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رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت مطرح کرد

احتمال ورود بیمارستان ها به »فاز خطر«
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت 
بهداشت با اشاره به وضعیت تخت های بیمارستانی مختص کرونا، 
درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود نیرو برای مقابله با کرونا، 
گفت: »اکنون به دلیل درگیری و بیماری پزشکان و کادر درمان 
با کرونا، در برخی رشته ها در برخی استان ها کمبودهایی داریم 

که البته مدیریت شده است.«
درباره  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  گلپیرا  رضا  سپید،  گزارش  به 
وضعیت تخت های بیمارستانی مربوط به بیماران مبتال به کرونا، 
گفت: »اوال باید توجه کرد که هنوز تخت های بیمارستانی مربوط 
به کرونا در کشور ظرفیت خالی دارند و اینطور نیست که بگوییم 

همه تخت های بیمارستانی پر شده اند.«
وی افزود: »اما در حال حاضر در حقیقت داریم به ظرفیتی می رسیم 
که در سیستم رسیدن به وضعیت رنگ نارنجی یا فاز خطر را 
احساس می کنیم؛ چراکه وضعیت کنونی مانند شرایط عید نیست 
که تمام خدمات غیر کرونایی را تعطیل کرده باشیم، بلکه در حال 
حاضر هم به بیماران مبتال به کرونا خدمات ارائه می دهیم و هم 

سرویس دهی به سایر بیماران را نیز انجام می دهیم.«
گلپیرا ادامه داد: »در واقع به طور کلی باید در بیمارستان هایمان 
که  است  زمانی  حالت  بهترین  باشیم.  تخت ها  ظرفیت  مراقب 
30 درصد ظرفیت تخت های خالی یک بیمارستان را به کرونا 
اختصاص دهم. در این صورت خیالمان راحت است که تعداد 
کسانی که به بیمارستان مراجعه می کنند و تعداد کسانی که از 
بیمارستان مرخص می شوند در یک بازه زمانی مناسب، حرکت 
و چرخش تخت مناسبی را ایجاد می کنند. حال اگر این درصد 
باالتر رود، وارد فاز خطر می شویم و در حال حاضر احساس 
می کنیم که ممکن است به این فاز برسیم. زیرا ممکن است به 
صورت ناگهانی اتفاقی رخ دهد، تعداد بیماران مراجعه کننده به 
اورژانس  در  مجبور شود  بیمارستان  و  یابد  افزایش  بیمارستان 

بیماران را نگه دارد.«
گلپیرا با بیان اینکه اکنون تمام بیمارستان های دولتی زیر مجموعه 
دانشگاه های علوم پزشکی به غیر از بیمارستان های تک تخصصی 
بیماران مبتال به کرونا را می پذیرند، ادامه داد: »در حال حاضر داریم 
یک ارزیابی مجدد از وضعیت بیمارستان هایمان انجام می دهیم. با 
این ارزیابی خودمان را تا مهر ماه برای آنفلوانزا آماده می کنیم. بر این 
اساس تمامی جاهایی که فکر می کنیم با توجه به شیوع بیماری و 

سابقه ای که از سال های گذشته در زمینه آنفلوانزا داشتیم، ارزیابی 
می کنیم تا بدانیم که چه مناطقی را باید تجهیز ویژه انجام دهیم.«
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود نیرو در برخی استان ها 
برای مقابله با کرونا و درخواست نیروی داوطلب، گفت: »کادر 
درمان به شدت خسته و فرسوده شده است. واقعا کشش در کادر 
درمان بسیار کاهش یافته است. به هر حال در هر صنف و رشته ای 
یک زمان تعطیلی و استراحت وجود دارد. این در حالیست که 
زمان استراحت کادر درمان مان به شدت کم است. عالوه بر این 
درصد زیادی از کادر درمان و پرسنل از آنجایی که به شدت درگیر 
بیماران سخت و شدید هستند، درگیر کرونا و بیماری شدند و هر 
یک از این پرسنل به مدت دو هفته از سیستم خارج می شوند.«

وی با بیان اینکه تاکنون 10 تا 1۲ هزار نفر در کادر درمانی کشور با 
کرونا درگیر شده اند و همچنان هم این وضعیت ادامه دارد، گفت: 
»این موضوع برای سیستم درمانی دردسر ایجاد کرده است. ما 
برای پرسنل مان ناراحتیم که برای خدمت دهی به مردم از جان شان 
گذشتند. حال در این وضعیت با کمبود کادر درمان مواجه شده ایم. 
کادر درمانی که باید روزانه شش تا هشت ساعت کار کند، اکنون 

گاهی باید 1۲ ساعت کار کند. حتی گاهی ۲۴ ساعت شیفت دارد. 
بنابراین فشار زیادی به سیستم درمان وارد می شود.«

گلپیرا گفت: »در گروه پزشکی هم وضعیت به همین منوال است. با 
توجه به اینکه ما همیشه سعی کردیم که با تمهیدات زیادی، تمامی 
پزشکان و متخصصین مختلف در همه بیمارستان هایمان داشته باشیم، 
اکنون به دلیل درگیری و بیماری پزشکان با کرونا، در برخی رشته ها در 
برخی استان ها کمبود داریم که این وضعیت جالب نیست. امیدواریم 
با برنامه ریزی هایی که انجام می دهیم، بتوانیم جایگزینی مناسب را 
ایجاد کنیم و به ظرفیت پیشین بازگردیم. هر کس که می تواند به 
سیستم درمان کمک کند، خوشحال می شویم که نیروهای داوطلب 
به دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کند و بتوانیم از ظرفیت آنها 
استفاده کنیم. بحث کمبود نیرو را کمابیش در برخی استان ها می بینیم، 

اما به هر حال مدیریت شده است.«
گلپیرا گفت: »در طی این مدت پنج ماهه 10 تا 1۲ هزار نفر از کادر 
درمانی کشور با کرونا درگیر شده و مبتال شده اند. از مردم خواهش 
می کنیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، حتما از برگزاری 

اجتماعات جلوگیری کرده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.«

خبـر

از شناسایی ۲۴1۴ مورد جدید  بهداشت  سخنگوی وزارت 
کووید19 در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید،  سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه 30 تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار   ۴1۴ و  هزار  دو 
شناسایی شد که  یک هزار و ۶۴1 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۲7۶ هزار 
و ۲0۲ نفر رسید.« وی ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۲17 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 1۴ هزار و ۴0۵ نفر رسید.«

وی گفت: »خوشبختانه تا کنون ۲۴0 هزار و ۸7 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

الری افزود: »3۵۸3 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون دو میلیون و 17۵ هزار 
و ۲17 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
در کشور  و هشدار  قرمز  استان های  »وضعیت  الری گفت: 
همانند روزهای گذشته است و کماکان مهمترین توصیه ما، 

استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و اجرای پروتکل های 
بهداشتی است. «

وی ضمن تقدیر از مردم به جهت افزایش قابل توجه رعایت 
موارد بهداشتی و همچنین استفاده از ماسک طبق بررسی های 
صورت گرفته، گفت: »بانک ها و رستوران ها بهترین عملکرد 

را در رعایت پروتکل  های بهداشتی داشته اند.«
الری گفت: »متاسفانه هشت هزار واحد صنفی به دلیل عدم 
رعایت  بر  ناظر  مهم ترین  شدند.  پلمب  پروتکل ها  رعایت 
پروتکل ها مردم هستند که می توانند گزارش تخلفات را به 

سامانه 190 اطالع دهند.«
سخنگوی وزارت افزود: »برای شکست زنجیره انتقال کووید 19 
با هم پیمان می بندیم و به رعایت اصول سه گانه فاصله گذاری 
فیزیکی، شستن دست ها و استفاده از ماسک در محیط های 

عمومی و سرپوشیده پایبند خواهیم بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

فوت ۲۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته
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معاون درمان وزیر بهداشت اعالم کرد

پیک شیوع ویروس در سه استان
کرونا  شیوع  افزایشی  روند  از  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
ویروس در سه استان مازندران، خراسان رضوی و فارس خبر 
داد و گفت: »متاسفانه مردم در برخی از استان ها دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند و تا زمانی که این رفتار مردم ادامه 
داشته باشد نمی توانیم پیش بینی از روند شیوع ویروس ارائه دهیم.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی گفت: »متاسفانه ما نمی دانیم 
پیک شیوع ویروس در این استان ها چه زمانی تمام می شود و 
رعایت  با  بتوانند  چقدر  که  دارد  مردم  رفتارهای  به  بسته  این 
دستورالعمل های بهداشتی چرخه انتقال را به حداقل برسانند.« 
وی در ادامه تصریح کرد: »متاسفانه ما مالحظه می کنیم در برخی 
استان ها مردم ما دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
مثال حتی ماسک نمی زنند و یا این که در سایر استان ها هم کمتر 
از ۵0 درصد مردم از ماسک استفاده می کنند و یا حتی متاسفانه 
مراسم های خود را نیز برگزار می کنند. بنابراین در این شرایط 
ما نمی توانیم پیش بینی از ادامه روند افزایش شیوع کرونا داشته 

باشیم. بنابراین همه چیز بستگی به رفتارهای مردم دارد.«
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که مشکلی از نظر 
تعداد تخت های بیمارستانی برای بستری افراد مبتال به کووید 19 
نداریم، گفت: »در تمامی استان ها ظرفیت بستری وجود دارد، اما 
باید تاکید کرد به هر حال ظرفیت تخت نیز می تواند محدود باشد 
و مردم باید مراعات کنند تا بتوانیم با استفاده از همین تخت های 
موجود و تجربه ای که همکاران ما در مدیریت این ویروس پیدا 

کردند، بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم.« 
وی گفت: »علی رغم این که روند شیوع کرونا ویروس در کشور 
ما بیشتر شده است، اما خوشبختانه روند مرگ و میر افزایشی 
نبوده و به نسبت افزایش شیوع کرونا ما کاهش مرگ و میر را 
داشتیم ضمن این که به حداقل رساندن مرگ و میر یکی از اهداف 
اصلی ما است و با مدیریت موجود می توانیم به هدف اصلی 
خود که عالوه بر کاهش ابتال، کاهش مرگ و میر است، برسیم.«
جان بابایی تامین نیروی انسانی بیمارستان ها را یکی از نگرانی های 
وزارت بهداشت در شرایط شیوع کرونا داشت و گفت: »در این 
زمینه مصوبه ای را داشتیم که بتوانیم با آزاد سازی بخشی از ذخیره 
نیروی انسانی، کمبودهای خود را در این زمینه جبران کنیم. البته ما 
نمی توانیم نیروی انسانی را وارد بخش کرونایی بیمارستان ها کنیم؛ 
چرا که این افراد قبل از فعالیت در این بخش ها باید مهارت های 

الزم را ببینند؛ امیدواریم با دستورالعمل های فعلی بتوانیم با تعویق 
سایر  آزمون  کردن  برگزار  زودتر  یا  دستیاری  آزمون  برگزاری 
دانشجویان، نیروهای انسانی خود را در بخش تخصصی، پزشک 

عمومی و کادر پرستاری تامین کنیم.«
نیروی  هزار  سه  فوق  دستورالعمل  اجرای  »با  کرد:  تاکید  وی 
متخصص برای فعالیت در بیمارستان ها جذب خواهند شد. اما 
باید تاکید کنیم که به هیچ عنوان هیچ  امتحانی برای دانشجویانی 
که وارد این فعالیت می شوند حذف نخواهند شد، اما امتحان پره 

برد را کمی زودتر برگزار می کنیم.«
معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص ابتالی ۵ هزار پرستار 
در کشور به ویروس کرونا نیز گفت: »این تعداد از افراد به تدریج 
به کرونا مبتال شدند و اینطور که نیست که بعد از ابتال از چرخه 
فعالیت در بیمارستان ها خارج شوند. بنابراین افرادی که به این 
ویروس مبتال شده اند بعد از دوره قرنطینه مجددا وارد چرخه 

فعالیت شده اند.«
وی در ادامه با تاکید بر این که بیمارستان های دولتی از بیماران 
برای انجام آزمایش هزینه ای دریافت نمی کنند، گفت: »کسانی 

که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند ۵ 
درصد و سایر بیماران 10 درصد برای دریافت خدمات اعم از 

درمان کرونا هزینه پرداخت می کنند.«
جان بابایی با تاکید بر این که میزان ابتالی کودکان به ویروس 
کرونا نسبت به اسفند ماه افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: 
»یکی از دالیل این افزایش این است که حساسیت  خانواده ها 
نسبت به گذشته کمتر شده است و با توجه به این که بچه ها 
انتقال این بیماری هستند نباید حساسیت ها را در این  زنجیره 

زمینه کاهش داد.«
به گزارش ایسنا، معاون درمان وزارت بهداشت در پایان با تاکید 
آزمایش  هزینه  دریافت  در  مراکز خصوصی  برخی  که  این  بر 
ویروس کرونا تخلف می کنند، گفت: »همانطور که عنوان شد 
در بیمارستان های دولتی انجام این آزمایشات رایگان است، اما  
رقم این هزینه ها که از سوی مراکز خصوصی دریافت می شود 
گاها تخلف است و اخطارهایی نیز به این مراکز داده شده است، 
اما در مجموع هزینه دریافتی برای انجام این آزمایشات در مراکز 

خصوصی کمتر از 700 هزار تومان است.«

خبـر

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:  »اگر فردی مبتال به ویروس 
کرونا بود پس از بهبودی وی، نیازی به سمپاشی منزل برای 
از بین بردن آلودگی ها نیست و می توان با وایتکس رقیق شده 

با آب وسایل خانه را ضدعفونی کرد.« 
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»مشاهده می شود که برخی افراد منازل خود را در صورت 
در  می کنند  سمپاشی  وی،  بهبودی  و  کرونایی  بیمار  داشتن 

حالیکه نیازی به این کار نیست.« 
با وایتکس رقیق شده همراه  وی اظهار داشت: »الزم است 
آب همه دستگیره ها، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و غیره را 

ضدعفونی کرد.«
مردانی ادامه داد: »کودکان نیز به کرونا مبتال می شوند و از 
والدین می خواهیم که حتما هنگام خروج آنان از منزل ماسک 

بزنند و این مسئله را جدی بگیرند.«

این متخصص بیماری های عفونی تصریح کرد: »افراد مبتال 
تا سه  تا حداقل دو  بیماری  از زمان شروع عالئم  به کرونا 
هفته ممکن است ویروس را از طریق دستگاه تنفس فوقانی 
تراوش کنند، این مدت دوره بیماری است اما بعد از دو هفته 

بیماری فرد شروع به پایین آمدن می کند و بعد سه هفته کامل 
از بین می رود.«

بدن  از  نقطه ای  هر  به  کرونا  عوارض  اینکه  بیان  با  مردانی 
ممکن است عارضه ایجاد کند، گفت: »رها کردن ماسک و 
انتقال  باعث  می تواند  معابر  در  یکبار مصرف  دستکش های 
آن در  از ماسک  استفاده  از  باید پس  مردم  آلودگی شود و 
به سطل  دسترسی  در صورت عدم  و  بیاندازند  زباله  سطل 
زباله ماسک را در کیسه نایلونی قرار داده و آن را گره بزنند.«
با آب  بر ضرورت شست وشوی دست ها  تاکید  با  مردانی 
و صابون بعد از دور انداختن ماسک و دستکش افزود: »در 
خاصی  قواعد  بیمارستان ها  در  عفونی  وسایل  امحای  مورد 
وجود دارد که در حال انجام است، مردم باید از رها کردن 
این زباله ها در سطح شهر خودداری کنند زیرا می تواند برای 

همه مردم مشکل ایجاد کند.«

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

نیازی به سمپاشی منزل پس از بهبود کرونایی ها نیست
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سوری، عضو ستاد مقابله با کرونای استان تهران هشدار داد

خطر برآوردهای غیرواقعی آمار کرونا
ابتالی بدون عالمت 80 تا 85 درصد مبتالیان به کووید 19 در کشور درست نیست

عضو ستاد مقابله با کرونای استان تهران تاکید 
کرد: »فرضیه ابتالی بدون عالمت 80 تا 85 درصد 
مبتالیان به کووید 19 در کشور درست نیست و 
آدرس غلط دادن به جامعه و سیاستگذاران است.«

به گزارش سپید، حمید سوری در گفت و گو با 
ایسنا در رابطه با این سوال که آیا در ایران 80 
بدون  کووید 19  به  مبتال  موارد  درصد  تا 85 
عالمت هستند، اظهار کرد: »اخیرا دو خبر در 
رسانه ها منتشر شده که یکی خبر از ابتالی 25 
میلیون نفر ایرانی می داد و در خبر دیگر یکی 
از متخصصان بالینی مدعی شده بود 80 تا 85 
درصد موارد ابتال به کووید 19 در کشور بدون 
عالمت هستند. یعنی به ویروس آلوده شده و 
بالینی خوب شده اند و در  بدون هیچ عالمت 
بدنشان پادتن ضد ویروس کروناویروس جدید 
ایجاد شده است، این در حالیست که بررسی های 
اپیدمیولوژیک انجام شده نشان  می دهد ما برای 
این ادعا که 80 تا 85 درصد مبتالیان به کووید 
asymptomatic 19  یا بدون عالمت هستند هیچ 

مستند علمی منتشر شده ای نداریم.«
این اپیدمیولوژیست همچنین به  مطالعه ای در 
دانشگاه آکسفورد CEBM اشاره کرد و گفت: » 
نتایج این مطالعه نشان می دهد نسبت این موارد 
)مبتالیان بدون عالمت( در کشورهای مختلف 
بین 5 تا 80 درصد است! این میزان در ژاپن 18 
درصد )با حدود اطمینان 16 تا 20 درصد(، در 

ایتالیا 60 درصد )50 تا 75 درصد(، در  چین 4 
تا 14درصد، در واشینگتن 43 درصد و در ایرلند 

