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انتقادرهبرمعظمانقالباسالمیازکسانیکهمسئلهکروناراتمامشدهمیدانند

از  انتقاد  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
برخی افراد که مسئله کرونا را تمام شده 
می دانند، گفتند: »در اثر فداکاری دستگاه ها 
و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین 
و  مردمی  گروه های  داوطلبانه  مجاهدت 
همکاری عموم مردم، ایران به عنوان یک 
کشور موفق در دنیا معرفی شد اما این 
مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأسفانه 
آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی 

مردم و مسئوالن سست شده است.«

به گزارش سپید، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه 
در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی 
قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری های 
سراسر کشور، سخنان مهمی را ایراد کردند که 
در بخشی از آن، ضمن تأکید بر اینکه ماجرای 
کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد، همه 
مردم و مسئوالن را به جدی گرفتن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از 

شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از برخی افراد 
که مسئله کرونا را تمام شده می دانند، گفتند: 
»در اثر فداکاری دستگاه ها و کادرهای درمانی 
و بهداشتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه 
گروه های مردمی و همکاری عموم مردم، 
ایران به عنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی 
شد اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون 
متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب 
بعضی مردم و مسئوالن سست شده است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از خدمات 

طاقت فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری 
را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند 
و افزودند: »اینکه گفته می شود باید کاری کرد 
که مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا بوجود 
اما در صورت  نیاید، حرف درستی است 
بی توجهی و شیوع گسترده بیماری، مشکالت 

اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.«
خیال  »بعضی ها  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
می کنند که مسئله کرونا تمام شد. نه تمام 
نشده است. وقتی شما که مسئول دولتی هستید 
در یک اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، جوانی 
هم که در خیابان راه می رود تشویق می شود 
ماسک نزند. بعد از آنی که تلفات مان دو رقمی 
شده بود و به حدود سی و چندتا رسیده بود، 
حاال رسیده به صد و سی و چندتا. هم مردم 
و هم مسئولین مراقبت کنند.« رهبر معظم 
انقالب اسالمی در بخش دیگری از فرمایشات 
خود افزودند: »تنها تفاوت ویروس کرونا با 
ویروس فساد این است که ویروس کرونا 
با شست وشوی دست برطرف می شود اما 
تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست 

مفسد است.«

لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در ابتدای 
سخنان خود در ارتباط تصویری با رئیس 
کل  رؤسای  و  قضایی  عالی  مسئوالن  و 
دادگستری های سراسر کشور، ضمن ابراز 
یک  در  انجام شده  اقدامات  از  خرسندی 
سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در 
قوه قضائیه به صورت متوازن و با محوریت 

مردمی بودن قوه تأکید کردند و رهنمودهایی 
در این زمینه ایراد فرمودند. 

یاد  گرامی داشت  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی، شهید قدوسی، 
شهید الجوردی و دیگر شهیدان دستگاه قضا، 
»تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته تر سند 
تحول قضایی« را با استفاده از اندیشمندان 
حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه ای کاری 
با ارزش خواندند و افزودند: »در زمان های الزم 
از اجرای این سند و برنامه های مترتب بر آن 
به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری 
مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است.« 
ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت شده 
و توأم با دریافت های جدید و ابتکارات تازه 
خواندند و افزودند: »این کار باید بر اصول 
و مبانی اسالمی و دینی مبتنی باشد وگرنه 
تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج 

منجر می شود.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ایجاد تحول را در 
عمل بسیار دشوار خواندند وگفتند: »البته 
برخی مقاومت ها نه از روی سوء نیت بلکه 
از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حوصله 
مخالفت های  البته  است.  بنیادین  تغییرات 
کسانی که از وضع موجود منتفع هستند و 
کارشکنی ها و فضاسازی های شبکه در هم 
تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را 

سخت تر می کند.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های بی وقفه 
حرکت  هر  کردن  »خنثی  برای  دشمنان 
طریق  از  را  نظام«  در  تحولی  و  اصالحی 
جوسازی رسانه ای و ایجاد وسوسه و بدبینی 

در افکار عمومی از دیگر دشواری های ایجاد 
تحول خواندند و تأکید کردند: »تنها راه مؤثر 
برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، 
منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه 

شجاعانه مسیر تحول است.«
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
به وظایف مهم و بسیار گسترده  اشاره  با 
و  پیگیری  اساسی،  قانون  در  قضائیه  قوه 
اجرای متوازن همه این وظایف را ضروری 

برشمردند. 
ایشان در همین زمینه موضوع »احیای حقوق 
عامه« را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از 
فعالیت های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: 
»اگر دادستانی ها احساس کردند حقوق عامه 
در حال تضییع است باید وارد کار شوند و 

از حق مردم دفاع کنند.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به یکی 
در  قضا  دستگاه  اساسی  وظایف  از  دیگر 
قانون اساسی یعنی »پیشگیری از وقوع جرم« 
افزودند: »اگر بسترهای شکل گیری و وقوع 
جرم به درستی شناخته شود، پیشگیری علمی 
فراوان  کاهش  نتیجه  در  و  جرم  وقوع  از 
هزینه های مقابله با جرم محقق خواهد شد که 
این کار نیازمند همراهی همه قوا به خصوص 

قوه مجریه است.«
رهبر انقالب گفتند: »در مسائل گوناگون از 
جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعاریف 
حقوق عامه، دانِش صرفاً قضایی مشکل گشا 
نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه  در 

علوم مختلف کمک گرفت.«
ادامه در صفحه 3 
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 ادامه از صفحه 2 
ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی 
مصادیق حقوق عامه از جمله محیط زیست و 
نیز واگذاری های غیردقیق بنگاه های تولیدی 
گفتند: »اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا 
ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه می خورد 
بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است.«
رهبر انقالب تعمیم تحول خواهی از مسئوالن 
دستگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را 
ضروری خواندند و افزودند: »مردمی بودن از 

دیگر ضروریات ایجاد تحول است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای نگاه از باال به مردم 
را غیرقابل قبول دانستند و گفتند: »همه ما 
مسئوالن نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم 
از ما باالتر هستند، بنابراین همه باید خود را 

در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.«
»دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش 
برای ارتقای آگاهی و اطالعات قضایی مردم«، 
»حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم« و 
»بهره گیری از کمک و اطالعات مردمی در 
مسائلی نظیر مبارزه با فساد« از دیگر تأکیدات 

رهبر انقالب به مسئوالن قضایی بود. 
ایشان بیان گزارش زبانی و آماری به مردم را 
الزم اما ناکافی دانستند و با اشاره به ضرورت 
بهره گیری از هنر و ظرفیت های رسانه ای در 
ارائه گزارش فعالیت ها گفتند: »متأسفانه با غفلت 
برخی مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر 
فیلم ها، شاهد نمایش فیلم هایی هستیم که 
اساس و مبانی قضایی جمهوری اسالمی را 

زیر سؤال می برند.«
بر خالف  »غربی ها  افزودند:  انقالب  رهبر 
واقعیت، در فیلم های سینمایی ، دادگاه های خود 

را عرصه عدالت محض نشان می دهند ولی ما 
حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت های 
هنری و رسانه ای بهره نمی گیریم و گاهی بر 
عکس نشان می دهیم.« ایشان با اشاره به سخنان 
رئیس جمهور آمریکا درباره 1۰ سال حبس برای 
کسانی که نمادهای برده داری و نژادپرستی را به 
پایین بکشند و یا جدا کردن فرزندان مهاجران 
از والدینشان گفتند: »البته از این بی قانونی ها در 

غالب فیلم های غربی خبری نیست.« 
را  نکاتی  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 

درخصوص مبارزه با فساد بیان کردند. 
اینکه  بیان  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضاییه 
آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده 
است، گفتند: »مردم از مبارزه بدون مالحظه 
و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا 
فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، 
بسیار خطرناک و به شدت واگیردار و ُمسری 
است.« ایشان افزودند: »تنها تفاوت ویروس 
کرونا با ویروس فساد این است که ویروس 
کرونا با شستشوی دست برطرف می شود اما 
تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست 
مفسد است.« رهبر انقالب اسالمی، وظیفه 
قوه قضاییه را برخورد متوازن با همه اَشکال 
و ابعاد فساد برشمردند و در عین حال تأکید 
کردند: »باید مبارزه با فساد، در درجه اول در 
داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی 
انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل 

قوه قضاییه بسیار سنگین خواهد بود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم نگاه 
کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و 
مقابله با آن، افزودند: »مالک در مبارزه با فساد 

باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ مالحظه 
دیگری در کار نباشد.«

ایشان گفتند: »البته همانطور که در برخورد 
با فساد نباید اغماض وجود داشته باشد اما 
افراد بی گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند 
و رسیدگی ها باید کاماًل بر اساس قانون و 

عدالت و بدون جوگیری انجام شود.«
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گسترش فضای 
مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره رویدادها 
و مسائل، خاطرنشان کردند: »عموم مردم و 
فعاالن فضای مجازی مراقب باشند تا نسبت 
به افراد بی گناه تعدی و ظلمی واقع نشود.« 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با گالیه از اهانت و 
ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه 
در جریان قضاوت ها و اظهارنظرهایی که در 
خصوص دادگاه اخیر شده افزودند: »خطاب 
من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است 
که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که 
به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبی و محکم 
قاطع فالن شخصیت هستند، کاری ندارم.« 

ایشان تأکید کردند: »حرکت مبارزه با فساد که 
اکنون در قوه قضاییه به خوبی مشاهده می شود 
و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی 
الریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و 
هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و 

اینها نباید از نظر دور باشد.«
رهبر انقالب اسالمی یکی از اقدامات خوب قوه 
قضاییه در مبارزه با فساد را حمایت از تولید و 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دانستند 
و گفتند: »در شرایط کنونی که مردم از لحاظ 
معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که 
بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار 

را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع 
کمک به اقتصاد کشور است.« حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با اشاره به ابالغیه اخیر رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانک ها حق 
مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، 
خاطرنشان کردند: »این کار، بسیار درست و 
قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید 
واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش 
تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر می دهند 
زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور 
است.« یشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه 
با فساد را »نظارتها و گزارش های مردمی« 
خواندند و افزودند: »باید برای این موضوع 
زیرساخت های حقوقی در قوه قضاییه فراهم 
شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ 
شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم 
باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است و 
در مقابل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نشود.«

ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه 
جهات از جمله در مقابل دشمنی های آمریکای 
خبیث و انگلیس خبیث و همچنین در مواجهه با 
اقدامات دولت های اروپایی، خاطرنشان کردند: 
»اگر ما به وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی 
آنها در هر کاری سرشان به سنگ خورده و 
نمی توانند مقاصدشان را عملی کنند و نتیجه فشار 
به قول خودشان حداکثری برای به زانودرآوردن 
مردم، نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها و 

به عقب راندن شان خواهد بود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان از زحمات 
همه مسئوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه 
در سراسر کشور و همچنین از خانواده های 

آنان تشکر کردند.
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الریجانی، نایب رییس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر: 

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد
افزایش ابتال به کرونا در کودکان با عالیم گوارشی

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش ابتال به کرونا 
در کودکان طی سه هفته اخیر در کشور خبر داد. 

 به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
با عالیم گوارشی  افزود: »ابتال به کرونا در کودکان 
مانند اسهال، دردشکم و تهوع و نیز تب ظاهر می شود 
که والدین و برخی پزشکان تصور می کنند این عالیم 

عفونت های روده ای است در حالیکه این تصور غلط است.« 
وی اظهار داشت: »در فصل تابستان ابتالی کودکان و جوانان به کرونا رو به افزایش است 

بویژه در کودکان که والدین با مشاهده عالیم یاد شده نباید به بیمار آنتی بیوتیک بدهند بلکه 
باید به پزشک مراجعه کرده و وی نیز سریعا دستور تست کرونا را تجویز کند.«

مردانی ادامه داد: »هنوز این تصور غلط که کودکان کرونا نمی گیرند در جامعه وجود دارد 
و والدین کودکان را به مکان های عمومی برده و هشدارهای بهداشتی را جدی نمی گیرند.«
این متخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: »کودکان باالی دو سال باید در محیط بیرون 
ماسک بزنند و بطور مرتب دست ها را ضدعفونی کرده و با آب و صابون شست وشو دهند، 
از خانواده ها درخواست داریم از رفتن به رستوران و مسافرت خودداری کنند و بهترین راه 
پیشگیری از کرونا فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی دست ها و استفاده از ماسک در 

مکان های عمومی و فضاهای بسته است.«
فوت یک کودک ۱۰ ساله بر اثر ابتال به کرونا در بندرعباس،  نگرانی ها را در مورد ابتال 

کودکان به این ویروس تشدید کرده است.

خبـر

آمار کرونا

بیماری های غیرواگیر  نایب رییس کمیته ملی 
انسان  بدن  میکروبی  »تعداد سلول های  گفت: 
بیشتر از سلول های انسانی است و میکروبیوتا 
سلول های  عملکرد  در  که  نقشی  به  توجه  با 
ایمنی بدن دارد در شرایط همه گیری کووید۱۹ 
از اهمیت باالیی برخوردار بوده چراکه بر شدت 

این بیماری تاثیرگذار است.«
به گزارش سپید، هر ساله ۲۷ ژوئن مصادف با  
هفتم تیرماه در سراسر جهان مراسم بزرگداشت 
شعار  می شود.  برگزار  میکروبیوم  روز جهانی 
جهانی امسال برای این روز، حفظ تنوع میکروبیوتا 
بدن انسان و جهان هستی است؛ به این امید که 

شاهد حفظ سالمتی مردم باشیم. 
جمعیتی از باکتری ها و میکروب ها که در روده 
انسان زندگی می کنند تحت عنوان میکروبیوم 
دسته  دو  روده  در  می شوند.  نامگذاری  روده 
باکتری های مفید )غیر بیماری زا( و مضر بیماری زا 
( زندگی می کنند. هرگاه نسبت باکتری های مضر 
به مفید زیاد شود خطر بروز بیماری ها افزایش 

می یابد. 
باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی بیماری های 
و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رییس  و  غیرواگیر 
در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  متابولیسم 
آستانه روز جهانی میکروبیوم در گفت و گو 
با ایرنا درمورد اهمیت این میکروب ها و نقش 
داشت:  اظهار  کرونا  بیماری  تشدید  در  آنها 
مختلف،  متابولیت های  ترشح  با  »میکروبیوتا 
میزان ترشح سیتوکین ها و پاسخ های التهابی را 
در بدن تنظیم می کند و از این طریق بر شدت 

بیماری کووید - ۱۹ تاثیرگذار است.« 
میکروبیوتای  ترکیب  که  این  یادآوری  با  وی 
بدن انسان در بسیاری از بیماری های غیرواگیر 
از جمله چاقی، دیابت، پرفشاری خون، بیماریهای 
قلبی - عروقی و اختالالت کلیوی مختل می شود 
و این بیماری ها خطر مرگ و میر در مبتالیان به 
کووید- ۱۹ را افزایش می دهند، افزود: »مطالعات 
نشان می دهند که از هر پنج نفر در دنیا یک نفر 
دچار بیماری زمینه ای است که این موضوع خطر 
ابتال به درجه شدید کووید - ۱۹ و پیامد های 

ناشی از آن را افزایش می دهد.« 
متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رییس 
خاطرنشان کرد: »شیوع باالی اختالل در ترکیب 

بیماری های  و  گوارش  دستگاه  میکروبیوتای 
را در  این گروه سنی  غیرواگیر در سالمندان، 
معرض خطر باالتری در دوران همه گیری قرار 

داده است.«
نقش  بیشتر  شناخت  »با  داد:  ادامه  الریجانی 
میکروبیوتا در مقاومت نسبت به بروز عفونت های 
راهکارهای  شناسایی  به  می توان  ویروسی 
مداخله ای برای تعدیل ترکیب میکروبیوتا در 
راستای بهبود عملکرد سیستم ایمنی پرداخت.« 
وی ضمن یادآوری اهمیت این دانش بین رشته ای، 
توسعه این حوزه را یکی از اهداف مهم پژوهشگاه 
علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران ذکر کرد و افزود: »با توجه به نقش میکروبیوتا 
در بیماری های غیرواگیر، الزم است با شناخت 
این ترکیب بسترهای استفاده از این دانش در 

پیشگیری از بیماری ها را فراهم کنیم.«
از اعضای هیات علمی  اجتهد  السادات  هانیه 
پژوهشگاه و فعال در این عرصه هم ضمن گرامی 
داشت روز جهانی میکروبیوم، گفت: »تاکید شعار 
سبک  اهمیت  میکروبیوم،  جهانی  روز  امسال 
نهایت  در  و  باکتریایی  تنوع  زندگی در حفظ 

سالمت بدن انسان است.« 
وی ادامه داد: »در زمینه اهمیت تنوع میکروبی 
دستگاه گوارش می توان به نقش آن در عملکرد 
سیستم عصبی مرکزی و کیفیت خواب اشاره کرد 
که بر روی رفتارهای اجتماعی افراد موثر است.«

وی از نقش میکروبیوتا بر عملکرد سیستم ایمنی 
افراد و اهمیت آن در زمان همه گیری کووید - 
۱۹ سخن گفت و اظهارداشت: »مطالعات نشان 
می دهند افرادی که از تنوع میکروبی باالیی در 
دستگاه گوارش برخوردارند، سیستم ایمنی قوی 
تری دارند و شدت بیماری کووید - ۱۹ در آنها 

خفیف تر است.«
وی، شهرنشینی و سبک زندگی پر استرس مدرن 
تنوع  کاهش  بر  تاثیرگذار  عوامل  جمله  از  را 
میکروبی بدن انسان خواند و گفت: »مصرف 
غذاهای کم فیبر، فرآوری شده و آماده، مصرف 
بی رویه آنتی بیوتیک ها و استفاده بیش از حد از 
شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده، میکروب های 

مفید برای سالمت بدن را از بین می برد.« 
تاکید  با  میکروبیوم  حوزه  ارشد  پژوهشگر 
 - کووید  ویروس  بروز  با  امروزه  که  این  بر 
افزایش  ضدباکتری  شوینده های  مصرف   ،۱۹
چشمگیری داشته است، یادآور شد: »این امر 
تاثیرگذار  انسان  بدن  و  پوست  میکروبیوم  بر 

خواهد بود.« 
از رژیم غذایی  اجتهد، ورزش کردن، پیروی 
متنوع و سرشار از منابع غذایی حاوی فیبر و آنتی 
اکسیدان ها از جمله میوه ها، سبزی ها و غذاهای 
تعدیل  در  را  استرس  از  و دوری  تخمیرشده 
تنوع میکروبیوتای بدن انسان در شرایط همه 

گیری بیماری کرونا ویروس اثرگذار خواند.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردمیکروبیوم بر شدت بیماری کووید ۱۹ تاثیرگذار است
۱۲۵ جان باخته کرونا  در 

۲۴ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن 
تست کرونای ۲هزار و ۴۵۶ تن طی ۲۴ 

ساعت گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز جمعه تا شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۴۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۳۹ مورد 
بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۲۲۰ هزار و ۱۸۰ نفر 
رسید.« الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۲۵ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۰ هزار و ۳۶۴ نفر رسید.«

وی گفت: »خوشبختانه تا کنون ۱۸۰ هزار 
و ۶۶۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.« 

به گفته الری، ۲۹۲۸ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
وی گفت: »تا کنون یک میلیون و ۵۸۳ 
هزار و ۵۴۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.« وی همچنین 
با تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت 
فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی 
و استفاده از ماسک بویژه در تجمعات، گفت: 
»استان های خوزستان، کرمانشاه، کردستان، 
خراسان  و  غربی  آذربایجان  هرمزگان، 
رضوی بیشترین موارد ابتال و بستری به 
کووید۱۹ را داشته و در وضعیت قرمز قرار 
دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 
گفت: »استان های آذربایجان شرقی، سیستان 
و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان در 

وضعیت هشدار قرار دارند.«
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محرز، عضو کمیته علمی کرونا:
تاکنون ابتالی بیماران ایدزی به کرونا گزارش نشده است

عضو کمیته علمی کرونا گفت: »بیماران مبتال به ایدز سه 
نوع داروی ضد ویروس مصرف می کنند و تاکنون هیچ 
مورد ابتالی این افراد به کرونا گزارش نشده است.«

به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تاکنون بیماران مبتال 
به ایدز دچار بیماری کرونا نشده اند، اظهارکرد: »در حال 
حاضر بیماران مبتال به ایدز سه نوع داروی ضدویروس مصرف می کنند که این داروها برای 
مبتالیان به کووید ۱۹  نیز تجویز شده و جزو پروتکل های درمانی بیماران کرونایی است.« 

محرز بیان کرد: »امروزه مطالعه ای بر روی ۲ هزار بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی)ره( 
و ۲۰ هزار بیمار سرپایی که مبتال به ایدز بودند، انجام گرفته است که نشان می دهد هیچ یک 
از این افراد به کرونا مبتال نشده اند.« وی تاکید کرد: »در بیمارستان امام خمینی)ره( کلینیکی  
مخصوص بیماران مبتال به ایدز  راه اندازی شده است که ۷۰۰ بیمار در آن به طور مرتب در 

حال تردد هستند، اما هیچ کدام از این افراد به بیماری کرونا مبتال نشده اند.«
محرز گفت: »با وجود اینکه پرسنل بیمارستان و کلینیک واقع در بیمارستان امام خمینی)ره( 
به بیماری کرونا مبتال شده اما موردی از ابتالی بیماران درگیر ایدز به کووید۱۹ گزارش 
نشده است.« وی با اشاره به راهکارهایی برای پیشگیری از ابتال به کرونا، افزود: »مردم باید 
نکات بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند و از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر و 
از اهمیت  افراد پرخطر و سالمندان  بپرهیزند. رعایت این گونه مسائل برای  مراکز شلوغ 

بیشتری برخوردار است.«

خبـر

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید براینکه داروی 
دگزامتازون واقعا یک تیغ دو لبه است، هشداد داد: 
»اگر این دارو به صورت نابجا استفاده شود بسیار 
خطرناک است و در صورت مصرف خودسرانه 
باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و می تواند 

کشنده باشد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در برنامه 
انتهای الوند در مورد تامین داروی بیماران مبتال 
به کرونا، اظهار کرد: »علی رغم اینکه هیچ داروی 
خاصی برای درمان کرونا شناخته نشده، اما در 
زمینه تامین داروی موردنیاز مردم از همان روزهای 
اول هر دارویی که در دنیا شانس درمان کرونا را 
داشت و مطرح می شد را بالفاصله تهیه کردیم.«
وی افزود: »همچنین همگام با کشورهای صاحب 
علم و فن در حوزه داروسازی، تیم پزشکی و 
داروسازی ما نیز مطالعات بالینی را انجام داده و 
امروز خوشبختانه قادر هستیم تمامی داروهایی 
که برای این بیماری مطرح است را تولید  کنیم 

و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد.«
معاون وزیر بهداشت با تاکید براینکه در کشور 
توانایی تولید اقالم مبارزه با کرونا وجود دارد، 
تصریح کرد: »قبل از شیوع کرونا کل مصرف 
بود  عدد  هزار   ۱۲۰ کشور  در  روزانه  ماسک 
تولید  قابلیت  امروز  کرونا،  شیوع  از  پس  که 
روزانه تنها یکی از واحدهای تولیدی ۱۰۰ هزار 
ماسک است و می تواند ظرفیت تولید را به دو 
برابر افزایش دهد. خوشبختانه با اقدام جهادی 

تولیدکنندگان در حال حاضر حدود ۷ میلیون 
ماسک در واحدهای صنعتی و صنفی ماسک تولید 
می شود و نیاز کشور را به کلی برطرف می کند.«
وی از مردم خواست در استفاده از ماسک و 
چراکه  نکنند  کوتاهی  ضدعفونی  محلول های 
رعایت اصول بهداشتی نقش تعیین کننده ای در 

