
6

رئیس سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد

9884 پرونده قصور پزشکی
در  سال گذشته 

4

مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا: 

معتـادان بیشتر به کرونا 
مبتال می شوند 

3

رییس مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای وزارت بهداشت: 

رتبه نخست ایران در 
شاخص اهدای عضو در آسیا

آغاز فعالیت مدارس از پانزده شهریور
بازگشایی سالن های سینما و تئاتر از امروز

سال 16  شماره 1677   یکشنبه 1 تیـر 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

صفحه های 2، 12و18

10

سازمان جهانی بهداشت:

جهان وارد فاز جدید و خطرناک 
همه گیری کووید19 شده است

بیم ها و امیدها
محدودیت یا بازگشایی
بیم ها و امیدها
محدودیت یا بازگشایی



شماره 21677 1 تیـر 1399

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه ها از ۱۵ شهریور 
رییس جمهور با بیان این که تا امروز درگیر موج اول 
کرونا هستیم، گفت: »درگیری ما با این ویروس 
کوتاه مدت نیست؛ بنابراین مردم شکیبایی خود 

را در مقابله با این ویروس ادامه دهند. «
به گزارش سپید، حسن روحانی صبح روز شنبه 
در جلسه ستاد مقابله با کرونا، گفت: »ما نباید با 
اقدامات خود به انتقال این ویروس کمک کنیم 
بیماری  که  افراد مسن و کسانی  به  باید  بلکه 
زمینه ای دارند کمک کنیم. باید به مساله  فاصله 
گذاری توجه کرده و در تجمعات غیرضرور 
حضور نیابیم، بهداشت فردی را رعایت و از 
ماسک استفاده کرده؛ زیرا ماسک به قطع زنجیره 

بیماری کمک می کند.«
رییس جمهور ادامه داد: »طرح الزام استفاده از 
ماسک در اماکن ضروری در حال آماده سازی 
است تا در این ستاد تصویب و ابالغ شود. در 
حال حاضر فعالیت اقتصادی، آموزشی، فرهنگی 
و معنوی می تواند با رعایت دستورالعمل های 
مشاغل  تعطیلی  باشد.  آزاد  بهداشت  وزارت 
امکان پذیر نیست و مردم هم آن را نمی پذیرند. 
این تعطیلی مورد نظر ما نیست و ضرورتی هم 
ندارد، اما باید پروتکل ها رعایت شود و اجتماع 

و تردد در جاهای غیرضرور انجام نشود.«
روحانی با بیان این که تا امروز درگیر موج اول 
کرونا هستیم، خاطرنشان کرد: »برخی استان ها 
استان ها  برخی  و  کرده  عبور  بیماری  پیک  از 
درگیر این پیک هستند و ممکن است در برخی 
استان ها هم پیک بیماری آغاز شود، البته نباید 
فشارهای روحی و روانی مردم را نگران کند. 
باید با استفاده از رسانه مخصوصا صدا و سیما 
مردم را آماده کنیم تا آنها بدانند درگیری ما با 
این ویروس کوتاه مدت نیست و خود را برای 
زمان بلندتر آماده کنیم ممکن است تا آخر سال 

درگیر باشیم.«
رییس جمهور خاطرنشان کرد: »ما تاکنون خوب 
عمل کرده ایم. همه دستگاه ها و مردم همکاری 
خوب داشتند، اما این همکاری به استقامت و 
استمرار نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن 
است این دستاورد از بین برود. به عنوان رییس 
جمهور ایران از مردم درخواست می کنم به خاطر 
پاسداری از این دستاوردها و ایران عزیزمان، 
شکیبایی خود را ادامه دهند. مردم نباید نگران 
و مضطرب شوند و راه مقابله با کرونا را باید 

ادامه دهیم.«
وی در ادامه به مصوبات جلسه اشاره و اعالم 
کرد: »بر اساس تصمیم گیری ها، فعالیت مدارس 

و دانشگاه ها از 1۵ شهریور آغاز می شود.«
رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط سختی برای 
مردم در دوران کرونا ایجاد شده است، گفت: 
»یک عده با مرگ عزیزانشان مواجه هستند، عده ای 
با رنج جانکاه رو به رو هستند، مشاغل برخی 
رسته ها تعطیل بوده و هنوز بعضی تعطیل هستند، 
ضربه سختی به گردشگری وارد شده است، ضربه 
سختی به صادرات، آموزش و فرهنگ و حتی 
به بخش هایی از پزشکی وارد شده است. هنوز 

دندانپزشکی ما دچار مشکل است.«

وی ادامه داد: »ما به یمن فداکاری جبهه سالمت، 
پزشکان و پرستاران و به یمن همکاری همه 
با  مقابله  امروز در  تا  مردم  نیروهای مسلح و 
این ویروس سرافراز بودیم. اگر با کشورهای 
دیگر هم خود را مقایسه کنیم می بینیم کارنامه ما 
کارنامه قابل قبولی است. همکاری و هماهنگی 
و انسجام و با هم بودن علت اول است؛ اما ما 

زیربنای محکمی هم داشتیم.«
ما  زیرساخت  »اگر  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
زیرساخت سال 91 بود که نمی توانستیم پیش 
برویم. کاری که در این 7 سال در زیرساخت ها 
برای افزایش تعداد تخت های بیمارستانی، آی 
سی یوها، تعداد پزشکان و پرستاران شد کار 
عظیمی بود. زیرساخت ارتباطات دومین نکته 
فضای  باند،  پهنای  ارتباطات،  اگر  است.  مهم 
مجازی، موبایل هوشمند در اختیار مردم نبود 
خیلی شرایط سخت بود. این زیرساخت قوی در 
عبور از شرایط ویژه فعلی کمک بسیاری کرد.«
وی افزود: »زیرساخت سوم شرکت های دانش 
بنیان بود. االن به جای پنجاه تا، پنج هزار شرکت 
دانش بنیان فعال است. در بخش کشاورزی اگر 
نبود می خواستیم 6  این چند وقته  تالش های 
میلیون تن گندم بخریم. کاری که در کشاورزی، 
انرژی و خودکفایی در بخش های مختلف مثل 

آب و برق انجام دادیم بسیار اهمیت دارد.«
رئیس جمهور گفت: »می خواهم از بخش اقتصاد 
کشور علی رغم آگاهی از مشکالت فعلی مردم 
در این حوزه تشکر کنم. تامین ارز برای کاالهای 
مورد نیاز کشور بسیار کار بزرگی است که ما در 
شرایط تحریم و شرایط ویژه آن را انجام دادیم. 
ارز را برای کاالهای اولیه و اساسی تامین کرده 
و می کنیم. ریالی که پرداخت کردیم هم مهم 

است. کار ساده ای نیست که حقوق و بسته های 
معیشتی و یارانه مردم سر وقت پرداخت شده 
است. ما بسته ویژه کرونا به 3 میلیون خانواری 
که در شرایط معیشت مناسب نبودند را هم عرضه 
کردیم. کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است.«
اقتصادی  فعالیت  »بازگشایی  شد:  یادآور  وی 
رفتار  اگر  منوط است.  ما  رفتار عمومی  به  ما 
الزم را اجرا و به دستورالعمل ها توجه کردیم 
با کمترین تعداد فوتی ها و تلفات از این شرایط 

عبور می کنیم.«
تست  که  افرادی  »آن  کرد:  تصریح  روحانی 
کرونایشان مثبت می شود باید به همه اطرافیان 
خود اطالع دهند. اگر فرد مثبت شده وارد جامعه 
شد و خود را قرنطینه نکرد بزرگ ترین خطر 
است. دستگاه تشخیص دهنده باید به خانواده 
و محل کارش اطالع دهد. یک نفر مثبت بوده 
به عروسی، عزا و یا بازار ماهی فروش ها رفته 
و همه را مبتال کرده است. برخی از مراقبت ها 
 1۴ زمانش  نباشد  سخت  خیلی  است  ممکن 
و  مردم  بر سالمت  مهمی  آثار  اما  باشد،  روز 

کادر درمان دارد.«
رئیس جمهور گفت: »خدمت مردم عزیز عرض 
می کنم تصمیمات خوبی در جلسه امروز گرفتیم. 
مبنای اینکه می گوییم فالن مکان قرمز است دیگر 
کل استان نیست. مبنای ما شهرستان است. این 
است. مسئله  در عمل  به علت دقت  موضوع 
بعدی این است که هر استانی که شهرستانش 
دچار مشکل شده است بالفاصله ستاد استانی 
ستاد  برای  بکند.  را  الزم  بینی های  پیش  اش 
اجتماعی و امنیتی ما بفرستد و پس از بررسی 
وزارت کشور با تایید رئیس جمهور اجرایی و 
عملی شود. محدودیت ها ممکن است برای همه 

استان ها نباشد برای بخش هایی اجرایی شود.«
رئیس جمهور ادامه داد: »طرح الزام استفاده از 
ماسک در اماکن سرپوشیده که تجمع در آن است 
در حال آماده سازی است اما قبل از الزامی کردن 
این طرح باید ماسک به وفور و ارزان در اختیار 
مردم قرار بگیرد. همچنین دستورالعمل خوبی 
توسط وزارت بهداشت برای زندان ها آماده و 
ابالغ شده است که این دستورالعمل مبنا می شود 
و وزارت بهداشت هم برای اجرای آن نظارت 
می کند و اگر هم الزم باشد باز هم به زندانیان 

مرخصی داده می شود.«
وی ادامه داد: »در جلسه امروز تصمیم گرفته 
شده که دانشگاه ها از 1۵ شهریور فعالیت خود 
را آغاز کنند که بخشی از فعالیت ها در فضای 
حقیقی و بخشی هم در فضای مجازی خواهد 
بود. برای ما کالس و خوابگاه خلوت اصل است 
و باید اجازه داده شود دانشجویان در دانشگاه 
شهر خود ترم پیش رو را بتوانند بگذارنند تا از 

تراکم جمعیت در خوابگاه ها کم شود.«
روحانی اضافه کرد: »همچنین آموزش و پرورش 
از 1۵ شهریور فعالیت خود را آغاز می کند، البته 
این اجازه به آموزش و پرورش هم داده شد که 
به تناسب استان ها از اول شهریور فعالیت خود 
را به تدریج آغاز کند. تعطیلی پنج شنبه مدارس 
هم حذف می شود تا کالس ها خلوت تر باشد.«
وی در پایان گفت: »کمیته تبلیغاتی هم فعالیت 
خود را آغاز می کند تا به مردم در مورد کرونا و 
پساکرونا اطالع رسانی کند. برخی مطرح می کنند 
که در فضای پسا کرونا چه اتفاقی خواهد افتاد 
که معموال پیش بینی آن نادرست است و مردم 
را مضطرب می کند. روز و ماه پایان کرونا معلوم 

نیست.«ایسنا



خبـر
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بازگشت بحـران کرونا به کشور
آن طور که گزارش های وزارت بهداشت نشان می دهد، 
وضعیت کرونا در کشور به روزهای ابتدایی این بیماری 
در ایران بازگشته و می بایست قبل از اینکه دیر شود، 
دولت در تصمیمات کرونایی خود تجدید نظر کند.
به گزارش سپید، آمارهای روزهای اخیر وزارت 
بهداشت نشان می دهد که شرایط کرونا در کشور به 
روزهای بحرانی بازگشته و می بایست، تدابیر جدیدی 
برای کنترل این بیماری اتخاد نمود. زیرا، اگر این روند 
ادامه داشته باشد، این احتمال وجود دارد که وضعیت 
بیماری در فصل پاییز و زمستان، بدتر از تابستان 
باشد و آن موقع برای تصمیم گیری دیر خواهد بود.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در روزهای اخیر، 
هر 1۲ تا 1۵ دقیقه یک نفر بر اثر ابتال به کرونا در 
کشور فوت کرده است و این در حالی است که 
روند بستری ها نیز رو به افزایش است. هرچقدر که 
در فروردین و اردیبهشت، وضعیت کنترل بیماری 
در کشور خوب بود، از اواخر خرداد، این شرایط به 

روزهای اسفند 9۸ بازگشته است.
بر همین اساس، حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، با اشاره به وضعیت قرمز در 
1۰ استان کشور، از تفویض اختیارات ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا به استان ها خبر داد و گفت: 
»از این پس تصمیمات الزم برای پیشگیری و مقابله 
با شیوع کرونا متناسب با شرایط هر استان، در همان 

استان اتخاذ و اجرا خواهد شد.«
با  تاکید کرد: »کماکان مهم ترین رکن مقابله  وی 
رعایت  و  اجتماعی  فاصله گذاری  کرونا،  بیماری 
از  می تواند  که  است  بهداشتی  دستورالعمل های 

گسترش بیماری جلوگیری کند.«
جمشیدی تصریح کرد: »اگر شرایط در استان های 
قرمز ادامه یابد، چاره ای جز بازگشت محدودیت ها 
مانند محدودیت در رفت و آمد و سفر در استان های 
قرمز وجود ندارد و همانند محدودیت هایی که در 
فروردین 99 اعمال و سبب کاهش شیوع کرونا شد 

در این استان ها اعمال خواهد شد.«

حاال، در چنین شرایطی که حجم مسافرت های تابستانی 
رو به افزایش است، می بایست منتظر تصمیمات جدید 

دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بود.
قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با 
اشاره به وضعیت شیوع باالی بیماری های حاد تنفسی 
ناشی از کرونا ویروس در چند استان کشور، افزود: 
»عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و ناقلین بدون 
عالمت، نقش به سزایی در گسترش و همه گیری 

این ویروس دارد.«
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران، در همین خصوص، گفت: »هر که فکر می کند 
هنوز مظنون به ابتالء به بیماری است از حضور در 

محیط های اداری اجتناب کند.«
در همین حال، سه تن از چهره های پزشکی کشور در 
نامه ای به رئیس جمهور، هشدار داده اند که توجه به 
راهبرد »اولویت حفظ جان و سالمت مردم و انسان ها 
بر همه امور دیگر«، تصمیم ها، سیاست گذاری های 
کالن و تاریخی دولت در این برهه زمانی نقش 
تعیین کننده و ماندگاری در کنترل این بحران خواهد 
داشت. لذا انتظار می رود در کنار توصیه ها و تأکیدات 
مسئولین اجرایی، نقش نظارتی و کنترل جدی و 
انتظامی دولت بر اجرای پروتکل های علمی و ابالغی 

وزارت بهداشت و نیز توجه ویژه به تأمین نیازهای 
ضروری بخش سالمت در این مقطع زمانی مورد 

تأکید و ابرام جنابعالی قرار گیرد.
در حالی که آمارهای مرگ و میر کرونایی در کشور 
به عدد ۴7 نیز رسیده بود، به یکباره در روزهای اخیر 
این عدد سه رقمی شده و دوباره باعث نگرانی گردیده 
است. در همین حال، افزایش تعداد استان های قرمز 
رنگ نیز بر دغدغه های مسئوالن وزارت بهداشت 
افزوده است. به طوری که ایرج حریرچی معاون 
که  از هموطنانی  با گالیه  بهداشت،  کل وزارت 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، عنوان 
داشته که اگر به فکر خود نیستید، الاقل به فکر 

خستگی کادر درمان باشید.
این حرف معاون کل وزارت بهداشت، حاکی از این 
است که اوضاع مناسب نیست و اگر همین روال 
ادامه یابد، دوباره شاهد افزایش بستری ها و مرگ 
و میرهای بیشتری خواهیم بود. ضمن اینکه گفته 
می شود همین حاال نیز برخی از بخش های آی سی 
یو بیمارستان ها، مملو از بیماران کرونایی شده است. 
در حالی که تا یک ماه قبل، وضعیت بخش های ویژه 

بیمارستانی، امیدوار کننده شده بود.
سید فرشاد عالمه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

تهران، با اشاره به جلسه فوری معاونت درمان با 
روسای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، گفت: »با توجه به افزایش آمار مراجعین 
بیماران مشکوک به کرونا به بیمارستان های تابعه و 
احتمال وقوع موج دوم این بیماری در تهران، این 

نشست برگزار شد.«
وی در خصوص مصوبات این جلسه افزود: »طبق 
سیاست های دانشگاه با توجه به کاهش آمار مبتالیان به 
کرونا در حال بازگشت به حالت عادی در بیمارستان ها 
برای کمک به بیماران غیر کرونا هستیم. از طرفی در 
روزهای اخیر با افزایش مراجعان سرپایی و بستری 
مشکوک به کووید 19 مواجه شدیم که برای پیشگیری 
از بحران و پاسخگویی مناسب به نیازهای پیش رو 
نیاز است بیمارستان های جنرال تابعه دانشگاه ضمن 
انجام سایر فعالیت های جاری، پذیرش بیماران مبتال 

به کرونا را نیز در برنامه کار خود قرار دهند.«
مراکز  است  »همچنین ضروری  داد:  ادامه  عالمه 
درمانی که به عنوان سانتر کرونا هستند به سرعت 
ظرفیت های خود را افزایش دهند و برای مدیریت 
بهتر بحران احتمالی موج دوم کووید 19 آمادگی 
همه جانبه خود را حفظ کنند. به عالوه نیاز است در 
ادامه مسیر بحران از ظرفیت بیمارستان های خصوص 

تحت پوشش نیز به نحو مقتضی استفاده شود.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر 
جلوگیری از ارجاعات نامناسب و بدون هماهنگی 
بیماران گفت: »تمامی بیمارستان ها تنها با هماهنگی 
ستاد هدایت می توانند به ارجاع بیماران خود به سایر 
مراکز تابعه اقدام کنند. همچنین با تفاهم معاونان 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و 
ایران قرار شد ارجاع بین دانشگاهی نیز تنها از مسیر 
ستاد هدایت دانشگاه ها انجام شود.« به گزارش مهر 
حاال که دوباره به روزهای بحرانی کرونا در کشور 
بازگشته ایم، باید منتظر بود تا ستاد ملی مقابله با کرونا، 
در روند تصمیم گیری های خود برای بازگشایی 

برخی مشاغل و اصناف، تجدید نظر کند.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت از 
کسب رتبه نخست ایران در شاخص اهدای عضو در آسیا خبر داد. 
از  ایران  اینکه  بیان  با  شادنوش  مهدی  سپید،  گزارش  به 
نظر شاخص اهدای عضو در آسیا رتبه نخست را به خود 
اهدای  ما شاخص  »در کشور  داده است، گفت:  اختصاص 
است.  جمعیت  نفر  میلیون  یک  هر  ازای  به   1۴.3۴ عضو 
که  اشغالی  سرزمین های  در  میزان  این  که  درحالیست  این 

است.«  1۰.۸ بسیار هستند،  فنی  و  علمی  امکانات  مدعی 
اشغالی  سرزمین های  از  باالتر  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و در رتبه نخست اهدای عضو قرار دارد، افزود: »در عین 
به   ۸.6۸ عضو  اهدای  شاخص  با  جنوبی  کره  کشور  حل 
ازای یک میلیون نفر جمعیت در رده سوم آسیا قرار دارد.«

ترکیه،  »کشورهای  داد:  ادامه  شادنوش  ایسنا  گزارش  به 
قطر  و  تایلند  سعودی،  عربستان  کنگ،  هنگ  چین،  کویت، 
اهدای  شاخص  نظر  از  را  دهم  تا  چهارم  جایگاه های  نیز 
رتبه  که  کرد  توجه  باید  داده اند.  اختصاص  خود  به  عضو 
نخست ایران در حوزه اهدای عضو در بین سایر کشورهای 
آسیایی، افتخاری برای حوزه سالمت کشور محسوب می شود 
و نشان دهنده این است که ایران، کشوری پیشرو در حوزه 
پیوند  نیازمند  بیماران  جان  نجات  جهت  در  عضو  اهدای 

است.« عضو 
شاخص  زمینه  در  آسیا  اول  کشور   16 ایسنا،  گزارش  به 

اهدای عضو در جدول زیر آمده است:

PMP
ردیف )شاخص اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر(  کشور 
ردیف کشور )شاخص اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر(

1۴.3۴ ایران      1
1۰.۸ سرزمین های اشغالی   ۲
۸.6۸ کره جنوبی     3
7.۵۴ ترکیه     ۴
6.7۵ کویت     ۵
۴.۴3 چین    6
3.۸6 هنگ کنگ        7
3.77 عربستان سعودی       ۸
3.66 تایلند        9
۲.۵9 قطر       1۰
1.1 امارات       11

۰.7۵ ژاپن      1۲
۰.6۵ هند       13
۰.۵3 مالزی       1۴
۰.۲1 اردن       1۵

۰.۰۸7 فیلیپین      16

رتبه نخست ایران در شاخص اهدای عضو در آسیا



مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا: 

از پاالیشگاه پالسما چه خبر؟
مدیرعامل سازمان انتقال خون آخرین وضعیت پاالیشگاه 
پالسما که قرار بود در زمینی به مساحت ۲۲ هزار متر زیر 
برج میالد تاسیس شود و در پایان دولت دهم به بخش 

خصوصی واگذار شد را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، پیمان عشقی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت پاالیشگاه پالسما که قرار بود در زمینی 
به مساحت ۲۲ هزار متر زیر برج میالد تاسیس شود و در پایان دولت دهم به بخش خصوصی 
واگذار شد، اما تاکنون پیشرفتی در زمینه ایجاد پاالیشگاه نداشته است، گفت: »آرزوی من این 
است که یک روز ببینم که پاالیشگر پالسما در کشور خودمان است که دارو تولید می کند. به نظر 

من بخش خصوصی باید این اقدام را انجام دهد؛ چراکه محال است که بخش دولتی بتواند این 
اقدام را به نتیجه برساند.« وی تاکید کرد: »در عین حال امیدوارم پاالیشگاه در هر کجای ایران که 
ممکن است،   ایجاد شود، اما اگر یک زمانی در این زمین فعلی شرکت پاالیش و پژوهش پالسما 
جنب برج میالد  ایجاد نشد و در جای دیگری پاالیشگاه تاسیس شد، آرزو می کنم که دولت 
مابه التفاوت کاربری تجاری با  بهداشتی را از بخش خصوصی که این زمین را با قیمت گذاری 
کاربری بهداشتی خریداری کرده و بعد به هر دلیلی و با کمک هر شهرداری، این زمین را تبدیل 

به مکان تفریحی- گردشی کرده، بگیرد.  زیرا این حق مردم ایران است که گرفته شده است.«
عشقی همچنین گفت: »من این حرف را در تمام جلساتی که در این زمینه شرکت کردم، مطرح 
کرده ام و دوست ندارم کسی فکر کند که سازمان انتقال خون از حق ملت ایران گذشته است. این 
زمین در اختیار ما نیست، بلکه در اختیار مراجع ذی صالح است و فکر می کنم تصمیم نهایی را 

وزارت اقتصاد و دارایی درباره آن خواهد گرفت.«

خبـر

آمار  کرونا

عضو کمیته کشوری کرونا گفت: »این موضوع 
که افرادی که از دخانیات استفاده می کنند، کرونا 
نمی گیرند، رد شده است و افرادی که از سیگار، 
قلیان یا مواد مخدر استفاده می کنند بیشتر در معرض 

