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رئیس جمهور: 

عزاداری محرم چه درمناطق قرمز و چه سفید باید برگزارشود
رئیس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی عنوان کرد که همه جا باید عزاداری امام 
حسین )ع(برگزار شود، چه در شهر و چه در 
روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است. 
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه شش ماه از شیوع 
کرونا در کشور می گذرد، گفت: »سال های سختی از 
آغاز تحریم ها علیه ایران برای مردم وجود داشت و 
سال هایی با مشکالت زیاد را پشت سر گذاشتند.«
وی افزود: »وقتی می گوییم مردم عروسی داشته 
باشند اما اجتماع شکل نگیرد مردم در سختی و 
فشار قرار می گیرند اما مردم عزیز ایران در طول 
دوسال و چندماه تحریم و چندماه کرونا نشان داده 
که به زانو درنمی آید و توان ایستادگی در برابر آن 

را دارند و زیر بار این مسائل نخواهند رفت.«
رییس جمهوری تاکید کرد: »امید به آینده الزم 
است و یاس که جنود شیطان است باید از میان 
برود و باید همیشه به روز گشایش خود ایمان 
داشته باشیم. در کنار آن برنامه ریزی و حسابگری 

برای عبور از مشکالت و سختی ها الزم است.«
وی افزود: »امروز کادر درمان از یک سو و کادر 
تولید و توزیع و فرهنگ ما دست به دست هم 
دادند و اگر یکی از آنها نبود نمی توانستیم پیش 
برویم. اگر کادر تولید نبود چه می شد؟ باید همه 
ما  به  اوال  که  وارد می کردیم  از خارج  را  چیز 
نمی دادند و اگر می دادند با چه سختی ها و هزینه هایی 
این اتفاق رخ می داد و آن وقت چه اتفاقی برای 

بیمارستان های ما می افتاد؟«
روحانی با بیان اینکه کشور ما علی رغم تحریم 
و بیماری کرونا یک بحران بزرگ را شاهد نبود، 
تصریح کرد: »ما در دولت هرچه به فکرمان می رسد 
را انجام می دهیم و تمام تالش خود را در این زمینه 
کرده ایم. درباره وضعیت مسکن هم دو مصوبه 
داشتیم که آخرینش اعطای وام به مستأجران بود.«
برای  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
مشکل  به  مدت  این  در  که  کسب وکارهایی 
خوردند هم وامی را در نظر گرفتیم، اظهار کرد: 
»ما پرداختی  را در سه نوبت برای خانواده هایی 

که در مضیقه بیشتری بودند هم در نظر گرفتیم 
و البته در شرایطی که ما هستیم نیازهای بهداشتی 

و غذایی در اولویت اول ماست.«
وی افزود: »ما امروز با گذشت پنج ماه از شیوع این 
ویروس یک تصویر نسبتا درستی از این بیماری 
داریم و متوجه ایم که باید بر نظام بهداشت تاکید و 
تمرکز شود تا کسی اصال به بیمارستان نرسد که البته 
اگر رسید، الجرم نظام درمان باید وارد کار شود.«
و  ممنوعیت ها  از  »برخی  شد:  یادآور  روحانی 
محدودیت ها خودش مشکل آفرین است و زمانی 
که تولید متوقف شود مردم در مضیقه قرار می گیرند 
ولی الزم است که این کارها از سر گرفته شود و 
پروتکل ها و اصول بهداشتی رعایت شود و نظارت 
سفت و سختی بر آن انجام شود و این در همه 

کشورها در حال اعمال شدن است.«
رییس جمهوری با بیان اینکه اگر جامعه ای روحیه 
خود را ببازد و دچار افسردگی شود کارش سخت 
خواهد شد، گفت: »مردم باید از این بیماری خطرناک 
بترسند و مراقبت و استراحت داشته باشند، اما بین 
اضطراب و استرس و ترس معقول تفاوت وجود 
دارد و اصولی که  باید در تبلیغات بر آن تاکید 

کنیم این است که وقتی می گوییم در اجتماعات 
باید ماسک داشته باشیم پس وفور کافی و قیمت 
مناسب ماسک را هم باید در کنارش محقق کنیم.«
وی با بیان اینکه گفته می شود در وزارت بهداشت 
روزانه یازده میلیون ماسک تولید می شود، اظهار 
کرد: »ما باید روحیه ایثارگری و یاری کردن را هم 
در جامعه حفظ و تقویت بکنیم که امیدواریم این 
موضوع را در ماه محرم هم شاهد باشیم هرچند 
که االن در همین ماه ذی الحجه هم می توان به 

این موضوع توجه کرد.«
روحانی تصریح کرد: »مردم این بیماری را مقطعی 
آیا  زدیم  ماسک  هفته  یک  که  نگویند  نبینند. 
بازهم باید ادامه دهیم. اصاًل بحث روز و ماه 
و شاید سال هم در این موضوع مطرح نیست. 
ما نمی دانیم چه زمانی تولید واکسن برای این 
بیماری ممکن است و چقدر طول می کشد که 
این واکسن به همه برسد. پس راهی طوالنی 

را در این زمینه پیش رو داریم.« 
رییس جمهوری با بیان اینکه با همت و تالش 
پزشکان توانسته ایم در برخی استان ها شیوع کرونا 
را کنترل کنیم، اظهار کرد: »اما باید بدانیم که مسئله 

توجه به پروتکل ها در ماه محرم هم بسیار مهم است. 
یک وقتی در جامعه ما بحث بود که نان یا جان. 
اما مردم ما نشان دادند که اصأل چنین دوگانگی 
وجود ندارد و هر دو در کنار هم می تواند محقق 
شود. االن هم برخی می گویند عزاداری یا سالمت؟ 
پاسخ این است که هردو. هم عزای امام حسین 

)ع( باشد و هم تاکید بر سالمتی.«
وی گفت: »اینکه ملت ما شجاع، قوی و استوار در 
برابر آمریکا و تحریم ها ایستاده است و در مقابل 
دشمنان ایستادگی می کند ناشی از همین فرهنگ 
عاشورایی است. ما تجربه ماه رمضان و شب های 
احیا را داشتیم و هیچکس بعد از آن نگفت که ماه 
رمضان و شب های قدر باعث شیوع کرونا شد. 

حتی معاندین هم چنین چیزی را نگفتند.«
روحانی تاکید کرد: »همه جا باید عزاداری امام حسین 
)ع(برگزار شود، چه در شهر و چه در روستا، چه 
در جایی که قرمز است یا سفید است. اما زمان 
عزاداری و وجود ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
و یک فضای باز و فاصله گذاری هم الزم است. 
ولی زمان عزاداری می تواند کنترل شود، می شود 
چهار یا پنج روز باشد می توان زمان حضور در 
عزاداری ها محدود شود چون می تواند ما را با 

مشکل در زمینه شیوع کرونا مواجه کند.«
رییس جمهوری اظهار کرد: »امسال در کنار شکوه 
عزاداری محرم، ماسک داشتن هم جزو شکوه است. 
رعایت پروتکل ها هم جزو شکوه است، جمع نشدن 
افراد زیاد در فضای محدود هم جزو شکوه است. 
ما باید در این زمینه برای همه دنیا یک الگو از 

برگزاری عزاداری محرم باشیم.«
به گزارش ایسنا، وی در پایان گفت: »کسی نمی تواند 
بین علم و دین فاصله ایجاد کند. ما هم علم را 
رعایت می کنیم هم به دین عمل می کنیم و از 
همه متولیان فرهنگی و اماکن مذهبی می خواهیم 
که در چارچوب دین و رعایت پروتکل ها کار 
را پیش ببریم. ما می خواهیم هم عزاداری کنیم 
هم عزادار امام حسین را مبتال نکنیم. این چیزی 
است که هم مردم و هم دین و هم امام حسین 

)ع( از ما می خواهد.«

خبـر

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تاکید کرد: »برای عبور از اپیدمی کرونا با وضعیت بهتر همه 
باید ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم در اجتماعات 
حضور پیدا نکرده و دست خود را مرتب با آب و صابون بشویم.« 
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: »اگر مردم این اقدامات را به درستی انجام بدهند به راحتی 
می توانیم از این شرایط عبور کنیم.« وی با طرح این سوال که چرا 
در برخی کشورها مرگ ناشی از کرونا یا نداشتند یا خیلی کم بوده 
است، گفت: »کشوری مانند ویتنام تا این لحظه هنوز مرگی براثر 
کرونا گزارش نکرده و بین 300 تا 350 نفر به بیماری مبتال شدند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی یادآور شد: »مردم این کشور به شدت از ماسک استفاده 
و دقیقا اصول و توصیه های بهداشتی را رعایت کردند.« 

ملک زاده ادامه داد: »ما هم اگر بتوانیم انضباط اجتماعی را در مورد 
ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و حضور نیافتن در تجمع ها و 
مراسم های مختلف رعایت کنیم، می توانیم تلفات ناشی از کرونا 
را بسیار کاهش دهیم.« وی خاطرنشان کرد: »ماسک عالوه بر 
جلوگیری از انتقال بیماری، عامل مهمی در حفاظت از سالمتی 
افراد و جلوگیری از ابتال به بیماری کرونا است.« وی تاکید کرد: »با 
این اقدام تعداد بیماران مبتالی نیازمند به بستری در مراکز درمانی 
کاهش می یابد و در نتیجه مراقبت از آنها در بیمارستان ها خیلی 
بهتر می شود.« معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی اظهار داشت: »میزان انتقال بیماری از افرادی که 
ویروس را می گیرند و هیچ عالمتی ندارند، بیشتر از تعداد بیماران 

است و با استفاده از ماسک جلوی شیوع بیماری گرفته می شود.«

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

همه برای عبور از کرونا باید ماسک بزنیم
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۳ دسته از کودکان کرونایی که باید به پزشک مراجعه کنند
یک فوق تخصص عفونی اطفال با بر شمردن عالیم 
اصلی بروز کرونا در کودکان و با اشاره به عالیم خطر 
بروز کرونا در کودکان برای مراجعه به پزشک،  گفت: 
»از آنجا که همچنان نگرانی جدی در رابطه با بروز 
عالیم حاد کرونا در کودکان وجود ندارد به خانواده ها 
توصیه می شود که عالوه بر توجه به رعایت اصول 

بهداشتی از سالمت روان کودکان غافل نشوند.«
به گزارش سپید، سید علیرضا فهیم زاد در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه عالیم بروز کرونا در کودکان طی 
چند ماه اخیر متفاوت تر شده است، گفت: »برخی 
عالیم شدیدتر کرونا در کودکان دیده می شود که 
شاید در ابتدای شیوع بیماری گزارش نشده بود، البته 
باید توجه داشته باشیم که همچنان آمار بروز کرونا 
در کودکان نسبت به بزرگساالن کمتر بوده و موارد 
حاد و عالمت دار نیز در آنان کمتر گزارش می شود.«
وی با اشاره به عالیم اصلی بروز این بیماری در 
کودکان، اظهار کرد: »در ابتدا عالئم تنفسی در اولویت 
بود ولی این روزها عالیم غیرتنفسی همچون عالیم 
گوارشی، اسهال و استفراع حاد و در برخی موارد  
بروز شوک های عفونی یا افت شدید فشار خون 
گزارش شده که اگرچه در ابتدابه سایر بیماری ها شک 
داشتیم ولی بعد متوجه شدیم که از عالیم کروناست.« 
وی با اشاره به بروز عوارض جدی پوستی مانند 
بیماری کاوازاکی با صدمات عروقی در موارد بسیار 
نادر، تاکید کرد: »اگرچه بروز عالیم حاد کرونا در 
کودکان شایع نیست ولی دیگر عوارض تنفسی تنها 

مالک ما برای بروز کرونا در کودکان نیست.«
فهیم زاد با تاکید بر اینکه همچنان بروز کرونا در 
کودکان شیوع باالیی ندارد، گفت: »با این حال حتی  
یک مورد هم برای ما اهمیت دارد و نمی خواهیم که 
هیچ کودکی مشکل جدی پیدا کند، بنابراین رعایت 
نکات ایمنی، شست و شوی مداوم دست ها، عدم 
حضور کودکان در اماکن عمومی و شلوغ و همچنین 

جلوگیری از تماس کودکان با افراد مشکوک و بیمار 
اکیدا توصیه می شود.«

این فوق تخصص عفونی کودکان با تاکید بر اینکه 
کودکان دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابت، 
بیماری های قلبی یا ریوی و نقص ایمنی همچنان 
در معرض خطر جدی قرار دارند، گفت: »رعایت 
اصول ایمنی و بهداشتی برای این دسته از کودکان 
اهمیت باالیی دارد، چراکه ابتال به کرونا در این 
کودکان با احتمال بروز عوارض جدی همراه است.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به بروز عالیم 
خفیف کرونا در کودکان و توصیه به خانواده ها در 
این شرایط، گفت: »بروز کرونا در کودکان اکثرا با 
عالیم خفیف همراه است، با این حال در چند گروه 
توصیه بر مراجعه به پزشک است؛ دسته اول بروز 
عالیم خفیف در کودکانی است که اخیرا با بیمار 
کرونایی در تماس بوده اند، دسته دوم کودکانی که 
دچار عالیم خفیف ولی طوالنی مدت شده اند، به 
عبارت دیگر در صورت بروز عالیمی مانند سرفه های 
تک و آبریزش بینی محدود و تب پایین در روزهای 