پیشگیری از ابتال به این بیماری دارد. 
شانه ساز درمورد داروی دگزامتازون نیز با اشاره به 
اینکه در هفته های اول شیوع کرونا، تیم پزشکی و 
داروسازی در کمیته علمی کرونا به این جمع بندی 
رسیدند که در ترکیب سه دارویی برای درمان 
کرونا یکی از داروها می تواند پردنیزولون )یک 
کورتون خوراکی( باشد، مورد نقد بسیاری از 
محافل قرار گرفت و عنوان شد به دلیل اینکه 

کورتون باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود، 
نباید استفاده شود. اما ما در مورد این موضوع 
اطمینان داشتیم و امروز دنیا به این مطلب رسیده 
است که آمپول دگزامتازون می تواند در درمان 

بیماران مبتال، مورداستفاده قرار گیرد. 
وی با تاکید براینکه داروی دگزامتازون واقعا یک 
تیغ دو لبه است، هشداد داد: »اگر این دارو به 
صورت نابجا استفاده شود بسیار خطرناک است 
و در صورت مصرف خودسرانه باعث تضعیف 
سیستم ایمنی بدن شده و می تواند کشنده باشد.«
شانه ساز خاطرنشان کرد: »این دارو به هیچ عنوان 
بدون نسخه قابل تهیه نیست و اگر کسی برای 
تهیه آن به داروخانه مراجعه کند، قطعا عرضه 

نخواهد شد.«فارس

مصرف خودسرانه دگزامتازون می تواند کشنده باشد 
بیمه سالمت

مدیر کل بیمه سالمت استان تهران 
خبرداد

چاپ دفترچه های بیمه سالمت 
بدون درج تاریخ از ابتدای تیرماه

مدیر کل بیمه سالمت استان تهران از اعتبار 
سنجی دفاتر بیمه توسط مؤسسات درمانی از 
طریق استحقاق سنجی خبر داد و گفت: »از 
ابتدای تیرماه سال جاری تمامی دفاتر بیمه 
در همه صندوق ها بدون درج تاریخ اعتبار 
در برگ مشخصات و نسخ دفترچه چاپ 
می شود و اعتبار سنجی دفاتر در هنگام ارائه 
خدمات، توسط مؤسسات درمانی از طریق 

استحقاق سنجی صورت می پذیرد.«
به گزارش سپید، سید محمد حسینی گفت: 
اعتبار  اتمام  خصوص  در  »اطالع رسانی 
پوشش بیمه ای از طریق ارسال پیامک به 
شماره تلفن همراه سرپرست خانوار انجام 
می شود.« بنابر اعالم روابط عمومی اداره کل 
بیمه سالمت استان تهران، حسینی اعالم کرد: 
»بیمه شدگان جهت امکان دسترسی و اطالع 
از تاریخ اعتبار پوشش بیمه ای خود می توانند 
با شماره گیری کد# ۱۶۶۶* از تاریخ اعتبار 

پوشش بیمه ای خود مطلع شوند.«

شماره ۱۶۸۳ ۸5 تیـر ۱۳۹۹

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از انجام مذاکره با بنیاد 
مستضعفان جهت تغییر کاربری باغ نیایش خبر داد و گفت: »شهرداری 
به دنبال اخذ مالکیت باغ نیست.« به گزارش سپید، زهرا نژادبهرام 
در گفت وگو با فارس درباره حل معضل شهروندان منطقه ۵ در 
حوالی بیمارستان امید، اظهار داشت: »این بیمارستان در بلوار امام 
حسین نبش همت در یک کوچه بن بست قرار دارد و ساخت 
بیمارستان و ساختمان های مسکونی مقابل آن در کوچه ای ۶ متری 

از فاجعه های شهرسازی محسوب می شود.«
وی افزود: »مشکل مردم این محله چندین بار به اعضای شورای 

شهر گزارش شد و ما پس از بررسی این مسأله و برگزاری جلساتی 
با شهردار منطقه و شورایاران تالش کردیم اقدامات الزم را جهت 

رفع این معضل انجام دهیم.«
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرد: »قرار است دو تا 
سه طرح جهت رفع این چالش شهرسازی انجام گیرد که یکی از آنها 
احداث زیرگذر از اتوبان باکری تا کوچه مربوط به بیمارستان امید 
است و به زودی اقدامات مناسبی در این راستا صورت می گیرد.« 
نژادبهرام در مورد مذاکره با بنیاد مستضعفان جهت اختصاص بخشی 
از باغ نیایش به بیمارستان اعصاب و روان در منطقه ۲ اشاره کرد 

و گفت: »در حال حاضر بر اساس بررسی های انجام گرفته هیچ 
استفاده ای از این باغ نمی شود و فقط خانه سرایداری در آن دایر 
است که ما از پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان خواسته ایم کاربری 
این باغ را تغییر دهد و آن را در اختیار بیمارستان اعصاب و روان 
نیایش قرار دهند.« وی گفت: »به هیچ عنوان شهرداری به دنبال 
اخذ مالکیت باغ نیایش نیست و از آنجایی که بیمارستان اعصاب 
و روان مربوط به جانبازان ۸ سال دفاع مقدس است درخواست 
کردیم بخشی از این باغ ۵ هزار متری در اختیار بیمارستان قرار گیرد.« 
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرد: » هر چند که رئیس 
بنیاد مستضعفان با پیشنهاد شهرداری مخالفت نکرده ولی هنوز اقدام 
مؤثری علی رغم پیگیری اعضای شورای شهر صورت نگرفته است 

و امیدواریم بزودی تبدیل باغ نیایش به بیمارستان انجام شود.«

باغ نیایش تهران تبدیل به بیمارستان می شود؟ 



شماره 61683 8 تیـر 1399

توسط محققان دانشگاهی صورت گرفت خبـر

ساخت زیست حسگرهای کاربردی در حوزه پزشکی و سالمت
محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر زیست حسگرهایی کاربردی در حوزه 
سالمت و صنعت پزشکی )پیشگیری و تشخیص( 
ساختند؛ این محصول در زمینه ابزارهای الکترونیکی 
پوشیدنی هوشمند مثل حسگرهای الکترونیکی 

پوشیدنی کاربرد دارد. 
به گزارش سپید، علی صدیقی محقق طرح »تولید 
زیست حسگر گلوکز غیر آنزیمی منعطف پوشیدنی« 
در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه دیابت یک اختالل 
متابولیک و مشکل همه گیر جهانی است، گفت: 
»سازمان جهانی بهداشت اظهار کرده که در سال 
۲۰1۴، ۴۲۲ میلیون نفر در سراسر جهان با مشکل 
دیابت مواجه بوده اند. این مشکل نه تنها سالمت 
فردی را تهدید می کند؛ بلکه در حال حاضر یکی از 
بزرگترین موانع توسعه پایدار و رشد اقتصادی است.«
وی افزود: »هزینه سالمت کشورهای G۷ روی 
دیابت، تنها در سال ۲۰1۴، ۴1۴ میلیارد دالر برآورد 
شده است. در ایران نیز بیش از یک و نیم میلیون 

نفر با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می کنند.«
وی با بیان اینکه کلید تشخیص و مدیریت بیماران 
دیابت، نظارت و کنترل سطح گلوکز در بدن است، 
گفت: »از این رو به منظور جلوگیری از عوارض 
جانبی، سطح گلوکز باید مکررا اندازه گیری شود؛ 
بنابراین، توسعه حسگرهای گلوکز کم هزینه و 
قابل اطمینان با حساسیت و گزینش پذیری زیاد، 
اهمیت اقتصادی و اجتماعی اجتناب ناپذیری دارد 
و سبب اهمیت جهانی این مساله در چند دهه 
اخیر شده است.« محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
افزود: »معموال برای تشخیص گلوکز از حسگرهای 
گلوکز الکتروشیمیایی بر پایه آنزیم استفاده می شود؛ 
اما پایداری و دوام شیمیایی و حرارتی آنزیم ها با 
مقدار pH، دمای کار، فشار جزئی اکسیژن و سطح 
رطوبت محیطی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ از سوی 
دیگر، پایش سالمت به صورت دائمی و غیر تهاجمی 
در سال های اخیر مورد توجه بیشتری بوده است که 
منجر به ظهور حسگرهای پوشیدنی و منعطف شده 
است.« به گفته صدیقی، ابزار الکترونیکی منعطف و 
منسوجات هوشمند در سالیان اخیر بطور چشمگیری 

مورد توجه بوده اند و حسگرهای منعطف می توانند 
در غالب ابزارهای پوشیدنی مثل پوشاک هوشمند 

به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. 
وی ادامه داد: »هدف این پروژه ساخت حسگر غیر 
آنزیمی منعطف پوشیدنی بوده است که به کمک 
منسوجات متداول مثل پارچه پنبه ای ساخته شود. با 
توجه به راحتی، در دسترس بودن و ایمنی پارچه های 
طبیعی مثل پنبه و کاربرد آنها در حوزه های سالمت 
و محیط زیست، نانو مواد به صورت جداگانه روی 
سطح بستر پارچه پنبه ای پوشش دهی شدند تا 
ابتدا رسانایی الکتریکی و در نهایت ویژگی های 
الکتروکاتالیستی برای تشخیص میزان گلوکز در 

بدن انسان را به منسوج ببخشند.«
مهم  کاربردهای  از  »یکی  کرد:  عنوان  صدیقی 
ابزارهای الکترونیکی منعطف پوشیدنی، حسگرها 
و به خصوص حسگرهای الکتروشیمیایی است. 
برای این منظور اوال احتیاج بود تا مقاومت الکتریکی 
پارچه پنبه ای به کمترین میزان ممکن برسد، به این 
صورت که با الیه نشانی ترکیبات فلزی، رسانایی 
بستر منسوجی هزاران برابر افزایش یابد. بنابراین 
نانوذرات نیکل به روش الکترولس روی سطح 
بستر به صورت همزمان، سنتز و الیه نشانی شد تا 

منسوج، رسانا شود.«
وی ادامه داد: »برای الیه بعدی از نانو ذرات پلیمری 

پلی آنیلین به عنوان ماده رسانا، اتصال دهنده و 
تسریع کننده اکسایش گلوکز استفاده شد و در 
نهایت نانوذرات اکسید مس روی سطح کامپوزیت 
پوشش دهی شدند.«  صدیقی خاطر نشان کرد: »نکته 
قابل توجه استفاده همزمان از مواد کاتالیستی مختلف 
برای الکترواکسایش گلوکز روی سطح است که 
اتصال شیمیایی قوی با سطح منسوج دارند؛ از سوی 
Ni- دیگر ترکیب هیبریدی جدیدی حاوی نامواد
SnOx/PANI/CuO روی سطح منسوج بارگذاری 
شد که دارای حد تشخیص بسیار کم، حساسیت 
عالی، پایداری عالی و قابلیت بازتولید مطلوبی است 
که آن را گزینه ای جذاب برای استفاده عملی به 

عنوان حسگر زیستی غیرآنزیمی گلوکز می کند.«
وی با اشاره به کاربردهای این محصول گفت: 
در  می توانند  غیرآنزیمی  زیستی  »حسگرهای 
حوزه های سالمت و پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. 
همچنین به عنوان بخشی از کاالهای الکترونیکی 
پوشیدنی و منسوجات هوشمند در آینده نزدیک 

کاربرد خواهند داشت.« 
صدیقی تاکید کرد: »نوآوری کار ما به جهت استفاده 
از نانومواد و ترکیبات هیبریدی جدید و ترکیب آن 
با بسترهای منسوجی برای استفاده به عنوان زیست 

حسگر پوشیدنی منعطف بوده است.«
گفت:  طرح  این  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 

توجه  قابل  فیزیکی و ساختاری  »مشخصه های 
مانند انعطاف، قابلیت پوشیدن، استحکام خوب، 
راحتی فیزیولوژیکی، تولید آسان و ارزان، دوستدار 
محیط زیست و ایمن برای بدن از ویژگی های این 

پروژه به شمار می روند.«
به گفته صدیقی، همچنین از ویژگی های کارکردی 
این طرح می توان به حد تشخیص بسیار کم میزان 
گزینش پذیری  زیاد،  بسیار  حساسیت  گلوکز، 
مطلوب، پایداری خوب و تکرارپذیری یا قابلیت 
بازتولید مطلوب آن اشاره کرد. از سوی دیگر، 
محدوده غلظتی بسیار گسترده این زیست حسگر 
غیر آنزیمی، این امکان را فراهم می کند که عالوه 
بر خون، برای تشخیص گلوکز در تعرق، بزاق و 

حتی اشک مورد استفاده قرار گیرد. 
طرح  این  نوآورانه  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
پژوهشی گفت: »استفاده از نانومواد جدید برای 
کاربرد زیست حسگر، استفاده از ترکیبات مقرون به 
صرفه غیرآنزیمی، استفاده از روش های ارزان و آسان 
برای افزایش پایداری، استفاده از روش و ترکیبات 
جدید برای الیه نشانی نانوذرات نیکل روی سطح 
منسوج، استفاده و ترکیب چند ماده موثر با خواص 
کاتالیستی مطلوب برای بهبود کارایی زیست حسگر 
از ویژگی های نوآورانه این طرح به شمار می رود.«
صدیقی تصریح کرد: »تولید آسان و ارزان، کارایی 
عالی )حساسیت باال در محدوده غلظتی گسترده و 
حد تشخیص بسیار کم(، پایداری و دوام مطلوب، 
زیست سازگاری و سازگاری با محیط زیست، 
امکان تشخیص میزان گلوکز در تعرق، بزاق و 
حتی اشک عالوه بر خون از دیگر ویژگی های 

این پروژه هستند.«
محقق این طرح خاطر نشان کرد: »زیست حسگرهای 
غیر آنزیمی گلوکز در حوزه سالمت، غذا، پزشکی 
)پیشگیری و تشخیص( و از سوی دیگر در حوزه 
مثل  هوشمند  پوشیدنی  الکترونیکی  ابزارهای 

حسگرهای الکترونیکی پوشیدنی کاربرد دارند.«
بر اساس اعالم دانشگاه امیرکبیر، مجید منتظر و سعیده 
مزینانی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر راهنمایی این پروژه را برعهده داشتند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: »ایران دومین کشور دارای 
طرح پالسما درمانی کووید 19 در دنیا است و آمریکا در ایمن 

زمینه یک پله بعد از ایران قرار دارد. «
به گزارش سپید، پیمان عشقی در نشست هیات امنای موسسه 
آموزشی پژوهشی طب انتقال خون در ارائه گزارشی از فعالیت های 
سازمان انتقال خون و این موسسه در رابطه با پژوهش های مرتبط 
و عملکرد مراکز جمع آوری پالسمای کووید19 از بهبود یافتگان 
آن پرداخت و ضمن تاکید بر تاثیر پالسما درمانی در بهبود بیماران 
مبتال به کووید19 طبق یافته های بین المللی و مقاالت شواهد محور 
افزود: »این برنامه نخست یک طرح پژوهشی بود اما به یک برنامه 
درمانی و خدمت رسانی ملی برای مقابله با ویروس کرونا بدل شد 

و اکنون این طرح به قدری گسترده و بزرگ شده است که نیازمند 
حمایت های دولت است.« وی با تاکید بر اهمیت و مرجعیت 
تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر پالسمای دریافتی از بهبود 
یافتگان کووید19 افزود: »ایران دومین کشوری بود که بعد از چین 
این روش درمانی را آغاز کرد و آمریکا 1۰ روز پس از ایران این 
شیوه را آغاز کرد و همین موضوع سبب شده است که پژوهش های 
موسسه در این رابطه از مرجع های اصلی تحقیقات بعدی باشد.« 
مدیر عامل سازمان انتقال خون همچنین از انجام 1۲ طرح پژوهشی 

مرتبط با کرونا از ابتدای شیوع آن تاکنون خبر داد. 
وی افزود: »یک تا دو ماه پس از بهبودی از ابتال به ویروس کرونا، 
به دلیل میزان مناسب آنتی بادی و کیفیت باالی پالسما، فرصت 

طالیی برای اهدای پالسما است و بهبود یافتگان به منظور کمک  
به مبتالن به کرونا نباید این فرصت را از دست بدهند.« عشقی ادامه 
داد: »نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که بیماران بهبود یافته 
باید توجه داشته باشند که آنتی بادی موجود در پالسمای آنها به 
مرور زمان رو به کاهش خواهد رفت بنابراین بعد از یک ماه بهبودی 
می توانند برای اهدای پالسمای خود اقدام کنند، زیرا هر چه از این 

زمان بگذرد سطح آنتی بادی در پالسمای آنها کاهش می یابد.«
به گزارش سازمان انتقال خون، وی گفت:  »این زمان عالوه بر این 
که بهترین زمان برای اهدای پالسما توسط بهبود یافتگان ویروس 
کرونا قلمداد می شود زمانی است که به دلیل ازدیاد بیماران مبتال به 
ویروس کرونا نیز بیشترین نیاز به اهدای پالسما احساس می شود.« 

مدیر عامل سازمان انتقال خون:

ایران دومین کشور دارای طرح پالسما درمانی کووید۱۹ در دنیا است
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استفاده از ماسک سوپاپ دار برای کرونایی ها اشتباه ترین کار است
یک متخصص عفونی می گوید استفاده از ماسک 
سوپاپ دار برای بیماران مبتال به کووید 19 و افراد 
مشکوک به این بیماری و همچنین کادر درمان 
ممنوع و اشتباه ترین کار است و ویروس را به 
خارج از ماسک منتقل می کند و متأسفانه می تواند 

باعث انتشار بیماری در جامعه شود. 
به گزارش سپید، حسن شفیعی با بیان اینکه انتخاب 
ماسک و وسایل حفاظت تنفسی مناسب در پیشگیری 
از بیماری کرونا مؤثر است، اظهار کرد: »با توجه 
به نحوه انتقال ویروس کرونا، انسان به انسان که از 
طریق قطرات تنفسی و تماس است این موضوع 
می تواند در انتخاب ماسک و وسایل حفاظت تنفسی 

مناسب می تواند کمک کننده باشد.«
وی تصریح کرد: »هر شخصی که با فرد دارای عالئم 
تنفسی)عطسه، سرفه و غیره( در تماس نزدیک تا 
کمتر از فاصله دو متری قرار بگیرد در معرض خطر 
مواجهه با ذرات تنفسی عفونی بالقوه است و استفاده 
از ماسک، رعایت بهداشت فردی و حفظ فاصله 
فیزیکی می تواند در پیشگیری و اوج دوباره بیماری 

می تواند در جامعه بسیار مؤثر باشد.«
شفیعی تصریح کرد: »با توجه به اینکه نحوه انتشار 

کرونا ویروس به شکل هوابرد است و از سویی 
دیگر انتقال ویروس از طریق هوای معمولی تاکنون 
تأیید نشده است بنابراین  الزامی جهت استفاده از 
ماسک های N95 و FPP2 برای افراد سالم و عموم 

مردم وجود ندارد.«
 FPP2 و N95 وی تأکید کرد: استفاده از ماسک های
جهت گروه های حساس شغلی از جمله متخصصان 
علوم پزشکی و درمانی، بهداشت عمومی، پیشگیری 
و کنترل عفونت، کارشناسان بهداشت حرفه ای، 
بهداشتی،  مراقبت های  مدیران  بهداشت محیط، 
کارمندان مراقبت های بهداشتی و کارکنان خدمات 

بهداشتی درمانی در نظر گرفته  شده است.«
این متخصص تصریح کرد: »استفاده از ماسک سوپاپ 
دار برای بیماران مبتال به کووید19  و افراد مشکوک به 
این بیماری و همچنین کادر درمان ممنوع و اشتباه ترین 
کار است و ویروس را به خارج از ماسک منتقل 
می کند و متأسفانه می تواند باعث انتشار بیماری در 
جامعه شود.« وی بیان کرد: »سوپاپ روی ماسک 
به منظور تسهیل خروج هوای بازدمی از سوپاپ به 
جای کناره های ماسک است، چون عموماً سوپاپ 

روی ماسک با فیلتر اشتباه گرفته می شود.«

حسن شفیعی به کادر بهداشت و درمان توصیه کرد: 
 N95 در صورتی که استفاده طوالنی مدت از ماسک«
می کنید، الزام است از آلودگی ماسک پیشگیری شود 
و باید به کارکنان آموزش داد که از لمس غیرضروری 
ماسک خودداری کنند، رعایت بهداشت دست از 
نکات بسیار مهم است که باید توصیه اکید شود، 
پوشیدن و خارج کردن صحیح وسایل حفاظت 

فردی باید آموزش داده شود.«
وی بیان کرد: »کارکنان مراقبت های بهداشتی باید 
هنگام ورود به اتاقی که بیماران مظنون یا تأیید 
به عفونت بستری  شده است و همچنین هنگام 

انجام هر نوع مراقبت بهداشتی که به یک 
فرد مشکوک یا مبتال به عفونت ارائه 

می شود، ماسک مناسب بپوشند.«
مسئول فنی بیمارستان گنجی 
برازجان تصریح کرد: »برای 
استفاده صحیح از ماسک ها 
اول باید دست هایتان را با آب 
و مایع دست شویی بشویید و 

قبل از استفاده از سالم بودن 
ماسک مطمئن شوید که هیچ 

سوراخ و منفذی روی ماسک نباشد، سپس ماسک 
را روی صورتتان قرار دهید، ابتدا گیره بینی ماسک 
را تنظیم کنید و در مرحله آخر، چند مرتبه داخل 
ماسک نفس عمیق بکشید تا مطمئن شوید که هوا 
از جداره ماسک نشت نکند.«  متخصص عفونی و 
بیماری های تنفسی بیمارستان شهید گنجی برازجان 
گفت: »دقت هنگام برداشتن ماسک مسئله مهمی 
که باید به آن توجه شود، برای برداشتن ماسک از 

گوشه ها، بندها یا کش آن استفاده کنید.«
به گزارش ایسنا، شفیعی خاطرنشان کرد: 
»برای از بین بردن ماسک آن را از پشت 
جدا کنید، جلوی ماسک را لمس 
نکنید و بالفاصله در سطل دربسته 
بیندازید و دست های خود را 
با آب و مایع دست شویی 

شستشو کنید.«

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »خدمات 
مرتبط با اچ آی وی شامل تشخیص، درمان و پیگیری های 
مرتبط در مراکز مشاوره و بیماری های رفتاری محرمانه و 

رایگان است.« 
به گزارش سپید، علی عشرتی روز شنبه و بمناسبت فرارسیدن 
2۷ ژوئن )هفتم تیر ماه( روز ملی آزمایش اچ آی وی افزود: 
»سایت اطالع رسانی کشوری http: //hivsti. com مرجع 
مناسبی برای دریافت پاسخ به سواالت است. همچنین شماره 
تلفن 66۰3892۰ شماره تلفن هات الین اچ ای وی مستقر 
در مرکز بهداشت غرب تهران از ساعت 8 تا 2۰ و حتی ایام 
تعطیل، از طریق پرسنل آموزش دیده و با تجربه؛ پاسخگوی 
سواالت و ایجاد تسهیالت جهت دریافت مشاوره و تست 

رایگان است.«
وی اظهار داشت: »انجام اصولی تست اچ آی وی، اولین 
قدم برای شناسایی است. اگر کسی مبتال به اچ آی وی باشد، 
مراقبت های پزشکی و مصرف داروها به طور مرتب کمک 
می کند تا زندگی طوالنی تر  سالم تر و حتی در حد مردم 
عادی داشته باشد و همچنین شانس انتقال HIV به دیگران 
را کاهش دهد و انجام آزمایش خون، تنها راه برای تمامی 
مردمی بوده که با اچ آی وی زندگی می کنند و تا کنون 
شناسایی نشده اند و حتی خود از وضعیت شان آگاهی ندارند.«
اشاره  با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
به استراتژی های کنترل اپیدمی اچ آی وی خاطرنشان 
کرد: »امروزه مهمترین استراتژی کنترل اپیدمی اچ آی 
وی در دنیا، مراقبت و درمان مبتالیان به بیماری است. 
در صورتی که افراد مبتال به اچ آی وی، تحت درمان 
استاندارد ضد رتروویروسی قرار گیرند، با کاهش تعداد 
ویروس در خون و ترشحاتشان )کاهش بار ویروسی( 
ضمن آنکه با کاهش چشمگیر عوارض بیماری می توانند 
زندگی سالم تری داشته باشند، احتمال انتقال بیماری به 

سایر افراد نیز به حداقل ممکن می رسد.« عشرتی اظهار 
داشت: »چالش هایی که اکنون کشور را در دستیابی به 
اهداف مورد نظر با مشکل مواجه کرده شامل آن است که 
درصد باالیی از موارد مبتال از بیماری خود مطلع نیستند، 
بسیاری از افراد شناخته شده برای دریافت خدمات مراقبت 
و درمان تمایل نداشته و مراجعه نمی کنند و درصدی از 
افرادی که تحت درمان ضد رتروویرسی قرار گرفته اند 

درمان را به شکل مستمر ادامه نمی دهند.«
به گفته وی، ایجاد انگیزه برای اقدام به انجام تست تشخیصی 
اچ آی وی، فراهم کردن امکان دسترسی به تست تشخیصی، 
ایجاد انگیزه و نیاز در افراد مبتال برای اقدام به دریافت خدمات 
مراقبت و درمان، فراهم آوردن امکان دسترسی به خدمات 
مراقبت و درمان برای آنها و در نهایت ایجاد انگیزه و نیاز در 
مبتالیان به اچ آی وی برای باقی ماندن بر خدمات مراقبت 

و درمان از مداخله های موثر است. 
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
6۴ درصد مبتالیان به ایدز به دلیل رابطه جنسی پرخطر و 22 
درصد به دلیل اعتیاد تزریقی به این بیماری مبتال شده اند. از 

این میان 31 درصد زن و 69 درصد مرد هستند. 
5۰ درصد از کل موارد شناخته شده این بیماری در ایران، در 

زمان تشخیص در گروه سنی 2۰ تا 35 سال قرار داشتند.ایرنا

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر شنبه )۷ تیر 
99( 22۰ هزار و 18۰ نفر را به طور قطعی مبتال کرده و در 
مجموع تا این روز 1۰ هزار و 36۴ نفر را در ایران به کام مرگ 
کشانده است. از سوی دیگر، 18۰ هزار و 661 نفر در ایران 

تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد 
که طی 1۰ روز اخیر )29 خرداد تا ۷ تیر( به طور متوسط در 
هر ساعت، بیش از حدود 1۰5 نفر در ایران مبتال و تقریبا پنج 
نفر قربانی این ویروس شده اند. البته در هر ساعت 1۰8 نفر نیز 
بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک، روند شیوع کرونا در ایران 

طی یک ماه اخیر )از ۷ خرداد تا ۷ تیر( را مشاهده می کنید.

