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هزینه درمان مبتال به کووید19 
در کشورهای مختلف

تالش های جدی علمی برای شناخت ویروس کرونا 
و راه های مقابله و درمان آن باید گسترش یابد
در عزاداری ها معیار آن چیزی است که ستاد ملی 
کرونا اعالم می کند. بنده هر چه آنها الزم بدانند 
مراعات خواهم کرد
توصیه و تأکید من به همه عزاداران، هیئات، 
منبری ها و مداحان نیز این است که ضوابط ستاد 
ملی کرونا باید رعایت شود

صفحه2

فصلالخطاب
رهبر معظم انقالب اسالمی حجت را 
بر سو گواران اباعبداهلل الحسین)ع( تمام کردند



رهبر معظم انقالب اسالمی حجت را بر سوگواران اباعبداهلل الحسین)ع( تمام کردند

انقالب  معظم  آیت اهلل خامنه ای رهبر  حضرت 
در  قربان  سعید  عید  خجسته  در  اسالمی 
ایران  شریف  ملت  تلویزیونی،  زنده  سخنرانی 
را به حضور پر نشاط و گسترده تر در مسابقه 
معنوی »کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و 
یاری مجاهدان سالمت« فراخواندند و با تشریح 
اهداف کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت امریکا 
در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند: »دشمن 
به موازات جریان تحریم، جریان تحریف حقایق را 
هم دنبال می کند اما به فضل الهی و با هوشیاری، 
زیرکی و شناخت عمیق ملت ایران از امریکا به 
هیچ کدام از اهدافش نرسیده و نخواهد رسید و 
ایران عزیز با صبر و ثبات، تالش بیشتر مسئوالن 
برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و 
استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی به 

راه روشن خود ادامه خواهد داد.«
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند: 
»همه سوگواران حسینی، هیأت ها و مداحان موظفند 
به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم می کند، 

عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.«
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز 
ایران، مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی، دهه 
اول ذیحجه را دهه خاطرات پر شکوه و هدایتگر و 
دهه تضرع و توسل خواندند و افزودند: »دهه دوم 
این ماه پر برکت، با توجه به عید سعید غدیر دهه 
والیت است که این موضوع از همه احکام الهی 
جایگاه برتری دارد چرا که والیت تضمین کننده 

اجرای همه احکام الهی است.«
ایشان افزودند: »دهه سوم ذی حجه نیز با مناسبت هایی 
از جمله مباهله، دهه مهمی است که امیدواریم ملت 
دهه اول را به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان 

که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت است، 
سپری کنند.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدارهای مردمی را از 
دلخوشی ها و دلبستگی های پرجاذبه خود خواندند و 
خاطرنشان کردند: »این دشمن حقیر اما بسیار خطیر 
یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.«
ایشان در همین زمینه افزودند: »قرار بود این دیدار 
به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت 
و کمک مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه 
با کرونا گفته اجتماع بیش از ده نفر ممنوع است، 

متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.«
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران 
برشمردند و افزودند: »امروز نیز که مجموعه های 
درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر عوامل، 
با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند الزم 
است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و عمومی 

به یاری آنان بشتابند.«
رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب 
مردم در دوران کرونا افزودند: »البته در این میان 
عده ای دچار آسیب ها و مشکالت جدی شده اند 
که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی، 

به کمک این قشرها شتافت.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآنی، 
مردم را به حضور پرنشاط و فعال تر در این مسابقه 
معنوی دعوت کردند و افزودند: »سبقت در کار خیر 
از دستورات مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید 
است و موجب شوق و انگیزه دیگران به کارهای 

خیر نیز می شود.«
واقعی  معنای  را  کارها  اینگونه  انقالب  رهبر 
انقالبی گری خواند و افزودند: »اطعام ماه محرم نیز 
می تواند با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

به شکل کمک مؤمنانه به دست خانواده ها برسد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش های 
جدی علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و 
راه های مقابله و درمان آن افزودند: »اینگونه تالش ها 

در همه ابعاد باید گسترش یابد.«
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان، تحریم های 
امریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند 
و افزودند: »دشمن خبیث از این تحریم ها که همه 

ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.«
ایشان »خسته کردن و به ستوه آوردن ملت« را هدف 
کوتاه مدت تحریم ها برشمردند و گفتند: »دشمن 
می خواهد مردم را آشفته کند تا در خیابان ها در 
مقابل حکومت بایستند به همین علت مدام از تابستان 
داغ سخن گفته و می گوید اما اکنون خودشان به 

تابستان داغ مبتال شده اند.«
»ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور 
مدت  میان  هدف  علمی«  بعد  در  بخصوص 
امریکایی هاست که رهبر انقالب با تبیین آن گفتند: 
»دشمن در درازمدت هم دنبال به ورشکستگی 
کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است چرا که 
در آن صورت، ادامه حیات برای یک کشور، امکان 

پذیر نخواهد بود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای »قطع رابطه جمهوری 
اسالمی با مراکز و جریان های مقاومت در منطقه« 
را هدف جنبی امریکایی ها از تحریم ایران دانستند 
و در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: »به 
فضل الهی و با هوشیاری ملت، دشمن در تحقق 
همه این اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانی ها 

شتر در خواب بیند پنبه دانه!«
رهبر انقالب افزودند: »البته کشور دچار مشکالتی 
است که بخشی از آن به تحریم ها، بخشی به ضعف ها 

و مدیریت ها و بخشی هم به کرونا باز می گردد 
اما همانگونه که شماری از اندیشمندان و فعاالن 
غربی هم به صراحت اعتراف می کنند دشمن با 
همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در 

جنایت تحریم دست یابد.«
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان 
تحریم، یک جریان »تحریف حقایق« و واژگون نشان 
دادن واقعیات هم وجود دارد، گفتند: »هدف این 
جریان، ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس 

غلط درباره عالج تحریم است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان مداوم 
مقام های آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانه های 
وابسته به آنها برای واژگون نشان دادن واقعیات 
ایران افزودند: »هدف دشمن، گرفتن نشاط و امید 
از ملت بویژه جوانان است تا اینگونه القا کنند که 
کشور به بن بست رسیده و امکان حل مشکالت 

وجود ندارد.«
تبلیغاتی  ثابت  را خط  واقعیات  تحریف  ایشان 
رسانه های غربی در طول چهل و یک سال گذشته 
خواندند و خاطر نشان کردند: »در این خط تبلیغاتی، 
نقاط قوت به طور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت 
می شود اما اگر نقطه ضعفی باشد، ده ها و حتی صدها 

برابر بزرگنمایی می شود.«
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط دادن 
برای رفع تحریم ها نیز گفتند: »در این خط تبلیغاتی 
گفته می شود اگر می خواهید تحریم ها برطرف شود، 
کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در 
داخل هم این آدرس غلط را تکرار می کنند اما این 
خط بر روی اکثریت ملت ایران با شناختی که از 

دشمن و غرض ورزی او دارند ، مؤثر نیست.«
ادامه در صفحه 3 

خبـر

فصلالخطاب
همه موظفند به تصمیمات 

ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کنند
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 ادامه از صفحه 2 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جریان 
تحریف واقعیات به مقاصد خود نرسیده است، 
خاطر نشان کردند: »اگر جریان تحریف شکست 
بخورد، قطعاً جریان تحریم هم شکست خواهد 
خورد، زیرا عرصه کنونی، میدان جنگ اراده ها 
است و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند، 

بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.«
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره 
کردند، استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای 

شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: »با اینکه تحریم 
یک جنایت بزرگ است اما مردم بویژه جوانان، 
مسئوالن، دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع 

برای افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.«
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند: »تولید 
جت آموزشی و قطعات حساس و ظریف، راه اندازی 
چند هزار شرکت دانش بنیان، ساخت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به دست سپاه، اقدامات بزرگ 
در پارس جنوبی، طرح های وزارت نیرو در زمینه 
آب و برق، طرح های وزارت راه و تولیدات شگفت 
انگیز دفاعی، همه در دوران تحریم انجام شده است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران 
تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت 
برشمردند و گفتند: »به علت آنکه نفت کشور 
کمتر فروش می رود، جداسازی اقتصاد از نفت 
خام به طور طبیعی درحال روی دادن است که 
این موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به 

سرانجام برسد.«
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال مهم که 
»آیا تحریم ها قابل عالج است؟« گفتند: »تحریم ها 
قطعاً قابل عالج است اما عالج آن، عقب نشینی 
و کوتاه آمدن در مقابل امریکا نیست زیرا عقب 

نشینی موجب پیشروی متجاوز می شود.«
ایشان افزودند: »خواسته امروز آمریکا از ایران، 
کنار گذاشتن  کامِل صنعت هسته ای، کاهش بسیار 
شدید توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقه ای 
اما پذیرفتن این خواسته ها قطعا موجب  است 

عقب نشینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی نیز 
حکم نمی کند که برای توقف متجاوز، خواسته های 

او را اجابت کنیم.«
رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از  تکرار 
حرف های دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت 
هسته ای از زبان عده ای در داخل گفتند: »صنعت 
هسته ای نیاز قطعی فردای کشور برای تولید برق 

است و امروز باید به فکر فردا باشیم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه با وجود 
خسارات فراوان برجام، اصل صنعت هسته ای حفظ 
شده است درخصوص ادعای آمریکایی ها برای 
مذاکره با ایران، خاطر نشان کردند: »من علت 
مذاکره نکردن با امریکایی ها را بارها گفته ام اما 
برخی یا متوجه نمی شوند و یا وانمود می کنند که 

متوجه نشده اند.«
ایشان تأکید کردند: »هدف اصلی امریکایی ها از 
ادعای مذاکره، گرفتن توانایی های حیاتی ملت 
ایران است. البته رییس جمهور فعلی امریکا هم 
به دنبال برخی منافع شخصی و انتخاباتی است 
همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی.«
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با همه 
کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی 
مذاکره می کند، افزودند: »عالج تحریم ها، عقب 
نشینی و مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج واقعی 
آن، تکیه بر توانایی های ملی، وارد کردن  جوانان 
به میدان و احیای ظرفیت های فراوان کشور و 
در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی 

درون زایی و برون گرایی است.«
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: »ما امکانات 
و توانایی های داخلی و ظرفیت های بین المللی 
فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی و تدبیر 

واقعی، به فعلیت در بیایند.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران دوستان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه 
واقعی نظام اسالمی به خدا و مردم است، گفتند: 
»تکیه بر امکانات و استقالل داخلی، هم دشمنان 
خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد. آن کسی 
که برای منافع خودش حاضر است کاالیی را که 

در داخل تولید می شود، از خارج وارد کند، در 
واقع خیانت می کند و با وجود تأکیدهای مکرری 
که شده است اما همچنان واردات کاالهایی که در 

داخل تولید می شوند، ادامه دارد.«
آخرین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص 
تحریم ها گفتند »دل نبستن به وعده های توخالِی 

دیگران« بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: »در سال 97 و 
بعد از خروج آمریکا از برجام، متاسفانه کشور 
ماه ها معطل وعده های اروپایی ها باقی ماند و اقتصاد 
کشور شرطی شد در حالیکه معطل کردن اقتصاد 

به وعده های دیگران، بسیار مضر است.«
ایشان افزودند: »اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با 
تحریم های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس 
نیز مطرح کردند، بازیچه ای بود که محقق نشد.«

رهبر انقالب اسالمی در جع بندی این بخش 
تحریم ها  »عالج  کردند:  تاکید  از سخنان خود 
فعال کردن ظرفیت های داخلی است که نیازمند 

مجاهدت است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنانشان با اشاره به گرانی ها و مشکالت جدی 
خانوارها در تأمین معیشت، گفتند: »کارهای الزم 
برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی با 
مسئوالن از جمله آقای رئیس جمهور مطرح کرده ایم 

و باز هم به دستگاه های مسئول تأکید می کنیم.«
رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد 
را »مهار نوسان قیمت ها، ایجاد ثبات در بازار و 
حفظ ارزش پولی ملی« دانستند و افزودند: »این 
حالِت هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار 
پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضّر است و 
افراد آشنا به مدیریت های اجرایی معتقدند که این 
مسئله با برخورد دستگاه های اجرایی و در مواردی 

دستگاه قضایی قابل مهار است.«
مرکزی  بانک  ارز،  قضیه  »در  افزودند:  ایشان 
تالش های زیادی انجام می دهد که ان شاءاهلل موفق 
خواهد شد البته گزارش های مطمئنی وجود دارد 
که دالیل سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش 
از دالیل اقتصادی مؤثر است که در این صورت 

باید با کسانی که به این آتش دامن می زنند، جداً 
مقابله شود.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای مسئله »هدایت نقدینگی 
به سمت تولید« و همچنین »رفع موانع جهش تولید« 
را از دیگر اولویت های اقتصاد کشور خواندند 
و گفتند: »عده ای از کارشناسان پیشنهاد کرده اند 
رؤسای سه قوه کارگروهی را برای شناسایی و 

رفع موانع تولید تعیین کنند.«
رهبر انقالب اسالمی اصالحات اساسی در اقتصاد 
کشور را »اصالح ساختار بودجه«، »اصالح نظام 
بانکی«، »ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال« و »بهبود 
محیط کسب و کار« برشمردند و گفتند: »این موارد 
دو سال قبل و همزمان با تشکیل جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابالغ شد 
که البته با وجود تالش ها پیشرفت قابل توجهی 
نداشته است البته مهم این است که ما می دانیم 
چه می خواهیم و به دنبال چه برنامه ای هستیم.«

ایشان، »صبر« و »ثبات« را دو نیاز اساسی برای 
آینده کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان 
مذهبی و اعتماد مردم به نظام، ثبات ملت خوب 
است، افزودند: »مسئولین هم باید با کار جهادی، 
صبر و ثبات خود را نشان دهند و از تردید و 

نگرانی های مضّر اجتناب کنند.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مشکالت دشمن اصلی 
یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل مقایسه با 
مشکالت ایران خواندند و با برشمردن مصادیقی از 
مشکالِت امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب، 
تبعیض نژادی، مشکالت اقتصادی و بیکاری های 
گسترده، مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و 
مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر به بی رحمی  و 
قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا می شود، گفتند: 
»امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.«
ایشان تأکید کردند: »حوادث جاری آمریکا آتش 
زیر خاکستری است که شعله ور شده و اگرچه 
آن را سرکوب کنند اما دوباره شعله ور می شود و 
نظام کنونی آمریکا را از بین می برد چرا که فلسفه 
سیاسی و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به 

