
9

در نشست خبری پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت عنوان شد

شهادت 138 تن از مدافعان سالمت 

4

معاون علمی و فناوری رئیس جمهورخبر داد 

پیشتازی ۲ شرکت در 
تحقیقات تولید واکسن کرونا

وزیر بهداشت تاکید کرد 

لزوم اطمینان از دریافت 
خدمات ضروری سالمت برای همه  6

صفحه14

سال 16  شماره 1705  پنجشنبه 2 مرداد 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

12

همکاری انجمن های پزشکی و 
وزارت بهداشت، ضامن شکست کرونا 

آری شوند ولیک ...
آیا رمدسیویر و فاویپیراویر مشمول پوشش بیمه می شوند؟



شماره 21705 2 مرداد 1399

شکستن روند تصاعدی کرونا با مشارکت اجتماعی
  کیانوش جهانپور/ رئیس مرکز روابط عمومی و 

اطالع رسانی وزارت بهداشت

بیماری کووید-19 مثل هر بیماری واگیر دیگر 
تا زمانی  که زنجیره انتقال و مسیر انتشار آن قطع 
نشده باشد و عامل ایجاد کننده آن همچنان در محیط 
وجود داشته باشد، می تواند منشا طغیان یا همه گیری 
مجدد باشد و چه بسا این چرخه تا زمان ریشه کنی 
یا حذف بیماری بارها و بارها می تواند تکرار شود. 
همه عوامل و توصیه هایی که  موجب مدیریت و 
کنترل بیماری های واگیر از جمله بیماری کووید-19 
شود تا زمانی که  برقرار باشد بیماری تحت کنترل 
یا مدیریت باقی خواهد ماند. بدیهی است وقتی 
که یکی از  پایه ها یا همه این عوامل به هر دلیلی 
سست شود، الجرم طغیان یا همه گیری مجدد 

بیماری را شاهد خواهیم بود. 
فصل اول شیوع بیماری کووید-19 در کشور با عزم 
و اراده راسخ ملی و همکاری بین بخشی مطلوب با 
سیاست حداکثری در خانه ماندن و اعمال محدودیت 
در رفت و آمدها، تجمعات و ترددهای شهری و 
بین شهری و مداخالت بهداشتی نظیر غربالگری، 
رهگیری و جداسازی بیماران در منزل یا بیمارستان 
بعد از ۴5 روزدر کشور به مرحله ای رسید که 

می توان از آن به عنوان توفیق نسبی و مدیریت 
نسبی بیماری یاد کرد. چنان که در اردیبهشت ماه 
99 کاهش چشمگیر آمار مبتالیان و موارد مرگ 
و میر ناشی از این بیماری موید درستی و بهنگام 
بودن این اقدامات بود اما افزایش تعداد موارد ابتال 
در اواخر خردادماه و باال رفتن  موارد مرگ و میر در 

تیرماه نشان از نامطلوب بودن سطح رعایت نکات 
بهداشت فردی و عمومی و عدم رعایت مناسب 
پروتکل های بهداشتی ابالغی در خردادماه است. 

شکستن این روند تصاعدی زمانی مقدور خواهد 
بود که مشارکت اجتماعی مطلوب و تجربه شده 
به همراه اقدامات مداخله ای و نظارتی دولت و 

حاکمیت مجددا برقرار شود. پوشیده نیست که تداوم 
در خانه ماندن برای مدت طوالنی در تحمل هیچ 
اقتصاد و ساختار اجتماعی نخواهد بود. لذا برای 
در خانه ماندن نیروی انسانی فعال باید جایگزینی 
یافت که مطابق تجارب و مطالعات متعدد باشد. 
رعایت فاصله گذاری و به طور خاص استفاده 
همگانی از ماسک در مکان های عمومی می تواند 
آلترناتیو )جایگزین(  در خانه ماندن نیروهای فعال 

جامعه در مقابله با کرونا باشد. 
از این رو از هفته اول تیرماه پویش #من_ماسک_ 
می زنم کلید خورده و از میانه تیرماه  هم استفاده 
از ماسک در مکان های عمومی اجباری شده است 
و در صورت تحقق  بخش اعظمی از اهداف این 
طرح، می توان به کاهش چشمگیر موارد ابتال و 

فوت در میانه مردادماه دل بست. 
تردیدی نیست حتی به دنبال رسیدن به این نقطه  
نسبتا مطلوب، استمرار آن منوط به تداوم مشارکت 
تا زمانی که  بود. قدر مسلم  نظارت خواهد  و 
واکسن موثر یا درمان قطعی برای این بیماری 
یافت نشده است، این روند برای ماه ها و چه 
بسا سال ها بر سبک زندگی اهالی این کره خاکی 

حاکم خواهد بود.

یادداشت

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »برگزاری مراسم های عروسی 
و عزا، عادی سازی شرایط و عادی پنداری شیوع بیماری باعث 

اوج گیری آمار مبتالیان و فوتی ها در کشور شده است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با فارس در 
به کرونا  مبتال  فوتی های  آمار  این پرسش که چرا  به  پاسخ 
همچنان رو به افزایش است گفت: »این موضوع ناشی از آن 
است که در مقاطعی رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سطح 
جامعه کاهش یافت و مردم با برگزاری مراسم های عروسی و 
و انجام سفرها پروتکل های بهداشتی را رعایت نکردند از سوی 

اقتصادی مجبور به بازگشایی  نیازهای  دیگر دولت به دلیل 
اصناف و اماکن شد.«

وی افزود: »همانطور که بارها اظهار شده نتیجه آثار هر تغییر 
مثبت و منفی اجتماعی پس از چند روز یا چند هفته خود 
را نشان می دهد به طوری که پس از 5 الی 10 روز موارد 
بعد شاهد  هفته  الی چهار  دو  پیدا می کند،  افزایش  سرپایی 
افزایش موارد بستری هستیم و از سوی دیگر ۴ الی 6 هفته 
بعد شاهد افزایش یا کاهش موارد مرگ هستیم.« وی با بیان 
اینکه برگزاری مراسم های عروسی و عزا، عادی سازی شرایط 

و عادی پنداری شیوع بیماری که در مردم رخ داد باعث ایجاد 
پروتکل های  رعایت  با  »امیدواریم  گفت:  شد  تغییرات  این 
شاهد  ماسک  از  همگانی  استفاده  و  مردم  توسط  بهداشتی 
کاهش آمار مبتالیان باشیم اگر 95 درصد مردم هنگام ورود 
و خروج از منزل از ماسک استفاده کنند آمار مبتالیان به شدت 
کاهش خواهد یافت.« وی افزود: »روند ارائه خدمت به بیماران 
مبتال به کرونا نیز ادامه دارد و ظرفیت پذیرش بیمارستان ها 
نیز افزایش یافته است اما مهم ترین اصل برای مدیریت این 

بحران توجه مردم به نکات بهداشتی است.«

معاون کل وزارت بهداشت:

عادی پنداری باعث اوج گیری آمار فوتی ها شده است

مشاور وزیر بهداشت گفت: »براساس آمار 5.8 
درصد مبتالیان به کرونا با وضعیت حاد در آی سی یو 
بستری بوده و 63.3 درصد افراد به مراقبت در منزل 

نیازمند هستند.« 
به گزارش سپید،  نصراهلل فتحیان در گفت گو گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین وضعیت 
افراد بستری شده در نقاهتگاه ها اظهار کرد: »1۴ 
هزار و 609 نفر در بیمارستان های نیروهای مسلح 
از ابتدای شیوع  بیماری کرونا در کشور پذیرش 
شده اند که در حال حاضر 681 نفر بستری و بقیه 

افراد ترخیص شده اند.«

انجام  مهم  اقدامات  از  »یکی  داد:  ادامه  وی 
رزمایش های مختلف در حوزه زیستی و نظام 
سالمت است. این کار با هدف پایش تهدیدات 

زیستی، ارتقای دانش مردم و اطالع رسانی به آنها 
برای مقابله با بیماری کرونا و ارتقای سطح سواد 
مردم در زمینه بیماری های بیولوژیکی  بوده است.«
مشاور وزیر بهداشت بیان کرد: »با الزام استفادهه از 
ماسک توسط افراد در جامعه یکی از موضوعات 
مهم تامین ماسک استانداد و ارزان قیمت برای 
مردم است که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا 
تامین ماسک با استاندارد و سطح کیفی مناسب بر 
عهده وزارت صمت بوده و توزیع و نظارت بر آن 
توسط وزارت بهداشت خواهد بود.« فتحیان با اشاره 
به اینکه  در حال حاضر  853 نفر در نقاهتگاه ها 

بستری هستند که بیشتر این افراد مربوط به استان 
زنجان است، تاکید کرد: »در مرحله اول غربالگری 
72 میلیون و ۴8۴ هزار نفر و در محل دوم نیز ۴0 
میلیون نفر شرکت کرده اند که از این  تعداد  یک 
هزار و 12 نفر جز  افراد پرخطر و 8000 نفر جزو  
افراد باالی 60 سال بودند.« وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تعداد مبتالیان بدون عالمت کرونا 
بیشتر شده است، ادامه داد: »بر اساس آخرین آمار 
5.8 درصد افراد مبتال به کرونا با وضعیت حاد در 
آی سی یو بستری هستند. همچنین حدود 63.3 

درصد افراد نیز به مراقبت در منزل نیازمند هستند.«

مشاور وزیر بهداشت:

5.8 درصد مبتالیان به کرونا در آی سی یو بستری هستند 
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رییس اتاق فکر ستادفرماندهی کرونا در تهران: 

ایمنی گله ای درمورد کرونا صادق نیست

رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »ایمنی گله ای سبکی از ایمنی است اما اصال در مورد 

بیماری کرونا صدق نمی کند.«
به گزارش سپید، حسین قناعتی اظهار داشت: »برخی افراد برای 
بارهای بعدی هم به این بیماری مبتال شدند. برخی در ابتالی اول 

به بیماری، مداوا شدند و در ابتالی دوم فوت کردند.«
قناعتی ادامه داد: »هرچند برخی از متخصصان به ایمنی گله ای تاکید 
دارند، اما باید آن را از ذهن خود بیرون کنیم، شاید در تحقیقات 

بعدی به این موضوع در مورد بیماری کرونا برسیم.«
رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر 
تهران تاکید کرد: »کرونا جنگ واقعی علیه موجودیت انسان است. 
این جنگ شروع شده و اگر این بیماری مدیریت نشود به فاجعه 

تبدیل خواهد شد.« وی ادامه داد: »سازمان بهداشت جهانی براساس 
فرضیه ای اعالم کرد احتماال ۶00 میلیون نفر به این بیماری مبتال 
می شوند و حدود 3 میلیون نفر جان خود را از دست خواهند داد و 

تقریبا ۶ برابر آمار فعلی، افزایش خواهیم داشت.«
قناعتی بیان داشت: »این فرضیه می تواند چراغ راه باشد و با تحقق 
این فرضیه، احتمال وقوع ۶0 تا 70 هزار فوتی در ایران وجود دارد 

که برنامه ریزی برای کاهش مرگ و میرها باید انجام شود.«
وی ادامه داد: »قسمتی از بحران کرونا به دلیل غافلگیری بوده است، 
مسئوالن و پزشکان غافلگیر شدند. پزشکان هم تجربه مواجهه با 
این بیماری را نداشتند؛ چرا که این ویروس رفتارهای متفاوتی 
دارد.« وی تاکید کرد: »برخی از متخصصان بر این باور هستند که 
ممکن است ویروس کرونا ایمنی ندهد، چون آنتی بادی برخی از 

بیماران بعد از حدود یک ماه طبیعی می شود.«
قناعتی افزود: »ممکن است مکانیزم بیماری به گونه ای باشد که سیستم 

ایمنی بدن نمی تواند آن را در حافظه خود بسپارد.«
وی با اشاره به اینکه کرونا ناگفته های فراوانی دارد، گفت: »سه 
استراتژی برای مقابله با کرونا وجود دارد که شامل نگاه بیمار محور 

و پیشگیرانه، اقتدار دولت و بیماریابی است.«
رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر 
تهران افزود: »کرونا یک جنگ تمام عیار است و مدیریت جنگی 
با مدیریت در شرایط عادی متفاوت است. در این شرایط نیاز به 

مدیریت دستوری است.«
قناعتی ادامه داد: »اگر کره جنوبی موفق شد این بحران را جمع کند؛ 
چون مقتدرانه با آن برخورد کرد. هر کشوری که این کار را انجام 
نداد، ضربه اش را خورد.« وی ادامه داد: »نمونه بارز آن می توان به 
کشور آمریکا اشاره کرد که موفق نشد بحران را کنترل کند و تاکنون 

نزدیک به 150 هزار نفر بر اثر این بیماری کشته شده اند.«
قناعتی با اشاره به اینکه موج دوم بیماری از پاییز شروع خواهد شد 
و این موج می تواند بسیار بدتر از موج اول باشد، اظهار داشت: »این 
موج می تواند همراه با آنفلوانزا و سایر بیماری های فصلی باشد و 

احتمال فراگیری بیماری در این ایام بیشتر خواهد بود.«
وی ادامه داد: »موج اول بیماری کرونا هنوز تمام نشده است، زمانی 
این اتفاق می افتد که تعداد بیماران به صفر برسد یا خیلی کم شود. 

موارد پیک های موج اول در حال رخ دادن است.«
رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر 
تهران بر لزوم بیماریابی جامع و کامل تاکید کرد و گفت: »بیماریابی 
زمانی مناسب است که با شناسایی، فرد مبتال قرنطینه شود. قرنطینه 
بیماران باید دستوری انجام شود، در صورتی که قوانین کنترل ناقص 
است، مجلس شورای اسالمی باید این قوانین را تدوین و دستگاه های 

مربوطه آن را اجرایی کنند.«
به گزارش ایرنا، قناعتی با اشاره به اینکه این بیماری نشان داده که 
می تواند به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند، گفت: »اگر بیماری 
صحیح مدیریت نشود، خطر انفجار بیماری وجود دارد و با تعداد 

بسیار زیاد فوت شدگان مواجه خواهیم شد.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 25۸۶ مورد جدید کووید19 
در کشور طی 2۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: »متاسفانه 219 

بیمار نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند «
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه 1 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و 5۸۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

شد که  یک هزار و 93۴ نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 2۸1 هزار 

و ۴13 نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 219 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 1۴ هزار و ۸53 نفر رسید«.
وی گفت: »خوشبختانه تا کنون 2۴۴ هزار و ۸۴0 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به کووید19 در  مبتال  بیماران  از  نفر  ادامه داد: »3۶09  الری 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته وی، تا کنون دو میلیون و 22۸ هزار و 277 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی دست ها 
و استفاده از ماسک بویژه هنگام خروج از منزل و حضور در 
مکان های عمومی و سرپوشیده، افزود: »همانند روزهای گذشته 
استان های مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی و غربی، 
خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان 

و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی همچنین گفت: »استان های تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، 
قزوین، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد هم در 

وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری گفت: »در مجموع شهرستان های قرمز هشت درصد کاهش 
داشته اما اما شهرستان های هشدار ۴0 درصد افزایش داشته اند.«
وی همچنین ادامه داد: »به عنوان مثال در استان مازندران آمار 

بستری روزانه به سه برابر افزایش یافته و در حال حاضر 17 
شهرستان این استان در وضعیت قرمز قرار دارند.بنابراین با 
به خصوص  بهداشتی  پروتکل های  گرفتن  رعایت و جدی 
کاری  بار  که  کنیم  کمک  هشدار  و  قرمز  شهرستان های  در 
کادر درمان را کم کنیم و به این ترتیب با رسیدگی به بیماران 

بستری، آمار فوتی ها کاهش یابد.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

۲۵۸۶ ابتال و ۲۱۹ فوتی جدید کرونا در کشور
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهورخبر داد

پیشتازی ۲ شرکت در تحقیقات تولید واکسن کرونا
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه در حوزه تولید واکسن مقابله با کرونا در حال 
حاضر با ۶ شرکت قرارداد منعقد شده است، گفت: 
»در حوزه صنایع غذایی و توسعه امنیت غذایی، 
محصوالت فناورانه متعددی در کشور تولید شده 
است و شاهد تولید برخی آنزیم ها و پروبیوتیک ها 
برای نخستین بار با توان نیروی متخصص در کشور 

هستیم.«
به گزارش سپید، سورنا ستاری با اشاره به شیوع 
بیماری کرونا، گفت: »پس از همه گیری شیوع ویروس 
کرونا یک اتفاق بزرگ در سوله های تولیدی سراسر 
کشور رخ داد. پیش از بحران کرونا، ماسک های سه 
الیه به مقدار محدودی در کشور تولید می شد و 
خط تولید و دستگاه های آن نیز به صورت موثری 

در کشور تولید نمی شد.«
به گفته وی، در بازه زمانی کمتر از یک ماه، با تالش 
شرکت  های دانش بنیان و فناور، ایران به یک تولید 
کننده عمده انواع ماسک تبدیل شد. خطوط تولید 
و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور ساخته و 
ده ها خط تولید جدید به صورت شبانه روزی راه 
اندازی شد. این اتفاق عالوه بر حوزه تولید ماسک 
در حوزه دیگر محصوالت مشابه نیز تکرار شد. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: 
»نیاز مبرمی در کشور به انواع محصوالت، مانند 
ضد عفونی کننده ها وجود داشت. این نیاز نه با تکیه 
به واردات، بلکه با تکیه بر توان نیروهای متخصص 

و جوان داخلی، برطرف شد.«
ستاری ادامه داد: »در ده ها شرکت فناور و دانش بنیان، 
خطوط تولید جدیدی برای تولید انواع تجهیزات 
پزشکی مانند دستگاه های تنفسی ایجاد شد. در واقع 
شرکت های دانش بنیان و فناور کشور، واکنش سریع 
و مناسبی نسبت به این بحران از خود نشان دادند و 
این واکنش سریع به دلیل زیرساخت های بود که از 

قبل ایجاد شده بود.«
رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد: »در 
حوزه محصوالت مقابله با کرونا، تقریبا محصول 
عمده ای وجود ندارد که از خارج کشور تامین شود. 
در مسئله واکسن مقابله با کرونا نیز در حال حاضر با 

