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وضعیت پراکندگی کرونا ویروس در سطح شهر تهران

کرونا میدا ن های دام زنده 
عید قربان را تعطیل کرد

غیر از تزریق واکسن، شواهدی برای 
اطمینان از ایمنی در برابر کرونا وجود ندارد

سیاست ما
رفتن به سمت 
ایمنی جمعی 

نیست

علیرضا رییسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت 
سیاست دولت، ستاد مقابله با کرونا و 

وزارت بهداشت را تشریح کرد
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علیرضا رییسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، سیاست دولت، ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را تشریح کرد

سیاست ما، رفتن به سمت ایمنی جمعی نیست
ارائه  ضمن  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
 ۲۵ ابتالی  امار  ارائه  خصوص  در  توضیحاتی 
میلیون ایرانی به کرونا، به تشریح سیاست این 

وزارتخانه برای درمان این بیماری پرداخت.
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی درباره آمار ابتالی 
۲۵ میلیون ایرانی به کرونا، گفت: »برای هر آماری 
و بررسی که ارائه می شود باید نگاه کنیم پایه و 
مبنای آمار چیست. تنها روش دقیق و شناخته شده 
برای تشخیص بیماری کووید 19 چه در ایران و 
چه در دنیا تست مولکولی pcr است. اکنون در 
کل دنیا اعالم می شود 14 میلیون و 700 هزار نفر 
به کرونا مبتال شده اند پس نمی توان گفت تنها در 
یک کشور ۲۵ میلیون نفر به کرونا مبتال شده اند. 
اطالعات آماری در کشور ما هم باید بر اساس 
تست pcr باشد اما عدد تخمین زده شده ۲۵ میلیون 
نفر بر اساس مطالعه ای بود که انجام شده است.«
وی با اشاره به تست سرولوژی کرونا، ادامه داد: 
»تست pcr از ناحیه حلق و بینی گرفته می شود؛ 
در حالی که تست سرولوژی نمونه گیری از خون 
است که هیچ ارزش تشخیصی برای بیماری ندارد 
و نه سازمان جهانی بهداشت و نه حتی در کل 
دنیا نمی توانند بگویند بیمار کرونایی را با این 
تست تشخیص داده اند. این تست صرفا برای 
سری اپیدمیولوژی مصرف دارد و بر اساس آن 
می توانیم بررسی کنیم که در یک منطقه وضعیت 
ابتال و مواجهه با بیماری به چه صورت است و 
سپس با مدلسازی ریاضی می توانیم تخمین بزنیم 

میزان مبتالیان چقدر است.«
رییسی افزود: »تست سرولوژی که در سطح کشور 
و حتی در سطح دنیا انجام می شود igg خون را 
اندازه می گیرد و در صورتی که igg مثبت شود 
به ما نشان می دهد مواجهه قبلی با بیماری وجود 
داشته یا خیر. اما آیا این igg مثبت مربوط به کرونای 
کووید 19 است یا خیر؟ igg ممکن است مربوط 
به سایر کروناها هم باشد. ما تاکنون 7 نوع ویروس 
کرونا شناخته ایم  که 4 نوع آن باعث سرماخوردگی 
ساده می شد و سپس سارس و مرس شناسایی 
شدند تا این اواخر که با کووید19 مواجه شدیم. 
بنابراین مهم است که igg اندازه گیری شده مختص 

این بیماری باشد.«
کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
»پس از شیوع بیماری کووید19 از آنجایی که 
بیماری ناشناخته است، دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشت_آقای تدروس قید کردند هر مطالعه ای در 
هرجای دنیا که انجام شود باید به اشتراک گذاشته 
شود زیرا هر مطالعه ای به شناخت بیشتر ویروس 
می تواند کمک کند. در جهان و ایران مطالعات و 
پژوهش های فراوانی پیرامون کرونا در حال انجام 
است و اعالم آمار ۲۵ میلیون ایرانی مبتال به کرونا 
نیز نتایج یکی از همین تحقیقات است و به همین 

میزان باید به آن پرداخت و نه بیشتر.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست کشور 
به دنبال ایجاد ایمنی جمعی نسبت به کرونا است 
یا خیر؟ ، گفت: »پاسخ این سوال قاطعانه خیر و 
منفی است. سیاست وزارت بهداشت، ستاد مقابله 
با کرونا و حتی دولت به هیچ وجه ایجاد ایمنی 
ابتدای  نیست و کشورهایی هم که در  جمعی 

شیوع بیماری این سیاست را اتخاذ کرده بودند 
پشیمان شدند. ایمنی جز با واکسن ایجاد نخواهد 
شد بنابراین تا زمانی که واکسن در دسترس قرار 
نگرفته است تنها راهی که داریم رعایت پروتکل های 

بهداشتی است.«
رییسی با اشاره به غربالگری های انجام شده برای 
کرونا، تصریح کرد: »در مرحله اول 7۸ میلیون نفر 
و در مرحله دوم 41 میلیون غربالگری شدند که اگر 
فردی با عالئم بیماری وجود داشته باشد سریعا او و 
اطرفیانش را پیدا کنیم تا زنجیره بیماری قطع شود.«
وی افزود: »با شروع بیماری در کشور عدد مولد 
پایه یاR 0حدودا 3 برآورد شد که معنایش این 
است که هر یک بیمار می تواند 3 نفر را مبتال کند، 
اواسط اردیبهشت این عدد به کمتر از یک رسید 
و اکنون عدد مولد نسلی حدود 1 تا 1.۲تخمین 
زده می شود البته این عدد در استان های مختلف 
متفاوت است. محاسبه R بر اساس روند بیماری 
است. اعالم این اعداد و ارقام بسیار مناسب است 
اما نمی توان سالمتی را به این اعداد گره زد؛ چیزی 
که واقعیت است و دنیا هم به آن رسیده این است 
که ما باید زنجیره انتقال ویروس را با زدن ماسک، 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی و... قطع کنیم.«
وی درباره آخرین خبرها در مورد تولید واکسن 
علیه کووید19 در دنیا و در ایران، اظهار کرد: »دنیا 
در حال کار بر روی واکسن است و کشورهای 
مختلف دنیا در فازهای متفاوتی از تولید آن قرار 
دارند و بر اساس اخبار منتشر شده ادعا بر این است 
که برخی کشورها در پاییز به واکسن دسترسی پیدا 
کنند، اما تا سال آینده واکسنی دست ما نخواهد 
رسید. پس تا سال بعد باید همراه با این ویروس 
زندگی کنیم و باید به اندازه ای از بیماری بترسیم که 
سبب شود پروتکل ها را رعایت کنیم و نه بیشتر یا 
کمتر؛ زیرا سالمت روان نیز در این بحران موضوع 
مهمی است. در کشور خودمان نیز شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تولید واکسن بسیار فعال 
هستند ولی حتی واکسن تولید داخل نیز یک 
سال زمان می برد تا دسترسی به آن به وجود آید.«
رییسی درخصوص نحوه ارائه آمار روزانه ابتال، 
فوت و بستری ناشی از کرونا، گفت: »عده ای که 

از قبل بستری هستند و آماری نیز روزانه از تعداد 
بستری ها در آی سی یو ارایه می شود که از آنجایی که 
بیشترین مرگ و میر در آنها اتفاق می افتد، اهمیت 
زیا ی دارند. از سوی دیگر کسانی که تست شان 
مصبت می شود نیز دو گروه هستند، افرادی که 

بستری می شوند و افرادی که سرپایی هستند.«
وی درباره وضعیت بروز کرونا در استان ها، تصریح 
کرد: »استان خوزستان یکی از استان هایی است که 
درگیری زیادی با بیماری را تجربه کرده و هنوز هم 
درگیر است، اما خوشبختانه با رعایت بهداشت و 
تالش همکاران ما به سمت رهایی از این درگیری 
در حال حرکت هستیم و میزان بستری روزانه در 
این استان به سمت کم شدن پیش می رود. در استان 
کردستان هم که درگیری زیادی با بیماری وجود 
داشت تقریبا دارد وضعیتی مشابه با خوزستان پیدا 
می کند تا به سمت آرامس نسبی حرکت کند. در 
مورد استان هرمزگان نیز امیدواریم طی هفته های 
آتی وضعیت بهتر شود. در استان فارس و شهر 
شیراز میزان مرگ و میر نسبت به میزان بستری آمار 
فوق العاده است که نشان دهنده تالش همکاران 
ما است. استان مازندران و خراسان رضوی نیز 
مجددا به سمت بیماری خیز برداشته اند که باید 
بیشتر مراقب باشیم. بوشهر همچنان در وضعیت 
قرمز است و بقیه استان ها نیز از نظر ما در وضعیت 
هشدار قرار دارند؛ چراکه ویروس وجود دارد و 
هر نقطه ای که پروتکل ها را رعایت نکنیم افراد 

را به بستری خواهد کشاند.«

افزایش آمار استفاده از ماسک به ۶۲ درصد
معاون بهداشت وزارت بهداشت، ادامه داد: »بر 
اساس بررسی های انجام شده در کشور بویژه از 
نیمه  اردیبهشت ماه به بعد سه عامل اصلی را برای 
شیوع بیماری پیدا کردیم. مراسمات تجمعی مانند 
عزاداری ها و عروسی ها و مسافرت ها سه عامل 
اصلی افزایش شیوع بیماری در استان ها بود و به 
طور واضح دیدیم مراسماتی که در منازل، باغ ها 
و... برگزار می شود یکی از مکان های اصلی شیوع 
بیماری هستند. طی دو هفته اخیر اجباری شدن 
استفاده از ماسک در جامعه بسیار موثر بوده است 

تا جایی که طبق آخرین آمار میزان مصرف ماسک 
در کشور به ۶۲ درصد رسیده است که عدد خوبی 
است اما کافی نیست. اگر می خواهیم به قطع زنجیره 
بیماری برسیم باید پروتکل های بهداشتی را بیش 
از ۸0 درصد رعایت کنیم. استفاده از ماسک در 

ادارات نیز ۸۲ درصد است.« 
وی افزود: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اردیبهشت ماه 7۸ درصد بود که در خرداد ماه به ۲۲ 
درصد رسید که ارتباط مستقیمی با شیوع بیماری 
دارد و امیدواریم رعایت پروتکل ها افزایش یابد.«
تست  انجام  هزینه های  درخصوص  رئیسی 
کرونا، تصریح کرد: »هزینه انجام آزمایش کرونا 
در مراکز سرپایی در حوزه پیشگیری برای افراد 
دارای عالئم بیماری رایگان است. یعنی در سطح 
اول و مراکز 1۶ ساعته تست pcr رایگان است. 
البته در حال تعرفه گذاری این ازمایشات هستیم تا 
تحت پوشش بیمه هم قرار گیرد تا هزینه ها کاهش 
یابد. انجام آزمایش pcr را به افراد فاقد عالمت 
توصیه نمی کنیم زیرا اگر امروز جواب ازمایش 
منفی شود، تضمینی وجود ندارد که فرد روز بعد 
به بیماری مبتال نشود. فرد دارای عالئم بیماری 
می تواند با سامانه 4030 که 3۲ هزار کارشناس در 
آن آماده پاسخگویی به سواالت آنها هستند، تماس 
بگیرد و راهنمایی های الزم را دریافت کند تا در 
صورت نیاز به مراکز سرپایی ارجاع داده شوند. 
از مردم می خواهیم حتما از این شیوه اقدام کنند 
و مستقیما به اورژانس بیمارستان ها مراجعه نکنند، 
زیرا هم ازدحام می شود و هم خود بیمارستان ها 
می توانند عفونت را انتقال دهند. تنها در صورت 
نیاز با راهنمایی سامانه 4030 به مراکز 1۶ ساعته 

محل خود مراجعه کنند.«
وی درباره احتمال به تعویق انداختن سایر خدمات 
درمانی و عوارض آن، بیان کرد: »پایگاه های سالمت 
و خانه های بهداشت که پذیرنده بیماران مبتال به 
کرونا نیستند، آماده ارائه خدمات مراقبتی برای 
سایر بیماری ها هستند. مراقبت ها، واکسیناسیون 
و... نباید به تعویق بیفتد. خانه های بهداشت و 

پایگاه های سالمت کامال امن هستند.«
معاون وزیر بهداشت که در یک برنامه تلوزیونی 
صحبت می کرد، با تاکید بر اینکه هیچ درمان ثابت 
شده ای برای کرونا وجود ندارد، گفت: »بهترین 
درمان برای کرونا مراقبت مناسب است که کیفیت 
مراقبت در بیمارستان ها مهم ترین عامل بهبودی 
بیماران است. از داروهای مختلفی نام برده می شود 
کرونا  برای  امروز  به  تا  قطعی  داروی  هیچ  اما 
وجود ندارد. در عین حال همه  داروهایی که در 
جهان مطرح شده در کشور ما موجود است و ما 
مشکلی در این زمینه نداریم. توزیع رمدسیویر در 
کشور آغاز شده و تولید داخلی آن نیز به زودی 
انجام می شود. گرچه این دارو معجزه نمی کند، 
اما با فضایی که ایجاد شده بود ما خودمان را 
متعهد می دانیم هر درمانی که بتواند جان فردی 
را نجات دهد علی رغم هزینه های باال، تامین کنیم. 
پروتکل های درمانی نیز توسط متخصصان برجسته 
تهیه و تدوین شده و در اختیار پزشکان در سراسر 
کشور است و دارویی خارج از این پروتکل موثر 

نخواهد بود.«
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انجام تست کرونا در منزل تحت چه شرایطی مجازاست؟
مدیر اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با اشاره به نحوه برخورد با تخلفات 
و فعالیت های خارج از چارچوب آزمایشگاه ها، 
توضیحاتی در رابطه با شرایط انجام تست کرونا 
حوزه  در  نوین  فعالیت های  برخی  و  منزل  در 
یا  و  آنالین  آزمایشگاه های  مانند  آزمایشگاهی 

اپلیکیشن های پزشکی ارایه کرد. 
به گزارش سپید، سید محمدرضا یثربی با اشاره به 
صدور پروانه  تأسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه ها 
امور  اداره  وظایف  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
آزمایشگاه ها، عنوان کرد: »ممیزی و نظارت بر مراکز 
آزمایشگاهی تحت پوشش، رسیدگی به شکایات 
مراجعین به آزمایشگاه های تحت پوشش و بررسی 
درخواست های تأسیس برخی از شرح وظایف 

این اداره است.«
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های 
امور  اداره  کار  اساس  دانشگاه  پوشش  تحت 
کرد:  عنوان  می دهد،  تشکیل  را  آزمایشگاه ها 
»بازدیدهای دوره ای یا مبتنی بر شکایات، نظارت  بر 
رعایت استانداردها وتعرفه های مصوب وزارت خانه 
و شورای عالی بیمه و سایر موضوعات فنی و پزشکی 
مرتبط با آزمایشگاه ها از جمله وظایف کارشناسان 

اداره امور آزمایشگاه ها تعریف شده است.«
وی با اشاره به پروسه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه ها 
و اصالح فرایندها، گفت: »شاخص های عملکردی 
و استاندارد فعالیت آزمایشگاه ها از سوی وزارتخانه 
اعالم و به آزمایشگاه ها ابالغ می شود،  طی نظارت ها 
و بازدیدهای دوره ای تمام این آیتم ها بررسی شده و 
اگر مطابق با استاندارد نباشد در مرحله اول تذکر و 
فرجه داده می شود و در صورت عدم اصالح نسبت 
به برخورد قانونی و حتی پلمب مرکز اقدام می شود.« 
یثربی با بیان اینکه دریافت هزینه آزمایشگاه به 
روش های غیرمعمول و خارج از رقم تعرفه تخلف 
محسوب می شود، گفت: »شکایت های مرتبط با 

این مسایل بالفاصله بررسی شده و درصورت 
تایید، ضمن برخورد با آزمایشگاه، هزینه اضافی 
دریافت شده به فرد شاکی بازگردانده می شود و 
این مساله به عنوان  امتیاز منفی در پرونده و سابقه 

آزمایشگاه درج می شود.«
وی تاکید کرد: »شهروندان در صورت برخورد با 
این موارد می توانند شکایات خود را به سامانه 1۶90 
اعالم کرده و یا مستقیماً با اداره امور آزمایشگاه های 

معاونت درمان دانشگاه ها ارتباط برقرار کنند.« 

مراکز مجاز برای انجام تست کرونا و 
نمونه گیری آزمایشگاهی در منزل

یثربی در ادامه با تاکید بر اینکه نمونه گیری و انجام 
تست در منزل تنها در موارد خاصی امکان پذیر 
است، گفت: »انجام تست و نمونه گیری در منزل 
تنها از سوی مراکز خدمات پرستاری و درمان در 
منزل تایید شده از سوی وزارت بهداشت، مجاز 
است. به عبارت دیگر اگر فردی قادر به مراجعه 

به آزمایشگاه نباشد، مراکز خدمات پرستاری با 
آزمایشگاه طرف قرارداد خود تماس می گیرند و 
کارشناس آزمایشگاه همراه با تجهیزات برای اخذ 
نمونه به منزل بیمار مراجعه کرده و نمونه اخذ شده 
را در محیط نگهدارنده استاندارد به آزمایشگاه منتقل 
می کند.« وی با بیان اینکه وزارت بهداشت آیین 
نامه و دستورالعمل مشخصی برای ارایه خدمات 
پرستاری و بالینی در منزل تدوین کرده که برای 
معاونت های درمان دانشگاه ها الزم االجراست، 
اظهار کرد: »مراکز مجاز ارایه خدمات پرستاری 
در منزل تحت دستورالعمل خاصی نسبت به ارایه 
خدمات درمانی و پرستاری به بیماران اقدام می کنند 
که نمونه گیری برای انجام آزمایش و اخیرا با توجه 
به شیوع بیماری کرونا، انجام تست کرونا نیز شامل 

این خدمات می شود.«
وی با بیان اینکه مراکز ارایه کننده خدمات پرستاری 
و بالینی در منزل معموال با پزشکان، مراکز درمانی 
و آزمایشگاه ها طرف قرارداد هستند، توضیح داد: 

»در این راستا برخی از خدمات آزمایشگاهی برای 
بیمارانی که امکان مراجعه حضوری به آزمایشگاه 

ندارند، توسط این مراکز ارایه می شود.«
یثربی ادامه داد: »در رابطه با تست کرونا نیز با توجه 
 ،PCR به شرایط و محدودیت های خاص تست
یعنی اخذ نمونه از نقطه خاصی از حلق یا  بینی 
نمونه گیر با مهارت آزمایشگاه های مجاز وزارت 
بهداشت، توسط مراکز خدمات پرستاری در منزل 
اعزام می شوند و )VTM( نمونه اخذ شده در داخل 
محیط های نگهدارنده ویروسی به آزمایشگاه حمل 
شده و پس از انجام آزمایش، نتیجه آن ارسال می شود.«
مدیر اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در ادامه با اشاره به برخی از شیوه های 
نوین انجام تست و آزمایش های پزشکی، با بیان اینکه 
اغلب آزمایشگاه های آنالین از نظر فنی و استاندارد 
قابل  قبول نیست، اظهار کرد: »همچنین اپلیکیشن ها 
و استارتاپ های مختلف در زمینه های پزشکی و 
آزمایشگاهی فعالیت می کنند که اغلب آنها مجاز 
و مورد تایید نیست، ولی متأسفانه مردم به دلیل 

بی اطالعی و عدم آگاهی به آنها اعتماد می کنند.«
وی با تاکید بر اینکه فعالیت خارج از چارچوب و 
استاندارد این اپلیکیشن ها تخلف محسوب می شود، 
گفت: »اغلب این اپلیکیشن ها به دلیل عدم رعایت 
آزمایشگاه،  فنی  قواعد  و  اصول  و  استانداردها 
گرفتاری های زیادی ایجاد می کنند. با این حال از 
استارتاپ های فعال در چهارچوب استاندارد حمایت 

و پشتیبانی می شود.«
به گزارش ایسنا، یثربی در خاتمه در خصوص 
حمایت دولت از نوآوری و فعالیت های خالقانه 
و استارتاپی در حوزه سالمت، اظهار کرد: »اگر 
این فعالیت ها  در چارچوب مشخص و استاندارد 
وزارت بهداشت باشد، مورد حمایت سیستم دولتی 
قرار می گیرد، ولی متأسفانه در چند مورد تخلفاتی 

صورت گرفت که البته با آنها برخورد شد.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۲۵ مورد جدید کووید19 
در کشور طی ۲4 ساعت گذشته خبر داد و گفت: »متاسفانه در طول 
۲4 ساعت گذشته، ۲۲9 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند. «
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا سه شنبه 
31 تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۶۲۵ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  

یک هزار و 977 نفر از آنها بستری شدند.«
وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۲7۸ هزار و 
۸۲7 نفر رسید.« وی گفت: »متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 
۲۲9 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 14 هزار و ۶34 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۲4۲ هزار و 3۵1 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 3۵۸9 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« به گفته وی، تا کنون دو میلیون و ۲01 هزار 

و 9۵۸ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
وی افزود: »استان های مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی و 
غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، 

زنجان و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »همچنین استان های تهران، 

شمالی،  خراسان  مرکزی،  قزوین،  هرمزگان،  بوشهر،  اصفهان، 
همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل 

و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری بر لزوم رعایت اصول سه گانه بهداشتی یعنی فاصله گذاری 
اجتماعی، شست و شوی مکرر دست ها و استفاده از ماسک هنگام 
خروج از منزل و حضور در اماکن تجمعی و سربسته تاکید کرد.

