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ضرورت توسعه خدمات 
»تله مدیسین« در بحران کرونا

کرونا 
طرح ترافیک 
را دوباره 
لغومی کند؟



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 

فرمانده عملیات مبارزه با کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد
افزایش و تغییر الگوی ابتال در پایتخت

فرمانده عملیات مبارزه با کرونا در کالنشهر تهران با بیان 
اینکه این روزها شاهد افزایش و تغییر الگوی ابتال به 
بیماری کرونا در تهران هستیم گفت: »هرچند تمام کادر 
درمانی و بهداشتی در تهران در آماده باش به سر می برند 

اما ظرفیت پذیرش بیماران محدود است.« 
به گزارش سپید، علیرضا زالی گفت: »در24 ساعت 
گذشته 534 نفر از تهرانی ها با تشخیص ابتال به ویروس کرونا در بخش های عادی بیمارستانی 
بستری شده اند.« وی افزود: »این در حالی است که 89 نفر از بیماران هم با حال عمومی نامساعد 

در بخش های ویژه بیمارستانی پذیرش شده اند.« زالی گفت: »از کل افرادی که با عالئم ویروس 
کرونا به مراکز درمانی مراجعه کرده اند تنها 8.5 درصد نیاز به بستری داشته اند که این عدد 
نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته است.« فرمانده عملیات مبارزه با کرونا در کالنشهر 
تهران تصریح کرد: »در 24 ساعت گذشته علی رغم بستری 623 نفر از تهرانی ها با تشخیص 

بیماری کرونا تنها 420 نفر از بیماران بهبود یافته ترخیص شده اند.«
وی با اشاره به این مطلب که این روزها شاهد افزایش و تغییر الگوی ابتال به بیماری کرونا 
در تهران هستیم گفت: »هرچند تمام کادر درمانی و بهداشتی در تهران در آماده باش به سر 

می برند اما ظرفیت پذیرش بیماران محدود است.«
به گزارش فارس، زالی ادامه داد: »با هماهنگی با معاونین درمانی دانشگاه ها و معاون درمان 
وزارت بهداشت مقرر شده است تا در ظرفیت بیمارستان ها بهینه سازی شده و بتوانیم از 

ظرفیت سایر دستگاه ها نیز برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی استفاده کنیم.«

ستاد تهران

آمار کرونا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت: »سرعت انتقال ویروس کرونا در دوره 
شیوع جدید یا پیک دوم نسبت به دور اول 

بیشتر شده است.«
به گزارش سپید، لطف اهلل داوودی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: »افزایش سرعت انتقال ویروس 
کرونا در پیک دوم ایجاب می کند تا شهروندان با 
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
از ابتالی خود به این بیماری جلوگیری کنند.« 
وی اظهار داشت: »اگرچه شدت بیماری کرونا 
در پیک دوم همانند مرحله اول نیست، ولی 

با رعایت سفت و سخت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی می توان از 

انتقال ویروس جلوگیری کرد.«
متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با اعالم این که تنها با  استفاده از ماسک 
می توان تا حدود  80 درصد از انتقال ویروس کرونا 
جلوگیری کرد، به شهروندان توصیه کرد تا برای حفظ 
سالمتی خود حداقل در اماکن سرپوشیده، مکان های 
پرازدحام، فضاهای عمومی، داخل تاکسی و اتوبوس 
استفاده از ماسک را به عنوان یکی از دستورالعمل های 

پیشگیرانه حوزه بهداشتی جدی بگیرند. 
وی اضافه کرد: »حتی با استفاده از ماسک های دوخته 
شده در منزل نیز می توان به صورت قابل توجهی 
جلوی انتقال ویروس کرونا را گرفت و الزم است 
کسانی که ماسک های پزشکی در اختیار ندارند و یا 

نمی توانند به هر دلیل چنین ماسکی را تهیه کنند، 
از این ماسک های خانگی استفاده نمایند.« داوودی 
گفت: »بررسی آماری بیماران مبتال به ویروس کرونا 
در استان مازندران طی چند روز گذشته نشان می دهد 
که این خطه شمال کشور به نوعی وارد پیک دوم 
این بیماری شد و ما 2 هفته نفس گیر را برای پشت 

سر گذاشتن این بیماری پیش رو داریم.«
برخی  باید  به ناچار  »شهروندان  افزود:  داوودی 
محدودیت ها را مانند خارج نشدن از منزل، پرهیز 
از سفرهای غیرضروری و دیگر محدودیت ها طی 
2 هفته آینده جدی بگیرند و بسیاری از کارهای 
شخصی و حتی سرکشی از بزرگ ترهای خانواده 
را به صورت تلفنی انجام دهند تا بتوانیم از انتقال 

بیشتر این ویروس جلوگیری کنیم.«
وی با اظهار این که شستن دست ها در کنار استفاده 

از ماسک می تواند اثرگذاری بیشتری در کنترل 
سرعت انتقال کرونا داشته باشد، از شهروندان 
خواست تا این دو اقدام پیشگیرانه را به صورت 
جدی تری انجام دهند. براساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و بابل هم اکنون بیش از 
500 بیمار مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان های 
تحت پوشش این دو دانشگاه بستری هستند. 
بررسی آماری یک هفته اخیر نشان می دهد که 
آمار بیماران کرونایی در استان مازندران 40 
درصد افزایش یافته است. طبق آخرین گزارش 
دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران هم اکنون 
شهرهای آمل، بابل، بهشهر، نوشهر و فریدونکنار 
دارای وضعیت قرمز کرونایی هستند و بیش از این 
تعداد شهرستان نیز در وضعیت نارنجی و یا زرد 
قرار دارند. مازندران 22 شهرستان دارد که به علت 
نزدیکی جغرافیایی به یکدیگر بیشتر از سایر مناطق 
کشور در معرض شیوع بیماری کرونا قرار دارند. 
ستاد مقابله با ویروس کرونای مازندران هم از این 
هفته در پی اوج گیری شیوع این بیماری برپایی 
هر گونه جلسات، جشن عروسی، عزا و فعالیت 
برخی باشگاه های ورزشی از جمله استخر،  تاالرهای 
پذیرایی را در شهرهای با وضعیت قرمز ممنوع کرد. 
طبق آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان 
مازندران حدود 80 درصد از جمعیت این خطه شمال 
کشور در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 

در معرض خطر  ابتال به ویروس کرونا قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردسرعت انتقال ویروس کرونا در پیک دوم بیشتر است
۲۶۱۳ ابتال و ۱۶۰ فوتی کرونا 

در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 26۱3 
ابتالی جدید کووید۱9 در کشور طی 24 ساعت 
گذشته خبر داد و گفت: »متاسفانه ۱60 بیمار 

نیز جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز یک شنبه تا دوشنبه ۱6 تیر ۱399 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
6۱3 بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و 468 مورد بستری 
شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱9 
در کشور به 243 هزار و 5۱ نفر رسید.« الری 
افزود: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
۱60 بیمار کووید۱9 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۱۱ هزار و ۷3۱ نفر رسید.«

بهداشت،  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
خوشبختانه تا کنون 204 هزار و 83 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند. وی همچنین گفت: »320۱ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
تا  بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، 
کنون یک میلیون و 820 هزار و سه آزمایش 
تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است. 
الری همچنین با تاکید بر لزوم رعایت موازین 
فاصله گذاری  اجتماعی،  فردی و  بهداشت 
اجتماعی و بویژه استفاده از ماسک، گفت: 
بوشهر،  هرمزگان،  خوزستان،  »استان های 
کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان های غربی 
و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز 
قرار دارند.« وی گفت: »استان های گلستان، 
البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان 

در وضعیت هشدار قرار دارند.«

شماره ۱69۱ ۱۷ تیـر ۱399 2

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت 
بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
آموزشی  فعالیت  هرگونه  مجوز  اخذ  ضرورت  بر  کشور،  سراسر 

حضوری و مجازی، تاکید کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نامه آمده است: »موسسات و 
اشخاص برای هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی برحسب 
موضوع باید به شرح زیر از واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مجوزهای الزم را اخذ کرده و با رعایت ضوابط، مجاز 
به فعالیت آموزشی در حیطه مجوز اخذ شده هستند و نظارت بر حسن 

اجرای ضوابط نیز بر عهده واحد صادرکننده مجوز است. 

مقرر است، مرجع صدور مجوز تاسیس موسسه آموزشی، پژوهشی و 
رشته/ مقاطع تحصیلی که منجر به صدور مدرک رسمی دانشگاهی می شود، 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مرجع صدور مجوز تصویب 
برنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی گروه علوم پزشکی، شورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشکی، مرجع صدور مجوز آموزش مداوم جامعه 
پزشکی، اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی، و مرجع صدور مجوز 
تاسیس موسسات آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی و تصویب و 
صدور مجوز اجرای دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی 
که منتهی به صدور گواهی پایان دوره می شود نیز برعهده مرکز ملی 

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران، است.«

در نامه ای از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تاکید شد

ضرورت اخذ مجوز هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی



رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:
شهروندان به هیچ وجه از ماسک سوپاپ دار استفاده نکنند

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت درخصوص مصرف ماسک های 

سوپاپ دار، هشدار داد. 
به گزارش سپید، عباس شاهسونی درخصوص استفاده از 
ماسک مناسب در دوران کرونا، اظهار کرد: »ماسک های 
»سوپاپ دار« که اشتبا ها فیلتردار اطالق می شوند، یک طرفه 
بوده و بازدم فرد را بیرون می دهد، اگر فردی مبتال به کرونا باشد، ویروس را به راحتی از ماسک 
بیرون داده و اطرافیان را آلوده می  کند. استفاده از این ماسک برای خود فرد مناسب است، اما به 

شدت برای اطرافیان خطرناک بوده و احتمال انتقال ویروس را برای اطرافیان افزایش می دهد. 
بنابراین، ماسک های سوپاپ دار باید جمع آوری شوند، چراکه برای پیشگیری از کرونا کاربرد 

نداشته و به گسترش آلودگی کمک می کند.«
وی درخصوص ماسک های پارچه ای دست ساز گفت: »شهروندان می توانند در صورت عدم 
دسترسی به ماسک های سه الیه، با استفاده از پارچه های نخی و کتان، اقدام به دوختن ماسک 
پارچه ای دو الیه یا سه الیه کنند، این ماسک ها نیز در جلوگیری از انتقال ویروس موثر هستند. 
البته باید توجه شود که بعداز هربار استفاده، این ماسک ها باید شست و شو و ضدعفونی شوند.«
به گزارش وبدا، شاهسونی با بیان اینکه استفاده از ماسک های سه الیه خانگی بسیار مناسبت تر از 
ماسک  های سوپاپ دار یا نزدن ماسک است، تصریح کرد: »کماکان بهترین راه مقابله با ویروس 
کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون به مدت 

حداقل 20 ثانیه و استفاده مکرر از ماسک است.«

خبـر

فوق تخصص بیماری های عفونی بیمارستان لقمان 
حکیم با بیان اینکه ماسک در صورت استفاده صحیح 
و مناسب، می تواند در صورت ناقل بودن فرد، از 
بیمار شدن دیگران جلوگیری کند، گفت: »استفاده 
از ماسک ضروری ترین و موثرترین راه پیشگیری 

از کروناست.«
به گزارش سپید، ایالد علوی درباره ضرورت استفاده 
از ماسک اظهار کرد: »با توجه به این که برد ذرات 
ویروس کرونا ممکن است به یک تا دو متر برسد، 
مهم ترین کارکرد ماسک ها پیشگیری از ورود قطرات 

تنفسی و ویروسی از فردی به فرد دیگر است.«
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
مناسب می تواند از مبتال شدن به کرونا و انتقال آن به 
سایرین تا میزان قابل توجهی بکاهد، افزود: »ماسک 

باید به طور کامل دهان و بینی را بپوشاند.«
علوی اظهار کرد: »به صورت کلی بیشترین افرادی 
که باعث انتقال بیماری می شوند، افراد عالمت دار 
هستند، ولی افراد بدون عالمت هم می توانند بیماری 
را به دیگران انتقال دهند.« این عضو هیئت علمی 
دانشگاه با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک توسط 

افراد مشکوک به بیماری کرونا توصیه کرد: »اگر 
از فردی که مبتال به ویروس کووید ۱9 شده و یا 
حتی مشکوک به ابتالست مراقبت می کنید، حتما 
از ماسک استفاده کنید.« علوی درباره کاربرد انواع 
 N99 و N95 ماسک های مختلف گفت: »ماسک های
محکم ترین نوع ماسک هستند که کاربرد آن بیشتر 

برای کادر پزشکی است؛ چرا که ذرات بسیار ریز 
از جمله باکتری ها و ویروس ها را از خود عبور 
نمی دهند. این ماسک ها سایزهای متفاوتی دارند و 
باید به  صورت متناسب برای فرد انتخاب شوند.«

وی افزود: »ماسک های جراحی، نمونه دیگر ماسک ها 
هستند که بیشتر در دسترس هستند و بینی و دهان و 

چانه را به خوبی می پوشانند، این ماسک ها از خروج 
ذرات تنفسی و پراکنده شدن آن در صورت بیمار 
بودن فرد جلوگیری می کند. همچنین در صورتی  
که ویروس ها در فضای اطراف شما پراکنده باشند 
از ورود به سیستم تنفسی شما جلوگیری می کند.«
علوی با بیان این که استفاده از ماسک از ضروری ترین 
راه های پیشگیری از افزایش شیوع کرونا   است، 
خاطرنشان کرد: »ماسک در صورت استفاده صحیح 
و مناسب می تواند در صورت ناقل بودن شما، از 
بیمار شدن سایر افراد جلوگیری کند. عالوه بر این در 
صورتی  که مجبور به حضور خارج از خانه هستید 
از شما در برابر ذرات بیماری زا به خوبی محافظت 
می کند، پس اگر سالمت خود و جامعه تان برایتان 
مهم است در تمام زمان های خروج از قرنطینه از 

ماسک مناسب استفاده کنید.«
به گزارش ایسنا فوق تخصص بیماری های عفونی 
بیمارستان لقمان حکیم توصیه کرد: »اگر ماسک های 
جراحی و یا سه الیه در دسترس ندارید می توانید از 
پارچه های نخی به عنوان ماسک برای پیشگیری از 

انتقال ویروس استفاده کنید.«

ماسک، موثرترین راه پیشگیری از کرونا
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یکی از راه های اصلی انتقال ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی 
و لمس سطوح است و همواره توصیه می شود در مکان های 
عمومی احتیاط های معمول صورت گیرد. حال سوال این است 
آیا پوشیدن دستکش برای عموم مردم به منظور پیشگیری از 

ابتال به بیماری ضروری است؟ 
به گزارش سپید، موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راهنمای پاسخ به پرسش 
آیا پوشیدن دستکش برای عموم مردم به منظور پیشگیری از 

انتقال ویروس کرونا ضروری است را منتشر کردند. 
محققان باور دارند لمس سطوح مختلف با دستکش یک بار مصرفی 
که به صورت مکرر استفاده شده موجب پراکندگی ویروس می شود. 
نتایج بررسی های اخیر محققان نشان می دهد استفاده از دستکش 
از افراد در برابر ویروس کرونا محافظت نمی کند. پژوهش های 
میدانی هم نشان می دهد که مردم اغلب از یک جفت دستکش در 
مکان های عمومی استفاده می کنند و بدون آنکه آن را تعویض کنند 
به همه سطوح دست می زنند. استفاده از دستکش  یک بار مصرف 

به این شکل افراد را به طور جدی تری در خطر ابتال به کووید-۱9 
قرار می دهد. پوشیدن دستکش هنگام خرید یا استفاده از دستگاه 
خودپرداز لزوماً افراد را از ابتال به بیماری محافظت نمی کند. گفته 
می شود پوشیدن دستکش در فروشگاه های مواد غذایی هیچ فایده ای 
ندارد چرا که وقتی با یا بدون دستکش، یک چیز را لمس کنید و 
سپس چیز دیگری را لمس کنید شما به طور بالقوه ویروس را از 

یک مکان به مکان دیگری منتقل می کنید. 
دستکش حتی ممکن است توجه را از اهمیت شستشوی دست ها 
منحرف کند. دستکش به هیچ وجه جای شستشوی دست یا سایر 
دستورالعمل های پیشگیری از بیماری را نمی گیرد، حتی ممکن است 
احساس امنیت کاذب به افراد دهد و می تواند افراد را نسبت به 
سایر موارد بهداشتی مانند شستن دست ها یا جلوگیری از لمس 
صورت بی توجه کند. در واقع دستکش می تواند کمی فریبنده باشد. 
نتیجه بررسی های اخیر پژوهشگران نشان می دهد استفاده از دستکش 
از اشخاص در برابر کووید-۱9 محافظت نمی کند. پوشیدن دستکش 
در مالء عام و مکان های عمومی ضروری نیست. برای عموم مردم، 

استفاده از دستکش تنها در مواردی نظیر تمیز کردن یا مراقبت از 
شخصی که بیمار است، توصیه می شود. 

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بیشتر مواقع دیگر، 
مانند بیرون رفتن و خرید کردن، پوشیدن دستکش الزم نیست. 
درعوض، اقدامات پیشگیرانه روزمره مانند رعایت فاصله اجتماعی 
از دیگران، شستن دست ها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه و 

زدن ماسک توصیه می شود.