اول نیازی به مراجعه به پزشک نیست ولی اگر عالیم 
شدیدتر و پایدار شده و بیش از ۲ روز به طول بیانجامد 
حتما باید به پزشک مراجعه کنید. دسته سوم نیز 
مربوط به کودکان دارای بیماری های زمینه ای است 
که در صورت بروز عالیم در این دسته از کودکان 

باید سریعا به پزشک مراجعه شود.«
فهیم زاد همچنین در پاسخ به سوالی مربوط به افزایش 
آمار ابتال به کرونا در کودکان طی یک ماه گذشته، عنوان 
کرد: »در ابتدای شیوع بیماری همچون بزرگساالن در 
کودکان نیز پیک داشتیم البته نسبت به خود کودکان 
یعنی آمار ابتال به کودکان همواره کمتر از بزرگساالن 
است. با این حال پس از مدتی روند بروز کرونا در 
کودکان شدیدا کاهشی شد، به گونه ای که گاها هیچ 
کودک کرونایی بستری شده ای در بیمارستان نداشتیم، 
اما االن دوباره این روند افزایشی شده و روزانه چند 

کودک کرونایی در بخش بستری می شوند.«
این پزشک فوق تخصص عفونی کودکان در ادامه 
ضمن تاکید بر اهمیت توجه به سالمت روان کودکان 
طی دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: »در کنار توجه به 

مسایل بهداشتی، توجه به سالمت روان و روحیات 
کودکان طی این دوران اهمیت زیادی دارد، چراکه 
درباره ابتالی کودکان سالم نگرانی جدی وجود ندارد، 
بنابراین شدت این نگرانی و افراط و تفریط ها نباید 
به گونه ای باشد که منجر به بروز مشکالت رفتاری 

و روانی در کودکان شود.«
فهیم زاد با تاکید مجدد بر لزوم رعایت اصول بهداشتی 
و جلوگیری از حضور کودکان در مکان های شلوغ، 
گفت: »گاها دیده شده که خانواده ها بیش از چند ماه 
کودک را از درب خانه خارج نکرده اند،  این مساله از 
طرف دیگر سالمت روان کودک را تهدید می کند، 
چراکه در خانه ماندن طوالنی و عدم ارتباط با همساالن 
نیز عوارض خاص خود را دارد، باید به این مساله 
دقت شود که درک کودک با بزرگسال تفاوت دارد 
و عدم توجه به سالمت روان و ارتباطات کودک 
منجر به بروز اختالالت روانی و لجام گسیختگی 

در فرد می شود.«
وی همچنین در ادامه با اشاره به نگرانی هایی در 
ارتباط با همزمانی کرونا با آنفلوآنزای فصلی در پاییز، 
اظهار کرد: »بروز آنفلوآنزا نه تنها پاییز امسال بلکه 
هر سال بحثی جدی و قابل توجه است، بنابراین 
تاکید می شود که گروه های پرخطر و کودکان زیر 
5 سال حتما نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام 
کنند. همچنین برعکس کرونا، آنفلوآنزا در کودکان 
جدی تر است، بنابراین باید به تزریق واکسن برای 

پیشگیری توجه شود.«
معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان کودکان مفید 
در خاتمه با بیان اینکه پیش بینی می شود آمار بروز و 
بستری کرونا در پاییز افزایش پیدا  کند، ابراز امیدواری 
کرد که بتوان با در نظر گرفتن راهکارهای مناسب و 
رعایت بیش از پیش اصول بهداشتی از سوی مردم، 
نسبت به قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش تبعات 

جدی آن در پاییز اقدام کرد.

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کرونا 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
۴ مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
31۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  یک 
هزار و ۲9۸ نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به ۲۸۸ هزار و ۸39 نفر رسید.« 
الری گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 195 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
15 هزار و ۴۸۴ نفر رسید.« وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۲51 
هزار و 319 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند.« الری ادامه داد: »3۶70 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون دو میلیون و 30۲ هزار 

و ۶3۴ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. 
وی با تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست و شوی 

مداوم دست ها و استفاده از ماسک در اماکن عمومی و فضاهای 
سربسته، گفت: »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.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 13 استان در وضعیت هشدار 
هستند، ادامه داد: »همچنین 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. اگر مردم مسایل بهداشتی را در استان های در 
وضعیت هشدار رعایت نکنند و مسئوالن نظارت جدی بر پروتکل ها 
نداشته باشند، این خطر وجود دارد که در هفته های آتی با افزایش 

موارد ابتال و فوتی ناشی از بیماری در این استان ها روبرو باشیم.«
وی ادامه داد: »به عنوان مثال در استان خراسان شمالی یک طی هفته 
گذشته، یک شهرستان به شهرستان های قرمز افزوده شده؛ به طوری 
که چهار شهرستان قرمز و سه شهرستان در وضعیت هشدار بودند. 
موارد بستری نیز طی یک ماه گذشته در سه شهرستان این استان به 

سه برابر افزایش یافته است.« الری همچنین بر لزوم پرهیز از سفر به 
جزیره کیش تا بهبود شرایط بیماری، ادامه داد: »در استان هرمزگان دو 
شهرستان از وضعیت قرمز خارج شدند و در کل استان روند نسبتا 
کاهشی را در موارد بستری و ابتال شاهد هستیم اما در دو شهرستان 
پارسیان و جزیره کیش افزایش موارد بستری و ابتال نگران کننده 
است؛ به خصوص در جزیره کیش و از هموطنان می خواهیم تا بهبود 

شرایط بیماری از سفر به کیش خودداری کنند.«

باز هم افزایش جان باختگان 

شناسایی ۲۳۱۶ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
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رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت: 

ویزیت تلفنی بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها صحت ندارد 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت گفت: »موضوع ویزیت تلفنی بیماران 
کرونایی بستری در بیمارستان ها کاماًل نادرست 

است و این خبر صحت ندارد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت و 
گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به خبر 
ویزیت تلفنی بیماران کرونایی اظهار کرد: »در 
حال حاضر ۶0 درصد  شهدای مدافع سالمت را 
جامعه پزشکی تشکیل می دهند و این مسئله نشان 
دهنده این است که پزشکان بیشترین مواجهه با 

بیماری و ویروس کرونا را دارند.«
وی ادامه داد: »جامعه پزشکی بیشترین مواجهه با 
ویروس کرونا و بیماران کرونایی را دارند و طرح 
چنین اظهاراتی فرافکنی است و موضوع ویزیت 

تلفنی بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها 
کاماًل نادرست است.«

اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت افزود: »در حال حاضر تمام 
رده ها در ساختار نظام سالمت کشور در تالش 
اینکه  و  هستند  کرونا  بیماری  با  مقابله  برای 
با  متمایز  را  یا صنفی بخواهد خودش  فردی 
سایر گروه ها جلوه دهد کار پسندیده و اخالقی 

محسوب نمی شود.«
جهانپور گفت: »معتقدم که به جای انتشار شایعات 
در فضای مجازی با تهیه محتوای آموزشی باید 
مناسب  اقدامات  به  نسبت  مردم  دانش  سطح 
پیشگیرانه ارتقا پیدا کند تا با قطع زنجیره انتقال 

ویروس کرونا بیماری کنترل و مهار شود.«

خبـر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی فریدون 
نوحی را به عنوان »نماینده تام االختیار وزیر در مدیریت بیماری 

کرونا در استان خراسان رضوی« منصوب کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

استاد ارجمند 
جناب آقای دکتر فریدون نوحی

باتوجه به سوابق ارزنده علمی و اجرائی جنابعالی بدینوسیله 
بعنوان »نماینده تام االختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در 

استان خراسان رضوی« منصوب می شوید. 
بدیهی است باتوجه به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شیوع در استان های 
خراسان شمالی و جنوبی بر مراکز درمانی مشهد مقدس، در صورت 
نیاز مداخله اجرائی جنابعالی در استان های مذکور در مدیریت بیماری 

اعمال خواهد شد. ضروری دیدم جهت همراهی و استقرار تیم 
مدیریتی مورد نیاز با جنابعالی افراد ذیل نیز در استان مستقر گردند. 
1-جناب آقای دکتر گویا به عنوان کارشناس و مدیر برجسته اداره 
کل مبارزه با بیماری ها که با تجربه طوالنی در مدیریت بیماری های 
واگیردار بخصوص در استان خراسان رضوی می توانند حضور موثر 
داشته باشند و برنامه ریزی و نظارت در امور خراسان های شمالی و 
جنوبی به اضافه آنچه در خراسان رضوی مدیریت می شود توسط 

ایشان بسیار کارساز خواهد بود.
2-جناب آقای دکتر طالبیان از معاونت محترم درمان که ایشان نیز به 
عنوان یکی از مدیران با تجربه و کارشناس مسلط بر امور درمان، سرکشی 
و نظارت و رفع کاستی های بخش درمان را مدیریت خواهند کرد.

پرستاری  محترم  معاونت  از  لک  سعید  دکتر  آقای  3-جناب 

جهت بررسی مسائل مربوط به مراقبت های پرستاری در گروه 
حضور خواهند داشت.

4-آقای محمد اندرزی نماینده معاونت محترم پشتیبانی و توسعه 
پشتیبانی  و  مالی  امور  فصل  و  حل  جهت  منابع  و  مدیریت 

هم آهنگی الزم را انجام خواهند داد.
انشاءا... تعالی روسای محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
و همچنین استاندار محترم خراسان رضوی و استانداران ارجمند 
خراسان های شمالی و جنوبی و دیگر مقامات مذهبی، فرهنگی و 

اجرائی حداکثر همراهی را با جنابعالی خواهند داشت.
توفیق حضرتعالی و تیم همراه و همکاران ارجمند استانی را در مهار 
هرچه زودتر بیماری از خداوند بزرگ و با برخورداری از عنایت 

حضرت ثامن الحجج )ع( آرزومندم.

با حکم وزیر بهداشت:
نماینده تام االختیار وزیر در مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان رضوی منصوب شد

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران خواستار دورکاری 50 درصد 
کارکنان و کارمندان سازمان ها و دستگاه های 

اجرایی شد. 
به گزارش سپید و به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علیرضا زالی 
در نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خواستار دورکاری 50 درصد کارکنان 

و کارمندان سازمان ها و دستگاه های اجرایی به 
منظور کاهش تردد در سطح شهر برای جلوگیری 
از شیوع کرونا شد. در نامه علیرضا زالی خطاب 
به سعید نمکی آمده است: »با عنایت به ابالغ 
مصوبه الزام سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
مبنی بر استفاده حداکثر از دو سوم کارکنان و 
کارمندان برای فعالیت به صورت حضوری و 
استفاده از یک سوم دیگر به صورت دورکاری، 
چرخشی و... . تاثیرات مثبت این مصوبه در 
کاهش تردد و تراکم صبحگاهی در استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو و اتوبوس در 
کالنشهر تهران، لذا استدعا دارد دستور فرمایید 
این مصوبه را به صورت 50 درصد حضوری و 
50 درصد دورکاری، چرخشی و... تصویب و 
ابالغ فرمایند به نحوی که از مرخصی استحقاقی 

افراد نیز کسر نشود.«

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران از تحویل و توزیع کیت کرونا برای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از 
جمله استان هایی که در وضعیت قرمز قرار 
دارند، خبرداد. به گزارش سپید، مهدی یوسفی 
درباره جزئیات تحویل کیت تشخیص کرونا به 
دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: »توزیع 
کیت ها بر اساس اولویت و لیست های اعالمی 
از طرف معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
می شود.  انجام  پزشکی  آموزش  و  درمان 
همچنین بالفاصله کیت های خریداری شده 
بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
توزیع می شود.« وی با اشاره به اینکه کیت های 
کرونا برای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است، اعالم 
کرد: »کیت های تشخیص کرونا برای استان هایی 

مانند هرمزگان، ایالم و دیگر استان ها که در 
وضعیت قرمز قرار دارند نیز ارسال شده است.«
به گزارش وبدا، یوسفی تاکید کرد: »هیات 
امنای صرفه جویی ارزی تامین کننده کیت های 
کرونا بر اساس شاخص هایی است که معاونت 
بهداشت صادر می کند بنابراین هیات امنا در 
صدور حواله نقشی نداشته و تمامی توزیع ها 
را بر اساس لیست اعالمی معاونت بهداشت 

انجام می دهد.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خواستار شد

درخواست دورکاری ۵۰ درصد کارکنان استان تهران 
رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبرداد

تحویل و توزیع کیت کرونا برای استان های در وضعیت قرمز
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به معاون بهداشت وزارت بهداشت:

در برابر پزشکان باید زبان به تقدیر و چاره گشود نه قلم به تهدید و تخویف
پیرو نامه ای که از سوی معاون بهداشت وزارت 
بهداشت خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
در  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  درخصوص 
مطب ها و دفاتر کار ارسال شده بود، محمدرضا 
ظفرقندی هم طی نامه ای به علیرضا رئیسی، ضمن 
یادآوری و تقدیر از خدمات ارزشمند، ایثارگرانه 
و نجات بخش جامعه معزز پزشکی کشور در ایام 
بیماری کووید-19 چه در بخش خصوصی و چه 
در بخش دولتی، نکاتی را در ارتباط با نوع تعامل 

