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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹

 فوت بیش از ۶۳۶ هزارمبتال به کووید-۱۹
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به افزایش 
است و براساس آخرین آمارها، شمار قربانیان بیماری کووید-19 تاکنون 

به 636 هزار و 479 نفر رسیده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19که 
تاکنون در ۲13 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این 
بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. تازه ترین آمارها حاکی از آن 
است که شمار مبتالیان کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 1۵ 
میلیون و 6۵4 هزار و 649 نفر رسیده و مرگ 636 هزار و 479 نفر در 
اثر این بیماری نیز تأیید شده است. همچنین بنابر تازه ترین آمارها 9 
میلیون و ۵3۵ هزار و 641 نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند. 
از میان پنج میلیون و 4۸۲ هزار و ۵۲9 مورد ابتالی فعال در سراسر 
جهان، 99 درصد موارد یعنی پنج میلیون و 416 هزار و ۲7۵ نفر وضعیت 
خفیف داشته اند و تنها 66 هزار و ۲۵4 مورد معادل یک درصد از کل 
موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. همچنین از 10 میلیون و 17۲ هزار 
و 1۲0 پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا، نه میلیون و ۵3۵ هزار و 
641 نفر معادل 94 درصد از موارد بهبود یافته و 636 هزار و 479 نفر 

معادل شش درصد از موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 
قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود 
اختصاص داده است. از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان 
به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل و انگلیس نیز 
پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین این آمار نشان می دهد که شمار قربانیان در 
مکزیک نیز رو به افزایش است و تاکنون از 41 هزار نفر فراتر رفته است. 

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در کشورهایی که بنا بر گزارش های رسمی باالترین آمارها 

را داشته اند تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
1. آمریکا چهار میلیون و 169 هزار و 991 مبتال، 147 هزار و 333 قربانی
۲. برزیل دو میلیون و ۲۸9 هزار و 9۵1 مبتال، ۸4 هزار و ۲07 قربانی
3. هند یک میلیون و ۲۸۸ هزار و 130 مبتال، 30 هزار و 64۵ قربانی

4. روسیه 79۵ هزار و 3۸ مبتال، 1۲ هزار و ۸9۲ قربانی
۵. آفریقای جنوبی 40۸ هزار و ۵۲ مبتال، 6093 قربانی

6. پرو 371 هزار و 96 مبتال، 17 هزار و 6۵4 قربانی
7. مکزیک 370 هزار و 71۲ مبتال، 41 هزار و 90۸ قربانی

۸. شیلی 33۸ هزار و 7۵9 مبتال، ۸۸3۸ قربانی
9. اسپانیا 317 هزار و ۲46 مبتال، ۲۸ هزار و 4۲9 قربانی

10. انگلیس ۲97 هزار و 146 مبتال، 4۵ هزار و ۵۵4 قربانی

پس از این 10 کشور، ایران با ۲۸4 هزار و 34 بیمار مبتال به کووید-19 
و 1۵ هزار و 74 قربانی ناشی از آن در رتبه یازدهم جدول کشورهای 

درگیر کرونا در جهان قرار گرفته است.
سپس کشورهای پاکستان با ۲69 هزار و 191 مبتال، عربستان سعودی 
با ۲60 هزار و 394 مبتال، ایتالیا با ۲4۵ هزار و 33۸ مبتال، کلمبیا با ۲۲6 
هزار و 373 مبتال، ترکیه با ۲۲3 هزار و 31۵ مبتال، بنگالدش با ۲16 
هزار و 110 مبتال، آلمان با ۲0۵ هزار و 14۲ هزار مبتال، فرانسه با 179 
هزار و 39۸ مبتال، آرژانتین با 14۸ هزار و ۲7 مبتال، کانادا با 11۲ هزار 
و 67۲ مبتال، قطر با 10۸ هزار و ۲44 مبتال و عراق با 10۲ هزار و 
۲۲6 مبتال تاکنون بیش از 100 هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند. 
پس از آن اندونزی با 93 هزار و 6۵7 مبتال، مصر با 90 هزار و 413 مبتال، 
چین با ۸3 هزار و 7۵0 مبتال، سوئد با 7۸ هزار و 763 مبتال، قراقستان 
با 7۸ هزار و 4۸6 مبتال، اکوادور با 7۸ هزار و 14۸ مبتال، فیلیپین با 74 
هزار و 390 مبتال، عمان با 7۲ هزار و 646 مبتال، بالروس با 66 هزار 
و 6۸۸ مبتال، بولیوی با 6۵ هزار و ۲۵۲ مبتال، بلژیک با 64 هزار و ۸47 
مبتال، کویت با 61 هزار و ۸7۲ مبتال، اوکراین با 61 هزار و ۸۵1 مبتال، 
امارات متحده عربی با ۵7 هزار و 9۸۸ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۵7 
هزار و 9۸۲ مبتال، جمهوری دومینیکن با ۵7 هزار و 61۵ مبتال، پاناما با 
۵6 هزار و ۸17 و هلند با ۵۲ هزار و 404 مبتال بیش از ۵0 هزار مورد 

ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
به گزارش ایسنا، همچنین کشورهای پرتغال، سنگاپور، لهستان، افغانستان، 
بحرین، نیجریه، رومانی، سوئیس، ارمنستان، گواتماال، هندوراس، ایرلند، 
آذربایجان، غنا، ژاپن، الجزایر، صربستان، قرقیزستان، اتریش و مولداوی 

بیش از ۲0 هزار مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.

خبـر

محققان بر این باروند درصورتی که مادران شیرده مبتال به کووید-19 
اقدامات احتیاطی را در نظر داشته باشند، می توانند نوزاد خود را 

با شیر تغذیه کنند. 
به گزارش سپید، نتایج یک تحقیق در آمریکا نشان می دهد مادران 
مبتال به کووید-19 حتی در صورت تغذیه نوزاد با شیر و حضور 
در یک اتاق مشترک این بیماری را به نوزاد خود منتقل نمی کنند. 

اگرچه الزم است چند اقدام احتیاطی را در نظر داشته باشند. 

در این بررسی مشخص شد از 1۲0 نوزاد متولد شده از مادران 
مبتال به کووید-19 هیچ یک از آنان حین تولد یا دو هفته پس از 
آن به این بیماری مبتال نشده اند این درحالیست که این نوزادان با 

شیر مادر خود تغذیه شده و با آنان تماس داشته اند. 
به گفته محققان، این مادران اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از 
انتقال ویروس به نوزاد همچون استفاده از ماسک و شست وشوی 

مرتب دست ها پیش از اقدام به شیردهی را در نظر داشته اند. 

محققان آمریکایی اظهار کردند: »امیدواریم نتایج بررسی انجام شده 
مادران مبتال به بیماری کووید-19 را مطمئن سازد که احتمال انتقال 

ویروس از آنان به نوزاد بسیار ضعیف است.«
به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس، با این وجود محققان تاکید 
کردند که نتایج این مطالعه بر اساس بررسی روی تعداد محدودی 
مادر شیرده مبتال به کووید-19 انجام گرفته و الزم است تحقیقات 

گسترده تری در این زمینه انجام شود.

توصیه هایی به مادران شیرده مبتال به کووید-۱۹

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
پزشکی گفت: »تاکنون ۲۸6 هزار و ۵۲3 نفر در 
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده 
و با فوت ۲1۵ نفر در ۲4 ساعت گذشته، تعداد 
جان باختگان کرونا در کشور به 1۵ هزار و ۲۸9 

نفر رسیده است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت 
ناشی از ابتال به این ویروس در کشور بیان کرد: »از 
روز پنج شنبه تا جمعه 3 مرداد 1399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 4۸9 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که  یک هزار و ۵04 نفر از آنها بستری شدند. با 

این حساب، مجموع بیماران کووید19 در کشور 
به ۲۸6 هزار و ۵۲3 نفر رسید.«

وی ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 
۲1۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۵ هزار و 
۲۸9 نفر رسید.« الری گفت: »خوشبختانه تاکنون 
۲49 هزار و ۲1۲ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین 36۵3 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »تاکنون دو میلیون 
و ۲7۸ هزار و 3۸4 آزمایش تشخیص کووید19 

در کشور انجام شده است.«

سخنگوی وزارت بهداشت 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. همچنین استان های تهران، اصفهان، 
خراسان  مرکزی،  قزوین،  هرمزگان،  بوشهر، 
شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد هم 
در وضعیت هشدار قرار دارند.« الری اظهار کرد: 
»13 استان در وضعیت هشدار قرار دارند که استان 
کهگیلویه و بویراحمد و استان سیستان و بلوچستان 
اهمیت خاصی دارند؛ زیرا از زمان شیوع بیماری 
در کشور، این استان ها هیچ خیزی را تجربه نکرده 

بودند و روند بستری در استان ها شیب صعودی دارد. 
در کهگیلویه و بویراحمد میانگین بستری روزانه 
طی دو ماه گذشته به چهار برابر رسیده و حتی 
در شهرستان گچساران میزان بستری روزانه 10 
برابر شده است.« وی بیان کرد: »در استان سیستان 
و بلوچستان، سه شهرستان وضعیت قرمز و دو 
شهرستان وضعیت هشدار دارند. در شهرستان های 
زابل و زاهدان نیز موارد بستری طی هفته گذشته 

به بیش از پنج برابر رسیده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »با رعایت اصول 
سه گانه فاصله گذاری فیزیکی،  شست وشوی 
دست ها و استفاده از ماسک امیدواریم بیماری 

ناشی از ویروس کرونا را شکست بدهیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت:

شمار جان باختگان کرونا در کشور به ۱۵ هزار و ۲۸۹ نفر رسید
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معاون کل وزیر بهداشت از کاهش قابل توجه مبتالیان کووید 19 در 
استان خراسان شمالی خبر داد. 

به گزارش سپید، ایرج حریرچی در یک گفت وگوی تلویزیونی در حاشیه 
جلسه ستاد مقابله با کرونای استان خراسان شمالی اظهار کرد: »استان 
خراسان شمالی یکی از استان های موفق در کنترل بیماری کووید- 19 
طی پنج ماه گذشته بوده است و با اقدامات مناسبی که استانداری، 
دانشگاه و کلیه اقشار انجام دادند، روند بروز و شیوع در این استان 

نسبت به استان های دیگر به طرز قابل توجهی پایین تر بوده است.«
وی ادامه داد: »سیاست ما و کل کشورهای دنیا این است که تا زمان 
کشف واکسن موثر میزان  ابتالی مردم و عوارض و مرگ و میر ناشی 
از کرونا را به تاخیر اندازیم اما نکته مهم این است که در این جنگ 
همه جانبه با ویروس کرونا، کوچکترین غفلت، خلل و سستی می تواند 

باعث حمله مجدد ویروس شود.«
حریرچی ضمن بیان اینکه در استان خراسان شمالی طی سه هفته 

اخیر موارد افزایشی مبتالیان به بیماری کووید- 19 مالحظه شده 
بود، گفت: »هشدارهایی به این استان اعالم و با تدابیری که در 
استان گرفته و تاکید شد اقداماتی نظیر محدودیت تماس اجتماعی، 
افزایش تست های تشخیصی و اقدامات مراقبتی انجام شود تا بتوانیم 

بر این مشکل فائق شویم.«
معاون کل وزیر بهداشت ضمن اشاره به اینکه میزان فوت در کل 
کشور به تمام علت ها روزانه 1000 الی 10۵0 مورد است و  ساالنه 
حدود 3۸0 هزار فوت در کل کشور ثبت می شود، گفت: »هموطنان 
توجه داشته باشند زمانی که گفته می شود یک روز ۲۲0، ۲۲9 یا 
1۸0 مورد فوت در اثر بیماری کووید 19 در کشور داشته ایم یعنی 
حدود یک پنجم موارد فوت کشور را اکنون  بیماری کووید 19 

ایجاد کرده که درصد بسیار قابل توجهی است.« 
وی ادامه داد:  »نکته بعدی این است که مواظب کودکان و نوجوانان 
خود باشید. آنان هم خودشان حساس هستند هم می توانند دیگران 
از جمله والدین و پدر بزرگ و مادربزرگ های خود را مبتال کنند.«
معاون کل وزیر بهداست اضافه کرد: »موضوع مهم دیگر این است 
که تاکنون هیچ داروی گیاهی یا سنتی که موثر بر درمان بیماری 
کووید 19 باشد در دسترس نداریم بنابراین داروهایی که در مراکز 
غیررسمی و گاهی در مراکز دیگری به فروش می رسد را به هیچ عنوان 
استفاده نکنید همچنین داروهایی که خارج از شبکه درمان باشد 
کامال غیرقانونی است بنابراین از آن ها استفاده نکنید چراکه بیشتر 

آن ها تقلبی هستند.«
حریرچی در پایان تذکر داد: »تنها تست تشخیصی بیماری کووید - 19 
تست از ته حلق است و تست ها، دستگاه ها و ادعاهای دیگر فعال 

برای ما ثابت نشده بنابراین به هیچ عنوان از آن ها استفاده نشود.«

خبـر

رییس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تهیه 
درباره  دام،  مجاز  میادین عرضه  از  زنده  دام 
عید قربان گفت: »ممکن است امسال به دلیل 
همزمانی شیوع کووید19 با عید قربان، تصمیم 
دیگری برای عرضه دام گرفته شود که متعاقبا 

اعالم خواهد شد.«
به گزارش سپید، بهزاد امیری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره توصیه های بهداشتی پیرامون ذبح 
دام در آستانه عید قربان، گفت: »نکته  مهمی که 
مردم باید نسبت به آن آگاه باشند این است که 
در صورت عدم رعایت توصیه های بهداشتی 
امکان انتقال ۲ بیماری بالقوه خطرناک و کشنده 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و سیاه زخم 
گوارشی از دام های آلوده به انسان وجود دارد. 
از این رو خودداری از خرید دام زنده و یا 
گوشت هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان 
دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، موضوع بسیار 

مهمی است.«
وی با تاکید بر اینکه دام زنده باید از میادین 
عرضه مجاز دام خریداری شود، ادامه داد: »تاکید 
ما به آن علت است که این مراکز تحت نظر 
سازمان دامپزشکی است. البته ممکن است به 

دلیل همزمانی شیوع ویروس کرونا و عید قربان 
و آداب ذبح گوسفند، تصمیم دیگری در رابطه 
با نحوه عرضه دام در میادین مجاز عرضه دام 
گرفته شود که در این صورت تصمیمات جدید 

