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موافقتوزارتبهداشتباجریمهمالیافرادیکهماسکنمیزنند
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه این وزارتخانه با اخذ 
جریمه از افرادی که ماسک نمی زنند، موافق است، گفت: »البته 
حتما باید افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند، از 

قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایسنا درباره برخی 
پیشنهادات مبنی بر اخذ جریمه از افرادی که از ماسک استفاده 
نمی کنند، گفت: »در حال حاضر خوشبختانه اکثریت جامعه از 
ماسک استفاده می کنند و طبقات مختلف هم ماسک می زنند. البته 
باید توجه کرد که تعدادی از افرادی که در این شرایط کرونایی 
ماسک نمی زنند با اینکه استطاعت مالی داشته و می توانند ماسک 

تهیه کنند، اما باز هم از ماسک استفاده نمی کنند.«
وی افزود: »قاعدتا استفاده از روش های بازدارنده در این زمینه 
کمک کننده خواهد بود. البته تا کنون با همکاری مردم استفاده از 
ماسک نسبت به گذشته تا حد زیادی افزایش یافته است و حتی 
چند برابر شده است، اما همچنان این میزان کافی نیست. قاعدتا 
باید از روش های بازدارنده استفاده کرد که یکی از این روش ها 
اخذ جریمه از افرادی است که ماسک نمی زنند که می تواند کمک 
کننده باشد. البته قاعدتا و حتما باید افرادی که برای تهیه ماسک 

محدودیت مالی دارند، از قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر در سطح شهرها 
باالی 7۰ درصد افراد از ماسک استفاده می کنند و حتی در برخی 
مناطق این میزان به ۸۰ درصد هم رسیده است. در عین حال مهم 

اداری و محل مراجعات  است که در معابر عمومی، محل های 
مردم روستاها، شهرهای کوچک، کارگاه های صنعتی و... نیز این 

موضوع رعایت شود.«
وی با بیان اینکه بنابراین با روش اخذ جریمه مالی از افرادی 
که در محیط های عمومی و در سطح جامعه  ماسک نمی زنند، 
موافق هستیم، گفت: »یک عامل بازدارنده مانند جریمه که در 
افزایش  به  قاعدتا  استفاده می شود،  دنیا  از کشورهای  بسیاری 

استفاده از ماسک کمک قابل توجهی خواهد کرد.«
حریرچی در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع ماسک در داروخانه ها 
نیز گفت: »طبق مصوبه ستاد ملی کرونا تأمین ماسک و نظارت بر 
توزیع آن بر عهده وزارت صمت است. واقعا تعداد کمی ماسک در 
بین داروخانه های توزیع شده است و باید حتما ماسک بیشتری در 
بین داروخانه ها توزیع شود. به هر حال داروخانه ها باید به عنوان 

مرجع اصلی تامین ماسک شناخته شده و اقدام کنند.«

خبـر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در 
واکنش به مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها درباره پروتکل 
بهداشتی برگزاری مراسم ماه محرم، گفت: »هنوز هیچ پروتکل 

مصوبی در این زمینه نهایی و ابالغ نشده است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا در این 
باره افزود: »مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها تحت این عنوان 
صحت ندارد. قاعدتا هر گونه تصمیم گیری در این خصوص 

در ستاد ملی مقابله با کرونا نهایی خواهد شد.« جهانپور تاکید 
کرد: »تا این لحظه ستاد ملی مقابله با کرونا پروتکل مصوبی در 
این زمینه ابالغ نکرده است، مطالب منتشره مبتنی بر شنیده ها 
بوده و رسمیت ندارد.« وی افزود: »پروتکل مربوط به برگزاری 
مراسم ماه محرم با همفکری دستگاه ها و نهادهای متولی در 
حال تدوین بوده و پس از طرح در ستاد ملی کرونا، مصوب و 

جهت اجرا ابالغ خواهد شد.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

هیچ پروتکل بهداشتی برای برگزاری مراسم محرم ابالغ نشده است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که مردم به شایعه های مبنی بر 
تاثیر یک ماده غذایی مشخص بر کرونا توجه نکنند، گفت: »هرگونه 
ادعا در زمینه درمان این بیماری باید با معاونت های غذا و دارو و 

درمان دانشگاه ها مطرح و توسط کمیته علمی بررسی شود.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت و گو با تسنیم با بیان 
این که ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن در حال حاضر بزرگ ترین 
چالش جهانی محسوب می شود، گفت: »شایعه هایی مبنی بر تاثیر یک 
ماده غذایی مشخص یا توصیه های عجیب و غیرعلمی و نادرست یا 
مواردی مانند آن بر ویروس کرونا، موضوع تازه ای نیست. از ابتدای 
شیوع این ویروس در جهان و ایران، موارد این چنینی مطرح شده 

و بارها به این مسائل پاسخ داده شده است.« 
وی افزود: »همواره از مردم خواسته ایم که به شایعه ها و ادعاهایی که 

خارج از چهارچوب وزارت بهداشت مطرح می شود، توجه نکنند و 
اخبار معتبر در زمینه ویروس کرونا را فقط از طریق وزارت بهداشت 

و رسانه های معتبر با منبع وزارت بهداشت دریافت کنند.«

وی درباره برخی ادعاهای مطرح شده در زمینه درمان کرونا تصریح کرد: 
»کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا که شامل اساتید و متخصصان 
پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی است، همه موارد در زمینه تاثیر 

بر ویروس کرونا را به صورت تخصصی بررسی می کنند.« 
الری  ادامه داد: »هرگونه ادعا در زمینه تاثیر یا درمان این بیماری از 
طرف هر شخصی باید با معاونت های غذا و دارو و معاونت های 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مطرح و سپس در 

کمیته علمی ستاد بررسی شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: »از همه رسانه های 
کشور می خواهیم که در وضعیت موجود شیوع ویروس کرونا به 
شایعه ها در این زمینه دامن نزنند و آخرین اخبار معتبر علمی را از 

طریق وزارت بهداشت و با تایید کمیته علمی کرونا دنبال کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
بررسی هرگونه ادعا درباره درمان کرونا در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا 
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معاون ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

ابالغ پروتکل های بهداشتی ماه محرم تا هفته آینده
معاون ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با 
تاکید بر اینکه ستاد با برگزاری هر گونه تجمعی موافق نیست در رابطه 
با اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ سالمت افراد در مراسم ماه 
محرم و تدوین پروتکل های بهداشتی آن، گفت: »از آنجاکه مراسم به 
صورت ملی و در همه کشور برگزار می شود، پروتکل ها و آئین نامه 
شیوه برگزاری مراسم احتماال تا هفته آینده به صورت سراسری از سوی 

ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ می شود.«
به گزارش سپید، علی ماهر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ستاد 
فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با برگزاری تجمعات 
به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر افزایش شیوع بیماری موافق نیست، گفت: 
»با این حال در زمینه برگزاری مراسم ها و عزاداری های ماه محرم بر ما 
تکلیف شده که پروتکل های بهداشتی مرتبط  را تهیه و تدوین کنیم که 
در این راستا از آنجا که هر استان مراسم خاص خود را دارد، پروتکل ها 
باید بر این اساس تدوین شود.« وی با بیان اینکه پروتکل های برگزاری 
مراسم ماه محرم هنوز نهایی نشده است، گفت: »از آنجاکه مراسم به 
صورت ملی و در همه کشور برگزار می شود، پروتکل ها و آئین نامه 
شیوه برگزاری مراسم احتماال تا هفته آینده به صورت سراسری از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ می شود و تهران نیز مانند بقیه کشور، 

تابع ابالغیه ستاد ملی مقابله با کروناست.« ماهر عنوان کرد: »از آنجا که 
هر استان مراسم و سنت خاصی برای برگزاری مراسم ماه محرم دارد، 
لذا ستادهای استانی مقابله با کرونا نیز در تدوین پروتکل های بهداشتی 
درگیر هستند ولی آیین نامه نهایی از سوی ستاد ملی ابالغ می شود.« 
وی با تاکید بر اینکه مقرر شده که کمترین تجمعات در مراسم عزاداری 

وجود داشته باشد، اظهار کرد:  »مراسم عزاداری در هیئت ها باید با 
بیشترین فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود، چراکه قاعدتا هرچقدر 
میزان تجمعات در هیئات ها کمتر باشد، خطر ابتال و شیوع کرونا نیز 
پایین تر است.«ماهر گفت: »در این راستا از مردم می خواهیم که با 
حداکثر محافظت از خود و دیگران مراسم ها و عزاداری های ماه محرم 
را برگزار کنند و اگر فکر می کنند به هر دلیلی سالمت شان به خطر 
می افتد نباید اقدامی در این راستا انجام دهند.« وی با بیان اینکه وظیفه 
نظارت بر تمام تجمعات از جمله تجمعات مذهبی بر عهده استانداری ها 
و معاونت های انتظامی و امنیتی استانداری  است، گفت: »طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبری همگی باید تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
باشیم، بنابراین نباید بر عزاداری درون محیط های بسته اصرار شود، بلکه 
می توان جایگزین هایی مانند هر خانه یک حسینیه و یا برگزاری مراسم 
با تعداد پایین در فضاهای باز را در نظر داشت.« ماهر درخاتمه با بیان 
اینکه شهر تهران در رابطه با شیوع کرونا وضعیت خوبی ندارد، گفت: 
»متاسفانه طی ۲۰ روز گذشته هر روز بر تعداد بیماران در بیمارستان ها 
اضافه شده و اگرچه محدودیت هایی مبنی بر ترددها، اماکن عمومی، 
اجبار در پوشیدن ماسک و غیره مقرر شده ولی هنوز برای قضاوت درباره 

تاثیر این محدودیت ها بر کاهش بار بیماری زود است.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از قرمز شدن وضعیت کرونایی 
استان به دلیل عدم رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی خبرداد. 
به گزارش سپید، محمد رضا قدیر گفت: »متاسفانه بعد از آنکه پیک 
دوم ویروس کرونا در قم مشاهده گردید، دوباره وضعیت استان 
قم به رنگ قرمز تبدیل شده و شاهد گسترش این ویروس در بین 

همشهریان هستیم.« وی افزود: »عدم استفاده از ماسک حضور در 
تجمعات و برگزاری مراسم ها و همچنین جدی نگرفتن بیماری توسط 
برخی از مردم موجب بازگشت وضعیت قرمز در قم شده است.«

وی اظهارکرد: »از مردم عزیز قم درخواست می کنیم مسائل بهداشتی 
را رعایت کرده و فقط در صورت نیاز از منازل خارج شوند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم بیان کرد: »بیمارستان ها 
روزانه در حال تکمیل ظرفیت بوده و کادر درمان شبانه روز 

مشغول خدمات رسانی می باشند.«
به گزارش ایسنا، وی گفت: »از همشهریان عزیز تقاضا داریم با 

رعایت مسائل بهداشتی به کادر درمان کمک کنند.««

قـم دوبـاره قـرمـز شد

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع 
بیماران مبتال به کووید-19 در کشور به 31۴ هزار و 
7۸6 نفر رسید، گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۲1۲ بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند.« به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: 
»از روز دوشنبه تا سه شنبه 1۴ مرداد 1399 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 751 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شد که  یک هزار و 56۰ نفر از آنها بستری شدند. 
بر این اساس مجموع بیماران کووید19 در کشور به 
31۴ هزار و 7۸6 نفر رسید.«وی افزود: »متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲1۲ بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 17 هزار و 617 نفر رسید.«
الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون ۲7۲ هزار و 
535 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند، ادامه داد: »۴13۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.« به گفته وی، تا کنون 
دو میلیون و 56۰ هزار و 37۴ آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است. 

الری همچنین گفت: »استان های مازندران، تهران، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، 
مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند. 
همچنین استان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، 
زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، قم، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم 
در وضعیت هشدار قرار دارند.« وی درباره وضعیت 
کرونا در استان گیالن که در وضعیت قرمز قراردارد، 
گفت: »استان گیالن در اسفند ماه سال قبل شاهد 
خیز شدید بیماری در کلیه شهرستان هایش بود که از 
اوایل فروردین ماه سیر نزولی در موارد ابتال و بستری 
این استان آغاز شد و این روند کاهشی تا خرداد ماه 
ادامه پیدا کرد. متاسفانه در تیر ماه سال جاری مجدداً 
شاهد افزایش موارد بیماری در اغلب شهرستان های 
استان گیالن هستیم. به طوری که اکنون 5 شهرستان 
استان گیالن در وضعیت قرمز و ۴ شهرستان نیز در 
وضعیت هشدار قرار دارند. همچنین شیب موارد 
بستری و ابتال در شهرستان های ورودی و مسافرخیز 
استان گیالن مانند رشت، رودبار، آستارا، رودسر، 
لنگرود و الهیجان دارای روند تندتری است.« الری 

ادامه داد: »طبق گزارشات واصله ۲۰ تا 3۰ درصد 
موارد ابتالء و بستری مربوط به مسافرانی است که به 
شهرهای گیالن سفر کرده اند. بنابراین درخواست مان 
از مردم آن است که از هر گونه سفر غیرضروری به 
خصوص در تعطیالت پیش رو به این استان جدا 
خودداری کنند. در عین حال میزان استفاده مردم 
استان گیالن از ماسک 6۲ درصد گزارش شده 
است که از گیالنی های عزیز تقاضا داریم که با 
استفاده همگانی تر و جدی تر از ماسک تالش کنیم 
که شاهد تجربه روزهای تلخ اسفند ماه 9۸ در این 
استان نباشیم.« وی درباره وضعیت کرونا در استان 
قزوین که اکنون در وضعیت هشدار است، گفت: 
»در این استان شاهد یک روند نسبتا صعودی در 
موارد ابتالء و بستری بیماری هستیم. به طوری که 
در شش هفته گذشته افزایش ۲۰ درصدی در موارد 
بستری و ابتالء در این استان گزارش شده است 
و هم اکنون دو شهرستان آن در وضعیت قرمز و 
سه شهرستان آن در وضعیت هشدار قرار دارند و 
روند موارد بستری در برخی از شهرستان های این 
استان ماند قزوین، بویین زهرا و تاکستان دارای 
شیب تندتری است.« الری تاکید کرد: »امیدواریم 

با همکاری مردم این استان در رعایت پروتکل های 
بهداشتی، ضمن بهبود وضعیت بیماری شاهد ورود 
این استان به وضعیت قرمز نباشیم. باید توجه کرد 
که در حال حاضر 17۰ شهرستان در وضعیت قرمز 
و 1۰1 شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.« 
الری گفت: »قرار نگرفتن استان یا شهرستانی در 
وضعیت قرمز یا هشدار، به منزله فقدان بیماری در 
آن منطقه نیست، بلکه اکنون تمامی مناطق کشور 
آلوده به ویروس هستند و امیدواریم با کمک و 
همراهی شما در رعایت اصول سه گانه بهداشتی شامل 
فاصله گذاری فیزیکی 1.5 تا ۲ متر، شست وشوی 
مکرر دست ها و استفاده از ماسک، شاهد شکست 