نابودی است.«
مقام های  مکرر  سخنان  اسالمی  انقالب  رهبر 
نشان دهنده سردرگمی  را  ایران  علیه  آمریکایی 
آنها دانستند و افزودند: »مدیریت آمریکا دچار 
سرگیجه و آشفتگی است. آمریکایی ها به دنبال 
پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی از ایران 
اسم می برند و گاهی از روسیه و چین، اما امروز 
رژیم آمریکا دشمنی بزرگ تر از ملت خود ندارد 
و همین دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر صبر، 
ثبات و کار جهادی افزودند: »دولت در اواخر 
دوران مسئولیت خود قرار دارد البته در طول این 
7 سال هر چه توانستند تالش کردند و در برخی 
بخش های دولت نیز واقعاً کارهای خوبی انجام 
گرفت، پس از این دولت هم، دولت تازه نفسی 
خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.«
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به مسئله 
عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند: »در عزاداری ها 
معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا اعالم 
می کند. بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم 
کرد. توصیه و تأکید من به همه عزاداران، هیئات، 
منبری ها و مداحان نیز این است که ضوابط ستاد 
ملی کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر همین 
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود، فاجعه ای 

بزرگ پدید خواهد آمد.«
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

دردوهفتهاخیرجوانان۲۰تا۲۹سالبیشتربستریشدهاند
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »بیشترین آمار بستری در دو هفته 

اخیر به گروه سنی 2۰ تا 29 سال تعلق دارد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در وبینار بین المللی 
بررسی روند بالینی و تشخیصی اپیدمیولوژیک کرونا 
گفت: »به اشتراک گذاشتن تجارب و اندیشه ها و 
ممارست های تیمی در این نوع گردهمایی ها به 
عنوان نماد و سنبلی از عرصه همکاری مشترک 

همگرایانه است.«
وی در ادامه ضمن تشریح برخی از خصوصیات 
جمعیتی و اقتصادی پایتخت، عنوان کرد: »باالترین 
جمعیت کشور در استان تهران و به طور خاص 
در شهر تهران است و عالوه بر قدر مطلق باالی 
جمعیتی بعد از خمینی شهر، بهارستان و شهر 
تهران باالترین چگالی تراکم جمعیتی را به خود 

اختصاص می دهد.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران عنوان کرد: »توزیع جمعیتی، فرهنگی و 
اقتصادی کامال متفاوتی در مناطق 22 گانه پایتخت 
حاکم است. حاشیه های شهر در قسمت های شرقی، 
جنوبی و غربی استان تهران یکی از چالش های 
استقرار یک شبکه بهداشتی عدالت محور هستند.«
وی از وجود پدیده زیست گاه غیررسمی در 13 
تا 17 درصد از برخی مناطق شهر تهران خبر داد و 
افزود: »پدیده هایی همچون حضور معتادین متجاهر 
در سطح شهر از دیگر نقاط برجسته آسیب های 
اجتماعی است؛ طبق گزارشات بالغ بر 1۸ هزار 
معتاد متجاهر در تهران مورد شناسایی قرار گرفته اند 
و یکی از چالش های بهداشتی ابتدای سال جاری، 
آزاد شدن برخی از این معتادان بود که خوشبختانه 
با تالش جمعی اسکان و غربالگری بخش زیادی 

از آنها صورت گرفت.«
به گفته زالی، پدیده هایی مثل زباله گردی، کودکان 
کار و مواردی از این قبیل یکی از نقاط برجسته ای 
است که به عنوان آسیب های اجتماعی کالنشهر 

تهران مورد توجه است.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، اظهار کرد: »باالترین آمار سکونت افراد غیر 
ایرانی و اتباع غیرمجاز فاقد کارت اقامت، مربوط 
به استان و شهر تهران است که چالش های جدی 

محسوب می شود.«
وی همچنین با بیان اینکه وجود دستگاه های مختلف 
اجرایی در استان هم شرایط را سخت تر می کند، 
گفت: »بالغ بر 2۵ دستگاه اجرایی به نوعی مستقیم 
و غیرمستقیم در حوزه سالمت دخالت دارند که از 
اولویت های روزهای ابتدایی تشکیل ستاد مقابله با 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران، ایجاد هماهنگی 
بین این 2۵ دستگاه و 3۴۶ خرده نهاد اجرایی، 

امنیتی، انتظامی و قانونی بود.«
زالی ادامه داد: »در حال حاضر در تهران روزانه 
بالغ بر 9۰۰ هزار نفر از مترو و 1میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 

می کنند که جمعیتی معادل 2 استان است«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران از ورود روزانه بالغ بر ۴۰۰ هزار خودرو 
به شهر تهران از بخش غربی استان خبر داد و 
افزود: »جمعیت شناور در روزهای اخیر بالغ بر 

1 میلیون نفر گزارش شده است؛ یعنی معادل 
جمعیت یک استان روزها وارد شهر و شب ها از 

شهر خارج می شوند.«
به گفته زالی به دلیل هم جواری استان تهران با 
استان قم، البرز، سمنان و مازندران کنترل اپیدمی 

سخت تر است.
زالی، تصریح کرد: »طبق منحنی وضعیت عمومی 
جهانی، آمریکای شمالی و جنوبی و تا حدی هم 
ما جزو آن  آسیایی، که  آفریقایی و  کشورهای 
هستیم، شیوع بیماری رو به رشد است و تعداد 
موارد ابتال و موارد مرگ هم سیر فزاینده ای را 

در پیش گرفته است.«
وی با اشاره به منحنی سینوسی ابتالی روزانه 
و مرگ و میر در تهران، عنوان کرد: »شهرهای 
کشور از لحاظ میزان ابتال، بستری، مرگ و میر 
با معدل سازی وزارت بهداشت از شاخص های 
مربوطه مورد تحلیل قرار داده است و بر اساس 
این شاخص ها شرایط شهر را اعالم می کنند؛ استان 
و شهر تهران در روزهای اخیر در شرایط قرمز 
قرار گرفته است. کرج نیز مشابه همین شرایط را 

دارد که کار را برای پایتخت سخت تر می کند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، ادامه داد: »با توجه به داده های اسفندماه، 
در هفته سوم و چهارم شیوع بیماری به اوج خود 
نزدیک شد و به تدریج با اعمال تعطیلی های هدفمند 
و محدودیت ها، سیر نزولی را تجربه کردیم. البته 
مجدد در هفته سوم وچهارم خردادماه آمار ابتال 

رو به افزایش گزارش شد.«
زالی از ثبت باالترین میزان مرگ و میر در پایتخت 
در 2۸ اسفندماه خبر داد و افزود: »در 11 فروردین 
هم موجی از مرگ و میر را تجربه کردیم که روند 
کاهشی را در پیش گرفت و اخیرا مجددا رو به 
افزایش است. این شرایط در تعداد بستری ها نیز 

صادق است«.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، اظهار کرد: »تالش کردیم R صفر را به عنوان 
بحث مهمی برای کنترل اپیدمی مورد توجه قرار 
دهیم. همچنین در تحلیل اپیدومیولوژی ها امواج 
بعدی از لحاظ زمانی با کاهش ترس از بیماری 

همراه است.«
وی در خصوص توزیع نسبی گروه های سنی 

افرادی که در تهران از ابتدای اسفندماه بستری 
شدند، گفت: »بیشترین گروه سنی بستری، افراد 
بین ۵۰ تا ۵9 سال و گروه دوم افراد بین 3۰ تا 
39 سال بود، اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش 

بستری گروه سنی 2۰ تا 29 سال هستیم.«
زالی بیان کرد: »۵۸ درصد آمار بیماران بستری را 

اقایان تشکیل می دهند.«
وی با اشاره به اینکه از مجموعه بیمارانی که تا 
۵ مردادماه در تهران بستری شدند، ۶1 درصد 
ترخیص شدند و تاکنون 7.7 درصد از بیماران 
فوت کرده اند، گفت: »21 درصد آمار فوتی ها در 
گروه سنی 9۰ سال به باال و 1۸ درصد در گروه 
سنی۸۰ تا ۸9 سال رخ داده است. باالترین میزان 
فوتی بین گروه سنی 7۰ تا 79 سال و بعد ۶۰ تا 
۶9 سال بوده است و در گروه های سنی پایین تر 

میزان کمتری از مرگ و میر را شاهد بودیم.«
زالی از جمع آوری اطالعات ۵۰ هزار بیمار ترخیصی 
در تهران خبر داد و افزود: »باالترین میزان ابتال در 
 مناطق شرقی و جنوب شرقی گزارش شده است. 
در این مناطق شرایط اجتماعی، اقتصادی و امکاناتی 
متفاوتی نسبت به سایر مناطق مشاهده می شود.«
به گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در 
تهران، R صفر برای مدتی طوالنی زیر یک بود و 
در 1۰ فروردین ماه به ۰.7 رسید، اما در روزهای 

اخیر سیر صعودی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: »نانوایی ها در صورت عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی، آسیب پذیرترین صنف 
شناخته شده اند و بعد از آنها، سوپرمارکت ها این 

وضعیت را دارند.«
زالی تصریح کرد: »طبق نظرسنجی اخیری که با 
همکاری شهرداری تهران انجام شده، 73 درصد 
مردم معتقدند ویروس کرونا در تهران ضعیف نشده 
است. همچنین بخش قابل توجهی از والدین اعالم 
کردند در صورت بازگشایی مدارس، فرزندانشان 

را به کالس درس نمی فرستند.«
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا با اشاره به 
اینکه طبق مطالعات بخش قابل توجهی از مردم 
از رفتن به مساجد در صورت بازگشایی در زمان 
افراد  از  »بسیاری  امتناع می کنند، گفت:  شیوع، 
معتقدند در مکان های عمومی، وضعیت بهداشتی 

مطلوب نیست.«

زالی عنوان کرد: »۵2 درصد مردم موافقند پارک ها 
آرایشگاه ها مراکز تفریحی و ورزشی همچنان بسته 
بمانند که این آمار نسبت به اسفندماه کاهش داشته 
و روند عادی سازی را نشان می دهد. همچنین ۵۶ 
درصد مردم ابراز کردند به علت طوالنی شدن 
اپیدمی مالحظات را کمتر رعایت میکنند که این 

نکته قابل توجهی است.«
وی در ادامه در خصوص دیگر نتایج نظرسنجی های 
اخیر، تصریح کرد: »بخش زیادی از مردم اعالم 
کردند درصورت تمدید محدودیت ها، در دورهمی 

شرکت می کنند و به سفر می روند.«
زالی افزود: »۶۴ درصد مردم احساس ناامیدی 
شدید نمی کنند. در مقابل 3۵ درصد از مردم اظهار 
کردند دچار افسردگی و اضطراب شده اند و بخش 
قابل توجهی از آنها به واسطه این بحران کاهش 

درآمد داشته اند.«
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا با بیان اینکه در 
تهران بالغ بر ۴۴ درصد مردم برای کار و خریدهای 
روزانه تردد می کنند، گفت: »بخش زیادی از مردم 
معتقدند فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل 

عمومی قابلیت اجرا ندارد.«
زالی در خصوص آینده کشور و کنترل بحران 
کووید-19، تصریح کرد: »با توجه به اینکه تولید 
واکسن و داروی درمان این بیماری در آینده نزدیک 
در دسترس نخواهد بود، باید مدل زندگی مطابق با 
آن را فراگرفت و همچنان رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی را در دستور کار قرار داد.«
وی با اشاره به اینکه حداقل تا سه سال آینده 
عرصه جهانی با این پدیده رو به رو خواهد بود، 
ادامه داد: »در دنیا و در کشور با مدیریت یکپارچه، 
اتکا به شواهد و مستندات علمی، بهره جستن از 
تجارب کشورهای موفق و توجه به توصیه های 
اکید و موثر سازمان جهانی بهداشت می توان تا 

حد زیادی این مشکل را کنترل کرد.«
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا، اظهار کرد: 
»در برخی کشورها به خوبی این جریان مدیریت 
شده است، اما تعدادی از کشورها موج اول را 
پشت سر گذاشته و وارد موج دوم شده اند و برخی 
دیگر از کشورها نیز همچنان در موج اول هستند.«
وی تصریح کرد: »در عرصه ملی و استانی در 
تالش هستیم با طراحی سیستمی کارا، این بحران 
را مدیریت کنیم. البته کماکان افزایش آموزش 
عمومی و مشارکت مردم وجود دارد. همچنین 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی می تواند کمک 
کننده باشد و از طرف دیگر شناسایی موارد ابتال، 
ایزوله سازی و پیگیری ارتباطات فرد آلوده و 
قرنطینه سازی هوشمند نکته مهمی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زالی یکی 
از سیاست های روشن ستاد را استفاده از فناوری 
نوین اعالم کرد و گفت: »با کمک دانشگاه های 
علوم پزشکی و وزارت علوم، بخش های زیادی از 
شرکت های دانش بنیان در بحث پیشگیری، درمان 
و غربالگری وارد عمل شده اند. همچنین استفاده از 
ظرفیت سایر دستگاه ها، به ویژه شهرداری در این 
مسیر بسیار کمک کننده بوده است و به طور قطع 

این ارتباطات گسترش خواهد یافت.«

خبـر
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۶۷۴ بیمار جدید کووید-۱۹
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2۶7۴ 
بیمار جدید مبتال به کرونا در 2۴ ساعت گذشته 
خبر داد و گفت: »متاسفانه مجموع جان باختگان 
بیماری کووید-19 در کشور به 1۶ هزار و 7۶۶ 

نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری، گفت: »از 
بر  و  مرداد 1399  تا جمعه 1۰  پنج شنبه  روز 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2۶7۴ بیمار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 

که 1۵23 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »بر این اساس مجموع بیماران کووید19 

در کشور به 3۰۴ هزار و 2۰۴ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 
197 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۶ هزار 
و 7۶۶ نفر رسید.« وی با بیان اینکه خوشبختانه تا 
کنون 2۶3 هزار و ۵19 نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند، گفت: »۴۰21 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

الری با بیان اینکه تا کنون دو میلیون و ۴۵۶ هزار 
آزمایش تشخیص کووید19 در کشور  و 9۰9 
انجام شده است، اظهار کرد: »استان های تهران، 
شرقی،  آذربایجان  فارس،  گلستان،  مازندران، 
ایالم، خراسان رضوی،  البرز،  اصفهان،  اردبیل، 
کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان 
در وضعیت قرمز قرار دارند.« به گفته سخنگوی 

وزارت بهداشت، 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.
پروتکل های  رعایت  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
بهداشتی در استان یزد، گفت: »رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان یزد به طور متوسط ۶۵ درصد 

است. کمترین میزان رعایت پروتکل ها و فاصله 
گذاری در پاساژها و مراکز ارائه خدمات دولتی، 
بانک ها و رستوران ها و آرامستان ها و مطب ها با 
افزود: »شرکت  متوسط ۵۵ درصد است.« وی 
در مراسم ختم و آرامستان ها، جشن ها و مراسم 
دورهمی و مسافرت ها بیشترین سهم را در انتقال 
بیماری کووید-19 داشته است. همچنین عدم 
رعایت مسایل بهداشتی در اماکن عمومی،  مراکز 
ارائه خدمات و مطب ها، تاالرها و سالن ها و شرکت 
در مراسم و مجالس غیر ضروری، استان یزد را به 

استان های با وضعیت قرمز تبدیل خواهد کرد.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »وضعیت 
کلی رعایت پروتکل ها در یزد توسط مردم ۵۵ 
درصد، توسط کارکنان ارایه دهنده خدمات ۶۵ 
خدمت  دهنده  ارائه  مراکز  لحاظ  از  و  درصد 
می رود  انتظار  اساس  این  بر  است.  درصد   7۰
با اعمال محدودیت های بیشتر و رعایت درصد 
بیشتر پروتکل های بهداشتی توسط مردم متدین و 
با فرهنگ یزد بتوان از ورود این استان به شرایط 

قرمز جلوگیری کرد.«

خبـر

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت بر ضرورت اقدامات درمانی و مراقبتی 
از بیماران کرونا در کمتر از 2۴ ساعت تاکید کرد.

