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رییس جمهور:

برای مقابله موثرتر با کرونا ناگزیر به تغییر سبک زندگی هستیم
مقطع  دو  »تجربه  کرد:  تاکید  رییس جمهوری 
مقابله با کرونا در کشور نشان می دهد که بیش 
از ایجاد هرگونه محدودیت و یا تعطیلی، رعایت 
دستورالعمل ها و مراقبت های بهداشتی راه حل 
اصلی مقابله با کرونا است و ما برای مقابله موثرتر 
با کرونا ناگزیریم سبک زندگی خود را تغییر دهیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی عصر چهارشنبه 
در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا اظهار داشت: »اجرا و عمل به مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا بسیار مهم و تعیین کننده است 
و مجریان و مسئولین اعمال این مصوبات باید با 

جدیت این موضوع را دنبال کنند.«
وی تصریح کرد: »اجرای کامل دستورالعمل ها 
در همه ادارات و دستگاه ها از سوی کارکنان و 
مراجعین از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در 
مقابله با شیوع بیماری و فرهنگ سازی در این 

راستا تاثیرگذار است.« 
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تالش در 
راستای تسریع در تکمیل و توسعه خدمات دولت 
الکترونیک، این اقدام را در جلوگیری از شیوع 
بیماری و سرعت بخشیدن به عقب ماندگی ها در 
ارائه خدمات الکترونیک در نظام اداری کشور موثر 
دانست و گفت: »تمامی دستگاه ها و مراکز خدمات 
دولتی باید درباره خدماتی که امکان ارائه آنها از 
طریق الکترونیکی وجود دارد به خوبی برای مردم 
اطالع رسانی کنند تا مردم بدانند برای دریافت 
چه خدماتی می توانند از دولت الکترونیک، فضای 

مجازی، تلفن یا پست استفاده کنند.«
روحانی خاطرنشان کرد: »اجبار مردم به مراجعه 
حضوری برای دریافت خدماتی که می تواند به 
شکل غیرحضوری ارائه شود، از سوی تمامی 

دستگاه ها تخلف بوده و باید با متخلفان برخورد 
شود.«

رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
و  فاصله گذاری  بهداشتی،  دستورالعمل های 
استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی اعم از 
مترو و اتوبوس و پایانه های مسافربری و عدم 
ارائه خدمات به افرادی که رعایت نمی کنند، گفت: 
»اگر دستورالعمل ها با جدیت و به طور کامل 
رفتار ویروس  تغییر  رعایت شود، در صورت 
هم می توانیم با شیوع و گسترش بیماری به طور 

جدی مقابله کنیم.«
 روحانی ادامه داد: »مردم عزیز باید توجه داشته 
باشند خودداری از برگزاری تجمعات و محافل 

خانوادگی، اصلی مهم و ضروری برای مقابله با 
بیماری کرونا است.«

رییس جمهوری گفت: »به رغم برخی خبرها 
از پیشرفت های نسبی در ساخت داروهای موثر 
برای مقابله با کرونا چه در داخل و چه خارج و 
فعالیت هایی که برای ساخت واکسن در جهان و 
از جمله ایران با کمک متخصصان داخلی در حال 
انجام است، اما فعال تا زمان نامعلومی کرونا به 
عنوان عنصری ثابت در زندگی مردم ماندگار است.«
روحانی با بیان اینکه این تحمیل زیست کرونایی، 
رعایت و مراقبت های بهداشتی خاصی را در روند 
زندگی ما ضروری می سازد، اظهارداشت: »برای 
ایجاد این سبک زندگی، بیش از اجبار، نظارت و 

ایجاد محدودیت، نیازمند آموزش، آگاهی بخشی 
و اقناع افکار عمومی هستیم.« 

وی با بیان اینکه برای گسترش این نوع سبک 
زندگی باید »اقناع« جایگزین »اجبار« شود، گفت: 
»باید دامنه فعالیت و وظیفه کمیته تبلیغات ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، از حوزه اطالع رسانی که 
تاکنون بسیار موثر نیز عمل شده به حوزه آموزش 

و اقناع گسترش یابد.«
روحانی افزود: »کمیته تبلیغات باید با به میدان 
و  رسانه ای  تبلیغی،  ظرفیت های  تمام  آوردن 
اقناعی کشور اعم از رسانه ملی، فضای مجازی، 
رسانه های رسمی و اصلی و آگاهی بخشی از 
طریق نخبگان و گروه های مرجع و بهره گیری 
از توان اقناعی تریبون مذهبی و رسمی کشور، 
وعاظ، روحانیون، پزشکان و همه متخصصان 

امر، در این مسیر گام بردارد.«
و  »گروه ها  داشت:  اظهار  جمهوری  رییس 
سازمان های مردم نهاد نیز با طراحی و اجرای 
پویش های اجتماعی، سهم غیرقابل انکاری در 
ایجاد این فضای اقناعی در کشور خواهند داشت.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
روحانی با بیان اینکه کمیته بهداشت و درمان با 
مشورت و رایزنی کمیته اجتماعی - امنیتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا با توجه به دستورالعمل های 
صادر شده، نحوه نظارت و چگونگی ضمانت های 
وطراحی  تدوین  را  دستورالعمل ها  اجرایی 
اجرای  از  »بیش  داشت:  اظهار  است،  کرده 
نظارت های رسمی، مراقبت های مردم در رعایت 
دستورالعمل ها حائز اهمیت است که می توان با 
بهره گیری از فرهنگ غنی کشور، این فرهنگ سازی 

را در جامعه به خوبی انجام دهیم.«

خبـر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: »جامعه پزشکی و پرستاری کشور تاکنون 
در اپیدمی کرونا بیش از 1۴۰ شهید خدمت تقدیم کرده  و البته 

تعداد فوتی های این گروه بر اثر کرونا بیش از این تعداد است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»شهدای خدمت کرونا افرادی هستند که حین درگیری برای خدمت 
به بیماران کرونایی به این بیماری مبتال شدند و جان خود را از 
دست دادند و به همین علت شهید خدمت محسوب شدند اما 
تعداد پزشکان و پرستارانی که در این مدت درگیر کرونا شدند و 

جان خود را از دست دادند به مراتب بیشتر است.«
وی ادامه داد: »در طول ماه های گذشته بعد از اپیدمی کرونا 
نیروهای بسیار ارزشمندی را از جامعه پزشکی از دست دادیم که 
به هیچ وجه قابل جبران نیست. تعداد زیادی پزشک متخصص 
را از دست دادیم، استادانی را از دست دادیم که قبال رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بودند مثل دکتر پیروی که جراح بود.  
پزشکان  دیگر  استان های  و  مازندران  و  گلستان  تهران،  در 
متخصص زیادی را از دست دادیم، همین چند روز پیش یک 
جراح پیوند کلیه را از دست دادیم که 2۵۰۰ پیوند کلیه انجام 

داده بود، از دست دادن این نیروها خسارت بزرگی است.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
»وزارت بهداشت بزرگترین نهادی است که در اپیدمی کرونا آسیب 
دید، جدا از زیان های مالی که بیش از 6۵۰۰ میلیارد تومان است،  
اساتید،  پزشکان و پرستاران ارزشمندی را از دست دادیم. هر 
روز خبر درگذشت و از دست رفتن یک پزشک یا پرستار را 
می شنویم، در یکی از بیمارستان ها همزمان 21۰ نفر از پرسنل به 

علت ابتال به کرونا به مرخصی استعالجی رفتند.« 
جهانپور افزود: »اکنون در پیک جدید بیماری کرونا تعداد تخت های 
بیمارستانی که به بیماران کرونا اختصاص پیدا کرده دوباره بیشتر 
شده البته هنوز به میزان اواسط اسفند نرسیده است، در آن زمان 
حدود 3۰ هزار تخت بیمارستانی به بیماران کرونا اختصاص پیدا 
کرد و ۵۰ درصد تخت های آی سی یو به این بیماران داده شد، 

هنوز به آن شرایط نرسیده ایم.«
وی گفت: »اکنون در اکثر بیمارستان ها روند پذیرش بیماران کرونا 
که نیازمند بستری هستند، انجام می شود. اما مساله این است که در 
برخی موارد در برخی بیمارستان های شلوغ، بیماران اصرار دارند که 
حتما در آن بیمارستان بستری شوند در حالی که بیمارستان دیگری 

جا دارد و به راحتی امکان انتقال بیمار وجود دارد، گاهی بیماران 
حاضرند در حیات بیمارستان منتظر خالی شدن تخت بمانند اما 

به بیمارستان دیگری که امکان پذیرش دارد، نروند.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت افزود: 
»در مدیریت کرونا اغلب بیمارستان های تهران و استان ها خوش 
درخشیدند در همین تهران بیمارستان های زیادی در جنوب، غرب 
و مرکز شهر خدمات بسیار موفقی داشتند و با ابتکارات و نظم 
و خالقیت کارهای بسیار بزرگی انجام دادند و تهران را نجات 

دادند که باید در جای خود مطرح شود و از آنان قدردانی کرد.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

پزشکان و پرستاران ۱۴۰ شهید خدمت کرونا تقدیم کردند
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خواستار شد

محدودیت ها بازهم تمدید شود
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با تاکید بر پیچیده بودن شرایط تهران برای 
مقابله با کرونا، گفت: »با توجه به نظرات فنی و 
بحث های میدانی، درخواست اعضای ستاد مقابله 
با کرونا در تهران، تمدید محدودیت ها به مدت 
یک هفته دیگر است؛ چراکه محدودیت های یک 
هفته ای کفایت نمی کند و دامنه محدودیت ها باید 

در هفته های آتی افزایش یابد. «
به گزارش سپید، علیرضا زالی  با اشاره به جلسه 
روزچهارشنبه اعضای ستاد مقابله با کرونا استان 
تهران، گفت: »تهران با شرایط خاصی روبرو است 
و این موضوع نگرانی زائدالوصفی را در اعضای 
ستاد تهران در بر داشت. اعضای ستاد تاکید داشتند 
که باید مداخالت جدی تر و سریع تر و بالدرنگ 
در عرصه شهری به سرعت اتفاق افتد تا شاهد 

بار بیماری در روزهای آتی نباشیم. «
وی گفت: »در 2۴ ساعت گذشته ۸9۰ بیمار کرونایی را 
در تهران بستری کردیم. بنابراین شرایط تهران شرایط 
پیچیده ای است و نیازمند یک نسخه کامال متفاوت 
نسبت به سایر استان هاست. الزم است مداخالت 
و مصوباتی که در شهر تهران صورت می گیرد، 
جایگاهی متفاوت داشته باشد و باید بالدرنگ 
عملیاتی شود تا زمان را با تاخیر از دست ندهیم. «
زالی با تاکید بر لزوم انسجام و هماهنگی  بخش های 
مختلف در استان تهران جهت مقابله با کرونا، 
درباره محدودیت های یک هفته ای اعمال شده، 
گفت: »این محدودیت ها برای یک هفته اعالم شده 
بود. امروز با توجه به  نظرات فنی و بحث های 
میدانی درخواست اعضای ستاد تهران، تمدید این 
محدودیت ها به مدت یک هفته دیگر است؛ چراکه 
محدودیت های یک هفته ای کفایت نمی کند و دامنه 
محدودیت ها باید در هفته های آتی افزایش یابد. 
خواست اعضای ستاد تهران گسترش و تعمیق این 
محدودیت هاست؛ البته به گونه ای که به شرایط 

فعلی و کسب و کار فعلی آسیب وارد نشود. «
زالی همچنین افزود: »موضوع مهم دیگر آن است 
که تمام تجمعات بالقوه باالی 1۰ نفر، سمینارها، 

مجامع، کمیسیون ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها از 
نظر ما باید معلق تلقی شوند. درباره برگزاری 
نماز جماعت نیز مساجد طبیعتا باز هستند اما 
درخواست مان این بود که نماز و مناسک مذهبی 
به شکل ُفرادی برگزار شود. درباره نماز جمعه 
نیز با همکاری ائمه محترم جمعه استان تهران 
درخواست کردیم که این هفته هم نماز جمعه 

در سطح استان تهران تعطیل باشد. «
وی تاکید کرد: »همچنین باشگاه های ورزشی، 
تاالرها و آرایشگاه های زنانه باید به طور جدی 
برای این هفته تعطیل باشند و این تعطیلی در هفته 

آینده هم استمرار یابد.«
رییس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران درباره 
آزمون های سراسری نیز گفت: »در مورد آزمون ها 
کماکان نظرمان این است که تهران شرایط میزبانی 
آزمون ها را ندارد. متاسفانه شاهد برگزاری جسته و 
گریخته برخی آزمون هایی هستیم که امکان زمانی 
برای تعلیق آنها فراهم است؛ این درحالیست که 
درباره پروتکل های صیانت از سالمت افراد شرکت 

کننده  که باید به مدت سه یا چهار ساعت در 
محیط بسته بنشینند، در برخی  از این آزمون ها 

هنوز اطمینان خاطر نداریم.«
وی تاکید کرد: »بسیاری از پایگاه های تابستانی 
مدارس که گاهی اوقات جسته گریخته در استان 
تهران شاهد آن هستیم، باید قطعا تعطیل شوند. 
پیشنهاد ما به وزیر بهداشت این بود که برنامه های 
غربالگری پیش دبستانی نیز باید تعطیل شوند و اگر 
افراد برای غربالگری در شرایط  فعلی مراجعه کنند، 
خطر زیادی وجود دارد. تمام برنامه های آزمون های 
مدارس باید معلق شود؛ به خصوص آزمون هایی 
که افراد باید از سایر استان ها و شهرستان ها به تهران 
وارد شوند. این موارد حتما مخاطره آمیز است. در 
مجموع نظر ستاد مقابله با کرونا استان تهران این 
است که آزمون هایی که میزبانی اش با تهران است 
حداقل در شرایط فعلی تهران که بحرانی تلقی 

می شود، به زمان دیگری موکول شود.«
زالی درباره تخت های بیمارستانی نیز گفت: »تا کنون 
اگر در تهران با کمبود جدی تخت روبرو نبودیم، 

به خاطر رشادت تیم پزشکی بوده، اما طبیعتا این 
تاب آوری یک محدودیت و سقفی دارد. باید هر 
چه می توانیم به صورت پیشگیرانه مدیریت کنیم 
که افراد کمتری به بیمارستان ها مراجعه کنند و بار 
مراجعه به بیمارستان ها را باید به حداقل برسانیم.« 
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک، افزود: 
»طی همین دو روز اخیر استفاده بهینه از ماسک 
در سطح شهر مقداری بار مراجعین بیمارستان ها 
را تقلیل داده است. البته نظر ستاد کرونا در تهران 
بر این بود که از آنجا که افراد فرودست جامعه 
و ضعیف امکان تهیه ماسک را ندارند، بنابراین 
برای تهیه ماسک برای اقشار ضعیف باید به شکل 
یارانه ای از سوی وزارت صمت و مجموعه  نهادهای 
امدادی و خیریه کمک شود. اگر بخواهیم بحث 
فرهنگ استفاده عمومی از ماسک را ببینیم، این 

نقیصه باید مرتفع شود.«
زالی درباره برخی مشکالت نهادها و کارگاه های 
تولیدی ماسک و مواد ضدعفونی، گفت: »برخی 
این حوزه می رسد که نگران کننده  از  اخباری 
است. این کارگاه ها باید به گونه ای حمایت شوند 
که گردونه تولیدی خود را داشته باشند و نیازمند 
حمایت ویژه متفاوت مالی، اعتباری، بانکی و ارزی 
هستند تا در روزهای آینده، ذخایر راهبردی در 

این حوزه با مشکل مواجه نشود.«
وی همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری جلسه ای 
با مسئوالن اتحادیه ها و اصناف گفت: »الزم است 
تا با همکاری کارکنان اتحادیه ها و خود اصناف، 
شاهد افزایش حداکثری استفاده از شیوه نامه های 
بهداشتی باشیم. به این منظور تشکیل تیم های 
امروز در ستاد مصوب شد و  نظارتی مشترک 
شیوه های آن در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تهیه شده است. صاحبان اصناف و مشاغل مستحضر 
باشند که اگر بخواهند شرایط کسب و کارشان 
ادامه یابد، الجرم باید شیوه نامه های بهداشتی را 
سختگیرانه اعمال کنیم. بنابراین قرار شد از هفته 
آینده تیم های  نظارتی مشترک با  کمک اصناف 

و اتحادیه ها شکل بگیرد.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمارهای کرونا در ایران 
را اعالم کرد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه 2۵ تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
23۸۸ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 

که  1۷۷۵ نفر از آنها بستری شدند.« 
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 26۴ هزار 

و ۵61 نفر رسید.«
وی همچنین گفت: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 199 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 13 هزار و ۴1۰ نفر رسید«.
الری افزود: »خوشبختانه تا کنون 22۷ هزار و ۵61 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، 3۴11 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی ادامه داد: »تا کنون دو میلیون و ۴۸ هزار و ۴9 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
اجتماعی،  بهداشت فردی و  لزوم رعایت  بر  تاکید  با  الری 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک گفت: »همانند 
روز گذشته استان های آذربایجان های شرقی و غربی، ایالم، 
بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، 
گلستان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.« 
وی همچنین گفت: »استان های تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه 

و بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی نیز در 
وضعیت هشدار قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

شناسایی ۲۳۸۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
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محرز، فوق تخصص بیماری های عفونی: 

دراوجکرونابهسرمیبریم
فوق تخصص بیماری های عفونی با اشاره به افزایش 
احتمال انتقال کرونا در محیط های سر بسته، گفت: 
»مراجعه بیماران به بیمارستان ها فوق العاده افزایش 
یافته و در یک اوج به سر می بریم. بنابراین مردم 
باید بسیار رعایت کنند و در عین حال دولت هم 