ابتال هستند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی میهمان برنامه »طبیب« 
شبکه سه سیما با تأکید بر اینکه  موارد جدید بیماران 
کرونا رو به افزایش است، گفت: »با همکاری مردم 
و ایثار گروه پزشکی، ما موارد بیماری را به حداقل 
رسانده و خیلی از بخش های کرونایی را تعطیل کرده 
بودیم اما دوباره این بخش ها را راه انداختیم؛ در حال 
حاضر وضعیت مشابهی در استان ها داریم و 10 
استان در وضعیت قرمز هستند، به ویژه استان های 
جنوبی خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان 

و همچنین آذربایجان های شرقی و غربی.«
وی ادامه داد: »باید بیش از این به فکر باشیم، پایداری 
روی معیارها خیلی مهم است، اعتقاد به استفاده از 
وسایل محافظتی و فاصله گذاری اجتماعی خیلی 
کم شده است؛ 15 دقیقه تماس در فاصله کمتر از 
یک متر باعث انتقال ویروس می شود، موج دوم 
شروع شده و باید برای موج سوم هم فکر کنیم 
و اگر به همین شکل اوضاع ادامه پیدا کند تا آخر 
سال این گرفتاری هست، در صورتی که ما فکر 
می کردیم تا آخر تابستان می توانیم این ویروس را 
مهار کنیم؛ مرگ و میر ما تا هفته قبل دو رقمی بود 

اما دوباره سه رقمی شد.«
این پزشک متخصص با اشاره به اینکه این بیماری 
انواع و اقسام ارگان های بدن را درگیر می کند، عنوان 
کرد: »این ویروس از مو تا نوک انگشت پا را می گیرد 
و عوارضی مثل ریزش مو و زخم انگشتان پا را 
هم دارد؛ بیماری نقاهت طوالنی دارد و به علت 
اینکه افراد در این دوره تغذیه درست ندارند باعث 
ریزش مو می شود، اما با خوردن غذاهای مقوی و 
مکمل ها و نداشتن استرس ریزش مو بهبود می یابد.«
وی ادامه داد: »یکی از نشانه های آن اختالل در دستگاه 
گوارشی است که عمدتا هم بیماران یا جوان هستند 
یا کودک، اول با بی اشتهایی شروع می شود و بعد 
تهوع و استفراغ، شکم درد و اسهال، ممکن است 
همزمان عالئم دستگاه تنفسی مثل تب و سرفه هم 
داشته باشند، به دلیل اینکه  فصل شیوع اسهال و 
استفراغ ویروسی است، گاهی آن قدر تشخیص 
این ویروس سخت می شود که فقط با تست حلقی 

می توان آن را تشخیص داد؛ بنابراین افرادی که این 
نشانه ها را دارند در مجامع عمومی حاضر نشده و 

اگر بیماری طول کشید به پزشک مراجعه کنند.«
عضو کمیته کشوری کرونا همچنین تصریح کرد: 
»هنوز نمی دانیم این بیماری ایمنی ایجاد می کند یا 
خیر؛ االن در وضعیتی هستیم که زدن ماسک بسیار 
می تواند به کنترل بیماری کمک کند، در شهر تهران 
اگر 100 در صد مردم ماسک بزنند تا 18 ماه دیگر 
ممکن است موارد جدید بیماری اتفاق نیفتد، ما در 
حال حاضر چند امید برای کنترل کرونا داریم، یکی 
از آن ها واکسن است، دانشگاه آکسفورد انگلستان 
واکسن پیشنهادش را در گروه انسانی آزمایش کرده 
و پاسخ خوبی گرفته و رسما اعالم کردند تا پایان 
اکتبر یا سپتامبر یعنی حدود پاییز می توانیم 1.5 

میلیون دوز واکسن به دنیا تحویل دهیم.«
وی افزود: »یک کمپانی دیگر در آمریکا که آن هم 
خیلی کار کرده یا همزمان یا دیرتر یا زودتر قول 
دادند 1.5تا ۲ میلیارد دوز واکسن را تا پاییز آماده 
کنند، حتی قیمت را هم مشخص کردند و خیلی 
کشورها که مشکل جدی ندارند اعالم کردند که 
کشورهایی که در خط مقدم کرونا هستند اول واکسینه 
شوند، امیدواریم این همبستگی هایی که اتفاق افتاده 

باعث از بین بردن کرونا شود.«
مردانی در ادامه اضافه کرد: »نکته دیگری که من 
برای کنترل بیماری منشأ خیر می بینم این است که 
مثال در شهرهای شمالی، قم، گلستان و شهرهایی که 
بیش از 40 تا 50 درصد مردم این بیماری را گرفتند، 
اگر ویروسی وارد شود نمی تواند کاری انجام دهد 
چون ایمنی جمعی تقریبا اتفاق افتاده، فقط اگر مردم 
یک مقدار رعایت کنند و حداقل از ماسک استفاده 

کنند می توانیم ایمنی جمعی را تجربه کنیم؛ از امروز 
ستاد ملی کرونا به استان های محلی اختیار داده که 
هر استان در مورد استان خودشان تصمیم گیری 
کند، که به نظر من باید زودتر این اتفاق می افتاد، 
مثال ستاد ملی استان مازندران باید این قدرت را 
داشته باشد که محدودیت اعالم کند و مردم هم 
باید همکاری کنند تا وضعیت استان سفید شود.« 
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر 
اینکه برای این بیماری اصال درمان انتخابی وجود 
ندارد، گفت: »همان دارویی که در تهران است در 
سایر شهرها هم هست، خواهش می کنم برای درمان 
به تهران مراجعه نکنید، مگر اینکه دکتر عفونی توصیه 
کند، اصال این توجیه درستی برای درمان نیست، 
بیماری که از شهرستان می آید از آنجا تا به ما برسد 
۲00 نفر را آلوده کرده است. مسأله دیگر شایعه ای 
بود که افرادی که از دخانیات استفاده می کنند این 
بیماری را نمی گیرند که این رد شده است، به چند علت 
افرادی که از سیگار، قلیان یا تریاک استفاده می کنند 
آسیب جدی به سیستم ایمنی لوکال در دستگاه  بینی 
و تنفسی خود می زنند و اتفاقا بیشتر در معرض ابتال 

هستند و نسبت به افراد عادی سیر بدتری دارند.«
مردانی در پایان یادآور شد: »در استان چهارمحال و 
بختیاری از میان 140 نفر که در یک مراسم عروسی 
حضور داشتند، 40 نفر کرونا داشتند، این عده یک 
ماه بعد همه شهر را آلوده می کنند، برگزاری مراسم 
جمعی از جمله ختم یا عروسی برای زمان غیر 
کروناست، به همین دلیل از امروز به ستاد کرونای 
استانی اختیار داده شده که در استان ها مسئول ستاد 
می تواند سالن ها و محل هایی را که اقدام به برگزاری 

مراسم می کنند، پلمب کند.«فارس

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردمعتادان بیشتر به کرونا مبتال می شوند 
۲۳۲۲ ابتال و ۱۱۵ فوتی جدید 

کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت 
بروز بیماری کووید1۹ در کشور را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز جمعه تا شنبه ۳1 خرداد 1۳۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۳۲۲ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
مورد   5۹5 که  شد  شناسایی  کشور  در 

بستری شدند.«
وی افزود: »به این ترتیب مجموع بیماران 
کووید1۹ در کشور به ۲0۲ هزار و 584 
نفر رسید.« الری همچنین گفت: »متاسفانه 
در طول ۲4 ساعت گذشته، 115 بیمار 
دادند  از دست  را  کووید1۹ جان خود 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 
افزود:  وی  رسید.«  نفر  و 50۷  هزار   ۹
»خوشبختانه تا کنون 1۶1 هزار و ۳84 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.«

گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»۲84۲ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ 
تحت  بیماری  این  شدید  وضعیت  در 

مراقبت قرار دارند.«
وی تاکید کرد: »تا کنون یک میلیون و ۳۹5 
هزار و ۶۷5 آزمایش تشخیص کووید1۹ 

در کشور انجام شده است.«
خوزستان،  »استان های  گفت:  الری 
آذربایجان  کرمانشاه،  رضوی،  خراسان 
های شرقی و غربی، گلستان و کردستان 
در وضعیت هشدار قرار دارند.« وی بر 
لزوم رعایت موازین بهداشت فردی و 
اجتماعی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری 

اجتماعی تاکید کرد.
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اعظمی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم مطرح کرد

نوزاد ۸ ماهه مبتال به کرونا با حال خوب ترخیص شد
متخصص کودکان بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان 
گفت: »کوچک ترین نوزادی که از ابتدای شیوع کووید 
1۹ تاکنون در بیمارستان کنگان بستری  شده، نوزاد 8 

ماهه ای بوده که با حال مساعد ترخیص شده است. «
به گزارش سپید، محمد شبانکاره با اشاره به اینکه از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون در کنگان ۶ کودک و نوجوان مبتال 
به این بیماری رجوع کرده اند، افزود: »کوچک ترین آن ها 
نوزاد 8 ماهه و بزرگ ترینشان نوجوان 1۳ ساله بوده است.«
وی اظهار کرد: »از این تعداد 5 نفر بین یک تا پنج روز بستری  شده اند که به جزء ۲ نفر، حال 

عمومی بقیه تقریبا خوب بوده است.« متخصص کودکان بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان 
ادامه داد: »بدترین وضعیت مربوط به دختر 1۳ ساله ای بوده که تنگی نفس شدید و درد قفسه 

سینه داشته و خوشبختانه بعد از ۳ روز درمان و بستری به طور کامل بهبود پیدا کرده است.«
شبانکاره افزود: »عالمت اصلی و مشترک در بین پنج بیمار، سرفه بوده ولی در یک کودک 1۳ 
ماهه، عالئمی مانند اسهال و تب نیز وجود داشت. کوچک ترین بیمار کرونایی بیمارستان کنگان 
نیز که یک نوزاد 8 ماهه بوده به علت سن کم تقریبا دو روز بستری شده و با حال عمومی 

خوب مرخص شد.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، وی با بیان اینکه تب و سرفه شایع ترین 
عالئم کرونا ویروس در کودکان است، گفت: »خانواده ها در صورت مشاهده عالئم ویروس 
کرونا در کودکانشان، از دارو درمانی بدون تجویز پزشک خودداری کرده و تنها در سریع ترین 

زمان به مراکز سالمت مربوط به کرونا مراجعه کنند.«

خبـر

در  عنبرآباد  و  مردم جیرفت  نماینده 
مجلس یازدهم با بیان اینکه ویروس 
کرونا هنوز ناشناخته است و زوایای 
مختلف آن روشن نشده است، گفت: 
»احتمال دارد تا پایان سال با آن درگیر 
باشیم بنابراین رعایت نکات بهداشتی 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد. «

به گزارش سپید، ذبیح اهلل اعظمی در 
مورد وضعیت کرونا در حوزه انتخابیه 
در  مثبت  موارد  »تعداد  گفت:  خود، 
اوایل  ماه و  بهمن  جنوب کرمان در 
اسفند با توجه به ایجاد محدودیت ها 
و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
دید  در  اما   بود  محدود  شهروندان 
به  یافت  افزایش  عید  بازدیدهای  و 
گونه ای که تعداد آمار مبتالیان چندین 
برابر شد و متاسفانه مردم با بی توجهی 
را  کرونا  بهداشتی  نکات  رعایت  به 

نگرفتند.« جدی 
در مجلس  عنبرآباد  و  مردم جیرفت  نماینده 
شورای اسالمی افزود: »از اوایل اردیبهشت ماه 
چندین مورد برگزاری جشن ها و مراسم های 
خصوصی و مجالس ترحیم گزارش شد که 
پی  در  را  مبتالیان  امار  افزایش  و  گسترش 
باالی  انتشار  قدرت  به  توجه  با  و  داشت 
از  دور  بیماران  آمار  افزایش  کرونا  ویروس 

نبود.« ذهن 

این  از  پس  می رفت  »انتظار  داد:  ادامه  وی 
بازگشایی ها، به ویژه در حوزه بازار و کسب 
که  شود  مشاهده  مجدد  اپیدمی  پیک  کار  و 
همینطور هم شد، البته انجام بیشتر تست های 
آزمایشگاه های  توسط   1۹ کووید  تشخیصی 
و  جیرفت  شهرستان های  سطح  در  متعدد 
عنبراباد هم  نقش موثری در افزایش موارد 

» داشتند.  تشخیصی 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
با بیان اینکه باور مردم جنوب مبنی 
گرما  و  هوا  دمای  افزایش  اینکه  بر 
رفتن ویروس می شود  بین  از  باعث 
باعث کاهش رعایت نکات بهداشتی و 
افزایش مبتالیان شد، گفت: »از سویی 
با استفاده مردم از وسایل خنک کننده 
باز  و  خانگی  تهویه  به  توجه  بدون 
باعث چرخش  پنجره ها  و  در  کردن 
ویروس و افزایش موارد آلودگی در 

خانواده ها شد.« بین 
به گزارش خانه ملت اعظمی با تاکید 
واقع  باید  کرونا  مورد  در  اینکه  بر 
دارد  »احتمال  داد:  ادامه  باشیم،  بین 
درگیر  ویروس  این  با  سال  پایان  تا 
باشیم بنابراین رعایت نکات بهداشتی 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ هر 
انتخابیه  فوتی های حوزه  اغلب  چند 
اما در  دارای بیماری زمینه ای بودند 
بین آن ها بیماران سالم و بدون ریسک فاکتور 
نیز وجود داشتند که این خود هشدار بزرگی 
به  توجه  با  و  کرمان  جنوب  مردم  به  است 
خیلی  و  است  ناشناخته  هنوز  بیماری  اینکه 
از زوایای مختلف آن روشن نیست همچنان 
باید بر رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی در پیشگیری از بیماری، اصرار داشته 

باشیم.«

احتمال درگیر بودن با ویروس تا پایان سال
تجهیزات

لباس محافظتی کادر درمانی 
با قابلیت تصفیه هوا

یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک 
علم و فناوری اردبیل نوعی لباس محافظتی را 
برای کادر درمانی عرضه کردند که قادر است 
عالوه بر حفاظت از کادر درمانی در برابر عوامل 
بیماری زا، تا ۹۹ درصد هوای وارد شده به این لباس 
را تصفیه کند. به گزارش سپید، امون نوری حصار 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به طراحی 
و عرضه لباس های ایزوله برای کادر درمانی، زمینه 
فعالیت این شرکت را در حوزه تجهیزات و لوازم 
پزشکی دانست و گفت: »واردات لباس های ایزوله 
با مشکالتی مواجه است و با تالش شبانه روزی 
این نوع لباس های محافظتی را طراحی کردیم.«

وی افزود: »این لباس هوای بیرون را به داخل مکش 
می کند و ضمن ایجاد خنکی و کاهش دما، همزمان 
این هوا را بیش از ۹۹ درصد تصفیه می کند.« بر اساس 
اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری، نوری خاطر نشان کرد: »با توجه 
به کسب مجوزهای الزم و تفاوت قیمت زیاد با 
نمونه مشابه خارجی و همچنین کارایی بسیار 
خوب، این لباس محافظتی مورد استقبال کادر 

درمان قرار گرفت.«
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معاون پرستاری وزارت بهداشت از تمدید مهلت ارسال تجارب 
برتر پرستاری در بحران کووید 1۹، خبر داد. 

به گزارش سپید، مریم حضرتی با اعالم این خبر، افزود: »در 
این  و خاص  ویژه  و شرایط   1۹ کووید   بحران  دوره  طی 
سیاستگذاری،  مستلزم  بیماران  از  مراقبت  مدیریت  بیماری، 
برنامه ریزی و اجرای سریع با تبعیت از قوانین مدیریت بحران 
بوده است، بنابراین، مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در 
مراکز مختلف درمانی، بهداشتی و مراقبتی، ناگزیر از اتخاذ 

شیوه های نوآورانه و بعضا خارج از روال معمول، این بحران 
را مدیریت کردند.«

وی با تاکید بر اهمیت به اشتراک گذاری این تجارب ناب 
و ارزشمند و ثبت آنها جهت بکارگیری در عرصه های ملی 
و بین المللی، تصریح کرد: »معاونت پرستاری درصدد است 
نفیس  مجموعه ای  قالب  در  را  خاطرات  و  تجارب  این  تا 
گردآوری و منتشر کند و ضمن ارسال تجارب برتر به سازمان 
جهانی بهداشت به پدیدآورندگان این آثار نیز جوایزی نفیس 

اهدا خواهد شد.« به گزارش وبدا معاون پرستاری وزارت 
بهداشت با بیان اینکه تجارب برتر پرستاری در محورهای 
رهبری، هماهنگی، سیاستگذاری، خط  و  آموزش، هدایت 
گفت:  است،  ارائه  قابل  مشابه  محورهای  سایر  و  مشی ها 
»مدیران پرستاری و پرستاران شاغل حداکثر تا پایان تیرماه 
جهت ارسال تجارب برتر خود زمان دارند و تجارب خود 
معاونت  به  خود  دانشگاه  پرستاری  مدیریت  طریق  از  را 

پرستاری ارسال کنند.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

تمدید مهلت ارسال تجارب برتر پرستاری در بحران کووید ۱9



خبـر

زنگ خطر شیوع بیماری های منتقله از آب با شروع فصل تابستان 
سرپرست آزمایشگاه های آب و فاضالب معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هشدار 
نسبت به افزایش بیماری های منتقله از آب با شروع 
فصل تابستان، به ارائه توصیه هایی برای پیشگیری 
از ابتال به بیماری های اسهالی و روده ای ناشی از 

آلودگی آب پرداخت. 
به گزارش سپید، علی نیتی با بیان اینکه در فصل گرما 
و با مصرف بیشتر آب احتمال بروز بیماری های منتقله 
از آب بیشتر می شود، گفت: »از طرفی امکان انتقال 
این بیماری ها با افزایش مسافرت ها و مصرف آب 

آشامیدنی غیرمطمئن، افزایش می یابد.«
وی با تاکید بر لزوم حصول اطمینان از سالمت آب 
آشامیدنی هنگام مصرف، توجه به برخی نکات را 
ضروری دانست و افزود: »آب آشامیدنی یا از طریق 
منابع آب سطحی مانند رودخانه ها، یا منابع زیرزمینی 
مانند چشمه، چاه و قنات تامین می شود که جهت 
مصرف مستقیم برای آشامیدن مناسب نیست و باید 

قبل از مصرف آن را گندزدایی کرد.«
به گفته کارشناس برنامه آب و فاضالب دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، زالل بودن آب جویبارها و 
چشمه ها به معنی سالم بودن آن نیست، زیرا ممکن 
است آب در نقاط باالدست توسط انسان، دام، پرندگان، 

مزارع و باغات کشاورزی آلوده شده باشد. 
نیتی تصریح کرد: »آب لوله کشی شبکه های آب 
رسانی شهری و روستایی، سالم و قابل شرب است؛ 

چراکه این آب کلرزنی و گندزدایی شده است و 
تحت نظارت معاونت های بهداشت دانشگاه های 

علوم پزشکی قرار دارد.«
وی خطاب به افرادی که در روزهای تعطیل به 
همراه خانواده یا دوستان به طبیعت سفر می کنند 
و چند ساعتی را در بیرون از محل زندگی و کار 
می گذرانند، عنوان کرد: »افراد آب بطری شده همراه 
داشته باشند و در صورتی که امکان دسترسی به آب 
سالم بهداشتی یا آب بطری شده وجود نداشته باشد، 
توصیه می شود آب را به مدت ۳ دقیقه جوشانده و 

پس از خنک شدن از آن استفاده کنند.«
سرپرست آزمایشگاه های آب و فاضالب معاونت 
بهداشت دانشگاه، ادامه داد: »هنگام تهیه آب بطری 

شده به این موضوع توجه شود که ممکن است نور 
مستقیم خورشید و گرمای زیاد و از سوی دیگر یخ 
زدگی و انجماد بخشی از ترکیبات میکروپالستیکی 
بطری را جدا و وارد محتویات داخل بطری کند؛ 
در نتیجه باید از خرید بطری هایی که در معرض 
نور مستقیم خورشید بوده اند و بطری های یخ زده 

خودداری کرد.«
نیتی تصریح کرد: »آب های بسته بندی شده باید دارای 
تاریخ تولید و انقضاء، شماره پروانه ساخت، کد یا 
شناسه نظارت و پروانه بهداشتی وزارت بهداشت 

و دارای نشان سازمان غذا و دارو باشند.«
وی با تاکید بر لزوم خودداری از تهیه و مصرف 
یخ هایی که در شرایط غیر بهداشتی و روی زمین 

نگهداری و یا خرد شده اند، گفت: »توصیه می شود 
از قالب های یخ با بسته بندی و دارای مشخصات 

کارخانه ای استفاده شود.«
نیتی اظهار کرد: »بهتر است از مصرف شربت و 
نوشابه یا انواع نوشیدنی های بسته بندی نشده که 
احتمال دارد از آب آلوده یا غیر مطمئن در تهیه آن 

استفاده شده باشد، اجتناب شود.« 
سرپرست آزمایشگاه های آب و فاضالب معاونت 
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
رعایت نکات بهداشتی بویژه هنگام تفریحات در 
کنار رودخانه ها و آلوده نکردن آب توسط مردم را 
در حفظ سالمت آب موثر دانست و افزود: »به 
همین منظور از شنا کردن در رودخانه ها و نهرها و 
مکان های غیر مجاز و شستشوی ظروف و البسه در 
نهرها و جوی ها و دفع فاضالب و زباله در خیابان ها 

و نهرها خودداری شود.«
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
وی در پایان خاطرنشان کرد: »هموطنان می توانند در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی و مغایرت 
شرایط ظاهری یا وجود طعم و بو در آب با شماره 
۱۹۰، سامانه رسیدگی به شکایات مردمی وزارت 
بهداشت تماس بگیرند یا به نزدیک ترین مرکز خدمات 
جامع سالمت یا مراکز بهداشت تابعه دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در 

سراسر کشور مراجعه و مراتب را گزارش کنند.«

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: »در سال گذشته در حوزه 
قصور پزشکی ۹۸۸۴ پرونده داشتیم که تعداد ۴۰۰۱ محکوم 

و ۵۲۸۳ تبرئه شدند.« 
به گزارش سپید، عباس مسجدی آرانی در نشست خبری اظهار 
داشت: »در هفته قوه قضائیه افتتاح پروژه هایی را در برخی از 
استان ها از جمله هرمزگان و مرکزی و مازندران داریم. در سال 
گذشته ۱۶ پروژه مهم و ۲۰ مرکز را افتتاح کردیم. برای روز 
یکشنبه حدود ۱۰ هزار مترمربع به فضاهای فیزیکی ما اضافه 
می شود و از مهمترین برنامه های ما که از زمستان سال گذشته 

آغاز شد برنامه طرح تحول است.«
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: »از جمله کارهای مهم 
در سال ۹۸ که ادامه دارد دسترسی به پرونده بیماران است. 
در یزد و تهران و برخی از استان های دیگر به پرونده بیماران 
دسترسی داریم و از تردد بیماران جلوگیری می شود. ۳۰ درصد 
از پست هایمان اشغال است و کمبود نیرو داریم. توانستیم برای 
سال ۹۹ مجوز را اخذ کنیم و در شرف برگزاری آزمون هستیم 

و تا پایان سال ۲۰۰ نفر پزشک اضافه خواهد شد.«
مسجدی آرانی به پرونده های مربوط به سقط اشاره کرد و گفت: 
»۱۲ هزار و ۴۲۱ مجوز سقط صادر شده که بیانگر کاهش دو 
سقط های  رشد  موضوع  تا  شده  مقرر  البته  هست.  درصدی 