50 درصد برآورد شده است.«
وی ادامه داد: »همچنین مرکز کنترل بیماری های 
امریکا CDC هم برآورد کلی میزان موارد ابتالی 
کروناویروس جدید بدون عالمت را 25 درصد 
برآورد کرده، حال با وجود این اطالعات، برخی 
افراد عدد 80 تا 85 را از کجا می آورند جای 

سوال دارد و باید برای اثبات آن مستندات علمی 
ارائه دهند.«

عضو ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران با 
تاکید بر اینکه خطر برآورد باالتر از حدواقعی 
برای سیاستگذاری و برنامه ریزی مقابله با کرونا 
موجب گمراهی و به انحراف کشیده شدن اقدامات 
موثر برای خاموشی اپیدمی است، اظهار کرد: »به 
فرض اگر این عدد را بپذیریم معنایش این است 

که ما تا رسیدن به ایمنی جمعی و گله ای حدود 
20 هزار مورد مرگ دیگر را باید تحمل کنیم در 
حالیکه این نتیجه گیری کامال نادرست و آدرس 
غلط دادن به جامعه و سیاستگذاران است. ضمن 
اینکه در صورت وقوع این مساله، مراکز درمانی 
هم به هیچ وجه توان پاسخ گویی و ارائه خدمات 

به مبتالیان نیازمند را نخواهند داشت.«
سوری اذعان داشت: »البته تا جایی که بنده اطالع 
دارم چنین سیاستی هرگز و الاقل در ستاد مقابله 
و  نبوده  مطرح  بزرگ  تهران  در   19 کووید  با 
مورد حمایت نیست. از طرفی دیگر شیوع سرمی 
-Seroprevalence- این بیماری در کشور هم دقیقا 
مشخص نیست و گمانه زنی هایی که 25 میلیون 
نفر در کشور مبتال شده اند هم مبنای علمی ندارد 
چراکه با بررسی شیوع سرمی گزارش شده در 
مناطق مختلف جهان این اندازه در کشور ایران 
باید حدود 15  درصد باشد یعنی ما بجای 25 
میلیون نفر حداکثر 15 تا 17 میلیون نفر مبتال 

شده داریم.«
این اپیدمیولوژیست در خاتمه با بیان اینکه فرضیه 
میزان ابتالی بدون عالمت 80 تا 85 درصدی و 
تعداد 25 میلیون موارد مبتال در کشور فرضیه ای 
درست نیست، تاکید کرد: »افراد نباید در حیطه ای 
که تخصص و دانش کافی ندارند وارد شوند و 
بدون ارایه مستندات دقیق علمی مصاحبه کرده 

و به مقامات کشور مشاوره دهند.«

خبـر

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: »تاکنون یک هزار 
نفر از کادر درمانی - بهداشتی و دیگر کارکنان خط مقدم مقابله 
با ویروس کرونا در زیر مجموعه این دانشگاه به بیماری کووید 

19 مبتال شده اند.«
به گزارش سپید، سیمین بابایی در گفت و گو با ایرنا دلیل ابتالی 
این تعداد از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مازندران به کووید 19 
را حضور طوالنی مدتشان در بیمارستان ها برای خدمات رسانی 

به بیماران مبتال به کووید 19 اعالم کرد.«
وی افزود: »خروج برخی از این نیروها از گردونه خدمت رسانی 
به بیماران، درگیری سایر نیروهای خط مقدم مقابله با ویروس 

کرونا را در پیک دوم بیشتر کرده است.«
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: »قرار 
گیری طوالنی مدت کادر درمانی و بهداشتی و سایر نیروهای 
پشتیبان در بیمارستان و قرار گرفتن در معرض بیماری، خستگی 
را برای این نیروها به دنبال دارد که تا حدودی می تواند عاملی 

برای ایجاد اختالل در خدمات رسانی نیز باشد.«
بابایی ضمن دعوت مردم به همکاری در رعایت پروتکل های 
بهداشتی برای کاهش آمار بیماران مبتال به کووید 19 بستری 
در بیمارستان ها، قدردانی مالی و مادی از نیروهای کادر درمانی، 
بهداشتی و حتی نیروهای پشتیبان را راهکار مناسبی برای کاهش آالم 

ناشی از این بیماری در نیروهای خط مقدم مقابله با کرونا دانست. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین گفت که با 
توجه به ارزیابی اپیدیمیولوژیست ها، بیماران کووید19 در این دوره 
با پیک باالتر و ماندگاری بیشتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. 
وی مشکل پیک دوم شیوع ویروس کرونا را نسبت به دوره 
اول آن عدم برقراری محدودیت ها از جمله تردد، سفر و سوانح 
رانندگی و قرارگیری استان مازندران در بین استان های گردشگر 
پذیر دانست و اضافه کرد: »افزایش بیماران تصادفی و ترومایی 
در کنار بیماران کرونایی با دوره پیک باال و ماندگاری بیشتر 
در بیمارستان نسبت به دوره اول، با وجود افزایش تجربه کادر 
نیروها  این  برای  را  این مرحله، خدمات رسانی   درمانی در 

دشوار کرده است.«
بابایی در مورد کمبود تخت بیمارستانی و احتمال استفاده از 
نقاهتگاه ها در استان گفت: »در شرایط فعلی کمبود تخت بیمارستانی 
و فضایی برای پذیرش بیماران کووید 19 حداقل تا روزهای 
اخیر ایجاد نشده، ولی با افزایش آمار بیماران در روزهای آینده 

شاید نیاز به این نقاهتگاه ها نیز ایجاد شود.«
وی ابراز امیدواری کرد تا با رعایت پروتکل بهداشتی و تمهیدات 
ستاد استانی مقابله با کرونا، وضعیت استانی به سمت ایجاد و 

استفاده از نقاهتگاه ها نرود.

ویروس کرونا سی ام بهمن ماه 98 با شناسایی 2 بیمار مبتال 
به کووید 19 در بابل در استان مازندران شیوع یافت و پس 
از حدود 2 ماه روند نزولی آمار بیماران، بار دیگر از نیمه اول 
تیرماه سال جاری به دلیل آنچه که عادی سازی رفتاری نسبت 
به ویروس کرونا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور 
بدون حفاظت فیزیکی در مجامع عمومی از جمله مراسم عزا و 
عروسی اعالم شد، آمار بیماران کووید 19 در استان مازندران 
افزایش یافت به طوری که طبق آمار 24 ساعت گذشته در 2 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل حدود یکهزار و 600 

بیمار کووید 19 بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد

ابتالی  هزار نفر از کادر درمانی مازندران به کرونا 
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رئیس سازمان غذا و دارو: 

داروی رمدسیویر و فاویپیراویر ایرانی در بیمارستان ها توزیع شد
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »داروی رمدسیویر 
و فاویپیراویر در بیمارستان های دارای  بخش های 
بستری بیماران کرونا توزیع شد و در تامین این 

داروها برای بیماران مشکلی نداریم.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز درباره تامین 
داروی رمدسیویر و بازار سیاه این دارو افزود: 
»این دارو و داروی فاویپیراویر وارد فهرست 
داروی کشور شده اند و انواع داخلی این داروها 
در کشور تولید شده و به میزان نیاز بیمارستان ها 

برای درمان بیماران کرونا توزیع می شود.«
وی ادامه داد: »مراحل تولید این داروها از چند 
ماه پیش در کشور شروع شده بود و از هفته 
بیمارستان های  در  داروها  این  توزیع  گذشته 
دانشگاهی آغاز شده و اکنون قرار نیست این 
بیمارستان و داروخانه ها  از  داروها در خارج 

توزیع شوند.«
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: »با توجه به 
حساسیت این داروها و امکان سوءاستفاده از بازار 
و نیز به منظور جلوگیری از مقاومت ویروس 
در برابر این داروها به علت مصرف و تجویز 
به صورت محدود  داروها  این  توزیع  بجا،  نا 
محموله  یک  می شود،  انجام  بیمارستان ها  در 
وارد  به کشور  داروی رمدسیویر هم  وارداتی 
با نظارت معاونت های غذا و  شده و درآینده 
اختیار  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  داروی 

بیمارستان ها قرار می گیرد.«
وی گفت: »در مورد داروی رمدسیویر ماده اولیه 
این دارو نیز در کشور تولید می شود و توانمندی 

تولید همه مراحل آن در کشور وجود دارد و به 
طور کلی هر دارویی که در دنیا تولید شود و 
عرضه شود و امکان کمک به درمان کرونا را داشته 
باشد، در صورتی که در پروتکل درمانی کشور 
تایید شود امکان تولید آن را در داخل داریم.«

شانه ساز ادامه داد: »داروی رمدسیویر به تازگی 
در پروتکل درمان کرونا در ایران تایید و وارد 
شده است اما متاسفانه تا قبل از تاییدیه این دارو 
عده ای سودجو انواع تقلبی این دارو را در بازار 
سیاه به قیمت های بسیار گزاف توزیع می کردند 

و جان مردم را به خطر می انداختند. داروهایی که 
توزیع می شدند بعضا آنتی بیوتیک های ساده ای 
از  نداشتند.  تاثیری  بودند که در درمان کرونا 
بستری  موارد  به جز  می خواهیم  هم  پزشکان 
بدحال در بیمارستان این دارو را برای بیماران 
باعث سرگردانی  و  نکنند  تجویز  بستری  غیر 

مردم نشوند.«
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: »در گذشته نیز 
این خواسته را از پزشکان داشتیم و از آنان خواسته 
بودیم که اجازه دهند مطالعات بالینی اثربخشی 

این دارو در کشور تمام شود اما عده ای توجه 
نکردند و به بازار سیاه داروی تقلبی رمدسیویر 
فهرست  در  هنوز  البته  دارو  این  زدند.  دامن 
این  امیدواریم  و  نگرفته  قرار  بیمه ای  پوشش 
هزینه  مدت  دراز  در  زیرا  بیفتد  زودتر  اتفاق 
سنگینی به دوش نظام سالمت تحمیل می کند.«
وی گفت: »داروی رمدسیویر در کمیسیون قیمت 
گذاری وزارت بهداشت قیمت گذاری می شود 
و قیمت نوع داخلی آن قطعا کمتر از یک چهارم 

نوع خارجی خواهد بود.«
برای  آنفلوانزا  تامین واکسن  شانه ساز درباره 
پاییز گفت: »امسال برای اولین بار واکسن ملی 
و ایرانی آنفلوانزا در کشور خواهیم داشت و 
امیدواریم پاییز امسال حدود یک میلیون دوز 
از این واکسن ایرانی تولید شود. واردات این 
و  می شود  انجام  امسال  نیز  خارج  از  واکسن 
طبق برنامه از شهریور این واکسن را در کشور 
خواهیم داشت. در مرحله اول دو میلیون دوز 
از این واکسن وارد می شود و برای بیماران در 
معرض خطر توزیع می شود و در مراحل بعد 
واردات  میزان  این  برابر  سه  تا  می کنیم  سعی 

واکسن آنفلوانزا به کشور داشته باشیم.«
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: 
»واکسن آنفلوانزا در شبکه رسمی داروخانه های 
کشور توزیع خواهد شد و از همه مردم می خواهیم 
هر نوع واکسن و داروی مورد نیاز خود را از 
شبکه رسمی و داروخانه های کشور تامین کنند 

و به بازار قاچاق و تقلبی نروند.«

خبـر

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اظهار داشت: »بر اساس برآورد 
و تخمین حاصل از یک مطالعه، حدود ۲۵ میلیون 
ایرانی با ویروس کرونا تماس داشته و ایمنی در 

حد واکسن به  دست آورده اند.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت: »تا به حال ثابت شده که ایمنی 
این افراد پایدار است؛ به عبارتی این افراد مانند 
کسانی هستند که واکسن زده اند یا حتی نسبت 

به تزریق واکسن، ایمنی بیشتری پیدا کردند.«
وی با تاکید بر اینکه تماس این تعداد هموطن با 
ویروس، تخمینی بر اساس یک پژوهش است، 
گفت: »این کار پژوهشی روی حدود 10 هزار 

نفر در 13 تا 1۴ استان انجام شده است.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »این مطالعه در 
فروردین ماه در کشور انجام شده و ما شبیه این 
مطالعه را در شهریور ماه امسال انجام می دهیم تا 
دقیقا اعالم می کنیم کسانی که با بیماری تماس 
داشتند، چه تعداد هستند.« ملک زاده بیان داشت: 
»این کار در سایر کشورها هم انجام می شود؛  
به طور مثال تخمین زده می شود 1۲0 میلیون 

آمریکایی تاکنون با کرونا تماس پیدا کرده اند.«
وی بیان داشت: »آماری که خدمت رئیس جمهوری 
ارائه کردیم و ایشان اعالم کردند، آمار افرادی است 
که تخمین زده می شود در کشور با کرونا تماس 

پیدا کرده و ایمنی به دست آورده اند.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »معنای این آمار، 
افرادی که بر اثر کرونا بیمار شدند، نیست. آمار 
مربوط به بیماران و جزئیات آن از جمله فوت 

شدگان و بهبودیافتگان را مرتب وزارت بهداشت 
اعالم می کند.« ملک زاده افزود: »این آمار تخمینی 
از ایمنی یافتگان است که بر اساس کار پژوهشی 
اعالم  شده تا مشخص شود چه درصدی از ایرانیان 
با ویروس تماس پیدا کرده اند. اکثر قریب به اتفاق 
کسانی که با ویروس تماس پیدا می کنند، بدون 

عالمت هستند و بیمار نمی شوند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار 

داشت: »از هر هزار نفری که با ویروس کرونا در 
تماس هستند، حدود ۵00 نفر اصال عالمتی ندارند 
و 3۵0 نفر ممکن است حالتی نظیر سرماخوردگی 

خفیف داشته باشند.«
ملک زاده ادامه داد: »همچنین 1۵0 نفر از هزار 
نفر حال شان بدتر می شود و درصدی از آنان در 
بیمارستان های کشور بستری می شوند تا مداوا 
شوند.« معاون وزیر بهداشت افزود: »تعدادی که 
بر اثر بیماری کرونا در بیمارستان های ما بستری 
شدند تا االن به حدود 3۵0 هزار نفر رسیده اند. 
آنان فقط بخشی از افرادی هستند که با این بیماری 

تماس پیدا کردند.«
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد که ایمن شدن 
این تعداد ایرانی در برابر ویروس کرونا به این 
معنی نیست که آنان نباید ماسک بزنند یا نباید 

فاصله اجتماعی را رعایت کنند. 
وی ادامه داد: »بسیاری از افرادی که به ویروس 
کرونا مبتال می شوند، هیچ عالمتی ندارند، میزان 
انتقال آنان از افراد بیمار، بیشتر است. الزم است 
این افراد عالوه بر ماسک، فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت و در تجمعات شرکت نکنند.«

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:  

طبقتخمینها۲۵میلیونایرانینسبتبهکروناایمنشدهاند



معاون آموزشی وزارت بهداشت: 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اعالم کرد
درخواست استخدام 10 هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »سازمان 
اداری و استخدامی کشور با درخواست صدور مجوز 
10 هزار نیروی انسانی جدید در قالب برگزاری 
آزمون استخدامی موافقت کرد؛ اما سازمان برنامه 
 3 بکارگیری  برای  اعتبار  تامین  با  فعاًل  بودجه  و 

هزار نیروی انسانی موافقت کرده است.«
به گزارش سپید، سیدکامل تقوی  نژاد ضمن بیان این مطلب افزود: »با توجه به شرایط 

موجود حوزه سالمت، مبارزه تمام وقت و خستگی ناپذیر مدافعان سالمت و در کنار 
آن مبتال شدن تعداد زیادی از این عزیزان به ویروس کرونا، تسریع در تامین اعتبار و 

انسانی ضروری است.« نیروی  ابالغ آن جهت رفع مشکالت موجود 
وی عنوان کرد: »البته جذب 10 هزار نیروی اشاره شده بر اساس توافقنامه سه جانبه 
وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 
44 هزار نیروی  97 است و در سال جاری نیز درخواست جذب و بکارگیری تعداد 

ارائه داده ایم.« جدید را به سازمان اداری و استخدامی کشور 
به گزارش وبدا، تقوی نژاد یادآور شد: »با راه اندازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 
برای  استخدامی  آزمون  برگزاری  و  تسریع در صدور مجوزها  نیازمند  درمانی جدید، 
زمینه  این  در  الزم  اندیشی  چاره  داریم  انتظار  که  هستیم  موجود  کمبودهای  رفع 

گیرد.« صورت 

خبـر

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این  که زمان 
برگزاری کنکور قابل تغییر نیست از احتمال به تعویق 

افتادن آزمون بورد پزشکی خبر داد. 
به گزارش سپید، علی اکبر حقدوست گفت: »هدف 
اصلی و اساسی این است که فشار و استرس بر مردم 
را به حداقل برسانیم و سالمت دانشجویان و اعضای 
هیئت علمی و کارمندان دانشگاه  ها تضمین شود ضمن 
رعایت این اصول عالقه مند هستیم آموزش با کیفیت 
ارائه شود. برخی از امتحانات، امتحانات کلیدی هستند 
و قابل تغییر نیستند. نمونه های آن کنکور در ایران و 
برخی آزمون های علوم پزشکی مانند دستیاری هستند. 
این امتحانات بسیار حساس بوده و به صورت ملی 
است و امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

طبق زمان بندی انجام شود.«
وی با بیان این  که این موضوع مختص ایران نیست 
افزود: »می بینید در هفته های گذشته در کشورهایی 
مانند چین، ترکیه و افغانستان امتحانات اصلی و از 
جمله کنکورهای سراسری برگزار شد. در مورد سایر 
امتحانات باید وضعیت آینده را رصد کنیم و بر اساس 
آن تصمیم بگیریم و از آنجایی که تغییرات بیماری 
به سرعت انجام می شود تصمیم گیری از اکنون برای 
آزمون های دو ماه آینده درست نیست و عجوالنه 
است. ما به دانشجویان و داوطلبان قول می دهیم 
سالمت آنها را به عنوان یک اولویت جدی مدنظر 

