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وزیر بهداشت در نشست با ذاکرین، مداحان و وعاظ: 

نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند یا بیمارشوند
وزیر بهداشت گفت: »بعد از سال ها فریاد شیعه در 
مرثیه اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران باوفایش امسال 
با پدیده ای به نام بیماری کرونا روبرو هستیم و 
به عشاق حسین و آنهایی که برای عشاق حسین 
نغمه سرایی می کنند می گویم که در صددیم امسال، 
محرمی برگزار کنیم که اوالً بگوییم که نام و یاد 
امام حسین)ع( را از همه گلدسته ها و مناره ها فریاد 
خواهیم زد و کربال، مظلومیت امام حسین)ع( یاران 
و اصحاب این بزرگوار را فراموش نخواهیم کرد. 
دوم اینکه بگوییم نخواهیم گذاشت عشاق حسین 

تب کنند یا بیمار شوند.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست هم اندیشی 
با ذاکرین، مداحان و وعاظ در خصوص نحوه 
برگزاری عزاداری ایام محرم و صفر اظهار داشت: 
»در راه مبارزه با کرونا، افتخاراتی برای جمهوری 
اسالمی ایران کسب شد گرچه امروز خیز دیگری 
از بیماری داریم اما با دست های خالی، دل های پر 
از ایمان و از همه مهم تر، همدلی، همسویی و وفاق 
ملی که تحت لوای رهبر فرزانه انقالب ایجاد شد، 

به این دستاورد بزرگ ملی رسیدیم.«
وی افزود: »وقتی تاریخ ذکر اهل بیت را مرور 
می کنیم شاید به اولین خطابه زینب کبری)س( 
برگردد و جمله زیبایی که آن بزرگوار از کربال 
به زبان آورد. وقتی از ایشان پرسیدند که در کربال 
چه دیدی ایشان گفت به خدا به جز زیبایی چیزی 

ندیدم. بنظر من همه کربال در این یک جمله 
حضرت زینب)س( نهفته است.«

وزیر بهداشت افزود: »وقتی تاریخ را ورق می زنید 
به سفر تاریخی جابر ابن عبداهلل انصاری در 20 
ماه صفر می رسیم که عطیه ابن سعد ابن جناده، 
دست او را گرفت و از مدینه با چشم های نابینا راه 
طوالنی را طی کرد و به مزار شهدای کربال رسید.«
نمکی گفت: »شیعه در طول این سال ها، سه هدف 
را برای یاد شهدای کربال و اهل بیت، دنبال کرده 
است؛ اول اینکه به آنهایی که این عزیزان را مظلومانه 

دور از اصل و نسب و مایه های واالی انسانی و 
روحانی معرفی می کردند، بگوید که »اَشَهُد اَنََّک 
کاَة َو اََمرَت بِالَمعروِف  الَة َو آتَیَت الزَّ َقد اََقمَت الصَّ
َو نََهیَت َعِن الُمنَکر« و »اْشَهُد أنََّک ُکنَْت نُوراً فی 
َرةِ« و بر منبر و   األْصالِب الّشامَِخةِ واألَْرَحامِ الُمَطَهّ
پای منبر داد بزند و در کنار قبور مطهر شهدا و به 
پاکی و اخالص اهل بیت شهادت بدهد. دوم اینکه 
ًة  ُ أُمَّ ًة َقتََلتَْک َو لََعَن اهللَّ ُ أُمَّ شیعه فریاد بزند »َفَلَعَن اهللَّ
ًة َسِمَعْت بَِذلَِک َفَرِضیَْت بِهِ« و  ُ أُمَّ َظَلَمتَْک، َو لََعَن اهللَّ
سوم بگوید که ما در راه بزرگمردان عرصه شهادت 

خواهیم رفت و بگوید »فیا لیتني کنت  معکم فافوز 
معکم« )ای کاش من هم در کنار تو بودم و با تو 

رستگار می شدم(.« 
وی خاطرنشان کرد: »بعد از سال ها فریاد شیعه در 
مرثیه اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران باوفایش امسال 
با پدیده ای به نام بیماری کرونا روبرو هستیم و 
به عشاق حسین و آنهایی که برای عشاق حسین 
نغمه سرایی می کنند می گویم که در صددیم امسال، 
محرمی برگزار کنیم که اوالً بگوییم که نام و یاد 
امام حسین)ع( را از همه گلدسته ها و مناره ها فریاد 
خواهیم زد و کربال، مظلومیت امام حسین)ع( یاران 
و اصحاب این بزرگوار را فراموش نخواهیم کرد. 
دوم اینکه بگوییم نخواهیم گذاشت عشاق حسین 

تب کنند یا بیمار شوند.«
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت گفت: »متعهدیم 
که نگذاریم شیعه امام حسین)ع( بخاطر مراسم 
عزاداری ساالر شهیدان، تب کند یا بیمار شود و 
الگویی ارائه می دهیم  که شیعیان سایر کشورها 
ببینید که ایران اسالمی از خود چه نبوغی بر جای 
گذاشت و چه زیبا یاد امام حسین)ع( را زنده کرد. 
می خواهیم در تاریخ ثبت کنیم که هم یاد امام 
حسین)ع(، عاشورا، مظلومیت شهدای کربال را 
پاس داشتیم و هم از عشاق حضرت اباعبداهلل)ع( 
صیانت کردیم و هم اینکه الگویی ماندگار و نمونه 

به جهان معرفی کردیم.«

خبـر

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: »رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی در تجمعاتی مثل کنکور سراسری دور از 

انتظار است و می تواند منجر به بحران شود.«
به گزارش سپید، رضا ملک زاده در برنامه با تهران کلینیک رادیو 
دانشگاه  پیش خرید واکسن ساخته شده  تهران در خصوص 
آکسفورد توسط برخی کشورها، گفت: »تا جایی که من اطالع 
دارم ایران پیش خریدی از آکسفورد نداشته است و به احتمال 

زیاد این واکسن تا آبان ماه آماده نخواهد شد.«
وی افزود: »ساخت واکسن از مرحله اول و دوم و سوم گذشته 
و در مرحله چهارم قرار دارد و الزم است تا پس از انجام تست 
بر روی تعداد زیادی از بیماران در حدود ده ها هزار نفر، بررسی 
و نظارت بر روی این افراد انجام شود. پس از تأیید تأثیر مثبت 
و بی ضرر بودن آن به بازار تزریق شود اما بعید است که این 

واکسن تا قبل از سال نو میالدی وارد بازار شود.«
ملک زاده درباره فرآیند ساخت واکسن کرونا در ایران اظهار 
داشت: »ما همچنان در مرحله اول و دوم قرار داریم و هنوز 
وارد مرحله سوم و مطالعه بر روی انسان ها نشده ایم. این واکسن 
تکنولوژی فوق العاده پیشرفته ای دارد و روند ساخت آن به گونه ای 
است که بایستی ژن ویروس کرونا، در یک ویروس جدید ) 
آدنوویروس( وارد شود و آن ویروس به عنوان واکسن به بدن 
فرد تزریق شود. واکسن های تولید شده در آکسفورد و چین، 
ایمنی خوبی در بدن ایجاد می کنند اما میزان دوام ایمنی آن 
همچنان نامشخص است. امیدواریم همزمان با مطالعه ساخت 

این واکسن در سطح جهان دانشمندان ما در ایران هم بتوانند 
این واکسن را تولید کنند.« معاون تحقیقات و فناوری وزیر 
بهداشت در خصوص اعالم دفتر طب سنتی وزارت بهداشت 
در راستای ساخت دو داروی موفقیت آمیز اظهار بی اطالعی کرد. 
وی همچنین با اشاره به ایمن شدن تعدادی از هموطنان اظهار 
داشت: »به طور تخمینی بر اساس مطالعاتی که در 18 شهر 
به  نسبت  ایرانی  میلیون  است، حدود 25  انجام شده  بزرگ 
این بیماری ایمن شده اند و این مطالعات در شهریور و مهرماه 
نیز ادامه خواهد داشت. تقریبا نیمی از افراد حتی متوجه مبتال 
شدن به این بیماری نیز نمی شوند. حدود 30 درصد از افراد 
دارای عالئم خفیف هستند اما در برابر کرونا ایمن می شوند.«

ملک زاده در مورد برگزاری کنکور سراسری و مراسم عزاداری 
ماه محرم اظهار نگرانی کرد و گفت: »برگزاری هرگونه تجمع 
امکان ابتال به این بیماری را افزایش می دهد و تحقق یافتن تمام 
پروتکل های بهداشتی چه در برگزاری کنکور و چه درمراسم 
جمعی عزاداری ماه محرم بسیار دور از انتظار است و می تواند 

منجر به بحران شود.«
وی توضیح داد: »برخی از کشورها مثل ویتنام و چین توانسته اند 
با کمک مردم و دولت ها با اتخاذ قوانین و تصمیماتی منظم این 

بیماری را کامال کنترل کنند.«
ملک زاده با اشاره به اینکه هنوز داروی کامال موثری برای درمان 
این بیماری ساخته نشده بیان داشت: »داروهایی که به طور نسبی 
در درمان کرونا موثرند کم و بیش در ایران وجود دارند و ما 

مشغول مطالعه اثر بخشی آنها هستیم. بطور کلی، هنوز درمان  
قطعی برای این بیماری پیدا نشده و تنها راه فعلی خودمراقبتی 
است. مردم باید کمک کنند تا این بیماری را نگیرند چون در 
این بین کسانی هستند که با ابتال به این بیماری مجبور به بستری 

در بیمارستان ها خواهند بود.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درباره شیوع کرونا 
در تهران هم خاطرنشان کرد: »تهران در حال حاضر وضعیت 
مناسبی ندارد. بیمارستان ها از بیماران کرونایی پرشده اما متاسفانه 
همچنان تجمعات برقرار است و ماسک به طور کامل استفاده 
نمی شود. طبق آمار حدودا 2 نفر از هر 10 نفر کرونا دارند که 
ممکن است بدون عالمت باشند بنابراین برای جلوگیری از 

ابتال باید هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

تجمعاتباعثبحرانمیشود
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)IHME( براساس پیش بینی موسسه پژوهش و سنجش سالمت

غفلت کنیم، تا آبان ماه هزارنفر را درهر روز 
ازدست خواهیم داد

و  پژوهش  موسسه  سپید:  اختصاصی 
مرکز  یک   )IHME( سالمت  سنجش 
است  مستقل  درمان  و  بهداشت  تحقیقاتی 
و  بوده  مستقر  واشنگتن  دانشگاه  در  که 
از  مقایسه ای  قابل  و  دقیق  اندازه گیری 
ارائه  را  جهان  بهداشتی  مشکالت  مهمترین 
می دهد و استراتژی های مورد استفاده برای 

می کند. ارزیابی  را  آنها  رفع 
با شیوع پاندمی کرونا در جهان، این موسسه 
 هم در بخشی از پایگاه اینترنتی خود به نشانی
به   healthdata.org .https://covid19
ارجاع  میزان  ارزیابی  به  روزانه  صورت 
روزانه  مرگ و میر  بیمارستان ها،  به  بیماران 
و  روزانه  آزمایش های  و  عفونت  کل،  و 
تعدادی  درخصوص  دست  این  از  مواردی 

جهان  می پردازد.  کشورهای  از 
این پیش بینی ها براساس سناریوهای مختلفی 
ارائه  دهد،  رخ  آینده  در  است  ممکن  که 

می شود.
هستند؛ قرار  این  از  سناریوها  این 

فعلی  )شرایط   current projection  -1
کند( پیدا  ادامه 

Mandates easing )بازگشایی ها انجام   -2
شوند(

از  عمومی  )استفاده   Universal maks  -3
95 درصد مردم رعایت شود( ماسک در 

)میزان کل   Total deaths نمودار 
ایران  در  مرگ ومیر( 

 current( نخست،  سناریوی  براساس   -1
projection( در صورتی که اوضاع با همین 
ماه  اول  تا  کند،  پیدا  ادامه  فعلی  شرایط 
آبان  یازدهم  با  برابر  که   2020 سال  نوامبر 
ایران  در  نفر   51968 بود،  خواهد   99 ماه 

از دست خواهند داد. جان خود را 
 Mandates( دوم  سناریوی  براساس   -2
easing( که مربوط به زمان انجام بازگشایی ها 
از  را  نفر جان خود   51968 باز هم  است، 
می دهد  نشان  این  که  داد  خواهند  دست 
 )current projection( ما  فعلی  وضعیت 
اتفاق  بازگشایی ها  آن  در  که  وضعیتی  با 
افتاده باشد )Mandates easing( که بدترین 
است،  پاندمی  دوران  در  موجود  وضعیت 

است. هشداردهنده  این  و  نداشته  تفاوتی 
 universal( 3- اما براساس سناریوی سوم
masks( که شرایطی است که در آن حداقل 
95 درصد از مردم در هر زمان و مکانی از 
پوشش ماسک استفاده کنند، میزان کل مرگ 
و میر کشورمان تا تاریخ 11 آبان ماه، تقریبا 
رسید  نفر خواهد   26113 و عدد  به نصف 
همگانی  استفاده  اهمیت  هم  مورد  این  و 
می دهد. نشان  را  ماسک  از  البته صحیح  و 

)مرگ ومیر   Daily deaths نمودار 
ایران روزانه( در 

 current( نخست،  سناریوی  براساس   -1
projection( در صورتی که اوضاع با همین 
شرایط فعلی ادامه پیدا کند، تا اول نوامبر سال 
2020 )یازدهم آبان( آمار مرگ ومیر روزانه 
هموطنانمان به عدد 914 نفر خواهد رسید.
 )Mandates easing 2- در سناریوی دوم )

که مربوط به زمان انجام بازگشایی ها است، 
باز هم همان وضعیتی که در نمودار مجموع 
مرگ ومیر شاهد بودیم را مشاهده می کنیم. 
شرایط  در  روزانه  مرگ ومیر  میزان  یعنی 
االن  که  وضعیتی  با  بازگشایی ها،  انجام 
و  ندارد  فرقی  در کشور حاکم است، هیچ 
در  روزانه  مرگ  میزان  آبان ماه،  یازدهم  تا 
رسید  خواهد  نفر   914 عدد  به  کشورمان 

است. هشداردهنده  این  و 
 universal( سوم  سناریوی  در  اما    -3
حداکثری  استفاده  به  مربوط  که   )masks
مردم از پوشش ماسک است، آمار مرگ ومیر 
روزانه هم به نصف سناریوهای اول و دوم 
آبان(  )یازدهم  نوامبر  اول  تا  و  یافته  تقلیل 
مراتب  به  یعنی  رسید.  خواهد  نفر   121 به 

کمتر. هم  ما  فعلی  وضعیت  از 

خبـر

نمودار Total deaths )میزان کل مرگ ومیر( در ایران

نمودار Daily deaths )مرگ ومیر روزانه( در ایران
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مجمع انجمن های گروه پزشكی ایران در نامه ای خطاب به رییس جمهور تاکید کرد

اجتماعات مذهبی و کنکور بدون رعایت شرایط الزم اکیدا ممنوع
مجمع انجمن های گروه پزشكی ایران در نامه ای خطاب به رییس 
جمهور، نسبت به رعایت همه شرایط الزم در تجمعاتی مانند 
مراسم عزاداری محرم و کنكور تاکید کرد و هشدار داد که عدم 
رعایت توصیه هاي کارشناسانه مجمع و سیستم سالمت، باعث ابتال 
و مرگ و میر با ابعادي به مراتب دهشتناک تر از پیش خواهد شد.

به گزارش سپید متن این نامه به شرح زیراست؛
دکتر  والمسلین  االسالم  محترم جمهور جناب حجت  ریاست 

حسن روحانی
بعد از سالم و قدرداني از زحمات حضرتعالي در هدایت سكان 
کشور در این برهه تاریخي بحران کرونا، مجمع انجمن هاي علمی 
گروه پزشكي ایران که برگزیده تمام انجمن های علمی است و 
به کار سالمت مي پردازند الزم مي داند نگراني عمیق خود را از 
انچه که این روزها به دلیل بحران کرونا بر کشور مي گذرد و 
نحوه مقابله با آن، ابراز دارد. بخصوص در مقاطعي که به دلیل 
سنت هاي ملي و مذهبي و اجتماعات مرسوم آنها نیازمند اتخاذ 
سیاست هایي ظریف و هوشمندانه هستیم این نگراني و به تبع 

ان این احساس مسئولیت ابعاد بزرگتري می یابند.
 به عنوان صداي سیستم سالمت کشور و مجموعه اي که شامل 
انجمن هاي متخصصین و کارشناسان آمار و اپیدمیولوژي و پزشكي 
اجتماعي هم مي شود، به عنوان مجموعه اي که تك تك آحاد 
او ماه هاست در پیكاري بي امان با این بحران  به سر مي برند 
هشدار  می شناسند  و  کرده  تجربه  به خوبي  را  ضعف  نقاط  و 
مي دهیم عدم رعایت توصیه هاي کارشناسانه مجمع و سیستم 
سالمت باعث ابتال و مرگ و میر با ابعادي به مراتب دهشتناک تر 
از پیش خواهد شد. اگر اکنون روزانه دویست مرگ و ٢٠٠٠ 
ابتال ثبت مي شود بر اساس برخي پیش بیني ها در صورت عدم 
رعایت جدي دستورالعمل ها در سه ماه اینده این امار تا 1٦٠٠ 

مرگ در روز هم افزایش خواهد یافت.
خستگي نیروهاي انساني کادر پزشكي و به پایان رسیدن منابع 
سالمت در چنین شرایطي چشم اندازي بسیار تیره و تكان دهند 

پیش چشم آشكار مي کند.
بنابراین به عنوان یك نظر کارشناسي با پذیرش تمام مسئولیت های 

اجتماعي و اخالقي آن اعالم مي کنیم:
عزاداري و مراسم مذهبي در اجتماعات و گروه ها بعالوه تجمعات 
بزرگ مثل کنكور بدون رعایت شرایط الزم باید اکیدا ممنوع 
گردیده بر ممنوعیت ان نظارت جدي و انضباطي اعمال گردد.

اوال: خطر شعله ور شدن ابتال و تلفات فراوان در جمع عزاداران 
به هم فشرده اظهر من الشمس است و بازتاب منفي این ابتال در 
کوتاه مدت و دراز مدت بر توده مردم وبخصوص دینداران شایان 
تاملي ویژه است. چراکه براساس اعتقادات مسلم ما از بین بردن  

تنها یك زندگي به معني از بین بردن حیات همه انسان هاست.
ایراني  ایران و هر  پي  ابا عبداله الحسین در رگ و  ثانیا: عشق 
جاري است و بخش پرافتخار هویت ملي ماست. تعطیلی مراسم 
گروهي ایام محرم به هیچ رو به معناي تعطیل عزاداري یا عدم 
بزرگداشت سرور شهیدان نیست. یاد این حماسه همواره و همه 
ساله و بخصوص در این ایام  بر روح و روان این ملت آنچنان 
جاریست که نیاز به تبلیغ ندارد. از سوي دیگر تعطیلی مراسم 
از  بر گذشتن  مبني  تاریخي عاشورا  پیام  گروهي محرم، درک 
خود و سالیق خود در برابر مصالحي عالي تَر، که در اینجا حفظ 
سالمت امت تعبیر مي شود. شعله ور شدن شیوع کرونا به دنبال 
اجتماعات موضوعي نیست که در پرده بماند و تاثیر منفي آن بر 
توده عالقمندان ابي عبداهلل و عاشقان عاشورا و توده مردم را به 

راحتي مي توان پیش بیني کرد.
محدودیت هاي شدید در زیارت خانه خدا -کعبه -در این ایام 
دیني تجمعی منجمله  مناسك  کلیه  تعطیلي  نمایانگر ضرورت 
مراسم ایام محرم است. تبلیغات رسانه هاي خارجي در صورت 

عدم تعطیلی این مراسم هم دوراز انتظار نیست.
ارزش سختگیري هاي دولت -این  تردید  ایران بي  فهیم  مردم 
پدر سخت گیر عاقبت اندیش -را چه به شكل جریمه خاطیان 
و چه به شكل قرنطینه برخي شهرها و اماکن، قدر شناسند و در 

روز مقتضي پاس خواهند داشت.
هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشكی    

دکتر فاضل،دکتر نوبخت،دکتر ظفرقندی،دکتر تاجرنیا،دکتر زمانی،دکتر 
سید احمد جلیلی و دکتر صدریزاده و دکتر برومند ،دکتر عباسیون،دکتر 
جغتایی،دکتر صداقت،دکتر بیات،دکتر رسایی،دکتر سبزواری،دکتر 
نعمت اللهی،دکتر فالحی،دکتر خاقانی،دکتر شیرزاد،دکتر سلیمی،دکتر 

خداکرمی،دکتر هالکویی،دکتر حسینی

خبـر

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران ضمن 
تشریح علل افزایش آمار ابتال و درگیری کادر درمان در خیز دوم 
شیوع بیماری کووید 19، خواستار  تسریع و تسهیل روند صدور 
مجوزهای جدید جهت تزریق نیروهای تازه نفس در مجموعه 

بیمارستان ها و مراکز درمانی شد. 
به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با 
افزایش آمار ابتال و فوت ناشی از آن در کادر درمان طی خیز دوم 
شیوع کرونا، ضن تشریح مهمترین علل این مساله، اظهار کرد: 
»طبیعتا شدت بیماری تغییر کرده، یعنی بررسی الگوی مراجعین 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان تهران نشان می دهد که 
بیماران در وضعیت وخیم تری مراجعه می کنند و زمانیكه بیمار با 
این وضعیت مراجعه می کند، کادر درمانی که در مواجهه و تماس 
با بیماران هستند نیز با سویه های قوی تر بیماری روبرو می شوند.«
وی خستگی مستمر کادر درمان و فرسودگی ناشی از فرسایشی 
بودن بیماری را علت دوم این مساله عنوان کرد و گفت: »خستگی 
و کالفگی ناشی از استفاده ابزار حفاظتی، لباس های یكسره، گان  
و ماسك و غیره شرایط سختی را برای کادر درمان بخصوص در 
گرمای فصل تابستان ایجاد کرده، محدودیت های ناشی از پوشش 
این لباس ها و وسایل حفاظتی باعث می شود که فرد حتی در انجام 
کارهای روزمره دچار مشكل شود، به نظر می رسد این مساله 
باعث شده که همكاران خوب ما در حوزه های مختلف پزشكی، 
پرستاری و خدماتی به علت خستگی ناشی از این گرفتاری ها 

متاسفانه نتوانند از این ابزار حفاظتی به درستی و با کفایت الزم 
استفاده کنند و همین مساله آنها را آسیب پذیرتر کرده است.«

زالی در ادامه با بیان اینكه همچنین مزمن شدن بیماری و فرایند 
خستگی منجر به کاهش سطح ایمنی افراد شده است، گفت: »ایمنی 
گروه های پزشكی فعال در خطوط مقدم، آسیب پذیرتر شده و 
طبیعتا هر چه این زمان طوالنی تر شود، خستگی و فرسودگی ناشی 