جنایی بررسی شود.«
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: »۵۸۰ پرونده 
در حوزه اخالل جنسی داشتیم که ۱۸۰ پرونده مربوط به مردان 
و ۴۰۰ پرونده مربوط به زنان بوده است که از این تعداد ۱۰۰ 

مورد از سوی پزشکی قانونی تأیید شده است. ۱۱ درصد رشد 
مربوط به آمار مردان هم گزارش شده است.«

وی افزود: »۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسر آزادی در سال گذشته 
گزارش داشتیم، داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی 
دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخالقی؛ 
انعطاف ناپذیری و علل فرهنگی و فقر فرهنگی از جمله مصادیق 
همسر آزاری است. در حوزه کودک آزاری ۲۴۸۸ پرونده با 
رشد ۱۲.۵ درصدی داشتیم. از عوامل مهم کودک آزاری ناشی 
از وضعیت خود کودک، بیش فعالی، نامشروع بودن کودک، 
مشکالت اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، عریان 
پوشی است. عریان پوشی زمینه کودک آزاری را افزایش می دهد. 
مشکالت محیط های آموزشی و انتظارات بیش از حد از کودک 
و همچنین اشتغال مادر در این مسائل تأثیرگذار است. شایع ترین 

نوع کودک آزاری غفلت است.«
رئیس سازمان پزشکی قانونی به تصادفات اشاره کرد و گفت: 
»رشد منفی ۶/۵ درصدی داشتیم که امیدواریم ادامه داشته باشد. 
همچنین ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد حادثه کار در سال گذشته داشتیم.«
وی از افزایش ۲۸ درصدی تشکیل پرونده های شخصیت خبر 
داد و گفت: »این موضوع به دستور رئیس قوه قضائیه پر رنگ 
تر از گذشته است. ۱۸۵۴ مورد سوختگی و ۱۲۷۵ مورد فوتی 

ناشی از غرق شدگی را داشتیم.«
وی به ۱۶ هزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشی از تصادفات اشاره 
کرد و گفت: »۱۱ هزار و ۸۵ مورد فوتی برون شهری داشتیم.«
از مصرف  ناشی  : »۶۲۷ مورد مرگ   مسجدی تصریح کرد 

الکل داشتیم که ۱۴۲ درصد رشد را شاهد بودیم. در حوزه 
قصور پزشکی ۹۸۸۴ پرونده داشتیم که تعداد ۴۰۰۱ محکوم 

و ۵۲۸۳ تبرئه شدند.«
مسجدی آرانی در خصوص آماری از حوادث آبان ۹۸ و عملکرد 
پزشکی قانونی گفت: »دستگاه قضا طبق قانون عمل می کند با 
این حال برخی از دشمنان به دنبال سو استفاده هستند در همین 
رابطه هم در همان زمان نامه جعلی با عنوان پزشکی قانونی 
منتشر شد که صحت نداشت. بر اساس مصوبه شورای عالی 

امنیت ملی مسئول اعالم آمار وزیر کشور بود.«
وی افزود: »کدام کشور را داریم که در حوادث داخلی آمار 

می گوید اما وزیر ما آماری در این رابطه اعالم کرد.«
به گزارش فارس مسجدی آرانی در خصوص علت نهایی مرگ 
آسیه پناهی گفت: »ظرف دو روز آینده این گزارش نهایی به 

دستگاه قضا ارسال می شود.«

رئیس سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد

۹۸۸۴ پرونده قصور پزشکی در سال گذشته 
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بازگشت محدودیت های کرونایی به شیراز

افزایش شدید شمار مبتالیان به کووید19 در 
استان فارس که به دلیل کاهش حساسیت های 
دستورالعمل های  رعایت  به  شهروندان 
واکنش هایی  به  منجر  شد،  مشهود  بهداشتی، 
برنامه ریز  و  مسئول  دستگاه های  سوی  از 
پزشکی  علوم  رئیس  که  همانگونه  و  شده 
بازگشت بخشی  بود،  داده  نیز هشدار  شیراز 

از محدودیت ها، محتمل تر شده است. 
آمارهای  آخرین  براساس  سپید  گزارش  به 
تعداد  بهداشتی،  مراجع  سوی  از  اعالمی 
کسانیکه تست کروناویروس آنان، مثبت اعالم 
شده و در زمره بیماران مبتال به کووید19، قرار 
گرفته اند، در آخرین روزهای هفته گذشته از 
این موضوع،  نیز عبور کرد و  نفر   300 عدد 
منجر به بازگشت شرایط مراکز بهداشتی درمانی 
شرایط  به  فارس  و  شیراز  در  قرنطینه ای  و 

روزهای اول شیوع این بیماری شده است.
از  به جریان عادی زندگی،  بازگشت جامعه 
ابتدای خردادماه و برخورد با تعطیالت متعدد در 
این ماه که منجر به افزایش سفرهای برون شهری 
و دورهمی های دوستانه و خانوادگی شد از یک 
سو و از طرفی کاهش حساسیت ها نسبت به 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، بازگشایی 
درونشهری،  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
مطب  از  اعم  پرخطر  مراکز  بازگشایی 
و  خصوصی  بخش  درمانگاه های  پزشکان، 
مراکز  و  کافی شاپ ها  رستوران ها،  دولتی، 
عرضه عمده و خرده کاال و .... این گمانه را 
نزد صاحب نظران و مسئوالن بهداشتی پررنگ 
کرده بود که موج دوم بیماری، زودتر و شدیدتر، 

بود. خواهد 
اکنون و با مراجعه به آمارها و علی رغم آنکه 
ارائه  از  استان ها،  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

هرگونه آمار روزانه منع شده اند و بنا به تذکرات 
شیراز، صدای  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
درآمده  به صدا  فارس  استان  در  زنگ خطر 
است و این نشان می دهد که شاید، بازگشت 

برخی از محدودیت ها، ضروری باشد.
مهرزاد لطفی که آخرین بار روز پنجشنبه، در 
دانشگاه  کروناویروس  با  مبارزه  ستاد  جلسه 
علوم پزشکی شیراز، هشدارهای جدی داده 
بود، از راه اندازی مجدد مرکز قرنطینه کووید 
19 با همکاری سپاه پاسداران و بسیج جامعه 

پزشکی در شیراز خبر داد.
مرکزی که در روزهای اول شیوع بیماری کرونا 
بیماران  افزایش شمار  احتمال  به  توجه  با  و 
برای  بیمارستانی  تخت  کمبود  با  مواجهه  و 
مراقبت های پزشکی و با همکاری ارتش در 
محل ورزشگاه شهید آیت اهلل دستغیب شیراز 
راه اندازی شد و هدف از آن، کمک به قرنطینه 
کردن بیمارانی بود که تست آنان مثبت شده 
اینکه  یا  ندارند  را  بیماری  شدید  عالئم  اما 
مراحل حاد را پشت سرگذاشته و اکنون در 

دوران بهبودی قرار گرفته اند.
راه اندازی،  از  بعد  ماه  یک  مرکز حدود  این 
کنترل  در  موفقیت  دلیل  به  را  خود  فعالیت 
بیماری و کاهش آمارهای ابتال و مرگ و میر 
شیراز،  و  فارس  در   ،19 کووید  بیماری  از 

کرد. متوقف 
و  شیراز  در  بیماری  گرفتن  اوج  با  و  اکنون 
استان فارس و انتشار آمارهای نگران کننده در 
مورد موج دوم شیوع بیماری کرونا؛ شورای 
اسالمی شهر شیراز نیز اعالم کرد که درباره 
بازگشت برخی محدودیت ها در این کالن شهر 

می کند. تصمیم گیری 
اکثر اعضای شورای اسالمی شهر شیراز شامگاه 

جمعه 30 خرداد در جلسه ای فوق العاده که به 
صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، در مورد 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا یک بار دیگر 
پیش قدم شدند و ضمن موافقت با بازگشت 
برخی محدودیت های اداری، تصمیم گیری در 
مورد مسائل حساس دیگر را نیز به جلسات 
کارشناسی روزهای پیش رو موکول کردند.

بر پایه این گزارش، اعضای شورای شهر شیراز 
کمیسیون های حمل و نقل و سالمت شورا را 
بحث برانگیزترین  از  یکی  که  کردند  مکلف 
موضوعات حوزه شهری در دوران کرونا، یعنی 
تعطیلی یا چگونگی فعالیت ناوگان حمل ونقل 
عمومی را یک بار دیگر در دستور کار جلسات 

کارشناسی خود قرار دهند.
نقل  و  حمل  کمیسیون های  اساس،  این  بر 
به  شیراز؛  شهر  شورای  سالمت  همچنین  و 
زودی در جلسه ای مشترک در مورد شیوه ی 
الزام استفاده همه مسافران اتوبوس و مترو از 
ماسک و یا هر تصمیم دیگری در این زمینه، 

گرفت. خواهند  تصمیم 
همچنین بر پایه توافق اعضای شورای اسالمی 
شهر شیراز، از ابتدای تیرماه تمامی جلسات 
شورای شهر به استثای صحن علنی، اعم از 
کمیسیون ها و هر جلسه دیگری در شورا، یک 
بار دیگر به روال مجازی و ویدئوکنفرانسی 
علنی  صحن  جلسات  و  گشت  خواهد  باز 
برگزار  ضروری  افراد  حضور  با  صرفًا  نیز 
می شود؛ در همین حال بر ادامه اطالع رسانی 
رسانه ای  پوشش  ازجمله  حداکثری جلسات 

آنالین صحن علنی، تأکید شد.
هیئت رئیسه شورای شهر نیز در اولین جلسه 
دورکاری  برنامه  بازگشت  موضوع  خود 

کارکنان شورا را بررسی خواهد کرد.

ورود و خروج افراد در شورا هم از این پس با 
کنترل و شدت بیشتری انجام خواهد پذیرفت 
به  غیرحضوری  بوی  و  رنگ  پاسخگویی  و 

خود خواهد گرفت.
شورای  بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره 
اسالمی شهر شیراز موظف شد که ارتباطات 
غیرحضوری شهروندان را با اعضا، کارشناسان 
و مسؤوالن شورا تقویت کند و در همین راستا 
زمینه ارتباط تلفنی مستقیم شهروندان با دفاتر 
اعضای شورا را به صورت حداکثری فراهم 

و اطالع رسانی خواهد کرد.
اعضای شورا همچنین با تأکید بر اینکه تبادل 
جدی  زمینه های  از  یکی  ادارات  در  کاغذ 
انتقال و شیوع ویروس کرونا محسوب می شود 
خواستار حذف کاغذ در روندهای اداری به 

جز در موارد خاص و ضروری شدند.
عمومی  روابط  ادارات  ازظرفیت  از  استفاده 
جهت  در  شیراز  شهرداری  و  شهر  شورای 
دیگر  از  این حوزه  در  اطالع رسانی گسترده 
موارد مورد بحث اعضای شورا بود که روند 
اجرایی آن به زودی در جلسه مشترک کمیته 
اطالع رسانی شورا و کمیته نظارت بر فضای 

تبلیغاتی شهرداری آغاز خواهد شد.
خرداد   30 جمعه  عصر  ایسنا،  گزارش  به 
نیز، شهرداری شیراز در اقدامی با هماهنگی 
با عرضه  برخورد  مرتبط، ضمن  دستگاه های 
کنندگان قلیان در بلوار شهید چمران، قلیان ها 
را از سطح این مرکز تفریحی و پرتردد جمع 

آوری کرد.
بسته  احتمال  پیگیری  برای  اصناف  با  تماس 
شدن یا اعمال محدودیت برای برخی صنوف، 
این  انتشار  زمان  تا  پرخطر  خصوصا صنوف 

بی نتیجه بوده است.
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دو خدمت تله مدیسین تحت پوشش بیمه قرار گرفت
سالمت،  فناوری  ارزیابی  دفتر  مدیرکل 
بهداشت،  وزارت  تعرفه های  و  استانداردها 
موافقت شورای  از  پزشکی  آموزش  و  درمان 
دو  بیمه ای  پوشش  برای  سالمت  بیمه  عالی 

خدمت تله مدیسین خبر داد. 
به گزارش سپید، عبدالخالق کشاورزی درباره 
پوشش بیمه ای خدمات تله مدیسین بیان کرد: 
»شورای عالی بیمه سالمت با پرداخت هزینه 
خدمت گزارش سی تی اسکن و ام آر آی و مشاوره 
تخصصی بین بیمارستانی از راه دور بر اساس 

استانداردهای معاونت درمان موافقت کرد.«
وی ادامه داد: »با توجه به اهمیت ارائه خدمات 
دورا پزشکی و لزوم برقراری عدالت اجتماعی و 
دسترسی همه آحاد کشور از خدمات تخصصی 
و فوق تخصصی مورد نیاز، پرداخت هزینه دو 
خدمت اساسی مورد درخواست وزارت بهداشت 
از سوی سازمان های بیمه گر در دومین جلسه 
هماهنگی دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 

برای تله مدیسین به تصویب رسید.«
سالمت،  فناوری  ارزیابی  دفتر  مدیرکل 
استانداردها و تعرفه های وزارت بهداشت اظهار 
کرد: »با توجه به لزوم بهره مندی پزشکان شاغل 
در بیمارستان های شهرستان ها و مناطق دور دست 
از نظر مشاوره ای اساتید و همکاران متبحر در 
دانشگاه ها و مراکز استان ها، زیرساخت مشاوره 
بین بیمارستانی پزشکان با ثبت در پرونده پزشکی 
بیماران جهت تصمیم گیری سریع و صحیح تر 
طراحی شده و بر اساس مصوبه شورای عالی 
بیمه سالمت، هزینه مشاوره از سوی سازمان های 

بیمه گر نیز پرداخت می شود.«
وی ادامه داد: »این اقدام باعث جلوگیری از اعزام 
بیمارستان های دانشگاهی  به  بیماران  بی رویه 
انجام  استان ها و همچنین تسریع در  و مراکز 
خدمات ضروری به بیماران نیازمند می شود.«

کشاورزی گفت: »گزارش خدمات سی تی اسکن 
و ام آر آی که مدت ها به دلیل کمبود متخصصان 
صاحب نظر در بعضی از نقاط کشور با تاخیر 
یک ماهه مواجه می شد، با ارائه خدمت از طریق 
تله مدیسین و گزارش خدمات از طریق مراکز 
تعیین  و  دهی  پاسخ  در  تسریع  باعث  بزرگ، 
تکلیف سریع تر بیماران و به ویژه بیماران در 

شهرستان های محروم می شود.«
وی بیان کرد: »همچنین پیش بینی می شود با 
این اقدام، میانگین زمان پاسخ دهی به یک تا 
دو روز روز کاهش پیدا کند و تحولی در این 

زمینه خواهد بود.«
مصداق های  درباره  این  از  پیش  کشاورزی 
دور  راه  از  پزشکی  یا  مدیسین  تله  خدمات 
مختلفی  موارد  »این خدمات شامل  بود:  گفته 
است. مشاوره بین پزشکان سطوح مختلف به 
خصوص از بیمارستان های مناطق محروم، انجام 
ویزیت پیگیری یا فالوآپ بیماران در کلینیک های 
بیماران،  ازدحام  از  جلوگیری  جهت  سرپایی 
قلب  نوار  تصویربرداری  خدمات  گزارش 
آنژیوگرافی و پاتولوژی بیماران از سوی مراکز 
این  جمله  از  محیطی  سطوح  به  تخصصی تر 

موارد است. همچنین ویزیت بیماران جدید در 
قالب تله ویزیت و box های تحت وب جهت 
انتقال همزمان تصاویر از مراکز محیطی به مراکز 
پیشرفته، ارسال نسخه های تمدیدی بیماران بر 
و  داروخانه ها  به  ارسالی  آزمایش های  اساس 
امکان ارسال نسخه بیماران به در منزل و امکان 
استفاده از نظر جراحان مهمان بین اعمال جراحی 
پیچیده در مراکز از جمله موارد دیگر خدمات 

تله مدیسین است.«
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموئزش 
پزشکی نیز فروردین امسال درباره تله مدیسین 
اظهار کرد: »چند اتفاق جالب در این دوره شکل 
گرفت. یکی اینکه توسعه خدمات الکترونیک 
و تله مدیسین و پزشکی از راه دور در حال 
ظرفیت های  از  استفاده  با  و  است  ساماندهی 
موجود به سمت تله مدیسین می رویم. دلیلی 
ندارد یک فرد دیابتی مبتال به فشار خون یا خیلی 
از افراد دیگر را هر روز به مطب بکشانیم تا 
کنترل شود. خدمات پزشکی از راه دور بسیاری 
از این خدمات را پوشش می دهد و باید به سمت 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برویم.«
همچنین قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت 
بهداشت نیز اسفند ۹۷ درباره تله مدیسین به 
خبرنگار سالمت ایرنا گفته بود: »اینکه بتوانیم 
برخی خدمات مانند تصویربرداری از راه دور 
را برای بیماران اورژانسی توسط پرستار یا فرد 
آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از 
نقطه ای دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را 
ببیند و گزارش را ارائه بدهد، این موضوع مورد 
نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت 
رسمی شروع نشده است زیرا مواردی در رابطه با 

پوشش بیمه ای نیز وجود دارد که باید حل شود،  
تله مدیسین یکی از برنامه های وزارت بهداشت 
است،  به طور مثال کلینیک مجازی می تواند بار 
مراجعه مردم را به صورت حضوری کم کند.«
کوروش فرزین، معاون بیمه و خدمات سالمت 
این  این در  از  نیز پیش  بیمه سالمت  سازمان 
رابطه بیان کرد: »توجه سازمان بیمه سالمت به 
موضوع تله مدیسین، اجرای آن با اولویت مناطق 
محروم و جاهایی است که امکان دسترسی به 
پزشکان متخصص وجود نداشته و با محوریت 
پزشک خانواده. یعنی به عبارتی پزشک خانواده 
و پزشک متخصص جهت یک بیمار می توانند از 
این بستر نسبت به تجویز خدمات استفاده کنند.«

تله مدیسین چیست؟ 
تله مدیسین به معنی پزشکی از راه دور است. 
این کلمه در دهه ۷۰ میالدی توسط فردی به 
نام »تومایس برد« )Thomas bird( معرفی شد. 
تعریف های بسیاری از این کلمه مطرح شده و 
طبق تعریف ITU، تله مدیسین عبارتست از عمل 
مراقبت پزشکی با استفاده از ارتباطات صوتی 
تصویری. این عمل مشتمل بر نگهداری، مراقبت، 
تشخیص، مشاوره و معالجه است ضمن اینکه 
در این مرحله توجه به انتقال داده های پزشکی 

و مسائل آموزشی نیز وجود دارد.
در نگاهی جامع تر و کامل تر می توان گفت که به 
طور عمومی تله مدیسن به کاربرد فناوری های 
پزشکی و ارتباطی جهت تبادل هر گونه اطالعات، 
بین  تصویری  ارتباطات  یا  صدا  داده،  از  اعم 
پزشک و بیمار یا پزشک و متخصصان بهداشت 
و درمان در موقعیت های مجزای جغرافیایی و به 

منظور ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشکی، 
بهداشتی درمانی، تحقیقاتی و آموزشی تحصیلی 

اطالق می شود.
سرویس های تله مدیسین به سه گروه اطالعات 
می شوند.  تقسیم  تصویری  و  صوتی  داده ای، 
اطالعات و سرویس های صوتی بر مبنای اطالع 
رسانی به وسیله خطوط تلفن مهیا می شود. کم 
هزینه ترین نوع سرویس اطالع رسانی پزشکی 
به وسیله تلفن است که در ایران هم تحت عنوان 
پزشک در منزل مورد استفاده قرار می گیرد. این 
سرویس به دو گونه تقسیم بندی می شود. گروه 
اول به صورت برون خط یا آفالین است. به 
طور مثال صدای قلب بیمار برای پزشک ارسال 
و توسط دستگاه ضبط می شود تا مورد تجزیه 
به  هم خروجی  گاهی  و  گیرد  قرار  تحلیل  و 
بیمار  به  نتیجه  صورت منحنی کشیده شده و 

اعالم می شود.
گروه دوم به صورت بر خط یا آنالین است. به 
طور مثال صدای بیمار از طریق خط تلفن مستقیم 
به پزشک می رسد و پزشک همان جا روی آن 
تصمیم گیری کرده و اعالم نتیجه می کند. اطالعات 
و سرویس های تصویری از جمله این سرویس ها 
می توان به کنفرانس ویدیویی و انتقال تصاویر 
و دورآ پرتو نگاری اشاره کرد. این سرویس ها 
دارند.  فراوانی  کاربرد  ولی  هستند،  بر  هزینه 
گاهی اوقات با دستگاه های اسکنر این اطالعات 
به پزشک معالج می رسد و گاهی هم به وسیله 
پرتونگاری دیجیتالی این اتفاق رخ می دهد که 
دیجیتالی  به صورت  تصاویر  مستقیم  طور  به 
تبدیل شده و انتقال می یابد. این روش امروزه 

در مراکز پرتونگاری رایج است.
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ابتالی حیوانات مختلف به ویروس کرونا و احتمال انتقال توسط آنها
طبق بررسی محققان انگلیسی, حیوانات نیز به ویروس 
کووید19 مبتال می شوند و احتمال انتقال ویروس 

توسط آنها وجود دارد. 
به گزارش سپید، طبق بررسی های محققان و اطالعات 
منتشر شده توسط آنها, گونه های مختلف جانوران 
نیز به ویروس کرونا مبتال می شوند و احتمال انتقال 

از حیوانات نیز وجود دارد.
پایگاه خبری "ایندیپندنت" نوشت جوانا سانتینی و سارا 
ادواردز، محققان کالج دانشگاهی لندن با نوشتن مقاله ای 
مشترک خواستار تحقیقات بیشتر درباره احتمال انتقال 

کووید19 از انسان به حیوان و برعکس شدند.
این مقاله که در نشریه "The Lancet Microbe" منتشر 
شد به کشف اخیر اشاره می کند که شاهد شناسایی 
این ویروس در میان گروهی از راسوها در هلند بود؛ 
در این کشور انتقال ویروس کرونا از انسان  به راسوها 

باعث مرگ ده ها هزار راسو شد.
ظاهراً گربه های وحشی نیز که در این مناطق از هلند 

پرسه می زدند به ویروس کرونا مبتال شده اند.
نویسندگان مقاله گفتند مدارک تجربی نشان می دهد 
"سارس-کوو-2" که ویروس عامل بیماری کووید19 
است می تواند گربه ها، سگ ها، میمون ها، موش ها 

و همسترها را مبتال سازد؛ آنها افزودند باید توجه 
بیشتری هم به خرگوش ها، گوسفندان، بزها، گاوها 
و اسب ها شود چرا که تحقیقات نظری حاکی از آن 
است احتمال ابتال میان این گونه ها نیز وجود دارد.

