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درخواست استاندار و ستاد کرونای تهران 
برای اعمال محدودیت ها در پایتخت

به دنبال افزایش موارد ابتال و همچنین فوتی های 
ناشی از کووید 19، رئیس ستاد مدیریت کرونا 
در تهران از امضای نامه ای مشترک با استاندار 
تهران به ستاد ملی کرونا برای اعمال محدودیت ها 

در پایتخت خبر داد. 
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به افزایش 
موارد بروز و بویژه مرگ ناشی از کرونا در کشور 
گفت: »در تهران هم در ۲۴ ساعت گذشته سیر 
فزاینده روزهای قبل در زمینه ابتال به کرونا رو 
به افزایش است. به طوری که ۴۲5 بیمار جدید 
در بخش های عادی و 10۲ بیمار در بخش های 

ویژه بستری شدند.«
وی گفت: »میزان مراجعان به بخش های بهداشتی 
و درمانی نیز افزایش 1.6 درصدی داشته است.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت ادامه 
داد: »میزان بستری ها در ۲۴ ساعت گذشته نیز 
در مقایسه با روز قبل از آن 8 درصد افزایش 

داشته است.«
در  محدودیت ها  اعمال  لزوم  به  اشاره  با  وی 
شرایط فعلی گفت: »با توجه به شرایط موجود 
اعمال محدودیت در تناسب با شرایط هر شهر و 
استان الزم است. بر همین اساس نامه ای مشترک 
با امضای بنده واستاندار تهران در شش بند امروز 

تهیه و به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم تا براساس 
مصوبه ستاد ملی، محدودیت های جدیدتری در 

شهر تهران اجرا شود«.
به گزارش ایسنا رئیس ستاد فرماندهی مدیریت 

بیماری کرونا کالنشهر تهران درباره اینکه آیا 
این محدودیت ها مختص ساعات کار ادارات 
است یا اماکن؟ افزود: »این پیشنهاد شش بند 
بر می گیرد  قبلی را در  دارد که همه مصادیق 

و پیشنهادها به صورت عمومی تر مطرح شده 
است و امیدواریم با تایید ستاد ملی کرونا و با 
ساز وکارهایی که در ستاد تهران و استانداری 

طراحی شده است اعمال شود.«

معاون کل وزارت بهداشت درباره علت از سرگیری مسابقات 
ورزشی و آخرین وضعیت فعالیت مجدد ورزش های برخوردی 

از جمله کشتی توضیح داد. 
با  مقابله  ستاد  جلسه  در  حریرچی  ایرج  سپید،  گزارش  به 
گسترش کرونا در ورزش که در فدراسیون پزشکی ورزشی 
برگزار شد، با اشاره به اینکه ورزشکاران در سطح جامعه الگو 
هستند و کم تحرک بودن یکی از مشکالت اصلی سالمتی است، 
 اظهارکرد: »۷8 درصد تا 81 درصد مردم جامعه ما کم تحرک 
هستند و توصیه به تحرک و ورزش همگانی تاثیرگذار است 
اما ورزش قهرمانی نیز تاثیر قابل توجهی در عالقه مند کردن 

مردم به ورزش و تحرک دارد و دولت به لحاظ تشویق مردم 
به ورزش کردن و بهبود سالمتی نیز مشتاق است مسابقات 

ورزشی برگزار شود.«
وی ادامه داد: »موضوع دیگری که کمتر به آن توجه شده است 
»اثر اقتصادی ورزش« است و بخشی از بازگشایی ها مربوط 
به مقوله سالمت و بخش دیگری مربوط به مباحث اقتصادی 

و معیشتی است.« 
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تنها فوتبال از نظر 
حجم بازار اقتصاد 1۷ دنیا و 1.۴ درصد درآمد ناخالص ملی 
اسپانیا مربوط به فوتبال است، گفت: »۲8۲ هزار مکان ورزشی 
متعددی  آن ها شاغالن  از  کدام  هر  که  داریم  در کل کشور 
دارند و گردش مالی که ایجاد می شود هزینه  مالی خانواده ها 

را تامین می کند.«
به  اینکه پول در فوتبال صرفا مربوط  به  اشاره  با  حریرچی 
بازیکن و مربی نیست، خاطرنشان کرد: »فوتبال گردش مالی 
دارد که افراد مختلف دیگری را نیز دخیل می کند از حمل و 

نقل گرفته تا تبلیغات، بلیت فروشی و... . «
وی افزود: »همه کشورهای دنیا در حال رشد اقتصادی منفی 
هستند و ما نیز از این قضیه مستثنی نیستیم و اثر اقتصادی 
ورزش بسیار مهم است و باید بازگشایی ها را بر این اساس 

مدنظر قرار دهیم.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه قسمتی از مشاغل و 

اقتصاد کشور مربوط به ورزش و قابل مالحظه  است، اظهارکرد: 
»موضوع دیگری که نسبت به آن غفلت می شود، در رابطه با 

تفریح و سرگرمی افراد است.«
حریرچی با بیان اینکه در مورد ورزش های خاص و برخوردی 
با بدشانسی مواجه شده ایم، گفت: »طی دو هفته اخیر آمار 
برای  این  از  یافته است در حالی که پیش  افزایش  مبتالیان 
فوتبال که پیگیری های زیادی در مورد آن انجام شد از نظر 
آمار روزانه مبتالیان شرایط بهتری داشتیم و دستمان بازتر بود 
بنابراین در مقطع زمانی کنونی دستمان بسته است و در مسیری 
گام بر می داریم که یا بازگشایی ها را کمتر کنیم یا در بعضی از 
استان ها مانند آذربایجان غربی تمام اماکن ورزشی بسته شود.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه فوتبال در فضای 
سایر  و  تکواندو  و  کشتی  »شرایط  کرد:  اظهار  است،  روباز 
نظر  از  و ورزشکاران  است  متفاوت  برخوردی  ورزش های 

فیزیکی بسیار به هم نزدیک می شوند.« 
به گزارش ایسنا حریرچی در این جلسه و در خطاب به علیرضا 
دبیر گفت: »ما فوتبال را سبک از سر گرفتیم و در ابتدای امر 
لیگ برتر را مورد توجه قرار دادیم، بنابراین فدراسیون کشتی 
نیز پروتکل های بین المللی و داخلی خود را با همکاری وزارت 
بهداشت مورد بررسی قرار دهد و کار سبک آغاز شود. به 
طور مثال لیگ برتر کشتی را همانند فوتبال مدنظر قرار دهد 

و با تست گیری فعالیت ها پیش برود.«

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد 

علل از سرگیری مسابقات ورزشی
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واکنش وزارت بهداشت به اظهارات اینستاگرامی ضد واکسن
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت در واکنش به اظهاراتی مبنی بر عدم تزریق 
واکسن برای کودکان در فضای مجازی، گفت: 
»این اقدامات و اظهارات به نوعی مجرمانه بوده 
و نشر اکاذیب در جهت تشویش اذهان عمومی 

تلقی می شود.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی 
یک فعال اینستاگرامی درباره عدم تزریق واکسن و 
انجام فرآیند واکسیناسیون برای کودکان، گفت: »در 
کشورها و جوامع مختلف افراد با علل و انگیزه های 
مختلف به جریانات ضد واکسن دامن می زنند؛ افرادی 
که ممکن است بعضا حتی اختالالت شخصیتی و 
یا اختالالت اجتماعی دارند و یا افرادی که ممکن 
است دارای انگیزه های دیگری مانند تعارض منافع 
و یا انگیزه های مالی خاصی باشند، متاسفانه به 
جریان های ضد واکسن دامن می زنند و البته افراد 
ناآگاه و کم اطالع هم بعضا ممکن است که تحت 
تاثیر این افراد قرار گیرند؛ به طوری که حتی به 
نوعی در روند واکسیناسیون فرزندان و کودکان 
اختالل ایجاد شده و مشکالتی را برای سالمت 

آنها و سالمت افراد جامعه ایجاد کند.« 
رفتار  رفتار،  این  اصل  حال  هر  »به  افزود:  وی 
بیمارگونه ای است که فاقد هر گونه مستند و مدرک 
است و بر اساس اوهام و توهمات برخی است. این 
درحالی است که بزرگترین خدمت و سالمت بشریت 
در تمام دهه ها و قرون اخیر موضوع واکسیناسیون و 
ایجاد مصونیت در برابر بیماری های واگیر بوده است. 
اگر کسی اندک آشنایی با تاریخ جوامع مختلف داشته 
باشد و از فجایعی که در اپیدمی ها، همه گیری ها و 
حتی تک گیری های بیماری های مختلف عفونی در 
طول تاریخ اتفاق افتاده، اطالع داشته باشد، می داند 

که واکسیناسیون، عمومی شدن آن و توسعه آن به 
بیماری های مختلف، به خصوص در بیش از یک 
قرن اخیر، چه خدمات بزرگی را به جامعه بشری 
و در جهت ارتقاء سالمت عمومی و حفظ سالمت 
کودکان جوامع مختلف ارائه کرده است. امروز هم 
اگر از افزایش امید به زندگی، ارتقاء کیفیت زندگی 
و ارتقاء شاخص های سالمت و به  ویژه در کودکان 
صحبت می کنیم، بیش از هر چیز به واکسیناسیون و 
ضریب نفوذ واکسیناسیون در جوامع بازمی گردد که 

توانسته به صورت همگانی انجام شود.«
جهانپور تاکید کرد: »این اقدامات هم به نوعی مجرمانه 
است و به نوعی نشر اکاذیب در جهت تشویش 
اذهان عمومی تلقی می شود و رفتارهایی است که 
از سوی مراجع قضایی قابل برخورد خواهد بود و 
حتی دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند ورود 
کند. به هر حال سالمت یک حق عمومی است و 
هر عامل یا فردی که سالمت جامعه را تحت الشعاع 
قرار دهد، به عنوان مخل یک حق عمومی دادستان 

می تواند به عنوان مدعی العموم ورود کرده و این 
موارد را پیگیری کند.«

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت گفت: »درباره این دست از افراد و برخی از 
مدعیان طب اسالمی و نام های مغالطه آمیز دیگری که 
به آن اطالق می کنند هم این رفتارها را در همه سال های 
اخیر دیده ایم، اخیرا قوه قضاییه ورود جدی تری به 
موضوع داشته و با برخی از سرکردگان گروه ها و 
جریانات انحرافی در حوزه سالمت برخورد شده 
است. ان شاءاهلل این مسیر هم با همیاری قوه قضاییه 

ادامه پیدا خواهد کرد.« 
جهانپور با اشاره به عوارض عدم انجام واکسیناسیون 
برای کودکان، اظهار کرد: »پیشگیری از بیماری های 
واگیر و عوارض و پیامدها و عوارض ناگوار و 
جبران ناپذیری که می تواند برای سالمت افراد و 
حیات شان در طول زندگی به دنبال داشته باشد، 
کمترین فایده ای است که واکسن ها برای بشریت 
به ارمغان آورده اند. قاعدتا هر گونه تاخیر، تعلل 

زمینه  در  کشوری  پروتکل های  رعایت  عدم  و 
واکسیناسیون قطعا و بدون تردید برای سالمت 
کودکان مضر خواهد بود و آنها را دچار عوارض 
جبران ناپذیری می کند و نمونه های آن هم در همه 
دنیا موجود است. به همین دلیل است که در جوامع 
فقیر و توسعه نیافته به علت عدم دسترسی به واکسن، 
شاهد عوارض ناگوار برای کودکان بوده ایم. برای 
هر کودکی که به عنوان مثال واکسن فلج اطفال را 
دریافت نکرده باشد، فلج برای تمام عمر می تواند 
عارض شود و برای سایر عدم تزریق واکسن هایی 
که در پروتکل واکسیناسیون کشوری است، مواردی 
اعم از بروز ناتوانی های مختلف و یا مرگ و میر 

می تواند ایجاد شود.«
وی تاکید کرد: »موضوع بسیار روشن است و قطعا 
بسیاری از افرادی که به این موضوع دامن می زنند و 
یا چنین رفتارهایی را تبلیغ می کنند و یا ممکن است 
از این رفتارها تبعیت کنند با اختالالت شخصیتی 
مواجهند و مشکالتی دارند که نیازمند شناسایی 
و درمان است. همکاران ما در بخش های مختلف 
در سطوح اولیه تماس در نظام سالمت بعضا این 
موارد را شناسایی می کنند. باید توجه کرد که حتی 
اگر پدر و مادری نسبت به واکسیناسیون فرزندش 
اقدام نکند، ممکن است به طور قانونی و از طریق 

مراجع قضایی قابل پیگرد باشد.«
جهانپور گفت: »قطعا هیچ مانعی برای واکسیناسیون 
کودکان وجود ندارد و حتی کرونا هم مانع از 
و  پروتکل ها  رعایت  با  افراد  که  نیست  این 
بهداشتی  مراکز  به  بهداشتی  دستورالعمل های 
مراجعه نکرده و واکسیناسیون فرزندان شان را به 
تعویق بیندازند. مسئولیت هرگونه تاخیر در این 
حوزه با والدین یا افرادی خواهد بود که به این 

مسائل دامن می زنند.«

عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی گفت: »خطر کرونا برای 
کودکان کمتر از بزرگساالن نیست و تصور مصونیت کودکان از 

این ویروس اشتباه است.« 
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت و گو با ایرنا افزود: »در 
ابتدای شیوع کرونا با توجه به گزارش هایی که از چین آمده بود، 
تصور می شد میزان ابتال به کرونا در بین کودکان کم است اما بعد 
مشخص شد که این تصور درست نیست و میزان ابتال به کودکان 
کم نیست و در مواردی کودکان با عالیم شدید به بیماری کووید19 
مبتال می شوند و حتی در مواردی فوت می کنند.« وی ادامه داد: 
»میزان شیوع کرونا در بین کودکان در ماه های گذشته بیشتر نشده 
اما میزان موارد شناسایی بیشتر شده، به عنوان مثال  بخش کرونا 
بیمارستان کودکان مفید همیشه تعداد قابل توجهی کودک بدحال 
مبتال به کووید19 دارد.« عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: »در مجموع ابتال به بیماری کووید19 در کودکان نسبت به 
بزرگساالن کمتر است اما کودکان نیز می توانند مثل بزرگساالن به 
این بیماری مبتال شوند و عالیم ریوی و سایر عالیم این بیماری 

در کودکان نیز مشاهده می شود البته همزمان با کرونا شاهد ابتالی 
کودکان به بیماری کاوازاکی هم در برخی مناطق کشور هستیم که 
عالیم ریوی شبیه کرونا دارد.« محرز افزود: »در مجموع میزان بروز 
بیماری کووید19 و ابتال به کرونا در کشور و دنیا تغییر چندانی 
نکرده اما دقت در تشخیص بهتر شده است. در گذشته بیشتر به 
عالیم ریوی، تنفسی و تب برای تشخیص این بیماری توجه 

می شد اما اخیرا عالیم گوارشی و مغزی و از جمله سکته نیز به 
عنوان عالیم مهم ابتال به کرونا مورد توجه قرار می گیرد و بعد از 
تست مشخص می شود که افرادی که این عالیم را داشتند به کرونا 
مبتال هستند، ضمن اینکه میزان تست نیز نسبت به ماههای گذشته 
بیشتر شده است.« وی گفت: »تالش های زیادی در دنیا برای تولید 
واکسن کووید19 در جریان است و گر چه تولید این واکسن دور 
از انتظار نیست و امیدواری ها برای تولید واکسن کرونا زیاد است 
اما هنوز تا رسیدن به این واکسن بیش از یکسال زمان الزم است.« 
محرز ادامه داد: »هنوز هیچ داروی اختصاصی برای درمان بیماری 
کووید19 در دنیا وجود ندارد، داروهای زیادی در حال کارآزمایی 
بالینی هستند از جمله در اروپا یک تحقیق بزرگ کارآزمایی بالینی 
با 5 هزار نفر در حال انجام است. یک تحقیق بزرگ دیگر نیز 
درباره اثربخشی داروها توسط سازمان جهانی بهداشت در حال 
انجام است که حدود 1۴00 نمونه بیمار نیز از ایران در این 
تحقیق هستند اما هنوز به طور قاطع هیچ داروی درمان کننده 

برای کووید19 در دنیا معرفی نشده است.«

عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی: 

خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۱۶۲ جان باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز و مرگ 
و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در کشور را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز یک شنبه 
تا دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۵۳۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد که یک هزار و ۴۶۱ مورد بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۲۵ هزار و ۲۰۵ نفر رسید.«

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۲ بیمار کووید۱۹ جان 

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۸۶ هزار و ۱۸۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« به گفته وی، ۳۰۳۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. الری گفت: »تا کنون یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۷۸ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت فردی و 
اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بویژه در تجمعات و اماکن عمومی، گفت: 
»استان های خوزستان، کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی 
و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان های ایالم، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.« 
وی همچنین گفت: »از روز گذشته خیز قابل توجهی در آمار موارد بیماری در تهران داریم که 
نگران کننده است.« الری بر پیوستن به پویش »من ماسک می زنم« تاکید کرد و گفت: »یافته های 

علمی فعال بهترین راه برای پیشگیری از بیماری را استفاده از ماسک معرفی کرده اند.«

آمار کرونا

انتصاب

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر لزوم 
استفاده همگانی از ماسک تاکید کرد و گفت:  »مردم 
بدون ماسک از خانه خارج نشوند و در بیرون از 

منازل حتما از ماسک استفاده کنند.«
به گزارش سپید، بابک عشرتی روز دوشنبه در 
نشست خبری معرفی شبکه تفکر سالمت معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: »مردم 
همچنان، بهداشت دست ها از جمله شستشو با 
آب و صابون را رعایت کنند و تا حد امکان از 
سفر و جابجایی های غیر ضروری، خودداری کنند.«
وی اظهار داشت: »با رعایت نشدن این موارد امکان 
شیوع بیماری بیشتر خواهد شد و مراکز درمانی تحت 
فشار قرار خواهند گرفت. در این صورت شاهد 
افزایش تعداد بیماران خواهیم بود و مردم به دالیل 
رعایت نکردن توصیه ها دچار مشکالت می شوند.«
عشرتی افزود: »در روزهای اخیر به خصوص به 
دنبال افزایش مسافرت ها شاهد بیشتر شدن موارد 
ابتال هستیم. این موضوع سبب افزایش بستری ها 
در بیمارستان ها می شود و این روند ممکن است 

