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برای اولین بار در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی ۲۶۱۵ بیمار جدید مبتال به کرونا

بیمار  سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۱۵ 
جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور خبر داد و گفت: 
»متاسفانه مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 

۹۳۹۲ نفر رسید. «
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت:  »از روز پنج 
شنبه تا جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۶۱۵ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۸۶ مورد بستری شدند.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۰ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست 

دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۹۳۹۲ نفر رسید.« به گفته وی در مجموع تعداد کل 
مبتالیان کشور به ۲۰۰ هزار و ۲۶۲ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون ۱۵۹ هزار و ۱۹۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند،  گفت: »در عین حال ۲۸۳۳ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۱۸ آزمایش 
تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.« الری تاکید کرد: »استان های خوزستان، هرمزگان، 
کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و ایرانشهر در سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی در پایان توصیه هایی به شهروندان داشت و گفت: »الزم است همه مردم در همه شهرها 
پروتکل های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند تا استان های سفید به سمت وضعیت قرمز و 
هشدار نروند. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک سالمت خود و هموطنانمان را 

تضمین و در جهت کاهش ابتال و مرگ و میر حرکت کنیم.«

آمار  کرونا

با حضور استاندار مرکزی و سایر مسئوالن استانی، 
از کیت تشخیص همزمان ویروس کرونا و آنفلوآنزا  

A وB در اراک رونمایی شد. 
به گزارش سپید، سیدعلی آقازاده روز پنجشنبه 
۲۹ خرداد در حاشیه رونمایی از کیت  تشخیص 
همزمان کرونا و آنفلوآنزای A و B اظهار کرد: »کیت 
آزمایشگاهی تست همزمان سه ویروس برای اولین 
بار در کشور ساخته و به نام استان مرکزی ثبت 
شده که امیدواریم به زودی تا پایان تابستان شاهد 
تولید انبوه این کیت در کشور باشیم. کیت های 
مشابه این کیت که از چین و آلمان وارد می شد 
نیازمند زمان دو ساعته برای تشخیص است و این 
درحالی است که زمان الزم برای این کیت یک 
ساعت و ۲۰ دقیقه است، همچنین هزینه ساخت 
آن نیز نسبت به موارد مشابه خارجی کمتر است.«
وی در خصوص وضعیت استان در خصوص 
ویروس کرونا بیان کرد: »در صورتی که فعالین 
جامعه اعم از اصناف، تولیدکنندگان، ادارات، مردم 
و... رعایت موارد بهداشتی را انجام ندهند، متاسفانه 
وارد مرحله جدیدی از شیوع بیماری می شویم که 
برای استان و مردم تهدیدکننده خواهد بود، شرایطی 
که امروز این شرایط در برخی استان های همجوار 

و استان های جنوبی حاکم است. «
استاندار مرکزی تصریح کرد: »در صورتی که شرایط 
استان بحرانی شود، با استفاده از تمام اهرم ها و ابزارهای 
موجود به منظور ایجاد محدودیت های انقباضی 
اقدام خواهد شد البته امیدواریم با همکاری مردم 
به این مرحله نرسیم. با رعایت موارد و پروتکل های 
بهداشتی می توان پیک دوم را نیز همانند پیک اول 

با کمترین تلفات پشت سرگذاشت.«

آقازاده با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی دهیم 
دوباره شرایطی ایجاد شود که تخت های بیمارستانی 
زیر بار بیماران کرونایی برود، اضافه کرد: »در ۱۰ 
روز گذشته رکورد تعداد بیماران مبتال به ویروس 
کرونا در استان زده شده بطوریکه تعداد مبتالیان 
از حدود روزانه ۵۰ بیمار به حدود روزانه ۷۰ بیمار 
رسیده و این آمار خطرناک و نگران کننده است.« 
به گزارش ایسنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز 
افزود: »آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کلینیک 
امام رضا)ع( اراک، موفق به اختراع کیت تشخیص 
همزمان سه ویروس شد که با احتساب این طرح، 
در این مدت ۵۴ طرح پژوهشی در استان مرکزی 
مصوب شده است.« سیدمحمد جمالیان بیان کرد: 
»مطمئنا در پاییز و زمستان نیاز کشور به این کیت 
افزایش خواهد داشت و با افزایش تولید، توانایی 
صادرات این کیت نیز وجود دارد و با همکاری 
پارک علم و فناوری تاکنون دو شرکت در سطح 

کشور آمادگی خود را برای تولید انبوه این کیت 
اعالم کرده اند.«  وی اضافه کرد: »متاسفانه با توجه به 
تعطیالت چند هفته گذشته و روزهای جاری، شاهد 
افزایش مسافرت های مردم از استان های همجوار 
به استان هستیم که این رفت و آمدها و افزایش 
برگزاری مراسمات عروسی و عزاداری ها سبب 
شکننده شدن وضعیت استان شده است، البته هنوز 
استان به مرحله بحران نرسیده، اما اگر مردم رعایت 
نکنند طی دو هفته آینده به بحران درمان خواهیم 
رسید. « جمالیان بیان کرد: »تعداد افراد بستری شده 
در بیمارستان ها تک رقمی شده بود اما امروز در 
استان ۵۴ بیمار بستری هستند و این میزان رو به 
افزایش و موارد شناسایی شده به حدود ۸۰ نفر 

در روز رسیده است.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه مرگ 
و میر در استان افزایش چشمگیری نداشته است، 
اضافه کرد: »از مردم تقاضا داریم از مسافرت ها و 

حضور در مراسمات و برگزاری مراسم خودداری 
کنند. تمایلی به اعمال مجدد محدودیت ها نداریم 
اما در صورتی که الزامات رعایت نشود راهی جز 
اعمال محدودیت های مجدد وجود ندارد پس الزم 

است مردم این موضوع را جدی بگیرند. «
جمالیان یکی از معضالت حوزه درمان را کمبود 
پرستار نسبت به تخت های بیمارستانی دانست و 
گفت: »پس از طرح این موضوع با وزیر بهداشت و 
درمان و درخواست جذب پرستار، با بکارگیری ۱۳۶ 
نیروی پرستار جدید در استان موافقت شده است.«
وی بیان کرد: »پیگیر دریافت مجوز ۱۳۶ پرستار 
دیگر هستیم که قول های اولیه در این خصوص به 

استان داده شده است.« 
بهزاد خوانساری نژاد دانشیار ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی اراک نیز بیان کرد: »همزمان شدن شیوع 
کرونا ویروس با آنفلوآنزای فصلی و نگرانی جامعه 
درمانی کشور در خصوص بیماری کرونا موجب 
شد که محققان حوزه پزشکی و آزمایشگاهی استان 

این پژوهش مهم را انجام دهند.« 
وی افزود: »تولید این کیت هزینه کمتر و صرفه 
جویی در زمان را به همراه دارد، از سه ماه پیش 
طراحی این کیت توسط گروه پنج نفره متخصصان 
در اراک آغاز شد.« متخصص ویروس شناس بیان 
کرد: »معموال بیمار مراجعه کننده به یکی این سه 
ویروس مبتالست اما اگر بیمار به هر سه هم مبتال 
باشد این کیت قدرت تشخیص هرسه آنها را دارد.« 
خوانساری نژاد اضافه کرد: »هزینه تحقیقاتی اولیه 
تولید این کیت کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده و در 
حال حاضر دو شرکت برای تولید انبوه این محصول 

آمادگی خود را اعالم کرده اند.«

کیت تشخیص همزمان ویروس کرونا و آنفلوانزا  در اراک رونمایی شد 
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران معتقد است که 
بحران کرونا باعث افزایش نیاز جامعه به مداخالت روان پزشکی 
شده و اگر کسی در این دوران دچار مشکل روان پزشکی 
شده باید برای حل این مشکل، به روان پزشک مراجعه کند. 
به  نیاز جامعه  درباره  شالبافان  به گزارش سپید، محمدرضا 
مداخالت روان شناسی پس از شیوع ویروس کرونا بیان کرد: 

بلکه همه  ما،  نه فقط کشور  »در بحران هایی مثل کرونا که 
جهان را درگیر کرده، مهمترین نیاز بشر، حمایت روانی است 
زیرا بحران کرونا به نوعی در دهه های گذشته منحصر به فرد 
بوده است. کرونا تغییراتی را در سبک زندگی افراد ایجاد کرد 

و در نتیجه این تغییرات، نیاز به حمایت روانی بیشتر شد.«
ادامه در صفحه 3 

افزایش نیاز به مداخالت روان پزشکی در دوران کرونا



توصیه کرونایی مدیرعامل بهشت زهرا)س( به تهرانی ها
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با تاکید بر لزوم ادامه 
مستمر رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی توسط شهروندان تهرانی گفت: »اگر شهروندان 
تهرانی نکات بهداشتی و توصیه های وزارت بهداشت 
را جدی نگیرند، تهران به روزهای سخت و غیرقابل 

تصور بحران کرونا باز می گردد.«
به گزارش سپید، سعید خال به مدیریت روزهای سخت بحران کرونا اشاره کرد و گفت: »پرسنل 
گمنام سازمان بهشت زهرا)س( از اولین ساعات شیوع بیماری در کشور به تکریم خانواده های 
داغدار تهرانی به خدمات رسانی با باالترین سطح رضایتمندی شهروندان پرداخت و البته 

روزهای سخت و غیر قابل تصوری را پشت سرگذاشتیم.« وی ادامه داد: »به شهروندان توصیه 
می کنیم که با پشتکار نکات بهداشتی را جدی گرفته  تا روزهای سخت تهران تکرار نشود.«
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا)س( تصریح کرد: »عدم رعایت شهروندان یعنی از بین رفتن 
همه تالش ها و فداکاری هایی که تا کنون همه دست به دست هم در خدمات رسانی و بهبود 
شرایط داشته اند لذا توصیه همیشگی ما به شهروندان؛ استمرار مداوم در رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی است.«
به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: »در حالیکه همه جهان حتی کشورهای پیشرفته جهان نظیر 
آمریکا و ایتالیا و... در مدیریت اجساد و عملیات تدفین در کرونا دچار مشکل جدی شده 
بودند، بهشت زهرای تهران عملکرد مطلوب قابل دفاعی از خود ارائه کرد به گونه ای که 
دکتر زالی، فرمانده ستاد کرونای تهران اقدامات این سازمان در کرونا را حماسه ای ملی و 

فراملی توصیف کردند.«

خبـر

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران ضمن 
استقبال از پیشنهاد نمایندگان مجلس جهت واگذاری 
مسوولیت بهداشت و درمان پایتخت به شهرداری 
گفت: »آماده همکاری و مذاکره با نمایندگان مجلس 

در این زمینه هستیم.«
به گزارش سپید، ناهید خداکرمی درباره جلسه مجمع 
نمایندگان تهران با پیروز حناچی و ارائه مباحثی در 
مورد واگذاری مسئولیت بهداشت و درمان شهر 
تهران به شهرداری، اظهار داشت: »شورای شهر 
از ابتدای دوره پنجم فعالیت خود همواره بحث 
مدیریت یکپارچه شهری را مطرح کرده است و بر 
همین اساس همان زمان صحبت هایی با قاضی زاده 
هاشمی وزیر وقت بهداشت داشتیم که خدمات 
بهداشتی سطح یک به اداره کل سالمت شهرداری 

تهران واگذار شود.«
وی افزود: »در حال حاضر که نمایندگان مجلس 
این موضوع را مطرح کرده اند ما نیز از آن استقبال 
می کنیم چرا که این مسأله نه تنها برای تهران ضرورت 
دارد بلکه سبب صرفه جویی منابع اقتصاد سالمت 
هم می شود و مردم می توانند منطبق با نیازهای خود 

خدمات سالمت را دریافت کنند.«
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران ادامه داد: 
»واگذاری خدمات اولیه حوزه سالمت همچنین 
خدمات اولیه آموزش و پرورش و مهدکودک ها 
به شهرداری تهران مطلوب و مناسب است و این 
موضوع در قالب مدیریت یکپارچه شهری می تواند 

نتایج مؤثری را به همراه داشته باشد.«
خداکرمی با بیان اینکه بازنگری ساختار شهرداری 
از لحاظ سازمانی در حال بررسی است، گفت: »در 

این بازنگری پیش بینی شده که اداره کل محیط 
زیست و سالمت تبدیل به معاونت ایمنی، محیط 
زیست و بهداشت شود و اگر بتوانیم از بعد قانونی 
در ساختار شهرداری ها تغییراتی را ایجاد کنیم این 
مسأله بسیار در جهت خدمات جامع تر به مردم مؤثر 
خواهد بود. « این عضو شورای شهر تهران بیان 
داشت: » اعتماد مردم به شهرداری ها و نهاد شوراها 
مناسب بوده و اگر بتوانیم موانع قانونی مربوط به 
مدیریت یکپارچه شهری را حل و فصل کنیم قطعا 
تحولی بزرگ در وضعیت شهرها، سالمت و محیط 