باید از برگزاری تجمعات جلوگیری کند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، 
درباره انتقال کرونا ویروس از طریق هوا، گفت: »به 
طور کلی در محیط های سربسته ویروس می تواند 
ماندگار شود و اگر به مدت طوالنی حتی با ماسک 
در محیط سربسته باشیم، امکان ابتال وجود دارد. 
بنابراین ویروس مدتی در هوا می ماند، اما اینکه 
چقدر ماندگاری دارد، به عوامل متعددی بستگی 
دارد که همچنان در حال بررسی و مطالعه است.«
وی افزود: »مطالعاتی در دنیا انجام  شده که بر اساس 
آن ها گفته شده که کرونا از طریق هوا منتقل می شود. 
منتها اعالم کردند که این نوع انتقال در شرایط خاص 
و در بیمارستان ها ممکن است و هنوز به آن معنی 
سازمان جهانی بهداشت تایید نکرده که انتقال کرونا 
کامال از طریق هوا باشد، اما ویروس مدتی در هوا 
می ماند و انتقال آن به انسان از طریق هوا و ترشحات 
تنفسی است. در صورتی که افراد بحث شست و 
شوی دست ها را رعایت کنند، انتقال کرونا از طریق 
تماس با سطوح کنترل می شود. بنابراین کرونا در 
هوا وجود دارد، اما هنوز نمی دانیم که چقدر در 
هوا می ماند. بنابراین در محیط های بسته به راحتی 

از طریق هوا و از طریق فرد مبتال و بدون ماسک 
می تواند منتقل شود.«

محرز با بیان اینکه حتی در محیط های باز هم اگر 
افراد خیلی به یکدیگر نزدیک باشند و از ماسک 
استفاده نکنند، ویروس می تواند منتقل شود، ادامه 
داد: »البته از آنجایی که در محیط بسته هوا راکد 
است، احتمال انتقال ویروس بیشتر است. ما همواره 
می گوییم در محیط های بسته پنجره را باز کنید تا 
تهویه هوا انجام شود. به عنوان مثال برای بیماری 
که مبتال به بیماری سل است، توصیه می شود که 
در روز چندین بار هوای اتاقش را تهویه کنند تا 
ویروس های معلق در هوا خارج شوند، اما وقتی هوا 
بسته و راکد باشد، ویروس راحت تر منتقل می شود.«

وی با اشاره به وضعیت تهویه در مترو، اظهار کرد: 
»در مترو، محیط بسته است و افراد حتما باید با ماسک 
وارد مترو شوند. متاسفانه شاهدیم که همچنان عده ای 
بدون ماسک وارد مترو می شوند که بسیار خطرناک 
است. مترو و اتوبوس که در آن افراد نزدیک به 
یکدیگر می ایستند، محل خطرناکی برای انتقال کرونا 
ویروس است. بنابراین مردم حتما ماسک بزنند. در 
عین حال تا حد امکان فاصله فیزیکی را حفظ کنند.«
محرز با تاکید بر اینکه اکنون که در بحبوحه انتقال 
بیماری به سر می بریم، مردم تا حد امکان از منزل 
خارج نشوند، گفت: »اگر هم از خانه بیرون می روید، 
حتما ماسک بزنید و سریعا به خانه بازگردید. در 

عین حال در تجمعات حضور پیدا نکنید.«

وی افزود: »می بینیم که تعداد زیادی از بیماران 
افرادی بودند که بعد از بازگشایی ها در تجمعاتی 
مانند مراسم ها حضور یافته و به کووید-19 مبتال 
شده اند. اگر در این اماکن مسائل پیشگیرانه رعایت 
نمی شود، باید مجددا آن ها را تعطیل کنند. بنابراین 
مجالس سوگواری، عروسی، مهمانی و... باید تعطیل 
شوند. اکنون شاهدیم که بسیاری افراد به صورت 

خانوادگی مبتال می شوند.«
محرز درباره استفاده از ماسک سوپاپ دار برای 
پیشگیری از انتقال کرونا، گفت: »استفاده از ماسک 
سوپاپ دار بسیار غلط است. زیرا عمده این ماسک ها 
استاندارد نیستند و هوا را بیرون می دهد. بر این 
اساس اگر یک فرد مبتال به کووید-19 از ماسک 
سوپاپ دار استفاده کند، نفس که می کشد، از طریق 
سوپاپ ذرات تنفسی را خارج می کند و بیشتر 
ویروس را منتشر می کند. از این ماسک ها به عنوان 
ماسک N95 یاد می شود، اما اینها استاندارد نبوده و 

بعضا تقلبی هستند.«
وی درباره وضعیت ابتال به کووید-19 در کشور، 
گفت: »مراجعه بیماران به بیمارستان ها فوق العاده 
افزایش یافته و در یک اوج به سر می بریم. بنابراین 
مردم باید بسیار رعایت کنند و تا حد امکان از 
خانه بیرون نیایند، حتما ماسک بزنند و شست 
و شوی مداوم دست ها را هم  مد نظر قرار دهند. 
 در عین حال دولت هم باید از برگزاری تجمعات 

جلوگیری کند.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس کرونا تا ظهر چهارشنبه )25 تیر 99( 
26۴ هزار و 561 نفر را به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز 
13 هزار و ۴1۰ نفر را در ایران به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، 

22۷ هزار و 561 نفر در ایران تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که طی 
1۰ روز اخیر )16 تا 25 تیر( به طور متوسط در هر ساعت حدود 1۰1 
نفر در ایران مبتال و حدود ۸ نفر قربانی این ویروس شده اند. البته در هر 
ساعت نیز 1۰9 نفر بهبود یافته اند. در این اینفوگرافیک، روند شیوع کرونا 

در ایران طی یک ماه اخیر )از 25 خرداد تا 25 تیر( را مشاهده می کنید.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: 
»معتادان به دلیل نقص سیستم ایمنی بدن، بیشتر از 
افراد عادی در معرض ابتال به بیماری کرونا هستند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت و گو با 
ایرنا افزود: »مطالعاتی که در ایران و کشورهایی مانند 
آمریکا و ایتالیا انجام شده، نشان می دهد معتادان اعم 
یا داروهای روان  افیونی استنشاقی  از مواد مخدر، 
گردان مانند شیشه، آمفتامین، عالوه بر اینکه کمتر 
از سایرین با موارد ابتالی کرونا مواجه نیستند، بلکه 
نسبت به افراد عادی بیشتر در معرض بیماری کرونا 

قرار دارند.«
وی ادامه داد: »افراد معتاد به سیگار، قلیان یا مواد افیونی 

به علت استنشاق مکرر دود، سیستم ایمنی دستگاه 
تنفسی فوقانی آنها ضعیف شده و مقاومت بدنشان 
در مقابل عوامل بیماری زا کمتر از مردم عادی است 
و در نتیجه آنان سریع تر به آنفلوآنزا، سرماخوردگی 

و عفونت کرونا مبتال می شوند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره 
به اینکه مصرف سیگار، قلیان، تریاک یا سایر مواد 
مخدر تفاوتی در ابتال به بیماری کرونا ندارد، بیان 
داشت: »همه این مواد در کاهش قدرت سیستم ایمنی 

دستگاه نفسی نقش بسیار موثر دارند.«
مردانی همچنین خاطر نشان کرد: »مواد مخدر سنتی 
یا صنعتی در ابتال به بیماری کرونا فرقی با هم ندارند. 
افراد با مصرف شیشه، آمفتامین، کوکایین و سایر مواد 
مخدر صنعتی، می توانند در معرض ابتال قرار گیرند.« 
وی ادامه داد: »به نظر می رسد مطالب منتشر شده در 
فضای مجازی در مورد اینکه معتادان کرونا نمی گیرند، 
کار  توجیه  یا  است  بی اساس  یک شایعه و مطلب 
ناپسند معتادان یا اقدام سودگران مرگ برای رسیدن 

به مقاصد اقتصادی بیشتر است.«
با  کرونا   به  مبارزه  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
اشاره به اینکه اغلب اطالعات فضای مجازی غیر 
علمی و نادرست است، تاکید کرد: »اطالعات باید 
از  اطالعات  این  و  باشد  علمی  یافته های  براساس 

طریق رسانه های موثق در اختیار مردم قرار می گیرد.«

روند کرونا درایران، از ۲۵ خرداد تا ۲۵ تیر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا: 
معتادان بیشتر در معرض ابتال به کرونا هستند
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مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد

لزوم توقف تست »سرولوژی« در آزمایشگاه های خصوصی 
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به بی اثر بودن 
تست سرولوژی در تشخیص کرونا گفت: »الزم است وزارت بهداشت 

اقداماتی برای جمع آوری تست سرولوژی از آزمایشگاه ها اتخاذ کند.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در خصوص تاثیر گذاری داروی فاویپیراویر 
بر درمان کرونا گفت: »هنوز داروی ثابت شده ای برای کرونا وجود ندارد؛ 
اما چند دارو در مرحله مطالعه و تحقیق قرار دارند تا تاثیرگذاریشان بر این 
بیماری مشخص شود. یکی از این دارو ها فاویپیراویر است. ولی همچنان 

به زمان بیشتر برای تثبیت شدن اثربخشی آن الزم است.«
وی همچنین در خصوص اثربخشی داروهای دگزامتازون و رمدسیویر 
گفت: »رمدسیویر از جمله داروهایی است که مطالعات  گسترده ای رو آن 
صورت گرفته است. این دارو تا کنون تاثیر بر روی کاهش مرگ و میر 
نداشته است؛ اما موجب کوتاه شدن زمان بیماری شده است. این دارو در 
بازار موجود نیست و نمونه های مشاهده شده تقلبی است. البته سازمان 
غذا و دارو اخیرا از اعالم آمادگی چند شرکت ایرانی جهت ساخت این 
دارو خبر داده است که باید منتظر طی شدن مراحل قانونی ساخت آن 
باشیم. در خصوص داروی دگزامتازون نیز تاثیرات مثبتی روی بیماران 

دچار افت اکسیژن مشاهده شده است.«
طبرسی در پاسخ به شایعاتی در خصوص ویدئوی منتشر شده در فضای 
مجازی که حاکی از دقیق نبودن تست سرولوژی است، گفت: »مردم 
باید بدانند لزومی بر دادن تست سرولوژی نیست. زیرا نه تنها این تست 
جایگاهی در تشخیص و درمان ندارد، بلکه هدف این تست چیز دیگری 
است و الزم است وزارت بهداشت اقداماتی برای جمع آوری این تست از 

آزمایشگاه ها اتخاذ کند.« وی افزود: »مواردی مشاهده شده است که فرد 
برای بار دوم به این بیماری مبتال شده است و قطعی ترین راه تشخیص 
این بیماری، تست PCR و در زمان بروز عالئم و شواهد بیماری، سی 
تی اسکن ریه است و لزومی بر سی تی اسکن مکرر بدون تجویز پزشک 
نیست. هر سی تی اسکن 180 برابرعکس برداری اشعه به فرد می تاباند و 

این عمل می تواند موجب بروز سرطان در آینده شود.«
طبرسی افزود: »مطالعاتی مبنی بر جهش این ویروس صورت گرفته که 
نشان می دهد سرعت تکثیر ویروس افزایش داشته است؛ اما همچنان به 
طور قطعی نمی توان نظری در این زمینه داد. هنوز تاثیرگذاری این ویروس 
جهش یافته بر طول بیماری، تعداد مبتالیان و مرگ و میر همچنان مشخص 

نیست.« مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اعالم کرد: »تقریبا از 
15 مهر شاهد ابتالء مردم به آنفلوآنزا خواهیم بود که با حضور کووید-19 
می تواند تبدیل به یک بحران شود. همچنان راهی برای پیشگیری به جز 
رعایت نکات بهداشتی وجود ندارد. یا باید با مرگ و میر و تعداد مبتالیان 
باال کنار بیاییم و یا باید با رعایت همگانی نکات بهداشتی از شیوع بیشتر 
این ویروس جلوگیری کنیم.« وی تاکید کرد: »ماسک مهم ترین عامل 
در جلوگیری از ابتال به این ویروس می باشد. همچنین بهتر است افراد 
شاغل در مکان های عمومی که تردد مردم در آن زیاد است، از شیلد 
نیز استفاده کنند. زیرا همچنان افرادی مشاهده می شوند که فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نمی کنند.« طبرسی با اشاره به افزایش تعداد مراجعین 
به بیمارستان ها گفت: »نه تنها در بیمارستان مسیح دانشوری، بلکه در دیگر 
بیمارستان های شهر نیز شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان هستیم که 
خوشبختانه درصد باالیی از این افراد دچار بیماری خفیفی شده اند و در 
منزل قرنطینه می شود. اما در خصوص دیگر بیماران الزم به ذکر است که 
ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده است و دیگر تخت خالی پیدا نمی شود. 
اما نکته دیگری که دکتر زالی هم به آن اشاره کردند، کاهش سن مبتالیان 
به کووید-19 می باشد. یعنی اکثر بیماران در حال حاضر بین 30 تا 50 

سال هستند و بیماری زمینه ای نیز ندارند.«
به گزارش فارس طبرسی اشاره کرد: »در صورت ابتالء خفیف به این 
بیماری و عدم حس کمبود اکسیژن و تنگی نفس، نیازی به مراجعه به 
پزشک نیست و با استفاده از مصرف استامینوفن، مایعات و قرنطینه خانگی 

می توان این بیماری را پشت سر گذاشت.«

اثربخشی  درباره  بهداشت  فناوری وزارت  تحقیقات و  معاون 
رمدسیویر در بیماران بستری در بیمارستان ها و بیماران مبتال به 

نوع خفیف کرونا توضیح داد. 
به گزارش سپید، رضا ملک زاده درباره ورود داروی فاویپیراویر به 
فهرست دارویی ایران )فارماکوپه( اظهار کرد: »داروی فاویپیراویر 
در فارماکوپه ایران برای درمان آنفلوانزا وارد شده است و در درمان 
کووید 19 اثربخشی الزم و مثبتی ندارد و برای درمان آنفلوانزا مورد 
تایید قرار گرفته و تولید آن از ۲ ماه پیش آغاز شده است و یکی 
از شرکت های ایرانی داروسازی آن را تولید می کند.« وی درباره 

تولید دارو های درمان کرونا در ایران بیان کرد: »ما همه دارو هایی 
که برای کووید 19 یا سایر بیماری های مهم نیاز داشته باشیم پس 
از تایید اثربخشی با توجه به اینکه صنعت داروسازی ایران بسیار 
پیشرفته است به سرعت در داخل کشور تولید می شود و مورد 
استفاده بیماران قرار می گیرد.« ملک زاده تصریح کرد: »امکانات 
تولید تمام دارو های مطرح در درمان کرونا در داخل کشور فراهم 
شده است و هر دارویی که اثربخشی آن در درمان کرونا مطرح 
شود، بررسی می کنیم و زمانی که اطمینان حاصل کردیم دارو 

موثر است در فاصله کوتاهی دارو تولید و عرضه خواهد شد.«

وی درباره داروی رمدسیویر در درمان کرونا اظهار کرد: »درباره 
این دارو هنوز نتیجه قطعی گرفته نشده و آنچه مسلم بوده این 
است که داروی رمدسیویر در بیماران خفیف و بدون عالمت 
ضرورتی برای تجویز ندارد و همچنین این دارو برای بیمارانی که 
نیاز به ونتیالتور یا دستگاه تنفس مصنوعی دارند، اثربخش نیست.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ملک زاده ادامه داد: »برخی 
مطالعات نشان داده است، مصرف رمدسیویر در بیماران بستری 
که اکسیژن خونشان افتاده، اثربخش است و در اروپا، امریکا و 

ایران مصرف رمدسیویر برای مطالعات بالینی تایید شده است.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد
تجویز رمدسیویر برای بیماران کرونایی در بیمارستان ها 

خبـر

متخصص عفونی و بیماری های تنفسی می گوید دقیق ترین زمان برای 
انجام تست سرولوژی کرونا )آنتی بادی(، پایان هفته دوم و ترجیحًا 

بعد از روز دهم از شروع عالئم است. 
به گزارش سپید، حسن شفیعی با اشاره به کاربرد تست سرولوژی یا آنتی 
بادی افزود: »آزمایش های سرولوژیکی ویروس کرونا، آنتی بادی هایی 
را تشخیص می دهند که بدن برای مقابله با ویروس تولید می کند و این 
آنتی بادی ها در هرکسی که از کووید-19 بهبود یافته، وجود دارند.«
وی تصریح کرد: »عموماً تست خون یا همان سرولوژی )پک آنتی 
بادی( در هفته های اول مثبت نمی شود، چون فاصله زمانی از زمان 
ورود ویروس تا تولید آنتی بادی توسط سیستم ایمنی وجود دارد 
و این تست فقط به شما نشان می دهد که در هفته های گذشته به 

کرونا مبتال شده اید یا نه؟«
شفیعی گفت: »آزمایش آنتی بادی وجود خودِ ویروس را بررسی 
نمی کند، بلکه به دنبال این است که آیا سیستم ایمنی بدن شما به 

عفونت پاسخ داده است یا خیر؟ و به دنبال مواد خاصی در خون 
شماست که به آن آنتی بادی می گویند، زیرا بدن هنگام مبارزه با 

عفونتی مانند کووید - 19 این مواد را ایجاد می کند.«
متخصص عفونی و بیماری های تنفسی بیمارستان شهید گنجی برازجان 
عنوان کرد: »در آزمایش تست سرولوژی مقداری خون از شما گرفته 
می شود و وجود دو ماده شیمیایی IgM و IgG در خون شما بررسی 
می شود که آنتی بادی های IgM، در اوایل عفونت ایجاد می شوند و 
آنتی بادی های IgG، دیرتر و پس از بهبودی در بدن ظاهر می شوند.«

وی تأکید کرد: »حدود ۴ هفته طول می کشد تا در بدن انسان آنتی بادی های 
IgM ایجاد شوند؛ اما ویروس شناسان مطمئن نیستند که این مدت 
زمان برای ویروس مولد کووید 19 چقدر است و برای فهمیدن این 

امر آزمایش های بیشتری الزم است.«
شفیعی اظهار کرد: »آزمایش های آنتی بادی فعلی نمی توانند به شما 
بگویند که آیا نسبت به بیماری کووید 19 ایمن هستید یا خیر؟ این 

بدان دلیل است که ما نمی دانیم این پادتن ها برای چه مدت می توانند 
از شما در برابر این ویروس محافظت کنند، بنابراین این آزمایش ها 

نباید برای تشخیص ویروس استفاده شوند.«
وی در خصوص دقیق بودن این آزمایش ها گفت: »اگر نتیجه آزمایش 
آنتی بادی شما مثبت باشد بدان معنی است که کرونا داشته اید، اما اگر 
برای مدت کوتاهی به این ویروس آلوده  شده اید، ممکن است نتیجه 