متعاقبا اعالم خواهد شد.«
امیری با اشاره به اینکه در تمامی میادین مجاز 
عرضه دام، کارشناسان دامپزشکی حضور دارند 
و دام را قبل و بعد از ذبح بررسی و معاینه 
می کنند، تصریح کرد: »برخی از انواع بیماری ها 
و  ندارند  مشخصی  ظاهری  عالئم  دام ها  در 
فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر 

به تشخیص آن ها می باشند.«
وی ضمن تاکید بر ذبح دام در کشتارگاه ها، 
اظهار کرد: »ذبح دام در منازل و معابر به هیچ 
عنوان توصیه نمی شود، چراکه خونابه های جاری 
می تواند منجر به آلودگی محیط و افزایش بروز 
و شیوع بیماری های منتقله از دام به انسان شود.«
وی افزود: »افرادی که به ذبح دام مشغول هستند، 
باید از وسایل محافظت کننده مانند دستکش، 
چکمه و لباس مناسب استفاده کنند و ابزارشان را 
بعد از ذبح، ضدعفونی کنند. همچنین خونابه ها 

نیز به طریق بهداشتی دفع شود.«
امیری ادامه داد: »گوشت دام ذبح شده باید 

به مدت حداقل ۲4 ساعت در دمای 4 درجه 
سانتی  گراد در یخچال قرار داده شود، تا پدیده 
جمود نعشی منجر به گلیکولیز شود؛ گلیکولیز 
 PH نیز منجر به افزایش میزان اسیدیته و کاهش
گوشت می شود که این فرایند باعث می شود، 
چنانچه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو )CCHF( در گوشت وجود داشته 
باشد، از بین رود. همچنین جگر و سایر امعا 
و احشای دام، پس از 4۸ ساعت نگهداری در 
دمای چهار درجه سانتی  گراد، باید مصرف 

شود. متاسفانه دو نفر در سال گذشته به علت 
مبتال   CCHF بیماری  به  خام  جگر  مصرف 
شده اند. بنابراین، مردم باید از مصرف جگر 

خام خودداری کنند.«
وی در پایان خاطرنشان کرد: »دامداران باید دقت 
کنند به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم بیماری 
و ناخوشی است، ذبح و مصرف نکنند. سال 
گذشته فردی به علت مصرف جگر دام بیمار 
مبتال به سیاه زخم، دچار سیاه زخم گوارشی 

شد که متاسفانه منجر به فوتش شد.«

هشدار وزارت بهداشت در آستانه عید قربان 

دام زنده و گوشت  خارج از نظارت سازمان دامپزشکی نخرید



استاندار تهران خبر داد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواستار شد
ضوابط بهداشتی بیش از پیش در مطب ها و دفاتر کار رعایت شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با توجه به روند رو به رشد 
بیماری کرونا در نامه ای خواستار رعایت ضوابط بهداشتی 
و اصول حفاظتی در مطب ها و دفاتر کار بیش از پیش شد.
به گزارش سپید، به دنبال اوج مجدد بیماری کرونا در 
بسیاری از نقاط کشور و صدور پروتکل های متعدد برای 
دفاتر کار در مشاغل مختلف از سوی وزارت بهداشت، 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی مکاتبه ای از کلیه حرف پزشکی خواست برای حفاظت از 
جان خود و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و برای پیشگیری از اشاعه بیشتر این ویروس تمام 

دستورالعمل های حفاظتی را رعایت نمایند. 
در متن این نامه آمده است: 

همکاران محترم و معزز جامعه پزشکی
با سالم و احترام

با توجه به اوج گیری مجدد بیماری کرونا و مواجهه بیش از پیش بیماران با جامعه فداکار و ایثارگر 
پزشکی کشور در مطب ها، دفاتر کار و بیمارستان ها که امروز خطوط مقدم این عرصه هستند و از 
آنجا که حفظ سالمت همکاران ارجمند و امکان ادامه خدمت به بیماران نیازمند در شرایط بحرانی 
موجود، اولویت قطعی سازمان نظام پزشکی است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که رعایت 
ضوابط بهداشتی و اصول حفاظتی در مطب ها و دفاتر کار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و 

نظارت دقیق و اجرایی ضوابط جلوگیری از اشاعه بیماری مد نظر و عمل قرار گیرد. 
دکتر محمدرضا ظفرقندی

نظام پزشکی

استاندار تهران با اشاره به استمرار دورکاری 
تمدید  از  آینده  هفته  تا چهارشنبه  کارمندان 
تا یک هفته دیگر  محدودیت های کرونایی 

در استان تهران خبر داد.
پایگاه اطالع  اعالم  بنابر  به گزارش سپید و 
رسانی استانداری تهران، انوشیروان محسنی 
محدودیت های  وضعیت  مورد  در  بندپی 
»با  داشت:  اظهار  تهران  استان  در  کرونایی 
توجه به روند مراجعه به درمانگاه های تابعه 
ارائه  ۲۴ ساعته  ۱۶ و  مراکز  بیمارستان ها و 
بستری  میزان  و  تهران  استان  در  خدمات 
به  از شنبه  کرونایی  روزانه، محدودیت های 

تمدید شد.« دیگر  هفته  مدت یک 
شامل  »محدودیت ها  داد:  ادامه  وی 
محدودیت های هفته گذشته از جمله ممنوعیت 

تاالرهای  سرپوشیده،  استخرهای  فعالیت 
برگزاری  عروسی،  مراسم  برای  پذیرایی 
مراسم عزا، همایش ها و ورزش های پرخطر 
 ۴ از  تهران  در  نماز جمعه  برگزاری  عدم  و 

مرداد تا یک هفته می باشد.«
به  نیز  »نظارت ها  کرد:  تاکید  تهران  استاندار 
دانشگاه  سه  ناظرین  توسط  جدی  صورت 
بهشتی  شهید  و  ایران  تهران،  پزشکی  علوم 

در دستور کار قرار دارد.«
بندپی در مورد دورکاری کارمندان  محسنی 
گفت: »ابالغیه مربوط به دورکاری کارمندان 
بدین  بوده  روز   ۱۰ مدت  به  تیرماه   ۲۹ از 
از  قبل  و  دارد  ادامه  چهارشنبه  تا  که  معنا 
اتمام این موعد در مورد ادامه وضعیت اتخاذ 

می شود.« تصمیم 

محدودیت های کرونایی در تهران یک هفته دیگر تمدید شد
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معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: 
»در تولید دستگاه های کمک تنفسی یکی از افتخارات کشور ما این 
است که به مرحله ای رسیده ایم که دیگر نیازی به واردات نداریم و 
برخی شرکت ها اعالم کرده اند در صورت عدم نیاز داخلی، اجازه 

صادرات به آنها داده شود.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی خاطر نشان کرد: »در زمینه تولید 
واکسن کرونا یک گروه به صورت تخصصی در این زمینه مشغول کار 
هستند و در حال حاضر بسیاری از داروهای ضدسرطانی و داروهای 
جدید در داخل کشور تولید می شود و با توانمندی هایی که در داخل 
کشور وجود دارد به طور جدی در این زمینه کار می کنیم.« وی تصریح 
کرد: »بیمارانی که بر اثر کرونا فوت می کنند بیشتر کسانی هستند که 
دارای بیماری زمینه ای بوده اند یا دیر مراجعه کرده اند البته موارد بسیاری 
هم داشته ایم که بیماران کرونایی با شرایط حاد در آی. سی. یو بستری 
شده ولی با رسیدگی و مراقبت های انجام شده از دستگاه جدا شده و 
بهبود یافته اند.« جان بابایی گفت: »در استان خراسان رضوی شهرهای 
مشهد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور شرایط حادتری دارند البته 
سایر شهرها هم بیمار مبتال به کووید ۱۹ دارند ولی به این تعداد 
نیست.« وی گفت: »هم اکنون مشکلی از نظر مالی برای تامین دستگاه 
اکسیژن ساز نداریم و تنها مشکل در این زمینه ظرفیت شرکت های 
اکسیژن ساز در کشور است که تعداد آنها محدود است به همین 

خاطر در تحویل این دستگاه ها با تاخیر مواجه شده ایم و حتی در 
بسیاری از موارد دانشگاه ها پول را پرداخت کرده اند و منتظر تحویل 
از سوی شرکت های تولید کننده هستند.« جان بابایی افزود: »در این 
حوزه اولویت با استان هایی است که بیشتر با کرونا درگیر هستند و 
به طور مستمر در حال پیگیری هستیم و امیدواریم با افزایش تعداد 
و ظرفیت شرکت های اکسیژن ساز این مشکل حل شود و در حال 
حاضر همه بیمارانی که به دستگاه ونتیالتور نیاز دارند از دستگاه 
اکسیژن ساز برخوردار هستند.« وی ادامه داد: »۲ شرکت دانش بنیان، 
تولید دستگاه  ونتیالتور را انجام می دهند و در مرحله اول حدود ۲ 
هزار دستگاه پیش خرید شده و اگر الزم باشد این تعداد را تا چهار 
هزار دستگاه افزایش می دهیم.« معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »موثرترین عامل درمان بیماران مبتال به کووید 
۱۹ کادر درمانی است نه دارو و هر چه کادر درمانی مهارت و تجربه 
بیشتری داشته باشند احتمال نجات بیمار افزایش می یابد.« جان بابایی 
افزود: »یکی از امتیازات ما این است که پرستاران و پزشکان ما طی 
پنج ماه گذشته به طور مداوم در بخش های بیمارستانی حضور داشتند.«

وی ادامه داد: »این در حالی است که براساس تحقیقات فراوان علت 
مرگ و میر زیاد در بسیاری از کشورهای اروپایی، تغییر کادر پزشکی 
بوده است.« جان بابایی گفت: »استان های خراسان رضوی، مازندران، 
تهران و فارس از نظر شیوع کرونا شرایط به سمت بحرانی دارند و در 

چند روز اخیر این روند ثابت بوده است ولی هنوز نمی شود قضاوت 
کرد.« وی افزود: »کشور ما مورد تحریم های ظالمانه ای قرار دارد به 
طوری که در اوایل شیوع ویروس کرونا سه میلیون عدد ماسک از 
انگلیس خریداری و پولش را پرداخت کرده بودیم ولی دولت انگلیس 
این محموله را در فرودگاه نگه داشته بود و نشان دادند با وجود همه 

ادعاهایشان رفتارشان انسانی نیست.«
به گزارش وبدا، جان بابایی ادامه داد: »اما امروز به مرحله ای رسیده ایم 
که تعداد کارگاه های تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده در کشور به 
قدری افزایش یافته که دیگر نیازی به آنها نداریم و همان کشورهایی 
که از دادن ماسک به ما امتناع می کردند خودشان برای تامین ماسک 

کارکنان خود دچار محدودیت و مشکل شده اند.«

معاون درمان وزارت بهداشت:

کشورمان در تولید دستگاه ونتیالتور به خودکفایی رسیده است



خبـر

گروهی از محققان با استفاده از عصاره های معطر 
گیاهان دارویی پدهای معطری را عرضه کردند که 
عالوه بر درمان زخم قادر به تسکین دردهای دندانی 
است، ضمن آنکه با استنشاق آن می توان دردهای 

میگرنی و اختالالت خواب را مرتفع کرد. 
به گزارش سپید، فرزانه نایب حبیب ، دکتری تخصصی 
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از محققان 
این طرح در گفت وگو با ایسنا، گفت: »ما در این 
تحقیقات یک الیه فعال الکتروریسی طراحی و تولید 
کردیم که حاوی عصاره گیاهان معطر است که به 
صورت آهسته رهش می تواند عصاره معطر گیاهی 
را در مدت یک ماه رها سازی کند و در این مدت 

خواص خوب خود را اعمال کند.«
وی با بیان اینکه این پدها برای کاربردهای مختلف 
در ۶ حوزه تعریف شده است، اظهار کرد: »نانو 
الیاف الکتروریسی اصالح شده با عوامل مختلف 
ضدمیکروبی و یا سایر مواد مانند داروها و عصاره های 
معطر برای طیف گسترده ای از کاربردها به کار گرفته 
شده است.« نایب حبیب یکی از کاربردهای این پد 
فعال را در بسته بندی مواد غذایی دانست و خاطر 
نشان کرد: »توت فرنگی در مدت یک هفته فاسد 
شده و از بین می رود و ما برای صادرات آن با چالش 
مواجه هستیم، بر این اساس از این پد می توان برای 
افزایش زمان نگهداری این نوع مواد غذایی بهره برد؛ 
چرا که پد تولید شده می تواند به مدت یک ماه و 

حتی بیشتر این میوه را تازه نگه دارد.«
وی درمان اختالل خواب، استرس و اضطراب، درمان 
میگرن، "ترمیم زخم"، "تسکین دردهای دندانی" و 
دیگر  از  را  آالینده"  عوامل  انتشار  از  "جلوگیری 
کاربردهای این پد عنوان کرد و یادآور شد: »مواد 
معطر بسته به نوع کاربرد متفاوت است، مثال برای 

اعمال آرامش از عصاره "لوندر" استفاده شده است.«
این محقق با اشاره به کاربردهای این پد در درمان 
دردهای دندانی، توضیح داد: »برای درمان درد دندان 
معموال از "لیدوکائین" استفاده می شود که کل حفره 
دهان بی حس می شود؛ ولی این پد تا زمانی که فرد به 
دندانپزشک مراجعه کند، قادر به تسکین درد دندانی 
است.« وی با اشاره به عصاره های استفاده شده در 
این پد فعال، اظهار کرد: »عصاره های استفاده شده در 
این پد از پوسته، برگ، ساقه و ریشه گیاهان دارویی 
به دست  آمده است و دارای خاصیت های فراوانی 
از جمله آنتی اکسیدان، ضد التهابی، ضد میکروبی، 

ضد ویروس و ضد سرطانی هستند.«
نایب حبیب به بیان نحوه استفاده از این پد پرداخت 
و گفت: »استنشاق اسانس و یا اجزای فرار آنها نقش 
قابل توجهی در کنترل سیستم عصبی مرکزی دارد و 
از این روش در طب سنتی چینی برای درمان صرع 
استفاده می شود.« به گفته وی به دلیل خواص آنتی 
میکروبی عصاره ها، کاربرد بسیار زیادی در ترمیم زخم 

برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا، بدون 
آسیب رساندن به سلول های جوان بافت تازه تشکیل 
شده دارند.«وی با بیان اینکه از نانو الیاف الکتروریسی 
شده حاوی عصاره ها در ساختار این پد بهره بردیم، 
یادآور شد: »این روش می تواند از به کاربردن الکل 
و سایر محلول های شیمیایی برای ضد عفونی کردن 
زخم جلوگیری کند و ترمیم زخم را شتاب بخشد.«
این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: »نانو 
الیاف تولید شده دارای خواص ضد میکروبی مداوم 
بدون ایجاد مقاومت میکروبی و جایگزین مناسبی 
برای انواع ضد عفونی کننده های شیمیایی و آنتی 
بیوتیک ها است؛ عالوه بر آن این الیاف دارای خواص 
آنتی اکسیدانی جهت درمان بیماری ها، تسکین دهنده 
انواع درد شامل دندان درد، سر درد و دردهای مزمن 
و قابل استفاده در پوشش داخلی بسته بندی دارو و 
غذا است.« نایب حبیب گفت: »از آنجایی که آلودگی 
میکروبی باعث کاهش طول عمر مواد غذایی و افزایش 
خطر ابتال به برخی از بیماری ها می شود، از این رو از 

مواد معدنی و آلی و بیولوژیکی عوامل ضد میکروبی 
استفاده می شود و در این راستا عصاره های معطر به 
عنوان ماده طبیعی با فعالیت ضد میکروبی قدرتمند 
در برابر انواع مواد غذایی توسط سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده مورد تایید قرار گرفته است و این امر 
بیانگر آن است که از این مواد به عنوان صنایع غذایی 
»بدون نیاز به تأیید بیشتر« می توان استفاده کرد.« وی 
اظهارکرد: »مطالعه انجام شده بر روی محصول توت 
فرنگی، نشان داد که نانو الیاف الکتروریسی شده حاوی 
عصاره دارچین به نحو مطلوبی یک بسته بندی ایده 
آل برای محافظت از توت فرنگی برای جلوگیری 
از فاسد شدن محسوب می شود، همچنین از این نانو 
الیاف برای بسته بندی قارچ نیز می توان استفاده کرد.«
نایب حبیب گفت: »از این نانو الیاف معطر با توجه به 
ماده مؤثره مواد معطر می توان برای تسکین درد دندان 
و سر درد استفاده کرد. عصاره های گیاهی اکثراً عالوه 
بر بوی خوب، ضد میکروب و آنتی باکتریال هستند. 
پد سردرد نانو الیاف از طریق استنشاق عروق مغزی 

باز می شود و سردرد آرام می شود.«
وی افزود: »پد تولید شده می تواند تا یک ماه عصاره 
معطر را درخود نگهداری کند و به همین دلیل این 
محصول یکبار مصرف نیست. این پد در ماسک های 
تنفسی نیز قابل استفاده است که عالوه بر فیلتراسیون 

می تواند یک رایحه خوب داشته باشد.«
نایب حبیب یادآور شد: »این طرح برگرفته از رایحه 
درمانی ابن سینا است که ما در مقیاس صنعتی آن را 
عرضه کرده ایم، درحال حاضر نمونه آزمایشگاهی 
این محصول ساخته شده است و نیاز به جذب 

سرمایه گذار دارد.« 
به گفته وی، این طرح از سوی دکتراکبری و مهندس 

فائزه آقا بالی اجرایی شده است.

درمان دردهای میگرنی، دندانی و اختالالت خواب 
با استنشاق نانو پدهای معطر 
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معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
از اجرای طرح ویژه نظارت بر اماکن عمومی و صنوف با 

داد.  بهداشتی خبر  همراهی کارشناسان 
به گزارش سپید، نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا دراین 
پلیس  مأموران  کنون  تا  کرونا  شیوع  زمان  »از  گفت:  باره 
اجرای مصوبات  مردم و  راستای حفظ سالمت  اماکن در 
دادند  انجام  را  زیادی  اقدامات  کرونا  با  مقابله  ستادملی 
برخورد  و  بر صنوف  نظارت  به  می توان  آن  جمله  از  که 
با موارد تخلف اشاره کرد که البته عمده صنوف همراهی 
با میزان  پلیس داشته و موارد تخلف در مقایسه  با  خوبی 

همراهی صنوف بسیار کم بود.«
وی ادامه داد: »با توجه به شیوع موج دوم کرونا و ابالغ 
مقابله  ستادملی  سوی  از  دوباره  محدودیت های  یکسری 
شهر  بهداشتی  مسئوالن  با  مشترک  جلساتی  در  کرونا  با 
و  عمومی  اماکن  بر  نظارت  ویژه   تا طرح  بنا شد  تهران 
۲۲گانه شهر  مناطق  بهداشت  ادارات  با مشارکت  صنوف 
تهران اجرا شود که بر اساس اجرای این طرح کارشناسان 

و  داشته  نظارت  پروتکل ها  اجرای  روند  بر  نیز  بهداشت 
برخورد  آن  با  پلیس  تخلفی شوند  موارد  متوجه  آنها  اگر 

کرد.« خواهد 
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت با بیان 
اینکه در اجرای این طرح از باشگاه های ورزشی، قلیانسراها 
و دیگر صنوف بازدید می شود، گفت: »این طرح از چند روز 
پیش آغاز شده و خوشبختانه با همراهی کارشناسان بهداشتی، 
نظارت بر نحوه اجرای پروتکل ها دقیق تر نیز شده است.«

مرادی در عین حال از همراهی اکثریت صنوف با مقررات 
و ابالغیه های ستادملی مقابله با کرونا قدردانی کرد و گفت: 
داشتند  ما  با  خوبی  همراهی  صنوف  اکثر  »خوشبختانه 
نیز  راستا  همین  در  کنیم.  قدردانی  آنها  از  است  الزم  که 
طرحی را اجرا خواهیم کرد که بر اساس آن از واحدهای 
پروتکل های  و  دستورالعمل ها  رعایت  در  نمونه  صنفی 

شود.« تقدیر  بهداشتی 
وی با تاکید بر اینکه سالمت مردم خط قرمز تمامی دستگاه ها 
در کشور است، گفت: »سالمتی مردم اهمیتی زیادی برای 

پلیس داشته و از زمان شیوع کرونا تا کنون مأموران پلیس 
در خواست  داده اند.  انجام  این حوزه  در  زیادی  اقدامات 
ما از شهروندان نیز این است که با پلیس در تماس بوده 
یا  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  هرگونه  چنانچه  و 
موارد مجرمانه نظیر احتکار و گران فروشی و... را مشاهده 
کردند، حتما با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته 

و موضوع را اطالع دهند.«

طرح ویژه پلیس برای نظارت بر اماکن با همکاری کارشناسان بهداشت
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مبتالیان به کرونا شش ماه در برابر این بیماری مصونیت دارند
یک متخصص برجسته همه گیرشناسی در سوئد ادعا 
می کند، مبتالیان به کرونا که از این بیماری جان 
سالم بدر برده اند چه بدن آنها آنتی بادی تولید کرده 
باشد و چه تولید نکرده باشد، تا شش ماه نسبت به 

کووید-۱۹ مصونیت دارند.   
به گزارش سپید، »آندرز تنگل« که هدایت مردم 
سوئد را در جریان همه گیری کرونا بدون درخواست 
اعالم قرنطینه در این کشور بر عهده دارد، می گوید 
که وی از آغاز این همه گیری در دسامبر ۲۰۱۹، 
شواهدی مبنی بر دوبار مبتال شدن به کووید-۱۹ 

مشاهده نکرده است.
وی مدعی شد که حتی اگر بدن فردی که از کووید-۱۹ 
جان سالم بدربرده است، آنتی بادی تولید نکرده 
باشد باز سلول های ایمنی بدن وی به یاد می آورد 

که چگونه با این ویروس مبارزه کنند.
شواهد نشان می دهند که آنتی بادی ها تنها نوع ایمنی 
علیه کووید-۱۹ نیستند و سلول های تی )T(  نیز 
نقش مهمی در این رابطه ایفا می کنند. امید می رود 
که سلول های تی که سلول های آلوده را هدف قرار 
داده و آنها را از بین می برند، محافظت طوالنی مدتی 

احتماال تا بیش از چند سال ایجاد کنند.  
اما محققان مدرک محکمی ندارند که نشان دهد 

این مصونیت چقدر طول می کشد و دلیل آن هم 
عمدتا این موضوع است که بیماری کرونا تازه از 
اوایل سال جدید میالدی شناخته شد و اطالعات 

اندکی در مورد آن در دست است. 
تنگل اظهارات خود را در مورد مصونیت شش 
ماهه بازماندگان کرونا در برابر این بیماری در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در شهر استکهلم سوئد ایراد کرد.
وی گفت: »خطر آلودگی مجدد به کووید-۱۹ و انتقال 

این بیماری به دیگران احتماال بسیار نزدیک به صفر 
است. ما شاهد مواردی که دوبار به کووید-۱۹ مبتال 
شده باشند، نیستیم. از این رو، ارزیابی ما این است 
که اگر به کووید-۱۹ مبتال شده اید، حتی اگر  بدن 
شما آنتی بادی تولید نکرده باشد باز در برابر این 
بیماری مصونیت دارید.« البته افرادی وجود داشته اند 
که بیش از یک بار به این ویروس آلوده شده اند، اما 
آنها نتوانسته اند محققان را متقاعد کنند که انسان ها 

تنها ایمنی کوتاه مدتی در برابر این بیماری دارند.  
با این حال تنگل توضیح نداد که برای تایید ادعاهای 
خود مبنی بر اینکه مصونیت در برابر کرونا شش 
ماه طول می کشد، چه مدرکی دارد. اما محققان 
امیدوارند که هرگونه مصونیت در برابر این بیماری 
مدت زمان طوالنی تر و احتماال سال ها طول بکشد. 
مصونیت در برابر برخی ویروس ها مانند آبله مرغان 

مادام العمر است.  
تا کنون محور بیشتر توجهات بر آنتی بادی ها تمرکز 
داشته است؛ آنتی بادی ها پروتیین هایی هستند که 
سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با ویروس تولید 
می کند. در واقع در آزمایش آنتی بادی خون نیز با 
مشخص شدن همین پروتیین ها تعیین می گردد که 

آیا فرد به کرونا مبتال شده است یا خیر.  
اما در هفته های اخیر محور توجه به اندازه زیادی به 
سمت سلول های تی تغییر کرده است؛ سلول های تی 
نوعی گلبول سفید در سیستم ایمنی بدن هستند که 

تشخیص آن با آزمایش دشوارتر است.  
به گزارش روزنامه دیلی میل، این کارشناس برجسته 
همه گیر شناسی در سوئد اظهار داشت که سلول های 
تی به طور معمول نسبت به آنتی بادی ها با دوام تر 

و ماندگارتر هستند.ایرنا

در  کرونا  ویروس  می دهد  نشان  آلمانی ها  جدید  تحقیقات 
هوای سرد از فاصله ۸ متری هم منتقل می شود. 

به گزارش سپید، ویروس کرونا در هوای سرد می تواند بیش 
از ۸ متر در هوا معلق باشد. محققان آلمانی این موضوع را 
در یک کشتارگاه که یک هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنانش آلوده 

به کرونا شدند دریافتند. 
آن ها فهمیدند که فرد آلوده به کرونا به دلیل هوای سرد کشتارگاه 
)۱۰ درجه سلسیوس( و جریان هوا در محیط بسته می تواند 
تا شعاع هشت متری خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. 

سرد،  محیط های  اینکه  بر  مبنی  را  نگرانی هایی  مطالعه  این 
انباشته و تاریک کارخانه ها و انبار ها شرایط ایده آل برای انتشار 

ویروس کرونا ایجاد می کند. همچین این موضوع نشان می دهد 
که زمستان پیش رو می تواند سخت تر هم باشد. 

دانشمندان می گویند وقتی ویروس کرونا در معرض نور آفتاب 
قرار نمی گیرد بیشتر زنده می مانند و می تواند در هوا شناور 
شود تا افراد را از دور آلوده کند. این تحقیقات نشان می دهد 
که هوای سرد بدون تغییر مکرر، همراه با شرایط کاری شدید، 
در گردش ذرات ویروس به مسافت های بزرگ کمک می کند. 
گراندهوف،  آدام  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
انستیتوی  در  مطالعه و ویروس شناس  نویسندگان  از  یکی 
ویروس شناسی تجربی لیبنیز، اظهار کرد: »نتایج تحقیقات ما 
نشان می دهد که شرایط دمای پایین، کمبود هوای تازه و گردش 

را در مسافت های  انتقال ذرات ویروس کرونا  ثابت  هوای 
بزرگتر ممکن می سازد.«

کرونا در هوای سرد از فاصله ۸ متری منتقل می شود 

خبـر
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بررسی انجام شده در ایتالیا نشان می دهد میزان ناچیزی از اضافه وزن 
می تواند با خطر ابتال به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ همراه باشد. 
به گزارش سپید، محققان ایتالیایی اظهارکردند: »حتی میزان خفیفی 
از چاقی می تواند به طور چشمگیری خطر ابتال به نوع شدید 

بیماری کووید-۱۹ و مرگ ناشی از آن را افزایش دهد.«
محققان ایتالیایی با بیان اینکه پزشکان باید آگاه باشند هر نوع میزان 
از چاقی و نه تنها چاقی مفرط با خطر ابتال به نوع شدید بیماری 
کووید-۱۹ همراه است، تاکید کردند: »الزم است به بیماران مبتال به 
چاقی که به دلیل ابتال به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری هستند، 
توجه بیشتری شود چرا که بروز مشکالت تنفسی در این افراد 
و احتمال بستری آنان در بخش مراقبت های ویژه بیشتر است.«

پیش از این نیز تحقیقاتی در مورد ارتباط چاقی و خطر ابتال 

به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ انجام گرفته است؛ هرچند در 
بیشتر این بررسی ها افرادی با شاخص توده بدنی 4۰ و باالتر 

تمرکز شده است.

در این بررسی جدید ۵۰۰ بیمار ایتالیایی که در ماه های مارس و 
آوریل به دلیل ابتال به بیماری کووید-۱۹ در بیمارستان بستری 
این  از  پنجم  یک  از  بیش  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  بوده اند، 

بیماران شاخص توده بدنی 3۰ و باالتر داشته اند. 
به گفته محققان، بیمارانی با شاخص توده بدنی 3۰ تا 3۵ که 
دچار میزان ناچیزی از چاقی بوده اند حدود دو و نیم برابر بیشتر 
در معرض نارسایی های تنفسی قرار داشته اند همچنین احتمال 
بستری این بیماران در بخش مراقبت های ویژه نسبت به افرادی 

با وزن طبیعی پنج برابر بیشتر بوده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از هلث دی نیوز، همچنین محققان مشاهده 
کردند احتمال مرگ ناشی از این بیماری در افرادی با شاخص 

توده بدنی 3۵ و باالتر ۱۲ برابر بوده است.

