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گفت و گوی سپید با مدیرکل سابق اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو درباره روند تأمین شیر خشک بیماران متابولیک و چرایی کمبودها

آیا ثبت سفارش  به موقع انجام شده است؟

تعلیق دوباره 
جراحی های زیبایی

صفحه11

وزارت بهداشت دستور داده است که به دلیل خطر کرونا، انجام اعمال 
زیبایی متوقف شود، اما برخی از اعضای جامعه پزشکی می گویند نباید 

بدون بررسی علمی، اقتصاد مراکز درمانی را به خطر انداخت
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وزیر بهداشت هشدار داد خبـر

زنگ خطر کرونا برای کودکان و نوجوانان چاق
چاقی یکی از علت های اصلی فوت بر اثر ویروس 
کرونا در جهان شناخته شده است و وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی این زنگ خطر را برای 
کودکان و نوجوانانی که دچار اضافه وزن هستند، 

به صدا در آورد. 
به گزارش سپید، وزیر بهداشت در ستاد ملی مقابله 
با کرونا، چاقی را یکی از عمده ترین علل مرگ و میر 
کودکان و نوجوانان مبتال به کووید 19 اعالم کرد. 
سعید نمکی گفت: »همه کودکان و نوجوانانی که 
بر اثر کووید 19 فوت کردند، به جز افرادی که 
بیماری زمینه ای داشتند، بزرگترین عامل آن چاقی 
بود. یک دختر 1۰ ساله که مسافر قشم بود، پدر 
و مادر او هم به کرونا مبتال بودند و در بندرعباس 

فوت کرد. این کودک وزن زیاد داشت.«
وی اظهار داشت: »یک اتفاق که در کودکان ما 
اتفاق افتاده، تحرک کم و بازی در فضای مجازی 
است. افزایش وزن در کودکان بیش از قبل است. 
اگر خطری مثل زلزله و سیل اتفاق بیفتد، بچه های 
ما مهارت فرار کردن ندارند و وزن آنها زیاد شده 
است. به خانواده ها می گوییم که کاهش وزن چه در 
دانش آموزن و چه در دانشجوها باید دنبال شود.«

 
خطر کرونا برای افراد چاق

به گفته دانشمندان دانشگاه کویین مری لندن، افراد 
چاق با تولید بیش از اندازه نوعی آنزیم با عنوان 
آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانسین که دروازه ورود کووید 19 
است، بیشتر در خطر ابتال به ویروس کرونا هستند. 
از طرفی وزن اضافه روی دیافراگم افراد چاق فشار 
وارد کرده و تنفس را سخت تر می کند. اضافه وزن 
باعث گرفتگی شریان ها، التهاب مزمن، دشواری 
گردش خون و ضعف سیستم ایمنی بدن می شود. 
نتایج یک نظرسنجی در بریتانیا که ۲8 آپریل انجام 
شده و 1۷ هزار بیمار را در 166 بیمارستان را در 
برگرفته نشان می دهد که خطر مرگ افراد چاق یا 
کسانی که BMI باالی 3۰ دارند بر اثر ویروس 

کرونا، 33 درصد بیشتر از دیگران است. 
امپریال کالج لندن تحلیل های بیشتری را در این 
زمینه منتشر کرده که نشان می دهد مرد بودن و 
چاق بودن از عوامل موثر بر افزایش مرگ به علت 
ویروس کرونا است. گفته می شود آسیب پذیرترین 
قشر در برابر ویروس کرونا، افراد مسن و کهنسال 
هستند، اما بیماری چاقی هشداری است که کودکان 
و نواجوان را باید از ابتال به این ویروس نگران کند. 
نتایج مطالعه دیگری در نشریه لنست هم نشان 
می دهد که اواخر ماه مارس میالدی، زمانی که بیماران 
کرونایی در بیمارستان جانز هاپکینز آمریکا بستری 
شدند، اکثر بیماران جوانی که در  بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند، اضافه وزن 
داشتند. در نتیجه از چاقی به عنوان عامل خطری 
یاد شده که در مورد کووید 19 به اندازه کافی به 
آن توجه نشده است. تاکید وزیر بهداشت ایران در 
مورد تاثیر چاقی بر ابتال و فوت ناشی از ویروس 
کرونا، زنگ خطر را برای کودکان و نوجوانانی که 

اضافه وزن دارند، به صدا در آورده است. 

۲۲ درصد کودکان ایرانی اضافه وزن دارند
و  بدنی  تربیت  دفتر  مدیرکل  جعفری  محمد 
فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش 
نیز پیش از این گفته بود: »۲۲ درصد کودکان ایرانی 
کم تحرک و دچار اضافه وزن هستند. تحقیقات نشان 
می دهد که چاقی در سنین 1۰ تا 14 سال خطر 
ابتال به چاقی در بزرگسالی را ۲۲ برابر می کند.«

وی بیان کرد: »6۰ درصد مردم ایران دچار وزن باال 
و چاقی، 3۷ درصد از ایرانیان دچار فشار خون، 
بیش از ۵6 درصد مردم ایران دچار کم تحرکی، 
بیش از 46 درصد مردم ایران دارای کلسترول باال 
و 1۰ درصد مردم ایران مبتال به دیابت هستند.«

بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا، 4۲.4 درصد جمعیت بزرگ سال آمریکا 
چاق هستند و 18.۵ درصد از کودکان این کشور 

از اضافه وزن رنج می برند. 
پزشکان می گویند: »سیستم ایمنی افراد چاق به 
علت تالش همیشگی برای حفاظت در برابر و 
درمان آسیبی که التهاب در سلول ها ایجاد می کند، 

دائم تقویت می شود و استفاده بدن از همه انرژی 
خود برای از بین بردن التهاب، موجب می شود 
که سامانه دفاعی بدن منابع اندکی برای دفاع در 
برابر  عفونت تازه ای مانند کووید 19 در اختیار 

داشته باشد.«
افراد چاق معموال گرایش به مصرف مواد غذایی با 
فیبر و آنتی اکسیدان کمتری مانند میوه و سیزیجات 
دارند که سامانه ایمنی بدن را سالم نگه می دارد. 
افشین استوار مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  غیرواگیر 
پزشکی نیز پیش از این به خبرنگار سالمت ایرنا 
گفته بود: »حداقل 4۰ درصد فوتی های کرونا تاکنون، 
یک بیماری غیرواگیر داشتند که به ترتیب شامل 
بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های مزمن 
تنفسی، دیابت، فشار خون باال و سایر موارد است.«
وی بیان کرد: »بیماران مبتال به بیماری های غیرواگیر 
نسبت به افراد دیگر نیازمند مراقبت و توجه بیشتری 

در شرایط شیوع ویروس کرونا هستند.«
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نیز پیش 
از این گفته بود: »تا ویروس هست بیماریابی هم 
انجام می شود، ولی افرادی که بیماری زمینه ای، سن 
باال، چاقی، برخی بیماری های قلبی یا سرطان ها 
دارند وقتی ویروس کرونا به آنها برسد، احتمال 

مرگ بیشتری دارند.«
در این شرایط به نظر می رسد توجه به موضوع 
چاقی و اضافه وزن در کودکان به عنوان فاکتور 
خطر ابتال و فوت بر اثر ویروس کرونا باید بیشتر 
مورد توجه قرار بگیرد. از طرفی خانواده ها باید 
این موضوع را جدی گرفته و از طرف دیگر باید 
با اقدامی با همکاری آموزش و پرورش، فکری 
به حال چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان 
کشور شود. هرچند چاقی دروازه ابتال به بسیاری 
از بیماری های غیرواگیر است، اما حاال به عنوان 
یک فاکتور خطر بالقوه برای ابتال و فوت به علت 

ویروس کرونا هم محسوب می شود.«

رییس اداره مراقبت بیماری  های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
»واکسن آنفلوآنزا به هیچ عنوان برای بیماری کووید19 ایمنی ایجاد 
نمی کند اما با شروع فصل سرد سال در پاییز، احتمال همزمانی 
آنفلوآنزا و کووید19 وجود دارد بنابراین حتما باید واکسن آنفلوآنزا 

برای گروه های هدف و پرخطر تزریق شود.«
به گزارش سپید، حسین عرفانی در گفتگو با وبدا اظهار داشت: 
»واکسن آنفلوآنزا، واکسنی خوب، بدون ضرر و موثر برای بیماری 
آنفلوآنزا است و برای سرماخوردگی و بیماری کووید19 کاربرد 
و اثری ندارد. بنابراین تمام گروه های پرخطر باید اقدام به تزریق 
واکسن آنفلوآنزا کنند.«  وی خاطرنشان کرد: »عالئم اصلی بیماری 
کووید19، عالئم تنفسی است و ممکن است در سیستم گوارشی 
بدن از جمله کلیوی و ادراری نیز عالئمی وجود داشته باشد اما 
برخی عالئم عمومی مانند تب، سردرد، احساس ضعف، خستگی 

و کوفتگی نیز ممکن است در بیماران وجود داشته باشد.«

رییس اداره مراقبت بیماری  های واگیر وزارت بهداشت اضافه 
کرد: »توصیه اکید ما پرهیز از تماس با بیماران کووید19 است اما 
اگر تماسی با این بیماران داشته باشیم، باید حتما به مدت دو هفته 
جداسازی از سایرین را مورد نظر داشته باشیم و اگر به عالئم 
مشکوکی برخورد کردیم، از سامانه های 19۰ و 4۰3۰ مشاوره تلفنی 

بگیریم و در صورت نیاز، به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنیم.«
 عرفانی تاکید کرد: »رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی یکی 
از بهترین راه های پیشگیری از ابتال به کووید19 است. باید همچنان 
در خانه بمانیم و فقط در مواقع ضروری یعنی برای کار و شغل 
و همچنین خریدهای مایحتاج ضروری از منزل خارج شویم و 
در این موارد نیز باید فاصله فیزیکی و بهداشت دست و تنفس 

رعایت شود تا انتقال بیماری به حداقل برسد.«
وی یادآور شد: »حتما باید به غربالگری کرونا توجه ویژه ای داشته 
باشیم تا بیماران در مراحل اولیه بیماری، تشخیص داده شوند. 
شناسایی بیماران در مراحل اولیه چندین مزیت دارد؛ یکی اینکه 
احتمال سرایت ویروس به دیگران، کاهش می یابد. دیگر اینکه 
احتمال تغییر وضعیت بیماران به شدید و بدحال و در نهایت 
مرگ و میر کاهش پیدا می کند بنابراین باید بیماران را در مراحل 

اولیه شناسایی کنیم تا باعث انتقال ویروس به سایرین نشوند.«

رییس اداره مراقبت بیماری  های واگیر وزارت بهداشت: 

واکسن آنفلوآنزا به هیچ عنوان برای کووید19 ایمنی ایجاد نمی کند



خبـر
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کرونا درمصرف کنندگان دخانیات عوارض شدیدتری دارد
فوق تخصص مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح 
دانشوری با بیان اینکه کرونا در افرادی که از دخانیات 
استفاده می کنند عوارض شدیدتری دارد، نسبت به ناقل 

بودن کودکان هشدار داد. 
به گزارش سپید، سید محمدرضا هاشمیان با اشاره 
به اینکه ما فکر می کردیم نهایتا آخر خرداد با کرونا 
خداحافظی کنیم، اظهار کرد: »متأسفانه امروز موج 
کرونا تمام کشور را گرفته است، قسمت هایی از کشور 
آرام شده اما قسمت های دیگر با وضعیت بدی مواجه 
هستند و در حال حاضر از شهرهایی مانند سنندج یا 
لرستان در بیمارستان مسیح دانشوری بستری هستند 
در تهران و برخی از شهرها تعداد افراد بستری در 
آی سی یو کمتر شده اما در بیمارستان های مرکزی 
کرونا این تعداد کم نشده است و عدد مرگ ومیر سه 

رقمی در این فصل از سال عجیب است. «
هاشمیان با اشاره به اینکه این بیماری در افرادی که 
از دخانیات استفاده می کند عوارض شدیدتری دارد، 
نسبت به ناقل بودن کودکان نیز هشدار داد و گفت: »در 
ایالت متحده مشاهده شده رانندگان سرویس مدارس 

کودکان، بیشتر به این بیماری دچار شدند.«  
وی با بیان اینکه دو نوع دستگاه های تهویه مکانیکی 
در آی سی یوها داریم، گفت: »یک نوع تهویه مکانیکی 
تهاجمی است که باید لوله گذاری انجام شود و یکی 
روش غیرتهاجمی است که ما بیشتر از این روش 
استفاده کردیم چون احساس کردیم برای بیماران 
بهتر است و برای اولین بار در کرونا ما این روش را 
انجام دادیم. اولین مطالعه ای که در این زمینه شد در 
نیویورک بود که در واقع 88 درصد بیمارانی که به آی 
سی یو رفتند و لوله گذاری شدند فوت کردند یعنی 
از هر 10 نفر یک نفر زنده ماند و در نتیجه آنها هم 

به سمت روش های غیرتهاجمی رفتند.« وی تصریح 
کرد: »در دارودرمانی نیز مراحل مختلفی وجود دارد 
چون ویروس بر اساس شدت بیماری روی اعضای 
مختلف اثر می گذارد؛ در 80 درصد موارد بیمار مبتال 
به کرونا بهبود می یابد، می گویند 20 درصد مردم تهران 
کرونا را تجربه کردند و در اکثر موارد تجربه سختی 
نبوده، این مواردی که ما صحبت می کنیم موارد سخت 
و پر خطری است که کشورها را می تواند در رنکینگ 
مرگ ومیر قرار دهد، ما در ابتدا به خوبی پیش رفتیم 
ولی بعداً با اتفاقاتی که افتاد کشورهایی مثل آلمان 

توانستند مرگ و میر را کم کنند.«
وی اضافه کرد: »ما در مجموعه درمانی بیمارستان مسیح 
دانشوری  از چند دارو استفاده می کنیم، پروتکلی که 
داریم فعال جواب داده و نسبت به روزهای ابتدایی 
خیلی موفق هستیم. تا امروز کمبود داروی خاصی 
نداشتیم اما در موارد بدحال آن مقدار تنوع داروهایی 

که در دنیا استفاده می شود نداریم، باید این داروها را 
استفاده کرده و نتایج را اعالم کنیم، من فکر می کنم 
باید تنوع دارویی بیشتری در این بیماری داشته باشیم.«
هاشمیان ادامه داد: »فاویپیراویر در چند کشور جهان 
تست شده است، برخی از بیماران بهبود یافته بودند، 
دگزامتازون هم جزء پروتکل های درمانی ما بود، در 
اسپانیا در بیماری زجر تنفسی ناشی از عفونت های 
ویروسی با دوز باال استفاده کردند و جواب خوبی 
گرفتند، وقتی کرونا آمد، ما شروع کردیم با دوز باال این 
کار را کردیم و در انگلستان که آزمایش کردند نشان 
داد که آنهایی که زیر دستگاه مکانیکی بودند جواب 
خوبی از این دارو گرفتند، اما نباید کسی از این دارو در 
منزل و درمانگاه یا خارج از آی سی یو استفاده کند.« 
هاشمیان در پاسخ به این سؤال که »چرا بعضی ها با 
وجود سن باال یا بیماری زمینه ای بهبود می یابند و 
برخی خیر« یادآور شد: »همه این ها به سطح کیفیت 

مراقبتی و اینکه فرد زودتر عالئم اولیه را متوجه شود 
و به پزشک مراجعه کند، مرتبط است، بسیاری از 
موارد وجود داشت که فرد دیر مراجعه کرده و یا 
مراقبت های به موقع انجام نشده و با مشکل مواجه 
شده است. مهم ترین مسئله این است که بیمار در همان 
لحظه که به درمان احتیاج دارد از آی سی یو استفاده 
کنیم چون در رابطه با کرونا نمی توان صبر کرد. در 
این بیماری عفونت شدید ویروسی اتفاق می افتد و 
نتایج حمله این ویروس به بدن انسان باعث می شود 
قسمت های مختلف بدن درگیر شود، اما باید ببینیم 
بیمار در چه رتبه ای قرار دارد و در چه سطح مراقبتی 
باید قرار بگیرد و باید از چه دارویی استفاده کنیم.« 

وی در خصوص ساخت واکسن کرونا نیز اعالم 
کرد: »در این رابطه تمام جهان بسیج شده است و 
خبرهای خوبی می رسد، ایران هم که همیشه در بحث 
واکسن سازی تمرکز علمی مناسبی داشته در حال 
تحقیقات است، اگر این واکسن کشف شود به ایران 
هم می رسد، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده هر 
شرکتی که به وضعیت انتهایی رسید به همه اعالم کند، 
تا همه در همان مسیر حرکت کنند؛ فعال اعالم شده 
تا اواخر سپتامبر ساخت واکسن نهایی خواهد شد اما 
هنوز هیچ درمان موجهی برای ویروس کرونا وجود 
ندارد.« به گزارش تسنیم، فوق تخصص مراقبت های 
ویژه در پاسخ به این سؤال که »آیا برگزاری کنکور، 
برپایی کالس های آموزشی و مدارس در این شرایط 
مناسب است« عنوان کرد: »بهتر است در این شرایط 
قرنطینه موضعی برای برخی شهرهای کشور اتفاق 
بیفتد، چون در همین شهر تهران مردم ماسک را کنار 
گذاشتند، انجام هر کاری با احتیاط خوب است، اما اینکه 

افراد را در فضای بسته قرار دهیم کار مناسبی نیست.«

 

 
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام بیمه سالمت 
دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی خبر 
داد و گفت: »دانشجویان می توانند از طریق صندوق رفاه اقدام کنند.«