با مطب ها و مراکز درمانی عنوان کرد.
به گزارش سپید، متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی
معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
با سالم و احترام 

 عطف به مکاتبه شماره 300/1483 مورخ 99/5/1 
جنابعالی به استحضار می رساند همانطور که می دانید 
خدمات ارزشمند، ایثارگرانه و نجات بخش جامعه 
معزز پزشکی کشور در ایام بیماری کووید-19 
چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 
همواره مورد تحسین و تقدیر مردم و مسئولین 

نظام و دولت بوده است.
لذا وظیفه خود می دانم ضمن تقدیر از زحمات 
جنابعالی و همکارانتان به دلیل اثرات مترتب بر 

مکاتبه فوق الذکر، نکاتی را متذکر شوم: 
1- با توجه به قوانین و مقررات موجود و سازوکار 
مشخص نظارتی بر مطب ها و دفاتر کار از سوی 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
دانشگاه ها، احاله موضوع و مکاتبه برای اجرای 
پروتکل های بهداشتی در مطب ها به سازمان نظام 
پزشکی، بالوجه و بر خالف قواعد و مقررات است.
2- به نظر می رسد در مواردی که حل و فصل 
مشکالت با توجه به اختیارات قانونی در حوزه 
سالمت و در ستاد مبارزه با کرونا در داخل خانواده 
پزشکی کشور میسر است، اتخاذ روش های تهدیدی 
و ارجاع موضوع به قوه قضاییه و دادستان کشور 
نه تنها نتیجه مثبتی نخواهند داشت بلکه موجب 

آزردگی خاطر و روحیه پزشکان خدوم و فداکاری 
خواهد شد که در شرایط کنونی از جان خود مایه 
گذاشته اند. الزم به ذکر است اگرچه ممکن است 
آغاز این روش ها و ارجاعات غیر معمول به دست 
و قلم شما جاری شود ولی مطمئن باشید ادامه و 

پایان آن در اختیار شما نخواهد بود.
3- همانطور که در مکاتبه قبلی عرض کردم اساسًا 
مقایسه حرفه پزشکی و طبابت چه در مطب ها و 
چه در بیمارستان ها با کسب و کارها و مشاغل دیگر 
و استخراج نتیجه و اعالم آن »قیاس مع الفارق« و 

فاقد مبنای صحیح و علمی است.
در جایی که انبوه بیماران از شدت بیماری، درد و 
اضطرار به پزشکی مراجعه می کنند و پزشک علیرغم 
احساس خطر ابتال و گرفتار شدن به بیماری صرفًا 
برای انجام وظیفه انسانی و پزشکی ناگریز به کار و 
ادامه طبابت است و به حکم قواعد و اخالق پزشکی 

نمی تواند از پذیرش بیماران امتناع کند، اینگونه قیاس 
کردن ثواب نیست. در اینجا باید زبان تقدیر و چاره 

گشود نه قلم به تهدید و تخویف. 
در این میسر خطیر به  جاست بررسی و اعالم شود 
که علیرغم مکاتبات و پیگیری های مکرر، تاکنون 
چه حمایت عملی و اجرایی از مدافعین فداکار 
سالمت و حتی شهدای این راه صورت گرفته است؟
4- در مورد قطع زنجیره انتقال بیماری هم ضمن 
تأکید مکرر بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی 
در همه مراکز بهتر است به جای آدرس غلط دادن 
و پرداختن به معلول ها و معضل مراجعه تعداد زیاد 
بیماران به طوری که فاصله گذاری فیزیکی را عماًل 
غیر ممکن می سازد، به صورت علمی و علتی دالیل 
اصلی و تصمیم هایی که منجر به اوج گیری مجدد 

بیماری کرونا شد، بررسی و به مردم اعالم شود.
الزم به ذکر است سازمان نظام پزشکی مجموعه 

علمی و مستندی در این زمینه فراهم کرده که در 
صورت لزوم ارائه خواهد شد.

در خاتمه وظیفه خود می دانم ضمن تعظیم و تجلیل 
از فداکاری ها و ایثار کادر درمان و جامعه معزز 
پزشکی کشور که در خطوط مقدم این عرصه خطیر 
به مردم شریف این مرز و بوم خدمت می کنند و 
در این راه با بیش از 5000 مورد ابتال به بیماری 
و 150 شهید خدمت نماد ماندگاری از شرف و 
افتخار را برافراشته اند، مجدداً از همکاران ارجمند 
درخواست می نمایم، برای حفظ سالمت خود و 
کادر درمان و امکان ادامه خدمت به بیماران نیازمند 
ترتیبی اتخاذ فرمایید که با نظارت و رعایت دقیق و 
بیش از پیش ضوابط بهداشتی و اصول حفاظتی در 
مطب ها و محل کار، از اشاعه بیماری جلوگیری شود.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل

خبـر

»کادر  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بهداشت و درمان در مراکز بهداشتی و درمانی 
کشور بیشتر از همه در معرض ابتال به ویروس 
کرونا قرار دارند و تنها راه حمایت از مدافعان 
سالمت، رعایت بهداشت و پیشگیری از ابتال 

به کروناست.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره 

مباحث مطرح شده مبنی بر ابتالی کادر درمان به ویروس کرونا افزود: 
»مدافعان سالمت از ابتدای مسیر مبارزه با کرونا در کشور، در خط 
مقدم مراکز بهداشتی و درمانی قرار داشته و همچنان استوار و موثر 
در این زمینه فعال هستند.« وی ادامه داد: »پزشکان، پرستاران، نیروهای 
خدماتی، آزمایشگاهیان، رادیولوژیست ها و همه ارکان نظام سالمت 

در این زمینه شهید داده و حتی لحظه ای از 
ارائه خدمت باز نمانده اند. این نشان می دهد 
که مدافعان سالمت جدا از جامعه و مردم 
نیستند و از تالش برای نجات جان بیماران 
غافل نمی شوند.« معاون وزیر بهداشت گفت: 
»آنچه در پویش همدلی با مدافعان سالمت 
هم تاکید شده همین است که باید همراهی 
و همکاری بیشتری با کادر بهداشت و درمان شود. این موضوع از 
مسیر حمایت معنوی و رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از 
ماسک و شست وشوی مداوم دست ها و در نتیجه کاهش ابتال و 
بستری در بیمارستان ها امکان پذیر است.« الری بیان کرد: »هرچه 
افراد در مکان های آلوده تر از نظر ویروس کرونا حضور داشته باشند، 

احتمال ابتال نیز افزایش پیدا می کند و کادر بهداشت و درمان به دلیل 
افزایش ابتال و بستری افراد جامعه به این ویروس در معرض خطر 

بیشتری قرار می گیرند.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »در ابتدای مسیر مقابله با کرونا، 
کمبودهایی در زمینه لوازم محافظت شخصی در همه جهان ایجاد 
شد و این موضوع در کشور ما نیز وجود داشت، اما با تالش های 
بین بخشی انجام شده، این کمبودها تا حد زیادی برطرف شده و 

تالش های برای رفع نیازها همچنان در حال انجام است.« 
به گزارش وبدا، وی اظهار کرد: »امیدواریم جامعه با حمایت از کادر 
بهداشت و درمان نشان بدهد که می توانیم از جدال با ویروس کرونا 
نیز پیروز بیرون بیاییم و جان عزیزان خود و مدافعان سالمت را در 

خطر مواجهه با بیماری کووید 19 قرار ندهیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد

حمایت از مدافعان سالمت با پیشگیری از ابتال به کرونا



مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خواستار شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
چندنمونهازداروهایدانشبنیانیها۳هفتهدیگرواردبازارمیشود

فناوری رئیس جمهور گفت:   معاون علمی و 
»شرکت های دانش بنیان  در حوزه تأمین داروی 
بیماران کرونایی خوب عمل کردند و چند نمونه 
از آنها به لیست دارویی کشور وارد شده و بقیه 

هم تا سه هفته دیگر به بازار می آید.«
بازدید  در  ستاری  سورنا  سپید،  گزارش  به 
نیازهای کشور  »همه  فناوری همدان گفت:  و  علم  پارک  دانش بنیانی  دستاوردهای  از 
هیچ  تقریبًا  و  شد  تأمین  دانش بنیان ها  توسط  کروناویروس  با  مقابله  تجهیزات  به 

تجهیزی در این زمینه از دیگر کشورها وارد نکردیم.« ستاری مطرح کرد: »زیست بوم 
فناوری و نوآوری پاسخ خوبی به نیاز کشور در روزهای کرونایی بود به طوریکه در 
اتکا  بدون  داخلی  نیازهای  به  و  آمد  میدان  به  دانش بنیان ها  توان  کرونا  شیوع  دوران 

به واردات پاسخ داد.«
وی ادامه داد: »از روزهای ابتدای شیوع کروناویروس در کشور، دانش بنیان ها دست به کار 
شدند و همه تجهیزات مورد نیاز کشور از جمله تجهیزات پزشکی، تولید ماسک، دستگاه 

ونتیالتور و... را در داخل کشور تأمین کردند.«
به گزارش ایسنا، ستاری بیان کرد: »دانش بنیان ها در حوزه تأمین داروی بیماران کرونایی هم 
خوب عمل کردند و چند نمونه از آنها به لیست دارویی کشور وارد شده و بقیه هم تا سه 
هفته دیگر به بازار می آید. این کار بزرگ از عهده دانش بنیان ها برآمد و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری هم از این کار حمایت کرد.«

دولت

کرونا

کنترل  تحت  مواد  و  دارو  امور  مدیرکل 
وزارت  به  نامه ای  در  دارو  و  غذا  سازمان 
صمت خواستار توزیع ماسک در داروخانه های 

سراسر کشور شد. 
اطالع  پایگاه  اعالم  بنابر  و  سپید  گزارش  به 
حیدر  نامه  در  دارو،   و  غذا  سازمان  رسانی 
محمدی به گلپور دبیر ستاد مقابله با ویروس 
آمده  تجارت  معدن  صنعت  وزارت  کرونا 
است: »احتراما با عنایت به مسائل طرح شده 
در رسانه ها و اظهارات برخی از مقامات آن 
در  ماسک  گرانفروشی  در خصوص  وزارت 
داروخانه ها ضمن پیوست نامه مورخ 19 تیرماه 
جهت  ایران،  داروسازان  انجمن  جاری  سال 
استحضار حضرتعالی  و  اذهان عمومی  تنویر 
ویروس  شیوع  ابتدای  از  می رساند  اطالع  به 
کرونا در کشور تا امروز هیچ سهمیه ای بابت 
ماسک صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و هیچ مرجع دیگری به داروخانه ها 

نیافته است.  تخصیص 
این در حالی است که معتبرترین و ایمن ترین 
همه  در  بهداشتی  اقالم  عرضه  جهت  مرکز 
کادر  و  می باشند  داروخانه ها  کشورها 
کشور  کادردرمانی  سایر  همانند  داروخانه ها 
مقدم  خط  در  کرونا  شیوع  مدت  طول  در 
مقابله و درمان بیماری کرونا بوده و همواره 
تالش کرده اند تا نیازهای مردم در حوزه اقالم 

تامین و  را  با ویروس کرونا  مبارزه  حفاظتی 
نمایند.   عرضه 

بازرسی های مستمر معاونت های غذا و داروی 
از  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

داروخانه ها مؤید این موضوع بوده است. 
بنا به گزارش های اعالمی از سوی وزیر محترم 
صمت، روزانه حدود 1۰ میلیون ماسک صنعتی 
در کشور تولید می گردد که از این میزان تنها 
بهداشت  اختیار وزارت  در  میلیون عدد   1.8

جهت توزیع در بیمارستان ها می باشد. 
به  ماسک  سهمیه  تخصیص  عدم  به  توجه  با 
داروخانه ها و مراجعه مکرر بیماران و همراهان 
ایشان حسب ارتباط موضوعی به داروخانه ها 
جهت تهیه ماسک، انجمن داروسازان را بر آن 
نسبت  ممکن  قانونی  طریق  هر  به  تا  داشت 
به تامین ماسک غیر صنعتی و یا صنعتی )از 
نمایندگی ها و فروشندگان واسطه( اقدام نمایند. 
ماسک های  گذاری  قیمت  تعدد  به  توجه  با 
قیمت  بر  نظارت  امکان  نبود  و  صنعتی  غیر 
فروشندگان ماسک و تقاضای بسیار باالی این 
کاال، باعث افزایش قیمت خرید و به تبع آن 
فروش ماسک در داروخانه ها و سایر صنوف 
این  فروش  به  اقدام  که  مرتبط  غیر  و  مرتبط 

کاال می نمودند، گردیده است.  
به هر ترتیب در همه کشورهای دارای نظام 
به  داروخانه ها  از  درمانی  متمرکز  و  پیشرفته 

