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رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد خبـر

اختصاص یارانه دولتی برای تولید ماسک ارزان قیمت
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کرونا تمام نشده 
هستیم،  درگیر  آن  با  سال  پایان  تا  و حداقل 
بهداشتی  اصول  رعایت  و  »مراقبت ها  گفت: 
از  و  باشد  همه  کار  دستور  در  باید  همچنان 
حضور در تجمع های غیرضروری پرهیز شود.«
جلسه  در  روحانی  حسن  سپید،  گزارش  به 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: »در طول 
بسیار  اقدامات  کرونا،  ویروس  شیوع  مدت 
خوبی از سوی وزارت بهداشت و کادر پزشکی 
و بیمارستانی کشور انجام و تصمیمات مهمی 
اجرا  و  اتخاذ  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  در 

شده است.«
رئیس جمهور اظهار داشت: »برغم همه تالش ها 
و اقدامات بسیار خوب انجام شده در مبارزه با 
این بیماری و درمان مبتالیان به دلیل ناشناخته 
افزایش  شاهد  همچنان  کرونا  ویروس  بودن 
تعداد مبتالیان در برخی شهرهای کشور هستیم 
که براساس گزارش های رسیده اجتماعات و 
مراسم ها بزرگترین عامل شیوع مجدد ویروس 

در برخی مناطق بوده است.« 
روحانی استفاده از ماسک را یکی از راه های 
مهم به عنوان عامل بازدارنده در انتقال ویروس 
دولت  برنامه  به  اشاره  با  و  برشمرد  کرونا 
برای تولید ماسک ارزان قیمت توسط وزارت 
صمت با بهره مندی از یارانه دولتی، تأکید کرد: 

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  »براساس 
از 15 تیرماه استفاده از ماسک در مکان های 
بود و  سرپوشیده و تجمع ها اجباری خواهد 
را  مترو  از  استفاده  اجازه  ماسک  بدون  افراد 

داشت.« نخواهند 
پرسنل  خدمات  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 

بهداشتی و درمانی کشور در این روزها روی 
شده  متمرکز  زمینه ای  بیماران  و  مسن  افراد 
است، گفت: »باید مراقبت ها و رعایت اصول 
بهداشتی را همچنان مد نظر قرار دهیم و کمک 
کنیم بار سنگینی که بر دوش پرسنل بهداشت 

و درمان است، سبک شود.«

ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تأکید کرد: »راه خود در  جمهوری، روحانی 
و  می دهیم  ادامه  را  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
همچنان مصمم هستیم محدودیت ها در برخی 
ضروری  آنها  بازگشایی  که  اماکنی  و  مراکز 

نیست، ادامه داشته باشد.«

قضاییه  قوه  و  بهداشت  »وزارت  گفت:  دولت  سخنگوی 
گشت هایی خواهند داشت. بنا داریم وارد موج دوم کرونا در 
کشور نشویم، تمرکز ما درحال حاضر  بر روی استان هایی 

است که وارد پیک شده اند یا اصال تا حاال وارد نشده اند.«
به گزارش سپید، علی ربیعی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
ضمن تبریک میالد امام رضا)ع( با اشاره به جلسات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اظهار کرد: »دکتر نمکی گزارشاتی را ارائه دادند، 

امروز داروهای ضد سرطان تولید شده است. «
سخنگوی دولت با اشاره به باال رفتن مجدد تعداد مبتالیان و 
فوتی های بیماری کرونا، اظهارکرد: »گزارش هایی در جلسه 
ارئه شد مبنی بر این که استان هایی که وارد پیک شدند آمارما 
را باال بردند، در ستاد کرونا مهم ترین عامل باال رفتن عادی 

شدن بیماری برای مردم عنوان شد.«
وی خاطر نشان کرد: »مردم مراعات نمی کنند، بنا شد برخی 
از واحدهای خدمات دهنده خدمات عمومی اگر پروتکل های 

بهداشتی رعایت نشد، خدماتی ارائه ندهند.« 
و  بیماری  کردن  پنهان  شیوع،  علل  از  »یکی  گفت:  ربیعی 
برچسب زدن به فرد مبتال است، باید فضای رسانه ای شکل  
بگیرد مبنی بر اینکه این یک بیماری است، طرف رعایت کند، 
سالمت خود را مجددا به دست می آورد، من آگهی ترحیمی 
در فضای مجازی دیدم که  علت مرگ را هم در آگهی ترحیم  

نوشتند، خب این باید فرهنگ سازی شود.«

وی ادامه داد: »88 درصد رعایت پروتکل های بهداشتی را در 
اردیبهشت داشتیم که امروز  ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است.«

سخنگوی دولت گفت: »براساس پروتکل ها  از 15 تیر استفاده 
از ماسک در مکان های  سرپوشیده عمومی، قرمز و نارنجی و 

حتی سفید اجباری شده است.«
وی ادامه داد: »توزیع رایگان ماسک به همکاری شهرداری ها 
در دستور کار قرار گرفته است، امروز تولید ماسک صنعتی 

به 5 میلیون رسیده است.«
سخنگوی دولت تاکید کرد: »وزارت بهداشت و قوه قضاییه 
گشت هایی خواهند داشت. بنا داریم وارد موج دوم کرونا در 

کشور نشویم، تمرکز ما درحال حاضر  بر روی استان هایی 
است که وارد پیک شده اند یا اصال تا حاال وارد نشده اند.«

وی خاطرنشان کرد: »قصد داریم نظارت را هر روز بیش از 
کادر  آمده  دست  به  دستاوردهای  تا  ببخشیم  ارتقاء  گذشته 

بهداشت و درمان از بین نرود. «
اماکن  در  از ماسک  استفاده  بودن  اجباری  بر   تاکید  با  وی 
عمومی گفت: »اماکن عمومی به افرادی که ماسک را رعایت 
نمی کنند ارائه خدمات نمی دهند. شاید خستگی ناشی از آثار 
روانی کرونا باعث شد این هنجار شکنی بهداشتی صورت 
بگیرد و اما به زودی به رعایت باالی 8۰ درصد خواهیم رسید.« 
به گزارش ایسنا وی در پایان به  برنامه دولت جهت مبارزه 
با کرونا اشاره کرد و گفت: »ما نظارت را افزایش می دهیم. 
تیم های سیار نظارتی با حضور مقام قضایی و وزارت کشور 
فعال می شوند و نظارت سنگینی اعمال می شود. حتی قرار 
شد تعزیرات به کمک بیاید. واحدهای صنعتی و اتحادیه ها و 
صنوف به میدان آمدند تا نظارت را افزایش دهند و پیشنهاد 
باید کمک  تعطیلی ها در برخی شهرها هم داده شده است. 
کنیم تا همه به همراهی و کمک بیایند. در مورد آموزش و 
پرورش و دانشگاه ها بهترین تصمیم را گرفتیم. نمی توانستیم 
بتوانیم  باید  ما  باشیم.  داشته  را  کشور  بزرگ  تعطیلی  دیگر 
از سالمتی  اقتصاد حمایت می کنیم  و  تولید  از  اینکه  ضمن 

هم حمایت کنیم.«

سخنگوی دولت: 

بنا داریم وارد موج دوم کرونا در کشور نشویم



خبـر
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هشدار روسای ۳ بیمارستان  تهران درباره 
افزایش مبتالیان بدحال کرونا و خستگی کادر درمان

روسای سه بیمارستان امام خمینی )ره(، شریعتی و سینا، نسبت به 
افزایش مراجعات مبتالیان به کرونا هشدار داده و اعالم کردند که 

این بار عمده بیماران بدحال را جوانان به خود اختصاص داده اند. 
به گزارش سپید، خسرو صادق نیت- رییس مجتمع بیمارستانی امام 
خمینی )ره(، درباره وضعیت کرونا در این بیمارستان،  گفت: »متاسفانه 
طی 1۰ روز گذشته با رشد جدی بیماران مبتال به کرونا مواجه شدیم 
و تقریبا مراجعین ما در زمینه کرونا سه برابر شده است و تعداد 

بستری های ما نیز سه برابر شده است.«
وی افزود: »نکته نگران کننده تر این است که تعداد بیماران بدحال که 
نیازمند بستری در آی سی یو هستند، نسبت به بیماران بستری بیشتر شده 
است؛ به طوری بیمارانی که نیازمند آی سی یو هستند، تعدادشان بیش 
از  ۴۰ درصد بیماران  بستری است. تعداد بیمارانی که در آی سی یو 
بستری هستند و با کمک دستگاه تنفسی، تنفس می کنند، باال رفته است.«
صادق نیت همچنین گفت: »نکته نگران کننده دیگر این است که متاسفانه 
شاهد ابتالی جوانان مان هستیم؛ به طوری که تعداد قابل توجهی از 
بیماران بستری در آی سی یو افراد جوان زیر 3۰ سال هستند که این 

موضوع نگرانی ما را بیشتر کرده است.«
وی تاکید کرد: »در عین حال اکنون تعداد همکاران پزشک و پرستاری 
که مبتال شدند، افزایش یافته اند. کادر درمانی ما طی چهار ماهه اخیر 
فرصت استراحت نداشتند و االن هم با بار فزاینده ای مواجه اند. نیروهای 
ما خسته اند،  اما با تمام وجود خدمت رسانی را ادامه می دهند. در 
حال حاضر با شرایط متفاوتی مواجهیم که مردم باید توجه بیشتری 

به مسائل پیشگیری داشته باشند.«

حمله ناجوانمردانه کرونا
در ادامه مهرپور ، رییس بیمارستانی شریعتی تهران نیز گفت: »متاسفانه 
اوضاع خوبی نداریم. تقریبا از 1۰ روز قبل مورد حمله ناجوانمردانه 
کرونا قرار گرفتیم. تصور نمی کردیم در تیر ماه دچار این حمله شویم 
و داشتیم برای مهر ماه برنامه ریزی می کردیم، اما اسم این وضعیت را 
یک شبیه خون می گذارم که تقریبا از 1۰ روز قبل به آن دچار شدیم. 
واقعا من و همکارانم که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستیم، با یک 
حمله جدی مواجهیم.« وی تاکید کرد: »از مردم می خواهیم که وضعیت 

را جدی بگیرند. من به عنوان کسی دارم صحبت می کنم که هر روز 
باالی سر بیماران مبتال به کووید-19 هستم و افزایش موارد بیماری 
را دارم به چشم می بینم. کادر درمان دارند با بیماری درگیر می شوند. 
شرایط را خطرناک می دانم و به عنوان سربازی که در خط مقدم در 
حال مبارزه است، از مردم می خواهم که وضعیت را جدی بگیرند.«

مردم به خودشان و به کادر درمانی رحم کنند
طالب پور -رییس بیمارستان سینا تهران نیز درباره وضعیت این بیمارستان 
در زمینه کرونا، گفت: »حقیقتا از سوم اسفند ماه که کار را شروع کردیم، 
موج شدیدی داشتیم و امیدوار بودیم که بعد از عید شرایط بهتر شود که 
همین اتفاق هم افتاد و تا سه هفته قبل  داشتیم بیمارستان را پاک سازی 
می کردیم، اما اینکه اکنون چه اتفاقی افتاد، نمی دانم. این اتفاق باعث 
شد که موج زیادی از بیماران در سنین پایین تر و در شرایط نامناسب تر 
به بیمارستان مراجعه کرده اند و در حال سرویس دهی هستیم.« وی 
افزود: »با توجه به حجم مراجعات مجبور شدیم دو بخش را باز کنیم 
و نزدیک ۵۰ تخت برای بیماران مبتال به کرونا، ۲۰ تخت در اورژانس 

و 1۵ تخت آی سی یو با سرعت زیادی در عرض دو هفته پر شدند. 
بعد از چند ماه خستگی تیم درمان، دوباره کار را از نو شروع کردن، 
دشوار است. از مردم خواهش می کنم هم به خودشان رحم کنند و هم 
به تیم های پزشکی رحم کنند. این یک بیماری عفونی است که باید 
برای فرار از آن و گیر نیفتادن در باتالق کرونا، باید دستورالعمل ها را 
جدی بگیریم. داریم مرگ عزیزان مان را می بینیم که می تواند تراژدی 
دردناکی باشد. اگر همین مسیر را طی کنیم، تمام بیمارستان ها پر 
می شوند.« طالب پور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، با 
بیان اینکه در عین حال در حال حاضر سایر بیمارانی که چند ماه برای 
دریافت ارائه خدمات مورد نیازشان منتظر مانده اند نیز به بیمارستان ها 
مراجعه می کنند، گفت: »اکنون مانند ایام عید نیست که بیمارستان ها 
تقریبا خالی باشد و ظرفیت شان را به کرونا اختصاص دهیم، بلکه 
اکنون بیمارستان ها پر از بیماران غیرکرونایی هستیم و باید این حجم 
زیاد بیماران کرونایی را هم پاسخگو باشیم، فشار مضاعفی به مراکز 
بیمارستانی وارد می شود، امیدوارم با درایت مسئولین و همراهی مردم 

این موج مجددا فروکش کند.«ایسنا

 

معاون بهداشت وزیر وزارت بهداشت با بیان 
اینکه متاسفانه واکسن کرونا تا سال دیگر بدست 
ما نخواهد رسید، تاکید کرد: »صنعتگران کشور 
باید خود را با تولید همراه با زندگی مسالمت 

آمیز با کرونا به مدت دو سال آماده کنند.« 
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در مراسمی که 
به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری در سالن خلیج فارس 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، با بیان 
اینکه کشوری مثل آمریکا رتبه اول در دنیا در 
زمینه درگیری با کرونا را دارد، اظهار کرد: »تا 
کنون در دنیا حدود 1۰ میلیون و پانصد هزار 
نفر درگیر بیماری کرونا هستند و حدود ۵۴۰ 
هزار نفر نیز فوت کردند. در ایران هم تاکنون 

۲۲۰ هزار نفر مبتال و 1۰ هزار و ۴۰۰ نفر فوتی 
داشتیم.« وی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا تا 
کنون نه درمان مشخصی دارد و نه واکسنی برای 
آن یافت شده است، گفت: »با توجه به اینکه 
تا کنون درمان و واکسن کرونا یافت نشده، در 
نتیجه باید راه های غیر درمانی برای مقابله با 

آن باید در پیش بگیریم.«
به  اشاره  با  ادامه  در  بهداشت  وزیر  معاون 
وظایف بخش صنعت در مقابله با کرونا خاطر 
نشان کرد: »امروز بخش صنعت سه وظیفه اصلی 
بر عهده دارد که مهم ترین آن سرپا نگه داشتن 
این بخش است. به لطف خدا در ایران و در 
اوج شیوع کرونا این بخش تاب آورد. افتخار 
و کاری بزرگ است که در اوج شیوع کرونا 

ادامه  فروشگاه های ما خالی نشدند.« رئیسی 
داد: »دومین ماموریت بخش صنعت در مقابله 
با کرونا این است که سالمت خانواده صنعت 
را که حدود 1۴ میلیون نفر نیروی کار خود و 
اعضای خانواده آنها که در مجموع ۵۰ میلیون 

نفر  هستند، حفظ کند.« 

وی سومین ماموریت بخش صنعت را ادامه فعالیت 
در زمینه تولید اقالم و تجهیزات مورد نیاز بخش 
درمان عنوان کرد و گفت: »اوایل بیماری ما غافل 
گیر شدیم و پرسنل ما حتی ماسک نداشتند، اما 
صنعت به سرعت وارد شد و با تغییر خطوط 
تولید خود، اقدام به تولید اقالم و تجهیزات مورد 
نیاز بخش درمان کردند. امروز ما به صادرات اقالم 

و تجهیزاتی از قبیل ونتیالتور وارد شده ایم.«
به گزارش ایسنا معاون وزیر بهداشت در پایان 
با بیان اینکه مطمئن باشید که متاسفانه واکسن 
تا سال دیگر بدست ما نخواهد رسید، تاکید 
کرد: »صنعتگران کشور باید خود را با  تولید 
همراه با زندگی مسالمت آمیز با کرونا به مدت 

دو سال آماده کنند.«

معاون وزیر بهداشت: 

واکسن کرونا تا سال دیگر به دست ما نمی رسد



سرلشکر سالمی:

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
سالمت فدای اقتصاد نشود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که جای نگرانی جدی درباره کرونا وجود دارد، گفت: 
»درست است که اقتصاد مهم می باشد، اما سالمت مردم از 
همه چیز مهم تر است می ترسم سالمت فدای اقتصاد شود. «

به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: »وضعیت از لحاظ همه گیری ویروس کرونا در 
کشور مناسب نیست، چون مردم دیگر توصیه های بهداشتی را رعایت نمی کنند و در این بین رییس 
جمهور هم خودش یکسری توصیه هایی می کنند که مردم فکر می کنند همه چیز به روال عادی برگشته 
است.« وی ادامه داد: »تخت های بیمارستانی در حال پر شدن است و پرسنل و کادر سالمت فرسوده 

شده اند. اگر فکر جدی نشود و طرح فاصله گذاری اجتماعی به درستی اجرا نشود، شرایط به خوبی 
پیش نخواهد رفت. مردم باید از ماسک استفاده کنند که اگر این نکات رعایت نشود ممکن است با 
مشکالت جدی مواجه شده و جان تعدادی از هموطنان از دست رود کما این که در ۲۴ ساعت گذشته 
تعداد فوتی ها سه رقمی شده است.« شهریاری تاکید کرد: »دولت باید به توصیه مسئوالن حوزه سالمت 
توجه کند و نظر کارشناسان و خبرگان این حوزه را مدنظر قرار دهد. اقتصاد مهم است اما اولویت اول 
سالمت مردم می باشد. می ترسم سالمت فدای اقتصاد شود و بعد به سمتی رویم که شرایط سخت 
شده و نتوان کاری انجام داد.« وی درباره ی امکان اجرایی شدن طرح استفاده اجباری از ماسک اظهار 
کرد: »دولت برای این کار از بسیج و نیروهای مردمی استفاده کند. اکنون متاسفانه شاهدیم که مراسم 
عروسی و عزا برگزار می شود تاالرهای پذیرایی باز هستند، تمام توصیه هایی که قبال شده بود را اجرا 
نمی کنند چون مردم فکر می کنند دیگر کرونا جدی نیست. ما از رییس جمهور می خواهیم توصیه های 
خبرگان جامعه پزشکی را جدی گرفته و به آن عمل کنند، کمیسیون بهداشت هم تذکرات الزم را به 

رییس جمهور می دهد، چون جای نگرانی جدی وجود دارد.«

مجلس

آمار کرونا

فرمانده کل سپاه گفت: »کشورهایی که مدعی 
پیشرفت و پیشگامی در عرصه های علم و فناوری 
و پزشکی بودند در شرایط کرونا با ناکارآمدی 
در عرصه های پزشکی مواجه شدند؛ در حالی که 
مجاهدان سالمت در کشور ما فراتر از تعهد پزشکی 
خود عمل کردند و توفیقات ارزشمندی از این 

طریق برای ما حاصل شد.«
به گزارش سپید، حسین سالمی روز سه شنبه در 
آیین تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل ) عجل اهلل (با تقدیر از تالش های مجاهدانه 
جامعه پزشکی کشور در عرصه مقابله با ویروس 
منحوس کرونا گفت: »این اقدامات ایثارگرانه  تراز 
جدیدی برای مجاهدان عرصه سالمت ایجاد کرد 
که موجب سرافرازی بی سابقه برای کشور و نظام 
اسالمی ما در عرصه تالشی جهانی گردید.« وی 
افزود: »در شرایطی که دشمنان انقالب اسالمی 
و ملت ایران تصور می کردند که ما در برابر این 
بیماری و ویروس منحوس کرونا زانو خواهیم 
زد، مجاهدت و تالش های پزشکان، پرستاران و 
کارکنان جامعه سالمت در اوج ایثار و از جان 
گذشتگی، سیمایی درخشان و کارنامه ای زرین 

برای ایران اسالمی رقم زد.«
فرمانده کل سپاه با اشاره به ناکارآمدی نظام سالمت 
بسیاری کشورهای اروپایی و به ظاهر پیشرفته در 
عرصه مقابله با کرونا، یادآور شد: »کشورهایی که 
مدعی پیشرفت و پیشگامی در عرصه های علم و 
فناوری و پزشکی بودند در شرایط کرونا با فروپاشی 
نظام سالمت و ناکارآمدی در عرصه های پزشکی 
مواجه شدند؛ در حالی که مجاهدان سالمت در کشور 
ما فراتر از تعهد پزشکی خود عمل کردند و توفیقات 

ارزشمندی از این طریق برای ما حاصل شد.«
سالمی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 
در عرصه مقابله با ویروس کرونا همه استعدادهای 
مادی و معنوی خود را پای کار آورد، اظهار کرد: 
»این دانشگاه طی ماه های اخیر در جهادی مقدس 
نمرات بسیار مطلوب و باالیی را در عرصه خدمت 

رسانی توام با عزت و کرامت به ثبت رساند.«
وی با بیان این که تحول از  ذهن ها و باورها آغاز 
می شود، گفت: »در طول تاریخ هرگز فاتحان قله های 
کوچک تحسین نشده اند، بلکه همواره فاتحان قلل 
مرتفع شایسته تحسین و تکریم بوده و هستند؛ ما در 

حال ساخت بنای معظم تمدن نوین اسالمی هستیم.«
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ما جامعه آرزوهای 
کوچک نیستیم، اظهار کرد: »ما می خواهیم حرف ها، 
الگوهای جدید را در زمانی که تمدن های برگرفته 
از مکاتب لیبرالی نتوانستند مدل های موفقی برای 
سعادت بشر بیافرینند؛ ارائه کنیم. می خواهیم دانشگاه 

بقیه اهلل دانشگاهی پیشرو باشد.«
سالمی با بیان اینکه ماجرای کرونا اثبات کرد که 
ترکیب علم و ایمان سعادت را رقم می زند، تصریح 
کرد: »ایمان اگر به ظلم آغشته نشود امنیت آفرین 
و سعادت بخش است و از دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل به عنوان کانون ترکیب علم، ایمان، گذشت، 
فداکاری و عاطفه انتظار داریم تربیت کننده ذهن های 
خالق و تعقیب کننده آرمان های بلند برای تزریق 