به گزارش سپید، محمد مهدی گویا با بیان اینکه 
اجرای طرح های غربالگری نقش مؤثری در کنترل 
بیماری کرونا دارد، تصریح کرد: »باید با گسترش 
نتیجه تست در  خدمات آزمایشگاهی و اعالم 
کمتر از 2۴ ساعت در کوتاه ترین زمان، بیماران 
از اقدامات درمانی و مراقبتی برخوردار شوند.« 
وی گفت: »پزشکان و مراقبین سالمت فعال در 

مراکز خدمات جامع سالمت 1۶ ساعته باید به 
طور مستمر با جدیدترین و به روزترین اطالعات 

و دستورالعمل های بهداشتی ابالغی آشنا شده و 
بر اساس آن عمل کنند.« گویا با تاکید بر اینکه 
باید با حمایت همه جانبه درون و برون سازمانی، 
خدمات رسانی به شکلی ارائه شود که از ارجاع 
بیماران کووید 19 به مراکز درمانی جلوگیری گردد، 
خاطر نشان کرد: »اجرای برنامه های غربالگری در 
شناسایی  در  راهکار  مهم ترین  بهداشت  حوزه 
زودهنگام بیماران و جلوگیری از انتقال به مراکز 
درمانی است.« وی ارائه خدمات به صورت سرپایی 
در مراکز درمانی را یکی از سیاست های وزارت 

بهداشت عنوان کرد و گفت: »در صورت بستری 
شدن بیمار در مراکز درمانی باید با انجام مراقبت های 
تیمی از انتقال وی به بخش های مراقبت های ویژه 
و در نهایت نیاز بیمار به دستگاه ونتیالتور تا حد 
ممکن کاهش یابد.« به گزارش مهر، وی با بیان 
اینکه اپیدمی های طوالنی مدت موجب فرسودگی 
کادر درمانی می شود، اظهار کرد: »سیاست های 
استراحت های ساعتی، روزانه و هفتگی خادمان 
سالمت باید مورد توجه قرار گیرد تا از خستگی 

و فرسودگی نیروی انسانی جلوگیری شود.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت عنوان کرد
ضرورت شناسایی و درمان زودهنگام بیماران کرونایی

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت: »فکر می کنم با توجه به همه 
قوت و ضعف هایی که وجود داشت در مجموع 
می توان نمره قبولی را به نحوه برگزاری آزمون 
کنکور دکتری داد و به رعایت پروتکل های 
بهداشتی آزمون ها نیز نمره 1۵ یا 1۶ را می دهیم.«
به گزارش سپید، فرهادی با بیان اینکه ۵۰ نفر 
از داوطلبین کنکور دکترا اعالم کرده بودند که 
کرونا مثبت هستند، گفت: »آزمون این افراد در 
بیمارستان ها انجام شد و ناظرین با تجهیزات 
کامل نسبت به برگزاری آزمون آنها اقدام کردند.«
وی افزود: »در مجموع از ساعت ها و روزهای 
قبل هماهنگی های الزم برای آزمون ها انجام 

شده بود و فکر می کنیم که بعد از برگزاری 
آزمون ها هم مشکل خاصی نداشته باشیم.«

فرهادی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
می کرد، درباره وضعیت رعایت پروتکل ها 
و نحوه برگزاری آزمون دکتری، گفت: »فکر 
می کنم با توجه به همه قوت و ضعف هایی 
که وجود داشت، در مجموع می توان نمره 
قبولی را به نحوه برگزاری آزمون داد و به 
رعایت پروتکل های بهداشتی آزمون ها نمره 

1۵ یا 1۶ را می دهیم.«
آزمون های  در  که  »امیدواریم  گفت:  وی 
بعدی بتوانیم  میزان رعایت را به 17 و 1۸ 

و حتی2۰ برسانیم.«

رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت، 
درباره شرایط قائل شدن پوشش بیمه ای برای 
دو داروی کمک کننده به درمان کرونا و واکسن 

آنفلوآنزا توضیح داد.
به گزارش سپید، سید سجاد رضوی در گفت وگو 
با ایسنا درباره فرایند تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن داروهای رمدسیویر و فاویپیراویر گفت: 
»هنوز این دو دارو در کل دنیا هم تایید مصرف 
ندارد، برخی آن را تایید کردند. اگر این داروها 
از سوی معاونت درمان تایید شوند و پروتکل 
تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر ابالغ شود، تحت 

پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.«
وی افزود: »در ابتدا باید دستورالعمل استفاده از 
این دو دارو مشخص شود و سپس می توان آن 

را برای پوشش بیمه در شورای عالی بیمه مطرح 
کرد. اینکه دارو تولید داخل باشد یا خیر برای بیمه 
مطرح نیست و تالشمان این است هر دارویی 
که معاونت درمان دستورالعمل آن را بنویسد و 
برای درمان ابالغ شود، مورد پوشش بیمه قرار 
گیرد.« وی افزود: »معاونت درمان درخواست 
خود برای تحت پوشش بیمه رفتن واکسن 
آنفلوآنزا مطرح کرده است تا تنها گروه های 
پرخطر بتوانند واکسن را با در نظر گرفتن بیمه 
دریافت کنند. هدف ما این است که واکسن 
با قیمت ارزان تر در اختیار گروه هدفمان قرار 
گیرد. این در حالی است که هر ساله معاونت 
بهداشتی نیز واکسن آنفلوانزا را به شکل رایگان 

در اختیار برخی گروه ها قرار می دهد.«

نمره 15 وزارت بهداشت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی در آزمون 

شرط پوشش بیمه ای رمدسیویر و فاویپیراویر
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سخنگوی سازمان انتقال خون مطرح کرد

اهدای ۵۲ میلیون واحد خون طی ۴۶ سال
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »در حال حاضر طبق آمار تجمعی، 
میزان اهدای خون در کشور، از بدو تأسیس سازمان در سال ۱۳۵۳ 

تاکنون به ۵۲ میلیون واحد خون رسیده است.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایسنا  با اشاره 
به آغاز هفته انتقال خون در کشور، گفت: »۴۶ سال از زمان تأسیس 
سازمان انتقال خون در سال ۱۳۵۳ می گذرد که با گذشت از مرز ۴۰ 
سالگی، این سازمان به مرز رشد، پیشرفت و بالندگی رسیده است. 
به طوری که در حال حاضر سازمان انتقال خون ایران در عرصه سالمت 

کشور به خوبی دیده می شود.«
وی با بیان اینکه سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران در ۹ 
مرداد ۱۳۵۳، در تقویم ملی ایران روز ملی اهدای خون نام گذاری 
شده است، گفت: »از روز ۹ مرداد تا ۱۵ مرداد هفته انتقال خون 

نامگذاری شده است.«
سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد: »در حال حاضر سازمان 
انتقال خون ایران وظیفه تامین خون و فراورده های بیش از ۹۰۰ 
بیمارستان و مرکز درمانی را در سطح کشور بر عهده دارد. در سال 
۱۳۹۸ نزدیک به سه میلیون و ۵۲۵ هزار واحد خون و فرآورده های 
آن شامل گلبول قرمز فشرده شده، پالکت و پالسما در مراکز درمانی 
و بیمارستانی کشور توزیع شد و تمامی خون ها و فرآورده های تزریق 
شده به بیماران بستری در بیمارستان های کشور را مردم به صورت 

داوطلبانه اهدا کردند.«
حاجی بیگی گفت: »باید توجه کرد که ۲۰ درصد خون های اهدایی 
در کشور به مصرف بیماران خاص و ویژه بیماران تاالسمی می رسد. 
همچنین ۱۷ درصد از خون های اهدایی در کشور در استان تهران اهدا 
می شوند. در صورتی که ۲۵ درصد خون و فرآورده های تهیه شده از 
آن در کشور در تهران مصرف می شوند و نزدیک به ۱۷۰ بیمارستان 

و مرکز درمانی در کالنشهر تهران داریم.«
وی افزود: »ایران تنها کشور منطقه مدیترانه شرقی است که دارای 
برنامه ملی خون های نادر بوده و عضو کارگروه خون های نادر در 
انجمن بین المللی انتقال خون در بین ۲۳ کشور دنیاست که تنها کشور 

مسلمان در میان این ۲۳ کشور است.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر طبق آمار تجمعی، میزان اهدای خون 
در کشور، از بدو تأسیس سازمان در سال ۱۳۵۳ تاکنون به ۵۲ میلیون 
واحد خون رسیده است. در حال حاضر در کشور اهدای خون 
هیجانی در مراکز انتقال خون جای خود را به اهدای خون آگاهانه و 
مسئوالنه داده است. همچنین از سال ۲۰۰۷ در کشور اهدای خون 
پولی و جایگزین جای خودش را به اهدای خون ۱۰۰ درصد داوطلبانه 
و بدون جایگزین داده است. در عین حال سال هاست که در مراکز 
اتقال خون سراسر کشور با استفاده از سیستم خودحذفی محرمانه، 
گام بلندی در جهت افزایش ضریب امنیت و سالمت خون های مردم 
ایران از طریق شناسایی و حذف اهداکنندگان پرخطر به ویژه در فاز 

پنجره بیماری ها برداشته ایم.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ میلیون 
از خون های اهدایی جهان در منطقه مدیترانه شرقی اهدا می شود، 
گفت: »سهم ایران از این میزان اهدای خون ساالنه ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد خون است. بر این اساس ۲۰ درصد خون های اهدایی 

در منطقه مدیترانه شرقی مربوط به کشور ایران است.«
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ بانک خون بند ناف سازمان انتقال 
خون ایران راه اندازی شد، گفت: »از زمان تأسیس بانک خون بند 
ناف تا کنون بیش از ۴۰۰۰ خون بندناف با کیفیت باال و به صورت 
کاماًل مکانیزه، پردازش و ذخیره سازی شده است. اولین پیوند بندناف 
نیز در بیمارستان شریعتی تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شد و تا کنون 
۱۷ مورد پیوند با استفاده از سلول های خون بند ناف ذخیره شده با 

موفقیت انجام شده است.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه در حال حاضر شاهد 
افزایش چشمگیر سهم اهدای خون مستمر در کشور هستیم، گفت: 
»به طوری که در بعضی از استان ها مانند سمنان، اهدای خون مستمر 

به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است و در حال حاضر شاخص اهدای 
خون مستمر در کشور نزدیک به ۶۰ درصد است. حضور اهداکنندگان 
مستمر خون در مراکز انتقال خون و افزایش شاخص اهدای مستمر 
یکی از شاخص های مهم در ارتقای مراکز انتقال خون دنیا محسوب 
می شود و کشور ما در منطقه مدیترانه شرقی رتبه اول را در زمینه 

اهدای خون مستمر به خود اختصاص داده است.«
وی ادامه داد: »همچنین استفاده از دستگاه های آفرزیس برای تهیه 
پالکت به روش پالکت فرزیس تولیدی در کشور ما نهادینه شده، 
به طوری که در حال حاضر جهت تهیه پالکت به روش فرزیس، ۳۱ 
استان کشور دارای دستگاه های آفرزیس هستند. باید توجه کرد که با 
توجه به گسترش مراکز خون و آنکولوژی در کشور و مصرف باالی 

پالکت در بیمارستان ها این اقدام کارساز بوده است.«
حاجی بیگی گفت: »فرایند تهیه پالسما به روش پالسما فرزیس 
تولیدی نیز در ۱۵ استان کشور از سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است 
و در حال حاضر در ۲۴ استان کشور تهیه پالسمای هایپرایمیون از 
بیماران بهبود یافته از کووید ۱۹ جهت مصرف در بیمارستان های 

کشور در حال انجام شدن است.«
وی افزود: »باید توجه کرد که تهیه پالسما به روش پالسما فرزیس 
تولیدی با تهیه پالسمای هایپرایمیون تفاوت دارد. برای تهیه پالسمای 
هایپر ایمیون احتیاج به افراد خاص داریم که جانشین ندارند و نادر 
هستند و در خون و پالسمای این افراد پادتن یا آنتی بادی خاصی 
وجود دارد که در یک زمان معین می تواند جان بیماران بستری در 
بیمارستان ها را نجات دهد. بر همین اساس پالسمای هایپرایمیون بیماران 
بهبود یافته از بیماری کووید-۱۹ مصرف مستقیم بیمارستانی دارد.«

سخنگوی سازمان انتقال خون در ادامه صحبت هایش گفت: »در حال 
حاضر ۹ مرکز انتقال خون استانی کشور مجهز به دستگاه های پرتودهی 
خون هستند که گام بلندی جهت تهیه خون و فرآورده های آن برای 
بیماران خاص و سرطانی و پیوندی محسوب می شود. همچنین از 
سال ۱۳۸۷ استفاده از کیسه های فیلتردار جهت تهیه فرآورده های کم 
لکوسیت در سازمان انتقال خون و جهت استفاده بیماران خاص 

مخصوصاً بیماران تاالسمی در کشور آغاز شده است.«
وی با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران از سال ۱۳۹۲ به عنوان مرکز 
همکار سازمان جهانی بهداشت در امر آموزش و پژوهش انتخاب 
شد، گفت: »در سال ۱۳۹۶ به علت عملکرد عالی، این همکاری به 
مدت چهار سال دیگر تمدید شد. باید توجه کرد که کشور ما تنها 
کشور منطقه است که در امر آموزش مراکز انتقال خون دارای سابقه 

درخشان است.«
حاجی بیگی افزود: »از نظر شیوع نرخ پایین عفونت های منتقله از راه 
خون در میان اهداکنندگان در میان کشورهای مدیترانه شرقی، ایران 

حرف اول را می زند و به خطر صفر انتقال بیماری های عفونی از راه 
خون نزدیک شده ایم و از این نظر در سطح کشورهای با درآمد باال 
محسوب می شویم. کشور ما در حال حاضر جزو پنج کشور برتر در 

