشخیصی وجود 
داشت. البته انجام روزانه حدود ۲۰ هزار تست هنوز 
کافی نیست و باید بیشتر شود. توان انجام میزان 
بیشتر تست وجود دارد اما به هر حال در شرایط 
تحریم هستیم و هر تست کرونا حدود ۴۰۰ هزار 

تومان برای دولت تمام می شود.«
مشاور وزیر بهداشت افزود: »گرفتن تست کرونا 
از افراد نیز اصول و قواعدی دارد، نمی شود همین 
طوری توی خیابان از مردم تست گرفت. باید عالیم 
شک برانگیزی داشته باشد و مهم تر از همه انجام 
تست از اطرافیان افراد مبتالست که حتما باید انجام 
شود. اوایل شروع کرونا اصال امکانات انجام تست 
نداشتیم اما اکنون شرکت های دانش بنیان کیت 
تشخیص تست کرونا را در داخل به صورت انبوه 
تولید کرده اند و بیشتر هم تولید می کنند. وضعیت 
امروز ایران در انجام تست حتی نسبت به کشورهای 

اروپایی در جایگاه خوبی است.«
وی درباره احتمال بازگشت دوباره محدودیت ها 
به علت افزایش موارد مبتالیان به ایرنا گفت: »این 
احتمال وجود دارد و قطعا اگر این اتفاق بیفتد 
باید محدویت ها برگردد و حتما وزیر بهداشت و 
همکارانشان در ستاد ملی کرونا وضعیت کشور را 
رصد می کنند و به تصمیم گیران در دولت اطالع 
می دهند. من در جلسات ستاد ملی کرونا حضور 
ندارم و نمی دانم چنین تصمیمی گرفته می شود یا 
نه ولی مطمئن هستم اگر وضعیت بدتر شود قطعا 
محدودیت ها بر می گردد و باید این اتفاق بیفتد.«

آسایی اردکانی درباره پیشنهاد وزیر بهداشت برای 
بازگشایی مدارس در تابستان برای پیشگیری از 
مواجهه همزمان آنفلوانزا و کرونا در پاییز گفت: 
اما در  نظر کنم  اظهار  این مورد  »نمی توانم در 
شرایطی که امروز هستیم و افزایش موارد ابتال به 
کرونا را می بینیم، باز شدن مدارس به هیچ وجه 
توصیه نمی شود و قطعا همان طور که سازمان 
جهانی بهداشت توصیه کرده بازگشایی ها باید گام 
به گام، تدریجی، پس از رصد شرایط و متناسب 

با وضعیت اپیدمی انجام شود.«

مردم فراموش کرده اند در اپیدمی کرونا هستیم
روی خاموشی اپیدمی کرونا در تابستان حساب نکنیم

 ادامه از صفحه 12
این مهندس پزشکی گفت: »این در حالی است 
که قرارداد ۸۹ روزه ما رو به اتمام است و ما 
حتی از میزان حقوق و بیمه کاری خود خبر 
نداریم، مسئله این است که ما خبر نداشتیم که 
قرارداد ما ۸۹ روزه است به ما وعده جذب 
دادند و گفتند مجوز جذب صادر شده است 
و شرط جذب و عقد قرارداد این است که در 
بحران کرونا فعالیت داشته باشید و بعد از مدتی 
ما متوجه شدیم که قرارداد ما ۸۹ روزه است.«

تمدید قراردادها در حدود اختیارات 
وزارت بهداشت نیست

پیش از این بحث استخدام ۸۹ روزه پرستاران 
مطرح شده بود و سخنگوی وزارت بهداشت 

اظهاراتی داشت.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  رئیس 
استخدام  سرنوشت  درباره  بهداشت  وزارت 
قرارداد ۸۹ روزه، گفت: »زمانی قرار شد کسانی 
که اشتغال نداشتند در قالب قراردادهای ۸۹ 
روزه به کار گرفته شوند. این قراردادها کامال 

قانونی است اما به لحاظ حقوقی هیچ الزامی 
برای تمدید آن وجود ندارد و پس از اتمام ۸۹ 
روز طرفین می توانند دیگر با یکدیگر همکاری 
نکنند. البته با دستور وزیر بهداشت و شخص 
رئیس جمهور با توجه به اضافه شدن این عزیزان 
به گروه های درمانی قرار شد در صورتی که 
مجوز استخدامی صادر شود، اولویت با این 
افرادی باشد که به شکل ۸۹ روزه در بحران 

کرونا مشغول به کار شدند.«
جهانپور افزود: »اینکه این قراردادها تمدید 

شود، در حدود اختیارات وزارت بهداشت 
نیست و نیازمند مجوزهای خود از مراجع 
مربوطه است. هیچ کس در قرارداد ۸۹ روزه 
اخراج نمی شود، این قرارداد تعامل طرفین 
برای انجام کار در ۸۹ روز است و در صورتی 
که شرایط برای ادامه همکاری وجود داشته 
باشد ادامه خواهد یافت. پس از صدور مجوز 
عزیزان جذب خواهند شد  این  استخدامی 
خاصی  فرد  به  خاصی  قول  هیچکس  اما 

بدهد.« نمی تواند 
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در نشست بررسی چالش های تولید کیت های تشخیصی در کشور عنوان شد

 علی ابراهیمی
شاید تا پیش از ورود ویروس کرونا به کشور واژه 
»کیت« واژه ای ناشناخته ای برای جامعه بود و به رغم 
اینکه سال ها، کیت در انواع مختلف در کشور تولید و 
برای تشخیص بیماری های متعددی استفاده می شد، 
اما به واقع نام آشنایی برای همگان نبود. بنابراین با 
شیوع ویروس کرونا در کشور  کیت های تشخیص 

این بیماری نیز نیاز شد.
به گزارش سپید، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران در یک نشست 
آنالین با حضور هادی الهیجی،  مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان سیناکلون، بهروز حاجیان تهرانی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان و رامین فاضل، 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد به موضوع 

تولید کیت های تشخیصی در کشور پرداخت.

تنها 5 شرکت تولیدکننده واقعی کیت در 
کشور هستند

هادی الهیجی،  مدیرعامل شرکت دانش بنیان سیناکلون  
در این نشست زنده اینستاگرامی گفت: »بسیاری از 
کیت هایی که در حال حاضر در زمینه کرونا و سایر 
بخش ها استفاده می شود بر مبنای کیت های ویژه 

تحقیق ساخته می شوند.«
وی اظهار داشت: »بعضی از آنها نتیجه توسعه و بسط 
اعضای آزمایشگاه است که آن را طراحی کرده و 
  IVD استفاده می کنند و گزارش می دهند و چند کیت
هم برای زمان بازرسی در یخچالشان دارند. از آن  طرف 
بحث مجوز هم چندان مطرح نیست و خیلی جاها 
از ما خواسته اند که مواد را به صورت بالک بگیرند 
و استفاده کنند. در کنار چنین مواردی، بازار سیاه و 
بحث قاچاق کیت هم هست و از مبادی غیررسمی 

و وایت  لیبل، بالک و... وارد و مصرف می شود.«
الهیجی در ادامه افزود: »بستن درها و خودکفایی خوب 
است به شرط آنکه پیش تر تدارک الزم را دیده باشیم. 
همین اآلن می توانم بگویم که از دو هفته پیش به دلیل 
نداشتن فقط یک ماده خط تولید ما خوابیده است. در 
این مدت که درگیر کووید ۱۹ هستیم، حدود ۱۳۰۰ 
کیت به مشتری ها تحویل داده ایم که نتیجه آن حدود 
۱۳۰ هزار تست خواهد بود و پرایمرهایی را به مراکز 
دانشگاهی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی دادیم که بالغ بر 
سه میلیون تست شده است و ما توانستیم در کمتر 

از دو روز این نیازها را تأمین کنیم.«
مدیرعامل شرکت دانش بنیان سیناکلون  اضافه کرد: 
»کسانی که درگیر تولید هستند، معنی این زمان را 
درک می کنند که تفاوت آن با وارداتی که حداقل ۲۰ 
روز طول می کشد، چیست. در زمینه تولید پرایمر و 
لیبل های فلورسانس توانستیم بالغ بر ۲ میلیون تست 
را پوشش بدهیم و کیت کرونا که هنوز در صف 
مجوز پاستور قرار دارد، تابه حال بالغ بر ۲۰ هزار تولید 
داشته ایم و دیگر قادر به تولید نیستیم چون مواد اولیه 
الزم برای تولید را نداریم.« الهیجی نتیجه گیری خود 
از این بخش را چنین عنوان کرد: »در اساس فقط چند 
شرکت تولیدکننده واقعی هستند و دانش آن را دارند. 
اگر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت تولیدی داشته باشیم که 
مدعی هستند و در زمینه مولکول های بیوتکنولوژی کار 
می کنند، تنها پنج شرکت تولیدکننده واقعی و مابقی 

