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رییس جمهور تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا را تشریح کرد خبـر

استفاده از ماسک از امروز، الزامی است
حضور کارمندان و مردم در ادارات، منوط به استفاده از ماسک شد

رئیس جمهور با تاکید بر الزامی شدن استفاده 
از ماسک در محیط های عمومی شلوغ، گفت: 
»چنانچه کسی بدون ماسک به دستگاه، نهاد و یا 
ارگانی برای دریافت خدمت مراجعه کرد، باید از او 
بخواهند ماسک داشته باشد و حتی باید از حضور 
کارمندان و کارکنان در ادارات و دستگاه ها در 
صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

و استفاده نکردن از ماسک، جلوگیری شود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: »توانمندی کشور 
ما این است که در این ایام کرونایی روی پای 
خود ایستاد. هم در مسائل بهداشتی هم در تولید 
ماسک، هم در آماده سازی کیت ها. شرکت های 
بزرگی  کار  همزمان  دانشگاه ها  و  بنیان  دانش 
انجام دادند. در این مسیر فداکاری کادر درمان 

هم محفوظ است.«
مردم  به  خدمت  اول  روز  »از  داد:  ادامه  وی 
عزیز گفتیم این ویروس مهمان ناخوانده است، 
مدت حضورش معلوم نیست. با هوای گرم هم 
نمی رود. متخصصین ما گفتند حضورش ادامه دار 
است. این ویروس ناشناخته است اول پیرها را 
درگیر می کرد االن جوان ها را هم درگیر می کند. 

عالئمش هم دائما در حال تغییر است.«
مردم  با  داشتیم  »قراری  گفت:  رئیس جمهور 
عزیزمان و گفتیم باید تمام پروتکل های بهداشتی 

رعایت شود.«
وی با اشاره به توان  بخش تولید کشور اظهارکرد: 
»از روز اول گفتیم تمام مراکز تولیدی باید فعال 
باشند. تمام فروشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی 
تعطیل  را  مشاغل  بقیه  مدتی  بودند.  فعال  هم 
کردیم و مدتی سفر را هم ممنوع کردیم. در 
زمان بازگشایی مجدد قراری با مردم گذاشتیم و 
گفتیم به شرط رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 
مراکز باز می شوند و هرچه پروتکل ها بیش تر 

رعایت شود گشایش ها هم بیش تر می شود.«
روحانی گفت: »کسی نباید مبتال شدن به این 
بیماری را ننگ و عار بداند و اگر مبتال شد از 

دیگران پنهان کند.«
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
»پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی است و 
موضوع تنها موضوعی درمانی و بهداشتی نیست. 
بلکه یک موضوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
روابط بین الملل است و بسیاری از مسایل درهم 
تنیده است. در طول قرن گذشته،  داستانی نظیر 
پدیده کرونا نداشته ایم که این همه پیچیدگی 

داشته باشد.«
وی ادامه داد: »رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط 
در سال ۲۰19، دو و 9 دهم بوده است، ولی در 
سال ۲۰۲۰ که با این ویروس روبرو شدیم رشد 
اقتصادی منهای 3 شده است که نشان می دهد 
این ویروس چه تحول بزرگی را متاسفانه به 
صورت منفی در اقتصاد دنیا ایجاد کرده است. 
این شرایط در کشورهای پیشرفته بدتر است. 

به طوری که رشد اقتصادی در سال ۲۰19 در 
کشورهای پیشرفته 1.۷ دهم بوده و در سال ۲۰۲۰ 
پیش بینی این است که منهای 6.1 باشد بنابراین 
شما می بینید چه شرایطی از نظر اقتصادی به 

وجود آمده است.«
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی 
برای استفاده از روش های پیشگیرانه مقابله با 
کرونا گفت: »صدا و سیما بیشتر باید در این 
زمینه تالش کند و کسی نباید ابتال به این بیماری 
را  پنهان کند. طرف نباید به آزمایشگاه بگوید 
که اگر تست من مثبت شد خواهش می کنم به 

کسی اطالع نده و خودم می گویم.«
وی  ادامه داد: »پس این کار از نظر فرهنگی در 
جامعه ما به یک معضل تبدیل شده است. من با 
مردی آشنا شدم که طرف در روز امتحانش روز 
قبل تستش مثبت بوده اما نگفته تا امتحان آموزش 
رانندگی را بدهد. خب این از نظر فرهنگی کار 
درستی نیست، هرکسی مبتال شد، باید بگوید به 

قرنطینه برود و ایزوله کند.«
وی افزود: »آزمایشگاه های ما هم موظف هستند 
اطالع دهند و گرنه نمی شود که فردی آلوده شد 
اگر می خواهیم  ما  لذا  کند  آلوده  را  بقیه  برود 
به یک نفری نزدیک شویم مبنا را باید بر این 

بگذاریم که او مبتال به ویروس کروناست.«
مثل  روحانی یادآور شد: »جاهایی که معموالً 
و  پذیرایی  تاالرهای  و  همایش ها  رستوران ها 
جزء  مصلی  و  مساجد  ورزشی  باشگاه های 

موارد 3 و 4 در لیست قبلی ما بود، جاهایی 
که اکنون ستاد استانی اعالم می کند که این پنج 
شهرستان من شرایط قرمز دارند و کمیته های 
ما نیز موافقت می کند در ستاد پنجشنبه تصویب 
کردیم هر کجا چنین وضعیتی داشت حداقل 
برای یک هفته ممنوعیت را اعالم کنند و اگر 
نیاز بود مجدداً برای هفته دیگر نیز ادامه دهند 

تا شرایط عادی شود.«
وی افزود: »اگر رستورانی همه اصول و پروتکل ها 
را مراعات می کند، اجازه بدهیم کارش را ادامه 
تذکر  نمی کند  مراعات  رستورانی  اگر  و  دهد 
چند  برای  را  آنجا  نکرد  رعایت  اگر  و  دهیم 

روز ببندیم.«
روحانی در ادامه اظهار کرد: »به کمیته بهداشتی و 
امنیتی می گویم راجع به کسانی که بیماری را مخفی 
می کنند  طرحی بیاورند و آن را تصویب کنیم.«
وی با بیان اینکه » مخفی کردن بیماری نوعی 
تجاوز به حقوق دیگران است « گفت: »من که 
بیماری ام را مخفی می کنم و نمی گویم، نسبت 
به خانواده، دوست، همکار، سایر افراد مسئولیت 
دارم. وقتی ابتالی خود را اطالع نمی دهم و حتی 
ماسک هم نمی زنم درست نیست. باید این فرهنگ 
را جا بندازیم که ماسک استفاده کنیم و بیماری 

خود را اطالع دهیم تا از بیماری عبور کنیم.«
روحانی تأکید کرد: »از فردا )یکشنبه( استفاده از 
ماسک در محیط های عمومی شلوغ باید اجباری 
باشد و چنانچه کسی بدون ماسک به دستگاه، 

نهاد و یا ارگانی برای دریافت خدمت مراجعه 
کرد، باید از او بخواهند ماسک داشته باشد و 
در  کارکنان  و  کارمندان  از حضور  باید  حتی 
رعایت  عدم  صورت  در  دستگاه ها  و  ادارات 
دستورالعمل های بهداشتی و استفاده نکردن از 

ماسک، جلوگیری شود.«
وی گفت: »نباید اجازه داد حساسیت مردم و 
احساس خطر آنان نسبت به بیماری کاهش یابد؛ 
در همین راستا ستادهای  استانی مقابله با کرونا 
موظف شدند با بررسی شرایط نسبت به تعطیلی 
یا افزایش محدودیت ها تصمیم گیری کرده و با 
هماهنگی کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، تصمیمات خود را اجرا کنند و چنانچه 
در این مسیر نیاز باشد از نیروی انتظامی و بسیج 
برای حسن اجرای تصمیمات کمک بگیرند و 
البته دولت نیز تمام تالش خود را بکار گرفته تا 
با گسترش حداکثری خدمات دولت الکترونیک از 
مراجعات غیرضروری مردم به ادارات و دستگاه 

ها برای دریافت خدمات بکاهد.«
رئیس جمهور اظهار کرد: »ما باید فرهنگ را باال 
ببریم. هرکسی مبتال شد وظیفه دارد که بگوید و 
خود را برای 14 روز قرنطینه کند. آزمایشگاه ها، 
پزشکان و بیمارستان های ما موظف هستند که 
اعالم کنند. کسی که آلوده  است نباید به جامعه 
بیاید و دیگران را آلوده کند. نمی شود که در این 

مواقع همکاری نکرد.«
ادامه در صفحه 3 



 ادامه از صفحه 2 
روحانی ادامه داد: »برخی افراد اصال عالیم بیماری 
را ندارند. اگر می خواهیم به فردی نزدیک شویم، 
همه باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتال به کرونا 
است یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده 
یا از ماسک استفاده کنیم. در اجتماعات بزرگ هم 
شرکت نکنیم. در اجتماع بزرگ حاضر می شویم و 
در پی آن گرفتاری پیش می آید. در اجتماع بزرگی 
که همه کنار هم نشستند و غذا صرف می کنند، در 
عروسی ها و در برخی مراسمات اینگونه است.«

وی ادامه داد: »علت اینکه در خوزستان شاهد 
افزایش مبتالیان کرونا بودیم این بود که در مراسم 
عید فطر مراسمی وجود دارد که همه طوایف 
در آن حضور می یابند و جمع می شوند. امسال 
تعطیالت بیشتر شد و مردم تعطیالت آخر هفته 
و تعطیالت ارتحال را به هم متصل کردند و در 

پی آن مردم دچار مشکل شدند.«
روحانی گفت: »هوا گرم است و مردم ناچار هستند 
به داخل ساختمان بروند و درها و پنجره را ببندند. 
تازه  است و هوای  باز  پنجره ها  و  وقتی درب 
وارد ساختمان می شود، با زمانی که همه بسته 
بوده و هوا داخل خانه می ماند، شرایط متفاوت 
است. اگر آمادگی مردم کم شود، ما گرفتار این 
بیماری می شویم و این گرفتاری به ضرر کشور 

و همه ماست.«

روحانی ادامه داد: »مسئوالن مربوطه هرکدام وظیفه 
و مسئولیتی دارند. من از کمیته امنیتی و اجتماعی 
و  کمیته بهداشتی می خواهم که ابالغ کنند هر 
کسی وارد اداره ای می شود که شلوغ هم هست، 
باید از ماسک استفاده کند. اگر از ماسک استفاده 
نکرد، به او نباید خدمت ارائه شود. اگر کارمندی 
در اداره ای بدون ماسک حضور یافت، باید برای 
وی غیبت بزنند و وی را بازگردانند. این موضوع 
باید ابالغ شود که ارائه خدمات منوط به رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.«
وی یادآور شد: »ما باید نسبت به ادارات دولتی و 
شبه دولتی که اداره آن به عهده دولت است، این 

موارد و پروتکل ها را اجباری کنیم.«
وی گفت: »مترو نیز که شلوغ است، نباید گذاشت 
که بدون ماسک کسی سوار شود. خدمات مترو و 
اتوبوس باید منوط به استفاده از ماسک باشد. من 
می خواهم در این راه، هم ضابطین قوه قضائیه، خود 
قوه قضائیه و در جایی که الزم است، دادستان ها 

یاری کنند تا این مقطع را رد کنیم.«
رئیس جمهور اظهار کرد: »برخی جاها نیز باید 
اتحادیه ها و اصناف بیایند و کمک کنند. این موارد 
اگر در کنار هم قرار بگیرند، مشکالت پیش نمی آید. 
آن دستورالعمل های اصلی که همیشه تاکید می 
تاکید شد،  آنها  بر  نیز در جلسه  امروز  شود و 
مسئله فاصله گذاری، استفاده از ماسک و نرفتن در 

اجتماعاتی مانند عزا و عروسی و حضور در فضای 
سرپوشیده است که همه روی آن تاکید دارند.«

روحانی ادامه داد: »روند ما اینگونه بوده و اگر 
چیزی را می خواستیم ممنوع اعالم کنیم، آن را 
در کل کشور ممنوع می کردیم. ما به این نتیجه 
رسیدیم که الزم نیست برخی مسائل را در سطح 
کشور ممنوع اعالم کنیم. برای آنکه برخی مشکالت 

مربوط به استان خاصی است«.
وی افزود: »در نتیجه، ما ممنوعیت ها را به خود 
استان ها سپردیم. البته در جلسه تاکید شد که این 
شرایط هیچ کدام ثابت نیست. نه قرمز ثابت است 
و نه سفید و ممکن است تغییر یابد، مانند فرش 
تقلبی است که رنگ آن تغییر می یابد. البته برخی 
جاها شرایط کمی متفاوت است. نمی شود که 
بگوییم وضعیت مناطق همیشه ثابت خواهد بود 
و به خصوص باید دانست که برخی مکان ها که 
از اول وضعیت سفید داشتند، تا حد زیادی در 

معرض خطر هستند.«
روحانی در همین راستا افزود: »بعداً معلوم شد که 
ما نباید خود استان را مالک قرار دهیم.  برای اینکه 
در استانی ممکن است پنج شهر درگیر باشند و 
باقی شهرها از وضعیت خوبی برخوردار باشند. ما 

باید روی شهرهای پر خطر تمرکز کنیم.«
وی توضیح داد: »االن قاعده ما بر این است که 
مواردی که قبال در لیست سه و چهار ما مانند 

رستوران، سالن های همایش، باشگاه های ورزشی، 
مصلی و مساجد بود، اگر ستاد استانی اعالم کند 
که این شهرستان وضعیت قرمز دارد و کمیته های 
مربوطه موافقت کنند، ما در ستاد روز پنج شنبه 
تصویب کردیم که ممنوعیت برای یک هفته اجرا 
شود و در پایان هفته نیز دوباره ارزیابی مجدد قرار 
دهند که ممنوعیت ادامه بیاید تا شرایط به حالت 

عادی بازگردد.«
رئیس جمهور تاکید کرد: »این مهم است که ما  
مشاغل را مدنظر قرار دهیم. اگر رستورانی همه 
اصول و پروتکل ها را رعایت کند، باید اجازه دهیم 
که کارش را انجام دهد. اگر رستورانی رعایت 
نمی کند، باید تذکر دهیم و اگر دوباره رعایت نکرد، 
باید آن را برای مدت یک هفته تا 1۰ روز ببندیم 
تا موظف باشد اصول بهداشتی را رعایت کند.«

وی گفت: »هر سه گروه خدمت دهنده، خدمت 
گیرنده و مکان خدمت باید مورد پایش باشد. 
مکان خدمت باید بهداشتی باشد و پروتکل را 
رعایت کند، خدمت دهنده که خود کاسب است 
و خدمت گیرنده هم مردم هستند. هر سه این 
گروه باید مراعات کنند تا از این شرایط سختی 
که داریم، عبور کنیم.« رئیس جمهور سپس گفت: 
»دولت وظایفی دارد که به شدت دنبال اجرای 
آن ها است. دولت الکترونیک را به سرعت در 
حال پیشبرد هستیم. جاهایی که نیاز به مراجعه 
داشته، تالش می کنیم تا مراجعه را کم کنیم. با 
دولت الکترونیک در حال ایجاد الگوی جدیدی 
در خدمت رسانی به مردم هستیم. خرید اینترنتی 

را باید سرعت ببخشیم و به آن کمک کنیم.«
روحانی ادامه داد: »مسافرت ها باید کاهش یابد و 
به حد ضرورت برسد. اگر احساس خطر می کنیم 
برخی  می توانیم  هستیم،  هشدار  شرایط  در  و 
محدودیت ها را برای مدت کوتاهی برگردانیم.«

روحانی اجرای اصول بهداشتی و دستور العمل ها 
را نیازمند به ضمانت اجرا دانست و گفت: »در 
ادارات رعایت اصول راحت تر است و ما با یک 
مصوبه می توانیم اصول را اجرایی کنیم، در حمل 
و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس آقای وزیر 
کار می گیرند و  به  را  تمام تالش خود  کشور 
هر کجا که نیاز بود از نیروی انتظامی و بسیج 

استفاده می کنند.«
و  محققین  همه  »از  گفت:  رئیس جمهور 
متخصصین که برای تولید واکسن و دارو برای 
ویروس کرونا تالش می کنند و به دنبال واکسن 
هستند تشکر می کنیم. امیدوارم این تالش ها به 

نتیجه مثبت برسد.«

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: »ارائه خدمات در ادارات دولتی 
و اماکن عمومی که محل تجمع باشد، به افرادی که ماسک ندارند 

ممنوع است. «
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک، 
گفت: »از یک شنبه 15تیر ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن 
عمومی که محل تجمع باشد، به افرادی که ماسک ندارند ممنوع 
است.« وی افزود: »به کارکنان دولتی که ماسک نداشته باشند نیز 

تذکر داده می شود و ضمن درج غیبت برایشان از آنها تقاضا می شود 
اقدامات الزم را انجام دهند، شخص رئیس جمهور این موضوع را 

در جلسه روز شنبه خود اعالم کردند.«
بنابر اعالم کانال خبری وبدا، معاون کل وزارت بهداشت ادامه 
داد: »با فرصت حدود ۲ هفته ای که برای فراهم آوردن امکانات 
الزم و در دسترس بودن ماسک داده شد، دیگر کسی نمی تواند 

بگوید ماسک ندارم.«

با اعالم معاون کل وزارت بهداشت:

ارائه خدمات به افراد بدون ماسک در ادارات دولتی ممنوع شد
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مدیربخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۱۴۸ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت کرونا در کشور 
را تشریح کرد و گفت: »طی بیست و چهار ساعت گذشته 
دو هزار و ۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۸ تن از آنها بستری شدند. «
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز جمعه تا 
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۸ مورد 
بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۳۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسید.«

وی همچنین گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۴۰۸ نفر رسید.«

الری افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۹۸ هزار و ۹۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« وی تاکید کرد: »۳۱۳۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۵۲۰ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت 
بهداشت فردی و اجتماعی، لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مکرر دست ها و 
بویژه استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل و حضور در تجمعات، گفت: »استان های خوزستان، 
آذربایجان های غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایالم در 
وضعیت قرمز قرار دارند.« وی همچنین تاکید کرد: »استان های تهران، فارس، اصفهان، مازندران، 

همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«

آمار کرونا

خبـر

مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
بیان اینکه با اوج بیماری کرونا در بسیاری از مناطق 
کشور روبرو هستیم، گفت: »در شرایط کنونی باید 
مسئولین، دولت، مجلس و هر ارگان و سازمانی 
که مسئولیتی در این رابطه دارد برای مهار و کنترل 

بیماری واکنش سریع داشته باشد.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی با هشدار جدی نسبت 
به وضعیت بحرانی بیمارستان ها و با بیان اینکه 
بسیاری از بیمارستان های پذیرش کننده بیماران 
کرونایی تکمیل شده است، گفت: »در صورتیکه 
بحران ایجاد شده کنترل و مدیریت نشود، از همه 
جهات ضربه خواهیم خورد و اولین جایی که دچار 
صدمه می شود سالمت مردم است. متاسفانه در حال 
حاضر تعداد باالیی از مردم در بیمارستان بستری 
هستند و خیلی ها در لیست انتظار برای بستری به 
سر می برند، وضعیتی که شایسته کشور ما نیست.«
وی با بیان اینکه بارها بر اهمیت مسئله کرونا و رعایت 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری ها برای پیشگیری از 
شیوع و انتقال بیماری تاکید شده و دیگر مطلبی در 
این رابطه باقی نمانده، گفت: »با توجه به وقوع اوج 
بحران کرونا که در حال حاضر حداقل در تهران با 
آن روبرو هستیم، باید اقدامات و مداخالت جدی 

برای مدیریت شرایط اعمال شود.«
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ادامه 
داد: »همانگونه که مشاهده می شود و آمارها نیز 
نشان می دهد با اوج بیماری کرونا در بسیاری از 
مناطق کشور و طبق اعالم وزارت بهداشت در ۱۴ 
استان روبرو هستیم که تهران نیز جزو آن هاست. 
البته این وضعیت قابل پیش بینی بود و خود بنده 
از ۵ خرداد  مکرراً هشدار دادم که مسافرت های 
بی رویه و شرکت در مراسمات و تجمعات منجر 
می شود که کرونا از کنترل ایجاد شده، خارج شود 
و متاسفانه این اتفاق افتاد و همه کسانی که این 
توصیه ها را جدی نگرفته و رعایت نکردند، امروز 

باید خود را مسئول بدانند.«
این متخصص عفونی با تاکید بر اینکه در شرایط 
کنونی باید مسئولین و هر ارگان و سازمان و فردی 
که مسئولیتی در این کشور دارد از حالت منفعالنه 
خارج شود، اظهار کرد: »در حال حاضر متاسفانه 
سیستم در مقابل این اتفاقات منفعل بوده و واکنش 
سریع نداریم. همین مسئله باعث بروز بحران کنونی 
شده، به گونه ای که حداقل در شهر تهران تخت خالی 

برای بستری بیمار کرونایی وجود ندارد و همین 
االن بیماران زیادی در نوبت بستری در بیمارستان 