از آن سطح ایمنی افراد را دستخوش تغییر می کند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با 
اشاره به سایر دالیل این مساله، گفت: »در اسفند و فروردین 
نحوه آرایش بیماران در بخش های بستری به گونه ای بود که 
همه  بخش ها کرونایی بودند ولی االن به دلیل اینكه بیمارستان ها 
میزبان سایر بیماران غیرکرونایی هستند، همین مساله موجب 
شده که در سطوح  بخش ها اختالط اتفاق افتاده و این انتزاج 
فعال  افراد  شده  موجب  غیرکرونایی  و  کرونایی  بیماران 
از سیستم های حفاظتی  در بخش های غیرکرونایی که طبیعتا 

کمتری برخوردارند، آسیب پذیرتر شوند.«
زالی با اشاره به دلیل پنجم این مساله، گفت: »نكته بعدی اگرچه 
ثابت نشده ولی نتایج برخی مقاالت نشان دهنده این است که یك 
شبه جهش در ساختار ویروس اتفاق افتاده و پیش بینی می شود بر 
اساس این شبه جهش ساختاری، میزان انتقال و سرایت پذیری بیماری 
کووید19 تا 8  برابر افزایش پیدا کند که این مساله طبیعتا هم برای 
مردم و هم برای پرسنل پزشكی نگرانی هایی ایجاد کرده است. با 

این حال فكر می کنم مهمترین علت، پارامتر خستگی پرسنل و 
تغییر در سیستم ایمنی کادر درمان به خاطر خستگی مزمن است.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در 
خاتمه با اشاره به راهكاری برای جبران این مساله، اظهار کرد: 
»اوال باید به صورت کامال غیربوروکراتیك، سریع و بالدرنگ 
ضمن صدور مجوزهای جدید، امكان تزریق نیروهای تازه نفس 
در مجموعه بیمارستان ها فراهم شود، چراکه طبیعتا نیروهای 
فعلی مكفی نبوده و برای ادامه مسیر خسته هستند، همچنین 
بخشی از کادر درمان به خاطر ابتال به کرونا از گردونه ارایه 
خدمات خارج شده اند که باید با تسریع و تسهیل روند صدور 
مجوزجذب نیروهای جدید، نسبت به ریكاوری و بازیابی کادر 

درمان در بیمارستان ها و مراکز درمان اقدام کنیم.«

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران تشریح کرد

علل افزایش آمار ابتالی کادر درمان در خیز دوم کرونا
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معاون درمان وزارت بهداشت: 

کرونامخربترینویروسیاستکهباعثتخریببافتمیشود
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »بنابر 
مطالعاتی که در کمیته علمی وزارت بهداشت انجام شده، متوجه شده ایم 
که کرونا ویروس بسیار خاصی است و از این جهت تاکنون مخرب ترین 
ویروسی است که در محیط کشت و محیط بدن، سریعا بافت ها را 
هم به صورت مستقیم و هم از طریق سیستم ایمنی تخریب می کند 
و علی رغم مطالعاتی که روی روش های درمان این بیماری در سطح 
دنیا شده متاسفانه هیچ درمان اختصاصی برای آن کشف نشده است.«  
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت 
بیماری کرونا در استان مرکزی، اظهار کرد: »خوشبختانه استان مرکزی 
علی رغم اینکه در ابتدای شیوع این بیماری جزو استان های آلوده کشور 
بود و هم کنون نیز استان های همجوار آن مانند همدان، دچار آلودگی 
هستند، به خوبی توانست این بیماری را تا حد قابل قبولی کنترل کند 
که این مهم نشان دهنده حضور فعاالنه همه ارکان استان در راستای 
مقابله با کروناست.« وی افزود: »بنابر مطالعاتی که در کمیته علمی 
وزارت بهداشت انجام شده، متوجه شده ایم که کرونا ویروس بسیار 
خاصی است و از این جهت تاکنون مخرب ترین ویروسی است که 
در محیط کشت و محیط بدن، سریعا بافت ها را هم به صورت مستقیم 
و هم از طریق سیستم ایمنی تخریب می کند و علی رغم مطالعاتی که 
روی روش های درمان این بیماری در سطح دنیا شده متاسفانه هیچ 

درمان اختصاصی برای آن کشف نشده است.« 
وی با تاکید بر اینکه  در حال حاضر موثرترین راه درمان این بیماری، 
مراقبت درست از بیمار توسط نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: 
»در واقع تا این لحظه هر کشوری که موفق به کنترل نسبی این بیماری 
شده است، به دلیل توانمندی نیروی انسانی اش بوده است. همان طور 
که می دانیم این ویروس تنها حوزه سالمت را تهدید نکرد، بلکه با 
تهدید سایر حوزه ها مخصوصا امور اقتصادی همه کشورهای جهان، 
منجر به وقوع حوادث و شکل گیری شورش هایی در کشورهایی 

مانند آمریکا شد که از باالترین تجهیزات پزشکی برخوردار بودند.«
وی بیان کرد: »با توجه به شرایط کنونی هنوز نمی توانیم بگوییم که شرایط 
خوب است، چون وقایع آینده را به هیچ عنوان نمی توان پیش بینی کرد 
و از شرایطی که ممکن است در روزهای آتی اتفاق بیفتد، خبر نداریم. 

در روزهای ابتدایی که شیوع این ویروس در کشور به صورت رسمی 
تایید شد، بسیاری از کشورها، رفت و آمدهای خود را با ایران قطع 
کردند و تصور می کردند که به این بیماری مبتال نمی شوند، در صورتی 
که امروزه می بینیم علی رغم همه کارهایی که به منظور جلوگیری از 
شیوع این ویروس انجام شد، اما آمار برخی از کشورهای همسایه 

حتی به شدت افزایشی بوده است.«
جان بابایی با تاکید بر اینکه این ویروس به هیچ عنوان قابل انکار نیست 
باید مراقبت باشیم تا با بهبود اندک شرایط در دام این بیماری نیفتیم، 
تصریح کرد: »در حال حاضر در کشور به ازای هر هزار نفر کمتر از 
یک و هفت دهم تخت بیمارستانی وجود دارد که از این تعداد یک 

دوم آنها دولتی هستند.« 
 معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری کرونا هنوز هم به 
شدت استان مرکزی را تهدید می کند، اظهار کرد: »همه شرایط استان 
به خوبی مورد ارزیابی قرار بگیرد و نقاط ضعف و قوت استان را در 
راستای مقابله با این بیماری شناسایی کنیم. بر اساس تجربه چند ماهه 
خود، می توانم به یقین بگویم که این نیروی انسانی بوده است که تا 
کنون بیماری را تا حدودی کنترل کرده و نباید این طور تصور شود 

که صرفا تجهیزات موجود قادر به کنترل بیماری بوده اند.«
وی بر لزوم ایجاد دانشگاه های علوم پزشکی متعدد در کشور به منظور 
تامین نیروی مورد نیاز در عرصه پزشکی تاکید کرد و افزود: »تجربه ثابت 
کرده است تربیت هرچه بیشتر نیروی انسانی مورد نیاز در دانشگاه های 
استان و کشور، حرف اول را در عرصه های پزشکی و مقابله با بیماری ها 
موجود می زند و به همین دلیل دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی 

موجود در استان مرکزی هم باید تقویت شوند.« 
جان بابایی گفت: »موضوع دیگری که بسیار برای ما اهمیت دارد، 
خدمات سرپایی است و اگر می خواهیم به هدف اصلی مان که همان 
کاهش مرگ و میرهای ناشی از کروناست برسیم، باید به این مهم توجه 
کافی داشته باشیم. مرگ و میر تنها عاملی است که به هیچ عنوان قابل 
جبران نیست و درمقایسه با ضررهای اقتصادی، اجتماعی و... که به مرور 
زمان جبران پذیر هستند، این مورد به هیچ عنوان قابل برگشت نیست.«
وی با بیان اینکه تیم سازی و رعایت اصول بهداشتی از داخل خانه ها 
و محالت، می تواند در راستای کاهش تعداد مبتالیان و به تبع آن، 
کاهش آمار مرگ و میر بسیار اثرگذار باشد، افزود: »اگر تعداد مبتالیان 
افزایش پیدا کند، هرچقدر هم که تجهیزات پیشرفته و کافی داشته 
باشیم، نمی توانیم با این حجم از بیماری مقابله کنیم. در حال حاضر 
در هر محله و روستا دهیار و مراکز درمانی وجود دارد و باید از این 

ظرفیت ها برای کنترل بیماری استفاده شود.« 
معاون درمان وزارت بهداشت بر لزوم مراقبت و نظارت کافی بر مراکز 
صنعتی، زندان ها و... تاکید کرد و گفت: »در حال حاضر بیش از 18 
هزار خانه بهداشت و 5 هزار مرکز بهداشتی در کشور وجود دارد که 
همه این مراکز می توانند در زمینه بیماریابی و تشخیص زودرس در 

محالت و روستاهای کشور فعالیت کنند.«
جان بابایی تصریح کرد: »بیمارکرونایی باید در مراکز درمانی بزرگ درمان 
شود و پیشنهاد می شود تا حد امکان مبتالیان برای درمان به مرکز استان 
منتقل شوند. هم اکنون افزایش ظرفیت بیمارستان های استان مرکزی 
به منظور خدمت دهی بهتر احساس می شود و امیدواریم با تحقق این 
امر، در آینده شاهد کاهش تعداد مبتالیان و کاهش آمار مرگ و میر 

ناشی از این بیماری باشیم.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از 
کووید-19 در کشور را اعالم کرد و گفت: »طی ۲۴ ساعت گذشته، 
دو هزار و ۶3۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 

و یک هزار و ۶۰۴ نفر از آنها در مراکز درمانی بستری شدند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
8 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۶3۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  
یک هزار و ۶۰۴ نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به ۲98 هزار و 9۰9 نفر رسید.« الری 
گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 19۶ بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 1۶ هزار و 3۴3 نفر رسید.« 
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، خوشبختانه تا کنون ۲59 هزار و 
11۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 
الری همچنین گفت: »۴۰۲7 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون دو میلیون و ۴۰5 
هزار و 8۶۲ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. 

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
شست و شوی مداوم دست ها و استفاده از ماسک در توضیح 
استان های در شرایط قرمز کرونا گفت: »استان های تهران، مازندران، 
گلستان، فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، 
خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان 
در وضعیت قرمز قرار دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت افزود: 
»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 در توضیح وضعیت استان گلستان گفت: »این استان از جمله 
استان هایی بود که در اسفندماه خیز شدید بیماری را تجربه کرد و 
موارد ابتال و بستری روزانه در این استان در آن زمان به بیشترین 
میزان خود رسید. با تالش کادر بهداشت و درمان و همراهی مردم 
از فروردین ماه موارد بستری در اغلب شهرستان های این استان 
سیر نزولی یافت، اما علی رغم توصیه های موکد بهداشتی بار دیگر 
شاهد افزایش موارد ابتال و بستری در این استان طی شش هفته 
گذشته هستیم به طوری که تعداد بستری های روزانه به دو برابر 
افزایش یافته است. در حال حاضر 11 شهرستان این استان در 

وضعیت قرمز و سه شهرستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند 
و شهرستان های گرگان، بندرگز، کردکوی، گنبدکاووس، آق قال 
و ... از جمله شهرستان هایی هستند که در این استان موارد بستری 

دارای شیب تندرتری است.«
الری همچنین در توضیح وضعیت استان کرمان نیز گفت: »1۲ 
شهرستان در استان کرمان در وضعیت قرمز و هفت شهرستان نیز در 
وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند. کرمان از جمله استان هایی 
بود که از زمان شیوع بیماری نسبت به بسیاری از استان ها خیز 
خفیف تری را تجربه کرد، اما هم اکنون شاهد افزایش ابتال و بستری 
موارد این بیماری در این استان هستیم و این موارد در حاضر به 
بیشترین میزان خود در این استان رسیده است به طوری که طی 
شش هفته گذشته موارد بستری های استان به دو برابر افزایش یافته 
است. شهرستان های کرمان، جیرفت، بم، رفسنجان، سیرجان و... از 
جمله شهرستان های این استان هستند که شیب تندتری از بستری 
را در آنها شاهدیم.« وی گفت: »امیدواریم با همراهی و همدلی 
یکدیگر و با پایبندی جدی به اصول سه گانه بهداشتی یعنی فاصله 
گذاری فیزیکی و شست و شوی دست ها و استفاده از ماسک شاهد 

شکست زنجیره انتقال کرونا در کشورمان باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2623 بیمار جدید مبتال به کووید19
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سخنگوی وزارت بهداشت: 

ویروس کرونا با رفتارهای اجتماعی ما هماهنگ است
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »تنها چیز 
قطعی و واضحی که در مورد بیماری کووید 19 می توان گفت این است 

که ویروس کرونا با رفتارهای اجتماعی ما هماهنگ است.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری افزود: »در اسفند و فروردین که 
رعایت بیشتری از طرف مردم انجام و فاصله گذاری ها حفظ شد، 
شاهد کاهش آمار ابتال به کرونا بودیم. تنها مورد قطعی این است که 
هرچه فاصله گذاری حفظ شده و خودمان را با سبک زندگی کرونایی 
تطبیق بدهیم، آمارها کاهش پیدا می کند.« وی ادامه داد: »ویروس کرونا 
غیرقابل پیش بینی است و ندانسته های ما در مقابل دانسته های ما بسیار 
زیاد است. همه فکر می کردیم رفتار این ویروس با فصل تغییر می کند، 
اما این ویروس همه فصل ها را دوست دارد. این ویروس بسیار پیچیده 

است و در کشور ما موج دوم را تجربه می کنیم.«
الری درباره سرعت انتقال ویروس کرونا گفت: »برخی می گویند سرعت 
انتقال ویروس کرونا افزایش پیدا کرده و مقاله هایی درباره آن وجود دارد، 
اما هیچ کدام قطعی نیستند. در دنیا حدود 1۶ میلیون ابتال و حدود ۶۴۰ 
هزار نفر جان باخته بر اثر این ویروس وجود دارد.« وی افزود: »سابقه 
این موضوع در زمینه بیماری های دیگر نیز وجود دارد، وقتی عادی 
انگاری در جامعه ایجاد شود، مشکالت را مشاهده می کنیم. خستگی 
مردم و عادی انگاری ها باعث افزایش شیوع ویروس کرونا شده است.«
الری درباره تغییر عالئم ابتال به ویروس کرونا گفت: »بسیاری از عالئم 
شاید وجود داشته، اما مورد توجه نبودند. آنچه مشخص است، این 
بیماری عالئمی مثل تب،  سرفه، مشکالت تنفسی و موارد دیگری دارد. 
در حال حاضر موارد ابتال چه در دنیا و چه در کشور ما در جوانان و 
کودکان هم گزارش شده است. حتی در ابتدا گفته می شد که سابقه 

از دست دادن بویایی و چشایی وجود داشته، اما اثبات شده نبود.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره تولید واکسن کرونا در کشور بیان 
کرد: »کمیته علمی کرونا متشکل از افراد با تجربه و دانشمند داریم که 
با کشورهای دیگر در ارتباط هستند و تبادل علمی روز جهان انجام 
می شود. ایران پا به پای سایر کشورها برای تولید واکسن اقدام می کند 
و گروه های زیادی در این زمینه در حال تالش هستند. در حال حاضر 

دو گروه مراحل تست حیوانی را گذرانده اند.«
وی افزود: »آن چیزی که سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده، بعید 
است که واکسن کرونا در کمتر از یک سال به دست ما برسد. حتی اگر 
واکسن به دست ما برسد هم مشخص نیست که برای چه مدت ایمنی 

می دهد. آنچه قطعی است، همان استفاده از ماسک و فاصله گذاری 
و شست وشوی مداوم دست هاست. یعنی نمی توانیم فعال دست روی 
دست بگذاریم تا واکسن تولید شود.« الری درباره داروهای موثر بر 
کرونا اظهار کرد: »هم رمدسیویر و هم فاوپیراویر در کل دنیا مطرح شده 
است. کمیته علمی کرونا به صورت مرتب جلسه هایی تشکیل می دهند 
و اگر دارویی اثربخش باشد وارد پروتکل درمانی می شود. این بیماری 
مراحل مختلفی دارد. مهم این است که مردم برای تهیه این داروها در 
بازارهای سیاه دارویی گرفتار نشوند. این داروها بیمارستانی هستند و 
شرایط بیمار و مراحل بیماری مهم است و مصرف آن باید با تجویز 

پزشک در بیمارستان انجام شود.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی هم رمدسیویر را 
تولید کرده اند. این که مردم در بازارهای سیاه این داروها را با قیمت های 
گزاف تهیه کنند و حتی ممکن است تقلبی هم باشد، درست نیست.«

معاون وزیر بهداشت درباره ماسک اظهار کرد: »تولید و توزیع ماسک بر 
عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت بهداشت متولی این 
است که برای کادر بهداشت و درمان ماسک را خریداری کرده و دپو 
کند. زیرا ممکن است روزهای سخت تری در پیش داشته باشیم. این 
کادر هم در حال انجام است.« وی ادامه داد: »به خاطر بحث سالمت 
مردم نیز مرتب به دنبال این هستیم که ماسک با قیمت مناسب در اختیار 
مردم قرار بگیرد. با توجه به مشکالت اقتصادی مردم، کلیپ های مختلفی 
برای تهیه ماسک خانگی نیز تولید شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته 

است. حتی استفاده از ماسک خانگی نیز می تواند موثر باشد.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره کنکور گفت: »در این زمینه خبر 
نهایی را باید سازمان سنجش اعالم کند. در کشورهای دیگر نیز کنکور 
برگزار شده است. به هر حال شرایط بیماری ویژه شده و از طرفی 
داوطلبان نیز در وضعیت روانی خاصی قرار دارند و چند ماه است که 
درس می خوانند و انتظار دارند نتیجه زحمت های خود را ببینند. حتی 
بر اساس نظرسنجی های انجام شده و اعالم معاون سازمان سنجش، 

9۵ درصد داوطلبان خواسته اند که کنکور برگزار شود.«
وی ادامه داد: »پروتکل های بهداشتی در مورد آزمون دکتری و کارشناسی 
ارشد به کار برده شده است. انجام تست سالمت، در نظر گرفته اتاق 
ایزوله، افزایش حوزه ها یا روزهای آزمون در نظر گرفته شده است. 
حتی بحث ورود و خروج در حوزه امتحانی نیز طوالنی تر شده تا فاصله 
گذاری ها حفظ شود. اگر همه این ها را جمع بندی کرده و تمهیداتی 
اندیشیده شود تا داوطلبان از سردرگمی نجات پیدا کنند، خدمت بزرگی 
به داوطلبان کنکور است.« معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »اگر قرار 
باشد کنکور عقب بیفتد با بیماری آنفلوآنزا در پاییز مواجه ایم. سن 
مشخصی در مورد آنفلوآنزا وجود ندارد و اگر کنکور به عقب بیفتد هم 
باید بر اساس تصمیم معقولی باشد و با آنفلوآنزا تداخل نداشته باشد.« 
الری گفت: »در ابتدای شیوع ویروس کرونا، آزمایش ها فقط در تهران 
انجام می شد. در حال حاضر دستگاه ها در اکثر استان ها وجود دارد. 
کیت هم در کشور تولید می شود. با این حال کمبودهایی در زمینه کیت 
وجود دارد. در این شرایط هرچه بیماریابی بیشتری داشته باشیم و تماس 
نزدیک بیماران را تست کنیم، بسیار ارزشمند است و می تواند شیب 

شیوع بیماری را بیشتر کنترل کند.«
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »کشورهایی که محدودیت های بیشتری 
اعمال کردند و فاصله گذاری رعایت شده و حتی جریمه تعیین کرده اند، 
وضعیت بهتری دارند. در کل جهان این بیماری در حال افزایش است. 
سازمان جهانی بهداشت مرتب می گوید که هیچ وقت دیر نیست و 
هرچه محدودیت ها بیشتر شده و مردم همکاری کنند، آمارها کاهش 
خواهد یافت.« الری که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، درباره 
وضعیت مدارس گفت: »هنوز همه ما دچار عدم قطعیت هستیم، زیرا 
تکلیف ویروس مشخص نیست. بر اساس آخرین تصمیم ها قرار بود 
از 1۵ شهریور ماه کار مدارس شروع شود، اما باید ببینیم که شرایط به 

چه شکل پیش خواهد رفت.«

خبـر

مقامات کانادا استفاده از داروی رمدسیویر 
بیماری  شدید  نوع  به  مبتالیان  برای  را 

کووید-19 تایید کردند. 
به گزارش سپید، مقامات کانادا روز سه 
شنبه مجوز استفاده از داروی ضد ویروسی 
رمدسیویر را برای مبتالیان به نوع شدید 
بیماری کووید-19 صادر کردند. به گفته 
وزیر بهداشت کانادا، رمدسیویر اولین دارو 
درمان  منظور  به  که  است  این کشور  در 
تایید  مورد  بیماری  این  به  مبتال  بیماران 

قرار گرفته است. 
آمریکا  در  شده  انجام  مطالعه  دو  نتایج 
داروی رمدسیویر  که  است  آن  از  حاکی 
می تواند مدت زمان بستری بیمار مبتال به 
کووید-19 را در بیمارستان کاهش دهد. 
مقامات آمریکا پیش از این و پس از چند 
کشور آسیایی از جمله ژاپن و کره جنوبی 

استفاده از داروی رمدسیویر را برای درمان 
بیماری کووید-19 تایید کردند. 