به گزارش سپید، رحمان خدابنده لو گفت: »دانشجویان دوره دستیاری 
و دکتری تخصصی پزشکی می توانند با مراجعه به پرتال صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، ثبت نام خود را برای داشتن بیمه 
سالمت نهایی کرده، تا در اسرع وقت اطالعات به دست آمده در 
اختیار سازمان بیمه سالمت ایران جهت صدور دفترچه برای این 
دسته از دانشجویان قرار گیرد.« وی در خصوص چگونگی اجرایی 
شدن بیمه سالمت دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی پزشکی 
اظهار کرد: »برگزاری جلسات مکرر با دبیران شورای مرکزی شورا های 
صنفی دانشجویان و دبیران شورای مرکزی شورا های صنفی دستیاران 
و دانشجویان دکتری تخصصی پزشکی به ما کمک کرد تا بتوانیم از 
نزدیک در جریان مشکالت دانشجویان قرار گرفته و در مسیر رفع 
این مشکالت اقدام کنیم.« خدابنده لو اضافه کرد: »یکی از مهم ترین 
دغدغه های دانشجویان شورای مرکزی شورا های صنفی دستیاران 
و دکترای تخصصی، داشتن بیمه درمانی بود تا در صورت بروز 
مشکالت سالمتی، این دسته از دانشجویان با مانعی در مسیر درمان و 

هزینه های درمانی روبه رو نشوند. با طرح این دغدغه، معاون فرهنگی 
و دانشجویی وزارت بهداشت موضوع را به وزیر بهداشت منتقل 
کرد و وزیر بهداشت نیز به شدت بر اجرای این امر تأکید داشت.« 
وی گفت: »در نهایت با پیگیری های مکرر معاونت فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت و همکاری سازمان بیمه سالمت ایران، تفاهم نامه ای 
میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و این سازمان 
منعقد شد که بر اساس آن دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی 

امکان برخورداری از بیمه سالمت را داشته باشند.« 
خدابنده لو یادآوری کرد: »تمام هزینه بیمه سالمت دانشجویان دستیاری 
و دکتری تخصصی پزشکی که حدود 6۵0 هزار تومان به ازای هر 
نفر در یک سال خواهد بود از سوی وزارت بهداشت و صندوق 
رفاه دانشجویان پرداخت می شود. مکاتبات الزم با رؤسا و معاونان 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته است.«
وی با بیان این که به دنبال این تفاهم نامه باید اطالعات دانشجویان 
دستیاری و دکتری تخصصی را در اختیار داشته باشیم تا آن ها بتوانند 
برای خود و افراد تحت تکفل بیمه درمانی دریافت کنند، ادامه داد: 
»بر این اساس با همکاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 
مکاتبه ای با معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور انجام شد تا از طریق مسؤالن رفاهی معاونت های فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ثبت نام دانشجویان 

انجام شده و اطالعات الزم برای صدور دفترچه به دست آید.«
خدابنده لو بیان کرد: »در ادامه نامه دیگری برای رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت ارسال شد تا اطالعات کامل دانشجویان متقاضی را در اسرع 
وقت برای صدور دفترچه های بیمه سالمت در اختیار معانت فرهنگی و 
دانشجویی وزارت بهداشت قرار دهند.« وی گفت: »بر این اساس انتظار 
داریم از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها و روسای مراکز 
درمانی که دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در این بیمارستان ها 
و مراکز در حال فعالیت هستند، بتوانیم هر چه سریع تر اطالعات آن ها را 
برای دسترسی به بیمه سالمت در اختیار داشته باشیم.« خدابنده لو اظهار 
داشت: »برای اجرایی کردن این برنامه، هزینه ای از دانشجویان دریافت 
نمی شود و تمام هزینه بیمه سالمت این دانشجویان از سوی وزارت 
بهداشت و صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود. بر این اساس نیمی 
از این مبلغ را وزارت بهداشت و نیمی دیگر را صندوق رفاه دانشجویان 
در قالب وام پرداخت خواهد کرد و دانشجویان باید سهم صندوق رفاه 

را در پایان دوره تحصیلی بازپرداخت کنند.«باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد

آغاز ثبت نام بیمه سالمت دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی پزشکی



رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت: 

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی ۲۵۶۶ مورد جدید مبتال به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از ابتالی ۲۵۶۶ مورد جدید 
به کرونا در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری، گفت: »از روز 
پنج شنبه تا جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲۵۶۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۱۴۸۳ مورد بستری شدند 

و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۳۵ هزار و ۴۲۹ نفر رسید.«
از  را  خود  جان  کووید۱۹  بیمار   ۱۵۴ گذشته،  ساعت   ۲۴ طول  در  »متاسفانه  افزود:  وی 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۲۶۰ نفر رسید.« الری ادامه 
داد: »خوشبختانه تا کنون ۱۹۶ هزار و ۴۴۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۳۱۲۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون یک میلیون و ۷۴۴ 

هزار و ۹۵۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
وی با بیان اینکه استان های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی 
و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: »استان های تهران، فارس، مازندران، همدان، 

زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز در وضعیت هشدار قرار دارند. «
الری همچنین با تاکید به استفاده از ماسک در میان جامعه،  اظهار کرد: »آمار مبتالیان کووید۱۹ 
در دنیا از ۱۱ میلیون نفر فراتر رفت که بنا بر اعالم سازمان جهانی بهداشت، ۶۰ درصد از 

مبتالیان مربوط به یک ماه اخیر بوده است.«

آمار کرونا

خبـر

وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رئیس 
را  کشور  سالمت  نظام  دستاوردهای  بهداشت، 
یکی از افتخارات ملی بعد از انقالب دانست و 
گفت: »نبرد در جبهه های سالمت مانند سال های 

جنگ ارزشمند و فاخر است.« 
به گزارش سپید، حسین عرفانی با اشاره به نقش 
مهم فرهنگ بومی در مواجه با بحران های اجتماعی، 
اظهار داشت: »خوشبختانه ایران کشوری با سابقه 
فرهنگی و تاریخی غنی است و ایرانیان مردمانی 

معتقد و پایبند به فرهنگ های بومی هستند.«
وی افزود: »عالوه بر فرهنگ، دین و اعتقادات، کشور 
ما به لحاظ جغرافیایی نیز در جایگاهی مطلوب قرار 
دارد، بطوریکه  بخش قابل توجهی از منابع زیرزمینی 
جهان را در خود جا داده است. این پتانسیل ها سبب 
می شود در مواجه با مشکالت و چالش ها بتواند 

عملکرد مطلوبی داشته باشد.«
عرفانی با اشاره به وضعیت نظام سالمت در مواجه 
با کرونا ویروس، مشارکت مردمی را یکی از عوامل 
مهم در موفقیت کشور در این نبرد دانست و با 
تأکید بر لزوم ارائه آموزش های الزم به مردم، ادامه 
داد: »مردم آسیای جنوب شرقی عمدتاً تابع محض 
مقررات هستند و تمام پروتکل ها را رعایت می کنند؛ 
در نقطه مقابل جوامع اروپایی و آمریکایی عملکرد 

مناسبی در این حوزه نداشتند.« 
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت تصریح کرد: »ساختار نظام سالمت کشور 
یکی از نقاط افتخارآمیز کشور در سال های بعد از 
انقالب است. این نظام، سالمت را در بستر عدالت 
اجتماعی تعریف می کند و عدالت در سالمت را 

یکی از شاخص های توسعه یافتگی می داند؛ به همین 
دلیل خدمات و عملکردی که در مواجه با ویروس 
کرونا داشت یا در جهان بی نظیر بود و یا دست کم 
کم نظیر است.« وی با تأکید بر امکان دسترسی به 
عدالت اجتماعی در حوزه سالمت، خاطرنشان 
کرد: »با عملکرد به موقع و کم نظیر در حوزه های 
تشخیص، اورژانس و درمان، درصد اشغال تخت های 
بیمارستانی به نسبت کاهش چشمگیری یافته است 
و در تجهیزات پزشکی از ماسک و دستکش گرفته 
تا کیت های تشخیص عملکردی به حدی مطلوب 
بود که برخالف اروپایی ها و آمریکایی ها که بعد 
از دو هفته تا بیست روز متوجه طغیان این بیماری 
شدند، طغیان خیلی زود در کشور شناخته و تا حد 

بسیار مطلوبی مدریت و کنترل شد.« 
عرفانی حضور در عرصه مواجه با ویروس کرونا 
را اقدامی جهادی و مانند جهاد در سال های دفاع  
مقدس دانست و با اشاره به شهادت ۱۲۸ سرباز 
خدمت در بخش های مختلف، یادآور شد: »سرباز 

در جبهه جنگ با دشمن روبرو می جنگد و حفظ 
سالمت خانواده خود را یک انگیزه می داند اما در 
جبهه سالمت، سربازان سالمت خود و خانواده شان را 
به خطر می اندازند و با دشمنی مبارزه می کنند که هر 
آن ممکن است از داخل سنگر آنان را هدف بگیرد.«
وزارت  واگیر  بیماری های  مراقبت  اداره  رییس 
بهداشت با تأکید بر ضرورت تولید آثار هنری و 
فرهنگی برای تبیین و بیان ایثارگری های سربازان 
خدمت در جبهه های سالمت، گفت: »در این جنگ، 
سرباز دیگران را بر خود و خانواده اش ترجیح می دهد 
و این اوج ایثارگری و فداکاری است چراکه حتی 
اگر به سالمت از این جبهه بیرون بیایید ممکن 
است مشکالت ریوی تا آخر عمر همراه او باشد.« 
وی با بیان اینکه ادای وظیفه در جامعه درمانی عین 
ایثار است، تصریح کرد: »بعد از پاندمی آنفلوآنزای 
اسپانیایی در سال  ۱۹۱۸، پاندمی های زیادی مانند 
سیل، زلزله، واقعه چرنوبیل، جنگ های منطقه ای و 
حتی جنگ های جهانی اول و دوم شکل گرفت 
اما هیچکدام مانند کرونا نتوانستند نظم جهانی را 
در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، غذایی، 
آموزشی، بهداشتی و درمانی تحت تأثیر قرار دهند. 
در واقع کرونا فرهنگ اولیۀ انسانی که همان ارتباط 
و تشکیل اجتماع است را نیز به خطر انداخته است.«
به گزارش ایرنا عرفانی تأکید کرد: »کرونا ویروس 
به حدی در زندگی انسان کنونی و آینده تاثیرگذار 
است که قطعاً جهان هرگز شرایط پیش از کرونا 
را در پساکرونا تجربه نخواهد کرد. بسیاری از 
ارزش ها، هنجارها و رفتارهای انسانی در پساکرونا 

تغییر خواهند کرد.«

رییس کمیته علمی ستاد ملی نبرد در جبهه های سالمت مانند سال های جنگ ارزشمند و فاخر است
مقابله با کرونا: 

کیت های PCR اجازه 
صادرات ندارند

رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: »کیت های تشخیصی PCR اجازه 
صادرات ندارند و برای انجام آزمایش های 
تشخیصی در داخل کشور مصرف می شوند 
اما کیت های تشخیصی سرولوژی که توسط 
شرکت های دانش بنیان تولید می شوند، اجازه 

صادرات به سایر کشورها را دارند.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی اظهار داشت: 
»هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران با شرکت های ایرانی تولید کننده 
کیت های تشخیصی کرونا قرارداد منعقد 
کرده و خوشبختانه منشا تمام کیت هایی 
که در کشور مورد استفاده قرار می گیرند، 

تولید داخلی است.« 

در  متاسفانه  افراد  »برخی  افزود:  وی 
خصوص توانمندی تولید کنندگان کیت های 
تشخیصی داخلی، مطالبی را عنوان می کنند 
اما هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران با این تولید کنندگان قرارداد بسته 
و اقدام به خرید این کیت ها کرده است.«  
به گزارش وبدا، رییس کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: »یکی 
از چالش هایی که کشور با آن روبرو است، 
انتقال پول و ارز است و این مشکالت 
ارتباطی به تولید کنندگان ندارد که بگوییم چرا 
تولید کنندگان اقدام به تولید بیشتر کیت های 
تشخیصی نکرده اند. در حال حاضر نیاز 
تامین  االیزا  کیت  میلیون  یک  به  کشور 
شده و بازار آن برای تولید بیشتر وجود 
ندارد چون این کیت ها، کاربرد مطالعاتی 

و اپیدمیولوژی دارند.«
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عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از خیرین حوزه 
سالمت درخواست کرد که نسبت به تأمین ماسک و لوازم حفاظت شخصی 
پیشگیری از ابتال به کرونا ورود کنند چون برخی از مردم توانایی خرید این 
لوازم را ندارند. به گزارش سپید، محسن فتحی با اشاره به افزایش فوتی ها 
و ابتال به کرونا و لزوم استفاده از ماسک گفت: »اگر قرار باشد که همه 
مردم از ماسک استفاده کنند باید ماسک به میزان الزم در اختیار آن ها قرار 
داده شده و عرضه کافی باشد.« نماینده مردم سنندج افزود: »اگر از مردم 

می خواهید که ماسک بزنند باید ماسک در اختیار داشته باشند، حال اینکه 
برخی از آن ها توانایی خرید ماسک را ندارند. در اینجاست که سازمان های 
مردم نهاد و موسسات خیریه و مجمع خیرین سالمت نقش بسزایی داشته 
و می توانند با ورود به این حوزه کمک حال مردم باشند.« به گزارش ایسنا، 
فتحی گفت:  «ادارات و سازمان های دولتی هم باید بخشی از منابع خود 
را برای تأمین و توزیع ماسک بین کارکنان و مراجعان خود قرار دهند تا 

آن ها با استفاده از ماسک رایگان میزان ابتالیشان به کرونا کاهش یابد.«

فتحی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مجمع خیرین سالمت برای تامین ماسک ورود کند



منتظری، عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس:
مناطق سفید اعالم عمومی نشوند

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس از قرمز شدن 
وضعیت کرونا برخی از شهر های استان گلستان خبرداد 
و گفت: »مناطق سفید کرونایی نباید اعالم عمومی شوند، 
چرا که برخی افراد با سفر به این  مناطق و عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی زمینه شیوع ویروس را فراهم می کنند.«
به گزارش سپید، غالمرضا منتظری با اشاره به افزایش آمار 
موارد ابتال به کرونا در استان گستان، گفت: »برخی از مناطق استان که در ماه های اخیر در وضعیت 
سفید کرونا قرار داشت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و عادی سازی شرایط، به مناطق 
زرد و قرمز تبدیل شده است.« نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر 
اینکه کمبودهای امکانات و تجهیزات پزشکی که در گذشته وجود داشت با همت و تالش استاندار 

گلستان تا حدودی تامین شد، افزود: »در حال حاضر برخی از مناطق استان، در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار داشته و برخی از شهرها هم زرد و تعداد کمی از مناطق هم در وضعیت سفید قرار دارند.«

منتظری با بیان اینکه ضریب پایبندی به پروتکل های بهداشتی با توجه به اطالع رسانی خوب رسانه 
ملی در ده روز اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: »معتقدم مناطق سفید کرونایی نباید 
اعالم عمومی شود، چرا که برخی افراد با سفر به این  مناطق و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 

قاعده بازی را به هم ریخته و زمینه شیوع ویروس را فراهم می کنند.«
عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس، با یادآوری اینکه کمبود امکاناتی در استان وجود 
ندارد، یادآور شد: »در شرق استان گستان تا حدودی با مشکالت کمبود بیمارستان مواجه هستیم 
و اغلب بستری ها به بیمارستان های گنبد کاووس منتقل می شوند. از طرفی شرق استان در ماه های 
اخیر وضعیت بسیار خوبی به لحاظ شیوع ویروس کرونا داشت اما به دلیل بی توجهی به پروتکل های 
بهداشتی به منطقه ای قرمز تبدیل شده است.« به گزارش خانه ملت نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس، مهم ترین اصل در پیشگیری از کرونا را توجه به اصول بهداشتی و خودمراقبتی دانست و 

گفت: »مردم و خانواده نقش بسیار مهمی در قطع زنجیره انتقال و کاهش آمار ابتال به کرونا دارد.«

خبـر

فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان لقمان 
با تاکید بر اینکه ویروس کرونا نسبت به روزهای 
ابتدایی شیوع در کشور، ضعیف تر نشده است،   گفت: 
»روند فزاینده ابتال به بیماری همچنان وجود دارد و ما 
نگران زمانی هستیم که الزم باشد تعداد تخت زیادی 
به بیماران بدحال در آی سی یوها اختصاص دهیم.«
به گزارش سپید، علوی در مورد افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا در کشور، گفت: »پس از یک دوره روند 
کاهشی در آمار بیماری که برایمان خوشایند و 
خوشحال کننده بود، علی رغم تمام توصیه ها و 
هشدارهایی که داده شد مبنی بر این که ممکن 
است با عدم تمکین به نکات بهداشتی بیماری 
شدت گیرد، متاسفانه با طغیان مجدد بیماری و 

روند افزایشی در مبتالیان مواجه هستیم.«
وی با بیان اینکه این روند فزاینده همچنان وجود 
دارد، تصریح کرد: »به دنبال همین موضوع در 
مواجه با موارد شدید بیماری نیز در بین افراد 
هستیم. بیماران همچنان نیاز به آی سی یو دارند 
تا جایی که هر روز تقریبا یک بخش جدید به 
آی سی یو اضافه می کنیم و بازهم هر روز نگران 
این هستیم که مانند زمانی شویم که تعداد تخت 