هستند، وضعیتی که  شایسته ما نیست.«
طبرسی با ذکر نکاتی جدی برای کنترل و مدیریت 
و رهایی از بحران ایجاد شده، عنوان کرد: »اولین قدم 
لغو کلیه تجمعات و تعطیلی هر مساله ای است که 
باعث تجمع افراد می شود، پاساژها، مراکز خرید، 
رستوران ها، کنسرت،  سینما و هر چیز دیگری که 
باعث تجمعات می شود باید هرچه سریعتر لغو شود.«
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح  دانشوری با 
انتقاد از شرایط برگزاری امتحانات و بخصوص 
کنکور سراسری، گفت: »به عنوان نمونه با برگزاری 
حضوری کنکور تجمعات چند صدهزار نفری ایجاد 
می شود که این مسئله باعث انتقال شدید بیماری 

خواهد شد که بسیار خطرناک خواهد بود.«
رعایت  برای  تمهیدات جدی  »باید  افزود:  وی 
فاصله گذاری در وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و 

اتوبوس اندیشیده و اجرا شود.«
طبرسی »دورکاری کارمندان« را نکته سوم دانست و 
ادامه داد: »نباید در ادارات تجمع ایجاد شود، بسیاری 
از مبتالیان کنونی کارمندان هستند، چراکه در یک 
محیط فردی بیمار شده و سایرین را مبتال می کند.«
وی مساله بعدی را ممنوعیت مسافرت های بین 
عنوان کرد و گفت:  آن  کنترل شدید  استانی و 
»در حال حاضر افراد به راحتی و بدون کنترل از 
یک منطقه به منطقه دیگر مسافرت کرده و باعث 
انتقال بیماری می شوند. این مساله به خصوص در 
مسافرت های هوایی بسیار با اهمیت است، چراکه 
در حال حاضر تعداد زیادی بیمار از شهر خود به 

سایر مناطق مسافرت می کنند و مسافران زیادی را در 
هواپیما و مسیر مبتال می کنند، متاسفانه نکات کنترلی 
و بهداشتی در این رابطه رعایت نمی شود،  در حالیکه 
در این شرایط باید به دیگران هم فکر کنیم  و تنها 
به فکر خود و اطرافیان خود نباشیم. چراکه در این 
پروسه انتقال ممکن است بیماری به فردی منتقل 
شود که کارش به آی سی یو و شرایط خطرناک 
کشیده شود و مطمئنا هیچ کس راضی نیست که 
باعث صدمه دیگران شود، ولی ناخواسته و ندانسته با 
این شرایط ممکن است این مساله اتفاق بیافتد.« این 
عضو هیات علمی دانشگاه خطاب به شرکت های 
هواپیمایی، خواستار شد: »شرکت های هواپیمایی 
حتما این مسئله را رعایت کنند و از ورود بیماران 
به هواپیما جدا جلوگیری کنند. این قضیه نیازمند 
یک چک و نظارت جدی است. همچنین در این 
رابطه باید قانونی وجود داشته باشد که با متخلفین 
به صورت جدی برخورد شود، به عبارت دیگر 
باید افراد بیمار از طریق کد ملی رهگیری شده و 
از ورود آنان به هواپیما جلوگیری شده و با آنها به 
شدت برخورد شود؛ چراکه در صورت سوار شدن 
افراد زیادی را در معرض آلودگی قرار می دهند.«

طبرسی  گفت: »باید قوانینی تدوین شود تا با افرادی 
که در اماکن عمومی اصول بهداشتی را رعایت نکرده 
و از ماسک استفاده نمی کنند به شدت برخورد شود؛ 
چراکه در حال حاضر سالمت جامعه به شدت در 
معرض خطر قرار دارد. متاسفانه در حال حاضر 
تعداد باالیی از مردم در بیمارستان بستری هستند و 
خیلی ها در لیست انتظار برای بستری به سر می برند،  

وضعیتی که شایسته کشور ما نیست.«ایسنا

اخطار ایمنی برای بیش از ۴۰۰ هشدار نسبت به تکمیل ظرفیت بیمارستان های پذیرش کننده کرونا
بیمارستان  و مرکز درمانی در تهران

و  آتش نشانی  سازمان  پیشگیری  معاون 
خدمات ایمنی شهرداری تهران از صدور 
اخطار ایمنی برای بیش از ۴۰۰ بیمارستان و 

مرکز درمانی در پایتخت خبر داد. 
به گزارش سپید، محمود قدیری در گفت وگو 
با ایسنا اظهارکرد:  »کارشناسان آتش نشانی در 
سال های اخیر از بسیاری از اماکن عمومی و 
تجمعی بازدید کرده و با بررسی موارد ایمنی، 
خالها و موارد نقض ایمنی را به مالکان هشدار 
داده اند.« وی با بیان اینکه بیمارستان ها و مراکز 
درمانی نیز از جمله مواردیست که آتش نشانان 
اقدام به بازدید از آن کرده اند، خاطرنشان کرد: 
»بیمارستان ها جزو مراکزی هستند که ایمنی 
آنها از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا 
که تعداد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به 
این مراکز را بیماران و افرادی شامل می شوند 
که به دالیل مختلف درمانی و بیماری، امکان 
تردد و واکنش به موقع به حوادث را ندارند.«

معاون پیشگیری سازمان  آتش نشانی تهران 
ادامه داد: »در جریان این بازدیدها بیش از 
۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت 
شناسایی شد که دارای مشکالت ایمنی است 
که در این خصوص اخطار الزم به مسئوالن 
این مراکز ارائه شده بود. همچنین در اکثر 
این موارد دستورالعمل ایمنی مربوطه هم به 
این مراکز داده شده بود.« قدیری با اشاره به 
حادثه هفته گذشته انفجار و حریق در کلینیک 
درمانی در حوالی میدان تجریش، خاطرنشان 
کرد:  »پس از این حادثه با توجه به حساسیتی 
که وجود داشت، سازمان آتش نشانی تهران 
نامه ای به وزارت بهداشت ارسال و لیستی 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی در معرض 
خطر اعالم کرد تا این وزارتخانه نیز در 

حل مشکل ایمنی این مراکز اقدام کند.«
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روایت رئیس اورژانس کشور از روزهای سخت مبارزه با کرونا

مردانی، عضو کمیته ملی مقابله با کرونا:
مردم ماسک  فیلتردار استفاده نکنند

عضو کمیته ملی مقابله با کرونا گفت: »با توجه به زمان 
بازدم تنفس که به راحتی از ناحیه سوپاپ ماسک های 
فیلتردار بدون هیچگونه تسویه هوایی از این قسمت ماسک 
انجام می شود، از این رو به مردم توصیه می کنیم از چنین 

ماسک هایی استفاده نکنند.«
به گزارش سپید،  مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »یکی از دالیل توصیه عدم استفاده از اینگونه ماسک ها انتقال ویروس از ناحیه سوپاب یا 
همان فیلتر است که اگر شخص استفاده کننده آلوده به ویروس کرونا یا حتی ناقل آن باشد به هنگام 

خروج تنفس از قسمت سوپاپ، موجب آلوده شده محیط و دیگران خواهد شد.« وی اظهار داشت: 
»استفاده از ماسک های فیلتردار عالوه بر اینکه مانع انتقال کرونا به محیط و دیگران نخواهد شد بلکه 
به هنگام سرفه یا عطسه شخص بیمار یا ناقل بیماری استفاده کننده از ماسک، توده ای از ویروس را 
به دیگران منتقل خواهد کرد.« عضو کمیته ملی مقابله با کرونا با تاکید بر استفاده مردم از ماسک های 
معمولی گفت: »مردم می توانند از ماسک های اتاق جراحی یا از ماسک های خانگی که با سه الیه 
پارچه طراحی و دوخته می شود استفاده کنند.« مردانی با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک های سه الیه 
خانگی بسیار مناسبت تر از ماسک های فیلتردار است، تصریح کرد: »بهترین راه مقابله با ویروس کرونا 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ 
ثانیه و استفاده مکرر از ماسک است.« وی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس کرونا از راه گوش 
نیز می تواند موجب بیماری شود، گفت: »از راه گوش تاکنون به اثبات نرسیده و نمی تواند موجب 

بیماری شود اما از راه چشم، بینی و دهان امکان پذیر است که مهم ترین راه انتقال بینی است.«

کرونا

رئیس اورژانس کشور در خصوص روزهای ابتالی 
خود به کرونا و شرایط کنونی شیوع این ویروس در 

کشور توضیحاتی ارائه کرد. 
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند درباره روزهای 
که  »زمانی  گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  نخستین 
دانشجویان ایرانی برای قرنطینه از ووهان چین به 
ایران منتقل شدند، هتلی اجاره کردیم که مدیر و 
عوامل از ترس ابتال هتل را ترک کردند اما تکنسین های 
اورژانس در صف اول مقابله با کرونا حضور داشتند.«
وی ادامه داد: »تکنسین های اورژانس خط  شکن بودند 
اما گمنام و کسی از آن ها یاد نکرد. درصورتی که 
کمتر کسی هست که از فعالیت و زحماِت پرسنل 
آزمایشگاه و سی تی اسکن اسم نبرد. در تمام مدتی 
که دانشجویان در هتل بودند، هتل داری و صفر تا 

صد کارها را تکنسین های اورژانس انجام دادند.«
رئیس اورژانس کشور در ادامه بیان کرد: »من احساس 
خستگی داشتم، دکتر امیری تست سنجش اکسیژن 
خون انجام داد و متوجه افت سطح اکسیژن شد؛ به 
او گفتم دستگاهت اشتباه کار می کند، اگر سرم بزنم 
بهتر می شوم. با دستگاهی دیگری تست کرد که سطح 
اکسیژن ۵۵ درصد بود. اکسیژن گرفتم اما بهتر نشدم 
و سی تی اسکن انجام دادم . نتیجه سی تی اسکن را که 
دیدم، تمام ریه سفید بود. پرسیدم این برای کدام بیمار 
است که پاسخ دادند برای شما است. باورم نمی شد 

و آنجا بود که پذیرفتم بستری شوم .«
کولیوند درخصوص عالیمی که زمان ابتال به کرونا 
همراه داشت خاطر نشان کرد: »فقط احساس خستگی 
داشتم اما زمانی که خواستم برای نماز مغرب وضو 

بگیرم بی حال شدم و افتادم که از آن به بعد شرایطم 
سخت تر شد. سرفه ها و عالیم تنگی نفس شروع 
شدند. وقتی به مرحله کاهش سطح هوشیاری رسیدم 
متوجه شرایط بحرانی خود شدم. برای اینکه هذیان 
نگویم از دوستم خواهش کردم به من قرآن بدهد، 

شروع کردم به خواندن و بعد بی هوش شدم.« 
وی افزود: »۱۴ روز بی هوش بودم. در این مدت سه 
روز سطح اکسیژن خون من به ۳۴ درصد رسید که همه 
فکر می کردند، می میرم . شرایط سختی برای خانواده، 
دوستان و همکاران بود. بعد از آن سه روز همکاران 
تصمیم گرفتند که علی رغم ممنوعیت به من کورتون 
تزریق کنند که بعد از آن سطح اکسیژن تا ۵۰ یا ۶۰ 
درصد باالتر آمد. البته من جانباز شیمیایی هم هستم 
که این عارضه ریوی در وخامت حال تاثیرگذار بود.«
رئیس اورژانس کشور گفت: »بعد از ۱۴ روز که 
به هوش آمدم گفتم: چرا من را به آی سی یو منتقل 
کرده اید، من دیشب در  بخش بودم. تمام مدت برای 
من شبیه به خوابی عمیق سپری شده بود.« وی تاکید 
کرد: »کرونا ویژه سن خاصی نیست که بگوییم بچه ها 
مبتال نمی شوند. اگر به بیمارستان مفید تهران)بیمارستان 
کودکان( سر بزنید با کودکانی که بستری هستند، 
مواجه می شوید. در استان هرمزگان هم کودکان گرفتار 
شده اند. خطر کرونا و عوارض آن برای افرادی که 
بیماری زمینه ای نظیر دیابت، مشکالت قلبی و ریوی، 
فشار خون و... دارند و یا برای خانم های باردار بیشتر 
است. شاید برای جوانانی که بیماری زمینه ای ندارند 

تحمل بیماری راحت تر باشد.«

همه فکرمی کردند می میرم 
خبـر

از سوی مرکز تحقیقات عفونی 
اطفال انجام شد

راه اندازی بخش تشخیص مولکولی 
کرونا در بیمارستان کودکان مفید

بخش جدید تست تشخیصی مولکولی 
تحقیقات  مرکز  توسط  کرونا  ویروس 
عفونی اطفال در بیمارستان کودکان مفید 

راه اندازی شد. 
به گزارش سپید، بخش مولکولی تشخیص 
پژوهشکده  همکاری  با  کرونا  ویروس 
بیمارستان  پشتیبانی  و  کودکان  سالمت 

کودکان مفید آغاز به کار کرد. 
راه اندازی این بخش تشخیصی به دنبال 
تحقق یکی از ماموریت های مرکز تحقیقات 
عفونی اطفال مبنی بر مشارکت در حل مسائل 
اولویت دار کشور در زمینه بیماری های 

عفونی کودکان انجام پذیرفت . 
واقع یک  در  مولکولی  تشخیص  روش 
آزمایش تأییدی محسوب می شود که به 
غربالگری پیش از آزمایش نیاز دارد. اما 
در خصوص ویروس کووید ۱۹ به دلیل 
این که امکان تست های غربالگری مبتنی 
بر واکنش بدن وجود ندارد، باید از همان 
ابتدا آزمایش مولکولی ویروس انجام شود.  
بنا بر اعالم مرکز تحقیقات عفونی اطفال، 
این آزمایش به روش Real Time PCR و 
با پروتکل سازمان جهانی بهداشت برای 

بیماران انجام می شود.

شماره ۱۶۸۹ ۱۵5 تیـر ۱۳۹۹

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »امروز به صورت روزانه حدود 
۶ الی ۷ میلیون ماسک در کشور تولید می شود.«

به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز درباره وضعیت تولید ماسک 
در کشور اظهار داشت: »امروز به صورت روزانه حدود ۶ تا ۷ 
میلیون ماسک در کشور تولید می شود و انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ماسک که متولی صنفی تهیه و توزیع ماسک 
هستند اعالم کردند که توانایی افزایش شیفت های خود را دارند 
و در این خصوص نیازمند حمایت های مالی هستند.« وی افزود: 
»این انجمن ها انتظاراتی دارند که اگر با آنها به توافق برسیم میزان 

ظرفیت تولید ماسک در کشور افزایش خواهد یافت.« 
شانه ساز گفت: »امروز بخش عظیمی از نیاز کشور با افزایش ظرفیت 
تولید در داخل کشور برطرف می شود. در زمینه تولید ماسک، ظرفیت 

کشور ۸ برابر شرایط معمول، افزایش یافته است.«
به گزارش فارس رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد: »در زمینه 
تولید محلول و ژل های ضدعفونی کننده ظرفیت تولید کشور بیش 
از ۱۰ برابر شرایط قبل از بحران شیوع کرونا افزایش یافته است 
و در حوزه دارو نیز امروز نیاز کشور در داخل، برطرف می شود؛ 
البته در روزها و هفته های نخست به دلیل حجم بسیار باالی نیاز 

کشور، مشکالتی در تهیه و تامین اقالم مورد نیاز پرسنل بهداشتی 
و درمانی وجود داشت که امروز کمبودی در این حوزه ها مشاهده 
نمی شود؛ زیرا حجم تولید داخلی افزایش  و بخشی از اقالم مورد 

نیاز نیز از طریق واردات تامین شده می شود.«

ظرفیت روزانه تولید ماسک به 7 میلیون رسید
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خبـر

۷۰ درصد بیماران آملی در مراسم عزا و عروسی به کرونا مبتال شدند
رییس شبکه بهداشت و درمان آمل گفت: » بر اساس 
بررسی های انجام شده، منشاء ابتالی ۷۰ درصد از 
بیماران کرونایی شناسایی شده این شهرستان در 
روزهای اخیر شرکت در مراسم عزا و عروسی 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است.« 
به گزارش سپید، فرامرز اکبری افزود: »متاسفانه 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی با وجود تاکید 
اطالع  و  بهداشتی  مراجع  و  کارشناسان  مکرر 
رسانی گسترده سبب شد تا طی چهار روز اخیر 
آمار بیماران بستری مبتال به ویروس کووید 19 

در شهرستان ۲ برابر شود.«
وی از آغاز پیک جدید شیوع کرونا در آمل خبر 
داد و گفت: »پس از یک دوره ۲ ماهه تجربه 
آرامش نسبی در بیمارستان های شهرستان، بار 
دیگر شاهد اوج گیری آمار بیماران بستری هستیم 
و وضعیت شهرستان هم اکنون کامال قرمز است و 
اگر مردم رعایت نکنند به طور قطع دچار مشکل 

جدی خواهیم شد.«
اکبری افزود: »هم اکنون ظرفیت بیمارستان امام 
خمینی )ره( آمل که برای بیماران کرونایی در نظر 
گرفته شد، تکمیل شده است و در حال حاضر در 
حال پذیرش بیماران در بیمارستان شمال هستیم و 
نباید اجازه بدهیم که بار دیگر تمامی بیمارستان های 

شهرستان به اشغال کرونا در بیاید.«
وی با اعالم این که ۲ بیمارستان امام رضا )ع( 
در  کرونا  شیوع  آغاز  در  هم  )ع(  علی  امام  و 
شهرستان محل بستری بیماران کرونایی بودند، 
تاکید کرد: »امیدواریم شهروندان آملی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و اهمیت قایل شدن برای 

سالمتی و جانشان، کار را به جایی نکشانند که 
مجبور شویم از تمامی ظرفیت های بیمارستانی 
شهرستان مانند ابتدای شیوع بیماری کرونا برای 

بستری این بیماران استفاده کنیم.«
در  اصلی  مشکل  آمل  بهداشت  شبکه  رئیس 
خصوص شروع پیک جدید کرونا را نبود تخت 
خالی در بیمارستان ها عنوان کرد و توضیح داد: 
»بر خالف دور نخست و شروع شیوع این بیماری 
که به دلیل همزمانی با ایام عید و همچنین ترس 
از  به خود  شهر خود  بیمارستان های  کرونا  از 
بیماران غیر کرونایی خالی شده بود، هم اکنون 
اکثر تخت های بیمارستان های شهر به خصوص  
بخش آی سی یو در اختیار سایر بیماران قرار دارد 
و ظرفیت این  بخش پر است و این مساله با شدت 

گرفتن مبتالیان کرونا بحران ایجاد خواهد کرد.« 
وی تنها راه کمک مردم برای برون رفت از وضعیت 
موجود را استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی دانست و تاکید کرد: »فراموشی و بیخیالی 
مردم سبب شیوع مجدد این ویروس شده است و 
دلیل اصلی این موج جدید بازگشایی اماکن های 

پرجمعیت بوده است.«
اکبری با اعالم این که شرط فعالیت مشاغل مختلف 
از جمله مشاغل پرخطر مانند تاالرهای عروسی 
پروتکل های  رعایت  مختلف  مراسم  برپایی  و 
در  پروتکل ها  »متاسفانه  گفت:  بود،  بهداشتی 
بسیاری از این اماکن رعایت نشد و به همین 
دلیل هم ما در شهرستان آمل شاهد این هستیم 
که ۷۰ درصد بیمارن جدید کرونایی با شرکت در 

مراسم عزا و عروسی به این بیماری مبتال شده اند.«
وی با تاکید بر این که بیماری کرونا در حال 
حاضر هیچ داروی خاصی ندارد، افزود: »حتما 
باید با رعایت پروتکل های بهداشتی  و استفاده 
از ماسک در تمامی اماکن عمومی، با خطر شیوع 
و ابتال به بیماری کرونا مقابله کرد و راه دیگری 

در حال حاضر وجود ندارد.« 
 رئیس شبکه بهداشت آمل گفت: »بر خالف 
تصور مردم، این بیماری نه تنها ضعیف نشده 
است بلکه پیچیده تر نیز شده و در حال حاضر 
از طریق سی تی اسکن ریه  که اولین مرحله 
تشخیص آن بوده عموما دیگر قابل تشخیص 
نیست و گاهی دیده می شود که فرد مبتال در 
سی تی اسکن خود هیچ مشکلی نداشته ولی 

سایر اندام های وی درگیر شده است.« 
براساس آمار دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران 
که روز جمعه منتشر شد، هم اکنون تعداد بیماران 
کرونایی بستری در بیمارستان های مرتبط با این 
دانشگاه به 33۰ نفر رسید که نسبت به هفته گذشته 
حدود 1۰۰ نفر بیشتر شد. هم اکنون با احتساب 
بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های زیر 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی دیگر از 
دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران تعداد 
بیماران مبتال به کرونا در استان به بیش از ۴۰۰ 

نفر رسیده است. 
به گزارش ایرنا، طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی 
استان مازندران دو شهرستان آمل و بهشتر در 
وضعیت قرمز و سه شهرستان فریدونکنار، نوشهر و 

قائمشهر نیز  در آستانه وضعیت قرمز قرار دارند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: »شاخص ابتالی به 
بیماری کووید 19 در این شهرستان به مرز هشدار رسیده است.«
به گزارش سپید، مهدی مصری در گفت وگو با ایسنا به آخرین 
وضعیت بیماری کووید 19 در شهرستان های ساوه و زرندیه اشاره 
کرد و افزود: »با شیوع بیماری کووید 19 شهرستان ساوه در ماه های 
اسفند و فروردین در زمره نقاط در وضعیت هشدار قرار داشت، اما 
با تالش های صورت گرفته و اتخاذ سازوکار مناسب، این بیماری 