روح حیات در جامعه باشد.«
فرمانده کل سپاه افزود: »ما می خواهیم دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اهلل دانشگاهی پیشرو با تفکرات 
و اندیشه های نوین، با اعضای هیئت علمی اندیشمند، 
زیرساخت پیشرفته و دانشجویانی در تراز انقالب و 
جایگاهی برای تولد و تولید علم باشد و به حمداهلل 
تاکنون با مدیریت دکتر جاللی در این مسیر گام 
برداشته و به یاری خداوند متعال این مسیر تداوم 

خواهد یافت.«
وی با تاکید بر اینکه راهی جز قوی شدن نداریم، 
اظهار کرد: »ما باید شاهد مثالی روشن برای جهان 
و نمونه و الگوی مجسم برای آنان باشیم و این 

مهم تحقق یافتنی است.«

سالمی با تاکید بر اینکه امروز به دانش های نوین 
و بسیاری از فناوری های روز دنیا رسیده ایم، گفت: 
»ما می خواهیم دانشگاهی هم تراز و هم شأن با 
انقالب اسالمی بسازیم و این مسیری توقف ناپذیر 

برای ساخت جامعه ای قدرتمند است.«
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه فضای جهانی امروز فضای عملیات روانی 
علیه ما است، به توفیقات ارزنده نظام اسالمی 
ایران برابر حجم عظیم عملیات روانی دشمن 
اشاره و تصریح کرد: »ما در شرایط تحریم و 
مشکالتی که دشمنان برای ما ایجاد کردند، استکبار 
جهانی به سرکردگی آمریکا را شکست دادیم.  
امروز که آنان دچار مشکالت اساسی هستند نیز 
می توانیم آنها را با شکست های سریالی بیشتری 

مواجه کنیم.«
سالمی در بخش دیگری از سخنانش از جاللی به 
عنوان مجاهدی فرهیخته و دانشمندی متواضع نام برد 
و اظهار کرد: »این برادر متعهد تمام همت و تالش 
خود را در تعالی و ارتقای جایگاه دانشگاه گذاشت 
و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل به دستاوردهای 

ارزشمندی دست یافت.«
به گزارش ایرنا فرمانده کل سپاه در پایان در توصیف 
ویژگی های فرمانده جدید دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل نیز گفت: »دکتر ابوالقاسمی از یادگاران 
دوران دفاع مقدس و اساتید خالق و متعهد است 
که در دوران کرونا نیز مبدع روش جدید پالسما 

درمانی در دنیا شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردمجاهدان سالمت فراتر از تعهدات پزشکی خود عمل کردند
۲۴۵۷ ابتال و ۱۴۷ فوتی جدید 

کرونا در کشور

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۲۴۵۷ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور 

طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز دوشنبه تا سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و ۴۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۳۵ 
مورد بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۲۷ هزار و 
۶۶۲ نفر رسید.«الری افزود: »متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۷ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۰ هزار و ۸۱۷ نفر رسید.«

داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»خوشبختانه تا کنون ۱۸۸ هزار و ۷۵۸ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« وی افزود: »۳۰۴۹ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی، تا کنون یک میلیون و ۶۶۶ 
هزار و ۵۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.
وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم رعایت 
بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک بویژه در اماکن 
خوزستان،  »استان های  گفت:  تجمعی، 
کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، 
و  رضوی  خراسان  بوشهر،  هرمزگان، 
کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان های 
سیستان و بلوچستان، ایالم، لرستان و گلستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.«
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رییس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

دستگیری متخصص قالبی ریه که دیپلم داشت
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با 
سوءاستفاده از نام پزشکی معروف اقدام به جذب فالوور 

و ویزیت بیماران در اینستاگرام کرده بود، خبر داد. 
به گزارش سپید، داوود معظمی گودرزی دراین باره گفت:  
»چندی پیش ماموران پلیس فتا در حین رصد فضای 
مجازی با صفحه ای مواجه شدند که حدود ۱۰۰۰ دنبال 
کننده داشت و گرداننده آن نیز خود را پزشک متخصص ریه معرفی کرده بود اما شواهد حاکی 
از آن بود که این فرد دانش چندانی در حوزه علم پزشکی ندارد.« وی با بیان اینکه در تحقیقات 
تکمیلی مشخص شد که این فرد تعدادی از شهروندان را نیز ویزیت کرده است، گفت: »کارآگاهان 

پلیس فتا در تحقیقات تکمیلی متوجه شدند که متهم دارای مدرک دیپلم است و هیچ تخصصی در 
مورد ریه ندارد، بلکه با جعل و دسیسه اقدام به کالهبرداری از مردم کرده است. که در همین راستا 
هماهنگی با مقم قضایی انجام شد و ماموران با شناسایی مخفیگاه متهم برای دستگیری این فرد به 
محل اعزام شدند.« رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه این فرد در مخفیگاهش دستگیر و 
به مقر انتظامی منتقل شد، گفت: »این فرد تحت بازجویی قرار گرفت و در جریان آن به ماموران 
گفت که هنگام پرسه زنی در فضای مجازی، متوجه شده پزشکی وجود دارد که هم نام اوست. به 
همین دلیل با شماره نظام پزشکی او مدارک هویتی اش را جعل کرده و سپس با ایجاد صفحه ای 
در اینستاگرام به تبلیغ پرداخته و حدود ۱۰۰۰ دنبال کننده نیز جذب کرده و حتی تعدادی از آنها را 
به ازای دریافت مبلغی از طریق فضای مجازی ویزیت هم کرده است.« به گزارش ایسنا گودرزی 
انگیزه متهم از این اقدام درآمدزایی و کسب موقعیت اجتماعی اعالم کرد وگفت: »برای این فرد 

پرونده ای تشکیل شد و متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.«

خبـر

وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: »برای 
ساماندهی آزمایش ها و لحاظ ظرفیت آزمایشگاه ها 
فعال تست گرفتن از موارد بدون عالمت با سابقه 
تماس کنار گذاشته شده و فقط از افراد عالمت دار که 
در تماس با بیمار قرار داشته اند، تست گرفته می شود.« 
به گزارش سپید، حسین عرفانی در گفت وگو با 
ایرنا درباره مباحث مطرح شده مبنی بر محدود 
شدن تست های کرونا به افراد باالی ۶۰ سال و 
پرخطر، افزود: »طیف موارد ابتال و تماس بیماران 
دسته  می شود. یک  گروه  کرونایی شامل چند 
ابتال به این بیماری  افرادی هستند که با شک 
فوت می کنند. دسته ای با تشخیص کرونا و عفونت 
شدید تنفسی در آی سی یو بستری می شوند. دسته 
دیگر به خاطر درگیری ریه و عوارض بیماری 
در بیمارستان در بخش های معمولی و به عنوان 

موارد شدید بستری می شوند.«
وی ادامه داد: »تست سرپایی در بحث غربالگری، 

برای افراد باالی ۶۰ سال و کسانی که بیماری زمینه ای 
یا بیماری ضعف سیستم ایمنی بدن دارند، انجام 
می شود. در مورد موارد تماس نزدیک با این بیماران 
که در ۱۴ روز گذشته در تماس بودند، قبال برای 
کل آن افراد تست انجام می شد، ولی این موارد حاال 

به افراد دارای عالمت محدود شده است. در واقع 
یک ساماندهی و نظم دهی به بحث بیماریابی و 
غربالگری در مورد افراد با سابقه تماس با بیمارانی 

که شناسایی شده اند، انجام شده است.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 

بهداشت اظهار کرد: »قبل از این هم در مراکز خدمات 
جامع سالمت، افرادی که عالمت دار بودند و حتی 
سن باال نداشتند هم می گفتیم به پزشک مراجعه 
نکنند و فقط خودشان را قرنطینه کرده و به صورت 
روزانه تحت مراقبت قرار بگیرند و اگر بیماری آنها 
شدت یافت، باید به مراکز  خدمات جامع سالمت 
منتخب یا بیمارستان ها مراجعه می کردند. فقط برای 
افراد در معرض خطر که به مراکز مراجعه می کردند، 
تست سرپایی انجام می شد و اگر فرد مثبت بود، 
از همه افرادی که با وی تماس نزدیک داشته اند، 

تست گرفته می شد.« 
آیا این موضوع  به این سوال که  وی در پاسخ 
باعث ایجاد خطر و انتقال بیماری نمی شود، افزود: 
»آموزش های الزم به این افراد داده شده و ۱۴ روز 
قرنطینه خانگی یا ارجاع به مراکز نقاهتگاهی جهت 
رعایت دوره جداسازی انجام می شود و با رعایت 
توصیه و آموزش های ارائه شده در چرخه انتقال 

بیماری تاثیری نخواهد داشت.«

تست کرونا فقط برای افراد عالمت دار انجام می شود

شماره ۱۶۸۶ ۱۱5 تیـر ۱۳۹۹

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش فوتی های ناشی 
از کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. 

به گزارش سپید، پرویز یزدان پناه افزود: »از چهارم اسفند ۹۸ تا 
۱۰ خرداد ماه امسال ۶۸۰ نفر مبتال به کرونا در استان کهگیلویه و 
بویراحمد داشته ایم که از ۱۰ خرداد تا کنون این تعداد ۲.۵برابر شده 
است.« وی اظهارکرد: »هم اکنون موارد نمونه های مثبت کرونایی 
استان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافت.« وی خاطرنشان کرد: 
»طی ۳.۵ ماه ۹ فوت ناشی از کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد 

داشته ایم اما طی ۱۲ روز اخیر این تعداد به ۱۵ مورد رسید.«
یزدان پناه تصریح کرد: »هم اکنون ۳۸ بیمار کرونایی در بیمارستان   
شهید جلیل بستری هستند که از این تعداد ۶ مورد با وضعیت 

بدحال در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند.«
وی ادامه داد: »بیشترین مبتالیان به کرونا در این استان طی روز شنبه 
بوده که ۴۶ درصد از مبتالیان مربوط به شهرستان چرام بوده است.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد: »تجهیزات 
۲۰ تخت ICU به استان اختصاص داده شد و مواردی را برای 

بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت که با کمبود تخت ICU مواجه 
بود ارسال شد.«

یزدان پناه با اشاره به وضعیت تجمعات و مراسمات عزا و عروسی 
تاکید کرد: »در ستاد مقابله با کرونای استان مقرر شد که صاحبان عزا 
و عروسی برای برگزاری مراسم خود باید پس از ارائه درخواست 
به بخشداری ها و فرمانداری ها، مجوز بگیرند که طبق این مجوز 
موظف می شوند که مراسم خود را با ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی و فاصله فیزیکی برگزار کنند.«
یزدان پناه اظهارکرد: »در صورتی که دستوالعمل ها رعایت نشود با 
صاحب عزا و عروسی طبق قانون برخورد می شود.« وی با اشاره 
به ارسال پیامک برای مراسم عزا در استان عنوان کرد: »مقرر شد که 
از این به بعد زمان و مکان مراسم عزا برای مردم و بصورت عمومی 
پیامک نشود.« وی تصریح کرد: »طی روز دوشنبه نهم تیرماه ۹۹ 
نمونه از بیماران مشکوک کرونایی داشته ایم که بیشتر موارد مثبت 

کرونایی مربوط به شهرستان بهمئی بوده است.« 
یزدان پناه ادامه داد: »طبق بررسی های صورت گرفته برخی از ادارات 

استان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند که با ارسال 
اسامی دستگاه ها و ادارات مذکور با آن ها برخورد خواهد شد.« 

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: »تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی 
کهگیلویه و بویراحمد تاکنون ۱۰۸۵ مورد گزارش شده است.«

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: »متاسفانه 
سیر صعودی کروناویروس در استان ادامه داشته و روزانه تعداد 
مبتالیان در حال افزایش است.«  یزدان پناه تصریح کرد: »حتی االمکان 
از حضور در مراکز خرید عمومی و شلوغ خودداری کنید. در صورت 
الزام به حضور در اماکن پرازدحام و شلوغ نظیر فروشگاه ها، مراکز 
خرید یا نانوایی، از تماس با اشیا و یا سطوح خودداری و قبل از 
شستشوی دست ها، از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.«
وی بیان کرد: »در هنگام حضور در نقاط شلوغ و فروشگاه ها، 
فاصله مناسب با سایر افراد را رعایت کنید و پس از بازگشت به 
منزل، دست های خود را با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه شستشو 
دهید و درصورت استفاده از ماسک با رعایت نکات بهداشتی آن 

را درآورده و در سطل زباله درب دار بیندازید.«

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

افزایش فوتی های ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد
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با حکم وزیر بهداشت خبـر

دبیر و اعضای کمیته مشورتی علمی مبارزه با 
بیماری های عفونی منصوب شدند

سعید نمکی در حکمی دبیر و اعضای کمیته مشورتی علمی مبارزه با 
بیماری های عفونی بخصوص کرونا ویروس در ستاد وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی را منصوب کرد. 
به گزارش سپید، متن این احکام به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر جمشیدی
دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

به منظور تبادل نظر و تحلیل یافته های میدانی در مناطق مختلف 
کشور و ارائه راه حل های استاندارد جهت مدیریت مقابله با بیماری 
کووید-19 و به اشتراک گذاری تجربیات حاصله، باتوجه به تجارب 
ارزنده جنابعالی بموجب این ابالغ به عنوان عضو و دبیر کمیته مشورتی 
علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص کرونا ویروس در ستاد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید تا ضمن 
هماهنگی با کمیته مشورتی قطب های دانشگاه های علوم پزشکی 
اقدامات الزم را جهت ارائه مشاوره علمی به دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی به عمل آورید. 
در این رابطه ضروری است کلیه تمهیدات الزم را جهت تشکیل منظم 
و مستمرجلسات با حضور اینجانب فراهم نموده و نتایج بررسی ها و 
تبادالت علمی و تجربیات میدانی را بصورت گزارشات منظم و دوره ای 
جهت استفاده ارائه کنندگان خدمات به دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی و سایر ذینفعان ابالغ نمائید. کلیه روسای محترم قطب ها 
موظف به ارائه اطالعات و تجربیات و خروجی های کمیته علمی 

قطب خواهند بود. 
همچنین حکم اعضای این کمیته به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر ایرج حریرچی- معاون کل محترم وزارت بهداشت
جناب اقای دکتر قاسم جان بابایی- معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر علیرضا رییسی -معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز - معاون محترم و رییس 

سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر رضا ملک  زاده- معاون محترم تحقیقات و فناوری 
جناب آقای دکتر سید حسین داودی- مشاور محترم و مدیرکل 

حوزه وزارتی
جناب آقای دکتر علی  اکبر حق دوست -معاون محترم آموزشی

جناب آقای دکتر علی  رضا بیگلری- رییس محترم انستیتوپاستور ایران 
جناب آقای دکتر محمد  مهدی گویا -رییس محترم مرکز مدیریت 

بیماریهای واگیر
 جناب آقای دکتر مصطفی قانعی- عضو محترم هیات علمی و فوق 
تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه اهلل
جناب آقای دکتر فریدون نوحی- عضو محترم هیات علمی و فوق 
تخصص قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر بهزاد عین  اللهی- عضو محترم هیات علمی و 
فوق تخصص بیماری  های کلیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی بقیه اهلل
جناب آقای دکتر سید  جلیل حسینی- عضو محترم هیات علمی و 
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات  بهداشتی درمانی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر مینو محرز- عضو محترم هیات علمی و متخصص 

عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر علی بیداری- عضو محترم هیات علمی و فوق تخصص 
روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی ایران

جناب آقای دکتر مجید مختاری- عضو محترم هیات علمی و فوق 
تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   بهداشتی درمانی 

شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر طلعت مختاری  آزاد- عضو محترم هیات علمی و 
متخصص ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر حسین خلیلی- عضو محترم هیات علمی و متخصص 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر مرتضی صانعی طاهری- عضو محترم هیات علمی 
و متخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر مهین پور  عبداله تنکابنی- عضو محترم هیات 
علمی و متخصص آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمد رضا مسجدی- عضو محترم هیات علمی 
و فوق تخصص بیماری  های ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر عبداله کریمی- عضو محترم هیات علمی و فوق 
تخصص بالینی/بیماری  های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات  بهداشتی درمانی شهید بهشتی
به منظور تبادل نظر و تحلیل یافته های میدانی در مناطق مختلف 
کشور و ارائه راه حل های استاندارد جهت مدیریت مقابله با بیماری 
کووید-19 و به اشتراک گذاری تجربیات حاصله، با توجه به تجربیات 
ارزنده جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان عضو کمیته مشورتی 
علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص کرونا ویروس ستاد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید تا ضمن 
هماهنگی با کمیته قطب های دانشگاه های علوم پزشکی اقدامات 
الزم را جهت ارائه مشاوره علمی به دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی به عمل آورید. 
توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.وبدا

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: »۵۰ درصد 
تست های کرونا منجر به بستری بیمار می شود و در 1۵ روز آینده 
میزان بروز، بستری و مرگ و میر بیماران مبتال به این ویروس در 

کشور افزایش می یابد.«
به گزارش سپید، علیرضا دالوری روز سه شنبه در نشست خبری 
که در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: 
»وقتی در دوران همه گیری کرونا قرار داریم، مردم این ویروس را 
شوخی گرفته اند. اینکه از ماسک استفاده نکنیم و عده ای این بیماری 

را به بازی بگیرند، قطعا دچار مشکل خواهیم شد.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی اظهار داشت: »تجربه 
تلخ رفتن مردم به بیمارستان ها را نباید تکرار کنیم، زیرا در روزهای 
ابتدایی بیماری، شاهد افزایش مراجعات مردم به بیمارستان ها بودیم 
که باعث افزایش موارد ابتال شد و اکنون باید مردم را به سمت مراکز 
خدمات جامع سالمت هدایت کنیم.« دالوری با اشاره به فعالیت 

مراکز 16 و ۲۴ ساعته برای خدمات دهی به مردم، ادامه داد: »در 
این مراکز، تست PCR به صورت رایگان برای مردم انجام می شود.«
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به تصمیم 
دولت برای اجباری شدن استفاده از ماسک از 1۵ تیر ماه 99، گفت: 

»تیم های بهداشتی ما به صورت سرزده از مراکز خرید، صنوف، 
کارخانجات، ادارات و شرکت های خصوصی بازدید خواهند داشت 
که در صورت عدم توجه به دستورالعمل های بهداشتی، ممکن 

است بسته شوند.«
وی با اشاره به تصمیم گیری برای مناطق قرمز شده کرونایی که 
این اختیار به استان ها داده شده، تصریح کرد: »معتقدم که باید 
در خصوص مناطق زرد نیز تجدید نظر کنیم و  بسیاری از افراد 
دانشگاهی معتقدند که افزایش دوباره افراد مبتال ادامه همه گیری 

کرونا بوده که از یک ماه پیش شروع شده است.«
به گفته دالوری، افزایش ابتال به کرونا ناشی از رها شدن رفتارهای 
بهداشتی و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است، ابتدا وقتی 
این ویروس  وارد کشور شد، خوب مدیریت کردیم، اما در ادامه 
شاهد عدم توجه به توصیه های بهداشتی هستیم که باعث شده 

امروز با افزایش موارد ابتال مواجه شویم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی: 

۵۰درصدتستهایکرونامنجربهبستریبیمارمیشود
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تولید ۶۷ درصد »مواد اولیه داروها« در کشور 
مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
و دارویی با اشاره به اینکه ماده موثر دارویی 
و بسته بندی ساالنه 13۰ میلیون دالر ارز نیاز 
تولید  تا 6۷ درصد ماده موثر داروها را  دارد 
کند، گفت: »اولویت ارزی این حوزه باید مورد 

توجه مدیران قرار گیرد.«
مراسم  در  اختراعی  فرامرز  سپید،  گزارش  به 
افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی فارمکس 
مواد  درصد   6۷ اینکه  به  اشاره  با  خاورمیانه 
اولیه دارویی در داخل تولید می شود، گفت: »در 
شرایط کنونی که نگرانی هایی در مورد امکان 
کمبود دارو وجود دارد تولیدکنندگان مواد اولیه 
نشان داده اند که با همت می توانند در عرصه 
تامین ماده موثر مورد نیاز نقش آفرینی کنند.«

وی افزود: »نمایشگاه فارماکس خاورمیانه توان 
ملی را در دو حوزه زیرساختی و زیربنایی به 

نمایش می گذارد.«
مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، 
در  اینکه  بیان  با  دارویی  بسته بندی  و  دارویی 
تحریم های دوره قبل حتی یک قلم از داروهایی 
که با مواد اولیه داخلی تولید می شد، کمبودی به 
وجود نیامد، گفت: »در دوره جاری نیز ظرف 
چهار سال توانستیم توان تولید مواد اولیه داروی 

را از ۵۴ درصد به 6۷ درصد افزایش دهیم.«
وی با تقدیر از تمام فعاالن صنعت داروسازی، 
دارو زحمت  »بنیانگذاران صنعت  اظهار کرد: 
بسیار زیادی را در این عرصه متحمل شدند تا 
اکنون به مرحله رشد رسیدیم، در این میان کمتر 

الگوی داروسازی بدون کمک دکتر مستشاری 
به بلوغ رسیده است، به عنوان دانشمندی حاذق 
از  این راه  در خدمت این صنعت بوده و در 

توان و سواد خود دریغ نکرده است.«
اختراعی خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو با 
اشاره به مشکالت صنعت داروسازی، گفت: »در 
طول یک سال اخیر مسائلی در مورد اولویت بندی 
به وجود  بسته بندی  دارویی و  اولیه  مواد  ارز 
از زمان فعالیت این حوزه  آمد و در برهه ای 
شما  از  که  شد   مواجه  پیچیده ای  مشکل  با 