داشته باشیم در عین حال وزارت بهداشت برای 
آموزش پزشکی حساسیت های خاص خود را دارد.«
وی تصریح کرد: »توقف آزمون ها و آموزش ها به 
معنی تأمین نشدن نیروی انسانی درمان و بهداشت 
است که در شرایط فعلی خط مقدم مبارزه با کرونا 
هستند، در نتیجه با تعامل نزدیک با معاونت های درمان 
و بهداشت سعی می کنیم کمک کنیم تا نیازهای نیروی 

انسانی شان را تامین کنیم.«
حقدوست در خصوص آزمون بورد پزشکی گفت: 
»در این زمینه بحث های متعددی صورت گرفت و به 
دنبال این هستیم که با توجه به چارچوب های قانونی 

و در عین حال حفظ کیفیت آموزش که برای دستیاران 
نکته بسیار کلیدی است شرایط جدیدی ایجاد کنیم 
چراکه این افراد بعد از این آزمون ها به عنوان متخصص 
وارد جامعه می شوند بنابراین با لحاظ کردن این موارد 
احتماالً امتحان بورد که فوریت کمتری نسبت به سایر 
آزمون ها دارد به عقب بیندازیم تا دستیاران استرس 
نداشته باشند و زوتر وارد حوزه درمان شوند و به 
محل خدمت خود مراجعت کنند.« وی درباره آغاز 
سال تحصیلی و تشکیل کالس ها خاطرنشان کرد: 
»قضاوت کردن در این زمینه برای بازگشایی دانشگاه ها 
و آغاز سال تحصیلی بسیار زود است، ترم آینده 

تصمیم کلی ما همانند وزارت علوم این است که 
آموزش تلفیقی شامل مجازی و آموزش حضوری 
داشته باشیم تا حتی االمکان دانشگاه ها و خوابگاه ها را 
شلوغ نکنیم. شاید با جذب بیشتر دانشجویان در بهمن 
ماه بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم تا دانشجویان 
کمتری در ابتدای سال تحصیلی وارد دانشگاه ها شوند؛ 
همچنین شرایطی ایجاد کردیم دانشجویان ترم های 
آخر زودتر فارغ التحصیل شوند. خروجی افزایش و 
ورودی کاهش پیدا می کند تا دانشکده ها و کالس های 

درس و خوابگاه ها خلوت باشد.«
حقدوست افزود: »همه دانشجویان جدیدالورود از 
بهمن ماه پذیرش نخواهند شد بلکه اگر در دوره های 
گذشته سهم پذیرش بهمن ماه یک سوم بود االن 
با هماهنگی با سازمان سنجش درصد بیشتری از 
دانشجویان جدیدالورود ورودی بهمن خواهند بود.« 
به گزارش تسنیم، حقدوست درباره بازگشایی مدارس 
همراه دانشگاه ها گفت: »بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا 15 شهریور آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 
و مدارس خواهد بود اما این بسته به شرایط ممکن 
است تصمیم  گیری تغییر کند حتی ممکن است جلوتر 
بیفتد، اگر برای زمستان نگرانی بیشتری داشته باشیم 
و طبیعتاً باید از فرصت بیشتر آرامش تابستان استفاده 
کنیم و اگر تابستان شرایط نامساعد داشته باشد باید 

از فرصت پاییز و زمستان استفاده کرد.«

زمان برگزاری کنکور قابل تغییر نیست 

شماره 1703 31 تیـر 1399 6

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره آمادگی سامانه 4030 برای 
ارائه خدمات مشاوره ای به هموطنان گفت: » در سراسر کشور 
حدود 30 هزار نفر آماده پاسخگویی به تلفن 4030 هستند. در حال 
حاضر تا ۲000 تماس همزمان امکان پاسخگویی داریم و تا 10 
هزار تماس هم قابلیت افزایش خواهد داشت و در این باره حدود 
31 هزار کارشناس، پزشک و پرستار آماده پاسخگویی هستند.«

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با حضور در استودیو خبر شبکه 
یک سیما به ارائه گزارشی از خدمات سامانه 4030 پرداخت و 
گفت: »در اسفند و فروردین روزانه حدود 700 هزار تماس با 
4030 برقرار شد و در اواسط اردیبهشت سیر نزولی تماس ها را 

شاهد بودیم که روزانه به 30 هزار تماس رسید.«

وی ادامه داد: »در سراسر کشور حدود 30 هزار نفر آماده پاسخگویی 
به تلفن 4030 هستند.« 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: »در حال حاضر تا ۲000 
تماس همزمان امکان پاسخگویی داریم و تا 10 هزار تماس هم 
هزار  باره حدود 31  این  در  و  داشت  افزایش خواهد  قابلیت 

کارشناس، پزشک و پرستار آماده پاسخگویی هستند.«
وی افزود: »در بخش سالمت روان در این مدت حدود 530 هزار 
تماس داشته ایم و ارائه خدمات در بخش سالمندان، مادران باردار 

و تغذیه هم اضافه شده است.« 
رئیسی گفت: »اگر آزمایش فردی مثبت و تحت درمان باشد تا 
5 روز متوالی و یک تماس هم در روز چهاردهم با وی گرفته 

می شود و اگر آزمایش مثبت باشد، ولی تحت درمان نباشد تا 3 
روز با او تماس گرفته می شود.« وی افزود: »خیلی از افراد عالئم 
خفیف و یا تب، سرفه، بدن درد، کاهش حس بویایی و چشایی و 
حتی عالئم گوارشی خواهند داشت، ولی این جای نگرانی ندارد.«
معاون وزیر بهداشت همچنین از مردم درخواست کرد که به 
توصیه های کارشناسان مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان که 
از طریق سامانه 4030 فعال هستند توجه کنند. وی درباره تخمین 
۲5 میلیون مبتال به ویروس کرونا هم گفت: »این یک تخمین 
است و تست سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا نیست و 
بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت، فردی به عنوان کرونا 

مثبت تلقی می شود که تست PCR آن مثبت باشد.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد

آمادگی 30 هزار نفر برای پاسخگویی به مردم در سامانه 4030



توسط معاون اول رییس جمهور ابالغ شد

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
رشد نسبی رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی استان ها

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رشد نسبی 
رعایت پروتکل های بهداشتی در برخی استان های کشور خبر داد. 
ایرنا  با  به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت  وگو 
درباره افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی بیان کرد: »تا ۲7 
تیر ماه، میانگین رشد رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 
از ۲۲.66درصد به 45.5 درصد رسیده است.« وی ادامه داد: 
»هرچند همچنان مشکالتی مانند استفاده از پول نقد در مبادالت مالی و وجود مسائل و مشکالتی در 
حمل و نقل درون و برون شهری وجود دارد.« معاون وزیر بهداشت گفت: »بیشترین شکایت مردم از 

واحدهای صنفی در سه ماهه ابتدای امسال از طریق سامانه 190، در مورد نانوایی ها ثبت شده است.« 
الری اظهار کرد: »البته در شرایط کنونی آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد، رعایت اصول سه گانه 
بهداشت فردی و فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک است.« سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 
روز یکشنبه اعالم کرده بود که تا ۲7 تیر ماه، 50 هزار و ۲3۸ بازرسی مشترک با سایر دستگاه ها انجام 
شده و ۸ هزار و 146 واحد متخلف که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرند، پس از اخطار پلمب 
شده اند. همچنین در استان تهران نیز ضمن تشدید بازرسی های بهداشتی، یک هزار و ۲65 مورد بازرسی 
مشترک با سایر دستگاه ها انجام و 4۸1 واحد متخلف پس از اخطار، پلمب شده اند. به گفته وی،  برخی 
از این اماکن پلمب شده در سطح کشور، مانند باشگاه های ورزشی، کارگزاری بورس به دلیل تجمع، 
بازار روز میوه فروشی، پمپ بنزین، دفتر پیشخوان، مجتمع تجاری و موارد دیگری بوده اند. حمید 
رضا گودرزی،  معاون استاندار تهران نیز پیش از این گفته بود: »در مرحله اول به واحدهای صنفی 

متخلف اخطار و در صورت تکرار نسبت به پلمب آنها اقدام می شود.«

دولت

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی جزء 
)5( بند )ب( ماده )70( قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه موضوع پوشش بیمه سالمت برای افراد 

خارجی مقیم در کشور را ابالغ کرد. 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیات دولت، در جلسه مورخ ۲5 تیر 1399 
هیئت وزیران و در راستای تکلیف قانونی مندرج 
در جزء )5( بند »ب« ماده )70( قانون برنامه ششم 
توسعه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به پوشش 
بیمه سالمت برای افراد خارجی مقیم در کشور به 
تصویب رسید. به موجب آیین نامه مذکور، کلیه 
افراد خارجی مقیم کشور به استثنای آن دسته از 
افراد خارجی که به موجب قوانین و مقررات مربوط 
دارای بیمه پایه سالمت از صندوق ها و سازمان ها 
و شرکت های بیمه گر هستند، مشمول این آیین 
نامه بوده و صندوق ها و سازمان ها و شرکت های 
به  ارسال اطالعات مربوط  به  بیمه گر موظف 
مشترکین بیمه پایه سالمت افراد خارجی مقیم 
کشور به وزارت کشور و سازمان بیمه سالمت 
ایران هستند. دولت همچنین وزارت کشور را 
موظف کرد حداکثر یک ماه پس از الزم االجرا 
با هماهنگی سازمان بیمه  نامه،  شدن این آیین 
سالمت ایران نسبت به تدوین ساز و کار مناسب 
جهت اطالع رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی 
مشمولین پوشش بیمه پایه سالمت موضوع این 
آیین نامه و مزایای آن اقدام نماید و سازمان بیمه 

سالمت ایران مکلف است اطالعات الزم در این 
خصوص را مطابق درخواست وزارت کشور در 

اختیار آن وزارتخانه قرار دهد. 
مشمولین این آیین نامه مکلفند صد درصد حق 
برقراری  را جهت  بیمه خدمات درمانی  سرانه 
پوشش بیمه سالمت اعضای خانوار به صورت 
ماهانه قبل از صدور بیمه نامه پرداخت نمایند. 
حق بیمه افراد آسیب پذیر مشمول این آیین نامه 
به صورت 50 درصد از طریق یارانه دولت و 50 
درصد توسط خود فرد و یا در صورت تحقق از 
محل کمک های بین المللی برای پناهندگان گروهی 

تأمین می شود. 
الزم به ذکر است نرخ حق سرانه بیمه پایه سالمت 

افراد مشمول موضوع این آیین نامه همه ساله در 
اجرای ماده )70( قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد 
سازمان بیمه سالمت و با همکاری وزارت کشور 
با رعایت ساز و کار مندرج در ماده )9( قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه به تصویب هیئت 
وزیران خواهد رسید. هیئت وزیران همچنین به 
موجب این آیین نامه، وزارت کشور را موظف 
کرد نسبت به فراهم نمودن امکان احراز هویت 
از طریق شناسه واحد برخط کلیه بیمه شوندگان 
افراد خارجی مقیم برای سازمان، اقدامات الزم را 
انجام دهد. بسته خدمتی سازمان برای مشمولین 
این آیین نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری 

موقت مشابه سایر بیمه شدگان می باشد.

آیین نامه اجرایی پوشش بیمه سالمت افراد خارجی مقیم در کشور

خبـر

راه اندازی شهر واکسن 
در کشور

توسعه  ستاد  واکسن  کارگروه  رییس 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از راه اندازی شهر واکسن 

در کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، هومن کاغذیان راه اندازی 
شهر واکسن را بر اساس امضای تفاهم نامه ای 
دانست که در اواخر سال گذشته به امضا 
رسید و گفت: »بر اساس تفاهم نامه ای که به 
امضا رسیده قرار است شهر واکسن محلی 
برای جمع شدن همه بازیگران این عرصه 
زیر یک سقف باشد و در این زیست بوم 
واکسن های مورد نیاز کشور به صورت بومی 
تولید می شود.« کاغذیان با تاکید بر اینکه 
راه اندازی شهر واکسن قرار است به همه 
این کمبودها پاسخ می دهد، ادامه داد: »این 
شهر با تجمیع زیرساخت های مشترک در این 
حوزه و کاهش هزینه های ثابت تولید واکسن 
به توسعه کمی و کیفی این صنعت کمک 
می کند.« به گزارش ایسنا، رییس کارگروه 
واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، کاهش 
بهای تمام شده تولید واکسن در کنار واقعی 
شدن قیمت آن، رقابتی شدن تولید و اخذ 
استانداردهای کیفی جهانی را از اهداف 

ایجاد این شهر صنعتی ذکر کرد. 

شماره 1703 317 تیـر 1399

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از 
بررسی آخرین اقدامات انجام شده برای مبارزه با کرونا در جلسه این 
کمیسیون خبر داد و گفت: »کمیسیون بهداشت بر لزوم عضویت یکی 

از اعضای خود در ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید دارد.«
به گزارش سپید، علی اصغر باقرزاده در گفت و گو با ایسنا در 
توضیح جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»در این جلسه آخرین وضعیت کرونا در کشور مورد بررسی قرار 
گرفت با توجه به اینکه هیچ نماینده ای از مجلس عضو ستاد ملی 
مبارزه با کرونا نیست در این جلسه بر لزوم عضویت نماینده ای از 

کمیسیون بهداشت در این ستاد تاکید شد تا بتوان ضمن نظارت بر 
تصمیم گیری ها و برنامه ها به شناخت بهتر تهدیدها و نقاط ضعف  
حوزه سالمت و کسب آمارها و اطالعات کامل تر با ارائه راهکارها و 
تنظیم قوانین مورد نیاز در جهت قطع زنجیره انتقال و پیشگیری از ابتال 
به کرونا کمک کرد.«  باقرزاده تاکید بر لزوم اجرای دستورالعمل های 
ستادملی مبارزه با کرونا را یکی دیگر از موارد مطروحه در این جلسه 
عنوان و اظهار کرد: »در این جلسه بر رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی توسط مردم به خصوص حفظ فاصله فیزیکی و استفاده از 
ماسک با هدف پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا تاکید شد. دولت 

هم باید ضمن انجام وظایف خود و دوری از موازی کاری، تمامی 
مصوبات و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا را اجرایی کند.« به 
گفته وی، گروه هم اندیشی با مدیریت پزشکیان جهت بررسی 
راهکارهای مبارزه با کرونا تشکیل می شود تا پس از ارائه گزارش 
به کمیسیون تصمیم های بعدی گرفته شود. باقرزاده استماع گزارش 
رئیس سازمان پزشکی قانونی را دستور دیگر این کمیسیون مطرح 
کرد و افزود: »آقای مسجدی آرانی پس از توضیحاتی در خصوص 
اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی آن سازمان،  انتظارات از 

کمیسیون بهداشت برای پیش برد اهداف سازمان را بیان کرد.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

تاکید کمیسیون بهداشت  به عضویت در ستاد ملی مبارزه با کرونا
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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

نزدیک به ۶۰۹ هزار قربانی کرونا
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان 
براساس آخرین  و  افزایش است  به  همچنان رو 
آمارها، شمار قربانیان بیماری کووید-۱۹ تاکنون به 

۶۰۸ هزار و ۹۷۸ نفر رسیده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری 
کووید-۱۹که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار مبتالیان کروناویروس جدید در جهان به ۱۴ 
میلیون و ۶۴۶ هزار و ۷۰۷ نفر رسیده و تاکنون مرگ 
۶۰۸ هزار و ۹۷۸ نفر در اثر این بیماری تأیید شده 
است. همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون هشت 
میلیون و ۷۳۷ هزار و ۸۳۵ نفر از بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ بهبود یافته اند. از میان پنج میلیون و ۲۹۹ 
هزار و ۸۹۴ مورد ابتالی فعال در سراسر جهان، ۹۹ 
درصد موارد یعنی پنج میلیون و ۲۴۰ هزار و ۲۸۸ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۵۹ هزار و ۶۰۶ 
مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت 
وخیم قرار دارند. همچنین از ۹ میلیون و ۳۴۶ هزار 
و ۸۱۳ پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا، هشت 
میلیون و ۷۳۷ هزار و ۸۳۵ نفر معادل ۹۳ درصد از 
موارد بهبود یافته و ۶۰۸ هزار و ۹۷۸ نفر معادل 

هفت درصد از موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا همچنان بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به 
بیماری کووید-۱۹ را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل 
و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
 ۱. آمریکا سه میلیون و ۸۹۸ هزار و ۵۵۰ مبتال، ۱۴۳ 

هزار و ۲۸۹ قربانی
 ۲. برزیل دو میلیون و ۹۹ هزار و ۸۹۶ مبتال، ۷۹ 

هزار و ۵۳۳ قربانی
 ۳. هند یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۰۷ مبتال، ۲۷ 

هزار و ۵۰۳ قربانی
 ۴. روسیه ۷۷۱ هزار و ۵۴۶ مبتال، ۱۲ هزار و ۳۴۲ قربانی
 ۵. آفریقای جنوبی ۳۶۴ هزار و ۳۲۸ مبتال، ۵۰۳۳ قربانی
 ۶. پرو ۳۵۳ هزار و ۵۹۰ مبتال، ۱۳ هزار و ۱۸۷ قربانی
۷. مکزیک ۳۴۴ هزار و ۲۲۴ مبتال، ۳۹ هزار و ۱۸۴ قربانی

 ۸. شیلی ۳۳۰ هزار و ۹۳۰ مبتال، ۸۵۰۳ قربانی
 ۹. اسپانیا ۳۰۷ هزار و ۳۳۵ مبتال، ۲۸ هزار و ۴۲۰ قربانی
۱۰. انگلیس ۲۹۴ هزار و ۷۹۲ مبتال، ۴۵ هزار و 