در این مقاله آمده که وقتی ویروس "سارس-کوو-2" 
فرای دنیای انسان ها شیوع یابد, خیلی سخت می توان 
رد انتقال طبیعی آن میان گونه های جانوری را گرفت؛ 
چون بافت ژنتیکی شایع آن اساسا شبیه ویروس در 

بدن انسان است و متخصصان در حال حاضر تنها 
قادر به شناسایی انتقال آن در میان انسان ها هستند تا 
جلوی آن را بگیرند. همچنین باید احتمال به وجود 
یک گونه ذخیره در نظر گرفته شود؛ گونه ذخیره اشاره 
به موجود زنده ای دارد که میزبان بعضی از ویروس ها 
است و ویروس در بدن آنها زنده می ماند بدون آن 
که همیشه باعث بروز بیماری در میزبان خود شود.
نویسندگان این مقاله گفتند حیوانات خانگی که شرایط 

کافی برای عمل کردن به عنوان گونه ذخیره دارند؛ 
مانند سگ ها و گربه ها که با گزارش هایی که پیشتر 

به آنها اشاره شد نیز در تطابق است.
 press" خبری  پایگاه  با  مصاحبه  در  سانتینی 
association" گفت: »ما باید راه کارهای نظارتی به 
کار گیریم تا به ناگهان با شیوع گسترده این بیماری 
میان حیوانات مواجه نشویم؛ چرا که در آن صورت 
نه تنها تهدیدی علیه سالمت آن گونه حیوانی ایجاد 
کرده ایم بلکه سالمت و جان انسان ها هم به خطر 
خواهد افتاد.« وی ادامه داد: »انتقال این ویروس در 
میان حیوانات اگر بدون نظارت و اطالع ما اتفاق افتد 
ممکن است به مرحله ای بازگشت ناپذیر برسد که 
ممکن است موفقیت تالش های فعلی برای محافظت 
از سالمت عمومی شهروندان را به مخاطره اندازد و 
امکان دارد انسان ها به طور دائم این ویروس را از 

حیوانات مبتال بگیرند.« 
نظر این محققان بعد از آن بیان شد که بر مبنای تحقیق 
ماه گذشته در نشریه پزشکی "new england" اظهار 
شد که گربه ها به راحتی می توانند به "سارس-کوو-2" 
مبتال شوند و ممکن است ویروس را به سایر گربه ها 

هم منتقل کنند.تسنیم

محققان موفق به ابداع ماسکی شده اند که می تواند با استفاده از گرمای 
تولیدشده توسط شارژر موبایل، کروناویروس  را نابود کند و نه تنها 
از آلوده شدن فرد جلوگیری  کند، بلکه حتی مانع از آلودگی سطح 
ماسک نیز شود. به گزارش سپید به نقل از تک تایمز، محققان دانشگاه 
"تکنیون")Technion( یک ماسک جدید ابداع کرده اند که با استفاده از 
گرمای تولیدشده توسط یک شارژر موبایل می تواند کروناویروس ها 
از بین ببرد. این ماسک صورت که قابل استفاده مجدد است، با یک 
درگاه یواس بی)USB( طراحی شده است که می توان از آن برای اتصال 

به یک منبع تغذیه مانند شارژر استاندارد تلفن همراه استفاده کرد.
این ماسک از یک نوآوری استفاده می کند که در آن، یک الیه داخلی 

از الیاف کربن تا 1۵۸ درجه سلسیوس گرم می شود و این همان درجه 
حرارتی است که گفته می شود برای از بین بردن کروناویروس جدید 
و سایر ویروس ها کافی است. »یائر این-این« یکی از محققان این 
مطالعه گفت: »مسئله اصلی ما کمک به خدمه پزشکی بود تا امکان 

استفاده چندین باره از چنین ماسکی را داشته باشند.« 
محققان توضیح دادند فرآیند ضد عفونی و ویروس ُکشی در این 
ماسک حدود 3۰ دقیقه طول می کشد و استفاده کنندگان از این ماسک 
نباید آن را در حالی که به منبع تغذیه یا همان شارژر موبایل وصل 
شده است، بپوشند. وجود یک دریچه در قسمت جلوی ماسک و 
 N9۵ بندهای آن باعث شده تا نمونه اولیه این ماسک شبیه به ماسک

باشد. اگرچه این ماسک نتایج امیدوارکننده ای به همراه دارد، اما تیم 
محققان دانشگاه "تکنیون" می گویند که اغلب ماسک ها با محیط 
زیست و همچنین جیب مردم سازگار نیستند. آن ها گفتند: »دنیای 
پزشکی همیشه به سمت توسعه مواد و وسایل یک بار مصرف پیش 
می رفت؛ اما وقتی دچار یک بحران هستید که در آن به ۵ میلیارد 
ماسک در سراسر جهان نیاز دارید، باید بدانید که این امری اقتصادی یا 
سازگار با محیط زیست نیست. بنابراین باید ماسک ها را قابل استفاده 
مجدد و سازگار با محیط زیست کرد و این راه حل ماست.« این 
محققان ادعا می کنند که ماسک ابداعی آن ها حداقل 2۰ بار قابل 

استفاده مجدد است، بدون اینکه تأثیری در اثر آن داشته باشد.ایسنا

ماسکیکهکروناویروسراباگرمایشارژرموبایلمیکشد

در تازه ترین یافته های محققان، ویروس کرونا این بار 
با عالمت جدیدی پا به عرصه ظهور گذاشته است. 
به گزارش سپید، ویروس کرونا از اواخر سال میالدی 
گذشته از چین شروع شد و در چشم برهم زدنی 
تمام دنیا را فراگرفت. عالئم شایع این ویروس تب، 
سرفه خشک، بدن درد، احتقان، تنگی نفس، اسهال و 
استفراغ است. کرونا ویروس جدید در جهش هایی که 
تاکنون داشته عالئم متفاوتی را از خود نشان داده است. 
افراد سالمند و آن دسته از کسانی که دارای بیماری 
زمینه ای هستند، بیش از سایرین در معرض خطر 
ابتال به کووید 19 قرار دارند. طبق تحقیقاتی که 
در این زمینه انجام شده است، عوامل مختلفی در 
تشدید تاثیرات این ویروس بر حیات افراد نقش 
دارند. در همین رابطه دانشمندان امپریال کالج لندن 

طی مطالعه ای دریافتند یکی از عوامل کلیدی در مرگ 
بیماران کرونایی افزایش ترشح هورمون کورتیزول 
)استرس( در بدن است. اما در تازه ترین تحقیقات 
انجام شده، دانشمندان متوجه عالمت جدیدی از 
این بیماری شدند؛ بر اساس این مطالعه، برخی از 
بیماران مبتال به کووید 19 دچار آبریزش بینی شدند، 
نتیجه ای که حل مساله کروناویروس را پیچیده تر 
می کند. این عالمت باعث تشدید نگرانی در افراد شده 
و آن ها را نسبت به بیماری هایی مانند سرماخوردگی، 
آنفلوآنزا و کووید 19 دچار سردرگمی می کند. به 
گفته متخصصان لزوما آبریزش بینی نمی تواند عالمت 
ابتال به ویروس کرونا باشد، اما در صورت تداوم 
این امر الزم است به پزشک مراجعه شود.باشگاه 

خبرنگاران جوان

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه 31 خرداد از مرز هشت میلیون 
و 76۵ هزار نفر عبور کرد و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۴62 هزار نفر بیشتر شده 

به گزارش سپید، در  است. 
بین کشورهای جهان از نظر 
تعداد مبتالیان، آمریکا در رده 
اول و برزیل، روسیه و هند 
چهارم  تا  دوم  رده های  در 
هستند. ایران نیز هم اکنون در 
رده دهم از نظر تعداد مبتالیان 
کووید-19 قرار دارد. در این 
اینفوگرافیک، آمار 1۵ کشور 
اول جهان و تازه ترین آمار کلی 
جهان درمورد ویروس کرونا 

را مشاهده می کنید.

آمارکرونادرجهانتا۳۱خردادعالمتجدیدکووید۱۹
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سازمان جهانی بهداشت:

پژوهشگران اخیرا اظهار کرده اند بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ که دارای سطح کورتیزول باالیی 
هستند، بیشتر از سایر بیمارانی که به این بیماری 
مبتال نیستند، در معرض خطر مرگ قرار دارند. 
به گزارش سپید به نقل از تک اکسپلوریست، این 
 ،)Waljit Dhillo( "تحقیق که توسط "والجیت دیلو
استاد "موسسه ملی تحقیقات بهداشت" )NIHR( و 
مشاور غدد درون ریز امپریال کالج لندن انجام شد، 
نشان می دهد که بیماران مبتال به کووید-۱۹ که 
سطح بسیار باالیی از هورمون استرس کورتیزول 
در خونشان دارند، بدنشان زودتر از سایرین رو 
به زوال رفته و بیشتر در معرض خطر مرگ قرار 

دارند. تحقیقات نشان داده است که سطح کورتیزول 
نشانگری برای شدت بیماری است. دانشمندان 
هشدار دادند که می توان از آن نشانه برای شناسایی 
بیمارانی که احتماالً نیاز به مراقبت های ویژه دارند، 
استفاده کرد. سطح کورتیزول ما هنگامی که سالم 
و در حالت استراحت هستیم، ۱۰۰-۲۰۰ نانومتر 
در لیتر و هنگام خواب تقریبا صفر است. در این 
مطالعه پژوهشگران ۵۳۵ بیمار که ۴۰۳ نفر از آن ها 
مبتال به کووید-۱۹ بودند را مورد بررسی قرار 
دادند و دریافتند سطح کورتیزول در بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ به طور قابل توجهی باالتر از دیگر 

بیمارانی که به این بیماری مبتال نبودند، بود. ایسنا

نتایج یک مطالعه در آمریکا نشان می دهد که 
بیماری آسم نمی تواند فاکتور خطرزایی در تشدید 

بیماری کووید-۱۹ باشد. 
به گزارش سپید، در این بررسی آمده است که 
بیماری آسم خطر بستری شدن در بیمارستان 
به دلیل ابتال به کووید-۱۹ را افزایش نمی دهد.
در این بررسی اطالعات بیش از ۱۵۰۰ بیمار مبتال 
به کووید-۱۹ مورد مطالعه قرار گرفت. از میان 
این افراد حدود ۱۴ درصد به بیماری آسم مبتال 
بودند. متخصصان آمریکایی با استفاده از مدل های 
دربرگیرنده فاکتورهایی از قبیل سن، جنسیت و نژاد و 
فاکتورهای خطرزای بیماری آسم همچون استعمال 

سیگار و چاقی دریافتند که تفاوت معناداری در 
احتمال بستری شدن به دلیل ابتال به کووید ۱۹ بین 
مبتالیان به آسم و افراد دیگر وجود ندارد. همچنین 
استفاده از داروهای مرتبط با آسم نمی تواند خطر 
بستری شدن در بیمارستان را افزایش دهد. به گفته 
متخصصان بیماری آسم عاملی در افزایش خطر 
مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ نیست. 
به گزارش هلث دی، محققان تاکید دارند: »الزم 
است تحقیقات و آزمایشات بیشتری در مورد 
مدوالسیون ایمنی ناشی از آسم یا درمان انجام 
شود تا مشخص شود تاثیر احتمالی آن بر عوارض 

بیماری کووید-۱۹ چه خواهد بود.«ایسنا

هورمون »استرس« خطر مرگ بیماران 
کرونایی را افزایش می دهد

آسم فاکتور خطرزایی در تشدید 
کووید-۱۹ نیست

خبـر

شماره ۱677 ۱ تیـر ۱۳۹۹

جهان وارد فاز جدید و خطرناک همه گیری کووید-۱۹ شده است
سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد که 
جهان وارد فاز جدید و خطرناک همه گیری بیماری 

کووید-۱۹ شده است. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز جمعه 
نسبت به فاز جدید و خطرناک همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ هشدار داد و اعالم کرد که به رغم سرعت 
یافتن گسترش این بیماری، بسیاری از مردم دنیا از 
ماندن در قرنطینه و رعایت کردن محدودیت ها و 

اصول بهداشتی خسته شده اند.
این هشدار پس از آن مطرح شد که شواهد نشان 
داد کروناویروس از ماه دسامبر سال گذشته همزمان 
با شناسایی اولین مورد ابتال در چین در ایتالیا نیز 
وجود داشته است. کروناویروس جدید تاکنون به 
مرگ بیش از ۴6۲ هزار نفر و ابتالی بیش از هشت 
میلیون نفر در جهان منجر شده که در حال حاضر 
موارد ابتال به بیماری ناشی از این ویروس در قاره 

آمریکا و بخش هایی از آسیا رو به افزایش است.
اعمال محدودیت و قرنطینه خانگی در نقاط مختلف 
جهان که با خسارت های اقتصادی قابل توجهی همراه 

بوده برای مدتی مانع از گسترش بیماری کووید-۱۹ 
شد با این وجود طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
همه گیری این بیماری همچنان تهدید قابل توجهی 

برای مردم جهان به حساب می آید.
به گفته »تدروس آدهانوم قبریسوس«، دبیر کل سازمان 
جهانی بهداشت، اکنون جهان در مرحله جدید و 
خطرناکی از بیماری قرار دارد. محققان ایتالیایی در 

بررسی روی نمونه  فاضالب جمع آوری شده در 
منطقه میالن و تورین دریافتند که نشانه های ژنتیکی 
کروناویروس جدید از پایان سال گذشته میالدی در 
این نمونه ها وجود داشته است. به گفته محققان این 
یافته ها به فهم درست از زمان آغاز گردش ویروس 
در این کشور کمک می کند. ایتالیا اولین کشور در 
اروپاست که گرفتار شیوع بیماری کووید-۱۹ شد و 

اولین کشور در جهان است که محدودیت در سراسر 
کشور را از اوایل ماه مارس اعمال کرد.

همچنین محققان چینی اظهار داشته اند که منشاء این 
ویروس از بازار فروش حیوانات در مرکز شهر ووهان 
بوده است اما مقامات پکن به تازگی در اظهاراتی 
گفته اند که منشاء این ویروس محلی دیگر بوده است.
مقامات چین که با اعمال محدودیت ها توانستند 
بیماری کووید-۱۹ را تحت کنترل خود درآورند 
اکنون با شناسایی خوشه جدید ابتال در شهر پکن با 

موج دیگری از شیوع این ویروس روبرو شده اند.
به دنبال شناسایی موارد جدید ابتال در شهر پکن، 
مقامات محلی کمپینی به منظور بررسی مواد غذایی 
وارداتی راه انداخته و ده ها هزار نفر از مردم این شهر 
و مناطق اطراف با محدودیت های تردد مواجه شده و 
مدارس تعطیل شده اند. به گزارش مدیکال اکسپرس، 
مقامات چین اظهار کرده اند: »مطالعات نشان می دهد 
که شیوع جدید بیماری کووید-۱۹ در شهر پکن از 
اروپا نشات گرفته اما با آنچه در حال حاضر در آن 

منطقه شیوع دارد متفاوت است.«ایسنا

دومین ایالت پرجمعیت استرالیا روز شنبه اعالم کرد که پس از 
ورود به چهارمین روز پیاپی افزایش دو رقمی موارد کروناویروس 
محدودیت های سخت تری را برای تجمعات خانگی و عمومی 

برقرار خواهد کرد. 
به گزارش سپید، نخست وزیر ایالت ویکتوریا در حالی که مجدداً 
محدودیت های تجمع پنج نفره برای خانوارها و تجمع ۱۰ نفره 
در مجامع عمومی را اعمال کرد که مردم را به دلیل نادیده گرفتن 
دستورالعمل های مربوط به ارتباطات اجتماعی و فاصله گذاری ها 
مورد مالمت قرار داد. محدودیت هایی که از روز دوشنبه الزم االجرا 
خواهد بود و تا ۱۲ ژوئیه به طول می انجامد، مجدداَ تجمع های باالی 
پنج نفر را در محیط های خصوصی و باالی ۱۰ نفر را در محیط های 
عمومی ممنوع خواهد کرد. نخست وزیر ایالت ویکتوریا با اشاره 

به افزایش انتقال کرونا میان اعضای خانواده ها اعالم کرد که شیوع 
کرونا در این کشور هنوز پایان نیافته است و خانوارها نباید تظاهر 
به عادی شدن شرایط کنند. مقامات ایالت ویکتوریا روز شنبه ۲۵ 
مورد ابتالی جدید به بیماری کووید-۱۹ را گزارش دادند که شامل 
خانواده هایی که تجمع هایی را برگزار کرده  و کارکنان هتلی که مسافران 
در آن قرنطینه شده اند، نیز بود. ایالت ویکتوریا حدود یک چهارم از 
کل 7۴۳6 مورد ابتال به کرونا در استرالیا را به خود اختصاص داده 
و اکنون با افزایش شمار موارد ابتالی فعال خود تحت فشارهای 
مضاعف قرار گرفته است. در حالی که برخی مناطق و ایاالت استرالیا 
به صفر مورد ابتالی فعال کرونا دست یافته اند اما موارد ابتال ی فعال 
کرونا در ایالت ویکتوریا در حال حاضر به ۱۱6 مورد رسیده است.
مقامات بهداشتی این ایالت هشدار داده اند که با تداوم این روند احتمال 

وقوع موج دوم کرونا در ایالت ویکتوریا وجود دارد. به گفته نخست وزیر 
ایالت ویکتوریا، حومه شهرها که به عنوان مراکز مهم شیوع ویروس 
شناخته می شوند، ممکن است با محدودیت های شدیدتری روبرو شوند. 
دولت همچنین برنامه هایی را برای گسترش شمار حاضر در کافه ها 
و رستوران ها از ۲۰ نفر به ۵۰ نفر تا سه هفته بعد، ۱۲ ژوئیه به تعویق 
انداخته است. لیگ فوتبال استرالیا )AFL( نیز یک بازی خود را که 
قرار بود  یک شنبه در ملبورن برگزار کند، بعد از مثبت شدن تست یک 
بازیکن لغو کرده است. لیگ فوتبال استرالیا اخیراً بازی های خود را در 
استادیوم های خالی دوباره آغاز کرده است. بنا بر گزارش رویترز، استرالیا 
تاکنون 7۴۳6 مورد ابتال به بیماری کووید-۱۹ را تایید کرده است که از 
این میان ۱۰۲ نفر جان خود را از دست داده اند. شمار قربانیان کرونا در 

این کشور نسبت به مقیاس جهانی بسیار پایین محسوب می شود.ایسنا

بازگشت محدودیت ها در استرالیا در پی افزایش شمار مبتالیان جدید کرونا



خبـر

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: »بخش 
زیادی از امتحانات دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزشکی طبق اصول مراقبتی غیرحضوری 
اما در مناطقی از کشور که  برگزار می شود 
امکان آن وجود دارد، امتحانات دروس مهم 
برگزار  حضوری  واقعی  نمره  کسب  برای 

خواهد شد. «
با  دوست  حق  اکبر  علی  سپید،  گزارش  به 
اینکه، برای برگزاری کالس های درس  بیان 
و جلسات دروس آموزشی عملی و همچنین 
علوم  دانشگاه های  دانشجویان  امتحانات 
ابالغ  کلی  دستورالعمل های  کشور  پزشکی 
به  دانشگاه ها  »اختیارات  گفت:  است،  شده 
میزان قابل مالحظه ای افزایش یافته است که 
متناسب با شرایط و در چارچوب اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت تصمیم گیری کنند.«
خصوص  در  »البته  گفت:  همچنین  وی 
کالس های درس تئوری تالش بر این است 
متحمل  و  باشند  آزاد  بیشتر  دانشجویان  که 
عملی  دروس  برای  اما  شوند  فشار  کمترین 
برای  دارد،  ضرورت  دانشجو  حضور  که 
با  ها  کالس  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

می شود.« برگزار  محدود  برنامه های 
همچنین  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاون 
دوره های  دانشجویان  در خصوص وضعیت 
کارورزی بیمارستانی نیز اظهار داشت: »تالش 
شرف  در  که  دانشجویانی  که  است  این  بر 
فارغ التحصیلی هستند، در اولویت قرار گیرند 
تا بتوانند ترم آخر خود را سپری کنند و زودتر 
به چرخه ارائه خدمت به کشور اضافه شوند.«
شدن  مهمان  شرایط  خصوص  در  وی 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  دانشجویان 

به وضعیت  توجه  با  »حتی المکان  گفت:  نیز 
استان ها این بحث متفاوت است اما توصیه شده 
که دانشگاه حداکثر مساعدت را با دانشجویان 
داشته باشند که آنها بتوانند به صورت مهمان 
به  را  خود  درس های  زندگی شان  محل  در 

برسانند.« اتمام 
حق دوست با بیان اینکه، برگزاری امتحانات 
پایان ترم دانشجویان نیز بسیار متنوع است، 
افزود: »یک گزینه امتحان شفاهی از راه دور 
است و هر استاد می تواند به صورت شفاهی 
از دانشجویان امتحان بگیرد، شکل دیگر اینکه 
دانشجویان طبق نظر استاد می توانند گزارش 
مبسوط تکالیفی را که انجام داده اند، به اساتید 

کنند.« ارائه 
همچنین  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
از  زیادی  بخش  احتماال  اینکه،  بر  تاکید  با 
علوم  دانشگاه های  دانشجویان  امتحانات 
پزشکی کشور طبق اصول مراقبتی به صورت 
غیرحضوری و مجازی برگزار می شود، تصریح 
کرد: »البته در مناطقی از کشور که امکان آن 
وجود دارد، امتحانات بسیار مهم دانشجویان 
برای کسب نمره واقعی به صورت حضوری 

برگزار خواهد شد.«
وی در عین حال گفت: »در شرایطی نیز الزم 
می شود،  گرفته  که  امتحانی  بر  عالوه  است 
ناتمام  دانشگاه  و  استاد  تشخیص  به  درسی 
اعالم شود که در این صورت در اولین زمانی 
که دانشجویان بازمی گردند امتحان تکمیلی 

نیز انجام و نمره نهایی اعالم شود.«
حق دوست در خصوص اعالم وزارت علوم 
دانشگاه ها  آینده  تحصیلی  ترم  آغاز  برای 
بیان  امسال   مهرماه  دوم  نیمه  در  حداکثر 

هماهنگی  حاضر  درحال  »خوشبختانه  کرد: 
وزارت  و  علوم  وزارت  بین  خوبی  بسیار 
بهداشت به منظور نحوه شروع ترم تحصیلی 
آینده دانشجویان وجود دارد. البته هر تصمیمی 
در خصوص آغاز ترم تحصیلی آینده باید در 

برسد.« به تصویب  ستاد ملی کرونا 
به  توجه  با  »البته  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
اینکه شرایط کرونایی کشور در طول زمان به 
سرعت می تواند تغییر یابد، ممکن است هر 
تصمیمی که گرفته می شود، در زمان نزدیک 
به اجرا در آن تغییر و بازنگری صورت گیرد.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: »برای 
این است که  ما  آینده عمدتا هدف  ترم های 
ظرفیت های آموزش مجازی در دانشگاه های 
علوم پزشکی روز به روز افزایش یابد و مدل 
و  مجازی  آموزش  از  تلفیقی  شامل  آموزش 
حضوری باشد. تجربه بسیار خوب و مغتنمی 
را  تجربه  این  که  است  و حیف  شده  ایجاد 

از دست بدهیم.«
پیش  اساس  »بر  کرد:  تصریح  دوست  حق 
دانشجویان  برای  امسال  برای مهرماه  بینی ها 
تصمیماتی داریم و طبق آن عمل می کنیم، اما 
ممکن است پیش بینی ها در عمل به واقعیت 
خود  برنامه های  شویم  مجبور  ما  و  نپیوندد 