زنجیره انتقال بیماری در کشورمان باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۷۵۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
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رئیس انیستیتو پاستور ایران:

واکسن  وارداتی روی گروه های مختلف تست می شود 
رئیس انیستیتو پاستور ایران با بیان اینکه واکسن های 
وارداتی باید دوباره روی گروه های مختلف تست 
شود، گفت: »در صورت ساخت واکسن، تکنولوژی 

آن را سریع در اختیار خواهیم گرفت.«
به گزارش سپید، علیرضا بیگلری با اشاره به اینکه 
خود روس ها اذعان دارند که کارایی واکسن شان 
قابل پیش بینی نیست، تصریح کرد: »اگر هر واکسنی 
وارد کشور شود دوباره باید روی گروه های خاصی 
که داریم تست شود، ولی مسلماً مثل تولیدش انجام 

این تست ها بسیار سریع خواهد بود.«
علیرضا بیگلری در صدمین سالگرد تأسیس انستیتو 
پاستور یادآور شد: »این مرکز در سال 1299 تأسیس 
شده و به لحاظ اهمیت و حجم عملیات دومین 
انستیتو پاستور بعد از فرانسه است، این مرکز یار 
دیرین مردم در روزهای سخت بوده و از ریشه کنی 
طاعون و آبله و همچنین امسال که ویروس کرونا را 
داشتیم یکی از محوری ترین نقش ها را داشته است. 
هیچ ایرانی نیست که واکسن یا مولکولی از این مرکز 
دریافت نکرده باشد.« وی ادامه داد: »ما از دی ماه 
سال 98 تحقیقات را روی ویروس کرونا شروع 
کردیم و وارد مرحله تشخیص شدیم و بر همین 
اساس سناریوهای مختلف را در کشور چیدیم و 
دیدیم بهترین راه این است که تست مولکولی را 
فوراً راه بیندازیم و وقتی 30 بهمن اولین موارد در 
قم تأیید شد بالفاصله اعالم کردیم و در سراسر 
کشور تمام نمونه ها را گرفتیم و ارزیابی کردیم و 

این باعث شد مرگ و میر بیمارستانی کم شود.«
رئیس انستیتو پاستور ایران همچنین عنوان کرد: 
»همزمان با اینکه اسفند و فروردین تمام تست ها را 
از کل کشور قبول کرده و بررسی می کردیم، موفق 
شدیم تمام کارشناسان را آموزش دهیم و امروز 
بیش از 150 آزمایشگاه داریم که در سراسر کشور 

هماهنگ با پروتکل ما حرکت می کنند.«
وی در پاسخ به این سؤال که »بحث ساخت واکسن 

در کشور فقط برعهده شماست« تصریح کرد: »با توجه 
به اینکه برای ساخت واکسن راه های مختلفی در دنیا 
طی می شود، تقریبا همه راه هایی که می روند در کشور 
هم نمونه آن در انستیتو پاستور و هم در سایر مراکز 
علمی انجام می شود، با اینکه ما در تحریم هستیم ولی 
دانش فنی خوبی داریم، در محورهای خوبی پیش 
می رویم و حتی اگر نتوانیم زودتر بسازیم فرصتی 
دارد ایجاد می شود و آدم هایی را داریم که بتوانند 
انتقال تکنولوژی را سریع به کشور انجام دهند. این 
انتقال تکنولوژی در صنعت واکسن سازی اصال ایراد 
نیست، چراکه واکسن با هزینه زیادی ساخته می شود، 
ممکن است با هزینه گزاف واکسنی ساخته شود 
که اصال هم کارایی نداشته باشد.« بیگلری تصریح 
کرد: »البته هنوز هم مطمئن نیستیم واکسنی ساخته 
شود که بتواند به صورت دائم ایمنی ایجاد کند، 
این خودش نکته ای است که مورد سؤال است، با 
توجه به رفتاری که از ویروس می بینیم ممکن است 
واکسن یا اثر نداشته و یا اثرات آنها مروط به زمانی 
کوتاه باشد. غافلگیری دنیا در مورد ویروس کرونا 
به یک عامل بستگی داشت و آن هم این بود که 
علم پزشکی در 100 سال گذشته همه گیری جهانی 

مثل این را تجربه نکرده و اینکه نادانسته های ما در 
مورد این ویروس بسیار بسیار وسیع است، هر چه 
جلوتر می رویم می بینیم داروهایی که گفته می شد 
مؤثر است تأثیر چندانی ندارد و پروتکل ها عوض 
می شوند، برای همین مدت زمانی طول می کشد 
تا ما از نحوه تغییر و همین طور نحوه بیماری زایی 

آن کامل آگاهی پیدا کنیم. «
این پزشک متخصص در خصوص پروسه ساخت 
واکسن نیز توضیح داد: »درعلم فن آوری واکسن 
زمان فاکتور بسیار مهمی است، چراکه زمان ساخت 
واکسن خودش یک کار زمان بر و هزینه بر است و 
در نهایت باید مرحله  تست حیوانی و چهار مرحله 
تست انسانی را پشت سر بگذارد، تازه خیلی از 
واکسن ها هم بعدها کاربرد آنچنانی ندارند و به 

همین دلیل آنها را تکامل می دهند.«
وی افزود: »لذا اگر واکسنی به طور معمول در دنیا 
ساخته شود، چیزی بین 5 تا 10 سال در یک بازه 
زمانی معمولی باید برای آن وقت گذاشت، اما در 
مورد کرونا خیلی از بررسی های دقیق را سعی کردند 
کنار بگذارند و خیلی از کشورهایی که پیش می روند 
آنهایی هستند که روی دو عضوی از خانواده آنها 

قبال کار کرده بودند، ساختارهای آن را در دست 
داشتند، حاال اگر حدود یک سال بعد هم واکسن 
بیاید، هفت میلیارد جمعیت دنیا به آن نیاز دارد و 
اگر حتی 100 شرکت هم تولید کنند کفاف این 

جمعیت را نخواهد داد.« 
وی با اشاره به اینکه ما تقریبا به روز و مداوم در 
جلسات و ویدئو کنفرانس ها با سازمان بهداشت 
جهانی و مراکز تحقیقاتی دنیا در ارتباط بوده و مراحل 
ساخت واکسن ها را پیگیری می کنیم، یادآور شد: 
»وزارت بهداشت هم به صورت کامال برنامه ریزی 
شده این تحوالت را در نظر دارد و همه را پیگیری 
می کند، همچنین سازمان جهانی بهداشت در پی آن 
است که با تعدادی از شرکت های ساخت واکسن  
قرارداد منسجمی ببندد تا توزیع عادالنه واکسن را 
بر اساس جمعیت هر کشور تأمین کند برای آنکه 
ممکن است از هر 10 تا یکی به نتیجه برسند. 
در حال حاضر انگلیس، چین، روسیه و آمریکا 
کشورهایی هستند که ادعای ساخت واکسن را 
داشتند ولی باید بعد از یک سال قضاوت کنیم که 
کدام یک از آنها مؤثر بوده و چند دوز از آن سالیانه 

باید استفاده شود.«
به گزارش فارس، بیگلری در خصوص ساخت 
واکسن در روسیه نیز توضیح داد: »چون ما مرتبا 
جلسات ویدئو کنفرانس با دانشمندان روسی داشتیم 
کامال می دانیم پایه کار آن ها چیست و چه روش هایی 
را پیگیری می کنند، در هر صورت کارایی این واکسن  
قابل پیش بینی نیست این را خودشان هم اذعان 
دارند، چون باید در جمعیتی حدود ایران روی 17 
تا 18 میلیون نفر تست شود، چون واکسن بر اساس 
ژنتیک و شرایط بدن و میحطی روی افراد مختلف 
واکنش های متفاوتی دارد. بر این اساس اگر واکسنی 
وارد کشور شود دوباره باید روی گروه های خاصی 
که داریم تست شود، ولی مسلما مثل تولیدش این 

تست ها بسیار سریع خواهد بود.«

اولین جلسه کمیته مشترک وعاظ، مادحین و نمایندگان وزارت 
بهداشت عصر دوشنبه در حالی برگزار شد که طی آن دستورالعمل 

مدنظر وزارت بهداشت شرح داده شد. 
به گزارش سپید، در این جلسه دستورالعمل های مدنظر وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا نسبت به چگونگی برگزاری مراسمات 
عزاداری ایام محرم توسط علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر اعالم شد:  
1. دسته های عزاداری در محیط های باز با حفظ فاصله فیزیکی بین 

هر فرد به اندازه چهار متر مربع )از هر طرف 1.5متر(
2. زدن ماسک برای عزاداران حسینی در تمام مراسمات و محافل 

ضروری و مهم ترین عامل کنترل شیوع کرونا است. 
3. افراد مسن و دارای بیماری های مزمن در منزل عزاداری کنند و 

در مجالس عمومی به هیچ وجه شرکت نکنند. 
۴. برگزاری مراسمات در فضای باز اولویت اصلی مجالس حسینی 
باشد و در صورت اضطرار در محیط های بسته می بایست یک چهارم 
ظرفیت مکان و با حفظ فاصله فیزیکی برگزار شود. )هر چقدر ارتفاع 
سقف محیط های بسته بلند تر باشد مثل 6 یا 8 متر، به فضای باز 

نزدیک تر می باشد. مسئله اصلی تهویه هوا است.(
5. حرکت هیأت ها از یک هیأت به یک هیأت دیگر و تجمع 
هیأت ها، یکی از عواملی است که به شدت در انتقال کرونا موثر 

است و نباید صورت بگیرد. 
6. جهت زنجیر زنی در دسته های عزاداری، حتما از زنجیر های 
شخصی استفاده شود و یا زنجیرها به اشخاص تا پایان دهه عزاداری 

واگذار شود تا زنجیرها بین افراد دست به دست نشود. 
7. استفاده از طبل و سنج و دمام و دیگر ادوات به دلیل تحرک 
باالی افراد و تجمع افراد یکی از عوامل انتقال کرونا است و نباید 

صورت بگیرد. 
8. تمهیداتی انجام پذیرد که در هنگام ورود و خروج عزاداران از مجالس 
تجمع مردم نباشد. مردم به نوبت و با فاصله وارد یا خارج شوند. 

9. حتی االمکان نذورات حسینی به سمت کمک های مومنانه و توزیع 
مواد غذایی درب منازل برود، اگر در جایی نذر غیر قابل تغییر بود، 
با نظارت کارشناس های بهداشتی پخت و توزیع صورت بگیرد و 
بصورت بیرون بر در ظرف های یکبار مصرف به نحوی توزیع شود 

که تجمع مردم را به دنبال نداشته باشد. 

10. مهم ترین مسئله که در مورد عزاداری ها هنوز به اتفاق نرسیده ایم، 
برگزاری مراسمات در محیط بسته به مدت بیش از یک ساعت می باشد. 

توصیه ها و توجهاتی که علیرضا رئیسی به آنها اشاره کرد
1. در ایام محرم شهر سفید و زرد و قرمز نداریم، دستورالعمل ها 
مراسمات  کشور  تمام  در  و  است  یکسان  شهرها  تمام  برای 

برگزار خواهد شد. 
2. هرچه قدر به برگزاری بیشتر هیأت ها کمک کنیم، بهتر است. چون 
در صورت کم کردن تعداد مراسمات، تجمع مردم بیشتر خواهد شد 

و در صورت تعدد مراسمات تجمع کمتر خواهد شد. 
3. تنها مسیر ورود کرونا از طریق چشم و دهان و بینی است و ضدعفونی 
محل مراسمات بصورت مقطعی اثرگذار است. مهم ترین نکته در کنترل 
شیوع کرونا التزام به استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی است. 
۴. توصیه ما به کوتاه کردن مراسمات عزاداری حتی در محیط های 

باز است. 
5. تا می شود نذورات مردم نسبت به چای و شربت به نذر توزیع 

ماسک بین عزاداران تبدیل شود.فارس

دستورالعمل وزارت بهداشت برای محرم 

خبـر
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مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر:

محرم امسال ماسک و مواد شوینده برای نیازمندان نذر کنید
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با تاکید بر لزوم 
عزاداری های  در  ویژه  کنترلی  موارد  برقراری 
محرم امسال بر سوق دادن نذورات از غذا و 
نوشیدنی به سوی ماسک و دستکش تاکید کرد.
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: »با توجه به فاز دوم اوج گیری 
بیماری کرونا که نسبت به فاز اول بیماری میزان 
موارد  باید  می شود،  باعث  را  بیشتری  ابتالی 
این  و  شود  رعایت  گذشته  از  بیش  بهداشتی 
تشخیص به درستی داده شد که عزاداری های 
امسال ماه محرم با کنترل ویژه ای انجام شود.«

وی با اشاره به اینکه یکی از روش های مناسب 
عزاداری  در این ماه، عزاداری در منزل است، 
تصریح کرد: »هر کجا که تجمعی صورت گیرد، 
می تواند ریسک انتقال بیماری را افزایش دهد. از 
سوی دیگر پخش نذری نیز می تواند ضریبی از 
ریسک انتقال بیماری را به همراه داشته باشد.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی افزود: »در فاز دوم بیماری افراد 
زیادی وجود دارند که ناقل بیماری هستند، اما 
به ظاهر شاید عالئم نداشته باشند، ولی بیماری 
فرد  نیست  هم  مشخص  و  می دهند  انتقال  را 
بعدی که مبتال می شود هم بی عالمت باشد یا 

به فرم های شدید بیماری گفتار شود.«
وی با اشاره به اینکه تابلوی بیماری نسبت به 
گذشته با تغییراتی همراه بوده است، خاطرنشان 
درگیری  و  سرایت  میزان  ابتال،  »شیوع،  کرد: 
افزایش یافته است و درگیری بیماران از سنین 

باال به سنین پایین تر و جوانان هم رسیده است. 
در عین حال افرادی هم بودند که در ماه های قبل 
به بیماری مبتال شده  بودند اما مجددا به بیماری 
مبتال شدند که همین موضوع نشان می دهد ممکن 
است ایمنی قطعی نسبت به ویروس ایجاد نشود.«
ادراکی ادامه داد: »از این رو منطقی این است 
با  تنها  نمی توان  کرد.  دوری  تجمعات  از  که 
زدن ماسک  دلخوش بود زیرا درصد کمی از 
ابتال به بیماری حتی با زدن ماسک وجود دارد. 

