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نمکی در جلسه با مسئوالن سازمان تبلیغات، اوقاف، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و معاون سیاسی صداوسیما:

باید ثابت کنیم که شیعه مدافع سالمت هستیم
وزیر بهداشت گفت: »امسال شرایط متفاوتی با 
سال های قبل داریم و بعد از 1۵0 سال با یک پاندمی 
مواجه شده و دور هم جمع شده ایم تا محرم را که ماه 
با عظمتی است، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری 
بتوانیم عشق به اباعبداهلل را به تصویر بکشیم و ثابت 

کنیم که شیعه مدافع سالمت هستیم.« 
به گزارش سپید، سعید نمکی در جلسه ای با حضور 
قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، سیدمهدی 
خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و 
محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه و آخوندی معاون سیاسی سازمان 
صدا و سیما درباره نحوه برگزاری مراسم  عزاداری 
در ماه محرم گفت: »ما یکی از جلوه های زیبای 
مدیریت کرونا را عالوه بر وفاق و همدلی در موضع 
گیری های بسیار روشن و نابی دیدیم که روحانیت 
شیعه و در راس آن مقام معظم رهبری در رعایت 
پروتکل های بهداشتی داشتند و مراسم شب های قدر 
به بهترین نحو برگزار شد. بررسی هایی که ما در 
عرصه میدانی داشتیم و آن ها را در جلسات مختلف 
مصور گزارش کردیم، رعایت پروتکل های بهداشتی 

و اصول به بهترین نحو ممکن بود.«

وی ادامه داد: »روز سه شنبه پیرو برگزاری مراسم 
عزاداری سیدالشهدا در ماه محرم جلسه ای برگزار 
کرده ایم، ما همه در روضه اباعبداهلل بزرگ شدیم 
و شکل گرفته ایم و این عشق در وجود ما رسوخ 

کرده است.«
نمکی بیان کرد: »امسال شرایط متفاوتی با سال های 

قبل داریم و بعد از 1۵0 سال با یک پاندمی مواجه 
شده و دور هم جمع شده ایم تا محرم را که ماه با 
عظمتی است، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری 
بتوانیم عشق به اباعبداهلل را به تصویر بکشیم و 
ثابت کنیم که شیعه مدافع سالمت هستیم و به 
عنوان الگوی شیعه مراقب سالمت در جهان مطرح 

شویم. از طرفی دشمنان به دنبال ضربه زدن به تشیع 
و کشور پرچمدار تشیع راستین هستند و ما باید 

شرایط را به درستی مدیریت کنیم.«
نمکی گفت: »ما در وزارت بهداشت معتقد به برگزاری 
مراسم اباعبداهلل هستیم و آمادگی کامل داریم از 
ظرفیت روحانیت و مداحان و هیئت های مذهبی 
و جوامع مردمی استفاده و به هم کمک کنیم تا ماه 
محرم را با تکیه بر عظمت عاشورا و قیام اباعبداهلل 
با کاهش اضطراب ابتال به کرونا برگزار کنیم و 

شیعیان را گرفتار بیماری کرونا نبینیم.«
وی با بیان اینکه ما اکنون در سخت ترین روز های 
مدیریت کرونا قرار داریم، گفت: »در ۶ ماه گذشته 
مدافعان سالمت سختی های بسیاری تحمل کردند و 

روز و شب های نفس گیری را گذراندند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر بهداشت 
یادآوری کرد: »امروز تصمیم داریم با همدلی و وفاق 
درباره نحوه برگزاری مراسم تصمیم گیری کنیم و 
بتوانیم دستاورد مطلوب در این نشست داشته باشیم 
تا به داغ دلمان درباره عاشورا و کربال آبی بپاشیم 
و از طرفی پاسخگوی بدنه کارشناسی کشور در 

مدیریت بیماری کرونا باشیم.«

خبـر

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: 
 CCU و ICU در طول یک ماه گذشته بیش از 1۵0 عدد تخت «
با تمام متعلقات به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل داده شده 
است و جمعا حدود 1000 تخت ویژه  برای کرونا توسط هیات 

امنا بین مراکز درمانی توزیع شده است.«
به گزارش سپید، مهدی یوسفی در گفت و گو با فارس درباره 
جزئیات ارسال تجهیزات سرمایه ای به دانشگاه های علوم پزشکی 
اظهار داشت: »از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 31 دستگاه سی 
تی اسکن بر اساس لیست معاونت درمان وزارت بهداشت به مراکز 

درمانی تحویل داده شده است.«
وی افزود: »در طول یک ماه گذشته نیز بیش از 1۵0 عدد تخت 

ICU و CCU با تمام متعلقات به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل 
داده شده است و جمعا حدود 1000 تخت ویژه برای کرونا توسط 

هیات امنا بین مراکز درمانی توزیع شده است.«
وی با بیان اینکه مورخ ۵ مرداد ماه 32 دستگاه ونتیالتور برای 
مراکز دانشگاهی ارسال شده است که مجموع آن از اسفند ماه 
سال گذشته تاکنون بیش از یک هزار ۵34 بوده است، افزود: »4۶ 
دستگاه BIPAP نیز در همین روز تحویل نماینده های دانشگاه  های 
علوم پزشکی شده است که تعداد 237 دستگاه BIPAP از ابتدای 

بروز کرونا  تاکنون بوده است.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان 
خاطرنشان کرد: »به لطف الهی و با هماهنگی های انجام شده نیز 

18۶ دستگاه الکتروشوک و 2۵ دستگاه اکو ثابت و پرتابل نیز به 
مراکز درمانی تحویل دادیم.«

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد

توزیع هزار تخت ویژه برای کرونا 

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت شرایط پیوند عضو اتباع خارجی 

در ایران را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت و 
گو با ایسنا درباره وضعیت پیوند عضو برای 
اتباع خارجی در ایران، گفت: »پیوند عضو اتباع 
خارجی در ایران ممنوع است، مگر در موارد 
خاصی که دهنده و گیرنده نسبت فامیلی داشته 
از  استعالم  از  بعد  این صورت  باشند که در 
سفارت مربوطه، اجازه پیوند توسط معاونت 

بهداشت صادر می شود.« وی  درمان وزارت 
افزود: »بر همین اساس در سال 139۵ اتباع افغان 

در این حوزه مجزا شدند و مشروط به اینکه 
دهنده نیز افغان باشد و هر دو طرف مدارک 
شناسایی معتبر داشته باشند، اجازه پیوند به آنها 

در ایران داده می شود.«
شادنوش درباره هزینه های پیوند عضو برای اتباع 
افغان، گفت: »اتباع افغانستانی که تحت پوشش 
بیمه قرار دارند از نظر هزینه درمان درست مانند 
افراد ایرانی هستند، اما در صورتی که تحت پوشش 
بیمه نباشند هزینه ها با تعرفه آزاد محاسبه می شود 
که با توجه به تعداد روزها و میزان نیاز به بستری 

و شرایط بیمار، تفاوت هزینه وجود دارد.« 
وی تاکید کرد: »در حال حاضر تمامی مراجعین 
تبعیت  دارای  که  ایران  در  پیوند عضو  برای 
غیرایرانی هستند، از طرف سفارت کشور مربوطه 
و نیز پلیس بین الملل جهت پیگیری روند درمان، 
استعالم و احراز هویت می شوند و سپس برای 
انجام پیوند عضو در آنها تصمیم گیری می شود.« 
شادنوش همچنین گفت: »از سال 1383 تا کنون 
در ایران به 839 مورد از اتباع خارجی اجازه 

پیوند عضو داده شده است.«

شرایط پیوند عضو اتباع خارجی در ایران
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معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

تجویز داروی ضد انعقاد خون برای بیماران کرونایی بستری
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »داروی 
ضد انعقاد خون برای بیماران کرونایی بستری 
قرار  درمانی  پروتکل  جزو  درمانی  مراکز  در 

گرفته است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به داروهای 
مصرفی ویژه بیماران کرونایی در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی کشور، اظهار کرد: »در حال حاضر 
با شیوع بیماری کرونا در کشور پروتکل های 
درمانی و دارویی برای مقابله  با این بیماری 
مخصوص بیماران مبتال به کرونا از همان ابتدا 
تدوین شده است. امروزه داروهای ضد ویروسی 
و التهابی در بیمارستان جهت تجویز به  بیماران 

کرونایی در دسترس قرار گرفته است.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه در حال حاضر مشکلی 
از نظر داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی در 
بیمارستان های سراسر کشور وجود ندارد و اقالم 
با تجویز پزشک در اختیار  نیاز  دارویی مورد 

بیماران قرار می گیرد.«

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به روی 
آوردن برخی از خانواده های بیماران کرونایی به 
خرید داروهای گران قیمت و چند صد میلیونی 
بیان کرد: »برخی از  مردم برای درمان بیماری 

به خرید  اقدام  خانواده خود  اعضای  کرونای 
داروهای چند صد میلیونی و گران قیمت می کنند 
که بیماران نیازی به مصرف این داروها ندارند. 
مطالعات نشان می دهد میزان اثربخشی داروهای 

گران قیمت که برخی از مردم تقاضای تجویز 
اثبات  به  دارند  مربوطه  پزشک  توسط  را  آن 

نرسیده است.«
جان بابایی تاکید کرد: »امروزه مطالعات خوبی در 
حوزه سلول های بنیادی و  بحث پالسمادرمانی 
برای درمان بیماران کرونایی در کشور انجام شده 
است. پالسمای افراد بهبود یافته را به بیماران 
کرونایی بستری در بیمارستان تزریق می کنند.«
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »یکی از 
عوارض بیماری کرونا لخته شدن خون  است و 
ما برای پیشگیری از این موضوع داروهای ضد 
انعقاد خون را برای بیماران در بیمارستان تجویز 
می کنیم و در حال حاضر این اقالم دارویی جزو 

پروتکل های درمانی کشور است.«
در  بستری  بیماران  »تمام  کرد:  یادآوری  وی 
خون  انعقادی  ضد  داروی  از  بیمارستان ها 
استفاده می کنند و اگر میزان لخته خون بیشتر 
دارو  این  مصرف  دوز  باشد  عادی  حالت  از 

افزایش پیدا می کند.«

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از 
نامه رئیس مجلس به مقام معظم رهبری برای عضویت روسای 

سه کمیسیون در ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد. 
به گزارش سپید، علیرضا منادی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: »طبق آخرین اطالع ما مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا 
متفق القول مصر بر برگزاری کنکور سراسری در موعد تعیین 
شده یعنی در اواخر مرداد ماه هستند. در پاسخ به سواالت ما 
مبنی بر چگونگی برگزاری این آزمون می گویند که کنکور با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.«
وی افزود: »با توجه به اینکه از مجلس تنها رئیس مجلس عضو 
این ستاد است ما نمی توانیم نکات خود را بگوییم. به همین 
دلیل آقای قالیباف مکاتبه ای داشتند تا از مقام معظم رهبری برای 
عضویت روسای کمیسیون های آموزش و بهداشت و احتماال 
رئیس کمیسیون اجتماعی اذن بگیرند که هنوز پاسخ آن به ما 
گفته نشده است. شاید با عضویت در این ستاد حرف هایمان 

بیشتر شنیده شود.«

نامه رئیس مجلس به رهبری برای عضویت روسای دو کمیسیون در ستاد مقابله با کرونا

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت موارد بروز و فوتی ناشی 
از کووید-19 طی ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و 
گفت: »۲3۵ بیمار در شبانه روز گذشته جان باختند.«

»از  به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: 
روز دوشنبه تا سه شنبه 7 مرداد 1399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۶7 بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که  یک هزار و ۶87 نفر از آنها بستری شدند.« 
وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به ۲9۶ هزار و ۲73 نفر رسید.«
به گفته الری، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲3۵ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۶ هزار و 
1۴7 نفر رسید. وی اعالم کرد: »خوشبختانه تا کنون 
۲۵7 هزار و 19 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.« الری افزود: »390۲ 

نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« وی گفت: 
»تا کنون دو میلیون و 380 هزار و 1۲۲ آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. «

الری همچنین در تشریح استان های در وضعیت 
قرمز گفت: »استان های تهران، مازندران، گلستان، 
فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
ایالم، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، 

قرمز  وضعیت  در  هرمزگان  و  لرستان  سمنان، 
قرار دارند.« الری ادامه داد: »همچنین استان های 
آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و 
بختیاری، زنجان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، 
مرکزی، یزد، گیالن و قم  هم در وضعیت هشدار 
قرار دارند.« وی افزود: »در حال حاضر 1۵ استان 
در وضعیت قرمز و 11 استان در شرایط هشدار قرار 
دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت 
تهران گفت: »تهران به عنوان پرجمعیت ترین و 
پرترددترین استان کشور برای اولین بار بعد از 
خیز اول بیماری در وضعیت قرمز قرار گفت که 
امیدواریم اعمال محدودیت ها و رعایت پروتکل ها 

جدی تر تلقی شود.«
الری ادامه داد: »تعداد موارد بستری روزانه در کشور 
به دوران اوج پیک بیماری در اسفند نزدیک شده 
است و وضعیت شیوع بیماری در کشور و جهان رو 

به افزایش و نگران کننده است؛ به طوری که بیش 
از 1۶ میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتال شده اند 
و حدود ۶۴0 هزار نفر نیز به دلیل این بیماری جان 
باخته اند.« وی تاکید کرد: »همه گیری در جهان چنان 
در شتاب است که در شش هفته گذشته تعداد کل 
موارد ابتال دو برابر شده است. اساسی ترین عامل 
برای جلوگیری از انتشار ویروس عزم و اراده ما 
در تصمیم گیری برای حفظ سالمت خود و هم 

نوعانمان در برابر بیماری است.«
وی گفت: »اگر کشوری در کنترل این بیماری 
موفق بوده، این موفقیت مرهون همکاری مردم در 
رعایت پروتکل های بهداشتی بوده است. بنابراین 
خواهش ما آن است که با رعایت اصول سه گانه 
فاصله گذاری فیزیکی، شستن مرتب دست ها و 
استفاده از ماسک برای همه سنین، حافظ سالمتی 

خود و خانواده هایتان در برابر بیماری باشید.«

رکورد، باز هم شکسته شد
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3 هفته مانده تا محرم سال 1442 هجری قمری

کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اعالم کرد
شرط برگزاری مراسم  مذهبی

کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، 
رعایت  بر  ویژه  تاکید  با  را  اطالعیه شماره یک خود 
دقیق و کامل دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم، 
سخنرانان و مسئوالن هیئات مذهبی، تکایا و حسینیه ها 

در ایام ماه محرم منتشر کرد. 
به گزارش سپید، دستورا لعمل های کمیته اطالع رسانی ستاد ملی 
مدیریت و مقابله با کرونا به این شرح است: 1. برگزاری مراسم عزاداری عمومی در فضاهای سربسته 
صرفاً در ایام مشخص شده و ساعات محدود و در مساجد، حسینیه ها و تکایایی مجاز است که به 

تشخیص کارگروه استانی دارای شرایط مناسب بهداشتی و مدیریتی هستند. 2. برگزاری مراسم در اماکن 
مجاز صرفا با رعایت اصول »کاهش زمان مراسم، تراکم حداقلی، آلودگی زدایی منظم، رعایت فاصله یک 
و نیم متر و استفاده مستمر و همگانی از ماسک« انجام می شود. 3. مسئول برگزاری مراسم عمومی باید 
نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی، تعداد شرکت کنندگان، زمان برگزاری و نحوه پذیرایی متعهد 
شود. 4. هیچ گونه پذیرایی در جریان برگزاری مراسم عزاداری و پس از آن انجام نمی شود و اطعام و 
نذورات صرفاً مطابق دستورالعمل های بهداشتی در پخت و پز و بسته بندی به صورت بیرون بر و در 
ظروف غیر مشترک و یک بار مصرف توزیع می شود. 5. صدا و سیما و نهادهای تبلیغی و مردمی نسبت 
به ارائه برنامه های ابتکاری مناسب وضعیت فعلی کشور و تقویت فضای معنوی و فرهنگ عاشورایی 
در فضای تبلیغاتی و مجازی اقدام کنند. 6. کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد ملی با هماهنگی همه 
دستگاه های اجرایی و مردمی به ویژه رسانه ها، صدا و سیما و هیئات مذهبی نسبت به آماده سازی افکار 

عمومی و ارائه آموزش های بهداشتی ویژه ایام عزاداری اقدام می کند.

خبـر

معاون کل وزارت بهداشت خطاب به کسانی که در 
چند روز گذشته در باره برگزاری مراسم عزاداری در 
ماه محرم اظهارنظرهای مختلفی انجام داده اند، گفت: 
»من در همین جا از کسانی که اظهارنظر می کنند، 
خواهش می کنم که صبر کنند تا ببینیم مقام معظم رهبری 
چه خواهند فرمود، مراجع چه خواهند فرمود و این 
بزرگان مراسم شان را چگونه برگزار خواهند کرد. کسی 
داغ تر از مقام معظم رهبری و مراجع قم و نجف نباشد 
تا ما بتوانیم امسال یک مراسم معنوی مبتنی بر شور 
و شعور و با حفظ جان همه مسلمین برگزار کنیم.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی سه شنبه شب در 
بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم رعایت بیشتر 
پروتکل ها توسط مردم، آمار مبتالیان و جان باختگان 
همچنان افزایش می یابد گفت : »برای مشاهده اثرات 
تغییر رفتار مردم در میزان مرگ و میر، به یک بازه زمانی 
4 الی 6 هفته ای و برای مشاهده اثرات تغییر رفتار مردم 
در کاهش موارد بستری، به یک بازه زمانی 3 الی 4 
هفته ای نیاز هست. ضمن اینکه تنها تغییر رفتاری که 
ما از پانزدهم تیرماه به این طرف در مردم دیده ایم، 
استفاده بیشتر از ماسک بوده است. غیر از این مورد، 
دیگر در این مدت نه تعطیلی های بیشتری داشته ایم 
و نه میهمانی ها، تجمعات، عروسی ها و مراسم ترحیم 
خیلی کم شده است. همان استفاده از ماسک هم در 
کل کشور حدود 5۰ یا 6۰ درصد است و درواقع 
دراین مورد هم ما هنوز به میزان کف ۸۰ درصدی و 
مطلوب ۹5 درصدی نرسیده ایم. از طرفی از پانزدهم 
تیرماه که ما در تغییر رفتار مردم را درباره استفاده 
از ماسک داشته ایم تا امروز هنوز کمتر از 25 روز 
گذشته است. اما انشاءاهلل اثر این پوشش را از دو 

سه هفته بعد خواهیم دید.«

زنگ هشدار
معاون کل وزارت بهداشت در ادامه، ضمن نمایش 
اسالید هایی درباره وضعیت شیوع کرونا در کشور 
اظهار داشت: »متاسفانه امروز تهران هم در بین 26 
استان وضعیت قرمز قرار گرفت و به این ترتیب در 
حال حاضر فقط پنج استان ما قرمز نیستند که جمع 
این پنج استان، حدود 1۰ میلیون نفر جمعیت دارد. در 
واقع حدود ۷2 میلیون و 5۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸3 

میلیون نفری کشور ما در حال حاضر در استان های 
با وضعیت قرمز زندگی می کنند و قرمز شدن تهران، 

زنگ خطر زنگ هشدار است.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا علی رغم این زنگ 
خطر نباید شاهد محدودیت های جدید از جمله لغو 
طرح ترافیک باشیم، گفت: »این موارد به ستاد ملی 
مبارزه با کرونا پیشنهاد شده است. اما چون اکثر این 
محدودیت ها تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد، 
باالخره دولت ما هم مانند دولت های دیگر یک مقدار 
با احتیاط برخورد می کند. البته پیش بینی ما این نیست 
که خیلی به صورت انفجاری و شدید افزایش میزان 
مرگ و میر داشته باشیم ولی اگر میزان مرگ ومیر و 
بستری ها افزایش یابد، قطعا دولت مجبور می شود 
محدودیت های بیشتری را اعمال کند. کما اینکه االن 
در تهران سطوح شغلی 3 و 4 مثل اماکن ورزشی، 
آرایشگاه های زنانه و تاالرها تعطیل شده اند. انشااهلل که 
اقدامات بیشتر الزم نباشد اما ما شدیداً نگران هستیم 