دهیم.« تغییر  را 
بین  در  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
دانشگاه های علوم پزشکی دانشجوی کرونایی 
نیز وجود داشته است یا خیر نیز گفت: »بین 
دانشجویان در همه دانشگاه های علوم پزشکی 
تعداد بسیار اندکی از دانشجویان را داشته ایم که 
تست کرونای آنها مثبت بوده و مبتال شده اند، 
بستری  به  منجر  و  شدید  خدا  لطف  به  اما 

نبوده است. البته در ورودی دانشگاه های علوم 
می شوند  تست  دانشجویان  کشور،  پزشکی 
آنها  از  باشند،  داشته  خفیفی  عالئم  اگر  و 

می شود.« گرفته  آزمایش 
همچنین  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
در خصوص اینکه گفته می شود کودکان نیز 
می توانند در انتقال ویروس کرونا ناقل باشند، 
و  مختصات  از  جدید  ویروس  »این  گفت: 
ابعاد ناشناخته ای برخوردار است و کودکان، 
جوانان و افراد مسن همه در معرض بیماری 
کرونا قرار دارند و هیچ جنس و گروه سنی 

نیست.« مستثنی  قاعده  این  از 
وی افزود: »در برخی گروه های سنی همچون 
بیماری  شدت  سالم  جوان  افراد  و  کودکان 
خفیف تر است و به دلیل اینکه عالئم خفیف تر 
است ممکن است این گروه هنگام ابتال متوجه 
بیماری خود نشوند، اما می توانند در جامعه 

باشند.« بیماری  ناقل 
حق دوست اضافه کرد: »در خصوص کودکان 
نیز همین طور است و باید بدانیم هنگامی که 
آنها به مدرسه یا مهدکوک می روند، امکان ابتال 
بدون عالمت  آن ها  شاید  دارد.  آن ها وجود 
بهبود یابند اما اگر با افراد مسن یا کسانی که 
ممکن  شوند،  روبرو  دارند  زمینه ای  بیماری 

باشند.« خطرآفرین  است 
به گزارش فارس وی تاکید کرد: »همه افراد 
اقدامات  به  باید  مختلف  سنی  گروه های  در 
پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا توجه ویژه 
این  با  مقابله  برای  پیشگیرانه  تدابیر  و  داشته 
ویروس از جمله فاصله گذاری فیزیکی، استفاده 
از ماسک، شستن مرتب دست ها و بهداشت 

دهان و صورت را مدنظر داشته باشند.«

امتحان دروس مهم 
علوم پزشکی

 در برخی مناطق 
حضوری 

برگزارمی شود

امتحان دروس مهم 
علوم پزشکی

 در برخی مناطق 
حضوری 

برگزارمی شود

امتحان دروس مهم 
علوم پزشکی

 در برخی مناطق 
حضوری 

برگزارمی شود

امتحان دروس مهم 
علوم پزشکی

 در برخی مناطق 
حضوری 

برگزارمی شود
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معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
ضمن اشاره به بازگشایی تاالرهای پذیرایی، سالن های 
سینما و تئاتر، بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و همکاری اصناف با بازرسان دانشگاه های علوم 

پزشکی تاکید کرد. 
نشست  در  فرهادی  محسن  سپید،  گزارش  به 
ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران ضمن تبریک روز ملی 
اصناف )اول تیر ماه( و تقدیر از حرکت خودجوش 
اصناف در همکاری جهت کنترل اپیدمی کرونا در 
ابتدای شروع پاندمی در کشور، گفت: »اکنون در 
آستانه بازگشایی تاالرهای پذریرایی در شهرها و 
شهرستان های سفید و زرد کرونا هستیم. به طوری که 
شروع فعالیت های سینماها، تئاتر و مراکز فرهنگی از 
روز اول تیر ماه البته با رعایت پروتکل های بهداشتی 

را شاهد خواهیم بود.«
وی افزود: »به نظر من ستاد ملی کرونا به صنوف 
و گردانندگان  تاالرهای پذیرایی، سینماها و تئاترها 
اعتماد برجسته ای کرده است؛ چرا که سینماها و 
تئاتر و تاالرهای پذیرایی، طبیعت شان تجمع افراد 
است و به همین دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
در آنها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر صنوف 

برخوردار است.«
فاصله گذاری های  »رعایت  کرد:  تاکید  فرهادی 
افراد خصوصا در  متری در  تا دو  اجتماعی یک 
تاالرها ارزش وافری دارد. رعایت بهداشت فردی 
مثل ضدعفونی کردن دست ها، گندزدایی و ضدعفونی 
سطوح مشترک در اولویت است. الزم است در 
این اماکن اجرای پروتکل ها را جدی بگیرند و این 
فرصت را به سمت آزادی های بیشتر برای کنترل و 
مبارزه با کرونا مغتنم شمارند. در مجموع خواهان 
همکاری مستمر اصناف با همکاران و بازرسان در 

سطح دانشگاه های علوم پزشکی هستم.«

پروتکلجدیدضدکروناییبرایزندانها
وی همچنین درباره پروتکل جدید وزارت بهداشت 
درباره رعایت موازین بهداشتی و مقابله با کرونا در 
زندان ها، گفت: »پروتکلی امروز در جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ارایه شد تحت عنوان پروتکل بهداشتی 
زندان ها که با همکاری خوب سازمان زندان ها تهیه شده 
است. عمده ترین نکات آن همین فاصله گذاری هاست 
و توصیه  ما به سازمان زندان ها آن است که تا حد 
امکان و جایی که قانون اجازه می دهد، زندانی هایی که 
به مرخصی رفته اند، همچنان از مرخصی استفاده کنند 
و در صورت مراجعه به زندان نیز فاصله گذاری ها 
رعایت شود؛ به طوری که فضای مدیریت شده 
مترمربع نسبت به زندانی ها افزایش یابد و نزدیک به 

دو تا سه برابر شود.«
فرهادی افزود: »با توجه به شرایط خاص زندان ها، 
مواد غذایی و رعایت  بهداشت فردی و  رعایت 
پروتکل ها بسیار اهمیت دارد و الزم است جدی 
گرفته شود. همچنین اگر شرایط بیماری برای زندانی 
بروز کرد، نسبت به اقدامات درمانی و قرنطینه کردن 

آنها اقدام شود.«
وی گفت: »از آنجا که این پروتکل با همکاری سازمان 
زندان ها تهیه شده، امیدواریم مو به مو اجرا شود و 

شرایط امن و ایمنی را در زندان ها داشته باشیم.«
پروتکل های  رعایت  میزان  درباره  همچنین  وی 
بهداشتی در سطح جامعه، گفت: »متاسفانه همچنان 
پروتکل ها کمتر رعایت می شوند. در همین زمینه 
جلسه ای با وزارت صمت و اتاق اصناف داشتیم و 
خوشبختانه وزارت صمت و اتاق اصناف اعالم کردند 
که آماده اند به بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای 

وزارت بهداشت در سراسر کشور کمک کنند.«
فرهادی گفت: »هرچند سیاست مان پلمب و تعطیل 
کردن نیست، اما مجبوریم در مواقعی که پروتکل ها 
خوب رعایت نمی شوند، اقدام به تعطیلی واحد متخلف 
کنیم. نیروی انتظامی نیز قول به همکاری داده است. 
وزارت ارشاد نیز قول دادند از نظر رسانه ای کار 
فرهنگی انجام دهند تا هم خدمت گیرنده و هم 
خدمت دهنده را راغب کنند داوطلبانه پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. ازسیستم شهرداری بویژه 
شهرداری تهران و همچنین وزارت راه برای رعایت 

پروتکل ها درخواست شد.«
وی تاکید کرد: »رعایت  پروتکل های بهداشتی باید 
همکاری برون بخشی و در نهایت همکاری کل 
صنوف و مردم را داشته باشد، در غیر این صورت 

بتدریج مشکل بدتر خواهد شد.«
فرهادی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
بازگشت محدودیت ها در فعالیت اصناف در مناطق 
قرمز کرونایی، گفت: »قطعا یکی از علل مهم که 
یک شهر وارد وضعیت قرمز می شود، عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و وجود تماس های بیشتر 
است که مصداق آن می تواند حضور در بازارها و 
... باشد. بازگرداندن محدودیت ها در این مناطق به 
این صورت است که بازگشایی های جدید به این 
مناطق نخواهد رسید. به عنوان مثال در زمینه تاالرهای 
پذیرایی در نقاط سفید و زرد بازگشایی می شوند، اما 
کماکان تاالرهای پذیرایی در مناطق قرمز بسته است. 
بنابراین محدودیت ها به دو صورت است؛ یا اجازه 
بازگشایی های جدید داده نمی شود و یا به تعطیلی 
می رویم. روز پنجشنبه در جلسات روسای کمیته های 

ستاد ملی کرونا این موضوع مورد بحث قرار گرفت و 
امروز هم حتما مورد بحث قرار گرفته و تصمیماتی 

در این زمینه اتخاذ شده است.«

پلمب4600واحدصنفیمتخلفطی
دوهفتهگذشته

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پروتکل های 
بهداشتی در سفره خانه و قهوه خانه ها، گفت: »در 
پروتکل ها دقیقا به رستوران ها و قهوه خانه ها اشاره 
شده و در مصوبات  ستاد ملی کرونا هم بر این موضوع 
تاکید شده است که این در محل ها باید ضدعفونی 
دست، رعایت بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی 
را داشته باشند و بدون عرضه مواد دخانی باشند. 
صرف نظر از مضرات مواد دخانی در شرایط غیر 
کرونایی، در شرایط کرونا و از آنجایی که کرونا یک 
بیماری تنفسی است، عرضه مواد دخانی خصوصا قلیان 
می تواند ضربه زیادی وارد کند. خصوصا می تواند ایمنی 
بدن را ضعیف کند. همچنین شلنگ قلیان می تواند 
به راحتی امکان انتقال کرونا را فراهم کند. بر همین 
اساس تعداد زیادی از پلمب های اخیر ما به واحدهای 
قهوه خانه ای اختصاص یافته که قلیان و مواد دخانی 
عرضه می کردند؛ به طوری که طی دو هفته گذشته 
بیش از 4600 پلمب و تعطیلی واحدهای صنفی را 
داشتیم که بخش عمده آن به قهوه خانه های عرضه 

کننده قلیان اختصاص داشته است.«

فعالیتمدارساز27اردیبهشتماه
فرهادی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری کالس های 
تابستانی در مدارس، گفت: »فعالیت مدارس از 27 
اردیبهشت ماه مجاز تلقی شد و برای برگزاری امتحانات 
نهایی نهم و دوازدهم هم مجاز شد، اما در زمینه 
پایگاه های تابستانی، مدارسی که امکان برگزاری چنین 
پایگاه هایی را دارند، فعالیت شان را شروع می کنند 
که هنوز هم آغاز نشده و از اواسط یا اواخر تیر ماه 
اگر شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی مربوطه را 
داشته باشند، می توانند این اقدام را انجام دهند، اما 

پیش از آن هماهنگی هایی را با وزارت آموزش و 
پرورش خواهیم داشت.«

وی درباره بروزرسانی پروتکل های بهداشتی، گفت: 
»بروزرسانی پروتکل های بهداشتی روز و تاریخ ندارد 
و هرکجا که فکر کنیم بروزرسانی الزم است، وارد 
عمل می شویم. قبل از اینکه بازگشایی سینماها و تئاتر 
در دستور کار ستاد قرار گیرد، با تعدادی از هنرمندان 
و همکاران صدا وسیما پروتکل های مربوطه آن را 
بروز رسانی کردیم. طبیعتا اگر الزم باشد، می توانیم 
پروتکل هایمان را بروز رسانی کنیم. هیچ محدودیتی 

در این زمینه نداریم.«
فرهادی درباره تطهیر فوت شدگان کرونایی و تحویل 
جنازه ها و جداسازی قبرستان های متوفیان کرونا، 
گفت: »برای بحث دفن کرونایی ها، پروتکل های آن 
را بارگذاری کردیم که سه ورژن مختلف بروز شد. 
بر اساس آخرین ورژن که با همکاری وزارت کشور 
و آرامستان ها انجام شد، از آنجایی که سیستم کفن و 
دفن ما مبتنی بر غسل و کفن است،  در آن پروتکل 
نکات الزم نوشته شده است. از جمله اینکه فردی 
که به عنوان غسال هستند و تمام کسانی که در مسیر 
حمل و نقل جسد متوفی دخیل هستند، باید محافظت 
کامل داشته باشند. البته از نظر ما حتی در شرایطی 
که با فوتی های معمولی مواجهیم هم این حفاظت 

باید رعایت شود.«
وی افزود: »در عین حال دفع بهداشتی فاضالب مورد 
تاکید ما بوده است؛ چون باید این فاضالب  مدیریت 
شود. میزان مواد و مشتقات کلره نیز در پروتکل درج 
شده است. بعد از این اقدامات، انتقال متوفی از یک 
شهر به شهر دیگر، از یک استان به استان دیگر و 
حتی به خارج از کشور با رعایت پروتکل ها هیچ 
منعی ندارد. در زمان دفن فقط الزم است در زمانی 
که عمق آب زیرزمینی اجازه می دهد، تا دو متر حفر 
شده، زیر متوفی آهک پاشی شده و بعد از عملیات 
دفن، روی متوفی هم آهک پاشی شده و دفن انجام 
شود.  تحت هیچ شرایطی اختصاص قبرستان مجزا 
و محل غسل مجزا ضرورتی ندارد و با رعایت این 

پروتکل هیچ منعی در دفن اجساد وجود ندارد.«
وی درباره برخی ویدئوهای منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر دریافت پول از خانواده کرونایی ها 
و تحویل جسد به آن ها، گفت: »در خرمشهر هم از 
همکاران علوم پزشکی آبادان خواستیم تا موضوع را 
بررسی کنند و قطعا اگر چنین شرایطی باشد، برخورد 
مقتضی انجام می شود. در حال حاضر نمی توان گفت 

که این خبر درست بوده یا غلط.«
فرهادی در پاسخ به سوالی برگزاری حضوری برخی 
آزمون ها، گفت: »امروز قرار بود این موضوع در ستاد 
ملی کرونا مورد بحث قرار گیرد. در حال حاضر مناطق 
ما از نظر کرونا به سبز، سفید، زرد، نارنجی و قرمز 
تقسیم می شود که قرار شد هر محدودیتی ذیل این 
تقسیم بندی باشد و ابالغ شود. پیشنهاد شده که برگزاری 
آزمون های حضوری در مناطق قرمز ممنوع شود. البته 
در سایر مناطق هم برگزاری هر جلسه ای یا آزمونی 
اگر امکانش باشد، توصیه به برگزاری غیرحضوری 
و الکترونیک داریم و درصورتیکه مجبور شویم به 

سمت برگزاری حضوری رویم.«

بازگشایی سالن های سینما و تئاتراز اول تیرماه
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عضو ستاد کنترل اپیدمی کرونا در کالنشهر تهران با بیان 
اینکه متاسفانه پیک و روند ابتالی بیماری در کشور 
افزایشی است و هنوز به مرحله مهار و کنترل اپیدمی 
نرسیده ایم با تاکید بر اینکه بی تردید عادی سازی کاذب 
شرایط به نفع هیچ کس نیست، گفت: »سرعت در 
تصمیم گیری و شدت عمل دو عامل موثر در کاهش 

بار ناشی از بحران کروناست. «
به گزارش سپید، حمید سوری با اشاره به وضعیت شیوع 
ویروس کووید 19 و با تاکید بر اهمیت و ضرورت 
تحلیل و پایش منظم و مستمر وضعیت اپیدمولوژیک 
بیماری برای کنترل و مهار آن، اظهار کرد: »در اپیدمی های 
حاد پیشرونده مانند کووید 19 تغییرات با سرعت باالیی 
رخ می دهد، لذا موفقیت و غلبه بر اپیدمی تنها با اتخاذ 
سریع تصمیمات و اعمال سیاست های درست محقق 
می شود.« وی با تاکید بر ضرورت توجه به تجربیات 
کشورهای موفق در پاندمی کرونا، عنوان کرد: »همچنین 
علل نوسانات باالی اپیدمی کرونا در داخل کشور باید 
به صورت مستمر بررسی و تحلیل شود که تحقق آن 
مستلزم دسترسی به اطالعات عمیق و تخصصی بوده 
و تجربیات خام و اطالعات سطحی و روزمره به تنهایی 

برای تحلیل شرایط پاسخگو نیست.«
این متخصص اپیدمیولوژی با بیان اینکه اپیدمی ها می آیند و 
می روند و کرونا اولین و آخرین اپیدمی نیست،  گفت: »بشر 
در طول تاریخ بارها و بارها بیماری ها و همه گیری های 
مختلف را تجربه کرده و در این میان هنر ما این است 
که با کمک دانش اپیدمولوژی و سایر علوم تخصصی 
و همچنین با تسلط بیشتر بر مسائل، بار ناشی از بیماری  

را به حداقل ممکن برسانیم.«
پیشگیری  و  ایمنی  ارتقاء  تحقیقات  مرکز  رییس 
ضرورت  و  اهمیت  بر  تاکید  با  مصدومیت ها  از 
بکارگیری علومی همچون اپیدمیولوژی در سیاست ها 
و برنامه ریزی های کالن کشور، اظهار کرد: »عدم بکارگیری 
علوم جدید برای غلبه بر بحران، جوامع را به دوران 
گذشته بازمی گرداند؛ به گونه ای که در عصر طاعون نیز 
تنها از تجربیات روزمره برای تصمیم گیری استفاده شد 
و به همین دلیل حدود 200 میلیون قربانی داشت.« این 
عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه برای تحلیل 
دقیق باید مکانیزم حیاتی، بیماری زایی و شرایط ایجاد 
بیماری را بدانیم، گفت: »کووید 19 به لحاظ ماهیت 
ویروس، ویژگی های بیولوژیکی دارد که الزاما در جوامع 
مختلف رفتارهای مشابهی ندارد و حتی اگر جهش ژنتیکی 
نداشته باشد، الزاما در میان مردم جوامع و کشورهای 
مختلف رفتارهای یکسانی بروز نمی دهد. به عنوان نمونه 
مطالعات نشان می دهد که در کشور ما »باال بودن فشار 
خون« عامل بسیار مهمی در شدت بیماری و مرگ و 
میر ناشی از آن بوده، در حالیکه در کشور چین عامل 
مهمی نیست، یا کهولت سن از عوامل موثر در مرگ 
مبتالیان کرونا در کشور ایتالیا بود، در حالیکه در کشور 

ما عامل بسیار تاثیرگذاری نبود.«
وی با تاکید بر اینکه الگوی اپیدمیولوژی و عوامل پیش 
آگهی بیماری هم می تواند در میان افراد جوامع متفاوت 
باشد، گفت: »به عنوان نمونه در چین و برخی کشورهای 
اروپایی »تب« عامل مهمی بوده، حال این که در کشور 
ما بر اساس پژوهش های انجام شده تب تنها در 40 
درصد مبتالیان وجود داشت و در مقابل غلظت اکسیژن 

خون عامل مهمی به شمار می رود.«

این متخصص اپیدمیولوژی با تاکید بر اینکه به دلیل عدم 
مشابهت الگوهای اپیدمی در جوامع مختلف، نمی توان 
سیاست های کنترلی یک کشور را در  سایر کشورها اجرا 
کرد، گفت: »باید تجربیات کشورهای دارای عملکرد موفق 
را بومی سازی کرده و سپس استراتژی الزم را اعمال کنیم 
که این مساله نیز به دانش متخصصان آن کشور و انجام 
تحقیقات دقیق در این حوزه بستگی دارد.« وی فقدان 
یک نقشه راه منتج شده از تحقیقات مورد نیاز حوزه 
کرونا را خالء بزرگ کشور در شرایط کنونی دانست 
و ادامه داد:  »هرچند تحقیقات پراکنده ای در این عرصه 
انجام شده و در حال انجام است، ولی این پراکنده 
کاری اثربخشی الزم را ندارد و این وظیفه دانشگاه ها 
و معاونان پژوهشی است که به کمک متخصصان این 

نقشه راه را تدوین کنند.«
وی اتخاذ تصمیمات درست و به موقع را در کاهش بار 
ناشی از بحران موثر دانست و گفت: »اتخاذ تصمیمات 
نادرست از سوی مسئوالن و سیاستمداران بحران های 
جدی و ناخوشایندی به دنبال دارد و در این میان دو 
عامل »سرعت در تصمیم گیری« و»شدت عمل« اهمیت 
باالیی دارد. به عنوان نمونه کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا 
و خود چین که در حال حاضر روند خاموشی پاندمی 
کرونا را طی می کنند، این دو اصل را مدنظر قرار دادند 
و یا پرتغال قبل از ورود اپیدمی به کشور تمهیدات 
جدی را مقرر و اعمال کرد یا  کشورهایی مانند تایوان 
و کره جنوبی با وجود نزدیکی به چین، با اتخاذ سریع 
تصمیم و اعمال به موقع آن، راه ورود بیمار به کشور 
را سریعا محدود و در زمانی نسبتا کوتاه موفق به کنترل 
اپیدمی شدند.« وی با تاکید بر اینکه دو عامل سرعت و 
شدت عمل در تصمیم گیری ها باید همزمان اعمال شود، 
گفت: »زمانیکه از ضرورت کنترل و اعمال محدودیت 
در سفرها و رفت وآمدهای بین شهری صحبت می شود، 
باید عالوه بر سرعت در اتخاذ تصمیم، با بکارگیری 
قوانین قهری و ابزارهای قانونی مختلف سفرها کنترل 

می شد، اتفاقی که در کشور ما رخ نداد.«

چرامردمکروناراجدینمیگیرند؟
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه مردم ما 
آنگونه که باید مقررات مربوط به مقابله با بیماری را 
مراعات نمی کنند، گفت: »نه تنها به مسافرت می روند، 
بلکه بعد از بازگشایی ها و اعالم طرح فاصله  گذاری 
هوشمند، زندگی عادی خود را پیش گرفته و بحران 
را آنگونه که باید جدی نمی گیرند. البته یکی از دالیل 
آن عدم آگاهی نسبت به ابعاد کالن بحران و تجزیه و 

تحلیل مسائل مربوط به آن است.«
سوری با بیان اینکه کمتر از 10 درصد مردم توصیه های 
ارائه شده در این زمینه را جدی گرفته اند، گفت:  »یکی 
از مهم ترین علل این مساله عدم بکارگیری ابزارهای 
نظارتی و مقرراتی در سطح شهر است. پس از اعالم 
هشدار و ارایه آگاهی، باید بستر مناسب اجرا و نظارت 

و پیش نیازهای آن نیز در سطح جامعه فراهم شود.«
وی با تاکید بر اهمیت بکارگیری ابزار حفاظتی و اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی و وسایل 
حمل و نقل عمومی، تاکید کرد: » باید زیرساخت ها 
و پیش نیازهای نظارتی و اجرایی این طرح توسط 
مسئوالن فراهم شود، چراکه متاسفانه عدم رعایت این 
موارد تاثیر زیادی در موج جدید کرونا داشته، امری که 
در کشورهای موفق رعایت شد و برای عدم رعایت 

آن نیز جریمه های سنگینی اعمال شد.«
سوری با تاکید بر اینکه نقد گذشته به معنی زیر سوال بردن 
اقدامات و خدمات صورت گرفته نبوده و همگی شاهد 
و قدردان زحمات و خدمات کادر درمان هستیم، اظهار 
کرد: »اگرچه مدیران و مسئوالن با وجود محدودیت ها و 
تحریم ها عملکرد بدی نداشتند، ولی نمی توان نواقص 