وی با اشاره به سامانه 4030 ادامه داد: »این سامانه با ارایه مشاوره های 
عمومی و تخصصی کرونا به صورت ۲4 ساعته فعال است و هر 
گونه سوال درباره کرونا از جمله تغذیه، سالمندی، مادران باردار و 

... را می توانید با کارشناسان این سامانه در میان بگذارید.«
الری گفت: »اگر عالیمی از کرونا داشتید با سامانه 4030 تماس 
بگیرید تا نزدیک ترین مرکز بهداشتی 1۶ ساعته را جهت مراجعه 
به شما معرفی کنند و به این ترتیب از مراجعه شما به بیمارستان ها 
خودداری خواهد شد. در این مراکز 1۶ ساعته در صورت داشتن 

عالیم در فرد مراجعه کننده، شرایط اخذ تست کرونا وجود دارد«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

۲۲۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
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سوری، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

سرعت و شدت عمل برای مهار کرونا باید افزایش یابد
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه اپیدمی 
کرونا بزودی تمام نمی شود، گفت: »سرعت و شدت 
عمل برای مهار کرونا باید افزایش یابد زیرا با توصیه 

اپیدمی کنترل نخواهد شد.« 
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »اگر برنامه ریزی های پیشگیرانه برای کنترل 
اپیدمی کرونا جدی گرفته نشود کشور باید خود را 
برای ده ها هزار مرگ ناشی از کرونا آماده کند، این بار 
سنگینی است که تحمل آن ممکن نیست. اپیدمی کرونا 
به این زودی تمام نمی شود و اگر ساختار ویروس 
جهش و تغییر پیدا کند، مثل این است که سر خط 
بر می گردیم و همه کارهایی که تاکنون انجام شده از 
بین می رود.« وی ادامه داد: »اپیدمی کرونا یک مسئله 
ملی و منطقه ای نیست بلکه یک مسئله جهانی است. 
اگر همه کشورها هم این اپیدمی را کنترل کنند، حتی 
اگر یک کشور این اپیدمی را داشته باشد، اگر قرنطینه 
نشود، دوباره خطر این بیماری را خواهیم داشت.« 
این متخصص همه گیر شناسی افزود: »وضعیت اپیدمی 
کرونا در ایران بسیار نگران کننده است و آمارها و 
شواهد نشان می دهد از نظر کنترل این بیماری به 

هیچ و جه وضعیت خوبی نداریم.«
وی گفت: »آمارها نشان می دهد از نظر میزان ابتال 
به ویروس کرونا و بیماری کووید19،  رتبه 11 دنیا 
و از نظر میزان مرگ رتبه 9 دنیا را داریم و از نظر 
شاخص مرگ به یک میلیون نفر جمعیت رتبه ۲9 
دنیا را داریم. در مقایسه با بسیاری از کشورهای 
اروپایی و آسیایی از جمله کره جنوبی، سنگاپور، 
هنگ کنگ، تایوان و ژاپن وضعیت خوبی نداریم. 
این کشورها فقط یک پیک اپیدمی کرونا را پشت 
سر گذاشتند اما ما پیک دوم این بیماری را تجربه 
می کنیم.« این متخصص اپیدمیولوژی افزود: »سپردن 
مسئولیت به مردم کافی نیست در اپیدمی های حاد و 
پیش رونده مثل اپیدمی کنونی کرونا فقط با توصیه و 
آموزش عمومی نمی توانیم اپیدمی را خاموش کنیم و 
به برنامه ریزی، مدیریت و سیاستگذاری های به موقع، 
مناسب و به روز نیاز است. سیاست هایی که برای 
مدیریت اپیدمی وضع می شود نیز باید مرتب پایش 

و پاالیش شود تا جوابگو باشد.«

سوری با بیان اینکه سیاست های اجرا شده نیاز به 
تجدیدنظر اساسی دارند، افزود:  »یکی از مسائلی که 
باید به صورت اساسی تجدید نظر شود این است 
که تیم سیاستگذاری مقابله با اپیدمی به جای اینکه 

تیم درمانی باشد باید تیم پیشگیری باشد.«
وی گفت: »اقدام مهم دیگری که باید برای مهار کرونا 
انجام شود این است که باید سرعت عمل و شدت 
عمل برای مهار کرونا بیشتر شود، با توصیه اپیدمی 
کنترل نشود، یکی از کارهای مثبتی که انجام شد همین 
اجباری شدن ماسک بود اما این کار کافی نیست و 
اینکه تصور کنیم اگر اجباری شدن ماسک اجرا شد، 
اپیدمی تمام می شود، به اشتباه رفته ایم و باید اقدامات 
محافظتی و پیشگیرانه دیگری نیز با برنامه ریزی مدون 
انجام شود.« وی افزود: »نکته بسیار مهم که در مهار 
کرونا و کاهش میزان تلفات و مرگ و میر این اپیدمی 
موثر است، محافظت و مراقبت از گروه های پر خطر 
است، مثل افراد مبتال به پرفشاری خون، دیابت، بیماران 
قلبی - عروقی، سالمندان.  باید گروه های اولویت دار 
در معرض خطر در جاهای مختلف شناسایی شوند 
و از آنان به شکل ویژه مراقبت کرد. این کار باعث 
می شود با وجود محدودیت ها از امکانات موجود 

حداکثر استفاده را ببریم.«
نشانه  که  »مهم ترین شاخص هایی  سوری گفت: 
موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در کنترل بیماری ها 

از جمله کووید19 است، میزان مرگ و میر و میزان 
بستری مبتالیان است. برای اینکه این دو شاخص را 
کاهش دهیم باید بیشترین افرادی را که بر اثر این بیماری 
بستری می شوند یا فوت می کنند بشناسیم و برای 
آنها برنامه ریزی داشته باشیم نه اینکه به صورت کور 
امکانات محدود موجود را به صورت عمومی توزیع 
کنیم. سازمان های حمایتی نیز باید وارد عرصه شوند.« 
وی ادامه داد: »از ظرفیت مراکز علمی، دانشگاهی 
و تحقیقاتی کشور در مهار اپیدمی کرونا به خوبی 
استفاده نشده، در این ایام به جای اینکه این مراکز 
فعال تر شوند، اغلب به سمت خاموشی، پاره وقتی و 
تعطیلی بیشتر رفته اند، همان طور که در این ایام باید 
از حداکثر ظرفیت مراکز درمانی برای پاسخگویی به 
بیماران استفاده شود، مراکز تحقیقاتی و آموزشی در 
دانشکده های بهداشت نیز باید به شدت برای یافتن 
بهترین راه های پیشگیری و کنترل اپیدمی با جدیت 
فعال شوند. در این شرایط به یک نقشه سیاستگذاری 
و برنامه ریزی برای مراکز تحقیقاتی نیاز داریم تا به 

کمک مراکز بهداشتی و درمانی برسند.«
این متخصص اپیدمیولوژی افزود: »اگر قرار باشد مثل 
همیشه مراکز تحقیقاتی فقط مقاله تولید کنند و نتوانند 
به کنترل اپیدمی مرگبار کرونا در ایران کمک کنند، بهتر 
است در این مراکز را ببندند که برای جامعه به صرفه تر 
است. مراکز تحقیقاتی زمانی برای جامعه مفید هستند 

که برای گذر از گردنه های سخت و مشکالت جامعه 
مثل همین اپیدمی کرونا که همه را گرفتار کرده است، 
کاری انجام دهند در حالی که اکنون هیچ برنامه تعریف 
شده ای برای مراکز تحقیقاتی در بحران کرونا نداریم.« 
سوری گفت: »مسئله دیگر درباره داده و اطالعات 
مربوط به اپیدمی کروناست. انتشار و اعالم آمارهای 
کلی چه فایده ای دارد حداقل باید اطالعات دقیق و با 
جزییات در اختیار کارشناسان و محققان قرار بگیرد تا 
بتوانند تفسیر درستی از وضعیت کشور داشته باشند 
و به سیاستگذاران کمک کنند تا تصمیم درست تری 
بگیرند. معنای سیاست سازی  تحلیل دقیق داده هایی 
است که باید در اختیار افراد صاحب نظر قرار گیرد. 
اگر داده ها خطا داشته باشند، کارشناسان و تصمیم 
گیرندگان هم گمراه می شوند و تصمیمات اشتباه 
می گیرند.« وی افزود: »مسئله دیگر این است که در 
مورد هر مساله ای باید به سراغ کارشناس و متخصص 
همان رشته برویم، اما اکنون می بینیم که جراح ریه 
درباره روند اپیدمی و سیاست های پیشگیری صحبت 
می کند مثل این است که یک متخصص اپیدمیولوژی 

جراحی ریه انجام دهد.«
سوری گفت: »اپیدمی کرونا یک مسئله ملی و جهانی 
است، بحث باند و گروه و جناح و حزب سیاسی نیست 
باید از توان همه کارشناسان و محققان در جای خود 
استفاده شود. جامعه ایران اینقدر بی بضاعت نیست 
که یک ویروس آن را به بازی بگیرد، وضعیت ما 
از نظر توان کارشناسی از کره و ژاپن کمتر نیست، 
مهم این است که توان علمی و کارشناسی کشور به 
درستی استفاده کنیم.« این متخصص اپیدمیولوژی 
گفت: »همزمان باید به تجارب موفق و ناموفق جهانی 
در کنترل اپیدمی کرونا نگاه کنیم و ببینیم در گذشته 
چه اشتباهاتی داشته ایم و بر اشتباهات گذشته و تکرار 
آنها اصرار نداشته باشیم، روش هایی که آزموده شده 
و جواب نداده است معلوم است که ادامه آنها به نفع 
جامعه نیست و باید در مورد تصمیم گیری های اشتباه 
گذشته تجدید نظر اساسی کنیم، الزمه آن هم این 
است که به متخصص بهداشت و پیشگیری بیشتر بها 
داده شود، سیاستگذاری کنترل اپیدمی در تخصص 

تیم های درمانی نیست.«

خبـر

بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
در صفحه توییتر خود نوشت: همه تالش ها، 
محدودیت ها و توصیه هایی که در کشور در همه 
ماه های گذشته دنبال می شود، نشان می دهد که 
کشور به هیچ وجه به دنبال ایمنی جمعی از طریق 
ابتالی درصد باالیی از جامعه نیست و ایمنی 

جمعی به  کرونا نه ممکن است، نه مطلوب ...
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در واکنش 
به برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه آیا رسیدن 
از افراد جامعه جزو سیاست های کشور است یا به ایمنی جمعی از طریق ابتالی درصد باالیی 

نه، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
ایمنی جمعی HerdImmunity  بیشتر در مورد 
واکسیناسیون بیماری های عفونی مطرح است. به 
این معنا که برای رسیدن به  ایمنی جمعی، الزم 
نیست کل جامعه واکسن زده باشند و بسته به  
ماهیت اپیدمیولوژیک و نوع بیماری، اگر ۶0 تا 
90 درصد جمعیت، واکسن بزنند،  مابقی جمعیت 
بسیار کمتر در معرض خطر ابتال به آن بیماری 
خواهند بود. وی ادامه داد: بحث ایمنی جمعی 
 کووید19 از طریق ابتالی جمعی که در برخی 

کشورها مطرح بود، خیلی زود با عقب نشینی 
مواجه شد و همان ها هم به این نتیجه رسیدند 
این سیاست غلط در مورد  کرونا، هزینه انسانی، 

اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد.
تالش ها،  کرد:  همه  تاکید  پایان  در  جهانپور 
محدودیت ها و توصیه هایی که در کشور در همه 
ماه های گذشته دنبال می شود، نشان می دهد که 
کشور به هیچ وجه به دنبال ایمنی جمعی از طریق 
ابتالی درصد باالیی از جامعه نیست و ایمنی 

جمعی به  کرونا نه ممکن است، نه مطلوب...

 ایمنی جمعی  کرونا نه ممکن است، نه مطلوب
کشور به هیچ وجه به دنبال ایمنی جمعی از طریق ابتالی درصد باالیی از جامعه نیست 



خبـر

کم توانی ذهنی یکی از مشکالت مهم کودکــان 
در جوامـع مختلـف است و مراقبـت از ایـن 
گـروه کودکان، عالوه بر مشکالت مالی، افراد 
خانواده را از نظر عاطفی و روانی نیز در تنگنا 
قرار می دهد. بدون شک مهمترین راه حل این 
دشواری ها، پیشگیری از وقوع کم توانی عقلی 
است که در موارد فراوانی با غربالگری میسر است. 
به گزارش سپید، فرزانه فربخش رئیس گروه 
بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت انجام 
آزمایش غربالگری در حین بارداری و پس از 
تولد گفت: »مراقبان سالمت مراکز خدمات جامع 
سالمت برای شناسایی نوزادانی که ممکن است 
با مشکالت و اختالالت متابولیک به دنیا آیند، 
تنها با گرفتن چند قطره خون و انجام آزمایش 
غربالگری بیماری های متابولیک مادرزادی، نوزاد 
را در مقابل خطر بروز بسیاری از بیماری های 

ذهنی و جسمی محافظت می کنند.«
برای  غربالگری،  آزمایش  اینکه  بیان  با  وی 
تشخیص نوزادان مبتال به اختالالت متابولیک 
بسیار مفید است، گفت: »بسیاری از این بیماری ها، 
در صورت تشخیص زود هنگام، قابل کنترل و 
درمان بوده و می توان از بروز عالیم شدید و 

خطرناک این بیماری ها جلوگیری کرد.«
وی یادآور شد: »در صورت تاخیر در تشخیص 
و درمان، این بیماری ها می توانند مشکالت ذهنی 
و جسمی همچون عدم توانایی حرکتی، کم توانی 
ذهنی، سوء تغذیه و عدم توانایی در تکلم را به 

دنبال داشته باشند.«
رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت امور 
بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهداشتی 
ادامه داد: »کم کاری مادرزادی تیروئید عوارض 
جبران ناپذیری بر رشد و تکامل مغز و اعصاب 

مرکزی، رشد طولی و قد نوزاد بر جای می گذارد.«
فربخش با بیان اینکه بیماری فنیل کتونوری در 
بدو تولد هیچ گونه نشانه آشکاری ندارد، توضیح 
داد: »نوزاد در دو تا سه ماه اول زندگی، ظاهر 
کامال سالمی دارد، ولی به تدریج عالئم بیماری 
نمایان شده و با گذشت زمان کودک دچار عقب 

ماندگی ذهنی می شود.«
وی  در پایان درباره عوارض این بیماری گفت: 
»در این صورت کودک اغلب ناآرام و پر جنب و 
جوش شده و تعادل عصبی خوبی ندارد، قدرت 
تکلم او ضعیف و در راه رفتنش دچار مشکل 
شده و عقب ماندگی ذهنی در این بیماری شدید 
است. همچنین کودک مبتال، بیش فعالی همراه 

با حرکات بی هدف پیدا می کند.«
همچنین فرزاد اشرافی، متخصص مغز و اعصاب 
اظهار کرد: »عقب مـانده ذهنـی بـه فردی گفته 
می شود کــه فعالیت هـای ذهنـی او در حـد 
قـابل مالحظـه ای کاهش یافته، ضریب هوشی 
کمتر از 70 داشته باشــد، در قدرت تطبیق وی 
بـا محیـط زنـدگـی اختـالل چشـمگیری وجود 
داشته باشد و در یـادگـیری و توانـایی انجـام 
اشکال  با  واجتماعی  شخصی  مسـئولیت های 

مواجه باشد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با بیان اینکه معموال مجموعه ایـن مشـکالت 
بروز  نمــو عصبـی  در طـی دوران رشــد و 
می کند، درباره دسته بندی انواع کم توانی های ذهنی 
گفت: »بیمـاران دارای بــهره هوشی 69-50 را 
جـزء مـوارد خفیـف  )آموزش پذیر(، 49-35 را 
متوسـط )تربیت پذیر(، 20-34 را شدیـد و کمـتر 
از 20 را عمیـق یـا پیشـرفته طبقه بندی می کنند.« 
وی با بیان اینکه در اکـثر بررسـی ها، تسـت 
ضریـب هوشـی)IQ test( بـرای تــایید کم توانی 

و میزان شـدت آن بـه کار مـی رود، توضیح داد: 
»عواملی که ممکن است باعث عقب ماندگی 
عقلی شوند به سه گروه قبل از تولـد، حیـن 

تولد و پس از تولـد تقسیم می شوند.«
این متخصص مغز و اعصاب درباره سندروم داون 
گفت: »شایعترین ناهنجـاری کروموزومـی کـه 
بـا کم توانی ذهنی همراه است، تریزومی) 21 
ســندرم داون( اسـت که احتمــال تکـرار آن 
در حاملگی های بعـدی  یک تا دو درصد است 
و به نظر می رسد با سن مادر ارتباط داشتـــه 
باشد. بروز ایـن سندرم در مادران سنیـن کمتر 
از 20سال و بـاالتر از 35 سـال بیشتر از سایر 

افراد است.«
اشرافی درباره انواع علل کم توانی های قبل از 
تولد توضیح داد: »اختالالت متابولیکی مادر از 
قبیل دیـابت، کم کاری تیرویید، عوامل دارویی 
و تابش اشعـــه بخصــوص در هفتـه های پنج 
تا هجدهم حاملگـی و اختـالالت متـابولیکی 
ارثی مــانند فنیل کتونوری، مصرف الکل و مواد 
مخدر از علل دیگر ایجاد عقب ماندگی های قبل 

از زایمانی هستند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی درباره عوامل کم توانی ذهنـی در حین تولد 
گفت: »این عوامل شامل خفگـی زایمانی، نارس 
بودن جنین، خونریزی و زایمان های سـخت، 
عوامل دارویی و تاخیر رشد داخل رحمی شده 
و باعث ایجاد حـدود 10 تا 20 درصد از موارد 

عقب ماندگی ذهنی می شوند.«
وی درباره عوامل ایجاد کم توانی ذهنی پس از 
تولد بیان کرد: »این عوامل شـامل ناهنجاری و 
نقص ساختمانی مغــز، بسته شـدن زودرس 
بیـن اسـتخوان های جمجمـه، نقـص  شکاف 
اسـیدهای  اختـالل  مـادرزادی،  متابولیکـی 

آمینـه مـانند فنیل کتـونوری، اختالل اسـیدهای 
ارگانیـک، کم کاری تیرویید، افت قند خون، 
عفونت هــای باکتریایـی و ویروسـی، حوادث، 
ضربه ها و مسمومیت ها به خصـوص در سنیـن 
زیر پنج سال و اختالل در امر مراقبت از کودک، 
محرومیت هـای محیطـی، اجتماعی و عاطفی و  

سوء تغذیه می شود.«
اشرافی یادآور شد: »علی رغم توسعه اقدامات 
 12 برای  مختلف،  بررسی های  در  تشخیصی 
تا 65 درصد موارد عقب ماندگی ذهنی علت 
نامشخص  عنوان  به  و  نشده  یافت  مشخصی 

)Idiopathic( طبقه بندی می شوند.«
این متخصص یادآور شد: »از جمله بیماری های 
همراه با کم توانی های ذهنی که در شایع ترین 
عقب  شدید  بسیار  و  شدید  موارد  در  حالت 
ماندگی ذهنی دیده می شود، ناتوانی های حسی، 

حرکتی و صرع است.«
اشرافی با بیان اینکه فقط یک سوم این افراد 
تحرک دارند و یک چهارم به دیگران وابسته 
هستند، گفت: »مشکالت شنوایی و بینایی مانع 

دیگری برای توانایی شناختی است.« 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی »اسپاستیسیتی«، »اتاکسی« و »آتتوز« را 
افراد  این  شایع  حرکتی  ناتوانی های  دیگر  از 

عنوان کرد. 
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، بروز عوارض بیماری در هر کودک 
منجر به ایجاد پیامدهای جبران ناپذیر و متعدد 
و  بهداشتی  اقتصادی،  اجتماعی،  خانوادگی، 
درمانی خواهد شد که با افزایش آگاهی جوامع 
نسبت به کم توانی و شناسایی برخی از عوامل 
بروز آن، می توان از بروز بسیاری از موارد جدید 

جلوگیری کرد.