۶ شرکت قرارداد منعقد شده است. در این بین، دو 
شرکت پیشتاز هستند و امیدوار هستیم، تحقیقات 

آنها در آینده نزدیک به نتیجه برسد.«
ستاری، فرهنگ سازی و توسعه گفتمان را از جمله 
پیش نیازهای مهم تحقق اقتصاد دانش بنیان ذکر کرد 
و افزود: »مسئوالن، نخبگان، دانشگاهیان و مردم نیز 
به اهمیت تحقق اقتصاد دانش بنیان پی برده اند. در 
حال حاضر وضعیت نسبت به چند سال قبل تفاوت 
دارد و همگان متفق القول هستند که باید در این 
مسیر گام برداشت و در این جهت تالش کرد.« 

ستاری معتقد است که هنوز باید تالش های بیشتری 
برای افزایش شناخت عمومی نسبت به ضرورت 
توسعه زیست بوم نوآوری کشور، صورت گیرد. 
به گفته وی، در سال گذشته بیش از ۴ هزار شرکت 
دانش بنیان وجود داشت و فروش شرکت ها رقمی 
در حدود 120 هزار میلیارد تومان بود. در سال 
جاری تعداد شرکت های دانش بنیان از 5 هزار و 

300 شرکت عبور کرده است.«
معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: »این 
شرکت ها همچنین در حال بزرگ شدن هستند. به 
همین خاطر باید سازوکارهای جدیدی ایجاد کرد 

که با شرکت های رو به رشد هماهنگ باشد. احتماال 
تا پایان سال تعداد شرکت های دانش بنیان به بیش 

از ۶ هزار شرکت افزایش پیدا می کند.«
ستاری همچنین بیان کرد: »بودجه مناسبی به معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصیص یافته 
است. این بودجه هنوز کامال عملیاتی نشده است، 
اما با جذب این اعتبارات، می توان سطح حمایت 
از پارک های علم و فناوری و دیگر اجزای زیست 

بوم نوآوری کشور را افزایش داد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان، در ادامه با اشاره به پروژه های 
اجرا شده در استان اصفهان، گفت: »در این چند سال، 
طرح های قابل توجهی با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در اصفهان اجرا شده 
 )basic science( است. بزرگ ترین پروژه علوم پایه
کشور در استان اصفهان و در شهر کاشان در حال 

اجرا است.«
رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: »این پروژه که در 
قالب احداث رصدخانه اجرایی شده است، تا چند 
ماه دیگر تکمیل خواهد شد. در صورتی که شرایط 
آب و هوایی و موضوع کرونا اجازه دهد تا ابتدای 
سال آینده، فرآیند نصب تجهیزات این پروژه تکمیل 

خواهد شد. پروژه های مشابه دیگری نیز در اصفهان 
در دست اجرا است.«

ستاری با اشاره به همکاری های معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و مجموعه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: »خطوط 
ویژه ای طراحی شده است تا شرکت های دانش بنیان 
و فناور بتوانند با شرایط مناسبی مجوزهای الزم را 
اخذ کنند. در حال حاضر واکسن آنفلوآنزا، مراحل 
آزمایشگاهی خود را طی می کند و امیدوار هستیم که 
این واکسن تا پاییز سال جاری به بازار عرضه شود.«
به گفته ستاری، نخستین بار در تاریخ است که ما 
در کشور موفق به ساخت واکسن آنفلوآنزا شده ایم. 
همزمان تعداد بیشتری واکسن در مرحله تحقیقاتی 
قرار دارند. همچنین برای اولین بار در تاریخ کشور، 
پاالیشگاه خون راه اندازی می شود، این پاالیشگاه 
با استفاده از فناوری داخلی طراحی شده است و 

می تواند در مسیر مقابله با کرونا اثر بخش باشد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه گفت: 
»مجوزهای مختلفی برای صادرات محصوالت مقابله 
با کرونا صادر شده است. به غیر از چند محصول 
محدود، برای بقیه محصوالت، امکان صادرات فراهم 
شده است. البته باید اطمینان حاصل کرد که این 

صادرات به افزایش قیمت داخلی منتهی نشود.«
ستاری با اشاره به برنامه راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه امنیت 
غذایی، گفت: »در مسئله صنایع غذایی و توسعه 
امنیت غذایی، محصوالت فناورانه متعددی تولید 
شده است. برای نخستین بار در کشور برخی آنزیم ها 

و پروبیوتیک های مورد نیاز تولید شد.«
بر اساس اعالم معاونت علمی، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور همچنین گفت: »پروژه تولید ماده 
با ارزش جلبک و صنایع غذایی مبتنی بر دریا، از 
جمله دیگر محورهای  مورد حمایت این معاونت 
است. پروژه  عظیم همکاری با پژوهشکده رویان 
اصفهان، نیز اصالح نژاد دامی در سراسر کشور را 
هدف قرار داده است. مواد اولیه دارویی و واکسن 
دام و طیور نیز از جمله نیاز حوزه کشاورزی و دام 

و طیور کشور است.«

خبـر

فهرست مراکز جامع سالمت 1۶ ساعته کرونا که افراد دارای عالئم 
این بیماری می توانند به آن ها مراجعه کنند، اعالم شد. 

به گزارش سپید، با شیوع کرونا ویروس جدید در کشور، مراکز 1۶ 
ساعته خدمات جامع سالمت با هدف غربالگری بیماران مشکوک به 
ویروس کرونا و کاهش مراجعین به بیمارستان ها راه اندازی شدند. 
در این مراکز، خدماتی همچون غربالگری، درمان سرپایی و ادامه 
مراقبت در منزل از جمله غربالگری، مشاوره، آموزش و تجویز 
دارو انجام می شود. انجام اقدامات تشخیص و درمانی و در صورت 
لزوم انجام تست کرونا به صورت رایگان و ارجاع جهت بستری 
بیمار در بیمارستان و ادامه درمان در بیمارستان از دیگر خدمات این 
مراکز است. در عین حال به گفته علیرضا رییسی، معاون بهداشت 

وزارت بهداشت، فرد دارای عالئم بیماری کووید-19 می تواند 
با سامانه ۴030 که 32 هزار کارشناس در آن آماده پاسخگویی 
به سواالت مردم هستند، تماس بگیرد و راهنمایی های الزم را 
دریافت کند تا در صورت نیاز به مراکز سرپایی ارجاع داده شوند. 
رییسی تاکید 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.«
وی از مردم خواست که در صورت داشتن عالئم بیماری، 
مستقیما به اورژانس بیمارستان ها مراجعه نکنند، زیرا هم ازدحام 
بیمارستان ها می توانند عفونت را  ایجاد می شود و هم خود 
۴030 به مراکز 1۶ ساعته محل خود مراجعه کنند.انتقال دهند. بنابراین تنها در صورت نیاز با راهنمایی سامانه 

فهرست مراکز منتخب ۱۶ ساعته انجام تست کووید ۱۹ اعالم شد
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مصطفوی، عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید- ۱۹ وزارت بهداشت مطرح کرد

واکسن؛ تنها راه ایمنی جمعی مقابل کووید-۱۹
عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19 وزارت بهداشت ضمن تعریف 
ایمنی جمعی در مقابل یک بیماری و راه های رسیدن به آن، گفت: 
»ایمنی جمعی مطلوب کووید - 19 قطعا از طریق واکسن خواهد 
بود؛ یعنی با استفاده از واکسن افراد ایمن شده و زنجیره انتقال 

متوقف می شود.«
به گزارش سپید، احسان مصطفوی در گفت وگو با ایسنا ایمنی جمعی 
را نوعی محافظت از بیماری های عفونی معرفی کرد و گفت: »ایمنی 
جمعی زمانی روی می دهد که درصد قابل توجهی از یک جامعه در 
برابر عفونت از طریق ابتال به بیماری یا واکسیناسیون ایمن شوند و 
به این شکل، می توان از افرادی که ایمن نشده اند هم در مقابل ابتال 

به بیماری محفاظت کرد.«
وی افزود: »در جمعیتی که  بخش زیادی از افراد از ایمنی برخوردار 
هستند، چنین افرادی در انتشار بیماری سهمی نخواهند داشت و 
زنجیره  انتشار بیماری مختل می شود که این امر یا سبب توقف یا 
کند شدن گسترش بیماری می شود. هرچه نسبت افراد ایمن در 
این جامعه بیشتر باشد، احتمال تماس افراد غیرایمن با افراد بیمار 
کمتر می شود و به محافظت آن ها از عفونت کمک می کند. برای 
ایمنی جمعی بر اساس نوع بیماری عفونی، درصدی را برای ابتال 
یا واکسینه شدن اعالم می کنند که با توجه به نوع بیماری عفونی و 
میزان سرایت پذیری آن بین ۶0 تا 90 درصد جامعه را شامل می شود.«
مصطفوی ادامه داد: »از طرفی باید توجه داشت که ایمنی جمعی 
فقط در مورد بیماری های عفونی ای مطرح است که در آن ها انتقال 
از یک فرد به فرد دیگر مطرح باشد. واکسیناسیون گروهی برای القای 
ایمنی جمعی در جلوگیری از شیوع بسیاری از بیماری های عفونی 
موفقیت آمیز بوده  است. ایمنی جمعی ایجاد شده از طریق واکسن 
به ریشه کن کردن آبله در سال 1977 و به کاهش فراوانی سایر 

بیماری های عفونی نظیر سرخک و فلج اطفال کمک کرده  است.«
وی با تاکید بر اینکه باید مدنظر داشت که واکسن ها به  طور معمول 
اثربخشی صددرصد هم ندارند، تصریح کرد: »ممکن است سیستم 
ایمنی برخی از افراد پاسخ ایمنی کافی به واکسن ها برای مصونیت 
طوالنی مدت ایجاد نکند، بنابراین بخشی از کسانی که واکسینه می شوند 
ممکن است ایمنی در برابر بیماری نداشته باشند. مثال میزان اثربخشی 
واکسن آنفلوانزای فصلی را در حد 70 درصد مطرح می کنند. در 
مورد بعضی از واکسن ها هم نیاز به تزریق واکسِن یادآور برای حفظ 

ایمنی در بدن افراد است.« وی در ادامه خاطرنشان کرد: »در مورد 
پاندمی کروناویروس هم بعضی کشورها مانند سوئد برای کنترل آن 
در ماه های اول به نظر می رسد سیاست ایمنی جمعی را دنبال کردند 
که نتایج آن رضایت بخش نبود و منجر به شکست و عذرخواهی 
رسمی هم شد. در حال حاضر جامعه علمی دنیا از بحث ایمنی 
جمعی کروناویروس از طریق ابتال به بیماری مطمئن نیست. امروزه 
مشخص شده است که ایمنی جمعی در کووید-19 می تواند منجر 

به مرگ یا ابتالی تعداد زیادی از افراد یک جامعه شود.«
وی حرکت به سمت ایمنی جمعی از طریق ابتال به بیماری را 
سیاست پذیرفته شده ای در سطح جهانی و در ایران ندانست و 
اظهار کرد: »در مسیر رسیدن به این نوع از ایمنی، تعداد زیاد و 
قابل توجهی فوت می کنند و عده  زیادی هم بد حال می شوند. 
البته هنوز شواهد معتبری هم نداریم که کسانی که مبتال می شوند 
باید توجه داشت  ایمنی طوالنی مدت و موثر خواهند داشت. 
وقتی می گوییم درصدی از افراد به کووید-19 مبتال شده اند این 

به آن معنی نیست که این افراد لزوما همگی ایمن شده اند، هنوز 
نمی دانیم که آیا ایمنی به صورت دائمی یا به صورت موقت ایجاد 

می شود و اینکه این ایمنی چه مدتی دوام دارد.«
رییس پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور 
ایران، تاکید کرد: »ایمنی جمعی مطلوب کووید-19 قطعاً از طریق 
واکسن است، یعنی با استفاده از واکسن اکثر افراد ایمن شده و 

زنجیره انتقال متوقف می شود.«
وی همچنین تاکید کرد: »البته در مورد واکسن هم باید واقع بین 
باشیم، زمان دستیابی به واکسن مناسب کووید-19 هنوز مشخص 
اثربخشی 100 درصد نخواهد  نیست، واکسن تولید شده قطعا 
این  به  جهانی  جامعه  همه   دستیابی  تا  حال  عین  در  و  داشت 
واکسن زمان زیادی الزم است؛ بنابراین تا دسترسی به واکسن و 
درمان مناسب، باید همچنان مالحظات بهداشتی گفته شده نظیر 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در فضاهای عمومی 

و سربسته را رعایت کنیم.«

خبـر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، وضعیت بیماری کرونا 
در موج جدید را متفاوت با روزهای شیوع این بیماری در 

کشور دانست. 
به گزارش سپید، عباسعلی کریمی در نشست هیأت رئیسه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه شرایط این دوره 
بیمارستان ها سخت تر از اسفند و فروردین است، افزود: »در 
این دوره  بخش زیادی از نیروها مبتال شده و در استعالجی 
هستند که باعث شده حجم کار سایر کارکنان بیشتر شود. لذا 
بایستی معاونت توسعه از روش های مختلف کمبود نیروی 

انسانی بیمارستان ها را جبران کنند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تفاوت این مرحله 
از همه گیری کرونا با بحران آغاز همه گیری آن گفت: »ابتدای 
شیوع کرونا همه مسئوالن و نیروهای داوطلب کمک کردند 
و پا به میدان گذاشتند. درست مانند زمان عملیات که شور و 

حال عجیبی جبهه را فرامی گرفت و پس از پایان عملیات جبهه 
دلگیر و ماندن در آن فضا سخت می شد. همبستگی موج اول 
کرونا نیز تداعی کننده شور و حال عملیات زمان جنگ بود. 
اما در این دوره به دالیل مختلفی ازجمله ابتالی بخشی از 

همکاران، کار سخت تر و رویکرد مدیریتی مهم تر شده است.«
و  کشور  بر  آن  تأثیر  و  جهانی  مسائل  به  اشاره  با  کریمی 
همچنین فضای مجازی که همانند تیغ دو لبه عمل می کند، 
افزود: »مهم ترین مسئله ما در بیمارستان ها و دانشگاه، کووید 
19 است و نباید با کوچک ترین مسئله ای وارد حاشیه شویم.« 
به گزارش مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید 
نیست  مشکل  من  برای  بیمارستان ها  شرایط  درک  اینکه  بر 
چراکه تجربه اداره بیمارستان را دارم، ادامه داد: »مواجه شدن 
غیرکرونا خسته  و  کرونا  دلیل  به  که  کارکنانی  و  بیماران  با 
هستند، کار را برای رؤسای بیمارستان ها سخت می کند. اما 
درک این شرایط برای ما سخت نیست و دانشگاه برای به 
حداقل رسیدن مشکالت بیمارستان ها تالش می کند و لحظه ای 
در دفاع از کسانی که در خط مقدم از جان مایه می گذارند 

کوتاهی نمی کند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد 

تفاوت کرونا در موج جدید همه گیری



وزیر بهداشت تاکید کرد

اهدای 16 دستگاه سی تی اسکن به ایران از سوی سازمان جهانی بهداشت
سازمان جهانی بهداشت 16 دستگاه سی تی اسکن با جدیدترین فن آوری را به وزارت بهداشت اهدا کرد. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت به منظور تقویت پاسخ جمهوری اسالمی ایران به فوریت های 
ناشی از شیوع گسترده کووید-19، محموله تجهیزات پزشکی جدیدی مشتمل بر 16 دستگاه سی تی 
اسکن با جدیدترین فن آوری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا کرد. این دستگاه ها 
که ارزش مالی آنها حدود چهار میلیون دالر است، از طریق کمک های بشردوستانه دولت های ژاپن و 
کویت خریداری شده اند. کریستوف همل من، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسالمی 
ایران در این خصوص، گفت: »همزمان با تداوم شیوع کووید-19، سازمان جهانی بهداشت از تالش های 
ایران برای متوقف کردن موج فزاینده  این بیماری پشتیبانی می کند. این سازمان با تامین اقالم پزشکی 
ضروری، آموزش کادر درمان و تالش در جهت افزایش آگاهی عمومی در جامعه، دوشادوش وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول خدمت رسانی به مردم ایران است.« وی ادامه داد: »انجام سی 
تی اسکن ریه در تشخیص بالینی بیماران مبتال به کووید-19 بسیار بااهمیت است و مبنای تصمیمات 
درمانی برای بیماران را تشکیل می دهد. سازمان جهانی بهداشت اخیرا برخی بیمارستان های معین 
برای پذیرش بیماران کووید-19 را به دستگاه های آنالیز گازهای خون مجهز کرده است.« همل من 
بیان داشت: »این دستگاه ها برای ارزیابی و پایش بیماران تحت مراقبت ویژه جزو تجهیزاتی ضروری 
به شمار می روند. تاکنون 70 دستگاه آنالیز گاز خون با کمک مالی دولت ژاپن خریداری و در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گرفته است.« به گزارش فارس، وی متذکر شد: »سازمان جهانی بهداشت از آغاز 
شیوع بیماری چندین تن تجهیزات محافظت فردی در اختیار کادر درمان ایران قرار داده تا به آنها کمک 
کند به شکلی ایمن به مردم سرتاسر کشور خدمات ارائه کنند. همچنین، محموله های متعدد تست های 
آزمایش مولکولی )PCR( اهدایی این سازمان، شبکه آزمایشگاهی ایران را قادر ساخته تا صدها هزار 

تست تشخیصی برای شناسایی زودهنگام افراد مبتال به بیماری انجام دهند.«

تجهیزات

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»همه می دانیم اکثر کشورها همه تالش خود 
را برای کنترل کووید 19 انجام می دهند، اما 
اطمینان از دریافت خدمات ضروری سالمت در 
چهارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه برای همه 
و بویژه گروه های هدف بسیار ضروری است.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز چهارشنبه 
در نشست مجازی با وزرای بهداشت منطقه 
مدیترانه شرقی افزود: »از سازمان جهانی بهداشت 
به دلیل پشتیبانی فنی از کشورهای عضو در 