و اگر اتفاقی بیفتد این کار را انجام خواهیم داد.«
حریرچی سپس با استفاده از اسالید هایی که نمایش 
داده می شد، گفت: »اسالید ها نشان می دهند که آمار 
بستری ها همچنان افزایشی هستند و تا زمانی که میزان 
بستری های ما همچنان افزایشی باشد، به فاصله یک تا 
دو هفته بعد، میزان مرگ و میر ما هم همچنان افزایشی 
خواهد بود و این هشدار دهنده است.« وی افزود: 
»درحال حاضر مجموعه بستری های ما روزانه حدود 
4 هزار نفر است، موارد مرگ و میر حتی نسبت به 
زمان اوج فروردین ماه هم بیشتر شده است و همچنین 

اکثر استان های ما که قباًل در وضعیت آبی و سفید 
بودند، االن وضعیت قرمز دارند.«

معاون کل وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: 
»من توجه ملت عزیزمان را به این مسئله جمع جلب 
می کنم که 235 نفری که امروز از دست دادیم را با 
جمعیت ۸3 میلیون نفری کشورمان مقایسه نکنند. 
کل فوت روزانه در کشور ما حدود هزار تا هزار 
و 5۰ فوت است. یعنی ما در هر سال 3۸۰ هزار 
فوت داریم. 235 فوت یعنی اینکه بیش از یک پنجم 
فوتی های ما به خاطر کرونا است. به هر حال این یک 
هشدار است که نشان می دهد ما باید رفتارمان را تغییر 

دهیم و خصوصاً مراقب بچه ها و جوانان باشیم.«

برگزاری مراسم محرم
ایرج حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود 
ضمن تشریح آنچه روز سه شنبه در جلسه کمیته علمی 
مشورتی کشوری ستاد مبارزه با کرونا مطرح شد اظهار 
داشت: »در این جلسه رئیس شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از حوزه 
علمیه قم، رئیس سازمان اوقاف و مسئولین سازمان های 
دیگر تشریف داشتند. دو جلسه طوالنی در وزارت 

کشور و وزارت بهداشت تشکیل شد.«
وی افزود: »اصل کلی بر »پیشگیری« است و اینکه ما 
مواجهه را به حداقل برسانیم. طبق دستورات اسالم 
حفظ جان مسلمین از اوجب واجبات است. ضمن 
اینکه بزرگداشت امام حسین)ع( و عزاداری برای او 
در خون همه مردم ما چه شیعیان، چه اهل سنت، چه 

مسیحیان و چه زرتشتیان هست ولی امسال شرایط 
خیلی خاصی وجود دارد. بحث های مختلفی هم در 
این زمینه شده است. ما هم خیلی واضح می گوییم 
که اصل تجمع، مغایر پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشتی است. یعنی رعایت مسائل فاصله گذاری 
در مراسمی که مشابه آن را ما در سال های گذشته 
با شکوه خیلی زیاد داشته ایم، اصاًل ممکن و شدنی 
نیست. به هرحال تصمیماتی درباره دسته ها گرفته شد 
که براین اساس بیرون روی ها و دسته های عزاداری 
با خصوصیاتی که همیشه داشته اند، ممکن نخواهد 
بود، تجمعات در فضاهای بسته قاعدتاً ممکن نخواهد 
بود و مراسم به صورت کاماًل از پیش تعیین شده و 

مشخص باید برگزار شود.«
معاون کل وزارت بهداشت خطاب به کسانی که در 
چند روز گذشته دراین باره اظهارنظرهای مختلفی 
انجام داده اند گفت: »من در همین جا از کسانی که 
اظهارنظر می کنند، خواهش می کنم که صبر کنند تا 
ببینیم مقام معظم رهبری چه خواهند فرمود، مراجع چه 
خواهند فرمود و این بزرگان مراسم شان را چگونه 
برگزار خواهند کرد. کسی داغ تر از مقام معظم رهبری 
و مراجع قم و نجف نباشد تا ما بتوانیم امسال یک 
مراسم معنوی مبتنی بر شور و شعور و با حفظ جان 

همه مسلمین برگزار کنیم.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت ها در این 
مسئله جدی خواهد بود یا خیر، گفت: »واقعیت این 
است که نظارت ها خواهد جدی خواهد بود ولی 

در این مجموعه ها، ناظر اصلی خود افراد هستند.«
حریرچی بااشاره به نزدیکی عید سعید قربان هم اظهار 
کرد: »بعضی از مناسک عید قربان را برادران و خواهران 
اهل سنت ما واجب می دانند. من همین جا از بزرگان 
و علمای اهل سنت از زاهدان و ایرانشهر گرفته تا 
گنبد، مراوه تپه، سنندج، مهاباد، سقز، اورامانات و ... 
خواهش می کنم، من خاک پای شما هستم و دستتان 
را می بوسم ولی اینکه مثل سال های گذشته نماز خیلی 
باشکوه برگزار شود، تجمع باشد و قربانی ها با هم 
در یک محوطه انجام شود خیلی خطرناک است و 
ممکن است همان بالیی بر سرمان بیاید که عید فطر 
به سرمان آمد. بنابراین من خواهش می کنم رعایت 
کنید تا سالمت برادران و خواهران اهل سنت ما 

هم حفظ شود.«

برگزاری عزاداری ها  در انتظار نظر رهبری و مراجع
معاون کل وزارت بهداشت اصل تجمع را مغایر پروتکل های بهداشتی دانست
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مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت:

حریق در یکی از مرکز درمانی تهران
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
شهرداری تهران از وقوع حریق در یک مرکز درمانی 

در خیابان جالل ال احمد خبر داد. 
به گزارش سپید، سید جالل ملکی در گفت و گو با 
ایسنا در این باره اظهار کرد: »ساعت ۰5:1۹ دقیقه صبح 
روز سه شنبه یک مورد آتش سوزی در یک مرکز درمانی 
در خیابان جالل آل احمد نرسیده به خیابان کارگر 
شمالی به سامانه 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد 

که سه ایستگاه به همراه نردبان هیدرولیکی و خودرو های پشتیبانی به محل اعزام شدند.«

وی با بیان اینکه آتش نشانان در مدت زمان کمتر از سه دقیقه و نیم به محل حادثه رسیدند 
در  که  بیمارستان  این  دوم  طبقه  در  اتاقک  یک  که  کردند  مشاهده  نشانان  »آتش  گفت: 
مجاورت  بخش های درمانی قرار داشت دچار حریق شده بود. در این اتاقک دستگاه های 

کپی نگه داری می شد. «
ملکی گفت: »حریق به بخشی از سقف های کاذب نیز سرایت کرده بود و در حال گسترش 
نشانان حراست  آتش  رسیدن  از  پیش  البته  کردند،  آغاز  را  عملیات  نشانان  آتش  که  بود 

بیمارستان نیز تالش کرده بودند که حریق را اطفا کنند.«
وی ادامه داد: »حریق سریع خاموش و از گسترش ها جلوگیری شد، دود حاصل هم تخلیه 

شد و مشکلی برای بیماران که در بخش ها بودند مشکلی پیش نیامد.«
ملکی گفت: »بیمارستان در حال خدمت رسانی است، تخلیه دود انجام شده و آتش نشانان 

محل را به مسئوالن بیمارستان تحویل داده اند.«

حادثه

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید 
بر این که مخالفان برگزاری کنکور به جای تالش 
برای تعویق، دنبال راهکارهایی برای برگزاری بهتر 
این آزمون باشند، گفت: »با توجه به اینکه تصویر 
روشنی از ادامه روند شیوع کرونا در کشور وجود 
ندارد، بنابراین ما نمی توانیم هیچ کدام از آزمون های 

سال ۹۹ را به تعویق بیندازیم.«
به گزارش سپید، حسین قنبری در گفتگو با ایسنا 
ضمن بیان این مطلب و در واکنش به مخالفت 
برخی برای برگزاری آزمون های سال ۹۹ از جمله 
کنکور تاکید کرد: »متاسفانه تالش ها و اقداماتی که 
عده ای برای تعویق یا حذف کنکور سال ۹۹ و 
همچنین آزمون های دیگر انجام می دهند به مراتب 
فشار و استرس زیادی را به خانواده ها و داوطلبان 
وارد می کند و تبعات این نوع فشارهای روانی 
برای داوطلبان آزمون های مختلف بخصوص آزمون 
سراسری بیشتر از تبعات نگرانی های ناشی از ابتال 

به کرونا خواهد بود.«
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مخالفان برگزاری 
کنکور به جای تالش برای تعویق این آزمون دنبال 
راهکارهای منطقی برای تامین سالمت داوطلبان 
باشند تاکید کرد: »برگزاری این آزمون ها با اجرای 
پروتکل های سختگیرانه و دقیق بهداشتی، امکان ابتال 
داوطلبان به ویروس کرونا را تقریباً کاهش می دهد. 
اما تبعات برگزار نشدن این آزمون فشارهای اجتماعی 
و روانی داوطلبان، خانواده ها و جامعه را افزایش 
خواهد داد، بنابراین باید بپذیریم آزمون ها نیز بخشی 

از زندگی در شرایط کرونایی کشور است هستند و 
نمی توان آنها را نادیده گرفت.« 

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین 
خاطرنشان کرد: »با توجه به اینکه تصویری روشن 
آینده شیوع کرونا ویروس در جامعه وجود  از 
ندارد بنابراین ما نمی توانیم برنامه ریزی برای آینده 
آزمون های کشوری ارائه بدهیم به همین جهت 
مخالفان برگزاری آزمون ها از جمله کنکور به جای 
پاک کردن صورت مسئله برای تعویق این آزمون ها، 
سیستم آموزش کشور را برای ترم آینده با اخالل 

مواجه نکنند.«
قنبری گفت: »به هیچ عنوان امکان تعویق و یا حتی 
حذف آزمون های پیش رو را نداریم چرا که همانطور 

که عنوان شد وضعیت شیوع ویروس کرونا در 
کشور نامشخص است و ما نمی توانیم آموزش 

پزشکی را تعطیل کنیم.«
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین 
دوره  اول  سال  دانشجویان  اینکه   بر  تاکید  با 
دستیاری باید برای ترم آینده وارد چرخه درمانی 
کشور شوند، گفت: »با تعویق برگزاری آزمون ها 
از جمله آزمون دستیاری نیاز کشور به سیستم 
درمانی کشور با اخالل مواجه می شود و دانشجویان 
دوره دستیاری باید از از ابتدای ترم بتوانند وارد 
بیمارستان های کشور شوند و ما نیازمند خدمات 
ارائه شده از سوی این دانشجویان در شرایط 

فعلی شیوع کرونا هستیم.«

هیچ کدام از آزمون های سال ۹۹ به تعویق نمی افتند
اطالعیه

اطالعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت

پذیرش بدون کنکور رشته های 
علوم پزشکی صحت ندارد

پیرو درج اخباری مبنی بر پذیرش بدون کنکور 
رشته های علوم پزشکی از جمله پرستاری، 
پیراپزشکی، مامایی، بهداشت محیط، بهداشت 
دهان و دندان و سایز رشته ها در رسانه ها 
و فضای مجازی، معاونت آموزشی وزارت 
در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اطالعیه ای هرگونه پذیرش بدون آزمون در 
رشته های علوم پزشکی را از اساس تکذیب 
و بر پیگرد قانونی منتشرکنندگان این اخبار 

سراسر کذب تأکید کرد.
به گزارش سپید، در این اطالعیه آمده است: 
»پیرو درج اخبار در رسانه ها و فضای مجازی 
مبنی بر پذیرش بدون آزمون رشته های مختلف 
علوم پزشکی اعم از پرستاری، پیراپزشکی و 
دندانپزشکی به اطالع می رساند این اخبار از 
اساس کذب بوده و پذیرش دانشجویان در 
رشته های علوم پزشکی تنها از طریق شرکت 
در آزمون امکانپذیر می باشد.« معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه متقاضیان ورود 
به رشته های علوم پزشکی اخبار مربوطه را 
می بایست از طریق کانال های رسمی در وزارت 
بهداشت و مرکز سنجش آموزش پزشکی 
پیگیری نمایند تصریح کرد: »وزارت بهداشت 
حق برخورد با منتشرکنندگان این اخبار کذب 

را برای خود محفوظ می دارد.«وبدا

شماره 1۷1۰ ۸5 مرداد 13۹۹

شهردار تهران نهاد متبوعش را درگیرترین دستگاه در موضوع 
کرونا پس از وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: »پس از شیوع 

این بیماری حجم کار شهرداری چندین برابر شد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، پیروز حناچی افزود: »یکی از اتفاق های 

کرونایی افزایش چند برابری زباله های عفونی در این ایام بود.«
وی ادامه داد: »از سوی دیگر شهرداری تهران اولین دستگاهی بود که 
موضوع ماسک اجباری را در ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد داد.« 
به گفته حناچی، ماسک را در وسایل نقلیه عمومی اجباری کردیم 

و امروز در همه ایستگاه ها با قیمت مناسب عرضه می شود. وی در 
پاسخ به این سوال که در ایام کرونا همچنان دوچرخه سواری می کنید، 
گفت: »همچنان سه شنبه ها دوچرخه سواری می کنم؛ تجربیات دنیا 
نشان داده یکی از راه های رعایت فاصله اجتماعی استفاده از دوچرخه 
است.« شهردار تهران تاکید کرد: »البته به دوچرخه فقط نگاه حمل 
و نقلی نباید داشت و باید به موضوع سالمتی و افزایش تحرک 

در زندگی شهری با استفاده از دوچرخه هم باید توجه داشت.«
وی در خصوص موضوع آلودگی هوا در تهران نیز توضیح داد: 

»اکنون نمودار 2دهه ما در رابطه با آلودگی هوا کاهنده است اما میزان 
آالینده ها افزایش یافته است.« شهردار تهران با اشاره به دورکاری 
بخشی از کارمندان  بخش های اداری شهرداری تهران در ایام  کرونا 
تاکید کرد:  بخش های خدماتی شهرداری تهران در ایام کرونا بدون 
وقفه در حال تالش و خدمت رسانی به مردم بودند؛ عالوه بر کادر 
درمان و کسانی که در ایام نوروز تالش می کردند، پاک بان های ما 
و کسانی که زباله های عفونی را از سطح شهر جمع آوری و دفع 

می کردند زحمات زیادی کشیدند و کمتر از آنها نام برده شد.«

پیروز حناچی:

شهرداری تهران پس از وزارت بهداشت درگیرترین دستگاه در موضوع کرونا است



رییس اداره مراقبت از بیماری هپاتیت وزارت بهداشت اعالم کرد

تعهد ایران به حذف هپاتیت تا ۱۴۱۰ 
رئیس اداره مراقبت از بیماری هپاتیت معاونت 
داشتن  »برای  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت 
آینده ای بدون هپاتیت، باید از انتقال هپاتیت از 
مادر به نوزاد جلوگیری کنیم. برنامه ریزی جهت  
حذف هپاتیت های ویروسی B وC درایران جزو 
تعهدات و وظایف مهم وزارت بهداشت تا سال 
۱۴۱۰ است که واکسیناسیون هپاتیت B، آموزش، 
پیشگیری و بهره گیری از داروهای موثر نقش بسزایی 
در کاهش شیوع هپاتیت های ویروسی درکشور دارد.«
به گزارش سپید، رشید رمضانی دریاسری اظهار 
داشت: »هفتم مرداد ماه )۲۸ جوالی( مصادف با روز 
جهانی هپاتیت فرصتی کم نظیر در راستای افزایش 
حداکثری آگاهی عموم جامعه نسبت به راه های 
انتقال، پیشگیری ودرمان هپاتیت های ویروسی است. 
شعار روز جهانی هپاتیت در سال ۲۰۲۰ از طرف 
سازمان جهانی بهداشت "آینده ای بدون هپاتیت" 
انتخاب شده است.« وی افزود: »امسال سازمان 
جهانی بهداشت بر آزمایش جهت شناسایی بیماران 
شناخته نشده تمرکز کرده است به این دلیل که تنها 
۱۰ درصد مبتالیان به هپاتیت B  و ۱۹ درصد از 
مبتالیان به هپاتیت C از ابتالی خود به بیماری آگاهند. 
بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت ۲۹۰میلیون نفر 
درجهان با عفونت های ویروسی زندگی می کنند و 

از بیماری خود نا آگاهند.«
وی توصیه های سازمان جهانی بهداشت درسال 
۲۰۲۰  را چنین برشمرد: »خدمات پیشگیری ودرمان 
هپاتیت های ویروسی از قبیل ایمنی نوزادان و خدمات 
برای کاهش میزان ابتال به هپاتیت های ویروسی و 
کنترل و درمان هپاتیت های مزمن B  حتی درطول 
پاندمی کووید ۱۹ ضرورت دارد. همه افراد جامعه 
باید به خدمات پیشگیری، آزمایش ودرمان هپاتیت 

دسترسی داشته باشند. ازجمله افراد تزریق کننده مواد 
مخدر، زندانیان، مهاجرین وافرادی که درمعرض 
بیشترین مواجهه هستند.« وی ادامه داد: »آزمایش به 
موقع و درمان هپاتیت های ویروسی می تواند از بروز 
سرطان کبد و سایر بیماری های کبدی جلوگیری 
کند. همه نوزادان متولد شده بایستی علیه هپاتیت ب 
واکسن دریافت کنند. همه زنان باردار بایستی بصورت 
روتین آزمایش هپاتیت انجام دهند و درصورت ابتال، 

نیاز به مراقبت و درمان خواهند داشت.«
رئیس اداره مراقبت از بیماری هپاتیت گفت: »برای 
داشتن آینده ای بدون هپاتیت، باید از انتقال هپاتیت 
از مادر به نوزاد جلوگیری کنیم. برنامه ریزی جهت  
حذف هپاتیت های ویروسی B وC درایران جزو 
تعهدات و وظایف مهم  وزارت بهداشت تا سال 
۱۴۱۰ است  که واکسیناسیون هپاتیت B، آموزش، 
پیشگیری و  بهره گیری از داروهای موثر نقش بسزایی 
در کاهش شیوع هپاتیت های ویروسی درکشور دارد.« 

رمضانی افزود: »کشور ایران نیز همانند بیش از ۱۲۰ 
کشور جهان متعهد به حذف هپاتیت های ویروسی 
تا سال ۱۴۱۰ )۲۰۳۰میالدی( است. اهداف حذف 
عبارتند از کاهش ۹۰ درصدی موارد جدید ابتال 
به هپاتیت B,C وهمچنین دسترسی همگانی به 
درمان های کلیدی برای هپاتیت های مزمن تا ۸۰ 
درصد که این امر می تواند باعث کاهش ۶۵ درصدی 

مرگ های مرتبط با هپاتیت شود.«
وی ادامه داد: »در این راستا تفاهم نامه همکاری 
مابین سازمان انتقال خون ایران و مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی جهت واکسیناسیون هپاتیت B  در گروه 
اهدا کنند گان مستمر خون منعقد شد و این برنامه 

در کل کشور تداوم و استمرار دارد.«
وی بیان داشت: »همچنین تفاهم نامه همکاری 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  با 
درخصوص واکسیناسیون اقشارزحمتکش شامل 