فاصله گذاری اجتماعی امری فوق العاده مهم است 
و باید تا حد امکان از تجمعات خودداری شود 
و هر خانه یک حسینیه باشد و افراد در منازل 

خود به عزاداری ها بپردازند.«
این متخصص رادیولوژی، تاکید کرد: »برای جا 
انداختن این فرهنگ، توصیه ها و نظرات پزشکان، 
علما و روحانیون و... می تواند راهگشا باشد. 
همراهی صدا و سیما با این گروه ها و تکرار 
هشدار  و  مردم  برای حفظ سالمت  توصیه ها 

نسبت به تجمعات بسیار موثر خواهد بود.«
وی در ادامه با تشویق مردم به سوق دادن نذورات 
خود به سمت نذر سالمتی، اظهار کرد: »تاکنون 
نذورات در زمینه غذا و نوشیدنی و... بود اما نذر 
ماسک و دستکش و مواد شوینده هم جایگاه 
واالیی دارد، زیرا با رساندن این اقالم به دست 
کسانی که توانایی تهیه آنها را ندارند، می توان 
به عدم ابتالی آنها به بیماری کمک کرد و ثواب 

زیادی برد.«

خبـر

شهردار تهران از طراحی اثری هنری که نام 
پزشکان شهید بر آن حک شده و نصب در 

میدان هفت تیر خبر داد. 
پیروز حناچی، صبح روز  به گزارش سپید، 
سه شنبه در نشستی مشترک با رئیس و اعضای 
سازمان نظام پزشکی با حضور مصطفی معین، 
وزیر اسبق علوم، ناهید خداکرمی، عضو شورای 
شهر تهران، گفت: »اتفاقی که با آن مواجه ایم 
)کرونا( پیش بینی شده نبود؛ اما تجربیات پیشین 
ایران در موارد مشابه در مواجهه با آن بسیار 
کمک کرد؛ جامعه پزشکی در ۸ سال دفاع 
عرصه ها  همه  در  خودجوش  خیلی  مقدس 
وجود داشت. در کربالی 5 یک اورژانس بتونی 
ساخته بودیم و حتی فرصت ایستادن نداشتیم 
چون هر کسی می ایستاد ترکش می خورد و 
پزشکی بود که به همه کمک می کرد، دست 
آن پزشک را که تا آرنج در شکم یک مجروح 
بود هیچ گاه فراموش نمی کنم. کار کردن در 

آن فضا ماندگار بود.«
حناچی ادامه داد: »وقتی قضیه کرونا پیش آمد 
دیدم دکتر کریمی در دانشگاه تهران به همان 

زمان ارجاع می دهد و همان آمادگی بود که 
موج اول را خوب پشت سر گذاشتیم. تهران 
در نیمه اول اردیبهشت به روزی 3 تا ۴ نفر 
درگیر رسیدیم که تقریبا کنترل شده بود اما 
فضا برگشته و این نگرانی وجود دارد که اگر 
این طور ادامه پیدا کند همه را از جمله جامعه 

پزشکی فرسوده می کند.«
از وزارت  بعد  وی گفت: »ما در شهرداری 

بهداشت نخستین مجموعه درگیر بودیم و تالش 
می کردیم بار مسئولیت را کم کنیم. شهرداران 
مناطق موظف بودند به بیمارستان های مادر سر 
بزنند و با پخش گل و دیگر اقدامات روحیه 
پزشکان را تقویت کنند. بنرهای سطح شهر 
تالش می کنند از کادر پزشکی قدردانی کنند 

و این راه را ادامه می دهیم.«
گفت:  شهرداری  اقدامات  مورد  در  حناچی 

»همکاران من همین االن هم در مورد انتشار 
کتاب در آموزشگاه های علوم پزشکی به شکل 
ثابت آمادگی دارند. روش های دیگری هم داریم 
که معرفی افراد ) کادر درمان شهید( به شکل 
پالک در مقابل خانه ها یا مزار آنها می تواند انجام 
شود. در میدان هفت تیر هم اثری طراحی شده 
که نام همه پزشکان شهید در آن باشد؛ مشکالتی 
در مورد جانمایی وجود دارد که قرار است 
با نظام پزشکی در این زمینه هماهنگ شود.«

بنا براعالم سایت شهر، وی گفت: »این بحران، 
بحرانی است که ظاهرا تا یکی دو سال آینده 
کشور را رها نمی کند. شهید سلیمانی می گفت 
به  است  فرصت  یک  بحران ها  همه  دل  در 
شرطی که نترسیم و نترسانیم و من در یکی 
از شبکه های خارجی دیدم که با وجود تالش 
به  ناچار  می کنند  مخالفت  برای  که  زیادی 
اعتراف شدند و می گفتند که زیرساخت های 
آموزشی و درمان ایران در آسیا اول است و 
ما در شهرداری وظیفه خودمان می دانیم در 
شرایط بحرانی در کنار جامعه پزشکی باشیم 

و این را افتخار خود می دانیم.«

شهردار تهران خبر داد

نصب یادبود پزشکان شهید در میدان هفت تیر



معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت خبر داد

مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد
مراجعه به دندانپزشکی برای موارد زیبایی و غیرضروری ممنوع

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد با توجه به 
شیوع کرونا، مردم برای انجام موارد زیبایی از جمله 
ایمپلنت و غیرضروری به هیچ وجه به دندانپزشک 

مراجعه نکنند. 
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: »افراد در موارد ضروری از جمله درد دندان 
می توانند به دندانپزشک مراجعه کنند و اگر مشاهده کردند پزشک از ماسک، دستکش و 

سایر موارد بهداشتی استفاده نمی کنند سریع آنجا را ترک کنند.«

وی تصریح کرد: »باالترین غلظت ویروس کرونا در حلق، دهان و بینی است و از مردم می خواهیم 
تا حد امکان به مطب یا مراکز دندانپزشکی نروند اکنون سرعت انتقال ویروس کرونا سه تا 

۹ برابر شده و به راحتی از طریق بیماران مبتال و یا ناقل به این ویروس قابلیت انتقال دارد.«
این متخصص بیماری های عفونی اظهار داشت: »اگر یک بیمار ناقل به دندانپزشک مراجعه کند به 
علت باال بودن مدت زمان درمان و همچنین فاصله اندک صورت دندانپزشک با بیمار، خطر ابتال به 
کرونا افزایش می یابد و افراد در صورت انجام موارد ضروری از ماسک استفاده کنند تا خطر انتقال 
و ابتال ویروس کاهش یابد.« مردانی، کرونا را بزرگترین پدیده قرن دانست و تصریح کرد: »مردم 
باید به شرایط زندگی با این ویروس عادت کنند، اگر افراد اصول بهداشتی و استفاده از ماسک 

و دستکش و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، این ویروس تحت کنترل در خواهد آورد.«
به گفته وی، بر اساس کمیته مشورتی ستاد کرونا، دندانپزشکی جزو حرف پرخطر در اپیدمی 

کرونا طبقه بندی شده و اقدامات حافظتی در این زمینه ضروری است.

کرونا

نشست

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از ابالغ پروتکل بهداشتی 

کنکور خبر داد و جزییات آن را اعالم کرد. 
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »پروتکل های بهداشتی برگزاری 
کنکور طی جلساتی که با مسئوالن سازمان سنجش 
آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی 
وزارت بهداشت برگزار شد، تدوین و ابالغ شده 
یکسری  رعایت  پروتکل ها  این  اساس  است. 
کار سخت و  بهداشتی است که  مسائل ساده 
پیچیده ای نیست اما رعایت آنها نیازمند دقت 

و نظارت کافی است.«
وی ادامه داد: »از جمله اصول پروتکل بهداشتی 
کنکور این است که در مرحله اول همه داوطلبان 
باید وضعیت سالمت خود را اعالم کنند. برای 
تمهیداتی  هستند  بیمار  قطع  بطور  که  افرادی 
پیش بینی شده به طوری که یا در داخل برخی 
بیمارستان ها امتحان می دهند یا اینکه در اتاق 
یا فضایی مجزا در کنار پنجره و دور از سایر 

داوطلبان امتحان می دهند.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت: »زدن ماسک برای همه داوطلبان و همه 
برگزاری  اندرکاران  دست  و  ناظران  مراقبان، 
کنکور اجباری است. اصل اساسی دیگر رعایت 
است  متری  دو  تا  نیم  و  یک  گذاری  فاصله 
که باید در همه مراحل برگزاری کنکور از در 
ورودی، هنگام ورود به کالس و سالن جلسه 
و در چیدمان صندلی داوطلبان رعایت شود.«

وی افزود: »با این حال رعایت همه این موارد 
کافی نیست و باید حوزه های امتحانی کنکور 
مناسب  تهویه  که حتما  انتحاب شوند  طوری 
داشته باشد. البته این تهویه می تواند خیلی ساده 
و مثال هوای تازه از یک پنچره باشد. اگر حوزه 
امتحانی کولر آبی یا گازی داشته باشد دریچه های 
آن نباید به طرف داوطلبان باشد و باید باد آن 
به صورت غیر مستقیم باشد البته کولر تهویه 
کننده  خنک  دستگاه  بلکه  نمی شود  محسوب 
است، تهویه نیازمند دستگاه های فیلتردار است 
که در حوزه های امتحانی نداریم بنابراین عمدتا 
تهویه به صورت باز بودن پنچره و تهویه طبیعی 
و گردش هوای تازه است. داوطلبان چند ساعت 
در یک محیط بسته هستند و حتما همه حوزه های 

امتحانی باید گردش هوای تازه داشته باشند.«
فرهادی ادامه داد: »نکته بسیار مهم دیگر این 
است که در همه حوزه های برگزاری آزمون باید 
ضدعفونی و گندزدایی سطوح قبل از آزمون انجام 
شود، بعد از برگزاری آزمون همه جاهای حوزه 
امتحانی اعم از صندلی، دسته های صندلی، میزها، 
کف سالن و بقیه جاها باید ضدعفونی شود.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت: »فهرست همه حوزه های امتحانی کنکور به 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال 
و مقرر شده که از همه این مراکز در اسرع وقت 
بازدید شود و اگر وضعیت آنها نامناسب بود 
انطباق  کنکور  برگزاری  پروتکل  شرایط  با  و 
سنجش  مرکز  و  سنجش  سازمان  به  نداشت 
اعالم شود  بهداشت  وزارت  پزشکی  آموزش 
که به سرعت آن حوزه امتحانی از رده خارج 
و حوزه امتحانی دیگر جایگزین آن بشود. جا 
به جایی حوزه ها کار سختی نیست و در آزمون 

دکترا این کار انجام شد.«
روزهای  تعداد  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  وی 
حوزه های  و  یافته  افزایش  کنکور  برگزاری 
ظرفیت  درصد   ۲۰ با  باید  کنکور  برگزاری 
خود فعالیت کنند، تعداد بیشتری حوزه آزمون 
وجود دارد بنابراین امکان مدیریت آنها و دقت 
در رعایت پروتکل های بهداشتی در این حوزه ها 

وجود دارد.«

پروتکل های  »امیدواریم  داد:  ادامه  فرهادی 
بهداشتی به طور کامل رعایت شود و از نظر ما 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی کنکور کار 
سخت و طاقت فرسایی نیست. برگزاری کنکور 
به فراهم آورده است. در  دکترا تجربه خوبی 
کنکور دکترا پروتکل های بهداشتی در کل کشور 
بیش از ۸۰ درصد رعایت شده و در برگزاری 
کنکور با توجه به اینکه دقت و حساسیت باالتری 
نیز حساس تر شده اند  وجود دارد و مسئوالن 
حتما پروتکل بهداشتی دقیق تر و به میزان بیشتری 

رعایت می شود.«
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
گفت: »همه بازرسان بهداشتی وزارت بهداشت 
از هم اکنون درگیر برگزاری کنکور هستند و 
درخواست کرده ایم که از بخش خصوصی نیز به 
صورت خرید خدمت بازرسانی اضافه شوند.«
وی درباره پروتکل برگزاری مراسم ماه محرم نیز 
گفت: »هنوز پروتکل برگزاری مراسم عزاداری 
محرم نهایی و تصویب نشده و پس از تصویب 
این پروتکل در ستاد ملی کرونا، جزییات آن 
اعالم می شود احتماال طی امروز و فردا در کمیته 

وزارت کشور نهایی می شود.« 
آزمون سراسری کنکور طی چهار روز از روز ۲۹ 
مرداد در کشور برگزار می شود و حدود یک میلیون 
تجربی،  ریاضی،  آزمایشی  گروه  درچهار  نفر 

انسانی و هنر در این آزمون شرکت می کنند.

در نشست مجازی روسای دانشگاه های ابالغ پروتکل بهداشتی کنکور
علوم پزشکی کشورصورت گرفت
تفویض اختیارات ستاد 

وزارت بهداشت به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور

هماهنگی  شورای  نشست  سومین 
کالن مناطق ده گانه آمایشی کشور 
به صورت ویدئوکنفرانس با حضور 
دانشگاه های  مناطق  کالن  روسای 

علوم پزشکی برگزار شد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا در 
این نشست طاهر موهبتی - معاون 
حقوقی، مجلس و امور استان های 
وزارت بهداشت گفت: »ساماندهی 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
قالب کالن مناطق ده گانه،  تفویض 
اختیارات ستادی به کالن مناطق و 
از  و  می کند  تسهیل  را  دانشگاه ها 
ابعاد مختلف  باید در  این ظرفیت 
در سطح دانشگاه های علوم پزشکی 

استفاده شود.«

جمع بندی  نشست،  این  در 
علوم  دانشگاه های  پیشنهادات 
پزشکی سراسر کشور در خصوص 
وزارت  ستاد  اختیارات  تفویض 
در  دانشگاه ها  و  مناطق  کالن  به 
حوزه های »غذا و دارو« و »آموزشی« 
مناطق دو و  توسط روسای کالن 
هشت ارائه شد و پس از بحث و 
بررسی، پیشنهادات مورد تصویب 

قرار گرفت.
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شعاردومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سالمت اعالم شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
مشکلی برای تامین داروی مورد نیاز مردم وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: »طبق توضیحات رییس سازمان غذا 
و دارو، دشمنان به دنبال ایجاد مشکالتی برای تامین برخی 
داروهای خاص هستند اما مشکلی برای تامین داروی مورد 

نیاز مردم وجود ندارد.«
به گزارش سپید، ابوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا 
در توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: »این جلسه با 
حضور اقای دکتر شانه ساز، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برای بررسی موضوع تامین 
داروی مورد نیاز کشور برگزار شد.« وی افزود: »طبق گزارش آقای شانه ساز، در حال حاضر ۹7 درصد 

داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود و جمهوری اسالمی ایران توانمندی ها و دستاوردهای 
خوب و قابل توجهی در تولید دارو، فرموالسیون آن، دانش داروسازی و حتی تامین مواد اولیه داخلی 
داشته است. نیاز واردات دارویی کشور حدود  3 درصد از داروی مصرفی است که حدود نیمی از 
آن مربوط به داروهایی است که جدیدا به شبکه دارویی دنیا معرفی شده و ما پس از طی یک فاصله 
زمانی، امکان تولید این داروها را داخل فراهم می کنیم. به همین جهت و به دلیل توجه به تولیدات 

داخل، کشور در تامین داروی مورد نیاز مردم با مشکلی مواجه نیست.«
وی ادامه داد: »آقای شانه ساز به کارشکنی برخی شرکت های غربی در تامین داروهای خاص مورد 
نیاز هم اشاره ای داشت و بیان کرد که دشمنان برای ایجاد مشکل از طریق ایجاد کمبود برخی داروهای 

خاص برنامه ریزی کرده بودند که تالش کرده ایم با اتکا به داخل از این مشکل عبور کنیم.«
به گفته وی نمایندگان حاضر در کمیسیون هم ضمن تقدیر از پیشرفت های صورت گرفته در 
صنعت داروسازی کشور، بر اقدامات الزم جهت حفظ امنیت دارویی مردم و همچنین مقابله با 

انحصارات در تامین و تولید دارو تاکید کردند.

