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در پی وقوع سانحه آتش سوزی سه شنبه شب در مرکز جراحی سینا، صادر شد

سه شنبه شب انفجاری در مرکز جراحی محدود 
سینا مهر شمیرانات واقع در منطقه یک تهران اتفاق 
افتاد که منجر به جان باختن 19 تن از هموطنان 
این  دیگر شد.  و مصدومیت جمعی  عزیزمان 
حادثه بار دیگر قلب  ایرانیان را مملو از غم و درد 
کرد. اما درد بزرگتر آن است که باز هم حادثه ای 
ما را داغدار کرد که با رعایت اصول ایمنی به 
راحتی قابل پیشگیری بود. ولی دریغ و درد که 
حوادث، چراغ راه آینده ما نمی شوند. دریغ و 
درد که پس از هر سانحه ای دلمان ریش ریش 
غم و درد می شود، گروه های کارشناسی تشکیل 
می شوند، ابعاد سانحه از جنبه های مختلف روشن 
ولی  می شوند  تکرار  نبایدها  و  بایدها  و  شده 
متاسفانه همه اینها به سرعت به دست فراموشی 
سپرده می شوند تا حادثه ای دیگر و غمی دیگر 

و تجربه ای دیگر.

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
درپی وقوع این حادثه بسیار تلخ، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور 
پیام تسلیت، دستگاه های مسئول را موظف کردند 
ضمن بررسی موضوع، تدابیر الزم را برای کاستن 

از آسیب ها و خسارت ها بکار گیرند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه  بسیار تلخ آتش سوزی در یک مرکز درمانی 
را که به جان باختن تعدادی از مردم عزیزمان 
انجامید به خانواده های مکّرم آنان صمیمانه تسلیت 
و  آنان  قلبی  آرامش  و  تساّل  و  میکنم  عرض 
از خداوند  را  برای درگذشتگان  الهی  رحمت 
متعال مسئلت میکنم. دستگاه های مسئول باید 
همه  تالش خود را برای جلوگیری از وقوع چنین 
حوادث دلخراش و نیز تدابیر الزم برای کاستن 

از آسیب ها و خسارت های آن به کار گیرند و 
مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند. بررسی 
درست این حادثه  مرکز درمانی نیز باید به وسیله  

دستگاه های مسئول سریعاً انجام گیرد.
سیّد علی خامنه ای
11 تیر ماه 1399

تاکید  رییس جمهور بر رسیدگی سریع حادثه 
رییس جمهوری هم با ابراز تاثر عمیق از وقوع 
حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتش سوزی در مرکز 
جراحی سینا از دستگاه های ذی ربط خواست هر 
چه سریع تر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه 
علت وقوع این حادثه اقدام کرده و برای رسیدگی 
به مصدومین و خانواده های داغ دیده و تسکین 

آالم آنان اهتمام ویژه داشته باشند. 
به گزارش سپید، حسن روحانی روز چهارشنبه 
در این پیام تسلیت اظهار داشت: »وقوع حادثه 
تلخ و دلخراش انفجار و آتش سوزی در مرکز 
درمانی سینا اطهر تهران که منجر به جان باختن 
و مجروح شدن تعدادی از بیماران و کادر درمانی 
این مرکز گردید، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.«
رییس جمهوری تصریح کرد: »ضروری است 
دستگاه های ذیربط هر چه سریع تر نسبت به بررسی 
دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه اقدام 
کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین 
و خانواده های داغ دیده و تسکین آالم آنان داشته 
باشند. امیدواریم با اعمال تدابیر و نظارت های 
الزم، هرگز شاهد تکرار چنین حوادث غم انگیزی 

در کشور نباشیم.«
ابراز  ضمن  »اینجانب  کرد:  عنوان  روحانی 
همدردی، مصیبت وارده را به خانواده های محترم 
جان باختگان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 
متعال برای عزیزان از دست رفته رحمت و مغفرت 

الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای 
مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.«

اطالق عنوان حادثه، نافی بررسی موارد 
اهمال احتمالی نخواهد بود

وزیر بهداشت هم با ارسال پیام تسلیتی دستور 
داد که گزارش کاملی از ابعاد حادثه به وی ارائه 
شود. متن پیام سعید نمکی به این شرح است:

»اناهلل و اناالیه راجعون
فقدان جمعی از همکاران پرتالش و هموطنان 
عزیزمان در پی حادثه تلخ آتش سوزی در کلینیک 
سینا اطهر موجب تاسف و تاثر و تالم بسیار گردید. 
به  مصیبت  این  مجدد  تسلیت  عرض  ضمن 
جامعه  شریف  همکاران  داغدار،  خانواده های 
پزشکی و نظام سالمت و آرزوی شفا و بهبودی 
عاجل مصدومان این حادثه ناگوار از خداوند منان 
برای درگذشتگان، رحمت و مغفرت واسعه الهی 
و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزو 
دارم. البته اطالق عنوان حادثه بر این واقعه و وقایعی 
از این دست، نافی بررسی ابعاد آن و حتی شناسایی 
علل، عوامل و موارد اهمال احتمالی نخواهد بود، 
چنانکه معاونت محترم توسعه، معاونت محترم 
درمان با همراهی حراست و اداره کل بازرسی 
وزارت بهداشت و همکاری دستگاه های ذیربط، 
موظفند در اسرع وقت گزارش کاملی از بررسی 
جوانب موضوع در این مرکز درمانی خصوصی 
و ارائه راهبردها و مداخالت پیشگیرانه از موارد 

مشابه را به اینجانب گزارش نمایند.«

در ارائه مجوزهای درمانی از اورژانس 
نظرخواهی نمی شود

صبح روز بعد از این حادثه )صبح چهارشنبه( 
رئیس اورژانس تهران در نشستی خبری که به 

صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به تشریح 
برخی ابعاد این سانحه پرداخت و گفت: »در 
اورژانس تهران به محض اینکه از انفجار مطلع 
شدیم بالفاصله تیم های عملیاتی در صحنه حاضر 
شدند. دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 12 دستگاه 
آمبوالنس و دو دستگاه موتورالنس به محل اعزام 
شدند. در مجموع 18 تیم عملیات ویژه اورژانس 
عالوه بر اینکه صحنه را برای ارایه خدمات ایمن 
کردند، از حوادث ناگوار نیز جلوگیری کردند.«
پیمان صابریان گفت: »متاسفانه 18 نفر در صحنه 
حادثه جان باختند. یک نفر نیز در حین سی پی 
آر در بیمارستان جان خود را از دست داد. 1۵ 
مصدوم سرپایی نیز خدمات سرپایی و در صحنه 
را دریافت کردند و ترخیص شدند. 9 نفر نیز به 
بیمارستان منتقل شدند که طی پیگیری ها حال 
تمام این 9 نفر در شرایط پایدار و مناسب است.«
این  »علت  داد:  ادامه  تهران  اورژانس  رییس 
نتیجه  باید  و  است  بررسی  دست  در  حادثه 
یک  ساختمان  این  شود.  اعالم  کارشناسی 
مرکز درمانی و دی کلینیکی بوده که خدمات 
تصویربرداری، آزمایشگاه و خدمات جراحی 
محدود ارائه می کرده و متاسفانه دچار انفجار و 
حریق شد.« وی گفت: »خوشبختانه در جریان 
حریق شب گذشته با همکاری آتش نشانی و 
انتشار و  پدافند غیرعامل وزارت بهداشت از 
انفجار گاز هلیوم که می توانست اتفاق بدی را 

رقم زند، جلوگیری شد.«
صابریان ادامه داد: »در حادثه شب گذشته، اغلب 
افرادی که دچار حادثه شدند افرادی بودند که 
و  داشتند  حضور  انفجار  دچار  ساختمان  در 
اتفاق  همسایه ها  و  عابران  برای  خوشبختانه 

خاصی نیفتاده است.« 
ادامه در صفحه 3 

پیام تسلیت و دستورمقام معظم رهبری
دستگاه های مسئول مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند
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 ادامه از صفحه 2 
رییس اورژانس تهران درباره ایمنی مراکز درمانی و 
توصیه اورژانس در این زمینه، گفت: »درخواست ما 
همواره این بوده که در ساخت ساختمان ها و ارایه 
مجوزهای درمانی به مراکز درمانی و تصویربرداری 
در سطح کشور، از نظر ایمنی و اینکه بتوانیم خدمات 
خوبی به آن لوکیشن ارایه کنیم، از ما نظرسنجی 
شود اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. ما با افزایش 
تعداد پایگاه ها در تهران تالش می کنیم که بتوانیم 
خدمات را با سرعت بیشتر و کیفیت باالتر ارایه 
کنیم اما به هر حال خیلی از ساختمان ها در شهر 
تهران از نظر ایمنی شرایط الزم را ندارند و همین 
موضوع باعث می شود این حوادث بیشتر باشد 
و ما هم در ارایه خدمات با مشکل ارایه شویم.«

بی توجهی به اخطاریه های آتش نشانی
در یکی از نخستین واکنش ها، رئیس کمیته ایمنی 
شورای شهر تهران اعالم کرد که طبق گزارش 
اولیه آتش نشانی اشکال در سیستم برق نگهداری 
سیلندرهای اکسیژن علت وقوع حادثه کینیک 

سینا اطهر بوده است.
با  که  گفت وگویی  در  نوری  صدراعظم  زهرا 
ایسنا انجام داد، گفت: »این حادثه بر اثر رعایت 
دستورالعمل  به  توجه  عدم  و  ایمنی  نکردن 
می بینیم  و  است  داده  رخ  استانداردها  و 
خودخواهی و منفعت طلبی ذینفعان چگونه به 

جان همشهریان مان پایان می دهد.«
افزود:  تهران  شهر  شورای  ایمنی  کمیته  رئیس 
به محل  دقیقه ای  پنج  آتش نشانی  »خوشبختانه 
حادثه می رسد و تیم های امدادونجات به سرعت 
اقدام به مهار شعله های آتش که از در ورودی و 
طبقه همکف و زیرین می کنند و اجازه سرایت 
آتش را به ساختمان های مجاور و ضلع شرقی و 
جنوبی را ندادند و آن را مهار کردند و با اینکه 
شاهد انفجارهای پی درپی سینلدرهای اکسیژن 

بودیم اما خوشبختانه حریق توسعه نیافت.«
وی با بیان اینکه بالفاصله تیم های عملیاتی به 
جست وجوی افراد در طبقات پرداختند اما متأسفانه 
19 نفر جان خود را در این حریق از دست دادند، 
گفت:  »هنوز علت دقیق این حریق مشخص نشده 
است اما تیم های آتش نشانی طبق گزارشات اولیه 
برق  در سیستم  اصلی  اشکال  که  کردند  اعالم 

نگهداری سیلندرهای اکسیژن بوده است.«
جمله  از  ساختمان  این  اینکه  بیان  با  نوری 
ساختمان های ناایمنی بوده که وضعیت نامناسب 
شبکه برق داخلی ساختمان را در آن شاهد بودیم، 
گفت: »اتاقک انباری غیراصولی برای نگهداری 
سیلندرهای اکسیژن در مجاورت ورودی و محل 
دسترسی به ساختمان استفاده می شده است و این در 
حالی است که لوازم قابل اشتعال در پلکان دسترسی 
به پشت بام دپو شده بود که این مسئله امکان تردد 
مناسب را سلب کرده و موجب توسعه حریق 
شده بود.« وی با بیان اینکه در پشت بام فضایی را 
با کاربری انباری ایجاد کرده بودند، گفت: »پلکان 
دوربند کافی نداشت و این مسئله باعث انتقال 

سریع دود به طبقات از طریق راه پله شده بود.«
نوری با تأکید بر اینکه این ساختمان پنج طبقه 1۴۰۰ 
مترمربع زیربنا داشت، گفت: »این ساختمان ایمنی 
الزم را نداشته است به گونه ای که آتش نشانان در 
سال 9۴ اخطاریه ای را برای این واحد صادر کرده و 
دستورالعمل هایی را نیز در راستای ایمن سازی به آن 
اعالم می کنند اما مورد توجه مالک قرار نمی گیرد.«

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران با 
تأکید بر اینکه در سال 96 سازمان آتش نشانی با 
توجه به اینکه در این ساختمان دستورالعمل های 
ایمنی قبلی رعایت نشده بود مجددا ضمن تذکر 
به مالک، نامه استنکاف از دستورالعمل های ایمنی 
را مجددا ابالغ می کند، گفت: »در سال 97 یکی 
از واحدهای بازرسی آتش نشانی دوباره هشداری 
به ساختمان می دهد که متأسفانه تمکین نمی کند 
و نهایتا در سال 98 شهرداری منطقه یک ضمن 
ابالغ دستورالعمل ها در اخطار جدی به مالک اعالم 
می کند که اگر اقدامی در این خصوص صورت نگیرد 
ذینفعان باید در مقابل حوادث احتمالی پاسخگو 
باشند. هر چند که مالک اقداماتی ناقص همچون 
نصب خاموش کننده آتش یا اجرای سیستم اعالم 
و اطفای حریق را انجام می دهد اما این اقدامات 
به صورت ناقص اجرا شده و دستورالعمل را به 

صورت کامل اجرا نکردند.«
که  مراکزی  است  الزم  اینکه  بیان  با  وی 
دستورالعمل های ایمنی را رعایت نمی کنند ولی 
از سویی مرکز مراجعه مردم هستند از طریق مراجع 
قضایی پیگیری برای پلمب آن ها صورت گیرد، 
»براساس گزارشی که در صحن  تصریح کرد: 
شورای شهر مطرح شد، حدود 33 هزار واحد 
پرخطر در تهران شناسایی شده است که تعدادی 
از آن ها مراکز آموزشی، اداری، مذهبی و درمانی 
هستند که ذینفعان این ساختمان ها باید به گونه ای 
موظف شوند که دستورالعمل های ایمنی را اجرایی 
کنند و الزم است که در قانون بازنگری شود و 
مالکان و ذینفعان در مقابل اقداماتی که سبب 
می شود که هم وطنان مان از نظر جانی و مالی 
دچار آسیب شوند، پاسخگو باشند.« وی افزود: 
ذینفعان  اگر  که  شود  فراهم  سازوکاری  »باید 
تمکین  قوانین  به  غیراستاندارد  ساختمان های 
نکنند برخورد قاطع تری با آن ها صورت گیرد.«

تخلف در جانمایی انبار نگهداری 
کپسول های اکسیژن

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درمانی  مراکز  ایمنی  وضعیت  به  اشاره  با  هم 
کلی  طور  »به  گفت:  کشور،  بیمارستان های  و 

و  سازه ای  نظر  از  مناسبی  وضعیت  کشور  در 
ایمنی ساختمان ها در بخش سالمت نداریم. باید 
توجه کرد که بیش از ۵۰ درصد ساختمان های 
بیمارستان های کل کشور بیش از ۴۰ سال عمر 
دارند که اصال برای بیمارستان وضعیت مناسبی 
مراکز  سایر  به  شرایط  این  وقتی  نیست، حال 
درمانی و مراکز جراحی محدود هم تعمیم می یابد، 
شرایط بدتر هم می شود. متاسفانه حادثه حریق 
سه شنبه شب نیز در یک مرکز جراحی محدود 
رخ داده که به نظر می آید بسیاری از آیتم های 
آیین نامه ایمنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در 

این مرکز رعایت نشده بود.«
علی ماهر اضافه کرد: »یکی از بخش هایی که 
باید جلو بروز حوادث اینچنینی را بگیرد، حوزه 
اعتباربخشی است که در دو سال گذشته در بخش 
ایمنی ساختمانی بیمارستانی تقریبا کمرنگ شده 
است. در حوزه نظارت بر ایمنی سازه ای سایر 
مراکز مانند مراکز تصویربرداری و یا مراکز جراحی 
محدود که با تعجب ظاهرا هر دو این موارد در 
کلینیک سینا اطهر وجود داشته که به نظر من  از 
لحاظ کارشناسی شدنی نیست، متاسفانه فقط در 
زمان افتتاح مراکز وضعیت آن ها از نظر انطباق 
با آیین نامه چک می شود. اگر وزارت بهداشت 
در زمان افتتاح موارد را به درستی چک کرده 
و نظارت درستی داشته باشد، بعد ممکن است 
تغییراتی در آن مراکز رخ دهد که خیلی مورد رصد 
نیست. زیرا متاسفانه چیزی با عنوان اعتباربخشی 
مراکز تصویربرداری و یا مراکز جراحی محدود 