کارکنان آتش نشانی، پاکبانان، کارکنان و کارگران 
حوزه مدیریت پسماند و آرامستان ها به منظور ارتقای 
سالمت این اقشار منعقد شده که به زودی اجرایی 
می شود.« رئیس اداره مراقبت از بیماری هپاتیت 
گفت: »دور سوم برنامه دیده وری در زندان های 
کشور در ۵ استان کشور انجام شد. این برنامه با 
همکاری معاونت بهداشت دانشگاه های استان های 
آذربایجان غربی، اردبیل، سمنان، مرکزی، کردستان و 
سازمان زندان استان های مذکور به منظور بیماریابی 
و درمان مبتالیان به هپاتیت های ویروسی انجام شد.«
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، رمضانی افزود: »همچنین دور اول دیده 
وری در زندان زنان در استان تهران با همکاری 
مشاور محترم امور زنان و معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به صورت پایلوت آغاز شده 
است که انشاهلل در آینده ای نزدیک در کل کشور 

اجرایی خواهد شد.«
وی ادامه داد: »با آموزش کلیه کارکنان بهداشتی 
به  آموزش ها  آبشاری  انتقال  و  هپاتیت  درزمینه 
محیطی ترین سطوح، به  بخش عمده ای از عامه 
مردم اطالع رسانی در زمینه این بیماری صورت 
پذیرفته و آموزش ها تداوم دارد.« وی افزود: »به 
منظور شناسایی و درمان به موقع مبتالیان، برنامه 
ادغام هپاتیت در نظام سالمت کشور در پنج دانشگاه 
علوم پزشکی به صورت پایلوت آغاز شده است 

که پس از آن در کل کشور اجرایی خواهد شد.«
وی در پایان گفت: »در دو- سوم دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور واحدهای مشاوره هپاتیت راه اندازی 
شده است و دیده وری هپاتیت های ویروسی برای 
زنان آسیب پذیر و کودکان کار وخیابان نیز از اقدامات 

سال گذشته و سال جاری است.«

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون به مناسبت روز جهانی هپاتیت مصادف 
با 7 مرداد ماه جاری، اعالم کرد: »در منطقه مدیترانه شرقی و آسیای 
میانه، کشور ما با برخورداری از بهترین شاخص های سالمت خون 
و کمترین میزان شیوع عفونت های منتقله از خون از جمله هپاتیت 
B و C و با افزایش شاخص اهداکنندگان مستمر خون، استفاده از 
کیت های غربالگری استاندارد، بهره گیری از سیستم اتوماسیون، 
اجرای روش های بهینه تولید در مراکز انتقال خون سراسر کشور 

سرآمد این کشورها است.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، بشیر حاجی بیگی افزود: »نرخ شیوع 
هپاتیت B و C در میان اهداکنندگان خون در ایران پایینترین نرخ 
در منطقه مدیترانه شرقی)EMRO(  است و به ترتیب در هپاتیت 
B حدود ۳۶ نفر در صد هزار و در هپاتیت C تعداد ۱۶  نفر در 
صد هزار اهدا کننده خون است. این در حالی است که  نرخ 
هپاتیت B و C در میان اهداکنندگان در برخی ازکشورهای منطقه 

به ترتیب  در حدود ۵  و ۳ درصد است.«
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون، ایران 
را جزو شش کشور منطقه مدیترانه شرقی دانست که غربالگری 

هپاتیت B را بر روی تمامی خون های اهدایی انجام می دهد.

وی تاکید کرد: »سازمان انتقال خون ایران، برنامه ریشه کنی هپاتیت 
C را در بین اهداکنندگان خون در پیش گرفته و به دنبال رسیدن 
به خطر صفر هپاتیت B در سال های آتی است و باید به روزی 
برسیم که مطمئن باشیم هیچ رخداد هپاتیت B و C متعاقب تزریق 

خون در کشور بروز نمی کند.«
حاجی بیگی با اشاره به وجود دو میلیون نفر مبتال به ویروس 
هپاتیت B مزمن و کمتر از ۳۰۰ هزار نفر مبتال به هپاتیت C مزمن 
در کشور گفت: »درحال حاضر با توجه به واکسیناسیون نوزادان 
علیه هپاتیت B، آمار هپاتیت B رو به کاهش است و این شیب 
کاهشی، آرامش اطمینان بخشی را برای عزیزان مصرف کننده خون 

و فرآورده های آن در کشور به دنبال دارد.«
وی تاکید کرد: »خون هایی که از نظر هپاتیت و HIV در مراکز انتقال 

خون شناسایی می شوند از چرخه انتقال خون خارج می شوند.«
حاجی بیگی با اشاره به وجود ۲۹۰ میلیون نفر مبتال به هپاتیت که 
حتی از بیماری خود اطالع ندارند گفت: »در روز جهانی هپاتیت 
از مردم سراسر جهان خواسته شده است که  آگاهی های عمومی 
در این راستا ارتقا دهند تا بتوانند این میلیون ها نفر را شناسایی کنند.«
وی افزود: »به همین منظور شعارروز جهانی امسال »پیدا کردن 

میلیون ها گم شده "find the “missing millions« است.«
با انجام واکسیناسیون هپاتیت بی HBV در کشور توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳7۲و رعایت اصول 
خود مراقبتی در اهداکنندگان مستمرخون در کشورگام مهمی در 
جهت افزایش ضریب امنیت و سالمت خون در جامعه و اهدا 

کنندگان خون برداشته شده است.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون 
ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح واکسیناسیون هپاتیت B در 
میان اهدا کنندگان مستمر خون در کشور که با همکاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، میزان شیوع هپاتیت 
بی )HBV( در بین اهداکنندگان مستمر خون  در کشور تا سال 

۱۴۰۰ به صفر برسد. 
وی علت شیب کاهشی در میزان شیوع هپاتیت B در میان جمعیت 
اهدا کنندگان خون، انتخاب اهدا کنندگان سالم توسط مراکز انتقال 

خون و حضور اهداکنندگان مستمر خون دانست. 
هم اکنون خون مصرفی در کشور با توجه به حضور اهداکنندگان 
مستمر خون در مراکز انتقال خون جزو سالم ترین خون ها در 

دنیاست و ضریب امنیت و سالمت خون در ایران بسیار باالست.

سخنگوی سازمان انتقال خون عنوان کرد
نرخ شیوع هپاتیت B و C در میان اهداکنندگان خون ایران، پایینترین نرخ در منطقه مدیترانه شرقی است
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رئیس اداره ی بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت: 

باید هپاتیت B در کودکان زیر ۵ سال به حدود یک دهم درصد برسد
رئیس اداره ی بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
گفت: »بر اساس هدف گذاری سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۳۰ 
باید شیوع هپاتیت B در کودکان زیر ۵ سال به حدود ۰.1 درصد برسد 

و ایران نیزدر راستای این هدف در حرکت است.«
به گزارش سپید، سید محسن زهرایی همزمان با روز جهانی هپاتیت 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه واکسن هپاتیت به طور رسمی 
از سال 1۳۷۲ وارد برنامه واکسیناسیون کودکان کشور شده است، 
گفت: »تا سال 1۳۹۳ نوزادان در بدو تولد واکسن هپاتیت B را 
دریافت می کردند و سپس در دو ماهگی نوبت دوم و در ۶ ماهگی 
نوبت سوم را دریافت می کردند. از سال ۹۳ که واکسن ۵ گانه استفاده 
می شود، هپاتیت B یکی از اعضای ۵ گانه این واکسن است؛ در نتیجه 
نوزادان همچنان در بدو تولد و در ۲ و ۴ و ۶ ماهگی هم این واکسن 
را دریافت می کنند. واکسیناسیون هپاتیت B که از سال 1۳۷۲ اجرا 

می شود پوشش مناسبی دارد.«
وی افزود: »عالوه بر این واکسیناسیون طی برنامه ریزی دیگری که 
انجام شد از سال 1۳۸۵ تا 1۳۸۸ متولدین سال های ۶۸ تا ۷1 را هم 
واکسن هپاتیت B زدیم و این یعنی در حال حاضر همه متولدین 

سال ۶۸ به بعد واکسن هپاتیت B دریافت کرده اند.«
زهرایی ادامه داد: »عالوه بر نوزدان، گروه های پر خطر نیز از سال 
1۳۷۲ واکسن هپاتیت B دریافت کردند. گروه های پزشکی و حرف 
وابسته که در تماس با خون، فرآورده های خونی و مایعات بدن بیماران 
هستند، خانواده افراد مبتال به هپاتیت B و... همگی از افراد پر خطر 
هستند که واکسن دریافت کردند و همین باعث شده است میزان 

شیوع عفونت مزمن هپاتیت B در جامعه کاهش یابد.«
 B وی با اشاره به مطالعاتی که از سال های قبل روی واکسن هپاتیت
انجام شده است، تصریح کرد: »میزان حالت حاملین مزمن هپاتیت 
B یعنی کسانی که خودشان سالم هستند اما می توانند ویروس را به 
سایرین انتقال دهند ۳.۵ تا ۳.۹ درصد بود که طی چند سال اخیر 
میزان شیوع حاملین هپاتیت B به یک 1.۲ درصد افراد جامعه رسیده 

است که موفقیت بسیار بزرگی است.«
زهرایی درباره راه های اننقال هپاتیت B، اظهار کرد: »یکی از راه های 
انتقال این بیماری، خون و فرآورده های خونی و همچنین استفاده از 
سرنگ تزریق مشترک، روابط جنسی محافطت نشده و... است. در 
سال های دهه ۷۰ که شیوع HIV را در کشور داشتیم، استفاده از سرنگ 
مشترک یک چالش بزرگ  بود که سیاست های مختلفی که دستگاه های 
مختلف به کار گرفتند، توانست تا حدی انتقال بیماری از این طریق 

را کنترل کند. اگر واکسیناسیون هپاتیت B شروع نشده بود هم ممکن 
بود عدد حاملین مزمن هپاتیت بسیار زیاد شود.«

وی در پاسخ به این سوال که نیاز به تزریق مجدد واکسن هپاتیت B هر 
چند سال یکبار است؟، اظهار کرد: »تا سال های اولیه که اطالع رسانی 
واکسن هپاتیت B انجام می شد توصیه می شد برای گروه های پزشکی 
و در معرض خطر هر ۵ یا 1۰ سال یکبار تست آزمایش خون داده 
شود تا ببینیم تیتر آنتی بادی علیه هپاتیت B در چه حدی است و در 
صورتی که پایین آمده بود نیاز به دریافت مجدد آن وجود داشت. 
اکنون حدودا 1۵ سال است که اعالم می شود اگر فردی پاسخ آنتی بادی 
مناسبی به هپایتت B داد، دیگر نیازی به تست مجدد حتی تا ۲۰ سال 
بعد هم ندارد و این فرد اگر یکبار تیتر مثبت داشته، بعدا هم مشکلی 
نخواهد داشت. به این دلیل که حافظه  سیستم ایمنی برقرار است. 
توصیه به ِحَرف پر خطر این است که پس از اتمام سه بار دریافت 
واکسن، آزمایش تیتر آنتی بادی بدهند و اگر تیتر ایجاد نشده بود توصیه 

می شود یک نوبت دیگر زدن واکسن را تکرار کنند.«
رئیس اداره ی بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، 
تاکید کرد: »البته انجام آزمایش تیتر آنتی بادی در نوزادانی که ۳ نوبت 
واکسن خود را دریافت کردند، الزم نیست و دادن تست آنتی بادی 

تنها برای گروه های پر خطر است.«
وی با افزود: »واکسیناسیون هپاتیت B برای گروه های پرخطر و کودکان 

رایگان است، اما خارج از گروه های هدف در واحدهای زیر مجموعه 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور این کار انجام نمی شود و در بخش 
خصوصی انجام می شود که هزینه آن دریافت می شود. خوشبختانه 
واکسن هپاتیت B تولید داخل است. برنامه وزارت بهداشت این است 
که هرچه سریعتر جمعیت بیشتری را تحت پوشش واکسیناسیون ببرد 
و در همین راستا در سال های گذشته با همکاری و مشارکت سازمان 
زندان ها واکسیناسیون رایگان هپاتیت B برای زندانیان داشتیم، همچنین 
واکسیناسیون برای اهدا کنندگان مستمر خون داشتیم و طی تفاهم نامه ای 
که اخیرا با وزارت کشور در بخش شهرداری ها داریم این است که در 
ماه های آتی تمام کارگران شهرداری، پاکبان ها و کسانی که در موضوع 
 B جمع آوری پسماند فعال هستند را به شکل رایگان علیه هپاتیت
 B واکسینه کنیم و امیدواریم هرچه سریع تر به هدف حذف هپاتیت

از کشور از طریق واکسیناسیون دست یابیم.«
وی در خاتمه اظهار کرد: »هپاتیت B یک ویروسی است که به عنوان 
چالش جدی شناخته می شود که می تواند در نوزادی مشکالتی ایجاد 
کند. نکته مهم آن است که اگر هپاتیت B در بارداری از مادر به نوزاد 
منتقل شود احتمال آنکه نوزاد مبتال به فرم مزمن هپاتیت B شود، باال 
است. بر اساس هدف گذاری سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۳۰ 
باید شیوع هپاتیت B در کودکان زیر ۵ سال به حدود ۰.1درصد 

برسد و خوشبختانه ما هم در راستای این هدف در حرکت هستیم.«

خبـر

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به نزدیک شدن به عید سعید قربان 
انتقال بین انسان  و به منظور پیشگیری از بیماری های قابل 
و حیوان توصیه کرد: »از خرید دام زنده و یا گوشت هایی 
که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبخ و عرضه 

می شوند، خودداری شود.«
به گزارش سپید، محمدمهدی گویا با اشاره به این که ذبح دام 
را صرفا در کشتارگاه ها تحت نظارت ادارات کل دامپزشکی 
انجام دهند و به هیچ عنوان دام را در منازل و معابر عمومی 
هستند،  مشغول  دام  ذبح  به  که  »افرادی  افزود:  نکنند،  ذبح 
باید از وسایل محافظت کننده مانند دستکش، چکمه و لباس 
از ذبح، ضدعفونی  بعد  را  ابزارشان  استفاده کنند و  مناسب 

کنند، همچنین خونابه ها نیز به طریق بهداشتی دفع شود.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در 
ادامه  با تاکید بر این که مردم دام زنده را از میادین عرضه 

مجاز دام تحت نظر سازمان دامپزشکی خریداری کنند، گفت: 
»گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت حداقل 
۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی  گراد در یخچال قرار داده 
شود و جگر و سایر امعا و احشای دام، پس از ۴۸ ساعت 

نگهداری در دمای چهار درجه سانتی  گراد، مصرف شود.«
گویا در پایان تاکید کرد: »به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم 

بیماری و ناخوشی است ذبح و مصرف نکنند.«
وزارت  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس  وبدا،  گزارش  به 
بهداشت، این توصیه های بهداشتی را در نامه ای به معاونان 
بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات 
خواسته  آنان  از  و  کرده  اعالم  نیز  کشور  درمانی  بهداشتی 
است موارد بهداشتی  با هماهنگی ادارات کل دامپزشکی در 

استان ها اجرا کنند.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد

دام زنده و گوشت خارج از نظارت دامپزشکی نخرید
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مروری بر جریمه های عدم استفاده از ماسک در کشورهای مختلف
همزمان با شیوع کروناویروس جدید تقریبا تمامی 
کشورها قوانینی را برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
تعیین کرده اند اما در این میان کشورهایی استفاده از ماسک 
را اجباری کرده اند و در برخی از این کشورها برای 
عدم رعایت این قانون جریمه های نقدی و غیرنقدی 

تعیین شده است. 
به گزارش سپید، در این گزارش به برخی از جریمه های 
سنگینی که تاکنون کشورها برای افرادی که پروتکل های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک  را رعایت نمی کنند، 

در نظر گرفته، اشاره شده است: 
آلمان: در اکثر ایالت های آلمان همه افراد باالی شش 
سال باید در مناطق مشخص شده ماسک به صورت 
داشته باشند و دهان و بینی خود را بپوشانند؛ مجازاتی 
که برای نقض کنندگان این قانون در نظر گرفته شده 
است از هشدار گرفته تا جریمه نقدی را شامل می شود. 
برای مثال در ایالت بایرن برای افرادی که مکررا از 
رعایت این تدابیر تخطی کنند و در مراکز عمومی 
مانند مغازه ها از ماسک استفاده نکنند جریمه نقدی 
۱۵۰ یورویی و برای تکرار این کار تا ۳۰۰ یورو تعیین 
شده است. همچنین این ایالت برای مراکزی که برای 
کارکنان خود ماسک تهیه نکنند ۵۰۰۰ یورو جریمه 

نقدی تعیین کرده است. 
بلژیک: در شهر بروکسل، دولت برای افرادی که در 
وسایل نقلیه از داشتن ماسک خودداری  کنند، مبلغی 
معادل ۲۵۰ یورو جریمه در نظر گرفت البته این قانون 
در بلژیک برای تمامی افراد باالی ۱۲ سال اجباری است. 
ایتالیا: در ابتدای شیوع کروناویروس دولت ایتالیا از 
۶۰ میلیون جمعیت خود خواست تا جایی که امکان 
دارد، در خانه بمانند. نخست  بخش شمالی کشور و 

شهرهای بزرگی نظیر میالن قرنطینه شدند و برگزاری 
تمامی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی تعطیل شد؛ 
از ورزشگاه و سینما گرفته تا کافه و رستوران  که به 
تدریج این محدودیت خروج به تمام کشور تعمیم 
پیدا کرد. شهروندان این کشور فقط برای کار ضروری 
حق داشتند از خانه خارج شوند و اگر قادر نبودند دلیل 
موجهی برای خروج  به مأموران نظارت شهری ارائه 
کنند پرداخت جریمه ۲۰۶ یورویی در انتظار آنان بود. 
فرانسه: »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهوری فرانسه 
پیش از این و در اوج همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
اعالم کرد که کشورش در »جنگ« است و افزود:  »ما 
نه با یک ارتش یا ملت دیگر بلکه با دشمنی نامرئی و 
لمس نشدنی می جنگیم که در حال پیشروی است.« از 
سوی دیگر فرانسه ۱۰۰ هزار مامور پلیس را روانه معابر 
شهرها کرد تا مردم اجازه نداشته باشند به راحتی از 
خانه خارج شوند و با هم تماس داشته باشند. در زمان 
اوج شیوع این بیماری در این کشور، فرانسوی ها ملزم 
بودند تا برای خروج از خانه گواهی ویژه را تکمیل 
کنند که دلیل موجه خروج شان در آن قید شده باشد. 
همچنین جریمه شکستن قرنطینه خانگی، عدم استفاده 
از ماسک و خروج از خانه بدون دلیل موجه تا ۱۳۵ 

یورو تعیین شده بود. 
استرالیا: مقامات این کشور در زمان اعمال تدابیر 
سختگیرانه جریمه بسیار سنگینی برای شکستن قرنطینه 
تعیین کردند و برای افرادی که مقررات محدودیت 
رفت و آمد را رعایت نمی کردند تا سقف ۵۰ هزار 

دالر استرالیا جریمه در نظر گرفته شده بود. 
ایاالت متحده: مقامات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
در ایاالت متحده این اجازه را داشتند تا به منظور 

پیشگیری از شیوع کروناویروس، تردد و رفت و آمد 
افراد میان ایالت های مختلف را ممنوع کنند و نخستین 
کسانی که از ووهان چین به آمریکا بازگشتند در یک 
پایگاه نظامی در کالیفرنیا قرنطینه شدند. همچنین در 
برخی ایالت ها مقررات محدودیت رفت و آمد اجرا 

و اجتماع بیش از ۵۰ نفر نیز ممنوع شد. 
آذربایجان: پلیس جمهوری آذربایجان نیز اجازه داشت 
شهروندان را در صورت استفاده نکردن از ماسک 
جریمه  کند. میزان این جریمه ها از ۵۰ تا ۴۰۰ منات 
تعیین شد. همچنین مجلس ملی جمهوری آذربایجان 
جریمه هایی را برای عدم پوشیدن ماسک تصویب کرد. 
ازبکستان: در این کشور و بر اساس تصمیم کمیسیون 
شرکت های  فعالیت  کروناویروس،  با  مبارزه  ویژه 
اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی  شهری تنها با رعایت 
مقررات بهداشتی ازجمله اجباری بودن داشتن ماسک 