اختصاص دهیم.« وی  بیماران  به  باالیی  بسیار 
با اشاره به اینکه انتقال ویروس کرونا از طریق 
قطرات تنفسی اتفاق می افتد،  ادامه داد: »همچنین 
قطرات تنفسی ریزتری بین ۳ تا ۵ میکرون نیز 
هنگام بلند صحبت کردن، فریاد زدن، ساکشن 
بیمار در آی سی یو و... در هوا معلق شود. آنچه 
انتقال بیماری است  که در جامعه علت اصلی 
همان قطرات تنفسی درشت تر است که می توان 

با زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از ابتال به 
بیماری جلوگیری کرد. عالوه بر آنکه می توان از 
ماسک های سه الیه برای محافظت در مقابل این 
قطرات درشت تنفسی استفاده کرد، می توانیم با 
تهیه ماسک های پارچه ای نیز خود حفاظت خود 

را در برابر این قطرات تضیمن کنیم.«
علوی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا 
نسبت به گذشته ضعیف تر شده است یا خیر؟ ، گفت: 

»به طور کلی تغییری در وضعیت بالینی بیماران 
اتفاق نیفتاده است و همچنان این بیماری روند 
کالسیک خود را با تب و لرز، بدن درد، سردرد، 
 تهوع، استفراغ، عالئم گوارشی و... دارد؛ البته در 
برخی موارد ممکن است عالئم گوارشی بارزتر 
باشد. موضوعی که همچنان مانند روزهای اول 
شیوع بیماری در کشور است این است که هنوز 
بیماران بد حال که نیاز به بستری در آی سی یو 
داشته باشند را مشاهده می کنیم.« وی مهم ترین 
مسئله   را در کنترل زنجیره انتقال بیماری کووید۱۹ 
را پیشگیری از ابتال به بیماری دانست و اظهار 
کرد: »با آن که تمام تالشمان را برای مریض هایی 
که تحت مراقبت ویژه هستند می کنیم و خدمات 
را به خوبی دریافت می کنند، اما اثربخشی اقدامات 
درمانی در این افراد چندان زیاد نیست و متاسفانه 

شاهد مرگ و میر افراد هستیم.«
به گزارش ایسنا این فوق تخصص بیماری های 
عفونی در خاتمه با بیان اینکه خوشبختانه درصد 
قابل توجهی از افراد به نوع شدید کووید۱۹ مبتال 
نمی شوند، گفت: »این افراد با استراحت در منزل، 

مصرف مایعات و گذر زمان بهبود می یابند.«

نگرانی از افزایش اشغال تخت های »آی سی یو«
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عفونت های ویروسی از شایع ترین بیماری های چشم در فصل گرما 
است که با ترشح، سوزش و قرمزی چشم قابل شناسایی است. 
به گزارش سپید، صادق واالیی متخصص چشم گفت: »عفونت های 
چشمی از طریق ترشحات چشم باعث سوزش و ورم پلک ها، 
قرمزی چشم و پوست پلک شده و به شدت متورم می شود و 

خارج شدن ترشحات از چشم را به دنبال دارد.«
وی اظهار داشت: »در بسیاری از بیماران ترشحات خونی در 
قسمت سفیدی چشم اتفاق می افتد که رعایت بهداشت فردی 
برای جلوگیری از شیوع عفونت های چشمی در افراد الزامی است 
زیرا این این عفوت ها به شدت واگیردار بوده و از فردی به فرد 
دیگر قابل انتقال و درمان با توجه به نوع ترشحات از سه هفته تا 

۹ ماه نیز در صورت وخامت طول می کشد.«
واالیی ادامه داد: »با توجه به خطرناک بودن عفونت های ویروسی 

چشم و احتمال از بین رفتن بینایی و بروز لکه های مدور بر روی 
سطح قرنیه در انواع شدید بهتر است به پزشک مراجعه شود و در 
درمان اولیه پزشک مصرف قطره های ضد ویروس و ضد التهاب، 
قرص های درمان کننده این عفونت ها و پماد های موضعی چشمی 
را تجویز و در بسیاری از موارد برای درمان مصرف قطره های اشک 

مصنوعی بدون ماده نگهدارنده را نیز توصیه می کند.«
این متخصص چشم، تقویت سیستم ایمنی بدن برای جلوگیری از 
انواع بیماری های ویروسی، رعایت کردن اصول بهداشتی، استفاده 
از پارچه سفید بر روی بالش، ضد عفونی کردن و قرار دادن بالش 
در معرض نور خورشید، شست و شوی مداوم دست ها با مواد 

شوینده و پرهیز از تماس دست با چشم را ضروری دانست.
به گفته واالیی عفونت های ویروسی از شایع ترین علت های بیماری 
چشم هستند که به عنوان خطر جدی برای سالمتی چشم ها محسوب 

می شوند.  وی افزود: »عفونت می تواند به بخش های داخلی پلک های 
باال و پایین اثر بگذارد و باعث گل مژه یا برآمدگی پلک شود، هنگامی 
که عفونت به غده های اشکی چشم حمله می کند، بیماری های التهابی 

ایجاد می شود که زمینه ای برای زخم قرنیه است.«
واالیی تصریح کرد: »زخم قرنیه در صورت عدم درمان می تواند 
منجر به کاهش شدید بینایی شود و در عین حال بسیاری از 
عفونت های ویروسی شایع چشم خود به خود برطرف می شوند، 
برای اطمینان از درمان سریع عفونت  استفاده از کمپرس های سرد 

یا گرم، قطره چشم، کرم یا آنتی بیوتیک الزم است.«
به گزارش ایرنا وی خاطرنشان کرد: »برای پیشگیری از عفونت 
چشم، از شستن دست ها پیش از لمس کردن چشم ها یا پلک های 
خود از عفونت های چشمی جلوگیری و اگر از لنزهای تماسی 
استفاده می کنید، باید نکات ایمنی را برای بهداشت مناسب رعایت 
کرده و اگر یکی از اعضای خانواده دچار قرمزی چشم یا عفونت 
چشمی باشد، رختخواب و حوله های وی را تمیز نگه دارید و از 

استفاده مشترک از وسایل وی خودداری کنید.«

عفونت های ویروسی، شایع ترین بیماری چشم در فصل گرما
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محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس خبر داد خبـر

پیگیری ساماندهی طب سنتی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به ورود 
دالالن به حوزه طب سنتی و تخریب چهره این میراث گران 
کمیسیون  در  سنتی  ساماندهی طب  پیگیری  از  دانشی،  بهای 

بهداشت و درمان مجلس خبر داد. 
جایگاه  به  اشاره  با  بیگی  محمد  فاطمه  سپید،  گزارش  به 
پیشرفت  روند  که  است  سال   20 »حدود  گفت:  سنتی  طب 
آکادمیک طب سنتی و ساماندهی علمی آن شروع شده و در 
حال حاضر تعدادی دانشکده طب سنتی و چندین متخصص 
100 سالمت کده  همچنین حدود  دارد،  وجود  رشته  این  در 
دانشکده های طب  با  ایجاد شده که عمدتًا وابسته  در کشور 

استان های کشور هستند.« سنتی در 
وی عنوان کرد: »امروز به سطحی از فرآوری داده های جدید 
و بروز در حوزه طب سنتی رسیدیم که مطالب و دانشی که 
از هزاران سال پیش در قالب طب سنتی ایرانی و اسالمی به 
ما رسیده، قابلیت اجرای کلینیکی در بیمارستان ها و آموزش 
برای دانشجویان علوم پزشکی و پیراپزشکی پیدا کرده و امروز 
به عنوان مکمل، طب جامع نگر و طب کل نگر در بسیاری از 

کشورها مورد توجه قرار می گیرد.«
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی، 
به  نگر  جامع  و  مکمل  از طب  استفاده  امروزه  اینکه  بیان  با 
دلیل پر کردن خالءهای حوزه سالمت و درمان در بسیاری از 
کشورها و همچنین در سازمان جهانی بهداشت WHO  مورد 
توجه قرار گرفته است، افزود: »در سندهای سازمان بهداشت 
جهانی ذکر شده که کشورها درصدی از خدمات حوزه سالمت 

خودشان را به مکمل بدهند. کشورهای چین، کانادا، استرالیا 
و آمریکا در طب سنتی و مکمل در حال پیشرفت بوده و به 

آن در حوزه سالمت جای کار داده می شود.«
محمدبیگی به تاثیر مثبت و مهم طب اظهار کرد: »در کشور 
به  تغذیه  حوزه  موارد  رعایت  برای  پروتکلی  هم  خودمان 
وزارت بهداشت ارائه کردیم که به عنوان یکی از پروتکل های 
وزارت بهداشت ابالغ شد و مشاهده کردیم که طب سنتی چه 
نقش خوبی در حوزه سبک زندگی، تغذیه و نحوه برخورد 
اینکه طب  به  توجه  با  ایفا می کند.  اپیدمی ها،  و  بیماری ها  با 
سنتی سالمت محور، بهداشت محور و پیشگیری محور است، 

درحوزه بیماری های اپیدمی بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند 
ایفا کند.« پیشگیرانه ای  نقش کنترل کننده و 

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: »متاسفانه 
علی رغم اینکه وزیر بهداشت پروتکل های استفاده ظرفیت های 
طب سنتی و مکمل در کنار طب رایج برای مقابله با ویروس 
بهداشت  وزارت  معاونت های  از  برخی  کرد،  ابالغ  را  کرونا 
و مدیران ارشد این وزارتخانه، اهتمام جدی برای بهره مندی 
از این میراث گران بهای دانشی نداشته و برای پاسداشت آن 
هیچ تالشی نکردند. متاسفانه بعضی از همکاران نه از حوزه 
علمی، تکنولوژیکی و دانشی بلکه به دلیل دیدگاه های منفی 
فعالیت های  با  مناسبی  نا  برخوردهای  سنتی،  طب  به  نسبت 
تاثیرات  نسبت  آگاهی  عدم  از  ناشی  که  می کنند  طب  این 

طب سنتی است.«
به گزارش خانه ملت این نماینده مردم در مجلس، در پایان 
علمی  مستندات  و  پژوهش ها  چنین  »باوجود  کرد:  عنوان 
شاهد  نباید  کرونا،  بیماری  بر  سنتی  تاثیر طب  در خصوص 
را  سنتی  طب  چهره  که  آنچه  باشیم،  مقابله ای  برخوردهای 
و  حوزه  این  شدگی  رها  نابسامانی  کرده  زشت  کشور  در 
مباحث  خصوص  در  اصالحی  نامه های  آیین  تدوین  عدم 
نام  به  افراد  برخی  شده  باعث  که  است  سنتی  طب  درمانی 
حوزه های  وارد  را  مردم  داللی،  و  شیادی  با  و  سنتی  طب 
بهداشت  کمیسیون  در  امیدوارم  می کنند.  سنتی  طب  حاشیه 
و درمانی بتوانیم رسالت خودمان را در خصوص ساماندهی 

دهیم.« انجام  طب سنتی 

شهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
تهران با بیان اینکه شهرداری برنامه ریزی های 
است،  کرده  پسماند  مدیریت  برای  خوبی 
پسماند  مدیریت  جامع  طرح  »هنوز   گفت: 
این یکی  ارائه نشده و  از سوی شهرداری 
مدیریت  در حوزه  ما  اساسی  مشکالت  از 

تهران است.« پسماند شهر 
تاکید  ضمن  برنا  فاطمه  سپید،  گزارش  به 
بر اینکه مشکل اصلی پسماند استان تهران 
است،  پسماند  مدیریت  جامع  طرح  نبود 
پسماند  مدیریت  جامع  طرح  »یک   گفت: 
باید ارائه شود که تمام نواقص و کمبودهای 
موجود، در آن مطرح شود، در این صورت 
بسیاری از مشکالت پسماند استان و شهر 
در صورتی  اما  شد  خواهد  برطرف  تهران 
که پس از تهیه طرح جامع مدیریت پسماند 
نواقصی در زمینه مدیریت پسماند  باز هم 
آرادکوه  وجود داشت می توانیم جابه جایی 

کنیم.« پیگیری  را 
شهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
تهران ادامه داد: » طرح های مدیریت پسماند 
برخی  در  مبدا  از  تفکیک  طرح  جمله  از 
ناقص،   موقت و مقطعی  مناطق به صورت 
اجرا شده است اما هیچکدام از این طرح ها 
اگر  قطع  به طور  نبوده اند.  جامع  و  کامل 

برای مدیریت پسماند نوشته  طرح جامعی 
شود خیلی از نواقص در آن دیده می شود 

و قدرت اجرایی بهتری خواهد داشت.«
که چه  ایسنا  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
اقداماتی در زمینه تهیه طرح جامع مدیریت 
کرد:  اظهار  است؟  گرفته  صورت  پسماند 
پسماند  مدیریت  کارگروه  آخرین  »در 
مطرح  جامع  مدیریت  طرح  تهران  استان 
طرح  این  که  شد  خواسته  شهرداری  از  و 

را ارائه دهد.«

برنا  با اشاره به موضوع انتقال مجتمع دفع 
کرد:  تصریح  آرادکوه،  پسماند  پردازش  و 
تهران  شهر  سطح  در  که  زباله ای  »حجم 
جابه جا می شود بسیار زیاد است و به طور 
تدابیر  باید  آرادکوه  جابه جایی  برای  قطع 
بحث  در  حال  درعین  شود.  دیده  خاصی 
اراضی  آلودگی  مساله  آرادکوه  جابه جایی 
انتقال  بنابراین  می شود  مطرح  نیز  دیگر 

آرادکوه کار سختی است.«
اگر طرح های  »در هر حال  داد:  ادامه  وی 

مبدا  از  پسماند  تفکیک  و  پسماند  کاهش 
به درستی در سطح استان تهران اجرا شود و 
در کنار آن موضوعات دیگری مانند تولید 
انرژی از زباله و بازیافت درنظر گرفته شود، 
و  دفع  مجتمع  جابه جایی  موضوع  قاعدتا 
پردازش آرادکوه دیگر مطرح نخواهد بود.«
شهر  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس   
تهران در بخش دیگری از صحبت های خود 
درباره زمان الزم برای انتقال آرادکوه توضیح 
داد: »شهرداری متولی مجتمع پردازش و دفع 
زباله آرادکوه و جابه جایی آن است، بنابراین 
آرادکوه  جابه جایی  برای  باید  شهرداری 
اراضی را در نظر بگیرد و جانمایی کند که 
این اقدام خود پروسه ای زمان بر خواهد بود.«
برنا در پایان درباره پایش های بیمارستان های 
جاری  سال  ابتدای  »از  گفت:  تهران  شهر 
و  پایش  را  بیمارستان  مورد   111 تاکنون 
برای حدود ۵۷ مورد از آن ها اخطاریه صادر 
کردیم که یک درصدی از آن ها مربوط به 
به  نیز مربوط  وضعیت پسماندها و بخشی 
بیمارستان ها  این  تصفیه خانه های  وضعیت 
بود. پایش های بیمارستانی ما همچنان ادامه 
دارد و اداره محیط زیست شهر تهران حدود 
80 تا 8۵ درصد بیمارستان های شهر تهران 

را پایش می کند.«

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران مطرح کرد 

عدم ارائه طرح جامع مدیریت پسماند از سوی شهرداری



آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

جمعیت مبتالیان کرونا به ۱۱ میلیون نفر نزدیک شد
تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۵۲۴ هزار 
و ۱۷۶ نفر رسیده و ابتالی ۱۰ میلیون و ۹۹۱ هزار 

و ۸۷۲ نفر به این بیماری نیز تأیید شده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به 
بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۳ کشور و 
این  و  دارد  ادامه  یافته،  در جهان شیوع  منطقه 

بیماری همچنان قربانی می گیرد. 
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون شش میلیون و 
۱۵۰ هزار و ۶۰۶ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
بهبود یافته اند. از سوی دیگر بنا بر داده های دانشگاه 
جانز هاپکینز، شمار موارد روزانه ابتال به ویروس 
کرونا در ایاالت متحده رکورد شکسته است. در 
همین حال برخی منتقدان نگران آن هستند که 
دولت آمریکا به فکر برگزاری جشنی بزرگ به 

مناسبت روز استقالل این کشور است. 
شمار موارد روزانه ابتال به ویروس کرونا در آمریکا 
به رکوردی جدید رسیده است. طبق آمار دانشگاه 
جانز هاپکینز در ایالت مریلند، در شبانه روز گذشته 
۵۲ هزار و ۸۹۸ مبتال در آمریکا شناسایی شده که 
از نظر تعداد از زمان شروع آلودگی به این ویروس 

در این کشور سابقه نداشته است. 
آمریکا همچنان با فاصله زیاد از برزیل در صدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این 
بیماری را در دنیا به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد مبتالیان 

به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. 
بنابر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلُدمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. ایاالت متحده دو میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۸۹ 

مبتال، ۱۳۱ هزار و ۴۸۵ قربانی
۲. برزیل یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۳۵۳ مبتال، 

۶۱ هزار و ۹۹۰ قربانی
۳. روسیه ۶۶۱ هزار و ۱۶۵ مبتال، ۹۶۸۳ قربانی
۴. هند ۶۲۷ هزار و ۱۶۸ مبتال، ۱۸ هزار و ۲۲۵ قربانی

مبتال، ۲۸ هزار و  اسپانیا ۲۹۷ هزار و ۱۸۳   .۵
۳۶۸ قربانی

۶. پرو ۲۹۲ هزار و ۰۰۴ مبتال، ۱۰ هزار و ۴۵ قربانی
۷. شیلی ۲۸۴ هزار و ۵۴۱ مبتال، ۵۹۲۰ قربانی