عنوان یک مرکز تخصصی و حتی انحصاری 
و  پیشگیری  در  استفاده  مورد  اقالم  ارائه  در 
درمان بیماری ها استفاده می نمایند که متاسفانه 
در  اصل  این  از  تنها  نه  اخیر  ماه  ظرف چند 
بدون  بلکه  است،  گردیده  تخطی  ما  کشور 
این  به  اتهامات  ورود  با  و  کافی  مستندات 
افکار  بی اعتمادی  زمینه  پزشکی  مؤسسات 

عمومی فراهم گردیده است. 
این در حالی است که چندین نفر از داروسازان 
شاغل در داروخانه ها در محیط کار بیمار شده 
و حتی جان خود را از دست داده اند، در پایان 
ضمن تقدیر از تالش های آن مجموعه در جهت 
رفع نیازهای اساسی مردم بویژه در بحران شیوع 
ویروس کرونا تقاضا می نمایم به دست اندر 
کاران آن حوزه متذکر گردید که داروخانه ها نیز 
به عنوان بخشی از زنجیره درمان همواره تالش 
نموده اند تا نیازهای مردم در حوزه بهداشت 
و درمان را در شرایط بحرانی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا تامین نموده و در مناسب ترین 
شرایط ممکن به مردم عرضه نمایند، همچنین 
پیشنهاد می گردد به منظور کنترل قیمت ماسک 
و دسترسی سریع تر و امن تر عموم مردم عزیز 
به ماسک با کیفیت، بخشی از  سهمیه تولیدی 
ماسک صنعتی )حدود ۲ میلیون( جهت توزیع 
از طریق شرکت های پخش سراسری دارو در 

اختیار داروخانه ها قرار گیرد.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری توزیعماسکدرداروخانهها
کرونا در کالنشهر تهران:

سربازانوظیفهدارایمدارک
پزشکیدرمراکزدرمانی

فعالیتکنند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران به منظور جبران کمبود 
و  بهداشتی  مراکز  و  بیمارستان ها  کادر 
درمانی خواستار انتقال سربازان وظیفه با 
مدرک پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی 

به این مراکز شد. 
به گزارش سپید، علیرضا زالی در نامه ای 
به سعید نمکی، وزیر بهداشت خواستار 
با  وظیفه  سربازان  انتقال  مجوز  دستور 
پرستاری  پزشکی،  رشته های  مدرک 
مراکز  و  بیمارستان ها  به  پیراپزشکی  و 
کادر  کمبود  جبران  منظور  به  بهداشتی 

این مراکز شد. 

در این نامه آمده است: »به منظور تقویت 
و جبران بخشی از کمبودهای شدید کادر 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی 
استدعا دارد، دستور فرمایید پیگیری و 
ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نیروی انتظامی، 
بودن  دارا  با  سربازی  وظیفه  مشمولین 
مدارک تحصیلی در رشته های پزشکی، 
گروه پرستاری و پیراپزشکی را به صورت 
امریه در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 
قرار دهند و ستاد فرماندهی کل قوا نیز 
طی دستوری مجوز انتقال سربازان وظیفه 
که مشغول انجام وظیفه هستند و دارای 
مدرک تحصیلی ذکر شده هستند را به 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، درمانی 
دوران  از  بخشی  یا  و  ادامه  طی  برای 

سربازی صادر فرمایند.«

شماره 17۰7 5 مرداد 1399 6



معاون کل وزیر بهداشت:

گالیهانجمنداروسازانتهراندربارهاتهامگرانفروشی
ماسکدرداروخانهها

رییس  به  نامه ای  در  تهران  داروسازان  انجمن  رییس 
سازمان غذا و دارو ضمن گالیه نسبت به متهم کردن 
داروخانه ها به گران فروشی ماسک، گفت: »از ابتدای 
کرونا در کشور تا به امروز حتی یک عدد ماسک سه 
الیه پرستاری با قیمت مصوب دولتی در داروخانه های 

استان تهران توزیع نشده است.«
به گزارش سپید در نامه سیدحمید خوئی خطاب به محمدرضا شانه ساز آمده است: »چنانچه 
استحضار دارید از ابتدای دوران شروع کرونا، نهادهای اجرایی دولتی نرخ های مصوبی را برای 

ماسک محافظ اعالم نموده و سپس بر مبنای آن، داروخانه ها بارها متهم به گران فروشی شده اند از 
جمله در هفته جاری به طور مکرر در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران انگشت 
اتهام گران فروشی ماسک به سوی داروخانه ها نشانه رفت. به استحضار عالی می رساند که از ابتدای 
شروع کرونا در کشور تا به امروز حتی یک عدد ماسک سه الیه پرستاری با قیمت مصوب دولتی 
در داروخانه های استان تهران جهت عرضه مراجعین توزیع نشده است. این در حالیست که طی 
ماه های گذشته انواع ماسک های محافظ استاندارد و غیراستاندارد در خارج از داروخانه ها اعم از 
عطاری ها و سوپر مارکت ها و دیگر مراکز بدون کمترین نظارتی بر کیفیت و قیمت عرضه شده و 
می شود. لذا از آن مقام عالی استدعا دارد که ضمن اطالع رسانی عمومی این موضوع و جلوگیری 
از ادامه روند ظالمانه هتک حیثیت حرفه ای همکاران زحمتکش داروساز، دستور فرمایید اقدامات 
و هماهنگی های الزم جهت توزیع مناسب ماسک با قیمت مصوب در سطح داروخانه های استان 

تهران و اعالم میزان ماسک توزیع شده به شهروندان معمول گردد.«

خبـر

معاون کل وزیر بهداشت گفت: »مسافرت به اماکن 
مقدس در شرایط کنونی به هیچ عنوان توصیه نمی شود 
زیرا با افزایش تعداد زائران، رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی نیز دشوارتر خواهد شد.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی اظهار کرد: »آستان 
قدس رضوی توانسته با مدیریت عالی و خردمندانه، 
شرایط مناسبی را با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
برای زائران فراهم آورد.« وی خاطرنشان کرد: »امروز 
صحن های مختلف حرم مطهر رضوی مورد بازدید 
قرار گرفت و مشاهده شد مدیریت آستان قدس 
رضوی و همچنین خدام  با رعایت  های بهداشتی از 
جمله  فاصله گذاری اجتماعی در نمازهای جماعت، 
چینش فرش ها، پوشش ماسک، ضدعفونی کردن 
اماکن متبرکه و توزیع محلول های ضد عفونی دست، 
شرایط مناسبی را برای زیارت زائران فراهم آورده اند.«
معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
افزود: »البته در برخی موارد مشاهده می شود، مردم 
با وجود اینکه ماسک از سوی آستان قدس رضوی 
تحویل گرفته اند، اما از آن استفاده نمی کنند و یا 
تجمعاتی دارند که خدام به سرعت تذکر می دهند 
و سعی در رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در 

سطح حرم مطهر رضوی دارند.«
حریرچی با بیان این که در شرایط کنونی کرونایی که 
شمار مرگ ومیرها افزایش یافته توصیه اصلی وزارت 
بهداشت به حداقل رساندن سفرها تا اطالع ثانوی از 
جمله سفر به شهرهای زیارتی به ویژه شهر مشهد است، 
تصریح کرد: »مسافرت به اماکن مقدس در شرایط 
کنونی به هیچ عنوان توصیه نمی شود زیرا با افزایش 
تعداد زائران، رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز 

دشوارتر خواهد شد.« وی افزود: »هنوز رستوران ها، 
مسافرخانه ها، هتل ها و اماکن عمومی سطح شهر 
نتوانسته اند  پروتکل های بهداشتی را کامل رعایت 
کنند و اماکن و فضاهای بیرون مانند حرم مطهر 

نیست و خطر شیوع و ابتال وجود دارد.«
معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد: »در برخی از 
مساجد به دلیل عادی سازی وعادی پنداری شرایط 
کرونایی، بعضاً شاهد محدودیت هایی بوده ایم، اما 

خوشبختانه حرم های چهارگانه در شهرهای مشهد 
مقدس، قم، شیراز و شهرری به لحاظ رعایت های 

بهداشتی، دارای وضعیت مناسبی هستند.«
وی خاطرنشان کرد: »یکی از اقدامات مجموعه آستان 
قدس رضوی در راستای کمک رسانی و خدمت به 
محرومان و مستمندان در شرایط کرونایی، توزیع روزانه 
35 هزار ماسک در مناطق محروم است که این اقدام 

بسیار شایسته و درخور توجه است.«
محمد مهدی برادران، مدیرعالی حرم مطهر رضوی 
نیز ضمن ابراز خرسندی از تشرف معاون کل وزیر 
بهداشت به بارگاه مطهر حضرت امام رضا)ع( اظهار 
کرد: »برای ارائه خدمات مستمر به زائران و مجاوران 
محترم به طور جدی از عموم مردم درخواست می کنیم 
که در تمام مدت زمان تشرف از ساعت ورود تا 
لحظه خروج و استفاده از اماکن حرم مطهر رضوی 
به رعایت نکات بهداشتی اهتمام جدی داشته باشند.«
به گزارش آستان نیوز، وی تصریح کرد: »اجازه نخواهیم 
داد که کوتاهی احتمالی در رعایت این نکات به عنوان 
یک وظیفه دینی و اجتماعی، موجبات سخت تر شدن 
شرایط و خدای نخواسته اعمال دوباره محدودیت ها 

برای زیارت زائران و مجاوران را فراهم سازد.«

بهاماکنمقدسسفرنکنید
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه دو سوم کارکنان 
و کارمندان باید در شرایط فعلی دورکار شوند، گفت: »حفظ جان 
مردم باید در اولویت قرار گیرد و فراهم نبودن زیرساخت ها نباید 

بهانه ای برای بازی با جان مردم باشد.«
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه 
ملت در مورد درخواست علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت 
بیماری کرونا از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر 
دورکاری 5۰ درصد کارکنان و کارمندان سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی پایتخت به منظور کاهش تردد برای جلوگیری از شیوع 
کرونا، گفت: »یک سوم کارکنان باید به صورت حضوری کار کنند 
و حفظ جان مردم باید در اولویت قرار گیرد.« وی افزود: »اغلب 
کارمندان و کارکنان می توانند به صورت دورکاری و غیرحضوری کار 
خود را انجام دهند و هیچ گونه مشکلی در روند کاری دستگاه های 
اجرایی ایجاد نمی شود بنابراین می طلبد یک سوم کارکنان به صورت 

حضوری فعالیت کنند و حتی این یک سوم هم می توانند دورکاری 
کنند مگر اینکه ارباب رجوع به صورت مستقیم داشته باشند.« نماینده 
مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس یازدهم با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر بسیاری از کارکنان ارباب رجوع ندارند، گفت: 
»مدیران باید کار را به صورت حجمی تعریف کنند تا کارکنان 
آن را در منزل انجام دهند و از طریق اتوماسیون بارگذاری کنند.«
محسنی بندپی یادآور شد: »سیستم دورکاری در دهه 199۰ یعنی 
3۰ سال پیش در اروپا انجام می شد و با توجه به اینکه در حال 
حاضر در پیک کرونا قرار داریم و نیاز نیست در مدت زمان طوالنی 
دورکاری داشته باشیم می طلبد به جای بازی کردن با جان مردم 
زیرساخت های دورکاری را فراهم کنیم و به بهانه عدم فراهم نبودن 
زیرساخت ها  با جان مردم بازی نکنیم.« وی با تاکید بر ضرورت 
تشدید نظارت ها بر مراکز تجمعی، افزود: »فرهنگ سازی بیشتر 
صدا و سیما، افزایش آگاهی مردم و حفظ فاصله اجتماعی باید 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد البته در صورت ناگزیر بودن افراد به 
صورت تجمعی در برخی فضاها وزارت بهداشت و وزارت کشور 
باید نظارت ها را تشدید کنند و در این رابطه از ظرفیت بسیج هم 
می توان استفاده کرد.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر 
ضرورت ارائه و تحویل تجهیزات رایگان مقابله با کرونا به مراکز 

پرتردد و پرتجمع تاکید کرد.

بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

دوسومکارکنانوکارمندانپایتختدرشرایطفعلیبایددورکاریکنند
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نماینده وزارت بهداشت در سامانه  ۴۰۳۰ مطرح کرد

حضور کاروان های سیار سالمت در نقاط قرمز
نماینده وزارت بهداشت در سامانه  ۴۰۳۰ ضمن بیان اقدامات این سامانه 
در جهت بیماریابی و مشاوره کرونا، در عین حال خدماتی که در قالب 
کاروان های سیار سالمت برای انجام ویزیت غیرحضوری صورت 

می گیرد را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، عالیه پوردست در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
سامانه ۴۰۳۰ به صورت مشترک میان وزارت بهداشت و ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( فعال است، گفت: »از شروع اپیدمی کرونا و از ۵ اسفند 
سال قبل تاکنون فعالیت های سامانه برقرار است و سواالت پزشکی 
مردم را توسط اپراتورهایی که بعضا پزشک یا پیراپزشک هستند، پاسخ 
می دهد. قسمتی از پاسخ دهی های مرکز تماس به سواالت رایج به 
شکل تلفن گویا است و در صورتی که فرد پاسخ مناسب و دلخواه 
خود را دریافت نکند می تواند با شماره گیری اعداد مختلف به اپراتور 

مورد نظر خود وصل شود.«
وی افزود: »کارشناسان تغذیه، گروه سالمت روان و روان شناسان وزارت 
بهداشت برای پاسخ به سواالت احتمالی برای کنترل استرس و خشم 
در دوران کرونا و قرنطینه، کارشناسان سالمت سالمندی و خدمات 
سالمت مادران برای مشاوره های پیش از بارداری، حین بارداری و 
پس از بارداری ارائه می شود. واحد مرکز مشاوره سالمت مادران باردار 
حدودا دو هفته است که افتتاح شده و تاکنون ۳ درصد کل تماس ها را 

به خود اختصاص داده است.«

نماینده وزارت بهداشت در سامانه ۴۰۳۰ درباره درصد سایر تماس هایی 
که با این سامانه برقرار می شود، تصریح کرد: »حدود یک درصد تماس ها 
نیز مربوط به سالمت سالمندی است، البته این درصد کم به علت برقراری 
تماس کمتر از سوی سالمندان است و کارشناسان ما در این حوزه در 
هر دو شیفت آماده پاسخگویی به سواالت سالمندان هستند. ۶ درصد 
تماس ها مربوط به سواالت روانشناسی است و همکاران واحد تغذیه 
نیز پاسخگوی ۷ درصد تماس ها هستند و ۸۳ درصد تماس هایی که 
پاسخ داده می شود توسط اپراتورهای عمومی است و می توان نتیجه 

گرفت اکثر سواالت مردم با محوریت کووید۱۹ است.«

وی درباره تعداد تماس های برقرار شده با این سامانه، اظهار کرد: »تعداد 
کلی تماس های ما تا ۳۰ تیرماه، ۱۷ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۲۷۶ تماس 
بوده است که حدود ۱۵ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۱ تماسش توسط 
اپراتورها پاسخ داده شده است. ۲۲۰۰ اپراتور با ما همکاری می کنند که  
بخش عمده  آنها جهادی بوده و روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تماس 
را پاسخگو هستند.« وی با اشاره به اینکه تماس ها با سامانه ۴۰۳۰ 
مورد سنجش احساسات نیز قرار می گیرد، تاکید کرد: »بر اساس آنالیز 
آماری انجام شده بر تماس های برقرار شده با ۴۰۳۰ در هفته گذشته، 
۴۳ درصد افراد شاد، ۲۲ درصد عصبانی، ۲۱ درصد طبیعی، ۱۰ درصد 
غمگین و ۳ درصد افسرده بودند.« پوردست با بیان اینکه پس از اسفند 
و فروردین تماس ها با سامانه با کاهش مواجه بود، گفت: »البته مجددا 
تماس ها رو به افزایش است، اما این افزایش هنوز مانند دوران پیک 
کرونا نیست. سواالت مردم از روش های پیشگیری از ابتال به کرونا به 
سمت دارو، درمان، واکسن و یافته های پزشکی سوق پیدا کرده است.«
وی  درباره خدمات تله مدیسین و بیماریابی کرونا در سامانه ۴۰۳۰، 
گفت: »از ابتدای بحران کرونا واحدهای سیار سالمت ما به استان های 
قم، مازنداران، گیالن و جزیره هرمز فرستاده شدند تا بیماران را به شکل 
تله مدیسین ویزیت کنند. کاروان سیار سالمت همچنان در هر نقطه ای که 
نیاز باشد و بر اساس اعالم اپلیکیشن ماسک، قرمز شناخته شود حضور 

پیدا می کنند و بیماران را به شکل غیر حضوری ویزیت می کنند.«

دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی داروخانه ها، 
تاکید کرد: »در استان تهران بیش از ۵۰ درصد داروخانه ها یا درآمدی 
ندارند و درآمدهایشان با هزینه هایشان برابری می کند و یا در شرف 

ورشکستگی هستند.«
به گزارش سپید، محمدرضا دری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
وضعیت اقتصادی داروخانه ها، گفت: »اصوال وقتی که وضعیت 
اقتصادی کشور دچار تنش های مالی باشد، وضعیت داروخانه ها 
هم متاثر از اقتصاد، خوب نیست. در حال حاضر داروخانه های ما 
چندین ماه از بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای 
مسلح و... طلبکارند و این در محل گذری که داروها هم دچار 
تغییرات و نوسانات قیمتی شدند به اقتصاد داروخانه لطمه زیادی 

وارد می کند.« دری افزود: »از طرفی اقتصاد مردم هم در اقتصاد 
داروخانه تاثیرگذار است. به هر حال داروخانه ها غیر از عرضه دارو، 
سایر کاالهای سالمت محور را هم عرضه می کنند. حال زمانی که 
وضعیت اقتصادی مناسب نباشد و مردم بیشتری در خط فقر قرار 
گیرند، اتوماتیک در خرید کاالهای سالمت محور تجدید نظر می کنند 
و به شدت در این  بخش داروخانه ها متضرر هستند. حال مزید بر 
علت آن گاهی بخشنامه هایی است که به اقتصاد داروخانه ضربه 
می زنند. مانند همان بحث عرضه ماسک که در ابتدای شیوع کرونا 
در داروخانه ها ممنوع شد و با کارشناسی های ناصحیح در برهه ای 
محل عرضه آن را به سایر اصناف منتقل کردند که منجر به ضربه 
اقتصادی به داروخانه ها شد.« وی تاکید کرد: »در استان تهران بیش 

از ۵۰ درصد داروخانه های ما یا درآمدی ندارند و درآمدهایشان با 
هزینه هایشان برابری می کند و یا در شرف ورشکستگی هستند.«

دری درباره وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها 
اظهار کرد: »تمام بیمه ها تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۸ را تسویه کردند و 
مطالبات مانده ما از ابتدای امسال است. البته  بیمه سالمت سه ماه سال 
قبل را تسویه نکرده، اما بخشی از دیون خود را در امسال پرداخت 
کرده است. بنابراین دیون پرداخت نشده سازمان های بیمه گر بین 
چهار تا شش ماه است.« وی افزود: »بسیاری موسسات پزشکی در 
این زمینه متضرر شدند. باالخره این موسسات به نوعی تغذیه کننده 
داروخانه ها بودند. علت اینکه می گویم حدود ۵۰ درصد  داروخانه ها 

در شرف ورشکستگی هستند به واسطه همین موضوع است.«

تراژدی اقتصادی برای ۵۰ درصد داروخانه های پایتخت

خبـر

شماره ۱۷۰۷ ۵ مرداد ۱۳۹۹

مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با تاکید مجدد بر ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم حضور بدون علت در اماکن 
عمومی و شلوغ، نحوه بازگشت به کار ایمن افراد بهبود یافته از 

کرونا را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، پیام طبرسی با بیان اینکه هفته گذشته هفته سختی 
هم برای مردم و هم کادر درمان به خصوص در بیمارستان های فعال 
در بحث کووید ۱۹ بود،  گفت: »هم تعداد بیماران بستری و بدحال و 
هم آمار مرگ و میر بیماران کرونایی در هفته گذشته بسیار باال بود.«
وی با بیان اینکه متاسفانه هشدارها و توصیه های کادر درمان جدی 
گرفته نمی شود، اظهار کرد: »عدم توجه به هشدارها و بی توجهی 
به رعایت پروتکل ها منجر به بروز این شرایط شده، بنابراین مجددا 
از تک تک افراد جامعه تقاضا داریم که نکات بهداشتی را رعایت 

کنند، ویروس همچنان در کمین است و شوخی بردار نیست، آمار 
مرگ و میر باالست و ابتالی مجدد وجود دارد، یعنی بهبودیافتگان 

برای ابتالی مجدد مصون نیستند.«
وی افزود: »گاهی سوال می شود که بیماری فرد مبتال به کرونا تا چه 
زمانی مسری و قابل انتقال است که در این رابطه مطالعات جدید 
نشان داده که بیشترین موارد انتقال زمانی اتفاق می افتد که بیمار 
عالمتی ندارد، به عنوان مثال اگر  پس  فردا عالئم بیمار ظاهر شود 
طی دو روز قبل از بروز عالیم،  بیماری به  شدت قابل انتقال است. 
همچنین این شدت انتقال تا ۵ روز بعد از شروع عالئم ادامه دارد 
و بعد از ۵ روز  شدت انتقال ویروس کاهش پیدا می کند.« طبرسی 
ادامه داد: »بنابراین در بسیاری از دستورالعمل های جهانی و سازمان 
جهانی بهداشت اعالم شده که اگر از شروع عالئم ۱۴ روز بگذرد 

و ۷۲ ساعت آخر بدون تب و سرفه باشد، فرد می تواند از قرنطینه 
خارج شده و به کار روزمره بپردازد. همچنین این دسته از افراد 
نیاز به انجام تست مجدد ندارند؛ چراکه تست پی سی آر ممکن 
است بین ۳ هفته تا ۶ ماه مثبت بماند، بنابراین اگر فرد تست بدهد 
و جواب مثبت باشد، تنها باعث نگرانی می شود.« وی در رابطه با 
افراد بدون عالمتی که تست کرونا داده و جواب آن مثبت شده، 
مطرح کرد: »برای افراد کرونا مثبت بدون عالئم بالینی، اگر ۱۰روز 
از زمان تست گذشت و عالمت دار نشدند، می توانند بدون انجام 

تست مجدد به کار خود بازگردند.«
به گزارش ایسنا، طبرسی در خاتمه مجددا بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی، پوشیدن ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی، خودداری 

از حضور بدون علت در اماکن عمومی و سربسته تاکید کرد.

مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تشریح کرد

زمان ایمن برای بازگشت به کار بهبودیافتگان
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رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت بیان کرد

بیش از ۱۲۰۰۰ بیمار هموفیلی در کشور
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزرات بهداشت با بیان اینکه بیش از 1۲ هزار 
گفت:  دارد،  وجود  کشور  در  هموفیلی  بیمار 
با  »باید توجه کرد که 30 درصد بیمارانی که 
بیماری شان  بیماری هموفیلی متولد می شوند، 
ناشی از جهشی جدید بوده و سابقه بیماری در 

خانواده شان ندارند.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت و گو 
با ایسنا، افزود: »در عین حال دو سوم بیماران 
هموفیلی در خانواده هایی هستند که سابقه بیماری 
را دارند. بر همین اساس برنامه پیشگیری از تولد 
بیمار جدید هموفیلی در وزارت بهداشت در 
خانواده های پر ریسک با همکاری اداره ژنتیک 
تدوین شده است و در روند بیمه شدن قرار دارد.«
وی با اشاره به وضعیت بیماران هموفیلی در کشور، 
گفت: »در حال حاضر 1۲ هزار و 5۲5 بیمار مبتال 
به هموفیلی و سایر اختالالت خونریزی دهنده 
ارثی در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده اند.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۸3 مرکز 
درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به 
وزارت بهداشت به بیماران هموفیلی ارائه خدمت 
می شود، گفت: »این مراکز یا درمانگاه ها که غالبا 
در محیط های بیمارستانی قرار دارند، خدماتی را 
که بر اساس بسته مراقبت و درمان جامع خدمتی 
ابالغ شده است به بیماران ارائه می دهند که این 
خدمات شامل حضور پزشک و پرستار دوره 
دیده، دسترسی به داروهای تخصصی هموفیلی، 
و  دندانپزشکی  خدمات  ارائه  نیز  و  تزریقات 
مانند  تجهیزاتی  همچنین  است.  فیزیوتراپی 
رگ یاب، مانیتور پرتابل قلب، پالس اکسیمتر، 
قلب،  نوار  دارو،  انفیوژن  پمپ  الکتروشوک، 
ویلچر، پکیج هایی برای فیزیوتراپی و... وجود 

دارد که برای بیمار رایگان است.«
شادنوش درباره هزینه های ارائه خدمت به بیماران 
بهداشت،  وزارت  درمانی  مراکز  در  هموفیلی 
گفت: »در بخش درمان برای بیماران هموفیلی در 
کل سال حدود 1۲ میلیارد تومان اعتبار قرار داده 
شده که این اعتبار بابت فرانشیز سهم بیمار است. 
به طوری که ۸0 تا 90 درصد هزینه خدمات را 
بیمه پرداخت می کند و وزارت بهداشت نیز از 
محل اعتبار بیماران هموفیلی مابه التفاوت این 
دندان  مانند  حوزه ای  در  می پردازد.  را  هزینه 
پزشکی که سازمان های بیمه گر هزینه های آن 
را تقبل نمی کنند، وزارت بهداشت ساالنه ۸00 
هزار تومان و در حوزه ارتودنسی ساالنه چهار 
بیمار  هر  به  خدمات  این  برای  تومان  میلیون 
هموفیلی، پرداخت می کند. همچنین طبق پکیج 
بیماران  این  هموفیلی،  بیماران  خدمتی  جامع 
باید هر شش ماه یکبار آزمایشات روتین مورد 
و  آزمایشات  این  که  دهند  انجام  را  نیازشان 
تصویربرداری های دوره ای و... را هم محاسبه 