به گزارش ژاپن تودی، مقامات کانادا اظهار 
داشتند: »از این دارو می توان در بیمارانی که 
دچار ذات الریه شده و برای تنفس به اکسیژن 

بیشتری نیاز دارند استفاده کرد.«ایسنا

یک بررسی جدید از ۲۰۰۰ نفر در ایاالت متحده 
و انگلیس نشان داده که افراد با قد باالی 1۸۲ 
سانتی متر در مقایسه با همتایان کوتاه تر خود دو 
برابر بیشتر در معرض ابتال به کووید19 قرار دارند. 
به گزارش سپید، در این مطالعه که تیمی بین المللی 
از دانشمندان آن را آنجا داده اند، مشخص شد 
افراد قدبلند بیش از افراد کوتاه قد در معرض 

خطر ابتال به کرونا قرار دارند. 
یافته های علمی حاکی از آن است که کرونا ممکن 
است به جز از طریق قطرات که از آئروسل ها 
)ذرات سبک در گرد و غبار( بزرگتر هستند 
و نسبت به آئروسل مسافت  کمتری را در هوا 
پیش از به زمین افتادن طی می کنند از طریق 

ذرات آئروسل نیز منتقل  شوند. 
ایوان کونتوپانتلیس از دانشگاه منچستر اظهار 
داشت: »نتایج این بررسی از نظر ارتباط بین قد 
و تشخیص کرونا نشان می دهد انتقال از طریق 

قطرات رو به پایین تنها مکانیسم انتقال نیست و 
انتقال آئروسل نیز امکان پذیر است.«

گذاری  فاصله  رعایت  »گرچه  افزود:  وی 
اجتماعی هنوز هم مهم است زیرا احتماالً انتقال 
بوسیله قطرات تنفسی افراد ناقل رخ می دهد 
اما نتایج این مطالعه نشان می دهد که عالوه بر 
استفاده از ماسک همچنین باید تصفیه هوا در 
فضاهای بسته نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.« 
این مطالعه که هنوز به بررسی های بیشتری 
نیاز دارد، همچنین به ارزیابی تاثیر ویژگی های 
شخصی، موقعیت و شرایط کاری افراد در انتقال 

کووید-19 پرداخته است. 
بنا بر گزارش اسپوتنیک، به عنوان مثال، این 
مطالعه نشان داد که استفاده از یک محل اقامت 
مشترک خطر ابتال به کرونا را به ترتیب سه و 
نیم برابر و 1.7 برابر در ایاالت متحده و انگلیس 

افزایش داده است.ایسنا

مجوز استفاده از داروی رمدسیویر در کانادا احتمال ابتالی  قدبلندها به کرونا بیشتر است 
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درمان های اورژانسی قلب را به تاخیر نیندازید
متخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 
»به هیچ عنوان درمان مشکالت اورژانسی قلبی را به دلیل ترس از ابتال 

به کرونا به تعویق نیندازید.« 
به گزارش سپید، علیپور پارسا با بیان اینکه به طور کلی بیماران و مراجعه 
کنندگان به مراکز درمانی  به دو دسته بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی 
تقسیم می شوند، اظهار کرد: »بیماران اورژانسی غیر کرونایی نباید صرفا 
به دلیل ترس از ابتال به کرونا از مراجعه به مراکز درمانی صرف نظر 
کنند چراکه یکی از مهمترین دالیل افزایش مرگ و میر، ترس بیماران 

از مراجعه به مراکز درمانی است.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: »تمامی افرادی که دچار عالئم 
تنگی نفس، درد قفسه سینه حاد، عرق سرد و یا هر عالمتی که زنگ 
خطر مشکالت قلبی وعروقی است، باید سریعا خود را به مراکز درمانی 

دارای تجهیزات کمک درمانی بیماری قلبی برسانند.«
وی همچنین درباره بیماران غیراورژانسی نیز توضیح داد: »بیمارانی نیز 
پیش از شیوع اپیدمی کرونا کاندید جراحی قلب و یا بازکردن عروق 
به شکل غیر اورژانس شده بودند، اوایل شیوع کرونا به بیماران توصیه 
می شد که چنانچه این امکان با تشخیص پزشک وجود دارد این درمان ها 
را تا دوماه به تعویق بیندازند ولی با مزمن شدن کرونا و پیچیده تر شدن 
شرایط درمان برخی بیماری ها در حال حاضر توصیه می شود که این 

بیماران در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.«
این متخصص قلب و عروق با بیان این که زمان دقیقی برای پایان 
اپیدمی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: »بیمارانی که به هر دلیلی کاندید 
از  با نظر پزشک  اعمال جراحی غیراورژانس شده اند و می توانند 
درمان های دارویی استفاده کنند و یا چنانچه درد و تنگی نفس این 
بیماران را آزار نمی دهد می توانند حتی بیش از دو ماه هم در لیست 
انتظار عمل جراحی باشند به طور مثال در بسیاری از موارد، بیماری 
که با مشکالت قلبی مادرزادی روبروست می تواند تا پایان کرونا هم 

اعمال جراحی مداخله ای را به تعویق بیندازد.« وی به بیمارانی که 
برای چک کردن  فشار خون و یا تمدید داروها به پزشک یا مراکز 
درمانی مراجعه می کنند نیز توصیه کرد: »این دسته از بیماران باید با 
مشورت پزشک داروهای خود را تمدید کرده و هرگز الزامی وجود 
ندارد که اگر چنانچه فشارخون این بیماران پایدار است و یا نوسانی 

ندارد به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنند.«
وی گفت: »در بیمارستان مدرس به عنوان مرکز اصلی درمان بیماری های 
قلبی و عروقی دانشگاه تمامی بیماران دچار سکته قلبی به صورت ۲۴ 
ساعته پذیرش می شوند و خدمات آنژیوگرافی و آنژیوپالستی اورژانس 

نیز همانند گذشته ارائه خواهد شد.«
باشیوع  قلبی و عروقی  بیماری  میر  افزایش مرگ و  از  پیشگیری 
اپیدمی کووید  19 یکی از مهمترین اولویت های حوزه درمان بود 
که علیپور پارسا به آن اشاره و تاکید کرد: »با وجود این که بسیاری 
از بیمارستان های دولتی به درمان مبتالیان به کرونا اختصاص یافته 
ولی همچنان  بخش قلب و جراحی قلب بیمارستان مدرس به بیماران 

غیرکرونایی ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی خدمات ارائه می دهد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه درباره بیماران مبتال به کرونایی که احیانا با 
عوارض سکته قلبی روبرو می شوند نیز گفت: »خدمت رسانی به این 

بیماران در باالترین سطح به قوت در بیمارستان مدرس ادامه دارد.«
وی هشدار داد: »بیمارانی که دچار عوارض بیماری قلبی می شوند اگر 
چنانچه به مراکز درمانی مراجعه نکنند ممکن است با عوارض دائمی 

این بیماری و یا حتی مرگ و میر روبرو شوند.«
علیپور پارسا درباره یکی از علل ارائه خدمات و درمان  ۲۴ ساعته به 
بیماران سکته حاد قلبی توضیح داد: »به ازای هر دقیقه تاخیر در درمان 
افرادی که دچار سکته حاد قلبی شده اند رسیدگی به مشکل بیمار و 
رفع انسداد عروق قلب موجبات آسیب بیشتر به عضالت قلبی را 
فراهم می کند و بیمار به سمت نارسایی قلبی دائمی و یا غیر قابل 

برگشت خواهد رفت.«
وی با اشاره به اجرای طرح ۲۴7 با هدف درمان ۲۴ ساعته در هفت 
روز هفته بیماران مبتال به سکته حاد قلبی، خاطرنشان کرد: »این طرح 
حدود ۲۰ سال است در این مرکز اجرا می شود و اگر چنانچه فردی 
دچار سکته حاد قلبی شود حتما باید بیمار در اسرع وقت اقدامات الزم 

برای وی در مراکز درمانی مجهز آنژیوگرافی انجام شود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه یکی از عوارض مبتالیان به کرونا 
را افزایش انعقاد پذیری در خون ذکر کرد و گفت: »ممکن است این 
بیماری منجر به تشکیل لخته در بدن شود چرا که در برخی از بیماران 
عوارضی نظیر لخته در عروق مغز و قلب بدون داشتن هیچ بیماری 

زمینه قلبی عروقی ایجاد می شود.« 
به گزارش ایسنا، وی لخته شدن خون در اندام هایی نظیر آئورت را یکی 
دیگر از عوارض احتمالی کرونا دانست و گفت: »یکی از توصیه های درمانی 
در کنار سایر درمان ها در بیماران مبتال به کووید 19 که در بخش های 

آی سی یو بستری می شوند تجویز داروهای ضد انعقادی است.«

خبـر

رییس سازمان غذا و دارو از توزیع محدود رمدسیویر 
در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها خبر داد. 
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز درباره قیمت 
داروی رمدسیور و فاویپیراویر، گفت: »در شریطی 
داریم صحبت می کنیم که اگر قیمت هایی را که در 
دنیا عرضه می شود، نگاه کنیم، می بینیم که قیمت 
خوبی است. باید توجه کرد که هر دانه از نوع برند 
این داروها بین 3۰۰ تا ۴۰۰ دالر است و نوع ژنریک 
یکی از این داروها 7۴ دالر است. بنابراین قیمت 
این داروها نشان می دهد که همچنان در کشور 
ما رعایت حال بیمار و مصرف کننده، به عنوان 
یک مقوله اصلی مدنظر وزارت بهداشت هست.«
وی افزود: »به هر حال این دارو جدید است و 
با توجه به شرایط خاصی که در دنیا وجود دارد، 
تولید و عرضه می شود. ما در زمان کوتاهی موفق 
شدیم که این دارو را در داخل و با قیمتی بسیار 
پایین تر از قیمت های بین المللی تولید کنیم که یقینا 

ارزشمند است.«
شانه ساز ادامه داد: »البته هنوز هیچ دارویی که بتوان 
1۰۰درصد ادعا کرد که در درمان کرونا می تواند موثر 
باشد، شناخته نشده است، اما تالش ما این است 
که آخرین یافته های موجود در دنیا را در اختیار 

تیم پزشکی قرار دهیم، این داروها را با هماهنگی 
وزارت بهداشت تهیه کردیم و در اختیار قرار دادیم. 
طبق سهمیه بندی که با همفکری معاونت درمان 
انجام شده، رمدسیویر در اختیار بیمارستان ها و 
دانشگاه های علوم پزشکی به صورت محدود قرار 
گرفته و انتظارمان این است که دقت الزم در زمینه 
تجویز انجام شود.« وی درباره باال بودن قیمت این 
دارو برای برخی از مردم، اظهار کرد: »این دارو قطعا 
فقط داروی بیمارستانی است و نباید در خارج از 
فضای بیمارستان تجویز و استفاده شود. آن هم در 
 بخش هایی که بیماران کرونایی در آن بستری هستند 
و زیر نظر رشته های خاص تخصصی باید تجویز 
شود. باید توجه کرد که این داروها ضدویروسی 

هستند و قطعا مصرف بی رویه آن می تواند مقاومت 
ویروسی داده و اندک بارقه امید هم از بین برود. 
ما تحت نظارت روسای دانشگاه و معاونت های 
غذا و دارو رمدسیویر را به صورت کامال کنترل 
شده در اختیار قرار می دهیم.« وی تاکید کرد: »از 
پزشکان می خواهم که در تجویز بسیار دقت کنند و 
به دستورالعمل ها توجه کنند. از مردم هم می خواهم 
که اگر تجویز شد، این داروها را با هر قیمتی از 
ناصرخسرو و بازار سیاه تهیه نکنند، ما گزارشات 
زیادی داشتیم که چیزی که از ناصرخسرو تهیه شده 
بود، رمدسیویر نبود، بلکه آنتی بیوتیک هایی بوده که 
با قیمتی گزاف از سوی عده ای سودجو در اختیار 
مردم قرار داده شده بود. اگر این دارو در بیمارستان 
تجویز شود، حتما در اختیار بیمار قرار می گیرد. 
اگر در خارج از بیمارستان هم تجویز شود، قطعا 
مورد نیاز بیمار نیست. البته حتما همکارانمان در 
سازمان های بیمه گر بر روی کاهش بار هزینه ای 

این دارو بر مردم کار خواهند کرد.«
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، 
درباره کمیاب شدن داروی آزیترومایسین نیز گفت: 
»این دارو موجود است و جزو داروهایی است که هم 
ماده اولیه اش و هم در چند کارخانه محصول نهایی 

آن در کشور تولید می شود. این دارو در پروتکل 
ابتدایی کرونا وجود داشت و اکنون هم موجود 
است. اگر موردی از کمبود گزارش شده باشد، 
معاونت های غذا و دارو در دانشگاه ها می توانند 

آن را در اختیار مراکز قرار دهند.«
شانه ساز درباره وضعیت تولید واکسن نیز گفت: 
»به دلیل پیچیدگی ساختار ویروس کرونا، تهیه 
واکسن آن هم با پیچیدگی هایی همراه است. یک 
ویروس پیچیده با رفتارهای پیش بینی نشده است. 
نمی توان انتظار داشت که واکسن به راحتی تهیه و 
تولید شود. کشورهای زیادی دارند در این حوزه 
کار می کنند و ایران هم پا به پای کشورهای اول 
در این حوزه دارد کار می کند. یقینا رقابتی بر سر 
دسترسی زودتر به این دارو است و کشورها باید 
از االن به فکر باشند که این واکسن را برای نیاز 
بیماران تهیه کنند. ما هم از کشورهای مختلف عقب 
نیستیم. سابقه تحریم نشان داد که دشمنان ما رفتار 
انسانی درستی ندارند ما داریم تالش می کنیم که 
خودمان به این موضوع دست پیدا کنیم و در چند 
شرکت داریم بر روی این موضوع کار می کنیم، 
اما نباید انتظار داشت که در زمانی کوتاه به این 

موضوع دست پیدا کنیم.«

رییس سازمان غذا و دارو:

رمدسیویر به صورت محدود در بیمارستان ها توزیع شد



از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:
محدودیت ها در تهران فرمالیته نیست

بر اساس تصمیمات جدیدی که در راستای مقابله با ویروس 
کرونا اتخاذ می شود، قرار بر اعمال محدودیت های منطقه ای به 
جای محدودیت های کشوری است؛ محدودیت هایی که گالیه 
اصناف درگیر را در پی داشته، برخی معتقدند اعمال آنها فرمالیته 
بوده و نتوانسته در کاهش موارد ابتال و مرگ موثر واقع شود 
و عده زیادی هم تاکید بر اعمال محدودیت های گسترده تر از 
جمله دورکاری درصد بیشتری از کارمندان، لغو طرح ترافیک و... دارند. به گزارش سپید، با توجه به 
افزایش موارد بیماری در استان تهران، بنابر تصمیم ستاد مقابله با کرونای استان تهران از روز ۲۸ تیرماه 

محدودیت هایی در جهت تالش برای کاهش موارد بیماری کرونا اعمال شد. بر همین اساس و با توجه 
به تصمیم اتخاذ شده برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها مدارس شبانه روزی، 
کافه ها، قهوه خانه ها، چایخانه ها بویژه با عرضه مواد دخانی، باغ وحش و شهربازی، مراکز تفریحی 
آبی و استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی سالنی از شنبه )۲۸ تیر( در تهران تعطیل شد که این 
محدودیت ها به مدت دو هفته دیگر نیز تمدید شد؛ بنابراین محدودیت هایی که قرار بود تنها به مدت 
یک هفته در تهران اجرا شود، تا ۱۷مرداد ماه تمدید شد. در همین راستا، محسن فرهادی، معاون فنی 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت وگو با ایسنا گفت: »این محدودیت ها فرمالیته 
نیست و برای آن که شرایط بدتر نشود، محدودیت ها را گسترش می دهند. برگزاری همایش ها، استخرها، 
باشگاه های ورزش های پر برخورد و... تعطیل شدند که این تعطیلی ادامه دارد.« وی افزود: »زمانی که 
تعداد موارد بیماری افزایش می یابد دو راه بیشتر وجود ندارد، یکی کاهش تماس ها و دومی رعایت 

پروتکل های بهداشتی که در حال حاضر هر دو راه به شکل توام استفاده می شود.«

دولت

کنکور

درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
حسین  به  نامه ای  در  پزشکی  آموزش  و 
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی و رییس 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا وزارت کشور ضمن 
اعالم ضوابط بهداشتی و شرایط برگزاری روز 
عرفه و اعیاد قربان و غدیر تاکید کرد: »این 
مراسم فقط در مناطق سفید برگزار شده و از 
برگزاری آن در سایر مناطق نیز پرهیز شود.«

به گزارش سپید، علیرضا رییسی در بخشی 
از این نامه با بیان این که تا قبل از شیوع این 
ویروس منحوس،  برگزاري مراسم مذهبي و 
آئیني به صورت عادي و برگرفته از اعتقادات،   

در جریان بوده لیکن با انتشار بیماري کرونا این روند 
با مخاطره مواجه شده است، تاکید کرد: برقراري 
تعادل میان انجام مراسم،  آئین ها و فرائض مذهبي با 
حفظ سالمت و امنیت جان شهروندان در زمان وقوع 
بیماري هاي همه گیر در دنیا یکي از حساس ترین 
موضوعات تصمیم گیران بوده که نیازمند تامل و 

تدبیر خاصي مي باشد. 
بر اساس اعالم معاونت بهداشت، ضوابط بهداشتی 
و شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر 

به شرح زیر است:

شرایط برگزاری عرفه 
از طریق فضای  اولویت برگزاری مراسم عرفه 

مجازی می باشد.  
مراسم عرفه فقط در مناطق سفید برگزار شود. 

از برگزاری مراسم عرفه در سایر مناطق )زرد، 
نارنجی و قرمز( پرهیز شود. 

در صورت برگزاری حضوری در مناطق سفید در 
حد چند محل مشخص بدون تجمع و فیلمبرداری 
و پخش مستقیم از رسانه ملی و استانی و بهره گیری 
مردم در منازل از رسانه ملی )رادیو و تلویزیون(  

انجام شود. 
در صورت برگزاری حضوری در مناطق سفید، در 
تعدادی از مراکز مشخص شده )مراکز شهرستان ها 
( و در فضای باز با رعایت فاصله۱/5 متر و استفاده 
از  ماسک و جمعیت حداکثر 50 نفر رعایت شود. 
در صورت برگزاری در مناطق سفید در مکان های 

مسقف با ۲5 در صد ظرفیت محل حداکثر 50 نفر 
به ازای هر نفر 4 متر مربع دارای تهویه مناسب و 

استفاده از ماسک رعایت شود. 
بدون توزیع نذری و پذیرایی در صورت توزیع مواد 
غذایی و توزیع آب بایستی به صورت بسته بندی 

یک نفره باشد. 
برگزاری مراسم در فضای باز بیش از دو ساعت 
و در فضای مسقف و سرپوشیده بیش از یک 

ساعت نشود. 
گندزدایی قبل و بعد از مراسم محل )سطوح مشترک 

( ضروری بوده و باید انجام شود. 
وجود مواد ضدعفونی دست در ورودی محل 

برگزاری مراسم ضروری می باشد. 
کنترل تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از 

تجمعات توسط مسئولین برگزاری انجام شود. 
مراکز بهداشت با هماهنگی سازمان تبلیغات و 
مسئولین برگزاری هماهنگی الزم جهت نظارت 

و کنترل بهداشتی برنامه ریزی نمایند. 
مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که 
فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود 

به محل جهت استفاده تحویل داده شود. 

شرایط اعیاد قربان و غدیر
برگزاری هر گونه مراسم و جشن و نماز عید غدیر 
و قربان فقط در مناطق سفید از نظر شیوع بیماری 

کووید ۱9 انجام شود. 
قربان و غدیر  اعیاد  نماز  برگزاری مراسم و  از 

در مناطق زرد، نارنجی و قرمز پرهیز شود. 
از برگزاری هر گونه مراسم جشن اعیاد با 

تجمعات بزرگ پرهیز شود. 
و  مجازی  صورت  به  مراسم  برگزاری 

رسانه  های ملی انجام شود. 
از فعال شدن ایستگاه های صلواتی جهت 
مشابه  موارد  و  شربت  و  شیرینی  توزیع 

پرهیز شود. 
اولویت برگزاری نماز اعیاد قربان و قدیر در 
مناطق سفید در فضای باز با رعایت فاصله 
۱/5 متری و با استفاده از ماسک و همچنین 

مهر و سجاده شخصی می باشد. 
درصورت برگزاری نماز عید غدیر و قربان 
به صورت مساجد محله در مناطق سفید با  حداکثر 
50 نفر نمازگزار و رعایت فاصله ۱/5 متری از هم 

ضروری می باشد. 
حداکثر زمان جهت برگزاری نماز غدیر و قربان 

از یک ساعت بیشتر نشود. 
استفاده از ماسک توسط نمازگزاران و همه افراد 
شرکت کننده در مراسم فریضه نماز الزامی می باشد. 
استفاده از سجاده و مهر شخصی توسط نمازگزاران 

ضروری می باشد. 
و  پوشیده  سر  فضای  در  برگزاری  در صورت 
مسقف، داشتن تهویه مناسب ضروری می باشد 
بطوریکه حداقل در و پنجره ها در مدت برگزاری 

نماز باز باشد.   
سطوح مشترک محل های برگزاری قبل و بعد از 
مراسم توسط مسئولین برگزاری گندزدایی شود. 
در ورودی محل برگزاری امکانات ضدعفونی دست 

فراهم و تعبیه شده باشد. 
مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که 
فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود 

به محل جهت استفاده تحویل داده شود. 
مردم از دید و بازدید اعیاد قربان و غدیر در همه 

مناطق پرهیز نمایند. 
استفاده از ظرفیت صدا و سیما ملی و استانی در 

اطالع رسانی عمومی ضروری می باشد. 
مراسم قربانی و ذبح آن طبق دستورالعمل سازمان 

دامپزشکی عمل گردد.  
از ذبح قربانی در منازل پرهیز شود.

ضوابط بهداشتی و شرایط برگزاری روز عرفه 
و اعیاد قربان و غدیراعالم شد

محرز، عضو ستاد مقابله با کرونا 
درخواست کرد

تعویق یا برگزاری کنکور 
در فضای باز

عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا ضمن 
درخواست برای تعویق یک ماهه برگزاری 
کنکور سراسری گفت: »در غیر این صورت 
بهتر است کنکور با رعایت فاصله فیزیکی در 

محیط باز برگزار شود.«
خصوص  در  محرز  مینو  سپید،  گزارش  به 
برگزاری کنکورهای سراسری گفت: »به عنوان 
یک متخصص عفونی در حال حاضر که اوج 
بیماری در بسیاری از استان ها به ویژه تهران 
وجود دارد و با توجه به تغییر ماهیت بیماری 
کووید۱9 و جهشی که پیدا کرده و قدرت سرایت 
آن افزایش چشمگیری داشته است، باید اعالم 
کنم که از هر گونه تجمع باید جلوگیری شود.«

وی افزود: »کنکور حدود دو ساعت زمان می برد و 
افراد در محیطی بسته باید بنشینند این در حالیست 
که اعالم می شود در محیط های بسته حتی با 
استفاده از ماسک امکان سرایت بیماری وجود 
دارد. قطعا در چنین شرایطی اگر نمی شود کنکور 
را به عقب بیندازند جای طرح این پرسش وجود 
دارد که آیا سالن های کافی دارند که با رعایت 
فاصله فیزیکی و تهویه مناسب بتوان این آزمون 
را برگزار کرد؟ اما در چنین شرایطی هم خیلی 
ریسک است.« وی ادامه داد: »ما نمی خواهیم 
به جوانان کوچکترین آسیبی وارد شود اما اگر 
خدای نکرده این بیماری در این آزمون اپیدمی 
شود، چه اتفاقی می افتد. میلیون ها نفر درگیر 
می شوند؛ چرا که این افراد به خانه می آیند و 
چندین نفر از اعضای خانواده را درگیر می کنند.«
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »درخواست 
من این است که این آزمون یک ماه دیگر به 
عقب انداخته شود یا با رعایت فاصله فیزیکی 

در محیط باز برگزار شود.«
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معاون کل وزارت بهداشت: 

واکسیناسیون هپاتیت B، الزامی حیاتی حتی در بحران کرونا
 ،Bبا توجه به آسیب پذیر بودن نوزادان در برابر هپاتیت
دسترسی مادران باردار و نوزادان به واکسن این ویروس حتی 

در دوران شیوع کووید ۱9 نیز بسیار مهم است. 
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، تخمین های جدید سازمان جهانی بهداشت 
نشان می دهد شیوع هپاتیت B در کودکان زیر پنج سال تا 
پایان سال ۲030 باید به یک دهم درصد برسد. ویروس هپاتیت B چالشی جدی است که می تواند در 
نوزادان مشکالتی ایجاد کند، اگر این ویروس در دوران بارداری از مادر به نوزاد منتقل شود، احتمال 
ابتالی نوزاد به فرم مزمن هپاتیت B افزایش می یابد. به همین علت در دوران شیوع کووید ۱9 نیز باید 
نسبت به دسترسی مادران و نوزادان به واکسن هپاتیت B اطمینان داشته باشیم. در حال حاضر کاهش 
چشمگیر موارد آسیب کبدی و سرطان کبد در نسل های بعد، به عنوان یک نقطه عطف شناخته می شود.   