۳۰۰ قربانی
پس از این ۱۰ کشور، ایران با ۲۷۳ هزار و ۷۸۸ 
بیمار مبتال به کووید-۱۹ و ۱۴ هزار و ۱۸۸ قربانی 
ناشی از آن در رتبه یازدهم جدول کشورهای درگیر 
کرونا در جهان قرار گرفته است. سپس کشورهای 
پاکستان با ۲۶۵ هزار و ۸۳ مبتال، عربستان سعودی 
با ۲۵۰ هزار و ۹۲۰ مبتال، ایتالیا با ۲۴۴ هزار و ۴۳۴ 
مبتال، ترکیه با ۲۱۹ هزار و ۶۴۱ مبتال، بنگالدش با 
۲۰۴ هزار و ۵۲۵ مبتال، آلمان با ۲۰۲ هزار و ۸۴۵ 
مبتال، کلمبیا با ۱۹۷ هزار و ۲۷۸ هزار مبتال، فرانسه با 

۱۷۴ هزار و ۶۷۴ مبتال، آرژانتین با ۱۲۶ هزار و ۷۵۵ 
مبتال، کانادا با ۱۱۰ هزار و ۳۳۸ مبتال و قطر با ۱۰۶ 
هزار و ۶۴۸ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به 
کرونا را گزارش داده اند. پس از آن عراق با ۹۲ هزار 
و ۵۳۰ مبتال، مصر با ۸۷ هزار و ۷۷۵ مبتال، اندونزی 
با ۸۶ هزار و ۵۲۱ مبتال، چین با ۸۳ هزار و ۶۸۲ 
مبتال، سوئد با ۷۷ هزار و ۲۸۱ مبتال، اکوادور با ۷۴ 
هزار و ۱۳ مبتال، قزاقستان با ۷۱ هزار و ۸۳۸ مبتال، 
فیلیپین با ۶۷ هزار و ۴۵۶ مبتال، عمان با ۶۶ هزار و 
۶۶۱ مبتال، بالروس با ۶۶ هزار و ۹۵ مبتال، بلژیک 
با ۶۳ هزار و ۷۰۶ مبتال، بولیوی با ۵۹ هزار و ۵۸۲ 
مبتال، کویت با ۵۹ هزار و ۲۰۴ مبتال، اوکراین با ۵۸ 
هزار و ۸۴۲ مبتال، امارات متحده عربی با ۵۶ هزار و 
۹۲۲ مبتال، پاناما با ۵۳ هزار و ۶۴۸ مبتال، جمهوری 
دومینیکن با ۵۲ هزار و ۸۵۵ مبتال، هلند با ۵۱ هزار و 
۷۲۵ و سرزمین های اشغالی با ۵۰ هزار و ۲۸۹ مبتال 
بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
لهستان،  سنگاپور،  پرتغال،  کشورهای  همچنین 
افغانستان، بحرین، نیجریه، رومانی، سوئیس، ارمنستان، 
گواتماال، هندوراس، ایرلند، آذربایجان، غنا، ژاپن، 
الجزایر، صربستان، قرقیزستان و مولداوی بیش از 

۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.ایسنا

مدیر مؤسسه ملی سالمت فرانسیس کولینز ایاالت متحده آمریکا 
اعالم کرده که تأخیرهای طوالنی در حاضر شدن نتایج تست های 

کرونا در این کشور، آن ها را بی فایده کرده است. 
به گزارش سپید، مقامات بهداشتی آمریکا اعالم کرده اند که میانگین 
زمان آماده شدن نتایج تست های کرونا در این کشور بسیار طوالنی 
است و این موضوع تست گیری ها را بی فایده می کند، چرا که هدف 
از تست کرونا مشخص شدن فوری افراد مبتال و ناقل و قرنطینه 

سریع آن ها به منظور جلوگیری از گسترش عفونت است. 
مدیر موسسه ملی سالمت فرانسیس کولینز اظهار داشت که دولت 

آمریکا باید در تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری کند تا قادر به 
تأمین تقاضا برای انجام تست های کرونا شود.  سازمان غذا و داروی 
آمریکا روز شنبه برای یک آزمایشگاه مجوز تست گیری اضطراری 
را صادر کرد که در آن حداکثر تا نمونه های چهار نفر را می تواند به 
طور همزمان برای کرونا تست کند. این آزمایشگاه اولین موردی 
است که مجوز استفاده از نمونه های مخلوط را کسب کرده است. 
بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، صدور مجوز اضطراری برای این 
آزمایشگاه جهت جمع آوری نمونه یک گام مهم در راستای جوابدهی 

سریع تر تست های کرونا در آمریکا محسوب می شود.ایسنا 

معضل تاخیر در اعالم نتایج تست کرونا در آمریکا

خبـر

شماره ۱۷۰۳ ۳۱ تیـر ۱۳۹۹

محققان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با همکاری 
محققانی از دانشکده فنی دانشگاه تهران موفق به ساخت دستگاهی 

برای تشخیص کووید-۱۹ ۱۹ در کسری از دقیقه شدند. 
به گزارش سپید، همکاری فناوران دپارتمان توسعه فناوری درمان های 
پیشرفته )ATMP( پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی به 
سرپرستی رامین صرامی فروشانی با محققین دانشکده فنی دانشگاه 
تهران به رهبری محمد عبداالحد منجر به توسعه فناوری و طراحی و 
ساخت دستگاهی برای تشخیص کووید - ۱۹  در کسری از دقیقه شد. 
 این  دستگاه که RDSS نام گرفته برای اولین بار با استفاده از فناوری 
نانو بایو الکتریک و از طریق رصد نمودن سطح Ros مایعات مخاطی 
نظیر خلط، قادر به تشخیص عفونت به کووید ۱۹  در کسری از 

دقیقه و بدون نیاز کیت و مواد مصرفی است. 
رامین صرامی فروشانی، معاون پژوهش فناوری و خدمات تخصصی 

پژوهشکده سرطان معتمد در این  خصوص گفت: »با شروع عفونت 
به ویروس کرونا سطح مولکول های Ros در سلول های بافت ریه 
افزایش می یابد که  سیستم تشخیص  RDSS آن را با حساسیت قابل 
توجهی شناسایی و در کسری از دقیقه تشخیص می دهد. این سیستم 
در کنار سایر آزمایش های تخصصی می تواند در تشخیص کووید ۱۹ 
خصوصا در شناسایی ناقلین بی عالمت  نقش ارزشمندی را ایفا کند.«
وی افزود: »نتایج حاصل از این تحقیق در شماره ۱۶۵  نشریه  بسیار 
معتبر  بیوسنسور و بیوالکترونیک )Biosensor and Bioelectronics( که 
جزو یک درصد ژورنال های شاخص این حوزه است منتشر شده که 
نشان از اهمیت و اعتبار این پروژه است.« صرامی تصریح کرد: »اوال 
این سیستم مستقیما خود ویروس کووید-۱۹ را شناسایی نمی کند 
و ثانیا قرار نیست این سیستم جایگزین دیگر روش های تشخیصی 
باشد بلکه به عنوان یک روش  تشخیص جدید فناورانه در کنار 

سایر روش ها پزشک را در تصمیم گیری بالینی یاری خواهد کرد.«
این فناور مرکز رشد و شتابدهی پژوهشکده سرطان معتمد که ساخت 
کیت تشخیص مولکولی بومی کووید- ۱۹ را  نیز در کارنامه خود 
دارد گفت: »این  پژوهشکده  با راه اندازی آزمایشگاه مشترک نانو 
بیوالکتریک به صورت مشترک با تیم دکتر عبداالحد در حال انجام 
چندین پروژه مشترک با این  نابغه عرصه فنی مهندسی است  که  یکی 
از خروجی های آن  ساخت دستگاه CDP است که قادر به تشخیص 
بافت های آلوده به سلول های بدخیم در سرطان پستان در چند ثانیه  

بدون نیاز به روش های مرسوم تشخیصی است.«
بنا بر اعالم روابط عمومی پژوهشکده معتمد، دستگاه RDSS کلیه 
مراحل تحقیقاتی و ارزیابی فنی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته 
و در انتظار صدور مجوز از مراجع مربوطه برای استفاده در مراکز 

درمانی و تخصصی است.

توسط محققان پژوهشکده معتمد و دانشگاه تهران مطرح شد
RDSS تشخیص کووید-۱۹ در چند ثانیه با دستگاه



بررسی راهکارهای پیشگیری و تازه های علمی در درمان کرونا

پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
پیشگیری  "راهکارهای  مبحث  به  شهرکرد 
و تازه های علمی در درمان کرونا" پرداخت. 
در  بابادی  سلیمانی  اکبر  سپید،  گزارش  به 
پیشگیری  علمی"راهکارهای  نشست  ابتدای 
و تازه های علمی در درمان کرونا" به عنوان 
کرونا  "چالش  نشست های  سلسله  از  یکی 
همت  به  شنبه شب  که  مؤمنانه"  زندگی  و 
دانشگاه پردیس فارابی و جهاد دانشگاهی قم 
برگزار شد، اظهار کرد: »ازعالئمی که اخیراً 
با شروع فصل گرما و تداخل با بیماری های 
عالئم  همین  می شود،  دیده  گوارشی  فصلی 
دردهای  اسهال،  بی اشتهایی،  مانند  گوارشی 
مراجعانی  اخیر  هفته   در  بنده  است.  شکمی 
و  می کردند  مراجعه  درد شکم  با  که  داشتم 
بعد از سی تی اسکن و بررسی ریوی مشاهده 
کردیم که ریه هم درگیر بیماری کرونا است.«
وی ادامه داد: »بیماری کرونا به شکل خستگی 
تهوع،  بی حالی، دل درد،  و  زودرس، ضعف 
اسهال و استفراغ می تواند خودش را به این 

دهد.«  نشان  شکل 
ریوی  و  تنفسی  بیماری های  تخصص  فوق 
واکنش های  تقسیم بندی  یک  »در  کرد:  بیان 
ویروسی که انجام شده، پاسخ های ایمنی است 
و باید به سربازان دفاعی بدن تبریک گفت که 
از زمان شیوع ویروس کرونا سختی های زیادی 
به   این ویروس  با  بتواند  تا  را تحمل کردند 
صورت طبیعی مبارزه کنند؛ در مراحل اولیه 
که ویروس وارد عمل می شود که گیرنده های 

مختلفی در بدن مانند پوشش های تنفسی در 
تحتانی،  قسمت های  فوقانی،  تنفسی  قسمت 
دارد  قلب وجود  گیرنده های  بیماران و  ریه 
می کند  پیشرفت  بیماری  که  همین طور  و 
پاسخ های ایمنی شدت بیشتری پیدا می کنند 
تا بتوانند به  صورت طبیعی با ویروس مبارزه 

» کنند.
به  اشاره  با  داخلی  بیماری های  متخصص 
بیماری  »این  افزود:  کرونا،  بیماری  سیر 
بروز  از  قبل  و  بی عالمت  صفر  مرحله  در 
اولیه  مراحل  یک  مرحله  است سپس  عالئم 
مرحله  و  تنفسی  فاز  دوم  مرحله  عفونت، 
نمی توان  که  است  شدید  التهابی  فاز  سوم 
قرار  ذکرشده  مراحل  بین  دقیقی  مرز  خیلی 
دهیم و ممکن است بیماری از مرحله صفر 
)فاز  سوم  مرحله  وارد  مستقیم  صورت  به 
است  ممکن  بیماری  یا  شود  شدید(  التهابی 
پشت  منظم  به صورت  را  مراحل  این  تمام 

بگذارد.« سر هم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
بی عالمت  یا  صفر  »مرحله  گفت:  شهرکرد 
 pcr آزمایشگاهی  با تست  بیماری  تشخیص 
انجام می شود و زمانی انجام می شود که فرد 
در تماس نزدیک با افراد مبتال بوده است.«
تنفسی  و  ریوی  بیماری های  تخصص  فوق 
ابتدایی  و  یک  مرحله  در  اینکه  به  اشاره  با 
نظر  در  خفیف  مرحله  به  به عنوان  عفونت 
گرفته می شود و همراه با گلودرد یا سرفه های 
از دست دادن حس  لرز، سردرد و  خشک، 

عالمت  اآلن  »تب  کرد:  بیان  است،  چشایی 
موارد  از  نیمی  در  حداکثر  و  نیست  شایعی 
ممکن است بیمار تب نداشته باشد و صرف 
بیماری  و  کردیم  سنجی  تب  بگوییم  اینکه 
کرونا نیست حرف درست و علمی نیست و 
لرز از تب بسیار شایع تر است و اگر بیماری 
به  حتمًا  بود  بدن  تکان دهنده  لرزهای  دچار 

کرد.« باید شک  کرونا  بیماری 
بابادی تصریح کرد: »عالئم حیاتی  سلیمانی 
بیمار از قبیل نبض، فشارخون و تعداد تنفس 
نیز باید بررسی شود، اکسیژن خون شریانی 
از نظر ما یک عالئم مهم است که اگر بیشتر 
یا مساوی 93 باشد می توان گفت فرد نیاز به 
بستری وجود  برای  نگرانی  ندارد و  بستری 

ندارد.« 
شمارش  اول  موج  »در  کرد:  اضافه  وی 
درخواست   )cbc( خون  سفید  گلبول های 
می شد و اگر تعداد لنفوسیت ها کمتر از هزار 
و صد باشد می تواند کمک کننده به تشخیص 
باشد ولی هیچ وقت دلیل بر تشخیص نیست، 
رادیولوژی  درخواست  اولیه  مراحل  در  یا 
از ریه بیمار درگیری با ویروس کرونا فعاًل 
درگیری  از  کمی  درصد  یا  نشود  مشاهده 
باشد و بنابراین به عکس رادیولوژی و میزان 
اکسیژن خون به  تنهایی نمی توان اکتفا کرد.« 
متخصص بیماری های داخلی گفت: »مرحله 
دوم و همان فاز تنفسی در واقع توصیه می شود 
که  شود  بیمارستان  در  بستری  به  اقدام  که 
ابتدا در فاز تنفسی متوسط، علی رغم عالئم 

گوارشی مهم عالئم تنفسی است؛ در حالت 
عادی ما اصاًل احساس نمی کنیم دم و بازدم 
انجام می دهیم ولی اگر دم و بازدم را حس 

داریم.« نفس  تنگی  یعنی  می کنیم 
تنفسی  و  ریوی  بیماری های  تخصص  فوق 
بیان کرد: »احساس درد و فشار در قفسه سینه 
بدون  یا  تب  با  همراه  که  است  نفس  تنگی 
تب است و در این حالت اکسیژن خون بین 
متوسط  تنفسی  فاز  وارد  فرد  بود   93 تا   90

شده و این یک زنگ خطر است.« 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
تنفسی  فاز  در  اینکه  به  اشاره  با  شهرکرد 
شدید رد واقع مستلزم این نیست همه مراحل 
قبلی وجود داشته باشد و می تواند خودش در 
اولین مرحله بروز کند و عالئم تنفسی شدید 
پیدا  افزایش  بیماری  تنفس  سرعت  و  شده 
می کند؛ یعنی تعداد تنفس های بیمار معمولی 
بالغ در یک دقیقه از 30 تنفس باالتر می رود 

و در حالت عادی بین 22 و کمتر است.
وی ابراز کرد: »هرچقدر اکسیژن خون از 93 
و  بیماری  تشدید  نشان دهنده  بیاید  پایین تر 
رفتن به سمت زجر تنفسی است و اینجا یکی 
از عددهای مهمی است که تصمیم گیری انتقال 
به  بخش مراقبت های ویژه گرفته می شود؛ اگر 
در عکس برداری و سی تی ریه درگیری ریه ها 
بیشتر از 50 درصد کل ریه باشد نشان دهنده 
این است که بیمار وارد مرحله شدید تنفسی 
شده است و نیاز به مراقبت های ویژه دارد.«

ادامه در صفحه 10 

چالش کرونا 
و زندگی 
مومنانه
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 ادامه از صفحه 9 
سلیمانی بابادی عنوان کرد: »پزشکان متخصصی 
که در حال تشخیص و درمان بیماران کرونا 
هستند، بر اساس آزمایش هایی که وجود دارد 
می توانند متوجه شوند بیمار وارد فاز التهابی 
شدید می شود و عمومًا مرگ ومیرهایی که در 
این  اتفاق می افتد  بیماران کرونایی  با  ارتباط 
است که متوجه تغییر وضعیت بیمار از مرحله 
متوسط به مرحله شدید یا از مرحله ویروسی 
به مرحله التهابی نشویم که تشخیص نزدیک 
آزمایش های  انجام  با  التهابی  به مرحله  شدن 

انجام می شود.«  تخصصی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
شهرکرد ادامه داد: »اگر بخواهیم بیماری کرونا 
را به 4 هفته تقسیم کنیم، هفته اول بیمار عالئم 
چندانی ندارد و اواخر هفته اول و هفته دوم 
برای  هفته  این  و  می کند  پیدا  بیماری شدت 
برای  اساسی  بیمار و پزشک، هفته حیاتی و 

تشخیص و درمان است.«
تنفسی  و  ریوی  بیماری های  تخصص  فوق 
بیمار  اگر  گذشت  که  دوم  هفته  »از  افزود: 
ویروس  به تدریج  نکند  پیدا  صعودی  سیر 
ضعیف تر شده تا پایان هفته چهارم که روبه 

بهبودی می رود.«
وی با اشاره به اینکه بیمار نیز در این هفته ها 
باید از خودش مراقبت کند و درمانگر )اعضای 
مراقب  باید  نیز  بیمارستان(  کادر  یا  خانواده 
عالئم مختلف بیمار باشد، گفت: »مواردی مانند 
نارسایی تنفسی که علی رغم اکسیژن تکمیلی 
به بیمار، سطح اکسیژن به باالتر از 88 نرسیده، 
بیمار وارد مرحله بحرانی می شود؛ اگر بیمار 
ضربان قلب تند، افت فشارخون، تنگی نفس 
شدید، استفاده از عضالت فرعی برای کمک 
مانند  حیاتی  ارگان های  درگیری  و  تنفس  به 
نشان دهنده  باشد،  داشته  کبد  و  کلیه  قلب، 
عالئم بحرانی و زنگ خطر است که مریض 