می خواهیم در دوره مدیریت جدید با حداکثر 
امکان اقدامات تسهیل کننده را برای این بخش 

زیربنایی انجام دهید.«
وی با بیان اینکه ماده موثر دارویی و بسته بندی 
ساالنه 13۰ میلیون دالر ارز نیاز دارد تا 6۷ درصد 
ماده موثر داروها را تولید کند، افزود: »این در 
حالی است که ارز مورد نیاز دارو به 3 میلیارد 
دالر می رسد. برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه 
و بسته بندی تا 1۴ مهر با مشکالت عدیده ای 
مواجه بودیم که خوشبختانه در دوره مدیریت 

عبده زاده مشکالت بهبود پیدا کرده است.«
سندیکای  مدیرعامل  فارس  گزارش  به 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی 
دارویی با اشاره لزوم توجه ویژه به حوزه مواد 
اولیه و صنعت بسته بندی  گفت: »تمام همت 
خود را برای اولویت دهی به ارز ماده موثر دارو 
این حوزه  به کار گیرد؛ چرا که  بسته بندی   و 
زیرساخت صنعت داروسازی بوده و صرفا با 
13۰ میلیون دالر قادر به تامین 6۷ درصد ماده 

اولیه دارویی است.«

 

معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات 
بیماران اعالم کرد: »فعالیت شرکت های منحله 

آوای سالمت صحت ندارد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس پیرو خبر منتشر 
شده در خبرگزاری فارس با عنوان »بازگشت 
شرکت های منحله آوای سالمت با نام جدید« 
هیات امنای صرفه جویی ارزی اعالم کرد فعالیت 
شرکت های منحله آوای سالمت صحت ندارد. 
معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات 
بیماران، در خصوص ساماندهی شرکت های 
زیرمجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی با 
پسوند آواسالمت، تاکید کرده است: از ابتدای 
عمران  شرکت های  انحالل  فرآیند   98 سال 
فناوری  آوای  هنرسالمت،  آوای   آواسالمت، 
اطالعات سالمت و تامین آواسالمت آغاز شد. 
همچنین بر اساس اعالم هیات امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیماران، برای هر ۴ 
شرکت یاد شده مدیر تصفیه تعیین و تصفیه 
در  است.  شده  انجام  اول  شرکت  سه  کامل 
این خصوص برخی کارهای باقیمانده به ویژه 

در حوزه شرکت عمران آوا سالمت در زمینه 
ساخت چندین بیمارستان دولتی در تهران و 
سایر استان ها در همان دوره تصفیه با حداقل 
نیروها )حداکثر ۴ نفر( با توجه به سطح اهمیت 
آن به انجام رسید و صرفاً رسیدگی و تعیین 
تکلیف برخی مطالبات دولتی باقیمانده است. 
در همین راستا، موسسه کارآفرینان آوای سالمت 
که  غیرانتفاعی  موسسات  از  یکی  عنوان  به 
صرفاً در حوزه خدمات رسانی به قشر خدوم 
زیرمجموعه  از  می نماید  فعالیت  پرستاران 
هلدینگ آواپزشک خارج و با انتقال سهام آن 
به هیات امنای ارزی، مستقیماً توسط هیات 

امنا اداره می شود. 
مجموعه  ذیل  در  که  شرکت هایی  دیگر  از 
شرکت های  می کرد،  فعالیت  آواپزشک 
فاطمه  حضرت  سالمت  محب  بیمارستانی 
)س( و محب سالمت کاشان بوده که انتقال 
تمام شرکت های فوق از مجموعه آواپزشک 
نهایی شده و بر این اساس در حوزه آواپزشک 
صرفًا بخش تولیدی و صنعتی مشغول فعالیت 

است که قدمت آن به سال 13۷۲ باز می شود و 
در زمینه تولید سرسوزن پزشکی و دندان پزشکی، 
تیوپ های خون گیری، ماسک و.... در کشور 
فعالیت های  اخیراً  که  است  برتر  تولیدکننده 
تولید  زمینه  در  پادیاب طب  تولیدی  شرکت 
کیت های آزمایشگاهی نیز به آن اضافه شده 
است. مضافا اینکه شرکت مذکور در دوران 
تامین اقالم ضروري مورد  بحراني کرونا در 
نیاز کادر درماني و عموم، به عنوان یکي از 
بازوهاي هیات امنا و وزارت بهداشت نقش 

به سزایي ایفاء کرده است. 
بنابراین، نه تنها هیچگونه رقابت یا رانتی برای 

بلکه  شرکت های موضوع خبر وجود ندارد، 
اهتمام بسیار زیادی در جهت شفاف سازی و 
از بین رفتن تصدی دولتی و عمومی در آنها 
به کار رفته است. مضافاً اینکه در همان زمان 
اینچنینی  شائبه های  گونه  هر  از  نیز  فعالیت، 

پرهیز شده است. 
سالمت  شرکت  جایگزینی  خصوص  در 
الکترونیک مبین ایرانیان به جای شرکت آوای 
فناوری اطالعات سالمت نیز در طرح سامانه 

غذا و دارو ذکر نکات زیر ضروری است: 
شرکت مبین شرکتی بوده که با مشارکت یکی 
از  نهاد ها از سال 9۵ تشکیل شده و شرکت 
جدیدی نیست و جایگزین هم نشده و تنها 
فناوری  آوای  رفتن شرکت  بین  از  به خاطر 
قسمتی از وظایف آن به یک شرکت قدیمی 
غیر از مجموعه آواسالمت محول شده است. 
در  اطالعات سالمت  فناوری  آوای  شرکت 
بوده و مدیر  فاقد هیات مدیره  حال حاضر 
تصفیه در حال انجام آخرین مراحل تصفیه 

شرکت مي باشد.

بر اساس اعالم هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 

فعالیت شرکت های منحله آوای سالمت صحت ندارد
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جدیدترین عالئم کرونا 
رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری گفت: »در حال حاضر عالئم گوارشی 
مانند اسهال و درد شکم، استفراغ، عالئم پوستی 
کهیر، درد شدید نواحی قلب و عالئم مغزی مانند 
سکته مغزی از برخی عالئم جدید این بیماری است.«
تهران  برنامه  در  پیام طبرسی  به گزارش سپید، 
کلینیک رادیو تهران، اظهار داشت: »متاسفانه تعداد 
بیماران بستری بیشتر از تعداد بیماران ترخیصی شده 
است و در حال حاضر مقداری با کمبود تخت در 
سطح شهر تهران مواجه شده ایم و دلیل این کمبود 
برگشتن تخت های مخصوص بیماران کووید19 به 
تخت های عادی در بیمارستان ها و همینطور افزایش 
تعداد بیماران در چند روز اخیر است؛ همین کمبود 
تخت باعث شده تا متاسفانه نتوانیم قادر به بستری 

تعدادی از آنها باشیم.«
وی از آمار پذیرش کودکان در این بیمارستان، 
گفت: »ابتال در کودکان مشاهده می شود اما تعداد 
کودکان مبتال کم است و بیشترین تعداد مبتالیان 
افراد مسن و کسانی هستند که ریسک فاکتورهای 
ابتال را دارند که بستری می شوند که این موضوع 
بسیار ناراحت و نگران کننده است؛ چراکه هم مرگ 
و میر در بین این افراد بسیار باالست و هم برخورد 
با این بیماران سخت تر است؛ چون بیماری زمینه ای 
متعددی دارند که این موضوع کار کردن و مدیریت 
درمان را بسیار دشوار خواهد کرد.«  رئیس بخش 
بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در 
خصوص تغییر آمار مبتالیان، تصریح کرد: »به دلیل 
رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی مردم و رفتن 
به مهمانی ها و برگشت به روال عادی زندگی، 
متاسفانه آمار روز به روز در حال افزایش است.«

طبرسی با اشاره به  تغییر عالئم جدید کرونا، گفت: 
»عالئم تقریبا همان عالئم قبلی است، اما چون بعضی 
از آنها شناسایی نشده بود با آن مواجه نشده بودیم؛ در 

حال حاضر عالئم گوارشی مانند اسهال و درد شکم 
استفراغ، عالئم پوستی کهیر، عالئم قلبی، سکته قلبی 
و درد شدید نواحی قلب و عالئم مغزی مانند سکته 

مغزی از برخی عالئم جدید این بیماری است.«
وی در پاسخ به نظر استاندار تهران در مورد وضعیت 
زرد و سفید شهر تهران، گفت: »از نظر ما تهران 
در وضعیت قرمز قرار دارد؛ چراکه  در تهران از 
شهرستانها از جمله کرمانشاه، سیستان و بلوچستان 
شهرهای شمالی تعداد مراحعین مبتال به کووید بسیار 
باالست و همین مراجعه از شهرستاها موج مریضی 
ایجاد می کند که همین موضوع  خود باعث افزایش 

تعداد مبتال می شود.«
رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری در خصوص پیامی که در صفحات مجازی 
در مورد ابتال به کرونا در فصل تابستان نسبت به 
پاییز بهتر است، بیان کرد: »این یک رویکرد است و 
برخی کشورها رویکردهای متفاوتی دارند؛ به عنوان 
مثال کشور سوئد بر این عقیده بود که قرنطینه نداشته 

باشند و همه مبتال شوند و فقط افراد پرخطر به 
بیرون از منزل نیایند و دلیل اتخاذ این رویکرد این 
بود که در کشوری مانند سوئد ٤٠ تا ٥٠ درصد از 

افراد تنها زندگی می  کنند.«
طبرسی اضافه کرد: »اگر این رویکرد را در ایران 
انجام دهیم تا پایان مهر حدود 8٠ هزار مرگ خواهیم 
داشت؛ اگر این موضوع را قبول می کنیم این کار ساده 
است و قابل قبول و قبول کردن این رویکرد به این 
معناست؛ آیا هر کدام از ما حاضریم که عزیزان مان 
را از دست بدهیم؟ قطعا نه؛ پس در کشور ما به 
دلیل نبود شرایط و امکانات این کار اصال انجام 
شدنی نیست و بنده هم با این رویکرد موافق نیستم.« 
وی از ابتالی دوباره کسانی که قبال دچار کرونا 
شده اند، گفت: »تا االن موارد ابتالی مجدد بسیار 
کم بوده است ولی باتوجه به مطالعاتی که انجام 
شده است حتی کسانی که در اوایل شیوع کرونا 
یعنی اسفندماه مبتال شده اند آنتی بادی آنها قابل دی 
تک در خون نیست و آنتی بادی افراد مبتال باعث 

حفاظت آنها از ابتالی مجدد نشده و امکان ابتالی 
دوباره آنها وجود دارد.«

رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری به داروی آزیترومایسین که برای بیماران 
مبتال به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری استفاده 
می شود اشاره کرد و گفت: »چون داروی خاصی 
برای این بیماری، به خصوص برای بیماران سرپایی 
هنوز وجود ندارد و دلیل تجویز و  تاثیر ضدالتهابی 
آزیترومایسین مدنظر است نه آنتی بیوتیکی آن؛ همه ما 
منتظر اطالعات مطالعه  بزرگی درباره  آزیترومایسین 
هستیم که در انگلیس بر روی پنج هزار نفر انجام 
شده است و به احتمال زیاد تا دو سه هفته آینده  
منتشر خواهد.« طبرسی در خصوص تجویز داروی 
بیماران مبتال به کرونا در ایران، گفت: »برای بیماران 
سرپایی داروی خاصی نداریم؛ در واقع به بیمارانی 
که حال مساعدتری دارند به طور قطعی نمی توان 
دارویی تجویز کرد و معموالً استراحت کافی و 

نوشیدن فراوان مایعات را توصیه می کنیم.« 
آنها  اکسیژن خون  که  »افرادی  شد:  متذکر  وی 
93_9٤درصد باشد و میزان تب شان خیلی باال 
نباشد را توصیه به در منزل ماندن می کنیم. داروی 
اینتفرون و داروهای ضد ویروسی دیگری که در 
حال مطالعه است و اگر مورد تایید قرار بگیرند جزو 

دستورالعمل درمان کشوری اضافه خواهد شد.«
 به گزارش فارس رئیس بخش بیماری های عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری به تجویز دگزامتازون 
که این روزها بحث درباره  آن زیاد است، اشاره 
کرد و گفت: »باید توجه داشت که این دارو در 
شرایط خاص و برای بیمارانی اثربخش است که 
افت اکسیژن دارند؛ در غیر این صورت برای بیمار 
عوارض خواهد داشت؛ بنابراین توصیه می کنم افراد 
از تجویز خودسرانه آن برای خود و اطرافیان جدا 

خودداری کنند.«

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی تأمین و مصرف 
بهینه تجهیزات حفاظت شخصی در زمان شیوع ویروس کرونا 
پرداخت. به گزارش سپید، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در 
گزارشی با عنوان »تأمین و مصرف بهینه تجهیزات حفاظت شخصی« 
آورده است؛ بیماری ناشی از کووید 19 با سرطعت در جهان 
گسترش یافته است. ازجمله اقدامات مناسب برای جلوگیری از 
انتقال ویروس، استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( است. 
بنابراین گزارش، در حال حاضر تعداد مبتالیان به این بیماری در 
جهان از مرز هفت میلیون نفر گذشته است و کشورها با چالش 
دسترسی ناکافی به این کاالها مواجه اند. انتظار می رود با ادامه 
پیشروی بیماری، همچنین بروز موج های بعدی آن تا زمان انجام 
واکسیناسیون عمومی در دنیا، به دلیل افزایش میزان تقاضا برای 

این تجهیزات، دنیا همچنان با کمبود آن مواجه باشد. 
این گزارش می افزاید؛ بخشی از این تقاضا به منظور تأمین نیاز 
ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی بخشی دیگر به دالیلی نظیر: 

مصرف در موارد غیرضروری، مصرف بی رویه و اِشکال در زنجیره 
تأمین شکل می گیرد و موجب افزایش حجم کمبودها در دنیا می شود 
که قابل مدیریت است. هرچه بیماری بیشتر گسترش یابد، تأثیر 
کمبودها بیشتر مشخص می شود و این عامل ضمن ایجاد فضایی 
برای ورود کاالهای غیراستاندارد، تأثیر منفی در مقابله مؤثر با 
بیماری ایجاد می کند. لذا الزم است ضمن برآورد نیاز واقعی و 
تأمین بهنگام این تجهیزات، از مصرف غیراصولی و غیرمنطقی آن 

تا حد امکان پیشگیری کنیم. 
این گزارش به عنوان توصیه های الزم برای بهینه سازی تأمین و 
مصرف تجهیزات حفاظت شخصی را برای دوران همزیستی با 
کووید 19 عنوان می کند که در الگوی سازمان بهداشت جهانی 
پیرامون مصرف منطقی تجهیزات حفاظت شخصی و بهینه سازی 
دسترسی مطلوب به این ملزومات، بر سه راهبرد؛ استفاده بجا از 
وسایل حفاظت شخصی، حداقل سازی نیاز به آنها از طریق کنترل های 
مدیریتی و مهندسی و هماهنگ سازی زنجیره تأمین این تجهیزات 

تأکید شده است. استانداردهای استفاده از وسایل حفاظت شخصی 
برای محیط های مراقبت بهداشتی درمانی، بیماران در قرنطینه خانگی 
براساس دستورالعمل سازمان بهداشتی جهانی به روزرسانی شده اند. 
در حال حاضر دستورالعمل شفاف و جامعی در مورد استفاده از 

ماسک توسط جامعه عمومی در کشور تدوین نشده است. 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در دستورالعمل کشوری 
کروناویروس جدید تدوین شده توسط وزارت بهداشت، توصیه هایی 
در مورد کنترل های مدیریتی و مهندسی ارائه شده است. انتظار 
می رود با ایجاد التزام به اجرای آنها میزان نیاز به تجهیزات حفاظت 
شخصی کاهش یافته و منطقی تر شود. در بُعد هماهنگی زنجیره 
تأمین نیز اقدامات انجام شده منجر به افزایش موجودی در کشور 
شده است، ولی به دلیل عدم وجود سازوکار رصد دقیق آن هنوز 
با دسترسی هدفمند و عادالنه فاصله داریم، ضمن اینکه موضوع 
کیفیت و قیمت در حلقه تولید و توزیع نیازمند سامان دهی و تشدید 

نظارت هاست.خانه ملت

گزارش مرکز پژوهش ها درباره تأمین و مصرف بهینه تجهیزات حفاظت شخصی 

دستورالعمل شفاف و جامعی در مورد استفاده از ماسک تدوین نشده است



هشداِر عدم تاب آوری سیستم درمانی خبـر

تخت های کرونایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران پُر شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از پر شدن 
تخت های مربوط به بیماران کرونا در بیمارستان های 
دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و 
گفت: »اگر از بروز بیماری پیشگیری نکنیم، این 
گلوله برف بزرگ شده و ممکن است در جایی 

تاب آوری سیستم درمانی دیگر پاسخگو نباشد.«
به گزارش سپید، فرشاد عالمه در نشست خبری که در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: »باید 
توجه کرد که مهم ترین عامل در بیماری کووید-۱۹ 
بحث پیشگیری از ابتالی مردم به کروناست. اگر 
پیشگیری از طریق فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
نکات بهداشتی انجام نشود، بعد از ابتال قطعا بیمارانی 
نیازمند بستری هستند و قطعا برخی از این افراد 

دچار مرگ و میر می شوند.« 
وی افزود: »باید بدانیم که سیستم درمانی کشور یک 
ظرفیتی دارد. در دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۰۰ 
تخت بستری در حوزه بیمارستان های دانشگاهی مان 
داریم که نزدیک به ۵۰۰ تخت برای بیماران مبتال به 
کروناست. از ۴۸۵ بیمار مبتال به کرونا که در این 
بیمارستان ها بستری هستند، ۱۷۷ ببمار در بخش های 

ویژه هستند. همچنین ۹۴ بیمار در بیمارستان های 
غیردانشگاهی تحت نظارت ما بستری هستند.«

عالمه با بیان اینکه اکنون تمام تخت هایی که برای 
مبتالیان کرونا در نظر گرفتیم، تقریبا پر هستند، 
ادامه داد: »حال اگر روند به همین صورت ادامه 
یابد، باید از تخت های دیگرمان کم کنیم و آن ها را 
به کرونا اختصاص دهیم. این انعطاف هم تا جایی 

وجود دارد. اگر از بروز بیماری پیشگیری نکنیم، 
این گلوله برف بزرگ شده و ممکن است در جایی 

تاب آوری سیستم درمانی دیگر پاسخگو نباشد.«
عالمه با بیان اینکه از ۱۷ تا ۲۲ اسفند ماه اوج بستری 
بیماران کرونا را داشتیم، گفت: »اگر مجددا به این 
آمار برسیم که با توجه به شرایط و سیر بیماری 
احتمال آن وجود دارد و از آن رد شویم، دیگر 

تاب آوری وجود نخواهد داشت.« 
وی همچنین گفت: »در حوزه کرونا نیازمند ایزولیشن 
هستیم و باید بخش های کرونا را از سایر بخش ها 
جدا کنیم. اکنون در مرحله ای هستیم که داریم .بخش 
کرونایی اضافه می کنیم که شرایطی مانند اسفند ماه 
است. اگر این شرایط ادامه یابد، پاسخگویی سخت 
خواهد بود و مجبوریم خدمات معمول را مگر در 
موارد اورژانسی به تعویق اندازیم که در این صورت 
ممکن است عوارضی برای سایر بیماران به دنبال 
داشته باشد.« وی تاکید کرد: »در بیمارستان های 
دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۰ بیمار 
مبتال به کرونا بستری هستند و اگر این تعداد افزایش 
یابد، مشکالت برای درمان شان بیشتر خواهد شد.«
به گزارش ایسنا عالمه گفت: »از مردم می خواهیم 
که نکات بهداشتی و فاصله گذاری را رعایت کنند. 
همچنین در صورت داشتن عالئم به مراکز ۱۶ یا ۲۴ 
ساعته مراجعه کنند تا در صورت نیاز در آنجا مورد 
بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به صورت 
رایگان از آنها تست گرفته می شود و اگر نیاز باشد، 

به بیمارستان ارجاع می شوند.«

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »امیدوارم در سال های نزدیک 
ارزآوری در حوزه دارو بر ارزبری غالب شود و چهره داروسازی 

کشور در دنیا عوض خواهد شد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در افتتاحیه دومین نمایشگاه 
فارمکس گفت: »تحریم های ناجوانمردانه یک کشور ظالم علیه سالمت 
و صنعت داروسازی ما روز به روز برای همه جهانیان آشکار می شود 
و با همت محققان کمترین تاثیری در زمینه کمبود دارو نداشتیم و 
تالش های آمریکا موثر واقع نشده است.«  وی تصریح کرد: »امیدواریم 
در سایر صلح بین الملل بتوانیم در جهت افزایش امید به زندگی و 
کیفیت زندگی مردم سراسر دنیا و کشورهای مختلف گام های موثری 
برداریم و این اقدام در راستای صلح انجام شود.«ذبه گفته رئیس سازمان 
غذا و دارو، یکی از حلقه های مهم و اصلی تحقق استقالل و اقتصاد 

مقاومتی در زمینه تولید دارو است و امروز وزیر بهداشت ما فردی 
است که سابقه اداره بنگاه های داروسازی و واحدهای داروسازی را 
دارد. به همین لحاظ دغدغه مشترکی بین وزیر بهداشت و داروسازان 
وجود دارد و این همکاری در زمینه رسیده به اهداف بلند تولید دارو در 
کشور است.  وی عنوان کرد: »نمکی وقتی در صنعت دارو مسوولیت 
داشت، دغدغه تولید مواد اولیه و مواد واسطه و تولید دارو را در 
سینه داشت و همواره تالش می کردند؛ این اتفاق بیفتد در زمانی که 
در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند علی رغم همه مشکالت 
تالش می کردند تا با شرکت های مختلف بین المللی ارتباط برقرار 
کنند تا در زمینه تولید مواد حد واسط به خودکفایی برسیم می شد تا 