منفی بگیرید و بدن شما آنتی بادی تولید نکرده باشد.«
به گزارش ایسنا، متخصص عفونی و بیماری های تنفسی خاطرنشان 
کرد: »مطالعات نشان داده پس از 8 هفته بعد از بهبودی از بیماری 
کرونا سطح آنتی بادی ها کاهش پیدا می کند و این نشان دهنده این 
است که با یک بار مبتال شدن ایمنی دائمی در بدن ایجاد نمی شود 
و افرادی که پروتکل های بهداشتی چون شستشوی دست، زدن 
ماسک، فاصله اجتماعی )فیزیکی( را رعایت نکنند می توانند دوباره 

 به این بیماری مبتال شوند.«

کاربرد تست سرولوژی یا آنتی بادی کرونا چیست؟ 
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انتقاد شاکری، عضو مجمع نمایندگان تهران به اصرار شهرداری برای تداوم اجرای طرح ترافیک 

معاون پرستاری وزارت بهداشت:
مردم، مهمترین نقش را در کنترل زنجیره کرونا دارند

معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه مشهد از نظر تعداد بیماران مبتال بستری و 
سرپایی در شرایط قرمز قرار دارد از مردم خواست با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در کنترل زنجیره کرونا 

با خادمان سالمت همکاری داشته باشند. 
به گزارش سپید، مریم حضرتی در حاشیه بازدید از بیمارستان 
610 تختخوابی امام رضا)ع( مشهد با بیان اینکه هر فرد مبتال تنها با تنفس عادی در هر دقیقه 20 
ویروس، با صحبت کردن 200 ویروس و با هر عطسه و سرفه بیش از 200 میلیون ویروس را منتشر 

می کند خاطر نشان کرد: »استفاده از ماسک مهمترین راهکار در پیشگیری از ابتال به بیماری کووید-19 
است و در صورت استفاده فرد سالم و مبتال از ماسک میزان انتقال به 1.5 درصد کاهش می یابد.« 
وی ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام اقدامات ارزشمند کنترل و مقابله با ویروس 
کرونا تصریح کرد: »با وجود تمام تالش هایی که خادمان سالمت داشته اند اما در حال حاضر تعداد 
بیماران بستری و سرپایی در شهر مشهد افزایش یافته است و کنترل این موضوع نیازمند همکاری 
جدی مردم است.« وی با بیان اینکه ظرفیت بیمارستان و توان کادر پزشکی و پرستاری محدود است 
تصریح کرد: »خوشبختانه تا کنون تیم های پزشکی، پرستاری و تمامی پرسنل در حوزه های درمان 
و بهداشت نهایت تالش خود را در ارائه خدمات رسانی به مردم داشته اند اما به طور حتم ادامه این 
روند موجب تحلیل نیرو خواهد شد.« به گزارش وبدا، حضرتی رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
اجتناب از حضور در مراکز عمومی، تجمعات همچون عروسی ها و مجالس ترحیم، استفاده از ماسک 

و خود مراقبتی را مهمترین راهکار در پیشگیری از بیماری و یا انتقال به فرد دیگر عنوان کرد.

دولت

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، با انتقاد 
از عدم توجه شهرداری به دستور شورای شهر 
مبنی بر ضرورت لغو طرح ترافیک برای ممانعت 
از گسترش ویروس کرونا تاکیدکرد: »اگر مردم 
ساعت ها در ترافیک بمانند بهتر از این است که در 

صف های بیمارستان ها بمانند.«
به گزارش سپید، اقبال شاکری در گفت  و گو با خانه 
ملت در انتقاد به اصرار شهرداری برای تداوم اجرای 
طرح ترافیک در پایتخت در شرایطی که با شیوع 
مجدد ویروس کرونا مواجه هستیم، گفت: »لغو 
طرح ترافیک در شرایطی کنونی که وسایل حمل 
و نقل عمومی به اندازه کافی نیست و نمی توان در 
صف های آنها فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرد و 
به دنبال آن ازدحام ایجاد شده و در این بخش سالمت 
شهروندان را به خطر می اندازد، امری ضروری است.« 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
»اگر مردم ساعت ها در ترافیک بمانند، بهتر از 
این است که در صف های بیمارستان ها بمانند، 
بنابراین لغو طرح ترافیک باعث می شود که آنها 
حق انتخاب داشته باشند، ضمن اینکه گزارش های 
قبلی نشان می دهد که احتمال ابتال به بیماری کرونا 

در اجتماعات بیشتر است.« 
وی تصریح کرد: »شهرداری هم این موضوع را قبول 
دارد، اما علت عدم لغو طرح ترافیک در این شرایط 
که با شیوع مجدد بیماری کرونا در سطح شهر تهران 
مواجه هستیم، مشخص نیست، آن هم در شرایطی 

که شورای شهر نیز به طور رسمی اعالم کرده است 
که اجرای طرح ترافیک باید متوقف شود، چرا که 
تداوم آن سالمت شهروندان را به خطر می اندازد.«
شاکری یادآور شد: »اجرای مجدد طرح ترافیک باعث 
شد، تعداد بیشتری از افراد به این دلیل که توانایی 
پرداخت طرح ترافیک را ندارند از وسایل حمل و 
نقل عمومی استفاده کنند و این موضوع به ایجاد 
فشردگی بیشتر در ایستگاه های مترو و اتوبوس منتهی 
شد و عمال امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
این محیط ها وجود نداشت، بنابراین باید تا زمانی که 

الزم است اجرای این طرح متوقف شود.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در مورد ضرورت 
دورکاری کارمندان در زمان گسترش دامنه شیوع 
ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: »هم اکنون هم قانون 

برای اجرای این امر وجود دارد و هم دستور الزم 
برای عملیاتی کردن آن صادر شده است، اما برخی 
دستگاه های اجرایی اراده ای برای اجرای آن ندارند، 
بنابراین الزم است یک نظارت قوی در این  بخش 
صورت بگیرد و بر اساس دستور ستاد ملی مقابله 
با کرونا با همان ظرفیت نیرویی که اعالم شده 
است، کارمندان دورکاری کنند که تحقق این مهم 
به کاهش بار ترافیکی شهر هم منتهی خواهد شد.«
عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: »یکی از مشکالتی که باعث 
عدم  موفقیت در کنترل ویروس کرونا شده، این 
است که یک توافق یکپارچه در ستاد ملی مقابله با 
کرونا برای اجرای مصوبات وجود ندارد و مردم 

هم این موضوع را متوجه شده اند.«

مردم در ترافیک بمانند بهتر از آن است که در صف بیمارستان بمانند

انتصاب

با حکم وزیر بهداشت
رییس دانشکده علوم پزشکی 

شوشتر منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
با توجه به پیشنهاد سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز، در حکمی 
مجتبی کالنتر را به عنوان رییس دانشکده 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شوشتر منصوب کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا متن این 

حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر مجتبی کالنتر

سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مورخ   100/1221 شماره  ابالغ  پیرو 
شماره  پیشنهاد  به  بنا  و   1398/9/19
8/4322/پ مورخه 99/4/22 سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی جندی شاپور اهواز به موجب 
این ابالغ به عنوان رییس دانشکده علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر 
منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال 
و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور 

محوله اقدام نمائید. 
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام 
شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 

و امید موفق و سرفراز باشید.

معاون وزیر بهداشت گفت: »امسال در مراکز بهداشت و درمان 
سنجش سالمت دانش آموزان ابتدایی انجام نخواهد شد به دلیل 
اینکه مراکز بهداشت کوچک هستند و احتمال ابتال به کرونا در 

مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
»در شرایطی قرار داریم که شیوع بیماری به طور کلی باال است و 
امیدواریم با توجه به اجباری شدن ماسک در اجتماعات روند میزان 

بستری بیمارستان ها تا دو هفته دیگر کنترل شود.«

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: »از سوی داوطلبان دکتری مطالبه 
زیادی برای تعویق وجود داشت از سوی دیگر برای شهرهای قرمز 
محدودیت فعالیت مشاغل گروه 3 و 4 را داریم، به همین دلیل 
به تعویق افتادن این آزمون ها منطقی بود، به دلیل اینکه در آزمون 
دکتری رفت و آمد استانی وجود دارد و ممکن است داوطلبی 
برای آزمون به استان دیگری مراجعه کند.« رئیسی ادامه داد: »امسال 
در مراکز بهداشت و درمان سنجش سالمت دانش آموزان ابتدایی 
انجام نخواهد شد به دلیل اینکه مراکز بهداشت کوچک هستند و 

احتمال ابتال به بیماری در مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد. اما 
این سنجش در مدارس انجام خواهد شد به دلیل اینکه در صورت 
انجام نشدن این تست مشخص نخواهد شد که کدام دانش آموزان 

باید برای تحصیل به مدارس استثنایی بروند.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد

ممنوعیت سنجش سالمت دانش آموزان در مراکز بهداشت 
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افغانستان خواهان استفاده از تجارب ایران برای مبارزه با کرونا شد
سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان با اشاره به ارسال درخواست رسمی 
به وزارت بهداشت ایران اعالم کرد که این کشور عالقمند است از 
تجربه های موفق کشورمان در امر مبارزه با ویروس کرونا استفاده کند. 
به گزارش سپید، »معصومه جعفری« یکی از سخنگویان وزارت بهداشت 
افغانستان به خبرنگار ایرنا گفت: »کابل خواهان همکاری ایران در بخش 
استخدام نیروهای درمانی برای مبارزه با کووید ۱۹ شده اما روند همکاری 
تاکنون تکمیل نشده است.« جعفری افزود که وزارت بهداشت افغانستان 
نامه درخواست رسمی مبنی بر اعالم نیاز به نیروهای درمانی از میان 
مهاجران افغان که در بخش بهداشت و درمان ایران آموزش دیده اند به 
وزارت بهداشت ایران ارسال کرده و خواستار همکاری ایران برای انتقال 
آنان به افغانستان شده است تا به مردم این کشور برای مبارزه با کرونا 
کمک کنند. وی گفت: »از دولت ایران تقاضا داریم برای آن عده از 
پزشکان متخصص افغان مقیم ایران که می خواهند به افغانستان بیایند و 
در بخش مبارزه با کرونا با این کشور همکاری کنند، تسهیالتی در نظر 
گیرند.« جعفری با بیان اینکه دولت ایران شرایط سختی را پشت سر 
گذاشته و در کنترل کرونا موفق عمل کرده است، تأکید کرد که افغانستان 
می خواهد از تجربه های آن کشور در امر مبارزه با کرونا استفاده کند. 

وی افزود: »تمایل داریم از اطالعاتی که ایران برای بهبود مبتالیان استفاده 
کرده است بهره مند شویم تا از گسترش بیشتر کرونا جلوگیری شود.«

سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در ادامه از کمک و همکاری 
جمهوری اسالمی ایران به دولت و مردم افغانستان در امر مقابله با 
ویروس کرونا  قدردانی کرد و گفت که دستگاه های ونتیالتور یا تنفس 
مصنوعی، ماسک و دیگر تجهیزات پزشکی توسط ایران در اختیار وزارت 
بهداشت این کشور قرار داده شده است و برای مبارزه با ویروس کرونا 

از آنها در بیمارستان ها استفاده شده و بسیار موثر بوده است. 

به گفته وی، افغانستان در وضعیت بحرانی است و همکاری و کمک های 
پزشکی ایران در این راستا موثر و قابل قدردانی می باشد. 

جعفری گفت: »افغانستان مایل است در بخش های دیگر نیز از کمک ها 
و تجارب پزشکی جمهوری اسالمی ایران بهره ببرد و افزون بر بیماری 
کرونا، کشور افغانستان در بخش های دیگر نیز به یاری ایران نیاز دارد.«
پیش از این علیرضا رییسی معاون وزیر بهداشت ایران گفته بود که 
افغانستان از ایران خواسته است تا از تجربه های این کشور برای مقابله 
با ویروس کرونا استفاده کند زیرا کابل فاقد تخصص برای استفاده از 
سیستم های PCR است. رییسی افزوده بود که دو کشور گفت وگوهای 
مداوم در مورد روش های ایران در مورد مهار ویروس کرونا به ویژه 

برنامه غربالگری ملی ایران انجام می دهند. 
وی گفته بود به دلیل فقدان زیرساخت های الکترونیکی، طرح غربالگری 
ملی به سبک ایرانی امکان پذیر نبود اما ایران پیشنهاد داد که برای تشخیص 

موارد آلوده، از غربالگری تلفنی استفاده کنند. 
براساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت افغانستان تاکنون نزدیک به 
۳۵ هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا آلوده شده اند و از این جمله 
بیش از یک هزار نفر هم جان باخته اند. اما آمارهای غیررسمی بر اساس 
اطالعات رسانه ها حاکی از آن است که آمار مبتالیان و فوت شدگان ۱۰ 

برابر آمار رسمی است که از طرف وزارت بهداشت منتشر می شود.

دانشمندان پژوهشگاه بیولوژی مولکولی و سلولی  بخش 
سیبری آکادمی علوم روسیه در نووسیبیرسک مدعی 
شده اند که برای نخستین بار در جهان پادتن ویروس 

کرونا را بدست آوردند. 
به گزارش سپید، »اولگا دوروخووا« مشاور طرح های 
علمی رئیس  بخش سیبری آکادمی علوم روسیه روز 
چهارشنبه با اعالم این خبر به رسانه ها گفت: »پادتن 
می تواند این ویروس را خنثی کند.« وی افزود: »برای 
این منظور از نمونه های خون بیماران مبتال به کرونا و 
تکنولوژی بی نظیر طبقه بندی لیمفوسیت استفاده شد.«  
گفتنی است لنفوسیت ها نوعی از گلبول های سفید خون 
هستند که در دستگاه ایمنی مهره داران نقش دارد. گزارش 
دیگری از خبرگزاری تاس حاکی است که نخستین گروه 
داوطلبان که واکسن کرونا تولید شده در مرکز علمی 
گامالیا وابسته به وزارت بهداشت روسیه به آنها تزریق 
شده بود از بیمارستان مرخص شدند. واکسن کرونا به 

این افراد در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه سیچینوا در 
مسکو تزریق شده بود و به گفته یلنا اسمولیارچوک رئیس 
مرکز بررسی های کلینیکی داروهای دانشگاه سیچینووا 
حال همه داوطلبان خوب است و از بیمارستان مرخص 
شدند. آزمایش بالینی واکسن روس ها برای جلوگیری از 
شیوع کرونا ماه گذشته در دانشگاه سیچینوا با شرکت 
۳۸ داوطلب کلید خورد. پیشتر نیز وزارت دفاع روسیه 

خبر از نتایج مثبت یک واکسن داده بود. 
میخائیل موراشکو وزیر بهداشت روسیه نیز چند روز 
پیش اعالم کرد: »تحقیقات همزمان بر روی ۱۷ واکسن 
در حال انجام است و دانشمندان روس امید زیادی به 

رسیدن به نتیجه در آینده نزدیک دارند.«
 به گفته وی، واکسیناسیون در برابر بیماری کرونا در 
روسیه داوطلبانه خواهد بود. گفتنی است تاکنون در 
روسیه ۷۴۶ هزار و ۳۶۹ نفر کرونا گرفته و ۱۱ هزار و 

۷۷۰ نفر جان خود را از دست داده اند.ایرنا

نخست وزیر قرقیزستان در نشستی خبری از واردات داروهای مورد نیاز کشورش 
برای درمان کرونا و ذات الریه از ایران خبر داد. 

به گزارش سپید، »کوباتبک باران اف« در یک نشست خبری در بیشکک، از واردات 
داروهای الزم از ایران برای بیمارانی خبر داد که به کرونا و ذات الریه مبتال هستند. 
وی با اشاره به اینکه گفت وگوهایی برای واردات دارو از کشورهایی مانند هند، 
پاکستان و چند کشور دیگر نیز در جریان است گفت: »در نزدیک ترین زمان 
ممکن ۴ تا ۵ قلم دارویی که در قرقیزستان موجود نیست از ایران وارد خواهد 
شد.« به گفته وی شرکت های دارویی حدود هشت هزار بسته کلکسان و ۲۰ هزار 
بسته هپارین وارد خواهند کرد. تشدید بیماری های COVID-۱۹  و ذات الریه و 
افزایش تعداد مبتالیان به بیماری مهلک کرونا در قرقیزستان باعث شده است تا 
این کشور با کمبود کادر درمان و دارو مواجه شده و در عین حال قیمت داروهای 
ارزان قیمت قبلی نیز در بازار این کشور افزایش یابد. به گزارش رسانه ها شمار 
مبتالیان به کرونا در قرقیزستان به ۱۱ هزار ۹۷۷ نفر رسیده که از این تعداد ۱۶۰ 
نفر جان خود را از دست داده و  پنج هزار و ۳۱۴ نفر نیز بهبود یافته اند. همچنین 
آمارها نشان می دهد که تعداد کسانی که در این کشور به ذات الریه مبتال شده اند 

درحال افزایش بوده و تاکنون به ۵۷۱ نفر رسیده است.ایرنا

قرقیزستان از ایران داروی ضد کرونا وارد می کنددانشمندان روس، مدعی کشف پادتن ویروس کرونا شدند

خبـر

فرانسه از ثبت نخستین مورد تایید شده انتقال بیماری کووید-۱۹ از 
رحم مادر به نوزاد خبر داد.  به گزارش سپید، بنابر اعالم پزشکان 
فرانسوی یک نوزاد پسر در نخستین روزهای پس از تولد، عالئم 

التهابی را بروز داده که مربوط به بیماری همه گیر کنونی است. 
به  گفته این کارشناسان، ویروس کرونا در رحم مادر با عبور از جفت 

به جنین راه پیدا کرده و نوزاد را پیش از تولد مبتال کرده است. 
دنیل دولوکا، سرپرست این تیم پزشکی اعالم کرد: »متاسفانه در این 
مورد، درباره انتقال ویروس )از رحم مادر به جنین( هیچ تردیدی نیست.«
وی افزود: »درمانگران باید آگاه باشند که این امر روی می دهد، گرچه 
قطعا معمول نیست. بنابراین، این امر را باید در کار درمان در نظر 

گرفت.« تا پیش از این نیز دیگر نوزادانی عالئم کووید-۱۹را از خود 
بروز داده  بودند اما پزشکان اطمینان نداشتند که بیماری در رحم مادر 
به آنها منتقل شده است یا پس از تولد. مادر ۲۳ ساله این نوزاد با عالئم 
تب و سرفه شدید در بیمارستان بستری شد و نتیجه تست کرونای 
او مثبت از آب درآمد. سه روز پس از پذیرش مادر مشخص شد 
جنین در رحم او دچار ناراحتی است و پزشکان بالفاصله به  وسیله 
سزارین نوزاد را به  دنیا آوردند و او تحت مراقبت ویژه قرار گرفت. 
پزشکان می گویند تا پیش از این نمی شد با اطمینان اعالم کرد که 
کرونا در رحم نیز ممکن است به نوزاد منتقل شود چراکه برای تأیید 
این فرضیه آزمایش های بسیاری الزم است از جمله، آزمایش خون 

مادر،   خون نوزاد، جفت جنین، مایع آمنیوتیک، و تهیه تمامی این 
نمونه ها در زمان بحران یک بیماری همه گیر، اصال آسان نیست. 