افزایش مرگ را به دنبال داشته باشد.«
وی از مردم تقاضا کرد به فاصله گذاری اجتماعی 
همان طور که در ایام عید رعایت کردند، پایبند باشند 
و تا حد امکان از حضور در مکان های شلوغ، پرتردد 
و فضاهای بسته خودداری کنند. عشرتی با اشاره 
به اینکه به دلیل اوج بیماری کرونا برخی از مردم 
به بعضی از خدمات بهداشتی دسترسی نداشتند، 
افزود: »یکی از این خدمات واکسیناسیون بود. در 
شرایط عادی نزدیک به ۱۰۰ درصد گروه هدف 
تحت پوشش  قرار می گرفتند، اما در زمان اوج گیری 
کرونا حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد خدمات واکسیناسیون 
در منطقه تحت پوشش این دانشگاه، کاهش یافت.«
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با کارهایی که 
در اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شده 
این وضعیت دوباره تقریبا به شرایط عادی بازگشته 
است، گفت: »در برخی از مراکز درمانی که بیماران 
کرونایی مراجعه می کردند، محل معاینه مراجعان از 
محل واکسیناسیون جدا و حتی تزریق واکسن در 
بیرون از مرکز درمانی انجام شد.  با این اقدامات 
کاهش تزریق واکسن در اوج بیماری تا حدود 
زیادی برطرف شد و االن مراجعه برای تزریق 

واکسن خیلی بیشتر شده است.«
عشرتی افزود: »در دوره اوج بیماری کرونا در استان 

تهران از اواخر اسفند سال گذشته تا اردیبهشت ماه 
امسال، توصیه به مردم این بود که از منازل خود 
خارج نشوند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کنند و به همین دلیل امکان دسترسی به سایر خدمات 
بهداشتی فراهم نبود که این روند در شرایط فعلی 

تغییر کرده است.«
 

راه اندازی سامانه تلفن گویای ۱۵۶۹ 
برای اطالع رسانی کرونا

طیبه نجفی مقدم مسئول شبکه تفکر سالمت معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از اقدامات 
این شبکه را راه اندازی سامانه تلفن گویای ۱۵۶۹ 
اعالم کرد و گفت: »این سامانه در زمان ۲ ماه فعالیت 
خود در اطالع رسانی صحیح در کوتاه ترین زمان، 
بسیار موثر بود و از همه مناطق کشور می توانستند 

از این سامانه بهره ببرند.«
وی با اشاره به اینکه سعی شده خدمات اساسی 
وزارت بهداشت در دوران کرونا صدمه ندیده است، 
گفت: »خدمات قابل ارایه به مادران باردار، سالمندان 
و واکسیناسیون در دوران کرونا نباید دچار صدمه 
شود.  اگر خدمات واکسیناسیون با مشکل مواجه 
شود، می تواند خطراتی بیشتر از کرونا داشته باشد.«
بهداشتی  معاونت  تفکر سالمت  شبکه  مسئول 
دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: »اگر بیماران 
آسیب پذیر به خوبی شناسایی شوند، عالوه بر 
اشغال کمتر تخت های بیمارستانی، خدمات بهتری 
به این بیماران ارایه خواهد شد.« وی تدوین نقشه 
راهبردی و آنالین کردن مراجعات خدمات ۱۶ و ۲۴ 

ساعته را از دیگر اقدامات این مجموعه اعالم کرد 
و گفت: »تعدادی مراکز مراجعات ۱۶ و ۲۴ ساعته 
داریم که خدمات سرپایی دریافت می کنند. بیماران 
مشاوره های الزم را دریافت و در صورت نیاز به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند؛ به عبارتی ضمن تقویت 
فاصله گذاری اجتماعی شاهد کاهش بار بیمارستانی 
خواهیم بود.« نجفی مقدم، پروژه هایی مانند عوامل 
موثر بر جمعیت، تببین الگوی استعدادیابی و جانشین 
پروری را از جمله اقدامات در دست اقدام این شبکه 
برشمرد و گفت: »پروژه کابین از دیگر اقدامات انجام 
شده این شبکه است تا در زمان انجام تست بیماری 

به فرد گیرنده منتقل نشود.«
وی به راه اندازی هفت اتاق فکر در این معاونت 
اشاره کرد و گفت: »بیش از ۳۰ نفر عضو این اتاق ها 
هستند. انتخاب اعضا براساس شاخص هایی مانند 
دانش، خالقیت و داشتن مهارت انجام می گیرد.«

نجفی مقدم افزود: »برخی از بیماری ها مانند کرونا 
از گستردگی وسیعی برخوردار است و امکان اینکه 
گروه خاصی مشکالت آن را حل کند، وجود ندارد. 
اگر می خواهیم اینگونه مشکالت برطرف شود باید 
از تمام گروه ها و افراد توانمند استفاده کنیم که این 

کار در قالب شبکه در حال انجام است.«
به گزارش ایرنا وی با اشاره به اینکه سرعت انتقال 
در شبکه تفکر سالمت بسیار باالست تا از درس 
آموخته های این مجموعه در زمان بحران استفاده 
شود، گفت: »در این کار هم از خرد جمعی استفاده 
می شود و منتظر نمی مانیم تا بعد از پایان بحران، 

آموخته های خود را تبادل کنیم.«

با حکم وزیر بهداشتبدون ماسک از خانه خارج نشویم
رییس مرکز مدیریت آمار 

و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت منصوب شد

سعید نمکی در حکمی سید هدایت اله فقیه را 
به عنوان رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی منصوب کرد.
این حکم به شرح  به گزارش سپید، متن 

زیر است:
جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه 

با توجه به سوابق علمی و اجرائی جنابعالی، 
بدینوسیله به عنوان رییس مرکز مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی منصوب می شوید تا با یاری 
خداوند و استفاده از مشارکت کلیه همکاران 
و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید 
به انجام امور محوله بپردازید. شرح وظایف 
و انتظارات اجرائی از جنابعالی متعاقبا ابالغ 
خواهد شد. بدیهی است کلیه معاونین محترم 
و مدیران ذیربط همکاری الزم را با شما به 

عمل خواهند آورد .
همچنین نمکی در نامه ای از خدمات ارزشمند 
و تالش مستمر و شایسته صفی خانی در مدت 
تصدی مسئولیت ریاست مرکز مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی تشکر و قدردانی کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر حمیدرضا 
صفی خانی

جمهوری  مقدس  نظام  در  خدمتگزاری 
اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ 
است که خداوند متعال به بندگان برگزیده 
خویش عطا می فرماید. بدینوسیله از خدمات 
ارزشمند و تالش مستمر و شایسته شما 
در مدت تصدی مسئولیت ریاست مرکز 
مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صمیمانه 

تشکر و قدردانی می نمایم.
از خداوند متعال سالمتی، بهروزی و دوام 
توفیق شما را در خدمتگزاری به نظام اسالمی 
و مردم شریف ایران، در مناصب و جایگاه های 

دیگر خواستارم. وبدا
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مشهد از لحاظ ابتال به کرونا از مرحله قرمز هم عبور کرد
وضعیت شهر مشهد از لحاظ ابتالی به کرونا از مرحله قرمز 
هم عبور کرده و »هشدار بسیار باال« برای این کالنشهر به 

لحاظ بیماری کرونا اعالم شده است. 
به گزارش سپید، علی اصغر انجیدنی  دبیر کارگروه مراقبت 
و درمان کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان 
این مطلب گفت: »تعداد مبتالیان به کرونا در مشهد امروز 
به باالترین حد خود از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون رسیده است.« علی اصغر انجیدنی افزود: 
»تعداد بستری شدگان بر اثر ابتال به عفونت های حاد تنفسی هم اکنون بیش از ۶۰۰ مورد در 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گزارش شده است که طی مدت شیوع 

بیماری کرونا باالترین میزان بوده است. وی ادامه داد: »در حال حاضر آمار روزانه تعداد بستری 
شدگان در بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اثر کرونا بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ 
نفر گزارش شده است.« دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

از احتمال بازگشت محدودیت ها برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری ویروسی خبر داد. 
هم اکنون حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری استان خراسان رضوی زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و به بقیه جمعیت این استان در قالب دانشکده و دانشگاه های 

علوم پزشکی گناباد، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور خدمات رسانی می شود. 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد عالوه به خدمت رسانی به شهرستان مشهد ۱۳ شهرستان دیگر استان 
خراسان رضوی را نیز زیر پوشش دارد. »پاندمی کرونا« تاکنون در سطح جهان ۱۰ میلیون و ۸۲ هزار 
و ۶۱۸ نفر را بیمار کرده و جان ۵۰۱ هزار و ۳۰۹ نفر را در ۲۳۰ کشور گرفته است و پنج میلیون و 

۳۰۴ هزار و ۳۶۱ نفر از افراد مبتال به کرونا در سطح جهان تاکنون درمان شده اند.

خبـر

محققان یک تیم نوپا در کشور موفق به تولید 
محصول زیست سازگار پانسمان نانویی با قابلیت 

قطع خونریزی شدند. 
به گزارش سپید، طیبه ظهرابی مدیر این تیم نوپا گفت: 
»پانسمان نانو محصولی با قابلیت قطع خونریزی 
است. در این پانسمان برای نخستین بار از نانوفایبرهای 
پپتیدی با قابلیت قطع موثر خونریزی، استفاده شده 
است. این موضوع باعث شد تا محصولی با قابلیت 
هموستازی )قطع خونریزی( و زیست سازگاری 

بسیار مناسبی تولید شود.«
ظهرابی به فناوری های استفاده شده در این طرح 
اشاره کرد و افزود: »در ساخت این محصول از 
زیست فناوری و فناوری نانو استفاده شده است. 
در حقیقت طراحی ماده اصلی پانسمان که یک قطعه 
پپتیدی است، با استفاده از دانش زیست فناوری 
انجام شده است و از فناوری نانو نیز برای ساخت 

نانوفایبرهایی از پپتید طراحی شده، استفاده شد.«
وی ادامه داد: »این محصول در انواع عمل های 
جراحی از جمله جراحی های ارتوپدی کاربرد دارد. 
همچنین می تواند توسط پزشکان و پرسنل مستقر در 
مراکز فوریت های پزشکی،  اورژانس بیمارستان ها 
و مراکز دولتی مانند هالل احمر، نیروهای مسلح و 
عموم مردم )در قالب یک جزء مهم جعبه کمک های 

اولیه( مورد استفاده قرار گیرد.«
به گفته وی، با توجه به قیمت بسیار باالی محصوالت 
هموستاز با کیفیت، با وجود نیاز شدیدی که در 
مراکز فوریت پزشکی وجود دارد، اما در عمل این 

محصوالت در دسترس این دسته از مشتریان قرار 
نمی گیرند، به طوری که در مراکز فوریت پزشکی 
اغلب از محصوالتی مانند گاز، باند و ایجاد فشار 
در محل زخم برای قطع خونریزی استفاده می شود 
که این روش ها به خوبی محصوالت هموستاز در 
کنترل خونریزی های شدید مانند قطع عضو در 

تصادفات جاده ای کارآمد نیستند. 
ظهرابی همچنین بیان کرد: »با توجه به نیاز این دسته 
از مشتریان »بانداژ نانوهم« با قابلیت قطع خونریزی 
موثر برای نخستین بار در کشور طراحی و ساخته 
شد. به طوریکه محصول ما به صورت یک بانداژ با 
ضخامت ماکرومتری )با حداقل فشار وارده به محل 

زخم(، می تواند در کنترل خونریزی های شدید کمک 
موثری به تکنسین های فوریت پزشکی داشته باشد. 
این در حالی است که با توجه به تولید محصول در 
داخل کشور، این محصول با قیمت بسیار مناسبی 
در دسترس مراکز اورژانس کشور و سایر مراکز 

فوریت پزشکی، می تواند قرار گیرد.«
وی به کاربرد این محصول در بیماران هموفیلی 
اشاره کرد و افزود: »بیماران هموفیلی بیمارانی 
هستند که در آن ها توانایی بدن برای ایجاد لخته 
و انعقاد خون برای جلوگیری از خونریزی مختل 
شده است. درایران حدود ۱۲ هزار بیمار هموفیلی 
وجود دارد. وجود انواعی از محصوالت بندآورنده 

تامبون  و  تامبون بینی  بانداژها،  مانند  خونریزی 
دندان در قالب یک جعبه کمک های اولیه )در 
منزل، مدرسه و محل کاران بیماران هموفیلی( 
می تواند کمک موثری در کنترل شرایط این بیماران 
داشته باشد. با وجود اهمیت محصوالت بندآورنده 
خونریزی برای بیماران هموفیلی اما قیمت باالی 
این محصوالت همچنان مشکل ساز است  برای 
طراحی  حال  در  ما  نیز   بیماران  از  دسته  این 
محصوالت  از  مختلفی  انواع  تولید  ساخت  و 
بندآورنده خونریزی در قالب یک جعبه کمک 

اولیه با قیمت مناسب هستیم.« 
ظهرابی گفت: »با توجه به قیمت های بسیار باالی 
بین المللی،  بازارهای  در  هموستاز  محصوالت 
محصول ارائه شده با کیفیت برابر با نمونه خارجی 
و با هزینه تولید بسیار مناسب، قابلیت صادراتی 
باالیی دارد. همچنین این محصول به عنوان یک 
کسب و کار موفق و فعال در حوزه پانسمان های 
نوین به صورت اختصاصی محصوالت بندآورنده 
خونریزی، توانایی رفع بسیاری از نیازهای کشور 
را دارد و از سویی با صادرات محصوالت ارزآوری 
قابل توجهی را برای کشور در آینده خواهیم داشت.«
فناوری  و  علمی  معاونت  اعالم  اساس  بر 
این تیم نوپا یکی از شرکت  ریاست جمهوری، 
مرکز  شتابدهی  پیش  دوره های  در  کنندگان 
فناوری های همگرای معاونت علمی است. این 
مرکز با برگزاری این دوره ها به کسب و کارها 

برای ورود به بازار کمک می کند.

تولید نانوپانسمانی با قابلیت قطع خونریزی در بیماران هموفیلی

شماره ۱۶۸۵ ۱۰5 تیـر ۱۳۹۹

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
بهترین راه مقابله با انتقال ویروس و کاهش موارد ابتال، استفاده 
از ماسک است، گفت: »دولت زمینه استفاده همگانی از اقالم 

بهداشتی را فراهم کند. «
به گزارش سپید، علی اصغر باقرزاده در گفت و گو با خانه ملت با 
اشاره به ضرورت استفاده از ماسک در معابر و اماکن عمومی، گفت: 
»همانطور که مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مسئوالن 
قضایی به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از 

ماسک تاکید کردند، دقت در این امور بر همگان واجب است.«
نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه افرادی 
که پروتکل های بهداشت را رعایت نمی کنند، نه تنها به خود بلکه 
به دیگران هم آسیب می زنند، افزود: »ماسک یکی از عوامل مهم 
در پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا است چرا که اغلب افراد 
مبتال، عالئم ندارند.« عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس یازدهم، اظهار کرد: »بنده معتقدم پروتکل های بهداشتی برای 
اماکن عمومی، ادارات و مراکز تجاری باید به نحوی تنظیم شود که 

از ورود افراد بدون ماسک در اماکن عمومی و فضاهای سرپوشیده 
جلوگیری شود. ما نمی توانیم به دلیل شرایط اقتصادی و مشکالت 
معیشتی افرادی را که از ماسک استفاده نمی کنند، جریمه کنیم اما 
می توانیم ارائه خدمات به آنها را ممنوع کنیم. همانند ممنوعیت 
استفاده از سیگار در اماکن عمومی که امروز همه به آن پایبند هستند، 

معتقدم برای ماسک هم باید همین اتفاق رخ بدهد.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید براینکه بهترین راه 
مقابله با انتقال ویروس و کاهش موارد ابتال، استفاده از ماسک 
است، تصریح کرد: »مسئوالن باید زمینه استفاده از ماسک و اقالم 
بهداشتی را فراهم کنند. از طرفی باید با مدیریت و فرماندهی واحد 
از موازی کاری ها جلوگیری کرده و اقالم بهداشتی را با قیمت 

مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.«

باقرزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دولت زمینه استفاده همگانی از اقالم بهداشتی را فراهم کند
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فوق تخصص بیماری های کلیوی:  خبـر

عفونت کلیه ها را جدی بگیرید
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری 
ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، گفت: 
»مردان باید هرگونه تغییر در ادرار شامل احتباس، 
تکرر ادرار و وجود خون در ادرار را جدی بگیرند.«
به گزارش سپید، عباس بصیری درباره بیماری های 
کلیوی و موارد مرتبط با آن، از فعالیت کلینیک 
پیشگیری از سنگ کلیه وابسته به مرکز تحقیقات 
کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و 
افزود: »این کلینیک در کشور و خاورمیانه منحصر 

به فرد است.« 
وی با اشاره به حضور متخصصان برجسته  اورولوژی 
و تغذیه در کلینیک پیشگیری از سنگ، اظهار داشت: 
»در این کلینیک که در پلی کلینیک بیمارستان شهید 
دکتر لبافی نژاد قرار دارد روزانه ۲0 بیمار با هدف 
شناسایی نوع سنگ و تالش برای جلوگیری از 
ایجاد مجدد سنگ های کلیوی  پذیرش می شوند.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری 
ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  گفت: 
»در دنیا تنها دو کلینیک پیشگیری از سنگ وجود 
دارد که یکی درآمریکا و دیگری در اروپا قرار دارد.«
وی افزود: »در کلینیک پیشگیری از سنگ کلیه، 
وضعیت و علل تشکیل سنگ در بیماران ضمن 
انجام آزمایشات الزم بررسی می شود و در ادامه 
درمان های الزم به همراه رژیم غذایی، ارائه می شود.«
بصیری با اشاره به اینکه سنگ کلیه به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل نارسایی کلیه است، اظهار داشت: 
»سنگ های کلیوی رسوب مواد معدنی هستند که 
در یکی از کلیه ها یا هر دوی آنها ایجاد می شوند.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری 
ادرار، ادامه داد: »سنگ های ریز معموال در هنگام 
دفع بسیار دردناک هستند و این درحالی است که 
سنگ های درشت می توانند سراسر کلیه را درگیر 