در ایران نداریم.«
مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
مورد  سال  هر  باید  بیمارستان ها  اینکه  بیان  با 
اعتباربخشی قرار گیرند، گفت: »متاسفانه طی 
چند سال اخیر اعتباربخشی ساالنه به اعتباربخشی 
در هر دو سال یکبار افزایش یافت و اکنون هم 
به دلیل جریانات کرونا و در عین حال تغییر 
اعتباربخشی  در حوزه  مدیرکل  مداوم چندین 
باعث شد که کار عقب بیفتد، اما مساله اصلی 
این است که در حوزه مراکز جراحی محدود 
اصال اعتباربخشی را آغاز نکردیم. قرار بود این 
کار در دوره وزارت آقای دکتر هاشمی انجام 

شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.«
وی تاکید کرد: »در عین حال به نظر می رسد که 
هیچ یک از مواردی که در زمینه مدیریت خطر 
در اعتباربخشی مطرح است، در مراکز جراحی 
محدود وجود ندارد و استانداردهای اعتباربخشی، 
خطرات مرتبط با مراقبت بیمار، کادر پزشکی و 
کارکنان، بحث عفونت ها و... بحث هایی است 
که برای آن ها در اعتباربخشی برنامه داریم، اما 
متاسفانه در مراکز جراحی محدود و تصویربرداری 
مکانیزمی برای ارزیابی این موارد نداریم. این 
ارزیابی ها در قالب اعتباربخشی در بیمارستان ها 
مراکز  سایر  در  اما  می گیرد،  قرار  توجه  مورد 

درمانی اینطور نیست.«
ماهر با بیان اینکه متاسفانه با توجه به فرسودگی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی در کشور اگر در 
بیمارستان چنین اتفاقاتی داشته باشیم، تلفات مان 
بسیار بیش از این است، گفت: »البته به دلیل 
انجام اعتباربخشی در بیمارستان ها مغایرت های 
آیین نامه ای احتمالی در حوزه ایمنی رفع می شود. 
به عنوان مثال هیچ گاه در بیمارستان شاهد نگهداری 
سیلندرها و کپسول های گاز زیر اتاق عمل نیستیم. 
زیرا این موضوع یکی از مغایرت های ایمنی ما 
در بیمارستان ها محسوب می شود، اما می بینیم 
که در مرکز سینا اطهر دقیقا این اتفاق افتاده و 
کپسول های اکسیژن زیر قسمت جراحی نگهداری 
می شدند. البته باید گزارش رسمی و کارشناسی 
درباره علت این حادثه تهیه شود، اما اقداماتی مانند 
نگهداری گازهای طبی در زیر اتاق عمل و یا 
تجمیع  مرکز جراحی محدود و تصویربرداری در 
یک مرکز نیز در بروز چنین حوادثی موثر است.«
ماهر درباره راهکار پیشگیری از بروز حوادث 
مشابه، گفت: »راهکار اصلی این است که مراکز 
جراحی محدود و مراکز تصویربرداری باید حتما 
حال  عین  در  گیرند.  قرار  اعتباربخشی  مورد 
ما مراکز طب هسته ای هم داریم که زیر نظر 
دانشگاه ها قرار دارند و از آنجایی که این مراکز 
اتفاقی  آن ها  در  اگر  دارند،  رادیواکتیو  چشمه 
بیفتد، ممکن است نشر رادیواکتیو اتفاق بیفتد 
که بسیار خطرناک تر است و باید این مراکز هم 

مورد اعتباربخشی قرار گیرند.«



از سوی وزیر بهداشت

آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم:
با تعطیلی مشکل حل نمی شود؛ مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره 
به اینکه تنها راه مقابله با کرونا همراهی و همکاری مردم 
است تاکید کرد که مردم باید در کنار کسب وکارهای خود 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و به فاصله گذاری 

اجتماعی توجه داشته باشند. 
به گزارش سپید، محمد حسن آصفری با تاکید بر ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از سوی مردم، بیان کرد: »بحث ویروس کرونا 
امروز یک مسئله جدی است. قطعا تا پایان سال با این ویروس منحوس درگیر خواهیم بود فلذا 

نباید از آن غافل شویم.« وی در ادامه اظهار کرد: »با رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد بودیم که 
آمار مبتالیان کاهش یافته بود و تعداد کشته ها نیز دو رقمی شده بود. اما امروز مجددا آمار مبتالیان 
رو به افزایش است.« نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود چهار ماه معیشت 
مردم تعطیل شد و معیشت رستوران ها، مغازه ها و کارگران به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، تصریح 
کرد: »با تعطیل کردن مشکل حل نخواهد شد. مردم در کنار کسب و کارهای خود باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کرده و به فاصله گذاری اجتماعی توجه داشته باشند. تنها راهکار موجود همکاری 
و همراهی مردم است. دستگاه های خدمات رسان نیز باید امکانات بهداشتی الزم را در اختیار مردم 
قرار دهند.« به گزارش ایسنا آصفری در پایان تاکید کرد: »ما شاهد هستیم که آمار فوتی ها مجددا سه 
رقمی شده و آمار بستری در بیمارستان ها رو به افزایش است. تا زمانی که خود مردم کمک نکنند 
در رویارویی با این ویروس موفق نخواهیم شد. می شود کسب و کارها و اداره ها باز باشد به شرطی 

که مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و به فاصله گذاری اجتماعی توجه داشته باشند.«

مجلس

آمار کرونا

سعید نمکی در حکمی نمایندگان کالن مناطق در 
کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیمار ی های عفونی 
به خصوص کرونا ویروس ستاد مرکزی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را منصوب کردند. 
به گزارش سپید، متن این حکم به شرح زیر است: 
بابا محمودی- عضو  فرهنگ  دکتر  آقای  جناب 
محترم هیات علمی و متخصص عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
جناب آقای دکتر توفیق یعقوبی- عضو محترم هیات 
علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی گیالن
جناب آقای دکتر عطا محمودپور- عضو محترم 
هیات علمی و متخصص بیهوشی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
جناب آقای دکتر فرهاد پورفرضی- عضو محترم 
هیات علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
جناب آقای دکتر ناصر قره باغی- عضو محترم هیات 
علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
سرکار خانم دکتر فریبا کرامت - عضو محترم هیات 
علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی همدان
جناب آقای دکتر بابک صیاد - عضو محترم هیات 
علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
جناب آقای دکتر بهزاد محسن پور - عضو محترم 
هیات علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
جناب آقای دکتر سید محمد علوی - عضو محترم 
هیات علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
سرکار خانم دکتر مریم حدادزاده شوشتری - عضو 
محترم هیات علمی و فوق تخصص بیماری های 
بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریه 

درمانی اهواز
جناب آقای دکتر محسن سوایی - عضو محترم 
هیات علمی و فوق تخصص ICU دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
جناب آقای دکتر محسن مقدمی - عضو محترم 
هیات علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
جناب آقای دکتر علیرضا میر احمدی زاده - عضو 
محترم هیات علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
جناب آقای دکتر سیامک یعقوبی -عضو محترم 
هیات علمی و فوق تخصص ICU دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
جناب آقای دکتر حسام میرشهابی - عضو محترم 
هیات علمی و متخصص ویروس شناسی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

زنجان
محترم  احمدی - عضو  علی  دکتر  آقای  جناب 
دانشگاه  اپیدمیولوژی  متخصص  و  علمی  هیات 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
جناب آقای دکتر مجتبی صحت - عضو محترم 
هیات علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جناب آقای دکتر سید مجتبی یاسینی - عضو محترم 
هیات علمی و متخصص روان پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
جناب آقای دکتر مهرداد فرخ نیا - عضو محترم هیات 

علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کرمان

جناب آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم - عضو 
محترم هیات علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

جناب آقای دکتر فرشید عابدی - عضو محترم هیات 
علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
سرکار خانم دکتر ملیحه دادگر - عضو محترم هیات 
علمی و متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
سرکار خانم دکتر شیرین افهمی - عضو محترم هیات 
علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر سیاوش کورانی فر- عضو محترم 
هیات علمی و فوق تخصص ریه دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
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 نماینده کالن 
منطقه.... در کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیمارهای 
عفونی بخصوص کرونا ویروس ستاد مرکزی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید 
تا ضمن هماهنگی با کمیته قطب های دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
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.

نمایندگان کالن مناطق در کمیته مشورتی 
مبارزه با کرونا منصوب شدند

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۲۵۴۹ ابتال و ۱۴۱ فوتی 

جدید کرونا

شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
2هزار و 549 بیمار جدید کووید-19 در 

24 ساعت گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز سه شنبه تا چهارشنبه 11 تیر 1۳99 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و 549 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶21 

مورد بستری شدند.«
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به 2۳۰ هزار و 211 نفر رسید.«
داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 141 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 1۰ هزار 
و 95۸ نفر رسید.« به گفته وی، خوشبختانه تا 
کنون 191 هزار و 4۸۷ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

الری افزود: »۳۰۸1 نفر از بیماران مبتال به 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
»تا کنون یک میلیون و ۶9۳ هزار و 242 
کشور  در  کووید19  تشخیص  آزمایش 
انجام شده است.« وی گفت: »استان های 
خوزستان، کردستان، آذربایجان های غربی 
و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی 
و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند.«

وی ادامه داد: »استان های اصفهان، همدان، 
زنجان، کرمان، خراسان شمالی و کهگیلویه 
و بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی گفت: »استان تهران افزایش قابل توجه 

موارد بستری گزارش شده است.«
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سیدحیدر محمدی به عنوان مدیرکل جدید 
امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو 

منصوب شد. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز رئیس 
سیدحیدر  حکمی  در  غذاودارو  سازمان 
امور  جدید  مدیرکل  عنوان  به  را  محمدی 

دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو 
منصوب کرد. 

محمدی جانشین غالمحسین مهرعلیان در 
بازرس  این  از  پیش  وی  شد.  سمت  این 
ویژه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی )شستا( بود.

تغییر ناگهانی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو 



رئیس سازمان غذا و دارو:
کمبود شیرهای خشک متابولیک به زودی برطرف می شود 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »تمام تالش خود را به 
کار گرفتیم تا با استفاده از سیستم حمل و نقل زمینی و 
دریایی شیر خشک های مورد نیاز را تامین کنیم و به زودی 

این کمبودهای جزئی برطرف می شود.« 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با 
فارس درباره وضعیت تامین شیرخشک های متابولیک 
اظهار داشت: »درحال حاضر کمبود نگران کننده ای در زمینه شیرهای خشک متابولیک وجود ندارد، 
هرچند تحریم ها اثرات منفی زیادی در این خصوص داشت و ما را با مشکالت تامین شیرخشک 

مواجه کرده بود و از سوی دیگر شیوع کرونا باعث شد تا در زمنیه انتقال این محصوالت به کشور 
با چالش هایی مواجه شویم.« وی اظهار داشت: »تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا با استفاده 
از سیستم حمل و نقل زمینی و دریایی شیر خشک های مورد نیاز را تامین کنیم و به زودی این 
کمبودهای جزئی برطرف می شود.« وی با بیان اینکه تنها سه درصد از داروهای مورد نیاز کشور 
وارد می شود گفت: » بخش عمده این داروها نیز داروهای مورد نیاز بیماران خاص است. به دلیل 
کم بودن تعداد بیماران از بعد توجیه اقتصادی تولید مشکالتی وجود ندارد و معموال دو الی سه 
شرکت دارویی در دنیا این داروها را تامین می کند؛ به طور مثال دشمن تمام تالش خود را به کار 
گرفت تا با تحریم پانسمان بیماران پروانه ای برای ما مشکل ایجاد کند.«  معاون وزیر بهداشت 
افزود: »متاسفانه دشمن تالش می کند چه از راه فشار و چه از طریق مذاکره شرکت های داروسازی 
را وادار کند که به ما دارو نفروشند اما علی رغم این فشارها بیماران ما آسیب جدی ندیدند و توان 

داخل ما در داخل کشور نشان داد که می توانیم موانع را از سر راه برداریم.«

غذا و دارو

دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا در استان 
بوشهر گفت: »به دلیل روند صعودی شیوع 
ویروس کووید 19 در این استان و ضرورت 
اعمال برخی محدودیت ها با موافقت ستاد 
ملی کرونا، محدودیت های جدید در این 
زمینه از فردا ) پنجشنبه 12 تیرماه( به مدت 

یک هفته اعمال می شود.«
به گزارش سپید، سعید کشمیری در گفت 
و گو با ایرنا افزود: »براین اساس بازارهای 
سرپوشیده در شهرهای قرمز  این استان 
شامل بوشهر، کنگان، دشتستان و گناوه 
تعطیل می شود.« وی بیان کرد: »همچنین 
5۰ درصد کارکنان در دستگاه های اجرایی 

خود حاضر و مابقی باید دورکاری انجام دهند و 
خطوط اتوبوس رانی نیز تعطیل است.«

کشمیری اضافه کرد: »افزون بر این همه مقررات و 
دستورالعمل های فرمانداران در زمینه اعمال برخی 
محدودیت ها از جمله جلوگیری از برگزاری مراسم 
عروسی در تاالرها و باغ ها، ختم و تعطیلی پارک ها 

و ساحل نیز در همه شهرها همچنان ادامه دارد.«
وی در باره مرگ و میر ناشی از کرونا در استان 
بوشهر گفت: »شب گذشته یک فرد 4۰ ساله بدون 
داشتن هیچ بیماری زمینه ای به دلیل ابتال به بیماری 

کرونا با وجود سن کم فوت شد.«
کشمیری اظهار داشت: »مرگ و میرهایی از این قبیل 
که در این مدت در استان بوشهر هم کم نبوده است، 
نشان می دهد، هیچ گروه سنی از ابتال به ویروس 

کووید 19 در امان نیست و این ویروس برای هر 
کسی در هر رده سنی می تواند خطرناک باشد.« 

دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا در استان بوشهر 
گفت: »آمارها نشان می دهد بیماری کرونا شوخی 
بردار نیست و مردم باید آن را جدی بگیرند چرا که 
افزون بر افراد دارای بیماری های زمینه ای، سالمندان 
و زنان باردار حتی کسانی نیز که در هیچ کدام از 
این گروه ها قرار ندارند ممکن است به این بیماری 

گرفتار و جان آنها به خطر بیافتد.«
وی ادامه داد: »براساس آخرین آمار ثبت شده در مورد 
مرگ و میرهای ناشی از ابتال به بیماری کرونا در 
زمان حاضر ۸5 نفر در استان بوشهر فوت شده اند.« 
در  جدید  بیمار  »همچنین ۶۳  گفت:  کشمیری 
بیمارستان ها بستری شده اند که براین اساس شمار 

کل بستری ها در مراکز درمانی استان بوشهر 
به 2۷۰ نفر می رسد.« رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر اضافه کرد: »از شمار بیماران 
بستری شده در بیمارستان های استان بوشهر به 
علت ویروس کرونا، 4۶ نفر در مراقبت های 
ویژه و از این شمار نیز 24 نفر به دستگاه 

ونتیالتور وصل هستند.«
وی ادامه داد: »به تازگی روزانه 5۰ تا ۶۰ 
نفر در بیمارستان های استان بوشهر بستری 
می شوند که این آمار بسیار باال است هرچند در 
زمان حاضر ورودی و خروجی بیمارستان ها 
در استان به یک اندازه است اما اگر ورودی 
بیش از خروجی شود با مشکل کمبود تخت 
روبرو خواهیم شد.« کشمیری اضافه کرد: »در این 
شرایط مردم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
استفاده از ماسک، حضور نیافتن در تجمع ها، بازار 
و میهمانی ها تالش کنند از میزان انتقال ویروس 
جلوگیری شود.« وی تاکیدکرد: »در این شرایط 
با خستگی مداوم کادر درمان از کار شبانه روزی 
در پنج ماه گذشته روبرو هستیم و مردم با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی میزان ابتال به بیماری را 
کاهش دهند و در شرایط کنونی تنها از این راه می توان 