 در روز جهانی هپاتیت در سال ۲0۲0، سازمان جهانی بهداشت خواستار اقدامی یکپارچه و پله ای 
برای دستیابی به دستاوردی مهم از طریق تالش های گسترده برای جلوگیری از انتقال ویروس از مادر 
به کودک به وسیله آزمایش زنان باردار و پیشگیری ضد ویروسی برای افراد نیازمند و حفظ آن است. 
این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۲50 میلیون نفر با عفونت مزمن هپاتیت B  در جهان 
زندگی می کنند. نوزادان در برابر این ویروس بسیار آسیب پذیرند و حدود 90 درصد از کودکان آلوده 
به این ویروس در اولین سال زندگی خود به ناقل هپاتیت B مزمن تبدیل می شوند.  HBV به کبد 

حمله می کند و ساالنه جان نزدیک به 900 هزار نفر را می گیرد. 
سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند همه نوزادان در اولین فرصت هر چه سریع تر پس از تولد ترجیحًا 
 B در ۲4 ساعت نخست، واکسن هپاتیت را دریافت کنند. گسترش دسترسی به دوز واکسن هپاتیت

به موقع هنگام تولد، سنگ بنای تالش برای جلوگیری ازانتقال هپاتیت B از مادر به کودکان است. 
یک راه دیگر برای محافظت از کودکان، ارائه درمان ضد ویروسی به زنان باردار برای کاهش انتقال هپاتیت 
B از مادر به کودک است،   در این راستا سازمان جهانی بهداشت انجام آزمایش های معمول همه زنان 

باردار را برای عدم ابتال به HBV،  HIV و سفلیس در اسرع وقت در دوران بارداری توصیه می کند.

واکسیناسیون

معاون کل وزارت بهداشت با بیان این  که فرض برگزار نشدن کنکور را 
باید کنار بگذاریم، گفت: »باید مراقب باشیم در زمین دیگران بازی نکنیم 

و آنچه را به صالح مملکت خودمان است، انجام دهیم.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت  وگویی تلویزیونی درباره برگزاری 
کنکور گفت: »درباره کنکور دو بحث مطرح است، یکی این  که اصاًل 
کنکور برگزار نکنیم که فکر نمی  کنم کسی دنبال این باشد که امسال 
ورودی دانشگاه نداشته باشیم زیرا ما برای آینده کشور نیاز به پزشک و 
پرستار و مهندس و رشته  های دیگر داریم. فرض برگزار نشدن کنکور 
را باید کنار بگذاریم و باید فعالیت  های اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی 

را همراه با رعایت فاصله  گذاری اجتماعی داشته باشیم.«
وی افزود: »دوم اینکه اگر بخواهیم کنکور را برگزار کنیم باید زمان مناسب 
را برای آن پیدا کنیم؛ وقتی که برای کنکور تعیین شده است و مسئولیت 
تعیین آن با وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است و انتهای 
مرداد است؛ کنکور دکتری نیز از لحاظ تعداد جمعیت باالیی ندارد؛ 
فاصله  گذاری اجتماعی در آن رعایت خواهد شد؛ ۱.۸ متر فاصله بین 
داوطلبین وجود خواهد داشت و تعداد کل نفرات امتحان جامع دکتری 

به اندازه یک روز ورودی پاساژ عالءالدین نیست.«
حریرچی ادامه داد: »کنکور سراسری نیز در چهار روز برگزار خواهد 
شد و افراد مشکوک به کرونا در سالن  های مجزا در محل  های دیگر 
آزمون خواهند داد. اگر کسی بیمار باشد در بیمارستان از او امتحان گرفته 
می  شود و اگر کنکور را در آخر مرداد برگزار نکنیم باید برگزاری آن 

را به آخر شهریور یا مهر موکول کنیم. در این مورد، خط تبلیغاتی را 
تعقیب کنید و ببینید از کجا می  آید؛ تعدادی از افراد دنبال فالوور هستند 
و تعدادی نیز از آلبانی مشغول به تبلیغ علیه این کار هستند و دوست 
دارند آرامش ما بر هم بخورد؛ اگر کنکور برگزار کنیم عده  ای می  گویند 
برگزار نکنید و اگر برگزار نکنیم می  گویند ببینید مملکت چه  قدر به هم 
ریخته است که نمی  توانند کنکور برگزار کنند بنابراین باید مراقب باشیم 
در زمین دیگران بازی نکنیم و آنچه به صالح مملکت خودمان است را 
انجام دهیم.« معاون کل وزارت بهداشت افزود: »سازمان جهانی بهداشت 
شعار خوبی دارد که می  گوید جهانی فکر کنیم و منطقه  ای عمل کنیم. 
جمع بندی بحث کنکور این است که باید حداکثر فعالیت  های اجتماعی 

و معیشت مردم را داشته باشیم و چرخه صنعت و دانشگاه و اقتصاد را 
بچرخانیم اما فاصله  گذاری اجتماعی را نیز افزایش دهیم.«

وی درباره مراسم محرم خاطرنشان کرد: »درباره مراسم محرم مهم ترین 
شعاری که داریم »هر خانه یک حسینیه« است. امسال نیز مراسم محرم 
باشکوه برگزار خواهد شد و از طریق تلویزیون و رادیو و فضای مجازی 
عمده عزاداری  ها در خانه  ها برگزار خواهد شد. تجمعات پرشور هزاران 
نفری انجام نخواهد شد زیرا مهم ترین هدف متولیان دینی و ما حفظ 
جان مسلمین است اما به احتمال زیاد امکان دارد به صورت کنترل  شده 
در مکان  های خاص برگزار شود و خواهش می  کنیم در بازارها دسته  ها 

برگزار نشوند و توزیع غذاها به صورت غذای خشک خواهد بود.«
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر میزان استفاده از ماسک، تصریح کرد: 
»میزان استفاده از ماسک حدود 50 تا 60 درصد است در حالی  که 
درصد مطلوب 95 درصد است؛ اینکه ما در این زمینه از ۲۲ درصد 
به حدود 50 تا 60 درصد رسیده  ایم خوب است اما ویروس کرونا در 
تجمعات منتقل می  شود و بنابراین باید بدانیم استفاده از ماسک شرط 

الزم است اما کافی نیست.«
حریرچی درباره علت لغو نشدن طرح ترافیک تهران گفت: »مدت  هاست 
که ستاد مقابله با کرونای تهران رسماً اعالم کرده که خواستار لغو طرح 
ترافیک است و استانداری نیز با این مسئله موافق است اما شهرداری 
تهران و راهنمایی  رانندگی یکسری نکات دارند که تاکنون جمع  بندی 

نشده و برای لغو طرح ترافیک هنوز تصمیم  گیری نشده است.«

فرض لغو کنکور را کنار بگذاریم

شماره ۱۷۱۱ 99 مرداد ۱399

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »در 4 ماهه اول سال ۱399 از 
اول فروردین لغایت پایان تیرماه، بیشترین اهدای خون در کشور در 
استان های تهران، فارس، اصفهان و مازندران بوده است و نزدیک به 
۱6 درصد کل خون های اهدایی در کشور در تهران اهدا شده است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی با اشاره به رشد یک درصدی 
اهدای خون بانوان در کشور افزود: »شاخص اهدای خون بانوان 
در 4 ماهه اول سال ۱399 در استان های خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی و فارس نسبت به مدت مشابه سال ۱39۸ بیشترین میزان 
رشد را داشته است.« وی خاطر نشان کرد: »باالترین میزان شاخص 
اهدای خون بانوان در کشور در 4 ماهه اول سال 99 مربوط به 
استان های سیستان و بلوچستان با ۸ درصد، خراسان جنوبی با ۸ 

درصد و خراسان شمالی با ۸ درصد بوده است.«

میانگین  اینکه  بیان  با  بیگی  حاجی 
شاخص اهدای خون در کشور در 4 ماهه 
اول امسال 5 درصد بوده است، گفت: 
»در 4 ماهه اول سال جاری ۷5۷هزار 

و 44۷ اهداکننده خون به مراکز انتقال خون کشور مراجعه کرده اند 
که از این تعداد 60۱ هزار واحد خون اهدا شده است.«

وی تصریح کرد: »5۷ درصد خون های اهدایی در کشور در 4 ماهه 
اول سال ۱399 مربوط به اهداکنندگان مستمر خون بوده است.«

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور با اشاره به اینکه در این 4 ماه، 
۸9 هزار نفر برای بار اول اقدام به اهدای خون کرده اند، گفت: »در 
این 4 ماه نزدیک به یک میلیون و 50 هزار واحد خون و فرآورده های 
آن شامل گلبول قرمز فشرده شده، پالکت، پالسما به مراکز درمانی 

و بیمارستانی کشور توزیع شده است.«
وی افزود: »همچنین 34 درصد از خون های 
اهدایی مردم مربوط به گروه خون O مثبت 
و تنها یک درصد از خون های اهدایی 
مربوط به گروه خونی AB منفی بوده است.«
حاجی بیگی با اشاره به اینکه طی 4 ماهه 
اول سال ۱399، بیشترین میزان مراجعه 
در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، 
کرمانشاه، خراسان رضوی بوده است، اظهار داشت: »4566 نفر 
مراکز  به  پالسما  اهدای  کووید ۱9 جهت  از  بهبودیافتگان  از 
انتقال خون ۲4 استان کشور مراجعه و از این تعداد 3595 واحد 

پالسما اهدا شده است.«
به گزارش وبدا، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور یاد آور 
شد: »عزیزانی که از بیماری کرونا بهبود یافته اند و ۲۸ روز از 
زمان بهبودی آنها گذشته است می توانند جهت اهدای پالسما به 

مراکز انتقال خون مراجعه کنند.«

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور اعالم کرد

آمار ۴ ماهه اهدای خون در کشور
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معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد اعالم کرد

ارائه خدمات سالمت روان در دوران همه گیری کرونا 
ازطریق سامانه 4030

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت از تولید بیش از 30 عنوان 
راهنما، پروتکل و دستورالعمل های آموزشی 
برای سالمت روان درباره کرونا  و اجرایی 

داد.  خبر 
به گزارش سپید، علی اسدی اظهار داشت: 
تردید  بدون  می دهد  نشان  موجود  »شواهد 
کرونا  گیری  همه  تبعات  مهمترین  از  یکی 
عالوه بر آسیب های اجتماعی و اقتصادی و 
مرگ و میر باالی آن، عوارض روانشناختی 
مختلف  گروه های  در  که  گونه ای  به  است، 
و  اضطراب  استرس،  افزایش  باعث  جامعه 

ترس شده است.«
وی افزود: »از این رو حوزه سالمت روان 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ازهمان 
گروه های  همکاری  با  گیری  همه  ابتدای 
علوم  دانشگاه  روانشناسی  و  روانپزشکی 
علمی  انجمن  همچنین  و  ایران  پزشکی 
روانپزشکان ایران اقدام به  طراحی، استقرار 
و ارائه خدمات در این حوزه کرده است که 
تهیه و تولید بیش از 30 عنوان راهنما، پروتکل 
و دستورالعمل های آموزشی و اجرایی بخشی 

اقدامات است.« این  از 
مطالب  »این  کرد:  نشان  خاطر  اسدی 
آموزشی و اجرایی درباره مدیریت استرس، 
اضطراب و ترس ناشی از بیماری کرونا برای 
درمانی،  و  بهداشتی  کادر  عمومی،  جمعیت 
خانواده های دارای بیماران مبتال به ویروس 
کرونا، گروه های هدف خاص مثل کودکان، 
و  خانگی  قرنطینه  در  روان  سالمت  حفظ 

است.« بوده  موارد  سایر 
بهداشت  وزارت  روان  دفتر سالمت  معاون 
راهنماهای  و  محتوا  از  »برخی  داد:  ادامه 
آموزشی تهیه شده در ابعاد مختلف سالمت 
شامل  کرونا  موضوع  با  رابطه  در  روان 
مدیریت  آموزش  راهنمای  و  دستورالعمل 
استرس ناشی از ویروس کرونا در جمعیت 
عمومی، با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟ 
، اضطراب در بیماران بستری به علت کرونا 
ویروس جدید ویژه ارائه  دهندگان خدمات 
به  مبتال  افراد  برای  توصیه هایی  درمانی، 
ویروس  گیری  همه  در  بیماری«  »اضطراب 
 « به  مبتال  افراد  برای  توصیه هایی  کرونا، 
کرونا،  ویروس  گیری  همه  در  افسردگی« 
انگ اجتماعی مرتبط با کرونا ویروس جدید، 
برخورد با خانواده  بیماران مشکوک یا مبتال 
به ویروس کرونا ویژه ارائه دهندگان خدمات 
درمانی، سالمت روان در بحران ویژه ارائه 

هستند.« درمانی  خدمات   دهندگان 
واکنش  »مدیریت  کرد:  اضافه  اسدی 
از  ناشی  متوفی  افراد  بازماندگان  در  سوگ 
گیری  همه  در  سوگواری  کرونا،  ویروس 
کرونا، کودکان در همه گیری ویروس کرونا، 
سالمندان در همه گیری کرونا  بخش دیگری 

آموزش هاست.« این  از 
وی افزود: »توصیه هایی برای افراد مبتال به 
کرونا،  ویروس  گیری  همه  در  وسواس«   «
مدیریت بحران و سالمت روان ویژه مدیران 
مدیریت  شامل  درمانی  و  بهداشتی  تیم های 
مدیران، حفظ  ویژه  بحران و سالمت روان 
مدیریت  خانگی،  قرنطینه  در  روان  سالمت 
عمومی  نقلیه  وسایل  رانندگان  در  استرس 
در شرایط کرونا، مدیریت استرس در اماکن، 
اعتیاد در  مدیریت استرس در مراکز درمان 
مراکز  در  استرس  مدیریت  کرونا،  شرایط 
شرایط  در  خیابان  و  کار  کودکان  نگهداری 
و  مدارس  مسئوالن  به  توصیه هایی  کرونا، 
معلمین در شرایط کرونا نیز انجام شده است.«
ارائه  زیرساخت  آماده سازی  درباره  اسدی 
 4030 سامانه  در  روان  سالمت  خدمات 
 600 »استقرار  گفت:  کرونا  موضوع  در 
ارشد  کارشناس  مدرک  با  روانشناس  نفر 
سالمت  دفتر  توسط  روانشناسی  دکترای  و 
با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاونت  روان 
مشارکت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 

گروه بندی  ایران،  روانشناسی  انجمن  و 
A–B-C-( گروه  پنج  قالب  در  کارشناسان 
شیفت  چهار  در  گروها  زمانبندی  و   )D-E
صبح، عصر و شب )8 تا 12 و 12 تا 16 و 
پاسخگویی  جهت   )24 تا   20 و   20 تا   16
طریق  از  گیرندگان  تماس  سواالت  به 
تعداد  این  با  فعالیت  شروع   ،4030 سامانه 
از روانشناسان در سامانه 4030 از 23 اسفند 
با  که  بوده   99 اردیبهشت  پایان  لغایت   98
توجه به فروکش کردن موج اول کرونا در 
 600 کشور و کاهش تماس ها این گروه از 
درصد   10 یعنی  یافته  تقلیل  نفر   60 به  نفر 
این  که  ماندن  باقی  سامانه  در  روانشناسان 
تعداد همچنان از اول خرداد تا کنون به کار 
خود ادامه می دهند و پاسخگوی تماس های 

هستند.« مردمی 
اسدی همچنین از اختصاص دو کلید 3 و 8 
در سامانه 4030 توسط گروه فنی سامانه با 
هدف ارائه خدمات سالمت روان به جمعیت 
خبر  روان  سالمت  کارشناسان  به  عمومی 
سامانه  در   3 کلید  »اختصاص  گفت:  و  داد 

جهت پخش پیام های صوتی با هدف اطالع 
رسانی، آموزش و دادن آگاهی به مردم در 
زمینه مدیریت استرس و اضطراب ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا که در 5 موضوع 
مختلف مرتبط با مدیریت استرس به تماس 

می کند.« رسانی  اطالع  گیرندگان 
وی افزود: »اختصاص کلید 8 با هدف ارائه 
تکنیک ها،  آموزش  و  روانشناختی  خدمات 
مختص پاسخگویی کارشناسان سالمت روان 
به تماس گیرندگان به صورت مستقیم است.«
وی جداول گزارش عملکرد کمی کارشناسان 
سامانه  در   8 کلید  طریق  از  روان  سالمت 
4030  را چنین تشریح کرد: »گزارش کمی 
سامانه 4030 از تاریخ 23 اسفند 98  لغایت 
30 تیر ماه 99 نشان می دهد که بیش از600 
 8 هزار تماس مردمی از طریق کلید شماره 
روان  کارشناسان سالمت  توسط  مستقیمًا  و 

پاسخ داده شده است.«
مشاوره  برنامه  روان،  سالمت  دفتر  معاون 
بازماندگان  برای  سوگ  از  پیشگیری 
برشمرد:  چنین  را  کرونا  از  ناشی  متوفیان 
به  توجه  با  ارائه خدمت  زیرساخت  »تعیین 
فرآیند  فلوچارت  تهیه  موجود،  ظرفیت های 
مشاوره ی سوگ در بازماندگان متوفیان، تهیه 
دستورالعمل فرآیند اجرایی مشاوره ی سوگ 
محتوای  تهیه  متوفیان،  بازماندگان  در 
بازماندگان  در  سوگ  مشاوره ی  آموزشی 
از  خدمت  ارائه  ظرفیت  ایجاد  متوفیان، 
طریق آموزش روانشناسان شاغل در مراکز 
پروتکل  طراحی  سالمت،  جامع  خدمات 
اجتماعی  روانی،  سالمت  دفتر  در  مشترک 
و اعتیاد معاونت بهداشت و اداره مددکاری 
اجتماعی معاونت درمان با مشارکت سازمان 
بهزیستی، شهرداری، هالل احمر، کمیته امداد 
حضرت امام )ره(، تقویت خدمات پزشکی 
خدمات  ارائه  برای  دور،  راه  از  تخصصی 
مددکاری  خدمات  تقویت  بیماران،  به  امن 
و پرستاری سرپایی و حمایتی برای بیماران 
آسیب پذیر، برنامه ریزی برای مداخله روانی 
در خانواده های سوگوار، حمایت  اجتماعی 
روانی اجتماعی برای دوران نقاهت مبتالیان 
پروتکل  ابالغ  خانواده هایشان،  و  کرونا  به 
مشترک مداخله حمایت های روانی اجتماعی 
در سوگ برای خانوادهای متوفی توسط مقام 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  وزارت  عالی 

همکار.« دستگاه های  و  سازمان ها  و 
به گزارش وبدا، وی در پایان گفت: »تاکنون به 
بیش از 5200 نفر از افراد خانواده های متوفی 
کارشناسان  توسط  کرونا  بیماری  از  ناشی 
سالمت روان مستقر در مراکز خدمات جامع 
علوم  دانشگاه های  پوشش  تحت  سالمت 
پزشکی کشور خدمات سالمت روان مرتبط 
با پیشگیری از سوگ ارائه شده و این برنامه 

اجراست.« حال  در  همچنان 

خبـر

شماره 1711 9 مرداد 1399



معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد: »از 
۴۵۷ شهرستانی که داریم فقط ۳۷ شهرستان 
سفید است، ۱۰۵ شهرستان زرد و بقیه نارنجی 
و قرمز هستند. بر این اساس اکثریت مناطق 
کشور همچنان با کرونا درگیری دارند و اکنون 

استان مان قرمز هستند.«  ۲۶
گفت:  رییسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
»همانطور که اعالم شد، میزان بستری بیماران 
رسید  مرحله ای  به  تهران  در  کرونا  به  مبتال 
طور  به  گرفت.  قرار  قرمز  رنگ  رده  در  که 
و  بروز  میزان  که  اساس شرایطی  بر  ما  کلی 
شیوع بیماری در یک منطقه دارد، درجاتی از 
خطر بیماری را برای مدیریت بهتر رنگ بندی 

کرده ایم.«
وی افزود: »البته چند نکته درباره این رنگ ها 
وجود دارد؛ اوال اگر اعالم می کنیم منطقه ای 
آنجا  در  که  نیست  معنا  این  به  است،  سفید 
هیچ خطری از بیماری وجود ندارد، بلکه به 
این معنا است که هنوز میزان بروز و شیوع 
نرسیده که در وضعیت  به مرحله ای  بیماری 
منطقه تغییر رنگ اتفاق افتد. نکته دیگر این 
باید  اتفاقا  نیست.  ثابت  است که هیچ رنگی 
نشان  زیرا  ترسید.  است،  سفید  که  جایی  از 
یا  به آن شهر  بیماری  می دهد که هنوز موج 
روستا نرسیده و ممکن است هر لحظه بیماری 

در آن شیوع یابد.«
رییسی ادامه داد: »اگر در مناطق سفید، مسائل 
بیماری  پیشگیری رعایت نشود و  به  مربوط 
سرعت  به  رنگ  کند،  تاز  و  تاخت  آنجا  در 
به  سفید  رنگ  حال  عین  در  می کند.  تغییر 

معنای بی خطر نیست، بلکه به این معنا است 
اینکه  نه  است،  کمتر  آن  در  بیمار  تعداد  که 
حال  عین  در  ندارد.  وجود  آنجا  در  بیماری 
رنگ زرد، نارجی و قرمز در رده های بعدی 

می گیرند.« قرار  ریسکی 
معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد: »از 
۴۵۷ شهرستانی که داریم فقط ۳۷ شهرستان 
سفید است، ۱۰۵ شهرستان زرد و بقیه نارنجی 
مناطق  اکثریت  اساس  این  بر  است.  قرمز  و 
استان مان   ۲۶ اکنون  و  دارند  کشور درگیری 
قرمز هستند. البته وقتی اعالم می کنیم که یک 
استان قرمز است، به این معنا نیست که تمام 
این  به  بلکه  است،  قرمز  استان  آن  شهرهای 
در  استان  بستری های  مجموع  که  است  معنا 
میزانی قرار گرفته که به عنوان قرمز از آن نام 
می بریم. در جایی که قرمز است به این معنا 
است که طی دو هفته روزانه به طور میانگین 
نفر  سه  از  بیش  نفر  هزار   ۱۰۰ هر  ازای  به 
بستری می شوند که آمار بسیار باالیی است.«
رییسی ادامه داد: »رنگ قرمز به این معناست 
از  است.  افزایش  حال  در  بستری  میزان  که 
طرفی حداقل میانگین بستری برای بیماران مان 
حدود ۶ تا ۷ روز است و در آی سی یو این 
میزان افزایش می یابد. بر همین اساس جایی 
را که قرمز اعالم می کنیم، باید بسیار مراقب 
باشند تا توان نظام سالمت و تخت ها بتواند 
در  تاکنون  خوشبختانه  البته  باشد.  جوابگو 
زمینه تعداد تخت مشکلی نداشتیم، اما به این 
معنا نیست که بتوانیم به همین صورت ادامه 
باشد، وضعیت قرمز چندین  قرار  اگر  دهیم. 

