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انتقاد رییس جمهوری از کاهش درصد رعایت پروتکل های بهداشتی در میان مردم

از 77  تا 17
رعایت  کاهش  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
گفت:  مردم،  میان  در  بهداشتی  پروتکل های 
»زمانی مراعات مردم 77 درصد بود و در سایه 
آن شاهد کاهش فوتی ها به تعداد 2 رقمی بودیم؛ 
اما این مراعات به 17 درصد رسید و مردم فکر 
کردند دوران بیماری پایان یافته و دومرتبه دچار 

یک موج دیگر شدیم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی صبح یکشنبه در 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام محرم 
گفت: »از مردم و مسئوالن استان هایی که از حالت 
پیک عبور کرده اند تشکر می کنم. بر اساس آماری 
که امروز ارائه شده، تقریبا از آغاز مرداد تغییری 
آغاز شده است و امیدواریم تا پایان مرداد شاهد 

روزهای بهتری باشیم.«
پروتکل های  رعایت  کاهش  به  اشاره  با  وی 
بهداشتی، اظهار کرد: »زمانی مراعات مردم 77 
درصد بود و در سایه آن شاهد کاهش فوتی ها 
به تعداد 2 رقمی بودیم، اما این مراعات به 17 
درصد رسید و مردم فکر کردند دوران بیماری 

پایان یافته و دو مرتبه دچار یک موج شدیم.«
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشورهای دیگر 
موج دوم کامال مشاهده می شود و ممکن است در 
آنجاها هم پس از مدتی دستورات بهداشتی کمتر 
رعایت شده باشد، اظهار کرد: »یکی از کشورهای 
اروپایی که در روزهای اخیر نخست وزیرش 
توانست مجور اعمال محدودیت های کرونایی 
را از پارلمانش بگیرد، حتی حضور تروریست ها 
را آزاد کرده بود اما فشاری که طی روزهای اخیر 
آمد ناچار به تشدید محدودیت ها شدند. ما هم با 
موج دوم مواجه شده ایم. شاید این باال و پایین 
رفتن مربوط به اعمال مسئوالن و مردم می شود؛ 
جایی که مراعات می کنیم در شرایط ثبات هستیم 
و تا زمانی که که مراعات ها عادی می شود یک 

مرتبه آمار افزایش می یابد.«
روحانی ادامه داد: »در مجموع در هفته های اخیر 
در ایران و دنیا شاهد افت و خیزهایی بوده ایم؛ 
واقعیت این است که ۶ ماه است با این ویروس 
مواجه ایم و شاید روزهای اول به مردم می گفتیم 
ماه و سال معیار است و نه روز و هفته، اما برخی 
می گفتند ما در چند هفته این ویروس را از پا 
درمی اوردیم، اما امروز ۶ ماه از آغاز شیوع کرونا 
گذشته است و بخش های درمانی، صنعتی و علمی 
عملکرد خوبی داشتند و مردم نیز در جاهایی که 
نیاز بوده همراهی کردند. با این وجود باید بدانیم 
حداقل تا ۶ ماه دیگر با این شرایط مواجه ایم و 
باید خود را آماده کنیم تا روزی که یک واکسنی 
بدست ما برسد و به اندازه کافی در اختیار ما قرار 
بگیرد و ما بتوانیم آن را تولید کنیم؛ تا آن زمان 
که خیلی روشن نیست همه باید مراعات کنیم.«
وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام سوگواری 
محرم خاطرنشان کرد: »این روزها دو طرف را 
می بینیم؛ یک مرتبه عده ای نامه می نویسند و اظهار 
نظر می کنند که چرا محمدودیت ها را زیاد می کنید 
و ماه محرم و ماه عزاداری است و از طرف دیگر 
عده ای نامه می نویسند و می گویند امسال حج 
که واجب بود، برگزار نشد و محرم که مستحبی 

است هم نباید مراسمی برگزار شود. عده ای هم 
می گفتند که مغازه ها نباید باز شوند و مردم از 
خانه های خود نباید خارج شوند؛ این کارها شاید 
برای مدتی الزم بود اما ما نه می توانیم فعالیت های 
اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را بطور 
کامل تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذشته 
این فعالیت ها را برگزار کنیم. باید حد وسطی را 

انتخاب کنیم و آن مسیر را طی کنیم.«
اعمال  »ادامه   کرد:  جمهورتصریح  رئیس 
محدودیت های شدید امکان پذیر نیست چراکه 
التهاب و اضطراب و  این کار جامعه را دچار 
افسردگی می کند و اگر افسردگی در مردم ایجاد 
آنها سخت می شود.  برای  نفس کشیدن  شود، 
در دنیا هم هر کسی که به سمت اعمال شرایط 
سخت رفت موفق نبود و آنها هم که رها کردند 
دچار گرفتاری شدند، بلکه آنهایی که معتدالنه 
رفتار کردند موفق بودند، ما نیز باید معتدالنه رفتار 
کنیم و بدانیم این ویروس برای مدتی خواهد بود 
باید تا یک سال دیگر برای زندگی، سازگاری و 

تعامل با این ویروس برنامه ریزی کنیم.«
روحانی با تاکید بر اینکه کسی فکر نکند کرونا 
»این ویروس  به زودی خواهد رفت، گفت: 
همچنان وجود دارد و باید برنامه ریزی متناسب 

رعایت  می دانیم  همه  کنیم؛  ویروس  این  با 
یکسری پروتکل ها سخت است، اما چاره ای 

جز رعایت آنها نداریم.«
وی با بیان اینکه باید برای شرایط پیش رو رعایت 
اصل »شفآ« را در دستور کار خود قرار دهیم، اظهار 
کرد: »شست وشوی دست و نظافت و بهداشت 
فردی، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمع، 
استفاده از ماسک و اجتناب از ترددهای غیر ضروری 
و اجتناب از تجمعات بزرگ راه های نجات از 
کرونا است. پروتکل های بهداشتی برای هر بخشی 
متفاوت است و باید همه  آنها را رعایت کنیم.«

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به 
بیماریابی، افزود: »زمانی بیمار مراجعه می کند و 
زمانی ما او را پیدا می کنیم؛ باید به روش هایی 
روی آوریم تا زمانی که که بیمار را یافتیم، نزدیکان 

او را هم مورد آزمایش قرار دهیم.«
روحانی تاکید کرد: »همه مردم باید دستورالعمل ها 
را رعایت کنند و زمانی که نتیجه  تست آنها مثبت 
را رعایت  قرنطینه خود  اعالم می شود، دوران 
کنند و اگر رعایت نکردند در دستورالعمل های 
مجازاتی که وزارت کشور هفته آینده اعالم می 

کند لحاظ شود.«
وی گفت: »مردم ما عمدتا با روش هایی اقناعی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند نیازی 
افرادی هستند که  اما  نبوده  اعمال مجازات  به 
رعایت نمی کنند و باید با تنبیه آنها از تخلف 
در این زمینه جلوگیری کنیم، لذا اعمال قانون 
بسیار مهم است و باید مورد نظر قرار دهیم و 
ان شاءاهلل جلسه شنبه آینده این مجازات ها برای 
3 بخش اصناف، ادارت و بخش عمومی جامعه 

تبیین و ابالغ می شود.«
اینکه سبک زندگی  با تاکید بر  رئیس جمهور 
بپذیریم که  »باید  تغییر کرده است اظهار کرد: 
پایان بهمن پارسال زنگی به صدا درآمد و  از 
به ما گفت که سبک زندگی اجتماعی شما باید 
تا اطالع ثانوی تغییر یابد؛ هر کسی این زنگ 

این  در  نمی شود  است.  کرده  نشنیده، ضرر  را 
ایام مهمانی برگزار کنیم و مشاهده می کنیم که 
در برخی کشورهای مجازات های سنگینی برای 
نظر گرفته شده  مهمانی ها در  کنندگان  برگزار 
است. همچنین باید ترددهای غیر ضرور را کم 
کنیم و بدانیم در شرایطی ویژه هستم و اگر زمانی 
سفری ضرورت دارد، باید آن را کوتاه کنیم و 
همه دستورالعمل های بهداشتی را مراعات کنیم.«
روحانی ادامه داد: »برای سالمندان و کسانی که 
بیماری زمینه ای دارند باید فکر جداگانه ای کنیم و 
از آنها مراقبت کنیم تا گرفتار این بیماری نشوند.«
با بیان اینکه نظام دیجیتال باید در کشور  وی 
توسعه فزاینده و روزافزون پیدا کند، خاطر نشان 
کرد: »امروز وضعیت کشور خوب است اما به 
نظر من با توجه به این بیماری به نسبت وضعیت 
کند است؛ باید همه کارهای ما از طریق سیستم 
دیجیتال انجام شود و از مراجعات کم کنیم. اگر 
کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر است اما 
مسئول اداری ارباب رجوع را مجبور به حضور 
می کند باید برای مدتی انفصال از خدمت شود. 
در این زمینه موارد مشخصی بوده که تذکر دادم 
که کار ساده ای که می شده از طریق فضای مجازی 
انجام شود، فرد را به مرکز کشاندند و او را ۴روز 
در سفر نگه داشتند و اتفاقا او در این مدت به 

کرونا مبتال شده است.«
رئیس جمهور همچنین با بیان این که دولت از 
شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه دارو و 
واکسن حمایت می کند، اظهار کرد: »یافتن دارو 
و واکسن برای ما اولویت دارد و اشکالی ندارد 

در این زمینه کار موازی انجام شود.«
روحانی در ادامه صحبت های خود با اشاره به 
مصوبات جلسه امروز ستاد ملی کرونا گفت: در 
جلسه امروز هم روی دستورالعمل های ماه محرم 
تاکید شد؛ مجدداً تاکید می کنم که باید اعتدال در 
دستورکار ما باشد اگر بگوییم ماه محرم عزاداری 
نباشد نادرست است و مردم را دلگیر می کند و 
اضطراب و افسردگی برای مردم ایجاد می کند؛ باید 
این مراسم با جمعیت های کمتر برگزار شود؛ ما 
عدد را کم می کنیم اما اصل عزاداری را باید انجام 
دهیم. امسال باید دقیقاً سالمت مردم و سوگواری 
مردم را در کنار هم قرار دهیم؛ این کار شدنی 
است و دستورالعمل های الزم صادر شده است .«
وی افزود: »برای این کار اولین قدم اطالع رسانی 
است و همه باید بدانند که چه کار باید بکنند. 
ما در حال نزدیک شدن به ماه محرم هستیم و و 
همه باید بدانند که دستورات چیست و چگونه 
باید عزاداری ها برگزار شود؛ این کار از طریق 
رسانه ها باید انجام و هماهنگی های الزم میان 
برگزار کنندکان، ناظران و استانداران و مسئوالن 

بهداشت و سالمت استان ها ایجاد شود.«
رئیس جمهور گفت: »ممکن است امسال روزها و 
ساعات عزاداری کمتر باشد و پذیرایی از عزاداران 
ممنوع شود.« روحانی در پایان با اشاره به تدوین 
دستورالعمل های مجازاتی برای بخش ادارات، 
اصناف و بخش عمومی، اظهار کرد: »ان شاءاهلل 
همه دست به دست هم دهیم و سالمت جامعه 

را تامین و تخت های بیمارستانی را خالی کنیم.«

خبـر

»شفا«، راه های نجات از 
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معاون کل وزارت بهداشت از رفتار برخی از مردم انتقاد کرد

کاهش اندک آمار فوتی ها و راه افتادن بساط جاده چالوس
معاون کل وزارت بهداشت بهداشت با بیان اینکه 
کاهش آمار مرگ و میر کرونا از اعداد باالتر از 200 
به حدود 1۵0 چندان خوشحالی ندارد؛ زیرا هنوز 
هم آمار فوتی ها سه رقمی است، گفت: »متاسفانه 
کاهش اندک در آمار مرگ و میر، بساط جاده چالوس 
و جوجه و... را راه انداخته است؛ در حالی که در 
بیش از 100 کشور دنیا اکنون عدد مرگ و میر 
کرونا به صفر یا اعداد تک رقمی رسیده است.«

به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: » خوشبختانه 
با اقداماتی که مردم انجام دادند موارد افزایشی 
شدید و مرگ باالتر از 200 نفر در روز در میان 
افرادی که تست کرونایشان مثبت بود، کاهش 
یافت. البته همانطور که می دانید مواردی که تست 
نداده اند اما کرونا داشته اند مانند تمام دنیا در آمار 

قید نمی شوند.«
وی ادامه داد: »در فرودین و اردیبهشت بیماری 
با روند کاهش روبرو بود، ولی با اتفاقاتی نظیر 
مسافرت ها، عروسی ها، مراسم عید فطر در برخی 
مناطق کشور و... که در خرداد و اوایل تیر ماه 
افتاد، موارد ابتال، بستری و مرگ را افزایش داد. 
خوشبختانه از نیمه تیرماه اقداماتی انجام شد که 
مهم ترین آن اجباری شدن پوشش ماسک و تعطیلی 
مشاغل سطوح 3 و ۴ در چندین استان، ایجاد 

تغییرات در طرح های ترافیک و... بود.«
وی افزود: »همانطور که قبال هم اعالم کرده ایم هر 
اقدام اجتماعی خوب یا بدی که انجام می شود، 
تغییرات آن مشاهده خواهد شد. این تغییرات به 
شکلی است که ۵ الی 7 روز بعد موارد سرپایی، 
2 الی 3 هفته بعد موارد بستری و ۴ الی ۶ هفته 
بعد موارد مرگ تغییر می کند. ما در دو تا سه هفته 
قبل کاهش موارد بستری را شاهد بودیم و اکنون 
نیز چند روز است که کاهش موارد مرگ به کمتر 

از 200 نفر در روز می بینیم.«
حریرچی ادامه داد: »این هشدار را به شکل جدی 
مطرح می کنم که کاهش آمار مرگ از اعداد باالتر 
از 200 به حدود 1۵0 و... چندان خوشحالی ندارد؛ 
زیرا هنوز هم رقم مرگ و میر بر اثر کرونا سه 
رقمی است و همچنین محاسبه این تعداد فوت با 
در نظر گرفتن هزار یا 10۵0 فوت در روز درست 
نیست. زمانی که می گوییم 1۵0 فوت بر اثر کرونا 
در میان افراد با تست مثبت در روز گزارش شده 
است یعنی 1۵ درصد موارد مرگ و  میر به دلیل 
کرونا بوده است؛ اگر کسانی که تستشان منفی بوده 
را هم محاسبه کنیم، ممکن است این 1۵ درصد 

تا دو برابر و بیشتر هم اضافه شود.« 
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: »کاهش 
اندک در آمار مرگ و میر بر اثر کرونا بساط جاده 
چالوس و جوجه و... را راه انداخته است، در حالی 
که از بیش از 192 کشور دنیا در بیش از 100 
کشور دنیا اکنون عدد مرگ و میر کرونا به صفر 
یا اعداد تک رقمی رسیده است. آمار مرگ و میر 
روزانه بر اثر کرونا در ایران باید مانند روزهای 
اردیبهشت کاهش یاید و حتی تک رقمی شود. 
تا زمانی که ویروس وجود دارد بی احتیاطی سبب 

شعله ور شدن بیماری خواهد شد.«
وی با ارائه مثالی از ملبورن، ادامه داد: »در ملبورن 
زدن ماسک اجباری است، ۸ شب تا ۵ صبح حکومت 

نظامی است و هرکس از خانه خارج شود باید 
برگه داشته باشد که اعالم کند به کجا می رود و 
حتما باید خروج از منزل به یک دلیل کامال موجه 
صورت گرفته باشد، هر فرد تا شعاع حداکثر ۵ 
کیلومتری می تواند تردد کند، مهمانی ها و... محدود 
شد. این موارد در حالی است که می شنویم برخی 
از ما بهتران برای حضور در مهمانی، تست کرونا 

می دهند و سپس در مهمانی حاضر می شوند.«
حریرچی در مورد واکسن کرونا نیز اظهار کرد: 
»از نظر روانی مردم دوست دارند تمام مشکالت 
کرونا با واکسن برطرف شود. هنوز مشخص نیست 
خود بیماری ایمنی ایجاد می کند یا خیر؛ تحقیقات 
نشان داده از کسانی که تاکنون به بیماری مبتال 
شدند حدودا 1۴ درصدشان مجددا درگیر شدند. 
زمانی که ویروسی وارد بدن می شود، بدن واکنش 
ایمنی ایجاد می کند که ممکن است به صورت 
سلولی، ملکول آنتی بادی یا... ایمنی ایجاد کند. 
واکسن این کار را با ویروس کشته یا ضعیف 
شده تقلید می کند. اکنون 1۶۵ واکسن در حال 
ساخته شدن است که 27 عدد از آنها وارد مراحل 
بالینی، 7 مورد هم وارد مرحله سوم بالینی شده 
است. تجربیات در دنیا نشان داده تنها 10 درصد 
از واکسن هایی که وارد فاز سوم بالینی می شوند 
موفق خواهند بود. متوسط زمان ساخت واکسن 
در چند دهه اخیر از زمانی که شروع شده 7 سال 
اعالم می شود  اکنون  اینکه  است،  طول کشیده 
واکسن کرونا می تواند دو ساله تولید شود به این 
شکل است که برخی موارد ایمنی را اورژانسی 

فرض کرده و رد می کنند.«
وی درباره شرایط خرید واکسن هایی که در حال 
ساخت است، گفت: »موضوع به این شکل است که 
کشور متقاضی بهای خرید واکسن را پیش از تولید 
پرداخت می کند؛ در حالی که اگر موفقیتی حاصل 
نشود، پولی هم به او بازگردانده نخواهد شد. یکی 
از واکسن هایی که پیشرفت خوبی حاصل کرده تنها 
73 روز ایمنی می دهد؛ در حالی که واکسن های 
سایر بیماری ها ایمنی هایی با بازه های زمانی طوالنی 

مدت یا برای تمام عمر ایجاد می کند.«
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: »همانطور 

بهداشت اعالم کرد،  که رئیس سازمان جهانی 
این ویروس تا چند دهه زندگی مردم را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. اکنون FDA و CBC آمریکا 
واکسنی را قبول می کنند که در ۵0 درصد افراد 
موثر باشد. اگر واکسن در ۵0 درصد موثر بوده 
و ایمنی ایجاد شده در حد 3 تا ۴ ماه باشد بازهم 
کشورهای مختلف دنیا هم چنین پول هایی ندارند 
تا در چنین شرایطی به شکل مداوم خرید واکسن 
را تکرار کنند. اکنون آمریکا فقط یک میلیارد دالر 
برای تزریق واکسن سرمایه گذاری کرده است. 
با شرایط ذکر شده از واکسن، مردم باید رفتار 
خود را تا اطالع ثانوی تغییر دهند، مسئولین باید 
بدانند مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... 