در اردیبهشت و خردادماه کنترل و مدیریت شد.«
وی با اشاره به دستور بازگشایی مشاغل پرخطر متناسب با رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی کرونا افزود: »متاسفانه 
پس از بازگشایی مشاغل پرخطر، موضوع فاصله گذاری اجتماعی 
از سوی مردم نادیده گرفته شد و رعایت پروتکل های بهداشتی با 
بی توجهی مردم مواجه شده و متاسفانه مردم فکر می کنند که ویروس 
ضعیف و بیماری تمام شده است و بر اساس این تصور ذهنی غلط 

رعایت پروتکل های بهداشتی را کنار گذاشته اند.«
رئیس علوم پزشکی ساوه ادامه داد: »حدود یک هفته است که 
آمار مبتالیان به بیماری کووید 19 در موارد سرپایی و در بخش 
بستری افزایش یافته است و همین مسئله عاملی برای ورود به 

پیک جدید بیماری است.«

وی به رفتار پیچیده ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: »هم اکنون 
شدت بیماری در برخی مبتالیان بیشتر است که بیانگر رفتار ناشناخته 
ویروس کرونا بوده و در صورت رعایت نکردن بهداشت فردی و 
اجتماعی مجبور به اتخاذ تمهیدات سختگیرانه و شدیدتری خواهیم 
شد.« مصری با اشاره به تصمیم حاکمیتی مبنی بر اینکه معیشت 
مردم در کنار سالمت آنها در شرایط کرونایی مورد توجه قرار 
گیرد، افزود: »نباید سالمت مردم قربانی اقتصاد و معیشت شود 
بلکه باید در کنار اقتصاد و معیشت با اعمال برخی محدودیت ها 
و اتخاذ سازوکار مناسب در قالب اجرای طرح فاصله گذاری پویا، 

معیشت مردم تامین شود و از همه مهم تر تهدیدات پیش روی 
سالمت جامعه از بین برود.« وی به محدودیت در فعالیت برخی 
از مشاغل پرخطر اشاره کرد و افزود: »تشدید بازرسی ها و اجباری 
شدن استفاده از ماسک از 15 تیرماه در مراکز پرتردد می تواند در 

مرحله جدید بیماری آمار مبتالیان را کاهش دهد.«
وی به نامشخص بودن وضعیت بیماری در ماه های آینده اشاره 
کرد و افزود: »تشدید اقدامات بهداشتی و مراقبت های الزم تنها 
راهکار شکست کروناست و با متخلفین برخورد قانونی صورت 

خواهد گرفت.«
رئیس علوم پزشکی ساوه به قرار گرفتن ساوه و زرندیه در شاخص 
زرد اشاره کرد و افزود: »شاخص زرد در این دو شهرستان نمودار 
صعودی و جهشی به خود گرفته و در مرز هشدار قرار دارد و 
بدیهی است که اگر شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشود قطعا با 

وضعیت قرمز مواجه خواهیم شد.«
بنا بر اعالم عزیزی سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه در روز 
جمعه 13 تیرماه، هفت نفر در ساوه و یک نفر در زرندیه به علت 
بیماری کرونا بستری شدند که حال عمومی سه نفر از این بیماران 
بد بوده و در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت هستند و متاسفانه 

در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در ساوه به علت کرونا فوت شد.

تاخت و تاز کرونا ادامه دارد

سـاوه در مـرز هشـدار



خبـر

خطر تشدید کرونا در پاییز 
عضو کمیته کشوری کرونا درباره تاثیر همه گیری 
بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز بر تشدید اپیدمی 
کرونا، گفت: »تنها راهکار قطع زنجیره انتقال کرونا، 
رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری هاست و 
در همین راستا برای پیشگیری از بروز فاجعه در 
فصول سرد سال، باید نسبت به واکسیناسیون افراد 

در معرض خطر و آسیب پذیر برنامه ریزی کنیم.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به احتمال شیوع شدیدتر کرونا در 
فصل پاییز و تبعات همزمانی آن با آنفلوانزای فصلی، 
اظهار کرد: »بروز موارد آنفلوانزا همه ساله در شروع 
فصل سرد سال اجتناب ناپذیر بوده ولی پاییز امسال 
با سایر پاییزها تفاوت عمده ای دارد، چراکه تمام دنیا 

درگیر بیماری نوپدید کووید ۱۹ است.«
وی با بیان اینکه هنوز برای کرونا درمان استاندارد 
و واکسن پیشگیری قابل توجهی تولید نشده است، 
عنوان کرد: »تنها باید با رعایت مسایل بهداشت فردی 
و اجتماعی، اصول فاصله گذاری و استفاده از ماسک 
و شست وشوی دست نسبت به مقابله با کرونا و 

قطع زنجیره انتقال آن اقدام کنیم.«

راهکارهایی برای پیشگیری از بروز 
بحران جدید در پاییز

عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به راهکارهایی 
برای پیشگیری از بروز چالش و بحران جدید در 
فصل پاییز،   اظهار کرد: »اگر می خواهیم در پاییز دچار 
گرفتاری بیشتری نشویم باید از همین االن نسبت به 
واکسیناسیون آنفلوانزا برای افراد در معرض خطر 
یعنی افراد باالی ۶۰ سال، بیماران قلبی و عروقی، 
بیماران ریوی، سرطان ها، دیابتی ها، پیوندی ها، افراد 
مبتال به HIV  مثبت، پرسنل پزشکی، زنان باردار، 
افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، بیمارانی که شیمی 

درمانی و یا رادیوتراپی کرده اند، برنامه ریزی و اقدام 
کنیم. با این کار می توانیم از بروز چالش بزرگ تر 
و پیشگیری از ابتالی همزمان افراد آسیب پذیر به 

دو بیماری اپیدمیک پیشگیری کنیم.«
این متخصص عفونی با اشاره به برخی سیاست های 
کالن برای پیشگیری از بروز مشکل در فصل پاییز، 
گفت: »به شورای عالی بیمه پیشنهاد شده که حداقل 
تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی و خدمات درمانی 
سالی یک بار تحت پوشش بیمه ای واکسن آنفلوانزا 
با تعرفه بیمه و فرانشیز پایین قرار گیرند تا از این 
طریق سطح گسترده تری از افراد در معرض خطر 
واکسیناسیون شوند. از این طریق عالوه بر ایجاد 
ایمنی در افراد آسیب پذیر، درصد اشغال تخت های 
بیمارستانی و مصرف داروهای بی مورد کاهش پیدا 
می کند که از نظر اقتصادی صرفه جویی بزرگی 
محسوب می شود.« مردانی در پاسخ به این سوال 
که چه افرادی باید نسبت به انجام تست تشخیص 
کووید ۱۹ اقدام کنند، گفت: »تمام افراد عالمت دار، 

کلیه پرسنل پزشکی در معرض بیماران مبتال به کرونا 
و کلیه افرادی که با مبتالیان به هر نحوی تماس 
داشته اند باید نسبت به انجام تست های تشخیصی 
اقدام کنند.« وی با اشاره به انواع تست های استاندارد 
تشخیص کووید ۱۹، عنوان کرد: »در این رابطه 
۲ دسته آزمایش عمده وجود دارد؛ آزمایش اول 
آزمایش مولکولی است که نمونه آن معموال از مخاط 
حلق یا مخاط  بینی گرفته می شود و بسته به اینکه 
از کدام نقطه گرفته شود درصد درستی و صحت 
آن متفاوت است. اگر از بینی و حلق گرفته شود 
تا ۶۴ درصد تایید شده ولی اگر تنها از حلق و یا 
تنها از بینی گرفته شود بین ۳۰ تا ۳۴ درصد تایید 
شده است. اگر برای تشخیص بیماری از روش 
برونکوسکوپی استفاده شود میزان قطعیت آن بین 

۸۰ تا ۹۰ درصد خواهد بود.«
وی تست سرولوژی یا تست آنتی بادی را دومین 
تست در رابطه با تشخیص کووید ۱۹ عنوان کرد 
و گفت: »با استقرار ویروس در بدن، پروسه تولید 

آنتی بادی آغاز می شود و باال رفتن میزان آنتی بادی 
IgG نشان دهنده افزایش ایمنی بدن نسبت به آن 
است، ولی هنوز به صورت قطعی مشخص نیست 
که با افزایش آنتی بادی IgG،   این ایمنی تا چه 

زمانی خواهد بود.«
وی با بیان اینکه تست های سرولوژی روش خوبی 
برای مشخص شدن ابتال یا عدم ابتال محسوب 
نمی شود، ادامه داد: »تست های سرولوژی تنها برای 
مقاصد اپیدمیولوژیک بیماری کرونا استفاده می شوند 

و برای تشخیص بیماری موثر نخواهد بود.«
وی با اشاره به اهداف اپیدمیولوژیک تست های 
سرولوژی گفت: »برای آگاهی از درصد ابتالی افراد 
یک منطقه به کرونا، از این تست استفاده می شود که 
در همین راستا در ایران نیز این تست به صورت 
رندوم انجام شده و متوجه شدیم که تا االن ۱۸ میلیون 
ایرانی یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور به این 
بیماری مبتال شده اند.« این فوق تخصص عفونی 
با بیان اینکه تست های سرولوژی برای تشخیص 
بیماری استاندارد نیست، گفت: »مشکل این تست ها 
این است که اگر  IgG  فرد مثبت شود، دچار تصور 
کاذب ایمنی در برابر بیماری می شود و پس از آن 
بدون رعایت اصول بهداشتی و یا پوشیدن ماسک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به مسافرت رفته و یا 
در اجتماعات شرکت می کند که اقدام درستی نیست.«
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به مقاالت منتشر شده در این رابطه،  
اظهار کرد: »نتایج این مقاله نشان داده که میزان آنتی 
بادی IgG بهبودیافتگان بعد از ۳ ماه کاهش پیدا 
می کند و بعد از ۶ ماه مجددا از بین رفته و ایمنی 
بدن نسبت به کرونا قطع می شود. ولی این مساله 
که بعد از نابودی آنتی بادی آیا فرد همچنان ایمن 

می ماند یا نه هنوز مشخص نیست.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای 
شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازین 
شرع مقدس وزارت بهداشت را به مدت ۲سال منصوب کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی رستمی 
- رییس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی - رییس کل محترم 

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
توسعه  محترم  معاون   - نژاد  تقوی  کامل  سید  آقای  جناب 

مدیریت و منابع 
جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی - معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی - معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکترعلی اکبرحق دوست - معاون محترم آموزشی 
سرکار خانم دکترفاطمه ناهیدی - مشاور محترم وزیر در امور زنان 

جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی - رئیس محترم 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی ایران

سرکار خانم دکترطاهره چنگیز - رییس محترم دانشگاه علوم 
پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی اصفهان

جناب آقای دکترسید عابدین حسینی آهنگری - عضو محترم 
بهداشتی،  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات 

درمانی آبادان
جناب آقای دکتر کورش عزیزی - عضو محترم هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شیراز
با عنایت به دانش، توانمندي و تجارب ارزنده جنابعالی/ سرکار 
فني  و  اداري  امور  انطباق  قانون  ماده ۳  به  توجه  با  و  عالی 
مؤسسات پزشکي با موازین شرع مقدس مصوب سال ۱۳77 
مجلس شورای اسالمی، به موجب این ابالغ به عنوان »عضو 
شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با 

موازین شرع مقدس به مدت ۲سال« منصوب مي شوید. 
امید است با اتکال به خداوند منان در راستاي اهداف نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران و شرح وظایف و مسئولیت هاي 

مندرج در قانون و آیین نامه فوق الذکر موفق و مؤید باشید.

از سوی وزیر بهداشت

اعضای شوراي عالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازین 
شرع مقدس وزارت بهداشت منصوب شدند
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد خبـر

ایجاد اولین مجتمع فناوری سالمت کشور با رویکرد بین المللی از شهریور
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 
راه اندازی مجتمع فناوری سالمت با رویکرد بین المللی برای اولین 
بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: 
»در این مجتمع فناوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده ها، مراکز 

رشد و شرکت های دانش بنیان مستقر می شوند.«
به گزارش سپید، افشین زرقی با بیان اینکه در دویست و هفتاد و 
هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی توفیقات 
مهمی با هدف تاسیس پارک علم و فناوری سالمت در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی حاصل شده، اظهار کرد: »در این جلسه با 
تاسیس  پارک علم و فناوری سالمت و تاسیس مرکز رشد تجهیزات 
پزشکی موافقت شد.« وی با بیان اینکه این دو مجوز با حمایت های 
ریاست دانشگاه و مصوبات اخذ شده در هیئت امنا و هیئت رییسه 
حاصل شده است، گفت: »همچنین فاز اول پارک علم و فناوری 
در منطقه حکیمیه و زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر و همچنین 

سازه ای به مساحت ۱۱ هزار متر در پنج طبقه تاسیس می شود.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اهمیت استقرار شتابدهندها در مرکز رشد تجهیزات 
پزشکی دانشگاه، توضیح داد: »در نظر داریم با توجه به مجوزهای 
اخذ شده از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری درباره استقرار 
شتابدهنده ها در این مجموعه به عنوان مجتمع بین المللی فناوری 

فعالیت کنیم.«
زرقی از استقرار ۵۰ شرکت اسپین-آف شده در پارک علم و فناوری 
این مجتمع خبر داد و تاکید کرد:  »بخش های مختلف این شرکت ها، 
از  را  تولیدشده  یا محصوالت  فناوری  فکری،  مالکیت  دارایی، 
سازمان مادر دریافت می کنند و به تجارت های مستقل می پردازند.«
حوزه های  در  فعالیت  زمینه  در  شتابدهنده  چهار  استقرار 
فارماکوژنومیکس، غذا، دارو و مواد بهداشتی در  مجتمع فناوری 
یکی دیگر از مواردی بود که معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد و افزود: »درحال حاضر 
یک شتابدهنده در این مجتمع مستقر شده است.« وی با بیان این 
که بخشی از این مجتمع به مراکز رشد اختصاص یافته است، 
خاطرنشان کرد: »پیش بینی می شود با تاسیس مرکز رشد تجهیزات 
پزشکی ۵۰ شرکت دانش بنیان مستقر و فعالیت کنند. به طورکلی 
چرخه مرکز رشد، شتابدهی، ارتقا، حمایت و در نهایت تبدیل 

شدن به شرکت های اسپین-آف در این مراکز دیده شده است.«

وی افزود: »برای دستیابی به اهداف فناورانه و یا پژوهش های 
محصول محور از مرحله رشد که در مرکز رشد انجام می شود، 
ارتقا و حمایت محصوالت که در مرکز شتابدهی انجام خواهد 
شد و در نهایت مرحله تجاری سازی و ورود به بازار که در پارک 
به عنوان شرکت های اسپین-آف فعالیت خواهند کرد، تصمیمات 

و زیرساخت های الزم مهیاست.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان این که برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی 
مجتمع فناوری با رویکرد بین المللی راه اندازی می شود، تاکید کرد: 
»در این مجتمع فناوری شتابدهنده ها، پارک علم و فناوری، مراکز 

رشد و شرکت های دانش بنیان مستقر خواهند بود.«
وی از استقبال شرکت های دانش بنیان برای فعالیت و استقرار در 
این مجتمع بین المللی فناوری خبر داد و افزود: »در شهریور ماه 
سال جاری و همزمان با هفته دولت بخش اعظمی از پروژه مذکور 

راه اندازی خواهد شد.«
زرقی با اظهار امیدواری نسبت به تکمیل فازهای نهایی این مجتمع 
و دستیابی به مرز خودکفایی از منظر تولید منابع در حوزه معاونت 
تحقیقات و فناوری، گفت: »حرکت دانشگاه به دانشگاهی با معیارهای 

نسل سوم یکی دیگر از دستاوردهای ایجاد این مجتمع است.«

وی اظهار کرد: »انتظار می رود جمعا  ۱۰۰ شرکت دانش بنیان و 
شرکت های اسپین-آف شده و چهار شتابدهنده در این مجتمع 
بین المللی مستقر شوند.« زرقی همچنین اهمیت ایجاد محصوالت 
افزود:  داد و  قرار  را مورد توجه  استراتژیک در حوزه سالمت 
»دانشگاه درنظر دارد شرکت هایی را که محصوالت استراتژیک 
تولید می کنند، در این مجتمع جانمایی کند، چراکه حل مشکالت 
نظام سالمت و کمک به ارزبری یکی از کارکردهای شرکت های 

تولیدکننده محصوالت استراتژیک در حوزه سالمت است.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان اینکه کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی یکی از مهم ترین 
کارکردهای راه اندازی این مجتمع فناورانه خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: »انتظار می رود بیش از ۱۵۰ نیروی تحصیل کرده و در سطوح 
باالی علمی در این مجتمع مشغول به کار شوند و این رویکرد 
کارآفرینانه یکی از مهمترین اهداف دانشگاه های نسل سوم است.«
شهیدبهشتی،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
زرقی با اشاره به همکاری های موثر دانشگاه در حوزه سالمت با 
دانشگاه های فنی و مهندسی افزود: »ایجاد مرکز رشد مشترکی ضمن 
تعامل و همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  در این مجتمع پیش بینی شده است.«

یک متخصص فارماکولوژی گفت: »قرص یُد هیچ تاثیر مستقیمی 
به عنوان داروی ضد تشعشع هسته ای ندارد.«

به گزارش سپید، علی فاطمی درباره اثر مصرف ید برای کاهش 
عوارض تشعشعات اتمی اظهار کرد: »بعد از انفجاری که در تاسیسات 
هسته ای نطنز رخ داد، نگرانی هایی در رابطه با خطر تشعشعات 
هسته ای پیش آمد.« نایب رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: 
»برخی افراد تحت تاثیر یک سریال تلویزیونی که درباره انفجار 
نیروگاه هسته ای چرنوبیل ساخته شده بود، توصیه می کردند افرادی 
که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری تاسیسات نطنز زندگی می کنند، حتما از 

قرص یُد برای محافظت در برابر اشعه استفاده کنند.«
وی بیان کرد: »این شایعات باعث شد تا برخی افراد به داروخانه ها 
برای خرید قرص ید مراجعه کنند. واقعیت این است که قرص یُد 
هیچ تاثیر مستقیمی به عنوان داروی ضد تشعشع هسته ای ندارد. 
این درست است که بعد از واقعه چرنوبیل تعداد زیادی از مردم 

به سرطان تیروئید مبتال شدند، اما بروز این سرطان به دلیل مصرف 
مواد غذایی بود که به ید رادیواکتیو آلوده شده بودند و  ربطی به 

مواجهه با تشعشع هسته ای در لحظه انفجار نداشت.«
فاطمی گفت: »به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت، مصرف پتاسیم 
یدید را قبل یا بالفاصله بعد از صرف غذاهای آلوده به مواد رادیو 

اکتیو در صورت بروز حوادث هسته ای توصیه می کند. نکته مهم 
دیگر این است که اثر حفاظتی ید )۱۳۰ میلی گرم پتاسیم یدید 
در روز( فقط برای غده تیروئید است و برای محافظت از سایر 
نقاط بدن نیست.« وی افزود: »در صورت مصرف نابجای قرص 
ید، احتمال بروز عوارض جانبی گوارشی و پوستی و همینطور 
تداخالت دارویی خطرناک وجود دارد؛ بنابراین نباید افراد به صورت 
خودسرانه اقدام به مصرف این دارو کنند. در ضمن مکمل های 
غذایی حاوی ید که بدون نسخه در داروخانه ها عرضه می شود، 
حاوی مقادیر کمی از این عنصر است که نمی تواند اثر حفاظتی 
کافی در مقابل مصرف غذاهای آلوده به ید رادیواکتیو داشته باشد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران در پایان گفت: »با توجه به گستردگی شبکه های اطالع رسانی، 
در صورت وقوع هر گونه حادثه ای توصیه های حفاظتی الزم از 

طریق مبادی رسمی به مردم اعالم خواهد شد.«

قرص ُید برای مقابله با تشعشعات اتمی موثر است؟ 
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آنچه باید درباره دیابت بارداری بدانید 
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
گفت: »دیابت بارداری از جمله مشکالتی است 
که زنان در این دوران با آن مواجه هستند که میزان 
شیوع در مادران باردار در ایران حدود 4 درصد و 

در جوامع مختلف 3 تا 14 درصد است.«
به گزارش سپید،  آسا یوسفی افزود: »از بین زنان 
مبتال به دیابت بارداری حدود 1۰ درصد از قبل به 
دیابت مبتال بوده و حدود 9۰ درصد حین بارداری به 
این مشکل دچار می شوند که این گروه دچار دیابت 
بارداری هستند. قند خون باال  در بارداری می تواند 

عوارض جدی به دنبال داشته باشد.«
وی درباره دیابت بارداری همچنین اظهارداشت: 
»برای تعریف دیابت بارداری، ابتدا الزم است  محدوده 
قند خون نرمال در بارداری را بدانیم. در بارداری قند 
خون نرمال ناشتا، بین 6۰ تا 95 و قند خون نرمال ۲ 
ساعت بعد از غذا، بین 8۰ تا 1۲۰ است. اگر سطح 
قند خون از این محدوده فراتر رود، تشخیص دیابت 