برای رانندگان و مسافران امکان پذیر بود. 
گرجستان: در گرجستان و بنابر اعالم وزیر دادگستری 
شهروندان برای حضور در مراکزخدمات عمومی  ملزم 

به استفاده از ماسک شدند. 
ارمنستان: ستاد مبارزه با کرونا ارمنستان نیز شهروندان 
را ملزم به استفاده از ماسک در همه اماکن عمومی کرد 
که پرداخت جریمه ۱۰ هزار درام )حدود ۲۰ دالر( 

برای خاطیان تعیین شد. 
هند: در این کشور نیز میزان جریمه استفاده نکردن از 
ماسک در برخی ایالت ها تا ۱۰۰ روپیه و در برخی ۵۰۰ 
و در تعدادی مناطق ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ روپیه هم تعیین شد. 
پاکستان: مقامات پاکستان نیز پیش از این اعالم کردند 
شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن 
عمومی از ماسک استفاده نکنند، جریمه شده یا حتی 

زندانی می شوند. 
ترکیه: در ترکیه نیز مقامات این کشور مردم بیش 
از نیمی از استان ها را برای تردد در اماکن عمومی 
ملزم به زدن ماسک کردند. همچنین پس از برداشتن 
محدودیت های ناشی از قرنطینه سراسری در ترکیه 
و در پی تصمیم گیری استانداری ها و فرمانداری های 
شهرهای بزرگ این کشور و به منظور کاستن از شیوع 
کروناویروس مردم ۴۲ استان از ۸۱ استان ترکیه ملزم به 
زدن ماسک در اماکن عمومی شدند که حبس در زندان 
یا پرداخت جریمه نقدی برای خاطیان در نظر گرفته شد. 
کویت: وزارت بهداشت کویت اواخر اردیبهشت ماه 
طی بخشنامه ای اعالم کرد: »هر یک از افراد در صورت 
عدم استفاده از ماسک و یا پوشاندن دهان و بینی به سه 
ماه زندان یا پنج هزار دینار جریمه محکوم می شوند.«

الجزایر: استفاده از ماسک در این کشور الزامی شد و 
حتی برای عدم استفاده از ماسک داخل خودروهای 
شخصی هم جریمه ای حدود ۵۰ یورویی تعیین شد. 
قطر: از اواخر اردیبهشت ماه بود که قطر مقررات 
و محدودیت های اجتماعی سختی را برای مبارزه 
با شیوع کرونا هدف قرار داد. بر این اساس افرادی 
که در اماکن عمومی از ماسک استفاده نمی کردند، با 
مجازات تا ۳ سال حبس روبرو بودند. عالوه بر حبس 
برای متخلفان مجازات مالی ۲۰۰ هزار ریال )۵۵ هزار 

دالر( در نظر گرفته شد. 
مراکش: در مراکش نیز از اوایل ماه آوریل )حدود سه 
ماه قبل( استفاده از ماسک اجباری و به افراد هشدار 
داده شد که در صورت سرپیچی از این قانون ۱۳۰۰ 
درهم جریمه نقدی و یا سه ماه حبس در انتظار آنها 

خواهد بود. ایسنا

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »کروناویروس سخت ترین 
وضعیت اضطراری است که تا به حال داشته ایم.«

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت پیش از آغاز شیوع 
کروناویروس پنج بار اعالم وضعیت اضطراری بهداشتی کرده 
که شامل بیماری ابوال )دو بار(، زیکا، فلج اطفال و آنفلوآنزای 
خوکی بوده است. در این میان کروناویروس سخت ترین وضعیت 

اضطراری است که تا به حال این سازمان با آن روبرو بوده است.
به گفته »تدروس آدهانوم قبریسوس« دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 
از ماه ژانویه بیش از ۱۶ میلیون مورد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
در جهان گزارش شده و بیش از ۶۵۰ هزار نفر جان خود را بر 
اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند. وی افزود: »زمانیکه در 
سی ام ماه ژانویه وضعیت اضطراری جهانی اعالم شد در خارج 

از مرزهای چین کمتر از ۱۰۰ مورد ابتال به این بیماری گزارش 
شده بود و موردی از مرگ و میر در دیگر نقاط جهان نداشتیم.« 
دبیر کل سازمان جهانی  بی بی سی،  به گزارش شبکه خبری 
بهداشت گفت: »کشورهای جهان گام های بسیار موثری برای 
مقابله با کروناویروس جدید برداشته اند اما هنوز تا متوقف کردن 

این همه گیری راهی طوالنی در پیش است.«ایسنا

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

همهگیریکروناسختترینوضعیتیاستکهتابهحالداشتهایم

خبـر

شماره ۱7۱۰ ۸ مرداد ۱۳۹۹

یک شرکت آمریکایی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدام 
به انجام کار پژوهشی برای تولید واکسن ویروس کووید ۱۹ 
کرده بود، حاال مدعی شده است که واکسن کرونا را تولید کرده 

و آماده تولید انبوه آن است.
به گزارش سپید، یک شرکت آمریکایی از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا و پیش از سایر مراکز مرتبط با ساخت واکسن اقدام به تولید 
واکسن برای این بیماری کرده بود و حاال CNN اعالم کرده که 

ساخت این واکسن در شرکت مذکور وارد مرحله نهایی و تولید 
انبوه شده است. شرکت "مدرنا" اسفند سال قبل مدعی ساخت 
واکسن و انجام تحقیقات اولیه بر روی آن شده بود؛ این شرکت 

بیوتکنولوژیک نام واکسن را mRNA-1273 اعالم کرد. 
بنابر ادعای این شرکت، این واکسن نخستین واکسن در جهان 
است که مرحله نهایی و تولید انبوه را پشت سر می گذارد؛ برای 
این مرحل قرار است این واکسن در ۱۰۰ مرکز مختلف در 

موقعیت های جغرافیایی متعدد آزمایش شود. طی این آزمایشات 
حدود۳۰ هزار داوطلب واکسن را دریافت می کنند؛ فرایند تزریق 
ابتدای  از  این شرکت  انجامید.  به طول خواهد  هم ۲۸ روز 
فرآیند مورد حمایت قرار گرفته بود و در مرحله نهایی و برای 
آزمایشات خود ۴7۲ میلیون دالر بودجه دریافت کرده است 
تا با این رقم کل حمایت ها از این پروژه تحقیقاتی برای تولید 

واکسن به ۹۵۵ میلیون دالر برسد.تسنیم

ادعای یک شرکت آمریکایی: 

»واکسنکرونا«راتولیدکردهایم



وزیر بهداشت در ویدئوکنفرانس کمیته علمی کشوری مشورتی بیماری کووید19:

وزیر بهداشت کووید19 را ویروسی پیچیده خواند 
که ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد. وی با تاکید بر لزوم 
استفاده از ظرفیت استان ها در مقابله با این بیماری، 
گفت: »همه علم مملکت در تهران نیست و استفاده 
از ظرفیت استان ها بزرگترین هنرمندی در رسیدن به 

پاسخ خیلی از سوال ها درباره کروناست.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در جلسه کمیته علمی 
کشوری مشورتی بیماری کووید19 که از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای 
کشور در مدیریت و کاهش موارد ابتال به کرونا در 
فاز اول این بیماری، گفت: »از همان اولین روزهای 
شیوع بیماری از همکارانم تقاضا کردم دور هم 
جمع شویم و در ستاد وزارتخانه مواردی را به 
اطالع آنها رساندم. با توجه به شناخت علمی که 
در رابطه با رشته ام از شاخص های آنتی ژنتیک 
ویروس دیدم، کامال مشخص بود با پدیده پیچیده 
جدیدی روبرو هستیم، این ویروس با اجدادش 
تفاوت های ساختاری دارد و برخورد با آن برخورد 
ویژه ای است. همه باید چشم ها را لحظه به لحظه 
بازتر کنیم و برای مقابله با آن  در آینده با مدلی 

متفاوت از قبلی برخورد کنیم.«
وی افزود: »به همکاران گفتم که کووید19 ماهیت 
شتر گاو پلنگی دارد. به همین دلیل نیازمند همدلی و 
کمک ملی بودیم؛ در عرصه های برون بخشی و بین 
بخشی توانستیم وفاق ملی عظیمی را با لطف خدا، 
حمایت مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم، 
سایر دستگاه ها و بویژه همراهی مردم فراهم کنیم.«
نمکی گفت: »از روز نخست مشتاق بودم که بتوانیم در 
درون نظام سالمت از ابزار برجسته علمی دانشمندان 
این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بهترین 
بهره را ببریم. در میانه های اسفند سال گذشته نامه ای 
به دکتر ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت نوشتم و عنوان کردم که با توجه به شیوع 
کووید 19، بررسی جنبه های مختلف بیماری می طلبد 
تا تیم های تحقیقاتی متعدد در کلیه دانشگاه ها به این 
امر مهم بپردازند و موارد میزان شیوع، توزیع سنی 
ابتال، اثربخشی رژیم های دارویی، میزان مرگ و میر، 
رابطه آن با سن، جنس و نژاد، ماهیت ویروس و 
جهش های احتمالی، بررسی روند اپیدمیولوژیک و 
قدرت سرایت بیماری، ردیابی منابع بیماری، تاثیر 
رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری، تاثیر بیماری بر 
بهداشت روان جامعه و... مورد بررسی قرار گیرد؛ 
چراکه ماحصل موضوعات مهم تحقیقاتی راهگشای 
همکاران در اصالح رویه های مبارزه و کنترل بیماری 
خواهد بود؛ گرچه در این زمینه زحمات زیادی 
کشیده شد، اما متاسفانه هنوز جواب خیلی از این 

سوال هایم را ندارم.«
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت استان ها، 
افزود: »ما نباید در تهران بنشینیم و برای مملکت 
تصمیم بگیریم؛ دانشمندان این مملکت همه در تهران 
نیستند؛ گرچه در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
معلمان برجسته ای داریم، اما همه علم مملکت در 
تهران نیست و استفاده از ظرفیت استان ها بزرگترین 

هنرمندی در رسیدن به پاسخ خیلی از سوال ها است.« 
وی ادامه داد: »از روز اول از همکارانم خواهش کردم 
همکاران برجسته در دانشگاه های علوم پزشکی و 
حتی در دانشگاه های غیر علوم پزشکی را گرد هم 
جمع کنند؛ چراکه کووید19 یک عامل بیماری زای 
چند وجهی است که ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی متعددی دارد. به همین دلیل تنها 
نباید در درون جامعه پزشکی دنبال جواب سوال ها 
باشیم و باید حتما از متخصصان بین بخشی استفاده 
شود. این خواهش من به درازا انجامید. درخواستم 
آن بود که همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی افراد متخصص را معرفی کنند و آنها در 
کالن مناطق تیم هایی تشکیل دهند و در این تیم ها، 
برجسته ترین نمایندگان علمی را انتخاب کنند و 
بتوانیم یک پارلمان از علمای رشته های مختلف 
موثر بر کنترل مدیریت و مهار بیماری در کشور و 
در ستاد مرکزی وزارتخانه داشته باشیم. متاسفانه 
این کار به طول انجامید و با سرعت مد نظر من 
جلو نرفت. خوشحالیم امروز در خدمت عزیزان 
به شکل ویدیو کنفرانس هستیم و بتوانیم اولین 

نشست را با همدلی شروع کنیم.«

هرکس ادعا کند که به بهترین بیماریابی 
در درمان رسیده، متوهم است

وزیر بهداشت تاکید کرد: »همه باید بدانیم که این 
ویروس، ویروسی است بسیار پیچیده و مدت ها 
بشریت باید با آن دست و پنجه نرم کند. باید 
خودمان را برای یک راه پرسنگالخ پیچیده در 
آینده آماده کنیم. هر کس ادعا کند این ویروس را 
خوب شناخته و ادعا کند درمان بیماری را یافته و 
هر کس ادعا کند مدل های اپیدمیولوژیک او منطبق بر 
واقعیت است و به بهترین بیماریابی و درمان رسیده 
و در آینده هم با همین روش ادامه دهد، به نظرم 
نشانه دانشمندی نیست و نشانه نوعی توهم است؛ 

چراکه ویروس به مراتب پیچیده است و نمی توان 
صد در صد درباره آن قضاوت کرد. بنابراین هر چه 
درباره این ویروس، داروی موثر بر آن و تغییرات 
و پروتکل های درمانی انتخاب شده آن و همچنین 
در رابطه با مدل های اپیدمیولوژیک می گویید باید 

بگویید احتماال و تا امروز.«
وی تاکید کرد: »تقاضای من از این تیم دانشمند این 
است که ضمن اتکا به یافته های خود در استان های 
مختلف، هرگز فکر نکنند آنچه به دست آوردند 
بهترین و ماندگارترین روش و دستاوردی است 
که می توان به آن تکیه کرد. تعجب می کنم یکی 
می گوید دارویی پیدا کردم که صد در صد ویروس 
را ریشه کن کرده است؛ این ها حرف های عالمانه 
و حکیمانه نیست، اهل علم و دانشگاه نباید این 

حرف ها را به این صراحت بزند.«
وزیر بهداشت همچنین گفت: »ما یک اقلیم پهناوریم 
و در این اقلیم پهناور، هیچ مدلی از بیماری ها را 
نمی توان به طور یکسان در استان ها قضاوت کرد؛ 
چراکه اچ .ال .ای های مختلف داریم و تغییرات ژنتیک 
و رفتارهای اجتماعی و تغذیه های متفاوت و ... داریم. 
به همین دلیل باید در هر استان و در هر اقلیم و 
سرزمین مبتنی بر واقعیت های فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و موارد مرتبط با نظام سالمت تحقیق 
کرد. من تردید ندارم که قوم ترکمن با قوم بلوچ با 
قوم عرب و بقیه اقوام سرزمین نسبت به ویروس 
و پروتکل های درمانی واکنش های متفاوتی دارند. 
همانطور که به عنوان مثال در استان خوزستان با 
استان فارس رفتارهای متفاوت مدیریتی باید داشته 
باشید؛ چرا که رفتار اجتماعی آن دو سرزمین کامال 
متفاوت است.« وی تاکید کرد: »دانشمندان ما باید 
بدانند که این کار متعلق به یک رشته و یک تخصص 
نیست. این یک کار تیمی است و بدون یک کار 
مشترک تیمی امکان مدیریت بیماری نیست. بیماری 
کووید19 دو فاز داشت؛ یک فاز ناشی از برخورد 

ویروس و یک فاز ناشی از برخورد سیستم ایمنی.«
وزیر بهداشت درباره پروتکل های درمانی کرونا 
نیز گفت: »از پروتکل های درمانی متفاوتی در این 
درباره  ایام حرف زدیم؛ ممکن است همکاری 
یک پروتکل به نتیجه مطلوب رسیده باشد، اما به 
عنوان پروتکل که اعالم می شود مجموعه سنگینی 
از نسخه ها را روانه بازار می کند؛ این درحالیست 
که قبل از آن باید هماهنگی در این زمینه وجود 

داشته باشد.«

هنوز درباره ایمنی زایی ویروس پاسخ 
مشخصی نداریم

وی همچنین درباره ایمنی زایی ویروس گفت: 
»در این زمینه خواهشم آن است که کار کنید. دنیا 
دارد به این موضوع می رسد که بعد از گذشت 
دو و نیم تا سه ماه از ابتال، بعضی از آنتی بادی ها 
حتی یک بیست و سوم روزهای اول هم نیستند، 
ما واقعا چطور می توانیم به بخش ایمنی همورال 
در این بیماری فکر کنیم؟ ابتالی مجدد آیا عفونت 
مجددی است که بیمار ابتدا کامال پی سی آرش سالم 
شده و بعد از سه ماه مجددا مبتال شده یا ویروس 
قابلیت مخفی شدن در جاهایی دارد که پی سی 
آر منفی می شود و دوباره تکثیر می شود؟ هنوز در 

دنیا پاسخ واضحی برای آن نداریم.«
)جهش(  »موتاسیون  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
ویروس را جدی بگیرید. خواهشم آن است که 
همکاران من نمونه های استانی را مرتب پیگیری 
کنند که آیا این همان ویروس ووهان است یا اتفاق 
جدیدی در آن می افتد. این پیام شما برای ما بسیار 
مهم است. ما باید بدانیم خودمان را برای چه شرایطی 
آماده کنیم. اگر ویروس در پاییز و زمستان به سمت 
خاموشی می رود باید بدانیم اگر هم به سمت چکشی 

می رود آن را هم باید بدانیم.«
ادامه در صفحه 10 

کرونا پیچیده است و ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد 
همه علم مملکت در تهران نیست؛ در وزارتخانه به روی همه اندیشه ها باز است
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 ادامه از صفحه 9 
وی افزود: »اگر در قم و گیالن پیک جدید داشته 
باشیم نشان از تفسیر متفاوتی است که در فارس 
و کرمان داریم. ما نباید در سیاه چاله ای بیفتیم که 
از پیش ندیدیم و حق خطا نداریم. باید با آمادگی 
کامل به سمت رصد ویروس رویم و اولین تغییر 
را گزارش کنیم. ممکن است با تغییر موتاسیونی 
جدید مجبور شویم تصمیمات سنگین ملی بگیریم.«
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت 
طب گیاهی، سنتی و آلترناتیو، گفت: »باید طب 
گیاهی، سنتی و آلترناتیو مدیسین را مانند دنیا جدی 
بگیریم. نه با دم کرده و جوشانده شفابخش، خودمان 
را دست عطاری ها و شارالتانیزم این قضیه بدهیم 
و نه باید این بحث علمی را کتمان کنیم که هربال 
مدیسین آلترناتیو به کمک درمان در همه دنیا آمده 
است. چینی ها هم از آن استفاده کرده اند. خواهشم 
این است که حتما همکاران دانشمند طب سنتی و 
طب گیاهی را کنار خود داشته باشید؛ کما اینکه اکنون 

هم تعدادی کلینیکال ترایال در این زمینه داریم.«
وی درباره امکانات برای ایزوله کردن مبتالیان نیز 
گفت: »این که چقدر قابلیت ایزوله افراد را داریم 
مهم است. اینکه آیا این امکانات در حاشیه شهر 

مشهد به میزان شمال شهر تهران است؟«
وزیر بهداشت درباره تاثیر کووید19 بر سایر بیماری ها 
مانند بیماری های قابل پیشگیری با واکسن نیز گفت: 
»واکسیناسیون تحت تاثیر این بیماری چقدر در 
باید  باید کرد؟  افت کرده است و چه  استان ها 
مناطق corona free را برای مردم تعریف کنیم تا با 
خیال راحت برای دریافت خدمات مادران باردار، 
واکسیناسیون کودکان و ... به درمانگاه ها و مراکز 
بهداشتی درمانی مراجعه کنند. این کمیته ها باید کمک 
کنند که تاثیر کووید19 بر دیگر بیماری های واگیردار 
و پوشش واکسیناسیون را به حداقل برسانیم تا در 
آینده مجموعه ای از این گرفتاری ها به سراغ مان نیاید.«
بیماری، پوشش  این  تاثیر  نمکی گفت: »تحت 
واکسیناسیون در دنیا به طور متوسط ۲۵ درصد 
کاهش داشته و ما شاید به 1۵ درصد کاهش برسیم. 
این درحالیست که با واکسیناسیون توانستیم شش 
بیماری مسری را مهار کنیم. اگر به این موضوع توجه 
نشود، در آینده به سیاه چاله بیماری های واگیرداری 
خواهیم افتاد که همزمانی آنها ما را گرفتار خواهد 
کرد.« وی همچنین به تاثیر کووید19 بر بیماری های 
غیرواگیر اشاره کرد و گفت: »تله مدیرسین را برای 
گروه های پرریسک راه بیندازیم؛ چراکه درصد زیادی 
از فوتی های کرونا دچار بیماری های زمینه ای هستند. 
الگو ارایه دهید که در هر استان چگونه می توانیم 
تاثیر کووید19 بر بیماری های غیرواگیر را به حداقل 
برسانیم و چطور می توان بیماران مبتال به بیماری های 
غیرواگیر را از در معرض قرار گرفتن کووید19 در 
امان داشت. همچنین باید مد نظر داشت که کووید19 
چقدر بر بهداشت روان استان ها اثر گذاشته است؟ 
چه تاثیری بر وسواس و از طرفی بی خیالی داشته 
و در مجموع چقدر بر بهداشت روان خانواده ها 