هفته ادامه یابد، قطعا می تواند آسیب زیادی 
به نظام سالمت وارد کند.«

رییسی درباره شیوه نامه های برگزاری مراسم 
ایرانیان  نیز گفت: »اوال همه  عزاداری محرم 
و شیعیان و آزادگان دنیا، عاشق امام حسین 
)ع( هستند و شاید مراسم عزاداری ماه محرم 
و صفر جزو مردمی ترین مراسم هایی است که 
در کشور برگزار می شود و همه به عشق امام 
حسین )ع( عزاداری می کنند، اما باید در کنار 
این موضوع چند نکته را هم در نظر بگیریم. 
از نظر دیدگاه بهداشتی هرگونه تجمعی باالی 
باال می برد.  را  به کرونا  ابتال  نفر ریسک   ۱۰
این ۱۰ نفر هم به صورت حفاظت شده و با 
دوم  نکته  ماسک.  از  استفاده  و  فاصله  حفظ 
در  اگر  است.  مهم  بسیار  فضا  که  است  این 
فضای سربسته باشید و تهویه مناسب نباشد، 

قطعا ریسک ابتال باال می رود.«
که  پروتکل هایی  اساس  »بر  داد:  ادامه  وی 
داریم در نظر می گیریم که در یک فضا چه 
اکنون حضور  دارد،  تعدادی  ظرفیت وجود 
جمعیت بیش از ۲۵ نفر ریسک بیماری را باال 
می برد. نکته سوم زمان ماندن در یک فضای 
باشد،  طوالنی تر  زمان  هرچه  است،  سربسته 
ریسک ابتال به بیماری افزایش می یابد. اگر این 
زمان بیش از یک ساعت باشد، قطعا ریسک 
بیماری را باال می برد. بنابراین هرگونه تجمع 
حفاظت نشده ای می تواند ریسک بیماری را 

افزایش دهد.«
وی افزود: »در فضای باز هم بر اساس پروتکل ها 
باید چند نکته را در نظر بگیریم؛ در فضای 

باز  اما  انتقال عفونت کمتر است،  باز شانس 
هم تجمع و تراکمی که وجود دارد، می تواند 
مشکل ایجاد کند. اگر واقعا فاصله گذاری به 
طوری باشد که دو نفر بیش از یک و نیم تا 
دو متر باهم فاصله داشته باشند و تحرکی هم 
نداشته باشند، شانس ابتال کاهش می یابد، اما 
اگر لحظه ای هر یک از این نکات به خطر بیفتد 
و کسی در این گرما عرق کند، ماسکش را در 
آورد، شانس انتقال عفونت باال خواهد رفت. 
باز  بیماری در فضای  انتقال  بنابراین ریسک 
کمتر است، اما کامال ریسک را از بین نمی برد.«
صحبت  تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  وی 
می کرد، گفت: »در عین حال پروتکل عصای 
جادویی نیست، اگر رعایت نشود، هیچ کاره 
است. زمانی می توانیم به پروتکل ها امید داشته 
اگر  شوند.  رعایت  دقیق  طور  به  که  باشیم 
این پروتکل ها رعایت نشوند، قطعا نمی تواند 
که  کنیم  نگاه  باید  عین حال  در  باشد.  موثر 
آیا امکان رعایت پروتکل وجود دارد یا نه؟ 
باشد، ریسک  داشته  امکان وجود  این  اگر   .
افزایش  این صورت  کاهش می یابد. در غیر 
پروتکلی  نظر  از  ما  مثال  عنوان  به  می یابد. 
واقعا با راه اندازی دسته های عزاداری مخالف 
هستیم.  زیرا قطعا فاصله ها در دسته روی به هم 
با حضور تماشاچی هم مخالف  می خورد و 
هستیم. پروتکل یعنی همین ها. یعنی تماشاچی 
حرکت  باشد،  نداشته  وجود  روی  دسته  و 
دسته ها از یکجا و تجمع شان در جایی خاص 

باشد.« نباید 
ادامه در صفحه 12 

۲۶  استان 
در وضعیت قرمز 

کرونا 
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 ادامه از صفحه 11 
وی ادامه داد: »در بحث نذورات هم هیچ گونه 
عین  در  باشد.  نباید  جمع ها  این  در  پذیرایی 
حال توصیه مان این است که طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری کمک های مومنانه را ادامه دهیم و 
نذورات را به صورت خام یا خشک به دست 
مستمندان برسانیم. اگر هم کسی خیلی اصرار 
دارد که غذایی پخت کند، توصیه ما این است 
که غذا در هیات ها به هیچ وجه توزیع نشود، 
بلکه این غذاها را مانند بیرون بر درب خانه 
نیازمندان تحویل دهند و کسی برای دریافت 

غذا تجمع نکند و صف نکشد.«
که  پروتکل ها  این  از  یک  »هر  گفت:  رییسی 
باید  می افتد.  خطر  به  سالمت  نشود،  رعایت 
این  دغدغه مان  باید  ما  همه  که  باشد  یادمان 
باشد که مبادا یکی از عزاداران امام حسین تب 
کند و ما عامل آن باشیم. البته که ما باید مراسم 
عزاداری را با شکوه برگزار کنیم، اما باشکوه 
برگزار کردن به معنای تجمع زیاد نیست. بلکه 
بزرگی  معنا است که روی خاطره  و  این  به 
امام حسین )ع( کار کنیم. می توانیم طرح »هر 
خانه یک حسینیه« را ایجاد کنیم تا هر کس در 
خانه خودش و با پرچم مشکی که درب خانه 
خودش زده است، عزاداری کند. همه خانواده ها 
می توانند این اقدام را انجام دهند. صدا و سیما 
می تواند در این میان نقش خوبی داشته باشد و 
به صورت کنترل شده و با رعایت پروتکل ها، 
از  مراسمی را پوشش مستقیم دهد. می توانیم 
فضای مجازی و از طرق دیگر به جز راهپیمایی 
و دسته روی عزاداری کنیم و روضه امام حسین 
)ع( را پخش کنیم. زیرا هر تجمع کنترل نشده 
برابر با بیماری است. در فضای باز اگر باشد 
و به صورت کنترل شده باشد، می تواند کمک 
کند و از طرفی سالمت عاشقان امام حسین )ع( 

هم به خطر نمی افتد.«
ادامه  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
صحبت هایش درباره قربانی کردن در عید قربان 

ما  نبود،  هم  کرونا  »اگر  کرد:  تاکید  محرم،  و 
هر سال در این فصل، یکی از دغدغه هایمان 
موضوعاتی مانند قربانی کردن یا حتی توزیع 
غذا در مناطق گرمسیر بوده است که بسیاری 
از بیماری های روده ای، اسهال، استفراغ و... را 
به دلیل نوع دپوی غذایی که در آنجا طبخ شده 
و در فضای گرم فاسد می شود، ایجاد می کند. 
درباره  کردن هم همیشه  قربانی  با  ارتباط  در 
تب کریمه کنگو نگران بودیم که همواره توصیه 
می کردیم که حتما دام هایی را زیر نظر دامپزشکی 
خریداری کنند. حاال امسال کرونا هم اضافه شده 
است. تاکید می کنم که امسال  سبک زندگی ما 
و همه دنیا به دلیل کرونا تغییر کرده است و باید 
بپذیریم که مراسمی که امسال برگزار می کنیم 
باید با سال گذشته متفاوت باشد. این به این 
با  اما  نکنیم،  برگزار  ما مراسم  نیست که  معنا 
رعایت پروتکل برگزار کنیم. نمی توان گفت که 
۱۰۰ هزار نفر تجمع کنند، اما پروتکل رعایت 
می کنیم. خود این ۱۰۰ هزار نفر خالف پروتکل 
فضاهای  ظرفیت  از  امسال  من  نظر  به  است. 
مجازی و صدا و سیما استفاده کنیم و همه مردم 
بزنند و  درب خانه هایشان یک پرچم مشکی 
در خانه عزاداری کنند که این بسیار می تواند 

کمک کننده باشد.«
رییسی گفت: » باید توجه کرد که زمانیکه بستری 
امروز انجام می شود، تقریبا یک ماه بعد مرگ و 
میر خودش را نشان می دهد. بیماری که وارد آی 
سی یو می شود، می تواند یک ماه در آی سی یو 
بماند و مرگ و میر هم خودش را نشان می دهد. 
مرگ و میرهایی که اکنون اعالم می شود، نتیجه 
یک تا دو ماه قبل است که میزان بستری افزایش 
افتاد این بود که چند استان  اتفاقی که  یافت. 
پرجمعیت ما مانند خوزستان درگیر شد و مرگ 
و میر زیادی در این استان داشتیم. کرمانشاه، 
کردستان، بوشهر و... درگیر شدند. االن استان 
خوزستان دارد از پیک عبور می کند. کرمانشاه 
و هرمزگان نیز سیر نزولی را طی می کنند، اما 

همزمان با سیر نزولی این استان ها، استان هایی 
مانند فارس درگیر می شوند.«

وی درباره میزان رعایت پروتکل ها در کشور، 
گفت: »در این زمینه سیر عجیبی داشتیم، آخرین 
ارزیابی ما در اردیبهشت ماه کل کشور نزدیک 
به ۸۰ درصد پروتکل ها را رعایت می کردند، 
در خرداد ماه این شرایط افت کرد و به حدود 
اکنون  رسیدیم.  پروتکل ها  رعایت  درصد   ۲۰
هم به حدود ۷۵ درصد در رعایت پروتکل ها 
از  نیز  ماسک  از  استفاده  زمینه  در  رسیده ایم. 
۱۵ تیر ماه تاکنون به ۶۷ درصد رسیده ایم. در 
ادارات دولتی خوشبختانه ۸۴ درصد رسیده ایم. 
باز هم انتظار داریم میزان رعایت باال رود. زیرا 
معموال باالی ۷۵ یا ۸۵ درصد رعایت، اثر مستقیم 
می گذارد. البته فقط هم استفاده از ماسک مهم 
نیست، بلکه رعایت فاصله گذاری هم بسیار مهم 
است. حضور طوالنی در یک محیط سربسته، 
بدون تهویه مناسب حتی اگر همه ماسک زده 
باشند، باز هم شانس انتقال وجود دارد. اگر ۱۰ 
نفر در یک اتوبوس سوار شوند و همه ماسک 
داشته باشند و یک نفر مبتال بدون ماسک وارد 
شود، ۳۰ تا ۴۰ درصد سایر افراد هم که ماسک 

زده اند، می توانند مبتال شوند.«
رییسی همچنین گفت: » جلسه بسیار خوبی با 
حضور رییس سازمان تبلیغات اسالمی و نماینده 
حوزه علمیه و رییس ستاد نماز جمعه های کشور 
برگزار شد و درباره  مراسم عزاداری امام حسین 
)ع( بحث شد و تفاهماتی در این زمینه در حال 
انجام است. چهارشنبه هم جلسه ای با مسئوالن 
هیات های بزرگ برگزار می شود تا صحبت کنیم و 
پروتکل ها رعایت شود. من فکر می کنم همراهی 
خوب باشد. شب های احیا مساجد بسیار رعایت 
کردند و اکنون هم امیدواریم این همراهی وجود 

داشته باشد.«
کنکورهای  برگزاری  وضعیت  درباره  وی 
سراسری، گفت: »به طور کلی یک سوال اساسی 
این است که کنکور برگزار شود یا نه؟ . اینکه 

بگوییم کنکور را عقب بیندازیم، سوال این است 
که چه زمانی برگزار کنیم؟ . اگر بخواهیم پاییز به 
بعد کنکور را برگزار کنیم، در آن زمان عالوه بر 
کرونا آنفلوآنزا هم هست. اگر قرار باشد که از 
این تاریخ بگذرد، دیگر نمی توان برگزار کرد. 
در عین حال بحث روحی و روانی دانشجویان 
هم مهم است و آنها یک سال درس خواندند 
و این تاخیرها بر روی سالمت روان آنها موثر 
را حذف  کنکور  آیا  که  کرد  فکر  باید  است. 
کنکور سرجای خودش  تاریخ  فعال    . کنیم؟ 
است و قرار شده در چهار روز برگزار شود.«

رییسی درباره وضعیت کادر درمانی نیز گفت: 
»من یکبار دیگر دست تک تک کادر بهداشت 
و درمان را می بوسم. در این مدت همه تمام 
زندگی شان را گذاشتند و به عنوان جهادگران 
خط مقدم با دشمنی موذی محسوب می شوند. 
یکی از مسائل خستگی و فرسایشی است که 
از کادر درمان در  پیدا می کنند. حمایت  افراد 
بحث مجوزهای استخدامی، دادن مطالبات کادر 
بهداشت و درمان و ... است. تمام دغدغه ستاد 
وزارت بهداشت این است که از همکارانمان 
دارند  درمان  و  بهداشت  کادر  کنیم.  حمایت 
فداکاری می کنند و جانشان را کف دست شان 

گذاشته اند و ارائه خدمت می کنند.«
وی درباره زمان کاهش ابتال و مرگ ناشی از 
کرونا در کشور، گفت: »اول باید بدانیم که این 
ویروس همچنان ناشناخته است. در بسیاری از 
کشورها بیماری دوباره شعله ور شده است. این 
ویروس سریعا همه چیز را دور می زند. واقعا این 
همه از رمدسیویر صحبت می کنیم، اما هنوز این 
ویروس داروی ثابت شده ای ندارد. فعال راهی 
جز رعایت پروتکل های بهداشتی نداریم. اگر در 
کشور خودمان نگاه کنیم این بیماری زمانی اوج 
می گیرد که مردم در تجمعات اعم از عروسی، 
مسافرت و ... شرکت می کنند. اکنون بیش از 
۳۰۰۰ بیمار بدحال در بیمارستان داریم. امیدوارم 

با رعایت پروتکل ها این سیر نزولی شود.«
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  امین جاللوند
بسیاری از دندانپزشکان بعد از چند ماه تعطیلی 
اما  بازگشته اند،  کار  به محیط  مطب ها دوباره 
مطب های  به  مردم  مراجعات  میزان  همچنان 
دندانپزشکی بسیار پایین است. از سوی دیگر، 
دندانپزشکان هر روز با تورم افسارگسیخته در 
بخش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی، دست و 
پنجه نرم می کند و به گفته خودشان، تعرفه های 
فعلی نیز نمی تواند حتی کفاف هزینه های مطب 

را بدهد.
مطب های  وخیم  مالی  شرایط  دلیل  به 
دندانپزشکی و تبعات بحران کرونا، قرار بود 
که از مطب های دندانپزشکی حمایت شود، اما 
شواهد نشان می دهد که بسیاری از وعده های 
داده شده به جامعه دندانپزشکی در حد حرف 

باقی مانده است.
علی تاجرنیا، رییس جامعه دندانپزشکان کشور 
هم با اشاره به عملی نشدن وعده های داده شده 
به جامعه دندانپزشکان، تصریح می کند: »در 
نامه هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا داشته است، 
کشور،  دندانپزشکان  وام  اقساط  تعلیق  بحث 
استفاده از تسهیالت کم بهره و همچنین استفاده 
دستیاران و منشی های مطب های دندانپزشکی 
قرار  اختیار  در  همچنین  و  بیکاری  بیمه  از 
دادن ماسک و اقالم حفاظتی با ارز دولتی به 
مورد  از  غیر  به  که  بوده  مطرح  دندانپزشکان 
آخری که به صورت محدود انجام شده، موارد 

دیگر عملیاتی نشده است.«
عرصه  فعاالن  درخواست های  به  اشاره  با  او 
دندانپزشکی کشور از مسئوالن برای حمایت از 
جامعه دندانپزشکی کشور، خاطرنشان می کند: 
»همکاران دندانپزشک ما در حالی همچنان به 
به مردم می پردازند که یکسری  ارائه خدمت 
تحمیل  آنها  به  نیز  دیگر  اضافی  هزینه های 
شده است. یعنی عالوه بر هزینه تامین اقالم 
حفاظتی در برابر کرونا، تجهیزات و مواد مصرفی 
دندانپزشکی نیز به شدت تحت تاثیر نوسانات 
شده  تمام  خدمات  هزینه  و  گرفته  قرار  ارز 
گذشته  دوره های  برابر  چندین  دندانپزشکی، 

شده است.«
نمایندگان جامعه دندانپزشکی هشدار می دهند 
مالی  مشکالت  رفع  حال  به  فکری  اگر  که 
این  از  خیلی  نشود،  دندانپزشکی  مطب های 
آنها  شد.  خواهند  تعطیلی  به  مجبور  مطب ها 
می گویند در صورت تحقق وعده های دولت به 
جامعه دندانپزشکی کشور، بخشی از مشکالت 

دندانپزشکان کشور، حل می شود.

فعالیت خیلی از مطب های 
دندانپزشکی، توجیه اقتصادی ندارد

بسیاری از دندانپزشکان از بر زمین ماندن وعده ها 

به جامعه دندانپزشکی و وضعیت مالی حرفه 
دندانپزشکی گالیه دارند. آنها می گویند که اگر 
این شرایط ادامه داشته باشد، باز ماندن خیلی از 
مطب ها دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
و  ارتودنسی  متخصص  صحافیان،  عباسعلی 
استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
به وضعیت مالی نامطلوب حرفه دندانپزشکی 
می گوید:  سپید  به  و  می کند  اشاره  در کشور 
تسهیالت  دریافت  برای  پیشنهادات  »برخی 
به برخی دندانپزشکان ارائه شده، اما واقعیت 
آن  بهره  و  تورم  میزان  آنقدر  که  است  این 
دریافت  از  دندانپزشکان  جامعه  که  باالست 
نکرده اند. وضعیت درآمد  استقبال  این وام ها 
از  خیلی  که  است  شده  گونه ای  به  مطب ها 
نتوانند  مبادا  که  دارند  واهمه  دندانپزشکان 

یعنی  کنند.  بازپرداخت  را  اعطایی  تسهیالت 
برخی  که  است  شده  طوری  درآمدها  سطح 
دندانپزشکان ترجیح می دهند که وام نگیرند، 
زیرا توان مالی برای بازپرداخت وام را ندارند.«
دندانپزشکان،  از  »خیلی  می کند:  تصریح  او 
مطب ها را تعطیل کرده اند. برخی از دندانپزشکان 
صرفا بخاطر اینکه باید وضعیت بیماران قبلی 
می آیند.  مطب  به  کنند،  پیگیری  را  خود 
درواقع برخی دندانپزشکان صرفا بخاطر رفع 
مطب  به  قبلی خود  بیماران  اورژانسی  موارد 
نشود.  حاد  بیمارشان،  وضعیت  تا  می آیند 
برخی دندانپزشکان هم صرفا به دلیل قسط و 
اجاره ای که دارند، مجبور به ادامه کار هستند. 
به  ابتال  موارد  با کاهش  و  ماه  اردیبهشت  در 
پیدا کردند  تمایل  دندانپزشکان  برخی  کرونا، 
که مثل سابق کار کنند، اما دوباره با اوج گیری 
بیماری کرونا، برخی از دندانپزشکان ترجیح 
داده اند که مطب ها را تعطیل کنند. هم مشکل 
کرونا و هم مشکل تورم زیاد در حوزه مواد 
و تجهیزات دندانپزشکی باعث شده است که 
باز ماندن مطب ها برای خیلی از دندانپزشکان، 

توجیه منطقی نداشته باشد.«
صحافیان یادآور می شود: »ماسک N95 که در 
گذشته بین هزار تا هزار و 500 تومان می خریدیم، 
حاال بیش از 20 هزار تومان شده است. در نظر 
بگیرید که یک روپوش بسیار نازک پالستیکی 
را که به بیمار می دهیم، حدود 150 هزار تومان 
خریداری می کنیم. هزینه دستکش و شیلد و 
سایر تجهیزات محافظتی هم وجود دارد. قیمت 
سایر مواد و تجهیزات دندانپزشکی نیز چندین 

این هزینه های تحمیل شده  برابر شده است. 
دیده نمی شود. مجموع این مشکالت باعث شده 
است که باز ماندن برخی مطب های دندانپزشکی، 

صرفه اقتصادی نداشته باشد.«

دالیل کاهش مراجعه مردم به 
مطب های دندانپزشکی

با شیوع بیماری کرونا، حجم مراجعات مردم 
به مطب های دندانپزشکی بسیار کاهش یافت. 
کشور  دندانپزشکان  جامعه  رییس  تاجرنیا، 
هم تاکید می کند: »حجم مراجعات مردمی به 
مراکز درمانی دندانپزشکی به شکل چشمگیری 
ما  از همکاران  کاهش داشته است و بخشی 
به دلیل کمبود بیمار، شکل های حضور خود 
خود  مطب های  یا  داده  کاهش  را  مطب  در 
فعالیت  کلینیک ها  در  و  کرده اند  تعطیل  را 
از  برخی  نسبت  دندانپزشکی  حرفه  می کنند. 
انتقال  و  ابتال  حوزه  در  پزشکی  رشته های 
ویروسی  و  تنفسی  بیماری های  از  بسیاری 
یک رشته پرریسک محسوب می شود. جامعه 
تنها  کرونا  شیوع  از  قبل  حتی  دندانپزشکان 
پزشکانی بودند که هنگام کار از ماسک حفاظتی، 
استفاده می کردند.« دستکش، شیلد و عینک 

رییس جامعه دندانپزشکان کشور ادامه می دهد: 
»کاهش مراجعات مردمی در ماه های اخیر و 
همزمان با شیوع ویروس کرونا دو علت دارد. 
مالی مردم است؛  اقتصادی و  یکی مشکالت 
چراکه خدمات دندانپزشکی به صورت جدی 

تحت حمایت دولت و بیمه ها نیست. 
ادامه در صفحه 14 

حمایت ازدندانپزشکان درحد حرف مانده است
وعده اعطای تسهیالت کم  بهره به دندانپزشکان، تعلیق اقساط وام آنها و همچنین استفاده دستیاران 

مطب های دندانپزشکی از بیمه بیکاری، محقق نشده است

تاجرنیا: در ستاد ملی مقابله با 
کرونا، بحث تعلیق اقساط وام 

دندانپزشکان کشور، استفاده 
از تسهیالت کم بهره و همچنین 

استفاده دستیاران و منشی های 
مطب های دندانپزشکی از 

بیمه بیکاری و همچنین در 
اختیار قرار دادن ماسک و 

اقالم حفاظتی با ارز دولتی به 
دندانپزشکان مطرح بوده که به 
غیر از مورد آخری که به صورت 
محدود انجام شده، موارد دیگر 

عملیاتی نشده است
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 ادامه از صفحه 13 
اگرچه خدمات دندانپزشکی در ایران در مقایسه 
با سایر کشورها خیلی گران نیست، اما به دلیل 
به  حاضر  حال  در  خانوارها  ضعیف  اقتصاد 
شدت از تعداد مراجعان کاسته شده و حجم 
اقتصادی  به دالیل  آزاد  بیماران غیربیمه ای و 

بسیار کاهش یافته است.«
تاجرنیا تاکید می کند: »با این وجود توصیه ما به 
همکاران دندانپزشک این بوده است که با وجود 
نرخ ساالنه  افزایش  افزایش ضریب و درصد 
خدمات دندانپزشکی از سوی دولت که به هیچ 
عنوان متناسب با تورم و هزینه تمام شده نیست، 
باید در دستمزدهای دریافتی، رعایت حال مردم را 
داشته باشند. البته با توجه به مشکالت اقتصادی در 
جامعه عمال هم این اتفاق افتاده و به نوعی بازار 
خودش را تنظیم کرده است. همکاران دندانپزشک 
اگر هم بخواهند نیز نمی توانند متناسب با تورم، 
تعرفه ها را افزایش دهند، چراکه از عهده بیشتر 
مردم خارج است. امیدوارم وضع اقتصادی مردم 
خدمات  بتوانند  بیشتری  بیماران  تا  شود  بهتر 