مجلس

رییس شورای سیاستگذاری دومین دوره جشنواره 
ملی فیلم کوتاه مهر سالمت، گفت: »شعار این 
دوره جشنواره »هر ایرانی، یک مهرورز سالمت« 
است. امیدواریم این جشنواره برای ارتقاء سطح 
مشارکت عمومی و اجتماعی در حوزه سالمت و 
البته فرهنگسازی و بسط فرهنگ نیک اندیشی در 

حوزه سالمت به نوعی نقطه عطف باشد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در نشست خبری 
دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سالمت که به 
صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، گفت: »جشنواره 
مهر سالمت در سال 13۹7 برای اولین بار در اصفهان 
با انگیزه ارتقاء فرهنگ نیکوکاری در حوزه سالمت و 
پاسداشت خیرین حوزه سالمت برگزار شد و بعد از 
آن برنامه ریزی شد که این جشنواره هر دو سال یکبار 
در کشور برگزار شود. این جشنواره در دوره نخست 
خود با مشارکت وزارت بهداشت، مجمع خیرین 
سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و... برگزار 
شد که موفقیت آمیز بود و صدها اثر هنری به این 
جشنواره راه پیدا کرد و از آثار برگزیده تقدیر شد.«

وی افزود: »دومین دوره جشنواره عمدتا متوجه 

تببیین موضوع نذر زمان، نذر جان و نذر مال در 
حوزه سالمت و موضوع نیک اندیشی و تقدیر از 

جایگاه خیرین سالمت است.«
جهانپور ادامه داد: »البته تقارن آن با سالی که از  ابتدا 
تاکنون با پاندمی بیماری کووید-1۹ مقارن شده 
است، به نهادینه شدن این جشنواره کمک خواهد 
کرد. پایان مرداد ماه آخرین زمان دریافت و ارسال 
آثار سینمایی است که افراد ارسال می کنند و بعد از 

آن هم در مهر ماه در صورت ایجاد زیرساخت ها و 
رعایت پروتکل های بهداشتی این جشنواره را برگزار 
می کنیم. شعار این دوره جشنواره »هر ایرانی، یک 
مهرورز سالمت« است. امیدواریم این جشنواره برای 
ارتقاء سطح مشارکت عمومی و اجتماعی در حوزه 
سالمت و البته فرهنگسازی و بسط فرهنگ نیک 
اندیشی در حوزه سالمت به نوعی نقطه عطف باشد.«
جهانپور گفت: »این جشنواره در جهت بسط و 

ترویج فرهنگ نیکوکاری در حوزه سالمت تاثیر 
بسزایی خواهد داشت.«

وی درباره ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه 
سالمت به فیلمسازان، گفت: »آثاری که وارد جشنواره 
می شوند، اگر خود فیلمسازان خواهان مشاوره بوده 
باشند، مشاوره های الزم به آنها داده شده است. 
در عین حال آثاری که وارد جشنواره می شود، در 
داوری های آن ها یکی از موارد، بحث های مرتبط 

و فرآیندهای حوزه سالمت است.«
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت با اشاره به برگزاری این جشنواره از 
۲3 تا ۲6 مهرماه در اصفهان، گفت: »اگر فیلمی 
از نظر سینمایی و هنری برجستگی داشته باشد، 
اما اگر قرابتی با سیاست ها و اهداف نظام سالمت 
و استانداردهای حوزه سالمت نداشته باشد، در 
لیست آثار برگزیده و در اکران جشنواره قرار 
در  که  فاکتورهایی  از  یکی  بنابراین  نمی گیرد. 
داوری ها اعمال می شود، استاندارد بودن آثار از 

نظر فرآیندهای حوزه سالمت است.«

هر ایرانی؛ یک مهرورز سالمت
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دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 
کشور گفت: »در هفتاد و هشتمین جلسه شورای 
عالی بیمه سالمت کشور که روز سه شنبه برگزار 
شد، چندین موضوع بررسی و مورد تصویب 
بازنگری  مصوبات،  این  از  یکی  گرفت.  قرار 
تعرفه خدمت آزمایشگاهی تشخیص کووید1۹ 

بر اساس آزمایش های مولکولی PCR بود.«
به گزارش سپید، سید سجاد رضوی در گفتگو با 
وبدا، اظهار داشت: »در این جلسه، تعرفه خدمات 
دندانپزشکی به تصویب رسید و بنا شد در آینده ای 
نزدیک ضوابط اجرایی آن با همکاری سازمان های 
بیمه گر و سازمان نظام پزشکی تدوین و ابالغ شود.«
وی افزود: »برخی از انسولین ها تا قبل از این تحت 
پوشش بیمه نبودند که با تصمیم شورای عالی 

بیمه سالمت، تحت پوشش قرار گرفتند. همچنین 
خدمات نوزادان نارسی که مشکل شبکیه چشم 
داشتند، در بخش بستری و سرپایی تحت پوشش 

بیمه قرار گرفت.« 
دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 
کشور یادآور شد: »مصوبه خوبی برای بیماران 
خاص و تاالسمی از نظر لوازم و تجهیزات مصرفی 
داشتیم که با توجه به تغییر قیمت ها، مورد بازنگری 
قرار گرفت. یکی از تصمیمات مهم امروز، تمدید 
گواهی اعتباربخشی بیمارستان ها با توجه به شیوع 
کرونا در کشور بود و بنا شد که گواهی اعتباربخشی 
بیمارستان ها تا خرداد ماه سال آینده، تمدید شود.«
رضوی با اشاره به بررسی بیشتر و بازنگری خدمات 
پرستاری در منزل، گفت: »شورای عالی بیمه از 

خدمات پرستاری در منزل حمایت جدی می کند 
اما به دلیل مشخص نبودن ضوابط و آیین نامه ها، 
به بررسی های بیشتر نیاز دارد و در جلسات آینده 
بحث پوشش این خدمات نیز مطرح خواهد شد.« 
وی تاکید کرد: »یکی از مصوبات این جلسه، بازنگری 
در تعرفه خدمت تشخیص کووید1۹ بر اساس 
آزمایش های مولکولی و PCR بود. مقرر شد که 
تعرفه این آزمایش عالوه بر قیمت اعالم شده کیت 
تشخیصی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی، 
در بخش دولتی حدود 55 هزار تومان و در بخش 
دولتی حدود 11۸ هزار تومان باشد.« دبیر و رییس 
دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور گفت: 
»در جلسه امروز گزارشی از وضعیت اجرای نسخه 
الکترونیک و اقدامات انجام شده توسط  بخش های 

مختلف درگیر در این فرآیند، ارائه و مقرر شد که 
هر مجموعه ای بنا به شرح وظایف و زمان بندی 
مشخص شده، اقدامات مربوطه را انجام و گزارش 

آن را به شورای عالی بیمه ارائه دهد.«
به گزارش وبدا، رضوی در خصوص پوشش بیمه ای 
داروهای رمدسیویر و فاویپیراویر خاطرنشان کرد: 
»هنوز در مورد پوشش بیمه ای این دو دارو بحثی 
نشده و اگر معاونت درمان وزارت بهداشت پس 
از تایید کمیته علمی ستاد کرونا، مصرف آن را تایید 
کرد، حتما در شورای عالی بیمه سالمت مطرح و 

تصمیم گیری می شود.«

از سوی دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور

مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه تشریح شد
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سریع ترین روش تشخیص ابتال به کرونا  تنها با یک تنفس 
برای  را  سریعی  و  جدید  روش  فرانسوی ها 
تشخیص ابتالی افراد به کووید ۱۹ با استفاده 

از تنفس افراد کشف کرده اند. 
به گزارش سپید، محققان فرانسوی به روشی 
آسان و سریع برای پی بردن به ابتالی افراد به 

ویروس کرونا رسیدند.
بر این اساس دانشمندان مرکز تحقیقات پزشکی 
لیون فرانسه از دستگاهی ویژه استفاده می کنند 
که قطرات تنفسی افراد پس از بازدم را مورد 
سنجش قرار می دهد و می تواند در زمانی کوتاه 

ابتالی فرد به کرونا را تایید یا رد کند. 
سرعت این تست و در عین حال روش خاص 
شمار  به  دستگاه  این  مزیت  بزرگترین  آن 
پلیمراز،  زنجیره ای  واکنش  برخالف  می رود. 
این تست می تواند به وسیله متخصصان بالینی 

برای تشخیص ابتالی افراد به کووید ۱۹ مورد 
استفاده عمومی قرار بگیرد. 

محققان اعالم کردند در سه ماه گذشته آزمایشات 
اولیه این دستگاه بر روی ده ها نفر در بیمارستان 

کریستین  است.  گرفته  انجام  موفقیت  با  لیون 
جورج، مدیر این پروژه در این باره گفت: »ما 
مطمئن هستیم که در مسیر درست قرار گرفته ایم. 
با این حال، هوشیاری و دقت الزم را در استفاده 

از این روش خواهیم داشت.«
ویروس  به  فرانسه  در  تن  هزار   ۱۸۸ تاکنون 
از ۳۰  بیش  میان،  این  از  مبتال شده اند.  کرونا 
هزار تن جان خود را از دست داده اند. فرانسه 
جزو یکی از کشور های اتحادیه اروپا بود که در 
موج نخست شیوع این ویروس شاهد تلفات و 

مبتالیان گسترده بود. 
مقامات فرانسوی امیدوارند با کشف روش های 
سریع برای تشخیص مبتالیان به ویروس کرونا، 
روند شیوع ویروس در کشور را کند کنند. باشگاه 

خبرنگاران جوان

بر اساس نتایج تحقیقاتی که روز سه شنبه منتشر 
شده است آمار واقعی مبتالیان به کرونا در ایتالیا 
حدود یک و نیم میلیون نفر و این رقم شش برابر 
آماری است که به طور رسمی منتشر شده است. 
به گزارش سپید، این تحقیقات که امروز نتایج 
توسط  شد  منتشر  ایتالیایی  رسانه های  در  آن 
گروهی متشکل از نهاد L’Istat )نهاد ملی آمار 

و اطالعات ایتالیا( و وزارت بهداشت این کشور 
و با حمایت صلیب سرخ صورت گرفت. 

اعالم ابتالی یک و نیم میلیون ایتالیایی به کرونا 
بدین معناست که بیش از دو و نیم درصد از 
شهروندان این کشور مبتال به کرونا هستند یا 

در ماه های گذشته به آن مبتال شده اند. 
آخرین آمار رسمی منتشر شده حکایت از ابتالی 
بیش از ۲۴۸ هزار شهروند ایتالیایی به کرونا و 

مرگ بیش از ۳۵ هزار نفر دارد. 
محققان در جریان یک کمپین بزرگ و از طریق 
تماس تلفنی با هزاران هزار شهروند ایتالیایی و 
انجام آزمایش روی خون برخی شهروندان به 

این نتایج دست یافتند. 
به گزارش یورونیوز، مقامات بهداشت و سالمت 
ایتالیا می گویند که اکنون استان التزو به مرکزیت 
رم، پایتخت این کشور است که بیشترین شمار 
بیماران بستری شده در بیمارستان ها را در خود 

جای داده است.ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح سه شنبه )۱۴ مرداد( به مرز ۱۸ 
میلیون و ۴۴۴ هزار نفر رسیده و تعداد قربانیان این ویروس نیز از مرز ۶۹۷ هزار نفر 
عبور کرد. به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از چهار میلیون و ۸۶۲ 
هزار مبتال، از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای برزیل، هند 
و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ 
هم اکنون در رده یازدهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر 

تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

آمار کرونا در جهان تا ۱۴ مردادآمار واقعی مبتالیان به کرونا در ایتالیا ۶  برابر آمار رسمی 

خبـر

شماره ۱۷۱۶ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

نتایج یک آزمایش جدید نشان می دهد برخی داروهای ُمسکن 
از قبیل آسپرین در تسکین دردهای مزمن بیش از اینکه مفید 

باشند، آسیب زننده هستند. 
به گزارش سپید، در این بررسی آمده است که مسکن هایی از قبیل 
ایبوپروفن، آسپرین و بر پایه مخدرها ممکن است بیش از مفید بودن 
آسیب زننده باشند و به همین دلیل نباید برای تسکین دردهای مزمن 
تجویز شوند. کارشناسان موسسه ملی سالمت و مراقبت عالی در 
انگلیس اظهار داشتند: »شواهدی وجود ندارد که نشان دهد داروهای 
رایج تجویز شده برای دردهای مزمن اولیه، تغییری در کیفیت زندگی 
فرد، تسکین درد و ناآرامی های روانی ایجاد کند اما شواهدی بدست 
آمده که حاکی از مضرات این دسته از داروها از جمله اعتیادآور بودن 
آنهاست.« نیک کاسکی از کارشناسان این موسسه گفت: »درحالیکه 

بیماران انتظار دارند که تشخیص صحیح و درمانی موثر ارائه شود، 
پیچیدگی عارضه  درد مزمن که خود می تواند یک بیماری تلقی شود 
به این مفهوم است که پزشکان عمومی و متخصصان کنترل آن را 

بسیار چالش برانگیز می دانند.« همچنین به گفته کارشناسان، این عدم 
تطابق میان انتظارات بیمار و نتایج درمان بر روابط بین متخصصان 
سالمت و بیماران تاثیر گذاشته و پیامد احتمالی آن، تجویز داروهای 

بی تاثیر و بعضاً مضر برای سالمتی است. 
درد اولیه مزمن به خودی خود یک بیماری است که نمی توان با 
تشخیص دیگر یا به عنوان عالمتی از یک بیماری زمینه ای مورد توجه 
قرار گیرد. این بیماری با پریشانی عاطفی و ناتوانی عملکردی از جمله 
درد گسترده مزمن و درد مزمن اسکلتی - عضالنی مشخص می شود. 
به گزارش روزنامه گاردین، به گفته کارشناسان باید به افراد مبتال 
به این عارضه برنامه های ورزشی گروهی یا حتی برخی انواع روان 
درمانی توصیه شود. همچنین برخی انواع داروهای افسردگی برای 