زمینه انتقال خون در آسیا است.«
وی همچنین گفت: »سازمان انتقال خون ایران با همکاری وزارت 
بهداشت از سال ۱۳۹۶ واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر خون را بر 
علیه هپاتیت B را آغاز کرد و بر این باوریم که خطر صفر هپاتیت 
B را با کمترین هزینه در میان اهداکنندگان خون داشته باشیم. در 
حال حاضر تمامی آزمایشات غربالگری خون با بهترین کیفیت های 

استاندارد و بر روی تمامی خون های اهدایی مردم انجام می شود.«
حاجی بیگی ادامه داد: »تخمین زده می شود ۱۷۷ میلیون اهدای خون 
در سال در جهان انجام می شود که سهم کشور ما در سال نزدیک به 
۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون است که در میان ۲۳ کشور عضو 
منطقه مدیترانه شرقی رتبه اول را داریم. در حال حاضر ۸۳ درصد از 
خون های اهدایی در دنیا از طریق اهدای داوطلبانه و بدون چشمداشت 
اهدا می شود و ۱۶ درصد از طریق اهدای خون جایگزین و بقیه به 
صورت پولی و با پرداخت پول انجام می شوند. هنوز در دنیا ۷۰ 

کشور به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته اند.«
وی همچنین گفت: »در حال حاضر اهدای خون و دسترسی جهانی 
به تزریق خون سالم به عنوان بخشی از دستیابی به پوشش همگانی 
بهداشت محسوب می شود. میزان اهدای خون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 
جمعیت در کشورهای با درآمد باال ۳۲ نفر است و در کشورهای با 
درآمد متوسط به باال این میزان ۱۵ نفر در ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. 
در کشورهای با درآمد پایین نیز ۸ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
خون اهدا می کنند. متوسط نرخ اهدای خون در کشورهای مدیترانه 
شرقی ۱۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت بوده، در حالی که 
شاخص اهدا به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت در ایران ۲۵ نفر است که بر 

این اساس ما در منطقه مدیترانه شرقی سرآمد هستیم.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه حداقل سن اهدای خون 
در کشور ۱۸ سال و حداکثر آن ۶۰ سال برآورد شده است، گفت: 
»اهداکنندگان مستمر خون تا ۶۵ سالگی هم می توانند با نظر پزشک 
مشاور، خون اهدا کنند. در ایران آقایان در سال چهار بار و خانم ها به 
خاطر مسائل فیزیولوژیک سه بار در سال می توانند خون اهدا کنند. 
وزن اهدا کنندگان خون باید باالی ۵۰ کیلوگرم باشد. همچنین هنگام 
مراجعه به مراکز انتقال خون همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و 
کارت ملی الزامی است. در عین حال افراد می توانند در سال ۲۴ بار 
اهدای پالسما انجام دهند. در حال حاضر از پالسمای دریافت شده 
از خونهای اهدایی چهار داروی مهم IVIG، فاکتور ۹، فاکتور ۸ و 

آلبومین تولید می شود.«

خبـر

شماره ۱۷۱۲ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹



آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹

شمار جهانی مبتالیان نزدیک به ۱۷میلیون وپانصد هزار نفر
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به افزایش 
است و براساس آخرین آمارها، شمار قربانیان بیماری کووید-۱۹ 

تاکنون به ۶۷۶ هزار و ۷۵۹ نفر رسیده است.
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار مبتالیان 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار و 
۱۲۰ نفر رسیده و مرگ ۶۷۶ هزار و ۷۵۹ نفر در اثر این بیماری نیز 
تأیید شده است. روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که 
تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این 
بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۳۱ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود 
یافته اند. از میان پنج میلیون و ۸۶۰ هزار و ۷۳۰ مورد ابتالی فعال در 
سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی پنج میلیون و ۷۹۴ هزار و ۳۵۸ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۶۶ هزار و ۳۷۲ مورد معادل یک 

درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند.
همچنین از ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۳۹۰ پرونده مختومه بیماران 
مبتال به کرونا، ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۳۱ نفر معادل ۹۴ درصد 
از موارد بهبود یافته و ۶۷۶ هزار و ۷۵۹ نفر معادل شش درصد از 

موارد جان خود را از دست داده اند.
آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود 

اختصاص داده است.
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان به ترتیب در 
رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل، مکزیک و انگلیس نیز 
پس از آمریکا به ترتیب بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس 

را به خود اختصاص داده اند.
همچنین آمارها نشان می دهد که مکزیک و انگلیس به لحاظ شمار 
قربانیان کووید-۱۹ با اختالف کمی نسبت به هم، یکدیگر را تعقیب 

می کنند که در حال حاضر مکزیک از این نظر از انگلیس سبقت 
گرفته است.

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

را داشته اند تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا چهار میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۸۵ مبتال، ۱۵۵ هزار و ۲۸۵ قربانی
۲. برزیل دو میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۸۹ مبتال، ۹۱ هزار و ۳۷۷ قربانی
۳. هند یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۵۰ مبتال،  ۳۵ هزار و ۸۷۶ قربانی

۴. روسیه ۸۳۴ هزار و ۴۹۹ مبتال،  ۱۳ هزار و ۸۰۲ قربانی
۵. آفریقای جنوبی ۴۸۲ هزار و ۱۶۹ مبتال، ۷۸۱۲ قربانی

۶. مکزیک ۴۱۶ هزار و ۱۷۹ مبتال، ۴۶ هزار قربانی
۷. پرو ۴۰۷ هزار و ۴۹۲ مبتال، ۱۹ هزار و ۲۱ قربانی

۸. شیلی ۳۵۳ هزار و ۵۳۶ مبتال، ۹۳۷۷ قربانی
۹. اسپانیا ۳۳۲ هزار و ۵۱۰ مبتال، ۲۸ هزار و ۴۴۳ قربانی

۱۰. انگلیس ۳۰۲ هزار و ۳۰۱ مبتال، ۴۵ هزار و ۹۹۹ قربانی
پس از این ۱۰ کشور، ایران با ۳۰۱ هزار و ۵۳۰ بیمار مبتال به کووید-۱۹ 
و ۱۶ هزار و ۵۶۹ قربانی ناشی از آن در رتبه یازدهم جدول کشورهای 

درگیر کرونا در جهان قرار گرفته است.
سپس کشورهای کلمبیا با ۲۸۶ هزار و ۲۰ مبتال، پاکستان با ۲۷۷ هزار 
و ۴۰۲ مبتال، عربستان سعودی با ۲۷۴ هزار و ۲۱۹ مبتال، ایتالیا با 
۲۴۷ هزار و ۱۵۸ مبتال، بنگالدش با ۲۳۴ هزار و ۸۸۹ مبتال، ترکیه با 
۲۲۹ هزار و ۸۹۱ مبتال، آلمان با ۲۰۹ هزار و ۶۵۳ هزار مبتال، فرانسه 
با ۱۸۶ هزار و ۵۷۳ مبتال، آرژانتین با ۱۸۵ هزار و ۳۷۳ مبتال، عراق با 
۱۲۱ هزار و ۲۶۳ مبتال، کانادا با ۱۱۵ هزار و ۷۹۹ مبتال، قطر با ۱۱۰ 
هزار و ۴۶۰ مبتال، اندونزی با ۱۰۶ هزار و ۳۳۶ مبتال تاکنون بیش از 

۱۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.
پس از آن مصر با ۹۳ هزار و ۷۵۷ مبتال، فیلیپین با ۸۹ هزار و ۳۷۴ 
مبتال، قزاقستان با ۸۹ هزار و ۷۸ مبتال، اکوادور با ۸۴ هزار و ۳۷۰ 
مبتال، چین با ۸۴ هزار و ۲۹۲ مبتال، سوئد با ۸۰ هزار و ۱۰۰ مبتال، 
عمان با ۷۹ هزار و ۱۵۰ مبتال، بولیوی با ۷۵ هزار و ۲۳۴ مبتال، 
سرزمین های اشغالی با ۷۰ هزار و ۳۶ مبتال، اوکراین با ۶۸ هزار و 
۷۹۴ مبتال،  بلژیک با ۶۸ هزار و ۶ مبتال، جمهوری دومینیکن با ۶۷ 
هزار و ۹۱۵ مبتال، بالروس با ۶۷ هزار و  ۶۶۵ مبتال، کویت با ۶۶ 
هزار و ۵۲۹ مبتال، پاناما با ۶۴ هزار و ۱۹۱ مبتال، امارات متحده عربی 
با ۶۰ هزار و ۲۲۳ مبتال، هلند با ۵۳ هزار و ۹۶۳ مبتال، سنگاپور با ۵۱ 
هزار و ۸۰۹ مبتال و پرتغال با ۵۰ هزار و ۸۶۸ مبتال بیش از ۵۰ هزار 

مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند.
همچنین کشورهای رومانی، گواتماال، لهستان، نیجریه، هندوراس، 
بحرین، ارمنستان، افغانستان، قرقیزستان، غنا، سوئیس، ژاپن، آذربایجان، 
الجزایر، ایرلند، صربستان، مولداوی، ازبکستان، مراکش و اتریش تاکنون 

بیش از ۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.ایسنا

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا 
در اروپا را اعالم کرد.

به گزارش سپید، تدروس ادهانوم روز پنج شنبه اعالم کرد: »شیوع 
مجدد کووید ۱۹ در شماری از کشورهای اروپایی و نیمکره 

شمالی با کاهش توجه جوانان در فصل تابستان مرتبط است.«

وی در ادامه افزود: »شواهد گویای آن است که جوانان از رعایت 
محدودیت ها و مقررات بهداشتی در فصل تابستان امتناع ورزیدند 
و توجه آنها نسبت به این موضوع کاهش یافت. جوانان و کودکان 
نیز می توانند به این ویروس مبتال بشوند و از اینرو آن ها نیز باید در 
دوران شیوع کووید ۱۹ توجه زیادی به این بیماری نشان بدهند، 

ماسک بزنند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.«
به گزارش اسپوتنیک، مطابق با آخرین داده های آماری شمار 
مبتالیان کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۱۷ میلیون و 
۴۷۶ هزار و ۱۲۰ نفر رسیده و مرگ ۶۷۶ هزار و ۷۵۹ نفر در 

اثر این بیماری نیز تأیید شده است.ایسنا

شیوع مجدد کووید ۱۹ در اروپا

خبـر

اتحادیه اروپا ضمن هشدار به کشورهای عضو خود نسبت به 
خطر کمبود تجهیزات مهم برای اجرای گسترده واکسیناسیون 
کووید-۱۹، اعالم کرد: »کمبود تجهیزات حیاتی در اتحادیه اروپا 

می تواند مانع از کمپین های ایمن سازی کرونا در آینده شود.«
به گزارش سپید، اتحادیه اروپا اخیرا اظهار داشته است که تامین 
تجهیزات پزشکی حیاتی به ویژه سرنگ، دستمال مرطوب و 
وسایل محافظتی در سطح گسترده برای انجام واکسیناسیون در 
برابر کووید ۱۹ احتماالً در آینده سخت خواهد شد و از این 
رو اعضای خود را ترغیب کرده که خرید مشترک این موارد 

را در نظر بگیرند.
اگرچه هنوز هیچ واکسنی علیه کووید-۱۹ کاماًل ساخته نشده یا به 
تایید نرسیده است اما کشورها در سراسر جهان در تالش اند که اقالم 
مورد نیاز برای واکسیناسیون را تأمین کنند تا اگر واکسن های ساخته 

شده مؤثر بودند، بتوانند فعالیت های ایمن سازی و واکسیناسیون 
را بدون تأخیر در کشور خود آغاز کنند.

در صورتی که تاثیر یکی از واکسن های در حال ساخت کرونا 
اثبات شود، تولید و توزیع آن می تواند به چالش بزرگی تبدیل شود 
که بسیاری از کشورها قصد دارند از آن جلوگیری کنند. برخی 
دولت ها امیدوارند که واکسن بتواند از اوایل امسال آماده شود.

اتحادیه اروپا هم چنین از کشورهای عضو خود خواسته است 
که خرید دوز بیشتر واکسن آنفلوآنزا و افزایش افراد دریافت 
کننده آن را در نظر بگیرند که این امر باعث شود خطر ابتال به 

آنفلوآنزای همزمان و شیوع کرونا در پاییز کاهش یابد.
کمیسیون اتحادیه اروپا، بازوی اجرایی اروپا با اشاره به اینکه 
واکسن های کرونا پس از تولید ممکن است بدون سرنگ و موارد 
دیگر بیایند، هشدار داده که ممکن است کمبود این تجهیزات 

منابع  از دولت های عضو خود درمورد  باشد و  داشته  وجود 
سرنگ، دستمال مرطوب، الکل و وسایل محافظ شخصی مانند 

ماسک صورت در اختیارشان سوال کرده است.
همچنین از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده است که تامین 
مشترک این قبیل موارد را در نظر بگیرند که این امر به آنها کمک 
میکند تا به جای رقابت با یکدیگر با قیمت های بهتری این اقالم 
ضروری را از طریق همکاری به دست آورند. تاکنون نمایندگان 

ایتالیا و هلند نسبت به چنین طرحی ابراز عالقه کردند.
بنا بر گزارش اسپوتنیک، کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین از 
تولیدکنندگان واکسن در مورد دوزهای اضافی در دسترس واکسن 
آنفلوآنزا سوال کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا دعوت 
شده اند تا تمایل خود را در مورد خرید مشترک این واکسن ها تا 

۲۴ ژوئیه اطالع دهند.ایسنا

کمبود لوازم پزشکی ضروری در اتحادیه اروپا 
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  امین جاللوند
وقتی پای شکایت های پزشکی به میان می آید، 
خیلی ها فکر می کنند که ایران در زمره کشورهایی 
با آمار باالی شکایت و قصور پزشکی است، در 
حالی که آمارهای رسمی کامال خالف این پیش 

فرض رایج را ثابت می کند.
علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با 
ارائه آمارهای رسمی به همین موضوع اشاره می کند 
و می گوید: »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 سرپایی بوده است. از این ۹۰۰ میلیون بار 
مراجعه در کشور ما تنها ۲۰ هزار پرونده شکایت 
داشتیم. یک عارضه و مشکل می تواند منجر به 
عوارض غیرقابل جبرانی برای بیمار شود و هیچ 
چیز نزد انسان باالتر از نعمت سالمتی نیست. کشور 
ما در مقایسه با سایر کشورها میزان شکایت پزشکی 
کمتری دارد. از این ۲۰ هزار شکایت پزشکی، حدود 
شش هزار شکایت در دادسراهای انتظامی کل کشور 

ثبت شده است.«
او در خصوص میزان قصور پزشکی ثبت شده در سال 
گذشته نیز تصریح می کند: »بیماران می توانند زمانی 
که دچار مشکل می شوند، به سه 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 مختلف دارد.«