بارداری مطرح می شود.«
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا 
درمورد علت بروز دیابت بارداری توضیح داد: 
ترشح  بارداری  دیابت  بروز  دلیل  »مهم ترین 
انسولین  اثرات  با  که  هورمون های جفت است 
مادر مقابله می کند و در نتیجه، به افزایش گلوگز 
خون در مادر منجر می شود. این قند از طریق جفت 
به جنین می رسد و باعث باال رفتن قند خون جنین 
و به دنبال آن افزایش انسولین در جنین می شود که 

عوارض متعددی را به دنبال دارد.« 

این متخصص بیماری های داخلی درباره ماندگاری 
دیابت بارداری در مادران افزود: »دیابت بارداری 
معموالً بعد از بارداری از بین می رود، ولی در بعضی 
موارد می تواند به شکل دیابت نوع ۲ باقی بماند. 
در بعضی مادران ممکن است اختالالت متابولیک 
تا سه سال پس از زایمان ادامه داشته باشد. در 
چنین شرایطی داشتن سبک زندگی سالم، یعنی 
تغذیه مناسب و ورزش منظم به کاهش عوارض 

متابولیک کمک می کند.«
به گزارش مرکز درمان ناباروری ابن سینا، یوسفی 
عالیم دیابت بارداری را غیراختصاصی دانست و 
گفت: »در بارداری های نرمال نیز عالیمی همچون 
تکرر ادرار، گرسنگی زیاد، تشنگی زیاد و خستگی 
زیاد دیده می شود و چنین عالئمی لزوماً به معنی 
دیابت بارداری نیست. تشخیص دیابت بارداری با 

انجام آزمایش تست تحمل گلوکز که در هفته های ۲4 
تا ۲8 بارداری انجام می شود، مشخص می شود البته 
در مواردی که زن باردار در گروه پرخطر باشد، ممکن 
است پزشک این تست را زودتر درخواست کند.«
وی سن باالی ۲5 سال، سابقه دیابت بارداری، وزن 
باالتر از حد نرمال در شروع بارداری، سابقه دیابت 
در خانواده، سابقه به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از 
4 کیلوگرم، سابقه تولد نوزاد مرده و نژاد آفریقایی یا 
آسیایی عوامل خطری عنوان کرد که خانم باردار را 

در گروه پرخطر قرار می دهند.«
یوسفی عوارض دیابت بارداری را به دو گروه مادری 
و جنینی تقسیم بندی کرد و افزود: »دیابت بارداری 
می تواند برای مادر عوارضی همچون فشار خون 
باال در بارداری و  پره اکالمپسی ، زایمان زودرس 
و عفونت های ادراری در نیمه دوم بارداری را به 

دنبال داشته باشد و برای جنین نیز وزن باال حین 
تولد )وزن بیش از 4 کیلوگرم(، افت قند خون 
نوزادی، افت کلسیم، زردی، تولد نوزاد نارس، 
کاهش رشد داخل رحمی و تولد با وزن کم را به 

همراه داشته باشد.« 
یوسفی درمان دیابت بارداری را نیازمند همکاری 
متخصصان رشته های مختلف، به  ویژه زنان، داخلی، 
غدد و تغذیه دانست و یادآور شد: »حیاتی ترین 
دوره در بارداری زمان لقاح و هفته های اولیه پس 
از لقاح است و در این زمان قند خون مادر  باید 
به طور دقیق  کنترل شود. زیرادر صورتی که در این 
زمان قند خون باالتر از حد نرمال باشد، خطر بروز 
ناهنجاری های جنین تا 1۰ برابر افزایش می یابد.«

وی تاکید کرد: »به طور کلی، افرادی که قبل از 
بارداری مبتال به دیابت هستند، الزم است قبل از 
شروع بارداری به پزشک  مراجعه کنند تا قند خونشان 
کنترل شود و پزشک بر اساس شرایط، داروها را 
تعدیل و یا جایگزین کند. افرادی که سابقه دیابت 
ندارند نیز پیش از اقدام به بارداری باید برای کنترل 

سطح قند خون غربالگری شوند.«
این متخصص بیماری های زنان خاطرنشان کرد: 
»مهم ترین گام در کنترل قند خون اصالح سبک زندگی 
است بنابراین مشاوره تغذیه و دریافت یک رژیم 
غذایی متعادل و متناسب می تواند بسیار کمک کننده 
باشد  و حتماً باید به این نکته توجه کرد که ممکن 
است رژیم غذایی فرد در طول بارداری با توجه به 

نیاز مادر و جنین تغییر کند.«

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران پیشنهاد داد که کمیته ای در 
شورای شهر برای بررسی علل حادثه کلینیک سینا تشکیل شود. 
به گزارش سپید، زهرا نژادبهرام در گفت وگو با ایسنا در مورد 
وضعیت ساختمان های ناایمن در تهران گفت: »بررسی های سازمان 
آتش نشانی نشان داده است که حدود 35۰  ساختمان ناایمن با 
خطر ریسک بسیار باال در سطح شهر تهران وجود دارد که عمده 

این ساختمان های در مناطق 11 و 1۲ قرار دارند.«
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه سازمان آتش نشانی 
و شهرداران مناطق در مورد این ساختمان های پرریسک حساس 
بوده بگونه ای که عالوه بر ارائه اخطارهای مختلف، بعضا آنها را نیز 
به مراجع قضایی معرفی کردند، افزود: »اما حادثه اخیر در کلینیک 
سینا نشان داد که نیازمند اقدامی جدی تر در این زمینه هستیم که به 
نظر می رسد شاید انتشار عمومی نام مراکز و ساختمان های ناایمن 
بتواند کمک کننده باشد و در پی ایجاد مطالبه عمومی ایمن سازی 

این ساختمان ها رقم بخورد.«
وی با اشاره به جلسه اعضای شورا در مورد بررسی ابعاد حادثه 
گفت: »پیشنهاد داده ام که در شورای شهر نیز کمیته ای مشترک برای 
بررسی ابعاد این حادثه تشکیل شود  که بر این اساس کمیسیون 
خدمات شهری به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های حقوقی 
و شهرسازی به عنوان کمیسیون های فرعی انتخاب شوند تا علل 

چگونگی رخداد این حادثه ناگوار را بررسی کنند.«

نژادبهرام با بیان اینکه ظاهرا مالک کلینیک سینا در حال اجرای 
دستورالعمل های ایمنی بوده اما به طور کامل هنوز دستورالعمل ها 
را اجرایی نکرده بود، افزود: »امیدواریم در پی وقوع این حادثه 
وزارت بهداشت با توجه ویژه ای نسبت به ایمن سازی مراکز درمانی 
و بیمارستان های خود اقدام کند و در صدور مجوزهای فعالیت 
حتما شاخصی برای ایمنی ساختمان نیز در نظر بگیرد و  در 
مورد  کلینیک های این چنینی که در مکان های مسکونی ایجاد 

شده، حساس باشد.«
نژادبهرام با تاکید بر اینکه در سال های 95 و 96 لیست مراکز 
درمانی ناایمن و نیازمند ایمن سازی برای وزارت بهداشت ارسال 
شده است گفت: »عمده بیمارستان های بزرگ تهران قدمت زیادی 
دارند، بگونه ای ما در مورد وقوع حوادث احتمالی در آنها نگران 

هستیم و از آنجایی که مالک این بیمارستان ها، وزارت بهداشت 
است درخواست کردیم که نسبت به ایمن سازی اقدام کنند و از 
آن زمان منتظریم وزرات بهداشت توجه کند اما تااین لحظه اقدام 

موثری ندیدیم.«
وی افزود: »درست است که شهر تهران به دلیل جمعیت باال نیازمند 
بیمارستان و مراکز درمانی متعددی است اما بعضا می بینیم وزارت 
بهداشت مجوزهایی را صادر می کند که از نظر ساختار شهرسازی 
درست نیست بعنوان مثال در عمق بافت مسکونی مجوز دادند! 
یا مجوز ارائه خدمات تخصصی به مراکز داده اما بعد از مدتی به 
بیمارستان های عمومی تبدیل شده اند و انواع اقدامات درمانی در 

آن انجام می شود.«
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید از بروز 
حوادث این چنینی جلوگیری کرد گفت: »شهرداری اختیار پلمب  
مراکز نا ایمن را ندارد و به عبارتی دیگر اخطاریه های شهرداری 
در مورد ناایمن بودن ساختمان ها، ضمانت اجرایی ندارد که این 
موضوع باید بررسی شود و اگر نیازمند اصالح قوانین هستیم باید 

اقدامات الزم صورت گیرد.«
وی با بیان اینکه ما قدردان زحمات کادر درمان به خصوص در 
روزهای کرونایی هستیم گفت: »اما الزم است که مسئوالن درمانی 
کشور،  یکبار دیگر بروی پروتکل های ایجاد مراکز درمانی تمرکز 

کنند و مجوزهای ساخت و ایجاد را مورد بازنگری قرار دهند.«

نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرد

پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی حادثه کلینیک سینا
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تاثیر واکسن سه گانه MMR در کاهش عوارض کووید ۱۹
نتیجه یک مطالعه جدید حاکی از آن است که 
اوریون و سرخچه  واکسن  سه  گانه سرخک، 
)MMR( می تواند عوارض عفونت ریه در بیماری 

کووید ۱۹ را کاهش دهد. 
نیز گزارش هایی در  به گزارش سپید، پیش تر 
مورد تأثیر مثبت واکسن سل بر ایمنی بدن مقابل 

کرونا منتشر شده بود. 
سیستم  در  سفید  گلبول های  به  واکسیناسیون 
ایمنی بدن، آموزش می دهد که چگونه از بدن 

در برابر عفونت  دفاع کنند. 
 "mBio" تحقیقی که نتیجه آن در مجله تخصصی
منتشر شده، حاکی از آن است که این آموزش 
هرچند شامل مقابله با کووید ۱۹ نمی شود اما به 
عنوان یک اقدام ایمنی پیشگیرانه مانع بروز عالئم 
شدید این بیماری می شود. نتیجه پژوهشی که در 
این مجله تخصصی منتشر شده حاکی از آن است 
که  واکسن ها، مانند آنهایی که در واکسیناسیون 
علیه سرخک، اوریون و سرخچه مورد استفاده قرار 
می گیرند می توانند مانع ذات الریه شدید یا مسمومیت 
خون در روند بیماری کووید ۱۹ شوند. کووید ۱۹ 
پس از آلودگی به ویروس کرونا ایجاد می شود.  

"پاول فیدل" از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا و "مایری 
نوور" از دانشگاه توالن در تحقیقات آزمایشگاهی 
خود به این نتیجه رسیده اند که واکسیناسیون با یک 
قارچ ضعیف شده  به خون در برابر عفونت خونی 

ایمنی می دهد. در این آزمایش عامل عفونت خون 
ترکیبی از قارچ های بیماری زا و باکتری ها بوده است. 
آزمایش آنها نشان می دهد که ایمنی در برابر عفونت 
خونی حتی برابر عوامل بیماری زایی که در ترکیب 

واکسن نبوده اند نیز وجود دارد. 
این دو متخصص می گویند: »واکسیناسیون، سیستم 
ایمنی بدن را برای مقابله با طیف گسترده ای از 

عوامل بیماری زا آماده می کند چون گلبول های سفید، 
مشخصات عامل بیماری زا را به خاطر می سپارند و 
بعدها نسبت به سایر عوامل بیماری زا که شباهت 

اندکی با آنها دارند هم واکنش نشان می دهند.«
فیدل و نوور پیشنهاد می کنند که واکسیناسیون به 
عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای آماده کردن سیستم 
ایمنی بدن برای مقابله با کووید ۱۹ جدی گرفته 

شود. واکسیناسیون سه گانه MMR برای ایجاد 
 ،)Measles(  ایمنی علیه سه بیماری عفونی سرخک
اوریون )Mumps( و سرخجه )Rubella( طراحی 
شده، برای همه نوزادان توصیه می شود و در ۱۲ 

و ۱۸ ماهگی به آنها تزریق می شود. 
این واکسیناسیون خطر چندانی ندارد و تزریق 
نوزدای هر  بزرگساالنی که در دوران  به  آن ها 
مؤثر  می تواند  نکردند،  دریافت  را  واکسن  سه 
باشد. تزریق این واکسن ها به ویژه برای کادر 
درمان که تماس زیادی با ویروس کرونا دارند 

توصیه می شود. 
فیدل و نوور در مقاله خود تأکید کرده اند که در حال 
حاضر برای ارزیابی تأثیر واکسن مایکوباکتریوم 
روی  سل(  بیماری  )واکسن   BCG بوویس 
ویروس کرونا نیز دستکم شش پژوهش بالینی 
آغاز شده  متحده  ایاالت  و  استرالیا  اروپا،  در 
بالینی،  است. در شماری از این پژوهش های 
واکسن سل به کادر بیمارستانی ترزیق می شود 
که در شمار گروه های پرخطر در پاندمی کرونا 
هستند. بنابر گزارش دویچه وله، این متخصصان 
می گویند که واکسن بیماری سل دارای اثرات 
مفید نامشخصی است و فرد واکسینه شده را برابر 
سایر بیماری ها نیز حفاظت می کند. این واکسن 
می تواند مانع بروز آسم و برخی بیماری های 

خود ایمنی شود.ایسنا

"آنتونی فائوچی")Anthony Fauci( مدیر موسسه ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی آمریکا اخیرا اظهار کرده واکسن بیماری 
کووید-۱۹ شرکت "ُمدرنا" پایان ماه ژوئیه وارد مرحله آخر 

می شود و تاکنون موفق عمل کرده است. 
به گزارش سپید، "آنتونی فائوچی" گفت: »واکسن هایی که به 
منظور بیماری کووید-۱۹ توسعه داده شده اند تا اواخر این 
ماه میالدی وارد مطالعات بالینی می شوند و دیگر نامزدهای 
واکسن ویروس کرونا در اوت، سپتامبر و اکتبر به مرحله آخر 

مطالعات بالینی می رسند.«
این خبر در حالی منتشر شد که شرکت ُمدرنا که بیش از سایر 

شرکت ها در حال تالش برای توسعه واکسن است قرار است 
کارآزمایی مرحله آخر واکسن کووید-۱۹ خود را اواخر این 

ماه با حضور ۳۰ هزار دواطلب انجام دهد. 
آنتونی فائوچی در گفتگو با "جاما نتورک" گفت: »ممکن است 
اوایل یا اواخر زمستان یا اوایل سال ۲۰۲۱ یک واکسن ایمن 

و مؤثر در دسترس داشته باشیم.« 
به گزارش رویترز، پیش از این،  روز پنجشنبه  "فرانسیس 
کالینز")Francis Collins( مدیر موسسه ملی بهداشت ایاالت 
متحده نیز گفت که برنامه تسریع در توسعه واکسن دولت 
 Trump administration’s vaccine-acceleration(ترامپ

program( می تواند یک واکسن کووید-۱۹ ایمن و مؤثر تا 
پایان سال تولید کند.ایسنا

واکسنکرونای»ُمدرنا«اوایلمردادآخرینآزمایشاتراسپریمیکند

خبـر
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کمیسیون اتحادیه اروپا استفاده از داروی ضد ویروسی رمدسیویر 
را برای کمک به درمان بیماران آلوده به کروناویروس جدید 

تایید کرد. 
به گزارش سپید، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا گفت: »صدور 
مجوز استفاده از داروی رمدسیویر گام مهمی در راستای مبارزه 

با کروناویروس جدید است.«
داروی  آمریکا مشخص شد  در  گرفته  انجام  مطالعه  دو  در 
رمدسیویر می تواند مدت زمانی را که الزم است بیمار مبتال 
به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری باشد کاهش دهد. در ماه 
مه مسئوالن حوزه بهداشت و سالمت آمریکا به دنبال استفاده 

این دارو در چند کشور آسیایی از جمله ژاپن و کره جنوبی، 
به  مبتال  بیماران  درمان  برای  را  دارو  این  از  استفاده  مجوز 

کووید- ۱۹ در شرایط ضروری صادر کردند.  
این مجوز پس از تایید آژانس دارویی اروپا در به کارگیری 
این دارو برای درمان بیماران مبتال به کووید-۱۹ که بیش از 
۱۲ سال دارند، دچار ذات الریه شده و به اکسیژن مازاد نیاز 

دارند، صادر شده است. 
به گزارش ژاپن تودی، در تحقیقاتی که انجام گرفته مشخص 
شد تزریق داروی رمدسیویر سرعت بهبود بیماری را در مقایسه 
با داروهای دیگر افزایش می دهد. به طور میانگین مصرف این 
دارو باعث می شود مدت زمان بستری بیمار در بیمارستان از 

۱5 به ۱۱ روز کاهش پیدا کند. ایسنا

اتحادیهاروپادارویرمدسیویررابرایدرمانمبتالیانکووید-۱۹تاییدکرد



هشدار سازمان جهانی بهداشت به کشورها درباره تداوم مقابله با کرونا
سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه هنوز برای 
مشخص کردن زمان تولید واکسن کرونا زود است 
به کشورها هشدار داد که به شناسایی موارد ابتال 
و رهگیری افراد دارای تماس با آن ها ادامه دهند. 
به گزارش سپید، »مایک رایان« مدیر برنامه شرایط 
اضطراری سازمان جهانی بهداشت جمعه شب 
در گفت وگو با انجمن خبرنگاران سازمان ملل 
گفت که پیش بینی درباره زمان آماده شدن واکسن 

کووید۱۹ از اکنون عاقالنه نیست. 
در حالی که از ۱۸ مورد واکسن در حال آزمایش 
نتایج قطعی  در سراسر جهان، هنوز هیچ یک 
امیدوارکننده نداشته است، رایان افزود: »ممکن 
از  یکی  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  است 
واکسن هایی که در حال گذراندن دوره آزمایش 
اما مساله  بار آورد،  نتایج موثر به  بالینی بوده  
این است که این واکسن چه زمانی می تواند به 

تولید انبوه برسد.« 
این مقام سازمان جهانی بهداشت از عملکرد این 
سازمان در مقابله با کرونا دفاع کرد و در عین 
حال از اینکه زنجیره تامین جهانی دچار شکست 
شده و کارکنان درمانی را از تجهیزات حفاظتی 

محروم کرده، ابراز تاسف کرد و گفت: »متاسفم 
که دسترسی عادالنه به تجهیزات مقابله با کرونا 
وجود ندارد؛  برخی کشورها بیش از دیگران 
برخی  درمان  کارکنان  حال  همین  در  و  دارند 
کشورها در خط مقدم به خاطر این جان دادند.«
رایان به کشورهای جهان هشدار داد که همچنان 

به شناسایی خوشه های ابتال به کووید۱۹، ردیابی 
افراد مبتال و قرنطینه کردن آن ها و شناسایی افراد 
در تماس با آن ها ادامه دهند و به جای صحبت 

از اقدامات مقابله ای، عمل کنند. 
جهانی  سازمان  کل  مدیر  آدهانوم«  »تدروس 
بهداشت نیز با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۰ بیمار 

در ۳۹ کشور جهان در آزمایش بالینی داروهای 
درمان کرونا شرکت کرده اند، گفت: »این سازمان 
آینده  هفته  دو  ظرف  را  آزمایش ها  این  نتایج 

دریافت می کند.«
ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر )۲۴ اذر( در 
شد  گزارش  چین  مرکز  در  واقع  ووهان  شهر 
ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده 
می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ 
دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت 
رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آدهانوم مدیر کل 
سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه ۲۱ اسفندماه 
۹۸ در کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه 
که  دلیل حساسیتی  به   )pandemic( »همه گیر« 
دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما 
ارزیابی های این سازمان ویروس کرونا را »همه گیر 

جهانی« شناسایی و اعالم می کند. 
تاکنون ۱۱ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۹۲ نفر در سراسر 
جهان به کووید۱۹ مبتال شده اند و از این تعداد ۶ 
میلیون و ۲۲۸ هزار و ۶۰ نفر بهبود یافته و ۵۲۶ 

هزار و ۹۹۴ تن جان خود را از دست داده اند.ایرنا

ویژگی  با  لباس  تولید  برای  تازه ای  تحقیقات  دانشمندان 
ضدکرونا آغاز کردند و به این نتیجه رسیدند که پارچه های 
حاوی ذرات نقره توان نابودسازی ویروس کرونا را ظرف 
مدت ۲ دقیقه دارد؛ این لباس تا ۹۹.۹ درصد از ویروس 

آغشته را تا ۲ دقیقه به صورت کامل از بین می برد. 
به گزارش سپید، بعد از شیوع ویروس کرونا، بیمارستان ها به 
محیط هایی آلوده به ویروس تبدیل شدند و بخش زیادی از 
پرسنل بیمارستانی به دلیل آلودگی های ناشی از این ویروس 
که از طریق لباس آنها منتقل می شد، درگیر این ویروس شدند. 
تحقیقات  دانشمندان  بیمارستانی،  آسیب  همین  دنبال  به 
تازه ای برای تولید لباس با ویژگی ضد کرونا آغاز کردند 

نقره  ذرات  پارچه های حاوی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و 
دقیقه   ۲ مدت  ظرف  را  کرونا  ویروس  نابودسازی  توان 
دارد؛ همین خاصیت باعث شد تا از این الیاف برای تولید 

ماسک و لباس استفاده کنند. 
 ۹۹.۹ تا  تولید شده  نانوکس  توسط شرکت  که  لباس  این 
کامل  به صورت  دقیقه   ۲ تا  را  آغشته  ویروس  از  درصد 
از بین می برد؛ ترکیبات پارچه ای دیگری که در این لباس 
به کار رفته است شامل کتان و پلی استر است؛ ذرات نقره 
این  تثبیت رو  با روش آغشته کردن، خشک کردن و  هم 

می نشیند.  الیاف 
بردن  بین  از  برای  تنها  پارچه  نوع  این  تسنیم  گزارش  به 

ویروس کرونا فایده ندارد و امکان مقابله با ویروس های 
دیگر، قارچ و میکروب را هم دارد.