مبتالیان به درد مزمن اولیه توصیه می شود.ایسنا

مضرات برخی ُمسکن هایی که برای درد مزمن تجویز می شوند



  امین جاللوند
با علم به اینکه می دانند حتی احتمال مرگ نیز دور 
از انتظار نیست، اما همچنان سنگر خدمت را رها 
نکرده اند. در طول شش ماه اخیر، جمع زیادی از 
فعاالن جامعه پزشکی در مسیر خدمت به بیماران 
مبتال به کرونا، شهید شده اند و گروه پرشمار دیگری 

هم به ویروس کووید 19 مبتال شدند. 
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از شش هزار 
نفر از کادر درمان در سراسر کشور به کرونا مبتال 
شده اند. از این میان پرستاران ۲۲ درصد، پزشکان 
عمومی ۲۰ درصد، گروه داخلی 8 درصد و گروه 
زنان با 5 درصد بیشترین مبتالیان به این ویروس 

را تشکیل می دهند.
همچنین تاکنون 1۴۰ نفر از اعضای جامعه پزشکی 
نیز به عنوان شهید مدافع سالمت شناخته شده اند. 
حسین کرمانپور، مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان نظام پزشکی ایران نیز یادآور 
 ۲۰.۳۷ که  می دهد  نشان  »بررسی ها  می شود: 
درصد شهدای مدافع سالمت از جامعه پرستاری 
هستند و 19.9 درصد سهم نیروهای غیر پزشک 
و ۶۰ درصد شهدای مدافع سالمت را جامعه 
پزشکی تشکیل می دهند. ۲8 درصد شهدای جامعه 
پزشکی را پزشکان عمومی و ۳۲ درصد را سایر 
تخصص ها تشکیل می دهند. 8.۴5 درصد شهدای 
مدافع سالمت از جامعه پزشکی را گروه داخلی و 

5.8 درصد را متخصصان زنان و زایمان تشکیل 
می دهند. همچنین سهم پزشکان اطفال از شهدای 
مدافع سالمت در بین جامعه پزشکی، ۴.1۶ درصد، 
بیهوشی ۳.۲9 درصد و قلب و عروق نیز ۲.5 

درصد بوده است.«
در این بین، نکته مبهم اینجاست که جامعه پزشکی 
شاغل در مراکز غیردولتی در شمول مصادیق شهدای 
خدمت نیستند. یعنی مثال اگر در فرآیند خدمت 
به بیماران مبتال به کرونا، یک پزشک شاغل در 

مطب شخصی خود یا یک پرستار شاغل در یک 
بیمارستان خصوصی فوت شود، در زمره شهدای 

خدمت قرار نمی گیرد.
همین اتفاق باعث نارضایتی و گالیه بسیاری از 
فعاالن جامعه پزشکی شده است. آنها می گویند وقتی 
طبق آمارهای رسمی، حدود 8۰ درصد مبتالیان 
به کرونا به مطب ها مراجعه می کنند، چطور این 
گروه از پزشکان که در خطر جدی ابتال به کرونا 
هستند، از شمول مصادیق شهدای مدافع سالمت، 

خارج شده اند؟

جامعه پزشکی را به شهروندان درجه یک 
و دو، تقسیم بندی نکنیم

برخی از فعاالن جامعه پزشکی معتقدند که تفکیک 
و  کرونا  درمان  در  فعال  پزشکی  جامعه  کردن 
تقسیم بندی آنها به بخش دولتی و خصوصی، 

کامال خالف عدالت و منطق است. 
داریوش طاهرخانی، عضو هیات مدیره انجمن 
صنفی پزشکان ایران هم در گفتگو با سپید به 
همین مساله می پردازد و می گوید: »هرچند که 
هم اکنون عمده بیماران مبتال به کرونا در بخش 
دولتی بستری هستند، اما باید به این نکته توجه 
داشت که 8۰ درصد خدمات درمان سرپایی در 
کشور در بخش خصوصی انجام می شود. عمده 
افرادی که درگیر کرونا هستند، ولی نیاز به بستری 

پیدا نکرده اند، به بخش سرپایی مراجعه می کنند. 
بنابراین عمده کادر درمانی در بخش غیردولتی 
در مواجهه مستقیم با بیماری کرونا قرار دارند. 
اگر به آمار پزشکان و پرستاران مبتال به کرونا که 
جانشان را از دست داده اند نگاه کنید، می بینید که 
در بسیاری از استان ها پزشکان بخش خصوصی 
در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشته اند. حتی 
مثال در استان البرز، اولین شهید مدافع سالمت 
از جمله پزشکان فعال در بخش خصوصی بود. 
بنابراین تفکیک کردن بخش دولتی و خصوصی 
از یکدیگر و تقسیم بندی درمانگران کرونا، منطقی 

و عادالنه نیست.« 
عضو سابق شورای عای نظام پزشکی کشور یادآور 
می شود: »بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی، چه در 
بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، جانشان را 
کف دستشان گذاشته اند و بدون هیچ چشمداشتی 
به بیماران مبتال به کرونا خدمت می کنند. کادر 
درمان در همه بحران ها در کنار مردم بوده اند و 
حتی در زمانی که بسیاری از مشاغل و دستگاه های 
دولتی تعطیل بودند، کادر درمان در بخش دولتی و 
غیردولتی با حداکثر ظرفیت و توان خود به بیماران 
مبتال به کرونا خدمت می کردند. کرونا ثابت کرد که 
جامعه پزشکی به دنبال منافع شخصی خود نیست 
و در مسیر ایثار و فداکاری، حجت را تمام کرد. 

ادامه در صفحه 10 

ابهام در تعیین مصادیق شهدای مدافع سالمت
با وجود آنکه 80 درصد بیماران مبتال به کرونا به مطب ها مراجعه می کنند، اما جامعه پزشکی شاغل 

در بخش های غیردولتی از شمول عنوان »شهید خدمت«، خارج شده اند

کامیابی: اطالق نام »شهید 
خدمت« شامل پزشکان، 

پرستاران، بهیاران و همچنین 
دانشجویان پزشکی و پرستاری و 
کارکنان بخش خدمات ویژه است 

که شاغل در وزارت بهداشت 
و فعال در بیمارستان های ویژه  

بستری کووید۱۹باشند. این 
بدان معنی است که هر آن کس، 

مستخدم یا محصل در دولت 
نباشد از شمول عنوان شهید 

خدمت خارج است. ضمن اعتراض 
به این آیین نامه، انتظار داریم که 

اشکاالت آن اصالح شود

9 شماره 1۷1۶ 15 مرداد 1۳99



 ادامه از صفحه 9 
حتی بسیاری از فعاالن بخش خصوصی که الزامی 
به ارائه خدمات درمانی نداشتند، مطب خود را در 
دوران بحران کرونا تعطیل نکردند و در کنار مردم 
ماندند. بنابراین خیلی کم لطفی است که حاال جامعه 
پزشکی را به بخش دولتی و خصوصی تقسیم بندی 

کنند و بین آنها تفاوت قائل شوند.«
رییس سازمان نظام پزشکی شهرستان تاکستان 
تصریح می کند: »قطعا آیین نامه تعیین مصادیق شهدای 
خدمت، نیاز به بازنگری دارد. همه اعضای کادر 
درمان باید به یک چشم دیده شوند و ما نباید در 
بحث درمان کرونا، جامعه پزشکی را به شهروندان 

درجه یک و درجه دو، تقسیم بندی کنیم.« 

یک بام و دو هوا در تعیین مصادیق 
شهدای خدمت

برخی از فعاالن جامعه پزشکی به طور رسمی از 
آیین نامه ها و بخشنامه های تعیین مصادیق شهدای 
مدافع سالمت، انتقاد کرده اند و در نامه های رسمی، 

اعتراض خود را به گوش مسئوالن رسانده اند.
در همین راستا، عباس کامیابی، رئیس انجمن پزشکان 

عمومی در نامه ای به ریاست جمهوری به آئین نامه 
تدوین شده در خصوص تعیین مصادیق شهید 
خدمت اعتراض کرد. در متن این نامه آمده است: 
»ضمن سپاس از همه  کسانی که خالصانه و عالمانه 
در مسیر صحیح مدیریت بحران کووید19 برای 
نجات جان مردم خدمت می کنند، بدین وسیله مراتب 
اعتراض انجمن پزشکان عمومی ایران را به مفاد دور 
از انتظار »آیین نامه ی اختصاصی تعیین مصادیق و 
امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی« موضوع ابالغیه  شماره ۲۲۷58۰ 

مورخ 1۳99/5/۷به دالیل ذیل اعالم می نماید.
پیش و بیش از هر چیز الزم به ذکر است، جان فشانی 
مدافعان سالمت که با چشم پوشی از تعلقات دنیوی 
و بنا به غیرت و نوع دوستی و فراتر از وظایف شغلی 
بوده است، با هیچ پاداشی قابل جبران نیست. خانواده  
محترم این عزیزان، با امید به اجر اخروی و افتخار 
ملی، با این درد ساخته اند و چه بسا همچون بسیاری 
از خانواده های محترم شهدا و جانبازان جنگ، میلی 
به استفاده از مزایای مورد نظر دولت، نداشته باشند. 
آنچه در این مقال می آید، درد از نوع تفکری است 
که غیرمنصفانه، خاطر بازماندگان و مدافعان سالمت 

را مکدر می سازد.
اطالق نام »شهید خدمت« که در بند »د« و تبصره های 
ذیل آن تصریح شده است، شامل پزشکان، پرستاران، 
بهیاران و همچنین دانشجویان پزشکی و پرستاری 
و کارکنان بخش خدمات ویژه است که شاغل در 

وزارت بهداشت و فعال در بیمارستان های ویژه  
بستری کووید19باشند. این بدان معنی است که 
هر آن کس، مستخدم یا محصل در دولت نباشد 
از شمول عنوان شهید خدمت خارج است، حتی 
اگر »خدمت« یکی باشد. البته این برداشت اولیه 
از متن آیین نامه ای است که به دلیل جامع و مانع 
نبودن، می تواند تفسیرهای متفاوتی را در بر داشته 
باشد. این استثنا و یا ابهام در آیین نامه شامل چه 

کسانی می شود؟
1. پزشکان شاغل در مطب  و سایر بخش های سرپایی 
و حتی پزشکان خانواده و تیم سالمت )ابهام دارد( 
که خط مقدم مقابله با این بیماری و مانع هجوم 
بیماران به بخش های بستری و البته آرامش دهنده  

آنان بودند و خواهند بود.
2. کمک بهیاران، نیروهای خدماتی و پشتیبانی شاغل 
در سایر بخش های »غیر ویژه« یا سایر بیمارستان های 
دولتی که به صورت غیرمستقیم سرباری بیماران به 
ظاهر غیرکرونایی را تحمل کردند و خواهند کرد.
3. بیمارستان های مربوط به بخش خصوصی و 
نهادهای عمومی غیردولتی، همچون نیروهای مسلح 
و تامین اجتماعی که سرباری سایر بیماران بخش های 
دولتی را بر دوش کشیدند و خواهند کشید )که 
بعضا محل بستری بیماران کووید19 نیز بوده اند و 

در مفاد آیین نامه ابهام دارد.(
4. پزشکان و پرستارانی که داوطلبانه و بنا به 
فراخوان انجمن ها، سازمان نظام پزشکی و حتی 
وزارت بهداشت به یاری همکاران خود در بخش 
دولتی شتافتند و جایگزین پزشکان و پرستاران بیمار 

و در قرنطینه شدند و خواهند شد.
به خاطر داشته باشیم که بسیاری از پزشکان، از جمله 
پزشکان عمومی فعال در بخش خصوصی، بدون 
هر گونه حمایت و تامین لوازم حفاظت شخصی 
در اوج همه گیری کرونا، بی حفاظ و فراموش شده 
به تشخیص و درمان بیماران شتافتند و متاسفانه 

بخش قابل توجهی از جان باختگان، از میان این 
عزیزان بوده اند.

شایسته بود این عنوان از ابتدا مطرح نمی شد تا 
و  سوگیری ها  از  دیگر  نمونه ای  بدین صورت 
رفتارهای دوگانه نمود پیدا کند. بدین وسیله به 
نمایندگی از سوی جامعه پزشکان عمومی کشور 
ضمن اعتراض مجدد به آیین نامه مذکور انتظار 
دارد، اشکاالت پیش گفت بدون فوت وقت، اصالح 

یا شفاف و از این جامعه خدوم دلجویی شود.«
همچنین محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی نیز در نامه ای خطاب به سعید نمکی، 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار 
رفع نقایص آیین نامه اختصاصی تعیین مصادیق و 

امتیازات شهید خدمت در خصوص پزشکان مستقر 
در مطب ها و مراکز درمانی بخش خصوصی شد.
در بخشی از این نامه خطاب به وزیر بهداشت آمده 
است: »در این آئین نامه به لحاظ حقوقی نقش همکاران 
مستقر در مطب ها که در بخش مقدم مواجهه با بیماری 
هستند و نیز همکاران مستقر در بخش های خصوصی 
و بخش های جانبی و غیراختصاصی بیماری کرونا 
که البته مواجهه زیادی با بیماران مربوط داشته اند، 

بصورت شفاف تصریح نشده است.«
حال باید منتطر ماند و دید که تا چه حد این نامه های 
انتقادی می تواند موجب تغییر رویه دولت در تعیین 

مصادیق شهدای مدافع سالمت شود.

