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حمایت 1500 چهره برجسته پزشکی از سخنان رهبر انقالب
1500 نفر از چهره ها و نخبگان جامعه 
پزشکی کشور در تقدیر از فرمایشات 
روز یکشنبه مقام معظم رهبری بیانیه ای 

صادر کردند. 
به گزارش سپید، متن این بیانیه به شرح 

ذیل است: 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای دامت برکاته
دیدار  در  حضرتعالی  گهربار  بیانات 
لطف،  سراسر  که  مجلس  نمایندگان 
حکمت و دغدغه و دردمندی بود را 
به جان و دل شنیدیم و چون همیشه بر 
آستان کبریایی ذات باری تعالی، پیشانی 
شکر ساییدیم که کشور و امت اسالمی 
را چون شمایی راهبر و کشتی بان است. 
اکنون که پس از یک دوره سخت و 
طاقت فرسای کنترل نسبی بیماری کرونا، 
باردیگر با موج سنگین تر این همه گیری 
مواجه شده ایم و دردمندانه و سوگوارانه، 
همه روزه مرگ تعدادی از هموطنانمان را 
شاهد هستیم، علی رغم فشار بسیار زیاد 
و طاقت فرسا، بار دیگر به حضرتعالی و 
مردم شریف و عزیز کشورمان اطمینان 
رمق،  و  نفس  آخرین  تا  که  می دهیم 
در راه حفظ سالمتی مردم و مبارزه با 
این ویروس منحوس، از پای ننشینیم 
و دست از تالش و مجاهدت چه در 
عرصه پیشگیری و درمان و چه در عرصه 
تحقیقات و پژوهش برنداریم و همگام با 
مسئولین خدوم عرصه بهداشت و درمان 
کشور تالش خواهیم کرد تا غبار غم را 
از چهره کشور عزیز و رهبر عزیز تر از 

جانمان بزداییم. 
در این مسیر حمایت ها و دلگرمی دادن ها 
و نیز توصیه های مکرر آن رهبر فرزانه 

مبنی بر رعایت بهداشت و پیشگیری، 
نقش اساسی در تداوم و موفقیت این 

مبارزه عظیم دارد. 
اینجانبان جمعی از اساتید حوزه سالمت 
کشور ضمن تشکر و تقدیر از الطاف 
حضرتعالی،  حمایت های  و  پدرانه 
با دعای خیر شما و مردم  امیدواریم 
با این  عزیزمان هم در عرصه مبارزه 
بیماری و هم در حوزه تعالی جمعیت 
که البته نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل، 
تحرک و اقدامات جدی دستگاه های 
ذی ربط است، گام های موثرتری برداریم. 

1- سید علیرضا مرندی
2- کامران باقری لنکرانی

3- محمد حسن طریقت منفرد
4- علیرضا زاکانی

5- دکتر حسینعلی شهریاری
6- امیر حسین قاضی زاده

7- سید مسعود خاتمی

8- ناصر سیم فروش
9- محمد رضا کالنتر معتمدی

10-اسماعیل اکبری
11-حسین قناعتی

12-حسن ابوالقاسمی
13-بهرام عین الهی
14-عباس مسجدی
15- علیرضا جاللی
16- بهزاد عین الهی

17-حسن عراقی زاده
18-جعفر اصالنی
19-مصطفی قانعی

20-دکتر محمد رئیس زاده
21-احمد شجاعی
22-مصطفی نادری

23-زهره الهیان
24-علی اصغر باقر زاده
25-زهرا شیخی مبارکه
26-فاطمه محمد بیگی

27-سید محمد پاک مهر
28-عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی

29-احمد عبدالهی
30-شاهین محمدصادقی

31- محمد میرزابیگی
32-مجید احمدی چرخابی

33-شهرام علمداری
34-محمد رضا رزاقی

35-حسین وحیدی
36-علی دباغ

37-سید علی ریاض
38-رضا مسائلی

39-عباس هنردوست
40-ابراهیم متولیان

41-خانم شکیبا محبی تبار
42-خانم معصومه آباد

43-جلیل کالنتر هرمزی
44-علی رمضانخانی

45-محمد تقی حلی ساز

46-جمال اخوان مقدم
47-اصغر اخوان

48-شعبان مهرورز
49-عباس عبادی

50-محمد سعید غیاثی
51-حسین خطیبی
52-فخری الهیاری

53-علی محمد زادگان
54-حمیدرضا عزیزی
55-سعید قاضی پور
56- حسین متعارفی

57-صدراله محمودی
58- دکتر علی اکبر ویسی

59- قاسم ابوطالبی
60-حسین صمدی نیا
61- حسن گودرزی

62-نعمت اله جنیدی
63-سعید بینات

46-محمد ودود حیدری
65- آرمین زارعیان

66-احمد اسفندیاری
67-سلیمان حیدری

68-حمیدرضا جوادزاده
69-علی طاهر نژاد

70- عصمت باروتی
71- خانم حسینی یکتا

72- سید مسعود داودی
73- ابوالفضل خوشی

74- شمس الدین شمس
75- سید هاشم دریا باری

76- احمد جوانمرد
77- علی اکبر جراحی

78- عبداهلل صفری
و 1500 نفر از اعضای جامعه پزشکی 

کشور

خبـر

رییس کمیته علمی ستاد ملی کرونا از ارائه پروتکل 
درمانی جدید بر اساس آخرین یافته های محققان 
کشور در زمینه روش های درمان بیماران مبتال به 
ویروس کرونا خبر داد و گفت: »عالوه بر آن تهیه 
پروتکل بهداشت روان جامعه و بیماران مبتال در 

دستور کار قرار دارد.« 
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده 
در کمیته علمی در خصوص بیماران مبتال به 
ویروس کرونا، افزود: »طی چندین جلسه، از 
کلیه محققان دعوت شد تا کلیه تحقیقاتی که در 
این زمینه انجام داده بودند را عرضه کنند و ما بر 
اساس نتایجی که آنها از این تحقیقات به دست 
آورده بودند، بیماری کرونا را به چهار مرحله 

تقسیم بندی کردیم.« وی مرحله اول را زمانی 
دانست که ویروس وارد بدن فرد شده، ولی فرد 
هیچ عالیمی ندارد و اظهار کرد: »مرحله دوم 
زمانی است که عالئم اولیه بیماری در فرد مبتال 
ظاهر شده، ولی فرد فاقد التهابات ریه است و 
در مرحله سوم التهابات ریه بروز کرده، ولی 
حال بیمار بدخیم نیست.« قانعی، مرحله چهارم 
را زمانی دانست که فرد آلوده به ویروس کرونا 
شده و وضعیت بیماری وی شدید و حاد است. 
رییس کمیته علمی ستاد کرونا خاطر نشان کرد: »ما 
برای هر کدام از این مراحل تعریفی ارائه دادیم تا 
بر اساس آن معین شود بیماران مبتال به ویروس 
کرونا در چه مرحله ای از بیماری قرار دارند و 
برای هر مرحله نیز روش درمانی پیشنهادی ارائه 

شد و بیماران می توانند از این روش ها برای درمان 
بیماری خود بهره ببرد.«

وی در پاسخ به این سوال که این پروتکل درمانی 
جدید چه تفاوتی با پروتکل درمانی قبلی داشته 
است، توضیح داد: »تفاوت این روش با پروتکل 
قبلی این است که در آن تکلیف هر چهار مقطع 

بیماری مشخص شده است.« قانعی خاطر نشان 
کرد: »در حال حاضر کمیته علمی ستاد کرونا بر 
روی موضوع بهداشت روان متمرکز شده است 
و به دنبال این است که پروتکلی برای نحوه 
مدیریت بهداشت روان جامعه و همچنین بیماران 
مبتال تهیه کند، امیدواریم دو تا سه هفته آینده 
این پروتکل بهداشت روان تهیه شود.« دبیر ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در خصوص مطالعات انجام 
شده برای تولید واکسن کرونا، توضیح داد: »در 
این راستا تاکنون 6 قرارداد منعقد شده است، 
ولی محصوالت این شرکت ها هنوز در مرحله ای 
نیستند که بگوییم واکسن موثری تولید شده است، 

البته کارهای تحقیقاتی بر روی آن ادامه دارد.«

رییس کمیته علمی ستاد ملی کرونا خبر داد

ارائه پروتکل جدید درمانی کرونا بر اساس آخرین یافته های محققان کشور
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آیا »رمدسیویر« داروی درمان قطعی کروناست؟ 
داروی  درباره  کاظمی  شهید  داروخانه  مدیر 
»رمدسیویر« که از آن به عنوان داروی درمان کرونا 
نام می برند، گفت: »هنوز درمان قطعی برای کرونا 
کشف نشده و این دارو را نمی توان به عنوان درمان 
قطعی محسوب کرد اما نتایج مثبتی از استفاده از آن 

برای بیماران مبتال مشاهده شده است.«
به گزارش سپید، روزبه پورضیایی با بیان این که 
مطالعات مختلف در ایران و سایر کشورها در خصوص 
تاثیرات این دارو بر کنترل ویروس کووید-19 در 
بیماران صورت گرفته است، اظهارداشت: »بر اساس 
تحقیقات انجام شده، مصرف داروی رمدسیویر میزان 
مرگ و میر بیماران را به ویژه در موارد حاد، کاهش 
می دهد. همچنین تعدادی از این دارو از سوی سازمان 
بهداشت جهانی به ایران ارسال شده و مطالعاتی در 
کشور ما در بیمارستان های سینا و مسیح دانشوری روی 
این دارو در حال انجام است.« وی خاطرنشان کرد: 
»اخیرا نمونه های تقلبی این دارو در بازار آزاد مشاهده 
شده که حتی بسته بندی آن هم مربوط به شرکت های 
تولید داخل است و روی آن برچسب های تقلبی 
دارو به صورت کامال ناشیانه ای به چشم می خورد. 
این نمونه ها به قیمت های بسیار گزاف در بازار آزاد 

در اختیار بیمارن قرار می گیرد.« وی درباره عوارض 
مصرف این داروها عنوان کرد: »نمی توان به طور قطع 
گفت استفاده از این داروهای تقلبی چه عوارضی در 
پی دارد، چراکه اطالعاتی از ترکیبات آن در دسترس 
نیست، اما عوارض جبران ناپذیری که این داروها به 
علت منقضی شدن در پی خواهند داشت، غیر قابل 
چشم پوشی است و مصرف آن ها ممکن است عوارض 
حاد و شدیدی به دنبال داشته باشد.« پورضیایی ضمن 
توصیه اکید به تهیه داروی رمدسیویر از مراکز درمانی 
معتبر تصریح کرد: »در حال حاضر این دارو برای درمان 
بیماران سرپایی و بستری در کشور توزیع نمی شود. از 

طرفی سازمان غذا و دارو کشور در حال تامین ماده 
اولیه این دارو است و چند شرکت دارویی داخلی 
نیز در حال تالش برای تولید این دارو هستند.« وی 
ادامه داد: »از ابتدای شیوع ویروس کووید - 19 در 
کشور تاکنون مطالعات مختلفی روی داروهای مختلف 
برای درمان کرونا انجام شده و در نتیجه این تالش ها 
داروهایی همچون هیدروکسی کلروکین، اسلتامیویر 
یا تامی فلو، آزیترومایسین، ریباویرین و کلترا وارد 
پروتکل درمانی شدند که علی رغم اثرات مثبت، استفاده 
از برخی از این داروها در مطالعات بیشتر رد شد. 
تمام تالش تیم درمان حتی داروسازان بر این است 
که هر چه سریعتر نتایج مطالعات جمع بندی شود.«
مدیر داروخانه شهید کاظمی با بیان این که تاثیرات تمام 
داروهای مطرح برای درمان کرونا، نیاز به مطالعات 
تکمیلی دارد، گفت: »به همت سازمان غذا و دارو، 
دپوی دارویی مناسب از تمام فرآورده های مطرح، 
تهیه شد و در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در این 
خصوص نداریم.« پورضیایی گفت: »هر دارو یا واکسن 
تولید شده در مجامع تحقیقاتی باید سه فاز مطالعاتی 
که فاز سوم، فاز انسانی است را پشت سر بگذارد تا 
مجوز ورود به بازار را دریافت کند و در دسترس تمام 

بیماران قرار بگیرد که این مراحل مطالعاتی بسیار زمان 
بر است.« وی ادامه داد: »چند شرکت دارویی در دنیا 
به نتایج مثبتی در مورد واکسن بیماری نوظهور کرونا 
دست یافته اند و در حال انجام مطالعات مختلف روی 
این فرآورده هستند، اما اعالم زمان دقیق تولید انبوه و 
توزیع این واکسن در بازار جهانی امکان پذیر نیست. 
البته امیدوار هستیم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و ما 
بتوانیم واکسن کرونا را در دسترس عموم مردم قرار 
دهیم.« وی شد: »مراکز تحقیقاتی مختلف در کشور 
نیز در حال مطالعه در این زمینه هستند.« به گزارش 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پورضیایی درمورد 
تمرکز داروخانه شهید کاظمی بر توزیع داروهای 
بیماران شیمی درمانی، پیوند اعضا و بیماران خاص 
به عنوان داروخانه مرجع دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، گفت: »از ابتدای شیوع ویروس در کشور، 
داروخانه شهید کاظمی فضایی را به صورت مستقل 
برای پاسخ به تقاضای بیماران کرونایی اختصاص داد 
تا امکان سرایت به سایر مراجعین فراهم نشود، به 
همین منظور محوطه پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی برای ارائه خدمت به بیماران مبتال به 

کووید-19در نظر گرفته شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2هزار و 349 بیمار جدید 
کووید19 در کشور و همچنین فوت 2۰3 تن از بیماران طی بیست 

و چهار ساعت گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه 23 تیر 1399  و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و 349 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که  یک هزار و ۵۸1 نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »به این 
ترتیب مجموع بیماران کووید19 در کشور به 2۵9 هزار و 6۵2 نفر 
رسید.« سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »متاسفانه در طول 24 
ساعت گذشته، 2۰3 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 13 هزار و 32 نفر رسید.«

وی همچنین گفت: »خوشبختانه تا کنون 222 هزار و ۵39 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند«.