کردیم و فرانشیز سهم بیمار را می پردازیم.«
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
خدمتی  بسته  »در  داد:  ادامه  بهداشت  وزرات 
درمان  معاونت های  به  که  هموفیلی  بیماران 
است،  شده  ابالغ  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
و  فیزیوتراپی  مرکز  یک  باید  دانشگاهی  هر 

دندانپزشکی را برای بیماران هموفیلی معرفی 
دانشگاهی  و  دولتی  سیستم  در  چنانچه  کند. 
چنین مرکزی وجود نداشت، می توانند به صورت 
خرید خدمت از مراکز خصوصی استفاده کنند.«
شادنوش با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت 
بهداشت در حوزه هموفیلی تالش برای تعامل 
و همسویی بیشتر با سازمان های بیمه گر و نگاه 
پیشگیرانه به مسائل درمانی بیماران است، اظهار 
کرد: »بر این اساس پروتکل هایی از سوی وزارت 
بهداشت در اختیار بیمه ها قرار داده ایم و سعی 
کردیم که مغایرت ها تا حد امکان برطرف شوند. به 
عنوان مثال وقتی می گوییم برنامه درمان پیشگیرانه 
پروفیالکسی باید برای بیماران هموفیلی زیر 15 
سال انجام شود، ممکن است با این روش در 
دوره ای مصرف فاکتور بیماران افزایش یابد و 
بیمه ها هزینه های آن را تقبل نکنند، اما در حال 
حاضر وزارت بهداشت پروتکل هایی را تدوین 
کرده و برنامه درمان را در اختیار سازمان های بیمه 
گر قرار داده و بیمه ها نیز هزینه را تقبل می کنند.«
جهت  بهداشت  وزارت  اقدامات  درباره  وی 
پیشگیری از تولد بیمار جدید هموفیلی در کشور، 
گفت: »باید توجه کرد که 30 درصد بیمارانی که 
با بیماری هموفیلی متولد می شوند، بیماری شان 
ناشی از جهشی جدید بوده و سابقه بیماری در 
خانواده شان ندارند و در زمان لقاح یکسری جهش 
رخ داده و منجر می شود که یک کودک از پدر و 
مادر سالم به هموفیلی مبتال شود. در عین حال 
دو سوم بیماران هموفیلی در خانواده هایی هستند 
که سابقه بیماری را دارند. بر همین اساس برنامه 
پیشگیری از تولد بیمار جدید هموفیلی در وزارت 
بهداشت در خانواده های پر ریسک با همکاری 
اداره ژنتیک تدوین شده است و در روند بیمه 
شدن قرار دارد. به طوری که خانواده هایی که یک 
کودک مبتال به هموفیلی دارند و یا ژن هموفیلی 

به  درمانی  مراکز  از طریق  دارد  آنها وجود  در 
مراکز ژنتیک معرفی شده و مورد بررسی قرار 
می گیرند و هزینه های آنها تا حد زیادی از سوی 
بیمه پوشش داده می شود. بنابراین ما با همکاری 
معاونت بهداشتی تالش می کنیم که غربالگری برای 
هموفیلی را برای خانواده هایی که در معرض یا 
ریسک تولد کودک هموفیل هستند، انجام دهیم 
بررسی ها  و  آزمایشات  خانواده ها  این  برای  و 
انجام شده و نشان دار شوند تا کودکی که در 
این خانواده ها متولد می شود، مبتال به هموفیلی 
نباشد و اگر به این بیماری مبتال بود، از تولدش 

پیشگیری شود.«
سال  چندین  حال  عین  »در  افزود:  شادنوش 
از  پیشگیری  یا  پروفیالکسی  برنامه  که  است 
بروز خونریزی در بیماران هموفیلی از سوی 
پروفیالکسی  می شود.  انجام  بهداشت  وزارت 
آن سطحی  در  که  است  درمانی  نوعی روش 
از  تا  می شود  ایجاد  بیمار  در خون  فاکتور  از 
خونریزی های ناگهانی و خودبخودی پیشگیری 
کند. این موضوع مستلزم این است که بیمار دو 
تا سه بار در هفته فاکتور دریافت کند و برای 
بیماران هموفیل تیپ "آ" و "بی" شدید کمتر از 
15 سال انجام می شود. از سنی که بیمار بتواند 
دهد،  انجام  را  الزم  خودمراقبتی  و  ورزش ها 
پروفیالکسی قطع می شود. در حال حاضر ۶00 
بیماران تحت درمان پروفیالکسی قرار  نفر از 
دارند و خوشبختانه خونریزی ها کامال کاهش 

یافته و حتی به صفر هم رسیده اند.«

راه اندازی ۱۸ کلینیک مفصلی برای 
بیماران هموفیلی

شادنوش همچنین گفت: »در سال جاری قرار 
بود که برنامه فعال کردن 1۸ کلینیک مفصلی 
مفصلی  مشکالت  درمان  و  مراقبت  برای 

بیماران هموفیلی در کشور اجرا شود؛ چراکه 
شایع ترین علت ناتوانی این بیماران مشکالت و 
خونریزی های مفصلی آنها است، اما این برنامه 
به دلیل شیوع کرونا فعال فقط در موارد اورژانس 
انجام می شود. برنامه ما این بود که از آنجایی 
که شایع ترین محل خونریزی بیماران هموفیلی، 
مفاصل آنهاست، در کلینیک های مفصلی هر سه 
ماه بررسی شوند که اکنون به دلیل کرونا پروژه 
اجرایی نمی شود. این کلینیک ها در  1۸ دانشگاه 
علوم پزشکی بزرگ کشور راه اندازی شده و 
خدمات شان را به صورت پکیج تعریف کرده ایم.«
به  نیازمند  بیماران  درباره  اینکه  بیان  با  وی 
پالکت،  و  پالسما  مانند  خونی  فرآورده های 
مشکل خاصی نداشته ایم، گفت: »در خصوص 
تامین ارز برخی داروهای وارداتی به دلیل تحریم 
مشکالتی وجود دارد که با تالش سازمان غذا 

و دارو مرتفع شده است.«
شادنوش درباره نحوه خدمت دهی به بیماران 
اولین  »در  گفت:  کرونا،  شرایط  در  هموفیلی 
روزهای شیوع کرونا به تمامی دانشگاه های علوم 
پزشکی ابالغ شد که تا حد امکان  بخش هموفیلی 
و محل دریافت دارو را از بیماران کرونا جداسازی 
کنند. همچنین پکیج های بهداشتی شامل ماسک و 
ژل ضدعفونی کننده دست ها با همکاری وزارت 
بهداشت و هالل احمر در اختیار بیماران قرار 
گرفت. در حال حاضر بیماران هموفیلی برای 
چکاپ های دوره ای، در صورت نیاز با تیم درمانی 
خود در بخش های هموفیلی تماس می گیرند و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی به مراکز مراجعه 
می کنند. همچنین راه اندازی سامانه صدور حواله 
الکترونیک دارویی توسط این مرکز در تعامل 
با سازمان ثبت احوال و سازمان غذا و دارو در 
دست انجام است تا بتوانیم فرآیند دریافت دارو 

را برای بیماران هموفیلی تسهیل کنیم.«

خبـر



روند صعودی آمار مبتالیان به کرونا در فرانسه

افزایش  روند  که  است  کرده  اعالم  فرانسه  بهداشت  وزارت 
با  کشور  این  در   »۱۹ »کووید  بیماری  به  ابتال  جدید  موارد 

شناسایی بیش از هزار بیمار جدید ادامه دارد. 

در  جدید  مبتالیان  روزانه  شمار  چند  هر  سپید،  گزارش  به 
فرانسه از سه هفته پیش رو به افزایش است اما بنا به اعالم 
طی  ابتال  جدید  موارد  افزایش  کشور،  این  بهداشت  وزارت 

روزهای گذشته شدت گرفته است. هفته گذشته ۳۵۸۹ بیمار 
این  شناسایی شدند.  فرانسه  در   »۱۹ »کووید  به  مبتال  جدید 
رقم از افزایش ۲۷ درصدی آمار مبتالیان نسبت به هفته قبل 

از آن حکایت دارد. 
از سوی دیگر تعداد مبتالیان جدید در فرانسه سریع تر از شمار 
آزمایش های انجام شده افزایش پیدا کرده است. این امر به این 
معنا است که افزایش نتیجه مثبت تست های کرونا در فرانسه را 

نمی توان تنها با افزایش ظرفیت انجام تست توجیه کرد. 
وزارت بهداشت فرانسه در بیانیه ای سیر صعودی انتقال ویروس 
جدید کرونا در میان جمعیت این کشور را نتیجه »عادت های 
اخیر« مردم دانست. در این بیانیه از عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و افزایش تماس های پرخطر به عنوان دالیل افزایش 

شیوع بیماری »کووید ۱۹« یاد شده است. 
مقامات بهداشتی فرانسه از مردم خواسته اند که در صورت بروز 
کمترین عالئم ابتال به »کووید ۱۹« تست کرونا بدهند. آنها همچنین 
بر لزوم قرنطینه افرادی که عالئم ابتال به ویروس جدید کرونا 

دارند اما هنوز به پزشک مراجعه نکرده اند نیز تاکید می کنند. 
به گزارش یورونیوز، مسئوالن حوزه بهداشت و درمان فرانسه 
در روزهای اخیر هشدار داده بودند که شیوع ویروس جدید 
کرونا در مناطقی که تاکنون مبتالیان زیادی در آنها شناسایی 

نشده بود رو به افزایش است.ایسنا

پزشکان با هشدار نسبت به عالمت جدید ابتال به بیماری 
دادن قدرت شنوایی  »از دست  اظهار داشتند:  کووید-۱۹ 

باشد.« بیماری  این  به  ابتال  نشانه  هم می تواند 
به گزارش سپید، بیماری کووید-۱۹ با عالئم مختلفی همراه 
است که تب، تنگی نفس، سرفه خشک و از دست دادن 
بررسی  یک  نتایج  اکنون  آنهاست.  جمله  از  بویایی  حس 
تازه نشان می دهد که این بیماری می تواند با عالمت دیگری 
نیز همراه باشد و آن از دست دادن قدرت شنوایی است. 
متخصصان دانشکده پزشکی جانز هاپکینز در بررسی های 
خود دریافتند کروناویروس نه تنها می تواند گلو و بینی را 
درگیر کند بلکه ممکن است به گوش و استخوان ماستوئید 

نیز آسیب بزند. در این بررسی متخصصان به مطالعه روی 
سه بیمار حدودا ۶۰ و ۸۰ ساله که به دلیل ابتال به بیماری 

کووید-۱۹ جان خود را از دست داده بودند پرداختند. 
گوش  میانی  قسمت  در  ویروس  داد  نشان  آنان  بررسی 
راست و چپ و استخوان ماستوئید بیماران نفوذ کرده است. 
وجود  کننده  تایید  مطالعه  این  متخصصان،  گفته  به 
این  ماستوئید  استخوان  و  میانی  گوش  در  کروناویروس 

است.  بیماران 
به گزارش روزنامه میرر، درحالیکه این مطالعه تنها روی 
سه بیمار انجام گرفته و بسیار محدود بوده اما نشان می دهد 
باشد.ایسناکه مشکالت مربوط به گوش از جمله از دست دادن قدرت  بیماری  این  نشانه  می تواند  شنوایی 

از دست دادن حس شنوایی هم یکی دیگر از نشانه های کووید-۱۹ است

خبـر

نتایج یک مطالعه بیمارستانی نشان می دهد که انواع مختلف داروهای 
استروئید می تواند در تسکین عالئم بیماری کووید-۱۹ موثر باشد. 
به گزارش سپید، تاکنون تاثیر داروی استروئید دگزامتازون در تسکین 
عالئم بیماران مبتال به نوع شدید و ملتهِب بیماری کووید-۱۹ 
تایید شده است. اکنون نتایج یک بررسی دیگر نشان می دهد که 
دیگر انواِع این گروه دارویی نیز می توانند با خاصیت مشابه در 

همین بیماران همراه باشند. 
یافته های بدست آمده بر اساس بازبینی یک تجربه و آزمایش 
بیمارستانی و نه تحقیق و تست آزمایشگاهی است و به همین 
دلیل محققان معتقدند نتایج بدست آمده را باید با احتیاط مورد 

بررسی قرار داد. 
به گفته محققان داروهای استروئید که قیمت پایینی دارند و از 

سال ها قبل مورد استفاده بوده اند در کمک به مقابله با بیماری 
کووید-۱۹ موثر عمل می کنند و این خاصیت تنها به داروی 

دگزامتازون محدود نمی شود. 