روند کرونا در ایران خدمات مرتبط با اچ آی وی محرمانه و رایگان است
از ۷ خرداد تا ۷ تیر
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چرا کرونا برای کودکان مرگبار نیست؟ 
نتیجه یک مطالعه در سطح اروپا نشان می دهد که 
تنها یک درصد از افراد نابالغ آلوده به ویروس کرونا 
جان می بازند و اکثر بیماران در این گروه سنی نیز 

دوره ابتال را به صورت خفیف سپری می کنند. 
به گزارش سپید، مطالعه ای که اخیرا در سطح اروپا 
انجام شده، نشان داده است که مرگ و میر کودکان 
و نوجوانان بر اثر کووید ۱۹ بسیار اندک و چیزی 

کمتر از یک درصد کل درگذشتگان است.  
متخصصان می گویند علت امر بسیار ساده و مرتبط با 
سالمت عمومی جسم و نداشتن سابقه بیماری است.  
جزییات این مطالعه در نشریه »سالمت کودکان و 

نوجوانان لنست« منتشر شده است.  
مدیر این مطالعه، مارک تبرویگ از کالج لندن می گوید 
اکثر کودکان و نوجوانان آلوده به ویروس، فقط 
یک دوره خفیف بیماری را پشت سر می گذارند.  
تیم متخصصان اروپایی برای این مطالعه، وضعیت 
۵۸۲ کودک خردسال و نوجوان بین ۳ تا ۱۸ سال 

را در ۸۲ مرکز درمانی مورد بررسی قرار دادند. آنها 
کسانی بودند که جواب تست کرونایشان مثبت 
اعالم شده بود. تنها چهار کودک از این عده جان 

باختند که دو نفرشان بیماری زمینه ای قبلی داشتند. 
هشت درصد مبتالیان این گروه، مشکالت حاد 
تنفسی داشتند و باید در بخش مراقبت های ویژه 

بستری می شدند. مارک تبرویگ می گوید هر چند 
این نرخ خیلی کم است اما نباید از توجه به آن 
غافل شد. ۱۶ درصد کودکان و نوجوانان مبتال به 
کرونا نیز فاقد هرگونه عالیم و عوارض ناشی از 

بیماری بوده اند. 
یکی از علت های مرگ و میر اندک این گروه سنی 
از کرونا، آن است که عموما و به نسبت بزرگساالن، 
بیماری های قبلی ندارند. تنها یک چهارم افراد مورد 

مطالعه، سابقه بیماری در پرونده  خود داشتند.  
به گزارش دویچه وله، پژوهشگران معتقدند که نرخ 
واقعی مرگ ناشی از کرونا نزد افراد نابالغ می تواند 
باشد.  کمتر  آمده  اخیر  مطالعه  در  آنچه  از  حتی 
آنها استدالل می کنند که تعداد کثیری از کودکان و 
نوجوانان به دلیل خفیف بودن عوارض ابتال اصال 
به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند و تعدادشان ثبت 
نمی شود. بر این اساس، میزان فوت به نسبت شمار 

بیماران بسیار کمتر خواهد بود.ایسنا

چین روز شنبه بیشترین شمار ثبت شده ابتال به کرونا را 
طی چهار روزِ پیاپی پس از شیوع مجدد این ویروس 

در پکن اعالم کرد. 
به گزارش سپید، کمیسیون بهداشت ملی چین شمار 
مبتالیان جدید به ویروس کرونا در روز جمعه را در 
مجموع ۲۱ نفر اعالم کرد که از ۱۳ نفر اعالم شده در 
روز پیش از آن نیز بیشتر شده است. شمار مبتالیان جدید 
در پکن نیز ۱۷ نفر بوده که نسبت به ۱۱ نفرِ روز پیش 
از آن افزایش داشته است. از ۱۱ ژوئن، زمانی که پکن 

گزارش اولین مورد ابتال به کرونا را در شیوع مجدد 
کرونای ناشی از یک مرکز عمده فروشی مواد غذایی 
گسترده در جنوب غربی پایتخت خبر داد تاکنون ۲۹۷ 
نفر در این شهر با جمعیت بیش از ۲۰ میلیون نفر به 
بیماری کووید-۱۹ مبتال شده اند. همچنین روز جمعه 
مقامات چین از ورود چهار مسافر مبتال به کرونا به این 
کشور خبر دادند که در مقایسه با آمار دو نفره در روز 
پیش از آن افزایش یافته است. تاکنون ۸۳ هزار و ۴۸۳ 
نفر در چین به کرونا مبتال شده اند که از این میان ۴۶۳۴ 
نفر جان خود را از دست داده اند. شمار قربانیان این 
بیماری در چین از اواسط ماه مه میالدی ثابت مانده است.
چین همچنین ۱۲ بیمار بدون عالمت را در روز گذشته 
گزارش کرد که تست آن ها مثبت بوده اما عالئم بالینی 

مانند تب را از پنج روز قبل از تست نشان نداده اند.
بنا بر گزارش رویترز، مرکز بهداشت و درمان چین در 
موارد مصوب خود اعالم کرده بیماران بدون عالمت 

شامل آمارهای اعالم شده این کشور نمی شوند.ایسنا

به گزارش وزارت بهداشت 
در ۲۴ ساعت  تنها  برزیل، 
گذشته شمار قربانیان کرونا 
در این کشور ۹۹۰ تن بوده 
و شمار کلی قربانیان در این 
کشور به حدود ۵۶ هزار تن 
و تعداد مبتالیان به حدود 
نفر  میلیون و ۲۷۵ هزار   ۱

رسیده است. 
به گزارش سپید، وزارت بهداشت برزیل اعالم کرد تنها در ۲۴ ساعت 
گذشته ۴۶ هزار و ۸۶۰ مورد قطعی ابتال به کرونا را در کشور گزارش 
کرده است که در مجموع تعداد مبتالیان را به ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار و 
۹۷۴ نفر می رساند. هم چنین در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹۰ فوتی دیگر در 
برزیل به ثبت رسیده است که شمار جان باختگان کرونا در این کشور را 

به ۵۵ هزار و ۹۶۱ تن رسانده است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز برزیل پس از ایاالت متحده دارای بیشترین 

آمار مبتالیان و قربانیان بر اثر ابتال به کرونا در جهان است.ایسنا

برزیل در باتالق کروناافزایش شمار مبتالیان جدید کرونا در پکن

خبـر

شماره ۱۶۸۳ ۸ تیـر ۱۳۹۹

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد واکسنی که شرکت »استرازینیکا« 
در حال ساخت آن است، به احتمال زیاد پیشرفته ترین واکسن در 

جهان خواهد بود. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین ارزیابی خود 
درباره واکسن کرونا اعالم کرد که واکسن شرکت »استرازینیکا« که 
در حال ساخت آن است، به احتمال زیاد پیشروترین و پیشرفته ترین 

واکسن در جهان خواهد بود. 
کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه واکسن 
شرکت »مدرنا« هم از گزینه های احتمالی است، افزود: »این واکسن 

با مرحله پیشرفتی که واکسن شرکت استروزینیکا به آن دست یافته، 
فاصله زیادی ندارد.« 

به گفته این مقام سازمان بهداشت جهانی، این سازمان در حال حاضر 
مشغول مذاکره با شماری از شرکت های داروسازی چینی درباره 
واکسن های احتمالی کووید ۱۹ است. تا پایان ماه گذشته شمار 
مبتالیان روزانه کرونا در جهان تقریباً همواره زیر ۱۰۰ هزار نفر 
در روز بود اما در ماه جاری میالدی )طی سه هفته گذشته( شمار 
مبتالیان روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر گزارش شده و روز جمعه 

این رقم رکورد ۱۸۱ هزار نفر را نیز شکست. 

هم اکنون اروپا و آمریکای شمالی هر کدام سهمی ۲۵ درصدی، آمریکای 
جنوبی سهمی نزدیک ۲۰ درصدی و دیگر کشور ها سهمی تقریباً ۳۰ 

درصدی در کل مبتالیان به کرونا در جهان دارند. 
اما از لحاظ شمار مرگ ومیر، آمریکای شمالی و اروپا سهمی باالی ۷۳ 
درصد در جهان دارند، چرا که شیوع چشمگیر کرونا در این مناطق 

زودتر از آمریکای جنوبی، هند و روسیه اتفاق افتاد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با توجه به اوج گیری موارد ابتالی 
جدید در آمریکای جنوبی، هند و روسیه، انتظار می رود شمار فوتی های 

این کشور ها در آینده نزدیک به شدت افزایش یابد.

طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت
پیشرفته ترین واکسن برای مبارزه با کرونا تعیین شد



قربانیان جهانی کرونا در مرز نیم میلیون نفر

مشکل آمریکا جدی است
در حالیکه که همه گیری بیماری کووید-۱۹ با 
سرعت در منطقه آمریکای التین رو به گسترش 
است از سوی دیگر گزارش های تازه حاکیست 
که سیر تصاعدی کرونا در ایاالت متحده همچنان 
ادامه دارد و روز پنجشنبه آمار ابتال به این ویروس 
کشنده در آمریکا به باالترین حد خود از زمان 

آغاز همه گیری رسیده است. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن 
است که شمار قربانیان کروناویروس جدید در 
جهان به ۴۹۶ هزار و ۹۹۱ نفر رسیده و تاکنون 
ابتالی ۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۶۸ نفر نیز به این 

بیماری تأیید شده است. 
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون پنج میلیون و 
۳۶۰ هزار و ۷۹۸ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

در جهان بهبود یافته اند. 
کشورهای  فهرست  صدر  در  همچنان  آمریکا 
درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد و بیشترین 
آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود 
اختصاص داده است. مقام های بهداشتی این کشور 
برای اپلیکیشن اخطار کرونا تصمیم نگرفته اند و 
می گویند که رقم واقعی بیماران، شاید ۱۰ برابر 

موارد ثبت شده باشد. 
در حال حاضر بیشترین موارد ابتالی جدید به 
می شود؛  دیده  جوان ها  میان  در  کروناویروس 
جمعیتی که به گفته مدیر مرکز کنترل و پیشگیری 
از امراض آمریکا )CDC( پیش از این، تحت کنترل 

و تشخیص قرار نداشته اند. 
در هفته جاری ایالت های آالباما، آریزونا، کالیفرنیا، 
فلوریدا، آیداهو، می سی سی پی، میسوری، نوادا، 

اوکالهما، کارولینای جوبی و وایومینگ از رکورد 
مبتال شدن شهروندان به کرونا خبر داده اند.  

از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد 
مبتالیان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای 
آمریکا  از  نیز پس  انگلیس  و  برزیل  گرفتند و 
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را 

به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 

مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. ایاالت متحده دو میلیون و ۵۵۲ هزار و ۹۵۶ 

مبتال، ۱۲۷ هزار و ۶۴۰ قربانی
۲. برزیل یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۵۴ مبتال، ۵۶ 

هزار و ۱۰۹ قربانی
۳. روسیه ۶۲۰ هزار و ۷۹۴ مبتال، ۸۷۸۱ قربانی
۴. هند ۵۰۹ هزار و ۴۴۶ مبتال، ۱۵ هزار و ۶۸۹ قربانی

۵. انگلیس ۳۰۹ هزار و ۳۶۰ مبتال، ۴۳ هزار و 
۴۱۴ قربانی

مبتال، ۲۸ هزار و  اسپانیا ۲۹۴ هزار و ۹۸۵   .۶
۳۳۸ قربانی

۷. پرو ۲۷۲ هزار و ۳۶۴ مبتال، ۸۹۳۹ قربانی
۸. شیلی ۲۶۳ هزار و ۳۶۰ مبتال، ۵۰۶۸ قربانی

۹. ایتالیا ۲۳۹ هزار و ۹۶۱ مبتال، ۳۴ هزار و ۷۰۸ قربانی
ایران ۲۱۷ هزار و ۷۲۴ مبتال، ۱۰ هزار و   .۱۰

۲۳۹ قربانی
همچنین طبق آمار فوق در ۲۴ ساعت گذشته 
مکزیک و پاکستان بیشترین شمار مبتالیان جدید 

را ثبت کرده اند.ایسنا

مقامات بهداشتی آمریکا از مرگ سه نفر و نابینا شدن یک 
مایع  از مصرف خوراکی  ناشی  نفر دیگر در پی مسومیت 
ضد عفونی کننده دست در ایالت نیومکزیکو خبر دادند. 

بیانیه ای  در  نیومکزیکو  بهداشت  اداره  سپید،  گزارش  به 
اعالم کرده هفت نفر ضد عفونی کننده دست حاوی متانول 
خورده اند که سه نفر بر اثر مسمومیت جان خود را از دست 
داده، یک نفر نابینا شده و حال سه نفر دیگر نیز وخیم است.
مقامات بهداشتی نیومکزیکو هنوز جزئیات بیشتری درباره 

قربانیان یا محل وقوع این اتفاق ارائه نداده اند.
دارند  اعتیاد  الکل  مصرف  به  که  افراد  برخی  آمریکا  در 

به  کننده های دست  عفونی  در ضد  متانول  دلیل وجود  به 
خوردن آن ها روی آورده اند. پیش از همه گیری کرونا، ضد 
بود، چرا  ممنوع  زندان ها  اکثر  در  کننده های دست  عفونی 
یا  این نگرانی وجود دارد که زندانیان آن ها را خورده  که 
مراکز  اکنون  اما  کنند.  استفاده  آتش افروزی  برای  آن ها  از 
کنترل و پیشگیری از امراض ایاالت متحده توصیه کرده اند 
به منظور مقابله با همه گیری کرونا این قوانین را تسهیل کنند.
این هفته سازمان غذا و داروی ایالت متحده از مردم خواست 
شده  تولید  و  دست  کننده  عفونی  ضد  محصوالت  از  که 
احتمالی  وجود  دلیل  به   Eskbiochem SA شرکت  توسط 

ماده شیمیایی سمی استفاده نکنند. مقامات فدرال آمریکایی 
در نمونه هایی از ضد عفونی کننده های دستی که توسط این 
شرکت مکزیکی تولید شده است، متانول را کشف کرده اند 
که می تواند سمی باشد. مشخص نیست که قربانیان در ایالت 
استفاده  کننده دست  عفونی  نوع ضد  همان  از  نیومکزیکو 

کرده اند یا خیر؟
بنا بر گزارش سی ان ان، قرار گرفتن در معرض مقادیر قابل 
استفراغ،  تهوع،  حالت  به  منجر  می تواند  متانول  توجهی 
سردرد، تاری دید، نابینایی دائمی، تشنج، اغما، آسیب دائمی 

سیستم عصبی و حتی مرگ شود.ایسنا

مصرف خوراکِی مایع ضدعفونی کننده در آمریکا قربانی گرفت

خبـر

Duke- واکسن بالقوه  کووید-۱۹ که توسط محققان دانشکده پزشکی
NUS در سنگاپور ابداع شده است، ماه اوت )مهرماه( وارد مرحله 

آزمایش بالینی روی انسان می شود.   
به گزارش سپید، مطالعات حیوانی واکسن بالقوه کووید-۱۹ محققان 
سنگاپوری آنقدر نویدبخش بود که آنها قصد دارند به آزمایش این 
واکسن بر انسان سرعت بخشند.  ابتدا قرار بود که مرحله بعدی این 
آزمایش در ماه سپتامبر انجام شود اما اکنون تاریخ آغاز این آزمایش 
به ماه اوت موکول شده است. این واکسن که توسط محققان دانشکده 
پزشکی Duke-NUS در سنگاپور ابداع شده است، از ماده ژنتیکی به 
نام پیام رسان RNA برای تحریک واکنش ایمنی در بدن استفاده می کند. 
این واکسن زمانی که تزریق می شود، بدن را به ساخت پروتئین هایی 
مانند پروتئین های ویروس واقعی وادار می کند. بدن سپس متوجه 
می شود که سلول های عفونی شده با ویروس کرونا چه شکلی هستند 
و یاد می گیرد که چگونه با آنها مبارزه کند. محققان اضافه کردند، 

بیشتر واکسن ها تنها پیشگیرانه هستند اما این واکسن ممکن است 
بتواند یک مورد فعال ویروس کرونا را نیز درمان کند.

یونگ اووی، معاون برنامه بیماری های عفونی نوظهور در دانشکده 
پزشکی Duke-NUS در سنگاپور گفت: »این واکسن دو بازوی 

سیستم ایمنی را فعال می کند.«  
یک بازو با یاد دادن تشخیص این ویروس ها به بدن، از بروز عفونت 
ویروس کرونا پیشگیری کرده و بازوی دیگر سلول های عفونی شده 

را از بین  برده و مانع از انتشار این بیماری در بدن می شود.  
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در خصوص این واکسن گفت: 
»مطالعات پیش بالینی این واکسن نشان داد که می توانیم هر دو 
بازوی واکنش سیستم ایمنی بدن را علیه ویروس کرونا ایجاد کنیم.«
به گزارش ردیاب واکسن نیویورک تایمز، محققانن سراسر جهان 
سرگرم ساخت بیش از ۱۴۰ واکسن علیه ویروس کرونا هستند. در 
حال حاضر ۱۸ واکسن بالقوه برای ایمنی و دوز صحیح در فاز ۱ یا ۲ 

کارآزمایی بالینی آزمایش شده اند و سه واکسن در آزمایش های فاز سه 
هستند که در این مرحله آزمایشات در مقایس بزرگ انجام می شود.  
محققان دانشکده پزشکی Duke-NUS تاکید کردند که هرگونه 
پایان سال جاری میالدی  تا  برای ساخت یک واکسن  انتظار 

بسیار خوشبینانه است.ایرنا

آزمایش بالینی واکسن کرونای سنگاپوری مهرماه آغاز می شود

9 شماره ۱۶۸۳ ۸ تیـر ۱۳۹۹
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معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت 
"#من- پویش  آغاز  اعالم  و  ماسک  از  استفاده 
ماسک-می زنم"  گفت: »رعایت فاصله فیزیکی 
یک متری 8۲ درصد، استفاده از ماسک 8۵ درصد 
و استفاده از پوشش محافظ چشمی ۷8 درصد 

انتقال ویروس را کاهش می دهد.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در ارتباط ویدیو 
اکثر  در  »اکنون  با خبرنگاران، گفت:  کنفرانسی 
کشورهای دنیا برای تامین معیشت مردم و دالیل 
اقتصادی، بازگشایی ها انجام شده است. در شرایط 
فعلی فعالیت اقتصادی و اجتماعی، مهم ترین مواردی 
که باعث کاهش شیوع کرونا می شوند، رعایت فاصله 
یک متری با دیگران و استفاده از پوشش محافظ 

چشمی و استفاده از ماسک است.«
حریرچی گفت: »رعایت فاصله فیزیکی یک متری 
8۲ درصد، استفاده از ماسک 8۵ درصد و استفاده از 
پوشش محافظ چشمی ۷8 درصد انتقال ویروس را 
کاهش می دهد که ارقام بسیار مهم و قابل تاثیری 
هستند. خوشبختانه از امروز پویش استفاده همگانی 
از ماسک با هشتگ "من-ماسک-می زنم" در کشور 
آغاز می شود که انتظار ما از همگان این است که با 
هر دیدگاه و نظری در این کار بزرگ، همکاری و 
همراهی داشته باشند. در این روزها یکی از مهمترین 
موارد مصداقی امر به معروف و یکی از مهم ترین 
مصادیق نوع دوستی و عالقه مندی به ایران عزیز، 
استفاده از ماسک توسط خودمان و توصیه استفاده 

از ماسک به دیگران است.«
وی تاکید کرد: »جوانان و نوجوانان و حتی کودکان 
به ظاهر سالم یا دارای عالئم خفیف بیماری کرونا، 

عامل مهم انتقال بیماری به دیگران خصوصا پدر و 
مادرها و افراد مسن هستند. بنابر اعالم مرکز کنترل 
بیماری های ایاالت متحده به ازای هر نفر بیمار 
تشخیص داده شده کرونا 1۰ نفر مبتالی دیگر در 
سطح جامعه وجود دارد که تشخیص داده نمی شوند.« 
وی گفت: »در افراد زیر ۵۰ سال و خصوصا در 
افراد جوان و با سن کم احتمال ابتال به بیماری بدون 
عالمت و کم عالمت بسیار زیاد است. جوانان مبتال 
ناخواسته و نادانسته اطرافیان خود را به بیماری مبتال 
می کنند که گاهی منجر به مرگ و میر و بستری 

طوالنی مدت این افراد می شود.«

هر مبتالی بدون عالمت، ۴۰۶ نفر را مبتال 
می کند

حریرچی ادامه داد: »در این مقطع حساس زمانی 
از لحاظ ابتال به کرونا با رعایت دستورالعمل های 
ساده و بهداشتی مانند استفاده همگانی از ماسک 
در خارج از منزل و شست وشوی مرتب دست و 
ترویج این اقدامات، جوانان می توانند نقش بسیار 
مهمی در کاهش شیوع بیماری ایفا کنند. فراموش 
نکنیم هر نفر مبتالی بدون رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی می تواند ۴۰6 نفر را به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم به کرونا مبتال کند.«
وی تاکید کرد: »افرادی که قبال به کرونا مبتال شدند 
و افرادی که آنتی بادی آنها بر اساس آزمایش مثبت 
شده و تصور می کنند ایمن هستند، همچنان باید 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند؛ چراکه هنوز 
بر اساس مستندات علمی نمی توان اعالم کرد که 
این افراد در برابر کرونا ایمن هستند. رسیدن تعداد 

مبتالیان به کووید-19 در جهان به حدود 1۰ میلیون 
نفر و مرگ و میر نیم میلیون نفری این بیماری زنگ 

