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آیا برای واکسن کرونا برنامه ای داریم؟

توصیه های هفتگانه 
در موضوع مهمی به اسم »واکسن«

یادداشت اختصاصی روزنامه سپید به قلم اکبرفتوحی، استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 19 کووید  ویروسی  بیماری  همه گیری 
قرار  تاثیر  تحت  را  ما  زندگی  ابعاد  همه 
امید  اصلی ترین  احتماال  و  است  داده 
است.  واکسن  وضعیت  این  تغییر  برای 
به صورت  که  دلیل شاهد هستیم  به همین 
متعددی  تحقیقاتی  گروه های  بی سابقه ای 
ساخت  روی  بر  مختلف  کشورهای  در 

می کنند.  کار  واکسن 
و  خیریه ها  دولت ها،  توسط  مسابقه  این 
به  شرکت های عظیم جهان تغذیه می شود. 
واکسن   165 از  بیش  در جهان  که  طوری 
 27 بین  این  از  که  است  ساخت  حال  در 
مطالعات  سه  تا  یک  فازهای  وارد  مورد 

واکسن   7 آنها  بین  از  شده اند.  بالینی 
ساخته شده وارد فاز سه کارآزمایی بالینی 
شده اند که مهم ترین فاز با حجم نمونه های 
چندین هزار نفری است و کارایی واکسن 
را  ویروس  به  ابتال  از  جلوگیری  در  را 

می کند.  بررسی 
این تعداد واکسن در حال مطالعه نویدبخش 
حداقل  است.  موثر  واکسنی  به  دستیابی 
کارآیی توافق شده برای تایید واکسن کرونا 
 50 آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  توسط 
درصد در نظر گرفته شده است و هر چند 
10 درصد واکسن هایی که  تنها  در گذشته 
شده اند  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  وارد 

موفق خارج شوند،  فاز  این  از  توانسته اند 
در  واکسن های  زیاد  تعداد  به  توجه  با  اما 
واکسنی  به  دستیابی  به  امید  مطالعه،  حال 
و  نیست  نتظار  ا از  دور  کارایی  حداقل  با 

دهد. تغییر  را  کرونا  بازی  می تواند 
این تالش ها و همچنین اهمیت دسترسی به 
واکسنی موثر در کنترل پاندمی، کشورهای 
از  قبل  که  است  داشته  این  بر  را  جهان 
برای  الزم  تمهیدات  واکسن  به  رسیدن 
مردم خودشان  برای  کافی  دوزهای  تامین 
و  فنی  بحث های  طرفی  از  و  بیاندیشند  را 
اخالقی زیادی در چگونگی تامین دسترسی 
کارآ و عادالنه به واکسن در جریان است. 

کنترل  بدون  که  می داند  خوبی  به  جهان 
این ویروس در همه کشورهای دنیا تامین 
میسر  همه کشورها  برای  امنیت  و  سالمتی 
نخواهد بود و از آنجایی که تعداد واکسن 
الزم برای کل مردم جهان به تدریج فراهم 
به  مربوط  بر جنبه های  خواهد شد، عالوه 
استفاده  واکسن،  به  دسترسی  در  عدالت 
بین  در  شده  تولید  واکسن های  از  بهینه 
کشورها و حتی مردم داخل کشورها واجد 

است.  اهمیت 
مانند  کشوری  در  نند  می دا بخوبی  همه 
حتی  جمعیت  میلیون   80 از  بیش  با  ایران 
اگر به تعداد کافی واکسن هم فراهم شود، 
هماهنگی  و  انسانی  نیروی  و  امکانات 
همگانی  واکسیناسیون  پویش  مدیریتی 
است.  توجهی  قابل  زمان  صرف  نیازمند 
عدالت  جهت  به  که  است  بدیهی  همچنین 
بعیدی  نتظار  ا جهان  در  واکسن  توزیع  در 
کل  برای  کافی  واکسن  بتدا  ا از  که  است 
است  الزم  و  شود  فراهم  کشور  جمعیت 
پویش  مدیریت  و  واکسن  توزیع  برای 
تدابیری  اکنون  هم  از  واکسیناسیون 

شود.  اندیشیده 
حال که فرصت کافی داریم و در شرایطی 
که افراد در مقام تصمیم گیری فوری برای 
واکسن  اختصاص  اولویت بندی  چگونگی 
نتظار داشت که در مورد  نیستند، می توان ا

شود. حاصل  توافق  راحت تر  آن 
با  و  واکسن  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
تصمیم گیری  زمان  بودن  نزدیک  به  توجه 
ندادن  دست  از  منظور  به  و  آن  مورد  در 
و  سیاستگذاران  توجه  فرصتی،  هر گونه 
مرتبط  مهم  جوانب  به  را  کشور  مدیران 
امیدوارم  و  می نمایم  جلب  واکسن  به 
همین  از  را  آن  با  مرتبط  برنامه ریزی های 

کنیم.  آغاز  االن 
از آن مهم تر اینکه هم اکنون به اولویت بندی 
هستیم  نیازمند  جدی  تصمیم های  اتخاذ  و 
سیاسی  و  اجتماعی  اخالقی،  جنبه های  که 
مهمی دارد و خوب است که از هم اکنون 
آشنا  آن  اخالقی  جنبه های  با  را  مردم 
راستا  این  در  که  تصمیمی  هر  تا  کنیم 
گرفته می شود با بحث و گفت وگوی کافی 
تصمیم  این  در  مردم  کافی  مشارکت  و 
همراه باشد. خصوصا که همانند بقیه ابعاد 
مسائل  بر  عالوه  سالمت،  نظام  با  مرتبط 
اپیدمیولوژیک،  و  عمومی  بهداشت  بالینی، 
اقتصادی  اجتماعی،  اخالقی،  جنبه های 
لذا  و  هستند  دخیل  زیادی  انسانی  و 
به  سالمت  نظام  مدیران  و  سیاستگذاران 
بگیرند. تصمیم  نباید  و  نند  نمی توا تنهایی 
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 ادامه از صفحه 2
واکسن  با  رابطه  در  باید  که  مواردی  اهم 

از: عبارتند  بگیرند  قرار  مد نظر  کرونا 

سبد  یک  در  را  تخم مرغ هایمان  همه   .1
و  دانش  به  نیاز  واکسن  تولید  نگذاریم. 
گذشته  تجربیات  و  دارد  پیچیده ای  فناوری 
توسعه  مکرر  شکست های  از  حاکی  هم 
آنچه  است.  مهم  بیماری های  برای  واکسن 
این بار خوشبینی بیشتری ایجاد کرده است، 
گستردگی تالش هاست، اما این به این معنی 

نباشیم.  موازی  راه های  فکر  به  که  نیست 
ساخت  برای  داخلی  تالش های  مورد  در 
منتشر  خبرهایی  گریخته  جسته  واکسن 
چه  نمی دانیم  دقیق  متاسفانه  و  است  شده 
به  چقدر  و  است  انجام  حال  در  تالشهایی 
ساخت یک واکسن نزدیک هستیم، ولی حتی 
اگر واکسنی ساخته شود، همانگونه که گفته 
مطالعات  در  آن  موفقیت  شانس  لزوما  شد 
تنها  کشور  امیدوارم  و  نیست  زیاد  بالینی 
منتظر تالش های داخلی نباشد. حتی در مورد 
واکسن های خارجی نیز مناسب است به فکر 

باشیم.  مختلفی  واکسن های 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عالوه 
بر حمایت از چندین مسیر تولید واکسن در 
داخل کشور خود و یا سایر کشورها، به پیش 
خرید و رزرو واکسن های متنوعی از کشورها 
آیا ما  اقدام کرده اند.  و شرکت های مختلفی 

کرده ایم؟ اقدامی  مسیر  این  در 

ابتکارات  و  کنسرسیوم ها  به   .2
بپیوندیم.  بین المللی   )Initiative(
واکسن  تولید  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری 
با  کشورها  و  دارد  باالیی  ریسک  و  هزینه 
توزیع هزینه و ریسک آن سعی می کنند در 

آن هم سهیم شوند.  بعدی  منافع 
همچنین در صورتی که از االن به کنسرسیوم ها 
با  ابتکارات جهانی، خصوصا مواردی که  و 
محوریت سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و 
سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل راه اندازی 
شده اند بپیوندیم، می توانیم از آنها بهره مناسب 

را در زمان الزم ببریم. 
که  کشورهایی  با  مستقل  رایزنی های  البته 
دارند  باال  موفقیت  شانس  با  واکسن های 
بر  عالوه  و  دهیم  قرار  نظر  مد  باید  نیز  را 
وزارت  که  است  مناسب  بهداشت،  وزارت 
امور خارجه نیز به آن توجه ویژه نماید. هر 
موفق  واکسن  تامین  در  زودتر  که  ماه  یک 
که  است  زیادی  جان های  معنی  به  شویم 
زودتر  که  است  اقتصادی  و  می دهیم  نجات 

بر می گردد. به وضعیت عادی 

3. برای طراحی سازوکار ارزیابی دقیق 
از  توسعه  حال  در  واکسن های  سریع  و 
سرعت  فدای  دقت  نباید  بیاندیشیم.  االن 
بررسی  برای  باید  ولی  شود  تصمیم گیری 
در  توسعه  حال  در  واکسن های  ارزیابی  و 
جهان از االن سازمان غذا و دارو و معاونت 
توسعه،  خط  در  که  واکسن هایی  بهداشت 
کنند. الزم  را رصد  هستند  ارزیابی  و  تولید 
ارزیابی  بعد  و  شود  تمام  مطالعات  نیست 

را آغاز نمود. 

آیا سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
واکسن های در حال مطالعه را رصد می کند؟ 
با  رابطه  در  طوالنی  تجربیات  ما  چند  هر 
اینبار  اما  داریم،  واکسن ها  ورود  و  تایید 
این  برای  را  سازوکارهایمان  فعاالنه تر  باید 

کنیم.  بهینه  و  بروز  نیاز جدید 
پیش  کمتر  بهداشت  و  تاریخ طب  در  شاید 
آمده است که واکسن های متعددی برای یک 
بیماری واحد تولید شده باشد و برای تایید 
اساس  بر  است  آنها الزم  مورد  یا چند  یک 
عوامل متعددی تصمیم گیری شود. نباید این 
کار را به روز آخر واگذار کنیم و از االن باید 

کنیم. را رصد  واکسن های در حال توسعه 

فکر  به  االن  از  واکسن  توزیع  برای   .4
به  واکسن  شد  گفته  که  همانگونه  باشیم. 
اگر  و حتی  بود  دسترس خواهد  در  تدریج 
واکسن هایی  اولین  از  خوشبینانه  حالت  در 
میلیون دوز   10 وارد می شود  به کشور  که 
هم داشته باشیم، مجبور خواهیم بود استفاده 

کنیم.  اولویت بندی  را  آنها  از 
در مورد این اولویت بندی باید قبل از اینکه 
واکسنی داشته باشیم فکر و بحث کنیم. هم 
لیست  را  اپیدمیولوژیک  اولویت های  باید 
هم  و  بگیریم  تصمیم  آن  مبنای  بر  و  کنیم 
باید مردم را در مورد چگونگی اولویت بندی 
در تخصیص واکسن و دالیل و عوامل مرتبط 

بدهیم.  مشارکت  تصمیم مان  با 
نباید  و  نمی توانند  سیاستگذاران  و  مدیران 
پشت درهای بسته و بدون شنیدن دغدغه های 
اولویتی مردم تصمیم بگیرند. در این خصوص 
با  نباید  و  شود  تصمیم گیری  سیاسی  نباید 

گرفت.  تصمیم  تاخیر 
حساس  العاده  فوق  مسئله ای  موضوع  این 
خواهد بود و آن را نباید سهل گرفت. باید 
باید  و  بود  نیز  احتمالی  رانت های  فکر  به 
را  اینکار  شفاف  و  انصاف  علم،  بر  مبتنی 
و  می طلبد  زیادی  بحث های  این  و  بکنیم 
الزم است از االن به آن فکر کرد. خواهش 
می کنم آن را برای لحظه آخر نگذارید و از 

کنید.  ریزی  برنامه  االن 
بگذارید متخصصین علوم انسانی از االن در 
مورد آن در صدا و سیما و مطبوعات بحث 
کنند و ضمن روشن کردن جنبه های فلسفی 
و اخالقی آن، مردم را هم با پیچیدگی چنین 

کنند. آشنا  تصمیم هایی 

فکر  به  االن  از  واکسن  تزریق  برای   .5
نظام  ما  نیست.  کافی  واکسن  داشتن  باشیم. 

با  رابطه  در  تجربه ای  با  و  مستقر  سالمت 
واکسیناسیون  پوشش  داریم.  واکسیناسیون 
خوبی داریم و تجربه پویش های واکسیناسیون 
برنامه ریزی  بدون  اما  داشته ایم.  را  متعددی 
در  و  نرود  پیش  خوبی  به  می تواند  کارها 
جنبه های  دارد،  حیاتی  نقش  زمان  که  حالی 
نوین این پویش واکسیناسیون را نباید دست 

گرفت.  کم 
افرادی  و  مسن  مقدم،  خط  افراد  احتماال 
کرونا  بیماری  به  مربوط  خطر  عوامل  که 
که  بود  خواهند  گروه هایی  اولین  دارند،  را 
اتفاقا  و  کنند  دریافت  را  الزم است واکسن 
در این جا ما تجربه کمتری داریم و باید از 

کنیم.  برنامه ریزی  االن 
بیماری های  با  مبارزه  مرکز  که  است  جالب 
دالر  میلیارد  یک  االن  از   )CDC( آمریکا 
را  واکسن  تزریق  به  مربوط  تجهیزات 
چه  که  می دهد  نشان  و  است  داده  سفارش 
به  توجه  با  که  می طلبد  را  عظیمی  لجستیک 
محدودیت های ما در کشور باید از االن برای 

کنیم. برنامه ریزی  آن 

و  قانونی  مهاجرین  فکر  به  باید   .6
غیر قانونی هم بود. عالوه بر اینکه مدیریت 
اقشار  همه  ایمنی  نیازمند  کشور  در  اپیدمی 
کشور است، این وظیفه انسانی ما است که به 
فکر هم نوع های خود که به دلیل اضطرارهایی 
مجبور به ترک وطن خود شده اند و در کشور 
اجرایی  نظر  از  باشیم.  می کنند  زندگی  ما 
خودش  تمهیدات  وظیفه  این  به  عمل  نیز 

می طلبد.  را 

هم  را  واکسن  مرددین  و  مخالفین   .7
آمریکا  مانند  کشوری  در  نکنیم.  فراموش 
20 درصد مردم در  تخمین زده می شود که 
یا  به فرزندانشان مردد  تزریق واکسن  مورد 
بدبین هستند. در کشور ما چنین آماری نداریم 
را  بدبین  و  مردد  و  مشکوک  افراد  نباید  اما 
از  واکسن  به  که  افرادی  کرد.  فراموش  هم 
و  تبلیغی  کار  و  می کنند  نگاه  توطئه  دریجه 
آموزشی برای این دسته هم ضروری است. 
شایعات  که  کنیم  بینی  پیش  االن  از  باید 
از هم  زیادی پخش خواهد شد و برای آن 

کنیم. برنامه ریزی  اکنون  
کنیم  برنامه ریزی  االن  از  باید  آنکه  خالصه 
در  را  واکسن  تامین  نشویم.  غافلگیر  تا 
برای  بدهیم.  قرار  مان  کاری  اولویت های 
واکسیناسیون  پویش های  اجرای  و  توزیع 
که  بدانیم  و  کنیم  ریزی  برنامه  االن  از 
کشور،  جمعیت  میلیون   80 واکسیناسیون 
حتی در یک بازه زمانی 2 تا 3 ساله نیز کار 
بسیار بزرگ، دشوار و حساسی خواهد بود 
نوشته شود  باید  آن  جامع  برنامه  االن  از  و 
از  برنامه  این  تهیه  در  را  مردم  مشارکت  و 

نماییم. جلب  االن 

برای توزیع واکسن از االن به فکر باشیم. همانگونه که گفته شد واکسن 
به تدریج در دسترس خواهد بود و حتی اگر در حالت خوشبینانه از اولین 

واکسن هایی که به کشور وارد می شود 10 میلیون دوز هم داشته باشیم، 
مجبور خواهیم بود استفاده از آنها را اولویت بندی کنیم. در مورد این 

اولویت بندی باید قبل از اینکه واکسنی داشته باشیم فکر و بحث کنیم. 
هم باید اولویت های اپیدمیولوژیک را لیست کنیم و بر مبنای آن تصمیم 

بگیریم و هم باید مردم را در مورد چگونگی اولویت بندی در تخصیص 
واکسن و دالیل و عوامل مرتبط با تصمیم مان مشارکت بدهیم
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یادداشت

تا   شهریور صبر کنید
  ایرج حریرچی 

معاون کل وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

امروز دقیقا یک ماه از اجباری شدن استفاده از 
ماسک در محیط های عمومی می گذرد و حتما 
با وجود  این سوال مطرح شده است که چرا 
اجرای این طرح، هنوز آمار مرگ ومیر روزانه 
ناشی از کرونا باالست. هموطنان باید توجه داشته 
باشند هر تغییر منفی یا مثبتی که در شیوه اجرای 
پروتکل های بهداشتی در سطح عمومی جامعه 
رخ می دهد، اگر این تغییر اقدامی معنادار برای 
پیشگیری از ابتالی شهروندان به کرونا باشد، اثر 
آن در تعداد مبتالیان بین پنج تا هفت روز بعد، 
در تعداد بستری شدگان بین دو تا سه هفته بعد 
و در مرگ ومیر ناشی از بیماری بین چهار تا 

شش هفته بعد مشخص خواهد شد. 
بنابراین وقتی اجباری شدن استفاده از ماسک 
از روز 1۵ تیر آغاز شده است، برای این که اثر 
اجرایی شدن این طرح را در کاهش فوتی های 
تا  باید  همچنان  ببینیم،  کرونا  از  ناشی  روزانه 

اواخر مرداد و اوایل شهریور صبر کنیم. ولی آمار 
بستری شدگان ناشی از کرونا در کل کشور در 
روزهای اخیر تا حدودی کاهش یافته است که 
قطعا مهم ترین علت آن باالتر رفتن میزان پایبندی 
مردم به پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده 

از ماسک در محیط های عمومی بوده است. البته 
ممکن است در برخی بیمارستان های شهرهای 
مختلف آمار بیماران کرونایی بستری شده در 
براساس  اما  باشد،  شده  بیشتر  اخیر  روزهای 
بستری شدگان،  تعداد  ما،  بررسی های  آخرین 

هم در سراسر کشور و هم در سطح پایتخت 
در مجموع کاهشی نسبی داشته است.  