و بدون هیچ نشانه ای با آسیب جدی به کلیه فرد 
همراه باشند.«

وی با تاکید بر این موضوع که در تعداد قابل توجهی 
از بیماران، سنگ سازی کلیه ارثی بوده و علت خاصی 
را برای تشکیل آن پیدا نمی کنیم، سابقه بیماری 
در خانواده و عالئم ادراری را یکی از مهم ترین 

نشانه های بررسی این بیماری ذکر کرد. 
بصیری افزود: »جهت جلوگیری از عود مجدد 
سنگ باید بیماری زمینه ای را درمان کرد. به بیمار 
توصیه می شود که روزانه ۲ تا 3 لیتر مایعات بنوشد، 
چرا که مصرف مایعات زیاد شرط اول درمان انواع 

سنگ ها و جلوگیری از تشکیل آن است.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، در ادامه گفت: »حذف مصرف نمک به 
طور کلی و به حداقل رساندن مصرف گوشت و 
تمامی پروتئین های حیوانی نیز از جمله توصیه های 
دیگر برای جلوگیری از عود این بیماری است.« 

وی ادامه داد: »سنگ سازی در تعداد قابل توجهی 
از بیماران ارثی بوده بنابراین مراجعه به موقع برای 
بررسی و درمان الزم سبب جلوگیری از آسیب 

دائمی به کلیه می شود.« 
بصیری با بیان اینکه بیماری های کلیوی، مجاری 
ادراری و سنگ کلیه و پروستات شایع ترین مشکالت 
اورولوژی است، گفت: »به طور کلی هر کدام از 
این مشکالت  30 درصد بیماری های اورولوژی 

کلیه را تشکیل می دهند.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره 
به بیماری تنگی »لگنچه« و تنگی »حالب«، اظهار 
داشت: »این بیماری نوعی بیماری مادرزادی و ژنتیکی 
است به شکلی که فرد مبتال سنگینی اطراف کلیه را 
امری بسیار عادی تلقی می کند، تنگی لگنچه به مرور 
زمان باعث متورم شدن کلیه ها می شود وتخریب 
کلیه مهم ترین و بدترین عارضه این بیماری است.«
این فوق تخصص بیماری های کلیوی با بیان اینکه 

برخی از موارد بیماری تنگی لگنچه با سونوگرافی های 
پیشرفته در دوران بارداری قابل تشخیص است، 
افزود: »با استفاده از روش ابداعی جدید امکان درمان 
سریع تر و با کمترین درد عارضه تنگی لگنچه برطرف 
می شود والزم است کسانی که دارای سابقه ارثی ابتال 
به این بیماری هستند به این موضوع توجه کنند.«

وی ادامه داد: »عدم درمان افرادی که دچار تنگی 
مجرای ادراری هستند، در طوالنی مدت موجب 
از بین رفتن قدرت انقباضی مثانه شده و ادرار باقی 
مانده در مثانه سبب بروز عفونت های مکرر و در 

نهایت آسیب به کلیه ها می شود.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توصیه 
کرد: »سوزش ادرار، قطع و وصل شدن یا چکه 
کردن ادرار، تب های طوالنی، شب ادراری های مکرر 
و دفع مشکل ادرار می تواند یکی از عالئم مهم در 
عفونت های کلیه و مجاری ادراری باشد و در هر 

جنس و سنی نیازمند توجه ویژه  است.«
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری 
ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان 
اینکه سرطان پروستات جزو شایع ترین سرطان ها 
در مردان است، افزود: »امروزه ثابت شده سرطان 
پروستات جنبه ارثی دارد و آقایان باید هرگونه تغییر 
در ادرار شامل احتباس تکرر ادرار و وجود خون 
در ادرار را جدی بگیرند و حتما به پزشک جهت 

معاینه مراجعه کنند.«
به گزارش مهر وی در پایان افزود: »خانم هایی که به 
سن یائسگی می رسند نیز باید توجه داشته باشند در 
این مرحله به دلیل تغییر در میزان تولید هورمون هایی 
نظیر استروژن و پرژسترون در ناحیه تناسلی مخاط 
خشک و چسبنده می شود و ادرار به درستی تخلیه 
نمی شود همین موضوع می تواند باعث نارسایی و 

عفونت کلیه در زنان شود.«

گروهی از محققان یکی از شرکت های دارویی با استفاده از فرموالسیون 
مبتنی بر نانو ذرات قطره خوراکی آهن را به بازار عرضه کردند که 

سیاه شدن دندان های نوزادان را در پی ندارد. 
به گزارش سپید،  ارسالن پاشاپورمدیرعامل این شرکت با بیان اینکه 
از اواخر سال گذشته با تولید انبوه قطره آهن لیپیفر، این محصول را 
وارد بازار کردیم، افزود: »سیاه شدن دندان و مشکالت گوارشی از 
جمله عوارض مکمل های آهن است، به همین دلیل والدین رغبتی 
به استفاده از این قطره ها نداشتند؛ ولی ما قطره آهن بر پایه لیپوزوم 
ساختیم که تاثیر منفی روی سیستم گوارش ندارد؛ ضمن آنکه سیاه 

شدن دندان نوزادان در آن حذف شده است.«
وی با بیان اینکه ساخت این قطره بر اساس فرموالسیون نانویی بوده 
که در آن از لیپوزوم استفاده شده است، خاطر نشان کرد: »لیپوزوم 
ساختار میکروسکوپی کروی داشته که غشاء فسفولیپیدی آن را 
محاط کرده است و به دلیل فضای خالی داخل لیپوزوم امکان حمل 

دارو و ترکیبات مغذی با این ساختار وجود دارد.«
پاشاپور با اشاره به چالش های بازاریابی این محصول، اظهار کرد: 

»شروع توزیع این محصول با شیوع کرونا همزمان شد؛ از این رو 
مشکالتی در بازاریابی این محصول به وجود آمد، با این حال تا 
کنون استقبال خوبی از این محصول صورت گرفته است، به طوری 
که در حال حاضر ماهانه تقریبا ۲0 هزار بطری از این مکمل نانو در 
بازار به فروش می رسد. هرچند که هدف گذاری ما 100 هزار بطری 
در ماه است که با توسعه برنامه معرفی این محصول به پزشکان 
و والدین تالش داریم که به زودی به این رقم از فروش برسیم.«
وی با اشاره به جذابیت های صادراتی این محصول، یادآور شد: 
»از این رو فعالیت هایی برای صادرات این محصول انجام شده 
است. نمونه هایی از این محصول به چند کشور مختلف ارسال 
شده و به زودی جلسه ای برای معرفی این محصول به بازار اندونزی 
خواهیم داشت. چند شرکت از کشورهای همسایه نیز نمونه هایی 
از این مکمل نانو را دریافت کرده اند که امیدواریم بتوانیم با آنها 

برای فروش وارد مذاکره شویم.«
به گزارش ایسنا پاشاپور یکی از جذابیت های این مکمل را نانوساختار 
بودن آن دانست که موجب افزایش جذب می شود و افزود: »در 

واقع ما در این مکمل با دو ویژگی مختلف مواجه هستیم، لیپوزمال 
بودن که موجب ممانعت از سیاه شدن دندان و سازگاری با سیستم 
گوارش می شود و نانومقیاس بودن که موجب افزایش جذب 
ترکیبات می شود. از دیگر مزیت های این فناوری، سوسپانسیون 
بودن آن است، در حالی که نمونه های خارجی به صورت پودر 
بوده و باید پیش از مصرف توسط مصرف کننده با آب ترکیب 

شده و به سوسپانسیون تبدیل شوند.«

با تالش محققان کشور صورت گرفت 

عرضهداروخانهایقطرهآهنیکهدندانهاینوزادانراسیاهنمیکند
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هدف گذاری ساخت واکسن کرونای ایرانی تا پایان امسال
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »تعدادی 
از شرکت های دانش بنیان ایرانی به صورت موازی 
در تالش برای تهیه واکسن کرونا هستند و تا 
پایان امسال یکی از این شرکت ها موفقیت های 

خود در تولید این واکسن را عرضه می کند.«
افزود:  پور  وطن  حسین  سپید،  گزارش  به 
»واکسن های ایرانی HPV و آنفلوآنزای فصلی 

نیز تا پایان امسال تولید و عرضه می شود.«
وی محیط ساخت واکسن و اطمینان از اثرگذاری 
آن را ۲ موضوع بسیار مهم عنوان کرد و اظهار 
داشت: »محیط ساخت هر کدام از واکسن ها باید 
جداگانه باشد که این کار برای واکسن کرونا در 

حال انجام است.«
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت با یادآوری این که ما در حوزه تولید 
واکسن تقریبا همپای کشورهای پیشرو حرکت 
مجموعه های  با  ایران  دستاوردهای  و  می کنیم 
بین المللی قابل رقابت است، افزود: »تعدادی از 
در  موازی  به صورت  بنیان  دانش  شرکت های 
تالش برای تهیه واکسن کرونا هستند که بزودی 
یکی از این شرکت ها موفقیت های خود در تولید 
واکسن را عرضه می کند البته بقیه شرکت ها نیز 
پیشرفت های خیلی خوبی در این زمینه داشته اند.« 
وی اظهار داشت: »در حال حاضر سه شرکت 
مشغول   HPV واکسن  تولید  برای  بنیان  دانش 
هستند که با توجه به سعی و تالش و ظرفیت های 
علمی آنها این دستاورد تا پایان سال، به مرحله 

ساخت می رسد.«
به گزارش ایرنا، واکسن ایرانی HPV که برای 

جلوگیری از سرطان دهانه رحم است، قرار بود 
تا پایان سال 98 تولید شود که به دلیل برخی 
موضوعات به خصوص شیوع بیماری کرونا به 
تاخیر افتاد و تا پایان امسال شاهد این دستاورد 

محققان کشور خواهیم بود. 
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت یادآور شد: »این واکسن بالفاصله پس 
از تولید وارد مرحله کارآزمایی بالینی می شود.«

وی گفت: »امیدواریم واکسن های ایرانی با موفقیت 
این مرحله را نیز پشت سر بگذارند و در دسترس 
همگان قرار گیرد.« وطن پور همچنین گفت: »با 
بالینی زمان  بودن کارآزمایی  بر  به زمان  توجه 
دقیقی برای عرضه این واکسن های ایرانی)کرونا 
و HPV( به بازار نمی توان تعیین کرد، اما امیدواریم 

با سعی و تالش محققان و همراهی مسئوالن، این 
کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد.« 

شتاب  از  باید  مرحله  این  در  »ما  افزود:  وی 
زدگی در بیان دستاوردها پرهیز کنیم تا کارهای 
تحقیقاتی پس از انجام مراحل مختلف از جمله 
کارآزمایی بالینی و اخذ مجوز به اطالع هموطنان 
بنیان هم دچار  البته شرکت های دانش  برسد، 

آسیب های حیثیتی نشوند.« 
فناوری سالمت وزارت  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت تاکید کرد: »هرچند ما با تمام توان در 
تالش هستیم تا هرچه سریع تر نتیجه فعالیت 
محققان ایرانی در دسترس همگان قرار گیرد، 
اما رسیدن فعالیت های علمی به نتیجه مطلوب 
مراحلی  طی  به  نیاز  بودن  بر  زمان  بر  عالوه 

علمی مانند کارآزمایی و اخذ مجوز است که 
باید صبوری این اقدامات انجام شود.« وطن پور 
همچنین اظهار داشت: »محققان ما با دسترسی 
به دانش تولید دارو، واکسن و تجهیزات مورد 
نیاز برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، 

افتخار آفرین بوده اند.«
وی ادامه داد: »ما باید در تامین اقالم استراتژیک در 
داخل کشور مجهز باشیم، ولی این که هر کدام از 
این دستاوردها چه زمانی در جامعه عرضه می شوند، 
در کارآزمایی های بالینی و اخذ مجوزهای الزم 

از مبادی قانونی، مشخص می شود.«
وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  مدیرکل 
بهداشت خاطرنشان کرد: »بحثی که در این زمینه 
بوده موضوع  تولید واکسن کرونا مطرح  برای 
اقتصادی بودن تولید آن است به این معنی که 
به چه میزان واکسن می تواند برای جلوگیری از 
ابتال به بیماری مفید باشد یا به عبارتی با توجه 
به ضعیف شدن بیماری، آیا اساسا نیازی به تولید 

واکسن هم وجود دارد.«
وطن پور تاکید کرد: »در کنار این اما و اگرها، 
محققان ایرانی می خواهند از دنیا در این زمینه 
عقب نباشند و به عبارتی فناوران ما تمام ظرفیت 
خود را برای تولید واکسن کرونا صرف کردند و 

به موفقیت های خوبی دست یافتند.« 
وی افزود: »در کنار راهکارهایی که برای پیشگیری 
و همچنین روش های درمانی از جمله استفاده 
از داروها اعم از شیمیایی و بایوتک، واکسن هم 
راهی برای مقابله با بیماری است تا مردم خود را 
در مقابل آن محافظت کنند و به عبارتی از شیوع 

بیماری در کشور جلوگیری شود.«

 

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به 
افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا در ناوگان حمل و 
نقل عمومی گفت: »مشخصا بیشترین مرکز تجمعی در شهر تهران 

مربوط به مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی است.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات 
اظهار داشت: »در کالنشهر تهران مراکز تجمع متناسب با ترددها 

و حضور فیزیکی افراد قابلیت تعریف دارد.«
زالی، مراکز خرید، فروشگاه های بزرگ، اداره ها و مراکزی که 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند را از دیگر مراکز 
پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد: »به طورکلی 
شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط 
می تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از 

فردی به فرد دیگر افزایش دهد.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با بیان این که 
طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک می تواند به شکل 
قابل توجهی انتقال کرونا را کاهش دهد، گفت: »آمار بیانگر این 

مطلب است که استفاده از ماسک می تواند حتی در عدد مولد پایه 
که شاخص رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است، اثرگذار باشد.«
وی با اشاره به این که تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی 
می شود نیز توضیح داد: »در این باره هنوز اجماع جهانی وجود 
ندارد، در برخی کشورها  بر اساس شیوه نامه عدد سه، برخی 
پنج و در برخی کشورها این عدد به سقف ۲0 نفر نیز می رسد.«
زالی با بیان این که در کشور ما با کمک از اساتید همه گیر شناسی 
می توانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست یابیم، تاکید کرد: 

»این عدد در مورد فضاهایی که شرایط مواج دارند، تجمعات 
خطر آفرین حدود ۲0 نفر است.«

وی افزود: »در برخی کشورها با توجه به شرایط بحرانی این 
عدد به صورت سختگیرانه تر اعمال می شود و در برخی موارد 

حتی به عدد سه نفر نیز می رسد.«
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با اشاره به 
آخرین مبتالیان کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: »تهران در 
ساعاتی که گذشت شرایط متفاوت تری را تجربه کرده است و 
بالغ بر 399 بیمار در بخش های عادی بستری شده اند. این آمار 
بیانگر فاصله معنادار این رقم در مقایسه با روزهای گذشته است.«
زالی ادامه داد: »1۲۲ بیمار مبتال به کرونا در بخش های مراقبت های 
ویژه بستری شده اند که در طول دو هفته گذشته این آمار  جدید 

بسیار افزایش یافته است.« 
به گزارش ایسنا فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
افزود: »8,6 درصد بیماران مبتال به کرونا که به  بخش های سرپایی 
بهداشت و درمان مراجعه کرده اند نیز نیاز به بستری در بخش های 

بیمارستانی داشته اند.«

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد 

مترو، بیشترین مرکز تجمعی تهران
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حمایت ۱۰۰میلیونی از طرح های مرتبط با کرونا
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: 
»با توجه به شرایط جامعه ناشی از شیوع کرونا 
ویروس، طرح های دریافتی مورد حمایت در 
حوزه های عام نیست، بلکه بسته های حمایتی 
برای طرح های مرتبط با درمان، پیشگیری و مقابله 

با این ویروس تعریف شده است.« 
به گزارش سپید، ایمان افتخاری در گفت وگو 
برنامه  دو  صندوق  این  اینکه  بیان  با  ایسنا  با 
حمایتی ویژه در حوزه کرونا در دستور کار دارد، 
افزود: »یکی از این برنامه ها، برنامه مشترک با 
آکادمی علوم چین است. ما از چند سال گذشته 
و  علوم  وزارت  با  را  توجهی  قابل  ارتباطات 
قالب  در  کشور  این  علوم  آکادمی  و  فناوری 
برقرار کردیم و  قراردادهای همکاری  امضای 
قرار بود از ابتدای سال جاری دومین فراخوان 
مشترک را با آکادمی علوم چین حول 6 طرح 

اولویت دار منتشر کنیم.«
وی با بیان اینکه محورهای این طرح ها قبل از 
شیوع ویروس کرونا تعیین شده است، خاطر 
نشان کرد: »با شیوع این ویروس و تبادل نظری 
که میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
و آکادمی علوم چین صورت گرفت، مقرر شد، 
عالوه بر 6 محور اولویت دار که قبال اعالم شده 
بود، 6 محور دیگر در حوزه مقابله با این ویروس 

و مسایل درمانی مرتبط با آن تعریف شود.«
افتخاری اضافه کرد: »عالوه بر آن، این صندوق 
در راستای تحقق مسئولیت ها و ماموریت خود 
موضوعات پژوهشی در زمینه پیشگیری، درمان 
و مقابله با عوارض فردی، اجتماعی، فرهنگی 
اولویت های  در  را  کرونا  بیماری  اقتصادی  و 
این  در  و  است  داده  قرار  خود  پژوهشی 

دوره های  پژوهشی،  طرح های  فراخوان  راستا 
پسادکتری و رساله های دکتری جهت تسریع 
در مبارزه با این بیماری و اثرات آن منتشر شد.«
وی با تاکید بر اینکه طرح های مورد تایید این 
فراخوان با تمهیدات ویژه مورد حمایت قرار 
می گیرند، یادآور شد: »بر اساس این فراخوان 
طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع کرونا تا 
تومان(  میلیون   60( ریال  میلیون   600 سقف 
مورد حمایت قرار خواهند گرفت و همچنین 
برای طرح های پژوهشی گروهی )بین حداقل 
دو دانشگاه یا مرکز پژوهشی( میان رشته ای و 
بین المللی )با مشارکت فعال همکاران بین المللی( 
مرتبط با موضوع فراخوان از حمایت تا سقف 
یک میلیارد ریال )100 میلیون تومان( برخوردار 

می شوند.«
به گفته وی، امکان برخورداری از تسهیالت ویژه 
حمایتی برای پسادکتری و رساله های دکتری از 

جمله تسهیالت خاص فراخوان ویژه »مقابله با 
کرونا« است. 