واردکننده بالک هستند که پس از ترکیب و ری لیبل 
محصول را به مشتری ارائه می دهند.« وی در پاسخ 
به سؤالی درباره گلوگاه های اصلی که می توانند مانع 
تولید شوند و باید آنها را برطرف کنیم تا اگر به هر دلیل 
مانند تحریم یا کرونا، واردات سخت شد، خط تولید 
متوقف نشود، اظهار داشت: »فکر می کنم عنوان هایی که 
مسئوالن کشور برای رفع مشکالت می گذارند، خیلی 
خوب است، اما در اجرا بسیار ضعیف عمل می کنند. 
مثاًل ماده اولیه مورد نیاز شرکت، از دو هفته پیش در 

گمرک مانده و خط تولید ما متوقف شده است.«
الهیجی تأکید کرد: »اگر دولت و وزارت بهداشت در 
این زمینه کمک می  کردند خیلی از مشکالت تحقیق و 
توسعه و آزمایشگاه ها رفع می شد. قطعاً طی روزهای 
آینده انتشار و انعکاس این خبر را خواهیم داشت که 
با کمبود کیت و خدمات مواجهیم و بخشی از آن به 
دلیل کنار رفتن شرکت های مشابه ماست که نمی توانیم 

مواد اولیه را در اختیار داشته باشیم.«

زیرساخت صنعت کشور وارداتی است
بهروز حاجیان تهرانی مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
اینستاگرامی  زنده  نشست  در  زمان  طب  پیشتاز 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
بیوتکنولوژی پزشکی ایران با محوریت کیت های 
تشخیصی تعداد شرکت های IVD  را ۳۸۰ عدد عنوان 
کرد و گفت: »فقط ۸۰ شرکت تولیدکننده هستند و 
مابقی واردکننده اند.« وی افزود: »این موضوع نشان 

می دهد که توجه کافی به تولید داخلی نشده است.«
حاجیان تهرانی درباره حمایت دولت به ویژه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت و 
معاونت فناوری ریاست جمهوری از تولید داخل گفت: 
»با توجه به اینکه IVD  بخش جوان تری از صنعت 
سالمت کشور است و بیشتر فعالیت سازمان های 

نظارتی معطوف به واردات بوده است، متأسفانه قوانین 
و ضوابط موجود همگی در جهت حمایت از واردات 
هستند و تولید مورد توجه نیست.« وی افزود: »یک 
نقص بزرگ این است که وزارت بهداشت هم رگوالتور 
و هم مصرف کننده است و به همین دلیل تمرکزش بر 
این بوده که کیفیت محصول باید خیلی باال باشد تا 
سالمتی جامعه تهدید نشود. درواقع با این بهانه فقط 
ضوابط و آیین نامه هایی تدوین شده که کار تولید را با 
دشواری و مشکالت متعددی روبه رو کرده و فرآیند 
دریافت مجوزهای تولید به مراتب دشوارتر از مراحل 
دریافت مجوز محصول وارداتی است.« حاجیان تهرانی 
دغدغه کیفیت را تنها دلیل توجه بیشتر به واردات 
ندانست و توضیح داد: »اساساً زیرساخت صنعت 
کشور ما وارداتی است. در بعضی مجموعه ها با وجود 
تشکل های خاص در طول زمان بیشتری و با حمایت 
از تولید مانند دارو، سهم بیشتر به صنعت داخلی داده 
شده است؛ اما در زمینه تجهیزات پزشکی و محصوالت 
IVD  هم تعداد تولیدکننده ها کم است.« وی ادامه داد: 
»از طرف دیگر وزارت بهداشت دغدغه تأمین هم 
دارد و نگران است که اگر جلوی واردات را بگیرد، 
شرکت های تولیدی قادر به تأمین محصوالت نباشند.« 
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مواد اولیه تولید رو به اتمام است
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بهروز حاجیان تهرانی؛ مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان پیشتاز طب 
زمان: یک نقص بزرگ این است 
که وزارت بهداشت هم رگوالتور 

و هم مصرف کننده است و به 
همین دلیل تمرکزش بر این 

است که کیفیت محصول باید 
خیلی باال باشد تا سالمتی جامعه 

تهدید نشود. درواقع با این 
بهانه فقط ضوابط و آیین نامه هایی 

تدوین شده که کار تولید را با 
دشواری و مشکالت متعددی 

روبه رو کرده و فرآیند دریافت 
مجوزهای تولید به مراتب 

دشوارتر از مراحل دریافت مجوز 
رامین فاضل؛ مدیرعامل شرکت محصول وارداتی است

دانش بنیان لیوژن فارمد: 
متأسفانه ما به کار گروهی عادت 
نداریم و به عبارت دیگر آن را 
بلد نیستیم. ضمناً در دانشگاه 

هم به ما یاد نداده اند چطور وارد 
صنعت شویم و مدتی تجربه 

کنیم و تا بخش کوچکی از یک 
کار بزرگ را داشته باشیم

هادی الهیجی،  مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان سیناکلون : 

فقط چند شرکت تولیدکننده 
واقعی کیت هستند و دانش 
آن را دارند. اگر حدود ۱۵۰ 

تا ۲۰۰ شرکت تولیدی داشته 
باشیم که مدعی هستند و در 

زمینه مولکول های بیوتکنولوژی 
کار می کنند، تنها پنج شرکت 

تولیدکننده واقعی و مابقی 
واردکننده بالک هستند که پس 
از ترکیب و ری لیبل محصول را 

به مشتری ارائه می دهند



یادداشت

 اکبر عبدالهی اصل
عضو گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مدیران کل و 
رئیس این سازمان همه در رودخانه ای شنا می کنند که 
امکان تغییر جهت آن بیش از حد معینی وجود ندارد 
و در تحلیل و بررسی ساختار و عملکرد این ادارات 
و چالش های مدیریتی آن می توان دوازده نکته را به 

قرار زیر عنوان کرد:
1. به طورکلی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، 
مدیران کل و رئیس سازمان، همه در رودخانه ای شنا 
می کنند که امکان تغییر جهت آن بیش از حد معینی 
وجود ندارد. یک مدیرکل در این سازمان حداکثر 
۳۰ درصد اختیارات یک مدیر در تعریف کالسیک 
را دارد. ساختار بوروکراتیک و پیچیده دولتی، عماًل 
از پنج رکن کالسیک مدیریت، درواقع برنامه ریزی و 
بودجه ریزی، سازماندهی و تعیین ساختارها و کنترل 
نظارت را از مدیر سلب کرده است. مدیریت منابع 
انسانی)شامل اختیار استخدام و اخراج، تشویق و تنبیه( 
و مدیریت مالی نیز در اختیار وی نیست. در ضمن 
دفاع از منافع بیماران یک شعار بیشتر نیست و اگر 
شما به عنوان مدیرکل دارو منافع بیماران را به منافع 
شرکت ها و ذینفعان ترجیح دهید، قطعاً به یک دلیل 

بی ربط عزل می شوید.
2. باید اذعان کنیم که برای عزل و نصب یک مدیرکل 
و ارزیابی عملکرد وی نیز شاخص استاندارد، رسمی 
و متقنی وجود ندارد. در بسیاری موارد مطلوبیت و 
رضایت مندی از یک مدیرکل را البی ها تعیین می کنند 
و این در حالی  است که وظیفه قانونی یک مدیرکل 
نظارت و پاسخگویی در مقابل ذینفعان است و قاعدتًا 
رضایت مندی یک شخص یا گروه مشخص نباید 
شاخص ارزیابی مهمی باشد. در طول دو دورانی که در 
اداره کل دارو بودم، هیچ گاه شاخص عملکردی واقعی 
و عملیاتی طبق اصول استاندارد برای مدیرکل تعیین 
نشد. عزل، انتقاد یا تحسین ها نیز بر اساس اصول خاصی 
نبود. معموالً عامل اصلی تحسین و انتقادها حصول یا 
عدم حصول منافع شخصی یا شرکتی گروه های البی 
است. کافی بود شما یک روز فرصت نداشته باشی با 
فالن وزنه نظام دارویی مالقات کنی، از فردا به عنوان 

یک مدیر خام و ناالیق در مجامع معرفی می شدید.
3. به جز مواردی که صراحتاً در قانون ذکر شده 
)عضویت گروه های سه گانه و ارسال مکاتبات( عماًل 

شرح فعالیت مکتوب و واجد شاخص عملکردی 
مشخصی به مدیرکل ارائه نمی شود و درنهایت هم 
عملکرد وی در مقایسه با آن شرح فعالیت سنجیده 
نمی شود. عمدتاً دستورات و اتفاقات خلق الساعه، 