آیا پوشیدن دستکش برای پیشگیری از انتقال کرونا ضروری است؟
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بازگشت مازندران به روزهای تلخ کرونایی 
 افزایش آمار بیماران کرونایی در مازندران که در یک 
هفته اخیر نسبت به مدت مشابه، طبق آمار دو دانشگاه 
علوم پزشکی استان رشد دو برابری را تجربه می کند، 
می رود تا بار دیگر روزهای تلخ کرونایی را در این 

خطه شمال کشور تداعی کند. 
به گزارش سپید، در حالی که  می رفت تا استان مازندران 
پنجمین ماه همه گیری ویروس کرونا  و دومین ماه 
روند کاهشی بیماران مبتال به این ویروس را پشت 
سر بگذارد، به یکباره به دلیل آنچه که انجام رفتارهای 
پرخطر در برابر کووید 19 یکی از خطرناک ترین بیماری 
قرن  که شامل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی به خصوص استفاده از ماسک 
در فضاهای عمومی، پرجمعیت و سرپوشیده است، 
از هفته گذشته ) دوشنبه 9 تیرماه ( تاکنون آمار مبتال 
به کرونا در مناطق تحت پوشش دو دانشگاه علوم 

پزشکی بابل و مازندران شتاب گرفت. 
براساس گزارش رسمی دو دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران که ۲1 شهرستان از ۲۲ شهرستان استان را 
تحت پوشش برنامه سالمت محور خود دارد  هم 
اکنون حدود 6۰۰ بیمار مبتال به این ویروس در 
بیمارستان های تحت پوشش این دو دانشگاه تحت 
درمان قرار دارند و این در حالیست که طبق آمار 
رسمی این دو دانشگاه آمار بیماران بستری قبال حدود 
3۰۰ نفر بود.  افزایش شتابنده بیماران کرونایی در 
استان مازندران که حدود 7۰ روز سخت را مردم به 
ویژه درمانگران در بیمارستان ها  پشت سر گذاشتند، 
با این آمار ها می رود تا بار دیگر خاطرات تلخ ماندن 
طوالنی در منزل، محدودیت های تردد و سفر، آژیر 
ضد عفونی معابر و خیابان ها و از همه بدتر  ازدیاد 
مرگ و میرها و حتی محدودیت برای کفن و دفن جان 
باختگان کرونایی و غیر کرونایی و غربت درگذشتگان 

و خانواده هاشان زنده شود. 
همچنین در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی به ویژه تن ندادن به اجباری 
شدن استفاده از ماسک طبق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا که از 1۵ تیرماه اجرایی شد می تواند سایر 
محدودیت ها از جمله تعطیلی واحدهای صنفی، 
مشاغل کم خطر و پرخطر را نیز به دنبال داشته 
باشد که زندگی و معیشت مردم استان را به خطر 
اندازد که تکرار این محدودیت ها با عدم رعایت شاید 

به مراتب از مرحله اول سخت تر و زیان بار تر شود. 

نوار قرمز دور چهار شهرستان 
گزارش ستاد استانی مقابله با کرونا در استان مازندران 
نشان می دهد که  در سه روز گذشته به دلیل افزایش 
بیماران کرونایی به خصوص در شهرهای بابل؛ بهشهر، 
آمل و نوشهر به جرگه شهرهایی با وضعیت قرمز 
کرونایی پیوستند و برخی از محدودیت های کووید 19 
در این مناطق که شامل تعطیلی برخی فعالیت ها از جمله 
استخر شنا، کتابخانه ها، فعالیت های آموزشگاهی، نماز 
جمعه و جماعات، طرح دریا به این مناطق برگشت. 
پیش بینی می شود حداقل تا یک هفته آینده این روند در 
این شهرها ادامه داشته باشد و شاید در صورت عدم  
رعایت پروتکل ها نوار قرمز در سایر شهرستان های 
استان نیز کشیده شود و بار دیگر استان مازندران را با 
چالش جدی مواجه کند. توریست پذیر بودن استان 
مازندران به خصوص در ایام تعطیالت تابستانی که اوج 
فعالیت واحدهای خدماتی گردشگری که ۵۲ درصد از 
اشتغال استانی را به خود اختصاص دادند، در صورت 
ادامه محدودیت ها می تواند مشکالت اقتصادی استان 
را به مراتب بیش از پیک اول این بیماری جلوه دهد. 
در پیک اول ویروس کرونا حدود 3۵ هزار نفر بیکار 
شدند که  بخش زیادی از این کارگران در واحدهای 

اقامتی و گردشگری فعالیت داشتند. 
در پیک اول شیوع ویروس کرونا  براساس آمار رسمی 
حدود سه هزار میلیارد تومان به اقتصاد و معیشت 

استان مازندران خسارت وارد شد. 

رعایت پروتکل های بهداشتی  تنها نسخه 
پیشرو

مدیرگروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران افزایش بیماران مبتال به کرونا را در روزهای 
اخیر در این خطه شمال کشور نگران کننده دانست 
و تنها راه حل پیشرو برای کاهش آمار مبتالیان به 
این ویروس را رعایت سفت و سخت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اعالم کرد. 
فرهنگ بابا محمودی گفت: »افزایش بیماران مبتال 
به ویروس کرونا در روزهای اخیر نتیجه رفتارهای 
پرخطر ما در حداقل یک یا دو هفته گذشته بود و این 
روند افزایش نه تنها برای درمانگران که برای اقتصاد 
و معیشت اکثر مردم نیز می تواند مشکل ساز شود.«
رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: »ما 
باید برای کاهش التهابات ناشی از این بیماری در پیک 
دوم، ماسک را به عنوان یک تجهیزات محافظ فردی 
در خارج از منزل به خصوص در فضاهای عمومی 
استفاده کنیم و سایر پروتکل های قبلی شستن مکرر 
دست ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از 
خروج غیر ضرور از منزل و سفر، برپایی مهمانی ها 

را همانند گذشته در دستور کار قرار دهیم.«
سازمان  »بررسی  کرد:  خاطرنشان  محمودی  بابا 
بهداشت جهانی نشان می دهد که رعایت سفت و 
سخت پروتکل های بهداشتی می تواند تنها راه نجات 
کشورها در کنترل این بیماری باشد و ما نیز باید این 

دستورالعمل را مورد توجه جدی قرار دهیم.«
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران نیز گفت: 

»با احتساب 11۴ بیمار جدید مبتال به ویروس کرونا 
که روز جاری در بیمارستان های این استان بستری 
شدند، آمار بیماران کرونایی در بیمارستان های تحت 

پوشش این بیمارستان به ۴۴7 نفر رسید.«
سید عباس موسوی افزود: »آمار بیماران کرونایی در 
استان مازندران به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و رفتارهای پرخطر در استان در حال افزایش 
است و این روند باعث نگرانی درمانگران است و 
می تواند بار دیگر محدودیت های کرونایی را سخت تر 
از دور اول برگرداند.« وی اضافه کرد: »در مرحله اول 
ویروس کرونا در استان صرفا ۲۰ درصد از مردم مبتال 
شدند و با این رویه حدود ۸۰ درصد از مردم استان 
همچنان در معرض خطر ابتال به این ویروس قرار 
دارند و هر گونه بی دقتی در عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک می تواند برای 
حوزه سالمت استان مشکل ساز شود و گرفتاری 

مردم را نیز افزایش دهد.«
موسوی اظهارداشت: »درخواست ما از مردم رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی، استفاده 
از ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده، تعطیلی 
مهمانی ها و سفرهای غیر ضرور و حتی خروج از 
منزل است و با این روشها می توانیم بار دیگر این 
ویروس را کنترل کنیم.« وی خاطرنشان کرد: »به هر 
حال با این روند تمام مراکز درمانی ما برای بستری 
بیماران کرونایی در آمادگی کامل به سر می برند، 
ولی امیدواریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
دستورالعمل های ستاد ملی و استانی کرونا به مرحله 

سخت این بیماری در استان نرسیم.«
کرونا نخستین بار سی ام بهمن ماه با شناسایی دو 
بیمار مبتال از سوی دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی 
از دو دانشگاه علوم پزشکی استان شیوع یافت و 
هم اکنون حدود 6۰۰ بیمار در بیمارستان های دو 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بستری و 

تحت درمان قرار دارند. 
براساس آمار وزارت بهداشت و درمان  در ۲۴ ساعت 
گذشته 16۰ بیمار کرونایی در سطح کشور جان خود 
را از دست دادند و آمار جان باختگان به بیش از 
11 هزار نفر رسید و در همین مدت نیز۲ هزار 613 
بیمار کرونایی در سطح بیمارستان های کشور تحت 

درمان قرار دارند.ایرنا

خبـر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
»تا تعیین تکلیف واکسن ویروس کرونا ظرف ماه های آینده، رعایت 

پروتکل های بهداشتی تنها راه مقابله با آن است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور اظهار کرد: »تاکنون گزارشی 
مبنی بر ابتالی افراد به کرونا در مراکز خرید و مال ها نداشته ایم اما 
به این معنی نیست که افراد توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند.«

وی افزود: »به طورکلی هرگونه حضور خارج از منزل به صورت 
ضروری یا غیرضروری خطرناک است.«

جهانپور ادامه داد: »شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون، رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی و به خصوص استفاده از ماسک می تواند در 
کاهش آمار مبتالیان به ویروس کرونا موثر باشد.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکید 
کرد: »رعایت تمام نکات بهداشتی می تواند میزان مبتالیان را تا 
9۰ درصد کاهش دهد.« وی گفت: »تا تعیین تکلیف واکسن این 
ویروس ظرف ماه های آینده، پیشگیری بهترین درمان برای این 
بیماری است، بنابراین با برنامه ریزی های بلند مدت و رعایت 
پروتکل های بهداشتی می توان از این موضوع جلوگیری کرد.« 
جهانپور در پاسخ به اینکه آیا ساعت کاری مراکز خرید همچون 

فروردین با کاهش ساعت رو به رو خواهد بود، تصریح کرد: 
»تا به امروز مطلبی در این خصوص در ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح نشده است. به طور کلی می توان گفت برنامه ای برای کاهش 

ساعات کاری در کشور وجود ندارد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان جهانپور در پایان یادآوری کرد: 
»اختیار هر استان دست ستادهای استانی تفیض شده و هر استان 
بر اساس جغرافیای بیماری و وضعیت بیماری کووید 19 می تواند 
محدودیت هایی را به صورت موقت انجام دهند، اما در بُعد ملی، 

نسخه واحدی برای این موضوع وجود نخواهد داشت.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت مطرح کرد

رعایت پروتکل های بهداشتی تنها راه مقابله با کرونا 
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

ساخت واکسن ایرانی کرونا همپای دنیا 
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه دانش 
فنی ساخت واکسن کرونا در ایران نیز پا به پای دنیا 
جلو می رود و وزیر بهداشت مستقیما بر این موضوع 
نظارت دارد، گفت: »با این حال اگر واکسنی در 
کشورهای دیگر ساخته شود و مورد تایید سازمان 
جهانی بهداشت باشد، قطعا ما نیز از آن استقبال 

خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو 
اقدامات  از  نتایج حاصل  ایسنا درباره آخرین  با 
دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن کرونا، گفت: 
»دانشمندان ایرانی همپای سایر کشورهای جهان 

در حال تحقیق بر روی واکسن کرونا هستند.«
وی با بیان اینکه ساخت هر نوعی از واکسن از سه 
مرحله آزمایشگاهی، تست حیوانی و تست انسانی 
برخوردار است، افزود: »دانش فنی ساخت واکسن 
کرونا در ایران نیز پا به پای دنیا جلو می رود و شخص 
وزیر بهداشت نیز مستقیما بر این موضوع نظارت 
دارند و اخیرا نیز اعالم کردند تست های حیوانی 

واکسن پاس شده است.« الری ادامه داد: »البته برای 
هر واکسنی بحث بی خطر بودن و اثربخشی آن بسیار 
مهم است. همچنین مشخص است که تولید صنعتی 

واکسن با تولید آزمایشگاهی متفاوت است و از 
پروسه ای طوالنی برخوردار است.«

وی تاکید کرد: »در مجموع در زمینه ساخت واکسن 

کرونا پا به پای دنیا مجهزیم، جلو می رویم و عقب تر 
از دنیا نیستیم. شخص وزیر بهداشت نیز بر این 
موضوع نظارت مستقیم دارند وجزییات موضوع 
در هر مرحله از سوی شخص وزیر اعالم می شود.« 
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره مباحث 
مطرح شده در زمینه واکسن اروپایی کرونا و اینکه 
آیا ایران درخواستی برای خرید این واکسن داشته 
یا خیر، گفت: »اگر واکسنی در کشوری تولید شود 
و سازمان جهانی بهداشت نیز آن را تایید کند، قطعا 
ما نیز درخواست استفاده از آن را خواهیم داشت. اما 

هنوز اطالعاتی در این زمینه نیامده است.« 
وی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: »البته پروسه 
تولید واکسن پروسه ای طوالنی است و به همین 
دلیل هم بزودی و قطعا تا یک سال آینده واکسنی 
در  اگر واکسنی  این حال  با  نخواهد شد.  تولید 
کشورهای دیگر ساخته شود و مورد تایید سازمان 
جهانی بهداشت باشد، قطعا ما نیز از آن استقبال 

خواهیم کرد و برای تامین آن اقدام می کنیم.«

یک روانشناس بالینی گفت: »اضطرب و نگرانی از ویروس کرونا 
بیش از ابتال به آن خطر آفرین است اما می توان این اضطراب را با 

زدن ماسک به حداقل رساند.«
به گزارش سپید، مهدی قاسمی فر در گفت وگو با ایرنا افزود: »ترس 
و نگرانی،  بخش مفیدی از زندگی طبیعی هر فرد را در بر می گیرد و 
از طرفی تصور یک حالت خونسردی و ایمنی دائمی، بدون هیچ گونه 
ابهام، ریسک یا خطر کردن در زندگی را برای هر فردی سخت تر 
می کند.« وی گفت: »ترس و یا احساس نگرانی از گرفتار شدن در 
یک خطر قریب الوقوع فرد را آگاه می کند و به او انگیزه می دهد 
تا اقدامات احتیاطی را حین یک واقعه یا کار انجام دهد تا نتیجه 
موفق تری را کسب کند. در حقیقت هر فردی در زندگی روزانه خود 

به درجاتی از ترس و نگرانی و اضطراب نیاز دارد.«
این متخصص روان درمانگر افزود: »با ورود کرونا همه معادالت و 
برنامه های زندگی افراد جامعه به هم ریخت و به نوعی سبک زندگی 
دستخوش تحول شده است و تنها موضوعی که به این روند پر 

التهاب تسکین خواهد داد تفکر مقابله با ابتال به این ویروس است.«
وی تصریح کرد: »اضطراب و نگرانی با نحوه تفکر هر فرد ارتباط 
دارد. باورهای منفی زیر بنای تفکر تکراری و حتی افراطی را تشکیل 
می دهد. زنجیره تفکر تکراری، مداوم و غیرقابل کنترل، فرد را با عدم 
قطعیت در ابتال به بیماری و پیشگویی پیامدهای آتی مواجه و آن را 
مجبور به مرور راه حل های مختلف حل مساله می کند اما این کار 
تاثیری بر کاهش حس عدم قطعیت وی در مورد تهدیدهای احتمالی 
ندارد.« قاسمی با بیان اینکه برای کاهش نگرانی و اضطراب اولیه از 
ابتال به کرونا همه افراد باید از ماسک زدن غافل نشوند،  اظهار داشت: 
»فرایند نگرانی و اضطراب ابتال به بیماری در تداوم و غیرقابل کنترل 
بودن آن نقش دارد از این رو توجه به احتمال بروز یک پیامد به 
شدت منفی، آشفته کننده و تهدید آمیز در آینده با استفاده از وسایل 
حداقلی از تولید نگرانی جلوگیری کند.« وی تفکر عده ای که معتقدند 
هیچگونه اتفاقی برای آنان رخ نخواهد داد را باطل و ساده لوحانه 
خواند و افزود: »تالش و تقال برای یافتن راه حل جهت مقابله با 

رویداد منفی یک حس تسکین،  آرامش و امنیت کامل به فرد و دیگر 
افراد می دهد و از این رو استفاده از ماسک تاثیر بسزایی در ایجاد 
اطمینان و امنیت روانی جامعه دارد.« این روان درمانگر تصریح کرد: 
»برای مقابله و درمان افکار و باورهای نگران کننده باید با مراجعه به 
یک روان درمانگر با رویکرد روان درمانی شناختی نسبت به تغییر 
نحوه تفکر و همچنین کمک به کاهش استرس و اضطراب با کسب 

یک شیوه تفکر واقع بینانه و سازنده اقدام کرد.«

کاهش اضطراب کرونا با زدن ماسک 

خبـر

یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شد »پانسمان زخم شبیه پوست 
انسان« را با یک بیستم قیمت مشابه خارجی بومی سازی کند؛ در 
حال حاضر این محصول به کشورهایی مانند مالزی و گرجستان 

نیز صادر شده است. 
به گزارش سپید، برخی بیماران، مانند بیماران مبتال به دیابت، اشخاصی 
که دچار سوختگی شده اند یا مجروحان جنگی و تصادفات رانندگی 
ممکن است به زخم هایی مبتال شوند که با پانسمان های عادی  قابل 
درمان نیست. وضعیت زخم این بیماران گاهی آنقدر حاد و بحرانی 
می شود است که به قطع عضو و حتی مرگ منجر می شود! درمان 