به گفته الری،  337۵ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وی افزود: »تا کنون 
یک میلیون و 997 هزار و 967 آزمایش تشخیص کووید19 در 
کشور انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »همانند 
روزهای گذشته، استان های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان 

غربی و مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل، ادامه 
داد: »همچنین استان های تهران، فارس،کرمان، البرز، کهگیلویه و 

بویر احمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی هم در 
وضعیت هشدار قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

فوت 2۰۳  نفر طی 24 ساعت

خبـر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از بررسی 
ظرفیت و توان بیمارستان های دانشگاهی که به 

بیماران کرونا خدمات می دهند خبر داد.  
به گزارش سپید، سید فرشاد عالمه در گفتگو با 
مهر خواستار حفظ وحدت رویه بیمارستان های 
دانشگاهی در نحوه پذیرش بیماران کرونایی و غیر 
کرونایی شد و اظهار داشت: »در ادامه مسیر بحران 
کووید 19 متأسفانه با موج جدیدی مواجه شدیم 
که متخصصین و اپیدمیولوژیست ها نظرات متفاوتی 
نسبت به آن دارند.« وی با اشاره به افزایش موارد 

ابتالی کادر درمان به کرونا و روند رو به رشد آمار 
بیماران کرونایی و کمبود تخت های ویژه و تجهیزات 

مورد نیاز، اظهار داشت: »این مشکالت باعث شده 
در شرایط سختی به سر ببریم.« عالمه ادامه داد: 
»الزم و ضروری است با استناد به تجربیات موج 
اول بیماری، توصیه های سازمان جهانی بهداشت 
سیاست  بهداشت،  وزارت  دستورالعمل های  و 
بهتر موج  مدیریت  برای  یکپارچه و هماهنگ 
جدید کرونا در حوزه درمان داشته باشیم.« معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: »البته برای 
کاستن از بار سنگین خدمات در بیمارستان های 
نیز  دانشگاهی  غیر  بیمارستان های  دانشگاهی، 

مشغول ارائه خدمت به بیماران کرونایی هستند.«
وی در پایان گفت: »با کمک تیمی از مدیران و 
اطالعات  اساس  بر  معاونت درمان  کارشناسان 
تخت ها و نیروهای مراکز درمانی، حداکثر امکان 
افزایش ظرفیت هر یک از مراکز خدمت دهنده به 
بیماران کرونا را استخراج کرده ایم تا پس از بررسی 
نهایی، باالترین توان هر بیمارستان برای بستری 
بیماران کووید 19 مشخص و بر این اساس توزیع 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان های دانشگاه 

متناسب با ظرفیت های اعالم شده انجام شود.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد

ارزیابی توان بیمارستان های کرونایی 
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تست های تشخیص کرونا   چقدر اعتبار دارند؟ 
یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 
با بیان اینکه میزان حساسیت و ویژگی تست های 
تشخیص کرونا با یکدیگر متفاوت است، استفاده 
از سی تی اسکن را به علت قیمت مناسب و 
حساسیت باال رایج ترین روش تشخیص کرونا 

در کشور عنوان کرد. 
به گزارش سپید، شروین شکوهی درباره انواع 
آزمایش های تشخیص کرونا توضیح داد: »یکی 
از تست هایی که از ابتدای شیوع کرونا استفاده 
می شد، تست ملکولی » RT_PCR« است که با 
نمونه گیری از حلق، بینی و یا از طریق »برونوسکپی« 
انجام می شود و احتمال مثبت شدن تست در هر 

یک از این روش ها با دیگری متفاوت است.«
وی با اشاره به اهمیت میزان حساسیت و ویژگی 
تست های کرونا اظهار کرد: »در حساسیت یک 
تست، نتیجه منفی و در ویژگی تست ها نتیجه 

مثبت اهمیت دارد.« 
شکوهی با بیان اینکه تست های یاد شده ویژگی  
باالیی دارند، گفت: »اما میزان حساسیت این نوع 
تست ها با یکدیگر متفاوت است. به عنوان نمونه 
میزان حساسیت تست ملکولی » RT_PCR« که 
برای تشخیص کووید 19 نمونه آن از حلق گرفته 
می شود 3۰ درصد، بینی 6۰ درصد و حساسیت 
تستی را که نتیجه آن از طریق نمونه برونوسکپی 
بررسی می شود، بیشتر از نمونه حلق و بینی است.«
این متخصص درباره معنای حساسیت تست ها 
توضیح داد: »برای مثال اگر گفته می شود میزان 
حساسیت یک تست 3۰ درصد است و نتیجه آن 
تست منفی شده، به این معناست که 3۰ درصد 
می توان گفت که یک بیمار مبتال به کووید 19 
نیست و درباره 7۰ درصد احتمال آن نمی توان 

صحبتی کرد.«
 »RT_PCR « شکوهی با بیان اینکه تست مولکولی

در ابتدای شیوع بیماری به علت در دسترس نبودن، 
گران قیمتی و میزان پایین حساسیت چندان توسط 
پزشکان مورد استفاده قرار نگرفت، افزود: »پزشکان 
به همین خاطر برای تشخیص کرونا از سی تی 
اسکن که حساسیت قابل قبولی دارد و با کم کردن 
اشعه، برای بیمار مشکل چندانی ایجاد نمی کند 
و قیمت مناسبی دارد، استفاده بیشتری می کنند.«
سینه  از  ساده  عکسبرداری  اینکه  بیان  با  وی 
حساسیت و ویژگی باالیی ندارد، گفت: »تست 
دیگری که اخیرا رایج شده و به دنبال حذف آن 
هستیم، تست »سرولوژی« است که بسیاری از 
کسانی که برای تشخیص کرونای بیمار از این تست 
استفاده می کنند، توانایی معنا کردن آن را ندارند.«
این متخصص با بیان اینکه این نوع تست، مثبت 
و منفی کاذب زیادی دارد و کاربرد قابل قبولی در 
تشخیص بیماری ندارد، گفت: »کاربرد این تست 

آن است که از طریق آن تشخیص داده شود چه 
کسانی در گذشته به این ویروس آلوده شده اند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی افزود: »البته تست های دیگری نیز برای 
تشخیص کرونا وجود دارد که در کشور ما از 
آن ها استفاده نمی شود، با این حال هیچ یک از 
به  ابتال  یا عدم  ابتال و  این تست ها نمی توانند 

کرونا را قطعی ثابت کنند.«
شکوهی درباره افرادی که بدون داشتن عالمت 
بیماری اقدام به انجام تست کرونا می کنند، توضیح 
داد: »انجام چنین تست هایی در صورتی مطلوب 
است که بعد از مشخص شدن نتیجه تست، قدرت 
و اراده ای برای انجام اقدامات الزم وجود داشته 
باشد.« وی ادامه داد: »هرچقدر تست های بیشتری 
انجام شود مبتالیان بی عالمت بیشتری شناسایی 
می شوند، اما شناسایی این افراد به تنهایی کافی 

نیست و این موضوع زمانی کارایی دارد که فرهنگ 
فرد مبتال به سطحی رسیده باشد که مساله قرنطینه 
را رعایت کند و یا اینکه ارگان های مربوطه این 
قدرت را داشته باشند که فرد مبتال را ملزم به 

رعایت قرنطینه کنند.« 
این متخصص در ادامه با بیان اینکه عالئم ابتال به 
کووید 19 از ابتدای شیوع تا کنون تغییر چندانی 
تعداد  که  »زمانی  داد:  توضیح  است،  نکرده 
مبتالیان افزایش یابد، تظاهرات نادر بیماری نیز 
دیده می شود. در حال حاضر تعداد مبتالیان به 
این بیماری در دنیا به میلیون ها نفر رسیده است، 
لذا مشاهده عالئم گوناگون و متنوع این بیماری 

ناشی از افزایش شمار مبتالیان است.«
این متخصص با بیان اینکه در حال حاضر عالئم 
گوارشی از نشانه های ابتال به کرونا به شمار می آید، 
گفت: »در اوایل شیوع اپیدمی عارضه های گوارشی 
را به عنوان عالئم کرونا تلقی نمی کردیم، اما رفته 
رفته دیده شد که مشکالت گوارشی نیز می تواند 

نشانه کرونا باشد.«
شکوهی افزود: »این بدان معناست که اگر چهار 
ماه پیش کسی بدون تنگی نفس و تب با عالئمی 
مانند اسهال و حساسیت پوستی به مراکز درمانی 
مراجعه می کرد، از وی تست کرونا گرفته نمی شد، 
اما در حال حاضر با توجه به سطح انتقال بیماری 
در کشور اگر کسی با همین شرایط به پزشک 

مراجعه کند، از وی تست گرفته می شود.«
به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: »علت اینکه برخی 
تصور می کنند عالئم بیماری تغییر کرده، این است 
که در اوایل اطالعات درباره عالئم بالینی بیماری 
کافی نبود که البته هنوز هم کافی نیست و ممکن 
است سه ماه آینده نسبت به اکنون اطالعات خیلی 

بیشتری از بیماری کرونا داشته باشیم.«

خبـر

مدیرکل آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: 
»در مبارزه با کرونا مسئوالن و مردم نباید درون گرا یا برون گرا 
باشند و این ویروس را دست کم گرفت، بلکه باید نحوه زندگی 

با آن را به جامعه آموزش داد.«
به گزارش سپید، فرشته سادات شجاعی با بیان اینکه مسئوالن باید 
بحران بوجود آمده کویید 19 را در کشور به یک فرصت تبدیل 
کنند، اظهار داشت: »باید با مدیریت صحیح این بحران، برای دوره 
پسا کرونا برنامه داشت. روحیه نشاط و سرزندگی را در جامعه 
باال برد. در زمان شیوع بیماری همدلی و استحکام مردم ایران را 
شاهد بودیم که در هیچ کجای جهان نظیر نداشت و در مقابل 
اگر اضطراب و نگرانی مردم در مقابله با این ویروس طوالنی 
شود خطرات به مراتب مخرب تر در جامعه شاهد خواهیم بود.«
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیما 
ظرفیت باالیی برای کاهش اضطراب و استرس مردم در مقابله 
با کرونا دارند، افزود: »تاجایی که ممکن است کتابخانه ها و 
مراکز فرهنگی، سینماها، سالن های تئاتر در فضاهای امن، ساخت 

فیلم های شاد و سرگرم کننده باید برای مردم و جامعه با توجه 
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی درنظر گرفته شود تا ضمن 
بازآموزی سبک زندگی با کرونا، مهارت های در خانه ماندن را 
به آنان بیاموزیم.« شجاعی اظهار داشت: »در زمان بحران کرونا 
تداوم گردش کار در کشور بخصوص در ادارات باید انجام 
شود و از این رو با ایجاد زیرساخت ها دورکاری خیلی خوب 
می توان از ابتال به بیماری کاست و در این روش حضور فیزیکی 
الزم نیست و باید ترتیبی اتخاذ کرد تا کارمندان از کار در زمان 
دورکاری لذت ببرند و به این نحو هم فاصله فیزیکی رعایت 
می شود و در مجموع اضطراب آلوده شدن به بیماری در بسیاری 

از اقشار مختلف مردم کاهش می یابد.«
وی ویروس کرونا را بسیار خطرناک توصیف کرد و افزود: 
»این بیماری فرصت طالیی در اختیار مسئوالن قرار داده که 
می توان با عاقبت اندیشی های صحیح، عاقبت بخیری را برای 

جامعه به ارمغان آورد.« 
به گزارش ایرنا، این روانشناس بالینی با بیان اینکه باید استحکام 

خانواده ها را در این مقطع حساس تقویت کرد، گفت: »هسته 
با  می توان  رو  این  از  است،  مهم  خیلی  جامعه  در  خانواده 
از نظر کارشناسان و صاحب نظران، روانشناسان و  استفاده 
روانپزشکان در این زمان، اوقات خوبی را برای مردم فراهم 
کرد تا ضمن کاهش اضطراب با امیدواری برای زندگی در 

دوره پسا کرونا برنامه ریزی کنند.«

مدیرکل آموزش سازمان نظام روانشناسی: 

سبک زندگی با کرونا را به مردم آموزش دهیم
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

افزایش 3ونیم برابری زباله های عفونی در تهران پس از شیوع کرونا
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان اینکه میزان زباله های عفونی از زمان 
شیوع کرونا پنج برابر شده است، گفت: »در تهران 
پیش از این 2۰۰۰ تن زباله بیمارستانی جمع آوری 
می شد که در بحث کرونا این رقم به 7۰۰۰ تن یعنی 

3.5 برابر تناژ افزایش پیدا کرده است. «
به گزارش سپید، علیرضا زالی درخصوص مدیریت 
پسماند و صیانت از سالمت آحاد شهروندان، گفت: 
»مطالعه میدانی نشان می دهد که در حوزه مدیریت 
پسماند رعایت پروتکل های بهداشتی به خوبی انجام 
شده به شکلی که پسماندها به عنوان کانونی برای 
شیوع بیماری های عفونی قلمداد نشده این در حالی 
است که در سایر  بخش های دنیا یکی از کانون های 

شیوع انباشت پسماندها محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »از سوی دیگر مدیریت خوب حوزه 
پسماند در شهر تهران موجب شده که قلیل ترین میزان 
ابتال علی رغم این که کارگران این حوزه در خط مقدم 
مقابله قرار دارند را شاهد باشیم در حقیقت به طور 
کلی خدمات شهری در تهران به عنوان افرادی که 
در خط اول مقابله با کرونا هستند معدل ابتالی بسیار 
پایینی دارند و در این حوزه بسیار ممتاز عمل کردند 

و توانستند به خوبی از پرسنل خود صیانت کنند.«

زالی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
این که میزان زباله های عفونی از زمان شیوع کرونا پنج 
برابر ظرفیت شده است افزود: »در تهران 2۰۰۰ تن زباله 
بیمارستانی جمع آوری می شد که در بحث کرونا این 
رقم به 7۰۰۰ تن یعنی 3.5برابر تناژ افزایش پیدا کرد. 
از سوی دیگر تفکیک در مبدا و دخالت در مقصد نیز 
با بهره گیری از 15 هزار نیروی خدماتی در پس این 
ماجرا محقق شده است که الزم است از شهرداری و 

کارکنان آن برای این موضوع قدردانی کنیم.«

وی ادامه داد: »با تدابیری که در ستاد مقابله با کرونا اتخاذ 
شد ظرفیت تفکیک زباله بیمارستانی در بیمارستان ها 
افزایش پیدا کرد و در شهرداری تهران نیز تدابیر خوبی 
برای جمع آوری این زباله ها اتخاذ شد به طور میانگین 
هر تخت بیمارستانی 3.5 تا 5  کیلوگرم زباله دارند که 
درصدی از آن عفونی است در حقیقت همه زباله های 

بیمارستانی عفونی قلمداد نمی شوند. «
وی با اشاره به تزریق 4۰ دستگاه خودروی حمل 
زباله بیمارستانی که به صورت هوشمند امروز به 

ناوگان مدیریت پسماند شهر تهران اضافه شده  است 
گفت: »این سیستم کامال هوشمند و قابل ردیابی است 
همچنین افرادی که با این ماشین ها کار می کنند تبحر 
بیشتری در جمع آوری این زباله ها دارند در نهایت 
این زباله ها در سلول جداگانه ای دفع خواهند شد.«

رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران ادامه داد: »سیستم 
هوشمندی که امروز شاهد رونمایی آن بودیم  بخش 
زیادی از نگرانی ها را رفع می کند و مدیریت هوشمند 
پسماند را اداره می کند، به شکلی که رضایت مندی 
بیمارستان ها در حوزه جمع آوری سریع تر زباله های 
عفونی را به همراه دارد. امیدوارم به نقطه ای برسیم که با 
بهره گیری و توسعه این سیستم بتوانیم زباله های عفونی 
تولید شده منازل را به شکلی بهداشتی جمع آوری کنیم.«
به گزارش ایسنا، زالی تصریح کرد: »در ماه های اخیر 
درآمدهای اختصاصی شهرداری تهران افت جدیدی 
داشته و از سوی دیگر برخی هزینه ها نیز به آن 
تحمیل شده است هزینه هایی از جمله ضد عفونی 
دستگاه های میانی که به صورت میانگین روزانه 15 
هزار لیتر محلول برای ضد عفونی آن نیاز است لذا 
الزم است برای شهرداری تهران، ستاد مقابله با کرونا 
بودجه ای را اختصاص دهد که ما این موضوع را در 

ستاد مطرح کردیم و امیدواریم این امر محقق شود.«

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن 
اعالم اینکه نتایج اولیه پروژه تحقیقاتی مشترک بین وزارت 
بهداشت، دانشکده بهداشت و ایمنی و پژوهشکده گوارش 
شناسایی  دهنده  نشان  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ویروس کرونا در هوای محیط های بسته ای نظیر بازار بزرگ 
از همه  تهران است  بانک های شهر  از  تهران و شعب یکی 
مردم خواست از ماسک های مناسب استفاده کرده و فاصله 

گذاری اجتماعی را رعایت کنند. 