ارتباط تشدید عالئم بیماری کووید-۱۹ با هر میزان از چاقی



تشخیص سرطان، ۴ سال زودتر از شیوه های متعارف
محققان آزمایش خونی برای تشخیص سرطان ابداع 
کردند که می تواند پنج نوع شایع سرطان را چهار 
سال زودتر از سایر شیوه های تشخیصی متعارف 

تشخیص دهد.   
به گزارش سپید، محققان می گویند این نوع ابزار 
تشخیصی زودهنگام به پزشکان در تشخیص و درمان 
سرطان در ابتدایی ترین مرحله آغاز آن کمک می کند. 
با این حال این آزمایش برای اینکه از لحاظ بالینی در 
دسترس قرار گیرد به بررسی های بیشتری نیاز دارد. 
در حال حاضر تنها چند نشانگر زیستی خاص سرطان 
در خون وجود دارد که به پزشکان در تشخیص 
بیماران جدید کمک می کند، اما اکثر انواع سرطان ها 
فاقد هر گونه ابزار غربالگری در مراحل اولیه هستند. 
بنابراین اکنون محققان زیادی برای ابداع ابزارهای 
ساده تشخیص سرطان بر پایه خون در حال رقابت 
هستند. امیدوارکننده ترین نوع آزمایش خون برای 
تشخیص سرطان که در سال های اخیر ابداع شده 
است عالئمی از DNA تومور را در گردش خون 
 PanSeer فرد جستجو می کند. این آزمایش جدید که

 DNA نامیده می شود با تشخیص الگوهای متیالسیون
که مشخص شده است با جهش های غیرعادی موجب 

ابتال به سرطان می شود، عمل می کند.  
محققان برای بررسی اینکه آزمایش PanSeer چقدر 
بهتر از روش های تشخیصی متعارف می تواند سرطان 
را تشخیص دهد، مجموعه داده های منحصر به فرد را 

که به Taizhou Longitudinal Study معروف است 
مورد بررسی قرار دادند. در این مجموعه داده ها هزار 
نفر برای مدت ۱۰ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. 
نمونه های خون این افراد در این مدت مرتب جمع آوری 
شد و سالمت عمومی آنها مورد بررسی قرار گرفت. 
 PanSeer این مجموعه داده ها به محققانی که آزمایش

را ابداع کرده اند، اجازه داد این آزمایش خون را روی 
نمونه های خون افراد، چند سال قبل از اینکه به سرطان 
مبتال شوند، بررسی کنند.  نتایج این بررسی نشان داد 
این آزمایش ۹۱ درصد در تشخیص سرطان در فاصله 
زمانی یک تا چهار سال قبل از شناسایی این بیماری، 
موثر است. با این آزمایش خون، پنج نوع سرطان 
معده، مری، کولورکتال، ریه و کبد تشخیص داده شد.
محققان می گویند آزمایش  PanSeer عوامل خطرساز را 
برای سرطان های آتی مشخص نمی کند، بلکه رده هایی 
از رشد سرطانی را در مراحل بسیار اولیه که فرد هنوز 

عالمت دار نشده است، تشخیص می دهد. 
با این حال این آزمایش هنوز محدودیت هایی دارد؛ 
برای مثال نمی تواند دقیقا مشخص کند که فرد ممکن 
است به چه نوع سرطانی مبتال شود. این آزمایش تنها 
ناهنجاری هایی را نشان می دهد که به آزمایش های 
تشخیصی پیگیری نیاز دارد تا دقیقا مکانی را که 

سرطان در آن قرار دارد، مشخص کند. 
 Nature به گزارش ایرنا، نتایج مطالعه جدید در مجله

Communications منتشر شده است.

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
آمریکا گفت: »کرونا هرگز ریشه کن نمی شود 
زیرا تبحر ویژه  ای در انتقال از یک فرد به دیگران 

دارد، اما می توانیم از قدرت آن بکاهیم.«
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی گفت: »بیماری 
کرونا سال های طوالنی سراسر جهان را تحت 
تاثیر قرار می دهد و زیان های این بیماری به ویژه 

در آمریکا به زودی پایان نمی یابد.«
به گفته فائوچی تعداد تلفات ناشی از کرونا در 

کشور ها بسیار سنگین است. 
وی در ادامه افزود: »بازی با کرونا هنوز ادامه دارد 

و با نگاهی واقع بینانه شاید ما برنده بازی نباشیم.«
مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
آمریکا گفت: »ما نمی توانیم شیوه ریشه کنی 
سارس نوع یک را برای کرونا بکار ببریم؛ زیرا 
ویروس کرونا توانایی ویژه ای در انتقال از فردی 
به فرد دیگر دارد.« فائوچی ادامه داد: »می توانیم 
به خوبی این بیماری را کنترل کنیم، اما زمان آن 
مشخص نیست که امسال یا سال آینده باشد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،وی در پایان 
افزود: »این بیماری هرگز ریشه کن نمی شود، 

اما می توانیم از قدرت آن بکاهیم.«

گزارش ها حاکی از آن است شمار مبتالیان به 
بیماری کووید-۱۹ در ایاالت متحده آمریکا 
تنها در مدت دو هفته به رکورد جدیدی 

رسیده است. 
به گزارش سپید، شمار مبتالیان به بیماری 
کووید-۱۹ در ایاالت متحده آمریکا تنها دو هفته 
پس از آنکه تعداد موارد ابتال از سه میلیون نفر 
فراتر رفت به بیش از چهار میلیون نفر رسید. 
آمارها حاکی از آن است که تعداد مبتالیان به 
بیماری کووید-۱۹ در آمریکا از چهار میلیون و 

۱۶۹ هزار نفر فراتر رفته است. این آمار در هشتم 
ماه جاری میالدی بیش از سه میلیون نفر بود. 
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت، از 
زمان شیوع کروناویروس جدید در آمریکا 
در  کووید-۱۹  بیماری  به  ابتال  موارد  نرخ 
این کشور روند افزایشی داشته است. مدل 
های آماری نشان می دهد تا ماه نوامبر سال 
جاری حدود ۲۱۹ هزار و ۸۶۴ نفر در این 
کشور بر اثر ابتال به این بیماری جان خود 

را از دست می دهند.

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا: 
کووید- ۱۹ هرگز ریشه کن نخواهد شد

ثبت رکورد مبتالیان به کووید-۱۹ 
در آمریکا طی دو هفته

خبـر

نتایج یک مطالعه نشان می دهد باکتری هایی 
که در دهان موجب پوسیدگی دندان می شوند، 
می توانند به گسترش سرطان روده بزرگ به 

سایر ارگان های بدن نیز کمک کنند. 
به گزارش سپید، محققان دانشگاه »ویرجینیا 
انجام  این مطالعه را  فناوری« در آمریکا که 
که  باکتری ها  »این  کردند:  اعالم  داده اند، 
از  دارند  نام   Fusobacterium nucleatum
بدن  اندام های  سایر  به  خون  جریان  طریق 
سفر می کنند و منجر به عفونت می شوند و 
یا  اجازه مهاجرت و  به سلول های سرطانی 

متاستاز می دهند.«
این محققان خاطر نشان کردند: »عفونت های 
دهانی که باعث التهاب لثه ها می شوند به عنوان 

عوامل خطرساز بروز عفونت های سیستمیک، 
بیماری های قلبی عروقی، عوارض جانبی بارداری، 
دیابت، سرطان و بیماری آلزایمر گزارش شده اند.«

آنها افزودند: »مردم می توانند با حفظ سالمت 
دهان و دندان از بروز عفونت ها جلوگیری 
کنند؛ حفظ سالمت دهان و دندان  به نوبه خود 

 Fusobacterium nucleatum می تواند سطح
و  دارد  نگه  کنترل  تحت  دندان  در جرم  را 
عفونت هایی را که منجر به پوسیدگی دندان 
می شود درمان کند، این کار یک اقدام مهم 
پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود باکتری ها 

به جریان خون است.«
با این حال محققان خاطر نشان کردند: »این 
باکتری ها موجب ابتال به سرطان روده بزرگ 
با  بزرگ  روده  سرطان  به  ابتال  نمی شوند؛ 
رژیم غذایی ضعیف، سیگار کشیدن، مصرف 
سابقه خانوادگی  نیز  و  الکلی  نوشیدنی های 

این بیماری ارتباط دارد.« 
این مطالعه در مجله Science Signaling منتشر 

شده است.ایرنا

باکتری های دهانی به گسترش سرطان روده بزرگ کمک می کنند
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  امین جاللوند
نظام  بر بخش های مختلف  ویروس کویید 19 
این  دامنه  است.  گذاشته  جدی  تاثیر  سالمت، 
تاثیرات نیز بسیار گسترده است. جامعه پزشکی 
در طی پنج ماه اخیر، هم از نظر سالمت جسمی 
و هم از نظر مالی در شرایط تهدید و خطر مداوم 
قرار داشته است که این شرایط وخیم نیز همچنان 
ادامه دارد. در این بین، برخی موسسات پزشکی، 
مراکز درمانی و پاراکلینیکی نیز از تبعات بیماری 
مهلک کرونا در امان نبوده اند. به طور مثال بسیاری 
از فیزیوتراپیست ها گالیه دارند که اگر شرایط فعلی 
تداوم داشته باشد، بسیاری از مراکز فیزیوتراپی به 

مرز ورشکستگی خواهند رسید.
این روزها بسیاری از مراکز فیزیوتراپی با کاهش آمار 
مراجعه کنندگان روبرو هستند. بسیاری از متقاضیان 
خدمات فیزیوتراپی از ترس ابتال به کرونا از رفتن 
به بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری 
پزشکی و مطب ها خودداری می کنند که در این 
میان، مراکز فیزیوتراپی نیز مشمول این کاهش تقاضا 

بوده است.
از سوی دیگر، فیزیوتراپیست ها انتقاد دارند که 
افزایش 15 درصدی تعرفه خدمات فیزیوتراپی در 
سال 99 نتوانسته است افزایش هزینه های آنها را 
پوشش دهد. به اعتقاد آنها با توجه به تعرفه های 
فعلی خدمات فیزیوتراپی، هیچ نسبت منطقی بین 
درآمد و هزینه های مراکز فیزیوتراپی وجود ندارد.
همچنین اغلب مراکز فیزیوتراپی برای تامین اقالم 
محافظتی در برابر کرونا نیز دچار مشکل شده اند. 
این  که  می گویند  فیزیوتراپیست ها  از  بسیاری 
هزینه های جانبی نیز دیده نشده است و بیمه ها 
این افزایش هزینه های تحمیلی را پوشش نمی دهند.

چالش مالی؛ پاشنه آشیل مراکز فیزیوتراپی
بسیاری از فیزیوتراپیست ها از نامتناسب بودن تعرفه 
ویزیت با هزینه های ارائه خدمات، گالیه دارند. 
عده ای از آنها می گویند به حدی تورم باال رفته 
است که دیگر خرید برخی دستگاه ها و تجهیزات 
فیزیوتراپی با توجه به تعرفه های حداقلی ویزیت ها، 

توجیه منطقی ندارد.
به  هم  فیزیوتراپیست  میرزابابایی،  محمدصادق 
مشکالت متعدد مراکز فیزیوتراپی در سراسر کشور 
اشاره می کند و به سپید می گوید: »آمار مراجعه به 
مراکز فیزیوتراپی به دلیل بروز کرونا بسیار کاهش 
یافته است. در این بین، برخی فیزیوتراپیست ها نیز 
ویزیت را در خانه بیمار انجام می دهند و بسیاری از 
بیماران نیز ترجیح می دهند که خدمات فیزیوتراپی را 
در منزل دریافت کنند. البته آمار این نوع ویزیت ها در 
منزل نیز کاهش یافته است، زیرا بسیاری از بیماران 
مسن یا بیمارانی با بیماری زمینه ای از این واهمه 
دارند که مبادا همان فیزیوتراپیستی که برای درمان به 
منزل آنها می آید، خودش ناقل بیماری کرونا باشد.«
میرزابابایی با اشاره به تبعات افزایش تورم بر خدمات 

فیزیوتراپی، تصریح می کند: »قیمت دستگاه لیزری که 
تا چند ماه قبل، حدود 40 میلیون تومان بوده است، 
حاال حدود 220 میلیون تومان قیمت می گذارند. 
در نظر بگیرید فیزیوتراپیستی که می خواهد یک 
مطب شخصی راه اندازی کند، باید چندین برابر 
گذشته هزینه کند که خارج از توان مالی بسیاری 

از فیزیوتراپیست ها است.«
او تاکید می کند: »تعرفه خدمات فیزیوتراپی در برابر 
هزینه دستگاه هایی که خریداری می شود، بسیار ناچیز 
است. یعنی خیلی طول می کشد که سرمایه اولیه 
بازگردد. به همین دلیل فیزیوتراپیست با خودش 
فکر می کند که اگر قرار است مثال یک میلیارد تومان 
هزینه کند و یک مطب شخصی راه اندازی کند، اگر 

همین مبلغ را در بانک بگذارد، سود بیشتر و کم 
دردسرتری دریافت می کند.«

خطر ورشکستگی موسسات پزشکی در 
بحبوحه کرونا

خطر ورشکستگی مراکز فیزیوتراپی فقط به چند 
شهر کشور محدود نمی شود، بلکه این مشکل در 

همه شهرهای کشور به چشم می خورد.
احمد موذن زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی 
ایران نیز وضعیت مراکز فیزیوتراپی در کشورمان 
را بحرانی توصیف می کند و خواستار توجه بیشتر 
متولیان نظام سالمت به دغدغه  فیزیوتراپیست ها 

شده است. 
او با اشاره به خطر ورشکستگی موسسات پزشکی، 
توضیح می دهد: »رشد تعرفه های امسال فقط 15 
درصد بوده، در حالی که میزان تورم چند برابر 
این میزان رشد بوده است. به عالوه ما هزینه های 
سرباری ناشی از کرونا را داریم، مثل استفاده از 
ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده، شیلد و … 
که همه اینها برای ما هزینه ایجاد کرده، در شرایطی 
که بار مراجعات به مراکز فیزیوتراپی نیز کاهش 
پیدا کرده است. االن از نظر اقتصادی در شرایطی 
هستیم که در لبه تیز ورشکستگی مراکز دولتی 
و خصوصی قرار داریم. توجه دولتمردان را الزم 
می دانم به این نکته جلب کنم که مراکز فیزیوتراپی 
و سایر مراکز درمانی، بخصوص موسسات پزشکی 