۸. انگلیس ۲۸۳ هزار و ۷۵۷ مبتال، ۴۳ هزار ۹۹۵ 
قربانی

۹. ایتالیا ۲۴۰ هزار و ۹۶۱ مبتال، ۳۴ هزار و ۸۱۸ قربانی
۱۰. مکزیک ۲۳۸ هزار و ۵۱۱ مبتال، ۲۹ هزار 

و ۱۸۹ قربانی
جدول آماری ورلُدمتر نشان می دهد که تعدادی از 
کشورهای آمریکای جنوبی از جمله شیلی و پرو 
در حال سبقت گرفتن از سایر کشورهای جهان 
به لحاظ تعداد مبتالیان هستند هرچند هنوز سایر 

کشورها، فاصله زیادی از ایاالت متحده دارند. 
در عین حال آمریکا و برزیل در حال حاضر رکورددار 

شمار قربانیان کووید ۱۹ در جهان هستند.ایسنا

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر 
جمعه )۱۳ تیر ۹۹( ۲۳۵ هزار و۴۲۹ نفر را به طور 
قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز ۱۱ هزار 
و ۲۶۰ نفر را در ایران به کام مرگ کشانده است. از 
سوی دیگر، ۱۹۶ هزار و ۴۴۶ نفر در ایران تاکنون 

بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت 
نشان می دهد که طی ۱۰ روز اخیر )۴ تا ۱۳ تیر( به 
طور متوسط در هر ساعت، ۱۰۶ نفر در ایران مبتال 
و تقریبا شش نفر قربانی این ویروس شده اند. البته 
در هر ساعت ۱۱۴ نفر نیز بهبود یافته اند. در این 
اینفوگرافیک، روند شیوع کرونا در ایران طی یک ماه 

اخیر )از ۱۳ خرداد تا ۱۳ تیر( را مشاهده می کنید.
سازمان جهانی بهداشت در مورد نحوه 
ضدعفونی کردن سطوح و وسایل مختلف 
)مانند ظروف( تماس یافته با فرد مبتال به 

کووید-۱۹ مواردی را بیان کرد. 
به گزارش سپید، محققان موسسه ملی 
تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقدند برای 
شستن ظروف استفاده شده توسط فرد 
آلوده به کرونا الزم است که از آب داغ و مایع 
ظرفشویی استفاده شود. همچنین هنگام 
حمل ظروف به آشپزخانه بهتر است از 
دستکش استفاده کنید اما هنگام شستشوی 
آن ها پوشیدن دستکش ضروری نیست 
به شرطی که پس از اتمام کار، دست ها 
بالفاصله با آب و صابون شسته شوند.

نکاتی درباره شستن ظروف 
مبتالیان به کرونا

در  بهداشت  جهانی  سازمان  همچنین 
مورد تمیز و ضدعفونی کردن سطوح و 
وسایل مختلف )مانند ظروف( تماس یافته 
با فرد مبتال به کووید-۱۹ موارد زیر را 

بیان کرده است: 
۱. وسایل شخصی و سایر وسایل مورد 
بالش،  ظروف،  مانند  بیماران  استفاده 
تشک، فرش و کوسن، تا زمانی که دوره 
درمان و آزمایش ها برای تشخیص وجود 
ویروس کرونا ادامه دارد )پایان عفونت( 
نباید مورد استفاده افراد دیگر قرار بگیرد. 
۲. هنگام تماس با ظروف استفاده شده 

بیمار، دستکش پوشیده شود. 

از ظروف  امکان  تا حد  بهتر است   .۳
یک بار مصرف استفاده شده و پس از 

استفاده دور انداخته شوند. 
۴. برای شستن ظروف معمولی بیماران، 
از مایع ظرفشویی معمولی و آب داغ 

استفاده شود. 
ظروف  شستشوی  پایان  از  پس   .۵
دستکش،  از  استفاده  عدم  در صورت 
دست ها بالفاصله با آب و صابون شسته 

شوند. 
۶. در صورتی که از دستکش آشپزخانه 
استفاده می شود، پس از پایان شستشو، 
دستکش ها درآورده شده و با آب داغ 
و صابون شسته و خشک شوند. سپس 
صابون  و  آب  با  مجددا  نیز  دست ها 

شسته شوند. 
۷. دستکش های یک بار مصرف مورد 
در  آلوده،  ظروف  حمل  برای  استفاده 
کیسه های زباله یا پالستیک های دو الیه 

دور انداخته شوند. 
۸. در صورت امکان، ظروف در ماشین 
درجه   ۶۰ آب  دمای  با  ظرفشویی 
و  شسته  شوینده  ماده  و  سانتی گراد 

خشک شود. 
کردن  برای خشک  که  در صورتی   .۹
استفاده  مخصوص  دستمال  از  ظروف 
می شود، دستمال پس از استفاده با مایع 
شوینده شسته شده و به طور کامل خشک 

شود. باشگاه خبرنگاران جوان

روند کرونا در ایران 
از ۱۳ خرداد تا ۱۳ تیر

توصیه های کاربردی برای شستن ظروف بیماران کرونایی

خبـر

شماره ۱۶۸۸ ۱۴7 تیـر ۱۳۹۹
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شبح مرگ از کرونا باالی سر ماست؛ چه باید کرد؟

  پیمان سالمتی
با بررسی روند مرگ ناشی از کرونا در کشور 
متوجه می شویم که از تاریخ پنجم خرداد با ثبت 
تعداد کمترین مرگ روزانه )34 نفر( منحنی مجددا 
افزایشی شده به طوری که در روزهای اخیر شاهد 
افزایش پلکانی مرگ و ثبت رکورد بیشترین مرگ 

روزانه )162 نفر در نهم تیرماه( بوده ایم.
متاسفانه تخمین زده می شود در صورت تداوم روند 
فعلی در طی هفته های آینده با افزایش چشمگیر 

تلفات ناشی از بیماری مواجه خواهیم بود.
از ابتدای همه گیری کرونا تا کنون 11 یادداشت 
در کانال تلگرامی ام در این خصوص منتشر کرده ام 
که سه تای از آنها مربوط به پیش بینی روند بیماری 
در کشور بوده و خدا را شاکرم که تاکنون این 
برآوردها صحیح بوده اند. اما آرزو می کنم این 

یکی اصال محقق نشود. 
مطمئن هستم که شما و تمامی خوانندگان این 
سطور نیز چنین تمنایی دارید. اما چه می توان کرد؟

 Institute از  ایمیلی  ماه  فروردین  هشتم 
 for Health Metrics and Evaluation

دریافت کردم.
با وجود آنکه اپیدمی هنوز گسترش زیادی 
در آمریکا نیافته بود و تعداد مرگهای ناشی 
از بیماری در آن کشور حدود 2100 نفر بود 
این موسسه بین المللی آمریکایی برآورد کرده 
بود که اگر مردم آمریکا از دستورات بهداشتی 
به جدیت تبعیت کنند تا چهار ماه بعد )یعنی 
چند روز قبل(  81,000  مرگ در کشور به 

وقوع خواهد پیوست.
در حالی که کل مرگ از کووید-19 در جهان 
تا آن تاریخ  23,000 نفر بود باور این مطلب 

دشوار می نمود. 

اما چه شد؟ شاهد بودیم که آمریکایی ها به خوبی 
از این پروتکل ها تبعیت نکردند و تا کنون بیش 

از 131,000 نفر تلفات داده اند.
حال این موسسه پیش بینی کرده که در صورت 
تداوم روند جاری در ایران، تا اواسط مهرماه مرگ 
ناشی از کرونا در کشور به 51,000  نفر )یعنی 

پنج برابر تعدادفعلی( خواهد رسید.
همچنین برآورد شده در صورت مراعات نکات 
بهداشتی توسط عموم شهروندان به ویژه استفاده 
از ماسک این تعداد به مقدار قابل توجهی کاهش 
خواهد یافت. اگرچه در مورد آینده روند اپیدمی ها 
هیچ گاه با قطعیت نمی توان سخن گفت اما من 
این موسسه را می شناسم، با آن همکاری داشته 
و از نظر علمی به آن اعتماد دارم و معتقدم این 

هشدار جدی و غیرقابل اغماض است. 
بزرگترین پاندمی قبلی تا پیش از کرونا مربوط به 
بیماری آنفلوانزای سال 1918 است. این همه  گیری 
از بسیاری جهات به کرونا شبیه و نگران کننده 

تا  اواخر زمستان  آنفلوانزا در  اول  است. موج 
اوایل تابستان به وقوع پیوست.  از اواسط تابستان 
موج دوم، شدید و اصلی بیماری آغاز شد. آمار 
دقیقی از تلفات آن پاندمی در دسترس نیست اما 
می دانیم که حدود 50 تا 100 میلیون نفر در دنیا 
در طی هفته های بعدی از بین رفتند. در حالی 
که تا پیش از این هموطنان از ضوابط پیشگیری 
از کرونا به خوبی تبعیت می کردند متاسفانه در 
وضعیتی هستیم که در طی چند هفته اخیر پیروی 

از این نکات به حداقل رسیده است. 
از  این، به عنوان یک عضو کوچک  بر  عالوه 
جامعه پزشکی گواهی می دهم که کادردرمانی  
و بیمارستان ها تاکنون فشار وحشتناکی را متحمل 
شده و بیم آن می رود که دیگر توان مدیریت این 

همه بیمار را نداشته باشند. 
به راستی ما را چه شده است؟ گویی خسته شده، 
بریده ایم و تاب این همه مشکالت را نداشته و 
به اشتباه فکر می کنیم که می توانیم با کسب فرم 

خفیفی از بیماری از شر آن خالصی یابیم. اما اگر 
به فکر خودمان نیستیم باید به پدر و مادرانمان، 
هموطنانمان  سایر  و  بیمارانمان  سالمندانمان، 

رحم کنیم.
کار خیلی پیچیده ای هم نیست. آنچه که هر کدام 

از ما می تواند انجام دهد:
رعایت نکات پیشگیری مشتمل بر شست وشوی 
مکرر دست ها، استفاده از ماسک، اصول بهداشت 
تنفسی در هنگام عطسه و سرفه، رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی، اجتناب از شرکت در اجتماعات، 
به مسافرت نرفتن، حضور بیشتر در خانه و عدم 
خروج غیرضروری از خانه، جداسازی بیماران، 
مراعات اصول قرنطینه در صورت تماس نزدیک 

با بیماران و تشکیل کمپین های بهداشتی.  
سلبریتی ها باید کمک کنند و با استفاده از اعتبار خود 
از follower های خود بخواهند تا همکاری کنند.

علمای مذهبی باید همکاری کنند و از مومنین 
بخواهند تا به نکات فوق توجه کنند. البته حکومت 
نیز وظایف متعددی دارد که خارج از حوصله 

این مقال است.
جان کالم آنکه، در وضعیت خطیری هستیم. 
در روزهای آینده کرونا قصد دارد تا به زندگی 
ما، خانواده مان، دوستان و نزدیکانمان و سایر 

شهروندان این مرز و بوم بتازد.
در شرایطی که رعایت مقررات بهداشتی در 
جامعه به پائین ترین میزان خود رسیده، از همین 
امروز با رعایت برخی نکات پیشگیری مطمئنا 

می توانیم این روند را تغییر دهیم.  
می فرماید:  که  کنیم  رجوع  کریم  قرآن  به 
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد 
مگر آنکه آنان آنچه را که در خودشان است 

تغییر دهند.



»بیش از... بار اخطار داده بودیم. « این جمله ایست 
که می توان به عنوان حالتی پیش فرض ساعاتی پس 
از وقوع اکثر حوادث مربوط به ایمنی و حریق در 
ساختمان ها بکار برد و تنها جای خالی را با عدد 
مناسب که معموال بین دو تا پنج را شامل می شود، 
پر کرد. جای خالی که به نظر می رسد چاره اش 
نه در دست آتش نشانی و مدیریت شهری بلکه 
در الیحه ای است که چندسالی است در رفت و 
آمد بین بخش های مختلف دولت و مجلس است. 
به گزارش سپید، حادثه سه شنبه شب انفجار و 
حریق رخ داده در کلینیک درمانی حوالی میدان 
تجریش تازه ترین حادثه ای است که حساسیت 
افکار عمومی را در مورد ایمنی ساختمان ها  و 
نظارت بر آن باال برده، اما به تعبیر مدیرعامل انجمن 
جامعه ایمن کشور به نظر نمی رسد که آخرین 
مورد آن باشد چرا که مدتی بعد همه چیز فراموش 
شده و بدون آنکه تغییری در قوانین و مقررات 
ایجاد شود، به استقبال حادثه بعدی خواهیم رفت. 
این روند در گذشته نیز وجود داشته و حوادثی 
نظیر ریزش ساختمان پالسکو، حریق ساختمانی 
مبل،  بازار  آتش سوزی  جمهوری،  خیابان  در 
آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 
و ده ها مورد ریز و درشت دیگر تکرار شده و 
چند روز بعد با فروکش موج رسانه ای حساسیت 
نسبت به آن نیز کاهش پیدا کرده تا در مقام عمل 
مصداق اصطالح معروف »روز از نو و روزی از 

نو« مشاهده شود. 
اما در میان تمام این حوادث گزاره ای مشترک، مدام 
از سوی مسئوالن شهرداری و آتش نشانی تکرار 
می شود، جمله معروف »ما قبال اخطار داده بودیم« 

که به فراخور شدت، ابعاد و اهمیت محل حادثه تنها 
تعداد دفعات اخطار تغییر می کند. اخطارهایی که 
از سوی آتش نشانی مطرح می شود اما گویا چندان 
گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و نتیجه اش 
می شود آنکه پس از وقوع هر حادثه عددی می ماند 
از تعداد بازرسی های ایمنی و اخطاریه ها که باید 
در همان جمله ثابت و پیش فرض اخطار داده  
بودیم ترکیب و چند روزی تیتر رسانه ها شود. 

اخطارهایبیاثربرایجانانسانها
اخطارهای داده شده، حاال محل بحث و پرسش 
افکار عمومی قرارگرفته و شماری از شهروندان 
در فضای توئیتر؛ اینستاگرام و  رسانه های دیگر 
که چطور  کرده اند  مطرح  را  مشابهی  جمالت 
اگر ساختمانی عوارض یا مالیاتش را پرداخت 
نکند مسئوالن به اخطار بسنده نکرده و آن را 
پلمب می کنند اما نوبت به ایمنی و جان مردم 
که می رسد، صرفا با یک یا چند اخطار سروته 

ماجرا را هم می آورند؟ 
سواِل به جایی که در وهله گویا نخست مقصرش 
آتش نشانی و شهرداری است، اما با نگاهی فراتر 
به موضوع اگر قانون را مالک عمل این دستگاه ها 
قرار دهیم، مشخص می شود که موارد نظیر نقص 
قانونی، کمبود قانون و تعلل در تصویب قانون 
آتش نشانی  واقع  در  و  اقدام شده  این  موجب 
اختیاری برای پلمب مراکز ناایمن نداشته و قانون 
شرح وظایفش را تا حد اخطار محدود کرده است. 
دیگر  از  دستگاه  این  تبرئه  معنای  به  البته  این 
اهمال کاری ها نظیر عدم نظارت بر کاربری ها و 

تخلفات احتمالی دیگر نیست. 

تیرماه  در ۱۱  که  قانون شهرداری ها  اساس  بر 
۱۳۳۴ یعنی دقیقا ۶۵ سال قبل از انفجار و حریق 
در کلینیک سینا به تصویب رسیده و همچنان نیز 
مورد استناد است، یکسری چارچوب و شرح 
وظایف برای شهرداری ها مشخص شده که بند 
۱۴ از ماده ۵۵ آن تنها بخشی است که به موضوع 
ایمنی در شهر پرداخته است. پرداختی که البته 
بسیار محدود و ناقص بوده و به نظر می رسد 
متناسب با وضعیت شهرها در دهه ۳۰ خورشیدی 
نگارش شده است کما اینکه در این قانون حقوق 
شهردار تهران ۲۰۰۰ تومان مصوب شده است و 
همین موضوع به خوبی نشان می دهد که قانون 

تناسب چندانی با مسائل امروز ندارد. 
 در این بند در مورد وظایف شهرداری پیرامون 
ایمنی شهر و شهروندان آمده است:  » اتخاذ تدابیر 
مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و 
حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای 
شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه ها و چاله های 
واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر 
نوع اشیاء در بالکن ها و جلو اتاق های ساختمان های 
مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر 
برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان هایی 

که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.«

حفاظتازایمنیمردمباقانوننیمقرن
پیش!