مبارزه با کووید 19 و همچنین پیگیری همزمان 
پیشرفت به سوی اهداف سه میلیاردی که بسیار 
حائز اهمیت است، قدردانی می کنم.« وی ادامه داد: 
»اطالعات اولیه نشان می دهد که پوشش ایمن سازی  
تشخیص سل،HIV  و ایدز و مراقبت از بیماران 
مبتال به بیماری های غیرواگیر از جمله برخی خدمات 
پیشگیری، درمانی و توان بخشی تحت تاثیر این بیماری 
قرار گرفته اند.« نمکی گفت: »گزارش اخیر مشترک 
سازمان جهانی بهداشت و یونیسف هشدار می دهد 
که پوشش واکسیناسیون به دلیل پاندمی کووید 19 
کاهش چشم گیر و نگران کننده ای داشته که به دلیل 
اختالل در دریافت و ارائه خدمات واکسیناسیون به 

دلیل کووید 19 اتفاق افتاده است.«
وزیر بهداشت افزود: »ادامه این روند، نه تنها باعث 
عدم دست یابی به اهدافGPW 13- بلکه شاهد 
نتایج معکوس در بسیاری از شاخص های بهداشتی 
از جمله پوشش واکسیناسیون، مراقبت از خانواده، 
بیماری های غیرواگیر و غیرواگیر و غیره نیز می شود. 
بنابراین از کشورهای عضو می خواهم روی تقویت 
ظرفیت سیستم بهداشت و درمان با اولویت مراقبت های 
بهداشتی اولیه، ارتقای همکاری  بخش خصوصی 
و دولتی، توانمندسازی جامعه و سالمت در کلیه 

سیاست های خود سرمایه گذاری کنند. این سیاست ها 
از جمله راهبردهای اصلی جهت رسیدن به اهداف 
سه میلیاردی است.« وی بیان کرد: »به عنوان وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران افتخار می کنم که اهداف سه میلیاردی را برای 
مبارزه با کووید 19 اتخاذ کرده ایم. ما زمان هزار و ۲00 
مرکز جامع سالمت را به 16 یا ۲۴ ساعت رسانده ایم 
تا بتوانیم از دسترسی آسان و عادالنه مردم به خدمات 
ضروری بهداشتی و همچنین آزمایش و درمان بیماران 
سرپایی برای کاهش بار بیمارستان ها اطمینان حاصل 
کنیم. غربالگری از طریق تماس تلفنی، ویزیت در 
منزل و ارائه خدمات مورد نیاز، مداخالت در حال 
انجام برای شناسایی افراد در مراکز مراقبت های اولیه 
بهداشتی است.« نمکی گفت: »در عین حال، ما همه 
تالش های مشترک خود را برای از بین بردن ماالریا، 
حفظ اعتبار گواهینامه حذف سرخک و سرخجه و 
بسیاری از دستاوردهای دیگر ادامه می دهیم. همان 
طور که به تازگی تمام روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی دستور دادم تا برنامه ریزی های ویژه ای در 
این زمینه انجام دهند. ما همچنان کارآزمایی های بالینی، 
تولیدات بومی تمام داروهای کووید 19 و در قالب 
چهارچوب قوی برای تحقیقات و کارآزمایی واکسن 

را بر خالف تحریم های یک جانبه غیرقانونی، 
ادامه می دهیم.«

وی اظهار کرد: »توصیه می کنم به ارائه بیانیه 
مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسف 
خطاب به روسای کشورها با تاکید بر اهمیت 
استمرار مراقبت از جمعیت در معرض خطر 
به ویژه تضمین پوشش باالی واکسیناسیون، 
مراقبت از خانواده، نظارت بر رشد و بیماری های 
غیرواگیر در کنار تالش های فعلی برای مبارزه با 
کووید 19 که در این رابطه، روسای کشورها به 
اهمیت سرمایه گذاری در پوشش همگانی سالمت 
و پیگیری پیشرفت در جهت اهداف سه میلیاردی 
تاکید کنند.« وزیر بهداشت ادامه داد: »سازمان جهانی 
بهداشت و یونیسف باید تبادل تجربه های بین کشورها، 
به ویژه نوآوری های مربوط به راهبردها و گزینه های 
ارائه خدمت پوشش همگانی سالمت برای مبارزه 
با کووید 19 را تسهیل کنند و در عین حال سرمایه 
گذاری برای اجرای تعهدات جهانی برای ریشه کنی 

فلج اطفال در منطقه را تضمین کنند.«
نمکی افزود: »سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، 
صندوق جهانی گلوبال فاند، بانک جهانی و بانک 
توسعه اسالمی به همراه سایر سازمان های اقتصادی، 
باید به کشورهای با درآمد کم و متوسط جهت غلبه بر 
تنش های اقتصادی حاصل از همه گیری کووید 19 و در 
عین حال تضمین دسترسی برابر به واکسن های کووید 
19 در چهارچوب COVAX )تسهیالت دسترسی 
به واکسن کووید 19( یا سایر نوآوری های دو جانبه 

و چند جانبه کمک کنند.«
به گزارش ایرناوی بیان کرد: »بار درگیر از حمایت های 
مدیر منطقه ای، مدیرکل و کلیه همکاران سازمان جهانی 
بهداشت برای ابراز همبستگی در مقابله با تهدیدات 

بهداشتی عمومی قدردانی می کنم.«

لزوم اطمینان از دریافت خدمات ضروری سالمت برای همه 

خبـر

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

تقویت کادر درمانی بیمارستان ها

اشاره  با  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
مراکز  انسانی  نیروی  ترمیم  به ضرورت 
درمانی، گفت: »فراخوان اورژانسی برای 
جذب دانشجویان سال چهارم پرستاری 
و جذب سه هزار رزیدنت در دستور کار 

وزارت بهداشت قرار دارد.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در گفتگو 
با خبرنگار مهر، نظارت بر ارائه خدمات 
به بیماران کرونا در تهران را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: »تهران به دلیل وسعت و 
جمعیت زیاد، مشکالتی دارد که باید مورد 
توجه قرار گیرد.« وی افزود: »با شروع بحران 
کرونا در کشور، خدمات قابل توجهی در 
شرایط سخت به مردم داده شده و برای 
سیستم درمان کشور اعتبار کسب شده و 
نباید بگذاریم کج روی های یک عده افراد 
سودجو به این سرمایه اجتماعی آسیب بزند.« 

جان بابایی با اشاره به ضرورت ترمیم نیروی 
»فراخوان  گفت:  درمانی،  مراکز  انسانی 
سال  دانشجویان  برای جذب  اورژانسی 
چهارم پرستاری و جذب سه هزار رزیدنت 

در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.«

نمایندگان مجلس ناظران پارلمان در شورای عالی نظام پزشکی را انتخاب کردند. 
گفت:  چهارشنبه  روز  صبح  علنی  جلسه  در  مجلس  رئیس  نایب  هاشمی  زاده  قاضی  حسین  امیر  سپید  گزارش  به 
»عبدالحسین روح االمینی با 11۵ رای و ملک فاضلی با 106 رای از مجموع ۲0۸ رای ماخوذه به عنوان دو ناظر 

مجلس در شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.«

ناظران مجلس در شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند
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رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرونا را »ویروس ترامپ« نامید
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ویروس کرونا را 
»ویروس ترامپ« نامید؛ اظهاراتی که به انتقادها 
درخصوص عملکرد رئیس جمهور آمریکا در 

مدیریت پاندمی کرونا دامن می زند. 
به گزارش سپید، نانسی پلوسی در مصاحبه ای 
با شبکه سی ان ان گفت: »فکر می کنم با اظهارات 
جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
حقیقت او به اشتباهاتی که تاکنون مرتکب شده 
اذعان کرد، استفاده از ماسک را پذیرفت و اذعان 
کرد که این یک حیله و فریب نیست. این پاندمی 
است که به خاطر انفعال و عدم اقدام ترامپ پیش 

از بهتر شدن، بدتر شد.« 
وی افزود: »در حقیقت بدون شک این »ویروس 

ترامپ« است.«
پلوسی به اظهارات روز سه شنبه ترامپ در کاخ 
سفید اشاره کرد که در جریان آن وی استفاده از 
ماسک صورت را تحسین کرد و از آمریکایی ها 
خواست تا برای ریشه کن کردن شیوع این بیماری 
دستان خود را دائم بشویند و فاصله اجتماعی را 

رعایت کنند. 
در جریان این جلسه که نخستین جلسه متمرکز 
بر ویروس کرونای رئیس جمهور آمریکا در کاخ 

سفید در سه ماه گذشته بود، ترامپ همچنین هشدار 
داد که شیوع ویروس کرونا در آمریکا در بحبوحه 
افزایش آمار مبتالیان در بخش هایی از این کشور 

پیش از بهتر شدن، بدتر خواهد شد. 
پلوسی گفت: »اگر ترامپ چند ماه پیش به جای 
برگزاری کمپین های انتخاباتی و دیگر کارهایی 
که کرده بود، گفته بود که ماسک بزنید، آن وقت 
افراد بیشتری او را به عنوان رهبر دنبال می کردند. 

او رئیس جمهور آمریکاست.«
در پاسخ به این سوال که آیا تاکید دارد هزاران 
آمریکایی به خاطر نحوه عملکرد و واکنش رئیس 
جمهور جان خود را از دست داده اند، پلوسی گفت: 
»بله منظور من همین است. فکر می کنم که این 

کامال مشهود و آشکار است.«
این اظهارات یکی از تندترین انتقادات علیه نحوه 
مدیریت پاندمی کرونا توسط ترامپ است؛ بیماری 

که به گفته دموکرات ها نیازمند واکنش جدی تر از 
سوی کاخ سفید بود. 

این انتقادها در بحبوحه افزایش شمار مبتالیان و 
قربانیان در سراسر آمریکا به ویژه در جنوب و 

غرب کشور مطرح شد. 
پلوسی گفت: »شمار مبتالیان ما به چهار میلیون 
تن نزدیک می شود و 140 هزار تن نیز به خاطر 
ابتال به ویروس جان خود را از دست داده اند. اگر 
االن استفاده از ماسک مهم شده، مهم بود که این 
اقدام در ماه مارس صورت گیرد به جای اینکه 
به ما در ماه آوریل بگویید که همگی می توانیم 

به کلیسا برویم! «
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، وی 
افزود: »بازگشت به علم و حکومت تنها راه برای 
غلبه بر این مساله است. ما امیدواریم واکسنی برای 
این بیماری کشف شود و برای این منظور دعا 
می کنیم. اگر خدا بخواهد این اتفاق خیلی زود رخ 
می دهد. اما هنوز چند ماهی پیش رو وجود دارد و 
مردم بیشتری جان خود را از دست خواهند داد. 
بیایید امیدوار باشیم که رئیس جمهور به پذیرش 
واقعیت این پاندمی یعنی اینکه این ویروس ترامپ 

است، نزدیک تر شود.«

رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورتی که هر کشوری از 
جمله چین بتواند اول به تولید موفقیت آمیز واکسن کووید-1۹ 

دست یابد، دولتش آماده همکاری با آن است. 
به گزارش سپید، دونالد ترامپ سه شنبه زمانی که از او پرسیده 
شد اگر چین بتواند اول به واکسن کروناویروس دست یابد 
با آن همکاری می کند یا خیر گفت: »ما آماده همکاری با هر 
طرفی هستیم و این نتایج خوبی را برایمان به همراه می آورد.«
ترامپ تاکید کرد پیشرفت خوبی در درمان و تولید واکسن 

کووید-1۹ در ایاالت متحده حاصل شده است.
وی افزود: »ما در روند تولید واکسن و درمان عملکرد بسیار 

خوبی داشتیم.« ترامپ همچنین گفت، یک واکسن بالقوه احتماال 
بسیار زودتر از انتظار به دست می آید و فورا در دسترس قرار 
می گیرد و ارتش آمریکا در روند توزیع آن نقش خواهد داشت. 
پاندمی  اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
ویروس کرونا دسامبر گذشته در شهر ووهان چین آغاز شد. 
ایاالت متحده از چین بابت آنچه پنهان کردن ابعاد شیوع این 
ویروس می نامد، انتقاد کرده است. ترامپ مدعی شد که نفوذ 
چین در سازمان جهانی بهداشت موجب شد شیوع کرونا در 
ووهان به پاندمی جهانی تبدیل شود و این بیماری باید در 

چین کنترل می شد.

رئیس جمهوری آمریکا: 

 اگر چین اول به واکسن کرونا برسد، حاضر به همکاری هستیم

خبـر

مقامات فرانسه اظهار داشتند: »موارد ابتال به بیماری کووید-1۹ 
در این کشور همزمان با تعطیالت تابستانی افزایش می یابد.«
به گزارش سپید، وزیر بهداشت فرانسه روز سه شنبه گفت: 
»انتقال کروناویروس جدید در مدت تعطیالت تابستانی روند 
افزایشی پیدا می کند و اکنون موارد مرگ و میر ناشی از بیماری 

کووید-1۹ حدود ۳0 هزار و 1۶۵ نفر اعالم شده است.«
با پزشک  بنابر اعالم وزارت بهداشت فرانسه موارد تماس 
اورژانس، مراجعه حضوری به مراکز اورژانس و موارد بستری 
جدید که مشکوک به کووید-1۹ هستند، افزایش یافته است. 
لغو  از  پیش  و  مه  ماه  نهم  از  وزارتخانه  این  اعالم  بنابر 
محدودیت های اعمال شده به منظور مهار شیوع کروناویروس 

در مجموع ۵4۷ خوشه انتقال ویروس بروز پیدا کرده است. 
باقی  فعال  انتقال  خوشه   ۲0۸ تنها  حاضر  حال  در  هرچند 

مانده است. 
تعطیالت  با  همزمان  حال  این  با  فرانسه،  مقامات  گفته  به 
تابستانی که برگزاری مراسم،  تجمعات خانوادگی و مسافرت ها 
افزایش پیدا می کنند، این عوامل می تواند شیوع مجدد این 

بیماری را در پی داشته باشد. 
به گزارش مدیکال اکسپرس، در حال حاضر حدود ۶4۸۲ 
تحت  فرانسه  بیمارستان های  در  کووید-1۹  به  مبتال  بیمار 
درمان قرار دارند که 4۵۵ نفر از آنها در بخش مراقبت های 

ویژه و با کمک دستگاه تنفس می کنند.ایسنا

افزایش مبتالیان کرونا در فرانسه همزمان با تعطیالت تابستانی

7 شماره 1۷0۵ ۲ مرداد 1۳۹۹
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برای زنده ماندن ماسک بزنید 
بر اساس مطالعه ای که دانشمندان دانشگاه آکسفورد 
انجام دادند، استفاده از ماسک تا درصد قابل توجهی از 
مرگ افراد در برابر ویروس کرونا جلوگیری می کند. 
به گزارش سپید، ویروس کرونا این روز ها آنقدر با 
سرعت پیش می رود که دیگر کسی به گرد پایش 
نمی رسد. افزایش شمار مبتالیان و جان باختگان 
این ویروس این روزها، نگرانی ها را در مورد این 
مهمان ناخوشایند تشدید کرده است. گرچه تالش 
دانشمندان برای کشف واکسن به طور شبانه روزی 
ادامه دارد، اما با این حال هنوز راه درمانی برای آن 
یافت نشده و مردم با این دشمن میکروسکوپی 

دست به گریبانند. 
به گفته متخصصان و به ویژه سازمان جهانی بهداشت 
در حال حاضر تنها راه پیشگیری از شیوع این بیماری 
استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست هاست. 
افراد اهتمامی به رعایت  از  گرچه هنوز برخی 
بهداشت و استفاده از ماسک ندارند. در همین رابطه 
دانشمندان دانشگاه آکسفورد در آخرین تحقیقات 
خود اذعان کردند استفاده از ماسک می تواند تا 
درصد قابل توجهی به محافظت از فرد در برابر 
ویروس کرونا کمک کرده و مانع از انتشار آن شود. 
مقامات انگلیس و متخصصان این کشور تأکید 
می کنند مهم ترین فایده استفاده از ماسک جلوگیری از 
انتشار ویروس هنگام عطسه و سرفه است؛ همچنین 

استفاده از ماسک سبب می شود فرد ویروس کمتری 
را استنشاق کند این امر تاثیر بسیاری در کاهش 
شیب ابتال دارد و حتی می تواند از مرگ و میر نیز 

جلوگیری کند. 
قوانین مربوط به استفاده اجباری از ماسک در سراسر 
جهان متفاوت است، زیرا دولت ها در مورد اینکه 
آیا این کار واقعاً مفید است یا خیر تردید دارند؛ اما 
شواهد نشان داده است که ماسک ها تاثیر بسزایی 

در کنترل شیوع بیماری دارند. 
به گفته دانشمندان افرادی که ماسک دارند کمتر در 
معرض ابتال به بیماری کووید ۱۹ قرار دارند، در 
نتیجه به احتمال زیاد در صورت ابتال عالئم خفیفی 
را تجربه می کنند و یا بدون عالمت خواهند بود. 
تحقیقات مختلفی در مورد انواع مناسب ماسک 
انجام شده است، اما اخیرا با توجه به شیوع گسترده 
کووید ۱۹، متخصصان به طور فزاینده ای به این 

تصور متکی هستند که هر نوع ماسکی بهتر از 
استفاده نکردن از آن است. 