و کاستی ها را نادیده گرفت.«

سهگروهدارایاولویتواهمیتدر
شرایطشیوعمجددکووید۱۹

وی با اشاره به اولویت های کشور و نظام سالمت در 
این شرایط، اظهار کرد: »در شرایطی که واکسن و درمان 
قطعی ویروس کووید 19 موجود نیست،   محافظت از 
گروه های پرخطر در مقابل ویروس و همچنین پیشگیری، 
کنترل و مساله خود قرنطینگی افراد آسیب پذیر باید 
در اولویت بوده و بستر اجرای  آن نیز فراهم شود.« 
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط سه گروه  دارای 
اولویت هستند، گفت: »دسته اول خود افراد آسیب پذیر 
و حساس در مقابل بیماری که دچار کهولت سن و یا 
بیماری های زمینه ای هستند، دوم اطرافیان که باید شرایط 
مساعدی را برای قرنطینه افراد آسیب پذیر فراهم کرده 
و مالحظات خاصی را در معاشرت و رفت و آمدها 
مد نظر داشته باشند و دسته سوم سازمان ها و مسئوالن 
ذیربط که باید شرایط مناسبی را برای ماندن افراد آسیب 

پذیر در منزل فراهم کنند.«
وی با تاکید بر اینکه باید بهانه خروج از منزل را برای 
افراد در معرض خطر محدود کنیم، گفت: »بر اساس 
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، سالمندان و یا افراد 
آسیب پذیر یک سری احتیاجات و ملزوماتی دارند که 

بیشتر برای تهیه آن ها از منزل خارج می شوند، بنابراین 
اگر مسووالن و نظام بهداشت و سالمت بتواند نیاز آنان 

را مرتفع کند، این مشکالت حل می شود.«
وی با تاکید بر اهمیت اقدام از سوی نهادهای حمایتی مانند 
بهزیستی و یا پزشکان اجتماعی و غیره در این شرایط، 
تصریح کرد: »می توان با تشکیل گروه های داوطلب از 
متخصصان، نیاز این افراد به خدمات روتین سالمت 
را مرتفع کرد؛ به عنوان نمونه کادر درمان برای گرفتن 
فشار خون و یا انجام مراقبت های ویژه به درب منزل 
افراد مراجعه کنند و یا نیازهای دارویی آنها از طریق 
نهادهای حمایتی تامین شود تا برای تامین دارو مجبور به 
حضور در شهر و افزایش درصد ابتال به ویروس نباشند. 
البته این مساله وظیفه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی 
است و در واقع مهم ترین استراتژی برای کنترل بیماری 

در شرایط حاضر است.«

آیابازگشتمحدودیتهااثرگذاراست؟
سوری ادامه داد: »در شرایط فعلی که آمار ابتال افزایش 
یافته، اگرچه بازگرداندن محدودیت ها می تواند موثر 
باشد، ولی اجرای آن به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی 
خاص جامعه کار بسیار دشواری است. به عنوان نمونه 
اگر برای دو هفته سخت گیری ها و شرایط قرنطینه را 
بازگردانیم، باید شرایط را برای بعد از قرنطینه فراهم کرده 
و پروتکل های بهداشتی را به صورت دقیق و جدی اجرا 
کنیم.« این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه متاسفانه پیک 
و روند ابتالی بیماری در کشور افزایشی است و هنوز 
به مرحله مهار و کنترل اپیدمی نرسیده ایم، تاکید کرد: 
»بی تردید عادی سازی کاذب شرایط به نفع هیچ کس 
نیست.«این عضو ستاد کنترل اپیدمی کرونا در کالنشهر 
تهران با تاکید بر اینکه سیاست های اتخاذ شده از سوی 
سازمان ها و نهادهای مختلف باید با سیاست های کالن 
کشور در جهت ارتقای سالمت جامعه همسو باشد، 
گفت: »به عنوان مثال اگر مجموعه ای قصد فروش 
خودرو دارد باید کلیه ضوابط و پروتکل های موجود 
را رعایت کرده و برنامه هایش در تضاد با سیاست های 
کلی نظام بهداشت و سالمت نباشد، به عبارت دیگر باید 
از تجمع و مراجعات حضوری مشتریان پیشگیری کند 
نه اینکه نشانی نمایندگی ها را برای مراجعه حضوری 
افراد اعالم کند.« وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول 
بهداشتی و حفاظتی توسط مردم، گفت:  »از آن مهم تر 
سیاست ها و برنامه های دولت و سازمان هاست که همواره 
باید پیوست رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی را در 
راستای فاصله گذاری هوشمند به همراه داشته باشد و 
مواردی که با این سیاست ها همراه نیست، کنار گذاشته 
شود. همچنین نهادها یا سازمان هایی که مغایر با این امور 
اقدامی انجام دهند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با 

آنها به صورت قانونی برخورد شود.«
به گزارش ایسنا سوری در پایان تاکید کرد: »نباید از این 
نکته غافل شد که در اتخاذ تصمیمات کالن باید از نقطه 
نظرات کارشناسان و اهل فن و مشورت آنها استفاده شود، 
چراکه تصمیم گیری بدون توجه به راهکارهای تخصصی 
و مستند تبعات غیر قابل جبرانی به همراه خواهد داشت. 
باید توجه داشت که برای کنترل این بیماری و اپیدمی 
نمی توان تنها به اطالعات خام و تجربیات روزمره اکتفا 
کرد و مسئوالن باید در این مسیر از مشاوران متخصص، 

کاردان و مشفق در کنار خود استفاده کنند.«

چه کنیم که مردم کرونا را جدی بگیرند؟
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  امین جاللوند
به محض اینکه از موضوع تاثیر کرونا بر جامعه 
پزشکی سخن می گوییم، اغلب ما به یاد چالش های 
پیش روی پزشکان، پرستاران، ماماها و سایر کادر 
درمان می افتیم. این وسط معموال کمتر کسی به یاد 
می آورد که این بیماری چموش بر فعالیت دامپزشکان 
به عنوان یک گروه فعال در حوزه بهداشت و درمان 

نیز تاثیرات مخربی بر جای گذاشته است. 
شاید آنها در ظاهر در خط مقدم نبرد با بیماری 
کرونا نباشند و به درمان بیماران کرونایی نپردازند، 
اما فعالیت های حرفه ای آنان به شدت از زمان شیوع 

کرونا تاکنون تحت تاثیر قرار گرفته است. 
بسیاری از دامپزشکان نسبت به کمبود و گرانی 
تجهیزات حفاظتی، کاهش مراجعه به کلینیک های 
دامپزشکی، کاهش درآمد دامپزشکان و نیمه تعطیل 
شدن آزمایشگاه های دامپزشکی گالیه دارند. آنها 
می گویند در دوران سخت کرونا، هیچ گونه حمایت 
جدی از دامپزشکان به عمل نیامده و تامین معیشت 
بسیاری از فعاالن این گروه فعال در حوزه بهداشت 

و درمان به مخاطره افتاده است.

بیکاری و کاهش درآمد؛ بحران شایع در 
جامعه دامپزشکی

با شیوع بحران کرونا، بسیاری از مراکز خصوصی 
فعال در صنعت دام و طیور به حالت نیمه تعطیل 
درآمد. این اتفاق باعث شد که گروه قابل توجهی 

از دامپزشکان هم بیکار شوند. 
سعید چرخکار، دامپزشک و معاون سابق سازمان 
دامپزشکی کشور در گفتگو با سپید به تشریح 
آثار بحران کرونا بر فعالیت های حرفه ای جامعه 
دامپزشکی کشور می پردازد و می گوید: »در دوران 
بحران کرونا، صنعت دام و طیور بسیار آسیب دید. 
در نظر بگیرید که به دلیل تعطیلی رستوران ها و سایر 
اماکنی که از محصوالت صنایع دام و طیور استفاده 
می کردند، با یک کاهش تقاضای فراوان مواجه بودیم. 
این اتفاق باعث شد که تولیدکنندگان صنایع دام و 
طیور برای عرضه محصوالتشان دچار مشکل جدی 
شوند. این اتفاق به طور غیرمستقیم بر فعالیت حرفه ای 
دامپزشکان هم تاثیر منفی گذاشت. دامپزشکان فعال 
در بسیاری از واحدهای تولیدی، چه در بخش 
آزمایشگاه و چه در بخش درمانگاهی و خدمات 
کلینیکی از این شرایط بحرانی متضرر شدند. در نظر 
بگیرید که میزان مراجعات و بازدید دامپزشکان از 
واحدهای تولیدی هم کاهش چشمگیری داشت، 
زیرا صنعت دام و طیور در بسیاری از بخش ها با 
وضعیت نیمه تعطیل مواجه بود و کاهش تقاضای 

بی سابقه ای را تجربه می کرد.«
چرخکار یادآور می شود: »به دلیل شیوع کرونا، بازدید 
دامپزشکان از بخش خصوصی نیز بسیار کاهش 
یافت. برخی از مراکز تولیدی در بخش خصوصی 
نیز فعالیت های کلینیکی در حوزه دامپزشکی را 

تعطیل کردند. همه اینها تاثیر منفی بر فعالیت های 
حرفه ای دامپزشکان بر جای گذاشت و به بیکاری 
و کاهش درآمد بخشی از دامپزشکان منجر شد.«

او خاطرنشان می کند: »دامپزشکانی که در بخش 
فعالیت  یا  آزمایشگاهی  فعالیت  خصوصی، 
درمانگاهی انجام می دهند، آنها نیز از زمان شیوع 
کرونا تاکنون، آسیب جدی دیدند. کاهش تولید در 
صنعت دام و طیور و کاهش قیمت ها در این صنعت، 
باعث شد که مراجعات تولیدکنندگان برای گرفتن 
خدمات دامپزشکی پایین بیاید. این موضوع خود به 
خود بر کاهش درآمد دامپزشکان تاثیر گذاشت. فرض 
کنید دامپزشکی که آزمایشگاه داشته و هفته ای 10 
مراجعه کننده داشته است، میزان مراجعه کنندگانش 

بسیار کاهش پیدا کرد. این کاهش میزان دریافت 
خدمات دامپزشکی، هم در بخش آزمایشگاهی و 

هم در بخش کلینیکی کامال مشهود است.«
چرخکار تاکید می کند: »در بخش کشتارگاه ها و 
عرضه محصوالت دامی مثل مراکز بسته بندی و 
قطعه بندی نیز میزان فعالیت ها بسیار کاهش پیدا 
کرد. در نتیجه نظارت های دامپزشکی هم در این 
مراکز با کاهش چشمگیری مواجه بود. افرادی هم 
مثل دامپزشکان که به این مراکز، خدمات ارائه 
می دادند، دچار مشکالت جدی شدند. متاسفانه 
تاکنون از دامپزشکان هم حمایتی صورت نگرفته 
است و آنها  همچنان در شرایط سخت کرونا با 

این چالش ها دست به گریبان هستند.«
همچنین حسین کیوان، دامپزشک و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران نیز در گفتگو با سپید به دیگر 
تبعات بحران کرونا بر فعالیت های حرفه ای جامعه 
دامپزشکی اشاره می کند و می گوید: »تاثیر کرونا 
بر دامپزشکی، مشابه همان تاثیراتی است که بر 
کل اقتصاد کشور گذاشته است. در دوران بحران 
کرونا، میزان مراجعه به مراکز دامپزشکی با افت قابل 
توجهی مواجه بود. هم اکنون در دامپزشکی، عمل های 
جراحی الکتیو انجام نمی شود، فقط معموال عمل های 
اورژانسی اتفاق می افتد. این روزها صاحبان دام و 
صاحبان حیوانات خانگی، کمتر به مراکز دامپزشکی 
مراجعه می کنند که مجموع این مسائل بر فعالیت 
حرفه ای دامپزشکان هم تاثیر مستقیم گذاشته است.«
او با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه حمایتی از 
دامپزشکان از سوی هیچ نهادی انجام نشده است، 
یادآور می شود: »به نظرم موج دوم کرونا در حال 
شروع شدن است، اما مردم شرایط را عادی فرض 

عمومی حاضر  اماکن  در  سابق  مثل  و  کرده اند 
می شوند. تعداد ابتال به کرونا نیز در حال افزایش 
است. همین موضوع روی همه صنایع و حرفه ها از 
جمله دامپزشکی نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین 
اینکه بگوییم اینگونه مشکالت دامپزشکان به زودی 
حل می شود یا خیر، پاسخ به این پرسش کامال به 

شرایط مهار بحران کرونا ارتباط دارد.«
از سوی دیگر، شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان نیز از جدی گرفته نشدن فعالیت های 
حرفه ای دامپزشکان انتقاد می کند و می گوید: »در 
حوزه دامپزشکی به نظر می رسد که حتی کسانی که 
تصمیم گیری های کالن را انجام می دهند، آن را جدی 
نگرفته اند که امیدوارم بعد از کرونا این حوزه جدی تر 
گرفته شود. اگر در حوزه دامپزشکی اهمالی انجام شود و 
به این حوزه رسیدگی نشود، به هیچ عنوان حوزه درمان 
ما نمی تواند پاسخگوی خیل عظیم مراجعه کنندگان 
باشد، چرا که تخت های بیمارستانی محدود، اعتبارات 
خدمات درمانی محدودتر و مشکالت حوزه دارو و 
درمان با توجه به تحریم های ظالمانه بسیار زیاد است. 
بنابراین بهترین کار، تمرکز بر بحث پیشگیری است.« 
موحدی با تاکید بر اینکه وقتی از پیشگیری صحبت 
می شود نقش بی بدیل حوزه دامپزشکی انکارناپذیر 
است، یادآور می شود: »ما دامپزشکان در طول سال 
جلوی عرضه 200 تا 250 تن فراورده های مشکوک 
و فاسد به بازار را می گیریم. اگر این حجم سر سفره 
مردم قرار گیرد، آیا حوزه درمان توانایی کنترل درمان 
این افراد دارد؟ بنابراین اگر حوزه دامپزشکی جدی 
گرفته نشود، حوزه درمان ما توان پاسخگویی به 

مشکالت را نخواهد داشت.«
ادامه در صفحه 15 

آثارمخرب کرونا بر فعالیت های حرفه ای دامپزشکان
بسیاری از دامپزشکان نسبت به کمبود و گرانی تجهیزات حفاظتی، کاهش مراجعه به کلینیک ها و 

آزمایشگاه های دامپزشکی و کاهش درآمد دامپزشکان گالیه دارند

چرخکار: دامپزشکان فعال در 
بسیاری از واحدهای تولیدی، 
چه در بخش آزمایشگاه و چه 

در بخش درمانگاهی و خدمات 
کلینیکی از شرایط بحرانی کرونا 

متضرر شدند، زیرا صنعت 
دام و طیور، کاهش تقاضای 

بی سابقه ای را تجربه کرد. همه 
اینها تاثیر منفی بر فعالیت های 

حرفه ای دامپزشکان بر جای 
گذاشت و به بیکاری و کاهش 

درآمد بخشی از دامپزشکان 
منجر شد
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 ادامه از صفحه 14
او خاطرنشان می کند: »بر اساس قانون خدمات 
عنوان  به  دولت  وظایف  سری  یک  کشوری، 
حاکمیت دارد که یکی از آنها پیشگیری و مقابله با 
بیماری هاست که در قانون برنامه ششم توسعه آمده 
است. وقتی صحبت از پیشگیری می شود، همه ذهن 
ما به سمت دانشگاه علوم پزشکی می رود، در صورتی 
که خط مقدم سالمت فراورده های خام دامی با حوزه 
دامپزشکی است. همچنین خط مقدم بیماری های 
مشترک انسان و دام مانند تب کریمه کنگو، هاری، 
تب مالت و آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان با حوزه 
دامپزشکی است. امروز شاید کار راحت تری برای 
اهمیت بیان بیماری های مشترک دام و انسان داشته 
باشیم، چرا که منشا ویروس کرونا از ویروس های 

بدن خفاش بود.«
موحدی یادآور می شود: »امروز با توجه به شرایط 
پیش آمده درک بهتری از خطرات بسیار وحشتناک 
بیماری هایی داریم که می تواند از حیوان به انسان 
منتقل شود. زمانی آنفلوآنزای پرندگان آمد و خطری 
برای جوامع بشری بود، اما گاهی برخی افراد آن را 
به شوخی می گرفتند. این در حالی است که خطر 
انتقال آن حتی نسبت به بیماری کرونا قابل مقایسه 

نیست و خطرات آن بیشتر است.«

چشم انتظار حمایت مسئوالن از جامعه 
دامپزشکی

بسیاری از دامپزشکان از کمبود تجهیزات ایمنی گالیه 
دارند و معتقدند که در این شرایط بحرانی مجبورند با 
کمترین تجهیزات حفاظتی به ارائه خدمات بپردازند. 
کامیار محمدزاده، دامپزشک و رئیس انجمن صنفی 
دامپزشکان استان کرمانشاه نیز با اشاره به مشکالت 
دامپزشکان در دوران بحران کرونا، یادآور می شود: 
»ما هم مثل خیلی از مردم ایران نگران بحث کرونا 
هستیم، اما متاسفانه شرایط همکاران دامپزشکی به 
سمتی می رود که باوجود توصیه ها مبنی بر ماندن در 
منزل، امکان قرنطینه خانگی وجود ندارد. دامپزشکان 
با وجود آنکه مهجور مانده اند، اما در واقع همواره 
خط مقدم همه مباحث بهداشتی هستند. کمااینکه 
این روزها باید در محل کار حاضر شوند و در 
اکیپ های مختلف واکسیناسیون، طرح های ملی را 
انجام  دهند. در این میان برخی دوستان دامپزشک، 
درگیر بیماری هایی هستند که یا به شکل روتین از 

قبل وجود داشته یا در حال حاضر بیشتر شده است.«
او انتقاد می کند: »در این وضعیت ماسک و ژل 
ضدعفونی کننده به اندازه کافی موجود نیست، 
لباس های یک بار مصرف خیلی کم و نایاب است. 
تهیه آنها خیلی سخت و با هزینه باالست. همه 
همکاران دامپزشکی و مخصوصا کلینیسین ها در 
وضعیتی قرار دارند که کار آنها قابل تعطیل نیست 
و در هر شرایطی که هست، باید وظایف خود را 
انجام دهند. به طور کلی انگار دیواری کوتاه تر از 
دیوار دامپزشکی وجود ندارد. سوالی که مدتی است 
ذهن من را به خود مشغول کرده، این است که سهم 
ما دامپزشکان از بودجه بهداشت و درمان این مملکت 
چقدر است؟ ما به لحاظ جغرافیایی در پرخطرترین 
و آلوده ترین اماکن و از لحاظ فرهنگی، متاسفانه با 
قشری در تماس هستیم که درصدی از آنها از لحاظ 

بهداشتی و پیشگیری در رده پایین تری هستند.«
او تاکید دارد: »در شرایطی که نیروهای دامپزشکی 
حتی روز تعطیل در تمام استان های درگیر کرونا 
کار می کنند، اما از حداقل وسایل و ملزومات مورد 
نیاز، بی بهره اند. دامپزشکان به شکل همزمان مشغول 
درمان بیماری های دامی هستند و در کشتارگاه ها 
و میدان دام  کار می کنند. بنابراین امروز بیش از 
هر زمانی، هم باید به فکر حفظ سالمت خود 
باشیم و هم وظایف خود را به نحو احسن انجام 

دهیم. مهم ترین اقالمی که مورد نیاز ماست، شامل 
ماسک، وسایل ضد عفونی، لباس یک بار مصرف 
و دستکش های التکس است. بدون اینها ادامه کار 
با توجه به محیط آلوده پرخطر می شود و این خطر 
می تواند جان خانواده هایمان را تحت تاثیر قرار دهد.«
محمدزاده به حکیم مهر توضیح می دهد: »اقالمی 
مثل دستکش، ماسک، کاله، لباس یک بار مصرف 
و... را حتی اگر خود دامپزشک بخواهد تهیه کند، 
قطعا هزینه زیادی را به همکاران تحمیل می کند. 
در صورتی که چاره ای نیست و باید انجام دهند. 
یک واکسیناتور در طول یک روز برای یک طرح، 
با یک تعرفه بسیار پایین مجبور است 100 خانه 

را بررسی کند. در هر خانه ای را که می زند، واقعا 
نمی داند در آن خانه فردی با عالئم بیماری کرونا 
هست یا نه. االن یک همکار ما در بخش خصوصی 
مخصوصا در اکیپ های مایه کوبی اگر بخواهد هر 
روز فقط یک دستکش التکس و یک لباس یک 
بار مصرف و یک سری وسایل برای محافظت از 
خود تهیه کند، حداقل شاید رقمی بین 30 تا 50 
هزار تومان باید هزینه کند. این رقم در یک ماه فشار 
می آورد و اگر هم رعایت نکند جان خودش به 
خطر می افتد. اگر هم بخواهند رعایت کنند مباحث 
هزینه و مالی آن جوابگو نیست. خیلی ها ممکن 
است بیمه و حقوق ثابت نداشته باشند و از طرفی 
هیچ امکانی برای ماندن در خانه ندارند. شرایط مالی 

آنها محدود است و چاره ای جز کار کردن ندارند.«
او اعتقاد دارد: »ما باید از این تهدید، یک فرصت 
بسازیم. دامپزشکان خط مقدم مبارزه با بیماری 
هستند، اما دید اجتماع نسبت به ما، به این شکل 
نیست. با تمام احترامی که برای گروه پزشکی قائل 
هستم، واقعیت این است که دامپزشکان هم همین 
تالش را می کنند. در عین حال که باید مواظب 
باشند که خودشان درگیر نشوند و این درگیری 
را به خانواده هایشان منتقل نکنند. وظیفه ما حفظ 
سرمایه های دامی مملکت است. بیماری کرونا یا هر 
بیماری دیگر یک اوج دارد و می رود، اما مهم این 
است بعد از اینکه رفت، چقدر توانستیم سرمایه های 
دامی کشور را برای ادامه حیات مملکت حفظ کنیم. 
ما چیز زیادی نمی خواهیم و فقط سهم خودمان را 
از بودجه بهداشتی مملکت می خواهیم. شاید این 
فرصتی باشد که تمام خانواده دامپزشکی دست به 
دست هم دهند و خواسته به حق خود را مطرح کنند.«
تمام  »االن  می کند:  خاطرنشان  محمدزاده 
اطالع رسانی هایی که در بحث جلوگیری از انتقال 

ویروس کرونا صورت می گیرد، بر جلوگیری از 
تماس تاکید می کند. گزینه اول احتمال درگیری، 
بحث تماسی است و شغل ما هم کامال تماسی 
است. مسئوالن فنی ما که در کشتارگاه های دام یا 
طیور کار می کنند، همکارانی که در میدان دام کار 
می کنند و از همه اینها بدتر کلینسین ها، در قلب 
مواجهه با بیماری هستند. هر کلینیسین به طور 
متوسط با 50 نفر افراد مختلف با شرایط مختلف 

در تماس است.«
او با بیان اینکه اکثر دامپزشکان در استان های پرخطر 
کرونا درگیر بیماری هایی هستند که سال ها با آن 
می جنگیم، یادآور می شود: »دامپزشکان سال هاست 
در جنگ با ویروس ها هستند، اما متاسفانه هیچ وقت 
هیچ حمایتی از ما نشده است. اگر قرار باشد تجهیزات 
به خط مقدم بهداشت جامعه در خصوص تولیدات 
دامی و تمام مواردی که مرتبط با سفره مردم است، 
نرسد، بنابراین جنگ را باید به خانه هایمان ببریم که 
امیدوارم به این شکل نشود. حداقل انتظاری که داریم 
فراهم کردن امکانات است. با وجود کرونا، همه 
کار می کنیم و با تمام وجود به دل خطر می رویم.«
با توجه به مجموع مشکالت دامپزشکان در بحران 
کرونا، انتظار می رود که از این گروه فعال، حمایت 
بیشتری به عمل بیاید تا آنها بتوانند با فراغ خاطر بیشتری 

به ارائه خدمت در شرایط سخت، ادامه دهند.