همچنین براساس آخرین بررسی های کارشناسان 
وزارت بهداشت، میزان استفاده از ماسک در شهرهای 
کشور به 6۰ تا 7۰ درصد رسیده است، ولی متاسفانه 
میزان پایبندی به این دستورالعمل در مناطق روستایی 
و حاشیه شهرها کمتر است. در این خصوص باید 
توجه داشت اگر قرار باشد استفاده از ماسک تاثیر 
معناداری روی کاهش آمار مبتالیان و جانباختگان 
ناشی از کرونا داشته باشد، حداقل باید از سوی ۸۰ 
درصد شهروندان رعایت شود و البته اگر این میزان 
به باالی 9۰ درصد برسد، قطعا تاثیر مطلوب تری 
روی آمارهای روزانه مربوط به کرونا خواهد داشت. 
عالوه بر این، مردم ما باید در نظر داشته باشند اگر 
در یک محیط صد نفر حضور داشته باشند و فقط 
یک نفر از آنها ماسک نزده باشد، بازهم احتمال 
آلودگی آن محیط به ویروس کرونا وجود دارد و 
حتی در چنین شرایطی نیز حتما باید پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کرد. جام جم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو طرح 
ترافیک تهران در هفته آینده بر اساس تصمیم اتخاذ شده در 
کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا خبر داد.
 به گزارش سپید، سید مناف هاشمی، در حاشیه بیست و نهمین 
جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت ملی 
بیماری کرونا در خصوص طرح ترافیک شهر تهران گفت: 
»متناسب با تصمیم هفته گذشته که مقرر شد یک هفته طرح 
ترافیک تهران تعلیق و بررسی های الزم در رابطه با آسیب های 
آن انجام شود، ظرف 4 روز گذشته با تعامل و همکاری وزارت 

بهداشت، فرماندهی ستاد مقابله با کرونای تهران و استانداری 
تهران گزارشی را در این جلسه ارائه دادیم.«

وی افزود: »بر اساس این گزارش لغو طرح ترافیک تأثیر چندانی 
درکاهش مسافرین مترو و اتوبوس نداشته و این کاهش در حد 

3 یا 4 درصد بوده است.«
معاون شهردار تهران ادامه داد: »استفاده شهروندان از ماسک در 
مترو و بی آر تی حدود 9۸ درصد است و در سایر اتوبوس ها این 
آمار کمتر است که در تالش هستیم افزایش استفاده از ماسک 
در اتوبوس های عادی را نیز در میان شهروندان افزایش دهیم.«
وی تاکید کرد: »به دلیل قرمز بودن وضعیت تهران و اثرگذاری 

روانی موضوع لغو طرح ترافیک شهرداری تهران با تصمیم 
جلسه کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا برای هفته 

آینده نیز طرح ترافیک لغو می شود.«
هاشمی بیان کرد: » امیدواریم با بررسی های دوباره و حاصل 
شدن این نتیجه که لغو طرح ترافیک در کاهش مسافرین اثر 
چندانی نداشته همراهی را برای اجرای طرح داشته باشیم. در 
حقیقت اگر تراکم حجم خودروها و سفرهای غیر ضروری 
کاهش پیدا نکند، انضباط شهری به هم می ریزد و امیدواریم 
بتوانیم بعد از این یک هفته طرح ترافیک را اجرایی کنیم البته 

هیچ چیز مهمتر از سالمتی شهروندان نیست.«

طرح ترافیک برای هفته آینده نیز لغو شد

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینکه همه دیابتی ها پرخطر 
محسوب نمی شوند و فقط افراد دارای دیابت کنترل نشده و چاقی 
مفرط در خطر بیشتری هستند، توصیه کرد: »زدن ماسک و رعایت 
فاصله فیزیکی و قرار داشتن در جریان هوا از ملزوماتی است که 

این افراد باید بیشتر توجه کنند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
رعایت پروتکل های بهداشتی برای همه افراد جامعه الزامی است 
و خطر ویروس کرونا را دور می کند، اظهار داشت: »بیماران دارای 
دیابت کنترل نشده در رده بیماران پرخطر قرار دارند و باید در رعایت 

پروتکل ها دقت بیشتری داشته باشند.« 
وی توضیح داد: »این افراد باید حتی االمکان از تماس با افراد دیگر 
پرهیز کنند و خانه ماندن را بر امور دیگر ترجیح دهند. در صورتی 
که مجبور به بیرون رفتن هستند حتما از ماسک استفاده کنند و فاصله 
فیزیکی را با سایرین رعایت کنند. ضمن اینکه در محیط کاری مشغول 

باشند که سیستم تهویه مناسب داشته باشد.«

این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه این بیماران، افرادی 
هستند که احتمال ابتال به کرونا در آنان باالست و به اصطالح »های 
ریسک« محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: »سایر افراد پرخطر، 
بیماران قلبی و عروقی، بیماران دارای فشار خون باال و کنترل نشده، 
بیماران کلیوی که دیالیز می شوند یا افرادی که سرطان دارند و 
شیمی درمانی می شوند و سیستم ایمنی ضعیفی دارند هستند که اگر 
به ویروس مبتال شوند ریسک خطر مرگ در آنان باالست و باید در 

رعایت پروتکل ها دقت بیشتری داشته باشند.«
محرز با یادآوری اینکه همه افراد دیابتی پرخطر محسوب نمی شوند 
و فقط افراد دارای دیابت کنترل نشده و چاقی مفرط در خطر بیشتری 
هستند، توصیه کرد: »چاقی یکی از ریز فاکتورهای مهم در ایجاد 
بیماری شدید است و مراجعه کنندگانی داشتیم که هیچ بیماری زمینه ای 
نداشتند اما به دلیل چاقی مفرط مبتال به ویروس شده و جان خود 
را از دست داده اند.« محرز در پاسخ به این پرسش که گروه خونی 
نقشی در ابتال به این ویروس دارد یا خیر؟ تصریح کرد: »افراد دارای 

گروه خونی نوع A  ممکن است شدیدتر به ویروس مبتال شوند اما 
اینکه مابقی گروه خون ها مبتال نمی شود کذب است.«

وی تاکید کرد: »همه انواع گروه خونی در معرض ابتال هستند اما 
گروه خونی A پرخطر هستند.« محرز درباره جمع آوری زباله های 
بیماران کرونایی نیز توصیه کرد: »مبتالیان به کرونا باید دستمالی که 
استفاده می کنند را در ظرف َدردار بیاندازد که کیسه زباله در آن گنجانده 
شده باشد. همچنین کسی که این ظرف را جمع می کند باید ماسک 

بزند و کیسه نایلون را گره زده از خانه خارج کند.«
وی ادامه داد: »با رعایت نکات بهداشتی، ویروس در سایر فضای خانه 
منتشر نمی شود. ضمن اینکه تاکید می کنیم اتاقی که بیمار کرونایی 
در آن قرنطینه شده، باید از سیستم تهویه خوبی برخوردار باشد و 

محل عبور هوا داشته باشد.«
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه قدرت سرایت ویروس 
کرونا 1۰ برابر شده، دلیل آن را اینگونه عنوان کرد: »جهش ژنتیکی 

این ویروس باعث شده که قدرت سرایت آن بیشتر شود.«

محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

 کرونا   در کمین دیابتی های چاق است



رئیس روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک: خبـر

آمار ذکر شده توسط بی بی سی فارسی کامال غلط و غیر واقعی است
آمار مبتالیان ایران حتی بعد از چند برابر کردن، باز هم از آمار انگلستان کمتر است

در روزهای اخیر بی بی سی فارسی گزارش های ویژه ای را از آمار کرونا 
منتشر کرد که به گفته بی بی سی فارسی بر اساس اطالعاتی به دست 
آمده که یک منبع ناشناس به این شبکه داده است. منبعی که ذکر کرده 

از دست اندرکاران یک نهاد دولتی است.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: »هنگامی که بنای یک رسانه 
کار حرفه  ای نباشد و با اهداف و غرض های سیاسی موضوعی را که 
شاید در بطن خود غیرسیاسی است با عینک سیاسی کاری دنبال کند 
حرف متناقض زدن کار دشواری نیست. در شرایط فعلی هر رسانه  ای 
که بنای کار غیرحرفه ای داشته باشد می تواند در رابطه با آمار ابتال و 
مرگ و میر بر اثر کرونا ارقامی را ذکر کند چرا که ما کشوری هستیم 
که حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار مورد فوت در سال داریم و اگر رفتار 
رسانه ای کارشناسانه نباشد، می توان هر رقمی را از این تعداد برای 
مرگ و میر بر اثر کرونا ویروس در نظر گرفت کما اینکه این شرایط 
برای بسیاری از کشورها از جمله انگلستان که خانه بی بی سی فارسی 

هست، صدق می کند.
وی در ادامه افزود: »آمار ذکر شده توسط بی¬بی سی فارسی کاماًل غلط 
و غیر واقعی است و قطعاً پشت پرده آن اهداف سیاسی وجود دارد، 
چرا که تالش شده آمار به صورت مبهم با یک منبع نامشخص اعالم 
شود که بیشتر شبیه به شب نامه نویسی و رفتار اکانت های غیر مجاز 
در فضای مجازی است تا رفتار یک رسانه حرفه ای. نکته جالب توجه 
این است که با چند برابر کردن آمار ایران هنوز هم تعداد مبتالیان از 
کشوری مانند انگلستان با جمعیت کمتر از ایران بسیار پایین تر است.«
کیانوش جهانپور درباره علت ارائه چنین آماری توسط بی بی سی فارسی 

اظهار داشت: »ارائه این آمارها قطعاً اهداف سیاسی دارد و البته که 
حتی چنین آمار دروغ و اشتباهی هم از آمار کشوری مانند انگلستان 
پایین  تر است و ارائه این آمار و اعداد و ارقام نمی تواند توجیه کننده 
آمار باالی ابتال و مرگ و میر در کشورهای به اصطالح پیشرفته ای مانند 
انگلستان باشد. این کشورها در تالش هستند تا با ارائه آمارهای دروغ 
و ساختگی افکار عمومی ملل و جوامع دیگر را تحت الشعاع قرار دهند 
تا اذهان را از اتفاقی که در حد یک فاجعه بزرگ در کشور هایشان در 
حال رخ دادن است دور کنند. رفتار ایران در ارائه آمار در زمان های 
اوج کرونا رفتاری بوده که در بسیاری از کشورهای مدعی شاهد 
آن نبودیم. امروزه تمام دنیا می دانند که از ماه دسامبر در کشورهای 
اروپای غربی و اروپایی جنوبی موارد کروناویروس وجود داشته و 
به هر دلیلی از جمله نقص در سیستم بهداشتی و شناسایی یا کتمان 

عمدی موارد گزارش نشده است.«

وی در ادامه تاکید کرد: »در رابطه با کشور جمهوری اسالمی ایران 
چنین موضوعی رخ نداده و ما در نیمکره شمالی از آخرین کشورهایی 
هستیم که ویروس کرونا را میزبانی کردیم و جزو اولین کشورهایی 
هستیم که موارد شناسایی شده قطعی را به محض شناسایی اعالم 
کردیم. قطعاً اگر هرگونه رفتاری برای مخدوش نشان دادن آمار ایران 
از ابتدا صورت گرفته رفتاری سیاسی است و هدفی برای حفظ سالمت 
عمومی جامعه ایران ندارد.« رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت درباره شرایطی که ایران در پاندمی کرونا با آن مواجه 
است بیان کرد: »جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری است که شیوع 
کرونا را تجربه می کند و هم زمان با تحریم های همه جانبه کشورهای 
اروپایی و آمریکا نیز مواجه است. به موازات آن هم یک خط تبلیغاتی 
علیه افکار عمومی و جامعه ایرانی از همان ابتدای شروع کرونا شکل 
گرفت اما شفافیتی که در ارائه آمار توسط ایران وجود داشت، تمامی 
موارد را خنثی کرد و این مورد اخیر هم به همان طریق خنثی خواهد 
شد و ادامه نمی یابد. در هفته های جاری خواهیم دید که این خبر دروغ 

هم به سرنوشت اخبار دروغ دیگر دچار خواهد شد.«
کیانوش جهانپور در پایان تاکید کرد: »مرجع رسمی ارائه آمار کرونا 
ویروس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که کلیه موارد 
شناسایی شده قطعی و آمار فوت دقیق بر اثر کرونا ویروس را روزانه 
اعالم می کند که هم از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت 
و هم از طریق رسانه های جمعی از جمله صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران از زبان سخنگوی رسمی وزارت بهداشت قابل پیگیری 
است و به صورت روزانه این آمار جدید می شود. ضمن اینکه تمام 
سازمان ها و نهادهای رسمی بهداشتی این آمار را تایید کرده و از روز 

نخست از این ارقام استفاده کرده  اند و هر آماری جز این اشتباه است.«

مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  دبیر 
بیماری کرونا گفت: »تأکید ما این است که نذورات بیشتر 
به سمت کمک های مؤمنانه بوده و اگر هم نذوراتی توزیع 

می شود به شکل مواد خشک و خام باشد.«
به گزارش سپید، حسین قاسمی در تشریح نحوه پروتکل های 
اعالم شده برای عزاداری های محرم گفت: »اگر نذورات در 
قالب پخت و پز بخواهد صورت بگیرد، این کار در هیأت باید 
با حضور کارشناسان بهداشتی انجام شود و پس از بسته بندی 
به صورت بیرون بر توزیع شود.« قاسمی ادامه داد: »ضمانت 
اجرا در دستورالعمل ها دیده شده و کارگروهی با محوریت 

سازمان تبلیغات اسالمی این نظارت ها را انجام می دهد، به 
شکلی که اگر متولیان این دستورالعمل ها را رعایت نکنند در 
مرحله اول تذکر در جلسه حضوری به آنها داده می شود و 
در مراحل بعدی ابطال مجوزها و عدم ارائه خدمات برای آنها 
اجرا خواهد شد.« به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »ما بر اساس 
آنچه که تا به امروز از همکاری و مشارکت شهروندان دیده ایم، 
مطمئنیم در ایام محرم متخلف نداریم و قطعا همکاری خوبی 
خواهیم داشت و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری این 
تبلیغات  همکاری محقق خواهد شد و دوستان در سازمان 

اسالمی توضیحات الزم را خواهند داشت.«

تاکید کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا بر توزیع نذورات خشک و خام 

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران با صدور 
اطالعیه ای توضیحاتی را در مورد فیلم منتشر شده در مورد تاثیر 

نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس منتشر کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، اخیرا کلیپی در شبکه های مجازی 
درخصوص تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان بیماری های مختلف 
و از جمله کرونا ویروس توسط آقای دکتر عظیم اکبرزاده خیاوی 

منتشر شده است که ایشان وابستگی علمی خود را انستیتو پاستور 
ایران اعالم نموده است. به استحضار می رساند نامبرده عضو هیات 
علمی بازنشسته این انستیتو بوده و ادعاهای صورت گرفته در این 
ارتباط، در انستیتو پاستورایران مورد بررسی و تایید قرار نگرفته است.
بررسی تاثیر درمانی هر دارو یا مداخله پزشکی بر کروناویروس و 
بیماری های مشابه باید پس از بررسی پروپوزال مربوطه در شورای 

پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دریافت مجوز از کمیته های اخالق 
پزشکی صورت بگیرد و تا زمانی که این مراحل انجام نشود و نتایج 
احتمالی درمانی مطالعات به تایید مراجع ذی صالح در کشور نظیر 
سازمان غذا و دارو نرسیده و به پروتکل های درمانی کشور وارد 
نگردد، این روش های درمانی، ادعاهای اثبات نشده بوده، مورد 

تایید نمی باشد و توصیه نمی گردد.

انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

ادعای درمان کرونا با نیش زنبور، مورد تایید نیست و توصیه نمی شود

شماره 1717 165 مرداد 1۳99



شماره 61717 16 مرداد 1399

معاون کل وزارت بهداشت:  خبـر

هیئت  ها بهترین الگو برای رعایت شیوه  نامه  های بهداشتی خواهند شد
این  که  بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
نخل  گردانی،  قالی  شویان،  مانند  مراسمی 
را در  دسته  های طبل و سنج و تشت  گذاری 
»هیئت  ها  گفت:  داشت  نخواهیم  محرم  ایام 
شیوه  نامه  های  رعایت  برای  الگو  بهترین 

بهداشتی خواهند شد.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی درباره برگزاری 
مراسم در ایام محرم گفت: »شیوه  نامه  هایی که 
با هماهنگی هیئت  ها، سازمان  تهیه کردیم  ما 
تبلیغات اسالمی و متولیان بوده و خطوط قرمز 
آن نیز مشخص شده است؛ اصل تجمع، خالف 
مردم  به  اما  است  بهداشتی  دستورالعمل  های 
اطمینان می  دهیم که هیئت  ها این پروتکل  ها را 
کاماًل رعایت خواهند کرد و بهترین الگو برای 
رعایت شیوه  نامه  های بهداشتی خواهند شد.«
مناطق  در  عزاداری  تنوع  به  اشاره  با  وی 
مانند  »مراسمی  کرد:  تصریح  کشور  مختلف 
قالی  شویان، نخل  گردانی، دسته  های طبل و سنج 

و تشت  گذاری را نخواهیم داشت.« 
رعایت  ناظر  »بهترین  داد:  ادامه  وی 

پروتکل  های بهداشتی خود هئیت  ها خواهند 
این  که  یکی  داریم  اصلی  هدف  سه  ما  بود. 
بزرگداشت شعائر اسالمی باید صورت بگیرد، 
دوم این  که خط قرمز ما سالمتی مردم است 

و ان  شاءاهلل آخر محرم طوری خواهد شد که 
این  که  نکند و سوم  نیز تب  حتی یک شیعه 
با  از روش  های نوین عزاداری که در تلفیق 
فاصله  گذاری اجتماعی است مانند شعار »هر 

کرد.«  استفاده  باید  خانه یک حسینیه« 
این سؤال که نظارت  به  حریرچی در پاسخ 
این مراسم چگونه خواهد بود،  بر برگزاری 
تصریح کرد: »ما حدود 80 هزار هیئت رسمی 
این  با  شده  انجام  هماهنگی  طبق  و  داریم 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  ریاست  هیئت  ها، 
مسئولیت اعالم موارد و نظارت بر این مسئله 
را خواهد داشت و مسئولین هیئت  ها و مردم 
نیز ناظرین رعایت شیوه  نامه  ها خواهند بود و 