به مدافعان جبهه سالمت کمک کرد.« 
دبیرستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت: »مردم 
باید بدانند راه حل بیماری کرونا در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی نیست بلکه در پیشگیری و مبتال 

نشدن است.«

محدودیت های جدید کرونایی در استان بوشهر اعمال می شود 

دولت

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد
ابالغ محدودیت های کرونایی 

به ۱۱ استان

معاون کل وزارت بهداشت، از ابالغ اعمال 
محدودیت های کرونایی به استانداران 11 استان 

کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »اقدامات 
محدودیتی برای مقابله با کرونا به استانداران 
استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، 

تهران و البرز ابالغ شده است.« 

وی افزود: »با توجه به احتماالت شیوع بیشتر، 
برخی اقدامات با دستور رئیس جمهور اجرایی 
می شود.« حریرچی گفت: »عمده مشکالت ما 
مراسم جشن، ترحیم و دورهمی ها است و 
همین باعث شیوع بیشتر کرونا شده است.« وی 
افزود: »خوزستان یک سوم بستری ها و فوتی ها 
را به خود اختصاص می دهد و خواهش ما از 
مردم رعایت موارد بهداشتی است.« به گزارش 
مهر حریرچی گفت: »تنها با توصیه نمی شود، 

باید در مواردی اعمال قانون شود.«
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رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
عنوان کرد: »از ابتدای بحران کرونا پوشش واکسیناسیون در سطح 
کشور تقریبا 5 درصد کاهش پیدا کرده است که اگر دامنه این پوشش 
تقویت نگردد منجر به از دست دادن درصدی از دستاورد هایمان 
در حوزه واکسیناسیون خواهد شد.« به گزارش سپید، سید محسن  
زهرایی در سفر به سراوان ضمن تقدیر از خدمات همکاران بهداشت 
ودرمان در بحران کرونا اظهار داشت: »اطالع رسانی گسترده در 
سطح جامعه و بهره مندی از ابزارهایی مدیریتی و قابلیت های  سامانه 

سیب یکی از مهمترین راهکارهای پایش وضعیت واکسیناسیون 
است.« وی افزود: »همکاران ما باید دنبال جمعیت تحت پوشش 
جهت واکسینه نمودن باشند و در عین انجام واکسیناسیون حتما  

فعالیت ها را در سامانه سیب نیز ثبت نمایند.« 
محمد قره بگلو، مدیر شبکه بهداشت ودرمان سراوان نیز با بیان 
این نکته که  واکسیناسیون یکی از اولویت های مرکز بهداشت 
شهرستان سراوان است، اظهار داشت: »با وجود بیماری کرونا 
ویروس برنامه های واکسیناسیون در مراکز جامع سالمت و خانه های 

بهداشت با قوت در حال اجراست.« وی افزود: »برای مناطق مرزی 
و حاشیه شهر که جمعیت های مهاجر پذیری را در درون خود جای 

داده اند بسته های اجرایی خاصی را طراحی کرده ایم.« 
به گزارش وبدا مدیر شبکه بهداشت سراوان یادآور شد: »عدم 
مراجعه  مردم به مراکز  بهداشتي درماني، بخاطر ترس از بیماري 
کووید 19مقداري مارابامشکل مواجه کرده است که این موارد 
توسط بهورز یا مراقب سالمت پیگیري و درصورت عدم مراجعه، 

واکسیناسیون این افراد نیز بصورت اکتیو انجام خواهد گرفت.«

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در سراوان:

پوشش واکسیناسیون در بحران کرونا تقریبا ۵ درصد در کشور کاهش پیدا کرده است
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مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا مطرح کرد خبـر

درخواستازدولتبرایتجدیدنظردربازگشاییها
عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به افزایش موارد ابتال، بستری 
و فوتی ناشی از کرونا، گفت: »تجدیدنظر در بازگشایی های انجام 

شده توسط دولت در مقابله با کرونا بسیار کارساز خواهد بود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی درباره امکان ابتالی مجدد به کرونا، 
گفت: »پس از آنکه فردی به کرونا مبتال می شود، برخی آنتی بادی ها 
در تعدادی از افراد مبتال پیدا می شود. البته وجود این آنتی بادی نشان 
دهنده ایمنی مطلق نیست چون تا به حال این موضوع که عدم ابتالی 
مجدد به کرونا تا چه حد در این دسته از افراد قطعی است، ثابت 
نشده است. آنچه که می دانیم این است که احتماال عمده افرادی که 

به کرونا مبتال می شوند، دیگر مبتال نخواهند شد.«
وی با اشاره به افزایش آمار ابتال، بستری و فوتی ناشی از کرونا در 
کشور، با بیان اینکه تجدیدنظر در بازگشایی های انجام شده توسط 
دولت در مقابله با کرونا بسیار کارساز خواهد بود؛ اضافه کرد: »به 
عنوان مثال چه لزومی دارد کالس زبان و پیانو بازگشایی شود؟ 
مهدکودک ها چرا باید بازگشایی شوند؟ برخی از این بازگشایی ها 

بسیار لجام گسیخته بود که باید محدود شوند.«
وی گفت: »همچنین در استان هایی که آمار بیشتری دارند باید مقررات 
جدی تری برای پذیرش مسافرین اعمال شود، اکنون به هر استاندار 
به عنوان رئیس کمیته کرونای آن استان اختیار داده شده تا در مورد 
چگونگی پذیرش مسافر تصمیم گیری کند. بر اساس آخرین آمار، 
6۰ درصد کسانی که به تهران بازگشتند و به کرونا مبتال شدند، حتما 

مسافرتی در یک ماه اخیر داشتند.«
مردانی در مورد استفاده از ماسک، تاکید کرد: »اعالم شده است که 
زدن ماسک ضروری است و از 1۵ تیر هم قرار بر اجباری شدن آن 
است، اما اکنون به عنوان مثال در مترو این موضوع رعایت می شود؟ 
بهترین کار این است که ماسک با کمترین قیمت و حتی در صورت 
امکان رایگان در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه عالوه بر آنکه هزینه 
مالی برایشان نخواهد داشت، تشویق به زدن ماسک هم می شوند. 
اکنون ثابت شده است دستکش تاثیر چندانی در جلوگیری از ابتال 
به کرونا ندارد، پس می توان هزینه های آن  بخش را در حوزه ماسک 

صرف کرد.«
وی در ادامه افزود: »وقتی از مردم می خواهیم ماسک بزنند، خود 
مقامات هم باید از ماسک استفاده کنند. مسئوالن باید به مردم نشان 

دهند که از ماسک استفاده می کنند تا این موضوع فراگیر شود. 
کشور جمهوری چک کنترل خوبی در بیماری کرونا داشت؛ چراکه 
از روزهای اول بروز بیماری مردم را به استفاده از ماسک تشویق 
می کرد. این در حالی بود که کشورهای همسایه اش با شدت زیادی 

با کرونا دست و پنجه نرم می کردند.« 
این متخصص بیماری های عفونی، ادامه داد: »خوشبختانه سیستم 
بهداشتی- درمانی بسیار خوبی در کشور داریم. همین االن هم اگر 
خدایی نکرده وضعیت بدتر شود، می توانیم پاسخگو باشیم. ولی 
پرسنلی که چهار ماه مداوم مشغول به کار بوده، خسته و فرسوده 
می شود و این خستگی و مسائل روحی - روانی در کنار حقوق هایی 
که شاید سه تا چهار ماه باشد که پرداخت نشده، اذیت کننده است. 
رزیدنت هایی که اکنون در بیمارستان های دانشگاهی کار می کنند 
بیمه عمر نیستند، با چه امیدی باید کار کنند؟ در صورتی که اگر 
پس از ابتال به بیماری جان خود را از دست دهند بیمه عمر ندارند.«

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا همچنین درباره اخبار منتشر شده مبنی بر 
شناسایی نوعی از ویروس آنفلوآنزا در چین، گفت: »آنفلوآنزا ویروسی 
است که کامال در حال جهش ژنتیکی است که خوشبختانه در حال 
حاضر مشکلی به نام آنفلوآنزا تا فرا رسیدن پاییز در کشور نداریم. 
آنفلوآنزای خوکی همان آنفلوآنزای H1N1  است که توصیه می کنیم 
مردم برای پاییز امسال اقدام به تزریق این واکسن کنند. خبر خوبی که 
برای مردم داریم این است که در تالش هستیم در صورت موافقت 
شورای عالی بیمه تمام افراد باالی 6۰ سال، بیماران مزمن و افراد 
در معرض خطر بتوانند با دفترچه بیمه واکسن آنفلوآنزا را دریافت 
کنند؛ البته این موضوع فعال در دست بررسی های بیشتر قرار دارد.« 
به گزارش ایسنا مردانی تاکید کرد: »درست است که نباید مردم را 
بترسانیم اما باید سیاست امید و هراس را دنبال کنیم، در عین حال 
که نباید کاری کنیم مردم نسبت به بیماری بی خیال شوند، باید تالش 

کنیم در عین توجه به بیماری امید به زندگی هم داشته باشند.«

درباره وضعیت  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
همچنین  و  رمدیسیویر  و  دگزامتازون  داروهای  از  استفاده 
پالسمادرمانی در درمان مبتالیان به کووید-19 توضیح داد. 

به گزارش سپید، فرشاد عالمه در گفت وگو با ایسنا درباره 
میزان اثرگذاری دگزامتازون در درمان مبتالیان به کووید-19، 
گفت: »دگزامتازون نوعی کورتون بوده و یک داروی استروییدی 
محسوب می شود. باید توجه کرد که  استفاده از این داروها 
بدون تجویز پزشک و بدون رعایت کردن شرایطی که باید در 
زمان مصرف آن ها مورد توجه قرار گیرد، به صورت خودسرانه 

ممنوع است؛ چراکه عوارض جدی به دنبال دارد.«
وی افزود: »در بیماران بستری مبتال به کرونا هم که در شرایط 
از  دگزامتازون  هستند،  دارو  این  مصرف  به  نیازمند  خاص 
سوی پزشک تجویز می شود. مجددا تاکید می کنم که مصرف 
دگزامتازون شرایط خاصی دارد و در شرایطی که بیمار واقعا 
نیازمند مصرف آن باشد، تجویز می شود. بنابراین مردم نباید 
و  گرفته  داروخانه  از  را  دگزامتازون  خودسرانه  صورت  به 

مصرف کنند. اصال دگزامتازون جزو داروهای OTC نیست 
دهند؛  ارائه  را  دارو  این  نسخه  بدون  نباید  هم  داروخانه  و 
چراکه دگزامتازون دارویی است که در بیمارستان با شرایط 

خاص استفاده می شود.«
عالمه ادامه داد: »باید توجه کرد که تاکنون دارویی به عنوان 

داروی اختصاصی درمان بیماری کووید-19 پیدا نشده است و 
اثربخشی داروهای مختلف در حال بررسی های بیشتر است و 
برخی داروها اثربخشی بیشتری داشته اند. پروتکل های کشوری 
تمام  اساس  بر  ارائه می شود،  بهداشت  از سوی وزارت  که 
است.  شده  انجام  حوزه  این  در  که  است  بالینی  مطالعات 
متخصصین  تمام  نظرات جمعی  به  توجه  با  پروتکل ها  این 
مربوطه در سطح کشور، جمع بندی و اعالم می شود و ممکن 
است دارویی از این پروتکل کم شده و یا به آن اضافه شود.«
وی تاکید کرد: »در عین حال تاثیر هیچ یک از این داروها در 

درمان کرونا به صورت 1۰۰ درصد نیست.«
عالمه درباره وضعیت داروی رمدیسیویر و استفاده از روش 
پالسمادرمانی در درمان کرونا نیز گفت: »برخی داروها مانند 
رمدیسیویر و پالسما درمانی در مطالعات بالینی استفاده شدند 
و باید دید که آیا وارد پروتکل کشوری درمان کرونا می شوند 
یا خیر. هر آنچه که در پروتکل وزارت بهداشت اعالم شود، 

برآیند بهترین و جامع ترین نظرات همه متخصصان است.«

میزان اثرگذاری دگزامتازون در درمان مبتالیان کرونا
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۱۴۰۰ پروژه تحقیقاتی کرونا با مشارکت ۷۰ دانشگاه ثبت شد
نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی کشور اظهار 
داشت: »حدود 1۴۰۰ پروژه تحقیقاتی در ایران با 
مشارکت 7۰ دانشگاه علوم پزشکی در زمینه کووید 

- 19 ثبت شده است.« 
به گزارش سپید، باقر الریجانی در سمینار مجازی 
مشترک ایران و اندونزی با موضوع همه گیری کووید 
- 19 از منظر اخالق پزشکی، فرهنگ و مذهب گفت:  
»ترجمه و انتشار گایدالین های تخصصی در زمینه 
اصول اخالقی در شرایط همه گیری بیماری های عفونی 
اقدام مهم دیگری است که در ایران انجام شده است. 
مقاالت متعددی در ایران در زمینه های مختلف مرتبط 
با موضوعات اخالق پزشکی در مواجهه با کووید 
19 به چاپ رسیده است.« الریجانی در این سمینار 
مجازی با اشاره به این که تخصیص منابع برای انجام 
تحقیقات بر روی بیماری کووید 19 در اولویت قرار 
گرفته، افزود: »بررسی اخالقی پروژه های تحقیقانی 
مرتبط با کووید19 در کمیته های اخالق دانشگاه ها 
با سرعت بیشتری صورت می پذیرد و در عین حال 
دقت الزم در مورد اینکه خطری محققان و  شرکت 

کنندگان را تهدید نکند، انجام می شود.«
به گزارش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، وی با ابراز خرسندی از تقویت 
روابط با کشور اندونزی در حوزه اخالق پزشکی به 
بیان موضوعات اخالقی مطرح در بحران کووید- 19 

و راهکارهای اتخاذ شده در ایران پرداخت. 
الریجانی خاطر نشان کرد: »فقط در شرایط خاصی 
اجازه انجام مداخالتی که هنوز اثبات نشده، داده 
می شود که این شرایط عبارتند از اینکه شواهدی 
در مورد اثربخشی و ایمنی مداخله موجود باشد، 
کمیته اخالق اجازه چنین کاری را داده باشد، رضایت 
آگاهانه از بیمار کسب شده باشد و سرانجام اینکه 
مداخله مورد نظر در قالب پروژه تحقیقاتی تنظیم 
شده باشد.« استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نتایج تحقیقات اپیدمیولوژیک را زمینه ساز سیاست 

گذاری ها و تصمیم گیری های ملی دانست. 