مدیریت اقتضایی را ایجاب می کند.
4. بروز کمبود دارویی در کشور مهم ترین نقطه 
بحرانی اغلب مدیران کل است. در مقاطعی حتی 
وزیر وقت به علت کمبود دارویی مورد سؤال و 
استیضاح قرار گرفته است. جالب تر اینکه برنامه ریزی 
یک مدیرکل برای عدم بروز کمبود دارویی به عنوان 
شاخص عملکردی وی مطرح نمی شود و اگر مدیرکل 
برای تأمین داروی بیماران مجوز تولید یا واردات دارو 
یا ماده اولیه ای و یا تخصیص ارزی را در شرایط عادی 
قبل از بحران بدهد احتماالً به طرفداری از واردات 
قضاوت می شود ولی اگر همین مدیرکل هیچ کاری 
نکند تا بحران کمبود دارو پیش بیاید به سادگی و بدون 
هیچ قضاوتی می تواند تا چند برابر حالت عادی مجوز 

واردات شرایط بحران دهد.
5. به صورت تاریخی، نقش هلدینگ های بزرگ دولتی 
و شبه دولتی و سندیکای صاحبان صنایع دارویی در 
و  تصمیم گیری ها  نصب ها،  و  عزل  و  انتخاب ها 
سیاست های اداره کل دارو بسیار پررنگ و غیرقابل انکار 
است. البته در سال های اخیر سندیکای مواد اولیه نیز 
سعی کرده است خود را وارد این گردونه قدرت 
نماید. این بدین معنا است که یک مدیرکل دارو، باید 

دائم مواظب رعایت منافع این ارکان قدرت باشد.

6. از نظر ساختاری، اداره کل دارو در وزارت بهداشت 
هم نقش ناظر را دارد و هم تأمین کننده دارو، هم منبع 
درآمد، برای سایر ذینفعان مدیرکل نقش یک سازمان 
دهنده و متعادل کننده قدرت ها را دارد. به عبارتی 
مدیرکل دارو در ساختاری پر از تداخل منافع سازمانی 

فعالیت می کند.
7. از عوامل دیگری که بر عملکرد مدیران کل دارو 
تأثیر دارند، نهادهای نظارتی و امنیتی هستند طبق 
قانون نقش این نظارت ها برای مبارزه با فساد اداری 
و ظلم در سیستم دولتی و حفظ امنیت ملی است، این 
هدف در ظاهر بسیار عالی و مورد پذیرش است ولی 
نکته اینجاست که وقتی موضوع افراطی می شود، عماًل 
جسارت مدیران کل سلب شده و مسیر به سمت هیچ 
کار نکردن و عدم تصمیم گیری است چون به طور حتم 
هر فعالیتی می تواند تضاد منافع و شکایتی در پی داشته 
باشد. این موضوع وقتی حادتر می شود که مقامات 
ارشد محافظه کار وزارت بهداشت برای پیشگیری از 
پرونده سازی های بعدی، تصمیم می گیرند در عزل 
و نصب ها و سیاست گذاری ها نیز از این دوستان 
طلب نظر کنند. اینجاست که دومین تداخل منافع 
ساختاری ایجاد می شود و عماًل نهاد نظارتی در نقش 

سیاست گذاری نیز وارد می شوند.
8. عامل مهم دخیل در تصمیم گیری در اداره کل 
پدرخوانده ها(  گاهی  البته  )و  معنوی  پدران  دارو 
هستند. این افراد بدون اینکه خود را نشان دهند و 
مسئولیتی بپذیرند با فشار مستقیم به مدیرکل یا فشار 

به وزیر و رئیس سازمان اداره کل را تحت فشار برای 
تصمیم گیری های خاص می کنند. اگر مدیرکل در این 
موضوع جسارت نداشته باشد در مدت کوتاهی احساس 

عروسک خیمه شب بازی خواهد کرد.
9. کارشناسان حوزه تخصصی را هم نباید نادیده 
گرفت. بقول یکی از آنها، کارشناسان مثل سنگ کف 
رودخانه ثابت هستند و این مدیران اند که جابجا می شوند. 
کارشناسان در ظاهر صاحب فرایندهای جزئی بوده 
ولی به واقع می توانند مدیرکل را در قالب و مسیری 
قرار دهند که مسئول عواقب حقوقی آن، نه خود آنها، 

بلکه مدیرکل داروست.
10. یک مدیرکل دارو باید در نظر داشته باشد که عنوان 
واردات دارو واژه نامطلوبی است که هر مدیری سایر 
اصول حاکم بر این ساختار را رعایت نکند با چوب آن 
زده می شود. البته منظور واردات رسمی است و اگر 
مدیرکلی با لطایف الحیلی واردات رسمی و ثبت شده 
را به فوریتی و قاچاق تبدیل کند که قابل اندازه گیری 
نیست و نسبت کذایی تولید به واردات ۹7 درصد را 
حفظ یا به ۹۸ ارتقا دهد، از نظر بسیاری مدیرکل خوبی 
است. الزم به تذکر است که تولید تحت لیسانس و با 
نام تجارتی نیز در این تفکر، واردات محسوب می شود.
11. شفافیت خوب است ولی در حد شعار، شما حق 
ندارید رانت هایی را که در اثر فشار مقامات به برخی 
داده اید شفاف کنید. شما حق ندارید در گروه های 
قانونی دوربین نصب کنید و خبرنگار دعوت کنید، 
شما حق ندارید در مورد ضابطه ای قبل از ابالغ، از 
ذینفعان، نظرخواهی کنید. البته یک دیده بان شفافیت 
وجود دارد که اگر شما فقط به اعضای حقیقی و 
حقوقی سندیکای مواد اولیه از گل کمتر بگویید، به 
جرم عدم شفافیت و آمار سازی و فساد به انواع و 
اقسام سیستم های قضایی و امنیتی معرفی می شوید.

12. البته عوامل دیگری هم هستند که سعی دارند 
مدیرکل را هدایت کنند. نمایندگان مجلسی وجود دارند 
که مستقیم یا از طریق وزیر به دنبال رفع مشکالت 
برخی شرکت ها بوده یا داروی برند اصلی یا خارج از 
فهرست را برای بیماری در حوزه انتخابیه خود پیگیری 
می کنند. عده ای اقتصاددان، حقوق دان و گاها سیاستمدار 
بازنشسته نیز وجود دارند که مسئولیت امضا پای هر 
طومار و نوشته ای که شما را به نقد بکشد بر عهده 
می گیرند. این گروه عمدتاً فرق دارو، واکسن، خودرو 
و کرونا با خودرو را نمی دانند، اگر شما بلندگوی 

با کیفیت بهتری به آنها بدهید، با شما کنار می آیند.

چالش های مدیریتی در سازمان غذا و دارو

 ادامه از صفحه 14
  IVD وی اضافه کرد: »عمده شرکت های  فعال در حوزه
شرکت های کوچکی هستند که ظرفیت تولیدشان 
پایین است و این نگرانی که نیاز بازار تأمین نشود، 
وجود دارد. هرچند بعضی شرکت ها اظهار می کنند 
که توانایی تأمین کل نیاز کشور را دارند ولی همچنان 

در بیشتر موارد واردات صورت می گیرد.«
حاجیان تهرانی درباره حمایت از تولیدکننده داخلی 
گفت: »وزارت بهداشت خودش را حامی تولید تلقی 
نمی کند و وزارت صمت در این زمینه به صورت 
جدی وارد نمی شود. چون مسئولیت را به وزارت 
بهداشت اعطا کرده است و از نظر آن وزارتخانه 

تبعیت می کند؛ بنابراین مشکالت تولید همچنان ادامه 
دارد. البته معاونت علمی و فن آوری برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان تالش زیادی کرده است 

تا حجم بیشتری از بازار کشور را تأمین نمایند.«

کار گروهی بلد نیستیم
رامین فاضل؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن 
فارمد نیز در بخشی از نشست زنده اینستاگرامی 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
بیوتکنولوژی پزشکی ایران درباره ارتباط دانشگاه 
و صنعت گفت: »اینکه دانشگاه نیرو تربیت کند و 
افراد وارد صنعت شوند را نمی توان ارتباط دانشگاه 

و صنعت دانست، چون این اتفاق خودکار اتفاق 
می افتد. در عمل ارتباط حتی برای ما که شعبه شماره 
یک شرکتمان داخل خود دانشگاه قرار دارد، بسیار 
ضعیف است.« وی افزود: »متأسفانه در کشور ما به 
کار گروهی عادت نداریم و به عبارت دیگر آن را 
بلد نیستیم. مثاًل وقتی دانش فنی یک کار را داریم، 
فکر می کنیم کل آن به خودمان تعلق دارد. البته در 
دانشگاه به ما یاد نداده اند چطور وارد صنعت شویم، 
مدتی تجربه کنیم و بخش کوچکی از یک کار بزرگ 
را داشته باشیم. عماًل ارتباط صنعت و دانشگاه به 
یک سری نقاط خاص محدود می شود که بیشتر 
بر اساس ارتباط های فردی است، نه اینکه از طریق 

دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت الگو یا نشات بگیرد.«
فاضل در ادامه اظهار داشت: »مراکز و رشد و پارک های 
علم و فناوری در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت مؤثر 
بوده اند و کم کم بهتر می شود، ولی باید این نکته را 
یادمان باشد که ما خیلی موج گرا هستیم؛ مثاًل یک 
دوره بحث مقاله ISI مطرح بود و در رکورد سنجی 
و ارزشیابی اساتید، تعداد مقاله و نه کیفیت آن مهم 
شد و دنبال انتشار مقاله بودیم. اآلن بحث تولید، 
کارآفرینی و صنعت مطرح شده که هرچند رویکرد 
مثبتی است ولی باید حواسمان به این نکته باشد، 
قرار نیست همه صنعت گر و کار آفرین باشند یا همه 

مقاله بدهند و باید تعادلی بین آنها برقرار شود.«

15 شماره ۱66۹ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹



شماره 1669 21 خرداد 1399 16

 یاسر مختاری

هم مادر است و هم کارمند. خانواده  خود و 
همسرش ساکن شهرستان هستند. فرزندی 2 
در ساعات  اسفندماه  از  قبل  تا  که  ساله دارند 
اداری او را در مهد می گذاشتند. با شیوع کرونا 
مهدها تعطیل شد و او نیز دورکار شد. دورکاری 
کنار  بیشتر  که  داشت  را  مزیت  این  او  برای 
فرزندش باشد و نه او و نه فرزندش کمتر در 
معرض تهدید ویروس کرونا باشد. تا روزی که 
بازگشایی  ها صورت گرفت همه چیز به خوبی 
و خوشی و جلو می رفت. اما بازگشایی ادارات 
از  او  کرد.  آغاز  مادر  این  برای  را  مشکالت 
آنجایی که فرزند زیر شش سال دارد می تواند 
دو روز را به صورت دورکاری در منزل بماند 
اما مابقی روزهای کاری را باید سر کار حاضر 
که  دارد  تهران  در  را  نه کسی  که  باشد، چرا 
باز  مهدکودکی  نه  و  باشد  فرزندش  مراقب 
بوده که بتواند از کودک او مراقبت کند. چند 
روزی را مادرش از شهرستان به نزد او آمد اما 
مادر به شهر خود بازگشت. مادر همسرش هم 
آمد و رفت. او ماند و همسر و فرزندش. به 
ناچار بعضی روزها را او مرخصی می گیرد و 
برخی روزها را همسر. اینها چالش های زندگی 
33 ساله و شاغل  مادری  بهاره  این روزهای 
در یکی از بانک های تهران است که آن را با 
سپید در میان گذاشت. وضعیت بهاره در واقع 
امروز چالش بسیاری از مادران شاغل ایرانی 
تعطیلی  با  که  مادرانی  کروناست.  دوران  در 
مهدکودک ها به دلیل خطر ابتالی کرونا ناچار 
خود  کودک  از  و  بگیرند  مرخصی  یا  هستند 
مراقبت کنند یا اینکه فرزند را نزد اقوام و ... 
پرستار  تأمین  هزینه  دیگر  از سوی  بگذارند، 

یا دایه را نیز ندارند.
مهدهای کودک و مراکز نگهداری کودکان از 
از  پس  بالفاصله  که  بودند  واحدهایی  جمله 
شیوع کرونا تعطیل شدند چراکه کودکان در برابر 
بیماری کرونا آسیب پذیرتر به نظر می رسیدند. 
از طرف دیگر کنترل کودکان در مهدکودک ها 
برای پیشگیری از انتقال کرونا از دیگر همساالن 
از  بیماری  انتقال  امکان  بود و  خود سخت تر 
آن ها به خانواده ها هم باال بود. یکی دیگر از 
دالیل تعطیلی مهدکودک ها نیز تماس فیزیکی 
بسیار زیاد کودکان با یکدیگر و با مربیان خود 

اعالم شده بود.

رونقلشغلیپرستار-مربیها
اول  در  شرکت ها  و  اداره ها  بازگشایی  با 
اردیبهشت، تعطیلی مهدها به عنوان یک چالش 
جدی برای خانواده ها تبدیل شد، چنانکه در 
البه الی نیازمندی های برخی روزنامه  ها آگهی 
استخدام پرستار کودک تا امروز حرف نخست 
را می زند. بازه حقوقی نیز که برای آنها تعیین 
شده، بین  دو تا 3.5میلیون تومان است. برخی 
زودتر  چه  هر  تا  برده اند  باالتر  را  ارقام  این 

پرستاری برای کودک آنها پیدا شود.
تا  شد  موجب  موضوع  این  دیگر  سوی  از 

کودک  مهدهای  قالب  در  زیرزمینی  مراکزی 
بپردازند و هزینه های گزافی را از  به فعالیت 
والدین طلب کنند. این مراکز که عنوان خود 
اطالعیه هایی  در  گذاشته اند  کودک  خانه  را 
زیر شش  کودکان  از  »می توانند  که  نوشته اند 

سال نگهداری کنند.« 
در برخی از مناطق تهران به دلیل شاغل بودن 
مادران، بازار این مهدها هم رونق گرفته است. به 
نظر می رسد این مهدها در این شرایط کرونایی 
واجد خطرهای گوناگونی هم برای خانواده ها 
و هم برای کودکان باشند. چرا که زیرزمینی 
بودن آنها به معنی فعالیت بدون هیچ نظارتی 
است. هیچ یک از این مراکز از سازمان بهزیستی 

مجوز ندرند.

مشکالتمهدهایکودک
اما تعطیلی مهد کودک ها فقط مشکل مادران 
شاغل و کودکان آنها نیست، از آن سو چالش های 
که  گرفته  را  مهدها  مدیران  گریبان  متعددی 
چشم انداز نامعلوم کرونا آن را دوچندان کرده 
است. 16هزار مهدکودک مجوزدار سومین ماه 
چند  حاال  و  می کنند  سپری  را  خود  تعطیلی 
روزی است که اجازه بازگشایی به طور محدود 
حبیب اهلل  کرده اند.  پیدا  را  پیش ثبت نام  برای 
امور اجتماعی سازمان  مسعودی فرید معاون 
بهزیستی کشور در این باره گفته: »با بررسی هایی 
که شد و تصمیمی که در کمیته پیشگیری از 
بیماری های واگیر سازمان بهزیستی کشور گرفته 
شده، قرار گذاشتیم تا مهدها فقط برای ثبت 
نام کودکان )بدون حضور کودکان( باز شوند. 
والدین می توانند حضوری و غیر حضوری با 
رعایت مسائل بهداشتی برای ثبت نام فرزندان 

اقدام کنند.«
فائزه ستاری، از مدیران یکی از مهدهای منطقه  
1 تهران در گفت وگو با خبرنگار سپید، با بیان 
اینکه از سوم اسفندماه به دلیل شیوع کرونا با 

متوقف  را  فعالیت های خود  بهزیستی  دستور 
کردیم، اظهار کرد: » در طول این مدت بسیاری 
سعی  ما  اگرچه  بوده اند  بیکار  مهد  مربیان  از 
کردیم برخی فعالیت های مهارت آموزی را از 
مربیان  برخی  و  کنیم  پیگیری  آنالین  طریق 
مهد را از این طریق به کار بگیریم اما استقبال 
چندانی از این موضوع نشد. طی این سه ماه 
به دلیل همکاری صاحب ملک از ما اجاره ای 
اما هزینه های نگهداری،  دریافت نشده است 
پول آب برق و تلفن نیز باید بپردازیم و در 
این راستا خسارت هایی به ما وارد شده است.«
ستاری در رابطه با وضعیت ثبت نام هایی که با 
دستور بهزیستی آغاز شده است گفت: »با بسیاری 
از خانواده ها تماس گرفته ایم تا برای ثبت نام 
حضور پیدا کنند، اما بسیاری از خانواده ها به 
دلیل ترس از کرونا در این رابطه تردید دارند، 
در این منطقه با توجه به وضعیت مالی مناسب 
ساکنین عمدتا از مربی پرستار استفاده می شود 
یا اینکه اکثریت مادران خانه دار بوده و ترجیح 
کنند.  نگه داری  فرزندانشان  از  خود  می دهند 
این وضعیت تا حدودی بقای مهدکودک ما را 

نیز دچار چالش کرده است.«

پرداختخسارتبهمهدهایخصوصی
در همین رابطه وحید قبادی دانا رئیس سازمان 
بهزیستی کشور 27 خردادماه از اراده تسهیالت 
وام 12 تا 16 میلیون تومانی به مهدهای کودک 
غیر دولتی به ازای حفظ اشتغال هر پرسنل که 
به منظور قطع زنجیره انتقال کرونا از اسفندماه 
تعطیل هستند خبر داد و اظهار کرد: » با توجه 
به رایزنی هایی انجام شده با مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجموعه 
کارگروه بررسی مشاغل آسیب دیده از کرونا، 
این تسهیالت برای مهدهای کودک غیر دولتی 
که به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط تحت 
شمول رسته مراکز و مجتمع های فرهنگی و 