این گونه زخم ها نیازمند یک پانسمان ویژه است. 
محمود قفقازی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این پانسمان ها 
گفت: »قباًل پانسمان پیشرفته شبیه پوست انسان، با قیمت های باال از 

کشورهایی مانند آمریکا وارد می شد؛ با توجه به مشکالت تحریمی 
و افزایش قیمت ارز، واردات این محصوالت نیز با مشکالتی مواجه 
شد و این مسئله باعث شد تا متخصصان توانمند این شرکت، اقدام 
به بومی سازی این محصول کنند.« وی افزود: »پانسمان پیشرفته شبیه 

پوست انسان در داخل تولید و به مراکز درمانی عرضه شده است. 
در این محصول از کالژن و زیست پلیمر استفاده شده است و این 
نوع از پانسمان، روند بهبود زخم را تسریع می کند. پانسمان پیشرفته 
شبیه زخم انسان با یک بیستم قیمت محصول مشابه آمریکایی تولید 
شده است و همین موضوع باعث شده تا یک مزیت رقابتی قابل 

توجه برای این کاالی دانش بنیان ایجاد شود.«
به گزارش تسنیم، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به 
تالش های این مجموعه برای توسعه محصوالت بیان کرد: »این 
محصول پزشکی موفق شد تا مجوزهای الزم را اخذ کند؛ پانسمان 
پیشرفته شبیه زخم انسان تاکنون به کشورهای مانند مالزی و گرجستان 
صادر شده است و با توجه به کیفیت خوب و قیمت بسیار کمتر از 

نمونه مشابه خارجی امیدواریم تا بازار این محصول گسترده تر شود.«

ایران موفق به تولید و صادرات پانسمان زخم شبیه پوست انسان شد 
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فرماندار بابل: 

بابلی ها  اجازه طغیان دوباره کرونا را ندهند
فرماندار بابل گفت: »بابلی ها با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه 
طغیان دوباره کرونا در این شهرستان همانند اسفند و فروردین را ندهند.«
به گزارش سپید، قربانعلی ولیزاده بورا در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
»با توجه به اعالم وضعیت قرمز و اوج گیری دوباره کرونا در بابل از 
امروز دوشنبه تمامی مراکز عمومی اعم از دانشگاه ها، موسسات آموزش 
عالی، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی  و حرفه ای، آموزشگاه های 
زبان و سایر آموزشگاه ها، کتابخانه ها، تاالرهای تشریفات و پذیرایی، 
شهربازی و مراکز بازی کودکان، کافی نت ها و مراکز بازی های رایانه ای 
تعطیل اعالم شد.« وی اظهار داشت: »همچنین استفاده از سالن ها و 
باشگاه های ورزشی، استخرهای سرپوشیده، سینماها، سالن های تئاتر 
و نمایش، موزه ها و باغ موزه ها، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، 
مساجد و مصلی ها، برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی 
و همایش ها، کافه ها، قهوه خانه ها و چای خانه ها، باغ وحش ها و مراکز 
تفریحی و نظایر آن تا خروج شهرستان از وضعیت قرمز از سوی 

فرمانداری شهرستان بابل تعطیل شده است.«
وی افزود: »در طغیان کرونا در اسفندماه گذشته و فروردین ماه سال جاری 
از تمامی ظرفیت های مردمی و خیرین برای کاهشی شدن روند ویروس 
کرونا بهره گرفته شده است و از مردم انتظار می رود که اجازه ندهند 
دوباره طغیان این ویروس در بابل اوج بگیرد که بدون تردید در این 

مرحله با مشکالت حادتری مواجه خواهیم بود.«
وی گفت: »ظرفیت های روحی و جسمی کادر درمانی محدود است 
و این قشر ماه های پر استرسی را پشت سر گذاشته و دیگر توانی بیش 
از این برای آنها باقی نمانده است.« وی بیان کرد: »اگر روند افزایشی 
بستری بیماران کرونایی همچنان ادامه یابد به ناچار دیگر بخش های 
اقتصادی و بازار هم به تعطیلی کشیده می شود که این امر خسارت هایی 

را برای بازاریان به ارمغان دارد.« وی گفت: »ساده ترین راه مبارزه با 
ویروس کرونا، پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی است که 

بابلی ها باید در این امر جدیت داشته باشند.«
فرماندار بابل اظهار داشت: »شهرستان بابل به صورت آماده باش کامل 
بسر می برد و صبح امروز هم با کمک دستگاه های امدادی و خدماتی 

نیز مانور پیشگیری از ویروس کرونا  در بابل برگزار شده است.«
با اوج گیری دوباره ویروس کرونا در بابل، بستری بیماران کرونایی در 
بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل افزایشی شد و وضعیت 
کرونایی در این شهرستان از روز شنبه هفته جاری به حالت قرمز درآمد. 
زنگ خطر ورود بیماری کرونا به مازندران 3۰ بهمن سال گذشته 
با شناسایی ۲ بیمار مشکوک در بابل نواخته شد. بیماران شناسایی 
آن  به  قم  در  کرونا  شیوع  با  همزمان  که  بودند  افرادی  شده 

شهرستان سفر داشتند.  
دانشگاه علوم پزشکی بابل که مستقل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
فعالیت می کند، شهرستان بیش از  ۵۰۰ هزار نفری بابل را با هفت 
بیمارستان زیر پوشش دارد که از این تعداد پنج بیمارستان آیت اهلل 
روحانی و میناگر، شهید بهشتی، یحیی نژاد و امیرکال از ابتدا برای 
پذیرش بیماران کرونایی اختصاص یافتند و همچنان هم پذیرش این 

بیماران در تمامی این بیمارستان ها ادامه دارد.

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران ضمن تشریح فرایند ارائه خدمات 
درمان اعتیاد در قالب پوشش بیمه ای، گفت: »در حال ارتباط گرفتن 
با مراکز درمان اعتیاد در استان تهران هستیم تا معتادان خدمات 

درمان خود را با پوشش بیمه دریافت کنند.«
به گزارش سپید، محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره ابالغیه 
جدید تعرفه درمان اعتیاد، گفت: »درمان سرپایی اعتیاد مجددا به 
سازمان بیمه سالمت واگذار شد. درمان سرپایی اعتیاد در مراکز 
متادون درمانی یا MMT و مراکزی که خدمات در نظر گرفته شده 
از سوی وزارت بهداشت را ارائه می کنند، انجام می شود. ما نیز در 
حال ارتباط گرفتن با این مراکز در استان تهران برای ارائه خدمت 

هستیم.« وی افزود: »این مراکز مجوزهای خود را از معاونت های 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی یا بهزیستی اخذ کرده اند و طی 
مکاتبه با این دو مرکز درخواست کرده ایم اسامی مراکز درمان اعتیاد 
را به ما بدهند تا افراد برای درمان اعتیاد بتوانند از خدمات آن مرکز 

در قالب پوشش بیمه ای استفاده کنند.«
حسینی تاکید کرد: »بیمه سالمت برابر با تعرفه دولتی درصد حق 
خود را پرداخت می کند تا کمکی به هزینه درمان معتادان باشد.«

وی با اشاره به اینکه تا سال 97 بودجه درمان اعتیاد در اختیار 
بیمه ها بود و پس از آن به مدت یک سال از حیطه وظایف 
سازمان های بیمه گر خارج شد و امسال مجددا به شرح وظایف 

بیمه ها اضافه شده است، تصریح کرد: »جزئیاتی نظیر سن معتادان 
تحت درمان، تعدادشان و... جزو اطالعات دانشگاه های علوم  

پزشکی در هر استان است.«
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران افزود: »مبالغی برای این موضوع 
به اداره کل بیمه سالمت در هر استان اختصاص پیدا می کند و به 
اندازه آن بودجه می توانیم با موسسات ارائه دهنده خدمت، طرف 
قرارداد شویم و پول آنهارا پرداخت کنیم . توزیع نفرات در مطب ها 
برای دریافت خدمات بیمه ای به این شکل است که دانشگاه به هر 
مرکز برابر یک یا دو شیفت دارو می دهند که مرکز می تواند برابر 

همان میزان دارو، معتاد برای درمان پذیرش کند.«

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران خبر داد

از سرگیری پوشش بیمه ای درمان سرپایی اعتیاد 

خبـر

عضو انجمن متخصصان بهداشت ایران گفت: »به دلیل کاهش 
کرونایی خطر  روزهای  در  پایش سالمت  مردم جهت  مراجعه 

افزایش بیماری های غیرواگیر بیشتر شده است.« 
به گزارش سپید، احمد مهری با اشاره به ارائه  خدمات بهداشت 
عمومی به مردم به ویژه گروه های پرخطر پس از شیوع بیماری کرونا، 
اظهار کرد: »در حال حاضر یکی از مشکالت جدی پس از شیوع 
بیماری کرونا و به خصوص در دوران پسا کرونا دریافت خدمات 
بهداشتی درمانی است که متاسفانه برخی از مردم از این موضوع 
غافل شده اند.« وی ادامه داد: »یکی از مسائل مهم بحث مراقبت های 
بهداشتی و انجام به موقع چکاپ بیماران و به خصوص گروه های 
پرخطر است به طوری که برخی از واکسیناسیون ها به دلیل شیوع 

بیماری کرونا به تاخیر افتاده است.«
عضو انجمن متخصصان بهداشت ایران  تاکید کرد: »بیمارانی که 

تحت نظر مراقبان سالمت، ماماها و کارشناسان بهداشت بودند به 
دلیل شیوع بیماری کرونا  به مراکز بهداشتی درمانی کشور مراجعه 
نمی کنند که این موضوع سالمت بیماران به شدت تهدید می کند.«

مهری گفت: »کاهش میزان مراجعه مردم به مراکز بهداشتی- درمانی 
در زمان شیوع بیماری کرونا باعث افزایش شیوع بیماری های غیر 
واگیر در کشور می شود.« وی بیان کرد: »یکی از مسائل مهم در 
حوزه سالمت از سرگیری مراجعه بیماران و به خصوص افراد 
پرخطر  به خانه های بهداشت و پایش سالمت آنها توسط مراقبان 
سالمت است. در حال حاضر پزشکان در زمینه ارائه خدمات در 
وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و مردم نباید در دوران  شیوع 
از مشکالت و دیگر مسائل حوزه سالمت مثل  بیماری کرونا 

بیماری های غیر واگیر غافل شوند.«
مهری ادامه داد: »معتقدم تمام افرادی که عالئم بیماری های غیر واگیر 

دارند باید تحت نظر مراقبان سالمت، بهورزان و پزشک خانواده 
قرار بگیرند تا از شیوع بیماری های غیرواگیر و افزایش آن در کشور 
پیشگیری شود. توصیه می شود افراد هنگام مراجعه به خانه های بهداشت 
از ماسک استفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.«

وی ادامه داد: »بیماران جهت چکاپ بهتر است در ساعت های 
خلوت به خانه های بهداشت مراجعه کنند و در صورت داشتن 

عالئم کرونا به مراقبان سالمت اطالع دهند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهری با اشاره به اینکه در حال 
حاضر واکسیناسیون اطفال به دلیل شیوع بیماری کرونا به  تأخیر 
افتاده است، گفت: »پوشش واکسیناسیون کشور در دنیا سرآمد 
است و نباید هیچگونه اختاللی در روند ایجاد شود. خانواده ها باید 
جهت انجام  واکسیناسیون کودکان در زمان تعیین شده به خانه های 

بهداشت مراجعه کنند.«

مهری، عضو انجمن متخصصان بهداشت ایران مطرح کرد
خطر افزایش بیماری های غیرواگیر در دوران پسا کرونا 
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: 

بیشترینبیمارانکروناییکهگیلویهوبویراحمدرازنانخانهدارتشکیلمیدهند
گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
استان  در  کرونا  بیماری  به  ابتال  موارد  »بیشترین 
کهگیلویه و بویراحمد در بین زنان خانه دار با 6۴۰ 

نفر بوده است.«
به گزارش سپید، پرویز یزدان پناه روز دوشنبه 16 تیرماه 
در نشست ویدئوکنفرانس ستاد مدیریت پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا کهگیلویه و بویراحمد با معاون 
پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به روند صعودی بیماری 
کرونا در این استان، افزود: »از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون ۴۲ هزار مراجعه سرپایی به مراکز درمانی استان 
داشتیم، دو هزار و ۵13 نفر در بیمارستان های استان 
بستری شده و دو هزار و 36۸ نفر ترخیص شدند.«
وی با بیان اینکه از 1۰خرداد تاکنون تعداد مبتالیان 
به بیماری در استان سه تا چهار برابر افزایش یافته، 
اظهارکرد: »هم اکنون 6۰ بیمار کرونایی و 1۴۵ مورد  
مشکوک یا قطعی کرونایی در بیمارستان های استان 
بستری هستند.« سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج تعداد بهبودیافتگان کامل بیماری کرونا را یک 
هزار و ۲۸۲ نفر عنوان و خاطرنشان کرد: »هم اکنون 

۵3۲ نفر در قرنطینه قرار دارند.«
یزدان پناه تصریح کرد: »تاکنون ۲۲ نفر از همکاران ما 
در مراکز بهداشتی و درمانی با بیماری کرونا درگیر 

شده اند اما خوشبختانه مرگ و میری نداشتیم.«
وی بیشترین موارد ابتال به بیماری کرونا در استان را 
در بین زنان خانه دار با 6۴۰ نفر ابتال عنوان کرد و ادامه 
داد: »پس از آن، افراد دارای شغل های آزاد با ۵3۰ 
ابتال در رده بیشترین اقشار مبتال به کرونا قرار دارند.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
میانگین سنی مبتالیان کرونا در این استان را 36 سال 
عنوان و تاکید کرد: »در این میانگین سنی، نوزاد یک 

ساله تا سالمند 9۲ ساله هم وجود داشته است.«
یزدان پناه اظهارکرد: »هم اکنون شهرستان گچساران در 
وضعیت قرمز، شهرستان های بهمئی، لنده و مارگون 
در وضعیت سفید، شهرستان های بویراحمد و دنا در 
وضعیت نارنجی و شهرستان های باشت و کهگیلویه 

در وضعیت زرد قرار دارند.«
وی گفت: »۸1 درصد کسانی که جان خود را در 
اثر این بیماری از دست دادند، بی سواد بوده و ۲۰ 

نفر بیماری زمینه ای داشتند که نشان می دهد باید از 
طبقات با آگاهی کمتر و وضعیت اقتصادی نامساعدتر 

حمایت بیشتری انجام شود.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به 
اینکه حوزه روستایی جایی است که آسیب پذیری 
زیادی داریم، گفت: »موارد مثبت در شهرستان دنا، 

معموال کارگرانی هستند که از عسلویه می آیند.«
یزدان پناه عنوان کرد: »برخی از مواردی که در شهرها 
مثبت است و باید در قرنطینه خانگی باشند متاسفانه 
با رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی و حضور 
در خیابان و حتی مناطق روستایی سبب آلوده کردن 
سایر افراد می شوند.« وی از سفر معاون درمان دانشگاه 
به گچساران برای بررسی علل افزایش مرگ و میر 
در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: »در مورد 
تجمعات از روز نخست مرتب توصیه کردیم که 
با رعایت دستورالعمل ها باشد اما ستاد کرونا باید 
تصمیم قاطعی بگیرد که برای استان الزم االجرا باشد.«
به گزارش ایسنا، سرپرست دانشگاه علوم پزشک 
یاسوج بیان کرد: »اگر به تجمعات نظم ندهیم، هر 
کاری هم که انجام دهیم نتیجه ای نمی گیریم، ضمن 
اینکه سازمان صمت باید فشار بیشتری به اصناف 

برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی وارد کند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تشکیل کمیته ویژه 
بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا در کمیسیون بهداشت و ارائه گزارش 

کامل آن به صحن علنی مجلس خبرداد. 
به گزارش سپید، زهرا شیخی در تشریح دستور کار روز یک شنبه 1۵ 
تیرماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: 
»نشست روز یکشنبه کمیسیون بهداشت بنا به دستور هیئت رئیسه 

و رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص بررسی ابعاد حادثه 
کلینیک سینا با حضور قاسم جان بابایی معاونت درمان وزارت 
بهداشت، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
مهدی داوری دولت آبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران به 
منظور جلوگیری از حوادث مشابه برگزار شد.« نماینده مردم اصفهان 
در مجلس یازدهم اظهار کرد: »تمامی ابعاد حادثه کلینیک سینا تهران 

فارغ از علت و مقصرین حادثه از جمله مسائل مربوط  به شهرداری، 
شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، ضوابط فنی و بهداشت کار، 
مقررات ملی مسکن، مسائل آموزش ایمنی و ضعف نظارتی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و پس ازج استماع گزارش مسئوالن 
مربوطه سواالتی هم از جانب نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت  

و درمان مجلس مطرح شد که مسئوالن نیز به آن ها پاسخ دادند.«

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

تشکیل کمیته ویژه بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا در کمیسیون بهداشت مجلس

خبـر

 سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
افزایش تعداد پایش های زیست محیطی در بیمارستان ها برای بررسی 
عملکرد دستگاه های بی خطرساز پسماندها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا گفت: »بر اساس آخرین پایش ها در کشور عملکرد دستگاه 