در مطالعه ای که دانشمندان دانشگاه آکسفورد در این 
باره انجام دادند، مشخص شد ماسک های جراحی 
به اندازه ماسک های N95 برای کادر درمان موثر 
هستند و تنها تفاوت آن ها در ذرات نهفته ای است 

که قادر به فیلتر آن ها نیستند. 
ماسک های N95 از ماده ای ضخیم ساخته شده اند که 
محکم روی صورت قرار می گیرند و می توانند ۹۵ 
درصد از کل ذرات موجود در هوا را فیلتر کنند؛ 
این در حالی است که ماسک های جراحی برای 
تنفس و کار بسیار آسان تر هستند، اما در جلوگیری 
از ورود ذرات ریز کارآمدی ماسک های N95 را 
ندارند؛ این ذرات ۲۰ برابر کوچکتر از باکتری ها 
هستند از این رو یک مطالعه در این زمینه همچنان 
ادعا می کند افراد بدون عالئم نباید به ماسک های 

جراحی اعتماد کنند.
اما در مورد کارآیی ماسک های پارچه ای، به گفته 
بابک جاوید محقق اصلی بیمارستان های دانشگاه 
کمبریج، با وجود داشتن شواهد کافی، برخی از 
داده ها حاکی از آن است که ماسک های پارچه ای 
نسبت به ماسک های جراحی تنها ۱۵ درصد در 
جلوگیری از انتشار ذرات موثر هستند. باشگاه 

خبرنگاران جوان

خبـر

شماره ۱7۰۵ ۲ مرداد ۱3۹۹

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا در دستورالعملی 
چگونگی رعایت فاصله گذاری اجتماعی به منظور پیشگیری از 

شیوع هر چه بیشتر کروناویروس جدید را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، گسترش سریع بیماری کووید-۱۹ بیشتر به دلیل 
چگونگی انتقال کروناویروس جدید رخ می دهد. انتقال بیماری 
زمانی اتفاق می افتد که فرد سالم در تماس نزدیک با ترشحات 
تنفسی فرد آلوده قرار میگیرد. همچنین ذرات تنفسی که برای 
چند ساعت در هوا باقی میماند میتواند فرد سالم را آلوده کند. 
ترشحات تنفسی فرد آلوده به کروناویروس از طریق دهان، بینی 
و ریه افرادی که در نزدیکی او قرار دارند جذب میشود. به همین 
دلیل است که استفاده از ماسک هنگام حضور در اماکن عمومی 
توصیه می شود. همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی زمانی 
از اثربخشی الزم برخوردار است که افراد ماسک به صورت 

داشته باشند و صورت خود را لمس نکنند. 
محافظتی  تجهیزات  دیگر  و  ماسک  از  تنها  استفاده  همچنین 
همچون گان نمیتواند به روند کاهشی موارد ابتال منجر شود. کاهش 
روند ابتال مستلزم آن است تا تمامی افراد جامعه دستورالعمل های 

فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله فیزیکی را رعایت کنند. 
به گزارش مدیکال دیلی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی موارد زیر 

را توصیه کرده است: 

استفاده از وسایل حمل و نقل ایمن
در صورت امکان به افراد توصیه می شود تا از شیوه های حمل و نقلی 
استفاده کنند که نیازی به تماس مستقیم با افراد دیگر نیست. پیاده 

روی، دوچرخه سواری و رانندگی با خودروی شخصی از جمله 
گزینه های مطرح است. درصورتیکه در خودروی شخصی همراه 
با یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود هستید بهتر است فاصله 
الزم را رعایت کنید. شیشه خودرو را پایین بیاورید و کولر را در 
حالت عدم چرخش قرار دهید تا تهویه هوای خودرو بهبود پیدا کند. 
درصورتیکه مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
هستید سعی کنید فاصله تعیین شده را با دیگر مسافران حفظ 
تماس  در  که  دستگیره ها  لمس  از  کنید  سعی  همچنین  کنید. 
متعدد افراد هستند خودداری کنید. پس از پیاده شدن از خودرو 
به سرعت دست های خود را ضد عفونی کنید. همچنین بهتر 
است در ساعاتی از روز از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 

کنید که تردد کمتر است.

هنگام حضور در اماکن عمومی احتیاط کنید
در صورت لزوم و برای تامین مایحتاج ضروری برای خرید از 

خانه خارج شوید. هنگام حضور در فروشگاه فاصله الزم را با افراد 
دیگر رعایت کنید. پیش از تماس با سطوحی که افراد متعددی 
با آنها در ارتباط هستند از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنید. 

به شیوه جدید معاشرت کنید
رابطه خود با دوستان و اعضای خانواده را از طریق به کارگیری 
تکنولوژی های جدید حفظ کرده و از ارتباط حضوری خودداری 
کنید. از حضور در مراسم و تجمعاتی که امکان رعایت فاصله 

گذاری فیزیکی وجود ندارد خودداری کنید.

لزوم رعایت فاصله فیزیکی هنگام ورزش کردن
بهتر است در صورت حضور در فضاهای باز به منظور پیاده روی، 
دویدن و دوچرخه سواری فاصله فیزیکی خود را از دیگر افراد 
حفظ کنید. همچنین در صورت حضور در باشگاه بهتر است 
ابتدا قوانین اعمال شده در باشگاه را مرور کرده و از تعداد افراد 
حاضر در محل باشگاه اطالع پیدا کنید. در باشگاه فعالیت های 
گروهی را محدود کنید. به یاد داشته باشید در محیط های بسته 

از نزدیک شدن به افراد خودداری کنید. 

رعایت نکات بهداشتی هنگام ابتالی اعضای خانواده 
به کووید-۱۹

الزم است درصورت ابتالی یکی از اعضای خانواده به بیماری 
کووید-۱۹ فضای خانه از تهویه الزم برخوردار باشد. پنجره ها 
را باز کنید و پنکه روشن کنید. در سرویسهای بهداشتی نیز ضد 

عفونی کردن مکرر نکته حائز اهمیتی است.ایسنا

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعالم کرد

دستورالعمل رعایت فاصله فیزیکی در دوران شیوع کرونا



در نشست خبری پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت عنوان شد

روز گذشته نشست خبری مشترکی با حضور 
معاون فنی و نظارت و همچنین مدیرکل روابط 
عمومی سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با 
موضوع پویش ملی »همدلی با مدافعان سالمت« 
برگزار شد و آنان به سواالت خبرنگارانی که از 
طریق ویدئوکنفرانس با محل برگزاری نشست 
از  بخشی  در  دادند.  پاسخ  بودند،  ارتباط  در 
این نشست خبری، رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت بهداشت، در پاسخ به سوال خبرنگار 
شرایط  درباره  هم  توضیحاتی  سپید،  روزنامه 
خودقرنطینگی و دریافت مشاوره از سامانه های 

خوداظهاری وزارت بهداشت ارائه کرد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام با بیان اینکه 
با رعایت بسیاری از اصول بهداشتی می توان با 
مدافعان سالمت همدلی کرد، گفت: »با تقویت 
روحیه ای که به جامعه پزشکی می دهیم و رعایت 
اصول اولیه توصیه شده، می توانیم حمایت اصلی 
را با کاهش بار مراجعه و غم جامعه پزشکی 

انجام دهیم.«
محمد جهانگیری افزود: »متاسفانه روند بیماری 
کووید ۱۹ در جهان رو به افزایش است و در 
ایران نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده و 
قرار  افزایش  این  تاثیر  نحوه درمان هم تحت 
به  توجه  با  را  الزم  زیرساخت های  اگر  دارد. 
شرایط کشور و تحریم ها نتوانیم کنترل کنیم، 
ممکن است آسیب های ناخواسته ای به ما وارد 
و  کنترل  باید  ابتال  افزایش  به  رو  روند  شود. 
متوقف شود. اگر اکنون رعایت کنیم، آثار آن 

را در آینده متوجه می شویم.«
وی ادامه داد: »بیشترین مراقبت و مراجعه را 
سرپایی  خدمات  داریم.  سرپایی  خدمات  در 
مهم ترین رکن انجام کار است که در مطب ها 
و درمانگاه ها و کلینیک ها اتفاق می افتد. هم از 
در  می خواهیم  مردم  از  هم  و  پزشکی  جامعه 
مراجعه های خود برای بیماری های حاد تنفسی، 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. همچنین 
بیماری های مزمن نباید فراموش شده و به تاخیر 

بیفتد و باید مورد توجه باشد.«
معاون سازمان نظام پزشکی بیان کرد: »جامعه 
پزشکی با مدیریت وزارت بهداشت و سازمان 
نظام پزشکی و انجمن های علمی و تخصصی در 
این مسیر هستند که هم بیماری کرونا را درمان 
کرده و هم بیماری های دیگر را فراموش نکنند. 
نکته مهم این است که همه گیری این بیماری 
بیش از یک سال خواهد بود و نمی توانیم توجه 

به بسیاری از بیماری ها را به تاخیر بیندازیم.«

پویش همدلی با هدف افزایش انگیزه 
مدافعان سالمت

عمومی  روابط  مرکز  رییس  جهانپور  کیانوش 
این  در  هم  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و 
»با روند نسبتا صعودی  نشست خبری گفت: 
که در هفته های اخیر در ابتال به بیماری کووید 
۱۹ و موارد فوت ناشی از آن مشاهده می شود، 
شبکه  و  سالمت  نظام  دوش  بر  مضاعفی  بار 
بهداشت و درمانی و مدافعان سالمت وارد شده 
است. در این روزها و هفته های اخیر که فشار 

مضاعف شده، آنچه بیشتر از قبل اهمیت دارد، 
در  سالمت  مدافعان  همکاران  روحیه  تقویت 
مقابله با این بالی جهانی است. با این هدف، 
دستور  در  سالمت  مدافعان  با  همدلی  پویش 
کار سازمان نظام پزشکی و با مشارکت وزارت 
بهداشت قرار گرفت و شعار محوری »جان ما، 
این پویش ملی در نظر گرفته  ایران ما« برای 

شده است.«
ارتقای  نیازمند  مسیر  این  »در  کرد:  بیان  وی 
و  مدافعان سالمت هستیم  روحیه  و  انگیزه ها 
انگیزه ها  این  که  این همدلی سعی می کنیم  با 
را ضمن درک متقابل از تالش های انجام شده، 

افزایش بدهیم.«

جنگ با کرونا ادامه دارد
حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی نیز در این نشست خبری گفت: 
»هر روز با صحنه های غم انگیزی در اورژانس 
مواجه می شویم و تاثیر آن روز جامعه پزشکی 
مثل جنگ و نبرد هشت ساله است. تمام جامعه 
پزشکی در خط مقدم نیازمند حمایت هستند و 
تفاوتی ندارد که این حمایت از طرف مردم و 
حاکمیت و ورزشکاران و صاحبان صنایع باشد.«
مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا ادامه داد: 
»این جنگ نیازمند حمایت است. نمی دانیم این 
ویروس تا چه زمانی در کشور ما خواهد بود و 
از کجا آمده و چطور باید کنترل شود. این جنگ 
ادامه دارد و اگر همه به یکدیگر کمک نکنیم، 
ممکن است مثل جنگ که گاهی عقب نشینی 

داشت و امکانات نمی رسید و دشمن قوی تر 
مدافعان  عنوان  به  بیفتد.  اتفاق  همین  می شد، 
سالمت احساس می کنیم که به روحیه نیاز داریم.«
پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
گفت: »۱۳۸ نفر تاکنون شهید شده اند که بیشترین 
درصد مربوط به پزشکان عمومی است. گروه 
پرستاری ۲۰.۳۷ درصد شهید،  پرسنل غیر از 
پرستاری و پزشکی مثل خدمات و تاسیسات و 
تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپیست ها ۱۹ درصد 
و جامعه پزشکی شامل پزشکان و دندان پزشکان 
عمومی و متخصص نیز ۶۰ درصد شهید دارند که 
از این میزان حدود ۲۸ درصد پزشکان عمومی 
و ۳۲ درصد از تخصص های مختلف هستند. 
شهید  بیشترین  تاکنون  که  تخصصی  بیشترین 
را داده، گروه زنان و زایمان با ۵.۲۸ درصد و 
بعد گروه اطفال با ۴.۱۶ درصد هستند. در حال 
کرونا  ویروس  به  کودکان  ابتالی  سیر  حاضر 
بیهوشی ۳.۲۹ درصد،  را شاهد هستیم. گروه 
ماما حدود  گروه قلب و عروق و جراحی و 

۲.۵ درصد شهید داده اند.«
مظلوم ترین  سالمت  »شهدای  داد:  ادامه  وی 
شهدا هستند. شهدای جنگ پرشکوه ترین تشییع 
جنازه ها را داشتند، اما برای شهدای سالمت حتی 
نمی توان تشییع جنازه پرشکوهی برگزار کرد. 
این افراد بیش از ۳۰ سال تحصیل کرده اند تا به 
مردم خدمت کنند و با این خدمت، تمام چیزی 
که یک انسان در محبت به مردم باید ثابت کند 

را ثابت کرده اند.
ادامه در صفحه 10 

شهادت 138 تن از مدافعان سالمت 
با رعایت اصول بهداشتی و کاهش بار مراجعه، حمایت اصلی را از کادر درمان به عمل آوریم
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 ادامه از صفحه 9 
از خانواده شهدای سالمت حمایت شود

جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات 
انجام شده در این پویش اظهار کرد: »یکی از 
وزارت  در  امر  متولیان  با  هماهنگی  اقدامات 
بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس 
شورای اسالمی، سازمان امور مالیاتی و سایر 
نهادها و اعالم خواسته های جامعه پزشکی بود. 
یکی از موارد مهم، تامین منابع و خواسته های 
اجرایی جامعه پزشکی است. در حوزه خدمات 
از  باید  که  داریم  نیازهایی  سرپایی  و  بستری 

مراجع مربوطه تامین شود.«
وی ادامه داد: »موضوع دیگر، مباحث حمایتی 
باید  سالمت  شهدای  خانواده  و  شهدا  است. 
مورد حمایت قرار بگیرند. هرچند شهید خدمت 
بود  این  ما  اصلی  خواسته  اما  بود،  شده  بیان 
که این افراد شهید محسوب شوند. ایثارگری 
باال و مظلومیت مثال زدنی در مورد این شهدا 
اتفاق افتاده است. این موارد را از بنیاد شهید 
به  باید  افراد  این  ایثارگری  کرده ایم.  پیگیری 

مردم گفته شود.«
معاون سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: »پزشکان 
عمومی بیشترین شهدا را داشتند که این نشان 
می دهد این پزشکان حتی در مطب های خود 

با این بیماری مواجه شده اند.«
جهانگیری بیان کرد: »همچنین از رسانه ها نیز 
کمک گرفته شده است. هر وقت رسانه ها به 
خوبی به میدان وارد شدند، مردم نیز همکاری 
مناسبی داشتند. گزارش رسانه ها اهمیت زیادی 
دارد. این پویش هم با همراهی رسانه ها راه اندازی 
شده است. نیروهای مسلح، روحانیت، خیرین 

نیز کمک های زیادی انجام داده اند.«
جهانگیری گفت: »ماسک زدن برای کسی که 
صحبت می کند واجب است. این که مسئوالن 
ماسک را زیر چانه می برند و صحبت می کنند، 
صحیح نیست. زمان صحبت کردن نباید ماسک 
را برداشت. همچنین نباید به ماسک دست زد. 
نقد فراوانی در این زمینه وجود دارد. از مسئوالن 
کشور نیز می خواهیم که هنگام صحبت کردن 
حتما ماسک بزنند. کرونا از طریق چانه منتقل 
نمی شود و باید ماسک روی بینی و دهان باشد.«
معاون فنی سازمان نظام پزشکی گفت: »تا پایان 
سال ۱۴۰۰ تمدید پروانه پزشکان که نتواستند 
بازآموزی خود را بگذرانند انجام می شود. حدود 
۱۸۰ مجوز شهر دوم به پزشکان داده شده که به 
کمک همکاران خود در شهرهای دیگر بروند.«

فاصله توصیه ها با رفتار جامعه در برابر کرونا
درباره  ایرنا  سوال  به  پاسخ  در  جهانپور 
کرد:  بیان  جامعه  رفتار  با  توصیه ها  فاصله 
»این اتفاق افتاده و پس از توفیق نسبی در 
با  نتایج آن را  اواخر اسفند و فروردین که 
تعداد  و  مبتالیان  نمودار  چشمگیر  کاهش 
موارد فوت در اردیبهشت ماه مشاهده کردیم. 
عادی  دچار  مسئوالن  و  جامعه  از  بخشی 
همزمان  نیز  بازگشایی ها  و  شده  پنداری 
انجام شد و به این عادی نمایی کمک کرد. 
و  بود  شده  هوشیار  نوعی  به  که  جامعه ای 
ترس از کرونا ایجاد شده بود، دچار عادی 
پنداری شد. در تیر ماه نیز از همان کشته ها 
به  مبتالیان  فوت  آمار  و  می کنیم  برداشت 
است  قبل  ماه  دو  مجموع  اندازه  به  کرونا 
۵ هزار نفر را از دست دادیم.« و بیش از 

وی ادامه داد: »البته راه بازگشت وجود دارد. 
مبتالیان  صعودی  نمودار  شاهد  کشور   ۹۶
پایدار  نمودار  شاهد  کشور   ۱۹ و  هستند 
نزولی هستند. برای امروز و فردا باید فکر 
درس  اخیر  ماه های  تجربه های  از  و  کرد 
را  پیام  این  که  هستیم  این  نیازمند  گرفت. 
به جامعه منتقل کنیم که عادی پنداری ایجاد 
شده مشکل ساز بوده و حتی برای ماه های 
آتی هم مشکل ساز خواهد بود. پویش »من 
ماه شکل  تیر  ابتدای  از  که  می زنم«  ماسک 
از  استفاده  ماه  تیر  اواسط  در  بعد  گرفت و 
ماسک اجباری شد، در روزهای آتی نتیجه 

می دهد.« نشان  را  خود 
جهانپور گفت: »اگر این پویش ها با مشارکت 
است  ممکن  نباشد  همراه  اجتماعی  وسیع 
در ابتدای آبان با یک بحران انسانی مواجه 
شویم. این موارد، اقدامات پیشگیرانه است 
دستگاه های  با  مردم  تعامل  و  تفاهم  به  که 
اطالع رسانی برگردیم. انتظار داریم از میانه 
مرداد ماه روند کاهشی ابتال را شاهد باشیم.«
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
در  »شاید  افزود:  بهداشت  وزارت  رسانی 
اما  باشیم،  داشته  ضعف هایی  مستندسازی 
جدیدی  مفهوم  و  واژه  سالمت  مدافعان 
نیست. در انقالب اسالمی و دفاع مقدس و 
زمانی که شبکه بهداشت در کشور گسترش 
مدافعان  جلوه های  و  جنبه ها  کرد،  پیدا 
بسیج  در  امروز  بودیم.  شاهد  را  سالمت 
این  استمرار  شاهد  نیز  کرونا  با  مقابله  ملی 

هستیم.« تالش ها 

کرونای زمستانی و بهاری و تابستانی 
تفاوت دارند

زمستانی،  »کرونای  کرد:  اظهار  نیز  کرمانپور 
کرونای بهاری و کرونای تابستانی با یکدیگر 
متفاوت است. کرونای زمستانی شامل ترس و 
هیجان و نگرانی بود که کمک کرد. مردم برای 
خودشان و اطرافیان نگران بودند. رسانه ها نیز از 
این ترس استفاده کردند. کرونای بهاری شامل 
تعطیالت نوروزی و نشاط و همدلی و با هم 
بودن را شامل می شد. این نشاط باعث شد در 

بهار کنترل قابل توجهی داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »کرونای تابستانی، کرونای کار 
و کم پولی و اضطراب است. در حال حاضر 
اضطراب و هیجان سرکوب شده مردم را گرفتار 
کرده است. کادر درمانی هم در حال حاضر خسته 
شده اند. مردم هم خسته شده و دچار مشکالت 
مالی هستند و از طرفی عادی سازی هم اتفاق 
کروناها  این  تفاوت های  از  یکی  است.  افتاده 
این است که کرونای تابستانی، خانوادگی شده 
نفر عضو یک خانواده   ۴ مثال  به طور  است. 