خطر جدی است.«
 

هر ۳۳ ثانیه یک ایرانی کرونایی می شود
وی افزود: »هر 33 ثانیه در کشور ما یک نفر به کرونا 
مبتال می شود و هر 13 دقیقه یک نفر در کشور به دلیل 
کرونا فوت می کند، این موضوع  زنگ خطری است 
که باید تالش کنیم فاصله گذاری را بیشتر رعایت 
کنیم.« حریرچی ادامه داد: »با اینکه ایران از نظر تعداد 
خالص مبتال و تعداد خالص ناشی از مرگ ناشی از 
کووید-19 به ترتیب رتبه 1۰ و 9 جهانی را دارد و 
معموال این قسمت مورد توجه قرار می گیرد،  اما از 
نظر تعداد موارد ابتال و تعداد خالص مرگ به ازای 
یک میلیون نفر جمعیت به ترتیب رتبه ۴۷ و سی ام 
دنیا را با ۲۵61 مورد ابتال به ازای یک میلیون نفر 
جمعیت و 1۲1 مرگ در یک میلیون جمعیت را 
دارد.« وی افزود: »خوشبختانه با اقدامات مردم و 
وزارت بهداشت گرچه توانستیم بیماری را کنترل 
کنیم، اما کافی نیست. در برخی استان ها با شدت 
بیماری مواجهیم و اقدامات استانی و شهرستانی مان 
خصوصا در شهرستان های قرمز باید به حداکثر ممکن 
انجام شود که نیازمند همکاری مردم و همراهی 
تکت تک افراد جامعه است. عاجزانه و دوستانه 
خواهش می کنیم که برای سالمت خودتان و برای 
رفع مشکالت کارکنان بهداشت و درمان حداکثر 

رعایت پروتکل ها را داشته باشید.«
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر عجوالنه بودن 
برخی بازگشایی ها گفت: »دوگانه رعایت معیشت 

مردم و اهداف اقتصادی با هدف به حداقل رساندن 
بیماری، در همه کشورهای جهان مطرح است. 
گروهی ممکن است فقط از منظر بیماری نگاه کنند 
و درخواست تعطیلی های طوالنی مدت را داشته 
باشند، این درحالیست که در تمام کشورهای دنیا 
مشخص شده که این موضوع ممکن نیست. باید 
در نظر داشته باشیم که مهم ترین عامل مخل و مضر 
سالمت، فقر است و بیماری ناشی از فقر بدترین 
نوع بیماری هاست.  بنابراین کشور ما هم مانند سایر 
کشورهای دنیا مالحظات اقتصادی را لحاظ کرده 
است.« حریرچی ادامه داد: »در یکی از کشورهای 
نزدیک ما از آنجا که اقتصاد کشور بر مبنای گردشگری 
است اعالم کرده اند که گردشگر را می پذیریم و 
اگر هر گردشگیری مبتال به کرونا شد 3هزار دالر 
خسارت به وی می دهیم. بنابراین میان این دوگانه 
اقتصاد و سالمت باید تعادل ایجاد شود و همانطور 
که رییس جمهور گفتند اگر ستاد ملی کرونا به این 
نتیجه برسد که بازگشت محدودیت ها الزم است، 
بر اساس تقسیم بندی شهرستانی و استانی اقدام 
خواهد شد.« وی همچنین درباره از سرگیری اجرای 
طرح ترافیک و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در مترو و وسایل حمل و نقل عمومی گفت: »در 
موضوعاتی مانند طرح ترافیک بر اساس تصمیمات 
ستاد ملی عمل می شود. در بیماری کرونا اصل بر آن 
است که ما مواجهه اجتماعی را به حداقل برسانیم 
اما این موارد براساس بحث اغنایی در ستاد ملی 
کرونا و ستاد استانی تصمیم گیری می شود و اقدام 

بر مبنای تصمیم ستاد ملی خواهد بود.«
ادامه در صفحه 11 
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 ادامه از صفحه 10 
وی درباره عدم رعایت فاصله گذاری های اجتماعی 
در ایرالین ها و وسایل حمل و نقل عمومی گفت: 
»فاصله گذاری اجتماعی بسته به رفتاری است که 
مردم انجام می دهند. در مورد هواپیماها نیز قبال 
حوزه هواپیمایی اعالم می کرد که با صندلی های 
پُر هم پرواز برایش مقرون به صرفه  نیست و 
مردم هم امکان پرداخت افزایش قیمت بلیت ها 
به دنبال اجرای فاصله گذاری ها را ندارند. خیلی 
از شرکت های هواپیمایی بزرگ دنیا ورشکست 
شده اند و چنین چیزی را نمی توانند اجرا کنند. 
اما از طرف دیگر مشاهده می کنیم که به تعداد 
از مردم ماسک و دستکش داده  قابل  توجهی 
می شود اما تعداد زیادی از آنها ماسک را استفاده 
نمی کنند. بنابراین برخی موارد به رفتار اجتماعی 

خود مردم  بازمی گردد.«
حریرچی گفت: »مترو هم بر اساس انبوه بری طراحی 
شده است، اما در مترو هم توصیه مان به حداقل 
رساندن مسافر تا حد ممکن و رعایت مسایل بهداشت 
فردی توسط مردم است. مردم باید توجیه شوند 
که از ماسک استفاده کنند. ما نمی توانیم درخواست 
این را داشته باشیم که کارخانجات تعطیل باشند، 
ادارات و دانشگاه ها و مدارس تعطیل باشند اما در 
اجتماع شاهد این باشیم که مردم به فراوانی شمال 
روند و عروسی و اجتماعات دیگر برگزار شود.«

وی افزود:» بنابراین باید تصمیم همگون بگیریم. 
حتی اگر کل کشور تعطیل شوند برخی جاها باید 
باز باشند و به عنوان مثال نمی توان بیمارستان و آتش 
نشانی و شهرداری و پلیس و ... را تعطیل کرد، از 
طرفی  هم همه این مشاغل نیازمند رفت و آمد 
هستند. به همین دلیل درخواست ها باید متعادل باشد. 
آگاه سازی مردم در رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

بسیار مهم است.«
وی همچنین درباره افزایش خشونت خانگی در 
بحران کرونا و ایام قرنطینه و برخی اظهارات مبنی 
بر به خط قرمز رسیدن آن، گفت: »اینکه آمارها به 
خط قرمز رسیده درست نیست، اما خشونت خانگی، 
فرزندآزاری و همسرآزاری ولو یک مورد هم اضافه 
و مازاد است. در برخی از کشورهای دنیا این موارد 
به طرز قابل  توجهی افزایش یافت. در کشور ما 
نیز هم از طریق اداره کل سالمت روان وزارت 
بهداشت و هم از طریق سازمان بهزیستی و هم سایر 
سازمان های دولتی و خصوصا سازمان های مردم نهاد 
در این زمینه اقداماتی انجام می شود. امیدواریم با 
توجه به فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی شاهد حتی 

یک مورد از این موارد نباشیم.«
حریرچی همچنین درباره کمبود برخی داروهای 
پزشکی هسته ای، گفت: »در برخی از داروهای 
پزشکی هسته ای و در مقطعی کمبودهایی بوجود 
آمده بود، البته قسمتی از موضوع هم بستگی به 
سیاست های توزیعی دارد، یعنی مواد هسته ای با 
توجه به نیاز کشور توزیع می شود که جزییات آن 
را بهتر است از حوزه مربوطه بپرسید و در این 

موضوع اطالعات دقیق امروز را ندارم.«

کمبود جهانی واکسن آنفلوآنزا و اقدام 
وزارت بهداشت

معاون کل وزارت بهداشت در ادامه درباره تمهیدات 
در نظر گرفته شده برای تامین واکسن آنفلوآنزا برای 
پاییز و زمستان امسال، گفت: »در مورد واکسن 
آنفلوآنزا ما حتما امسال مصرف مان بیشتر خواهد 
بود، خصوصا برای افراد در معرض ریسک باال، زنان 

باردار، سالمندان، افراد دارای بیماری های زمینه ای 
و ... در همین راستا نیز اقدامات قابل توجهی برای 
تهیه این واکسن انجام شده است. البته کمبود جهانی 
در مورد واکسن آنفلوآنزا وجود دارد، ولی حتما 
اقداماتی انجام می دهیم که افراد در معرض خطر 

استفاده مناسب از  آن را داشته باشند.«
حریرچی درباره آخرین اطالعات از عالئم بیماری 
کووید-19، گفت: »توجه کنید که کل علم بشر 
درباره بیماری کووید-19 محدود به همین چند 
ماهی است که بیماری از چین آغاز شده است و 
بر همین اساس بسیاری از وجوه بیماری هنوز 

ناشناخته است.«
وی افزود: »بیماری می تواند خود را به اشکال 
گوناگون و با عالئم مختلف نشان دهد. برای برخی 
بیماری ها مانند حصبه و سل و... نماهای گوناگونی 
داشیم و از آنجایی که این بیماری ها در طوالنی  
مدت وجود داشتند، عالئم آن ها طبقه بندی شده 
است. بر همین اساس انتظار می رود که هنوز وجوه 
متفاوتی از کرونا را بببنیم. باید توجه کرد که قسمت 
عمده ای از این وجوه جدید، قبال هم بودند، اما 

مورد شناسایی قرار نمی گرفت.«
پروتکل های  رعایت  وضعیت  درباره  حریرچی 
بهداشتی، گفت: »متاسفانه رعایت پروتکل های 
بهداشتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 
البته باید توجه کرد که رعایت پروتکل های بهداشتی 
به معنای معجزه و راه حل 1۰۰ درصدی نیستند. 
به عنوان مثال گفته می شود که مسافرت احتمال 
انتقال بیماری را افزایش می دهد، رعایت پروتکل 
بهداشتی مقداری آن را کاهش می دهد یا مثال عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی در رستوران ها میزانی 
انتقال را افزایش می دهد. هرچند که در مواردی 
شاهد تخلف مراجعین و ارائه کنندگان خدمات در 
رعایت پروتکل های بهداشتی و درمانی هستیم که 

مشکالت را مضاعف می کند.«
وی درباره وضعیت شیوع کرونا در کشورهای 
همسایه ایران به ویژه در کشور جمهوری آذربایجان، 
گفت: »ما وضعیت همه کشورهای همسایه را رصد 
می کنیم. زیرا ویروس کووید-19 بیماری جهانی 
و با انعکاس منطقه ای است. بنابراین تا زمانی که 

حتی یک مورد ویروس در یک کشور از جهان 
وجود دارد، همه مردم جهان و دولت ها باید هوشیار 
باشند تا با بازپدیدی و انتشار جدید ویروس مواجه 
نشوند. امیدواریم با تدابیری که دولت آذربایجان 
اتخاذ کرده، در جلوگیری از شیوع این بیماری موثر 
باشد، اما وزارت بهداشت ایران آمادگی کامل دارد 
که در صورت نیاز به برادران و خواهران خود و 

مردم آذربایجان هرگونه کمکی انجام دهد.«
حریرچی افزود: »ما در این حوزه تجربیات موفقی 
داریم و کامال آماده ایم که این تجربیات را در اختیار 
دوستان مان در کشور آذربایجان و سایر کشورها 
بگذاریم. حتی اگر درخواست باشد، می توانیم تیم 
متخصص اعزام کنیم و همچنین آمادگی کامل برای 
ارسال تجهیزات تست و موارد بیمارستانی داریم. 
در بسیاری از موارد به خوکفایی رسیدیم و امکان 

صادرات هم داریم.«
مطالبات  درباره  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
بیمارستان ها، گفت: »در ماه های گذشته با توجه 
به اقداماتی که خصوصا سازمان تامین اجتماعی 
انجام داده، بدهی معوقه  بیمارستان ها را به میزان 
قابل توجهی تسویه کرده است. همچنین سازمان 
بیمه سالمت هم در پرداختی هایش تسریع انجام 
داده است. باید توجه کرد که هزینه بیمه ها در 
ماه های اخیر به دلیل کاهش مراجعه مردم، کاهش 
یافته است. اکنون  مقداری افزایش مراجعه به 
کماکان  اما  داریم،  کووید-19  بیماری  دلیل 
مراجعات بیمارستانی و هزینه های بیمه نسبت 
به قبل کمتر شده است. قسمتی از هزینه های 
متعارف بیماران کووید-19 را بیمه ها پرداخت 
می کنند. البته یکسری هزینه های جدید از نظر 
وسایل حفاظتی داریم که گاهی از هزینه های 

اصلی بیماری قابل توجه تر می شود.«
وی افزود: »گاهی برای یک روز یک بیمار تا حدود 
۷۵۰ هزار تومان وسایل حفاظتی مصرف می کنیم، 
در حالی که هزینه تخت روز یک بیمار در بخش 
غیر آی  سی یو زیر 3۰۰ هزار تومان است. این  
از سوی خود  که  است  زیاد  جانبی  هزینه های 
وزارت بهداشت تامین می شود. ما مجبور شدیم 
هزینه های قابل توجهی در حوزه اکسیژن ساز و 

تخت های مراقبت ویژه تنفسی داشته باشیم که هم 
هزینه های سرمایه ای و هم هزینه های جاری مازاد 
محسوب می شوند. حتی دفع موارد زاید پزشکی، 
لباس بیماران و ... پرهزینه است که با کمک دولت 

آن را تدبیر می کنیم.«

تفویض اختیار به استان ها
در  محدودیت ها  اعمال  درباره  حریرچی 
شهرستان هایی که وضعیت قرمز دارند، گفت: »از 
اکنون به بعد عمده موارد تصمیم گیری هایمان درباره 
محدودیت ها با مبنای شهرستانی و با مکانیزم آسانی 
که از طریق استانداران و وزاری کشور و بهداشت 
خواهد بود، تدبیر شده است. برای برخی استان ها 
مجوز اقدامات شهرستانی صادر شده است که ادامه 
دارد. نحوه اعالم این موارد، شهرستانی و استانی است 

و به صورت کشوری اعالم نمی شود.«
وی افزود: »با توجه به نمای متفاوتی که از نظر 
منحنی جمعیت شناسی و همه گیری که در استان های 
مختلف داریم که برخی استان ها اوج بیماری شان 
در اسفند، برخی در فروردین و برخی در خرداد 
ماه بوده است، قطعا تصمیمات شهرستانی با توجه 
به این موضوع، با توجه به مالحظات فرهنگی، 
اجتماعی و قومیتی استان ها گرفته می شود. اکثر 
استان ها عید نوروز جشن اصلی شان بود، اما در 
برخی استان ها عید فطر را به عنوان عید اصلی 
تلقی می کنند. در برخی استان ها مجالس تحریم 
کامال کنترل شده است، اما در برخی استان ها با 
شدت زیادی وجود دارند و توصیه های ما راه به 
جایی نبرده است. بر همین اساس تصمیمات استانی 

خواهد بود و اعالم می شود.«
وی درباره حادثه بمباران شیمیایی سردشت نیز 
گفت: »هم متاسفیم که این حادثه توسط دشمن 
بعثی پیش آمد و هم متاسفیم که جامعه جهانی 
هم در زمان وقوع حادثه و هم بعد از آن، کوتاهی 
کرد و روش مقابله ای مناسبی نداشت. سال هاست 
در خدمت مردم سردشت و حادثه دیدگان ایرانی 
و حتی عراقی هستیم و تا جایی که بتوانیم به این 

عزیزان ارائه خدمت می کنیم.«
ادامه در صفحه 12 



 ادامه از صفحه 11 
بیماری  در  اندامی  چند  گرفتاری  درباره  وی 
کووید-19، گفت: »ویروس کرونا از ابتدا هم به 
صورت سیستماتیک اقدام می کرد و وجه بارز 
به  حال  بود.  تنفسی  به صورت  و  ریه  در  آن 
تدریج متوجه شدیم که کرونا اثرات عصبی هم 
را  بویایی و چشایی  می دهد و می تواند حس 
اثراتش در عروق مشخص  ببرد و بعد  از بین 
شد که می تواند در عروق اثرات انعقادی داشته 
باشد که این عروق در اعضای مختلف هستند 
و می توانند اثرات خود را نشان دهند. در برخی 
موارد عالئم گوارشی و در برخی موارد عالئم 
سیستماتیک ویروس مانند تب، درد عضالنی و 
... خود را نشان می دهد. این ها عالئم متنوعی 
است که ویروس می تواند در اعضا و ارگان های 

مختلف داشته باشد.«
حریرچی ادامه داد: »ضمن اینکه باید توجه کرد که 
بعد از اینکه ویروس به مرحله ای رسید و درگیری 
به وجود آمد، مانند سایر عوامل عفونی اعم از 
ویروس و یا باکتری باعث سلسله وقایعی می شود 
که ناشی از واکنش بدن به این ویروس است و بدن 
گاهی با خودش هم وارد جنگ می شود. یعنی با 
ریه آسیب دیده وارد جنگ می شود و گاهی آثار 
کلیوی و کبدی دیده می شود. ضمن اینکه درمان های 
طوالنی مدتی هم که بری این بیماری انجام می شود 
و همانطور که همیشه می گوییم دارو سم است، خود 
داروها خودشان عوارض جانبی دارند که به ویروس 
کرونا هم اختصاص ندارد. در عین حال بستری 
طوالنی مدت در بیمارستان می تواند عفونت های 
منتقله از بیمارستان ها را تشدید کند. حتی بستری 
در آی سی یو و لوله گذاری تنفسی احتمال درگیری 
با باکتری ها و سایر عوامل ویروسی و قارچ ها را 
زیاد می کند. بنابراین مجموعه اتفاقاتی است که یک 
بیماری شدید و طوالنی مدت می تواند ایجاد کند.«

قدم های خوب ایران درباره واکسن  کرونا
وی درباره وضعیت واکسن کرونا که چندی پیش 
وزیر بهداشت درباره آن صحبت کرده بود، گفت: »ما 
هم مانند سایر کشورهای دنیا، درباره انواع روش هایی 
که منجر به تولید واکسن می شود و انواع روش های 
رایج بر روی این موضوع کار می کنیم و هم از 
سوی دیگر مانند سایر کشورها روی این موضوع 

کار می کنیم که اگر کشوری توانست واکسن تولید 
کند، ما هم بتوانیم سریع آن را تکثیر کنیم  که نیازمند 
متدولوژی های علمی است و امیدواریم به محض 
اینکه خبرهای قطعی خوب داشته باشیم، فورا به 
مردم اعالم می کنیم. قدم های خوبی در این زمینه 

برداشته شده است.«
حریرچی درباره علت سه رقمی شدن مرگ های 
ناشی از کرونا در کشور، گفت: »نسبت مشخصی 
بین میزان ابتال، میزان بستری و میزان مرگ و میر 
وجود دارد. خوشبختانه در ماه های گذشته موارد 
مرگ و میرمان نسبت به موارد بستری به میزان قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده است. اما ما هم مانند همه 
کشورهای جهانی باید توجه کنیم که اوال ما کشور 
وسیعی هستیم و برخی از استان هایی که در اسفند 
ماه و فروردین ماه درگیر نشده بودند، علی رغم اینکه 
تصور می شد که فصل گرما، فصل آرامی باشد، به 
دلیل کاهش فاصله گذاری های اجتماعی که به دلیل 
معیشت و اقتصاد مردم، غیرقابل اجتناب بود، هم 
موارد ابتالیمان افزایش یافت و هم موارد بستری 

و مرگ و میرمان افزایش یافت.«
وی افزود: »همچنین مرگ هایمان در برخی استان ها 
اثر تجمعی بستری است که معموال بیمارانی که بیماری 
منجر به فوت شان می شود، مدت بیشتری تا چند 
هفته و یک ماه بستری بودند. امیدواریم با تدابیری 
که انجام می شود بتوانیم موضوع را از سرچشمه 
ببنیدیم. یعنی تا زمانیکه ویروس در سطح جامعه 
است،   بیماریابی انجام  شود، اما افرادی که بیماری 
زمینه ای یا سن باال دارند، خصوصا چاقی، برخی 
بیماری های قلبی و عروقی و برخی سرطان ها را 
دارند،   خیلی مراقب باشند. زیرا اگر ویروس به این 
افراد برسد، مرگ و میر باالیی را می دهد. وزارت 
بهداشت در قسمتی از وظایفش در ابتدای زنجیره 
قرار دارد، اما قسمت عمده فعالیت هایش در انتهای 
زنجیره است که مبتالیان را نجات دهد. قسمت موثر 
مقابله با ویروس راهش با درمان و بیمارستان و 
گسترش آی سی یو نیست، بلکه راه اصلی آن رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی است که 
تعداد کمتری مبتال شوند. اگر تعدادی مبتال شوند، 
 قاعدتا افرد در معرض خطر و دارای بیماری های 
زمینه ای، بیماری در تعدادی از این افرد به شرایط 

بد بیماری و مرگ و میر منجر می شود.«
وی درباه میزان اثرگذاری ایمنی جمعی در حوزه 

کرونا، گفت: »برخی کشورها به طرف ایمنی جمعی 
رفته اند. حتی کشور پیشرفته ای مانند سوئد به این 
سمت حرکت کردند، اما دچار شکست خیلی بدی 
شدند که منجر به عذرخواهی شان شد. باید توجه کرد 
که حرکت به سمت ایمنی جمعی  یا جمعیتی و یا 
ایمنی رمه ای به صورت منفعالنه، کامال اشتباه است 
و سیاست ما این نیست. زیرا وقتی به این سمت 
می روید، حتما در این مسیر تعداد قابل توجهی مبتال 
شده، بدحال شده و فوت می کنند. روش مطلوب 
ایمنی جمعیتی از طریق ایجاد واکسن است. یعنی 
واکسن تزریق شود، مردم ایمن شوند و زنجیره 

انتقال بسته شود.«
حریرچی ادامه داد: »در عین حال هنوز مشخص 
ایمنی  می شوند،  مبتال  که  کسانی  که  نیست 
طویل المدتی خواهند داشت یا خیر. نکته ای که 
معاون بهداشت اعالم کردند این بود که ۴۰ درصد 
مبتال شدند، نه اینکه ۴۰ درصد ایمن می شوند. زیرا 
طبق بررسی هایی که انجام شده اگر شدت عالئم 
در افرادی که مبتال می شوند، کم باشد یا بی عالمت 
باشند، میزان آنتی بادی موجود در سرم شان به سرعت 
در عرض چند هفته کاهش می یابد و کسانی هم که 
دارای عالئم بودند، میزان سطح آنتی بادی در بدن 
آنها هم کم می شود. حال نمی دانیم آیا این آنتی بادی 
ایمنی دائمی می دهد یا ایمنی موقت می دهد و این 

ایمنی برای چه مدتی است.«
وی همچنین گفت: »وقتی با توجه به ضریب مولد 
پایه و مولد موثر برای ایمنی جمعیتی با واکسن یا 
هر روش دیگر،   ایمنی معینی را تعیین می کنیم، 
به معنی این نیست که انتقال ویروس در جامعه 
به صفر می رسد، بلکه انتقال ویروس خیلی کند 
می شود. در برخی واکسن های ایمنی زا باید دوز 
واکسن یادآور بزنیم. یعنی واکسن دائمی نیست. 
به عنوان مثال در آنفلوآنزا نیز واکسن موقت است 

و ساالنه باید واکسن جدید تزریق شود.«
حریرچی درباره اجباری شدن استفاده از ماسک 
در جامعه، گفت: »فردا جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا برگزار می شود و نمی دانم این موضوع در 
دستور جلسه این هفته هست یا خیر. به هر حال 
فعال توصیه اکیدمان این است که استفاده از ماسک 
از سوی مردم انجام شود. در برخی کشورها مانند 
ترکیه استفاده از ماسک هنگام خروج از خانه تا 
زمان ورود به خانه اجباری است و جریمه های 

سنگینی هم برای عدم استفاده از ماسک گذاشته 
شده است. در شرایطی که مجبوریم اقتصاد و مسائل 
معیشتی را بازگشایی کنیم، مهم ترین اقداماتی که به 
کاهش شیوع کرونا کمک می کند، استفاده از ماسک، 
فاصله گذاری فیزیکی یک متری و بیشتر و استفاده 