آموزشی تشخیص داده شده و نیز در راستای 
حفظ اشتغال هر یک از پرسنلی که در مهد کودک 
فعالیت می کردند انجام می شود. مهدهای غیر 
دولتی می توانند درخواست خود را به مراجع 
ذیصالح برای دریافت این تسهیالت ارائه دهند. 
اقتصادی رئیس  همچنین طبق اعالم معاونت 
جمهور، مهدهای کودک غیر دولتی می توانند از 
امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی هم 
بهره مند شوند. از این رو  متقاضیان برخورداری 
از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی 
می توانند درخواست خود را به سازمان بهزیستی 
ارائه دهند تا در صورت تایید از سوی  این 

سازمان موارد به بانک مرکزی اعالم شود.«
وی همچنین افزود: » با مذاکراتی که سازمان 
بهزیستی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
پرسنل  است،  داده  انجام  کار  روابط  معاونت 
شاغل در مهدهای کودک که نتوانستند شغل خود 
را حفظ کنند و همچنان شاغل در مهدکودک 
بیمه  قانون  مزایای  از  می توانند  بمانند  باقی 
بیکاری در ایام تعطیل به دلیل شیوع کرونا با 
لحاظ شرایط الزم پس از ثبت نام در سامانه 

مربوطه بهره مند شوند.«

اصراربهزیستی،مخالفتوزارتبهداشت
اخباری  اردیبهشت  پایانی  روزهای  از  تقریبا 
مبنی بر بازگشایی مهدهای کودک در رسانه های 
محسنی  انوشیروان  افتاد،  جریان  به  مختلف 
بندپی استاندار تهران  در روز 31 اردیبهشت، از 
بازگشایی مهدهای کودک پس از عید فطر خبر 
داد و گفت: » برای بازگشایی مهدهای کودک 
بهداشت  از سوی وزارت  پروتکلی  قطعًا  نیز 
نیاز است که ما هم تالش می کنیم در راستای 
رفع مشکالت آن ها زودتر پیشنهاد بازگشایی 
آن ها را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

پیگیری کنیم.«
ادامه در صفحه 17 

شمارش معکوس برای بازگشایی مهدهای کودک در شرایط کرونایی
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 ادامه از صفحه 16
پیش از او نیز امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی 
استان تهران نیز با بیان اینکه دستورالعمل های 
بهداشتی مهدهای کودک را به ستاد ملی مقابله با 
کرونا ارسال کرده ایم و از این ستاد و استانداری 
تهران موضوع بازگشایی را پیگیری می کنیم، 
گفت: » از ستاد ملی مقابله با کرونا درخواست 
با  را  کودک  مهدهای  بازگشایی  تا  کرده ایم 
و  دهد  قرار  بررسی  مورد  محدود  ظرفیت 
بازگشایی  با  و  کند  اعالم  را  نهایی  وضعیت 
مهدهای کودک هم مشکل خانواده های شاغل 
و هم صاحبان و مؤسسان مهدهای کودک حل 
می شود. باوجود پیگیری های مکرر هنوز پاسخ 
مثبتی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت 
نکرده ایم و همچنان مسئله را پیگیری می کنیم.«
شاهرخی با اشاره به اینکه بخش های اداری 
است گفت:  بازگشایی شده  کودک  مهدهای 
»اکنون کادر اداری در مهدهای کودک حضور 
دارند و اقدام به ضدعفونی تجهیزات و فضای 
کرده اند.  بهداشتی  نکات  رعایت  و  مهدها 
کودک  مهدهای  بازگشایی  برای  درخواست 
یکی از دغدغه های خانواده های شاغل است 
که امیدواریم با مساعدت و تصمیم گیری های 
تهران موضوع در دستور  استانداری  و  ستاد 

کار قرار گیرد.«
و  کودکان  امور  دفتر  مدیرکل  بابایی،  سعید 
درباره  کشور،  بهزیستی  سازمان  نوجوانان 
گفت:  کودک  مهدهای  بازگشایی  پروتکل 
در  مهدها  بازگشایی  نظر  اعالم  »درخواست 
اردیبهشت توسط سازمان بهزیستی برای وزیر 
بهداشت و رئیس ستاد ملی کرونا ارسال شده 
است. پروتکل های پیشنهادی داشتیم که برای 
ارائه  مرحله ای  صورت  به  مهدها  بازگشایی 
نگرفته  قرار  بررسی  مورد  گویا  اما  کردیم 
نهایی  مصوبه  البته  است.  شده  مخالفت  یا 
و  شود  ابالغ  کرونا  ملی  ستاد  توسط  باید 
ستاد  از  باشد.  داشته  تغییراتی  است  ممکن 
ملی کرونا باید زمان این بازگشایی را جویا 
همراه  بازگشایی  از  بهزیستی  سازمان  شد. 
کمتر  ظرفیت  با  و  بهداشتی  پروتکل های  با 

استقبال می کند. بسیاری از مادران شاغل با 
بازگشایی  درخواست  و  می گیرند  تماس  ما 
مهدهای کودک را دارند، اما  پاسخی از ستاد 
نکرده ایم.  دریافت  لحظه  این  تا  کرونا  ملی 
مرکز  معاون  فرهادی  محسن  دیگر  از سوی 
در  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت 
آخرین نشست خبری خود در محل ستاد ملی 
کارشناسی  اجماع  »به  گفت:  کرونا  با  مقابله 
برای راه اندازی مهدهای کودک نرسیده ایم. 
می خواستیم به برخی مهدها اجازه بدهیم که 
فرزند شاغالن را تحت نظر داشته باشند اما 

نرسیده ایم.« تصمیم گیری  به  هنوز 

بازگشایی مهدهایکودکسرانجام
میشوند

این وضعیت تا روزگذشته 20 خرداماه ادامه 
پیدا کرد تا سرانجام حبیب اهلل مسعودی فرید 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از تهیه پیش نویس پروتکل حضور کودکان در 
مهدهای کودک با ظرفیت حداکثر 50 درصدی 
و اولویت والدین شاغل از 2۴ خرداد خبر داد  
باز  ایسنا، وی  از  نقل  به  به گزارش سپید و 
شدن این مهدها را با توصیه رئیس جمهور و 

بر اساس پروتکل های بهداشتی 
عنوان کرد و افزود: » 

پیش نویس  بهزیستی  سازمان 
کرده  تهیه  را  مذکور  پروتکل 
رعایت  شامل  عمدتا  و  است 
برای  است.  بهداشتی  موازین 
باید  مربیان  و  کودکان  مثال 
تب سنجی  ورود  محض  به 
نباید  ومادرها  پدرها  شوند، 
وارد فضای کودکان شوند و 
حتی ورود و خروج کودکان 
با زمانبندی به گونه ای باشد 
که منجر به ازدحام نشود.«

معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه 
ستاد  بازخورد  تا  منتظریم 
این  مورد  در  را  مقابله 

این  »بر  کرد:  اظهار  کنیم،  دریافت  پروتکل 
تا  سوم  یک  حداکثر  کودک  مهدهای  اساس 
50 درصد می توانند بچه ها را پذیرش کنند و 
اولویت با کودکانی است که والدین شاغل دارند. 
این موارد کلیات پیشنهاد ما به ستاد مقابله با 
کرونا است، امیدواریم  تا چهارشنبه این موارد 

قطعی شده و آن را به استان ها ابالغ کنیم.«

دستورالعملهای و پروتکلها
مهدکودکها برای بهداشتی

اگرچه هنوز شرایط بازگشایی مهدهای کودک 
قرار  و  نشده  قطعی  کشور  مناطق  تمامی  در 
 50 ظرفیت  با  و  مشروط  صورت  به  است 
اما  بپرازند،  فعالیت   به  مهدها  این  درصدی 
 10 بهزیستی کشور در  این سازمان  از  پیش 
اردیبهشت ماه دستورالعملی را برای مهدهای 
کودک اعالم کرده بود. مطابق این بخشنامه: 
»حضور مدیر و مسئول فنی مهدهای کودک 
مهدکودک  در  بخشنامه  ابالغ  تاریخ  از 
ایجاد  مهدکودک،  کردن  ضدعفونی  جهت 
ارائه  هماهنگی  الزم،  بهداشتی  تمهیدات 
سال  نام  ثبت  مجازی،آغاز  های  آموزش 
بازگشایی،  از  قبل  پرسنل  آموزش  جدید، 