ما نیز 8000 نیروی نظارتی داریم.«
به گزارش تسنیم، معاون کل وزارت بهداشت 
در  مردم  که  می  شود  »دیده  کرد:  خاطرنشان 
هیئت  ها حساسیت  مانند  مسائل  برخی  مورد 
شمال  و  رفتن  پاساژ  اما  می  دهند  خرج  به 
رفتن    شان سرجای خودش است؛ در بازدیدی 
که چند روز پیش از بازار داشتم دیدم که در 
یک اتاق کوچک چندنفر بدون ماسک هستند 
اما دغدغه آن  ها برگزاری مراسم محرم است؛ 
مذکور  هدف  سه  یکرنگی  و  همدلی  با  باید 

را محقق کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال 
و فوتی ناشی از کووید-19 در کشور طی ۲۴ 

ساعت گذشته را اعالم کرد. 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از 
 1399 مرداد   1۵ چهارشنبه  تا  سه شنبه  روز 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو  و 
هزار و 697 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که  یک هزار و 331 
نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به 317 هزار و 

۴83 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، 18۵ بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 17 هزار و 80۲ نفر رسید.« 
وی همچنین گفت: »خوشبختانه تا کنون ۲7۴ 
هزار و 93۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
به  مبتال  بیماران  از  نفر   ۴1۲9« افزود:  الری 
کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.« به گفته الری، تا کنون دو 
میلیون و ۵87 هزار و 83 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است. 
وی در توضیح استان های در وضعیت قرمز 
بیماری نیز گفت: »استان های مازندران، تهران، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
آذربایجان  سمنان،  کرمان،  رضوی،  خراسان 
شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز 

قرار دارند.«

الری گفت: »همچنین استان های فارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، قم، چهارمحال و بختیاری 
وضعیت  در  هم  احمد  بویر  و  کهگیلویه  و 

هشدار قرار دارند.«
وی درباره وضعیت بیماری در استان های بوشهر 
و زنجان که در وضعیت هشدار قرار دارند، 
گفت: »در استان بوشهر در اسفند ماه گذشته 
شاهد خیز نسبتا متوسط در موارد ابتال و بستری 
بودیم که این روند از فروردین ماه تا حدی 
رو به کاهش رفت. از اوایل خردادماه همسو 
با سایر استان های کشور روند موارد ابتال به 
بیماری و بستری در این استان به شکل صعودی 
درآمد؛ به طوری که تعداد موارد ابتال و بستری 
روزانه در اواسط تیر ماه به بیشترین زمان خود 

از زمان شیوع بیماری رسید.«

در  انجام شده  اقدامات  »»با  داد:  ادامه  الری 
سطح ستاد استانی کرونا و به خصوص رعایت 
پروتکل های بهداشتی از طرف مردم، آمار ابتال 
و بستری در این استان شیب نسبتا نزولی پیدا 
کرده است. هم اکنون شش شهرستان این استان 
در وضعیت قرمز و دو شهرستان نیز در وضعیت 
هشدار قرار دارند. تعداد موارد بستری روزانه 
در برخی شهرستان های این استان نظیر بوشهر، 
برازجان و گناوه دارای شدت بیشتری است.«
به طور  واصله،  »طبق گزارشات  افزود:  وی 
متوسط 7۵ درصد استان بوشهری ها از ماسک 
استفاده می کنند و امیدواریم  با استفاده جدی تر 
و همگانی تر از ماسک توسط مردم و رعایت 
روند  تداوم  شاهد  بهداشتی،  پروتکل های 

کاهشی ابتال و بستری در این استان باشیم.«
الری درباره استان زنجان نیز گفت: »در این 

در  بیماری  متوسط  نسبتا  خیز  شاهد  استان 
فروردین  از  و  بودیم  گذشته  سال  اسفندماه 
ماه روند موارد ابتال و بستری رو به کاهش 
ابتال  موارد  نمودار  اوایل خردادماه  از  رفت. 
به این بیماری مجددا در این استان به شکل 
صعودی درآمد؛ به طوری که میانگین موارد 
ابتال و بستری در اواسط تیر ماه به بیشترین 
میزان خود از زمان شیروع بیماری رسید. با 
استانی،  انجام شده در ستاد  اقدامات خوب 
افزایش تست و غربالگری و مراقبت های بیشتر 
و همکاری خوب مردم استان زنجان، نمودار 
موارد بستری روزانه نسبتا روند کاهشی یافته 
و به طور میانگین 80 درصد استان زنجانی ها از 
ماسک استفاده می کنند که امیدواریم با افزایش 
این درصد شاهد کاهش موارد ابتال و بستری 

در این استان باشیم.«
وی نسبت به خستگی کادر درمان هشدار داد و 
گفت: »خطر خستگی تیم مدافعان سالمت یکی 
از دغدغه ها و مسائل نگران کننده این روزهای 
ماست. درخواست داریم که با رعایت اصول 
سه گانه فاصله گذاری اجتماعی، شست و شوی 
مرتب دست ها و استفاده از ماسک از فشار 
کاری این عزیزان بکاهیم تا مراقبت های بهتر 
و بیشتری به بیماران بستری در بیمارستان ها 

ارایه شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تعطیالت 
پیش رو تاکید کرد: »در تعطیالت پیش رو از 
سفر غیرضروری به استان های دارای وضعیت 

قرمز و هشدار بپرهیزید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۶۹۷  ابتال و ۱۸۵ فوتی جدید کرونا در کشور



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران مطرح کرد خبـر

خبرنگاری؛ حرفه ای سخت
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان 
اینکه حرفه خبرنگاری حرفه ای سخت است، گفت: »ما به عنوان یک 
طبیب می دانیم بسیاری از مشاغل ممزوج با استرس هستند و منجر به 
فرسایش شغلی می شوند و یکی از مصادیق آن حرفه خبرنگاری است. 
حرفه ای که پر از خطر است و وجود استرس های فزاینده و مواج در 
آن منجر به فرسودگی شغلی می شود و اینکه بخواهیم خبرنگاری را 
به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان آور تلقی کنیم، حداقل تکریم 

و قدرشناسی است که می توان از این قشر انجام داد.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی در وبینار رسانه و مسئولیت اجتماعی 
با نگاهی بر بحران کرونا، گفت: »در آستانه روز خبرنگار هستیم؛ 
22 سال قبل در 17 مرداد ماه نمادی از حضور شجاعانه و سترگ و 
ایثارگرانه خبرنگارانی است که به دست یک جریان کور و جاهالنه 
تروریستی به شهادت رسیدند و بر این اساس روز 17 مرداد ماه روز 

خبرنگار نامیده شد.«
وی افزود: »در عین حال تقارن مبارکی با زادروز والدت امام هادی 
)ع( داریم که می دانیم ایشان تنها 42 سال از عمر بابرکت شان نگذشته 
بود که به شهادت رسیدند. زندگی ایشان مملو از حوادث خطیر و 
درس آموز بود. ایشان با دعوت به ظاهر فریبنده متوکل به سامرا رفتند و 
علی رغم جو پرخفقان سامرا توانستند در نشر و بسط معارف دینی و 
ایجاد روحیه انقالبی و حفظ جریان پرسشگری شیعی نقش ایفا کنند.«
زالی ادامه داد: »مدافعین عرصه سالمت که امروز در خط اول مقابله 
در جنگی نابرابر با ویروس منحوس کرونا به نیابت از مردم ایران 
در حال مقابله و تقابل هستند و امیدوارم خداوند به همه پزشکان، 
پرستاران، جامعه بهداشتی و درمانی و... توفیق روز افزون دهد. مردم 
ایران نیز مانند همیشه قدرشناس این فرزندان برومند ایران زمین هستند. 
من در مقابل این جامعه فرهیخته کشور سر تعظیم فرود می آورم. 
در همین روزهای اخیر شاهد بودیم که دو نفر از اساتید برجسته در 
24 ساعته گذشته به شهادت رسیدند. شهید بهمن اسمی متخصص 
عالی قدر بیهوشی که نمادی از اخالق حرفه ای و مردم دوستی بود 
و استاد ارجمند احمد خسروی از اساتید برجسته مشهد بودند. این ها 

نمادهایی از ایثارگری های جامعه پزشکی است.«
»امروز توفیق داریم که در همه عرصه های  وی همچنین گفت: 
مختلف علمی و اجتماعی رسانه هایمان به صورت کامال تخصصی 
وارد شده اند. امروز بسیاری از عزیزان در عرصه رسانه ای متبحرینی 
هستند که مشخصا اشراف کافی و تکنیکال به مباحث تخصصی پیدا 
کرده اند. این توفیق حاصل شده که در رسانه ها با تفکیک تخصصی 
شاهد هستیم که دانش و تبحر حرفه ای و مهارت مشخص حرفه  
در هر حوزه ای به حد مکفی وجود دارد. در حوزه سالمت، اقتصاد، 
فرهنگ و... وضعیت به همین صورت است. در جریان شروع طرح 
تحول سالمت و کسری و زخم کهنه کاهش اعتبارات سالمت در 
طول سه دهه گذشته، آنچه که حداقل به صورت تسکینی در بخشی 
از تاریخ وزارت بهداشت منجر به اصالح بخشی از اعتبارات شد، 
پشتوانه مطالبات رسانه ای بود. خبرنگاران در کسری از ساعت در یک 
رخداد غیرمترقبه و فاجعه ملی حضور می یابند و یکی از پیشتازترین 

عناصری بوده اند که حضور پیدا کرده اند.«
زالی با بیان اینکه حرفه خبرنگاری حرفه ای سخت است، گفت: »ما 
به عنوان یک طبیب می دانیم بسیاری از مشاغل ممزوج با استرس 
هستند و منجر به فرسایش شغلی می شوند و یکی از مصادیق آن حرفه 
خبرنگاری است. حرفه ای که پر از خطر است و وجود استرس های 
فزاینده و مواج در آن منجر به فرسودگی شغلی می شود و اینکه بخواهیم 
خبرنگاری را به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان آور تلقی کنیم، 
حداقل تکریم و قدرشناسی است که می توان از این قشر انجام داد.«
وی ادامه داد: »در کشورهای توسعه یافته، یکی از مشاغلی که از 
درآمدهای باالی اقتصادی برخوردارند و مزایای باالی اجتماعی هم 
دارند، قشر خبرنگاری است. اما علی رغم همه تالش های انجام شده 
متاسفانه کماکان از نظر مسائل اقتصادی، اجتماعی و تسهیالت و... 
جمع کثیری از خبرنگاران کشور در شرایط مطلوب اقتصادی نیستند 

و مشکالت معیشتی و اقتصادی موجب شده که حوزه خبرنگاری، 
از نظر منطق اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. بسیاری از مشاغل 
دیگر با استرس و سختی کمتر و در عین حال درآمد افزون تر هستند 
اما کسانی که می پذیرند علی رغم همه این سختی ها در رسانه بمانند 

عاشقان عرصه رسانه و خبرنگاری هستند.«
وی همچنین گفت: »نکته بسیار مهمی که در حوزه کرونا شاهد آن 
بودیم، این بود که از همان ابتدای شیوع کرونا در کشور، هم در حوزه 
اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی و هم در انعکاس خدمات جامعه 
پزشکی کشور و ایجاد فضای مطلوب و ایجاد اتمسفرهای منطقی در 
زمینه آگاهی بخشی اجتماعی و... رسانه ها به خوبی عمل کردند. اگر 
امروز را با روزهای آغازین اسفند ماه مقایسه کنید که جامعه ایرانی 
در معرض امواج متناقض از اطالعات علمی، غیرعلمی، شبه علمی 
و... بود، امروز فضا بسیار بهتر است و از همان روزهای آغازین 
شاهد حرکت پرشور خبرنگاری بودیم. نقش بسیار مهم رسانه ها و 
خبرنگاران در حل مشکالت مردم و مطالبه جویی بسیار مهم است.«
زالی گفت: »سازمان جهانی بهداشت که امروز سکاندار اداره بیماری 
کووید-19 به عنوان یک بیماری عالم گیر است، فرمول های مشخصی 
را اعالم می کند؛ اولین فرمول این است که باید دانش مردم را درباره 
این بیماری باال برد. در غیر این صورت کنترل اپیدمی شدنی نیست. 
دانش و ارتقاء آگاهی درباره این بیماری است که کمک می کند بتوانیم 
چرخه این بیماری را متوقف کنیم که این اقدام در حوزه وظایف اصلی 
خبرنگاری است. هر کجا که سیستم خبرنگاری توانست بین افکار 
عمومی و نیازسنجی در حوزه کرونا با مداخالت رسمی و دولتی 
تلفیق ایجاد کند، موفقیت بیشتری برای مداخالت وجود داشت. مانند 
بحث 13 به در که اتفاق افتاد. حال هر کجا که مداخالت ما در سطوح 
مداخله ارشد کشور در حوزه اجرایی، از افکار عمومی فاصله بگیرد 
و خبرنگاران آن را به خوبی دیده وری نکنند، نهادهای رسمی کشور 
باید این موضوع را با کمک فضای رسانه ای اصالح کنند. اگر دورتر 
از افق دید مردم حرکت کنیم، حتما مداخالت مان به ثمر نمی نشیند. 
زمانی مردم با مداخالت همراهی می کنند که مداخالت به افکار 
عمومی نزدیک تر باشد.« وی تاکید کرد: »به نظر من در حوزه کرونا 
رسانه ها به عنوان کانون های امین دیده ورزانه، در عرصه اجتماعی آنچه 
که از متن مردم به عنوان مطالبات برمی آید، آن را به گوش مسئوالن 
برسانند و مسئوالن هم مقید باشند که در هارمونی و هماهنگی با 
افکار عمومی حرکت کنند. در غیر این صورت موجب اقبال مردم 
نخواهد شد. مردم دنبال شفافیت بیشتر در تمام عرصه های اجتماعی 
و اقتصادی هستند و تنها راه رسیدن به محور شفافیت به جز اعتنا و 
اعتماد به رسانه هایی که لکنت زبان نداشته باشند، امکان پذیر نیست.«
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالن شهر تهران، در ادامه صحبت هایش 
گفت: »بیماری کووید-19 جزو بیماری های نوپدید بشری است. 

بیماری های نوپدید بیماری هایی هستند که پیشینه روشن از اطالعات 
بشری در آن اندک است و اطالعات علمی از آن قلیل است و بسیاری 
از مطالب درباره آن بیماری نامشخص است. کرونای جدید، ویروس 
واقعا پیچیده ای است. به همین دلیل هم بسیاری از بیماری هایی که 
از نظر ساختاری با کرونای جدید مشابه بودند، این رفتار عالم گیر را 
از خودشان نشان ندادند. هیچ یک از بیماری های نوپدیدی که در 
سال های اخیر داشتیم، مانند کووید-19 سطوح فراوانی از اجتماع را 
در عرصه های مختلف جغرافیایی انجام نداده اند و علی رغم اینکه خود 
سازمان جهانی بهداشت دیرتر از زمان معمول پاندمی را اعالم کرد، 

اما همه پذیرفتند که ما با یک پاندمی مواجه ایم.« 
زالی ادامه داد: »این ویروس نشان داده است که بسیاری از مفروضات 
اولیه درباره آن، درست نیست. فقدان یک واکسن کارا موجب شده 
که امکانات بشر در برابر این ویروس بسیار اندک باشد. ایجاد مشکل 
در اقتصادهای ملی و فراملی و کاهش سرانه ناخالص داخلی در 
طول سالیان اخیر به اندازه ای که امروز به دلیل بروز کرونا شاهد آن 
بوده ایم، نبوده است. یکی از مخرب ترین امواج بحران های اقتصادی 
را به دنبال بروز و شیوع کرونا شاهد بودیم و تحوالت و تغییرات و 
تبعات اجتماعی نیز به دنبال شیوع این ویروس وجود داشته است 

که بسیار عمیق و دراماتیک بوده است.«
وی با بیان اینکه همانطور که حدس زده می شد، این بیماری یک 
بیماری مزمن و فرسایشی است، اظهار کرد: »متاسفانه در بیماری های 
فرسایشی بزرگترین خطری که به ویژه برای آحاد مردم وجود دارد؛ 
خستگی است. مردم بعد از مدتی در این بیماری خسته شده و طراوت 
و نشاط اجتماعی کاهش یافته و به حداقل می رسد. اخبار تلخ روزانه 
این بیماری در عرصه جهانی می تواند به عنوان یک عامل تخریبی 
روانی عمل کند. بنابراین امروز یکی از چالش های مهم ما خسته شدن 
افکار عمومی به دلیل کرونا است. طبیعتا در چنین شرایطی ایجاد یک 
طراوت و نشاط عمومی که منجر به افزایش ارتقاء دانش عمومی در 

برابر کرونا شود، کاری سخت تر است.«
به گزارش ایسنا، زالی ادامه داد: »در عین حال انگیزش های اجتماعی بر 
اثر بیماری های فرسایشی و مزمن بسیار کمرنگ می شوند. اگر روزهای 
اول این بیماری را در عرصه جهانی و ملی ببینیم، نوع رویکرد با امروز 
متفاوت بوده است و خستگی و کسالت اجتماعی و اقتصادی مزمن 
ناشی از این بیماری را داریم درک می کنیم. در عین حال باید توجه 
کرد که ایجاد اضطراب فزاینده و غیر منطقی هم می تواند جامعه را 
در برابر این بیماری مسلوب االختیار نشان دهد. بنابراین رسانه ها باید 
بتوانند در دو سر طیف، به خوبی اقدام کنند؛ به طوری که نه غفلت 
عمومی را شاهد باشیم و نه شاهد ترس غیرمنطقی باشیم. رسانه ها باید 
با حساسیت زایی منطقی نسبت به عواقب این بیماری رفتار اجتماعی 

و فردی مردم را ساماندهی کنند.«

شماره 1717 167 مرداد 1399



سخنگوی وزارت بهداشت: 

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت مطرح کرد
حذف دفترچه های بیمه به شرط تکمیل نسخه نویسی الکترونیک
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت 
گفت: »تا زمان تکمیل اجرای پروژه نسخه الکترونیکی، 
دفترچه بیمه حذف نشده و تنها میزان استفاده از آن کاهش 

پیدا می کند.«
به گزارش سپید، محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا 
در خصوص زمان حذف دفترچه بیمه در سازمان بیمه 
سالمت گفت: »زمان تعیین شده برای این مسئله آذر ماه است و امیدواریم تا آن زمان فرآیند 
نسخه الکترونیکی به سرانجام رسد در حقیقت آذرماه زمانی است که رئیس جمهوری تعیین کرده 

است.« وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس جمهوری در خصوص زمان حذف دفترچه 
عمل می شود، افزود: »درباره نحوه حضور بیماران در مطب ها باید گفت دفترچه حذف نشده و 
تنها ضرورت نوشتن نسخه بر روی کاغذ حذف شده است، زیرا باید به گونه ای عمل کرد که تا 
اجرای کامل این پروژه نگرانی ایجاد نشود. بنابراین دفترچه همچنان در اختیار مردم قرار دارد، اما 