 فتاحی با اشاره به محرومیت حدود ۳۰۰ نفر از 
طبابت در سال گذشته، یادآور می شود: »در پرونده 
شکایت های پزشکی، اول باید اثبات شود که مشکل 
رخ داده عارضه بوده و یا تقصیر پزشک است. همچنین 
باید ثابت شود که آیا اقدامی که پزشک انجام داده 
است، ارتباط سببی با موضوع دارد یا خیر. گاهی 
اوقات سخت است که بیمار بپذیرد که دارو برای 
او عوارض ایجاد کرده است. در شرایطی که دارو 
و تجویز مشکلی نداشته، اما عارضه ای غیرقابل 
پیشگیری و غیرقابل 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.« فتاحی تاکید می کند: »پس از تشکیل 
پرونده و معاینه بیمار، نظر کارشناسی ارائه می شود 
و دادستان نظام پزشکی قرار صادر می کند. در سال 
گذشته ۶۰ درصد قرارها منجر به برائت و ۴۰ درصد 
منجر به کیفرخواست 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.«

عوامل موثر در پایین بودن شکایت های پزشکی
عوامل بسیار متعددی وجود دارد که موجب شده 
است آمار شکایت های پزشکی در ایران در مقایسه 
با میزان مراجعات درمانی، رقم بسیار پایینی باشد.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور هم به رابطه معنادار بین ارتقای کیفیت خدمات 
درمانی و کاهش شکایت های پزشکی اشاره می کند 
و به سپید می گوید: »پزشکان ایرانی از نظر علمی، 
سرآمد پزشکان منطقه هستند. فرآیند درمانی نوینی 
وجود ندارد که پزشکان ایرانی به دنبال آن نرفته 
باشند. االن نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور 
نیز نداریم. پیشرفت های علم پزشکی در ایران در 

چند دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده است. تا همین 
چند دهه قبل، پزشکان هندی و پاکستانی در ایران 
فعالیت می کردند، اما حاال خودکفا شده ایم. تا همین 
چهار دهه قبل، ایران ساالنه حدود ۶۰۰ دانشجوی 
علوم پزشکی تربیت می کرد، اما االن دانشگاه های 
علوم پزشکی ما بیش از شش هزار دانشجوی علوم 
پزشکی جذب می کند. االن حدود ۱۴۰ هزار پزشک 
داریم، در حالی که قبل از انقالب حدود ۱7 هزار 
شماره نظام پزشکی داشتیم.« او یادآور می شود: 
»االن در شرایطی قرار داریم که گردشگران سالمت 
از نقاط مختلف جهان به کشورمان می آیند. رشد 
باالی دانش پزشکان ایرانی، ارتقای سطح تجهیزات 
تشخیصی، افزایش دسترسی به امکانات درمانی در 
مناطق مختلف کشور، کاهش عمل های تهاجمی، باال 
رفتن کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان ها، افزایش 
نظارت بر فرآیندهای درمانی و تولید داروهای جدید 
برای کاهش عوارض بعد از عمل، همگی از جمله 
عواملی است که به ارتقای کیفیت خدمات درمانی 
در ایران منجر شده است. همین ارتقای کیفیت 
خدمات تشخیصی و درمانی، تاثیر جدی خودش 
را در کاهش شکایت های پزشکی برجای می گذارد.«
سهرابی در ادامه به راه های پیشگیری و کاهش 
خطاها و قصور پزشکی در ایران اشاره می کند و 
یادآور می شود: »قصور پزشکی را در چهار بخش 
بی مباالتی، بی احتیاطی، عدم رعایت نظام های دولتی 

و عدم مهارت بررسی می کنند. 
ادامه در صفحه 9 

آمار پایین شکایت های پزشکی درایران
از حدود ۹۰۰ میلیون بار مراجعه درمانی در سال گذشته 

فقط ۲۰ هزار پرونده شکایت پزشکی در ایران ثبت شده است

فتاحی: 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 سرپایی 
بوده است. از این ۹۰۰ میلیون بار 

مراجعه در کشور ما تنها ۲۰ هزار 
پرونده شکایت داشتیم. کشور ما 
در مقایسه با سایر کشورها میزان 
شکایت پزشکی کمتری دارد. البته 
در سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر از 

طبابت محروم شدند
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 ادامه از صفحه 8 
از نظر حقوقی، جامعه پزشکی، تعهد به نتیجه درمان 
ندارد. در این بین عالوه بر علم و تکنیک و مهارت، 
بحث وجود امکانات و تجهیزات هم در فرآیندهای 
درمانی بسیار مهم است. هرچقدر این امکانات گسترش 
یابد، به همان میزان نیز احتمال خطاهای پزشکی پایین 
می آید. اتفاقا یکی از دالیلی که در بحث منطقی شدن 
تعرفه ها وجود دارد این است که تعرفه های پزشکی 
باید به گونه ای باشد که بتوان از تجهیزات و امکانات 
بهتری در فرآیند درمان بهره برد. ارتقای تجهیزات و 
فناوری های درمانی، بحث خطا و قصور پزشکی را 
کاهش می دهد. هرچقدر تجهیزات تشخیصی بهتر 
باشد، تشخیص و درمان پزشک نیز بهتر خواهد شد 
و در نتیجه، رضایتمندی بیمار نیز ارتقا پیدا می کند.«
او عنوان می کند: »وقتی بحث خطاهای پزشکی به میان 
می آید، نباید فقط یک طرف موضوع را ببینیم. فرض 
کنید که اگر مباحث ایمنی در رانندگی رعایت شود و 
وضعیت خودروها و جاده ها بهتر شود، دیگر اصال 
به بحث خطای پزشکی در درمان بیماران تصادفی 
نمی رسیم. برخی شکایت های پزشکی هم ناشی از 
تبلیغات فضای مجازی و دستکاری تصاویر جراحی ها 

است که انتظارت غیرمنطقی در برخی بیماران ایجاد 
می کند. مثال بیمار به دلیل تبلیغات فضای مجازی، 
فکر می کند که اصال جای تیغ جراحی روی بدنش 

نمی ماند.«
سهرابی با بیان اینکه کاهش ساعت کاری پزشکان 
در مراکز درمانی نیز از جمله مولفه های مهم در 
کاهش خطاهای پزشکی است، خاطرنشان می کند: 
»در بسیاری از شکایت های پزشکی، نباید فقط پزشک 
را دید. نحوه مراقبت های پرستاری و حتی نحوه 
خودمراقبتی بیمار نیز در بروز یا عدم بروز عوارض 
بعد از جراحی بسیار مهم است. افزایش ارتقای سواد 
سالمت بیمار بعد از عمل جراحی، نقش انکارناپذیری 
در کاهش عوارض جراحی دارد. گاهی عمل جراحی 
با موفقیت انجام می شود، اما بیمار به دالیل نداشتن 
آگاهی کافی یا اجبار به حضور در محل کار، مثال 
جسم سنگین بلند می کند و عارضه بعد از عمل پیش 
می آید. همچنین مورد داشته ایم که بیمار بعد از عمل 
پیوند قرنیه به باغ رفته است و برخورد با شاخه های 
درخت، بخیه چشم را باز کرده است. در این نوع 
موارد، واقعا تقصیری متوجه پزشک نیست. آموزش 
به بیمار برای خودمراقبتی، مصرف به موقع داروها، 
پیگیری بیمار بعد از جراحی از سوی پزشک و مراکز 
درمانی و بازآموزی فرآیندهای آموزشی برای یادگیری 
تکنیک های جدید درمانی نیز از جمله مواردی است 

که به کاهش خطاهای پزشکی منجر می شود.«

استان های کم برخوردار در صدر 
شکایت های پزشکی

ریشه بسیاری از شکایت های پزشکی به نبود تجهیزات 
کافی و کمبود نیروی انسانی در فرآیندهای تشخیصی 
و درمانی برمی گردد. به همین دلیل نیز برخی استان های 
کم برخوردار در صدر شکایت های پزشکی قرار دارند. 
فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز 
ضمن تاکید بر همین موضوع، خاطرنشان می کند: 
»بیشترین شکایت های پزشکی 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 غیرمجاز 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. در استان های کم برخوردارتر 
که نیروی انسانی کمتر و تجهیزات کمتری دارند، 
شکایت های پزشکی بیشتری دارند. همچنین زمانی که 
نیروی انسانی، ۳۰ روز متوالی به کار گرفته می شود، 
همین خستگی از عوامل تاثیرگذاری است که موجب 

افزایش شکایت ها می شود.«
او ادامه می دهد: »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. این یعنی تنها درمان و عارضه 
منجر به شکایت نمی شود و فاکتورهای دیگری هم 

نقش خواهند داشت. بیشترین شکایت ها مربوط به 
دندانپزشکان و پزشکان عمومی در بخش سرپایی 
است. همچنین در بخش بستری نیز متخصصان زنان 
و زایمان، ارتوپدی و جراحی 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.«
فتاحی تصریح می کند: »البته سه مولفه بسیار مهم در 
این زمینه نقش دارد که یکی از آنها فراوانی جمعیت 
پزشک و دومی انجام اعمال الکتیو یا اورژانس است. 
بر همین اساس پزشکان عمومی و دندانپزشکان ۴۰ 
درصد جمعیت کادر درمان را تشکیل می دهند. اگر 
شکایت از آنها از سایرین بیشتر است، به دلیل همین 
فراوانی بیشتر خواهد بود. بیشترین اعمال اورژانسی 
توسط متخصصان زنان و ارتوپدی انجام می شود که 
همین موضوع نیز می تواند بر افزایش میزان شکایت 

از این دو گروه تاثیر داشته باشد.«

راه های پیشگیری از خطاها و قصور پزشکی
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت معتقدند بسیاری 
از خطاها و قصور پزشکی با رعایت برخی نکات 

ساده قابل پیشگیری است.
فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی هم با 
اشاره به راه های جلوگیری از خطاهای پزشکی، یادآور 
می شود: »در خصوص پیشگیری از خطاهای پزشکی، 
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 
بار 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  خواهد رسید.«
او با اشاره به اینکه 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 
می کند: »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.«
فتاحی یادآور می شود: »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. از این ۵۴۰ پرونده نیز 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.«
اگرچه آمار شکایت های پزشکی در ایران به نسبت 
آمار مراجعات درمانی، رقم بسیار پایینی است، 
اما برای کاهش روزافزون آمار قصور و خطاهای 
پزشکی باید گام های جدی تری برداریم. در این 
راستا هرچقدر دامنه نظارت ها افزایش پیدا کند، 
توزیع نیروی انسانی در سراسر کشور عادالنه تر 
شود و تجهیزات نوین در اختیار مراکز درمانی قرار 
بگیرد، به همان نسبت هم آمار خطاها و قصور 

پزشکی کاهش پیدا می کند.

بیشترین شکایت های پزشکی 
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 غیرمجاز است. در 
استان های کم برخوردارتر که 

نیروی انسانی کمتر و تجهیزات 
کمتری دارند، شکایت های 

پزشکی بیشتری دارند

اگرچه آمار شکایت های پزشکی 
در ایران به نسبت آمار مراجعات 
درمانی، رقم بسیار پایینی است، 

اما برای کاهش روزافزون آمار 
قصور و خطاهای پزشکی باید 

گام های جدی تری برداریم. 
در این راستا هرچقدر دامنه 
نظارت ها افزایش پیدا کند، 

توزیع نیروی انسانی در سراسر 
کشور عادالنه تر شود و تجهیزات 

نوین در اختیار مراکز درمانی 
قرار بگیرد، به همان نسبت 

هم آمار خطاها و قصور پزشکی 
کاهش پیدا می کند

سهرابی: رشد باالی دانش 
پزشکان ایرانی، ارتقای سطح 
تجهیزات تشخیصی، افزایش 
دسترسی به امکانات درمانی، 
کاهش عمل های تهاجمی، باال 

رفتن کیفیت خدمات درمانی در 
بیمارستان ها، افزایش نظارت و 
تولید داروهای جدید، از جمله 

عواملی است که به ارتقای کیفیت 
خدمات درمانی در ایران منجر 

شده است. همین ارتقای کیفیت، 
تاثیر جدی خودش را در کاهش 

آمار شکایت ها برجای می گذارد

۹ شماره ۱7۱۲ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
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 علی ابراهیمی
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال 
که آیا ایران در طرح های تولید واکسن کمپانی های 
بزرگ دنیا مشارکت دارد؟ اظهار داشت: »ما به 
صورت مادی در هیچ یک از تحقییقات تولید 
از نظر  نداریم، ولی  دنیا مشارکت  واکسن در 
دانش و تعامالت علمی در زمینه تولید واکسن 

بی ارتباط با دنیا نیستیم.«
به گزارش سپید، به تازگی جمعی از پزشکان 
به  نامه ای  در  درمان کشور  کادر  و  متخصص 
رئیس جمهوری از وی خواسته اند دستور تهیه 
واکسن از کشورهای تولیدکننده را بدهد و  ایران 
هم در برنامه های مطالعاتی شرکت های معتبر 
مشارکت کند تا هم در اولویت دریافت واکسن 
قرار گیرد و هم هزینه خرید واکسن برای کشور 

کمتر شود.
در ابتدای این نامه خطاب به رئیس جمهوری 
آمده است: »همانگونه که مستحضرید بیماری 
کووید-۱۹ هرروز جان عده زیادی از هموطنان را 
می گیرد و  تعداد بسیاری را از کارافتاده و معلول 
می کند و  متاسفانه درمان مشخص و  کاملی هم 
برای آن تا این لحظه پیدا نشده است و پیشگیری 
تنها راه نجات مردم  عزیز ماست و تاخیر در 
ساماندهی یک برنامه جامع پیشگیری عواقب 
بسیار وحشتناکی را برای ملت خواهد داشت.«
اکثر  نظر  »طبق  است:  آمده  نامه  این  ادامه  در 
کارشناسان اصلی ترین راه نجات از این بیماری 

تهیه واکسن موثر است و  بسیاری از کشورها 
تاکنون نسبت به تولید آن اقدام و  یا برای خرید 
آن برنامه ریزی های الزم را به عمل آورده اند  .«

نویسندگان این نامه تاکید دارند: »علیرغم ایمان به 
وجود سازوکار ساخت واکسن توسط دانشمندان 
ایرانی در داخل کشور، نیاز انبوه و فوریت و 
الزامی که کشندگی بیماری برای ما ایجاب می کند 
ما را برآن می دارد ضمن در پیش گرفتن راهی 
عملی برای ساختن واکسن در داخل، هم زمان 
در تهیه این واکسن از مراکز معتبر جهانی اقدامی 
عاجل مبذول داریم تا تاخیر در واکسیناسیون 
ملی  فاجعه ای  با  ناچار  به  را  ما  مردم  جمعی 