به گزارش سپید، عباس شاهسونی در گفت و گو وبدا با اشاره 
به نتایج این طرح از هموطنان درخواست کرد: »حضور غیر  
ضروری خود در فضاهای بسته و پر تجمع نظیر مراکز خرید 

را به حداقل ممکن برسانند.«
وی تصریح کرد: »استفاده از ماسک های سوپاپ دار به هیچ 
وجه توصیه نمی شود و افرادی که از این ماسک ها استفاده 
می کنند در صورت ابتال ویروس را در هوا منتشر می کنند و 

باعث آلودگی سایر افراد می شود.«

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خبر داد

شناسایی ویروس کرونا در هوای محیط های بسته فاقد تهویه مناسب در شهر تهران

خبـر

نماینده سازمان جهانی بهداشت در روسیه اعالم کرد: »ویروس 
جدید کرونا مدت ها پیش از شیوع در وضعیت نهفته بسر برده 
است. این ویروس در بدن حیوانات زندگی کرده و در مقطعی به 

انسان ها منتقل شده است.«
به گزارش سپید، ملیتا ووشنوویچ در مصاحبه ای اعالم کرد: »سازمان 
جهانی بهداشت گروه بزرگی از محققان را مستقر کرده است که با 
پژوهشگران چینی در زمینه آنالیز منشا این ویروس همکاری کنند.«
وی با یادآوری این  که این ویروس در بدن حیوانات زندگی کرده و 
در مقطعی به بدن انسان ها منتقل شده است، گفت: »مشکل می توان 
گفت که کی و کجا این اتفاق افتاده است. این موضوع در حال 
بررسی است. ویروس ها را می توان در فاضالب یافت اما در این 

زمینه نمی توان به صراحت مطلبی گفت.«

تام جفرسون استاد یار ارشد مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد در آکسفورد 
و استاد مهمان دانشگاه نیوکاسل اوایل ماه جاری میالدی گفت: 
»ویروس جدید کرونا در سراسر جهان وجود داشته است و در هر 
زمان و هر کجایی که شرایط مطلوب وجود داشت، شیوع پیدا کرد.«

ویروس شناسان اسپانیایی هم رده هایی از ویروس جدید کرونا را در 
نمونه ای از فاضالب بارسلونا که در مارس 2۰19 یعنی 9 ماه پیش از 
شیوع این ویروس تاج دار در چین، جمع آوری شده بود، کشف کردند. 
همچنین به گفته موسسه ملی سالمت ایتالیا، در نمونه های فاضالب 
میالن و تورین که در روز 1۸ دسامبر یعنی مدت ها قبل تایید اولین 
مورد ابتال به کرونا در ایتالیا جمع آوری شده اند، رده هایی از ویروس 

جدید کرونا مشاهده شد. 
به گزارش خبرگزاری شینهوا، ووشنوویچ نماینده سازمان جهانی 
بهداشت در روسیه به اظهارات این محققان اشاره کرد و گفت: اکنون 
پژوهشگران این نهاد بین المللی سرگرم مطالعه این نمونه ها هستند و 
درصورت حصول هر نتیجه تحول آوری  سازمان جهانی بهداشت 

آن را فوری اعالم می کند. سازمان نظام پزشکی

نماینده سازمان جهانی بهداشت در روسیه: 

ویروس جدید کرونا مدت ها پیش از شیوع نهفته بوده است
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مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا: 

ماسک پارچه ای خشک باعث بروز عفونت نمی شود 
نحوه  درخصوص  کرونا  کشوری  کمیته  عضو 
استفاده از ماسک های پارچه ای در روزهای کرونایی 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گزارش سپید، مسعود مردانی با اشاره به عوامل بروز 
عفونت در ماسک های مختلف، اظهار کرد: »ماسک 
پارچه ای باعث بروز عفونت یا دیگر مشکالت 
نمی شود اما به طور کلی هم ماسک های پارچه ای 
هم ماسک های  نانو هنگامی که توسط ترشحات 
دهان و بینی خیس شود نه تنها در برابر ویروس 
کرونا از افراد محافظت نمی کند بلکه باعث تسهیل 

در ورود ویروس به دهان و بینی افراد می شود.«
وی با اشاره به اینکه افراد نباید از ماسک خیس  
استفاده کنند، افزود: »اگر ماسک افراد به دلیل عطسه 
یا دیگر ترشحات دهان  مرطوب می شود باید ماسک 
خود را تعویض کنند؛ زیرا  ماسک خیس باعث 

بروز عفونت می شود.«

عضو کمیته کشوری کرونا بیان کرد: »افراد باید 
مراقب باشند تا ماسک را به طور مناسب استفاده 
کنند؛ اگر این کار به صورت نادرست انجام شود  

این احتمال وجود دارد که باعث ایجاد خط بر روی 
پوست و دیگر مشکالت پوستی شود.«

مردانی  تاکید کرد: »اگر ماسک پارچه ای خشک 

بوده و با ترشحات مرطوب نشد  باشد هیچ مشکلی 
برای فرد استفاده کننده ایجاد نمی کند. نکته مهم این 
است که  ماسک باید بر روی صورت طوری قرار 
بگیرد که تمام دهان، بینی و چانه فرد را به طور کامل 
بپوشاند و هیچ فاصله ای بین ماسک و صورت افراد 
وجود نداشته باشد.« وی گفت: »در حال حاضر 
میزان شیوع بیماری کرونا در دنیا افزایش پیدا کرده 
است و بهترین راه مقابله و پیشگیری از کووید 19 
رعایت بهداشت فردی و زدن ماسک در هنگام حضور 
در سطح شهر و مراکز شلوغ است. مردم باید به 
طور دقیق فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیته 
کشوری کرونا یادآوری کرد: »مردم باید بیماری 
کرونا را جدی بگیرند و به طور مرتب دست های 
خود را با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی 

کننده شستشو دهند.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
»مطالعات دانشمندان سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که 

ویروس کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی شود.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: »در حال حاضر  براساس آخرین تحقیقات و 
مطالعات انجام گرفته توسط دانشمندان سازمان جهانی بهداشت 
ویروس کرونا از طریق گوش وارد بدن انسان نمی شود و  بیماری 

و انتشار آلودگی از طریق گوش امکان پذیر نیست.«
استاد اپیدمیولوژی ادامه داد: »بر اساس آخرین یافته های کارشناسان، 
ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی و بزاق دهان،  بینی و چشم 
انسان می تواند از فرد آلوده به دیگران منتقل شود به همین دلیل 

طبق آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت استفاده از ماسک  
برای تمام مردم  به ویژه  گروه های پر خطر  در هنگام تردد در مراکز 
شلوغ و پرتراکم، مکان های مسقف و مناطقی که امکان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در آن محل ها وجود ندارد کامال ضروری 
است.« سوری بیان کرد: »بر اساس آخرین نتایج مطالعات دانشمندان  
ویروس کرونا از طریق گیاهان و آب به دیگران منتقل نمی شود. «
وی تاکید کرد: »تعطیلی استخرها به دلیل کاهش فاصله گذاری 
اجتماعی در یک فضای بسته است و اینگونه مکان ها  خطر 
انتقال ویروس کرونا را از افراد حامل این بیماری به افراد سالم به 

شدت افزایش می دهند.«
بیماری  با  مقابله  راه  بهترین  »امروزه  کرد:  یاد آوری  سوری 

از  پرهیز  و  صابون  و  آب  با  دست ها  مکرر  شستن  کرونا 
لمس صورت به دلیل آلودگی احتمالی و پیشگیری از بروز 

بیماری کرونا است.«

سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

ویروس کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی شود 

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان های دولتی هیچ 
مشکلی برای پذیرش بیماران کرونایی ندارند و هیچ بیمار کرونایی 

پشت در بیمارستان ها برای پذیرش نمی ماند.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در پاسخ به پرسش ایرنا درباره 
اخبار مطرح شده مبنی بر پر شدن تخت های بیمارستانی و پذیرش 
نشدن بیماران کرونا افزود: »گزارشی که همین امروز)دوشنبه( دکتر 
جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به من داد، حاکی از این 
است که به همه بیمارستان های دولتی ابالغ شده، اکنون بیماران غیر 
کرونایی غیر اورژانسی را پذیرش نکنند و به هیچ وجه حق ندارند 

بیماران کرونایی نیازمند بستری را پذیرش نکنند.«
وی گفت: »بر اساس اعالم وزارت بهداشت هیچ بیمار مبتال به 
کووید19 پشت در بیمارستان ها نمانده است و هر بیماری که نیاز 
به بستری داشته باشد حتما پذیرش می شود.  به همه بیمارستان های 

دولتی غیر تخصصی )مانند بیمارستان های تخصصی چشم، قلب و 
ارتوپدی( نیز ابالغ شده که اکنون اولویت پذیرش را برای بیماران 
کرونا در نظر بگیرند و حق پذیرش نکردن بیماران کرونایی را در 
صورتی که نیاز به بستری داشته باشند، ندارند.« شهریاری افزود: »به 
گفته معاون درمان وزارت بهداشت اگر حتی یک بیمار کرونا در هر 
جای کشور باشد که نیازمند بستری است اما بیمارستانی از پذیرش 

او خودداری کرده، مردم گزارش آن را به سامانه 19۰ اعالم کنند، 
وزارت بهداشت حتما و در اسرع وقت رسیدگی می کند.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: »در هفته های 
اخیر گزارش هایی مبنی بر افزایش بار بیمارستان های کشور به 
علت افزایش بیماران بدحال کرونایی داشته ایم، حتی تعداد قابل 
توجهی از بیمارستان های خصوصی نیز درگیر کرونا شده اند اما 
اکنون جای نگرانی نیست و بیماران کرونا که نیاز به بستری داشته 
گزارش های  اساس  »بر  می شوند.« وی گفت:  مدیریت  باشند، 
وزارت بهداشت در صورتی که یک بیمارستان با کمبود تخت 
مواجه باشد، سیستم مدیریت بستری بیماران در وزارت بهداشت، 
بیمار کرونای نیازمند بستری را به نزدیکترین بیمارستان دولتی 
که جای خالی دارد، هدایت می کند، بنابراین تا کنون گزارشی از 
عدم پذیرش بیماران کرونا در کشور نداشته ایم، البته مجلس این 

موضوع را پیگیری خواهد کرد.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 

هیچ بیمار کرونایی پشت در بیمارستان ها نمی ماند
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رئیس شبکه بهداشت  و درمان رامسر: 

مناطق ییالقی رامسر به کانون شیوع ویروس کرونا  تبدیل شده است
رئیس شبکه بهداشت ودرمان رامسر گفت: »با 
توجه به تردد زیاد خوش نشینان و گردشگران 
به مناطق ییالقی شهرستان، این مناطق به کانون 

شیوع بیماری کرونا تبدیل شده است.« 
به گزارش سپید، حمیدرضا مبشری روز دوشنبه 
افزود:  کرونای شهرستان  با  مبارزه  در جلسه 
»متاسفانه برگزاری مراسم در تاالرها و مساجد 
بدون رعایت پروتکل های بهداشتی به مهم ترین 
عامل شیوع مجدد ویروس کرونا در رامسر تبدیل 
شده و وضعیت شهرستان را قرمز کرده است.«
وی با اظهار این که در حال حاضر بیشترین 
گفت:  است،  ییالقی  مناطق  به  مربوط  شیوع 
»عدم هماهنگی و کنترل مناطق ییالقی و دیگر 
به  مناطق  این  تا  شده  سبب  روستایی  مناطق 

کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شود.«
شیوع  وضعیت  رامسر  بهداشت  شبکه  رئیس 
ماه  اسفند  مشابه  را  شهرستان  این  در  کرونا 
از  »یکی  افزود:  و  کرد  توصیف  سال گذشته 
افراد  که  است  این  ما  روی  پیش  مشکالت 
میان  در  بیماری  بدون هیچ گونه عالیم  ناقل، 
مردم در حال تردد هستند و در صورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی خطر ابتال دیگر 

افراد جامعه را هم تهدید می کند.« 
افزایی تمامی دستگاه ها  مبشری خواستار هم 
برای نظارت و کنترل بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی شد و گفت: »برخورد با عوامل برگزار 
استانی  پیرو مصوبات  باغ ها  در  مراسم  کننده 
است،  شده  گذاشته  بهداشت  شبکه  عهده  به 
 ولی واقعیت این است که شبکه بهداشت به 
تنهایی امکان برخورد با این معضل را ندارد 
کار  این  در  هم  انتظامی  نیروی  است  نیاز  و 

دخیل باشد.«
همچنین  رامسر  کرونای  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
از عدم همکاری ادارات شهرستان در اجرای 

برخی مصوبات ستاد کرونا انتقاد کرد و افزود:  
»بر اساس مصوبه این ستاد مبنی بر معرفی یک 
بهداشت،   شبکه  به  نهاد  هر  از سوی  نماینده 
تاکنون هیچ کدام از ادارات نماینده ای به شبکه 
بهداشت معرفی نکرده اند.« مبشری با اشاره به 
کمبود نیروی درمانی در بیمارستان ها، افزود: 
نهادهای  بین  همکاری  و  تعامل  »چنانچه 
کنترل  شک  بدون  باشد،  ضعیف  شهرستان 

اوضاع سخت خواهد شد.«

بازگشت محدودیت های اسفند 
فرماندار رامسر نیز در این جلسه گفت: »متاسفانه 
شهرستان رامسر کماکان در وضعیت قرمز قرار 

ادامه این وضعیت موجب می شود تا  دارد و 
قطعا  که  بازگردد  ماه  اسفند  محدودیت های 
اقتصادی  و  اجتماعی  هزینه های  و  پیامدها 

سنگینی در پی خواهد داشت.« 
محمد آزاد افزود: »به دلیل اهمیت موضوع طی 
چهار روز  گذشته 2۸ مصوبه ستاد مبارزه با 
کرونا برای پیشگیری و مقابله با این ویروس 
در اختیار دستگاه های اجرایی شهرستان قرار 
گرفت و تاکید شد که تمامیبندهای مصوبات 
جلسات ستاد کرونا باید از سوی دستگاه های 

ذیربط شهرستان اجرایی و عملیاتی شود.«
تاکید  با  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
پروتکل های  رعایت  برای  مردم  همراهی  بر 

»چنانچه  گفت:  اجتماعی،  فاصله  و  بهداشتی 
اجتماعی  فاصله  و  و  بهداشتی  پروتکل های 
به  ناچار  نشود،  رعایت  عمومی  فضاهای  در 

تعطیلی این مکان ها هستیم.«
آزاد افزود: »استانداری مازندران صراحتا اعالم 
کرد تمامی تجمع ها به صورت ختم در مساجد، 
جشن در تاالرها و باغ ها ممنوع است و برخورد 
با افراد برگزار کننده با شبکه بهداشت، اداره 
انتظامی  نیروی  هماهنگی  همراه  به  صنعت 

خواهد بود.«
به گزارش ایرنا، شهرستان ۸۰ هزار نفری رامسر 
شهرستان  هفت  از  یکی  مازندران  غرب  در 

دارای وضعیت قرمز کرونایی استان است.