البته در سال  بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری 
۱۳۴۵ مورد بازنگری قرار گرفت و بدون آنکه 
ایجاد شود،  آن  اولیه  متن  در  تغییرات خاصی 
شرح وظیفه ای جدید در خصوص ایمن سازی 

را به شهرداری واگذار کرد. در متن اصالح شده 
این بخش آمده است:  »اتخاذ  تدابیر مؤثر و اقدام 
الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و 
همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته 
و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه ها و 
اماکن عمومی و داالن های عمومی و خصوصی 
و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع 
در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء 
در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر 
عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین 
ناودان ها و دودکش های  از  است و جلوگیری 
 ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین 

شهرها باشد.«
اما در اصالح سال ۱۳۴۵  تبصره ای جدید به این 
بند اضافه شد که طبق آن » در کلیه موارد مربوط 
به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های 
مندرج در ماده فوق،  شهرداری پس از کسب 
نظر مأمور فنی خود به مالکین یاصاحبان اماکن 
یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت دار متناسبی 
صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت 
معین به موقع اجرا گذاشته نشود،  شهرداری راسًا 
با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا 
مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به 
اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت  
خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی 
مانند سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین 
- قهوه خانه ها - کافه رستوران ها - پاساژها و 
امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی 

است نیز می باشد.«
ادامه در صفحه 10 

اخطار الزم نیست پلمبش کنید
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 ادامه از صفحه 9 
بر اساس این اصالحیه شهرداری ملزم شده که 
اگر با بی توجهی مالک به اخطارهایش مواجه شد، 
مستقیما به موضوع ورود کرده و ضمن جریمه 
مالک اقدام به ایمن سازی محل کند. البته طبق این 
قانون موارد نقض ایمنی که نیازمند ورود شهرداری 
به موضوع است مشخص شده و معلوم نیست که 
آیا به جز» رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و 
خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه ها و اماکن 
عمومی و داالن های عمومی و خصوصی و پر 
کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر 
و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن ها و 
ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن 
آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری 
از ناودان ها و دودکش های  ساختمان ها که باعث 
زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد« شهرداری 
در مواردی مانند آنچه که در کلینیک سینا رخ داده 

نیز مجاز به ورود هست یا خیر. 

قانونسدراهآتشنشانی؟
سازمان  پیشگیری  معاون  قدیری،  محمود 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در 
گفت وگو با ایسنا به این موارد پاسخ داده است، او 
با بیان اینکه آتش نشانی تهران چهاربار از کلینیک 
سینا و ساختمان آن بازدید کرده و موارد ایمنی را 
به آنها اخطار داده بود، گفت: »عالوه بر اخطار، 
دستورالعمل کامل ایمن سازی نیز به آنها ارائه شد 
و موضوع را به شهرداری منطقه نیز اطالع  دادیم 
تا از آن طریق هم پیگیری شود. اما بیشتر از آن 
آتش نشانی اختیاری نداشت که بخواهد آنجا را 
پلمب کند و... این ها جزو مواردی بود که باید با 
تشکیل پرونده قضایی و پیگیری حقوقی انجام 
شود که جزو وظایف آتش نشانی نیست. ما در 
سال های 9۶ و 9۷ نتایج گزارش  بازدیدهایمان 
را به این کلینیک دادیم و حتی دستورالعمل های 

ایمنی را هم به آنان ارائه کردیم.«
وی درباره واکنش به این انتقاد که به نظر می رسد 
آتش نشانی صرفا اقدام به بیان تذکر کرده و وارد 
مرحله دیگری نمی شود، گفت: »ببینید مالک عمل ما 
بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری هاست که بیشتر 
از نیم قرن پیش تصویب شده و در آن گفته شده 
که اگر ناودان، بالکن، دیوار شکسته و چاه و چاله 
و مواردی از این دست در شهر وجود دارد، ابتدا 
به مالک تذکر داده شود و پس از آن شهرداری 
خود وارد موضوع شود و مشکل ایمنی را حل 
کند. حاال موضوعی که اینجا مطرح است بحث 
همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و 

با شرایط امروز همخوانی دارد.«
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران ادامه داد:  »فرض بگیریم که 
طبق همین  بخش از قانون که هیچ اشاره مستقیمی 
هم به موارد نقض ایمنی مشابه آنچه که در کلینیک 
سینا اطهر وجود داشت، نکرده، شهرداری باید 
مستقیما وارد شده و مشکالت مربوط به ایمنی 
را رفع کند. این یعنی چند نفر بلند شوند و وارد 
ملک خصوصی مردم شوند و آنجا را ایمن کنند؟ 
آیا چنین چیزی ممکن است؟  اصال مگر می شود 
اینطور وارد جایی شد و مالک هم چیزی نگوید، در 
حالی که می تواند به اتهام ورود غیرقانونی شکایت 
هم بکند. حاال تصور کنیم که اصال همین اتفاق هم 
افتاد. ببینید ما در تهران هزاران ساختمان ناایمن داریم، 
چطور می شود در تمام این ها شخصا شهرداری وارد 

ملک خصوصی شده و بگوید برای ایمن سازی 
آمده ایم؟ حاال اصال نظارت چگونه خواهد بود و... 
این ها عمال شدنی نیست در حالی که می توان با 
یک قانون خوب تمام این موارد را اصالح کرد.«
نیازمند  زمینه  این  در  اینکه  بر  تاکید  با  قدیری 
به روزرسانی و کارآمدسازی قانون هستیم، درباره 
اینکه چرا مانند عدم پرداخت مالیات و عوارض چنین 
اماکنی را پلمب نمی کنند، تصریح کرد:  »چون قانون 
این اجازه را به ما نداده است. در مورد مثال هایی 
که زدید قانون چنین اجازه ای را داده اما در مورد 
ایمنی، ما نیازمند اجازه قانون هستیم. آتش نشانی 

که نمی تواند فراتر از قانون عمل کند.«
وی با اشاره به حادثه آتش سوزی ساختمانی در 
خیابان جمهوری اظهارکرد:  »پس از آن حادثه بود 
که در دی ماه سال 9۳ مصوبه سند آسیب شناسی 
آتش نشانی کالنشهرها با عنوان دقیق »تصویب نامه 
هیات وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی« 
با امضای معاون اول رییس جمهور ابالغ شد. این 
مصوبه یا سند ۱۱ بخش داشت که اولین بخش آن 
شرح وظیفه ای بود که برای سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها که زیر مجموعه وزارت کشور است، 
تعیین شد. بر این اساس معین شده بود تا طی شش 
ماه الیحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا 
با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای 

کشور تدوین شود.«
قدیری با اشاره به نگارش این الیحه که به اختصار 
»الیحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و 
روستایی« نامیده شد، گفت: »اگر این الیحه تصویب 
شود  بخش زیادی از مشکالت ما حل خواهد 
شد، چرا که در آن صراحتا تاکید شده درصورت 
تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی 
ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با 
دالیل موارد ناایمن به مالک و بهره بردار اقدام و 
درصورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید 
و رسانه های محلی اطالع رسانی و درصورت 
مدیریت  با درخواست  ناایمن  موارد  رفع  عدم 
اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ تصرف 
ناایمن اقدام نماید. رفع پلمپ منوط به رفع موارد 
ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه های تحمیل شده 
به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد. مدیریت اجرایی 
موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه 

آموزش و تجهیزات ایمنی نماید.«
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  معاون 
شهرداری تهران افزود:  »این الیحه بسیار جامع و 
کامل است و امیدوارم در رفت  و آمد در دولت و 
مجلس و... خیلی زود به تصویب برسد چرا که اگر 
این موضوع قانونی شود، آنوقت می توانیم مراکز 
ناایمن را پلمب کرده و صرفا به اخطار محدود 

نشویم، اما در حال حاضر همانطور که گفتم ما 
صرفا می توانیم اخطار دهیم و حتی در مواردی 
ما را به داخل ساختمان ها نیز راه نمی دهند تا 

کارشناسی ایمنی انجام دهیم.« 

وزارتبهداشتکجابود؟
سوی دیگر این ماجرا اما وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی است، نهادی که مجوز فعالیت 
را برای کلینیک ها و مراکز درمانی صادر می کند و 
طبیعتا باید قبل از صدور مجوز نسبت به بررسی 
شرایط ایمنی و رعایت استانداردهای الزم اقدام 
کرده و پس از تاییدیه نهایی مجوز را صادر کند. 
عالوه بر آن الزم است که وزارتخانه در طول فعالیت 
مراکز نیز بر تداوم رعایت دستورالعمل های ایمنی 
در این اماکن نطارت کند، حال جای سوال است 
که چگونه در شرایطی که آتش نشانی متوجه این 
خالها و موارد شده و آن را طی چهار اخطاریه 
اعالم کرده است، وزارت بهداشت از آن بی خبر 
بوده یا اگر از آن مطلع بوده نسبت به رفع خطرات 

اقدام نکرده است. 
در پایان آنچه که مهم است، تالش بر جلوگیری از 
تکرار چنین حوادثی است، حوادثی که در آن جان 
انسان به مخاطره می افتند و آنطور  که مسئوالن 
مختلف گفته و بر آن تاکید کرده اند، قابل پیشگیری 
هم هست. افکار عمومی گرچه در انتظار پاسخی 
مناسب برای برخورد با متخلفان است و امیدوار 
است سرنوشت برخورد با قصورکنندگان در این 
حادثه مشابه ریزش ساختمان پالسکو نشود، اما 
این انتظار را هم دارد که هرچه زودتر قوانین و 
مقرراتی به تصویب برسد که مانع از تکرار چنین 

اتفاقاتی شود.
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  امین جاللوند
آمار ابتال به بیماری کرونا همچنان با شیب تندی 
در حال افزایش است. بر اساس آمارهای رسمی، 
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به حدود 233 
هزار نفر رسیده است. تداوم این وضعیت بحرانی 
موجب شد که در آخرین سلسله از محدودیت های 
پیشگیرانه، وزارت بهداشت دستور دهد که انجام 

اعمال زیبایی متوقف شود.
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت از 
توقف اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی دارند، 
خبر داده است. این مقام مسئول در نامه ای به روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، رییس 
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های 
ریوی دکتر مسیح دانشوری، رییس مرکز آموزشی، 
تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی و رییس مرکز 
قلب تهران اعالم کرد: »با عنایت به روند رو به 
افزایش بیماران در اپیدمی کرونا و لزوم مدیریت 
مجدد تخت های بیمارستانی و جلوگیری از گسترش 
بیماری و حفظ سالمت بیماران و کادر درمانی 
کشور، دستور فرمایید از انجام اعمال جراحی که 
صرفا جنبه زیبایی )غیر درمانی( دارد، تا اطالع ثانوی 
خودداری شود. البته انجام اعمال ترمیمی که لغو یا 
تاخیر آن باعث آسیب جسمی یا ناتوانی در بیماران 

می شود، همچنان بالمانع است.«
بر این اساس، از این به بعد فقط آن گروه از اعمال 
زیبایی می تواند انجام شود که جنبه درمانی و ترمیمی 
داشته باشد. مثال بیماری که بر اثر سوختگی یا سایر 
سوانح به انجام عمل ترمیمی نیاز فوری دارد، در این 
شرایط انجام اعمال جراحی زیبایی ترمیمی مجاز 
است، اما بیماری که مثال برای عمل زیبایی بینی 
مراجعه می کند، دستور انجام چنین عمل جراحی 

صادر نخواهد شد.

آیا این سختگیری ها، پایه علمی و 
آماری دارد؟

برخی از اعضای جامعه پزشکی گالیه دارند و 
می گویند که توقف اعمال زیبایی بر اساس معیارهای 
علمی نیست. به نظر آنها هیچ تحقیق علمی صورت 
نگرفته است که مشخص کند چند درصد موارد 
جدید ابتال به کرونا از طریق انجام اعمال زیبایی 
بوده است. آنها معتقدند نقش سایر عوامل مثل 
ممنوع نشدن ترددها و اجتماعات در بروز کرونا، 
خیلی بیشتر از اعمال زیبایی است که حتی بیمار 
قبل از عمل هم مورد تست کرونا قرار می گیرد.

محمد مهدی طرزی، عضو انجمن جراحان پالستیک 
ایران نیز نسبت به تصمیم تازه وزارت بهداشت برای 
ممنوعیت انجام عمل های زیبایی انتقاد می کند و به 
سپید می گوید: »اول اینکه معلوم نیست که دوران  
کرونا تا چه زمانی ادامه داشته باشد. دوم اینکه باید در 
نظر داشت که هر فردی که می خواهد عمل زیبایی 
انجام دهد، قبل از عمل کامال از نظر پزشکی، بررسی 
دقیق می شود. اغلب مراجعان نیز جوان هستند. به 

همین دلیل، جای تعجب است که با ممنوع کردن 
عمل های زیبایی بخواهند کرونا را کنترل کنند. در 
نظر بگیرید که خیلی از حرکت های جمعی مثل 
حضور در اماکن عمومی و اجتماعات، راه انتقال 
شدیدتر و وسیع تر بیماری کرونا است. در این 
وضعیت اینکه ما برای کنترل کرونا، راه حل های 
دیگری مثل کنترل اجتماعات را رها کنیم و منع 
قانونی برای اعمال زیبایی بگذاریم، نوعی رها کردن 
اصل مشکل و توجه نکردن به راه حل اصلی است.«
او تاکید می کند: »در برخی کلینیک ها، معموال روزانه 
سه عمل زیبایی انجام می شود. هر بیمار نیز معموال 
یک همراه دارد که هم در قبل و هم در بعد از عمل، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی نیز انجام می شود. 
بیمار قبل از عمل هم کلی آزمایش پزشکی می گذراند. 

در چنین شرایطی اینکه ما ناقالن جدی بیماری را 
رها کنیم و محدودیت را از جراحی های زیبایی 

آغاز کنیم، چندان اتفاق منطقی نیست.«
این عضو انجمن علمی راینولوژی یادآور می شود: 
»وزارت بهداشت باید آماری ارائه دهد که مثال در 
طول یک ماه و نیم گذشته که رفته رفته اعمال 
جراحی »الکتیو« آزاد شده است، چند درصد از آن 
بیماران به کرونا مبتال شده اند. یعنی مشخص کنند 
چند درصد افراد جامعه از طریق انجام عمل جراحی 
الکتیو، دچار کرونا شده اند و چند درصد مبتالیان 
هم افرادی بوده اند که هیچ عمل جراحی نداشته اند. 
وقتی این آمارها مشخص باشد، آن وقت می توانند 
بر اساس آمارهای علمی و مستند، تصمیم گیری کنند 

و نه بر اساس پیش فرض های ذهنی. اینکه ما مثال 
اعمال زیبایی را کال کنسل کنیم، به این امید که آمار 
کرونا کمتر شود، تصمیم منطقی نیست. این اتفاق هم 
به معیشت بسیاری از پزشکان و به اقتصاد بسیاری 
از کلینیک ها و مراکز درمانی، آسیب می زند. در این 
مسیر باید بر اساس آمارهای دقیق، تصمیم گیری 

شود و نه بر اساس کلیات و حدسیات.«
او خاطرنشان می کند: »کلینیک های جراحی زیبایی، 
فقط منبع درآمد پزشکان نیست. هر کلینیک به طور 
متوسط حدود 60 پرسنل دارد. اگر مجموعه این 
پرسنل به دلیل همین سختگیری ها بیکار شوند، 
60 خانواده هم آسیب می بینند. با توجه به افزایش 
افسارگسیخته تورم، بیکاری این نیروها در این 
مقطع زمانی می تواند ضربات اقتصادی سنگینی 
به معیشت بسیاری از خانواده ها بزند. حرف ما 
این است که بجای این سختگیری ها که اصال 
معلوم نیست تاثیری در کاهش کرونا دارد یا خیر، 
باید یک سری اصالحات جدی در  سطح جامعه 
انجام دهند. مثال ماسک زدن را اجباری کنند و 
محدودیت تردد و اجتماعات نیز اجرایی شود. 
آمار کرونا،  برای کاهش  این رفتارهای منطقی 
بسیار بیشتر جواب می دهد و دنیا نیز به همین 
سمت رفته است. با تمام این تفاسیر، ما از قوانین 
مصوب شده در دوران کرونا تبعیت می کنیم، حتی 
اگر احساس کنیم آن قوانین هیچ تاثیری در کاهش 
که  امیدواریم  این حال،  با  باشد.  نداشته  کرونا 
مسئوالن در تصمیم گیری هایشان، بحث اقتصاد 
سالمت را هم مدنظر داشته باشند تا سختگیری های 
بی حساب و کتاب موجب بیکاری گسترده در بین 
جامعه پزشکی و ورشکستگی مراکز درمانی نشود.«

ادامه در صفحه 12 

تعلیق دوباره جراحی های زیبایی
وزارت بهداشت دستور داده است که به دلیل خطر کرونا، انجام اعمال زیبایی متوقف شود، اما برخی از 

اعضای جامعه پزشکی می گویند نباید بدون بررسی علمی، اقتصاد مراکز درمانی را به خطر انداخت

جان بابایی: با توجه به روند رو 
به افزایش بیماران در اپیدمی 

کرونا، لزوم مدیریت مجدد 
تخت های بیمارستانی، جلوگیری 

از گسترش بیماری و حفظ 
سالمت بیماران و کادر درمانی 

کشور، انجام اعمال جراحی 
که صرفا جنبه زیبایی دارد، 

تا اطالع ثانوی متوقف خواهد 
شد. البته انجام اعمال ترمیمی 
که لغو یا تاخیر آن باعث آسیب 

جسمی یا ناتوانی در بیماران 
می شود، همچنان بالمانع است

طرزی: اینکه اعمال جراحی 
زیبایی را کال کنسل کنیم، به 
این امید که آمار کرونا کمتر 
شود، تصمیم منطقی نیست. 