دندانپزشکی را دریافت کنند.«

شدن  خلوت  دوم  »علت  می کند:  اظهار  او 
مطب های دندانپزشکی در کشور به طور حتم 
شیوع ویروس کرونا است. به هرحال با توجه به 
اینکه کرونا در مجموعه مشاغل عمدتا مشاغل 
خدماتی تاثیر منفی خود را گذاشته است،  بدون 
مشکل  این  با  نیز  کشور  دندانپزشکان  شک 
مواجه شده اند. توجه به اینکه در ابتدای شیوع 
تبلیغات  از  مجموعه ای  نیز  کشور  در  کرونا 
منفی درخصوص گرفتن خدمات دندانپزشکی 
صورت گرفت و این خدمات پرریسک عنوان 
شد، بسیاری از مردم برای دریافت خدمات دچار 
فوبیا شدند. حتی افرادی که دچار دندان درد 
شدید بودند و شب تا صبح ناله می کردند، از 

مراجعه به دندانپزشکی هراس داشتند.«

ابالغ تعرفه های جدید دندانپزشکی در 
روزهای آینده

بررسی تعرفه های جدید دندانپزشکی در وزارت 
بهداشت در حال انجام است. تاجرنیا، رییس 
جامعه دندانپزشکان کشور خبر می دهد که در 
چند روز آینده، تعرفه های جدید دندانپزشکی 

اعالم می شود.
تاجرنیا توضیح می دهد: »دولت میزان افزایش 
تعرفه سال گذشته برای کل گروه های پزشکی را 

تقریبا بین 10 تا 15 درصد اعالم کرد که معدل 
اینها کمتر از 15 درصد است. در زمینه خدمات 
دندانپزشکی البته تا االن تعرفه ای ابالغ نشده 
است، اما تا آنجا که بنده خبر دارم تعرفه های 
جدید از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت 
آینده  روزهای  طی  و  است  بررسی  حال  در 
تعرفه های جدید دندانپزشکی اعالم می شود. 
افزایش  به سال گذشته شاید  نسبت  تعرفه ها 
میانگین بیشتری داشته باشد که تقریبا حدود 

20 درصد خواهد بود.«
افزایش  این  »البته  یادآور می شود:  ایرنا  به  او 
تعرفه آن هم بیش از اینکه به دستمزد همکاران 

و  تجهیزات  به  باشد،  مربوط  کار حرفه ای  و 
تعرفه  می شود.  مربوط  دندانپزشکی  وسایل 
با  کشور  در  دندانپزشکی  حوزه  گذشته  سال 
البته  تعرفه واقعی فاصله زیادی داشته است. 
سعی دندانپزشکان در کشور این بوده که بیشتر 
داشته  هزینه ها  دریافت  در  را  مردم  مراعات 
باشند تا مردم بتوانند از خدمات دندانپزشکی 

برخوردار شوند.«
دندانپزشکان کشور خاطرنشان  رییس جامعه 
می کند: »هنگامی که دولت تعرفه واقعی را هر 
اعالم  باشد،  نزدیک  واقعیت  به  که  هم  چند 

می کند، حداقل در فضای افکار عمومی اگر هم 
همکاران پایین تر از تعرفه دولت را دریافت کنند، 
مشخص می شود که این سوبسیدی است که از 
سوی همکاران به مردم داده می شود. این یعنی 
دندانپزشکان دارند با مردم راه می آیند. طبیعتا 
وجود تعرفه واقعی دندانپزشکی کمک می کند 
که اگر هم در جایی همکارانی بخواهند طبق 
آن تعرفه واقعی عمل کنند، این تعرفه گذاری، 
برای  را  نظارتی  مسائل  و  حقوقی  مشکالت 

دندانپزشکان سهل تر کند.«
همچنین علی کابلی، دندانپزشک هم به وضع 
فعلی تعرفه های دندانپزشکی اشاره می کند و به 
سپید می گوید: »»وقتی فرآیند تعیین تعرفه های 
خدمات دندانپزشکی، منطقی و بر اساس هزینه 
تمام شده ارائه خدمات نیست، در این صورت 
می رود.  باالتر  تعرفه ها  نشدن  رعایت  احتمال 
تعرفه های خدمات دندانپزشکی بر اساس نوع 
مواد مصرفی برای بیمار محاسبه نمی شود. به 
هیچ وجه تفکیکی در این زمینه وجود ندارد. 
تعرفه خدمات دندانپزشکی، نوع مواد مختلف 
استفاده شده برای بیمار و خدمات هتلینگ را 
در نظر نمی گیرد. برای حل این مشکل، برخی 
خاص،  مواد  از  دندانپزشکی  کلیینیک های 
تجهیزات و هتلینگی استفاده می کنند که هزینه های 

آن تناسبی با تعرفه های موجود داشته باشد.«

او تاکید می کند: »شاید نکته دردناک قضیه این 
کلینیک  یک  در  تعرفه ها  چقدر  هر  که  باشد 
دندانپزشکی در بخش خصوصی بیشتر رعایت 
از  معنی است که  این  به  اوقات  شود، خیلی 
مواد درجه دو و درجه سه برای بیمار استفاده 
به سالمت  آن  نتیجه ضرر  در  که  است  شده 
در  دندانپزشک  یعنی  برمی گردد.  بیمار  خود 
بخش خصوصی با خودش فکر می کند که اگر 
بخواهد از مواد درجه اول و تجهیزات بهتری 
استفاده کند و در عین حال همان تعرفه اعالم 
شده را رعایت کند، بقیه هزینه ها را چه کسی 
قرار است پرداخت کند. در نتیجه، خیلی اوقات 
تصمیم می گیرد که کیفیت کار را پایین بیاورد 
و از مواد و تجهیزات درجه چندم استفاده کند 
تا ارائه خدمات دندانپزشکی، توجیه اقتصادی 

داشته باشد.«
او با اشاره به ضرورت واقعی دیدن هزینه ها 
تاکید  دندانپزشکی،  تعرفه های  تعیین  در 
می کند: »اگر تعرفه ها بر اساس مواد مصرفی، 
تجهیزات و هتلینگ کلینیک های دندانپزشکی 
تعیین شود، آنگاه قطعا شاهد تعرفه های منظمی 
و  بود  خواهیم  دندانپزشکی  کلینیک های  در 
کیفیت ارائه خدمات نیز افزایش پیدا می کند. 
در بیمارستان های خصوصی دقیقا همین اتفاق 
می افتد. یعنی در این بیمارستان ها بر اساس رتبه 
بیمارستان، تعرفه خدمات نیز متفاوت است، اما 
مهم  مساله  این  دندانپزشکی،  کلینیک های  در 
را نادیده گرفته اند. بنابراین ضرورت دارد که 
تجهیزات  و  مواد مصرفی  بر حسب  تعرفه ها 

تعیین شود.« 
با توجه به نوسان باالی ارز، افزایش چشمگیر 
اجاره مطب ها و باال رفتن روزانه قیمت تجهیزات 
ضرورت  دندانپزشکی،  در  مصرفی  مواد  و 
کشور  دندانپزشکی  جامعه  از  جدی  حمایت 
انتظار  دندانپزشکان  جامعه  می شود.  احساس 
به  دارند که در شرایط بحرانی کرونا، دولت 
کشور،  دندانپزشکان  به  شده  داده  وعده های 
عمل کند تا ورشکستگی و تعطیلی به اتفاقی 
دندانپزشکی،  در مطب های  معمولی  و  عادی 

تبدیل نشود.

کابلی: تعرفه های خدمات 
دندانپزشکی بر اساس نوع 

مواد مصرفی برای بیمار محاسبه 
نمی شود. به هیچ وجه تفکیکی 

در این زمینه وجود ندارد. 
تعرفه خدمات دندانپزشکی، 

نوع مواد مختلف استفاده شده 
برای بیمار و خدمات هتلینگ 
را در نظر نمی گیرد. برای حل 

این مشکل، برخی کلیینیک های 
دندانپزشکی از مواد خاص، 

تجهیزات و هتلینگی استفاده 
می کنند که هزینه های آن تناسبی 

با تعرفه های موجود داشته باشد
با توجه به نوسان باالی ارز، 

افزایش چشمگیر اجاره مطب ها و 
باال رفتن روزانه قیمت تجهیزات 
و مواد مصرفی در دندانپزشکی، 

ضرورت حمایت جدی از جامعه 
دندانپزشکی کشور احساس 

می شود. دندانپزشکان انتظار 
دارند در شرایط بحرانی کرونا، 

دولت به وعده های داده شده به 
دندانپزشکان کشور، عمل کند تا 
ورشکستگی و تعطیلی به اتفاقی 

عادی و معمولی در مطب های 
دندانپزشکی، تبدیل نشود

صحافیان: یک روپوش بسیار 
نازک پالستیکی را که به بیمار 

می دهیم، حدود 150 هزار 
تومان خریداری می کنیم. 

هزینه دستکش و شیلد و 
سایر تجهیزات محافظتی هم 

وجود دارد. قیمت سایر مواد 
و تجهیزات دندانپزشکی نیز 

چندین برابر شده است. این 
هزینه های تحمیل شده دیده 

نمی شود. مجموع این مشکالت 
باعث شده است که باز ماندن 
برخی مطب های دندانپزشکی، 
صرفه اقتصادی نداشته باشد
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خبرهای ضد و نقیض درباره داروی پالویکس

ابراهیمی علی   
چند وقتی است دسترسی به داروی پالویکس 
بسیار سخت شده و احتمال گرانی این دارو 
دارو  باالی  هزینه  اما  است،  پیش بینی  قابل 
برای بیمار و نبود همیشگی حمایت بیمه ای، 
گاه او را با اجبار تغییر دارو روبه رو می کند. 
دستگاه  مشکل  همچون  عوارضی  تغییر  این 
حتی  و  آلرژیک  حساسیت های  گوارش، 
همراه  به  خود  با  را  طوالنی مدت  سردرد 
دارد و بیمار ترجیح می دهد هزینه های باالی 

دارو را تحمل کند.
به گزارش سپید، بر اساس شواهد علمی در 
خون هر فرد ترومبوسیت ها یا اجسام کروی 
میکرون   ۲-۴ قطر  به  کوچکی  بیضوی  و 
یکدیگر  به  که  دارند  وجود  پالکت  نام  به 
می چسبند و لخته تشکیل می دهند تا از بروز 
خونریزی پیشگیری کنند، ولی گاهی وجود 
نامنظم  قلب  ضربان  یا  و  عروق  در  چربی 
پالکت ها  تا  شود  موجب  می تواند  سریع  و 
این  که  ایجاد  کنند  لخته  عروق  داخل  در 
وقوع  و  انسداد عروق  موجب  می تواند  امر 

شود. مغزی  و  قلبی  سکته های 
ازاین رو چنانچه این لخته در عروق اطراف 
قلب تشکیل شود، منجر به کاهش خون رسانی 
به قلب شده و در موارد حاد موجب بروز 
حمله های قلبی می شود، اما داروی پالویکس 
با کاهش چسبندگی پالکت ها  و اوسویکس 
جلوگیری  لخته  تشکیل  و  پالکتی  تجمع  از 
حمالت  بروز  احتمال  کار  این  و  می کنند 

می دهد. کاهش  را  یا سکته  قلبی 
و  دارد  مختلفی  مصرف  موارد  دارو  این 
بیمارانی  در  آن  مصرف  موارد  شایع ترین 
آترواسکلروز  پیشرفته  مشکالت  که  است 
دارند و برای آنها استنت گذاشته شده است. 
همچنین دسته از بیمارانی که عمل بالن انجام 
عروق  تنگی  و  دلیل شدت  به  یا  و  داده اند 
مشکل گردش خون دارند و نیز افرادی که 
بیماری زمینه ای مانند دیابت دارند، پالویکس 

می کنند. مصرف 
حال برگردیم به موضوع کمبود دارویی که 
قلبی و عروقی است  پرمصرف ترین داروی 
و این روزها بیماران قلبی برای تهیه قرص 
و  بگردند  را  شهر  داروخانه های  باید  آن 

شوند  مجبور   درنهایت 
را  اوسویکس  قرص 
جایگزین آن کنند، اما بیماران 
از آلرژی زا بودن اوسویکس گله دارند و از 
مصرف آن خودداری می کنند و حتی در مواقع 
این  مصرف  ضرورت  و  پالویکس  کمبود 
دارو، برخی بیماران دچار مشکل می شوند.
در تازه ترین خبر سازمان غذا و دارو از توزیع 
قرص های پالویکس خبر داده و عنوان کرده 
است که دارو تا پایان هفته در تمام داروخانه ها 
موجود خواهد بود و بیماران نگران تهیه آن 
نباشند. اما کافی است برای پیگیری آخرین 
وضعیت این قرص و موجودی آن با سامانه 
۱۴۹۰، که سامانه داروهای کمیاب محسوب 

بگیرید. تماس  می شود، 

گزارشکمبوددرتهرانوسایراستانها
قرص  تهیه  برای  تماس  از  پس  سامانه 
تماس  شماره  و  نشانی  تنها  پالویکس 
می دهد  شهر  سطح  در  را  داروخانه  چند 
نسخه  بدون  قرص  ارائه  از  داروخانه ها  و 
اعالم می کنند که   پزشک خودداری کرده و 
قرص ها را در صورت داشتن نسخه پزشک 
به فروش می رسانند، آن هم فقط یک ورق و 
با قیمتی بیش از ۱۴۰ هزار تومان. در حالی 
دو  تا  پالویکس  قرص  ورق  هر  قیمت  که 
عدم  مشکل  و  بود  تومان  هزار   ۵۷ قبل  ماه 
را  بیماران  پالویکس،  داروی  بیمه  پوشش 
وادار می کند تا برای خرید آن هزینه باالیی 
استان  به  پالویکس  کمبود  البته  بپردازند. 
نیز  شهرستان ها  و  نمی شود  محدود  تهران 

مواجه اند. کمبود  این  با  تهران  مانند 
است  حاکی  گیالن  از  رسیده  گزارش های 
سخت  روزهای  در  استان  این  بیماران  که 
داروی  پرمصرف ترین  تهیه  درگیر  اقتصادی 
بیماران قلبی و عروقی هستند. بیماران قلبی 
در این استان برای تهیه قرص پالویکس باید 
با  نهایت  در  و  بگردند  را  داروخانه ها  تمام 
قیمت های گزاف و بی حساب وکتاب دارو را 

تهیه کنند. از داروخانه  خارج 
دارو  و  غذا  سازمان  اعالم  علیرغم  البته 
پالویکس  قرص های  توزیع  اینکه  بر  مبنی 
موجود  داروخانه ها  تمام  در  و  شده  آغاز 
اما در گیالن برای تهیه قرص  خواهد بود، 
پشت  را  رستم  هفت خان  باید  پالویکس 

سر گذاشت و تهیه این قرص برای بیماران 
تقریبا  و  سخت  به شدت  عروقی  و  قلبی 

است. شده  غیرممکن 
عدم  یا  کمبود  برای  هم  بسیاری  دالیلی 
داروخانه های  سطح  در  دارو  این  موجودی 
این  اینکه  ازجمله  مطرح می شود  استان  این 
دارو در شرکت های پخش وجود دارد و از 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  سوی 
پزشکی به صورت سلیقه ای توزیع می شود. 
همچنین گفته می شود که با توجه به نوسانات 
شدید نرخ ارز و تحریم، توزیع این داروی 
قیمت  افزایش  دلیل  به  قلبی  بیماران  حیاتی 

محدود شده است.
که  است  آن  استان  این  بیماران  درخواست 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن باید با توجه به 
شرایط سخت اقتصادی مردم دست بکار شده 
و با توزیع عادالنه دارو در سطح داروخانه های 
مردم  همچنین  برسد.  بیماران  داد  به  استان 
گیالن انتظار دارند به صورت رسمی و شفاف 
شده  توزیع  پالویکس  میزان  و  توزیع  محل 

گردد. منتشر  عمومی  افکار  تنویر  جهت 
وضعیت در استان ایالم نیز نگران کننده است 
و داروخانه های این استان خبر از کمبود این 
دارو  این  که  اعالم می کنند  و  دارو می دهند 
و چند داروی چند هفته ای است که موجود 
نیست. مسئول فنی یکی از داروخانه های شهر 
می کند:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ایالم 
نیاز  مورد  داورهای  غالب  امروز  »متاسفانه 
اینکه  بدتر  و  نمی شوند  پیدا  داروخانه ها  در 
داخلی  مشابه  کمیاب  داروهای  از  برخی 
ندارند.« وی داروی پالویکس و دیفرلین را 
ازجمله این داروها دانسته و تصریح می کند: 
»دیدن رنج مردمی که برای یافتن یک دارو 
استرس می کشند برای ما هم رنج آور است. 
تشنجی خود  فرزند  که  مادری  و  پدر  دیدن 
مانند  دارویی  یافتن  دنبال  دارند و  را همراه 
دپاکین هستند سخت است و امیدواریم این 

مشکالت حل شود.«
با این اوصاف می توان دالیلی بسیاری برای 
اما  برشمرد،  دارو  موجودی  عدم  یا  کمبود 
شاید اصلی ترین دلیل آن را می توان نوسانات 
شدید نرخ ارز و چگونگی تخصیص ارز دولتی 
نامشخص  قیمت گذاری  حتی  و  داروها  به 

این دارو دانست.

تولیدکنندگان بهجمع ایران ورود
پالویکس داروی

ورود  تاریخچه  به  کنیم  مروری  نیست  بد 
که  بود   88 مهرماه سال  به کشور.  دارو  این 
شرکت  یک  مشترک  همکاری  زمزمه های 
ایرانی  شرکت  یک  و  فرانسوی  داروسازی 

بیماران  داروی  پرمصرف ترین  تولید  برای 
ایران  که  شد  اعالم  و  شد  رسانه ای  قلبی 
تولید  به  قادر  خاورمیانه  در  بار  اولین  برای 
دارویی  پالویکس خواهد شد.  قلبی  داروی 
که تنها در برخی کشورها همچون فرانسه و 
کانادا تولید می شد و قرار بود برای اولین بار 
در خاورمیانه و آن هم در ایران تولید شود. 
شرکت  و  عبیدی  دکتر  داروسازی  شرکت 
دارویی فرانسوی سانوفی اونتیس  گروپ خط 
ایران  در  قلبی  گران قیمت  داروی  این  تولید 
بازار  به  آن  محصول  و  کردند  راه اندازی  را 

مصرف عرضه شد.
در آن ایام داروی ایرانی مشابه پالویکس تولید 
استانداردهای  با  جدید  محصول  اما  می شد، 
سانوفی  شرکت  و  شد  تولید  اصلی  داروی 
شرکت  با  مشارکت  از  هدف  که  کرد  اعالم 
داروسازی عبیدی برای حضور در خاورمیانه 

و کشورهای در حال توسعه است.
از آن تاریخ تا به امروز در برهه های زمانی 
بازار  در  دارو  این  کمبود  همواره  مختلف 
مشاهده شده و در هر نوبت شرکت تولیدکننده 
یا کمبود را تکذیب کرده و یا دالیل نامعلومی 
را برای کمبود دارو در بازار اعالم کرده است. 
آخرین مورد این تکذیب ها نیز اواخر تیرماه 
امسال بود که این شرکت با صدور اطالعیه ای 

هرگونه کمبود دارو را رد کرد.
در آخرین اطالعیه این شرکت آمده بود: »پیرو 
اطالعات نادرست که در فیلمی در شبکه های 
پالویکس،  داروی  کمبود  به  نسبت  مجازی 
تولید شرکت سانوفی در داروخانه های ایران 
منتشر شده است، جهت تنویر افکار عمومی 
بدینوسیله اعالم می شود که این دارو در شرکت 
تولید می شود و در حال  عبیدی  داروسازی 
نقاط  اقصی  داروخانه های  در  دارو  حاضر 
مرجع  داروخانه های  علی الخصوص  کشور 
همه  نسخ  و  است  موجود  کافی  میزان  به 

را پوشش می دهد.« بیماران 
این شرکت اضافه کرده بود: »شرکت سانوفی 
با حضور بیش از ۱۶ سال در ایران، متعهد به 
ارائه راهکارهای درمانی جدید، پیشرو و جا 
افتاده جهان به مردم ایران است. سانوفی به 
از  و  گذاشته  احترام  بین المللی  قوانین  کلیه 
می کند.« پیروی  گزارشات  نشر  قوانین  کلیه 
شرکت  این  کارکنان  از  یکی  گفته  به  اما 
پالویکس  قرص های  که  هست  ماهی  یک 
روایت  به  نمی شود.  تولید  شرکت  این  در 
مشکل  عبیدی،  داروسازی  شرکت  کارکنان 
می رسد  نظر  به  و  ندارد  وجود  اولیه  مواد 
دالیلی دیگری دخیل در توقف روند تولید 

این دارو بوده است.
ادامه در صفحه 16 
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داروخانه: موجود نیست
مقام مسئول: کمبودی نیست
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 ادامه از صفحه 15 
3برابریقیمتداروبا افزایش

ارز افزایشقیمت
حاال کمبود این دارو صدای متخصصان را هم 
اسالمی، عضو هیئت  است. حسن  درآورده 
داروی  کمبود  آترواسکلروز  انجمن  مدیره 
را  اخیر  ماه های  در  به ویژه  قلبی  بیماران 
ازجمله مشکالت جدی این بیماران می داند 
مانند  قلبی  بیماران  »داروی  است:  معتقد  و 
حتی  و  شده  کمیاب  شدت  به  پالویکس 
آبان   ۱3 و  هالل احمر  مانند  داروخانه هایی 

نمی کنند.« توزیع  را  آن  نیز 
وی می افزاید: »همچنین داروهایی که در درمان 
قلب  آریتمی  و  قلب  نامنظمی شدید ضربان 
مؤثرند و داروی پایین آورنده قند خون نیز 
کمیاب شده است. از طرفی با افزایش قیمت ارز 
قیمت داروها تا 3 برابر افزایش یافته در حالی 
که سقف پوشش بیمه ای تغییری پیدا نکرده 
کشورهای  »در  دارد:  تاکید  اسالمی  است.« 
پیشرفته ۹۵ درصد هزینه جراحی و تجهیزات 
مورد لزوم قلب را بیمه ها تقبل می کنند و تنها 

۵ درصد درمان را بیمار می پردازد.«
تامین  مسئول  که  هم  داروی  و  غذا  سازمان 
داروی مورد نیاز بیماران کشور است، کمبود را 
تایید می کند، ولی خبر از تامین و توزیع دارو 
از هفته گذشته در کشور می دهد. سیدحیدر 
کنترل  مواد تحت  دارو و  محمدی، مدیرکل 
داروی  از رفع کمبود  این سازمان در حالی 
پالویکس برای بیماران قلبی و عروقی خبر 
از کمبود و  می دهد که داروخانه ها همچنان 

این دارو گالیه می کنند. نایاب بودن 
این  کمبود  دالیل  از  یکی  اگرچه  محمدی 
دارو را قیمت گذاری مجدد و توقف آن در 