از شیلد صورت است.«
سهمیه بندی  درباره  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
تست های کرونا در برخی آزمایشگاه ها، گفت: 
»باید توجه کرد که تست کرونا گران است. به 
طوری که یک تست در بخش دولتی آن هم بدون 
هزینه های جانبی و نیروی انسانی تا حدود ۲۵۰ هزار 
تومان هزینه دارد و در بخش خصوصی تا ۷۰۰ الی 
8۰۰ هزار تومان هزینه دارد. بنابراین عالوه بر اینکه 
گران است و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم دارد، 
خطراتی هم برای افرادی که تست را می گیرند، از 
نظر امکان ابتال دارد. برای کسانی که نیاز به انجام 
تست دارند، مانند افراد عالمت دار یا افرادی که در 
غربالگری مشخص شده و یا بستری مشکلی نداریم 
و سریع جواب تست را می دهیم، اما در برخی 
شهرستان ها با درخواست های غیرعادی مواجهیم.«
حریرچی افزود: »گاهی از ما انتظار دارند که از 
تمام افراد تست بگیریم، باید توجه کرد که ما این 
امکان را نداریم و در عین حال نه از نظر علمی 
درست است و نه از نظر اقتصادی. باید بدانیم 
که تست مولکولی یا همان تست PCR که میزان 
درگیری ویروس را اندازه می گیرد، برای همان 
لحظه معتبر است. اگر اکنون از فردی این تست 
را بگیریم و منفی باشد، یک دقیقه دیگر می تواند 
در مجاورت با یک فرد مبتال، به بیماری مبتال 
شود. بنابراین انجام تست مولکولی گارانتی برای 
عدم ابتالی بعدی نیست. برخی فکر می کنند اگر 
تست بدهند خیال شان راحت می شود، اما اینطور 
نیست. نکته دیگر این است که استفاده از تست 
روش های علمی دارد، اگر با یک فرد مواجه شوید 
که مبتالست، در صورتی که همان زمان از فرد 
تست شود، تست منفی است. بنابراین باید چند 
روز و به طور متوسط پنج روز ویروس در بدن 
باشد و تکثیر شود تا تست مثبت شود. بعد از اینکه 
فرد بیمار شد، روزهای اولیه ای که عالمت  دارد، 
اگر تست انجام شود، به احتمال زیاد تست مثبت 
است، اما به تدریج در حدود 1۰ تا 1۲ روز ممکن 
است بیمار عالئم هم داشته باشد، اما تستش منفی 
می شود. همه این موارد اصول علمی دارد و نمی توان 
از هر کس که رد شد، تست بگیریم. چنین اقدامی 
علمی هم نیست. بنابراین ما اولویت بندی می کنیم.«
وی تاکید کرد: »البته ممکن نیست که این تست 
را در همه شهرستان ها راه اندازی کنیم. زیرا اوال 
نیروی متخصص الزم و دستگاه های مورد نیاز را 
نمی توان برای شهری که روزانه 1۰ تا 1۵ تست 
الزم دارد، اختصاص داد. البته برخی موارد هم 
مواجه می شویم که اجتناب ناپذیر است. به عنوان 
مثال میزان دستگاه های اکسیژن ساز در بیمارستان ها 
برای شرایط متعارف تعیین شده است که مثال 1۰ 
تا ۲۰ درصد بیماران تنفسی بوده و نیازمند اکسیژن 
هستند، حال وقتی ۴۰ تا ۵۰ درصد بیماران به 
دستگاه نیاز پیدا کنند، باید از اکسیژن ساز دیگری 
استفاده کرد. تست های PCR هم بر اساس ظرفیت 
خاصی طراحی شده اند. در اکثر استان های کشور 
کمبود خاصی در زمینه تست نداریم. برخی موارد 
که دیده می شود، ناشی از این است که برخی افراد 
به صورت جمعی تصمیم می گیرند که تست دهند 

که باید این موارد را مدیریت کرد.«
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وزیر بهداشت:

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
برای  انسانی  نیروی  تامین  راه  »تنها  گفت: 
کوتاه مدت  آموزشی  دوره  خانواده،  پزشکی 
از  باید  و  است  عمومی  پزشکان  برای 
عنوان  به  خانواده  پزشکی  فارغ التحصیالن 
مدرس و آموزش دهنده برای این دوره های 

کرد.« استفاده  کوتاه مدت 
نمکی روز شنبه در  به گزارش سپید، سعید 
نود و دومین نشست شورای آموزش پزشکی 
کنفرانس  ویدیو  صورت  به  که  تخصصی  و 
برگزار شد، افزود: »وقتی قرار بود رزیدنتی 
سازمان  در  من  بیفتد،  راه  خانواده  پزشکی 
با  ابتدا  همان  از  و  بودم  بودجه  و  برنامه 
که  است  این  من  اعتقاد  نبودم.  موافق  آن 
پزشکی خانواده کشور که یکی از مصوبات 
است،  توسعه  ششم  و  پنجم  برنامه  قانونی 
هر  نمی شود.  حل  رزیدنتی  دوره  با  هرگز 
داشته  و مدرس  رزیدنت گرفته شود  چقدر 
باشیم، نیروهای الزم پزشکی خانواده جبران 
نباید  حاال  اما  شد،  انجام  کار  این  نمی شود. 
افراد  این  التحصیلی  فارغ  با  که  ماند  منتظر 
می توان مشکل پزشکی خانواده را حل کرد. 
این افراد باید به عنوان مدرس این برنامه در 

شوند.« استفاده  کشور 
پزشکی  باید  زودتر  »هرچه  داد:  ادامه  وی 
زیرا  کنیم،  مستقر  کشور  در  را  خانواده 
در  خدمت  ارائه  نظام  دروازه بان  بزرگترین 
علت  است.  خانواده  پزشکی  همین  کشور 
این که با تاخیر این کار در حال انجام است، ریل 
الکترونیک سالمت  با عنوان پرونده  گذاری 
۶ سال بر  ۵ تا  بود که انجام شد. کاری که 
شد.  انجام  دوره  این  در  بود  مانده  زمین 
آزمایشی  بردن  پیش  حال  در  ما  همکاران 
و  هستند  استان  چند  در  خانواده  پزشکی 
را  برنامه  این  سال  دوم  نیمه  در  امیدواریم 

بدهیم.« کل کشور گسترش  در 
با  دوره  این  »در  کرد:  اظهار  بهداشت  وزیر 
در  را  خود  سیاست  محور  پیشگیرانه  نگاه 
نتیجه  در  و  می کنیم  دنبال  بهداشت  وزارت 
باید پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مستقر 
برای  انسانی  نیروی  تامین  راه  تنها  کنیم. 
پزشکی خانواده، دوره آموزشی کوتاه مدت 
برخی  شاید  است.  عمومی  پزشکان  برای 
نیست،  خانواده  پزشک  اسمش  این  بگویند 
باعث  بگیریم هم  اما آن روش که رزیدنت 
سیستم  ارائه  صاحب  کشور  که  نمی شود 

شود.«  خانواده  پزشکی 
بخواهیم  را  دوره  این  »اگر  کرد:  بیان  نمکی 
ادامه بدهیم و هم پزشک متخصص خانواده 
بیاوریم و هم پزشک عمومی خانواده بیاوریم، 
چطور می خواهیم پرداخت کنیم؟ همین نظام 
از  بنابراین  می شود.  اشکال  باعث  پرداخت 
پزشکی  تخصصی  دوره  تاکنون  که  افرادی 

خانواده را طی کرده اند باید به عنوان هسته 
خانواده  پزشکی  آموزش  مرکزی  و  اصلی 

کنیم.« استفاده 
از  یکی  شورا  »این  گفت:  بهداشت  وزیر 
به  کشور  شوراهای  مهم ترین  و  بزرگترین 
تصمیم گیر  و  گذار  سیاست  مجموعه  عنوان 
مورد  در  انتظار  چند  و  می شود  محسوب 
و  گذاران  سیاست  دارد.  وجود  شورا  این 
علوم  آموزش  و  سالمت  نظام  تصمیم گیران 
پزشکی باید به چند سوال پاسخ بدهند. این که 
چه کسی را، با چه سطحی از مهارت، در طول 
چه دوره ای، با چه هزینه ای، توسط چه کسی، 
خدمت  ارائه  جایگاه  کدام  برای  و  کجا  در 
این  پاسخ  هنوز  متاسفانه  کنیم.  تربیت  باید 
پزشکی  علوم  عالی  آموزش  در  را  سواالت 

نگرفته ایم.« کشور 
وی ادامه داد: »اولین تقاضای من از شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی همین است که 
و  بشوییم  را  خود  چشم های  دیگر  بار  یک 
ارائه  واقعی  نیازهای  و  ببینیم  دیگری  جور 
خدمت را ارزیابی کنیم. اگر روز اول برای 
و  خانواده  پزشکی  برای  رزیدنت  گرفتن 
مسائل  به  عینک  این  با  اجتماعی  پزشکی 
دیگری  تصمیم  شاید  می کردیم،  نگاه  ملی 
می گرفتیم. ارائه خدمت فقط به معنی درمان 
نیست و خدمات آموزشی و پژوهشی را هم 

می شود.« شامل 

نمکی افزود: »در بسیاری از رشته ها متاسفانه 
کیفیت آموزش پزشکی فدای کمیت شده است 
و شورای آموزش پزشکی و تخصصی باید به 
آن بپردازد. این که چه تعداد دانشجو و برای 
کجا بگیریم، اهمیت دارد. یکی از بالها برای 
نظام آموزشی و نظام ارائه خدمت همین است. 
در  سرباز  اما  می کنیم،  تربیت  خوب  ژنرال 
نظام ارائه خدمت نداریم. از طرفی خدمات 
گران قیمت و محدود شده و با کمبود نیرو 
در رده های میانی ارائه خدمات سالمت مواجه 
هستیم. شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
باید بررسی کند که به چه نیروهایی و به چه 

داریم.« نیاز  میزان 
وزیر بهداشت اظهار کرد: »از طرفی مباحث 
مطرح  هم  خدمت  ارائه  نظام  بر  بازار  تاثیر 
زیاد  رادیولوژی  رشته  متقاضی  اگر  است. 
این  گذاشته،  تاثیر  آن  بر  اقتصاد  و  داریم 
باید  کند.  بررسی  را  آن  چرایی  باید  شورا 
برای ورود دانشجویان به رشته های مختلف 

کنیم.«  ایجاد  انگیزه 
به  عالقمند  افراد  از  »یکی  کرد:  بیان  وی 
گفتمان  زبان  باید  بوده ام.  اجتماعی  پزشکی 
این رشته را در کشور ایجاد کنیم. گرفتاری 
ما این است که کارهای جزیره ای و موازی 
که  دروسی  از  تعداد  چه  است.  شده  انجام 
با  می شود  آموخته  اجتماعی  پزشکی  به 
اپیدمیولوژی همپوشانی دارد؟ چقدر این افراد 

خدمت  ارائه  نظام  در  شده  تعریف  جایگاه 
دارند؟ نقش اپیدمیولوژیست و نقش پزشک 
اجتماعی کجاست؟ پیشنهاد من این است که 
تا زمان تعیین تکلیف بازار ارائه خدمت، افراد 
سرگردان نشوند. قبل از این که بخواهیم خزانه 
نشا را برای آموزش درست کنیم، باید زمین 

کنیم.«  فراهم  را  کشت 
نام  به  مصیبتی  گرفتار  »امروز  گفت:  نمکی 
قرن  دو  عرض  در  شاید  که  شده ایم  کرونا 
یک بار اتفاق بیفتد. کرونا یک بالی جهانی 
باشیم  داشته  پاییز سخت تری  شاید  و  است 
و همپوشانی کووید ۱۹ با آنفلوآنزا در پاییز 
اتفاق بیفتد. متاسفانه در حال حاضر جوانان 

هم با ویروس کرونا درگیر شده اند.«
چه  که  است  این  من  »تقاضای  افزود:  وی 
در برگزاری امتحانات و چه در کالس ها، از 
زیرساخت های مجازی کمک گرفته شود و اگر 
مقدور نیست، آسیبی به دانشجویان وارد نشود.«
داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  ایرنا  گزارش  به 
از  حفاظت  ما،  مشکل  بزرگترین  از  »یکی 
کادر بهداشتی و درمانی به عنوان خط مقدم 
این  وسعت  اگر  است.  بیماران  با  برخورد 
خدمات  نتوانیم  که  باشد  شکلی  به  مشکل 
چه  می شویم.  مشکل  دچار  کنیم،  ارائه  را 
رعایت  لحاظ  از  چه  و  آموزش  لحاظ  از 
ارائه  و  آموزش  در  هوشمند  فاصله گذاری 

کنیم.« باید تالش  خدمت 

تنها راه تامین نیروی انسانی برای پزشکی خانواده
دوره آموزشی کوتاه مدت برای پزشکان عمومی است 
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  امین جاللوند
این روزها کادر درمان، جهادگونه در صف اول 
مقابله با کرونا قرار دارد. در این مسیر خدمت، 
کادر درمان تاکنون بهای سنگینی داده است. جمع 
قابل توجهی از پرسنل درمانی به کرونا مبتال شده 
و عده ای از آنها نیز شهید شده اند. حتی برخی از 
آنها مثل پزشک متخصص بیهوشی در پیرانشهر، 
مورد ضرب و شتم همراهان بیمار قرار گرفته اند 

و مزد فداکاری خود را اینگونه دریافت کردند. 
با توجه به شرایط موجود، پربیراه نیست اگر بگوییم 
کادر درمان با توجه به سختی کار و احتمال باالی 
به خطر افتادن سالمتی در شرایطی مشابه با جنگ 

تحمیلی قرار دارد.
نکته تاسف بار اینجاست که اغلب کارشناسان تاکید 
دارند که اگر همین وضعیت بی توجهی مردم به 
پروتکل های بهداشتی ادامه داشته باشد، باید انتظار 
داشت که آمار شهدای سالمت افزایش پیدا کند. 

حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام 
پزشکی کشور هم درباره تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا و جان باختگان آن در میان کادر درمانی 
کشور اظهار می کند: »طی مکاتباتی که با تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات و مراکز 
تشخیصی داشته ایم از فروردین ماه تاکنون حدود 
۱۱۰ نفر از کادر درمانی جان خود را از دست 
داده اند که ۶۰ درصد آن پزشکان عمومی و در مرتبه 
بعد پزشکان متخصص هستند. تعداد قابل توجهی 
هم پرستار بودند. این آمار تقریبا قطعی بوده و در 
نهایت این تعداد به ۱۲۰ تا ۱۲۵ نفر برسد. بیش 
از دو هزار نفر از پرسنل درمانی کشور نیز به این 
ویروس مبتال شده اند که برخی کامل بهبود یافته اند. 
برخی همچنان عوارض بیماری را تحمل می کنند 
و برخی نیز بستری هستند. ما پیش بینی می کنیم که 
با مشخص شدن دقیق تعداد مبتالیان این عدد به 
پنج هزار نفر برسد که البته با توجه به شرایط فعلی 
در روز های آینده به این آمار اضافه خواهد شد.«

کادر  همکاران  میان  »در  می کند:  خاطرنشان  او 
علوم  همکاران  ماماها،  فیزیوتراپ ها،  خدمات، 
آزمایشگاهی، نیرو های خدماتی و نظافتی، نیرو های 
تاسیساتی و تجهیزاتی و کادر بیماریار ها و بیماربر ها 
و... نیز تعدادی مبتال شده و تعدادی نیز جان باختند. 
این گروه به دلیل اینکه کمتر با بیماران مبتال به کرونا 
ارتباط مستقیم دارند، تعداد مبتالیان در آنها نسبت 

به پزشکان و پرستاران نیز کمتر است.«
همچنین محمدحسین صومی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز هم می گوید: » از مجموع ۲۷ هزار 
نفری کارکنان سالمت در استان آذربایجان شرقی، 
۹۵۰ نفر در کل استان مبتال به ویروس کرونا شده اند 
که تقریبا ۷۰ درصد آنها دوباره بر سر کار برگشته  اند.«

او با تاکید بر اینکه به شدت کادر درمان خسته 
شده است، یادآور می شود: »تا این لحظه، سه نفر 
از پزشکان و چهار نفر از پرستاران فوت شده اند. 

البته یکی از همکاران ما به علت بیماری زمینه ای 
در دورکاری بود و در جامعه دچار ویروس شده 

بود و جان خود را از دست داد.«
از سوی دیگر، سعید کشمیری، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر هم از ابتالی ۴۱۲ نفر از کارکنان 
بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان 
بوشهر به کووید-۱۹ خبر داده و گفته است: »همه 
کارکنان مبتال به کرونا جهت گذراندن دوره نقاهت 
در منزل به سر می برند و ۶۶ نفر آنها پس از بهبودی 

به محل کار بازگشته اند.«
همچنین در آخرین آمارهای سازمان نظام پزشکی 
هم اعالم شده است که »در طی همه گیری کووید 
۱۹و براساس اطالعات جمع آوری شده، کادر درمان 

ایران تاکنون حدود ۱۲۰ شهید و بیش از چهار هزار 
مبتال به بیماری کرونا را شاهد بوده است که قطعا 

با بروز رسانی ها این آمار افزایش خواهد یافت.«
بر اساس اطالعیه این سازمان، »جمع آوری این 
اطالعات با همکاری سازمان های نظام پزشکی مراکز 
استان و شهرستان ها، وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی و سازمان های مرتبط در امر درمان 
مانند سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و 
... در حال انجام است و بروزرسانی آن به طور 
مرتب انجام خواهد شد. همچنین به منظور قدردانی 
و تجلیل شهدای مدافع سالمت، بنری با عکس های 
شهدای سالمت طراحی شده است که در تمام مناطق 

شهری نصب خواهد شد.«

چرا آمار شهدای سالمت، مدام در حال 
افزایش است؟

عوامل بسیار زیادی را می توان نام برد که موجب 
شده است تعداد شهدای مدافع سالمت افزایش 
پیدا کند. یکی از عمده دالیل این است که رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم به پایین ترین 
سطح خود رسیده است و بسیاری از مردم نسبت 
به رعایت این پروتکل ها، بی توجه شده اند. طبیعی 
است که هرچقدر تعداد مبتالیان به کرونا در کشور 
افزایش یابد، به همان میزان نیز باید انتظار داشت 
که آمار شهدای مدافع سالمت، افزایش پیدا کند. 

سازمان نظام پزشکی می گوید که یکی دیگر از 
دالیل هم این است که آموزش مسائل بهداشتی و 
پیشگیری به شهروندان مثل سابق انجام نمی شود 

و برخی رسانه ها در این زمینه، کوتاهی می کنند.
کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 

کشور هم با اشاره به اینکه دوباره شرایط کرونا به 
دوران خطرناک اسفند و فروردین بازگشته است، 
خاطرنشان می کند: »تا ۱۵ روز گذشته به دلیل کاهش 
چشمگیر ابتال به ویروس کرونا که به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و سایر موارد 
رخ داده بود، بیمارستان های اصلی کرونا به تدریج 
در حال تعطیل کردن بخش های مرتبط با کووید 
۱۹ بودند. در تهران تنها چند بیمارستان مرتبط با 
دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه کرونا فعالیت 
می کردند، اما به دلیل افزایش بار بیماران طی ۱۵ 
روز گذشته، بیمارستان ها در تمام شهر های کشور 
ناچار شدند همان اقداماتی را که برای مقابله با 
کرونا طی اسفند و فروردین ماه انجام داده بودند، 
بار دیگر تکرار کنند و بخش های کووید ۱۹ دوباره 

مشغول به کار شدند.«
کرمانپور، ضعف آموزش ها را هم دلیل دیگری 
بر افزایش آمار مبتالیان کرونا و فرسودگی کادر 
درمان می داند و می گوید: »متاسفانه بحث آموزش 
درباره پیشگیری از کرونا تا حدود زیادی تعطیل 
شده است. دکتر زالی، فرمانده عملیات مقابله با 
کرونا در تهران درآخرین گزارش خود عنوان کرده 
است که بر اساس مطالعه انجام شده روی تهرانی ها 
مشخص شده حدود ۶۰ درصد مردم تهران هنوز 
شست وشوی درست دست را نمی دانند. نمی دانند 
چه زمانی باید دست را شست وشو دهند. آیا استفاده 
از دستکش ضروری است؟ در چه زمانی باید از 
ماسک استفاده کنند؟ مردم ما نمی دانند که استفاده 
از ماسک در فضای باز اشتباه است و عوارضی دارد 

مانند سردرد یا کاهش اکسیژن خون. 
ادامه در صفحه 15 

آمار روزافزون شهدای مدافع سالمت
تاکنون حدود 120 نفر از کادر درمان در نبرد با کرونا شهید شده اند. کارشناسان می گویند 

در صورت تداوم بی توجهی مردم به پروتکل های بهداشتی، آمار شهدای سالمت بیشتر می شود

با توجه به شرایط بحرانی فعلی، 
پربیراه نیست اگر بگوییم کادر 

درمان با توجه به سختی کار و 
احتمال باالی به خطر افتادن 

سالمتی در شرایطی مشابه با 
جنگ تحمیلی قرار دارد. نکته 
تاسف بار اینجاست که اغلب 
کارشناسان تاکید دارند که 

اگر همین وضعیت بی توجهی 
مردم به پروتکل های بهداشتی 
ادامه داشته باشد، باید انتظار 
داشت که آمار شهدای سالمت 

افزایش پیدا کند
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 ادامه از صفحه 14 
عده ای آنقدر وسواسی هستند که در هرجایی ماسک 
می زنند و عده ای آنقدر بیخیال که در مترو و اماکن 
عمومی هم از ماسک استفاده نمی کنند. رسانه ها 
باید به طور مداوم درباره نکات پیشگیری و عالئم 
کووید ۱۹ به مردم اطالع رسانی کنند و خسته نشوند. 
متاسفانه آموزش از پروتکل صدا و سیما خارج شده 
است که این موضوع هم روند عادی سازی کرونا را 
رقم زده است. یعنی از یک سو تشنگی مردم برای 
دانستن کم شده و ازطرف دیگر آموزش های ما نیز 

کاهش یافته است.«
او با تاکید براینکه در این شرایط تعداد افراد مبتال 
به ویروس کرونا مدام در حال افزایش است، اضافه 
می کند: »بخش ICU در بسیاری بیمارستان ها از بیماران 
مبتال به کرونا خالی شده بود و آماده بودند که مورد 
گندزدایی قرار بگیرد و به حالت پیش از اپیدمی 
ویروس کرونا بازگردد، اما اکنون این بخش ها از 
بیماران کرونایی پر شده است و جا ندارد. بخش های 
بستری کرونا که در حال تعطیلی بود، بار دیگر فعال 
شده است. چه بسا بخش های اورژانس  کرونایی 
که تعطیل و در چند بیمارستان خالصه شده بودند، 
طی همین هفته بار دیگر فعال شوند و بیمار ها به آن 
مراجعه کنند. این موارد هم به بیماران غیرکرونایی 
که نیاز به رسیدگی مداوم در بیمارستان ها دارند 
آسیب می رساند، زیرا به دلیل آلودگی بیمارستان ها 
برای ادامه درمان مراجعه نمی کنند. همچنین کادر 
درمانی که به تدریج در حال خروج از فضایی شبیه 
فضای جنگی بود و می توانست مدتی استراحت کند 
و به فضای قبلی خود که کمی آرام تر بود بازگردد، 
دوباره به همان حالت دوران اوج کرونا باز می گردد.«

یک لحظه خودمان را جای کادر درمان 
بگذاریم

حدود چهار هزار مبتال به کرونا و ۱۲۰ شهید مدافع 
سالمت، فقط بخشی از آسیب های جبران ناپذیری 
است که کادر درمان متحمل شده و در رسانه ها 
منعکس شده است. بخش بزرگی از سختی ها و 
مشقات کادر درمان در مقابله با کرونا، مثل کوه یخ 
زیر آب به چشم نمی آید و انعکاس چندانی هم 

در رسانه ها نداشته است. 
اگر برای مردم این امکان فراهم بود که فقط چند 

ساعت از زندگی سخت کادر درمان در مقابله با 
کرونا را ببینند و یا وضعیت حاد بیماران مبتال به 
کرونا را مشاهده می کردند، در آن شرایط شاید 
میزان رعایت پروتکل های ایمنی از سوی مردم، 