زیست شکل خواهد گرفت.« 
وی گفت: » در صورتی که در حوزه شهرسازی 
و عمران نیز افراد بخواهند اقداماتی انجام دهند 
باید پیوست سالمت و محیط زیست را در نظر 

گیرند و اگر موضوعات بهداشت، ایمنی، آموزش 
و محیط زیست به شهرداری تهران واگذار شود 
به خواسته مردم جامه عمل پوشانده خواهد شد 
و رعایت پیوست های سالمت و محیط زیست در 
اقدامات مختلف بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. «
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران خاطرنشان 
کرد: »البته شرکت شهرسالم فقط امور درمانی پرسنل 
و نیروهای شهرداری را بر عهده دارد و ادغام آن 
در اداره کل سالمت چندان پسندیده نیست ولی 
اگر اداره کل سالمت امور سالمت و بهداشت 
عمومی شهر را مدیریت کند، بسیار حائز اهمیت 

خواهد بود. «
خداکرمی با بیان اینکه در شرایط موجود که ویروس 
کرونا بروز و شیوع یافته نقش اداره کل سالمت 

بر مجموعه شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت 
است، گفت:  »در حال حاضر اعضای شورای شهر 
و مدیریت شهری متوجه هستند که چقدر مدیریت 
از  پیشگیری  شهری در حوزه سالمت مردم و 

آسیب های مربوطه مهم است. «
وی گفت:  »آالینده های محیطی و عوامل اجتماعی 
مرتبط با سالمت نیز از دیگر موضوعاتی محسوب 
می شود که مدیریت آن از عهده شهرداری تهران 
برمی آید و اگر همه این موضوعات به شهرداری ها 
واگذار شود تأثیر مثبتی در کیفیت زندگی افراد 

جامعه خواهد داشت. «
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از اعالم 
آمادگی همکاری و مذاکره کمیسیون سالمت و 
محیط زیست شورای شهر تهران جهت همکاری 
با کمیسیون سالمت مجلس جهت بررسی و انجام 
موضوع مدیریت یکپارچه شهری خبر داد و گفت: 
» تشکیل کارگروه های ویژه مشترک در این زمینه 
سبب می شود که الیحه و طرح هایی آماده شود و 
موانع قانونی نیز برای این موضوع بر سر راه نباشد. «
به گزارش فارس، عبدالحسین روح االمینی در 
جلسه اخیر مجمع نمایندگان تهران گفت: »پذیرش 
مسوولیت بهداشت و درمان شهر تهران توسط 
شهرداری همانند بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته حائز اهمیت است و  در صورت موافقت 
شهرداری و شورای شهر با این موضوع، پیشنهاد 
می شود کمیته سه جانبه ای از جانب دولت، کمیسیون 
بهداشت مجلس و شهرداری برگزار و نسبت به 
تدوین قانون جهت طرح در مجلس شورای اسالمی 

تشکیل شود.«

چراغ سبز شورای شهر جهت واگذاری مسئولیت بهداشت و درمان پایتخت به شهرداری
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 ادامه از صفحه 2
جمع  هم  دور  مثل  چیزی  مثال،  طور  »به  داد:  ادامه  وی 
شدن، دید و بازدید فامیلی، حضور در محل های ورزشی و 
فرهنگی در دوره بحران کرونا ممنوع و محدود بود و مردم 
برای حفاظت از جان خود و دیگران باید از این دستورها 

پیروی می کردند.«
این روان پزشک گفت: »موضوع دیگری که در بحران کرونا 
اتفاق افتاد این بود که خیلی از افراد، بستگان نزدیک خود 
را از دست دادند. در فرهنگ هایی مثل کشور ما، سوگواری 
پس از فوت مرسوم است. حتی از ظاهر افراد هم مشخص 

می برند.  سر  به  خود  بستگان  از  یکی  سوگ  در  که  است 
مراسم هایی بر سر مزار و مسجد برگزار می شود و همه این 
به  و  رد شده  از سوگ  افراد  تا  است  موثر  و  مفید  مراسم 

زندگی عادی برگردند.«
شالبافان افزود: »این سوگواری ها در بحران کرونا از جامعه 
گرفته شد. مهمترین اقدام در این مرحله این است که افراد 
به دستورالعمل ها و پروتکل ها عمل کرده و به زندگی عادی 

برگردند.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره نیاز 
افراد برای مراجعه به مراکز روان پزشکی اظهار کرد: »توجه 

دچار مشکالت  دوران  این  در  است  ممکن  افراد  اینکه  به 
روان پزشکی شده باشند، بسیار اهمیت دارد. خیلی از افراد 
در این دوران دچار وسواس و افسردگی شدند و در نتیجه 
نیاز است که با روان پزشک صحبت کرده یا از مشاوره های 

تلفنی با سامانه هایی مثل ۴۰۳۰ استفاده کنند.«
به گزارش ایرنا وی بیان کرد: »مراکز روان پزشکی نیز اکنون 
فعالیت می کنند و اگر کسی قبال دچار مشکل روان پزشکی 
شده و حاال دوباره دچار مشکل شده یا اگر شخصی فکر 
می کند دچار مشکل روان پزشکی شده و مشاوره تلفنی برای 

او کافی نیست، می تواند به مراکز روان پزشکی مراجعه کند.«



شماره 41676 31 خرداد 1399

خبـر

وضعیت قرمز بوشهر در انتظار برنامه های رئیس جمهور 
تعداد مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان رو به افزایش است و تاکنون 
بیش از 8.5 میلیون نفر در ۲13 کشور و منطقه به این بیماری مبتال 
شده اند که ایران نیز با 197.6۴7 مبتال و 9۲7۲ قربانی در رده دهم فهرست 
مناطق درگیر با کرونا قرار دارد و بر اساس آمار وزارت بهداشت برخی 

از استان ها در شرایط خطرناکی به سر می برند. 
به گزارش سپید، روز پنجشنبه ۲9خرداد سخنگوی وزارت بهداشت با 
اعالم موارد جدید ابتال و آمار مرگ و میر در کشور استان های بوشهر، 
خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و هرمزگان را نقاط با وضعیت 
قرمز و با خطر باالی شیوع کرونا دانست. این در حالی است که طی 
دو هفته اخیر استان بوشهر جزو نقاط پرخطر به لحاظ شیوع کرونا بوده 

و در مرز هشدار قرار گرفته است.  

آمار ابتال در استان بوشهر از مرز ۴۰۰۰ نفر گذشت 
روز پنج شنبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از عبور تعداد مبتالیان 
به کرونا در استان بوشهر از مرز ۴۰۰۰ نفر خبر داد که این موضوع موجی 
از نگرانی درباره روند بیماری و سیر افزایشی آن به وجود آورد. سعید 
کشمیری با ابراز نگرانی شدید بابت خستگی کادر درمان و پر شدن 
تخت های بیمارستانی به ایسنا گفت: »پیشنهاد ما یک محدودیت وسیع 
است که کل استان بازار و اصناف و ادارات با کمترین حالت ممکن 
به فعالیت خود ادامه دهند و مردم حتی بین شهرستانی نیز رفت و آمد 
نکنند تا پیک صعودی بیماری کنترل شود.« دبیر ستاد مقابله با کرونا در 
استان بوشهر تاکید می کند: »واقعیت این است که تعداد بستری ها باال 
است و پرستاران و پزشکان ما پس از ۴ ماه تالش شبانه روزی با این 
پیک صعودی مواجه شده اند و عده زیادی از همکاران ما خود مبتال 
شده اند.  تنها کمکی که مردم می توانند در این شرایط داشته باشند این 
است که رعایت کنند تا مبتال نشوند.« در این شرایط و با توجه به روند 
صعودی ابتال به کرونا و مرگ و میر بر اثر این بیماری در استان بوشهر 
و با وجود توصیه ها و هشدارهای موکد و فراوان متخصصان و متولیان 
بهداشت و درمان اما همچنان گشت و گذارها و سفرها، مراسمات 
عروسی و عزا، دورهمی های دوستانه و تولد و خرید و جلسات و 
تجمعات به قوت خود برقرار است، گویی از ابتدا کرونایی نبوده و 
حاال نیز شرایط عادی داریم.  در بعضی نقاط مانند بازارها و یا بانک و 
برخی از ادارات، پارک ها و سواحل تجمع و ازدحام افراد از روزهای 
قبل از ظهور کرونا بیشتر و فشرده تر است. در حالی که تجمع عامل 
مهمی برای شعله ور شدن کرونا و نقطه انتقال این ویروس از فردی 
به فرد دیگر است، حتی اگر یک نفر آلوده باشد کافی است تا جمع 

زیادی را درگیر این ویروس عجیب و خطرناک نماید.  

بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نمونه های آزمایش شده مثبت است 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
بوشهر هفته گذشته در نشست شورای اطالع رسانی گفت: »گردش 
ویروس کرونا در استان بوشهر سرعت و شدت گرفته  و بررسی ها 
نشان می دهد ۴۰ درصد کل موارد مثبت بیماری در استان بوشهر در 

هفته جاری شناسایی شده  است.«
عبدالمحمد خواجه ئیان همچنین گفته است در روزهای اخیر به موازات 
افزایش میزان نمونه گیری به طور تقریبی بین 7۰ تا 8۰ درصد نمونه های 
آزمایش شده مثبت بوده  که این نشان دهنده شدت گرفتن گردش 
بیماری است.  براساس بررسی های آماری که از موارد مبتال به ویروس 
کرونا انجام شده 8۰ درصد بدون مشکل طول دوره بیماری را سپری 
می کنند و ۲۰ درصد موارد ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان ها 
پیدا کنند و از این جمعیت ممکن است 5 درصد در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شوند. 
به گفته این مسئول، به نظر می رسد هنوز به نقطه اوج بیماری در استان 
بوشهر نرسیده ایم و با توجه به اینکه از چند هفته گذشته تاکنون موارد 
ارجاع و بستری در بیمارستان ها افزایش یافته می توان نتیجه گرفت که 

سیر صعودی بیماری در استان ادامه دارد. 
معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می گوید: »هرچند بوشهر جزو 
آخرین استان های درگیر با ویروس کرونا بود و با همکاری مردم و 
بازاریان و سایر صنف ها خیلی خوب عمل شد اما با کاهش شیوع 
بیماری در انتهای موج اول این تصور در عموم ایجاد شد که داستان 
کرونا تمام شده  و به همین دلیل هشدارها با بی توجهی روبرو شد، اما 
رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، مجاورت و ارتباطات وسیع با 

استان های دارای شرایط بحرانی و سایر عوامل از علل شیوع ویروس 
کرونا است به نحوی که تاکنون نیز با وجود همه هشدارها همچنان 

شاهد رفتارهای مخاطره آمیزی هستیم.«
خواجه ئیان با اشاره به ادامه روند بیماریابی در استان بوشهر اضافه کرد: 
 PCR با توجه به حجم زیاد نمونه های گرفته شده آزمایشگاه تشخیصی«
دیگر پاسخگو نیست به همین دلیل براساس سیاست وزارت بهداشت،  
تنها از گروه های آسیب پذیر جامعه نمونه گیری انجام می شود و از نمونه 

گیری سایر افراد صرفه نظر شده است.«
وی همچنین درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان ها عنوان می کند: »تاکنون 
در سیستم درمان کمبودی نداشته و سیستم ما پاسخگوی موارد بستری 
بوده و اوضاع تحت کنترل است اما ظرفیت بیمارستان ها نامحدود نیست و 
اگر به هشدارها توجه نشود و تجمع ها، جشن ها، مراسم  ادامه یابد ممکن 
است این ظرفیت جوابگو نباشد. تا کنون در هیچ یک از شهرستان ها 
مشکل عمده ای در زمینه موارد بستری و بخش مراقبت های ویژه وجود 
نداشته اما هر نوع بی توجهی ممکن است ما را به جایی برساند که مجبور 

شویم برای افزایش ظرفیت بستری از فضاهای دیگر استفاده کنیم.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخواست کرده با توجه 
به روند افزایش شیوع ویروس کرونا باید پیش بینی های الزم انجام 
شود تا در زمان بحران غافل گیر نشویم. این مسئول همچنین از اداره ها، 
صنوف موسسه های اقتصادی و هر جایی که باعث تجمع می شود 
خواسته است که تا حد امکان با ارائه خدمات غیر حضوری از گردش 

بیماری پیشگیری کنند.  