دارو  و  غذا  سازمان  قیمت گذاری  کمیسیون 
پیش  هفته  از  آن  کمبود  رفع  از  و  خوانده 
اعالم  همچنان  داروخانه ها  اما  می دهد،  خبر 
می کنند که طی روزهای گذشته تعداد بسیار 
محدودی در حد یک یا دو بسته از این دارو 
تحویل داروخانه ها شده است و به رغم سخنان 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو این 
دارو همچنان در داروخانه ها یافت نمی شود.
در  پالویکس  مجدد  قیمت گذاری  البته 
دارو  و  غذا  سازمان  قیمت گذاری  کمیسیون 
۱۵۰ هزار تومان از سوی مدیرکل  به میزان 
قیمت  که  می شود  مطرح  حالی  در  دارویی 
این دارو هنوز در سایت سازمان غذا و دارو 
نکرده است.  تغییری  بوده و  قیمت سابق  به 
محمدی در ادامه سخنان خود پالویکس را نام 
برند داروی کلوپیدوگرل خوانده و می گوید 
که این دارو به وفور در بازار یافت می شود.
تازه ای  اتفاق  کشور  در  دارو  کمبود  البته 
ارز  تامین  مشکل  مواقع  اکثر  در  و  نیست 
این  از دالیل  دارو  اولیه  مواد  برای واردات 
عمده ای  بخش  ایران  اگرچه  است.  کمبود 
داخل  در  را  نیاز  مورد  اساسی  داروهای  از 
داروهای  برخی  مورد  در  اما  می کند،  تولید 
سوی  از  است.  وابسته  واردات  به  های تک 
دیگر تخمین زده می شود که با وجود اینکه 
از لحاظ حجم، فقط حدود سه تا چهار درصد 
از خارج  بیماران کشور  نیاز  داروهای مورد 
داروهای  ارزش،  نظر  از  اما  می شود،  تامین 
اقالم  ارزش  گران قیمت حدود یک سوم کل 

را تشکیل می دهد. دارویی 
می شود  شنیده  این سال ها  در  همواره  ضمنا 
که ارز الزم برای ورود دارو به کشور، صرف 
واردات اقالمی دیگر شده است. برای مثال 

برکنارشده   وزیر  دستجردی،  وحید  مرضیه 
در  احمدی نژاد  محمود  دوم  کابینه   بهداشت 
سال ۱3۹۱ بارها از دولت انتقاد کرد که ارز 
دولتی الزم را برای خرید دارو و تجهیزات 
پزشکی در اختیار وزارت بهداشت نمی گذارد. 
هم زمان رئیس سازمان غذا و دارو نیز از تعلق 
گرفتن ارز دولتی به لوازم آرایشی، زین اسب، 

دسته بیل و… به جای دارو خبر داده بود.
همان  در  گمرک  معاون  نادری،  محمدرضا 
وجود  کشور  در  دارو  که  بود  گفته  سال ها 
اداری، حجم  بروکراسی  دلیل  به   اما  دارد، 
عظیمی از داروها در گمرک ها انباشت شده 
و به دلیل مشکالت ارزی ترخیص نمی شود. 
به گفته او در شرایطی که کشور در تحریم 
دارو  واردات  هم  خودمان  می برد،  سر  به 

کرده ایم. تحریم  را 
اتالف  و  تحریم  چمبره  در  دارو  واقع  در 
منابع ارزی توامان گرفتار شده است. از یک 
چقدر  هر  که  تحریم ها  همیشگی  مسئله  سو 
با  بانکی  مراودات  امکان  می شود  سخت تر 
جهان را برای شرکت های داروسازی ایرانی 
موضوع  دیگر  سوی  از  و  می کند  سخت تر 
تحریم های بانکی و پولی ایران حاال بحرانی 
اولیه  از مواد  تهیه بخش زیادی  برای  جدی 

دارویی کشور شده است.
در کنار این موضوع بحران جدی و همیشگی 
اتالف منابع ارزی کشور نیز تقریبا به طور جدی 
دامن گیر همه دولت ها شده است. زیرا بیشتر 
دولت ها در مسئله تخصیص ارز به کاالهای 
اساسی مسیری به سوی ناکجاآباد را در پیش 
گرفته اند. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی 
در زمان دولت دهم در رابطه با همین موضوع 
در سال ۱3۹۲ مدعی شده بود که واردکنندگان 

به اسم دارو، خودروهای لوکس وارد می کردند 
با  و  دارو  اسم  به  »می خواستند  بود:   گفته  و 
ارز دولتی، ۷۵ کشتی خودرو و کاالی لوکس 
غیرضروری وارد کنند.« ماجراهای دختر وزیر 
اسبق صمت و خبر احتکار دارو توسط وی 
بسیاری  جنجال های  با  گذشته  سال  که  نیز 
میلیارد   ۵ احتکار  همراه شد. زمانی که خبر 

او منتشر شد. تومانی دارو توسط 
اما همچنان باید بر این نکته مهم تاکید داشت 
که مسئله کمبود و افزایش بهای دارو در کشور 
تنها به  دلیل احتکار یا مشکالت گسترده منابع 
ارزی نیست. بلکه به باور کارشناسان یکی از 
عوامل اصلی این بحران ها در سال های اخیر 
علیه  تحریم ها  بی سابقه ترین  اعمال  به دلیل 
محدودیت های  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
مبادالت  انجام  در  تحریم ها  این  از  ناشی 
و  نقل  و  حمل  بین المللی،  تجارت  بانکی، 
بیمه، محدودیت های دارویی )کمبود و گرانی( 
با درد و رنج مضاعفی برای بیماران در کشور 

همراه شده است.
به  امیدشان  ایرانی  بیمار  هزار  صدها  امروز 
آنان  دردهای  از  اندکی  که  است  داروهایی 
کمک  آنها  سالمتی  به  و  بخشیده  التیام  را 
داخلی  امور  در  آمریکا  مداخله  ولی  کند، 
کشورها با هدف تحریم های دارویی، مقابله 
اگرچه ممکن  انسان ها است.  با جان  آشکار 
به  و  مستقیم  به صورت  تحریم  ها  این  است 
نام دارو صورت نگیرند    ، اما ایجاد محدودیت 
و  نقل  و  حمل  تحریم  بانکی،  مبادالت  در 
بیمه و سایر موانع تجاری و اقتصادی برای 
صادرات و واردات شرکت های ایرانی عمال 
همان افزودن نام داروها در لیست تحریم های 

است. یک جانبه 



تشکیل کارگروه مراسم عزاداری محرم و صفر در ستاد ملی کرونا

یاسر مختاری  

در پی انتشار اولین اطالعیه ستاد ملی کرونا، 
و  انتظامی  امنیتی،  کمیته  ذیل  کارگروهی 
با عنوان کارگروه  اجتماعی ستاد ملی کرونا 
کمیته  صف  و  محرم  ایام  عزاداری  مراسم 
کرونا  ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی، 
در وزارت کشور تشکیل و اولین جلسه خود 

را برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار سپید، حسین قاسمی، دبیر 
ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته 
کرونا در خصوص چرایی ایجاد این کارگروه، 
با اشاره به شرایط خاص پیش آمده در جهان 
»براساس  کرونا گفت:  بیماری  تبع شیوع  به 
مصوبات بیست و نهمین و سی امین جلسه 
ستاد ملی مدیریت کرونا، تکلیفی برای کمیته 
ستاد،  این  ذیل  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی، 
مبنی بر تدوین دستورالعمل ضوابط برگزاری 
مراسم سوگواری محرم امسال تعیین شد که با 
تشکیک مساعی همه دستگاههای مسئول در 
این حوزه دستورالعملی تدوین و در جلسه 

سی ام ستاد تصویب شد.«
قاسمی با اشاره به مصوبات سی امین جلسه 
ستاد ملی کرونا یادآور شد: »براساس مصوبات 
این جلسه دستورالعمل تهیه شده در کمیته های 
طریق  از  بهداشتی  کمیته  و  انتظامی  امنیتی، 
و  می شود  ابالغ  اجرا  برای  کشور  وزارت 
همچنین به این دو کمیته اجازه داده شده تا در 
صورت نیاز دستورالعمل ویژه را اصالح کنند.«
اینکه  بیان  انتظامی  و  امنیتی  کمیته  دبیر 
بخش  دو  دارای  شده  تدوین  دستورالعمل 

»بخش  گفت:  است،  محرم  ماه  حین  و  قبل 
محرم  ماه  فرارسیدن  از  قبل  به  مربوط  اول 
و  اقناع  هماهنگی،  اصلی  رکن  سه  که  بوده 
اطالع رسانی دارد و تمام اقداماتی که در این 
کارگروه برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود 

حول این سه محور است.«
دستورالعمل  دوم  بخش  با  رابطه  در  قاسمی 
گفت:  نیز  محرم  عزاداری  مراسم  برگزاری 
»یک سری ضوابط پیش بینی شده است که 
براساس این ضوابط مراسم باید برگزار شود.«
اجرایی  ضوابط  تشریح  به  ادامه  در  وی 
مراسم  برگزاری  دستورالعمل  تأکید  مورد 
مواردی همچون   « گفت:  و  پرداخت  محرم 
در  برگزاری  اولویت  با  مراسم  برنامه ریزی 
فضای  در  مراسم  برگزاری  باز،  فضاهای 
و  بهداشتی  مناسب  شرایط  دارای  سربسته 
استانی، کاهش  تأیید ستاد  با  مدیریتی صرفًا 
ساعات برگزاری مراسم و اعمال محدودیت 
با  مقایسه  در  مراسم  برگزاری  روزهای  در 
سنوات گذشته، برگزاری تجمعات به صورت 
در  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  حداقلی، 
تشدید  ماسک،  از  استفاده  لزوم  و  مراسم 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت 
خصوص در شهرهای نارنجی و قرمز و اجرای 
دقیق پروتکل های بهداشتی مرتبط با نذورات 

اشاره کرد.«
شیوه های  »پیش بینی  کرد:  اضافه  قاسمی 
جایگزین برای مناطق و شهرهایی که امکان 
برگزاری حضوری مراسم در آن وجود ندارد، 

این دستورالعمل تصریح شده است.« در 

مدیر کل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت 
کشور در ادامه با بیان اینکه ۵ تبصره نیز ذیل 
 «: العمل دیده شده است، گفت  این دستور 
این ۵ مورد عبارت است از مراسم دسته روی 
تمرکز  عدم  و  هیئت ها  از  مکان  نقل  بدون 
به  دسته جات  ورود  باشد،  خاص  اماکن  در 
از طبل و سنج و  استفاده  حرم های مطهر و 
است.  ممنوع  دسته جات  در  مشترک  وسایل 
همچنین مراسم خاصی که در برخی شهرها و 
استان ها برگزار می شود به دلیل نوع مراسمات 

افراد امکان برگزاری ندارند.« و تجمع 

رعایت مقررات بهداشتی به مثابه تکلیف دینی
سازمان  رئیس  قمی  محمد  حجت االسالم 
این  جلسه  نخستین  در  اسالمی  تبلغیات 
رئیس  حضور  با  گذشته  روز  که  کمیته 
سازمان تبلیغات اسالمی، معاون کل وزارت 
بهداشت، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه،  رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
و معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور  برگزار 
کادر  اقدامات جهادی  از  تقدیر  شد، ضمن 
پزشکی در ایام کرونا اظهار کرد: »ما رعایت 
تکلیف  یک  عنوان  به  را  بهداشتی  موارد 
را،  این موضوع  تبلیغ  و  می کنیم  نگاه  دینی 
این  تبلیغی خود می دانیم. در  جزو وظایف 
تقلید  مراجع  از  برخی  به محضر  که  روزها 
از  تا  نیز درخواست کردم  از آن ها  رسیدم، 
مردم بخواهند رعایت موارد بهداشتی را به 
باشند  داشته  باور  دینی  تکلیف  یک  عنوان 

کنند.« دقت  آن ها  به  و 

قمی افزود: »ما در سازمان تبلیغات اسالمی، بنا 
بر رسم سال های گذشته مدیریت و مسئولیت 
بر  را  برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهداء 
امروز  شرایط  به  توجه  با  و  گرفته ایم  عهده 
کشور، ملزم به آن هستیم که موارد بهداشتی 
کاماًل رعایت شود و در این رابطه، با جدیت 

کرد.« اقدام خواهیم  بسیار 
شروع  تا  زمان  محدودیت  به  اشاره  با  وی 
گرفتن  و  برنامه ریزی  تسریع  به  محرم،  ماه 
تصمیم نهایی تاکید کرد و گفت: »دغدغه ای 
که به غیر از اقامه عزاداری برای سیدالشهداء 
داریم این است با سخت گیری تمام بر روی 

کنیم.« ایستادگی  پروتکل ها  رعایت 
قمی ادامه داد: »ما در سازمان تبلیغات اسالمی با 
توجه به آشنایی و آگاهی از ادبیات عزاداران، در 
مقدمات این مراسم سختگیرانه عمل خواهیم 
کرد و صادقانه و دلسوزانه در جهت تحفظ 
را  الزم  اقدامات  عزاداری،  آداب  و  فلسفه 

داد.« انجام خواهیم 
اقامه  به  هم  »ما  کرد:  تصریح  همچنان  قمی 
عزاداری موظف هستیم و هم به حفظ سالمت 
عزاداران سیدالشهداء و به فضل خداوند عالم 
اجازه نخواهیم داد خطرات به برکات و معنویت 

این مراسم ها ضربه وارد کند.«
وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه به 
هستیم،  پایبند  کرونا  ستاد  العمل های  دستور 
از  که  ایده هایی  و  طرح ها  »از  شد:  یادآور 
سمت دستگاه ها و ارگان ها به سازمان تبلیغات 

می کنیم. استقبال  شوند  ارسال 
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 ادامه از صفحه 17 
تدوین پروتکل های بهداشتی 

سختگیرانه برای مراسم ماه محرم
والمسلمین  حجت االسالم  سپید،  گزارش  به 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی  محمد 
نیز در گفت وگویی در رابطه با شیوه نامه های 
و  عرفه  روز  محرم،  ماه  مراسم های  اجرایی 
می گوییم  که  وقتی   « کرد:  اظهار  قربان  عید 
زندگی تعطیل نیست حتمًا اهل دقت اینگونه 
برداشت نمی کنند که مراعاتی در کار نباشد، 
قطعًا زندگی تعطیل نیست و همه مراعات ها 
سر جای خود باقی است. آموخته ایم تا زمانی 
مراعات  قبل  از  بیشتر  باید  که کرونا هست، 

کنیم.« عمل  سختگیرانه تر  و 
سیدالشهدا)ع(  روضه  و  »محبت  افزود:  وی 
مانند  از فرهنگ ما است؛  جزئی جدانشدنی 
شیر و شکر، فرهنگ ناب عاشورایی در فرهنگ 
ایرانی آمیخته است و این تعطیل شدنی نیست. 
خوبی  به  ایرانی  فرهنگ  با  مردم  حتمًا  لذا 
کنند  رعایت  را  پروتکل ها  باید  که  می دانند 
و دستگاه های حاکمیتی موظف هستند که با 
تدوین پروتکل ها و ضابطه ها، زمینه  مراعات 
کامل برگزاری مراسم محرم را فراهم کنند.«
کرد:   بیان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
»مردم هم حتمًا این مراسم را در محیط  باز و 
رعایت فاصله گذاری و ضابطه ها مانند ماسک 
زدن و ضد عفونی کردن سطوح و دست ها 
سالمت  دغدغه   فقط  کرد.  خواهند  برگزار 
برای  پیش  از  بیش  بلکه  نداریم،  را  مردم 
کرد  خواهیم  سختگیری  ضابطه ها  مراعات 
مراسم  برگزاری  شوق  که  می کنیم  تالش  و 
کنیم.«  عملی  بهترین وجه  به  را  سید الشهدا 
به   دستگاه های حاکمیتی  اینکه  بیان  با  قمی   
عنوان خادم مردم زمینه  رعایت ضابطه ها را در 
برگزاری مراسم محرم فراهم می کنند، افزود: 
»از ابتدای شیوع این بیماری حامی ستاد ملی 
کرونا بوده ایم و همراه با کادر درمانی فداکار 
و جهادی ها، هیئتی ها، مسجدی ها و روحانیت 
خودمان  کمک  هم  امروز  داشته ایم.  حضور 

را مراعات دقیق تر ضوابط و قواعد می دانیم 
و حتمًا دستگاه ها تمامی توان و سرمایه های 
چراکه  داد،  خواهند  خرج  به  را  خودشان 
و  است  مردمی  پدیده ای  سید الشهدا  روضه 

نیست.« حاکمیتی 
پروتکل های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بهداشت  وزارت  همکاری  با  سختگیرانه ای 
و با توجه به حضور دسته های عزاداری در 
فضای باز تدوین می شود، گفت: »حتمًا این  
سید اشهدا )ع(  عزاداران  سوی  از  پروتکل ها 
مراسم  اجرا می شوند چراکه  نحو  بهترین  به 
عاطفی  ارتباط  نوعی  حسین )ع(  امام  عزای 
است.  سیدا لشهدا  خانواده  و  ایشان  با  مردم 
نزدیک می شویم همه دلشان  به محرم  وقتی 
برای تجدید قوای روحی تنگ می شود. جامعه 
و  احسان  همدلی،  مواسات،  ایثار،  به  امروز 
تعاون نیاز دارد و باید از ایثار عاشورا الهام 
و بهره گیرد، چراکه به تجدید قوای روحی 

نیاز دارد.«

فهیمی  و  فرهیخته  مردم  اینکه  بیان  با  قمی 
داریم که به خوبی می دانند و آموخته اند که 
کنار هم  را در  این  دو موضوع مهم  چگونه 
که  قاعده ها  و  »ضابطه ها  گفت:  کنند،  دنبال 
روضه  اهل  متدین،  افراد  حتمًا  شود  عرضه 
بیش  نیز  حسین)ع(  امام  مراسم  و  هیئت  و 
مردم  اکثریت  کرد.  خواهند  مراعات  بقیه  از 
هستند  مراعات  اهل  سید الشهدا)ع(،  عزادار 
وجه  بهترین  به  سالمت  از  مراقبت  قطعًا  و 
با تجدید حیات معنوی و ارتزاق روحانی و 
عاطفی که در محرم مسیر می شود با همدگیر 

جمع و یکی خواهد شد.«
بر  تأکید  با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
و  هیئت ها  جلسات  برگزاری  بنای  اینکه 
روضه ها  در ماه محرم به جدیت و سختگیری 
در اجرای قواعد گذاشته  شده است، گفت: 
و  پروتکل ها  تدقیق  اساس  بر  شد  »مقرر 
این  در  دستگاه ها  همه  برگزاری  سند های 
را  خود  مسئولیت   سهم  و   کمک  موضوع 

و  بیایند  میدان  به  همه  باید  کنند.  معین تر 
در  تا  نکند  کوتاهی  زمینه  این  در  هیچکس 
مراعات  خوب  ضابطه ها  بزرگ  اتفاق  این 
شود نتیجه خوبی حاصل شود. دستگاه های 
داشته  مؤثر تری  خدمت  باید  نیز  حاکمیتی 
هم  وجه  بهترین  به  مقطع  این  در  تا  باشند 
ایام  این  معنویت  و  عزاداری  مواهب  از 
از  تا  کنیم  مراعات  هم  و  شویم  بهره مند 
با  و  خوبی  به  کرونایی  شرایط  مرحله  این 

شویم.« خارج  موفقیت 
بر  تأکید  با  قمی  والمسلمین  حجت االسالم 
اینکه در برگزاری مراسم محرم باید از تمامی 
امکاناتی که همه دستگاه ها و رسانه ها دارند 
به بهترین وجه استفاده کرد، گفت: »برگزاری 
ایران است و  عزای سید الشهدا مطالبه مردم 
آن  بهتر  برگزاری  برای  دستگاه ها  همه  باید 

کنند.« ایفا  بهترین وجه  به  را  نقششان 

شیوه برگزاری دعای عرفه در روزهای کرونایی 
با  رابطه  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
»طبق  گفت:  نیز  غرفه  دعای  برگزاری  شیوه 
باید در  بزرگان عرفه  روایات و توصیه های 
شود.  برگزار  سقف  بدون  و  روباز  محیط  
حیاط  مقدسه،  اماکن  در  را  آن  جهت  بدین 
امامزادگان  شریف  مضاجع  صحن های  و 
برگزار  بهداشتی  پروتکل های  با حفظ  مطهر 

کرد.« خواهیم 
کرد:  بیان  قمی  والمسلمین  حجت االسالم 
برگزار  برنامه ها  همه  مجازی  فضای  »در 
در  می شود.  فراهم  آن  تقویت  زمینه های  و 
برقرار  ضابطه ها  که  سبز  و  سفید  شهرهای 
نتواند  که  هرکس  و  نداریم  مشکل  است 
در  نباید  کند،  رعایت  را  قاعده  و  ضابطه 

مراسم حاضر شود.«
نیز  محرم  ماه  نذری های  با   رابطه  در  وی   
گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا بیشتر 
به توزیع اقالم بهداشتی یا مواد غذایی خشک 
برای مستضعفان و محرومان توصیه می  کنیم. 
اگر قرار باشد طبخ و پخت غذا انجام شود، 
کاماًل  بهداشتی  موارد  آ شپزخانه ها  در  باید 
رعایت شود. قرار نیست مراسمی تعطیل شود، 

می شود.« مراعات  ضابطه ها  بلکه 
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معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی:

 معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ضمن اعالم 
آمار ابتال و شهادت مدافعان سالمت به دلیل ابتال به 
کرونا، گفت: »تا کنون مردم خیلی دغدغه دسترسی به 
کادر درمان خصوصا در شرایط بحرانی بیمارستان ها 
و آی سی یوها نداشتند و باید مراقب باشیم نیروی 

درمانی مستهلک نشود و دچار مشکل نشویم.« 
به گزارش سپید، علی فتاحی در نشست ویدئو 
کنفرانسی از استودیو سالمت وزارت بهداشت با 
بیان این که بیش از ۶هزار نفر از کادر درمان در 
سراسر کشور تا کنون به کرونا مبتال شده و ۱۴۰ 
شهید مدافع سالمت داریم، گفت: »از این میان 
پرستاران ۲۲درصد، پزشکان عمومی ۲۰درصد، گروه 
داخلی هشت و گروه زنان با پنج درصد بیشترین 
مبتالیان به این ویروس را تا کنون تشکیل داده اند.«
وی ادامه داد: »همانطور که در زمان جنگ تحمیلی 
ممکن بود دغدغه هایی از لحاظ امکانات لجستیک 
داشته باشیم اما دغدغه تامین نیروی انسانی درمانی 
را نداشتیم و بعضا تعداد داوطلبان ما بیش از تعداد 
مورد نیاز بود. اکنون هم تا االن به همین گونه بوده 
است و مردم خیلی دغدغه دسترسی به کادر درمان 
خصوصا در شرایط بحرانی بیمارستان ها و آی سی 
یوها نداشتند و باید مراقب باشیم نیروی درمانی 

مستهلک نشود و دچار مشکل نشویم.«
فتاحی گفت: »توصیه ام به مردم آن است که تنها 
راه مقابله با این ویروس به دست توانای خود 
مردم است؛ نه تسلیم ویروس شویم و نه از آن 
بترسیم. باور کنیم که بیش از ۹۵ درصد مبتالیان 
بهبود می یابند حتی از موارد پنج درصد بستری هم 