افزایش پیدا می کرد. 
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور هم در گفتگو با سپید با اشاره به فرسودگی 
کادر درمان در دوران شیوع کرونا تصریح می کند: 
»جامعه پزشکی از دی ماه به بعد تا امروز، در حالت 
آماده باش بوده و تحت فشار کاری شدیدی قرار 
داشته است. این بیماری ناشناخته، روح و جسم 
جامعه پزشکی را آزرده است. همچنین از یک سو، 
جامعه پزشکی می بیند که بسیاری از همکاران کادر 
درمان در مسیر خدمت، شهید شده اند و جمع زیادی 
از آنان نیز به کرونا مبتال شدند و از سوی دیگر، 
بسیاری از مردم نیز پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند. ترکیب این دو اتفاق باعث شده است که 
یک فشار روحی مضاعفی به کادر درمان وارد شود. 
انگار که قدر زحمات آنها دیده نمی شود. وقتی کادر 
درمان می بیند که جان خودش و خانواده اش به خاطر 
سهل انگاری دیگران در معرض خطر است، یک 

بار روانی اضافی به کادر درمان تحمیل می شود.«
مصلحی تاکید می کند: » رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی عالوه بر اینکه هزینه های هنگفتی به سیستم 
درمانی تحمیل کرده است، جامعه پزشکی را نیز 
خسته و فرسوده می کند. تداوم این شرایط، سالمت 

کادر درمان را بیش از پیش به خطر می اندازد.«  

همچنین هوشنگ ساغری، متخصص عفونی و استاد 
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم 
در گفتگو با سپید می گوید: »شمار زیادی از کادر 
بهداشت و درمان در دوران مقابله با کرونا، جانشان 
را از دست داده اند. آنها سرمایه ملی کشور بودند. 
متاسفانه این روند هم ادامه دارد. پزشکان و پرستاران 
از جانشان مایه گذاشته اند و نظام سالمت برای تربیت 
و آموزش آنها، زمان و هزینه زیادی صرف کرده 
است. متاسفانه بخشی از این سرمایه مهم کشور از 
دست رفته اند و این وضعیت هم کماکان ادامه دارد. 
اگر کادر درمان بر اثر خستگی و فرسایش کاری، 
کنار بکشد و از درمان بیماران پرشمار مبتال به کرونا 
ناامید شود، فاجعه بزرگی اتفاق می افتد. باید این 

وضعیت را کنترل کنند.«
افشین علیزاده، متخصص عفونی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در 
گفتگو با سپید به اوضاع سخت این روزهای کادر 
درمان اشاره می کند و می گوید: »کادر درمان در 
شرایط سخت ارائه خدمت هستند. اگر پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشود، شرایط نفسگیری برای کادر 
درمان ایجاد می شود. رعایت نکردن پروتکل ها، در 
نهایت به افزایش خستگی و فرسودگی کادر درمان 
منتهی می شود. مردم می توانند با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به یاری کادر درمان بشتابند. واقعا ماسک 
زدن مداوم و لباس مخصوص پوشیدن در فصل 
گرما، کادر درمان را بیش از گذشته، خسته و فرسوده 
کرده است. داشتن لباس و تجهیزات محافتی در برابر 
کرونا، شرایط کادر درمان را برای کار طوالنی مدت 
بسیار سخت کرده است. از مردم می خواهیم که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، اجازه تنفس به کادر 
درمان بدهند تا از این شرایط خطرناک عبور کنیم.«

از سوی دیگر نیز کرمانپور، مدیر روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به گوشه ای از 
مشقات کادر درمان در دوران بحران کرونا می گوید: 
»در آن روزها که با کاهش تعداد مبتالیان به کرونا 
مواجه بودیم، در آن روزها الزم نبود مانند قبل به 
صورت مداوم از ماسک و لباس های مخصوص 
استفاده کنیم، اما دوباره شرایط به وضع سخت گذشته 
برگشته است. این شرایط، پرسنل بیمارستان و کادر 
درمانی را خسته و فرسوده کرده و چابکی آن ها را 
کاهش داده است. تعریق آن ها زیاد شده، تغذیه شان 
کم شده و حتی رفتن آن ها به سرویس های بهداشتی 
نیز مختل شده است و فرصت کمتری برای این کار 
دارند. به همین علت هم نگهداشت ادرار در کادر 

درمانی بیش از حد معمول است، زیرا باید لباس های 
مخصوص را درآورند و دوباره به تن کنند. بنابراین 
ترجیح می دهند چنین کاری نکنند. به همین دلیل 

هم سالمت آن ها به خطر می افتد.«
رئیس اورژانس بیمارستان سینا با بیان اینکه همه 
ما دلخوش بودیم که در حال بازگشت به شرایط 
نرمال هستیم و حداقل آنکه تعداد بیماران کاهش 
یافته است، ادامه می دهد: »ناگهان ورق برگشت و 
مشاهده کردیم تعداد مراجعان کرونایی به سمتی 
می رود که باید این دلخوشی را فراموش کنیم. این 
مساله بار روانی زیادی داشته است و خستگی پرسنل 
درمان را مضاعف می کند. این حالت مانند آن است 
که خانه ای را کامال تمیز کنند و بعد یک طوفان همه 
چیز را گل آلود و کثیف کند. قطعا اهل آن خانه شرایط 
بدی را تحمل می کنند. ما هم در بیمارستان ها چنین 
شرایطی داریم. در حال حاضر اگر نگوییم شرایط از 
نظر اپیدمی کرونا در بیمارستان ها مانند اسفند است، اما 
شرایطی مانند فروردین را در پیش خواهیم داشت.«

او با تاکید براینکه شرایط امروز کرونا حتی مانند 
روز های اول اپیدمی نیز نیست، تصریح می کند: »در 
روز های ابتدایی مردم توجه بیشتری نسبت به حفظ 
سالمت خود و رعایت موارد بهداشتی داشتند. کادر 
درمانی نیز انگیزه قوی خاصی داشتند، اما در حال 
حاضر بسیاری از کادر درمانی مانند من مبتال شده 
و مدتی است که بهبود یافته اند. به همین دلیل هم 
واهمه داریم با حجم جدیدی از بیماران که به ما 
مراجعه می کنند بار دیگر مبتال به این ویروس شویم. 
خانواده های ما به شدت نگرانند که این بار اگر مبتال 
شویم چه خواهد شد. همه این عوامل می تواند منجر 
به خستگی مفرط کادر درمانی کشور شود. وقتی 
این حالت ایجاد شود نمی توان انتظار ارائه خدمات 
خوب و با کیفیت از سوی کادر درمانی را داشت.«
کرمانپور خاطرنشان می کند: »با توجه به شرایط فعلی 
ممکن است نیرویی که روز های اول انگیزه قوی داشته 
است، در حال حاضر این انگیزه را نداشته باشد. در 
نتیجه ممکن است خدمات از نظر کیفیت افت داشته 
باشد که دود این مساله به چشم جامعه و کادر درمان 
می رود و کل جامعه در حوزه درمان متضرر می شود. 
البته نمی توان گفت تنها مردم مقصرند، اما همه ما 
بعد از اینکه موج کرونا شکسته شد مقصریم، زیرا 
فکر کردیم که دیگر خبری نیست. وقتی آمار مرگ 
و میر افزایش می یابد تاثیر روانی بسیار بدی روی 
کادر درمان می گذارد که باز هم می تواند منجر به 
فرسودگی این گروه شود. وقتی فردی فوت می کند و 
اطرافیان متوجه می شوند اولین لحظات سوگواری و 
اوج آن که در واقع بدترین لحظه است در بیمارستان 
و مقابل چشم کادر درمان رخ می دهد. سوگواری 
در قبرستان و خانه هم مانند آن لحظه نیست. این 
مساله روی کادر درمان مانند موج خمپاره تاثیر گذار 
بوده است و ما از نظر روحی آسیب زیادی می بینیم 

که آن را به خانواده هم منتقل می کنیم.«
با توجه به مجموع این شرایط انتظار می رود که در 
دوران بحران کرونا، تسهیالت بیشتری در اختیار 
جامعه پزشکی قرار بگیرد تا بتوانند با روحیه بهتری 
به نبرد با این دشمن ناشناخته بروند. همچنین با 
توجه به افزایش تعداد شهدای مدافع سالمت و 
همچنین افزایش روزافزون ابتالی کادر درمان به 
کرونا، جامعه پزشکی انتظار دارد که برای کاهش 
تلفات انسانی در بین کادر درمان، محدودیت های 
افرادی  با  بازگردد و همچنین  کرونایی دوباره 
که پروتکل های ایمنی را رعایت نمی کنند نیز 

برخورد قانونی شود.

انتظار می رود که در دوران 
بحران کرونا، تسهیالت بیشتری 

در اختیار جامعه پزشکی قرار 
بگیرد تا بتوانند با روحیه بهتری 
به نبرد با این دشمن ناشناخته 

بروند. همچنین با توجه به 
افزایش تعداد شهدای مدافع 

سالمت و همچنین افزایش 
روزافزون ابتالی کادر درمان 

به کرونا، جامعه پزشکی 
انتظار دارد که محدودیت های 

کرونایی بازگردد 

حدود چهار هزار مبتال به کرونا 
و 120 شهید مدافع سالمت، 

فقط بخشی از آسیب های 
جبران ناپذیری است که کادر 

درمان متحمل شده است. 
هرچقدر تعداد مبتالیان به 

کرونا در کشور افزایش یابد، 
به همان میزان نیز باید انتظار 
داشت که آمار شهدای مدافع 

سالمت، افزایش پیدا کند
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گزارشیازروندافزایشتولیدماسکدرکشورهمزمانباآغازپویشملی»منماسکمیزنم«

 علی ابراهیمی
هنگام شیوع کرونا ظرفیت تولید روزانه ماسک در 
کشور بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار عدد ماسک سه الیه 
و کمتر از ۵ هزار ماسک N9۵ بود، اما با تالش 
متخصصان و کمک های نهادهای اجرایی و فعال 
شدن بخش خصوصی، میزان این تولیدات به حد 

قابل قبولی افزایش یافت.
به گزارش سپید، #من _ماسک _می زنم؛ عنوان پویشی 
است که وزارت بهداشت باهدف فرهنگ سازی 
درباره استفاده از ماسک به راه انداخته است؛ زیرا در 
شرایط فعلی یکی از مهم ترین ابزارهایی که موجب 
کاهش شیوع کرونا می شود، استفاده از ماسک است 
و به گفته کارشناسان استفاده از این ابزار تا ٨۵ درصد 

از انتقال ویروس جلوگیری می کند.
امروز بیش از ۵۰ کشور دنیا برای کاهش تعداد مبتالیان 
کووید-۱9 و کند کردن فرآیند انتقال ویروس کرونا 
استفاده از ماسک را برای تمام شهروندان در معابر 
عمومی اجباری کرده و برای متخلفان جریمه در نظر 
گرفته اند.اما نکته ای که قبل از اجباری شدن استفاده از 
ماسک نباید از آن غافل شد ایجاد ظرفیت تولید این 
محصول در کشور است؛ زیرا در روزهای نخست 
همه کشورها با مشکل کمبود اساسی این محصول 
روبه رو بودند و حتی خبرهایی از دزدی محموله های 

ماسک ارسالی از کشورها مخابره می شد.
کمبود ماسک و باال بودن تقاضای نسبت به ظرفیت 
تولید در روزهای نخست شیوع بحران کرونا در 
ایران هم مشهود بود و رئیس سازمان غذا و دارو 
در روز ۱4 اسفندماه از نهادهایی که ظرفیت تولید 

در این حوزه داشتند درخواست کمک کرد.

تولید ۴۰ میلیون ماسک توسط اصناف
به فاصله کوتاهی از این درخواست اصناف به کمک 
آمدند و توانستند تا پایان اردیبهشت 4۰ میلیون عدد 
ماسک تولید کنند. غالمرضا حسن پور، رئیس سازمان 
بسیج اصناف کشور این عدد را در مراسم تجلیل 
از »همیاران سالمت« اعالم کرد و گفت: »از همان 
ابتدای انتشار ویروس کرونا در کشور با همت 
همکاران بسیج اصناف و پذیرش تولیدکنندگان در 
تغییر چرخه تولید، ماسک مورد نیاز مردم تأمین و 

در اختیار آنان قرار گرفت.«
وی افزود: »با توجه به محدودیت های موجود در 
کشور اولویت اصلی این سازمان تولید ماسک بود و 
تولیدکنندگانی که تمایل داشتند مجاهدانه به صحنه 
آمدند و چرخه تولید را تغییر دادند و تمام تعطیالت 
عید نوروز واحدهای صنفی تولیدی در حال کار 
تولید بودند و نگذاشتند کمبودی در تولید ماسک 

داشته باشیم.«
اضافه کرد: »حدود ۷ هزار چرخ در  حسن پور 
کارگاه های بزرگ و کوچک سراسر کشور با حمایت 
بسیج اصناف به تولید ماسک مشغول بودند و حدود 
4۰ میلیون ماسک توسط این واحدها تولید و توزیع 
شد. البته با همکاری سازمان غذا و دارو و مجموعه های 
مرتبط، بسیج اصناف توانست استاندارهای الزم را 
برای تولید ماسک سه الیه پزشکی کسب کرده و 
این ماسک ها را در داروخانه ها به قیمت مصوب 

توزیع کند.«

تولید ۴ میلیون ماسک در روز
درست چند روز بعدازاین اعالم بود که محمدرضا 
شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو از ظرفیت 
تولید روزانه 4 میلیون ماسک در کشور تا پایان 
اردیبهشت ماه خبر داد و اظهار داشت: »درحالی که 
هنگام شیوع کرونا در حوزه ماسک، ظرفیت تولید 
روزانه کشور بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار ماسک سه 
الیه و کمتر از ۵ هزار ماسک N9۵ بود، با تالش 
متخصصان و کمک های نهادهای اجرایی و فعال 
شدن بخش خصوصی، میزان این تولیدات به حد 

قابل قبولی افزایش یافته است.«
وی افزود: »میزان تولید ماسک سه الیه در حال 
حاضر باالی دو و نیم میلیون عدد در روز است 
که با راه اندازی یک کارخانه بزرگ توسط ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، این ظرفیت تا 
پایان اردیبهشت ماه جاری به بیش از 4 میلیون 

ماسک خواهد رسید.« شانه ساز در مورد وضعیت 
تولید ماسک N9۵ نیز گفت: »موفق شده ایم میزان 
تولید این نوع ماسک درمانی را از زیر پنج هزار 

عدد در روز در اوایل اسفندماه به حدود ۱٨۰ هزار 
ماسک در روز در حال حاضر برسانیم.«

افزایش تولید ماسک به ۵ میلیون عدد 
در روز

مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع 
وزارت صمت هم پیش بینی کرد ظرفیت تولید 
ماسک به ۵ میلیون عدد در روز ارتقا یابد. وی افزود: 
»تولیدکنندگان با کار جهادی و شبانه روزی صنعت 
تولید ماسک را که بیشتر مختص مراکز درمانی بود 
به صنعتی راهبردی، پویا و رقابتی در این شرایط 

تبدیل کردند.« صادقی نیارکی تصریح کرد: »همت 
جهادی فعاالن عرصه تولید سبب شد تا از ۱۶۰ 
هزار عدد تولید روزانه ماسک توسط صنعت در 
ایام قبل از کرونا به بیش از یک میلیون عدد برسیم 
و پیش بینی می شود که ظرفیت تولید ماسک به 
۵ میلیون عدد در روز ارتقا یابد. البته گروه های 
جهادی و خانگی نیز وارد عرصه تولید ماسک 
شدند و بخشی از نیازهای مردم را کاهش دادند.«

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت یادآوری 
شد: »زنجیره تولید ماسک از تأمین کنندگان مواد اولیه 
تا تولیدکنندگان و صنعت ماشین سازی و تجهیزات که 
در میانه این زنجیره هست، در این شرایط سخت با 

همت و تالش مضاعف خوش درخشیدند.«

نیاز روزانه به ۱.۵ میلیون ماسک ساده و 
N9۵ ۱۰۰ هزار ماسک

مهدی یوسفی، رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجه بیماران وزارت بهداشت هم افزایش ۳ 
برابری تولید ماسک در مقایسه با شرایط قبل از 
کرونا در کشور گفت: »قبل از شیوع کرونا روزانه 
4۰۰ تا ۵۰۰ هزار ماسک در کشور تولید می  شد، اما 
بعد از شیوع کرونا این میزان تا چندین برابر افزایش 
یافت و با برنامه ریزی انجام شده این میزان به ۳ تا 

4 میلیون عدد ماسک در روز رسید.«
وی افزود: »پیش بینی ما این است که با توجه به 
افزایش تولید داخل، می  توانیم پاسخگوی نیاز مردم 
برای استفاده از ماسک باشیم. حتی اگر مالک بر 
این باشد که استفاده از ماسک برای عموم مردم 
اجباری شود، با میزان تولیدی که در داخل کشور 
ایجاد شده است، نیازهای مردم برطرف خواهد شد.«

ادامه در صفحه 17 

غالمرضا حسن پور، رئیس 
سازمان بسیج اصناف کشور: با 
شروع کرونا حدود ۷ هزار چرخ 

در کارگاه های بزرگ و کوچک 
سراسر کشور با حمایت بسیج 

اصناف به تولید ماسک مشغول 
شدند و حدود ۴۰ میلیون 

ماسک توسط این واحدها تولید 
و توزیع شد

مهدی صادقی نیارکی، سرپرست 
معاونت امور صنایع وزارت 
صمت: همت جهادی فعاالن 

عرصه تولید سبب شد تا از 
۱۶۰ هزار عدد تولید روزانه 

ماسک توسط صنعت در ایام قبل 
از کرونا به بیش از یک میلیون 

عدد برسیم و پیش بینی می شود 
که ظرفیت تولید ماسک به ۵ 
میلیون عدد در روز ارتقا یابد
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 ادامه از صفحه 16 
رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران درباره نیاز ماسک در مراکز درمانی و واردات 
آن، اظهار کرد: »در چند هفته اول که فاصله بین 
تولید و نیاز ما زیاد بود، هم وزارت صمت و هم 
وزارت بهداشت اقدام به واردات ماسک کردند که 

این روند پس از مدتی متوقف شد.«
یوسفی با اشاره به اینکه همزمان با واردات ماسک، 
دستگاه های تولید هم وارد شد، افزود: »نکته قابل 
توجه آن است که ما دیگر ماسک سه الیه وارد 
نمی کنیم و کم کم تولیدات ما به نیازهای بیمارستان 
می رسد؛ زیرا روزانه به یک و نیم میلیون ماسک 
ساده و ۱۰۰ هزار ماسک N9۵ نیاز داریم و به 
محض آنکه نیاز مراکز درمانی به نقطه سربه سر 
برسد، به زودی شاهد خواهیم بود این اقالم در 

بازار آزاد به فروش برسد.«
وی در خصوص نحوه قیمت گذاری ماسک ها، 
اظهار کرد: »ما به عنوان نهاد خریدارکننده، تنظیم کننده 
و مصوب کننده قیمت نیستیم. قیمت در سازمان 
حمایت از مصرف کننده و قسمتی هم در اداره 
کل تجهیزات پزشکی انجام می شود و تعزیرات و 
نظارت کننده های اصناف هم این قیمت ها را کنترل 
می کنند. البته قیمت ماسک N9۵ دچار تغییر قیمت 
شده است و پیش از شروع بحران کرونا اینگونه 
ماسک ها در حوزه بهداشت و درمان کشور کاربردی 
نداشت و معموالً در فرایندهای صنعتی از آنها استفاده 
می شد، اما اکنون که نیاز به استفاده از این نوع ماسک 
احساس می شود، بررسی ها و آزمایشات دقیقی 
روی آنها انجام می شود تا سالمت آنها تأیید شود.«

تولید تنها ۱۵ هزار عدد ماسک قبل از کرونا
سیدحسن صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو هم با اشاره به اینکه تا 
پیش از شیوع بیماری کرونا تولید ماسک در کشور 
بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار عدد بود، گفت: »خوشبختانه 
ظرفیت روزانه تولید ماسک صنعتی در کشور به 4 

میلیون رسیده و رو به افزایش است.«
وی افزود: »تا قبل از شیوع بیماری کرونا میزان 
تولید ماسک سه  الیه در کشور ما ۷۰۰ هزار عدد 
در یک شیفت بود که با توجه به شیوع بحران در 
کشور چندین شرکت تولیدکننده ظرفیت خطوط 
تولید خود را افزایش داده اند و مشکلی در زمینه 

تأمین ماسک سه  الیه وجود ندارد.«
صفوی اضافه کرد: »ما روزانه به ۷۰۰ هزار عدد 
ماسک در مراکز درمانی کشور نیازمندیم که با این 
اقدام بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار ماسک را در مراکز 
درمانی به صورت روزانه توزیع می کنیم و برای تأمین 
ماسک در داروخانه ها نیز برنامه ریزی های مختلفی از 
قبیل تولید ماسک های پارچه ای صورت گرفته است 
که این اقدام با کمک اصناف و سازمان بسیج انجام 
می شود.« صفوی با بیان اینکه مراکز درمانی ما روزانه 
حداقل به ۱۰۰ هزار عدد ماسک N9۵ نیاز دارند، 
گفت:  »در صورت رعایت نکردن بهداشت توسط 

مردم این رقم به دو برابر افزایش خواهد یافت.«
وی در خصوص نحوه توزیع ماسک و دستکش 
در سراسر کشور اظهار داشت: »مکانیزم توزیعی ما 
به این صورت است که بخش کوچکی از توزیع 
ماسک و دستکش ما توسط چند شرکت پخش 
دارویی انجام می شود که سهم خیلی کمی دارند و 
بخش عمده ای از توزیع نیز به این صورت است 
که ما مستقیم از تولیدکننده صدور مجوز داریم و 
اقالم را در اختیار مصرف کنندگان ازجمله مراکز 

درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد.«
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی در خصوص 
استفاده از ماسک های بهداشتی عنوان کرد: »افراد 
هر نوع محافظت کننده ای را جلوی دهان خود قرار 
دهند به نحوی فیلتراسیون را برای آنها انجام می دهد، 
اما این ویژگی محافظت کنندگی کم وزیاد دارد. لذا 
ماسک های پارچه ای که آموزش داده شد و حتی 
راهنمای آن هم در سایت اداره تجهیزات پزشکی 
هم منتشر شد، می تواند برای خانواده ها در سطح 
جامعه مفید و قابل استفاده باشد و در صورتی 
که مردم نحوه ضدعفونی کردن و شستشو دادن 
ماسک های پارچه ای را بدانند، قطعاً این ماسک ها 

هم برایشان مفید خواهد بود.«
صفوی تأکید کرد: »در صورتی که مردم بهداشت را 
رعایت کنند و در صورت استفاده  مکرر از ماسک های 
پارچه ای، نحوه ضدعفونی کردن و شستشو دادن آن 
را بدانند که به چه صورت است، قطعاً این ماسک ها 

هم برایشان مفید خواهد بود.«
اما این روزها خبرهای خوشی از تولید مازاد ماسک 
در کشور به گوش می رسد و حتی مجوز صادرات 

این محصول هم از سوی نهادهای مربوطه صادر 
شده است. این خبر را دبیر شورای سیاست گذاری 
صادرات محصوالت سالمت محور سازمان غذا و 
دارو اعالم کرد و گفت: »صادرات برخی اقالم مبارزه 
با کرونا از اردیبهشت امسال آغاز شده و در حال 

حاضر ٨ قلم از تجهیزات و فرآورده های مبارزه با 
کرونا به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود.«

»با وجود مشکالتی  افزود:  سیدآصف مهدوی 
که به دنبال تحریم های ظالمانه در بحران کرونا 
به وجود آمد، فرصتی برای تولیدکنندگان حوزه 
اقالم مبارزه با کرونا ایجاد شد و خوشبختانه با 
افزایش ظرفیت تولید خطوط تولیدی و اضافه 
شدن تولید محصوالت جدید، توانستیم عالوه بر 
تأمین نیاز کشور، به یکی از صادرکنندگان برخی 

از این اقالم تبدیل شویم.«
وی گفت: »در حال حاضر ایران یکی از صادرکنندگان 
اقالمی چون ماسک N9۵، کیت های تشخیصی 
سرولوژی، لباس های کاورال، گان، شیلد، مانیتور، 
ونتیالتو و مواد ضدعفونی به کشورهای اروپایی، 
آسیای جنوب شرقی و همسایه تبدیل شده است.«
فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل  وطن پور،  حسین 
سالمت وزارت بهداشت نیز از صادرات محصوالت 

ایرانی مقابله با کرونا خبر داد و گفت: »صادرات 
ماسک، کیت تشخیص، ضدعفونی کننده ها و دستگاه 
ونتیالتور در حال شتاب گرفتن است و با توجه به 
حمایت و همراهی مناسب سازمان غذا و دارو با 
صادرکنندگان، به نظر می رسد صادرات خوبی در 

این زمینه خواهیم داشت.«

اعتماد به شرکت های دانش بنیان بعد 
از کرونا

دبیر ستاد توسعه فرهنگ، علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان هم از دریافت مجوز برای صادرات ماسک  
N9۵ شرکت های دانش بنیان ایرانی خبر داد و گفت: 
»عالوه بر صدور ماسک ایرانی دستگاه های تولید 

ماسک نیز به خارج صادر می شود.«
همه گیری  »پیش ازاین  افزود:  کرمی  پرویز 
شرکت های ایرانی ماسک N9۵ را به کشور کره 
جنوبی صادر می کردند، با شیوع ویروس کرونا و 
کمبود ماسک و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با 
این ویروس، شرکت های دانش بنیان به مدت ۲۰ 
روز توانستند ماسک N9۵ مورد نیاز کادر پزشکی 
را تولید کنند و امروز ما می توانیم عالوه بر نیاز 

داخل، این ماسک ها را صادر کنیم.«
صادرات  مجوز  حاضر  حال  »در  گفت:  وی 
ماسک های ایرانی به خارج صادر شده است و از 
سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مجوزهای 
مربوطه داده شده است.« دبیر ستاد توسعه فرهنگ، 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان یادآور شد: »در 
حال حاضر شرکت های دانش بنیان ما عالوه بر 
تولید و صادرات ماسک های N9۵، دستگاه های 
نانو الیاف و تولید ماسک N9۵ را به خارج صادر 
می کنند، در حال حاضر در هر استان یک خط تولید 

ماسک فعال است.«
دبیر ستاد توسعه فرهنگ، علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان تصریح کرد: »پیش از شیوع ویروس 
کرونا، حتی برخی از شرکت های دولتی شرکت های 
دانش بنیان را قبول نداشتند، اما فرصت ها و تهدیدهای 
ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا در کشور توانایی و 

قابلیت این شرکت ها را نشان داد.«

مهدی یوسفی، رئیس 
هیئت امنای صرفه جویی ارزی 

وزارت بهداشت: پیش بینی 
ما این است که با توجه به 

افزایش تولید داخل، می  توانیم 
پاسخگوی نیاز مردم برای 
استفاده از ماسک باشیم. 