تاکید رئیس جمهور برای کنترل بیماری در 
استان های قرمز

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه 
گزارش آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور با تمرکز بر وضعیت 

استان های قرمز را به رئیس جمهور ارائه کرد. 
حسن روحانی در پاسخ به گزارش وزیر بهداشت، از تالش های مسئوالن 
این وزارتخانه و تدبیر وزیر بهداشت برای استقرار معاونین خود در 
استان های قرمز از جمله کرمانشاه، خوزستان، کردستان و بوشهر جهت 
مدیریت این فضا با همکاری ستادهای استانی مقابله با کرونا، تقدیر کرد. 
 رئیس جمهور همچنین تاکید کرده به فوریت با همکاری سایر کمیته های 
ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله کمیته امنیتی-اجتماعی، برنامه هایی برای 
کنترل این بیماری در استان های مذکور آماده شود تا چنانچه نیاز به ایجاد 
محدودیت ها و وضع برنامه هایی برای کنترل این بیماری در استانهای 

قرمز ضروری است، در جلسه روز شنبه ستاد بررسی و تصویب شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »اکنون شاخص اهدای خون 
مستمر یعنی اهدا کنندگانی که حداقل دو بار در سال خون اهدا 

می کنند، در کشور 6۰ درصد است. «
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی افزود: »اکنون با ارتقای سطح 
آگاهی عمومی مردم و فرهنگ سازی در زمینه اهدای خون داوطلبانه،  
شناساندن اهمیت رفتارهای پرخطر در جامعه و تالش در جهت 
ارتقای رضایت مندی اهدا کنندگان، جامعه اهداکنندگان خون در حال 

تبدیل شدن به جامعه اهداکنندگان آگاه و مستمر است.« 
وی ادامه داد: »باید توجه کرد که در سال 1398 شاخص اهدای خون 
مستمر به نزدیک 6۰ درصد رسید و شاخص اهدای خون مستمر به 
عنوان یکی از شاخص های ارتقای مراکز انتقال خون در دنیا محسوب 
می شود و حتی در برخی  استان های کشور مانند سمنان این شاخص 
به 8۰ درصد نیز می رسد.« حاجی بیگی افزود: »سازمان انتقال خون 
ایران با تکاپوی بی وفقه علمی و فرهنگی توانسته خون فروشی را 

که از پیش از تاسیس سازمان سازمان انتقال خون در سال 1353 
رواج داشت به اهدای خون جایگزین و سپس به اهدای خون 1۰۰ 
درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت و با اهداف انسان دوستانه و 
ایثارگرانه بدل کند، به طوری که در سال ۲۰۰7 )1386( اهدای خون 

در کشور به صورت 1۰۰ داوطلبانه اعالم شد.« 
سخنگوی سازمان انتقال خون ادامه داد: »آمار اهدای خون در بدو 
تاسیس سازمان انتقال خون ایران در سال 1353، نزدیک به 1۲ هزار و 
35۴ واحد بود،  در حالیکه این آمار در پایان سال 1398 به دو میلیون 
و ۴۰6 واحد افزایش یافت و باید توجه کرد که به رسمیت شناخته 
شدن ایران به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در زمینه 
آموزش و پژوهش سالمت خون در منطقه مدیترانه شرقی در سال 
139۲ و تایید دوباره آن در سال 1396 و تمدید این موضوع برای 
یک دوره چهار ساله دیگر پس از بازرسی سازمان انتقال خون توسط 
بازرسان سازمان بهداشت جهانی از موفقیت های بزرگ انتقال خون 

کشور محسوب می شود، و اکنون ایران در تدوین برنامه راهبردی 
انتقال خون کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، همکار سازمان جهانی 

بهداشت است.«
حاجی بیگی در ادامه زمان بروز حوادث و سوانح گوناگونی نظیر 
بارزترین  را  جراحی  اعمال  و  سوختگی ها  رانندگی،  تصادفات 
موقعیت های نیاز مبرم به خون عنوان کرد. وی افزود: »همچنین 
خانم های باردار در حین زایمان، نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی 
که به زردی دچار می شوند، نیازمند به خون هستند و از طرفی بیماران 
مبتال به سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم 

از مصرف کنندگان خون و فرآورده های خون هستند.«
به گزارش ایرنا سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »بسیاری از 
دیگر بیماران، مانند بیماران تاالسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای 
بهره مندی از یک زندگی به نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل 

منظم خون یا فرآورده های خون دریافت کنند.«

شاخص ۶۰ درصدی اهدای خون مستمر در کشور



نتایجتحقیقاتنشانمیدهد خبـر

وجود ویروس کرونا  از ماه دسامبر )آذرماه( در ایتالیا 
بررسی های انجام شده از سوی موسسه بهداشت 
ملی ایتالیا روی نمونه های فاضالب گرفته شده از 
شهر های مختلف این کشور نشان داد که ویروس 
جدید کرونا از دسامبر )آذرماه( ۲۰۱۹ میالدی 
در دو شهر بزرگ در شمال ایتالیا وجود داشته 
است؛ یعنی دو ماه زودتر از آنکه اولین مورد 
ابتال به کووید۱۹ در این کشور شناسایی شود. 

به گزارش سپید، بررسی های انجام شده از سوی 
نمونه های  روی  ایتالیا  ملی  بهداشت  موسسه 
فاضالب گرفته شده از شهر های مختلف این 
از  کرونا  جدید  ویروس  که  داد  نشان  کشور 
در  بزرگ  شهر  دو  در  میالدی   ۲۰۱۹ دسامبر 
ماه  دو  یعنی  است؛  داشته  وجود  ایتالیا  شمال 
زودتر از آنکه اولین مورد ابتال به کووید۱۹ در 

این کشور شناسایی شود. 
پژوهشگران این مرکز توانستند ردپای ژنتیکی 
کووید۱۹ را در زمانی که هنوز ویروس جدید 
کرونا شناسایی نشده بود، در نمونه فاضالب های 

جمع آوری شده در پایان سال گذشته میالدی از 
شهر های میالن و تورین و در نمونه های فاضالب 

شهر بولونیا در ماه ژانویه بیابند. 
این در حالی است که اولین مورد رسمی ابتال 

به  فوریه  ماه  اواسط  ایتالیا در  به کووید۱۹ در 
ثبت رسیده است. 

موسسه بهداشت ملی ایتالیا اعالم کرد که یافته های 
جدید به درک بهتر »آغاز گردش ویروس کرونا 

در ایتالیا« کمک خواهد کرد. 
ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که ویروس کرونا 
در آن شیوع یافت و اولین کشور در جهان بود 
که قرنطینه سراسری را در کشور به اجرا گذاشت. 
اولین مورد ابتال به کووید۱۹ در این کشور در ۲۱ 
فوریه در شهر کودوگنو واقع در منطقه لمباردی 
در شمال ایتالیا دیده شد. پس از آن این شهر به 
سرعت »منطقه قرمز« اعالم و هرگونه رفت و 

آمدی به آن ممنوع شد. 
پس از آن ۹ شهر دیگر در سراسر لمباردی و 
ونتو مواردی از شیوع کرونا را ثبت کرده و به 
سرعت مقررات قرنطینه را به اجرا گذاشتند. این 
محدودیت ها از اوایل ماه مارس به سراسر این 

کشور گسترش یافت. 
به نقل گزارش یورونیوز شمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در ایتالیا تا کنون به رقم ۲۳۸ هزار و ۱۵۹ 
نفر و شمار قربانیان آن به بیش از ۳۴ هزار و 

پانصد نفر رسیده است.انتخاب

5 شماره ۱676 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

یک کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت )WHO( امیدوار است 
که واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی )۲۰۲۰( با موفقیت 
تولید شده و صدها میلیون دوز از آن در مرحله اول در اختیار 

اقشاری که بیشتر در معرض خطر هستند قرار بگیرد. 
به گزارش سپید، »سمیه سوامیناثان«، دانشمند ارشد سازمان جهانی 
بهداشت در این باره گفت: »هرچند هنوز به واکسنی دست نیافته ایم 
اما حدود ۲۰۰ واکسن بالقوه تحت بررسی است و ۱۰ واکسن 

بالقوه به مرحله آزمایش انسانی رسیده است. «
وی همچنین یادآور شد که هرچند تولید واکسن فرآیندی پیچیده 
است اما او به یافتن یک واکسن امیدوار است چرا که اگر یکی از 

تالش ها به جایی نرسد، همچنان گزینه های دیگری وجود دارند 
که کار روی آنها به تولید واکسن منجر شود. 

مقام علمی  باالترین  که  بی بی سی،  سوامیناثان  بنابر گزارش 
سازمان جهانی بهداشت است ابراز امیدواری کرده که تا پایان 
سال جاری میالدی واکسنی تولید شود و در مرحله اول در 
اختیار اقشاری مثل کادر درمانی، کارکنان فروشگاه ها یا ساکنان 
مکان های با سرایت باال همچون خانه های سالمندان و زندان ها 
قرار بگیرد. بنابر گزارش شبکه خبری »اِن دی تی وی«، وی 
همچنین امیدوار است که تا پایان سال ۲۰۲۱ نیز دست کم دو 

میلیارد دوز دیگر از این واکسن تولید شود. ایسنا

امیدواری سازمان جهانی بهداشت به یافتن واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی

نتایج یک تحقیق نشان می دهد اسب سواری درمانی می تواند کیفیت 
زندگی زنان مبتال به ام اس را افزایش دهد. 

به گزارش سپید، بیماری ام اس یک بیماری مزمن پیش رونده سیستم 
عصبی مرکزی است. در این بیماری، الیه میلین که عایق رشته های 
عصبی بوده و انتقال بسیار سریع اطالعات از مغز به دیگر بخش های 
بدن را برعهده دارد، دچار آسیب شده و پیام های ارسالی از دستگاه 
عصبی به کندی انتقال یافته و یا به طور کامل متوقف می شود، در 
نتیجه عالئم متنوعی چون عدم تعادل، خستگی، تاری دید و کرختی 
پاها یا دست ها بروز پیدا می کنند. محققان در پژوهشی اثر یک دوره 
اسب سواری درمانی را بر کیفیت زندگی زنان مبتال به ام اس بررسی 
کرده اند.  در این پژوهش که توسط مریم صالحی، حسن محمدزاده 
و فهیمه رضایی از دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه انجام 
شده، آمده است: »جامعه آماری این تحقیق را زنان مبتال به بیماری 
ام اس در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین زنان مراجعه کننده به 
کلینیک ام اس بیمارستان الزهرای اصفهان ۲۴ نفر واجد شرایط به 

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.«
طرح پژوهش شامل دو گروه )تجربی و کنترل( بود که شرایط پیش 

آزمون و پس آزمون هم برای گروه تجربی و هم برای گروه کنترل 
کامال یکسان بود. در این تحقیق ابتدا نمونه ها به صورت در دسترس 
انتخاب و سپس تمامی نمونه ها در مورد تست ها توجیه شده و فرم 
رضایتنامه را تکمیل کردند و پس از آن به صورت تصادفی در یکی 

از دو گروه قرار گرفتند. 
حجم نمونه برای هر گروه ۱۲ نفر در نظر گرفته شد. در ادامه کیفیت 
زندگی افراد در مرحله پیش آزمون ثبت و ارزیابی شد. سپس تمرینات 
اسب درمانی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه به 

طور متوسط ۳۰ دقیقه توسط گروه تجربی انجام شد، اما گروه کنترل 
در طول دوره پژوهش به فعالیت های روزانه خود ادامه داده و هیچ 
فعالیت خاصی نداشتند. کیفیت زندگی در این پژوهش با استفاده از 
پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروز تعیین 

شد که بر پایه فرم کوتاه ۳6 سوالی تنظیم شده است. 
نویسندگان این مقاله می گویند: »نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 
حاکی از اثربخشی یک دوره اسب سواری درمانی بر ابعاد سالمت 
جسمانی و روحی- روانی کیفیت زندگی بود. این مداخله تمرینی 
موجب بهبود چشمگیر نمرات کیفیت زندگی شرکت کنندگان گروه 

تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد.«
در پایان این مقاله بیان شده است: »با توجه به یاقته های پژوهش حاضر 
و یافته های پژوهش های پیشین مبنی بر تاثیر تمرینات هیپوتراپی بر 
عملکرد روانی و جسمانی مبتالیان به ام اس، پیشنهاد می شود در کنار 
سایر مداخالت درمانی، از این تمرینات برای بهبود کیفیت زندگی 

این افراد استفاده شود.«
به گزارش ایسنا نتایج این پژوهش در اولین شماره  هشتمین دوره  

فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم منتشر شده است.