از خام فروشی مشتقات نفتی فاصله بگیریم.« 
وی گفت: »در کشورمان در زمینه تولید مواد اولیه و بسیاری را داریم 

و امروز تالش می کنیم عالوه بر تولید مواد اولیه ساخته شده در کشور 
پا را فراتر بگذاریم و به سراغ ساخت مواد حد واسط و تجهیزات 
و ماشین دارد که در زمینه تولید داروی مورد نیاز است قدم برداریم 

و این موضوع به عنوان اولویت مطرح شده است.«
شانه ساز گفت: »کمتر از یک ماه پیش واحد تولید مواد اولیه استامینوفن 
در استان مرکزی افتتاح شد و جالب تر اینکه تمام ماشین آالت این 
واحد به دست هم وطنان خود ما تولید شد که این موضوع بسیار 
افتخارآمیز است. امروز در جایگاه قرار گرفتیم که در مجلس ماه سه 
نفر از همکاران داروساز حضور دارند.« به گزارش فارس وی افزود: 
»امیدوارم در سال های نزدیک ارزآوری در حوزه دارو بر ارزبری غالب 
شود و امیدواریم در کنار این موضوع هم مردم ما و هم مردم سایر 

کشورهای منطقه از داروهای با کیفیت ارزان قیمت بهره مند شوند.«

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »امید است با اجرای 
تفاهم نامه همکاری هفت جانبه، جایگاه بهتری برای طب سنتی در 

نظام سالمت قایل شویم.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده روز سه شنبه در مراسم انعقاد 
تفاهم نامه همکاری هفت جانبه در زمینه گیاهان دارویی در موسسه 
مطالعات تاریخ علوم پزشکی طب اسالمی و مکمل افزود: »این 
دانش بشری امروزه به اندازه نام و ارزش خود مورد توجه قرار 
نگرفته است .« وی ادامه داد: »هرچند جایگاه های مختلفی برای 
طب سنتی از جمله در وزارت بهداشت قائل هستیم و در برخی 
از دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم دانشکده طب سنتی وجود 

دارد، اما این رشته باید جایگاه اصلی خود را پیدا کند.« 
کوهپایه زاده افزود: »طب سنتی شاید از طب رایج گستردگی بیشتری 
داشته باشد. این تفاهم نامه همکاری نشان دهنده گستردگی این علم 

بشری است.« وی تاکید کرد: »دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان 
یکی از دانشگاه های کشور در تالش برای گسترش طب سنتی است. 
برای تحقق این هدف در سال های اخیر اقدامات خوبی در این 
دانشگاه انجام شده است.« کوهپایه زاده ادامه داد: »هرچند کارهای 
خوبی در این زمینه انجام شده، اما نیاز داریم با همکاری های بین 

بخشی فعالیت بهتری را برای این مجموعه رقم بزنیم.«
وی ادامه داد: »ما در تولید داروهای گیاهی کارهای زیادی انجام 
دادیم، اما هنوز به استانداردهای الزم برای ارایه همه مواد گیاهی 
نرسیده ایم.« وی بر لزوم ساماندهی فعالیت عطاری ها تاکید کرد 
و گفت: »داروخانه های گیاهی براساس مستندات علمی باید راه 
اندازی شوند.« کوهپایه زاده تاکید کرد: »تولید، بسته بندی، ارایه، 
مصرف، فرهنگ سازی و پژوهش های کاربردی داروها و فراورده های 
گیاهی از جمله موضوعاتی است که در کنار همه متولیان باید انجام 

گیرد تا خدمت بهتری به مردم ارایه شود.«
تفاهم نامه همکاری هفت جانبه به منظور ایجاد و گسترش همکاری ها 
و به استناد سیاست های کلی »سالمت« ابالغیه رهبر معظم انقالب 
اسالمی و مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی امروز منعقد شد. 
به گزارش ایرنا این تفاهم نامه بین معاونت عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت میراث فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت امور باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی، دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منعقد شده و طرفین تالش خود را در راستای تحقق 

اهداف این تفاهم نامه به کار خواهند بست.

ارزآوری دارو باید بر ارزبری غالب شود 

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران:  

جایگاه بهتری برای طب سنتی در نظام سالمت قائل شویم

9 شماره ۱۶۸۶ ۱۱ تیـر ۱3۹۹
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یک ویروس جدید آنفلوآنزا خوکی با  
پتانسیل همه گیری جهانی در چین شناسایی شد 

دانشمندان چینی می گویند نگران تغییر و جهش 
ژنتیکی این ویروس هستند که به آن توان سرایت 
گسترده تر و انتقال انسان به انسان را خواهد داد؛ 
ویژگی که می تواند علت زمینه ساز یک اپیدمی 

جهانی شود. 
به گزارش سپید، محققان در چین یک ویروس 
جدید از رشته ویروس های آنفلوآنزا پیدا کرده اند 
که توان بالقوه برای تبدیل شدن به یک همه گیری 
جهانی را دارد. آنها می گویند این ویروس اخیرا در 
میان خوک ها ظهور کرده است اما امکان سرایت 

آن به انسان ها هم وجود دارد. 
»تمامی  آنفلوآنزا  ویروس  این  گفته اند  آنها 
با  کردن خود  برای سازگار  ویژگی های الزم« 
ایجاد عفونت در میان انسان ها را دارد و باید به 
دقت تحت نظر گرفته شود و از آنجا که جدید 
است ممکن است بدن انسان ها توان مقابله اندکی 

در برابر آن داشته باشد. 
دانشمندان چینی می گویند نگران تغییر و جهش 
ژنتیکی این ویروس هستند که به آن توان سرایت 
گسترده تر و انتقال انسان به انسان را خواهد داد؛ 
ویژگی که می تواند علت زمینه ساز یک اپیدمی 

جهانی شود. 
ظهور یک آنفلوآنزا جدید از مهم ترین نگرانی های 
کارشناسان بهداشت عمومی در جهان است و 
این بار این نگرانی همزمان شده با همه گیری 
جهانی ویروس جدید کرونا که تاکنون بیش از 
۱۰ میلیون نفر را آلوده و جان ۵۰۰ هزار نفر 

را گرفته است. 
آنفلوآنزا جدید همه گیری  بار که یک  آخرین 
جهانی پیدا کرد به سال ۲۰۰۹ باز می گردد که 
از مکزیک  آنفلوآنزای خوکی  یک نوع جدید 
آغاز شد اما کمی بعد معلوم شد که آن قدرها 
هم خطرناک نیست چرا که افراد بزرگسال در 
که  دادند  نشان  از خود  ایمنی  نوعی  آن  برابر 
می توانست ناشی از تجربه سیستم ایمنی بدن 
آنها از مواجهه با ویروس های قبلی بوده باشد. 

آ/ که  ویروس  آن  با  مقابله  واکسن  اکنون 
ترکیب  در  نام گذاری شد  اچ۱ان۱پی دی ام  ۰۹ 
افراد  آنفلوآنزا قرار دارد و  واکسن های فصلی 
با تزریق ساالنه واکسن ها آنفلوآنزا در برابر آن 

ایمنی می یابند. 
این  می گویند  چین  دانشمندان  که  طور  آن 
همان  به  شباهت هایی  هم  جدید  ویروس 
دارد   ۲۰۰۹ سال  خوکی  آنفلوآنزای  ویروس 
اما کمی تغییرات جدید در ساختار ژنتیکی آن 

دیده می شود. 
این ویروس تاکنون تهدید بزرگی رقم نزده اما کین 
چاو چانگ و همکارانش که این ویروس را مطالعه 
کرده اند می گویند باید حسابی مراقب آن بود. 

گذاشته  جی۴یی اِی-اچ۱ان۱  ویروس  این  نام 
شده است. 

در  تاکنون  ویروس  این  به  آلوده  افراد 
خوک داری  مزارع  کارگران  و  سالخی خانه ها 

در چین مشاهده شده اند. 
واکسن های فعلی آنفلوآنزا در برابر این ساختار 
جدید ویروسی بی اثر گزارش شده اند اما محققان 
می گویند امکان تغییر ساختاری واکسن ها برای 
سازگار شدن با مشخصات این ویروس وجود دارد. 
کین چو چانگ که در دانشگاه ناتینگهام بریتانیا 
حال  »در  گفته:  بی بی سی  به  می کند  تدریس 
حاضر همه ما -به درستی- روی ویروس کرونا 
باعث  نباید  موضوع  این  اما  شده ایم  متمرکز 
بالقوه  جدید  ویروس های  دیگر  از  ما  غفلت 
خطرناک شود.« با وجود این که این ویروس 
نمی شود،  محسوب  فوری  تهدید  یک  جدید 

اما نباید آن را نادیده بگیریم. 

این گروه از محققان که نتایج مطالعه خود را در 
ژورنال علمی »مقاالت آکادمی ملی علوم ایاالت 
متحده آمریکا« منتشر کرده اند می گویند اقدامات 
و تهمیدات جدی برای تحت نظر گرفتن این 
ویروس در خوک ها و کسانی که در صنعت پرورش 
خوک کار می کنند، در نظر گرفته و اجرا شود. 
به گزارش گاردین جیمز وود، رئیس دپارتمان 
دامپزشکی دانشگاه کمبریج می گوید این مطالعه 
نشان می دهد که »ما باید به طور دائم نگران خطرات 
ظهور یک ویروس و عامل بیماری زای جدید 
باشیم و آگاه باشیم مزارع پرورش حیوانات که 
انسان ها بسیار بیشتر از دنیای وحش با آن در 
ارتباطند، همواره پتانسیل این را دارد که منبع 
تولید و تکثیر ویروسی برای همه گیری جهانی 

شود«.آفتاب نیوز

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد هفته آینده تیمی از کارشناسان 
این سازمان به چین اعزام خواهند شد تا درباره منشا ویروس 

کرونا تحقیق کنند. 
به گزارش سپید، »تدروس آدهانوم« دبیر کل سازمان بهداشت 
جهانی اعالم کرد که تیمی از کارشناسان خود را برای بررسی 

منشا ویروس کرونا به چین خواهد فرستاد. 
این خبر در حالی منتشر می شود که آمریکا مدعی است کرونا 
از آزمایشگاهی در چین منتشر شده، اما تاکنون سندی در این 

باره منتشر نکرده است. 
ویروس کرونا موسوم به »کووید۱۹« اواسط ماه دسامبر )۲۴ 
آذر( در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از 

این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد، اما کمیسیون 
بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ۹۸(  ملی 
به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد. 
ویروس  این  با  مقابله  برای  جهان  کشور های  از  بسیاری 
کرونا  شیوع  کرده اند.  اعمال  را  گسترده ای  محدودیت های 
ویروس تأثیرات منفی زیادی بر بازار های جهانی و اقتصاد 

کشور ها گذاشته است. 
بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر در سراسر جهان به کرونا 
مبتال شده اند که از میان آنها بیش از ۵۰۵ هزار نفر جان خود 

را از دست داده اند. 
روسیه،  عربستان،  پاکستان،  انگلیس،  ایتالیا،  برزیل،  آمریکا، 

اسپانیا و پرو از جمله کشور هایی هستند که بیشترین آمار ابتال 
و جان باختگان کرونایی را دارند.باشگاه خبرنگاران جوان

اعزام تیم بهداشت جهانی به چین برای بررسی منشا کرونا 

خبـر

شماره ۱6۸6 ۱۱ تیـر ۱۳۹۹



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با هشدار نسبت به امکان ابتالی کودکان به کرونا به 
خانواده ها توصیه کرد: »فرزندان خود را جز در مواقع 
ضروری از خانه خارج نکنند و کمتر در اجتماعات 

حضور یابند.« 
به گزارش سپید، رکسانا منصور قناعی به نوپدید بودن 
ویروس کووید ۱۹ اشاره کرد و گفت: »زمانی که در 
اسفندماه ایران با این ویروس مواجه شد حتی در 
کشور چین نیز اطالعات زیادی درباره این بیماری 
وجود نداشت بنابراین بسیاری از اطالعاتی که درمورد 
کمرنگ بودن انتقال این بیماری در کودکان گفته می شد، 

ناشی از نقص اطالعاتی بوده است.«
وی با یادآوری این که در اوایل شیوع این بیماری 
تعداد کودکان عالیم دار نسبت به بزرگساالن کمتر 
بود، تصریح کرد: »انتظار می رفت بزرگساالن عالیم 
شدیدتر و بیشتری داشته باشند و مرگ و میر در 

آنها باالتر باشد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درمورد باالتر بودن میزان ابتال و مرگ و میر در افراد 
دچار بیماری های زمینه ای، مزمن و نقص ایمنی، 
اظهار کرد: »گرچه در اوایل شیوع این بیماری در 
کودکان عالئم بیماری، بستری و مرگ و میر نسبت 
به بزرگساالن بسیار کمتری دیده می شد، اما این به 
آن معنا نبود که کودکان دچار نوع بی عالمت و کم 

عالمت بیماری نمی شوند.«
منصور قناعی تاکید کرد: »کودکان نسبت به بزرگساالن 
بیشتر در معرض ابتال به عفونت های مختلف از 
جمله عفونت های تنفسی هستند و بنابراین ممکن 
بود بسیاری از موارد ابتال به کووید ۱۹ در کودکان 
تشخیص داده نشود.« وی با بیان این که در اسفند ماه 
کودکان مبتال عالیم خیلی کمتری داشتند و یا بدون 
عالیم بودند، گفت: »همین مساله باعث می شد تصور 

شود کودکان به کرونا مبتال نمی شوند.«
این پزشک متخصص افزود: »البته در همان دوران نیز 
برخی کودکان به علت ابتال به کرونا بستری می شدند، 
اما این مسئله بیشتر در مواردی رخ می داد که کودک 
دچار یک بیماری نقص ایمنی و یا یک بیماری مزمن 
بود.« منصور قناعی ادامه داد: »اما از فروردین ماه با فرم 
جدیدی از ابتال در کودکان رو به رو شدیم، فرمی که 
به بیماری کاوازاکی شباهت داشت که آن را به عنوان 

التهاب بعد از عفونت می شناسیم.«
وی توضیح داد: »این اطالعات به دست آمد که نه 
تنها کودکان به کرونا دچار می شوند، بلکه می توانند 
به دیگران نیز انتقال دهند و همچنین فرمی از بیماری 
به دنبال کرونا پیش آمد که ناشی از فاکتورهای التهابی 
 PCR  داخل بدن است، یعنی ممکن است در آن دوره
کرونای کودک منفی باشد اما کودکی که بین یک 
تا چهار هفته قبل  دچار بیماری کرونا شده، مانند 

بیماری کاوازاکی در فاز التهابی باشد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
افزود: »یعنی در آن صورت ارگان های مختلف بدن 
کودک بر اثر پاسخ بدن به عفونت اولیه، درگیر شده اند.«

منصور قناعی ادامه داد: »در حال حاضر نیز مواردی 
از این موضوع در بخش کودکان دیده می شوند که 
ممکن است با عالیمی مثل اسهال، اختالل هوشیاری، 
اختالالت خونریزی دهنده و یا اختالل در ارگان هایی 

مانند کبد مراجعه کرده باشند و با بسیاری از بیماری های 
دیگر اشتباه گرفته شوند.« 

وی خاطرنشان کرد: »بسیاری از کودکان ممکن است با 
فشار خون پایین و حال عمومی بسیار بد مراجعه کنند 
و بعد از بررسی مشخص شود کودک در چهار هفته 
گذشته سابقه تماس با یک فرد کرونا مثبت را داشته و 
یا اینکه خود ردپایی از عفونت کرونا را داشته باشد.« 
وی یادآور شد: »در ۶۰ درصد موارد PCR این کودکان 
ممکن است منفی باشد، اما بررسی آنتی بادی در 
برخی موارد مثبت است و یا اینکه کودک سابقه 

تماس با فرد مبتال را دارد.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
تاکید کرد: »بنابر این این گونه موارد در حال حاضر در 
کودکان بیشتر دیده می شود و مسئله دیگر این است 
که کودکان نیز می توانند این بیماری را به اطرافیان و  

سایر اعضای خانواده خود منتقل کنند.«
منصور قناعی درباره تشخیص کرونا از ابله مرغان 
در کودکان توضیح داد: »آبله مرغان در کودکان مگر 
در مواردی که فرد دچار نقص ایمنی است، بیماری 
چندان جدی نیست؛ در اسفندماه مواردی مشاهده 
شد که در کودک کرونا  و آبله مرغان همزمان باهم 
وجود داشت.« وی ادامه داد: »بنابر این از روی عالیم، 
درگیری ها و اپیدمی باید تشخیص داد که آیا در کودک 
همراهی این عفونت رخ داده است و یا اینکه یکی 
از این ها رخ داده و عالئم دیگری را تظاهر می کند.«
به گزارش روز سه شنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، این پزشک متخصص افزود: »معموال انتظار 
می رود در کودکی که از سن شیرخوارگی گذشته 
باشد و مشکل زمینه ای نداشته باشد، آبله موغان بیشتر 
به صورت یک تب گذرا و با عالیم پوستی به شکل 
برجستگی های آبدار بروز کند و تشخیص این بیماری 
چندان دشوار نیست، اما اگر همین عالئم به دنبال 
بیماری کووید ۱۹ رخ داده باشد، عالیم بسیار شدیدتر 
است و ارگان های دیگری نیز معموال درگیر می شوند 
و بیشتر ممکن است با یک آبله مرغون عارضه دار 

اشتباه گرفته شود.« 
منصور قناعی ادامه داد: »البته این دو ویروس می توانند 

همزمان با هم نیز بروز کنند.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در پاسخ به سوالی درمورد راهکارهای تغذیه ای برای 

تقویت سیستم ایمنی کودکان اظهار کرد: »اطالعات ضد 
و نقیض زیادی در این باره وجود دارد، اما بررسی ها 
نشان می دهد، یک رژیم غذایی سالم و متنوع می تواند 
برای همه التهاب ها و عفونت ها کمک کننده باشد، 
ضمن اینکه کماکان ترجیح داده می شود که از رژیم های 
پر پروتئین با چربی و کربوهیدرات کم استفاده شود 
تا مواد غذایی ضروری از جمله اسیدهای آمینه، 
مینرال ها و میکروالمان ها برای کودکان تامین شود.«
منصور قناعی با بیان این که رژیم غذایی مناسب برای 
پیشگیری از کرونا تفاوت زیادی با سایر بیماری های 
عفونی ندارد، بر ضرورت پیروی از یک رژیم غذایی 

متنوع، پروتئین دار و کم کربوهیدرات تاکید کرد. 
وی درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: »کماکان 
توصیه می شود که واکسیناسیون از شهریورماه و یا 
هرزمان که واکسن آنفلوآنزا در اختیار کشور قرار 
می گیرد انجام شود، متاسفانه یکی از مشکالتی که 
بروز آن پیش بینی می شود این است که کرونا ویروس 
عالئم بسیاری از بیماری ها از جمله ریه، گوارش 

وکبد را تقلید کند.«
این متخصص تاکید کرد: »بنابر این با آغاز فصل 
آنفلوانزا با چند مشکل رو به رو خواهیم بود، اول 
آنکه ممکن است عالئم آن با آنفلوانزا اشتباه گرفته 
شود و دوم اینکه ممکن است این دو بیماری یکدیگر 
را تشدید کرده و به عوارض یکدیگر کمک کنند.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
افزود: »بنابراین مانند سال های گذشته به افراد، به ویژه 
کسانی که مشکالت نقض ایمنی دارند، توصیه می شود 

حتما از واکسن آنفوالنزا استفاده کنند.«
منصور قناعی با تاکید بر ضرورت استفاده از واکسن 
آنفلوآنزا برای کودکان زیر پنج سال، گفت: »در مورد 
افرادی که با گروه های با ریسک باال تماس دارند، مانند 
والدین کودکان زیر پنج سال، دارای نقص ایمنی و یا 
دارای مشکالت مزمن نیز حتما از واکسن استفاده کنند.«
وی همچنین زنان باردار را از دیگر گروه هایی عنوان 
کرد که باید نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند. 
این متخصص ادامه داد: »در باقی موارد نیز توصیه 
می شود هر فردی که امکان دسترسی دارد، از واکسن 
استفاده کند، زیرا پیش بینی می شود پاییز و زمستان 

آتی آنفلوانزا را همراه با کووید ۱۹ داشته باشیم.«
وی نسبت به حضور کودکان بدون وسایل حفاظت 

فردی در فضاهای مختلف جامعه از جمله مترو، مراکز 
خرید، مهمانی ها و به طور کلی اماکن پرجمعیت 
هشدار داد و گفت: »از عالئم خطری که درباره 
هر کودکی بررسی می شود، سابقه تماس با افراد 
مبتال و یا مشکوک، حضور در اماکن پر ریسک و 

همچنین سفر است.«
منصور قناعی تصریح کرد: »اگر ۱۵ دقیقه با یک فرد 
مبتال بدون حفاظ در فاصله یک متری در تماس باشید، 
حتی اگر صحبت، سرفه و عطسه نیز اتفاق نیفتند باز 
هم امکان ابتال وجود دارد و در صورت صحبت، سرفه 

و عطسه نیز شانس ابتال افزایش می یابد.«
این متخصص افزود: »از افراد می خواهیم از خروج 
غیر ضروری از منزل خودداری کنند و با توجه به 
بروز این بیماری در کودکان از حضور کودکان در 

اماکن پر ریسک ممانعت کنند.«
وی در ادامه نسبت به لزوم استفاده از ماسک توسط 
کودکان هنگام تاکید کرد و گفت: »والدین باید سعی 
کنند ماسک را با اندازه صورت کودک تنظیم کنند، 
ضمن اینکه در حال حاضر استفاده از ماسک های 

ساده جراحی برای کودکان کافی است.« 
منصور قناعی همچنین بر ضرورت رعایت فاصله 
یک تا دو متری از افراد برای پیشگیری از ابتالی 

کودکان به کرونا تاکید کرد. 
وی با بیان اینکه کرونا عالئم بسیاری از بیماری ها را 
تقلید می کند، گفت: »بنابر این هر کودکی که دچار 
عالئمی همچون تب می شود که به درمان های عادی 
پاسخ نمی دهد حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کند.«
این پزشک متخصص درباره عالیمی که در صورت 
بروز در کودکان باید حتما به پزشک مراجعه شود، 
توضیح داد: »در کودکان زیر یک سال تب باال اهمیت 
بسیار زیادی دارد، بنابر این در صورت تبی که با 
درمان های عادی پایین نیاید والدین باید کودک را 
نزد پزشک بیاورند و پزشک کرونا را نیز در لیست 

تشخیص های خود قرار دهد.« 
وی ادامه داد: »عالمت دیگری که بسیار شایع است 
و هرسال در فصل تابستان بسیاری از کودکان با آن 
مواجه می شوند، اسهال و استفراغ است و با توجه به 
اینکه اسهال و استفراغ نیز می تواند از عالئم گوارشی 
کرونا باشد، اگر در حال حاضر در کودک اسهال و 
استفراغی اتفاق بیفتد که پزشک نتواند با درمان های 
عادی آن را بر طرف کند و یا با درگیری سیستم های 
دیگر بدن مانند سرفه و یا بروز دانه هایی بر روی پوست 
و یا زردی همراه باشد باید به پزشک مراجعه کرد.«
منصوری قناعی افزود: »بی میلی کودک نسبت به غذا 
خوردن و کاهش ادرار از عالئمی است که والدین در 
صورت مشاهده باید نسبت به آن ها احساس خطر 
کنند.« وی تصریح کرد: »بروز این عالئم به ویژه در 
کودکانی که با افراد مبتال به کرونا در تماس بوده اند 
و یا اینکه بدون وسایل حفاظتی در اماکن شلوغ، 
باید شک ما را نسبت به ابتال به کووید ۱۹ برانگیزد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با تاکید بر ضرورت شست و شوی مرتب 
دست ها و حفظ فاصله اجتماعی با افراد به والدین 
توصیه کرد جز در مواقع ضروری کودکان را از 
خانه خارج نکنند و تا جای ممکن در اجتماعات 

حاضر نشوند.