باید تغییر کند.«
وی با اشاره به اینکه ویروس کرونا خصوصیاتی 
از ویروس ایدز، هپاتیت و آنفلوآنزا را دارد، ادامه 
داد: »کرونا ویروس عجیب و غریبی است. هیچ 
موضوع بهداشتی_درمانی و هیچ  موضوع سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی در صده اخیر زندگی انسان 
را اینگونه تحت تاثیر قرار نداده است. در اروپا و 
آمریکا با کاهش یک الی دو درصد تولید ناخالص 
ملی دولت ها سقوط می کردند؛ در حالی که اکنون 
تولید ناخالص ملی همین کشورها 10 تا 12 درصد 
کاهش یافته است و این نشان می دهد فعال باید با 

این ویروس ساخت و به آن هجوم برد.«
معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: »لغتی را 
دوستان ما ابداع کرده اند با عنوان »شفا« که حرف 
»ش« به معنای شست وشو، حرف »ف« به معنای 
فاصله گذاری و حرف »الف« به معنای استفاده از 
ماسک است که با رعایت همین سه نکته بسیار 
موفق خواهیم بود. در مورد استفاده از ماسک به 
غیر از کادر درمانی و بیماران؛ همه مردم می توانند 
در دسترس شان هست  که  ماسکی  نوع  از هر 
استفاده کنند. دوخت ماسک سه الیه پارچه ای 
در خانه نیز کار سختی نیست و حتی زدن این 
نوع ماسک ها را به مردم توصیه می کنیم. سازمان 
بهداشت در مورد ماسک های سه الیه  جهانی 
پارچه ای می گوید اگر 9۵ درصد مردم از این 
ماسک ها استفاده کنند، تاثیر آن را خواهیم دید، 

تاثیر اصلی استفاده از ماسک این است که بیمار 
نتواند دیگران را آلوده کند.«

کافی  تنهایی  به  ماسک  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نیست و شیلد هم نمی تواند جایگزین ماسک 
باشد، خاطرنشان کرد: »در مسابقات فوتبال نیز 
گاها می بینیم فرد ماسک ندارد، اما شیلد زده که 
این  می خواهیم  پزشکی  ورزشی  فدراسیون  از 
موضوع و لزوم زدن ماسک را متذکر شوند. اگر 
کسی ماسک بزند اما به محلی پر تردد و پر تراکم 
برود، درست نیست. تجمعات خالف پروتکل های 

بهداشتی است.«
حریرچی همچنین با اشاره به اهمیت ماه محرم 
و اشتیاق برای شرکت در مجالس عزاداری این 
ماه، افزود: »زمانی که حضرت علی )ع( ضربت 
خوردند یک پزشک کلیمی را در آن شرایط بر 
بالین ایشان آوردند؛ ما قبل از اینکه وزیر، معاون 
وزیر و... باشیم یک بچه هیئتی هستیم پس خواهشا 
ما را به اندازه آن طبیب یهودی قبول داشته باشید. 
زمانی که می گوییم تجمع مضر است و خط قرمز 
ما این موضوع است واهلل نگران هستیم که در آن 
دنیا به ما بگویند شما مسئول بودید و یک بچه 
هیئتی تب کرد و فوت کرد، یک پیرغالم امام 
حسین به عزاداری رفت و مبتال شد و فوت کرد. 
دستورالعمل روز چهارشنبه توسط وزیر کشور 
ابالغ شده است و مورد تایید وزارت بهداشت، 
کشور و کمیته اجتماعی_امنیتی ستاد ملی مبارزه 

با کرونا است.«
حریرچی گفت: »ما مطمئنیم هیئت ها و مردم این 
پروتکل ها را سفت و سخت تر از سایر گروه ها اجرا 
خواهند کرد. از برخی دیگر نیز خواهش می کنم از 
مقام معظم رهبری و مراجع جلو نزنند؛ وقتی مقام 
معظم رهبری که سید اوالد پیغمبر هستند فرمودند 
هرچه ستاد ملی کرونا بگوید، حتما به نوعی روضه 
برگزار خواهند کرد که شخصی سخنرانی کند و 
شخصی مستمع باشد. جوانان نباید از رهبر، آیت اهلل 
سیستانی و... جلو بزنند، نباید حرفی بزنیم که بعدا 
شرمنده شویم. باید بر مسئله محرم به اندازه خود 
پرداخت، نمی شود عروسی و سفر و... برقرار کنیم، 
اما برای محرم کاری نکنیم؛ باید متعادل رفتار کنیم. 
اصل بر این است که هرگونه تجمع مناسب نیست، 
به ما فشار می آورند کنکور را تعطیل کنیم اما به 

شمال سفر می کنند.«
وی با اشاره به روند کاهشی بیماری گفت: »هیچ 
پیش بینی در ایران وجود ندارد که در آینده نزدیک 
زیر 100 عدد مرگ در روز برویم، معتبرترین 
پیش بینی ها حتی تا 900 تا را هم اعالم کرده اند. 
البته نمی گوییم دقیقا درست است، اما باید بدانیم 
چنین پیش بینی هایی وجود دارد. در اسفند تعداد 
بستری روزانه به باالی چهار هزار نفر رسید که 
این یعنی به اندازه ۴ بیمارستان امام خمینی و این 
روند تا اوایل خرداد کاهش پیدا کرد و بعد که ما 
ترسمان فرو ریخت دوباره در اواخر تیر به نزدیک 
چهار هزار بستری در روز رسیدیم و اکنون نیز 
روند بستری نزولی است، اما توجه کنید از هر 
کسی که در بیمارستان بستری می شود ۵ تا 10 

درصد فوت می کند.«
ادامه در صفحه 5 

خبـر
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از سوی دبیرخانه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا

دستورالعمل مراسم عزاداری محرم ابالغ شد

انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  دبیرخانه 
ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا، دستورالعمل 
و صفر  محرم  ماه  مراسم  برگزاری  و ضوابط 

سال 99 را ابالغ کرد.
به گزارش سپید، در این دستورالعمل، ضوابط 
اجرای مراسم در شهرها با توجه به روند بیماري 

به این شرح اعالم شده است:
- برگزاري مراسم داراي مجوز صرفًا در اماکن و 
فضاهاي باز با رعایت فاصله گذاري ) از هر طرف 

حداقل دو متر( و تجمعات حداقلی؛
- رعایت کاهش ساعات برگزاري مراسم )حداکثر 

دو ساعت(؛
- جابجایی هیأت ها و دسته روي ممنوع است؛
در  مشابه  وسایل  و  سنج  طبل،  از  استفاده   -
برگزاري مراسم ممنوع می باشد. بدیهی است 
مراسم سینه زنی و زنجیر زنی )با زنجیر شخصی( 
در محل مراسم بدون جابجائی مجاز می باشد؛
- ضرورت رعایت فاصله گذاري اجتماعی در 

مراسم عزاداري؛
- استفاده از ماسک به صورت مستمر؛

- پیش بینی استفاده از راهکارهاي جایگزین در 
مناطق و شهرهایی که امکان برگزاري حضوري 
مراسم وجود ندارد )با هماهنگی کارگروه استانی(؛
- اجراي دقیق پروتکل هاي بهداشتی مرتبط با 

مراسم و نذورات؛
- تشدید نظارت بر اجراي پروتکل هاي بهداشتی 
مرتبط با عزاداري در شهرهاي داراي وضعیت حاد 
بیماري توسط کمیته هاي نظارت استانی و شهرستانی؛
تبصره 1: مراسم هاي خاص در برخی استان ها 
)نظیر یوم العباس در زنجان، نخل گردانی در یزد، 
قالیشوران  شیرخوارگان،  اردبیل،  تشت گذاري 

اصفهان و...( به دلیل تجمع، تراکم و جابجائی 
و همچنین ضرورت پیشگیري از شیوع و سرایت 

بیماري، ممنوع می باشد.
تبصره 2: حضور هیات ها در اماکن مقدس حرم 
رضوي، حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها، 
حرم عبدالعظیم حسنی، شاهچراغ، امامزاده صالح 
می باشد.  ممنوع  مراسم  برگزاري  جهت  و... 
مراسم  برگزاري  به  نسبت  تولیت ها  مدیریت 
در اماکن و فضاي باز با رعایت فاصله گذاري 
در  بهداشتی  پروتکل هاي  اجراي  اجتماعی ، 
چارچوب ضوابط کلی فوق الذکر اقدام می نمایند.
تبصره 3: برگزاري نماز کما فی السابق در مساجد 
حداکثر به مدت یک ساعت در اماکن سربسته 
داراي شرایط بهداشتی و تهویه با یک چهارم 
ظرفیت مکان مورد نظر و رعایت فاصله گذاري 
)حداقل دو متر از هر طرف(، استفاده از ماسک 
و همراه داشتن وسایل شخصی  بالمانع می باشد.

نذورات
با عنایت به مخاطرات جدي نسبت به توزیع 
نذورات به شکل سنوات گذشته، الزم است ذیل 

اقدام و نظارت الزم معمول گردد:
1- ممنوعیت هرگونه پذیرائی در جریان برگزاري 

مراسم عزاداري؛
2- نذورات برابر نکات مندرج در دستورالعمل 
غذایی  مواد  قالب  در  صرفا  مرتبط،  بهداشتی 

خشک و یا خام توزیع گردد؛
3- برپایی هر نوع ایستگاه هاي صلواتی توزیع 
نذورات و چاي )موکب ها، خیمه ها، چادر و...( 
در تمامی استان ها و شهرستان ها ممنوع است.

تبصره 1: سازمان تبلیغات اسالمی و ستادهاي 

استانی دست اندرکاران امر را نسبت به این موضوع 
توجیه نموده و اطالع رسانی الزم معمول دارد.
تبصره 2: نذورات خاصی که امکان تغییر نذر به دلیل 
مسائل شرعی وجود ندارد، با نظارت کارشناسان 
بهداشتی طبخ و بسته بندي می شود. توزیع این 
نذورات می بایست در سایر اماکن انجام تا از تشکیل 

تجمع، صف و تراکم جمعیت خودداري گردد.

رعایت بهداشت محیط
1- با عنایت به اهمیت حفظ بهداشت محیط 
در محل هاي برگزاري مراسم سوگواري، الزم 
است نسبت به توجیه هیات امنا و متولیان امر 
دستورالعمل هاي  رعایت  بر  مبنی  مداحان  و 
ضمیمه و فراهم نمودن اقالم بهداشتی، مواد 
ضدعفونی، نصب پالکاردهاي آموزشی، توجیه 
عدم حضور افراد مسن و داراي بیماري زمینه اي، 
ماسک،  از  استفاده  اجتماعی،  فاصله  رعایت 
مدیریت ساعت و زمان برگزاري و سایر موارد، 
و  محرم  ماه  رسیدن  فرا  از  قبل  الزم  اقدام 
همچنین در حین ایام سوگواري، صورت پذیرد.
2- مسئول برگزاري مراسم نسبت به رعایت 
کامل ضوابط بهداشتی، تعداد شرکت کنندگان، 
زمان برگزاري و رعایت نکات مرتبط با پذیرائی 
متعهد بوده و الزم است به شیوه مناسب اطالع 

رسانی و توجیه صورت پذیرد.
3- مراسم صرفا در اماکن و فضاهایی داراي 
مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شود.

ضمانت اجرا
حسینیه ها،  هیئت ها،  توجه  عدم  صورت  در 
هیات امناي مساجد و همچنین مداحان نسبت 

تبلیغات  سازمان  دستورالعمل،  این  اجراي  به 
اسالمی اقدامات ذیل را انجام خواهد داد:

الف- مرحله اول- ارائه تذکر کتبی به مسئولین 
)هیئت ها، حسینیه ها، مساجد(  امناي  هیات  و 

و یا مداحان.
تخلف  تکرار  در صورت   – دوم  مرحله  ب- 
ممنوعیت و قطع ارائه خدمات عمومی، یارانه اي 

و پشتیبانی تا پایان ماه صفر.
ج- مرحله سوم- لغو مجوز به مدت شش ماه و 
معرفی به مرجع قضایی جهت رسیدگی به تخلف.

پیوست رسانه اي 
پیرو مصوبه سی امین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کرونا مورخ چهارم تیرماه 99، درخصوص ضوابط 
برگزاري مراسم عزاداري اباعبدهلل الحسین)ع( 
شیوه نامه رسانه اي مربوطه به شرح زیر است:

1- برگزاري مراسم به صورت عمومی با رعایت 
اصول »کاهش زمان مراسم، تجمع حداقلی و 
و  مستمر  استفاده  و  اجتماعی  فاصله   رعایت 

همگانی از ماسک« انجام می شود.
2- هرگونه پذیرایی در جریان برگزاري مراسم 
عزاداري ممنوع است و اطعام و نذورات صرفًا 
و  پخت  در  بهداشتی  دستورالعمل هاي  مطابق 
پز و بسته بندي بصورت بیرون بر و در ظروف 

غیر مشترك توزیع می شود.
3- برگزاري مراسم عزاداري عمومی در فضاهاي 
سربسته صرفًا در ایام مشخص شده و ساعات 
محدود و در مساجد، حسینیه ها و تکایاي مجاز 
داراي  استانی  کارگروه  تشخیص  به  که  است 

شرایط مناسب بهداشتی و مدیریتی هستند.
ادامه در صفحه 5 

خبـر



 ادامه از صفحه 4 
باید  عمومی  مراسم  برگزاري  مسئول   -4
نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی، تعداد 
شرکت کنندگان، زمان برگزاري و نحوه پذیرایی 

متعهد شود.
5- صدا و سیما و نهادهاي تبلیغی و مردمی نسبت 
وضعیت  مناسب  ابتکاري  برنامه هاي  ارائه  به 
فعلی کشور و تقویت فضاي معنوي و فرهنگ 
عاشورایی در فضاي تبلیغاتی و مجازي اقدام کنند.
ملی  تبلیغات ستاد  و  اطالع رسانی  6- کمیته 
دستگاه هاي  همه  هماهنگی  با  است  موظف 
و  صدا  رسانه ها،  ویژه  به  مردمی  و  اجرایی 
آماده سازي  نسبت  مذهبی  هیات هاي  و  سیما 
افکار عمومی و ارائه آموزش هاي بهداشتی ویژه 

ایام عزاداري اقدام نماید.
براي  اجرا  براي  رسانه اي  شیوه نامه  این   **
معاونت سیاسی، معاونت سیما، معاونت استان ها،
معاونت صدا و برون مرزي در سازمان صدا و 
سیما، تمام خبرگزاري ها، روزنامه ها، نشریات

اجتماعی  فعاالن شبکه هاي  برتر  رسانه هاي  و 
الزم االجراست **

آخرین توصیه هاي وزارت بهداشت 
براي پیشگیري و مقابله با بیماري کرونا

1- با توجه به آخرین یافتههاي علمی و گزارشهاي 
جهانی از روند ابتالء و گسترش ویروس کرونا، 
تنها راه مقابله موثر با این ویروس همراهی و 
همکاري مردم با نهادهاي بهداشت و درمان در 
رعایت کامل و دائمی دستورالعمل هاي بهداشتی و 
استفاده از ماسک و فاصله گذاري اجتماعی است.
دستورالعمل هاي  تصویب  به  توجه  با   -2
تبلیغ  و  ترویج  کرونا  از  پیشگیري  بهداشتی 
در  عزاداري  برگزاري  نحوه  دستورالعمل هاي 
مکان هاي مسقف و فضاي باز، دستورالعمل هاي 
پخت و پز و بسته بندي غذاي نذري به صورت 
بیرون بر، زمان بندي محدود برگزاري مراسم در 
مساجد و تکایا منوط به تشخیص کارگروه هاي 
استانی و متناسب با شرایط بهداشتی و مدیریتی، 
ضوابط بهداشتی تعداد شرکت کنندگان، زمان 
برگزاري و نحوه برگزاري مصوبه ستاد استانی 
براي تمام شهرهاي استان در تمام رسانه ها به 

صورت ویژه نشر و مکرراً به شیوه هاي متنوع 
بازنشر شود.