اسب سواری به کمک بیماران ام اس می آید
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آمار جهانی کووید ۱۹ 

تعداد مبتالیان از 8 و نیم میلیون نفر گذشت
تعداد مبتالیان و قربانیان کروناویروس جدید، عامل 
بیماری همه گیر »کووید ۱۹» همچنان در جهان رو 
به افزایش است و تاکنون بیش از 8 و نیم میلیون 
نفر در ۲۱۳ کشور و منطقه در سراسر دنیا به این 

بیماری مبتال شده اند. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار قربانیان کووید-۱۹ به ۴۵۶ هزار و ۴۵8 
نفر رسیده و تاکنون ابتالی هشت میلیون و ۵8۶ 
هزار و ۱۱۵ نفر نیز به این بیماری تأیید شده است. 
هم چنین بنابر تازه ترین آمارها چهار میلیون و ۵۳۵ 
بیماران مبتال به کووید-۱۹  از  نفر  هزار و ۲۴۵ 

تاکنون بهبود یافته اند. 
آمریکا همچنان با اختالف زیاد از سایر کشورها در 
صدر فهرست مناطق درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار داشته و باالترین آمار قربانیان و مبتالیان به 
این بیماری را به خود اختصاص داده است. پس 
از آن، برزیل و روسیه نیز به لحاظ تعداد مبتالیان 
به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. 
همچنین بعد از آمریکا در حال حاضر دو کشور برزیل 
و انگلیس، باالترین تعداد قربانیان کووید ۱۹ را دارند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 

مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. ایاالت متحده دو میلیون و ۲۶۳ هزار و ۷۴۹ 

مبتال، ۱۲۰ هزار و ۶88 قربانی
و  هزار   ۴۷ مبتال،   ۳۵۹ و  هزار   ۹8۳ برزیل   .۲

8۶۹ قربانی
۳.   روسیه ۵۶۱ هزار و ۹۱ مبتال، ۷۶۶۰ قربانی

۴. هند ۳8۱ هزار و ۴8۵ مبتال، ۱۲ هزار و ۶۰۵ قربانی
۵. انگلیس ۳۰۰ هزار و ۴۶۹ مبتال، ۴۲ هزار و 

۲88 قربانی
و  هزار   ۲۷ مبتال،   ۳۴8 و  هزار   ۲۹۲ اسپانیا   .۶

۱۳۶ قربانی
۷. پرو ۲۴۴ هزار و ۳88 مبتال، ۷۴۶۱ قربانی

8. ایتالیا ۲۳8 هزار و ۱۵۹ مبتال، ۳۴ هزار و ۵۱۴ قربانی
۹. شیلی ۲۲۵ هزار و ۱۰۳ مبتال، ۳8۴۱ قربانی

۱۰. ایران ۱۹۷ هزار و ۶۴۷ مبتال، ۹۲۷۲ قربانی
از سوی دیگر همزمان با آغاز موج دوم کرونا در 
چین، هزاران نفر از ساکنان پکن، پایتخت این کشور 
روز پنجشنبه مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند. دولت 
چین نیز می گوید که جای نگرانی نیست و موج 
دوم کرونا در این کشور کامال »تحت کنترل« است. 
مبدأ  کشور  چین،  دویچه وله،   گزارش  بنابر 
شیوع ویروس کرونا در جهان موفق شد با وضع 
محدودیت های سخت رفت وآمد، انتشار کرونا در 
این کشور را تا حد زیادی کنترل کند. هرچند در 
هفته های اخیر آمار ابتال به کووید ۱۹ در این کشور 
رو به افزایش داشته اما دولت چین می گوید که 
دلیل آن بازگشت شهروندان این کشور از خارج 

و البته شرایط تحت کنترل است. 
همچنین سایِر کشورهایی که در حال حاضر آمار 
مبتالیاِن  شمار  و  دارند  را  کرونا  به  ابتال  باالی 
آنها از ۵۰ هزار نفر فراتر رفته طبق آمار رسمی 
پاکستان، فرانسه،  آلمان، ترکیه، مکزیک،  شامل 
عربستان سعودی، بنگالدش، کانادا، قطر، آفریقای 
جنوبی، چین، بلژیک، کلمبیا، بالروس، سوئد و 

مصر هستند.ایسنا

طبق نتایج یک مطالعه جدید، مردان مسنی که ریتم شبانه روزی 
ضعیف یا نامنظمی در طول روز دارند، با احتمال بیشتر ابتال به 

بیماری پارکینسون در سنین باالتر مواجه هستند. 
به گزارش سپید، محققان دانشگاه کالیفرنیا در این مطالعه به مدت ۱۱ 
سال حدود ۳۰۰۰ مرد مسن را که تنها زندگی می کردند مورد مطالعه 
قرار دادند. دانشمندان عنوان می کنند کشف رابطه بین ریتم شبانه 
روزی و بیماری پارکینسون بیانگر این است که این اختالل های شبانه 
روزی ممکن است بازتاب فرایند بیماری فساد عصبی باشند که قبل 
از تشخیص بیماری پارکینسون بر ساعت درونی مغز تأثیر می گذارد 

و می تواند نشانه هشداردهنده اولیه بیماری باشد. 
مشخصه بیماری پارکینسون، عدم کنترل بر حرکت، حفظ تعادل و 

سایر عملکردهای مغزی است. کریستین یاف، سرپرست تیم تحقیق 
در این باره می گوید: »به نظر می رسد قدرت فعالیت ریتم شبانه روزی 
تأثیر مهمی بر سالمت و بیماری بخصوص با افزایش سن دارد. ما 
دریافتیم حتی تغییرات کوچک در ریتم شبانه روزی در مردان مسن 

با احتمال بیشتر ابتالء به پارکینسون مرتبط است. «
بیماری پارکینسون، دومین اختالل شایع فساد عصبی بعد از بیماری 
آلزایمر است. عمدتاً بیماری پارکینسون بعد از سن ۶۰ سالگی تشخیص 
داده می شود. در حال حاضر هیچ دارویی برای پیشگیری از بیماری 

وجود ندارد اما درمان هایی برای تسکین عالئم آن وجود دارد. 
به گزارش مهر در بین افراد مسن، استراحت و فعالیت نامنظم شایع 
هم با افزایش احتمال ابتالء به بیماری پارکینسون مرتبط است. است. مشکالت دیگری نظیر یبوست یا از بین رفتن حس بویایی 

نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد 

اختالل در ریتم شبانه روزی بدن نشانه ابتال به پارکینسون 

خبـر

شماره ۱۶۷۶ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ادعای 
انتشار اطالعات نادرست در مورد شیوع 
کرونا در کشورهای اروپایی از سوی 

روسیه، چین و ایران را رد کرد. 
به گزارش سپید، دمیتری پسکوف در 
گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به 
ادعای برخی کشورهای اروپایی مبنی 
بر اینکه روسیه به همراه چین و ایران 
دست به انتشار اطالعات نادرست در 

مورد شیوع بیماری کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می زند، 
گفت: »این مطالب کذب است و کرملین به هیچ وجه این گونه 

ادعاها را نمی پذیرد.« کمیسیون اروپا روز 
چهارشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که برخی 
عوامل خارجی و کشورهای ثالث ازجمله 
روسیه و چین اقدامات هدفمندانه برای 
تاثیرگذاری و انتشار اطالعات نادرست در 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای 

همسایه و کل جهان بکار می گیرند.  
پسکوف در ادامه سخنان خود در واکنش 
به این ادعا گفت: »روسیه و چین برعکس 
خواهان همکاری های بین المللی در مبارزه با کرونا و ساخت واکسن 

و تولید دارو برای مداوای بیماری کرونا هستند.«

وزیر امور خارجه آمریکا نیز چندی پیش ایران، روسیه و چین را 
به انتشار اخبار گمراه کننده درباره همه گیری ویروس کرونا متهم 
کرد. مایک پومپئو در یک مصاحبه رادیویی این سه کشور را متهم 
کرد که در همکاری با هم سعی دارند اخبار نادرست و دروغی را 
در این باره منتشر کنند. پومپئو مدعی شد، پیام های نادرست منتشر 
شده به وسیله هر سه کشور مشابه یکدیگر است و  موضوع این 

پیام ها هم تقریبا یکسان است.  
وی در سخنان خود به گزارش های منتشر شده به نقل از 
یک محقق چینی اشاره کرد که گفته بود ویروس کرونای 
ماساچوست  ایالت  در  آمریکا  آزمایشگاه  یک  از  نوپدید 

است.ایرنا گرفته  نشات 

کرملین انتشار اطالعات نادرست در مورد کرونا توسط روسیه، ایران و چین را کذب خواند



رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت تشریح کرد

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

رئیس مرکز اطالع  رسانی و روابط عمومی وزارت 
بهداشت اجرا طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت«، 
بازنگری در بسته  های طرح تحول سالمت، کاهش 
۷۰۰ میلیون دالری ارزبری در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی و برخورد با فساد در آموزش پزشکی را از 

اقدامات مثبت وزیر بهداشت دانست. 
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور درباره اقدامات 
مثبت سعید نمکی از ابتدای آغاز به کار او در وزارت 
بهداشت گفت: »با توجه به این  که در وضعیت تحریمی 
به سر می  بریم و این تحریم  ها در این برهه تشدید 
شد، یکی از اقدامات مثبت وزارت بهداشت، برخورد 
با فساد در حوزه غذا و دارو و تالش در جهت 
توسعه و حمایت از تولید داخل دارو و تجهیزات 
پزشکی بود؛ تشکیل قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات 
پزشکی که رویکردی جهادی با مدیریت قرارگاهی 
برای مقابله با تحریم  ها بود بسیار موثر واقع شد و 
االن در یک  سالگی تشکیل این قرارگاه هستیم و در 
بحران کرونا علی  رغم تشدید تحریم  ها و مشکالت، 
در حوزه غذا و دارو اتفاق منفی نیفتاد و دغدغه و 

نگرانی جدی ایجاد نشد.«

تبدیل هر خانه به یک پایگاه سالمت
حوزه  در  بهداشت  وزارت  »اقدامات  افزود:  وی 
بهداشت نیز شامل تقدم پیشگیری بر درمان و پرداختن 
دوباره به موضوع ساختار شبکه بهداشتی کشور با 
طراحی برنامه ملی »هرخانه یک پایگاه سالمت« 
است که در چهار استان به صورت پیشرو آغاز شد 
و از هفته گذشته گسترش کشوری آن شروع شده 
و در این طرح هدف  گذاری شده است که 2۰ میلیون 

سفیر سالمت تربیت شوند.«

ارتقای  جهت  در  طرح  »این  داد:  ادامه  جهانپور 
ارتباطی موثر و  ایجاد یک شبکه  خودمراقبتی و 
وسیع برای انتقال پیام و ارائه مراقبت  های سالمت 
است؛ طرح هر خانه یک پایگاه سالمت در دنیا تقریبًا 
کم  نظیر است و مورد توجه مقامات سازمان بهداشت 
جهانی نیز قرار گرفته است و بعد از اجرای یکساله 
در ایران به توصیه سازمان بهداشت جهانی به عنوان 

الگو برای بسیاری از کشورها ارائه خواهد شد.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع  رسانی وزارت 
بهداشت با اشاره به اهمیت بیماری  های غیرواگیر 
تصریح کرد: »قسمت اعظم مرگ  ومیرها به دلیل 
بیماری  های غیرواگیر رخ می  دهند؛ در دوره وزارت 
دکتر نمکی بسیج ملی فشار خون که پس از دهه  ها 

بزرگترین پویش ملی در حوزه سالمت بود شکل 
گرفت و در این طرح بیش از 3۰ میلیون مشارکت 
مردمی و جلب مشارکت بین  بخشی را شاهد بودیم 
و این طرح نیز به  عنوان الگویی به سازمان جهانی 

بهداشت ارائه شد.«
وی افزود: »در حوزه فشار خون، بیش از 2.5 میلیون 
نفر از کسانی که از ابتالی خود به فشار خون باال 
بی  اطالع بودند شناسایی شدند؛ در حالی  که بی  اطالعی 
آن  ها، می  توانست در سال  های آتی منجر به پیامدهای 
ناگواری شود.« جهانپور با اشاره به اقدامات مثبت 
وزارت بهداشت در حوزه آموزش پزشکی تصریح 
کرد: »برخی دانشجویاِن در حال تحصیل در خارج از 
کشور شرایط الزم را برای تحصیل در کشور نداشتند 

و بعضاً با تخلف و تقلب وارد دانشگاه  ها شده بودند 
که بازبینی مجدد و رسیدگی به مشکالتی که ناشی 
از تخلف یا سهل  انگاری   در بازگشت این افراد بود، 

صورت گرفت.« 
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد نمکی در 
مدیریت منابع وزارت بهداشت را چگونه ارزیابی 
می  کنید، بیان کرد: »در ابتدای تحویل گرفتن وزارت 
بهداشت توسط دکتر نمکی، با 2۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی شرکت  ها و مطالبات کارکنان نظام سالمت روبرو 
بودیم ولی بخشی از مسیر رفع مشکالت، با رویکرد 
جهادی و بخشی نیز با رویکرد حمایت از تولید داخل 
و بهینه  سازی تخصیص منابع و صرفه  جویی در کاهش 

هزینه  ها بدون کاهش ارائه خدمات طی شد.«
جهانپور ادامه داد: »همچنین انحالل شرکت  های وابسته 
به وزارت بهداشت و لغو بنگاهداری از سمت وزارت 