اثر گذاشته است؟«
وزیر بهداشت با بیان اینکه ۴۶ درصد از ابتالها در 
زنان خانه دار به دلیل مهمانی هاست، تاکید کرد: 
»باید هنرمندان، صدا و سیما، اهل هنر و قلم به میدان 
آیند تا در آینده پدیده غم انگیزی به نام تخریب 
بهداشت روان در اثر این ایزوالسیون ها را شاهد 
نباشیم. باید برای بهداشت روان پریشان مردم راهیابی 
کنیم. در رابطه با معیشت مردم و سالمت باید با 
اقتصاددانان و متخصصان علوم اجتماعی کنار هم 

جمع شویم و ببینیم چگونه می توان این موضوع 
را کنار هم مدیریت کرد.«

باید برای محرم راهکار داشته باشیم
وزیر بهداشت درباره مراسم محرم نیز گفت: »محرم 
در پیش است؛ ماه عزای ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین که از کودکی وقتی در آغوش مادر 
بودیم در روضه امام حسین )ع( اشک گرم مادر 
بر سیمای ما می چیکید و ما با این عشق بزرگ 
شدیم. اما امسال چطور باید این مراسم را برگزار 
کنیم که سالمت به عنوان توصیه بزرگ دینی و 
مذهبی رعایت شود و مردم هم احترام به عزای 
امام حسین )ع( را داشته باشند. باید در این زمینه 

راهکار داشته باشیم.«
وی با تاکید بر لزوم استفاده از دستاوردهای دنیا در 
رابطه با ویروس کرونا گفت: »امروز بدون ارتباط 

جهانی، این پاندمی برطرف نخواهد شد.«
وزیر بهداشت درباره واکسن کرونا و اقدامات ایران 
در این زمینه نیز گفت: »درگوشه گوشه کشور روی 
بحث واکسن کار می کنیم. من هرگز اهل خالی 
بندی نیستم و هر حرفی که باالی 90 درصد به 
آن اطمینان نداشته باشم حتی احتمالش را هم به 
مردم نمی گویم. درباره واکسن باید بگویم که در 
گوشه گوشه کشور در این زمینه کار می کنیم و در 
ساخت واکسن از خیلی از افراد مدعی در دنیا عقب 
نیستیم. اما چند سوال جدی پیش روی همه است؛ 
اول اینکه واکسن چقدر می تواند روی بیماری موثر 
باشد؛ چراکه سارس و مرس نشان دادند واکسن 
چندان کارساز نیست. همچنین ایمنی ناشی از واکسن 
چقدر می تواند استمرار داشته باشد؟ آیا مانند آنفلوآنزا 
می توان گفت سالی یک واکسن کافی است؟ هنوز 
نمی دانیم  باید ایمنی همورال را تقویت کرد یا ایمنی 
سلولی یا هر دو را. هیچ کس نمی تواند جواب قاطع 
به این سواالت بدهد.« وی افزود: »اما می دانیم که 
واکسن به امسال نمی رسد. در واکسن هم باید 
در استان ها کار کنند و اطالعات را با هم در میان 
بگذارند. واکسن سازی کاری تیمی است و استان ها 
باید با هم مشارکت کنند و بتوانیم به عنوان یکی از 
اولین کشورهایی که در رابطه با ساخت واکسن جلو 

خواهیم رفت، اعالم موجودیت کنیم.«
وزیر بهداشت در پایان صحبت هایش گفت: »من به 
این مجموعه مشورتی قوی در استان ها ایمان دارم. 
ما یک راه طوالنی در پیش داریم؛ امواج گوناگونی 
از این ویروس و تاثیرات آن بر بقیه فیلدهای کشور 
داریم که امیدواریم بتوانیم آن را مدیریت کنیم. درِ 
این وزارتخانه به روی همه اندیشه ها و گفتمان ها 

باز است و امیدوارم با گفتمان چند سویه موارد را 
مدیریت کنیم.«

مخالفت وزارت بهداشت با مراسم  
پرجمعیت در محرم

در حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری مشورتی 
کووید19 که با حضور وزیر بهداشت و به صورت 
مجازی برگزار شد، معاون بهداشت وزیر بهداشت 
درباره آخرین تصمیم ها برای چگونگی برگزاری 
مراسم عرفه، اعیاد قربان و غدیر و محرم و صفر 
گفت: »درباره اینکه مراسم چگونه برگزار شود، 
هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. در این زمینه 
امروز و فردا با صاحب نظران جلسه داریم تا عالوه 
بر احترام به شعائر دین و سنت ها، سالمتی مردم را 

هم کامال مورد توجه قرار دهیم.«
علیرضا رئیسی افزود: »در مورد مراسم روز عرفه، 
اعیاد قربان و غدیر و مراسم محرم و صفر پروتکل ها 
دارد آماده می شود. چندین نظر وجود دارد. قطعا 
اگر مراسمی هم برگزار شود اصال و به هیچ وجه 
به شکل قبل نخواهد بود و کامال محدود خواهد 
بود. باید یاد بگیریم از فضاهای مجازی استفاده کنیم 
و خیلی از مراسم ها را در خانه خودمان انجام دهیم. 
صدا و سیما خیلی می تواند در این زمینه کمک کند 
و در نهایت مراسمی با کیفیت مناسب و توام با 

سالمتی برگزار شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »بعضی ها 
از باشکوه برگزار کردن صحبت می کنند، باشکوه 
برگزار کردن فقط به این معنا نیست که جمعیت 
زیاد باشد، می تواند تعابیر و معانی دیگری هم داشته 
باشد. می تواند هر خانه یک حسینیه باشد و همه 
افراد می توانند در خانه باشند و آن مراسم را در 
خانه برگزار کنند.« وی تاکید کرد: »نظر قاطع وزارت 
بهداشت این است که برگزاری مراسم پر جمعیت در 
محرم ممنوع باشد، بویژه در محیط های سربسته که 

قاطعانه و محکم با آن مخالفت می کنیم.«
رییسی درباره پیش بینی افزایش ۶0 درصدی آمار 
ابتال به کرونا با برگزاری کنکور و مراسم محرم، 
گفت: »پیش بینی که پیش بینی است و بر اساس یک 
مدل سازی است. هر پیش بینی مستلزم این است 
که ما یکسری اطالعات پایه و اولیه داشته باشیم 
و بر اساس آن فرمول های ریاضی طراحی شود و 

بتوانند اعالم کنند.«
وی ادامه داد: »پیش بینی های زیادی وجود دارد و 
بسیاری مسائل را همه می توانند پیش بینی کنند. در 
همین جمع اگر ماسک نداشته باشند و دو نفر هم 
مبتال باشند، می توان پیش بینی کرد که ۶0 درصد افراد 

مبتال می شوند. این پیش بینی ها چارچوب خاصی 
دارد که بستگی دارد که اطالعات اولیه و اعداد و 
ارقام که بر اساس آن محاسبه می کنند، چه باشد. 
حال ممکن است یک نفر پیش بینی 10 درصدی 
و یک نفر 70 درصدی ارائه دهند، اما باید مبنا و 

پایه هر مطالعه را مشاهده کنیم.«
وی همچنین گفت: »درباره مراسم محرم چند فاکتور 
وجود دارد؛ اوال محیطی که در آن مراسم برگزار 
می شود، سربسته است یا در محیط باز است، دوم 
آیا محیطی که فضای بسته است، تهویه مناسب دارد 
یا خیر. جمعیتی که در آنجا حضور دارند، چقدر 
است، مدت زمان حضور چقدر است نیز مهم است. 
در فضای سربسته بیش از دو ساعت صالح نیست 
که جمعیت حضور داشته باشند. اگر در یک فضایی 
که در حالت عادی 100 درصد است، در این شرایط 
باید حداکثر تراکم ۲۵ درصد باشد و حتما باید تعداد 
افرادی که در این فضا قرار می گیرند، بجای 100 
نفر ۲۵ نفر باشند. در فضای باز هم مراسم  نباید 
تماشاچی داشته باشد. در عین حال معموال در این 
مراسم ها افراد مختلف از جاهای مختلف حرکت 
می کنند و در یکجا جمع می شوند. این هم مورد 
تایید ما نیست و ممنوع است و مردم نباید به هم 

بپیوندند و در یک جا جمع شوند.«
رئیسی درباره نذورات نیز براین نکته تاکید کرد: 
»نذورات به صورت مواد خام و خشک باشد ضمن 
آنکه موکب ها و تکایا نیز از توزیع مواد غذایی و 

شربت بپرهیزند که ممنوع است.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »ما با پدیده ای به نام 
کووید19 مواجه ایم که با اینکه صدها پژوهش درباره 
این ویروس در حال انجام است، هنوز نه داروی 
قطعی دارد و نه واکسن در دسترس است و حتی 
ادعاهایی هم که درباره واکسن است، اگر بخواهیم 
روی آن حساب کنیم، حداقل یکسال طول می کشد 
تا در دسترس قرار گیرد. بنابراین تنها راه، توجه به 
این موضوع است که این ویروس چگونه می تواند 
افراد را مبتال کند. این ویروس عمدتا از طریق چشم، 

دهان و بینی وارد بدن می شود.«
وی افزود: »بر همین اساس ما فعال باید به این سمت 
برویم که ویروس وارد بدن ما نشود. کسانی که 
بیماری زمینه ای دارند و سالمندان در صورت ابتال 
عوارض ویروس را شدیدتر نشان می دهند. بنابراین 
باید ببینیم که اگر می خواهیم  خودمان را ایمن نگه 
داریم، فرمول ساده است، اگر چه که می تواند خسته 
کننده باشد. ابتدا نباید در جمع قرار بگیریم. هرچه 
جمع متراکم تر باشد، شانس انتقال ویروس باالتر 
است. باید توجه کرد که حضور حفاظت نشده در 
یک جمع به این صورت که ماسک نداشته باشیم، 
در فاصله نزدیک از سایرین باشیم، خطرناک است. 
اگر همه افراد ماسک داشته باشند و یک فرد مبتال 
وارد شود، ماسک نداشته باشد، شانس انتقال سایر 

افراد باالی 30 تا ۴0 درصد است.«
رئیسی گفت: »هرگونه تجمع می تواند خطرناک 
باشد، تجمعی که تحرک بیشتری داشته باشد مانند 
عزاداری یا عروسی قطعا شانس انتقال را باالتر 
می برد. قبل از این هم مراسم های احیا یا حضور 
در مساجد را داشتیم که افراد با فاصله می نشستند، 
تحرک زیادی وجود نداشت و براین اساس ریسک 
خیلی باال نمی رفت هرچند که این هم ریسک داشت 
اما در زمینه سایر مراسم ها واقعیت این است با توجه 
به تعلقاتی که به آیین های مذهبی داریم، برایمان 

محترم هستند. 
ادامه در صفحه 11 
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 ادامه از صفحه 10 
اما اگر شرایط رعایت نشود، دچار مشکل می شویم. 
یادمان باشد که پروتکل بهداشتی یک  فضای جادویی 
نیست که به هر چه بزنیم، همه چیز درست شود، 
بلکه پروتکل را باید رعایت کرد. حتی اگر در یک 
جمع کوچک پروتکل رعایت نشود، دچار مشکل 
می شویم و بر عکس اگر در یک جمع بزرگ پروتکل 

رعایت شود، ریسک کاهش می یابد.«
وی در ادامه با بیان اینکه برخی افراد میزان انتشار و 
انتقال ویروس را بسیار باال می برند ادامه داد: »اینها، 
افرادی هستند که سطح ویروس در آن ها باالست، 
سرفه و عطسه های پشت سر هم دارند و سرعت 
انتقال بیماری در آن ها زیاد است که اگر این افراد 
در یک فضای بسته قرار داشته باشند، می توانند 
ویروس را منتقل کنند. حال این را در کنار این 
بگذارید که جمعی در فضایی کامال باز باشند و 
فاصله برای هر فرد چهار متر مربع باشد، ماسک 
داشته باشند و تحرک زیادی وجود نداشته باشند 
و افراد دارای عالئم هم در این جمع قرار نداشته 
باشند، با این شرایط شانس انتقال کاهش می یابد.«
معاون وزیر بهداشت درباره عید قربان هم گفت: 
»درباره عید قربان هر ساله این تذکرات را دادیم که 
اگر دامی بدون تایید دام پزشکی ذبح شود، شانس 
انتقال سایر بیماری ها مثل تب کریمه کنگو هم باال 
می رود و مردم همیشه باید حواسشان باشد. باید 
هر اقدام و مراسم و تصمیمی باید یک پروتکل و 
پیوست بهداشتی داشته باشد. سبک زندگی ما باید 
با سال قبل متفاوت باشد. تاکید می کنم که پروتکل 
بهداشتی به تنهایی ضامن امنیت سالمت نیست، 
بلکه پروتکل باید دقیق رعایت شود که شانس ابتال 
کاهش میابد اما صفر هم  نمی شود. بر همین اساس 
دستورالعمل ها در حال بازنگری است و سه شنبه و 
چهارشنبه جلسه داریم، هنوز هیچ چیز قطعی نشده 
است. اگر هم مراسمی برگزار شود، قطعا به صورت 

قبل نخواهد بود.«

وضعیت بیمارستان های کرونایی
معاون درمان وزارت بهداشت هم در حاشیه این 
جلسه در جمع خبرنگاران گفت: »کرونا یک مانور 
سنگین و در عین حال بحرانی است که به همه دنیا 
وارد شده و هر کشوری که بتواند از این بحران درس 
آموخته داشته باشد و از این درس آموخته ها در 
اصالح ساختارش استفاده کند و بتواند در مدیریت 

کرونا موفق باشد، بسیار مناسب است.«
وی افزود: »کرونا نشان داد که باید در تمام دنیا در 
حوزه صنعت، علم، اقتصاد و.... بازنگری اتفاق افتد. 
بر همین اساس هر کشوری بتواند از این بحران 
درس آموخته بیشتری داشته باشد، قطعا می تواند 
در آینده تصمیم بهتری بگیرد. ما در حوزه سالمت 
از مانور سنگین کرونا درس آموخته هایی داریم و 
نمره نظام سالمت قابل قبول بود؛ زیرا به صورت 
نسبی توانسته رضایت مردم را جلب کند. شرایطی 
که در برخی کشور ها رخ داد، تاکنون در کشور ما 
اتفاق نیفتاده است. یکی از تصمیمات بزرگ بعد 
از انقالب این بود که دانشگاه های زیاد بزنند که به 
سرعت دانشگاه های علوم پزشکی در تمام استان ها 
ایجاد شد و این دانشگاه ها افراد زیادی تربیت کردند. 
ثابت شده که موثرترین عامل غلبه بر کرونا نیروی 

انسانی است.«
وی با بیان اینکه نیروی انسانی به عنوان مهمترین 
عامل می تواند در مدیریت کرونا موثر باشد، ادامه 
داد: »این دستاورد بزرگ  نظام جمهوری اسالمی 

است که این افراد به درد همین امروز می خورند 
و توانستند به داد مردم برسد. این نقطه قوت باید 
تقویت شود. امروز تالش وزارت بهداشت این است 
که فشار بیشتری بیاورد تا افراد تربیت شده در گروه 

پزشکی تبحر بیشتری داشته باشند.«
جان بابایی با بیان اینکه یکی از تجربیات موفق ما 
ساخت بیمارستان های بزرگ بود، گفت: »هرکجا 
که بیمارستان های بزرگ ساختیم، توانستیم خدمات 
بهتری دهیم و باید این را تقویت کنیم. بیمارستان های 
کوچک نمی توانند خدمات بزرگ دهند. همه ما باید 
تالش کنیم به دور از هرگونه مسائل سیاسی و محلی 
به سمت بیمارستان های بزرگ رویم تا خدمات 
بزرگ دهیم. یکی دیگر از درس آموخته های ما 
در حوزه سالمت این بوده که از شبکه به درستی 
استفاده کردیم. یکی از افتخارات نظام جمهوری 
اسالمی ایران این است که کامل ترین ساختار شبکه 
بهداشت را دارد و 18 هزار خانه بهداشت و بیش 
از ۵ هزار مرکز بهداشتی و درمانی نیاز دارد که باید 
تقویت شود. ما یک سیستم مویرگی در دل خانه 
مردم در تمام روستاهای کشور داریم. بنابراین با 
تقویت خدمات سرپایی، بستری کاهش می یابد.«

جان بابایی تاکید کرد: »بنابراین باید مراکز سرپایی 
ارائه خدمت و شبکه ارایه خدمت را بیشتر تقویت 
کنیم. هرچه میزان خدمات سرپایی توسعه یابد، 
رضایتمندی مردم بهتر خواهد شد و در عین حال 

میزان بستری و هزینه سالمت کاهش می یابد.«
جان بابایی درباره پر شدن بیمارستان ها برای پذیرش 
کرونا، اظهار کرد: »این یک موضوع طبیعی است 
و اگر یک بیمارستان که به عنوان بیمارستان کرونا 
فعال است پر شود، بیمارستان دوم آماده خدمت 
می شود. ما نباید تمام بیمارستان های کشور را آلوده 
کنیم؛ در هر استان تعدادی بیمارستان در نظر گرفته 
شده تا به عنوان بیمارستان کرونا خدمت دهند و اگر 
ظرفیتش مازاد باشد، بیمارستان دوم ارایه خدمت 
می کند تا مردم در این دوران احساس مشکل نکنند.«
وی گفت: »اوایل شیوع کرونا در تهران ۶ یا 7 
بیمارستان فعال بودند، اما اکنون حتی بیمارستانی 
در  بخش خصوصی داریم که بیش از 1000 بیمار 
بستری دارد و خدمات کرونا ارایه می دهد، اما این ها 
را انتخاب کردیم. بنابراین باید روی شبکه بهداشت 

و خدمات سرپایی کار کنیم.«
وی افزود: »تجربه نشان داد که مردم تمایل دارند 
در خانه تحت مراقبت قرار گیرند؛ تجربه ۵ ماه 
خدمات دهی کرونا نشان می دهد که علی رغم اینکه 
ما نقاهتگاه های متعددی زدیم، اما مردم تمایل دارند 
که اگر نیاز به بستری ندارند در خانه خدمت دریافت 

کنند. امروز این درس آموخته باید در مسیر ما قرار 
گیرد و بتوانیم خدمات سرپایی را افزایش دهیم و 
خدماتی که می توان را در منزل ارائه داد که هم هزینه 
سالمت را کاهش می دهد و هم عوارض روحی و 
روانی بیمارستان را کاهش می دهد. تقویت خدمات 

سرپایی بسیار ارزشمند است.«
جان بابایی با بیان اینکه کرونا برای همه حوزه هاست 
و اقتصاد دنیا را متالشی کرد، گفت: »توریسم سالمت 
در دنیا دچار مشکالت جدی شده و همه حوزه ها در 
کشور باید در شکل جدیدی از ارائه خدمت بازنگری 