خطر ابتال به کرونا در کمین کودکان
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سخنگوی وزارت بهداشت: 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی گفت: »اگر همه مردم از ماسک استفاده 
کنند تا ۹۵ درصد از انتقال کرونا پیشگیری می شود، 
دولت حتما ضمانت های اجرایی را برای اجباری 
شدن ماسک در نظر می گیرد. وزارت صنعت هم 
مامور شده که ماسک کافی و ارزان در اختیار 

مردم قرار دهد.«
سیما سادات الری گفت: »هنوز در موج اول کرونا 
هستیم. اگر استانهایی که پیک اول را سپری کردند 
و اکنون در وضعیت آرام تری هستند دوباره دچار 
پیک شوند به آن موج دوم می گوییم. در هر صورت 
اولویت وزارت بهداشت برای مدیریت کرونا توجه 
به پیشگیری است و این کار با زدن ماسک توسط 
همه مردم امکانپذیر است. باید مردم را به استفاده از 

ماسک در اماکن عمومی ترغیب کنیم.«
سیما سادات الری جزئیات اجرای مصوبه اجباری 
شدن ماسک از ۱۵ تیر و کمپین »من- ماسک- 
می زنم« را در گفت و گویی با ایرنا تشریح کرد که 

این گفت وگو باز نشر می شود. 

 وضعیت کشور از نظر اپیدمی کرونا چگونه 
است؟ 

اپیدمی کرونا یک همه گیری جهانی و پاندمی است. 
ایران هم یک کشور بزرگ است و مانند ایاالت متحده 
آمریکا استان های پهناور دارد. وسعت جغرافیایی زیاد 
است و همه جای کشور شبیه هم نیست. استان هایی 
که پیک کرونا را تجربه کردند اکنون دچار پیک نیستند 
و استان هایی مثل خوزستان که ماه های اول، پیک 

نداشتند اکنون در پیک کرونا هستند. 
اکنون پیک کرونا بیشتر در استان های مرزی یا شهرهایی 
است که در ماه های اول شیوع کرونا پیک کرونا را تجربه 
نکرده بودند. بنابراین به طور کلی در کشور همچنان 
در موج اول کرونا هستیم. اگر در استان هایی مثل قم 
و گیالن که در ماه های گذشته پیک شدیدی را پشت 
سر گذاشته اند دوباره اوج گیری و پیک کرونا را داشته 
باشیم، موج دوم کرونا در این استان ها خواهد بود. 
با توجه به اینکه بیماری ناشی از ویروس کرونا واکسن 
و دارو ندارد تنها راه ما برای کنترل این بیماری این 
است که زمان بخریم و زمان درگیری را طوالنی کنیم 
تا تعداد فوتی را کاهش دهیم. باید بار بیمارستان ها و 
بستری را کم کنیم و بتوانیم قدرت سیستم درمانی 

را باال ببریم تا زمانی که واکسن و دارو پیدا شود. 
اپیدمی کرونا یک مساله اجتماعی و اقتصادی هم 
هست و معیشت و اقتصاد خانواده ها هم مهم است 
به همین علت بازگشایی ها انجام و پروتکل ها اعالم 
شد. البته خیلی از بازگشایی ها ۱۰۰درصدی نیستند، 
مثال در تاالرها اساس کارشان بر این است که افراد 
جمع شوند و افرادی که می خواهند در این تاالرها 
غذا بخورند حتی اگر پروتکل ها هم اجرا شود مجبور 

هستند موقع غذاخوردن ماسک را بردارند. 
 فاصله گذاری پویا چگونه اجرا می شود؟ آیا 
مسئوالن استانی اختیار کافی برای تصمیم گیری 

دارند؟ 
بعد از ابالغ پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی، بحث 
فاصله گذاری پویا مطرح شد. قرار شد محدودیت ها 
در استان هایی که قرمز هستند باشد و مصوب شد 
که اختیارات الزم به استان ها داده شود. به این شکل 
که مسئوالن استان های قرمز وضعیتشان را گزارش 

می کنند و وزارت کشور و وزارت بهداشت در مورد 
تعطیلی و محدودیت ها در این استان ها تصمیم بگیرند. 
اکنون در استان هایی که فاصله گذاری پویا اجرا شده 
محدودیت تا یک هفته اجرا می شود، بعد دوباره به 
رئیس جمهور وضعیت استانشان را گزارش می کنند 
و اگر الزم باشد دوباره محدودیت ها تمدید می شود. 
استان هایی که سفید هستند کم خطر قلمداد می شوند 
اما نمی توانیم تضمین کنیم که این مناطق به شرایط 

قرمز نمی روند. 
 راه حل وزارت بهداشت برای کنترل اپیدمی 
کرونا چیست؟ به نظر می رسد اولویت و تاکید بر 
استفاده از ماسک است و کمپین من ماسک می زنم 

هم به همین منظور اجرایی شده است؟ 
بله. تنها راه، پیشگیری از ابتالی افراد به کروناست. 
اکنون در کل دنیا موثرین راه پیشگیری از کرونا استفاده 
از ماسک است. سیاست دولت این است که همه از 
ماسک استفاده کنند، به وزارت صنعت هم ابالغ شده 
که زمینه تولید ماسک های ارزان قیمت را فراهم کند. 
در کمپین من ماسک می زنم. همه مردم به استفاده 
از ماسک ترغیب می شوند و با هشتک من- ماسک 
– می زنم. تاکید بر این است که هر نوع ماسکی قابل 
قبول است، حتی ماسک های خانگی هم قابل قبول 
است. ثابت شده که ماسک در پیشگیری از کرونا موثر 
است باید کاری کنیم که مردم به استفاده از ماسک 
ترغیب شوند و از آن استفاده کنند. به همین علت 
اینفوگرافی هایی برای ترغیب مردم تهیه شده است. 
حتی کلیپ هایی تهیه شده که نحوه تولید ماسک 
خانگی را به مردم آموزش می دهد تا همه مردم 
استفاده کنند. مردم باید باور کنند که این کار در 
پیشگیری از ابتال به بیماری کووید۱۹ و کرونا موثر 
است و اگر دو طرف استفاده کنند تا ۹۵ درصد در 
پیشگیری موثر است. وقتی می شود بیماری کووید۱۹ 
را که می تواند برای مردم و کادر درمانی مشکالت 
زیاد و پیچیده ای ایجاد کند با یک ماسک ساده و 
ارزان و شستن مداوم دست کنترل کرد، چرا نباید از 
این روش استفاده کرد. مردم ایران بسیار فهیم هستند، 
چقدر در ایام نوروز و ۱۳ بدر همکاری کردند و در 
خانه ماندند و به مسافرت نرفتند اکنون هم اگر باور 
کنند که ماسک چقدر می تواند از ابتال به بیماری 

پیشگیری کند حتما همکاری می کنند. 

 ارزانترین و بیشترین ماسک های مورد استفاده 
مردم، ماسک های سه الیه است این ماسک ها برای 

چه مدت قابل استفاده هستند؟ 
تا زمانی که مرطوب شوند. ماسک های سه الیه اگر 
بر اثر عطسه یا بزاق دهان مرطوب شوند باید دور 

انداخته و تعویض شوند. 
 با این حساب یک نفر در ساعاتی که بیرون از 
خانه است، باید مثال سه بار ماسک را تعویض 
کند و این یعنی اگر با نگاه خوشبینانه فرض کنیم 
ماسک گران نشود و بتوانند این ماسک را به قیمت 
دوهزار تومان در بازار آزاد تهیه کنند روزانه باید 
هر نفر حداقل ۶ هزار تومان برای ماسک هزینه 
کند، یعنی بیش از ۱۵۰ هزار تومان در ماه و برای 

یک خانواده در ماه رقم قابل توجهی می شود. 
در هر صورت به وزارت صنعت تاکید شده که ماسک 
مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و با حداقل هزینه 

تامین شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. 
 اما در واقع امر، قیمت ماسک در بازار آزاد با 
آنچه مصوب و اعالم می شود متفاوت است، همین 
االن ماسک های فیلتردار معمولی به قیمت ۳۰ هزار 
تومان در بازار فروخته می شود، اگر استفاده از ماسک 
اجباری شود و تقاضا باال برود، حتما گرانفروشی 
هم بیشتر می شود. برای مدیریت بازار ماسک و 

جلوگیری از سودجویی ها چه فکری کرده اید؟ 
احتمال تخلف و سوداگری همیشه وجود دارد. به هر 
حال بازار ماسک اقتصاد خودش را دارد. اگر منجر به 
افزایش تولید و رونق اقتصادی بشود، خوب است. 
افرادی که در اقتصاد تولید ماسک فعالیت می کنند، 
کارشان بالقوه اشکالی ندارد اما اگر قرار به سودجویی 

باشد قطعا باید از آن جلوگیری شود. 
 اخیرا گزارشی از احتکار و گرانفروشی ماسک 

داشته اید؟ 
اپیدمی  اوایل  اما  نداشته ایم  اخیرا چنین گزارشی 
کرونا گزارش هایی از کمبود ماسک داشتیم. از طرفی 
آموزش های الزم به مردم برای تولید ماسک خانگی 
مناسب که قابل شست و شو هم باشد داده می شود. 
 مصوبه اجباری شدن ماسک از ۱۵ تیر چگونه 
اجرا می شود، ضمانت اجرایی آن چیست؟ اگر 
افرادی رعایت نکردند و ماسک نزدند چه برخوردی 

با آنها می شود؟ 

این مصوبه جدید است و حتما مکانیزمی برای اجرای 
آن در نظر گرفته می شود. ممکن است افرادی را که 
ماسک ندارند در برخی اماکن راه ندهند و حتما 
دستگاه های نظارتی هم در این مورد ورود می کنند. 
 شما هر روز اسامی استان های قرمز را اعالم 
نگران  وضعیت  استان ها  کدام  اکنون  می کنید، 

کننده ای دارند؟ 
یکی از این استان ها خوزستان است اما وضعیت 
همه شهرهای آن یکسان نیست. وضعیت در برخی 
شهرهای استان خوزستان مثل آبادان و دزفول قرمزتر 
از اهواز است یعنی وضعیت نگران کننده تری دارند. 
میزان بستری و فوتی این دو شهر از اهواز بدتر است. 
مالک رنگ شهرها میزان بستری بیماران است نه 
فوتی. چون از نظر اپیدمیولوژی ممکن است یک 
شهر میزان فوت کمتری داشته باشد اما میزان بستری 
آن بیشتر باشد که نشان دهنده مراقبت بهتر از بیماران 
است. مالک رنگ قرمز میزان ابتال و بستری در صد 
هزار نفر جمعیت و فوتی در یک میلیون نفر است. 
تخت های  دوباره  که  شده  اعالم  اخباری   
بیمارستان ها به علت افزایش بیماران کرونا پر 
شده و تخت بستری و آی سی یو خالی ندارند. 
در همه شهرها این طور نیست، در برخی استان ها 
مثل خوزستان از امکانات مراکز و بیمارستان های غیر 
دولتی هم استفاده کرده اند و اکنون استانی را نداریم 
که رئیس دانشگاه گزارش داده باشد که بیمارستان ها 

پر شده است و کمبود داشته باشند. 
بیمارستان ها در استان هایی که قرمز هستند در برخی 
شهرها با حداکثر ظرفیت فعالیت می کنند اما گزارشی 
نداشته ایم که مشکل داشته باشند چون پیش بینی های 
الزم برای تامین امکانات و تخت های بیمارستانی شده 
است و با تمهیداتی که انجام شده میزان فوتی به بستری 
نسبت به قبل کمتر شده است. مقایسه نمودار بستری 
و فوتی هم این موضوع را نشان می دهد و مشخص 

می کند کیفیت مراقبت ها بهتر شده است. 
 این درست است که در تهران میزان بستری های 
جدید کرونا از ترخیصی بیمارستان ها بیشتر شده 

است؟ 
در استان تهران همه مناطق وضعیت یکسانی ندارد، 
مثال دماوند وضعیت بدتری نسبت به شهر تهران دارد. 
مناطقی که قبال پیک کرونا نداشته، اکنون در مرحله 
پیک است. طبق اطالعات نرم افزار ماسک شهر 
تهران قرمز نیست چون میزان بستری به ۱۰۰ هزار 
جمعیت مهم است. تهران اکنون زرد و در وضعیت 
هشدار است. میزان بستری در این استان بیشتر شده 

است ولی هنوز قرمز نیست. 
 گزارش هایی هم وجود دارد که در برخی استان ها 
و مناطق قرمز به علت پر شدن بیمارستان ها و حتی 
مبتال شدن تعداد قابل توجهی از پرستاران، با کمبود 
پرستار مواجه شده اند، این مساله صحت دارد؟ 

هر جا کمبود باشد اعالم می کنند و پرستاران به صورت 
داوطلب اعزام می شوند. تامین محل اسکان، غذا و 
پرداخت حق الزحمه این نیروها بر عهده مسئوالن 
استان محل خدمت است. کمبود پرستارها با فراخوان 
از نیروهای داوطلب از سراسر کشور به خصوص 
مناطقی که فعال بار درمانی کمتری دارند به مناطق 
قرمز صورت می گیرد. مثال در استان خوزستان که 
وضعیت قرمز است ۴۰ پرستار از چند استان دیگر 

به این استان اعزام شدند.

ماسکتا۹۵درصدازانتقالکروناپیشگیریمیکند
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در حالی که در مقابل تهدید کرونا، تمام امیدها 
به تولید واکسن است و دنیا در تکاپو و رقابت 
برخی  می برد،  سر  به  واکسن  این  ساخت 
ادعاهای ضد واکسن و خالف واقع از سوی 
برخی کاربران فضای مجازی مطرح می شود؛ 
سالمت  برای  تهدیدی  می تواند  که  ادعاهایی 
کودکان و بازگشت بیماری های قابل کنترل با 

واکسن باشد.
از  ملی  برنامه  واکسیناسیون  به گزارش سپید، 
به  اکنون  و  شد  آغاز  کشورمان  در   6۳ سال 
پوشش بیش از ۹8 درصدی رسیده است. بر 
کاهش  توانسته  ایران  نیز  برنامه  همین  اساس 
چشمگیری در مرگ و میر نوزادان و کودکان 
داشته و به افتخاراتی نظیر دریافت سند حذف 
سرخک از سازمان جهانی بهداشت، کنترل ۱۹ 

ساله فلج اطفال و... دست یابد. 
در مجموع جنجال های خالف واقع و غیرعلمی 
اخیر بر سر واکسیناسیون در حالی مطرح می شود 
سرمایه  یک  کودکی  دوران  ایمن  سازی  که 
سالیانه  زندگی  نجات  برای  جهانی  گذاری 

حدود2.6میلیون نفر در دنیا است.  
در هیمن راستا، سید محسن زهرایی،رئیس اداره 
با واکسن وزارت  قابل پیشگیری  بیماری های 
بهداشت در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
اولین واکسن در شکل جدید در 2۱۰ سال قبل 
تولید شده است،   گفت: »پس از آن واکسن های 
متعدد ساخته شده است که جامعه بشری از آنها 
استفاده کرده است؛ در طول این سال ها خدمات 
اثربخشی  و  داده اند  نشان  خود  از  را  بزرگی 

واکسن ها غیر قابل انکار است.«
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون ساالنه از بروز 
۳ میلیون مرگ جلوگیری می کند، تصریح کرد: 
»از آنجایی که واکسن ها عموما برای کودکان 
استفاده می شوند در نتیجه وقتی کودکی سالم 
می ماند می تواند عمری طوالنی کرده و به کشور 

خود خدمت کند.«  
زهرایی درباره آثار واکسیناسیون در کشورمان، 
بیان کرد: »سال ها قبل بیماری فلج اطفال یکی 
از بیماری های شایع در کشور ما بود که ساالنه 
حدود هزار کودک دچار فلج دائمی می شدند. 
این بیماری در سال های قبل چنان در جامعه 
پس  کودکی  اگر  مثال  عنوان  به  که  بود  رایج 
از تزریق آمپول دچار فلج اطفال می شد، این 
تصور برای خانواده ها به وجود می آمد که تزریق 
آمپول باعث فلج شدن فرزندشان شده است. 
اکنون خوشبختانه با واکسیناسیون کودکان ۱۹ 
در  اطفال  فلج  از  موردی  هیچ  که  است  سال 
کشور نداشتیم درحالیکه بیماری در کشورهای 
همجوار ما وجود دارد. عالوه بر فلج اطفال،   
بیماری های متعددی از جمله سرخک، دیفتیری 

و... کنترل شده است.«
وی با اشاره به واکسیناسیون علیه بیماری هپاتیت 
B،  افزود: »پیش از آغاز واکسیناسیون علیه هپاتیت، 
حدود 2.۵تا ۴ درصد جامعه ما آلوده به ویروس 
هپاتیت بودند که امکان داشت عالوه بر آنکه 
خودشان دچار مشکالت کبدی و بیماری های 

جدی شوند، سایرین را نیز به این ویروس آلوده 
کنند. اگر این واکسیناسیون انجام نمی گرفت با 
توجه به میزان شیوع اعتیاد تزریقی، مشخص 
نبود اکنون وضعیت این بیماری در جامعه به چه 
شکل باشد. اما اکنون شیوع هپاتیت B حدود یک 
سوم تا یک چهارم نسبت به پیش از آغاز این 

واکسیناسیون کاهش پیدا کرده است.«
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا 
تشکیل  مواد  شناسایی  برای  تحقیقات  امکان 
یا  دارد  افراد وجود  همه  برای  واکسن  دهنده 
نیست  حالت  این  کشوری  »هیچ  گفت:  خیر، 
کارخانه خاصی واکسن  از  افراد خودشان  که 
تهیه کنند و سپس آن را تزریق کنند. خدمات 
برای  خوبی  مثال  کشورمان  در  واکسیناسیون 
واکسنی  همان  است.  اجتماعی  عدالت  تحقق 
که در شهرهای بزرگ استفاده می شود عینا در 
شهرهای دور افتاده نیز استفاده می شود. تمام 
واکسن های تزریقی از کیفیت یکسان و خوبی 
برخوردار هستند. تولید واکسن کاری ساده و 
پیش  پا افتاده نیست که هر شرکتی توان تولید 
آن را داشته باشد. در بین کشورهای اسالمی 
تنها دو کشور توان تولید واکسن دارند که یکی 
از آن دو کشور، ایران است. ابزارهای نظارتی و 
کنترلی بسیار پیچیده ای بر واکسن حاکم است و 
در چند مرحله مورد کنترل کیفی قرار می گیرد تا 
اثربخشی آن ثابت شود. واکسن ها مانند داروها 
شماره سریال خود را دارند که پس از تولید بر 
اساس شماره سریال بررسی می شوند و تاییدیه 

مصرف را اخذ می کنند.«
وی درباره ادعاهای مطرح شده درباره اینکه در 
از جنین مرده و... استفاده می شود،  واکسن ها 
تصریح کرد: »اگر قرار باشد بنده که تخصص 

اظهار  ماهواره  مورد ساخت  در  دارم  پزشکی 
نظر کنم احتماال قوی تر از چنین صحبت هایی 
نخواهد بود. هرکس باید در حیطه دانش و علم 