مواجه نگرداند.«
این افراد معتقدند: »البته تهیه واکسن از مراکز معتبر 
جهانی منافاتی با تالش شرکت های داخلی برای 
ساخت بومی واکسن در ایران نخواهد داشت. 
زیرا عنایت دارید در صورت دستیابی به تولید 
انبوه واکسن در داخل به دلیل وسعت استفاده 
از آن در جهان مشکلی در مصرف آن نخواهد 
بود، اما اگر صرفا منتظر تولید داخلی باشیم چه 
بسا در آن هنگام با توجه به نیاز مبرم جهانی 
دچار بحران کمبود واکسن گردیم و  شاهد به 
وجود آمدن یک  فاجعه انسانی در  کشور باشیم.«
پایان عنوان کردند:  نامه در  این  امضاکنندگان 
داریم  درخواست  نامه  این  امضاءکنندگان  »ما 
ریاست محترم جمهور دستور تهیه واکسن از 
تایید  را  آن  بهداشت  وزارت  که  کشوری  هر 

نماید، را صادر فرمایند و حتی اگر ما بتوانیم 
در برنامه  های مطالعاتی شرکت های معتبر هم 
هزینه  کاهش  به  نسبت  شاید  کنیم  مشارکت 

خرید هم اقداماتی صورت گیرد.«
حال ما در روزنامه سپید در نظر داریم در سلسله 
گزارش هایی به این موضوع بپردازیم که آیا ایران 
مشارکتی در ساخت واکسن با دنیا دارد و آیا 
می توان در این خصوص اقدامی انجام داد. از 
این در نظرظ داریم با مسئوالن سازمان غذا و 
دارو به عنوان متولی اصلی تولید و تامین دارو و 
واکسن برای کشور و نیز متخصصین رشته های 
متعدد به گفت وگو بنشینیم تا در این خصوص 
نتیجه ای مشخص برسیم. نخست به سراغ  به 
رئیس سازمان غذا و دارو رفته ایم تا از ایشان 
در خصوص وضعیت فعلی تولید واکسن کرونا 
در کشور بپرسیم و این سوال را هم داشته باشیم 
که آیا ایران در زمان مناسب به واکسن دسترسی 

خواهد داشت.
محمدرضا شانه ساز در خصوص وضعیت تولید 
واکسن کرونا در ایران و جهان به سپید گفت: 
»در حال حاضر چندین کشور دنیا در حال کار 
بر روی ساخت واکسن کووید-۱۹ هستند که 

کشور ما هم یکی از این کشورها است.«
وی افزود: »خوشبختانه چندین شرکت ایرانی 
در این زمینه در حال تحقیق و کار هستند و 
ما امیدواریم که جزو کشورهای نخست باشیم 
که به واکسن دست پیدا کنیم. البته ما در زمینه 

تولید واکسن جزو کشورهایی هستیم که می توانیم 
ادعا کنیم که به تکنولوژی تولید واکسن ها دست 
پیدا کرده ایم و در خصوص واکسن کرونا نیز 

وضعیت به همین منوال است.«

هیچ مشارکت مادی در تولید واکسن نداریم
شانه ساز در پاسخ به این سوال که آیا ایران در 
طرح های تولید واکسن کمپانی های بزرگ دنیا 
مشارکت دارد یا نه؟ اظهار داشت: »ما به صورت 
مادی در هیچ یک از تحقیقات تولید واکسن 
در دنیا مشارکت نداریم، ولی از نظر دانش و 
تعامالت علمی در زمینه تولید واکسن بی ارتباط 

با دنیا نیستیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی 
دیگر با این عنوان که آیا اقدامی برای سفارش 
و پیش خرید واکسن داشته اید یا خیر؟ گفت: 
»کسانی که صحبت از تولید واکسن می کنند هیچ 
چیز قابل دفاعی ارائه نکرده اند تا این اطمینان را 
پیدا کرد که به تولیدی دست پیدا کرده اند. در 
حالی که شرکت ها باید اسناد و مدارکی ارائه 
دهند تا مطمئن شویم که قابلیت تولید واکسن 
را دارند و هنوز در این زمینه چیز قابل قبولی 

به دنیا ارائه نشده است.«
وی افزود: »البته برخی از شرکت ها فاز دوم و 
سوم کلینیکال ترایر خود را نیز سپری کرده اند 
و ما نیز در حال رصد این آزمایشات هستیم. 

ادامه در صفحه 11 
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 ادامه از صفحه 10 
ضمن اینکه طرح های تحقیقاتی ما نیز از این 
شرکت ها عقب تر نیست و مطمئن باشید که اگر 
کشورهای دنیا با ما جوانمردانه رفتار می کردند ما 
قطعا از آنها جلوتر بودیم. منتها بحث تحریم ها 
و مشکالت ناشی از آن برای ما دردسرساز شده 
است واال پیشرفت ما از آنها می توانست بیشتر هم 
باشد. البته مشکلی هم در این خصوص نداریم 
و تنها ممکن است از نظر زمانی فاصله ای در 
تولید واکسن به وجود آید که آن را هم سعی 

می کنیم برطرف کنیم.«
شانه ساز اضافه کرد: »ما همانند بسیاری از تحقیقات 
و تولیدات علمی در این زمینه نیز بر روی توان 
داخلی حساب می کنیم و نگاه ما به جوانان و 
دانشمندان داخلی است و در این خصوص حساب 

ویژه ای بر روی توان آنها باز کرده ایم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نامه جمعی 
از متخصصان و کادر درمان کشور به رئیس جمهور 
در  ایران  مشارکت  عدم  چرایی  خصوص  در 
بزرگ  شرکت های  به  خرید  سفارش  و  تولید 
تولیدکننده واکسن کرونا در دنیا، اظهار داشت: 
»به نظر می رسد که شاید اطالعات این گروه از 

همکاران ما کامل نباشد.«
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »خوشبختانه 
امروز چندین شرکت در چندین متد در حال کار 
بر روی تولید واکسن کووید-۱۹ در کشور هستند 
و در بین این چندین شرکت هم از بخش دولتی 
و هم از شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی 
حضور دارند که به دلیل مسائل خاص از اعالم 

جزئیات آنها معذور هستیم.«
وی با تاکید بر اینکه در همه زمینه های علمی، 
اقتصادی و غیره برخورد غیرانسانی با کشورمان 
م شود، افزود: »علیرغم اینکه دنیا با ما جوانمردانه 
بر  دنیا  کشورهای  همه  با  ما  نمی کند  رفتار 
این  در  و  می کنیم  رفتار  انسانی  اصول  اساس 
زمینه بخصوص هم اگر ما بتوانیم به تکنولوژی 
تولید واکسن دست پیدا کنیم و بتوانیم زودتر 

از کشورهای دیگر به واکسن دست پیدا کنیم 
که شانس باالیی هم در این خصوص داریم، 
همه دنیا را از این نعمت بهره مند خواهیم کرد.«
شانه ساز تاکید کرد: »متاسفانه کشورهای مختلف 
حتی در بحث داروهایی مانند رمدسیویر نسبت 
به کشور ما کم لطفی کردند و ما در همه این 
زمنه ها به توان داخلی تکیه کردیم و پشتیبانی خود 
را از جوانان و دانشمندان داخلی انجام دادیم.«

همه چیز باید دوطرفه باشد
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های 
بزرگ تولید دارو و واکسن در دنیا این اجازه 
را به ایران نمی دهند که در طرح های تحقیق و 
توسعه و نیز تولید دارو و واکسن مشارکت کند 
یا نه، گفت: »از نظر ما همه چیز باید دو طرفه 
بوده و داد و ستد برقرار باشد و نمی شود همه 
چیز از جانب ما و یک طرفه انجام شود و ما 
صرفا خریدار و پرداخت کننده پول باشیم و آنها 
محصول را با کلی تاخیر و منت به ما بدهند.«

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »حتی 
همین شرکت ها و کشورها اگر ما به دستگاهی 
نیاز داشته باشیم در اختیار ما نمی گذارند و تجربه 
چندین ساله ما این موضوع را به اثبات رسانده 
است که این شرکت ها در هیچ یک از برهه های 
حساس به ما کمک نکرده اند. برای نمونه شما 
تولید  و  داروسازی  کارخانه های  از  اگر  امروز 
ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  حتی  و  واکسن 
شما  به  باشید  داشته  سوال  خصوص  این  در 
خواهند گفت که به کرات و فراوانی تجربه دارند 
که می خواستند دستگاهی را برای یک کارخانه 
داروسازی و یا تولید واکسن خرید کنند که به 
نتوانسته اند  همین شرکت ها  تراشی  مانع  دلیل 
این  ازاین رو  کنند.  وارد کشور  را  نیاز  این  که 
شرکت ها به دلیل اذیت و آزار کمپانی ها بزرگ 
یا از خرید دستگاه منصرف شده اند و یا مجبور 
شده اند که نمونه آن دستگاه را در داخل تولید 
کرده و یا حتی با یک عنوان دیگر و تحت کشور 

واسط اقدام به خرید کنند که خود مشکالت را 
دوچندان کرده است؛ بنابراین در مجموع می توانیم 
بگویم که ما از این شرکت ها و کشورها عدالت 

در برخورداری از امکانات را ندیده ایم.«
شانه ساز در جواب این نظر که آیا بهتر نیست 
ایران در این مرحله در کنار تحقیق برای ساخت 
واکسن کرونا در داخل، خریدار واکسن از شرکت 
های بزرگ هم باشد تا ایرانیان همچون سایر مردم 
دنیا از دسترسی به واکسن عقب نمانند، اظهار 
داشت: »بنده این اطمینان را به شما می دهم که 
مانند داروی رمدسیویر و بسیاری از داروهای 
تولید شده در داخل؛ اگر واکسن کووید-۱۹ در 
دنیا زودتر از ایران تولید شد در کمترین زمان 
ممکن واکسن را در دسترس مردم قرار خواهیم 
داد و آنها را از این نعمت بی نصیب نخواهیم 
گذاشت و به هر قیمت و هر روشی واکسن را 
وارد کشور خواهیم کرده و در دسترس مردم 

قرار خواهیم داد.«
رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به این انتقاد 
که چطور ایران می خواهد بالفاصله بعد از کشف 
واکسن در دنیا، تولید واکسن را در داخل داشته 
باشد، گفت: »عده ای در مورد داروها هم این 
را می گفتند که در پاسخ به این انتقاد می گوییم 
امروز شاهد هستیم که تنها کشورهای محدودی 
توانایی تولید داخلی داروهایی مانند رمدسیویر و 
فاویپیراویر و حتی ماده اولیه این دارو را دارند در 
حالی که ما ادعا می کنیم در آینده نزدیک توان 
تولید آن را خواهیم داشت، لذا ما توانستیم و در 

مورد واکسن هم خواهیم توانست.«
شانه ساز ادامه داد: »ما در دریافت داروهای مختلف 
و اقالم حیاتی و نیز داروهای بسیار کم مصرف کمال 
بی انصافی را از سوی غربی ها به ویژه کشورهای 
اروپایی و امریکا دیده ایم، اما تا به امروز به لطف 
خدا مشکلی در این خصوص نداشته ایم. البته این 
بی انصافی ها سبقه طوالنی دارد و ما از سال های 
شاهد  االن  به  تا   ۹0 سال  به خصوص  گذشته 
اوج گیری این رفتارها هستیم، ولی نگذاشته ایم 

که بیماران ما مشکل اساسی در دارو داشته باشند. 
زیرا آنها هر جا که می توانستند مسیرهای ورود 
اقالم حیاتی را می بستند، منتها توان دانشمندان 
ایرانی و شرکت های داروسازی داخلی به حدی 
بود که آنها نتوانستند جلوی پیشرفت و تولید 

دارو در داخل را بگیرند.«

واکسن تنها راه درمان نیست
وی با رد این گفته که بیماری کووید-۱۹ تنها از 
طریق واکسن قابل کنترل و از بین رفتن است، 
تاکید کرد: »البته متخصصان رشته های دیگر باید 
در این خصوص نظر دهند، اما به اعتقاد بنده تنها 
راه مقابله با بیماری کرونا دستیابی به واکسن 
نیست و علت این نظرم هم آن است که ویروس 
منشا این بیماری ویروسی است که بسیار پیچیده 
است و دائما در حال تغیییر ژنوم و رفتار و حتی 
می گیرند  قرار  آن  تهاجم  مورد  که  گروه هایی 
دائما در حال تغییر هستند. از این رو رسیدن به 
واکسن و تولید آن گام بلندی در مبارزه با این 
بیماری و ویروس خواهد بود ولی تنها با اتکا به 
واکسن نمی توان به مبارزه با این بیماری رفت.«
مباحث  همچنان  »باید  کرد:  اضافه  شانه ساز 
و  فیزیکی  فاصله گذاری های  و  پیشگیری 
استفاده از محصوالت حفاظتی مانند ماسک و 
ضدعفونی کننده ها در اولویت باشد تا بتوانیم از 
ریشه کنی کامل این بیماری در جامعه اطمینان 

حاصل کنیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: 
»به مردم این اطمینان را می دهیم که به هیچ وجه 
با کمبود دارو و واکسن مواجه نخواهند شد و 
با هر  بهداشت  سازمان غذا و دارو و وزارت 
به  نیاز مردم  امکان دارد  زحمت و روشی که 
کرد. ضمن  تامین خواهند  را  این محصوالت 
اینکه تکیه اصلی ما به توان دانشمندان و صنایع 
داخلی است و مطمئن هستیم که مشکلی در این 
مسیر پیش نخواهد آمد و از این بحران سخت 

و جهانی هم عبور خواهیم کرد.«



یاسر مختاری  

به گزارش خبرنگار  سپید،  پاندمی کرونا در 
جهان هزینه های جانی و مالی بسیاری را بر 
گذاشته  جهان  شهروندان  و  دولت ها  دوش 
است. عالوه بر رکودهای شدید اقتصادی ناشی 
از بسته شدن بازارهای کسب و کار و زیان های 
فاصله گذاری های  رعایت   از  ناشی  اقتصادی 
مبتال  بیماران  درمانی  هزینه های  اجتماعی، 
دوش  بر  هم  که  است  مواردی  از  یکی  نیز 
سیستم های بهداشتی و درمانی، بیمه ها و هم 
برخی از شهروندان سنگینی می کند، هرچند در 
بسیاری از کشورها به دلیل پوشش سراسری 
آنان  خانواده های  و  مبتال  شهروندان  بیمه ها 
در  اما  می کشند  دوش  بر  را  کمتری  فشار 
برخی دولت ها شهروندان باید بخش زیادی 

از هزینه ها را خود پرداخت کنند.

هزینه تست و درمان کووید19 در آمریکا
هر  برای  کرونا  تست های  انجام  آمریکا  در 
فرد  هیچ  و  است  رایگان  آمریکایی  شهروند 
آمریکایی هزینه ای را برای این کار نمی پردازد. 
بسیار  هزینه  کشور  این  در  مهم  مسأله  اما 

باالی درمان است. 