این اتفاق هم به معیشت 
بسیاری از پزشکان و به 

اقتصاد بسیاری از کلینیک ها و 
مراکز درمانی، آسیب می زند. 
در این مسیر باید بر اساس 

آمارهای دقیق، اعالم شود 
که چند درصد از جراحی های 

الکتیو به کرونا ختم شده است، 
نه اینکه بر اساس کلیات و 
حدسیات تصمیم گیری شود
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 ادامه از صفحه 11 
آیا جراحی زیبایی سبک به کرونا ختم 

می شود؟
گروهی از اعضای جامعه پزشکی بر این باورند 
نمی تواند  اصال  سبک،  زیبایی  اعمال  انجام  که 
منجر به ابتالی افراد به کرونا شود. به طور مثال، 
حمیدرضا فتحی، فوق تخصص جراحی پالستیک 
و زیبایی، در مورد انجام جراحی های زیبایی در 
شرایط کرونایی کشور، می گوید: »در صورتی که 
پروتکل های بهداشتی جهت انجام جراحی های 
زیبایی کامال رعایت شود، جراحی زیبایی مطلقا 
خطری برای فرد مورد نظر نخواهد داشت. البته 
باید در نظر گرفت که انجام جراحی های زیبایی 
سنگین در شرایط کنونی بهتر است انجام نگیرد. 
حتی جراحی بینی نیز عمل سنگین زیبایی نیست و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام این جراحی، 
خطری برای بیمار نخواهد داشت.« او یادآور می شود: 
»از ۱۷ اردیبهشت ۹۹ بر اساس ابالغیه وزارت 
بهداشت و بر اساس کاهش شیب ابتال به کرونا در 
کشور، انجام جراحی های زیبایی در کشور بالمانع 
شد. پروتکل هایی نیز در این زمینه در نظر گرفته 
شده بود که اجرای دقیق آن بسیار اهمیت داشت.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
تهران درباره شروط انجام جراحی های زیبایی نیز 
خاطرنشان می کند: »بر اساس این پروتکل، افراد 
دارای نقص سیستم ایمنی، سن باالی 60 سال و 
کمتر از ۱0 سال و افرادی که دارای بیماری زمینه ای 
هستند و یا اینکه در ارتباط با فرد مبتال به کرونا 
بوده اند و تست کرونای آنها مثبت یا مشکوک بوده 
است، جراحی زیبایی برای آنها نباید انجام شود.«

سوء استفاده افراد غیرحرفه ای از منع 
قانونی اعمال زیبایی

توقف اعمال زیبایی در دوران کرونا می تواند تبعات 
متعددی داشته باشد. یکی از عمده تبعات این تصمیم، 
افزایش احتمال سوء استفاده برخی افراد غیرحرفه ای 
است. یعنی وقتی جراح حاذق به دلیل منع قانونی 
نمی تواند جراحی پالستیک و زیبایی انجام دهد، 
برخی افراد غیرحرفه ای از این ممنوعیت، سوء استفاده 
می کنند و به دلیل افزایش تقاضا برای عمل های 
زیبایی، مراجعان را جذب می کنند. بدیهی است 
که بسیاری از این عمل های زیبایی، نتیجه مطلوبی 
ندارد و ممکن است عوارض برگشت ناپذیری برای 

مراجعه کننده داشته باشد.
حامد باطنی، رئیس انجمن جراحان پالستیک و 
زیبایی ایران نیز به همین مشکل اشاره می کند و 
نسبت به انجام جراحی های زیبایی غیرقانونی در 
شرایط کرونا هشدار می دهد. او در مورد انجام 
جراحی های زیبایی غیرقانونی در شرایط کرونایی 
توسط تکنسین ها و افراد غیرحرفه ای، می گوید: 
»متاسفانه در ایامی که به دلیل کرونا، انجام جراحی های 
غیرضروری متوقف شده بود، برخی از تکنسین ها و 
افراد غیرحرفه ای به حوزه اعمال پالستیک و زیبایی 
روی آوردند که این مساله عواقبی را برای بیماران 
به همراه داشته است. بیماران برای پیشگیری از 
عواقب جراحی های پالستیک و زیبایی باید حتما به 
جراحان حاذق مراجعه کنند که فعالیت آنها از طریق 
مراکز قانونی همچون وزارت بهداشت، سازمان نظام 
پزشکی و انجمن جراحان پالستیک و زیبایی مورد 
تایید قرار گرفته باشد. در غیر این صورت جراحی 
پالستیک می تواند عوارض غیر قابل بازگشتی برای 

آنها به همراه داشته باشد.«

او تاکید می کند: »با توجه به شرایط همه گیری ویروس 
کرونا، تغییرات زیادی در همه جنبه های زندگی 
افراد از جمله ارائه خدمات پزشکی در حوزه های 
مختلف ایجاد شد. در ابتدای گسترش بیماری کرونا، 
فعالیت های پزشکی که از نظر حیاتی برای بیماران 
ضروری نبود متوقف شد، ولی به ترتیب بر حسب 
صالحدید وزارت بهداشت، فعالیت های پزشکی 
مختلف از جمله اعمال پالستیک و زیبایی به صورت 
کامل آغاز شد. درواقع، جراحان پالستیک با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های 
ابالغی از سوی وزارت بهداشت، اعمال مربوط  

پالستیک و زیبایی را انجام دادند.«
باطنی یادآور می شود: »به نظر می رسد کرونا تا 
بنابراین  باشد.  داشته  ادامه  طوالنی  زمان  مدت 
انجمن جراحان پالستیک و زیبایی دستورالعمل ها 
و راهنمایی های الزم را برای اعضای انجمن اعالم 
کرده است و امیدوارم که بتوانیم خدمات بهینه تری 

را به بیماران ارائه دهیم.«

هیچ اولویتی باالتر از سالمت مردم 
نیست

اگرچه برخی از اعضای جامعه پزشکی می گویند 
که منع جراحی های زیبایی، تاثیری در کاهش کرونا 
ندارد و فقط به اقتصاد مراکز درمانی آسیب می زند، 

اما عده ای دیگر از فعاالن جامعه پزشکی، یکصدا 
تاکید دارند که در بحران کرونا باید فقط سالمت 
مردم در اولویت باشد، حتی اگر این اولویت به 
کاهش درآمد برخی مراکز درمانی و بیکاری مقطعی 

برخی پزشکان و پرستاران منجر شود.
به طور مثال، محمداسماعیل اکبری، استاد جراحی 

سرطان درمورد انجام جراحی در دوران اپیدمی کرونا 
می گوید: »درمورد بیماری هایی مانند بیماری های 
بازسازی و زیبایی به هیچ وجه در زمان اپیدمی کرونا 
نباید جراحی صورت بگیرد. برای بیماری هایی مانند 
جراحی های مرتبط با سرطان که ضامن طول عمر 
بیشتر بیمار هستند، به دلیل عادی نبودن شرایط و امکان 
ابتالی فرد به ویروس و حادتر شدن شرایط بیمار، 
در زمان اپیدمی کرونا نباید جراحی صورت بگیرد.«
اکبری تاکید می کند: » توصیه مطرح شده درمورد 
جراحی این است که تا حد امکان بیماری هایی مانند 
آپاندیس، شکستگی ها و زایمان ها را به روش های 
غیرجراحی مدیریت کنیم. تنها زمانی که جراحی 
حیاتی است و جان فرد در صورت عمل نشدن به 
خطر می افتد، ما ملزم به اعمال جراحی هستیم. در 
این حالت باید تمام شرایط کنترل شود و از سالمت 
کادر پزشکی و بیمار از نظر مبتال نبودن آن ها به 

ویروس کرونا اطمینان حاصل شود. در هر صورت 
ریسک انتقال ویروس باید در نظر گرفته شود.«

او یادآور می شود: »تقریبا در 2۵ درصد موارد، امکان 
تشخیص ابتالی فرد به ویروس کرونا وجود ندارد. 
درصدی از افراد با عالیم خفیف، حامل ویروس کرونا 
هستند و توانایی تفکیک آن ها از دیگر بیماری های 
ویروسی مشابه ویروس کرونا مشکل است. همچنین 
برخی موارد ممکن است نتیجه آزمایش با کیت های 
تشخیص کرونا نیز درست نباشد. بنابراین همیشه 
باید ریسک ابتال به کرونا را در زمان اپیدمی، در 

نظر داشته باشیم.«

بازگشت به نقطه ابتدایی دوران کرونا
در طول چند هفته گذشته، بسیاری از مراکز درمانی 
به جذب بیماران الکتیو اقدام کردند و این اتفاق باعث 
شد که اقتصاد مراکز درمانی، قدری تکان بخورد. 
در این بین، حتی مراکز درمانی تامین اجتماعی 
برای جذب پذیرش بیماران الکتیو، دستورالعمل و 

پروتکل های مشخصی تدوین کردند.
مجید صادقی راد، معاون تامین خدمات درمانی 
اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی هم 
یادآور می شود: »در یک بازه زمانی ارائه خدمت به 
بیماران الکتیو متوقف شده بود، اکنون برنامه ریزی 
سازمان تامین اجتماعی بر اساس راهبردهای وزارت 
بهداشت به این سمت رفته است که به این بیماران 
نیز رسیدگی شود. از زمانی که وزارت بهداشت با 
تمهیداتی اجازه داد که خدمات الکتیو در بیمارستان ها 
برقرار شود. این پروتکل به استان ها نیز ابالغ شد 
و پذیرش بیماران الکتیو انجام می شود. برای این 
منظور با ایجاد تریاژ دوالینه در ورودی بیمارستان ها، 
بیماران پرخطر از بیماران کم خطر جدا   شوند و با 

اولویت رسیدگی می شوند.«
در چند هفته گذشته، بسیاری از مراکز درمانی نسبت 
به جذب بیماران الکتیو عادت کرده بودند. ممنوع 
شدن دوباره اعمال زیبایی می تواند آنها را به همان 
شرایط ابتدایی دوران کرونا بازگرداند. اگرچه وزارت 
بهداشت می گوید اعمال دوباره این ممنوعیت ها را 
فقط برای حفظ سالمت شهروندان اجرایی کرده 
است، اما بسیاری از اعضای جامعه پزشکی تاکید دارند 
که در اعمال این محدودیت ها باید با جامعه پزشکی 
نیز مشورت شود تا اقتصاد مراکز درمانی و معیشت 

پزشکان در دوران کرونا، بیش از این به خطر نیفتد.

فتحی: در صورتی که 
پروتکل های بهداشتی جهت 

انجام جراحی های زیبایی کامال 
رعایت شود، جراحی زیبایی 

مطلقا خطری برای فرد مورد نظر 
نخواهد داشت. البته باید در 

نظر گرفت که انجام جراحی های 
زیبایی سنگین در شرایط کنونی 

بهتر است انجام نگیرد. حتی 
جراحی بینی نیز عمل سنگین 

زیبایی نیست و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، انجام 

این جراحی نیز خطری برای 
بیمار نخواهد داشت

در چند هفته گذشته، بسیاری 
از مراکز درمانی نسبت به 

جذب بیماران الکتیو عادت 
کرده بودند. ممنوع شدن 

دوباره اعمال زیبایی می تواند 
آنها را به همان شرایط ابتدایی 

دوران کرونا بازگرداند. بسیاری 
از اعضای جامعه پزشکی تاکید 

دارند که وزارت بهداشت 
در اعمال این محدودیت ها 

باید با جامعه پزشکی نیز 
مشورت کند تا اقتصاد مراکز 

درمانی و معیشت پزشکان 
در دوران کرونا، بیش از این 

به خطر نیفتد

شماره 12۱688 ۱4 تیـر ۱3۹۹



 علی ابراهیمی
و  اصلي  غذايي  منبع  تنها  اگرچه  مادر  شير 
حياتي نوزادان محسوب مي شود و هيچ غذايي 
نوزاداني  اما  كند،  پر  را  آن  جاي  نمي تواند 
با  هستند كه به داليل مختلف قادر به تغذيه 
شير مادر نيستند و بايد با شيرهای ديگری مانند 
از  شير خشك تغذيه شوند. همچنين عده ای 
نوزادان به پروتئين های موجود در برخی شير ها 
مانند شير گاو حساسيت دارند و بايد شيرهای 
خاصی را مصرف كنند. در اين حساسيت كه 
با  بايد  نوزاد  است،  متابوليكی  بيماري  نوعی 
ضد  يا  رژيمي  آنها  به  كه  خشك هايی  شير 

حساسيت گفته می شود، تغذيه شود.
به گزارش سپيد، در بيشتر مواقع كودكان از بدو 
تولد توسط متخصصان اطفال و غدد و متابوليسم 
شناسايي می شوند و در صورت تأييد بيماري به 
معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
سراسر كشور يا ادارات بيماري هاي ژنتيك و 
متابوليك معرفی می شوند تا در ليست دريافت 
شيرهاي رژيمي وارداتي كه بسيار گران قيمت 

است، قرار گيرند.
بنابراين همه نوزاداني كه پس از انجام آزمايش هاي 
غربالگري بدو تولد يا آزمايش ها، بررسي ها و 
غربالگري هاي ثانويه داراي بيماری های خاص 
آنزيمي تشخيص  يا نقص  متابوليكي، ژنتيكي 
داده شوند، براي دريافت شير به مراكز مربوطه 

معرفي می شوند.
البته ازآنجاكه روند تأمين و توزيع، تفاوت انواع 
سازوكار  آنها  دريافت  نحوه  و  شير خشك ها 
پيچيده ای دارد، در ادامه به سراغ مهناز خانوی، 
مديركل سابق اداره فرآورده های طبيعی، سنتی و 

مكمل سازمان غذا و دارو رفته ايم تا دراين باره 
بيشتر بدانيم.

اما قبل از اين خواندن اين گفت و گو خبری را به 
نقل از رئيس سازمان غذا و دارو مرور می كنيم 
كه محمدرضا شانه ساز در پاسخ به سؤالی درباره 
كمبود شيرهای خشك متابوليك در بازار گفته 
است: »سازمان غذا و دارو تمام تالش خود را 
به كار گرفته تا با استفاده از سيستم حمل ونقل 
زمينی و دريايی شير خشك های مورد نياز را 
تأمين كند و به زودی كمبودهای جزئی برطرف 

خواهد شد.«
البته آقای دكتر شانه ساز اشاره ای هم به وضعيت 
موجودی شير خشك ها كرده و افزوده است: 
»در حال حاضر كمبود نگران كننده ای در حوزه 
البته  ندارد؛  وجود  متابوليك  خشك  شيرهای 
تحريم ها اثرات منفی زيادی در اين خصوص 

داشته است و ما با مشكالتی در تأمين شير خشك 
مواجه شده ايم، اما شيوع كرونا هم باعث شد تا 
انتقال اين محصوالت به كشور با چالش هايی 

مواجه شود.«
اما در البه الی صحبت ما با مديركل سابق اداره 
فرآورده های طبيعی، سنتی و مكمل سازمان غذا 
و دارو نكات جالبی خواهيد خواند كه می تواند 
در خصوص  بسياری  ذهنی  معماهای  جواب 
چرايی كمبودها باشد و بار ديگر اين فرضيه را 
قوت ببخشد كه شايد اهمال كاری برخی افراد 

علت اين كمبودها باشد.
ابتدا به تشريح تفاوت شيرهای  مهناز خانوی 
خشك و رژيمی پرداخت و گفت: »شيرهای 
رژيمی، شيرهايی هستند كه كودكان هايپرآلرژی 
از آنها استفاده می كنند. برای مثال كودكانی كه به 
شير گاو حساسيت دارند و يا توانايی هضم شير 
مادر را ندارند در گروه هايپرآلرژی ها تقسيم بندی 
می شوند، ولی شيرهای متابوليك برای نوزادانی 
استفاده می شود كه اختالالت متابوليكی دارند 
كه اين اختالل در نتيجه كمبود نوعی آنزيم در 
بدن آنها و يا نوعی اختالل ژنتيكی به وجود 
 pku آمده باشد كه نمونه بارز اين گروه بيماران

يا فنيل كتونوری هستند.«
خانوی در ادامه افزود: »كودكانی كه هايپرآلرژی 
هستند و شيرهای رژيمی مصرف می كنند، معموالً 
بعد از 3 تا 5 سالگی ديگر نيازی به شير خشك 
ندارند، اما بيماران متابوليك به دليل اينكه مشكل 
آنها ژنتيكی است، بيماری شان مادام العمر است 
و بايد تا پايان عمر شيرهای خشك مخصوص 
به خود را مصرف كنند.« مديركل سابق اداره 
فرآورده های طبيعی، سنتی و مكمل سازمان غذا 

و دارو با اشاره به سامانه تأمين شير خشك مورد 
نياز اين بيماران، گفت: »سامانه جامع برنامه ريزی 
تأمين و تحويل فرآورده های مورد نياز بيماران 
متابوليك و رژيمی موسوم به سامانه حامی از 
آن  فعاليت  و  شده  راه اندازی  پيش  سال  چند 
مبتنی بر نسخه الكترونيك است. در اين سامانه 
به محض ورود اطالعات، فرآورده مورد نياز با 
برچسب اصالتی كه به نام بيمار تهيه شده است، 

آماده  ارسال به درب منزل می شود.«

زمزمههایقطعارسالشیرهاشنیدهمیشود
خانوی اضافه كرد: »يكی از ويژگی های مثبت 
سامانه حامی ارسال شير خشك های   متابوليكی 
به درب منازل بيماران بود كه متأسفانه زمزمه هايی 
در خصوص قطع آن شنيده می شود، اما تا جايی 
كه اطالع دارم همچنان شيرها از طريق اين سامانه 
تأمين و توزيع می شود. البته مقدار نياز بيماران 
بر اساس تشخيص پزشكان عضو سامانه حامی 
و برحسب وزن، تجربه مصرف و نوع بيماری 