افتخاری با بیان اینکه اولین فراخوان در زمینه 
چالش های کرونا منتشر شده است، یادآور شد: 
»در این رویداد دریافت طرح ها در حوزه های عام 
نیست، بلکه طرح های تحقیقاتی حول موضوعات 
خاص دریافت می شود که اولین فراخوان چالش ما 
حول موضوع ویروس کرونا تعریف شده است.«
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، 
خاطر نشان کرد: »تالش شده است که اعتباراتی که 
به پروپوزال های پذیرش شده برای این فراخوان 
درنظر گرفته می شود، میزان قابل توجهی باشد؛ از 
این رو در این زمینه بسته های حمایتی متنوعی را 
تعریف کردیم که شامل حمایت های پسا دکتری 

و طرح های پژوهشی کوچک می شود.«
افتخاری ادامه داد: »جنس فعالیت هایی که در این 
صندوق مورد حمایت قرار می گیرد، راهکارهایی 

است که به عالج جویی مسایل موجود در کشور 
منجر خواهند شد.«

وی با اشاره به همکاری 35 هزار پژوهشگر با 
این صندوق، اضافه کرد: »از این رو با شیوع 
ویروس کرونا تصمیم گرفته شد که ازچهره های 
شاخص برای آرام کردن فضای اجتماعی کشور 
بهره ببریم؛ از این رو موشن گرافی را تهیه کردیم 
که هر یک از چهره های علمی توضیحاتی را در 
این باره مطرح کردند که این اقدام در پویش 
»فراز و فرود زندگی« جمع آوری شده است.«

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت 
علمی با اشاره به پویش »فراز و فرود زندگی«، 
افزود: »هدف این پویش پاسخگویی سریع به 
نیازهای حال حاضر جامعه و تمرکز این پویش 
بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، انسانی، روحی و 
روانی مرتبط با این بیماری است و تالش می کند 
با استفاده از ظرفیت ها، به حفظ سالمت روانی 
با  و فرهنگی افراد جامعه در مدت زمانی که 

آن مواجه هستند، کمک کند.«
تولید  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری  افتخاری 
محصوالت چند رسانه ای و نرم افزارهای مختلف 
به عنوان ابزارهای ترویج نتایج حاصل از پویش 
در بین آحاد مردم را از دیگر اقدامات این صندوق 
نام برد و گفت: »از آنجا که آثار مخرب این بیماری 
در طی مدت زمان نامعلومی در بین خانواده ها و 
افراد جامعه وجود خواهد داشت، امیدواریم که این 
محصوالت به حفظ سالمت روحی و روانی افراد 
کمک کنند. در تولید این محصوالت از پتانسیل های 
حوزه های مختلف علمی از ادبیات عرفانی گرفته تا 
مطالعات روان شناسی استفاده شده است تا فضای 
سختی که جامعه با آن مواجه است را تلطیف و به 

پیوستگی افراد آن کمک کنیم.«

همه گیری بیماری کرونا در سطح جهان، این 
سوال را در مجامع علمی مطرح کرده است که 
آیا الزم است خون و فرآورده های خونی از نظر 
وجود ویروس کرونا در مراکز انتقال خون مورد 

بررسی قرار گیرند؟ 
به گزارش سپید، موسسه ملی تحقیقات سالمت 
و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
راهنمای پاسخ به پرسش آیا در مراکز انتقال 
خون، ضروری است که خون و فرآورده های 
بررسی  کرونا  ویروس  وجود  نظر  از  خونی 

شوند را منتشر کرد. 
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، با توجه به 
همه گیری بیماری کرونا در سطح جهان، سوالی 
که بیش از پیش در مجامع علمی مطرح می شود 
این است که آیا الزم است که خون و فرآورده های 
خونی از نظر وجود ویروس کرونا در مراکز انتقال 

خون مورد بررسی قرار گیرند؟ 

در حال حاضر شواهدی در خصوص انتقال 
ویروس کرونا از طریق انتقال خون و فرآورده های 

خونی وجود ندارد. 
همچنین در مراکز انتفال خون، پروتکل ها و قوانین 

ایمنی طراحی شده اند که خطر ابتال به بیماری 
کرونا را به حداقل ممکن می رسانند، اقداماتی 
مانند،  پوشیدن دستکش و تعویض مداوم آن،  
شست و شو و ضدعفونی کردن سطوح در تماس 

با افراد بعد از هر بار اهدای خون،  استفاده از 
وسایل استریل برای هر اهدا کننده، آماده کردن 
بازو برای اهدای خون با مواد ضد عفونی کننده،  
انجام معاینه فیزیکی اولیه به منظور تضمین سالمت 
فرد اهدا کننده،  فراهم سازی امکانات شست و شو 
و ضدعفونی دست ها برای اهدا کننده،  بررسی 
وضعیت دمای بدن اهدا کنندگان و پوشیدن ماسک 

در قالب این پروتکل ها انجام می شود. 
موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: »با 
توجه به این که گیرنده های خاص سلولی که 
ویروس کرونا به آن متصل می شود در سلول های 
خونی وجود نداشته و این ویروس از گروه های 
سنگین  است و نمی تواند از طریق اهدای خون 
به نظر می رسد، بررسی  بنابراین  منتقل شود، 
خون های اهدایی از نظر وجود ویروس کرونا 

در مراکز انتقال خون، ضروری نیست.«

آیا ویروس کرونا از طریق تزریق خون منتقل می شود؟ 
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عالیم غیرمعمول کرونا 
یک فوق تخصص عفونی با اشاره به اظهارات 
برخی افراد درباره موارد غیرمعمول مانند درد زانو 
و پس از آن رخداد مرگ ناگهانی به علت ابتال 
به کرونا، اظهار کرد: »این  موارد مربوط به افرادی 
است که کرونا داشته اند ولی به هر دلیلی به پزشک 
مراجعه نکرده اند و بیماری به نوع حاد و شدید 
آن گسترش پیدا کرده و متاسفانه به علت عدم 
دسترسی به پزشک، بیمارستان و درمان مناسب 

دچار مرگ و میر شده اند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به طیف  متنوع عالیم بیماری کرونا، 
تصریح کرد: »اگرچه بیماری کووید 19 در ابتدا با 
تب و تنگی نفس ظاهر می شود، ولی در صورت 
گسترش می تواند سایر اندام ها مانند کلیه، کبد و 
مغز را نیز درگیر کرده و حتی منجر به سکته مغزی 
و یا قلبی شود. بنابراین در صورت عدم درمان و 

رسیدگی می تواند خطرناک باشد.«
وی با اشاره به برخی عالیم غیرمعمول کووید 
19،  اظهار کرد: »اگرچه عالیم غیرمعمول کرونا 
شایع شده ولی هر عالمتی نشانه کرونا نیست و 
در این شرایط مردم باید ابتدا با سعه صدر صبر 
کنند؛ چراکه در اغلب موارد بیماری خود بخود 
خوب می شود، ولی اگر عالیم حاد و شدید شد، 

حتما به پزشک متخصص مراجعه کنند.«
وی ادامه داد: »مردم در صورت مشاهده عالیم 
غیرمعمول مانند سردرد شدید و یا اسهال و غیره 
به پزشک متخصص مراجعه کنند، به عنوان نمونه 
برای سردرد به پزشک مغز و اعصاب، برای اسهال 

و استفراغ به متخصص عفونی یا گوارش، برای درد 
در قفسه سینه به پزشک قلب و برای تنگی نفس و 

یا فیبروز ریه به پزشک ریه مراجعه کنند.«
این متخصص عفونی تاکید کرد: »عالوه بر نشانه های 
معمول کرونا همچون گلودرد، سرفه و بدن درد، 
برخی عالیم غیرمعمول نیز مشاهده می شود، به 
عنوان نمونه کهیر نشانه ای است که کسی فکر 
نمی کرد به دلیل کرونا  ایجاد شود، ولی االن یکی از 
نشانه های غیرمعمول کروناست. همچنین ضایعات 
جلدی مثل زخم انگشتان پا، ریزش مو و کچلی از 
دیگر عالیم کرونا هستند که ممکن است در دوره 

نقاهت بروز پیدا کنند.«
مردانی در ادامه با بیان اینکه از زمان ورود ویروس 

به بدن تا بروز اولین عالمت بین 5 تا 1۴ روز 
عالیم  بیماری  ابتدای  »در  گفت:  می برد،  زمان 
غیراختصاصی مانند تب، بدن درد، سرفه، خلط و 
غیره بروز پیدا می کند و بعد از گذشت یک هفته 
از استقرار  ویروس در ریه، فاز التهابی بیماری آغاز 
می شود و در این مرحله چون یکی از جایگاه های 
خاص کرونا دستگاه تنفسی است، درگیری دوطرفه 

در دستگاه تنفسی ایجاد می شود.«
وی ادامه داد: »اگر بیماری به همین روال پیشرفت 
کرده و بیش از 50 درصد حجم ریه را درگیر کند، 
فرد دچار تنگی نفس شده و باید حتما بستری 
شود. تعداد بسیار زیادی از این بیماران با دریافت 
برخی  ولی  می شوند،  مرتبط خوب  درمان های 

دچار عالیم حاد و شدیدتر شده و باید در بخش 
مراقبت های ویژه بستری شوند. بر اساس آمار و 
شواهد، احتمال مرگ و میر در بیماران کرونایی 
بستری در بیمارستان بین 10 تا 1۲ درصد و در بین 
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه حدود 

50 درصد است.«
زمان  از  اینکه  بیان  با  عفونی  متخصص  این 
و  فوقانی  تنفسی  دستگاه  در  ویروس  استقرار 
تست  از  می توان  ویروسی  تراوش های   ایجاد 
زمان  »از  گفت:  کرد،  استفاده   PCR تشخیصی 
مثبت شدن جواب تست حدود دو هفته طول 
دوره بیماری است و در تمام این مدت فرد مبتال 
ناقل است و حتی اگر تماس فیزیکی برقرار نشود، 
ولی تنها 15 دقیقه در فاصله کمتر از یک متر با هم 
صحبت کنند، ویروس از همین راه منتقل می شود.«
مردانی همچنین درباره احتمال انتقال ویروس از 
مبتالیان بدون عالمت، اظهار کرد: »درباره مبتالیان 
بدون عالمت اگر تراوش ویروس در دستگاه تنفسی 
فوقانی نباشد، ممکن است بیماری منتقل نشود. با 
این حال اگر تست PCR مبتالیان بدون عالمت 
مثبت باشد، حتی اگر عالمتی نداشته باشند می توانند 
بیماری را منتقل کنند که این دوره انتقال تا ۲ هفته 
بعد از بروز اولین عالمت ادامه دارد. بنابراین توصیه 
ما به مبتالیان دارای عالمت و یا بدون عالمت 
کرونا این است که در صورت نداشتن بیماری های 
زمینه ای و یا شرایط حاد بیماری تا ۲ هفته خود 
را قرنطینه کنند و اگر شرایط حادی داشتند حتما 

به پزشک مراجعه کنند.«

فناوران پارک علم و فناوری کرمان در راستای مقابله با ویروس 
کرونا، موفق به طراحی و ساخت دستگاه تب سنج هوشمند شدند. 
به گزارش سپید، احد ترکستانی دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک 
به همراه ایمان فالحت نژاد دو جوان نخبه کرمانی هستند که 
توانسته اند دستگاه تب سنج با قابلیت نصب در گیت ها و ورودی 
کارخانجات را تولید کنند که با قرار گرفتن فرد در 60 سانتی متری 

دستگاه به صورت خودکار توانایی تشخیص تب باال را دارد.
ترکستانی در این خصوص گفت: »باتوجه به شیوع ویروس کرونا 
و تحمیل هزینه بر کشور هم در جهت تأمین مواد ضدعفونی کننده 
و هم خطر ابتالی شخص تست گیرنده به بیماری، بر آن شدیم تا 
با بهره گیری از علم رباتیک استفاده از نیروی انسانی را به حداقل 
برسانیم و هم به صورت هوشمند قابلیت تشخیص بیماری را 
داشته باشیم که به صورت ارسال خودکار اطالعات به اپراتورهای 
دستگاه از راه دور، از ورود اشخاص مبتال به اجتماعات خوداری 
می شود، تاکنون دستگاهی با قابلیت و دقت مشابه وارد ایران نشده 
و دستگاه های موجود نیز به صورت پرتابل هستند که نیاز به حضور 
اپراتور مستقیم دارند و همچنین تعدادی گیت های ضدعفونی کننده 

تولید شده اند که بسیار هزینه بر هستند.«
وی افزود: »دستگاه تب سنج به سنسورهای تشخیص دما و فاصله سنج 
متصل است که در این شرایط تحریم و مشکالت ارزی عالوه بر 
کمیاب شدن سنسورها، به شدت افزایش قیمت نیز داشته اند؛ اما اگر 

حمایت شویم، می توان به صورت ارزان تر از گیت های ضدعفونی در 
اختیار ادارات دولتی، بانک ها، رستوران ها و حتی مدارس قرار گیرد 
و این دستگاه در مکان های دیگری همچون معادن و کارخانجات 

بزرگ تولیدی نیز بسیار قابل استفاده و ضروری است.« 
ترکستانی ادامه داد: »توجه به موضوع مهم شیوع ویروس کرونا و 
اینکه یکی از راه های تشخیص افراد مبتال، کنترل دمای بدن آنهاست، 
ایده تب سنجی از راه دور شکل گرفت، بدین منظور و به دنبال 
اجرایی کردن این ایده، بعد از تحقیقات و مطالعات بسیاری موفق 
به تولید یک نمونه اولیه شدیم که توانایی اندازه گیری دمای بدن 

افراد را تا فاصله 60 سانتی متری دارا است.«
این نخبه کرمانی تاکید کرد: »این دستگاه برای نصب بر روی یک 

سطح طراحی شده، بنابراین نیاز به حضور اپراتور را برطرف کرده 
است، همچنین این دستگاه توانایی کنترل انواع گیت ورودی، 
خروجی، دوربین های عکس برداری و فیلم برداری مدار بسته را دارا 
است و برای نصب در کنار دستگاه کارت ساعت یا تایم عکس نیز 
بسیار مناسب است.« ترکستانی تصریح کرد: »دستگاه ساخته شده 
به کمک تکنولوژی مادون قرمز دمای بدن را از راه دور )تا حداکثر 
60 سانتی متر( اندازه گیری می کند، در این دستگاه جهت بهینه سازی 
مصرف انرژی قابلیت تشخیص فردی پیش بینی شده است که در 
صورت عدم حضور شخص در مقابل آن به حالت خواب موقت 
می رود، در این دستگاه قابلیت اتصال به سایر تجهیزات مانند 
کنترل کننده های ورودی، خروجی و دوربین با انواع پروتکل های 

اتصال تعبیه شده است.«
این فناور پارک علم و فناوری کرمان گفت: »برای معرفی جنبه های 
نوآوری محصول می توان به مواردی از جمله قابلیت اندازه گیری 
دمای بدن تا فاصله 60 سانتی متر، دارای هشدار صوتی و نوری 
برای مشخص کردن فرد تب دار، قابلیت اتصال به دوربین، انواع 

گیت های ورودی و دستگاه کارت ساعت، اشاره کرد.« 
بر اساس اعالم وزارت علوم، ترکستانی در پایان خاطرنشان کرد: 
»قیمت هر دستگاه ترمومتر تشخیص کرونا مبلغی حدود 30 میلیون 
ریال برآورد شده است که در صورت حمایت و تولید انبوه بی شک 

این مبلغ به زیر 30 میلیون ریال کاهش خواهد یافت.«

ساخت دستگاه تب سنج هوشمند توسط محققان جوان ایرانی
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یک مطالعه جهانی نشان داد

شناسایی بیشترین مبتالیان جدید کووید-۱۹ در ماه ژوئن
کمتر از شش ماه پس از شناسایی اولین مورد 
ابتال به کووید-۱۹ در جهان اکنون شمار مبتالیان 
به این بیماری از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفته است. 
به گزارش سپید، موارد ابتال به کروناویروس جدید 
در جهان رو به افزایش است و موارد جدید شیوع 
این ویروس در آمریکای جنوبی و خاورمیانه بروز 
یافته است. شمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
در جهان در مدت پنج ماه به رقم پنج میلیون نفر 
رسد اما نکته قابل توجه این است که تنها ظرف 
یک ماه، تعداد مبتالیان دو برابر افزایش یافته و از 

رقم ۱۰ میلیون نفر فراتر رفته است. 
این ویروس اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۹ میالدی 
در شهر »ووهاِن« چین شناسایی شد که پس از 
آن مقامات چین به منظور مهار شیوع این ویروس 
شهر را به وضعیت قرنطینه درآوردند. دراین شرایط 
ساکنان این شهر اجازه خروج نداشته و امکان ورود 

به شهر بدون مجوز دولتی وجود نداشت. 
در مدت چند هفته شیوع کروناویروس در کشورهای 
همسایه چین از جمله کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور 

نیز مشاهده شد. در مدت یک ماه کروناویروس 
جدید در بیش از۱۲ کشور گسترش پیدا کرد و 
اواسط ماه مارس بود که اکثریت کشورهای جهان با 

این ویروس درگیر شده و سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( همه گیری بیماری کووید-۱۹ را اعالم کرد. 
نرخ ابتال در برخی از کشورها طی هفته های اخیر 
کاهش پیدا کرده که این روند نزولی در چین، ایتالیا 
و کشورهای دیگر که در مراحل اولیه شیوع کرونا 
اکثریت موارد ابتال را گزارش کرده بودند مشاهده 
شده است. هرچند، موارد جدید ابتال همچنان در 
بسیاری از مناطق جهان با سرعت چشمگیری رو 

به افزایش است. 
تاکنون ماه میالدی »ژوئن« باالترین رکورد را از 
نظر تعداد مبتالیان جدید به کووید-۱۹ در جهان 

داشته است. 
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، آمارهای دولتی تنها 
شامل موارد قطعی ابتالست و بنابراین احتمال 
می رود در اکثر کشورها تعداد دقیق مبتالیان بیش 

از رقم های اعالم شده باشد.ایسنا

فرماندار ایالت تگزاس در آمریکا گفت: »شیوع کروناویروس در این 
ایالت بازگشت بسیار سریع و خطرناک داشته است.«