بیشترین میزان ویروس در جفت جنین یافت شده چرا که »پذیرنده ها« 
در آن از نوع »پذیرنده های« درون ریه هستند که ویروس کرونا در آن 
تکثیر می شود.  به گزارش یورونیوز، دکتر دولوکا درباره نتیجه این 
مورد تحقیقی که در مجله نیچر منتشر شده است، می گوید: »می توان 
نیمه خالی یا نیمه پُر لیوان را دید. خبر بد آن است که این مورد 
مطالعاتی ثابت می کند ویروس کرونا ممکن است در رحم هم به 
نوزاد حمله  کند. اما خبر خوش آن است که این نوزاد بهبود یافته و 

اکنون از نظر پزشکی حالش کامال خوب است.«ایسنا

انتقال کروناویروس از رحم مادر به نوزاد در فرانسه تایید شد
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نتایج امیدبخش کارآزمایی اولیه واکسن کرونا تولید شرکت مدرنا
 شرکت بیوتکنولوژی »مدرنا« اعالم کرد که نتایج کارآزمایی اولیه واکسن 
کرونا ساخت این شرکت نتایج امیدوارکننده ای داشته، اما هنوز به 

تحقیقات بیشتری نیاز است. 
به گزارش سپید، دو ماه پس از بیانیه امیدوارکننده شرکت آمریکایی 
»مدرنا« در مورد واکسن آزمایشی مقابله با ویروس کرونا، حال جزئیات 
کارآزمایی اولیه این واکسن بر روی ۴۵ داوطلب منتشر شده است. این 
نتایج نشان می دهد پادتن کافی برای مقابله با ویروس کرونا در بدن 
همه ۴۵ داوطلب تولید شده  و این واکسن عوارض جانبی کمی به دنبال 
  ،New England داشته است. بنا بر نتایج منتشرشده در مجله پزشکی
تمامی ۴۵ داوطلب کارآزمایی اولیه بین ۱۸ تا ۵۵ سال داشتند و دو 
بار در فاصله ۲۸ روز واکسینه شدند. نتایج اولیه این واکسن که توسط 
شرکت بیوتکنولوژی »مدرنا« و با همکاری مؤسسات ملی بهداشت 
آمریکا تهیه شده است،  نشان داد این واکسن برای ایجاد یک واکنش 
ایمنی با عوارض جانبی خفیف مانند خستگی، لرز، سردرد، درد عضالنی 
و درد در محل تزریق کارایی دارد. این واکسن، اولین کاندید واکسن 
کرونا در آمریکاست که نتایج آن در یک مجله پزشکی منتشر شده است.  
قرار است این واکسن اواخر ماه میالدی جاری )ژوئیه(، آزمایش بزرگ 
مرحله ۳ را آغاز کند. در این مرحله نهایی تعیین می شود که  آیا این 

واکسن می تواند در دسترس قرار گیرد یا خیر. 
شرکت مدرنا روز سه  شنبه در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: »اگر 

همه موارد در مطالعات آتی خوب پیش برود، این شرکت می تواند از 
ابتدای سال ۲۰۲۱ میالدی، تقریبا سالی ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دوز 
واکسن ارائه دهد.« »لیزا جکسون« محقق ارشد واکسن عنوان کرد: »در 
مرحله اول کارآزمایی این واکسن هدف بررسی بی خطری این واکسن 
و بعد ایجاد واکنش های ایمنی بر اثر تزریق این واکسن بود، اما هنوز 
نمی دانیم که آیا سطح ایمنی که مشاهده می کنیم می تواند از ابتال به 
عفونت محافظت می کند یا خیر. این کار واقعا سخت است و تا زمانی 
که کارآزمایی دقیق و موثری انجام نشود، مشخص نمی شود. بنابراین 

در حال فراهم کردن زمینه برای انجام مطالعات برای پاسخ به این سوال 
هستیم.« مدیر اجرایی شرکت مدرنا اواخر اردیبهشت ماه اعالم کرده بود 
که نتایج کارآزمایی مرحله اول این واکسن کووید-۱۹، نشان می دهد 
سیستم ایمنی بدن افراد تحت آزمایش، همان واکنشی را نشان می دهند 
که در افراد درمان  شده دیده می  شود. این بیانیه بازتاب گسترده ای در 
رسانه های خبری داشت. اما جامعه علمی خواستار انتشار جزئیات این 
کارآزمایی شده بود تا در مورد آن ورای مسائل تجاری، قضاوت کنند. 
اکنون نتایج این کارآزمایی در مجله پزشکی New England که یک 

نشریه تخصصی و معتبر در آمریکاست، منتشر شده  است. 
»آنتونی فاوچی«، پژوهشگر و پزشک سرشناس آمریکایی، از اعضای ارشد 
تیم مقابله با کووید-۱۹ در آمریکا، نتایج این کارآزمایی را »دلگرم کننده« 
دانست. وی تاکید کرد »داده  ها واقعا خوب به نظر می  رسند؛ عوارض 
جانبی شدیدی هم دیده نمی  شود.«  وب  سایت تخصصی »استت نیوز« 
به  نقل از »بتی دیاموند«، مدیر انستیتو پژوهش  های پزشکی »فینشتین« در 
نیویورک، اعالم کرد؛ »قطعا آغاز خوبی  است. مسائل زیادی هم باقی 
نمانده که از آن  ها بی خبر باشیم.« به گزارش پایگاه اینترنتی سی. ان. ان، 
البته این وب  سایت باز هم تاکید دارد که هنوز برای داوری نهایی در 
مورد واکسن مدرنا زود است. از آن زمان که بیانیه این شرکت منتشر 
شد تا االن، مدرنا وارد مرحله بعدی کارآزمایی بالینی شده و آن  طور که 

خبرگزاری ها می گویند در حال آزمایش روی ۶۰۰ داوطلب است.ایرنا

دولت انگلیس از افزایش شمار قربانیان کرونا و عبور 
از مرز ۴۵ هزار جان باخته در این کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، دولت انگلیس اعالم کرد که شمار 
قربانیان کرونا در این کشور به مرز ۴۵ هزار تن 
رسیده است و پیش بینی می شود با احتساب افراد 
ناقل بدون عالئم، این آمار حتی به بیش از ۵۶ 
هزار تن خواهد رسید. انگلیس به عنوان یکی از 
کشورهای اروپایی دارای بیشترین آمار مبتالیان 

به کرونا در جهان به حساب می آید. 
رویترز  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
تعداد کل موارد قطعی ابتال به کرونا در انگلیس 
نیز با گزارش ۵۳۰ نفر دیگر به بیش از ۲۹۱ هزار 

تن رسیده است.

اعتراضات شدید پرستاران فرانسوی، برنامه نمایشی تقدیر مکرون از 
کادر درمانی این کشور در جریان جشن ملی فرانسه را زیر سوال برد. 
به گزارش سپید، در جریان برگزاری جشن ملی فرانسه در ۱۴ ژوئیه)۲۴ 
تیر(، مکرون برای تقدیر از کادر درمانی این کشور برنامه ای ویژه ای را 
ترتیب داده بود. ولی این تقدیر نمایشی کاخ الیزه، با تظاهرات گسترده 
پرستاران فرانسوی در شهرهای مختلف فرانسه همراه شد. در پاریس 
با فراخوان اصناف مشاغل بیمارستانی و با حمایت جنبش جلیقه زرد ها، 
تظاهرات ۱۸ هزار نفری در مسیر میدان جمهوری تا میدان باستی برگزار 
شد. این در حالی بود که دولت فرانسه روز دوشنبه همین هفته طرح ۸ 
میلیارد یورویی افزایش حقوق کادر درمانی را برای کاهش اعتراضات در 
بین پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانی این کشور اعالم کرده بود. ولی 
این برنامه های اصالحی از نظر کادر درمانی فرانسه ناکارآمد توصیف 
شده بود. در جریان بحران کرونا، ضعف شدید زیرساخت های پزشکی 

فرانسه بیش از پیش نمایان شده بود. به همین دلیل فقط چند ساعت 
پس از برنامه نمایشی تقدیر دولت از کادر درمانی که در میدان کنکورد 
پاریس برگزار شد، پرستاران خشمگین فرانسوی با حضور در میدان 
باستی که نماد و یادواره انقالب فرانسه است، اعتراض شدید خود را 
به سیاست های دولت مکرون ابراز کردند. این تظاهرات کادر درمانی 
با برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه مواجه شد. در شهرهای دیگر 
فرانسه چون بوردو، لیون، تولوز و مارسی نیز تظاهرات مشابه ای برای 
اعتراض به سیاست های درمانی کاخ الیزه برپا شد. در مجموع به گزارش 
پلیس فرانسه در جریان جشن ۱۴ ژوئیه، ۲۵۰ تظاهرات اعتراضی در 
سراسر این کشور برگزار شد.پرستاران معترض پالکارد هایی را با شعار 

»جنگ با مکرونا-ویروس« را در دست داشتند. 
به گزارش ایرنا، بیماری کرونا در کشور فرانسه تا این زمان بیش از ۱۷۰ 

هزار مبتال و ۳۰ هزار جان باخته داشته است.

۴۵ هزار قربانی کرونا در انگلیس پرستاران خشمگین فرانسوی، برنامه تقدیر نمایشی مکرون را برهم زدند

خبـر

شماره ۱۶۹۹ ۲۶ تیـر ۱۳۹۹

به گفته سازمان جهانی بهداشت لغو برنامه های واکسیناسیون عمومی 
به دلیل شیوع کرونا می تواند مرگ و میر کودکان جهان را افزایش دهد. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت درباره لغو طرح های 
واکسیناسیون ساالنه در جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا هشدار داد. 
بر این اساس، این سازمان اعالم کرد: »سطح ایمنی سازی کودکان 
در مقابل بیماری هایی همچون سرخک، کزاز و دیفتری به دلیل 
شیوع جهانی ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است. از همین 
رو ما شاهد به خطر افتادن جان میلیون ها کودک در جهان هستیم.«
تدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت در این رابطه گفت: 
»مرگ و میر کودکان به دلیل عدم واکسیناسیون می تواند بسیار بیشتر 

از خود شیوع ویروس کرونا باشد.«

سه چهارم از ۸۲ کشور جهان که از آن ها نظرسنجی شده است 
اعالم کرده اند به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه های ایمنی سازی 
و واکسیناسیون عمومی شان دچار اختالل شده است. دلیل اصلی 
این وقفه و اختالل در روند واکسیناسیون ناشی از نبود تجهیزات 
الزم بهداشتی برای محافظت از پرسنل درمانی است. همچنین اعمال 
محدودیت ها برای سفر و شمار کم پرسنل بهداشتی در برخی کشورها، 
از دالیل دیگر اختالل در روند واکسیناسیون اعالم شده است. این 
عوامل منجر به وقفه و یا تعطیلی کامل ایمنی سازی عمومی در این 

کشور ها شده است. 
بر اساس این گزارش، دستکم ۳۰ برنامه واکسیناسیون عمومی در 
مقابل بیماری سرخک در خطر لغو شدن قرار دارد که می تواند منجر 

به ایجاد همه گیری جهانی این بیماری شود. پیش از شیوع ویروس 
کرونا نیز شمار مبتالیان به سرخک در جهان در حال افزایش بود. 
براساس داده های سازمان بهداشت جهانی تنها در سال ۲۰۱۸ نزدیک 
به ۱۰ میلیون نفر به سرخک مبتال شدند و ۱۴۰ هزار نفر که بیشتر 

آنان کودک بودند جان خود را از دست دادند. 
سازمان بهداشت جهانی به شدت نگران است که عدم واکسیناسیون 
عمومی منجر به مرگ و میر گسترده ناشی از بیماری های قابل کنترل 
شود. براساس داده های این نهاد، در سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع ویروس 
کرونا ۱۴ میلیون کودک در جهان تحت برنامه واکسیناسیون ساالنه قرار 
نگرفتند. بیشتر این کودکان ساکن قاره آفریقا بودند و به برنامه های 

بهداشت عمومی دسترسی نداشتند.باشگاه خبرنگاران جوان

سازمان جهانی بهداشت: 
عدم واکسیناسیون در روزهای کرونایی مرگ و میر کودکان را افزایش خواهد داد



رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به روزنامه سپید از اجرای پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت خبر داد

پیش از ظهر روز چهارشنبه، رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی با حضور در یک نشست خبری آنالین، 
به سواالت خبرنگارانی که از طریق ویدئوکنفرانس 
با وی در ارتباط بودند، پاسخ گفت. این نشست 
خبری در شرایطی برگزار شد که سازمان نظام 
پزشکی در نظر دارد به منظور حمایت و قدردانی 
از زحمات پزشکان و کادر بهداشت و درمان کشور 
در مبارزه با کرونا، به جای روز اول شهریورماه که 
در تقویم ملی ما به عنوان »روز پزشک« نامگذاری 
شده، امسال بازه زمانی اول مرداد تا اول شهریور 
را به نام سپیدپوشان پزشک کشورمان نام گذاری 
کرده و برنامه اصلی روز پزشک را هم به دلیل مقارن 
شدن اول شهریور با ایام محرم، در تاریخ 29 مرداد  
برگزار کند. در این مدت هم در قالب پویشی با 
عنوان » پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت« هم 
از تالش ها و فداکاری های جامعه پزشکی تجلیل به 
عمل آورده و هم توجه عموم مردم را به جدی گرفتن 
شرایط کشور و توجه هرچه بیشتر به پروتکل های 
بهداشتی و اصول پیشگیری از بیماری جلب کند. 
محمدرضا ظفرقندی در پاسخ به سوال خبرنگار 
سپید در تشریح برنامه هایی که سازمان نظام پزشکی 
برای حمایت از جامعه پزشکی متأثر از کرونا درنظر 
گرفته است، گفت: »سازمان نظام پزشکی برای 
حمایت از جامعه پزشکی، پویش ملی همدلی با 
مدافعان سالمت« را راه اندازی می کند. این پویش 
تا روز پزشک که اول شهریور است ادامه دارد. همه 
اعم از مسئوالن، نخبگان نهادهای مدنی، هنرمندان ، 
ورزشکاران و افراد تاثرگذار جامعه باید وارد شوند. 
یک رویداد ملی برای تجلیل از مدافعان سالمت 
است تا از نخبگان کشور که در خط مقدم در حال 
جنگ هستند، تجلیل شود. همه باید کمک کنند تا 

این مبارزه به پیروزی برسد.«
وی ادامه داد: »برای افرادی که در بخش کرونا کار 
می کنند، باید امتیازهایی برای ایجاد مطب داشته 
باشیم. اگر مثال برای ایجاد مطب ۱2۵ امتیاز الزم 
است برای خدمات کرونا این امتیاز باید کمتر شود. 
به همین علت سازمان نظام پزشکی به زودی بسته ای 

را به وزارت بهداشت پیشنهاد می کند.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: »باید برای 
حمایت از خانواده ها هم باید برنامه داشته باشیم. 
چطور می شود یک کودک دبستانی را چهار ماه 
به کمک  باید روانشناسان  نگه داشت؟  در خانه 

خانواده ها بیایند.«
وی با بیان اینکه مبارزه با کرونا یک مبارزه طوالنی 
مدت است گفت: »همدلی با مدافعان سالمت یک 
ضروت برای ادامه کار است. ما باید برای یک مدت 
طوالنی با کرونا زندگی کنیم یک جبهه طوالنی 
مدت است. به همین علت همه باید در پویش 
»همدلی با مدافعان سالمت« با شعار » جان ما ایران 
ما« مشارکت کنند. بزرگان زیادی را در این مدت 
از دست داده ایم. همین هفته دکتر نادری یکی از 

بهترین پزشکان پیوند کلیه ایران شهید شد.«
ظفر قندی در پاسخ پرسش دیگر خبرنگار سپید 
درباره قول مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای 
بازپرداخت بدهی های مراکز خصوصی از این هفته 
اظهار کرد: »این بدهی ها در بخش دولتی تا حدود 
زیادی پرداخت شده است اما در بخش خصوصی 
مطالبات وجود دارد و بر اساس اطالعات ما قرار 
بود مطالبات فروردین ماه، این هفته پرداخت شود 
که البته هنوز پرداخت نشده است. در صورتی که 
این مطالبات در زمان مقرر خود پرداخت شود، از به 
مشکل خوردن بخش خصوصی جلوگیری می کند.«
و  اظهارنظرها  درخصوص  همچنین  ظفرقندی 
دخالت هایی که برخی افراد مشهور و سلبریتی ها 
درموضوع درمان کرونا انجام می دهند، به سپید گفت: 
»در مورد بیماری کرونا، سلبریتی ها و افرادی که 
شناخت علمی ندارند، نباید وارد شوند. هم سازمان 
نظام پزشکی و هم رسانه ها باید وارد عمل شده و 
جلوی این دخالت ها را بگیرند. کرونا ابعاد پیچیده ای 
دارد و با اظهار نظرهای سطحی کار مشکل تر می شود.«