بی خطرساز پسماندهای عفونی در 9۸ بیمارستان نامناسب است.«
به گزارش سپید، زهرا سمایی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه دفتر 
پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد دستگاه های 
بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی را پایش می کند، اظهار کرد: »چنانچه 
این دستگاه ها در بیمارستان ها با مشکل مواجه باشند و به درستی 
عمل نکنند،  پسماندهای عفونی آنگونه که باید بی خطر نمی شوند.«
وی ادامه داد: »در استان های مختلف کشور، ادارات کل محیط زیست 
به صورت رندوم )تصادفی( اقدام به پایش این دستگاه ها می کنند 
عالوه بر این بیمارستان ها نیز موظف به خوداظهاری درباره عملکرد 

دستگاه های بی خطرساز از طریق آزمایشگاه های معتمد هستند.« 
سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 
تصریح کرد: »باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اهمیت 
بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و عفونی، تعداد پایش های 
زیست محیطی در بیمارستان ها برای بررسی عملکرد دستگاه های 
بی خطرساز پسماندها بیشتر شده است و از بیمارستان ها نیز خواسته ایم 

که به صورت مرتب دراین باره خود اظهاری کنند.«
سمایی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار دفتر پایش سازمان 
محیط زیست در سال 9۸ حدود 7۸ درصد بیمارستان های کشور 
در این زمینه خوداظهاری کرده اند و 17 درصد آن ها این کار را انجام 
نداده اند، گفت: »در این بین ۵ درصد بیمارستان ها نیز پسماندهای 

عفونی خود را به مراکز دیگر واگذار می کنند.«
به گفته وی از 77۵ بیمارستان پایش شده در کشور، عملکرد دستگاه 

بی خطرساز پسماندهای عفونی 677 بیمارستان مناسب  و 9۸ بیمارستان 
نامناسب گزارش شده است همچنین عملکرد مطلوب اپراتور و 
رعایت اصول کارکردی تجهیزات مطابق دستورالعمل سازنده در 

حسن اجرای این کار تاثیرگذار است. 
سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه این بیمارستان ها به صورت مستمر پایش می  شوند، اظهار کرد: 
»چنانچه پس از پایش های مجدد و ابالغ اخطار، بیمارستان های 
دارای مشکل اقدام به رفع مشکل دستگاه بی خطرساز پسماندهای 
خود نکنند سازمان محیط زیست موضوع را پیگیری خواهد کرد.«

سمایی در پایان با اشاره به اینکه بیمارستان هایی که در این زمینه با 
مشکل مواجه  هستند در استان های مختلف کشور پراکنش دارند، تصریح 
کرد: »برای مثال تعدادی از بیمارستان های تهران در زمینه دستگاه های 

بی خطر مشکل داشتند که تمامی آن ها مجدد پایش می شوند.«

دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست: 

عملکرد دستگاه بی خطرساز پسماند عفونی در ۹۸ بیمارستان نامناسب است
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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

بیشترین مبتالیان کرونا در آمریکا، برزیل و هند
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که 
تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار قربانیان کروناویروس جدید در جهان به 
۵۳۶ هزار و ۸۳۷ نفر رسیده و تاکنون ابتالی ۱۱ 
میلیون و ۵۶۲ هزار و ۵۵۹ نفر به این بیماری نیز 

تأیید شده است. 
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون شش میلیون و 
۵۳۷ هزار و ۷۲۳ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

بهبود یافته اند. 
از میان چهار میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۹۹ مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان چهار میلیون و ۴۲۹ هزار و 
۴۷۲ مورد معادل ۹۹ درصد از کل موارد وضعیت 
خفیف داشته و تنها ۵۸ هزار و ۵۲۷ مورد معادل یک 
درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 

همچنین از هفت میلیون و ۷۴ هزار و ۵۶۰ پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا شش میلیون و ۵۳۷ 
هزار و ۷۲۳ نفر معادل ۹۲ درصد از موارد بهبود یافته 
و ۵۳۶ هزار و ۸۳۷ نفر معادل هشت درصد از موارد 

جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و 
مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان به 

ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل 
و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر« تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. ایاالت متحده دو میلیون و ۹۸۲ هزار و ۹۲۸ مبتال، 

۱۳۲ هزار و ۵۶۹ قربانی
۲.  برزیل یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۵۸۵ مبتال، ۶۴ 

هزار و ۹۰۰ قربانی

۳. هند ۶۹۷ هزار و ۸۳۶ مبتال، ۱۹ هزار و ۷۰۰ قربانی
۴. روسیه ۶۸۱ هزار و ۲۵۱ مبتال، ۱۰ هزار و ۱۶۱ قربانی
۵. پرو ۳۰۲ هزار و ۷۱۸ مبتال، ۱۰ هزار و ۵۸۹ قربانی
۶. اسپانیا ۲۹۷ هزار و ۶۲۵ مبتال، ۲۸ هزار و ۳۸۵ قربانی

۷. شیلی ۲۹۵ هزار و ۵۳۲ مبتال،  ۶۳۰۸ قربانی
۸. انگلیس ۲۸۵ هزار و ۴۱۶ مبتال، ۴۴ هزار و ۲۲۰ قربانی
۹. مکزیک ۲۵۶ هزار و ۸۴۸ مبتال، ۳۰ هزار و ۶۳۹ قربانی
۱۰. ایتالیا ۲۴۱ هزار و ۶۱۱ مبتال، ۳۴ هزار و ۸۶۱ قربانی
ایران نیز با ثبت ۲۴۰ هزار و ۴۳۸ مبتال و ۱۱ هزار و 
۵۷۱ قربانی ناشی از بیماری کووید-۱۹ در رتبه یازدهم 
کشورهای درگیر کرونا در جهان قرار گرفته است. 

پس از آن کشورهای پاکستان با ۲۳۱ هزار و ۸۱۸ 
مبتال، عربستان سعودی با ۲۰۹ هزار و ۵۰۹ مبتال، 
ترکیه با ۲۰۵ هزار و ۷۵۸ مبتال،  آفریقای جنوبی 
با ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ مبتال، آلمان با ۱۹۷ هزار و 
۵۵۸ مبتال،  آفریقای جنوبی با ۱۹۶ هزار و ۷۵۰ 
مبتال، فرانسه با ۱۶۶ هزار و ۹۶۰ مبتال، بنگالدش با 
۱۶۲ هزار و ۴۱۷ هزار مبتال، کلمبیا با ۱۱۷ هزار و 
۱۱۰ مبتال و کانادا با ۱۰۵ هزار و ۵۳۶ مبتال تاکنون 
بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند. 
سپس قطر با ۹۹ هزار و ۷۹۹ مبتال، چین با ۸۳ هزار 
و ۵۵۷ مبتال،  آرژانتین با ۷۷ هزار و ۸۱۵ مبتال،  مصر 
با ۷۵ هزار و ۲۵۳ مبتال، سوئد با ۷۱ هزار و ۴۱۹ 
مبتال،  اندونزی با ۶۳ هزار و ۷۴۹ مبتال، بالروس 
با ۶۳ هزار و ۵۵۴ مبتال، بلژیک با ۶۲ هزار و ۱۶ 
مبتال،  اکوادور با ۶۱ هزار و ۹۵۸ مبتال،  عراق با 
۶۰ هزار و ۴۷۹ مبتال، امارات متحده عربی با ۵۱ 
هزار و ۵۴۰ مبتال و هلند با ۵۰ هزار و ۶۲۱ مبتال 
بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
همچنین کشورهای کویت، قزاقستان، اوکراین، 
عمان، سنگاپور، فیلیپین،  پرتغال،  بولیوی، پاناما، 
افغانستان،  لهستان،  دومینیکن،  جمهوری 
سوئیس، سرزمین های اشغالی، بحرین، رومانی، 
نیجریه، ارمنستان، ایرلند، هندوراس، گواتماال، 
آذربایجان و غنا بیش از ۲۰ هزار مبتال را تاکنون 

کرده اند.ایسنا ثبت 

مقامات چین از شناسایی یک مورد ابتال به طاعون خیارکی 
خبر دادند. 

به گزارش سپید، مقامات چین با شناسایی یک مورد ابتال به 
طاعون خیارکی در منطقه خودمختار مغولستان داخلی سطح 

هشدار را افزایش دادند. 
گزارش ها حاکی از آن است که یک دامدار به بیماری طاعون 

تحت  و  قرنطینه  در  حال حاضر  در  که  شده  مبتال  خیارکی 
مراقبت قرار دارد و از وضعیت جسمی پایداری برخوردار است. 
طاعون خیارکی از عفونت باکتریایی ناشی می شود و می تواند 
کشنده باشد اما امکان درمان این بیماری با داروهای آنتی بیوتیک 
موجود وجود دارد. مورد جدید ابتال به طاعون خیارکی روز 
شنبه در یکی از بیمارستان های منطقه مغولستان داخلی تشخیص 

داده شد. در حال حاضر مشخص نیست این بیمار چگونه و 
چرا به این بیماری مبتال شده است. 

به گزارش شبکه خبری بی بی سی، مواردی از ابتال به طاعون 
خیارکی در سراسر جهان گزارش می شود. در سال ۲۰۱۷ در 
پی شیوع این بیماری در ماداگاسکار بیش از ۳۰۰ نفر به طاعون 

خیارکی مبتال شدند.ایسنا

شناسایی بیمار مبتال به طاعون خیارکی در چین

خبـر

شماره ۱۶۹۱ ۱۷ تیـر ۱۳۹۹

مقامات استرالیا از سه شنبه با هدف تالش برای جلوگیری از شیوع 
کروناویروس در شهر ملبورن، مرز بین دو ایالت ویکتوریا و نیو 
ساوث ولز، پرجمعیت ترین ایالت های این کشور را خواهند بست. 
به گزارش سپید، این تصمیم که روز دوشنبه اعالم شده است در 
حالی گرفته شده که طی ۱۰۰ سال اخیر قرار است برای نخستین 
بار مرز بین دو ایالت پرجمعیت ویکتوریا و نیو ساوث ولز استرالیا 
بسته شود.  مقامات این کشور آخرین بار در سال ۱۹۱۹ میالدی 
در طول همه گیری آنفلوآنزای اسپانیایی، مرز بین این دو ایالت را 
مسدود کرده بودند. تنها مرز داخلی دیگر ایالت ویکتوریا با ایالت 

استرالیای جنوبی نیز از مدتی قبل بسته بوده است. 
شمار مبتالیان جدید کرونا در ملبورن، مرکز ایالت ویکتوریا در 
روزهای اخیر رو به افزایش است و این موضوع مقامات را وادار کرده 
تا دستورات شدید فاصله گذاری اجتماعی را در ۳۰ حومه مختلف 
اجرا کنند و ۹ برج مسکن عمومی را در قرنطینه کامل قرار دهند. 

ایالت ویکتوریا ۱۲۷ مورد ابتالی جدید به کرونا را در طول شبانه 
روز اعالم کرده است که بزرگ ترین خوشه عفونت یک روزه این 
ایالت از زمان شروع همه گیری است. این گزارش همچنین حاکی 
از یک مورد مرگ ناشی از این بیماری در ویکتوریا است که اولین 
قربانی در بیش از دو هفته در سطح ملی محسوب شده و شمار کل 

قربانیان کرونای این کشور را به ۱۰۶ نفر رسانده است. 
مقامات استرالیا از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ابتالی ۸۵۸۶ نفر را به 

بیماری کووید-۱۹ در سراسر این کشور تایید کرده اند. 
تصمیم مقامات این کشور برای بستن مرز دو ایالت پرجمعیت 
ویکتوریا و نیو ساوث ولز می تواند ضربه ای برای بهبود اقتصادی 
استرالیا محسوب شود، زیرا این کشور در آستانه اولین رکود اقتصادی 

خود در نزدیک به سه دهه اخیر قرار گرفته است. 
به گفته مقامات استرالیا فعال هیچ برنامه ای برای بازگشایی مرزها 
وجود ندارد و برای جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی مرزها توسط 

ارتش گشت زنی خواهد شد. نظارت هوایی و دیگر نظارت ها نیز 
به طور ۲۴ ساعته و در تمامی هفت روز هفته در مرزها صورت 
خواهد گرفت.  این در حالی است که مردم می توانند برای عبور از 
مرز درخواست مجوزهای روزانه کنند اما صدور این مجوزها حدود 
سه روز زمان می برد. استرالیا تنها با حدود ۸۵۰۰ مورد ابتال تاکنون در 
جریان همه گیری کروناویروس، بهتر از سایر کشورها عمل کرده اما 
شیوع این عفونت در ملبورن زنگ خطری را به صدا در آورده است. 
این کشور در طول هفته گذشته به طور میانگین روزانه ۱۰۹ مورد 
ابتال را گزارش کرده که در مقایسه با میانگین فقط ۹ مورد ابتالی 

روزانه در طول هفته اول ژوئن افزایش زیادی داشته است. 
بنا بر گزارش رویترز، اگرچه مقامات این کشور گفته اند که بستن مرز 
باعث جلوگیری از گسترش بین ایالتی این شیوع جدید می شود با این 
حال مردم محلی ملبورن نگرانند که اقدامات جدید برای فاصله گذاری 

اجتماعی به طور یکنواخت در سطح شهر اجرا نشود.ایسنا

بسته شدن مرز بین پرجمعیت ترین ایالت های استرالیا در پی شیوع مجدد کرونا



آخرین وضعیت درمان محمد ابوترابی متخصص بیهوشی بیمارستان امام خمینی پیرانشهر

کسانی که صبح یکشنبه یکم تیرماه وارد بیمارستان 
امام خمینی)ره( پیرانشهر شدند و به محمد ابوترابی 
حمله کردند، ۷  نفر بودند. آنها اقوام بیمار ۳۳ساله ای 
بودند که چند ساعت قبل، در اثر شدت بیماری 
جانش را از دست داده بود. بیمار مبتال به کووید۱۹ 
ریه هایش به شدت درگیر شده بود. او جان باخته 
بود و برادران و سایر اقوام درجه یک، متخصص 
بیهوشی بیمارستان را مقصر مرگ می دانستند. 
همین هم برایشان توجیهی شد تا به این پزشک 
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه حمله 
کرده و به  شدت مصدومش کنند. آنها در اثر 
این حمله، بخشی از تجهیزات بیمارستان را هم 

تخریب کردند.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری پزشکان و 
قانون )پالنا(، جعفرزاده عضو هیأت  علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و عضو هیأت مدیره انجمن 
بیهوشی ایران که به  عنوان بررسی کننده ماجرا به 
ارومیه اعزام شده است، می گوید: »دکتر ابوترابی، 
پزشک معالج بیمار فوت شده نبوده است؛ او در 
اتاق عمل در حال بررسی وضع دو نفر دیگر 
بود که از او خواسته می شود باالی سر این بیمار 
مبتال به کرونا در بخش ایزوله بیمارستان، حاضر 
شود. او هم ریسک می کند، ۲ بیمار را رها می کند 
و سراغ بیمار کرونایی می رود. زمانی که بر بالین 
بیمار قرار می گیرد، بیمار به دلیل وخامت حالش، 
جانش را از دست می دهد و عمال او نقشی در 
مرگ این بیمار نداشته است. پس از این ماجرا، 
به سمت اتاق عمل حرکت می کند که در بین راه 
و روی پله ها ۴ برادر بیمار فوت شده و در مرحله 

بعد ۳  نفر دیگر، به او حمله می کنند.
آنچه می خوانید، مشروح گفت وگوی خبرنگار 
پایگاه خبری پزشکان و قانون با دکتر محمد 

اوبوترابی متخصص بیهوشی است.