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت اهدای پالسما 
از سوی بهبود یافتگان کووید-19، گفت: »درخواست ها برای 
پالسمای بهبود یافتگان کرونا در استان های تهران، اصفهان، 

گیالن، مازندران، البرز و فارس زیادتر است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به آخرین وضعیت جمع آوری پالسمای بهبود یافتگان 
کرونا، گفت: »تاکنون بیش از 34۰۰ نفر از افراد بهبود یافته 
از بیماری کووید-19 در سراسر کشور جهت اهدای پالسما 
به 22 مرکز مختص این کار در انتقال خون مراجعه کرده اند.«

وی افزود: »از این تعداد مراجعه کننده 27۰۰ واحد پالسما 
اهدا شده است. باید توجه کرد که بیشترین میزان مراجعات 
به ترتیب در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان 

رضوی و کرمانشاه بوده است.«
حاجی بیگی ادامه داد: »با توجه به درخواست باالی پزشکان 
و تقاضای زیاد برای پالسمای بهبود یافتگان کووید-19 و 

با پالسما در  تاثیرگذاری درمان  میزان  به  توجه  با  همچنین 
به کرونا مبتال شده و  افرادی که  از  به کرونا،  بیماران مبتال 
اکنون بهبود یافته اند، خواستاریم که جهت اهدای پالسما به 

مراکز انتقال خون مراجعه کنند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه نیاز به اهدای پالسما 
از سوی بهبود یافتگان کووید-19 در کالنشهرها بیشتر است، 

گفت: »درخواست ها برای پالسمای بهبود یافتگان کرونا در 
استان های تهران، اصفهان، گیالن، مازندران، البرز و فارس زیادتر 
است. در عین حال این افراد با همه گروه های خونی مراجعه 
کنند. باید توجه کرد که در جمعیت عمومی کشور گروه خونی 
AB مثبت تنها هفت درصد است و نیاز به این گروه خونی 
 AB بیشتر احساس می شود. همچنین پالسمای گروه خونی

مثبت در پالسما درمانی، دهنده عمومی محسوب می شود.«
حاجی بیگی در ادامه درباره وضعیت اهدای خون در کشور 
نیز گفت: »به همه گروه های خونی در کشور نیاز است. در 
عین حال سازمان انتقال خون ایران موظف به تامین خون و 
فراورده های خونی در بیش از 9۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی 
در کشور است.« وی تاکید کرد: »بنابراین از آنجایی که تهیه 
و توزیع خون و فراورده های آن در سراسر کشور بر عهده 
ایثارگر برای  ایران است، حضور مردم  انتقال خون  سازمان 

اهدای خون ضروری است.«

سخنگوی سازمان انتقال خون مطرح کرد

نیاز کالنشهرها به پالسمای بهبودیافتگان کرونا 



رئیس پلیس متروی پایتخت خبر داد

فتحی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
 داروهای ناباروری تحت پوشش کامل بیمه قرار گیرد

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
تاکید بر لزوم ایجاد زمینه های الزم برای اجرای سیاست های 
جمعیتی اظهار کرد: »یکی از این زمینه ها پوشش کامل بیمه ای 
داروهای ناباروری است تا خانواده ها دغدغه مالی نداشته باشند.«

به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت وگو با ایسنا یکی از 
اولویت های کمیسیون بهداشت و درمان را اجرای سیاست های 
جمعیتی دانست و گفت: »یکی از کمیته های کمیسیون بهداشت و درمان با محوریت اجرای سیاست های 
جمعیتی تشکیل شده است. مقام معظم رهبری بر اجرای این سیاست ها تاکید داشته و یکی از دغدغه های 

ایشان است. ما هم در کمیسیون بهداشت کمیته جمعیتی را شکل خواهیم داد تا بتوانیم اسناد باالدستی 
را اجرا کنیم چون کشور ما در آینده به جمعیت جوان نیاز دارد.« وی توضیح داد: »باید مشوق هایی برای 
فرزندآوری خانواده ها تعیین شود؛ از سوی دیگر باید بسته های حمایتی برای خانواده های ناتوان در 
باروری فراهم کرد تا آنها از نظر مسائل مالی دغدغه نداشته باشند که از جمله آن پوشش کامل بیمه ای 
داروهای ناباروری است.« فتحی خاطر نشان کرد: »در حال حاضر داروهای درمان ناباروری با برندهای 
ایرانی تحت پوشش بیمه قرار دارند و برندهای خارجی ذیل بیمه قرار نمی گیرند؛ بلکه مابه التفاوت آن با 
داروهای ایرانی پرداخت می شود. باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که داروهای ناباروری ۹۰ درصد 
تحت پوشش قرار گیرند که در حال حاضر این پوشش ۷۰ درصد است نتیجه آنکه باز هم باید خانواده ها 
مبالغی را پرداخت کنند.« وی همچنین اظهار کرد: »باید فکری درباره ی مسائل مالی در پرداخت های 
آزمایشگاهی و حق الزحمه پزشکان هم کرد تا خانواده ها برای درمان ناباروری در این زمینه هم مشکل 

مالی نداشته باشند؛ این به فراهم شدن زیرساخت هایی نیاز دارد.«

مجلس

آزمون

رئیس پلیس متروی پایتخت از جلوگیری پلیس 
از ورود مسافران فاقد ماسک به مترو خبر داد. 

به گزارش سپید، سعید عطاالهی در گفت وگو 
با ایسنا در این باره گفت: »برابر مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا در خصوص الزام استفاده از 
ماسک در امکان عمومی و سرپوشیده، ورود بدون 
ماسک به مترو نیز ممنوع بوده و پلیس بر حسب 
وظیفه ای که بر عهده دارد از ورود شهروندان و 
مسافران بدون ماسک از گیت های مترو به داخل 

جلوگیری می کنند.«
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک در ایستگاه های 
مترو از خرداد ماه اجباری شده بود گفت: »البته 
اینطور نیست که پس از مصوبه اجباری شدن 
ماسک پلیس به این موضوع ورود کرده بلکه قبل 
از آن نیز با توجه به اعالم اجباری بودن استفاده از 
ماسک در مترو، پلیس در این زمینه در کنار ماموران 

و کارمندان مترو حضور داشت.«
عطاالهی با تاکید بر اینکه ماموران پلیس در تمام 
ساعات و در تمام ایستگاه های مترو در مجاور 
گیت ها مستقر شده و از ورود افراد بدون ماسک 
جلوگیری می کنند، گفت: »در روزهای نخست 
شروع طرح در خرداد ماه ما مشکالت متعددی 
داشتیم و متاسفانه برخی از شهروندان به هشدارها 
توجه نکرده و بدون ماسک وارد ایستگاه ها می شدند. 
خوشبختانه به مرور این وضعیت بهتر شده بطوریکه 
االن می توانم بگوم بیش از ۹۰ درصد از مسافران 
مترو همکاری خوبی در این زمینه داشته و از 

ماسک استفاده می کنند.«
رئیس پلیس مترو درباره اینکه اگر فردی بدون ماسک 
وارد مترو شود ماموران چه برخوردی با وی خواهند 
داشت گفت: »موارد الزم به تمامی ماموران ما تاکید 
شده و آنان با رعایت حقوق شهروندی از ورود 
بدون ماسک مسافران به داخل ایستگاه ها جلوگیری 
کرده و با توجه به اینکه در تمامی ایستگاه ها محلی 
برای فروش ماسک قرار دارد این افراد را به خرید و 
استفاده از ماسک دعوت کرده و سپس اجازه ورود 

به آنان داده می شود.«
وی در مورد افرادی که ممکن است به دلیل مشکالت 
اقتصادی و عدم بضاعت مالی توانایی خرید ماسک 
نداشته باشند هم گفت: »مواردی بوده که پلیس ماسک 
را به رایگان در اختیار چنین افرادی قرار داده است.«
رئیس پلیس مترو با اشاره به مسئولیت اجتماعی 

افراد  و  از سالمتی خود  در صیانت  شهروندان 
اطرافشان اظهار کرد: » استفاده از ماسک برابر تاکیدات 
کارشناسان و متخصصان بهداشتی احتمال ابتال به 
کرونا و انتقال آن را به شکل چشمگیری کاهش 
می دهد. بنابراین مسئولیت همه شهروندان این است 
که در اماکن شلوغ و پر تردد و سرپوشیده از ماسک 

استفاده کنند.«
وی تصریح کرد: »البته ممکن است در برخی از 
ساعات امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی در برخی 
از واگن ها وجود نداشته باشد اما در همین شرایط 
نیز استفاده از ماسک ضروری است و استفاده از آن 
احتمال ابتال را تا درصد قابل توجهی کاهش می دهد.«
عطاالهی در مورد افرادی که ماسک را در زیر چانه 
قرار داده یا در دست می گیرند نیز گفت: »ماموران 
پلیس به این افراد نیز تذکر می دهند که ماسک را 
بر روی صورت و بینی خود قرار داده و به درستی 
از آن استفاده کنند. حتی در مواردی بوده که هنگام 
تذکر ماموران ماسک فرد را از داخل جیب یا کیفش 
خارج کرده و بر روی صورتش قرار داده است.«
وی درباره اینکه متاسفانه برخی از مسافران مترو 
بعد از عبور از گیت ماسک خود را در می آورند، 
ادامه داد: »اگر همکاران من که در داخل فضای 
ایستگاه ها و سکوها حضور دارند با چنین افرادی 
مواجه شوند حتما به آنها تذکر خواهند داد. ضمن 
اینکه همانطور که گفتم مردم نیز همکاری خیلی 
خوبی با ما دارند و بیش از ۹۰ درصد مسافران 
مترو از ماسک استفاده می کنند اما واقعیت این 
است که هر فرد خودش باید نسبت به جامعه نیز 
احساس مسئولیت داشته و از ماسک استفاده کنند.«
رئیس پلیس مترو تهران درباره نگرانی ها بابت 

فعالیت دستفروشان در مترو نیز اظهار کرد: »بطور 
کلی تنها مسیر ورود به مترو عبور از گیت هاست، 
پس دستفروش ها نیز از همین گیت ها عبور کرده 
و وارد ایستگاه ها می شوند که در آن صورت حتما 
از ماسک استفاده کرده اند. از طرف دیگر همکاران 
به تردد در داخل واگن ها  اقدام  افرادی که  من 
و دستفروشی می کنند یا در ایستگاه ها سد معبر 
می کنند جمع آوری می کنند و به بیرون از ایستگاه 

هدایت می شوند.«
به گفته عطاالهی ماموران پلیس مترو از طریق 
پایش های تصویری ایستگاه ها را نظارت کرده و 
از این طریق نیز بر رعایت پروتکل های بهداشتی و 

همچنین حضور دستفروشان نظارت دارند. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فرد بر عدم 
استفاده از ماسک تاکید کند ماموران چه برخوردی با 
وی خواهند کرد گفت: »در حال حاضر دیگر کمتر 
شاهد چنین مواردی هستیم اما  بخش هایی در پلیس 
مترو وجود دارد که با این افراد صحبت کرده و با 
تشریح قوانین و مقررات ضرورت استفاده از ماسک 
را به آنان آموزش می دهند که خوشبختانه عمده این 
افراد نیز توجیح شده و از ماسک استفاده می کنند.« 
وی در پایان استفاده از ماسک را بسیار مهم توصیف 
کرد و افزود: »ایستگاه هایی داریم که روزانه بیش از 
۴۰ـ  ۳۰ هزار مسافر در آن تردد می کنند. خب در 
این ایستگاه ها باید پروتکل های بهداشتی رعایت 
شده و حتما از ماسک استفاده شود. پلیس نیز تا 
جایی که در توان دارد در خدمت مردم بوده و 
برای حفظ سالمتی آنان و جامعه اقدام خواهد 
کرد. تاکید بر استفاده از ماسک نیز در همین راستا 

و برای سالمت خود مردم است.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:جلوگیری پلیس از ورود مسافران بدون ماسک به مترو 

3 آزمون وزارت بهداشت 
به تعویق افتاد 

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: 
»به منظور حفظ سالمت داوطلبان، ۳ آزمون 
دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون زبان 
و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی 

به تعویق افتاد.«
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری: »با 
در سطح  کرونا  بیماری  به شدت  توجه 
کشور و به منظور حفظ سالمت داوطلبان و 
اجرای سختگیرانه تر پروتکل های بهداشتی، 
سه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، 
آزمون زبان و آزمون غربالگری المیپاد علمی 

دانشجویی به تعویق افتاد.« 
وی افزود: »این سه آزمون در هفته پایانی 
تیرماه قرار بود برگزار شوند که فعال تصمیم 
گرفته شد تعویق کوتاه مدتی برای این سه 

آزمون داشته باشیم.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور 
شد: »آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی 
قرار بود در روزهای ۲۷ تا ۳۰ تیر، آزمون زبان 
وزارت بهداشت MHLE در روز ۲ مرداد و 
آزمون غربالگری المیپاد علمی دانشجویی در 
روز ۳ مرداد برگزار شوند که به تعویق افتاد.«

وی تاکید کرد: »زمان جدید این آزمون ها 
پس از تایید نهایی اعالم می شود.«

بر اساس این گزارش، اواخر شب یک شنبه 
نیز سازمان سنجش آموزش کشور با صدور 
اطالعیه ای از تغییر زمان برگزاری آزمون های 
ارشد و دکتری وزارت علوم خبر داده و 
اعالم کرده بود: »تاریخ و زمان برگزاری 
جدید آزمون های فوق الذکر پس از ابالغ 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

اطالع رسانی خواهد شد.«فارس
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 قریشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد
رفع نواقص »تی تک« تا 2 ماه آینده

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »رفع مشکالت سامانه 
نظارتی سازمان غذا و دارو در حال انجام است و ظرف 
یکی دو ماه آینده مشکالت سامانه برطرف می شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه سازدر گفت وگو با 
فارس درباره مشکالت سامانه تی تک )سامانه پشتیبانی 
سازمان غذا و دارو( اعالم کرد: »این سامانه بسیار بزرگ 

است و نمی توان همه مشکالت آن را سریعا برطرف کرد.«
وی افزود: »البته در این سامانه ایراداتی هم از قبل وجود داشت. ما چند مشکل برای 

راه اندازی سامانه داشتیم که یکی از آنها بحث کرونا بود که همه وقت و انرژی ما را 
تحت تاثیر قرار داده بود.«

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: »بحث دیگر درگیر شدن برخی از نیروهای خودمان به این 
ویروس بود که نقش کلیدی داشتند و توانایی انجام فعالیت نداشتند. همه این موارد موجب 
شد تا بحث اجرای اصالحات سامانه کمی با کندی مواجه شود اما اکنون این روند در حال 

انجام است و ظرف یکی دو ماه آینده مشکالت سامانه برطرف می شود.«
داخل  تولید  شیرخشک  »قیمت  گفت:  نیز  خشک  شیر  گذاری  قیمت  درباره  شانه ساز 
بحث  بیشتر  و  نمی کند  فرقی  داروخانه  برای  قیمت  شد.  اعالم  درصدی   11 افزایش  با 
تولیدکننده ها بود که قیمت را قبول نداشتند و به افزایش هزینه های تولید اشاره می کردند. 
در نهایت هم پس از نشست های بسیار و همکاری تولیدکنندگان، قیمت گذاری صورت 

گرفت و این مشکل رفع شد.«

غذا و دارو

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی نسبت به تعویق انداختن عمل های جراحی 
ضروری ارتوپدی از جمله شکستگی ها هشدار 
داد و گفت: »برخی بیماران با گذشت هفته ها از 
شکستگی اندام به خاطر ترس از ابتال به کرونا 

به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند.« 
به گزارش سپید، محمد قریشی با بیان این که 
عمل های جراحی ارتوپدی به دوگروه اورژانسی 
و غیراورژانسی تقسیم می شود، افزود: »گروه اول 
عمل های اورژانسی مانند شکستگی ها هستند که 

امکان به تعویق انداختن آن ها وجود ندارد.«
وی با تاکید بر به تعویق نیانداختن چنین عمل های 
ضروری در دوران شیوع کرونا، یادآور شد: »برای 
مثال اگر فرد مسنی بر اثر زمین خوردگی دچار 
شکستگی لگن شد باید حتما به مراکز درمانی 
از  نباید  کرونا  شیوع  به خاطر  و  کند  مراجعه 

مراجعه به پزشک امتناع کند.«
این پزشک متخصص با بیان این که اخیرا بیمارانی 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند که هفته ها از 
شکستگی اندام آنها گذشته است اما به خاطر 
ترس از ابتال به کرونا، عمل جراحی خود را به 
تعویق انداخته اند، توضیح داد: »این درحالی است 
که اگر بیمار در زمان مناسب به ما مراجعه کند 
امکان بهبود ناحیه آسیب دیده بسیار بیشتر است.«
قریشی افزود: »مردم باید بدانند که برای مثال 
علت  به  که  دارند  خانواده  در  مسنی  فرد  اگر 
زمین خوردگی در راه رفتن دچار مشکل شده، 
احتمال دارد دچار شکستگی شده باشد و باید 

حتما به پزشک مراجعه کنند.«
عمل های  به طورکلی  »می توان  داد:  ادامه  وی 
جراحی ارتوپدی غیر شکستگی را غیر اورژانسی 

موارد  در  اوقات  گاهی  البته  کرد،  محسوب 
وجود  اورژانسی  عمل های  هم  غیرشکستگی 
دارد اما این موارد از استثناها محسوب می شوند.«
رییس بیمارستان اختر ادامه داد: »برعکس مواردی 
که درباره به تعویق انداختن عمل های اورژانسی 
گفته شد، برخی افراد فکر می کنند چون در خانه 
مانده اند، دوران شیوع کرونا فرصت مناسبی برای 
انجام جراحی های غیراورژانسی همچون درمان 
درد زانو، شانه یا دیسک کمر و گزگز دست و 
این  انجام  باید  افزود: »افراد  پا است.« قریشی 
عمل های غیرضروری را به زمانی دیگر موکول 
کنند که شرایط به حالت عادی بازگشته و لزومی 
ندارد مردم در حال حاضر پیگیر دردهای مزمن 

اسکلتی و عضالنی باشند.«
در  گفت  می توان  »حتی  کرد:  خاطرنشان  وی 

حال حاضر نه تنها انجام عمل های غیر اورژانسی 
ارتوپدی باید به تعویق انداخته شود، بلکه مراجعه 
به مراکز درمانی نیز در دوران شیوع کرونا توصیه 
نمی شود.« این متخصص ارتوپدی یادآور شد: 
»افرادی که از دردهای مزمن عضالنی و اسکلتی 
رنج می برند، باتوجه به شیوع کرونا می توانند با 
مصرف مسکن های معمول درد را کاهش دهند 
و اقدام به انجام عمل های غیر اورژانسی نکنند.«
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
قریشی تاکید کرد: »البته با تمهیداتی که برای 
ایجاد بخش ایزوله در بیمارستان اختر به عنوان 
مرکز ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در نظرگرفته ایم امکان انجام عمل جراحی برای 
بیماران کرونایی که دچار شکستگی شده اند نیز 

فراهم است.«

جراحی های ضروری ارتوپدی را در دوران کرونا به تعویق نیندازید

خبـر

اهدای عضو جوان بابلی به 
سه نفر حیات دوباره بخشید

اهدای اعضای بدن جوان ۲۸ ساله بابلی به 
سه بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید. 
به گزارش سپید، مرحوم محمدشکری بر 
اثر تصادف رانندگی و ضربه به ناحیه سر 
دچار مرگ مغزی شد و مدتی در بیمارستان 

شهید بهشتی بابل بستری بود. 
معاون درمان  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
به خبرنگار ایرنا گفت: »با رضایت خانواده 
این جوان، جسدش برای تخلیه و اهدای 
اعضا به تهران انتقال یافت که در آنجا سه 
عضو بدن مرحوم شامل ۲ کلیه و کبد و 
نیز نسوج اهدا شد تا زندگی دوباره ای 

به بیماران نیازمند پیوند عضو ببخشد.« 
سید مصطفی قاسم زاده با بیان اینکه اهدای 
عضو مرحوم شکری، نخستین مورد اهدای 
عضو در سال ۹۹ در شهرستان بابل بود 
افزود که آمار اهدای عضو در زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی بابل تاکنون به ۷1 

مورد رسید.  
اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی 

بابل از سال ۸۴ شروع شد. 
دانشگاه علوم پزشکی بابل که مستقل از 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت 
هزار   ۵۰۰ از   بیش  شهرستان  می کند، 
نفری بابل را با هفت بیمارستان آیت اهلل 
روحانی و میناگر، شهید بهشتی، یحیی 
نژاد و کودکان امیرکال، بیمارستان مرزیکال 
پرتو  بیمارستان  نیز  بابلکنار و  در بخش 

درمانی بابلسر را تحت پوشش دارد.
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نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی 
به دلیل کرونا درگذشت. 