بر اساس گزارشی که اخیرا در مجله تایم منتشر 
شده است. هزینه کلی درمان کووید19 برای هر 
شهروند آمریکایی در بیمارستان ها حدود 35 
هزار دالر است، با توجه به گستردگی بیمه های 
مختلف در این کشور و اینکه فرد بیمار چه 
نوع بیمه ای داشته باشد هزینه بیمار متفاوت 
می شود. بر اساس تحلیل بنیاد خانواده کایزر 
میانگین هزینه درمان کووید19 برای شخصی 
که دارای بیمه کارفرما و بدون عوارض است، 

حدود 7 هزار و 639 دالر است. 
اگر فردی روند درمانی او با عوارضی نیز همراه 
باشد این هزینه به 20 هزار دالر افزایش پیدا 
می کند. این بیمه ها حدود 80 درصد هزینه های 
بیماری را جبران می کنند اما کسری از آن را 
شخص بیمه شده باید بپردازد که حدود هزار 
و 600 دالر می شود. با این حال در این کشور 
خیریه های بسیاری نیز وجود دارند که هزینه  
بخشی از بیماران را نه فقط برای درمان کووید19 

بلکه برای سایر بیماری ها نیز می پردازند. 
علی رغم آن حدود 27 میلیون آمریکایی فاقد 
غیر  مهاجر  نیز  میلیون نفر   12 و  بوده  بیمه 
دارند که هیچ  این کشور حضور  در  قانونی 
سیستمی برای این افراد تعریف نشده است.

50 یورو برای تست کرونا در اسپانیا و فرانسه
اسپانیا یکی از کشورهایی است که در جریان 
پاندمی کرونا، بیشترین مورد مبتال به کووید19 
و مرگ و میر ناشی از آن را متحمل شد. در زمان 
اوج شیوع ویروس در این کشور انتقادهایی 
مبنی بر انتخاب بیمار بستری در بازه های سنی 
مختلف وجود داشت و تصاویری از بازماندن 
در  درمان  و  بستری  از  اسپانیایی  سالمندان 
انتقادات  موجب  که  شد  منتشر  بیمارستان ها 
گسترده ای از دولت این کشور شد اما یکی 
فعال  سیستم  کشور  این  برجسته  نکات  از 

آن است.  برای شهروندان  اجتماعی  تأمین 
آزمایش کرونا در این کشور برخالف آمریکا 
اختیاری نیست در این کشور چنانچه فردی جزء 
گروه های پرخطر یا عضوی از کادرهای بهداشتی 
ثبت  قبلی و  با گرفتن وقت  باشند  و درمانی 
شماره تأمین اجتماعی می تواند تست دهد که 
هزینه  آن رایگان است. اما هزینه تست اختیاری 
در اسپانیا به آن تست تجاری گفته می شود در 
کلینیک های خصوصی 50 یورو  است. گفتنی 
است در این کشور در حال حاضر تنها تست 

PCR از بیماران و سایر افراد اخذ می شود.
این  در  کووید19  برای  بستری  هزینه 

کشور  این  در  که  چرا  ندارد،  وجود  کشور 
این  درمان  عهده دار  دولتی  بیمارستان های 
بیماران می شوند، در دوران اوج بیماری دراین 
دولتی،  بیمارستان های  بر  عالوه  نیز  کشور 
بیمارستان  به  تبدیل  نیز  هتل های  از  برخی 
شده و عالوه بر آن بیمارستان های صحرایی 
بیماران را بر  نیز بخشی از درمان و بستری 
عهده داشتند. در این کشور تأمین اجتماعی 

می پردازد.  را  بیماران  بستری  هزینه 
در فرانسه نیز این بیمارستان های دولتی هستند 
در  می شوند.  متقبل  را  کووید19  درمان  که 
بیمارانی  برای  اسپانیا  همانند  نیز  کشور  این 
که سیستم بهداشتی و درمانی تشخیص دهد 
نیاز به تست دارند را به صورت رایگان تست 
گرفته و برای سایر افراد هزینه ای 40 تا 50 
اختیاری  صورت  به  که  افرادی  از  یورویی 

اخذ می شود. خواهان تست هستند 

ایتالیا و آلمان
در کشور ایتالیا تمامی شهروندان بیمه سراسری 
بستری  هزینه  که  است  بیمه  این  و  دارند 

را پوشش می دهد.  بیماران 
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هزینه درمان مبتال به کووید19 در کشورهای مختلف
ازدرمان رایگان در اروپا و خاورمیانه تا هزینه 35 هزار دالری در آمریکا



 ادامه از صفحه 12 
دندان پزشکی  مانند  یکسری خدمات  اگرچه 
تحت پوشش بیمه قرار ندارند. برای بیماری 
کرونا نیز از تشخیص تا درمان هیچ شهروندی 

نمی شود. متقبل  را  هزینه ای 
آلمان هم مانند ایتالیا خدمات رایگانی برای 
بیماران مبتال به کووید ارائه می دهد، در این 
کشور فردی که برای کووید19 مراجعه می کند 
بکشد  طول  او  بستری  زمان  اندازه  هر  به 
آن  اجتماعی هزینه  تأمین  بیمه های  و  دولت 

می کنند. پرداخت  را 
 

بریتانیا
انواع  برای  بریتانیا،  ملی  بهداشت  سرویس 
و  داروخانه ها  شامل  بهداشتی  های  مراقبت 
بهداشت  و  دندانپزشکی  عمومی،  پزشکان 
روان، خدمات بهداشت جنسی، آمبوالنس ها و 
بیمارستان ها خدماتی ارائه می دهد که در این 
موارد هزینه ای از شهروندان دریافت نمی کند.
بیماران  تمامی  برای  ملی  بهداشت  سرویس 
مبتال به کووید19 و سایر بیماری های مسری 
و  بهداشتی  بریتانیا خدمات  مقیم  ایدز  مانند 
شامل  خدمات  این  می کند،  فراهم  مراقبتی 
که  نیز  قانونی  غیر  مهاجران  و  گردشگران 

در این جزیره حضور دارند می شود.
در استرالیا نیز ترکیبی از بیمه سالمت همگانی 
و بیمه های خصوصی نظام سالمت این کشور 
اجازه  کشور  این  به  و  می دهند  تشکیل  را 
بیماری کرونا مقابله  با مشکالت  تا  می دهند 
با استفاده از این بیمه ها  کند، شهروندان نیز 

به صورت رایگان مداوا می شوند.

هلند و برزیل 
در کشور های هلند و برزیل برخالف اغلب 
مجبور  کووید19  به  مبتال  بیماران  کشورها، 
هستند که تمام یا بخش زیادی از هزینه های 

بپردازند. را  بیماری  بستری 
در هلند مردم باید برای دریافت بسته عمومی 
و  درمان  هزینه  بپردازند.  یورو   100 حدود 
بستری به هر میزان که باشد دولت تنها 385 
می کند  پرداخت  بیمار  قبض  روی  بر  یورو 

متقبل می شود. بیمار  و سایر هزینه ها خود 

خاورمیانه
ایران  همسایه  دو  عنوان  به  عراق  و  ترکیه 
افراد  تمامی  برای  درمان  و  کرونا  تست  نیز 
در  اگرچه  است.  رایگان  مبتال  و  مشکوک  

کشور عراق کمبود دارو وجود دارد.

ایران
اگر شهروندی در ایران به دلیل ابتال به کرونا 
به بیمارستان مراجعه کند، چنانچه بیمارستان 
کند،  تجویز   )PCR( کرونا  تست  او  برای 
که  در صورتی  اما  است.  رایگان  تست  این 
کند،  مبادرت  تست  این  انجام  به  فرد  خود 
برای  هزارتومان   500 تا   250 بین  هزینه ای 

او تمام می شود.
مرکز  به  بسته  ایران  در  نیز  بستری  هزینه 
در  است،  متفاوت  نیز  خصوصی  یا  دولتی 
 10 تنها  شهروند  هر  دولتی  بیمارستان های 

می پردازد. را  بیمارستان  هزینه  درصد 

سعید نمکی در ابتدای شیوع کرونا در نامه ای 
به دانشگاه های علوم پزشکی نوشت: » در مورد 
بیمه، بی بضاعت و  فاقد پوشش  افرادی که 
یا اتباع خارجی هستند، از محل منابع طرح 
تحول نظام سالمت محاسبه و در حساب های 

لحاظ شود.« دانشگاه  آن  بستانکار 
از سوی دیگر با توجه به اینکه بیمه سالمت  
تا سال قبل بیمه کردن بیمار بر روی تخت 
شیوع  با  اما  بود  کرده  لغو  را  بیمارستان 
مدیرعامل  موهبتی،  طاهر  کشور  در  کرونا 
بیمه سالمت اظهار کرد: »با توجه به اینکه 
بیماران مبتال به کرونا اورژانسی به حساب 
بیماری  به  مشکوک  افراد  تمامی  می آیند، 
می شوند،  بستری  بیمارستان  در  که  کرونا 
توانایی  صورت  در  و  شده  بیمه  بالفاصله 
مالی، خودشان حق بیمه را پرداخت می کنند؛ 
ارزیابی  مالی،  توانایی  اما در صورت عدم 
حال  رفاه  جهت  که  می شود  انجام  وسع 
با  هماهنگی هایی  کرونا،  به  مبتال  بیماران 
ارزیابی  تا  گرفت  صورت  رفاه  وزارت 

یک  می برد،  زمان  ماهه  یک  که  وسعی 
شود.« انجام  روزه 

دارد،  وجود  بیمارستان  نوع  چند  ایران  در 
تأمین  و  )دانشگاهی  دولتی  بیمارستان های 
خصوصی،  بیمارستان های  اجتماعی(، 
بیمارستان های  و  نظامی  بیمارستان های 
درمان  و  پذیرش  برای  هریک  که  خیریه 

هستند. دارا  را  خاصی  تعرفه های  بیماران 
هزینه درمان کرونا در بیمارستان های نظامی 
برای افرادی که از بیمه پایه نیروهای مسلح 

است.  رایگان  هستند  برخودار 
بیمارستان های  در  تدبیر  این  کرونا  شیوع  با 
نظامی نیز اندیشیده شد تا آن دسته از بیماران 
بر  هستند  درمانی  پایه  بیمه  یک  داری  که 

بگیرند. قرار  بیمه مورد درمان  آن  اساس 
حدود 40 میلیون از شهروندان ایرانی دارای 
ابوالفضل  هستند،  اجتماعی  تأمین  بیمه 
سازمان  مستقیم  درمان  مدیرکل  آفریده، 
درمانی  هزینه های  درباره  اجتماعی،  تأمین 
بیمه شدگان مبتال به بیماری کرونا در مراکز 
درمانی تأمین اجتماعی اظهار کرد: »درمان 
و  است  رایگان  صددرصد  بیماران  این 
پرداخت  به  نیاز  اجباری  بیمه شده  هیچ 
بیماران  برای  ندارد.  درمان  برای  وجهی 
سازمان  پوشش  تحت  که  کرونا  به   مبتال 
عنوان  به  هزینه ای  نیستند،  اجتماعی  تأمین 
اینکه  ضمن  می شود.  دریافت  فرانشیز 
ندارند،  اجتماعی  تأمین  بیمه  که  بیمارانی 
براساس تعرفه های دولتی، خدمات درمانی 

می شود.« ارائه  آنها  به 
آفریده یادآور شد: » حداقل برای افرادی که 
نداشته  ویژه  یا خدمات  و  آی سی یو  به  نیاز 
حدود  و  تومان  هزار   500 تا   400 باشند 
بیشترین قیمت برای بیماران کرونایی که نیاز 
باشند،  داشته  ویژه  خدمات  و  آی سی یو  به 

حدود 20 تا 25 میلیون تومان است.«
هزینه در بیمارستان های خصوصی نیز برای 
این بیماران متفاوت است. عمده این افراد یا 
از وضعیت مالی بهتری برخوردار هستند و یا 
هزینه های  تکمیلی  بیمه های  وسیله  به  اینکه 

می شود. جبران  آنها 

13 شماره 1712 11 مرداد 1399



ملک زاده، معاونت حقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه سپید:

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
سپید  روزنامه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
گفت: »تا امروز تغییرات متعددی در ژنوم 
یکی  است.  گرفته  کرونا صورت  ویروس 
در   G به   D ژنوم  تغییر  موارد،  این  از 

است.«  146 پوزیشن 
رضا ملک زاده معتقد است با این تغییر، رشد 
ویروس بیشتر شده و هم در مدل های حیوانی 
و هم در انسان، قدرت تکثیر ویروس بین 3 
تا 9 برابر بیشتر شده است و بنابراین افرادی 
که این ویروس وارد بدن آنها می شود، ممکن 

آنها شدیدتر شود.  بیماری  است 

در  شما  قول  از  مطلبی  قبل  چندی  سپید: 
ویروس  اینکه  بر  مبنی  منتشر شد  رسانه ها 
بفرمایید  لطفا  است.  شده  عفونی تر  کرونا 
این موضوع یعنی چه؟ چگونه به این نتیجه 

تبعات آن چیست؟ رسیده اید؟ و 
یک  نتیجه  کردم،  عنوان  من  که  مطلبی  این 
کار پژوهشی است که توسط یک گروه 30 
و  انگلستان  و  آمریکا  در  دانشمندان  از  نفره 
مرتب  به طور  که  محققین  از  زیرمجموعه ای 
نظر  نظر ژنوم تحت  از  را  تغییرات ویروس 
دارند، انجام شده و رفرنس آن هم در مجله 
می دانید،  که  همانطور  که  است   )cell( سل 

دنیاست. علمی  مجله  معتبرترین 
تا امروز تغییرات متعددی در ژنوم ویروس 
کرونا صورت گرفته است. یکی از این موارد، 
G در پوزیشن 146 است.  D به  تغییر ژنوم 
و  شده  بیشتر  ویروس  رشد  تغییر،  این  با 
انسان،  در  هم  و  حیوانی  مدل های  در  هم 
قدرت تکثیر ویروس بین 3 تا 9 برابر بیشتر 
شده است و بنابراین افرادی که این ویروس 
وارد بدن آنها می شود، ممکن است بیماری 
البته هنوز دقیقا مشخص  آنها شدیدتر شود. 
نشده که آیا تغییر، باعث افزایش مرگ آوری 
نظر  به  البته  نه.  یا  است  شده  هم  ویروس 
نیاز  و  کرده  تشدید  را  بیماری  که  می رسد 
می دهد  افزایش  را  مبتالیان  بستری شدن  به 
ژنوم،  تغییر  این  ثابت شود  اینکه  برای  ولی 
می کند  بیشتر  هم  را  مبتالیان  میر  و  مرگ 
البته  است.  نیاز  بیشتری  مطالعات  به  نه،  یا 
تعداد  وقتی  چون  دارد؛  وجود  احتمال  این 
احتمال  باالخره  برابر شود،  ویروس چندین 
بروز عوارض بیشتر ازجمله مرگ و میر هم 

می یابد. افزایش 

فرمودید  شما  اینکه  مشخصا  پس  سپید: 
ویروس عفونی تر شده، به این معنی است 
بیشتری صورت  تکثیر  میزبان،  بدن  در  که 

می گیرد. درست است؟
بله. رشد و تکثیر ویروس بیشتر شده است. 
یعنی اگر رشد ویروس قبال برابر با عدد یک 
برابر   9 تا  بعضی ها  در  و  برابر   3 االن  بود، 