حتی اگر مالک بر این باشد که 
استفاده از ماسک برای عموم 
مردم اجباری شود، با میزان 
تولیدی که در داخل کشور 

ایجاد شده است، نیازهای مردم 
برطرف خواهد شد

پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه 
فرهنگ، علم، فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان: پیش از شیوع 
کرونا، حتی برخی از شرکت های 

دولتی شرکت های دانش بنیان را 
قبول نداشتند، اما فرصت ها و 

تهدیدهای ایجاد شده بر اثر شیوع 
کرونا در کشور توانایی و قابلیت 

این شرکت ها را نشان داد
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به گزارش سپید، این روزها با توجه به شرایط 
اقتصادی و همزمان تداوم  بیماری کرونا در جامعه، 
افسردگی و  مانند اضطراب ،  اختالالت روانی 
فوبیاهای گوناگون همپا در جامعه در حال شیوع 
است. نبودن فرصت سوگ برای عزیزان از دست 
رفته یا فرصت شادی های جمعی همه و همه 
دست به دست هم داده اند تا زنگ هشدار به 
خطر افتادن سالمت روان جامعه به صدا درآید. 
نیاز افراد به مشاورهای روان شناسی و خدمات 
روانپزشکی نیز هر روز بیشتر از گذشته خود 

را نمایان می کند. 
به گفته برخی از کارشناسان سالمت روان حتی 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا به دلیل 
نوعی واکنش روانی در مقابل اضطراب، ترس 
بیماری است  این  از  اندازه  از  و نگرانی بیش 
که موجب می شود تا فرد با بی اهمیتی در کنار 
قواعد پیشگیری و بهداشتی عبور کرده و نسبت 

به این بیماری خود را بی تفاوت نشان دهد.

اختالالت شایع سالمت روان در دوره کرونا
به گفته مریم دادوندی متخصص روانشناسی و 
مشاوره چنانچه نگرانی های ناشی از کرونا در فرد 
مستعد اضطراب به شیوه ای صحیح کنترل نشود 
می تواند منجر به ایجاد »اختالل اضطراب فراگیر« 
شود. به عنوان مثال مشاهده می شود که برخی 
افراد از هر چیزی و هر کسی هراسان هستند و 
مدام محیط بیرون از خانه را آکنده از ویروس 
کرونا می بینند. این نگرانی باعث می شود فرد 
نسبت به هر رفتار و اشیای در محیط پیرامون 
خود نگاهی وسواس گونه داشته باشد که البته 
این موضوع موجب بروز اختالل و ناتوانی در 

انجام کارهای روزانه فرد می شود. 

جمع گریزی به دلیل شیوع کرونا در این روزها 
افزایش چشمگیری داشته است. اگرچه مسئوالن 
ذ ی ربط و پزشکان حفظ و رعایت پروتکل های 
بهداشتی را مورد تاکید قرار می دهند ولی شدت 
گرفتن اضطراب در گروهی از افراد جامعه موجب 
شده تا این افراد به دوری از جمع و عدم ورود 
نیز  حالت  این  البته  که  ببرند  پناه  اجتماع  به 
نوعی فرار از اضطراب محسوب می شود و در 
این صورت گاه برخی از آنها نیازمند مراجعه و 

گرفتن مشاوره تخصصی هستند.
با  دادوندی می گوید: »گاهی نگرانی ها مرتبط 
واقعیتی است که می تواند خارج از اختیار فرد 
باشد و چنانکه به طور روزانه در اخبار و گزارش ها 
مشاهده می شود در اکثر کشورهای دنیا شرایط به 
نحوی است که افراد با کرونا دست و پنجه نرم 
می کنند و افراد بطور روزانه در جریان اخبار 
اضطراب زای ابتال و فوت دیگران قرار می گیرند.«

سالمت روان ایرانیان پیش از کرونا
وضعیت سالمت روان ایرانیان پیش از شیوع کرونا 
نیز چندان رضایت بخش نبود، علی اسدی معاون 
اجرایی دفتر سالمت روان وزارت بهداشت در 
مهرماه سال گذشته اظهار کرد:»در پیمایش ملی 
سال 90  که جمعیت هدف آن افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله 
بودند، مشخص شد که ۲۳.۶ درصد افراد جامعه 
نیاز به دریافت خدمات سالمت روان دارند. این 

پیمایش از ۵ یا 7 سال یکبار برگزار می شود.«
گروه  اضطرابی  اختالالت  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  می گیرند،  بر  در  را  گسترده ای 
»شایع ترین اختالل روانی، اختالالت افسردگی 
است. از طرف دیگر، موضوع بسیار حائز اهمیت 
برای دست اندرکاران سالمت کشور، توجه به 
افرادی است که در این پیمایش فاقد اختالل و 
سالم شناسایی شده اند. ارائه خدمات کنترلی به 
این افراد می تواند به عدم افزایش آمار مبتالیان 
به اختالالت روانی کمک کند.« در همین حال 
در  نیز  بهداشت  وزیر  معاون  رئیسی  علیرضا 
دی ماه سال گذشته به ایرنا گفت: »اما به طور 
میانگین انتظار داریم بین ۱۸ تا ۲۲ درصد جمعیت 
هر منطقه دچار یکی از این اختالالت باشند.  
در  و  بیابد  را  افراد  این  باید  بهداشتی  مراکز 
آنان را تحت پوشش مراقبت  بهداشتی  شبکه 

های سالمت روان قرار دهند.«. 
در همان زمان سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
هشدار  رابطه  این  در  نیز  پزشکی  آموزش  و 
داد و اظهار کرد: » یکی از عرصه هایی که به 
شدت دچار مشکل هستیم و من به عنوان وزیر 
بهداشت، اعالن خطر می کنم، بخش بهداشت 

روان جامعه است.«
در اواخر بهمن ماه سال گذشته که شیوع کرونا 
اعالم شد، گویی  به صورت رسمی  ایران  در 

کاتالیزوری برای افزایش اختالالت روانی نیز 
به وجود آمد تا به نوع نگرانی ها در این رابطه 
بیشتر شود. این شرایط موجب شد تا نیاز به 
بیش  روانشناسی  و  مشاوره  دفاتر  کلینیک ها، 
از گذشته محسوس شود. به همین دلیل، این 
مکان ها نسبت به سایر خدمات سالمت با ابالغ 

پروتکل های بهداشتی بازگشایی شدند.

شایعه لغو پروانه دفاتر مشاوره و 
روشناسی غیردولتی

علی رغم اهمیت مداخالت سالمت روان در 
شرایط فعلی طی روزهای گذشته اخبار نگران 
کننده ای از تعطیلی و پلمپ برخی دفاتر خدمات 
مشاوره و روانشناسی به گوش رسید. این اخبار 
به ویژه در شبکه های فارسی زبان خارج از کشور 
بیشتر بازتاب بیشتری پیدا کرده بود و دلیل آن 
را روی آوردن این مراکز به انجام فعالیت های 

اجتماعی عنوان کرده بودند.
به گزارش خبرنگار سپید روز گذشته مجید رضازاده 
معاون توسعه، پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی 
کشور در جمع خبرنگاران  گفت: »این موضوع 
که سازمان بهزیستی به مراکز مشاوره فشار آورده 
را تکذیب می کنم؛ چرا که سازمان بهزیستی هیچ 
فشاری بر همکاران خود در مراکز مشاوره نداشته 

است و هیچ پروانه  ای را باطل نکرده است.«
وی  در رابطه با اخطار سازمان بهزستی به برخی 
مشاوران بخش خصوصی گفت: »سازمان بهزیستی 
هیچ فشاری بر همکاران خود در مراکز مشاوره نداشته 
است و هیچ پروانه  ای را باطل نکرده است. حتی 
آموزش های الزم را به همکاران در بخش غیردولتی 
دادیم که بتوانند در مواردی که نیاز به مداخالت 

روان شناسی هست،خدماتی را ارائه کنند.«
ادامه در صفحه 19 

سالمت روان در روزهای کرونایی
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مجید رضازاده معاون 
توسعه، پیشگیری و درمان 

سازمان بهزیستی کشور: 
اخیراً دستورالعمل مشاوره 

غیرحضوری در بخش غیردولتی 
ابالغ شده تا بتوانیم این 

خدمات را گسترش دهیم. خط 
1480 از ساعت 8 صبح تا 12 
شب به صورت رایگان فعالیت 

می کند و خانواده ها می توانند از 
این خط مشاوره بگیرند



 ادامه از صفحه 18
سازمان  درمان  و  پیشگیری  توسعه،  معاون 
بهزیستی کشور، ادامه داد: » بخش غیردولتی 
است.  بهزیستی  سازمان  کمک کار  و  همکار 
مهارت های  دولتی  غیر  بخش  در  مشاوران 
زندگی و مشاوره های الزم را ارائه می دهند.«

برای  را   ۱۴۸0 خط  اینکه  بیان  با  زاده  رضا 
گفت:  کرده ایم،  فعال تر  خانواده ها  به  مشاوره  
در  خانواده ها  به  رایگان  طور  به  خط  این   «
مواقعی که الزم دارند، مشاوره ارائه می کند تا 
بتوانند بهترین تصمیم را در مسائل و مشکالت 
آن  مهمترین  که  بگیرند  خودشان  خانوادگی 
اقداماتی برای پیشگیری از خشونت و مشکالت 

خانوادگی است.«
سازمانی  بهزیستی،  »سازمان  کرد:  تأکید  وی 
اجتماعی  سالمت  مسئول  که  است  حمایتی 
در کشور است و خدمات روانی ـ اجتماعی 
از هیچ خدمتی دریغ  ارائه می کند و  به مردم 
نمی کند.بخش غیردولتی شریک ماست و سازمان 
غیردولتی  بخش  روی  فشاری  هیچ  بهزیستی 
ندارد حتی به آنها کمک می کنیم و به افرادی که 
نمی توانند هزینه های مراکز مشاوره رابپردازند، 

یارانه می دهیم.«
سازمان  درمان  و  پیشگیری  توسعه،  معاون 
بهزیستی یادآور شد: »اخیراً دستورالعمل مشاوره 
غیرحضوری در بخش غیردولتی ابالغ شده تا 
خط  دهیم.  گسترش  را  خدمات  این  بتوانیم 
۱۴۸0 از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب به صورت 
رایگان فعالیت می کند و خانواده ها می توانند از 

این خط مشاوره بگیرند.«

فعالیت 3 هزار مرکز مشاوره و 
روانشناسی غیر دولتی

وی افزود: » توصیه من به خانواده ها این است 
مشکالت  مورد  در  گیری  تصمیم  از  قبل  که 
شان از اقدامات مشاوره ای استفاده کنند و اگر 
نیاز به مشاوره حضوری بود به ۳ هزار مرکز 
مشاوره مجوز دار غیر دولتی مراجعه کنند و 

مشاوره بگیرند.«
رضازاده یادآور شد: »سازمان بهزیستی کشور 
به عنوان پیشرو در حوزه سالمت روان و ارائه 

مجوز خدمات روان شناختی با رویکرد استفاده 
حداکثری از ظرفیت و توان بخش غیردولتی 
همواره بر آن بوده است تا با حساسیت نسبت 
به مسائل و پدیده های اجتماعی برخوردی مبتنی 
روانی  شرایط  با  متناسب  و  دانش  و  علم  بر 

ارتقاء  با هدف  و  داشته  اجتماعی جامعه 
بهره مندی  با  سالمت روان آحاد جامعه 
مشاوران  و  شناسی  روان  متخصصین  از 

در این مسیر گام بردارد.«

سامانه خودارزیابی وضعیت 
روانشناختی در بحران ویروس کرونا

محوله  مأموریت های  به  توجه  با 
این  در  کشور  بهزیستی  سازمان  به 
اقشار  به ویژه  افرد  از  بسیاری  شرایط 
از  حمایتی  خدمات  انتظار  آسیب پذیر 
این سازمان را دارند، در همین راستا 
با شیوع کرونا این سامانه خود ارزیابی 
وضعیت روانشناختی در بحران ویروس 
هوشمند  غربالگری  منظور  به  کرونا، 
افراد جامعه و پیشگیری از آسیب های 
این بحران  از  ناشی  روانی-اجتماعی 

راه اندازی کرد.
در این راستا بهزاد وحیدنیا مدیر کل مشاوره 
و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در 
زمان راه اندازی این سامانه اعالم کرد:» سالمت 
روان، جزیی از مفهوم سالمت کامل است که در 
دوران شیوع ویروس کرونا باید توجه ویژه ای  به 
آن داشت.  در کنار پیامد های منفی که ویروس 
به سالمت  ایجاد کند؛ آسیب  تواند  کرونا می 
روان افراد و به تبع آن کاهش بهزیستی روانی 
اجتماعی مردم عزیز، دور از ذهن نیست. به همین 
جهت ما متعقدیم می بایست از تمامی ظرفیت ها 
روانشناختی  خدمات  ارائه  و  غربالگری  برای 

استفاده کرد.«
روانشناختی  امور  و  مشاوره  کل  مدیر 
راستا  همین  کرد:»در  بیان  بهزیستی  سازمان 
سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  دفتر 
بهزیستی کشور در قالب طرح محب )مشاوره 
و حمایت های روانی- اجتماعی در بالیای 
با تشکیل کارگروه  انسان ساخت(  طبیعی و 
زیرساخت  و  محتوی  تدوین  فنی،  و  علمی 
وضعیت  ارزیابی  خود  سامانه  آوری؛  فن  و 
روانشناختی را طراحی کرد که در این فرآیند، 
خدمات بر اساس سطح بندی و سیستم ارجاع 

ارائه خواهد شد.«

وزارت بهداشت برای سالمت روان 
جامعه چه می کند

اهمیت سالمت روان در این شرایط در کشور 
که بسیاری از خانواده ها درگیر بیماری یا فوت 
یکی از اعضای خود به دلیل کرونا هستند به 
ارگان های  تمامی  می طلبد  که  است  گونه ای 
نظام سالمت در کنار یکدیگر برای این موضوع 
چاره اندیشی کنند. از جمله این نهادها وزارت 
بهداشت است که تولیط نظام سالمت جامعه 

را بر عهده دارد.
روانی،  سالمت  دفتر  مدیرکل  حاجبی،  احمد 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در آخرین 
نشست خبری خود با بیان اینکه پس از مطرح 
شدن همه گیری کرونا در کشور، افراد جامعه 
با اضطراب ناشی از کرونا مواجه شدند، گفت: 
»این موضوع به دلیل ناشناخته بودن بیماری بود 
و کودکان و نوجوانان با اضطراب روبه رو بودند. 
بنابراین، وزارت بهداشت از طریق مراقبت های 
بهداشتی اولیه خدمات و مشاوره هایی را در این 

باره ارائه داد.«
وی افزود: » واکنش هایی نظیر ترس و اضطراب 
طبیعی است و نباید به این واکنش ها برچسب 
وزارت  روان  بزنیم. حوزه سالمت  بیمارگونه 
ابتدا تالش کرد که در این  بهداشت از همان 
راستا برنامه هایی را ارائه دهد و از آن روز روی 
چند حوزه کار کردیم. دو هزار روانشناس در 
نظام بهداشت مراقبت اولیه به کار گرفته شدند 
و از همان روز های اولیه شیوع کرونا آموزش 
الزم را فراگرفتند و برای انتقال پیام ها در شبکه ها 
دومین خدمت حضور  کردند.  تالش  مجازی 
همکاران روانشناس در برنامه های استانی صدا 
و سیما بود. سومین مورد نیز راه اندازی بخش 
روانشناسی سامانه تلفنی ۴0۳0 بود و تاکنون 
به ۵00 هزار تماس در حوزه روانشناسی در 
این سامانه پاسخ داده شده است و این موضوع 
به ما کمک کرد که خدمت را بهتر به جامعه 

ارائه کنیم.«
حاجبی یادآور شد: » خانواده هایی را داریم که 
بازماندگان فوتی های کرونایی هستند و از آنجایی 
که نتوانستند مراسم دفن و عزاداری را برگزار 
کنند، با سوگ بیمارگونه مواجه هستند، بدین 
جهت از یک ماه قبل بسته خدماتی مشاوره سوگ 
ارائه می شود. با این خانواده ها تماس می گیریم 
و پس از اخذ رضایت، خدمات مشاوره به آن ها 

ارائه می شود.«
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احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت 
روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 

بهداشت: واکنش هایی نظیر 
ترس و اضطراب طبیعی است و 
نباید به این واکنش ها برچسب 
بیمارگونه بزنیم. حوزه سالمت 
روان وزارت بهداشت از همان 

ابتدا تالش کرد که در این راستا 
برنامه هایی را ارائه دهد و از آن 

روز روی چند حوزه کار کردیم. دو 
هزار روانشناس در نظام بهداشت 
مراقبت اولیه به کار گرفته شدند 

و آموزش الزم را فراگرفتند



 ،CF انجمن  که  آنچه  دنبال  به  پیش  چندی 
عوارض داروی »کرئوفورت« و سازمان غذا 
زمان  در  داخلی  داروی  تولید  عدم  دارو  و 
مقرر می خواندند، نگرانی این بیماران نسبت 
به عدم واردات داروی کرئون شکل گرفت، 
موضوعی که سرانجام با وجود اینکه سازمان 
غذا و دارو معتقد است عوارض داروی داخلی 
به تایید انجمن های علمی نرسیده است، اما 
دارو  واردات  مجور  مجدد  صدور  به  منجر 

از سوی این سازمان شد. 
به  گزارش سپید، محمدرضا مدرسی رئیس 
CF به عنوان  CF ایران گفت: »بیماری  بنیاد 
شایع ترین بیماری ارثی مغلوب در دنیا شناخته 
بیماری  این  تعداد  داریم  انتظار  که  می شود 
همانند آمار جهانی باشد؛ یعنی از هر ۲۵۰۰ 
مبتال  بیماری  این  به  نوزاد  یک  زنده  تولد 
بیماران  این  دقیق  تعداد  از  ما  گرچه  باشد؛ 
می زنیم  حدس  ولی  نداریم،  خبر  درکشور 
حدود ۵۰۰۰ نفر مبتال به CF در کشور داشته 
باشیم. تا چندسال قبل اعتقادی مبنی بر وجود 
بیماری در کشور ما وجود نداشت و تعداد را 
از سال  اما  می کردند،  برآورد  انگشت شمار 
۲۰۱۲ تاکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
ساماندهی  ریه،  در بخش  کودکان  طبی  مرکز 
این بیماران از کل کشور را آغاز کرد. از آن 
پس تاکنون حدود ۱۵۰۰ نفر بیمار در سامانه 
بیماران CF ایران رجیستر شدند. البته حدس 
می زنیم تعداد مبتالیان بیشتر باشد و امیدواریم 

کنیم.« شناسایی  را  بیشتری  بیماران 
وی افزود: »اعضای هیئت  علمی دانشگاه علوم  
کردند  مشاهده  آنکه  از  پس  تهران  پزشکی 
توجه  قابل  کشور  در   CF به  مبتالیان  تعداد 
 CF است، تصمیم به راه اندازی بنیاد بیماران

ایران گرفتند. یکی از اقدامات این بنیاد انجام 
مکاتباتی با وزارت بهداشت بود تا کمک این 
کنیم  جذب  بیماران  برای  را  خانه  وزارت 
توجه  قابل  رقم  گذشته  سال  در  که  تاجایی 
۲۵ میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت به 
داروهای  اکثر  یافت.  اختصاص   CF بیماران 
بیماران که گران قیمت هم هست تحت پوشش 
بسته حمایتی وزارت بهداشت قرار گرفت.«
مدرسی افزود: »بیماری CF می تواند اعضای 
مختلفی از بدن را درگیر کند. ریه ها،   سیستم 
گوارش،  کبد، سیستم تناسلی و سینوس ها در 
این بیماری درگیر می شوند. در حوزه گوارش 
از آنجایی که لوزالمعده درگیر بیماری است، 
مدفوع بیماران چرب می شود و همین موضوع 

آنان می شود.« سبب الغری 
این فوق تخصص ریه درباره سایر عالئم این 
بیماری خاطرنشان کرد: بوسه شور )هنگامی 
متوجه  می بوسید،  را   CF به  مبتال  بیمار  که 
طعم شوری روی پوست آنان می شوید(، لک 
مدفوع  بیماران،  این  تیره  لباس  روی  نمک 
چرب، سرفه خلطی مزمن و... از نشانه های 

بیماری است.« این 
که  داروهایی  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اکنون تامین آن برای بیماران CF دچار مشکل 
شده است،   داروی »کرئون« است، ادامه داد: 
از دفع چربی  برای جلوگیری  »بهترین دارو 
بدن در بیماران CF، آنزیم های پانکراس است 
آنها  به  دارو  توسط  به صورت مصنوعی  که 
کاهش  دارو  این  مصرف  با  می شود.  داده 
اتفاق  بیماران  در  مدفوع چرب  دفع  و  وزن 
کننده  تولید  شرکت های  از  یکی  نمی افتد. 
داروی داخلی با این عنوان که این دارو در 
داخل تولید می شود آن را به ثبت رسانده و 