پیشگیری از بروز   اختالالت ذهنی نوزادی تنها با چند قطره خون
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خبـر

است  مشکالتی  از  یکی  قلمی  انسولین  کمبود 
که بیماران دیابتی را در بازه های زمانی مختلف 
دچار مشکل می کند و خیلی ها آن را به تحریم ها 
و نقل و انتقال پول برای خرید دارو ربط می دهند، 
هرچند شیوع ویروس کرونا هم در ماه های اخیر 
در این زمینه موثر بوده، اما اکنون این دارو تامین 
شده و در داروخانه های منتخب موجود است. 

ویروس  همه گیری  از  پس  سپید،  گزارش  به 
کرونا نیز مشکل کمبود انسولین قلمی تا حد 
عمده  می رسد  نظر  به  که  شده  ایجاد  زیادی 
و  نقل  تحریم ها و مشکل  بر  آن، عالوه  دلیل 
گیری  همه  علت  به  پروازها  لغو  پول،  انتقال 
انسولین قلمی  البته توزیع  باشد.  این ویروس 
مسائل خاص خود را هم دارد زیرا قیمت این 
متفاوت  همسایه  کشورهای  با  ایران  در  دارو 
است و برای جلوگیری از خرید و قاچاق دارو 
از داخل کشور به کشورهای همسایه، ضوابطی 
برای عرضه این دارو به بیماران دیابتی در نظر 

گرفته شده تا دارو به بیمار واقعی برسد. 

انسولین در داروخانه های منتخب 
عرضه می شود

یکی از بیماران دیابتی در این زمینه می گوید: »تقریبا 
از اسفند ۹۸ با مشکل کمبود انسولین قلمی مواجه 
شدیم و حتی برخی پزشکان میزان دارو را کمتر 
تجویز می کنند. این دارو به صورت پرونده ای است 
و بیماران باید برای دریافت انسولین پرونده داشته 
باشند و به میزان مشخصی در ماه می توانند دارو 

را از داروخانه های منتخب تهیه کنند.«
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در 
این زمینه به ایرنا گفت: »توزیع انسولین قلمی در 
برخی بازه های زمانی به دالیل مشکالت ارزی با 
مشکل مواجه می شود. پس از رفع مشکل، انسولین 

قلمی در داروخانه های منتخب عرضه می شود. 
در دوره شیوع ویروس کرونا هم ممکن است 
تامین آن با مشکالتی مواجه شده باشد.« وی پیش 
از این در همین رابطه گفته بود: »اگر اطالعات 
افراد در سازمان های بیمه گر خود مبنی بر ابتال 
بر حسب  می توانند  باشد،  شده  ثبت  دیابت  به 
افراد  اگر  کنند.  دریافت  را  قلمی  انسولین  نیاز، 
نتوانستند این دارو را در داروخانه ای که مراجعه 
کردند دریافت کنند، می توانند با شماره تلفن ۱۹۰ 
که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو است، تماس 
را  دارو  این  از مکان داروخانه ای که  بگیرند و 
دارد آگاه شده و داروی خود را دریافت کنند.«

در  که  کرده  اعالم  نیز  اجتماعی  تامین  سازمان 
برنامه  قانون   ۷۴ ماده  »ج«  بند  اجرای  راستای 
ششم توسعه کشور و بند »ب« تبصره ۱۷ قانون 
راهبردی  انجام خرید  بر  مبنی  بودجه سال ۹۷ 
دستورالعمل ها  اساس  بر  گر،  بیمه  سازمان های 
پرونده  تشکیل  به  نسبت  بالینی،  راهنماهای  و 
و تخصیص سهمیه دارو به بیماران دیابتی اقدام 
این  پوشش  تحت  دیابتی  بیماران  است.  کرده 
رسیدگی  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  سازمان 
به اسناد پزشکی و ارائه مدارک پزشکی، نسبت 
به تشکیل پرونده الکترونیک دیابت و دریافت 
دارو از داروخانه بر اساس سهمیه تعیین شده در 
پرونده خود اقدام کنند. این بیماران برای دریافت 
داروی انسولین قلمی فقط یک بار به منظور تشکیل 
پرونده به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مراجعه 
کرده و از آن پس، جهت دریافت دارو فقط به 

داروخانه مراجعه می کنند. 

کمبود انسولین قلمی در همه کشور
هفته آخر تیر ماه بود که مشکل کمبود انسولین 
قلمی تقریبا در همه کشور گزارش شد. کمبود 

انسولین قلمی در بازه های زمانی مختلف مشکالتی 
را برای بیماران دیابتی ایجاد می کند. استان های 
مختلف در این زمینه گزارش هایی ارائه کرده و 

از این موضوع گالیه کرده بودند.
رضاعلی سلطانخواه معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان در این زمینه گفت: »علت 
انسولین های قلمی، تحریم  است.  اصلی کمبود 
همه گیری  بخشیده  شدت  مساله  این  به  آن چه 
ویروس کروناست که در پی آن لغو پروازها، موجب 
تاخیر ورود اقالم دارویی خریداری  شده توسط 
سازمان غذا و دارو به کشور و کاهش موجودی 
انسولین کشور شده است. البته در سطح کشور 

با این مشکل مواجه هستیم.« 
جهانپور نیز در این زمینه گفت: »این مشکل حدود 
۱۰ روز قبل وجود داشت و در حال حاضر رفع 
شده است و بیماران دیابتی می توانند برای تهیه آن 
به داروخانه های منتخب مراجعه کنند تا بر اساس 
نیاز، انسولین را دریافت کنند.« به گفته جهانپور 
گاهی ممکن است که برخی انواع انسولین قلمی 

دچار کمبود شود. 
وی اظهار کرد: »شرکت های مختلفی انسولین قلمی 
افراد به  را تولید می کنند و گاهی ممکن است 
دنبال برند خاصی باشند.« جهانپور در این زمینه 
انسولین قلمی چند ماه  گفت: »یک خط تولید 
آینده  ماه های  در  و  شده  افتتاح  کشور  در  قبل 
شرکت دیگری هم تولید انسولین قلمی را انجام 
خواهد داد و امیدواریم نیازهای داخلی در این 

زمینه برطرف شود.« 
برخی از بیماران می گویند که بعضی از داروخانه ها، 
انسولین قلمی را به صورت آزاد با قیمت حدود 

۴۵ هزار تومان می فروشند. 
رابطه  این  در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
دارد،  قرار  بیمه ها  با  که  »داروخانه ای  گفت: 

باید انسولین قلمی را با شرایط بیمه ای به بیمار 
قلمی  انسولین  تامین  برای  بیمار  اگر  بفروشد. 
کرد  مراجعه  داروخانه ای  به  بیمه  دفترچه  با 
به صورت  را  دارو  اعالم کرد که  داروخانه  و 
آزاد می فروشد، تخلف است. این تخلف ها را 
می توان به سامانه ۱۹۰ گزارش داد تا با داروخانه 

متخلف برخورد شود.«

پرهزینه ترین دارو برای بیمه ها
طاهر موهبتی سرپرست سازمان بیمه سالمت در 
این زمینه گفته بود: »در سال ۹۷ از نظر هزینه ای، 
بیشترین هزینه سازمان بیمه سالمت در بخش دارو، 
مربوط به انسولین های قلمی بوده که ۲۰۰ میلیارد 

تومان هزینه برداشته است.«
نوشین جزایری رییس گروه دارو دفتر خدمات 
تخصصی سازمان بیمه سالمت نیز در این زمینه 
گفته بود: »در سال ۹۷ بیش از ۱۹۵ هزار بیمه شده 
این سازمان از انسولین های قلمی استفاده کرده اند.«

دفتر  مدیرکل  محمودی  حاجی  حنان  همچنین 
خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت در این 
رابطه گفته بود: »قبل از سال ۹۲ که قرار بود یارانه 
دارو به بیمه سالمت منتقل شود، آنتی  بیوتیک هایی 
مانند سفکسیم و کواموکسی کالو یا متفورمین 
جزو داروهای پرهزینه سازمان بود، ولی وقتی 
یارانه دارو به میزان ۶۰۰ میلیارد به سازمان های 
بیمه گر منتقل شد، توزیع داروها تفاوت پیدا کرد، 
داروی  اولین  قلمی  انسولین های  که  طوری  به 

پرهزینه سازمان را تشکیل می دهند.«
هرچند مشکالتی مانند تحریم ها و ویروس کرونا 
در ماه های اخیر تامین آن را با مشکالتی مواجه 
کرده است، اما به نظر می رسد تامین انسولین قلمی 
برای بیماران دیابتی با تولید داخلی در ماه های 

آینده تا حد زیادی رفع شود.

انسولین قلمی در داروخانه های منتخب موجود است
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نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان:

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اعالم کرد
افزایش 100 درصدی مبلغ وام های اعطایی به دانشجویان علوم پزشکی

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از 
افزایش ۱۰۰ درصدی کل مبلغ وام های دانشجویی در 

سال جاری خبر داد. 
به گزارش سپید، بهروز رحیمی با اعالم  این خبر افزود: 
»با توجه به ایجاد ردیف وام دستیاری در سال ۹۹ که 
قباًل وجود نداشته است و نیز افزایش ۲۰-3۰ درصدی 
سرانه سایر وام های صندوق، نرخ رشد مجموع وام های اعطایی صندوق به دانشجویان نسبت 

به میزان آن در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.«

وی  با اشاره به  افزایش ۲۰-3۰ درصدی مبلغ وام های دانشجویی در سال جدید، اظهار داشت: 
»برخی از وام های ما با درصد کمتر و برخی نیز با درصد بیشتری افزایش یافته اند؛ اما به طور 
متوسط سرانه وام های دانشجویی حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.« رییس صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت بهداشت با تشریح جزئیات برخی از وام ها ادامه داد: »به منظور تشویق امر 
مقدس ازدواج در بین جوانان، صندوق رفاه دانشجویان در سال ۹۹ نسبت به افزایش ۲۴ درصدي 
وام هاي ودیعه مسکن اقدام نموده است. همچنین با توجه به وضعیت اقتصادي حاکم بر جامعه 
به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا و کمک به دانشجویان، این صندوق در سال ۹۹ نسبت به 
افزایش ۵۷ درصدي وام تحصیلي اقدام کرده است. در مورد وام مسکن دانشجویی نیز با توجه 
به افزایش اجاره بهاء مسکن، صندوق در سال ۹۹ میزان سرانه وام مسکن را ۲۶ درصد افزایش 
داده است.« به گزارش وبدا، وی در پایان یادآور شد: »ابالغ وام دستیاري براي دانشجویان مقاطع 

دستیاري و دکتري پي اچ دي در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ انجام خواهد شد.«

خبـر

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی گفت: »در جلسه 
روزسه شنبه این کمیسیون، اعضا از پاسخ های 
وزیر بهداشت و درمان درباره ماده ژالتین 
در تغذیه، مدیریت کرونا و زیرساخت ها و 

توزیع عادالنه امکانات قانع شدند.« 
در  اصغرباقرزاده  علی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایرنا، افزود: »برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا ابتدا باید مراحل 
پروتکل های  طبق  را  پیشگیری  مختلف 
بهداشتی رعایت و در مواردی برای درمان 
اقدام کرد، زیرا کرونا به مانند تروریستی است 

که راه مبارزه با آن قطع زنجیره انتقال با رعایت 
پروتکل های بهداشتی است.«

نایب رییس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای 
اسالمی درباره جلسه این کمیسیون با وزیر بهداشت 
اظهار داشت: »نمایندگانی مانند مصطفی میرسلیم 
نماینده تهران، نصراهلل پژمان فر نماینده مشهد و حسن 
نوروزی نماینده رباط کریم سواالتی از وزیر پرسیدند. 
این سواالت درباره ماده ژالتین در تغذیه، مدیریت 
کرونا و زیرساخت ها و توزیع عادالنه امکانات بود که 
در این باره وزیر بهداشت و درمان توضیحات الزم 

را ارائه داده و نمایندگان نیز قانع شدند.« 
نماینده مردم بابلسر با بیان اینکه قانع شدن به این 
معنی نیست که دیگر روند پیگیری و سوال ادامه 
ندارد،  توضیح داد: »قرار شد یک تیم از وزارت 
بهداشت به همراه نمایندگان از زیرساخت ها بازدید 

کنند تا کمبود و مشکالت رصد شده و در دستور 
کار برای رفع آنها قرار بگیرد.«

باقرزاده درباره دیگر محورهایی که در این جلسه 
مطرح شده است، گفت: »توزیع عادالنه تجهیزات 
بیمارستانی بر اساس عدالت اجتماعی در کشور،  
توجه به بودجه، پرداخت فوق العاده ویژه پرستارها 
و استخدام افرادی که در زمان کرونا با مشکالت 
کسب و کار مواجه شدند از دیگر محورهای این 
جلسه بود. همچنین قرار است این محورها در 
کمیته ویژه کمیسیون با حضور علیرضا زالی رییس 
ستاد کرونا در تهران و معاونان وی پیگیری شود.«
نماینده مردم بابلسر در مجلس با تاکید بر اینکه باید 
رویکرد امروز کشور برای مبارزه با کرونا پیشگیری 
باشد تا درمان،  اظهار داشت: »پروتکل های بهداشتی 
در کشور مشخص است ولی این پروتکل ها در 

بعضی از مناطق اجرا نشده است، مجلس 
می تواند به عنوان بازوی وزارت بهداشت برای 
مبارزه با کرونا در زمینه نظارتی و قانونگذاری 

همکاری کند.« 
وی با بیان اینکه وزیر بهداشت قول بر طرف 
کردن مشکالت در حوزه درمان را داده است، 
افزود: »وزیر بهداشت در این جلسه تاکید کرد 
که از نظر فراهم بودن پوشش های حفاظتی 
ندارد،  بیمارستان، کشور مشکلی  پرسنل 
کمبودهایی که بعضی از مراکز درمانی کشور 
وجود دارند به زودی بر طرف خواهد شد.«
مجلس  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه دستگاه های حاضر 
در ستاد مقابله با کرونا در کشور در مواجهه با این 
ویروس به خوبی عمل کردند،  اظهار داشت: »الزم 
است مراسم مذهبی،  جشن ها، چگونگی استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی،  روابط اجتماعی در محیط کار 
و فضای عمومی و مسافرت ها کنترل شود تا از شیوع 

بیشتر کرونا جلوگیری به عمل آید.«
باقرزاده درباره اینکه آیا وزیر بهداشت به ساخت 
واکسن توسط محققان کشور اشاره کردند یا خیر؟ 
خاطرنشان کرد:  »ساخت واکسن یک موضوع 
علمی است که همه دنیا درگیر آن هستند و هنوز 
به نتیجه ای نرسیدند. این مواردی که هم درباره 
ساخت واکسن و موارد مشابه مطرح می شود، 
علمی نیست. اما طبق گفته وزیر بهداشت داروی 

رمدسیویر در خط تولید قرار دارد.«

نمایندگان از پاسخ های وزیر بهداشت قانع شدند
کمیسیون

وزیر بهداشت خبر داد
تشکیل اتاق فکر مشترک 

وزارت بهداشت و مجلس

فکری  اتاق  تشکیل  از  بهداشت  وزیر 
مشترک با نمایندگان مجلس برای بررسی 
مسائل و راهکارهای آنان در حوزه های 

مربوطه خبر داد. 
به گزارش سپید، سعید نمکی در حاشیه حضور 
در مجلس شورای اسالمی که برای پاسخ 
به سواالت تعدادی از نمایندگان انجام شد، 
گفت: »در راستای دلسوزی و نگرانی هایی که 
عزیزان نماینده از جهت خیز کرونا داشتند در 
خدمت دوستان نماینده در کمیسیون بودیم و 
به سواالت آنان پاسخ دادیم.« وی که در یک 
برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، ادامه داد: 
»خوشبختانه ارتباط ما با همدلی و تعامل و... 
همراه است و موارد به جا و درستی هم در 
این جلسات مطرح شد که ما هم برای رفع 
نگرانی ها توضیحاتی را دادیم. همچنین بنا 
شد در جلساتی مشترک به عنوان اتاق فکر 
اگر راهکارهایی در این مورد وجود داشت، 

به ما بگویند و ما هم همراهی خواهیم کرد.«

شماره ۱۷۰۴ ۱7 مرداد ۱3۹۹

مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم تحقیقات 
کافی در انتخاب پزشک از طریق فضای مجازی، گفت: »مردم باید 
در مراجعه به تبلیغات پزشکی آن را اعتبارسنجی کرده و با مراجعه 
به سایت سازمان نظام پزشکی در قسمت جست وجوی پزشک، نام 

پزشک را وارد کرده و از تصویر، تخصص و... مطلع شوند.« 
به گزارش سپید، فربد رهنما درباره تخلفات پزشکی در فضای مجازی، 
گفت: »پاییز سال ۹۸ خانمی از طریق فضای مجازی و براساس تبلیغات 
این فضا، یک  متخصص پوست و مو انتخاب می کند و با مراجعه به او 
و تزریق ژل و بوتاکس دچار عوارض شدیدی می شود که در نهایت 

با صورت ورم کرده برای بررسی های بیشتر فردی که برای تزریق ژل 
به او مراجعه کرده است، به سازمان نظام پزشکی مراجعه می کند.« وی 
افزود: »بر اساس بررسی های بیشتر دریافتیم فردی که ژل را برای این 
خانم تزریق کرده است پزشک نبوده است. با هماهنگی بیشتر با دانشگاه 
علوم پزشکی مربوطه، سازمان تعزیرات و دادسرای جرایم پزشکی در 
نهایت مطب پلمب شده و پرونده برای فرد متخلف تشکیل شد.« رهنما 
با اشاره به اینکه تابلوی یک پزشک در مطب ذکرشده وجود داشت 
که به سازمان نظام پزشکی احضار شد و او اظهار کرد مطب را برای 
هفته ای دو روز اجاره کرده و اطالعی از اینکه روزهای دیگر هفته چه 

اقداماتی در دفتر انجام می شود، نداشته است. وی تاکید کرد: »پزشکان 
محترم باید در نظر داشته باشند کسانی که می خواهند در امور پزشکی 
دخالت کنند نسبت به موارد قانونی امور دارویی سال  ۱33۴ آگاهی 
دارند و ممکن است در آگهی مطبی با قیمت ارزان برای یک یا دو 
روز در هفته اجاره دهند یا بگویند تنها مسئول فنی الزم داریم و پروانه 
خود را در اختیار ما بگذارید.« به گزارش ایسنا، رهنما ادامه داد: »در 
مواردی که پزشک مطبی را برای  یک یا دو روز اجاره می کند مکلف 
است در مورد اتفاقاتی که سایر روزها آنجا می افتد، آگاه باشد؛ چراکه 

می تواند عواقب حقوقی بسیار سنگینی داشته باشد.«

هشدار نظام پزشکی درباره تبلیغات پزشکی در فضای مجازی
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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

شمارمبتالیانبه۱۵میلیوننفرنزدیکمیشود
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان 
براساس آخرین  و  افزایش است  به  همچنان رو 
آمارها، شمار قربانیان بیماری کووید-۱۹ تاکنون به 

۶۱۳ هزار و ۲۹۳ 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 تاکنون به ۱۴ میلیون 
و ۸۵۸ هزار و ۷۵۳ نفر رسیده و مرگ ۶۱۳ هزار 
و ۳۴۰ نفر در اثر این بیماری نیز تأیید شده است. 