محورهاي رسانه اي
مستمر  اطالع رسانی  ضمن  رسانه ها   -1
استفاده  و  دستورالعمل ها  رعایت  در خصوص 
از ماسک، همچنان اخبار رسمی را از مراجع 
متولی، دریافت و منتشر کنند و در کنار آگاهی 
بخشی عمومی، تذکرات گسترده و موکد، التهاب 
در جامعه را با هدف افزایش ضریب خودمراقبتی، 

مدیریت نمایند.
با  اجتماعی  شبکه هاي  فعاالن  و  رسانه ها   -2
عدم پرداختن به دوگانه ساختگی »عزاداري و 
سالمت« و زدودن زمینه هاي فکري ایجاد تقابل 
بین مقدسات و چارچوب هاي علمی، رعایت 
حداکثري دستورالعمل هاي بهداشتی را در صدر 

تولیدات خود قرار دهند.
3- رسانه ها ضمن پرهیز از هرگونه رفتار هیجانی 
بر  جامعه  التهابات  افزایش  براي  احساسی  و 
ضرورت نظارت بیشتر مردم بر مردم و مردم بر 
هیات هاي مذهبی، ایجاد مطالبه ملی »استفاده از 
ماسک« و برگزاري مراسم عزاي سیدالشهدا )ع( 

با شرایط ویژه را برجسته نمایند.
یا  و  ایجاد دوقطبی هاي کاذب سیاسی  از   -4
گانه و  قواي سه  میان  به ویژه  بین دستگاهی 
یا نیروهاي مسلح و ترکیب این دو، به شدت 
پرهیز شود. بویژه که رسانه هاي دشمن و برخی 
فعاالن شبکه هاي اجتماعی براي محرم امسال، 

تدارك ویژه دیده اند.
5- رسانه ها و فعاالن شبکه هاي اجتماعی، مراقبت 
خط القایی دشمن در خصوص ایجاد تجمعات 
ساختگی و سوء استفاده از فضاي پرشور عزاداري 
بازتاب تحرکات  رفتار هیجانی و  از  باشند و 
اینچنین براي تحت الشعاع قرار دادن عزاداري 

مردم براي امام حسین)ع( را پرهیز نمایند.
6- رسانه ها و فعاالن شبکه هاي اجتماعی براي 
توسعه و تقویت نهضت کمک مومنانه در ماه 
محرم، دستگاه هاي مختلف درگیر با این رزمایش 
ملی را کمک کنند و نسبت به ترویج این حرکت 
و شرح اقدامات انجام شده در سراسر کشور 
اقدام مقتضی را انجام دهند. بدیهی است انتشار 

تصاویر و یا مطالبی که باعث وهن این طرح 
و یا تحقیر دریافت کنندگان این کمک ها باشد، 
به شدت بر خالف روح حاکم بر اجراي این 
رزمایش ملی به معنی تقویت همبستگی ملی و 

ایجاد وحدت است.

پیشنهاد براي تولید محتوا در رسانه ها
ابتکارات  حداکثري  نشر  و  محتوا  تولید   -1
در  که  جدید  شیوه هاي  برگزاري  در  مردمی 
آنها زمان برگزاري باشکوه عزاداري حضرت 
بهداشتی  دستورالعمل هاي  سیدالشهدا)ع( 
تولیدات  از  )استفاده  می شود.  رعایت  نیز 
موشن گرافی،  اینفوگرافی،  چندرسانه اي، 

فتوتیتر،...(
2- توجه به اهمیت ابتکارات جدید در پذیرایی 
از عزاداران نظیر استفاده از توزیع مواد غذایی خام 
به نیازمندان در طرح کمک مومنانه، نذر ماسک 
براي کمک به نیازمندان و ... به منظور نمایش 
جلوه هاي تعاون، دینداري و مسئولیت اجتماعی.
3- طراحی و ترویج الگوهاي جدید عزاداري 
نظیر طرح »هر خانه یک حسینیه« و یا نصب 
پرچم سیاه درب همه منازل و برگزاري جلسات 

سخنرانی آنالین.
هیئات  در  نظارتی  کارهاي  و  ساز  ایجاد   -4
مذهبی که از دیرباز در رعایت نظم و انضباط، 
بوده و هستند، مهمترین  زبانزد خاص و عام 
فعالیت رسانه اي و مطالبه عمومی است. ضمن 
استفاده از دستورالعمل هاي وزارت بهداشت در 
برگزاري آیین نامه هاي محرم، ایجاد درگاه هاي 
در  سرپایی)تست(  آزمایش هاي  و  مراقبت 
هیئات بهترین شیوه براي ایمن سازي و استفاده 
حداکثري و اعتماد آفرین مردم از مراسم این 
ایام است. در واقع هیئات مذهبی ضمن رعایت 
مالحظات  بهداشتی،  دستورالعمل هاي  دقیق 
عزاداري  آیین نامه هاي  برگزاري  حاشیه هاي 

امسال را رعایت کنند.
5- ترویج و تقویت کمپین »نذر ماسک« و »نذر 

ارزاق« به جاي طبخ و توزیع غذا.
6- قرائت سازي از برگزاري مراسم عزاداري 
در  اجماع  ایجاد  براي  دستورالعمل  رعایت  با 
کشور؛ به همین منظور انتظار می رود مسئوالن 

علمیه  مدیریت حوزه هاي  و  تبلیغات  سازمان 
اقدامات زیر را انجام دهند:

- تهیه و نشر اظهار نظر مراجع معظم تقلید در 
توصیه به رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی در 

آیین هاي عزاداري.
- تهیه و نشر اظهار نظر ائمه جمعه در سراسر 
در  استان ها  در  فقیه  ولی  نمایندگان  و  کشور 
توصیه به رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی در 

آیین هاي عزاداري.
- انتشار بیانیه نهادهاي دینی، تبلیغی و حوزوي 
مانند جامعه مدرسین حوزه، دفتر تبلیغات و در 

موضوع مذکور... .
- اظهارنظر مداحان شاخص کشور در خصوص 
برگزاري مراسم عزاداري با رعایت دقیق و کامل 

دستورالعمل هاي بهداشتی.
دستورالعمل هاي  اجراي  بنر  نصب  به  الزام   -
مساجد،  ورودیه  در  عزاداري  براي  بهداشتی 

هیئات و تکایا و محل برگزاري مراسم.

مالحظات رسانه اي
حداکثري  رعایت  بر  رسانه ها  تاکید   -1
هیئات  مدیران  و  مردم  توسط  دستورالعمل ها 

و صاحبان تریبون.
2- جلوگیري از انتشار هرگونه خبر حاشیه اي، 
عکس و فیلم که جلوه هاي منفی شکوه عزاداري 

سیدالشهدا)ع( را برجسته سازد.
3- عدم انتشار مواضع انحرافی و اختالفی، تقابلی 
و جناحی و سازمانی در موضوع برگزاري مراسم 

ماه محرم و رعایت دستورالعمل ها.
4- عدم بازنشر القائات جریانات معاند که بناي بر 
تخریب اجماع و همکاري بین مردم در موضوعات 

مختلف از جمله عزاداري ماه محرم را دارند.
5- عدم انتشار هرگونه اطالعات، خبر، عکس 

با هویت نامعلوم.
و  غیر مرتبط  افراد  نظرات  انتشار  عدم   -6
غیر مسئول، در موضوع رعایت دستورالعمل ها 

و عزاداري مردم.
7- عدم انتشار هرگونه برنامه عزاداري از سوي 

مراجع غیر مسئول و غیر مرتبط.
کمیته اطالع رسانی  و عملیات روانی ستاد ملی 

مدیریت بیماري کرونا

 ادامه از صفحه 3 
تاکید  کرونا،  درمان  هزینه های  درباره  وی 
ضعف،  و  تب  و  درد  جز  به  »کرونا  کرد: 
هزینه هم دارد. ما در شرایطی وارد بحران 
کرونا شدیم که به دالیل مختلفی از جمله 
تحریم های شدید مشابه سال 1391 و 1392، 
تورم شدید و رشد اقتصادی را تجربه می کنیم. 
در این زمان خانواده ها هزینه های خود را 
به سمت خوراك و مسکن سوق می دهند 
و از هزینه های دیگر مانند هزینه بهداشت و 
درمان و آموزش و... می زنند؛ از طرف دیگر 
درآمد دولت ها کاهش یافته است و بیمه ها 
نیز با کاهش بودجه و مسائل اینچنینی مواجه 
هستند و این سبب استفاده کمتر از خدمات 
سالمت می شود. در فقرا باعث کاهش چند 
درصدی استفاده از خدمات می شود و در 
کاهش  می شود.  اعتراض  موجب  هم  اغنیا 
و  منابع  کاهش  خدمات،  از  مردم  استفاده 

کاهش درآمد سیستم بهداشت و درمان در 
این شرایط تجربه می شود، منتها در دوره فعلی 
موضوع کرونا هم به موارد پیشین اضافه شد. 
هیچ کشوری مانند ما درگیر این بیماری نشد. 
در شرایط تحریم ها، ماندن پولمان در کره 
جنوبی، کاهش فروش نفت و... کرونای وسیع 
اجتماعی  فاصله گذاری های  آمد.  پدید  هم 
یا کند شدن چرخه  باعث توقف  نیز خود 

اقتصادی شده است.«
وی افزود: »یک هزینه برای ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده است که وقتی قرار است 
خانوار  به  آن  فشار  کنیم  خریداری  زیاد 
است  متوسط  هزینه  بعدی  هزینه  می آید. 
مابه التفاوت  برای  هزارتومان  چند صد  که 
هزینه تست کرونا، سی تی اسکن ریه و ... 
پرداخت می کنیم. برخی هزینه ها هم شدید 
را  این موضوع  نتوانستیم  متاسفانه  هستند، 
پوشش  که تحت  دارویی  که  بیاندازیم  جا 

وجود  درمانی  پروتکل  در  و  نیست  بیمه 
داروی  وقتی  شود.  خریداری  نباید  ندارد، 
چند میلیونی تجویز می شود در فقرا سندروم 
حسرت به وجود می آید؛ چون نمی توانند آن 
را تهیه کنند و بغض فروخورده ای خواهد 
در  درمی آید.  جایی  در  آن  که صدای  شد 
قشر متوسط یا باعث می شود شخص فرش 
زیر پایش را بفروشد یا قرض کند و در اغنیا 
هم اعتراض ایجاد می کند. این موارد هزینه 
دارد و باعث افزایش پرداختی از جیب، باعث 
افزایش هزینه های سالمت و... می شود. عمده 
دولتی  بیمارستان های  در  کرونایی  بیماران 
هزینه هایشان  درصد   95 الی   90 و  هستند 
متوسط  می کنند.  تامین  بیمه ها  و  دولت  را 
کسی که در بیمارستان بستری می شود اگر 
آی سی یو نرود حدود 2.5 تا 3 میلیون هزینه 
دارد و اگر در آی سی یو بستری شود 5.5 

میلیون هزینه دارد.«

تلویزیونی صحبت  برنامه  یک  در  که  وی 
می کرد، افزود: »در هیچ جای دنیا دولت ها 
نتوانستند به تنهایی این مشکل را حل کنند، 
نهاد  مردم  سازمان های  و  خیریه ها  مردم، 
باید به میدان بیایند. اکنون که دادن نذری 
در ماه محرم به روال سال های قبل ممنوع 
از مردم می خواهیم نذورات خشک   است 
خود را به مناطق محروم ببرند و حتی نذر 

کنند.« ماسک 
وی درباره رنگ بندی منطقه ای کرونا، گفت: 
»تا زمانی که آمار مرگ و میر سه رقمی است، 
کل ایران قرمز است و همه در هر نقطه ای 
باید نکات را رعایت کنند. تا زمانی که این 
ویروس حتی در یک نفر وجود داشته باشد 
و سخت  متفاوت  دنیا  و  ما  کشور  شرایط 
است. نباید فکر کنیم راه مقابله با ویروس 
در بیمارستان است. راه مقابله با کرونا تغییر 

رفتار اجتماعی است.«
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رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا: 

غفلتکنیمدوبارهدرگیربحرانکرونامیشویم
رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، گفت: »اگر پروتکل های 
بهداشتی رعایت نشوند، از نیمه شهریور می توان سناریوهای خطرناک تری 

را برای بیماری کرونا متصور بود.«
به گزارش سپید، علی اکبر حق دوست افزود: »روند کاهشی فوتی های 
ناشی از کرونا، متأثر از مداخالت هفته های اخیر است، چراکه کوچک ترین 
غفلت نتایج را دوباره تغییر خواهد داد.« وی ادامه داد: »یکی از مداخالتی 
که در روند کاهشی مرگ و میر تأثیرگذار بوده استفاده از ماسک و 
اثربخشی استفاده از ماسک بوده است.« حق دوست افزود: »اسالیدها 
بر اساس مدل سازی در سطح جهان انجام شده است. از شروع بیماری 
روند بیماری افزایشی بوده و با شیب مالیمی روند افزایشی را نشان 
می دهد. با رعایت پروتکل ها می توان با شیب مالیم و افزایش مختصر 
حرکت کرد اما اگر پروتکل ها رعایت نشود از اواسط شهریور می تواند 
سناریوهای خطرناک تری به وجود بیاید و میزان افزایش تندتر و بیشتر 
خواهد بود.« وی ادامه داد: »اگر همه مردم از ماسک به عنوان شاخصه 
مهم فردی استفاده کنند و پروتکل ها را رعایت کنند بیماری از بین 

نمی رود ولی روند آن افزایشی نخواهد بود.«
حق دوست گفت: »به نظر می رسد در ابتدا در استان ها یک اپیدمی را 
تجربه کردیم ولی با مدیریت درست کل کشور هوشیار شد و تعداد 

مرگ و میرها به طور قابل مالحظه ای کاهش یافت ولی با تغییر دوباره 
رفتارها میزان مرگ و میر و ابتال به کرونا کم کم روند افزایشی گرفت 
و استان ها دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفتند. اگر هوشیار باشیم تمام 
استان ها در چند هفته دیگر به روند کاهشی بیماری نزدیک خواهند شد.«

وی افزود: »به نظر من باید کل ایران را قرمز در نظر گرفت و کنترل 
بیماری باید روزانه باشد و مردم بدانند که با کوچک ترین بی احتیاطی کل 
استان ها می توانند در شرایط بحران قرار بگیرند. از مردم هم درخواست 
می شود، در عین حال که باید به شعائر اسالمی در ماه محرم پایبند باشیم 

با رعایت پروتکل ها در کنترل بیماری کمک کنند.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »در مقابل این ویروس که هر روز عالئم 
جدیدی از خود بروز می دهد باید با دقت بیشتری رفتار کنیم و بر خالف 
پیشرفت ها در تولید واکسن، ممکن است در مراحل آخر در برابر کرونا 
بی اثر باشد.« وی افزود: »حدس زده می شود اگر آنفلوانزا و کرونا در پاییز 
با هم شیوع داشته باشند باز هم در سطح جهان تعداد مبتالیان افزایش 
یابد.« حق دوست گفت: »با توجه به شناخت و اطالع کم درباره این 
ویروس، ممکن است میزان آلودگی مجدد قابل مالحظه باشد و واکسن 
را بی اثر کند، هنوز اطالعات علمی درباره این ویروس کامل نیست.«

وی افزود: »با توجه به اهمیت ایمنی سلولی در کرونا بنابراین سرم 
درمانی ممکن است اثر درمانی داشته باشد اما معجزه نمی کند و صد 
درصد نیست. واکسن در برخی کشورها در حال آزمایش است اما زمان 
مشخص می کند که بعد از گذشت 3 تا ۶ ماه بعد ایمنی بدن چقدر 
کاهش می یابد بنابراین قضاوت درباره اثربخشی واکسن هنوز زود است.«
حق دوست درباره رابطه سکسکه با کرونا، گفت: »از آنجایی که این 
ویروس در مغز و درون رگ التهاب ایجاد می کند هرکجا از مغز التهاب 
ایجاد کند عوارض خواهد داشت و ممکن است حتی به صورت سکسکه 

بروز کند و تأثیر داشته باشد.«مهر.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا 
در ایران را سه درصد پایین تر از میانگین جهانی دانست. 

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی گفت: »به طور قطع حداقل یک 
سال طول می کشد تا واکسن و یا داروی مؤثری برای درمان کرونا 
پیدا شود و امکان تهیه آن برای همه مردم مقدور باشد از این رو 
باید تا آن زمان زندگی مسالمت آمیز با این ویروس را یاد بگیریم.«
وی افزود: »خوشبختانه سیر شیوع کرونا تا حدودی در استان های 
غربی از جمله آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه کنترل شده و 

در سایر مناطق کشور نیز این سیر نزولی شده است.« 

رئیسی تاکید کرد: »مردم باید تا قطع شیوع این ویروس دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت کنند.« وی با بیان اینکه ۸2 درصد از فوت شدگان 
کرونایی در کشور را افراد درگیر بیماری های خاص تشکیل می دهند، 
گفت: »میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای مختلف 1۵ 
درصد و در ایران 12 درصد است.« رئیسی، موفقیت های کشورمان 
در کنترل بیماری کرونا را مدیون تالش های کادر درمان و همکاری 
مردم دانست و تصریح کرد: »مدافعان سالمت کشور یکبار دیگر 
ثابت کردند که همچون دوران دفاع مقدس آماده حضور در خط 
مقدم تأمین سالمت هموطنان خود هستند و خوشبختانه ایثارگرانه و 

فداکارانه و با علم و آگاهی در این عرصه نیز تالش و کوشش کردند 
و برخی ها نیز جان خود را در راه تأمین سالمت مردم از دست دادند 
و شهید شدند.« به گزارش مهر، وی افزود: »به رغم وجود آن همه 
امکانات در کشورهای اروپایی کشور ما در این عرصه موفق تر از 
آنها عمل کرد و با اینکه در اروپا به ازای هر یک هزار نفر جمعیت 
۶. ۶ درصد تخت بیمارستانی و در ایران 1. 1 درصد است، ولی 
همه دیدند که در کشور ما حتی یک نفر هم بدون تخت بیمارستانی 
نماند، ولی در کشورهای اروپایی بیماران کرونایی را در راهروهای 

بیمارستان ها بستری کردند.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

میزان مرگ های کرونا در ایران ۳ درصد پایین تر از آمار جهانی است

خبـر

»براساس  کرد:  اعالم  بهداشتی  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
و  بهداشتی  مراکز  در  کرونا  مبتالیان  از  انجام شده  نظرسنجی 
درمانی، مردم به عملکرد مراکز بهداشتی در مراکز سرپایی نمره 

1۶ و بیمارستان ها نمره 1۵.۵ دادند.«
به گزارش سپید، محمد آسایی در نامه ای به وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، نتایج نظرسنجی میزان رضایت افرادی که 
به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری یا در منزل مراقبت 

شده اند را اعالم کرد.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، که توسط جهاد دانشگاهی و با نظارت  
محمد آسایی، مشاور وزیر در امور بهداشتی و مصطفوی، عضو 
هیئت علمی و اپیدمیولوژیست انستیتو پاستور در تیرماه امسال انجام 
شد، پس از تهیه پرسشنامه مجزا برای دو گروه بستری و سرپایی 
شماره تلفن های بیش از 10 هزار نفر که در سه ماهه اول سال جاری 
به بیماری کووید 19 مبتال شده بودند از سیستم آمار و اطالعات 
وزارت متبوع اخذ و جهاد دانشگاهی برای رسیدن به تعداد حدود 
دوهزار نمونه مجبور به تماس تلفنی با 91۸3 شماره تلفن شده است.