واقعا در مرز خطر ورشکستگی هستند.«
موذن زاده ادامه می دهد: »ما برآوردی را در سازمان 
نظام پزشکی شیراز انجام دادیم و به این نتیجه 
به  توجه  با  امسال  پایان  تا  که حدودا  رسیدیم 

مشکالت اقتصادی در مراکز مختلف، چیزی حدود 
20 تا 25 درصد مراکز، چاره ای ندارند جز اینکه 
از بعد پرسنلی و نیروی انسانی کوچک شوند. 
باید  این مساله یک زنگ خطر جدی است و 
حمایت بیشتری از مراکز پزشکی بخصوص از 
موسسات پزشکی انجام شود. مراکز فیزیوتراپی 
هم به عنوان یکی از مراکز پزشکی نیازمند توجه 
ویژه دولتمردان است. با توجه به اینکه تعرفه ما 
رشد زیادی نداشته، حداقل توقع ما در این ماه ها، 
این است که هزینه های سرباری مراجعه بیماران در 
شرایط کرونا محاسبه و توسط سازمان های بیمه گر 
پرداخت شود، یا حداقل اعالم شود که دریافت 

این هزینه از بیمار بالمانع است.«
مهر،  به  ایران  فیزیوتراپی  علمی  انجمن  رئیس 
یادآور می شود: »بر اساس برآوردی که در انجمن 
فیزیوتراپی انجام شده، متوسط هزینه اضافی هر 
جلسه مراجعه به مراکز فیزیوتراپی در دوران کرونا 
برابر با 15 هزار تومان است. در یک دوره 10 
جلسه ای معمول، حدود 150 هزار تومان برای 
همکاران ما هزینه ایجاد می کند، بدون اینکه بتوانیم 
از هیچ مرجعی این هزینه را دریافت کنیم. همچنین 
رشته ما از نظر علمی مرجعیت خاصی در سطح 
منطقه دارد. ما حدود 400 فارغ التحصیل در مقطع 
دکترای تخصصی فیزیوتراپی داریم که از این حیث 
در منطقه خاورمیانه رکورددار هستیم. به همین 
دلیل بحث ارتقای سطح پایه فیزیوتراپی به مقطع 
دکترای حرفه ای که یکی از مطالبات اصلی و علمی 
جامعه فیزیوتراپی است، کامال مصداق پیدا می کند 

و لزوم آن احساس می شود.«
ادامه در صفحه 9 

ورشکستگی در کمین بسیاری از مراکز فیزیوتراپی
به دلیل کاهش آمار مراجعان، افزایش تورم، تعرفه های پایین و تحمیل هزینه های جانبی در دوران کرونا، 

بسیاری از مراکز فیزیوتراپی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند 

میرزابابایی: قیمت دستگاه 
لیزری که تا چند ماه قبل، حدود 

40 میلیون تومان بوده است، 
حاال حدود 220 میلیون تومان 

قیمت می گذارند. در نظر بگیرید 
فیزیوتراپیستی که می خواهد 
یک مطب شخصی راه اندازی 

کند، باید چندین برابر گذشته 
هزینه کند که خارج از توان مالی 

بسیاری از فیزیوتراپیست ها 
است. تعرفه خدمات 

فیزیوتراپی در برابر هزینه 
دستگاه هایی که خریداری 
می شود، بسیار ناچیز است
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 ادامه از صفحه 8 
موذن زاده خاطرنشان می کند: »در ارتباط با شرایط 
فعلی ارائه خدمات فیزیوتراپی در چند ماه اخیر به 
دلیل شرایط کرونایی، مجبور شدیم میزان فعالیت 
مراکز را کاهش دهیم. در این راستا بسیاری از بیماران 
با مشکالت زمینه ای، مزمن، ناتوان کننده در معرض 
خطر و با ریسک باال را نپذیرفتیم و بیشتر درمان های 
توانبخشی و فیزیوتراپی را از راه دور انجام می دهیم. 
در مورد بیمارانی هم که پذیرش می شوند بحث 
فاصله گذاری فیزیکی، رعایت الزامات بهداشتی و 
استفاده از ماسک و دستکش رعایت می شود و 
ورود بیمار و همراهش در مراکز فیزیوتراپی بدون 

ماسک ممنوع است.«
او یادآور می شود: »با وجود رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مراکز فیزیوتراپی، متاسفانه تاکنون 50 
نفر از اعضای جامعه فیزیوتراپی کشور مبتال به 
کرونا شده اند و یک نفر نیز به جمع شهدای مدافع 

سالمت پیوسته است که نشان می دهد ما در معرض 
خطر هستیم. رشته فیزیوتراپی به نحوی است که 
می بایست با بیمار ارتباط نزدیک داشته باشیم. به 
همین دلیل طبیعی است که فیزیوتراپیست ها به 
میزان زیادی در معرض خطر ابتال به کرونا هستند.«

نقش پررنگ فیزیوتراپیست ها در درمان 
بیماران مبتال به کرونا 

فیزیوتراپیست ها نقش بسیار پررنگی در فرآیند 
توانبخشی بیماران مبتال به کرونا دارند. همچنین 
استفاده از خدمات فیزیوتراپی در فرآیند درمان 
بیماران مبتال به کرونا می تواند آمار مرگ و میر این 

بیماران را کاهش دهد.
مجید روانبخش، فیزیوتراپیست و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز به 
تشریح نقش پررنگ فیزیوتراپیست ها در دوران کرونا 
می پردازد و به سپید می گوید: »کاربرد فیزیوتراپی در 
مقابله با کرونا بسیار زیاد است. تقریبا از هر جهتی 
که به درمان کرونا نگاه کنید، پای فیزیوتراپیست 
به میان می آید. مثال بیماران کرونا که در بخش 
مراقبت های ویژه بستری می شوند، برای اصالح 
عوارض حرکتی به فیزیوتراپیست مراجعه می شود. 
همچنین گاهی به صورت تخصصی و به این دلیل که 
سیستم تنفسی بیمار درگیر می شود، به فیزیوتراپیست 
مراجعه می کنند. فیزیوتراپی تنفسی بیماران مبتال به 
کرونا، طیف وسیعی از بیماران را شامل می شود. مثال 

هم بیمار مبتال به کرونا که در بخش مراقبت های 
ویژه است و هم بیماری که مرخص شده و حالش 
بهبود یافته است، هر دوی آنها از خدمات فیزیوتراپی 
تنفسی بهره می برند. حتی برای افراد سالمی که در 
معرض ابتال به کرونا هستند، یعنی ممکن است 
به زودی درگیر کرونا شوند، برای این گروه از 
افراد هم خدمات فیزیوتراپی بسیار پرکاربرد است.«
رئیس انجمن فیزیوتراپی استان خوزستان ادامه 
می دهد: »تقویت سیستم تنفسی بیمار با فیزیوتراپی، 
می تواند بخشی از آسیب دستگاه تنفسی را جبران 
کند. درواقع، مشکل ما در کرونا این است که بیمار 
بخشی از عملکرد ریه خود را از دست می دهد و 
گازهای خونی او دچار اختالل می شود. همین کم و 
زیاد شدن گازهای خونی فرد مبتال به کرونا موجب 
می شود که فرد دچار مشکالت تنفسی شود. حتی 
ممکن است این مشکل به حدی حاد شود که بیمار 
به بخش مراقبت های ویژه منتقل شود. حال اگر 
سیستم تنفسی بیمار را با فیزیوتراپی تقویت کنید، 
احتمال بحرانی شدن وضعیت بیمار بسیار کمتر 
خواهد شد. بی شک بواسطه توانبخشی ریوی و 
فیزیوتراپی تنفسی ما خواهیم توانست آثار و عواقب 
ناشی از کرونا را به حداقل برسانیم و مانع مرگ و 

میر باال در این بیماری باشیم.«
او در ادامه با انتقاد از اینکه در دوران کرونا، حمایت 
جدی از فیزیوتراپیست های کشور انجام نشده است، 
تاکید می کند: »نه تنها از فیزیوتراپیست ها، بلکه از 
پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان که در مهار 
بحران کرونا تاثیر داشتند، حمایت جدی نشد. آنها 
شایسته تقدیر و تشکر بیشتری بودند. مثال یک سری 
مشکل کمبود وسایل محافظتی مثل ماسک داشتیم 
که اغلب جامعه پزشکی نیز با این مشکل، دست 

و پنجه نرم می کردند. به طور کلی، توانبخشی در 
کشور ما مظلوم است و چندان شناخته شده نیست. 
هنوز توانبخشی نتوانسته است به جایگاه واقعی خود 

در نظام سالمت، دست پیدا کند.« 

مغفول ماندن پتانسیل باالی فیزیوتراپی 
در مراکز درمانی

برخی فیزیوتراپیست ها اعتقاد دارند که تولیت نظام 
سالمت در طی چند دهه اخیر نتوانسته است از 
پتانسیل باالی فیزیوتراپیست ها در مراکز درمانی 

مختلف و بیمارستان ها بهره ببرد. 
اشکان آذرکیش، عضو فیزیوتراپیست شورای عالی 
سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مشکل مغفول 
ماندن پتانسیل باالی فیزیوتراپی در مراکز درمانی، 

تاکید می کند: »آموزش آکادمیک فیزیوتراپی بیش از 
نیم قرن پیش و در دهه 40 شمسی در ایران آغاز شد. 
در حال حاضر بیش از هفت هزار فیزیوتراپیست در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای 
)DPT( و PHD در ایران مشغول به فعالیت هستند. با 
این وجود بخش بزرگی از پتانسیل بالقوه فیزیوتراپی 

در نظام سالمت کشور مغفول مانده است.«
او یادآور می شود: »هرچند ایران جزو پیشگامان 
آموزش دانشگاهی فیزیوتراپی در آسیا بود، اما اینک 
در منطقه نیز در حال از دست دادن مرجعیت خود 
در این حیطه است، زیرا کشورهای منطقه همچون 
عربستان، لبنان، کویت، امارات، مصر و پاکستان 
از نمونه های موفق ارتقای آموزشی فیزیوتراپی 
در دنیا چون آمریکا و استرالیا الگوبرداری کرده 
و مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی را به شکل 

فراگیر اجرایی کرده اند.«
به گفته آذرکیش، »بر اساس اسناد سازمان جهانی 
ارزیابی،  مسئولیت  فیزیوتراپیست ها  بهداشت، 
را  توانبخشی  برنامه های  اجرای  و  طرح ریزی 
برعهده دارند و در حیطه درمان و پیشگیری ایفای 
نقش می کنند. با توجه به این تعریف، امروزه در دنیا 
نقش فیزیوتراپی به خط اول و به ویژه پیشگیری از 
مشکالت اسکلتی عضالنی تسری یافته است. در 
این زمینه می توان به عنوان نمونه به الگوی موفق 
»برنامه بلندمدت NHS« اشاره کرد که با بهره گیری از 
پتانسیل فیزیوتراپیست ها توانسته به کاهش هزینه ها 

و تسریع در تشخیص و درمان مشکالت اسکلتی 
عضالنی دست یابد.«

او در ادامه با اشاره به مشکالت جامعه فیزیوتراپیست ها 
در ایران خاطرنشان می کند: »با نیم نگاهی به وضعیت 
فیزیوتراپی و در نگاه کلی تر توانبخشی در ایران، به 
روشنی دیده می شود که بخش بزرگی از پتانسیل 
بالقوه فیزیوتراپی در نظام سالمت ایران مغفول مانده 
است. اجرای فراگیر دکترای حرفه ای فیزیوتراپی و 
بهره مندی از توان و دانش این قشر از کادر درمانی 
در حوزه پیشگیری می تواند به بهره وری اقتصاد 
سالمت و بهبود کیفیت درمان منجر شود. به ویژه با 
توجه به تعهداتی که کشورهای عضو سازمان جهانی 
بهداشت در حوزه توانبخشی بر عهده گرفته اند. 
شایسته است سیاستگذاران نظام سالمت به سمت 
اجرای مناسبات و پذیرش تعاریف حرفه ای سازمان 
جهانی بهداشت از »پرکتیشنرهای توانبخشی« و از 

جمله جامعه فیزیوتراپی حرکت کنند.« 
آذرکیش تاکید می کند: »نکته مهم دیگر بالتکلیفی 
فعالیت  حیطه  در  فیزیوتراپی  آموختگان  دانش 
بیمارستانی است. فیزیوتراپیست ها باوجود ارتباط 
نزدیک و مستمر با بیماران در تمامی بخش های 
بیمارستانی و ارائه خدمات بالینی به بیماران بستری، 
جزو مشاغل مشمول آئین نامه اجرایی »قانون ارتقای 
بهره وری کارکنان بالینی« محسوب نمی شوند که این 
امر در نوع خود بسیار عجیب و البته غیر منطقی 
است. فقط کافی است لحظه ای تصور کنیم چگونه 
درمانگری که جزو ِحَرف بالینی محسوب نمی شود، 
به عنوان عضو ثابت تیم درمانی در بخش های 
ویژه کرونا خدمات درمانی در حیطه فیزیوتراپی 
ارائه می دهد؟ در جنگ، زلزله، کرونا و… همواره 
فیزیوتراپیست ها مسئوالنه حاضر بوده و هستند. 
امروز زمان آن فرا رسیده است که متولیان نظام سالمت 
ایران، استاندارهای جهانی در حیطه فیزیوتراپی را 
به رسمیت بشناسند که از برکات آن بیماران نیز 
بهره مند خواهند شد.« با توجه به افزایش تورم و 
نامتناسب بودن دخل و خرج مراکز فیزیوتراپی، 
ضرورت حمایت بیشتر از فیزیوتراپیست ها بیش 
از گذشته احساس می شود. نباید از خاطر برد 
که فیزیوتراپیست ها در فرآیند درمان و توانبخشی 
بیماران مبتال به کرونا نیز نقش چشمگیری دارند. 
افزایش حمایت از فیزیوتراپیست ها می تواند موجب 
دلگرمی آنها برای تداوم خدمت به بیماران در شرایط 

سخت کرونا باشد.