را به سمت مرگ پیش می برد.«
سلیمانی بابادی در بخش دیگری از سخنانش با 
تأکید بر اینکه هیچ کس راه فراری از ویروس 
کرونا ندارد و همه افراد جامعه از نوزاد تازه 

خطر  معرض  در  سالمند  فرد  تا  متولدشده 
هستند، ابراز کرد: »افراد باالی 65 سال سن، 
 ،35 از  باالتر  آی  بی آم  دارای  و  چاق  افراد 
بیماری های زمینه ای مزمن عفونی یا غیرعفونی، 
گروه بیماران دارای نقص ایمنی مانند افرادی 
که کورتون مصرف می کنند، بیماران سرطانی، 
افرادی که پیوند عضو شده اند، افراد با فشارخون 
به  نسبت  افراد  این  مرگ ومیر  نسبت  که  باال 
بیماران زمینه ای دیگر بیشتر بوده است، دیابت 
کنترل نشده و بیماران قلبی و عروقی، بیماران 
مزمن تنفسی، بیماران دیالیزی و نارسایی کلیه 

مزمن در معرض خطر بیشتری هستند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
شهرکرد بیان کرد: »افراد بی عالمت و کم عالمت 
مراجعات  این  چون  ندارند،  مراجعه  به  نیاز 
باعث شلوغی مراکز و افزایش ریسک تماس 

را به همراه دارد.م
فوق تخصص بیماری های ریوی و تنفسی گفت: 
»اگر بیماران عالئمی دارند که حس می کنند به 
سمت مرحله متوسط تا شدید بیماری می روند 
حتمًا باید به پزشک و درمانگاه مراجعه کنند، 
اگر بیمار اکسیژن خون کمتر از 93 درصد یا 
تعداد تنفس بیش از 30 عدد در یک دقیقه دارد 
حتمًا باید به متخصص مراجعه کند چون این ها 
عالمت ذات الریه شدید ناشی از کرونا است.«
ندارد  نفس  تنگی  فرد  »اگر  کرد:  ابراز  وی 
که این مهم عالمت کلیدی برای متخصصان 
است و در گروه بیماران پرخطر نیست نیازی 
به  غیرضروری  مراجعه  و  ندارد  مراجعه  به 

بیمارستان را کنار بگذارند.«
سلیمانی بابادی ادامه داد: »اگر گروه دوم یعنی 
برایشان  سرپایی  درمان  که  پرخطری  افراد 
مراکز  با  باید  می روند،  منزل  به  و  انجام شده 
درمانی ارتباط داشته باشند که عالئمشان روزانه 
در  اینان  جداسازی  و  مراقبت  و  شود  چک 

منزل انجام شود.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
یا  پزشک  تجویز  »بدون  کرد:  تأکید  شهرکرد 
نظارت مراکز درمانی بهداشتی اقدام به خود 
عوارض  است  ممکن  چراکه  نشود  درمانی 

جبران ناپذیری برای بیمار داشته باشد.«
فوق تخصص بیماری های ریوی و تنفسی گفت: 
»مرگ ومیرهای ناشی از بیماری کرونا کمتر به 
علت خود ویروس بوده بلکه بیشتر به علت 
بیماری های زمینه ای بوده که با کرونا تشدید 
شده و یا عوارض قلبی و دارویی و لخته در 
عروق ریه و عفونت های ثانویه اضافه بر کرونا 

موجب مرگ بیمار شده است.«
ایجاد  اینکه تشدید سرفه ها،  به  اشاره  با  وی 
بیمار  تب  نشدن  قطع  دار،  خلط  سرفه های 
اضافه  دارد،  مراجعه  به  نیاز  روز   5 از  بعد 
کرد: »بیماران بدون تنگی نفس و بدون تب 
می توانیم  را  زمینه ای  بیماری  بدون  افراد  و 
مراقبت و جداسازی در منزل را انجام دهیم و 
درمان های تسکینی توصیه می شود ولی ارتباط 
بیمار با مرکز درمانی و بهداشتی حفظ شود.«
به  جداسازی  »اصول  گفت:  بابادی  سلیمانی 
این شکل است که فرد در منزل ایزوله و جدا 
می شود و اتاق تهویه داشته باشد یعنی پنجره 
داشته باشد و ظروف فرد مبتال به کرونا جداشده 
کرونایی  بیمار  فرد  اتاق  روزانه  و  مرتب  و 
ضدعفونی و شست وشو شود و حمام و سرویس 
مرتب  استفاده می کند  مبتال  فرد  که  بهداشتی 
ضدعفونی شود؛ چون دوره جداسازی طوالنی 
است باید یک فرد ثابت از بیمار مراقبت کند 
و اگر جابه جایی انجام شده و افراد مختلفی 
انتقال  امکان  متأسفانه  کنند  مراقبت  بیمار  از 

ویروس بیشتر می شود.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
کارهای  تمام  اساس  »بر  داد:  ادامه  شهرکرد 
تحقیقاتی هیچ داروی مؤثری برای کوید 19 
وجود ندارد و تمام داروها در مراحل تحقیقات 
بالینی هستند و از هم وطنان خواهش می کنیم 

به توصیه های افراد سودجو گوش ندهند.«
تنفسی  و  ریوی  بیماری های  تخصص  فوق 
گفت: »استراحت در منزل برای بیماران مبتال 
به کرونا خوب است اما باید مراقب باشند که 
استراحت زیاد ریسک حوادث لخته ساز در 
بیماری کرونا را باال می برد و شانس آمبولی 
ریه و لخته در پا افزایش پیدا می کند که این 

است؛  کرونا  از  خطرناک تر  بیماری  خودش 
پس باید فرد در همان اتاق پیاده روی کرده و 

پاها را ماساژ دهد.«
به کرونا  مبتال  بیماران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تأکید کرد:  نیز حمایت شوند،  نظر روانی  از 
»بیمار در منزل باید تغذیه مناسب داشته باشد 
و ویتامین دی، آ، سی و امالح معدنی مانند 
نقش  بدن  ایمنی  سیستم  در  زینک  سلنیوم، 
اساسی و فعالی دارند، اگر فرد سیستم ایمنی 
سالم و کمبود ویتامین ندارد نیازی به استفاده 
از مکمل های ویتامینی ندارند و همان مایعات 

و آبمیوه های طبیعی کافی است.«
»تست های  کرد:  عنوان  بابادی  سلیمانی 
تشخیصی فراوانی برای کوید 19 وجود دارند 
pcr و تست دماغی است  اما مهم ترین آن ها 
است؛  تشخیص  و  غربالگری  تست  این  که 
نیازی نیست همه افراد تست انجام دهند اما 
کرونا و سن  به  مبتال  فرد  با  تماس  در  افراد 
باالی 65 سال و گروه های در معرض خطر، 
زنان باردار یا جاهای شلوغ مانند زندان ها یا 

مراکز نگهداری سالمند حتمًا تست شوند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
سرولوژی  »تست های  داد:  ادامه  شهرکرد 
تست ها  این  به  نیازی  و  شده  شایع  امروزه 
وجود ندارد چون استاندارد نیست و ارزش 
علمی ندارد و فقط در پژوهش های تحقیقاتی 

و برای اپیدمولوژیست ها کاربرد دارد.«
تنفسی  و  ریوی  بیماری های  تخصص  فوق 
اولیه  مراحل  در  هم  »عکس برداری  گفت: 
اکسیژن  اینکه  مگر  نمی شود  توصیه  بیماری 
تنفس های  تعداد  و  بیاید  پایین  بیمار  خون 

بیمار باال ببرد.«
آموزش  اینکه  بر  تأکید  با  بابادی  سلیمانی 
برای بیماران مبتال به کرونا بسیار مهم است 
و باید استمرار داشته باشد، ادامه داد: »رعایت 
اصول بهداشت فردی بسیار مهم است و باید 
مراقب باشیم ویروس از طریق دهان، بینی و 
استفاده  با  منتقل نشود که دهان و بینی  چشم 
این  و  هست  قابل پیشگیری  ماسک  انواع  از 

همان بهداشت صورت است.«
وی با اشاره به اینکه رعایت بهداشت محیط و 
وسایل محل کار و زندگی نیز از اصول بهداشتی 
دیگر است، بیان کرد: »بهداشت فردی همان 
بهداشت شست وشوی دست ها از همه مهم تر 
مؤثرترین  کارآمدترین،  بنده  نظر  به  و  است 
و مهم ترین ابزار شکست کرونا همین شستن 

دست ها است.«
فوق تخصص بیماری های ریوی و تنفسی ادامه 
داد: »افرادی که مبتال می شوند باید به مراکز 
بهداشتی اعالم کنند چون پنهان کاری و نداشتن 
آگاهی باعث انتقال به افراد زیادی می شود.«

انتشار  و  سرایت پذیری  »میزان  افزود:  وی 
اآلن  بود  نفر   3 الی   2 اول  موج  در  ویروس 
این  که  رسیده  نفر   9 به  و  شده  برابر  چهار 
نشدن  قطع  دلیلش  و  است  خطر  زنگ  یک 

انتقال است.« زنجیره 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  سپید،  گزارش  به 
»قطع  کرد:  یادآوری  شهرکرد  پزشکی  علوم 
زنجیره بیماری کرونا به دست تک به تک افراد 
جامعه است و خودشان را مقید به اصولی برای 
رعایت بهداشت فردی و عمومی بدانند و در 

مراکز تجمع فاصله اجتماعی را رعایت کنند.«
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  امین جاللوند
این روزها نفس های کادر درمان به شماره افتاده 
و جامعه پزشکی با فشار کاری بی سابقه ای روبرو 
است. در خیلی از مراکز درمانی که به بیماران مبتال 
به کرونا خدمت می کنند، کمبود نیرو به شکل جدی 
وجود دارد و گاهی یک نفر همزمان به جای چندین 

نیرو به بیماران مبتال به کرونا رسیدگی می کند.
در چنین شرایطی که مشکل کمبود نیرو در بسیاری 
از مراکز درمانی مشهود است، وزارت بهداشت اعالم 
کرده است که از حضور نیروهای داوطلب برای 

مهار بحران کرونا استقبال می کند. 
جمعیت هالل احمر و برخی نهادهای دیگر هم 
برای رفع کمبود نیروی انسانی در حوزه درمان، 
فراخوان جذب نیروهای داوطلب را منتشر کرده اند. 
بسیاری از افرادی که به عنوان نیروی داوطلب به 
مراکز درمانی اعزام شده اند، احتمال مرگ بر اثر 
کرونا را پذیرفته اند و با آگاهی از شرایط خطرناک 
بیمارستان هایی که بیماران مبتال به کرونا را پذیرش 
می کنند، به فعالیت درمانی داوطلبانه در این مراکز 

پرخطر روی آورده اند.
برخی از فعاالن جامعه پزشکی می گویند اگرچه 
حضور نیروهای داوطلب در عرصه درمان بیماران 
کرونا، اتفاق مثبتی است که باید آن را به فال نیک 
گرفت، اما در عین حال باید فکر اساسی برای 
جبران کمبود نیرو شود. به اعتقاد آنها برای جبران 
کمبود درمانگر در حوزه کرونا نباید فقط روی 
باید  بلکه  کرد،  باز  حساب  داوطلب،  نیروهای 
تمهیداتی اندیشیده شود تا نیروهای تازه نفس به 
شکل رسمی و غیرداوطلبانه به سیستم درمانی جذب 
شوند تا نیروهای قدیمی تر بتوانند بعد از پنج ماه 

خستگی و فرسودگی، تجدید قوا کنند.

جذب درمانگران داوطلب؛ اقدامی 
مطلوب اما ناکافی

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی بر این باورند که 
اگر فکر اساسی برای رفع کمبود نیروی انسانی در 
حوزه درمان نشود و فقط روی داوطلبان درمانگر، 
حساب باز کنیم، افزایش خستگی و فرسودگی 

کادر درمان، دور از انتظار نخواهد بود.
نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره 
سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو با سپید 
تاکید می کند که جذب درمانگران داوطلب در مراکز 
درمانی، اقدامی بسیار خوب در راستای مهار بیماری 
کرونا است، اما این اقدام به تنهایی نمی تواند فشار 

کاری را از دوش کادر درمان بردارد.
او توضیح می دهد: »در پنج ماه اخیر، کادر درمانی 
فرسوده شده اند و جمع قابل توجهی از آنها نیز به 
ویروس کرونا مبتال شده اند. گروه دیگری از فداکاران 
جامعه پزشکی نیز بر اثر کرونا فوت شدند. فرسودگی 
شدید کادر درمان، تاثیر جدی بر کیفیت درمان 
بیماران مبتال به کرونا بر جای می گذارد. به همین 

دلیل، فراخوان برای جذب درمانگران داوطلب و 
در صورت نیاز نیز آموزش آنها باید در دستور کار 
قرار بگیرد. این اتفاق در بسیاری از استان ها انجام 

شد و نیروهای داوطلب توزیع شدند.«
او یادآور می شود: »در اسفند و فروردین گذشته، 
تعداد مراکز درمانی که بیماران مبتال به کرونا را جذب 
می کردند محدود بود، اما االن بسیاری از بیمارستان ها، 
بخشی را به درمان این بیماران اختصاص داده اند 
و یا اینکه کال با تمام قوا به درمان بیماران مبتال به 
کرونا می پردازند. االن برخی نقاهتگاه ها نیز تبدیل 
به بیمارستان شده است. یعنی با وجود آنکه شرایط 
کامل تبدیل شدن به بیمارستان را ندارند، اما به بستری 
بیماران می پردازند. در چنین شرایطی، فرسودگی 
و بیماری پرسنل درمانی در حال افزایش است. به 
همین دلیل، اگر نیروهای داوطلب در کنار افراد 
آموزش دیده و مجرب قرار بگیرند، اقدامی کامال 
منطقی است که به کاهش فشار کاری کادر درمان 

منجر می شود.«
ناصری خاطرنشان می کند: »اگرچه باید جذب 
قرار  کار  دستور  در  داوطلب  درمانی  نیروهای 
بگیرد، اما متولیان نظام سالمت باید برای استخدام 
نیروهای تازه نفس هم اقدام کنند تا مشکل کمبود 
نیرو در برخی مراکز درمانی مرتفع شود. یعنی نباید 
صرفا با تکیه بر جذب نیروهای داوطلب، استخدام 
نیروهای جدید برای رفع کمبود نیرو را از یاد ببریم. 
با توجه به شرایط بحرانی امروز، شرایط استخدام 

نیروهای درمانی باید تسهیل شود.«
ناصری در ادامه به چالش دیگری اشاره می کند که 
به باور او موجب شده است برخی نیروهای درمانی 

برای حضور داوطلبانه به منظور مهار کرونا دلسرد 
شوند. ناصری انتقاد می کند: »واقعیت این است که 
همان نیروی داوطلبی که جانش را به خطر می اندازد 
و برای درمان بیماران کرونا پیشقدم می شود، باید 
دستمزدش به موقع پرداخت شود و مطالبات این 
گروه از داوطلبان نباید نادیده گرفته شود. متاسفانه 
شاهد هستیم که در برخی مراکز درمانی، فراخوان 
برای جذب نیروهای داوطلب منتشر می کنند، اما بعد 
از پایان کار داوطلبانه، چندین برابر کمتر از دستمزد 
تعیین شده به داوطلبان و دستیاران پرداخت می کنند. 
این کارها اخالقی نیست و حضور داوطلبانه برخی 
از فعاالن جامعه پزشکی را نیز کمرنگ خواهد کرد.«

فراخوان های متعدد برای جذب کادر 
درمانی داوطلب

در طی چند ماه اخیر، فراخوان های متعددی برای 
نهاهای  از سوی  داوطلب  درمانی  کادر  جذب 

مختلف منتشر شده است. 
به طور مثال، رضا گل پیرا، رئیس مرکز مدیریت 
بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت 
اعالم کرده است: »با توجه به اینکه ما همیشه سعی 
کردیم که با تمهیدات زیادی، تمامی پزشکان و 
متخصصان مختلف را در همه بیمارستان هایمان 
داشته باشیم، اکنون به دلیل درگیری و بیماری 
پزشکان با کرونا، در برخی رشته ها و در برخی 
استان ها کمبود نیرو داریم. این وضعیت جالب 
انجام  برنامه ریزی هایی که  با  امیدواریم  نیست. 
می دهیم، بتوانیم جایگزینی مناسب را ایجاد کنیم 
و به ظرفیت پیشین بازگردیم. همه افرادی که 
می توانند به سیستم درمان کمک کنند، خوشحال 
می شویم که داوطلبانه به دانشگاه های علوم پزشکی 
مراجعه کنند تا بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.«
این مقام مسئول وزارت بهداشت درباره کمبود 
نیرو در برخی استان ها برای مقابله با کرونا و 
ایسنا  به  نیز  نیروهای داوطلب  از  درخواست 
توضیح داده است: »کادر درمان به شدت خسته 
کادر  در  کشش  واقعا  است.  شده  فرسوده  و 
حال  هر  به  است.  یافته  کاهش  بسیار  درمان 
در هر صنف و رشته ای یک زمان تعطیلی و 
استراحت وجود دارد. این در حالی است که زمان 
استراحت کادر درمان مان به شدت کم است. 