براین اساس، با 11۶۸ مورد بیمار سرپایی و  ۸01۵ مورد بیمار 

بستری تماس حاصل شده که  ۴7۵ نفر در بخش سرپایی و هزار 
و ۵۴۸ مورد در بخش بستری به تماس ها پاسخ دادند. 2۸ درصد 
از مبتالیانی که در منزل تحت مراقبت بودند، معتقدند بعد از آنها 

فرد دیگری از اعضای خانواده شان نیز به کرونا مبتال شده است.
در این بررسی میزان رضایت دو گروه پرسشگری )درمان در منزل 
و بیمارستان( از تیم سالمت، مجموعه وزارت بهداشت و همه 
دستگاه های اجرایی مشخص شد. بر این اساس، میزان رضایت 
مراجعه کنندگان از مراکز سرپایی 1۶ از 20 و میزان رضایت آنان 
از بیمارستان ها 1۵.۵ از 20 بود. همچنین مراجعه کنندگان درباره 
عملکرد کادر بهداشت )بخش سرپایی( نمره 1۵.9 از 20 و به عملکرد 
کادر درمان ) بستری( نمره 1۵.7 دادند. پاسخگویان به پرسش های 
این نظرسنجی به عملکرد وزارت بهداشت در بخش بهداشت نمره 
1۵.3 و عملکرد این وزارتخانه در بخش بستری نمره 1۶.2 دادند. 
آنان همچنین به عملکرد همه دستگاه های اجرایی در مدیریت کرونا 
در مورد خدمات سرپایی و بهداشتی نمره 1۴.1 و برای خدمات 
بستری و درمانی نمره 1۵.3 را  از 20 دادند. در خصوص فرآیند 
پذیرش در بیمارستان، 11.۴ درصد افراد نمونه گفته اند به محض 

مراجعه به بیمارستان بستری شده اند. ۴3 درصد یک ساعت و کمتر 
زمان بستری شدن شان طول کشیده است. همچنین 23.۸ درصد افراد 
تا 2 ساعت، 10.1 درصد چهار تا پنج ساعت و بقیه )کمتر از 12 
درصد( بیش از ۵ ساعت برای بستری شدن منتظر ماندند. در مجموع 
درصد قابل توجهی از بستری شدگان معتقدند فرآیند پذیرش در 
بیمارستان خوب یا بسیار خوب بوده است. بر اساس این گزارش،  
۵۵ درصد از بیماران بین 2 تا 7 روز در بیمارستان بستری بوده اند. 
۸۴.2 درصد افراد مورد مطالعه نحوه برخورد پرستاران و ۸7.۶ در 

نحوه برخورد پزشکان را خوب یا خیلی خوب ارزیابی کرده اند.
همچنین مهارت و دانش پزشکان از نظر ۸0.7 درصد افرادی که 
در بیمارستان ها بستری بوده اند، خوب یا خیلی خوب ارزیابی 
شده است. 33.3 درصد پاسخگویان هزینه ای در زمان ترخیص 
پرداخت نکرده اند. 7.۴ درصد افراد کمتر از 100 هزار تومان، 9.2 
درصد بین 100 تا 200 هزار تومان، 17.۸ درصد بین 200 تا ۵00 
هزار تومان و فقط 9 درصد بین ۵00 هزار تا یک  میلیون تومان 
پرداخت کرده اند. بقیه یا بیش از یک میلیون تومان پرداخته اند یا 

از میزان دقیق پرداخت خبر نداشته اند.وبدا

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی:

مردم به عملکرد بیمارستان ها در کرونا نمره ۱۵.۵ دادند
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محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا: 

قدرت سرایت ویروس کرونا ۱۰ برابرشده است
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: »ویروس کرونا 
جهش پیدا کرده و قدرت سرایت آن حدود 10 برابر شده است.«

به گزارش سپید، مینو محرز در گفت و گو با ایرنا افزود: »ویروس 
کرونا که در ماه های گذشته در دنیا گسترش پیدا کرده بود، ویروس 
کرونای نوع B بود. اکنون ویروس جهش یافته به عنوان ویروس 
کرونای نوع G شناخته می شود که می تواند تعداد بسیار بیشتری 
را مبتال کند و اگر در یک جمع یک نفر ناقل باشد می تواند تعداد 

زیادی را مبتال کند.« 
وی گفت: »از حدود دو ماه پیش هم چون پروتکل های بهداشتی 
بعد از بازگشایی ها به صورت مناسب رعایت نشده، با توجه به 
افزایش قدرت انتقال و سرایت ویروس کرونا، تعداد بسیار زیادتری 
از مردم در کشور به این ویروس مبتال شده اند و با ادامه همین روند 

تعداد بیشتری مبتال می شوند.«
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر ادامه داد: »بعد از 
پیک جدید کرونا که از حدود دو ماه پیش شروع شده در اکثر 
استان ها و به خصوص تهران با تعداد بسیار زیاد مبتال به کووید19 
مواجه هستیم به طوری که اکثر بیمارستان ها پر شده اند و حتی 

بیمارستان های معین هم پر شده اند.«
محرز گفت: »گرچه ممکن است درصد و میزان مرگ آوری ویروس 
کرونا بیشتر نشده باشد اما وقتی تعداد بیشتری مبتال و بستری می شود، 
تعداد فوتی ها و جان باختگان کرونا نیز به همان نسبت بیشتر می شود.«
فوق تخصص بیماری های عفونی افزود: »تعداد بیماران کووید19 
مراجعه کننده در بیمارستان امام)ره( که من حضور دارم، در اردیبهشت 
به روزی دو نفر هم کاهش پیدا کرد اما اکنون در برخی روزها 120 
بیمار کرونا مراجعه می کنند، علت آن هم افزایش تردد مردم در 
اماکن عمومی و برگزاری مهمانی ها و مجالس عزاداری و عروسی 

است که مردم در یک جا جمع می شوند.«

پروتکلهاجلویگسترسکرونارادرمراسممحرمنمیگیرد
محرز درباره برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم گفت: »قرار است 
وزارت بهداشت پروتکل هایی را برای برگزاری مراسم ماه محرم 
ابالغ کند اما فکر نمی کنم ابالغ این پروتکل ها بتواند جلوی انتشار 

و گسترش کرونا را بگیرد.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: »با ماسک نمی شود 
جلوی انتشار کرونا را در مراسم ماه محرم گرفت، زیرا عزاداران در 
این مراسم اشک می ریزند و عرق می کنند و ماسک خیس می شود، 
ماسک که خیس شود دیگر به درد نمی خورد. مراسم عزاداری ماه 
محرم یک تجمع معمولی نیست و امکان ندارد بشود در این مراسم 

فاصله گذاری اجتماعی را برقرار کرد.«
وی گفت: »باید از طریق رسانه ها به مردم هشدار داد که خطر انتشار 
و گسترش کرونا در مراسم ماه محرم زیاد است و بهتر است تا 
جای ممکن در خانه بمانند و عزاداری کنند، باید برگزاری مراسم 
پر جمعیت در حسینیه ها و تکیه ها، دادن نذری و صف های مردم 

برای گرفتن نذری امسال تعطیل شود.«
محرز افزود: »غذای نذری دادن ثواب زیادی دارد اما بهتر است، 
این غذا را بین کسانی که واقعا نیازمند هستند و در خانه افرادی که 
گرسنه هستند، توزیع شود، نه اینکه مردم جلوی در خانه افرادی 
که نذری می دهند تجمع کنند. اگر می خواهیم خودمان و عزیزانمان 
در برابر بیماری کرونا آسیب نبینیم چاره ای نداریم جز اینکه برخی 

عادات گذشته را امسال کنار بگذاریم و تغییر بدهیم.«
فوق تخصص بیماری های عفونی ادامه داد: »حج امسال با هزار 
نفر برگزار شد، در حالی که هر سال چهار تا پنج میلیون نفر در 
مراسم حج شرکت می کردند، کربال هم اعالم کرده امسال زائر 
نمی پذیرد، علت آن این است که امسال در شرایط خاص همه 
گیری کرونا هستیم، امیدواریم که سال آینده این شرایط تغییر کند 
و از شر این ویروس خالص شویم و بتوانیم مراسمی پر شورتر 

از همیشه برگزار کنیم.«
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر در مورد برگزاری 
کنکور گفت: »زمان کنکور آخر مرداد اعالم شده که یک مقدار 
هوا خنک تر می شود، پیشنهاد من این است که کنکور در فضاهای 
باز بزرگ مثل ورزشگاه ها با رعایت فاصله صندلی ها برگزار شود، 
می توان از ساعت های صبح که هوا خنک تر است بیشتر استفاده کرد.«
بیفتد، داوطلبان  به تعویق  این کنکور  از  »نباید بیش  افزود:  وی 
ماه ها در خانه مانده اند و درس خوانده اند، همین نشستن در خانه 
برای همه مردم دنیا ناراحتی های روانی و خستگی ایجاد کرده و 
برای داوطلبان کنکور و خانواده ها آنها این استرس و نگرانی خیلی 
بیشتر است، توصیه من این است که این امتحان در زمان مقرر در 

فضای باز برگزار شود.«
محرز درباره روند افزایش مبتالیان به کرونا گفت: »روندی که 
در جامعه شاهد هستیم این است که هنوز تعداد قابل توجهی از 
مردم ماسک نمی زنند، رستوران ها و اماکن عمومی همه باز هستند، 
در واقع ما در مقابله با اپیدمی کرونا شل گرفته ایم و در عوض 
ویروس قوی تر شده است، بنابراین با این شرایط پاییز بسیار بدی 

در پیش خواهیم داشت.«
وی افزود: »در همه دنیا حتی جاهایی که بازگشایی ها انجام شده دو 
جا هنوز باز نشده است یکی رستوران ها و دیگری ورزشگاه هاست، 
چون افراد بدون ماسک برای مدت نسبتا طوالنی در کنار هم هستند 
و به خصوص با توجه به جهش ویروس کرونا، فعالیت این مراکز 

خیلی خطرناک است و به افزایش بیماری دامن می زند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: »در این اماکن یک 
نفر ناقل بی عالمت باشد حتی با حرف زدن هم می تواند دیگران را 
مبتال کند و الزم نیست حتی کسی عطسه یا سرفه کند که دیگران 

مبتال شوند.«
وی افزود: »در این شرایط وقتی تعداد مبتالیان زیاد می شود، به 
طور طبیعی تعداد افراد بدحال که در آی سی یو زیر دستگاه تنفس 
مصنوعی می روند هم بیشتر می شود و تعداد زیادی از این بیماران 
دوام نمی آورند. آی سی یو های بیمارستان ها اغلب تقریبا پر هستند 
و سرعت پیشرفت این بیماری در برخی افراد به قدری سریع است 

که تا بخواهیم اقدام درمانی کنیم، بیمار فوت می کند.«
محرز درباره تولید واکسن کرونا نیز گفت: »در خیلی کشورها روی 
واکسن کار می کنند، برخی از آنها به مرحله کارآزمایی بالینی روی 
انسان هم رسیده و ممکن است در اواسط پاییز به بازار بیاید اما اینکه 

این واکسن چقدر مصونیت می دهد، هنوز مشخص نیست ضمن اینکه 
نمی شود همه مردم دنیا را واکسینه کرد، بنابراین هر کشوری باید خود 

برای تولید واکسن کار کند که در ایران هم در حال انجام است.«
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر افزود: »در مورد 
داروی ضد ویروس رمدسیویر هم بررسی ها نشان می دهد که این 
دارو اگر در مراحل اول بیماری استفاده شود، می تواند کمک کننده 
باشد اما وقتی بیماری پیشرفت کند هیچ دارویی اثر نمی کند، باید 
دارویی در دسترس داشته باشیم که بتواند در مراحل اولیه بیماری 

کمک کننده باشد.«
وی گفت: »وقتی هنوز بیماری در مرحله ویروسی است، داروی 
رمدسیویر کمک کننده است اما بعد که بیماری پیشرفت می کند و 
فرد دچار مشکالت اتوایمنی، طوفان سایتوکین ها )حمله سیستم ایمنی 
به ارگان های بدن مثل ریه و کبد( و مشکالت عروقی می شود و بعد 

از واکنش های پیشرفته ویروس، داروها چندان اثربخش نیستند.«
محرز افزود: »اکنون داروی رمدسیویر در ایران تولید می شود و در 
بیمارستان های معین کرونا این دارو با امضای پزشک متخصص 
عفونی برای بیمار استفاده می شود اما در مراحل پیشرفته بیماری، 
داروی رمدسیویر هم خیلی کمک کننده نیست و متاسفانه عده ای 
سودجو از استیصال مردم سوء استفاده می کردند و این دارو و نوع 
تقلبی آن را به قیمت های وحشتناک ۶0 تا 70 میلیونی به بیماران 
می فروختند در حالی که در بسیاری موارد برای بیماران بدحال 

خیلی هم اثربخش نبود.«
فوق تخصص بیماری های عفونی تاکید کرد: »یکسری از داروها 
اکنون در پروتکل کشوری درمان کووید19 وارد شده اما هیچ کدام 

از این داروها درمان قطعی این بیماری نیست.«
وی گفت: »هر روز یک نکته جدید درباره کرونا شناخته می شود، 
اکنون می دانیم افراد بعد از ابتال به این بیماری و بهبودی مصونیت پیدا 
نمی کنند و برخی افراد سه ماه بعد از بهبود دوباره مبتال شده اند، عده 
زیادی از بیماران فروردین امسال مبتال شده بودند و اکنون دوباره به 
کووید19 مبتال شده اند و اگر این موضوع به این شکل باشد، در مورد 

اثربخشی واکسن هم ابهامات زیادتری ایجاد می شود.«
محرز گفت: »۴0 سال است که با بیماران مبتال به ایدز کار می کنم، 
بارها امیدهایی برای کشف واکسن این بیماری در دنیا پیدا شد اما 
بعد از مدتی معلوم شد که این طور نیست و هنوز واکسنی برای این 
بیماری در دنیا پیدا نشده، در مورد آینده کرونا و بیماری کووید19 نیز 

هنوز هیچ امیدواری برای اثربخشی واکسن وجود ندارد.«

خبـر



هزینه های درمان کرونا در بیمارستان های دولتی و خصوصی 
ایران، ضمن  علوم پزشکی  دانشگاه  درمان  معاون 
ارائه توضیحاتی درباره نحوه و هزینه های درمان 
کرونا، تمهیدات اندیشیده شده برای توسعه ظرفیت 
را  به کرونا  مبتال  بیماران  پذیرنده  بیمارستان های 

تشریح کرد. 
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا 
درباره درمان کرونا و تعرفه آن گفت: »در بخش سرپایی، 
بیمار ویزیت تخصصی می شود و اگر در ابتدا به مراکز 
۱۶ ساعته بهداشت مراجعه کند، خدمات دریافتی 
تقریبا رایگان است. موارد هزینه بر بیماری کرونا یکی 
انجام سی تی اسکن ریه است که در بخش خصوصی 
و دولتی تحت پوشش بیمه است. همچنین انجام 
آزمایش های PCR نیز می تواند اندکی هزینه بر باشد. 
 PCR در صورتی که بیمار بستری باشد هزینه تست
در بخش دولتی به شکل پرداخت فرانشیز است و 
هزینه آن قابل قبول می شود.« وی افزود: »در درمان 
 ICU کرونا مورد دیگری که  هزینه بر است تخت
است که در صورتی که بیمار بیمه پایه داشته باشد، 
فرانشیز ۸ یا ۱۰ درصد را پرداخت می کند و در بخش 
خصوصی هم اگر بیمه تکمیلی داشته باشد، خدمات 
 بخش مراقبت های ویژه مورد قبول قرار می گیرد. از 
سوی دیگر بخشی از هزینه ها مربوط به تامین وسایل 
حفاظت فردی برای بیمار، همراهش و پرسنل می شود 
که در این مورد در بخش دولتی از بیمار هزینه ای اخذ 
نمی شود، ولی در بخش خصوصی با توجه به اینکه 
پوشش بیمه ای ندارد، بخشی را بیمار متقبل می شود.« 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران درخصوص 
هزینه های دارویی در درمان کووید۱۹، اظهار کرد: 
اما برخی درمان های  »کرونا داروی قطعی ندارد، 
اختصاصی که برای بیماری های دیگر است بر کرونا 