همچنین بنابر تازه ترین آمارها هشت میلیون و ۹۱۱ 
هزار و ۱۹۴ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود یافته اند. 
از میان پنج میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۱۹ مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی پنج 
میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۱۹ نفر وضعیت خفیف 
داشته اند و تنها ۶۳ هزار و ۷۰۰ مورد معادل یک 
درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 

همچنین از ۹ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۳۴ پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا، هشت میلیون و ۹۱۱ 
هزار و ۱۹۴ نفر معادل ۹۴ درصد از موارد بهبود یافته 
و ۶۱۳ هزار و ۳۴۰ نفر معادل شش درصد از موارد 

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

از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل 
و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا سه میلیون و ۹۶۱ هزار و ۴۲۹ مبتال، ۱۴۳ 

هزار و ۸۳۴ قربانی
۲. برزیل دو میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۴۵ مبتال، ۸۰ 

هزار و ۲۵۱ قربانی
۳. هند یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۸۹ مبتال، ۲۸ 

هزار و ۹۹ قربانی

 ۴. روسیه ۷۷۷ هزار و ۴۸۶ مبتال، ۱۲ هزار و ۴۲۷ قربانی
 ۵. آفریقای جنوبی ۳۷۳ هزار و ۶۲۸ مبتال، ۵۱۷۳ قربانی
۶. پرو ۳۵۷ هزار و ۶۸۱ مبتال، ۱۳ هزار و ۳۸۴ قربانی
۷. مکزیک ۳۴۹ هزار و ۳۹۶ مبتال، ۳۹ هزار و ۴۸۵ قربانی

۸. شیلی ۳۳۳ هزار و ۲۹ مبتال، ۸۶۳۳ قربانی
 ۹. اسپانیا ۳۱۱ هزار و ۹۱۶ مبتال، ۲۸ هزار و ۴۲۲ قربانی
۱۰. انگلیس ۲۹۵ هزار و ۳۷۲ مبتال، ۴۵ هزار و 

۳۱۲ قربانی
پس از این ۱۰ کشور، ایران با ۲۷۶ هزار و ۲۰۲ بیمار 
مبتال به کووید-۱۹ و ۱۴ هزار و ۴۰۵ قربانی ناشی 
از آن در رتبه یازدهم جدول کشورهای درگیر کرونا 
در جهان قرار گرفته است. سپس کشورهای پاکستان 
با ۲۶۵ هزار و ۹۶۳ مبتال، عربستان سعودی با ۲۵۳ 
هزار و ۳۴۹ مبتال، ایتالیا با ۲۴۴ هزار و ۶۲۴ مبتال، 

ترکیه با ۲۲۰ هزار و ۵۷۲ مبتال، بنگالدش با ۲۰۷ 
هزار و ۴۵۳ مبتال، کلمبیا با ۲۰۴ هزار و ۵ مبتال، 
آلمان با ۲۰۳ هزار و ۴۸۷ هزار مبتال، فرانسه با ۱۷۶ 
هزار و ۷۵۴ مبتال، آرژانتین با ۱۳۰ هزار و ۷۷۴ مبتال، 
کانادا با ۱۱۱ هزار و ۱۲۴ مبتال و قطر با ۱۰۷ هزار 
و ۳۷ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند. 
پس از آن عراق با ۹۴ هزار و ۶۹۳ مبتال، مصر با 
۸۸ هزار و ۴۰۲ مبتال، اندونزی با ۸۸ هزار و ۲۱۴ 
مبتال، چین با ۸۳ هزار و ۶۹۳ مبتال، سوئد با ۷۸ 
هزار و ۴۸ مبتال، اکوادور با ۷۴ هزار و ۶۲۰ مبتال، 
قزاقستان با ۷۳ هزار و ۴۶۸ مبتال، فیلیپین با ۶۸ 
هزار و ۸۹۸ مبتال، عمان با ۶۸ هزار و ۴۰۰ مبتال، 
بالروس با ۶۶ هزار و ۲۱۳ مبتال، بلژیک با ۶۴ هزار 
و ۹۴ مبتال، بولیوی با ۶۰ هزار و ۹۹۱ مبتال، کویت 
با ۵۹ هزار و ۷۶۳ مبتال، اوکراین با ۵۹ هزار و ۴۹۳ 
مبتال، امارات متحده عربی با ۵۷ هزار و ۱۹۳ مبتال، 
پاناما با ۵۴ هزار و ۴۲۶ مبتال، جمهوری دومینیکن 
با ۵۳ هزار و ۹۵۶ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۵۲ 
هزار و ۳ و هلند با ۵۱ هزار و ۹۱۰ مبتال بیش از ۵۰ 

هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
لهستان،  پرتغال، سنگاپور،  همچنین کشورهای 
سوئیس،  رومانی،  نیجریه،  بحرین،  افغانستان، 
ارمنستان، گواتماال، هندوراس، ایرلند، آذربایجان، 
و  قرقیزستان  صربستان،  الجزایر،  ژاپن،  غنا، 
مولداوی بیش از ۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت 

کرده اند.ایسنا

مقامات برزیل از شروع تست واکسن کرونا ساخته شده در 
چین خبر دادند. 

به گزارش سپید، مقامات برزیل اعالم کردند: »تست آزمایشگاهی 
واکسن کروناویروس ساخته شده در چین آغاز خواهد شد و در 
مرحله نخست این واکسن روی ۹۰۰ داوطلب آزمایش میشود.«
تولید شده در یک شرکت داروسازی  واکسن کروناویروس 
خصوصی در چین سومین واکسن در جهان است که وارد فاز 
سه آزمایشگاهی یا تست گسترده روی انسان شده است. این 

مرحله آخرین گام پیش از تایید قانونی است. 

تست این واکسن روی پزشکان و کادر درمان داوطلب در شش 
ایالت برزیل انجام میشود. 

»آزمایش  داشتند:  اظهار  سائوپائولو  ایالت  در  دولتی  مقامات 
واکسن CoronaVac یکی از گزینه های درمانی بیماری کووید-۱۹ 
در جهان که در مرحله پیشرفته آزمایش قرار دارد در یکی از 

بیمارستان های این ایالت انجام میشود.« 
به گزارش مدیکال اکسپرس، برزیل دومین کشور پس از ایاالت 
متحده آمریکا در جهان است که بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان 

به بیماری کووید-۱۹ را تاکنون داشته است.ایسنا

تست واکسن کرونا در برزیل

خبـر

شماره ۱۷۰۴ ۱ مرداد ۱۳۹۹

ویروس جدید کرونا همچنان جهان را در چنگ خود دارد و 
دانشمندان و پژوهشگران سخت در تالش یافتن واکسنی برای 
آن هستند و طبق ارزیابی سازمان جهانی بهداشت، واکسن کرونا 

در بهترین حالت در تابستان سال آینده عرضه خواهد شد. 
به گزارش سپید، بنا بر ارزیابی سمیه سوامیناتان، پژوهشگر ارشد 
سازمان جهانی بهداشت، عرضه انبوه واکسنی علیه ویروس جدید 
 )۲۰۲۱( میالدی  آینده  سال  اواسط  در  جهان  سطح  در  کرونا 

ممکن خواهد بود. 
وی گفت: »در حال حاضر بیش از ۲۰ واکسن برای مقابله با ویروس 

جدید کرونا مورد پژوهش و آزمایش قرار دارند و به همین خاطر نیز 
ما خوشبین هستیم که شماری از آن ها مقابل این ویروس عمل کنند.« 
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بر این باورند که آغاز مایه کوبی انبوه 
علیه کرونا در سال جاری میالدی به احتمال قوی ممکن نخواهد بود. 
برای آزمایش چنین واکسن هایی که می توانند در مقادیر انبوه برای 
مایه کوبی گسترده علیه ویروس جدید کرونا در جهان به کار روند، 
نیاز به تحقیقات چندین ماهه است تا بتوان به اطالعات کافی در 

مورد تاثیر و عوارض جانبی آن دست یافت. 
تنها در این صورت است که می توان تولید انبوه واکسن  مورد نظر 

را در مقادیر کافی آغاز کرد و در سطح جهان در دسترس قرار داد. 
به گفته سمیه سوامیناتان، نمی توان همه چیز را دقیقا پیش بینی کرد. وی 
اما در عین حال گفت: »اگر ما فرض کنیم که هر یک از واکسن های 
مورد آزمایش ۱۰ درصد شانس موفقیت دارند، می توانیم روی این 
حساب کنیم که یک تا دو واکسن و شاید حتی بیشتر از این تعداد 

در نهایت برای مقابله با ویروس جدید کرونا موفق عمل کنند.« 
به گزارش دویچه وله، در حال حاضر بیش از ۱۵۰ واکسن گوناگون 
برای مقابله با ویروس جدید کرونا تحت آزمایش قرار دارند. ۲۰ 

واکسن از این شمار روی انسان آزمایش می شوند.ایسنا

امید سازمان جهانی بهداشت به عرضه واکسن کرونا تا سال ۲۰۲۱
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پیام مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در خصوص پاندمی کووید 19

تمام توان خود را برای خدمت به کشورها ادامه خواهیم داد
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در خصوص پاندمی کووید 19 
در پیامی گفت: »این ویروس هنوز فضای زیادی برای انتقال دارد. 
همه ما می خواهیم این موضوع به پایان برسد. همه ما می خواهیم 
زندگی خود را ادامه دهیم. اما واقعیت تلخ این است این همه گیری 
به پایان نزدیک نیست. اگرچه بسیاری از کشورها پیشرفت هایی 
داشته اند، اما در سطح جهان همه گیری در حال افزایش است. 
همه ما درگیر این موضوع هستیم و راه طوالنی در پیش داریم.«
به گزارش سپید، تدروس آدهانوم در بخش دیگری از پیام خود 
گفت: »ما در ماه های آینده به مقاومت، صبر، فروتنی و سخاوتمندی 
بیشتری نیازخواهیم داشت. ما چیزهای زیادی از دست داده ایم، 
اما نمی توانیم امید را از دست بدهیم. اکنون زمان تجدید تعهد ما 
برای توانمند سازی جوامع، سرکوب زنجیره انتقال، نجات جان 
انسان، تسریع در تحقیقات و رهبری سیاسی و اخالقی است. 
زمان آن فرا رسیده است که همه کشورها تعهد خود را نسبت به 
پوشش جهانی بهداشت به عنوان سنگ بنای توسعه اجتماعی و 
اقتصادی و ساختن جهانی ایمن تر عادالنه تر  سبزتر و فراگیرتر 

تجدید نمایند.«
وی در این پیام با اشاره به اینکه شش ماه از زمان دریافت اولین 
گزارش از خوشه موارد مبتال به پنومونی ناشی از علت ناشناخته 
در چین می گذرد، آورده است: »ششمین ماه شیوع این بیماری با 
رسیدن به 10 میلیون مورد مبتال و 500 هزار مرگ و میر همزمان 
شده است. اکنون لحظه ای است که همه ما می توانیم به پیشرفتی 
که داشته ایم و درس هایی که آموخته ایم، تأمل کنیم و به انجام 

هر کاری برای نجات زندگیمان، توصیه کنیم.«
متن پیام مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به این شرح است:

هیچکدام از ما نمی توانست تصور کند چگونه دنیا و زندگی ما 
توسط این ویروس جدید به آشفتگی کشیده می شود. این همه 
آورده  ارمغان  به  را  بشریت  بدترین جنبه های  و  بهترین  گیری 
است. در سرتاسر جهان شاهد اعمال دلگرم کننده، انعطاف پذیری  
ابتکار، همبستگی و مهربانی هستیم. همچنین نشانه هایی از انگ، 
اطالعات نادرست و سیاسی شدن همه گیری مشاهده کرده ایم. 
در چند ماه گذشته، سازمان جهانی بهداشت و شرکای آن بی وقفه 
تالش کرده اند تا از همه کشورها برای آمادگی و پاسخ به این 
این سازمان یک جدول  امروز،  کنند.  ویروس جدید حمایت 
در وب سایت  را   19 کووید  به  پاسخ  دقیق  و  روز  به  زمانی 
خود منتشر می نماید، بنابراین همه می توانند نگاهی به آنچه در 
شش ماه گذشته در رابطه با پاسخ به این بیماری اتفاق افتاده 
است، داشته باشند. این طیف وسیعی از فعالیت های این سازمان 
برای متوقف کردن انتقال بیماری و نجات جان انسان ها را نشان 
می دهد. با محققان، پزشکان و متخصصان همکاری کرده ایم تا 
علوم در حال تحول را گرد هم آورده و آن را به شکل راهنما 
بستر  از طریق  بهداشتی  از کارکنان  نفر  میلیون ها  کنیم.  تبدیل 
یادگیری آنالین OpenWHO. org در دوره ها ثبت نام کرده اند. 
همچنین سه فعالیت بزرگ همبستگی نوآورانه انجام شد: کارآزمایی 
بالینی در سطح جهان را راه اندازی کردیم، تا سریعاً پاسخی پیدا 
کنیم که کدام داروها مؤثر هستند. خطوط ویژه پرواز را برای 
ارسال میلیون ها دستگاه تست و تجهیزات محافظت شخصی به 
بسیاری از کشورها ایجاد کردیم. سامانه ای جهت دریافت کمک های 
داوطلبانه جهت پاسخ به کووید 19 و ارسال به کشورهای نیازمند 
ایجاد کردیم که بیش از 223 میلیون دالر آمریکا از سوی حامیان 

به این سامانه انتقال یافته است. 
دهنده   شتاب  اندازی  راه  زمینه  در  شرکا  و  اروپا  اتحادیه  با 
همکاری   )19 کووید  نیاز  مورد  ابزارهای  به  ACT)دسترسی 
در  تهیه،  از  پس  واکسن  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  نمودیم، 
دسترس همگان به ویژه افراد در معرض خطر، می باشد. روز جمعه 
 ACT  )ACT Accelerator پروژه سرمایه گذاری شتاب دهنده
Investment Case( راه اندازی شد که تخمین می زند بیش از 

31 میلیارد دالر آمریکا برای تسریع در توسعه، تخصیص عادالنه 
و تحویل واکسن ها، ابزار های تشخیصی و درمانی تا پایان سال 

آینده مورد نیاز است. 
آخر هفته، سازمان بهداشت جهانی مفتخر به شرکت در کنفرانس 
تعهد "هدف جهانی: اتحاد برای آینده ما" بود که توسط کمسیون 
اروپا و شهروندان جهان برگزار شد. این رویداد منابع جدیدی را 
برای پاسخگویی به بیماری همه گیر کووید 19 در سطح جهان، از 
جمله حمایت از شتاب دهنده ACT، بسیج کرد. اگرچه واکسن 
ابزاری مهم درازمدت برای کنترل این بیماری خواهد بود، اما 
برای نجات جان انسان ها، پنج اولویت وجود دارد که هر کشور 

باید در حال حاضر روی آن متمرکز شود. 
اول، جوامع را توانمند کنید. همه افراد باید درک کنند که درمانده 
نیستند. کارهایی وجود دارد که همه باید برای محافظت از خود 
این شامل  انجام دهند. سالمتی در دستان شماست.  و دیگران 
فاصله فیزیکی، بهداشت دست، پوشاندن دهان هنگام سرفه، در 
خانه ماندن در صورت احساس بیماری، استفاده از ماسک در 
صورت لزوم و به اشتراک گذاری اطالعات فقط از منابع معتبر 
می باشد. شما ممکن است در گروه کم خطر قرار داشته باشید، 
اما انتخاب هایی که می کنید، می تواند تفاوت زندگی و مرگ برای 

شخصی دیگر باشد. 
دوم، جلوگیری از انتقال. حتی اگر کشورها هیچ مورد یا خوشه ای 
از موارد ابتال یا انتقال در سطح جامعه نداشته باشند، مراحلی وجود 
دارد که همه کشورها می توانند برای سرکوب شیوع ویروس انجام 
دهند. اطمینان حاصل کنید که کارکنان بهداشتی به آموزش و 
تجهیزات محافظ شخصی دسترسی دارند. نظارت بر یافتن موارد 
جدید را بهبود ببخشید. مهم ترین مداخله برای شکستن زنجیره 
انتقال لزوماً یک فناوری پیشرفته نیست و می تواند توسط طیف 
گسترده ای از متخصصان انجام شود. ردیابی و قرنطینه نزدیکان بیمار 
یکی از راه های موثر برای شکستن زنجیره انتقال است. بسیاری 
از کشورها در واقع از متخصصان حوزه ای غیر از بهداشت برای 

انجام ردیابی تماس استفاده کرده اند. 
سوم، نجات جان افراد. شناسایی زود هنگام و مراقبت های بالینی 
جان افراد را نجات می دهد. تهیه اکسیژن و دگزامتازون برای مبتالیان 
در شرایط حاد و بحرانی جان فرد را نجات می دهد. توجه ویژه 
به گروه های پرخطر، از جمله افراد سالخورده در مراکز نگهداری 

طوالنی مدت موجب نجات جان افراد می شود. 
ژاپن این اقدام را انجام داده است. این کشور یکی از باالترین 
اما میزان مرگ و میر آن  جمعیت سالمندان در جهان را دارد، 
پایین است و دلیل آن چیزی است که این سازمان توصیه کرده 

است، بسیاری از کشورها می توانند این کار را انجام دهند و جان 
افراد را نجات دهند.

چهارم، تحقیق را تسریع کنید. اکنون در مورد این ویروس چیزهای 
زیادی آموخته ایم، اما هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که نمی دانیم 
و هنوز ابزارهایی الزم داریم. در این هفته جلسه دوم را برای 
ارزیابی پیشرفت در تحقیقات و توسعه و ارزیابی مجدد اولویت های 

تحقیق برای مرحله بعدی این همه گیری تشکیل خواهیم داد. 
و پنجم، رهبری سیاسی. بارها گفتیم که وحدت ملی و همبستگی 
جهانی برای اجرای یک استراتژی جامع برای سرکوب انتقال، 
نجات جان انسان ها و به حداقل رساندن تأثیر اجتماعی و اقتصادی 

این ویروس ضروری است. 
مهم نیست که یک کشور در چه مرحله ای قرار دارد، این پنج 
اولویت، اگر به طور مداوم و منسجم عمل شود می تواند موجبات 
بازگشت را فراهم نماید.   سازمان جهانی بهداشت تمام توان 
خود در جهت خدمت به کشورها با علم، همبستگی و راه حل ها 
ادامه خواهد داد. سوال مهمی که همه کشورها طی ماه های آینده 
با آن روبرو خواهند شد نحوه زندگی با این ویروس است. این 

تغییری در جامعه است که بعد از این ایجاد می شود.   
بسیاری از کشورها اقدامات بی سابقه ای را برای سرکوب انتقال 
و نجات جان افراد انجام داده اند. این اقدامات در کاهش سرعت 
انتشار ویروس موفقیت آمیز بوده است. اما هیچ یک کامال مانع 
آن نشده است. رخی از کشورها در حالی که شروع به بازگشایی 
دوباره فعالیت های اقتصادی و جوامع خود کرده اند، مجددا در 
حال افزایش موارد ابتال هستند. بیشتر افراد مستعد هستند. ویروس 
این  می خواهیم  ما  همه  دارد.  انتقال  برای  زیادی  فضای  هنوز 
موضوع به پایان برسد. همه ما می خواهیم زندگی خود را ادامه 
دهیم. اما واقعیت تلخ این است: این همه گیری به پایان نزدیک 
نیست. اگرچه بسیاری از کشورها پیشرفت هایی داشته اند، اما در 
سطح جهان همه گیری در حال افزایش است. همه ما درگیر این 

موضوع هستیم و راه طوالنی در پیش داریم.
فروتنی و سخاوتمندی  مقاومت، صبر،  به  آینده  ماه های  ما در 
بیشتری نیاز خواهیم داشت. ما چیزهای زیادی از دست داده ایم، 
اما نمی توانیم امید را از دست بدهیم. اکنون زمان تجدید تعهد ما 
برای توانمند سازی جوامع، سرکوب رنجیره انتقال، نجات جان 
انسان، تسریع در تحقیقات و رهبری سیاسی و اخالقی است. 
زمان آن فرا رسیده است که همه کشورها تعهد خود را نسبت 
به پوشش جهانی بهداشت به عنوان سنگ بنای توسعه اجتماعی 
و اقتصادی و ساختن جهانی ایمن تر عادالنه تر سبزتر و فراگیرتر 

تجدید نمایند.وبدا

خبـر
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۶ نوع متمایز از کووید 19 شناسایی شد
محققان موفق به شناسایی ۶ نوع متمایز از بیماریCOVID 19- شدند 
که هر کدام مجموعه مشخصی از عالئم را دارند؛ این موفقیت به 
شناسایی بیمارانی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، کمک کند. 
به گزارش سپید، گمان می رود اشکال مختلف این بیماری، شدت آن 
را در میان افراد آلوده مشخص می کند و نشان می دهد کدام دسته از 
این بیماران نیاز دارند در بیمارستان از دستگاه های کمک تنفسی استفاده 
کنند. محققان به ریاست محققان کالج »کینگ لندن« که این مطالعه را 
انجام داده اند، می گویند این کشف تاثیرات عمده ای در تصمیم گیری های 
مناسب در مورد شیوه درمان در موج دوم ویروس کرونا دارد و می تواند 
جان افراد زیادی را نجات دهد. اگرچه معموالً سرفه، تب و از بین رفتن 
حس بویایی به عنوان سه عالئم اصلی بیماری کرونا شناخته می شوند، 
 COVID اما داده های جمع آوری شده از حدود هزار و ۶۰۰ کاربر برنامه
Symptom Study در انگلیس و آمریکا نشان می دهد افراد مختلف 
می توانند طیف گسترده ای از عالئم مختلف را تجربه کنند. این عالیم 
شامل سردرد، دردهای عضالنی، خستگی، اسهال، گیجی، از بین رفتن 
اشتها، تنگی نفس و... می شود. محققان به این نتیجه رسیدند که هر 
یک از ۶ دسته اصلی عالئمی که هر فرد آلوده به ویروس کرونا تجربه 
می کند، نشان می دهد این بیماری با چه سرعتی پیشرفت می کند و 