تعيين می شود.«
وی در بخش ديگری از صحبت های خود به 
پزشكان عضو سامانه حامی اشاره كرد و افزود: 
»تعداد اين متخصصين نزديك به 120 متخصص 
است. اين افراد متخصصين بيمارستان های دولتی 
هستند. برای مثال در شهر تهران اساتيد مركز طبی 
كودكان و بيمارستان مفيد عضو اين سامانه هستند. 
ضمنًا اين پزشكان طرف قرارداد سازمان غذا و 
دارو نيستند و به صورت داوطلبانه دوره هايی را 
برای كار با سامانه حامی گذرانده اند و با سازمان 

همكاری می كنند.«
ادامه در صفحه 14 

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: در حال حاضر 

کمبود جزئی در زمینه شیرهای 
خشک متابولیک وجود دارد. البته 

تحریم ها اثرات منفی زیادی در 
این خصوص داشت و ما را با 

مشکالتی در تأمین شیر خشک 
مواجه کرد، اما شیوع کرونا هم 

باعث شد تا انتقال این محصوالت 
به کشور با چالش هایی مواجه شود
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گفت و گوی سپید با مدیرکل سابق اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو درباره روند تأمین شیر خشک بیماران متابولیک و چرایی کمبودها

آیا ثبت سفارش  
به موقع انجام شده است؟
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 ادامه از صفحه 13 
سنتی  طبيعی،  فرآورده های  اداره  سابق  مديركل 
و مكمل سازمان غذا و دارو به نحوه قرارگيری 
كودكان در فهرست دريافت كنندگان شيرهای خشك 
و متابوليك اشاره كرد و اظهار داشت: »كودكان از 
بدو تولد در بيمارستان ها غربالگری می شوند و 
اگر نوزادی در همان ابتدای تولد تست pku داد و 
مثبت بود، وارد ليست سامانه حامی می شود. مابقی 
كودكان نيز از طريق نسخ پزشكان متخصص در اين 
سامانه عضو می شوند. همچنين راه ديگر عضويت 
اين است كه والدين اين كودكان به سازمان غذا 
و دارو و معاونت های دانشگاه ها مراجعه  كنند و 
اسامی آنها در ليست قرار  گيرد. البته به تازگی اين 
امكان فراهم شد تا خانواده ها مستقيماً بتوانند در 
اين سامانه ثبت نام كرده و مدارک كودكان خود را 

در سامانه بارگذاری كنند.«

تولیدشیرخشکهایمتابولیکصرفه
اقتصادیندارد

خانوی در بخش ديگری از اين گفت وگو وضعيت 
توليد شير خشك های متابوليك و رژيمی در كشور 
را تشريح كرد و گفت: »شير خشك های متابوليك 
كه در سامانه حامی ثبت شده اند، عمدتاً برای بيماران 
حاد استفاده می شوند و وارداتی هستند، اما در بخش 
شيرهای رژيمی چند خط توليد در چهار شركت 
بزرگ توليد شيرهای خشك در كشور فعال هستند 
و تنها بخش كوچكی از نياز بيماران وارد می شود.«
وی در جواب اين پرسش كه چرا همچنان شير 
خشك های متابوليك به كشور وارد می شوند، گفت: 
»درمجموع حدود 10 هزار بيمار رژيمی و متابوليك 
در كشور داريم كه از اين تعداد 5 هزار نفر آنها 
بيماران متابوليكی هستند. از اين تعداد 3 هزار نفر 
بيماران pku هستند و 2 هزار نفر ديگر مبتال به 
بيماری های متابوليك ديگر؛ اما مشكل اينجاست 
كه تنوع اين بيماران هم بسيار زياد است زيرا از اين 
تعداد 300 بيمار يك نوع مريضی دارند و 18 نفر 

يك ديگر نوع ديگری از بيماری و يا 50 بيمار ديگر 
هم يك نوع مشخص از بيماری؛ مشكل ديگر اين 
است كه چون تكنولوژی راه اندازی خطوط توليد 
شيرهای متابوليك بسيار خاص و گران قيمت است 
و در دنيا تنها تعداد 10 كمپانی اين نوع خطوط را 
دارند، اگر بخواهيم در ايران اين خطوط راه اندازی 
شود بايد هزينه زيادی صرف كنيم كه اين كار صرفه 
اقتصادی ندارد؛ زيرا توليد شير خشك برای 300 
بيمار از يك نوع اختالل آنقدر گران تمام خواهد 
شد كه حتی مصرف اين شيرها كه توليد داخل هم 
خواهند بود، به دليل قيمت باال برای بيماران غيرقابل 

استفاده خواهد بود.«
خانوی افزود: »البته در برهه ای خواستيم تا خط توليد 
اين نوع شيرها در كشور راه اندازی شود تا عالوه بر 
تأمين نياز داخل، ايران بتواند هاب صادرات منطقه 
باشد، اما با بررسی نياز كشورهای منطقه متوجه 
شديم كه اين كار مقرون به صرفه حتی برای دولت هم 
نيست و واردات اين محصوالت به صرفه تر است.«
وی در ادامه به روند سفارش شيرها اشاره كرد و 
گفت: »معموالً برای تأمين نياز كشور به اين نوع شير 
خشك ها از شش ماه قبل از اتمام ذخاير، سفارش ها 
ثبت می شود و شركت های توليدكننده اقدام به توليد 
بر اساس سفارش  می كنند و تا رسيدن محصول به 

كشور اين مدت زمان بايد رعايت شود.«
مديركل سابق اداره فرآورده های طبيعی، سنتی و 
مكمل سازمان غذا و دارو با تأكيد بر اينكه مشكلی 
در واردات اين شير خشك ها وجود نداشت، گفت: 
»تنها مشكلی كه به واسطه تحريم در واردات اين 
محصوالت وجود داشت سختی جابجايی ارز بود 
كه برای اين منظور هم پيش بينی های الزم  شد. برای 
مثال زمانی كه قرار بود از 13 آبان 97 تحريم ها 
تشديد شود، در پايان شهريور فراخوان 18 ماهه 
برای شركت ها گذاشتيم تا مشكلی در بحث ذخاير 
نداشته باشيم و عماًل سفارش تأمين شير خشك ها 
را برای 18 ماه يعنی تا پايان اسفند 98 انجام داديم. 
البته زمانی هم كه تحريم تشديد شد مشكلی در ثبت 

سفارش نداشتيم و شركت های خارجی همراهی 
خوبی در اين زمينه با ما داشتند.« خانوی با تأكيد 
بر اينكه مشكل تأمين ارز واردات اين محصوالت 
بيشتر در داخل و مربوط به تخصيص ارز رسمی 
برای شركت های واردكننده بود، افزود: »شركت ها 
هميشه مشكالتی با بانك مركزی دارند و حتی در 
برهه ای ما توانستيم با حداقل اسناد، اجناس را برای 
شركت ها ترخيص كنيم و شيرها در اختيار بيماران 
قرار گرفت و اجازه نداديم كمبودی برای بيماران 
ايجاد شود، اما همچنان انتقال ارز رسمی يا همان 
ارز 4200 تومانی شركت ها با مشكل مواجه است.«

تاپایانخردادذخیرهداشتیم
خانوی در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود اينكه 
در گذشته گفته می شد ذخاير شيرهای متابوليك در 
كشور تا يك سال پيش بينی می شود، ولی امروز تنها 
بعد از گذشت سه ماه از سال زمزمه های كمبود 
شنيده می شود، گفت: »زمانی كه من در سازمان 
غذا و دارو بودم يعنی آبان ماه سال 98، ذخاير تا 

پايان خردادماه 99 تأمين  شده بود.« وی با تأكيد 
مجدد بر اينكه ارز تخصيصی، ثبت سفارش و تأمين 
شيرهای خشك تا پايان خرداد انجام شده بود، گفت: 
»حجم زيادی از اين شيرها به شركت های پخش 
داده شده بود و مقداری هم در گمرک و مقداری 
از شيرها نيز در مسير بود و بسيار بعيد است كه از 
آن زمان سفارشی ثبت نشده باشد.« خانوی اضافه 
كرد: »با توجه به شناختی كه از همكاران اداره كل 
و شخص آقای دكتر دادگرنژاد دارم، بعدی می دانم 

اقدامی نكرده باشند.«
خانوی در ادامه افزود: »در برخی مواقع اتفاق می افتاد 
كه شير در پروسه رسيدن به كشور، به دليل تأخير 
در جابجايی ارز قدری ديرتر می رسيد يا اينكه در 
برخی مواقع اتفاق می افتاد كه يك نوع شير خاص 
از يك برند خاص كه قرار بود وارد شود زمانی كه 
محموله به گمرک می رسيد می ديديم كه سفارش 
ارسال نشده است؛ در اين مواقع با هماهنگی برخی 
شركت شيرها از بازار كشورهای اطراف تهيه و 

به وسيله مسافر وارد كشور می شد.«
وی به مشكل تخصيص ارز در واردات شيرها اشاره 
كرد و ادامه داد: »با توجه به بحرانی كه در بحث 
دارو داشتيم، موضوع شير متفاوت بود و هميشه 
يكی از اولويت های اداره كل بود و هر ارزی كه 
تخصيص داده می شد شيرها در اولويت بود. همچنين 
سازمان غذا و دارو و اداره كل دارو و آقای دكتر 
عبده زاده نيز در مراجعات خود به بانك مركزی 
برای تخصيص ارز، موضوع شيرهای خشك را در 
اولويت قرار می دادند؛ زيرا اين شيرها در مقايسه با 
ساير محصوالت ارز كمتری نياز داشتند و هم اينكه 

نياز اساسی بودند و بايد تأمين می شدند.«
خانوی در پايان با تأكيد بر اينكه ممكن است كمبود 
تنها در يك يا چند برند و يا بيماری باشد، تصريح 
كرد: »سازمان غذا و دارو سازوكارهای متعددی در 
اين بخش دارد و اگر كمبود جدی باشد، می تواند 
نيازها را از طريق كانال هايی كه برای اين منظور 

دارد، تأمين كند.«

مهناز خانوی، مدیرکل سابق 
اداره فرآورده های طبیعی سنتی 

و مکمل سازمان غذا و دارو: 
زمانی که من در سازمان غذا و 

دارو بودم )آبان ماه 98(، ذخایر 
شیر خشک پایان خردادماه 99 

تأمین شده بود. این تأمین به 
این صورت بود که حجم زیادی 
از شیر خشک ها به شرکت های 

پخش تحویل داده شده بود و یا 
اینکه سفارش ها در مسیر و در 

انبارهای گمرک بود



  یاسر مختاری
به گزارش سپید، شامگاه سه شنبه 10 تیرماه بود که 
حریق و انفجاری در مرکز جراحی محدود سینا 
مهر شمیرانات در خیابان شریعتی تهران رخ داد و 
در پی آن 19 نفر جانباختند و 15 نفر نیز مصدوم 
شدند. این حادثه یادآور آتش سوزی پالسکو در 
چند سال قبل بود که در پی آن ساختمان تخریب 
و چندین آتش نشان جان خود را در طبقات مختلف 

این ساختمان تجاری تهران فدا کردند. 
در همان لحظات نخست آتش سوزی در سینا مهر 
گمانه زنی های زیادی در رابطه با علت آتش سوزی 
مطرح و حتی از بازداشت چند نفر از مصببان این 
حادثه تلخ سخن رانده شد. سرانجام علی القاصی مهر 
دادستان تهران با حضور در صدا و سیما از غیرعمدی 
بودن این حادثه خبر داد. القاصی مهر در این رابطه 
اظهار کرد: »بررسی اولیه حاکی از غیرعمدی بودن 
حادثه است و دیشب دستور تحت نظر قرار دادن 
پنج نفر از عوامل مسئول و مرتبط با این درمانگاه را 
صادر کردیم. در تحقیقات از افراد مطلع، مشخص شد 
حادثه به علت اتصال سیم برق و انفجار کپسول های 
گاز و اکسیژن بوده که موجب آتش سوزی در داخل 

ساختمان شده است.«
وی افزود: »امروز چهارشنبه یک هیأت کارشناسی 
11 نفره در دادسرای جنایی انتخاب و به محل حادثه 
اعزام شدند و از کارشناسان آتش نشانی هم دعوت 
شد تا علت حادثه، کارشناسی بررسی شود. پیش 
بینی می شود تا دو روز آینده با اعالم نظر کارشناسی، 

علت واقعی حادثه مشخص شود.«
القاصی مهر درباره تعداد بازداشت شدگان حادثه 
گفت: »در حال حاضر چهار نفر به دستور بازپرس 
برای تحقیقات تحت نظر هستند و دستور احضار 
تعداد دیگری که نقشی در حادثه داشتند نیز صادر 
شده است. رعایت مسائل ایمنی یکی از موضوعاتی 

بود که دستور بررسی آن داده شد و ما در حال بررسی 
موضوع با اسناد و مدارکی که ادعا شده هستیم و 
امیدواریم در روزهای آتی نتیجه آن را اعالم کنیم.«
آمار تلفات باالی این آتش سوزی در یک مرکز 
درمانی، با علم به اینکه یک حادثه غیرعمدی بوده 
باشد، به گونه ای نیست که به آسانی بتوان از کنار 
آن گذشت. به همین سبب بود که سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام تسلیت 
خود برای این آتش سوزی نوشت : »اطالق عنوان 
حادثه براین 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 ذی ربط، 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.«

بیتوجهیبهاخطارهایآتشنشانی
تداعی مرکز جراحی سینا با پالسکو تنها در تعداد 
جانباختگان نبود، بلکه وضعیت ساختمان بیش از 

هر چیزی آن را در نطر اول شبیه پالسکو می کرد. 
پالسکویی که در همان روزها سخن از ناایمن بودن 
آن و اخطارهایی که مورد بی توجهی قرار گرفته بود 
شد. در رابطه با ساختمان سینا نیز طی دو روز گذشته 
وضعیت ایمنی این مجتمع بیش از هر چیزی مورد 
سوال رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. بر همین 
اساس جالل ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران این 
حقیقت را فاش کرد که تا کنون این چندین اخطار 
به این کلینیک داده شده است. ملکی اظهار کرد: 
»به این کلینیک از سال 9۴ تا کنون ۴ مرتبه اخطار 
داده شده و بازدیدهایی طی سال های 9۶ و 9۷ نیز 
صورت گرفته اما هیچ ترتیب اثری داده نشد و از 

آنجایی که آتش نشانی مسئولیت اجرایی و قضایی 
ندارد تمام اخطارها بر اساس قانون به شهردار منطقه 
ارجاع شده که متأسفانه هیچ اقدامی در خصوص 
ایمن سازی این مکان صورت نگرفته بود. در شهر 
تهران ۳۴0 ساختمان پرخطر وجود دارد. آتش نشانی 
بازرسی قرار داده و  ۳۳ هزار ساختمان را مورد 
همه این ساختمان ها دستورالعمل دریافت کرده اند.«
زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شهر تهران نیز اخطارهای مختلف آتش نشانی و 
شهرداری منطقه یک را به کلینیک مورد تأیید قرار 
داد و به فارس گفت: »طی سال های گذشته بارها 
به دلیل ناایمن بودن ساختمان کلینیک، سازمان آتش 
نشانی و شهرداری منطقه یک به مالک تذکر داده بودند 
و در سال 98 اقداماتی جهت ایمن شدن ساختمان 

انجام گرفته ولی کامل نبوده است.«
وی درباره اینکه چرا کلینیک به دلیل ناایمن بودن 
و بی توجهی به تذکرات آتش نشانی پلمب نشده 
است، گفت: »به دلیل اینکه در سال 98 مالک اقداماتی 
جهت اطفای حریق انجام داده است البته  تخلفات 
این ملک به لحاظ ایمن نبودن توسط شهرداری به 

دادستانی و بازپرس ویژه تهران اعالم شده بود.«
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به 
اینکه هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نشده 
است، گفت:  »دو کمیسیون در شورای شهر به صورت 
تخصصی و ویژه در حال بررسی این موضوع هستند.«

350ساختمانناامندرتهران
نژادبهرام با بیان اینکه محسن هاشمی رئیس شورای 
شهر و پیروز حناچی شهردار تهران هم پیگیر دقیق این 
حادثه شده اند، گفت:  »حدود ۳50 ساختمان ناایمن 
در پایتخت شناسایی شده که به مالکان ومدیران آنها 
توسط آتش نشانی ابالغیه هایی صادر شده است.«

ادامه در صفحه 16 

روایت های حریق کلینیک سینا 
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علی القاصی مهر، دادستان تهران: 
بررسی اولیه حاکی از غیرعمدی 

بودن حادثه است و دیشب 
دستور تحت نظر قرار دادن پنج 
نفر از عوامل مسئول و مرتبط با 

این درمانگاه را صادر کردیم. در 
تحقیقات از افراد مطلع، مشخص 

شد حادثه به علت اتصال سیم برق 
و انفجار کپسول های گاز و اکسیژن 

بوده که موجب آتش سوزی در 
داخل ساختمان شده است

زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه 
شورای اسالمی شهر تهران: طی 
سال های گذشته بارها به دلیل 
ناایمن بودن ساختمان کلینیک، 

سازمان آتش نشانی و شهرداری 
منطقه یک به مالک تذکر داده 
بودند و در سال 98 اقداماتی 

جهت ایمن شدن ساختمان انجام 
گرفته ولی کامل نبوده است



 ادامه از صفحه 16 
وی گفت: » در منطقه 11 و 12 تهران که بافت مرکزی 
شهر را تشکیل می دهند حدود 12 ساختمان ناایمن 
و خطرناک توسط آتش نشانی شناسایی شده است 
که مالکان آن به دلیل بی توجهی به تذکرات اخطار 
پلمب گرفته اند. البته تعدادی از این 12 ساختمان رفع 
مشکل ایمنی در آنها صورت گرفته و در سایر موارد 