حفاظت از »سالمت مردم« و »سالمت 
ارائه خدمات«

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
»بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی که سازمان نظام 
پزشکی دارد، دو هدف »حفاظت از سالمت مردم« 
و »حفاظت از سالمت ارائه خدمات« بر عهده 
این سازمان است. آنچه که امروز موجب نگرانی 
مردم و مسئوالن شده، این است که هر دوی این 
موارد در معرض آسیب قرار گرفتند. از این رو 
سازمان باید راهکارهای خود را برای حل این 

مشکل مطرح کند.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: »نزدیک 

به شش ماه از شیوع کرونا می گذرد. پس از یک 
کنترل اولیه که بر بیماری صورت گرفت و نسبتا 
شاهد رفتار خوبی از سوی مردم و مسئوالن بودیم 
توانستیم در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت 
به یک کاهش نسبی برسیم اما امروز شاهد اوج 
گیری مجدد بیماری هستیم و قاعدتا باید بررسی های 
علمی درباره این موضوع انجام شود زیرا در صورت 
عدم بررسی، هم مردم را از دست خواهیم داد و 
هم جامعه پزشکی به سمت فرسودگی می رود.«

وی با اشاره به اینکه آمار ابتال و مرگ و میر ناشی 
از کرونا رو به افزایش است، تصریح کرد: »آنچه که 
امروز شاهد آن هستیم روش های مختلف مواجهه 
سایر کشورها با این بیماری است. برخی توانسته اند با 
روش های مناسبی بیماری را کنترل کنند. کشورهایی 
مانند کره جنوبی، نیوزیلند، ویتنام و... توانسته اند با 
روش های مناسب با بیماری برخورد کنند و حتی در 
برخی از کشورها به مرحله حذف بیماری برسند 
البته برخی از کشورها نیز روش های غیرصحیح 
را مبنا قرار داده اند. به عنوان مثال روش رسیدن به 
ایمنی جمعی در برابر کرونا روش مناسبی نبوده و 
نتایج خوبی نیز نداشته است. اگر قرار باشد این 
روش ادامه داشته باشد ویروس کرونا مدت زیادی 
در جوامع وجود خواهد داشت و به این زودی ها 

به ایمنی جمعی نخواهیم رسید.«
ظفرقندی با اشاره به اینکه نیازمند بازنگری در 
روش های برخورد با بیماری در کشورمان هستیم، 
تصریح کرد: »با توجه به شرایط اقتصادی، مدل 
است.  متفاوت  بیماری  با  مقابله  برای  کشورها 
در کشور ما نیز قرنطینه و عدم بازگشایی برای 
طوالنی مدت میسر نیست چرا که مشکالت اقتصادی 
گریبانگیر مردم می شود اما از سوی دیگر عادی سازی 
هم نمی تواند چاره کار باشد. آنچه که امروز باعث 

اوج گیری مجدد کرونا شده است، عادی سازی 
است که توسط مردم، مسئوالن و حتی رسانه ها 
اتفاق افتاد و سبب شد شاهد سفرهای غیرضروری، 
برگزاری مراسم تجمعی و... باشیم. ما در مسیر مبارزه 
با بیماری شاید بتوانیم گاهی آهسته تر حرکت کنیم 

اما هیچگاه نباید مسیر را متوقف کنیم.«
وی با تاکید بر اینکه نظام پزشکی حمایت خود از 
مردم و کادر درمان را وظیفه خود می داند، تصریح 
کرد: »از این رو راه اندازی پویش ملی همدلی با 
مدافعان سالمت از امروز تا روز پزشک در دستور 
کار ما قرار دارد و عالوه بر این سازمان سایر نهادها 
نیز باید این پویش را جدی بگیرند. شعار این پویش 

جان ما، ایران ما است.«
ظفرقندی ادامه داد: »تاکنون از جامعه پزشکی و 
پرستاری بیش از ۵۰۰۰ نفر به بیماری مبتال شده اند 
که اگر خدمه بیمارستان ها را نیز محاسبه کنیم این 
عدد حتی به ۱۰ هزار نفر نیز خواهد رسید. متاسفانه 
از تعداد یاد شده ۱۴۰ نفر شهید خدمت داشته ایم. 
از کل آمار یاد شده 2۰ درصد گروه پرستاری، 
۱9 درصد پرسنل بیمارستانی، ۱۷ درصد پزشکان 
عمومی، 9 درصد پزشکان داخلی، ۵ و نیم درصد 

پزشکان زنان و... بوده اند.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به خستگی 
و فرسودگی کادر درمان ادامه داد: »کاهش توان 
نیروی کار، معضلی است که باید به آن رسیدگی 
شود. قدم اول برای رسیدن به شرایط مناسب ایجاد 
یک عزم ملی است. نمی توان فقط از کادر درمان 
توقع داشت و به وظایف اجتماعی خود عمل 
نکرد. در دوران دفاع مقدس نیز زمانی که جوانان 
در خطوط مقدم مقابل دشمن می ایستادند، مردم 
هم در پشت خط مقدم به آن ها کمک می کردند.«

ادامه در صفحه 10 

جـان ما،  ایـران ما
آنچه امروز باعث اوج گیری مجدد کرونا شده ، »عادی سازی« است که توسط مردم، 

مسئوالن و حتی رسانه ها اتفاق افتاد
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 ادامه از صفحه 9 
وی افزود: »در همین راستا دولت نیز باید به وظایف 
خود عمل کند و سالمت در اولویتش قرار گیرد. طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری در صورتی که سالمت 
تامین نشود، اقتصاد و معیشت نیز دچار مشکل خواهد 
شد این در حالیست که باید برای جامعه پزشکی که 
این روزها در حوزه کرونا فعال است، حمایت های 
قانونی وجود داشته باشد. قوای نظامی نیز باید بر 

نظارت ها بیش از گذشته دقت کند.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکیدکرد: »نمی توان 
پروتکل ها را ابالغ کرد اما بر نحوه اجرای درست 
آن ها دقت کافی نداشت همچنین مجلس محترم نیز 
باید به وظایف خود پایبند باشد این در حالیست که 
وظیفه ایجاد شرایط فرهنگی در این دوران نیز موثر 
است. اگر تبلیغات در حوزه بیماری کرونا کاهش 
یابد شرایط مناسبی را نخواهیم دید. در این میان 
خیرین، نهادهای مدنی و... نیز می توانند نقش های 

خوبی ایفا کنند.«
ظفرقندی ادامه داد: »مهمترین اصلی که امروز باید 
اجرا شود این است که باید وضعیت این بیماری را 
برای مردم شرح داد سپس پروتکل های ابالغی را 
تغییر دهیم. پروتکل ها باید بر اساس مناطق مختلف 
نوشته شود چرا که پروتکل های ملی دیگر نمی توانند 
پاسخگو باشند. نوشتن پروتکل های سیال برای مناطق 
قرمز موثر خواهد بود و نمی توان در این شرایط همه 
کشور را با یک دستورالعمل اداره کرد. در همین راستا 
سه اصل اهمیت زیادی دارد؛ اول آنکه بازگشایی هایی 
که صورت می گیرد تا چه اندازه اهمیت اقتصادی 
دارد، دوم آنکه آیا این بازگشایی ها موثر خواهد بود 
و سوم آنکه اصال امکان تعطیلی آن واحد وجود دارد 
یا خیر؟ بر اساس این سه اصل می توانیم پروتکل 

مناسبی بنویسیم.«
وی با تاکید بر اینکه صندوق ذخیره ارزی باید فعال 
شود افزود: »برای اختصاص یک میلیارد یورو در 
حوزه مقابله با کرونا در نظام سالمت مجوز ارائه شد 
اما هنوز قسمت عمده آن تخصیص داده نشده است.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه 
روز گذشته طی نامه ای به شخص رئیس جمهوری 
خواستار برخی موضوعات در حوزه کرونا شده ایم، 
اظهارکرد: »این نامه شامل ۱۰ بند بود که یکی از 
این بندها بازنگری در پروتکل ها و ایجاد تعطیلی یا 
قرنطینه موقت بود. اکنون در تهران اعالم شده است 
که برخی فعالیت ها می توانند به  مدت موقت تعطیل 
شوند. این روند باید هوشمندانه و بر اساس شرایط 
صورت گیرد چراکه مناطق مختلف شرایط متفاوتی 
را تجربه می کنند. حتی ما این پیشنهاد را مطرح کردیم 
که در کالنشهر تهران نیز برای ایجاد این تعطیلی ها به 
شکل منطقه ای به موضوع نگاه کنیم. حتی پیشنهاد 
دیگر ما این بود که در شهرهایی با وضعیت قرمز 
فعالیت کارکنان به شکل 3۰ درصد دورکاری باشد. 
تا کنون در مکاتباتی که با آقای روحانی داشته ایم 
این مکاتبات پیگیری شده اند و پاسخ های مقتضی 

دریافت شده است.«

ماجرای کارتخوان در مطب پزشکان
وی در خصوص نصب کارتخوان در مطب های 
پزشکان اظهار کرد: »پزشکان از روز اول هم نحوه 
کار با کارتخوان را بلد بودند. موضوعی که وجود 
داشت این بود که زیرساخت های الزم برای ارتباط 
مطب ها با سازمان امور مالیاتی فراهم نبود در حالی که 
اولین صنفی که تفاهمنامه ای با سازمان امور مالیاتی 
داشت، سازمان نظام پزشکی بود که کارتخوان ها در 

مطب ها مستقر باشد. این موضوع پس از آن بود که 
توانستند مشکالت فنی و اجرایی حوزه اقتصادی 
را مرتفع کنند.« ظفرقندی در پاسخ به سوالی در 
خصوص شکایت از پزشکان افزود: »ما معتقدیم 
برای قصور پزشکی که می تواند منجر به شکایت 
شود باید بررسی های علمی و بر اساس قانون صورت 
گیرد و هر حکمی که صادر می شود نیز به شکل 
قانونی ابالغ شود. اینکه تفاهمنامه ای سبب شود شاهد 
افزایش خطاهای پزشکی باشیم، مورد قبول نیست و 
پزشکان نیز تمام تالش خود را می کنند تا قصوری 
صورت نگیرد اما در صورت بروز هر گونه مشکل 

رسیدگی های مقتضی انجام خواهد شد.«
وی در ادامه سخنان خود درباره وضعیت بیمارستان ها 
در شرایط کرونایی گفت: »با افزایش موارد بیماری 
طبیعتا مراجعه به بیمارستان ها افزایش یافته است در 
حالی که بستری های ما روزانه به 3۰ نفر تقلیل یافته 
بود امروزه به 2۵۰ تا 3۰۰ نفر رسیده و تخت های 
اشغال شده با بیماران مبتال به کرونا رو به افزایش 
است البته فعالیت بیمارستان ها با توجه به شرایط و 
این بیماری منعطف می شود و به  صورت سیال در 
بخش های دولتی و خصوصی پذیرش بیماران در 
دستور کار خود دارد. البته اخیرا برنامه ای توسط 
وزارت بهداشت در دست بررسی است که آیا الزم 
است همه بیمارستان ها درگیر کرونا شوند یا تنها 
برخی بیمارستان ها پذیرنده مبتالیان به کرونا باشند.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: »اکنون 
تخت های آی سی یو دچار مشکل شده و حتی در 
برخی بیمارستان های مرجع با کمبود تخت آی سی 
یو مواجه هستیم. به عنوان مثال بیمارستان سینا یک 
بخش عادی خود را به مانیتورینگ و ونتیالتور مجهز 

کرده است تا تبدیل به آی سی یو شود.«
ظفرقندی با تاکید بر اینکه کرونا دارو و واکسن 
اختصاصی ندارد، اظهارکرد: »در خصوص واکسن 
چند کشور در حد مطالعه انسانی در حال فعالیت 
هستند که حداقل سه تا چهار ماه دیگر طول خواهد 
کشید. طبیعتا واکسن هم با توجه به شرایطی که 
این بیماری دارد نمی تواند ایمنی کامل ایجاد کند. 
بزرگترین واکسن تولیدی تا کنون واکسن آنفلوآنزا 
بود اما اکنون ما به واکسنی نیاز داریم که بتواند سه 
میلیارد جمعیت جهان را پوشش دهد. آن هم در 
شرایطی که نمی تواند ایمنی قطعی ایجاد کند. در 
چنین اوضاعی مراقبت های ویژه و نظارتی و پایبندی 
به پروتکل های درمانی و بهداشتی موثر خواهد بود. 
این درست است که داروی رمدسیویر نتایج مطلوبی 
داشته اما این دارو هم داروی اختصاصی کرونا نیست. 

از این رو دارویی که در پروتکل های درمانی وجود 
نداشته باشد نباید توسط پزشکان تجویز شود زیرا 

باعث سردرگمی بیمار خواهد شد.« 
وی درباره میزان آسیبی که پس از بروز کرونا به بخش 
خصوصی وارد شده است، گفت: »از آنجایی که بروز 
این بیماری سبب کاهش اعمال الکتیو یا غیر ضروری 
شده است، درآمد بیمارستان های خصوصی کاهش 
یافته است این در حالیست که هزینه این بیمارستان ها 
برای تهیه تجهیزات فردی مقابله با کرونا افزایش یافته 
است. گاهی تجهیزاتی که استفاده می شود می تواند 
هزینه حدودی یک میلیون تومان برای هر یک بیمار 
ایجاد کند که باید به آن توجه شود البته فعال توجه 
کافی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با در نظر 
گرفتن این موضوع فعالیت بیمارستان های خصوصی 

به قوت خود باقی بماند.«
ظفرقندی ضمن اشاره به بیمار شدن کادر درمان 
اظهارکرد: »جدا از بحث فرسودگی کادر درمان ابتالی 
آنان به بیماری کووید۱9 یک معضل دیگر است. مثال 
من اطالع دارم در بخش سرطان بیمارستان امام خمینی 
چهار نفر از اساتید، چهار نفر از دستیاران و شش نفر 
از پرستاران به کرونا مبتال شده اند که همین موضوع 
می تواند فعالیت های این بخش را تحت تاثیر قرار 
دهد و حتی منجر به تعطیلی این بخش شود. در 
حالی که عالوه بر بیماری کرونا بیماران دیگر نیاز 
به دریافت خدمات خود دارند. برای آنکه با مشکل 
کمبود کادر درمان مواجه نشویم تصمیم گرفته ایم 
مانند روزهای ابتدایی شیوع ویروس از داوطلبان 
جامعه پزشکی بخواهیم وارد صحنه شوند. به این 
ترتیب لیست داوطلبان توسط نظام پزشکی جمع 

آوری شده است و به بیمارستان ها ارائه می شود.«
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حواشی مطرح 
شده درباره استعفای اعضای نظام پزشکی استان البرز 
صحت دارد یا خیر؟ گفت: »در این مورد رئیس نظام 
پزشکی کرج توسط یکی از نهادهای غیرمسئول برکنار 
شده بود که با هماهنگی قوه قضائیه به کار خود 
بازگشت. لذا موضوع استعفای دسته جمعی اعضای 

نظام پزشکی کرج صحت ندارد.« 

تعرفه ها
ظفرقندی درباره تعرفه های پزشکی نیز تصریح کرد: 
»تعرفه یعنی هزینه خدمت انجام شده در حوزه درمان 
و این تعرفه باید مطابق با هزینه های واقعی که صورت 
می گیرد، تعریف شود. اگر برای لباس محافظتی، 
دستگاه ها و... هزینه ای می شود باید محاسبه و هزینه 
واقعی برآورد شود. اگر این هزینه به شکل واقعی در 

تعرفه دیده نشود، طبیعی خواهد بود که ارائه خدمت 
نیز دچار کاهش کیفیت شود. بر اساس قوانینی مانند 
ماده 9 از احکام دائمی برنامه ششم توسعه تعرفه باید 
واقعی اعالم شود. آنچه که ما به دنبال آن هستیم، 
این است که به دنبال عدم اعالم تعرفه واقعی کیفیت 
خدمات با کاهشی روبرو نشود.«وی با اشاره به خدمات 
کادر درمان در بحران کرونا، ارائه پاداش یا در نظر 
گرفتن امتیازات را برایشان مفید دانست و ادامه داد: 
»پیشنهاد ما این بود که مثال برای صدور پروانه امتیازی 
برای شاغالن در بخش کرونا در نظر گرفته شود.« 

ظفرقندی درباره آمار پزشکان متخلف افزود: »ساالنه 
۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پرونده ارجاعی به سازمان نظام پزشکی 
داریم که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن ها به عنوان متخلف 
ثبت می شود که البته این آمار با توجه به حجم کار 
آماری عادی است. در مورد کسانی که داروهای 
خارج از فارماکوپه تجویز می کنند نیز طبق مقررات 
پرونده هایشان بررسی و احکام الزم صادر می شود.«
وی افزود: »پزشکانی که در بحران کرونا دچار آسیب 
می شوند می توانند از طریق صندوق تعاون و رفاه 

سازمان نظام پزشکی وام دریافت کنند.« 
ظفرقندی درباره عدم بازگشایی برخی از مطب ها تاکید 
کرد: »بر اساس پروتکل های ابالغی برای برخی از 
مطب ها توصیه به محدود کردن فعالیت وجود دارد 
تا اگر خدمتی ضرورتی ندارد فعال انجام نشود. یکی 
از درخواست های ما هم همین است که فعالیت های 

غیر ضروری پزشکی به طور موقت تعطیل شود.«
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امکانات 
زیرساختی در حوزه درمان در کشورمان بسیار مناسب 
است، گفت: »به عنوان مثال با کمک خانه های بهداشت 
حتی در دورترین روستاهای کشور نیز ساماندهی 
همه  البته  است  گرفته  صورت  به خوبی  بیماران 
ویروس  این  شیوع  ابتدای  در  دنیا  درمانی  مراکز 
دچار شوک شدند. تا جایی که به یاد دارید حتی 
برخی از کشورها تجهیزات پزشکی را از یکدیگر 
می دزدیدند اما خوشبختانه کشور ما توانست اقدامات 
مناسبی انجام دهد و تجهیزاتی مانند ونتیالتور را فراهم 
کند البته با اوج گیری بیماری طبیعی است که دچار 
کمبود شویم که باید با برنامه های کنترلی به فکر عدم 