روانبخش: نه تنها از 
فیزیوتراپیست ها، بلکه از 

پزشکان، پرستاران و سایر 
کادر درمان که در مهار بحران 

کرونا نقش داشتند، حمایت 
جدی نشد. آنها شایسته 
تقدیر و تشکر بیشتری 

بودند. به طور کلی، توانبخشی 
در کشور ما مظلوم است و 

چندان شناخته شده نیست. 
هنوز توانبخشی نتوانسته 

است به جایگاه واقعی خود در 
نظام سالمت، دست پیدا کند

آذرکیش: هم اکنون با 
بالتکلیفی دانش آموختگان 

فیزیوتراپی در حیطه فعالیت 
بیمارستانی روبرو هستیم.  

فیزیوتراپیست ها باوجود ارتباط 
نزدیک و مستمر با بیماران در 
تمامی بخش های بیمارستانی و 
ارائه خدمات بالینی به بیماران 

بستری، جزو مشاغل مشمول 
آئین نامه اجرایی »قانون 
ارتقای بهره وری کارکنان 

بالینی« محسوب نمی شوند 
که این امر در نوع خود بسیار 
عجیب و البته غیرمنطقی است

موذن زاده: وضعیت مراکز 
فیزیوتراپی در کشورمان، 

بحرانی و نیازمند توجه بیشتر 
متولیان نظام سالمت است. بار 
مراجعات به مراکز فیزیوتراپی 

نیز کاهش پیدا کرده است. 
االن از نظر اقتصادی در 

شرایطی هستیم که مراکز 
فیزیوتراپی و سایر مراکز 

درمانی، بخصوص موسسات 
پزشکی واقعا در مرز خطر 

ورشکستگی هستند. برخی 
مراکز فیزیوتراپی چاره ای 

ندارند جز اینکه از نظر نیروی 
انسانی کوچک شوند

9 شماره 1706 4 مرداد 1399



از احتکار و قاچاق تا گرانفروشی ماسک

 علی ابراهیمی
استفاده از ماسک اجباری است و قیمت مصوب 
ماسک های ۳ الیه ۱۵۰۰ تومان اعالم شده است، اما 
ماسکی که در سطح عرضه بخصوص در داروخانه ها و 
مراکز فروشگاهی و تجهیزات پزشکی به مردم فروخته 
می شود بین ۳ تا ۵ هزار تومان است؛ حال این سوال 
وجود دارد که آیا در شرایط سخت اقتصادی بسیاری 
از مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف توانایی تهیه و 

استفاده  از ماسک با این قیمت را دارند؟
به گزارش سپید، بر اساس توصیه سازمان جهانی 
بهداشت بهترین راه پیشگیری از ابتال به کرونا استفاده 
از ماسک است و این وسیله می تواند 7۰ تا 9۰ درصد 
از ابتال  افراد به بیماری جلوگیری کند. ازاین رو  استفاده 
از ماسک در بیشتر نقاط جهان اجباری شده و در کشور 
ما نیز از ۱۵ تیرماه استفاده از آن در مراکز عمومی 
و ادارت اجباری شده است، اما امروز این کاالی 
ضروری ۲ تا ۳ برابر قیمت اصلی به مردم عرضه 
می شود. چند روز پیش بود که محمدرضا شانه ساز، 
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در 
نامه ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت 
صمت درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش 
قیمت هشدار داد و نوشت: »در هفته های اخیر به دلیل 
عدم تامین مواد اولیه ماسک های پزشکی، چند نرخی 
بودن این محصوالت و عدم ساماندهی مناسب شبکه 
توزیع آنها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود 

ماسک روبه رو شده اند.«
وی افزود: »مستدعی است با توجه به وظیفه ذاتی سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت 
صمت و دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر تعدیل 
قیمت ها در تاریخ ۱7 تیرماه مسئولیت نرخ گذاری، 
توزیع و عرضه ماسک های پزشکی در سطح جامعه و 
همچنین در داروخانه های سراسر کشور و در دسترس 
بودن این محصوالت با حداقل قیمت مدنظر قرار گیرد. 
همچنین با توجه به شبهات مطرح شده در خصوص 
احتمال گرانفروشی و لزوم اعمال نظارت بر قیمت 
انواع ماسک در کلیه اماکن و اجمله داروخانه ها این 
سازمان آماده همکاری نزدیک با سازمان تعزیرات 

حکومتی در این امر مهم است.«

وزارت بهداشت باید درباره گرانفروشی 
پاسخ دهد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در گفت وگو با تسنیم ضمن تایید 
گرانفروشی ماسک، در خصوص نظارت وزارت صمت 
بر توزیع ماسک در سطح کشور، گفت: »متاسفانه 
در سطح داروخانه ها که مرکز اصلی توزیع ماسک 
محسوب می شوند گرانفروشی های زیادی گزارش 
شده است. برای رفع این موضوع ما با وزارت بهداشت 
نامه نگاری هایی را انجام داده ایم تا بازرسین وزارت 
صمت با رصد عملکرد داروخانه ها مانع گرانفروشی 
ماسک شوند.« وی افزود: »وزارت بهداشت معتقد است 
خود نظارت الزم را انجام می دهد، اما هنوز مدیریتی در 
قیمت ماسک فروخته شده در داروخانه ها اعمال نشده 
و همین موضوع مردم را با مشکالت متعددی روبه رو 
ساخته است.« رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در رابطه با دپوی ۱8 میلیون ماسک 

در کشور نیز گفت: »این آمار از سوی رئیس مرکز 
اصناف و بازرگانان وزارت صمت اعالم شده که ما 
گفته ایم لیست واحدهایی که کاال در آنها دپو شده را 
به ما اراده دهند.« تابش با تاکید بر اینکه اختالل در 
خرید ماسک از واحدهای تولیدی و عدم پرداخت 
به موقع منابع آنها عاملی شده تا صدور حواله ها مختل 
و حتی تولیدکننده برای تامین هزینه های خود اقدام به 
فروش ماسک خارج از شبکه کند، اظهار داشت: »این 
موضوع باید مدیریت شود تا توزیع ماسک به نحو 
مناسبی انجام و از رضایت تولیدکننده نیز برای چرخه 
فعالیت به وجود آید.« وی در پاسخ به این پرسش که 
چرا قیمت ماسک در واحدهای تولیدی ۱۳۰۰ تومان اما 
در داروخانه ها ۲۳۰۰ تا ۲4۰۰ تومان به فروش رسید، 
گفت: »باید قیمت در بحث داروخانه ها رصد شده 
و مانع گرانفروشی آنها شد و وزارت بهداشت خود 

متولی این موضوع بوده و باید پاسخ دهد.«

قیمت مصوب ماسک ها
جمشید گلپور، دبیر ستاد مقابله با کرونای وزارت 
صمت هم با بیان اینکه روزانه بیش از ۶ میلیون عدد 
ماسک تولید و عرضه می شود، گفت: »قیمت مصوب 
ماسک های صنعتی ۱۳۰۰ و ماسک های کارگاهی ۱۵۰۰ 
تومان است.« وی در گفت وگویی با شبکه خبر در 
خصوص اطالعیه این وزارتخانه مبنی بر دپوی بیش از 

۱8 میلیون ماسک در کشور، اظهار داشت: »طبق برآورد 
انجام شده میزان موجودی ماسک بهداشتی در کشور 
حدود ۱8 تا ۳۰ میلیون عدد است و هم اکنون عالوه 
بر تولیدات کارگاهی، صنفی و گروه های جهادی، در 
بخش تولیدات صنعتی، روزانه بیش از ۶ میلیون عدد 

ماسک تولید و عرضه می شود.«
گلپور افزود: »هنوز بخشی از ماسک های وارداتی که 
در دوره تشدید کرونا وارد کشور شده، تعیین تکلیف 
نشده است و با وجود فرآهم شدن مقدمات کار هنوز 

به انبارهای ذخیره ماسک منتقل نشده اند.«
وی در خصوص ضرورت نظارت بر روند توزیع و 

عرضه ماسک در داروخانه ها، اظهار داشت: »پیش از 
مصوبه هفته گذشته ستاد لجستیک مقابله با کرونای 
وزارت صمت، تمام فرآیند توزیع ماسک در کشور در 
اختیار وزارت بهداشت بود.« گلپور افزود: »با توجه به 
حجم تولیدات در بخش های مختلف صنعتی، کارگاهی، 
صنفی و تولیدات گروه های جهادی، مشکلی بابت 
تأمین ماسک در کشور وجود ندارد و طبق معمول 
روند توزیع ادامه خواهد یافت. وی گفت: »تولیدات 
گروه های جهادی به صورت مستقیم از طریق مبادی 
تعریف شده در بازار، ایستگاه های عرضه ماسک و 
مراکز مشخص توزیع می شود، اما تولیدات بخش 
صنعتی در اختیار وزارت بهداشت بوده و بر اساس 

حواله صادره از سوی آن وزارتخانه توزیع می شود.«
دبیر ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت افزود: »پس 
از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام استفاده 
از ماسک در کشور، با تعریف شرایط ویژه تولید 
مواد اولیه و ماسک و فرآیند توزیع آن را به صورت 
الکترونیکی تعریف کردیم.« گلپور اضافه کرد: »سامانه 
جامع تجارت داخلی مبنای اجرای این فرآیند است 
و روند توزیع مواد اولیه به مراکز مختلف تولیدی 
باید به صورت روزانه ثبت شود و این رویه طی یک 
هفته اخیر عملیاتی شده و نظم خوبی در این بخش 
حاکم است.« گلپور ادامه داد: »به عبارتی در فرایند 
ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت داخلی، تولید 
مواد اولیه و تولید ماسک و همچنین توزیع آن از 
ابتدا تا انتها به صورت سیستمی و قابل رصد در حال 
انجام است که با تعریف این فرآیند جلوی عرضه 
خارج از شبکه و حتی در مواردی که گزارش قاچاق 
ماسک شده بود؛ نیز گرفته شده است.« وی تصریح 
کرد: »طبق تعریف کار بخش کارگاهی و گروه های 
جهادی مسئولیت تولید و تأمین و توزیع این کاال را 
در سطح خرده فروشی بر عهده گرفته اند و تولیدات 
صنعتی که بالغ بر ۶ میلیون عدد در روز است از طریق 
داروخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور 

عرضه می شود.«
 گلپور افزود: »در مرحله تأمین و توزیع بخش داروخانه ها 
نیز همان شرکت های پخش قبلی که مسئولیت کار 
را بر عهده داشتند طبق روال پیشین به کار خود ادامه 
می دهند و صرفاً در مصوبه اخیر این موضوع تاکید 
شده است که ماسک تحویل داده شده به هر فروشگاه 
زنجیره ای یا داروخانه باید حتماً اطالعاتش در سامانه 
جامع تجارت داخلی ثبت شود و قیمت مصوب عرضه 

نیز باید حتماً رعایت شود.«
تا  بر ۱۰  بالغ  اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
۱۱ میلیون عدد ظرفیت تولید ماسک در کشور 
مصوب  »قیمت  کرد:  اعالم  است،  شده  ایجاد 
ماسک های صنعتی ۱۳۰۰ تومان است و قیمت 
تومان   ۱۵۰۰ نیز  کارگاهی  ماسک های  مصوب 
تعیین شده است که این قیمت مصرف کننده است؛ 

ادامه در صفحه 11 

نرخـت چنـد؟

عباس تابش، رئیس سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان: وزارت بهداشت 
معتقد است خود نظارت الزم را 

انجام می دهد، اما هنوز مدیریتی 
در قیمت ماسک فروخته شده 
در داروخانه ها اعمال نشده و 

همین موضوع مردم را با مشکالت 
متعددی روبه رو ساخته است

بهرام شهریاری، نایب رئیس 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی 

و پوشاک ایران: در حال حاضر 
قیمت فروش ماسک توسط اکثر 

کارخانه ها ۱۵۰۰ تومان است، اما 
این محصول با قیمت بسیار باالیی 

به دست مصرف کننده می رسد 
و دلیل اصلی این اتفاق حضور 

واسطه های بسیار در بازار است
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 ادامه از صفحه 10 
در صورت بروز هرگونه تخلف افراد می توانند از 
طریق تلفن گویای ۱۲4 شکایت خود را اعالم کنند 
تا از بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان های 

صمت استان ها به موارد رسیدگی کنند.«

حضور واسطه ها در بازار
بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران نیز با اشاره به گرانفروشی 
ماسک در کشور گفت: »در حال حاضر قیمت فروش 
ماسک توسط اکثر کارخانه ها ۱۵۰۰ تومان است، اما 
این محصول با قیمت بسیار باالیی به مصرف کننده 
می رسد و دلیل اصلی این اتفاق نیز حضور واسطه های 
بسیار در بازار است.« وی افزود: »تا جایی که امکان 
دارد باید فروش کارخانه ها به این افراد واسطه گر 
متوقف شود و ماسک را به طور مستقیم به دست 
مصرف کننده برسانیم.« شهریاری در ادامه به رونق 
قاچاق ماسک از کشور اشاره کرد و گفت: »در حال 
حاضر قیمت ماسک سه الیه در کشور ۱۵۰۰ تومان 
است درحالی که در کشورهای دیگر با قیمت ۳۰ تا 
4۰ سنت یعنی حدود ۶ هزار تومان عرضه می شود.«

وی با بیان اینکه کانال هایی که پوشاک را به کشور قاچاق 
می کردند حاال در زمینه قاچاق ماسک به کشورهای 
همسایه به ویژه عراق و افغانستان و حتی ترکیه فعال 
شده اند، گفت: »تولید روزانه ماسک در ایران بیش از 
۱۰ میلیون عدد است و در صورت تأمین مواد اولیه 
می توانیم خیلی زود به تولید ۳۰ میلیون ماسک نیز 
برسیم. ضمنا ساخت ماشین آالت الزم برای تولید 
ماسک نیز در کشور در حال انجام است و تا یک سال 
آینده تولید ماسک با دستگاه رونق خواهد گرفت.« 
به گفته نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک، این اقدام در جهت ثبات قیمت ماسک در 

بازار خواهد بود و واسطه ها را حذف می کند.