وی گفت : »بیماری کووید 19 یکی از پیچیده ترین 
بحران های بهداشتی در قرن حاضر است که مشکالتی 
را برای سیاستگذاران سیستم سالمت کشورها از جمله 
ایران ایجاد کرده است.« سرپرست مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گفت: »ایران یکی از کشورهایی است که تعداد باالی 
مبتالیان به ویروس کرونا را گزارش می کند که بخشی 
از آن به دلیل وجود سیستم مناسب نمونه گیری افراد 
مشکوک در ایران است.« وی افزود: »سیستم قوی 
مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران و مشارکت بخش 
زیادی از جمعیت کشور در سامانه خود ارزیابی سالمت 
از نقاط مثبت کنترل بیماری کووید19 در ایران است.«
الریجانی تصریح کرد: »هر چند تحریم  ها از طریق ساز 
و کارهای مختلفی اجرای برنامه های کالن بهداشتی 
در کشور را با مشکالتی مواجه کرده، ولی فرصتی را 
نیز برای خودکفایی بخش تولید تجهیزات محافظتی 

و دارو کشور فراهم کرده است.«
سرپرست مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی با 
اشاره به نقش رهبران دینی در کنترل بیماری کرونا، 
افزود: »پایبندی مردم به توصیه های وزارت بهداشت 
و انجام اقدامات پیشگیرانه همواره مورد تاکید مراجع 

و رهبران دینی در ایران بوده است؛ تا جایی که برخی 
مراجع فتواهایی در خصوص سهل انگاری فرد مبتال 

در انتقال بیماری و آسیب به دیگران داشته اند.«
الریجانی توجه ویژه به افراد آسیب پذیر در تصمیم 
گیری های بهداشتی را در فرهنگ ایران یک باور 
توصیف کرد و افزود: »در ایران تخصیص منابع بر 
اساس جنس، سن و وضعیت مالی انجام نمی شود.« 
وی ادامه داد:   »توجه به اصول بنیادی اخالق در 
شرایط همه گیری ضروری است. این مفاهیم ممکن 
است در سنت ها و رسوم مختلف متفاوت باشد و در 
همین خصوص اقتباس یک رویکرد فرهنگ محور 

برای همه کشورها ضروری است.« 
نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی خاطر نشان 
کرد: »حفظ محرمانگی اطالعات بیماران و عدم انتشار 
آن یک ضرورت است. بیمار دارای این حق است 
که بداند چه اطالعاتی از وی گردآوری شده است 
و اینکه تحت شرایط مشخصی این اطالعات با افراد 
دیگری به اشتراک گذاشته می شود که قطعا این کار 
با هدف نفع عمومی سالمت جامعه انجام می شود.« 
وی در خصوص تالش های خستگی ناپذیر تیم 
درمان در کشور گفت: »از نظر اخالقی تیم درمان 

می بایست در مورد تمام خطرهای مربوط به کار 
در چنین شرایطی آگاهی داشته باشد و منابع کافی 
برای کاهش حداکثری خطر در اختیار محیط های 

درمانی قرار گیرد.« 
در ادامه جلسه Kusmaryanto متخصص اخالق 
زیستی و الهیات از دانشگاه اندونزی سخنرانی خود 
را با موضوع وظایف جامعه اخالق پزشکی در 
مواجهه با ویروس کرونا با در نظر گرفتن  جنبه های 
مختلف سود و زیان محرمانگی و حفظ اطالعات 
بیمار ارائه کرد. در ابتدای این جلسه که با حضور 
بیش از 1۰۰ متخصص اخالق پزشکی از نقاط 
مختلف دنیا برگزار شد، احسان شمسی کوشکی 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مقدمه ای از 
تاریخچه، دستاوردها و  پروژه های مهم این مرکز 

همکار سازمان بهداشت جهانی ارائه کرد.  
ابتدا شفا المیرزانا استاد  در قسمت دوم سمینار، 
دانشگاه اندونزی چالش های اخالقی مطرح در بحران 
کووید 19 و اهمیت سالمت روان در این دوران 
را مورد بحث گذاشت. در بخش پایانی نیز محسن 
جوادی، استاد گروه فلسفه اخالق دانشگاه قم و 
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، وظایف اخالقی 
پزشکان، مالحظات مربوط به عدالت در تخصیص 
منابع محدود، نفش مذهب در عملکرد پزشکان را  

در چالش همه گیری اخیر تشریح کرد. 
در پایان این سمینار، شرکت کنندگان در جلسه سواالت 
خود را مطرح کردند که حسب مورد پاسخ های مقتضی 
توسط سخنرانان ارائه شد. این سمینار با همکاری 
دو مرکز دانشگاهی اندونزی )دانشگاه گاجامادا و 
دانشگاه سونان کالیجاگا(، مرکز تحقیقات اخالق و 
تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه 

اخالق پزشکی پژوهشگاه علوم غدد برگزار شد. 
سمینار مجازی مشترک ایران و اندونزی با موضوع 
همه گیری کووید - 19 از منظر اخالق پزشکی، 

فرهنگ و مذهب روز سه شنبه برگزار شد.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به 
موج افزایشی کووید 19، بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی تاکید کرد و گفت: »بیمارستان ها باید 

آماده موج دوم کرونا باشند.« 
به گزارش سپید، عباسعلی کریمی در نشست 
هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: 
»همکاران در حالیکه خستگی بحران قبلی را از 
تن به در نکرده اند، باید از قله دیگری باال بروند.«
وی با اشاره به نحوه برنامه ریزی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران برای مقابله با موج دوم کرونا اظهار 
داشت: »جلسات متعددی درحال برگزاری است 
که پس از اعالم سیاست های وزارت بهداشت 
و ستاد مقابله با کرونا تهران، متناسب با شرایط 

دانشگاه برنامه ریزی می کنیم و در صورت نیاز 
نشست اضطراری با روسای بیمارستان های 

درگیر کرونا برگزار خواهیم کرد.«
کریمی با تاکید بر اینکه بیمارستان های بزرگ 
جنرال تهران باید در موج دوم نیز مسئولیت 
قبول کنند، تصریح کرد: »دانشگاه، بیمارستان های 
بزرگ آموزشی دارد و نمی تواند یک بیمارستان 
را تعطیل و به کرونا اختصاص دهد بلکه باید 
همه بیمارستان های بزرگ جنرال تهران مسئولیت 
قبول کنند و براساس گسترش بیماری و شدت 

مراجعات،  بخش اضافه کنند.«
وی گفت: »سیاست دانشگاه در موج دوم همانند 
بیمارستان  به  گونه ای که 6  اول است،  موج 

جنرال دانشگاه علوم پزشکی تهران مانند امام 
خمینی)ره(، شریعتی، سینا، امیراعلم، ضیائیان و 
بهارلو، بیماران را پذیرش می کنند. مرکز قلب نیز 
معموالً ۴۰ تا 6۰ بیمار قلبی مبتال به کووید 19 
دارد، بیمارستان های مرکز طبی، فارابی، آرش، 

بهرامی و غیره نیز باید بیماران تخصصی خود 
را پذیرش  کنند و به مراکز دیگر ارجاع ندهند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران،  از ایجاد 
مرکز کنترل پخش بیمار در تهران خبر داد و 
اظهار داشت: »این مرکز هر ماه در یک دانشگاه 
مستقر می شود تا ارجاع بیمار در بیمارستان های 

مختلف قابل  کنترل باشد.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، کریمی 
با تاکید بر ارائه آمار دقیق مبتالیان کرونا در 
»روند  گفت:  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراجعه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
تهران درحال افزایش است و این بار برخالف 

موج اول،  باید حوزه بهداشت پیشگام باشد.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:  

بیمارستان ها باید آماده موج دوم کرونا باشند
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مهلت مجدد ثبت نام سه آزمون وزارت بهداشت آغاز شد 
مهلت مجدد ثبت نام سه آزمون ملی دانش آموختگان 
دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی خارج از کشور و آزمون ارتقای 
دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور به مدت 

چهار روز آغاز شد. 
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری رییس مرکز 
سنجش آموزش پزشکی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان از آغاز مهلت مجدد ثبت نام سه 
آزمون وزارت بهداشت خبر داد و گفت: »مهلت 
ثبت نام سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان 
دندانپزشکی خارج از کشور، نوزدهمین دوره آزمون 
ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 
و هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از 
کشور به دکتری عمومی داروسازی در سایت سنجش 

پزشکی تمدید و از امروز آغاز شد.« 
وی ادامه داد: »داوطلبان می توانند به مدت چهار 
روز از امروز از امروز چهارشنبه 11 تا روز شنبه 
1۴ تیرماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.«
هاشمی نظری با اشاره به جزییات ثبت نام  آزمون 
ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 
گفت: »داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در 
مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع تشکیل پرونده 
داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط 
مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش 
دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده اند، مجاز به 

شرکت در آزمون ملی هستند.« 
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار کرد: 
»کارت شرکت در آزمون از ساعت 16 روز سه شنبه 
7 مرداد ماه 99 از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.«

هاشمی نظری ادامه داد: »ارزیابی دروس اختصاصی 
آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از 
کشور رأس ساعت 8 و نیم صبح روز پنجشنبه 9 
مرداد ماه 99 و ارزیابی دروس علوم پایه رأس نیز 
ساعت 13 و 3۰ دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه 9 

مرداد ماه 99 برگزار خواهد شد.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: »پس از 
آزمون مرحله نظری، اسامی قبول شدگان در سایت 
اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم خواهد 
شد. قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، برای 
شرکت در مرحله عملی آزمون به پردیس بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.«
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هاشمی نظری با اشاره به جزییات ثبت نام آزمون 
ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور 
بیان کرد: »نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش 
آموختگان داروسازی خارج از کشور روز پنجشنبه 

9 مرداد ماه 99 برگزار خواهد شد.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: »در 
مرحله پیش از آزمون، داوطلبان پیش از نام نویسی 
اینترنتی، باید نسبت به تشکیل پرونده در مرکز خدمات 
آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تهران، شهرک قدس غرب، فاز ٥، بلوار ایوانک، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک 
A، طبقه دوم، مرکز خدمات آموزشی اقدام کنند 
و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی 
معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی 

و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند.«
هاشمی نظری اظهار کرد: »کارت شرکت در آزمون 
از ساعت 16 روز سه شنبه 7 مرداد ماه 99 از طریق 
سایت مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد 

گرفت.« 
sanjeshp. ir/Drug_  .https: //dastyar4 لینک: 
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رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به 

جزییات ثبت نام آزمون ارتقای دانش آموختگان 
کشور  از  خارج  داروسازی  ارشد  و  کارشناسی 
به دکتری عمومی داروسازی بیان کرد: »هفتمین 
دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و 
کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری 
عمومی روز پنجشنبه 9 مرداد ماه 99 طبق قوانین و 

مطابق با مندرجات برگزار خواهد شد.« 
هاشمی نظری بیان کرد: »قبولی و ادامه تحصیل 
در این دوره شرایطی دارد، کسب حد نصاب 6۰ 
درصد نمره کل آزمون، پرداخت شهریه مطابق تعرفه 
و مقررات دانشگاه محل تحصیل از جمله این 
شرایط است، پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظف 
هستند برای پذیرش و نام نویسی و انتخاب واحد، 
حداکثر تا دو ترم تحصیلی بعد از قبولی به یکی از 
دانشگاه های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: 
»تعداد واحد های درسی برای فراغت از تحصیل 
در دوره دکتری عمومی داروسازی، مطابق با برنامه 
آموزشی تدوین شده توسط دبیرخانه شورای آموزش 
داروسازی و تخصصی است که به تصویب شورای 
عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز رسیده است. در 
صورتی که دانشجو دروس اعالم شده را در مقطع قبلی 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد داروسازی گذرانده 
باشد، امکان تطبیق آن ها توسط دانشگاه محل تحصیل 
با رعایت مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزشی دوره 

دکتری عمومی داروسازی وجود دارد.«
هاشمی نظری گفت: »کارت شرکت در آزمون از 
ساعت 16 روز سه شنبه 7 مرداد ماه 99 از طریق سایت 
مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.«
sanjeshp. ir/ .https: //dastyar4 :نام ثبت  لینک 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: »در زمینه فروش داروهای 
گیاهی هنوز به استانداردهای الزم نرسیده ایم و عطاری های همچنان 

به صورت سنتی اداره می شوند.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده افزود: »تولید داروهای گیاهی 
هنوز صنعتی و تجاری نشده و در چنین وضعیتی ممکن است با 
استقبال خوب مواجه نشویم بنابراین باید در زمینه تولید، بسته بندی  
نحوه ارائه، فرهنگ سازی و پژوهش های کاربردی کار بیشتری انجام 
شود.« وی اظهار داشت: »در زمینه نحوه ارائه و فروش داروهای 
گیاهی هنوز به استانداردهای الزم نرسیده ایم و عطاری های همچنان 
به صورت سنتی اداره می شوند، بنابراین الزم است افرادی را برای 

مدیریت علمی عطاری ها تربیت کرد.«
کوهپایه زاده ادامه داد: »با راه اندازی دانشکده طب ایرانی و موسسه 
»مطالعات تاریخ پزشکی، طب سنتی و مکمل« در این دانشگاه، 
سعی شده تا در مسیر تحقق این رسالت گام برداریم اما باید بدانیم 

که همچنان راه طواالنی برای رسیدن به اهداف داریم.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه این تفاهم نامه 

فرصت مغتنمی برای سالمت مردم ایجاد می کند، افزود: »نگاه ما 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره ملی بوده و اگر مفاد گنجانده 
شده در تفاهم نامه به عمل برسد، منافع آن به تمام کشور می رسد.«
رئیس دانشکده طب ایرانی نیز در این مراسم گفت: »برنامه ریزی 
برای استفاده کاربردی از گیاهان دارویی در فضاهای سبز شهری، 
توسعه فرهنگ ساخت و مصرف فرآورده های طبیعی، راه اندازی 

سالمت کده های طب ایرانی، ترویج سبک زندگی سالم و رونق 
گردشگری سالمت بر پایه طب ایرانی از مهم ترین اهداف این تفاهم 
نامه است.« امیرحسین جمشیدی  اظهار داشت: »ستاد توسعه علوم 
و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری متعهد شده تا با معرفی نهادهای تامین کننده 
نهاده های کمکی مورد نیاز در تولید گیاهان دارویی و همچنین 
معرفی سرمایه گذاران عالقه مند و فراهم نمودن زمینه های الزم 
برای اجرای طرح های کسب و کار مرتبط با صنعت گیاهان دارویی 

و فرآورد  های آن تالش کند.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران، وی با اشاره به نقش موثر 
مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در شکل گیری این 
تفاهم نامه افزود: »اعالم ساختار آموزش سبک زندگی سالم بر 
مبنای آموزه های طب ایرانی، اعالم بیماری های اولویت دار و رایج 
قابل درمان توسط طب ایرانی و همچنین برآورد و اعالم نیازهای 
گیاهان دارویی برای انجام پروژه ها از تعهدات دفتر طب ایرانی 

در وزارت بهداشت است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

فروش داروهای گیاهی به استانداردسازی نرسیده است



نایب رییس شورای عالی اخالق پزشکی: خبـر
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معاون ستاد فرماندهی کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد خبـر

موج فزاینده کرونا در میانساالن و جوانان 
عملیات  فرماندهی  ستاد  برنامه ریزی  معاون 
با  تهران  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت 
هشدار نسبت به افزایش تصاعدی آمار مبتالیان 
به کرونا طی دو هفته اخیر و بویژه سه روز اخیر، 
گفت: »افزایش میزان ابتال از یک سطحی باالتر 
در کنار خستگی مفرط و فرسودگی کادر درمان، 
منجر به افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران 

کرونا در سطح کشور خواهد شد.« 
به گزارش سپید علی ماهر در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به وضعیت بیمارستان ها در سطح شهر تهران، 
اظهار کرد: »در کنار ظرفیت محدود تخت های 
بستری و بخصوص تخت های ویژه که در حال 
حاضر درصد باالیی از آنها اشغال شده، هم اکنون 
با فرسودگی و خستگی مفرط پرسنل درمان نیز 
روبرو هستیم، پرسنلی که از اسفندماه در حال 
و  بازتوانی  برای  فرصتی  و  بوده  ارایه خدمت 

ریکاوری خود نداشته اند.«
وی با تاکید بر فشار باالی کاری بر کادر درمان 
طی دوران شیوع کرونا و افزایش مضاعف این 
بار طی روزهای اخیر، گفت: »این مساله طبیعتا 
به فرسودگی و تضعیف سیستم ایمنی بدن کادر و 
پرسنل درمان منجر شده و از این طریق در معرض 
خطر باالتری نیز قرار می گیرند.« وی هشدار داد: 
»ادامه این روند مطمئنا توانایی کادر درمان برای 
مدیریت بیماری را به شدت تضعیف می کند و 
به دنبال آن با افزایش بیشتر آمار ابتال و میزان 

مرگ و میر بیماران کرونا مواجه خواهیم شد.«
معاون ستاد کرونای تهران با بیان اینکه تنها شاخص 
 ICU نجات بیماران بدحال، وجود تخت های ویژه و
نیست، اظهار کرد: »توان کادر درمان و متخصصان 
و حضور آنان در بخش های ویژه اهمیت باالتری 
دارد، این درحالیست که در شرایط فعلی نه تنها 

با ازدحام باالی بستری بیماران در بخش های ویژه 
روبرو هستیم، بلکه از طرف دیگر توان متخصصان 
و کادر درمان کاهش پیدا کرده و در این شرایط 
پاسخگویی درمانی به مبتالیان و بیماران بدحال 

و مدیریت بیماری تضعیف خواهد شد.« 
وی ادامه داد: »در اوایل  شیوع بیماری شاهد 
بودیم که میزان مرگ و میر در شهرهای دارای 
تخت ویژه ولی بدون حضور متخصص با مناطق 
فاقد تخت ویژه، تفاوت زیادی نداشت. به عبارت 
دیگر با ادامه این روند نه تنها توان کادر درمان 
تضعیف می شود، بلکه احتمال خطر و ابتالی 
آنان نیز افزایش می یابد و در نهایت تخت بدون 