پارچه های ضد کرونا تولید شد

خبـر

حفر گورهای دسته جمعی در گورستان های مختلف بولیوی 
توسط مقامات محلی این کشور برای دفن قربانیان موج جدیدی 
از همه گیری کووید-۱۹ منجر به ترس مردم این کشور نسبت 

به اوج شیوع کرونا شده است. 
به گزارش سپید،  بولیوی تاکنون ۳۶ هزار و ۸۱۸ مورد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ را تایید کرده است که از این میان ۱۳۲۰ 
نفر جان خود را از دست داده اند. اگرچه این آمار در مقایسه 
با همسایگان بولیوی از جمله پرو، شیلی و برزیل کم است 
اما موارد جدید در هفته های اخیر به شدت افزایش یافته و 
سیستم مراقبت های بهداشتی شکننده این کشور را در برخی 

مناطق تحت  الشعاع قرار داده است.
شیوع کرونا در کوچابامبا، شهری در مرکز بولیوی بسیار شدید 

بوده است. کامیون های بسیاری در حال حفر گودال هایی به 
منظور دفن قربانیان کرونا در این شهر هستند. 

طبیعی  مرگ  به  که  افرادی  اجساد  می گویند  محلی  مقامات 

اما  شده اند  دفن  عادی  گورهای  در  همگی  کرده اند،  فوت 
انتظار دفن  در  مانده و  باقی  قربانیان کرونا هم چنان  اجساد 
هستند. برای مثال تنها در شهر کوچابامبا ۱۳۵ جسد قربانیان 
کرونا در انتظار دفن قرار دارند. این وضعیت در عین حال این 
نگرانی را برای ساکنان محلی ایجاد کرده است که گورهای 
دسته  جمعی برای قربانیان کرونا ممکن است منجر به شیوع 

عفونت در محله های اطراف قبرستان ها شود. 
بنا بر گزارش رویترز، بولیوی با جمعیت ۱۱.۷ میلیون نفری 
اولین مورد ابتالی به کرونا را در تاریخ  ۱۰ مارس ثبت کرد 
اما از آن زمان با وجود افزایش موارد ابتال به کرونا در این 
بولیوی  بیمار  اقتصاد  نجات  منظور  به  محدودیت ها  کشور 

کاهش یافته است.ایسنا

حفر گورهای دسته جمعی در بولیوی برای قربانیان کرونا
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با شیوع بیماری کرونا در کشور و متعاقب آن 
محدود شدن پروازها و بسته شدن مرزها میزان 
مراجعات بیماران خارجی به کشور برای درمان 

به صفر رسیده است. 
به گزارش سپید، با افزایش شیوع بیماری کرونا 
در کشور به نظر می رسد که صنعت گردشگری 
جزو صنایعی باشد که بیشترین آسیب را از شیوع 
ویروس کرونا دید در خوش بینانه ترین حالت نیز 
این صنعت همچنان ضرر چشمگیری را تجربه 

خواهد کرد. 
طی سال های اخیر تالش های زیادی برای رونق 
صنعت گردشگری در حوزه سالمت انجام شد و 
حمایت های وزارت بهداشت حدود ۲۲ شرکت 
تسهیل گر گردشگری سالمت از وزارت بهداشت 
مجوز گرفتند و ۱۸۰ متفاضی دیگر در نوبت اخذ 
پذیرش  مجوز  اعطای  آیین نامه  هستند.  مجوز 
بین الملل نیز در سال ۹۳ تدوین شده است و بر 
اساس آمارها تاکنون حدود ۱۸۰ بیمارستان و مرکز 
درمانی توانسته اند مجوز پذیرش بیماران خارجی 

را دریافت کنند. 
با شیوع بیماری کرونا در کشور و متعاقب آن 
محدود شدن پروازهای و بسته شدن مرزها میزان 
مراجعات بیماران خارجی که برای درمان به کشور 
ما مراجعه می کردند نیز به شدت کاهش یافت، به 
طوری که بر اساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت 
آمار مراجعه گردشگران حوزه سالمت طی ماه های 

گذشته به صفر رسیده است. 

250هزارگردشگرسالمتراازدستدادهایم
سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سالمت 
وزارت بهداشت درباره اثرات منفی بیماری کرونا بر 
صنعت گردشگری سالمت اظهار داشت: »با توجه 
به اینکه با شیوع ویروس کرونا در کشور، مرزها 
با تصمیم کمیته ملی کشور بسته شد و از ورود 
گردشگران به کشور جلوگیری شد این موضوع بر 
حوزه گردشگری سالمت نیز اثرات منفی داشت.« 
وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته تالش کردیم 
تا پروتکل هایی را برای افرادی که خواستار ورود به 
کشور برای درمان هستند، تدوین کنیم، اظهار داشت: 
»از این طریق می توان بر اساس ضوابط خاصی بعد 
از گرفتن تست کرونا و آنتی بادی خون و تشخیص 
پزشک معالج و اطمینان از مبتال نبودن فرد به بیماری 
کرونا، اقدام به پذیرش بیمار کنیم؛ اکنون در حال 
تدوین این شیوه نامه هستیم تا با کنترل های خاص 

مانع ورود مبتالیان به کشور شویم.«
هاشم زاده افزود: »در حال حاضر حدود ۱۸۰ مرکز 
درمانی فعال در این حوزه داریم که در این بازه 

مجاز به پذیرش بیمار نبوده اند.«
رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت 
تصریح کرد: »بیش از ۵ ماه است که وارد بحران 
کرونا شده ایم و تاکنون حدود ۲۵۰ هزار گردشگر 
سالمت را از دست داده ایم که هر یک از آنها 
می توانستند دو الی سه هزار دالر آورده ارزی برای 
کشور داشته باشند؛ پیش بینی می شود که ظرف 
دو الی سه هفته درباره وضعیت پذیرش بیماران 

خارجی تصمیم گیری خواهد شد.«

بیکاریچندینهزارنفر
بررسی ها نشان می دهد، در طول دو دهه گذشته، 
تعداد گردشگران در جهان تنها دو بار شاهد کاهش 
بود. یک بار در سال ۲۰۰۳ با شیوع بیماری سارس 
که منجر به افت ۰.4 درصدی گردشگران، و بار 
دیگر در سال ۲۰۰۹ هنگامی که بحران مالی جهانی 
سبب کاهش 4درصدی مسافرت های بین المللی 
شد اما بیماری کرونا باعث شد تا کشورهای دنیا 
بار دیگر در حوزه گردشگری سالمت ضررهای 

هنگفتی را ببینند. 
محمد جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین الملل 
راهکارهای حل  به  اشاره  با  ایران هم  سالمت 
مشکالت گردشگری سالمت، گفت: »برای جبران 
خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در حوزه 
گردشگری، دولت باید چتر حمایتی بزرگ تری 
را در این حوزه بگستراند. صنعت گردشگری در 
حالی متحمل خسارات چندین میلیاردی شده 
است که چندین هزار نفر به طور مستقیم و غیر 
مستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند 
و در طول ماه های گذشته که به دلیل کرونا مجبور 
به توقف فعالیت هایشان شدند، عمال درآمدی 
نداشتند، درحالی که هزینه های جاری مانند هزینه 

پرسنل همچنان به قوت خود باقی است.« 
حمایتی  است  قرار  اگر  جهانگیری،  گفته  به 
از جمله  اقتصادی کشور  از بخش های مختلف 
گردشگری صورت گیرد این حمایت ها باید همه 
جانبه و با برنامه باشد. قرار نیست فقط از بحران 
فعلی به هرشکلی عبور کنیم. صنعت گردشگری 
ما به برنامه ریزی برای دوران پساکرونا نیاز دارد 
تا دقیقا بدانیم می خواهیم چه کاری انجام دهیم. 
وی با اشاره به راه حل برون رفت از مشکالت فعلی 
صنعت گردشگری سالمت، یادآور شد: »بحران 
فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، همه گیر و 
جهانی است؛ اما کاری که در این شرایط ضروری 
است، تبدیل تهدید به فرصت هاست؛ نباید بگذاریم 
زیرساخت های فعلی از هم فروبپاشند و دچار 
چالش شوند. سرمایه گذاری بر گردشگری های 
خاص از جمله موضوعاتی است که برنامه ریزان 

در حوزه گردشگری باید مورد توجه قرار دهند. 
به عنوان نمونه با بازگشایی مرزها، گردشگری 
سالمت از حمله حوزه هایی است که مجدد با 
استقبال کشورهای همسایه مواجه خواهد شد.«

جهانگیری افزود: »همین مدت کرونا بسیاری از 
افراد درمان بیماری های غیرضروری را به تعویق 
انداخته اند و یا منتظر فرا رسیدن زمان مناسب برای 
بهره گیری از خدمات کشورهای همسایه مانند 
ایران، هندوستان، ترکیه و... هستند. بنابراین یکی از 
اقداماتی که باید در این مدت صورت گیرد تجهیز 
مراکز درمانی خاص پذیرای گردشگران سالمت 
است. به خصوص اینکه ظرفیت های پزشکی ایران 
در دوران کرونا، اعتماد به جامعه پزشکی ایران را 

چند برابر قبل کرد.«
 رئیس انجمن خدمات بین الملل سالمت ایران 
گردشگری  حوزه  در  »سرمایه گذاری  گفت: 
باید  مرزی  استان های  در  بخصوص  سالمت، 
مورد توجه باشد تا در شرایطی که امکان معرفی 
ظرفیت های گردشگری ایران برای جامعه جهانی به 
شکل مستقیم و حضور در نمایشگاه های بین المللی 
وجود ندارد، از ظرفیت فضای مجازی به نفع 

گردشگری استفاده شود.«

استفادهازظرفیتتلهمدیسیندردوران
کرونا

کرونا به نوعی منجر به ورود و به کارگیری تکنولوژی 
در همه  بخش های زندگی شد به طوری که بسیاری 
از ما در این دوران طریق تما س های ویدیویی با 
همکاران خود ارتباط برقرار کردیم  و به جای 
آنالین خرید  فروشگاه های  از  مغازه ،  از  خرید 
خود را انجام دادیم و در کنار این موارد نیز سعی 
کردیم با برقراری تماس های آنالین و استفاده 
اپلیکیشن های موبایلی خدمات مشاوره  های  از 
اهمیت  این موضوع  که  کنیم  دریافت  پزشکی 
آشکار  پیش  از  بیش  را  تله مدیسین  از  استفاده 
کرد. در همین راستا با آغاز شیوع بیماری کرونا 
خدمات  ارائه  و  بیماریابی  برای   4۰۳۰ سامانه 

مشاوره ای در کشور راه اندازی شد. 

به  اشاره  با   4۰۳۰ سامانه  مسئول  پورحسینی 
اهمیت خدمات تله مدیسین به خبرنگار فارس 
گفت: »سامانه4۰۳۰ ظرفیت پاسخگویی به ۱۰۰۰۰ 
سوال به صورت همزمان را دارد و ۲۲۰۰ نفر از 
ما کد کاربری گرفته اند و به طور میانگین روزانه 
۱۰۰۰ نفر از این افراد به سواالت پاسخ می دهند 
و آنها می توانند ساعت کاری خود را مشخص 

کرده و در این سامانه حضور پیدا کنند.«
وی افزود: »حدود ۳۰ نفر در هر شیفت به صورت 
ثابت حضور دارند و هزار نفر نیز به صورت آنکال 
مشغول به پاسخگویی هستند که تماس ها به موبایل 
آنها ارجاع داده می شود و روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر 
به هزاران سوال پاسخ می دهند. هرچند اخیراً این 
تعداد کمتر شده است. میانگین تعداد تماس های 
ما در روزهای اول بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تماس 
بود که اخیراً تعداد تماس ها کاهش یافته است.«

پورحسینی درباره خدمات تله مدیسین و بیماریابی 
کرونا در سامانه 4۰۳۰، گفت: »مواردی در مراکز 
کرونا در استان های قم، گیالن، مازندران و بندر 
هرمز در نظر گرفته شد که بیماران با عالئم کرونا 
به این واحدهای سیار سالمت بنیاد برکت مراجعه 
می کردند و پزشک عمومی با دستگاه های مجهز، 
بیمار را معاینه می کرد و شواهد از طریق دستگاه 
به پزشک حاضر در مقصد مخابره می شد و پزشک  
می توانست ارتباط مستقیم با بیمار برقرار کرده و 

او را ویزیت کند.«
هرچند در زمان بحران کرونا از ظرفیت تله مدیسین 
برای بیماریابی و پایش سالمت مبتالیان به کرونا 
در داخل کشور تا حدودی استفاده شد اما جای 
خالی خدمات تله مدیسین در حوزه گردشگری 
خدمات  ارائه  می شود،  احساس  پیش  از  بیش 
پزشکی از راه دور نیاز به یک سری زیرساخت 
و ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری دارد که 
متاسفانه در بخش زیر ساخت ها تا کنون اقدامات 
اساسی صورت نگرفته است و نیاز است دولت 
توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد تا در 
این مواقع بحرانی این صنعت مهم و ارز آور، از 

چرخه ارائه خدمات خارج نشود.

کرونا  تاریک ترین دوران گردشگری سالمت را رقم زد 
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خبـر

چالش تعطیلی مطب های پزشکی در بحران کرونا 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور 
با اشاره به مشکالت اقتصادی مطب های پزشکی 
اعالم کرد که عده ای از پزشکان بنابر چالش های 
اقتصادی و عده ای به دلیل وضعیت و شرایط کرونا 

مطب هایشان را تعطیل کردند. 
به گزارش سپید، محمد جهانگیری در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به چالش تعطیلی مطب های پزشکی 
به دلیل مشکالت اقتصادی در بحران کرونا، گفت: 
»یکی از موضوعات اصلی که در حال حاضر مورد 
بحث است، این است که بسیاری از مطب های ما 
به  ویژه مطب هایی که در حوزه دندان پزشکی اقدام 
می کنند یا صرفا نسخه نویس بوده و یا با فرآیندهایی 
کار می کنند که طی این چند ماه بر اساس توصیه هایی 
که انجام شد، فعالیتی نداشتند، دچار مشکل شدند. 
حتی  بار مراجعه مطب هایی که فعالیت داشتند هم 
در این دوران کاهش یافت و مراجعه بیماران به 
آن ها کم بود؛ چراکه مردم به دلیل همه گیری کرونا از 
مراجعه به همه جا از جمله مطب ها هراس داشتند.«

وی با بیان اینکه کاهش مراجعات سیستم را از نظر 
اقتصادی دچار مشکالتی کرد، افزود: »در ابتدا فکر 
می کردیم بعد از گذشت دو تا سه ماه، شرایط عادی 
می شود و همه برای این مدت تاب آوری داشتند، اما 
زمانیکه پیش بینی می شود بیماری کووید-۱۹ بیش 
از یکسال طول می کشد، موضوع فرق می کند. از 
طرفی هزینه ها افزایش یافته است. به عنوان مثال 
هزینه ها از اجاره مطب گرفته تا آب و برق و گاز 
و هزینه نگهداری و حقوق و دستمزد افزایش یافته 
است. وقتی این موارد را کنار هم بگذاریم، می بینیم 
که مطب ها با هزینه تمام شده باالیی مواجه خواهند 
شد. از طرفی هم برای پیشگیری از شیوع کرونا هزینه 
تامین وسایل حفاظتی و بهداشتی نیز اضافه شد. حال 
وقتی این موارد را کنار یکدیگر می گذاریم با این 
تعرفه ای هم که مشخص شده، هر طور حساب 

کنید، هزینه های مطب ها درنمی آید.« 
جهانگیری ادامه داد: »بنابراین این محاسبات از نظر 
کاری در یک طرف و از نظر اقتصادی در یک طرف 
قرار دارد و عالوه بر این طی یکسال آینده شرایط 
استرس زایی نیز برای پزشکان وجود دارد. از طرفی 
هم تا زمانیکه بحث بسته شدن مطب اعالم نشود،  
بحث مالیات پابرجا است. ما هم اعالم کردیم که 

باید به فکر اقتصاد همکاران باشیم. باید توجه کرد 
که تعرفه های تعیین شده با رشد هزینه ها همخوانی 
ندارد و در این صورت از نظر اقتصدی امکان اداره کار 
وجود ندارد.« وی گفت: »در حال حاضر متد محاسبه 
برای مطبی که می خواهد درآمدزا باشد، این است 
که شش روز هفته به صورت روزی هفت ساعت 
کار کند. حال غالب مطب های ما سه تا چهار روز 
کار می کنند، اما باز هم می بینیم که هزینه ها سرجای 
خودشان قرار دارند. تغییر این حالت ها و روش ها به 
سادگی امکان پذیر نیست و مبانی خاص خودش را 
دارد.  این موضوع   موجب این می شود که برخی 
از مطب داران فکر کنند که فقط در یک درمانگاه 
کار کنند. در این صورت بدون هیچ هزینه کردی، 
حق الزحمه خود را دریافت می کنند.  البته این اقدام 
چند آسیب می رساند؛  تصور کنید که یک واحد ۷۰ 
متری برای مطب در اختیار حوزه سالمت است، حاال 
وقتی این واحد را تعطیل  کنید، از کاربری سالمت 
به کاربری دیگری تغییر می کند. بنابراین دسترسی به 
خدمات سالمت را کاهش می دهد و کاربری فضایی 

که در حوزه سالمت کار می کرده، تغییر می کند.«

اگر ویزیت را افزایش نمی دهید، هزینه 
مطب داری را کاهش دهید

جهانگیری افزود: »اقتصاد مطب از طریق ویزیت تامین 
می شود و امروز هزینه های مطب با این ویزیت هایی 

که تعیین شده و همچنین با کاهش بار مراجعات، 
همخوانی ندارد. باید روی این موضوع کار شود. در 
عین حال ما نمی گوییم که صرفا ویزیت را افزایش 
دهیم، بلکه حرف ما این است که هزینه مطب داری 
را کاهش دهید. امروز  شهرداری می خواهد تمام 
عوارض را از مطب ها دریافت کند، هزینه آب و 
برق و... به سمت تجاری شدن می رود، اجاره ها نیز 
بر سر جای خود هستند. اکنون هزینه مطب داری 
هزینه باالیی است. اگر می خواهیم در حوزه ویزیت 
از مردم حمایت کنیم، حداقل قیمت تمام شده را 
برای مطب ها پایین نگه دارید. تسهیالتی به پزشکان 
و مطب ها داده شود و یا اینکه قیمت های ویزیت را 
متناسب با هزینه ها رشد دهیم.« وی همچنین اظهار 
کرد: »در عین حال پزشکان در برهه ای نمی دانستند 
وضعیت کرونا چه می شود، نمی دانستند که می توانند 
مطب هایشان را بازگشایی کرده و نمی دانستند چقدر 
باید فعالیت کنند.  از طرفی بحث هزینه هایی چون 
حقوق منشی، اجاره مطب و... هم پابرجا بود و حاال با 
تعطیلی مطب هایشان تکلیف شان را می دانند. بنابراین 
عده ای بنابر این دالیل مطب هایشان را تعطیل کردند.«

جهانگیری با بیان اینکه در مقطعی اعالم تعطیلی 
میانگین  »به طور  یافت، گفت:  افزایش  مطب ها 
روزانه مراجعاتی را در کشور داریم که می خواهند 

مطب هایشان را تعطیل کنند.«
وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۱۰۰ هزار پروانه 

طبابت صادر شده، اما تعداد پروانه های مطب مان 
حدود ۷۰ هزار تاست،  گفت: »با توجه به سرانه هایی 
که وجود دارد، در حال حاضر با توجه به فعالیت هایی 
که در بخش خصوصی انجام می شود، دسترسی به 
خدمات سالمت در حوزه مطب ها و در کل کشور 
مناسب است. در شهرستان ها بیشتر پزشکان عمومی 
و متخصصین کار می کنند. غالب متخصصین ما مطب 
دارند. تعداد متخصصین ما از نظر مطب داری در کشور 
باالتر از پزشکان عمومی است. این درحالیست که 
تعداد پزشکان عمومی مان دو برابر متخصصین مان 
است.  بر این اساس پزشکان عمومی بیشتر در 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، شبکه های بهداشت و... کار 
می کنند و درصدی از آنها مطب داری هم می کنند. 
این نشان می دهد که دسترسی مردم به متخصص 
به واسطه مطب خوب است.  یکی از مکان هایی که 
سالیان سال  چندین میلیون متر مربع فضا در اختیار 
بهداشت و درمان قرار داده، از طریق مطب داری 
انجام شده است. اگر بخواهیم این را در این شرایط 
جایگزین کنیم،  باید چندین هزار میلیارد هزینه کنیم. 