جزئیات آیین نامه تعیین مصادیق و 
امتیازات شهید خدمت

آیین نامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت 
به تایید رئیس جمهوری نیز رسیده است. سعید 
اوحدی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم در 
توضیح جزئیات این آیین نامه یادآور شده است: 
»شهدای سالمت موضوع آیین نامه تعیین مصادیق 
و امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با حفظ عنوان »شهید خدمت« 
از مزایا و امتیازات افراد »در حکم شهید« برخوردار 
می شوند. بعد از گزارش کار وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی خدمت مقام معظم رهبری، 
موضوع شهدای حوزه سالمت در جلسه شورای 
مقام  تایید  به  و  ملی تصویب شد  امنیت  عالی 
معظم رهبری رسید. حسب تبصره ۳ مصوبه فوق، 
آیین نامه اجرایی شهید خدمت با مزایای »در حکم 

شهید« توسط ستاد ملی مدیریت کرونا تدوین و 
در تاریخ چهارم مردادماه امسال تصویب شد و به 
تایید رییس جمهوری محترم رسید. در تاریخ هفتم 
مردادماه امسال نیز توسط رییس سازمان اداری و 

استخدامی ابالغ شد.«
به گفته اوحدی »در همین راستا کمیته ای در سطح 
ملی با مسئولیت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و با حضور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
رییس سازمان اداری و استخدامی و رییس سازمان 
برنامه و بودجه تشکیل می شود. کمیته های استانی 
نیز در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی مرکز استان و با عضویت مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان، رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان و رییس دانشگاه تشکیل می شود 
و مسئولیت کمیته استانی نیز بر عهده رییس دانشگاه 

مزبور است.«
معاون رییس جمهوری یادآور می شود: »شهدای 
خدمت موضوع آیین نامه تعیین مصادیق و امتیازات 
شهید خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با حفظ عنوان »شهید خدمت« از مزایا و 
امتیازات افراد »در حکم شهید« موضوع ماده ۳ 
آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در 
حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری مصوبه هیات 
وزیران برخوردار می شوند. مصادیق شهدای خدمت 
پس از تشکیل پرونده و بررسی در کمیته استانی به 
کمیته  ملی پیشنهاد می شود و پس از احراز نهایی 
در کمیته ملی تحت پوشش بنیاد شهید و امور 

ایثارگران قرار می گیرند.«
اوحدی خاطرنشان می کند: »پزشکان و فعاالن عرصه 
سالمت در این برهه تاریخی کشورمان با تاسی به 
فرهنگ ایثار و شهادت در عرصه خدمت حضور 
دارند و تالش های ماندگار فعاالن حوزه درمان 
هرگز فراموش نمی شود. وظیفه همه ما نیز رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی است تا شاهد برطرف 

شدن بیماری کرونا از کشور باشیم.«
نباید از خاطر برد که حتی در بخش پاراکلینیک 
نیز بسیاری از فعاالن آزمایشگاهی و تصویربردای 
پزشکی در معرض خطر ابتال به کرونا هستند و 
بسیاری از این خدمات پاراکلینیکی نیز در بخش 
غیردولتی انجام می شود. بنابراین در تعیین مصادیق 
شهدای خدمت باید این افراد هم شامل شوند تا 
با انگیزه و روحیه بهتری به ادامه کار بپردازند و 
احساس کنند که فداکاری آنها در مسیر خدمت به 

بیماران مبتال به کرونا دیده می شود.

طاهرخانی: تفکیک کردن بخش 
دولتی و خصوصی از یکدیگر و 
تقسیم بندی درمانگران کرونا، 
منطقی و عادالنه نیست. قطعا 

آیین نامه تعیین مصادیق شهدای 
خدمت، نیاز به بازنگری دارد. 

همه اعضای کادر درمان باید به 
یک چشم دیده شوند و ما نباید 

در بحث درمان کرونا، جامعه 
پزشکی را به شهروندان درجه 

یک و درجه دو، تقسیم بندی کنیم

طبق آمارهای رسمی، حدود 
80 درصد مبتالیان به کرونا 
به مطب ها مراجعه می کنند. 
همچنین بسیاری از فعاالن 

آزمایشگاهی و تصویربردای 
پزشکی در بخش خصوصی نیز 

در معرض خطر ابتال به کرونا 
هستند. مشمول شدن این 

گروه از فعاالن جامعه پزشکی در 
مصادیق شهدای خدمت، موجب 

می شود تا با انگیزه و روحیه 
بهتری به ادامه کار بپردازند 

ظفرقندی: در آئین نامه تعیین 
مصادیق و امتیازات شهید 

خدمت، به لحاظ حقوقی نقش 
همکاران مستقر در مطب ها که 

در بخش مقدم مواجهه با بیماری 
هستند و نیز همکاران مستقر در 

بخش های خصوصی و بخش های 
جانبی و غیراختصاصی بیماری 

کرونا که البته مواجهه زیادی با 
بیماران مربوط داشته اند، بصورت 

شفاف تصریح نشده است
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انتقاد نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به اینکه از زمان واگذاری توزیع ماسک به وزارت صمت تاکنون ...

 علی ابراهیمی
یکی از مهم ترین نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور 
که هرازچندگاهی و به خصوص در دوره کمبودها 
و بحرانی شدن دسترسی مردم به برخی کاالها 
خود را نشان می دهد، ناکارآمدی »نظام توزیع« 
است. شبکه وسیع درهم پیچیده، غیرمنسجم و 
سنتی- نیمه سنتی که متشکل از نهادها، سازمان ها و 
ارگان های عریض و طویل و گاه ناشناخته است.
به گزارش سپید، با آغاز دور جدید تحریم ها، 
کمبودهایی را در تأمین برخی اقالم خوراکی، 
لوازم بهداشتی و دارویی و... شاهد بودیم که این 
امر لزوم حل مشکالت نظام توزیع و ساماندهی 
آن را بیش ازپیش نمودار کرد، اما متأسفانه نسخه 
مورد توجه دست اندرکاران اقتصادی از جنس 
همان راهکارهای صد بار امتحان پس داده و 
ناکارآمد و قدیمی همچون تشدید تعزیرات و 
قیمت گذاری و بگیر و ببند و تغییرات بوروکراتیک 
نظیر تفکیک یک وزارتخانه )وزارت صنعت، 
معدن و تجارت( و احیا یک وزارتخانه قدیمی 
)وزارت بازرگانی( بود. راهکارهایی که جز تشدید 
بحران و از دست رفتن فرصت و امکان اصالح 

نتیجه ای در بر نداشت.
 با شیوع بحران کرونا بار دیگر مشکل چرخه 
تأمین و توزیع کاال با شدتی بیش ازپیش و به واسطه 
شدن  نایاب  قالب  در  و  مردم  جان  با  ارتباط 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده و ... خودنمایی 
کرد و مسئوالن همچنان با روش مألوف خود، 
ضمن توصیه های اخالقی و هشدار های قانونی 
به احتکار کنندگان، شال و کاله کرده و با بسیج 
دستگاه های نظارتی و حتی انتظامی و اطالعاتی 

روانه یافتن انبارها و سلطان ها و... شدند.
به اعتقاد کارشناسان درس بزرگی که بحران کرونا 
به کشور داد این بود که مشکل نظام توزیع با 
شعار و اتهام افکنی ها حل شدنی نیست و نیاز به 
یک اقدام اساسی در حوزه توزیع اقالم مصرفی 

به ویژه اقالم سالمت محور است.

نظام توزیع غیر شفاف است
محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران هم 
با تأیید وجود مشکالت اساسی در نظام توزیع 
کشور می گوید: »بدون استقرار یک سیستم توزیع 
نظام مند، کارآمد و شفاف که مانند نظام توزیع 
دارو، قابلیت گزارش دهی و رصد داشته باشد، 
نمی توان توقع داشت که اقالم مورد نیاز در دوره 

کرونا به درستی در سطح کشور توزیع شود.«
 وی با اشاره به روند توزیع اقالم مصرفی در 
دوران کرونا، اظهار داشت: »شیوع کرونا نشان داد 
کشور در زمینه اقالم مصرفی به خصوص در بحث 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده، دچار چندگانگی 
و مدیریت های چندگانه است و نظام بهداشت 

و درمان کشور از این نقطه آسیب پذیر است.«
 دری افزود: »یک روز می گویند که متولی تولید 
و توزیع، سازمان غذا و دارو است و روز دیگر 
می گویند  روز  یک  صمت؛  وزارت  می گویند 
باید  اولیه از کانال وزارت صمت  توزیع مواد 
عبور کند و روز دیگر می گویند که سهمیه ای 

است. دست آخر هم تولیدکننده است که در 
سرگیجه  دچار  بروکراسی  پیچیده  فرآیند  یک 
می شود زیرا نمی داند که باالخره مواد اولیه کجا 
قرار دارد و از چه کسی و چگونه باید دریافت 
کند و نکته مهم دیگر اینکه باید با چه قیمتی 

دریافت و عرضه شود.«
به گفته دری، متأسفانه نظام توزیع در کشور غیر 
شفاف و غیر منسجم است و نمی تواند گزارش های 
آماری درست و دقیق به متولیان و سیاست گذاران 
بدهد. عالوه بر این نظام توزیع نمی تواند مسیر 
کارخانه تا مصرف کننده را به صورت شفاف و 
قابل رصد پوشش دهد و هیچ کس نمی داند در 

زنجیره توزیع چه اتفاقی رخ می دهد.
می دهد:  ادامه  تهران  داروسازان  انجمن  دبیر 
»واقعیت آن است که بدون استقرار یک سیستم 
توزیع نظام مند، کارآمد و شفاف که مانند نظام 
توزیع دارو، قابلیت گزارش دهی و رصد داشته 

باشد، نمی توان توقع داشت که اقالم مورد نیاز 
به درستی در سطح کشور توزیع شود.«

طبقه بندی  در  اینکه  بر  تأکید  با  دری 
مصرف کنندگان اولویت با بیمارستان ها است، 
به فارس می گوید: »برخی مسئولین به درستی 

اظهار می کنند که باید میزان مصرفی که در کشور 
وجود دارد مدیریت شود، ولی نکته اینجا است 
که همه این ها باید در یک بستر گزارش دهی و 

گزارش گیری انجام شود.«
وی تصریح دارد: »برای اینکه یک سیستم کارآمد 
توزیع داشته باشیم باید بدانیم که جایگاه عرضه 
یک محصول کجاست. آنگاه به راحتی می توانیم 
برنامه ریزی کنیم، نظارت کنیم، سهمیه بندی کنیم 
و سایر مراتب مربوطه را انجام دهیم، اما متأسفانه 
در خصوص ماسک، حتی این موضوع هم از 
سوی مسئولین دچار خدشه  شد که داروخانه 

محل فروش و عرضه ماسک است یا نه.«

مشکل با اتهام افکنی حل نمی شود
بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران 
هم معتقد است: »زمانی که چندین شرکت پخش 
دارویی، زیر بار پخش و توزیع ماسک نرفتند، 
ایرادات سیستم خود را بیشتر نشان داد و جای 
خالی شرکت های پخش که مشخصا و منحصرا 
به توزیع اقالم پزشکی مصرفی اقدام کنند، بیشتر 

حس شد.«
وی با اشاره به چالش های توزیع اقالم مصرفی 
سالمت در دوران کرونا اظهار داشت: »بحران 
توزیع  نظام  مشکل  که  داد  نشان  ما  به  کرونا 
و  نیست  شدنی  حل  اتهام  افکنی ها  و  شعار  با 
نیاز به یک اقدام اساسی در حوزه توزیع اقالم 
مصرفی سالمت است.« وی افزود: »تا پیش از 
همه گیری کرونا، میزان مصرف ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده آنچنان باال نبود که دغدغه ای برای 
کسی یا سازمانی ایجاد کند ولی به محض اعالم 
شیوع کرونا در کشور مصرف این اقالم آنچنان 
روزافزون شد که نظام توزیع دچار اخالل گردید.«
صبور ادامه داد: »کار خطایی که توسط هیات 
در  بهداشت  وزارت  ارزی  امنای صرفه جویی 
آغاز بحران کرونا انجام گرفت این بود که توزیع 
ماسک در داروخانه ها را ممنوع کرد تا بتواند 
مراکز درمانی را به طور کامل پوشش دهد ولی 

این رویکرد موفق نبود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران درباره 
از  داروخانه ها  در  ماسک  توزیع  وضعیت 
سوی وزارت صمت نیز گفت: »از تاریخی 
وزارت  عهده  بر  ماسک  توزیع  بحث  که 
ماسکی  هیچ  تاکنون  شده،  گذاشته  صمت 

است.  نشده  توزیع  داروخانه ها  در 
ادامه در صفحه 12 

محمدرضا دری، دبیر انجمن 
داروسازان تهران: شیوع کرونا 

نشان داد کشور در زمینه توزیع 
اقالم مصرفی خصوصا در بحث 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

دچار چنددستگی و مدیریت های 
چندگانه است و نظام بهداشت 

و درمان کشور از این نقطه 
آسیب پذیر است

بهمن صبور، نایب رئیس انجمن 
داروسازان تهران: بحران کرونا 
به ما نشان داد که مشکل نظام 
توزیع با شعار و اتهام  افکنی ها 

حل شدنی نیست و نیاز به یک 
اقدام اساسی در حوزه توزیع 

اقالم مصرفی سالمت است
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هیچ ماسکی به قیمت مصوب درداروخانه ها توزیع نشده است
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 ادامه از صفحه 11 
امروز  به  تا  عماًل  که  می گویم  اطمینان  با  لذا 
هیچ ماسک سه الیه پرستاری با قیمت مصوب 
برخی  ولی  است،  نشده  وارد  داروخانه ها  به 
به  متهم  را  داروخانه ها  تریبون ها  از  مسئولین 

گرانفروشی می کنند.«
وی اضافه کرد: »جالب اینجا است که انجمن 
داروسازان تهران از بسیج اصناف تعدادی ماسک 
هم خریداری کرد، اما این تعداد کفاف داروخانه ها 
را نمی دهد. البته اینکه بسیاری از داروخانه ها 
در زمینه ماسک کمبود دارند به دلیل کم کاری 
انجمن ها نیست، بلکه به خاطر عرضه محدود 
ماسک از سوی بسیج اصناف است و چاره ای 

جز عرضه ماسک به طور سهمیه ای نیست.«
صبور تأکید کرد: »در چند ماه اخیر حدود دو 
میلیون ماسک نیمه صنعتی در میان داروخانه های 
استان تهران توزیع کرده ایم، اما با توجه به اینکه 
شهر تهران دارای 17۰۰ داروخانه است که با 
احتساب داروخانه های حومه استان حدود 3۰۰۰ 
داروخانه وجود دارد، میزان این ماسک ها کم 
بوده و حتی برای مصرف شخصی داروخانه ها 
هم کفاف نمی دهد. همچنین در چند روز اخیر 
7۰ هزار ماسک نیمه صنعتی برای توزیع در بین 
داروخانه ها در اختیار ما قرار داده شده است، 
ولی تعداد آنها بسیار کم است و اگر این میزان 
را فقط بین 17۰۰ داروخانه شهر تهران تقسیم 
کنم به هر داروخانه ۴1 عدد ماسک می رسد که 
این میزان کم است و کفاف مصرف را نمی دهد.«

فرآیندها قابل راستی آزمایی نیستند
محمد بشری، عضو سابق هیات مدیره اتحادیه 
واردکنندگان دارو هم در این خصوص گفت: 
»وقتی بحران توزیع اقالم حفاظتی در دوره کرونا 
را بررسی می کنیم، عدم وجود شبکه نظام مند 
و قابل رصد در حوزه اقالم مصرفی پزشکی را 
بهتر درک می کنیم. درواقع بحران کرونا ثابت 
کرد که زنجیره توزیع اقالم مصرفی در حوزه 

پزشکی مشکالت اساسی دارد.«
بازار  در  که  »مسئله  ای  داشت:  اظهار  وی 
تجهیزات  سرفصل های  در  مصرفی  کاالهای 

دندانپزشکی، پزشکی و تا حدودی در حوزه 
کاالهای آزمایشگاهی گریبان گیر کشور است، 
این است که هیچ کس نمی داند در کانال توزیع، 
چه اتفاقاتی رخ می دهد و فرآیندها قابل رصد، 