وجود متخصص کمک زیادی به ما نمی کند.«
ماهر، رها سازی رعایت اصول بهداشتی، شرکت 
افراد در مکان های شلوغ و عمومی، مجالس ختم 

و عروسی و مسافرت ها، بدون رعایت پروتکل ها 
و پوشش ماسک و فاصله گذاری ها را از مهم ترین 
علل افزایش آمار ابتال بخصوص در تهران مطرح 
کرد و گفت: »اگر مردم پروتکل ها و محدودیت ها 
را رعایت کنند، مطمئنا این وضعیت روند کاهشی 

پیدا خواهد کرد.«
معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی کرونا در تهران با 
ابراز تاسف نسبت به عدم رعایت اصول بهداشتی 
و فاصله گذاری ها در سطح شهر،  گفت: »نتیجه 
این عدم رعایت ها ایجاد این وضعیت فاجعه بار 

و اسفباری است که شاهد آن هستیم.«
ماهر با بیان اینکه برخالف انتظارات برخی از 
صاحب نظران، بیماری در تابستان فروکش نکرد، 
اظهار کرد: »نه تنها شیوع بیماری کاهش پیدا نکرده 
بلکه وضعیت بدتر شده و از آنجا که سطح توان 

کادر درمان و امکانات محدود است، ادامه این 
روند و افزایش میزان ابتال از یک سطحی باالتر، 
منجر به افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران 

کرونایی در سطح کشور خواهد شد.«
معاون ستاد فرماندهی کرونا در کالنشهر تهران 
با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با حداکثر توان خود وارد عرصه خدمت شد، 
گفت: »تمام بیمارستان های عمومی تحت پوشش 
دانشگاه زیر بار مدیریت بیماری رفتند و شاید 
بیش از سایر دانشگاه ها با ازدحام بیمار و اشغال 
تخت ها به خصوص تخت های ویژه روبرو بودیم.« 
ماهر با تاکید بر اینکه تخت های بیمارستانی ما 
»با  گفت:  است،  شدن  پر  حال  در  سرعت  به 
تکمیل یک به یک بیمارستان ها و به خصوص 
تخت های ویژه، بیماران به سایر بیمارستان ها ارجاع 
داده می شوند. ولی ظرفیت ها محدود است و به 
زودی با اشغال تخت صد در صد بخش های ویژه 

مواجه خواهیم شد.«
وی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها از سوی مردم 
به بهبود شرایط و کاهش آمار ابتال و مرگ و میر 
کمک زیادی می کند، تاکید کرد: »متاسفانه تعداد 
و  کرده  پیدا  افزایش  به شدت  بدحال  بیماران 
خصوصا با موج جدید افزایش درصد ابتال در 
بین میانساالن و جوانان روبرو هستیم که علت 

آن در دست بررسی است.«
معاون ستاد کرونای تهران در خاتمه با اشاره به 
ارسال نامه ای به امضای استاندار تهران و فرمانده 
ستاد کرونا در کالنشهر تهران به ستاد ملی کرونا 
با مضمون اعمال محدودیت های بیشتر در تهران، 
گفت: »امیدواریم که پیشنهادات و محتوای این 

نامه به سرعت تصویب و اجرایی شود.«

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
»اهمیت و ارزش توسعه تخت های بیمارستانی کشور در دولت 

تدبیر و امید در روزهای کرونایی مشخص شد.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز چهارشنبه در نشست 
ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان شرقی افزود: »اگر توسعه 
زیرساخت های درمانی و بهداشتی در دولت های یازدهم و دوازدهم 
اتفاق نمی افتاد، مدیریت کرونا به این خوبی انجام نمی گرفت و 
وضعیت بد می شد.« وی با تاکید بر لزوم هم افزایی برای مدیریت 
و کنترل شیوع کرونا اظهار کرد: »اگر مهار بیماری اتفاق نیفتد، هر 
قدر هم زیرساخت ها را زیاد کنیم، وقتی بار بیماری زیاد شود، 

قدر مطلق مرگ و میر و سوز و داغ خانواده ها بیشتر می شود.«
وی با بیان اینکه کرونا بیماری ای نیست که وضعیت ابتال به آن 
امروز قرمز و فردا سفید شود، بلکه هنوز در پیک اولش است، ادامه 
داد: »تجربه جهانی نشان می دهد هر ساختاری که در جامعه آزاد 

می شود، این بیماری به شکل سینوسی افزایش می یابد.« 
جان بابایی با اشاره به اینکه این بیماری تا آخر امسال با ماست، 

گفت: »تعریف وضعیت های قرمز، نارنجی و سفید برای استان ها 
و شهرستان ها از نظر ابتال به کرونا نیز نسبی است و اتفاقاً نگرانی 
ما در مورد استان های سفید بیشتر است، زیرا اوج شیوع در آنها 

هنوز اتفاق نیفتاده است.«
وی ادامه داد: »با توجه به اینکه بیشترین خطر این بیماری برای 

سالمندان است و کودکان نیز از نظر چرخه انتشار مهم می باشند، 
هر استان باید با توجه به رفتارشناسی خاص خود، نسخه متفاوتی 

برای مدیریت شیوع ویروس بپیچد.«
وی با تاکید بر لزوم اعمال دقیق پروتکل های بهداشتی دز اماکن و 
مجتمع های تجاری و واحدهای کسب و کار اضافه کرد: »اگر کسی 
کسب کاری را راه انداخته که پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نمی کند، باید تعطیل شود تا برای دیگران 

الگوسازی رفتاری شود.«
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: »باید تغییر رفتارها به عنوان 

شاخص تاثیرگذار در افزایش آمار مبتالیان مدیریت شود.«
وی گفت: »زمانی که کشور آلوده است، هیچ استانی نمی تواند 

بگوید که سفید هستم و سفید باقی می مانم.«
به گزارش ایرنا وی همچنین با ابراز رضایت از اقدامات انجام گرفته 
در زمینه توسعه زیرساخت های درمانی آذربایجان شرقی یادآوری 
کرد: »امسال ۴۰ تخت ویژه اضافه نیز به امکانات درمانی استان 

اضافه و تجهیز بیمارستان مردانی آذر آغاز می شود.«

معاون وزیر بهداشت: 

اهمیت توسعه تخت های بیمارستانی در شرایط کرونایی مشخص شد
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درموردکروناچهمیدانیم؟وچهنمیدانیم؟
در مدت حدود شش ماهی که از زمان شیوع 
کروناویروس جدید در جهان می گذرد، پزشکان 
و کارشناسان به اطالعات قابل توجهی در مورد 
بیماری ناشی از آن و درمان بیماران دست یافته اند. 
و  پزشکان  تاکنون  آنچه  سپید،  گزارش  به 
کارشناسان در مورد بیماری کووید-۱۹ و مقابله 
با آن بدست آورده اند شامل موارد زیر است: 

خون  لختگی  معرض  در  کووید-۱۹  بیماران 
قرار دارند و داروهای رقیق کننده خون می تواند 

کمک کننده باشد. 
کاهش  منظور  به  شکم  روی  بیمار  خواباندن 
فشار روی ریه ها می تواند نیاز به دستگاه تنفس 

مصنوعی را کاهش دهد. 
تنفسی  سیستم  آنکه  بر  عالوه  کروناویروس 
بروز  موجب  می کند،  درگیر  را  ریه ها  و 
جمله  از  بدن  اعضای  دیگر  در  مشکالتی 

تاکنون  می شود.  مغز  و  کلیه ها  کبد،  قلب، 
شده  ارائه  درمانی  روش های  امیدبخش ترین 
پالسمای  و  دگزامتازون  رمدیسیویر،  داروی 

اهدا شده از بیمار بهبودیافته کووید-۱۹ است. 
اعالم  در  و سرعت  گسترده  آزمایشات  انجام 
مراکز  روی  فشار  کاهش  به  می تواند  نتایج 

بین  در  اطالعات  اشتراک  کند.  کمک  درمانی 
سراسر  در  سالمت  متخصصان  و  کارشناسان 

جهان ضروری است. 
پیشگیری، نکته حیاتی و کلیدی است. رعایت 
بهداشت، استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی در عموم مردم به پزشکان در راستای 

مقابله با این بیماری کمک می کند. 
به گزارش خبرگزاری رویترز همچنین مواردی 
وجود دارد که پزشکان همچنان در مورد آن ها 

بی اطالع هستند: 
کدام روش درمان از اثربخشی الزم برای بیمار 

برخوردار است؟ 
بیمار مبتال کووید-۱۹ در چه مدت زمانی بهبود 

پیدا می کند؟ 
این بیماری در طوالنی مدت چه اثراتی دارد؟ 

ایسنا

شرکت هندی باهارات بیوتک واکسن بومی کرونا را 
به زودی وارد آزمایش بالینی خواهد کرد. 

به گزارش سپید، شرکت باهارات بیوتک هند با 
استاندار  کنترل  مرکزی  سازمان  از  مجوز  کسب 
دارو های هند، واکسن بومی کرونای)کواکسین( را 
وارد مرحله آزمایش بالینی خواهد کرد. کواکسین 
نخستین کاندیدای واکسن بومی کووید ۱۹ برای 
دریافت تاییدیه در هند است. آزمایشات بالینی این 

واکسن قرار است از ژوئیه در سراسر هند آغاز شود. وی جی سومانی، رئیس کنترل مواد دارویی 
هندوستان، برنامه شرکت هندی را برای انجام کارآزمایی بالینی کواکسین در مرحله I و II را 
تأیید کرد. بهارات بیوتک با انتشار این خبر گفت: »این مجوز پس از ارائه نتایج  آزمایشات 
پیش بالینی واکسن که ایمنی و پاسخ ایمنی بدن را نشان می داد، صادر شد. واکسن هندی 
کرونا با همکاری موسسه ملی ویروس شناسی شورای تحقیقات پزشکی هند تهیه شده است.«
دیگر شرکت های توسعه یافته هندی در زمینه تولید واکسن کرونا از جمله زیدوس کادیال، 

موسسه سرم هند و به تازگی شرکت پاناسا بیوتک هنوز به نتایج موفقیت آمیزی نرسیدند. 
واکسن شرکت پاناسا به تازگی در مرحله مطالعات پیش بالینی است، اما واکسن دو شرکت 

دیگر در مرحله نامشخصی هستند و هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.باشگاه خبرنگاران جوان

آمار  می دهد  نشان  انگلیس  در  بررسی  یک 
مرگ و میر ناشی از کرونا در کارگران و نگهبانان 
انگلیسی ۲ برابر پرستاران و پزشکان بوده است.
به گزارش سپید، یک بررسی آماری در کشور 
انگلیس به منظور برآورد میزان مرگ و میر ناشی 
از کرونا در مشاغل مختلف انجام شده تا خطرات 
این ویروس برای فعاالن مشاغل مختلف را 
ارزیابی کند. نتایج این تحقیق برای بررسی کنندگان 

تعجب آور بود چرا که نشان می دهد بر خالف تصوری که وجود دارد، آمار فوت ناشی از کرونا 
در کارگران کارخانه و نگهبانان امنیتی بیش از پرسنل بیمارستان شامل پزشکان و پرستاران است. 
این آمار نشان می دهد از از هر ۱00 کارگر کارخانه و نگهبان امنیتی 74 نفر در اثر کرونا 
فوت کرده اند؛ اما با وجود اینکه پرستاران و پزشکان در ارتباط مستقیم با بیماران مبتال به 

کرونا بوده اند نرخ مرگ و میر از هر ۱00 نفر 30 نفر بوده است. 
در واقع مرد های فعال در حوزه کارگری و نگهبانی دو برابر پرسنل بیمارستان در زمان شیوع 
ویروس کرونا در انگلیس فوت کرده اند. این تحقیقات تنها روی مردان صورت پذیرفته و 

هنوز آمار مرگ و میر زنان بررسی نشده است.تسنیم

مرگ و میر کارگران و نگهبانان انگلیسی پیشگامی هندی ها در تولید واکسن بومی کرونا 
بر اثر کرونا ۲ برابر پرسنل بیمارستان ها

خبـر

شماره ۱687 ۱۲ تیـر ۱3۹۹

کارشناسان هشدار دادند: »احتمال چهار برابر شدن آمار مرگ و میر 
ناشی از کروناویروس در آمریکای التین و منطقه کارائیب وجود دارد.«
به گزارش سپید، سازمان بهداشت »پان آمریکن« روز سه شنبه 
هشدار داد: »در شرایطی که قوانین و دستورالعمل های مرتبط با 
رعایت بهداشت عمومی به درستی اجرا نشود احتمال می رود 
شمار تلفات کروناویروس در آمریکای التین و منطقه کارائیب تا 

ماه اکتبر به 400 هزار نفر برسد.«
پیش بینی احتمال فوت 400 هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
نشان دهنده افزایش چهار برابری موارد فوتی در این منطقه است 
که به عنوان کانون اصلی همه گیری بیماری کووید-۱۹ شناخته 
شده است. بررسی ها حاکی از آن است که تاکنون حدود ۱۱4 

هزار نفر از بیش از ۲.5 میلیون مورد ابتال در این منطقه بر اثر ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند. 

دبیر سازمان بهداشت پان آمریکن با بیان اینکه این انتظار وجود 
دارد که موارد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در آمریکای التین 
و منطقه کارائیب تا ماه اکتبر به بیش از 438 هزار نفر برسد، اظهار 
کرد: »الزم است تاکید شود که پیش بینی انجام گرفته در صورت 

تداوم روند فعلی محقق می شود.«
به گزارش مدیکال اکسپرس، بسیاری از کشورهای آمریکای التین 
از جمله برزیل که پس از ایاالت متحده در رتبه دوم از نظر تعداد 
مبتالیان و فوتی های کرونا قرار دارد با شیوع گسترده این بیماری 
و تالش برای مهار آن مواجه هستند. همچنین انتظار می رود طی 
۱5 روز آینده میزان شیوع کروناویروس در شیلی و کلمبیا به اوج 

خود برسد.ایسنا

احتمال افزایش ۴ برابری فوتی های کرونا در آمریکای التین



تاثیرشگفت انگیزداروی دیابت نوع ۲ بر بهبود بیماران کرونایی
از  یافته های خود  تازه ترین  در  محققان چینی 
درمان  در  متفورمین  داروی  بی نظیر  اثربخشی 

بیماران مبتال به ویروس کرونا خبر دادند. 
به گزارش سپید، ویروس کرونا از زمستان سال 
گذشته آغاز و ظرف مدت کوتاهی تبدیل به 
یک پاندمی شد. این ویروس تاکنون بیش از 
نیم میلیون از مردم جهان را به کام مرگ برده 
و میلیون ها نفر را هم مبتال کرده است. در حال 
حاضر دانشمندان و محققان زیادی در تالشند 

تا راه درمانی برای آن بیابند. 
در جریان این تالش ها ی شبانه روزی در حال 
حاضر غالب بر ۱۰۰ کاندیدای واکسن از سوی 
داروسازی  مختلف  شرکت های  و  دانشگا ه ها 
معرفی شده که از میان آن ها تنها نزدیک به ۱۰ 
مورد به تایید سازمان جهانی بهداشت رسیده 
است. چین از جمله کشور های پیشتاز در این 
زمینه بوده است و به تازگی مقامات این کشور 
از تایید و تصویب واکسن کرونای جدید خود 

برای استفاده در ارتش خبر داده اند. 
در کنار واکسن هایی که در حال سپری مراحل 

بالینی هستند، محققان اثربخشی دارو هایی مانند 
هیدروکسی کلروکین را هم مورد آزمایش قرار 
دادند؛ این دارو برای درمان ماالریا استفاده می شود 
که با تحقیقاتی که انجام شد، متخصصان دریافتند 

که این دارو نه تنها تاثیری بر درمان بیماری کووید 
۱۹ ندارد بلکه باعث وخامت حال بیماران نیز 
بهداشت  جهانی  سازمان  رو  این  از  می شود؛ 
استفاده از این دارو را برای درمان مبتالیان به 