در این بررسی متخصصان آمریکایی به مطالعه روی بیش از ۱۸۰۰ 
بیمار مبتال به کووید-۱۹ که در ماه مارس و اوایل ماه آوریل در 
یکی از مراکز درمانی نیویورک بستری بودند، پرداختند. از این افراد 
حدود ۱۴۰ نفر در مدت دو روز داروی استروئید دریافت کردند. 
برخی از این بیماران از داروی دگزامتازون و بیشتر آنان از داروی 

دیگری موسوم به پریدنیزون )prednisone( مصرف کردند. 
به گزارش هلث دی نیوز، محققان آمریکایی در بررسی های 
خود مشاهده کردند در میان بیمارانی با عالئم التهاب گسترده 
در بدن، »درمان دارویی استروئید« خطر مرگ و نیاز به دستگاه 
تنفس مصنوعی را حدود ۷۷ درصد کاهش داد. با این حال تاکید 
می شود مصرف این داروها در بیمارانی که دچار التهاب نبودند 

خطرساز بوده است.ایسنا

اثربخشی داروهای استروئید در تسکین عالئم کرونای شدید
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  امین جاللوند
برخالف تصور رایج، اغلب بیماران مبتال به کرونا 
بیمارستان ها مراجعه نمی کنند،  به  در گام اول 
بلکه این روزها مطب ها به نخستین پناهگاه این 
بیماران بدل شده اند. این موضوع هم نکات مثبت 
و هم نکات منفی متعددی دارد. نکته مثبت آن را 
می توان مرجعیت جامعه پزشکی شاغل در مطب ها 
دانست که مردم برای درمان یکی از خطرناک ترین 
بیماری های قرن به مطب ها مراجعه می کنند و به 

پزشکان شاغل در مطب ها اعتماد کامل دارند.
نکته مثبت دیگر این است که خیلی از همین 
سرپایی  درمان  موجب  مطب ها  به  مراجعات 
خیلی  یعنی  می شود.  کرونا  به  مبتال  بیماران 
بیمار  به  درمان سرپایی  پزشک ضمن  اوقات، 
مبتال به کرونا توصیه می کند که در منزل، قرنطینه 
باشد و فرآیند درمان را طی کند. همین اتفاق 
باعث شده است که حجم زیادی از مراجعات 
به بیمارستان ها کاهش یابد و ظرفیت تخت های 
بستری نیز به بیماران حاد مبتال به کرونا برسد. اگر 
مراجعه بیماران مبتال به کرونا به مطب ها اتفاق 
نمی افتاد، قطعا میزان اشغال تخت های بستری 

نیز بسیار افزایش پیدا می کرد. 
به  بتوان  شاید  هم  را  موضوع  این  منفی  نکته 
خطر افتادن سالمت پزشکان شاغل در مطب ها 
دانست. به هر حال بیماری که احساس می کند 
به کرونا مبتال شده است و در وهله اول به مطب 
مراجعه می کند، همان بیمار می تواند بیماری را به 
پزشک هم منتقل کند. اگر هم بیمار بدون عالیم 
کرونا به مطب مراجعه کند که وضع برای پزشک 
بسیار بدتر می شود. در این حالت چون بیمار 
پزشک  است  ممکن  ندارد،  کرونا  از  عالیمی 
شاغل در مطب، پروتکل های بهداشتی را کمتر 
رعایت کند و در نتیجه احتمال ابتالی پزشکان 
شاغل در مطب ها به ویروس کووید 19 بسیار 

باالتر می رود.
به همین دالیل است که مسئوالن سازمان نظام 
افزایش  بر  بارها  اخیر  روز  چند  در  پزشکی 
رعایت پروتکل های حفاظتی در مطب ها تاکید 
کرده اند تا پزشک به عنوان نیروی اصلی مقابله 
با کرونا، خودش درگیر این بیماری مهلک نشود. 
همچنین مسئوالن هشدار داده اند با مطب هایی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، برخورد 
قانونی خواهد شد که در چند مورد هم برخی 

مطب های متخلف، تعطیل شده اند. 

ضرورت جدی گرفتن پروتکل های 
بهداشتی در مطب ها

برخی از اعضای جامعه پزشکی در مطب خود 
به بیماری کرونا مبتال شده اند و همچنان تبعات 

این بیماری را تحمل می کنند.
انوش برزیگر، رئیس سازمان نظام پزشکی رشت 
و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور از جمله 

همین پزشکان است که به گفته خودش در مطب 
به بیماری کرونا مبتال شده است و همچنان نیز 

مراحل درمان دیالیز را می گذراند.
او در ادامه بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مطب ها تاکید می کند و به سپید می گوید: »ماسک 
بیمار و پزشک، رعایت  زدن در مطب توسط 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از محلول های 
الکلی برای شستشوی سطوح و استفاده از گان 
و شیلد باید جدی گرفته شود. البته با رعایت 
همه این موارد نیز احتمال مبتال شدن پزشک به 

کرونا به صفر نمی رسد، اما تا حد زیادی امکان 
ابتالی پزشک به کرونا کاهش پیدا خواهد کرد.«
باید  بین،  این  »در  می کند:  برزیگر خاطرنشان 
آموزش  نیز  فرهنگ ساز  نهادهای  و  رسانه ها 
درباره  مردم  به  و  بگیرند  را جدی  بیماران  به 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در همه 
اماکن و بخصوص در مطب ها آموزش بدهند. 
پزشکان هم باید اصل خودمراقبتی در مطب ها 
را رعایت کنند تا به کرونا مبتال نشوند. پزشک 
باید در نظر داشته باشد که در صورت ابتال به 
کرونا مشخص نیست که چه تبعات و عوارضی 

در انتظار پزشک خواهد بود.«
رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان 
گیالن تاکید می کند: »تهیه اقالم محافظتی مختلف 
برای ویزیت بیماران نیز هزینه دارد. این هزینه هایی 
که به پزشک تحمیل می شود، از سوی بیمه ها 
دیده نمی شود. در این شرایط انتظار می رود که 
مسئوالن برای تامین این اقالم ضروری به جامعه 
پزشکی کمک کنند. حمایت از جامعه پزشکی 
در شرایط سخت کرونا در نهایت به نفع سالمت 
بیماران نیز تمام خواهد شد. اینها موارد مهمی 
است که در صورت رعایت مردم، پزشکان و 
مسئوالن، می توانیم با قدرت بیشتری به مقابله 

با بیماری کرونا بپردازیم.«

تشدید نظارت های بهداشتی؛ مطب های 
متخلف تعطیل می شود

آمار مراجعه بیماران مبتال به کرونا به مطب ها 

بسیار زیاد است. محمد جهانگیری، معاون نظارت 
و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید 
بر لزوم باز بودن مطب ها در سطح کشور، تاکید 
می کند: »در حال حاضر ۸۰ درصد بیماران مبتال 
به کرونا به مطب ها مراجعه می کنند و فعال بودن 
این اماکن به افزایش آرامش مردم کمک می کند. 
از طرفی منجر به درمان بهتر نیز خواهد شد. در 
عین حال، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در تمام مطب ها اتفاق نمی افتد. باید گفت در 
بعضی از مطب ها پروتکل ها خوب اجرا نمی شود. 
پروتکل های بهداشتی الزم برای مطب ها را ما 
در اردیبهشت ماه ابالغ کردیم و پیگیر اجرای 

آن هستیم.«
رعایت  برای  نظارت ها  تشدید  به  اشاره  با  او 
پروتکل های بهداشتی در مطب ها یادآور می شود: 
در  این همه گیری  اوج گیری  که شاهد  »امروز 
کشور هستیم، نیازمند پیگیری بیشتری در مرحله 
اجرای پروتکل های بهداشتی در مطب ها هستیم. 
این در حالی است که حتی در سطح جامعه هم 
از  االن  نشد.  رعایت  که  داشتیم  پروتکل هایی 
بردند.  باالتر  را  پروتکل ها  سطح  اجرایی  نظر 
متوجه  کردیم،  که رصد  را  از مطب ها  بعضی 
شدیم پروتکل ها به خوبی اجرا می شود. مثال در 
مطب های دندانپزشکی، اوضاع مطلوب تر است، 
چون امکان ابتال و خطر در این مطب ها بسیار 
باال است و پروتکل ها هم آنجا سخت گیرانه تر 

انجام می شود.«
ادامه در صفحه 12 

مراجعه 80 درصد بیماران مبتال به کرونا به مطب ها 
در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی، اغلب بیماران مبتال به کرونا به مطب ها مراجعه می کنند، مسئوالن 

از تشدید نظارت های بهداشتی بر مطب ها خبر داده اند 

برزیگر: باید رسانه ها و 
نهادهای فرهنگ ساز، آموزش 

به بیماران را جدی بگیرند و به 
مردم درباره ضرورت رعایت 

پروتکل های بهداشتی در همه 
اماکن و بخصوص در مطب ها 
آموزش بدهند. پزشکان هم 

باید اصل خودمراقبتی را 
در مطب ها رعایت کنند تا به 

کرونا مبتال نشوند. تهیه اقالم 
محافظتی مختلف برای ویزیت 

بیماران نیز هزینه دارد که 
مسئوالن باید برای تامین 

این اقالم ضروری به جامعه 
پزشکی کمک کنند
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 ادامه از صفحه 11 
در  ما  »همکاران  می کند:  تصریح  جهانگیری 
مطب ها تعداد بیماران ویزیت شده را به نصف 
کاهش دادند تا امکان رعایت پروتکل ها فراهم 
شود. حتی بعضی جاها تعداد بیماران از نصف 
هم کمتر شده است. به طور مثال برای هر بیمار 
که یک ساعت زمان نیاز است، یک ساعت و نیم 
اختصاص می دهند تا نیم ساعت برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی صرف شود. در بعضی از 
مطب ها که تعداد مراجعان بیشتر است و رعایت 
پروتکل ها سخت تر خواهد بود، در نظارت و 
اجرای آن باید توجه بیشتری اتخاذ شود. موضوع 
دیگر همراهان بیمار هستند که گاهی یک بیمار 
یک الی دو نفر را همراه خود دارد که در این 
شرایط باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود. 
همکاران پزشک ما برای عدم حضور همراهان 
در سالن انتظار مطب ها، انتظار همکاری دارند.« 
نظام  سازمان  برنامه ریزی  و  نظارت  معاون 
پزشکی یادآور می شود: »یکی از نکات مهم در 
این باره رعایت نوبت دهی است، چون نظم در 
نوبت دهی ها منجر به رعایت بخشی از پروتکل ها 
خواهد شد. ما هم از مردم و هم از پزشکان 

درخواست داریم تا در این مورد رعایت بیشتری 
بیماری، مراجعه  با گسترش شیوع  کنند، زیرا 
به مطب ها بیشتر شده است. بنابراین باید برای 
بگیریم  نظر  در  را  بیشتری  تسهیالت  مطب ها 
رعایت  تا  کنیم  مردم خواهش  از  همینطور  و 

بیشتری داشته باشند.«
این مقام مسئول با اشاره به برخوردهای قانونی 
با مطب هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند، یادآور می شود: »پلمپ شدن بعضی 
از مطب ها در رابطه با عدم رعایت پروتکل ها 
جزو همان برخوردهایی است که باید با متخلفان 
این موضوع حتی اگر الزم  صورت گیرد. در 
باشد به بازبینی پروتکل ها دست خواهیم زد. 
همین حاال هم برای هر ساعت ویزیت، تعداد 
بیمار مشخص کردیم. در این راستا، بسته شدن 
مطب ها در سطح کشور به دلیل رعایت نشدن 
پروتکل های بهداشتی، چند مورد بیشتر نبوده 
است. نکته مهم این است که سطح اول مراجعه ها 
به مراکز درمان حتی در بین بیماران مبتال به کرونا 
به مطب ها بوده است. با توجه به شیوع باالیی 
که اتفاق افتاده است، تقریبا 1۰ تا 15 درصد 
مراجعه می کنند  بستری  به حوزه   بیماران  این 

و بقیه به مطب ها مراجعه می کنند که اکثرشان 
بهبود می یابند. در این صورت دیگر خیلی از 

هزینه ها وجود نخواهد داشت.« 
جهانگیری ادامه می دهد: »در نظر بگیرید که هر 
روز پزشک در مطب نشسته است و چندین 
بیمار مشکوک به کرونا به او مراجعه می کنند. 
در این شرایط نیاز است که سیستم های مراقبتی 
را برای او افزایش دهیم، چون اگر بیمار مبتال 
به کرونا را در بیمارستان نپذیریم باید در سطح 
شهر برود و جایی را برای مراجعه پیدا کند، اما 
پزشکان در مطب این بیماران را می پذیرند. پس 
در نظر بگیریم که مطب ها خط اول ما هستند و 
در حال حاضر ۸۰ درصد بیماران مبتال به کرونا 

به مطب ها مراجعه می کنند.«

به  که  بیماران  از  »بسیاری  می کند:  او تصریح 
مطب ها مراجعه می کردند با مشورت ما آرام شدند 
و یک درمان سرپایی گرفتند و هیچ هزینه ای 
هم برای کشور نداشتند. درصورتی که برخی 
که  بودند  باخته  را  آنقدر روحیه خود  آنها  از 
فکر می کردند باید هرچه زودتر بستری شوند. 
باید بدانیم که با شیوع بیشتر بیماری، صف اول 
خدمت ما خدمات سرپایی و مطب ها هستند و 
ما باید تمهیدات بیشتری برای مطب ها در نظر 
باشد که سازمان های  نیاز  بگیریم. حتی شاید 