گرفتار ویروس کرونا شده اند.«
پزشکی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
گفت: »بدترین مورد، کرونای پاییزی است. نقش 
رسانه ها این است که کرونای پاییزی را با کمک 

دولت و ملت و رسانه ها کنترل کنیم.«

نظارت بر مطب ها تشدید می شود
پزشکی  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
»در  کرد:  بیان  مطب ها  بر  نظارت  درباره  هم 
اردیبهشت ماه تدوین پروتکل ها برای مطب ها 
انجام شد. مطب ها از ابتدا بسته نبودند. در دندان 
پزشکی پروتکل ها به شدت سخت گیرانه است. 
در پزشکی هم حتی گفته شده که در ساعت 
باید ۶ بیمار پذیرش شود. این پروتکل اعالم 

شده است.«
وی ادامه داد: »در زمینه نظارت هم دقت هایی 
انجام می شود. این که به صورت کامل رعایت 
نمی شود، حق با شماست. نکته مهم این است که 
این رعایت فقط قرار نیست توسط پزشکان انجام 
شود و یکی از موارد مهم، مراجعه کنندگان هستند. 
بیماران برای مراجعه به خیلی از متخصصان از 
شهرستان ها می آیند. مردم باید سیستم نوبت را 
رعایت کنند. هرچند درمان به تاخیر افتاده است 

و ما نگرانی برای سایر بیماری ها هم داریم.«
»حتما  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  معاون 
از  باید  اما  کرد،  تشدید خواهیم  را  نظارت ها 

همه ظرفیت ها استفاده کنیم. معیار سنجش مطب 
با بقیه اقشار متفاوت است. زیرا همه افراد مراجعه 
کننده یا مشکوک به کرونا بوده یا بیمار هستند. 
در نتیجه این مکان ها ممکن است آلوده ترین 
مکان باشد. باید از تمام ظرفیت ها استفاده شود 
و نمی توانیم به راحتی پلمب کنیم. منشی پزشک 
به جز خواهش از مراجعه کنندگان نمی تواند 
کار دیگری انجام بدهد. نکته اصلی این است 

که باید از ظرفیت های فعال استفاده کنیم.«
رعایت  بر  »بازنگری  کرد:  اظهار  جهانگیری 
برای  این که  است.  کار  دستور  در  پروتکل ها 
یک مطب محدودیت ایجاد کنیم، باید به این 
باید چه چیزی  هم فکر کنیم که به جای آن 

ایجاد شود.«
جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره پزشکانی 
که از کار انصراف داده اند، اظهار کرد: »برخی از 
همکاران ما از مطب ها انصراف دادند و مطب های 
و  اقتصادی  بحث  یکی  بودند.  بسته  را  خود 
دیگری بیماری و همچنین رعایت پروتکل ها 
بود. ولی این پزشکان بیشتر در بیمارستان ها و 
درمانگاه ها فعالیت داشتند. امروز توصیه به بستن 
مطب ها نمی کنیم. باید بازنگری در کل ساختار 
ارائه خدمت سرپایی داشته باشیم. اگر موارد 
خاصی نیز گفته شده که شایعه مطرح کردند هم 
در حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی خواسته 

شده و توضیح خواستیم و پیگیری می شود.«

برای شهید محسوب شدن مدافعان 
سالمت، تابع مقررات هستیم

جهانپور در پاسخ به سوالی درباره شهید محسوب 
شدن مدافعان سالمت بیان کرد: »در مورد مقررات 
و آیین نامه ها برای شهید محسوب شدن، تابع 
مقررات هستیم. بر اساس نامه ای که وزیر بهداشت 
به مقام معظم رهبری ارسال کرد نیز عنوان شهدای 
سالمت اختصاص پیدا کرد. تمام تالش وزارت 
بهداشت این است که حداکثر امکانات رفاهی 
و دل جویی را برای خانواده این شهدا فراهم 
کنیم. تالش وزارت بهداشت برای جذب منابع 
و مسیرهایی که بتوانیم امکانات خاصی را برای 
خانواده این عزیزان در نظر بگیریم ادامه دارد.«
وی ادامه داد: »مباحث رفاهی همواره مطرح بوده، 
اما در اوج مشکالت مالی وزارت بهداشت، با 
کاهش درآمد اختصاصی هم مواجه شدیم. با این 
حال، تاخیر در پرداخت معوقات پرسنلی نسبت 

به ماه های قبل کاهش یافته است.«
ادامه در صفحه 11 
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 ادامه از صفحه 10 
آمار ۲۵ میلیونی ابتال مربوط به حجم 

نمونه کوچکی بود
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در 
ابتال  پاسخ به سوالی درباره آمار ۲۵ میلیونی 
به کرونا که چند روز قبل مطرح شد، اظهار 
کرد: »این عدد مربوط به مطالعه ای در زمینه 
حجم  اساس  بر  و  کرونا  با  مواجهه  احتمال 
نمونه کوچکی بود. آمار کرونا آن چیزی است 
که دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت هر 
روز ظهر اعالم می کند. این نوع مطالعه ها در 
کشورهای مختلف انجام می شود. این مطالعه 
سرولوژی  یا  بادی  آنتی  تست های  بر  مبتنی 
است. این تست ها با یکدیگر متفاوت بوده و 
میزان منفی و مثبت کاذب باالیی دارند و معیار 
مناسبی برای تشخیص قطعی کرونا نیستند. در 
ایران و همه کشورهای درگیر با ویروس کرونا، 
این ویروس مواجه  با  اکثر جمعیت  و  اغلب 
نشده اند. در ایران و همه کشورها ایمنی نسبت 
به این ویروس ایجاد نشده است. همان طور 
که رییس جمهوری هم اعالم کردند، چون اکثر 
مدیریت  باید  همچنان  نشده اند،  مبتال  جامعه 

بیماری در دستور کار باشد.«

ارائه خدمات در صورت افزایش شدید 
ابتال به کرونا

جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره ابتالی 
کرونا  ویروس  به  کشور  از  زیادی  جمعیت 
رعایت  برای  ما  اصرارهای  از  »یکی  گفت: 
پروتکل های بهداشتی این است که باید ظرفیت 
شود.  متناسب  مراجعه  بار  با  سالمت  نظام 
اگر آمارها به شدت افزایش پیدا کند، حوزه 
ارائه خدمت نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. 
اگر  تا  می دهیم  انجام  را  تدبیر  امکان  تا حد 
شود.  ارائه  خدمات  کرد،  پیدا  افزایش  آمار 
بتوانند  این که  صورت  به  سرپایی  مراکز  در 
کنند،  ارائه  خانواده  پزشکان  با  را  خدمات 
افراد  درصد   ۸۵ است.  بوده  آمیز  موفقیت 
در  و  ندارند  بیمارستان  به  مراجعه  به  نیازی 
که  زمانی  تا  می شوند.  درمان  منزل  یا  مطب 
نداشته  قطعی  درمان  یا  واکسن  این ویروس 

باشد، هیچ جای دنیا در امان نخواهد بود.«
پزشکی  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
ادامه داد: »توجه به اصول شامل اصول علمی 
و اطالعات صحیح است. باید بر این اصول 
تمرکز شده و در عمل هم تداوم وجود داشته 
باید  تداوم  و  تمرکز  توجه،  نتیجه،  در  باشد. 

مد نظر باشد.«

بیشترین ابتالی مدافعان سالمت به 
کرونا در تهران اتفاق افتاده است

مدافعان  که  استان هایی  درباره  کرمانپور 
ویروس  به  ابتال  میزان  بیشترین  سالمت 
 ۶۵.۲۶ تهران  »در  گفت:  داشته اند،  را  کرونا 
درصد بیشترین ابتالی مدافعان سالمت اتفاق 
افتاده است. گیالن، مازندران، خراسان شمالی، 
خراسان  و  ایالم  مرکزی،  شرقی،  آذربایجان 
جنوبی در مراحل بعدی قرار دارند. اصفهان، 
رضوی،  خراسان  غربی،  آذربایجان  اردبیل، 
سمنان، گلستان، خوزستان، قم، البرز، کرمان، 
مقام های  در  کمی  درصدهای  با  نیز  لرستان 

بعدی قرار دارند.«

تناقض در آمارها نداریم
جهانپور در پاسخ به سوالی درباره تناقض در 
آمارهای کرونا گفت: »موضوع ۲۵ میلیون نفر 
ابتال به کرونا مربوط به یک مطالعه سرولوژیک 
محسوب  تخمین  و  سازی  مدل  یک  و  بوده 
این  با  همه  این  از  باالتر  اعداد  و  می شود 
مطالعات به دست آمده است. این موارد به هیچ 
عنوان آمار نیست و بر اساس تست مولکولی 

نیستند.« و قطعی 
ادامه داد: »آمار مرگ و میر ساالنه هیچ  وی 
کشوری خطی نیست. امسال یک عامل مرگ 
و میر جدید با عنوان کرونا در کشور داشتیم. 
آنچه قابل ارائه است، آمار موارد قطعی شناسایی 

شده ناشی از ابتال به ویروس کروناست.«

بیماران بر اساس سن جدا نمی شوند
جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره تعیین سن 
برای رسیدگی به بیماران گفت: »جدا کردن افراد 
بر اساس سن به هیچ عنوان وجود ندارد. در حال 
حاضر ظرفیت ها مناسب است و اصال تصور 
این موضوع هم وجود ندارد. این موضوع مورد 
تایید سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت 

هم نیست.«

دریافت هزینه درمان کرونا از مدافعان سالمت
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در 
پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینه درمان 
کرونا از مدافعان سالمت بیان کرد: »اگر مدافعان 
سالمت به کووید ۱۹ مبتال شده باشند، هزینه 
درمانی آنها نیز مثل بقیه مردم خواهد بود و 
مثل بقیه خدمات دریافت می کنند. یعنی هیچ 
تفاوتی بین مدافعان سالمت و سایر افراد نیست. 
را خودشان  درصدی   ۱۰ فرانشیز  افراد  همه 

می کنند.« پرداخت 
محرم  ماه های  در  تجمعات  درباره  جهانپور 
و صفر اظهار کرد: »هرگونه تجمع و افزایش 
شیوع  و  افزایش  موجب  مراودات  و  ترددها 
چه  این که  اما  شد،  خواهد  کرونا  ویروس 
خواهد  گرفته  نظر  در  آن  برای  جایگزینی 

شد، باید پروتکل ها تدوین شود.«

اخیر در پرداخت کارانه ها
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در 
پاسخ به سوالی درباره تاخیر در پرداخت کارانه 
پزشکان و پرستاران گفت: »تاخیر در پرداخت 

کارانه پزشکان و پرستاران متفاوت است. در 
جامعه پرستاری از ۷ تا ۹ ماه تاخیر و در پزشکی 
از ۸ تا ۱۴ ماه تاخیر در پرداخت وجود دارد. 
این موضوع بین دانشگاه های مختلف تفاوت 
اما  این موضوع رفع شود،  دارد. تالش شده 
تاخیرها  این  است.  نرسیده  ایده آل  به  هنوز 
مربوط به سال های قبل است، اما کاهش تاخیر 
اتفاق  اخیر  ماه های  در  کارانه ها  پرداخت  در 

افتاده است.«

اعزام پزشکان داوطلب به استان ها
کرمانپور در پاسخ به سوالی درباره اعزام پزشکان 
داوطلب برای کمک به استان ها اظهار کرد: »بعد 
از فصل بهار، ثبت نامی انجام شد که حدود 
۳ هزار پزشک ثبت نام کردند. مردم در یک 
حرکت نمادین با جامعه پزشکی همکاری کرده 
و آمارها در بهار کاهش یافت. از حدود ۱۶ 
روز قبل استان ها اعالم کرده اند که به نیرو نیاز 
دارند. در بخش حوادث غیرمترقبه سازمان نظام 
پزشکی اسامی پزشکان داوطلب آماده شده و 
به استان ها اعالم می شود. اغلب این داوطلبان 
در ایران هستند و حتی بخشی از پزشکان از 

خارج از کشور هم اعالم آمادگی کرده اند.

ذبح دام برای عید قربان
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
عید  در  دام  ذبح  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
دام  از  کرونا  ویروس  »انتقال  گفت:  قربان 
با  همراه  دام  ذبح  اگر  اما  نداریم،  انسان  به 
تجمع باشد، با کووید ۱۹ و پروتکل های آن 
همخوانی ندارد. برای عید قربان و عید غدیر 
و ماه محرم و صفر اطالع رسانی خواهد شد.«
»این  کرد:  بیان  زمینه  این  در  نیز  جهانگیری 
سنت حسنه را با خالقیت و نوآوری می توانیم 
به یک سنت جدید و حمایت از خانواده های 
برای  می تواند  کار  این  کنیم.  تبدیل  نیازمند 

نیازمندان انجام شود.« رساندن کمک ها به 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در 
حفاظتی  اقالم  تامین  درباره  سوالی  به  پاسخ 
برای کادر درمان اظهار کرد: »در ابتدای راه 
کمبودهایی وجود داشت، اما گمان می کردیم 
که زمان حداقل دو تا سه ماه باشد. در حال 
حاضر نگرانی ما بیشتر از ابتدای شیوع ویروس 
دیگر  حفاظتی  اقالم  هزینه  تامین  کروناست. 
اقالم  است.  خارج  پزشکی  جامعه  توان  از 

حفاظتی برای یک تخت بیمارستانی از ۲۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این موضوع 
در  است.  نشده  تامین  خصوصی  بخش  در 
دپوی  اگر  کرونا  ویروس  بعدی  شیوع های 
استراتژیک نداشته باشیم، جامعه پزشکی در 
خطر بیشتری قرار می گیرند. باید به صورت 
تامین  خصوصی،  و  دولتی  بخش  در  جدی 
و  انجام  پزشکی  جامعه  برای  حفاظتی  اقالم 

هزینه آن هم در نظر گرفته شود.«

در صورت عالئم کرونا با ۴۰۳۰ تماس بگیرید
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  همچنین 
خودقرنطینگی  درباره  توضیحاتی  سپید، 
مردم  دسترس  در  خوداظهاری  وسامانه های 
ارائه کرد. سوال خبرنگار سپید این بود: » اخیرا 
از طرف خیلی از پزشکان و کارشناسان در 
رسانه ها و فضای مجازی، توصیه می شود که 
افرادی که عالئم مشکوک مثل از بین رفتن 
خودشان  در   ... و  بویایی  و  چشایی  حس 
یا  داشته اند  حضور  تجمعی  در  یا  می بینند 
ارتباط داشته اند،  بیماری  به  با فرد مشکوک 
کنند  قرنطینه  را  خود  داوطلبانه  صورت  به 
پایین  دیگران  به  بیماری  انتقال  ریسک  تا 
بیاید. سوال ما این است که اگر این توصیه 
درست است، مراجعه به پزشک باید تحت چه 
شرایطی صورت پذیرد و آیا توصیه می کنید 
افرادی که یکی از شرایط باال را دارند، )حتی 
اگر قبال با ۴۰۳۰ تماسی داشته اند( مجددا با 

بگیرند؟« تماس   ۴۰۳۰
رسانه ها  از  که  »خواهشی  گفت:  جهانپور 
گزارش ها  و  اخبار  در  که  است  این  داریم 
و  کنید  تاکید   ۴۰۳۰ سامانه  روی  بر  حتما 
تا  پیدا  ادامه  مداوم  طور  به  توصیه ها  این 
هر  از  قبل  ما  مردم  و  شده  فرهنگ سازی 
اضافی  تردد  مستلزم  خودش  که  مراجعه ای 
بیمارستان ها  و  درمانی  مراکز  در  حضور  و 
کووید۱۹ حتما  شبه  مشاهد عالئم  با  است، 
اینکه  یا  و  بگیرند  تماس   ۴۰۳۰ سامانه  با 
 salamat.gov.ir سامانه  در  را  خود  عالئم 
خوداظهاری کنند  و این کار را هر روز هم 
می توانند انجام دهند. ما توصیه ای به برخورد 
با  نداریم  عالئم  با  وسواس گونه  مواجهه  و 
این حال اگر کسی احساس نیاز کند هر روز 
هم می تواند با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفته و 
از همکاران ما مشاوره های الزم را دریافت 
بهداشت  کارشناس  نیروی  هزار  چند  کنند. 
صورت  به  کشور  اقصی نقاط  در  پزشک  و 
شبانه روزی آماده پاسخگویی به این عزیزان 
هستند. در سامانه salamat.gov.ir هم پس از 
خوداظهاری، اگر الزم باشد به مراکز خدمات 
سالمت ۱۶ ساعته ای ارجاع انجام می شود که 
اقدامات  و  ارزیابی  برای  کشور  سراسر  در 
کووید۱۹  بیماری  به  مشکوک  بیماران  اولیه 
در نظر گرفته شده و هیچ منعی برای تماس 

هر روزه وجود ندارد.«
وی افزود: »اما درمورد خودقرنطینگی که شما 
اشاره کردید، ما نه تنها به افراد دارای عالئم 
می توانند  اگر  که  می کنیم  توصیه  مشکوک 
خودقرنطینگی داشته باشند بلکه به همه مردم 
هم می گویم که اگر می تواند از همین امروز 

بمانید.« در خانه  پایان سال  تا 
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  امین جاللوند
بحران کرونا وارد ششمین ماه خود شده است. 
برخالف پیش بینی ها، فصل گرما هم نتوانسته است 
که تاثیری در مهار این بیماری مهلک داشته باشد. 
در این بین، بسیاری از کارشناسان نظام سالمت 
تاکید دارند که هرچقدر تعامل سازنده و ارتباط 
کاری بین وزارت بهداشت با انجمن های پزشکی 
تقویت شود، به همان میزان هم احتمال شکست 

کرونا بیشتر خواهد شد. 
باید در نظر داشت که اگر وزارت بهداشت، مسیر 
مشخص خود را برای مهار کرونا انتخاب کند، اما 
انجمن های پزشکی هم در مسیر دیگری حرکت 
کنند، شانس شکست کرونا بسیار ضعیف خواهد 
شد. هم راستا بودن سیاست های اتخاذ شده از سوی 
وزارت بهداشت با سیاست های اجرایی انجمن های 
پزشکی موجب تقویت خط مقدم نبرد با کرونا 

خواهد شد.
در صورت افزایش هماهنگی بین وزارت بهداشت 
کاری در حوزه  موازی  پزشکی،  انجمن های  با 
پیشگیری و درمان کرونا نیز کمرنگ تر خواهد 
شد. این افزایش سطح همکاری ها نیز در نهایت هم 
به نفع جامعه پزشکی تمام می شود و هم خدمات 
درمانی باکیفیت تری به بیماران ارائه خواهد شد.