بهداشت اتفاق افتاد.«
به گزارش تسنیم وی بازنگری در بسته  های طرح 
تحول سالمت را از دیگر اقدامات مثبت دوره وزارت 
نمکی عنوان و خاطرنشان کرد: »همه این اقدامات 
باعث کاهش مصرف ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات و 
کاهش هزینه  ها شد و هم  زمان با آن، تالش برای ایجاد 
ظرفیت  ها و منابع مالی جدید رخ داد که این روند 
بدهی  ها را تا به امروز کاهش داده است؛ ما در سال 
9۷، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۷۰۰ 
میلیون دالر کاهش ارزبری داشته  ایم که این موضوع 
مثال  زدنی است زیرا بدون آن که مشکلی در تأمین دارو 
برای بیمار رخ بدهد، از منابع ارزی، به خصوص ارز 
دولتی کاهش ارزبری داشتیم که کمک شایانی به دولت 
در همه ماه  های اخیر به دنبال تشدید تحریم  ها بوده 

است و این روند در سال 99 نیز ادامه خواهد یافت.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت: »احتمال بازگشت محدودیت های تردد و 

فعالیت اصناف به صورت استانی وجود دارد.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در برنامه تهران 
کلینیک رادیو تهران در خصوص برنامه ریزی و 
اجرایی کردن پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری 
از کرونا در شهر تهران گفت: »با گذشت زمان و 
شدت بیماری در شهرها خصوصا تهران، اجرای 
این پروتکل ها کاهش پیدا کرده است و از حدود 

۷۷ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.«
وی افزود: »یک علت را می توان بازگشایی اکثر 
مراکز دانست و مردم فکر می کنند چون مراکز باز 
باید کمتر رعایت کرد و دلیل دیگر  شده است 

کاهش یافتن محدودیت ها است.« 
فرهادی خاطرنشان کرد: »بازگشایی مراکز صنفی 
و صنعتی یکی از ضروریات اقتصادی کشور و 
البته همه جای دنیا است و طبیعتاً چون پیش بینی 
می شود این ویروس مدت زیادی را مهمان کره 
زمین باشد نباید از رعایت کردن پروتکل ها خسته 

شد و برای بیمار نشدن و حفظ سالمتی خود و 
دیگران باید پروتکل ها را در زندگی روزمره خود 
رعایت کنیم و این پروتکل ها چیزی جز پیشگیری، 
رعایت بهداشت فردی و محیط در سطح کسب و 

کارها نیست.« معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، درباره اینکه آیا باز شدن برخی 
مراکز مانند کتابخانه ها، سینماها، مهدکودک ها و... 
ضرورتی دارد یا نه گفت: »برخی از بازگشایی ها 

به طور زنجیره ای بهم پیوسته اند، چون ادارات و 
صنف های مختلف باز شده اند پس باید در کنارش 
مهدهای کودک هم باز شود، اما نکته ای که وجود 
دارد این است که پروتکل ها با سازمان های مرتبط و 
درگیر تهیه شده است و هیچ کدام از این پروتکل ها 
بلند پروازانه و غیر قابل اجرا نیست، چون بدیهیات 
و مسائل ساده ای مانند ضدعفونی سطوح، روش 
شستن صحیح دستان، فاصله گذاری فیزیکی و... 

را در بر می گیرد. «
وی در ادامه به ضعیف بودن زیرساخت حمل و 
نقل عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: »با توجه 
به این مسئله، نباید طرح ترافیک برداشته می شد، 
آمار  افزایش  تا ۱۰ درصد  از آن زمان حدود ۸ 
مسافران مترو و اتوبوس و تاکسی را داشته ایم که 
این موضوع پروتکل ها را با اختالل روبرو می کند. 
البته اجرایی شدن طرح ترافیک به صورت آزمایشی 
بوده تا ستاد مبارزه با کرونا مجددا تصمیم گیری 

هایی را در این خصوص انجام دهند.« 
ادامه در صفحه 8 

ازتبدیل هرخانه به یک پایگاه سالمت تا بازنگری درطرح تحول سالمت

احتمال اجرای محدودیت های استانی
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هزینه چهار میلیون دالری برای تأمین برخی اقالم 
مرتبط با کرونا، پروسه طوالنی انتقال ارز به خارج 
از کشور و ماموریت هالل احمر برای واردات دارو 
و واکسن، راه اندازی خط تولید داروهای تزریقی 
و... از جمله مباحثی است که رییس جمعیت هالل 

احمر از آن خبر داد. 
به گزارش سپید، کریم همتی در گفت و گو با ایسنا 
درباره روند تدارک و تامین دارو در هالل احمر و 
نحوه تعامل با سازمان غذا و دارو، گفت: »تعامل ما 
با وزارت بهداشت، به ویژه در حوزه سازمان غذا و 
دارو، خوب است. تهیه مواد اولیه دارویی و برخی 
اقالم دارویی، همواره دغدغه ای بوده که در سازمان 
تدارکات دارویی هالل احمر وجود داشته است. «
وی ادامه داد که در بحران کرونا برخی تکالیف را 
در این حوزه به جمعیت هالل احمر واگذار کردند 
که در آن زمان برای تامین برخی از اقالم خاص 
که مختص کرونا بود، چهار میلیون دالر هزینه 
کردیم که شامل اقالم و داروهایی مانند تامی فلو، 
َکلترا و سایر داروهای مورد نیاز بود که می توانم 
اذعان کنم که داروهای بسیار موثری بود و جان 

خیلی ها را نجات داد. 
همتی ادامه داد: »در حال حاضر ما در بحث انتقال 
ارز به خارج از کشور و خرید اقالم مورد نیازمان، 
کماکان باید پروسه های طوالنی را طی کنیم. یعنی 
پروسه ای مانند ورود مواد اولیه جهت تولید صافی 
دیالیز که می تواند حدود یک ماه طول بکشد، نزدیک 
به چهار ماه طول می کشد. در حوزه تولید صافی 
دیالیز جمعیت هالل احمر و یک شرکت دیگر از 
سال ها قبل به صورت انحصاری اقدام می کردند. 
هر چه کردیم تا این پروسه ها کوتاه شوند، علی رغم 
اینکه افراد مختلفی ادعا می کنند که می توانند پروسه 
انتقال ارز و واردات مواد مورد نیاز را کوتاه کنند، اما 
فعال این پروسه کوتاه نشده است. ارقامی که برای 
واردات این تجهیزات به ما اختصاص داده شده 
است، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر است که یک چهارم 
این میزان را می توان اقالم را بدون دردسر وارد کرد. 
در عین حال وزارت بهداشت واردات مواد اولیه 
دارویی را که در کل کشور مورد نیاز است و در 
شرکت سها دو هالل احمر هم استفاده می شود، 
به جمعیت  هالل احمر می سپارد. برخی اقالم 
مانند ست های تاالسمی هم به صورت انحصاری 
از سوی جمعیت هالل احمر تولید می شوند که 

در شرکت سها یک هالل احمر انجام می شود.«
وی تاکید کرد: »از چند روز گذشته بر روی این 

روند کار کرده ایم که جمعیت هالل احمر واردکننده 
اصلی دارو برای خود جمعیت هالل احمر  و 
وزارت بهداشت شود؛ به طوری که برای واردات 
کل داروهایی که مورد نیاز هستند و باید وارد شوند، 
در این محور کار می کنیم و تکلیف دولت است 
تا در این زمینه کار کنیم. بخشی از نیازها را که 
جمعیت هالل احمر قصد وارداتش را دارد، آن 
بخشی است که به هر نحوی وزارت بهداشت 
نمی تواند به آن ورود کند مانند داروها، مواد اولیه 
برخی داروها و واکسن ها که از گذشته هم هالل 

احمر در این زمینه فعالیت می کرد.«
وی گفت: »بنابراین با اعالم آمادگی وزارت بهداشت 
می توانیم روندی را که از هفته قبل در این زمینه 
آغاز شده،   شروع کنیم. یعنی به هر حال به دلیل 
تحریم هایی که داریم و بخشی از پول ها را نتوانستیم 
به کشور منتقل کنیم، از طریق جمعیت هالل احمر 
داروهای مورد نیاز را به کشور وارد کنیم. این ظرفیت 
در جمعیت هالل احمر وجود دارد. در حوزه هایی 
که از قبل فعال بودیم یا فعالیت نسبی داشتیم مانند 
تولید سرنگ هایی که به صورت آنژیوکت بوده است 
و چند خط تولیدی که می خواهیم داشته باشیم نیز 
فعالیت کنیم. زیرا به عنوان مثال خط تولید صافی ها 
به یک کشور خاص وابسته است و اگر بخواهیم 
این وابستگی به یک شرکت یا کشور را کاهش 
دهیم، باید خط تولید جدیدی راه اندازی شود. برای 
راه اندازی چند خط تولید در جهت کاهش وابستگی، 

نزدیک به 3۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز داریم 
که در جمعیت هالل احمر بر روی برنامه آن کار 

می کنیم تا حل شود.«
همتی افزود: »اقدام بزرگی که جمعیت هالل احمر 
می تواند انجام دهد، روندی است که بتوانیم از طریق 
پول های بلوکه شده ای که در خارج از کشور داریم، 
به بحث واردات اقالم ُمجازی  که مشکالت مردم 

را رفع می کند، طی روزهای آینده ورود کنیم.«
وی درباره وضعیت واردات واکسن آنفلوآنزا با 
توجه به احتمال همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در پاییز، 
گفت: »درباره واکسن آنفلوآنزا صحبت هایی مطرح 
شده و چند روز قبل هم در این زمینه با سازمان 
غذا و دارو صحبت هایی را داشتیم. به محض اینکه  
آماری به ما ارائه دهند، واکسن آنفلوآنزا را به میزان 
مورد نیاز وارد می کنیم. در زمینه واردات واکسن 

اصال مشکلی نداریم.«
همتی با بیان اینکه هر سال به تبع تغییر فصل و شرایط 
آب وهوایی پیک آنفلوآنزا را در کشور داشته ایم، 
گفت: »می توانیم به مردم اطمینان دهیم که دیگر با 
این شدتی که در ابتدای بحران کرونا با آن مواجه 
بودیم، با آن روبرو نخواهیم شد و بیماری به این 
حجم نمی رسد. زیرا آمادگی ها بهبود یافته و امکانات 
مورد نیازمان تامین شده است. جمعیت هالل احمر 
هم اقداماتی را در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده، 
ماسک، شیلد و ..  انجام می دهد. در عین حال هالل 
احمر اولین نهادی است که برایمان مجوز صادرات 

ماسک را هم صادر کرده اند و می توانیم ماسک ها را 
صادر کنیم. بنابراین این آمادگی ها وجود دارد. در 
زمینه واکسن آنفلوآنزا هم به هر میزانی که وزارت 
بهداشت اعالم کند، وارد می کنیم. ظرفیت خوبی 
برای انجام این کار در اختیار جمعیت هالل احمر 
قرار دارد.« وی ادامه داد: »در زمینه واکسن هایی که 
تزریق شان مورد نیاز است و از سنین کودکی باید 
تزریق شوند نیز تفاهم های خوبی با سازمان غذا و 
دارو داشتیم و بخشی از اقدامات مربوط به آن ها به 
جمعیت هالل احمر محول شده است که امیدواریم 

این بخش هم در هالل احمر تقویت شود. «
همتی درباره وضعیت تامین داروهای تک نسخه ای 
نیز گفت: »در حوزه داروهای تک نسخه ای و بیماران 
خاص هم مشکل خاصی نداریم. رویکردی که در 
دوره آقای دکتر نمکی در وزارت بهداشت وجود 
دارد و باید از زحمات دکتر نمکی و تیم شان تشکر 
کنیم، این است که بر روی برندهای داخلی تاکید شد 
تا وابستگی مان به برخی اقالمی که در داخل کشور 
امکان تولیدشان وجود دارد، کمتر شود. البته کماکان 
برخی از همکاران پزشک مان بر روی برندهای 
تجاری خاصی تاکید می کنند و این اقالم هستند 
که به عنوان کمبود اعالم می شوند. در حالی که 

تمام این ها مشابه داخلی دارند.«
وی ادامه داد: »به هر حال هزینه تهیه داروها مقداری 
افزایش یافته است و بخشی که تحت پوشش بیمه ها 
بود تا فشار مالی از روی مردم برداشته شود، به دلیل 
کمبود نقدینگی دچار مشکالتی شد، اما در جمعیت 
هالل احمر کماکان این حوزه، جزو حوزه های 
خوبی است که در داروخانه مرکزی هالل احمر و 
داروخانه جشنواره کماکان وجود دارد و مردم از 
خدمات آن بهره مند می شوند.« همتی درباره خطوط 
تولید هالل احمر در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
که متوقف شده  بودند نیز گفت: »برخی از خطوط 
تولیدی مان مانند خط تولید آنژیوکت که ساالنه 
هفت میلیون آنژیوکت تولید می کرد، از سال ۱39۴ 
متوقف شده است. در حال حاضر در نظر داریم که 
برخی خطوط تولید را راه اندازی کنیم. ما در شرکت 
سها دو هالل احمر تولید محلول ها و داروهای 
تزریقی را نداشتیم که این خطوط اضافه خواهد 
شد و تولید خود سرم و ویال های تزریقی جزو 
محورهایی هست که پیش بینی شده تا بر روی آن 
سرمایه گذاری کنیم. با توجه به تغییر مدیریت هایی 
که بود، امیدواریم که جمعیت هالل احمر در این 