شدت وخامت آن در فرد چقدر می تواند باشد. 
محققان این ۶ دسته و عالئم آنها را این گونه طبقه بندی کرده اند: بیماری 
با شدت مشابه آنفلوآنزا بدون تب- با عالئم سردرد، از بین رفتن حس 

بویایی، درد عضالنی، سرفه، گلودرد، درد قفسه سینه، بدون تب
بیماری با شدت مشابه آنفلوآنزا همراه تب- با عالئم سردرد، از بین 
رفتن حس بویایی، سرفه، گلودرد، گرفتگی صدا، تب، از بین رفتن اشتها
بیماری با عالیم گوارشی- همراه عالئم سردرد، از بین رفتن حس 
بویایی، از بین رفتن اشتها، اسهال، گلودرد، درد قفسه سینه، بدون سرفه
بیماری شدید، سطح یک با عالمت بارز خستگی- همراه عالئم سردرد، از 

بین رفتن حس بویایی، سرفه، تب، گرفتگی صدا، درد قفسه سینه، خستگی
بیماری شدید، سطح دو با عالمت بارز سرگیجه - همراه عالئم سردرد، 
از بین رفتن حس بویایی، از بین رفتن اشتها، سرفه، تب، گرفتگی صدا، 

گلودرد، درد قفسه سینه، خستگی، سرگیجه، درد عضالنی
بیماری شدید، سطح سوم با عالئم بارز تنفسی و شکمی- همراه عالئم 
سردرد، از بین رفتن حس بویایی، از بین رفتن اشتها، سرفه، تب، گرفتگی 
صدا، گلودرد، درد قفسه سینه، خستگی، سرگیجه، درد ماهیچه ای، تنگی 
نفس، اسهال، درد شکمی. به گفته محققان، عالئم کووید-19 به میزان 
قابل توجهی از عالئم شبیه آنفلوانزای خفیف یا یک تحریک ساده 
پوستی گرفته تا بیماری شدید و یا مرگ متفاوت است. محققان در 
این مطالعه موفق شدند این ۶ دسته عالئم را که در مراحل مشابهی از 
روند این بیماری ظاهر می شود، به همراه وخامت احتمالی که هر یک 

از آنها می تواند به همراه داشته باشد، شناسایی کنند.  
محققان اظهار داشتند؛ درحالی که برخی از این عالئم که فهرست آنها 
در باال ارائه شده است مانند سرگیجه، درد شکم و تنگی نفس- به میزان 
زیادی با ابتال به کووید-19 ارتباط داده نشده اند، اما این عالئم می توانند 

نشانه های ابتال به شدیدترین شکل این بیماری باشند.  
این مطالعه نشان داد 1.5 درصد مبتالیان به کووید-19 با عالیم دسته 
اول، ۴. ۴ درصد با عالیم دسته دوم و ۳. ۳ درصد افراد با عالیم دسته 
سوم نیازمند دستگاه های کمک تنفسی بودند.  اما این آمار برای دسته 
های ۴، 5 و ۶ به ترتیب 8.۶ درصد، 9. 9 درصد و 19.8 درصد است؛ 
این درحالی است که تقریبا نیمی از بیماران دسته ۶ در بیمارستان بستری 
شدند که این رقم برای بیماران دسته اول 1۶ درصد بود. محققان گفتند، 
در کل افرادی که در گروه بیمارانی قرار می گیرند که عالئم دسته ۴، 5 
و ۶ را دارند، مسن تر و ضعیف ترند و بیشتر احتمال دارد  اضافه وزن و 
یا بیماری های زمینه ای مانند دیابت، بیماری ریه داشته باشند. محققان 
پس از شناسایی دسته های مختلف عالئم این بیماری، اطالعات مربوط 
به سن، جنسیت، شاخص توده بدنی )BMI( و شرایط قبل از آنها را با 
عالئمی که در 5 روز  اول بیماری جمع آوری کرده بودند، ترکیب کردند. 
این کار به آنها اجازه داد تا الگویی طراحی کنند که به گفته آنها با دقت 
بیشتر - و مهمتر از همه، زودتر - پیش بینی می کند که هر بیمار در چه 
دسته ای قرار می گیرد و  چقدر احتمال دارد به معالجه در بیمارستان و 
دستگاه کمک تنفسی نیاز داشته باشد. »کلر استیوز« از کالج کینگز لندن، 
گفت: »این یافته  ها تاثیر مهمی در مراقبت و نظارت بر افرادی که در 
برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند، دارد. اگر بتوان پیش بینی کرد که 
این افراد در روز پنجم چگونه هستند، به اندازه کافی وقت داریم که از 
آنها نگهداری کنیم و مداخالت اولیه مانند میزان اکسیژن خون و قند 
و مصرف آب به اندازه کافی توسط بیمار را کنترل کنیم تا از بستری 
شدن او در بیمارستان جلوگیری شده و جان او نجات داده می شود.«

به گزارش پایگاه اینترنتی یاهو نیوز، سباستین اورسلین، استاد مهندسی 
بهداشت و درمان در کالج کینگ کالج لندن و نویسنده ارشد این 
تحقیق گفت: »این تحقیقات تأثیر عمیقی بر درک ما از وسعت و 

تاثیر کووید-19 دارد.«ایرنا

وزارت بهداشت اسپانیا روز دوشنبه اعالم کرد به دنبال موج جدید 
شیوع ویروس کرونا، شمار مبتالیان به بیماری کووید-19 در این 

کشور در سه هفته اخیر سه برابر شده است. 
به گزارش سپید، بعد از موج اول ویروس کرونا در اسپانیا در ماه 
آوریل که هزاران تن را مبتال کرد و جان صدها تن دیگر را گرفت، 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری تا حد بسیار زیادی فروکش 
کرده بود. اما از زمان برداشتن محدودیت های اعمال شده و بازگشت 
اسپانیایی ها به زندگی عادی، ۲۰1 منطقه به شدت آلوده در این کشور 

ظاهر شده است که اکثر آن ها در نواحی شهرهای بارسلون و لیدیا 
در ایالت کاتالونیا هستند. ماریا سیه را، معاون امور اضطراری در 
وزارت بهداشت اسپانیا، گفت: »نرخ ابتال از 8 نفر در هر 1۰۰ هزار 
نفر در ماه ژوئن به ۲۷ نفر در هر 1۰۰ هزار نفر رسیده است.« وی 
عامل اصلی شدت یافتن بیماری در اسپانیا را »تجمع های شبانه« و 

»دورهمی های دوستانه و خانوادگی« خوانده است. 
پیشتر و در پی وخامت اوضاع در منطقه کاتالونیا، سخنگوی دولت 
منطقه ای این ناحیه در بیانیه ای خبر از اعمال مجدد محدودیت های 

جدید برای دو هفته در کالنشهر بارسلون و شهرهای اطراف داده بود. 
از روز شنبه نیز برخی از مناطق کاتالونیا از جمله منطقه لریدا، 
سگریا و گالیسیا با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر به دلیل شیوع 
دوباره کرونا قرنطینه شده بودند. به گزارش یورونیوز، با ثبت ۴ 
هزار و 581 از مورد جدید ابتال در آخر هفته گذشته در اسپانیا، 
شمار مبتالیان به کووید-19 در این کشور به حدود ۲۶5 هزار 
نفر رسیده است. این در حالی است که بیش از ۲8 هزار نفر دیگر 

نیز در این کشور قربانی این بیماری شده اند.ایسنا

شمار مبتالیان کرونا در اسپانیا ظرف ۳ هفته سه برابر شد

خبـر
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مطالعات پزشکی نشان می دهد بیمارانی که به نوع خفیف کووید-19 
مبتال شده اند ممکن است برای مدتی طوالنی احساس خستگی را 

تجربه کنند. 
به گزارش سپید، انتظار می رود افرادی که وضعیت وخیم بیماری 
کووید-19 را داشته اند و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی تحت 

درمان بوده اند ظرف چند ماه، بهبودی کامل کسب کنند. 
با این حال شواهدی هست که نشان می دهد بیماران مبتال به نوع 
خفیف کووید-19 که در خانه درمان می شوند نیز ممکن است برای 

طوالنی مدت احساس کسالت و بیماری داشته باشند. 
خستگی بیش از حد، تپش قلب، درد عضالنی، سوزن سوزن شدن 

و بسیاری از عالئم دیگر از جمله عوارض جانبی کروناویروس به 
حساب می آیند. حدود 1۰ درصد از ۳.9 میلیون داوطلبی که در این 
مطالعه مشارکت داشته اند برای مدت بیش از چهار هفته با این عالئم 
روبرو بوده اند. احساس خستگی مزمن که معموال به طول کشیدِن 
احساس خستگی بیش از شش هفته اطالق می شود از عوارض 
بیماری های مختلف به حساب می آید و می تواند فرد را ناتوان سازد. 
به گزارش ساینس الرت، بیماری کووید-19 تنها عامل احساس 
خستگی مزمن نیست. احساس طوالنی مدت خستگی از عوارض 

بیماری های عفونی دیگر نیز هست. 
هنگامی که صحبت از درمان احساس خستگی مزمن می شود، تاکید 

بر درمان مؤثر بیماری زمینه ای است چرا که درمان بیماری اصلی 
می تواند خستگی را کاهش دهد. با این حال در مورد عفونت های 
ویروسی درمان خاصی وجود ندارد و از آنجاییکه کووید-19 بیماری 
جدیدی است در مورد چگونگی کنترل و درمان احساس خستگی 

ناشی از آن هنوز اطالعات دقیقی وجود ندارد. 
با این حال به بیماران با تجربه خستگی مزمن توصیه می شود پس 
از بهبودی نسبی، از انجام فعالیت ها و ورزش های سنگین و گروهی 

پرهیز کنند چون این شرایط می تواند بیماری را برگرداند. 
همچنین فعالیت های سبک ذهنی و جسمی توصیه می شود و بازگشت 

به کار تدریجی و با روند مرحله ای صورت گیرد. ایسنا

کسالت وخستگی، از عالئم ابتالی خفیف به کووید-۱۹



معاون اول وزیر دفاع روسیه: 

اولین واکسن ضدکرونا آماده شده است 
معاون اول وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که اولین 
واکسن ضدکرونای ساخته شده توسط دانشمندان 

و کارشناسان نظامی روس آماده شده است. 
معاون  تسالیکوف«  »توسالن  به گزارش سپید، 
اول وزیر دفاع روسیه روزسه شنبه از آماده شدن 
اولین واکسن ضدکروناویروس توسط دانشمندان 

و کارشناسان نظامی روس خبر داد. 
خبرگزاری روسی »تاس« در این خصوص گزارش 
کرد، این مقام دفاعی روسیه در مصاحبه با روزنامه 
»آرگیومنتی آی فکتی« تصریح کرد که متخصصان 
نظامی و دانشمندان مرکز تحقیقات ملی اپیدمولوژی 
و میکروبیولوژی »گامالیا« نخستین واکسن مقابله با 
ویروس کرونا را ساخته اند و این واکسن هم اکنون 

آماده شده است. 
وی در این خصوص توضیح داد: »کارشناسان و 
دانشمندان مرکز تحقیقات ملی، ارزیابی های نهایی 
در خصوص نتایج تست را انجام داده اند و تا همین 
لحظه انتشار این خبر، در تمامی داوطلبان بدون 
استثناء در مقابل کروناویروس مصونیت ایجاد 
شده است و حالت طبیعی دارند بنابراین اولین 
واکسن داخلی مقابله با ویروس کرونا آماده است.« 

بسیاری از دانشمندان و متخصصان بهداشت و 
درمان در سراسر جهان برای ساخت واکسن مقابله 
با ویروس کرونا در حال تالش هستند و پیش از 
این نیز محققان دانشگاه »آکسفورد« در میان ۲۰۰ تیم 
جهانی که بر روی ساخت واکسن کرونا کار می کنند، 
نتایج امیدوارکننده ای را در خصوص ساخت واکسن 

کرونا در هفته نامه »لنست« منتشر کرد. 
»سومیه سوامیناتان« پژوهشگر ارشد سازمان جهانی 
بهداشت روز دوشنبه اعالم کرد که عرضه انبوه 
واکسن ضدکرونا در سطح جهان در اواسط سال 

آینده میالدی )۲۰۲۱( امکانپذیر خواهد بود. 
بنا به گزارش خبرگزاری »دویچه وله« آلمان، وی 

در این خصوص توضیح داد:  »در حال حاضر 
بیش از ۲۰ واکسن برای مقابله با ویروس جدید 
کرونا مورد پژوهش و آزمایش قرار دارند و به 
همین خاطر نیز ما خوشبین هستیم که شماری از 

آن ها مقابل این ویروس عمل کنند.«
دانشمندان جهان در حالی برای ساخت واکسنی 
برای مقابله با کرونا تالش می کنند که دانشگاه 
»جانز هاپکینز«، روزسه شنبه گزارش کرد که دستکم 
۱۴ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۳۳۰ نفر از مردم سراسر 
جهان به ویروس کرونا آلوده شده اند و از آن میان 
۶۰۹ هزار و ۹۵۵ نفر جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا با سه میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۵ مورد 
ابتال و ۱۴۰ هزار و ۹۰۶ مورد فوتی در صدر 
به  مبتالیان  آمار  بیشترین  با  جهان  کشورهای 
کروناو قربانیان این ویروس در جهان قرار دارد 
و برزیل با دو میلیون و ۱۱۸ هزار و ۶۴۶ مورد 
با  ابتال و ۸۰ هزار و ۱۲۰ مورد فوتی و هند 
ابتال و  یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۳۳۸ مورد 
۲۸ هزار و ۸۲ مورد فوتی در رده های دوم و 
سوم کشورهای جهان با بیشترین آمار مبتالیان 

به کرونا قرار دارند.فارس

سازمان جهانی بهداشت زنگ خطر شیوع کروناویروس جدید در 
آفریقا را به صدا درآورد. 

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه زنگ خطر 
شیوع کروناویروس جدید در آفریقا را به صدا درآورد و هشدار 
داد که افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در آفریقای جنوبی 
می تواند عامل پیشرو در شیوع این ویروس جدید در قاره آفریقا باشد. 
 »مایک رایان« رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت 
گفت: »در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که شاهد تسریع 
روند گسترش بیماری کووید-۱۹ در آفریقا باشیم.« تا همین اواخر، 

آفریقا در مقایسه با دیگر نقاط جهان که با افزایش قابل توجه موارد 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ مواجه بود به نسبت آسیب کمتری دیده 
بود. با فوت بیش از ۱۵ هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
و ۷۲۵ هزار مورد ابتال، قاره آفریقا پس از اقیانوسیه دومین منطقه 

در جهان است که کمترین میزان شیوع را داشته است. 
به گزارش مدیکال اکسپرس، با این حال وضعیت شیوع بیماری در 
این قاره به ویژه در آفریقای جنوبی به شدت رو به افزایش است و 
به گفته رئیس فورریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت این 

وضعیت می تواند هشداری برای دیگر کشورهای این قاره باشد.ایسنا

زنگ خطر تشدید شیوع کروناویروس در آفریقا

خبـر

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو درباره خبر »ساخت دستگاه تشخیص 
کووید ۱۹ در کسری از دقیقه« که روز گذشته از سوی پژوهشکده 
سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در اختیار رسانه ها قرار داده شده بود، 
توضیحاتی را ارائه کرد؛ چرا که محققان طرح نمی خواستند تا زمان 
دریافت مجوزهای الزم از سوی وزارت بهداشت آن را رسانه ای کنند. 
به گزارش سپید، روز دوشنبه خبری مبنی بر ساخت دستگاه تشخیص 
کووید ۱۹ توسط محققان ایرانی منتشر شد که در آن پژوهشکده 
سرطان معتمد جهاد دانشگاهی به عنوان سازنده دستگاه معرفی 
شده بود. این در حالی است که در تازه ترین پیامی که از سوی 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو منتشر شده، آمده است: »این دستگاه 
توسط محققان دانشکده فنی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر محمد 
عبداالحد و با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری طراحی و ساخته شده است و دانشگاه  های 
علوم پزشکی تهران نیز کمک شایانی برای آزمون های بالینی و به ثمر 

رسیدن این دستگاه داشته اند. 

متولیان ساخت این دستگاه برنامه ای برای رسانه ای کردن موضوع تا اخذ 
مجوز نهایی از وزارت بهداشت نداشتند که مصاحبه های غیرحرفه ای 
و غیردقیق منتشر شده در این باره منجر به انتشار این گزارش شد. 

بر پایه این گزارش، محققان ایرانی توانسته اند دستگاهی طراحی و 
تولید کنند که به صورت زودهنگام و تنها با استفاده از خلط گلو کرونا 

را تشخیص می دهد. در واقع در این فناوری میزان گونه های اکسیژن 
فعال خلط سنجیده می شود و یکی از عالئم کرونا افزایش میزان این 
مشخصه است. مدت زمان تست هربیمار  کمتر از یک دقیقه است.  
از مزایای دیگر این دستگاه این است که می تواند قبل از مشاهده 
عالئم بالینی و یا درگیری ریه افراد ابتال به کرونا را اعالم کند تا بیمار 
مراقبت های ویژه را شروع کند.  نتایج علمی این کوشش در مجله  
معتبر Biosensors and Bioelectronics منتشر شد. دستگاه روی ۶۰۰ 
بیمار و در چهار بیمارستان به صورت موفق تست شده و پس از اخذ 
مجوزهای الزم در اختیار بیمارستان های ایران قرار خواهد گرفت.  
این  دستگاه که RDSS نام گرفته، برای اولین بار  با استفاده از فناوری 
نانو بایو الکتریک و از طریق رصد کردن 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. بدیهی است پس از 
اخذ تاییدیه وزارت بهداشت اطالعات دقیق و جزئیات این پروژه 

توسط رسانه ها به سمع و نظر مردم شریف ایران خواهد رسید.«

توضیحاتی درباره خبر»ساخت دستگاه تشخیص کووید ۱۹ در کسری از دقیقه«
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رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت مطرح کرد

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با بیان اینکه 
غربالگری های پیش از تولد فاقد پوشش کافی 
در کشور هستند، گفت: »بدون مداخله پیشگیرانه 
سالیانه در کشور حدود ۳ هزار مبتال به سندروم 
داون متولد می شوند به عبارت دیگر در صورتی 
که جنین بدون بررسی به دنیا بیاید احتمال چنین 

تولدهایی وجود دارد.«
به گزارش سپید، اشرف سماوات در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه عقب ماندگی ذهنی علل 
بسیار متفاوتی دارد، گفت: »علل محیطی و علل 
ژنتیکی دو عامل موثر در بروز عقب ماندگی ذهنی 
هستند. البته ۸۵ درصد عقب ماندگی های ذهنی 
اساسا خفیف هستند و توجه ما بیشتر معطوف بر 
عقب ماندگی های ذهنی متوسط تا شدید و عمیق 
هستند. علت بروز  بخش عمده عقب ماندگی های 
ذهنی شدید و عمیق عوامل ژنتیکی هستند که از 
مهم ترین دالیل بروز عقب ماندگی ذهنی در این 

دست، بیماری های کروموزومی است.«
وی در ادامه دسته دیگری از بیماری های مهم و نسبتا 
درمان پذیر شامل بیماری های متابولیک ارثی را در 
بروز عقب ماندگی ذهنی موثر خواند و تصریح کرد: 
»توجه ما به این دسته از بیماری ها از آنجایی نشات 
می گیرد که در میان بیماری های ژنتیک به طور نسبی 
درمان پذیر هستند. اداره ژنتیک وزارت بهداشت 
توجه ویژه ای به این دو دسته یعنی بیماری های 
کروموزومی و متابولیک ارثی دارد. بخشی دیگر 
از عقب ماندگی های ذهنی علل نامعلوم دارند و 
پیش بینی می شود این بخش نیز غالبا ژنتیکی باشند 
که با توسعه امکانات تشخیص ژنتیک این معما نیز 
حل خواهد شد؛ اما ما فعال روی آن دسته از این 
بیماری ها تمرکز داریم که علت مشخصی برای 
آنها قابل پیش بینی است و بنابراین این بیماری ها 
می توانند پیشگیری و در بخشی نیز درمان شوند. 
گروهی که علل بروز عقب ماندگی ذهنی در آنها 