 آقای دکتر روز حادثه دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
حوالی صبح روز یکشنبه یکم تیرماه، همراهان یک 
بیمار ۳۳ ساله مبتال به کووید ۱۹ که بسیار بدحال 
بود، پس از اینکه بیمار آنها فوت کرد، به صورت 
گروهی و ۷ نفره به بنده حمله ور شدند و من 
را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. شدت 
جراحات به حدی بود که متأسفانه صدمات زیادی 
به صورتم وارد شده و استخوان های زیادی شکسته 
شد و چشمم هم آسیب دید، اما خوشبختانه منجر 
به نابینایی نشده و در این خصوص شانس آوردم.
 آقای دکتر در حال حاضر در چه وضعیتی هستید؟
همین امروز یکی از اساتید برجسته کشور چشمم 
را ویزیت کردند و خونریزی شبکیه از سوی ایشان 
تایید شد. قرار است فرایند درمان به شکل لیزر درمانی 
انجام شود و این نوید را به من دادند که دید چشم 
من در حد قابل قبولی برمی گردد. حال باید دید که 

درمان تا چه اندازه جواب می دهد.
 احساس خودتان چیست؟

من خیلی امیدوار هستم و انرژی مثبت به خود 
می دهم که قضیه بدون مشکل پیش خواهد رفت 

و حل خواهد شد.
 مشکل خاصی در روند درمان ندارید؟

به لطف و حمد الهی و همت اساتید برجسته فوق 
تخصص کشور و دستگاه های پیشرفته ای که در 
مملکت وجود دارد، من خیلی امیدوار هستم. در 
این حد که بعد از یک هفته تا۱۰ روزی که تحت 

فشار بودم، حاال واقعا حالم خوب است.
بیشتر  را  فعلی خود  لطفا وضعیت روحی   

توضیح دهید.
شرایط روحی من در روزهای ابتدای حادثه، بد 
نبود. خصوصا بعد از اینکه توانستم چشمانم را 
باز کنم و خودم را در آینه ببینم. چون در حدود 
۳ روز ابتدایی، به خاطر ورم شدیدی که در ناحیه 
پلک ها و زیر پلک ها داشتم، نمی توانستم چشمانم 
را باز کنم و اصال هیچ جا را نمی دیدم. اما بعد از 
حدود روز چهارم توانستم چشمانم را باز کنم و 
خودم را دیدم و البته چشمم به عکس هایی که از 
روزها و لحظات اول همه دیده بودند و من ندیده 
بودم هم افتاد. وقتی عکس ها را دیدم حالم بد شد 
و از نظر روحی نیاز به کمک پیدا کردم. ۲ تن از 
بزرگترین اساتید روانپزشکی کشور، یک نفر از تهران 
و دیگری از ارومیه، کمکم کردند و االن شرایطم 
نسبتا خوب است و خدا را شکر می توانم بگویم 

که قابل قبول است. 
 چرا وقتی عکس های خودتان را دیدید، حالتان 

بد شد؟
راستش کمی نگران شدم. تا زمانی که چشمانم را باز 
نکرده بودم، خیلی امیدوار بودم. اما زمانی که عکس ها 
را دیدم خیلی نگران شدم که نکند مشکالتی که 
در چشمم حس می کردم، باقی بماند. فکر می کردم 
مشکالتی در چشمانم هست که رفع می شود اما 
زمانی که عکس ها را دیدم و خودم را در آینه، 
خیلی نگران شدم که نکند این مشکالت باقی بماند. 
 به نظر شما مقصر اصلی این حادثه کیست؟

من تا به امروز به این موضوع فکر نکرده ام و اساسا 
به دنبال مقصر نگشته ام. در وهله اول همین که زنده 
مانده ام و در وهله دوم همین که چشم چپم سالم 
مانده، خوشحال هستم. االن که فکر می کنم چشم 
راستم هم قرار است سالمتی خود را به دست 
بیاورد و این را لطف خدا می دانم که شامل حال 
من شده است. حتما خیری در آن بوده و قضا و 
قدر بوده است. خیلی به دنبال مقصر نگشته ام. به 
نوعی پیش خود فکر می کنم که این بندگان خدا 
هم داغدار بوده و شخصی از میان آنها فوت کرده 
و عصبانی بوده اند. به نظر من مشکل اصلی این 
است که ما ایرانیان کنترل خشم را بلد نیستیم. به 
این معنا که وقتی خشمگین می شویم، خیلی بلد 
نیستیم که چطور خشم خود را کنترل کنیم. اینها 
بلد نبودند و از طرفی خشم زیادی هم به آنها دست 
داده بوده و شاید به این شکل خشم خود را خالی 

کردند. شاید هم لزوما انسان های بدی نباشند، فقط 
نتوانسته بودند خشم خود را کنترل کنند. به خاطر 
همین خیلی به دنبال مقصر نمی گردم. شاید اگر 
بخواهم روی آموزه های اجتماعی و فرهنگی تمرکز 
کنم،  باید این اتفاق بیفتد که ما بتوانیم به کسی که 
می خواهد به ما کمک کند، احترام بگذاریم و از 
آن طرف بتوانیم زمانی که دچار خشم می شویم، 
خشم خود را کنترل کنیم. اینها خیلی می تواند به ما 
کمک کند اما اینکه بخواهم بگویم تقصیر من بود 
یا تقصیر شخص دیگری یا شخصی که آن پله ها 

را آنجا ساخته بود یا ...، خیر. 
 در چند سال اخیر از سوی برخی رسانه ها ازجمله 
صداوسیما شاهد فضاسازی های غیرمنصفانه و 
تولید گزارش ها و برنامه های مختلفی بر علیه 
جامعه پزشکی بوده ایم. فکر می کنید این تبلیغات 
منفی چقدر در بروز و ظهور خشونت برعلیه کادر 
درمان و به طور خاص همین اتفاقی که برای 

شما افتاده، نقش داشته است؟ 
نمی خواهم بگویم صدا و سیما نقش منفی بازی 
کرده است، اما می توانم بگویم که آن نقش مثبتی 
البته این را هم  را که می توانست، بازی نکرد. 
باید گفت که مثال همین دیشب فیلمی را به من 
نشان دادند که در آن همین صدا و سیما در یکی 
از شبکه های خود، شرح ماوقع حادثه مربوط به 
من را گفت و از من دفاع کرد. رویکرد بسیار 
مثبتی بود که من هر چه بخواهم صدا و سیما را 
نقد کنم، همان کلیپ آن را نقض می کند، پس 
می توانیم بگوییم صدا و سیما رویکرد مثبت هم 
دارد. البته می توانست بهتر از اینها ایفای نقش 
کند. درموضوعات مختلف شاید همه حقایق را 
طوری بازگو کرده است که به نفع پزشکان تمام 
نشده است. درمجموع نمی توانم همه تقصیرها را 
گردن صدا و سیما بیندازم. مثال در همین ماجرایی 
که برای من پیش آمد، اخباری که از طرف دوستان 
نزدیک به من می رسد، حاکی از آن است که مثال 
نفر می گوید:  اینستاگرامی یک  در یک صفحه 
»نوش جانش، حقش بود، اینها خیلی از مردم 
پول می گیرند و ...« اما در ادامه سایر اعضای آن 
گروه و کانال حرف های جدی برعلیه آن شخص 
مطرح می کنند. این نشان می دهد که فضای منفی 

علیه پزشکان، آن قدرها هم جدی نیست.
بهداشت   درخواست شما از شخص وزیر 
چیست؟ آیا درخواست مداخله حقوقی دارید؟
حتما دارم. اتفاقا این مساله را مطرح کردم و گمان 

حال  در  که  می کنم  هم 
از  است.  افتادن  اتفاق 
آنجا که من مسئول نیستم 
و فقط مطلع آن هستم، به 
شکل جدی اعالم نمی کنم، 
اما اتفاقات خوبی در این 
زمینه افتاده است. به نظر 
من وزارت بهداشت هم 
باید حق خود را بگیرد. این 
که مِن ابوترابی، شخصی 
هستم که کتک خورده و 
باید حق خود را بگیرد، به جای خود، اما درواقع 
در اینجا یک پزشک کتک خورده که تحت عنوان 
پزشک طرحی و مستخدم وزارت بهداشت بوده 
است. حاال وزارت بهداشت باید بایستد که فرزند 
و عضو خانواده اش را کتک بزنند و نگاه کند؟ خیر. 
قطعا باید اقدام کند که خبرهای خوبی هم در این 

زمینه وجود دارد.
 آیا از عملکرد وزارت بهداشت و سازمان نظام 

پزشکی راضی بودید؟
به نظر من نظام پزشکی و وزارت بهداشت در 
این زمینه عالی عمل کردند. از لحظه اول، وزارت 
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و شخص 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، پیگیر 
این موضوع بودند و در بیمارستان هم در کنار من 
حضور داشتند. ما در بخش بیهوشی دانشگاه علوم 
پزشکی ارومیه استادی به نام پروفسور ماهوری 
داریم که حلقه واسطی بین نظام پزشکی، انجمن 
بیهوشی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هستند. 
ایشان تا این لحظه تمام کارهای من را مثل یک پدر 
انجام داده اند. در کنار من حضور داشته و هماهنگ 
کرده که من داخل سی تی اسکن، بخش و ... بروم و 
فالن جراح چشم ارومیه که برترین جراح است، 
یا فالن جراح ای ان تی ارومیه باالی سر من بیاید. 
درواقع من در هتل این قدر راحت نبودم که در 
بخش بیمارستان امام خمینی ارومیه راحت بودم. 
هر کاری که از آنها خواستم برای من انجام دادند. 
استاد ماهوری واقعا سنگ تمام گذاشتند. همین االن 
هم من را موظف کرده اند که هر شب راس ساعت 
۱۰ به ایشان گزارش وضعیت درمان خودم را بدهم. 
از طرفی دکتر عباسیان به نمایندگی از نظام پزشکی 
ارومیه به دیدن من آمدند و به شدت پیگیر روند 
درمانم هستند و به جرات می توانم بگویم که روزی 
۴ مرتبه تماس می گیرند و پیگیری می کنند که برای 
درمان پیش چه کسانی رفته ایم و آیا هزینه پرداخت 
کرده ایم یا خیر و این قبیل مسائل. همچنین سازمان 
نظام پزشکی جلسه ای گذاشتند و شخص دکتر 
ظفرقندی حضور داشتند و خواسته من را شنیدند.

 خواسته شما از دکتر ظفرقندی چه بود؟
اینکه طرح من را به تهران منتقل کنند. از طرف 
وزارت بهداشت هم شخص دکتر حریرچی برای 
دلجویی من آمدند و نامه ای را درخصوص انتقال 
من تنظیم کردند و به من دادند و اطمینان دادند که 

این کار انجام می شود.
 به عنوان حرف آخر...

وضعیت کنونی من از لحاظ رسیدگی و درمان، 
نتیجه فعالیت های انسان هایی مثل شماست. من 
اگر به اندازه کافی رسانه ای نمی شدم، وزارتخانه 
و نظام پزشکی این قدر من را تحویل نمی گرفتند. 

اما حاال که تحویل می گیرند، اوضاع خوب است.

تا زمانی که تصاویر منتشر شده خود را ندیده بودم، حالم خوب بود
از وزیر بهداشت درخواست کردم که ادامه طرح من را به تهران منتقل کنند
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معاونامورمجلسریاستجمهوری:

معاون امور مجلس گفت: »تاکنون دارویی برای 
درمان کرونا کشف نشده و پایانی هم برای این 
بیماری مشخص نیست، بنابراین مردم باید با دقت 
بیشتری پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا از 

این بحران با کمترین خسارت عبور کنیم.«
به گزارش سپید، حسینعلی امیری روز دوشنبه در 
جلسه ستاد مدیریت مقابله با ویروس کرونای استان 
کهگیلویه و بویراحمد که به شکل ویدیو کنفرانس 
برگزار شد، حفظ جان شهروندان را اولویت نخست 
دولت دانست و گفت: »زیرساخت هایی بهداشتی 
و درمانی که در هفت سال گذشته در دولت تدبیر 
و امید فراهم شد، امروز به کمک کشور و مردم 
آمد تا بتوانیم با بیماری کرونا با قدرت مقابله کنیم.«
معاون امور مجلس رییس جمهوری با اشاره به 
گزارش ها و اطالعیه های سازمان جهانی بهداشت، 
گفت: »تاکنون دارویی برای درمان کرونا کشف نشده 
است و پایانی هم برای این بیماری مشخص نیست، 
بنابراین مردم باید با دقت بیشتری پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند تا از این بحران با کمترین 

خسارت عبور کنیم.«
مقام معین در ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان 
کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به آمار و گزارش های 
مقایسه ای کرونا در این استان اظهار داشت: »از ابتدای 
شیوع بیماری در کشور آمار ابتال و فوتی در این استان 
در شرایط وضعیت خوبی قرار داشت که حاکی از 
تالش و جدیت مسئوالن و کادر درمانی و سایر 
نهادها، نیروهای مسلح و سازمان های حمایتی و 
خدماتی و همچنین همراهی و همکاری مردم این 
استان در رعایت پروتکل های ابالغی ستاد ملی 
مقابله با کرونا است.« معاون رییس جمهوری عامل 
اصلی مقابله و مهار هر پدیده و معضل اجتماعی را 
مشارکت اجتماعی و همکاری عمومی مردم عنوان 
کرد و گفت: »در این مسیر هر چقدر کارگزاران و 
مدیران هر چند دقیق و خوب برنامه ریزی و عمل 
کنند، اما اگر همکاری مردم نباشد دستاورد مطلوب 
و اثربخش در این زمینه نخواهیم داشت که باید 
از مردم و همه مسئوالن و سازمان های حمایتی و 
خدماتی و کادر درمانی بهداشتی استان تشکر کرد.«
امیری به گزارش های یک هفته اخیر درباره تغییر 
وضعیت و شرایط شیوع کرونا در استان کهگیلویه 
و بویر احمد اشاره کرد و گفت: »علت اصلی این 
افزایش آمار می تواند به رفت وآمدهای عمومی مردم 
با استان های همجوار که در وضعیت هشدار و قرمز 

قرار دارند، مرتبط باشد.«
معاون امور مجلس رییس جمهوری با اشاره به اینکه 
زمان مشخص برای پایان کرونا اعالم نشده است، 
افزود: »اقدامات جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
کشورهای پیشرفته و مدعی منطقه و دنیا که اعتبارات 
قابل توجهی هم برای این بخش می گذارند، نشان 
می دهد ایران به خوبی از عهده مدیریت و مقابله 
با ویروس کرونا برآمده است؛ زیرساخت هایی که 
در سال های اخیر در حوزه بهداشت و درمان کشور 
انجام شد، امروز در شرایط کرونا کمک کرد تا در 

مقابله با این بیمار مشکلی نداشته باشیم.«
مقام معین در ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان 
کهگیلویه و بویر احمد به آمار مرگ و میر و ابتال در 
کشورهای پیشرفته و کمبود دارو در این کشورها اشاره 
کرد و خاطرنشان کرد: »در ایران با وجود تحریم های 
آمریکا اگر چه کار سخت بود، اما تالش و زحمات 
بسیاری کشیده شد، و مقابله با کرونا به شکلی 

مدیریت شد که مشکالت بحرانی بوجود نیاید.«
امیری افزود: »البته این تغییر وضعیت اخیر در برخی 
از استان ها پس از بازگشایی های مراکز به دلیل عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی است که باید مردم این 
ضوابط را به  شکل جدی مورد توجه قرار دهند و 
مطمئنا با تالش و همراهی که همه انجام خواهند 

داد از این وضعیت نیز عبور خواهیم کرد.«

با سبک تحمیلی کرونا باید زندگی کنیم
امیری تاکید کرد: »شواهد نشان می دهد همه باید با 
کرونا و سبک زندگی که کرونا تحمیل کرده است، 
عادت کرده و زندگی کنیم. باید برنامه ریزی ها برای 
مدیریت کشور و جامعه در همه حوزه ها بر اساس 
شرایطی که هم اکنون این ویروس ایجاد کرده، انجام 
شود.« معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح کرد: 
»کار و زندگی را نمی توان تعطیل کرد، اما همه باید 
فاصله گذاری های مکانی را که اقدام مهمی در مقابله 
با شیوع کرونا است رعایت کنند؛ یکی از دالیلی 
که در روزهای اخیر آمار مبتالیان افزایش یافته و 
برخی شهرستان ها در شرایط قرمز قرار گرفته اند، 
به دلیل سهل انگاری هایی در رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری مکانی بود.«
امیری با بیان اینکه »شرایط اقتصادی، کار و زندگی 
مردم استان کهگیلویه و بویر احمد را درک می کنیم«، 
به شرایط کرونا در استان های همجوار اشاره و تاکید 
کرد: »با سبک زندگی در این استان آشنایی دارم، 
زندگی عشایری  در کنار زندگی  شهرنشینی و 

روستایی در این استان جریان است.«

مردم کهگیلویه و بویر احمد از سفرهای 
غیرضروری پرهیز کنند

امیری تاکید کرد: »مردم کهگیلویه و بویر احمد 
همچنان از سفرهای غیرضروری به ویژه به استان های 
همجوار که در وضعیت هشدار یا قرمز هستند پرهیز 
کنند، البته برخی از شهروندان محل کارشان در استان 
خوزستان است و یا برخی از شهروندان، اقوامی 
در استان های همجوار دارند و برخی نیز مراودات 
اقتصادی با استان اصفهان و دیگر استان ها دارند، 
اما توصیه می کنیم شهروندان تا جایی که امکان دارد 
صبوری کنند و از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند 
و آن را به تعویق بیاندازند و اگر هم مجبور به سفر 
هستند حتما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.«
امیری استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و شبکه 
 های اجتماعی در انجام امور را یکی از راه های مهم 
در آگاهی رسانی به مردم و کاهش شیوع بیماری 
کرونا دانست و گفت: »در دوره شیوع کرونا استفاده 
از ظرفیت فضای اجتماعی توانست به مردم در انجام 

امور اداری و بانکی کمک رسان باشد.«
مقام معین در ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان 
کهگیلویه و بویر احمد، گفت: »تالش مسئوالن و 
کارگزاران رفاه و آسایش و رضایتمندی مردم است، اما 
اولویت اصلی دولت حفظ جان و سالمت شهروندان 
است، لذا همه باید دستورالعمل های بهداشتی را 
با جدیت و دقیق رعایت کنند تا دولت مجبور به 

اعمال محدودیت های نشود.«
وی با اشاره به ابالغ الزامی شدن استفاده از ماسک 
در مکان های عمومی از 1۵ تیرماه از سوی ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با کرونا، افزود: »انتظار داریم 
شهروندان در هنگام حضور در سطح شهرها و 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی، حضور در ادارات 
و مراکز عمومی این موضوع را دقیق رعایت کنند.«
امیری با اشاره به دغدغه رییس جمموری درباره 
آموزش خاطرنشان کرد: »رییس جمهوری همواره 
توجه خاصی به دانش آموزان و دانشجویان دارند و 

خیلی از مواقع در جلسات هیئت دولت درباره نحوه 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی 
صحبت و تاکید می کند که مسئوالن مدارس و 
دانشگاه ها برای سال تحصیلی به شکلی برنامه ریزی 
کنند که دانشجویان و دانش آموزان با عقب ماندگی 
تحصیلی مواجه نشوند و آموزش این گروه های 