بروز چنین مشکالتی باشیم.«
وی افزود: »پس از بروز بیماری برخی از مطب ها 
فعالیت خود را متوقف کردند اما در شرایط کنونی 
می بینیم که روزانه سه مطب اعالم تعطیلی و بطور کلی 

عدم فعالیت در حوزه پزشکی را می کنند.«
ظفرقندی درباره فرآیند نسخه نویسی الکترونیک 
نیز خاطرنشان کرد: »اکنون حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد 
مراکز درمانی و داروخانه ها برای فرآیند نسخه نویسی 
الکترونیک تجهیز شدند و این بستر باید برای سایر 
مراکز نیز فراهم شود.« وی درباره تجویز نسخه توسط 
اپلیکیشن ها تاکید کرد: »در بخش مشاوره در شرایط 
بیماری کرونا مراکز رسمی ما فعال هستند تا از تجمع 
غیرضروری افراد جلوگیری شود اما نسخه نویسی از 
طریق اپلیکیشن هنوز مجوزی ندارد و قانونی نیست.«
ظفرقندی در خاتمه سخنان خود در خصوص تخلفات 
پزشکی مجددا تاکید کرد: »اینکه پزشکی در زندان 
باشد بسته به نوع جرم او متفاوت است اما نگاه ما 
در حوزه تخلفات پزشکی است. بطور مثال در مورد 
کلینیک سینای مهر برخی همکاران ما که ممکن بود 
مقصر هم نباشند ۱۰ روز بازداشت بودند سپس با 
قید وثیقه آزاد شدند. نگاه ما این است که اگر قصور 
پزشکی صورت می گیرد باید طبق قانون بررسی شود 
و پس از ارزیابی توسط بازپرس پزشک بتواند با قید 

وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شود.«
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  امین جاللوند
کردن  درو  حال  در  فزاینده ای  شتاب  با  کرونا 
سالمت ایرانیان است. آمار مرگ و میر بر اثر این 
بیماری مهلک، سه رقمی شده است و کادر درمان 
در سخت ترین شرایط کاری قرار دارد. در این 
شرایط بحرانی، برخی محدودیت های حداقلی در 
تهران و برخی شهرهای کشور اعمال شده است، 
اما کارشناسان تاکید دارند که در وهله اول باید 
این محدودیت های حداقلی، حداکثری باشد. در 
وهله دوم نیز این محدودیت ها فقط به یک هفته 

محدود نشود و تداوم داشته باشد. 
نمایندگان جامعه پزشکی هشدار می دهند که در 
صورت جدی نگرفتن محدودیت های کرونایی 
و  خستگی  محدودیت ها،  این  کردن  رها  و 
نقطه غیرقابل  به  فرسودگی مفرط کادر درمان 
بازگشت می رسد. در صورتی که فرسایش شغلی 
کادر درمان، ادامه داشته باشد و آنها را در بحبوحه 
کرونا تنها بگذاریم، قطعا آمار مرگ و میر بیماران 

مبتال هم افزایش پیدا می کند.
بندپی،  انوشیروان محسنی  بر اساس گفته های 
بدنسازی  ورزشی  »باشگاه های  تهران  استاندار 
و پربرخورد، شهربازی، استخرهای سرپوشیده، 
مراکز تفریحی آبی و فعالیت های آبی و مراسم 
عمومی مانند ترحیم، عروسی و همایش ها در استان 
تهران به مدت یک هفته تعطیل است. همچنین 
کافه، قهوه خانه، چایخانه، باغ وحش، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی، موزه و باغ موزه ها، 
تاالرهای پذیرایی، دانشگاه ها، مدارس، حوزه های 
علمیه، مدارس شبانه روزی، آموزشگاه های فنی 
سایر  و  کتابخانه ها  سراها،  زبان  حرفه ای،  و 

آموزشگاه ها نیز جزو این تعطیلی ها است.«
محدودیت های  آیا  که  اینجاست  سوال  حال 
موجب  می تواند  اخیر  هفته  یک  در  حداقلی 
شود که کادر درمان، تجدید قوا کند و آیا اصال 
این محدودیت ها قادر است موجب کاهش فشار 

کاری کادر درمان شود؟
در شرایطی که همچنان سفرهای غیرضروری 
انجام می شود، محدودیت تردد بین شهرها وجود 
ندارد، کنترل جدی بر مراکز شلوغ و تجمعات 
دیده نمی شود و بسیاری از پاساژها و مراکز خرید 
سربسته نیز مثل قبل از دوران کرونا کار می کنند، 
به نظر نمی رسد که اعمال محدودیت های حداقلی 
و یک هفته ای بتواند مرهمی بر زخم های کادر 

درمان باشد. 

از کاهش توان کادر درمان تا روی 
کاغذ ماندن پروتکل ها

بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی از وضعیت 
اجرای محدودیت های حداقلی در تهران و برخی 
شهرهای قرمز کشور، گالیه دارند و می گویند حتی 
همین محدودیت های حداقلی هم در خیلی از 
اماکن، رعایت نمی شود. درواقع، ضمانت اجرایی 

یک  محدودیت های  این  اعمال  برای  چندانی 
هفته ای وجود ندارد. 

رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا  نیز  گذشته  روز 
ارتباط  در  کشور  پزشکی  نظام  سازمان  کل 
ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران نسبت به رعایت 
نشدن محدودیت های حداقلی در تهران و چند 
شهر دیگر کشور انتقاد کرد و گفت: »نمی توان 
پروتکل ها را ابالغ کرد، اما بر نحوه اجرای درست 

آن ها دقت کافی نداشت.« 
به  اشاره  با  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
خستگی و فرسودگی کادر درمان، تاکید کرد: 
»کاهش توان نیروی کار معضلی است که باید 
رسیدن  برای  اول  قدم  شود.  رسیدگی  آن  به 
به شرایط مناسب، ایجاد یک عزم ملی است. 

نمی توان فقط از کادر درمان توقع داشت و به 
وظایف اجتماعی خود عمل نکرد. در دوران 
دفاع مقدس نیز زمانی که جوانان در خطوط 
در  هم  مردم  می ایستادند،  دشمن  مقابل  مقدم 
پشت خط مقدم به آن ها کمک می کردند. در 
خود  وظایف  به  باید  نیز  دولت  راستا  همین 
گیرد.  قرار  اولویتش  در  و سالمت  کند  عمل 
طبق فرمایش مقام معظم رهبری، در صورتی که 
سالمت تامین نشود، اقتصاد و معیشت نیز دچار 
مشکل خواهد شد. این در حالی است که باید 
این روزها در حوزه  برای جامعه پزشکی که 
وجود  قانونی  حمایت های  است،  فعال  کرونا 
داشته باشد. قوای نظامی نیز باید بر نظارت ها 

بیش از گذشته دقت کند.«
او تصریح کرد: »آنچه که امروز باعث اوج گیری 
مجدد کرونا شده، عادی سازی است که توسط 
مردم، مسئوالن و حتی رسانه ها اتفاق افتاد و سبب 
شد شاهد سفرهای غیرضروری، برگزاری مراسم 
تجمعی و ... باشیم. ما در مسیر مبارزه با بیماری 
شاید بتوانیم گاهی آهسته تر حرکت کنیم، اما هیچگاه 
نباید مسیر را متوقف کنیم. تاکنون نزدیک به شش 
ماه از شیوع کرونا می گذرد. پس از یک کنترل اولیه 
که بر بیماری صورت گرفت و نسبتا شاهد رفتار 
خوبی از سوی مردم و مسئوالن بودیم، توانستیم 
در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت به یک 
کاهش نسبی برسیم، اما امروزه شاهد اوج گیری 
مجدد بیماری هستیم. قاعدتا باید بررسی های علمی 
درباره این موضوع انجام شود، زیرا در صورت عدم 
بررسی دقیق، هم مردم را از دست خواهیم داد و 
هم جامعه پزشکی به سمت فرسودگی می رود.«

افزایش فشار کار جامعه پزشکی در سایه 
محدودیت های حداقلی

اگرچه انتظار می رود که با اعمال محدودیت های یک 
هفته ای در تهران و برخی شهرهای کشور، فشار کاری 
کادر درمان اندکی کمتر شود، اما با توجه به اینکه 
محدودیت های اعمال شده با »رویکرد حداقلی« 
است، به نظر نمی رسد که این محدودیت های 
موقت بتواند چندان دردی از کادر درمان دوا کند.
ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور 
هم به افزایش فشار کاری کادر درمان، اشاره کرد 
و اظهار داشت: »با افزایش موارد بیماری کرونا، 
مراجعه به بیمارستان ها و فشار کاری کادر درمان 
نیز افزایش یافته است. در حالی که بستری های ما 
روزانه به ۳۰ نفر تقلیل یافته بود، اما امروزه به ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ نفر رسیده است. تخت های اشغال شده 
با بیماران مبتال به کرونا نیز رو به افزایش است. 
اکنون تخت های آی سی یو نیز دچار مشکل شده 
است و حتی در برخی بیمارستان های مرجع با 
کمبود تخت آی سی یو مواجه هستیم. به عنوان 
مثال، بیمارستان سینا یک بخش عادی خود را به 
مانیتورینگ و ونتیالتور مجهز کرده است تا تبدیل 
به آی سی یو شود. البته فعالیت بیمارستان ها با توجه 
به شرایط این بیماری منعطف می شود و به صورت 
سیال در بخش های دولتی و خصوصی، پذیرش 
بیماران در دستور کار قرار دارد. اخیرا نیز برنامه ای 
توسط وزارت بهداشت در دست بررسی است 
که در آن مشخص خواهد شد که آیا الزم است 
همه بیمارستان ها درگیر درمان کرونا شوند یا تنها 
برخی بیمارستان ها پذیرنده مبتالیان به کرونا باشند.«

ادامه در صفحه 12 

آیا محدودیت های یک هفته ای به درمانگران کرونا کمک می کند؟ 
کارشناسان تاکید دارند که اعمال محدودیت های حداقلی و کوتاه مدت در تهران و برخی شهرهای قرمز 

نمی تواند تاثیری جدی در کاهش فشار کاری کادر درمان و تجدید قوای آنها داشته باشد

در شرایطی که همچنان 
سفرهای غیرضروری انجام 

می شود، محدودیت تردد 
بین شهرها وجود ندارد، 

کنترل جدی بر مراکز شلوغ 
و تجمعات دیده نمی شود و 
بسیاری از پاساژها و مراکز 

خرید سربسته نیز مثل قبل 
از دوران کرونا کار می کنند، 

به نظر نمی رسد که اعمال 
محدودیت های حداقلی و یک 

هفته ای بتواند مرهمی بر 
زخم های کادر درمان باشد

11 شماره 1699 ۲6 تیـر 1۳99



 ادامه از صفحه 11 
بحث  از  »جدا  کرد:  خاطرنشان  ظفرقندی 
فرسودگی کادر درمان، ابتالی آنان به بیماری 
کووید19 نیز یک معضل دیگر است. مثال اطالع 
امام خمینی  بیمارستان  دارم در بخش سرطان 
و  دستیاران  از  نفر  اساتید، چهار  از  نفر  چهار 
شده اند.  مبتال  کرونا  به  پرستاران  از  نفر  شش 
همین موضوع می تواند فعالیت های این بخش 
را تحت تاثیر قرار دهد و حتی منجر به تعطیلی 
این بخش شود. در حالی که عالوه بر بیماری 
کرونا بیماران دیگر نیاز به دریافت خدمات خود 
دارند. برای آنکه با مشکل کمبود کادر درمان 
مواجه نشویم، تصمیم گرفته ایم مانند روزهای 
ابتدایی شیوع ویروس از داوطلبان جامعه پزشکی 
بخواهیم وارد صحنه شوند. به این ترتیب لیست 
داوطلبان توسط نظام پزشکی جمع آوری شده 

است و به بیمارستان ها ارائه می شود.«

شهدای مدافع سالمت به 140 نفر رسید
آمار کادر درمانی مبتال به کرونا و شهدای مدافع 
افزایش است.  به روز در حال  سالمت، روز 
پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی، 
سالمت  مدافع  شهدای  آمار  آخرین  درباره 
و  پزشکی  از جامعه  »تاکنون  یادآور شد:  نیز 
پرستاری بیش از پنج هزار نفر به بیماری کرونا 
مبتال شده اند که اگر خدمه بیمارستان ها را نیز 
محاسبه کنیم، این عدد حتی به 1۰ هزار نفر 
نیز خواهد رسید. متاسفانه از تعداد یاد شده 
1۴۰ نفر شهید خدمت داشته ایم. از کل آمار 
یاد شده ۲۰ درصد گروه پرستاری، 19 درصد 
پرسنل بیمارستانی، 1۷ درصد پزشکان عمومی، 
9 درصد پزشکان داخلی، ۵.۵ درصد پزشکان 

زنان و ... بوده اند.«
جدای از خسارت های جانی که در دوران کرونا 
به جامعه پزشکی وارد شده، خسارت های مالی 
سنگینی نیز متوجه جامعه پزشکی بوده است. 
ظفرقندی درباره میزان آسیبی که پس از بروز 
کرونا به بخش خصوصی وارد شده است نیز 
بیماری  این  بروز  که  آنجایی  »از  شد:  یادآور 
سبب کاهش اعمال الکتیو یا غیرضروری شده 
است، درآمد بیمارستان های خصوصی نیز کاهش 
یافته است. این در حالی است که هزینه این 

بیمارستان ها برای تهیه تجهیزات فردی مقابله 
با کرونا افزایش یافته است. گاهی تجهیزاتی که 
استفاده می شود می تواند هزینه ای حدود یک 
میلیون تومان برای هر یک بیمار ایجاد کند که 
باید به این هزینه ها توجه شود. البته فعال توجه 
کافی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با در 
نظر گرفتن این موضوع، فعالیت بیمارستان های 

خصوصی به قوت خود باقی بماند.«
در شرایطی که جامعه پزشکی در دوران کرونا 
با خسارت های جانی و مالی متعددی مواجه 
شده است، به نظر نمی رسد که محدودیت های 
یک هفته ای و حداقلی بتواند جلوی سیل این 
خسارت ها را بگیرد؛ مگر اینکه این محدودیت ها، 

ادامه دار و با رویکرد حداکثری باشد.  

آیا محدودیت های موقت و حداقلی، 
جواب می دهد؟

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی نیز از زاویه دیگری 
به محدودیت های موقت در دوان کرونا نگاه می کنند 
و اعتقاد دارند که اگرچه همین محدودیت های 
موقت نیز می تواند موثر باشد، اما کافی نیست. 
به باور آنها باید دولت و مردم با یکدیگر همدل 
و همراه باشند تا با کمک این وفاق ملی بتوان بر 

بیماری کرونا غلبه کرد. 
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور 
در گفت وگو با سپید به محدودیت های یک هفته ای 
در تهران و برخی شهرهای کشور اشاره می کند و 
می گوید: »در کشور ما خیلی اوقات دنبال سندروم 

نتیجه فوری هستیم. محدودیت های یک هفته ای در 
تهران و برخی شهرها را باید از این زاویه نگاه کرد. 
اول اینکه این محدودیت ها باید حتما با ممنوعیت 
سفرهای غیرضروری همراه باشد و دوم اینکه نباید 
انتظار داشته باشیم که محدودیت های اعمال شده، 
بالفاصله جواب بدهد. یعنی احتمال دارد محدودیتی 
که االن وضع می کنیم، یک ماه دیگر آثار خودش را 
نشان دهد.« او یادآور می شود: »رسانه ها نیز نقش 
چشمگیری در فرهنگ سازی و آموزش مردم برای 
پیشگیری از کرونا دارند. رسانه ها می توانند مثل 
اسفند 98، دوباره حساسیت جامعه نسبت به کرونا 
را افزایش دهند. باید این آموزش ها ارائه شود که در 
این برهه زمانی، ماسک زدن از هر واکسن و دارویی 
موثرتر است. ماسک نیز باید از داروخانه ها و مکان 
های بهداشتی مجاز تهیه شود تا مردم امنیت خاطر 

بیشتری داشته باشند.«
سهرابی تاکید می کند: »نیاز است که ماسک و سایر 
اقالم بهداشتی مثل الکل های شست وشو نیز در 
سطح گسترده تری در اختیار داروخانه ها قرار بگیرد 
تا این کاالهای ضروری تامین باشد. حتی دولت و 
سایر نهادهای حمایتی نیز باید برای تامین ماسک و 
تحویل آن به خانواده هایی با توان مالی کمتر، کمک 
کنند و ماسک رایگان در اختیار آنها قرار دهند. در 
عین حال، شست وشوی ۲۰ ثانیه ای دست ها، حفظ 
فاصله اجتماعی و ایجاد حساسیت در مردم نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی، می تواند در کنترل 

بحران کرونا بسیار موثر باشد. البته با دستورات دولتی 
و بدون همراهی مردم نمی توان بر کرونا غلبه کرد. 
نیاز داریم که خیران هم دوباره مثل دوران آغاز 
شیوع کرونا به میدان کمک بیایند. در این راستا 
نباید فقط از دولت انتظار داشته باشیم و باید مردم 
و همه نهادها برای کمک به میدان بیایند. از سوی 
دیگر، نباید دوگانگی بین اظهارنظر مسئوالن در 
خصوص توصیه های بهداشتی وجود داشته باشد.«
سهرابی با اشاره به روزهای سخت جامعه پزشکی 
در دوران کرونا یادآور می شود: »کادر درمانی واقعا 
خسته شده است و دیگر اوضاع مثل گذشته نیست. 
حتی فقط همین لباس پوشیدن کادر درمان به همراه 
تجهیزات حفاظتی در فصل گرما برای خیلی  از مردم 
قابل تحمل نیست، چه برسد به اینکه بخواهید 
با همین پوشش سخت، ساعت های طوالنی هم 
تحت فشار به بیماران مبتال به کرونا خدمت کنید. 
به نظر می رسد که انگار مردم از رعایت پروتکل های 
بهداشتی خسته شده اند و عده ای هم احساس می کنند 
که همه وظایف بر دوش کادر درمان است که آنها 
را نجات دهد. در صورتی که این تصور، غلط است 
و بدون همکاری مردم، کادر درمان و نظام سالمت، 

نمی توان بحران کرونا را از بین ببرد.«
او با تاکید بر اینکه محدودیت های کرونایی باید 
خاطرنشان  باشد،  داشته  اجتماعی  پیوست های 
می کند: »دوگانه معیشت و سالمت، یک دوگانه 
جدی است که باید مدیریت شود. ۵۵ درصد اقتصاد 
ما خدماتی و 6۰ درصد مراکز اقتصادی هم به شکل 
استیجاری است. اینها آمارهایی است که خود دولت 
اعالم کرده است. در این شرایط به کادر درمان هم 
وعده دادند که به شما وام می دهیم و قسط هایتان 
را دیرتر پرداخت کنید، اما این وعده ها نیز عملی 
نشد. به همین دالیل است که معتقدم همه ارکان 
حاکمیت باید به میدان بیایند و حمایت ها رنگ عملی 

به خود بگیرد تا از این پیچ خطرناک رد شویم.«
تمدید  احتمال  که  است  کرده  اعالم  دولت 
محدودیت های کرونایی در تهران و برخی شهرهای 
قرمز وجود دارد. در این راستا محدودیت تردد 
غیرضروری در بین شهرها و نظارت بر رعایت 
این  اثربخشی  می تواند  بهداشتی  پروتکل های 
محدودیت ها را افزایش دهد تا هم آمار بیماران 
مبتال به کرونا کاهش پیدا کند و هم کادر درمان 
بتواند پس از پنج ماه فعالیت شدید، بخشی از انرژی 

از دست رفته اش را احیا کند.