باالی ۹۰ درصد بهبود می یابند.«
وی تاکید کرد: »از طرفی هم بیخیالی در برابر این 
ویروس فاجعه دیگری برای ما رقم خواهد زد. تنها 
راه مقابله با آن رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک و سپردن سالمتی خود به دست افرادی 
که اهل فن هستند. به پزشکان عزیزمان هم توصیه 

دارم که مانند گذشته جهادگونه در خدمت مردم 
باشند، به مراقبت از بیماران بپردازند و از خود و 
کادر درمان نیز مراقبت به عمل آورند. پروتکل های 
بهداشتی و دستورالعمل ها را رعایت کنند و انتظار 

بیماران را جامه عمل بپوشانند.«
فتاحی گفت: »اولین چیزی که بیمار از ما انتظار 
دارد، احترام و تکریم است. طبیعی است که در 
مقابل اقدامات درمانی و ساده ترین اقدامات درمانی 
عوارض غیر قابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری هم 
وجود دارد و هیچ طبیبی نمی تواند ادعا  کند کار 
درمانی بدون عارضه انجام دهد. اگر کسی این ادعا 
را دارد اولین تخلف انتظامی را انجام داده است.«

وی ادامه داد: »بر همین اساس سه درصد اقدامات 
درمانی در دنیا منجر به شکایت از کادر درمان 
می شود که این رقم در کشور ما حدود یک دهم 
درصد است. وقتی بیماری درمانگر خود را انتخاب 
می کند قطعا یک سری توقعاتی در او ایجاد می شود.«
فتاحی درباره توقعات بیماران از پزشک گفت: »یک 
توقع احتمالی و یک توقع ارزشی وجود دارد؛ توقع 
احتمالی حوادثی است که بیمار ترس دارد به آنها 
مبتال شود که این موضوع منجر به اضطراب او 
می شود که اولین وظیفه پزشک ایجاد امنیت خاطر 
برای بیمار است. توقع ارزشی نیز آن دسته مواردی 
است که بیمار آرزوی رسیدن به آنها را دارد که 
عدم برآورده شدن آنها موجب ابهام و پرسش برای 
بیمار خواهد شد. به همین دلیل است که در طبابت 
عالوه بر شروط علمی، صفات اخالقی نیز برای 
طبیب مهم است. پزشک باید دانا و شیرین زبان 
باشد تا به این شیوه ابهامات و شکایات به حداقل 
برسد. فلذا قانون در قبال کاری که پزشک انجام 
می دهد برای او سه نوع مسئولیت پزشکی تعریف 
کرده است، این مسئولیت ها شامل مسئولیت مدنی، 

کیفری و انتظامی است.«
وی در ادامه سخنان خود  گفت: »جبران خسارت 
مادی، معنوی و جسمی برای بیمار به عهده پزشک 

است که دادگاه به آن رسیدگی می کند و مسئولیت 
کیفری انجام یا عدم انجام کاری که قانون برایش 
وظیفه کرده را به عهده دارد. همچنین مسئولیت 
انتظامی رعایت دستورات را به عهده دارد. در کنار 
این مسائل موضوعات اخالقی نیز وجود دارد که 
پزشک باید با راستگویی و دادن اطالعات صحیح 
به بیمار با داشتن صبر، حسن خلق و رازداری این 
مسئولیت را به عهده بگیرد. رسیدگی به مسئولیت 
انتظامی در نظام پزشکی به حوزه انتظامی این سازمان 
واگذار شده که ماده ۲ و ۳ قانون این وظیفه را در 
اختیار حوزه های انتظامی سازمان قرار داده است.«
وی درباره کاسبی هایی که همزمان با شیوع کرونا و 
از بعضا از سوی مدعیان طب سنتی اتفاق می افتد، 
گفت: »یکی از وظایف ما در حوزه های انتظامی 
نظام پزشکی رسیدگی عالمانه به پرونده ها و ایجاد 
محیطی امن برای بیمار و کادر درمانی است. بیمار 
نباید دغدغه انتخاب شیوه های درمانی را داشته باشد.«
فتاحی ادامه داد: »از گذشته در کشورمان به هر 
کسی اجازه طبابت داده نمی شد و چیزی به عنوان 
شهادت نامه برای پزشکان وجود داشت. همچنین 
پیامبر اسالم )ص( نیز می فرماید هر کسی طب را 
نداند و طبابت کند، ضامن است. به همین خاطر 
است که می بینیم در کنار علم طبابت، سوگند نامه ها 
وجود داشته است. همواره با پزشک نماهایی که 
چه با لباس طبابت و چه در غیر این لباس اقدام 
به این طبابت می کنند، مواجه هستیم. در شرایطی 
که بیماری ناشناخته ای مانند کرونا در جهان ایجاد 
می شود که درمان آن نیز پیچیده است، بیمار ممکن 
است از سر ناچاری برای درمان به هر کسی پناه 
ببرد که همین باعث افزایش سوء استفاده ها می شود. 
به شکلی که کسانی که حتی کوچکترین اطالعاتی 
درباره طبابت و ویروس ندارند، درباره آن نظر 
می دهند و شرایط بیماری را به سخره می گیرند. ما 
حتی با شخصی مواجه بودیم که حاضر نبود هنگام 
پرواز از یک ماسک ساده استفاده کند. در حالی که 

در شمال مملکت درمانگاه طب اقماری ایجاد کرده 
است و در مورد تاثیر آب و هوا و خوراکی ها و 

راهکارهای درمانی برای کرونا صحبت می کند.«
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »از نگاه ما هر پروتکلی 
خارج از پروتکل های مصوب وزارت بهداشت 
جرم محسوب می شود و یکی از وظایف ما در 
این ایام در مورد اقداماتی بود که غیر پزشکان انجام 
می دادند؛ در صورتی که شخص پزشک باشد خود 
سازمان نظام پزشکی برخورد خواهد کرد. یکی از 
این افراد که محرومیت دائم از نظام پزشکی داشته 
است باز هم پرونده جدیدی درباره بیماری کرونا 
نزد سازمان دارد. اگر اشخاص پزشک هم نباشند 
به دادگاه خاص خودشان ارجاع داده می شوند در 
این زمینه دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقالب 

بسیار به ما کمک کرده اند.«
وی با اشاره به این که در روزهای قبل شخصی با 
حضور در صدا و سیما اقدام به معرفی نوشیدنی برای 
درمان کرونا کرده بود، تصریح کرد: »امروز نامه ای به 
صدا و سیما دادند که اگر گزارشی در زمینه تجویز 
یک دارو که اعالم شده دارند، به ما سند بدهند؛ در 
غیر این صورت از طرف سازمان نظام پزشکی این 

موضوع را به دادگاه معرفی خواهیم کرد.«
وی درباره انجام اعمال جراحی زیبایی و الکتیو در 
شب تصریح کرد: »کلینیک ها مجاز به ارائه خدمات 
این چنینی در شب نیستند، مگر در مواردی که 
بحران و یا اورژانسی وجود داشته باشد فلذا انجام 
اعمال در هنگام شب در کلینیک ها غیر مجاز است.«
فتاحی با تاکید بر این که در کل کشور عدالت 
در توزیع نیروی انسانی وجود ندارد، ادامه داد: 
»باالترین توزیع نیروی انسانی در تهران و کمترین 
میزان آن در سیستان و بلوچستان است. هر چند 
که در سال های اخیر اندکی در حال نزدیک شدن 
به عدالت در توزیع نیروی انسانی هستیم. اعمال غیر 
اورژانسی در زمان کرونا تا حدی تعطیل شده بود 
و پزشکان برای درمان بیماری کووید ۱۹ هدایت 
شدند. البته همچنان نگرانی هایی وجود دارد که اگر 
مردم کمک نکنند و بیماری مهار نشود، در آینده 
نزدیک با کمبود نیروی متخصص مواجه شویم؛ 
این گونه نیست که تربیت نیروی متخصص با 
سرعت انجام شود حتی در گروه پرستاری هم هر 
شخصی نمی تواند در بخش های ویژه فعالیت کند.«
وی ادامه داد: »طی جلسه ای که دو هفته قبل با 
وزارت بهداشت داشتیم اعالم کردیم که در شرایط 
فعلی باید به شکل اوژانسی حتی به تربیت بهیار و 
کمک بهیار بپردازیم و تنها به رده های تخصصی 
بسنده نکنیم. مگر در بیمارستان ها چند متخصص 
عفونی و اطفال داریم؟ حتی پزشکان عمومی نیز 
باید دوره های کوتاهی را ببینند که بتوانند در بخش 

های ویژه فعالیت کنند .«
فتاحی درباره نظارت بر وضعیت مطب ها  از نظر 
رعایت نکات بهداشتی نیز گفت: »این نظارت در 
حوزه انتظامی سازمان نظام پزشکی نیست ما زمانی 
به موضوع ورود می کنیم که یک شخص حقیقی یا 

حقوقی مطلبی را منعکس کند.«
ادامه در صفحه 20 

مراقب باشیم نیروی درمانی مستهلک نشود
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 ادامه از صفحه 19 
یا  ظاهری  وضعیت  از  بیماری  »اگر  افزود:  وی 
بهداشت مطب یا موسسه ای شکایت کند ما به عنوان 
حوزه انتظامی این موضوع را به دانشگاه های علوم 
پزشکی منعکس می کنیم. حتی اجرای احکام را نیز 
به دانشگاه های علوم پزشکی می دهیم. در صورتی که 
الزم باشد برای تحقیق از مطب ها و سرکشی و بازدید 
انجام شود از نیروهای دانشگاهی استفاده می کنیم. 
نیروهای اجرایی و عملیاتی ما معاونان دانشگاه های 
علوم پزشکی هستند و نظارت بر مطب ها نیز بر عهده 
آنها است. البته در شرایط بحران کرونا نیاز است که 

در این زمینه ما نیز به آنها کمک کنیم.«
فتاحی درباره فروش دارو و نظارت بر آن در ناصر 
خسرو تاکید کرد: »فروش دارو در این محل به حوزه 
انتظامی سازمان ربطی ندارد و موضوع مربوط به دادگاه 
تعزیرات و غیره است. زیرا در فروش دارو در این 
محل کادر درمان نقشی ندارند، اما در کمیسیون ماده 
۱۱ سازمان تعزیرات حکومتی کمیته ای تشکیل می شود 
که یکی از اعضای آن رئیس سازمان نظام پزشکی شهر 
مربوطه است که پرونده های این چنینی که تنها در 
حوزه دارو هم نیست، در این کمیته مطرح می شود. 
متاسفانه داروهای  تقلبی زیادی در بازار به فروش 
می رسد که می تواند سالمت مردم را به خطر اندازد.«
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که در حادثه 
کلینیک سینا تعدادی از متخصصان و کادر درمان را از 
دست دادیم، اظهار کرد: »برای تربیت یک متخصص 
گاهی ۳۰ سال درس خواندن الزم است. البته من 
مطمئنم که اگر کادر درمان از وضعیت ایمنی جایی که 
در آن مطلع باشند و بدانند که شرایط مناسبی ندارند، 
فعالیت نخواهند کرد. به اعتقاد بنده بیمارستان ها به دلیل 
وجود کپسول های گازهای مختلف، نقاط حساسی 

هستند که باید ایمنی در آنها فراهم باشد.«

محرومیت ۳۰۰ تن از طبابت در سال گذشته
فتاحی در پاسخ به این سوال که آیا میزان جرم با 
تخلف صورت گرفته از سوی پزشک برابر است، 
گفت: »اول باید اثبات شود که مشکل رخ داده عارضه 
بوده و یا تقصیر پزشک است و همچنین آیا اقدامی 
که پزشک انجام داده ارتباط سببی با موضوع دارد یا 
خیر؟ اما گاهی اوقات سخت است که بیمار بپذیرد 
که دارو برای او عوارض داده است. در شرایطی که 
دارو و تجویز مشکلی نداشته اما عارضه ای غیر قابل 
پیشگیری و غیر قابل پیش بینی در بیمار رخ داده است. 
درباره هر عارضه ای که به حوزه های انتظامی سازمان 
برسد بر اساس موارد مثبت در آیین نامه مجازات ها 
نیز مشخص است. این مجازات ها از تذکر شفاهی 

تا محرومیت دائم برای پزشک وجود دارند. تنها در 
سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر از طبابت محروم شدند.«
وی در خصوص میزان قصور پزشکی ثبت شده در سال 
گذشته تصریح کرد: »بیماران می توانند زمانی که دچار 
مشکل می شوند به ۳ محل شامل دادسرای عمومی و 
انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای نظام 
پزشکی مراجعه کنند. سال قبل میزان مراجعه به این 
سه مرکز حدود ۲۰ هزار شاکی بوده است که البته 
حدود ۳۰ درصد این شکایت ها همپوشانی دارد. بر 
اساس برآوردهای صورت گرفته هر ایرانی ساالنه به 
طور متوسط ده و نیم بار مراجعه درمانی یا پزشکی 

به مراکز درمانی دارد.«
فتاحی ادامه داد: »حدود ۹۰۰ میلیون بار مراجعه 
درمانی  در سال گذشته اتفاق افتاده است که حدود 
۹ تا ۱۰ میلیون بستری در کل کشور و ۸۹۰ میلیون 
بار مراجعه سر پایی بوده است. از این ۹۰۰ میلیون 
بار مراجعه در کشور ما تنها ۲۰ هزار پرونده داشتیم. 
یک عارضه و مشکل می تواند منجر به عوارض غیر 
قابل جبرانی برای بیمار شود و هیچ چیز نزد انسان 
باالتر از نعمت سالمتی نیست. اما کشور ما در مقایسه 
باسایر کشور ها میزان شکایت پزشکی کمتری دارد. 
از این ۲۰ هزار شکایت حدود ۶ هزار شکایت در 
دادسراهای انتظامی کل کشور ثبت شده است.« وی 
افزود: »پس از تشکیل پرونده و معاینه بیمار نظر 
کارشناسی ارائه شده و دادستان نظام پزشکی قرار 
صادر می کند. در سال گذشته ۶۰ درصد قرارها منجر 
به برائت و ۴۰ درصد منجر به کیفر خواست شده 
است. آمار محکومیت ها در سازمان  تعزیرات استان 
تهران حدود ۳۵ درصد و در دادسرای نظام پزشکی 
حدود ۳۹ درصد است که این موضوع نشان می دهد 

نگاه صنفی در سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.«
فتاحی تاکید کرد: »بیشترین شکایت ها شامل نارضایتی 
از درمان است که ۶۰ درصد شکایت ها را تشکیل 
می دهد، همچنین ۲۰ درصد شکایت ها مربوط به تعرفه، 
۵ درصد عوامل رفتاری کادر درمان و ۵ درصد نیز 
مربوط به تبلیغات غیر مجاز است. عالوه بر فاکتورهای 
درمانی، هزینه ای و رفتاری، فاکتورهای اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی نیز در ایجاد شکایت نقش دارند. 
به طور متوسط در کل کشور به ازای هر ۱۰ هزار 
نفر جمعیت 7 دهم بار شکایت از کادر درمان انجام 
شده است که در استان های کم برخوردارتر که نیروی 
انسانی کمتر و تجهیزات کمتری دارند، شکایت های 
بیشتری دارند؛ این یعنی زمانی که نیروی انسانی ۳۰ 
روز به کار گرفته می شود خستگی و سایر عوامل 

تاثیر گذار بوده و شکایت ها بیشتر می شود.«
وی ادامه داد: »در خصوص استان هایی که از لحاظ 

شرایط و تجهیزات مانند هم هستند ممکن است 
شکایت های درمانی این استان نسبت به دیگری 
۵۰ درصد افزایش پیدا کند که این یعنی تنها درمان 
و عارضه منجر به شکایت نمی شود و فاکتورهای 
دیگری هم نقش خواهند داشت. بیشترین شکایت ها 
مربوط به دندانپزشکان، پزشکان عمومی در بخش 
نیز  بستری  در  بخش  همچنین  است.  سرپایی 
جراحی  و  ارتوپدی  زایمان،  و  زنان  متخصصان 
بیشترین شکایات را دارند. بر همین اساس ۱۳ 
درصد شکایت ها در مورد دندانپزشکان، ۱۰ درصد 
درباره پزشکان عمومی، ۱۳ درصد پزشکان زنان و 
7 درصد پزشکان ارتوپد و جراحی عمومی است. 
البته ۳ مولفه بسیار مهم در این زمینه نقش دارد که 
یکی از آنها فراوانی جمعیت پزشک و دومی انجام 

اعمال الکتیو یا اورژانس است.«
فتاحی ادامه داد: »بر همین اساس پزشکان عمومی 
و دندانپزشکان ۴۰ درصد جمعیت کادر درمان را 
تشکیل می دهند که اگر شکایت از آنها از سایرین 
بیشتر است به دلیل همین فراوانی بیشتر خواهد بود.«
توسط  اورژانسی  اعمال  »بیشترین  افزود:  وی 
متخصصین زنان و ارتوپدی انجام می شود که همین 
موضوع می تواند بر افزایش میزان شکایت از این دو 
گروه تاثیر داشته باشد.« وی در پاسخ به سوالی درباره 
طرح شکایت از کلینیک سینا تصریح کرد: »در این 
باره شکایتی به ما نرسیده و ما پرونده ای در نظام 

پزشکی در این خصوص نداریم.«
فتاحی در ادامه صحبت هایش با اشاره به این که انجام 
تست کرونا چه در منزل و چه در بیمارستان نیازمند 
مجوز وزارت بهداشت است، اظهار کرد: »البته تا 
آنجایی که بنده اطالع دارم انجام تست کرونا در منزل 
ممنوع نیست چون ممکن است فردی نتواند از خانه 
خارج شود اما  تبلیغ این کار ممنوع است. به طور 
کلی عدم رعایت دستورات وزارت بهداشت، تخلف 
است. تاکنون در خصوص بیماری کرونا پرونده ای با 
شاکی خصوصی نداشته ایم البته شکایت هایی از سوی 
مدعی العموم در خصوص مباحث مطرح شده درباره 

ادعاهای درمانی برای کرونا وجود داشته است.«
وی در پاسخ به سوالی درباره تبدیل منازل مسکونی 
به مطب ها گفت: »تبدیل منازل به مطب ها بالمانع 
است، به شرطی که سایر ساکنان با آن موافق باشند. 
البته محل رسیدگی به شکایات احتمالی در این حوزه 

سازمان نظام پزشکی نیست.«
وی درباره استفاده از کارت خوان در مطب ها تصریح 
کرد: »وجود کارت خوان در مطب یک وظیفه صنفی 
و اخالقی است که البته از سال گذشته به شکل قانون 
درآمد و وظیفه ما نیز اطاعت از آن است. بنده آماری 

در این خصوص ندارم و شکایتی هم فعال در این 
مورد نبوده که البته اگر هم وجود داشته باشد حوزه 

انتظامی سازمان، نقشی ندارد.«
وی درباره شرایط فعالیت مطب ها و برخی اعمال 
جراحی در ایام کرونا گفت: »اکنون نیز اعمال زیبایی 
نیز فعالیت مطب های  ممنوع است و تا مدت ها 
دندانپزشکی تعطیل بود. البته ما انتظار نداشتیم تمام 
پزشکان به خط مقدم مقابله با بیماری بیایند. البته تا 
کنون کمبود و نگرانی در زمینه کادر درمان نداشته ایم.«
وی درباره رسیدگی به ضرب و شتم کادر درمان توسط 
همراهان بیماران گفت: »این موضوع همیشه وجود 
داشته است. هر چند که به دالیلی بیشتر شده اما زمانی 
که ضرب و شتم در محیط مقدسی مانند بیمارستان 
اتفاق می افتد قابل تحمل نیست. در سازمان نظام 
پزشکی کمیته ای متشکل از متخصصان و روانشناسان 
در رشته های مختلف تشکیل شده تا به علت بروز 
چنین اتفاقاتی بپردازند. البته از پزشکانی که در این 
زمینه دچار مشکل شده بودند حمایت کردیم، اما 
این نمی تواند راهکار باشد و باید به علت ها بپزدازیم 
متاسفانه مشکل ما مردم این است که زود تصمیم 

می گیریم و زود قضاوت می کنیم.«
وی در ادامه با اشاره به این که ۲۰ درصد از شکایات ها 
در خصوص پرونده های تعرفه ای است درباره آمار 
پرونده ها و شکایات در کمیسیون ماده ۱۱ استان تهران 
تصریح کرد: »سال قبل بیش از ۱۱ هزار پرونده داشتیم 
که ۹۰ درصد آنها مربوط به مراکز تولیدی، بهداشتی، 
کارخانه ها و مواد غذایی بوده است. همچنین یک  
درصد پرونده ها نیز مربوط به کسانی است که اصال  
پزشک نیستند اما به طبابت مشغول هستند. که بیشتر 
خدماتی در حوزه دندانپزشکی، زیبایی و یا طب سنتی 
انجام می دهند. همچنین ۹ درصد از شکایت ها نیز 
مربوط به مراکز درمانی بوده است که از این ۹ درصد 
۵۴۰ پرونده مربوط به تعرفه های درمانی بوده است.«

وی ادامه داد: »از این ۵۴۰ پرونده ۳۵ درصد آن در 
محاکم درمانی محکوم شدند یعنی ۱۸۰ پرونده با 
محکومیت بابت تعرفه داشته ایم. در استان تهران ۱۵۰ 
میلیون بار مراجعه سرپایی و یک و نیم میلیون بار 
مراجعه بستری داریم که از این تعداد ۱۰ مورد آنها 

پرونده های زیر میزی داشتند.«
فتاحی ادامه داد: »در خصوص پیشگیری از خطا 
ساده ترین کار این است که خطاکار پیدا شده و از 
تکرار خطا پیشگیری شود. مهم ترین نقش در این 
زمینه شامل آموزش علمی و اخالقی خواهد بود. 
پرونده هایی که مطرح می شود توسط گروه های خاصی 
بررسی شده و آموزش ها برای  پیشگیری از خطاهای 
احتمالی برای پزشکان کمتر می شود؛ چرا که یکی از 
برنامه های ما این است که از ایجاد خطاها جلوگیری 
کنیم برقراری ارتباط انسانی و دو طرفه میان بیمار و 
پزشک، حقیقت گویی و ... می تواند از شکایات کم 
کنند. اولین کاری که انجام می دهیم این است که دادیار 
با شاکی صحبت می کند و در همین ابتدا تا ۳۰ درصد 
شکایت ها کاهش می یابد. براساس تحقیقات انجام 
شده بیمار از پزشک می خواهد که او را معاینه کند 
و آینده بیماری را برایش مشخص کند؛ در صورتی 
که این دو نکته از سوی پزشک رعایت شود میزان 

شکایت ها به حداقل ها خواهد رسید.«
وی درباره وضع تعرفه برای جمع آوری زباله های 
عفونی از مراکز درمانی و مطب ها و موضوعاتی که 
پزشکان مطرح می کنند خاطر نشان کرد: »مصوبه 
شورای شهر تهران این است که تعرفه جمع آوری 
زباله های پزشکی ۱۵ درصد افزایش یابد، در این 

زمینه اقداماتی انجام می شود و به اطالع می رسد.«
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