به گزارش سپید، »گرگ ابت« فرماندار تگزاس اظهار کرد: »طی چند 
هفته گذشته موارد روزانه ابتال در این ایالت به طور میانگین از حدود 

۲۰۰۰ مورد به بیش از ۵۰۰۰ مورد رسیده است.«
طی روزهای گذشته موارد جدید ابتال در تعدادی از ایالت های 
جنوبی و غربی ایاالت متحده آمریکا به دنبال تسهیل محدودیت ها 
افزایش پیدا کرده است. اکنون شمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
در این کشور از ۲.۵ میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین بیش از 
۱۲۵ هزار بیمار مبتال به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده که 
این آمار بیشترین رقم در میان کشورهای درگیر با کروناویروس 
است. با افزایش موارد ابتال در ایالت های تگزاس، فلوریدا و دیگر 
ایالت ها، مقامات محلی به اعمال محدودیت های بیشتر در مراکز 
اقتصادی و تجاری اقدام کرده و هشدار دادند احتمال فروپاشی 

سیستم درمانی و بیمارستان ها وجود دارد. 
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، روز یک شنبه فرماندار ایالت 
تگزاس اعالم کرد که حدود ۵۰۰۰ مبتالی جدید در مراکز درمانی 

پذیرش شده اند.ایسنا

مقامات روسیه با اعالم شناسایی ۶۷۱۹ مورد جدید 
ابتال به کووید-۱۹ در این کشور اظهار داشتند: »در 
حال حاضر با توجه به آمار باالی همه گیری این 
بیماری در روسیه، این رقم در عین حال کمترین 
تعداد مبتالیاِن روزانه طی هفته های اخیر بوده است. «
به گزارش سپید، مقامات روسیه روز دوشنبه اعالم 
کردند ۶۷۱۹ مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
شناسایی شده که از بیست و نهم ماه آوریل کمترین 

رقم طی ۲۴ ساعت بوده است.
در حال حاضر حدود ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ نفر در 

روسیه به کروناویروس آلوده شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارگروه ملی 
مقابله با کروناویروس در روسیه همچنین اعالم 
کرده است که طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ بیمار 
مبتال به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند 
که در مجموع تعداد قربانیان به ۹۱۶۶ مورد 

رسیده است.ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح دوشنبه 
)۹ تیر( از مرز ۱۰ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر عبور کرد و تعداد 

قربانیان این ویروس نیز به بیش از ۵۰۴ هزار نفر رسید. 
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا از نظر تعداد افراد 
مبتال به این ویروس در رده اول و کشورهای برزیل، روسیه 
و هند در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر 
تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده دهم قرار دارد. 
در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان و تازه ترین 

آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

بازگشت سریع و خطرناک 
کروناویروس در تگزاس

۶۷۱۹  بیمار، کمترین رقِم 
مبتالیاِن کرونا طی ۲۴ ساعت 

گذشته در روسیه

 آمار کرونا در جهان تا ۹ تیر

خبـر

شماره ۱۶8۵ ۱۰ تیـر ۱۳۹۹

مقامات کره جنوبی اعالم کردند: »به دلیل افزایش موارد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ سیستم »۳ سطحِی« فاصله گذاری اجتماعی در 

این کشور اجرا می شود.«
به گزارش سپید، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در کره جنوبی 
اعالم کرد: »افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ مقامات این 
کشور را بر آن داشت تا در مورد اجرایی شدن سیستم سه سطحی 

از فاصله گذاری اجتماعی برنامه ریزی کنند.«
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در کره جنوبی روزیک شنبه 
۶۲ مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش کردند که 
در مجموع تعداد مبتالیان در این کشور به رقم ۱۲ هزار و ۷۱۵ 

مورد رسیده است. روز شنبه موارد جدید ابتال ۵۱ مورد بوده است. 
با افزایش موارد جدید ابتال، مقامات این کشور اعالم آمادگی کرده اند 

تا سیستم سه سطحی از فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کنند که در هر 
سطح، مجموعه  متفاوتی از محدودیت ها اعمال می شود. 

بنابراین، سطح نخست زمانی توصیه می شود که تعداد موارد مبتالیان 
قابل کنترل و مدیریت است. درصورتیکه موارد روزانه مبتالیان برای 
۱۴ روز متوالی از ۵۰ نفر فراتر رفت اما از ۱۰۰ مورد بیشتر نشود 
سطح دوم اجرا می شود. سطح سوم محدودیت ها نیز زمانی اعمال 
می شود که موارد جدید ابتال طی یک روز از ۱۰۰ نفر بیشتر شود. 
به گزارش اسپوتنیک نیوز، در حال حاضر در کره جنوبی از جمله 
سئول که سهم بیشتری موارد جدید ابتال را گزارش کرده سطح 

نخست فاصله گذاری اجتماعی اجرا می شود.ایسنا

اجرای طرح »۳ سطحِی« فاصله گذاری اجتماعی در کره جنوبی



خبـر

اوج گیری کرونا  در مازندران 
استان مازندران در حالی پنجمین ماه همه گیری 
ویروس کرونا را پشت سر می گذارد که به دلیل 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، آمار بیماران 
کرونایی در این خطه شمال کشور روند صعودی 

به خود گرفته است. 
به گزارش سپید، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی باعث شده تا آمار بیماران 
کرونایی در سطح استان مازندران همانند برخی از 
استان های کشور با وجود روند کاهشی از چند ماه 
گذشته تاکنون، در روزهای اخیر روند صعودی به 
خود بگیرد و طی ۲ روز گذشته به اوج خود برسد و 
بار دیگر نگرانی روزهای تلخ ابتدای شیوع کرونا و 
محدودیت های ناشی از آن را در اذهان درمانگران که 
روزهای سختی را در روزهای همه گیری این ویروس 

خطرناک قرن پشت سر گذاشتند؛ افزایش دهد. 
بر اساس آخرین گزارش ستاد مقابله با کرونا ی 
مازندران، در حال حاضر تنها ۲۱ درصد از مردم استان 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را 
به درستی اجرا می کنند و ۷۹ درصد بقیه با توهم 

نابودی کرونا به این مهم بی اعتنا هستند. 
بی اعتنایی به پروتکل ها این روزها به برخی از  
مراکز درمانی، داروخانه ها، کلنیک های بهداشتی و 
درمانی، مطب پزشکان و ادارات دولتی نیز سرایت 
کرده است، وضعیتی که می تواند نگرانی برای رسیدن 
استان به وضعیت قرمز کرونایی را افزایش دهد. 

براساس آخرین گزارش ۲ دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران و بابل هم اکنون حدود ۴۰۰ بیمار مبتال 
به ویروس کرونا در بیمارستان های زیر پوشش 
این دانشگاه ها تحت درمان قرار دارند که حدود 
۱۴ درصد از مجموع بیماران کرونایی بستری در 
بیمارستان های کشور را شامل می شود. همچنین در 
هفته های اخیر به طور میانگین روزانه حدود ۶۰ 
بیمار مبتال به این ویروس در بیمارستان های استان 

با وضعیت حاد تنفسی بستری شدند. 
طبق این گزارش در مجموع حدود ۱۰ درصد 
از بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های زیر 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران در 
۴۸ ساعت گذشته کارشان به بستری در بخش ویژه 
بیمارستانی کشیده است که این روند نگرانی ها را 

از سوی درمانگران افزایش داده است. 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا دانشگاه 
علوم پزشکی استان مازندران در این باره به خبرنگار 
ایرنا گفت: »متاسفانه رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی به عنوان دو برنامه اصلی 
بهداشتی برای کاهش ابتال به ویروس کرونا در 
جامعه پس از برداشتن محدودیت ها تا حد زیادی 

روند کاهشی به خود گرفت.«
فرهنگ بابا محمودی افزود: »روند افزایشی بیماران 
کرونایی در سطح استان مازندران نشان می دهد 
که رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی به ویژه استفاده از ماسک به عنوان یکی 
از تجهیزات حفاظتی در اماکن سرپوشیده و عمومی 

تا حد زیادی با سهل انگاری مواجه شده است.«
وی ادامه داد: »مردم ما باید پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک را به 
عنوان یکی از تجهیزات حفاظتی در اماکن عمومی 

و سرپوشیده جدی بگیرند و تا تولید دارو و واکسن 
این برنامه های پشگیرانه باید رعایت شود تا بتوانیم 

از همه گیری ویروس جلوگیری کنیم.«
رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار 
داشت: »هر گونه بی دقتی در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی می تواند خطر 
همه گیری ویروس را به استان برگرداند و وضعیت 

استانی را به سمت قرمز شدن پیش ببرد.«
بابا محمودی گفت: »ما باید زندگی مسالمت آمیز 
با ویروس کرونا را در راستای رعایت برنامه های 
پیشگیرانه تا زمان تولید دارو و واکسن تجربه کنیم 
و در این صورت است که هم به اقتصاد و هم به 

حوزه سالمت کمک خواهیم کرد.«

ماسک، تجهیزات اولیه پیشگیرانه 
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: »روند 
افزایشی بیماران کرونایی در استان مازندران که نتیجه 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

فیزیکی نگران کننده است.«
سید عباس موسوی افزود: »هم اکنون ۲۷۱ بیمار مبتال 
به ویروس کرونا در بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحت درمان قرار 
دارند که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ نفر بیشتر 
شد و این نشان می دهد که تا حدودی پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی به درستی رعایت 

نمی شود.«
وی استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
و پوشش محافظ  چشمی را از مهمترین برنامه های 
پیشگیرانه ویروس کرونا بیان کرد و اظهار داشت: »بر 
اساس بررسی استفاده از ماسک می تواند ۸۵ درصد 

از ابتال به ویروس کرونا را در جامعه کاهش دهد.«
موسوی گفت: »عالوه بر این، ما می توانیم  با رعایت 
فاصله گذاری فیزیکی تا ۸۲ درصد و استفاده از 
محافظ چشمی تا ۷۸ درصد از ابتال ویروس به 
کرونا جلوگیری کنیم و با این تجهیزات حفاظتی 
نگرانی جامعه به خصوص درمانگران را نسبت به 

ابتال به این ویروس کاهش دهیم.«
وی افزود: »برداشتن محدودیت های کرونایی، نباید 
به معنای برگشت به روال عادی زندگی تلقی شود 
و درخواست ما از مردم این است که در حد امکان 
از سفر و حتی خروج منزل خودداری کنند تا بتوانیم 

انتقال این ویروس را کنترل کنیم.«

ردیابی سیستمی 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران 
نیز گفت: »بخشی از افزایش بیماران کرونایی بستری 
در بیمارستان های استان به دلیل افزایش نمونه گیری 
و اجرای طرح ردیابی سیستمی برای شناسایی بیماران 

مشکوک است.«
حامد روحانی زاده افزود: »طرح رد یابی سیستمی 
برای شناسایی افراد در معرض تماس  با بیماران 
کرونایی و ردیابی خوشه های احتمالی این بیماری 
و رصد دقیق عملیات قرنطینه بیماران و افراد در 
تماس اجرایی می شود تا بتوانیم سرعت انتقال این 

ویروس را کاهش دهیم.«
به  افراد مشکوک  از  ما  »درخواست  وی گفت: 
ویروس کرونا در سطح استان این است که برای 
تست به مراکز درمانی پیش بینی مراجعه کنند تا از 
انتقال این ویروس به افراد دیگر جلوگیری شود و 
چنانچه تست فرد مشکوکی مثبت شد؛ باید تمام 

افرادی که با این بیمار در ارتباط بودند نیز برای 
تست گیری مراجعه کنند و با روند باید برای سایر 

افراد نیز اجرایی شود.«
قائم مقام ستاد استانی مقابله با کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی استان مازندران گفت: »کم توجهی مردم 
به فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
با تغییر تصورات ناشی از بین رفتن خطر کرونا 
می تواند خطر ابتال را افزایش و حتی موج جدید 

کرونایی را افزایش دهد.«
پیش از این نیز استاندارمازندران نسبت به کم توجهی 
به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
فیزیکی در سطح استان هشدار داد و از مدیران 
دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی خواست 
تا به وظایف خود در برخورد با واحدهای صنفی 

بی توجه به پروتکل های بهداشتی عمل کنند. 
احمد حسین زادگان از مردم استان مازندران نیز 
خواست تا پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اماکن عمومی و  فیزیکی را رعایت کنند و در 
سرپوشیده نیز از ماسک استفاده کنند تا از سرعت 

انتقال این ویروس کاهش یابد. 
عالوه بر این، به دلیل روند صعودی بیماران کرونایی 
در استان مازندران ، با دستور استاندار قرارگاه اطالع 
رسانی این ویروس در راستای آگاهی رسانی به 
مردم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیتش 

را آغاز کرد. 
خوزستان،  استان های  گزارش،  این  اساس  بر 
کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمانشاه در 
وضعیت قرمز و استان های بوشهر، ایالم، آذربایجان 
شرقی و خراسان رضوی نیز در وضعیت هشدار 

قرار دارند.
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 ادامه از صفحه 12 
بنابراین اوال برای بازگشایی ها باید به ضرورت 
آن بازگشایی دقت شود و دوم اینکه اگر بازگشایی 
صورت گرفت، حتما باید نظارت کامل انجام 
شود که پروتکل های بهداشتی رعایت شوند. 
ولی اگر نظارت های جدی و کافی انجام نشود، 
آن وقت رعایت پروتکل ها از 80 درصد به 20 
درصد می رسد و امروز این مسئله در سطح شهر 
کامال مشهود است که رعایت پروتکل ها کنار 
گذاشته شده و بدون تردید این وضعیت هم 
به خود مردم و هم به جامعه پزشکی آسیب 
می زند و کادر درمان را تحت فشار مضاعف 

قرار می دهد.«
حتی مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با 
که  به کسانی  نسبت  مسئولین قضایی کشور، 
انتقاد  »تمام شده« می پندارند  را  کرونا  مسئله 
کرده و ضمن توصیه به همه مردم و مسئولین 
توصیه های  و  پروتکل ها  گرفتن  جدی  برای 
بهداشتی، گفتند: »در صورت بی توجهی و شیوع 
گسترده بیماری ]کرونا[ مشکالت اقتصادی هم 

بیشتر خواهد شد.«
اما در نهایت شد آنچه نباید می شد. گزارش روز 
دوشنبه نهم تیرماه سخنگوی وزارت بهداشت 
حاکی از ابتالی 2536 نفر به بیماری کووید 
19 و جان باختن 162 نفر طی 24 ساعت قبل 
بود. رکوردی از تعداد جان باختگان که حتی در 
نخستین روزهای فروردین که بدترین وضعیت 

را تجربه می کردیم هم ثبت نشده بود.

آیا این رکورد قابل پیش بینی بود؟
بیماری های  تخصص  فوق  مردانی،  مسعود 
با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو  و  عفونی 
از  نفر   162 جان باختن  به  درواکنش  کرونا 
هموطنان، اظهار داشت که چنین وضعیتی را 

پیش بینی می کرده است.
چندین  سپید،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وی 

سوال استفهامی را به این شرح مطرح کرد: »آیا 
شما انتظار چنین رکوردی در آمار را نداشتید؟ 
آیا در تعطیلی هایی که در این سه چهار هفته 
اتومبیل عازم  گذشته وجود داشت، میلیون ها 
آنها  سفر  آیا  نشدند؟  کشور  شمالی  نواحی 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  اصول  با  منطبق 
که  اعتقادی  آیا  بود؟  بهداشتی  پروتکل های 
مردم به فاصله گذاری اجتماعی داشتند، مانند 
سه ماه پیش است؟ آیا ترس مردم از کرونا به 
اندازه قبل است؟ آیا مردم مانند قبل نسبت به 
شست وشوی دست هایشان اهتمام دارند؟ آیا 
مردم همانند قبل، نسبت به شرکت در میهمانی ها 

و عزاداری ها و عروسی ها حساس هستند؟«
طبیعتا پاسخ همه این سواالت استفهامی، »خیر« 
بود. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ادامه داد: »اگر پاسخ به این سواالت 
»خیر« است، پس چرا نباید منتظر چنین روزی 
می بودیم؟ ویروس کرونا در چنین شرایطی به 
سرعت منتقل می شود و انتقال بیشتر ویروس 
هم مساوی است با مبتالیان بیشتر و مبتالیان 
جای  به  هم  را  بیشتری  جان باختگان  بیشتر، 

خواهد گذاشت.«
وی تصریح کرد: »البته مطمئن باشید که آمار 
ابتال، بسیار بیشتر از چیزی است که اعالم شده. 
باالخره وزارت بهداشت براساس شواهد قطعی و 
آزمایشگاهی اعالم کرده است که 2536 مبتالی 
جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شده اند 
و 1461 نفر از آنها بستری شده اند. البته اعتقاد 
من این است که موارد ابتال بسیار باالتر از این 
عدد است. اما همین تعداد افراد بستری شده، به 
ما نشان می دهد که عمق فاجعه چقدر است.«
همه  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مردانی 
سواالت استفهامی شما درباره رفتار مردم بود و 
تصمیم گیران در تحلیل شما هیچ جایی نداشتند 
گفت: »دولتمردان از قلم نیفتاده اند. اتفاقا به نظر 
من یک مسابقه  رقابتی در بازگشایی ادارات، 

پاساژ ها، مهدکودک ها،  شرکت ها، کارخانه ها، 
سالن های پذیرایی، رستوران ها، کالس های زبان 
و ... به راه افتاده است. حتی قلیان فروشی ها هم 
کار خود را آغاز کرده اند. معلوم بود که اینها 

برای کشور مشکل ایجاد می  کند.«
بهداشت  جهانی  سازمان  »دبیر  افزود:  وی 
در  که  کشورهایی  که  کرد  اعالم  با صراحت 
روبه رو  فاجعه  با  کنند،  تعجیل  بازگشایی ها 
خواهند شد. او عین واژه »فاجعه« را به کار 
برد. من هم معتقدم که بازگشایی ها در کشور 
و  شده  انجام  »افسارگسیخته«  صورت  به  ما 

حساب و کتاب ندارد.«
عضو کمیته کشوری کرونا راه حل جلوگیری 
عقب«  به  »بازگشت  را  شرایط  بدتر شدن  از 
باید  عنوان کرد و گفت: »به عقیده من مردم 
دیدگاه خود را عوض کنند؛ مردم باید دوباره 
از کرونا بترسند و دوباره اصول فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنند. در یک کالم اینجا 
جایی است که اتفاقا باید به عقب برگردیم.«