حوزه ورود خوبی داشته باشد.«

ماموریت جدید هالل احمر برای تامین دارو و واکسن

 ادامه از صفحه 7
فرهادی درباره بازگشت دوباره برخی محدودیت ها با 
توجه به افزایش آمار مبتالیان و رشد صعودی شیب 
کرونا گفت: »ما در این مدت داده های خودمان را جمع 
آوری بررسی کرده ایم. ستاد ملی کرونا در جلسه ای 
درکه احتماال شنبه خواهد بود، این موضوع را بررسی 
خواهد کرد که آیا نیاز به بازگشت این محدودیت ها 
خواهد بود یا نه و اگر در آن جلسه تصمیم به بازگشت 
محدودیت ها باشد، قطعا محدودیت ها به صورت 
کشوری مانند اوایل شیوع ویروس کرونا نخواهد 

بود بلکه با پارامترهایی جدید از جمله تحلیل های 
منطقه ای، جغرافیایی، جمعیتی وضعیت بیماری و 
وضعیت بستری ها و... خواهد بود و محدودیت ها 
به شکل استانی و حتی منطقه ای خواهیم داشت و 
همینطور درباره برخی بازگشایی ها در مناطق کم 

خطر هم بررسی خواهیم داشت.«
وی افزود: »در ستاد ملی مبارزه با کرونا معموال 
بررسی های کارشناسانه ای انجام می شود و تا به حال 
ما مصوباتی را که از ستاد کرونا می خواستیم را دریافت 
کرده ایم. حتی ما در هفته گذشته برای پروتکل ها با 

برخی دستگاه های برون بخشی مانند وزارت ورزش، 
وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف تهران و ایران 
و... جلسه ای داشتیم و به توافقاتی رسیدیم ضمن اینکه 
به شدت تابع تصمیمات وزارت بهداشت بودند و ما 
هم با این دستگاه ها مشکلی نداشتیم.« وی در مورد 
برداشتن بحث دورکاری ادارات گفت: »سازمان امور 
استخدامی کشور دورکاری را حذف نکرده است و 
با برخی شرایط انجام می شود و این دورکاری برای 
برخی افراد خاص در ادارت استفاده می شود، چون 
اگر زیرساخت الکترونیک نداشته باشید دورکاری 

فایده ای ندارد و با رعایت چند پیش شرط دورکاری 
در ادارات انجام می شود، کمااینکه ما هم در وزارت 
بهداشت در بعضی بخش ها مطابق بخشنامه سازمان 

امور اداری دورکاری را داریم.« 
به گزارش فارس فرهادی در پایان به هموطنان توصیه 
کرد: »ما چاره ای جز اجرا کردن پروتکل های بهداشتی 
و رعایت کردن بهداشت فردی نداریم و هموطنان باید 
به شدت این موضوع را جدی بگیرند، چه کسانی که 
ارائه خدمت می کنند و چه کسانی که از واحدهای 

صنفی و ادارات دولتی خدمت می گیرند.«

شماره 8۱6۷6 3۱ خرداد ۱399



  امین جاللوند
خطرناک ترین واکنش در برابر یک بحران ملی، کم 
اهمیت شمردن و بی خیالی در برابر آن بحران است. 
این همان واکنشی است که این روزها اغلب مردم 
در مواجهه با بحران کرونا دارند. رعایت پروتکل های 
ایمنی به پایین ترین سطح خود رسیده است و 
سفرهای تفریحی مثل دوران قبل از کرونا ادامه دارد. 
شده  موجب  کننده  نگران  شرایط  این  مجموع 
است که وزارت بهداشت و بسیاری از نمایندگان 
جامعه پزشکی از مسئوالن ارشد دولت بخواهند که 
محدودیت های دوران کرونا دوباره با شدت بازگردد.

چند روز قبل نیز علی اکبر حق دوست، معاون وزیر 
بهداشت، همین درخواست را اعالم کرد و گفت: 
»اپیدمی کرونا رو به افزایش است و درخواست 
و  محدودیت ها  که  است  این  بهداشت  وزارت 
اصول  رعایت  برای  اجتماعی  سختگیری های 
بهداشتی به صورت هوشمند برگردد. واقعا باید 
برای بازگشت محدودیت ها تصمیم عاجل و جدی 
گرفته شود. حتما باید به گونه ای تصمیم گیری شود 
که مردم بیشتر نکات بهداشتی را رعایت کنند. حتی 
اگر قرار باشد نوعی آزادسازی اجرا شود باید به 
گونه ای باشد که مردم اصول فاصله گذاری فیزیکی 

را رعایت کنند.«
رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا تاکید کرد: 
»نگرانی برای این است که متاسفانه وضعیت اپیدمی 
این بیماری برای مردم عادی شده است و بخش 
زیادی از مردم اصول بهداشت فردی و اجتماعی و 
فاصله گذاری را را رعایت نمی کنند. وزارت بهداشت 
به طور رسمی خواسته است که به خصوص در 
جاهایی که میزان شیوع و آلودگی کرونا بیشتر 
است، محدودیت های کنترل شده بیشتری اعمال 
شود. درخواست وزارت بهداشت این است که 
محدودیت های هوشمند به گونه جدی تری در 
مورد  امیدوارم  که  شود  اجرا  آلوده تر  شهرهای 

توجه قرار گیرد.«
همچنین ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
نیز ضمن ارائه آمارهای قابل تامل، یادآور شد: »میزان 
رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی مرتبط با کرونا از سوی مردم و در اصناف 
و اماکن عمومی از حدود ۸۰ درصد به ۱۰ تا ۲۰ 
درصد و در تهران به ۹ درصد کاهش پیدا کرده 
است. سوال اینجاست که در این شرایط، چه لزومی 
دارد مردم به پاساژگردی بروند. ما هنوز در موج 
اول اپیدمی کرونا هستیم. موارد مختلفی از اپیدمی 
بیماری های واگیر در کشورها وجود دارد که درست 
زمانی که فکر می کنیم موج اول بیماری تمام شده، 
موج دوم یا حتی سوم یک بیماری به وجود آمده 
و موارد ابتال به مرگ به مراتب بیشتر از موج اول 
وجود داشته است. بنابراین تا زمان دستیابی به 
واکسن موثر برای کرونا که احتمالش خیلی باال 
نیست، باید اصول فاصله گذاری و بهداشتی از جمله 

ماسک زدن در اماکن عمومی را جدی بگیریم.«

حریرچی در توصیف شرایط حاد بهداشتی کشور، 
توضیح داده است: »تا ۲۷ اردیبهشت موارد بهداشتی 
تا ۷۸ درصد رعایت می شد و همین باعث شد تا 
تعداد مرگ و میر و بستری ناشی از کرونا کاهش 
چشمگیری داشته باشد. این رقم در ۱۵ خرداد به 
۲۷ درصد و در ۲۱ خرداد به ۱۸ درصد رسید. 
این یعنی در مراکز خدماتی تا ۸۲ درصد موارد 
بهداشتی را رعایت نمی کنند. ما با بازگشایی ها با 
عادی انگاشته شدن بیماری توسط مردم مواجه 
شدیم. این روند در استان های جنوبی نیز به گونه ای 

بوده است که رعایت فاصله گذاری اجتماعی از ۸۰ 
درصد به ۲۰ درصد رسیده است. استان های شرقی 
از ۷۹ درصد به ۱۷ درصد رسیده است، اما فاجعه 
در استان تهران رخ می دهد. رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در تهران به ۹ درصد رسیده است و این 
موضوع اصال خوب نیست. مردم نباید برای گردش 

و تفریح به پاساژ ها بروند.«
چند روز قبل نیز در نامه ای که به امضای محمدرضا 
ظفرقندی، مصطفی معین و ایرج فاضل رسید، 
روحانی،  حسن  از  پزشکی  جامعه  نمایندگان 
رئیس جمهوری درخواست کردند که با توجه به 
نگرانی موجود از اوج گیری مجدد بیماری کرونا 
و افزایش مناطق قرمز در کشور، محدودیت های 
قبلی بازگردد و در روند اجرایی فعلی، بازنگری 
شود. به گفته آنها، تداوم شرایط موجود، عالوه بر 
آسیب جانی و سالمت مردم، موجب هدر رفتن 
زحمات جامعه پزشکی کشور و فرسودگی کادر 

درمان خواهد شد.
همچنین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی 
انجمن های  رئیس مجمع  با  نامه ای مشترک  در 
علمی گروه پزشکی ایران، خواستار بازنگری در 
روش های موجود مبارزه با همه گیری کرونا شده 
است. امضا کنندگان نامه هشدار داده اند که »ضمن 
توجه به راهبرد اولویت حفظ جان و سالمت مردم 
دیگر، سایر تصمیم ها،  امور  بر همه  انسان ها  و 
سیاست گذاری های کالن و تاریخی دولت در این 
برهه زمانی نقش تعیین کننده و ماندگاری در کنترل 
این بحران خواهد داشت. بنابراین انتظار می رود در 

کنار توصیه ها و تاکیدات مسئوالن اجرایی، نقش 
نظارتی و کنترل جدی و انتظامی دولت بر اجرای 
پروتکل های علمی و ابالغی وزارت بهداشت و 
نیز توجه ویژه به تامین نیازهای ضروری بخش 
سالمت در این مقطع زمانی مورد تاکید قرار گیرد.«

کروناهمچنانمیتازد
بر اساس آمارهای سیما سادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ماه، دو هزار و ۵۹۶ نفر مبتالی 
جدید به کرونا شناسایی شده که با احتساب این 
تعداد، مجموع مبتالیان به کرونا در کشور به حدود 

۱۹۷ هزار و ۶۴۷ نفر رسیده است.
به گفته او »از تعداد بیماران بستری در بیمارستان های 
کشور تاکنون ۱۵۶ هزار ۹۹۱ نفر بهبود یافته و از 
بیمارستان ترخیص شده اند. همچنین تعداد افرادی 
که تاکنون تست کرونا ویروس آن ها مثبت اعالم 
شده، تست مثبت آنها از میان یک میلیون و ۳۴۴ 
انجام شده در ۱۳۰  هزار و ۵۹۹ مورد آزمایش 
آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت تشخیص 
داده شده  است. همچنین تعداد جانباختگان بیماری 
کرونا طی این ۲۴ ساعت در کشور، ۸۷ نفر است 
که با احتساب این آمار از ابتدا تاکنون در کشور بر 
اثر بیماری کرونا ۹ هزار و ۲۷۲ نفر جان باخته اند.«
بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت اعالم کرده 
است، افزایش ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا در ۱۰ 

استان کشور تا یک ماه آینده ادامه دارد. 
ادامه در صفحه 10 

درخواست جامعه پزشکی برای بازگشت محدودیت های کرونایی
نمایندگان جامعه پزشکی درخواست کرده اند که برای حفظ سالمت مردم و جلوگیری از 

فرسودگی کادر درمان، محدودیت های دوران کرونا بازگردد

حق دوست: اپیدمی کرونا رو 
به افزایش است. درخواست 
وزارت بهداشت این است که 
محدودیت ها و سختگیری های 

اجتماعی برای رعایت اصول 
بهداشتی به صورت هوشمند 

برگردد. واقعا باید برای 
بازگشت محدودیت ها تصمیم 

عاجل و جدی گرفته شود. 
درخواست وزارت بهداشت 
این است که محدودیت های 

هوشمند به گونه جدی تری در 
شهرهای آلوده تر اجرا شود که 
امیدوارم مورد توجه قرار گیرد
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 ادامه از صفحه 9
آذربایجان   استان های  خوزستان،  اساس،  این  بر 
شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، 
گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان 
در وضعیت قرمز قرار دارند. شرایط قرمز در این ۱۰ 
استان حداقل تا یک ماه آینده، ادامه خواهد داشت. 