ویروس کرونا ممنوع اعالم کرد. 
و حاال در آخرین مطالعه ای که دانشمندان چینی 
بر روی بیماران کرونایی در ووهان انجام دادند، 
به نتایج تازه ای دست یافتند که می تواند نقطه 
امیدی برای بهبود مبتالیان به ویروس کرونا باشد. 
در این مطالعه مشخص شد میزان مرگ و میر در 
میان آن دسته از بیمارانی که از داروی متفورمین 
یا همان گلوکوفاژ استفاده کرده اند، بسیار کمتر از 
سایرین بوده است. این دارو برای درمان دیابت 

نوع ۲ استفاده می شود. 
محققان با بررسی پرونده ۱۰۴ بیمار کرونایی 
بستری از ماه ژانویه تا مارس دریافتند، این دارو 
اثر بی نظیر و قابل توجهی در کاهش التهاب در 
بیماران داشته و جان بسیاری را نجات داده است. 
متفورمین که از دهه ۱۹۵۰ برای درمان بیماران 
مبتال به دیابت نوع ۲ مورد استفاده قرار می گیرد 
همچنین تاثیر بسزایی بر درمان سرطان سینه و 
بیماری های قلبی داشته و به دلیل قیمت مناسب 
آن، به راحتی قابل تهیه و استفاده است.باشگاه 

خبرنگاران جوان

داد:  هشدار  آمریکا  در  عفونی  بیماری های  ارشد  کارشناس 
»احتمال می رود در آینده نزدیک روزانه ۱۰۰ هزار بیمار جدید 

مبتال به کووید-۱۹ در این کشور شناسایی شود.«
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی کارشناس ارشد بیماری های 
عفونی در آمریکا هشدار داد: »ممکن است به زودی شمار 
به ۱۰۰ هزار  این کشور  در  بیماری کووید-۱۹  به  مبتالیان 

نفر در روز برسد.«
به گفته مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
درصورتیکه مردم این کشور دستورالعمل های بهداشت عمومی 
را رعایت نکنند افزایش روزانه موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند.  وی گفت: »در حال حاضر 
روزانه حدود ۴۰ هزار مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
مردم  صورتیکه  در  و  می شود  شناسایی  آمریکا  سراسر  در 
استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
نکنند ممکن است شمار مبتالیان به این بیماری طی یک روز 

به ۱۰۰ هزار نفر برسد.«
این کارشناس ارشد بیماری های عفونی تاکید کرد: »ضمانتی 
بیماری کووید-۱۹  با  مقابله  برای  تولید واکسن موثر  برای 
وجود ندارد.« به گزارش اسکای نیوز، موارد ابتال به بیماری 
برابر  دو  از  بیش  آمریکا  ایالت   ۱۰ در  حداقل  کووید-۱۹ 

لس آنجلس  شهر  در  بیماری  شیوع  کانون  و  داشته  افزایش 
شناسایی شده است.ایسنا

احتمال افزایش روزانه ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا در آمریکا

خبـر

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که کودکان 
بزرگساالِن  مثل  و  راحتی  به  می توانند  نیز 
بزرگترها  به  را  کروناویروس جدید  آلوده، 

کنند.  منتقل 
در  سوئیسی  متخصصان  سپید،  گزارش  به 
گزارشی اعالم کردند: »هنوز مشخص نیست 

کودکان به چه میزان می توانند کروناویروس 
جدید را گسترش دهند اما نتایج مطالعات 
نشان می دهد که ممکن است کودکان همچون 
این ویروس  به راحتی  آلوده و  بزرگساالِن 

را منتقل کنند.«
از  کمتر  »کودکان  داشتند:  اظهار  محققان 
مبتال  کووید-۱۹  بیماری  به  بزرگساالن 
می شوند و تعداد کمتری از آنان دچار نوع 
نظر  به  همچنین  می شوند  بیماری  شدید 
این  انتقال  اصلی  عامل  کودکان  نمی رسد 
ویروس باشند اما در واقع احتمال آلوده شدن 

کودکان در هر سنی وجود دارد.«
محققان سوئیسی اظهار داشتند: »به رغم تعداد 
باالیی از موارد عفونت خفیف یا خاموش، 

بیماری  انتقال  به عنوان عامل  باید  کودکان 
در نظر گرفته شوند مگر اینکه خالف این 

امر ثابت شود.«
بیماری  به  این بررسی ۲۳ کودک مبتال  در 
کووید-۱۹ مورد مطالعه قرار گرفته که در 
بدن تمامی آنان به جز دو نفر میزان ویروس 
مشاهده شده با افراد بزرگسال آلوده »برابر« 

بوده است.«
محققان  خبری سی ان ان،  شبکه  گزارش  به 
تاکید کردند: »با توجه به میزان نسبتا پایین 
موارد شیوع در میان کودکان حتی در مناطق 
تحقیقات  تا  است  الزم  درگیر،  شدت  به 
بیشتری در مورد تاثیر کودکان در گسترش 

این ویروس انجام شود.«

کودکان همچون بزرگساالن ناقل کروناویروس هستند
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  امین جاللوند
جنس فعالیت کارکنان بخش انتقال خون همواره 
با مخاطرات متعددی همراه بوده که این مخاطرات 
در دوران کرونا، شدت گرفته است. در نظر بگیرید 
فردی که برای اهدای خون به مراکز درمانی مراجعه 
می کند، امکان دارد که به کرونا مبتال باشد. در نتیجه 
فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون نیز 
ممکن است در معرض کرونا قرار بگیرند. البته 
کارکنان مراکز مختلف انتقال خون، میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی را دوران کرونا به شدت 
افزایش داده اند، اما به هر حال پزشکان و سایر 
کارکنان حوزه انتقال خون، ارتباط مستقیمی با 
مردم دارند و به همین دلیل، احتمال انتقال ویروس 
کووید 19 به کارکنان بخش های مختلف انتقال 

خون وجود دارد. 
از سوی دیگر باید در نظر داشت که کارکنان فعال 
در بخش های مختلف انتقال خون، کارانه ندارند 
و در بسیاری از مراکز انتقال خون نیز با کمبود 
جدی نیروی انسانی مواجه هستیم. میزان درآمد 
ماهانه آنها نیز در ردیف حقوق های حداقلی در 
بین فعاالن جامعه پزشکی قرار دارد. این گروه 
فعال از جامعه پزشکی با وجود مشکالت معیشتی 
متعدد، همچنان در صف ارائه خدمات مستقیم به 
مردم هستند و در دوران کرونا نیز میزان فعالیت 
و کیفیت خدمت رسانی آنها کمرنگ نشده است.

گریزی بر مشکالت کمبود منابع در 
بخش انتقال خون

در اوایل شیوع کرونا، استقبال مردم برای اهدای 
خون کاهش پیدا کرد. عده ای از مردم واهمه داشتند 
که انتقال خون، آنها را به کرونا آلوده کند. فرهود 
زعفرانی، مدیرکل فناوری اطالعات، ارتباطات و 
تحول اداری سازمان انتقال خون کشور در گفتگو با 
سپید یادآور می شود: »با روشنگری و آموزش هایی 
که از سوی سازمان انتقال خون انجام شد، مردم 
متوجه شدند که با اهدای خون در دوران کرونا، 
مشکلی برای سالمت آنها ایجاد نمی شود. هم اکنون 
نیز رفته رفته میزان اهدای خون به وضعیت سابق 

خود بازگشته است.«
این مقام مسئول در ادامه به مشکالت کمبود منابع 
در بخش انتقال خون می پردازد و می گوید: »خیلی ها 
فکر می کنند سازمان انتقال خون با وجود تعرفه های 
انتقال خون، منتفع می شود، در صورتی که این تصور 
غلط است. بودجه سنواتی که در اختیار سازمان 
انتقال خون قرار می گیرد، فقط بخشی از هزینه های 
تامین تجهیزات، ملزومات و فرآیندهای انتقال خون 
را تامین می کند؛ طوری که هم اکنون سازمان انتقال 
خون با میلیاردها تومان، کسری بودجه مواجه است.«
او ادامه می دهد: »در سال 92 موافقت کردند حدود 
140 میلیارد تومان تحت نظر شورای عالی بیمه و 
وزارت بهداشت به سازمان انتقال خون پرداخت 

شود. درواقع موافقت شد که برای جبران کسری 
بودجه این سازمان، برخی از خدمات انتقال خون 
نیز تعرفه گذاری شود، اما نه همان موقع و نه االن، 
هرگز قرار نبوده و نیست که این هزینه ها از جیب 
مردم تامین شود. بیمه ها متولی اصلی پرداخت 
هزینه های انتقال خون هستند. در نهایت با مصوبه 
هیات وزیران، 14 خدمت سازمان انتقال خون 
تحت پوشش بیمه قرار گرفت. بر این اساس، 
94 درصد هزینه های فرآوری خون برای بیماران 
را بیمه پرداخت می کند و شش درصد هم سهم 
بیماران می شود. تعرفه هایی نیز که هم اکنون در 
بخش انتقال خون وجود دارد، به هیچ وجه نمی تواند 
کفاف هزینه های این بخش را بدهد. دولت ساالنه 
در بخش انتقال خون حدود 500 میلیارد تومان 
پرداخت می کند، اما در نظر بگیرید که هزینه انتقال 

خون حدود 750 میلیارد تومان است. در این بین، 
فقط حدود 100 میلیارد تومان از این مابه التفاوت 

از طریق همین تعرفه ها تامین می شود.«

از چالش های معیشتی تا کمبود نیرو
یکی از عمده مشکالت حوزه انتقال خون در ایران، 
کمبود نیروی انسانی است. به دلیل محدودیت 
منابع مالی و محدودیت های استخدامی، برخی 
مراکز انتقال خون در کشور با کمبود جدی نیروی 

انسانی مواجه هستند.
پیراپزشکان،  پزشکان،  از  توجهی  قابل  بخش 
پرستاران و سایر کادر اداری و درمانی در مراکز 
مختلف سازمان انتقال خون در حال ارائه خدمت 
هستند. برخی از آنها با مشکالت معیشتی روبرو 
هستند و به دلیل کمبود نیرو نیز گاهی مجبور 

هستند که بجای چند نیرو، فعالیت کنند. ماجرای 
این کمبود نیرو در بخش انتقال خون، فقط هم 
مختص چند نقطه از کشور نیست، بلکه در بسیاری 
از مراکز انتقال خون در استان های مختلف با کمبود 

نیروی انسانی مواجه هستیم. 
زعفرانی، مدیرکل فناوری اطالعات، ارتباطات و 
تحول اداری سازمان انتقال خون هم با اشاره به 
وضعیت درآمدی کارکنان بخش انتقال خون، یادآور 
می شود: »برخی از همکاران حوزه انتقال خون، درآمد 
ثابت دریافت می کنند. بخش زیادی از نیروهایمان نیز 
به شکل قراردادهای خدمت، قراردادهای کارگری 
و قراردادهای »ضریب کا« در حوزه انتقال خون 
فعالیت دارند. درآمد آنها متغیر است و حقوق ثابت 
ندارند. کال همکاران ما در سازمان انتقال خون، 
بخصوص پزشکان و متخصصان اگر از سازمان 
انتقال خون خارج شوند و در طرح های وزارت 
بهداشت مثل پزشک خانواده فعالیت کنند، درآمد 
بسیار باالتری دریافت می کنند. نباید از خاطر برد 
که همکاران فعال در حوزه انتقال خون، کارانه 
هم ندارند، در حالی که اگر مثال در یک درمانگاه 
کار می کردند، کارانه نیز به آنها تعلق می گرفت.«

او در ادامه به بخش دیگری از چالش های کارکنان 
اشاره  کرونا  با  مواجهه  در  خون  انتقال  حوزه 
می کند و می گوید: »در نظر بگیرید که همین 
االن، برخی از همکاران ما با بیماران بهبودیافته 
کرونا کار می کنند. در این شرایط اگر فردی که 
می کند،  مراجعه  پالسما  و  خون  اهدای  برای 
ناقل کرونا باشد، سالمت کادر انتقال خون را 
هم تهدید خواهد کرد. حتی چند مورد هم از 

این اتفاقات تلخ نیز داشته ایم. 
ادامه در صفحه 13 

مطالبات فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون 
بخش قابل توجهی از فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون فعال هستند که با وجود نداشتن کارانه، 

کمبود نیرو و مشکالت معیشتی، جان خود را هم در دوران کرونا به خطر انداخته اند

کارکنان فعال در بخش های 
مختلف انتقال خون، کارانه 

ندارند و در بسیاری از مراکز 
انتقال خون نیز با کمبود جدی 
نیروی انسانی مواجه هستیم. 

میزان درآمد ماهانه آنها نیز در 
ردیف حقوق های حداقلی در 

بین فعاالن جامعه پزشکی قرار 
دارد. در دوران کرونا نیز میزان 

فعالیت و کیفیت خدمت رسانی 
این گروه فعال از جامعه 

پزشکی، کمرنگ نشده است

زعفرانی: کارکنان سازمان 
انتقال خون، چه در زمان جنگ 

تحمیلی و چه در زمان جنگ، 
همواره در صف اول ارائه 
خدمات به مردم بوده اند. 

آنها عاشقانه به مردم خدمت 
می کنند و همین عشق به 

خدمت است که آنها را در این 
سازمان نگه داشته است، 

وگرنه خیلی از آنها می توانند 
خارج از سازمان انتقال خون، 

درآمد بهتری داشته باشند
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 ادامه از صفحه 12 
همین بهبودیافتگان کرونا که از آنها پالسما گرفته 
می شود، خانواده آنها نیز ممکن است به کرونا مبتال 
شده باشند که این موضوع هم کار ما را سخت تر 
می کند. از سوی دیگر، کارکنان بخش انتقال خون از 
برخی تسهیالت وزارت بهداشت که به بیمارستان ها 

تعلق می گیرد نیز محروم هستند.«
زعفرانی خاطرنشان می کند: »کارکنان سازمان انتقال 
خون، چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در زمان 
جنگ، همواره در صف اول ارائه خدمات بوده اند. 
آنها عاشقانه به مردم خدمت می کنند و همین عشق 
به خدمت است که آنها را در این سازمان نگه 
داشته است، وگرنه خیلی از آنها می توانند خارج 
از سازمان انتقال خون، درآمد بهتری داشته باشند. 
همچنین در حالی که خیلی از سازمان ها به راه اندازی 
استراحتگاه ها و اقامتگاه های سواحل کشور برای 
کارکنان خود اقدام کرده اند، اما سازمان انتقال خون 
از اینگونه تسهیالت، سهمی ندارد. حتی هم اکنون 
نیز خیلی از ساختمان های انتقال خون هم اجاره ای 
است. به همین دالیل است که معتقدم کارکنان بخش 
انتقال خون در سراسر کشور، عاشقانه و بدون در 
اولویت قرار دادن مسائل مالی و رفاهی در این 
بخش حساس و حیاتی، مشغول به کار هستند.«

درخواست سازمان انتقال خون از 
بهبودیافتگان کرونا

در ابتدای شیوع دوران کرونا با کاهش ذخایر 
خونی مواجه شدیم که به گفته مسئوالن سازمان 
انتقال خون، هم اکنون این مشکل تا حد زیادی حل 
شده است. همچنین این سازمان از بهبودیافتگان 
کرونا درخواست کرده است که به اهدای پالسما 
اقدام کنند تا در فرآیند درمان بیماران مبتال به 

کرونا، استفاده شود.
پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال خون هم از 
بهبودیافتگان کرونا درخواست دارد که به شکرانه 
سالمتی خود اقدام به اهدای پالسمای خون خود 
کنند. او تصریح می کند: »در بحران کرونا تمام جهان 
با مشکل کمبود خون مواجه شد، ولی ما مشکلی 
نداشتیم و این توفیق وابسته به همت مردم عزیز 
بود. ما در این شرایط تمام اقدامات را انجام دادیم 
که پایگاه های انتقال خون پس از خانه های مردم 

امن ترین نقطه باشد. در عین حال، فرایند اهدای 
پالسما حتی از اهدای خون هم راحت تر است و با 
اهدای پالسما می توان به بازیابی سالمت هموطنان 