وی اضافه کرد: »خوشبختانه یکی از تصمیمات 
خوب دولت این است که از پانزدهم تیر، استفاده 
از ماسک را اجباری کرده است. این هم که 
بعضی ها می گویند چرا از همین فردا یا همین 
امروز استفاده از ماسک را اجباری نمی کنند، 
من  نگوید  کسی  بعدا  که  است  علت  این  به 
داروخانه  یا  کنم  تهیه  ماسک  نداشتم  فرصت 

ماسک نداشت و...«
مردانی درباره مفید فایده بودن یا نبودن »قرنطینه« 
هم گفت: »قرنطینه در این شرایط به هیچ عنوان 
گزینه مناسبی نیست و اصال جواب نمی دهد.« 
وی افزود: »قرنطینه برای زمانی مفید بود که 
کرونا در قم شیوع پیدا کرد. الزم بود آن زمان 
قم را قرنطینه می کردند که اصفهان و تهران و 
گیالن و مازندران آلوده نشوند. االن که همه 
معنا  قرنطینه  که  هستند  کرونا  درگیر  شهرها 
ندارد. البته خدا را شکر کشورهای دیگر کل 

کشور ما را قرنطینه کرده اند و هرکس می خواهد 
به کشوری سفر کند، به محض اینکه می فهمند 
ایرانی است، 14 روز او را قرنطینه می کنند. من 
هم از این بابت خوشحالم که الاقل در تعطیلی ها 
مردم به آنتالیا و دیگر شهرهای توریستی خارج 

کشور نمی روند.«
بخش  در  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  گفت وگو  پایانی 
وضعیت فعلی، پیک دوم بیماری است یا ادامه 
همان پیک اول، اظهار داشت: »در استان هایی 
مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، 
ما با همان پیک اول مواجه هستیم. شما ببینید 
از  اپیدمی کرونا، کمتر  در سه ماه اول شیوع 
یک درصد از مردم خوزستان به این بیماری 
وقتی  بودند.  سالم  درصد   99 و  شدند  مبتال 
که بعد از دو سه ماه ویروس وارد این استان 
می شود، به یکباره آمار مبتالیان افزایش می یابد. 
این همان موج اول بیماری است. چون هنوز 
بیماری در آن استان به اوج خود نرسیده بود 
و پیک اول هنوز تمام نشده بود. البته اگر در 
استان هایی مثل قم، گیالن و مازندران مجددا 
موارد ابتال افزایش چشمگیری پیدا کند، این 

پیک دوم است.«
وی افزود: »به احتمال زیاد کسانی که در موج 
اول بیماری مبتال شده اند، در موج دوم دیگر 
مبتال نخواهند شد ولی چون هنوز به درستی 
نمی دانیم محافظت این آنتی بادی چگونه است، 
نمی شود به اطمینان در این مورد صحبت کرد ولی 
به نظر من چنین افرادی دیگر نخواهند گرفت.«
آخرین سوال خبرنگار سپید از مسعود مردانی این 
بود که اگر بخواهید یک مشورت به رئیس جمهور 
بدهید یا توصیه ای بکنید، چه می گویید. وی 
اینطور پاسخ داد: »از رئیس جمهور می خواهم 
به اساتید و افرادی که کار تخصصی و حرفه ای 
خودشان را بلدند، اعتماد بیشتری کند و بهای 

بیشتری بدهد.«
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در گفتگوی سپید با معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مطرح شد

  امین جاللوند
یکی از عمده ستون های نظام سالمت که هنوز 
به طور کامل شکل نگرفته، پرونده الکترونیک 
سالمت است. با وجود اینکه در طی چند دهه 
اخیر به طور مداوم در اسناد باالستی بر اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت تاکید شده است، 
اما همچنان این اصل جدی در نظام سالمت 
نتوانسته است در همه مراکز درمانی اجرا شود.

محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
آخرین  به  سپید  با  گفتگو  در  پزشکی  نظام 
وضعیت پرونده الکترونیک سالمت در ایران 
اشاره می کند و تاکید دارد که امسال، بیش از 
50 درصد بحث امضای الکترونیک پزشکان، 

محقق خواهد شد.
نسخه  تحقق  فرآیند  می گوید  جهانگیری 
الکترونیک در یک بازه کوتاه مدت جواب 
نمی دهد و تحقق کامل آن به همکاری همه 
ذینفعان نسخه الکترونیک در کشور، نیاز دارد. 

مشروح این گفتگو را از نظر می گذرانید. 

سپید: چندی قبل، وزیر بهداشت اعالم کرد که 
اجرای پرونده الکترونیک سالمت در کشور 
در  تحوالت جدی  چه  است.  گرفته  شتاب 
راستای اجرای پرونده الکترونیک سالمت در 

ایران، محقق شده است؟
اجرای پرونده الکترونیک سالمت برای همه آحاد 
مردم در برنامه چهارم توسعه، قید شده بود. در 
برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به اجرای این 
موضوع تاکید شد. اجرای این الزام قانونی به 
نیاز داشت. در وزارت  زیرساخت های مهمی 
بهداشت دولت قبل، زیرساختی به نام »سپاس« 
را برای اجرای این موضوع، طراحی کردند. در 
حوزه های مختلف اجرایی نیز همکاری ها از سوی 
سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، 
سازمان های بیمه گر، وزارت ارتباطات و فناوری و 
سایر بخش ها انجام شد. البته برخی زیرساخت ها 
و مولفه های دیگر در این حوزه همچنان محقق 
نشده بود. یکی از عمده الزامات اجرای پرونده 
الکترونیک سالمت، بحث فرهنگ سازی است. 
هم گیرنده و هم ارائه دهنده خدمات درمانی 
باید نسبت به مفید بودن و جامعیت این طرح، 
پی می بردند و برای اجرای پرونده الکترونیک 
جریان  این  می شدند.  قائل  اولویت  سالمت، 
فرهنگ سازی، بسیار با طمانینه جلو می رفت. 
وقتی به دوران کرونا رسیدیم، بحث اجرای پرونده 
الکترونیک سالمت، تقویت شد و لزوم اجرای آن 
هم از سوی گیرندگان خدمت و هم ارائه دهندگان 
خدمت، بیشتر احساس شد. سطح همکاری ها 
برای اجرای این برنامه در دوران کرونا بیشتر 
شد. در شرایط فعلی با توجه به شیوع کرونا، 
مردم هم به دنبال دریافت خدمات الکترونیکی 
بیشتری  تمایل  این شرایط، مردم  هستند.  در 
دارند که بحث نوبت گیری، مشاوره و بسیاری از 

فرآیندهای درمانی را به شکل الکترونیک انجام 
دهند و دفترچه بیمه خود را مدام جابجا نکند. 
در سایر صنوف هم این اتفاق افتاد و خیلی از 
خریدهای مردم به صورت آنالین درآمد. در این 
وضعیت، خود پزشکان و سایر ارائه دهندگان 
خدمت هم خودشان را با شرایط موجود، وفق 
دادند. درواقع در دوران کرونا، لزوم الکترونیکی 
شدن فرآیندهای درمانی، بیش از گذشته احساس 
شد. وزارت بهداشت با همکاری سایر ذینفعان 
این حوزه نیز سرمایه گذاری بیشتری انجام دادند 
و اجرای پرونده الکترونیک سالمت را در اولویت 
قرار دادند. هم اکنون نیز تکمیل پرونده الکترونیک 
به طور جدی در دستور کار وزارت بهداشت 
قرار دارد. حتی در قانون برنامه و بودجه سال 
99، الزام شده است که شورای عالی بیمه در 

سه ماهه اول امسال، اجرای نسخه الکترونیک 
تا پرداخت سازمان های  را تعیین تکلیف کند 
نسخه  سیستم  طریق  از   99 سال  در  گر  بیمه 
الکترونیک باشد. در سه ماهه اول امسال، طی 
جلسات متعددی که برگزار شد، نقش هر دستگاه 
در اجرای پرونده الکترونیک سالمت به طور 
واضح تعیین شد. دستورالعمل ها، تدوین و تبیین 
شد و از طریق وزیر بهداشت و رئیس شورای 
عالی بیمه سالمت نیز بر اساس قانون ابالغ شد. 
پزشکی  نظام  سازمان  بین،  این  در  سپید: 
پرونده  اجرای  راستای  در  فعالیت هایی  چه 

الکترونیک سالمت انجام داد؟
بر  پزشکی  نظام  سازمان  فعالیت  اصلی  محور 
ارائه دهندگان خدمات پزشکی تاکید دارد. واقعیت 

هم این است که نسخه الکترونیک یا کاغذی در 
نهایت توسط پزشک نوشته می شود.  نظام پزشکی 
در وهله اول وظیفه داشت که بستر الزم برای 
اجرای نسخه الکترونیک را فراهم کند. در این 
راستا، مطالعات متعددی از چندین کشور مختلف 
اجرای  برای  آنها چه مسیری  ببینیم  تا  داشتیم 
پرونده الکترونیک طی کرده اند. نمی خواستیم یک 
طرفه به جامعه پزشکی دستور بدهیم که نسخه 
الکترونیک را اجرا کنند، اما بسترهای الزم آن 
فراهم نباشد. بر اساس این مطالعات، دو پایلوت 
در بابلسر و چناران خراسان رضوی انجام شد. 
نتیجه پایلوت ها نیز احصا شد. در طرح دیگری 
وظایف خودمان را احصا کردیم که در حوزه 
نظام ارائه خدمات الکترونیک باید چه کارهایی 
برای اجرای نسخه  اول  انجام دهیم. در وهله 
الکترونیک، پزشک باید از طریق سازمان نظام 
پزشکی، معرفی شود و احراز هویت پزشک از 
طریق سیستم های الکترونیکی انجام خواهد شد.  
یعنی سیستم بداند که این فرد همان پزشکی است 
که در حال ارائه خدمت است. در سیستم حضوری، 
پزشک را می بینید، اما در سیستم الکترونیکی، احراز 
هویت پزشک، سخت تر است. همچنین باید در 
این سیستم، احراز صالحیت را تعیین می کردیم. 
یعنی تعیین کنیم که صالحیت این فرد در ارائه 
خدمات پزشکی، در چه حوزه هایی است. این 
کارها را از نظر مفهومی دنبال کردیم. بر اساس 
قانون ماده واحده که در سال 76 تصویب شد، 
کمیسیون ملی در سطح کشور بین سازمان نظام 
پزشکی و وزارت بهداشت شکل گرفت تا به 
عنوان کمیسیون ملی صالحیت حرفه ای، کارها 

را انجام دهد. 
ادامه در صفحه 15 

گام بلند ایران برای تحقق پرونده الکترونیک سالمت
تحقق 50 درصدی نسخه الکترونیک در سال 99

در قانون برنامه و بودجه 
سال 99، الزام شده است 

که شورای عالی بیمه در سه 
ماهه اول امسال، اجرای نسخه 

الکترونیک را تعیین تکلیف کند 
تا پرداخت سازمان های بیمه گر 

در سال 99 از طریق سیستم 
نسخه الکترونیک باشد. در سه 

ماهه اول امسال، طی جلسات 
متعددی که برگزار شد، نقش 
هر دستگاه در اجرای پرونده 

الکترونیک سالمت به طور 
واضح تعیین شد

سیستنم هوشمندی طراحی 
کرده ایم که روی کارت 

هوشمند پزشکان قرار دارد. 
امضای الکترونیک، فقط به 
پزشک داده می شود. این 

امضای الکترونیک پزشکان 
اصال قابل احصا در جایی غیر از 

سازمان نظام پزشکی نیست. 
سیستم هایی نیز برای رصد و 
نظارت بر این موضوع داریم. 
نکته مهم دیگر این است که 
برای امضای الکترونیک، باید 

هم نرم افزار و هم سخت 
افزار وجود داشته باشد
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 ادامه از صفحه 14 
در خود سازمان نظام پزشکی نیز زیرساخت های 
با توجه به  این امر فراهم شد. در این راستا، 
مصوبات شورای عالی نظام پزشکی نیز اداره ای 
با عنوان امضای الکترونیک و اداره صالحیت 
حرفه ای در کنار اداره صدور پروانه ها و ثبت 
همه  شدند.  مباحث  این  اجرای  عهده دار  نام، 
این کارها به این منظور انجام شد تا هم مردم 
اعتماد  سیستم،  این  به  پزشکی  جامعه  هم  و 
کنند و زیرساخت  های اجرای پرونده الکترونیک 

سالمت، فراهم شود. 
سپید: فرآیند ثبت امضای الکترونیک جامعه 

پزشکی چگونه است؟ 
تجویز  خود،  امضای  و  مهر  با  پزشکان 
نسخه هایشان را رسمیت می بخشند. در حوزه 
نسخه الکترونیک، امضا و مهر فیزیکی وجود 
ندارد.  در این راستا باید بستر امضای الکترونیک 
جامعه پزشکی را فراهم می کردیم. با همکاری 
وزارت بهداشت، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات، 
قابلیت کارت هوشمند ارائه دهندگان خدمات 
سالمت با قابلیت امضای امن دیجیتال فراهم 
شد. این امضای امن دیجیتال، شرایطی را فراهم 
آورد که تمام اسنادی که به صورت الکترونیکی 
در حوزه ارائه خدمات سالمت تولید می شود، به 
صورت واقعی از سوی ارائه دهندگان خدمات 
امضا شود. این کار در توسعه خدمات الکترونیک 
مالی  هم در محافل حقوقی و هم در محافل 
بسیار اثرگذار است. اینها وظایف مهمی بود که 
سازمان نظام پزشکی به سرانجام رساند. برای ارائه 
خدمات در بستر نسخه الکترونیکی، فراخوانی هم 
ارائه دادیم و از شرکت های خصوصی داوطلب، 
به  نهایت  در  و  شد  گرفته  صالحیت  آزمون 
چهار  حدود  شدند.  معرفی  بهداشت  وزارت 
شرکت تاکنون این استانداردها را قبول شده اند 
و حدود 15 شرکت دیگر هم تالش می کنند که 

استانداردها را پاس کنند. 
سپید: آیا امضای الکترونیک پزشکان، قابل جعل 
نیست؟ چه راهکاری برای جلوگیری از سوء 

استفاده های احتمالی پیش بینی شده است؟
سیستنم هوشمندی طراحی کرده ایم که روی 
امضای  دارد.  قرار  پزشکان  هوشمند  کارت 
می شود.  داده  پزشک  به  فقط  الکترونیک، 
قابل  اصال  پزشکان  الکترونیک  امضای  این 
احصا در جایی غیر از سازمان نظام پزشکی 
نیست. سیستم هایی نیز برای رصد و نظارت 
این  دیگر  مهم  نکته  داریم.  موضوع  این  بر 
است که برای امضای الکترونیک، باید هم نرم 
باشد.  داشته  وجود  افزار  هم سخت  و  افزار 
را  هوشمند  کارت  حتما  باید  پزشک  یعنی 
وارد سیستم  بتواند  تا  باشد  داشته  اختیار  در 
شود. همچنین از چندین مسیر دیگر، پزشک 
احراز هویت می شود. ایننکه پزشک از کدام 
وزارت  رصد  مورد  است،  شده  وارد  درگاه 
دارد.  قرار  گر  بیمه  سازمان های  و  بهداشت 
اجرای  برای  هم اکنون زیرساخت های خوبی 
پرونده الکترونیک سالمت در کشور ما وجود 
دارد، اما در اجرای این کار عقب هستیم. هم 
وزارت بهداشت، هم سازمان نظام پزشکی و 
هم سازمان های بیمه گر، خواستار اجرای جدی 
پرونده الکترونیک هستند. در این بین، نیاز به 
همکاری بیشتر مردم و جامعه پزشکی داریم. 
واقعیت این است که اجرای پرونده الکترونیک 

و نسخه الکترونیک، بیشترین نفعش به مردم 
و جامعه پزشکی می رسد. 