کند و از این بحران درس آموخته داشته باشند.«
معاون درمان وزارت بهداشت درباره جدا شدن 
گفت:  غیرکرونایی،  و  کرونایی  بیمارستان های 
»بیمارستان کرونایی و غیر کرونایی به صورت صفر 
و صد نیست.  یک سری بیماران با تشخیص کرونا 
می آیند که آنها جدا هستند و مشخص است که 
در هر استان این افراد در کدام بیمارستان ها بستری 
می شوند. یک سری بیمارستان ها بیمار با یک تصادف 
مراجعه می کند، اما مشخص می شود که کرونا دارد. 
برهمین اساس به همه بیمارستان هایی که خدمات 
غیر کرونایی ارائه می دهند، اعالم کردیم که باید یک 
یا دو بخش کرونایی داشته باشند تا این بیماران را 
بستری کنند. در مجموع همه بیمارستان های کشور 
مکلفند و بخش کرونا دارند. در عین حال در هر 
استان دو تا سه بیمارستان خاص کرونا داریم و در 
مجموع ۲00 بیمارستان داریم که خدمات کرونا را 

به صورت خاص ارائه می دهند.«
وی درباره وضعیت تجهیزات و تخت های ویژه 
کرونا، گفت: »خوشبختانه در همین مدت بالغ بر 
1۵00 تخت ویژه اضافه کردیم و االن هم محدودیتی 
برای توسعه تخت های ویژه نداریم. خوشبختانه 
بسیاری از بیمارستان های ما به سمت راه اندازی ای 

سی یوی استاندارد رفته اند.«
جان بابایی افزود: »در عین حال در مرحله اول از 
شرکت های دانش بنیانی که دستگاه ونتیالتور تولید 
می کنند، ۲000 دستگاه خرید تضمینی کردیم و اگر 
نیاز باشد، باز هم این ظرفیت وجود دارد و نیازی 
به واردات نداریم. زیرا دو شرکت خوب داریم و 
یک شرکت سوم هم اضافه می شود که لوازمی مانند 
ماسک و لوازم حفاظتی که کشور در تولید آن به 
خودکفایی رسیده می تواند تولید کند و حتی می تواند 
صادر هم کند، درباره تجهیزات کمک تنفسی هم 

اعم از تهاجمی و غیرتهاجمی مشکلی نداریم.«
وی درباره محل مراجعات کرونایی و مرگ های 
ناگهانی بر اثر کرونا، گفت: »در حوزه خدمات 
سرپایی که بسیار ارزشمند است، حوزه بهداشت 

بیش از 1۲00 مرکز سرپایی 1۶ ساعته دارد که در 
تمام استان ها هستند. واقعا این مراکز فعال هستند و 
می توانند وضعیت بیمار کرونا را ارزیابی کنند. اگر 
بیمار کم ریسک است، می تواند در خانه مراقبت ها را 
دریافت کند. برخی افراد دیر مراجعه کرده و مستقیم 
هم به بیمارستان مراجعه می کنند. یکی از دالیلی 
که میزان فوتی های ما زیاد شده، دیر مراجعه کردن 
افرادی است که از قبل به جایی مراجعه نکرده اند 
و اولین مراجعه آنها به بیمارستان با حال عمومی بد 
است. قطعا این بیماری یک سیر دارد اگر در فازی 
رود که سیستم التهابی فعال شود و بافت ریه دچار 
التهاب شدید باشد، میزان درمان و اثرگذاری درمان 
مانند روزهای ابتدایی نیست و درصدی از این افراد 
ممکن است جان شان را از دست دهند. مراجعه 
زودتر مردم به مراکز سرپایی اعم از کلینیک های 
ویژه و مراکز 1۶ ساعته توصیه و خواهش من از 

همه مردم است.«
جان بابایی ادامه داد: »در عین حال اینطور نیست 
که این بیماری مرگ  ناگهانی ایجاد کند. قطعا فرد 
چند روز عالئم تنفسی و خستگی را داشته است 
که سطح اکسیژن خون را کاهش می دهد. گاهی تنها 
عالمت شان احساس خستگی و ناتوانی در کار کردن 
است. این فرد میزان اشباع اکسیژن پایینی دارد و 
ممکن است به زیر ۵0 تا ۶0 درصد برسد فردی 
که علی رغم اینکه خسته است، عالئم تنفسی دارد 
و زود با یک فعالیت کوچک دچار تنگی نفس 
می شود، باید به مراکز سرپایی مراجعه کند. در غیر 
این صورت ممکن است سطح اکسیژن خون به 

حدی برسد که با عالئم اغما مراجعه کند.«
جان بابایی درباره برخی هجمه ها مبنی بر عدم  
»بسیاری  افغان، گفت:  بیماران کرونایی  بستری 
از استان هایی که رفتم، تعداد زیادی از بیمارانی 
که در بخش  ها هستند، بیماران افغانستانی هستند. 
بی انصافی است که به کشوری که هم نسبت به 
مردم خود و هم  نسبت به مهاجرین هیچ قید و بندی 
برای بستری نگذاشته است، این گونه هجمه هایی 
را وارد کنیم. اگر این افراد بستری نشده اند، کجا 
هستند. آیا شاهدی دارند؟  در استان های کرمان، 
سیستان و بلوچستان، قم، خراسان و... تعداد زیادی 
بیمار غیر ایرانی خدمت دریافت کرده اند. هیچ فرقی 
بین بیمار ایرانی و غیر ایرانی قایل نشده ایم. حتی 
معاونین کشور افغانستان به ایران آمدند و از ما 
کمک خواستند و ما برای همه نوع کمک اعم از 
آموزش نیروی انسانی و... اعالم آمادگی کردیم. چه 
آموزش از راه دور و چه حضوری تا کمک کنیم 

که دچار مشکل جدی نشوند.«
وی در ادامه گفت: »به هر حال ظرف ما محدود 
است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ مشکلی 
نخواهیم داشت. همه موارد به میزان مراجعات ما 
بستگی دارد. اگر میزان مراجعات ما بیش از ظرفیت مان 
باشد، مازاد ظرفیت خواهیم داشت. برنامه ما این 
است که 13 هزار تخت بیمارستانی را طی یکسال 
راه اندازی کنیم که ۵0 درصد آن طی چند ماه 
آینده راه اندازی می شود. بنا داریم ۲۵ تا 30 درصد 
ظرفیت تخت های کشور را نگه داشته باشیم تا 
اگر اتفاقاتی مانند کرونا و آنفلوانزا یا همزمانی این 
دو رخ داد، آماده باشیم. تمهیداتی اندیشیدیم که 
در پاییز و زمستان بخشی از ظرفیت ها در اختیار 
کرونا هست، اما همیشه ظرف محدود است و 
باید با تقویت خدمات سرپایی، اصالح رفتارهای 
اجتماعی و تغییر رفتار و الگوی زندگی، ورودی 

به بیمارستان ها را کاهش دهیم.«
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  امین جاللوند
پزشکی،  جامعه  فعاالن  از  توجهی  قابل  جمع 
نیروهای شرکتی هستند که خیلی از آنها از شرایط 
شغلی خود چندان راضی نیستند. به اعتقاد آنها 
بین نیروهای شرکتی و سایر نیروهای رسمی و 
پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی، تبعیض های 
کارشناسان  از  گروهی  دارد.  وجود  فاحشی 
فوریت های  و  عمل  اتاق  هوشبری،  پرستاری، 
پزشکی که به صورت شرکتی و از سوی پیمانکاران 
استخدام شده اند، گالیه دارند که از نظر دستمزد 
و جایگاه شغلی، به هیچ وجه وضعیتی مشابه با 

نیروهای رسمی ندارند.
حاال بر اساس خبرهای تازه از وزارت بهداشت، 
قرار شده است که بزودی وضعیت دستمزدی و 
جایگاه شغلی این نیروهای شرکتی، ارتقا پیدا کند. 
در همین راستا، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای 
شرکتی، مکلف شدن شرکت های پیمانکاری تامین 
نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل 
قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی 
مشابه سایر کارکنان به دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور، ابالغ شده است.
کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  برنامه ریزی 
جدید  بخشنامه  این  جزئیات  درباره  پزشکی، 
توضیح می دهد: »در راستای برقراری عدالت در 
نظام پرداخت همکاران عزیز شرکتی در دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و موسسه های وابسته وزارت 
بهداشت، بخشنامه جدیدی ابالغ شد. یکی از مسائل 
مهم و مورد تاکید ما در این مدت، کاهش میزان 
تفاوت دریافتی همکاران حوزه سالمت در کشور 
بوده است که در این زمینه تاکنون گام های مهمی 
برداشته شده است. در این راستا، نشست های بسیاری 
با معاونت های مختلف وزارت بهداشت جهت 
تدوین بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی 
برگزار شد. بعد از آن نیز نامه ای به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور ارسال کردیم و از آنها خواسته 
شد که پیشنهادها و راهکارهای مورد نظر خود را 
برای بهبود وضعیت حقوق و دریافتی همکاران 

شرکتی ارسال کنند.«
تقوی نژاد ادامه می دهد: »درنهایت و پس از بحث 
و بررسی های صورت گرفته، مقرر شد حق الزحمه 
ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال 
1399، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون 
ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت بدون 
احتساب اضافه کاری، برای کارشناسان پرستاری، 
هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی حداقل 
مبلغ 41 میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری 
و فوریت های پزشکی 36 میلیون ریال و برای بهیاری 

مبلغ 34 میلیون ریال پرداخت شود.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت، تاکید می کند: »دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی کشور موظف هستند حداقل تا 80 
درصد پرداختی به مشاغل گروه پرستاری را برای 
سایر مشاغل نیز رعایت کنند و نسبت به پرداخت 
به آنها اقدام نمایند. این بدین معنی است که همه 
شرکت های  قرارداد  طرف  که  شرکتی  همکاران 
خدمات تامین نیروی انسانی هستند، شامل این 
بخشنامه می شوند و استثنایی برای هیچ گروهی قائل 
نشده ایم. همچنین پرداخت برقراری حق اشعه و 
فوق العاده سختی شرایط محیط کار همکاران شرکتی 
در بیمارستان ها و بخش های روانی و سوختگی نیز 
پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه 

درصد هم بالمانع است.«
او خاطرنشان می کند: »در این بخشنامه به صورت 
شفاف عنوان شد که پرداخت نوبت کاری و اضافه 
کاری برای همکاران شرکتی در دانشگاه های علوم 
پزشکی، بالمانع است و در صورت پرداخت کارانه 

مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابالغی مقام عالی وزارت 
درباره جداسازی کارانه از اضافه کار باید رعایت شود. 
همچنین دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند 
در صورت وجود اعتبار، خدمات رفاهی مشابه 
سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ کنند.«

تقوی نژاد با اشاره به تعداد زیاد شرکت های تامین 
نیروی انسانی، تصریح می کند: »به دانشگاه ها و 
موسسه های وابسته اجازه داده شد که به منظور 
بهتر و رعایت عدالت در پرداخت ها و  نظارت 
همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار 
گرفته شده، بر اساس تبصره 2 ماده 55 آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها، از شرکت کارآفرینان 

آوا سالمت، خرید خدمت کنند.«
او مجددا با تاکید بر اینکه رعایت مبالغ مندرج در 
این بخش نامه برای سایر شرکت های تامین کننده 
نیروهای مورد اشاره، الزامی است و صراحت قانونی 
دارد، تاکید می کند: » همه همکاران تالشگر حوزه 

بهداشت کشور که از طریق شرکت های تامین نیروی 
انسانی حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند، 

شامل این مصوبه می شوند.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت، یکی دیگر از مسائل مورد تاکید خود را 
رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار عنوان 
علوم  »دانشگاه های  می شود:  یادآور  و  می کند 
پزشکی کشور مکلف شدند در انعقاد قراردادهای 
بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی 
انسانی نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل 
قانون کار اقدام نمایند. همچنین هرگونه بکارگیری 
نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت های 
پیمانکار، صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت 
بهداشت امکان پذیر است و هیچ یک از دانشگاه ها 
حق ندارند به صورت مستقل در این زمینه اقدامی 
صورت دهند. از تاریخ ابالغ این بخشنامه، پرداخت 
حقوق و مزایای همکاران عزیز شرکتی، به عنوان 
پرداخت های اجتناب ناپذیر تلقی می شود و باید 

در موعد مقرر انجام شود.«

اعتراض جامعه پزشکی به وضعیت 
استخدام های شرکتی

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت حدود 30 هزار نفر 
تخمین زده می شود. در حالی که آنها مشموالن قانون 
کار هستند، اما از حقوق و مزایای قانونی نیروهای 
رسمی، بی بهره اند. همچنین این نیروهای شرکتی 
در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، اما حقوق و 

مزایایی برابر با نیروهای رسمی نیز ندارد. 
نسبت  بارها  بهداشت  وزارت  پیمانی  نیروهای 
به وضعیت حقوق و دستمزدهای خود اعتراض 

کرده اند. 
ادامه در صفحه 13 

نیروهایشرکتینظامسالمت،دیدهمیشوند
بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی و مکلف شدن شرکت های پیمانکاری به رعایت طرح 

طبقه بندی مشاغل قانون کار به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابالغ شد

جمع قابل توجهی از فعاالن 
جامعه پزشکی شامل 

کارشناسان پرستاری، هوشبری، 
اتاق عمل و فوریت های پزشکی، 

نیروهای شرکتی هستند که 
خیلی از آنها از شرایط شغلی 
خود چندان راضی نیستند. 

به اعتقاد آنها در زمینه 
دستمزد، مزایا و جایگاه شغلی 
بین نیروهای شرکتی با سایر 

نیروهای رسمی و پیمانی، 
تبعیض های فاحشی وجود دارد

تقوی نژاد: مقرر شد 
حق الزحمه ماهیانه هر یک 

از مشاغل گروه پرستاری در 
سال 1399 در صورت اشتغال 

تمام وقت و بدون احتساب 
اضافه کاری، برای کارشناسان 
پرستاری، هوشبری، اتاق عمل 
و فوریت های پزشکی حداقل 
مبلغ 41 میلیون ریال، برای 

کاردان اتاق عمل، هوشبری و 
فوریت های پزشکی 36 میلیون 

ریال و برای بهیاری مبلغ 34 
میلیون ریال پرداخت شود
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 ادامه از صفحه 12 
فروردین ماه سال 99 بود که گروهی از پرستاران 
شرکتی با ارسال نامه ای به سران سه قوا و مقام های 
عالی کشور، یادآور شدند: »در سال گذشته مجلس 
محترم شورای اسالمی، تبدیل وضعیت نیروهای 
فوق الذکر را به تصویب رساند، اما به مرحله  اجرا 
نرسید. جای تاسف است که هیچ برنامه  مدون و 
مشخصی برای تعیین تکلیف این طیف از کارکنان 
نیز وجود ندارد. این امر باعث یاس و کاهش انگیزه  
کاری پرسنل شده و موجب ایجاد حس نابرابری و 
تبعیض بین همکاران شده است. این درحالی  است 
که این گروه از همکاران چه در این شرایط بحران 
کرونا و چه در طول ایام سال، پا به پای نیروهای 
رسمی و پیمانی به ارائه  خدمت مشغول هستند، اما 
از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند. 
این اتفاق ناخواسته ممکن است بر انگیزه و تالش 
آن ها تاثیر منفی بگذارد و زحمات آن ها را مخدوش 
نماید. استمرار این وضعیت استخدامی به نوعی حس 
عدم اطمینان را القا می نماید و آن ها را نسبت به 

آینده  شغلی و امنیت مرتبط با آن مردد می سازد.«
همچنین در ابتدای امسال هم گروهی از پرستاران 
شرکتی ضمن اعتراض به وضعیت استخدامی خود، 
اعالم کردند: »زمانی که دولت اعالم می کند، افزایش 
50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشوری را به منظور ترمیم حقوق ها اجرایی 
می کند، شرکت ها به ما اعالم می کنند که این شامل 
حال شما نمی شود، چراکه نوع استخدام شما کارگری 
است. بعد که اعتراض می کنیم، پاسخ می دهند که 
از وزارت بهداشت پیگیری کنید. هرچه قدر که 
اعتراض می کنیم، بیشتر می فهمیم که در شرایطی 
قرار گرفته ایم که تنها در خارج از وزارتخانه می توانند 
برای ما کاری کنند. هرچند آقای نوبخت هم آب 
پاکی را بر روی دست ما ریخت و به صراحت 
اعالم کرد که تنها با برگزاری آزمون امکان تبدیل 
وضعیت شرکتی ها وجود دارد. این در حالی است 
که در مبارزه با کرونا هیچ تفاوتی میان نیروهای 
شرکتی با سایر مستخدمان پرستارِی دولت وجود 
ندارد. ارج نهادن مقام پرستار که به شعار تکراری و 
خسته کننده  تبدیل شده را باید در عمل شاهد باشیم.«

آنها انتقاد کردند: »سال 93 که در آزمون استخدامی 
وزارت بهداشت ثبت نام کردیم، نوع استخدام تفکیک 
نشده بود، اما 24 ساعت قبل از آزمون با ارسال 
پیامک اعالم کردند که این آزمون صرفا برای استخدام 
نیروهای شرکتی است. در نتیجه تعداد زیادی را که 
با انگیزه استخدام رسمی و ... به شرکت در آزمون 
واداشته بودند، به استخدام شرکتی قانع کردند. البته 
اعالم کردند که هرکس که نمی خواهد آزمون دهد، 
میزانی از پول خود را دریافت می کند، اما باتوجه 
به اینکه برای خیلی ها استخدام و داشتن درآمد 
مهم است به این امر تن دادیم. در نتیجه  استخدام 
شرکتی اجبار است، نه انتخاب. البته دولت به کل، 
در های استخدام رسمی را بسته است، اما ما به 
قرارداد مستقیم و استخدام پیمانی هم راضی هستیم، 
چراکه تبعیض میان ما و رسمی  ها کمتر می شود. 
استخدام شرکتی،  اختالف طبقاتی و فاصله میان 
پزشکان و پرستاران را تشدید می کند، چراکه اگر 
پرستاران شرکتی در سال 99، حدود دو میلیون و 
500 هزار تومان دریافت می کنند، هم رده های پیمانی  
ما، بیشتر از پنج میلیون تومان را به عنوان دستمزد 
دریافت می کنند. در نتیجه ما زیر خط فقر درآمدی 
به سر می  بریم. جالب اینجاست که دوست دارند 
وضعیت را به گونه ای جا بیاندازند که انگار استخدام 

شرکتی عار نیست.« برخی از پرستاران شرکتی هم در 
گفتگو با ایلنا اعتراض کردند: »شرکت ها حداقل های 
قانون کار را به کارکنان شرکتی پرداخت می کنند، 
اما سودی که به عنوان پیمانکار نصیبشان می شود، 
چند برابر است. در نتیجه قدرت آنها زیاد است 
با آنها یا محدود  و هرگونه اقدامی برای مبارزه 
کردن قدرتشان به جایی نمی رسد. به همین خاطر 
دولت ها در خدمت شان قرار می گیرند، اما چوبش 
را ما می  خوریم، چراکه نه دستمزد مناسبی دریافت 

می کنیم و نه امنیت شغلی داریم.«

امید به بهبود وضعیت استخدامی 
پرستاران شرکتی

وزارت بهداشت وعده داده است که بزودی وضعیت 
نیروهای شرکتی از جمله پرستاران شرکتی را بهبود 

خواهد بخشید. نسبت پرستار به جمعیت در ایران، 
نصف حداقل استانداردهای جهانی برآورد می شود 
که با بحران کرونا، نیاز به خدمات پرستاری نیز 
تشدید شد. استخدام شرکتی پرستاران به عنوان 
راه حلی برای رفع مشکل کمبود نیرو اعالم شد، 
شیوه  می گویند  پرستاری  جامعه  نمایندگان  اما 
فعلی استخدام شرکتی پرستاران، چیزی دست کم 