ورودغیرکارشناسیبهدوران
فاصلهگذاریاجتماعی

تاکنون حدود ۲۰۰ هزار بیمار مبتال به کرونا در 
ایران از خدمات درمانی بهره برده اند و بیش از ۱۵۶ 
هزار بیمار کرونا از بیمارستان مرخص شده اند. هم 
اکنون نیز حدود دو هزار و ۷۹۵ نفر از مبتالیان 
کرونا در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. اگر 
یک دور دیگر همین چند آمار ساده را مرور کنید، 
می بینید که در طی چهار ماه اخیر، چه فشار کاری 

سنگینی به کادر درمان وارد شده است. 
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید تاکید دارد که باید هرچه 
او  بازگردد.  کرونایی  محدودیت های  سریع تر، 
توضیح می دهد: »سازمان نظام پزشکی و انجمن های 
علمی در مکاتبات خود با مسئوالن دولت، پیش بینی 
کرده بودند و هشدار دادند که احتمال اوج گیری دوباره 
بیماری کرونا وجود دارد. ما قبل از شرایط حاد فعلی، 
پیش بینی کرده بودیم، اما به این هشدارها توجهی 
نشد. در همان مکاتبات اشاره کردیم که فاصله گذاری 
هوشمند، چند شرط اصلی دارد. متاسفانه در کشور 
ما هیچ کدام از آن شروط، محقق نشده بود که 
اعالم کردند فاصله گذاری اجتماعی هوشمند انجام 
شود. حتی جدای از اینکه شروط فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند، مهیا نشده بود، همان فاصله 

گذاری اجتماعی هم رعایت نشد.«
او به شروط اصلی فاصله گذاری هوشمند اشاره 
می کند و می گوید: »رفتن به سمت فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند، پیش شرط  های مشخصی دارد. 
در توضیح این پیش شرط ها می توان گفت که در 
درجه اول، سیستم بهداشتی و درمانی باید به درجه ای 
از تسلط و کنترل در آن اپیدمی یا پاندمی برسد که 
بتواند بگوید همه مبتالیان را ردیابی کرده است و 
تحت نظارت دارد. همچنین این سیستم قدرتمند 
باید سایر افراد را هم بتواند پوشش دهد و تعداد 

تخت های خالی هم به اندازه کافی وجود داشته 
باشد. همچنین تست های غربالگری و ردیابی برای 
تشخیص کرونا نیز باید به قدری مهیا باشد که بتوان 
از هر فرد مشکوکی، تست کرونا گرفت. این سیستم 
قدرتمند، باید چنان احاطه ای داشته باشد که اگر 
گزارش ابتالی یک نفر هم اطالع داده شد، بتواند 

دوباره به نقطه صفر ابتال برگردد.«
مصلحی در ادامه توضیح پیش شرط های ورود به 
فاصله گذاری اجتماعی، یادآور می شود: »وقتی باید 
وارد فاصله گذاری اجتماعی شویم که سیستم آنقدر 
با قدرت ردیابی کند تا بفهمد که مورد جدید ابتال به 
کرونا از کجا آمده است. خالصه این پیش شرط ها 
یعنی اینکه ما انگار یک نشانگر به فرد مبتال و سایر 
افراد کشور بسته باشیم که به محض ابتالی یک فرد 
به کرونا، سیستم بتواند هشدار دهد. این شرایط در 
کره جنوبی، چین و ژاپن اتفاق افتاد. در صورت 
تحقق چنین پیش شرط هایی می توان گفت که بیماری 
را تحت کنترل داریم. در آن صورت می توان اعالم 
کرد که با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، کسب و کارها به ترتیب 
اولولویت بازگشایی شود و اجتماعات ضمن رعایت 
آن شروط، آزاد باشد. متاسفانه ما هیچ کدام از این 
پیش شرط ها را نداشتیم و بدون این پیش شرط ها، 

وارد فاصله گذاری اجتماعی شدیم.«

او تاکید می کند: »ما حتی هنوز هم در انجام تست 
و غربالگری، مسلط نیستیم. سایر پیش شرط ها را 
هم نداریم. جدای از اینکه کادر درمان در دوران 
شیوع کرونا، بسیار فداکاری کرد، واقعیت این 
است که ما از زمان ابتدای شیوع کرونا، کمی هم 
شانس آوردیم. مثال وجود تعطیالت ایام نوروز و 

ماه رمضان، موجب شد که پیک ابتال به کرونا در 
حدی نباشد که سیستم درمانی را کامال فلج کند. 
بعد از آن دوران، وارد فاصله گذاری اجتماعی 
شدیم، در حالی که ما نه پیش شرط های ورود 
به فاصله گذاری اجتماعی را داشتیم و نه فاصله 
گذاری اجتماعی را رعایت کردیم. در مسافرت ها، 
فضای کسب و کار و اجتماعات، فاصله گذاری 
اجتماعی از سوی بسیاری از مردم رعایت نشد 
و به همین دلیل طبیعی بود که دوباره به پیک 
کرونا بازگردیم. این موارد کامال قابل پیش بینی 
بود. درست است که بازگشت محدودیت های 
تحمیل  زیادی  اقتصادی  هزینه های  کرونایی، 
می کند، اما واقعا چاره ای نداریم. اگر با همین 
وضع جلو برویم، هزینه های بیشتری می دهیم و 
احتمال دارد آمار ابتال به کرونا در ایران، حادتر 

از وضع فعلی شود.«

بیانصافیدرحقجامعهپزشکی
بسیاری از افراد روزمزد به ناچار در اجتماعات 
حضور دارند تا معیشت روزانه خود را تامین 
کنند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان 
می گویند بدون حمایت مالی از طبقات آسیب پذیر 
نمی تواند  کرونایی  محدودیت های  جامعه، 

دستاورد مطلوبی داشته باشد. 
دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز با تاکید 
بر اینکه خواستار بازگشت فوری محدودیت های 
کرونایی است، خاطرنشان می کند: »البته ضمن 
اقشار  از  باید  دولت  محدودیت ها،  بازگشت 
متاسفانه  کند.  حمایت  نیز  جامعه  آسیب پذیر 
بسیاری از بسته های حمایتی دولت در دوران 
کرونا، اجرایی نشد. بخش زیادی از برنامه های 
معافیت های مالیاتی، تعویق چند ماهه پرداخت 
وام های بانکی، حمایت مالی از افراد روزمزد 
و طبقات آسیب پذیر جامعه، محقق نشده است. 
با مشکالت حاد  نیز مردم  از کرونا  قبل  حتی 
حاال  می کردند،  نرم  پنجه  و  دست  اقتصادی، 
چند  اقتصادی  مشکالت  این  کرونا،  شیوع  با 
همزمان  باید  دولت  بنابراین  است.  شده  برابر 
تامین  کرونایی،  محدودیت های  بازگرداندن  با 
معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را هم در دستور 

کار جدی قرار دهد.«
مصلحی با اشاره به فرسودگی کادر درمان در 
دوران شیوع کرونا نیز تصریح می کند: »جامعه 
پزشکی از دی ماه به بعد تا امروز، در حالت 
آماده باش بوده و تحت فشار کاری شدیدی قرار 
داشته است. این بیماری ناشناخته، روح و جسم 
جامعه پزشکی را آزرده است. همچنین از یک 
سو، جامعه پزشکی می بیند که بسیاری از همکاران 
کادر درمان در مسیر خدمت، شهید شده اند و 
جمع زیادی از آنان نیز به کرونا مبتال شدند و 
از سوی دیگر، بسیاری از مردم نیز پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند. ترکیب این دو اتفاق 
باعث شده است که یک فشار روحی مضاعفی 
به کادر درمان وارد شود. انگار که قدر زحمات 
آنها دیده نمی شود. وقتی کادر درمان می بیند که 
جان خودش و خانواده اش به خاطر سهل انگاری 
دیگران در معرض خطر است، یک بار روانی 
به کادر درمان تحمیل می شود. درکل،  اضافی 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی عالوه بر 
اینکه هزینه های هنگفتی به سیستم درمانی تحمیل 
کرده است، جامعه پزشکی را نیز خسته و فرسوده 
می کند. تداوم این شرایط، سالمت کادر درمان را 
بیش از پیش به خطر می اندازد. بنابراین بازنگشتن 
محدودیت های کرونایی، عالوه بر اینکه سالمت 
مردم را به خطر می اندازد، نوعی بی انصافی نیز 

در حق جامعه پزشکی خواهد بود.«  
دستور  جمهوری  رئیس  قبل،  روز  چند  البته 
برخی  پرخطر،  استان های  در  مسئوالن  که  داد 
خود  تشخیص  به  را  کرونایی  محدودیت های 
اعمال کنند. جامعه پزشکی معتقد است که اعمال 
استان های  در  جزئی  محدودیت های  اینگونه 
پرخطر، نمی تواند تاثیر چشمگیری در مهار کرونا 
داشته باشد. آنها معتقدند تا وقتی که مسافرت ها 
از هر شهری به شهر دیگر آزاد باشد، تجمعات 
غیرضروری ممنوع نباشد و استفاده اجباری از 
ماسک و رعایت سایر پروتکل های بهداشتی به 
شکل قانون درنیاید، اعمال محدودیت های جزئی 
در استان های پرخطر نمی تواند این بیماری مرموز 

را شکست دهد.

مصلحی: رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی عالوه 
بر اینکه هزینه های هنگفتی 

به سیستم درمانی تحمیل 
کرده است، جامعه پزشکی را 
نیز خسته و فرسوده می کند. 

تداوم این شرایط، سالمت کادر 
درمان را بیش از پیش به خطر 
می اندازد. بنابراین بازنگشتن 
محدودیت های کرونایی، عالوه 
بر اینکه سالمت جامعه را به 

خطر می اندازد، نوعی بی انصافی 
نیز در حق جامعه پزشکی 

خواهد بود

حریرچی: میزان رعایت 
اصول فاصله گذاری اجتماعی 

و پروتکل های بهداشتی مرتبط 
با کرونا از سوی مردم و در 

اصناف و اماکن عمومی از حدود 
۸۰ درصد به ۱۰ تا ۲۰ درصد 
و در تهران به ۹ درصد کاهش 

پیدا کرده است. در مراکز 
خدماتی تا ۸۲ درصد موارد 

بهداشتی را رعایت نمی کنند. 
همزمان با بازگشایی ها با عادی 

انگاشته شدن بیماری توسط 
مردم نیز مواجه شده ایم
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در گفت وگوی سپید با متخصصین درباره اثربخشی دگزامتازون بر کرونا مطرح شد

 علی ابراهیمی
چند روزی است که اسم یک داروی ضدالتهاب 
به نام دگزامتازون به عنوان راه حلی معرفی شده 
که می تواند در درمان مبتالیان به ویروس کرونا 
که در شرایط وخیمی قرار دارند، مؤثر واقع شود.
به گزارش سپید، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد 
لندن روز سه شنبه هفته گذشته خبر اثربخشی 
دگزامتازون را اعالم کردند و نتایج کامل پژوهش 
آنان قرار است اواخر ماه جاری میالدی منتشر 
انگلیس  همگانی  سالمت  سرویس  اما  شود، 
)NHS(استفاده از این دارو را برای معالجه بیماران 
مبتال به کروناویروس مجاز اعالم کرده است.

نتیجه پژوهش محققان انگلیسی نشان می دهد 
یک سوم  تا  دگزامتازون  داروی  از  استفاده  که 
آمار مرگ ومیر در میان بیماران بدحال مبتال به 
ویروس جدید کرونا را کاهش داده است. به 
گفته این محققان این دارو بر روی ۲۱۰۴ بیمار 
که در هر روز ۶ میلی گرم از ماده دگزامتازون 
به آنها داده می شد، آزمایش شد و نتیجه آن با 
این دارو را دریافت نکرده  بیماری که   ۴۳۲۱
بودند، مقایسه گردید و نتایج پژوهش نشان داد 
که پس از ۲۸ روز استفاده از دگزامتازون، آمار 
مرگ ومیر در میان بیمارانی که به دستگاه تنفس 
مصنوعی )ونتیالتور( احتیاج داشتند، ۳۵ درصد 

کاهش یافته است.
همچنین تجویز این دارو آمار مرگ ومیر در میان 
بیمارانی را که به تنفس با ماسک اکسیژن نیاز پیدا 
کرده بودند را ۲۰ درصد کاهش داد و در مقابل 
بیماران  از  به آن دسته  از دگزامتازون  استفاده 

مبتال که بدحال نبودند، کمکی نکرده است.
محققان تخمین می زنند که استفاده از دگزامتازون 

می تواند از هر ۸ بیمار مبتال به کووید-۱9 که 
با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می کشند، جان 
یک نفر را نجات دهد. به گفته آنها این دارو 
احتماالً از هر ۲۵ بیماری که با ماسک اکسیژن 
نفس می کشد نیز جان یک نفر را نجات خواهد 
برای  فقط  دارو  این  البته در حال حاضر  داد. 
افراد بزرگسال توصیه شده و برای زنان باردار 

یا مادران شیرده مورد استفاده قرار نمی گیرد.
پس از این رسانه ای شدن نتایج پژوهش محققان 
دانشگاه آکسفورد، سازمان جهانی بهداشت هم به 
تأثیر دگزامتازون بر بیماران کرونا واکنش نشان 
داد و اعالم کرد: »قصد دارد به منظور انعکاس 
داد یک  بالینی که نشان  نتایج یک کارآزمایی 
داروی استروئیدی ارزان قیمت معمولی می تواند 
به نجات جان بیماران وخیم کرونایی کمک کند، 

دستورالعمل های خود را برای درمان مبتالیان 
حاد این بیماری تغییر دهد.«

مایک رایان، مدیر اقدامات اورژانسی سازمان 
جهانی بهداشت در یک کنفرانس خبری گفت: 
»داروی دگزامتازون دارای اثرات درمانی بر روی 
بیماران است و الزم است تا استفاده از این دارو 
با نظارت دقیق پزشک صورت گیرد تا به میزان 
مورد نیاز از این دارو به بیمار تزریق شود.« وی 
این کشف را یک گام بلند در راستای درمان 
کرونا دانست و درعین حال تأکید کرد: »نیاز به 
بررسی تمامی نشانه ها و عوامل مختلف برای 