مشخص است و می توانیم با مداخله پزشکی به 
آنها کمک کنیم اهمیت بیشتری دارند.«

وی مهم ترین گروه بیماری های کروموزومی که 
عقب ماندگی های  متوسط تا شدید و عمیق ایجاد 
می کنند را گروهی معرفی کرد که یک کروموزوم 
اضافه در ترکیب کروموزومی خود دارند و ادامه 
ادوارد و سندروم  داد: »سندروم داون، سندروم 
پاتو از این گروه بسیار پر اهمیت است که باز 
هم در این سه مورد سندروم داون به علت آنکه 
شایع تر است، اهمیت زیادی دارد. زمانی که از 
سندروم داون در این مبحث سخن می گوییم، به 
مواردی از سندروم داون که به دلیل کامل نبودن 
اختالل ژنتیکی در همه سلول ها ایجاد می شود و 
نوع نادری هستند و چون اختالل در همه سلول ها 
کامل نیست توانایی های بهتری دارند و حتی به 
مدرسه و محل کار هم می روند اشاره نمی کنیم. 
ما در نظام سالمت از غربالگری موارد سندروم 
داون صحبت می کنیم که اختالل در تمام سلول های 
بدن دارند و تکامل کودک مختل و ناتوانایی ذهنی 

متوسط تا شدید دارند.«
وی در ادامه، افزود: »در این بیماری ها در ابتدا 
بررسی خون مادر و سونوگرافی چیِن گردنی 
جنین انجام می شود و اگر احتمال ابتالی جنین 
به عقب ماندگی ذهنی مشخص بود و این خطر 
باال بود با آزمایشات قطعی جنینی، بررسی نهایی 
انجام و در صورتی که ابتالی جنین قطعی شد 
داشتند،  حاملگی  ختم  به  رضایت  خانواده  و 
برای تایید به پزشکی قانونی معرفی و بعد از 
تایید این سازمان، والدین به بیمارستان معرفی 
و ختم بارداری انجام می شود. بدیهی است اگر 
آزمایشات مقدماتی که در واقع خطرسنجی است، 
منفی باشد و یا آزمایشات نهایی منفی باشد، مادر 
برای ادامه بارداری مراقبت دریافت خواهد کرد 
و همینطور مادرانی که علی رغم ابتالی جنین 

ترجیح می دهند فرزند خود را به دنیا آورند.«
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
این نوع عقب ماندگی ذهنی تفاوت جغرافیایی ندارد، 
اظهار کرد: »تفاوت ها بر اساس سن بارداری مادر 
است؛ هرچه سن افزایش پیدا کند احتمال بروز 
بیماری زیاد بیشتر است؛ یعنی اگر در استانی مادران 
باالی ۳۵ سال بیشتر باشند بیماری احتمال بروز 
بیشتری دارد. پیش بینی ما این است که بدون مداخله 
پیشگیرانه سالیانه در کشور حدود ۳ هزار مبتال به 
سندروم داون متولد می شوند، به عبارت دیگر در 
صورتی که جنین بدون بررسی به دنیا آید احتمال 
چنین تولدهایی وجود دارد. غربالگری ها نیازمند 
فرمت سازمان یافته و با پوشش کافی هستند که 
این پوشش فعال کافی نیست، بنابراین تعدادی از 

موارد بیمار متولد می شوند.«
سماوات بیماری های متابولیک ارثی را گروه مهمی 
از بیماری های کودکان معرفی کرد و افزود: »تا پیش 
از پیشرفت های ژنتیکی اخیر در سراسر دنیا در مورد 
این بیماری ها دچار استیصال بودیم، اما طی دو دهه 
اخیر موفقیت های زیادی به وجود آمده است که به 
تشخیص این گروه از بیماری ها به طور روزافزون 
دست یافته ایم. اداره ژنتیک پس از اجرایی شدن 
برنامه غربالگری فنیل کتونوری در کشور با همین 
مدل، برنامه دیگری تدوین کرد که امروز می توانیم 
شناسایی بیماری های خانواده متابولیک ارثی را به 
۵۴ بیماری گسترش دهیم. از ۳ سال قبل روی این 
موضوع متمرکز شده و توسعه مناسبی در کشور 
ایجاد شده است که شبکه کشوری آزمایشگاهی 
غربالگری بیماری های متابولیک ارثی تکمیل شد 
و استان های قابل مالحظه ای در نظام پیشگیری و 
درمان در حال حاضر فعال هستند. این فرایند در 
همان بستر بیماری pku فعال است و با مخارج کم 
و مقرون به صرفه امروزه در ایران این بیماری ها در 
بسته وسیعی غربالگری می شوند؛ البته این غربالگری 

در همه  کشور نیست و نیاز به گسترش دارد.«
وی افزود: »این دو برنامه بزرگ از برنامه های عظیمی 
است که در کشورمان انجام می شود. در برنامه ژنتیک 
اجتماعی طبق قولی که از پیش دادیم برای سه 
اِلمان پوششی ژنتیک در سه دوره هنگام ازدواج، 
بارداری و نوزادان برنامه های بزرگی تدوین و با 
ایجاد زیرساخت ها در نظام سالمت اجرایی شد.«
نادر تصریح  بیماری های  وی درباره غربالگری 
کرد: »نظامی برای ارزیابی ژنتیکی در تمام سنین 
تدوین و در نظام سالمت ادغام شده که بر حسب 
آن مکانیسمی قوی، وسیع و پوشش دهنده برای 
شناسایی بیماران نادر به وجود آمده است. گروه 
هدف ما تمام بیماری های نادر ژنتیکی و ارثی هستند.«
پایان  در  بهداشت  وزارت  ژنتیک  اداره  رئیس 
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به توسعه 
جمعیت سالم، گفت: »ما در نظام سالمت اعتقاد 
عمیق علمی، کاربردی و عملیاتی به این دستور 
و امر مهم و استراتژیک داریم. تمام تمرکز باید 
بر توسعه جمعیت سالم باشد که الزمه  این امر 
توسعه غربالگری ها است که سالمت کودکان در 
تولد را حمایت می کند. غربالگری که تمام جوانب 
اجتماعی و فنی آن در راستای توسعه  جمعیت 
سالم است، می تواند در راستای این منویات باشد. 
غربالگری مناسب در چهارچوب ضوابط، مبتنی 
بر استانداردهای فنی، اجتماعی، دینی و فرهنگی 
و حقیقتا در راستای توسعه جمعیت سالم، پویا و 
بالنده است. توصیفاتی که مقام معظم رهبری برای 
توسعه جمعیت داشته اند و ما موظفیم به این شروط 
دقت کنیم و توسعه جمعیت را با این شروط برآورده 
سازیم. وزارت بهداشت در این بخش از توسعه 
جمعیت و حفظ سالمت جمعیت سهم جدی 
دارد و غربالگری ها بخش بزرگی از این وظیفه 
است که باید با تمام ضوابط و با تمام استاندارد ها 

پیاده و اجرا شود.«

تولد ساالنه ۳هزار نوزاد سندروم داون
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  امین جاللوند
طب ایرانی با قدمت چند هزار ساله، این پتانسیل 
را دارد که در فرآیند پیشگیری و درمان بسیاری از 
بیماری ها اثرگذار باشد. در شرایطی که بحران کرونا 
به ماه ششم خود وارد شده است، درمانگران طب 
سنتی می توانند نقش مهمی در فرآیند پیشگیری و 

درمان این بیماری مهلک داشته باشند.
البته در این بین، برخی افراد غیرپزشک هم با ادعاهای 
نادرست و غیرعلمی، وجهه طب سنتی را تخریب 
کرده اند و بدون آنکه دانش و تخصصی در حوزه 
پزشکی داشته باشند، ادعای درمان کرونا را دارند. 
متخصصان طب سنتی تاکید دارند که جرایم این 

افراد نباید به پای طب سنتی ایرانی نوشته شود. 
متخصصان طب سنتی ایرانی، معتقدند که طب ایرانی 
می تواند هم در مرحله پیشگیری و هم در مرحله 
درمان کرونا، بسیار اثرگذار باشد. در عین حال آنها 
گالیه دارند که جایگاه طب ایرانی در درمان کرونا 
دیده نشده و از توان متخصصان این طب کهن در 

درمان کرونا، استفاده نشده است. 
آنها اعتقاد دارند که باید متولیان نظام سالمت نسبت 
به ترویج طب ایرانی، اقدام جدی تری انجام دهند و 
در پروتکل های درمانی کرونا نیز از توان متخصصان 

طب سنتی ایرانی بهره ببرند. 

انکار طب نوین یا طب سنتی در درمان 
کرونا، منطق علمی ندارد

وزارت بهداشت به عنوان متولی توسعه طب سنتی 
ایرانی، اعالم کرده است که تا حد امکان از ظرفیت 
طب ایرانی برای مهار بحران کرونا بهره می برد و از 
خدمات این گروه از متخصصان استقبال می کند، 
اما متخصصان طب سنتی بر این باورند که در مقام 
عمل، ظرفیت طب سنتی ایرانی در فرآیند پیشگیری 

و درمان کرونا نادیده گرفته شده است.
علی رحیمی خواه، متخصص طب سنتی در گفتگو با 
سپید به جایگاه طب سنتی ایرانی در فرآیند پیشگیری 
و درمان کرونا می پردازد و می گوید: »از نگاه طب 
سنتی، یکی از عوامل مهم در انتقال بیماری، مولفه 
هوا و عامل دیگری، غذا است. اگر این دو عامل 
کنترل شود، انتقال ویروس کرونا محدود خواهد 
شد. در این راستا اولین عامل برای جلوگیری از 
بیماری، حفظ صحه است که به عنوان پیشگیری 
شناخته می شود. مثال در دوران قدیم نیز گاهی از 
شال و کاله برای جلوگیری از انتقال بیماری استفاده 
شده است که امروزه به اسم ماسک می شناسیم. 
درواقع، طب سنتی برای کنترل بیماری های مسری، 

تجربه طوالنی دارد.«
او یادآور می شود: »مشاهدات نشان می دهد بیمارانی 
که چاق تر هستند و چربی خون باالتری دارند، در 
برابر درمان بیماری کرونا آسیب پذیرتر هستند. اگر 
توجه کرده باشید اغلب افراد سالمندی که به کرونا 
مبتال و سپس درمان شده اند، افرادی بودند که عالیم 

چاقی مفرط در آنها دیده نمی شود. بنابراین می توان 
گفت که افراد چاق در برابر کرونا، آسیب پذیرترند. 
در همین زمینه، طب سنتی برای کاهش چربی خون 
و افزایش ایمنی بیمار برای مقابله با کرونا، راهکاری 
ساده و علمی دارد. توصیه متخصصان طب سنتی 
این است که یک قاشق سماق نکوبیده را با یک 
لیوان آب بجوشانیم تا آب نصف شود و سپس آب 
را صاف کرده و روزی یک یا دوبار بنوشیم. قطعا 
این روش ساده، تاثیر زیادی در افزایش سیستم 
ایمنی بدن افراد چاق خواهد داشت. استفاده از این 
چاشنی سنتی ساده ولی بسیار مفید، هم یک روش 
پیشگیری و هم یک روش درمان کرونا است که منطق 
علمی دارد.« رحیمی خواه با انتقاد از جایگاه فعلی 
طبیبان سنتی در نظام سالمت ایران، گالیه می کند: 
»متاسفانه هنوز در کشور ما بیمارستان طب سنتی 
وجود ندارد، در حالی که حدود هزار و 700 سال 
قبل اولین بیمارستان آموزشی جهان به نام جندی 

شاپور در حوالی دزفول، تاسیس شد.«
او تصریح می کند: »اگر قرار است از طب سنتی در 
درمان کرونا استفاده شود، در این روش درمانی باید 
بیمار تحت نظر طبیب سنتی در بیمارستان باشد. 
در این راستا چارچوب درمان بیمار مبتال به کرونا 
با اتکا به قوانین طب سنتی هم باید منطبق باشد. 
این مسیرهای درمانی دقیق و علمی می تواند در 
بیمارستان طب سنتی ایرانی، اجرایی شود. حضور 
ناظران و متخصصان طب سنتی، تشکیل پرونده های 
پزشکی قابل رصد و افزایش کیفیت درمان در 
صورت راه اندازی این بیمارستان محقق خواهد شد.«
این متخصص طب سنتی انتقاد می کند: »متاسفانه از 

ظرفیت طب سنتی ایرانی در درمان کرونا استفاده 
نشده است، در حالی که ما معتقدیم طب سنتی 
ایرانی و طب نوین، رفیق همدیگر هستند و نه 
رقیب. این دو طب باید مکمل هم باشند و در 
کنار هم برای پیشگیری و درمان کرونا فعال باشند. 
انکار قابلیت هر کدام از این طب ها در درمان کرونا، 

منطق علمی ندارد.«

موضع وزارت بهداشت برای بهره گیری از 
طب سنتی در درمان کرونا

استفاده از طب نوین برای درمان کرونا، روش غالب 
درمان این بیماری در ایران است. در این بین، وزارت 

بهداشت اعالم کرده که تا حد امکان تالش می کند که 
از ظرفیت طب سنتی نیز در درمان کرونا بهره ببرد. 
محمدرضا شمس اردکانی، مشاور وزیر و مدیر 
کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با 
اشاره به تجربه سایر کشورها برای استفاده از طب 
سنتی در درمان کرونا یادآور می شود: »در ارتباط 
ویدیو کنفرانسی که با متخصصان طب سنتی چین 
داشتیم آنها تاکید داشتند که 90 درصد بیماران از 
طریق طب سنتی بهبود یافته اند و ما به همین دلیل 
از وزیر بهداشت درخواست کردیم که از ظرفیت 
طب سنتی در روند بهبود مبتالیان به کرونا استفاده 
شود. تحقیقاتی در این زمینه در برخی از دانشگاه ها 
در حال انجام است و پس از دریافت کد اخالق 
نتایج آن در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.«
اردکانی با اشاره به اثرگذاری طب ایرانی در درمان 
کرونا تاکید می کند: »بدون شک طب سنتی ایران 
می تواند در کنار طب کالسیک در درمان کرونا موثر 
باشد و دارویی نیز با اخذ کد اخالق در حال آزمایشات 
بالینی است که تا حاال نتایج خوبی داشته است. البته 
مرجع هرگونه اظهارنظر در مورد درمان و داروی 
کرونا، وزارت بهداشت است و هرگونه اظهارنظر 
در فضای مجازی مورد تایید نیست. منتظر نتایج 
آزمایشگاهی بالینی روی داروهای سنتی هستیم که 
این موضوع توسط سخنگوی وزارت بهداشت و از 
طریق وزارت بهداشت در آینده اعالم خواهد شد. 
در این بین، استفاده از طب سنتی برای درمان کرونا 
در برخی بیمارستان ها شروع شده است و امیدواریم 
به زودی نتیجه آن قابل ارائه برای همکاران ما باشد.«

ادامه در صفحه 14 

جایگاه مغفول مانده طب ایرانی در پیشگیری و درمان کرونا
برخی از متخصصان طب سنتی گالیه دارند که از ظرفیت باالی این طب کهن در فرآیند پیشگیری و 

درمان کرونا به درستی استفاده نشده است

وزارت بهداشت به عنوان 
متولی توسعه طب سنتی 

ایرانی، اعالم کرده است که 
تا حد امکان از ظرفیت طب 

ایرانی برای مهار بحران کرونا 
بهره می برد و از خدمات این 
گروه از متخصصان استقبال 

می کند، اما متخصصان طب 
سنتی بر این باورند که در 

مقام عمل، ظرفیت طب سنتی 
ایرانی در فرآیند پیشگیری 
و درمان کرونا نادیده گرفته 

شده است
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 ادامه از صفحه 13 
او یادآور می شود: »از طرف انجمن های علمی طب 
سنتی و دفتر طب سنتی و مکمل وزارت بهداشت، 
پروتکل های طب سنتی در درمان کرونا تهیه شده 
است که روی سایت وزارت بهداشت وجود دارد. 
با توجه به اینکه کسی تجربه ای برای درمان ویروس 
کرونا نداشت، با این حال ما دستورالعمل هایی برای 

آن در فاصله زمانی کوتاه ارائه کردیم.«
اردکانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 400 
فارغ التحصیل نیز از دانشکده های طب سنتی 
داریم، خاطرنشان می کند: »طب سنتی مکتبی با 
مبانی مشخص است و باید رسانه ها کمک کنند 
که این طب اصیل و کاربردی توسط کسانی که 
اعتماد مردم را سلب می کنند به عنوان مدعیان 
جامعه معرفی نشوند. با توجه به سوال هایی که 
در جامعه درخصوص طب سنتی وجود دارد باید 
گفت انجام هر کاری در حوزه درمان کرونا باید با 
مجوز وزارت بهداشت باشد، چرا که عدم وحدت 
رویه در این موضوع، سردرگمی به همراه دارد.«
او درباره اهمیت سبک زندگی در پیشگیری از 
انواع بیماری ها نیز توضیح می دهد: »باورها را باید 

به این سمت برد که با خواب به موقع و تغذیه 
مناسب باید سیستم ایمنی بدن را باال برد. باید از 
غذاهایی استفاده کرد که هضم راحت تر دارند، اما 
متاسفانه در فضای مجازی می بینیم که هرکسی 
دارویی را برای مهار کرونا تجویز می کند که جز به 
دردسر انداختن مردم ثمری ندارد. بعالوه آرامش 
مردم نیز باید در این شرایط حفظ شود. طب سنتی 
در کنار طب نوین می توانند توفیقاتی داشته باشد 
و امیدوارم بعد از اتمام شیوع کرونا شاهد استفاده 
بیشتر از طب سنتی در کنار طب نوین باشیم و 

مردم بتوانند بیشتر از آن بهره مند شوند.«
شمس اردکانی، اظهار می کند: » وزارت بهداشت 
برای مهار کرونا تمام قد ایستاده و در این زمینه 
توفیق خوبی داشته ایم. از رسانه ها خواهش می کنیم 
وارد میدان شوند تا کسانی که مجوزی از طرف 
وزارت بهداشت برای فعالیت طب سنتی ندارند دور 
شوند. در حالی که در هیچ جای دنیا حرف قابل 
اتکایی برای درمان کرونا گفته نشده است، عده ای 
در فضای مجازی راه های درمانی برای کرونا مطرح 
می کنند. طب سنتی یک مولفه بسیار مهم فرهنگی و 
تمدنی است که از نسل های دور به ما رسیده است 
و به نسل های بعد منتقل می شود. این طب باید از 

این نوع تفکرات مخرب، دور نگه داشته شود.«

توصیه متخصصان طب سنتی: فریب 
توصیه های غلط را نخورید

درمان کرونا با طب سنتی، فقط مختص ایران نیست. 
در برخی کشورها مثل چین نیز از طب سنتی 
خود برای پیشگیری و درمان کرونا بهره می برند. 
حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب ایرانی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در پاسخ به اینکه 
آیا طب سنتی ایرانی به نتایجی در درمان کرونا 
رسیده است که قابل ارائه به جهان باشد، یادآور 
می شود: »واقعیت این است که چینی ها بیشترین 
تجربه و سابقه را در این مدت برای درمان کرونا 
کسب کردند. البته از نظر تجربی در هیچ جای 
دنیا داروی گیاهی و یا سنتی را نمی توان به طور 
مستقل برای درمان کرونا استفاده کرد. چینی ها 
می گویند در ابتدا 40 تا 50 درصد مجاز بودند 

در کنار درمان رایج از درمان سنتی برای مهار 
کرونا استفاده کنند که به تدریج به بیش از 90 
از  استفاده  آنها  گفته  به  رسید.  بیماران  درصد 
طب سنتی در درمان کرونا، کمترین میزان مرگ 
و میر را داشته است. با این وجود هیچ کسی در 
دنیا ادعا ندارد که صرفا درمان گیاهی جداگانه 
و جدای از درمان شیمیایی می تواند در درمان 

کرونا موثر باشد.«
او در خصوص موضوع فروش آنالین داروهای 
گیاهی برای مهار کرونا در فضای مجازی هم یادآور 
می شود: »فروش دارو به شکل آنالین غیرمجاز 

است، مگر داروخانه های آنالین که به صورت 
رسمی اجازه یافتند داروها را در دسترس مردم 
قرار دهند. اگر دارویی از طریق فروشنده های 
مجازی به فروش برسد غیرمجاز است. از ابتدای 
شروع بیماری کرونا تاکنون در فضای مجازی 
ادعاهای زیادی مطرح شده است. افراد مبتال به 
کرونا که خود به خود درمان می شوند شامل حجم 
زیادی از جامعه است. وقتی می توان در مورد یک 
دارو ادعای درمان کرد که در کارآزمایی بالینی 
بتوانیم بیماران را با هم مقایسه کنیم. تا زمانی 
که این مقایسه اتفاق نیفتد، بر اساس گزارش 
موردی نمی توان ادعاهای مختلف را از نظر علمی 
تایید کرد یا به همه مردم تسری داد. مواردی که 
تاکنون گفته شده قابل تایید نیست و آنچه مورد 
تایید دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت است، 
راهنمای بالینی خودمراقبتی است که در تعامل 