ادامه در صفحه 12 

درمانگران داوطلب در خط مقدم نبرد با کرونا
با وجود حضور پررنگ درمانگران داوطلب، سوال اینجاست که آیا حضور فداکارانه آنها می تواند 

مشکل کمبود کادر درمان برای مهار کرونا را مرتفع کند؟

وزارت بهداشت اعالم کرده 
است که از حضور نیروهای 

داوطلب برای مهار بحران کرونا 
استقبال می کند. بسیاری از 
افرادی که به عنوان نیروی 

داوطلب به مراکز درمانی 
اعزام شده اند، احتمال مرگ 

بر اثر کرونا را پذیرفته اند 
و با آگاهی از شرایط خطرناک 
بیمارستان هایی که بیماران 

مبتال به کرونا را پذیرش 
می کنند، به فعالیت درمانی 

داوطلبانه در این مراکز پرخطر 
روی آورده اند
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 ادامه از صفحه 11 
و  درمان  کادر  از  زیادی  درصد  این  بر  عالوه 
بیماران  درگیر  به شدت  که  آنجایی  از  پرسنل 
سخت و شدید هستند، درگیر کرونا و بیماری 
شدند و هر یک از این پرسنل به مدت دو هفته 

از سیستم خارج می شوند.«
چندی قبل هم وزارت بهداشت در اطالعیه ای 
اعالم کرد که »وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی با توجه به شیوع ویروس کووید 19 در 
نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز 
بیمارستان های سراسر کشور برای اعزام نیروی 
انسانی داوطلب در گروه های پزشکی و پیرا پزشکی 
اقدام کند. داوطلبانی که مایلند در خط مقدم مبارزه 
با کرونا به همراهی و همیاری همکاران خود در 
بپیوندند، می توانند  دانشگاه های سراسر کشور 

مراتب آمادگی خود را اعالم کنند.«
مکمل  و  ایرانی  طب  دفتر  دیگر،  سوی  از 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
و انجمن علمی طب سنتی ایران نیز با انتشار 
داروسازی  و  طب  متخصصان  از  فراخوانی 
داوطلب،  پیراپزشکان  و  پزشکان  و  ایرانی 

برای مقابله با کرونا دعوت به همکاری کرد. 
پروپوزال های  و  پیشنهادها  ایده ها،  »دریافت 
پژوهشی درباره پیشگیری، تشخیص، درمان و 
بازتوانی بیماران کووید 19 در حیطه های علوم 
پایه، بالینی، پاراکلینیک« از جمله نیازهای اعالم 
شده در دوران کرونا است که به حضور کادر 

درمانی داوطلب نیاز دارد.
همچنین محور دوم این فراخوان نیز به شناسایی 
داوطلبان خدمت رسانی بالینی به بیماران اختصاص 
دارد که در این راستا از متخصصان و دستیاران 
طب و داروسازی ایرانی و پزشکان و پیراپزشکان 

داوطلب، کمک خواسته شده است.
از سوی دیگر، محمد نصیری، رئیس سازمان 
اعالم  از  نیز  احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان 
فراخوان سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
داوطلب،  پیراپزشک  و  پزشک  همکاری  برای 
خبر داده و گفته است: »سازمان داوطلبان جمعیت 
هالل احمر با هدف ارتقای فرهنگ جامعه در 
هدفمند  آموزش  و  خدمات  توسعه  خصوص 
پزشکان،  از  فراخوانی  در  خانواده ها،  و  افراد 
پیراپزشکان و پرستاران داوطلب برای فعالیت 
در سامانه پاسخگویی به سواالت کرونا ۴030 
دعوت به همکاری می کند. در این راستا جمعیت 
هالل احمر در فراخوان جذب داوطلب برای 
سامانه پاسخگویی به سواالت کرونا ۴030 ستاد 

همکاری  با  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
میان پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران برای کمک 
به مردم و پاسخگویی به سواالت آن ها درباره 
ویروس کرونا به صورت غیرحضوری )آنالین( 

دعوت به همکاری کرده است.«
نصیری همچنین از استفاده از داوطلبان جمعیت 
هالل احمر برای پوشش کمبود نیرو های تخصصی 
در بیمارستان ها برای مواجهه با کرونا خبر داده و 
اظهار کرده است: »در تهران حدود ۴3 نفر داوطلب 
شامل پزشک، بیولوژیست، نیرو های آزمایشگاهی، 
پرستار و کمک بهیار در بیمارستان ها داوطلب 

شده اند و به زودی در شهر ها و استان های دیگر 
به کار گرفته می شوند.«

حضور داوطلبانه جامعه پزشکی در نبرد با کرونا
درمان  کادر  جذب  برای  متعدد  فراخوان های 
تاکنون،  و  است  نمانده  بی جواب  داوطلب، 
جمعیت قابل توجهی از کادر درمان برای کار 
داوطلبانه در مراکز درمان بیماران کرونا اعالم 

همکاری کرده اند.
به طور مثال، ابراهیم متولیان، رئیس بسیج جامعه 
به  »قریب  می شود:  یادآور  هم  کشور  پزشکی 
170 هزار پزشک بسیج جامعه پزشکی در مراکز 
مختلف سطح کشور در حال خدمت رسانی به 

بیماران و هموطنان مبتال به کرونا هستند و شمار 
پزشکان داوطلب برای خدمت رسانی نیز رو به 

افزایش است.«
او توضیح می دهد: »بسیج جامعه پزشکی از ابتدای 
کنار  در  همواره  تاکنون  کرونا  ویروس  شیوع 
وزارت بهداشت و دیگر نهادها حضور داشته 
و به انجام اقدامات متعدد پرداخته است. تامین 
و اعزام نیروهای متخصص به استان های مورد 
نیاز از جمله این موارد بوده است که با توجه 
بیمارستان ها و مراکز درمانی در  نیاز  به اعالم 
استان ها، نیروهای آماده باش بسیج جامعه پزشکی 
برای حضور در بیمارستانها و کمک به کار درمان 
پزشکی،  بسیج جامعه  واقع  در  اعزام شده اند. 
طرح پشتیبانی از کادر درمان را اجرا کرده و به 
منظور فراهم کردن شیفت های استراحت برای 
جهادگران سالمت، نیروهای خود را در حالت 

آماده باش قرار داده است.«
متولیان با اشاره به راه اندازی نقاهتگاه های ویژه 
بیماران بهبود یافته از کرونا خاطرنشان می کند: 
»این نقاهتگاه ها در شهر و شهرستان های مختلف 
نیز حدود سه هزار  ایجاد شده اند و در تهران 
تخت در 19 مکان مختلف برای سپری شدن 
دوران نقاهت بیماران در نظر گرفته شده است. 
این نقاهتگاه ها مخصوص بیمارانی است که به 

تازگی بهبود یافته اند، یا روند درمان آنها به پایان 
رسیده است، اما شرایط قرنطینه در منزل را ندارند. 
به همین دلیل برای تامین تخت های خالی در 

بیمارستان ها، نقاهتگاه ها ایجاد شده اند.«
متولیان از آموزش نیروهای داوطلب این سازمان 
برای ارائه خدمات پیشگیری از کرونا به مردم سخن 
می گوید و توضیح می دهد: »نیروهای بسیج جامعه 
پزشکی برای ارائه خدمات آموزشی و درمانی، 
این  و  کرده اند  سپری  را  مخصوص  دوره های 
خدمات را در اختیار هموطنان قرار می دهند. در 
حال حاضر در سراسر کشور و در مراکز مختلف، 
این خدمات از سوی نیروها در حال انجام است 
و بر اساس آمارهای اخیر تنها در استان ایالم ۲3 
هزار نفر برای این منظور آموزش دیده اند. سم 
از معابر عمومی و سطوح  زدایی و گندزدایی 
شهری توسط نیروهای سازمان از ابتدای شروع 
ویروس کرونا آغاز شده است و همچنان ادامه 
دارد. به عالوه ماسک، دستکش و دیگر اقالم 
بهداشتی نیز از سوی پایگاه های ما میان مراکز 
درمانی و خانواده های مبتال به کرونا توزیع شده 
است. این روند از اسفند ماه آغاز شده و با توجه 

به نیاز مراکز و خانواده ها همچنان ادامه دارد.«
عالوه بر اعضای بسیج جامعه پزشکی، گروه قابل 
بهیاران و سایر  توجهی از پزشکان، پرستاران، 
کادر درمان در شهرهای مختلف نیز داوطلبانه 
به میدان خدمت آمده اند تا بحران کرونا را مهار 
کنند. آنها با علم به اینکه ممکن است به کرونا 
مبتال شوند و در شرایطی که هیچ اجباری برای 
درمان بیماران کرونا ندارند، اما خدمت در شرایط 
بحرانی را در اولویت باالتری نسبت به حفظ 

سالمت خود قرار داده اند.
در شرایطی که کادر درمان داوطلب، فداکارانه در 
میدان خدمت حضور دارد و برای مهار کرونا، تمام 
قد به میدان خدمت آمده است، اما کارشناسان 
تاکید دارند که نباید فقط روی نیروهای داوطلب 
برای جبران کمبود نیرو حساب کرد. متولیان نظام 
سالمت برای کاستن از فشار کار جامعه پزشکی 
در دوران کرونا باید زمینه جذب نیروهای تازه 
نفس را فراهم کنند و در عین حال، پرداختی منظم 
به درمانگران داوطلب و عمل به همه تعهدات را 

هم در اولویت قرار دهند.

گل پیرا: به دلیل درگیری 
و بیماری پزشکان با کرونا، 

در برخی رشته ها و در برخی 
استان ها کمبود نیرو داریم. 

این وضعیت جالب نیست. 
در این شرایط، همه افرادی 

که می توانند به سیستم 
درمان کمک کنند، خوشحال 

می شویم که داوطلبانه به 
دانشگاه های علوم پزشکی 
مراجعه کنند تا بتوانیم از 
ظرفیت آنها استفاده کنیم

اگرچه حضور نیروهای داوطلب 
در عرصه درمان بیماران 

کرونا، اتفاق مثبتی است، اما 
باید فکر اساسی برای جبران 

کمبود نیرو شود. درواقع برای 
جبران کمبود درمانگر در حوزه 
کرونا نباید فقط روی نیروهای 
داوطلب، حساب باز کرد، بلکه 

باید نیروهای تازه نفس به 
شکل رسمی و غیرداوطلبانه به 
سیستم درمانی جذب شوند تا 
نیروهای قدیمی تر بتوانند بعد 

از پنج ماه خستگی و فرسودگی، 
تجدید قوا کنند

ناصری: گاهی در برخی 
مراکز درمانی، فراخوانی 

برای جذب نیروهای داوطلب 
منتشر می کنند، اما بعد از 

پایان کار داوطلبانه، چندین 
برابر کمتر از دستمزد تعیین 

شده به داوطلبان و دستیاران 
پرداخت می کنند. این کارها 

اخالقی نیست و حضور 
داوطلبانه برخی از فعاالن 

جامعه پزشکی در دوران کرونا 
را نیز کمرنگ خواهد کرد
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وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

 علی ابراهیمی
وزیر بهداشت با بیان اینکه بحث دارو بحث جدی 
ماست، گفت: »خواهشم از روسای دانشگاه ها این 
است که در تله پروتکل های غیرعلمی نیفتند. اینکه یک 
تحقیق در یک جای دنیا می گوید که فالن دارو موثر 
است، آن را به عنوان یک پروتکل در دانشگاه ها تعریف 
نکنید و ما را به تله بازاریابی شرکت ها گرفتار نکنید.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در اجالس روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که به صورت 
آنالین برگزار شد، با اشاره به ایثار و تالش های 
شبانه روزی کادر درمان در مقابله با کرونا، گفت: 
»تردید ندارم این اقدامات شما در تاریخ این سرزمین 
به عنوان یک حرکت بی بدیل ماندگار خواهد بود.«

وی با اشاره به شعار »به مدد الهی کرونا را شکست 
می دهیم«، افزود: »با همین شعار روز اول، مجددا برای 
مهار بیماری در اقصی نقاط کشور پیمان می بندیم. البته 
انتظار داریم مردم نیز با همراهی کنند؛ عروسی هایی 
نگیرند که زنجیره ای ازعزا را در پی داشته باشد و 
دورهمی هایی نگیرند که باعث تفرق طوالنی مدت 

مردم سرزمین مان شود.«
وزیر بهداشت خطاب به کادر درمان گفت: »درود 
می فرستم به شرف شما که با تالش شبانه روزی 
بنده و مدیران جمهوری اسالمی را در پیشگاه مردم 
سرافزاز کردید. در این دوره از خیز بیماری شما 
توانستید علیرغم افزایش موارد بستری با تمهیدات 

ویژه مرگ ها را کم کنید.«

شاید روزهای سخت تری در پیش داشته باشیم
نمکی با به تصویر کشیدن منحنی هایی از فاصله مرگ ها 
با موارد بستری، اظهار داشت: »در روزهای اول که 
در قم و گیالن گرفتار این بیماری شدیم، مرگ ها 
و بستری ها دوشادوش هم می رفت، اما امروز شما 
توانستید فاصله مرگ با بستری را با اندوختن تجربه 
و جانفشانی بیشتر و ده ها تمهید دیگر کم کنید که 
این افتخارآمیز است.« وی با بیان اینکه در دور دوم 
بیماری فاصله مرگ با بستری افزایش یافته است، 
ادامه داد: »فاصله دو سه ماه اخیر آنقدر به ما تجربه 
آموخت تا کنترل های مراقبتی جدید داشته باشید و 
تمهیداتی بیندیشید که روز به روز مرگ ها از موارد 
بستری کم شود. اگر این میزان بستری اخیر با همان 
آهنگ مرگ روزهای اول پیش می رفت، مرگ های 

سه رقمی به مرزهای خطرناک تری می رسید.«
وزیر بهداشت افزود: »خواهش ما از تمام استان ها و 
دانشگاه های علوم پزشکی آن است که روحیه خودتان 
را حفظ کنید، از نامالیمات نرنجید و بدانید روزهای 
سخت و شاید سخت تری را در پیش داشته باشیم. با 
هم پیمان می بندیم در آینده نزدیک دوباره مرگ ها را 
دو رقمی کنیم و به سمت تک رقمی کردن آن حرکت 
کنیم؛ این آغاز یک همدلی و وفاق و همبستگی جدید 
در درون تیم وزارت بهداشت و بیرون از این تیم هم 

با وفاق و همدلی ملی است.«

لززوم افزایش مراکز سرپایی 16 ساعته
وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی گفت: »به عنوان یک سیاست باید مراکز 

سرپایی 16 ساعته را فزایش دهیم؛ این یکی از اولین 
گام هایی است که در بسیج ملی در دوره های اول 
و دوم دیدیم که چقدر توانست کمک کننده باشد.«

نمکی گفت: »به خوبی واقفم که عزیزان ایام سختی را 
می گذرانند. به تصویر کشیدن این تالش ها و لحظات 
طوفانی را با هیچ قصیده، غزل، نمایشنامه و فیلم و 
... نمی توان انجام داد. آن لحظاتی که در بندرعباس 
برای تهویه بیمارستان دچار مشکل شدند و کادر 
درمانی با آن لباس های گرم چه می کشند تا تهویه 
دوباره راه می افتد، لحظات دشواری است. لحظاتی 
که در مهاباد و استان آذربایجان شرقی و... می گذرانند، 
نمی توان با هیچ زبانی بیان کرد. من فقط می توانم زانو 
بزنم و به عنوان یک سرباز کوچک نظام سالمت، 
خاضعانه و برادرانه دست یکایک شما را ببوسم.«

وی افزود: »می دانم که در این ایام علی رغم همه 
تالش های سخت، گاهی هم مورد بی مهری قرار 
گرفتید که آن را هم به خدا بسپارید. زیرا ما در این 
راه پر خطر فقط با خدا معامله کردیم و برای سالمتی 
مردم مان آمدیم تا جانفشانی کنیم و در زمانی که 
عده ای دارند در این ایام سخت پول پارو می کنند، 
رنج مردم را جارو می کنیم. در ایامی که گروهی در 
پای تهویه های مطبوع لمیدند، قرار است که در کنار 
تخت بیماران خمیده شویم و در برابر بیماران هر 
کاری که از دستمان برمی آید انجام دهیم. باید این راه 
را تا انتها برویم و هرگز از اینکه ممکن است علی رغم 

این تالش ها مورد بی مهری قرار گیریم، نرنجیم.«
نمکی ادامه داد: »هرچقدر بتوانیم در درمان سرپایی 
و در فیلتر کردن و ایزوله کردن بیماران در فاز اول 
موفق شویم، در کنار آموزش، فاصله گذاری، استفاده 
از ماسک و بسیج عمومی برای آموزش مردم که 
کرونا تمام نشده و بهترین راه مبارزه با آن رعایت 
اصول و پروتکل های بهداشتی است؛ بنابراین اولین 

گام ما افزایش مراکز 16 ساعته و  اطالع رسانی توسط 
سامانه هایی است که در اختیار داریم. در عین حال 
باید اصول و پروتکل ها را رعایت و نظارت کنیم. آن 
هم با همدلی و وفاقی که با استانداران و دادستانان و 
همه عزیزان در سطح استان ها داریم و به ما کمک 
کرده اند. تمنا می کنم که اطالع رسانی به مردم را به عنوان 
یک اصل مهم رعایت کنید. در برخی استان ها موارد 
ایزوله کردن افراد PCR مثبت را آنطور که باید تبیین 
نمی کنند. خواهشم این است که آموزش موارد ایزوله 
شده را به عنوان یک شرط اصلی بگذارید. همانطور 
که مقام معظم رهبری هم فرمودند، باید بتوانیم در 
این دوره هرچه زودتر زنجیره انتقال را قطع کنیم. 
خواهشم این است که عزیزان با مکانیزم هایی بتوانند 
آموز ها را در افراد ایزوله شده باال ببرند تا بتوانیم 

زنجیره را زودتر قطع کنیم.«
نمکی در ادامه گفت: »در عین حال تقاضای دیگرم 
این است که برای گروه های هدف مانند سالمندان و 
افراد مبتال به بیماری های زمینه ای برنامه ها را مفصل تر 
و مبسوط تر اجرا کنید. در این مدت حدود 12.3 
درصد از موارد گرفتاری هایی که منجر به مرگ 
می شد کسانی بودند که بیماری های زمینه ای و سن 
باال نداشتند. اکثرا مواردی مرگ ها به سن باالی 60 
سال و بیماری های زمینه ای و در جوا نترها چاقی 
مرتبط بود. خواهشم از همه روسای دانشگا های 
علوم پزشکی این است که برنامه های مفصلی را برای 
کاهش مرگ ومیر در این گروه آسیب پذیر تدوین 
کنند؛ به خصوص اگر پاییز سختی را در همپوشانی 