به گزارش سپید، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه 
مجلس شورای اسالمی با تایید این خبر به ایسنا گفت: »آقای 
عیسی جعفری چندی پیش به ویروس کرونا مبتال شده بود و 

برای مدتی در قرنطینه بود که متاسفانه امروز در اثر بیماری 
درگذشت.«

عیسی جعفری ۵۹ ساله بود و در مجلس یازدهم از حوزه 
انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در استان همدان به مجلس راه یافته 

بود. وی سابقه نمایندگی در دوره هشتم مجلس را نیز داشت.

درگذشت یک نماینده براثر کرونا
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا: 

هفته آینده مشکل کمبود انسولین قلمی حل می شود 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان با اشاره 
به کمبود »انسولین قلمی« برای بیماران دیابتی اعالم کرد: »در حال 
حاضر در کل کشور با کمبود انسولین قلمی مواجه هستیم و این 

فقط مختص استان همدان نیست.«
به گزارش سپید، ایرج خدادادی کهالن در گفت وگو با ایسنا درباره خبر 
کمبود دارو برای بیماران دیابتی توضیح داد: »فقط کمبود انسولین های 
قلمی را داریم و انسولین های رگوالر در بازار موجود است اما اغلب 
بیمارن تمایل دارند انسولین قلمی استفاده کنند چراکه استفاده از آن 

راحت تر است.«
وی ادامه داد: »انسولین های قلمی وارداتی هستند و توزیع آنها در کل 
کشور به علت مشکالت تحریم ها، انتقال ارز، جابه جایی دارو، حمل 
بار و ترابری از طریق پروازهای هوایی با مشکل مواجه شده است.«
خدادادی کهالن تصریح کرد: »وقتی دارو وارد کشور می شود، توزیع شده 
و سهمیه های استان ها داده می شود به طوریکه مقداری از سهمیه استان 
همدان هم هفته گذشته توزیع شد و هر هفته به همین منوال است.«
وی در رابطه با علت دیگر کمبود انسولین قلمی مضاف بر کمبود 
دارو توضیح داد: »بخشی دیگر از کمبود این نوع انسولین به این 
علت است که بیماران تمایل دارند مصرف یک ماهه خود را یکجا 
تهیه کنند به طوریکه اگر مقدار دارو کم باشد و برخی دیگر بخواهند 
مصرف یک ماهه خود را یکجا خریداری کنند، ما با مشکل اساسی 

مواجه می شویم.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان ادامه داد: 
»بیماران باید احتیاج حداقلی به داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند تا 

بقیه نیز مشکلی برای دسترسی به دارو نداشته باشند.«
وی در رابطه با پیگیری حل این مشکل بیان کرد: »تالش وزارت 

بهداشت این است هر چه زودتر این کمبود رفع شود و با توجه به 
پیگیری هایی که مکرراً انجام می دهیم تالش برای توزیع همچنان 
ادامه دارد که با وعده داده شده به مرور و در هفته آینده سهمیه ها 

توزیع خواهد شد.«
خدادادی کهالن یادآور شد: »امیدواریم با توجه به اینکه یک کارخانه 
تولید انسولین قلمی در ایران یک ماه پیش راه اندازی شد، به مرور 
محصوالت آن در کشور عرضه و بتواند جایگزین انسولین های قلمی 

وارداتی شود یا بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.«
وی با اعالم نظارت بر داروخانه های منتخب عرضه انسولین قلمی، 

توضیح داد: »تعداد بیماران برای ما مشخص است و با توجه به 
نظارت های ما بر داروخانه ها، امکان خروج دارو از چرخه قانونی 

در استان وجود ندارد.«
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان در 
پایان در رابطه با داروهای بیماران مبتال به کروناویروس نیز توضیح 
داد: »برای درمان این ویروس هیچ داروی مشخصی وجود ندارد و 
فقط پزشکان با توجه به عالئم بالینی بیمار داروهای عالمتی تجویز 
می کنند و خوشبختانه از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون هیچ 

کمبودی در این داروها نداشته ایم.«

خبـر
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معاون درمان وزارت بهداشت در نشست ستاد استانی کرونا 
در استان بوشهر اظهار داشت: »امروز دنیا با ویروسی سروکار 
دارد که تاکنون هیچ درمان قطعی برای آن کشف نشده است.«

به گزارش سپید، قاسم جان بابایی گفت: »با توجه به حمایت و 
اعتماد دولت به شرکت های دانش بنیان جوان داخلی، وزارت 
بهداشت هزینه خرید دو هزار دستگاه ونتیالتور را تقبل کرده است.«
دستخوش  عرصه  این  در  تاکنون  »ایران  کرد:  تصریح  وی 
تصمیم گیری های غلط نشده و جزو کشورهای پیشرویی در 

زمینه تحقیقات مربوط به این بیماری است.«
جان بابایی ادامه داد: »تمام مطالعات و پیشرفت های پزشکی در 
خصوص کرونا جمع آوری و این باعث شده تصمیم گیری ها 

عجوالنه نباشد.«
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر همه روش های 
مؤثر در کشور وجود دارد و داروی های احتمالی توصیه شده 
که روی این ویروس می تواند مؤثر باشد به جهت ساخت به 

شرکت های دارویی توصیه  خواهد شد.«
جان بابایی اضافه کرد: »با شرایط موجود، همه داروهای توصیه 
شده در درمان کرونا در استان یوشهر نیز وجود دارد. پالسما 
درمانی نیز یکی از روش های درمانی است که تالش می شود 

که این روش نیز در استان اجرا شود.«
وی با بیان اینکه حمایت تنفسی در درمان کرونا موثر است افزود: 
»سرمایه گذاری ما در راستای توسعه تخت های ویژه و آی سی یو، 
دستگاه کمک تنفسی و دستگاه های اکسیژن ساز است که تالش 

شده نیاز استان هایی ازجمله بوشهر در این خصوص برطرف 
شود.« وی ادامه داد: »دولت در قالب طرح تحول نظام سالمت، 
گام های مؤثری در استان بوشهر برداشته و اگر توسعه تخت های 
بیمارستانی نبود امروز وضعیت بدتر و مرگ ومیرهای بیشتری 
مورد انتظار بود. با این وجود ظرفیت تخت های بیمارستانی 
استان ها نیز محدود است و مردم باید مراقبت های الزم را در 

زمینه پیشگیری از ابتال به بیماری انجام دهند.«
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»اقدامات خوبی در خصوص مدیریت بیماری انجام  شده و با 
توجه به اینکه استان بوشهر جزو استان هایی است که میزان 
لزوم توسعه  زیاد است،  بیماران بدحال آن  مراجعه مردم  و 

تخت ها مورد تاکید است.«
جان بابایی اضافه کرد: »تالش می شود تجهیزات الزم بیمارستان 
شهدای هسته ای عالوه بر تجهیزات اورژانس، تخت های ویژه و 
دستگاه سی تی اسکن تامین و تا قبل از مهرماه به بهره برداری برسد.«
وی ادامه داد: »همچنین با توجه به خستگی کادر درمان تالش می شود 
نیروهای جایگزین و کمکی به کادر درمان استان تزریق شود.«

بیماری  زمان حاضر  »در  بهداشت گفت:  درمان وزیر  معاون 
کرونا در کشور در حال مدیریت است. وفاق، همدلی و اتحاد 
در رعایت موارد بهداشتی و روش های پیشگیری از کرونا سبب 

کنترل بیماری خواهد شد.«
وی ادامه داد: »هرچند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به عنوان خط مقدم در بیماری کرونا به شمار می رود اما همه 

دستگاه ها در کنار این وزارتخانه بودند و تاکنون به خوبی این 
بیماری در کشور مدیریت شده است.«

جان بابایی افزود: »در ابتدا ساده انگاری مردم نسبت به کرونا باعث 
شد که بیماری تشدید شود اما امروز با تبلیغات و هشدارهایی 
که داده شده توجه به این بیماری بیشتر شده است. مردم شیوه 
زندگی خود را تغییر داده اند و با رعایت مسائل بهداشتی در 

جهت کاهش ابتال تالش می کنند.«
به گزارش وبدا، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با تأکید بر اینکه بیماری کرونا فرسایشی است خاطرنشان 
کرد: »در این شرایط دلجویی از کارکنان بهداشت و درمان می تواند 

خستگی را از تن آنها بیرون آورد.«

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد

خرید ۲۰۰۰ دستگاه ونتیالتور ساخت شرکت های دانش بنیان 
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منزوی شدن مرد شماره یک مبارزه با کرونا در کاخ سفید
که  داد  گزارش  پست  واشنگتن  روزنامه 
آلرژی  ملی  مؤسسه  رئیس  فائوچی«  »آنتونی 
انتقاد  دلیل  به  آمریکا  عفونی  بیماری های  و 
منزوی  با کرونا  مبارزه  در  از عملکرد دولت 

شده است. 
به گزارش سپید، روزنامه واشنگتن پست گزارش 
داد که علی رغم نقش برجسته آنتونی فائوچی 
واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  مرکز  رئیس 
منزوی  سفید  کاخ  در  وی  اخیرا  آمریکا،  در 

شده است. 
براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، یک مقام 
ارشد کاخ سفید که نخواسته نامش فاش شود به 
روزنامه واشنگتن پست گفته که طی روزهای 
اخیر فائوچی در جلسات توجیهی برای »دونالد 
و  بوده  غایب  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ« 

اصال در کاخ سفید حضور نیافته است.  
براساس این گزارش، فائوچی از هفته اول ماه 
ژوئن هیچ دیداری با دونالد ترامپ نداشته است.  
ویروس  شیوع  زمان  از  گزارش،  این  بنابر 
تبدیل  حاضر  حال  در  که  آمریکا  در  کرونا 
روابط دولت  است،  ملی شده  فاجعه  به یک 
ترامپ به ویژه شخص رئیس جمهور به دلیل 
سیاست های افسارگسیخته در مقابله با کرونا 

با برخی دانشمندان آمریکایی از جمله فائوچی 
تیره شده است. 

طی روزهای اخیر و به دلیل افزایش سرعت 
مبتالیان و تشدید مرگ و میر ناشی از کرونا در 
آمریکا، مصاحبه های تلویزیونی آنتونی فائوچی 
و انتقاد وی از نحوه پاسخ به این بیماری باعث 

تنشهایی در کاخ سفید شده است. 
روز سه شنبه هفته گذشته و علی رغم تعریف 

و تمجید ترامپ از عملکرد دولت در مقابل با 
ویروس کرونا، فائوچی نسبت به انتشار آمار 
و روایت های دروغین در زمینه میزان مرگ و 

میر کرونا هشدار داده بود.  
وی همچنین در مصاحبه ای در روز پنج شنبه از 
سیاسی شدن موضوع کرونا در آمریکا شدیدا انتقاد 
کرد و گفت: »اختالفات حزبی در این کشور، 
مبارزه با ویروس کرونا را دشوارتر کرده است.«

فائوچی  استاندارد«،  »بیزنس  نشریه  نوشته  به 
افزود: »باید چشمانتان را ببندید و گوش هایتان 
را بگیرید تا بتوانید فکر کنید در جامعه ای پر 

از تفرقه زندگی نمی کنید.« 
این مقام ارشد وزارت بهداشت آمریکا گفت: 
»باید این فرض را در نظر بگیرید که اگر این 
اختالفات وجود نداشت، رویکرد هماهنگ تری 

]علیه ویروس کرونا[ داشتیم.« 
او با انتقاد از نحوه عملکرد دولت آمریکا در 
قبال شیوع ویروس کرونا گفت: »هنگامی که 
خودمان را به عنوان یک کشور با دیگر کشورها 
بگویید  بتوانید  نمی کنم  فکر  می کنید،  مقایسه 
کشورمان عالی عمل کرده است. منظورم این 

است که ابداً عالی عمل نکرده ایم.« 
مراکز  زده  شتاب  بازگشایی  از  همچنین  وی 
و  انتقاد  دولت  سوی  از  اقتصادی  و  عمومی 
تاکید کرد که باید بازگشایی کسب وکارها را 
ایرادهای موجود در  متوقف کنند و به  دنبال 

زمینه مقابله با این بیماری بگردند. 
از  آمریکا  جمهور  رئیس  که  درحالیست  این 
حامیان بازگشایی در آمریکاست و اخیرا تاکید 
کرد که در حال فشار اوردن برای بازگشایی 

مدارس در پاییز هستیم.فارس

سازمان جهانی بهداشت )WHO( از رکورد جدید افزایش روزانه 
شمار مبتالیان به کرونا در جهان با ثبت 23۰ هزار و 37۰ 
مورد ابتالی  جدید طی 24 ساعت در روز یک شنبه خبر داد. 
به گزارش سپید، طبق گزارش های روزانه مربوط به کشورهای 
مختلف، بیشترین میزان افزایش ابتال در کشورهای ایاالت متحده 

آمریکا، برزیل، هند و آفریقای جنوبی بوده است. 
رکورد قبلی سازمان جهانی بهداشت در مورد افزایش روزانه 
با 22۸ هزار و 1۰2 مورد ثبت شده  مبتالیان جدید  شمار 

مربوط به تاریخ 1۰ ژوئیه بوده است. طی این مدت شمار 
تقریبًا  روز  در  قربانی   ۵۰۰۰ حدود  ثبت  با  میرها  و  مرگ 

ثابت باقی مانده است. 
بنا بر گزارش رویترز، موارد جهانی ابتال به بیماری کووید-19 
ناشی از کروناویروس جدید روز یک شنبه به 13 میلیون نفر 
نزدیک شد و این نشانگر نقطه عطف دیگری در شیوع این 
بیماری است که در هفت ماه جان بیش از ۵6۵ هزار نفر 

را گرفته است.ایسنا

ثبت رکورد جدید موارد روزانه ابتال به کرونا در جهان

خبـر

افزایش 3۵ هزار نفره ی شمار قربانیان کرونا در مکزیک در روز 
یکشنبه موجب شد این کشور آمریکای التین با عبور از ایتالیا 
در رتبه چهارم جدول قربانیان جهانی این بیماری قرار بگیرد. 
به گزارش سپید، مکزیک روز یک شنبه 276 قربانی و 4۸4۸ 
ابتالی جدید به کرونا را به ثبت رساند و به این ترتیب شمار 
کلی قربانیان آن به 3۵ هزار و شش نفر و مجموع مبتالیان 
کرونای  قربانیان  شمار  رسید.  نفر   7۵۰ و  هزار   299 به  آن 
مکزیک پس از ایاالت متحده آمریکا، برزیل و انگلیس در 
رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. پیش از این ایتالیا در این 

جایگاه قرار داشت. 
در حالی که به نظر می رسد شیوع کرونا در ایتالیا تقریبًا مهار 
دیده  مکزیک  در  بهبود وضعیت  از  نشانه ای  هیچ  اما  شده 
نمی شود. این در حالیست که دولت این کشور با انتقادات 
زیادی مبنی بر بازگشایی زودهنگام اقتصاد مواجه شده است. 