مبتال به کرونا که بستری هستند کمک کرد.«
عشقی با تاکید بر اینکه برنامه جمع آوری پالسمای 
بهبودیافتگان کرونایی با قدرت ادامه دارد،  اظهار 
می کند: »تمام 16 مرکز جامع اصلی در استان های 
اصلی پایگاه های ما فعال هستند. بدون آنکه ذره ای 
از خط قرمز خود برای دریافت خون و پالسما را 
کاهش دهیم،  بهبودیافتگان کرونا پس از 28 روز 
بعد از بهبودی می توانند اقدام به اهدای پالسما 
کنند. پالسما درمانی سابقه صد ساله دارد و در 
مورد بیماری های مختلفی استفاده می شود. برای 
درمان بیماری هایی از آبله مرغان تا آنفلوآنزاهای 
مختلف و بیماری های تنفسی و ... از این روش 
استفاده شده و نتیجه های خوبی کسب شده است.«
وی خاطرنشان می کند: »وقتی ویروس کرونای 
از روش  ایران  و سپس  ابتدا چین  آمد،  جدید 
پالسمادرمانی استفاده کردند. مطالعه در کشور ما 
در این زمینه تمام شده است و به زودی منتشر 
می شود. هرچه پالسما زودتر به بیماران رسیده، 
نتیجه بهتری کسب شده و از مرگ و میر و ورود 

بیمار به ICU جلوگیری شده است. در جهان نیز 
هنوز کارآزمایی بالینی منتشر شده نداریم. البته 
گزارش های موردی در این زمینه منتشر شده که 
امیدوارکننده بوده است. به دلیل همین نتایج خوب 
بوده است که کشورهای مختلفی از جمله آمریکا و 
کانادا وارد کارآزمایی بالینی پالسما درمانی شده اند.«
عشقی با تاکید بر اینکه پالسما درمانی روشی بسیار 
ساده است، در خصوص عدم استقبال مورد انتظار 
برای اهدای پالسما، اظهار می کند: »به نظر می رسد 
انتظار ما از میزان اهدای پالسما هیجانی بوده است. 
اهدای خون فرآیند شناخته شده ای برای مردم است، 
مردم سال ها بر این اساس نذر می کردند، اما اهدای 
پالسما خبر جدیدی برای مردم بود. البته پالسما 
در مراکز جمع آوری پالسما که متعلق به بخش 
خصوصی است انجام می شود. ساالنه 500 هزار 
لیتر پالسما در کشور تولید می شود که 300 هزار 
لیتر را بخش خصوصی تولید می کند. سازمان انتقال 
خون از خون اهدا شده توسط مردم، 200 هزار 

لیتر پالسما تولید می کند.«
وی یادآور می شود: »نگرانی هایی در جامعه وجود 
دارد که فکر می کنند اگر برای اهدای خون مراجعه 
کنند، بدن آنها ضعیف می شود. در نیویورک آمریکا 

در چند روز اول، هزار اهدای پالسما انجام شده 
است و در ایران در عرض دو هفته حدود 250 
واحد اهدا اتفاق افتاد. امیدوارم مردم با هویت مبارزه 
جویی و خیرخواهی که دارند اقدام به اهدای پالسما 

به شکل موثر کنند.«
عشقی با بیان اینکه اهدای خون باید داوطلبانه باشد، 
تاکید می کند: »با این حال، سازمان انتقال خون به 
عنوان اهرمی تشویقی، هزینه رفت و برگشت و 
زمان صرف شده اهداکنندگان پالسما را به این افراد 
پرداخت می کند. اقدام تشویقی دیگر هم این بوده 
است که در بیمارستان های معین کرونا، تراکت های 
تبلیغاتی برای خود بیماران فرستادیم تا یک ماه 

پس از بهبود، پالسما اهدا کنند.«
برای  خون  انتقال  سازمان  آمادگی  درباره  وی 
ماه های سرد سال که احتمال وجود کرونا همزمان 
با آنفلوآنزاهای فصلی وجود دارد، اضافه می کند: 
»امیدواریم حدود سه تا پنج هزار لیتر پالسمای بهبود 
یافتگان را برای این فصول در اختیار داشته باشیم تا 
در موج بعدی در اختیار بیماران قرار دهیم. همه این 
موارد منوط به این است که کارآزمایی های بالینی 
موثر باشد. اهدای پالسما نیز با دستگاه  صورت 
می گیرد و فقط از زردابه خون گرفته می شود، اما 
اهدای خون به صورت مستقیم وارد کیسه خون 
می شود. اهدای پالسما در بهبودیافتگان از افرادی 
صورت می گیرد که یک ماه از بهبودی آنها گذشته 
باشد و این افراد می توانند بعد از آن نیز ماهی یکبار 
و به مدت سه ماه این اهدای پالسما را داشته باشند. 
هم اکنون نیز 18 مرکز سازمان انتقال خون آمادگی 
دریافت پالسمای بهبودیافتگان از کرونا را دارد.«

عشقی با بیان اینکه فرآیند اهدای پالسما تخصصی 
است و سازمان انتقال خون کشور توانایی انجام آن 
را دارد،  می گوید:  »وضعیت ذخایر خونی کشور 
قابل قبول است، اما از مردم می خواهیم اهدای خون 
را فراموش نکنند، چرا که پایگاه های اهدای خون 
استاندارد و کامال تحت نظارت و کنترل است و 
جای هیچ نگرانی برای اهدای خون وجود ندارد. 
بهبودیافتگان از کرونا باید اهدای پالسما را مورد 
توجه قرار دهند. با توجه به اینکه پادزهر ضد کرونا 
در این افراد روز به روز کمتر می شود، این افراد 

باید این فرصت را از دست ندهند.«
او خاطرنشان می کند: »میانگین سنی اهداکنندگان 
پالسمای بهبود یافته از کرونا از 35 تا 45 سال 
بوده است. از طرفی مراجعه بانوان برای اهدای 
پالسما بیشتر از مراجعه برای اهدای خون بوده 
است. البته از پالسمای خانم هایی که سابقه زایمان 
برای  به طور مستقیم و خام  نمی توانیم  دارند 
اهدا  پالسمای  کنیم.  استفاده  کووید19  درمان 
شده توسط خانم هایی که سابقه بارداری دارند 
نگهداری می شود و اگر تهیه دارو از پالسما مقدور 
شد، از آن پالسما برای تهیه داروی کرونا استفاده 
می شود که تمام این نکات پیش از پالسماگیری 

برایشان تشریح می شود.«
بر اساس آمارهایی که سازمان انتقال خون منتشر 
کرده است، شاخص کل اهدای خون در کشور 
27 در هر هزار نفر است و شاخص اهدای خون 
مستمر نیز حدود 60 درصد است. در عین حال 
میزان آلودگی به عفونت های منتقل شده از خون 
نیز در حد آمار کشورهای توسعه یافته است. با 
وجود چنین دستاودهای درخشان در حوزه انتقال 
خون، انتظار می رود که حمایت بیشتری از فعاالن 
جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون انجام شود تا 

با دغدغه های کمتری به ارائه خدمات بپردازند.

عشقی: وضعیت ذخایر خونی 
کشور قابل قبول است، اما 
از مردم می خواهیم اهدای 

خون را فراموش نکنند، چرا 
که پایگاه های اهدای خون 

استاندارد و کامال تحت نظارت و 
کنترل است و جای هیچ نگرانی 
برای اهدای خون وجود ندارد. 

بهبودیافتگان از کرونا باید 
اهدای پالسما را مورد توجه 
قرار دهند. با توجه به اینکه 

پادزهر ضد کرونا در این افراد 
روز به روز کمتر می شود، این 

افراد باید این فرصت را از 
دست ندهند

شاخص کل اهدای خون در 
کشور ۲۷ در هر هزار نفر است 

و شاخص اهدای خون مستمر 
نیز حدود ۶۰ درصد است. 
در عین حال میزان آلودگی 

به عفونت های منتقل شده از 
خون نیز در حد آمار کشورهای 

توسعه یافته است. با وجود 
چنین دستاودهای درخشان 
در حوزه انتقال خون، انتظار 

می رود که حمایت بیشتری از 
فعاالن جامعه پزشکی در حوزه 

انتقال خون انجام شود تا با 
دغدغه های کمتری به ارائه 

خدمات بپردازند
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کروناوتکالیفسالآیندهدانشآموزان

 یاسر مختاری
کرونا  هنوز  که  زمانی  در  پرورش  و  آموزش 
برنامه های  می گذراند،  را  خود  اوج  روزهای 
سال آینده خود را وارد فاز اجرایی کرده است. 
اهمیت سالمت در میان کودکان و دانش آموزان 
والدین  به  وابستگی   آماری،  تعدد  به  توجه  با 
ناخواسته  ای که ممکن است در  و تجمع های 
را  تصمیمی  هرگونه  آید،  وجود  به  آنها  میان 
برای بازگشایی مدارس سخت کرده است. در 
این میان وضعیت دانش آموزان استثنایی نیز به 
است  دانش آموزان  دیگر  از  مراتب حساس تر 
چرا که این افراد نیازهای بیشتری داشته و امکان 
دارد بیشتر در معرض بیماری های واگیر چون 

کووید-19 باشند.
دو هفته قبل بود که معاون آموزش و پرورش 
استثنایی کشور طی یک نشست خبری برنامه های 
این معاونت را برای دانش آموزان استثنایی تشریح 
کرد. همزمان با این نشست خبری، برنامه های 
آموزش و پرورش برای سال آتی تحصیلی نیز 
اعالم شد. »زوج و فرد کردن مدارس« از جمله 
سناریوهایی بود که از سوی این وزارت خانه 
دانش آموزان در  برای سال تحصیلی کرونایی 

نظر گرفته شده بود.

زمزمه مخالفت مجلسیان با زوج و فرد 
شدن مدارس

با وجود این سناریو برخی از اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی بر 
این اعتقاد هستند که هنوز زیرساخت های الزم 

برای زوج و فرد کردن مدارس فراهم نشده  است. 
رضا حاجی پور، اجرای کامل طرح زوج و فرد 
شدن مدارس را دسترسی تمامی دانش آموزان 
کشور به امکانات اینترنتی دانست و گفت: »ابتدا 
باید بررسی کنیم آیا تمامی دانش آموزان برای آن 
سه روزی که در خانه خواهند بود برای ارتباط 
تحصیلی و آموزشی خود با معلم به امکانات 
اینترنتی دسترسی دارند یا خیر؟ بسترها و زمینه  
این موضوع هنوز فراهم نشده است. به همین 
دلیل آموزش و پرورش و مسئولین امر باید ابتدا 
بستر این موضوع را فراهم کنند و سپس بستر 
زوج و فرد شدن مدارس را فراهم کنند. امکانات 
اینترنتی در خیلی از مناطق کشور فراهم نیست. 
ابتدا باید بررسی کنیم که تا چه حد بسترها و 
امکانات الزم در حوزه فضای مجازی و اینترنت 
کشور را فراهم کرده ایم. موضوع زوج و فرد شدن 
حضور دانش آموزان در مدارس و بهره مندی آنان 
از امکانات اینترنتی برای امکانات شهری مشکلی 
ندارد ولی دانش آموزان در آن مناطقی که دسترسی 
به اینترنت وجود ندارد، باید در این حوزه چه کنند.«
وی ادامه داد: »اگرچه ممکن است این خانواده ها 
به امکانات سخت افزاری همچون تلفن همراه 
هوشمند دسترسی داشته باشند ولی باید بررسی 
کنیم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چه 
امکاناتی را در حوزه اینترنت برای مناطق فراهم 
کرده است تا دانش آموزان بتوانند در آن سه روزی 
که در منزل حضور دارند ارتباط الزم آموزشی 
و تحصیلی را با معلم خود متصل نگه دارند. 
تاکید من بر توجه به زیرساخت ها و امکانات 

این موضوع است. در موضوع انتخابات اخیر هم 
در برخی مناطق انتخابات به صورت مکانیزه و 
الکترونیک برگزار شد، ولی در برخی مناطق به 
دلیل مشکالت زیرساختی و نبود اینترنت این کار 
صورت نگرفت. تا زیرساخت ها آماده نشود، آغاز 

این موضوع صحیح نخواهد بود.«
در عین حال دیگر عضو کمیسیون آموزش و 
برای  تصمیم گیری  هرگونه  مجلس  تحقیقات 
کرونا  هنوز وضعیت  که  در حالی  را  مدارس 
در کشور مشخص نیست زود دانست. مهدی 
اسماعیلی در مصاحبه ای اعالم کرد: »طرح های 

بهداشتی و آموزشی همچون زوج و فرد کردن 
مدارس خود جای تأمل دارد و ما باید با توجه به 
اقتضائات آن زمان یعنی زمان آغاز سال تحصیلی 
تصمیمات را اتخاذ کنیم، چرا که نمی توانیم از 
حاال تاریخی را مشخص کنیم و بگوییم در این 
تاریخ مدارس بازگشایی خواهند شد و شرایط 
کالس ها به اینگونه خواهد بود. به همین دلیل 
ما باید در آن زمان تصمیم الزم را اتخاذ کنیم. 
این موضوع، مستلزم این است که وضعیت شیوع 
ویروس کرونا را دائما رصد کرده و موقعیت ها 
باید  همچنین  کنیم.  بررسی  حوزه  این  در  را 
توجه داشته باشیم که اولویت ما ابتدا سالمتی 
از  است.  دانشجویان  سالمتی  و  دانش آموزان 
سوی دیگر ادامه  وضعیت کج دار و مریز آموزش، 
می تواند خود برای آینده مشکالتی را ایجاد کند. 
باید بپذیریم که اولویت اول،  ولی به هرحال 
حفظ جان دانش آموزان و دانشجویان است.«

وی افزود: »موضوع زوج و فرد شدن حضور 
پراکندگی،  هدف  با  مدارس  در  دانش آموزان 
فیزیکی  برخورد  کاهش  و  فاصله گذاری 
دانش آموزان در محیط های آموزشی در نظر گرفته 
شده است. باید توجه کنیم که تاثیر تصمیماتی که 
در این حوزه اتخاذ می شود به میزان شیوع در آن 
زمان مرتبط است. اگرچه موضوع فاصله گذاری 
اجتماعی، پرهیز از تجمعات غیرضروری و استفاده 
از ماسک خود امری حائز اهمیت است و باید 
توجه کنیم تجمع چه در مدارس و چه در ادارات، 

خود ممکن است مشکالتی را ایجاد کند. 
ادامه در صفحه 15 

آغاز سنجش سالمت نوآموزان در آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
زمزمهمخالفتمجلسیانبازوجوفردشدنمدارس
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موضوع زوج و فرد شدن 
حضور دانش آموزان در 

مدارس با هدف پراکندگی، 
فاصله گذاری و کاهش برخورد 

فیزیکی دانش آموزان در 
محیط های آموزشی در نظر 

گرفته شده است. باید توجه 
کنیم که تاثیر تصمیماتی که 
در این حوزه اتخاذ می شود 

به میزان شیوع در آن زمان 
مرتبط است



 ادامه از صفحه 14 
اگر مسئله کرونا، وضعیتی نگران  کننده را برای 
ما ایجاد کند و مسائل بر سر راه، شرایط حادی 
را رقم بزنند، در کنار اعمال محدودیت، شاید 
مجبور باشیم مجددا به وضعیت تعطیلی بازگردیم. 
به همین دلیل است که تصمیمات باید در شرایط 
خود اتخاذ شوند. کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی هم درباره این مساله، 
بررسی های الزم را خواهد داشت و با امید به 

خدا در زمان الزم اعالم نظر خواهد کرد.«

کرونا و وضعیت تکالیف دانش آموزان و 
آموزش در خانه

کرونا و وضعیت تکالیف دانش آموزان همچنان 
بر گمانه زنی  و نگرانی ها افزوده است. در این 
ابتدایی  آموزش  معاونت  گذشته  روز  راستا 
نگرانی ها  این  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پاسخ داد. این معاونت در رابطه با تدابیر اتخاذ 
از  اولیاء  تمایل  عدم  و  ممانعت  برای  شده 
حضور دانش آموزان برای حضور در کالس های 
درسی اعالم کرد: » برگزاری جلسات آموزش 
اولیاء در کانال تخصصی اولیاء در شبکه شاد 
و تبیین موضوع و نحوه همکاری و آموزش 
اولیاء، ارسال پروتکل های بهداشتی و اطمینان 
از امن بودن مدارس جهت آموزش معلمان، 
طراحی  مدارس،  مدیران  و  بهداشت  مربیان 
سامانه صدای اولیا در اپلیکیشن شاد به  منظور 
آن ها  همکاری  از  استفاده  و  مستمر  ارتباط 
راهبری  و  آموزشی  نقش  ایجاد  راستای  در 
بهداشتی و درخواست تصویب  پروتکل های 
آئین نامه های جدید و متناسب با شرایط مختلف 
فرصت های  ایجاد  به منظور  عالی  شورای  در 
جدید آموزشی در صورت عدم حضور دانش 
آموزان در مدارس، ازجمله تدابیر اتخاذشده 