تحصیلی با مشکل مواجه نشود.«
امیری با بیان اینکه تشکیل سازمان های مردم نهاد 
در دولت تدبیر و امید با رشد فزاینده ای صورت 
گرفته است، گفت: »در برخی مناطق از ظرفیت 
و همکاری سازمان های مردم نهاد با سازمان های 
دولتی استفاده شده است که البته در دوران کرونا 

تجربه و نتایج خوبی شکل گرفت.«
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه »باید از اقشارکم 
درآمد و ضعیف جامعه در دوران کرونا حمایت 
شود«، افزود: »از کسب و کارهای خرد که در این 
دوران دچار خسارت شدند باید حمایت کرد، دولت 
اعتباری برای کمک و حمایت از این اقشار تخصیص 
داده است اما در عین حال باید از ظرفیت هایی که 
در دیگر سازمان ها و نهادها وجود دارد، مانند ستاد 
فرمان حضرت امام )ره(، کمیته امداد امام )ره( و بنیاد 
مستضعفان هم استفاده کرد.« وی خاطرنشان کرد: 
»در چند ماه متوالی آمار فوتی های استان کهگیلویه 
و بویراحمد 9 مورد بوده و چند ماه اولیه نیز ۸ نفر 
بود و بعد یک مورد اضافه شد، این آمار حکایت 
از مدیریت خوب استان در جلوگیری از بیماری 
کرونا دارد. در مجموع در کل کشور آمار بخاطر عدم 
رعایت پروتکل ها پس از بازگشایی ها کمی افزایش 
یافته است که البته این روند در حال کنترل است.«
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: »وضعیت 
استان کهگیلویه و بویراحمد در مبارزه با کرونا نسبت 
به دیگر استان ها خیلی بهتر است، اما امیدواریم با 
تالش مضاعف و همکاری مردم این روند ادامه 
یابد. کادر درمانی کشور در دوران کرونا تجربه 
خوبی پیدا کرده اند، امور هم به خوبی اداره می شود 
اما همکاری مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی 

به کاهش شیوع و تعداد مبتالیان کمک می کند.«
مقام معین در ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان 
کهگیلویه و بویر احمد با بیان اینکه از مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم این استان آگاه هستیم، 
از  ناشی  مشکالت  این  »تشدید  کرد:  تصریح 
جمهوری  رییس  و  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
غیرقابل پیش بینی حاکم بر کاخ سفید است، لذا 
با تالش مضاعف کسب رضایت مندی مردم در 
این دوره که فشار اقتصادی با بیماری کرونا توامان 

شده است، بسیار مهم است.«
به گزارش ایرنا، معاون رییس جمهوری با قدردانی 
از سعه صدر مردم و تالش مسئوالن دستگاه ها و 
کادر درمانی استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: 
»امیدواریم امور به نحوی سازمان دهی شود که دولت 
مجبور به بازگرداندن محدودیت ها نشود و از طرفی 
شاهد کاهش تعداد مبتالیان و رفع این بیماری در 

کشور و نیز کل دنیا باشیم.«

پایان کرونا مشخص نیست 
مردمپروتکلهایبهداشتیرارعایتکنند



  امین جاللوند
جان ها  همچنان  کرونا  داس  که  شرایطی  در 
را درو می کند و روز به روز بر آمار مبتالیان 
تله  خدمات  توسعه  می شود،  اضافه  کرونا  به 
مدیسین یا همان پزشکی از راه دور می تواند 
نقش چشمگیری در کاهش آمار مبتالیان به این 

بیماری مهلک داشته باشد.
آنطور که مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری 
مقابله با کرونا گفته است، بین 15 تا 20 درصد 
ایرانیان مبتال به کرونا شده اند. این حرف یعنی 
اینکه تقریبا از هر پنج ایرانی، یک نفرشان به 
کرونا مبتال شده اند. در چنین شرایطی که احتمال 
ابتال به کرونا تا این حد نزدیک است، خدمات 
این  خطرات  از  می تواند  دور  راه  از  پزشکی 

بیماری بکاهد.
 در نظر بگیرید که وقتی بتوان بدون مراجعه 
حضوری به پزشک، فرآیند درمان را با مشورت 
و تجویز پزشک حاذق گذراند، در آن وضعیت 
شاهد خواهیم بود که بخش زیادی از مراجعات 
حضوری به مراکز درمانی کمتر می شود. همین 
اتفاق می تواند احتمال ابتال به کرونا را تا حد 
زیادی کاهش دهد و میزان تجمع مردم در مراکز 

درمانی را کاهش دهد.

چرا به توسعه »تله مدیسین« در ایام 
کرونا، نیاز ضروری داریم؟

باید در نظر داشت که خدمات تله مدیسین در 
دوران غیرکرونا هم می تواند گره گشای بسیاری از 

چالش های نظام سالمت باشد. در دوران کرونا، 
نیاز به این خدمات غیرحضوری، بسیار بیشتر 

از قبل احساس می شود.
علی غالم زاده، ارائه دهنده خدمات تله مدیسین 
راه دور  از  پزشکی  متعدد خدمات  مزایای  به 
اشاره می کند و به سپید می گوید: »در ایام کرونا 
که ماندن در خانه به عنوان بهترین واکسن و 
مدیسین  تله  خدمات   ، می شود  شناخته  دارو 
می تواند به تحقق این هدف کمک کند. در ایام 
از راه  اهمیت خدمات پزشکی  به  دنیا  کرونا، 
دور، بیشتر واقف شد. اگرچه در کشور ما هنوز 
توسعه این خدمات در سطح و اندازه کشورهای 
توسعه یافته نیست، اما خوشبختانه در سال های 
اخیر، گام های مثبتی برای توسعه خدمات تله 
مدیسین برداشته شده است. مجموع این اقدامات 
موجب شده است که هم اکنون فرهنگ استفاده 
از خدمات پزشکی از راه دور در کشورمان، رفته 
رفته نهادینه شود و خیلی از مردم و مسئوالن با 
خدمات تله مدیسین آشنا شوند. با این وجود 
هنوز نیاز است که برای توسعه بیشتر این خدمات 
از ظرفیت رسانه ها استفاده شود تا شاهد توسعه 

این خدمات در نظام سالمت باشیم.«
او تاکید می کند: »در دوران کرونا با انبوهی از 
بیماران الکتیو روبرو هستیم که خیلی از آنها به 
دلیل ترس از کرونا، حاضر نمی شوند به مراکز 
درمانی مراجعه کنند. حتی همین ترس از مراجعه 
به مراکز درمانی، گاهی به تشدید بیماری افراد 
منجر می شود. در این شرایط خدمات پزشکی 

از راه دور می تواند خدمات حرفه ای و تخصصی 
به افراد متقاضی ارائه دهد. این اتفاق موجب 
می شود که درمان بسیاری از بیماری ها به تعویق 
نیفتد. خیلی از مردم فکر می کنند که خدمات 
تله مدیسین در دوران کرونا صرفا شامل ویزیت 
غیرحضوری بیمار است، در حالی که امروزه 
پیچیده ترین خدمات تشخیصی و درمانی نیز با 

کمک تله مدیسین، قابل ارائه است.«
در  درمانی  نظام  فعلی  ساختار  به  زاده  غالم 
و  می زند  گریزی  نیز  کشور  محروم  مناطق 
با  محروم  شهرهای  از  بسیاری  »در  می گوید: 
کمبود جدی نیروهای متخصص و فوق تخصص 
مواجه هستیم. گاهی اعالم نتیجه یک آزمایش 
پزشکی یا تصویربرداری پزشکی، مدت ها طول 
می کشد، زیرا نیروی انسانی متخصص در برخی 
با توسعه خدمات  ندارد.  مناطق کشور وجود 
تله مدیسین، بسیاری از این مشکالت در مناطق 
محروم حل خواهد شد. شاید بسیار سخت باشد 
که مثال چندین پزشک فوق تخصص را در یک 
شهر کوچک و محروم جذب کرد، اما توسعه 
خدمات تله مدیسین می تواند این اتفاق را محقق 
کند. در آن شرایط پزشک عمومی یا پرستار فعال 
در مناطق محروم می تواند بجای ارجاع بیمار به 
کالنشهرها از خدمات تله مدیسین، بهره ببرد 
و خدمات فوق تخصصی به بیماران ساکن این 
مناطق ارائه شود. بنابراین توسعه خدمات پزشکی 
از راه دور در ایامی غیر از دوران کرونا هم بسیار 

کارساز و موثر است.«

ضرورت توسعه زیرساخت های طرح 
»تله مدیسین«

برخی از اعضای جامعه پزشکی تاکید دارند که 
باوجود موثربودن خدمات پزشکی از راه دور 
باید شرایطی نیز فراهم شود که زیرساخت های 

اجرای طرح »تله مدیسین« فراهم شود.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی نیز معتقد است که با وجود ایجاد 
تله  طرح  اجرای  برای  مناسب  زیرساخت های 
ارتقا  این زیرساخت ها  نیاز است که  مدیسین، 
یابد. او می گوید: »زیرساخت های طرح خدمات 
پزشکی از راه دور )تله مدیسین( در سال های 
گذشته توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام 
با  پزشکی در کشور فراهم شده است. امروزه 
توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت تردد و 
کاهش مراجعه به مطب پزشکان، خدمات مراقبت 
پزشکی از راه دور بیشتر از گذشته مورد توجه 
مردم و سیاست گذاران نظام سالمت قرار گرفته 
است. خدمات مراقبت های پزشکی از راه دور )تله 
مدیسین( بر اساس پروتکل های خاص و قواعد 
مشخص انجام می شود تا مردم اطمینان کاملی از 

دریافت خدمات مناسب از این طریق داشته باشند.«
ایجاد  اهمیت  به  اشاره  با  جهانگیری 
خدمات  توسعه  برای  مناسب  زیرساخت های 
تله مدیسین، یادآور می شود: »زیرساخت اجرای 
به  باید  دور  راه  از  پزشکی  مراقبت های  طرح 
گونه ای فراهم شود تا ناظران بتوانند به خوبی 
بر نحوه عملکرد پزشکان نظارت کافی داشته 
باشند تا مشکالت حقوقی و نحوه پرداخت ها، 

دارای قابلیت بررسی از سوی ناظران باشد. 
ادامه در صفحه 12 

ضرورت توسعه خدمات »تله مدیسین« در بحران کرونا
بسیاری از اعضای جامعه پزشکی تاکید دارند که برای حفظ سالمت جامعه در ایام کرونا باید 

توسعه خدمات پزشکی از راه دور در اولویت قرار بگیرد

غالم زاده: در دوران کرونا 
با انبوهی از بیماران الکتیو 

روبرو هستیم که خیلی از آنها 
به دلیل ترس از کرونا، حاضر 

نمی شوند به مراکز درمانی 
مراجعه کنند. حتی همین ترس 

از مراجعه به مراکز درمانی، 
گاهی به تشدید بیماری افراد 
منجر می شود. در این شرایط 

خدمات پزشکی از راه دور 
می تواند خدمات حرفه ای و 
تخصصی به افراد متقاضی 

ارائه دهد. این اتفاق موجب 
می شود که درمان بسیاری از 

بیماری ها به تعویق نیفتد
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 ادامه از صفحه 11 
نسخه نویسی الکترونیکی و پرداخت آن بر اساس 
شرایط خاص و پروتکل ها انجام می شود و در 
این زمینه، بسته هایی مانند مشاوره از راه دور نیز 

طراحی شده است.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان 
می کند: »هنگام اجرای طرح تله مدیسین در ابتدا 
فرد بیمار برای معاینه اولیه باید به پزشک مراجعه 
حضوری داشته باشد و سپس در مراحل بعدی، 
مراقبت های پزشکی از راه دور برای پیگیری وضعیت 
بیماری قابلیت اجرایی دارد. در این راستا باید تمامی 
زیرساخت های الزم در این خصوص در کشور 
فراهم شود تا ناظران در زمینه تماس های گرفته 
شده از سوی مردم و تایید مستندات، دسترسی 
الزم را داشته باشند. مراقبت های پزشکی از راه 
دور بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و بودجه 
سال 99 انجام شده است و این طرح تحت نظر 
وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه 
شورای عالی بیمه انجام می شود. همچنین امضای 
الکترونیکی نیز در حال حاضر در کشور انجام 
می شود و پزشکان در حوزه های مختلف می توانند 

امضای الکترونیکی خود را دریافت کنند.«

خدمات تله مدیسین در انتظار 
پوشش های بیمه ای

یکی از عمده چالش های پیش روی توسعه خدمات 
تله مدیسین، نبود پوشش بیمه ای است که موجب 
شده است همچنان پزشکی از راه دور نتواند در 
جایگاه واقعی خودش در نظام سالمت قرار بگیرد. 
خوشبختانه در چند هفته اخیر، خبرهایی مبنی بر 
عزم بیمه ها برای پوشش خدمات تله مدیسین 
شنیده می شود که در صورت تحقق این وعده ها، 
فصل جدیدی در حوزه ارائه خدمات پزشکی از 

راه دور، گشوده خواهد شد.
عبدالخالق کشاورزی، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری 
سالمت، استانداردها و تعرفه های وزارت بهداشت 

هم اعالم کرده که پوشش بیمه ای خدمات تله 
مدیسین یا پزشکی از راه دور در ستاد ملی مقابله 

با کرونا تصویب شده است.
او یادآور می شود: »خدمات تله مدیسین یا دور 
پزشکی بر اساس زیرساخت های فناوری اطالعات 
و مقررات حوزه سالمت و پوشش بیمه ای هر کشور 

بسیار متنوع است. این شیوه درمانی از خدمات 
مشاوره ای، گزارش های تصویربرداری و ویزیت 
از راه دور تا معاینه ها و خدمات پیچیده پزشکی 
را شامل می شود. خدمات تله مدیسین عالوه بر 
سرعت مناسب خدمات رسانی، باعث دسترسی 
عادالنه مردم به خدمات نیز خواهد شد. در شرایط 
اپیدمی مثل ویروس کرونا، تله مدیسین می تواند 
بزرگترین خدمت را به مراجعه کنندگان سرپایی 
داشته باشد و موجب کاهش تردد آنها به مراکز 
درمانی شود. همچنین دسترسی بیماران مناطق 
محروم به متخصصان در مراکز استان ها را نیز 

فراهم می کند.« 
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سالمت، استانداردها 
و تعرفه های وزارت بهداشت خاطرنشان می کند: 
»ستاد ملی مقابله با کرونا در اردیبهشت ماه مصوبه ای 
مبنی بر پوشش بیمه ای خدمات تله مدیسین و الزام 
به ارسال اسناد را به صورت الکترونیک تا خرداد 
ماه ابالغ کرد که باعث تسهیل فرایند تله مدیسین 

می شود. استقبال و همراهی سازمان های بیمه گر 
و شورای عالی بیمه سالمت در این زمینه بسیار 
مناسب است. جلسات کارشناسی فشرده در حال 
انجام است که نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. 
درخواست سازمان های بیمه گر در این زمینه، 
تدوین مقررات و استانداردهای خدمت و تواتر 
خدمات است که همه استانداردهای خدمت در 
مرحله اول از سوی معاونت درمان ابالغ می شود. 
همچنین به صورت موازی، همکاران ما در حوزه 
بیمارستانی و فناوری اطالعات در حال برگزاری 
جلسه های هماهنگی ایجاد زیرساخت با کمک 

سازمان های بیمه گر هستند.«
او تاکید می کند: »در صورت ایجاد زیرساخت 
نسخه نویسی الکترونیک، تحولی بزرگ در حوزه 
درمان ایجاد خواهد شد. در بسیاری از بیماری ها، 
ویزیت های دوم به بعد یا به اصالح فالو آپ و 
تفسیر آزمایش ها و تمدید نسخه بیماران به راحتی با 
تله ویزیت قابل انجام است و نیازی نیست بیماران 

ساعت ها وقت جهت ایاب و ذهاب و 
نوبت های درمانگاهی 

در  کنند.  تلف 
حتما  راستا  این 

باید  زیرساخت 
قابلیت ثبت مستندات 

جهت سازمان های بیمه گر و مراجع 

قانونی داشته باشد. به عالوه امکان نسخه پیچی به 
صورت الکترونیک و حتی تحویل دارو به وسیله 
پیک به درب منزل بیماران در این سیستم قابل 
تعریف و اجراست. قطعا پزشکان به خصوص 
در رشته هایی خاص و هم بیماران در صورت 
آسان بودن فرایند، استقبال خوبی از تله مدیسین 

خواهند کرد.«
کشاورزی تصریح می کند: »موضوع مهم دیگر 
تعریف سطح دسترسی به خدمات و همراهی 
با برنامه های حوزه بهداشت و پزشک خانواده در 
سطح یک است تا بی دلیل به مراجعه به سطوح 
باالی تخصص و فوق تخصص، نیاز نباشد. در این 
راستا پرونده الکترونیک بیماران نیز باید با ارتباط 
با سامانه های ارائه خدمات و پرونده الکترونیک 
حوزه بهداشت متصل باشد تا تجمیع اطالعات 

انجام شود.«

استقبال وزارت بهداشت از توسعه 
خدمات تله مدیسین

با توجه به ایمنی بیمار و کاهش هزینه های درمانی، 
از  بارها اعالم کرده است که  بهداشت  وزارت 
توسعه خدمات تله مدیسین، استقبال خواهد کرد. 