اما رییس جمهوری این کشور با بیان اینکه نسبت به شرایط 
شیوع کرونا در کشور خوشبین است مدعی شده که همه 

گیری کرونا در مکزیک در حال مهار است. 
وی همچنین از معاون وزیر بهداشت این کشور که با انتقادات 

زیادی مبنی بر ناتوانی در کنترل شیوع کرونا روبه رو شده، 
حمایت کرد. 

به   ،Statista آماری  شرکت  تحقیقات  داده های  اساس  بر 
از  نفر  میلیون  یک  هر  ازای  به  کرونا  قربانیان  لحاظ شمار 
مردم مکزیک که جمعیت آن حدود 12۰ میلیون نفر است، 

این کشور هم اکنون شانزدهمین رتبه جهان را دارد. 
این در حالی است که مقامات مکزیک می گویند آمارهای 
واقعی به دلیل تست گیری محدود احتماالً بسیار بیشتر است. 
اداره  به  مربوط  داده های  مورد  در  تحلیل رویترز  تجزیه و 
تدفین اموات این کشور در ماه مه میالدی، تلفات بیش از 

دو برابر ارقام گزارش شده را نشان داد. 
بنا بر گزارش رویترز، مقامات پیشین مکزیکی رییس جمهوری 
این کشور را به دلیل ناتوانی در مدیریت شیوع کرونا تحت 

انتقادات فراوانی قرار داده اند.ایسنا

مکزیک با افزایش قربانیان کرونا از ایتالیا جلو زد
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بیش از ۱۳ میلیون مبتال به کووید-۱۹ در جهان
رو  همچنان  جهان  در   ۱۹ کووید  قربانیان  و  مبتالیان  شمار 
به  مبتالیان  تعداد  آمار،  آخرین  براساس  و  است  افزایش  به 
نفر   ۸۵۳ و  هزار   ۳۹ و  میلیون   ۱۳ به  هم اکنون  بیماری  این 

رسیده است. 
به گزارش سپید، 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. 
تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان کروناویروس 
تاکنون  و  رسیده  نفر   ۶۵۹ و  هزار   ۵۷۱ به  جهان  در  جدید 
نیز  بیماری  این  ابتالی ۱۳ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۵۳ نفر به 

تأیید شده است. 
 ۵۸۷ و  میلیون  هفت  تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  همچنین 
هزار و ۷۱۶ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹بهبود یافته اند. 
از میان چهار میلیون و ۸۸۰ هزار و ۴۷۸ مورد ابتالی فعال 
در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی چهار میلیون و ۸۲۱ 
هزار   ۵۸ تنها  و  داشته اند  خفیف  وضعیت  نفر   ۸۱۸ و  هزار 
وضعیت  در  موارد  کل  از  درصد  یک  معادل  مورد   ۶۶۰ و 

وخیم قرار دارند. 
همچنین از هشت میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۷۵ پرونده مختومه 
بیماران مبتال به کرونا هفت میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۱۶ نفر 
معادل ۹۳ درصد از موارد بهبود یافته و ۵۷۱ هزار و ۶۵۹ نفر 
معادل هفت 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 
بر گزارش های  بنا  که  در کشورهایی  بیماری  این  قربانیان  و 
این خبر  انتشار  لحظه  تا  داشته اند  را  آمارها  باالترین  رسمی 

به ترتیب به شرح زیر است: 
هزار   ۱۳۷ مبتال،   ۹۹۵ و  هزار   ۴۱۳ و  میلیون  آمریکا سه   .۱

و ۷۸۲ قربانی
۲.   برزیل یک میلیون و ۸۶۶ هزار و ۱۷۶ مبتال، ۷۲ هزار 

و ۱۵۱ قربانی
۳. هند ۸۷۹ هزار و ۴۶۶ مبتال، ۲۳ هزار و ۱۸۷ قربانی

۴.   روسیه ۷۲۷ هزار و ۱۶۲ مبتال، ۱۱ هزار و ۳۳۵ قربانی
۵. پرو ۳۲۶ هزار و ۳۲۶ مبتال، ۱۱ هزار و ۸۷۰ قربانی

۶. شیلی ۳۱۵ هزار و ۴۱ مبتال، ۶۹۷۹ قربانی
۷. اسپانیا ۳۰۰ هزار و ۹۸۸ مبتال، ۲۸ هزار و ۴۰۳ قربانی
۸. مکزیک ۲۹۹ هزار و ۷۵۰ مبتال، ۳۵ هزار و ۶ قربانی

۹. انگلیس ۲۸۹ هزار و ۶۰۳ مبتال، ۴۴ هزار و ۸۱۹ قربانی
۱۰. آفریقای جنوبی۲۷۶ هزار و ۲۴۲ مبتال، ۴۰۷۹ قربانی

پس از آن کشورهای ایران با ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ مبتال، پاکستان 
مبتال،   ۶۱ و  هزار   ۲۴۳ با  ایتالیا  مبتال،   ۶۲۵ و  هزار   ۲۵۱ با 
 ۲۱۲ با  ترکیه  مبتال،   ۲۵۹ و  هزار   ۲۳۲ با  سعودی  عربستان 
هزار و ۹۹۳ مبتال، آلمان با ۱۹۹ هزار و ۹۵۰ مبتال، بنگالدش 
با ۱۸۳ هزار و ۷۹۵ مبتال، فرانسه با ۱۷۰ هزار و ۷۵۲ هزار 
مبتال، کلمبیا با ۱۵۰ هزار و ۴۴۵ مبتال، کانادا با ۱۰۷ هزار و 
۵۹۰ مبتال، قطر با ۱۰۳ هزار و ۵۹۸ مبتال و آرژانتین با ۱۰۰ 

کرونا  به  مبتال  هزار   ۱۰۰ از  بیش  تاکنون  مبتال   ۱۶۶ و  هزار 
را گزارش داده اند. 

سپس چین با ۸۳ هزار و ۶۰۲ مبتال، مصر با ۸۲ هزار و ۷۰ 
مبتال، عراق با ۷۷ هزار و ۵۰۶ مبتال، اندونزی با ۷۵ هزار و 
۶۹۹ مبتال، سوئد با ۷۴ هزار و ۸۹۸ مبتال، اکوادور با ۶۷ هزار 
و ۸۷۰ مبتال، بالروس با ۶۴ هزار و ۹۳۲ مبتال، بلژیک با ۶۲ 
هزار و ۷۰۷ مبتال، قزاقستان با ۵۸ هزار و ۲۵۳ مبتال، فیلیپین 
با ۵۶ هزار و ۲۵۹ مبتال، عمان با ۵۶ هزار و ۱۵ مبتال، کویت 
با ۵۴ هزار و ۸۹۴ مبتال، امارات متحده عربی با ۵۴ هزار و 
۸۵۴ مبتال، اوکراین با ۵۳ هزار و ۵۲۱ و هلند با ۵۱ هزار و 
۲۲ مبتال بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
به گزارش ایسنا، همچنین کشورهای پرتغال، سنگاپور، بولیوی، 
سوئیس،  افغانستان،  لهستان،  دومینیکن،  جمهوری  پاناما، 
ارمنستان،  نیجریه،  رومانی،  بحرین،  اشغالی،  سرزمین های 
از  بیش  ژاپن  و  غنا  آذربایجان،  گواتماال،  هندوراس،  ایرلند، 

۲۰ هزار مبتال را تاکنون گزارش کرده اند.

انگلیس پس از روسیه بیشترین شمار قربانیان کرونا در میان 
کادر درمانی را به خود اختصاص داده است. 

به گزارش سپید، تاکنون دست کم ۵۴۰ نفر از پرسنل خط مقدم 
ابتال به بیماری  کووید-۱۹  کرونا در انگلیس و ولز پس از 
جان خود را از دست داده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد 
روسیه با ۵۴۵ قربانی کرونا در کادر درمانی خود در رتبه اول 

جهان از این نظر قرار گرفته است. 
کشورهایی  معدود  از  انگلیس  که  است  حالی  در  این  البته 
است که مراقبان بیماران را نیز در این آمارها حساب کرده 
باال  بسیار  آن  در  درمان  کادر  تلفات  آمار  جهت  این  از  و 

برشمرده شده است. 
بشری  حقوق  برجسته  سازمان  یک  بین الملل،  عفو  سازمان 
طیف گسترده ای از داده ها را تجزیه و تحلیل کرده تا نشان 
دهد بیش از ۳۰۰۰ پرسنل درمانی در ۷۹ کشور پس از ابتال به 

بیماری  کووید-۱۹ جان باخته اند. این سازمان اعالم کرده که 
این آمارها احتماال به دلیل نقصان گزارش دهی در کشورهای 

مختلف بسیار کمتر از آمارهای واقعی است. 
کادر درمانی از جمله پزشکان، پرستاران، نیروهای خدماتی 

بیمارستانی، رانندگان آمبوالنس ها و کارمندان مراکز بهداشتی 
درمانی غالبًا در معرض ابتال به کروناویروس قرار دارند. بنابراین، 
این افراد بیشتر با خطر ابتال و مرگ ناشی از کروناویروس 
مواجه اند و در شرایط کمبود تجهیزات محافظتی این خطر 

بیشتر نیز می شود. 
سازمان عفو بین الملل اعالم کرده بسیاری از کشورها به دالیل 
مختلف از جمله کمبود تجهیزات محافظتی در حفاظت از کادر 

درمانی خود در برابر کرونا شکست خورده اند. 
تلفات   آمارهای موجود  بر  بنا  میل،  نوشته روزنامه دیلی  به 
کرونا میان کادر درمانی در کشورهای روسیه با ۵۴۵ قربانی، 
انگلیس و ولز با ۵۴۰ قربانی، ایاالت متحده آمریکا با ۵۰۷ 
قربانی، برزیل با ۳۵۱ قربانی، مکزیک با ۲۴۸ قربانی، ایتالیا 
آمار  باالترین  تاکنون  قربانی  با ۱۱۱  قربانی و مصر  با ۱۸۸ 

جهانی را داشته اند.ایسنا

کشورهای در صدر جدول تلفات کرونا در بین کادر درمان

خبـر

شماره ۱۶۹۷ ۲۴ تیـر ۱۳۹۹



  امین جاللوند
یکی از عمده گروه های فعال در جامعه پیراپزشکان 
که نقش پررنگی در نبرد با بحران کرونا دارند، 
پزشکی  آزمایش  هستند.  رادیولوژیست ها 
اصلی  روش  دو  عنوان  به  »سی تی اسکن«  و 
تشخیص ویروس کووید19 به حساب می آید. 
ارائه خدمات تصویربرداری  با  رادیولوژیست ها 
بیماری  تشخیص  در  بی بدیلی  نقش  پزشکی، 

کرونا دارند.
و  سخت  روزهای  رادیولوژیست ها  روزها  این 
به  دوباره  بیماری کرونا  را می گذرانند.  پرکاری 
شرایط خطرناک اولیه برگشته و آمار فوتی های 
کرونا نیز سه رقمی شده است. در این بین، روز به 
روز تعداد درخواست های تصویربرداری پزشکی 

برای تشخیص کرونا، در حال افزایش است. 
برخالف تصور بسیاری از مردم که فکر می کنند 
بخش تصویربرداری پزشکی از سطح ایمنی باالیی 
در برابر کرونا برخوردار است، اتفاقا این بخش از 
جمله مکان های پرخطر به حساب می آید. یک 
مرکز کوچک رادیولوژی در یک بیمارستان شلوغ 
ممکن است در طول شبانه روز برای صدها بیمار، 
تصویربرداری پزشکی انجام دهد. برخی از این 
بیماران با عالیم واضح کرونا به مراکز رادیولوژی 
مراجعه می کنند و برخی دیگر هم احتمال دارد که 
مبتال به کرونا ولی فاقد عالمت واضح باشند. به 
همین دلیل، بسیاری از پرسنل مراکز تصویربرداری 
پزشکی در خطر مستقیم ابتال به کرونا قرار دارند.

درمانی،  مراکز  از  بسیاری  در  دیگر،  سوی  از 
بخصوص در بیمارستان های دولتی شاهد افزایش 
حجم مراجعات بیماران برای تست کرونا هستیم. 
خیلی از آنها به مراکز تصویربرداری بیمارستان ها، 
ارجاع داده می شوند. افزایش شدید آمار مراجعات 
بیماران در این مراکز موجب شده است که فشار 
کاری پرسنل مراکز تصویربرداری در بیمارستان ها 
نیز به شدت افزایش یاید. افزایش فشار کاری، 
شیفت های طوالنی، اضطراب هر روزه برای مبتال 
نشدن به کرونا و گاهی کار کردن به جای چندین 
نفر، قصه این روزهای پرسنل بسیاری از مراکز 

تصویربرداری پزشکی است.

فعالیت رادیولوژیست ها چندین برابر 
شده است

در طی پنج ماه اخیر، جمعیت حدود سه هزار نفری 
متخصصان رادیولوژی به همراه هزاران تکنیسین 
و کارشناس رادیولوژی در تالش بوده اند که نقش 
پررنگی در زمینه تشخیص بیماری کرونا داشته باشند. 
عبدالرسول صداقت، ریس سابق انجمن رادیولوژی 
ایران نیز در گفتگو با سپید به اهمیت رادیولوژی 
شبانه روزی  زحمات  و  کرونا  تشخیص  در 
می گوید:  و  می کند  اشاره  رادیولوژیست ها 
»تست های آزمایشگاهی، حساسیت پایین ولی 
دقت باالیی دارد. یعنی ممکن است در 50 درصد 

نتیجه تست را  بیمارانی که واقعا کرونا دارند، 
مثبت نشان ندهد، ولی وقتی مثبت نشان می دهد، 
دقت باالیی دارد. یعنی دقت آن تا نزدیک به 100 
درصد است. در مورد سی تی اسکن، این فرآیند 
سی تی اسکن  حساسیت  یعنی  است.  برعکس 
برای تشخیص کرونا بین 96 تا 98 درصد، ولی 
دقت آن حدود 75 تا 80 درصد است. درواقع 
ممکن است فردی به بیماری دیگری مبتال باشد 
و عالیمی مشابه با کرونا داشته باشند، اما کرونا 
تشخیص داده شود. در مجموع، سی تی اسکن از 
نظر علمی، ارزش بسیار باالتری برای بیماران دارد 
و از نظر هزینه ها نیز هزینه سی تی اسکن حدود 
نصف هزینه آزمایش های پزشکی است. البته این 
یک نکته چندان هم مثبت نیست و اتفاقا یک نکته 
منفی به حساب می آید. مثال در نظر بگیرید االن 
هزینه تهیه یک دستگاه سی تی اسکن حدود 12 
تا 14 میلیارد تومان است، اما تعرفه خدمتی که 
برای بیمار انجام می شود، حدود 200 هزار تومان 
یا حتی کمتر از این مبلغ است. در نتیجه زیان 