سهرابی: در کشور ما خیلی 
اوقات دنبال سندروم نتیجه 

فوری هستیم. محدودیت های 
یک هفته ای در تهران و 

برخی شهرها را باید از این 
زاویه نگاه کرد. اول اینکه 

این محدودیت ها باید حتما با 
ممنوعیت سفرهای غیرضروری 

همراه باشد و دوم اینکه 
نباید انتظار داشته باشیم که 

محدودیت های اعمال شده، 
بالفاصله جواب بدهد

دولت اعالم کرده است که 
احتمال تمدید محدودیت های 

کرونایی در تهران و برخی 
شهرهای قرمز وجود دارد. در 

این راستا محدودیت تردد 
غیرضروری در بین شهرها و 
نظارت بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی می تواند اثربخشی این 
محدودیت ها را افزایش دهد تا 

هم آمار بیماران مبتال به کرونا 
کاهش پیدا کند و هم کادر 

درمان بتواند پس از پنج ماه 
فعالیت شدید، بخشی از انرژی 

از دست رفته اش را احیا کند

ظفرقندی: تاکنون از جامعه 
پزشکی و پرستاری بیش 

از پنج هزار نفر به بیماری 
کرونا مبتال شده اند. اگر 

خدمه بیمارستان ها را نیز 
محاسبه کنیم، این عدد حتی 
به ۱۰ هزار نفر نیز خواهد 

رسید. متاسفانه از تعداد 
یاد شده ۱۴۰ نفر شهید 

خدمت داشته ایم. از کل آمار 
یاد شده ۲۰ درصد گروه 

پرستاری، ۱۹ درصد پرسنل 
بیمارستانی، ۱۷ درصد 

پزشکان عمومی، ۹ درصد 
پزشکان داخلی، ۵.۵ درصد 

پزشکان زنان و ... بوده اند
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خبری خوش از ورود رمدسیویر ایرانی به بازار از هفته آینده

 علی ابراهیمی
»گرچه داروی رمدسیویر در لیست دارویی کشور 
نیست، اما برخی همکاران آن را تجویز می کنند 
و معتقدند که در برخی بیماران اثربخش است؛ 
از این رو دارو را به اندازه کافی توزیع کردیم و از 
هفته آینده نیز اولین تولید ملی این دارو عرضه 
خواهد شد تا کمبودی در این زمینه نداشته باشیم«
اعالم این خبر خوش از سوی وزیر بهداشت 
موجی از امید و خودباوری را با خود به همراه 
داشت. سعید نمکی روز چهارشنبه و در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعالم 
این خبر گفت: »بارها اعالم کرده ایم که کووید- ۱۹ 
هنوز هیچ داروی موثر و قابل اعتمادی در دنیا 
ندارد، اما برخی همکاران دو داروی رمدسیویر و 
فاویپیراویر را تجویز می کردند. به ویژه رمدسیویر 

که در اروپا و آمریکا هم مطرح است.«
وی اظهار داشت: »البته نوع جعلی داروی رمدسیویر 
توسط برخی شیادان در شبکه قاچاق عرضه می شد 
که با اقدام هوشمندانه، این دارو را به اندازه کافی 
در شبکه بهداشت و درمان توزیع کردیم.« نمکی 
افزود: »گرچه این دارو در لیست دارویی کشور 
نیست، اما برخی همکاران آن را تجویز می کردند 
و معتقدند که در برخی بیماران اثربخش است، 
بنابراین روز گذشته این دارو را به اندازه کافی 
توزیع کردیم و هفته آینده اولین تولید ملی این 
دارو هم عرضه خواهد شد و کمبودی در این 

زمینه نخواهیم داشت.«

تولید رمدسیویر در ستاد اجرایی فرمان امام
نمکی،  از سوی سعید  این خبر  اعالم  از  پس 
وزیر بهداشت، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 

از دستاورد جدید محققان دارویی این ستاد در 
تولید و ساخت یک داروی تحریمی مخصوص 
بیماران کرونایی خبر داد. محمد مخبر در حاشیه 
مراسم تأمین آب شرب ۱000 روستای محروم 
ایرانی  افزود: »نسخه  این خبر،  با اعالم  کشور 
داروی رمدسیویر که قیمت آن در بازار سیاه به 
60 میلیون تومان هم رسیده بود، با قیمتی بسیار 
پایین تر و با قیمت مصوب وزارت بهداشت از 

هفته آینده وارد بازار خواهد شد.«
از  اجرایی  ستاد  دارویی  »محققان  افزود:  وی 
چندین روش علمی روز دنیا، درحال تحقیق و 
ساخت داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی و 
برطرف کردن خألهای موجود درکشور و نیازهای 
تحریمی  مسائل  به  توجه  با  بهداشت  وزارت 
هستند.« مخبر خاطرنشان کرد: »جزئیات بیشتری 

از داروی جدید تولید شده را در روزهای آینده 
اطالع رسانی خواهد شد.«

آمادگی 4 شرکت ایرانی برای تولید
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
رمدسیویر  داروی  تولید  وضعیت  درباره  نیز 
در کشور گفت: »این دارو هنوز وارد پروتکل 
درمانی کشورها ازجمله ایران نشده است و 
کنیم  فهرست  وارد  را  دارو  اینکه  برای  ما 
منتظر نظر مراجع علمی و تحقیقاتی هستیم.«
چهار  الی  سه  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 
شرکت در ایران آمادگی برای تولید دارو را 
اعالم کرده اند و حتی می توانیم مواد اولیه آن 
را هم در کشور تولید کنیم. البته منتظر هستیم 
تا کمیته علمی کرونا به ما درباره مجوزهای 
اعالم نظر کنند؛ بنابراین شرکت های ما پشت 
خط استارت آماده اند تا به محض اینکه تعداد 

و مجوز بیاید، تولید را آغاز کنند.«
رضا ملک زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت 
هم با بیان اینکه داروی رمدسیویر در حال طی 
کارآزمایی بالینی است، گفت: »کارآزمایی های 
مختلف نشان داده است که مصرف این دارو 
طول مدت بستری را در بیمارستان کم می کند، 
اما هنوز تاثیر صددرصدی این دارو در درمان 
ما  و  است  نشده  قطعی  کووید-۱۹  بیماری 
کاهش  را  میر  و  مرگ  که  نمی دانیم  واقعًا 

می دهد یا خیر.«
داروی  است  این  مهم  »نکته  افزود:  وی   
رمدیسیور برای افراد مبتال به کووید-۱۹ که 
نیست.  اصاًل ضروری  نیستند،  بیمارستان  در 
همچنین در افرادی که زیر دستگاه ونتیالتور 
تنها در گروه  بنابراین  ندارد؛  اثری  می روند، 
خاصی از افرادی که هنوز زیر دستگاه نرفته اند 

اثرات مثبتی داشته باشد.« ممکن است 
 ملک زاده اظهار داشت: »این دارو اکنون در 
نیست  است و هنوز مشخص  بررسی  دست 
که آیا وارد لیست دارویی کشور می شود یا نه، 
اما برخی شرکت های بزرگ و خاص دارویی 
را  آن  توزیع  و  داده  دارو خبر  این  تولید  از 

طی روزهای آینده وعده می دهند.«
کرد:  تأکید  بهداشت  وزیر  تحقیقات  معاون 
ایران وجود دارد  این دارو در  »امکان تولید 
پیدا کنیم  اطمینان  این هستیم که  منتظر  ما  و 
یا  است  مؤثر  برای کووید-۱۹  دارو  این  که 
شده  انجام  ایران  در  بزرگی  مطالعه  البته  نه. 
است و در دو هفته آینده نتایج آن مشخص 

خواهد شد.«
ادامه در صفحه 14 

آبی   برآتش

محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام: نسخه ایرانی 

داروی رمدسیویر که قیمت آن 
در بازار سیاه به  60 میلیون 

تومان هم رسیده بود، با قیمتی 
بسیار پایین تر و با قیمت مصوب 
وزارت بهداشت از هفته آینده 

وارد بازار خواهد شد

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
گرچه داروی رمدسیویر در 

لیست دارویی کشور نیست، 
اما برخی همکاران آن را تجویز 

می کنند و معتقدند که در برخی 
بیماران اثربخش است؛ از این رو 

دارو را به اندازه کافی توزیع 
کردیم و از هفته آینده نیز 

اولین تولید ملی این دارو عرضه 
خواهد شد تا کمبودی در این 

زمینه نداشته باشیم
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 ادامه از صفحه 13 
مطابقت داروهای ایرانی با نمونه های خارجی

حسین وطن پور، مدیرکل دفتر فناوری سالمت 
وزارت بهداشت نیز در خصوص تولید رمدسیویر 
در کشور، گفت: »انجام کارآزمایی های بالینی در 
برخی از نقاط دنیا توسط محققین نشان دهنده 
اثرات نسبتا مثبت برخی داروها است. بر این 
رمدسیویر  شدیم  متوجه  که  زمانی  از  اساس 
موثرند،  کرونا  درمان  برای  فاویپیراویر  و 
بالفاصله در حوزه فعالیت هسته های فناور و 
شرکت های دانش بنیان قرار دادیم و خوشبختانه 
شرکت هایی در این زمینه پیشگام در سنتز مواد 
اولیه فاویپیراویر و رمدسیویر شدند و تاکنون 
برای تولید محصول نهایی اقداماتی انجام داده اند.« 
وی افزود: »ما با این دستاورد منتظر برنامه ریزی 
و سیاست های سازمان غذا و دارو هستیم زیرا 
تنها مرجعی  که می توانند دارو را برای مصرف 
در کشور توصیه و تایید کنند، این نهاد است؛ 
در حال حاضر ما دانش تولید و تهیه مواد اولیه 
و محصول نهایی داروی رمدسیویر را داریم و 
بنیان  دانش  شرکت های  توسط  دستاورد،  این 
به دست آمده است، اما باید مورد تایید کمیته 

علمی ستاد ملی کرونا قرار گیرد.«
وطن پور در ادامه گفت: »خوشبختانه هسته های 
فناور و شرکت های دانش بنیان چندین گام جلوتر 
از تصمیمات کشوری و سیاست های در دست 
تدوین هستند. زیرا زمانی که گفته می شود دارویی 
را الزم داریم باید از 6 تا ۹ ماه قبل بر روی ماده 
اولیه  آن کار شود تا فرآورده را وارد بازار کنیم.«

مدیرکل دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت 
افزود: »خوشبختانه در حوزه شرکت های دانش بنیان 
و هسته های فناور چندین گام جلوتر از بخش نامه ها 
و مصوبات و دستورالعمل های حرکت می کنیم. 
البته در حال حاضر داروی رمدسیویر در همه 
جای دنیا در حال کارآزمایی بالینی است، اما هنوز 
وارد پروتکل های رسمی بین المللی نشده است.«
رمدسیویر  کیفیت  مقایسه  خصوص  در  وی 
اظهار کرد:  این دارو،  تولید داخل  آمریکایی و 
»کیفیت داروها طبق نظر مراجع بین المللی مشخص 
می شود؛ اینطور نیست که دارویی را خود تولید و 
تایید کنیم. لذا به طور قطع می گوییم که داروهای 

ما با نمونه های بین المللی و تست های منابع علمی 
دنیا مورد سنجش قرار می گیرند.« وطن پور عنوان 
کرد: »وقتی ما می گوییم دارویی را ساخته ایم به 
لحاظ کیفیت مشکلی در ساخت وجود آن ندارد، 
اما اینکه این دارو چه میزان در درمان کرونا تاثیر 
دارد بحث و چالشی بین المللی است؛ برخی از 
نیز قبول  کشورها رمدسیویر را قبول و برخی 
متفاوتی در  نیز نظرات بسیار  ایران  ندارند؛ در 
مورد این دارو وجود دارد، اما اغلب نظرات این 
است که رمدسیویر نسبت به دیگر داروها عملکرد 

بهتری دارد.«
 مدیرکل دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت در 
خصوص زمان پیش بینی شده در زمینه ورود این 
دارو به بازار، خاطرنشان کرد: »زمان عرضه دارو 
به رفتار بیماری بستگی دارد پس اگر مشخص 
شود که رفتار بیماری چه زمانی ثابت می شود، ما 
نیز می توانیم مشخص کنیم. بیماری رفتاری بسیار 
متغیری دارد و عالئم در افراد متفاوت است و تاثیر 
داروهای مصرفی به طور کامل در افراد متفاوت 
است؛ براین اساس ما هنوز به یک وضعیت پایدار 
و ثابت نرسیده ایم؛ اما زمانی که وضعیت پایدار 
مشخص شد ما نیز می توانیم راه درمانی برای آن 

درنظرگیریم.«
وی در خصوص قاچاق رمدسیویر به سالم خبر، 
گفت: »در هر شغلی افرادی به دنبال سود خود 
هستند همانطور که تعدادی کاال را احتکار می کنند، 

تقلبی مشغول  به ساختن داروهای  عده ای هم 
می شوند. ولی سازمان غذا و دارو به طور جد با 

این موضوع برخورد خواهد کرد.«
 وطن پور در ادامه گفت: »ممکن است برخی ها 
داروی تقلبی را با جعبه رمدسیویر در بازار سیاه 
به فروش برسانند، برخی هم دارو رمدسیویر را با 
تاریخ مصرف گذشته به مردم بفروشند. با توجه به 
اینکه این بیماری شیوع پیدا کرده و اخبار بسیاری 
در مورد مصرف این دارو گفته می شود، عده ای فکر 
می کنند که این دارو تنها راه درمان کرونا است.«
 مدیرکل دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت 
درباره اینکه رمدسیویر آخرین راه درمان کروناست، 
گفت: »مشخص نیست ممکن است این دارو از 

این هفته تا هفته دیگر راه درمان یابد، اما ممکن 
است سه هفته دیگر با تغییر رفتار این بیماری 
مواجه شویم و این دارو نیز بی اثر  شود. ما تاکنون 
داروهای بسیاری را داشته ایم که برای این بیماری 
خوب بوده، اما پس از یک ماه مشخص شده که 
آن دارو هم دیگر فایده ای ندارد؛ شواهد نشان 
می دهد که ویروس مرتبا در حال تغییر رفتارست.«
وطن پور با اشاره به تأثیر داروی فاویپیراویر عنوان 
کرد: »در حال حاضر برخی از بیمارستان ها نیز 
داروی فاویپیراویر استفاده می کنند، سازمان غذا و 
دارو زمانی یک دارو را تایید می کند که مطالعات 
علمی آن به صورت جامع و کامل انجام شده باشد.«
وی در پایان تصریح کرد: »سازمان غذا و دارو 
سوی  از  دارو  یک  اثربخشی  تایید  صرف  به 

یک بیمارستان  یا پزشکان خاص، دارو را تایید 
نمی کند؛ بلکه این سازمان به دنبال اثربخشی جنرال 
فرآوردهای دارویی در سراسر کشور است. ضمنا 
بررسی تاثیر یک دارو روند علمی دارد و اگر ما 
در کشور خود دارویی را تایید کردیم، به جهت 
اینکه عضو سازمان های بین المللی هستیم بسیاری 

از کشورها نیز می توانند از آن استفاده کنند.«

رمدسیویر تنها داروی ضدویروس 
اثربخش است

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
هم با بیان اینکه رمدسیویر تنها دارویی است که 
در درمان کرونا اثر صددرصدی دارد، گفت: »این 
داروی تنها داروی ضدویروسی است که تاثیر آن 
به اثبات رسیده و سازمان غذا و داروی آمریکا نیز 

آن را تایید کرده است.«
وی افزود: »با توجه به اینکه این دارو به تازگی 
مجوز درمان بیماری کووید-۱۹ را دریافت کرده 
است، تولید آن بسیار محدود بوده و عمدتا در 
آمریکا تولید می  شود و سازمان جهانی بهداشت 
مقدار بسیار کمی از این دارو را در اختیار برخی 
کشورها قرار داده است؛ در ایران هم مقدار بسیار 
کمی از این دارو در اختیار مراکز خاصی قرار گرفته 
و توزیع عمومی میان بیمارستان ها نداشته است.«
فاطمی در ادامه با بیان اینکه امروز این دارو فقط در 
کشور آمریکا تولید شده و هیچ کشور دیگری آن 
را تولید نکرده است، بیان کرد: »داروی رمدسیویر 
کمتر از یک ماه است که مجوز دریافت کرده و در 
همه دنیا کمبود آن احساس می شود و به جز آمریکا 
در کشورهای دیگر به صورت بسیار محدود توزیع 
شده است. البته با اعالم خبر تولید این دارو در 
ایران می توان نتیجه گرفت که صنعت داروسازی 

ما همپای علم روز دنیا در حال حرکت است.«
 فاطمی درخصوص ممنوعیت استفاده و تجویز 
رمدسیویر نیز اظهار کرد: »نمونه تقلبی داروی 
رمدسیویر در بازار سیاه رایج شده و نام شرکت 
داروسازی ایرانی اکسیر بر روی درب های آن با 
لیبل های جعلی وجود دارد که با قیمت های بسیار 
باال به فروش می رسد؛ درحالی که این دارو در فیلد 