کیفیت  سالمت،  الکترونیک  پرونده  اجرای  با 
ارائه خدمات افزایش پیدا می کند. وقتی پزشک، 
اطالعات بروزی درباره بیمار دارد، تشخیص 
بهتری نیز خواهد داشت. در نتیجه کیفیت درمان 
هم ارتقا پیدا می کند. وقتی اطالعات قبلی بیمار 
وجود داشته باشد، فرآیند درمان بسیار دقیق تر 
پرونده  تشکیل  دیگر،  سوی  از  بود.  خواهد 
الکترونیک سالمت، از هزینه های غیرضروری 
در نظام سالمت نیز جلوگیری می کند. این کار 
مانع از تکرار فرآیندهای درمان خواهد شد. با 
نظام سالمت،  در  کاری  دوباره  اقدامات،  این 
کنترل می شود و مثال از آزمایش های تکراری 

جلوگیری می کند. 
سپید: به نظرتان امسال تا چند درصد از فرآیند 
پرونده الکترونیک سالمت و نسخه الکترونیک 

در ایران، محقق خواهد شد؟
در همه جای دنیا، روال اینگونه است که پرونده 
الکترونیک سالمت، یک روزه یا یک ساله جواب 
نمی دهد. فرآیند نسخه الکترونیک در دنیا، اغلب 
حدود 10 سال زمان برده است. در این حوزه ما 
پیشرفت های زیادی داشته ایم. نسخه الکترونیک 
در ایران، رشد قابل توجهی داشته است. امسال 
پیش بینی می کنیم که بیش از 50 درصد فرآیند 

نسخه الکترونیک در ایران، محقق شود تا بتوان 
در یک بازه سه تا پنج ساله، کل این فرآیند را 

تکمیل کنیم.
البته ذکر این نکته ضروری است که بحث نسخه 
الکترونیک در هیچ کدام از نقاط دنیا به طور 
صددرصد محقق نشده است. این کار یک فرآیند 

کامال تدریجی است. این کار به صرف زمان 
کافی نیاز دارد تا ابعاد مختلف نسخه الکترونیک 

را در ایران محقق کرد. 
نسخه  در  مهم  بحث های  از  یکی  همچنین 
الکترونیک که مردم و جامعه پزشکی باید به 
آن توجه کنند این است که این کار صرفا از 
طریق یک سامانه، انجام پذیر نیست. این کار 
نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد. این سرمایه 
ذینفعان نسخه  تمام  از سوی  باید  نیز  گذاری 
الکترونیک، انجام شود. بنابراین نباید فکر کنیم 
که این کار فقط در حیطه وظایف دولت یا یک 

نهاد خاص است. 
در این راستا یکی از اقداماتی که مدنظر داریم و 
مصوب شده این است که می خواهیم به مطب ها 
گواهی مطب دیجیتال ارائه شود. در هر صورت 

مطب باید با مبانی نسخه الکترونیک و فرآیندهای 
درمانی الکترونیک به شکل استاندارد آشنا شود 
تا بر اساس آن بتواند یک سری استانداردها را 
اخذ کند. چنین مطبی می تواند هم به صورت 
راه دور مشاوره دهد و هم  از  و  الکترونیکی 
می تواند به صورت حضوری و در بستر نسخه 

الکترونیک، فرآیند درمان را طی کند. 
سپید: آیا پزشکان سالمند در مسیر  نسخه نویسی 

الکترونیک، همکاری الزم را دارند؟
اتفاقا برخالف مباحثی که مطرح می شود، پزشکان 
باسابقه از نسخه نویسی الکترونیک، استقبال بسیار 
زیادی داشته اند. این تصور غلط که پزشکان 
گفتمان  نمی کنند،  استقبال  فناوری  از  سالمند 
اشتباهی است که این پیش فرض ها واقعیت ندارد. 
اتفاقا پزشکان باسابقه، همواره پیشرو بوده اند. بر 
اساس تجربه شخصی در یکی از بیمارستان هایی 
که نسخه الکترونیک را اجرا کردیم، اتفاقا استقبال 
پزشکان باسابقه تر از نسخه الکترونیک، بیشتر 
از پزشکان جوان بود. پزشکان باسابقه تر وقتی 
می بینند که یک فرآیند درمانی به نفع مردم و 
جامعه پزشکی تمام می شود و کیفیت درمان را 

ارتقا می دهد، از آن استقبال می کنند. 
این وسط شاید پزشکی وجود داشته باشد که 
از  دلیل  به همین  باشد و  بسیار شلوغ  سرش 
نسخه نویسی الکترونیک، چندان استقبال نکند. 
در این راستا با طراحی برخی ابزارها در سامانه 
اینگونه  که  می کنیم  تالش  الکترونیک،  نسخه 
همه  برای  راستا  این  در  شود.  حل  چالش ها 
پزشکان، نسخه واحد نمی پیچیم. قطعا روش های 
متفاوتی را برای ارائه خدمات نسخه الکترونیک، 

طراحی خواهیم کرد. 
از سوی دیگر، در دوران کرونا هم دیدیم که 
عالوه بر فداکاری پزشکان، آنان چه مهارت، دانش 
و سعه صدر باالیی دارند. گاهی فردی فداکاری 
می کند، اما مهارت ندارد، اما پزشکان ما فداکاری 
و مهارت را در دوران کرونا تجمیع کردند. آنها 
تکیه گاه مهمی در این روزهای سخت هستند و 
جانانه به مردم، خدمت می کنند. مطمئن هستم با 
همکاری همین پزشکان، مردم و سایر ذینفعان 
اجرای نسخه الکترونیک، این پرونده مهم نظام 

سالمت به سرانجام مطلوب خواهد رسید.

فرآیند نسخه الکترونیک در 
دنیا، اغلب حدود 10 سال زمان 

برده است. در این حوزه ما 
پیشرفت های زیادی داشته ایم. 

نسخه الکترونیک در ایران، 
رشد قابل توجهی داشته است. 

امسال پیش بینی می کنیم که 
بیش از 50 درصد فرآیند 

نسخه الکترونیک در ایران، 
محقق شود تا بتوان در یک 

بازه سه تا پنج ساله، کل این 
فرآیند را تکمیل کنیم

برخالف مباحثی که مطرح 
می شود، پزشکان باسابقه از 

نسخه نویسی الکترونیک، 
استقبال بسیار زیادی 

داشته اند. این تصور غلط که 
پزشکان سالمند از فناوری 
استقبال نمی کنند، گفتمان 

اشتباهی است که این پیش 
فرض ها واقعیت ندارد. در 
یکی از بیمارستان هایی که 
نسخه الکترونیک را اجرا 
کردیم، استقبال پزشکان 

باسابقه تر از نسخه الکترونیک، 
بیشتر از پزشکان جوان بود
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رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در گفت وگو با سپید

 علی ابراهیمی
ایران  امروز در منطقه خاورمیانه  »خوشبختانه 
تنها کشوری است که توانایی تولید واکسن های 
انسانی را دارد و در بین کشورهای اسالمی نیز 
ایران و اندونزی تنها توان تولید این نوع واکسن ها 
را دارند.« این جان کالم محسن زهرایی، رئیس 
اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت در گفت وگو با سپید است که در این 
حوزه  در  کشور  شرایط  تشریح  به  گفت وگو 
تولید واکسن و اجرای برنامه های واکسیناسیون 

در کشور پرداخته است.
به گزارش سپید، زهرایی در تشریح سابقه آغاز 
»ورود  داشت:  اظهار  کشور  در  واکسیناسیون 
واکسن و واکسیناسیون در کشور ما سابقه طوالنی 
دارد و بعد از کشف واکسن آبله در سال 1796 
میالدی توسط ادوارد جنر؛ بر اساس مستندات 
تاریخی و در سال 1820 میالدی در کشور ما 
هم برای واکسینه کردن سربازان در منطقه قفقاز 
استفاده شده است. همچنین بعد از آن هم در 
دوران امیرکبیر فرمان مایه کوبی همگانی برای 

مقابله با آبله در ایران داده شده است.«

آغاز تولید واکسن در ایران از یک 
قرن پیش 

وی با بیان اینکه 100 سال قبل تولید واکسن 
در کشور توسط موسسه رازی و انستیتوپاستور 
ایران آغاز شد، افزود: »بعد از تولید واکسن های 
دامی و انسانی برنامه های واکسیناسیونی در کشور 
شکل گرفت و برای اولین بار واکسن سرخک 
اینکه واکسن این  از  ایران چهار سال بعد  در 
بیماری در دنیا عرضه شد، در سال 1346 و در 

شهر تهران بر روی تعدادی از کودکان استفاده 
شد و به این ترتیب برنامه های واکسیناسیون در 
کشور شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت.«
یا   EPI برنامه  شروع  »با  کرد:  اضافه  زهرایی 
توسعه ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت در 
خصوص واکسیناسیون از سال 1974 میالدی، 
کشور ما هم با 10 سال تأخیر و در سال 1363 
به این برنامه پیوست.« وی افزود: »هدف این 
برنامه آن بود که واکسن ها را برای کودکان و 
همه گروه های هدف با کیفیت مناسب تأمین کند 
و اطمینان پیدا کند که هیچ کودکی از دسترسی 

به واکسن مناسب محروم نمانده است.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت ادامه داد: »خوشبختانه برنامه 
توسعه ایمن سازی به دلیل حمایت دولت ها و 
در کشور  به سرعت  درست  فرهنگ سازی  نیز 
پیشرفت کرد و ما توانستیم 6 تا 7 سال بعد از 

آغاز برنامه به پوشش 95 درصدی واکسیناسیون 
برسیم و از سال 1370 به بعد پوشش واکسیناسیون 
در کشور همه ساله باالی 95 درصد بود و در 
سطح دنیا در ردیف کشورهای با بهترین پوشش 

واکسن قرار گرفتیم.«
پوشش  گسترش  ماحصل  تشریح  در  وی 
از  »یکی  گفت:  کشور  در  واکسیناسیون 
اطفال  فلج  ریشه کنی  طرح  این  دستاوردهای 
در کشور بود. این بیماری سال ها به عنوان یک 
بیماری شایع در کشور مطرح بود و عالوه بر 
می شدند،  فوت  آن  مبتالیان  از  تعدادی  اینکه 
عده ای نیز دچار نقص عضو از ناحیه پا و دست 
می شدند و در بسیاری از سال ها بیش از هزار 
مورد فلج باقی مانده از این بیماری داشتیم، اما 
بعد از اجرای این طرح آخرین مورد بیماری 
فلج اطفال در کشور که به دلیل سرایت بیماری 
از کشورهای افغانستان و پاکستان رخ داده بود، 
مربوط به آذرماه سال 1379 بود و از آن سال 
تا به امروز که نزدیک به 20 سال است به دلیل 
پوشش باالی واکسیناسیون در کشور بیماری فلج 

اطفال در ایران ریشه کن شده است.«
زهرایی افزود: »البته این روند در همه این سال ها 
ادامه دارد و شبکه بهداشت بعد از بررسی و 
رصد وضعیت کشور، اطالعات را به سازمان 
جهانی بهداشت گزارش می دهد و این سازمان هم 
همه ساله ایران را در فهرست کشورهای عاری از 
فلج اطفال قرار می دهد، اما آنچه این موفقیت را 
مهم جلوه می دهد آن است که ما در همسایگی 
کشورهایی هستیم که بیشترین میزان ابتال به این 
بیماری را در دنیا دارند و هنوز نتوانسته اند در 

این خصوص موفقیت بزرگی داشته باشند.«

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت اضافه کرد: »در مورد بیماری 
هپاتیت هم وضع به همین منوال بود و واکسن 
بیماری هپاتیت B که فرم مزمن بیماری است، 
از سال 1372 به برنامه واکسیناسیون کشوری و 
توسعه ایمن سازی اضافه شد. قبل از اینکه این 
واکسن به برنامه اضافه شود شیوع این بیماری 
در کشور نزدیک به 4 درصد بود و از هر 100 
نوزاد متولد شده در کشور 4 نفر مبتال به فرم 
مزمن هپاتیت B بودند، ولی خوشبختانه با اجرای 
برنامه توسعه ایمنی و واکسیناسیون نوع مزمن 
بیماری در کودکان به کمتر از یک دهم درصد 
و در همه سنین به کمتر از یک درصد رسید؛ 
بیماری سرخک که کشور ما  یا در خصوص 
در سال گذشته جزو کشورهایی بود که موفق 
به دریافت تأییدیه حذف سرخک و سرخجه 
در منطقه مدیترانه شرقی شد؛ بنابراین همه این 
با واکسن می توان  موارد نشانگر آن است که 

موفقیت های بزرگی را رقم زد.«

ورود دو واکسن جدید به برنامه 
واکسیناسون کشوری 

وی در ادامه به تشریح تعداد واکسن های تزریق 
شده در شبکه بهداشت کشور پرداخت و گفت: 
»واکسن ها برای اینکه اثربخشی الزم را داشته 
باشند باید در سنین مختلف تزریق شوند ازاین رو 
برنامه های واکسیناسیون در همه کشورها جدول 
زمانی معینی دارد و برخی واکسن ها با تزریق 
یک نوبته ایمنی را حاصل می کنند و برخی دیگر 

نیاز به تکرار دارند. 
ادامه در صفحه 17 

محسن زهرایی، رئیس اداره 
بیماری های قابل پیشگیری با 

واکسن وزارت بهداشت: امروز 
در منطقه خاورمیانه ایران تنها 
کشوری است که توانایی تولید 

واکسن های انسانی را دارد و در 
بین کشورهای اسالمی نیز فقط 

ایران و اندونزی توان تولید این 
نوع واکسن ها را دارند
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 ادامه از صفحه 16 
برای مثال واکسن بیماری سل که ب ث ژ نام 
دارد باید در یک نوبت تزریق شود ولی واکسن 
بیماری سرخک بایستی دو بار و آن هم در سن 
واکسن  یا  شود.  تزریق  باید  سال  یک  باالی 
خوراکی فلج اطفال که در 6 نوبت به کودکان 
داده می شود؛ بنابراین واکسیناسیون برحسب نوع 
واکسن، بیماری و سنین افراد متفاوت است.«

زهرایی ادامه داد: »در حال حاضر کودکان از بدو 
تولد در برابر بیماری های فلج اطفال، هپاتیت 
B، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، عفونت میکروبی 
هموفیلوس آنفلوانزا، سرخک، سرخجه و اوریون 
ایمن می شوند. البته برخی واکسن های خاص 
نیز  مننژیت  آبله مرغان، هاری و  مانند واکسن 
برای بعضی از گرو های کودکان تزریق می شود.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت در ادامه گفت: »خوشبختانه در 
آبان ماه سال 93 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا 
هم به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شد و 
این در قالب واکسن 5 ظرفیتی که همان واکسن 
پنتاواالن )شامل واکسن های سیاه سرفه، دیفتری، 
کزاز، هپاتیت ب، و هموفیلوس آنفلوانزا( بود، 

اجرایی شد.«
وی اظهار داشت: »علیرغم اینکه کمیت و کیفیت 
وضعیت  در  کشور  در  واکسیناسیون  پوشش 
مطلوبی قرار دارد، اما تنوع واکسن های موجود 
باید افزایش یابد؛ بنابراین برای ورود واکسن های 
پنوموکوک و روتاویروس برنامه ریزی هایی انجام 
شده و تأمین اعتبار آن نیز توسط مجلس تصویب 
تکنولوژی  انتقال  فرآیند  همچنین  است.  شده 
توسط  نیز  واکسن ها  این  داخل  تولید  و 

انستیتوپاستور در حال انجام است.«
زهرایی با اشاره به اینکه همه واکسن های ده گانه 
موجود در برنامه واکسیناسیون کشوری به صورت 
رایگان تزریق می شود، افزود: »البته این برنامه ها 
در همه جای دنیا به صورت رایگان اجرا می شود، 
منتها این واکسن ها در کشور ما برای همه افرادی 
که در مرزهای جغرافیایی ایران زندگی می کنند 

به صورت رایگان تزریق می شوند و امروز اتباع 
پاکستان و عراق که در  افغانستان،  کشورهای 
کشور ما زندگی می کنند نیز این واکسن ها را 

به صورت رایگان دریافت می کنند.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت اضافه کرد: »برنامه واکسیناسیون 
کشوری و شبکه خدمات بهداشتی و درمانی 
از سال 1363 در کشور شکل گرفت و برنامه 
توسعه ایمن سازی که بعد از این برنامه اجرا شد 
بر اساس عدالت بود؛ بنابراین همه این برنامه 
برای کسی که در تهران بود و یا در دورترین 
یکسان  به صورت  زندگی می کرد  نقاط کشور 
نوع  واکسیناسیون و  برنامه  امروز  و  اجرا شد 

واکسن ها در همه جا یکسان است.«
زهرایی در تشریح وضعیت تولید واکسن در 
کشور گفت: »تولید واکسن فرآیند پیچیده ای است 
و بسیاری از کشورها وارد حیطه تولید واکسن 
نشده اند. خوشبختانه امروز در منطقه خاورمیانه 
تنها کشوری که توانایی تولید واکسن های انسانی 
را دارد ایران است و در بین کشورهای اسالمی 
ایران و اندونزی توانایی تولید این نوع واکسن ها 

را دارند.«
وی افزود: »البته بخش عمده واکسن های مورد 
استفاده در برنامه ایمن سازی تولید داخلی است 
و تنها بخشی کوچکی از آنها از محل واردات 
تأمین می شود. برای مثال واکسن های مانند هاری، 

آنفلوانزا و مننژیت واکسن های وارداتی هستند.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که امروز 
تنها تولیدکننده واکسن در کشور بخش دولتی 
است یا نه گفت: »انستیتوپاستور و موسسه رازی 
از یک قرن پیش در این حوزه فعال بوده اند و 
اما  برداشته اند،  این حوزه  در  بزرگی  گام های 
خوشبختانه در سال های اخیر تولیداتی هم از 
سوی بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان 
در این حوزه عرضه  شده اند که جای افتخار دارد. 
برای مثال واکسن پنج گانه که از سال 93 وارد 
خصوصی  بخش  توسط  شده  کشوری  برنامه 

تولید می شود.«

هزینه 60 میلیون یورویی برنامه 
ایمن سازی با واکسن در سال

زهرایی در تشریح هزینه های برنامه ایمن سازی 
و  »واکسن  گفت:  کشوری  واکسیناسیون  و 
واکسیناسیون هزینه های مختلفی دارد و بخشی 
از این هزینه ها مربوط به تولید واکسن است و 
بخشی دیگر مربوط به هزینه تجهیزات حمل ونقل 
و نگهداری واکسن ها. همچنین بخش دیگری 
از هزینه ها مربوط به تزریق واکسن ها می شود؛ 
منظور صرف  این  برای  بنابراین هزینه کالنی 
در  واکسیناسیون  اینکه  دلیل  به  البته  می شود. 
برنامه های شبکه بهداشت ادغام شده است، هزینه 

اختصاصی برای تزریق و نیروی انسانی صرف 
نمی شود، اما برای تولید انواع واکسن هایی که در 
شبکه ها به صورت رایگان توزیع می شود مبلغی 
نزدیک به 60 میلیون یورو در سال هزینه می شود.«
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران در حوزه 
تولید واکسن کرونا اقداماتی را انجام داده است، 
ایران  دنیا  کشورهای  سایر  با  »همزمان  گفت: 
هم با داشتن توان و تکنولوژی تولید واکسن 
اقداماتی را در دست انجام دارد و محققان ما 
هم در حال کار بر روی پروژه های تولید هستند 
که امیدواریم نتیجه بخش باشد، اما تا زمانی که 
واکسن تولید شده مراحل بالینی خود را طی کند 
زمان زیادی نیاز خواهد بود و حتی بعد از این 
مرحله ممکن است اعالم شود که واکسن تولید 
شده اثربخشی کافی را نداشته است. ازاین رو 
باید منتظر ماند و دید که نتایج تحقیقات چه 

زمانی قابل ارائه خواهد بود.«
زهرایی در واکنش به عدم مراجعه والدین برای 
تزریق واکسن کودکان بعد از شیوع کرونا، اظهار 
داشت: »با شیوع بیماری کرونا بسیاری از عادات 
مردم تغییر کرد و توصیه ها برای در خانه ماندن 
خانه  از  خارج  به  مردم  مراجعه  عدم  موجب 
از  امور ضروری  انجام  برای  شد و مردم جز 
منزل خارج نشدند و همین موجب شد تا برای 
دریافت واکسن هم مراجعه ای نداشته باشند، اما 
باید توجه داشت که زمانی که گفته می شود جز 
برای انجام امور ضروری نباید از منزل خارج 
شویم نباید فراموش کنیم که واکسن کودکان 
هم یکی از کارهای ضروری است و به هیچ وجه 
نباید دچار وقفه شود و در کشور نیز این خدمت 