انجام  جهت  انسانی  نیروی  لزوم  درصورت 
اداری  نیروی  با حداکثر دوسوم  اداری  امور 
خدمات فوق ضروری است. فاصله فیزیکی، 
گونه ای  به  دهی  نوبت  و  اتاق  هوای  تهویه 
بسته  در فضای  افراد  ازدحام  که  انجام شود 
جلوگیری شود، کارکنان همگی مجهز به ماسک 
و دستکش بوده نحوه استفاده از آن را به درستی 
فراگرفته باشند، مواد ضدعفونی کننده دست 
در اختیار مراجعان و کارکنان مهدکودک قرار 
گرفته باشد. به دلیل خطرات جانی ناشی از 
هیچ  به  کودک  مهدهای   ،19 کووید  بیماری 
در  و  نیستند  کودک  پذیرش  به  مجاز  وجه 
صورت تخلف از این امر، بهزیستی استان و 
شهرستان با آنها قاطعانه برخورد خواهند کرد. 
بدیهی است بخشنامه های چگونگی پذیرش 
کودکان در صورت ابالغ ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا به استان ها اعالم می شود.«
مهدهای  بازگشایی  پروتکل  حال  همین  در 
آخر  هفته  از  نیز  سفید  مناطق  در  کودک 
اردیبهشت اعالم شد که تقریبا تمامی موارد آن 
می تواند برای بازگشایی تمامی مهدهای کودک 
در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد، این 
پروتکل به شرح زیر است.» ضدعفونی کامل 
اسباب بازی ها،  تجهیزات،  شامل  مهدکودک 
محیط و کلیه مکان ها چون دستشویی و... قبل 
از بازگشایی و در پایان هر روز، تب  سنجی 
روزانه از مربیان و کودکان، عدم استفاده از 
سرسره،  تاب،  مانند  مشترک  بازی  فضاهای 
حوض توپ، تعطیلی برنامه ها و فعالیت هایی 

که نیاز به تحرک باال دارد.«
»حضور تمام  کارکنان مهدکودک با وسایل و 
تجهیزات بهداشتی نظیر دستکش و ماسک و 
رعایت پروتکل های مربوطه، تهیه و در اختیار 
پرسنل،  به  کننده  ضدعفونی  مواد  قراردادن 
نظارت ویژه مربیان بر شستشوی صحیح دست 
داشتن  همراه  به  نظافتی،  موارد  و  کودکان 
ماسک و وسایل نظافت انفرادی توسط کودکان 
در کیفی مخصوص، خارج کردن کفش ها از 

داخلی.« محیط 
»تغییر چیدمان کالس ها و پخش کودکان در 
فضاهای مختلف مهد با حضور مربی و تاکید 
بر انجام فعالیت های انفرادی یا با حفظ فاصله 
مطمئن، عدم حضور اولیاء در محیط مهدکودک، 
آموزش اولیاء برای اجرای پروتکل بهداشتی 
و اعالم ساعت تحویل و ترخیص که موجب 

اولیا و معطلی نشود.« تجمع 
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های   LED ساختن  برای  راهی  فیزیکدانان 
معتقدند  که  کرده اند  پیدا  قدرتمند  ماوراءبنفش 
تولیدکنندگان می توانند از آن ها در دستگاه های 
مانند  پاتوژن هایی  بردن  بین  از  برای  سبک وزن 

کرونا ویروس جدید استفاده کنند.
ماده تازه کشف شده که جریان الکتریسیته را هدایت 
می کند و در برابر نور ماوراء بنفش شفاف است، 
برای کشتن  قابل حمل  می تواند در دستگاه های 
SARS-CoV-2، ویروسی که باعث کووید-۱۹ 

می شود، استفاده شود.
گروه بین المللی از فیزیکدانان، به سرپرستی دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا )پن ایالت( در فیالدلفیا، معتقدند 
که تولیدکنندگان می توانند LED های ماوراء بنفش 
ساخته شده با مواد جدید را در المپ هایی که سبک تر، 
ارزان تر و کارآمدتر از المپ های ماوراء بنفشی هستند 
که در حال حاضر برای ضدعفونی کردن استفاده 

می کنند، قرار دهند.
ایده استفاده از نور اشعه ماوراء بنفش برای از بین بردن 
میکروب ها حداقل از سال ۱877 وجود داشته است، 
هنگامی که شیمیدانان بریتانیایی آرتور دانز و توماس 
بالنت مقاله ای را در مجله Nature به چاپ رساندند 

که نور خورشید مانع از رشد باکتری ها می شود.
برخی از مردم امیدوارند که افزایش میزان نور خورشید 
در ماه های تابستان در اروپا و ایاالت متحده باعث 

کند شدن انتشار کرونا ویروس جدید شود.
بااین حال، در مقاله اخیر مجله میکروب شناسی 
Lancet، میکروبیولوژیست ها خاطرنشان کردند 
دیگر  می رسد  زمین  به  نور خورشید  مادامی که 
حاوی طول موج های کوتاه تر از نور ماوراء بنفش 
نیست؛ بنابراین باعث از بین رفتن مواد ژنتیکی در 

ویروس ها نمی شود.

کاالی اساسی در اتاق های جراحی؟
سیستم های ماوراء بنفش که متخصصان بهداشت 

و درمان از آن برای پاک سازی اتاق های جراحی 
بیمارستان استفاده می کنند از این طول موج های 
کوتاه بهره می برند. این طول موج های کوتاه به عنوان 
UVC شناخته می شوند و در محدوده 280-200 

نانومتر قرار دارند.
تحقیقات انجام شده از سال 20۱6 نشان داد که 
UVC در غیرفعال کردن کرونا ویروس های مرتبط 

با SARS-CoV-2 بسیار مؤثر است.
برای ارائه دوز کافی، منابع اشعه ماوراء بنفش در 
این سیستم ها معموالً المپ های حاوی جیوه هستند. 
بااین حال، این المپ ها گران و سنگین اند و برق 

زیادی مصرف می کنند.
LED هایی که اشعه ماوراء بنفش را منتشر می کنند، 
جایگزینی ارزان، سبک و باصرفه در مصرف انرژی 
هستند، اما نسخه های فعلی به اندازه کافی قدرتمند 
نیستند که ضربه حذفی را به ویروس ها منتقل کنند.
توان مصرفی آن ها به دلیل لزوم استفاده LED ها از 
الکترودهایی که نسبت به طول موج های نوری که 
از خود ساطع می کنند شفاف اند، محدود است. در 
حال حاضر، بهترین ماده موجود که در طول موج 
مناسب در برابر اشعه ماوراء بنفش شفاف است، 

رسانای ضعیف برق است.

روَمن اِنِگل ِهربِرت، نویسنده ارشد و استاد علم مواد، 
فیزیک و شیمی در ایالت پن، می گوید: »شما باید 
از دوز کافی اشعه ماوراء بنفش برای از بین بردن 

همه ویروس ها اطمینان حاصل کنید«.
»این بدان معناست که شما به یک المپ اشعه 
ماوراء بنفش با کارایی باال نیاز دارید که به شدت 
اشعه ماوراء بنفش ساطع می کند که در حال حاضر 

با استفاده از مواد شفاف الکترود محدود است«.
 ، LED برای توسعه صفحه نمایش های رایانه ای
تلفن های هوشمند، تبلت¬ها و المپ های روشنایی، 
دانشمندان مجبور به تولید موادی شدند که هم رسانای 
خوب باشند وهم در مقابل نور مرئی شفاف باشند.

درخشش نور بر روی فلزات مرتبط
محققان ایالتی پن، با همکاری دانشمندان علم مواد 
دانشگاه مینسوتا در مینیاپولیس پیش بینی کردند که 
ممکن است رده جدیدی از رساناهای شفاف به 

نام فلزات مرتبط موردنیاز باشد.
آن ها این نظریه را مطرح کردند که یک فلز مرتبط 
 UVC که از استرانسیوم نیوبات ساخته شده از نظر

شفاف و رسانای خوبی است.
محققان با کمک همکاران دانشگاه توکیو در ژاپن و 

دانشگاه توهوکو در ِسندای، ابتدا عملکرد رشته های 
استرانسیوم نیوبات را به عنوان هادی های شفاف اشعه 

ماوراء بنفش تأیید کردند.
در مرحله بعدی محققان بررسی کردند که آیا می توانند 
رشته ها را با استفاده از فن استاندارد صنعتی در 
مدارهای مجتمع قرار دهند یا خیر. این امر برای 
ترکیب مواد جدید در LED های اشعه ماوراء بنفش 

ارزان و در مقیاس صنعتی ضروری خواهد بود.