موحدی: در حوزه دامپزشکی 
به نظر می رسد که حتی کسانی 

که تصمیم گیری های کالن را 
انجام می دهند، آن را جدی 

نگرفته اند که امیدوارم بعد 
از کرونا این حوزه جدی تر 
گرفته شود. اگر در حوزه 

دامپزشکی اهمالی انجام شود 
و به این حوزه رسیدگی نشود، 

به هیچ عنوان حوزه درمان ما 
نمی تواند پاسخگوی خیل عظیم 

مراجعه کنندگان باشد
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کیوان: در دوران بحران 
کرونا، میزان مراجعه به مراکز 

دامپزشکی با افت قابل توجهی 
مواجه بود. هم اکنون در 

دامپزشکی، عمل های جراحی 
الکتیو انجام نمی شود، فقط 
معموال عمل های اورژانسی 
اتفاق می افتد. این روزها 

صاحبان دام و صاحبان 
حیوانات خانگی، کمتر به مراکز 
دامپزشکی مراجعه می کنند که 

مجموع این مسائل بر فعالیت 
حرفه ای دامپزشکان هم تاثیر 

مستقیم گذاشته است

محمدزاده: در دوره شیوع 
کرونا، ماسک و ژل ضدعفونی 

کننده به اندازه کافی در 
اختیار دامپزشکان قرار 

نگرفت. لباس های یک بار 
مصرف نیز خیلی کم و نایاب 

است. همچنین تهیه آنها خیلی 
سخت و با هزینه باالست. 

همه همکاران دامپزشک و 
مخصوصا کلینیسین ها در 

وضعیتی قرار دارند که کار 
آنها قابل تعطیل نیست و در 
هر شرایطی که هست، باید 

وظایف خود را انجام دهند



واکنش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به خبر واردات دارو توسط هالل احمر در گفت وگو با سپید

 علی ابراهیمی
و  دارو  واردات  برای  هالل احمر  »مأموریت 
واکسن«؛ »سهم هالل احمر در تأمین داروهای 
مورد نیاز کشور«؛ اینها کلیدواژه هایی هستند که 
این روزها از زبان مسئوالن این نهاد عمومی 
غیردولتی شنیده می شود و این سؤال به ذهن 
می آید که آیا هالل احمر که نماینده صلیب سرخ 
جهانی است، وارد عرصه اقتصاد شده و به قول 
امروزی ها در حال بیزینس کردن است. البته بر 
اساس بند 8 ماده 3 اساسنامه جمعیت هالل احمر، 
کمك به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشكي 
مورد نیاز مراکز بهداشتي،  درماني و آموزشي 
کشور با موافقت وزارت بهداشت بخشی از 
وظایف این نهاد است، اما این نهاد نباید سهمی 

در این حوزه برای خود متصور باشد.
به گزارش سپید، آنچه نگرانی از ورود هالل احمر 
به حوزه واردات دارو را بیشتر کرده است، 
اظهارات جدید رئیس این جمعیت در گفت وگو 
با ایسنا است. کریم همتی در این مصاحبه از 
هزینه چهار میلیون دالری این نهاد برای تأمین 
اقالم مرتبط با کرونا گفت و اظهار داشت: »در 
این بحران برخی تكالیف به جمعیت هالل احمر 
واگذار شد که ازجمله آن تأمین برخی اقالم 
خاص مختص کرونا شامل اقالم و داروهایی 
مانند تامی فلو و سایر داروهای مورد نیاز بود.«

البته تا اینجای صحبت رئیس جمعیت هالل احمر 
این  زیرا  نیست  نهاد  این  اساسنامه  برخالف 
و  بهداشت  به درخواست وزارت  هزینه کرد 
بنا به نیاز فوری کشور بوده است، اما همتی 
»از چند روز گذشته  افزوده است:  ادامه  در 
این روند کار کرده ایم که جمعیت  بر روی 

هالل احمر واردکننده اصلی دارو برای خود 
جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت شود و 
تكلیف دولت است تا در این زمینه کار کنیم.«

جور  را  خود  ذهنی  سؤال  بار  این  بگذارید 
دیگری مطرح کنیم و بپرسیم که مگر شرکت های 
به کشور که تعداد آنها کم  واردکننده دارو 
شده اند  عاجز  دارو  واردات  از  نیست،  هم 
مانند هالل احمر  نهادی عریض و طویل  که 
پرداختن  مهم تری همچون  ذاتی  که وظایف 
به حوادث غیرمترقبه در کشور را دارد؛ می خواهد 
عهده دار این مسئولیت شود. البته این را هم 
می دانیم که هالل احمر از دیرباز در حوزه دارو 
و تأمین نیازهای دارویی بیماران خاص و تهیه 
داروهای به اصطالح تك نسخه ای آنها فعال بوده 

و حتی داروخانه معروف این جمعیت همیشه 
در این بخش فعال بوده است. به نظر می رسد 
این سخن رئیس جمعیت هالل احمر مورد قبول 
همگان نیست. در ادامه گفت وگوی سپید با ناصر 
ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، را 

در این زمینه می خوانید. 

حوزه  وارد  زمانی  چه  از  هالل احمر  سپید: 
واردات دارو شد؟

در ابتدا این نکته را بگویم که هالل احمر در هیچ 
برهه ای واردکننده اصلی دارو به کشور نبوده است، 
اما ورود این نهاد به حوزه واردات دارو از زمانی آغاز 
شد که در دولت سازندگی به این نهاد اجازه داده 
شد که داروهای جدید را به کشور وارد کند و در 
ابتدا قرار بود این داروها را به صورت تک نسخه ای 
به کشور وارد کند و به دلیل اینکه دارو در کشور 
ثبت نمی شد همین که دارو مدارکی دال بر سابقه 
ورود داشت این روند ادامه پیدا می کرد. بنابراین 
هالل احمر در آن برهه به یکی از واردکنندگان 
اصلی دارو در کنار شرکت سهامی دارویی کشور و 
شرکت داروپخش تبدیل شد. البته در آن ایام بخش 
خصوصی اجازه ورد به حوزه دارو را نداشت، اما بعد 
از ورود بخش خصوصی به این حوزه هالل احمر 
تنها داروهایی که باید ذخیره استراتژیک داشتند و یا 
مأموریت های خاص مانند واردات انواع واکسن و 
یا نیازهای مواقع بحران در زمینه دارو و تجهیزات 
را توسط شرکت تدارکات خود عهده دار بود. لذا 
فعالیت جدی جمعیت هالل احمر در حوزه واردات 
گسترده دارو از گذشته مسبوق به سابقه نیست تا 
اینکه از ابتدای دهه نود واردات انحصاری داروهای 
تک نسخه ای به این نهاد واگذار شد. البته این انحصار 

مورد اعتراض بخش خصوصی بود و استدالل ما 
این بود که اگر قرار است داروی تک نسخه ای از 
یک شرکت خارجی وارد شود چرا این امتیاز به 
نماینده داخلی آن شرکت داده نمی شود تا دارو را 
وارد کند، اما مسئوالن استدالل های خاصی خود 
را داشتند و این امتیاز به هالل داده شد. البته تعداد 
این داروها به مرور کمتر و کمتر شد و از حالت 

تجارتی خارج شد.
سپید: اینكه هالل احمر در این حد می خواهد در 
بخش واردات دارو ورود کند، دال بر ناتوانی 
بخش خصوصی از تأمین داروی کشور است؟
خوشبختانه در شرایط فعلی کشور هیچ یک از 
داروهای وارداتی دچار کمبود نیستند، اما ما هم 
علت تصمیم هالل احمر برای ورود به این عرصه 
را درک نمی کنیم، ولی از این تصمیم استقبال 
می کنیم زیرا اگر این نهاد در این عرصه ورود کند 
سختی های کار را خواهد دید. البته این موضوع 
تنها یک اظهارنظر از طرف رئیس هالل احمر بوده 
و ما هنوز نمی دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپید: این تصمیم چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟
ما در گذشته هم دیدیم که نهادهایی مانند هالل احمر 
این  در  خیزهایی  دولتی  دیگر  شرکت های  و 
خصوص داشتند، اما واردات پیچیدگی های خاص 
خود را دارد و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت 
و بخش کارشناسی این نهادها به قدری هوشمند 
است که اگر بخواهد چنین چیزی را امتحان کند 
بخش خصوص را کنار نخواهد گذاشت. البته 
ممکن است واردات داروهای فوریتی به صورت 
آزمایشی توسط زیرمجموعه های این نهاد انجام 

گیرد و ما امیدواریم موفق باشند.
ادامه در صفحه 17 

نمیتواننــد
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کریم همتی، رئیس جمعیت 
هالل احمر: 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
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 ادامه از صفحه 16
سپید: منظور شما از پیچیدگی واردات دارو 

به کشور چیست؟
امروز اگر شرکتی واردکننده دارویی به کشور 
باشد باید حتمًا نمایندگی شرکت خارجی را هم 
داشته باشد و این سال ها است که اجرا می شود 
و نماینده شرکت در کشور مسئولیت همه امور 
مربوط به دارو اعم از قاچاق و گزارش تخلفات 
و اعاده دعوی شرکت سازنده را بر عهده  دارد. 
از سوی دیگر ثبت دارو در یک کشور و انجام 
امور مربوط به مارکتینگ فروش نیز بر عهده 
نمایندگی است و به نظر بنده هیچ یک از این 

اقدامات از عهده هالل احمر برنمی آید.
برای مثال زمانی که در آمارنامه دارویی یک 
میلیون   150 تا   100 که  می شود  قید  شرکت 
دالر یا یورو ارز دریافت کرده است می بینید 
که این شرکت بالغ بر 2 هزار نیرو دارد و این 
نیست که یک شرکت پروفرم بگیرد و دارویی 
وارد شود و یک شرکت پخشی دارو را توزیع 
کند. لذا اگر نهادهایی مانند هالل احمر بخواهد 
در این حوزه به صورت جدی وارد شوند باید 

ماهیت خود را عوض کنند.
قالب شرکت های  در  اقدامات  قبیل  این  البته 
مانند سازمان تدارکات  نهاد  این  زیرمجموعه 
همه  ولی  می شود،  انجام  هالل احمر  پزشکی 
مناسبی  زمان  امروز  که  است  این  ما  حرف 
اتفاق  این  اگر  اما  نیست،  تصمیم  این  برای 

بیفتد ما هم استقبال می کنیم.
اما نکته اینجاست که واردات دارو در شرایط 
بسیار  اقدام  یک  هم  تحریم  بدون  و  عادی 
پیچیده است که از عهده هالل احمر و یا حتی 
سازمان های دولتی برنمی آید؛ زیرا مثال های این 
نوع دخالت کردن پیش روی ماست. برای نمونه 
در گذشته شرکت گسترش خدمات بازرگانی 
داروپخش و شرکت KBC که متعلق به بنیاد 
بخش  مانند  هم  بسیار  اتفاقا  و  هستند  برکت 
خصوص کار کردند و حتی مدیرانی از بخش 
خصوصی را هم به خدمت گرفتند ولی موفق 
پیش  امروز  شرکت ها  این  کارنامه  و  نبودند 
روی ماست. مثال دیگر در این حوزه شرکت 
آوای سالمت است که هزینه زیادی هم برای 
این بخش صورت گرفت.  از طریق  واردات 
البته ممکن بود چند قلم را به صورت اتفاقی 
از عمده فروش تأمین کرده باشند، اما این یک 
فعال  شرکت های  که  است  سیستماتیک  کار 
انجام آن هستند و  در زمینه واردات مشغول 
انجام این کار از عهده شرکت های بخش دولتی 
و  است  خارج  عمومی  بخش  نهادهای  یا  و 

نیست. امکان پذیر 
برای واردات دارو باید شرکت، نمایندگی از 
دیگری  مشکل  کند.  اخذ  تولیدکننده  شرکت 
شرکت های  که  است  این  دارد  وجود  که 
بین المللی نمایندگی به شرکت های زیرمجموعه 
قوانین  دلیل  به  زیرا  نمی دهند؛  هالل احمر 
افراد  تمام  مالی  سوابق  پول شویی  به  مربوط 
عضو شرکت ها و نیز خود شرکت مورد بررسی 
تشدید  دلیل  به  امروز حتی  و  می گیرند  قرار 
تحریم ها شرکت های بخش خصوصی را هم 
گرفتن  برای  احتمال  این  و  نمی کنند  قبول 
نمایندگی از سوی هالل احمر ناممکن است.

سپید: ضمانت اجرای تعهد واردکنندگان دارو 
به تأمین نیاز بازار چیست؟

تعهد  مقرر  زمان  در  نتواند  واردکننده ای  اگر 
نهادهای  پاسخگوی  باید  دهد  انجام  را  خود 
نظارتی باشد و از سوی دیگر دارو به صورت 
فوریتی وارد کشور شده و شرکت مربوطه از 

فهرست حذف می شود.
متأسفانه بسیاری از داروهای ما پخش شد و 
برخالف قانون IRCهای شرکت های واردکننده 
حذف شد. البته ما مقاومتی هم در این خصوص 
به  اقدام  شرکت  یک  که  زمانی  ولی  نکردیم 
برای ثبت  IRC می کند و هزینه ای را  گرفتن 
معتبر است  ثبت  این  پرداخت می نماید  دارو 
و شرکت دیگری نمی تواند IRCهای ثبت شده 

را باطل کند، ولی در عمل این اتفاق افتاد.
سپید: وضعیت فعلی واردات دارو به کشور 

چگونه است؟
واردات دارو در چند سال اخیر انقباضی بوده 
و از نیمه دوم سال گذشته تا به امسال واردات 

داروی مشابه ساخت داخل کاماًل حذف شده 
است. اتحادیه واردکنندگان دارو هم در این زمینه 
اعتراضی  بهداشت همراهی کرد و  با وزارت 
نداشت؛ بنابراین امروز داروهایی که وارد می شود 
داروهای حیاتی و بدون مشابه داخل هستند.

ارز  ماه است که تخصیص  متأسفانه 6  امروز 
متوقف شده است مگر در مواقع بسیار ضروری 
که برای جامعه احساس خطر وجود داشته باشد. 
البته اخیراً مقداری ارز تخصیص داده شده، اما 
این ارزها قابل انتقال نیست و خود مسئوالن هم 
می گویند که بایستی تا خرداد 500 میلیون یورو 
به واردات تخصیص داده می شد که تنها 90 
میلیون یورو تخصیص داده شده که از این مبلغ 

هم تنها 50 درصد محقق شده است.
نیاز  اینکه ارز مورد  به دلیل  این چند ماه  در 
با حداقل  گمرک  است  نشده  داده  تخصیص 
ارز و با تعهد وزارت بهداشت دارو را ترخیص 
کرده است تا بیماران از دسترسی به داروهای 
مورد نیاز بی بهره نمانند. البته زمانی که ارز مورد 
نیاز در زمان مناسب تخصیص داده نمی شود 
واردکنندگان در بلک لیست قرار می گیرند و 
از گمرک  نیز نمی توانند  محصوالت دیگر را 

ترخیص شود.
متأسفانه در این فضای ارزی قیمت داروهای 
موارد  در  اگر  و  نبرده اند  باال  هم  را  وارداتی 
نادر هم باال برده باشند بسیار ناچیز بوده است. 
به یک تجارت  تبدیل  دارو  ازاین رو واردات 

غیراقتصادی شده است.
به  هم  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  بنابراین 
مالقات  در  هم  و  کرده  نامه نگاری  مسئوالن 
با آنها اعالم کرده است که از ورود دولت به 
بخش واردات دارو استقبال می کند. البته امروز 
واردکنندگان بزرگ تبدیل به تولیدکننده دارو 
شده اند و واردکنندگان کوچک هم برای تولید 
دارو ثبت کرده اند و از ظرفیت خالی خطوط 
تولید استفاده کرده و اقدام به تولید می کنند.

سپید: چند شرکت  خصوصی و نهاده رسمی 
واردکننده دارو به کشور هستند؟

 KBC امروز چند شرکت بخش عمومی مانند

نیز شرکت  و  است  برکت  بنیاد  به  متعلق  که 
داروپخش که زیرمجموعه تأمین اجتماعی است 
به همراه چندین شرکت های خصوصی در این 
البته در بخش خصوصی  حوزه فعال هستند. 
زمانی چند سال پیش تعداد شرکت های عضو 
اتحادیه به 100 شرکت رسیده بود و حدود 30 
تا 40 شرکت فوریتی واردات دارو نیز در این 
حوزه فعال بودند. ولی در روزهای اخیر فقط 
63 شرکت از این تعداد اعالم حضور کردند 

و مابقی به نوعی تعطیل شده اند.
گذشته  در  که  شرکت ها  برخی  چرا  سپید: 
تولید دارو  به سمت  امروز  بودند،  واردکننده 

در داخل رفته اند؟
زمانی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
واردکنندگان را تشویق کرده که داروی وارد شده 
را به صورت تحت لیسانس و حتی با بسته بندی 
در داخل تولید کنند و همان قیمت واردات را 
بگیرند و تعدادی از شرکت ها به سمت تولید 
روند  این  متأسفانه  ولی  رفتند  لیسانس  تحت 
سخت تر شد و به شرکت ها اعالم شد که حتی 
اگر از مواد اولیه هم تولیدشان در داخل شروع 
شود باید ماده اولیه از تولید داخل تأمین شود و 
این دیگر برای شرکتی که داروی تحت لیسانس 
تولید می کند ماهیت خود را از دست می دهد. 
البته این تالش صورت گرفت که شرکت های 
تولیدکننده مواد اولیه در داخل نزد شرکت هایی که 
داروی تحت لیسانس زیر نظر آنها تولید می شود 
بروند و ثبت شوند تا تولید تحت لیسانس ادامه 
پیدا کند ولی متأسفانه این روند متوقف شد و 
کشور  در  لیسانس  تحت  داروی  تولید  امروز 
جمع شده است و حتی زمانی که تولیدکنندگان 
اینگونه داروها درخواست کردند که ارز نیمایی 
دریافت کنند با این درخواست هم موافقت نشد 
و همه این شرکت ها به سمت تولید داروهایی 
که شرکت ها فرموله و در داخل تولید می شوند، 
رفتند و دیگر داروی تحت لیسانس در داخل 
به صورت جدی دنبال نمی شود و تنها چند قلم 
دارو که آن هم داروهای OTC هستند در داخل 

تولید می شود.

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو: واردات دارو 

در شرایط عادی و بدون تحریم 
هم یک اقدام بسیار پیچیده است 

که از عهده هالل احمر و یا حتی 
سازمان های دولتی برنمی آید؛ زیرا 

مثال های این نوع دخالت کردن 
پیش روی ماست. برای نمونه در 
گذشته شرکت گسترش خدمات 

 KBC بازرگانی داروپخش و شرکت
متعلق به بنیاد برکت هستند که 

اتفاقاً بیسار هم مانند بخش خصوص 
کار کردند و حتی مدیرانی از بخش 
خصوصی را هم به خدمت گرفتند 

ولی موفق نبودند و کارنامه این 
شرکت ها امروز پیش روی ماست
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 یاسر مختاری

به گزارش سپید، در حالیکه کرونا این ویروس 
نوپدید در جهان و به ویژه در ایران در حال تاختن 
است و هنوز هیچ فرد و هیچ نهادی برای پایان 
آن آینده ای متصور نیست، بازگشایی مدارس یا 
استمرار تعطیلی در حضور این ویروس همچمنان 
به عنوان یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی 
محسوب می شود. بیش از 14 میلیون نفر یعنی 
دانش آموزان  را  ایران  جمعیت  از  درصد   17
افراد  این  وقتی خانواده های  تشکیل می دهند. 
را در نظر بگیریم خواهیم دید که درصد بسیار 
زیادی از افراد با جامعه با امر آموزش و پرورش 
درگیر هستند. حال اگر تعداد مربیان، معلمان و 
خانواده های آنان نیز به این جمعیت افزوده شود 
می بینیم بیش از نیمی از جمعیت ایران ارتباط 
مستقیم یا غیر مستقیمی با موضوع مدارس دارند. 
به همین دلیل وضعیت بازگشایی مدارس در 
این شرایط می تواند بر سالمت تک تک افراد 

جامعه تأثیر بگذارد.