اثربخشی نسبی داشته است. این درمان ها شامل درمان 
دارویی فاویپیراویر، رمدسیویر، اکتمرا، ایمونوگلوبین 
وریدی و درمان های اختصاصی مانند هموپرفیوژن، 
پالسماتراپی و... است. این درمان ها بر اساس تجربیات 
پزشکان در این مدت تجویز می شود که هزینه قابل 
توجهی دارد. متاسفانه در مدت اخیر برخی در بازار 
دارویی اقدام به سوء استفاده کردند و مردم را از نظر 
مالی در فشار قرار دادند.« وی افزود: »خوشبختانه تولید 
داخلی داروی رمدسیویر آغاز شده و در ادامه روند 
می تواند به بهبود شرایط کمک کند. در مراکز دولتی 
این دارو موجود است و به برخی مراکز خصوصی 
هم ارائه شده است، اما هنوز به طور کامل به بازار 
تزریق نشده است. نکته مهم آن است که این دارو 
نباید برای همه مصرف شود؛ زیرا شرایط خاصی 
دارد و از هر ۱۰ بیمار ممکن است بر یک مریض اثر 
کند، البته بهبود نسبی در برخی بیماران داشته است.«

وی با اشاره به اینکه درمان کرونا برای مردم در بخش 
دولتی تقریبا رایگان است و بیمار فرانشیز ناچیزی 
می پردازد، افزود: »از آنجایی که احتماال بیمار در بخش 
خصوصی خدمات اختصاصی تری دریافت می کند، 
بخشی از هزینه را بیمه مکمل و بخشی را نیز خود 
بیمار تقبل می کند.« معاون درمان ستاد کرونای استان 
 pcr تهران با تاکید بر اینکه مثبت شدن پاسخ تست
به معنای بستری شدن بیمار نیست، خاطرنشان کرد: 
»بسیاری از کسانی که تست شان مثبت می شود ممکن 
است بدون عالمت باشند که به اقدام خاصی هم نیاز 
ندارند. در حالت دوم بیمار ممکن است عالئم خفیف 
مانند سرماخوردگی داشته باشد که این مورد هم به 
بستری شدن در بیمارستان نیاز ندارد و تنها درمان های 
حمایتی در منزل برای او کافی است. برخی بیماران 
نیز ممکن است مشکل تنفسی داشته باشند که این 
مورد نیز شامل دو دسته می شود؛ دسته اول بیمارانی 

که نیاز به اکسیژن واضح دارند، ولی نیاز به بستری 
ندارند. از این رو تعداد محدودتری که پاسخ تست 
PCR آنها مثبت شده است نیاز به بستری دارند. همه 
این موارد در حالی است که تشخیص و معاینه بالینی 
از بیمار بسیار مهم است، زیرا دقت تست PCR صد 
درصد نیست. ممکن است بیماری ببینیم که تشخیص 
بالینی و سی تی اسکن ریه نشان می دهد بیمار است، 

اما تست او منفی شده باشد.«
در  کرونا  به  مبتال  بیماران  پذیرش  درباره  وی 
بیمارستان های خصوصی نیز تصریح  کرد: »با برخی 
بیمارستان های خصوصی تفاهم کردیم که بیماران 
بیمارستان های  برخی  کنند؛  پذیرش  را  کرونایی 
خصوصی نیز به شکل ۱۰۰ درصدی به پذیرش 
مبتالیان کرونا می پردازند. با بیمارستان هایی که امکان 
جداسازی بلوک یا بخشی را داشته باشند، صحبت 
کردیم و تعداد دیگری از بیمارستان ها را هم وارد 
مدار خواهیم کرد؛ در شرایطی که ۳۰ درصد تخت ها 
درگیر کرونا هستند، اگر بیش از این بخواهیم بستری 
انجام دهیم خدمات بیماران غیر کرونایی مانند بیماران 
مبتال به سرطان، تصادفی و... به مشکل می خورد؛ 
بنابراین باید تعادل میان تخت های کرونایی و غیر 
کرونایی ایجاد شود.« وی تاکید کرد: »در استان تهران 
علی رغم آنکه بیماران بستری بیماران بد حال هستند، 
مشکل حیاتی برای کمبود تخت و حرکت به سمت 
بیمارستان صحرایی و... نداریم. البته برای مواقع حادتر 
درگیر توسعه و افزایش تخت ها در تهران هستیم و 
بیمارستان هایی در حال راه اندازی داریم. دو بیمارستان 
در شهر قدس اطراف تهران، بیمارستان فیروزآبادی 
جنوب تهران و... همگی از بیمارستان هایی هستند که 

به دنبال گسترش و توسعه آنها هستیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کووید-۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: »متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در 

کشور به ۱۸ هزار و ۴۲۷ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه۱۹ 
مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۲۰ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۶۱ نفر از 
آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۳۲۶ هزار و ۷۱۲ نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۶۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۸ هزار و ۴۲۷ نفر رسید.«

بنابر اعالم الری، خوشبختانه تا کنون ۲۸۴ هزار و ۳۷۱ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 

وی ادامه داد: »۴۰۲۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری گفت: »تا کنون 
دو میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۹۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.« وی در تشریح استان های در وضعیت قرمز 
بیماری گفت: »استان های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان 
شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، 
آذربایجان 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، چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری در توضیحاتی درباره وضعیت بیماری در استان آذربایجان 
غربی که هم اکنون دارای وضعیت هشدار قرار دارد، گفت: »این 
استان شاهد خیز نسبتا متوسط در اسفندماه گذشته و خیز جدی تر 
در فروردین ماه سال جاری بود. از اواخر فروردین روند موارد ابتال 
و بستری در این استان رو به کاهش رفت و اردیبهشت ماه به یک 
پایداری نسبی رسید. اما متاسفانه علی رغم توصیه های بهداشتی، از 
خردادماه همسو با اغلب استان های کشور شاهد روند صعودی در 
موارد ابتال و بستری در این استان بودیم، به طوری که در روزهای 
پایانی خرداد و اوایل تیر ماه تعداد موارد بستری و ابتال به بیشترین 

میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه از یک ماه گذشته با رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم، تالش کادر بهداشت و درمان 
و ستاد استانی کرونا، شاهد یک روند کاهشی در موارد ابتال به 
بیماری در این استان هستیم. هم اکنون سه شهرستان از این استان در 
وضعیت قرمز و چهار شهرستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. 
موارد ابتال و بستری در برخی شهرستان های این استان از جمله 
ارومیه، خوی، سردشت و میاندوآب دارای شدت بیشتری است.«
به گفته الری، از ابتدای مردادماه، بیشترین میزان استفاده از ماسک 

در ادارات و سازمان ها و کمترین میزان استفاده از ماسک در 
پایانه های مسافربری درون شهری بوده است. همچنین بیشترین 
میزان رعایت پروتکل ها از ابتدای مرداد در بیمارستان ها به میزان 
۹۵ درصد و کمترین میزان در پایانه های مسافری درون شهری به 
میزان ۳۶ درصد و پایانه مسافری برون شهری به میزان ۵۵ درصد 
گزارش شده است.« وی در این باره افزود: »از ابتدای مردادماه، 
۲۳۴ واحد متخلف اعم از واحد تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن 
عمومی و واحدهای صنعتی و صنفی پلمب شده اند که ۱۱۱ موارد 
از موارد تخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند. امیدواریم با رعایت 
بیشتر پروتکل ها و استفاده جدی تر و همگانی تر از ماسک توسط 
این مردم این استان، ضمن تداوم روند کاهش در موارد بستری، 
شاهد خروج این استان از وضعیت هشدار در هفته های آتی باشیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »در حال حاضر بیش از 
۱۹میلیون و ۸۰۰ هزار بیمار مبتال به کووید ۱۹ در جهان شناسایی 
شده و متاسفانه بیش از ۷۲۹هزار نفر جان خود را به دلیل این 
بیماری از دست داده اند. همه گیری این ویروس در جهان رو به 
شتاب است و اساسی ترین عامل جهت جلوگیری از انتقال ویروس 
پایبندی به اصول سه گانه شست و شوی مرتب دست ها، فاصله 
گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک است. امیدواریم با تقویت 
عزم و اراده خود در پایبندی به این اصول سه گانه شاهد شکست 

بیماری و قطع زنجیره انتقال بیماری کووید۱۹ در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2020 بیمار جدید کرونا، 163 فوتی

خبـر
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انتخاب ناظران مجلس در شوراهای عالی بیمه، سالمت و بیمه سالمت
شوراهای  در  مجلس  ناظران 
سالمت  بیمه  و  سالمت  عالی 

شدند. انتخاب 
نمایندگان  سپید،  گزارش  به 
در  اسالمی  شورای  مجلس 
جلسه علنی صبح روزیکشنبه، 
مردم  نماینده  نظری  سیدغنی 

رای   10۵ با  را  بافت  نماینده  محمدی  صمداهلل  و  رای   130 با  را  کوثر  و  خلخال 
بیمه  عالی  شورای  در  مجلس  ناظرین  عنوان  به  ماخوذه  رای   1۶9 مجموع  از 

کردند. انتخاب  سالمت 
مهدی  رای، سید   1۴7 با  را  نمایندگان مجلس همچنین روزگذشته سیدکریم حسینی 
مجموع  از  رای   107 با  را  نجف آبادی  سامه یح  همایون  و  رای   11۸ با  را  فرشادان 
17۵ رای ماخوذه به عنوان ناظرین مجلس در شورای عالی سالمت و ولی اهلل فرزانه 
دلفان  و  سلسله  نماینده  ابراهیمی  یحیی  و  رای   12۴ با  را  محمودآباد  و  نور  نماینده 
شورای  در  مجلس  ناظرین  عنوان  به  ماخوذه  رای   1۴۶ مجموع  از  رای   10۸ با  را 

کردند. انتخاب  بیمه  عالی 

مجلس

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز سرپایی 
درمان اعتیاد کشور از مصوبه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر مبنی بر توزیع داروی »مورفین سولفات« برای 
بیماران سرطانی و بیماران نیازمند طب تسکینی توسط 

مراکز درمان اعتیاد کشور خبر داد. 
به گزارش سپید، علی غالمی در گفت وگو با ایسنا 
ضمن اعالم این خبر بیان کرد: »پس از آنکه عملکرد 
کلینیک های درمان اعتیاد توسط ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و دانشگاه های علوم پزشکی مورد ارزیابی 
قرار گرفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه 
۶۸ خود مصوب کرد که توزیع داروهای مورفین 
سولفات برای بیماران سرطانی و بیماران نیازمند طب 
تسکینی به مراکز درمان اعتیاد کشور سپرده شود.« 
وی افزود: »این داروها در حال حاضر از طریق 
معاونت های غذا و دارو توزیع می شود، در واقع 
بیماران نیازمند دارویی مورفین سولفات برای 
دریافت این دارو مجبورند که به ستادهای مرکزی 
دانشگاه ها مراجعه کنند که عمدتا پراکندگی این 
دانشگاه ها کم و فاصله شهرها از یکدیگر بسیار 
زیاد است و بیمار باید کیلومترها طی کرده تا 
به ستاد مرکزی دانشگاه ها و واحد غذا و دارو 
مراجعه و داروی خود را دریافت کند اما براساس 
این مصوبه مقرر شده که توزیع داروهای مورفین 
سولفات توسط مراکز درمان سرپایی اعتیاد انجام 
شود؛ در زمان تصمیم گیری این موضوع از ما 
دعوتی نشده بود اما پس از جلسه، کانون سراسری 
انجمن های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد 

کشور نیز در جریان موضوع قرار گرفت.«
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز سرپایی 
درمان اعتیاد کشور در پاسخ به سوالی درباره مسائل 
و مشکالت احتمالی در اجرای این مصوبه نیز 
توضیح داد: »پیش از این کانون سراسری انجمن 
درمان اعتیاد به دکتر جان بابایی پیشنهاد داد تا برای 
توسعه این تصمیم در ابتدا نام مراکز سرپایی درمان 
اعتیاد به مراکز درمان درمان سوء مصرف مواد و 
طب تسکینی تغییر یابد تا براین اساس ورود بیماران 
صعب العالج و بیمارانی که دچار درد هستند به مراکز 
توجیه شود، لذا باید قبل از اجرای این تصمیم این 

کار انجام شود.«

وی خاطرنشان کرد: »حتی در جلسه ای از ستاد 
مبارزه با مواد مخدر این پیشنهاد را ارائه کردیم و 
مقرر شد ستاد این پیشنهاد را بررسی کند تا مراکز به 
عنوان مراکز سوء مصرف مواد و تب تسکینی تغییر 
یابد و بیماران نیز بتوانند به این مراکز مراجعه کنند.«
غالمی یادآور شد: »البته نیاز است بحث ساعت 
کار را مدنظر قرار دهیم به اینگونه که به طور مثال 
بیماران معتاد در شیفت صبح و سایر بیماران دیگر 
در شیفت ظهر به مراکز مراجعه کنند تا زمان مراجعه 

بیماران با یکدیگر تداخل نداشته باشد.«
براساس  این مصوبه  اجرای  به گفته وی، زمان 

تصمیم گیری کمیته درمان است.

چرا توزیع مورفین بیماران سرطانی به مراکز 
درمان اعتیاد واگذار شد؟

خبـر

استاندار تهران خبر داد
تمدید تمام محدودیت ها و 

دورکاری کارمندان تا پایان هفته

تمام  تمدید  از  تهران  استاندار 
محدودیت ها و دورکاری کارمندان 

داد.  پایان هفته جاری خبر  تا 
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی 
بندپی با تاکید بر اینکه شرایط تهران به 
لحاظ بیماری کرونا همچنان شکننده 
شد  »مقرر  افزود:  است،  ناپایدار  و 
تمام محدودیت ها از جمله دورکاری 
در  اجرایی  دستگاه های  کارکنان 
 22 چهارشنبه  روز  تا  تهران  استان 

شود.«  تمدید  مردادماه 
»استخرهای  داد:  ادامه  وی 
بدنسازی  سالن های  سرپوشیده، 
همچنان  پربرخورد  ورزش های  و 
ممنوعیت  همچنین  است.  تعطیل 
برگزاری مراسم و اجتماعات باالی 
10 نفر فعال تا چهارشنبه هفته جاری 

دارد.«ایسنا ادامه 
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که  کرد  اعالم  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
آینده  هفته  دو  ظرف  کرونا  واکسن  انسانی  تست 

می شود.  آغاز 
به گزارش سپید، محمد مخبربا اشاره به فرمان رهبرانقالب 
درخصوص حمایت از آسیب دیدگان کرونا گفت: »از ابتدای 
شیوع کرونا در کشور ماهانه 300 میلیارد تومان بسته های 
توزیع  کشور  سراسر  در  بهداشتی  و  بالعوض  معیشتی، 
کردیم و تقریبا هر ۴۵ روز یکبار توزیع اقالم معیشتی و 

بهداشتی را در دستور کار داریم.«
کرونا  واکسن  ساخت  مراحل  درخصوص  مخبر 
فرمان  اجرایی  ستاد  دارویی  محققان  توسط 
حیوانی  تست  مسیر  سه  »از  گفت:  نیز  مام)ره(  ا
نجام شده است و با در نظر گرفتن  واکسن کرونا ا
بهداشت طی  اخذ مجوزهای وزارت  پروتکل ها و 
شروع  آن  نسانی  ا تست  آینده  هفته  دو  لی  ا یک 

شد.« خواهد 

رییس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خبر داد

آغاز تست انسانی واکسن کرونا از دو هفته دیگر 
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رییس سازمان انتقال خون: 

مردم اهدای خون را اولویت نذورات خود قرار دهند

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از مردم خواست 
امسال با توجه به شرایط ویژه ماه های محرم و 
صفر اهدای خون به بیماران را در اولویت نذورات 

خود قرار دهند. 
درمورد  عشقی  پیمان  سپید،  گزارش  به 
تدبیراندیشی های سازمان انتقال خون در دوران 
پاندمی ویروس کرونا گفت: »قبل از آنکه کرونا به 
ایران برسد وضعیت ذخایر خون در کشور چین 
که کرونا در آن شیوع بیشتری داشت را رصد 
می کردیم، زیرا کاهش ذخایر خون در صورت 

شیوع ویروس در ایران دور از انتظار نبود.«
رسید  ایران  به  کرونا  که  »وقتی  داد:  ادامه  وی 
و  داشت  را  الزم  آمادگی  خون  انتقال  سازمان 
حتی وبیناری)کارگاه یا سمینار مبتنی بر وب( با 
کشورهای شرق آسیا برگزار کرده بود تا در جریان 
دقیق تر چگونگی مدیریت ذخایر خون قرار گیرد 

و شرایط آتی را پیش بینی کند.«
پیمان عشقی با بیان اینکه پیش بینی کاهش اهدا 
پیوست، گفت: »در  به واقعیت  و ذخایر خون 
روزهای شیوع کرونا برخی کشورهای پیشرفته 
در سه هفته اول پس از شیوع این ویروس در 
کشور دچار ۶۵ درصد افت ذخایر خون شدند.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: »ذخایر 
خون ایران در اوج شیوع کرونا و در هفته سوم 

اسفند 3۵ درصد افت پیدا کرد.«
عشقی از بهبود سطح ذخایر و افزایش اهدای 
خون نیز خبر داد و گفت: »اکنون 13 تا 1۵ درصد 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش 

آمار اهدای خون داریم.«
وی ذخایر کنونی خون را قابل قبول و ۶ روز 
برشمرد و یادآور شد: »نیاز استان ها در قالب شبکه 
خون رسانی تامین می شود تا اگر سطح ذخایر 
در استانی با هر وضعیتی از شیوع کرونا کاهش 
یافت از دیگر استان ها به آنها خون ارسال شود.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: »در 

ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت امسال اهدای 
خون کاهش چشمگیرتری داشت، اما مصرف خون 
نیز کاهش یافته بود زیرا جراحی های غیراورژانسی 
انجام نمی شد و تمرکز مجموعه درمان روی ویروس 
کرونا بود و از اوایل ماه رمضان جراحی ها از سر 
گرفته شد و مصرف خون افزایش یافت و ذخایر 

خون افت بیشتری نشان داد.«
انتقال خون گفت: »سازمان  مدیرعامل سازمان 
انتقال خون مجموعه ای فنی تخصصی و فرهنگی 
اجتماعی است و اعتماد دارم که بازوی فرهنگی 
ارتباط  و  تقویت شود  می بایست  آن  اجتماعی 

رسانه ها و روابط عمومی ها افزایش یابد.«
وی با بیان اینکه روابط عمومی سازمان انتقال خون 
در ایام شیوع کرونا فعالیت بسیاری را انجام داده 
و حضور در برنامه های تلویزیونی نتیجه تعامل 
روابط عمومی و رسانه است، گفت: »مردم باید 
آگاه شوند که خون مورد نیاز فقط از رگ ایرانیان 
تامین می شود و امکان دریافت خون از خارج و 
ارسال خون به بیرون از مرزهای کشور حتی در 
بدترین شرایط ممکن نیست و این پیام باید به 
مردم منتقل شود که هموطنان باید اهدای خون 

را مسئولیتی اجتماعی تلقی کنند.«
اینکه  بیان  با  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
تاالسمی ها 20 درصد ذخایر خون کشور را مصرف 
می کنند، تصریح کرد: »سازمان انتقال خون در تالش 
است تا با کیفیت ترین فراورده ها را تولید و در 
اختیار مصرف کنندگان مستمر خون قرار دهد.«

وی تاکید کرد: »بسیاری از کشورها برای جلوگیری 
از کاهش ذخایر خون استانداردهای اهدای خون 
را تغییر دادند تا امکان اهدای خون افراد بیشتری 
فراهم شود و این در حالی است که در ایران هیچ 
استانداری تنزل نیافته و کیفیت همچنان بر کمیت 

اولویت دارد.«
را  خون  انتقال  سازمان  کارکنان  تالش  عشقی 
این  »کارکنان  گفت:  و  برانگیز خواند  تحسین 

سازمان بدون سر و صدا و به دور از هیاهوی 
تبلیغاتی خون مورد نیاز بیماران را در این ماه های 

دشوار تامین کرده اند.«
عشقی به باور غلطی اشاره کرد که موجب کاهش 
اهدای خون شده است و گفت: »برخی فکر می کنند 
اگر در این روزها خون اهدا کنند به کرونا مبتال 
می شوند در صورتی که این باور نادرست است و 
مراکز انتقال خون با مراکز درمانی تفاوت بسیاری 

دارد و میزبان سالم ترین افراد جامعه است.«
وی به اهمیت سامانه نوبت دهی اینترنتی اهدای 
خون نیز اشاره کرد و گفت: »همانگونه که مردم 
برای دریافت بسیاری از خدمات غیر حضوری 
اقدام می کنند می توانند نوبت اهدای خون را نیز 
رزرو کنند و در ساعات دلخواه به مراکز انتقال 

خون مراجعه کنند.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون به اجرای طرح 
اهداکنندگان ناظر اشاره کرد و اظهار داشت: »با 
هدف نظارت بر اجرای مقررات در مراکز اهدای 
خون از اهداکنندگان مستمر خواسته شد که به 
عنوان ناظر در مراکز اهدای خون حضور پیدا 
کنند و در هر استان سه نفر از اهداکنندگان مستمر 
)اهداکنندگانی باسابقه حداقل دو باراهدای خون 
درسال( به عنوان بازرس نحوه میزبانی مراکز از عموم 
اهداکنندگان را به ستاد مرکزی گزارش می کنند.«
عشقی تاکید کرد: »این طرح دستاورد های خوبی 
داشته و با خواست سازمان جهانی بهداشت به 

آنان نیز توضیح داده شده است.«
میزبانی  نحوه  از  مردم  »چنانچه  داد:  ادامه  وی 
خود در هریک از مراکز اهدای خون شکایت یا 
انتقادی دارند می توانند به سامانه شکایات سازمان 
به آدرس bazresi. ibto. ir مراجعه کنند تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن بررسی شود و  جلب 
رضایت اهداکنندگان خون را یکی از وظایف 
اصلی سازمان انتقال خون است و شعار ما تکریم 

اهداکنندگان بوده و خواهد بود.«

گفت:  ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
کشورها  دیگر  و  ایران  در  اخیر  ماه های  »در 
کارآزمایی های بالینی بسیاری با موضوع پالسما 
درمانی بیماری کووید-19 انجام و نتایج آنها منتشر 
شده است و کارآزمایی بالینی به این معناست که 
گروهی از بیماران دارویی را دریافت کنند و گروه 
دیگری با همین شرایط آن دارو را مصرف نکنند 

تا بتوان مقایسه ای قابل استناد انجام داد.«
عشقی در خصوص نتایج کارآزمایی بالینی پالسما 
درمانی در ایران گفت: »این نتایج کامال امیدوار 
کننده است و پالسمادرمانی در فاز اول بیماری 
یعنی زمانی که ویروس در حال تکثیر در بدن 
آثار  بیماری  فاز حاد  در  و  است  موثرتر  است 
پالسما درمانی کمتر است، اما طبق بررسی های 
به عمل آمده در 11 بیمارستان کشور مشخص 
شده است که این روش درمانی حتی در بیماران 

بسیار بدحال نیز موثر است.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت: »در 
آمریکا 3000 مرکز در حال پالسما درمانی هستند 
و ایتالیا، کانادا، استرالیا و کره جنوبی نیز در حال 

اقدام در این رابطه هستند.«
عشقی گفت: »پویش شکرانه سالمت با هدف 
از  یافتگان کووید 19  بهبود  دریافت پالسمای 
اول اردیبهشت ماه که تعداد بهبودیافتگان افزایش 
داشته، آغاز شد و بهبودیافتگان کووید19 این باور 
نادرست که اهدای پالسما آنتی باید خون آنان را 
کاهش می دهد فراموش کنند و نگران امکان ابتالی 

مجدد به کرونا به دلیل اهدای پالسما نباشند.«
به گزارش سازمان انتقال خون، وی از حضور 
۵۴00 داوطلب اهدای پالسما در مراکز اهدای 
پالسما در 2۴ استان کشور خبر داد و گفت: »از 
این تعداد ۴300 نفر موفق به اهدای پالسمای 
خود شده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال 
10-1۵ هزار واحد پالسما توسط بهبودیافتگان 

از کرونا اهدا شود.«

خبـر



  امین جاللوند
در اغلب استان های کشور، کمبود نیرو در مراکز درمان 
کرونا مشهود است. خیلی از مراکز درمانی که بیماران 
مبتال به کرونا را پذیرش می کنند، ظرفیت خالی برای 
پذیرش بیماران ندارند. مجموع این شرایط به این 
معناست که بار کاری پرسنل درمان نیز چند برابر شده 
است. این فشار کاری فقط تا حدی می تواند ادامه 
داشته باشد. کارشناسان هشدار می دهند که اگر فکری 
به حال اصالح این وضعیت انجام نشود، هر روز باید 
شاهد افت عملکرد کادر درمان باشیم. همین اتفاق، 
سطح کیفی خدمات درمانی را کاهش خواهد داد. 
در چنین شرایطی، افزایش آمار مرگ و میر بیماران 

مبتال به کرونا نیز دور از انتظار نخواهد بود. 
کمبود نیرو بخصوص در بخش پرستاری، موجب 
شده است که پرستاران مراکز درمانی، گاهی همزمان 
به جای چندین نیرو کار کنند. با توجه به اینکه معلوم 
نیست بحران کرونا تا چه زمانی ادامه داشته باشد، کمبود 
نیرو در این بخش باید هرچه سریع تر برطرف شود.

بر اساس آخرین خبرها، دولت با جذب 10 هزار نیروی 
درمانی برای مهار کرونا موافقت کرده و مجوز این 
استخدام ها صادر شده است. با این وجود کارشناسان 
نظام سالمت تاکید دارند که باید هرچه سریع تر این 
تصمیم دولت اجرایی شود تا کمبود کادر درمان، 
برطرف شود و پرستاران نیز بیش از این دچار خستگی 

و فرسودگی مفرط نشوند.
درواقع، نمایندگان جامعه پزشکی می گویند حاال 
که دولت با جذب 10 هزار نیروی درمانی موافقت 
کرده است، این کار باید بدون اتالف وقت و بدون 
بروکراسی های مرسوم، انجام شود، زیرا شرایط کرونا 
در کشور کامال بحرانی است. طی کردن فرآیندهای 
اداری معمول برای اعزام جامعه پزشکی به مراکز 
درمان کرونا، نوعی فرصت سوزی است که جز 
خستگی کادر درمان و افزایش تلفات انسانی در 
بخش مراقبت های ویژه، نتیجه دیگری نخواهد داشت. 

چرا به جذب فوری کادر درمان، نیاز داریم؟
بسیاری از کارشناسان با تحلیل های علمی تاکید دارند 
که جذب کادر درمان برای مهار کرونا، یک ضرورت 
فوری است که باید با سرعت در دستور کار قرار بگیرد.
علیرضا زالی، رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران هم خواستار تسریع و تسهیل 
روند صدور مجوزهای جدید جهت تزریق نیروهای 
تازه نفس در مجموعه بیمارستان ها و مراکز درمانی 

شده است.
زالی با اشاره به خستگی مستمر کادر درمان و فرسودگی 
ناشی از فرسایشی بودن بیماری کرونا، عنوان می کند: 
»خستگی و کالفگی ناشی از استفاده ابزار حفاظتی، 
لباس های یکسره، گان  و ماسک و غیره، شرایط سختی 
را برای کادر درمان بخصوص در گرمای فصل تابستان 
ایجاد کرده است. محدودیت های ناشی از پوشش این 
لباس ها و وسایل حفاظتی باعث می شود که فرد حتی 

در انجام کارهای روزمره دچار مشکل شود. به نظر 
می رسد این مساله باعث شده که همکاران خوب ما 
در حوزه های مختلف پزشکی، پرستاری و خدماتی 
به علت خستگی ناشی از این گرفتاری ها متاسفانه 
نتوانند از این ابزار حفاظتی به درستی و با کفایت الزم 
استفاده کنند. همین مساله آنها را آسیب پذیرتر کرده 
است.« او ادامه می دهد: »همچنین مزمن شدن بیماری 
و فرایند خستگی منجر به کاهش سطح ایمنی افراد 
شده است. ایمنی گروه های پزشکی فعال در خطوط 
مقدم، آسیب پذیرتر شده و طبیعتا هر چه این زمان 
طوالنی تر شود، خستگی و فرسودگی ناشی از آن، 
سطح ایمنی افراد را دستخوش تغییر قرار می دهد.«

رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران خاطرنشان می کند: »باید به صورت کامال 
صدور  ضمن  بالدرنگ  و  سریع  غیربروکراتیک، 
مجوزهای جدید، امکان تزریق نیروهای تازه نفس 
در مجموعه بیمارستان ها فراهم شود، چراکه طبیعتا 
نیروهای فعلی مکفی نیست و برای ادامه مسیر خسته 

هستند.  همچنین بخشی از کادر درمان به خاطر ابتال 
به کرونا از گردونه ارائه خدمات خارج شده اند که 
باید با تسریع و تسهیل روند صدور مجوز جذب 
نیروهای جدید، نسبت به ریکاوری و بازیابی کادر 

درمان در بیمارستان ها و مراکز درمان اقدام کنیم.«
همچنین امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی هم با اشاره به ضرورت 
تاکید  فوری جذب کادر درمان در دوران کرونا، 
می کند: »پرستارانی که در بحران کرونا به فراخوان 
بیمارستان ها جواب دادند، باید در اولویت استخدام و 
جذب نیروی دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرند.« 
جامعه  یک  پرستاری  »جامعه  می شود:  یادآور  او 
علمی و پرتالش است. این جامعه پر تالش در 
زمان بحران کرونا به خوبی در کنار مردم بودند. تا 
زمانی که بحرانی پیش نیاید، شاید خدمات برخی 
گروه ها مشخص نشود. به عنوان مثال نقش پرستار 
قبل کرونا برای مردم و جامعه پررنگ نبود، ولی در 
دوران کرونا جامعه به نیاز پرستار پی برد. پرستاری 
و پزشکی مشاغل روزهای مبادای مردم هستند و به 
همین دلیل نیز مقدس هستند. برخی از پرستاران 
نیز برای خدمت به مردم به فیض شهادت رسیدند. 
آنان کسانی بودند که در مسیری مقدس جانشان را 
فدا کردند و امیدوارم در فرصتی بتوانیم به صورت 

یادمان یا تمبر، یاد این عزیزان را گرامی بداریم.«
قاضی زاده هاشمی با اشاره به ضرورت تدوین قانونی 
جامع برای جذب نیرو، خاطرنشان می کند: »در حوزه 
سالمت هم در طبابت و هم پرستاری هیچ قانون 
جامعی برای نحوه جذب و بکارگیری نیرو نداریم. 
باید قانونی برای نحوه خدمت رسانی، نحوه جذب 
نیرو، تربیت نیرو، مسئولیت ها و نظام کنترلی و منابع 
مالی حوزه سالمت تعریف شود. در مواردی هم که 

جسته و گریخته قانون هایی داریم، به روال اداری 
سایر موضوعات با آن برخورد می کنیم.«

او با اشاره به ضرورت جذب کادر درمان در دوران 
مقابله با کرونا، تصریح می کند: »به دلیل کمبود نیرو، 
بار کاری زیادی به دوش پرستاران افتاده است. در 
این بین افرادی که با وعده استخدام در بحران کرونا به 
میدان آمدند، باید به نحوی بکارگیری و استخدام شوند. 
وزارت بهداشت می تواند در ظرفیت های استخدامی 
8 تا 10 هزار نفری، اولویت و سهمی برای این افراد 
اختصاص دهد. این تعداد در میان 430 هزار پرسنل 

وزارت بهداشت ناچیز است.«
محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
هم با اشاره به تبعات کمبود پرستار در مراکز درمان 
کرونا، تاکید می کند: »در حال حاضر اولویت ما در 
کنترل بحران کرونا و جلوگیری از مرگ و میر، جذب 

پرستاران جدید است.«
او هشدار می دهد: »در حال حاضر با سه بحران از 
طرف نظام سالمت مواجه هستیم که بخصوص در 
این دوران بحران کرونا، مردم را تهدید می کند. اولین 
بحران، کمبود نیروی انسانی است که تاثیر مستقیم بر 
روند این بیماری دارد. بنابراین از دولت می خواهیم 
تا به این بحران با سرعت رسیدگی کند و نیروی 
تازه نفس استخدام کنند تا از مرگ و میر و تلفات 

بیشتر، هرچه سریع تر جلوگیری شود.«
میرزابیگی به آسیب های کمبود پرستار برای مقابله 
با بحران کرونا اشاره می کند و می گوید: »در اکثر 
استان های کشور نسبت پرستار به تخت 0.4 الی 
0.5 در 24 ساعت است. واضح و مبرهن است که 
رسیدگی الزم و کافی که باید باشد نیست و ضرر 

آن به طور مستقیم به مردم وارد می شود. 
ادامه در صفحه 12 

ضرورت جذب فوری نیرو در مراکز درمان کرونا
با وجود موافقت دولت برای جذب 10 هزار کادر درمان، کارشناسان تاکید دارند که برای مهار کرونا و 

رفع کمبود نیروی درمانی باید هرچه سریع تر این تصمیم دولت اجرایی شود

بر اساس آخرین خبرها، دولت 
با جذب 10 هزار نیروی درمانی 
برای مهار کرونا موافقت کرده و 

مجوز این استخدام ها صادر شده 
است. با این وجود کارشناسان 

نظام سالمت تاکید دارند که باید 
هرچه سریع تر این تصمیم دولت 

اجرایی شود تا کمبود کادر درمان، 
برطرف شود و پرستاران نیز بیش 
از این دچار خستگی و فرسودگی 

مفرط نشوند
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 ادامه از صفحه 11 
که  است  کرونا  شیوع  خود  نیز  بحران  دومین 
بسیار سریع، دامنگیر شد و با توجه به آماده نبودن 
زیرساخت ها به خصوص در زمینه نیروی انسانی 
با مشکل مواجه شدیم.« او ادامه می دهد: »سومین 
بحران، برخی قول های بی عمل مسئوالن در رابطه 
با پرداخت معوقه های پرستاران و وعده های داده 
شده است. در حال حاضر در کشورهایی مثل ایتالیا 

و اسپانیا که همزمان با ما با ویروس کرونا مواجه 
شده اند، عدد مرگ و میر تک رقمی است. علت این 
اتفاق وجود نیروی انسانی کافی است، اما در کشور 
ما پرستاران با وجود کرونا بسیار خسته هستند.«

بارقه های امید برای حل مشکل کمبود 
کادر درمان

بر اساس آخرین خبرها، دولت برای جذب گسترده 
کادر درمان موافقت کرده است. محمد باقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از صدور 
مجوز استخدام 10 هزار نیروی جدید در کنار 
بهداشت  وزارت  شرکتی  و  قراردادی  نیروهای 