پیگیری و راستی آزمایی نیستند.«
بشری افزود: »به  عبارت دیگر پس از تولید یا 
واردات این کاالها، برخالف آنچه که در حوزه 
دارو شاهد هستیم، وزارت بهداشت نمی تواند 
فاصله میان تأمین کننده تا بازار و تا مصرف کننده 
ابزار  فاقد هرگونه  کند چراکه  دنبال  را  نهایی 

قانونی برای نظارت بر صنف است.«
وی به نشریه درمان یاب گفت: »برای روشن شدن 
موضوع بهتر است به مقایسه دارو و تجهیزات 
پزشکی با یکدیگر بپردازیم. با نگاهی به دارو 
درمی یابیم که زنجیره دارویی کشور از مرحله 
تولید یا واردات تا شرکت های پخش دارو و حتی 
محل عرضه دارو یعنی داروخانه، همگی تحت 
نظارت وزارت بهداشت است و اگر تخلفی رخ 
دهد، این نهاد به راحتی می تواند رسیدگی کند و 
متوجه شود که تخلف در کدام مرحله رخ داده 

و ابعاد تخلف چقدر بوده است.«
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان 
دارو تصریح کرد: »به واقع همه چیز کاماًل قابل 
رصد است و اراده وزارت بهداشت برای کنترل 

زنجیره توزیع، کاماًل محقق شده است، اما در 
تجهیزات  و  پزشکی  مصرفی  اقالم  خصوص 
پزشکی، شاهد چنین وضعیتی نیستیم؛ بنابراین 

مشخص نیست که کاال از چه طریقی به مقصد 
رسیده و اگر تخلفی رخ دهد، معلوم نیست که 
کانال توزیع کجاست و چه بر سر کاال آمده است؟«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت امکان و ابزاری 
برای رصد دقیق در سیستم توزیع در خصوص 
و  دندانپزشکی  و  پزشکی  تجهیزات  کاالهای 
آزمایشگاهی ندارد، اظهار داشت: »اگر قرار است 
در این حوزه اتفاق مثبتی بیافتد، دقیقا از رفع 
قابل  نکته  ضمنا  شود.  آغاز  باید  معضل  این 
توجه در این میان، آن است که رقمی که در 
سرفصل کاالهای مصرفی در حوزه دندانپزشکی، 
تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، برآورد می شود، 
در حوزه واردات چیزی حدود 1.2 میلیارد یورو 
است که شامل هزینه تجهیزات سرمایه ای مانند 

اینکه  و  نیست  و…  سی تی اسکن  دستگاه های 
این رقم صرفا مربوط به واردات است و شامل 
بحث تولید نمی شود؛ بنابراین باید تأکید کنیم 
که ما درباره یک بازار کوچک صحبت نمی کنیم، 
بلکه راجع به بازاری صحبت می کنیم که اگر 
اقالم مصرفی تولید داخل از قبیل باند و انواع 
اقالم ست سرم، تجهیزات آزمایشگاهی و… را 
هم محاسبه کنیم، جمعا بالغ بر رقمی حدود 2 
میلیارد یورو گردش مالی این بازار خواهد بود.«
بشری گفت: »شاید یکی از دالیلی که وزارت 
بهداشت تاکنون در ایجاد شبکه نظام مند توزیع 
ناموفق بوده این باشد که صنف طی فعالیت در 
سالیان متعدد، دارای قدرت اجرایی و چانه زنی 
باالیی شده و وزارت بهداشت هم نه اراده الزم 
برای مواجهه با این صنف را داشته و نه توانایی 
چانه زنی آنها اجازه داده که وزارت بهداشت به 
موضوع ورود کند. ضمنا صنف مانند یک دژ، 
جلوی ورود وزارت بهداشت به حیطه استحفاظی 

اعضای خود را گرفته است.«
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان 
خصوص  این  در  هم  »صنف  افزود:  دارو 
برای  باید برطرف شود.  نگرانی هایی دارد که 
مثال شاید آنها چنین بیندیشند که با وصل شدن 
جریانات داده های آماری به وزارت بهداشت، 
ممکن است منافع آن به خطر بیافتد. در صورتی 
که واقعیت چیزی غیر از این است و هر کدام 
از اعضای صنف می تواند به مانند یک شرکت 
پخش رسمی و قابل نظارت، وارد این چرخه 
قابل  و  شفاف  کاماًل  فضای  یک  در  و  شوند 

حمایت اقدام به فعالیت کنند.«

تصویری روشن از شبکه توزیع وجود ندارد
به باور حسین حق گو، تحلیلگر اقتصادی هم 
در کشوری همچون کشور ما با سابقه کهن در 
تجارت و بازرگانی و حجم عظیمی از تبادالت 
کاالیی، یک تصویر روشن از ساختار و سازوکار 
مبادالت و به اصطالح »شبکه توزیع« وجود ندارد.
وی معتقد است: »بدیهی است که در نبود اطالعات 
و شناخت صحیح برآمده از بررسی ها و تحلیل های 
کارشناسی از موضوع و در فضای گنگ و پر ابهام، 
برای مقابله با مسائل و مشکالت این حوزه، راهی 
جز تکرار همان سیاست ها و اقدامات ناکارآمد 

سالیان گذشته باقی نمی ماند.«
که  زمانی  »تا  افزود:  اقتصادی  تحلیلگر  این 
از  مبرا  و  رقابتی  و  آزاد  اقتصادی  چارچوب 
مداخالت دستوری و قیمت گذاری های دولتی، 
برنامه مشخص و دقیق و اقدامات اجرایی مناسب 
ایجاد  حمل ونقل،  کیفی  و  کمی  توسعه  برای 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  زیرساخت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات و... با بهره گیری 
از تجارب موفق جهانی فراهم نشود و صدها 
هزار خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای، 
شرکت های لجستیکی و پخش، فروشگاه های 
و... مصرف  تعاونی  شرکت های  و  مجازی 
مناسب  توزیع  و  تأمین  نگردد،  ساماندهی 
کاالها و خدمات در کشور امکان پذیر نخواهد 
این ساختار و سازوکار  به  تلنگری  بود و هر 
غیر مدرن، موجی از عدم تعادل را در بازارها 
و کلیت اقتصاد کشور به راه خواهد انداخت 
تولید کننده و مصرف کننده  از  را  امن وامان  که 
می گیرد و ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را 

دچار بحران می کند.«

حسین حق گو، تحلیلگر اقتصادی: 
تا زمانی که چارچوب اقتصادی 

آزاد و رقابتی و مبرا از مداخالت 
دستوری و قیمت گذاری های 

دولتی و... با بهره گیری از تجارب 
موفق جهانی فراهم نشود و صدها 
هزار خرده فروشی و فروشگاه های 

زنجیره ای، شرکت های لجستیکی 
و پخش، فروشگاه های مجازی و 

شرکت های تعاونی مصرف و...
ساماندهی نگردد، تأمین و توزیع 
مناسب کاالها و خدمات در کشور 

امکان پذیر نخواهد بود و هر 
تلنگری به این ساختار و سازوکار 

غیر مدرن، موجی از عدم تعادل را 
در بازار و کلیت اقتصاد کشور به 

راه خواهد انداخت

محمد بشری، عضو سابق هیات 
مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو: 

مسئله  ای که در بازار کاالهای 
مصرفی در سرفصل های تجهیزات 
دندانپزشکی، پزشکی و تا حدودی 

در حوزه کاالهای آزمایشگاهی 
گریبان گیر کشور است، این است 

که هیچ کس نمی داند در کانال 
توزیع چه اتفاقاتی رخ می دهد و 
فرآیندها قابل رصد، پیگیری و 

راستی آزمایی نیستند



 یاسر مختاری

 همه چیز با  این شوخی »معتاد ها نمی گیرند« در 
شبکه های اجتماعی شروع شد و با جدی شدن 
تبدیل به یک افسانه شد. این جمله طنز آمیز از 
فردی که خود به اعتیادش اقرار می کند به سرعت 
افراد  بسیاری  برای  بهانه ای  و  دست  به  دست 
آلوده به این مواد شد تا بر مصرف خود افزوده 
 و حتی دیگران را هم به مصرف تشویق بکنند.

 هر چه از شیوع کرونا می گذشت آمار بسیار کمی 
از افراد این گروه، به ویروس کرونا اعالم می شد. لذا 
تعداد نامشخص مبتالیان به این ویروس در میان افراد 
معتاد، این گمانه زنی ها را در نظر افرادی که کمتر به 
واقعیت های علمی توجه نشان می دهند تقویت کرد. 
اگرچه بار ها متخصصان عفونی مانند »مینو محرز« یا 
مسئوالن وزارت بهداشت خط بطالن بر این گمانه ها 
زدند. حتی گفته شده که شدت این بیماری در میان 

افراد معتاد بسیار بیشتر از افراد عادی است.

احتمال انتقال بیشتر کرونا در میان معتادان 
متجاهر با وجود نداشتن عالئم ابتال

به گزارش سپید، عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت 
خیریه تولد دوباره که از جمله جمعیت های مرتبط با 
مسائل معتادان متجاهر مواد مخدر است، در یاداشتی 
نوشت: »معتادان بی خانمان و کارتن خوابی که به این 
مراکز مراجعه می کنند، مصرف کنندگان پرخطری 
هستند که به صورت دسته جمعی در پاتوق ها، مواد 
لوازم  و  پایپ  از  هم  معموالً  و  مصرف می کنند 
مصرف مواد به صورت اشتراکی استفاده می کنند. 
ضمن اینکه این افراد تغذیه مناسبی ندارند، بهداشت 
فردی را رعایت نمی کنند و به خاطر مصرف مواد 
همین  به  هستند.  ایمنی  نقض  مشکالت  دچار 
به ویروس کرونا  بین آن ها  در  اگر کسی  دالیل 
 آلوده شود بیماری بین همه آن ها منتشر می شود.«

مورد  در  که  دیگری  »نکته  داد:  ادامه  دیلمی زاده 
مصرف کنندگان مواد وجود دارد این است که این 
افراد به دلیل مصرف توأم مواد مخدر و محرک 
ممکن است عالئمی که نشان دهنده وجود ویروس 
کرونا باشد را از خود بروز ندهند، یعنی ممکن است 
آلوده به ویروس بوده، اما تب نداشته یا سرفه نکنند. 
بنابراین حتی اگر در مراکز کاهش آسیب، غربالگری 
هم انجام شود احتماالً شناسایی نمی شوند و امکان 
انتشار ویروس در بین این گروه ها افزایش پیدا می کند.«

ابتال به کرونا در میان معتادان متجاهر 
ظاهر می شود

چندی قبل، سید محمود علوی، معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور خوزستان در 
رابطه با وضعیت کرونا در میان افراد معتاد این استان، 
گفت: »مدتی است در فضای مجازی، مطالب خالف 
واقع با عنوان اثرات دود، قلیان، تریاک و مواد مخدر در 
پیشگیری از کرونا پخش می شود و این گونه القا می شود 
که معتادان کرونا نمی گیرند.  لذا طرح غربالگری در میان 
معتادان با هدف بررسی میزان شیوع و شناسایی موارد 

ابتال به کرونا در میان معتادان انجام شد و۳۲۰ نفر از 
معتادان زیرپوشش مراکز مربوط به سازمان بهزیستی و 
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند.«

وی افزود: »نتایج نشان داد که ۷.۳ درصد از معتادان 
زیرپوشش مراکز کاهش آسیب اعتیاد، به ویروس 
کرونا مبتال بودند. بر اساس ویژگی های جمعیت 
شناختی، بیشترین معتادان در گروه مردان با ۸۰ 
درصد، تحصیالت پایین داشتند. همچنین بیشترین 
فراوانی مربوط به گروه سنی ۳۷ تا ۲۸ سال بود و 
بیشترین ماده مصرفی هروئین با ۳۷ درصد و از 
لحاظ محل سکونت مربوط به مناطق حاشیه شهر 
بودند.« پیش از آن نیز فرید براتی سده، مدیرکل 
پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور اعالم 
کرده بود که پس از جمع آوری۶ هزار و ۷۰۰ نفر 
از معتادان متجاهر ۱۱ استان کشور، ابتالی ۵۴ نفر 

آنان به کرونا تایید شده است.« 
مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان تهران نیز در آخرین روز تیرماه 
با اشاره به حضور ۹ هزار و و ۲۶۰ معتاد متجاهر 
در مراکز نگهداری ماده ۱۶ این استان گفت: »تست 
است.« بوده  مثبت  افراد  این  درصد   ۱.۸  pcr 
بازخورد  همچنان  تحقیق ها  و  آمار ها  این 
ایرج  گذشته  روز های  طی  اما  نداشت،  چندانی 
تأیید  ُمهر  تلویزیونی  برنامه  یک  در  حریرچی 
گذاشت. معتاد  افراد  میان  در  کرونا  ابتالی   بر 
روز گذشته نیز امیرحسین یاوری، معاون کاهش تقاضا 
و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به اینکه حدود ۱۵ هزار نفر از معتادان متجاهر 
از سطح کشور جمع آوری و زخم های باز آنها کنترل 
شده و دارو در اختیارشان قرار گرفته است، گفت: 
»کرونا موضوع پیچیده ای است که به طور مرتب 
در حال تغییر ساختار خود است. افرادی که مصرف 

کننده مواد مخدر هستند اگر کارشان به بیمارستان 
برسد، ۶.۵ برابر بیش از سایر مبتالیان فوت می کنند.«

دالیل ابتالی کمتر جمعیت معتاد به کرونا
در حالی که وجود آمار هایی مبنی بر ابتالی افراد معتاد 
به کرونا وجود دارد اما هنوز افراد زیادی معتقدند 
میزان ابتال در میان افراد معتاد متجاهر کمتر از سایرین 
است. البته دلیل ابتالی آنها نه تأثیر مواد بلکه اقدامات 
مراقبتی و بهداشتی در میان آنها بوده است. مجید 
رضازاده، معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی که قبال با 
سپید انجام داده بود، گفت: »هنوز در رابطه با اینکه 
به چه دلیل معتادان کمتر به ویروس کرونا مبتال 
 می شوند، تحقیقات علمی صورت نگرفته است.«
وی با اشاره به ابتالی کمتر افراد معتاد ساکن در مراکز 
نگهداری سازمان بهزیستی کشور، گفت: »یکی از 
دالیلی که معتادان ساکن در مراکز کاهش آسیب 
بهزیستی کمتر به ویروس کرونا مبتال شدند این است 
که از همان ابتدا پروتکل های پیشگیری از ویروس 
کرونا به تمامی مراکز سرپایی، شبانه روزی و ... کاهش 
آسیب ابالغ شده و آموزش های فوری به تمام پرسنلی 
 که در این مراکز مشغول به کار هستند داده شده است.«

از علل  داد: »همچنین یکی دیگر  ادامه  رضازاده 
عدم ابتالی معتادان متجاهر به ویروس کرونا آن 
است که با شیوع این ویروس ما اقالم بهداشتی 
را در بین معتادان خیابانی توزیع کردیم و آن ها به 
طور دائم تحت معاینه بودند. اگر فردی مشکوک 
به کرونا بود با اورژانس تماس گرفته شده و تا 
به  کرونا  ویروس  به  مشکوک  افراد  که  زمانی 
 عوامل اورژانس تحویل نمی دادند، رها نمی شدند.«
رضازاده در گفت وگویی دیگر نیز تصریح کرد: »یکی 
دیگر از دالیلی که می توان به عنوان یک حدس در 

نظر گرفت که چرا معتادان متجاهر کمتر مبتال به کرونا 
می شوند آن است که این افراد در پاتوق ها به صورت 
ایزوله هستند و تعامالت کمتری با یکدیگر دارند. 
افرادی که در تعامل با یکدیگر هستند به ویروس 
کرونا مبتال می شوند، اما معتادان متجاهر با یکدیگر 
تعاملی ندارند، به همین دلیل می توان این موضوع را از 
 دیگر علت های عدم ابتالی معتادان به کرونا دانست.«
در جمع بندی این گفته ها نمی توان گفت افراد معتاد 
از ابتال به کرونا مصون هستند بلکه بر عکس این 
افراد به دلیل کاهش سیستم ایمنی در معرض بیشتری 
بوده و چه بسا مراحل سختری از بیماری را تجربه 
کنند. از سوی دیگر میزان کم موارد ابتال در آنان 
نه به دلیل تأثیر مواد مخدر بلکه ناشی از انزوا یا 
مراقبت های بهداشتی است که از سوی نهاد های 

حمایتی و مراکز خیریه از آنان می شود. 