از استثمار ندارد.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار هم به 
وضعیت نامطلوب پرستاران شرکتی و قراردادی 
می پردازد و به سپید می گوید: »اگر حتی ساالنه 
10 هزار پرستار جدید جذب شود، فقط وضعیت 

موجود حفظ می شود که این کار را هم انجام ندادند. 
متاسفانه در کشور ما برای جبران کمبود پرستار 
پرستاران شرکتی 89  به جذب  در دوران کرونا 
روزه اقدام کردند که مصداق عینی استثمار جامعه 
پرستاری است. این پرستاران با قرارداد شرکتی، نه 
بیمه هستند، نه مرخصی دارند و با کمترین حقوق، 
جذب شده اند. در این راستا حدود سه هزار پرستار 
را استخدام کردند که بعد از سه ماه نیز تقریبا همه 
را اخراج کردند. این کار عالوه بر اینکه اخالقی 
نیست، نشان می دهد که دولت برای مهار کرونا نیز 
برنامه ریزی بلندمدت ندارد. با وجود آنکه حدود 
50 هزار پرستار بیکار داریم و در بحران کرونا، نیاز 
جدی به آنها داریم، اما برنامه ریزی علمی و بلندمدتی 

برای جذب آنها وجود ندارد.«
شریفی مقدم خاطرنشان می کند: »با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و فرسوده 
شده اند. حدود 9 هزار پرستار هم خودشان به کرونا 
مبتال شده اند. االن هر پرستار نیز به جای چند نیرو 
کار می کند. محصول این فشار کاری، این خواهد 
بود که خطای پزشکی باال می رود. پرستار تا حدی 
توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش پیدا 
کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار مرگ 
و میر بر اثر کرونا هم باال می رود. متاسفانه وقتی 
پرستاران از این کمبودها شکایت می کنند، جواب 
منطقی به آنها نمی دهند و گاهی اعتراضات آنان را 

سرکوب می کنند.«
او تصریح می کند: »در دوران بحران کرونا فقط در 
مقام کالم از پرستاران به عنوان قهرمانان سالمت یاد 

کردند، اما در مقام عمل شاهد هستیم که وضعیت 
پرستاران به نسبت چند ماه قبل، بسیار بدتر شده 
است. یک مشکل جدی دیگر این است که شاهد 
تضاد منافع در حوزه پرستاری هستیم. یعنی یک 
سری مسئوالن دولتی در حوزه پرستاری داریم که 
خودشان اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند 
که پرستار شرکتی را جذب می کنند. همچنین نادیده 
گرفتن حقوق پرستاران باعث شده است که آنها نسبت 
به وعده وعیدهای دولتی نیز بی اعتماد شوند و به 
عنوان آخرین راهکار به تجمع های اعتراضی دست 
بزنند. در همین چند ماه اخیر نیز شاهد چندین تجمع 
اعتراضی پرستاران در نقاط مختلف کشور بودیم.«
پرستاران شرکتی وزارت  از  یکی  علی خانزاده، 
می کند:  تاکید  سپید،  با  گفتگو  در  هم  بهداشت 
می کشند،  رسمی  پرستاران  که  زحماتی  »همان 
همان سختی ها را پرستاران با قراردادهای شرکتی 
هم متحمل می شوند، اما در زمینه حقوق و مزایا 
بین این نیروها تبعیض اساسی قائل می شوند. همین 
مساله نوعی بی انگیزگی و یاس را تزریق می کند. حتی 
برخی از همکاران ما حاضرند با همان قراردادهای 
شرکتی نیز کار کنند، ولی مشکل اینجاست که در 
این قراردادها هیچ نوع امنیت شغلی وجود ندارد. 
کار کردن با پیمانکار تحت قرارداد شرکتی از روی 
ناچاری است. اگر کوچک ترین فرصت شغلی مناسبی 
وجود داشته باشد، نیروهای شرکتی از کار فعلی خود 
انصراف می دهند.« او عنوان می کند: »همواره حرف ما 
این بوده است که باید به طور کلی ساختار استخدام 
شرکتی برچیده شود. این شکل از استخدام ها باب 
سوء استفاده از نیروها را باز می کند. ما نباید دنبال 
اصالح شیوه استخدام های شرکتی باشیم، بلکه باید 
کال این نوع از استخدام ها متوقف شود. باید طرف 
حساب جامعه پزشکی شاغل در مراکز درمانی، 
وزارت بهداشت باشد، نه اینکه برای دستیابی به 
بدیهی ترین حق و حقوقمان با شرکت های پیمانکاری 
به طور مداوم مذاکره کنیم و با آنها درگیر باشیم.«

به دلیل همین اعتراضات گسترده، حاال وزارت 
بهداشت اعالم کرده است که از این پس، افزایش 
دستمزد، مزایا و ارتقای جایگاه شغلی شامل نیروهای 
شرکتی در نظام سالمت نیز خواهد شد و بخشنامه آن 
هم ابالغ شده است. حال باید دید که آیا در نهایت 
این بخشنامه جدید می تواند به افزایش رضایتمندی 
کادر درمان منجر شود و شرکت های پیمانکاری را 

برای اجرای این بخشنامه ملزم کند یا خیر.

شریفی مقدم: متاسفانه در 
کشور ما برای جبران کمبود 

پرستار در دوران کرونا به جذب 
پرستاران شرکتی 89 روزه 

اقدام کردند که مصداق عینی 
استثمار جامعه پرستاری است. 

این پرستاران با قرارداد شرکتی، 
نه بیمه هستند، نه مرخصی 

دارند و با کمترین حقوق، جذب 
شده اند. در این راستا حدود سه 
هزار پرستار را استخدام کردند 
که بعد از سه ماه نیز تقریبا همه 

را اخراج کردند

خانزاده: همان زحماتی که 
پرستاران رسمی می کشند، 

همان سختی ها را پرستاران با 
قراردادهای شرکتی هم متحمل 

می شوند، اما در زمینه حقوق 
و مزایا بین این نیروها تبعیض 
اساسی قائل می شوند. همین 

مساله نوعی بی انگیزگی و یاس 
را تزریق می کند. کار کردن با 

پیمانکار تحت قرارداد شرکتی 
از روی ناچاری است و در این 
قراردادهای شرکتی هیچ نوع 

امنیت شغلی وجود ندارد
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نگرانی از وضعیت تامین واکسن آنفلوآنزا به دلیل همزمانی اپیدمی با کرونا

ابراهیمی  علی 
بحران  همزمانی  درباره  هشدارها  افزایش  با 
که  می رود  انتظار  آنفلوآنزا  اپیدمی  و  کرونا 
امسال به نسبت سال های قبل تقاضای بیشتری 
برای واکسن وجود داشته باشد، اما یک نگرانی 
اساسی وجود دارد و آن احتمال بوجود آمدن 
تقاضای کاذب برای دریافت واکسن است. در 
حالی که زدن واکسن برای همه افراد توصیه 
نمی شود، بیم آن می رود که شرکت های تجاری 
آمده  پیش  از وضعیت  استفاده  با  دارویی  و 
مردم را اغفال کنند و افراد در تله آنها بیفتند.
به گزارش سپید، این روزها با نزدیک شدن به 
زمان ورود واکسن آنفلوآنزا به کشور خبرهای 
خوشی از تولید واکسن ملی آنفلوآنزا هم به 
این  تولید  برای  تالش  البته  می رسد.  گوش 
محصول چند سالی است که در کشور شروع 
شده و امید است که در مهر و یا آبان امسال 

انبوه برسد. تولید  به  این واکسن 

تجاری شرکت های  تله 
از طرف دیگر با شیوع بحران کرونا در جهان 
تقاضا برای دریافت واکسن بیش از پیش شده 
و به گفته ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت امسال به طور قطع میزان تجویز واکسن 
آنفلوآنزا را در گروه های آسیب پذیر بیشتر خواهد 
بود. وی می گوید: »زنان باردار که تحت پوشش 
مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت هستند 
و افرادی که ریسک پذیر بوده و بیماری زمینه ای 
دارند، به طور حتم این واکسن را خواهند گرفت.«

حریرچی با بیان اینکه سیاست وزارت بهداشت 
استفاده ۱۰۰ درصدی افراد از واکسن آنفلوآنزا 
نیست، می افزاید: »برای سایر افرادی که تمایل 
به استفاده از آن دارند هم واکسن تهیه می شود 

کنند.« ارزان خریداری  قیمت  با  بتوانند  تا 
وی با بیان اینکه زدن این واکسن به همه توصیه 
شرکت های  »امروز  دارد:  تاکید  نمی شود، 
وضعیت  از  استفاده  با  دارویی  و  تجاری 
پیش آمده مردم را می دوشند و باید مواظب 
باشیم در تله آنها نیفتیم. البته واکسن آنفلوآنزا 
برای افراد پرخطر در دسترس خواهد بود و 
امیدواریم در مرحله ای واکسن تولید خودمان 
بیشتر  قبل  به نسبت سال  اما  برسد،  بازار  به 

کرد.« استفاده خواهیم  آنفلوآنزا  واکسن  از 

واکسن را از شبکه رسمی و 
کنید تامین  داروخانه ها 

محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
هم از افزایش تقاضا برای واکسن نگران است 
و به برنامه وزارت بهداشت برای تامین واکسن 
آنفلوآنزا اشاره کرده و می گوید: »امسال برای 
را  آنفلوآنزا  ایرانی  و  ملی  واکسن  بار  اولین 
پاییز  امیدواریم  و  داشت  کشور خواهیم  در 
امسال حدود یک میلیون دوز از این واکسن 

تولید شود.«  ایرانی 
از  واکسن  این  واردات  اینکه  بیان  با  وی 
خارج نیز امسال انجام می شود و طبق برنامه 
خواهیم  کشور  در  را  واکسن  شهریورماه  از 
داشت، می افزاید: »در مرحله اول دو میلیون 

دوز از این واکسن وارد و برای بیماران در 
معرض خطر توزیع می شود و در مراحل بعد 
سعی می  کنیم تا سه برابر این میزان واردات 

باشیم.« داشته  به کشور  آنفلوآنزا  واکسن 
می کند:  اظهار  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
رسمی  شبکه  در  آنفلوآنزا  »واکسن 
و  شد  خواهد  توزیع  کشور  داروخانه های 
و  واکسن  نوع  هر  می خواهیم  مردم  همه  از 
داروی مورد نیاز خود را از شبکه رسمی و 
بازار  به  و  کنند  تامین  کشور  داروخانه های 

نروند.« تقلبی  و  قاچاق 

۳ میلیون دوز  ۲ تا  توانایی تولید 
واکسن در کشور را داریم

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 
هم با اشاره به اهمیت تولید واکسن آنفلوآنزا 
ایرانی در این برهه زمانی می گوید: »مطالعات 
پیشرفت  آنفلوآنزا،  واکسن  تولید  به  مربوط 
قابل توجهی داشته و محصول در حال نهایی 

شدن است.«
این  تجاری سازی  زمان  خصوص  در  قانعی 
داریم  »امید  می کند:  خاطرنشان  واکسن، 
واکسن  جاری  سال  ماه  آبان  و  مهر  در  که 
ستاد  دبیر  برسد.«  انبوه  تولید  به  آنفلوآنزا 
و  علمی  معاونت  زیست فناوری  توسعه 
این  به  پاسخ  در  ریاست جمهوری  فناوری 
سوال که آیا میزان تولیدات داخل پاسخگوی 
خواهد  آنفلوآنز  پیک  زمان  در  کشور  نیاز 
وارد  که  اول  سال  »برای  است:  معتقد  بود، 
نداریم  انتظار  می شویم،  واکسن  این  تولید 
نیاز  کل  بتوانند  تولیدکننده  شرکت های   که 

کشور را برآورده کنند.«
این  به  ساله  هر  نیاز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
»در  می شود:  یادآور  است،  متفاوت  واکسن 
برخی از سال ها حدود یک میلیون دوز مصرف 
داریم و در برخی اوقات بیشتر از این میزان 
که  زیرساخت هایی  با  البته  می شود.  مصرف 
ایجادشده، توانایی تولید ۲ تا ۳ میلیون دوز 

واکسن در کشور را داریم.«
ادامه در صفحه 15 
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آیا باید منتظر تقاضای کاذب بود؟

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت: امروز شرکت های 
تجاری و دارویی با استفاده 

از وضعیت پیش آمده مردم 
را می دوشند و باید مواظب 

باشیم در تله آنها نیفتیم. البته 
واکسن آنفلوآنزا برای افراد 

پرخطر در دسترس خواهد بود و 
امیدواریم در مرحله ای واکسن 

تولید خودمان به بازار برسد، 
اما به نسبت سال قبل بیشتر 

از واکسن آنفلوآنزا استفاده 
خواهیم کرد
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 ادامه از صفحه 14 
ضرورت تامین ارز مورد نیاز واکسن  

آنفلوآنزا
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
نیز در پاسخ به سواالت سپید در خصوص تهیه و 
توزیع واکسن آنفلوآنزا در سال جاری می گوید: 
»واردات واکسن مورد نیاز کشور مانند هر سال 
برنامه ریزی شده و تا قبل از شروع فصل پاییز و 
همچون سال های گذشته در شهریورماه وارد و 

توزیع خواهد شد.«
دارد  وجود  مشکل  دو  »امسال  می افزاید:  وی 
یکی اینکه تقاضای واکسن در دنیا افزایش پیدا 
محدود  آن  تولید  میزان  قاعدتا  و  است  کرده 
خواهد بود. دوم اینکه همزمانی فصل آنفلوآنزا 
با بیماری کرونا تقاضا برای دریافت واکسن را 

در داخل افزایش خواهد داد.«
جهانپور با اشاره به ثبت سفارش و خرید واکسن از 
شرکت های تولیدکننده، اظهار می کند: »اقدامات 
انجام شده  الزم برای ثبت سفارش واکسن ها 
دارد  وجود  بین  این  در  که  مانعی  اما  است، 
بحث تامین ارز مورد نیاز برای خرید و واردات 
واکسن ها است. زیرا آنچه مهم است تخصیص 
ارز به هنگام برای این واکسن ها است چراکه با 
توجه به افزایش تقاضاها در بازار بین المللی برای 
این محصول باید هزینه خرید در زمان مقرر به 
حساب تولیدکنندگان واریز شود و امیدواریم 

واکسن مورد نیاز قابل تامین و تهیه باشد.«
وی در پاسخ به این سوال که امسال میزان واردات 
»طبق  می گوید:   بود؟  خواهد  چقدر  واکسن 
برآوردهای انجام شده امسال ۳ برابر سال های 
قبل باید واردات واکسن از شرکت های اصلی 
امیدواریم  و  باشیم  داشته  واکسن  تولیدکننده 
این  شده  انجام  اقدامات  و  ارز  تخصیص  با 
از  واکسن  توزیع  و  دهد  نتیجه  اققدامات 

شهریورماه صورت گیرد.«
می کند:  اضافه  دارو  و  سخنگوی سازمان غذا 
به  واردات  میزان  شدن  برابر   ۳ از  ما  »منظور 
صورت  برآوردهای  طبق  که  است  آن  کشور 
گرفته آنچه امسال مورد نیاز کشور است حداقل 
6 میلیون واکسن آنفلوآنزا خواهد بود که باید 
از محل واردات تامین شود. ضمنا این میزان 
واکسن تا رقم ۱۰ میلیون واکسن قابل افزایش 
خواهد بود منتها پیش شرط این میزان سفارش 
امکان تامین واکسن از سوی شرکت های بین 

المللی تولیدکننده خواهد بود.«
جهانپور با اشاره به اتفاق سال گذشته در واردات 
و کمبود واکسن در کشور، می گوید: »سال قبل 
ما حتی بیش از ۳5 درصد از سال قبل تر از آن 

واردات  در  که  مشکلی  ولی  داشتیم،  واردات 
فرازونشیب هایی  که  است  آن  هست  واکسن 
در واردات واکسن وجود دارد و برخی سال ها 
تبلیغات علیه واکسن صورت می گیرد و یا اینکه 
ایجاد می شود و هر  نیاز کاذب  برخی سال ها 
دوی این شرایط مشکالتی را در تامین واکسن 

بوجود می آورد.«
وی می افزاید: »سال قبل علیرغم پیش بینی ها و 
سفارس بیش از سا های قبل تر، در فصل سرد 
سال و اوج اپییدمی آنفلوآنزا نیازی در کشور 
ایجاد شد که قابل پیش بینی نبود. البته با توجه 
به اینکه اقدامات الزم برای تامین و در اختیار 
داشتن واکسن قبل از فصل سرد سال صورت 
رو به رو  بیماری  اوج  با  ما  که  زمانی  می گیرد، 

شده  تامین  واکسن  از  عمده ای  بخش  شدیم 
مورد استفاده قرار گرفته بود و فقط بخشی از 
آن در بازار موجود بود. از این رو به محض وقوع 
اپیدمی آنفلوآنزا تقاضای دیرهنگامی ایجاد شد که 
دریافت واکسن فایده ای هم در آن ایام نداشت 
چراکه فرد برای به دست آوردن مصونیت نسبی 
بعد از دریافت واکسن آنفلوآنزا باید ۱5 روز 

زمان داشته باشد، اما تقاضا برای تزریق واکسن 
زمانی ایجاد شد که شاهد شروع اپیدمی بودیم 
و این تقاضا از نظر ما تقاضای دیرهنگامی بود 

که هیچ اثرگذاری در کنترل ایپدمی نداشت.«

تامین کننده  ادامه به شرکت هایی  جهانپور در 
واکسن برای ایران هم اشاره کرده می گوید: »ما 
از هر شرکت بزرگ بین المللی تولیدکننده واکسن 
که سازمان جهانی بهداشت آن را در فهرست 
واکسن  باشد،  داده  قرار  خود  تامین کنندگان 
خریداری و وارد خواهیم کرد. برای امسال نیز 
از شرکت های اروپایی و یکی دو شرکت آسیایی 

واکسن خود را تامین خواهیم کرد.«
وی می افزاید: »ازاین رو مذاکرات با شرکت های 
طرف قرارداد انجام شده و مرحله ثبت سفارش ها 
نیز به اتمام رسیده است، اما همه این اقدامات 
نیازمند انجام تبادالت بانکی در زمان مقرر است. 
ضمنا تا به امروز مشکل عمده ای برای تامین 
چند میلیون واکسن که نیاز امسال است، نداریم.«
در  بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل 
ادامه به نگرانی عمده سازمان غذا و دارو در 
خصوص واکسن آنفلوآنزا اشاره کرده و اظهار 
در خصوص  ما  اصلی  نگرانی  »آنچه  می کند: 

واکسن آنفلوآنزا است آن است که تقاضای کاذب 
ایجاد شود. چراکه اولویت دریافت واکسن با 
گروه  های پرخطر و در معرض خطر همچون 

کادر درمانی است.«
وی با اشاره به اینکه گفته می شود تاکید مسئوالن 
آنفلوآنزا  ایپدمی  و  کرونا  بحران  همزمانی  بر 
در فصل سرد سال موجب ایجاد تقاضا کاذب 
می افزاید:  شد،  خواهد  واکسن  دریافت  برای 
»موضوعی که بایدی مورد توجه قرار گیرد آن 
ایجاد  کامل  ایمنی  آنفلوآنزا  واکسن  که  است 
ایمنی  که  است  واکسن هایی  جزو  و  نمی کند 
موقت در حدود 4۰ درصد و حتی کمتر از آن 
را در برابر ویروس ایجاد می کند، ولی تاکید ما 
این است که اولویت دریافت واکسن با افراد در 
معرض خطر و گروه های پرخطر باشد و افزاد 
دیگر در صورت وجود واکسن مازاد بتوانند در 
صف انتظار دریافت واکسن قرا گیرند؛ بنابراین 
در وهله نخست ما نیاز گروه های پرخطر و کادر 
درمان را در اولویت خواهیم داشت و مازاد بر 
آن می تواند برای گروه های دیگر تزریق شود. 
البته این نکته را هم بگویم که افراد گروه های 
پرخطر ارتباطی به مبتالیان به کرونا ندارد و عده ای 
تصور نکنند که اگر بیمار شده و بهبود یافته اند 
باید حتما اقدام به تزریق واکسن آنفلوآنزا کنند.«
واکسسن  تولید  موضوع  به  پایان  در  جهانپور 
در داخل هم اشاره می کند و می گوید: »یکی از 
موضوعاتی که در سال های اخیر همواره بر آن 
تاکید شده تولید ملی واکسن آنفلوآنزا در داخل 
کشور است که خوشبختانه به نتایج خوبی هم 
رسیده و حتی انتظظار می رود که پاییز امسال این 