است.  بیشتر شده 

سپید: آیا می توانیم بگوییم که این تغییراتی 
اتفاق می افتد، نوعی  که در ژنوم ویروس 
یعنی  است؟  هوشمندانه  واکنش  و  تغییر 
براساس  ویروس  یک  که  دارد  امکان  آیا 
تغییراتی که در دنیای پیرامون اتفاق می افتد 
)مثل اقدامات درمانی یا محافظتی یا تاثیر 
هوشمندانه  به صورت  و...(  داروها  انواع 
شرایط  با  را  خود  و  داده  نشان  واکنش 

دهد؟ تطبیق  جدید 
ببینید اوال باید توجه داشته باشید که ویروس، 
زمانی که خارج از بدن یک موجود زنده است، 
یک جسم مرده بیش نیست. زمانی ویروس 
انسان  یک  بدن  وارد  که  می کند  پیدا  حیات 
یا حیوان شود و سپس وارد سلول های بدن 
کمک  بدن  پروتئین  سنتز  سیستم  از  و  شده 
گرفته و تکثیر شود. به طور کلی هر ویروسی 
وقتی وارد بدن انسان می شود، تالش می کند 
که از فشار سیستم ایمنی بدن فرار کند. وقتی 
بیاورد،  دوام  ایمنی  سیستم  درمقابل  بتواند 
و  بماند  زنده  می تواند  که  است  زمان  آن 
صحبت  آن  درباره  که  تغییری  شود.  تکثیر 
s که روی سطح ویروس  پروتئین  شده، در 
به  ویروس  که  می شود  باعث  و  داشته  قرار 
است.  افتاده  اتفاق  بچسبد،  بدن  سلول های 
یک  این  که  گفت  معنا  یک  به  می شود  البته 

آن  حقیقت  ولی  است  بوده  هوشمند  تغییر 
باکتری ها  حتی  و  ویروس ها  همه  که  است 
ایمنی  سیستم  با  و  شده  بدن  وارد  که  وقتی 
بدن مواجه می شوند، تغییراتی را در خودشان 
ایجاد می کنند تا بتوانند هرچه بهتر از دست 

کنند. فرار  بدن  ایمنی  سیستم 

سپید: اوایلی که ویروس وارد ایران شد، آمارها 
نشان می داد که تا یک مقطع زمانی، نسبت مرگ 
و میر مبتالیان در کشور ما از میزان مرگ و 
میری که در چین ثبت شده بود، بیشتر بود. از 
این رو برخی آن زمان اینطور عنوان می کردند 
که ویروسی که وارد ایران شده، قوی تر از 
ویروسی است که در چین دیده شده است. 
این مسئله همان زمان در رسانه ها هم انتشار 
پیدا کرد. حاال سوالی که به ذهن من رسیده 
این است که آیا وقتی در ژنوم ویروس تغییری 
حادث می شود، این تغییر در همه ویروس هایی 
که در جهان وجود دارد، همزمان اتفاق می افتد 
یا اینکه ممکن است ویروس در یک منطقه ای 
دچار جهش ژنتیکی شده و قوی تر یا ضعیف تر 
از ویروس های دیگر نقاط جهان شود؟ درواقع 
باوجود این تغییرات، آیا امروز باید بپذیریم 
که با ویروس هایی با شدت و ضعف متفاوت 

در دنیا روبه رو هستیم؟ 

اوال باید بگویم که ویروسی که پارسال وارد 
ویروسی  به  نسبت  مهمی  تفاوت  ایران شد، 
که  استنباط  این  و  نداشت  بود،  در چین  که 
بیشتری  مرگ ومیر  باعث  ایران  در  ویروس 
تغییرات  نبود.  دقیقی  استنباط  هم  می شود 
ویروس به طور مرتب در دنیا بررسی می شود 
و اولین تغییری که تا امروز ثبت شده و در 
حدی است که می تواند آسیب رسانی ویروس 
را افزایش دهد، همین تغییری است که اخیرا 

گزارش شده و موضوع صحبت ماست. 

می بینید؟ را چگونه  سپید: وضعیت کشور 
ببینید واقعیتی که وجود دارد و متاسفانه قبول 
آن برای خیلی ها هنوز سخت است این است 
ما  کشور  در  تنها  نه  امروز  ویروس  این  که 
بلکه در کل جهان منتشر شده و ما هنوز برای 
نداریم و حتی درمان  آن واکسنی در دست 
بنابراین  ندارد.  وجود  آن  برای  هم  موثری 
فوق العاده  و  می تازد  دارد  همچنان  ویروس 
رموز  مهمترین  از  یکی  هست.  هم  مسری 
که  آدم هایی  از  که  است  این  ویروس  این 
و  منتقل می شود  بیشتر  ندارند،  هیچ عالمتی 
واگیرتر است و حتی طول مدت واگیری در 
کسانی که هیچ عالمتی ندارند، بیشتر است. 

ادامه در صفحه 15 
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 ادامه از صفحه 14 
این درحالی است که همه ما بیشتر به دنبال 
داده   نشان  را  ابتال  عالئم  که  هستیم  کسانی 
خیلی  نکته  این  ولی  هستند  بستری  حتی  و 
مهمی است که در کسانی که ناقل بوده ولی 
هیچ عالمتی ندارند، هم غلظت ویروسی که 
از بینی و دهانشان بیرون می آید بیشتر است و 
هم طول مدت واگیری ویروس از این دسته 
کسانی  از  واگیری  از  بیشتر  خیلی  افراد،  از 
است که عالئم بیماری را بروز داده اند. این 
ویروس  این  که  است  مکانیزم هایی  از  یکی 

از آن استفاده کرده است.
البته خبر خوبی هم وجود دارد. خوشبختانه 
در  ایمنی خوبی  ویروس  این  که  باید گفت 
بدن ایجاد می کند. تا پیش از این، مطالعات 
ما در ایران و دیگر نقاط دنیا نشان داده بود 
بیماری  این  به  که  افرادی  از  درصد   40 که 
مبتال شده اند، آنتی بادی ندارند. اما مطالعات 
افراد  این  همه  که  است  داده  نشان  جدید 
ایمنی  که  هستند  کسانی  درصد(   40 )همان 
می آید  نظر  به  بنابراین  کرده اند.  پیدا  سلولی 
افرادی که این ویروس وارد بدن آنها شود، 
باشند  شده  واکسینه  که  هستند  کسانی  مانند 
ایمنی  اینکه این  ایمنی پیدا کرده اند. حاال  و 
به  نیاز  هست،  آنها  بدن  در  زمانی  چه  تا 
از  بیشتر  احتماال  ولی  دارد  بیشتر  مطالعات 
ما  زمانی  بنابراین  بود.  خواهد  سال  سه  دو 
یک  ویروس  این  برابر  در  بگوییم  می توانیم 
دفاع جدی داریم که یا به این بیماری مبتال 
شده و درمان شویم و یا اینکه واکسنی برای 

آن پیدا شود.
نکته بسیار مهم این است که ما باید سعی کنیم 
در یک مقطع زمانی، تعداد زیادی از افراد به 
درمانی  سیستم  تا  نشوند  مبتال  بیماری  این 
از  باشد. خیلی  مبتالیان  بتواند جوابگوی  ما 
این بحث ها و توصیه هایی که مطرح می شوند 
مانند استفاده از ماسک، شست وشوی مرتب 
دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و عدم حضور 
در تجمعات و ... به این علت هستند که ما در 

یک نقطه کشور و در یک زمان، تعداد زیادی 
مبتال نداشته باشیم چون با افزایش مبتالیان، 
تعداد افرادی که نیازمند بیمارستان می شوند 
هم طبیعتا زیاد شده و خود این مسئله تلفات 
آینده  امیدواریم در  به هرحال  باال می برد.  را 
واکسن مناسب برای این ویروس ساخته شود 
چیزی  منظورم  آینده،  می گویم  اینکه  البته 
بنابراین  نیست.  ماه   12 تا  ماه   8 از  کمتر 
باشیم و دستورات و  آماده  باید  زمان  آن  تا 
ماسک  از  استفاده  مثل  بهداشتی  توصیه های 
کنیم  رعایت  را  اجتماعی  فاصله گذاری   و 
کنیم.  عبور  هم  مرحله  این  از  بتوانیم  بلکه 
با  که  بگوییم  نمی توانیم  وقت  هیچ  ما  ولی 
بیماری  این  به  مبتالیان  تعداد  زمان  گذشت 
کم می شود. نه خیر چنین نیست. این بیماری 
به همین صورت ادامه دارد تا زمانی که ایمنی 

بیاید. در جامعه به وجود 

سپید: مدت زیادی است که در رسانه های 
مختلف داخلی و خارجی، هر روز با اخباری 
تیم های  موفقیت  از  که  می شویم  مواجه 
خبر  واکسن  تولید  در  دانشمندان  مختلف 
از  یکی  موفقیت  خبر  روز  هر  می دهند. 
کشورها در ساخت واکسن کرونا در میان 
خبرها هست. آیا این خبرها صحت دارند؟
به خوبی  مسئله  این  به  می کنم  من خواهش 
منتشر  اگر خبر ساخت واکسنی  کنید.  توجه 
باید  باشد،  داشته  هم  صحت  حتی  و  شود 
مختلفی  مراحل  واکسن  ساخت  که  دانست 
دارد. واکسن محصولی است که باید صددرصد 
بی ضرر باشد. به همین علت هم هر واکسنی 
هزار   20 روی  حداقل  باید  شود،  تولید  که 
نفر آزمایش شود، روی 10 هزار نفر کنترل 
وجود داشته باشد و حداقل 8 ماه صبر کرد تا 
این اطمینان حاصل شود که اوال این واکسن 
ایمنی زایی دارد، ثانیا عوارض ندارد، ثالثا در 
تعداد زیادی از انسان ها ایمنی ایجاد می کند 
اگر  که  هستند  پروسه هایی  اینها  همه  و... 
زمان  هم  باز  شوند،  انجام  هم  سرعت  به 

شود  تولید  واکسنی  اینکه  برای  است  الزم 
توزیع  مردم  بین  را  آن  بتوان  اطمینان  با  که 
کمپانی  و  شرکت  صد  از  بیش  امروز  کرد. 
بر روی ساخت واکسن  هستند که هر کدام 
بتواند  که  واکسنی  اینکه  ولی  می کنند  کار 
مورد قبول و استفاده باشد، چه زمانی آماده 
مراحل  این  که  است  این  به  منوط  می شود، 

ترایال را طی کند. سنگین 

سپید: یکی از انتقاداتی که بعضی ها نسبت به 
دولت مطرح می کنند، این است که می گویند 
ایمنی  یک  که  نمی آید  بدش  دولت  شاید 
مردم  در  گله ای(  ایمنی  )اصطالحا  جمعی 
ایجاد شود و دولت را متهم می کنند که در 
بعضی از برنامه  ریزی هایش به این سمت وسو 
گرایش دارد. صحبتی که شما مطرح می کنید، 
یک  در  هم  قبال  شما  است.  متفاوت  البته 
خواهی  که  بودید  گفته  تلویزیونی  برنامه 
نخواهی و طبیعتا درصد باالیی از مردم به 
این بیماری مبتال می شوند ولی ما باید تالش 
کنیم که گروه زیادی از مردم همزمان مبتال 
بیماران  برای  درمانی  امکانات  تا  نشوند 
مطابق  را  رفتار دولت  آیا شما  باشد.  مهیا 
بگویم  اینطور  می بینید؟  خودتان  نظریه   با 
که آیا تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های 
بازگشایی ها  زمینه  در  خصوص  به  دولت 
و برداشتن محدودیت ها را تایید می کنید؟
در  ما  دولت  که  بگویم  می خواهم  واقعا  من 
این زمینه خیلی همکاری کرده و باالخره ما 
باید دولتمان را با دولت های دیگر دنیا مقایسه 
کنیم. دولت ها در همه دنیا مشکالت زیادی 
اعمال  محدودیت ها  وقتی  باالخره  دارند. 
تعطیل  زیادی  عده  کسب وکار  و  می شود 
حمایت  افراد  این  که  است  الزم  می شود، 
نیم  از چهار و  ما در کشورمان کمتر  شوند. 
به  مردم  بقیه  داریم.  حقوق بگیر  نفر  میلیون 
صورت روزمزد درآمد کسب می کنند. وقتی 
شما سیستم را می بندید، هم به مردم و هم به 
یک معنا به دولت فشار زیادی وارد می شود. 

ولی من می خواهم به شما اطمینان بدهم که 
واقعا ما در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا 
کامال مورد حمایت مجموعه دولت بوده ایم. 
تالش  و  می کنند  فکر  ما  خود  مثل  هم  آنها 
است  این  هم  ما  از مشکالت  یکی  می کنند. 
شرط  به  فعالیتی  یک  می گوییم  ما  وقتی  که 
رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها بازگشایی 
به  ولی  می شود  انجام  بازگشایی  این  شود، 
دستورالعمل ها توجهی نمی شود. بنابراین یک 
بخش مهم از کار هم به عهده مردم است. ما 
کنترل های شدید  که  در کشورهایی  می بینیم 
آلمان  حتی  کره،  چین،  مثل  کردند  برقرار 
استفاده  مثل  نظاماتی  بیشتر  خیلی  مردم  و... 
را  و...  فاصله گذاری  رعایت  و  ماسک  از 
شاید  بگویم  می خواهم  من  کردند.  رعایت 
در بیش از 95 درصد موارد ما توانسته ایم با 
با  پذیرفته اند  هم  آنها  و  کنیم  تفاهم  دولتیان 
اعتراف کرد که در  باید  ما همکاری کنند و 
این مورد، دولت ما از بسیاری از دولت های 

بهتر عمل کرده است. جهان 

سپید: پس نه به عنوان معاون وزیر که جزئی 
از دستگاه دولت است، بلکه به عنوان یک 
رفتار  شما  کارکشته،  پزشک  یک  و  استاد 
دولت ایران در مسئله کرونا را قابل دفاع 

می دانید؟
کردیم،  صحبت  رفتیم  هروقت  ما  واقعا  بله 
ما  با  که  کردند  را  نهایت تالششان  دولتی ها 
که  می دانیم  خودمان  ما  ولی  کنند  همکاری 
موضوعاتی مثل بیکاری، فقر و... بسیار مهم 
این  همه  باید  هم  دولت  باالخره  و  هستند 
من  البته  بگیرد.  نظر  در  همزمان  را  مسائل 
نمی گویم که هیچ اختالف نظری نبوده ولی 
وقتی در مجموع عملکرد دولت را با کل دنیا 
مقایسه می کنیم، می بینیم که باید نمره قبولی 
بدهیم. به خصوص دیدیم در کشور ما علما 
و روحانیون و شخص رهبر معظم انقالب از 
این برنامه ای که ما در وزارت بهداشت داشتیم 

حمایت کردند که این جای تشکر دارد.
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