خود اظهار نظر کند.« 
زهرایی درخصوص احتمال بروز عوارض پس 
می تواند  »هرچیزی  افزود:  واکسن،  تزریق  از 
مثال  عنوان  به  باشد،  داشته  را  عوارض خود 
تهیه  ساده  استامینوفن  یک  که  هنگامی  حتی 
عوارض  از  جعبه  داخل  بروشور  در  می کنید 
احتمالی سخن گفته شده است. در این حالت 
باید دید منافع آن بر عوارضش پیشی خواهد 
گرفت یا نه که به استفاده از آن ادامه دهیم. 
در مورد واکسن ها از آنجایی که فرایند کنترل 
عوارض  است،  پیچیده  و  دقیق  بسیار  کیفی 
عموما  و  بود  خواهد  ناچیز  و  خفیف  بسیار 
سیستم  پاسخ  از  ناشی  که  هستند  عوارضی 
بدن  وارد  که  آنتی ژنی  به  نسبت  بدن  ایمنی 
شده است، خواهد بود.  تب یا درد موضعی 
از عوارضی هستند که ممکن است در ۱۰ تا 
2۰ درصد افراد مشاهده شود که همگی نشان 
دهنده پاسخ ایمنی بدن نسبت به ورود آنتی ژن 
ایمنی  فرد  آینده  در  می شود  سبب  و  است 
نسبت به بیماری پیدا کند. عمده عوارضی که 
ناچیز است  از تزریق واکسن ها می بینیم  پس 
که در مقابل فواید آن قابل چشم پوشی است.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »طی حدودا ۴ 
ماه اخیر که بیماری کووید۱۹ در کشور پدیدار 
شده است همه ابعاد زندگی مردم تحت تاثیر 
قرار گرفته است. علی رغم اینکه توصیه هایی به 
ماندن در خانه و عدم خروج از منزل در موارد 
غیرضروری می شود، باید خانواده ها توجه کنند 
دستاوردهایی که در سالمت کودکان به دست 
واکسیناسیون  باالی  پوشش  علت  به  آوردیم 

است و اگر فرضا به دلیل بیماری کرونا، واکسن 
کودک را به تعوق بیندازیم، این دستاوردها را 
از دست داده و پوشش واکسیناسیون ما کاهش 
می یابد و بیماری های کنترل شده ممکن است 
بازگردند. پوشش واکسیناسیون مهم ترین سد 
دفاعی در برابر بیماری ها برای کودکان است.«

واکسیناسیون کودکان را به تعویق 
نیندازند

زهرایی با اشاره به اینکه طی ۴ ماه اخیر با کاهش 
مراجعه مردم برای دریافت واکسن مواجه شدیم، 
تصریح کرد: »تالشمان این است از خانواده ها 
بخواهیم واکسیناسیون فرزندان شان را به تعویق 
برای  تهدیدی  بیماری ها  بازگشت  تا  نیندازند 
تا  نباشد. ممکن است کرونا  سالمت کودکان 
قرار  اگر  و  باشد  ما  با  آینده  سال  دو  یا  یک 
باشد به دنبال آن واکسیناسیون فرزندان مان را 
به زمان های دیگر موکول کنیم، فرزندان مان در 

معرض بیماری ها قرار خواهند گرفت.«
وی درباره واکسیناسیون بدو ورود به مدرسه و 
پایه دهم دانش آموزان، بیان کرد: »تمام شرایط 
برای انجام واکسیناسیون فراهم است و پایگاه های 
سالمت به شکل مستمر در حال خدمت رسانی  
هستند. اکثر مراکز ما مراکز پاک هستند؛ یعنی 
در این مراکز بیمار مشکوک به کرونا و به طور 
کلی بیمار ویزیت نمی شود و تنها خدمات به 

مادر و کودک ارائه می شود.«
وی درخاتمه با اشاره به اینکه در مقابل تهدید 
سالمتی به نام کرونا امیدها به تولید واکسن است، 
افزود: »این نشان دهنده درک صحیحی است که 
مردم نسبت به واکسیناسیون دارند، همین ارزش 
برای واکسن هایی که داریم هم وجود دارد و 

نباید از این نعمت ها غافل شویم.«

جنجالهایضدواکسنوخطربازگشتبیماریها
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  امین جاللوند
این روزها بسیاری از همان شاگرد اول های سابق 
کنکور، قید مطب داری را زده اند. مطب داری برای 
بسیاری از پزشکان عمومی دیگر صرفه اقتصادی 
ندارد و اغلب آنها تمایلی برای راه اندازی مطب 

شخصی ندارند.
عوامل بسیار زیادی باعث شده است که پزشکان 
عمومی دیگر به دنبال مجوز راه اندازی مطب 
نباشند. بسیاری از پزشکان عمومی تمایل دارند 
که در مراکز درمانی دولتی و خصوصی کار کنند 
و مطب داری مثل سابق برای پزشکان عمومی 

چندان جذابیت ندارد.
پزشکان عمومی می گویند تب تخصص گرایی 
حاکم بر نظام سالمت نیز باعث شده است که 
پزشکان  به مطب  مراجعه  برای  مردم  استقبال 
همچنین  نباشد.  چشمگیر  چندان  عمومی 
تعرفه های پایین حق ویزیت پزشکان عمومی 
نیز مانع دیگری است که آنها را نسبت به راه اندازی 

مطب شخصی، ناامید کرده است.
از سوی دیگر، هزینه باالی مطب داری هم موجب 
شده است که دخل و خرج مطب ها تناسبی با 
در  افسارگسیخته  تورم  باشد.  نداشته  یکدیگر 
نظام سالمت، سبب شده که درآمد و هزینه های 

مطب داری، سنخیتی با همدیگر نداشته باشد.
می گویند  پزشکی  جامعه  نمایندگان  از  برخی 
تجمیع این مشکالت باعث شده است که در 
ایران، به ندرت پزشکان  بسیاری از شهرهای 
عمومی برای راه اندازی مطب شخصی به سازمان 

نظام پزشکی مراجعه کنند.

چرا مطب داری برای پزشکان عمومی، 
صرفه اقتصادی ندارد؟

بسیاری از پزشکان عمومی می گویند با توجه 
به تورم فعلی در نظام سالمت، کمتر پزشکی به 

سمت مطب داری حرکت خواهد کرد.
رضا الری پور، پزشک عمومی و معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش نیز به 
دالیلی اشاره می کند که موجب شده است مطب 
داری برای پزشکان عمومی، رو به اضمحالل برود. 
مدیر سابق روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید، توضیح می دهد: »وقتی 
که در کشوری، هزینه های اقتصادی مطب داری 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی به گونه ای افزایش 
پیدا کند که صرفه و صالح صاحب آن بنگاه 
یا صاحب مطب به عنوان یک مکان تجاری و 
باشد و ضررده شود،  نداشته  اقتصادی وجود 
آن مطب تعطیل خواهد شد. در چنین شرایطی 
اصال فرقی نمی کند که آن مطب متعلق به یک 
ماما باشد، یا یک پزشک عمومی یا یک پزشک 
متخصص. هرکدام از پزشکان ما که مطب دارند، 
به طور متوسط در مطب آنها حدود دو و نیم 
نفر مشغول کار هستند. یعنی هر مطب عمال 

دارد. در مطب ها  زایی  اشتغال  نفر،  نیم  و  دو 
حداقل یک نفر منشی حضور دارد و یک نفر 
به عنوان کمک کار آن پزشک، دندانپزشک یا 
ماما کار می کند. همچنین یک نفر هم احتماال 
خدمه ای است که آن ساختمان را پاکیزه نگه 
می دارد. متاسفانه با تعطیلی مطب ها، دو و نیم 
نفر به صورت مستقیم و حدود 11 نفر به طور 
غیرمستقیم، بیکار خواهند شد. درواقع، هر بار 
با تعطیل شدن مطب پزشکان عمومی، چندین 

نفر دیگر هم بیکار می شوند.«
به عنوان  تاکید می کند: »وقتی من  پور،  الری 
مطب  که  می بینم  و  می کنم  نگاه  مثال  پزشک 

من، صرفه اقتصادی ندارد و تعرفه های پزشکی 
هم فریز شده است، طبیعی است که این بنگاه 
زیان ده تعطیل خواهد شد. افزایش نیافتن تعرفه ها 
متناسب با نرخ تورم ساالنه، موجب شده است 
که باز بودن خیلی از مطب ها توجیه اقتصادی 
نداشته باشد. االن قیمت خرید یا حتی اجاره 
یک مطب، تناسبی با درآمد مطب ها ندارد. افزون 
بر این باید هزینه های جاری در مطب ها اعم 
از مالیات و عوارض را هم در نظر بگیرید. به 
ما  مطب های  از  بسیاری  معتقدم  دالیل  همین 
در آینده نزدیک به سمت تعطیلی پیش خواهد 
رفت. همچنین به احتمال قوی در آینده نزدیک 
شاهد خواهیم بود که چند پزشک در یک مطب 
فعالیت کنند. این اتفاق ها، جاذبه مطب داری 
را برای پزشکان عمومی کمرنگ کرده است.«

مدیر سابق آموزش سازمان نظام پزشکی کشور 
افراد  همه  به  مطب  »پروانه  می شود:  یادآور 
اعطا  پزشکی  جامعه  در  صالحیت  صاحب 
به  جامعه  عمومی  نگاه  متاسفانه  اما  می شود، 
شلوغ  و  قدیمی  مطب های  به  مراجعه  سمت 
است و مطب های جدید به نسبت مطب های 
باسابقه، مراجعه کننده زیادی ندارد. حتی همان 
مطب های قدیمی نیز با توجه به مشکالت فعلی 
در اقتصاد سالمت به سختی خواهند توانست 
که مطب ها را اداره کنند. همچنین مشکل دیگر 
این است که وقتی تعداد مراجعه کنندگان به 
پزشکان عمومی برای درمان بیماری های شایع 
کمتر شود، در نتیجه پزشک عمومی به سمت 
نظر  از  که  رفت  پزشکی خواهد  فعالیت های 
مردم، تقاضای بیشتری وجود دارد. یعنی در حالی 
که حیطه اصلی وظایف پزشک عمومی، درمان 

بیماری های شایع است، اما پزشک عمومی به 
دلیل مشکالت فعلی در نظام سالمت به سمت 
فعالیت های درمانی در حوزه زیبایی، حرکت 
خواهند کرد. این اتفاق باعث می شود که پزشک 
متخصص نیز دایره فعالیتش را گسترده تر کند 
حوزه های  اعمال  برخی  دارد  امکان  حتی  و 
درمانی دیگر را نیز انجام دهد. این اتفاق به 
دلیل مشکالت اقتصادی حاکم بر نظام سالمت، 
رخ می دهد. مجموع این شرایط باعث می شود 
جاذبه  عمومی،  پزشک  برای  مطب داری  که 

گذشته را نداشته باشد.«

کاهش شدید تقاضای پزشکان عمومی 
برای افتتاح مطب

در بسیاری از استان ها و حتی در مناطق محروم، 
تقاضا برای افتتاح مطب در بین پزشکان عمومی به 
نزدیک صفر رسیده است. حسین قشالقی، عضو 
شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید 
به همین موضوع اشاره می کند و به سپید می گوید: 
»اغلب پزشکان عمومی کال قید مطب داری را 
زده اند. مثال در طول هشت سال اخیر، حتی یک 
مورد هم بخاطر ندارم که یک پزشک عمومی در 
استان خوزستان، مطب خود را راه اندازی کرده باشد. 
اگر پزشک عمومی هم مطبی را افتتاح کرده باشد، 
این اتفاق بسیار نادر است. در این بین، حتی برخی 
پزشکان که از قدیم نیز مطب داشته اند، عده ای از 
آنها به سمت کار در درمانگاه ها روی آورده اند. در 
برخی شهرها شاهد هستیم که دیگر تقاضا برای 
افتتاح مطب وجود ندارد. در برخی شهرها نیز تقاضا 
برای افتتاح مطب، بسیار کمتر از گذشته شده است.«

ادامه در صفحه 15 

پزشکانعمومیقیدمطبداریرازدهاند
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند بسیاری از پزشکان عمومی به دلیل شرایط حاکم بر 

نظام سالمت، تمایلی به راه اندازی مطب ندارند

الری پور: افزایش نیافتن 
تعرفه ها متناسب با نرخ تورم 
ساالنه، موجب شده است که 

باز بودن خیلی از مطب ها توجیه 
اقتصادی نداشته باشد. االن 
قیمت خرید یا حتی اجاره یک 

مطب، تناسبی با درآمد مطب ها 
ندارد. افزون بر این باید 

هزینه های جاری در مطب ها 
اعم از مالیات و عوارض را هم 
در نظر بگیرید. به همین دالیل 
معتقدم بسیاری از مطب ها در 
آینده نزدیک به سمت تعطیلی 
می رود یا اینکه چند پزشک در 

یک مطب، کار خواهند کرد 
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 ادامه از صفحه 14 
همچنین او با اشاره به اینکه باید نظارت های دولت 
بر بخش مسکن، افزایش پیدا کند تا اجاره مطب ها 
کنترل شود، یادآور می شود: »سیاست گذاری های 
دولت در حوزه مسکن و کمبود نظارت ها در این 
حوزه موجب افزایش افسارگسیخته اجاره مطب ها 
شده است. این اتفاق در نهایت به سه نتیجه منجر 
خواهد شد. نتیجه اول اینکه بسیاری از مطب ها 
تعطیل می شود و عده ای از پزشکان به کار در بخش 
دولتی خواهند رفت. نتیجه دوم این است که برخی 
پزشکان که مطبشان تعطیل شده است، به سمت 
کار در درمانگاه های غیردولتی و بیمارستان های 
خصوصی کشیده خواهند شد. نتیجه سوم هم این 
خواهد بود که موج مهاجرت جامعه پزشکی افزایش 
پیدا خواهد کرد. یعنی وقتی پزشک ببیند که نمی تواند 
دخل و خرج مطب خود را کنترل کند، دور از ذهن 

نیست که به مهاجرت روی بیاورد.«
مطب ها  پرسنل  »حقوق  می کند:  خاطرنشان  او 
نیز افزایش پبدا کرده است و حق بیمه کارکنان 
مطب ها نیز هر ساله سیر صعودی دارد. در این 

شرایط، افزایش افسارگسیخته اجاره مطب ها نیز 
اوضاع مالی مطب ها را بدتر کرده است. مجموع 
این شرایط موجب شده است که پزشکان جوان 
و تازه فارغ التحصیل شده، به سختی بتوانند مطب 
خود را راه اندازی کنند. راه اندازی یک مطب جدید 
در شرایط فعلی، حداقل 150 تا 200 میلیون تومان 
هزینه دارد که این هزینه ها از توان مالی بسیاری 
از پزشکان جون، خارج است. فرض کنید االن 
فقط تهیه سه وسیله سرمایشی در مطب ها حداقل 
50 میلیون تومان هزینه دارد. خرید لوازم اداری 
و سایر ملزومات مورد نیاز مطب ها که مورد تایید 
نظام پزشکی نیز باشد، هزینه جداگانه دیگری 
خواهد بود. وقتی یک پزشک جوان به مجموع 
این هزینه ها و درآمدی که قرار است داشته باشد 
نگاه می کند، می بیند که دخل و خرج مطب ها با 

همدیگر همخوانی ندارد.«
چندی قبل هم علی بیرجندی نژاد، رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد با اشاره به آمارهای قابل تامل، 
تاکید کرد: »حدود 85 درصد پزشکان عمومی 
عضو نظام پزشکی مشهد و شهرستان های تابعه 
مطب ندارند. عدم تناسب هزینه ها با درآمدها از 
علل تمایل نداشتن پزشکان عمومی به مطب داری 

به ویژه در سال های اخیر به شمار می رود، چرا 
اما  بوده،  ثابت  تقریبا  پزشکی  تعرفه های  که 
هزینه های خدمات رسانی افزایش سرسام آور 
داشته است. هم اکنون تعداد پزشکان عمومی عضو 
نظام پزشکی مشهد که شهرستان های فریمان، 
سرخس، طرقبه شاندیز، چناران و مشهد را زیر 
پوشش دارد، حدود پنج هزار نفر است که 800 

نفر آنان مطب دارند.«
اخیر  سال های  »در  شد:  یادآور  نژاد  بیرجندی 
هزینه های مطب شامل اجاره محل و خرید لوازم 
پزشکی برای پزشکان عمومی توجیه اقتصادی 
به  ترجیج می دهند  آنان  بنابراین  است.  نداشته 
جای داشتن مطب در درمانگاه ها و مراکز درمانی 

مشغول کار شوند.«

کل  تعداد  مشهد  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
پزشکان عمومی و متخصص عضو نظام پزشکی 
مشهد و شهرستان های تابعه را حدود هفت هزار و 
500 نفر عنوان کرد و گفت: »دو هزار و 500 نفر 
از این تعداد پزشک متخصص، 350 نفر پزشک 
فوق تخصص و بقیه پزشک عمومی هستند. در 
این بین، واقعی نبودن تعرفه های پزشکی و برخی 
فضاهای مسموم  ایجاد شده علیه پزشکان با 
طرح مسائلی مانند فرار از مالیات و درآمدزایی 
صرف نیز از دیگر چالش های مهم پزشکان در 

بحث خدمات رسانی است.«

فقط یک سوم پزشکان عمومی فعال، 
مطب دارند

بسیاری از پزشکان عمومی به دنبال دریافت پروانه 
مطب نیستند. بر اساس آمارها فقط حدود یک سوم 

پزشکان عمومی فعال، پروانه مطب دارند. 
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی ایران هم تاکید می کند: »متاسفانه فرهنگ 
تخصص گرایی در کشور ترویج شده و این در حالی 
است که در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه 
بر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور 
تاکید شده است. نظام ارجاع و پزشک خانواده به 
عنوان تنها مسیر صحیح ارائه خدمات سالمت در 
کشور است. بدون کنترل هر سه سطح خدمات، 
ما نمی توانیم موفق باشیم، زیرا نه بودجه گران ترین 
سطح خدمات را داریم و نه مردم می توانند به خدمات 
دسترسی داشته باشند.« جهانگیری با اشاره به آمار 
60 هزار پزشک عمومی فعال در کشور، می گوید: 
»تنها 35 درصد این تعداد، پروانه مطب دریافت 
کرده اند و مابقی در سیستم سالمت، کارهای مدیریتی 

می کنند و یا مستخدم دولت هستند.«

پزشکان عمومی که کال طبابت را رها کرده اند
صرفا داشتن پروانه مطب به این معنی نیست که 

پزشک عمومی، مشغول ارائه خدمات درمانی است. 
برخی پزشکان عمومی اگرچه پروانه مطب دارند، 
اما خدمات درمانی ارائه نمی دهند. یعنی گروهی 
از از پزشکان عمومی که پروانه مطب گرفته اند، 
قید کار درمانی را زده اند و در فعالیت های دیگری 
مشغول هستند. با احتساب آمار پزشکان بیکار می توان 
گفت بسیار کمتر از 35 درصد پزشکان عمومی به 
مطب داری روی آورده اند.بسیاری از پزشکان عمومی 
به دلیل اینکه در جایگاه واقعی خود در نظام سالمت 
قرار ندارند، تمایلی نیز به افتتاح مطب ندارند و در 
مشاغل دیگری غیر از حرفه پزشکی فعال هستند. 
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی 
ایران نیز درباره آمار پزشکان عمومی بیکار می گوید: 
»50 تا 60 هزار پزشک عمومی داریم که از آنها 
استفاده نمی شود. تعدادی از این پزشکان به دلیل 
اینکه کار وجود ندارد، کار طبابت را رها کرده و 
به کار دیگری می پردازند. این در حالی است که در 
کشورهای دیگر از پزشکان در مدارس، ایستگاه های 
مختلف قطار و هواپیما استفاده می کنند، اما متاسفانه 
در ایران، پزشکان بیکار زیادی داریم و این آمارهای 

ما بیش از کشورهای دیگر است.«
چندی قبل نیز حمید اکبری، قائم مقام معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به آمار پزشکان 
عمومی غیرفعال، به رسانه ها توضیح داد: »شماره 
نظام پزشکی که عدد دقیق پزشکان ما را ثبت 
می کند، اکنون آمار 1۷6 هزار پزشک در کشور 
را نشان می دهد که این تعداد پزشک از ابتدای 
کار پذیرش دانشجوی پزشکی و آغاز به کار نظام 
پزشکی، فارغ التحصیل شده اند. به این تعداد در 
هر سال بین پنج تا شش هزار نفر افزوده می شود 
که اکنون این عدد در حال رسیدن به 180 هزار 
پزشک عمومی فارغ التحصیل است که شماره 
نظام پزشک عمومی دریافت کرده اند و اکنون 

وارد بازار کار شده اند.«
باید در نظر داشت که هنوز نظام ارجاع و پزشک 
خانواده در کشور به طور کامل شکل نگرفته است 
و برخی پزشکان متخصص نیز در مطب خود همان 
فعالیت های درمانی را انجام می دهند که قاعدتا باید 
پزشک عمومی انجام دهد. با توجه به این شرایط، 
بسیار بعید است که در سال های آینده، پزشکان 

عمومی بیشتری به سمت مطب داری متمایل شوند.

صرفا داشتن پروانه مطب به 
این معنی نیست که پزشک 

عمومی، مشغول ارائه خدمات 
درمانی است. برخی پزشکان 

عمومی اگرچه پروانه مطب 
دارند، اما خدمات درمانی ارائه 

نمی دهند. یعنی گروهی از از 
پزشکان عمومی که پروانه مطب 

گرفته اند، قید کار درمانی را 
زده اند و در فعالیت های دیگری 

مشغول هستند

بیرجندی نژاد: حدود ۸۵ 
درصد پزشکان عمومی 

عضو نظام پزشکی مشهد و 
شهرستان های تابعه، مطب 

ندارند. عدم تناسب هزینه ها 
با درآمدها از علل تمایل 

نداشتن پزشکان عمومی به 
مطب داری به ویژه در سال های 

اخیر به شمار می رود. در 
سال های اخیر هزینه های مطب 

برای پزشکان عمومی توجیه 
اقتصادی ندارد و آنها ترجیج 

می دهند به جای داشتن مطب 
در درمانگاه ها و مراکز درمانی 

مشغول کار شوند

بسیاری از پزشکان عمومی 
در جایگاه واقعی خود در 

نظام سالمت قرار ندارند. 
پزشکان عمومی می گویند تب 

تخصص گرایی حاکم بر نظام 
سالمت باعث شده است که 

استقبال مردم برای مراجعه به 
مطب پزشکان عمومی چندان 

چشمگیر نباشد. همچنین 
تعرفه های پایین حق ویزیت 

پزشکان عمومی نیز مانع 
دیگری است که آنها را نسبت 

به راه اندازی مطب شخصی، 
ناامید کرده است
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وزیر بهداشت در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۰ اعالم کرد

 علی ابراهیمی
وزیر بهداشت با اعالم اینکه ایران در ساخت 
واکسن کووید-۱۹ گام های مؤثری برداشته  است، 
اظهار داشت: »خوشبختانه اغلب تست مدل های 
حیوانی پاس شده و در آینده بسیار نزدیک برای 
کلینیکال ترایال )کار آزمایی بالینی( این واکسن در 

فاز انسانی وارد عمل خواهیم شد.«
به گزارش سپید، نمایشگاه بین المللی فارمکس 
خاورمیانه ۲۰۲۰ با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر 
بهداشت، سفرای کشورهای خارجی، مدیران و 
تولیدکنندگان صنعت داروسازی به مدت 3 روز 
و ۰در محل هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.