استفاده از آن کمتر خواهد شد.«
وی با بیان اینکه با فراهم شدن نسخه الکترونیک، مردم با در دست داشتن کارت ملی نیز می توانند 
حتی بدون دفترچه به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند، تصریح کرد: »در این شرایط نیز بیمار 
می تواند به راحتی سرویس مورد نظر را از پزشک و یا موسسه طرف قرارداد دریافت کند.« هاشمی 
با تاکید بر اینکه فرایند آموزش به پزشکان درباره نسخه نویسی الکترونیک انجام می شود، اظهار 
داشت: »استفاده از دفترچه به صورت فیزیکی ادامه داشته و تنها میزان استفاده از آن کاهش پیدا 

خواهد کرد، لذا فرآیند صدور دفترچه وجود داشته و مشکلی در این باره متوجه فردی نخواهد بود.«

بیمه سالمت

دولت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »بر اساس آمارها، ۲۰ تا ۳۰ درصد 
موارد ابتال و بستری به علت کرونا در استان گیالن 
از بین مسافران بوده و خواهش ما این است که 
در تعطیلی پیش رو مردم از سفر غیرضروری به 

استان های شمالی خودداری کنند.«
درباره  الری  سادات  سیما  سپید،  گزارش  به 
»در  افزود:  در کشور  کرونا  وضعیت ویروس 
حال حاضر استان مازندران وضعیت خوبی از 
نظر بیماری ندارد و حتی در اسفند ماه نیز مردم 
این استان پیک بدی از بیماری را تجربه کردند. 
استان گیالن نیز همزمان با استان قم پیک بدی 
از بیماری کووید ۱۹ را تجربه کرد و در حال 

حاضر روند صعودی را طی می کنند.«
وی ادامه داد: »مردم ما همکاری خوبی با وزارت 
بهداشت داشته اند. هرچند کمی عادی انگاری 
صورت گرفته و همه فکر می کردیم شرایط بیماری 
با تابستان کاهش پیدا می کند. بازگشایی ها اتفاق 
افتاد و برخی نسبت به رعایت پروتکل ها بیخیال 
شدند. بسیاری از مردم استفاده از ماسک را رعایت 
می کنند و حتی بچه ها نیز ماسک می زنند و این 
نشان دهنده آموزش خانواده به کودکان است.«
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »بیشتر جوانان 
اروپا  در  حتی  و  نمی کنند  استفاده  ماسک  از 
نیز اثبات شده که جوانان نسبت به استفاده از 
ماسک بیخیال تر هستند. در موج اخیر کرونا حتی 
جوانان بیشتر به ویروس کرونا مبتال شده اند و 
حتی جوانانی را از دست داده ایم. این نگرانی 
جهانی است در اروپا نیز که موج دوم کرونا آمده، 

بیشتر نگرانی از رفتار جوانان است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »قانون باید 
از افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند، حمایت کند. در این زمینه هم در ستاد 
ملی مقابله با کرونا بحث هایی شده و هم در 
وزارت بهداشت در این راستا صحبت هایی شده 
تا تنبیهی برای کسانی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند در راستای حفاظت از مردم 

در نظر گرفته شود.«
منابع  از  کرونا  »آمارهای  کرد:  اظهار  الری 
از  آمار  این  می شود.  تجمیع  و  تهیه  مختلفی 
بیمارستان ها  و  دولتی  مراکز  و  آزمایشگاه ها 
به صورت  تیم  تهیه می شود و همچنین یک 

تلفنی آمار را از استان ها چک می کنند.«
استان های قرمز و  وی درباره شیوه تشخیص 
هشدار بیان کرد: »یک تیم آماری وجود دارد که 
با کمک معاونت بهداشت این موارد را مشخص 
می کنند. معموال موارد بروز بستری ها را در ۱۴ روز 
اخیر در هر استان در نظر می گیرند و اگر روند 
صعودی بیماری وجود داشته باشد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت سنجیده می شود. میزان مرگ 
در هر یک میلیون نفر جمعیت و بستری در هر 
صد هزار نفر در نظر گرفته می شود. منطقه سبز 
جایی است که در یک ماه اخیر، حتی یک مورد 
بیماری شناسایی نشده است. قرمز جایی است 
که آمار بستری در دو هفته اخیر به شدت باال 

رفته و باید محدودیت ها بیشتر شود.« 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »ما موظف 
هستیم گزارش های بیماری در ابتال و بستری و 
فوتی را به سازمان جهانی بهداشت اعالم کنیم 
و حتی در منطقه مدیترانه شرقی، بیشترین ارائه 
گزارش را ایران دارد. مالک ما تست مولکولی 
یا  حلق  ته  از  گیری  نمونه  این  است.  مثبت 
 بینی انجام می شود و ویژگی آن باالست. یعنی 
اگر کسی مثبت باشد، قطعا مثبت است. ممکن 
تست  که  باشد  داشته  مرگ هایی وجود  است 
اعالم  موارد  این  و  باشد  مثبت  آنها  مولکولی 
می شوند. برخی ممکن است عالئم داشته باشند، 
اما تست تایید نکند که این موارد محتمل خواهد 

شد. در گواهی فوت، مشکوک به کرونا نوشته 
می شود تا در مراحل خاکسپاری نیز پروتکل های 
مربوطه رعایت شود. اگر تست مولکولی این 
به  بیماری های مشکوک  در  باشد،  منفی  افراد 

کرونا ثبت می شود.«
وی تاکید کرد: »وزارت بهداشت یک وزارتخانه 
وزارت  برای  مردم  سالمت  و  نیست  سیاسی 

بهداشت اهمیت دارد.«
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »ویروس کرونا 
همه  و  می شود  محسوب  جهانی  چالش  یک 
این  بودن  نامشخص  است.  دربرگرفته  را  دنیا 
وضعیت برای همه جهان وجود دارد و حتی کسی 
نمی تواند بگوید واکسن ها چقدر موثر هستند 
و چقدر ایمنی ایجاد خواهد کرد. دانسته های 
ما در برابر نادانسته ها در زمینه کرونا کم است. 
رعایت  سه گانه  اصول  شده،  اثبات  مورد  تنها 
فاصله گذاری، شست وشوی مداوم دست ها و 
که  کشوری  هر  در  است.  ماسک  از  استفاده 
بازگشایی ها انجام شده و فاصله گذاری به هم 

ریخته، دوباره بیماری اوج پیدا می کند.«
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: »مورد دیگر، ابتالی 
کادر بهداشت و درمان است. مدافعان سالمت 
دلسوز مردم هستند و از ما می خواهند که به مردم 
بگوییم بیشتر رعایت کنند تا مراقبت بیشتری ارائه 
بدهند. دردناک ترین حالت این است که بیماری 

و فوت هموطنان خود را ببینیم.«

ابراز همدردی و همیاری مسافران منشاء ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتال به کرونا در گیالن هستند 
وزیربهداشت به همتای 

لبنانی خود
پیامی ضمن تسلیت  بهداشت در  وزیر 
در  بیروت  مردم  از  کثیری  باختن  جان 
حادثه انفجار این شهر، آمادگی ایران برای 
هرگونه کمک و یاری به دولت و ملت 

لبنان را اعالم کرد. 
متن  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
پیام سعیدنمکی به وزیر بهداشت لبنان 

به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حمد حسن 

وزیر بهداشت لبنان 
حادثه دلخراش انفجار بیروت که متاسفانه 
موجب جان باختن و مصدومیت کثیری 
از شهروندان عزیز  لبنانی شد، موجب 

تالم و نگرانی فراوان است.  

بسان همیشه، دولت و ملت ایران خود 
را در کنار کشور دوست و برادر خود، 
لبنان می دانند، ضمن عرض تسلیت و 
در  همکارانم  و  خود  همدردی  ابراز 
ایران،  اسالمی  نظام سالمت جمهوری 
از خداوند ارحم الراحمین برای شهدای 
این واقعه، رحمت واسعه الهی و برای 
مصدومین شفای عاجل و برای بازماندگان 
و مردم مقاوم لبنان، صبر و آرامش آرزو 
آمادگی  مراتب  بدینوسیله   و  می کنم 
وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران 
برای هرگونه کمک و یاری به دولت و 
ملت عزیز لبنان را به اطالع می رسانم.

دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران
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سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

اعالم آمادگی کمیسیون بهداشت برای ارسال کمک های درمانی به لبنان
کمیسیون  لبنان  بیروِت  در  انفجار  پی  در 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
در پیامی برای ارسال کمک های پزشکی، 
به  انسان دوستانه  و  بهداشتی  درمانی،  تیم 

لبنان اعالم آمادگی کرد. 
به گزارش سپید، متن کامل پیام کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس به گزارش مبنی 

بر اعالم آمادگی برای ارسال کمک های درمانی به لبنان به شرح زیر است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خبر فاجعه  انفجار مهیب و گسترده بندر بیروت که منجر به از بین رفتن  بخش عظیمی از منطقه 
اداری  شهر بیروت و از  دست دادن تعدادی از شهروندان عزیز بیروت لبنان و زخمی شدن 
بیش از ۲۵۰۰ نفر از مردم لبنان شده است، دل ملت ایران، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی را به درد آورد.  
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ایران، ضمن ابراز عمیق تسلیت و همدردی با 
مردم  شریف، حزب اهلل و مجلس و دولت لبنان آمادگی خود را برای ارسال کمک های پزشکی، 
تیم درمانی، بهداشتی و انسان دوستانه به لبنان اعالم می دارد. بی شک لبنان خط مقدم جبهه مقاومت 
اسالمی در دنیا و خاورمیانه است و به وعده خداوند که فرموده »ان االرض یرثها عبادی الصالحون 

« دوباره بیروت به دست بندگان صالح خدا زیبا، خرم و آباد خواهد شد.«ایسنا

مجلس

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از معرفی بیش از دو هزار واحد متخلف 
به مراجع قضایی و پلمب بیش از ۱۳۰۰ واحد 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  که  متخلف 

نمی کردند، خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت  
وگو با ایرنا درباره تشدید بازرسی ها برای رعایت 
با واحدهای  پروتکل های بهداشتی و برخورد 
صنفی متخلف که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند، بیان کرد: »از اول تا ششم مرداد ماه، 
۱۹۲ هزار و ۹۵۶ بازرسی از مراکز تهیه، توزیع، 
عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و 
بهداشت  بازرسان  توسط  کارگاهی  واحدهای 

محیط انجام شده است.« 
وی ادامه داد: »تعداد دو هزار و ۷۱۴ واحد متخلف 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردند 
به مراجع قضایی معرفی شده و هزار و ۳۹۳ 
واحد نیز پس از دریافت اخطار، پلمب شده اند.«
الری گفت: »همچنین ۱۰ هزار و ۹۵۳ مورد بازرسی 
با سایر دستگاه ها برای بررسی میزان  مشترک 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شده است.«
معاون وزیر بهداشت درباره تشدید بازرسی ها و 
برخوردها با واحدهای متخلف در استان تهران نیز 
اظهار کرد: »در استان تهران، ۲۱۶ واحد متخلف 

در این بازه زمانی به مراجع قضایی معرفی شده و 
۱۱۶ واحد پس از دریافت اخطار، پلمب شده اند. 
همچنین هزار و ۳۱۶ مورد بازرسی مشترک با 

سایر دستگاه ها انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »به طور مثال 
برخی شعبه های  پلمب شده شامل  واحدهای 
بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای، جایگاه پمپ 
بنزین، فروشگاه تعاونی، تاالر پذیرایی، کارگزاری 
بورس، اغذیه فروشی، نانوایی، بستنی فروشی، 

بازار میوه و تربار، چای خانه و برخی دیگر از 
اماکن در کشور است.«

ویروس  که  حاضر  حال  »در  کرد:  بیان  وی 
یافته،  شیوع  کشور  استان های  همه  در  کرونا 
باید رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به 
اولویت  ماسک،  از  استفاده  و  گذاری  فاصله 
اصلی و قابل توجه همه اصناف و مردم باشد. 
بازرسی های همکاران بهداشت محیط افزایش 
یافته و در زمینه نظارت بر رعایت پروتکل ها 

از گزارش های مردمی نیز کمک گرفته می شود.«
محسن فرهادی، معاون مرکز سالمت و محیط 
درباره  این  از  پیش  نیز  بهداشت  وزارت  کار 
رعایت پروتکل های بهداشتی گفته بود: »رعایت 
پروتکل های بهداشتی اختیاری نیست و اجباری 
به شدت  ما مجبور  ناظرهای  نتیجه  در  است. 
اماکنی شدند  تعطیلی  نتیجه  بیشتر و در  عمل 
که پروتکل های بهداشت را رعایت نمی کنند. 
وزارت بهداشت تمایلی به تعطیل کردن حتی 
یک مورد از کسب و کارها ندارد. همواره گفتیم 
که اگر پروتکل های بهداشتی رعایت شود، کسب 
و کار رونق پیدا خواهد کرد. ارتباط سالمت با 
اقتصاد کامال به هم آمیخته است. هیچ صنفی 

بدون اخطار و تذکر تعطیل نمی شود.«
پروتکل های بهداشتی پس از اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای بازگشایی ها و فاصله گذاری هوشمند 
از طرف وزارت بهداشت برای صنف های مختلف 
تدوین شده است. این پروتکل ها از طرف وزارت 
بهداشت به اصناف ابالغ شده و رعایت آن اجباری 
پروتکل های  اجرای  عدم  صورت  در  است. 
بهداشتی و فاصله گذاری های فیزیکی، ابتدا به 
صنوف یا اماکن متخلف اخطار داده می شود و 
تکرار،  یا  نکردن موضوع  برطرف  در صورت 

واحد مربوطه پلمب می شود.

معرفی واحدهای متخلف در زمینه پروتکل های بهداشتی 
به مراجـع قضـایی

شماره ۱۷۱۷ ۱۶9 مرداد ۱۳۹۹

سخنگوی جمعیت هالل احمر جزئیات کمک این جمعیت 
به  ارسال ۹ تن مواد غذایی  از  بیروت را تشریح کرد و  به 

این شهر خبر داد. 
به گزارش سپید، محمد نصیری در گفت وگو با ایسنا دراین 
باره گفت: »با ابراز همبستگی با مردم لبنان و شهر بیروت، 
درپی  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  احمر  هالل  جمعیت 
انفجار رخ داده در شهر بیروت نخستین مرحله از کمک های 

بشتر دوستانه خود را روانه این شهر خواهد کرد.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر ادامه داد: »بر این اساس در 

نخستین مرحله ۲۰۰۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته به وزن ۹ تن به 
بیروت ارسال خواهد شد.« 

وی با اشاره به ارسال کمک های پزشکی نیز گفت: »۲۲ نفر 
از کادر درمان شامل متخصصین قلب، اطفال، ارتوپد، اتاق 
عمل، اعصاب و... هم به این شهر اعزام خواهند شد. همچنین 
مقادیری دارو و ملزومات پزشکی نیز به لبنان ارسال می شود و 
یک بیمارستان RDH هم برپا خواهد شد.« نصیری افزود: »در 
هماهنگی با صلیب سرخ لبنان در صورت نیاز مراحل بعدی 

اعزام کمک های بشردوستانه به لبنان نیز انجام خواهد شد.«

سخنگوی جمعیت هالل احمر تشریح کرد

جزئیات مرحله اول کمک های هالل احمر ایران به لبنان
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نقش ژنتیک در ابتال به کرونا
محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی شواهد 
موجود می گویند: »با توجه به شواهد موجود، ژنتیک 
می تواند با عالئم بیماری مانند تب و اسهال، از دست 
دادن حس چشایی و بویایی و میزان ابتال به بیماری 
کووید-19 ارتباط داشته باشد و یک سری از افراد به 
دلیل ساختار ژنتیکی خاص نسبت به ابتال به بیماری 

مقاوم هستند و یا دچار عالئم خفیف می شوند.«
به گزارش سپید، در سراسر دنیا میلیون ها نفر به 
ویروس کرونا آلوده شده اند، اما بسیاری دیگر بیمار 
نشده اند. افرادی که این بیماری را تجربه می کنند، 
می توانند عالئم گسترده از جمله از دست دادن 
حس بویایی یا چشایی، مشکالت گوارشی، تب، 
سرفه و مشکالت تنفسی را داشته باشند. اگر چه 
افراد سالخورده و افرادی با شرایط خاص از قبیل 
بیماران قلبی و دچار دیابت، احتماالً عوارض شدیدی 
را متحمل می شوند، اما صدها نفر از افراد جوان و 
سالم نیز عالئم شدیدی را تجربه کرده و بر اثر این 
بیماری درگذشته اند. حال سوال اینجاست که چرا 
یک سری از افراد نسبت به کووید-19 حساس 
هستند. آیا این عالئم و میزان ابتال با ژنتیک افراد 
در ارتباط است؟ محققان موسسه ملی تحقیقات 

سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران می گویند: »عده ای از بیماران مبتال به کووید 
-19 دارای عالئم شدیدتری از بیماری هستند، بدون 
اینکه دارای بیماری زمینه ای و یا سالخورده باشند. 
چندین مطالعه در کشورهای مختلف در این زمینه 
انجام شده است؛ از جمله در کشور انگلیس، محققان 
مطالعه ای روی بیش از ۲6۰۰ دوقلو انجام دادند تا 
سعی کنند تشخیص دهند که آیا عالئمی که توسط 
افراد مبتال به کووید -19 پیش بینی می شود مربوط 

به ساختار ژنتیکی افراد است یا خیر.«

نتیجه مطالعه نشان داد که عوامل ژنتیکی، حدود ۵۰ 
درصد تفاوت بین عالئم افراد مبتال به کووید-19 را 
تعیین می کند. به طور خاص، این تیم، تأثیر ژنتیکی 
قابل توجهی برای عالئم تب، اسهال و از دست دادن 
حس چشایی و بویایی را در این مطالعه نشان دادند. 
در مقابل آن،  سرفه، درد قفسه سینه و درد شکم 
با ساختار ژنتیکی مرتبط نبودند. این نتایج همچنین 
می تواند به محققان سراسر جهان در توضیح اینکه 
چرا برخی از افراد عالئم کووید-19 را به صورت 

شدید یا خفیف نشان می دهند، کمک کند.