۶۰ تا ۱۰۰ هزار معتاد متجاهر در کشور
به گفته سردار اسکندر مؤمنی »۶۰ تا ۱۰۰ هزار 
معتاد متجاهر« در کشور وجود دارند. با این حال 
تعداد کمی از آنان از نظر ابتال به کرونا در کشور 
میزان  آمار ۱.۸ درصدی  این  لذا  رصد شده اند. 
ابتال نیز نمی تواند دقیق باشد اگرچه هنوز آماری 
در رابطه میزان ابتالی افراد معتاد به مواد مخدر غیر 
متجاهر اعالم نشده است. بنابراین می توان گفت این 
سخن که »معتادها نمی گیرند« صرفا یک شوخی 
بود که برای بسیاری از افراد جدی شد. اگرچه این 
روزها شایعات مختلفی در مورد هرچیزی برای 
مقابله با کرونا وجود دارد اما هیچ  یک تا زمانی 
که به صورت رسمی از سوی وزارت بهداشت 
اعالم نشود قابل اعتماد نیستند و تنها راه پیشگیری 
همان عمل کردن به دستورات وزارت بهدشت و 

ستاد ملی مقابله با کرونا است.

افسانه معتادها نمی گیرند شکست
ابتالی ۱.۸ درصدی معتادان متجاهر ۱۱ استان به کرونا
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 نویسنده: زهرا جنت
کارشناس ارشد حقوق بشر

انسان موجودی اجتماعی است و در طی قرن ها 
و صده ها و سال ها رفتارهایی بر اساس نیازهای 
اجتماعی هر منطقه شکل گرفته است تا در کنار 
زیست مسالمت آمیز،  به روابط اجتماعی نظم و 
دوام بخشد. سالم و احوال پرسی در هنگام بازدید 
یکی از سنت هایی است که با وجود اختالف در 
نوع انجام آن، در بیشتر جوامع و فرهنگ ها وجود 
دارد. در فرهنگ ما دست دادن و در آغوش گرفتن، 
نشانه محبت و نوعی احترام متقابل به حساب می آید.
در مقابل این شیوه های ابراز حرمت و محبت قدیمی، 
مدتی است که مهمان ناخوانده و بد قدمی، سنت های 
ما را تحت تاثیر قرار داده است. در اعیاد و مناسب 
هایمان، نه تنها از دست دادن و دست بوسی بزرگترها 
خودداری می کنیم که  برای حفظ سالمتی آنها مجبوریم 
حتی از بازدید های حضوری هم حذر کنیم. شادی 
و عزا که دلیلی برای همراهی افراد در حس و حال 
دوستان و نزدیکان بود اگر لغو نشود با کمترین تعداد 

و بیشترین فاصله و احتیاط انجام می شود.
کرونا باعث تغییرات رفتاری فردی و اجتماعی فراوانی 
شده است که تاثیرات آن در بعضی موارد آشکار 
و قابل پیش بینی است و البته احتماال تاثیراتی هم 
دارد که به مرور زمان مشخص خواهد شد و در هر 
دو حالت الزم است که متخصصان و کارشناسان 
آنها را رصد کنند و با ارائه نظرات کارا به مردم و 
نهادهای تصمیم گیرنده، شرایط را برای بهترین و 
موثرترین همزیستی با تغییرات ایجاد شده فراهم کنند.
عمده این تاثیرات از لزوم مراقبت های بهداشتی برای 
کاهش خطر ابتال به این بیماری، یا کاستن از شدت 
آن در صورت ابتال ناشی می شود. مسری بودن و 
قدرت باالی شیوع آن، باعث می شود که نقش همه 
افراد در این مراقبت ها، پررنگ و تاثیرگذار باشد و 
تغییرات رفتاری حاصل از شرایط کرونایی به نوعی 
اجباری است. در واقع همه ارکان و تصمیمات زندگی 
فردی و جمعی ما، مترصد تازه ترین اخبار و نتایج 
علمی و اجرایی در زمینه مبارزه با کرونا شده است.
از آنجا که عامل این تغییرات، یک بیماری است و با 
جسم افراد و سیستم ایمنی آنها سر و کار دارد پس 
موارد بهداشتی و تغذیه ای و اصول حفظ سالمت، 
از موارد مهم در زندگی افراد برای مقابله یا همزیستی 

با این ویروس است.
شست و شوی دست بعد از مراجعت به منزل مطلبی 
است که از آموزش های اولیه به کودکان محسوب 
می شود اما با شرایط کرونایی، توجه ویژه ای به این 
مساله خصوصا برای شست و شوی صحیح و اصولی 
و همراه داشتن مواد ضدعفونی کننده در خارج از 
منزل به صورت یک رفتار هر روزه و الزم شده 
است. این عادت می تواند در زمینه دیگر آنفوالنزاها 
و بیماری های واگیردار فصلی هم تاثیرات مثبتی 
داشته باشد. افزایش زمان شست و شو و تعداد آن 
در روز، توسط اکثریت افراد جامعه، احتماال با پیامد 
مصرف باالی آب همراه خواهد بود و الزم است 
ضمن توجه به شیوه استفاده درست و بهینه از آب، 
با این روش همراه شویم. احتماال در آینده نزدیک 

هم صاحبان صنایع بهداشتی با عرضه محصوالت 
متنوع تر و کاراتر، در جهت هدر نرفتن آب برای 

نظافت دست، اقدام خواهند کرد.
تغذیه مناسب و مغذی یکی از راه های مبارزه با این 
بیماری است. با تغذیه درست و باالبردن ایمنی بدن، 
احتمال ابتال به بیماری کمتر می شود و در صورت 
ابتال هم به بدن کمک می کند تا در مقابل این ویروس 
و اثرات مخرب آن، مقاومت کند. این نیاز مقاوتی 
بدن، غالبا ما را به خوردن میوه و سبزیجات تازه، دم 
نوش های مفید و غذاهای مقوی مایل می کند. بسیاری 
از افراد هم، این شرایط را فرصتی برای کاهش وزن 
و رژیم غذایی مناسب یافته اند. اما روی دیگر این 
سکه هم در خانه ماندن های طوالنی و خسته کننده 
و کم شدن امکان خرید است که باعث می شود 
در نبود مواد غذایی تازه، افراد به خوردن مواد در 
دسترس که احتماال شامل دسته بندی مواد ناسالم از 
لحاظ کربوهیدرات یا شیوه تولید هستند رو بیاورند.

یکی دیگر از امور روزمره زندگی که با کرونا تغییرات 
زیادی پیدا کرده، خرید است. با توجه به اینکه اغلب 
فضاهای فروشگاه ها، بسته است و تعداد زیادی از افراد 
روزانه در آن تردد می کنند، می تواند مکان خطرناکی 
از لحاظ شیوع و انتقال بیماری باشد. همین مساله به 
عالوه خسته کننده بودن خرید به صورت ماسک 
زده، با دستکش، حفظ فاصله از دیگر افراد و نگرانی 
دائم از آلوده شدن باعث شده است تا افراد بیشتری 
به خرید آنالین رو بیاورند. با آنکه قبل از کرونا هم 
چنین خدماتی وجود داشت ولی شرایط قرنطینه و 
مراقبت های کرونایی باعث گستردگی ارائه خدمات 

آنالین و اقبال عمومی به آن شد. 
از آنجایی که تعطیلی مشاغل در زمان کرونا باعث 
بیکاری و قطع درآمد افراد زیادی خصوصا کارگران 
روزمزد شد به نظر می رسد توجه ویژه به ظرفیت های 
این گونه خدمات، می تواند باعث شود افراد زیادی 
جهت کار در انبار فروشگاه ها یا ارسال خرید برای 

مشتری ها به کار گرفته شوند.
غذا خوردن در بیرون از خانه، جدا از مسائل بهداشتی 
آن، یک تفریح برای اکثر افراد به حساب می آید و از 
نظر اقتصادی هم چرخ زندگی افراد بسیار زیادی که 

در این عرصه خدمات رسانی داشتند به گردش در 
می آورد. کرونا نه تنها باعث کم شدن یا در مواقعی، 
حذف رفت و آمد در اجتماع شد که به علت تاثیرات 
تغذیه بر سالمت بدن و امکان ابتال از طریق حضور 
در مکان بسته رستوران یا لمس مشترک وسایل ارائه 
سرویس و امکان آلوده بودن آنها، فرهنگ غذا خوردن 
بیرون از خانه را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرد.
اکنون افراد جدا از اینکه به دنبال مکانی برای دریافت 
غذا و خوراکی های سالم هستند نظافت و رعایت 
اصول مراقبتی در زمینه کرونا از طرف گرداندگان آن 
محل هم به فاکتورهای انتخابی آنها اضافه شده است. 
این توجه ویژه به مواد غذایی، محل و شیوه سرو آنها، 
می تواند در طوالنی مدت، تاثیرات خوبی در باال بردن 
کیفیت بهداشتی خدمات مربوط به رستوران، کافه و 

دیگر مکان های ارائه مواد غذایی باشد.
افراد با کاستن از رفت و آمدهای غیر ضروری سعی 
در مراقبت از سالمتی خود در مقابل ویروس دارند. 
این کاهش می تواند به معنی کاهش ترافیک و احتماال 
کاهش آلودگی هوا شود و هوای پاک یکی از عوامل 
موثر در سالمت جسمی افراد خواهد بود. اگر چه 
در روزهای قرنطینه کامل خیلی از شهرهای آلوده 
جهان، شاهد آسمان آبی شدند ولی نظر نهایی در 
این زمینه بیش از حدس و گمان نیازمند گذر زمان و 
اثبات در واقعیت زندگی است. از سویی این کاهش 
رفت و آمدها می تواند نشانه کاهش تعامل هایی باشد 
که نتیجه آن تعطیلی همیشگی بعضی مشاغل و رکود 

اقتصادی برای مشاغل دیگر است.
در کنار تغییرات پیدا، ویروس کرونا، باعث تغییرات 
پنهان روانی در افراد هم شده است. کم شدن حضور 
در اجتماع، عدم مشارکت در شادی و غم های دوستان 
و نزدیکان، حذف بسیاری از تفریحات خارج از 
خانه و لزوم فاصله گرفتن افراد از یکدیگر، کم کم 
می تواند باعث ایجاد حس انزوا در بسیاری از افراد 
شود و سالمت روانی را در جامعه به خطر اندازد. 
کمرنگ شدن حضور در اجتماع احتماال به کاسته 
شدن از نقش افراد در فعالیت های جمعی  اعم از 
کاری، تفریحی و عام المنفعه منجر خواهد شد که 
باید از االن به فکر  انجام کم خطر  این اقدامات یا 

جایگزینی مناسب برای آنها بود.
 از سویی دیگر کم کردن از حضور در اجتماع باعث 
گذراندن زمان بیشتری با اعضای خانواده می شود و 
کارکرد خانه که برای خیلی ها به خاطر مشغولیت های 
کاری یا تحصیلی،  محلی صرفا برای استراحت 
بود، به محلی برای کار، تفریح و تعامل تغییر کند. 
این سبک جدید زندگی، باعث افزایش ارتباطات 
اجتماعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
شده است. نیک و بد این تغییرات را هم باید در 

آینده و بر اساس نتایج آن ارزیابی کرد.
لزوم در خانه ماندن های طوالنی می تواند زمینه ساز 
زمان مناسبی برای باال بردن سرانه مطالعه یا وقت 
گذراندن مفید با دیدن فیلم و سریال و موسیقی یا 
انجام کارهای هنری به صورت شخصی یا خانوادگی 
باشد. رو آوردن به نرمش و فعالیت های بدنی منظم 
و مستمر در خانه می تواند عالوه بر سالمت بدنی 

به بهتر شدن روحیه افراد هم کمک کند. 
همه آنچه در تغییرات اعم از مثبت و منفی اشاره 
شد بیشتر به زندگی افرادی از جامعه اشاره دارد که 
در سطح متوسط به باال هستند. افراد و خانواده های 
درگیر در فقر، اندک درآمدشان را هم بر اثر شرایط 
کرونایی یا از دست داده اند یا هراس قطع شدن آن 
را دارند. در خانه ماندن برای این افراد فرصتی برای 
اقدامات آموزشی، علمی و فرهنگی نیست. اندک 
معاشی اگر باشد برای حداقل های خورد و خوراک 
صرف خواهد شد و خبری از تغذیه سالم و آموزش 
آنالین و مراقبت های کرونایی نیست. غذای بیرون 
برای آنها رویایی است که دور بود و االن دورتر شده 
است نه به علت مالحظات مراقبت های کرونایی که 
به علت فقر و نداری که بر اثر کرونا بیش از قبل 
آنها را در تنگنا قرار داده است. آنچه الزم است در 
کنار تغییرها به آن توجه شود، فرهنگ حسنه کمک 
رسانی به هم نوع و دستگیری از مستمندان است که 
به لطف اصول مذهبی و فرهنگی حاکم بر جامعه ما 
همیشه بوده است و اکنون باید بیش از پیش به آن 
پرداخته شود. آنچه برای سالمت فقرا در این شرایط 
هزینه شود لطفی در حق آنان نیست بلکه تالشی 

برای سالمت همه جامعه است.
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کرونا، مهمانی که هم خانه شد
یادداشت
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