با طب رایج بوده و منتشر شده است.«
رضایی زاده درباره حضور متخصصان طب ایرانی 
در بیمارستان  ها برای درمان بیماری کرونا نیز 
عنوان می کند: »در وزارت بهداشت دو فراخوان 
برای ایده های پژوهشی و حضور همکاران مطرح 
شد و تاکنون تعداد زیادی از همکاران ما از ابتدای 
شروع بیماری در قم در کنار سایر پزشکان مشغول 
درمان بیماران هستند. حتی در میان همکاران طب 
ایرانی برخی به بیماری مبتال شدند. متخصصان 
طب ایرانی در چند بیمارستان حضور دارند و 

مداخالت غیردارویی را در بخش های مختلف 
انجام می دهند و حضور آنها در حال حاضر پر 
رنگ است. البته که تعداد متخصصان طب ایرانی 

در مجموع کم است.«
او در ادامه از برخی توصیه های غلط در درمان 
کرونا با سوء استفاده از نام طب سنتی، انتقاد 
می کند و می گوید: »هیچ گونه شواهد بالینی در 
خصوص تاثیر حجامت در زمینه درمان کرونا 
وجود ندارد. درباره زنجبیل هم چینی ها معتقد 
بودند که مقدار کم آن برای گوارش مفید است و 
ارتباطی به درمان کرونا ندارد. این قبیل توصیه ها 
مردم  بین  در  آن  کردن  عمومی  و  است  غلط 

صحیح نیست.«
رییس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با اشاره به ضرورت توسعه طب ایرانی، 
توسعه طب  ما  اقدام  »مهم ترین  می کند:  تاکید 
ایرانی است. در اوایل انقالب افرادی که پروانه 
داروسازی داشتند تعدادشان کم بود و به تدریج 
داروساز تربیت شد. در حوزه دندان پزشکی نیز 
افرادی به عنوان کمک دندانپزشک کار می کردند 
که متخصص نبودند، اما به مرور دندان پزشکان 
تربیت و در طول زمان جایگزین شدند. مشابه 
این کار با توسعه طب ایرانی در دانشگاه ها و زیر 
نظر وزارت بهداشت به عنوان یک اقدام اصیل 
در حال انجام است. در کشورهای توسعه یافته 
این اتفاق افتاده که طب فراگیر از همه ظرفیت ها 
به شرط ایمنی و اثربخشی در کنار پزشکی رایج 
از جریان  موارد جزیی  این  کند. همه  استفاده 
پزشکی است که در کنار هم به مردم خدمت 
می کنند. تاکید طب سنتی بر سبک زندگی سالم 
است تا مردم کمتر بیمار شوند. در مورد کرونا 
هم می توان گفت که اگر همه ما از جنبه مثبت 
نگاه کنیم، در حال انجام تمرین برای رعایت 

اصول بهداشتی هستیم.«
با توجه به اینکه طب سنتی ایرانی به عنوان طبی 
پیشگیرانه شناخته می شود که می تواند در مهار 
اپیدمی بیماری های مختلف، نقش موثری ایفا کند، 
جا دارد که در حوزه پیشگیری و درمان کرونا 
نیز از ظرفیت های این طب دیرینه، بیشتر استفاده 
شود. البته شکی نیست که در این راستا باید با 
هرگونه شیادی و سوء استفاده افراد غیرمتخصص 
از نام طب سنتی نیز برخورد قانونی شود تا جان 

و مال مردم، قربانی ادعاهای غیرعلمی نشود.

اردکانی: بدون شک طب سنتی 
ایران می تواند در کنار طب 

کالسیک در درمان کرونا موثر 
باشد.. در این بین، استفاده از 

طب سنتی برای درمان کرونا 
در برخی بیمارستان ها شروع 

شده است و امیدواریم به 
زودی نتیجه آن قابل ارائه برای 

همکاران ما باشد. همچنین 
با همکاری انجمن های علمی و 

وزارت بهداشت، پروتکل های 
طب سنتی در درمان کرونا نیز 

تهیه شده است
رضایی زاده: گاهی با 

سوء استفاده از نام طب سنتی، 
توصیه های غلطی برای درمان 
کرونا مطرح می شود. مثال باید 

در نظر داشت که هیچ گونه 
شواهد بالینی در خصوص تاثیر 

حجامت در زمینه درمان کرونا 
وجود ندارد. درباره زنجبیل هم 
چینی ها معتقد بودند که مقدار 

کم آن برای گوارش مفید 
است و ارتباطی به درمان کرونا 
ندارد. این قبیل توصیه ها غلط 

است و عمومی کردن آن در 
بین مردم صحیح نیست

رحیمی خواه: متاسفانه هنوز 
در کشور ما بیمارستان طب 
سنتی وجود ندارد، در حالی 
که حدود هزار و 700 سال 

قبل اولین بیمارستان آموزشی 
جهان به نام جندی شاپور در 
حوالی دزفول، تاسیس شد.  

متاسفانه از ظرفیت طب سنتی 
ایرانی در درمان کرونا استفاده 

نشده است، در حالی که ما 
معتقدیم طب سنتی ایرانی 
و طب نوین، رفیق همدیگر 
هستند و نه رقیب. این دو 

طب باید مکمل هم باشند
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افزایش امیدها به کشف واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی

 علی ابراهیمی
دانشمندان دانشگاه آکسفورد از موفقیت آمیز 
بودن نتایج اولیه واکسن ضدکرونایی خود و 
تقویت سطح ایمنی بدن افراد آزمایش شونده، 
خبر دادند. اتفاقی که امید به کشف واکسن 
تا پایان سال جاری میالدی را افزایش داد. 
اما این اتفاق چندین سوال را به ذهن متبادر 
تا  کارایی واکسن  اگر  اینکه  می کند؛ نخست 
در دسترسی  اثبات شود، واکسن  پایان سال 
اینکه چه  گسترده قرار خواهد گرفت؟ دوم 
قرار  واکسن  دریافت  اولویت  در  کسانی 
خواهند بود ؟ و دیگر اینکه اگر همه برنامه ها 
به درستی پیش برود، واکسیناسیون گسترده از 

سال آینده میالدی آغاز خواهد شد؟
به گزارش سپید، پس از انتشار کروناویروس، 
برای ساخت  توسعه سریع و سرمایه گذاری 
و  شد  آغاز  به سرعت  آن  با  مقابله  واکسن 
 150 بهداشت  جهانی  سازمان  آمار  آخرین 
می دهد  نشان  را  جهان  در  منتخب  واکسن 
که 19 مورد از آنها در حال آزمایش است.

بررسی واکسن های کروناویروس نشان دهنده 
مراحل مختلف آزمایش واکسن منتخب است 
و در چند هفته گذشته واکسن ها به سرعت در 
دو مرحله اول آزمایش های بالینی )فاز یک و 
فاز دو( پیشرفت کرده اند. این آزمون ها ایمنی 
تحریک،  صورت  در  و  می کنند  آزمایش  را 

را شناسایی می کنند. افراد  ایمنی در  پاسخ 
پیشرفته ترین  در  واکسن  نامزدهای  البته 
مشخص  دارند،  قرار  آن  در  که  مرحله ای 
ترکیبی  آزمایش های  که  به گونه ای  می شوند؛ 
فاز  آزمایش های  به عنوان  دو  و  یک  مرحله 
دو شمرده می شوند. ضمن اینکه آزمایش های 
مرحله سه فقط برای واکسن منتخب موسسه 
واکسن  گروه  و  آکسفورد(  )دانشگاه  جنر 
آکسفورد انجام شده است. دو منتخب دیگر 
Sinopharm و  که توسط شرکت های چینی 
ساخته شده اند در حال حاضر در   Sinovac

هستند. سوم  مرحله 

هستند؟ پیشرو  واکسن های  کدام 
با  برای مقابله  در حال حاضر چهار واکسن 
کووید-19انتخاب شده اند. کاندیدای مستقر 
CanSinoBIO و  در آدنوویروس که توسط 
آکادمی علوم پزشکی نظامی چین ساخته  شده 
است برای یک سال استفاده در ارتش چین 
تصویب  شده و در 22 مه نتایج آزمایش های 
فاز یک در 108 شرکت کننده سالم با دوزهای 

آزمایش شد. واکسن  مختلف 
شرکت چینی Sinopharm تایید آزمایش های 
بالینی فاز سه واکسن منتخب غیرفعال خود را 
که با همکاری موسسه محصوالت بیولوژیکی 
ووهان ساخته شده، اعالم کرد. همچنین شرکت 
برای  آماده سازی  حال  در   Sinovac چینی 
متخصصان  در  فاز سه  بالینی  کارآزمایی های 

است. بهداشتی  مراقبت های 

نامزد واکسن CoronaVac شرکت سینوواک 
چین در بزرگساالن )58-59 ساله( و داوطلبان 
بزرگ تر )60 سال و باالتر( آزمایش می شود. 
همچنین در 13 ژوئن آنان نتایج اولیه مثبت 
 743 در  را  دو  و  یک  مرحله  آزمایش های 
داوطلب سالم از 18 تا 59 سال را اعالم کردند.
)دانشگاه  جنر  موسسه  آوریل  ماه  پایان  در 
آکسفورد  واکسن  گروه  و  آکسفورد( 
فرد   1000 از  بیش  یک  فاز  واکسیناسیون 
سالم در سنین 18 تا 55 سال را انجام دادند 
و بیش از 10 هزار شرکت کننده در انگلیس و 
30 هزار نفر در ایاالت متحده برای آزمایش های 
بالینی فاز دوم و سوم ثبت نام شده اند. نتایج یک 
کار آزمایی بالینی در خوک ها که در 23 ژوئن 
اعالم شد نشان داد که دو دوز واکسن )راهبرد 
اولیه و تقویت( پاسخ آنتی بادی باالتری نسبت 

به یک دوز واحد دارند.

روش کار واکسن آکسفورد
ماموریت و روش کار واکسن کرونای دانشگاه 
آکسفورد فقط تقویت سیستم ایمنی بدن نیست، 
بلکه با شبیه سازی ویروس کرونا، بدن را تربیت 
می کند تا روش مبارزه با ویروس را بیاموزد؛ 
دانشگاه  کرونای  واکسن  ماموریت  بنابراین 
آکسفورد تربیت سیستم ایمنی بدن است. این 
واکسن در واقع سیستم ایمنی را به مختصاتی 

از عنصر مهاجم )ویروس( و تاکتیک حمله آن، 
شرطی کرده و  رفتارشناسانه تر عمل می کند.
البته ممکن است این سازوکار، رزمایش های 
را  فرضی  دشمن  با  مقابله  تمرین  و  نظامی 
به  آزمایش  نتایج  اما  کند،  متبادر  ذهن  به 
طرز امیدوارکننده ای نشان داد که تزریق آن 
تعداد  افزایش  و  بیشتر  پادتن  تولید  باعث 
سفید  گلبول های  یعنی  بدن  ایمنی  نگهبانان 
خون با سلول یا لنفوسیت T که نوعی گلبول 
سفید است و نقش تعیین کننده ای در دستگاه 
ایمنی بدن با کنترل و هدایت دستگاه ایمنی 

به ویژه در سازگاری آن با محیط ایفا می کند. 
سلول های  سایر  شدن  فعال  به  سلول ها  این 
 T سلول های  سیتوکین  شدن  آزاد  با  ایمنی 

می کنند. کمک 
متخصصان  که  است  این  افتاده  که  اتفاقی 
سرماخوردگی  ویروس  از  ژنتیک  مهندسی 
این  ساختند؛  جدیدی  ویروس  شامپانزه ها 
ویروس آنقدر دستکاری شده و ضعیف است 
که ایجاد بیماری نمی کند، اما فرم و مختصات 
ویروس  شبیه  بدن،  ایمنی  سیستم  برای  آن 
کرونا به نظر برسد. به بیان ساده تر ویروس 
تاجدار کرونا،  به ویروس  شامپانزه ای، شبیه 

بازطراحی می شود. و  دستکاری 
به عبارت دیگر با پروتئین خاری )یعنی همان 
کرونا  تهاجمی  سالح  مهم ترین  که  عضوی 
برای نفوذ به بدن است(؛ ترکیب می شود و 
سپس به بدن انسان تزریق می شود. پس از آن 
بدن با نمونه شبیه سازی شده ویروس کرونا 
می جنگد تا آن را شکست  دهد. ازاین رو بعد 
از تزریق واکسن، میزان پادتن پس از 28 روز 
و سلول T پس از 14 روز به حداکثر رسید، 
بیشتری  تداوم  به  عملکرد  آزمایش  این  اما 
نیاز دارد تا مصونیت آن در درازمدت ارزیابی 
تزریق  موارد  90 درصد  می شود  گفته  شود. 
واکسن، نتایج امیدوارکننده باال را نشان داده اند. 

ادامه در صفحه 16 
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اولویت دریافت واکسن با چه کسانی است؟

در پایان ماه آوریل موسسه 
جنر )دانشگاه آکسفورد( 

و گروه واکسن آکسفورد، 
واکسیناسیون فاز یک بیش 

از 1000 فرد سالم در سنین 
18 تا 55 سال را انجام 

دادند و بیش از 10 هزار 
شرکت کننده در انگلیس و 

30 هزار نفر در ایاالت متحده 
برای آزمایش های بالینی فاز 
دوم و سوم ثبت نام کرده اند
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 ادامه از صفحه 15 
در حالی که مدیر پروژه در کمیسیون بهداشت 
پارلمان انگلیس به موفقیت 80 درصدی این 

بود. بسته  تحقیق دل 
حاال ظاهرا بدن برای مقابله با ویروس واقعی 
آماده است و آموخته که چگونه از خود دفاع 
نحوه  یادگیری  دفاع،  مهم ترین بخش  کند و 
سیستم  اینکه  است؛  دشمن  با  موثر  مواجهه 
ایمنی بدن دریابد الگوی حمله ویروس چیست 
و ضدحمله موثر کدام است؛ کاری است که 
دانشگاه  نفره   250 تیم  واکسن  است  قرار 

آکسفورد به بدن ما آموزش دهد.

هنوز راهی طوالنی در پیش است 
کرونای  واکسن  اولیه  نتایج  اعالم  از  پس 
برنامه های  بخش  مدیر  آکسفورد  دانشگاه 
از  نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  اضطراری 
آزمایش های  نتایج  درباره  خوب«  »خبرهای 
مربوط به واکسن کرونا استقبال کرد، اما هشدار 
داد که »هنوز راهی طوالنی در پیش است.«
ژنو  در  خبری  کنفرانسی  در  رایان  مایکل 
واکسن  این  اولیه  نتایج  به  نسبت  سوئیس 
به  باید  »ما  گفت:  و  کرد  خوشحالی  ابراز 
در  بزرگ تر  مقیاس  با  آزمایش های  سمت 
»اما  افزود:  کنیم.« وی  واقعی حرکت  جهان 
که  بیشتری  محصوالت  و  اطالعات  دیدن 
واکسن  کشف  از  مهم  بسیار  مرحله  این  به 

رسیده، خوب است.«
ازاین رو اگرچه نتایج این آزمایش امیدوارکننده 
است، اما هدف اصلی پژوهشگران این است 
که واکسن برای استفاده در انسان ها ایمن باشد. 
واکسن  آیا  که  نمی دهد  نشان  پژوهش  این 
پیشگیری  انسان ها  شدن  بیمار  از  می تواند 
کاهش  را   19 کووید-  نشانه های  یا  و  کند 
هزار   10 از  بیش  بعد  مرحله  در  البته  دهد. 
قرار  بررسی  مورد  انگلستان  در  داوطلب 
واکسن  کارآیی  بررسی  اما  گرفت،  خواهند 
با همین تعداد داوطلب، مشکل خواهد بود. 
و  گسترده تر  سطح  در  باید  آزمایش ها  زیرا 

کشورهای  از  بیشتری  شرکت کنندگان  روی 
شوند. انجام  گوناگون 

البته آزمایش های مرحله سوم مستلزم آزمایش 
واکسن بر روی چندین هزار نفر در شرایط 
بیماری طبیعی است که ویروس قادر به گردش 
امکان  مطالعات  این  است.  جمعیت  بین  در 
آزمایش اثربخشی منتخب را برای محافظت در 
برابر عفونت کووید-19 و شناسایی عوارض 
جانبی نادر فراهم می کند. اگر میزان عفونت ها 
اکنون  که  باشد،  پایین  عمومی  جمعیت  در 
در بعضی از کشورها این گونه است آزمایش 

دشوار است. 
این بدان معناست که آزمایش های فاز سوم 
عفونت  میزان  که  مناطقی  یا  کشورها  در 
برزیل  و  ایاالت متحده  مانند  دارند  باالیی 

انجام شود.  باید 
عمدی  به طور  که  است  این  دیگر  راه حل 
کنیم  آلوده  ویروس  با  را  شرکت کنندگان 
موثر  واکسن  میزان  چه  که  کنیم  آزمایش  تا 
است، اما این نگرانی های اخالقی قابل توجهی 
ایجاد می کند. موافقت نامه های بین المللی برای 
بیماری  شرایط  در  منتخب  واکسن  آزمایش 
طبیعی، آزمایش های مرحله سه  را تسهیل می کند.
البته چالش مهم در توسعه واکسن کووید-19 

آن  مدت زمان  و  ایمنی  پاسخ  که  است  این 
هنوز کامال مشخص نشده است. نگرانی های 
ایمنی  حفظ  شامل  متخصصان  بین  مشترک 
طوالنی مدت )که سیستم ایمنی بدن تا ماه ها 
پس از مواجهه ویروس را تشخیص داده و از 
بین ببرد( و تدوین راهکارهای واکسیناسیون 
می کنند  پیشنهاد  بهداشتی  کارشناسان  است. 

که یک راهبرد ایمن سازی احتمالی می تواند 
برای گروه های  واکسیناسیون هدفمند  شامل 
آنفلوآنزا  برای  که  رویکردی  باشد،  مختلف 
استفاده م شود. زیرا این امر باعث می شود که 
برابر  افراد در معرض خطر در  ایمنی  سطح 

یابد. افزایش  ویروس، 
با این اوصاف ممکن است که کارآیی واکسن 
تا پایان سال میالدی اثبات شود، اما واکسن 
گرفت.  نخواهد  قرار  گسترده  دسترسی  در 
کادر درمان و افراد فعال در حوزه مراقبت از 
سالمت که بیشتر در معرض خطر هستند، در 
اولویت دریافت واکسن قرار خواهند داشت. 
در هر حال اگر همه برنامه ها به درستی پیش 
بروند، احتمال دارد واکسیناسیون گسترده از 

سال آینده میالدی آغاز شود.
به گفته محقققان دانشگاه آکسفورد، واکسن 
این دانشگاه تاکنون بر روی یک هزار و 77 
را  امیدوارکننده ای  نتایج  و  شده  تزریق  نفر 
نشان داده است؛ اما یک نگرانی وجود دارد 
و آن دسترسی عمومی به این واکسن است 
این  انگلیسی دولت  به گفته رسانه های  زیرا 
کشور پیشاپیش صد میلیون ُدز از این واکسن 

را سفارش داده است.
البته دانشگاه آکسفورد برای اطمینان از توسعه 
در  بزرگ  مقیاس  در  توزیع  و  تولید  بیشتر 
دارویی  واکسن، شرکت  بودن  موثر  صورت 
AstraZeneca را ایجاد کرده است. این شرکت 
واکسن  تامین  از  اطمینان  برای  مه  ماه  از 
قرارداد  چندین  همه گیری،  طی  سود  بدون 
شامل  قراردادها  این ها  است.  کرده  منعقد 
در  دوز  میلی گرم   100 برای  توافق نامه هایی 
انگلیس و 300 میلیون دوز در آمریکا و همچنین 
توافق نامه هایی با سازمان اتحاد جهانی واکسن 
انستیتوی   ،GAVI(، CEPI( سازی  ایمنی  و 
سرم هند و توافق 400 میلیون دوز با اتحادیه 

جامع واکسن اروپا است.