زیادی را متوجه سرمایه گذاران می کند.«
او یادآور می شود: »با وجود هزینه باالیی که رعایت 
تصویربرداری  مراکز  به  بهداشتی  پروتکل های 
اعم  رادیولوژی  مراکز  می کرد،  تحمیل  پزشکی 
از دولتی و خصوصی برای ارائه خدمت به مردم 
در بحران کرونا اعالم آمادگی کردند. در انجمن 
رادیولوژی نیز پروتکل درمانی برای تصویربرداری 
پزشکی از بیماران مبتال به کرونا تدوین کردیم که 
مورد تایید وزارت بهداشت نیز قرار گرفت و به 
همه مراکز ابالغ شد. بر اساس این پروتکل، میزان 
اشعه تابشی به بیماران به حدود یک ششم کاهش 
یافت. بعدها در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و 

استرالیا نیز دوز اشعه تابشی را پایین آوردند. همچنین 
پروتکل های بهداشتی نیز برای محافظت پرسنل و 
بیماران، تدوین شد. در طول پنج ماه اخیر در یک 
مقطع کوتاه یک ماه و نیمه، فشار کاری ما کمتر 
شد، اما دوباره فشار کاری باال رفته است. پرسنل 
ما مثل پزشکان و پرستاران در کنار بیماران بستری 
کرونا هستند و در نتیجه در معرض خطر ابتال به 
کرونا قرار دارند. اگر هر کدام از پرسنل رادیولوژی 
به کرونا مبتال شود، به قرنطینه می رود و در نتیجه، 
فشار کاری پرسنل آن مرکز، افزایش پیدا می کند.«
صداقت، خاطرنشان می کند: »دغدغه دیگری که 
وجود دارد این است که با توجه به مساله تحریم ها 
و در صورت خرابی دستگاه های رادیولوژی در 
دوران کرونا، امکان تعمیر و جایگزینی این دستگاه ها 

بسیار دشوار است. بنابراین باید از داشته هایمان 
محافظت کنیم. در این راستا انتظار داریم که مردم 
هم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا هم 
خودشان ایمن باشند و هم رادیولوژیست ها دچار 

فرسودگی نشوند.«
او با بیان اینکه درصد باالیی از مراجعان به مراکز 
رادیولوژی، عالیم جدی بیماری کرونا را ندارند، 
تصریح می کند: »برخی از این بیماران در مراجعه 
به پزشکان می خواهند که برایشان سی تی اسکن 
تجویز شود. خیلی از این بیماران، عالیم ثابت 
شده کرونا ندارند و ممکن است یکی از اقوام 
دور آنها که با او در ارتباط هم نیستند به کرونا 
وظیفه اش،  طبق  پزشک  البته  باشد.  مبتال شده 
سی تی اسکن تجویز می کند. با این وجود از پزشکان 
درخواست داریم که فقط بیماران با عالیم جدی 
کرونا را به مراکز رادیولوژی ارجاع دهند تا هم 
بیمار در حین مراجعه به مراکز تشخیصی و در 
تماس با سایر بیماران دچار کرونا نشود و هم 
اینکه دستگاه ها اشغال نشوند و بیماران واقعی از 

خدمات رادیولوژی محروم نشوند.« 
صداقت تاکید می کند: »خوشبختانه تعداد دستگاه 
های سی تی اسکن و تعداد رادیولوژیست ها برای 
مهار بحران کرونا در کشور، کافی است. البته در 
این بین، فعالیت همکاران رادیولوژیست، چندین 
برابر شده است و برخی از آنها در دوران کرونا، 
شبانه  در  ساعت   16 گالیه،  و  اعتراض  بدون 
روز کار می کنند. در مراکز خصوصی نیز گزارش 
سی تی اسکن ریه را به صورت لحظه ای و آنالین 
به بیماران تحویل می دهند که این موضوع نیز 

در نوع خود یک »رکورد« به حساب می آید.«
ادامه در صفحه 14 

روزهای سخت رادیولوژیست ها در نبرد با بحران کرونا
افزایش شدید بار مراجعان، شیفت های طوالنی، خطر ابتال به کرونا و تعرفه های پایین، فقط یک گوشه از 

سختی کار رادیولوژیست ها در بحبوحه کرونا است

صداقت: در طول پنج ماه 
اخیر در یک مقطع کوتاه یک 

ماه و نیمه، فشار کاری ما کمتر 
شد، اما دوباره فشار کاری باال 

رفته است. پرسنل ما مثل 
پزشکان و پرستاران در کنار 

بیماران بستری کرونا هستند 
و در نتیجه در معرض خطر 
ابتال به کرونا قرار دارند. 

اگر هر کدام از پرسنل 
رادیولوژی به کرونا مبتال 

شود، به قرنطینه می رود و در 
نتیجه، فشار کاری پرسنل آن 

مرکز، افزایش پیدا می کند
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 ادامه از صفحه 13 
کارکرد باالی رادیولوژیست ها در 

تشخیص دقیق کرونا
به گفته متخصصان رادیولوژی، نتیجه سی تی اسکن 
ریه در مراحل اولیه بیماری کرونا، احتمال دارد منفی 
باشد. شروع عالیم حاد بیماری و درگیری ریوی 
معموال از هفته دوم است. به همین دالیل است که 
متخصصان تاکید دارند که بهتر است در بیمارانی 
که عالیم حاد ندارند، برای مشاهده جواب قطعی 
در خصوص آسیب به ریه، سی تی اسکن در این 

بازه زمانی صورت بگیرد.  
عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران نیز تاکید 
دارد که ممکن است آزمایش اولیه کیت تشخیص 
کرونا در افراد مشکوک به این بیماری، منفی شود، 

اما فرد مبتال به کرونا باشد.
حسین کرم پور با بیان اینکه »تظاهرات ریوی« بیماری 
کرونا، بهترین کلید تشخیص این بیماری  است، 
اظهار می کند: »تغییراتی که به صورت اختصاصی 
در ریه بیماران می بینیم حتی چهار روز قبل از 
شروع عالیم بالینی در بیمار نیز می تواند مثبت بودن 
بیماری را اعالم کند. تصویربرداری و CTscan از 

قفسه سینه، دقت و حساسیت باالتری نسبت به 
کیت های تشخیصی دارد.«

کرم پور با اشاره به احتمال تناقض در نتایج حاصل 
از کیت های تشخیصی تصریح می کند: »در برخی از 
بیماران ممکن است آزمایش اولیه کیت ها منفی شود 
و بعد با سی تی اسکن مشخص شود که فرد، مبتال 
به کروناست و در مراحل بعدی، نتیجه تشخیص با 
کیت، مثبت شود. یعنی اینکه فردی، مبتال به کرونا 
نباشد، اما سی تی اسکن او عالیم کرونا را نشان دهد، 
احتمالش وجود ندارد. در مناطقی مانند روستاها 
که به دستگاه های سی تی اسکن دسترسی وجود 
ندارد، از رادیوگرافی قفسه سینه به منظور غربالگری 
اولیه بیماران مشکوک به کرونا استفاده می شود. در 
صورتی که این غربالگری اولیه، مثبت باشد، فرد 
برای سی تی اسکن و سایر اقدامات تشخیصی و 

درمانی، به مراکز مجهزتری ارجاع داده می شود.«
ایران  رادیولوژی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
خاطرنشان می کند: »پس از مراجعه فرد مشکوک 
و دارای عالیم بالینی، در صورتی که آزمایش خون 
او نشان دهنده کاهش گلبول سفید در خون فرد باشد، 
برای تشخیص ابتالی قطعی آنها به ویروس کرونا، 
درخواست تصویربرداری می شود. بر اساس آنها، 
تشخیص داده می شود که فرد نیاز به بستری دارد 

یا با قرنطینه و درمان خانگی بهبود می یابد. بیماری 
کرونا در اکثر موارد، عالیمی شبیه به سرماخوردگی 
دارد و بروز نیافتن عالیم اختصاصی در شروع 
بیماری، از علل شیوع کرونا در کشورهای جهان 
از جمله ایران است.« این عضو هیات مدیره انجمن 
رادیولوژی ایران با بیان اینکه رادیولوژیست ها و کادر 
درمان در خط اول مقابله و درمان کرونا هستند، 
یادآور می شود: »باید از سوی وزارت بهداشت و 
نهادهای متولی، از کادر درمان و تشخیص بیماری 
در مقابل کرونا محافظت شود و اقالم محافظتی به 

اندازه کافی در اختیار آنها قرار بگیرد.«
عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران، در پاسخ به 
این سوال که میزان اشعه دریافتی فرد در تصویربرداری 
برای تشخیص کرونا، خطری برای او به همراه دارد 

یا خیر، تصریح می کند: »انجمن رادیولوژی ایران 
و جامعه رادیولوژی کشور، پروتکل هایی را تنظیم 
و به رادیولوژیست ها ابالغ کرده اند مبنی بر اینکه 
کمترین و بی خطرترین دوز اشعه به بیماران مشکوک 

به کرونا برای تشخیص بیماری آن ها داده شود .«
استاد و مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
با نقش رادیولوژی در  ارتباط  شهید بهشتی در 
»در  می شود:  یادآور  کرونا  بیماری  تشخیص 
پروتکل های درمانی کرونا نقش رادیولوژی پررنگ 
است. استفاده از عکس قفسه سینه و در موارد 
پیشرفته برای تشخیص عوارض بیماری با استفاده 

از سی تی اسکن می توان اقدامات الزم را انجام داد.« 

تعرفه ها با هزینه خدمات رادیولوژی 
همخوانی ندارد

در شرایطی که رادیولوژیست ها از جان و دل مایه 
گذاشته اند و با پذیرش خطر ابتال به کرونا به بیماران 
خدمت می کنند، اما اغلب آنها گالیه دارند که تعرفه 
خدمات رادیولوژی بسیار پایین است؛ طوری که 
حتی این تعرفه ها نمی تواند پاسخگوی هزینه ها باشد.
جالل جالل شکوهی، عضو هیات مدیره انجمن 
رادیولوژی ایران نیز در گفتگو با سپید به همین دغدغه 
رادیولوژیست ها می پردازد و می گوید: »بسیاری از 
رادیولوژیست ها از وضع تعرفه های تعیین شده برای 
خدمات رادیولوژی گالیه مند هستند و نرخ افزایش 
این تعرفه ها را بسیار ناکافی می دانند. هر سال شاهد 
هستیم که قیمت تجهیزات و لوازم تشخیصی، چندین 
برابر می شود، اما در مقابل می بینیم که ساالنه به 
طور متوسط فقط بین پنج تا 15 درصد به تعرفه 
خدمات رادیولوژی اضافه می شود. درواقع، اختالف 
شدیدی بین افزایش هزینه ها و نرخ تعرفه ها وجود 
دارد. این اختالف به هیچ وجه با افزایش جزئی 

تعرفه ها جبران نمی شود.«
شرایطی  به  »هم اکنون  شکوهی  جالل  گفته  به 
رسیده ایم که تاسیس مرکز رادیولوژی یا مراکز 
جامع رادیولوژی اصال صرفه اقتصادی ندارد. در 
بسیاری از مراکز رادیولوژی می بینیم که فقط با زحمت 

می توانند از پس هزینه های روزانه شان بربیایند و 
شاید مبلغ ناچیزی هم برای امرار معاش شان باقی 
بماند، اما اینکه فکر کنیم راه اندازی مراکز رادیولوژی 
در کشور، سوددهی باالیی دارد، این یک تصور 

کامال غلط است.«
او یادآور می شود: »معتقدم حتی اگر فردی، سرمایه 
نقدی الزم برای راه اندازی مراکز رادیولوژی را هم 
داشته باشد، باز هم از نظر منطقی و اقتصادی، اصال 
بصرفه نیست که در حوزه رادیولوژی سرمایه گذاری 
کند. االن راه اندازی یک مرکز جامع رادیولوژی 
حداقل حدود 40 میلیارد تومان هزینه دارد. مطمئن 
باشید سرمایه گذاری این مبلغ در هر کاری، سود 
بیشتری خواهد داشت تا افتتاح یک مرکز جامع 

تصویربرداری پزشکی.«
جالل شکوهی برای حل مشکالت پیش روی 
رادیولوژیست ها، پیشنهاد می دهد: »یکی از راه های 
حل این مساله این است که بیمه های درمانی با توان 
بیشتری به میدان بیایند و سطح پوشش بیمه ای 
خدمات رادیولوژی افزایش پیدا کند. افزایش منطقی 
تعرفه های رادیولوژی که بتواند هزینه ها را پوشش 
دهد و همچنین افزایش پوشش بیمه ای خدمات 
رادیولوژی از جمله موارد ضروری است که می تواند 
هم رضایت بیمار و هم رضایت ارائه دهنده خدمت 
را جلب کند. بنابراین واقعی شدن تعرفه های خدمات 
رادیولوژی با نگاه به قیمت تمام شده خدمات از 

مهم ترین خواسته های رادیولوژیست هاست.«
وجود  که  دیگری  دغدغه   « می کند:  عنوان  او 
دارد این است که متاسفانه برخی از همکاران که 
تخصص رادیولوژی ندارند، خدمات رادیولوژی 
انجام می دهند. مثال دستگاه سونوگرافی را در مطب 
می گذراند و گاهی نیز از همین راه، درآمدزایی 
دارند. این تداخل صنفی باعث می شود که سالمت 
بیماران هم به خطر بیفتد. انتظار داریم که با این 
شکل از تداخل صنفی برخورد قانونی شود تا هر 
گروه از جامعه پزشکی صرفا به وظایف تخصصی 

خود بپردازند.«
با توجه به اینکه رادیولوژیست ها در خط مقدم نبرد با 
کرونا قرار دارند و در طول این مدت شاهد فداکاری 
آنها، بخصوص در بیمارستان های دولتی بوده ایم، 
شاید چندان انتظار غیرمنطقی نباشد که تعرفه خدمات 
ارائه شده از سوی رادیولوژیست ها متناسب با تورم 
واقعی در نظام سالمت دیده شود تا با انگیزه بیشتری 

به ادامه خدمت در بحران کرونا، دلگرم باشند.

جالل شکوهی: سطح پوشش 
بیمه ای خدمات رادیولوژی باید 

افزایش پیدا کند. همچنین 
افزایش منطقی تعرفه های 

رادیولوژی که بتواند هزینه ها 
را پوشش دهد نیز از جمله 

موارد ضروری است که 
می تواند هم رضایت بیمار و هم 

رضایت ارائه دهنده خدمات 
را جلب کند. واقعی شدن 

تعرفه های خدمات رادیولوژی با 
نگاه به قیمت تمام شده خدمات 

از مهم ترین خواسته های 
رادیولوژیست هاست

در بسیاری از مراکز درمانی، 
شاهد افزایش حجم مراجعات 

بیماران برای تست کرونا و 
ارجاع به مراکز تصویربرداری 

هستیم. این اتفاق موجب شده 
است که فشار کاری پرسنل 
مراکز تصویربرداری نیز به 

شدت افزایش یاید. افزایش 
فشار کاری، شیفت های طوالنی، 

اضطراب هر روزه برای مبتال 
نشدن به کرونا و گاهی کار کردن 

به جای چندین نفر، قصه این 
روزهای پرسنل بسیاری از مراکز 

تصویربرداری پزشکی است

کرم پور: رادیولوژیست ها و 
کادر درمان در خط اول مقابله 

و درمان کرونا هستند. باید از 
سوی وزارت بهداشت و نهادهای 
متولی، از کادر درمان و تشخیص 

بیماری در مقابل کرونا محافظت 
شود. در پروتکل های درمانی 

کرونا نیز نقش رادیولوژی 
پررنگ است. استفاده از 

عکس قفسه سینه و در موارد 
پیشرفته برای تشخیص 

عوارض بیماری با استفاده از 
سی تی اسکن می توان اقدامات 

الزم را انجام داد
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افزایش هشدارهای کارشناسان غذایی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( درباره امنیت غذایی در دوران کرونا

 علی ابراهیمی
امنیت غذایی به مفهوم فراهم شدن شرایطی است 
که در آن افراد جامعه بتوانند به غذای کافی و 
ریزمغذی های دسترسی داشته باشند؛ بنا به تعریف 
سازمان ملل امنیت غذایی عبارت است از دسترسی 
همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن 
یک جسم سالم. طبق این تعریف موجود بودن غذا، 
دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه رکن 
اصلی امنیت غذایی هستند، اما این امنیت با شیوع 
بحران کرونا به خطر افتاده و با اعالم وضعیت 
پاندمیک از سوی سازمان جهانی بهداشت، نگرانی ها 
درباره ذخایر کاال های اساسی و غذا در کشورهای 
مختلف به ویژه کشورهای ضعیف افزایش یافته است.
به گزارش سپید، سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( از ابتدای بحران کرونا درباره وقوع بحرانی 
دیگر تحت عنوان بحران کمبود غذا هشدار می  دهد 
و بر لزوم نظارت بر زنجیره تأمین غذا و امنیت 
غذایی تاکید دارد. این سازمان پیامدهای عدم اتخاذ 
سیاست های مناسب در دوران همه گیری بیماری 
کرونا و تهدید امنیت غذایی میلیاردها نفر در جهان 

به ویژه منطقه آسیا و اقیانوسیه فاجعه بار می داند.