محققان دیگر از مدل های رایانه ای برای تحلیل تغییرات 
ژنتیکی شناخته شده در سیستم ایمنی بدن استفاده 
کردند. نتایج مدل سازی نشان داد که تفاوت هایی در 
DNA افراد وجود دارد که می تواند توانایی آن ها 
در پاسخ به عفونت کووید-19را تحت تأثیر قرار 
دهد. براساس این مطالعه، تنوع در ژن ها، بخشی 
از توضیح تفاوت های زیاد در شدت عفونت در 
بسیاری از بیماران مبتال به کووید-19 است. درک 
چگونگی تغییر در انواع ژن ها بر دوره بالینی کووید-19 
می تواند به شناسایی افراد در معرض خطر بیماری 
کمک کند. در یک مطالعه در زمینه ارتباط بین عالئم 
بیماری کووید-19 و ژنتیک، متخصصین ژنتیک 
ایتالیایی، نمونه های DNA بیماران را از 11 بیمارستان 
جمع آوری کردند. نتیجه  به دست آمده حاکی از آن 
است که تفاوت های ژنتیکی یک عامل کلیدی برای 

ابتال به ذات الریه شدید حاد است.
به گزارش ایسنا، با توجه به شواهد موجود، ژنتیک 
می تواند با عالئم بیماری مانند تب و اسهال، از دست 
دادن حس چشایی و بویایی و میزان ابتال به بیماری 
کووید-19 ارتباط داشته باشد و یک سری از افراد به 
دلیل ساختار ژنتیکی خاص نسبت به ابتال به بیماری 

مقاوم هستند و یا دچار عالئم خفیف می شوند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد سرماخوردگی معمولی می تواند 
مصونیت در برابر بیماری کووید-19 را تقویت کند. 

به گزارش سپید، متخصصان در بررسی خود دریافتند سرماخوردگی 
معمولی می تواند به مصونیت در برابر بیماری کووید-19 حتی 

در افرادی که به کروناویروس جدید آلوده نشده اند، کمک کند.
به گفته محققان این واکنش ایمنی حاصل پدیده ای موسوم به حافظه 
سلول تی است. حافظه سلول می تواند توجیه کند که چرا برخی 
افراد به اندازه سایر بیماران کووید-19 دچار عالئم شدید بیماری 
نمی شوند. محققان آمریکایی اظهار داشتند: »در این مطالعه، به شواهد 
قاطعی دست پیدا کرده ایم که نشان می دهد حافظه ایمنی موجود 

از قبل می تواند از قرار گرفتن در معرض سایر انواع کروناویروس 
که عامل سرماخوردگی معمولی هستند، ناشی شود.«

در این بررسی آمده است: »واکنش های سلول تی مختص به 
بیماری کووید-19 در بیش از ۵۰ درصد افرادی که در معرض 
آن قرار نداشته اند مشاهده شده که می تواند به دلیل ابتالی آنان به 

سرماخوردگی معمولی در گذشته باشد.«
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، سیستم ایمنی سلول های تی 
یا گلبول های سفید خون را برای مقابله با عفونت به کار می گیرد. 
همچنین این باور وجود دارد این دسته از سلول ها اطالعات مربوط 
به پاتوژن ها همچون سرماخوردگی معمولی را که در گذشته به 

بدن حمله کرده اند از طریق فرایندی موسوم به حافظه سلول تی 
در خود حفظ می کنند.ایسنا

سرماخوردگی معمولی عامل تقویت سیستم ایمنی در برابر کووید-۱۹

یک راهنمای کلینیکی در کانادا می گوید که چاقی را باید براساس 
سالمت افراد تعریف کرد نه فقط وزن آنها.

به گزارش سپید، این راهنما همچنین به پزشکان توصیه می کند در 
زمینه مقابله با چاقی صرفا از تجویز رژیم غذایی و ورزش فراتر روند 
و در عوض بر دالیل ریشه ای افزایش وزن تمرکز کنند و رویکردی 

جامع تر به سالمتی داشته باشند. 
این راهنما که روز سه شنبه در نشریه انجمن پزشکی کانادا منتشر شد 
به ویژه زدن برچسب های منفی مرتبط با چاقی به مراجعه کنندگان 

به نظام بهداشتی را مالمت می کند. 
این راهنما که قرار است مورد استفاده پزشکان عمومی در تشخیص 
و درمان چاقی قرار گیرد می گوید: »روایت فرهنگی غالب در مورد 
چاقی به فرضیاتی درباره بی مسئولیتی فردی و فقدان اراده دامن 
می زند و کسانی که با چاقی زندگی می کنند را مقصر می شناسد 

و سرافکنده می کند.«
شیمنا راموس-ساالس، مدیر تحقیقات و سیاستگذاری در اوبیسیتی 
کانادا و یکی از نویسندگان این راهنما گفت که تحقیقات نشان می دهد 
بسیاری از پزشکان علیه بیماران چاق تبعیض قائل می شوند و این 
می تواند صرفنظر از وزن مریض به نتایج بهداشتی بدتری منجر شود. 
به گفته سازمان آمار کانادا، میزان چاقی در سه دهه اخیر در این کشور 
سه برابر شده و اکنون یک چهارم مردم دچار اضافه وزن بیش از 
حد هستند. این راهنما از سال ۲۰۰6 اصالح نشده بود. نسخه تازه 
با کمک اوبیسیتی کانادا، انجمن پزشکان و جراحان متخصص چاقی 

کانادا و موسسه تحقیقات بهداشتی کانادا انجام شد. 
هرچند توصیه های تازه هنوز شامل معیارهای شناسایی مثل شاخص 
توده بدنی )بی ام آی( و اندازه دور کمر می شود، اما به محدودیت های 
کلینیکی این روش ها اذعان می کند و می گوید که پزشکان باید بیشتر 

بر چگونگی تاثیر وزن بر سالمتی شخص تمرکز کنند. 
این راهنما همچنین می گوید کاهش اندک وزن، یعنی حدود3.۵درصد، 
می تواند به بهبود وضع سالمتی منجر شود و بهترین وزن برای فرد 
چاق احتماال وزن ایدآلی که شاخص وزن بدن ارائه می کند نیست. 
این راهنما تاکید می کند که چاقی یک مشکل مزمن و پیچیده است 

که نیازمند مدیریت در دراز مدت است. 
راهنمای تازه به جای توصیه صرف به کمتر بخورید، بیشتر ورزش 
کنید پزشکان را تشویق می کند روان درمانی، کمک های پزشکی و 
عمل جراحی چاقی مثل عمل بای  پس معده را مد نظر قرار دهند. 
به گزارش بی بی سی، هرچند این راهنما توصیه های رایج در مورد 
شیوه های کاهش وزن را کامال کنار نمی گذارد، می گوید: »کلیه افراد، 
صرف نظر از اندازه یا ترکیب بدن از اتخاذ یک الگوی تغذیه متوازن 

و سالم و انجام فعالیت جسمی مرتب بهره مند شوند.«ایسنا

چاقی را با معیار سالمتی تعریف کنیم نه وزن
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 علی ابراهیمی
رئیس  بهداشت،  وزیر  با حضور  مراسمی  در 
سازمان اورژانس کشور و روسای دانشگاه های 
فوریت های  مرکز  پروژه   11۵ پزشکی،   علوم 
پایگاه  نخستین  ازجمله  استان   7 در  پزشکی 
اورژانس ریلی کشور در زنجان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سپید، در ابتدای این مراسم 
که به صورت ویدئوکنفرانس و از طریق ارتباط 
بهداشت  وزارت  مرکزی  ستاد  در  استان ها  با 
برگزار شد، پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان 
اورژانس کشور به ارائه گزارشی از عملکرد این 

سازمان پرداخت.
وی در آغاز با تبریک اعیاد قربان و غدیرخم 
و تسلیت جان باختن شهروندان لبانی در حادثه 
روز گذشته، اظهار داشت: »با کمک شخص وزیر 
بهداشت و نمایندگان مجلس سازمان اورژانس 
کشور شکل گرفت که این اقدام موجب چابکی 
خدمات سازمان شد به نحوی که زمان رسیدن بر 
بالین بیمار حتی در جاده های روستایی کاهش 

چشمگیری پیدا کرد.«
کولیوند افزود: »چند سال پیش در شهری مانند 
تهران زمان رسیدن بر بالین بیمار به طور متوسط 
3۸ دقیقه بود که امروز این مدت زمان به 1۴ 
دقیقه رسیده و حتی و در موتور آمبوالنس ها این 

میزان به زیر 1۰ دقیقه رسیده است.«
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به مدت 
زمان رسیدن اورژانس در حوادث ترافیکی و 
جاده ای، اضافه کرد: »خوشبختانه در حوادث 
ترافیکی شاهد کاهش آمار مرگ ومیر هستیم و 
این در سایه کاهش زمان رسیدن ما به صحنه 
که  حالی  در  است.  آمده  دست  به  تصادفات 
سازمان جهانی بهداشت دو سال قبل ما را جزو 
کشورهای رده هشتم قرار داده بود، اما امروز در 
رده الف قرار داریم و با کشورهایی مانند آلمان 

و ... مقایسه می شویم.«
وی با اشاره به توسعه اورژانس هوایی کشور نیز 
تصریح کرد: »امروز از 7 فروند بالگرد اورژانس 
هوایی به ۴۵ فروند رسیده ایم که در سایه این 
افزایش 6۵ درصد مصدومین را مستقیما به اتاق 
انتقال می دهیم؛ در حالی که در گذشته  عمل 
دچار  یا  و  می کردند  فوت  یا  درصد   6۵ این 

عارضه می شدند.«
افزایش  برای  سازمان   این  برنامه  به  کولیوند 
تعداد موتورالنس های هم اشاره کرد و گفت: 
»در حال حاضر 33۰ دستگاه موتور آمبوالنس 
در حال خدمت رسانی در ناوگان اورژانس کشور 
هستند و با برنامه ریزی انجام شده قرارداد خرید 
هزار دستگاه دیگر نیز بسته شده تا به ناوگان 

اورژانس کالنشهرها افزوده شود.«

۱۹۰۰ مبتال و ۴ شهید از ابتدای بحران کرونا
بحران  در  اورژانس  به خدمات  ادامه  در  وی 
کرونا اشاره کرد و افزود: »خوشبختانه از ابتدای 
ایرانی  دانشجویان  پذیرش  با  توانستیم  بحران 
که از ووهان چین به کشور منتقل شده بودند 
به شکل ۲۴ ساعته کار کنیم. به یاد دارید که 
حتی در روزهای نخست همکاران ما برای این 
دانشجویان هتلداری  هم کردند. در بحران حتی 
شیفت کاری همکاران ما تغییر کرد و به شکل 
۲۴ ساعت کار و 1۲ ساعت استراحت تبدیل 
شد. همچنین در این بحران تاکنون 19۰۰ مبتال 
به کرونا و ۴ شهید سالمت داشتیم؛ اما به رغم 
خارج شدن موقت مبتالیان از چرخه خدمت 

باز هم از خدمت رسانی عقب نماندیم.«
کولیوند به خدمات اورژانس در دو کد ۲۴7 
و 7۲۴ در حوزه سکته های قلبی و مغزی، هم 
اشاره کرد و افزود: »برای مدیریت سکته های 
قلبی در این قسمت از دستگاه نوار قلب تولید 
داخل استفاده کردیم و اگر کسی دچار سکته 
قلبی حاد می شد به محض گرفتن نوار قلب و 
تشخیص پزشک، مستقیم به بخش مخصوص 
ارجاع داده شد. با این اقدام تاکنون 9۵ هزار نفر 
در کمتر از 6۰ دقیقه به مراکز احیا رسیده اند. در 
مورد بیماران سکته مغزی نیز 19 هزار نفر در 
زمان طالیی سه ساعت اولیه به مراکز مربوطه 

انتقال داده شدند بدون اینکه زمانی در پذیرش 
اورژانس از دست برود. همچنین تاکنون ۸ هزار 
و ۵۰۰ نفر با تزریق RTPA از عوارض سکته 

مغزی نجات یافته اند.«
رئیس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر اینکه 
در حوادث مختلف، اورژانس اولین دستگاهی 
است که حضور می یابد، اظهار داشت: »در حوزه 
کرونا هم همین اتفاق افتاد. اکنون حتی انتقال 
بین بیمارستانی را هم ما انجام می دهیم و تیم 
عملیات ویژه که برای عملیات های رادیواکتیو و 
... تعبیه شده است، اکنون به خوبی کار می کنند 
و رشد قابل قبولی داشته اند. عالوه بر این در این 
مانیتورینگ   ،MCMC زمینه تقویت سامانه  

آمبوالنس ها و... نیز انجام شده است.«

اختصاص 3۰ درصد ظرفیت پذیرش 
دانشجویان فوریت های پزشکی به بانوان 
کولیوند با اشاره به پذیرش تکنسین اورژانس خانم 
در این سازمان گفت: »با هماهنگی های صورت گرفته 
قرار است به زودی دانشکده فوریت های پزشکی 
راه اندازی شود. همچنین از ابتدای سال تحصیلی 
6۰ دانشجوی خانم برای اورژانس پذیرش شده اند 
و قرار است از این ببعد 3۰ درصد ظرفیت پذیرش 

به بانوان اختصاص داده شود.«
ادامه در صفحه 12 

ایرانصاحباورژانسریلیمیشود
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 ادامه از صفحه 11
وی با اشاره به خدمات اورژانس در ایام نوروز، 
اربعین، چهارشنبه سوری و... اظهار کرد: »در 
داشتیم.  زیادی  رضایت مندی  قسمت ها  این 
عالوه بر این امروز از ۲۴۰۰ دستگاه آمبوالنس 
و  رسیده ایم  دستگاه   ۵۵۰۰ به   9۲ سال  در 
حتی قصد خرید تعداد بیشتری آمبوالنس تا 

آخر سال را هم داریم.«
کولیوند با اشاره به افزایش توان مهارتی پرسنل 
اورژانس نیز گفت: »با اینکه تکنسین های ما 
نیست،  همراهشان  پزشک  و  نیستند  پزشک 
بالینی  اقدامات  مناسب  راهنمایی های  با  اما 
توسعه  در  همچنین  می دهند.  انجام  مناسبی 
پایگاه های اورژانس از 19۰۰ پایگاه به 33۰۰ 
پایگاه رسیده ایم. البته علی رغم اینکه در بحران 
افزایش  درصد   6۰ ماموریت هایمان  کرونا 
پیدا کرده است.« ارتقا  اما کیفیت کار  یافته، 

راه اندازی اولین آمبوالنس ریلی کشور
ادامه  در  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
کرد  اشاره  مراسم  این  افتتاح  مهم ترین  به 
و گفت: »امروز قرار است اولین آمبوالنس ریلی 
کشور راه اندازی شود. همچنین با هماهنگی 
خیرین قصد ساخت 1۰۰ پایگاه اورژانس در 
مناطق محروم را داریم. عالوه  بر این تکمیل 
و  مخاطره    ۵3 شناسایی   ،11۵ سامانه های 
برای  مقابله  و  پیشگیری  سناریوهای  نوشتن 
ازجمله  هستند  اولویت  در  که  مخاطره   13
رویدادهایی است که امروز افتتاح می شود.«
کولیوند همچنین آمادگی اورژانس برای کمک 
حادثه  در  لبنانی  آسیب دیده  شهروندان  به 
بیروت را اعالم کرد و گفت: »آمادگی کامل 
اورژانس  ویژه  عملیات  نیروهای  که  داریم 

لبنان اعزام کنیم.« را برای کمک به مردم 
وی ادامه داد: »تمام تالش ما این بوده که هر 
سال یک قسمت از دستورات مقام معظم رهبری 
و اهداف دولت و وزارت بهداشت را انجام 

دهیم و همواره سعی کردیم یک قدم جلوتر 
باشیم. در حال حاضر کمترین شکایت ها در 
سامانه 19۰ مربوط به اورژانس است و حتی 
این موارد شکایت نیز به سادگی حل می شود.«
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: »شرایط 
ارائه خدمات در اورژانس بسیار بهبود یافته 
و ما توانستیم بر اساس سامانه ها بیماران را 
به خوبی میان مراکز توزیع کنیم. هدایتی که 
از  و  است  استاندارد  کامال  می گیرد  صورت 

منابع جلوگیری شده است.« پرت 
وی در ادامه اضافه کرد: »بسیاری از پایگاه های 
مختلف  فصول  در  که  بود  کانکس  در  ما 
این  قالب  اکنون  می شدند  اذیت  ما  عزیزان 
کانکس ها به ساختمان تبدیل شده است. در 
اورژانس هوایی در کاهش مرگ و میر مادران 
در  اکنون  داشتیم.  چشمگیری  نقش  باردار 
صدد خرید تعدادی بیمارستان سیار هستیم. 
به  نیاز  و...  ایالم  اهواز،  مثل  شهرهایی  در 

بیمارستان سیار است.« اورژانس و 
اورژانس  پرسنل  کمبود  به  اشاره  با  کولیوند 
علی رغم  عزیزان  »این  گفت:  کشور  در 
دریافتی های کمی که دارند اما از جان و دل 
مایه می گذارند و زحمات سنگینی می کشند 
که انتظار حمایت ویژه تر از آنها داریم.« رئیس 
»همکاری  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان 
دانشگاه های علوم پزشکی با اورژانس بسیار 
خوب و چشمگیر است و نمایندگان مجلس 
این  نیز  دستگاه ها  سایر  و  اسالمی  شورای 

همکاری را با اورژانس دارند.«
از  ریلی  »اورژانس  کرد:  اظهار  کولیوند 
در  را  اورژانس  این  و  بود  ما  دغدغه های 
کشور نداشتیم، در حوادث ریلی ما از اورژانس 
چون  شب  در  و  می کردیم  استفاده  هوایی 
با  امدادرسانی  نداشتیم  شب  در  دید  بالگرد 
چالش روبه رو بود.« کولیوند گفت: »در این 
بین آموزش خدمات فوریت های پزشکی را به 
پرسنل در ناوگان حمل ونقل ریلی در دستور 

خدمات  راه آهن  در  همکاران  تا  داریم  کار 
دهند.« ارائه  پزشکی  فوریت های 

کرد:  اظهار  ادامه  در  کشور  اورژانس  رییس 
»سامانه هایی که سرعت و وقت ما را بیشتر 
 MCMC و بهتر می کند مانند 11۵ یا سامانه
برای اعزام بیمار مطابق تخت های بیمارستانی 
در  ویژه  عملیات  هدایت  و  کنترل  مرکز  و 
اورژانس کشور به بهره برداری رسید و تمام 
هدایت  مرکز  این  در  ویژه  ماموریت های 
رصد،  پایش،  را  داده ها  مرکز  این  می شود، 
حوادث  در  تا  می کند  برنامه ریزی  و  تحلیل 