چندی قبل، سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز یادآور 
شد: »توسعه خدمات الکترونیک و تله مدیسین و 
پزشکی از راه دور در حال ساماندهی است و با 
استفاده از ظرفیت های موجود به سمت تله مدیسین 
می رویم. دلیلی ندارد یک فرد دیابتی مبتال به فشار 
خون یا خیلی از افراد دیگر را هر روز به مطب 
بکشانیم تا کنترل شود. خدمات پزشکی از راه 
دور بسیاری از این خدمات را پوشش می دهد 
و باید به سمت نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک برویم. ما به شدت روی تله مدیسین، 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کار می کنیم 
تا بیماران خاص و پرخطر را بتوانیم با تله مدیسین 
)دورپزشکی( مداوا کنیم. برای آینده نیز به فکر 
هوشمندسازی روز افزون اورژانس کشور هستیم. در 
این راستا هرچه بتوانیم اورژانس را هوشمندسازی 
و از تله مدیسین و ابزار و امکاناتی استفاده کنیم 
که سرعت عمل بیشتری را به مردم القا کنیم، قطعا 

موفق تر خواهیم بود.«
همچنین قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشت نیز تاکید می کند: »اینکه بتوانیم برخی 
خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای 
بیماران اورژانسی توسط پرستار یا فرد آموزش 
دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از نقطه ای 
دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و 
گزارش را ارائه بدهد، این موضوع مورد نظر وزارت 
بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی شروع 
نشده است، زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه ای 
نیز وجود دارد که باید حل شود. تله مدیسین 
یکی از برنامه های جدی وزارت بهداشت است. 
به طور مثال کلینیک مجازی می تواند بار مراجعه 
مردم را به صورت حضوری کم کند. بسیاری از 
خدمات سرپایی نیز باید با کمک کلینیک های 
دولتی و خصوصی از طریق پزشکی از راه دور 

)تله مدیسین( ارائه شود.«
با توجه به استقبال وزارت بهداشت از توسعه 
خدمات تله مدیسین و همچنین نیاز ضروری مردم 
به این خدمات در دوران کرونا، انتظار می رود که 
پوشش بیمه ای خدمات پزشکی از راه دور در 
اولویت قرار بگیرد. توسعه این خدمات می تواند 
سطح سالمت جامعه را به شکل قابل توجهی 
افزایش دهد و در دوران سخت کرونا، سیستم 

پشتیبان خدمات درمانی باشد.

کشاورزی: خدمات تله 
مدیسین عالوه بر سرعت 

مناسب خدمات رسانی، باعث 
دسترسی عادالنه مردم به 
خدمات نیز خواهد شد. در 

شرایط اپیدمی مثل ویروس 
کرونا، تله مدیسین می تواند 

بزرگترین خدمت را به 
مراجعه کنندگان سرپایی داشته 
باشد و موجب کاهش تردد آنها 
به مراکز درمانی شود. همچنین 

دسترسی بیماران مناطق 
محروم به متخصصان در مراکز 
استان ها را نیز فراهم می کند

جهانگیری: امروزه با توجه 
به شیوع بیماری کرونا و 

محدودیت تردد و کاهش 
مراجعه به مطب پزشکان، 

خدمات مراقبت پزشکی از راه 
دور بیشتر از گذشته مورد 

توجه مردم و سیاست گذاران 
نظام سالمت قرار گرفته است. 

در این راستا، زیرساخت 
اجرای طرح مراقبت های 

پزشکی از راه دور باید به 
گونه ای فراهم شود تا ناظران 

بتوانند به خوبی بر نحوه 
عملکرد پزشکان، نظارت کافی 

داشته باشند

نمکی: توسعه خدمات 
الکترونیک و پزشکی از راه 

دور در حال ساماندهی است 
و با استفاده از ظرفیت های 

موجود به سمت تله مدیسین 
می رویم. به شدت روی تله 

مدیسین، نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک کار 
می کنیم تا بیماران خاص و 

پرخطر را بتوانیم با دورپزشکی 
مداوا کنیم. برای آینده نیز به 
فکر هوشمندسازی روز افزون 

اورژانس کشور و استفاده از 
خدمات تله مدیسین در این 

بخش هستیم
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چرایی گران شدن ماسک همزمان با اجباری شدن استفاده از آن

 علی ابراهیمی
گزارش های میدانی از داروخانه ها و محل های فروش 
ماسک نشان می دهد که قیمت انواع ماسک در روزهای 
اخیر و در پی افزایش نگرانی ها از شیوع مجدد کرونا و 
اجباری شدن استفاده از آن، افزایش زیادی داشته است.

به گزارش سپید، اواخر دی ماه سال گذشته بود که 
اخبار مربوط به شیوع یک ویروس مرموز در چین 
منتشر شد و به تدریج کشورهای دیگر را درگیر کرد،  
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و موج بیماری سبب 
نگرانی مردم و هجوم آنها برای خرید محصوالتی 

مانند ماسک و ژل های ضدعفونی کننده شد.
بنابراین همانطور که انتظار می رفت با افزایش خرید 
این محصوالت قیمت آنها نیز بیش از دو برابر قیمت 
سابق شد و برای مثال قیمت ماسک های معمولی که 
بسته  سه تایی آن پیش از اتفاقات اخیر ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 

تومان بود، بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان فروخته  شد.
که  می گفتند  داروخانه ها  مسئوالن  ایام  آن  در 
فروشگاه های عمده فروشی تجهیزات پزشکی در 
خیابان جمهوری تهران به آنها گفته اند که چینی ها 
تعداد زیادی ماسک از آنها خریده اند و یکی از دالیل 
افزایش قیمت هم همین افزایش تقاضا بر اثر حضور 
چینی ها بود. عمده فروشان هم معتقد بودند که برخی 
شرکت ها ماسک های خود را به بازار عرضه نکردند 
و این باعث شده جنس در بازار کم شود. همچنین 
چرا شرکت ها  که  می کردند  گالیه  عمده فروشان 
بسته های ۵۰ تایی ماسک معمولی که قیمت آنها در 
ماه گذشته ۱۰ هزار تومان بوده را حاال به قیمت ۵۰ 
هزار تومان می فروشند و قیمت هر عدد ماسک  فیلتردار 
نیز از ۲۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.

با ادامه کمبودها در کشور و در پی درخواست ممنوعیت 
صادرات ماسک تنفسی از سوی وزارت بهداشت، 
سخنگوی ستاد تنظیم بازار ۱۴ بهمن ماه از موافقت 
با این درخواست خبر داد، اما این روند پس از چند 
ماه توقف بار دیگر از اردیبهشت آغاز شد و آنطور 
که سیدآصف مهدوی، دبیر شورای سیاست گذاری 

صادرات محصوالت سالمت محور سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد: »صادرات برخی اقالم مبارزه با کرونا از 
اردیبهشت امسال آغاز شده است و در حال حاضر ۸ 
قلم از تجهیزات و فرآورده مبارزه با کرونا به کشورهای 
مختلف دنیا صادر می شود.« به گفته این مقام مسئول 
در حال حاضر ایران یکی از صادرکنندگان اقالمی 
چون ماسک N95، کیت های تشخیصی سرولوژی، 
لباس های کاورال، گان، شیلد، مانیتور، ونتیالتور و 
مواد ضدعفونی به کشورهای اروپایی، آسیای جنوب 

شرقی و همسایه تبدیل شده است.
اینکه کشور توانسته پس از چند ماه از یک واردکننده 
صرف محصوالت و تجهیزات مصرفی پزشکی به یک 
صادرکننده تبدیل شود خبر خوبی است، اما با شیوع 
مجدد بیماری کووید-۱9 در کشور به نظر می رسد 
باید در خصوص ادامه روند صادرات این محصوالت 
بازنگری شود تا کشور مجدد در دچار کمبود این 
محصوالت نشود. البته خوشبختانه این اتفاق هرچند 
با تأخیر، در خصوص صادرات ماسک افتاد و دبیر 
کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت از ممنوعیت 

صادرات انواع ماسک به خارج از کشور خبر داد.
جمشید گلپور روز ۱6 تیرماه و یک روز پس از 
الزامی شدن استفاده از ماسک در کشور گفت: »طبق 
مصوبه کارگروه، فعاًل صادرات انواع ماسک به خارج 
از کشور ممنوع اعالم شد.« وی تولید ماسک در 
کشور را متناسب با شرایط فعلی کشور برشمرد و 
از حمایت وزارت صمت از کارگاه های تولید ماسک 
خبر داد و افزود: »مواد اولیه و پارچه متبلون متناسب 
با خط تولید و توان کارگاه ها، به تولیدکنندگان عرضه 
می شود و در این راستا کارگاه ها تحت نظارت فرایند 

تولید تا توزیع قرار می گیرند.«
گلپور با اشاره به لزوم مشارکت مردم، بخش خصوصی 
و دولت برای مهار کرونا گفت: »وزارت صمت همه 
تالش خود را برای رفع موانع تولید، خصوصاً در 
چرخه تولید ماسک بکار گرفته و انتظار از تولیدکنندگان 
است که مطابق نرخ مصوب، جهت رفاه عموم مردم 

ایران، ماسک استاندارد را در اختیار شبکه های توزیع 
در کشور قرار دهند.«

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با 
تجلیل از فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان، از 
راه اندازی وب سایت »با ماسک« جهت عرضه ماسک 
استاندارد با قیمت مصوب از طریق فضای مجازی و 
اینترنت در راستای توسعه شبکه مجازی با همکاری 
سازمان بسیج اصناف کشور و بخش خصوصی خبر 
داد و افزود: »تقویت شبکه های فروش اینترنتی مجاز 
توسط اصناف کشور، می تواند در این برهه عالوه 
بر تسهیل خرید مردم، بخشی از مشکالت و تبعات 
اقتصادی ناشی از کرونا برای اصناف را کاهش دهد.«

افزایشعجیبوغریبقیمتها
اما اوضاع کف بازار جور دیگری است، زیرا با اجباری 
شدن استفاده از ماسک در کشور دوباره بازار ماسک 
سکه شده و تولیدکنندگان ماسک که تا همین چند 
روز پیش به فکر خالی کردن انبار تولیدات خود 
بودند  و حاضر می شدند حتی زیر قیمت تمام شده 
محصول را بفروشند، دیگر رغبتی برای فروش ندارند.
خبرهای رسیده از بازار نشان می دهد که قیمت های 
امروز با نرخ های چند روز مانده به الزامی شدن استفاده 
از ماسک تفاوت زیادی دارد. برای مثال روز پنجشنبه 
یعنی سه روز مانده به آغاز طرح قیمت عمده ماسک 
سه الیه با پارچه متبلون ۱۲۰۰ تومان بود، اما اکنون 
۱۷۰۰ فروخته می شود؛ یا قیمت عمده ماسک های 
فیلتردار که از ۴۷۰۰ تومان به 6 هزار تومان رسیده و 
البته تمام این قیمت ها به شرط موجود بودن کاالست.

قیمت فروش ماسک برای مصرف کننده نیز افزایش 
یافته و اکنون ماسک سه الیه بدون متبلون ۳6۰۰ 
تومان و ماسک فیلتردار ۸ هزار تومان فروخته می شود. 
این قیمت یعنی از در کارخانه تولید ماسک تا محل 
خرده فروشی قیمت ماسک بیش از ۲ برابر می شود. 
درحالی که مسئوالن وزارت صمت اعالم کرده بودند 
که قیمت حمایتی ماسک قابل شست وشو ۱۵۰۰ 

تومان است و اصناف تولید آن را افزایش داده اند و 
هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

افزایشچندبرابریقیمتمواداولیه
هومنی که از تولید کنندگان ماسک است، در خصوص 
علل افزایش قیمت ها به دنیای اقتصاد می گوید: »در 
تولید ماسک سه الیه از پارچه های اسپان باند و متبلون 
استفاده می شود که اکنون تمام آنها در بازار کمیاب و 

با جهش قیمت عجیبی همراه شده است.«
وی می افزاید: »در اسفند و همزمان با شیوع ویروس 
کرونا این پارچه نایاب شد و قیمت آن کیلویی ۳6 
هزار تومان معامله می شد، اما در اردیبهشت قیمت 
آن به ۱۲ هزار تومان رسید. ولی در دو روز اخیر 
به شدت این کاال کمیاب شده و اگر داللی هم در بازار 
موجود داشته باشد، کمتر از ۵۰ هزار تومان نمی دهد.«

هومنی ادامه می دهد: »واحدهای تولیدی این پارچه 
نیز فقط بر اساس فهرست وزارت بهداشت جنس 
می دهند و هر واحد سهمیه مشخص دارد، اما قیمت ها 
نشان می دهد نمی توانند نیاز بازار را تأمین کنند.« وی 
در خصوص سایر مواد اولیه ماسک نیز گفت: »متبلون 
به قدری کمیاب و گران شده که تولید ماسک بدون 
این الیه صورت می گیرد و بیشتر تولیدکنندگان ماسک 
پارچه اسپان باند استفاده می کنند که قیمت آن نیز در 
سه روز اخیر از کیلویی ۲۴ هزار تومان به ۳۳ هزار 
تومان رسیده و زمینه آن در بازار بسیار کم شده است.«

وی افزود: »وضعیت کش هم به همین منوال است. 
درحالی که قیمت آن به کیلویی 6۰ هزار تومان رسیده 
بود، از ابتدای هفته قیمت آن به ۱۳۰ هزار تومان 
رسیده است و این قیمت ها یعنی نظارتی بر بازار 
وجود ندارد که ظرف ۴۸ ساعت قیمت یک کاالی 
اساسی در شرایط کرونایی دو برابر می شود. حتی پنس 
یا همان گیره رو بینی روز پنجشنبه متری ۱۴۰ تومان 
بود، اما اکنون به ۳۰۰ تومان رسیده است. درحالی که 

قیمت آن در اردیبهشت به ۸۰ تومان رسیده بود.«
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 13 
قاچاقمعکوسماسکهایایرانی

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اما 
علت کمبود ماسک در کشور را قاچاق معکوس 
ایرانی می داند و می گوید: »خبرهایی  ماسک های 
می رسد مبنی بر اینکه در حوزه ماسک به دلیل اختالف 
قیمت و گرانی دالر، قاچاق معکوس وجود دارد.«

وی در گفت وگو با ایسنا اظهار می کند: »برخی به  
علت اختالف قیمتی که وجود دارد و گرانی دالر، 
بخشی از ماسک ها را از کشور خارج می کنند. برای 
مثال عکس ها و فیلم هایی دیده شده که ماسک های 
ایرانی در برخی کشورها وجود دارد. البته در روز 
حدود شش تا هفت میلیون ماسک سه الیه پزشکی 
در کشور تولید می شود، اما باید به این موارد و مسائل 
نیز توجه داشت.« فاطمی در ادامه به وضعیت توزیع 
ماسک در داروخانه ها پرداخته و می افزاید: »توزیع 
ماسک در داروخانه ها در همه استان ها تکافو نمی کند. 
البته در شهرهایی مانند پایتخت مشکل توزیع و تأمین 
ماسک بسیار کمتر است، اما در شهرستان ها و شهرهای 
کوچک مشکل بیشتری وجود دارد و سیستم توزیع 

تکافوی نیاز را نمی کند.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با توصیه به مردم 
برای تهیه ماسک از داروخانه ها، اضافه می کند: »بسیاری 
از ماسک هایی که در بازار وجود دارند، تقلبی هستند. 
البته شاید در ظاهر تفاوتی با ماسک های استاندارد 
نداشته باشند، اما عماًل زمانی که بررسی می کنیم 
می بینیم که فیلتر الزم و الیه سوم که می تواند تا 
9۰ درصد از ورود ویروس جلوگیری کند، در این 
ماسک ها وجود ندارد و الزم است مردم برای تهیه 

ماسک حتماً به داروخانه ها مراجعه کنند.«

فاطمی با اشاره به ممنوعیت صادرات ماسک، می گوید: 
»درعین حال قیمت رسمی که سازمان غذا و دارو برای 
ماسک های سه الیه پزشکی اعالم کرده است مبلغ 
۱6۰۰ تومان است که با همین قیمت در داروخانه ها 
فروخته می شود، اما این قیمت ها در بیرون از داروخانه ها 
رعایت نمی شود.« وی در ادامه با بیان اینکه کنترل 
و نظارت بر روی زنجیره تأمین ماسک در اختیار 
سازمان غذا و دارو است، می افزاید: »در حال حاضر دو 
نوع ماسک سوپاپ دار و ماسک های سه الیه پزشکی 
در داروخانه ها عرضه می شود. همچنین ماسک های 
سه الیه پزشکی نیز به دو دسته صنعتی و نیمه صنعتی 
تقسیم می شوند و کیفیت ماسک های صنعتی باالتر 
است. البته ماسک های نیمه صنعتی نیز از نظر ظاهری 
تفاوتی با ماسک های صنعتی نداشته و از روی نحوه 
دوخت قابل تشخیص هستند. ضمناً سازمان غذا و 
دارو ماسک هایی را که کنترل های بیشتری بر روی 

آنها صورت گرفته و کنترل کیفی و استرلیزاسیون 
آنها تحت نظر مسئول فنی است، به بیمارستان ها و 
مراکز درمانی ارائه می دهد. ولی درعین حال بخشی 
از ماسک ها هم در اختیار داروخانه ها قرار می گیرد که 
بخشی از آنها تولید نیمه صنعتی داشته و استانداردهای 
حداقلی را دارا هستند و مردم می توانند با خیال راحت 

از آنها استفاده کنند.«

سفارش۲۰میلیونماسکبرایمراکزدرمانی
خبر خرید ۲۰ میلیون عدد ماسک سه الیه پزشکی توسط 
وزارت بهداشت برای مراکز درمانی هم همزمان با آغاز 
طرح اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور جو 
روانی کمبود ماسک در بازار را تشدید کرد. خبری که 
مهدی یوسفی، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجه بیماران وزارت بهداشت آن را رسانه ای 
کرد و گفت: »در راستای تأمین نیاز مراکز درمانی و 

بیمارستان ها برای اقالم و کاالهای ضروری مورد نیاز 
مقابله با کووید- ۱9 این تفاهم نامه فی مابین هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاص 
و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و 
ملزومات پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی و دارویی 

منعقد شده است.«
وی با بیان اینکه این نهاد از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
در کشور برای تأمین اقالم محافظت فردی به صورت 
مجدانه و شبانه روزی تالش کرده است تا نیاز مراکز 
درمانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را 
تأمین کند، خاطرنشان کرد: »بر اساس تعهد انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات 
پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی، ۲۰ 
میلیون ماسک سه الیه به مدت 6۰ روز کاری به 
هیات امنا تحویل خواهد شد.« به هرحال با مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا استفاده از ماسک برای 
تمامی افراد در مکان های سرپوشیده الزامی  شده و 
افرادی که از ماسک استفاده نکنند هیچگونه خدمات 
دولتی دریافت نخواهد کرد و مشاغلی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکنند پس از تذکر و اخطار به 
مدت یک هفته پلمپ خواهند شد و در صورت تکرار 
تخلف پرونده آنها به تعزیرات ارجاع داده خواهد 
شد. همچنین کارمندانی که از ماسک در محل کار 
خود استفاده نکنند برای آنها غیبت رد خواهد شد.