نوبت دهی  بخش  در  نظم دهی  برای  مردم نهاد 
مطب ها یک همکاری داشته باشند، اما آن پزشکی 
که مطبش را در اختیار بیماران مبتال به کرونا 
قرار داده است، ضمن اینکه باید از او تقدیر 
شود باید از او حمایت هم شود. سعی ما این 
است که در این موقعیت خطیر بهترین خدمات 
باید  اما در درجه اول  ارائه دهیم،  را به مردم 
خودمان سالم باشیم. ما نیاز داریم تا مطب ها 
فعال باشند، چون تعداد بیماران و شیوع زیاد 
است و فعال بودن این اماکن به افزایش آرامش 
مردم کمک می کند. از طرفی منجر به درمان بهتر 

نیز خواهد شد.«
جهانگیری خاطرنشان می کند: »نکته مهم این 
نیست توسط  قرار  فقط  این رعایت  است که 
مهم،  موارد  از  یکی  شود.  انجام  پزشکان 
مراجعه  برای  بیماران  مراجعه کنندگان هستند. 
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. در این راستا حتما 
نظارت ها را تشدید خواهیم کرد، اما باید از همه 

ظرفیت ها استفاده کنیم.«
او یادآور می شود: »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 
براحتی مطب را پلمپ 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. بازنگری 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی نیز در دستور 

کار است.«

خودمراقبتی، نیاز امروز جامعه پزشکی 
در مواجهه با کرونا

بسیاری از مسئوالن جامعه پزشکی از پزشکان 
خواسته اند که در ایام کرونا، رعایت پروتکل های 
بهداشتی را جدی بگیرند. محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور هم در 
نامه ای از جامعه پزشکی درخواست کرد که با 
توجه به اوج گیری مجدد ویروس کرونا در کشور، 
ضوابط بهداشتی و اصول حفاظتی در مطب ها 

و دفاتر کار را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
در این نامه آمده است: »با توجه به اوج گیری 
پیش  از  بیش  مواجهه  و  کرونا  بیماری  مجدد 
بیماران با جامعه فداکار و ایثارگر پزشکی کشور 
در مطب ها، دفاتر کار و بیمارستان ها که امروز 
خطوط مقدم این عرصه هستند و همچنین 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 برای جلوگیری 

از اشاعه بیماری، مدنظر و عمل قرار گیرد.«
با توجه به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
نظارت های  اینکه  بر  عالوه  باید  مطب ها  در 
بهداشتی بر مطب ها تشدید شود، شرایطی هم 
فراهم شود که اقالم محافظتی با هزینه ای معقول 
در اختیار جامعه پزشکی قرار بگیرد. اینکه ۸۰ 
درصد بیماران مبتال به کرونا به مطب ها مراجعه 
می کنند، آمار بسیار قابل تاملی است که نشان 
می دهد اگر پروتکل های بهداشتی در مطب ها 
رعایت نشود، سالمت بیماران و کادر درمان به 

شکل جدی به خطر خواهد افتاد.

ظفرقندی: با توجه به اوج گیری 
مجدد بیماری کرونا و مواجهه 

بیش از پیش بیماران با جامعه 
پزشکی در مطب ها و همچنین 

از آنجا که حفظ سالمت کادر 
درمان و امکان ادامه خدمت 
به بیماران نیازمند در شرایط 
بحرانی موجود، اولویت قطعی 

سازمان نظام پزشکی است، 
بنابراین باید رعایت ضوابط 

بهداشتی و اصول حفاظتی در 
مطب ها و دفاتر کار، بیش از 

پیش مورد توجه قرار بگیرد و 
نظارت دقیق، اعمال شود

باید عالوه بر اینکه نظارت های 
بهداشتی بر مطب ها تشدید 

شود، شرایطی هم فراهم 
شود که اقالم محافظتی با 

هزینه ای معقول در اختیار 
جامعه پزشکی قرار بگیرد. 

اینکه 80 درصد بیماران مبتال 
به کرونا به مطب ها مراجعه 

می کنند، آمار بسیار قابل 
تاملی است که نشان می دهد 
اگر پروتکل های بهداشتی در 
مطب ها رعایت نشود، سالمت 

بیماران و کادر درمان به شکل 
جدی به خطر خواهد افتاد 

جهانگیری: در حال حاضر 80 
درصد بیماران مبتال به کرونا 

به مطب ها مراجعه می کنند، 
اما در بعضی از مطب ها 

پروتکل های بهداشتی خوب 
اجرا نمی شود. در این راستا، 
تشدید نظارت ها برای رعایت 

پروتکل های بهداشتی در 
مطب ها اجرایی خواهد شد. 

امروز که شاهد اوج گیری 
بیماری کرونا در کشور هستیم، 

نیازمند پیگیری بیشتری در 
مرحله اجرای پروتکل های 

بهداشتی در مطب ها هستیم
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اختالف نظر درباره قیمت و محل عرضه رمدسیویر و فاویپیراویر

 علی ابراهیمی
پس از ورود دو داروی رمدسیویر و فاویپیراویر به 
فهرست دارویی کشور، گمانه زنی ها درباره قیمت 
و محل عرضه این دو دارو باال گرفت و هر یکی از 
مسئوالن به فراخور مسئولیت خود در این خصوص 

اظهارنظر کردند.
آن  فهمید  می توان  اظهارات  این  مرور  از  آنچه 
است که نه فقط محل عرضه بلکه قیمت و حتی 
فراوانی تولید دارو در داخل ممکن است شبهاتی 
را با خود به همراه داشته باشد. ازجمله اینکه قیمت 
داروی تولید داخل نه تنها یک چهارم و حتی نصف 
نمونه وارداتی تعیین نشده، بلکه قیمت همان قیمت 
وارداتی است؛ ضمن اینکه محل عرضه دارو دیگر 
مثل سابق داروخانه های بیمارستان نیست و دارو 
در داروخانه ها سطح شهر در دسترس عموم قرار 

خواهد گرفت. 
به گزارش سپید، اواخر تیرماه بود که محمدرضا 
حاشیه  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  شانه ساز، 
اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در خصوص دو داروی رمدسیویر و فاویپیراویر 
در  فاویپیراویر  و  رمدسیویر  نیست  »قرار  گفت: 
خارج از بیمارستان ها و به صورت انبوه در مناطق 
»داروی  داشت:  اظهار  وی  شوند.«  عرضه  دیگر 
وزارت  قیمت  گذاری  کمیسیون  در  رمدسیویر 
نوع  قیمت  و  می شود  قیمت گذاری  بهداشت 
داخلی آن قطعا کمتر از یک چهارم نوع خارجی 

خواهد بود.«

قیمت داروی داخلی نصف وارداتی!!!
حیدر محمدی، مدیرکل نظارت بر داروی سازمان 
غذا و دارو نیز در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا در 
این باره گفت: »رمدسیویر فقط در داروخانه های 
بیمارستانی توزیع می شود و فعال برای بیماران حاد 
کووید-۱۹ باید تجویز شود؛ بنابراین دارو برای 
بیماران بستری است و بیمار کرونایی که بستری 
نبوده و شرایط حادی نداشته باشد نباید این دارو 

برای او تجویز شود.« 
وی افزود: »فاویپیراویر نیز در یک شرکت دارویی 
ایرانی در حال تولید است و دو شرکت دارویی 
دارو  این  تولید  مدار  وارد  به زودی  هم  دیگر 
خواهند شد. البته این دارو هم فعال بیمارستانی 
شود  طرف  بر  بیمارستانی  نیاز  اگر  اما  است، 
احتمال دارد در آینده وارد داروخانه ها شود و 
بیماران غیربستری کرونا هم در آینده می توانند 

از آن استفاده کنند.«
محمدی در خصوص قیمت داروها گفت: »قیمت 
داروی رمدسیویر وارداتی حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان است و تولید داخل آن هنوز قیمت 
این  گذاری نشده است و احتماال حدود نصف 
قیمت خواهد بود. در حالی که این دارو در بازار 
آزاد به قیمت ۶۰ میلیون تومان و حتی بیشتر هم 
فروخته شده است. البته امیدواریم با ورود داروی 
ایرانی قیمت رمدسیویر قاچاق در بازار آزاد هم 

شکسته شود.«
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
هم بر عرضه محدود داروها تاکید دارد و می گوید: 

»هیچ مجوزی برای توزیع داروخانه ای این داروها 
نداشتیم و هر دو دارو به عنوان اثربخشی احتمالی 
وارد فهرست شده اند.« وی با اشاره به تعیین قیمت 
داروها افزود: »قیمت داروی رمدسیویر در کمیسیون 
قیمت گذاری ۱ میلیون و ۲7۰ هزار تومان تعیین 

شده است.«

دارو در داروخانه های دولتی قابل 
دریافت است

اما علی ماهر، معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد 
فرماندهی مقابله با کرونای استان تهران در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس با تایید تعیین قیمت داروها گفت: 
»قیمت رمدسیویر هر ویال ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان و قیمت داروی فاویپیراویر به ازای هر ورق 

قرص حدود ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است«
بیان می کند و  تامل  قابل  نکته  ادامه یک  وی در 
می گوید: »این دو دارو در داروخانه های ۱3 آبان، 
شهید کاظمی و دیگر داروخانه های دولتی در صورت 
ارائه پرونده و تشخیص نیاز بیمار و تایید معاونت 

درمان قابل دریافت است و داروها با قیمت دولتی 
عرضه خواهد شد.«

که  دانست  می توان  فوق  اظهارات  مرور  با  حال 
پایین داروی تولید داخل  از قیمت  نه تنها خبری 
نیست، حتی این احتمال هم وجود دارد که با ورود 

چندین شرکت به عرصه تولید دارو، دسترسی به 
آنها افزایش یافته و داروها در داروخانه های سطح 
شهر قابل دسترس باشند. موضوعی که متخصصان 
درباره آن هشدار می دهند و معتقدند در دسترس 
بودن این داروها می تواند موجبات مصرف خارج 
برای  را  فراهم کرده و خطراتی  را  آنها  قاعده  از 

مصرف کننده داشته باشد.

صالح نیست رمدسیویر در داروخانه ها 
توزیع شود

مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو 
کمیته کشوری مقابله با کرونا از معترضان این اتفاق 
است و می گوید: »داروی رمدسیویر درمان انتخابی 

و اختصاصی برای بهبود بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
نیست، اما اکنون گزینه دیگری برای بهبود این بیماران 
وجود ندارد. ضمن اینکه استفاده از این دارو تنها 
حدود ۲۰ درصد در بهبود بیماران بدحال موثر است.«

وی افزود: »این دارو به هیچ وجه داروی خط اول 
برای همه افراد مبتال به کرونا نیست و ممکن است 
همه تجویز پزشکان درست نباشد؛ بنابراین دارو در 
هیچ جای دنیا برای بیماران سرپایی کرونا نباید تجویز 
شود و هنر پزشکان این است که این دارو را برای 

بیمارانی که واقعا به آن نیاز دارند، تجویز کنند.«
عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا اظهار داشت: 
»داروی رمدسیویر همچنان یک داروی بیمارستانی 
برای بیماران بستری بدحال است و به هیچ وجه صالح 
نیست در داروخانه ها توزیع شود زیرا ممکن است 
بیمارانی که به این دارو نیاز ندارند آن را مصرف کنند. 
به خصوص اینکه هنوز درمورد عوارض این دارو 
اطالعات کاملی نداریم و ممکن است در مواردی 

اثرات منفی بر روی کبد داشته باشد.«
مردانی گفت: »متاسفانه برخی پزشکان این دارو را 
نسخه می کنند و این دارو به اشکال مختلف و تقلبی 
در بازار ناصرخسرو و سایر بازارهای غیرقانونی به 
فروش می رسد و با قیمت های خیلی گران عرضه 
می شود. البته داروی رمدسیویر ساخت داخل نیز 
تولید شده و نسبت به قیمت داروهای ناصرخسرو 
و  میلیون  تا ۶۰  قیمت ۵۰  به  آن  آمپول  یک  که 
حتی بیشتر به فروش می رسد، بسیار ارزان تر است.«

»آینده  افزود:  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
استفاده از رمدسیویر برای کمک به افراد مبتال به 
کرونا هنوز معلوم نیست و اگر در آینده کارایی 
این  این دارو مشخص شود، ممکن است  بیشتر 
دارو به عنوان خط اول درمان کرونا معرفی شود، 
اما هنوز استفاده از این دارو برای درمان کووید-۱۹ 
در مراحل تحقیق و کارآزمایی بالینی است و باید 

منتظر نتایج قطعی دارو ماند.«

چراتصمیمواحدگرفتهنمیشود؟

علی ماهر، معاون ستاد فرماندهی 
مقابله با کرونای استان تهران: 

رمدسیویر و فاویپیراویر در 
داروخانه های 13 آبان، شهید 

کاظمی و دیگر داروخانه های 
دولتی در صورت ارائه پرونده 

و تشخیص نیاز بیمار و تایید 
معاونت درمان قابل دریافت 

است و داروها با قیمت دولتی 
عرضه خواهد شد

مسعود مردانی، عضو کمیته 
کشوری مقابله با کرونا: داروی 
رمدسیویر همچنان یک داروی 

بیمارستانی برای بیماران بستری 
بدحال است و به هیچ وجه صالح 

نیست در داروخانه ها توزیع 
شود زیرا ممکن است بیمارانی 
که به این دارو نیاز ندارند آن 

را مصرف کنند

13 شماره ۱7۰7 ۵ مرداد ۱3۹۹
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