کنیم.« احسن خدمت رسانی  نحو  به 

راه اندازی ۱۵ آمبوالنس ریلی در 
آینده نزدیک

سه  در  »ما  گفت:  اورژانس  سازمان  رییس 
کردیم،  راه اندازی  را  ریلی  اورژانس  فاز 
ریلی  اورژانس  راه اندازی  نخست  فاز  در 
خورد  کلید  زنجان  استان  خرم دره  شهر  در 
راه اندازی خواهد شد  شیراز  در  دوم  فاز  و 
ناوگان  به  به زودی  ریلی  آمبوالنس   1۵ و 
واگن  همچنین3۰  می شود.  اضافه  اورژانس 
شد  مقرر  و  داشت  خواهیم  ریلی  آمبوالنس 
تا ۲ بیمارستان ریلی هم راه اندازی شود تا 
شد  ریلی  بیمارستان  اعزام  به  نیاز  زمان  هر 

کنیم.« استفاده  بیمارستان ها  این  از 
نیز  مترو  در  ریلی  اورژانس  درباره  کولیوند 
اورژانس  بین  خوبی  »هماهنگی  کرد:  اظهار 
کشور و سازمان پدافند غیرعامل و مترو صورت 
گرفت تا بتوانیم از شبکه ریلی زیرزمینی برای 
)ره(،  امام  حضرت  بیمارستان  تروما  مراکز 
شریعتی، سینا و میالد و... کمک بگیریم زیرا 
مترو  ایستگاه های  بیمارستان ها،  این  نزدیک 
داریم که می توان با حفر تونل ۵۰ تا 1۵۰ متر 
دسترسی ایجاد کرد. ازاین رو به زودی اتفاق 
آمادگی  زیرا  گرفت  خواهد  صورت  خوبی 
است،  درصدی   1۰۰ پزشکان  و  اورژانس 

درباره  باید  مترو  بیشتر،  جزئیات  درباره  اما 
تونل ها  که  چرا  کند  اطالع رسانی  راه اندازی 

ایجاد شود.« باید 

اورژانس خط مقدم ارائه خدمت است
در ادامه مراسم وزیر بهداشت با یادی از شهدای 
دفاع مقدس به روح بزرگ شهدای اورژانس 
در دفاع مقدس درود فرستاد. سعید نمکی با 
تاکید بر اینکه اورژانس یکی از خط مقدم  ترین 
عرصه های ارائه خدمت است، گفت: »وقتی 
از خدا و  بعد  کسی دچار گرفتاری می شود 
ائمه اولین جایی که به یادش می رسد شماره 
11۵ است. این موضوع قدر و منزلت شما را 
نشان می دهد. اورژانس کشور به ویژه بعد از 
تحوالت خوبی  به سازمان شد،  تبدیل  آنکه 

را به خود دید.«
وی افزود: »اورژانس کشور یکی از مهم ترین 
و مطمئن ترین تکیه گاه های ما بوده و خواهد 
بود. وقتی ما می خواستیم ۵7 دانشجوی ایرانی 
را از ووهان چین به کشور منتقل کنیم اولین 
کرونا  آتش  دل  در  خدمت  برای  که  کسی 
همکارانشان  و  کولیوند  دکتر  یافت  حضور 
در  بیماری  مورد  اولین  اعالم  از  بعد  بودند. 
قم ایشان حضور پیدا کردند. من برای همه 
این  از  یکی  و  خوردم  غصه  مبتال  همکاران 
عزیزان دکتر کولیوند بودند. اورژانس کشور در 
این بحران، ۴ شهید تقدیم نظام سالمت کرد.«
اورژانس  خدمات  اینکه  بر  تاکید  با  نمکی 
به  رسیدگی  خط  اولین  و  است  گسترده 
»خدمت  کرد:  تصریح  است،  دردمندان 
مغزی  و  قلبی  بیماران سکته  برای  اورژانس 
و  کند  پیدا  نجات  بسیاری  جان  شد  باعث 
اورژانس هوایی خدمات ارزنده ای ارائه کرد. 
به یاد دارم سال گذشته یک فروند اورژانس 
هوایی که برای ارائه خدمات به مادری باردار 
می رفت دچار حادثه شد و در این حادثه ۵ 
نفر از عزیزان ما شهید شدند که بر روح ۵ 
شهید اورژانس هوایی درود می فرستم. حتی 
با وجود شهادت این عزیزان اما خدمت رسانی 

به آن مادر باردار فراموش نشد.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »امروز مفتخریم 11۵ 
پروژه اورژانس را در 7 استان کشور افتتاح 
کنیم و امیدواریم این پروژه ها در اختیار مردم 
افزود: »ما اورژانس هوایی  قرار گیرد.« وی 
داشتیم و پارسال نیز 3 اورژانس دریایی برای 
کردیم.  افتتاح  فارس  خلیج  نیلگون  سواحل 
امروز نیز اولین اورژانس ریلی افتتاح می شود 
و  برداشتیم  را  ریلی  اورژانس  گام  اولین  و 
امیدواریم این اورژانس با شبکه ریلی گسترده 
یافت،  گسترش  امید  و  تدبیر  دولت  در  که 
توسعه پیدا کند.« وزیر بهداشت تصریح کرد: 
اورژانس  در  را  خانم هایی  بار  اولین  »برای 
دغدغه  این  همیشه  و  می کنیم  تربیت  کشور 
را داشتیم که وقتی خانمی در شرایط خاص 
تکنسین  شود،  پزشکی  فوریت های  نیازمند 
آقایان تکنسین  اعزام شود. هرچند که  خانم 

پاکیزگان هستند.« از  اورژانس کشور 
وی با اشاره به توسعه اتوبوس آمبوالنس ها، 
بیان کرد: »با توسعه اتوبوس آمبوالنس ها 3.۵ 
میلیون زائر اربعین را توانستیم جابه جا کنیم. 
تعداد موتور آمبوالنس ها در شهرهای شلوغ و 

پر ترافیک نیز ۲ برابر خواهد شد.«



وزیر بهداشت:

وزیر بهداشت گفت: »آمادگی داریم تمام تجربیات 
خود را در اختیار دولت نیکاراگوئه قرار دهیم و در 

زمینه تفاهم نامه های قبلی نیز کاماًل پایبند هستیم«
به گزارش سپید، سعید نمکی در گفتگوی تصویری 
با خانم آلوارز وزیر بهداشت نیکاراگوئه اظهار داشت: 
»علی رغم تحریم های طوالنی مدت علیه ایران اما در 
مسائل بهداشتی و درمانی در شرایط مطلوبی قرار 
داریم. در حال حاضر حدود 97 درصد از داروهای 
مورد نیاز کشور در داخل ایران ساخته می شود و برای 
تولید سه درصد داروی وارداتی توسط شرکت های 
دانش بنیان و شرکت های داروسازی ایرانی تالش 

می کنیم تا از واردات دارو بی نیاز شویم.«
وی افزود: »در پاندمی کووید19 دستاوردهای بسیار 
خوبی در عرصه های بین المللی داشتیم. در مرحله 
ورود این بیماری به ایران علی رغم مشکالت ناشی 
از تحریم ها، توانستیم آزمایش های تشخیصی را با 
کیت ساخت داخل انجام دهیم و در حوزه کیت 
تشخیصی، دستگاه ونتیالتور، ماسک و سایر اقالم 
مورد نیاز گرچه در روزهای اول مجبور به واردات 
بودیم اما در کمتر از 50 روز به یک تولید کننده مقتدر 

در سطح منطقه تبدیل شدیم.«
 

تولید داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر 
در ایران

وزیر بهداشت یادآور شد: »داروهای معروفی که علیه 
کووید19 در جهان مصرف می شوند مانند فاویپیراویر را 
سریعا در کشور تولید کردیم و حتی داروی رمدسیویر 
که جدیدترین داروی ضد ویروس است در دو شرکت 
ایرانی تولید می شود و از هفته آینده در اختیار بیماران 

قرار خواهد گرفت.«
دکتر نمکی افزود: »در ایران توانستیم با بسیج ملی علیه 
کرونا درمرحله اول با استفاده از پرونده الکترونیک 
سالمت 78 میلیون نفر را غربالگری کنیم و در این 
راستا افراد را در مراحل اولیه تست مثبت شناسایی و 
ایزوله کنیم و تحت مراقبت قرار دهیم و بار بیمارستان ها 
در این شرایط به شدت کاهش پیدا کرد و با جمعیت 
بیش از 80 میلیون نفری، هرگز نیاز به تخت اضافه در 

بیمارستان ها، پیدا نکردیم.« وی یادآور شد: »در حال 
حاضر علی رغم اینکه در پیک جدید کووید19 در ایران 
بعد از بازگشایی مشاغل، صنایع و اصناف قرار داریم، 
اما همه چیز تحت کنترل است و در استان هایی که 

مشکل داریم در حال مهار بیماری هستیم.«
وزیر بهداشت گفت: »برای مقابله با کرونا از ظرفیت 
زیرساخت های ارزشمند کشور از جمله 18 هزار خانه 
بهداشت در روستاها، بیش از 10 هزار مرکز خدمات 
جامع سالمت در شهرها و حاشیه شهرها و 800 
بیمارستان در شهرها استفاده کردیم. از سوی دیگر 
خوشبختانه تحقیقات گسترده ای در مورد کووید19 در 
بیش از 60 دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انجام 
است و دستاوردهای بسیار خوبی در پروتکل های 
درمانی و اثربخشی داروهای جدید داشته ایم و به 

نتایج خوبی هم رسیده ایم.«
نمکی تاکید کرد: »در حال حاضر حداقل 5 گروه بسیار 
برجسته ایرانی بر روی ساخت واکسن در ایران کار 
می کنند و خیلی زود قرار است که مطالعات بالینی این 
واکسن ها بر روی انسان، آغاز شود. همچنین در طول 
پاندمی کرونا در جهان در ایران بر روی بیماری های 
غیرواگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و 
سایر بیماری های شایع، کار گسترده ای در نظام ارائه 

خدمات در حال انجام است.«
وی یادآور شد: »در ایران مراکز درمانی ارائه خدمات 
به بیماران کرونا از سایر خدمات مجزا است و تمام 
خدمات درمانی و پیشگیرانه و مراقبت های مورد 
نیاز گروه های مختلف جامعه از جمله واکسیناسیون 
و مراقبت از مادر و کودک به خوبی ارائه می شود.«

وزیر بهداشت اظهار داشت: »آمادگی داریم که تمام 
تجربیات خودمان را در اختیار دولت نیکاراگوئه قرار 
دهیم. همچنین در زمینه تفاهم نامه های قبلی نیز کامال 
پایبند هستیم و آمادگی داریم که تفاهم نامه ها را ادامه 
داده و عالوه بر مسائل مورد توافق در سایر حوزه ها 
از جمله صادرات دارو و انتقال دانش فنی نیز آماده 
همکاری هستیم.« نمکی خاطرنشان کرد: »خوشحالیم 
که نیکاراگوئه پیشرفت های خوبی از سال 2007 تا 
کنون در حوزه سالمت داشته و بدون شک هرگونه 

سرمایه گذاری در بخش سالمت می تواند بقیه  بخش ها 
را حمایت کند. در دولت دکتر روحانی نیز با اجرای 
طرح تحول نظام سالمت، اتفاقات بسیار خوبی در 
سال های اخیر رخ داد.« وی افزود: »در دولت دکتر 
روحانی بیش از 40 هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت 
کشور اضافه شده، بیمه سالمت همه شهروندان را 
تحت پوشش قرار داد، پرداخت از جیب بیماران به 
شدت کاهش یافت، برای ماندگاری پزشکان در 
مناطق محروم، مشوق هایی ایجاد شد و سهم بخش 
سالمت از GDP از حدود 6 درصد به حدود 9. 
5 درصد رشد پیدا کرد.« وزیر بهداشت در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: »در ایران ستاد 
ملی مقابله با کرونا تشکیل شد و تمام دستگاه های 
اجرایی مهم با محوریت وزارت بهداشت و مسئولیت 
رییس جمهور، به طور مرتب جلسات هفتگی برگزار 
می کنند. تردید نداریم که ملت ایران و نیکاراگوئه با 
تکیه بر توان داخلی و بردباری می توانند بر فشارهای 

ناشی از تحریم های آمریکا، غلبه کنند.«
نمکی خاطرنشان کرد: »هیچ استبداد و زورگویی به 
ملت ها در جهان دوام نیاورده و قطعا محکوم به شکست 
است. ایران آمادگی هر کمکی به دولت نیکاراگوئه را 
دارد و برای تداوم همکاری های گذشته و همچنین 
انتقال دانش فنی، آموزش و دانش پزشکی با توجه 
به وجود 66 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در 
ایران، تربیت متخصص در همه رشته ها و دارو و 

تجهیزات پزشکی آمادگی کامل داریم.«
وی یادآور شد: »پیشنهاد بنده این است که برای تداوم 
و تقویت همکاری های دو کشور، یک نفر از سوی 
وزارت بهداشت نیکاراگوئه به همراه سفیر ایران در آن 
کشور و دکتر اسدی الری از سوی وزارت بهداشت 
جمهوری اسالمی ایران و سفیر نیکاراگوئه در ایران، 
در تعامل باشند و گزارش ها را مرتب به ما ارائه کنند.«

 
عالقه مندیم از پیشرفت های فناوری و 

تکنولوژی ایران استفاده کنیم
در  نیز  نیکاراگوئه  بهداشت  وزیر  آلوارز  خانم 
این گفتگو با اشاره به تالش های کشورش برای 

پیشگیری و رسیدگی به درمان بیماران کووید19، 
گفت: »بین جمعیت 6 میلیون نفری نیکاراگوئه 
و بیش از 80 میلیون نفری ایران، تفاوت زیادی 
وجود دارد اما عالقه مند هستیم که از پیشرفت های 

فناوری و تکنولوژی ایران استفاده کنیم.«
وی یادآور شد: »دولت نیکاراگوئه از سال 2007 
تا کنون اقداماتی را برای تقویت نظام سالمت به 
ویژه در حوزه تقویت زیرساخت ها، بیمارستان ها 
و کلینیک های سیار انجام داده تا خدمات بهداشتی 
و درمانی مورد نیاز به نقاط دوردست کشور نیز 
ارائه شود. جمعیت نیکاراگوئه حدود 8 درصد از 
جمعیت ایران است و تعداد جمعیتی که باید به 
آنها خدمات ارائه کنیم، خیلی کمتر از ایران است 
اما برای تقویت نظام سالمت کشورمان در حوزه 

پیشگیری و درمان تالش های زیادی کرده ایم.«
آلوارز گفت: »در حال حاضر 73 بیمارستان مجهز، 
143 مرکز درمانی، یک هزار و 333 خانه بهداشت، 
دو هزار و 848 مرکز درمانی در محالت مختلف در 
شبکه ای شامل دو هزار و 776 نقطه ارائه خدمات 
درمانی را تقویت و اجرا کردیم. پرسنل وزارت 
بهداشت نیکاراگوئه حدود 33 هزار نفر هستند 
اما با حمایت مردم و شبکه ای محلی با مشارکت 
بیش از 42 هزار نفر از داوطلبان، خدمات مامایی، 
پزشکی و سایر خدمات پیشگیری و درمانی را 

ارائه می کنیم.«
وزیر بهداشت نیکاراگوئه افزود: »یکی از بحث های 
مهم از سال 2007 تا کنون، آموزش و ارتقای پرسنل 
بود و در این مدت، سه هزار پزشک جدید را در 
25 تخصص تربیت کردیم و یکی از تخصص هایی 
که کمتر به آن توجه می شد و جدیدا به آن توجه 
شده، تربیت نیرو برای  بخش های ICU بوده است.«
در  کرونا  با  مقابله  »برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیکاراگوئه، کمیسیون بین وزارتی تشکیل شد که 
ریاست آن بر عهده رییس جمهور است و همه 
فعالیت ها برای مدیریت کرونا توسط این کمیسیون 
انجام می شود. پروتکل های پاسخگویی و رسیدگی 
به موقع و همچنین مراقبت های تقویت شده در 

این حوزه را تعریف و اجرایی کردیم.«
آلوارز یادآور شد: »نیکاراگوئه بر خالف ایران برای 
واکسن مستقیما عمل نکرده اما با حمایت موسسه 
سنت پترزبورگ روسیه کار بر روی واکسن را انجام 
می دهیم و در این زمینه کارهایی را شروع کرده ایم 
اما متاسفانه به واردات خارجی وابسته هستیم و 
وابستگی به واردات باعث شده که قیمت برخی 
از تجهیزات و وسایل مورد نیاز بسیار باالتر رود 
و از آنجایی که کشور ما تحت فشار و محدودیت 
است، کمیت خرید کاهش و قیمت ها افزایش می یابد 
که بر روی مردم و دولت ما فشار وارد می شود.«
به گزارش وبدا، وی در پایان ضمن تقدیر از 
حمایت های دولت و ملت ایران از نیکاراگوئه، 
استمرار  ضمن  تا  »عالقه مندیم  شد:  یادآور 
توافقات قبلی، شاهد تبادل تجربیات ایران در 
حوزه مقابله با کووید19 و سایر موارد پیشگیرانه، 
خدمات بهداشتی و درمانی، دارو و جنبه های 
نظارت بر قوانین صادرات دارو به نیکاراگوئه 

و سایر حوزه ها باشیم.«

آماده انتقال تجربیات ایران به نیکاراگوئه هستیم
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معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی تشریح کرد

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: »لحظات سختی 
را برای تصمیم گیری خالی کردن تخت های آی 
سی یو و انتخاب بیماران جدید سپری می کنیم، 
به حال باید این بخش ها را مدیریت کنیم یکی از 
کمبودهایی که اکنون جدی است، مشکل کمبود 
نیروی انسانی در بخش های مراقبت های ویژه است 
و این کمبود اعم از پرستار و پیراپزشکان بیشتر است 
و این نیروها خسته و فروسوده شده اند، خستگی 
ایمنی بدن را پایین می آورد و امکان ابتال به بیماری 
با وجود وسایل محافظت شخصی بیشتر می شود.«

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علیرضا سلیمی روز 
چهارشنبه در نشست خبری پویش ملی همدلی 
با مدافعان سالمت که به صورت آنالین برگزار 
شد، گفت: »الگوی مراجعه به بیمارستان ها تغییر 
کرده است در اسفند با توجه به اینکه علم کمتری 
هم نسبت به کرونا وجود داشت مراجعان عمومی 
مبتال به کرونا به بیمارستان ها بیشتر بودند اما اکنون 
افرادی که به بیمارستان مراجعه می کنند عموما افراد 
بد حال هستند که به تخت ویژه نیاز دارند به همین 
علت با کمبود تخت مراقبت ویژه مواجه هستیم.«