برخورد قانونی با داروخانه های گرانفروش
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم 
با تاکید بر نقش اتحادیه اصناف بر توزیع ماسک در 
داروخانه ها، گفت: »با داروخانه هایی که ماسک را با 
قیمت باالتر از قیمت مصوب عرضه کنند، برخورد 
قانونی می شود.« وی درباره میزان توزیع ماسک در 
داروخانه ها، اظهار داشت: »توزیع ماسک در داروخانه ها 
بر عهده سازمان غذا و دارو نیست و اساساً این سازمان، 
تولیدکننده و توزیع کننده ماسک نیست.« جهانپور افزود: 
»صرفاً قیمت گذاری در خصوص ماسک ها، آن هم 
ماسک های جراحی پزشکی برعهده سازمان غذا و 
دارو است.« جهانپور گفت: »از ابتدا قیمت ماسک ها 
اعالن عمومی شد و البته وزارت صمت و بسیج 

اتحادیه اصناف هم عهده دار نظارت و توزیع و تأمین 
ماسک در جامعه هستند و قیمت مناسب را باید در 
اختیار داروخانه ها قرار دهند.« وی افزود: »داروخانه ها 
موظف هستند که ماسک را با قیمت مصوب عرضه 
کنند و در صورتی که تخلفی دیده شود همکاران در 
معاونت غذا و دارو سراسر کشور با این موضوع 
برخورد می کنند و یا اگر گزارش مردمی از طریق 
سامانه تلفنی ۱9۰ در خصوص قیمت باالی ماسک 
مطرح شود برخورد قانونی صورت می گیرد.« جهانپور 
تاکید کرد: »داروخانه ها جوازی برای اینکه ماسک را 
گران تر بفروشند، ندارند و این موضوع در صورت 
مشاهده به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل می شود تا 
ماسک با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد.« وی 
افزود: »گزارش های میدانی حاکی است که در اغلب 
داروخانه ها ماسک یا موجود نیست یا با قیمتی بیش از 
قیمت های مصوب به صورت محدود عرضه می شود.«

پلمب ۱۸ داروخانه در سراسر کشور
تعزیرات  سازمان  سخنگوی  رایگانی،  سیدیاسر 
حکومتی هم از برخورد با محتکران و گرانفروشی 
ماسک گفت و از پلمب  ۱8 داروخانه به دلیل گرانفروشی 

ماسک در سراسر کشور خبر داد.
وی در مورد آخرین اقدامات انجام شده در برخورد 
با گرانفروشان و محتکران ماسک و محلول ضد 
عفونی کننده، گفت: »گشت های مشترک ویژه کنترل 
و برخورد با احتکار و گرانفروشی ماسک و مایع 
ضد عفونی کننده در سراسر کشور انجام می شود و 
تاکنون در استان های آذربایجان شرقی هفت داروخانه، 
البرز سه داروخانه، کهگیلویه و بویراحمد سه داروخانه، 
اردبیل دو داروخانه و کرمانشاه، قزوین، زنجان هر کدام 
یک داروخانه به دلیل گرانفروشی ماسک، امتناع از 
عرضه و عدم حضور مسئول فنی پلمپ شده است.« 

رایگانی افزود: »همچنین در استان های تهران، سیستان و 
بلوچستان، اصفهان و گیالن انبارهای ماسک و محلول 
ضدعفونی کننده کشف و پلمپ شده شده است.« 
وی تصریح کرد: »اولویت ما این است که ماسک ها 
بالفاصله توزیع و برای متخلفان تشکیل پرونده شود 
و طبق هماهنگی با قوه قضائیه امیدواریم محتکران و 
گرانفروشان ماسک که به هموطنان ظلم می کنند به 
عنوان اخاللگران در نظام سالمت کشور مجازات شوند.«

عنوان »گرانفروشی داروخانه ها« از اساس 
اشتباه است

محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران اما استفاده 
از عنوان »گرانفروشی ماسک در داروخانه ها« را از 
اساس اشتباه دانست و گفت: »اصوال داروخانه محل 
عرضه اقالمی است که تولیدکنندگان، تولید کرده و 
در آن توزیع می کنند. بر این اساس اگر ارزش ریالی 
یک جنس ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کند، نمی توان 
گفت که فروشنده آن جنس گرانفروشی می کند.« وی 
در گفت وگو با ایسنا، افزود: »اصوال در اقتصاد وقتی 
رابطه عرضه با تولید بهم می خورد، در این میان عده ای 
می توانند یک کاال را دچار چالش کنند و این همان 
مطلبی است که درباره ماسک اتفاق افتاده است.« 
دری اضافه کرد: »در فصل دوم مبارزه با کرونا ستاد 
مبارزه با کرونای کشور برای ادامه حیات اقتصادی 
مردم پروتکل های خاصی را ارائه کرد. یکی از این 
اقدامات اجباری شدن استفاده از ماسک بود، اما معنای 
این دستور و پروتکل آن نبود که تولید ما متناسب 
با نیازمان است. زیرا اگر درصدی از مردم را که در 
مناطق سفید قرار دارند از جمعیت 8۰ میلیونی کشور 
خارج کنیم، حداقل نیمی از مردم نیاز دارند که برای 
پیشگیری از آلودگی به کرونا از ماسک استفاده کنند. 
این در حالی است که متاسفانه تولید ماسک کفاف 

این میزان را نمی دهد.«
دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: »در ماه های 
گذشته با توجه به اینکه نیاز کشور به این حد نرسیده 
بود و پروتکل استفاده از ماسک برای همه افراد وجود 
نداشت نیاز کشور مرتفع می شد، اما اکنون چالش اصلی 
ما در قضیه ماسک این است که تولیدکنندگان ما از 
مواد اولیه کافی برای تولید برخوردار نیستند یا اینکه 
باید مواد اولیه تولید ماسک را بر اساس تغییرات نرخ 
ارز و از بازاری بسیار پرنوسان تهیه کنند.« دری گفت: 
»یکی از مواد اولیه تولید ماسک شامل پارچه ماسک 
است که کارخانجاتی که برای تولید این پارچه وجود 
دارند، کفاف مصرف را برای تولیدکنندگان ماسک 
نمی دهند و اکنون پارچه را به صورت سهمیه ای به 

تولیدکنندگان عرضه می کنند. یکی دیگر از مواد اولیه 
تولید ماسک، کش و تیغه فوالدی است که در حال 
حاضر هر سه این مواد دچار مشکل بوده و قیمت 
عرضه و خریدی که تولیدکننده ماسک  از بازار می خرد، 
با قیمتی که به تولیدکننده جهت عرضه ماسک ارائه 

می دهند، همخوانی ندارد.«
وی تاکید کرد: »در واقع این وضعیت، تولیدکننده 
ماسک را به گونه ای از ادامه تولید دلسرد کرده است؛ 
بنابراین قیمت تمام شده ماسک بیش از قیمت مصوب 
آن است. از طرفی هم دائما در جراید و رسانه ها اعالم 
می شود که ماسک با قیمت ۱۵۰۰ تومان در داروخانه ها 
موجود است. درحالی که مسئوالن ذی ربط اگر برای 
یک داروخانه بخش خصوصی فاکتوری زده اند که در 
آن درج شده که ماسک را تحویل داده اند و داروخانه 
باید آن را با قیمت عرضه ۱۵۰۰ تومان بفروشد و آن 
داروخانه از این قیمت تخطی کرده باشد، آن را نشان 
دهند. آن زمان اگر داروخانه تخطی کرده باشد می توان 
نام گرانفروشی بر آن گذاشت. درحالی که صراحتا اعالم 
می کنم که در هیچ داروخانه ای، هیچ ماسکی با قیمت 
تمام شده ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان عرضه نشده، بلکه با 

قیمت های بیش از این عرضه شده است.«
دبیر انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: »متاسفانه 
در حال حاضر به واسطه نبود مواد اولیه کافی برای 
کارگاه های نیمه صنعتی و گران شدن مواد اولیه، دیگر 
به ما هم ماسکی برای توزیع در داروخانه ها نمی دهند 
و وضعیت به گونه ای است که جلو این آب باریکه هم 
گرفته شده است.« دری گفت: »مواد اولیه کافی باید به 
دست کارگاه های نیمه صنعتی تولیدکننده ماسک برسد 
و با قیمت مناسب هم باید این مواد را دریافت کنند. 
برخی از این کارگاه ها اعالم می کنند که دیگر واقعا 
تولید ماسک برایمان نمی صرفد و نمی توانیم ادامه 
حیات دهیم. به هر حال چالش های ارزی هم وجود 
دارد و مواد اولیه به شدت گران شده است؛ بنابراین 
وقتی تولیدکننده نمی تواند ماسک را به قیمت مصوب 
ارائه دهد، باید قیمتش را افزایش دهد و یا اینکه در 
شرکتش را ببندد.« دبیر انجمن داروسازان تهران افزود: 
»اگر می بینید که امروز داروخانه ای ماسک را با قیمت 
۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان می فروشد، تقصیر داروخانه 
نیست. داروخانه ماسک را گران تر می خرد و با سود 

۱۰ تا ۱۵ درصد مجاز، آن را عرضه می کند.«
دری تاکید کرد:  »در حال حاضر برخی توزیع کنندگان 
به دلیل آشوب بازار فاکتور رسمی صادر نمی کنند و 
اقالم را بدون فاکتور به داروخانه ها می فروشند. البته 
تاکید می کنم که به نظر من داروخانه ها به هیچ وجه 
حق ندارند که حتی به بهانه خدمت رسانی به بیمار، 
بدون فاکتور رسمی ماسک را خریداری و عرضه کنند. 

زیرا در این صورت مشمول تعزیر قرار می گیرند.«
وی در پایان گفت: »متاسفانه در ابتدای بحبوحه کرونا 
دستورالعملی از سوی سازمان غذا و دارو ابالغ شد 
که فروش ماسک در داروخانه ها ممنوع شد. حال 
آنکه بهترین جایگاه فروش کاالهای سالمت محور 
داروخانه است. ازاین رو با این اقدام جایگاه عرضه را 
به سمت بقالی، سوپرمارکت و کنار خیابان بردند و 
ماسک هایی فروخته شد که عمدتا غیراستاندارد بودند.«
با این اوصاف مشخص نیست که چه دستگاه مسئول این 
نابسامانی و گرانفروشی است و مردم باید همچنان گرفتار 
و قربانی ضعف مدیریت و ناکارآمدی سیستم توزیع و 
کمبودهای تولید در بخش محصوالت سالمت محور 
به ویژه ماسک باشند. البته به نظر می رسد دولت در 
راس وزارتخانه های بهداشت و صمت باید پاسخگوی 
گرانی ماسک و مشکالت پیش آمده باشد و هرچه 

سریع تر برای رفع آن تدبیری اتخاذ کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو: قیمت 

ماسک ها از ابتدا اعالن عمومی 
شد و وزارت صمت و بسیج 
اتحادیه اصناف هم عهده دار 

نظارت و توزیع و تأمین ماسک 
در جامعه شدند؛ بنابراین آنها 

باید قیمت مناسب را در اختیار 
داروخانه ها قرار دهند

محمدرضا دری، دبیر انجمن 
داروسازان تهران: استفاده از 
عنوان »گرانفروشی ماسک در 
داروخانه ها« از اساس اشتباه 

است زیرا داروخانه محل عرضه 
اقالمی است که تولیدکنندگان، 

تولید کرده و در آن توزیع 
می کنند. بر این اساس اگر 

ارزش ریالی یک جنس ۱۰۰ 
درصد افزایش پیدا می کند، 

نمی توان گفت که فروشنده آن 
جنس گرانفروشی می کند
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ممنوعیتی که پایان زباله گردی و بیماری کودکان نیست

 یاسر مختاری
گسترش شهرنشینی در هر جامعه ای بدون داشتن 
نقشه جامع شهری و مدیریت صحیح آن جز به 
مخاطره افتادن سالمت آحاد جامعه و افزایش 
آسیب های اجتماعی چیزی به همراه ندارد. همواره 
با افزایش جمعیت، میزان تولید پسماند و زباله 
نیز افزایش پیدا می کند و در این راستا افرادی 
نیز وجود دارند که از این شرایط استفاده کرده 
و پول های کالنی از طریق این زباله ها به دست 
می آوردند. در این میان اما نیروی کاری نیز وجود 
بیماری  تنها  زباله ها  این  از  آنها  که سهم  دارد 
است و کابوس هایی که برایشان رقم می خورد. 
آنها کودکانی هستند که رویای کودکی خود را 
در سطل های بزرگ زباله های شهری  جستجو 
می کنند و تنها وسیله بازیشان نیز کیسه بزرگی 
است که بر دوش دارند. سهم آنها از کودکی همین 
کار رنج آور و بیماری زایی است که روزانه خود 
را مکلف به انجام آن می دانند و از این طالی 
کثیف تنها بوی بد آن است که برای آنها به جا 
می ماند. این بزرگمردان کوچک کودکان زباله 
گرد هستند که بخشی از کودکان کار و خیابان 
را تشکیل می دهند. تنها در تهران به گفته محمد 
رضا جوادی یگانه معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران »4 هزار کودک زباله گرد حضور 
دارند.« زباله گردانی که تنها 30 درصد آنان بیش 
از 17 سال سن دارند. اگرچه در هر زمانی و 
مکانی کودکانی وجود داشته اند که به دلیل شرایط 
خانوادگی به کار کردن روی آورده اند و حتی گاه 
نیاز روزانه خود به غذا را در میان پسماندهای 
دیگران کاوش کرده اند. اما با برنامه تفکیک پسماند 
از مبدأ این پدیده به شغل تبدیل شد تا با جمع آوری 
پسماندهای خشک و قابل بازیافت بتوان اندک 
پولی در آورد و مایحتاج روزانه را به وسیله آن 
تهیه کرد. اما با گسترش روزانه زباله گردی به 
ویژه در میان کودکان تفکیک پسماند از مبدأ نیز 
به یک شوخی سیاه تبدیل شد. در این شوخی نه 
تنها کمکی به سالمت محیط زیست نشد بلکه 
افراد در پی جمع آوری و  از  سالمت بسیاری 
تفکیک در مخازن زباله نیز به مخاطره افتاد. بر 
این اساس زباله گردی یک شغل آسیب زا بوده 

که بر مبنای کنوانسیون های بین المللی مختلف 
مصداقی از مشاغل سخت و زیان آور کودکان 
محسوب می شود که تحت هر شرایطی باید به 

آن پایان داده شود.