برای  تامین واکسن کرونا  مشکلی در 
نداریم ایران 

وجود  هم  ایرانی  بیماران  برای  نگرانی  این 
بازرگانی  اتاق  اما ناصر ریاحی، عضو  دارد، 
تهران معتققد است که در صورت تولید شدن 
واکسن کرونا در جهان، مشکلی برای تامین 
و عرضه آن در ایران وجود نخواهد داشت. 
آنفلوآنزا  مانند  واکسن  این  اگر  او  گفته  به 
توجه  با  یعنی  باشد،  داشته  ساالنه  شرایط 
نیاز  سال  هر  در  ویروس  ژنتیکی  جهش  به 
قاعدتا  باشد،  واکسن  در  تغییراتی  ایجاد  به 
سهیم  پروژه  این  فرآیند  در  که  کشورهایی 
در  کرده اند،  رزرو  قبل  از  را  آن  یا  بوده اند 

صف اول دریافت واکسن خواهند بود.
»اگر پروژه واکسن دانشگاه  افزوود:  ریاحی 
آکسفورد از سوی آمریکا یا کشورهای اروپای 
صورت  در  باشد،  شده  پیش خرید  غربی 
نخستین  کشورها  این  واکسن  به  رسیدن 

بود.« خواهند  آن  دریافت کنندگان 
وی ادامه داد: »در صورتی که واکسن کرونا 
نیاز به تغییرات هر ساله نداشته باشد پس از 
آنکه کشورهایی که از قبل آن را رزرو کرده اند 
واکسن را دریافت کنند؛ ظرف هفته های بعد 
خواهد  را  واکسن  دریافت  امکان  نیز  ایران 
داشت و با توجه به حضور شرکت های ایرانی 
علی رغم تحریم های آمریکا در بازار بین المللی 
ما می توانیم واکسن را دریافت کنیم. از این رو 
در حال حاضر نمی توان صحبت قطعی در این 
رابطه کرد و در ابتدا باید منتظر ماند و ببینیم 
چه واکسنی برای کرونا نهایی خواهد شد.«
و  میلیون   14 از  بیش  تاکنون  است  گفتنی 
854 هزار و 330 مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین 613 هزار و 213 
بین  در  داده اند.  دست  از  را  خود  جان  نفر 
کشورهای مختلف باالترین تلفات مربوط به 
آمریکا با 143 هزار و 834 نفر، برزیل با 80 
هزار و 251 نفر، انگلیس با 45 هزار و 312 
نفر، مکزیک با 39 هزار و 485 نفر و ایتالیا 

با 35 هزار و 58 نفر بوده است.

مایکل رایان مدیر بخش 
برنامه های اضطراری سازمان 

جهانی بهداشت: دیدن اطالعات 
و محصوالت بیشتری که به 

این مرحله بسیار مهم از کشف 
واکسن رسیده، خوب است، 
اما فراموش نکنیم که هنوز 
راهی طوالنی در پیش است

ناصر ریاحی، عضو اتاق 
بازرگانی تهران: در صورتی که 
واکسن کرونا نیاز به تغییرات 
هر ساله نداشته باشد، پس 

از آنکه کشورهایی که از قبل 
آن را رزرو کرده اند واکسن را 
دریافت کنند؛ ظرف هفته های 
بعد ایران نیز امکان دریافت 

واکسن را خواهد داشت



وضعیت پراکندگی کرونا ویروس در سطح شهر تهران

یاسر مختاری  
در حالی که چند روز از ماه ذی الحجه سپری شده است و امسال 
از ایران و بسیاری از کشورها هیچ زائری راهی سرزمین وحی 
نشده تا حج ابراهیمی را به جای آورد، برخی مناسک آن ما این 

روزها دغدغه بسیاری از مردم و حتی مسئوالن شهری است.
هرسال شهرداری تهران در آستانه عید قربان اقدام به برپایی میدان هایی 
برای فروش دام زنده می کرد تا مردم بتوانند دام های مورد نیاز خود 
برای ادای نذر عید قربان ا از آنجا تهیه کرده و از آنجا قربانگاه های 

مورد تایید سازمان دام پزشکی برده یا منازل خود ذبح کنند.
امسال با شیوع کرونا که تمامی مناسک و شئونات زندگی ملت ها 
را دچار چالش کرده است، وضعیت به جا آوردن عید قربان با ادای 
نذر و قربانی روشن نیست. به گزارش خبرنگار سپید، شهربانو امانی 
رئیس کمیسیون ایمن سازی شورای شهر تهران دویست و بیست 
و هشتمین جلسه شورای شهر به موضوع عید قربان پرداخت و 
اظهار کرد: »با توجه به اینکه مناسک حج امسال تعطیل شده، و بنا 
به مصوبه ستاد ملی کرونا قرار است مراسم عید قربان با ذبح دام 

همراه نباشد، و مراکز عرضه دام نیز برپا نشوند.«
وی افزود: » هر ساله در آستانه عید قربان، شهرداری 24 مرکز 

عرضه دام را مجهز می کرد و امسال مدام به اخبار گوش کردند 
تا متوجه شوند که ستاد کرونا در این خصوص چه رفتاری را در 
پیش گرفته است. هایتا امروز مصوبه ای که 28 تیر ماه سال جاری 
توسط ستاد کرونا مصوب شده را دیدند که در آن اعالم شده امسال 
دام عرضه نشود و به منظور جلوگیری از تجمع  و مسافرت های 
درون و برون شهری و مخاطرات موجود در محل های عرضه 

دام مراسم قربانی امسال به شکل سنوات گذشته برگزار نشود و 
در قالب کمک های مومنانه و با اخذ اجازه مراجع و دفاتر مراجع 

و به اشکال دیگر انجام شود.«
امانی با بیان اینکه متاسفانه علی رغم اینکه مناسک حج امسال تعطیل 
شده است؛ اطالع رسانی در این خصوص انجام نشده است، گفت: 
»وقتی مناسک حج تعطیل شده و ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای 
در این خصوص دارد باید رسانه ملی و نهادهای مختلف در این 
خصوص اطالع رسانی داشته باشند. شبکه کشورهای مسلمان 20 
روز است که این اطالع رسانی را انجام می دهند که مردم قربانی 
نکنند و رعایت پروتکل ها را در دستور کار خود قرار دهند لذا 

من نگران جان مردم هستم.« 
این عضو شورای شهر تأکید کرد: »وقتی مناسک حج تعطیل است، 
مصوبه ستاد رسانه ملی و نهاد های دیگر باید از مردم بخواهند، دام 

قربانی نکنند و رعایت پروتکل ها را انجام دهند.«
بر اساس این گزارش تا امروز اول مردادماه سال جاری به جز 
مصوبه مورد اشاره شهربانو امانی هیچ گونه اطالعیه ای در خصوص 
محدودیت های عید قربان و عدم برپایی میدان های دام زنده از 

سوی هیچ نهادی اعالم نشده است.
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کرونا میدا ن های دام زنده عید قربان را تعطیل کرد

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران گفت: شرکت سها کیش وابسته به سازمان تدارکات 
پزشکی هم در راستای رسالت تأمین داروهای حیاتی کشور در 
شرایط خاص و بحرانی، تأمین و واردات نیازهای دارویی مردم در 

این زمینه را در اولویت نخست خود قرار داده است.
به گزارش سپید، حسن صفاریه، با اشاره به گسترش فعالیت ها در 
زمینه تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز مردم، افزود: »داروخانه های 
تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر با 
هدف رفع نیازهای دارویی و به منظور کاهش دغدغه های بیماران، 
فعالیت های خود را در زمینه تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز مردم 
گسترش داده و با رعایت و اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی 
که با اقداماتی همچون نصب استیکر روی صندلی ها و مقابل 
باجه ها )کف(، نصب پوسترهای هشدار دهنده و نصب دستگاه 
ضدعفونی کننده در ورودی داروخانه ها، به خدمت رسانی و ارائه 

خدمات دارویی پرداخته است.« گفت: »این سازمان در مقابله با 
کرونا، تاکنون خدمات ارزشمندی در راستای تأمین اقالم بهداشتی 
و دارویی برای کمک به هموطنان و بیماران مبتال به کووید 19 انجام 
داده است و ارائه این خدمات همچنان ادامه دارد.« وی اعالم کرد: 
»تأمین و توزیع انواع محلول های ضدعفونی کننده، پدالکلی، ژل 

ضدعفونی و ... از سوی شرکت پخش سها هالل انجام می شود.«
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر بیان 
کرد: »واحد تجهیزات پزشکی وابسته به این سازمان در اپیدمی 
کرونا سعی کرده است تا نیاز بیماران به اقالم بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا را تأمین و در اختیار 
هموطنان قرار دهد. در این زمینه راه اندازی خطوط تولید ماسک 
  )antiseptic( سه الیه یکبار مصرف، محلول ضدعفونی کننده دست
و شیلد ماسک در شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران از دیگر 
اقدامات این سازمان در زمینه کمک به مقابله با ویروس کرونا 
است.« وی افزود: »تأمین و توزیع انواع محلول های ضدعفونی 
کننده دست و سطوح، پد الکلی و ژل ضدعفونی کننده و سایر 
اقالم بهداشتی از سوی شرکت پخش سها هالل وابسته به این 
سازمان تأمین و از طریق مراکز چهارده گانه این شرکت در اقصی 

نقاط کشور توزیع شده است.«

اولویت تامین داروهای مورد نیاز مردم در سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر

به گزارش سپید، رئیس جمعیت هالل احمر از گشایش کانال مالی 
دریافت کمک های بشردوستانه بین المللی به هالل احمر ایران خبر داد.
 همتی در تشریح اقدامات انجام شده به منظور گشایش کانال مالی 
دریافت کمک های بشردوستانه به هالل احمر ایران گفت: »ما تحت 
تحریم بی سابقه و غیرقانونی دولت آمریکا هستیم. بنابراین در 2 جلسه 
اخیر هیات حاکمه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر، 
موضوع گشایش کانال مالی دریافت کمک های بشردوستانه مطرح شد.«
وی افزود: » در آخرین جلسه که به مدت 4 روز کاری برگزار شد و 
همچنین در دیدار با سفرای تاثیرگذار اروپایی در تهران بر این نکته 
تاکید شد که با توجه به ماهیت فعالیت و خدمات هالل احمر، الزم 
است یک کانال مالی مطمئن برای هالل احمر ایران وجود داشته 
باشد تا بتواند از امکانات و کمک هایی که دولت ها و جمعیت های 
ملی دیگر به این جمعیت اختصاص می دهند و منابعی که به هالل 

احمر ایران داده می شود، استفاده کند.« رئیس جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران بیان کرد:  »براساس مذاکرات و مکاتبات 
انجام شده از سوی رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر و همچنین پیگیری های همکاران ما در جمعیت هالل احمر 
ایران، وزارت خزانه داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای نقل 
و انتقاالت کمک های بشردوستانه به هالل احمر ایران به نحوی که 
کمک های انجام شده از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی، در 
صورتی که یکی از طرفین آمریکایی ها نباشند، مخالفتی نخواهد 
داشت.« رئیس جمعیت هالل احمر تاکید کرد: »براساس موافقت 
انجام شده، در چند روز گذشته بخشی از کمک هایی که مختص 
هالل احمر ایران بوده و از چند سال پیش امکان انتقال آن وجود 

نداشت به داخل کشور انتقال داده شده است.«
همتی با تقدیر از پیگیری های انجام شده از سوی همکاران هالل 

احمر و همدلی و همراهی رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر، تاکید کرد: »باید سعی کنیم از گشایش این 
کانال در موضوعات دارویی، غذایی و سایر امکاناتی که هالل احمر 

به آن نیاز دارد و برای حل برخی مشکالت کشور، استفاده کنیم.«

گشایش کانال مالی کمک های بین المللی بشردوستانه به هالل احمر ایران



 یاسر مختاری
وضعیت  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
آنها  اختالفات  و  دامپزشکی  کلینیک های های 
به شهرداری تهران روز سه شنبه 31 تیرماه به 
صحن علنی دویست و بیست و هشتمین جلسه 
شورای اسالمی شهر تهران آمد تا نمایندگان مردم 
پایتخت در مدیریت شهری به بررسی وضعیت 

آنها و ساماندهی آنها بپردازند.
 اعضای شورای اسالمی شهر تهران در این نشست 
بررسی یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت 
خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری در 

تهران را در دستور کار خود قرار دادند.
الهام فخاری عضو این شورا با بیان اینکه علت 
طرح این موضوع این بود که متاسفانه به صورت 
مکرر مشاهده می کنیم که هر از گاهی موجی 
از بستن و مناقشه با مراکز دامپزشکی در شهر 
ایجاد می شود، گفت: »اختالفاتی میان شهرداری 
و مراکز دامپزشکی به وجود می آید. چرا که این 
مراکز در ساختمان های مسکونی نیز می توانند 

حضور داشته باشند.«
افزود: »این کشمکش  به صورت مداوم  وی 
درآمده است. لذا در قالب این طرح تالش می کنیم 
که ضوابط و مقرراتی تعیین شود. در همین راستا 
شهرداری دو ماه فرصت دارد که این ضوابط 
را مستند تنظیم و به شورا ارائه کند تا مسئله از 

حالت سلیقه ای خارج شود.«
فخاری تاکید کرد: »ضرورت مراکز دامپزشکی 
بسزایی  اهمیت  از  شهر  برای سالمت  شهری 
برخوردار است و متاسفانه به صورت سلیقه ای 

در مناطق شهر تهران برخوردهای متفاوتی اعمال 
ملزم  شهرداری  که  است  این  هدف  می شود. 
را  حوزه  این  ضوابط  ماه  دو  این  ظرف  شود 

دقیق مشخص کند.«
در ادامه این جلسه زهرا نژاد بهرام عضو هیئت 
رئیسه شورای شهر تهران نیز با طرح پرسشی د 
راین رابطه گفت: »ضوابط مربوط به کلینیک های 
دامپزشکی توسط معاونت شهرسازی آماده شده و 
در دستور کار دبیرخانه ماده 5 قرار گرفته  است. 
با این حال آیا فوریت این طرح ضرورتی دارد؟«
مسجدجامعی دیگر عضو شورای شهر تهران 
نیز به عنوان مخالف فوریت طرح اظهار کرد: 
»طبقه بندی حیوانات شهری و غیرشهری وجود 

ندارد. در برخی مناطق و فضاهای پیرامونی مناطق 
شهر تهران شاهد حضور دامداری ها هستیم. آیا 
اینها حیوانات شهری تلقی می شوند یا خیر؟ لذا 
بهتر است که واژه حیوانات شهری از عنوان این 

طرح حذف شود.«
نظری دیگر عضو شورای شهر تهران به عنوان 
از  این طرح  »فوریت  این طرح گفت:  موافق 
این جنبه اهمیت دارد که اعضای شورای شهر 
به صورت مکرر محل مراجعه افرادی هستند 
که قصد احداث کلینیک در سطح شهر تهران 
را دارند که معموال با شهرداری تهران درگیر 
می شوند و ضوابط مشخصی برای این حوزه 
وجود ندارد. بی تردید در شهر شهروندانی هستند 

که حیوانات خانگی دارند، لذا برای درمان آنها 
باید امکان الزم فراهم شود.«

حامد مظاهریان معاون توسعه شهری شهرداری 
تهران نیز که در جلسه امروز شورای شهر تهران 
ساماندهی  طرح  با  رابطه  در  داشت،  حضور 
کلینیک های دامپزشکی اظهار کرد: »شهرداری 
تهران فوریت این طرح را ضروری نمی داند. چرا 
که این الیحه می گوید همانطور که پزشکان می 
توانند در ساختمان های مسکونی مستقر شوند 
دامپزشکی ها نیز می توانند در این ساختمان ها 
مستقر باشند که این امر مشکالت حقوقی را 

به همراه دارد.«
وی افزود: »در مورد استقرار کلینیک های پزشکی 
در ساختمان های مسکونی، شهرداری تهران اخیرا 
با هجمه های بسیاری مواجه شد. همچنین در 
صالحیت شهرداری تهران نیست که در مورد 
مراکز دامپزشکی اظهار نظر کند. یکی از الیحه های 
باالدستی در این حوزه الیحه قانونی حمایت از 
حیوانات است که در دولت در دست تهیه است 
و به مجلس ارسال خواهد شد. ما به این الیحه 
پیش از بررسی چنین موضوعاتی نیاز داریم.«

معاون  به صحبت های  پایان  در  نهایتا  فخاری 
شهردار تهران گفت: »به استناد قانون می توان 

این مسئله را به خوبی روشن کرد.«
بر اساس این گزارش اعضای شورای اسالمی 
شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی این طرح 
با 11 رأی موافق از مجموع 17 نفر حاضر در 
این جلسه یک فوریت این طرح را به تصویب 

رساندند.

شماره 181704 1 مرداد 1399

طرح یک فوریت کلینیک های دامپزشکی شهر تهران تصویب شد

به گزارش سپید، حمید چوبینه مدیرعامل شرکت شهر 
سالم شهرداری تهران از فعال شدن 14 پایگاه پزشک 
خانواده در شرکت شهر سالم شهرداری تهران خبرداد  
گفت: »حدود 58 هزار نفر از مجموعه شهرداری تهران در 
نخستین مرحله، تحت پوشش این پایگاه ها قرار می گیرند.
چوبینه ادامه داد: »بیش از ۶ ماه است که خدمات پزشک 
با  ارتباطات خوبی  و  است  فعال  سالم  خانواده شهر 
این  برقرار شده است.  بازنشستگان  با  بویژه  کارکنان 
پزشکان در اوضاع کرونایی وضعیت بیماران را رصد 
یا مراجعاتی  می کنند و از طریق تماس های تلفنی و 
که همکاران به منازل دارند از حضور و تردد آنها در 
سطح شهر هم به نوعی جلوگیری می شود. ضمن اینکه 

گروه های مختلفی در بحث پزشک خانواده تشکیل و در مناطق 
مختلف تقسیم شده اند.«

وی با بیان اینکه مبنای کار ما این است که تعداد دو هزار تا 
دوهزار و 500 نفر از کارکنان شهرداری تحت پوشش یک 
پایگاه پزشک خانواده قرار بگیرند، یادآور شد: »هم اکنون 14 
پایگاه پزشک خانواده شامل یک پزشک و یک ماما در هر کدام 
در سطح تهران فعال هستند که در نخستین مرحله، 58هزار نفر 
از خانواده بزرگ شهرداری تهران را تحت پوشش خود دارند.«
چوبینه ادامه داد: »همچنین پایگاه های پنجگانه اورژانس شهر 

سالم ضمن معاینه 5 هزار و 13۶ مراجعه کنندگان مشکوک 
به کرونا، از طریق سامانه تلفنی 1842 تاکنون ۶۶1۶ مورد به 
درخواست ها و سواالت درباره بیماری کرونا پاسخ داده اند و 
20۶2 مشاوره بهداشتی و درمانی به بیماران شهرداری داشتند.«
فعالیت های  دیگر  با  رابطه  مدیرعامل شرکت شهر سالم در 
اورژانس شرکت شهر سالم در دوره بحران کرونا، افزود: »۶00 
بسته بهداشتی نیز به درب منازل کارکنان و بازنشستگان شهرداری 
تهران مبتال به کرونا ارسال شده و 571 مورد خدمت در محل 

و در صورت لزوم انتقال به مراکز درمانی ثبت شده است.«

وی در ادامه با بیان اینکه ۶50 نفر از کارکنان شهرداری 
تهران از ابتدای شروع کرونا تاکنون به این ویروس مبتال 
شدند، گفت: در بحث سوگ و دردمندی، در شرایطی 
که خانواده های شهرداری یکی از افراد خانواده را از 
دست داده باشند، پزشکان خانواده و مرکز جامع سالمت 
روان با آنها ارتباط می گیرند و موضوعات افسردگی، 
ناراحتی و دیگر ابعاد روانشناسی و روانشناختی آن را 

در این افراد دنبال می کنند.
چوبینه با اشاره به آمادگی شرکت شهر سالم برای افتتاح 
مرکز جامع سالمت روان در منطقه 2، افزود: »ساختمان 
این مرکز آماده شده و به زودی افتتاح می  شود. هرچند 
در حال حاضر نیز از این ساختمان بهره برداری می شود 
ولی افتتاح رسمی آن همزمان با آماده شدن مرکز بهداشتی 
و  کلینیکی  درمانگاهی،  حوزه های  در  که   9 منطقه  درمانی 

پاراکلینیکی فعالیت می کند انجام می شود.«
 مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران افزود: »فعالیت های 
مرکز جامع سالمت روان قبل از کرونا با حضور اساتید و افراد 
صاحب نظر در بحث های روانشناسی و روانپزشکی در ستاد 
شهر سالم آغاز شده بود و پس از آن به دلیل اهمیت این مرکز 
در زمان بحران کرونا، ساختمانی در محدوده ستارخان توسط 

شهرداری منطقه برای این کار در نظر گرفته شده است.«

بهره برداری 14 پایگاه جدید خدمات درمانی شهرداری تهران
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