تولید شرکت داروسازی اکسیر نیست.«
 وی علت افزایش نمونه تقلبی دارو در بازار سیاه 
را سوداگری و درآمد دانست و گفت: »نمونه تقلبی 
دارو رمدسیویر در بازار سیاه افزایش یافته است، 
اما از لحاظ ظاهر نمونه واقعی با نمونه تقلبی بسیار 
متفاوت و حتی کپی برداری از آن هم به صورت 

ناشیانه بوده است.«
 نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: »در 
گذشته ردیابی فروشندگان یا واردکنندگان داروهای 
تقلبی بسیار آسان بود و با مراجعه به ناصرخسرو 
بنابر  امروزه  اما  کنیم،  پیدا  را  آنان  می توانستیم 
گستردگی فضای مجازی این کار پیچیده تر شده 
است. زیرا ابزار تبلیغات در اختیار همه قرار دارد. 
البته اگر پلیس فتا و سازمان غذا و دارو به طور 
جدی این موضوع را پیگیری کنند، به نظر می رسد 

که شناسایی افراد امکان پذیر باشد.«
 فاطمی در پایان با بیان اینکه ممکن است داروهای 
تقلبی، الزاما سمی و کشنده نباشند، اظهار کرد: 
»داروهای تقلبی درمان بیماری را عقب می اندازند 
زیرا مردم فکر می کنند که داروی اصلی را پیدا کرده اند 
و درمان های دیگر را انجام نمی دهند که همین منجر 
به مرگ آنان می شود . همچنین قیمت های نجومی 

آنها اقتصاد خانوارها را دچار مشکل می کند.«

حسین وطن پور، مدیرکل دفتر 
فناوری سالمت وزارت بهداشت: 

سازمان غذا و دارو به صرف 
تایید اثربخشی یک دارو از سوی 
یک بیمارستان  یا پزشکان خاص 

دارو را تایید نمی کند، بلکه 
این سازمان به دنبال اثربخشی 
جنرال فرآوردهای دارویی در 

سراسر کشور است

علی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران: 

داروی رمدسیویر تنها داروی 
ضدویروسی است که تاثیر 

صددرصدی آن به اثبات رسیده 
و سازمان غذا و داروی آمریکا 

نیز آن را تایید کرده است
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افزایش سه برابری پسماندهای پزشکی در دوره کرونا

 یاسر مختاری
به طور میانگین هر تخت بیمارستانی روزانه 
درصدی  که  دارد  زباله  کیلوگرم  پنج  تا   ۳.۵
عفونی  زباله های  میزان  است.  عفونی  آن  از 
کالنشهر تهران با شیوع ویروس کرونا سه و 
زباله  تن  هزار   ۲ از  روزانه  و  شده  برابر  نیم 
کرده  پیدا  افزایش  تن  هزار  به هفت  تولیدی 
است. این گفته های سه روز قبل علیرضا زالی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
کالنشهر  در  کرونا  مدیریت  عملیات  فرمانده 

تهران است. 
چند روز قبل تر آن صدرالدین علیپور مدیرعامل 
مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز گفته بود: 
»همزمان با اوج گیری شیوع ویروس کرونا در 
تهران، میزان پسماندهای بیمارستانی از حدود 
پیدا کرد  افزایش  ۷۰ تن به بیش از ۱۱۰ تن 
که انتقال و دفن این میزان پسماند که تمام آن 
تلقی شده و در سایتی مجزا دفن  ها عفونی 
در  این  بود.«  دشواری  بسیار  کار  شدند،  می 
حالی است تنها در اسفندماه که بیماری تازه 
شیوع پیدا کرده بود میزان پسماند تولید شده 
تن   ۸۰ تهران  بیمارستان های شهر  در  روزانه 
با  و  رسید  تن   ۹۰ به  ماه  اسفند  اواخر  در  و 
توجه به افزایش تعداد مراجعه کنندگان و افراد 
بستری شده این میزان در فروردین ماه بین ۸۰ 

تا ۱۱۰ تن در روز متغیر شد.«
در این ایام که عمده بیمارستان های کشور با 
کرونا درگیر هستند، افزایش این زباله ها موجب 
تشدید نگرانی شهروندانی است که روز را با 
استرس ابتال به کرونا به شب می رسانند. زیرا 
این احتمال وجود دارد که در صورتی که این 
ویروس  این  نشوند،  امحا  درستی  به  زباله ها 

عفونی دامنگیر خانواده های بیشتری شود.

اگرچه در حال حاضر هرگونه پسماندی حتی 
پسماندهای خانگی نیز مادامی که این ویروس 
هستند،  گردش  حال  در  جامعه  در  همچنان 
تلقی شوند چرا که ممکن است  باید عفونی 
از خانه ای بیرون آید که ساکنان آن به بیماری 

کووید۱۹ مبتال شده باشند. 

مدیریت پسماند بیمارستانی در قانون 
خوشبختانه مدیریت پسماند در کشور دارای 
این  است.  محکمی  قانونی  پشتوانه های 
پشتوانه ها در راستای تحقق اصل پنجاه قانون 
اساسی که در آن به صراحت اعالم کرده است: 
»حفاظت محیط زیست که نسل  امروز و نسل هاي 
بعد باید در آن حیات اجتماعي رو به رشدي 
مي گردد.  تلقي  عمومي  وظیفه  داشته  باشند، 
از این رو فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن که 

غیرقابل  تخریب  یا  زیست  محیط  آلودگي  با 
جبران آن  مالزمه پیدا کند، ممنوع است .« به 

وجود آمده و تدوین شده اند.
در قانون مدیریت پسماند کشور مصوبه مجلس 
تعریف،  ۸۳، ضمن  سال  در  اسالمی  شورای 
بیمارستانی را شامل پسماندهای  پسماندهای 
عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز 
تشخیص  آزمایشگاه های  درمانی،  بهداشتی 
طبی و سایر مراکز می داند. ضمن اینکه سایر 
پسماندهای خطرناک بیمارستانی را از شمول 

این تعاریف خارج می کند.
ویژه  پسماند  تعریف  به  ادامه  در  قانون  این 
کلیه  ویژه  به  »پسماند  می گوید:  و  می پردازد 
پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن 
حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، 
بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی 

و مشابه آن  به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و 
آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی 
از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز 
به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه 
محسوب می شوند.« در ماده ۱۳ این قانون مخلوط 
پسماندها  سایر  با  پزشکی  پسماندهای  کردن 
فروش،  یا  و  محیط  در  پخش آنها  و  تخلیه  و 
ممنوع  پسماندها  نوع  این  بازیافت  و  استفاده 
اعالم کرده است. در ماده ۱۵ نیز تصریح شده 
است : »تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی 
که دارای یکی از ویژگی های  پسماندهای ویژه 
می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، 
پسماندهای خود را به حداقل برسانند و درمواردی 
که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون 

پیش بینی شده است، در حد مجاز نگهدارند.«
همانگونه که در قانون مدیریت پسماند عنوان شد 
پسماندهای پزشکی و بیمارستانی در دو طبقه بندی 
جا گرفته اند. از سوی دیگر در گذشته پسماندهای 
بیمارستانی به سه نوع دسته »عادی«، »عفونی، تیز 
و برنده« و »شیمیایی و دارویی« تفکیک می شدند. 
تا پیش از تصویب قانون مدیریت پسماند، وزارت 
بهداشت از سال ۱۳۷6 بر اساس دستورالعملي 
به منظور جلوگیري از انتشار بیماري از طریق 
زباله و تأمین سالمت و ارتقاء بهداشت جامعه 
با توجه به حساسیت و خطرناک بودن زباله هاي 
بیمارستاني، تفکیک، جمع آوري حمل، انتقال و 
دفع این نوع زباله ها را با اولویت خاصی اجرایی 
کرد. در این راستا زباله ها در بخش هاي مختلف 
بیمارستان به صورت مجزا تفکیک شده و زباله هاي 
خطرناک و عفوني از معمولي جداسازی می شد 
و طي مراحلي به زباله هاي بي خطر تبدیل و براي 

دفع نهایي از بیمارستان خارج می شدند.
ادامه در صفحه 16 

ورود شهرداری به نظارت بر بیمارستان ها در 
دفع زباله های بیمارستانی
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 ادامه از صفحه 15 
مدیرعامل  که  همانگونه  کرونا  شیوع  با 
کرد،  عنوان  شهرداری  پسماند  مدیریت 
می شوند.  تلقی  عفونی  پسماندها  این  تمامی 
لذا از همان اوایل شیوع کووید۱۹ به منظور 
کاهش و از بین بردن خطر شیوع این بیماری، 
رعایت  بر  عالوه  که  شد  تصویب  و  تأکید 
ضوابط مربوط به پسماندهای بیمارستانی در 
بخش هایی از بیمارستان ها که بیماران کرونایی 
کیسه های  داخل  پسماندها  می شوند،  بستری 
دوالیه و سه الیه قرار گیرد و به رغم رعایت 
تمامی این ضوابط تمام پسماندهای بیمارستانی 
در دسته بندی پسماند عفونی قرار گرفته و به 
عنوان پسماند عفونی در آراد کوه دفن شوند.

ورود شهرداری به انتقال و دفن 
بیمارستانی زباله های 

و  سالمت  کمیسیون  عضو  خداکرمی  ناهید 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط 
اینکه  بیان  با  سپید  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
زباله های بیمارستانی به دلیل ترنول و شرایط 
بیماری کووید۱۹ که نیازمند یک سری لوازم 
و تجهیزات پزشکی است، افزایش پیدا کرده، 
گفت: » در همین راستا کمیسیون سالمت این 
نحوه جمع آوری و  زیاد،  با حساسیت  شورا 
انتقال این پسماندها را پیگیری کرده و قرار 
است با کمک سازمان پسماند حدود ۳۰ ناوگان 
چرخه  وارد  را  بیمارستانی  زباله های  حمل 

بکنیم.« پسماند  مدیریت 
وظیفه ای  هیچ  » شهرداری  افزود:  خداکرمی 
بیمارستانی  پسماند  جمع آوری  قبال  در 
شهرداری  راستا  این  در  هم  قانونی  و  ندارد 
بیمارستانی  مراکز  خود  نمی کند.  موظف  را 
وظیفه گندزدایی و استریل کردن این زباله ها 
و انتقال آن به مراکز دفن زباله های بیمارستانی 
را برعهده دارند. اما در راستای حفظ سالمت 
اینکه این چرخه به  شهروندان و اطمینان از 
به  این پس شهرداری  از  انجام شود  درستی 

جمع آوری، انتقال و دفن زباله های بیمارستانی 
می کند.« نظارت 

این عضو کمیسیون سالمت و محیط زیست 
شورای شهر تهران ادامه داد: » ورود شهرداری 
به نظارت بر این چرخه این است که تا پیش 
از این پیمانکارها با مراکز برای جمع آوری و 
انتقال پسماندها قرار داد می بستند و اخباری 
به ما می رسید مبنی بر اینکه این امکان وجود 
دارد که این پسماندها ممکن است با زباله های 
معمولی مخلوط شده و به مکان های ویژه دفع 

نشوند.« منتقل  زباله ها  این 
وی با اشاره به ورود کامیون های جدید ویژه 
حمل پسماندهای بیمارستانی به ناوگان حمل 
زباله گفت: »این ناوگان به GPS متصل بوده 
انها  بر  شهرداری  حمل،  مسیر  تمامی  در  و 
برای  بزرگی  بسیار  کار  این  می کند.  نظارت 
تهران  پسماند  مدیریت  جامع  سند  تضمین 
است که بر اساس آن هم طرح کاهش تولید 
پسماندهای  حمل  بر  نظارت  هم  و  پسماند 

بیمارستانی تا کنون اجرا شده است.«
بیمارستان مجهز  تأکید کرد: » همه  خداکرمی 
عفونی  غیر  و  استریل  برای  اتوکالوهایی  به 
زباله ها  این  هستند.  عفونی  زباله های  کردن 
در بسته های جداگانه جمع آوری شده و هر 
شب توسط کامیون های مخصوص پسماندهای 
بیمارستانی به محل دفن این زباله ها در آرادکوه 

می شوند.«  منتقل 

بهداشتی در  پروتکل های  رعایت 
بیمارستانی پسماندهای  مدیریت 

کرونا  مدیریت  ستاد  فرمانده  زالی  علیرضا 
تهران هم در آئین رونمایی از ناوگان جدید 
با  تهران  شهر  بیمارستانی  پسماندهای  حمل 
کرونا  با  مقابله  ستاد  تدبیر  با  اینکه   بیان 
ظرفیت تفکیک زباله بیمارستانی افزایش پیدا 
کرده است، گفت: » در شهرداری تهران تدابیر 
خوبی برای جمع آوری این زباله ها اتخاذ شده 
است. در این مدت تفکیک در مبدا و دخالت 

در مقصد نیز با بهره گیری از ۱۵ هزار نیروی 
خدماتی در پس این ماجرا محقق شده و الزم 
این  برای  آن  کارکنان  و  شهرداری  از  است 

کنیم.« قدردانی  موضوع 
وی با اشاره به ورود دستگاه های ویژه حمل 
پسماند  مدیریت  به  بیمارستانی  زباله های 
تهران، اظهار کرد: »این سیستم کامال هوشمند 
با  که  افرادی  ردیابی است؛ همچنین  قابل  و 
در  بیشتری  تبحر  می کنند  کار  ماشین ها  این 
جمع آوری این زباله ها دارند و در نهایت این 
زباله ها در سلول جداگانه ای دفع خواهد شد. 
رونمایی  شاهد  امروز  که  هوشمندی  سیستم 
رفع  را  نگرانی ها  از  زیادی  بخش  بودیم  آن 
می کند؛ به شکلی که رضایتمندی بیمارستان ها 
در حوزه جمع آوری سریع تر زباله های عفونی 

را به همراه خواهد داشت.«
زالی بیان کرد: »مطالعه میدانی نشان می دهد 
رعایت  پسماند  مدیریت  حوزه  در  که 
شده  انجام  خوبی  به  بهداشتی  پروتکل های 
به شکلی که پسماندها به عنوان کانونی برای 
شیوع بیماری های عفونی قلمداد نمی شود و 
برخی کشورهای  در  که  این در حالی است 
دیگر انباشت پسماند یکی از کانون های شیوع 
کروناست. از سوی دیگر مدیریت خوب حوزه 
پسماند در شهر تهران موجب شده که کمترین 
میزان ابتال به کرونا را بین کارگران شهرداری 
شهری  خدمات  کلی  طور  به  باشیم؛  شاهد 
کروناست،  با  مقابله  اول  خط  در  که  تهران 
معدل ابتالی بسیار پایینی دارد و با عملکرد 
صیانت  پرسنل خود  از  حوزه  این  در  ممتاز 

کرده است.«
پیروز حناچی شهردار تهران نیز با بیان اینکه 
تهران  شهر  پسماند  مهم  بخش های  از  یکی 
هستند،  بیمارستانی  و  عفونی  پسماندهای 
شاهد  کرونا  شیوع  شرایط  »در  کرد:  اظهار 
در  پسماند  این  از  تن   ۱۰۰ از  بیش  بودیم 
تهران جمع آوری می شود و امروز بخشی از 
تجهیزات این حوزه نوسازی شده است. این 

کار با هدف افزایش بهداشت و امحای صحیح 
است.« انجام شده  بیمارستانی  پسماندهای 

حناچی در رابطه با  بی خطرسازی پسماندهای 
بیمارستانی و نقش نظارت شهرداری تهران در 
این حوزه گفت: »بی خطر کردن پسماندهای 
برعهده  بیمارستان ها  داخل  در  بیمارستانی 
وزارت بهداشت است و جمع آوری صحیح 
شهرداری  توسط  پسماندها  این  بهداشتی  و 
این  از  ما  که  زمان  آن  می شود.  دنبال  تهران 
دریافت  را  زباله ها  گونه  این   بیمارستان ها 
می کنیم، فرض را بر بی خطر شدن این زباله ها 
می دانیم به شکلی که این زباله ها باید در داخل 
بیمارستان ها رفع خطر شوند و مسئولیت این 

کار با وزارت بهداشت است.«
به نظر می رسد که اخبار افزایش پسماندهای 
بیمارستانی در دوره کرونا با توجه به الزامات 
دفع  و  انتقال  کردن،  بی خطر  برای  قانونی 
کننده  نگران  چندان  نمی تواند  آن  استاندارد 
بیمارستان ها  اینکه تقریبا تمامی  باشد. ضمن 
دارای دستگاه امحا و بی خطرسازی پسماندهای 
همه  همچنین  هستند  برنده  و  تیز  و  عفونی 
در خصوص  را  الزم  آموزش  شاغل  پرسنل 
تفکیک پسماندها دیده اند و موازین مورد نیاز 
را رعایت می کنند. همچنین پسماندهایی که 
در بخش های مختلف بیمارستان تولید می شود 
و  جمع آوری  آموزش دیده  نیروهای  توسط 
عفونی  پسماندهای  بی خطرسازی  سایت  به 
منتقل می شو. و آنچه ماحصل تولید و خروج 
است،  پسماند  بی خطرسازی  دستگاه های 
مثل  و  ندارد  شهروندان  برای  خطری  هیچ 
پسماندهای عادی به سایت های دفع پسماند 

می شود.  منتقل 
در واقع این روزها اگرچه با افزایش زباله های 
بیمارستانی مواجه هستیم اما آنچه نگران کننده 
است، زباله های شهری هستند. چرا که عمده 
آنها نه تفکیک از مبدأ دارند و نه بی خطر سازی 
برای گردش  نیز سببی  زباله گردی  می شوند. 

عوامل عفونی در جامعه می شود.
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این روزها خوزستان جزو استان های قرمز در همه گیری ویروس کروناست. 
حضور کادر بهداشت و درمان و نیروهای جهادی در بازار کیان اهواز/ 

توزیع و تشویق مردم برای زدن ماسک در این بازار پرازدحام

قاب سالمت به روایت دوربین محمد نسیمی
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