آنفلوآنزا و کووید-19 داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »بنابراین باید برای سالمندان برنامه 
داشته باشیم؛ اوال باید شناسایی بیماری های زمینه ای 
را در استان ها دقیق تر کنیم و برای رساندن داروهای 
سالمندان به صورت خاص به منزل و استفاده از 

تله مدیسین و طبابت از راه دور که در ستاد ملی 
کرونا هم آن را مصوب کردیم تا تعرفه ای را برای 
این اقدام داشته باشیم، اقدام کنیم. بیماران فشار 
نباید هر روز راهی کلینیک ها  خونی، مزمن و... 
شوند تا دچار آلودگی جدید شوند بلکه باید بتوانیم 
به صورت خاص این موارد را هم از طریق دولت 
الکترونیک برای خدمات غیرپزشکی تقویت کنیم 
و هم از نظر دستیابی به خدمات پزشکی و درمانی 

و دارویی برایشان اقدام کنیم.«

تفکیک بیمارستان های کرونایی از غیرکرونایی
وزیر بهداشت تاکید کرد: »در عین حال خواهشم این 
است که  بیمارستان های کرونایی را از غیرکرونایی 
جدا کنم. ماه هاست که مردم به دلیل برخی بیماری های 
غیرکرونایی نیازمند خدمت هستند و ممکن است 
در صف طوالنی منتظر ماندند و شاید جرات نکنند 
که به بیمارستانی بیایند که در آنجا بیمار کرونای 
بستری شده است. البته ممکن است که در برخی 
استان ها امکان جدا کردن بیمارستان ها نباشد، در 
آنجا هم در حداکثر ممکن باید بتوان جداسازی را 
انجام داد. خواهشم این است که در استان ها حتما 
بیمارستان های کرونایی از غیرکرونایی جدا شود.«

نمکی ادامه داد: »حال این سوال ایجاد می شود که اگر 
بیمارستان های کرونایی از غیرکرونایی جدا شوند، 
درآمدهای اختصاصی برخی بیمارستان ها به شدت 
نزول می کند، اما ما برای این موضوع هم تمهیدات 
داریم تا با توجه به کاهش وحشتناک درآمد اختصاصی 
بیمارستان ها بتوانیم کمک کنیم تا این مشکل رفع شود. 
درعین حال در رابطه با بازنگری قابلیت ها در استان ها، 
از همه روسای دانشگاه ها خواهش می کنم که یکبار 

دیگر  امکاناتشان را واکاوی کنند. 
ادامه در صفحه 14 

در تله پروتکل های غیرعلمی نیافتید
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 ادامه از صفحه 13 
ما در این مدت دیدیم که بیمارستان نوسازی که 
تحویل گرفتند ظرفیت عملی اکسیژن سازش با ظرفیت 
اسمی اش متفاوت است که در کردستان، خوزستان و 
هرمزگان دیدیم. به همین دلیل دستگاه اکسیژن ساز 
را به عنوان اولویت اول قرار دادیم. من با وزیر دفاع 
هم صحبت کردم و قرار شد که از امکانات مجموعه 
وزارت دفاع و برخی از دستگاه های دیگر هم کمک 
بگیریم. باید هرچه زودتر اکسیژن رسانی به بیماران را 
تقویت کنیم. یک بیمار مبتال به کووید-19 بیرون از 
آی سی یو، حدود هشت تا 11 لیتر اکسیژن در دقیقه 
نیاز دارد و در آی سی یو بیش از 27 لیتر در دقیقه به 

اکسیژن نیاز دارد.«
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی بیمارستان ها، 
گفت: »ما بی نظیرترین پرستاران، بهورزان و کادر 
بهداشتی و درمانی جهان را داریم و خواهشم این 
است که این افراد را تکریم کنیم. یک پرستار، یک 
بهورز و نیروی خدماتی ما در روزهای سخت اول 
که کمبود امکانات داشتیم، ما را ترک نکرد و  به دلیل 
معوقات کارانه بیمار را ترک کرد و برای اعتراض 
به خیابان ها نیامدند. پرستاران و نجیب ترین افرادی 
که در رد های مختلف با ما کار می کنند، با معوقات 
10 تا 15 ماه هرگز ما و بیماران را تنها نگذاشتند؛ 
بنابراین اوال باید این افراد را تکریم کنیم و ما هم 

در صددیم که مطالبات شان را به حداقل برسانیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »همچنین برای حفاظت 
پرسنل هرچه نیاز بوده فراهم کردیم. نباید عزیزی 
از کادر درمان و بهداشت در پوشش و حفاظت دچار 
کاستی شوند. البته گاهی متاسفانه خودشان رعایت 
نمی کنند که تقاضا دارم، همکاران بیشتر رعایت کنند. 
در عین حال از ظرفیت بیمارستان های معین برای 
آموزش نیروهای مان استفاده کنید. با همکاری معاونت 
آموزشی و درمان تصمیماتی را برای حذف امتحان 
بورد در یک مقطع و توزیع نیروها در مردادماه گرفتیم 
تا بتوانیم نیروی پزشکی کشور را در اسرع وقت با 
دانش آموختگان دوره های رزیدنتی کشور حل کنیم 
و پرستاران ترم آخر را زودتر دعوت کنیم تا از 

مردادماه سرکار بروند.«

افزودن 10 هزار تخت بیمارستانی تا پایان سال
وزیر بهداشت ادامه داد: »حتما پروژه های نیمه تمام را 
جدی بگیرید. حداکثر تختی که در سال های قبل اضافه 
شده، 4500 تخت بوده است، اما امسال می خواهیم 
حدود  10 هزار تخت بیمارستانی را اضافه کنیم که 
کمک می کند کبود تخت را در کشور جبران کنیم. 
ضمنا قسمت عمده این تخت ها هم آی سی یو خواهد 

بود و  با این اقدام به دنیا اعالم کنیم که هم کووید را 
مدیریت کردیم و هم از توسعه زیرساخت هایمان به 

دلیل مشکالت تحریم غافل نبودیم.«
نمکی با بیان اینکه بحث دارو بحث جدی ماست، 
گفت: »خواهشم از روسای دانشگاه ها این است که 
به تله پروتکل های غیرعلمی نیفتند. اینکه یک تحقیق 
در یک جای دنیا می گوید که فالن دارو موثر است، 
آن را به عنوان یک پروتکل در دانشگاه ها تعریف 
نکنید و ما را به تله بازاریابی شرکت ها گرفتار نکنید. 
در عین حال ما تالش کردیم که داروهایی که تا امروز 
مشخص شده که در درمان کووید-19 حداقل اثر 
را دارد، مهیا کنیم. بر همین اساس دیروز رمدسیویر 
را در دانشگاه ها توزیع کردیم و در اواخر این هفته 
رمدسیویر تولید داخل که از ماه های قبل در چند 
کمپانی داخلی شروع شده، به بازار می آید. همچنین 
تولید داخلی فاویپیراویر را شروع کردیم. خواهشم 
این است که توزیع شان فقط در بیمارستان و از سوی 
پزشک متخصص باشد. نباید یک داروی ضد ویروس 
را که می تواند مقاومت جدید در برابر سایر ویروس ها 
ایجاد کند را هر کسی نسخه نکند و هر داروخانه ای 
هم آن را به دست بیمار ندهد. خواهشم این است 
که دارویی را که به صورت مناسب و علمی تامین 
کرده و در اختیار می گذاریم، بیهوده مصرف نکنید.«
نمکی ادامه داد: »توصیه دیگر من رسیدگی به بیماران 
کرونایی است و اولین گامی که می خواهم روسای 
دانشگاه ها بردارند، منصوب کردن یک قائم مقام برای 
مدیریت امور کرونای استان که فقط کرونا را مدیریت 
کنند و سایر معاونت ها هم در مدیریت پیشگیری، 
مراقبت، آموزش و درمان کرونا با این فرد هماهنگ 

باشند و بیشتر به موارد غیرکرونا بپردازند.«
وی افزود: »متاسفانه پوشش واکسیناسیون عمومی دنیا، 
25 درصد دارد کاهش می یابد و ما هم قطعا از این 
جریان متاثر خواهیم شد. بیماران غیرواگیر دارند در 
ممکلت ها به گونه ای فراموش می شوند. به همین دلیل 
خواهشم این است که روسای دانشگاه ها از امروز یک 
نفر را به عنوان قائم مقام شان در مدیریت کرونا منصوب 
کنند و بقیه موارد را معاونت ها به کارشان بپردازند. 
مواردی مانند واکسیناسیون، مراقبت از زنان باردار، 
برنامه های پزشک خانواده، سیستم ارجاع، هر خانه 
یک پایگاه سالمت و... که باید این برنامه ها را امسال 
اجرا کنیم؛ بنابراین کرونا نباید ما را از غیرکرونا  غافل 
کند. خواهشم این است که مراکز 16 ساعته کرونا 
را از مراکز خدمت رسانی های دیگر جدا کنید. قطعا 
باید برای افرادی که می خواهند مراقبت های بارداری، 
واکسیناسیون و... مراجعه کنند، مراکز جداگان  ای را 

اعالم کنیم تا مردم بتوانند مراجعه کنند.«

واکسن ایرانی آنفلوآنزا در راه است
محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان 
غذا و دارو در حاشیه اجالس روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی به نحوه توزیع دارو در کشور اشاره 
کرد و گفت: »علیرغم همه تذکراتی مبنی بر اینکه 
باید دارو از شبکه رسمی کشور یعنی بیمارستان ها، 
دانشگاه ها و معاونت های غذا و دارو تهیه شود، اما 
ما دیدیم که هفته گذشته عده ای سوداگر و سودجو 
با سوءاستفاده ای که کردند اقالم دارویی که هنوز 
به تایید رسمی سازمان غذا و دارو نرسیده بود را با 
قیمت های بسیار گزاف به فروش رساندند و متاسفانه 
بررسی هایی که انجام شد نشان داد داروی که هزینه 
گزاف برای تامین آن پرداخت شده است، داروی 

اصلی مورد تایید نبوده است.«
وی در ادامه تصریح کرد: »توجه مردم را به این 
نکته جلب می کنم که قرار نیست داروهای کرونا 
در خارج از بیمارستان ها و به صورت انبوه در مناطق 
دیگر عرضه شوند، این داروها به لحاظ حساسیتی که 
دارند و مصرف بی رویه آنها، می تواند موجب مقاومت 
ویروس شود و تاثیر آن از بین برود، در نتیجه در 
شبکه کامال رسمی ضبط و ثبت شده توزیع انجام 
خواهد شد؛ بنابراین داروی رمدسیویر به همین شیوه 
و به صورت محدود در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته 
است. مرحله دوم واردات این دارو نیز انجام شده و 
ظرف دو روز آینده در اختیار معاونت های درمان 
دانشگاه ها قرار خواهد گرفت. تا با هماهنگی های 
که بین این معاونت ها انجام می شود مورد استفاده 
علمی قرار گیرد.« شانه ساز خاطرنشان کرد: »ماده 
اولیه داروی رمدسیویر هم در داخل کشور تولید 
می شود که این نشان از توانمندی داروسازان کشور 
دارد؛ بنابراین هر دارویی که در دنیا عرضه شود و 
احتمال این را داشته باشد که می تواند در درمان کرونا 
موثر واقع شود، آن دارو به دلیل توانمندی هایی که 
در سیستم داخل کشور وجود دارد تهیه و در اختیار 
کادر درمانی قرار خواهد گرفت.« رئیس سازمان 
غذا و دارو افزود: »در گذشته این خواسته را از 
پزشکان داشتیم و از آنان خواسته بودیم که اجازه 
دهند مطالعات بالینی اثربخشی داروی رمدسیویر در 
کشور تمام شود، اما عده ای توجه نکردند و به بازار 
سیاه داروی تقلبی رمدسیویر دامن زدند. این دارو 
البته هنوز در فهرست پوشش بیمه ای قرار نگرفته 
و امیدواریم این اتفاق زودتر بیفتد زیرا در درازمدت 
هزینه سنگینی به دوش نظام سالمت تحمیل می کند.«
شانه ساز در خصوص قیمت داروهای فوق نیز تصریح 
کرد: »داروی رمدسیویر در کمیسیون قیمت گذاری 
وزارت بهداشت قیمت گذاری می شود و قیمت نوع 

داخلی آن قطعا کمتر از یک چهارم نوع خارجی خواهد 
بود.« شانه ساز برای تامین واکسن آنفلوانزا برای پاییز 
نیز اشاره کرد و گفت: »امسال برای اولین بار واکسن 
ملی و ایرانی آنفلوانزا در کشور خواهیم داشت و 
امیدواریم پاییز امسال حدود یک میلیون دوز از این 
واکسن ایرانی تولید شود. البته واردات این واکسن 
از خارج نیز امسال انجام می شود و طبق برنامه از 
شهریورماه این واکسن را در کشور خواهیم داشت.«
وی تاکید کرد:  »در مرحله اول دو میلیون دوز از 
این واکسن وارد می شود و برای بیماران در معرض 
خطر توزیع می شود و در مراحل بعد سعی می کنیم تا 
سه برابر این میزان واردات واکسن آنفلوانزا به کشور 
داشته باشیم.« رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار 
کرد: »واکسن آنفلوانزا در شبکه رسمی داروخانه های 
کشور توزیع خواهد شد و از همه مردم می خواهیم 
هر نوع واکسن و داروی مورد نیاز خود را از شبکه 
رسمی و داروخانه های کشور تامین کنند و به بازار 

قاچاق و تقلبی نروند.«

۳۸00 تخت آی سی یو در اختیار بیماران 
کرونایی است

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت هم در 
حاشیه این اجالس گفت: »از نظر تخت بیمارستانی 
در کشور برای درمان بیماران کمبود و مشکلی نداریم. 
در استان هایی مثل خوزستان، کردستان، کرمانشاه و 
آذربایجان غربی، میزان بیماران بستری رو به کاهش 
است و نگرانی نداریم. البته در برخی استان ها مانند 
فارس، خراسان رضوی و مازندران و تا حدی تهران 

روند افزایشی بیماران را داریم.«
وی افزود: »نمی دانیم این روند افزایش بیماران کرونا 
تا کی ادامه دارد، اما در هر صورت به رفتار مردم و 
میزان استفاده از ماسک، در خانه ماندن و رعایت فاصله 
فیزیکی بستگی دارد. هنوز 100 درصد مردم ماسک 
نمی زنند و در برخی استان ها زیر 50 درصد است که 

با این وضعیت بار بیماری کرونا افزایش می یابد.«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مشکل فعلی تامین 
نیروی انسانی و خستگی کادر بیمارستان هاست، افزود: 
»فعال با کمک دولت از صندوق ذخیره ارزی مشکلی 
در تامین مایحتاج بیمارستان ها نداریم، اما امیدواریم با 
اجرای مصوبه و ابالغیه جدید وزیر بهداشت برای 
آزاد شدن دانشجویان سال آخر پرستاری و حداقل 
سه هزار پزشک متخصص و نیز پزشکان عمومی 
طرحی به مراکز درمانی و با افزایش این نیروهای 
تازه نفس بتوانیم بخشی از کمبود نیرو و خستگی 

کادر بیمارستان ها را جبران کنیم.«
ادامه در صفحه 15 

محمدرضا شانه سازسعید نمکی
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 ادامه از صفحه 14 
معاون وزیر بهداشت گفت: »اینکه گفته می شود 
حدود 5 هزار پرستار به کرونا مبتال شده و به 
مرخصی استعالجی رفته اند، اینطور نیست که همه با 
هم مبتال شده باشند بلکه تدریجی بوده و هر پرستار 
یا کادر بیمارستانی که مبتال می شود بعد از دو هفته 
استعالجی و استراحت به محل کار برمی گردد. البته 
برای جبران کمبود نیرو مجوز استخدام 10 هزار نفر 
را داریم که امیداریم با همکاری بخش های مسئول 
بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.« جان بابایی ادامه 
داد: »همه بیمارستان ها برای پذیرش بیماران کرونا 
آمادگی دارند، اما قرار است بیمارستان های کرونایی 
را از غیرکرونایی جدا کنیم که با حمایت بیمه های 
تکمیلی از ظرفیت بیمارستان های خصوصی نیز برای 
پذیرش و درمان این بیماران در صورتی که مشکل 

مالی نداشته باشند، استفاده می کنیم.«
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره هزینه 
درمان کرونا گفت: »از بیمارانی که با سیستم ارجاع 
بستری می شوند فقط پنج درصد هزینه های درمان 
و بستری گرفته می شود و افرادی که خودشان به 
بیمارستان مراجعه می کنند و بستری می شوند 10 
درصد فرانشیز را می پردازند و اگر افراد نیازمند توان 
پرداخت این هزینه را هم نداشته باشند، مددکاری 

بیمارستان به آنها کمک می کند.«
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به  ضریب 
اشغال تخت های بیمارستانی توسط بیماران کرونایی، 
اضافه کرد: »از 110 هزار تخت بیمارستانی کشور 
14 هزار تخت بستری و 3۸00 تخت آی سی یو 

در اختیار بیماران مبتال به کرونا است.«

وزارت بهداشت به دنبال ایمنی جمعی نیست
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت 
نیز در حاشیه نشست آنالین روسای دانشگاههای 
علوم پزشکی گفت: »در مورد ایمنی جمعی هیچ 
شواهدی مبنی بر تایید این روش وجود ندارد و 
کشور سوئد نیز که این روش را در پیش گرفت 
به اشتباه خود پی  برد و دچار آسیب زیادی شد و 
از این راه برگشت در حالی که دانمارک و نروژ 
در همسایگی سوئد خسارت کمتری داشتند.«

وی افزود: »فرمول ایمنی جمعی این است که 
اگر 66 درصد افراد یک جامعه مبتال شوند، آن 
جامعه به ایمنی جمعی می رسد، هنوز تا رسیدن 
به این آمار فاصله زیادی داریم و اگر هم به 
این میزان ابتال برسیم، میزان تلفات انسانی آن 
فاجعه بار خواهد بود؛ بنابراین وزارت بهداشت 
به هیچ وجه به دنبال این نوع ایمنی نیست بلکه 