نقاط قوت و محدودیت ها
دانشمندان تحقیقات خود را قبل از شروع همه گیری 
کووید-۱۹ انجام دادند. آن ها در ابتدا دستگاه هایی 
را برای برنامه هایی مانند ضدعفونی آب، پیش بینی 
می کردند اما به سرعت متوجه شدند که در بحران 
 LED فعلی قابل استفاده است. آن ها اکنون فن آوری
با استفاده از UVC را به عنوان روشی احتمالی برای 
غیرفعال کردن کرونا ویروس جدید در سیستم های 

گرمایشی و تهویه هوا می بینند.
از وسایل  می توانند  افراد  که  محققان می گویند 
قابل حمل برای ضدعفونی مناطق عمومی ازجمله 
تئاترها، عرصه های ورزشی، متروها، اتوبوس ها و 
هواپیماها استفاده کنند. اگرچه نقاط قوت مواد جدید 
هیجان انگیز است، اما باید تأکید کرد که تحقیقات 

هنوز در مراحل اولیه خود است.
تهیه و آزمایش دستگاه های ضدعفونی احتمالی 
که شامل LED های اشعه ماوراء بنفش است، به 

زمان نیاز دارد.
یک محدودیت مهم دستگاه دستی این است که 
بتواند دوز باالیی از اشعه ماوراء بنفش به اندازه کافی 
پایدار برای غیرفعال کردن ویروس به شما بدهد.

سیستم ذکر شده UVC برای تضمین اینکه بتوانند 
۹۹.۹درصد ذرات کرونا ویروس را در اتاق های 
به  باید  دقیقه  ببرند، حداقل 5  بین  از  جراحی 

سطح بتابند.
منبع: Medical News Today / 4 ژوئن ۲۰۲۰

سازمان جهانی بهداشت نگرانی های پژوهشگرانی را که می گویند 
وجود مبتالیان بدون عالمت باعث دشوار شدن مهار کرونا 

می شود، رد کرد. 
به گزارش سپید، مقام های سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه اعالم 
کرده اند بیماران بدون عالمت عامل انتشار ویروس کرونا نیستند. 
وبگاه شبکه خبری »سی ان بی سی« اعالم کرد این اظهارات مقام های 
از  برخی  نگرانی های  به  واکنش  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
پژوهشگرانی مطرح شده که گفته اند مهار ویروس کرونا به دلیل 
وجود مبتالیان بدون عفونت دشوار خواهد بود. در برخی از افراد 
به خصوص افراد جوان و یا افراد فاقد بیماری های زمینه  ای بعد از 
ابتال به عفونت کرونا عالمت های آن ظاهر نمی شود. در برخی دیگر 
از افراد ظاهر شدن عالمت ها ممکن است چند روز طول بکشد. 
شواهد اولیه درباره این بیماری نشان می داد فرق ناقل بدون داشتن 
عالمت های بیماری می تواند این بیماری را به افراد دیگر منتقل کند. 
مقام های سازمان جهانی بهداشت امروز گفته اند با آنکه این ناقالن 
خاموش بیماری را به دیگران منتقل می کنند عامل انتشار آن نیستند. 

ماریا ون کرکوف رئیس بخش بیماری های اضطراری در سازمان 
جهانی بهداشت گفت: »بر اساس اطالعاتی که ما داریم اینکه فرد 
فاقد عالمت بتواند بیماری را به فرد دیگری انتقال دهد نادر است.«
ون کرکوف گفت که دولت ها باید تمرکز خودشان را روی کشف و 
قرنطینه مبتالیان دارای عالمت قرار دهند. وی در ادامه گفت برای 
پاسخگویی به این سوال که آیا ناقالن خاموش عامل انتشار گسترده 
ویروس کرونا هستند یا خیر به داده ها و پژوهش های بیشتری نیاز 
است. مقام های سازمان جهانی بهداشت عالوه بر این گفته اند که 
وضعیت ابتال به ویروس کرونا در سراسر دنیا بدتر شده است.  

ون کرکوف دوشنبه هفته گذشته هم تصریح کرده بود شواهدی 
از تغییر شدت ویروس کرونا یا روش انتقال آن وجود ندارد. 

او گفته که هیچ شواهدی درباره تغییر یافتن ویروس کرونا چه 
از لحاظ روش انتقال و چه از لحاظ شدت بیماری ناشی از آن 
وجود ندارد. او در یک نشست خبری گفت: »این ویروس از لحاظ 
قابلیت انتقال تغییر نکرده، از لحاظ شدت هم تغییر نکرده است.«
وی اضافه کرد: »چیزی که مهم است این است که تدابیری به کار 

گرفته ایم تا از انتقال آن جلوگیری کنیم.« کرونای جدید یکی از 7 نوع 
ویروس شناخته شده »کرونا« است که باعث ایجاد بیماری در انسان 
می شود. ۴ گونه از این نوع ویروس ها عالئمی شبیه سرماخوردگی 
خفیف ایجاد می کنند و سه گونه دیگر باعث ایجاد بیماری های حاد 

تنفسی می شوند که در مواردی به مرگ منجر می شود.
به گزارش فارس سازمان جهانی بهداشت بعد از ابتالی بیش 
از ۱2۱ هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری آن را »همه گیر 

جهانی« اعالم کرد.

بیماران بدون عالمت عامل انتشار کرونا نیستند 

خبـر

شماره ۱66۹ 2۱ خرداد ۱3۹۹



۵ باوراشتباه در مورد کرونا ویروس و دلیل عدم صحت آنها
 مترجم: شراره فرهی منش

 D آیا تاکنون شنیده اید که مصرف مکمل های ویتامین
یا پیروی از رژیم کیتوژنیک )کیتو( باعث می شود تا 
شما در مقابل کرونا ویروس جدید محفوظ بمانید؟ 
در ادامه، توضیح می دهیم که چرا این باور و دیگر 
باورهای نادرست ماندگار، پایه و اساس علمی ندارند.
حتی قبل از آنکه سازمان جهانی بهداشت شیوع کرونا 
ویروس جدید را »همه گیر« اعالم کند، دکتر تِدروس 
ادانوم قِبریسیوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت 
، درباره خطر ناشی از انتشار اطالعات نادرست در 

مورد ویروس هشدار داد.
وی در کنفرانسی در 15 فوریه 2020 اظهار داشت که 
»ما فقط در حال مبارزه با بیماری همه گیر نیستیم. ما در 
 )infodemic( حال مبارزه با یک همه گیری اطالعات
هستیم«. وی تأکید کرد: »اخبار جعلی سریع تر و 
راحت تر از این ویروس پخش می شوند و به همان 
اندازه خطرناک هستند؛ بااین حال، دشواراست با توجه 
به این حجم از اطالعاتی که مردم به صورت آنالین یا 
آفالین در اختیار یکدیگر قرار می دهند، مشخص کرد 
که چه مواردی معتبر است«. در ادامه، نگاهی عمیق تر 
به 5 باور نادرست ماندگار خواهیم داشت و توضیح 
خواهیم داد که چرا مردم نباید آن ها را در نظر بگیرند.

باور نادرست 1: ویتامین D از عفونت 
جلوگیری می کند

برخی از مقاالت بیان می کنند اگر فردی مکمل های 
SARS- مصرف کند، احتمال ابتال به D ویتامین
CoV-2 کمتر خواهد شد. تا حدودی، مردم این 
گفته ها را بر اساس مقاله ای بحث برانگیز که در ژورنال 
Aging Clinical and Experimental Research آمده 

است، باور دارند.
نویسندگان این مقاله ادعا می کنند که بین میانگین 
کم ویتامین D در جمعیت برخی کشورها و میزان 
باالتر از موارد کووید-1۹ و مرگ ومیر ناشی از آن 

در همان کشورها رابطه ای وجود دارد.
بر اساس این همبستگی، نویسندگان فرض می کنند 
که مکمل رژیم غذایی با ویتامین D ممکن است به 
محافظت در برابر کووید-1۹ کمک کند؛ بااین حال، 

هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد.
در بررسی سریع شواهد منتشرشده در اول ماه می 
2020، محققان مرکز پزشکی شواهد محور در دانشگاه 
نتیجه گیری  به طور واضح  انگلستان  آکسفورد در 
می کنند: »ما هیچ مدرک بالینی در مورد ویتامین 
D در پیشگیری یا درمان کووید-1۹ پیدا نکردیم«.

آن ها همچنین می نویسند که »هیچ مدرکی در رابطه 
با کمبود ویتامین D و احتمال ابتالی به کووید-1۹ 
نیست و همچنین مطالعه ای در مورد مکمل ها برای 
جلوگیری یا درمان کووید-1۹ وجود ندارد«. محققان 
دیگری که بررسی داده های موجود پیرامون رابطه 
احتمالی ویتامین D و کووید-1۹ را انجام داده اند، 

موافق این نظریه هستند.
همچنین گزارشی که توسط متخصصان مؤسسات 
مختلف انگلستان، ایرلند، بلژیک و ایاالت متحده در 
 BMJ Nutrition، Prevention ماه می سال 2020 در
Health &  چاپ شد، به عدم وجود شواهد حمایتی 
به نفع مصرف مکمل های ویتامین D برای جلوگیری 

از عفونت با SARS-CoV-2  تأکید کرد.