خبر داده است.
او یادآور شد: »با توافق های انجام شده با وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 10 هزار 
نیرو در این وزارتخانه استخدام می شوند. پیش 
از این نیز مجوز استخدام سه هزار نیرو صادر 
شده بود. با توجه به شرایط بهداشتی و درمانی 
کشور و شیوع کرونا، مجوز استخدام در این 
وزارتخانه به 10 هزار نفر افزایش یافته است. 
اولویت جذب نیز با افرادی است که در حال 
حاضر به صورت قراردادی و شرکتی مشغول کار 
هستند. البته پیش از این نیز مجوز استخدام سه 
هزار نفر صادر شده بود، اما به دلیل شیوع کرونا 

شمار این افراد به 10 هزار نفر افزایش یافت.«
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان 
کرد: »تا پایان امسال 9 هزار تخت بیمارستانی در 
کشور نیز به بهره برداری می رسد. امیدواریم این 
استخدام گره مشکالت را بگشاید. البته می دانیم که 
همچنان باید دامنه استخدام را در بخش بهداشت 
و درمان وسیع کنیم. امیدواریم که با افزوده شدن 
این تعداد نیرو به حوزه بهداشت و درمان کشور، 
شاهد رفع مشکالت و کمبودها باشیم و بتوانیم در 
آینده نیز استخدام در این حوزه را توسعه دهیم.«

مریم حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت هم 
با اشاره به جزئیات استخدام پرستاران در دوران 
کرونا، خاطرنشان می کند: »جامعه پرستاری با وجود 
فشارهای ناشی از کمبود نیرو، در بحران کووید 19 
بسیار خوش درخشید و بار دیگر مسئولیت پذیری 
و ایثارگری خود را در شرایط سخت نشان داد. 
زبان ما برای قدرانی از این تالش ها قاصر است. 
در جریان پاندمی کووید 19، برخی همکاران جان 
خود را در راه سالمت هموطنان و بیماران مبتال فدا 
کردند و برخی نیز به این بیماری مبتال شدند. همین 
موضوع به لحاظ روحی، ادامه کار را برای پرستاران 

دشوار کرد، زیرا خروج نیروهای مبتال فشار کار 
را در شیفت ها برای سایر همکاران مضاعف کرد. 
قطعا این مسائل از چشم هیچ یک از مسئوالن 
پنهان نمی ماند. با پیگیری انجام شده و موافقت 
سازمان برنامه و بودجه، اعتبار جذب پرستاران 

تامین شده است.«
حضرتی با اشاره به کمبود جدی پرستار در مراکز 
درمانی ایران، یادآور می شود: »میانگین نسبت پرستار 
به تخت بیمارستانی اکنون در کشور 1.02 است 
که البته با سطح استاندارد فاصله داریم. امیدواریم 
در پنج سال آینده بتوانیم به سطح استاندارد الزم 

برسیم. سطح استاندارد نسبت کل گروه پرستاری 
به تخت که شامل، پرستار، بهیار، پرستار اتاق عمل، 
هوشبری، کمک بهیار است 2.3 نفر به ازای هر 
تخت بیمارستانی است. در دنیا اکنون نسبت پرستار 
به جمعیت سنجیده می شود، زیرا نقش پرستاران 
را فقط در بیمارستان نمی دانند و به نقش پرستاران 

در جامعه توجه می شود.«
وی با اشاره به نقش مهم پرستاران در مهار اپیدمی 
کرونا، خاطرنشان می کند: »پرستاران در کشور یک 
خانواده 200 هزار نفری هستند. در این اپیدمی بیش 
از ۶5 درصد پرستاران کشور در بیمارستانهای مرجع 
کرونا در تماس مستقیم با بیماران کرونا قرار داشتند 
و از بیماران در بخش تریاژ، بستری و »آی سی یو«ها 
مراقبت کردند. بهبودی که حاصل می شود، نتیجه 

زحمات پرستاران و همه تیم سالمت است.«
او یادآور می شود: »در چند ماه گذشته حدود چهار 
هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی استخدام شدند. 
البته آزمون استخدامی آبان برگزار شد، اما با شروع 

اپیدمی کرونا این افراد بدون بروکراسی و تشریفات 
اداری و گزینش به تدریج جذب و بکارگیری شدند. 
همچنین به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد 
که پرستارانی که در معرض خطر هستند، مثال 
آسم دارند، بیماری قلبی یا تنفسی یا ضعف ایمنی 
دارند یا باردار هستند، در بخش های کووید 19 

بکارگیری نشوند.«
حضرتی درباره اولویت های استخدامی پرستاران 
فعال در دوران کرونا نیز می گوید: »از نظر وزارت 
بهداشت، پرستاران شرکتی، پیمانی و رسمی از نظر 
شرح وظایف هیچ فرقی ندارند. همان کاری که 
پرستار شرکتی یا قراردادی انجام می دهد، همان 
کار را پرستار پیمانی و رسمی هم انجام می دهد.«
کرونا  اپیدمی  ابتدای  »از  او خاطرنشان می کند: 
حدود هزار و 73 نفر از پرستاران اعم از هیات 
علمی، دانشجویان پرستاری تحصیالت تکمیلی و 
پرستاران بازنشسته و آزاد به صورت داوطلبانه و 
رایگان برای مراقبت از بیماران کووید 19 و ارائه 
خدمات مشاوره ای و آموزش در بیمارستانهای 
مرجع کرونا مشغول به خدمت رسانی شدند. ۶73 
نفر از پرستاران داوطلب نیز به سامانه 4030 معرفی 
شدند که برای مشاوره رایگان یا تخصصی در این 
سامانه مشغول به کار شدند. تعدادی از پرستاران 
نیز برای خدمت رسانی به مراکز غیربیمارستانی 
مثل آسایشگاههای سالمندان برای پیشگیری از ابتال 
به کووید 19 اعزام شدند. افزایش جذب پرستار 
می تواند سطح کمی و کیفی ارائه این خدمات در 

دوران کرونا را ارتقا دهد.«
در شرایطی که دولت برای جذب کادر درمان، 
چراغ سبز نشان داده است، انتظار می رود که این 
تصمیم دولت هرچه سریع تر اجرایی شود تا هم 
مشکل کمبود نیرو برطرف شود و هم کادر درمان 
بتواند بعد از مدت ها کار در شرایط سخت کرونا، 

نفسی تازه کند.

قاضی زاده هاشمی: به دلیل 
کمبود نیرو، بار کاری زیادی به 
دوش پرستاران افتاده است. 
در این بین افرادی که با وعده 

استخدام در بحران کرونا به 
میدان آمدند، باید به نحوی 

بکارگیری و استخدام شوند. 
وزارت بهداشت می تواند در 

ظرفیت های استخدامی 8 تا 10 
هزار نفری، اولویت و سهمی برای 

این افراد اختصاص دهد. این 
تعداد در میان 430 هزار پرسنل 

وزارت بهداشت ناچیز است
حضرتی: جامعه پرستاری 

در بحران کووید 1۹ با وجود 
فشارهای ناشی از کمبود نیرو، 
بسیار خوش درخشید. در این 
بین، خروج پرستاران مبتال به 
کرونا، فشار کار در شیفت ها 

را برای سایر همکاران مضاعف 
کرد. در اپیدمی کرونا بیش از 

۶۵ درصد پرستاران کشور در 
بیمارستانهای مرجع کرونا در 

تماس مستقیم با بیماران مبتال 
قرار داشتند

زالی: باید به صورت کامال 
غیربروکراتیک، سریع و بالدرنگ، 
امکان تزریق نیروهای تازه نفس 
در مجموعه بیمارستان ها فراهم 

شود، چراکه طبیعتا نیروهای فعلی 
مکفی نیست و برای ادامه مسیر 
خسته هستند.  همچنین بخشی 

از کادر درمان به خاطر ابتال به 
کرونا از گردونه ارائه خدمات خارج 

شده اند که باید با جذب نیروهای 
جدید، نسبت به ریکاوری و بازیابی 

کادر درمان در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی اقدام کنیم
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  هاشم موذن زاده
جراح عمومی و مدیرمسئول پایگاه خبری پزشکان و قانون

شنبه، عید بود و ما به جای عیدانه، پنج مرگ گرفتیم.
درد را به چه کسی بگوییم که در فراغ پنج دردانه مان ضجه زدیم 

اما هیچ تیتر اولی به ما نپرداخت. 
اخبار مرگ فالن بازیگر دست چندم به صدها برابر فقدان خانم 

دکتر  مرضیه روشندل فوق تخصص نوزادان در شبکه ها پیچید.
اخبار »بیروت« از مرگ غریب دکتر محمدحسین خلیلی با فرزندی 

دوساله بیشتر به چشم خبرگزاری ها آمد.
مصاحبه فتاح رییس بنیاد مستضعفان همه صفحه های مجازی را 
پر کرد اما هیچ کس مرگ محمد شکری پرستار بیمارستان ثامن 
مشهد را نفهمید. جشن قهرمانی فالن تیم را همه دیدند اما حتی نام 
دکتر منوچهر حاج آقایی شهرستانی جراح عمومی را کسی نشنید.

خبر تصادف یک پراید در همه شبکه های خبری چرخید ولی 
خبر مرگ جوان متخصص بیهوشی ما  دکتر امیر هوشنگ فالح 

را کسی مهم ندانست.
سرانجام اینکه رییس جمهور حسن روحانی برای عروج  ملکوتی 
پنج عزیز آسمانی شده مدافع سالمت، حتی فاتحه ای قرائت نکرد.
چاهی بیابید تا سر در آن فرو بریم. گوش مردمان از خبر مرگ 

ما پر شده است!

برای ما چاه بیاورید
یادداشت وارده 



ابراهیمی علی   
دارو به عنوان یک کاالی استراتژیک، توانسته 
نقش ارزنده ای در اقتصاد کشورها ایفا کند. به 
طوری که امروزه برخی کمپانی های بین المللی 
دارو توانسته اند با صادرات این محصول نبض 

بگیرند. اختیار  بازار جهانی را در 
از سوی دیگر واردات این محصول موضوعی 
است که همواره ذهن کسانی را که با درمان 
به  و  می کند  مشغول  به خود  دارند  سروکار 
حداقل رساندن آن یکی از دغدغه های اصلی 
نظام های سالمت در دنیا است که در برخی 

مواقع موافقان و مخالفان زیادی هم دارد.
به گزارش سپید، مدتی است مسئوالن وزارت 
بهداشت  می گویند که در بحث واردات اقالم 
ایجاد  محدودیت هایی  داخل  تولید  مشابه 
بازار  وابستگی  آمار  اساس  بر  و  کرده اند 
کاهش  وارداتی  داروهای  به  کشور  دارویی 
دارویی  بازار  کل  از  واردات  سهم  و  یافته 
کمتر  نیز  درصد  سه  از  کمی  نظر  از  کشور 

شده است.
دارویی  بازار  وابستگی  میزان  آنها  گفته  به 
حد  در  نیز  ریالی  نظر  از  واردات  به  کشور 
هدف گذاری  این  البته  است.  شده  یک سوم  
واردات   برای حوزه  توسعه  برنامه ششم  در 
شده بود و قرار بود سهم داروهای وارداتی 
را  کشور  دارویی  بازار  درصد   ۲۵ حداکثر 
به تولید  بازار  این  ۷۵ درصد  باشد  و  داشته 

یابد.  اختصاص  داخل 
وزارت  برنامه های  بر  اجمالی  مروری  با 
به  یا  حذف  سیاست  که  می بینیم  بهداشت 
حداقل رساندن واردات دارو از ابتدای سال 
این  تبعات  بیشترین  و  درآمده  اجرا  به   ۹۷
تصمیم گریبان بیماران به ویژه بیمارن خاص 
را گرفته است چراکه باعث شده بسیاری از 
آنها از روند درمان و مصرف داروهای ایرانی 
ناراضی باشند و در برخی موارد مدعی شوند 
ایرانی  داروهای  پایین  کیفیت  دلیل  به  که 
دچار عوارض پس از مصرف دارو شده اند.
اما در این بین یکی از ابهاماتی که در رابطه با 
سیاست حذف یا به حداقل رساندن واردات 
دارو مطرح شده آن است که آیا وزارت بهداشت 
از  به خاطر خودکفایی، اصرار بر جلوگیری 
و  هزینه ها  افزایش  دلیل  به  یا  دارد  واردات 

سختی رسیدن دارو به کشور؟

نیستم صنعت  وزیر 
سعید نمکی، وزیر بهداشت همواره اعالم کرده 
حداقل  به  وزارتخانه  این  کلی  سیاست  که 
در  داخل  تولید  تقویت  و  واردات  رساندن 
وی  است.  پزشکی  و  تجهیزات  دارو  حوزه 
بر این نکته تاکید دارد که ۷۰ درصد ارزش 
ریالی بازار دارویی کشور در اختیار صنعت 
وزارتخانه  این  و  است  دارو  داخلی  تولید 
اما  ندارد،  قصد حذف داروهای وارداتی را 
داروسازی  صنعت  فقط  تحریم  بحبوحه  در 
داخلی است که می تواند به بیماران کمک کند.

البته نمکی قویا معتقد است قبل از اینکه وزیر 
صنعت باشد، وزیر بهداشت و سالمت است 
و اگر جایی احساس کند مردم به دارویی نیاز 
دارند و تولیدکننده داخلی به دلیل انحصار، 
وزاررت  به  هم  که  می دهد  باال  قیمت های 
فشار  سالمت  نظام  و  مردم  هم  و  بهداشت 
می آورد و یا اینکه در عرصه ای از تولید نارسایی 
وجود داشته باشد، قطعا اجازه واردات خواهد 
داد و در غیر این صورت اجازه واردات هیچ 
فرآورده ای که دارای مشابه تولید داخل باشد 

را نداده و نخواهد داد.

خط قرمز وزارت بهداشت
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
سالمت  نظام  تحول  طرح  ابتدای  از  که  هم 
معتقد  دارد،  حضور  بهداشت  وزارت  در 

و  داخل  تولید  از  حمایت  »سیاست  است: 
قرمز  خط  ارزی،  تبادالت  محدودیت های 
خارجی  مشابه  واردات  بهداشت  وزارت 

داروی تولید داخل است.« 
که  داخل  تولید  داروی  »هر  می گوید:  وی 
وارد بازار دارویی می شود و تاییدیه وزارت 
استانداردهای  تمامی  از  دارد،  را  بهداشت 
اثربخشی  و  کیفیت  و  بوده  برخوردار  الزم 

الزم را دارا دارد.«
حریرچی با اشاره به مشکالت بیماران خاص 
همزمان با اجرای سیاست حذف یا به حداقل 
رساندن واردات دارو از ابتدای سال ۹۷، اظهار 
سازمان  تالش های  با  »خوشبختانه  می کند: 

در  دولت  که  خوبی  منابع  و  دارو  و  غذا 
بیماران  آن سال به حوزه دارو و ملزومات 
خاص، اختصاص داد مشکل خاصی در زمینه 
تأمین داروهای بیماری های خاص به وجود 
نیامد.« وی در ادامه می گوید: »عمده داروهای 
مصرفی بیماران خاص تولید داخل است و 
بیماران در کشور  این  فقط برخی داروهای 
میزان  به  نسبت  اینکه  یا  و  نمی شود  تولید 
توجیه  دارای  آنها  تولید  دارند  که  مصرفی 

نیست.« اقتصادی 

کاهش تعداد داروهای وارداتی به 
۴۴۰ قلم

پیرصالحی، رئیس سابق سازمان غذا  مهدی 
حذف  سیاست  اجرای  درباره  هم  دارو  و 
مشابه  دارو  واردات  رساندن  حداقل  به  یا 
داخلی در زمان مدیریت خود می گوید: »در 
ابتدای سال ۹۷ نزدیک به ۵۴۰ قلم داروی 
در  که  داشتیم  داخل  تولید  مشابه  وارداتی 
شش ماهه دوم سال این تعداد به ۴۴۰ قلم 

یافت.« کاهش 
وی با بیان اینکه سال ۹8 هم تعداد داروهای 
وارداتی کمتر شده است، می افزاید: »با توجه 
وارداتی  داروی  دالر  میلیون   ۱۶۰ اینکه  به 
مشابه تولید داخل داریم و توان تولید داخل 
آنها  واردات  تدریج  به  دارد  وجود  آنها 

می شود.«  متوقف 
پیرصالحی عنوان می کند: »قطع واردات اصال 
بیماران  نیاز  به  توجه  با  زیرا  نیست   شدنی 

باید واردات دارو وجود داشته باشد. 
ادامه در صفحه 14 

سعید نمکی، وزیر بهداشت: 
قبل از اینکه وزیر صنعت باشم، 
وزیر بهداشت و سالمت هستم 

و اگر جایی احساس کنم مردم به 
دارویی نیاز دارند و تولیدکننده 

داخلی به دلیل انحصار، قیمت های 
باال می دهد که هم به وزاررت 

بهداشت و هم مردم و نظام 
سالمت فشار می آورد و یا اینکه در 

عرصه ای از تولید نارسایی وجود 
داشته باشد، قطعا اجازه واردات 
خواهم داد و در غیر این صورت 

اجازه واردات هیچ فرآورده ای که 
دارای مشابه تولید داخل باشد را 

نداده و نخواهم داد

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت: سیاست حمایت از 
تولید داخل و محدودیت های 

تبادالت ارزی، خط قرمز وزارت 
بهداشت واردات مشابه خارجی 

داروی تولید داخل است

13 شماره ۱۷۱۹ ۲۰ مرداد ۱3۹۹

آیا ممنوعیت واردات داروی مشابه داخل تصمیم درستی است؟



شماره 14۱۷۱۹ ۲۰ مرداد ۱3۹۹

 ادامه از صفحه 13 
در  وارداتی  داروهای  داخلی  تولید  البته 
اولویت شرکت های داروسازی کشور است 
واردات  مالی  توانایی  سالمت  نظام  چراکه 