وی ادامه داد: »تعداد تخت های آی سی یو در کشور 
را بر پایه یک زندگی عادی و نیازهای عادی دیده 
بودیم اما اکنون شرایط فرق کرده و سخت تر شده 
است و  این تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. تا 
این لحظه همکاران ما بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها در ایران هیچ گزینشی برای پذیرش 
بیماران در آی سی یو ها انجام نداده اند، البته به طور 
طبیعی تعداد بیماران بدحال سالمند و افرادی که 

بیماری زمینه ای داشته اند بیشتر است.«
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: »لحظات سختی 
را برای تصمیم گیری خالی کردن تخت های آی سی 
یو و انتخاب بیماران جدید سپری می کنیم، به حال 
باید این بخش ها را مدیریت کنیم یکی از کمبودهایی 
که اکنون جدی است، مشکل کمبود نیروی انسانی 
در بخش های مراقبت های ویژه جدی است و این 
کمبود اعم از پرستار و پیراپزشکان بیشتر است و 
این نیروها خسته و فروسوده شده اند، خستگی ایمنی 
بدن را پایین می آورد و امکان ابتال به بیماری با 
وجود وسایل محافظت شخصی بیشتر می شود.«

سلیمی تاکید کرد: »اولین کمبود در بخش های آی 
سی یو کمبود نیروی انسانی است و بعد از مشکالت 
تاخیر در پرداخت معوقات کادر درمانی است که 
ماه ها به تعویق افتاده است و توجه به رفاهیات و 
پرداخت به موقع معوقات در این شرایط بسیار 

مهم است.«

ابتالی 3 برابر کادر آی سی یو نسبت 
به دیگران

گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  آموزشی  معاون 
»مشکالت مالی و سختی کار به خصوص برای 
دستیاران بسیار بیشتر است و امیدواریم مسئوالن 
با درایت در وزارت بهداشت و بیمارستان ها به 

وضعیت این نیروها توجه کنند.«
وی ادامه داد: »در شرایط پاندمی میزان فرسودگی 

و ابتال در افراد و کادر درمان بیشتر است. افرادی 
که در آی سی یو  کار می کنند ۳ برابر افراد عادی 
به بیماری مبتال می شوند. افرادی که بیمار می شوند 
ممکن است بعد از در یک دوره ۱۴روزه آزمایش 
کرونای آنها منفی شود اما ماه ها طول می کشد تا 
دوباره به شرایط عادی برگردند و توان کار الزم را 
پیدا کنند.« سلیمی گفت: »تاکنون پرسنل آی سی یو 
ها و متخصصان بیهوشی با افزایش تعداد شیفت ها که 
یک نوع ایثار است خالء کمبود نیرو را پر کرده اند. 
افرادی را داریم که ۲۱ روز در بیمارستان مانده اند که 
یک از خودگذشتی فوق العاده است یا از شهرهایی 
که وضعیت بهتری بوده همکاران به کمک آمده اند 
تا رسیدگی به بیماران دچار خدشه نشود. مشکل 
فرسودگی و خستگی نیروها در بیمارستان ها جدی 

است نیاز به تدبیر مسئوالن دارد.«
وی افزود: »پیشنهاد ما این است که در شرایط پیش 
رو مرزبندی های بین تخصص ها تا حدودی برداشته 
شود و برای احیای بیماران همه همکاران پزشک 
دخیل شوند حتی اگر نیاز باشد دوره هایی برای 
پزشکان عمومی در نظر گرفته شود تا این نیروها 
نیز با آموزش های الزم بتوانند خدمات الزم را به 

بیماران کرونا در بیمارستان ها ارائه کنند.«
رئیس انجمن بیهوشی ایران گفت: »تعداد زیادی از 
همکاران متخصص بیهوشی به کووید۱۹ مبتال شده 
اند. تاکنون ۸ نفر از متخصصان بیهوشی کشور بر 
اثر ابتال به کرونا شهید شده اند و آخرین آنها همین 
دیشب بود که بعد از یک دوره طوالنی بستری در 
آی سی یو از بین ما رفت. در حالی که برای حفاظت 
در برابر انتقال ویروس فاصله دومتری الزم است 
متخصصان بیهوشی از فاصله ۱۰ سانتی متری برای 
بیماران بدحال کرونا لوله تراشه می گذارند و در 

معرض خطر باالی ابتال قرار دارند.«
وی گفت: »از مسئوالن انتظار داریم حمایت همه 

جانبه ای از پزشکان داشته باشند قدردانی در سطوح 
باالی مسئوالن از پزشکان انجام شده  و نهایت تشکر 
را داریم اما انتظار داریم در سطوح مدیریتی پایین تر 
گام های عملی برای قدردانی از پزشکان اجام شود 
و مشکالت حل شود معوقات پرداختی و مشکالت 
مالیاتی نباید لحظه ای ذهن جامعه پزشکی را در این 

شرایط سخت به خود اختصاص دهد.«

جامعه پزشکی ۱۵۰ شهید کرونا تقدیم کرد
سلیمی افزود: »در تمام دنبا ابتالی افرادی که در خط 
اول رسیدگی به بیماران کرونا قرار دارند چندین برابر 
افراد معمولی است. ابتالی جامعه پزشکی به کرونا 
در ایران نیز بسیار زیاد است. فقط در تهران بیش از 
۶ هزار نفر مبتال شده اند و ۱۵۰ نفر شهید شده اند.«
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: »از مردم می خواهم 
به عنوان افراد کلیدی در این مبارزه با جامعه پزشکی 
کمک کنند. ماسک بزنید فاصله دو متری را حفظ 
کنید و دست ها را بشویید این شعار اول است اما 
کمی عمیق تر می گوییم به مراسم عزا و عروسی 
نرویم و کارهای اضافه را حذف کنیم و جامعه 

خسته و فرسوده پزشکی را حمایت کنیم.«

دورکاری شاغالن، فشاری کاری و 
خستگی کادر درمان را کم می کند

وی ادامه داد: »نقش مسئوالن هم بسیار مهم است 
برای هر کاری نیاز به آماده شدن پایه های الزم است. 
اگر قرار است کمتر مسافرت درون شهری داشته 
باشیم دالیل سفر شهری را باید بررسی کنیم بیشترین 
علت رفتن به سر کار است با جا به جا کردن ساعت 
شروع و پایان کار و کاهش ساعت حضور و افزایش 
فرهنگ دورکاری عمیق تر می توانیم مبارزه کنیم.«

تخت های  وضعیت  مورد  »در  گفت:  سلیمی 
بیمارستانی تا حدودی با توجه رفتار ویروس و 

مشکالت در بیمارستان ها نسبت به اسفند تغییراتی 
داشتیم. در اسفند هجوم ویروس را داشتیم اما تعداد 
زیادی از بیماران حال عمومی خوبی داشتند، اکنون 
بیماران بدحال بیشتر مراجعه می کنند و به تحت آی 

سی یو و مراقبت ویژه بیشتر نیاز دارند.«
وی افزود: »در این شرایط بیش از تخت های عادی به 
افزایش تخت های مراقبت ویژه نیاز داریم، نمی توانیم 
عددی اعالم کنیم چون نیاز به این تخت ها شناور 
است و به افزایش و کاهش ورودی بیماران مربوط 
می شود اما هر چه تعداد تخت های آی سی یو در 

این شرایط بیشتر بشود الزم است.«
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی جان 
کرونا محسوب  پزشکی شهید  جامعه  باختگان 
عنوان  افراد  این  از  برخی  »به  گفت:  نمی شوند 
شهید به آنها اطالق نمی شود نظر سازمان نظام 
پزشکی این است که هر چه که می توانیم برای 

تجلیل از این پزشکان انجام شود.«
سلیمی ادامه داد: »آموزش عمومی برای مردم و 
آموزش های تخصصی برای کادر درمان و استخدام 
بیشتر نیرو در بیمارستان ها به بهبود وضعیت کمک 
می کند،   پژوهش های زیادی درباره کرونا در دنیا 
انجام می شود و یافته های جدید باید به پزشکان 
و کادر درمان منتقل شود. هر چه تجربه ما بیشتر 

شود شانس درمان بهتر بیشتر می شود.«
معاون سازمان نظام پزشکی گفت: »پذیرش بیماران 
در آی سی یو شاخص های علمی دارد. سن شاید 
تا حدودی موثر است. در افراد مسن و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای بیشتر است شاخص انتقال به 
آی سی یو وضعیت جسمانی آنهاست. وضعیت 
ریه در بالین تشخص داده می شود  میزان اکسیژن 
و میزان درگیری ریه توسط آزمایش های پاراکلینیک 
بررسی می شود و با تشخیص پزشک متخصص فرد 

بدحال به آی سی یو ارجاع می شود.«

لحظات سخت خالی کردن تخت های آی سی یو و انتخاب بیماران جدید
تا این لحظه هیچ گزینشی برای پذیرش بیماران در آی سی یو ها انجام نشده است
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  امین جاللوند

وقتی یک بیمار مبتال به کرونا با شرایط وخیم در 
بیمارستان ها بستری می شود، باالترین ریسک ابتال 
به کرونا را کادر درمان در بخش مراقبت های ویژه 
متحمل می شوند. این گروه فعال از جامعه پزشکی 
در شرایطی به بیماران بدحال و مبتال به کرونا خدمت 
می کنند که احتمال ابتال به کرونا در آنها بسیار باالتر 

از میانگین ابتال به کرونا در جامعه است. 
آمارهای تازه از سازمان نظام پزشکی هم این موضوع را 
تایید می کند. به گفته علیرضا سلیمی، معاون آموزشی 
سازمان نظام پزشکی، افرادی که در »آی سی یو« کار 
می کنند، سه برابر بیشتر از افراد عادی به بیماری 

کرونا مبتال می شوند.
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی در ادامه به شرایط 
سخت کادر درمانی فعال در بخش مراقبت های ویژه 
می پردازد و می گوید: »در شرایط پاندمی، میزان 
فرسودگی و ابتال به بیماری در کادر درمان بیشتر 
است. وقتی کادر درمان به کرونا مبتال شوند، ممکن 
است بعد از یک دوره ۱۴روزه آزمایش کرونای آنها 
منفی شود، اما ماه ها طول می کشد تا دوباره به شرایط 
عادی برگردند و توان کار الزم را پیدا کنند. در این 
بین، مشکالت مالی و سختی کار، بخصوص برای 
دستیاران بسیار بیشتر است که امیدواریم مسئوالن 

به وضعیت این نیروها توجه کنند.«
نیرو در بخش  به مشکل کمبود جدی  سلیمی 
مراقبت های ویژه نیز اشاره می کند و یادآور می شود: 
»تاکنون پرسنل »آی سی یو«ها و متخصصان بیهوشی 
با افزایش تعداد شیفت ها که یک نوع ایثار است، 
خال کمبود نیرو را پر کرده اند. افرادی را داریم که 
۲۱ روز در بیمارستان مانده اند که این کار یک از 

خودگذشتی فوق العاده است، یا از شهرهای که 
وضعیت بهتری بوده همکاران به کمک آمده اند 
تا رسیدگی به بیماران دچار خدشه نشود. مشکل 
فرسودگی و خستگی نیروها در بیمارستان ها جدی 
است و حل آن نیاز به تدبیر مسئوالن دارد. پیشنهاد 
ما این است که در شرایط پیش رو، مرزبندی های 
بین تخصص ها تا حدودی برداشته شود و برای 
احیای بیماران همه همکاران پزشک دخیل شوند. 
حتی اگر نیاز باشد دوره هایی برای پزشکان عمومی 
در نظر گرفته شود تا این نیروها نیز با آموزش های 
الزم بتوانند خدمات الزم را به بیماران کرونا در 

بیمارستان ها ارائه کنند.«
رئیس انجمن بیهوشی ایران درباره دالیل باال بودن 
آمار ابتال به کرونا در بین کارکنان بخش مراقبت های 

ویژه نیز توضیح می دهد: »تعداد زیادی از همکاران 
متخصص بیهوشی به کووید۱۹ مبتال شده اند. تاکنون 
هشت نفر از متخصصان بیهوشی کشور بر اثر ابتال 
به کرونا شهید شده اند و آخرین آنها همین چند 
شب قبل بود که بعد از یک دوره طوالنی بستری 
در »آی سی یو« از بین ما رفت. در حالی که برای 
حفاظت در برابر انتقال ویروس، فاصله دومتری 
الزم است، اما متخصصان بیهوشی گاهی مجبورند 
از فاصله ۱۰ سانتی متری بیمار برای بیماران بدحال 
کرونا لوله تراشه بگذارند. به دلیل همین مسائل، 
کادر درمانی در این بخش بیشتر از مردم عادی در 

معرض خطر ابتال به کرونا قرار دارند.«
او یادآور می شود: »از مسئوالن انتظار داریم حمایت 
همه جانبه ای از پزشکان داشته باشند. انتظار داریم 
گام های عملی برای قدردانی از پزشکان برداشته و 
مشکالت حل شود. معوقات پرداختی و مشکالت 
مالیاتی نباید لحظه ای ذهن جامعه پزشکی را در این 
شرایط سخت به خود اختصاص دهد. ابتالی جامعه 
پزشکی به کرونا در ایران نیز مثل سایر نقاط جهان، 
بسیار زیاد است. فقط در تهران بیش از شش هزار 

نفر از کادر درمان به کرونا مبتال شده اند.«

ضرورت حمایت از کادر درمانی در بخش 
مراقبت های ویژه

در شرایطی که کادر درمان فعال در بخش مراقبت های 
ویژه در خطر باالی ابتال به کرونا قرار دارند، برخی 
از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که در مقام 
عمل، حمایت چندانی از این گروه از پزشکان و 

پرستاران انجام نمی شود.  
علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های 

ویژه ایران در گفتگو با سپید به همین موضوع اشاره 
می کند و می گوید: »دولت به طور شفاهی بارها اعالم 
کرده است که ما زحمات کادر درمان در دوران 
مقابله با کرونا را ارج می نهیم، اما در مقام عمل 
چنین تکریمی اتفاقی نیفتاده است. االن حدود ۱8۰ 
فوق تخصص مراقبت های ویژه در کشور داریم. در 
نظر بگیرید که این گروه از پزشکان در خط مقدم 
مقابله با بیماری کرونا هستند. شدیدترین شکل 
بیماران مبتال به کرونا، بیمارانی هستند که در »آی 
سی یو« بستری می شوند و مدیریت این بخش نیز 
در اختیار همکاران فوق تخصص مراقبت های ویژه 
است. با توجه به زحمت فراوانی که پزشکان فوق 
تخصص مراقبت های ویژه و همچنین پرستاران، 
پزشکان اورژانس و متخصصان بیهوشی در این 
در حال  روز  شبانه  و  می شوند  متحمل  دوران 
خدمت رسانی به مبتالیان کرونا هستند، انتظار 
می رفت که از این گروه های پزشکی تقدیر واقعی 
به عمل بیاید تا آنها حس کنند زحمات شان دیده 
می شود، اما شاهد بودیم که هیچ تقدیری در مقام 
عمل صورت نگرفت. حتی با وضع تعرفه های 
از  این گروه  نیز به وضعیت معیشتی  ناعادالنه 

جامعه پزشکی توجه نداشتند.«
او تاکید می کند: »متاسفانه شاهد بودیم که برخی 
پرستاران در همین دوران مقابله با کرونا اخراج 
شدند که این موضوع بسیار جای ناراحتی دارد. مزد 
پرستاران فداکار در دوران کرونا، اخراج و بیکاری 
نبود. در حالی که باید از این پرستاران فداکار تقدیر 
می شد، خیلی از آنها از مراکز درمانی اخراج شدند. 
برای تعرفه پزشکان هم که دیدیم چه اتفاقی افتاد. 
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ابتال به کرونا  در کادر »آی سی یو« ۳ برابر میانگین جامعه است
در حالی که طبق آمارهای رسمی تعداد بیماران بدحال در تخت های مراقبت ویژه بیشتر شده، 

میزان ابتال به کرونا در کادر »آی سی یو« نیز سه برابر مردم عادی گزارش شده است

سلیمی: افرادی که در 
»آی سی یو« کار می کنند، سه 

برابر بیشتر از افراد عادی به 
بیماری کرونا مبتال می شوند. 
برای حفاظت در برابر انتقال 

ویروس، فاصله دومتری الزم 
است، اما متخصصان بیهوشی 
گاهی مجبورند از فاصله ۱۰ 

سانتی متری بیمار برای بیماران 
بدحال کرونا لوله تراشه 

بگذارند. به دلیل همین مسائل، 
کادر درمانی در این بخش بیشتر 

از مردم عادی در معرض خطر 
ابتال به کرونا قرار دارند
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با نادیده گرفتن دستمزدهای واقعی  پزشکان و نادیده 
گرفتن هزینه تمام شده خدمات پزشکی، مزد روزهای 

سخت خود را نگرفتند.«
 سوادکوهی خاطرنشان می کند: »جامعه پزشکی در 
دوران مقابله با کرونا از جان و دل مایه گذاشت، 
سختی های کار شبانه روزی را متحمل شد و سالمت 
خودش را به شدت به خطر انداخت. حتی برخی 
از همکاران پرستار و پزشک ما در جریان مقابله با 
کرونا، جانشان را از دست دادند. قاعده اخالقی و 
منطقی این بود که حداقل با وضع تعرفه های منطقی، 
دستمزد واقعی کادر درمان را پرداخت می کردند، 

اما چنین اتفاقی نیز نیفتاد.«

نیازفوریبهافزایشتختهای»آیسییو«
بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، الگوی ورود 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان ها تغییر کرده 
است و تعداد بیماران بدحال که نیازمند »آی سی یو« 
هستند، بیشتر شده است. به همین علت با کمبود 

تخت »آی سی یو« در کشور مواجه هستیم.