بنابراین باید این وضعیت را حفظ کنیم.«
پزشک  هزار  »ما حدود ۱۸۰  گفت:  جهانگیری 
و دندان پزشک در کشور داریم که از این تعداد 
حدود ۱۴۰ هزار نفر پزشک هستند که بیش از ۴۰ 
هزار نفر آن پزشک متخصص بوده و مابقی پزشک 

عمومی هستند.«
وی درباره ارائه تسهیالت به پزشکان از طریق 
ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: »ستاد ملی کرونا 
مصوبه ای را ارائه دادند و در آن اعالم کرده بودند 
که مراکزی که از وزارت بهداشت مجوز دارند، 
تسهیالتی را دریافت می کنند. البته فکر می کردند 
که وزارت بهداشت به تمام مراکز درمانی مجوز 
می دهد، در حالی که بخشی از مراکز پزشکی اعم از 
دفاتر و مطب ها از سوی نظام پزشکی مجوز دریافت 
می کنند. طبق پیگیری های سازمان نظام پزشکی قرار 
شد این موضوع اصالح شود که در حال پیگیری 
موضوع هستیم. با توجه به اینکه ارائه این تسهیالت 
نیازمند منابعی است،  در کارگروه سازمان مدیریت 
هم این مساله مطرح شد تا این اصالح انجام شود 
تا تسهیالتی مانند به تاخیر انداختن اقساط و... به 

مطب ها هم ارائه شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت از ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح 
»پرستار پیگیر«، خبر داد. 

به گزارش سپید، مریم حضرتی با اشاره به برنامه ششم توسعه، تحقق 
رویکرد سالمت جامع نگر و ارتقای کیفیت زندگی مردم، اظهار کرد: 
»با توجه به ضرورت آموزش به بیماران مبتال به بیماری های مزمن 
بستری در بیمارستان و پیگیری وضعیت آنها پس از ترخیص، به 
منظور کاهش تعداد موارد بستری مجدد و مراجعات به اورژانس و 
همچنین، افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده هایشان، این معاونت 

در صدد است تا با فعال کردن واحد پیگیری در بیمارستان های کشور، 
دسترسی به اهداف فوق الذکر را تسهیل کند.«

حضرتی ادامه داد: »این برنامه یکی از راهبردهای کلیدی برای پرستاران 
و سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبتی به منظور تداوم مراقبت از 

بیمار به ویژه در دوره انتقال ازبیمارستان به منزل، تلقی می شود.«
معاون پرستاری درخصوص گروه هدف طرح پرستار پیگیر گفت: 
»در فاز اول گروه هدف طرح شامل تمامی بیماران ترخیص شده 
مبتال به بیماری های نارسایی مزمن قلبی، نارسایی مزمن انسدادی 

ریه، بیماران مبتال به سکته قلبی است.«
وی افزود: »این طرح در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم 

پزشکی شهید بهشتی و شیراز به صورت پایلوت اجرا می شود.«
به گزارش وبدا معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان تصریح 
کرد: »طرح پرستار پیگیر، یک طرح مقطعی است که در آن بیماران به 
صورت مستمر و در یک بازه زمانی 6 تا ۱2 ماهه در بیمارستان های 
منتخب تحت مشاوره و پیگیری تلفنی قرار خواهند گرفت و در صورت 

موفق بودن اجرای پایلوت آن، در کل کشور نیز اجرایی می شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح پرستار پیگیر
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  امین جاللوند
از  پرستاری  نیروهای  اگر  که  نیست  شکی 
خودگذشتگی نمی کردند و با عشق به خدمت 
به میدان نمی آمدند، قطعا آمار مرگ و میر بر اثر 

کرونا افزایش پیدا می کرد.
این روزها اغلب جامعه پرستاری در خط مقدم 
مبارزه با کرونا قرار دارند و در شیفت های طوالنی 
مدت به بیماران مبتال به کرونا خدمت می کنند. 
برخی از آنها نیز در همین مسیر خدمت، شهید 
شده اند و طیف زیادی از پرستاران نیز پس از 
ابتال به کرونا، بهبود یافته اند. بر اساس آمارهای 
رسمی، حدود دو سوم توان نیروهای پرستاری 
کشور صرف مقابله با کرونا شده است. خیلی از 
این پرستاران، جانشان را کف دستشان گذاشته اند 
و با علم به اینکه احتمال دارد به کرونا مبتال شوند، 

خدمت به بیماران را متوقف نکرده اند.
در عین حال نمایندگان جامعه پرستاری تاکید 
دارند که در بسیاری از مراکز درمانی با کمبود 
نیروی پرستار مواجه هستیم و برخی پرستاران، 
همزمان به جای چند پرستار خدمت می کنند. آنها 
می گویند این وضعیت نمی تواند چندان ادامه داشته 
باشد، زیرا تداوم این شرایط حاد به خستگی و 
فرسودگی بیش از حد کادر پرستاری منجر می شود.
برخی از نمایندگان جامعه پرستاری معتقدند که 
اولویت فعلی نظام سالمت برای مقابله با کرونا باید 
جذب پرستاران جدید باشد تا هم از فرسودگی 
کادر درمان جلوگیری شود و هم آمار مرگ و میر 

بیماران مبتال به کرونا کاهش پیدا کند.

در صورت جذب نشدن پرستاران جدید، 
آمار فوتی های کرونا باال می رود

فعلی  وضعیت  از  پرستاری  جامعه  نمایندگان 
پرستاران در بحران کرونا انتقاد دارند و معتقدند 
دولت از آنها حمایت چندانی به عمل نیاورده 
است. آنها بر جذب فوری پرستاران جدید برای 

مهار بحران کرونا، تاکید ویژه دارند. 
محمد شریفی قدم، دبیرکل خانه پرستار در گفتگو 
با سپید نیز به وضعیت فعلی بحران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »برای مهار کرونا، سه ضلع 
مهم شامل دولت، مردم و کادر بهداشتی و درمانی 
داریم. این سه ضلع باید با یکدیگر هماهنگ باشد 
و در این بین، دولت بیشترین نقش را دارد که باید 
از مردم و کادر درمان، حمایت کند. در بسیاری 
که  استان های جنوبی  استان ها و بخصوص  از 
وضعیت کرونا بسیار حاد است، تقاضای نیروی 
پرستار دارند. متاسفانه االن وضعیت خوبی در 
بحث کرونا نداریم. همه تخت های مراقبت های 
ویژه، پر است و دولت هم به نظر می رسد که 
و  است  کرده  رها  را  کرونایی  محدودیت های 
حمایت چندانی هم از مردم و کادر بهداشت و 
درمان ندارد. دولت در اقناع افکار عمومی هم 
موفق عمل نکرده است و مثال طبق آمارها حدود 

90 درصد مردم تهران، پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند.«

او در ادامه از ضرورت جذب پرستاران در بحران 
کرونا سخن می گوید و یادآور می شود: »به دلیل 
دارویی و جراحی  درمان  کرونا،  بیماری  اینکه 
ندارد، بنابراین کادر پزشک هم کمترین مداخله 
را در درمان این بیماران دارد. بیشتر بحث مقابله 
با کرونا، بحث مراقبت از بیمار است که بیشترین 
بار بر عهده پرستاران است. تا قبل از کرونا هم 
با کمبود شدید پرستار مواجه بودیم؛ طوری که 
نسبت پرستار به جمعیت در ایران، نصف حداقل 
استانداردهای جهانی است. با بحران کرونا، نیاز به 

خدمات پرستاری تشدید شد. یک بیمار مبتال به 
کرونا، نیاز به خدمات 24 ساعته مراقبت پرستاری 
دارد، در حالی که یک بیمار که جراحی انجام داده 
است، نیاز به چهار ساعت مراقبت پرستاری دارد. 
در کشورهای توسعه یافته برای مهار بحران کرونا، 
بیشترین تمرکز را روی جذب کادر پرستار قرار 
داده اند و آمار فوتی هایشان به شدت کاهش پیدا 
کرده است، اما چنین حساسیتی در کشور ما وجود 
ندارد و آمار مرگ ها بر اثر کرونا باال می رود. در 
نظر بگیرید اگر حتی ساالنه 10 هزار پرستار جدید 
جذب شود، فقط وضعیت موجود حفظ می شود 

که این کار را هم انجام ندادند.«
او تاکید می کند: »متاسفانه در کشور ما برای جبران 
کمبود پرستار در دوران کرونا به جذب پرستاران 89 
روزه اقدام کردند که مصداق عینی استثمار جامعه 
پرستاری است. این پرستاران با قرارداد شرکتی، نه 
بیمه هستند، نه مرخصی دارند و با کمترین حقوق، 
جذب شده اند. در این راستا حدود سه هزار پرستار 
را استخدام کردند که بعد از سه ماه نیز تقریبا همه 
را اخراج کردند. این کار عالوه بر اینکه اخالقی 
نیست، نشان می دهد که دولت برای مهار کرونا نیز 
برنامه ریزی بلندمدت ندارد. با وجود آنکه حدود 
50 هزار پرستار بیکار داریم و در بحران کرونا، 
نیاز جدی به آنها داریم، اما برنامه ریزی علمی و 

بلندمدتی برای جذب آنها وجود ندارد.«
شریفی مقدم خاطرنشان می کند: »با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و فرسوده 
شده اند. حدود 9 هزار پرستار هم خودشان به کرونا 
مبتال شده اند. االن هر پرستار نیز به جای چند نیرو 
کار می کند. محصول این فشار کاری، این خواهد 
بود که خطای پزشکی باال می رود. پرستار تا حدی 

توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش 
پیدا کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار 
مرگ و میر بر اثر کرونا هم باال می رود. متاسفانه 
وقتی پرستاران از این کمبودها شکایت می کنند، 
جواب منطقی به آنها نمی دهند و گاهی اعتراضات 

آنان را سرکوب می کنند.«
او تصریح می کند: »در دوران بحران کرونا فقط در 
مقام کالم از پرستاران به عنوان قهرمانان سالمت یاد 
کردند، اما در مقام عمل شاهد هستیم که وضعیت 
پرستاران به نسبت چند ماه قبل، بسیار بدتر شده 
است. یک مشکل جدی دیگر این است که شاهد 
تضاد منافع در حوزه پرستاری هستیم. یعنی یک 
سری مسئوالن دولتی در حوزه پرستاری داریم که 
خودشان اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند 
که پرستار شرکتی را جذب می کنند. همچنین نادیده 
گرفتن حقوق پرستاران باعث شده است که آنها نسبت 
به وعده وعیدهای دولتی نیز بی اعتماد شوند و به 
عنوان آخرین راهکار به تجمع های اعتراضی دست 
بزنند. در همین چند ماه اخیر نیز شاهد چندین تجمع 
اعتراضی در نقاط مختلف کشور بودیم. درمجموع، 
اگر در مقام عمل از پرستاران حمایت نشود، مدیریت 

بحران کرونا امکان پذیر نخواهد بود.«

جذب پرستاران جدید باید جدی 
گرفته شود

برخی از نمایندگان جامعه پرستاری تاکید دارند که 
جذب پرستاران جدید باید در اولویت برنامه های 
مقابله با کرونا باشد تا هم نیروهای فعلی پرستار 
دچار فرسودگی نشوند و هم آمار مرگ و میر بر 

اثر کرونا، افزایش پیدا نکند.
ادامه در صفحه 15 

ضرورت جذب پرستاران جدید برای مقابله با بحران کرونا
نمایندگان جامعه پرستاری می گویند برای کاهش آمار مرگ و میر مبتالیان به کرونا و جلوگیری از 

فرسودگی کادر درمان، باید جذب پرستاران جدید در اولویت نظام سالمت قرار بگیرد

شریفی مقدم: با توجه به 
طوالنی شدن بحران کرونا، کادر 

پرستاری ما خسته و فرسوده 
شده اند. حدود 9 هزار پرستار 

هم خودشان به کرونا مبتال 
شده اند. االن هر پرستار نیز 
به جای چند نیرو کار می کند. 
محصول این فشار کاری، این 
خواهد بود که خطای پزشکی 

باال می رود. پرستار تا حدی 
توان دارد. اگر فشار به جامعه 

پرستاری افزایش پیدا کند 
و نیروهای تازه نفس جذب 

نشوند، آمار مرگ و میر بر اثر 
کرونا هم باال می رود
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 ادامه از صفحه 14 
محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
با اشاره به همین ضرورت می گوید: »در حال حاضر 
اولویت ما در کنترل بحران کرونا و جلوگیری از 

مرگ و میر، جذب پرستاران جدید است.«
او همچنین در رابطه با استخدام پرستاران جدید 
و معوقه پرستاران قبلی نیز عنوان می کند: »در 
حال حاضر با سه بحران از طرف نظام سالمت 
مواجه هستیم که بخصوص در این دوران بحران 
کرونا، مردم را تهدید می کند. اولین بحران، کمبود 
نیروی انسانی است که تاثیر مستقیم بر روند این 
بیماری دارد. بنابراین از دولت می خواهیم تا به 
این بحران با سرعت رسیدگی کند و نیروی تازه 
نفس استخدام کنند تا از مرگ و میر و تلفات 

بیشتر، هرچه سریع تر جلوگیری شود.«
میرزابیگی به آسیب های کمبود پرستار برای مقابله 
با بحران کرونا نیز اشاره می کند و می گوید: »در 
اکثر استان های کشور نسبت پرستار به تخت 0.4 
الی 0.5 در 24 ساعت است. واضح و مبرهن 

باشد  باید  که  کافی  و  که رسیدگی الزم  است 
نیست و ضرر آن به طور مستقیم به مردم وارد 
می شود. دومین بحران نیز خود شیوع کرونا است 
که بسیار سریع، دامنگیر شد و با توجه به آماده 
نبودن زیرساخت ها به خصوص در زمینه نیروی 

انسانی با مشکل مواجه شدیم.«
بی  قول های  بحران،  »سومین  می دهد:  ادامه  او 
عمل مسئوالن در رابطه با معوقه های پرستاران 
و وعده های داده شده است. در حال حاضر در 
کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا که همزمان با ما با 
ویروس کرونا مواجه شده اند، عدد مرگ و میر 
تک رقمی است و علت این اتفاق وجود نیروی 
انسانی کافی است، اما در کشور ما پرستاران با 

وجود کرونا بسیار خسته هستند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در خصوص 
تعرفه گذاری حقوق پرستاران هم یادآور می شود: 
»علت اصلی به تعویق افتادن تعرفه گذاری، دولت 
است که هیچ اقدامی در رابطه با تعرفه گذاری و 
استخدام نیروی جدید انجام نمی دهد. در حال 
حاضر در بحران کرونا جذب نیروهای جدید در 
اولویت است و تعرفه گذاری در اولویت بعدی 
قرار می گیرد. همچنین از مردم نیز درخواست 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  که  داریم 

بیماری  استفاده از ماسک از شیوع بیشتر این 
جلوگیری کنند.«

برنامه های وزارت بهداشت برای تامین 
پرستاران در خط مقدم کرونا

وزارت بهداشت، کمبود پرستار در کشور را کتمان 
نمی کند، اما در عین حال تاکید دارد که از همه 
ظرفیت های قانونی استفاده می کند تا در مقابله با 
بحران کرونا با مشکل کمبود پرستار، روبرو نباشیم. 
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز 
با اشاره به کمبود پرستار در ایران، یادآور می شود: 
»میانگین نسبت پرستار به تخت بیمارستانی اکنون 
در کشور 1.02 است که البته با سطح استاندارد 

فاصله داریم و امیدواریم در پنج سال آینده بتوانیم 
به سطح استاندارد الزم برسیم. سطح استاندارد 
به تخت که شامل،  نسبت کل گروه پرستاری 
پرستار، بهیار، پرستار اتاق عمل، هوشبری، کمک 
بهیار است 2.3 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی 
است. در دنیا اکنون نسبت پرستار به جمعیت 
سنجیده می شود، زیرا نقش پرستاران را فقط در 
بیمارستان نمی دانند و به نقش پرستاران در جامعه 

توجه می شود.«
وی با اشاره به فعالیت پرستاران در اپیدمی کرونا 
نیز خاطرنشان می کند: »پرستاران در کشور یک 

خانواده 200 هزار نفری هستند. در این اپیدمی 
بیش از 65 درصد پرستاران کشور در بیمارستانهای 
مرجع کرونا در تماس مستقیم با بیماران کرونا 
قرار داشتند و از بیماران در بخش تریاژ، بستری 
و آی سی یوها مراقبت کردند و بهبودی که اکنون 
حاصل شده، نتیجه زحمات پرستاران و همه تیم 

سالمت است.«
ماه گذشته حدود  یادآور می شود: »در چند  او 
4500 پرستار در بیمارستانهای دولتی استخدام 
شدند. البته آزمون استخدامی آبان برگزار شد، اما 
با شروع اپیدمی کرونا این افراد بدون بروکراسی 
و تشریفات اداری و گزینش به تدریج جذب 
نیز  اپیدمی کرونا  و بکارگیری شدند و بعد از 
مراحل اداری استخدام این پرستاران طی می شود. 
مجوزی نیز برای استخدام سه هزار پرستار دیگر 
هم گرفته شده است که امیدواریم سازمان برنامه 
و بودجه هر چه زودتر اعتبار آن را تخصیص 
دهد تا بتوانیم در ماه های آینده این پرستاران را 
هم استخدام کنیم. در این راستا، دو هزار و 284 
مجوز قراردادی هم برای جذب پرستار گرفته 
شد. همچنین به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
شد که پرستارانی که در معرض خطر هستند، مثال 
آسم دارند، بیماری قلبی یا تنفسی یا ضعف ایمنی 

دارند یا باردار هستند، در بخش های کووید 19 
بکارگیری نشوند.«

حضرتی درباره اولویت استخدامی پرستاران فعال 
»از نظر وزارت  نیز می گوید:  اپیدمی کرونا  در 
بهداشت پرستاران شرکتی، پیمانی و رسمی از 
نظر شرح وظایف هیچ فرقی ندارند. همان کاری 
که پرستار شرکتی یا قراردادی انجام می دهد همان 
کار را پرستار پیمانی و رسمی هم انجام می دهد. 
اینکه در جاهایی با این پرستاران قرارداد 89 روزه 
بسته شده و استخدام نشده اند باید بررسی شود. 
اگر دانشگاه های علوم پزشکی نیاز داشته باشند 
و ظرفیت استخدامی داشته باشند، این پرستاران 
استخدام می شوند. البته دانشگاه ها شاید نتوانند 
استخدام  را  قرارداد 89 روزه  با  پرستاران  همه 
فعالیت های  حیطه  در  موضوع  این  زیرا  کنند، 
معاونت توسعه وزارت بهداشت و دانشگاه های 

علوم پزشکی است.«
اپیدمی کرونا  ابتدای  او خاطرنشان می کند: »از 
حدود هزار و ۷3 نفر از پرستاران اعم از هیات 
علمی، دانشجویان پرستاری تحصیالت تکمیلی و 
پرستاران بازنشسته و آزاد به صورت داوطلبانه و 
رایگان برای مراقبت از بیماران کووید 19 و ارائه 
خدمات مشاوره ای و آموزش در بیمارستانهای 
مرجع کرونا مشغول به خدمت رسانی شدند. 6۷3 
نفر از پرستاران داوطلب نیز به سامانه 4030 معرفی 
شدند که برای مشاوره رایگان یا تخصصی در این 
سامانه مشغول به کار شدند. تعدادی از پرستاران 
نیز برای خدمت رسانی به مراکز غیر بیمارستانی 
مثل آسایشگاه های سالمندان برای پیشگیری از 

ابتال به کووید 19 اعزام شدند.«
که  است  کرده  اعالم  بهداشت  وزارت  اگرچه 
برای تامین پرستاران در مقابله با بحران کرونا از 
همه ظرفیت های موجود استفاده خواهد کرد، اما 
نمایندگان جامعه پرستاری می گویند فرآیند تامین 
نیروی پرستاری در دوران کرونا نباید به شکل 
قرادادهای 89 روزه باشد. پرستاری که احساس 
کند امنیت شغلی ندارد و بعد از بحران کرونا دوباره 
به جمع بیکاران خواهد پیوست، این اتفاق هم 
در روحیه پرستاران خط مقدم کرونا تاثیر منفی 
می گذارد و هم در کاهش کیفیت ارائه خدمت به 

بیماران، تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

حضرتی: از نظر وزارت 
بهداشت، پرستاران شرکتی، 
پیمانی و رسمی از نظر شرح 

وظایف هیچ فرقی با همدیگر 
ندارند. همان کاری که پرستار 

شرکتی یا قراردادی انجام 
می دهد، همان کار را پرستار 

پیمانی و رسمی هم انجام 
می دهد. بنابراین اینکه در 

جاهایی با این پرستاران 
قرارداد ۸9 روزه بسته شده 

است و استخدام نشده اند، 
باید بررسی شود

میرزابیگی: در حال حاضر 
اولویت ما در کنترل بحران 
کرونا و جلوگیری از مرگ و 
میر، جذب پرستاران جدید 

است. از دولت می خواهیم تا 
به بحران کمبود کادر پرستار با 
سرعت رسیدگی شود و نیروی 

تازه نفس استخدام کنند تا 
از مرگ و میر و تلفات بیشتر، 

هرچه سریع تر جلوگیری شود. 
واضح و مبرهن است که در 

این وضعیت، رسیدگی الزم و 
کافی به بیماران مبتال به کرونا 

وجود ندارد. در نتیجه ضرر 
آن به طور مستقیم به مردم 

وارد می شود

نمایندگان جامعه پرستاری 
می گویند فرآیند تامین نیروی 

پرستاری در دوران کرونا 
نباید به شکل قرادادهای 

۸9 روزه باشد. پرستاری که 
احساس کند امنیت شغلی 

ندارد و بعد از بحران کرونا 
دوباره به جمع بیکاران خواهد 

پیوست، این اتفاق هم در 
روحیه پرستاران خط مقدم 

کرونا تاثیر منفی می گذارد و 
هم در کاهش کیفیت ارائه 

خدمت به بیماران، تاثیر 
مستقیم خواهد گذاشت
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 علی ابراهیمی
ظهور سامانه های الکترونیک در همه جای دنیا 
با هدف تسهیل  امور، شفافیت، مقابله  با فساد 
و ... همراه است، اما گاهی همین سامانه ها به 
ابزاری برای پنهان کاری، تقلب و رانت خواری 
تبدیل می شوند. نمونه این سامانه ها، سامانه های 
واردات خودرو و رجیستری )سامانه کنترل قاچاق 
و ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه( هستند 

که همه ما بارها اخبار آنها را شنیده ایم.
به گزارش سپید، اگرچه کم نیستند سامانه هایی از 
این دست که در آینده بیشتر درباره آنها خواهیم 
شنید، اما فساد زمانی نگران کننده تر می شود که 
در حوزه سالمت رخ داده باشد. البته واقعیت 
آن است که اعداد و ارقام حوزه سالمت نجومی 
هستند و اگر بستر الزم فراهم شود جذابیت های 

زیادی برای باندهای مافیایی خواهد داشت.
مثال این اتفاق رخ دادی است که درباره سامانه 
و  دارویی  کاالهای  اصالت  کنترل  و  ردیابی 
به  و  افتاده  »تی تک«  به  موسوم  سالمت محور 
واسطه برخي اشکاالت و ابهامات موجود در 
این سامانه به بستری برای تسهیل و گسترش 

فساد از سوی برخی افراد تبدیل شده است.
تاریخچه  به  می اندازیم  نگاهی  نخست  اما 
راه اندازی سامانه و اتفاقات پیرامون آن و پس 
از آن اظهارنظر مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال درباره سامانه را مرور کرده 
و در پایان نظر چند کارشناس را جویا می شویم.