نویسندگان این گزارش هشدار می دهند: »نیاز به 
مصرف مکمل ویتامین D با دوز باال به عنوان راهبرد 
پیشگیرانه در برابر کووید-1۹ در حال حاضر بدون 
حمایت از مطالعات مرتبط در انسان است. این موضوع 
بر اساس حدس و گمان های مربوط به مکانیسم های 

فرض شده است«.
 D آن ها همچنین خاطرنشان می کنند که گرچه ویتامین
کافی می تواند به صورت روزانه به سالمتی کلی کمک 
کند، اما مصرف مکمل ها بدون مشاوره پزشکی می تواند 
مضر باشد. به عنوان مثال، مصرف بیش ازحد ویتامین 
D به عنوان یک مکمل رژیم غذایی، درواقع می تواند 
سالمتی را به خطر اندازد، خصوصاً در بین افرادی 

که دارای شرایط مزمن خاصی هستند.

باور نادرست 2: روی )زینک( فعالیت 
ویروس را متوقف می کند

یکی دیگر از شایعات گسترده این است که مصرف 
مکمل های روی می تواند به جلوگیری از عفونت 
با SARS-CoV-2 یا درمان کووید-1۹ کمک کند. 
درست است که روی یک ماده معدنی اساسی است 
که به پشتیبانی از عملکرد سیستم ایمنی بدن انسان 
کمک می کند. با استفاده از این مفهوم، گروهی از 
محققان روسیه، آلمان و یونان فرض کردند که روی 
ممکن است به عنوان درمانی پیشگیرانه و کمکی برای 
کووید-1۹ عمل کند. نتایج آن ها در مجله بین المللی 
پزشکی مولکولی چاپ شد. محققان به آزمایش های 
آزمایشگاهی اشاره می کنند که ظاهراً نشان داده اند که 
یون های روی قادر به جلوگیری از عملکرد آنزیم 
خاصی هستند که فعالیت ویروسی SARS-CoV-2 را 
تسهیل می کند. اما آن ها همچنین به فقدان شواهد بالینی 
 2-SARS-CoV واقعی مبنی بر تأثیر روی در برابر

در انسان اشاره دارند.
در  کمکی  به عنوان  را  روی  که  دیگری  مقاالت 
درمان کووید-1۹ ذکر می کنند، ازجمله مواردی که 
در فرضیه های پزشکی آمده است، بر اساس داده های 

بالینی نیست.
در مقاله »الگوها و دستورالعمل های عملی« از آوریل 
 BMJ Nutrition، Prevention & 2020 که در مجله
Health – چاپ شد، دکتر اِما دِربایِشر متخصص 
 ،Ph.D ،و جوآن دِلَنگ زیست شیمیدان Ph.D ،تغذیه
داده های موجود در مورد روی )در کنار دیگر مواد 

مغذی( در رابطه با عفونت های تنفسی ویروسی را 
بررسی کردند.

آن ها دریافتند که طبق تحقیقات انجام شده در انسان، 
مکمل روی می تواند به جلوگیری از ذات الریه در 
کودکان کمک کند و کمبود روی ممکن است پاسخ های 

ایمنی را در بزرگ ترها مختل کند.
بااین حال، آن ها خاطرنشان می کنند که شواهد کافی در 
مورد نقش مکمل روی در جلوگیری از عفونت های 

ویروسی به طور کلی وجود ندارد.

باور نادرست 3: ویتامین C می تواند با 
SARS-CoV-2 مبارزه کند

ویتامین C یکی دیگر از مواد مغذی اساسی است که 
بسیار به آن توجه شده است. بسیاری از افراد بر این 
باورند که ویتامین C می تواند از ابتال به آنفوالنزا یا 
سرماخوردگی جلوگیری کند یا حتی آن را درمان کند.
اگرچه درست است که ویتامین C کافی می تواند 
به عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند، اما شواهد 
موجود در مورد اثربخشی آن در معالجه یا جلوگیری 
از سرماخوردگی و آنفلوانزا محدود و اغلب متناقض 
است. باوجوداین، ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه 
این ویتامین ممکن است به مبارزه با عفونت ها با 
کرونا ویروس جدید کمک کند. این امکان وجود 
دارد که افراد این ادعاها را بر اساس کارآزمایی 
بالینی موجود در چین بیان کنند که به دنبال تأثیر 
بیماران  بر  باال  با دوز  ویتامین C داخل وریدی 
بستری است که به دلیل نوع شدید کووید-1۹ 

مراقبت می شوند.
محققان انتظار دارند این کارآزمایی را تا پایان سپتامبر 
2020 به اتمام برسانند. به طور موقت هیچ نتیجه ای 
در دست نیست. با اظهارنظر در مورد این آزمایش، 
متخصصان مؤسسه Linus Pauling - که به سالمتی 
و تغذیه می پردازد - در دانشگاه ایالتی اورگان در 
Corvallis توضیح می دهد که اگرچه ویتامین C با 
دوز باال می تواند به کاهش عالئم کووید-1۹ در 
بیماران به شدت بیمار کمک کند، اما مصرف منظم 
مکمل های ویتامین C بعید است که به افراد در مقابله 

با عفونت های SARS-CoV-2 کمک کند.
کارشناسان هشدار می دهند که »ویتامین C داخل 
وریدی مانند مصرف مکمل های ویتامین C نیست«، 
زیرا مکمل های ویتامین C هرگز سطح این ویتامین 

در خون را به اندازه تزریق وریدی افزایش نمی دهند.
کارشناسان همچنین به افرادی که ممکن است وسوسه 
شوند تا مقدار زیادی از ویتامین C را مصرف کنند 
هشدار می دهند که مصرف زیاد این ویتامین عوارض 

جانبی دارد.

باور نادرست 4: رژیم کیتو می تواند 
کووید-1۹ را درمان کند

در زمینه درمان یا جلوگیری از کووید-1۹ به رژیم های 
غذایی کیتو که ازنظر چربی زیاد و کربوهیدرات کم 

هستند، توجه بسیاری شده است.
این امر ممکن است به این دلیل باشد که شواهدی 
وجود دارد که نشان می دهد رژیم های غذایی کیتو 
می توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنند؛ 
اما بیشتر این شواهد مبتنی بر مطالعات حیوانی است 
نه آزمایش های انسانی. همچنین، کارآزمایی بالینی از 
دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور پیشنهاد می کند که 
اثربخشی مداخله کیتوژنیک در کاهش التهاب در 
بیماران مبتال به کووید-1۹ بررسی شود. در حال حاضر 
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پیروی از رژیم 
کیتو می تواند به فرد سالم کمک کند تا از عفونت 

با SARS-CoV-2 جلوگیری کند یا درمان شود.

باور نادرست ۵: داروهای گیاهی می توانند 
کمک کنند

می دهد  نشان  که  دارد  وجود  ادعاهایی  همچنین 
کرونا  با  مقابله  به  قادر  گیاهی  داروهای مختلف 
ویروس جدید هستند. این موضوع ممکن است 
تا حدی مبتنی بر بیانیه ای باشد که توسط یک مقام 
چینی در آوریل 2020 صادر شده است و حاکی 
از آن است که برخی داروهای گیاهی می توانند به 
درمان کووید-1۹ کمک کنند. این مطلب در مجله 

لَنِست در 15 می 2020، گزارش شد.
ییچانگ یانگ، نویسنده ای از گروه طب سنتی چینی 
در دومین بیمارستان وابسته دانشکده پزشکی دانشگاه 
ژجیانگ در هانگژو، چین، هشدار می دهد که مردم باید 
به استفاده از داروهای گیاهی در درمان کووید-1۹ 
تشویق شوند. یانگ هشدار می دهد که داروهای گیاهی 
می توانند خطرات غیرمنتظره ای داشته باشند و ممکن 
است به همان اندازه که برخی ادعا می کنند مؤثر نباشند. 
همچنین، شواهد حاصل از آزمایش های انسانی بسیار 
محدود است. به دالیل مشابه، وی همچنین خاطرنشان 
می کند که مکانیسم هایی که داروهای گیاهی روی 
بدن کار می کنند، اغلب نامشخص است و این ممکن 

است به معنای ایمن بودن آن ها نباشد.
اگرچه ممکن است افراد در مواجهه با چنین تهدیدی 
برای سالمتی مانند  SARS-CoV-2، وسوسه شوند 
تا موارد مختلفی را امتحان کنند، اما مهم ترین اقدام 
پیشگیرانه پیروی از دستورالعمل های رسمی ملی 
همچنین  و  عمومی  بهداشت  برای  بین المللی  و 
توصیه های بهداشتی فردی توسط پزشکان و دیگر 

متخصصان مراقبت های بهداشتی است.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کرونا ویروس 
جدید و چگونگی ایمن ماندن در هنگام بیماری 
همه گیر، به اطالعات مرکز کنترل و پیشگیری از 

بیماری ها و سازمان بهداشت جهانی نگاهی بیندازید.
منبع: Medical News Today / 5 ژوئن ۲۰۲۰
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