واکسن تولید و به بازار عرضه شود.«
وی می افزاید: »البته این انتظار نمی رود که تا قبل 
از فصل پاییز واکسن آنفلوآنزا تولید داخل در 
دسترس باشد و ما باید همچنان نیاز کشور را از 
محل واردات تامین کنیم؛ بنابراین اگر نیاز بیشتری 
واکسییناسیون  برای  زمستان  و  پاییز  در فصل 
وجود داشته باشد به نظر می رسد که نیاز کشور 
به واکسن آنفلوآنزا از محل تولید داخل تامین 

خواهد شد.«

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: واکسن 

آنفلوآنزا در شبکه رسمی 
داروخانه های کشور توزیع 
خواهد شد و از همه مردم 
می خواهیم هر نوع واکسن 

و داروی مورد نیاز خود را از 
شبکه رسمی و داروخانه های 
کشور تامین کنند و به بازار 

قاچاق و تقلبی نروند
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه 

زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری: در برخی 
از سال ها حدود یک میلیون دوز 
مصرف داریم و در برخی اوقات 

بیشتر از این میزان مصرف 
می شود. البته با زیرساخت هایی 
که ایجادشده، توانایی تولید ۲ تا 
۳ میلیون دوز واکسن در داخل 

کشور را هم داریم

کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو: آنچه 

نگرانی اصلی ما در خصوص 
واکسن آنفلوآنزا است آن است 

که تقاضای کاذب ایجاد شود. 
چراکه اولویت دریافت واکسن 
با گروه  های پرخطر و در معرض 
خطر همچون کادر درمانی است



فرصت سازی کرونا برای ترمیم چهره هالل احمر

 یاسر مختاری
کرونا و شرایط سخت  بحران  که  ایام  این  در 
اقتصادی ناشی از تحریم ها کشور را فراگرفته 
خود  چهره  ترمیم  حال  در  هالل احمر  است، 
در میان مردم است و روزهای پر نشاط تری را 
نسبت به سال های اخیر که بیماری مانند کرونا 
وجود نداشت سپری می کند. در هفته های گذشته 
کانال مالی برای ورود کمک های بین المللی به این 
نهاد بازگشایی شد، از سوی دیگر کارخانه جات 
داروسازی و تدارکات پزشکی هالل نیز در حال 
بازگشت به روزهای اوج خود هستند. اگر چه  
این نهاد هنوز با مشکالتی مانند کمبود بودجه 
برای شارژ انبارها و تقویت یگان های خودرویی 

خود مواجه است.
رئیس  همتی  سپید،کریم  خبرنگار  گزارش  به 
ایران،  اسالمی  احمر جمهوری  جمعیت هالل 
درنشستی با حضور شورای معاونین وزارت امور 
مجلس وزارت خانه ها با بیان اینکه با توجه به 
حاشیه هایی که در 2 سال اخیر در جمعیت هالل 
احمر وجود داشت، وظایف محوله در ستاد ملی 
مقابله با کرونا بر جمعیت هالل احمر، باعث شد 
تا هم این جمعیت جایگاه واقعی خود را در میان 
مردم پیدا کند و هم توانمندی های جمعیت در 
این بحران به چشم بیاید، گفت: » 3 هزار و 500 
داوطلب و امدادگر با حضور در خروجی شهرها، 
بیش از 21 میلیون نفر را غربالگری کردند و در 
این غربالگری ها 14 هزار نفر که مشکوک به 
بیماری کرونا بودند به مراکز درمانی و بیمارستان 

ها ارجاع داده شدند.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره  به وقوع 
سیل در 25 استان کشور همزمان با شیوع کرونا 
در کشور اظهار کرد: »عمدتا استان های جنوبی 
کشور و مناطق محروم، همزمان با پاندمی کرونا 
نفر  آبگرفتگی شدند و 3 هزار  و  درگیر سیل 
با  بودند.  درگیر سیل  احمر  نیروهای هالل  از 
توجه به پیک کاری اما به منطقه جازموریان و 
رودبار جنوب رفتم و از نزدیک در جریان روند 

امدادرسانی ها قرار گرفتم.«
همتی با اشاره به وقوع زلزله  دماوند نیز گفت: 
»بالفاصله پس از وقوع زمین لرزه رئیس جمهور 
تماس گرفت و پرسید که اولین تیم از کجا اعزام 
شد و چه زمانی رسید و اینکه امکانات کشور 
چطور است؟در پاسخ گفتم اولین تیم که در زمان 
وقوع حوادث و به خصوص وقوع زمین لرزه  به 
منطقه اعزام می شود، تیم های ارزیاب و واکنش 
سریع هستند و سعی می کنند در کمترین زمان 

ممکن به منطقه برسند.«
 وی افزود: » برای پاسخ به سواالت رئیس جمهور 
2 برنامه داریم که شامل ایجاد خانه های هالل و 
همچنین آموزش همگانی است که امیدواریم با 
همکاری همکاران، این 2 موضوع را تا پایان دولت 
دوازدهم اجرایی کنیم. خانه های هالل شبیه به 
خانه های بهداشت اما در گستره وسیع تری هستند. 
برای آموزش همگانی هم ابتدا باید تاب آوری را در 

مردم تقویت کنیم. جامعه ای تاب آور است که بتواند 
بدون استرس اوضاع بحرانی را مدیریت کند.«

رئیس جمعیت هالل احمر درباره ایجاد خانه های 
هالل در سراسر کشور، تاکید کرد: »پس از وقوع 
زمین لرزه به فکر تاسیس خانه های هالل افتادیم، 
طرح خانه های هالل در سال 1394 اجرایی شد 
اما متاسفانه متوقف شده بود. برنامه ما این است 
تا 37 هزار خانه هالل در سراسر کشور داشته 
باشیم، تا این لحظه بیش از یک  هزار و 500 
خانه هالل آماده است و یک هزار و 500 خانه 
هالل دیگر هم تا پایان دولت راه اندازی می شود.«
 همتی با تاکید بر اینکه آموزش همگانی مقوله 
جدی و مورد نظر رئیس جمهور است، تصریح 
کرد: »در زمینه آموزش همگانی با وزیر آموزش و 
پروش جلسه گذاشتیم و تفاهم نامه ای امضا شد تا 
15 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی 

از آموزش های همگانی برخوردار شوند.«
وی در رابطه با آموزش های همگانی کمک های 
اولیه به سربازان وظیفه، بیان کرد: »در 17 استان 
40 پادگان آموزشی وجود دارد که  تفاهمنامه ای 
منعقد شد تا 250 هزار نفر از افرادی که آموزش 
2 ماهه سربازی را دارند به مدت 30 ساعت از 
آموزش های همگانی برخوردار شوند.  این افراد 
می توانند نماینده بیش از 200  هزار خانواده باشند.
آموزش های همگانی شامل آموزش های چهره به 
چهره، فضای مجازی، تلویزیون اینترنتی و .. است.«

 
آمادگی مردم در مقابله با حوادث 

8درصد است
 همتی با تاکید بر وضعیت انبارهای امدادی هالل 
احمر و پایگاه های اقماری این جمعیت، گفت: 

»میزان وقوع حادثه در کشور 80 از 100 و در 
مقابل میزان آمادگی مردم در مقابله با حوادث 8 
از 100 است. 4 پایگاه اقماری وسیع در استان 
تهران و البرز وجود دارد که هر کدام 17 هکتار 
مساحت دارند و ظرفیت هر کدام 10 انبار وسیع 
است. این پایگاه ها معین تهران در زمان وقوع 
بحران هستند اما در 8 ساعت بازدیدی که از 
انبارها  موجودی  داشتیم  اقماری  پایگاه   4 این 

بسیار کم بود.«
رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »موجودی 
اقالم شانزده گانه در انبارهای امدادی جمعیت هالل 
احمر باید به اندازه 2 درصد مردم باشد و این 
عدد تا 10 درصد هم می تواند باشد، اما بر اساس 
بررسی هایی که انجام گرفت موجودی انبارهای 
امدادی در استان البرز یک دهم درصد، تهران 4 
درصد و میانگین کل کشور 9 درصد است و در 
ایده آل ترین شرایط کشور ما تنها می توانیم 24 
درصد آمادگی برای مقابله با بحران احتمالی داشته 
باشیم.« وی افزود: »در استان تهران تنها 50 هزار 
دستگاه چادر وجود دارد که اگر حادثه عظیمی 
رخ دهد این تعداد چادر تنها یکی از محله های 
تهران را پاسخگو خواهد بود. حوادث پی در 
پی که در کشور رخ داده و تحریم های ظالمانه 
دسترسی به حداقل های ارزی را با محدودیت 

جدی مواجهه کرده است.«

اختصاص 400 میلیارد تومان برای شارژ 
انبارها با دستور رئیس جمهور

رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه وضعیت 
انبارهای امدادی را به صورت مکتوب تقدیم 
انبارهای  شارژ  برای  کردیم.  جمهور  رئیس 

امدادی، خرید تجهیزات و تقویت ناوگان های 
خودرویی این جمعیت نیاز به 2 هزار میلیارد 
تومان بودجه داریم. رئیس جمهور محبت کردند 
و 400 میلیارد تومان بودجه برای این موضوع 
به  مبلغ نسبت  این  دادند. هر چند  اختصاص 
بودجه 2 هزار میلیاردتومانی درخواستی، مبلغ 
ناچیزی است اما رئیس جمهور در هیچ مقطعی 
چنین مبلغی را به جمعیت هالل احمر اختصاص 

نداده بود.«
وی یادآور شد: » 50 درصد این مبلغ اختصاص داده 
شده از سوی رئیس جمهور االن در حساب های 
جمعیت هالل احمر است، مناقصات الزم برای 
خریداری اقالم شانزده گانه و چادرهای امدادی 
را انجام دادیم و 8 هزار و 500 چادر امدادی 

جدید خریداری شد.«
 همتی در رابطه با تقویت ناوگان امدادهوایی 
فروند   24  « گفت:  نیز  احمر  هالل  جمعیت 
بالگرد،  ناوگان امدادی جمعیت هالل احمر را 
تشکیل می دهد که ناوگان ما بعد از ناوگان ارتش، 
ناوگانی با قابلیت های بسیار و موثر محسوب 
می شود. حدود 6 تا 8 فروند از این بالگردها 
زمین گیر شده که 130 میلیارد تومان از سوی 
رئیس جمهور برای اورهال کردن بالگردهای 
امدادی تخصیص داده شده است.یکی از بالگردها 
کار  حاشیه  بدون  که  جدید  نیروهای  مدد  به 
می کنند، آماده و به زود وارد ناوگان می شود«.

وی افزود: »بیش از یک هزار و 500 خودروی 
کمک دار نیاز داریم که در این زمینه مصوب شد 
تا 900 خودروی کمک دار تا سال 1401 توسط 

جمعیت هالل احمر خریداری شود. 
ادامه در صفحه 17 

شماره 161710 8 مرداد 1399

راه اندازی مجدد کارخانه های تدارکات پزشکی
آمادگی 8 درصدی مردم در حوادث



 یاسر مختاری

 معاون مشارکت ها، توانمندسازی و امور مجلس 
سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری روز 
سه شنبه 7 مردادماه به برنامه سازمان بهزیستی برای 
بهبودی وضعیت مالی و معیشتی مددجویان، مسکن 
آنها و تدابیر بهداشتی برای جمع آوری نذورات 
عید قربان برای مددجویان این سازمان پرداخت.
اشاره  با  یزدان مهر  به گزارش خبرنگار سپید، 
به  نیازهای مراکز نگهداری سازمان بهزیستی 
اظها رکرد: »نیازهای مراکز متعدد است از مواد 
نیازهای  تمام  تجهیزات  و  ماسک  تا  شوینده 
یک فرد را شامل می شود. البته ما این موارد را 
دسته بندی کرده و متناسب با اولویت ها فراهم 
می کنیم. بهترین کمک به مراکز بهزیستی، کمک 
نقدی است تا مراکز با توجه به نیازها و براساس 

دستورالعمل ها این لوزام ها را فراهم کنند.«
از  حمایت  لزوم  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
اشتغال معلوالن از تأسیس صندوق حمایت از 
داد و  افراد خبر  این  برای  فرصت های شغلی 
گفت: » این صندوق که به زودی قرار است 
تأسیس شود، موجب تسریع کمک به معلوالن 
شده و مشکالت موجود بر سر راه اشتغال آنها 
امسال دو هزار و 100میلیارد  را رفع می کند. 
تومان منابع تسهیالت ارزان قیمت به بهزیستی 
به  اشتغال  قالب وام  تعلق گرفته است که در 
مددجویان ارائه می شود و امیدواریم با راه اندازی 
این صندوق شاهد ارتقای خدمات رسانی توأم با 
کرامت انسانی به آنها باشیم و گام جدی برای 
اشتغال پایدار، تسهیل و تسریع قانونی اشتغال 

معلوالن برداشته شود.«
جمع آوری  با  رابطه  در  و  ادامه  در  یزدان مهر 
نذورات عید قربان برای مددجویان بهزیستی 
تصریح کرد: همچون سال های گذشته در خدمت 
شهروندان و افراد خیر هستیم تا نذورات خود  را 
جمع آوری کرده و به شکل مستقیم و متناسب 

با نیت آنها در اختیار مددجویان قرار دهیم.«

وی بیان کرد: »  امسال به دلیل شیوع کرونا، در 
خود مراکز بهزیستی ذبح نخواهیم داشت و دید 
و بازدید در مراکز و ... امسال براساس دستور 
ستاد مقاله با کرونا ممنوع بوده ذبح در مراکز 
با سازمان  بود. همچنین  دارای مجوز خواهد 
حج و زیارت و هیئت امنای مساجد هماهنگی 

کردیم تا به سرعت به دست افراد برسانیم.«
معاون مشارکت ها، توانمندسازی و امور مجلس 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه به موسسات 
خیریه و تشکل های غیر دولتی اطالع رسانی 
شده و تجهیز و آماده سازی برای عید قربان 
در  نذورات  امسال  گفت:»  است،  شده  انجام 
مراکز قانونی دام پزشکی انجام شده و  سپس 

با رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی 
کردن انبارهای نگهداری در اختیار مددجویان 

قرار می گیرد.«
وی در ادامه با اشاره به راه های ارتباطی برای 
دریافت کمک های نقدی افزود:» خیران می تواند 
نذورات خاص این ایام را از طریق شماره کارت 
6367957070707075، کد دستوری 97733#* 
و بخش نیکوکاری نرم افزارهای آپ و سکه به 
دست مددجویان و مراکز تحت پوشش سازمان 
بهزیستی برسانند. همچنین پوسترها و بنرهایی 
تهیه شده که در معابر نصب می شود تا از این 

طریق به شهروندان اطالع رسانی کنیم.«
یزدان مهر در ادامه با اشاره به اقدامات بهزیستی 

برای فراهم کردن ودیعه مسکن مددجویان نیز 
گفت: »با همکاری بنیاد مستضعفان و بهزیستی 
75 میلیارد تومان کمک از سوی بنیاد به شکل 
وام و 30 میلیارد به شکل بالعوض در اختیار 
سازمان بهزیستی قرار گرفت. این وام در حال 
حاضر براساس شاخص ها از اول دهه والیت 

در دو مرحله توزیع می شود.«
 معاون مشارکت ها، توانمندسازی و امور مجلس 
سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: »از منبع 
وام وزارت مسکن و شهرسازی هم 300 میلیارد 
تومان به بهزیستی تعلق گرفته تا با شرایطی که 
وزارت مسکن و شهرسازی اعالم کرده در اختیار 

مددجویان قرار گیرد.«

تاسیس صندوق حمایت از اشتغال معلوالن

 ادامه از صفحه 16 
کارهای خوبی در این فاصله زمانی انجام شد 
به  بازگشت هالل احمر   با هدف  و عمدتا  
روزهای خوب با حفظ پاکدستی و پاکدامنی 
بوده است و عزیزانی به جمع ما برای تحقق 

این مهم اضافه شدند.«

راه اندازی مجدد خطوط تولید سازمان 
تدارکات پزشکی 

رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه با تاکید بر 
راه اندازی مجدد خطوط تولید جدید در هالل 
پزشکی  تدارکات  »سازمان  کرد:  تاکید  احمر 
چندین خط تولید تعطیل شده داشت اما مجددا 
این خط های تولید راه اندازی شده است.« وی 
تاکید کرد: »خط تولید آنژیوکت که در سال 94 

تعطیل شده بود مجددا راه اندازی شد و ساالنه 
7 میلیون آنژیوکت تولید می کند. شرکت سرمایه 
گذاری هالل ایران هم فعال شده و مدیران موفقی 
برای انجام فعالیت ها در این شرکت مشغول به 

کار شده اند.«

تداوم خدمات هالل احمر در گروی 
سرمایه های پایدار

همتی در ادامه با بیان اینکه با توجه به حوادثی که 
در چند سال گذشته در کشور به وقوع پیوسته، 
ظرفیت های هالل احمر برای خدمت به مردم 
هزینه شده است، گفت:  »در حال حاضر آمادگی 
این جمعیت، تا حد ایده آل فاصله دارد و توان 
آن از نظر لجستیک و امکانات الزم برای مقابله 

با حوادث آسیب دیده است.«

وی بیان کرد: »انتظار ما این است که دولت در 
حد بضاعت خود کمک کند و مجلس شورای 
اسالمی نیز در قوانین مرتبط با بحث درآمدهای 
اختصاصی جمعیت ورود بیشتری داشته باشد. 
تا کنون قوانین خوبی برای هالل احمر تصویب 
شده است اما تداوم خدمات هالل احمر منوط 
به سرمایه های پایداری است که مجلس از منابع 
مختلف برای هالل احمر در نظر می گیرد. چراکه 
با توجه به شیوع کرونا در اسفند 98 و فروردین 
و اردیبهشت سال 99، درآمدهای ورودی هالل 
احمر کاهش یافته است.« همتی گفت: »دولت 
با توجه به همه تنگناهای موجود در این ایام، 
کمک 400 میلیارد تومانی را به هالل احمر و به 
منظور تامین تجهیزات و شارژ انبارهای امدادی 
این جمعیت داشته که این کمک ها در همه ادوار 

بعد از انقالب بی نظیر بوده است.« وی افزود:  
»در 10 سال گذشته لجستیک هالل احمر به روز 
نشده و به همین منظور با خرید 900 آمبوالنس در 
کمیسیون زیربنایی دولت، موافقت و ابالغ شده 
که تمام این کمک ها به ارتقای توان هالل احمر 
برای کمک به مردم در حوادث کمک می کند.«

رئیس جمعیت هالل احمر با تقدیر از خدمات و 
زحمات امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هالل 
احمر در اقصی نقاط کشور و در تمام حوادث و 
بحران ها گفت: »هالل احمر ظرفیت بسیار خوب 
و ارتشی آماده از امدادگران و جوانان و داوطلبان 
در اختیار دارد که برای ارائه خدمات موثرتر، 
نیازمند حمایت های دولت در ماه های پیش رو 
و کمک مجلس شورای اسالمی به منظور خلق 

سرمایه های پایدار برای این جمعیت هستیم.«
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