بدون هیچ چشمداشتی، سطح 
همکاری ها را ارتقا داده ایم

برخی از فعاالن انجمن های پزشکی تاکید دارند 
که در دوران بحران کرونا به منظور حفظ سالمت 
شهروندان، تالش می کنند که همکاری بیشتری با 
وزارت بهداشت داشته باشند. آنها تاکید دارند که 
مجموعه این همکاری ها بدون چشمداشت است و 
بابت این همکاری ها هیچ انتظار خاصی از متولیان 

نظام سالمت ندارند.
انجمن  مدیره  هیات  عضو  شکوهی،  جالل 
رادیولوژی ایران هم در گفتگو با سپید به اهمیت 
همکاری گروهی برای مهار کرونا تاکید می کند و 
می گوید: »در دوران بحران کرونا تالش کرده ایم 
که ارتباط مطلوبی با وزارت بهداشت داشته باشیم 
تا بتوانیم با کمک همدیگر این بحران را مهار کنیم. 
در کمیته مرکزی مقابله با کرونا، برخی از نمایندگان 
انجمن های پزشکی حضور دارند و پیشنهادات 
خود را برای مهار بیماری کرونا مطرح می کنند. 
البته در این مجموعه همکاری ها نیز هیچ انتظاری 

از وزارت بهداشت، نداشته و نداریم.«
او تاکید می کند: »اگرچه نیروهای ما برای خدمت 
به بیماران مبتال به کرونا، تالش طاقت فرسایی 
بهداشت  از وزارت  انتظاری  اما ما هیچ  دارند، 
نداریم. کمک خاصی هم تاکنون به ما نشده است. 
فقط انتظار داشتیم که حداقل با وضع تعرفه های 
که  کنیم  دریافت  عادالنه تری  دستمزد  منطقی، 
آن هم محقق نشده است. یعنی فراتر از حق و 
حقوق طبیعی مان درخواست نکرده ایم. با وجود 

تمام این شرایط، بسیاری از انجمن های پزشکی 
تالش می کنند که به خاطر مردم و حفظ سالمت 
شهروندان، همکاری مناسبی با وزارت بهداشت 
داشته باشند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم بیماری 

کرونا را شکست دهیم.«

پای دغدغه فعاالن انجمن های پزشکی 
در بحبوحه کرونا

بسیاری از فعاالن انجمن های پزشکی در طی چند 
ماه اخیر به طور مستقیم درگیر مهار بحران کرونا 
بوده اند. خیلی از اعضای این انجمن ها با حضور 
بر بالین بیماران مبتال به کرونا، جان خود را هم به 
خطر انداخته اند تا بتوانند آمار مرگ و میر بیماران 

مبتال به کرونا را کاهش دهند.

در طی چند ماه اخیر، شاهد افزایش سطح همکاری 
بین انجمن های پزشکی و وزارت بهداشت بوده ایم. 
در راستای افزایش این همکاری ها نیز اقدامات 
متعددی انجام شده است. به طور مثال، در جلسه 
اخیر اعضای هیات رئیسه تعدادی از انجمن های 
علمی گروه پزشکی ایران با نمایندگان وزارت 
بهداشت نیز بر تقویت همکاری بین انجمن های 
پزشکی و وزارت بهداشت تاکید شد. در این 
از  پزشکی  جامعه  فعاالن  از  کدام  هر  جلسه، 
سطح  تقویت  برای  خود  مدنظر  راهکارهای 
نظام  سازمان  بهداشت،  وزارت  بین  همکاری 

پزشکی و انجمن های علمی سخن گفتند.
در جلسه هیات رئیسه مجمع انجمن های پزشکی با 
نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت و نمایندگان 
انجمن های بیهوشی، رادیولوژی، پزشکان عمومی، 
داخلی و عفونی در خصوص جذب نیروهای 
داوطلب برای کار در مراکز پذیرش بیماران مبتال 

به کرونا، بحث و بررسی هایی انجام شد.
در این جلسه، ضمن اشاره به جذب نیروهای 
داوطلب برای جایگزینی کادر درمانی فرسوده بر 
حمایت و پشتیبانی از کادر پزشکی و پرستاری برای 
ارائه خدمت به بیماران کووید 19 نیز تاکید شد.

کمیسیون  دبیر  حسینی،  جلیل  جلسه،  این  در 
انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت 
با اشاره به این که جامعه پزشکی در شرایط مختلف 
از جمله سال های دفاع مقدس، کارنامه درخشانی را 
از عملکرد خود به جای گذاشته است، اظهار می کند: 
»با توجه به خستگی و فرسودگی کادر درمان در 
شرایط بحرانی کرونا و این که کمبودهایی در مراکز 
درمانی و برخی استان های محروم و دانشگاه های 

بزرگ وجود دارد، باید طرحی را آماده کنیم تا از 
ظرفیت رشته هایی که می توانند نقش بیشتری در 
کمک رسانی به همکاران فعال در مراکز درمانی کرونا 
داشته باشند، بیشتر استفاده کنیم. در مجموع جامعه 
پزشکی همواره در تمامی شرایط بحرانی احساس 
مسئولیت می کند و انجمن های علمی تخصصی 
نیز نقش برجسته ای دارند و در کمک رسانی به 

همکاران خود پیشگام هستند.«
حسینی یادآور می شود: »از انجمن های داخلی، 
عفونی، بیهوشی، رادیولوژی، طب اورژانس و 
انجمن پزشکان عمومی دعوت کردیم، زیرا به 
این تخصص ها در مناطق مختلف احتیاج داریم 
و در این شرایط حداکثر از هر رشته 20 نفر مورد 
نیاز خواهد بود. یکی از دغدغه های انجمن ها 
این است که خستگی همکاران در مراکز درمانی 
و بیمارستان های پذیرش کننده بیماران مبتال به 
کرونا را کاهش دهند و سایر ارگان ها مانند بسیج 
جامعه پزشکی نیز همراهی الزم در این زمینه 
را با سازمان نظام پزشکی، انجمن ها و وزارت 

بهداشت داشته باشند.«
او با اشاره به این که زمان ریشه کنی کووید 19 
مشخص نیست، تصریح می کند: »وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی در جذب نیروهای داوطلب 
عمل  نیاز خوب  مورد  مناطق  به  آنها  اعزام  و 
کردند. انجمن ها نیز به وظایف خود آشنایی دارند. 
در شرایط کنونی نیز باید ستادی برای همکاران 
مجروح در عرصه کووید 19 راه اندازی شود تا 
در صورت هر نوع آسیب جانی، خانواده آنها 

تحت حمایت قرار داشته باشند.«
ادامه در صفحه 13 

همکاری انجمن های پزشکی و وزارت بهداشت، ضامن شکست کرونا 
کارشناسان نظام سالمت می گویند هرچقدر ارتباط و تعامل سازنده بین انجمن های علمی و وزارت بهداشت 

تقویت شود، به همان میزان در مهار بحران کرونا موفق تر خواهیم بود

بحران کرونا وارد ششمین 
ماه خود شده است. برخالف 

پیش بینی ها، فصل گرما هم 
نتوانسته است که تاثیری در 
مهار این بیماری مهلک داشته 

باشد. در این بین، بسیاری 
از کارشناسان نظام سالمت 

تاکید دارند که هرچقدر تعامل 
سازنده و ارتباط کاری بین 

وزارت بهداشت با انجمن های 
پزشکی تقویت شود، به همان 

میزان هم احتمال شکست 
کرونا بیشتر خواهد شد
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 ادامه از صفحه 12 
همچنین علی نوبخت، دبیر مجمع انجمن های علمی 
گروه پزشکی ایران نیز با بیان این که نیاز معاونت 
درمان شامل دو بخش اهم و اخص است، اذعان 
می کند: »از رشته های بیهوشی، رادیولوژی، داخلی، 
عفونی و عمومی اعالم نیاز کردیم تا انجمن ها با 
فراخوان، نیروهای داوطلب را جذب کنند و در اختیار 
معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی قرار دهند. 
نیاز این معاونت در دانشگاه ها به طور اهم و در 
خصوص بیماری کووید 19 بطور اخص بوده که 
هدف ما نیز جذب نیروهای داوطلب در خصوص 
ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا بوده است.«

او با تاکید بر این که جانفشانی کادر پزشکی و 
پرستاری بر کسی پوشیده نیست، تاکید می کند: 
»وزارت بهداشت برای پوشش خستگی کادر درمانی 
از انجمن ها درخواست کرد تا رایزنی الزم را برای 
جذب نیروهای داوطلب انجام دهد. بسیج جامعه 

پزشکی نیز در قانون نظام پزشکی گنجانده شده 
است. بنابراین باید پشتیبانی الزم از کادر درمان 
انجام شود تا بتوانند با توان بیشتر ادامه راه دهند. 
باید مشکالت افراد داوطلب در خصوص ارائه 
خدمت در شرایط حساس کنونی در نظر گرفته 
شود و مسئوالن و ارگان های ذیربط، تمهیداتی را 
برای جبران خدمات داوطلبانه همکاران داشته باشند.«
همچنین ایرج فاضل، رئیس مجمع انجمن های 
علمی، تخصصی پزشکی نیز خاطرنشان می کند: 
»هنوز شرایط جنگ تحمیلی را فراموش نکرده ایم 
که جامعه پزشکی چگونه وارد میدان شد و از هیچ 
کوششی برای درمان مجروحان جنگی دریغ نکرد. 
در دوران دفاع مقدس با وجودی که جراحان ما 
اولین تجربه جراحی مجروحان با گلوله را داشتند، اما 
بهترین سرویس را به بیماران  ارائه دادند و یک روز 
جبهه ها از وجود پزشک خالی نبود. در شرایط کنونی 
نیز باید بدانیم چگونه از ظرفیت ها استفاده کنیم.«

او تاکید می کند: »فرسودگی جامعه پزشکی در درمان 
بیماران مبتال به کرونا و مشکالت موجود کامال 
مشخص است. باید بدانیم چگونه این فرسودگی 
را ترمیم کنیم و با نیازسنجی، آموزش های الزم را به 
نیروهای تازه نفس برای خدمت رسانی ارائه دهیم.«

اغلب وعده ها به جامعه پزشکی 
همچنان عملی نشده است

که  داد  وعده  دولت  کرونا،  بحران  دوران  در 
حمایت های مالی متعددی از جامعه پزشکی به 

عمل می آورد، اما رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
گالیه می کند که بسیاری از این وعده ها، تاکنون عملی 
نشده است. همچنین او تاکید دارد که برای افزایش 
هماهنگی بین جامعه پزشکی و وزارت بهداشت در 
دوران بحران کرونا باید از نمایندگان جامعه پزشکی 
در جلسات وزارت بهداشت نیز بیشتر استفاده شود 
تا شاهد اجرای موفق تر برنامه های درمانی باشیم. 
نظام  سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
پزشکی با بیان این که برای خدمت به بیماران 
مبتال به کرونا، دو هزار و 212 نفر داوطلب جامعه 
پزشکی به این سازمان اعالم آمادگی کرده اند، اظهار 
می کند: »840 پزشک عمومی، 370 نفر از متخصصان 

رشته های مختلف، 50 نفر از فوق تخصصان و علوم 
آزمایشگاهی و کارشناس در فاز اول برای مقابله با 
کرونا اعالم آمادگی کردند که بسیار جای تقدیر و 
تشکر دارد. زمانی که کار طوالنی می شود، طبیعتا 
نیاز به سازماندهی بیشتر داریم. انتظار این است که 
اگر می خواهیم بسیجی در این زمینه داشته باشیم، 
مرجع آن نظام پزشکی و انجمن ها باشند، زیرا اگر 
قرار است در حوزه پزشکی کار مدنی و ملی انجام 
شود، باید این دو نهاد دیده شوند. با این وجود، 
چنین امری را چندان شاهد نبودیم و نه تنها ستاد 
ملی مقابله با کرونا، بلکه ستاد وزارت بهداشت 
نیز از ظرفیت های نظام پزشکی و انجمن ها در 

جلسات خود استفاده نکرد.«
او ادامه می دهد: »الزم است نیاز به نیروی انسانی 
در مراکز درمان کرونا ارزیابی شود. این سنجش 
نمی تواند توسط روسای دانشگاه ها انجام شود، بلکه 
وجود ستاد مرکزی در وزارت بهداشت ضروری 
است تا نیازسنجی واقعی را انجام دهد تا مجراهای 
کمک به هر شکل ممکن از جمله حضوری و 

مجازی مشخص شود.«
ظفرقندی با گالیه از این که بسیاری از وعده های 
داده شده به جامعه پزشکی در شرایط بحرانی کرونا 
عملی نشده است، تصریح می کند: »ارائه تسهیالت 
به جامعه پزشکی در لیستی که بسیاری از صنوف 
در آن دیده شده بودند، از سوی مسئوالن لحاظ 
نشده بود. با پیگیری ها و رایزنی های انجام شده، 
اصالحات صورت گرفت، اما باز پزشکان مطب دار 
و فعال در بخش خصوصی در زمره این تسهیالت 
قرار نداشتند. دلیل این اتفاق را هم نبود اعتبارات 
الزم عنوان کردند. بحث ما در نظر گرفتن رشادت و 
جانفشانی جامعه پزشکی بود که از سوی مسئوالن 
نادیده گرفته شده بود. این امر بسیار توهین آمیز 
و برخورنده بود. تالش ما در واقع دادن انگیزه 
خدمت به همکاران در این شرایط بحرانی است.«
او تاکید می کند: »باید بسته ای به لحاظ نیازسنجی در 
ستادی که مرکزیت آن وزارت بهداشت است تشکیل 
شود تا با نیازسنجی واقعی افراد داوطلب، حمایت 
و پشتیبانی های الزم از آنها صورت گیرد. سازمان 
نظام پزشکی نیز می تواند با همکاری انجمن های 

پزشکی، بانکی را برای حمایت های مادی از همکاران 
داوطلب مهیا کند. تمامی تالش ما و جامعه پزشکی 
بر این است که دست وزارت بهداشت و نظام 
سالمت در دولت باال باشد و بتواند اختیارات و 
مجوزهای الزم را برای کنترل و مهار این بیماری 
اخذ کند، زیرا عادی سازی و عدم رعایت قوانین 
و پروتکل ها موجب افزایش شیوع کرونا و به تبع 

آن خستگی کادر درمان شده است.«
از سوی دیگر، رضا گلپیرا، رئیس مرکز مدیریت 
بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت 
نیز با بیان این که باید از نیروهای متخصص و 
اعزامی به مناطق مورد نیاز، پشتیبانی الزم را داشته 
باشیم، اظهار می کند: »با توجه به روند بیماری کرونا 
و فرسودگی نیروهای موجود و همچنین استمرار 
بیماری کرونا در برخی استان ها و شهرها نیازمند 
اقدامات الزم برای جایگزینی نیرو هستیم .حتی از 
سیستم پزشکی از راه دور برای ارائه مشاوره ها و 
کمک به کادر درمان در برخی مناطق استفاده کردیم تا 
بیماران دچار کمبود و دغدغه نباشند. در این شرایط 
هر نوع کمک فیزیکی و تفکری برای ارائه خدمت 
به بیماران مبتال به کرونا، بسیار کمک کننده است.«
او با تاکید بر جانفشانی گروه های مختلف پزشکی 
در راه مبارزه با بیماری کرونا تصریح می کند: »در 
دوران کرونا باید ایجاد انگیزه کنیم و تشویق هایی 
برای کادر درمان و رزیدنت ها در نظر بگیریم. تمام 
سعی وزارت بهداشت این است که نهایت همکاری 
را برای ادامه فعالیت کادر درمانی داشته باشد. نیاز 
دانشگاه ها ثبت شده است و در این راستا سامانه 
جامعی را راه اندازی کردیم. نیروهای داوطلب را به 
مناطق مورد نیاز اعزام کردیم، اما برای جایگزینی و 
ادامه راه نیازمند یاری انجمن ها هستیم تا با فراخوان 
نسبت به جذب نیروهای الزم اقدام کنند. پیگیر 
مشوق ها نیز هستیم. از جمله این که ضریب کا 
برای همکاران متخصص در مناطقی که خدمت 

می کنند افزایش یافته است.«
نباید از خاطر برد که عمل به وعده های داده شده 
به جامعه پزشکی می تواند انگیزه کادر درمان را 
برای خدمت در شرایط سخت کرونا افزایش دهد. 
عملی شدن این وعده ها می تواند سطح همکاری 
بین انجمن های پزشکی و وزارت بهداشت را نیز 
تقویت کند. این اتفاق در نهایت موجب می شود 
که سطح کیفی ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتال 

به کرونا نیز افزایش پیدا کند.