تولید بیش از 70 درصد مواد مؤثره 
دارویی در داخل

رئیس  اختراعی،  فرامرز  مراسم  این  ابتدای  در 
سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی 
و بسته بندی دارویی ایران با تبریک دهه کرامت، 
گفت: »ما در بین کشورهای همسایه تنها کشوری 
هستیم که در تولید مواد مؤثره دارویی بیش از 7۰ 
درصد نیازهایمان را در داخل تولید می کنیم و 
در حوزه محصوالت بسته بندی نیز ۱۰۰ درصد 
نیاز کشور از تولید داخل تأمین می شود.« وی 
افزود: »در حوزه صنعت دارو از روزهای اول 
پیروزی انقالب اقدامات مناسبی صورت گرفته 
و اکنون به مرحله ای رسیده ایم که مواد واسطه ای 
را در حوزه تولید دارو به تولید انبوه می رسانیم.«
اختراعی در ادامه اضافه کرد: »یکی از مهم ترین 
حرکت ها که در راستای این تالش از ابتدای انقالب 
صورت گرفت انتشار جزوه ای از مواد دارویی 
و نیاز کشور بود تا سرمایه گذاران و محققان را 
به سمت تأمین نیاز دارویی کشور هدایت کند؛ 
لذا امیدواریم جلد اول این کتاب که تهیه شده 
است، مورد استفاده صنعت گران و محققان باشد 
و به روزی نزدیک شویم که کشور بزرگ ایران 
تبدیل به یکی از تأمین کننده مؤثره دارویی در 

جهان شود.«
دارویی،  مواد  تولیدکنندگان  سندیکای  رئیس 
شیمیایی و بسته بندی دارویی گفت: »با وجود 
صنایع قدرتمند پتروشیمی ایران می تواند در تولید 
مواد واسط و اولیه صنعت دارو و حتی صنعت 
مواد آرایشی و داروهای کشاورزی و دامی به 
قطب مهم تولید این محصوالت در منطقه و دنیا 
تبدیل شود و هم اکنون هم در این زمینه به کشور 

صادرکننده تبدیل شده ایم.«
اختراعی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت دارو 
بیش از ۹8 درصد از نیاز کشور را تولید می کند، 
گفت: »امیدواریم به نقطه ای برسیم که نیاز اصلی 
ما کاهش پیدا کند و تراز تجاری صنعت دارو 
مثبت شود. چراکه ایران با امکانات ارزشمندی 
که دارد و با توجه به تالش های صورت گرفته 
است، می تواند در این زمینه افتخارات بیشتری 

در حوزه دارو داشته باشد.«
وی در ادامه گفت: »امروز نزدیک به ۲۰۰ شرکت 
دارویی و 7۰ شرکت تولیدکننده مواد مؤثره و 
امیدواریم  و  فعال هستند  بسته بندی در کشور 
تعداد  افزایش  شاهد  آینده  سال  نمایشگاه  در 
در  مشارکت کننده  و  تولیدکننده  شرکت های 
نمایشگاه باشیم.« اختراعی در پایان به  صرفه جویی 
ارزی 6۰۰ میلیون یورویی دارو در سال ۹8 اشاره 
کرد و افزود: »با برنامه ریزی های انجام شده و 
حمایت وزیر محترم بهداشت امیدواریم تا پایان 

سال این رقم به یک میلیارد یورو برسد.«

کمبودی در داروهای حیاتی نداریم
در ادامه این مراسم محمدرضا شانه ساز، رئیس 
دستاوردهای  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان 
صنعت دارویی کشور، گفت: »در زمانی که با 
تحریم ها روبه رو بودیم و ورود ویروس کرونا 
به کشور می توانست مرگ ومیرهای زیادی را به 
دنبال داشته باشد، با کمک تولیدکنندگان ایرانی 
توانستیم عملکرد موفقی داشته باشیم؛ ازاین رو 
به رغم همه مشکالت ناشی از تحریم ها که به ایران 
تحمیل شده است، هیچ کمبود جدی در حوزه 
دارویی نداریم و این تحریم ها کمترین تأثیر را 
در تأمین اقالم دارویی حیاتی مردم داشته است.«
شانه ساز در ادامه با تشکر از سفرای کشورهای 
مختلف که در این جلسه حضور داشتند، افزود: 
»امیدوارم در سایه صلح بتوانیم ارتباط بهتر دولت ها 
و ملت ها را برای بهبود زندگی مردم کشورهای 
مختلف شاهد باشیم و در این راستا گام برداریم.«
رئیس سازمان غذا و دارو خطاب به تولیدکنندگان 
مواد دارویی حاضر در نمایشگاه گفت: »هدفی 
که شما عزیزان برای آن تالش می کنید یکی از 
حلقه های مهم تحقق استقالل و اقتصاد مقاومتی 
زمینه  در  بهداشت  وزیر  خوشبختانه  است. 
دارند  کافی  تجربیات  داروسازی  هلدینگ های 
و اهدافی که دنبال می کنند در راستای ارتقای 

این صنعت است.«
وی ادامه داد: »زمانی که دکتر نمکی در داروسازی 

فعال بودند دغدغه تولید مواد اولیه و خودکفایی 
در این زمینه را در سینه داشتند و علی رغم تمام 
زمینه  در  بتوانیم  تا  می کردند  مشکالت تالش 
دارو به ارزآوری برسیم و ما اکنون جزو معدود 
کشورهای منطقه هستیم که به ظرفیت تولید مواد 

اولیه دارویی )API( رسیده ایم.«
از  ادامه داد: »در سال های اخیر یکی  شانه ساز 
اهدافی که در وزارت بهداشت دنبال شده، این 
است که عالوه بر تولید دارو و مواد مؤثره، به سراغ 
اینترمدیت ها و تولید اینگونه تجهیزات برای تولید 
دارو برویم. ازاین رو کمتر از یک ماه پیش بود که 
توانستیم در استان هرمزگان واحدی را راه اندازی 
کنیم که در تولید استامینوفن از مواد پتروشیمی 
استفاده می کرد. درحالی که تمام ماشین های تولید 

این استامینوفن ها ساخته کشور خودمان بود.«
وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از اینکه سه 
داروساز به مجلس یازدهم راه یافته اند، اظهار 
کرد: »امیدواریم در آینده نزدیک تراز ارزآوری 
ما در حوزه دارو مثبت شود تا چهره داروسازی 
دگرگون شود تا مردم کشور خودمان و مردم 
جهان بتوانند از داروهای با کیفیت و ارزان ما 

بهره مند شوند.«
شانه ساز بار دیگر خطاب به تولیدکنندگان دارو 
اظهار داشت: »اگر همت و تالش شما عزیزان 
آسیب های  طوفان ها  این  برابر  در  مردم  نبود 

جدی می دیدند. 
ادامه در صفحه 17 

فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای 
تولیدکنندگان مواد دارویی، 

شیمیایی و بسته بندی دارویی 
ایران: ما در بین کشورهای 

همسایه تنها کشوری هستیم 
که در تولید مواد مؤثره دارویی 
بیش از 70 درصد نیازهایمان 

را در داخل تولید می کنیم و در 
حوزه محصوالت بسته بندی نیز 

100 درصد نیاز کشور از تولید 
داخل تأمین می شود
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آغاز کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی 
در آینده بسیار نزدیک
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 ادامه از صفحه 16 
بودیم ورود  روبه رو  تحریم ها  با  که  زمانی  در 
ویروس کرونا به کشور می توانست مرگ ومیرهای 
زیادی را به دنبال داشته باشد، ولی با کمک شما 
تولیدکنندگان توانستیم در این زمینه مؤثر عمل 
کنیم و امیدوارم سال های بعد با برچیده شدن 
ویروس کرونا شاهد حضور شرکت های خارجی 

نیز در این مراسم باشیم.«

افزایش ۳0 درصد تولید دارو در سال ۹۸
در ادامه مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی فارمکس 
طریق  از  هم  بهداشت  وزیر   ۲۰۲۰ خاورمیانه 
سعید  پرداخت.  سخن  ایراد  به  ویدئوکنفرانس 
نمکی گفت: »سال ۹8 سال بسیار سختی بود و 
با وجود سختی ها و فشار تحریم توانستیم حدود 
6۰۰ میلیون یورو در ارز دارویی صرفه جویی کنیم 
که این رقم نزدیک به ۲۰ درصد ارز مورد نیاز دارو 
بوده است، درحالی که پیش بینی کارشناسان افزایش 

۴۰ تا ۵۰ درصدی ارزبری دارو بود.«
وی افزود: »با توجه به اینکه در سال گذشته مشکالتی 
مانند سیالب های بهاره، آنفلوانزای H1N1 و 3.۵ 
میلیون زائر اربعین را پذیرایی کردیم و درنهایت 
هم در پایان سال گرفتاری کووید-۱۹ را داشتیم، 
اما با همت تولیدکنندگان داخلی و حمایت وزارت 
بهداشت با همکاران پاک دست و دلسوزم در 
سازمان غذا و دارو توانستیم با حداقل ۲۰ درصد 
کاهش ارزبری و افزایش 3۰ درصد تولید داخل، 
ممنوع کردن ورود هرگونه محصولی که از بیرون 
برای لگدمال کردن صنعت و تولید داخلی وارد 
می شود و همچنین غیرت، همت و جسارت و 
شجاعت تولیدکنندگان توانستیم سال را به گونه ای 
سپری کنیم که حتی یک بیمار برای تهیه داروی 
اساسی خود سرگردان داروخانه های کشور نشد.«
نمکی ادامه داد: »از دیرباز یکی از حلقه های مفقوده 
صنعت داروسازی، بحث مواد اولیه دارویی بود. 
سال ها پیش که مسئولیت اداره این صنعت را در 
جایگاه های مختلف کشور داشتم، وقتی عزیزان 
ما در داخل کشور می خواستند اینترمدیت ها را از 
چین و هند وارد کرده،   پردازش انجام دهند و 
به عنوان ماده مصرفی دارو به کارخانه های داروسازی 
تحویل دهند، با مقاومت های شدیدی روبروی 
برای داروی ساخته شده  شدند. صنعت داخل 
مقاومت هایی می کرد که البته به جا هم بود؛ زیرا 

مشکالتی وجود داشت.«
وی افزود: »باید توجه کرد که چین، هند و تمام 
تولیدکنندگان منطقه ای مواد اولیه دارو این دوره ها 
را پشت سر گذاشتند و یک شبه به همه چیز 
نرسیده اند. این برای صنعت دارویی کشور، هزینه 
نیست، بلکه سرمایه گذاری است تا کمک کنیم که 
تولیدکنندگان بتوانند در داخل کشور مواد اولیه ای را 
تولید کنند که ما به آن ها نیاز داریم. چند دهه قبل 
یادم است که برخی دستگاه ها را نیاز داشتیم که 
نمونه های خارجی آن بسیار گران قیمت بود،   اما 
گفتند تولیدکننده ای در اصفهان یکی از این ماشین ها 
را می سازد و من گفتم حتماً از او بخرید. این بنیان 

ساخت ماشین سازی دارویی در کشور شد.«
وزیر بهداشت تأکید کرد: »حمایت از تولیدکننده 
داخل گرچه ممکن است در اوایل هزینه بر باشد، 
اما در درازمدت سرمایه گذاری بزرگ ملی است. 
تولیدکنندگان داروهای ساخته شده همراهی کردند، 
همدلی کردند و سرمایه گذاری کردند که امروز 
شاهد این تحول بنیادی در مواد اولیه دارویی کشور 

هستیم و به عنوان یکی از بزرگان تولید این مواد 
در منطقه شده ایم. همواره یکی از غصه هایم این 
بود که چرا یوسف مصری را به بازار برده فروشی 
می بریم. چرا باید پتروشیمی داشته باشیم، بنزن را 
به عنوان عنصر در مواد اولیه دارویی داشته باشیم، 
اما این مواد را با ارزان ترین قیمت به کشورهای 
دیگر صادر کنیم و اینترمدیت را با ۱۰، ۲۰ و بعضًا 
۱۰۰ برابر قیمت وارد کنیم و فقط پردازش کنیم. 
گرچه این ارزش افزوده در گام اول کار درستی 
بود، اما نهایت کار این بود که به سمت حلقه های 
قبلی برویم که کار بزرگی است که عزیزان ما 
بعد از سال ها دارند در صنعت مواد اولیه کشور 

انجام می دهند.«
تولید  سال جهش  که  »امسال  داد:  ادامه  نمکی 
است،  بسیار خرسندم که در یکی از مهم ترین 
عرصه های تولید مواد اولیه گام نهادیم. تردیدی 
ندارم که ایران بزرگ و سرافراز با صنعت گران 
و دانشمندان و شرکت های دانش بنیان و عشاق 
اعتالی جمهوری اسالمی در آینده بسیار نزدیک 
به یکی از صادرکنندگان بزرگ مواد اولیه دارویی 
به همه دنیا با ارزان ترین قیمت و بهترین کیفیت 

مورد وثوق تولیدکنندگان جهانی بدل می شود.«

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به درس های کووید 
۱۹ به دنیا، گفت: »کووید-۱۹ گرچه برای دنیا بال 
بود، اما درس های بزرگی به جهانیان آموخت؛ اولین 
درس این بود که دنیا در عین ادعای آگاهی به آنچه 
می تواند اقتصاد، فرهنگ و تمام زیربناهای کشورها 

را تحت تأثیر قرار دهد، اما بسیار ناآگاه است.«
وی افزود: »دومین درس کووید-۱۹ به دنیا آن بود که 
عده ای علیرغم اعالم قابلیت ها و بضاعت ها آنگونه 

که می گویند قدرتمند و دارای بضاعت نیستند و 
نشان داد کشورهایی مثل جمهوری اسالمی ایران 
در اوج تحریم و اوج بستن دست ها، می توانند در 
این اقیانوس شنا کنند؛ به طوری که در طی کمتر 
از 6۰ روز و به همت تولیدکنندگان داخلی، از 
واردکننده به تولیدکننده و بعد هم به صادرکننده 
مایحتاج مدیریت کووید-۱۹ بدل شدیم و این از 

افتخارات ملی است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »نکته دیگری که کووید 
-۱۹ به دنیا آموخت آن بود که برای غلبه بر این 
بیماری همه باید کنار هم باشند و نمی شود جزیره ای 
قدرتمند داشت و بر بیماری فائق آمد. امروز همه 
دنیا باید کنار هم قرار گیرند تا بتوانند با ساخت 
دارو و وحدت جهانی و در کنار هم قرار گرفتن 

در تولید واکسن بر این بیماری فائق آیند.«

اغلب تست های مدل های حیوانی 
واکسن کرونا به  اتمام رسیده است

نمکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
»خبر خوش برای مردم آن است که خوشبختانه ما در 
ساخت واکسن کووید-۱۹ گام های مؤثری برداشتیم 
و امروز تعداد قابل توجهی از دانشمندان ما با تکیه 
بر دانش بومی و استفاده از تجربیات جهانی در کنار 
یکدیگر در ساخت واکسن کووید-۱۹ گام های تندی 
را برمی دارند. خود نیز در چهار ماه گذشته لحظه 
به لحظه کنارشان بودم و موارد را دنبال کردم و 
البته اقدامات را خیلی هم با فریاد اعالم نکردیم.«

وزیر بهداشت تأکید کرد: »اعالم می کنم که در 
ساخت واکسن علیه کووید-۱۹ گام های مؤثری 
برداشته ایم و اغلب تست های مدل های حیوانی 
پاس شده و در آینده بسیار نزدیک برای کلینیکال 
ترایال )کار آزمایی بالینی( این واکسن در فاز انسانی 

وارد عمل خواهد شد.«
بر اساس این گزارش، همزمان با روز صنعت و 
معدن، نمایشگاه بین المللی فارمکس ۲۰۲۰، به عنوان 
تخصصی ترین رویداد صنعت داروسازی و اولین 
رویداد دارویی کشور در سال جدید آغاز بکار 
کرد. این رویداد بین المللی پس از تعویق ۴ ماهه، 
با حضور مسئوالن، فعاالن این حوزه شروع شد.

دومین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه از 
۱۰ تا ۱۲ تیرماه )به مدت 3 روز( و با شعار »صنایع 
دارویی در مسیر خودکفایی« در مرکز نمایشگاهی 
هتل المپیک تهران آغاز شد. در این نمایشگاه از کتاب 
سنتز مواد میانی داروها که با تالش وافر دانشمندان 

کشور تهیه شده، رونمایی می شود.
نشست های رودررو صنایع آرایشی و بهداشتی، 
کارگاه های تخصصی جانبی، پنل های تخصصی 
جدید  محصوالت  معرفی  پاسخ،  و  پرسش 
شرکت ها، جایزه برترین های صنعت، رونمایی از 
آخرین فعالیت های علمی و جذب سرمایه گذار 
از برنامه های جانبی این نمایشگاه است. دومین 
نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه ۲۰۲۰ با 
رشد 6۰۰ درصدی شرکت کنندگان و صنایع داخلی 
مواجه بوده و در فضای بیش از 7۰۰۰ مترمربعی 

برگزار می شود.

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: زمانی که 

دکتر نمکی در داروسازی فعال 
بودند دغدغه تولید مواد اولیه 

و خودکفایی را در سینه داشتند 
و علی رغم تمام مشکالت تالش 
می کردند تا بتوانیم در زمینه 
دارو به ارزآوری برسیم و ما 

اکنون جزو معدود کشورهای 
منطقه هستیم که به ظرفیت 

تولید مواد اولیه دارویی 
)API( رسیده ایم

سعید نمکی، وزیر بهداشت: سال 
۹۸ سال بسیار سختی بود و با 
وجود سختی ها و فشار تحریم 

توانستیم حدود ۶00 میلیون یورو 
در ارز دارویی صرفه جویی کنیم 

که این رقم نزدیک به ۲0 درصد 
ارز مورد نیاز دارو است؛ درحالی که 
پیش بینی کارشناسان افزایش ۴0 

تا ۵0 درصدی ارزبری دارو بود



مصائب و مشکالت مصدومان شیمایی سردشت

 یاسر مختاری
برخی حوادث هستند که تا سال ها اثر آنها بر مردم 
همچنان باقی است و شاید نسل های مختلف را 
درگیر خود کند. از جمله این حوادث، جنگ ها 
هستند که تلفات انسانی زیادی بر جای می گذارند. 
حال اگر جنگ ها شهروندان غیرنظامی را نیز هدف 
قرار دهد، تأثیرات آن به مراتب بیشتر خواهد شد. 
عراق  بعثی  ارتش  تهاجم  از  دهه   سه  از  بیش 
جانبازن  هنوز  اما  می گذرد،  ایران  سرزمین  به 
زیادی هستند که ویلچر، همراه همیشگی  آنها 
است. چه بیشمار افرادی که ترکش  خمپاره  یا 
توپ های مهاجمان را در بدن خود به یادگار نگه 
 داشته اند. بسیارند افرادی که سینه هایشان هنوز 
در اثر بمب های شیمیایی و میکروبی خس خس 
می کند. می بینیم افرادی راه رفتنشان با کپسول 
اکسیژن است و هفته به هفته و ماه به ماه باید 
دیالیز شوند. اگرچه تقریبا همه رزمندگانی که در 
آن سال ها به دفاع از سرزمین خود پرداختند، هر 
یک نشانی از آن روزها را بر تن و روح خود دارند. 
اما دشمن خونخوارتر از آن بود که به افراد نظامی 
قانع شود و لذا شهرها را مورد هدف قرار داد. 
خرمشهر، قصر شیرین، مهران و .. اشغال شدند 
و دیگر شهرها حتی کالنشهری چون تهران در 
مرکز و تبریز در شمال غربی موشک باران شدند 
این  تنها  اما  جانباز شدند.  و  شهید  بسیاری  و 
نبود. بمباران شیمیایی شهرها، آخرین تیر چله 
کمان رژیمی بود که خود را در قهقرا می دید. 
ایالم، حاج  پیرانشهر،  نودشه، زرده،  سردشت، 

عمران، سومار، طالئیه، بانه، باباجانی، شیخ صله 
و دودان نقاطی بودند که مورد حمالت شیمایی 
و میکروبی رژیم عراق قرار گرفتند. البته صدام 
شهروندان خود را نیز از این حمالت بی نصیب 
نگذاشت و حلبچه را با این شیوه قتل عام کرد. 
 اما فاجعه ای که هنوز اثرات آن باقی است، بمباران 
سردشت در تیر ماه سال ۶۶ بود. هواپیماهای عراقی 
چهار نقطه پر ازدحام شهر را با بمب های شیمیایی 
مورد حمله قرار دادند. در این حمله ۱۱۰ نفر از 
ساکنان غیرنظامی شهر کشته و بیش از 8 هزار تن 
در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و مسموم 
شدند. حمله ای که مردم آن به درستی نمی دانستند 
چه گازی را استنشاق کرده اند و آنچه طی چند 
دقیقه رخ داده، طی ده ها سال چه بر سر آنها و 
فرزندانشان خواهد آورد. چندین هزار نفر گاز 
خردل را استنشاق کردند؛ بویی شبیه لیمو؛ و در 
میان آنها چندین هزار نفر، بانوان بارداری بودند 
که بچه هایی بیمار به دنیا آورند و تأسف بارتر 
اینکه دختربچه هایی که آن زمان شیمیایی شدند، 
با سقط  جنین های مکرر یا به دنیا آوردن بچه هایی 

بیمار مواجه شدند.
به گزارش خبرنگار سپید، این روزها که مصادف 
با سالگرد بمباران شیمایی سردشت است، معاونت 
زنان ریاست جمهوری برنامه ای را به صورت ویدیو 
کنفراس برای پاسداشت یاد شهدای این بمباران با 
حضور برخی بانوان مصدوم سردشتی و فرماندار 
این شهر برگزار کرد و وضعیت سالمت آنان را 
پس از 33 سال از این فاجعه مورد بررسی قرار داد.