به دنبال قطع زنجیره انتقال ویروس هستیم.«
رئیسی درباره آمار 25 میلیونی مبتالیان به کرونا در 
کشور گفت: »در ایران تاکنون مطالعات متعددی 
درباره میزان شیوع و ابتال به کرونا انجام شده 
است، یکی از این تحقیقات پژوهشی است که 
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت با استفاده 
از نمونه گیری و تست سرولوژی در چند استان 
انجام داده که این آمار از آن به دست آمده است.«
و  شناسایی  برای  »تست سرولوژی  افزود:  وی 
تشخیص ابتال به کرونا کاربرد ندارد و تستی که 
در این زمینه دقیق و معتبر است و آمار آن مورد 
تایید سازمان بهداشت جهانی است، تست مولکولی  
PCR است که بر مبنای موارد قطعی به طور روزانه 
آمار وزارت بهداشت اعالم م شود.« معاون وزیر 
 PCR بهداشت اظهار داشت: »بر اساس تست های
تاکنون در دنیا 14.5 میلیون نفر به کرونا مبتال شده اند. 
بر اساس مبنای علمی شیوع شناسی از هر  هزار نفر 
مبتال 500 نفر بدون عالمت، 350 نفر کم عالمت 
هستند و 150 نفر بستری می شوند. پس اگر قرار 
بود 25 میلیون مبتال به کرونا تاکنون در کشور داشته 
باشیم باید حدود سه میلیون بیمار عالمت دار در 
کشور می داشتیم که 600 هزار نفر شان باید بستری 
می شدند در حالی که کل تخت های بیمارستانی 
کشور 110 هزار تخت است و مجبور می شدیم 
400 هزار بیمار را در خیابان بستری کنیم که به 
هیچ وجه همچنین شرایطی نداشتیم؛ بنابراین آمار 
تخمینی و برآوردی 25 میلیون نفر با واقعیت های 
استاندارد شیوع شناسی در ایران همخوانی ندارد 

و مطابق با واقعیت نیست.«
رئیسی ادامه داد: »اگر قرار بود در ایران 25 میلیون 

نفر به کرونا مبتال شده باشند که حدود یک سوم 
مردم کشور است، باید در دنیا نیز به یک میلیارد و 
2000 میلیارد نفر مبتال شده باشند که چنین ارقامی 
درست نیست.« وی در ادامه افزود: »ویروس کرونا 
هنوز یک ویروس ناشناخته است و هنوز دارو و 
واکسن ندارد. پس تولید و دسترسی به واکسن 
در دنیا و ایر0ان تا یکسال آینده امکانپذیر نیست 
زیرا فقط آزمایش فاز حیوانی آن حدود سه ماه 
طول می کشد؛ بنابراین حداقل تا یکسال آینده باید 
زندگی با کرونا را با رعایت پروتکل های بهداشتی 
داشته باشیم و اجازه ندهیم بار ابتال به این بیماری 

افزایش یابد.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: »در مورد 
جهش ژنتیک این ویروس نیز گفته می شود که جهش 
ویروس منجر به افزایش واگیر و سرایت پذیری 
این ویروس شده و اگر قبال هر نفر مبتال یک نفر 
را مبتال می کرد اکنون به حدود ۸ نفر رسیده است؛ 
پس میزان مراقبت و رعایت اصول بهداشتی بیش 

از پیش ضروری است.«
رئیسی افزود: »ویروس کرونا همه اندام های انسان را 
مبتال می کند و ازجمله دستگاه گوارش و پانکراس را 
مختل می کند و با اختالل در تولید انسولین موجب 
افزایش قند خون می شود و نیز قلب و عروق افراد 

را درگیر می کند.«

احتمال تغییر زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها
علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزیر بهدشت 
و رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا هم در 
حاشیه اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
در وزارت بهداشت درباره روند شیوع کرونا اظهار 

داشت: »به طور کلی روند افزایش بیماری در کشور 
نگران کننده است و در اکثر استان ها شاهد روند 
فزاینده بیماری هستیم، اما در کل کشور وضعیت 
تا حدی به ثبات رسیده و انتظار این است که در 
صورت رعایت پروتکل های بهداشتی، ماسک زدن 
و رعایت فاصله گذاری ها از هفته های آینده شاهد 

کاهش موارد بیماری باشیم.«
وی افزود: »طبق دستور وزیر بهداشت به دنبال شرایطی 
هستیم که دانشجویان سال آخر و دستیاران به عنوان 
نیروهای تازه نفس وارد بیمارستان ها شوند. به همین 
علت برخی آزمون ها که کلیدی نیستند فعال به تعویق 
می افتند، اما هیچ امتحانی حذف نمی شود. آموزش 
رشته های پزشکی نیز در هیچ رشته ای متوقف نمی شود 
زیرا حذف آموزش رشته های پزشکی به معنای 
توقف در تامین نیروی درمانی بیمارستان ها است که 
در شرایط فعلی به هیچ وجه به نفع کشور نیست.«

حقدوست گفت: »پزشکان و پرستاران در خط مقدم 
مبارزه با کرونا هستند و عده زیادی از آنها خسته 
شده یا به بیماری مبتال شده اند و باید با نیروهای 
تازه نفس به آنها کمک کنیم، اما در هر صورت حفظ 
سالمت مردم و دانشجویان و در عین حال حفظ 
کیفیت خدمات درمانی در کشور اولویت وزارت 
بهداشت است و باید کیفیت آموزش علوم پزشکی 

نیز حفظ شود.«
رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا درباره زمان 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها گفت: »اگر نگرانی 
از افزایش موارد کرونا و همزمان با شیوع آنفلوانزا 
جدی تر شود، سیاست این است که از زمان آرامش 
تابستان برای سال تحصیلی استفاده کنیم و زمان 
بازگشایی مدارس جلوتر بیفتد. تاکنون 15 شهریور 
به عنوان زمان بازگشایی مدارس اعالم شده، اما 
با توجه به وضعیت شیوع کرونا ممکن است این 

زمان تغییر کند.«
وی گفت: »در مورد دانشگاه ها نیز سیاست کلی 
این است که از سالمت دانشجویان حفاظت کنیم 
و دانشگاه ها و خوابگاه ها را شلوغ نکنیم. ممکن 
است در برخی رشته ها دانشجویان ترم آخر را زودتر 
فارغ التحصیل کنیم تا خروجی ها بیشتر شوند و ترم 
مهر ورودی کمتری داشته باشیم تا ورودی هم کمتر 
باشد؛ بنابراین امسال نسبت به سال های گذشته سهم 
ورودی بهمن نسبت به ترم مهر بیشتر خواهد بود.«

مورد وضعیت  »در  افزود:  بهداشت  وزیر  معاون 
دانشگاه های علوم پزشکی و سایر دانشگاه ها در 
سال تحصیلی جدید هنوز برای قضاوت زود است، 
اما با توجه به شرایط کرونا استراتژی تلفیق آموزش 

مجازی و حضوری مدنظر است.«

قاسم جان باباییعلیرضا رئیسی

علی اکبر حقدوست
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خدمتی که  کرونا به کاهش سوانح رانندگی کرد

 یاسر مختاری
تصادف و سوانح رانندگی هر ساله بخش زیادی 
از مهمترین علت های مرگ و میر یا جراحت های 
افراد در کشور است. عالوه بر هزینه های انسانی، 
هزینه های اقتصادی زیادی نیز بر مراکز درمانی و 
بیمه ها وارد می شود. اما امسال داستان مجزایی دارد. 
کرونا تقریبا 5 ماه است در کشور حضور داشته و 
سبک زندگی مردم را دچار تغییرات زیادی کرده 
است. بسیاری ترجیح می دهند در خانه بمانند و 
خود را از گزند ویروس در امان نگه دارند. برخی 
نیز مسافرت های برون شهری را به کلی تعطیل کرده 
و خانه و شهر خود را مأمنی امن تر از جاده ها و 
شهرهای دیگر می پندارند. این موضوع موجب شده 
است تا بسیاری از مسئوالن خبر از کاهش آمارهای 
تصادفات رانندگی و در نتیجه کاهش  مصدومان و 

متوفیات ترافیکی کشور بدهند.
به گزارش سپید، رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین 
مقررات ایمنی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
وزارت راه و شهرسازی در جلسه ای با وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرد: »سال گذشته میزان تصادفات 
منجر به فوت در داخل و خارج از حریم 16 هزار 
و 947 مورد بوده است که این میزان نسبت به سال 

قبل از آن 1.4 درصد کاهش داشته است.«
وی افزود: »همچنین از ابتدای امسال تا 18 خرداد 
10 هزار و 432 فقره تصادف منجر به فوت و 
جرح در شبکه جاده ای ثبت شده که منجر به فوت 
1056 نفر در صحنه شده است. در مدت مشابه سال 
گذشته  14 هزار و 223 مورد تصادف ثبت شده 
که منجر به فوت 1367 در صحنه شد. در مجموع 
تعداد تصادفات 26.7 درصد، تعداد فوتی ها 22.7 
درصد و تعداد تصادفات منجر به جرح 27 درصد 
کاهش داشته است.« نفیسی ادامه داد:  »سال 98 
تردد ساعتی محورهای برونشهری 358 وسیله نقلیه 
در ساعت بوده است که نسبت به سال گذشته 1.9 
درصد کاهش داشته است. همچنین در این سال 
در مجموع 688میلیون تردد بین استانی در کشور 
صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

آن یک دهم درصد کاهش داشته است.«
این مقام مسئول یاداور شده است: »متوسط ماهانه 
جانباختگان تصادفات راه های برون شهری قبل و 
بعد از تغییرات قیمت سوخت و شیوع کرونا نیز 
موردبررسی قرار گرفته و بر این اساس در 8 ماه 
نخست سال 98 تعداد جانباختگان 8 هزار و 439 
نفر بوده و در 4 ماه پایانی سال گذشته این تعداد 

2 هزار و 925 مورد ثبت شده است.«
 طی 3 سال اخیر استان های یزد، بوشهر، خراسان 
جنوبی، آذربایجان غربی و گلستان به ترتیب دارای 
بیشترین میزان افزایش شاخص فوتی به تردد بوده 
است. در این مدت استان های قم، اردبیل، کردستان، 
گیالن، البرز و اصفهان نیز به ترتیب دارای بیشترین 

میزان کاهش شاخص فوتی به تردد بوده اند.
در همین حال محمد اسماعیل مطلق رئیس اداره 
مدیریت کاهش خطر بالیا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز از  کاهش آمار تصادفات و 
تلفات جاده ای در سه ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا خبر داد و گفت: »حسب آمارهای سه ماهه 
ابتدایی امسال، میزان تصادفات و تلفات جاده ای 

تقریبا نصف مدت مشابه سال گذشته است.«
وی ادامه داد: »البته این موضوع شاخص مناسبی برای 
بررسی معضالت نیست و باید نسبت به بررسی 
روند حوادث جاده ای کشور به بررسی بپردازیم، 
زیرا هم اکنون کشور درگیر بیماری کووید 19 
است. از طرفی کاهش تلفات جاده ای عمدتا به 

دلیل این بیماری است.«
مطلق اظهار کرد: »در واقع اگر ویروس کرونا نیامده 
بود، ما همچنان روند افزایشی تصادفات و تلفات 

جاده ای سال 98 را در کشور شاهد بودیم.

آمارهای پزشکی قانونی
به گزارش خبرنگار سپید، بر اساس آمارهای سالیانه 
پزشکی قانونی کشور، در نتیجه 16 هزار و 616 
تصادف رانندگی،  16 هزار و 946 نفر جان خود 
را از دست دادند و در این میان 347 هزار و 307 
نفر نیز مصدوم شدند. در سال قبل آن آن 16 هزار 
و 400 مورد تصادف رخ داده است که 17 هزار 
و 183 نفر در اثر حوادث ترافیکی جانباختند. در 
همین زمان 367 هزار  428 نفر نیز مصدوم شدند. 
اگر بخواهیم این دو آمار را با هم مقایسه کنیم 
می بینیم علی رغم افزایش 1.3 درصدی تصادفات 
رانندگی جانباختگان حوادث ترافیکی 1.4 درصد 
کاهش را نشان می دهد مقایسه مصدومین نیز خبر 
ازکاهش 5.5 درصدی مصدومان سال 98 نسبت 

به سال قبل تر آن خبر می دهد. 
عمده حوادث هر سال در 15 روز ابتدایی فروردین 
و 5 روز انتهایی اسفندماه رخ دهد اما نکته ای که 
وجود دارد این است که آمار نوروزی بازه زمانی 
25 اسفندماه سال قبل و پانزدهم فروردین را در نظر 
می گیرد. آمار تجمعی تصادفات رانندگی در نوروز 
سال 98 ) از 25 اسفندماه 97 تا 15 فروردین 98( 534 
مورد بوده است. که طی آن 914 نفر جان خود را از 
دست می دهند. این میزان تصادفات در مدت مشابه  

سال قبل یعنی از بازه 25 اسفند 96 تا 15 فروردین 
97، هزار و 34 مورد تصادف رانندگی بوده است که 
بر اثر آن هزار و 34 نفر نیز جان خود را از دست 
می دهند. به عبارتی دیگر میزان تصادفات نوروزی 
در سال 97 نسبت به سال قبل تر آن یک کاهش 
11 درصدی را نشان می دهد. تصادفات نوروزی 
در سال 99  در همان بازه زمانی نیز 534 کشته را 
برجای می گذارد که در مقایسه با مدت مشابه در 
سال 98 یک کاهش 41 درصدی را نشان می دهد.
و  کرونا  شیوع  اعالم  با   98 سال  بهمن   30
با  که  می رفت  انتظار  مسافرتی  محدودیت های 
کاهش تصادفات رانندگی مواجه شویم. در این 
راستا در اسفندماه هزار و 44 مورد تصادف رانندگی 
به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است که طی 
داده  از دست  را  نفر جان خود  و 48  هزار  آن 
و 16 هزار و 979 نفر نیز مصدوم می شوند این 
در حالیست که در مدت مشابه سال قبل آن، در 
نتیجه هزار و 219 تصادف رانندگی، هزار و 257 
نفر کشته و 25 هزار و 870 نفر مصدوم می شوند. 
تصادفات کاهشی 14.4 درصدی، متوفیات کاهشی 
16.6 درصدی و مصدومان کاهشی 34.4 درصدی 

از خود نشان داده اند.
اما مقایسه ای دیگر را نیز باید انجام دهیم، آمارهای 
دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه نیز اطالعات قابل 
توجهی در خود دارند. در این بازه دوماهه هزار و 
960 مورد حادثه ترافیکی رخ داده است که بر اثر 
آن هزار و 973 جان خود را از دست داده و 35 
هزار و 869 نفر جان خود را از دست داده اند. در 
مدت مشابه سال قبل 2 هزار و 481 مورد تصادف 
منجر به کشته شدن 2 هزار و 575 نفر و مصدومیت 
58 هزار و 377 نفر شده است. لذا آمار تصادفات 
رانندگی در دوماهه نخست امسال نسبت به سال 
قبل 21 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان 
متوفیات 23.4و مصدومان نیز 38.6 درصد کاهش 
را نشان می دهند. در تحلیل این کاهش ها نباید نقش 
سیل ها و بارندگی ها در ابتدای سال گذشته که منجر 

به کاهش سفرهای نوروزی شد و همچنین گران 
شدن سوخت در آبان ماه را از یاد برد. در واقع کرونا 
نیز در کنار این دو عامل موجب شد تا این حوادث 
کاهش پیدا کند. در واقع اگر این سه عامل نبود شاید 
وضعیت تصادفات همانند سال های گذشته بود.  

بیشترین آمار تلفات سوانح رانندگی در دو ماهه 
نخست سال جاری مربوط به استان های تهران با 163 
نفر، فارس 149 نفر و کرمان 148 نفر، و کمترین 
آن مربوط به استان های ایالم و چهارمحال بختیاری 
هر کدام 19 نفر و استان کهگیلویه و بویراحمد با 

21 نفر بود.
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، استان های 
مرکزی با 41.8 درصد، ایالم با 35.7 درصد و قم با 
18.9 درصد، بیشترین افزایش و استان های آذربایجان 
غربی با 45.5 درصد، خراسان رضوی با 44.9 درصد 
و گیالن با 44.8 درصد، بیشترین کاهش تلفات ناشی 
از سوانح رانندگی را در دو ماهه نخست سال 99 
نسبت به مدت مشابه سال 98 داشتند.همچنین در 
این مدت از کل تلفات تصادفات، هزار و 274 نفر 
در جاده های برون شهری، 568 نفر در مسیرهای 
درون شهری، 118 نفر در جاده های روستایی و 13 
نفر در سایر مسیرها جان خود را از دست داده اند.
البته در این میان تصادفاتی که به پزشکی قانونی ارجاع 
داده نشده اند و هیچ گونه زیانی انسانی نداشته اند 
ذکر نشده است که قطعا با توجه به این وضعیت 

امکان کاهش این تصادفات نیز وجود دارد.
نکته ای که وجود دارد این است کرونا اگر جز ضرر 
جانی و مالی هیچ خیری نداشته باشد این است که 
اقال میزان تصادفات را کم کرده و هزینه ها را در 
این رابطه کاهش داده است. از سوی دیگر بیمه ها 
نیز در این میان سود کالنی کرده اند. نکته ای که 
وجود دارد این است که بیمه ها در نتیجه این سود 
برای مردمی که به آنها اعتماد کرده اند چه خدمتی 
ارائه می دهند. آیا تخفیف هایی را برای آنها در نظر 
می گیرند یا خیر؟ و اصوال رویکردشان نسبت به 

این کاهش آمار تصادفات چگونه است.
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سودی که بیمه ها بردند و انتظاری که مردم دارند
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