استفاده از این دارو وجود دارد.«
جهانی  سازمان  مدیرکل  آدهانوم،  تدروس 
بهداشت هم از نتایج اولیه حاکی از تأثیر مثبت 
داروی دگزامتازون در نجات جان آن دسته از 
افراد مبتال به بیماری کووید-۱9 که در شرایط 
بحرانی هستند، ابراز خرسندی کرد و گفت: »این 
اولین درمان اثبات شده ای است که مرگ ومیر 
در بیماران مبتال کرونا که برای تنفس به اکسیژن 

نیاز دارند را کاهش داده است.«

مکانیسم اثربخشی و عوارض جانبی دارو
که  است  استروئید  نوعی  دگزامتازون  داروی 
عملکرد هورمون های ضدالتهاب را تقلید می کند. 
از آنجا که بدن انسان به طور طبیعی این هورمون ها 
را می سازد، این دارو کارآیی سیستم ایمنی بدن 

را کاهش می دهد.
از آنجا که در مبتالیان به کووید-۱9 هم خود 
ویروس و هم واکنش بدن برای مقابله با آن باعث 
التهاب می شود، لذا در برخی موارد سیستم ایمنی 
بدن بیش از اندازه فعال شده و همین واکنش 

می تواند به مرگ بیمار منجر شود؛ به عبارت 
دیگر واکنشی که طبیعت برای حمله به عوامل 
عفونت زا طراحی کرده، خود به سلول های بدن 
بیمار حمله و آنها را نابود می کند، اما داروی 
دگزامتازون موجب تخفیف این واکنش می شود.
اما از آنجا که این دارو ضدالتهاب شدید است و 
بیش فعالی دستگاه ایمنی بدن را کاهش می دهد، 
پزشکان استفاده از آن را در موارد غیرحاد و در 
مراحل اولیه بیماری نادرست و حتی خطرناک 
می دانند؛ زیرا این کار در ابتدای بیماری ممکن است 
مانع کارکرد درست دستگاه ایمنی بدن در برابر 
ویروس تازه وارد شود. سازمان جهانی بهداشت نیز 
از استفاده زودهنگام از استروئیدها در طول درمان 
کووید-۱9 هشدار داده است زیرا اینگونه داروها 
می توانند مانع از مقاومت بدن در برابر بیماری شوند.

کشف جدیدی نیست
با همه جنجال رسانه ای درباره اثرگذاری داروی 
دگزامتازون بر درمان بیماران مبتال به کووید-۱9، 
اما این اتفاق کشف جدیدی نیست؛ زیرا به گفته 
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
مصرف داروهای کورتیکواستروئیدی در بیماران 

هایپوکسی از دیرباز مرسوم بوده است.
داوود پیام طبرسی در گفت وگو با سپید با بیان 
اینکه این دارو از ابتدای شیوع بحران کرونا در 
کشور مورد استفاده قرار گرفته  است، گفت: »از 
بخش  در  دگزامتازون  نخست  روزهای  همان 
حتی  و  بوده  استفاده  مورد  ویژه  مراقبت های 
دوزهای باالتری از آنچه در این تحقیق مورد 
استفاده قرار گرفته، در ایران تجویز شده است.«

ادامه در صفحه 12 

دگزامتازون در پیشگیری از کرونا موثر نیست

11 شماره ۱۶7۶ ۳۱ خرداد ۱۳99

داوود پیام طبرسی، رئیس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح 

دانشوری: دگزامتازون در 
پیشگیری از کرونا موثر نیست 

و در بیماران مبتال به کرونا با 
عالئم خفیف می تواند وضعیت 

را بدتر کند؛ بنابراین این دارو 
به دلیل کاهش التهاب فقط 

برای بیمارانی که دچار نارسایی 
تنفسی شده و در وضعیت 

شدیدی قرار دارند، مفید است



شماره 12۱۶7۶ ۳۱ خرداد ۱۳99

 ادامه از صفحه 11
وی با تاکید بر اینکه این تحقیق، روش علمی 
بیماران  در  که  »دوزی  افزود:  نیست،  جدیدی 
انگلیسی استفاده شده ۶ میلی گرم در روز بوده 
و بعید است که این مقدار در بیمارانی که نارسایی 
اکسیژن دارند، معجزه کرده باشد و احساس می شود 
که این تحقیق از لحاظ علمی ایراد داشته باشد.«
طبرسی اضافه کرد: »در حال حاضر موثر بودن 
رسانه ای  اعالم  یک  بیشتر  دگزامتازون  داروی 
است و مقاله ای در این خصوص چاپ نشده 
است. البته به طور کلی داروی دگزامتازون برای 
مبتالیان به کرونا که دچار التهاب شدیدی شده 

باشند، موثر است.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
از  پیشگیری  در  »دگزامتازون  گفت:  ادامه  در 
کرونا موثر نیست و در بیماران مبتال به کرونا 
با عالئم خفیف می تواند وضعیت را بدتر کند؛ 
بنابراین این دارو به دلیل کاهش التهاب فقط 
برای بیمارانی که دچار نارسایی تنفسی شده و 
در وضعیت شدیدی قرار دارند، مفید است و 

این موضوع مسئله جدیدی نیست.«
طبرسی با هشدار در خصوص مصرف خودسرانه 
دارو تاکید کرد: »امروز بیشتر بیماران کرونایی 
دارای عالئم خفیف هستند و احتماالً با مصرف این 
دارو وضعیت آنها بدتر شود، چراکه دگزامتازون 

در پیشگیری از کرونا موثر نیست.«
معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری تصریح 
کرد: »بر اساس گایدالین مصرف داروهای حاوی 
کورتون مانند دگزامتازون جز پروتکل های بخش 
ICU است و نباید دارو در موارد عادی تجویز و 

یا به صورت خودسرانه مصرف شود.«

پزشکان مراقب باشد
ملی  کمیته علمی ستاد  مردانی، عضو  مسعود 
مقابله با کرونا نیز در گفت وگو با سپید، گفت: 
»داروی دگزامتازون بعد از انتشار خبر تحقیقات 
دانشگاه آکسفورد در خصوص اثربخشی این 
بر  کووید-۱9  به  مبتال  بیماران  روی  بر  دارو 

سر زبان ها افتاد.«
وی افزود: »در این تحقیق دارو بر روی بیمارانی 
که در بخش مراقبت های ویژه نیاز به اکسیژن 

داشتند و یا به علت نارسایی تنفسی زیر دستگاه 
تنفس مصنوعی بودند، استفاده شده است. بر 
اساس اطالعات این تحقیق این بیماران مقدار 
۶ میلی گرم در روز از دارو را به مدت محدود 
دریافت کردند و بعد مشاهده شد که مرگ ومیز 
این بیماران نسبت به گروه کنترل و در بیمارانی 
که زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودند ۲۰ درصد 
و آنهایی که زیر دستگاه تنفس مصنوعی نبودند 

۳۰ درصد کاهش یافته است.«
وی در ادامه با اشاره به برداشت نادرست از نتایج 
این تحقیق اظهار داشت: »متاسفانه مردم ما در 
انجام اقدامات خارق العاده نابغه هستند زیرا بعد 
از انتشار این خبر بالفاصله تمام دگزامتازون های 
موجود در داروخانه های شهر به فروش رفت 
دگزامتازون  کمبود  با  داروخانه ها  در  امروز  و 
مواجه هستیم چراکه عده ای تصور کردند که اگر 
این دارو را تزریق کنند دیگر کرونا نمی گیرند 
و از آن به عنوان داروی پیشگیری از بیماری 

استفاده کردند.«
مردانی با تاکید بر اینکه دگزامتازون هیچ تاثیری در 
پیشگیری از ابتال به کرونا ندارد، افزود: »استفاده 
این دارو در موارد غیرضرور حتی سیستم  از 
ایمنی بدن فرد را هم ضعیف کرده و استعداد 
ابتال به عفونت های ویروسی را افزایش می دهد.«
متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »دومین 
اتفاقی که بعد از این خبر افتاد این بود که همه 
بیماران بستری فکر کردند که باید دگرامتازون 
دریافت کنند. در صورتی که این دارو یک داروی 
کمکی برای رفع نارسایی تنفسی و این چیز 
جدیدی هم نیست و فقط دوز کم آن برای 
بیماران بستری در ICU که در شرایط شدید ابتال 
به بیماری هستند و توسط متخصص مربوطه 

مصرف می شود.«
مردانی گفت: »بر اساس مصوبه کمیته علمی 
پیشگیری از کرونا، تزریق دگزامتازون به علت 
افزایش مرگ ومیر ممنوع است و در گذشته نیز 
بسیاری از پزشکان متخصص کم تجربه، این 
دارو را برای افرادی که مبتال به آنفلوآنزا بودند، 
تجویز و تزریق می کردند که باعث مرگ آنها 
می ش؛ بنابراین افرادی که این دارو را تزریق 
می کنند بدانند که این امر باعث نارسایی 

تنفسی شده و مرگ ومیر را افزایش می دهد.«
مردانی در ادامه با هشدار به پزشکان درباره 
تجویز این دارو گفت: »هیچ پزشک عمومی و 
حتی متخصص حق ندارد برای بیمار سرپایی 
کرونا دگزامتازون تجویز کند؛ زیرا در بیماران 
شود  تجویز  دارو  این  ابتدا  از  اگر  کرونایی 
ایمنی ذاتی فرد بیمار تضعیف می شود و این 
موجب می گردد تا استعداد ابتال به عفونت های 
فرصت طلب در فرد باال برود و احتمال مرگ 

فرد وجود داشته باشد.«

وی افزود: »حتی اگر تجویز این دارو ضرورت داشته 
باشد، این اقدام فقط توسط فوق تخصص هایی که 
در ICU هستند، تجویز می شود. پس منظور این 
مقاله استفاده از دگزامتازون توسط مردم عادی 
در  که  متخصصانی  پزشک عمومی و  و حتی 
بخش هایی غیر آی سی یو حضور دارند، نیست.«
مردانی تاکید کرد: »در نتیجه اگر در نسخه های 
مطب ها این دارو نوشته شده، صحیح نیست و 
حتی برای بیماران سرپایی هم تجویز نمی شود 
و اگر کسی برای پیشگیری از ابتال به کرونا از 
این دارو استفاده کند، احتمال ابتال به ویروس 

کرونا را در خود باال می برد.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه 
داد: »افرادی که این دارو را تزریق می کنند باید 
بدانند این امر باعث نارسایی تنفسی می شود و 
مرگ ومیر را افزایش می دهد؛ زیرا دگزامتازون 
فعالیت سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد و 
به همین دلیل به پزشکان تاکید شده است این 
دارو را برای بیماران مبتال به کرونا تجویز نکنند. 
البته اگر پزشک متخصص خواست دگزامتازون 
را برای بیمار تجویز کند، باید دالیل علمی را 

برای ارائه دهد.«
مردانی افزود: »البته اگر تجویز دارو در مراحل 
اولیه بیماری باشد و فرد در نتیجه این تجویز از 
دنیا برود، پرونده به نظام پزشکی ارجاع می شود و 
پزشکی که این اقدام را کرده باید دیه پرداخت کند.«
وی در پایان تاکید کرد: »به همه پزشکان توصیه 
می کنیم تا در تجویز این دارو برای بیماران کرونایی 
نهایت دقت را داشته باشند؛ زیرا این دارو باید 
در بخش های ICU  و برای بیمارانی که دچار 
نارسایی تنفسی هستند توسط متخصص عفونی یا 
متخصصین ICU و یا متخصصین ریه تجویز شود.«

البته این نخستین بار نیست که دارویی برای 
کووید- ۱9 که تاکنون جان نزدیک به ۴۵۰ هزار 
نفر در سراسر جهان را گرفته، پیشنهاد می شود. 
برخی دانشمندان چینی و فرانسوی نیز پیش از 
این از اثربخشی هیدروکسی کلروکین )داروی 
ماالریا( در درمان کووید- ۱9 گفته بودند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش از این 
در یک اظهارنظر جنجالی در توییتر نوشت که 
برای در امان ماندن از کرونا، هیدروکسی کلروکین 
مصرف می کند. جالب اینکه پژوهشگرانی که 
به  آکسفورد  در  دگزامتازون  اثربخشی  درباره 
نتیجه رسیده اند، همان دانشمندانی هستند که 
کرونا  برای  هیدروکسی کلروکین  کردند  ثابت 

مؤثر نیست.

مسعود مردانی، عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

اگر تجویز دارو در مراحل اولیه 
بیماری باشد و فرد در نتیجه 

این تجویز از دنیا برود، پرونده 
به نظام پزشکی ارجاع می شود و 

پزشکی که این اقدام را کرده 
باید دیه پرداخت کند
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