مروری بر تاریخچه و اهداف سامانه
محصوالت  کاالیی  گروه  اهمیت  به  توجه  با 
سامانه های  راه اندازی  و  ایجاد  سالمت محور، 
این  رهگیری  و  نظارت  هدف  با  هوشمند 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  در  کاالیی  گروه 
و ارز گنجانده شد و در همین راستا از سال 
کنترل اصالت  راه اندازی سامانه ردیابی و   ۹۲
کاالهای سالمت محور موسوم به »تی تک« در 
وزارت  ازجمله  ذی ربط  نهادهای  کار  دستور 
بهداشت و به طور مشخص سازمان غذا و دارو 

قرار گرفت.
به همین منظور پس از آنکه شاکله اولیه سامانه 
کرد،  فعالیت  به  آغاز   ۹۴ سال  در  »تی تک« 
نهایت  در  و  یافت  ادامه  آن  تکمیل  مراحل 
وقت  وزیر  هاشمی،  قاضی زاده  سیدحسن 
اجرایی  ضوابط  دوازدهم،  دولت  بهداشت 
سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کاالهای 
سالمت محور یا »تی تک« که در دی ماه ۹۶ به 
تصویب هیات وزیران رسیده بود را به سازمان 

غذا و دارو ابالغ کرد.
استعالم اصالت محصوالت سالمت محور توسط 
مصرف کنندگان نهایی در هنگام خرید، جلوگیری 
از ورود کاالهای جعلی، قاچاق و تاریخ گذشته 
به شبکه سالمت کشور و کنترل کامل چرخه 
واردات، تامین، توزیع و عرضه کنندگان ازجمله 
اهداف پیش بینی شده در استقرار و ایجاد سامانه 

»تی تک« بود.

آغاز حرف وحدیت ها 
اما مدتی پس از اجرایی شدن سامانه و در اسفندماه 
سال ۹7 بود که خبرگزاری فارس گوشه هایي از 
ابهامات فسادزای سامانه »تی تک« را منتشر کرد. 
این گزارش نشان مي داد که سازمان غذا و دارو 
درحالی استعالم اصالت کاالهای سالمت محور را 
به یک سامانه الکترونیکی واگذار کرده است که 
این سامانه قادر به کنترل دقیق و شفاف اصالت 

کاالها نیست.
بنا بر این گزارش در حالی مسئوالن سازمان غذا 
و دارو بارها بر کارآمدی این سامانه تاکید کرده  و 
اعالم کردند که مردم با استفاده از این سامانه اصالت 
کاالهای سالمت محور را کنترل کنند، اما بررسی ها 
نشان می داد که سامانه اصالت کاالی سازمان غذا و 
دارو نقاط ضعف جدی دارد؛ برای مثال این سامانه 
در خصوص نحوه تامین و جابه جایی، اماکنی که 
کاال در آنها حضور داشته، افرادی که مسئولیت 
تامین و جابه جایی کاال را به عهده داشته اند و 

به طور کلی اعضای درگیر در زنجیره تامین کاال 
اطالعاتی در دسترس مصرف کننده قرار نمی د هد 
و به این ترتیب می توان مدعی شد که این سیستم 
در زمینه جلوگیری از جعل و قاچاق کاال موثر 
عمل نمی کند. به عبارت دیگر این سیستم کل 
زنجیره تامین را پشتیبانی نکرده و فقط راهکار 

استعالم برای مصرف کننده نهایی را ایجاد می کند.
با وارد شدن ایراداتی از این دست به سامانه و 
تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو؛ اواخر خردادماه سال گذشته بود که 
محمدرضا شانه ساز، سرپرست وقت این سازمان که 
اتفاقا امروز رئیس سازمان هم هست، وعده انتقال 
اطالعات  این سامانه به وزارت بهداشت را داد و 
گفت: »ظرف ۲ تا ۳ ماه اطالعات و زیرساخت های 
سامانه تی تک به وزارت بهداشت منتقل شود.« البته 
این خبر توضیحی در خصوص محل نگهداری 
سرورها و متولی سامانه »تی تک« نداد و این موضوع 

را آشکار کرد که سامانه مذکور ظاهرا در ید اختیار 
وزارت بهداشت نیست.

وی در پاسخ به پرسشي درباره وضعیت انتقال 
اطالعات و زیرساخت های سامانه »تی تک« گفت: 
»این سامانه با کمک وزارت بهداشت راه اندازی شده 
و با توجه به تفاهم نامه های قبلی با هماهنگی های 
نظارتی در تالشیم که هر چه سریع تر اطالعات و 
سورس سامانه تی تک به داخل وزارت بهداشت 

و سازمان غذا و دارو منتقل شود.«
سرپرست وقت سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: 
»اجرای پروژه »تی تک« بسیار طوالنی شده و قرار 
نبود تحقق این موضوع اینقدر به طول بینجامد؛ 
بنابراین باید این پروژه طی ۲ تا ۳ ماه آینده از 
حالت پروژه خارج و به طور کامل به سازمان غذا 

و دارو منتقل شود.«
حمیدرضا  که  بود  پارسال  ماه  مرداد  شانزدهم 
سامانه های  بر  نظارت  مدیرکل  دهقانی نیا،  
الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هم به حواشی پیرامون سامانه »تی تک« واکنش 
نشان داد و  با اشاره به عدم بهره برداری کامل از 
این سامانه با گذشت شش سال، اظهار داشت: »در 
طی این سال ها بسیاری از گام های در نظر گرفته 
شده برای این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.«
وی افزود: »در مراحل طراحی و تحلیل فرآیند 
سامانه »تی تک« میان ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و سازمان غذا و دارو توافق نظر وجود دار، اما 
درباره نحوه عملکرد و شیوه استقرار این سامانه 
برخالف توافقات صورت گرفته، عمل شده است 
تا جایی که در برخی موارد حرکت رو به جلویی 
دیده نمی شود و حتی این سامانه از لحاظ کارکردی 

عقب گرد نیز داشته است.«
ادامه در صفحه 17 

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز: با گذشت چندین سال از 
آغاز به کار  سامانه »تی تک« 
هنوز بسیاری از گام های در 

نظر گرفته شده برای این 
سامانه عملیاتی نشده است

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
سامانه »تی تک« پس از ورود 

بنده به وزارت بهداشت در 
اختیار پیمانکار بود و کلید آن 

در جیب کسی بود که همه 
باید برای دریافت اطالعات به 

ویژه متوسل می شدیم
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 ادامه از صفحه 16 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با برشمردن 
اقدامات انجام نشده برای تکمیل سامانه »تی تک«، 
گفت: »عدم اطالع رسانی به مردم برای نحوه استعالم 
از این سامانه، عدم شناسنامه دار شدن محصوالت 
سالمت محور تولید داخل و عدم هماهنگی  الزم 
برای فعالیت این سامانه در مناطق آزاد از جمله 

این موارد است.«
دهقانی نیا با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در 
سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: »طی شش سال 
گذشته نرخ تغییرات مدیریتی در سطوح میانی 
و ارشد سازمان غذا و دارو به اندازه ای بوده که 
هماهنگی ها و پیگیری های ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز از این سازمان را با مشکالتی مواجه 
کرده و در برخی موارد در عمل پیگیری امور را 
برای بهره برداری کامل از این سامانه غیرممکن 

کرده است.«

وعده های آقای وزیر
در ادامه اظهارنظرها اینبار نوبت به سعید نمکی، 
وزیر بهداشت رسید تا در روز هفدهم مردادماه 
به  پاسخ  و در حاشیه مراسم روز خبرنگار در 
سوالی درباره اخبار منتشر شده در زمینه تخلفات 
و انحرافات ارزی در سامانه »تی تک«، گفت: »این 
سامانه می توانست به ثبت و ضبط اطالعات کمک 
کند، اما نارسایی هایی داشته و اکنون حدود چهار ماه 
است که ما روی این سامانه کار می کنیم تا بتوانیم 
آن را بازنگری و تعمیر و داشبوردهای مدیریتی 

قابل پیگیری و پایش را روی آن نصب کنیم.«
وی افزود: »این سامانه اشکاالتی داشته، اما اینکه 
اکنون بخواهم تمام این ادعاها را تایید کنم، الزم 
است بررسی بیشتری شود. البته اخیرا چند پرونده 
جدید را تحویل مقامات قضایی دادیم؛ پرونده هایی 
که مربوط به زمان خودم بوده را رسیدگی کرده ام 
و دو سه روز گذشته پنج پرونده را تقدیم مراجع 

ذی ربط کردیم تا بررسی کنند.«
»تی تک«  »سامانه  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
زیرساختی است که اگر از آن بهره برداری درست 
و نقایص آن برطرف شود و از بخش خصوصی 
به نظام حاکمیتی منتقل شود، قابلیت هایی دارد که 

می توان از آن استفاده درست کرد.«
نمکی در پنجم شهریورماه سال گذشته نیز در 
اظهارنظری گفت: »سامانه »تی تک« هنوز پس از 
ورود بنده به وزارت بهداشت در اختیار پیمانکار 
بود و کلید آن در جیب کسی بود که همه باید 
برای دریافت اطالعات به ویژه متوسل می شدیم. 
به طور مستمر دنبال برطرف کردن نقص های این 
سامانه هستیم و تا پایان شهریورماه مشکالت این 
سامانه بر طرف خواهد شد تا بتوانیم از این زیربنا 
برای استمرار و ردیابی کاالی استراتژیک دارو و 

آرایشی بهداشتی استفاده کنیم.«
در مقابل مسئوالن فعلی وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو که خود منتقد عملکرد سامانه هستند 
و ایرادات آن را متوجه مدیریت قبلی می دانند؛ 
کارشناسانی هستند که معتقدند تاخیر در اصالح 
روند سامانه »تی تک« در جهت تامین منافع برخی 

افراد خاص است.

عامل فساد؟!
سازمان  مدیرعامل  قائم مقام  جلواتی،  محسن 
مردم نهاد »دیده بان شفافیت« یکی از همین افراد 
است. وی در انتقاد از سامانه »تی تک« می گوید: 

»این سامانه مهم ترین زمینه ساز تخلفات در حوزه 
دارو است.« به گفته او، برخی با دستکاری اطالعات 

این سامانه، ارزهای غیرقانونی دریافت کرده اند.
جلواتی می افزاید: »طی سال های قبل، قبل از 
شکایت از رسول دیناروند، رئیس اسبق سازمان 
غذا و دارو، سه ساعت جلسه با وی گذاشتیم 
تخلفات  برای  قانع کننده ای  جواب  ایشان  که 
انجام شده نداشت. همچنین چند جلسه با وزیر 
بهداشت سابق برگزار شد که آنها تالش کردند 
به ما اعالم کنند که موارد مطرح شده تخلف 

بوده و جرم نیست.«
وی توضیح می دهد: »وزیر بهداشت در جلسه ۲۳ 
تیرماه ۹8 کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد 
که رئیس بانک مرکزی گفته است که سازمان غذا 
و دارو 170 میلیون یورو ارز گرفته، اما مهدی 
پیرصالحی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعالم 
کرد که ما فقط 10 میلیون یورو دریافت کرده ایم؛ 
که علت بروز این اتفاق دستکاری اطالعات در 
قانون  سامانه »تی تک« بود و به کسی که طبق 
نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند یا داروهایی 
که واردات آنها ممنوع است، ارز داده شده و در 
این سامانه ثبت شده و ارز دریافت کرده است.«

قائم مقام دیده بان شفافیت می گوید که فساد در حوزه 
دارو به صورت مافیایی عمل می کند و افرادی با 
به  »تی تک«  سامانه  در   IRC دادن  اختصاص 

محصوالتی که نباید به آنها ارز دولتی تعلق گیرد، 
ارز می دهند. جلواتی با بیان اینکه اطالعات ثبت 
شده در سامانه »تی تک« اطالعات حاکمیتی است، 
می گوید: »وقتی سامانه ای هنوز تحویل کارفرما نشده 
بود چرا به سامانه های وزارت صمت و گمرک وصل 
شده است.« وی به خطرهای بالقوه این سامانه نیز 
اشاره می کند و می افزاید: »برخی کارشناسان اعالم 
می کنند که با این سامانه می شود حتی مواد منفجره 
هم وارد کشور کرد و جنگ بیوتروریسم در داخل 
کشور راه انداخت که باید هرچه سریع تر در این 

زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.«
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی نیز در 
خصوص این سامانه به سپید می گوید: »متاسفانه 
این سامانه فساد را مکانیزه کرده و امضایی را که 
در گذشته می توانستیم عامل آنها را زودتر معرفی 
کنیم، به واسطه این سامانه از دست رفته است. 
همچنین وقتی تهیه کنندگان این سامانه را دنبال 
می کنیم متاسفانه به جاهایی می رسد که عنوان 

کردن اسامی آنها خطرناک است.«
وی می افزاید: »در دوره ای IRC بسیاری از تولیدات 
مواد موثره دارویی و داروهایی که تولید داخلی 
داشتند بسته شد تا کاالی مشابه تولید داخل وارد 

IRC نشود، اما زوایای نفوذ فساد به نوعی بود که
های بسته را هم باز کرد.«

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی 
تصریح می کند: »یکی از نقاط ضعف سامانه »تی تک« 
این بود که IRCهایی که می بندند تا کاالی مشابه 
تولید داخل امکان واردات نداشته باشد، تازه مطلع 
شدند که این IRC توسط خود واردکننده با یک تیک 
زدن باز می شد و این یعنی برنامه به نوعی تنظیم 
شده بود که همخوانی با استراتژی کالن کشور که 
حمایت از  تولید ملی است، نداشت.« وی اضافه 
می کند: »البته این سامانه نقاط ضعفی دارد که در 
حال رفع آن هستند ولی این نقاط ضعف موجب 
شد تا همه برنامه ها و سیاست های حمایت از 
تولید ملی در دوره ای که گذشت تضعیف شود.«
اختراعی در ادامه به تغییرات رخ داده در سازمان 
غذا و دارو و نقش آن در اصالح سامانه »تی تک« 
پرداخته و می گوید: »به نظر می رسد با تغییر و 
تحوالتی که در سازمان غذا و دارو در حال رخ 
دادن است، بتوان امیدواری هایی به تغییر داشت. 
زیرا ما شاهد بودیم که یک اداره در سازمان غذا و 
دارو با حمایت از فرآیند تولید داخل زاویه  داشت 
و مدیر آن تغییر کرد. البته وزیر بهداشت وزیری 
مردمی است و همت ایشان در جهت حمایت از 
تولید داخلی است، ولی زوایای نفوذ مافیا کار خود 
را می کند و باید با آن مقابله کرد و راهی برای این 
مقابله غیر از همراهی و استفاده از همه قوا و توان 
نیروهای مختلف که در بخش های مختلف هستند، 
نیست و امیدواریم که شاهد سرعت بیشتری در 
روند حمایت از تولید داخل و مبارزه با فساد باشیم 
و این مهم با تغییراتی که در سازمان غذا و دارو 

حاصل خواهد شد.«
به هر حال در پرونده سامانه »تی تک« که سروصدای 
زیادی در کشور به پا کرده، ظاهرا باز هم دست های 
پنهانی در کار بوده و عده ای سودهای نجومی به 
جیب زده اند، اما آنچه موجب دلسردی است آن 
است که چون معموال در این قبیل پرونده ها افراد 
ذی نفوذ حضور دارند، پیدا کردن ریشه ها و عوامل 
اصلی فساد دشوار است و با مشمول شدن به مرور 
زمان و معرفی چند فرد رده پایین به عنوان متخلف 

مواجه همه چیز خاتمه پیدا می کند.

محسن جلواتی، قائم مقام 
مدیرعامل سازمان مردم نهاد 

»دیده بان شفافیت«: این 
سامانه مهم ترین زمینه ساز 

تخلفات در حوزه دارو 
است و برخی با دستکاری 

اطالعات این سامانه، ارزهای 
غیرقانونی دریافت کرده اند

فرامرز اختراعی، رئیس 
سندیکای تولیدکنندگان مواد 

شیمیایی، دارویی و بسته بندی 
دارویی: متاسفانه این سامانه 

فساد را مکانیزه کرده و امضایی 
را که در گذشته می توانستیم 

عامل آنها را زودتر معرفی 
کنیم، به واسطه این سامانه از 

دست رفته است



 یاسر مختاری
به گزارش سپید از زمانی که کنکور در ایران 
شد،  گرفته  نظر  در  دانشگاه ها  به  ورود  برای 
همواره برای بسیاری سدی محکم و خلل ناپذیر 

جلوه می  کرد. 
کنکور تا پیش از کرونا استرس  و اضطراب های 
خود را داشت. با کرونا این استرس چند برابر 
شده است. اگر نگاهی به کامنت های بسیاری 
افرادی  توئیتری  پست های  ذیل  در  افراد  از 
مانند کیانوش جهانپور مدیرکل روابط عمومی 
وزارت بهداشت یا علیرضا وهاب زاده مشاور 
مطبوعاتی وزیر بهداشت  بیفکنیم این نگرانی به 
وضوح دیده می شود. کامنت هایی با این عنوان 
که کنکور را عقب بندازید، یا با کنکور کرونا 
نبرید. به ظاهر مسئوالن  را به جمع داوطلبان 
وزارت بهدشت مخاطب این کامنت ها هستند. 
در باطن اما مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوری مخاطبان اصلی را تشکیل می دهند.