نوبخت: وزارت بهداشت 
برای پوشش خستگی کادر 

درمانی از انجمن های پزشکی 
درخواست کرد تا رایزنی 

الزم را برای جذب نیروهای 
داوطلب انجام دهند. در این 
راستا باید پشتیبانی الزم از 
کادر درمان انجام شود تا با 

توان بیشتر ادامه راه دهند. 
همچنین باید مشکالت جامعه 

پزشکی داوطلب در شرایط 
حساس کنونی در نظر گرفته 

شود و تمهیداتی برای جبران 
خدمات داوطلبانه همکاران 

داشته باشند
نباید از خاطر برد که عمل به 

وعده های داده شده به جامعه 
پزشکی می تواند انگیزه کادر 

درمان را برای خدمت در 
شرایط سخت کرونا افزایش 

دهد. عملی شدن این وعده ها 
می تواند سطح همکاری بین 

انجمن های پزشکی و وزارت 
بهداشت را نیز تقویت کند. این 

اتفاق در نهایت موجب می شود 
که سطح کیفی ارائه خدمات 

درمانی به بیماران مبتال به کرونا 
نیز افزایش پیدا کند 

جالل شکوهی: همکاری 
گروهی برای مهار کرونا، 

بسیار مهم است. در دوران 
بحران کرونا تالش کرده ایم 
که ارتباط مطلوبی با وزارت 
بهداشت داشته باشیم تا 

بتوانیم با کمک همدیگر این 
بحران را مهار کنیم. در کمیته 

مرکزی مقابله با کرونا، برخی از 
نمایندگان انجمن های پزشکی 

حضور دارند. البته در این 
مجموعه همکاری ها نیز هیچ 
انتظاری از وزارت بهداشت، 

نداشته و نداریم
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آیا رمدسیویر و فاویپیراویر مشمول پوشش بیمه می شوند؟

ابراهیمی علی   
و  رمدسیویر  داروی  دو  بیمه ای  پوشش 
فاویپیراویر که به تازگی وارد فهرست دارویی 
کشور شده اند، با اما و اگرهایی همراه شده 
و  سالمت  نظام  متولیان  سو  یک  از  است. 
دلیلی  به  معتقدند  حوزه  این  کارشناسان 
این داروها در دراز مدت  باالی  هزینه های 
هزینه سنگینی بر دوش نظام سالمت تحمیل 
پوشش  بیمه گر  سازمان های  باید  و  می شود 
این داروها را در دستورکار خود قرار دهند؛ 
معتقدند  بیمه گر  سازمان های  دیگر  از سوی 
درمانی  پروتکل های  در  داروها  این  چون 
کشور قرار ندارند و فعال برای آزمایش های 
بالینی و آن هم فقط برای بیماران بستری از 
آنها استفاده می شود، امکان قرار گرفتن آنها 

ندارد. وجود  بیمه ها  فهرست  در 
به گزارش سپید، پوشش بیمه ای داروها در 
گوناگونی  شکل های  به  مختلف  کشورهای 
انجام می شود. در ایران ابتدا دارو در فهرست 
پوشش  برای  سپس  و  گرفته  قرار  دارویی 
قرار  درمانی  پروتکل های  در  باید  بیمه ای 
دارو  مصرف  نحوه  دیگر  عبارت  به  بگیرد. 
باید توسط معاونت درمان وزارت بهداشت 
مشخص شده و سپس هزینه اثربخشی دارو 

ارزیابی  شود. بیمه ها  توسط 
و  رمدسیویر  داروی  دو  شدن  اضافه  با 
با  کشور،  دارویی  فهرست  به  فاویپیراویر 
هدف کمک به درمان بیماران کرونایی بازار 
رمدسیویر  داروی  به ویژه  داروها  این  سیاه 
که  در حالی  بین رفت.  از  زیادی  تا حدود 
تقلبی  دارویی  عرضه  شاهد  این  از  پیش 
قیمت های  با  هم  آن  و  دارو  این  جای  به 
تومان  میلیون   100 تا   60 همچون  نجومی 
بودیم و خریداران دارو را در اغلب مواقع 
طریق  از  یا  و  خاص  محل هایی  از  دارو 
حتی  و  می کردند  خریداری  مجازی  فضای 
آنها  پزشکان  برخی  نسخه های  مواقعی  در 

بازار سیاه سوق می داد. به  را 
بود  کرده  پیدا  رواج  جایی  تا  اتفاق  این 
دارو و وزارت  که مسئوالن سازمان غذا و 
بهداشت از پزشکان درخواست کردند تا از 
تجویز این داروها به بیماران خودداری کنند. 
تا زمانی که کمیته علمی  به اعتقاد مسئوالن 
پزشکان  است،  نداده  را  دارو  یک  تاییدیه 
استدالل های  البته  کنند.  تجویز  را  آن  نباید 
دیگری نیز برای عدم تهیه این دارو از سوی 
همراهان بیمار گفته می شد. مانند اینکه این 
در  بالینی  مطالعات  قالب  در  قبال  داروها 
است؛  اختیار  در  و  است  تامین شده  کشور 
به  نمونه های  از  زیادی  تعداد  اینکه  یا  و 
نبودند  دارو اصال رمدسیویر  فروش رسیده 
را  آن  بوده که جلد  دیگر  داروی  بلکه یک 
تغییر دادند و بجای رمدسیویر ارائه داده اند.
با همه این احوال گوش بیماران و حتی در 
بدهکار  هشدارها  این  به  پزشکان،  مواقعی 

تایید  با  کرونا  علمی  کمیته  بالخره  و  نبود 
اثربخشی این داروها، اجازه داد تا آنها وارد 

شوند. کشور  دارویی  رسمی  فهرست 
این  شدن  وارد  از  روز  چندین  گذشت  با 
پوشش  بحث  دارویی  فهرست  به  داروها 
ماجرا  طرف  دو  و  گرفته  باال  آنها  بیمه  ای 
و  غذا  سازمان  و  بیمه گر  سازمان های  یعنی 
دارو هر یک استدالل هایی برای تایید و رد 

دارند. این موضوع  

تحمیل هزینه  سنگینی بر نظام سالمت با دارو
و  غذا  سازمان  رئیس  شانه ساز،  محمدرضا 
دارو در پاسخ به سوال سپید درباره پوشش 
از  داروها  »این  گفت:  دارو ها،  این  بیمه ای 
دارو  و  غذا  سازمان  توسط  قبل  مدت ها 
چیزی  آن  بابت  ما  و  شده اند  کشور  وارد 
وجهی  هیچ  کرده ایم  توزیع  امروز  به  تا  که 
در  روند  این  ادامه  اما  نکرده ایم،  مطالبه  را 
زیرا هزینه های  نیست  امکان پذیر  درازمدت 
سالمت  نظام  دوش  بر  را  سنگینی  بسیار 

می کند.« تحمیل 
وی با اعالم اینکه این دو دارو هنوز در فهرست 
»از  افزود:  نگرفته اند،  قرار  بیمه ای  پوشش 
و  باید  جدید  توزیع های  در  و  بعد  به  این 
حتما برای آن از نظر ریالی و عدد و رقم، 
سازمان های  و  شود  گرفته  نظر  در  قیمتی 

دهند.« پوشش  را  آن  بایستی  بیمه گر 
کرد:  تصریح  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
»تا به االن بابت این داروها هیچ وجهی از 
فردی  اگر  و  است  نشده  دریافت  بیماران 

خود به بازار سیاه مراجعه کرده و دارو را 
با قیمت گزافی و آن هم داروی غیرواقعی 
و  توصیه ها  علیرغم  است،  کرده  خرید  را 

است.« بوده  ما  خواهش 
شانه ساز اضافه کرد: »توجه مردم را به این 
داروهای  نیست  قرار  نکته جلب می کنم که 
به صورت  بیمارستان ها و  از  فوق در خارج 
انبوه در مناطق دیگر عرضه شوند، این داروها 
به لحاظ حساسیتی که دارند و مصرف بی رویه 
آنها، می تواند موجب مقاومت ویروسی شود و 
تاثیر آن از بین برود. در نتیجه در شبکه کامال 
رسمی ضبط و ثبت شده توزیع انجام خواهد 
شد؛ بنابراین داروی رمدسیویر به همین شیوه 
دانشگاه ها  اختیار  در  محدود  صورت  به  و 
قرار گرفته است و مرحله دوم واردات این 
دارو نیز انجام شده و ظرف چند روز آینده 
در اختیار معاونت های درمان دانشگاه ها قرار 
بین  که  هماهنگی های  با  تا  گرفت.  خواهد 
می شود  انجام  بهداشت  و  معاونت ها  این 

گیرد.« قرار  علمی  استفاده  مورد 
مصرف  بابت  از  نگرانی  اینکه  بیان  با  وی 
بی رویه این داروها در کشور وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: »ماده اولیه داروی رمدسیویر 
دارو  و  می شود  تولید  کشور  داخل  در  هم 
در کمیسیون قیمت گذاری وزارت بهداشت 
قیمت گذاری خواهد شد و قیمت نوع داخلی 
خارجی  نوع  چهارم  یک  از  کمتر  قطعا  آن 
بیمه گر  سازمان های  ازاین رو  بود.  خواهد 
هزینه های  داروها  این  پوشش  صورت  در 
کرد.« خواهند  پرداخت  را  مدیریت شده ای 

بیمه ها  تامین دارو بدون کمک 
است غیرممکن 

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران هم در پاسخ این سوال که آیا این داروها 
پوشش بیمه ای خواهند داشت یا اینکه باید وارد 
فهرست بیمه ای بشود یا نه؟ به سپید گفت: »با 
توجه به اینکه بیمه ها در ایران دولتی هستند و 
زمانی که دارو وارد فهرست شود، از اعتبارات 
دولت برای آن استفاده خواهد شد، تفاوتی بین 
ورود دارو به فهرست بیمه ها با عدم ورود آن 
وجود ندارد، اما زمانی که گفته شود به دلیل 
بعد  و  است  محدود  بیمه ها  اعتبارات  اینکه 
این داروها وجود  نیازی به مصرف  از مدتی 
ندارد، لزومی برای ورود آنها به فهرست وجود 
ندارد؛ این جای بحث دارد و به نظر می رسد 
بیماری کرونا  اعتبارات خاص  از  باید  دولت 

هزینه های تامین این داروها را تامین کند.«
داروی  مثال  »برای  افزود:  ادامه  در  فاطمی 
رمدسیویر یک داروی گران قیمت است و در 
امریکا هزینه هر ویال آن به 400 دالر می رسد 
و برای هر دوره درمانی باید 6 ویال مصرف 
شود؛ بنابراین با احتساب قیمت دالر در ایران 
پس  می رسد؛  تومان  میلیون   60 به  مبلغ  این 
اگر دولت و یا بیمه ها در این خصوص کمک 
نکنند تامین آن برای همه مردم ممکن نخواهد 
بود. البته این را هم فراموش نکنیم که با تولید 
دارو در داخل قیمت آن با داروی اصلی بسیار 
متفاوت خواهد بود و این هم می تواند یکی از 

راه های صرفه جویی در منابع باشد.«
ادامه در صفحه 15 

آری شـوند  ولیـک ..
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 ادامه از صفحه 14 
ورود به لیست بیمه  ها نباید طول بکشد

مدیره  هیئت  عضو  خیرآبادی،  مرتضی 
انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای 
این  بیمه ای  پوشش  خصوص  در  هم  ایران 
این  داروها به سپید، گفت: »به احتمال زیاد 
بود.  خواهند  بیمه ای  پوشش  شامل  داروها 
ورود  زمان  مدت  که  آنچنان  امیدواریم  البته 
اضطرار  شرایط  دلیل  به  فارماکوپه  به  دارو 
لیست  به  آن  ورود  زمانی  فاصله  نبود،  زیاد 
پوششی سازمان های بیمه  گر  هم طول نکشد.«

دادن پوشش بیمه ای دور از عقل است
مهدی سلیمانجاهی، دبیر سندیکای صاحبان 
این  ورود  اما  ایران  انسانی  داروهای  صنایع 
داروها به لیست بیمه ها را کار اشتباهی می داند 
برای  بیمه ای  پوشش  »دادن  است:  معتقد  و 
این داروها قدری دور از عقل است. زیرا با 
بیمه ای  از پوشش  دیگر  داروهای  اقدام  این 

می مانند.« باز 
وی به سپید گفت: »بنابراین این داروها باید 
مانند واکسن آنفلوانزا پوشش بیمه ای نداشته 
کند.  پرداخت  را  آنها  هزینه  دولت  و  باشند 
بعد  و  است  مقطعی  دارو  این  به  نیاز  زیرا 
رفت.  خواهد  بین  از  آن  به  نیازی  مدتی  از 
و خروج  فهرست  به  دارو  یک  ورود  ضمنا 
آن مشکالت فراوانی دارد که باید به تبعات 

اندیشید.« آن هم 

شرط بیمه برای پوشش دادن 
شورای  دبیرخانه  رئیس  رضوی،  سیدسجاد 
دو  بیمه ای  پوشش  بیمه سالمت شرط  عالی 
داروی رمدسیویر و فاویپیراویر را اینگونه بیان 
کرد و گفت: »پوشش بیمه ای داروی رمدسیویر 
منوط به قرار گرفتن در پروتکل های درمانی 
معاونت درمان است و پس از آن، سازمان های 
بیمه گر و شورای عالی بیمه سالمت در مورد 

می گیرند.« تصمیم  آن  بیمه ای  پوشش 
تازگی  به  داروها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وارد فهرست دارویی کشور شده اند، افزود: 
»با توجه به اینکه این داروها بیمارستانی بوده 
و برای بیماران بستری مبتال به کووید- 19 
استفاده می شوند، در حال حاضر برای ادامه 
آزمایش های بالینی در فهرست دارویی کشور 
قرار گرفته اند و تا وقتی که وارد پروتکل های 
قرار  بیمه  پوشش  تحت  نشده اند،  درمانی 

نمی گیرند.«
سالمت  بیمه  عالی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
بیماران  برای  دارو  دو  »این  داشت:  اظهار 
کرونایی است و وضعیت بیماران نیز در شرایط 
خاصی قرار دارد؛ بنابراین اگر معاونت درمان 
قرار  درمانی  پروتکل های  در  را  داروها  این 
بدهد، بیمه ها نیز همکاری کرده و داروها را 
تحت پوشش قرار خواهند داد. ولی در حال 
درمانی  پروتکل های  در  داروها  این  حاضر 
کشور قرار ندارند و فعال برای آزمایش های 
بستری  بیماران  برای  فقط  هم  آن  و  بالینی 

می شوند.« استفاده 

اینکه در صورت  بر  تاکید مجدد  با  رضوی 
سوی  از  داروها  این  اثربخشی  هزینه  تایید 
معاونت درمان وزارت بهداشت، این دو دارو 
تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت، گفت: 
درمانی  پروتکل های  داروها جزو  این  »اگر 
گایدالین  آنها  مصرف  برای  و  گیرند  قرار 
در  می کنیم  تالش  شود،  نوشته  شناسنامه  و 
سازمان های بیمه ای با استفاده از این گایدالین 
آنها را تحت پوشش قرار دهیم، بنابراین این 

پوشش  هفته تحت  از یک  کمتر  در  داروها 
گرفت.« خواهند  قرار  بیمه 

اینکه عدالت در سالمت  »برای  افزود:  وی 
تحت  باید  داروها  این  باشد،  داشته  وجود 
پوشش بیمه قرار بگیرند. هرچند این داروها 
تولید داخل هستند، اما قیمت آنها گران است 
را  آنها  راحتی  به  نمی توانند  قشر ضعیف  و 
با  داروها  این  لذا تالش می کنیم  کنند.  تهیه 
کنترل  را  آنها  مصرف  بتوانیم  که  فرمولی 

دهیم.« قرار  پوشش  تحت  کنیم 
رضوی با اشاره به اینکه درمان بیماران مبتال 
همچنان  دولتی  بیمارستان های  در  کرونا  به 
رفتن  باال  »با  کرد:  تصریح  است،  رایگان 
را  خود  جان  نیز  درصدی  بیماران  تعداد 
تعداد  رفتن  باال  این  و  می دهند  دست  از 
فوتی ها به دلیل باال رفتن تعداد مبتالیان است. 
روزهای  همانند  بیمارستان ها  خدمات  البته 
نخست ادامه دارد و در زمینه کیفیت داروها 
تغییری نداشته ایم و همه لوازم و تجهیزاتی 
در  است  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  که 
با  ضمنا  می گیرد.  قرار  بیمارستان ها  اختیار 
داخل،  ساخت  داروی  دو  این  شدن  اضافه 
روندهای درمان بهبود هم پیدا کرده است.«

تومانی در  میلیارد   140 صرفه جویی 
بیمه ها منابع 

 2 به  نزدیک  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
سازمان های  پوشش  تحت  دارو  قلم  هزار 
بیمه گر قرار دارند که طبق قانون همه ساله 
داروهای  داروها که عمدتا  این  از  تعدادی 
از  هستند،   OTC اصطالحا  یا  نسخه  بدون 

می شود. خارج  بیمه ها  فهرست 
جهانپور،  کیانوش  گفته  به  که  موضوعی 
اغلب  در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
کشورهای  خصوص  به  دنیا  کشورهای 
در  حتی  و  است  انجام  حال  در  پیشرفته 
این کشورها ممکن است  گاهی این داروها به 
دلیل کم عارضه بودن در خارج از داروخانه ها 

باشد. تهیه  قابل 
این  در  تصمیم گیری  اینکه  بیان  با  وی 
تأکید  است،  بیمه  عالی  شورای  با  زمینه 
کرد: »ما به عنوان سازمانی که در حوزه دارو 
ارزیابی  مثبت  را  اقدام  این  داریم  حضور 
می کنیم. به دلیل اینکه این داروها در دسته 
پرمصرف  و  معمولی  کم عارضه،   داروهای 
قرار می گیرند که در حال حاضر نیز بسیاری 