اقدامات ایمن سازی در حال انجام است.«

پیشنهادهایبررسیحریقکلینیکسینادر
شورایشهر

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز در رشته 
تویتی در حساب کاربری خود، خواستار تغییر دستور 
جلسه یکشنبه 15 شورای شهر تهران با هدف بررسی 
ابعاد حادثه کلینیک سینا شد و نوشت: »به تعدادی از 
همکاران پیشنهاد کردم طی درخواستی خطاب به 
رئیس شورا پیشنهاد تغییر دستور جلسه یکشنبه 15 
تیر را با هدف بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا مطرح 
کنیم. لذا درخواستی از سوی 11 عضو شورا خطاب 
به رئیس شورا با پیشنهاد موارد این موارد 1- ارائه 
گزارش توسط شهردار تهران 2- ارائه گزارش توسط 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی  ۳- ارائه گزارش توسط 
دستگاه های ذیربط دولتی ۴- ارائه گزارش مقدماتی 
بررسی های کمیته مربوطه در شورا. این درخواست از 
سوی اینجانب، الهام فخاری، محمدجواد حق شناس، 
زهرا صدراعظم نوری، ناهید خداکرمی محمد ساالری، 
زهرا نژادبهرام، مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی، 
محمد علیخانی و حجت نظری مطرح شده است.«

 
وضعیتایمنیکلینیکسینااززبانرئیس

شورایشهرتهران
عالوه بر این موارد یکی از موضوعاتی که همزمان با 
آتش سوزی در کلینیک سینا در شبکه های اجتماعی 
مورد انتقاد بسیاری از کابران قرار گرفت، نامناسب بودن 
مسیر دسترسی به کلینیک برای تیم های امدادی بود. 
اگرچه حضور مردم نیز در این راستا وضعیت را به مراتب 
سخت تر کرد. از سوی دیگر تغییر کاربری ساختمان و 
ساخت و ساز ساختمان نیز یکی از پرسش هایی است 
که در رابطه با این ساختمان مطرح شده است. در 
این رابطه محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای 
شهر تهران، روز چهارشنبه 11 خردادماه گفت: » 

امروز بازدیدی از این ساختمان داشتم و قرار شد 
که شهرداری منطقه یک گزارشی مفصل در این زمینه 
به شورای شهر ارسال کند و مسأله بررسی شود که 
آیا ساخت و ساز در این ملک و تغییر کاربری آن به 
کلینیک مجاز بوده است یا خیر. مدیران شهرداری 
منطقه یک در حاشیه این بازدید گزارشی را به من 
نشان دادند که مؤید این بود، پیش از این شهرداری 
در مورد ناایمن بودن ساختمان به مسؤوالن کلینیک 
تذکر داده است.« هاشمی رفسنجانی افزود: » قرار شد 
به صورت جامع و دقیق گزارش مربوطه به شورای 
شهر تهران ارسال شود. امروز من اطالعاتی در این 
زمینه کسب کردم و در اولین فرصت در کمیسیون های 
مربوطه به صورت دقیق حادثه و زوایای آن بررسی 
می شود. « وی در باره اینکه آیا شهرداری در صدور 
مجوز برای کلینیک سینا مهر تخلف داشته است؟ 
گفت: »هنوز این موضوع را بررسی نکرده ایم ولی 
جزئیات کامل و ویژه در شورای شهر بررسی خواهد 

شد و آن را به اطالع عموم می رسانیم.«

جزئیاتحریقدرمرکزجراحیسینامهر
هاشمی رفسنجانی درباره جزئیات حادثه حریق در 
کلینیک سینا و گزارشی که توسط شهرداری به دستش 
رسیده است، گفت: »بر اساس این گزارش در سال 
9۴ دستورالعمل آتش نشانی به مدیران کلینیک ابالغ 

شده و اقدام مؤثری توسط مدیران کلینیک صورت 
نگرفته است و پس از آن در سال 9۶ نامه استنکاف به 
دستورالعمل شهرداری مجدد به مسؤوالن بیمارستان 
ابالغ شد که این موضوع نیز توسط مدیران مربوطه 
چشم پوشی شده است.در سال 9۷ شهرداری طی 
اخطاریه ای نبود ایمنی در ساختمان را به مدیران مرکز 
جراحی سینا اعالم کرده و به دلیل بی توجهی مجدد در 
سال 98 اخطاریه جدی به مالک ابالغ شده است و 
پس از آن اقداماتی نظیر نصب خاموش کننده و سیستم 
اعالم حریق در ساختمان انجام شد. ولی ساختمان 

مجهز به سیستم اطفای حریق ناقص بوده است.
وی در رابطه با علل این حادثه تصریح کرد: » بر اساس 
گزارشات اولیه اجرای نامناسب شبکه داخلی برق 
سبب بروز حادثه شده است.  همچنین اتاقک انباری 

ناایمن و غیراصولی برای نگهداری سیلندر اکسیژن در 
نظر گرفته شده بود و بخشی از لوازم قابل اشتغال نیز 
در پلکان منتهی پشت بام قرار داشت که سبب مسدود 
شدن مسیر پشت بام شده بود.« هاشمی رفسنجانی 
یادآور شد: » بر اساس گزارش آتش نشانی شهرداری 
تهران این حادثه ساعت 20:۴۶ شب گذشته) سه شنبه 
10 خرداد( به وقوع پیوسته و نیروهای آتش نشانی 
پس از تماس شهروندان در محل حاضر شده  اند و 
بر اساس گزارش شهرداری نیروهای آتش نشانی 
مدعی هستند طی 5 دقیقه پس از حادثه به محل 
رسیده اند که کلینیک کامال مشتعل بوده و دود و آتش 

از طبقات زیرین به طبقات اول و دوم هم سرایت 
کرده  و دود در حال باال رفتن به طبقات باال بوده 
است.« رئیس شورای شهر تهران گفت: »بر اساس 
گزارش شهرداری نیروهای آتش نشانی 11 نفر را از 
بخش های شمالی ساختمان و 9 نفر را از طبقه های 
پایین نجات دادند ولی در طبقه چهار و پنج که اتاق 
عمل و جراحی بوده متأسفانه 19 نفر فوت شده اند. 
طبقه های باال دارای ۴ اتاق عمل بوده است و مدیرعامل 
آتش نشانی منطقه نیز چندین نوبت پیش از حادثه در 
مورد مشکالت ناایمنی ساختمان به مالک گزارش 
داده بود.« وی افزود: »کلینیک سینا هزار و ۴00  متر 
وسعت دارد و طبقه منفی آن مربوط به رادیولوژی 
و طبقه همکف آزمایشگاه بوده است و طبقه سه و 
چهار مربوط به بستری بیماران و جراحی بیماران بوده 
که متأسفانه فوتی ها مربوط به طبقه چهار بوده اند.«

در عین حال حمید گودرزی معاون امنیتی، انتظامی 
استانداری تهران نشت گاز را علت اصلی این حادثه 
دانست و گفت: » احتمال زیاد این حادثه بر اثر 
نشت گاز بوده است و دلیل اصلی آن مشخص 
نیست. ساختمان آسیب جدی دیده است و تأکید 
می کنم که اظهارنظر درباره این حادثه سخت است 

و باید بررسی دقیق صورت گیرد. «

روایتآتشنشانان
مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر 
تهران در رابطه با آتش  در مرکز جراحی سینا مهر 
گفت: »در همان ثانیه های نخست از سوی ستاد 
فرماندهی عملیات، چهار ایستگاه عملیاتی حریق 
به همراه یک گروه نجات و خودروهای پشتیبانی 
عازم محل حادثه شدند و در دقایق بعدی تعداد 
ایستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز با دستور فرمانده 

عملیات افزایش پیدا کرد. «
داوری ادامه داد: » آتش سوزی یک ساختمان پنج 
طبقه با کاربری کلینیک درمانی بوده است که در 
طبقه منهای 2 حجم باالیی از شعله های آتش مشاهده 
و صدای انفجار متعدد به گوش رسیده است. این 
صداهای انفجار حتی در زمان حضور نیروهای 
آتش نشانی هم به گوش می رسیده است و بررسی ها 
نشان می داده که عمده صدا از سیلندرهایی بوده که 
در این طبقه نگهداری می شده است.شدت آتش به 
حدی بود که از فاصله های زیاد مسیرهای قدس هم 
قابل مالحظه بود و در بدو ورود مشاهده شد که 

آتش به طبقات باال نیز رسیده است.«
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حمید گودرزی معاون امنیتی، 
انتظامی استانداری تهران: 

احتمال زیاد این حادثه بر اثر 
نشت گاز بوده است و دلیل 

اصلی آن مشخص نیست. 
ساختمان آسیب جدی دیده است 

و تأکید می کنم که اظهارنظر 
درباره این حادثه سخت است و 
باید بررسی دقیق صورت گیرد

مهدی داوری مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی شهر تهران: 

آتش سوزی یک ساختمان پنج 
طبقه با کاربری کلینیک درمانی 

بوده است که در طبقه منهای 2 
حجم باالیی از شعله های آتش 

مشاهده و صدای انفجار متعدد 
به گوش رسیده است. این 

صداهای انفجار حتی در زمان 
حضور نیروهای آتش نشانی 

هم به گوش می رسیده است و 
بررسی ها نشان می داده که عمده 
صدا از سیلندرهایی بوده که در 
این طبقه نگهداری می شده است

بر اساس گزارش شهرداری 
نیروهای آتش نشانی 11 نفر را از 

بخش های شمالی ساختمان و 9 نفر 
را از طبقه های پایین نجات دادند 
ولی در طبقه چهار و پنج که اتاق 

عمل و جراحی بوده متأسفانه 19 
نفر فوت شده اند. طبقه های باال 
دارای 4 اتاق عمل بوده است و 

مدیرعامل آتش نشانی منطقه نیز 
چندین نوبت پیش از حادثه در 

مورد مشکالت ناایمنی ساختمان به 
مالک گزارش داده بود



گونهجدیدترویروسکووید۱۹برعفونتهایجهانیغالبمیشود
  مترجم: شراره فرهی منش

تحقیقات چاپ شده در مجله ِسل نشان می دهد 
 2-SARS-CoV که تغییر خاص در ژنوم ویروس
coronavirus که قباًل با افزایش انتقال ویروسی 
و شیوع کووید-۱۹ همراه بود، در کشت سلولی 
عفونی تر است. گونه موردبررسی، D614G، تغییری 
کوچک اما مؤثر در پروتئین اسپایک ویروس ایجاد 
می کند. این پروتئینی است که ویروس برای ورود 

به سلول های انسانی از آن استفاده می کند.
آزمایشگاه  در  نظری  زیست شناس  کوربر،  بِت 
ملی لوس آالموس و نویسنده اصلی این تحقیق، 
خاطرنشان کرد: »گونه D614G  برای اولین بار در 
اوایل ماه آوریل توجه ما را جلب کرد، زیرا الگویی 
به طرز چشمگیر تکراری را مشاهده کرده ایم. خیلی 
زود پس از شناسایی گونهD614G، در سراسر جهان 
حتی در موارد محلی که همه گیری ها شامل تعداد 
  D614G زیادی از نوع اصلی ویروس بود، گونه

شکل رایج بیماری شد«.
اطالعات جغرافیایی نمونه ها از پایگاه داده توالی 
ویروسی کووید-۱۹ ردیابی این الگوی بسیار مکرر 
که شامل تغییر در جمعیت ویروسی از فرم اصلی به 
نوع D614G است را امکان پذیر می کند. این اتفاق 
در هر سطح جغرافیایی ازجمله کشور، شهرستان 

و شهر رخ داده است.
دو مطالعه مستقل که از نتایج اولیه این تحقیق 
پشتیبانی می کنند، در مقاله امروز آورده شده است. 
این آزمایش ها، به سرپرستی استاد اِریکا اولمان 
سافریر، Ph.D، در موسسه لَجوال و توسط پروفسور 
دیوید مونتفیوری، Ph.D، در دانشگاه دوک، نشان 
داد که تغییر D614G باعث افزایش عفونت زایی 
ویروس در آزمایشگاه می شود. این آزمایش های 
جدید و همچنین داده های بالینی زیاد و مدل های 
آماری بهبودیافته در مقاله منتشرشده در مجله ِسل 
ارائه شده است. مطالعات in vivo بیشتری باید انجام 

شود تا پیامدهای کامل این تغییر مشخص شود.

ویروس SARS-CoV-2 در کل از میزان جهش 
کمی برخوردار است )بسیار پایین تر از ویروس های 
 D614G گونه HIV-AIDS(. ایجادکننده آنفلوانزا و
به عنوان بخشی از مجموعه چهار جهش مرتبطی 
است که به نظر می رسد یک بار به وجود آمده و 
سپس به عنوان یک مجموعه ثابت از تغییرات، در 

سراسر جهان حرکت کرده است.
ویل فیشر از لوس آالموس، نویسنده این مطالعه، 
می گوید: »این موضوع برای من بسیار جالب است. 
هم از این لحاظ که این افزایش عفونت زایی با 
مشاهده دقیق توالی داده ها به تنهایی تشخیص داده 
شد و هم این که همکاران تجربی ما توانستند در 

مدت زمان کوتاهی آن را تأیید کنند«.
دکتر سافریر که سرپرستی بنیاد گیتس مربوط به 
کروناویروس را برعهده دارد می گوید: »خوشبختانه، 
داده های بالینی موجود در این مقاله از دانشگاه شفیلد 

نشان داد که حتی اگر بیماران مبتال به ویروس جدید 
G  تعداد بیشتری از این ویروس را نسبت به بیماران 
آلوده به ویروس D حمل کنند، اما افزایش متناظر 

در شدت بیماری مشاهده نشده است«.
کوربر خاطرنشان کرد: »این یافته ها نشان می دهد که 
شکل جدید ویروس ممکن است سریع تر از فرم 
اولیه منتقل شود. خواه این نتیجه گیری درنهایت تائید 
شود یا خیر اما آنچه قباًل هم ایده خوبي بود را تأکید 
می کند: پوشیدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی«.
همکاران تحقیقاتی آزمایشگاه ملی لوس آالموس، 
دانشگاه دوک و دانشگاه شفیلد در ابتدا مقاله خود 
 bioRxiv را در مورد این تجزیه وتحلیل در سایت
در آوریل 2020 منتشر کردند. این تحقیق همچنین 
شامل مشاهده بیماران کووید-۱۹ از شفیلد بود که 
نشانگر ارتباط گونه D614G با شدت ویروس بیشتر 

در دستگاه تنفسی فوقانی بود.

SARS- تکامل  روند  »پیگیری  می گوید:  کوربر 
زیرا  است  امکان پذیر  جهان  سطح  در   2-CoV
محققان در سراسر جهان به سرعت در حال تهیه 
اطالعات توالی ویروسی خود از طریق پایگاه داده 
توالی ویروسی )GISAID( هستند«. در حال حاضر 
ده ها هزار توالی از طریق این پروژه در دسترس 
است و این امر کوربر و گروه تحقیقاتی را قادر 
ساخت تا پیدایش نوع D614G را شناسایی کنند.

پایگاه GISAID برای تشویق همکاری بین محققان 
برای آنفلوانزا تأسیس شد، اما در اوایل اپیدمی 
کووید-۱۹ پایگاه داده SARS-CoV-2 ایجاد شد 
که به عنوان منبع استانداردی برای به اشتراک گذاشتن 
داده های بیماری  همه گیر در بین محققان در سراسر 

جهان تبدیل شد.
 DOE/Los Alamos National Laboratory :منبع
۲6 ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

عضوکمیته کشوری کرونا گفت: »نظر خوش 
بینانه سازمان جهانی بهداشت این است که 
تا پایان سال 2020 حدود 2.5 میلیارد دوز 

واکسن کرونا به بازار عرضه شود.«
درباره  مردانی  مسعود  سپید،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  کرونا  ویروس  واکسن  کشف 
»یک شرکت اروپایی توانسته است واکسن 
آزمایش  خوشبختانه   و  بسازد  را  کرونا  
بوده  آمیز  موفقیت  هم  آن  انسانی  نمونه 
این  ساخت  در  هم  اروپا  اتحادیه  است. 

واکسن شرکت داشته است.«
وی افزود: »قرار است یک شرکت حدود یک 
میلیارد واکسن کرونا بسازد، حتی چینی ها 
هم واکسنی ساخته اند که امیدوارند به زودی 
نشان  اخبار  این  مجموع  شود.  بازار  وارد 
را   آزمایشات روند و مسیر خوبی  زمان می دهد  تا  بدانند  باید  مردم  اما  کردن طی می کنند   مهار  راه  تنها  واکسن  شدن  ساخته 

نکات  کردن  رعایت  کشنده  ویروس  این 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.«
که  زمانی  بدانید  »باید  کرد:  بیان  مردانی 
واکسنی کشف می شود ابتدا در سطح وسیعی 
مورد آزمایش قرار می گیرد تا ببینند جواب 
مثبتی نسبت به بیماری ها می دهد یا خیر به 
کرونا  واکسن  کشف  که  است  دلیل  همین 

زمان زیادی می برد.« 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مردانی 
تمام  به  نسبت  کرونا  »ویروس  گفت: 
ویروس ها پیچیده تر بوده و همین موضوع 
باعث شده است که زمان کشف واکسن آن 
سازمان  بینانه  خوش  نظر  شود.  طوالنی تر 
جهانی بهداشت این است که تا پایان سال 
2020 حدود 2.5 میلیارد دوز واکسن کرونا 

به بازار عرضه  شود.«

خبر خوش یک متخصص بیماری های عفونی درباره کشف واکسن کرونا 
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