اما این سؤال مطرح است که چرا همزمان با سختگیری ها 
در استفاده از ماسک، هنوز هیچ دستوری مبنی بر 
کنترل قیمت ماسک و مواد اولیه آن صادر نشده 
است. پیش بینی می شود که با توجه به کمبود مواد 
اولیه به خصوص پارچه، قیمت ماسک همچنان روند 

صعودی داشته باشد.

در نظر دارد اداره امور داروخانه بستری و سرپایی 
بیمارستان مردم )اجاره داروخانه( را به بخش خصوصی 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت دریافت فرم شرایط مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 
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مراجعه نمایند.

آگهی مزایده اجاره داروخانه بیمارستان مردم
گروهپزشکیبرزویه)بیمارستانمردم(



 یاسر مختاری
یک ماه از اجرای مجدد طرح ترافیک در تهران 
می گذرد. در این یک ماه هم نرخ ابتالی شهروندان 
تهرانی به کرونا افزایش پیدا کرده و هم اینکه گره ای 
از ترافیک تهران گشوده نشده است. مخالفت وزارت 
بهداشت با این طرح همچنان بر سر جای خود 

باقی است.

وزارت بهداشت همچنان مخالف طرح 
ترافیک

به گزارش سپید، محسن فرهادی معاون فنی مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در آخرین 
اظهار نظر خود ضمن اعالم مخالفت این وزارتخانه 
با اجرای طرح ترافیک در تهران و سایر کالنشهرها، 
گفت: »درست است که مردم هنگام سوار شدن 
مترو از ماسک استفاده می کنند اما فاصله گذاری 

اجتماعی در این محل ممکن نیست.«
فرهادی افزود: »علی رغم زحماتی که شهرداری و 
مسئوالن مترو و شرکت واحد متحمل می شوند، 
اگر بی دلیل در خیابان باشیم تراکم پیش می آید و 
با تراکم جمعیت احتمال انتقال ویروس کووید۱۹ 
افزایش می یابد. اگر به شعاری که از ابتدای شیوع 
کرونا  مبنی بر عدم خروج از منزل به جز در موارد 
ضروری و رفتن به سر کار و تهیه ارزاق دادیم پایبند 

باشیم، شاهد تراکم جمعیت نیستیم.«
وی تأکید کرد: »ما همچنان با اجرای طرح ترافیک  
در تهران و شهرهای بزرگ مخالف هستیم چراکه 
انجام طرح ترافیک به معنای سوق دادن مردم به 
سمت سیستم حمل و نقل عمومی است. این درست 
است که بیش از ۹۰ درصد افراد در مترو تهران 
ماسک استفاده می کنند اما فاصله گذاری اجتماعی 

و فیزیکی در آنجا امکان پذیر نیست.«
فرهادی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا، 
اظهار کرد: »اهمیت این مصوبه از آن جهت است 
که محدودیت ها استانی، شهری و شهرستانی بوده 
و طبیعتا مانند گذشته کلی نیست و این اختیار 

به استانداران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور داده شده است که مناطق خاص خود 
را انتخاب کرده و محدودیت ها به شکل محلی 
اعمال شود.« وی یادآور شد: »این موضوع از دیدگاه 
اجتماعی ممکن است از شهری به شهر دیگری تفاوت 
داشته باشد در حالی که واحد صنفی یا صنعتی هم 
مقصر نباشد ولی این موضوع اثبات می شود که با 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ممکن است با 
محدودیت ها در کسب و کار خودمان روبرو شویم.«

احتمال توقف طرح ترافیک
در همین حال انوشیروان محسنی بندپی استاندار 
تهران نیز با اشاره به افزایش حجم مسافرینی که 
از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و اینکه 
تعداد مسافران مترو به بیش از یک میلیون نفر 
در روز رسیده است، گفت : » با توجه به افزایش 

شیوع کرونا در تهران و عدم امکان رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی، 

پیشنهاد توقف طرح ترافیک را  مطرح می کنیم.«
بندپی با بیان اینکه در ده روز اخیر، پس از چند 
روز تعطیلی در هفته های گذشته، کرونا روند رو به 
رشدی در تهران داشته است، جلساتی با متخصصان 
عفونی داشته ایم و جمع بندی نظرات این چنین بود 
که برای مهار کرونا در تهران و به این منظور که 
شرایط پایتخت به حالت قرمز نرسد باید مجدداً 
اجرای طرح ترافیک را متوقف کنیم. این پیشنهاد 
به تائید علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونای 

شهر تهران هم رسیده است.«
وی تأکید کرد: »بیش از ۹۰ درصد مسافران حمل 
و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس از ماسک 
استفاده می کنند اما رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
وسایل حمل و نقل عمومی زیر ۳۰ درصد است که 

این امر به افزایش چرخه شیوع ویروس کرونا منجر 
می شود.« استاندار تهران با بیان اینکه میزان مسافران 
مترو و اتوبوس در پایتخت روزانه به حدود یک 
میلیون مسافر رسید که این امر موجب شد که در 
طرح ترافیک بازنگری داشته باشیم، تصریح کرد: 
»پیشنهادی که با امضای استاندار و فرماندهی ستاد 
ملی کرونا استان تهران به ستاد ملی کرونا ارسال شد 
این بود که طرح ترافیک متوقف شود. یکی دیگر از 
پیشنهادات این بود که با همکاری اتحادیه ها و اصناف 
بازرسی و کنترل شدید از اماکن عمومی صورت 
گیرد و همچنین برگزاری مراسم های عروسی در 
تاالرها متوقف شود.« وی یادآور شد: »پیرو مذاکره 
با اعضای ستاد نماز جمعه استان تهران، نماز جمعه 
در این استان از هفته گذشته تا اطالع ثانوی لغو 
شد؛ ضمن اینکه در شهر تهران روزانه حجم زیادی 
از کارمندان دولتی و بخش خصوصی برای رفت 
و آمد در شهر تردد می کنند که این امر موجب 
شلوغی خیابان های پایتخت شده که در این زمینه 
تاکید کردیم که از دورکاری کارمندان استفاده شود. 
روندانی که دارای بیماری زمینه ای هستند در خانه 
بمانند و در این شرایط کمتر در سطح شهر تردد 
کنند تا این ویروس را کنترل کنیم و با قطع زنجیره 
این ویروس موجبات آسودگی مردم فراهم شود.«
اگرچه در روزهایی که این طرح اجرا نمی شد معاونت 
حمل و نقل شهرداری با همکاری پلیس راهور و 
استانداری طرحی برای اجرایی مجدد این طرح به 

ستادکرونای استان تهران داده بودند.

شهرداری تابع شورای عالی ترافیک است
مناف هاشمی معاون حمل و نقل شهرداری که در 
ماه های  گذشته تالش های بسیاری را برای راه اندازی 
مجدد طرح ترافیک انجام داده بود، روز یکشنبه 
در حاشیه بازدید خود از متروی تهران در رابطه با 
احتمال لغو طرح ترافیک گفت: » هیج چیزی مهمتر 

از سالمت شهروندان نیست. 
ادامه در صفحه 16 

کروناطرحترافیکرادوبارهلغومیکند؟
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اما با لغو طرح ترافیک نیازی که شهروندان می توانند 
در محله خود بر طرف کنند، به مرکز شهر می رسد 
و همین سفرها مشکالتی برای مردم به وجود 
می آورد و ۳۰ درصد به سفرهای مرکز شهر  اضافه 
می شود. ما برای لغو طرح ترافیک تابع شورای 
عالی ترافیک هستیم.« وی با بیان اینکه بر اساس 
آمار پس از باز شدن تمامی مشاغل در حوزه مترو 
و اتوبوسرانی بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش مسافر 
داشتیم، اظهار کرد: »طبق آمار هفتگی که طی یک 
ماه گذشته داشتیم در بعضی ساعات ۹ تا ۱۰ درصد 
افزایش مسافر داشته ایم اما در مقابل آن استفاده 
مردم از ماسک در مترو نسبت به قبل ۲۰ درصد 
افزایش یافته و وضعیت خوب است. همچنین 
در بخش اتوبوس های تک کابین و تاکسی ها نیز 

شرایط بهتر شده است.«
هاشمی افزود: »رعایت فاصله اجتماعی در مترو و 
بی ار تی در بعضی ساعات پیک امکان پذیر نیست. 
در همین راستا پیشنهادی به ستاد ملی مبارزه با کرونا 

داده ایم تا بعضی شغل ها شناور شوند.«

عدم امکان برقراری فاصله اجتماعی در 
حمل و نقل عمومی

سخنان هاشمی در حالی عنوان می شود که وضعیت 
ناوگان حمل و نقل عمومی به اذعان برخی اعضای 
شورای شهر رضایت بخش نیست. چندی قبل حجت 
نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این 
شورا در گفت وگویی اظهار کرد: » ما در مدیریت 
شهری  برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی دچار 
مشکالتی هستیم. مشخصاً ما در مدیریت شهری 
برای اینکه بتوانیم مردم را مجاب کنیم که در اتوبوس 
فاصله گذاری را رعایت کنند، باید تعداد اتوبوس ها 
را زیاد کنیم. اگر بخواهیم مردم را مجاب کنیم که 
در مترو فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، باید 
واگن مترو و قطارها را زیاد کنیم تا سرفاصله ها کمتر 
شده و افراد کمتری منتظر باشند که از قطار برای 
تردد استفاده کنند. اما واقعیت این است که در حال 
حاضر نمی توان برای این مسأله کاری انجام داد چراکه 
تحریم هستیم و نمی توانیم از خارج اقدامی برای این 
مساله انجام دهیم و البته در داخل هم خودروسازان 
تاکنون تنها ادعا کرده اند که می توانند اتوبوس یا واگن 
مترو بدهند.در نتیجه ما انتظار بیشتری داریم تا بتوانیم 
سرفاصله های مترو را کاهش دهیم، اما به نظر من راه 

منطقی تر هرچند که با هزینه هایی روبه روست، این 
است که همچنان طرح ترافیک معلق باشد. این تنها 
کاری است که در شرایط فعلی از دست ما برمی آید 
ولو اینکه ترافیک افزایش پیدا کند و شرایط یک 
قدری در خیابان ها دشوارتر شود. اما فکر می کنم 
بهتر است که زحمت حضور در ترافیک را داشته 
باشیم تا اینکه بخواهیم داغ عزیزمان را ببینیم و یا 
اینکه خودمان به کرونا مبتال شده و شرایط سختی 

را سپری کنیم.«
با این حال نه نظری و نه همکاران دیگرش در 
شورای اسالمی شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر 
شهرداری، پس از آنکه این طرح مجددا برقرار 
شد هیچ مخالفتی با اجرای مجدد این طرح ابراز 
نکردند. چنانچه حتی زهرا صدر اعظم نوری رئیس 
کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر 
تهران از رضایت مرم نسبت به اجرای این طرح 
خبر داد و با بیان اینکه این بیماری تا حدود ۳ سال 
دیگر شیوع خواهد داشت گفت: » شهروندان باید 
زندگی و نحوه رفتار خود را با این ویروس تنظیم 
کنند و بهترین روش مقابله با کرونا بر اساس اعالم 
سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک و پرهیز از 
مواجهه مستقیم و روبه رو با یکدیگر است. اجرای 
مجدد طرح ترافیک بازخوردهای خوبی از سوی 
شهروندان تهرانی داشته است اجرای طرح ترافیک 

نه تنها ترافیک را در بخش های مرکزی پایتخت 
کاهش داده، بلکه باعث کمتر شدن آلودگی هوا و 

کاهش اتالف وقت شهروندان شده است.«
در همین حال پرویز حناچی از رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در مترو و سایر ناوگان عمومی ابراز رضایت 
کرد و در حاشیه جلسه صحن علنی یکشنبه در پاسخ 
به انتقاد خبرنگاران مبنی بر عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در مترو گفت: » شرایط در مترو بحرانی 
نیست. مترو هنوز با ظرفیت نصف نسبت به پیش از 
شیوع کرونا فعالیت می کند و با اجباری شدن استفاده 
از ماسک، باالی ۹۵ درصد مردم مراعات می کنند.«

ابتالی  600 راننده تاکسی و اتوبوس 
شهری به کرونا

عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حالی است 
که تعداد بیشماری از رانندگان حمل و نقل عمومی 
به ویروس کرونا مبتال شده اند. روز گذشته مهدی 
جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از ابتالی 6۰۰ 
نفر از ناوبران حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی به 
بیماری کووید ۱۹ در کشور خبر دا  و اظهار کرد: 
»تا کنون ۱۵۰ نفر از رانندگان بخش اتوبوسرانی به 
این بیماری مبتال شده اند که متاسفانه ۹ نفر از آنها 
فوت کرده اند. در بخش تاکسیرانی نیز ۴۵۰ نفر از 

تاکسیرانان به این بیماری مبتال شده اند که ۳۵ نفر 
از آنها فوت شده اند. لذا الزم است که ناوبران حوزه 
حمل و نقل عمومی استفاده از ماسک را به صورت 

جدی مورد توجه قرار دهند.«
جمالی نژاد بیان کرد: »در تهران و در شرایط عادی 
روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از اتوبوس ها 
استفاده می کردند. با توجه به افزایش قیمت بنزین 
قطعا تقاضای استفاده از اتوبوس افزایش می یابد 
اما با شیوع کرونا در کشور این میزان استفاده به 
۳۰۰ هزار نفر در روز رسید و پس از بهبود شرایط 
استفاده از اتوبوس به ۹۰۰ هزار نفر در روز افزایش 

پیدا کرد و در حال بیشتر شدن است.«
وی افزود: » با توجه به فرسودگی ناوگان و افزایش 
قیمت تمام شده تولید اتوبوس از رقمی معادل ۱۰۰ 
میلیون تومان به حدود دو میلیارد تومان مجموعه 
با مشکالت بسیاری روبرو شدند.  شهرداری ها 
قطعا تأمین منابع مالی برای خرید اتوبوس ها در 
شرایطی که تالش می شود فشار مضاعف به مردم 
وارد نشود برای شهرداری ها کاری بسیار سخت 
است. بر همین اساس دولت در حوزه اورهال کردن 
اتوبوس های فرسوده، کمک هایی را به شهرداری های 

کشور ارائه کرد.«
رئیس سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور 
همچنین در رابطه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در حمل و نقل عمومی نیز یادآور شد: » پروتکل های 
ابتدایی بسیار سختگیرانه بود لذا اصالح شده و قرار 
است مسافران در صندلی های موجود مستقر شوند 
و همگی از ماسک استفاده کنند. از روز ۱۵ تیرماه 
که الزام استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی 
اجرایی شده بر اساس گزارش های میدانی بیش از 
۹۸ درصد مسافران ناوگان مترو از ماسک استفاده 
کردند. در سایر ناوگان انبوه بر همانند بی آر تی نیز 
این مورد رعایت شده اما در اتوبوس های خطوط 
معمولی به ویژه در مناطق کم برخوردارتر استفاده 
کمتری داریم لذا از همه شهروندان درخواست 
می کنیم که برای حفظ سالمتی خود، خانواده و 

همشهریانشان حتما از ماسک استفاده کنند.«
با توجه به این وضعیت مخالفت وزارت بهداشت 
و استانداری با تداوم طرح ترافیک باید منتظر رأی 
ستاد ملی کرونا شد. البته پیش از این سعید نمکی 
وزیر بهداشت گفته بود چنانکه اجرای این طرح 
موجب افزایش بار مسافران و در نتیجه روند صعودی 

ابتال شود این طرح را لغو خواهد کرد.
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