می کنند.« تهیه  بیمه  بدون  را  آنها  افراد  از 
می تواند  اقدام  این  اینکه  بیان  با  جهانپور 
داروخانه ها  دارویی  فرآیند  برای  محرکی 
باشد،  گفت: »با حذف این داروها از لیست 
منابع  برای  تومان  میلیارد   140 حدود  بیمه 
گرفت  بیمه ای صرفه جویی صورت خواهد 
منابع  این  بهینه  تخصیص  با  می توان  که 
صعب العالج  و  سخت  بیماران  درمان  به 

کرد.« کمک 
 وی با بیان اینکه قیمت این داروها ارزان بوده 
و ازجمله آنها  می توان به داروهای مسکن، 
موضعی،  محلول های  سرماخوردگی، 
ویتامین ها  برخی  و  ضدعفونی کننده ها 
به  داروها  این  » تعداد  افزود:  کرد،  اشاره 
می توانند  افراد  که  می رسد  قلم   80 حدود 
داروخانه ها  از  پزشک  نسخه  بدون  را  آنها 
تهیه کنند و این داروها در لیست داروهای 

نمی گیرند.« قرار  عارضه  پر 
از این رو با حذف80 قلم دارو از فهرست 
تومانی  میلیارد   140 صرفه جویی  و  بیمه ها 
در منابع آنها، انتظار می رود که سازمان های 
بیمه گر مشکلی در تامین هزینه های این دو 
دارو نداشته باشند و باید در روزهای آتی 
رمدسیویر  جدید  داروی  دو  الحاق  منتظر 

باشیم. بیمه ای  پوشش  به  فاویپیراویر  و 

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: این دو دارو 

از مدت ها قبل توسط سازمان 
غذا و دارو وارد کشور شده اند 

و ما بابت آن چیزی که تا به 
امروز توزیع کرده ایم هیچ وجهی 

مطالبه نکرده ایم، اما ادامه این 
روند در درازمدت امکان پذیر 
نیست زیرا هزینه های بسیار 

سنگینی بر دوش نظام سالمت 
تحمیل می کند

سیدسجاد رضوی، رئیس 
دبیرخانه شورای عالی بیمه 

سالمت: با توجه به اینکه این 
داروها بیمارستانی هستند و 
برای بیماران بستری مبتال به 

کووید- ۱۹ استفاده می شوند، 
در حال حاضر برای ادامه 

آزمایش های بالینی در فهرست 
دارویی کشور قرار گرفته اند 

و تا وقتی که وارد پروتکل های 
درمانی نشده اند، تحت پوشش 

بیمه قرار نمی گیرند
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در آخرین جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی کرونا مطرح شد

 یاسر مختاری
در پیش بودن ماه محرم و مراسم های عزاداری 
دهه نخست این ماه، برگزاری کنکور، وضعیت 
شهدای خدمت کادرهای درمان همچنان یکی 
از مباحث این روزهای بسیاری از مسئوالن 

کشور است.

دغدغه برگزاری مراسم دهه اول 
محرم در عصر کرونا

در حالیکه یک ماه به آغاز ماه محرم 1442 
محدودیت های  است،  مانده  قمری  هجری 
سخت گیرانه  پروتکل های  و  کرونا  از  ناشی 
بهداشتی ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت، 
وضعیت برگزاری این مراسم ها را با شیوه  هر 
ساله خود در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است.
به گزارش سپید، حجت االسالم و المسلمین 
اسالمی  تبلغات  سازمان  رئیس  قمی  محمد 
که  محرم  ملی  ستاد  دوشنبه  روز  جلسه  در 
برگزاری  کیفیت  و  شرایط  بررسی  هدف  با 
برگزار  بهداشتی  پروتکل های  تحت  مراسم 
خوبی  به  امروز  ما  »مردم  گفت:  بود،  شده 
متوجه شدند که چگونه با کرونا زندگی کنند 
و آنچه مطالبه مردم برای برگزاری عزاداری 
محرم وجود دارد کامال به  جاست برای اینکه 
معنوی  حیات  این  موهبت  از  بتوانند  باید 
ضوابط  تمام  رعایت  با  لذا  کنند؛  استفاده 
روانی  آرامش  حفظ  با  را  امکان  این  باید 

کرد.« فراهم  جامعه 
وی افزود: » با ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 
پروتکل های  خصوص  در  متعددی  جلسات 

تا  داشت  خواهیم  و   داشته  محرم  بهداشتی 
بتوان تمهیدی برای این ماه فراهم کرد.«

سید رضا غالمی معاون مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: » جلسات 
متعددی در مورد محرم و اربعین داشتیم و برنامه 
طراحی  را  مختلفی  بهداشتی  پروتکل های  و 
باید  بیماری همه  این  با  مقابله  برای  کردیم. 
از ماسک استفاده کنند و حتمًا در اماکن باز و 
حسینه ها و هیئت ها حتمًا ماسک و دستکش به 
صورت رایگان در اختیار قرار بگیرد. همچنین 
رعایت فاصله گذاری باید انجام شود. همچنین 
محلول های ضدعفونی هم باید توزیع شود و 
مراسم حتمًا به صورت کوتاه باشد تا ان شاءاهلل 

باشیم.« با شکوه داشته  محرمی 

آخرین وضعیت شهدای مدافع سالمت
پزشکی  نظام  اعالمی سازمان  آمار  اساس  بر 
138 تن از مدافعان سالمت در این راه جان 

خود را از دست دادند.
نمکی  سعید  بیماری  شیوع  ابتدای  همان  از 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
نامه ای به محضر رهبر معظم انقالب از ایشان 
درخواست کرد تا » جان باختگان تیم پرستاری، 
پزشکی و خدماتی بخش های مراقبت از بیماران 

به عنوان شهید محسوب گردند.« کرونایی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
نیز با پیشنهاد وزیر بهداشت موافقت فرمودند.
از همان زمان اگرچه جانباختگان مدافع سالمت 
در راه مبارزه با این بیماری عنوان شهید اطالق 
گردید اما این نگرانی وجود داشت که آنچه 

در مورد شهدای آتش نشان واقعه پالسکو رخ 
داده بود برای این شهدا نیز رخ دهد. سعید 
چندروز  شهید  بنیاد  سازمان  رئیس  اوحدی 
»وضعیت  کرد:  اظهار  گفت وگویی  در  قبل 
کار  گردش  سه  اساس  بر  سالمت  شهدای 
ارسال شد. یک  انقالب  معظم  رهبر  خدمت 
گردش کار از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، 
یک درخواست از سوی وزارت بهداشت و 
یک درخواست نیز از سوی بنیاد شهید برای 
ایشان ارسال شد و خوشبختانه با عنایت رهبر 
به شمار  بر  مبنی  انقالب هر سه درخواست 
آوردن خدمت گزاران عرصه سالمت به عنوان 

شهدای خدمت موافقت شد.«
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: »در 
حال حاضر مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
در این خصوص گرفته شده و روند ثبت این 
مسیر  در  سالمت  شهدای  عنوان  به  عزیزان 
با  قانون،  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  خود 
به عنوان شهید  این عزیزان  این روند،  پایان 
بنیاد  تمامی خدمات  از  و  تلقی خواهند شد 

می شوند.« بهره مند  نیز  شهید 
وی اظهار امیدواری کرد: »به زودی آخرین 
هماهنگی ها با ستاد کل نیروهای مسلح انجام 
خواهد شد و تا پایان ماه جاری روند تأیید 

انجام می شود.« شهدای سالمت 
این موارد به اضافه کنکور جسله کمیته امنیتی، 
انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار سپید، عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور در حاشیه بیست و هفتیمن 

انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  نشست 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با حضور 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  از  نمایندگانی 
آموزش پزشکی روز چهارشنبه اول مردادماه 
برگزار شد، ضمن تقدیراز مردم، صدا و سیما 
و سایر رسانه ها برای ترویج و اطالع رسانی 
پروتکل های بهداشتی در پیشگیری از بیماری 
و  بیستم  جلسه  »در  کرد:  اظهار  کووید19 
شد.  بررسی  دستورکار   6 کمیته   این  هفتم 
اولین موضوع، بحث تعیین تکلیف مراسم های 
هم  کمیته  قبل  در جلسه  که  بود  محرم  دهه 
سازمان  نظرات  بود  شده  مقرر  و  بررسی 
تبلیغات اسالمی، وزارت بهداشت و درمان، 
همه  و  جمعه  ائمه  گذاری  سیاست  شورای 
دستگاه های صاحب نظر در این حوزه جمع 
امروز جمع  نهایی شود. در جلسه  و  آوری 
بندی این نظرات مطرح و مصوبه ای در این 

داشتیم.« حوزه 
رحمانی فضلی ادامه داد: » قرار شد سازمان 
ائمه  سیاستگذاری  شورای  اسالمی،  تبلیغات 
جمعه و وزارت بهداشت نظرات خود را ارائه 
دهند تا برگزاری این مراسم را بررسی کنیم.
با  ملی،  ستاد  در  تصویب  از  پس  امیدواریم 
اجرای این مصوبه بتوانیم مراسم بزرگداشت 
سیدالشهدا )ع( و یارانشان را داشته باشیم و 
همچنین حداکثر مراعات درخصوص بیماری 
کرونا را به عمل آوریم. این دستورالعمل پس 
از تصویب در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 

ابالغ خواهد شد.«
ادامه در صفحه 17 

برگزاری مراسم محرم در دوره کرونا
کارکنان غیرپزشک و پرستار مشمول شهید خدمت شدند
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 ادامه از صفحه 16 
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع برگزاری انتخابات 
میان دوره ای شهریورماه از دیگر موضوعات مورد 
بحث در کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی کرونا بود، گفت: »پیش از این درخصوص 
برگزاری انتخابات میان دوره ای تصمیم گیری شده 
بود و نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بر 
برگزاری انتخابات بود؛ با این حال وزارت بهداشت 
با توجه به شرایط جدید پیشنهاد برگزار نشدن 

این انتخابات را ارائه کرده است.«
وی افزود:  »بر همین اساس برگزاری انتخابات 
در جلسه امروز مطرح شد که موافق و مخالفانی 
داشت و قرار شد تا برای برگزاری انتخابات میان 
مبنای پروتکل های وزارت  بر  دوره ای مجلس 
بهداشت تصمیم گیری شود. بنابر این تصمیم 
گیری نهایی در این خصوص به جلسه بعدی 

موکول شد.« 

مصوبه شهید خدمت برای کلیه مدافعان 
جاناخته سالمت در راه مبارزه با کرونا

وزیر کشور با اشاره به اینکه در جلسه بیست 
و هفتم کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت کرونا، موضوع شهید خدمت بودن 
کادر درمان مجددا مطرح و بررسی شد، تصریح 
کرد:»پیش از این مصوبه ای دراین خصوص داشتیم 
و بر اساس آن پرستاران و پزشکانی که زحمات 
زیادی در امر مبارزه با بیماری کرونا کشیده و به 
دلیل ابتال به بیماری کووید19 فوت می کنند، به 
منزله شهید تلقی شوند و یک سری امتیازات به 

خانواده آنها تعلق گیرد.«
وی ادامه داد: »امروز پیشنهاد وزارت بهداشت 
بر این بود که برخی از کارکنان نظام درمان در 
سطوح خارج از کادر پزشکی و پرستاری نیز 
که به دلیل بیماری کرونا فوت می کنند، جزو 
شهدای خدمت محسوب شوند که این موضوع 

در جلسه  مطرح و مصوب شد.« 

برگزاری کنکور سراسری در چهار روز
وزیر کشور در ادامه در رابطه با وضعیت برگزاری 
کنکور سراسری نیز اظهار کرد: »از دیگر موضوعات 
مهم جلسه امروز کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
و ستاد ملی کرونا برگزاری آزمون های سراسری 
بود. در این راستا وزارت بهداشت، وزارت علوم 

و وزارت آموزش و پرورش با برگزاری کنکور 
در موعد مقرر موافق بودند.«

وی افزود: » البته برگزاری کنکور امسال به دلیل 
تمهیدات انجام شده و پروتکل های بهداشتی با 
است، ضمن  متفاوت  کنکور سال های گذشته 
اینکه کنکور امسال قرار است به جای دو روز 

در چهار روز برگزار شود. همچنین 50 درصد بر 
عوامل اجرایی و مکان های برگزاری این آزمون ها 
افزوده شود. درکنار این موارد الزام به رعایت 
اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در 
مورد  نیز  میان صندلی  فاصله  و  آزمون  جلسه 
تاکید قرار گرفت که پس از تصویب در ستاد 

ملی کرونا قابل اجرا خواهد بود.«
وزیرکشور با اشاره به درخواست تفویض اختیارات 
به استا ن ها به ویژه تصمیم گیری در مورد شرایط 
وضعیت قرمز آنها نیز گفت: »پیش ازاین ستاد 
ملی برخی از اختیارات را به استان ها داده بود لذا 
مقرر شد که استان ها در این زمینه در ستادهای 
متناظر استانی تصمیم گیری کنند که این تصمیم ها 
با موافقت وزیر کشور، وزارت بهداشت و تایید 
رئیس جمهور قابلیت اجرایی خواهد داشت.«   
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش وزارت بهداشت 
از روند بیماری کرونا در استان های مختلف گفت: 
»تاکید و توصیه این کمیته و به ویژه وزارت بهداشت 
بر لزوم رعایت بیش از پیش پروتکل ها از جمله 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
وزیر کشور در پایان ضمن تشکر و قدردانی از 

مردم در هفته های اخیر به دلیل رعایت بیش 
بیماری  با  از پیش پروتکلهای بهداشتی مقابله 
کرونا خاطرنشان کرد: »مردم تا حدود 85 درصد 
پروتکلهای بهداشتی را رعایت می کنند. در این 
مسیر از صدا وسیما و رسانه ها نیز سپاسگزاریم 
که در تبلیغ و اطالع رسانی این موضوع به خوبی 

عمل کردند.«
به گزارش سپید پس از این جلسه فاطمه زرین 
آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
با اشاره به  تعداد روزهای برگزاری آزمون های 
حفظ  دلیل  به   99 کنکور  و  ارشد  کارشناسی 
سالمت داوطلبان به ایسنا، گفت: »به دلیل مساعدت 
بیشتر با داوطلبان و حفظ سالمتی آنها، روزهای 
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد از دو روز به 
سه روز و آزمون سراسری نیز از دو  به چهار 

روز افزایش پیدا کرد.«
وی در ادامه تصریح کرد: »داوطلبان توجه داشته 
باشند که زمان برگزاری آزمون های کارشناسی 

ارشد و کنکور تغییری نکرده است.«
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور 
شد: »امسال، عوامل اجرایی آزمون های فوق 50 
درصد و تعداد حوزه های امتحانی 40 درصد 
افزایش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت 
بهداشت یک کارشناس بهداشت که اطالعات 
کافی دارد در هر حوزه امتحانی کنکور و آزمون 

ارشد جهت نظارت بر اصول بهداشتی و انجام 
هماهنگی های الزم حضور خواهد داشت.«

در روزهای گذشته نیز علی اکبر حق دوست معاون 
آموزشی وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه تاخیری 
در برگزاری آزمون های پزشکی و غیرپزشکی 
سال 99 وجود نخواهد داشت، گفت: »آزمون ها 

براساس تاریخ اعالم شده برگزار خواهد شد و 
داوطلبان در تاریخ هایی که قبال اعالم شده سر 

جلسه آزمون حضور پیدا کنند.«
وی  با اشاره به آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا درخصوص آزمون های دو وزارتخانه علوم 
و بهداشت برای سال 99، گفت: »آزمون های سال 
99 از جمله آزمون های علوم پزشکی تا همین 
امروز هم با چندین ماه تاخیر برگزار خواهد شد. 
این در حالی است که برخی از این آزمون ها نظیر 
پذیرش دستیاران پزشکی که دانشجویان باید اول 
مهر جاری وارد بیمارستان ها شوند بسیار حساس 
و کلیدی هستند. و با توجه به اینکه عدم حضور 
آنها در بیمارستان ها آموزش علوم پزشکی و ارائه 
خدمات سالمت را با مشکل جدی مواجه خواهد 
کرد بنابراین تاخیر قابل مالحظه ای در برگزاری 

آزمون ها داشتیم.«
 تصریح کرد: »برای برگزاری آزمون های وزارت 
تدبیرهای  آزمون ها  سایر  همچنین  و  بهداشت 
مناسب بهداشتی انجام شده است. ان شاءاهلل این 
به  با کمترین خطر  امن و  آزمون ها در فضای 
بهترین شکل ممکن برگزار خواهد شد بنابراین 
تاخیری در برگزاری آزمون های علوم پزشکی 

و غیرپزشکی در سال جاری نخواهیم داشت.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین تاکید 
کرد: »داوطلبان آزمون های مختلف در جلسات 
آزمون که تاریخ آنها اعالم شده است، حضور 
پیدا کنند و مطمئن باشند این آزمون با وسواس 
بسیار زیادی از نظر بهداشتی برگزار خواهد شد 
و ما حتی حساسیت بسیار زیادی در برگزاری 
جزئیات این آزمون ها داریم و درخصوص تمامی 
موارد جزئی بحث و تبادل نظر شده و راهکارهایی 
را اندیشیده ایم تا بتوانیم زمینه برگزاری آزمون 

بدون خطر را فراهم کنیم.«
حقدوست همچنین درخصوص پروتکل های 
بهداشتی برگزاری آزمون های سال 99 نیز گفت: 
»فاصله قرار دادن صندلی ها در این آزمون بیش 
از حد متعارف و فضاها بسیار بزرگتر خواهد بود 
و از جمعیت حاضر در سالن ها کاسته خواهد 
شد و زدن ماسک برای تمامی داوطلبان اجباری 
است. ضمن اینکه وسایل ضدعفونی کننده در 
اگر  است.  آماده  آزمون  برگزاری  فضاهای 
داوطلبی در جلسه آزمون ها عالمت مختصری 
از بیماری کووید 19 را داشته باشد براساس 
تدابیر اندیشیده شده این داوطلبان در فضایی 
مجزا امتحان خواهند داد و سعی می کنیم این 
برای  بزداییم و مشکلی  از دیگران  نگرانی را 

آنها ایجاد نخواهد شد.«
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