تغییر رویکرد درمانی بیماران شمیایی
خانواده  و  زنان  امور  معاون  ابتکار،  معصومه 
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه درد و رنج بیماران 
شیمیایی را هیچ کس نمی تواند عمیقاً درک کند، 
گفت: »مشکل این عزیزان را می شناسم، چراکه 
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد من در خصوص 
گاز خردل و تأثیر آن بود و اولین مقاله در این 
خصوص را منتشر کرده ام. همچنین در پژوهشی 
حضور داشتم که پنج هزار نفر از مصدومان شیمیایی 
در آن مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج این مطالعه 
موجب تغییر رویکرد درمانی در خصوص این 

بیماران شد.«
ابتکار با بیان اینکه رئیس جمهور به سعید اوحدی، 
رئیس جدید سازمان بنیاد شهید دستور داده  است 
تمام تالشش را برای پرداخت همه حقوق جانبازان 
به کار گیرد، تصریح کرد: »پیشنهاد می کنم مشکالت 
سردشت در قالب دو نامه خطاب به رئیس بنیاد 
شهید و وزیر بهداشت تهیه و ارائه شود.« وی قول 

داد شخصاً این دو نامه را پیگیری کند.
به عنوان  افرادی که هنوز  ابتکار در خصوص 
جانباز شیمیایی شناسایی نشده اند و یا دفترچه 
بیمه آنها تمدید نشده است نیز قول همکاری داد 
و گفت: »این مشکالت نیز به صورت مکتوب 

اعالم شود تا آنها را پیگیری کنم.«
وی برای رفع مشکل اشتغال بانوان سردشتی نیز 
یادآور شد: »تشکل های بانوان ثبت شده این شهر، 
پیشنهادها و طرح های خود را که در راستای اهداف 
معاونت از جمله در زمینه اشتغال زنان سرپرست 

خانوار، تقویت بنیان خانواده، ارتقای تاب آوری 
و... است در پرتال معاونت امور زنان بارگذاری 
کنند. ضمن اینکه قول می دهم به محض دریافت 
طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی بانوان 
سردشتی، حمایت های الزم را برای تحقق این 

طرح ها به عمل آورم.«

یک کلینیک درمانی برای ۸ هزار جانباز 
شیمیایی

عثمان مزین، دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از 
حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، در این برنامه 
ضمن انتقاد از عدم پیگیری وضعیت جانبازان 
بمباران  سالروز  »در  گفت:  شهر  این  شیمیایی 
شیمیایی سردشت به یاد این قربانیان می افتیم و 
بعد آنها را تا سال آینده فراموش می کنیم. 33 سال 
قبل این اتفاق افتاد. اگر قبول داریم که این فاجعه 
بزرگ است، نباید قربانیان آن را فراموش کنیم. اگر 
این کار را کردیم با گذشتگانی که برای این افراد 
کاری نکرده اند، فرقی نداریم. باید از مسئوالنی 
که با افتخار می گویند در فاجعه سردشت حضور 

داشتند، بپرسیم که چه کرده اند؟«
وی تصریح کرد: »بسیاری از قربانیان شهر سردشت 
به حدی بی مهری دیده اند که این شهر را ترک 
برای  کلینیک  یک  فقط  سردشت  در  کرده اند. 
بیماران شیمیایی وجود دارد که از امکانات الزم 
افتتاح  بار  پنج  تاکنون  و  نیست  برخوردار  هم 

شده است. 
ادامه در صفحه 19 

دردی که 33 سال است درمان نشده است
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 ادامه از صفحه 18 
این کلینیک با تعدادی از پزشکان قرارداد امضا 
می کند و به دلیل عدم پرداخت حقوق این پزشکان 
تعطیل شده و وقتی قرار است مسئولی از تهران بیاید 
دوباره افتتاح می شود. برای هشت هزار مصدوم 

شیمیایی سردشت یک کلینیک کافی نیست.«
مزین با تأکید بر اینکه قربانیان شیمیایی سردشت 
نیاز به کمک فوری دارند، گفت: »بیماران شیمیایی 
گالیه دارند که حق بیمه آنها پرداخت نمی شود 
و چون پول شرکت های بیمه پرداخت نمی شود، 
آنها قرارداد بیمه دفترچه های این مصدومان را 
تمدید نمی کنند. بسیاری از مصدومان شیمیایی 
نیز دفترچه ندارند و هزینه های خود را به صورت 

آزاد پرداخت می کنند.«
اینکه  بیان  با  دادگشتری  یک  پایه  وکیل  این 
داروخانه کلینیک مصدومان شیمیایی سردشت 
در آستانه تعطیل شدن است و اظهار کرد: »وقتی 
با مسئوالن صحبت می کنیم، می گویند امکانات 
ما در همین حد است. اما ما به اندازه امکانات 
از آنها انتظار نداریم. براساس حق و حقوق و 
داریم.  توقع  مسئوالن  از  قربانیان  این  شرایط 
قربانیان شیمیایی ای وجود دارند که شناسایی 
نشده و مورد حمایت قرار نگرفته اند و به کول بری 
مصدومان  درصد   ۲۰ تنها  متأسفانه  مشغولند. 
شیمیایی سردشت شناسایی شده اند و فقط به 

پنج درصد آنها خدمات ارائه می شود.«
اقصی نقشی پور، فرماندار سردشت هم در رابطه 
با وضعیت کلینیک درمانی مصدومان شیمیایی 
سردشت از شبانه روزی شدن این کلینیک خبر 
داد و اظهار کرد: »به شکل جدی پیگیر شناسایی 
مصدومان شیمیایی و شبانه روزی شدن خدمات 

این کلینیک هستیم.«
شیمیایی  جانباز  بانوان  مراسم،  این  ادامه  در 
سردشت بخشی از مطالبات و نیازهای خود را 
با معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در میان گذاشتند. تعدادی از این بانوان هم خود 
جانباز شیمایی بودند و هم اینکه فرزندانشان 

جزء بیماران شیمیایی بودند. 

نیاز به متخصص زنان برای بانوان باردار 
شیمیایی

حضور پزشک زنان متخصص در سردشت به دلیل 
مشکالت و بیماری های زنان، سقط های مکرر 

و بارداری های خطرناک بانوان شیمیایی، تأمین 
داروهای مورد نیاز بانوان شیمیایی، تکمیل پارک 
ویژه بانوان در سردشت که بودجه آن تأمین شده 
بود اما نیمه کاره رها شده است، حمایت از بانوان 
سردشتی برای ایجاد اشتغال، حمایت از بانوان 
تحصیل کرده سردشتی که به دلیل نبود امکانات 
و شغل خانه نشین شده اند و تأمین فضای مناسب 
آموزشی مطالباتی بود که توسط این بانوان که 
سال ها است بیماری های ناشی از استنشاق گاز 
شیمیایی را تحمل می کنند مطرح شد. در این 
راستا مسئول کلینیک سردشت نیز از پزشکان 
متخصص برای حضور در این کلینیک و کمک 

به بیماران شیمیایی سردشت دعوت کرد.
در این مراسم همچنین فیلم »سپیده دمی که بوی 
لیمو می داد« ساخته آزاده بیزار گیتی که روایت 
زندگی پنج بانوی شیمیایی سردشت است، نیز 

به نمایش درآمد.

برای قربانیان جنگ چه کرده ایم؟
گفت:  فیلم،  این  کارگردان  گیتی،  بیزار  آزاده 
با  را  حرف هایم  فیلم ساز  یک  عنوان  به  »من 
این  در ساخت  اصلی من  دلیل  می زنم.  آثارم 
فیلم، روحیه پرسشگرانه من بود تا بپرسم در 
قربانیان جنگ چه کرده ایم؟ من زنان و  برابر 
مردان زیادی را دیده ام که فاقد درصد جانبازی 
هستند و از نظر قانون به عنوان جانباز شناخته 
را  درمانشان  و  دارو  هزینه  باید  و  نمی شوند 

خودشان بپردازند.«

وی تصریح کرد: »به رسمیت شناخته شدن تمام 
افرادی که در سردشت شیمیایی شده اند توسط 
قانون و تجهیز بیمارستان سردشت برای درمان 
این افراد، کم ترین تسلی است که می توان به 
آنها داد. قانون باید چتر حمایت خود را بر سر 

همه مصدومان جنگ بگستراند.«

جنگ برای بیماران شیمیایی ادامه دارد
بیزار گیتی ادامه داد: »با ساخت این فیلم تالش 
داشتم سیاستمداران و مردم را برانگیزم تا دیگر 
حوادث مشابهی رخ ندهد و به صلحی پایدار 
برسیم. روزی که این مستند را ساختم تالش 
کردم صدای  بی صدای مردم سردشت باشم و 
نشان دهم جنگ شاید به نوعی تمام شود اما 
در زندگی مشقت بار جانبازان اعصاب و روان، 
شیمیایی و درد و اندوه انسان هایی که عزیزانشان 
را از دست داده اند، ادامه پیدا می کند. می خواهم 

فیلم من مبارزه علیه فراموشی 
و دعوتی برای صلح باشد، 
چراکه جهانی بدون جنگ را 
از  پر  می کنم؛ جهانی  آرزو 

صلح، مهر و آرامش.«
تاول های چرکی، سرفه های 
خشک و زخم های کهنه ای 
می زد  سرباز  روز  هر  که 
است  دهه  چهار  نزدیک 
مرزنشین  و  محروم  مردم 
تحت  را  شهرستان  این 

تأثیر قرار می دهد. زخم هایی که بی توجهی و 
غفلت رسیدگی مسئوالن درد مضاعف و بغض 
شیمیایی  شهر  نخستین  اهالی  دل  بر  کهنه ای 
جهان شده است. بر اساس اعالم کارشناسان، 
خردل ماندگاری ۱۰۰ تا ۱8۰ سال را دارد که 
بر اساس این ادعا، تمام مردم سردشت آلوده 
به این گازها هستند و تا سه نسل دیگر هم در 
این شهر، امکان آلودگی وجود دارد و کودکان 
ناقصی از پدران و مادران مصدوم متولد می شوند. 
با گذشت این سال ها از این حادثه تنها هزار و 
۶۰۰ نفر از مصدومان حادثه شناسایی شده اند 
و پرونده جانبازی دارند در حالیکه حدود 8 
هزار تا  هزار و ۲۰۰ نفر خود را از مصدومان 
این بمباران معرفی می کنند. پزشکانی نیز که در 
آن سال از سردشت بازدید کرده و شهروندان 
بالغ بر  را معاینه کرده اند، تعداد مصدومان را 
هشت هزار نفر اعالم کرده اند که این آمار به 

وسیله مقامات رسمی آن زمان هم تأیید شد.
از  که  پانین«  »علو  است سرهنگ  نوشته  مهر 
ملل  سازمان  شیمیایی  تسلیحات  کارشناسان 
بود، در بازدید از سردشت، تعداد هشت هزار 
و ۶۰۰ نفر را به عنوان قربانی این حادثه تأیید 
کرده و این آمار را در اختیار سازمان ملل قرار 
داده است اما این اسناد کمکی به اثبات ادعای 
واحدی  رحیم  است.  نکرده  شهر  این  مردم 
عضو هیئت رئیسه انجمن مصدومان شیمیایی 
سردشت این زمینه معتقد است: »در سردشت 
از گاز اعصاب و خردل استفاده شد در حالی 
که در حلبچه از گاز سیانور، گاز خردل همیشه 
در محیط و بدن مصدوم باقی می ماند، موردی 
گاز  با  شیمیایی  مصدومین  که  نداریم  سراغ 
گاز  این  عوارض  باشند.  یافته  بهبود  خردل، 
است، چشم  و چشم  پوست  ریوی،  عفونت 
التهاب پیدا می کند و کم سو می شود، پوست 
خارش می گیرد و ریه نیز آسیب دیده و موجب 
تنگی نفس می شود. این فاجعه ای است که در 
سردشت اتفاق افتاده است. در حلبچه با توجه 
به اینکه گاز سیانور استفاده شد، تعداد تلفات 
زیاد است ولی آثار این گاز آنی است و باقی 
نمی ماند. از این جهت است که عمق فاجعه 

سردشت بیشتر از حلبچه است.«
تحقیقات  مرکز  تخصصی،  بیمارستان  نبود 
ویژه شیمیایی، نبود پزشکان متخصص، کمبود 
داروهای ویژه مصدومان شیمیایی، فراهم نبودن 
زیرساخت های اولیه از جمله کوچه و خیابان های 
خاکی، مشکل ریزگردها، نبود امکانات تفریحی 
و نبود فضای سبز مناسب،  علی رغم گذشت 33 
سال، مهمترین مطالبات و خواسته های مردمی 
است که سوزش گازهای شیمیایی در بدن آنان، 

هنوز همچون تیرماه ۶۶ است.
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چرا برخی از افراد در معرض خطر نوع شدید کووید-۱۹ هستند؟
  مترجم: شراره فرهی منش

مطالعه جدیدی به بررسی تعامل بین سلول های 
هوایی و سلول های ایمنی در سطح مولکولی 
می پردازد تا علت این که برخی  افراد نسبت 
به دیگران بیشتر مستعد نوع شدید کووید-۱۹ 

هستند، مشخص شود.
 ،  2-SARS-CoVاینکه بر  مبنی  زیادی  شواهد 
کرونا ویروس جدید، اثرات متفاوتی بر افراد 
میگذارد، وجود دارد. حدود 80 درصد از افرادی 
که SARS-CoV-2 دارند، ازنظر بالینی نوع خفیف 
کووید-۱۹ را تجربه می کنند، به این معنی که 
بدون نیاز به مراجعه به بیمارستان بهتر می شوند.
عوامل خطر ابتال به نوع شدید بیماری شامل 
جنسیت )مردها بیشتر مبتال می شوند(، مسن بودن 
و داشتن بیماری های زمینه ای است. آنچه این 
عوامل خطر را باعث می شود کاماًل مشخص 

نیست.
برخی از متخصصان اظهار داشته اند که واکنش 
ایمنی بیش ازحد در پاسخ به ویروس باعث آسیب 
به ریه ها و سایر قسمت های بدن است که افراد 
مبتال به نوع شدید کووید-۱۹ تجربه می کنند.

دانشمندان مرکز سالمت دیجیتال در مؤسسه 
آلمان  در   ،Charité و   )BIH( برلین  بهداشت 
مقاله ای در مجله نیچربیوتکنولوژی چاپ کردند 
چنین  زیربنای  که  را  مولکولی  فعالیت های  و 
بررسی  هستند،  بیش ازحد  ایمنی  واکنش های 
کردند. پروفسور روالند ایلز، رئیس و بنیان گذار 
نویسنده  پنج  از  یکی  دیجیتال،  مرکز سالمت 

ارشد مطالعه است.

تجزیه وتحلیل سلول های فردی
برای مشخص کردن چگونگی تعامل و ارتباط 

سلول های مختلف با یکدیگر، گروه تحقیقاتی 
انجام  تک سلولی   RNA توالی  تجزیه وتحلیل 
و  فوقانی  تنفس  مسیر  از  نمونه ها  این  دادند. 
تحتانی نوزده بیمار مبتال به کووید-۱۹ بستری 
در بیمارستان و پنج داوطلب بدون کروناویروس 
جدید تهیه شد. در کل، دانشمندان ۱60528 
کردند.  تجزیه وتحلیل  را  جداگانه  سلول 
به  مبتال  نفر  نوزده  از  می گویند،  نویسندگان 
متوسط  نوع  به  مبتال  نفر  هشت  کووید-۱۹، 
شرایط  نفر  یازده  درحالی که  بودند،  بیماری 
بحرانی داشتند و دو نفر هم براثر این بیماری 

جان باختند.
گروه تحقیقاتی در بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
تبدیل  آنزیم  ژن  بیان  در  برابری  سه  افزایش 

این  کردند.  مشاهده   )ACE2(  2 آنژیوتانسین 
که  است  گیرنده ای  رمزگذاری  مسیول  ژن 
به سلول ها  اتصال  برای  کروناویروس جدید 

در هنگام عفونت استفاده می کند.
تحقیقات  گروه  رئیس  لمان،  ایرینا  پروفسور 
از  یکی  و   BIH در  مولکولی  اپیدمیولوژی 
نویسندگان ارشد این مطالعه، می گوید: »جالب 
اینترفرون  کووید-۱۹،  مورد  در  بدانید  است 
پروتئین سیگنالینگ که درواقع استراتژی دفاعی 
مرکزی سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت های 
کمک  اپیتلیال  سلول های  به  است،  ویروسی 
می کند تا ACE2 بیشتر تولید کنند و ازاین رو 
در برابر عفونت ویروسی آسیب پذیرتر شوند«.
وی ادامه می دهد:»در کووید-۱۹، سیستم ایمنی 

بدن به ویروس کمک می کند سلول های بیشتری 
را آلوده کند و از این طریق بیماری را تقویت کند«.
در مرحله بعد، گروه تحقیقاتی زیرمجموعه های 
خاصی از سلول های اپیتلیال و سیستم ایمنی 
بدن را که در نمونه ها وجود داشتند، شناسایی 
پیش  سلول های  انواع  آن ها  همچنین  کردند. 
التهابی را یافتند که ممکن است منجر به مرگ 

سلول در ریه ها شوند.
از  دیگر  یکی  ساندر،  اریک  لیف  پروفسور 
نویسندگان ارشد مطالعه، در رابطه با این یافته ها 
می گوید: »این نتایج نشان می دهد که درمان های 
باید  ما در بیماران مبتال به کووید-۱۹ نه تنها 
علیه خود ویروس باشد بلکه باید به درمان هایی 
نیز  می کند  محدود  را  بدن  ایمنی  سیستم  که 
اکنون  توجه کند. به طور مثال درمان هایی که 
از دگزامتازون استفاده می کنند. این درمان حتی 
می تواند در شروع بیماری باشد تا از واکنش 
بیش ازحد سیستم ایمنی بدن جلوگیری کند«.
به طور خاص، محققان پیشنهاد می کنند که هدف 
یا التهابی »CCR1 و /  گرفتن مسیرهای پیش 
CCR5 « ممکن است فعالیت بیش ازحد سیستم 

ایمنی را سرکوب کند.
این گروه می گویند که مطالعه آن ها کاستی هایی 
دارد. با توجه به تعداد نسبتًا کم افراد مبتال به 
کووید-۱۹ که به مراقبت های بیمارستانی در 
آلمان احتیاج داشتند، این مطالعه به اندازه کافی 
بزرگ نبود تا بتواند تأثیرات سن، جنس و شرایط 
بیماری های زمینه ای را در نتایج جستجو کند.
محققان همچنین نتوانستند افرادی را که دارای 
نوع خفیف کووید-۱۹ بوده و به مراقبت در 

بیمارستان نیاز ندارند را مطالعه کنند.
منبع: Medical Today News / ۲9 ژوئن ۲۰۲۰

استفاده  تصویب  و  تایید  از  چینی  مقامات 
این  ارتش  برای  چینی  کرونای  واکسن  از 

کشور خبر دادند. 
به گزارش سپید، با شیوع گسترده ویروس 
نیم  از  کرونا در جهان و جان باختن بیش 
میلیون نفر بر اثر ابتال به آن، تالش ها برای 
کشف واکسنی که بتواند این ویروس را مهار 
کند همچنان ادامه دارد. در جریان تالش های 
انجام شده از سوی دانشمندان مختلف دنیا، 
از کاندیدا های  تاکنون نزدیک به ۱0 مورد 
واکسن کرونا توانسته اند فاز دوم آزمایش ها 

را هم پشت سر بگذارند. 
چین از جمله کشور هایی است که در این زمینه 
پیشتاز بوده و در حال حاضر چند واکسن 
این کشور به تایید سازمان جهانی بهداشت 
رسیده است که واکسن تولید شرکت کانسینو 

یکی از آن هاست که طی روز های گذشته خبر 
ورود موفقیت آمیز آن به فاز نهایی منتشر شد 
و حاال مقامات چینی از صدور مجوز استفاده 

از آن برای ارتش این کشور خبر داده اند. 
این واکسن یکی از هشت کاندیدای واکسن 

ضد کرونا در چین است که برای آزمایش های 
انسانی در داخل و خارج از این کشور برای 
درمان کروناویروس جدید تأیید شده است. 
کمیسیون مرکزی نظامی چین استفاده از این 
واکسن را برای ارتش به مدت یک سال تصویب 
کرد. این واکسن به طور مشترک توسط  شرکت 
کانسینو و یک انستیتوی تحقیقاتی در آکادمی 
علوم نظامی ساخته شده است. واکسن فوق 
در حال حاضر فقط به مصارف نظامی محدود 
بوده و نمی تواند بدون تأیید بخش پشتیبانی 

لجستیک به تولید انبوه برسد. 
کارآزمایی بالینی فاز ۱ و 2 واکسن کانسینو 
نشان داد این پتانسیل را دارد که از شیوع 
بیماری کووید ۱۹ جلوگیری کند که باعث 
جان باختن بیش از 500 هزار تن در جهان 
شده است، اما موفقیت تجاری آن همچنان 

تضمین نشده است. باشگاه خبرنگاران جوان

واکسن کرونای چینی برای استفاده در ارتش این کشور تایید شد

خبـر
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