آغاز فعالیت مدارس از 15 شهریورماه
در همین حال و احوال وضعیت مدارس همچنان 
برای مدیران آموزشی کشور ناروشن است و 
سناریوهای گوناگونی برای بازگشایی آنها در 
نظر گرفته می شود. روزگذشته در جلسه ستاد 
ملی کرونا اعالم شد که قرار است مدارس  از 
15 شهریورماه سال جاری فعالیت و کار خود را 
آغاز کنند. حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
اظهار  این رابطه  با کرونا در  ستاد ملی مقابله 
کرد: »در جلسه امروز تصمیم گرفته شده که 
دانشگاه ها از 15 شهریور فعالیت خود را آغاز 
کنند که بخشی از فعالیت ها در فضای حقیقی 
بود.  خواهد  مجازی  فضای  در  هم  بخشی  و 
برای ما کالس و خوابگاه خلوت اصل است 
و باید اجازه داده شود دانشجویان در دانشگاه 
شهر خود ترم پیش رو را بتوانند بگذارنند تا از 
تراکم جمعیت در خوابگاه ها کم شود..« رئیس 
جمهور در رابطه با فعالیت مدارس نیز گفت: 
شهریور   15 از  پرورش  و  آموزش  »همچنین 
فعالیت خود را آغاز می کند. البته این اجازه به 
آموزش و پرورش هم داده شد که به تناسب 
استان ها از اول شهریور فعالیت خود را به تدریج 
آغاز کند. تعطیلی پنج شنبه مدارس هم حذف 

می شود تا کالس ها خلوت تر باشد.«
پیش از این محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش 
و پرورش اعالم کرده بود که این وزارت خانه  
آماده هر وضعیتی است که برای مدارس قرار 
است رخ دهد و سناریوهای مختلفی را تهیه 
کرده تا در صورت دستور ستاد ملی کرونا آنها 
را اجرا کند. با این حال رضوان حکیم حکیم 
زاده  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پروش در رابطه با وضعیت فعالیت مدارس از 15 
شهریور  ماه گفت: » هنوز جزئیات و برنامه های 

تنظیمی قطعی نشده است که بتوانیم آن را اعالم 
کنیم، اما در برنامه ریزی های ما برای بازگشایی 
تفاوت  از جمله  فاکتورهای مختلفی  مدارس، 
دوره ابتدایی با دوره های دیگر لحاظ می شود.«
روز پنجشبه حکیم زاده یکی از سناریوهای مطرح 
شده برای فعالیت مدارس در دوران کرونایی را 
استفاده از روش ترکیبی آموزش در فضای حقیقی 
لغو  درباره  زاده  کرد. حکیم  عنوان  مجازی  و 
تعطیلی پنج شنبه ها نیز گفت: »احتماالت مختلفی 
مطرح و ممکن است اگر به زمان بیشتری برای 
آموزش نیاز باشد و دانش آموزان را به دو گروه 
تقسیم کنیم، الزم است از ظرفیت پنج شنبه ها 
هم استفاده کنیم.چارچوب کلی برنامه بازگشایی 
مدارس تهیه شده است و سعی می کنیم زمانی 
اطالع رسانی را انجام دهیم که تصویر دقیقی 

از اوضاع در دست داشته باشیم.«

تداوم آموزش در تابستان همگام با 
کرونا

با این حال آموزش و پرورش پیش از آغاز تقویم 
آموزشی کشور در 15 شهریورماه به سراغ مدارس 
تابستانی رفت و این مدارس را در سیمای آموزشی 
و شبکه آموزشی دانش آموز)شاد( بر بستر فضای 
مجازی افتتاح کرد. به گزارش خبرنگار سپید 
حکیم زاده امروز در افتتاحیه این مدارس اظهار 
کرد: »سالمت دانش آموزان برای ما بسیار مهم 
و اولویت اول ماست. حاضر نیستیم آن را با 
چیزی عوض کنیم. کودکان سرمایه های اصلی 
حفظ  ما  برنامه های  اصل  و  هستند  کشورمان 

تخصصی  کار  تربیت  و  تعلیم  است.  سالمتی 
واگذار  غیرعلمی  تقسیمات  به  را  آن  و  است 
نمی کنیم همه دغدغه آموزش را دارند به نظام 
آموزشی اعتماد کنید ما تالش داریم شرایطی 
را برای تربیت و یادگیری دانش آموزان فراهم 

کنیم که مناسب باشد.«.
وی درباره بازگشایی و افتتاح مدرسه تلویزیونی 
تابستانی گفت: »خوشبختانه 4 ماه را با تالش 
شبانه روزی همکاران صدا و سیما و آموزش و 
پرورش سپری کردیم با توجه به سابقه موضوع 
که به دی ماه سال گذشته و تعطیلی مدارس به 
دلیل آلودگی هوا برمی گردد، مکاتبه ای با شبکه 
آموزش داشتیم تا از ظرفیت ارزشمند برای تداوم 

آموزش استفاده کنیم.«
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: »در بحران 
کرونا در فاصله کوتاهی از معلمان برای آموزش 
درخواست کردیم تا در یک فضای دیگر دست 
به این اقدام بزنند. این کار بسیار دشواری بود تا 
خود را در معرض داوری قرار دهیم بازخوردهای 
خوبی از این موضوع گرفتیم. یکی از افتخارات 
ما این بود که این آموزش ها در مناطق محروم و 
روستایی و عشایر بیشتر استفاده شد و ما را به 
عدالت آموزشی نزدیک کرد. زیرا معلمان باتجربه 
ما به این مناطق رفتند و این امکان فراهم شد 
دانش آموزان از تدریس ها استفاده کنند. این تجربه 
دستاوردهای ارزشمندی داشت و گام روبه جلویی 
از نظر عدالت آموزشی بود لذا با بررسی بازخوردها 
با شبکه آموزش توافق کردیم این برنامه را ادامه 
دهیم.« وی افزود: »این اطمینان را به دانش آموزان 

می دهیم که ما می خواهیم این مدرسه برای آنان 
شادابی و فعالیت ایجاد کند، با همکاری شبکه 
آموزش برای تابستان و برای دوره ابتدایی یک 
برنامه طراحی کردیم که معاونت ابتدایی، پرورشی 
و فرهنگی، تربیت بدنی و سالمت با همفکری 

هم این برنامه را سازماندهی کردند.«
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اهمیت تکمیل آموزش الفبا در کودکان 
کالس اولی گفت:»یکی از برنامه های آموزش و 
پرورش در این مدارس توجه به موضوع مهارت 
زبان آموزی و تقویت پایه کالس اولی ها است. 
ما نیز فراخوانی برای معلمان و آموزگاران دادیم 
تا در این برنامه ملی مشارکت کنند و مهارت های 

خود را در اختیار فرزندانمان بگذارند.«

 ثبت نام دانش آموزان در مدارس با 
رعایت پروتکل های بهداشتی

حکیم زاده درباره موضوع ثبت نام دانش آموزان 
گفت: »از اول خرداد ستادهای ثبت نام شکل 
گرفته و کار آن آغاز شده است با توجه به اولویت 
دبستانی ها،  پیش  و  نوآموزان  سالمت  بودن 
این موضوع را مورد توجه قرار دادیم تا روند 

با رعایت پروتکل های بهداشتی پیش برود.«
اینکه  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
نیست،  بینی  پیش  قابل  بیماری  این  شرایط 
گفت:  »ثبت نام در بستر شاد را در کنار ثبت نام 
حضوری انجام می دهیم تا بتوانیم از مدل های 
دیگر آموزش در صورت نیاز استفاده کنیم. 

ادامه در صفحه 19 

آموزش دبستانی ها درتابستان کرونایی
آغاز فعالیت مدارس از 15 شهریورماه
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هر شرایطی که برای مهرماه باشد ما آموزش 
را داریم و آموزش تعطیل نیست ما باید تمام 
محتوا را در سال آینده ارائه کنیم لذا خانواده ها 

نگران این موضوع نباشند.«
حکیم زاده افزود: »با توجه به اینکه باید برنامه 
عمل دقیقی را داشته باشیم، ممکن است شیوه 
آموزش متفاوت باشد. ما 49 هزار کالس چند 
پایه داریم. مدارسی داریم که تراکم دانش آموزان 
در کالس ها باالست لذا با توجه به هریک از 
موضوعات سناریو و برنامه های مدونی داریم. 
روش ما ترکیبی است و به دوران قبل از کرونا 
برنمی گردیم. سناریوها که آماده شود به اطالع 

همه خواهد رسید.«

فرصت سازی کرونا برای آموزش
به  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
هدف   « گفت:  و  پرداخت  تابستانی  مدارس 
با  برنامه پر کردن وقت ارزشمند بچه ها  این 
است.مهارت های  متنوع و جذاب  برنامه های 
بچه ها  به  برنامه  این  در  غیرفردی  و  فردی 
آموزش داده می شود همچنین به مهارت هایی 
که به پرورش دانش آموزان کمک می کند در 

این برنامه پرداخته می شود.«
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 

پرورش افزود: »در این برنامه برای یادگیری 
بهتر دانش آموزان با خانواده ها صحبت خواهیم 
کرد. امیدواریم که بچه ها مانند گذشته از این 

برنامه نیز به نحو احسن استفاده کنند.«
حکیم زاده با بیان اینکه یکی از فرصت هایی که 
کرونا برای ما ایجاد کرد مشارکت دادن والدین 
برای آموزش و تربیت فرزندانشان بود، گفت: 
شدند  کار  وارد  خانواده ها  بار  اولین  »برای 
و در برنامه های شبکه شاد و شبکه آموزش 
نقش فعالی داشتند. با توجه به ضرورت نقش 
فعال خانواده ها در جریان تربیت و یادگیری 
کند.  پیدا  تداوم  فرصت  این  باید  فرزندان، 
این فرصت فراهم شده  تا خانواده هایی که 
دغدغه اوقات فراغت دانش آموزان را برای 
توانمند شدن فرزندانشان دارند، در این برنامه 
این  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  تایید  با 
فرصت  تابستانی  مدرسه  بپردارند.  موضوع 
انتظار داریم  از خانواده ها  لذا  مغتنمی است 
آموزشی  نظام  به  مشارکت جویی  روحیه  با 
نیز  ما  باشند  بچه ها  کنار  در  و  کنند  اعتماد 
سالمت  و  شادابی  فکر  به  برنامه  این  در 

هستیم.« بچه ها 
مدارس  این  در  والدین  آموزش  درباره  وی 
نیز گفت: »مهارت ها فرزندپروری، مشارکت 
فعال و ایفای نقش صحیح در جریان یادگیری 

از جمله مهارت هایی است که باید خانواده ها 
یاد بگیرند. کمک کردن در امور تحصیلی و 
ایفای نقش در این موضوع مهم است و باید 

خانواده ها این موضوع را آموزش ببینند.«
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
دبستانی ها  پیش  آموزش  درباره  پرورش 
ابتدایی  دوره  شامل  شده  تهیه  »بسته  گفت: 
اهمیت  است.  دبستانی  پیش  و  دبستان  یعنی 

دوره پیش دبستانی باال است. باید خانواده ها نیز 
این موضوع را جدی بگیرند که گذراندن این 
دوره، موفقیت در آینده بچه ها را درپی دارد.«
مربیان  برای  آموزشی  دوره  بار  اولین  برای 
پیش دبستانی داریم که براساس صالحیت های 
آنان و سند تحول بنیادین این چارچوب تهیه 
آموزش دهد  آنان  به  را  نکاتی  تا  شده است 
و با روش های صحیح آموزش پیش دبستانی 

آشنا شوند.«
را  آموزش  روش های  باید  کرد:»ما  بیان  وی 
تغییر دهیم و از یافته های تعلیم و تربیت برای 
این موضوع بهره بگیریم. کودکان وقتی بازی 
می کنند یادگیری با معناتری دارند و مهارت های 
بیشتری را می آموزند این موضوع فقط ویژه 
کودکان نیست در بحث آموزش های عالی نیز 
می توان بسیاری از موضوعات را با بازی به 
تا  داریم  خوبی  فرصت  داد.  یاد  دانشجویان 
بسیاری از اشکاالت تربیتی خانواده ها را اصالح 
کنیم موضوعی که ما را نگران می کند نادیده 
خانواده ها  بچه هاست.  کردن  کودکی  گرفتن 
باهم رقابت دارند این موضوع نیز نگران کننده 
است لذا باید به آرامش و استقرار کودک توجه 
کرد. امسال خانواده ها باید الگوی برنامه خوب 
را دریافت کنند تا به اصالح نگرش آنان نیز 
کمک کند. در مدرسه تابستانی نیز به استان های 
کشور به ویژه در مناطق دوزبانه رویکرد زبان 

آموزی را ابالغ کردیم.«

 به گزارش سپید، گروهی از مدافعان سالمت در نظام پرستاری 
استان تهران شنبه 31 خردادماه با حضور در بخش های مختلف 
مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه ضمن بازدید از روند کاری 
سازمان پسماند از محل دفن زباله های بیمارستانی، سایت تفکیک 
و پردازش پسماند، مجتمع زباله سوز، واحد تصفیه شیرابه و سایت 

هوادهی بازدید کردند.
در جریان این بازدید صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران  ضمن تقدیر از اقدامات موثر مدافعان 
سالمت در تمامی شرایط به ویژه همزمان با شیوع ویروس کرونا 
گفت: »قطعاً رشادت های پرستاران بر کسی پوشیده نیست و همه 
ویروس کرونا در کشور می گذرد و همه عزیزان در نظام سالمت مردم قدردان زحمات مدافعان سالمت هستند. چند ماه از شیوع 

کشور در کنار مردم بوده و هستند و زحمات و مجاهدت های کادر 
درمانی هرگز فراموش نخواهد شد.« علیپور با بیان اینکه سازمان 
مدیریت پسماند از اوایل اسفندماه و در پی همه گیری ویروس 
کرونا به منظور شکستن زنجیره ابتال، عملیات تفکیک را به صورت 
داوطلبانه به مدت سه ماه تعطیل کرد، تصریح کرد: عدم تفکیک 
پسماند در آرادکوه تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه یافت، اما با توجه 
به مضرات دفن بی رویه زباله از جمله تولید شیرابه فراوان و تجمیع 
گازهای گلخانه ای که به لحاظ زیست محیطی برای منابع خاک و 
آب چالش اساسی است و هزینه های باالی دفن برای شهرداری 
تهران، با مجوز ستاد مدیریت مقابله با کرونا تصمیم گرفتیم تفکیک 

پسماند را با پروتکل های سختگیرانه بهداشتی آغاز کنیم.«

آغاز تفکیک پسماند های بیمارستانی با پروتکل های سختگیرانه بهداشتی



داروی سرطان ممکن است التهاب را در بیماران نوع شدید کووید۱۹ سرکوب کند
  مترجم: شراره فرهی منش

در برخی از افراد مبتال به کووید-۱۹ خفیف یا متوسط، 
بیماری ناشی از ویروسSARS-CoV-2 ، وضعیت 
آن ها کمی بهبود می یابد و فقط به طور ناگهانی بدتر 
می شود. این افراد ممکن است دچار مشکالت شدید 

تنفسی معروف به سندرم تنفسی حاد شوند.
دانشمندان حدس می زنند که حتی وقتی این عفونت 
تحت کنترل قرار گیرد، ویروس می تواند واکنش ایمنی 
بیش ازحد را ایجاد کند و باعث التهاب بیش ازحد ریه ها 
و سایر ارگان ها شود. تصور می شود این نوع پاسخ 
التهابی زمانی شروع می شود که گیرنده های سلول های 
ایمنی به نام ماکروفاژها ماده ژنتیکی ویروس هایی 
مانند SARS-CoV-2 را تشخیص دهند. ماکروفاژها 
با آغاز رهاسازی گسترده مولکول های سیگنال ایمنی 

به نام سیتوکینها پاسخ می دهند.
به نظر می رسد که این طوفان سیتوکین باعث ایجاد 
التهاب بیش ازحد می شود که به ریه ها و سایر ارگان های 
بیماران با وضعیت بیماری وخیم آسیب می رساند. در 
حال حاضر، هیچ روش درمانی اثبات شده نمی تواند از 
ایجاد آسیب جلوگیری کند و یا روند آن را معکوس 
کند. در ماکروفاژها، آنزیمی به نام بروتون تیروزین 
کیناز )BTK( مسئول شروع طوفان سیتوکین است.

دارویی که فعالیت بروتون تیروزین کیناز را مهار 
می کند، »آکاالبروتینیب« است که در حال حاضر 
به عنوان درمانی برای برخی از سرطان های خون 

استفاده می شود.

کاهش التهاب
محققان مؤسسه ملی سرطان در ایاالت متحده، دریافتند 
که به دلیل اینکه آکاالبروتینیب، بروتون تیروزین کیناز 
را مهار می کند، می تواند التهاب را در افراد مبتال به 

نوع شدید کووید-۱۹ کاهش دهد.
برای آزمایش ایمنی و اثربخشی دارو در این زمینه، آن ها 

با دانشمندان در انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی، مرکز ملی نظامی والتر رید و چهار بیمارستان 
دیگر کشور همکاری کردند. محققان نتایج آزمایش 
خود را در مجله Science Immunology منتشر کرده اند.
 این گروه دارو را برای ۱۹ نفر مبتال به کووید-۱۹ 
که در بیمارستان بستری بودند به مدت ۱0 تا ۱4 روز 
تجویز کردند. در شروع مطالعه، ۱۱ بیمار با کمک 
ماسک های اکسیژن نفس می کشیدند و هشت نفر نیز 

از دستگاه های ونتیالتور استفاده می کردند.
با پایان دوره پیگیری، ۸ بیمار از ۱۱ بیماری که اکسیژن 
اضافی دریافت می کردند، دیگر نیازی به اکسیژن اضافی 
برای تنفس نداشتند و از بیمارستان مرخص شدند.

از ۸ بیماری که در شروع درمان از دستگاه های ونتیالتور 
استفاده می کردند، چهار نفر از دستگاه خارج  شده 
و دو نفر نیز ترخیص شدند. دو نفر از بیماران فوت 
کردند. بااین حال، این دارو هیچ عارضه جانبی سمی 
ایجاد نمی کند. محققان همچنین دو نشانگر التهاب در 
خون را بررسی کردند - سطح سیتوکین به نام های 
.)C )CRP 6( و پروتئین واکنشی-IL( 6 اینترلوکین

از ۱۱ بیماری که در شروع مطالعه، اکسیژن اضافی 

دریافت می کردند، سطح پروتئین واکنشی C در ۱0 
بیمار به حالت عادی بازگشت و در یک نفر کاهش 
یافته بود. از پنج بیمار که سطح اینترلوکین 6 آن ها نیز 
اندازه گیری شده بود، این میزان در سه بیمار به حالت 
عادی برگشته بود و در دو بیمار به شدت کاهش یافته 
بود. نتایج در بین بیمارانی که از دستگاه های ونتیالتور 
استفاده می کردند، گوناگون بود. به طورکلی کاهش دو 
نشانگر التهاب کمتر بود و در برخی از این بیماران، 

میزان دو نشانگر التهاب نوسان داشت.

بهبودی سریع
وضعیت  و  »اکسیژن رسانی  می گویند:  محققان 
کلینیکی اکثر بیماران که از اکسیژن اضافی استفاده 
می کردند به دنبال شروع آکاالبروتینیب که به طور 
موقت با نرمال شدن نشانگرهای التهابی همراه بود، 
نسبتاً سریع بهبود یافت.« »اگرچه بیمارانی که از 
دستگاه های ونتیالتور استفاده می کردند پاسخ بالینی 
متغیرتری نسبت به آکاالبروتینیب نشان دادند، اما 
اکسیژن رسانی بهینه در نیمی از این بیماران بهبود 

یافت و آن ها مرخص شدند«.

عالوه بر این، تعداد لنفوسیت ها - نوعی گلبول سفید - 
در خون اکثر بیماران افزایش یافت. در افراد مبتال به نوع 
شدید کووید-۱۹، تعداد کم لنفوسیت ها با پیامدهای 
بدتر همراه بود. محققان همچنین در حمایت از فرضیه 
خود ثابت کردند که فعالیت آنزیم بروتون تیروزین 
کیناز در ابتدای مطالعه در سلول های خون بیماران 
کووید-۱۹ در مقایسه با فعالیت های داوطلبان سالم 
بیشتر است. سطح IL-6 نیز در گروه بیمار باالتر بود.
این گروه خاطرنشان می کند که چندین عامل خطرناک 
به خوبی برای ایجاد نوع شدید کووید-۱۹، ازجمله 
چاقی، فشارخون باال، آترواسکلروز و دیابت نوع 2 
وجود دارد که همچنین با التهاب بیش ازحد همراه 
هستند. التهاب از پیش موجود ممکن است موردی 
باشد که این گروه ها را در برابر عفونت های شدید 

SARS-CoV-2 آسیب پذیر می کند.

رفع مشکل از منبع آن
روش های دیگر برای کاهش پاسخ ایمنی بیماران 
آنتی بادی های  مانند  احتمالی  درمان های  به عنوان 
مونوکلونال اینترلوکین 6 را هدف قرار می دهند، 
پیشنهاد شده است. بااین حال، نویسندگان مطالعه 
حاضر استدالل می کنند که راهبرد آن ها ممکن است 
مؤثرتر باشد زیرا مسئله التهاب در منبع آن که ماکروفاژها 
هستند را برطرف می کند. سطح سیتوکین های مختلفی 
در بیماران مبتال به نوع شدید کووید-۱۹ باال می رود، 
بنابراین هدف قرار دادن فقط یک سیتوکین ممکن 

است تا حدی روند التهابی را کاهش دهد.
مطالعه حاضر ازنظر تعداد شرکت کنندگان کوچک بود 
و گروه کنترل نداشت؛ بااین حال، در ماه آوریل، قبل از 
انتشار این مطالعه، نتایج امیدوارکننده آن منجر به آغاز 
کارآزمایی بالینی بسیار بزرگتر و تصادفی شده است، 

به نام CALAVI که در سطح بین المللی خواهد بود.
منبع: Medical News Today / ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

  مترجم: شراره فرهی منش
هورمون های جنسی بر ساختار و عملکرد مغز تأثیر می گذارند، اما در 
مورد تأثیر هورمون درمانی )HT( بر تغییرات مغز در دوران یائسگی 
اطالعات کمی وجود دارد. مطالعه جدیدی نشان می دهد افزایش 
تغییرات کم در ساختار مغز مرتبط با سالمندی با تغییرات سطح 
هورمون ناشی از استرادیول ترانس درمال گرفته تا استروژن کونژوگه 
شده خوراکی همراه بوده است. نتایج مطالعه به صورت آنالین در 
منوپوز، مجله انجمن یائسگی آمریکای شمالی )NAMS( منتشر شد.
تغییرات مرتبط به سن در یادگیری و حافظه با تغییرات در ساختار 
مغز همراه بوده است. چنین تغییرات ساختاری را می توان از طریق 
تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی مشاهده کرد که در آن لکه های 
سفید روشن در مغز دیده می شود. این تغییرات در ساختار مغز و 
عملکرد شناختی ممکن است تا حدودی با پایین آمدن سطح استروژن 
ناشی از یائسگی باشد. در مطالعه جدید که شامل شرکت کنندگان در 
مطالعه پیشگیری از استروژن Kronos اولیه بود، محققان ارتباط بین 
تغییرات سطح هورمون )از مغز و تخمدان( با فرمول های مختلف 
هورمون درمانی و تغییرات ساختاری در مغز مرتبط با سالمندی را در 
مقایسه با دارونما بررسی کردند. آن ها دریافتند که افزایش کوچک تر در 

این تغییرات ساختاری مرتبط با سن با کاهش هورمون تحریک کننده 
فولیکول در خانم هایی که استرادیول ترنسدرمال مصرف می کردند 
و سطوح باالتر استرون )نوع خاصی از استروژن که معموالً در زنان 
یائسه دیده می شود( در زنان هر دو گروه تحت هورمون درمانی ارتباط 
داشت )استرادیول ترانس درمال و استروژن های کونژوگه خوراکی(.

محققان این نظریه را تأیید کردند که احتماالً تفاوت ها در نحوه متابولیزه 
شدن فرمول های مختلف هورمون درمانی وجود دارد. اگرچه مصرف 

خوراکی دارو بیشتر در کبد متابولیزه می شود، اما هورمون های ترانس 
درمال قبل از متابولیزه شدن در کبد مستقیماً در گردش خون محیطی 
جذب می شوند. برای ارزیابی تأثیر دوزهای مختلف هورمون های 
مختلف خوراکی و ترانس درمال بر تغییر میزان بیش ازحد تراکم 

ماده سفید مغز، تحقیقات بیشتری الزم است.
نتایج مطالعه در مقاله »ارتباط هورمون های هیپوفیز-تخمدان و افزایش 
تراکم ماده سفید مغز در زنانی که به تازگی یائسه شده اند و از هورمون 

درمانی استفاده می کنند« آمده است.
 )NAMS( دکتر استفانی فابیون، مدیر انجمن یائسگی آمریکای شمالی
می گوید: »این مطالعه نشان داد که سطح هورمون هیپوفیز و تخمدان 
با تغییرات ساختاری مغز مرتبط با سالمندی در زنانی که به تازگی 
یائسه شده اند و از هورمون درمانی استفاده می کنند مرتبط است. 
با توجه به فرمول هورمون درمانی مورداستفاده، تفاوت هایی در 
این ارتباطات وجود دارد. برای تعیین اینکه آیا دوز مصرفی بر این 
ارتباطات تأثیر می گذارد نیاز به بررسی بیشتر می باشد. همچنین 
بررسی پیامدهای بالینی این یافته ها برای زنان در دوران یائسگی، 

مستلزم تحقیق بیشتر است«.
منبع: The North American Menopause Society )NAMS( / ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

 روش های مختلف هورمون درمانی به طور متفاوت بر عملکرد مغز تأثیر می گذارند
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