هشدار فائو درباره عدم دسترسی به مواد 
غذایی

به تازگی نیز دفتر نمایندگی فائو در آسیا و اقیانوسیه 
در گزارشی همه گیری جهانی بیماری کووید-19 را 
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و تغذیه در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه دانسته و درباره وقوع بحران در 
این منطقه هشدار داد. در این گزارش آمده است: 

»اختالل در فعالیت های اقتصادی بر اثر همه گیری این 
بیماری و تعطیلی ها، هم از نظر اقتصادی )توان مالی( 
و هم از نظر فیزیکی )حمل ونقل کاالها( دسترسی 
افراد به غذا را در معرض تهدید قرار داده است.«

این گزارش تاکید می کند: »در حالی که روند کند 
گسترده  رفتن  دست  از  موجب  جهانی  اقتصاد 
شدید  کاهش  آن  پی  در  و  شغلی  فرصت های 
درآمدها و کمک های مالی در آسیا و اقیانوسیه 
شده است؛ مجموع این عوامل ممکن است باعث 
آن شود تا تهیه و دسترسی به غذا، خصوصا غذاهای 
مغذی، برای برخی اقشار جامعه ازجمله افراد فقیر و 
همچنین گروه های آسیب پذیر شامل زنان، کودکان 
و افراد توان یاب به مانند گذشته مقرون به صرفه و 

امکان پذیر نباشد.«
البته با وجود اینکه طی چند ماه گذشته تولیدات 
کشاورزی و زنجیره تأمین مواد غذایی کمتر تحت تأثیر 
قرار گرفته و قیمت های بین المللی بازار مواد غذایی 
تغییرات شدیدی را تجربه نکرده است، فائو هشدار 
می دهد که هرگونه اختالل یا فروپاشی احتمالی در 
نظام های بازاریابی، حمل ونقل و تجارت  بر اثر 
همه گیری جهانی ویروس کرونا  می تواند موجب 
کمبود یا دسترس ناپذیری به مواد غذایی در برخی 

مناطق در برخی بازه های زمانی شود.
این گزارش همچنین نشان می دهد که کشورهایی که 
درگیر مخاصمات هستند یا کشورهایی که از شمار 
زیادی از پناهندگان میزبانی می کنند و یا به طور ویژه 
در معرض بالیای طبیعی شدید قرار دارند، وضعیتی 
شکننده تر دارند زیرا این قبیل کشورها احتماال به 
صورت شدیدتری تحت تأثیر بیماری کرونا قرار 

گرفته اند و در نتیجه وضعیت وخیم تری را از نظر 
ناامنی غذایی و سوءتغذیه تجربه می کنند.

جونگ جین کیم، رئیس دفتر منطقه ای فائو در 
آسیا و اقیانوسیه در اینی خصوص می گوید: »در 
چنین شرایطی کامال مبرهن است که باید بسیاری 
از ابعاد و جنبه های سیاست ها و رویکردهای کنونی 
 ما نسبت به پرورش، برداشت، حمل ونقل، فرآوری 
و فروش مواد غذایی با توجه به تحوالت جاری 
مرتبط با بیماری ویروس کرونا، منطبق شود تا بتوانیم 
سالمت تغذیه ای و معیشت مان را تضمین کنیم.«

برای  متفاوتی  اقدامات  هم  مختلف  کشورهای 
تضمین امنیت غذایی شهروندان خود در دست 
بررسی دارند. برای مثال کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس شبکه ای برای امنیت غذایی کشورهای 
عضو تأسیس کردند تا با پیامدهای کرونا در این 
زمینه مقابله کنند. برخی کشورها نیز برای تأمین 
نیاز داخلی خود، صادرات محصوالت کشاورزی 
را متوقف کرده اند. به گزارش فارین پالیسی، روسیه 
که بزرگ ترین صادرکننده گندم در جهان است، 
صادرات غالت را از ماه آپریل )اردیبهشت( تا ژوئن 
)خرداد(، متوقف کرده بود. مصر نیز که بزرگ ترین 
واردکننده گندم است، واردات غالت را افزایش و 
صادرات حبوبات را متوقف کرد و هند نیز به دلیل 
کاهش عرضه نیروی کار به اعمال محدودیت در 

صادرات برنج روی آورد.

کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصوالت دامی
بخش کشاورزی و بازار مواد غذایی ایران نیز از این 
مسئله تاثیر پذیرفته و تشکل های صنعت دام و طیور 
در بیانیه ای نسبت به کاهش ۴۰ درصدی مصرف 
محصوالت دامی پس از شیوع کرونا ابراز نگرانی 
کردند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی 
زیان بخش کشاورزی کشور به دنبال شیوع کرونا در 
اسفند 1۳9۸ را حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش 
مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات 
تخمین زد و پیش بینی کرد که در صورت تداوم  
بحران کرونا در ماه های سال جاری  دامنه خسارت ها 

به صورت تصاعدی گسترش یابد.
ادامه در صفحه 16 
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بحران در دل بحران

کشورهای مختلف اقدامات 
متفاوتی برای تضمین امنیت 

غذایی شهروندان خود در دست 
بررسی دارند. برای مثال روسیه 
که بزرگ ترین صادرکننده گندم 

در جهان است، صادرات غالت 
را از ماه اردیبهشت تا خرداد 

متوقف کرده بود. مصر نیز که 
بزرگ ترین واردکننده گندم 

است، واردات غالت را افزایش 
و صادرات حبوبات را متوقف 

کرد و هند نیز به دلیل کاهش 
عرضه نیروی کار به اعمال 

محدودیت در صادرات برنج 
روی آورد
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 ادامه از صفحه 15 
ناامنی غذایی در دهک های پایین درآمدی

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت هم درباره بروز ناامنی غذایی در 
بحران کرونا می گوید: »متاسفانه شیوع کرونا تبعات 
اقتصادی ایجاد کرده و با کاهش درآمدها و افزایش 
قیمت مواد غذایی، دهک های پایین درآمدی ممکن 

است دچار ناامنی غذایی شوند.«
وی می افزاید: »این موضوع به شکل سوءتغذیه در 
کودکان زیر پنج سال یا مادران باردار بروز پیدا می کند. 
همچنین این موضوع می تواند به شکل بیماری های 
غیرواگیر مرتبط با تغذیه خود را نشان بدهد. زیرا 
وقتی امنیت غذایی برقرار نباشد، افراد جامعه به جز 
سوءتغذیه، دچار اضافه وزن و چاقی و بیماری های 
قلبی و عروقی خواهند شد.« عبداللهی همچنین 
خبر از کاهش مصرف میوه و سبزی به دلیل ترس 
از ابتال به کرونا و نااطمینانی درباره نحوه صحیح 

ضدعفونی این اقالم می دهد.

تغییر ترکیب سبد مصرفی خانوار
فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی مؤسسه برنامه ریزی 
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی هم در پاسخ به 
این سوال که کرونا چگونه امنیت غذایی کشورها 
را تهدید می کند؟ می گوید: »امنیت غذایی در سه 
بعد دسترسی فیزیکی به غذا، دسترسی اقتصادی 
یا توان خرید و دسترسی به غذای سالم قابل بحث 
است. دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در اثر کاهش 
تولید داخلی و محدودیت واردات، ممکن است با 
موانعی روبه رو شود. بنابراین الزم است تا تحلیل 
و بررسی درباره میزان احتمالی این کمبودها و 

راهکارهای مقابله با آن انجام شود.«
وی می افزاید: »دسترسی اقتصادی و توان اقتصادی 
برای خرید غذایی باید توسط مردم امکان پذیر باشد. 
با این حال، با توجه به تعطیلی کسب و کارها، 
شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و ممکن 
است امنیت غذایی جامعه از این مسیر دچار تهدید 
شود. بنابراین الزم است برای گروهی که نمی توانند 
سبد غذایی خود را در شرایط فعلی تأمین کنند، 

امنیت  بعد  اندیشیده شود. سومین  راهکارهایی 
غذایی، تأمین غذای سالم است که هم اکنون به 
دغدغه تمام مصرف کنندگان تبدیل شده است. باید 
اطمینان حاصل شود در تهیه انواع مواد غذایی که چه 
به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده مصرف 

می شوند، توصیه های بهداشتی رعایت می شود.«
پاسبان با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به عنوان 
بازوی اصلی تامین امنیت غذایی در بحران کرونا 
زیان های شدیده خورده است، به ایرنا می گوید: 
»اگر از جنبه تولید بخش کشاورزی موضوع را 
تحلیل کنیم چند اتفاق رخ داده که این بخش را 
متأثر کرده  و در آینده نیز این تأثیر بیشتر می شود. 
نخست اینکه به دلیل محدودیت های جابه جایی و 
قرنطینه، دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی 
کاهش پیدا کرده و در نتیجه امکان انتقال بخشی از 
تولیدات به بازار از بین رفته است. در رابطه با آن 
بخش از محصوالت کشاورزی که فسادپذیر هستند 
هم تولیداتی که امکان عرضه به بازار را نیافتند به 
ضایعات تبدیل  شدند. این موضوع به خصوص در 
زمینه تولیدات کشاورزان خرده پا که در بازارهای 
محلی و منطقه  ای تولیداتشان را به فروش می رسانند 
بیشتر به چشم می خورد. عالوه بر این محدودیت های 
جابه جایی و تحرک کمتر، تولیدکنندگان را با مسئله 

تأمین نهاده های تولید و دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
به آنها نیز مواجه کرده  است.«

وی می افزاید:: »مسئله دوم مربوط به طرف تقاضاست. 
اگر بخش تقاضای محصوالت کشاورزی را در نظر 
بگیریم، با توجه به کاهش سطح درآمد به دلیل 
تعطیلی کسب وکارها و مشاغل، مشاهده می شود 

که تقاضای محصوالت کشاورزی نیز کاهش پیدا 
کرده و در نتیجه قیمت برخی از محصوالت در 
بازار هم کاهش داشته است. این کاهش قیمت ها 
در واقع به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی رخ داده 
است. از طرف دیگر با توجه به محدودیت و ثابت 
بودن درآمدها، اقالم دیگری که در حال حاضر بیشتر 
مورد نیازند مانند اقالم بهداشتی، در سبد خانوار 
جایگزین شده اند و به نوعی شاهد تغییر در الگوی 

مصرف و ترکیب سبد مصرفی خانوار هستیم.«
پاسبان معتقد است: »این موضوع نقش اصلی در 
کاهش تقاضای برای برخی محصوالت کشاورزی 
داشته است. البته توجه به این نکته ضرورت دارد 
که امکان خرید برخی محصوالت کشاورزی مانند 

گوشت، برنج و حبوبات به دلیل قیمت باال برای 
خانوارهای با درآمد متوسط و کم فراهم نیست و 
به عبارتی دسترسی فیزیکی به این اقالم وجود دارد، 
اما دسترسی و توانایی اقتصادی برای خرید نیست؛ 
بنابراین این نکته باید مورد توجه مسئوالن باشد که 
موجودیت این کاالها در بازار به معنی تأمین نیاز 
مصرف کنندگان نیست؛ بلکه به دلیل نبود قدرت 
خرید واقعی است. حذف این اقالم از سبد غذای 
خانوار، به معنای شیوع ناامنی غذایی در کشور است.«
تقاضای  از  دیگری  »بخش  می دهد:  ادامه  وی 
محصوالت کشاورزی از طرف برخی کسب وکارها 
اتفاق می افتد مانند رستوران ها، هتل ها و اماکن 
گردشگری که تعطیلی آنها موجب شده هم بخشی 
از تقاضا برای محصوالت کشاورزی کم شود و هم  
بخشی از تأمین مالی تولیدکنندگان مواد غذایی که با 
بستن قرارداد و دریافت پیش پرداخت و روش های 
مشابه انجام می شد، دچار چالش شود و به طور خاص 
در تأمین سرمایه در گردش با مانع مواجه شوند.«

ناتوانی کانال های سنتی توزیع در برابر کرونا
اقتصاد  برنامه ریزی  عضو هیئت علمی مؤسسه 
کشاورزی و توسعه روستایی در ادامه می گوید: 
بازار محصوالت کشاورزی  »مسئله سوم بحث 
است. در مورد بازار محصوالت کشاورزی باید 
توجه داشت کانال های توزیع و بازاریابی محصوالت 
کشاورزی در کشور ما چندان کارآمد نیستند و بیشتر 
به روش های سنتی انجام می شوند. این روش های 
سنتی به دلیل تعطیلی های اخیر، با مشکالتی مواجه 
شدند که الزم است از طریق کانال های جدید و نیز 
روش های نوین بازاریابی و فروش محصوالت تا 

حدودی به حل این مشکالت کمک کرد.«
پاسبان در تشریح راهکار برون رفت از شرایط فعلی، 
اظهار می کند: »در شرایط فعلی توصیه می شود با 
استفاده از آمار و اطالعات دقیق و روش های تحلیلی 
جدید، سنجش و ارزیابی انجام شود و نقشه راهی 
تنظیم شود تا در افق های زمانی کوتاه مدت برنامه ریزی 
صورت گیرد. اولین گام برای این برنامه ریزی، 
دسترسی به آمار و اطالعات دقیق است تا بتوانیم 
تصویر درستی از شرایط فعلی ترسیم کنیم. اینکه 
در حال حاضر چه اتفاقی در مزرعه و انبار می افتد، 
واحدهای تولیدی با چه مسائلی روبه رو هستند، چه 
کمبودهایی و چه نیازهایی وجود دارد و چه اقداماتی 
باید انجام شود، چه قوانینی باید مصوب شود یا چه 
دستورالعملی ها، پروتکل ها یا سیاست های حمایتی 
مورد نیاز است؛ همگی با رصد و پایش دقیق اطالعات 
تولیدکنندگان، بازار و عوامل فروش و تمامی بازیگران 

زنجیره ارزش و عرضه به دست می آید«
وی تاکید می کند: »حضور تمامی ذی نفعان بخش 
کشاورزی در فرآیند تصمیم سازی ضرورت دارد 
تا مسائلی مانند آنچه بر سر جوجه های یک روزه 
آمد، تکرار نشود. این مسئله نشان می دهد تاکنون 
الگوهای مشارکت ذی نفعان بخش کشاورزی با 
رویکرد زنجیره ارزش کارآمد نبوده اند. از این رو، 
الزم است پنجره ای برای خدمات رسانی و ارتباط 
چندسویه بین بازیگران زنجیره، دولت و حاکمیت 
ایجاد شود تا بر اساس داده ها و اطالعات آن و 
با استفاده از مطالعه و تحقیق و روش های علمی 
بتوان راهکارهای متناسب با شرایط موجود را 
ارائه داد و به بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم 
که این ویروس همه گیر چگونه بر سیستم های 
و  کشاورزان  معیشت  و  غذایی  امنیت  غذایی، 

روستاییان تأثیر می گذارد.

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت: متاسفانه شیوع 

کرونا تبعات اقتصادی ایجاد 
کرده و با کاهش درآمدها و 
افزایش قیمت مواد غذایی، 

دهک های پایین درآمدی ممکن 
است دچار ناامنی غذایی شوند

فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی 
مؤسسه برنامه ریزی اقتصاد 

کشاورزی و توسعه روستایی: 
با توجه به محدودیت و ثابت 
بودن درآمدها، اقالم دیگری 

که در حال حاضر بیشتر مورد 
نیازند مانند اقالم بهداشتی، در 
سبد خانوار جایگزین شده اند و 
به نوعی شاهد تغییر در الگوی 
مصرف و ترکیب سبد مصرفی 

خانوار هستیم
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