سلیمی، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی هم 
به همین موضوع اشاره می کند و می گوید: »الگوی 
مراجعه به بیمارستان ها تغییر کرده است. در اسفند با 
توجه به اینکه علم کمتری هم نسبت به کرونا وجود 
داشت، مراجعان عمومی مبتال به کرونا به بیمارستان ها 
بیشتر بود، اما اکنون افرادی که به بیمارستان مراجعه 
می کند عموما افراد بدحال هستند که به تخت ویژه 
نیاز دارند. به همین علت با کمبود تخت مراقبت 

ویژه مواجه هستیم.«
او یادآور می شود: »تعداد تخت های »آی سی یو« در 
کشور را بر پایه یک زندگی عادی و نیازهای عادی 
دیده بودیم، اما اکنون شرایط فرق کرده و سخت تر 
شده است. این تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. 
تا این لحظه همکاران ما در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها هیچ گزینشی برای پذیرش بیماران در 
»آی سی یو« انجام نداده اند. به طور طبیعی در این 
بخش نیز تعداد بیماران بدحال سالمند و افرادی که 

بیماری زمینه ای داشته اند، بیشتر است.«
معاون سازمان نظام پزشکی خاطرنشان می کند: 
»لحظات سختی را برای تصمیم گیری خالی کردن 
تخت های »آی سی یو« و انتخاب بیماران جدید سپری 
می کنیم. به هر حال باید این بخش ها را مدیریت کنیم. 
یکی از کمبودهایی که اکنون جدی است، مشکل 
کمبود نیروی انسانی در بخش های مراقبت های ویژه 
است. این کمبود در گروه پرستاران و پیراپزشکان 

بیشتر است و این نیروها خسته و فرسوده شده اند. 
خستگی، ایمنی بدن را پایین می آورد و امکان ابتال 
به بیماری با وجود وسایل محافظت شخصی بیشتر 
می شود.« سلیمی تاکید می کند: »اولین کمبود در 
بخش های »آی سی یو«، کمبود نیروی انسانی است. 
مشکالت بعدی، تاخیر در پرداخت معوقات کادر 
درمانی است که ماه ها به تعویق افتاده است. توجه 
به رفاه جامعه پزشکی و پرداخت به موقع معوقات 

در این شرایط بحرانی، بسیار مهم است.«
سلیمی یادآور می شود: »در مورد وضعیت تخت های 
بیمارستانی تا حدودی با توجه رفتار ویروس و 
مشکالت در بیمارستان ها نسبت به اسفند تغییراتی 

داشتیم. در اسفند هجوم ویروس را داشتیم، اما تعداد 
زیادی از بیماران حال عمومی خوبی داشتند. اکنون 
بیماران بدحال بیشتر مراجع می کنند و به تخت 
»آی سی یو« و مراقبت ویژه بیشتر نیاز دارند. در این 
شرایط بیش از تخت های عادی به افزایش تخت های 
مراقبت ویژه نیاز داریم. نمی توانیم عددی اعالم کنیم، 
چون نیاز به این تخت ها شناور است و به افزایش و 
کاهش ورودی بیماران مربوط می شود، اما هر چه 
تعداد تخت های »آی سی یو« در این شرایط بیشتر 

بشود الزم است.«
معاون سازمان نظام پزشکی توضیح می دهد: »پذیرش 
بیماران در »آی سی یو« شاخص های علمی متعددی 
دارد. سن شاید تا حدودی موثر باشد. شاخص 

انتقال به »آی سی یو« در افراد مسن و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، وضعیت جسمانی آنهاست. 
وضعیت ریه در بالین تشخص داده می شود. میزان 
اکسیژن و میزان درگیری ریه توسط آزمایش های 
پاراکلینیک بررسی می شود و با تشخیص پزشک 
متخصص، فرد بدحال به »آی سی یو« ارجاع می شود.«

کمبودنیرویانسانیدربخش
مراقبتهایویژه

در شرایطی که کشور ما با کمبود شدید تخت های 
مراقبت ویژه در دوران کرونا، دست و پنجه نرم 
می کند، اما در بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری 
طوالنی مدت، اوضاع بهتری در این زمینه دارند. 

سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران 
توضیح می دهد: »وضعیت تخت های مراقبت های 
ویژه در بسیاری از کشورها اصال شبیه ایران نیست. 
در بسیاری از کشورها تعداد تخت های مراقبت های 
ویژه به نسبت جمعیت آن کشور، رقم بسیار خوب 
و استانداردی است. در نظر بگیرید در کشوری مثل 
فرانسه، حدود 45 درصد از تخت بیمارستان ها مربوط 
به تخت »آی سی یو« و تخت های مراقبت های ویژه 
است. در آمریکا نیز حدود 25 درصد از تخت های 
بیمارستانی در بسیاری از مراکز درمانی متعلق به تخت 
مراقبت های ویژه است. وقتی وضعیت خودمان را 
با کشورهای دیگر مقایسه می کنیم، می بینیم که ما 

در این حوزه بسیار عقب هستیم.«
او تاکید می کند: »باید تالش بسیاری انجام شود تا 
بتوانیم این کمبودهای حیاتی را مرتفع کنیم. نباید 
از خاطر برد که هرگونه کمبود تخت مراقبت های 
ویژه می تواند به طور مستقیم با جان و سالمت 
مردم در ارتباط باشد و از این جهت، نباید تامین 
این تخت های ویژه را کم اهمیت در نظر بگیریم.«
 بر اساس آمارهای موثق، هم اکنون حدود هفت 
هزار و 200 تخت مراقبت های ویژه در کشور داریم، 
در حالی که حداقل به حدود 15 تا 20 هزار تخت 
مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز داریم. درواقع االن در 
شرایطی هستیم که فقط حدود یک سوم از تخت 
مراقبت های ویژه مورد نیاز در کشور، تامین شده 
است. جدای از کمبود تخت مراقبت های ویژه، 
آمار کادر درمان فعال در بخش مراقبت های ویژه 

نیز کافی نیست.
همچنین سوادکوهی با اشاره به کمبود جدی نیروی 
انسانی در بخش مراقبت های ویژه نیز خاطرنشان 
می کند: »تعداد همکاران فوق تخصص مراقبت های 
ویژه در کشور متناسب با جمعیت نیست و نیاز به 
فوق تخصص های بیشتری داریم. برای یک جمعیت 
84 میلیونی نباید فقط حدود 180 فوق تخصص 
مراقبت های ویژه وجود داشته باشد، بلکه برای تامین 
نیروی انسانی فوق تخصص در این حوزه، حداقل 
به دو برابر این تعداد پزشک نیاز داریم. در حوزه 
تخت های مراقبت های ویژه نیز با کمبود جدی 
مواجه هستیم. در حالی که باید حدود 15 درصد 
از تخت های بیمارستانی کشور، تخت های مراقبت 
های ویژه باشد، اما ما هم اکنون فقط یک سوم این 

تخت های ویژه را در اختیار داریم.«
کمبود نیروی انسانی در بخش مراقبت های ویژه 
موجب شده است که کادر درمانی فعال در »آی سی یو« 
بسیار فراتر از توان خود در این بخش فعالیت کند 
تا کمبود نیرو به چشم نیاید. به همه این مشکالت، 
خطر باالی ابتال به کرونا در بخش مراقبت های 
ویژه را هم اضافه کنید. در شرایط بحرانی کرونا، 
افزایش نیروی انسانی در بخش مراقبت های ویژه، 
افزایش تخت های »آی سی یو« و حمایت از کادر 
درمانی فعال در این بخش ها می تواند هم موجب 
افزایش میزان رضایت این گروه از جامعه پزشکی 
شود و هم آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 

را کاهش دهد.

بر اساس آمارهای موثق، 
هم اکنون حدود هفت هزار و 

200 تخت مراقبت های ویژه در 
کشور داریم، در حالی که حداقل 

به حدود 15 تا 20 هزار تخت 
مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز 

داریم. درواقع االن در شرایطی 
هستیم که فقط حدود یک سوم 
از تخت مراقبت های ویژه مورد 

نیاز در کشور، تامین شده است. 
جدای از کمبود تخت مراقبت 

های ویژه، آمار کادر درمان فعال 
در بخش مراقبت های ویژه نیز 

کافی نیست
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سوادکوهی: حدود 180 
فوق تخصص مراقبت های ویژه 

در کشور داریم که در خط مقدم 
مقابله با بیماری کرونا هستند. 

پرستاران، پزشکان اورژانس و 
متخصصان بیهوشی نیز شبانه 

روز در حال خدمت به مبتالیان 
کرونا هستند. انتظار می رفت 

از این گروه های پزشکی تقدیر 
واقعی به عمل بیاید، اما هیچ 
تقدیری در مقام عمل صورت 

نگرفت. حتی با وضع تعرفه های 
ناعادالنه نیز به وضعیت 

معیشتی آنها توجه نداشتند

به دلیل کمبود نیرو، کادر 
درمانی فعال در »آی سی یو« 

بسیار فراتر از توان خود در این 
بخش فعالیت می کند تا کمبود 
نیرو به چشم نیاید. در شرایط 
بحرانی کرونا، افزایش نیروی 
انسانی در بخش مراقبت های 

ویژه، افزایش تخت های 
»آی سی یو« و حمایت از کادر 
درمانی فعال در این بخش ها 
می تواند هم موجب افزایش 

میزان رضایت این گروه از 
جامعه پزشکی شود و هم آمار 

مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 
را کاهش دهد



لزوم فرهنگ سازی کارآزمایی بالینی در گیاهان دارویی

  یاسر مختاری

به گزارش خبرنگار سپید، همزمان با چهلمین 
سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی مراسم رونمایی 
از کپسول دتوکسین، اولین داروی گیاهی ترک 
اعتیاد در ایران که پس از انجام کارآزمایی های 
بالینی از سوی سازمان غذا و دارو مجوز حضور 
در بازار را پیدا کرده است، با حضور معاون وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از 

مسئوالن جهاد دانشگاهی برگزار شد.
رضا غفارزادگان رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاد دانشگاهی در رابطه با مراحل تولید این دارو 
اظهار کرد: » کپسول دتوکسین با هدف کنترل 
سندروم محرومیت اپیوئید برای نخستین بار در 

ایران طراحی و تولید شده است.« 
   وی افزود: »اعتیاد یکی از مشکالت اجتماعی 
کشور است که سرمایه اجتماعی زیادی را از کشور 
می گیرد. متأسفانه بالغ بر 3 میلیون نفر درگیر این 
بیماری هستند. به همین دلیل در پژوهشکده دارو های 
گیاهی جهاد دانشگاهی به چاره اندیشی برای این 
معضل پرداختیم. داروهای شیمیایی برای ترک مواد 
مخد وابستگی شدیدی در پی داشته و موجب 
مشکالت گوارشی می شوند به همین سبب، تحقیق 
در مورد داروی گیاهی جایگزین آنها را آغاز کردیم.«
رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 
گفت: »در تحقیقات خود به گیاه تلخه بیان که 
بومی کشور بوده و دراستان کرمان فراوان است 
رسیدیم. این گیاه را وارد مراحل آزمایشگاهی 
کرده و ترکیبات آلکالوئید آن جدا شد. سپس با 
 GC-MS و GC  روش های پیشرفته و مدرن
بیست ترکیب دارویی در آن شناسایی شد. در 
این میان دو ترکیب دیگر به صورت خاص مورد 
شناسایی قرار گرفت که عوارض کمی داشته و 
می توانند بسیاری از وابستگی ها به اپیونید را کم  

و عوارضی را در پی نداشته باشد.«
غفارزادگان بیان کرد: » این دارو می تواند سم زدایی 
انجام داده و پس از مصرف 24 عدد آن عوارض 
گوارشی و عصبی ترک مواد مخدر را به شدت کاهش 
دهد و فرد بیمار مدت زمان کمتری از این بیماری 
رها شود.« وی بیان کرد: »پس از انجام تست های 
مختلف و نتایج خوبی که از این تست ها حاصل 
شد، دارو وارد مرحله کارآزمایی بالینی شده و با 
حمایت و مجوز سازمان غذا و دارو، دتوکسین را 
پس از انجام فاز حیوانی، بر روی 100 بیمار مورد 
آزمایش قرار دادیم که نتایج آن موفیت آمیز بود.« 
این مسئول جهاد دانشگاهی بیان کرد: » پس از طی 
کارآزمایی های بالینی، تصمیم گرفتیم این دارو را 
فرموالسیون کنیم. تمام فرمول در پژوهشکده گیاهان 
دارویی به ثمر رسید و توانستیم برای حضور در 
بازار آن را به شکل کپسول تولید کنیم. با حمایت 
سازمان غذا و دارو مجوز های داروی گیاهی ترک 
اعتیاد برای حضور در بازار های کشور صادر شد.«
غفار زادگان با بیان اینکه فرایند تولید این دارو 
هشت سال به طول انجامیده است، گفت: » فازهای 
مطالعات سلولی و حیوانی و بالینی بر روی آن 
انجام شده است، کلیه فرایندهای عصاره گیری، 

شناسایی و فرموالسیون آن در جهاد دانشگاهی 
انجام شده است.« 

وی تأکید کرد: » فرایند تولید و اخذ مجوز این دارو 
می تواند الگویی برای کلیه شرکت های داروسازی 
گیاهی کشور باشد تا بیماران از مصرف این دارو 
مطمئن بوده و پزشکان نیز با اطمینان از وجود 

شواهد علمی آن را تجویز کنند.«

حمایت وزارت بهداشت از توسعه 
داروهای گیاهی

در ادامه این مراسم محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به چهلمین سالگرد 
تأسیس جهاددانشگاهی، اظهار کرد: »این نهاد انقالبی 
در سال های نخست انقالب به عنوان پرچم دار توسعه 
علمی کشور پا به عرصه فعالیت گذاشت و بسیاری از 
محققان و افراد نخبه را مورد حمایت خود قرار داد. 
چنانکه بسیاری از آنان، بعدها پایه گذار شرکت های 
صنعتی و دانش بنیان شدند و امروز کشور از برکات 
حضور این افراد متخصص بهره مند شده است.«

شانه ساز با بیان اینکه جهاددانشگاهی در طول حیات 
خود خدمات متعددی را در حوزه فن آوری و نیروی 
انسانی به کشور ارائه داده است، گفت: »امیدوارم 
جهاددانشگاهی بتواند روز به روز درخشانتر باشد 

و فعالیت خود را توسعه دهد.«
وی با اشاره به تولید داروی دتوکسین از سوی 
و  انتظارات  از  »یکی  گفت:  جهاددانشگاهی، 
اهرم هایی که برای مقابله با تحریم های ظالمانه 
دولت های متخاصم در اختیار داریم، استفاده از 

ظرفیت های بومی و ملی است.«
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »دارو های گیاهی و 
طبیعی در سیاست مقابله با تحریم ها جایگاه  ویژه ای 
دارند. مقام معظم رهبری همیشه از این موضوع 
حمایت کرده است. از سوی دیگر دولت هایی در 
این سال ها حضور داشته اند، از توسعه این دارو های 
گیاهی و طبیعی حمایت کرده و آن را جزء وظایف 

خود تلقی کرده اند.«

ارزش بازار داروهای گیاهی
شانه ساز در ادامه با اشاره به صدور مجوز اولین داروی 
گیاهی ترک اعتیاد پس از موقیت در کارآزمایی های 
بالینی، گفت: »وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو به عنوان متولی امر در صدور مجوز های الزم 
سعی دارد که نهایت تسهیالت الزم و مشاوره  را 
به افرادی که می خواهند در حوزه داروهای گیاهی 

فعالیت کنند داشته باشد.«
معاون وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه 2۵0 
کارخانه دارو سازی گیاهی در کشور فعالیت می کند، 
گفت: این کارخانه ها حجم بسیار بزرگی از بازار 
را در اختیار داشته و ۵ هزار میلیارد تومان ارزش 
این بازار است.« وی افزود: »دارو های گیاهی روز 
به روز ارزش خود را بیشتر نشان داده و بعضًا 
فعالیت های منحصر به فردی را انجام می دهند و 
توانسته اند در بخش درمانی روز به روز ارزش 
خود را نشان دهند و جایگاه خود را حفظ کنند.«
شانه ساز با اشاره به رونمایی از داروی دتوکسین گفت: 
»این دارو یک مشت و نمونه خروار فعالیت های 
دارویی در کشور است. اتفاق مثبتی که در مورد 
این دارو رخ داد انجام مطالعات بالینی این دارو و 
شواهد مستند آن بود. همواره پزشکان و داروسازان در 
انتظار یک مستند و شاهد بالینی هستند تا اثر بخشی 

دارو را با توجه به علم دارویی روز اثبات کنند.«

لزوم نهادینه شدن فرهنگ کارآزمایی 
بالینی برای داروهای گیاهی

وی افزود: »داروی دتوکسین با موفقیت های بالینی 
خود این امید را به وجود می آورد که فرهنگ مطالعات 
بالینی برای دارو های گیاهی نهادینه شده و اطمینان 

را در میان اطبا به وجود آورد.«
 وی گام بعدی پس از نهادینه شدن فرهنگ کارآزمایی 
بالینی در داروهای گیاهی را صادرات به بازارها 
تحت نظارت جهانی دانست و گفت: دارو های 
گیاهی زمینه ساز تحقق شعار های مقاومتی هستند 
و امیدواریم این داروها با کارآزمایی های بالینی 

و موفقیت های علمی خود حضور پر قدرتی در 
بازارها داشته باشند.«

 معاون وزیر بهداشت، با تاکید بر این که اداره کل 
گیاهان دارویی سازمان غذا و دارو برای معرفی هر 
چه بهتر علمی داروهای گیاهی تالش می کند، تاکید 
کرد: » این روند در توسعه مصرف داروهای گیاهی 
در جامعه پزشکی و دارویی کشور موثر خواهد بود. 
صنعت داروهای گیاهی در آینده حرف های زیادی 
برای گفتن دارد و امیدواریم در سال رونق تولید 
این اتفاق به ویژه در بازارهای جهان هدف برای 

این صنعت بومی در کشور رخ دهد.«
دانشگاهی  جهاد  امیدواریم  شد:  یادآور  وی 
شرکت های داروسازی گیاهی دیگر را برای تحقق 

صادرات بر پایه شواهد علمی یاری کند.«
شانه ساز با بیان اینکه جای مستندات علمی در زمینه 
داروهای گیاهی خالی بود، گفت: » این موضوع 
توسط جهاد دانشگاهی که زمینه ساز اتفاقات علمی 
بسیاز زیادی در کشور بوده است رخ داده است. 
رونمایی از داروی دتوکسین یک نقطه عطف در 
صنعت داروسازی گیاهی است و امیدواریم با این 
نقطه عطف در زمینه صادرات ارزاوری و تولید 

ارز را داشته باشیم.م
سید حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز 
در این مراسم با بیان اینکه تمام تالش این نهاد 
و  علمی  کارهای شاخص  انجام  انقالب  مولود 
فن آوارنه است، گفت: » اولین پژوهشکده گیاهان 
دارویی را جهاد دانشگاهی با هدف توسعه این 
دانش بومی مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت 

راه اندازی کرد.«
وی افزود: » پژوهشکده گیاهان دارویی اعتیاد را 
که یکی از مشکالت اجتماعی کشور است را به 
عنوان زمینه کاری خود انتخاب کرد. خوشبختانه 
این دارو تمام مراحل علمی را طی کرده و امروز 
با حضور معاون وزیر بهداشت رونمایی شد. تا 
پایان سال نیز از یک محصول دیگر دارویی این 

پژوهشکده نیز رونمایی می شود.«

رونمایی از اولین داروی گیاهی ترک اعتیاد کشور
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