اصلی  داروی  مجوز  قانون  بنابر  پس  آن  از 
خارجی که »کروئون« نام داشت لغو شده و 
همچنین از پوشش بیمه ای نیز خارج شد. این 
این  اما  قانونی است،  یک موضوع طبیعی و 
CF چندان جالب عمل  بیماران  برای  قانون 
نکرد، چون داروی ایرانی در برخی بیماران 
مشکالت گوارشی نظیر دل درد، دفع چربی 

و... را داشت.«
بنیاد CF ایران بااشاره به نامه نگاری  رئیس 
با سازمان غذا و دارو برای اجازه مجدد برای 
خوشبختانه  که  کرد  اضافه  کرئون  واردات 
این  سوی  از  دارو  مجدد  واردات  موافقت 
مشکل  دیگر  اکنون  و  شد  صادر  مجموعه 
این  در  اعتراضی  هیچ  و  نداریم  دارو  ورود 
وارد  بهداشت  وزارت   مجموعه  به  زمینه 
نیست؛ چراکه درد مریض را به خوبی شنیدند.  
وی با بیان اینکه این دارو در دنیا کم مصرف 
روند  ترتیب  همین  »به  کرد:  اظهار  می شود، 
ثبت  از  پس  بالفاصله  که  نیست  گونه ای  به 
درخواست دارو، کمپانی تولید کننده خارجی 
بتواند سریعا دارو را در اختیار ما قرار دهد؛ 
در  را  دارو  کشورها  سفارش  اساس  بر  آنها 
که  هنگامی  می دهند.  قرار  کشورها  اختیار 
پس از اعطای مجوز واردات با شرکت تولید 
کننده دارو تماس گرفته شد، آنها اعالم کردند 
می کردید  ثبت  را  قبل سفارش خود  از  باید 
نداریم.  ارسال  برای  آماده  داروی  اکنون  و 
تولید  کمپانی  ما،  بیماران  مبرم  نیاز  علت  به 
از کشورهای مختلفی  دارو سعی کرد  کننده 
که دارو را سفارش داده بودند ۱۰۰ یا ۲۰۰ 
ما  کشور  اورژانسی  مشکل  تا  بگیرند  بسته 
تولید  بر همین اساس کمپانی  برطرف شود. 
بسته   ۴۰۰۰ تقریبا  توانسته است  کننده دارو 

کند  جمع آوری  مختلف  کشورهای  از  دارو 
بفرستد.« ایران  به  تا 

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
طی  نیز  اخیرا  که  گفت  هم  را  این  تهران، 
غذا  معاونت  و  بهداشت  وزارت  از  نامه ای 
قرار  احیانا  اگر  کرده ایم  درخواست  دارو  و 
 CF بود به داروی تولید داخل برای بیماران 
مجوزی بدهند یا داروی دیگری از خارج از 
کشور برای این بیماران وارد کنند، حتما پیش 
از این اقدام بنیاد CF ایران را در جریان قرار 
دهند تا بتوانیم با تعدادی از مریض ها آن را 
امتحان کنیم تا عوارض احتمالی را شناسایی 
کنیم و پس از آن مجوز تولید یا واردات به 
دارو داده شود.  بنیاد CF ایران یک بنیاد مردم 
نهاد و علمی است و ما می توانیم این دست 
داروها را در تحقیق و پژوهشی بررسی کنیم. 
در  کرئون  روزانه  میزان مصرف  درباره  وی 
دارو  »میزان مصرف  کرد:  بیان   ،CF بیماران 
متفاوت است.  بیمار  به وزن و شرایط  بسته 
نیز  برخی  و  عدد  سه  روزی  بیماران  برخی 
در  می کنند.  مصرف  کپسول  عدد   ۸ روزی 
صورتی که از بیماران CF مراقبت قابل قبولی 
صورت گیرد و دارو به شکل مناسب به آنها 

برسد، عمر خوبی خواهند داشت.«
وی با تاکید بر اینکه کرئون پس از ادعای آن 
پوشش  از  دارو  داخلی  کننده  تولید  شرکت 
بیمه ای خارج شده است، تصریح کرد: »اخیرا 
نیز طی نامه ای از دبیرخانه شورای عالی بیمه 
به  با توجه  ایران درخواست کردیم  سالمت 
اینکه داروی ایرانی موثر نبوده است، مجددا 
تا  دهند  قرار  بیمه  پوشش  تحت  را  کرئون 

را کاهش دهیم.«   بیماران  هزینه 
ادامه در صفحه 21 
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 ادامه از صفحه 20 
مدرسی درباره هزینه های ماهانه درمان بیماران 
CF، گفت: »یک درمان مناسب برای بیماران 
CF ماهانه حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان هزینه 
بیمارن  این  داروهای  برخی  داشت.  خواهد 
تحت پوشش بیمه است، اما داروی کرئون به 
عنوان یکی از داروهای اصلی در حال حاضر 
پوشش بیمه ای ندارد. خوشبخانه این بیماری 
از سال گذشته جزو بیماری های صعب العالج 
مورد حمایت وزارت بهداشت است؛ پیش از 

نمی افتاد.« اتفاق  آنها  از  آن حمایتی 
  

پاسخ سازمان غذا و دارو
سخنگوی  جهانپور  کیانوش  راستا  همین  در 
ایسنا،  با  سازمان غذا و دارو در گفت و گو 
درباره بروز عوارض دارویی، گفت: »داروهای 
ایرانی و خارجی بویژه داروهای بیماران مزمن 
ممکن است برای برخی بیماران منطبق نباشد، 
به عنوان مثال ممکن است برای برخی داروی 
خارجی  داروی  دیگر  برخی  برای  و  ایرانی 

سازگای بهتری داشته باشد.«
وی افزود: »در مواردی که تولید داروی داخلی 
در کشور وجود داشته باشد اما برخی بیماران 
را  داخلی  شده  تولید  داروی  مصرف  تحمل 
نداشته باشند و به علت تفاوت های اندکی در 
فرموالسیون دچار مشکالتی شده باشند و این 
موضوع مستندا از طریق انجمن های علمی به 
اثبات رسیده باشد، ممکن است برای آن بخش 
برایشان  دارویی که فرموالسیون سازگارتری 
داشته باشد، وارد شود. در این خصوص منعی 
وجود ندارد و همواره مورد تاکید وزیر محترم 
بیماران خاص، صعب العالج،  برای  بهداشت 
تا جایی که مشاهده  بوده است  و...  کودکان 
می کنید زمانی که حتی تولید مکفی دارو در 
کشور وجود داشته باشد اما مقادیری واردات 
هم صورت می گیرد تا پوشش دهنده این بخش 

از نیاز برخی بیماران باشد.«
وی با تاکید بر اینکه این موضوع مستلزم اظهار 
نظر مستند انجمن های علمی است، ادامه داد: 
این  در  نمی توان  پراکنده  نظرهای  اظهار  »با 
عوارض  وجود  و  کرد  گیری  تصمیم  مورد 
در داروهای داخلی باید به تایید انجمن های 

علمی رسیده باشد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد تامین 
»بر اساس  CF، تصریح کرد:  بیماران  داروی 
سفارشی که برای یک نوع داروی خاص این 
تمام  به  باتوجه  است،  شده  انجام  بیماران 
به علت  نقل  مشکالتی که در زمینه حمل و 
شیوع کرونا در تمام دنیا اتفاق افتاده است و 
با وجود تمام محدودیت های پروازی، از دو 
بازار  وارد  آنها  نیاز  مورد  داروی  آینده  هفته 

خواهد شد.«
وی درباره چرایی واردات این دارو، بیان کرد: 
به  بود دارو  نموده  تعهد  تولید داخل  » بخش 
میزان خاصی تولید شود و به دنبال آن سهم 
تولید  متاسفانه  اما  بود،  یافته  کاهش  واردات 
داخل نتوانست تعهد خود را انجام دهد و با 
توجه به این که ظاهرا تاخیری در تخصیص 
زمان  در  داشتند،  اولیه  مواد  نیاز  مورد  ارز 
باشند،  داشته  را  الزم  تولید  نتوانستند  مقرر 
CF مجددا  بیماران  انجمن  با درخواست  لذا 
سهم واردات این دارو انجام شد که به دنبال 
آن ثبت سفارش دارو صورت گرفت و تا دو 
هفته دیگر وارد بازار خواهد شد و تا مدت ها 
ذخیره مورد نیاز دارویی این بیماران را تامین 

خواهد کرد.« 
دارو  که  مادامی  اینکه  بر  تاکید  با  جهانپور 
شرکت های  معیار  باشد  داشته  داخل  تولید 
بیمه، قیمت داروی داخلی است، اظهار کرد: 
»اما قاعدتا با توجه به اینکه اکنون تولیدکننده 
داخل نتوانسته است تعهدات خود را در زمان 
مقرر انجام دهد، قاعدتا ارز دولتی اختصاص 
یافته برای واردات این دارو و در این زمینه 
شرکت های بیمه حمایت مورد نظر را از بیماران 

خواهند داشت.«
داخلی  تولید  بر  اصل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  شود،  ثابت  خالفش  آنکه  مگر  است 
»قاعده ی عام،  حمایت از تولید داخلی است.«
بنیاد  مدیرعامل  ادراکی  حمیدرضا  همچنین  
بیماری های نادر با اشاره به اینکه بیماری CF تا 
سال ۱396 زیر مجموعه بنیاد بیماری های نادر 
بود اما از آن سال به بعد به دلیل افزایش موارد 
مبتال از زیرمجموعه بنیاد بیماری های نادر خارج 
شد، گفت: »در این بیماری ضایعات مخاطی 
تغییراتی  باعث  بدن  ارگان های  از  برخی  در 
مخاطی  ترشحات  افزایش  سبب  که  می شود 

می شوند. بعضی ارگان ها مانند ریه ، لوزالعمده 
و غدد بزاقی به دلیل ترشحات مخاطی منجربه 
منجر  نهایتا  که  تغییراتی  و  چسبندگی  نوعی 
به وجود کیست شود و در نهایت سبب بروز 
بیماری CF می شود. در صورتی که بیماری در 
حد تشکیل کیست باشد شاید خیلی موضوع 
از  مشکل  اما  باشد  نداشته  چندانی  اهمیت 
جایی شروع می شود که این تغییرات به سمت 
فیبروز شدن پیش برود. فیبروز تغییرات غیرقابل 
بازگشتی در برخی مخاط بدن مانند ریه، غدد 
بزاقی، لوزالمعده است که به تدریج ترشحات 
کیست ها به حدی زیاد می شود که به حالت 
سفتی و سنگی خواهد رسید. در این مرحله 
دیگر تغییرات غیرقابل بازگشت است و تمام 
تالش ما برای بیماری CF این است که بیمار 
به آن مرحله نرسد. با داروهایی که برای این 
بیماران تجویز می کنیم روند فیبروز شدن را 
بیماری  می کنیم  و سعی  می اندازیم  تاخیر  به 

در مراحل اولیه بماند.«
ادراکی درباره چگونگی بروز این بیماری، اظهار 
ژن های  انتقال  از  معموال  بیماری  »این  کرد: 
در  می رسد.  کودک  به  مادر  و  پدر  معیوب 
ابتدا ریه سپس پانکراس، کبد و روده درگیر 
این بیماری می شوند. ترشحات به حدی زیاد 
می شود که ممکن است باعث ایجاد سفتی در 
اعضایی شود که ترشحات در آن اتفاق می افتد. 
شایع ترین عالئم در بیماران CF درگیری سیستم 
تنفسی است که معموال با سرفه همراه با خلط 
و عفونت ریه آغاز می شود و گاهی سینوزیت 
بیماری  که  صورتی  در  است.  آن  همراه  هم 
پیشرفت کند، به تدریج لوزالمعده و کبد نیز 
درگیر می شوند و دل  دردهای عود کننده ای 
بیمار  می شود  باعث  گاهی  که  می افتد  اتفاق 
کاهش وزن و اسهال چرب را نیز تجربه کند.«
کودکی  اوایل  در  بیماری  اینکه  بیان  با  وی 
شناخته می شود، اظهار کرد: »مهم ترین تست 
در این کودکان تست عرق است؛ میزان سدیم 
بیماری  این  به  و کلر در عرق نشان می دهد 
در  مادر  اوقات  گاهی  خیر؛  یا  هستند  مبتال 
ابتدای تولد متوجه می شود هنگامی که کودک 
خود را می بوسد، پوست شیرخوار شور است؛ 
مفهوم این موضوع این است که تعریق کودک 
مقدار زیادی سدیم و کلر دارد که مهم ترین 

تشخیص این معضل، بیماری CF است. البته با 
روش های پیشرفته سی تی اسکن می توان ریه و 
لوزالمعده را برای شناسایی بیماری بررسی کرد. 
مشکل اینجاست که اگر بیماری درمان نشود، 
عفونت های باکتریایی به ریه اضافه می شود و 
آنتی بیوتیک برای جلوگیری از  از  به استفاده 
عفونت نیاز دارند. این بیماران باید داروهای 
ریوی  بیماری  اگر  و  کنند  مصرف  مختلفی 
به  نیاز  بیشتری داشت ممکن است  پیشرفت 
فیزیوتراپی ریه و اکسیژن برای خارج کردن 
بیماری زودتر  باشند. هرچه  ترشحات داشته 

شناسایی شود بهتر است.«
داد:  ادامه   نادر  بیماری های  بنیاد  مدیرعامل 
»دریافت رژیم پرکالری و پر پروتئین به این 
بیماران توصیه می شود تا مقاومت بدن را در 
ماه های گرم  در  افزایش دهد.  مقابل عفونت 
بیماران  این  بروز اسهال در  باید نگران  سال 
از  مخاط  ترشح  با  بدن  آب  چراکه  باشیم؛ 

دست می رود.«
وی افزود: »اگر چنانچه در خانواده ای بیماری 
CF مشاهده شد باید ژن پدید آورنده آن شناسایی 
شود و با آموزش به خانواده کاری کنیم بیش از 
این منجر به بروز مشکل برای خانواده نشود. 
 CF کودک  دارای  خانواده ی  که  در صورتی 
تمایل مجدد به فرزندآوری داشته باشند باید 
تحت نظر متخصص ژنتیک باشند. غربالگری 
ندارد؛ چون  ارزشی  بیماری  این  برای  جنین 
CF بیماری نیست که در ابتدای دوران جنینی 

یا حتی ابتدای شیرخوارگی مشخص شود.«
می کند،  پیشرفت  بیماری  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح کرد: »این جهش ژنتکی که سبب بروز 
CF می شود در دوران قبل از بارداری یا حین آن 
قابل تشخیص نیست.  CF هنوز درمان قطعی 
ندارد و سعی می کنیم با روش های نگه دارنده 
باز  عفونت،  از  کننده  پیشگیری  داروهای  و 
را  بیمار  تا حدودی وضعیت  و...  ریه  کردن 

کنیم.« کنترل 
نفر  یک  فامیل،  در  »چنانچه  داد:  ادامه  وی 
از آن بررسی های  باید پس  بود  CF مبتال  به 
بیشتری انجام شود چون ممکن است فردی 
بیمار نباشد اما ناقل این ژن باشد. هرگاه دو 
فرد ناقل ولی سالم باهم ازدواج کنند احتمال 
تولد فرزند مبتال ۲۵ درصد خواهد بود، یعنی 
از هر ۴ فرزند یکی به CF مبتال می شود. فرزند 
سالمی که به دنیا می آید خوشبخانه هردو ژن 
سالم از والدین را به ارث برده است اما اگر 
هر دو ژن معیوب را به ارث برده بود حتما 
بیمار بود. در صورتی که فرزند یک ژن سالم و 
 CF یک ژن ناسالم دریافت می کرد خودش به
مبتال نیست، اما یک ناقل سالم بیماری است.« 
آزمایشگاه های  از  برخی  در  وی،  گفته  به 
را  تولد  از  پیش  تشخیص  پزشکی  ژنتیک 
حتی قبل از النه گزینی تخمک انجام می دهند. 
افرادی که یک مبتال به CF در خانواده خود 
آزمایش نسبت  این  انجام  با  دارند می توانند 
به  آن  انتقال  و  خود  در  ژن  این  وجود  به 

شوند.   مطمئن  فرزندشان 
ادراکی درباره عالئم پیشرفته بیماری، گفت: 
»CF عفونت لوزالمعده، دیابت و بیماری کبدی 
است. این بیماران جدای از دارو، ورزش و 
خاص  غذایی  رژیم های  به  نیاز  فیزیوتراپی 

هم دارند تا بیماری خود را مدیریت کنند.«



آیا داروهایی مانند پروزاک می توانند با 
مسمومیت غذایی مبارزه کنند؟

  مترجم: شراره فرهی منش
سروتونین می تواند شدت عفونت های ناشی از 
باکتری E. coli O157، یک علت شایع مسمومیت 

غذایی را کاهش دهد. 
این امر احتمال این که پزشکان بتوانند از داروهای 
پروزاک  مانند  سروتونین  سطح  تقویت کننده 
برای درمان عفونت های باکتریایی روده استفاده 

کنند را ایجاد می کند.

باکتری  به  آلوده  آب  یا  غذایی  مواد  مصرف 
می تواند   Escherichia coli (E. coli) O157
باعث مسمومیت شدید غذایی و بالقوه کشنده 
شود. عالئم این بیماری شامل اسهال خونی، 

درد شکم و تب است.
 E. coli سویه های  سایر  و    E. coli O157
که باعث بیماری می شوند، سمم قوی به نام 

Shiga تولید می کنند.
عفونی  بیماری های  و  آلرژی  ملی  انستیتوی 
تخمین می زند که سم Shiga تولیدشده توسط 
E. coli هرساله حدود 265،000 عفونت در 
همچنین  آن ها  می کند.  ایجاد  ایاالت متحده 
باعث   E. coli O157 که  می زنند  تخمین 

36درصد این عفونت ها می شود.
سازمان بهداشت جهانی استفاده از آنتی بیوتیک ها 
را برای درمان عفونت های E. coli O157 توصیه 

نمی کند. 
آن ها نشان می دهند که آنتی بیوتیک می تواند با 
افزایش خطر عوارض دیگر، عفونت را بدتر کند.
 )UT( تحقیقات انجام شده در دانشگاه تگزاس
و دانشگاه ایالتی کانزاس در منهتن، کالیفرنیا، 
باعث  که  داروهایی  که  می دهد  نشان  اکنون 
افزایش سطح سروتونین می شوند، مانند داروی 
ضدافسردگی پروزاک )فلوکستین(، می توانند 

به عنوان درمان احتمالی عمل کنند. 

دانشمندان دریافتند که سروتونین باعث می شود 
تا E. coli O157 سموم کمتر تولید کند و شدت 

عفونت کاهش یابد.
َونِسا اسپرندیو، Ph.D، استاد میکروبیولوژی و 
 Southwestern UT بیوشیمی در مرکز پزشکی
و نویسنده ارشد این تحقیق می گوید: »درمان 
روده،  در  به خصوص  باکتریایی،  عفونت های 

می تواند بسیار دشوار باشد«. 
وی ادامه می دهد: »اگر ما بتوانیم از پروزاک یا 
داروهای دیگر در همان کالس استفاده کنیم، 
این  با  مبارزه  برای  جدیدی  سالح  درواقع 
خواهیم  دست  به  چالش برانگیز  عفونت های 

آورد«.

احساسات درونی
دانشمندان می دانند که سروتونین در مغز کار 
می کند، جایی که سیگنال ها را بین سلول های 
عملکردهای  ازجمله  و  می کند  منتقل  عصبی 
و  خواب  تنظیم  به  کمک  سروتونین  دیگر 

خلق وخو است.
که  است  این  است  شناخته شده  کمتر  آنچه 
بدن  سروتونین  کل  از  95درصد  محل  روده 
است، جایی که حرکات روده را کنترل می کند 
بر  روده  سیستم عصبی  از  بخشی  به عنوان  و 

اشتها تأثیر می گذارد.
 Cell Host and مطالعات چاپ شده در مجله
Microbe، نشان می دهند که تغییر در میکروبیا 
با  و  می گذارد  تأثیر  رفتار  بر   )Microbiota(
بیماری های نورولوژیکی مانند اوتیسم ارتباط 

دارد.
میکروارگانیسم های  به اتفاق  قریب  اکثریت 
موجود در میکروبیا، باکتری های مفیدی هستند 
که فواید سالمتی مانند تقویت ایمنی بدن دارند. 
برخی دیگر بر انتقال دهنده های عصبی ازجمله 

سروتونین موجود در روده تأثیر می گذارند.
اما دانشمندان درباره نحوه تأثیر سروتونین بر 
باکتری های بیماری زا روده اطالعات کمی دارند.
در  محققان  بیشتر،  اطالعات  یافتن  برای 
ظروف  در  را  بیماری زا   E. coli آزمایشگاه 
آن ها  به  سروتونین  و  دادند  رشد  آزمایش 

اضافه کردند. 
آن ها دریافتند که انتقال دهنده عصبی بیان برخی 
باعث  و  می کند  مهار  را  باکتری ها  در  ژن ها 
کاهش توانایی E. coli در ایجاد عفونت می شود.
آزمایش های بیشتر نشان داد که E. coli در معرض 
سروتونین قادر به آسیب رساندن به سلول های 

انسانی در حال رشد در آزمایشگاه نیست.

پروزاک و موش
مرحله بعدی بررسی چگونگی تأثیر سروتونین 
بر بیماری زایی باکتری ها در یک میزبان زنده 
بود. برای انجام این کار، دانشمندان موش هایی 
بیش ازحد  تولید  برای  ژنتیکی  به طور  که  را 
بودند  سروتونین در روده خود اصالح کرده 
را با موش هایی که قباًل اصالح ژنتیکی نکرده 
بودند، مقایسه کردند. آن ها سپس هر دو نوع 
 Citrobacter rodentium( موش را به باکتری
 E. coli آلوده کردند، که معادل (C. rodentium

در موش ها است.
نتایج حاکی از آن است که باکتری ها احتماالً 
تولید  بیش ازحد  که سروتونین  را  موش هایی 
کرده و یا باعث عفونت های خفیف تری شدند 

را کمتر تحت تأثیر قرار دادند. 
در مقابل، موش هایی که مقدار زیادی سروتونین 
تولید نکرده اند بیشتر مستعد ابتال به عفونت های 

شدید هستند و بسیاری از آن ها درگذشت.
سطح  افزایش  برای  محققان  هنگامی که 
سروتونین، به موش های سالم فلوکستین تزریق 

عفونت  از  را  آن ها  می رسد  نظر  به  کردند، 
C. rodentium محافظت می کنند. مرحله آخر 
آزمایش ها مشخص کرد که سروتونین به یک 
 E. در هر دو باکتری CpxA گیرنده پروتئین به نام
coli و C. rodentium متصل می شود. هنگامی که 
سروتونین به CpxA متصل می شود، به عنوان 
سوییچ عمل می کند و بیان ژن های بیماری زایی 

در باکتری ها را خاموش می کند.
که  شده اند  یادآور  خود  مقاله  در  محققان 
روده،  باکتری های  گونه های  از  بسیاری 
 Salmonella ،Yersiniaپاتوژن های ازجمله 
نیز   Shigella disenteria و   enterocolytica
بنابراین،  هستند؛   CpxA گیرنده های  دارای 
سروتونین ممکن است در کنترل کردن آن ها 

نیز کمک کند. 
اسپراندیو و همکارانش قصد دارند بررسی کنند 
که چگونه پزشکان می توانند از داروهای دیگری 
که میزان سروتونین را تغییر می دهند به عنوان 
درمان جدید برای عفونت های باکتریایی روده 

استفاده کنند.

محور روده-مغز
کار محققان به شواهدی مبنی بر نقش باکتری ها 
در محور روده - مغز - ارتباط دوطرفه بین 
تأثیر  چگونگی  و   - گوارش  دستگاه  و  مغز 

آن بر سالمت جسمی و روانی ما می افزاید.
 CpxA همچنین گیرنده مولکولی به نام ایندول 
است که باکتری ها برای ارسال پیام به یکدیگر 

استفاده می کنند.
مشابه  ساختاری  ازنظر  سروتونین  و  ایندول 
هستند. برخی تحقیقات نشان می دهد که ایندول 
تولیدشده توسط باکتری های روده می تواند در 

مغز جمع شود و بر روحیه و رفتار تأثیر بگذارد.
منبع: Medical News Today / ۲4 ژوئن ۲۰۲۰

خبـر
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