قوانینیکهاجرانمیشوند
 تقریبا بیشتر مسئوالن اجتماعی کشور بر پایان 
دادن به زباله گردی کودکان متفق القول هستند 
نتوانسته  هنوز  اتفاق  این  که  است  اما چگونه 
بهداشتی  تهدید  و  اجتماعی  آسیب  این  است 
بر علیه بخشی از کودکان جامعه را پایان دهد. 
به گزارش سپید، کامیل احمدی مردم شناس و 
یغمای  گردی  زباله  پژوهش  پروژه  سرپرست 
کودکی با بیان اینکه  ارائه راه کار برای پایان 
زباله گردی، کار راحتی نیست، گفت: »این راه 
کارها از جغرافیایی به جغرافیای دیگر متفاوت 
است و البته چون موضوع این کودکان عمدتا 
داخلی نیست و آنها مهاجران افغانستانی هستند، 
به همین دلیل راه کارها کمی متفاوت هستند.«

 وی با بیان اینکه بعضی از کارهای غیر رسمی در 
بعضی از سیستم ها و دولت هایی که نگاه بازتری 
نسبت به مسائل اجتماعی دارند، می  تواند بسیاری 
از این مسائل را حل کرده و کارهای زیرزمینی 

را قانونمند کند، گفت: »مکانیزه کرده شیوه جمع 
آوری پسماندها می تواند به این موضوع کمک 
کرده و نیروی انسانی غیر متخصص را حذف 
کند. اگر به قوانین نگاه کنیم می بینیم که قوانین 
خوبی در کشور وجود دارد، اما این قوانین به 
خوبی اجرا نمی شود. در حوزه مدیریت شهری 
هم قوانین و آیین نامه های خوبی وجود دارد 
که اجرا نمی شود اما اگر همان ها را اجرا کنیم 

راهگشا خواهد بود.«
افزایش  و  مهاجرت  جمعیت،  رشد  بی شک 
حاشیه نشیني نیز در این پدیده نقش تاثیرگذاري 
دارد. امروزه طبق آمار موجود بیش از 12 میلیون 
حاشیه نشین وجود دارد که این خود مي تواند 
چند   هر  شود  زباله گردان  افزایش  زمینه ساز 
براي  مستقیمي  دلیلي  نمي تواند  حاشیه نشیني 
مناطق  این  در  فقري  دلیل  به  اما  زباله گردي  
وجود دارد این احتمال بسیار قوي خواهد بود 
به  حاشیه ها  این  ساکن  کودکان  از  بخشی  که 

زباله گردی روی آورند.
چندی قبل هشداری مبنی بر خانوادگی شدن 
پدیده زباله گردی ارائه شد، خانواده هایی که بیش 
از یک نفر آنها در این شغل هستند. از سوی 
دیگر روی آوردن کودکان دختر نیز به این کار 

خطر دیگری است که جامعه را مورد تهدید قرار 
می دهد. امان اهلل قرایی مقدم جامعه شناس در این 
رابطه گفت: » متاسفانه امروزه شاهد این معضل 
شوم هستیم که دختران نیز براي تامین معیشت 
مي آورند  روي  زباله گردي  به  خانواده  و  خود 
که این خود نشان از بد بودن شرایط اقتصادي 
افراد دارد. باید یادآور شد حضور دختران بر سر 
سطل هاي زباله مي تواند مقدمه اي براي به خطر 
افتادن امنیت جسمي و روحي آنها شود. اتفاقي 
اگر خدایي ناکرده رخ دهد تبعات آن بسیار بدتر 
از شرایط موجود خواهد بود. با توجه به اینکه 
دختران در نظام خانواده بسیار ارزشمند هستند 
و از گذشته نیز سعي بر این بود که تحت هر 
شرایطي دختران به هر کاري روي نیاورند اما 
امروزه به راحتي شاهد از بین رفتن ارزش هاي 
حاکم بر خانواده و اجتماع هستیم چرا که همیشه 
مسائل اقتصادي، مسائل اجتماعي را نیز تحت 

الشعاع خود قرار مي دهند.« 

راهکارهایشهریبرایپایاندادنبه
زبالهگردیکودکان

نامناسب  وضعیت  جاری  سال  ماه  خرداد  در 
مانند  نهادهایی  تا  شد  موجب  کودکان  این 
زباله گردی  از  ابالغیه هایی  با  تهران  شهرداری 
کودکان جلوگیری کنند. در این راستا استان های 
دیگری مانند البرز و خراسان شمالی و... نیز این 
کار را ممنوع کردند. در آن زمان پیروز حناچی 
شهردار تهران در ابالغیه ممنوعیت زباله گردی 
کودکان نوشت : » هر اقدام موثر برای کاهش و 
نهایتاً پایان دادن به کار کودک باید مداخله را از 
سخت ترین نوع مشاغل آغاز کند. در میان اشکال 
مختلف کار کودک، پدیده به کارگیری کودکان 
در فرایند جمعآوری و تفکیک پسماند خشک، 
مصداقی از کار کودک در مشاغل سخت و زیان 
آور محسوب میشود. این نقد همواره به مدیریت 
شهری در طول سال های گذشته وارد بوده که 
نظارت کافی بر پیمانکاران خود در این بخش 
نداشته و در نتیجه زمینه ای برای سوء استفاده 

از کودکان فراهم شده است.«
ادامه در صفحه 13 

جویندگان کوچک طالی کثیف در کابوسی ترسناک

شماره 121706 4 مرداد 1399

پیروز حناچیکامیل احمدی



 ادامه از صفحه 12 
حناچی در ادامه راهکارهای شهرداری برای پایان 
داده به این پدیده آسیب زای اجتماعی، بهداشتی و 
محیط زیستی چنین تشریح کرد: »راه حل نهایی از 
منظر شهرداری تهران، اصالح الگوی جمع آوری 
پسماند شهر تهران است که برنامه ریزی برای آن 
انجام شده و با اجرای آن پدیده موسوم به زباله گردی 
به طور ریشه ای از میان خواهد رفت اما تا آن زمان 
ضروری است که برای منع بکارگیری کودکان در 
فرایند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک اقدام 

جدی صورت گیرد.«
وی افزود: »بر اساس طرحی که همکاران من در 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با 
کمک معاونت خدمات شهری،  سازمان پسماند و 
سازمان بازرسی شهرداری و مشارکت همه ذی نفعان 
در سطح استان و مدیریت شهری تهیه کرده اند، 
شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید نظارت خود 
بر پیمانکاران بازیافت مانع از به کارگیری کودکان 
در این بخش شده و مسئولیت قانونی خود در این 
بخش را ایفا کند. در این طرح، شهرداران مناطق،  
مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که از کودکان 
برای جمع آوری زباله خشک استفاده می کنند. از 
همشهریان تهرانی هم تقاضا می کنم هر مورد تخلفی 

را به 137 اطالع دهند.«
پس از این ابالغیه، محمد رضا جوادی یگانه معاون 
اجتماعی و فرهنگی حناچی در تشریح جزئیات 
اقدامات شهرداری برای پایان دادن به زباله گردی 
کودکان در تهران اظهار کرد: » از سال گذشته موضوع 
زباله گردی کودکان را به صورت ویژه در دست 
بررسی قرار دادیم چراکه کودکانی را در سطح شهر 
مشاهده می کردیم که در مخازن زباله به صورت 

کتفی و کولی زباله جمع می کردند.«
جوادی یگانه با بیان اینکه بیش از یک سال با برگزاری 
جلسات مختلف با مجموعه های داخل شهرداری، 
خارج از شهرداری و سمن ها به بررسی موضوع 
کودکان کار پرداختیم، گفت: »بررسی ها نشان داد که 
معموال این کودکان در جمع های کوچک خانوادگی 
کار می کنند و معموال از کشور افغانستان و از شهر 
هرات آمده اند که بر اساس روابط خانوادگی در 
گاراژها و گودهای خارج از تهران دور یکدیگر 

جمع شده و مشغول زباله گردی هستند.« 

پیمانکارانشهرداریمشتریکودکان
زبالهگرد

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بابیان 
اینکه معموال پیمانکار پسماند خشک شهرداری 

مشتری این زباله ها است، گفت: »از آنجایی که گودها 
و گاراژهای آنها خارج از شهر تهران است نمی توانیم 
در مورد محل فعالیت آنها اقدامی انجام دهیم اما 
می توانیم بر روی پیمانکار شهرداری نظارت داشته 
باشیم. طبق قراردادی که شهرداری با پیمانکار پسماند 
خشک امضاء می کند، پیمانکار موظف به تفکیک 
است. پیمانکار باید با استقرار غرفه یا ماشین های 
ملودی دار اقدام به جمع آوری زباله های خشک کند 
و همچنین حق استفاده از اتباع و کودکان کمتر از 1۵ 
سال را نیز ندارد اما به صورت غیررسمی پیمانکار 

این اقدامات را انجام می دهد.«
وی در ادامه با بیان اینکه قطعا با پیمانکارانی که 
از کودکان در فرآیند زباله گردی استفاده می کنند 
برخورد می کنیم، تصریح کرد: »شیوه جمع آوری 
زباله نیز اشتباه است و در نظر داریم که این شیوه 
را نیز اصالح کنیم. ریشه ای با این پدیده برخورد 
خواهد شد؛ همچنین در مورد فعالیت مخازن زباله 
اصالحاتی در حال انجام است. کودک کار محصول 
فقر است اما کودک زباله گرد محصول یک اتفاق 
نادرست و نشأت گرفته از سوءاستفاده است. ما 
مخازن زباله داریم که اصطالحا در آن پول است و باید 
این فرآیند اصالح شود چراکه می بینید در شهرهایی 
مثل شیراز و اصفهان که مدل جمع آوری شان متکی 
بر مخازن نیست، کودک زباله گرد نمی بینیم. بنابراین 
باید اصالحاتی در خصوص جمع آوری پسماند در 

شهرداری ایجاد شود.«
حدود دو ماه است که زباله گردی کودکان به صورت 
رسمی ممنوع شده است اما همچنان در هر کوی و 
برزنی این کودکان حضور دارند. حال این پرسش 
مطرح می شود که آیا ممنوعیت زباله گردی کودکان 

در تهران موجب کاهش تعداد کودکان زباله گرد شده 
است؟ بهزیستی به عنوان محور رسیدگی به کودکان 
کار معتقد است تا حدی این اقدام شهرداری موجب 
کاهش این کودکان جوینده طالی کثیف شده است.
امین شاهرخی، مدیرکل بهزیستی تهران با بیان اینکه 
طرح ساماندهی کودکان زباله گرد در چهارچوب 
کودکان کار در حال انجام است، گفت: »در زمینه 
کودکان کار، بهزیستی محور است اما در قانون 
مطرح شده که بهزیستی با مشارکت بین بخشی 
چندین ارگان از جمله نیروی انتظامی، استانداری، 
شهرداری، قوه قضائیه و ... این معضل اجتماعی را 
حل کند که با بررسی جامع و اقدامات زیرساختی 
اولیه طرح ساماندهی این کودکان شروع شده اما به 

دلیل کرونا روند اجرای آن به تعویق افتاد.«  
وی افزود: » پروسه جمع آوری کودکان کار و خیابان 
پروسه دقیقی است و تالش شد تا این بار شاهد 
اجرای طرح های ضربتی و موقتی که در آنها  کودکان 
از سطح خیابان جمع می  شدند و پس از مدتی دوباره 

به سطح شهر باز می گشتند، نباشیم.«
شاهرخی با اشاره به هماهنگی بین بخشی چند ارگان 
و نهاد و برگزاری چندین جلسه و آگاهی سازی 
دست اندرکاران این طرح گفت: »بخشی از اجرای 
این طرح مربوط به ساماندهی کودکان زباله گرد است. 
البته کودکان کار خیابان از کودکان زباله گرد جدا 
محسوب می  شوند، چراکه کودکان زباله گرد بخشی 
از کار یک پیمانکار محسوب می شوند و پیمانکاران 
طرف قرارداد شهرداری این کودکان را جذب می کنند. 
با همکاری مؤثر شهرداری و دستور شهردار تهران، 
دستور منع به کارگیری کودکان برای زباله گردی ابالغ 
شده است و در صورتی که پیمانکاری کودکان را 

برای زباله گردی به کار گیرد، قرارداد او با شهرداری 
لغو خواهد شد.« وی ادامه داد: »هر ابالغی به نظارت  
و مراقبت  برای اجرای صحیح قانون نیاز دارد. در 
حال حاضر شاهد کاهش کودکان زباله گرد هستیم 
اما باز هم حضور این کودکان در سطح خیابان ها 
را مشاهده می کنیم که امیدوارم با نظارت شهرداری 

این مشکل نیز مرتفع شود.«
زباله یا همان »طالی کثیف« یکی از مسائل اساسی 
محیط زیست در جهان است در ایران سرانه تولید 
زباله 2.۵ برابر متوسط جهانی است و طبق آمار 
رسمی، روزانه بیش از ۵0 هزار تن و ساالنه بیش 
از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید می شود. برخی 
گمانه زنی های غیر رسمی و تایید نشده، ارزش 
تقریبی هر تن زباله را رقمی در حدود 400 هزار 
تن و گردش مالی زباله در کشور »بیش از 6 هزار 
میلیارد تومان « برآورد شده است. زباله از مرحله 
جمع آوری تا پردازش معموال دست پیمانکارانی 
می افتد که این زباله ها را جمع آوری و به محل های 
دپو، پردازش پسماند و سایر محل های دیگر منتقل 
می کنند. این موضوع موجب شده است که بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی از حضور باندهای 
مافیایی در زباله با تعبیری مافیای زباله نام ببرند. این 
گروه ها زباله گردهایی را به خدمت خود می گیرند 
تا زباله های خشک و قابل بازیافت را از سطح 
شهر و در محل های دپو زباله جمع آوری کنند. 
زباله گردها با تفکیک و جمع آوری زباله های خشک 
از سطح شهر آن  را در قبال دریافت مبلغی به برخی 
پیمانکاران تحویل می دهند همچنین این پیمانکاران 
در محل های دفع زباله کارگران بسیار زیادی را به 
کار می گیرند تا زباله ها را تفکیک کنند. اما این 
اقدامات در حالی صورت می گیرد که براساس 
قانون مدیریت پسماند، خرید و فروش زباله به این 
شکل ممنوع است و نباید دخل و تصرفی به این 
صورت در مناطق دفع زباله صورت بگیرد. حال 
با ممنوعیت زباله گردی این احتمال وجود دارد که 
این گروه ها دست به اجرای نقشه های دیگری بزنند 
و از این زباله گردهای کوچک که در حال حاضر 
حضور آنها در مخازن شهری ممنوع شده است به 
گونه ای دیگر بهره کشی کنند چه بسا به دلیل عدم 
نظارت شهرداری در محل های دپو که در خارج 
از شهر و بیرون از محدوده نظارتی هستند آنها را 
برای تفکیک جدا سازی به کار گیرند. به هر حال 
باید قانونی نیز وجود داشته باشد که حتی در آن 
شرایط  به کمک کودکان زباله گرد آمده و آنان را از 
این کابوس ترسناک بیدار کند و یکبار برای همیشه 

به این ظلم و کودک آزاری پایان دهد.
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محمدرضا جوادی یگانهامین شاهرخی
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