جابجایی تاریخ های برگزاری
برپایی کنکور یا عدم برپایی آن از همان روزهای 
نخست شیوع کرونا مطرح بود. در اواخر بهمن ماه 
با اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور، مدارس 
و دانشگاه ها تعطیل شد. در همین حال برای 
داوطلبان آزمون های سراسری سنجش در مناطق 
متعدد کشور مشکالت بسیاری به وجود آمد. این 
موضوع موجب شد برای مردم به ویژه داوطلبان 
این آزمون های سراسری آسیب  های روحی و 

روانی به وجود آید. سعید نمکی وزیر بهداشت 
در همان روزهای نخست دستور تعویق کنکور 

ارشد و دکتری را صادر کرد. 
سازمان سنجش که مجری برگزار کننده آزمون 
های سراسری کشور است در پی بررسی های 
صورت گرفته در شورای سنجش و پذیرش با 
تغییر زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 99 
و آزمون دکتری 99 موافقت کرد. علی رغم این 
موضوع تصمیمی برای کنکور سراسری 99 به 
دلیل اینکه تاریخ برگزاری آن تیرماه اعالم شده 
بود اتخاذ نشد چرا که سرنوشت بیماری در آن 

زمان مشخص نبود. 
 27 فرودین ماه بود که اولین اظهار نظر در مورد 
کنکور سراسری از سوی رئیس سازمان سنجش 
منتشر شد. ابراهیم خدایی در آن زمان اعالم کرد: 
» در مورد آزمون سراسری طبق مصوبات، 2۰ 
روز بعد از پایان امتحانات سال ششم متوسطه 
برگزار  باید  آزمون سراسری  یعنی کالس ۱2 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  اساس  بر  شود. 
کرونا، آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری نیز 

خرداد ماه برگزار خواهد شد.
 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور 
شد: »سناریوی مبتنی بر حذف فرآیندهای زمان بر 
آزمون سراسری، از جمله مواردی است که برای 
آنها برنامه ریزی شده است.این فرآیندها گاهی 
مربوط به انتخاب رشته و آزمون های عملی در 
برخی رشته های هنری، تربیت بدنی و... است.«
وی با بیان اینکه نباید اظهارنظرها در مورد آزمون 

سراسری به تشویش اذهان عمومی منجر شود، 
گفت: »سازمان سنجش آموزش کشور با همۀ 
دستگاه های مسئول در زمینه آموزش و پرورش 

و آموزش عالی، هماهنگی کامل دارد.«
پس از این اظهارات، علی اکبر حقدوست معاون 
آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به ارائه تقویم 
»معموالً  گفت:  کرونا،  ملی  ستاد  به  آزمون ها 
ستاد ملی مقابله با کرونا زمان های پیشنهادی را 
بررسی می کند و در صورتی که مغایرتی با سایر 

موضوعات نداشته باشد آن را نهایی می کند.«
حقدوست در همان زمان در رابطه با  احتمال 
تعویق کنکور سراسری به مهر گفت:» مصوبه 
قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا این بود که کنکور 
سراسری حداقل باید 2۰ روز پس از امتحانات 
نهایی برگزار شود. همچنان این مصوبه برقرار 
دوره  امتحانات  نهایی  تقویم  زمان،  هر  است. 
متوسطه از سوی وزارت آموزش و پرورش اعالم 
شود کنکور 2۰ روز پس از آن برگزار می شود.«
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز پیش از معاون 
خود نیز در این رابطه گفت: »بسیاری در مورد 
برگزاری کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری سوال داشتند اما امروز و فردا با 
همکارانمان برآورد می کنیم که در درست ترین 
زمان که کمترین آسیب را به فرزندان ایران وارد 
کند، برگزار کنیم. گرچه ممکن است تاخیر در 
برگزاری کنکور، باعث ایجاد اضطراب شود اما 
تاخیر را اگر به قیمت تامین سالمتی آیندگان 

کشور باشد را با جان و دل می پذیریم.«

تاریخ اعالمی کنکور بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا

نه آزمون ارشد و دکتری در خردادماه برگزار شد و 
نه کنکور سراسری 2۰ روز پس از پایان امتحانات 
مدارس برپا شد. این تاریخ ها در روز ۱6 اردیبهشت ماه 
از سوی ستاد ملی کرونا تغییر کرد. بر اساس مصوبه 
نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا زمان کنکور سراسری 
سال 99 از ۱2 و ۱۳ تیرماه به ۳۰ و ۳۱ مردادماه 99 
منتقل شد.  بر همین اساس آزمون دکتری تخصصی 
سال 99 که قرار بود در 9 خرداد برگزار شود در 26 
تیر برگزار می شود. به همین ترتیب آزمون کارشناسی 
ارشد سال 99 نیز که پیش از این قرار بود در روزهای 
22 و 2۳ خردادماه برگزار شود به روزهای 2 و ۳ 
مرداد موکول شد.آزمون کاردانی فنی حرفه ای جمعه 
۱۴ شهریور و آزمون کاردانی به کارشناسی نیز قرار 

است جمعه ۱۴ شهریور برگزار می شود. 
فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشور نیز در همان زمان تاریخ جدید را غیر قابل تغییر 
دانست.  در زمانی که این تاریخ ها مصوب شد این 
پیش بینی وجود داشت که موج بیماری فرو بکاهد. 
خرداد رفت، تیر آمد و کرونا همچنان باقی است. 
آمارهای جدید از بیماری نیز نشان می دهد که این 
بیماری در مرداد هم همچنان اسب خود را سرکشانه 
می تازاند و قرار است این تازیدن با سرنوشت یک 
میلیون و ۳9۱ هزار نفر داوطلب ورود به دانشگاه ها 
همزمان شود. عالوه بر این آزمون ها، آزمون دستیاری 

پزشکی نیز قرار است در ۱6 مرداد برگزار شود.
ادامه در صفحه 19 

هم افزایی اضطراب کرونا  و کنکور
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 ادامه از صفحه 18 
کنکور برگزار می شود حتی در 

شهرهای قرمز
از  بسیاری  وضعیت  شدن  قرمز  به  توجه  با 
برگزاری  مورد  در  نگرانی  کشور،  استان های 
اما  باقی است،  بر جای خود  کنکور همچنان 
درب سازمان سنجش همچنان بر پاشنه خود 
این  سخنگوی  زرین آمیزی  می چرخد.فاطمه 
سازمان در این رابطه اظهار کرد:» زمان آزمون 
های ملی کشوری از جمله کنکور دکتری، کنکور 
کارشناسی ارشد و کنکور سراسری سال 99 با 
هماهنگی با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
تعیین شد و تمام داوطلبان از این زمان بندی 
آگاه بودند و سازمان سنجش آموزش کشور نیز 
برای هر آزمون دو نوبت مهلت تغییر و ویرایش 
حوزه امتحانی برای داوطلبان در نظر گرفت.«

وی افزود: »از همین رو دلیلی برای تغییر زمان 
و  ندارد  وجود  کشوری  سراسری  آزمون های 
قرمز  وضعیت  با  شهرهای  در  حتی  کنکورها 
بیماری کرونا نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار می شوند.«

پروتکل های بهداشتی کنکور از زبان 
سخنگوی سنجش

با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان 
برگزاری آزمون ها گفت: »فاصله صندلی های 
داوطلبان نسبت به گذشته بیشتر شده است و 
در برخی حوزه ها این فاصله ها حداقل ۱.2 متر 
شده و در برخی دیگر از حوزه ها تا ۱.6 متر هم 
افزایش یافته است. ضمن اینکه تعداد سالن ها 
و حوزه های امتحانی بیشتر شده و دقت شده 
به حوزه  برای ورود  مناسب  که فضای  است 
امتحانی درنظر گرفته شود که مشکل ازدحام 
بوجود نیاید.« وی اظهار کرد: »عالوه بر اینکه 
مسائل بهداشتی رعایت می شوند، عوامل اجرایی 

نیز  نیز توجیه شده اند و پروتکل های مربوطه 
تمامی  به  نیز  آزمون ها  برگزاری  زمان های  در 
مراکز امتحان و عوامل اجرایی ابالغ می شوند.«
عوامل  و  »داوطلبان  شد:  یادآور  آمیزی  زرین 
اجرایی بدون ماسک نمی توانند وارد حوزه شوند 
و هر داوطلب باید وسایل خودش را همراه داشته 
باشد و از دیگران وسیله ای نگیرد. پروتکل ها و 
ملزومات بهداشتی که هر داوطلب باید همراه 
داشته باشد به داوطلبان پیامک می شود و داخل 
حوزه ها نیز بنرهایی برای اطالع رسانی بیشتر 

زده می شود.«
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور بیان 
کرد: »داوطلبان نگران برگزاری آزمون نباشند و 
شرایط بهداشتی حتی در شهرهای با وضعیت قرمز 
بیماری کرونا بیش از گذشته رعایت می شود تا 
آزمون ها در کمال صحت و سالمت برگزار شود.«

طرحی جدید برای کنکور 99 می آید
در همین حال روز گذشته احمد حسین فالحی 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی به تسنیم گفت: »گزارش ها و 
پیام های متعددی از مردم، والدین داوطلبان و 
از  نگرانی ها  بر  مبنی  امسال  کنکور  داوطلبان 
شرایط بحران کرونا دریافت کرده ایم که مستلزم 
تمهیداتی است. برای پاسخ به نگرانی داوطلبان 
کنکور سال 99 و رفع دغدغه ها از بابت شیوع 
بیماری کرونا، پیشنهاد طرحی از سوی تعدادی 
از اعضای کمیسیون برای تعویق در برگزاری 
کنکور سال 99 مطرح شده و در حال تدوین 

آن هستند.«
وی افزود: »براساس این طرح، نمایندگان مجلس 
خواستار تعویق در برگزاری کنکور 99 از سوی 
سازمان سنجش شده اند.طرح نمایندگان برای 
تعویق در برگزاری کنکور سال 99، در یکی 
بررسی  مورد  کمیسیون  هفته  این  جلسات  از 

قرار می گیرد.«

نتایج کنکور و زمان ثبت نام در دانشگاه ها
اما تنها برگزاری آزمون نیست که موجب نگرانی 
برای داوطلبان و خانواده ها است. زمان اعالم 
نتایج و نحوه حضور و ثبت در دانشگاه ها پس 
نگرانی مضاعفی است که  نیز  نتایج  اعالم  از 
برای این افراد وجود دارد. به گزارش سپید، 
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور به مهر گفت: ـ آزمون های کشوری از 
جمله کنکور سراسری 99، آزمون کارشناسی 
ارشد و آزمون دکتری تخصصی به زمان های 
همین  و  شده  موکول  مرداد  و  تیر  در  جدید 
مجبور  نتایج  اعالم  برای  که  می شود  موجب 

به فشرده سازی فرآیندهای آزمون ها باشیم.«
پذیرش  و  هنری  »رشته های  افزود:  وی 
به  بدنی  تربیت  رشته  و  فرهنگیان  دانشگاه 
اینکه  ضمن  و  دارد  نیاز  عملی  آزمون های 
تخصصی  دکتری  آزمون  در  مصاحبه  فرآیند 

فرایندی زمان بر است.« هم 
آموزش کشور گفت:  رئیس سازمان سنجش 
برنامه های  اساس  بر  دکتری  »مصاحبه های 
انجام  زمان بندی که دانشگاه ها اعالم می کنند 
می شود و سعی می کنیم تمامی برنامه های زمان 
بر از جمله مصاحبه ها، انتخاب رشته، آزمون های 
عملی و سایر فرآیندها را فشرده سازی کنیم و 
با تغییراتی در برنامه های زمانی، بتوانیم نتایج را 

سریع تر از حالت معمول اعالم کنیم.«
وی تاکید کرد: »دانشگاه ها بر اساس وضعیت 
ترم خودشان  می توانند  و شرایط کشور  خود 
را از مهرماه یا از بهمن ماه آغاز کنند. سازمان 
سنجش در زمینه آغاز سال تحصیلی موضوعی 

را اعالم نمی کند.«

نتایج آزمون های سازمان سنجش تا 
پایان مهر اعالم می شود

این  تمامی  به  توجه  با  شد:  یادآور  خدایی 
آزمون های  نتایج  سنجش  سازمان  اقدامات 

آزمون  سراسری،  کنکور  از  اعم  کشوری 
تخصصی  دکتری  آزمون  و  ارشد  کارشناسی 
سال 99 را تا پایان مهرماه 99 اعالم می کند.«

پزشکی آزمون های  تکیلف 
سیدسعید هاشمی نظری ، رئیس مرکز سنجش 
»آزمون های  گفت:  نیز  پزشکی  آموزش 
کشوری در حوزه علوم پزشکی در تابستان 
اعالم  که  می شود  سعی  و  می شود  برگزار 
تا  داریم  انجام شود. سعی  مهرماه  در  نتایج 
نیمه اول مهرماه نتایج آزمون های ارشد گروه 
پزشکی  گروه  تخصصی  دکتری  و  پزشکی 

کنیم.« اعالم  را 

نتایج آزمون های وزارت بهداشت تا 
نیمه اول مهر اعالم می شود

سال  شروع  »اما  کرد:  اظهار  نظری  هاشمی 
ممکن  و  می گردد  بر  دانشگاه ها  به  تحصیلی 
است هر دانشگاهی با توجه به وضعیت خود 
جدید  دانشجوی  مهرماه  کرونا،  بیماری  در 
را  جدید  دانشجویان  ماه  بهمن  در  و  نگیرد 
بپذیرد. در هر صورت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی تمام تالش خود را برای اعالم نتایج 
آزمون های ارشد و دکتری در نیمه اول مهرماه 

می دهد.« انجام 
وی یادآور شد: »آزمون کارشناسی ارشد گروه 
پزشکی مصاحبه ندارد اما فرآیند آزمون دکتری 
مصاحبه ها  دلیل  به  پزشکی  گروه  تخصصی 

بیانجامد.« بیشتر به طول  ممکن است کمی 

اعالم نتایج دستیاری تا آخر شهریورماه
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره 
آزمون دستیاری پزشکی گفت: با توجه به اینکه 
دستیاران پزشکی از مهرماه باید دوره خود را 
آغاز کنند سعی می شود نتایج آزمون دستیاری 

پزشکی تا آخر شهریور ماه اعالم شود.
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کووید-۱۹باعثبیشفعالیدرسلولهایلختهخونمیشود
  مترجم: شراره فرهی منش

به گفته دانشمندان سالمت دانشگاه یوتا، تغییر در 
پالکت های خون ناشی از کووید-۱۹ می تواند در 
بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی و سایر 
عوارض جدی در برخی از بیماران مبتال به این 
باشد. محققان دریافتند که  بیماری نقش داشته 
پروتئین های التهابی تولید شده در هنگام عفونت، 
عملکرد پالکت ها را به میزان قابل توجهی تغییر 
می دهد. این امر باعث می شود تا  پالکت ها »بیش 
فعال« شوند و لخته های خون خطرناک و بالقوه 

کشنده ایجاد کنند.
آن ها می گویند درک بهتر دالیل اساسی این تغییرات 
ممکن است منجر به درمان هایی شود که از بروز این 
تغییرات در بیماران مبتال به کووید-۱۹جلوگیری کند. 
 American مجله( Blood گزارش دانشمندان درمجله

Hematology American( منتشر شده است.
رابرت اِی. کمپبل، PhD، نویسنده ارشد این مطالعه 
و استادیار گروه پزشکی داخلی می گوید: »یافته های 
ما یک قطعه مهم را به پازل که ما آن را کووید-۱۹ 
می نامیم اضافه کرد. ما دریافتیم که التهاب و تغییرات 
سیستمیک ناشی از عفونت، بر عملکرد پالکت ها 
تأثیر می گذارد و باعث می شود که آن ها سریع تر 
تجمع پیدا کنند. این موضوع می تواند توضیح دهد 
که چرا در بیماران مبتال به کووید شاهد افزایش 

تعداد لخته های خون هستیم«.
شواهد در حال ظهور نشان می دهد کووید-۱۹با 
افزایش خطر لخته شدن خون همراه است که می تواند 
منجر به مشکالت قلبی عروقی و نارسایی ارگان ها در 
برخی از بیماران بویژه در بین افراد دارای بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت، چاقی یا فشار خون باال شود.
محققان  چهل و یک بیمارمبتال به کووید-۱۹را 
که در بیمارستان دانشگاه یوتا در سالت لیک سیتی 
بستری بودند، بررسی کردند. هفده نفر از این بیماران 
در بخش مراقبت های ویژه بستری بودند، ازجمله 

نه نفری که از دستگاه ونتیالتور استفاده می کردند. 
آن ها خون این بیماران را با نمونه های گرفته شده از 
افراد سالم که از نظر سن و جنس مطابقت داشتند، 

مقایسه کردند.
محققان با استفاده از تجزیه و تحلیل متمایزکننده 
ژن، دریافتند که SARS-CoV-2، ویروس عامل 
کووید-۱۹، باعث ایجاد تغییرات ژنتیکی در پالکت ها 
می شود. در مطالعات آزمایشگاهی، آن ها تجمع 
پالکت ها را که یک مؤلفه مهم تشکیل لخته خون 
است، مطالعه کردند. آن ها همچنین پالکت های 
کووید-۱۹ را که به آسانی جمع شده بودند، مشاهده 
کردند. آن ها همچنین خاطرنشان کردند که این 
تغییرات، چگونگی تعامل پالکت ها با سیستم ایمنی 
بدن را تغییر داده و احتماالً باعث التهاب مجاری 
دستگاه تنفسی و به نوبه خود منجر به آسیب شدیدتر 

ریه می شود.

با کمال تعجب، کمپبل و همکارانش شواهدی از 
ویروس را در اکثر پالکت ها کشف نکردند واین 
امر نشان می دهد که پالکت ها می توانند به طور 
غیر مستقیم باعث ایجاد تغییرات ژنتیکی در این 

سلول ها شود.
طبق گفته دکتر بانو کانت مان، یکی از نویسندگان 
برنامه  تحقیقاتی   همکار  و  مطالعه  این  اصلی 
پزشکی مولکولی دانشگاه یوتا )U2M2(،  یکی 
دراین  است.  التهاب  احتمالی،  سازوکارهای  از 
بر  می تواند  کووید-۱۹  از  ناشی  التهاب  نظریه، 
پالکت  تولید  سلول های  مگاکاریوسیت-ها، 
اثر بگذارد. در نتیجه، تغییرات ژنتیکی اصلی از 
مگاکاریوسیت ها به پالکت ها منتقل می شود که به 

نوبه خود، آن ها را بیش فعال می کند.
در مطالعات  آزمایشگاهی انجام شده در لوله آزمایش، 
محققان دریافتند که درمان پالکت های  بیماران 

آلوده به  SARS-CoV-2  با آسپرین، مانع از این 
بیش فعالی می شوند. این یافته ها نشان می دهد که 
آسپرین ممکن است نتایج را بهبود بخشد. با این 
حال، این کار نیاز به مطالعه بیشتر در کارآزمایی های 
بالینی دارد. در حال حاضر، کمپبل نسبت به استفاده 
از آسپرین برای درمان کووید-۱۹هشدار می دهد، 

مگر اینکه توسط پزشک توصیه شود.
در این میان محققان در جستجوی سایر روش های 

درمانی احتمالی هستند.
کمبل می گوید: »فرآیندهای ژنتیکی وجود دارد 
که می توانیم آن ها را هدف قرار دهیم تا از تغییر 
پالکت ها جلوگیری کند«. »اگر بتوانیم متوجه شویم 
کووید-۱۹چگونه با مگاکاریوسیت ها یا پالکت ها در 
تعامل است، ممکن است بتوانیم آن تعامل را مسدود 

کنیم و خطر ابتال به لخته خون را کاهش دهیم«.
منبع: University of Utah Health / 3۰ ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

  مترجم: شراره فرهی منش
ارائه دهندگان مراقبت های سالمت برای ارائه مراقبت های استاندار 

باید از خطرات پنهان آگاه باشند
مطابق با دیدگاه منتشرشده در مجله جامعه غدد درون ریز از غدد 
درون ریز و متابولیسم، ارائه دهندگان مراقبت های سالمت ممکن 
است با تجویز داروهای خاص و استفاده از تجهیزات پزشکی، 
ناخواسته بیماران را با مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز 

)ECDs( مواجه کنند.
مواجه شدن با مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز یعنی مواد 
شیمیایی که باعث اختالل در هورمون های طبیعی بدن می-شوند، 
بیشتر از طریق آلودگی صنعتی، مواد غذایی و آب آلوده یا محصوالت 
مراقبت شخصی و خانگی صورت می گیرد. برخی از داروها و 
وسایل پزشکی نیز حاوی این مواد شیمیایی مضر هستند که کمتر 
به آن ها توجه می شود. این مواد شامل داروهای بدون نسخه و 
همچنین تجهیزات پزشکی مورداستفاده در بیمارستان، از جمله 
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان که آسیب پذیرترند، می باشد. 

متأسفانه بیشتر ارائه دهندگان خدمات سالمتی و همچنین بیماران 
از این خطرات آگاه نیستند.

دکتر رابرت مایکل سارگیس، PhD، MD، مدیر دانشگاه ایلینویز در 
شیکاگو، گفت: »با تجویز داروها و استفاده از تجهیزات پزشکی ، 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، بیماران را با مواد شیمیایی مواجه 
می کنند که می توانند هورمون های طبیعی بدن را مختل کنند«. »به 

منظور ارائه خدمات درمانی صحیح از نظر اخالقی، جامعه مراقبت های 
سالمت باید از این خطرات آگاه شوند، تولید کنندگان باید در 
شناسایی و از بین بردن مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز 
از محصوالت خود تالش کنند و بیماران باید با استفاده از دانش 
و گزینه ها، تصمیم گیری آگاهانه ای داشته باشند تا ضرر احتمالی 
مواد شیمیایی را محدود کنند. ما به عنوان پزشک، تعهد اخالقی 
داریم که برای محافظت از بیماران خود در این زمینه عمل کنیم«.
نویسندگان از پزشکان می خواهند تا درباره نقش خود در مواجه 
کردن بیماران در برابر این مواد شیمیایی آموزش ببینند. آن ها نیاز 
به آموزش بهتر بیمار و تعهد از جانب پزشکان مبنی بر رعایت 
موازین اخالقی را برای گفتگو درمورد خطرات مواجهه شدن با 
مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز تأکید می کنند. آژانس های 
نظارتی و تولید کنندگان همچنین نیاز به شناسایی و از بین بردن 
مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز در داروها و دستگاه های 

پزشکی و ایجاد گزینه های مطمئن تر دارند.
منبع: The Endocrine Society / ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

تاثیر مواد شیمیایی مختل کننده هورمون در داروها
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