در این موضوع است.«
این معاونت همچنین در رابطه با ارزیابی آموزش 
و پرورش نسبت به آموزش در خانه با مدیریت 
اولیاء تصریح کرد: » فرصت های آموزشی متنوع 
به صورت های مختلف، ارائه تکالیف با محوریت 

افزایش مهارت آموزی دست ورزی با همراهی 
شبکه  و  اولیاء  اطالعات  بانک  تشکیل  اولیاء، 
آموزشی همراه معلم و تبادل تجربه نحوه همکاری 
اولیاء در فرایند یاددهی، یادگیری به منظور اطمینان 
از ارائه آموزش استاندارد و کیفی به دانش آموزان، 

ازجمله ویژگی های آموزش در خانه است.«
معاونت آموزش ابتدایی درباره ارائه مدرک و 
در  که  دانش آموزانی  برای  امتحانات  برگزاری 
مدرسه حضور ندارند نیز اعالم کرد: » در دوره 
آموزش ابتدایی با توجه به ماهیت ارزشیابی کیفی 
– توصیفی، با استفاده از مواد مندرج درآئین نامه 
آموخته های  از  توصیفی   – کیفی  ارزشیابی 
دانش آموزان در طی فرآیند آموزش – یادگیری 

توسط آموزگاران ارزشیابی به عمل می آید.«
این معاونت همچنین در رابطه با پروتکل های 
بازگشایی مدارس نیز نوشت : » تخصیص اعتبار 
الزم به منظور تجهیز و ایمن سازی مدارس و در 
مرحله دوم رعایت فاصله ایمنی با حضور۵۰ 
روزهای  به صورت  آموزان  دانش  درصدی 
زوج و فرد پیشنهاد شده است. همچنین تهیه 
زیرساخت مناسب برای آموزش های مجازی 

از اهم اقدامات محسوب می شود.«
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاونت 
تراکم  که  موضوع  این  به  پاسخ  در  پرورش 
با  مغایر  آینده  تحصیلی  در سال  دانش آموزان 
» با  کرد:  است، تصریح  بهداشتی  پروتکل های 
توجه به کمبود فضا و نیروی انسانی در آموزش 
ابتدایی برگزاری کالس ها در ایام هفته به صورت 
یک روز درمیان و انجام تکالیف با هدایت و 
هم یاری اولیاء مورد تأکید است؛ همچنین تهیه 
مجازی  آموزش های  برای  مناسب  زیرساخت 

از اهم اقدامات محسوب می شود.«

آغاز سنجش سالمت نوآموزان 
گفته شد  این گزارش  آغاز  در  که  همانگونه 
وضعیت دانش آموزان استثنایی در این روزها 
کننده  نگران  دانش آموزان  دیگر  از  بیشتر 
است. حضور 182 هزار دانش آموز استثنایی 
در مدارس کشور سالمت سنجی آنان را پیش 

از هرگونه بازگشایی ضروری می کند. 
به گزارش خبرنگار سپید، شهناز کریمی رئیس 
در  تهران  شهر  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
نشست خبری چهارشنبه 11 تیرماه در رابطه 
با سنجش سالمت نوآموزان در بدو ورود به 
برای  پایگاه   ۴8 گذشته  »سال  گفت:  مدرسه 
پایگاه   73 به  امسال  که  بود  فعال  منظور  این 
امسال  می کنیم  پیش بینی  است.  یافته  افزایش 
9۵ هزار دانش آموز در شهر تهران برای این 

منظور مراجعه کنند.«
کریمی با بیان اینکه نوبت گیری خانواده ها برای 
شرکت در سنجش سالمت نوآموزان آغاز شده 
است، اظهار کرد: »هر پایگاه روزانه 2۰ نفر را 
تا   8 ساعت  از  پایگاه ها  این  می کند.  سنجش 
13 فعال هستند. در این پایگاه ها برای هر نفر 
نیم  ساعت زمان الزم است چراکه باید لوازم 
ضدعفونی شوند. امسال تعداد پایگاه را بیشتر 
کردیم و افراد مشکوک به پایگاه تخصصی می روند 
توانبخشی  کمک  وسایل  با  آنها  از  بخشی  و 
مدارس  به  هم  بقیه  و  رفته  عادی  مدارس  به 

استثنائی می روند.«

وی در ادامه با بیان اینکه در اوایل اسفند وقتی 
مدارس تعطیل شد آموزش و پرورش استثنایی 
دچار چالش شد، تصریح کرد: »دانش آموزان 
هماهنگ  تلویزیون  با  را  خود  عمومی  بخش 
کردند، اما معلمان دانش آموزان استثنایی جهاد 
کردند. به دلیل شرایط خاص این دانش آموزان 
به  بود آموزش  اینکه مدرسه تعطیل  علی رغم 

آنان ادامه پیدا کرد.«
رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران 
یادآور شد: » در این بخش با توجه به شرایط 
خاص دانش آموزان، قبال هم در فضای مجازی 
فعال بودیم اما فعالیتمان را مستمرتر و متمرکزتر 
کردیم تا زمانی که شبکه شاد پایه ریزی شد. به 
این ترتیب 39 هزار و 721 محتوای آموزشی 
تولید شد که مجموع آنها بیش از 7۰۰ هزار 

دقیقه بود.«
کریمی با بیان اینکه با بیان اینکه دانش آموزان 
ناشنوا، طیف اوتیسم، نابینا و ... از محتوای آموزش 
تلویزیونی نمی توانستند استفاده کنند گفت: » به 
همین دلیل »استودیو اشاره« را تاسیس کردیم 

تا برای این افراد محتوا مناسب سازی شود.«
توانبخشی  پرورش  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
صدای مشاور را هم  راه اندازی کرده است، اظهار 
کرد: »این خط به شکل 2۴ ساعته پاسخگوی 
خانواده ها بود و حتی گاهی به دلیل وابستگی 
عاطفی دانش آموزان به معلمان این زمینه فراهم  

شد تا آنها به منزل دانش آموزان بروند.«
رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص 
جهش تحصیلی نیز اظهار کرد: »میانگین هزار 
متقاضی در شهر تهران وجود دارد که در پایه های 
به چهارم، چهارم  به ششم  به سوم، دوم  اول 
هستند. همه این پایه ها مستلزم باز شدن سامانه 

سناد است اما هنوز باز نشده است.«
اولیای   6۰۰ هزار  به حضور  اشاره  با  کریمی 
دانش آموز استثنایی در نظر سنجی برای مشخص 
کردن روش های آموزشی به فرزندان خود، گفت: 
گرفت  صورت  سیما  و  صدا  با  » رایزنی هایی 
با حضور  تلویزیونی  آموزش  برنامه های  تا  تا 
رابط ناشنوایان باشد یا حتی االمکان برنامه های 
آموزشی زیرنویس داشته باشند اما این امکان 
فراهم نشد بر همین اساس یک استودیو احداث 
کردیم. در این استدیو با رعایت پروتکل ها درس ها 
را ضبط کرده و از وسایل پیشرفته آموزشی و 
انیمیشن استفاده می کنیم. در حال حاضر براساس 
آخرین آمار 3 هزار نفر از برنامه های تولید شده 

توسط این استدیو بازدید کرده اند.«
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت این دانش 
است،  عنوان شده  گوشی  و  اینترنت  آموزان 
ادامه داد: » اغلب مدیران مدارس هزینه اینترنت 
دانش آموزان را خودشان پرداخت می کردند، 
بعضی مدارس از طریق خیران گوشی و تبلت 
خریداری کردند. براساس نظرسنجی صورت 
گرفته 7 درصد از دانش آموزان در تهران گوشی 
به  را  خود  پیشنهادات  لذا  ندارند  هوشمند 
خیرین  طریق  از  تا  دادیم  ارجاع  وزارتخانه 

این اقالم تامین شود.«
رئیس آموزش و پرورش استثنائی شهر تهران 
یادآور شد: » هزینه سنجش سالمت نوآموزان۴۰ 
هزار تومان است و خانواده ها می توانند ثبت نام  
کرده در نوبت مقرر به پایگاه ها مراجعه کنند.« 
وی افزود: »پایگاه های تابستانی هم امسال فعالیت 

خود را با زیر ساخت شبکه شاد آغاز می کنند.«
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شهناز کریمی رئیس آموزش 
و پرورش استثنایی شهر 
تهران: سال گذشته ۴۸ 

پایگاه برای سنجش سالمت 
نوآموزان در بدو ورود به 

مدرسه فعال بود که امسال 
به ۷۳ پایگاه افزایش یافته 

است. پیش بینی می کنیم 
امسال ۹۵ هزار دانش آموز 

در شهر تهران برای این 
منظور مراجعه کنند



دستیابی به ایمنی جمعی در رابطه با کووید-۱۹ ممکن است 
زودتر ازآنچه قبال تصور می شد رخ دهد

  مترجم: شراره فرهی منش
در  جمعیت  از  قابل توجهی  بخش  وقتی 
بیماری دیگر  برابر عفونت مصون می شوند، 

کند.  پیدا  شیوع  نمی تواند 
می دهد  نشان  جدید  مدل سازی  مطالعه 
برای  جمعی  ایمنی  به  دستیابی  آستانه  که 
تصور  حد  از  پایین تر  بسیار  کووید-۱۹ 

است. دانشمندان 
درحالی که دولت ها در سراسر جهان تصمیم 
اقدامات منع رفت وآمد  می گیرند که چگونه 
را در طول همه گیری بیماری کرونا ویروس 
کاهش دهند، این سؤال که آیا آن ها به ایمنی 
جمعی رسیده اند برای جلوگیری از موج های 
می کند. پیدا  بیشتری  اهمیت  عفونت  بعدی 

جمعیت  یک  در  کافی  تعداد  به  افراد  وقتی 
خاص در برابر عفونت مصون شوند - معروف 
شکسته  انتقال  زنجیره   - جمعی  ایمنی  به 
می شود. شیوع بیماری حتی در صورت عدم 

می رسد. پایان  به  پیشگیرانه  اقدامات 
بااین حال، دست کم گرفتن اقدامات پیشگیرانه 
ایمنی  سیستم  به  جمعیت  رسیدن  از  پیش 
جمعی ممکن است منجر به ایجاد موج دوم 

شود. عفونت 
بر اساس مدل کالسیکی که اپیدمیولوژیست ها 
برای پیش بینی مصونیت جمعی از آن استفاده 
مصونیت  آستانه  که  می زند  تخمین  می کنند، 
کووید-۱۹ حدود 60درصد از جمعیت است؛ 
به  جمعیت  که  می کند  فرض  مدل  این  اما 
را  ایمنی  واکسیناسیون،  برنامه  داشتن  دلیل 

به دست می آورد و نه به دلیل نتیجه عفونت 
در هنگام شیوع.

اجتماعی فعالیت  و  سن 
انگلستان  در  ناتینگهام  دانشگاه  ریاضیدانان 
که  دریافتند  سوئد  در  استکهلم  دانشگاه  و 
جمعیت،  یک  در  افراد  مختلف  گروه های 
گسترش  مختلف  مقدارهای  با  را  عفونت ها 

می دهند.
در  برای  را  کالسیک  مدل  آن ها  هنگامی که 
سنی  گروه های  در  انتقال  میزان  گرفتن  نظر 
مختلف و در بین افراد با فعالیت های مختلف 
ایمنی  آستانه  کردند،  به روزرسانی  اجتماعی 

جمعی به 43 درصد کاهش یافت.
منتشر شده  در مجله ساینس  که  تحقیق  این 
است، نشان می دهد که فعالیت های اجتماعی، 
نسبت به سن، تعیین کننده مهم تری برای آستانه 

است. جمعی  ایمنی 
ناتینگهام و  از دانشگاه  بال  پروفسور فرانک 
یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: »با 
برای  ریاضی  رویکرد جدید  این  از  استفاده 
تخمین سطح ایمنی جمعی، ما متوجه شدیم 
به  می تواند  احتمالی  به طور  میزان  این  که 
43درصد کاهش یابد و این کاهش عمدتًا به 
دلیل سطح فعالیت است و نه ساختار سنی«. 
وی ادامه می دهد: »درصورتیکه ایمنی ناشی 
از گسترش بیماری باشد، میزان ایمنی جمعی 
پایین تر از ایمنی ناشی از واکسیناسیون است«.
آن ها  برآورد  که  می کنند  تأکید  ریاضیدانان 

انتقال  میزان  بودن  متغیر  تأثیر  نشان دهنده 
تا  است  جمعی  ایمنی  بر  جمعیت  یک  در 

دقیق.  مقدار  یک 
بااین حال، مدل جدید نشان می دهد که یک 
مرگ  تعداد  با  و  زودتر  می تواند  جمعیت 
ابتدای  در  شده  پیش بینی  مصونیت  از  کمتر 

برسد. جمعی  مصونیت  به  همه گیری، 

عفونت ها انتشار  نحوه 
ریاضیدانان برای ایجاد مدل خود دو ویژگی 
مهمی  نقش  می دانستند  که  کردند  اضافه  را 

دارند. در گسترش عفونت 
گروه  شش  به  جمعیت  تقسیم  مورد  اولین 
تعداد  متوسط  به طور  سنی است که هر یک 

دارند. متفاوتی  اجتماعی  تماس های 
دوم شامل تقسیم این گروه های سنی در سطح 
باال، متوسط و پایین فعالیت اجتماعی است.
ریاضیدانان تصور می کردند که به طور متوسط 
یک فرد سه روز پس از آلوده شدن، ویروس 
را به دیگران انتقال می دهد و به مدت چهار 

روز به گسترش آن ادامه می دهد.
آن ها همچنین فرض کردند که در شروع شیوع 
به طور  دارد  ویروس  که  فردی  هر  بیماری، 
متوسط آن را به 2.5 نفر دیگر منتقل می کند. 
هنگامی که  که  است  آن  از  حاکی  مدل  این 
شوند،  مبتال  ویروس  به  افراد  از  43درصد 

می رسد.  ایمنی جمعی  به  جمعیت 
و  می شود  متوقف  عفونت  مرحله،  آن  در 

پایان می رسد. به  بیماری  شیوع 

بیشتر اصالحات 
با  اذعان می کنند که مدل آن ها  ریاضیدانان 
در نظر گرفتن عوامل دیگر می تواند اصالح 
شیوع  متغیر  میزان  شامل  عوامل  این  شود. 
و  کار  محل های  مدارس،  خانواده ها،  در 

است.  جمعیت  تراکم 
هر  برای  مصونیت جمعی  تخمین  درنتیجه، 

بود. خواهد  متفاوت  کشور 
دیگر محدودیت عمده مدل آن ها این است که 
تصور می کند فرد آلوده، ایمنی طوالنی مدت 
می کند. ایجاد  بیشتر  عفونت های  به  نسبت 
که  افرادی  می دهد  نشان  جدیدی  مطالعه 
ایجاد  آن ها  در  عالئمی  اما  دارند  ویروس 
عفونت  به  که  افرادی  به  نسبت  نمی شود، 
شدیدتر مبتال می شوند، پاسخ ایمنی ضعیفی 

نسبت به ویروس دارند.

نویسندگان این مطالعه جدید می نویسند:
به  آلودگی  که  می کنیم  فرض  مدل  این  »در 
عفونت  برابر  در  به مصونیت  منجر  ویروس 

برای مدت طوالنی می شود.  بیشتر 
یا  و  برود  بین  از  سریع  نسبتًا  ایمنی  اگر 
بخواهیم مقیاس زمانی را در نظر بگیریم که 
تأثیر فرآیندهای جمعیت شناسی، مانند تولد 
می دهند،  تغییر  را  سنی  گروه  که  افرادی  و 
بعدی  مدل های  به  پس  باشد،  قابل توجه 

داریم«. نیاز 
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