به هیچ وجه تعطیل نشده است.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت در پایان اعالم کرد: »متأسفانه 
نزدیک به 4 تا 5 درصد افت پوشش واکسن را 
در ایام کرونا تجربه کرده ایم و از 99 درصد به 
94 درصد رسیده ایم و این افت پوشش می تواند 
لطمه جدی به کشور وارد کند چراکه ما سال های 

طوالنی جزو کشورهای پیشتاز بوده ایم.«

زهرایی: ما توانستیم 7 
 EPI سال بعد از آغاز برنامه

یا توسعه ایمن سازی سازمان 
جهانی بهداشت به پوشش 95 
درصدی واکسیناسیون برسیم 

و از سال 1370 به بعد پوشش 
واکسیناسیون در کشور همه ساله 

باالی 95 درصد بود و در سطح 
دنیا در ردیف کشورهای با بهترین 

پوشش واکسن قرار گرفتیم

زهرایی: متأسفانه در ایام کرونا 
نزدیک به 4 تا 5 درصد افت 

پوشش واکسن را تجربه کرده ایم 
و از 99 درصد به 94 درصد 

رسیده ایم که این افت پوشش 
می تواند لطمه جدی به کشور وارد 
کند چراکه ما سال های طوالنی جزو 

کشورهای پیشتاز بوده ایم



نگاهی به پزشکان داوطلب در ایران

تریاژ هر بیمارستان، پلی مبهم به سوی آینده ای 
نا معلوم است. بیمارانی که با ترس از آینده وارد 
می شوند و چشمانی اشک بار دارند و با نگرانی 
رهسپار اتاق عمل می شوند. همیشه مکان هایی 
وجود دارد، به مانند برزخ که در آن انسان احساس 
تنهایی می کند ، اما تنها نیست. احساس بی پناهی 
می کند، اما فرشتگانی هستند که او را پناه می شوند. 
دلهره دارد، اما به آن ها امید داده می شود. غم دارد، 
اما غمخوار نیز هست. اتاق و قسمت تریاژ، جایی 
که دیگر پدر و مادر نیستند که ناز بچه هایشان را 
بکشند، فرزندی نیست که عصای دست والدین 
باشد و تنها بیمار است و کارکنان اتاق عمل. 
اما در برخی مواقع این تریاژها ترس را به امید 
پیوند می زنند چرا که می دانند نتیجه اش چیزی 
جز شوق نیست. مخصوصا اگر پزشک، پرستار 
و تکنسین خود داوطلب شده باشند تا این شادی 

را بیافرینند.
تریاژ هر اتاق عمل دنیایی است متفاوت. جایی 
که بیمار پس از ورود به اتاق عمل، دقایق شاید 
اتاق  به  را  او  تا  انتظار است  در  هم ساعت ها 
عمل  و یا شاید به اتاق سرنوشت هدایت کنند. 
بیمار است و هزاران اندیشه بیمناک؛ اشک است 
و لبخندی که بر لب می آورند. وصف تریاژ را 
شاید تنها بیمارانی بدانند که آنجا در انتظار ورود 
به اتاق عمل می مانند و البته کارکنانی که خود 
می گویند هیچ جایی تریاژ نمی شود. یک دنیای 
واقعی است. آنجا برای ما آینه زندگی است و 
محل آزمون انسان بودن و فرصتی برای ارتقای 
معنویت و اندوختن توشه ای برای زندگی باقی 
است. اما گاه بیمارانی هستند که نیازمندتر از هر 
بیمار دیگری، سال ها در انزوا زندگی کرده اند. 
جرأت نگاه کردن به آینه را نداشته اند. چراکه 
یک ناهنجاری در صورت، اساس رنج را برای 

آنها فراهم کرده است. این تریاژها آخرین مکان 
انزوای آنها می شود. تنهایی آنها در این تریاژها 
پیله وار شده و رهگذری برای پروانه شدن است. 
آنها  به  تریاژها  این  در  را  امید  خیری  دستان 

تزریق می کنند. 
وقتی میان این همه گرانی و وضعیت بد اقتصادی، 
سرها در گریبان است و کسی را یارای سخن 
گفتن نیست تا سالمت را پاسخ دهد، کسانی 
هستند که  به لب ها لبخند می بخشند و کام ها را 
شیرین می کنند. آنها پزشکانی هستند که کوله 
بار سفر می بندند و محروم ترین نقاط کشور را 
هدف قرار می دهند تا لب های شکری کودکان 
و شکاف کام ها را جراحی کنند و البته هزینه  این 

جراحی ها را از جیب خود بپردارند. 
این روزها که جراحی پالستیک در بخش زیبایی 

آن تبدیل به عملی الکچری شده، »مرهم« گروهی 
فوق تخصص جراحی پالستیک از سالیان قبل 
این زیبایی را برای کودکان و  تصمیم گرفتند 
افرادی که از ناهنجاری های صورت رنج می برند 
فراهم کنند. وسایل جراحی را خود تأمین می کنند 
و بیمارستان یا دانشگاهی نیز اتاق عمل جراحی 
را برای آنها فراهم می کند و هزینه ای از جانب 
بیمار پرداخت نمی شود. حتی هزینه رفت و آمد 
تا محل بیمارستان اسکان و غذای بیمار نیز از 
سوی این پزشکان تأمین می شود. شاید کسی باور 
نکند که این روزها که حتی برای سالم علیک 
باید هزینه ای پرداخت شود، سپیدقباهایی  هم 
این چنین فرشته وار، حکیمانه بیمار را طبابت 
کنند و نه تنها ریالی از آنها نگیرند که صفر تا 
100 جراحی و بازگشت آنان به منزل را برای 
بیمار فراهم کنند. اما آنها تنها نیستند؛ گروهی 
دیگر از متخصصان طب فیزیکی نیز دوشادوش 
این جراحان پالستیک در این گروه بوده و آنها 
نیز سنگینی دردهای اسکلتی و عضالنی بخشی 
پزشکان  این  می کنند.  برطرف  را  از محرومان 
کارشناس  پرستار،  تعدادی  کنار  در  متخصص 
اتاق عمل و ... گروه مرهم را تشکیل می دهند. 
گروهی که تا کنون بیش از 26 سفر به مناطق 
مختلف کشور داشته و هزاران نفر را ویزیت و 

جراحی کرده اند. 
نطفه این گروه زمانی شکل گرفت، که »عبدالحسین 
کالنتری هرمزی« پراستنادترین دانشمند ایرانی در 
حوزه جراحی پالستیک و ترمیمی، بر آن شد تا 
برای دردهای مناطِق محروم کشور، مرهم و مرحم 
باشد. او در سال 1387 با تنی چند از همکاران و 
دانشجویان خود، فوق تخصصی ترین تیم جراحان 
پالستیک و ترمیمی مناطق محروم جهان را بنیاد 
نهاد. این تیم که بعدها متخصصان طب فیزیکی 

نیز به آنها پیوستند بنیان گذار مؤسسه ای داوطلبانه 
و خیریه به نام مؤسسه ملی ندای سالمت شد 

که به مرهم مشهور شد.
مؤسسه  خیرخواهانه  و  داوطلبانه  فعالیت های 
فعالیت ده ها گروه جهادی  از  نمونه ای  مرهم، 
پزشکی است که هر ساله با احساس مسئولیتی 
بی نظیر به کمک هم وطنان محروم خود می شتابند 
و ضمن معاینه و درمان رایگان، با در اختیار دادن 
دانش خود به پزشکان جوان مناطق کم برخوردار، 

زکات علم خود را پرداخت می کنند.
کالنتر  عبدالجلیل  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
این گروه گفت:  ایده تشکیل  باره  در  هرمزی 
» در سال 87 با پنج نفر جراح پالستیک به استان 
خوزستان رفتیم. من خودم فرزند خوزستان هستم 
و طب جراحی ام را در تمام مدت جنگ در این 
استان سپری کردم لذا کار جراحی پالستیک مردم 
محروم را از آنجا آغاز کردیم. امروز »مرهم« با 60 
داوطلب بزرگ ترین گروه جراح خدمت رسان به 
مردم است. این افزایش تدریجی نشان می دهد که 
عاشقان خدمت بدون چشم داشت و بدون نیاز 
به هیچ تشویق نامه ای از سوی کسی، با هزینه 
شخصی، گرفتن مرخصی و عدم وابستگی به هیچ 
گروه خاصی در حال خدمت هستند. هرگز فکر 
نکنید که اگر کسی می خواهد کاری کند حتمًا 
باید از مسئولی دستور بگیرد؛ وقتی می دانید یک 

کار درست است باید شروع کنید.«
از  باید  که  رفتیم  جاهایی  »ما  داد:  ادامه  وی 
با  یا  و  می کردیم  عبور  عریض  رودخانه های 
مردم  خانه های  به  رودخانه(  گرگر)نقاله روی 
می رسیدیم و این کار را کردیم و بیماریابی کرده 
و آنها را درمان کردیم و اکنون به دوران شکوفایی 

این خدمت رسانی رسیده ایم.«
ادامه در صفحه 19 
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عبدالحسین کالنتری هرمزی، 
فوق تخصص جراحی پالستیک 

و زیبایی:  در سال ۸۷ با پنج 
نفر جراح پالستیک به استان 
خوزستان رفتیم. من خودم 

فرزند خوزستان هستم و طب 
جراحی ام را در تمام مدت 
جنگ در این استان سپری 

کردم لذا کار جراحی پالستیک 
مردم محروم را از آنجا آغاز 

کردیم. امروز »مرهم« با ۶۰ 
داوطلب بزرگ ترین گروه جراح 

خدمت رسان به مردم است



 ادامه از صفحه 18 
ورود دیگر تخصص ها به مرهم

رحمت اهلل حافظی، متخصص طب فیزیکی عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 
جمله متخصصانی است که در این گروه عضویت 
داشته و در وقع نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه 
فعالیت های  با  رابطه  ملی مرهم است. وی در 
داوطلبانه این گروه گفت: »تیم های پزشکی عضو 
این مؤسسه با هدف نذر تخصص به محرومان 
دور هم گرد آمده اند. حدود پنج سال قبل مقرر 
شد مؤسسه ای را با عنوان نذر تخصص ثبت کنیم 
و از پزشکانی که تمایل دارند از تخصص خود در 
درمان بیماران مناطق محروم استفاده کنند دعوت 
کنیم. بدین جهت مقدمات کار را با دکتر کالنتر 
هرمزی، فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی 
فراهم کردیم. البته دکتر هرمزی سال ها قبل تر از 
آن، کار خود را در مناطق محروم با تیم هایی از 
جراحان پالستیک آغاز کرده بود و چون هدف 
مشترکی وجود داشت، این مؤسسه تشکیل و ثبت 
و هئیت امنا و هیئت مدیره آن نیز انتخاب شدند.«
وی با بیان اینکه پس از تشکیل مؤسسه مرهم 
تیم های جراحی پالستیک مناطق محروم تحت 
لوای مؤسسه مرهم کار خود را انجام دادند، گفت: 
»پس از ثبت رسمی مؤسسه، تیم طب فیزیکی و 
تیم چشم پزشکی نیز به آن ها اضافه شد و طبعًا 
با وجود جراحان پالستیک، تیم های متخصص 
بیهوشی، پرستاری، گفتار درمانی و روانشناسی 
بالینی نیز در این گروه ها حاضر بودند و به خانواده 

بیماران مشاوره می دادند.«
حافظی بیان کرد: »در آینده ای نزدیک تیم متخصص 
پوست نیز به این جمع اضافه می شود.« وی افزود: 
»مهربانی، انسان دوستی و احترام به هم نوع نقاط 
مشترکی است که موجب پیوند افراد عضو مؤسسه 
شد، تک تک افراد با اهداف مختلفی وارد گروه 
شدند اما موج مشترک خدمت رسانی به مردم را به 
راه انداختند. اولین سفر با تیم مرهم را برای ارائه 
خدمات طب فیزیکی به مناطق محروم به تنهایی 
آغاز کردم، اما در پی آن افراد دیگری نیز به ما 
پیوستند. در حال حاضر 10 نفر متخصص طب 
فیزیکی عضو گروه مرهم هستند و در هر سفر 

تعدادی از این افراد همراه ما می آیند و افراد دیگری 
نیز اعالم آمادگی کرده اند که به این تیم بپیوندند.«

تاریخچه فعالیت داوطلبانه پزشکان در 
ایران

فعالیت داوطلبانه پزشکان در ایران، تاریخچه ای 
غنی دارد. به ویژه بعد از انقالب اسالمی، از سال 
1358 که فعالیت های مرتبط با توسعه و آموزش با 
مفهوم جهاد پیوند خورد، گروه های جهادی پزشکی 
و انواع فعالیت های داوطلبانه و وسیع مقیاس برای 
بهبود سالمت جامعه شکل گرفتند. در ابتدای 
انقالب، نقطه آغازین حرکت، حوزه  اجتماعی 
انتخاب شد و عدالت در سالمت جزو اهداف 
اصلی قرار گرفت که هم دولت و هم نیروهای 
فردی پزشکی به آن اهتمام ورزیدند. به تدریج 
با برنامه ریزی و طراحی مدل بومی بهداشت و 
سالمت در ایران پیامدهای سالمت با سرعت زیاد 
بهبود یافتند به طوری که در حال حاضر ایران 
از نظر شاخص های سالمت در میان کشورهای 

مطلوب منطقه است. 

نبود نفع شخصی در کار داوطلبانه
کار داوطلبانه، عمل خیرخواهانه ای است که نفع 
بهبود  دنبال  به  و  ندارد  آن وجود  در  شخصی 

وضعیت دیگران است. در واقع قصد و 
نیت افراد از فعالیت داوطلبانه، انتفاع مادی 
و ملموس نیست بلکه مجموعه ای از 
اهداف است که در نهایت به احساس 
رضایتمندی درونی فرد داوطلب منتهی 
در  می شود. فعالیت داوطلبانه معموالً 
راستای تخصص حرفه ای افراد صورت 
می گیرد. در این مورد خاص، پزشکان 
به ارائه خدمات سالمت به نیازمندان 
می پردازند، نیازی که بر اساس فقر، عدم 
دسترسی به امکانات و یا حادثه ای غیر 
منتظره همچون زلزله در آن مردم ایجاد 
شده است. همانطور که گفتم فعالیت 
داوطلبانه پزشکان منفعت مادی در پی 
ندارد اما منافع دیگری دارد که شاید 

اهمیت آن کمتر نباشد.

پژوهش ها نشان می دهند کار داوطلبانه در میان 
پزشکان منجر به بهبود سالمت روان و کاهش 
نرخ بیماری در خود آن ها می شود. با توجه به 
فشار کاری خسته کننده ای که اغلب پزشکان با 
آن مواجه هستند، کار داوطلبانه می تواند 

مجالی برای تجربه کاری کم فشار، خودخواسته 
و در محیطی متنوع باشد. 

بسیاری از اوقات، پزشکان به دلیل فشار کاری از 
دنیای اطراف خود جدا و منزوی می شوند و رابطه 
معنادار خود را با جامعه اطراف از دست می دهند. 
این انزوای اجتماعی انواع احساسات نامطلوب 
همچون بی معنایی کار و ازخودبیگانگی را در 
فرد ایجاد می کند و فرآیند درمان را از یک عمل 
انسانی به یک مبادله اقتصادی تبدیل می کند. کار 
داوطلبانه مجالی برای این مشاغل فراهم می کند 
که دوباره پیوندی معنادار با شغل خود و بیماری 
خود برقرار کنند و از واقعیت اجتماعی بیماران 
مطلع شوند. دانش جامعه شناسی و مردم شناسی 
به ما آموخته است باید برای بهبود بیمار، او را 
در متن اجتماعی و فرهنگی خود ببینیم. مواجهه 
مستقیم با واقعیت زندگی بیماران مختلف، پزشک 
را در فرآیند تشخیصی یاری می دهد؛ فرصتی که 
شاید کمتر در محیط منزوی مطب های خصوصی 
دست بدهد. کار داوطلبانه راهی برای دیدن ارزش 

درمان و سویه انسانی حرفه پزشکی هم است.
ویژگی کار داوطلبانه این است که می تواند بسیار 
خالق و متنوع باشد و اشکال مختلفی به خود بگیرد. 
بیشتر فعالیت های داوطلبانه پزشکان، کوتاه مدت و 
به شدت متنوع است. این تنوع می تواند در محیط و 
نوع کار و چیزهای دیگر باشد که سویه های مثبت و 
منفی توامان دارد. یکی از چالش های کار داوطلبانه 
کوتاه مدت این است که به صورت مقطعی اتفاق 
می افتد؛ طوری که ارتباط پزشک پس از اتمام 
فعالیت با محل مورد نظر ادامه نمی یابد. این نوع از 
فعالیت داوطلبانه در بسیاری از کشورهای ثروتمند 
رواج دارد و پزشکان از این کشورها برای دوره های 
کوتاهی به کشورهای نیازمند کمک مسافرت می کنند 
و برای مدتی به ارائه خدمات سالمت می پردازند. 
معموالً کشورهای فقیر به شدت نیازمند مداخالت 
درمانی هستند و این دوره های داوطلب کوتاه مدت 
فرصتی برای آن ها فراهم می کند تا به خدمات با 
کیفیت و به روز دسترسی پیدا کنند اما از سوی 
دیگر این پزشکان بدون اطالع از زمینه اجتماعی 
به این  جوامع ورود می کنند و در نهایت باید تاثیر 
بلندمدت آن ها بر جامعه هدف مورد پژوهش واقع 
شود. بهترین حالت فعالیت داوطلبانه کوتاه مدت 
این است که پزشک با سازمان های دولتی یا مردمی 
مستقر در محل همکاری کند. این سازمان ها که از 
قبل در این مناطق به فعالیت مشغول اند به نیازهای 
مردم منطقه واقف اند و در نهایت تاثیر پزشک 
منفرد و مقطعی و ازبین رونده نیست و در یک 

بستر معنادار اتفاق می افتد.
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رحمت اهلل حافظی، متخصص طب 
فیزیکی عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی: 
مهربانی، انسان دوستی و احترام 
به هم نوع نقاط مشترکی است که 
موجب پیوند افراد عضو مؤسسه 

شد، تک تک افراد با اهداف 
مختلفی وارد گروه شدند اما موج 
مشترک خدمت رسانی به مردم را 

به راه انداختند. اولین سفر با تیم 
مرهم را برای ارائه خدمات طب 

فیزیکی به مناطق محروم به تنهایی 
آغاز کردم، اما در پی آن افراد 

دیگری نیز به ما پیوستند
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