ندارد.« آنها را  همه 
پیرصالحی با اشاره به برخی اقدامات خود 
می گوید: »ما قسمتی از داروهای وارداتی 

که مشابه تولید داخل  داشت را بر اساس 
شرایطی ممنوع اعالم کردیم. برای مثال 
داخلی  تولید کننده   ۲۰ که  داروهایی 
نبودیم،  هم  کمبود  دچار  و  داشت 
برای  زیرا  شدند.  ممنوع  وارداتشان 
چنین داروهایی دلیلی وجود نداشت 
که ارزی را که به سختی تامین می شد 

دهیم.« اختصاص  آنها  به 
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با بیان 

اینکه برای واردات مواد اولیه داروهای 
تولید داخل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر ارز 

اختصاص داده می شد، اظهار کرد: »در آن ایام 
۱3۰۰ میلیون دالر صرف داروهای وارداتی 
می شد و اگر واردات داروهای مشابه تولید 
داخل حذف می شد می توانستیم ۲۰۰ میلیون 

کنیم.« صرفه جویی  دالر 

یورویی میلیون   ۶۰۰ صرفه جویی 
رئیس  قائم مقام  ابولقاسم گرجی،  حسن 
در  هم  دارو  و  غذا  سازمان  سازمان  فعلی 
مصوباتی  »طبق  می گوید:  خصوص  این 
که  برای محصوالتی  کرده  ابالغ  دولت  که 
تولید داخل دارند اجازه واردات نخواهیم 
به  منجر  قانون  این  به  پایبندی  زیرا  داد 
در  یورویی  میلیون   ۶۰۰ صرفه جویی 

واردات دارو شده است.«
و  دارو  واردات  برای  »البته  می افزاید:  وی 
تولید  مشابه  موارد  که  پزشکی  تجهیزات 
تعداد  به  یا  و  نیست  موجود  آنها  داخلی 
زمان  تا  هستیم  مجاز  نمی شود  یافت  کافی 
آن  واردات  نظر،  مورد  محصول  به  نیاز 
اگر  حتی  مثال  عنوان  به  دهیم.  انجام  را 
محصول دارویی یا تجهیزات پزشکی باشد 
از آن را  بتواند میزان محدودی  که شرکتی 
از  می تواند  کشور  نیاز  مابقی  کند،  تولید 

تامین شود.« واردات  راه 
و  اقالم  این  اینکه  بیان  با  ابولقاسم گرجی 
از  بخشی  یا  کل  واردات  اجازه  که  داروها 
آن صادر می شود، مشخص است، می گوید: 
لیست  در  دارو  قلم   ۲8 دارویی  زمینه  »در 
مشخص شده است که نیاز به واردات کل 
یا بخشی از  آنها وجود دارد. البته این نکته 
مهم است که در سنوات مختلف و شرایط 
کند،  تغییر  نیاز  این  است  ممکن  متفاوت 
ولی به شکل حدودی همین میزان قلم دارو 

است.« واردات  برای  کشور  نیاز 

کرد متوقف  را  واردات  نمی توان 
شرکت  یک  مدیرعامل  افاضلی،  سیامک 
واردات  ممنوعیت  مخالف  اما  داروسازی 
داروهای مشابه تولید داخل است و در خصوص 
بگوییم  »اینکه  می گوید:  تصمیم  این  تبعات 
ما اصال واردات نخواهیم داشت یا واردات 
امکان پذیر  کرد،  خواهیم  محدود  بسیار  را 
نیست. زیرا با توجه به نبود زیرساخت ها و 

کافی  تکنولوژی های 
عملی  کار  این  کشور  در 

نخواهد بود. اگر کشوری از نظر علمی پیشتاز 
داشته  کافی  تجربه  دانش،  و خودمان  باشیم 
تا  اما  بزنیم  باشیم می توانستیم این حرف را 
باید  هستیم،  دانش  واردکننده  ما  که  زمانی 
بدانیم هر روز داروهای جدیدی با تکنولوژی 
جدیدتری وارد بازار می شود و ما با فاصله ای 
تولید  کشور  داخل  را  آنها  دنیا  از  عقب تر 
می کنیم؛ بنابراین نمی توان گفت ما نیازی به 

واردات بسیاری از داروها نداریم.«
بخشی  تامین  حاال  »همین  می افزاید:  وی 
باید  که  است  واردات  نیازمند  داروها  از 
تولید  امکان  ما  و  یابد  ادامه  آنها  واردات 
آنها را چه به لحاظ سخت افزاری و چه به 
آنها  بتوانیم  هم  اگر  نداریم.  دانشی  لحاظ 
را تولید کنیم، با قیمت باالتری از واردات 
کردن  محدود  صرفا  بحث  می شود.  تولید 
داخل  در  دارو  تولید  بلکه  نیست،  واردات 
با هدف به صرفه بودن و خارج  نشدن ارز از 
برخی  تولید  بنابراین  می شود؛  انجام  کشور 
برای  زیاد  ارز  شدن  خارج  ارزش  داروها 
ندارد.« را  آن  امکانات  و  اولیه  مواد  تامین 

این داروساز 
می دهد:  ادامه 
بحث  دو  »هم اکنون 
وارد  که  داشتیم  داروهایی  است.  مطرح 
قرار  تولید می شده و  آنها هم  می شد،مشابه 
است دیگر وارد نشود. بحث دیگر این است 
داروهای  کیفیت  بگوییم  نمی  خواهیم  که 
خارجی صرفا بهتر است یا کیفیت داروهای 

بیماران مختلف  داخلی. مسئله اصلی گالیه 
تعدادی  پایین  کیفیت  و  سازگاری  نبود  از 

است.« داخل  تولید  داروهای  از 
افاضلی تاکید می کند: »برای بررسی کیفیت 
داروهای تولید داخل، تحت کنترل وزارت 
بهداشت و آزمون های  pms، نمونه هایی از 
داروهای تولید داخل ایرانی را از داروخانه ها 
به صورت تصادفی باید جمع آوری کنند تا 
به لحاظ کیفیت و بهداشتی کنترل و بررسی 
داروخانه  به  که  داروهایی  واقع  در  شوند. 
دیگر  بار  رفته اند،  بیمار  به  عرضه  برای 
باید آزموده شوند. چنانچه این اتفاق جدی 
تولید  داروهای  گرفته شود و اصالح کیفی 
می توان  دهیم،  انجام  درستی  به  را  داخل 

در  خوب  کیفیت  با  را  دارویی  نوع  همه 
کرد.« تولید  کشور 

این داروساز در پاسخ به اینکه آیا می توان 
و  عمومی  داروهای  کیفیت  صرفا  گفت 
و  خاص  بیماران  داروهای  نه  و  پرمصرف 
سطح  کشور  در  سرطانی ها  و  قلبی  بیماران 
»الزاما  می گوید:  پانا  به  دارد،  خوبی 
عمومی  داروهای  فقط  گفت  نمی توان 
داروهای  برخی  دارند،  خوبی  کیفیت 
بیماران خاص هم کیفیت خوبی دارند. 
برای  که  اولیه ای  مواد  کلی،  طور  به 
می شود،  کشور  وارد  دارو  تولید 
موارد  و  فرموالسیون  نوع  همچنین 
دیگر باید بررسی و آزمایش های الزم 
روی آنها انجام شود تا بتوان داروی 

کرد.« تولید  کیفیتی  با 
ویی در خصوص اینکه چه عواملی باعث 
کیفیت  از  داخل  تولید  داروهای  می شود 
می کند:  عنوان  باشند،  برخوردار  پایینی 
که  غیراستاندارد  بسته بندی  دلیل  به  »گاهی 
برابر  در  دارو  از  کامل  محافظت  نمی تواند 
باشد،  داشته  و سرما  گرما  و  و حرارت  دما 
از  بعد  گاهی  آید.  می  پایین  دارو  کیفیت 
داروخانه ها  رطوبت  و  دما  خاطر  به  توزیع 
مثال  می کند.  پیدا  افت  آن  کیفیت  انبارها،  و 
دارو،  توزیع  زنجیره  در  تابستان  فصل  در 
مراقبت های الزم از دارو نمی شود و کیفیت 

آن را کاهش می دهد.«
»حتی  می دهد:  ادامه  داروسازی  مدیر  این 
کیفیت لوازم بسته بندی نیز در این امر بسیار 
نمی شود.  توجه  آن  به  و  است  ضروری 
استفاده  بسته بندی  برای  که  پالستیک هایی 
می آورد.  پایین  را  دارو  کیفیت  می شود، 
خاصی  استانداردهای  تابع  دارو  بسته بندی 
رعایت  چندان  کشور  در  متاسفانه  که  است 
نمی شود که این هم دالیل خودش را دارد از 
جمله تحریم و کمبود مواد اولیه و نبود منابع 
کیفیت  می شوند  باعث  اینها  همه  اقتصادی. 
بسته بندی و داروی تولید داخل پایین بیاید.«
وی با اشاره به اینکه ماده اولیه تولید دارو 
نگهداری  خاصی  وضع  در  باید  داخل  در 
شود، تصریح می کند: »گاهی ماده اولیه چند 
ماه در گمرک می ماند و دیگر قابل استفاده 
نیست، اما به صورت کلی مواد اولیه ای که 
کیفیت  هم  می شود،  وارد  هند  و  چین  از 
بستگی  نامناسب.  کیفیت  هم  دارند،  خوب 
کارخانه  و  بهداشت  وزارت  خرید  نوع  به 
دالیل  به  هم  اروپا  دارد.  دارو  تولید  های 
اولیه  مواد  موارد  عمده  در  زیست محیطی 
داروهای خود را از طریق چین و هند تامین 
می کند و آنها به همه دنیا صادرات دارند.«
بهداشت  وزارت  واقعا  اگر  افاضلی  گفته  به 
قصد دارد واردات را تا این حد ممنوع کند، 
باید کیفیت قابل قبول و مطلوبی برای داروهای 
تولید داخل ارائه دهد. وی خاطرنشان می کند: 
سطح  برای  نمی توان  طبقه بندی  »هیچ  گونه 
نظر  در  داخلی  و  خارجی  داروهای  کیفی 
گرفت. به عنوان مثال کیفیت داروهای داخلی 
دیابت قابلیت رقابت با داروهای وارداتی را 
ندارند. بنابراین ما در مواردی آن قدر دچار 
به  را  واردات  نمی توان  که  هستیم  مشکل 

کرد.« ممنوع  عمده  طور 

سیامک افاضلی، داروساز: : 
همین االن تامین بخشی از 

داروها نیازمند واردات است که 
باید واردات آنها ادامه یابد و ما 

امکان تولید آنها را چه به لحاظ 
سخت افزاری و چه به لحاظ دانشی 

نداریم. اگر هم بتوانیم آنها را 
تولید کنیم، با قیمت باالتری از 

واردات تولید می شود

مهدی پیرصالحی، رئیس سابق 
سازمان غذا و دارو: ما قسمتی 
از داروهای وارداتی که مشابه 

تولید داخل  داشت را بر اساس 
شرایطی ممنوع اعالم کردیم. 
برای مثال داروهایی که ۲۰ 

تولید کننده داخلی داشت و دچار 
کمبود هم نبودیم، وارداتشان 

ممنوع شدند



 یاسر مختاری

چوبینه،  حمید  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران 
با اشاره به همکاری های این شرکت با سازمان 
برنامه ریزی  نظام پزشکی کشور اظهار کرد: » 
سازمان نظام پزشکی این است که با همکاری 
شهرداری در روز پزشک به عنوان یک رویداد 
ملی، ضمن  تقدیر پزشکان و پرستاران به آموزش 

شهروندان در برابر کرونا بپردازد.«
وی در ادامه به وضعیت اماکن بهداشتی و درمانی 
شهرداری تهران پرداخت و گفت: » اگرچه فضای 
فیزیکی و ساختمانی مرکز جامع سالمت روان 
افتتاح  اما  است  استفاده  حال  در   ۲ منطقه  در 
انجام  زودی  به  تهران  شهردار  حضور  با  آن 
می شود. فعالیت این مرکز به لحاظ نرم افزاری 
توسط متخصصان و شورای تخصصی حوزه 
ماه  پنج  حدود  از  روانپزشکی  و  روانشناسی 

گذشته و با شیوع کرونا آغاز شد.«
چوبینه در ادامه با اشاره به افتتاح کلینیک جامع 
منطقه ۹  شهرداری بیان کرد: این کلینیک جامع 
خدمات مختلفی در حوزه بهداشتی و  درمانی از 
جمله آزمایشگاه، فیزیوتراپی، داروخانه، بینایی 
زنان  تخصصی  بخش های  اورژانس،  سنجی، 
کودکان و تخصص های داخلی و عفونی ارائه 
می دهد. ساختمان این کلینیک توسط شهرداری 
منطقه ۹ آماده و شرکت شهر سالم تجهیزات 
الزم را در آن مستقر کرده است. این کلینیک 
جامع نیز قرار است هفته آینده با حضور شهردار 

تهران افتتاح شود.«
چوبینه در ادامه درباره ساخت و ایجاد کلینیک 
»ایجاد  اظهارکرد:  تهران  مناطق شهر  دیگر  در 

در  و ۸۱   ۶۱ ،۱۱ منطقه  در سه  کلینیک هایی 
اقدام است همچنین در منطقه ۷ مرکز  دست 
جراحی محدود دندانپزشکی از گذشته طراحی 
شده که به دلیل مشکالت مالی  هنوز ساختمان 
آن توسط شهرداری منطقه به شهر سالم تحویل 

داده نشده است.«

خطر کرونا برای پرسنل شهرداری
وی در ادامه به تشریح وضعیت سالمت پرسنل 
شهرداری تهران پرداخت و گفت: »میزان مواجهه 
پرسنل شهرداری تهران با مردم کم نیست و با 
توجه به اینکه وظیفه خدمت گذاری به مردم را 
انجام می دهند، طبیعتا آنها هم مانند سایر مردم 

درگیر موضوعات مطرح جامعه هستند.«
وی با تأکید بر اهمیت دورکاری پرسنل شهرداری 
تهران در ایام شیوع کرونا گفت: »دستور این مسأله 
از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
تهران صادر شد و ظرفیت پنجاه درصدی را هم 
در این رابطه اعالم کرده اند.  این مسأله فرصت 
خوبی است تا میزان مواجهه افراد را کاهش داده 

و به کاهش انتقال بیماری کمک شود.«
این  »در  افزود:  سالم  شهر  شرکت  مدیرعامل 
از  دارند  زمینه ای  بیماری  که  افرادی  به  زمینه 
جمله کسانی که خود اظهاری کرده یا آنهایی 
که توسط شرکت شهر سالم شناسایی شده اند 
اجازه دورکاری داده شده است تا این افراد که 
بیشتر در معرض خطر هستند، کمتر آسیب ببینند.«

کاهش غربال گری ها سالمت در شهرداری
وی با بیان اینکه شدت غربالگری ها در شهرداری 
نسبت به اوایل کرونا کاهش پیدا کرده است، 

گفت: »غربالگری ها نسبت به اولین روزهایی 
که این کار را آغاز کردیم، وجود ندارد، اما اگر 
موارد مشکوک و عالمت داری در این زمینه وجود 
داشته باشند، سریعا برای این افراد اقدام می شود.«
مدیرعامل شهر سالم شهرداری تهران ادامه داد: 
»آن چیزی که سازمان بهداشت جهانی و تمام 
پروتکل های بهداشتس  کرونا بر آن تأکید دارد، 
منوط به این است که افراد می توانند ضامن سالمتی 
خود باشند.« وی بیان کرد: »مردم باید بدانند که 
اکنون هیچ واکسن یا داروی موثری برای این 
بیماری ساخته نشده است تا بتوانیم خیال خود 
را از این حیث راحت کنیم. لذا با توجه به اینکه 
این بیماری سال های سال ممکن است با مردم 
همراه باشد عمال نمی توان زندگی را به طور کامل 
تعطیل کرد در نتیجه بهترین راه برای شهروندان 

رعایت بهداشت توسط خود آنان است.«
چوبینه با بیان اینکه باید از مراجعات غیرضروری 
به مراکز پرازدحام خودداری کرد، گفت: مردم 
توجه داشته باشند که اگر ضرورتی هم در زمینه 
مراجعه به مراکز درمانی وجود دارد در زمان 
کوتاهی، آن را مرتفع کنند و پس از آن اقدامات 
بهداشتی همچون رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

و ماسک زدن را به درستی انجام دهند.«
وی تأکید کرد:  »متاسفانه شاهد هستیم که مردم 
اما ماسک به طور  از ماسک استفاده می کنند، 
کامل روی بینی و صورت افراد نیست و  بر 
روی چانه افراد قرار دارد و یا شاهد هستیم که 
فرد به طور مرتب به صورتش دست می زند، که 
متاسفانه این مسائل ضریب ابتال را بیشتر می کند.«
مدیرعامل شهر سالم گفت: »هر ماسک متوسط 
می تواند دو تا سه ساعت  برای هر فرد جوابگو 

باشدآنهم به شرطی که رعایت نکات بهداشتی 
در آن لحاظ شده باشد، اما اگر این مسأله در 
اماکن پرازدحام باشد، زمان استفاده از ماسک 
کمتر می شود. بهترین کار این است که ماسک 
را به طور مرتب ضدعفونی کرده و یا اینکه آن 
را به طور مرتب تعویض کنند در حالی که به 
صورت درست هم باید از ماسک استفاده شود.«
چوبینه یادآور شد: »چرخه کرونا در حال تکرار 
است و اگر فردی به دلیل سالمتی از زدن ماسک 
خودداری کند، باید به این موضوع توجه کند 
که ممکن است فرد ناقلی هم با چنین استداللی 
اینگونه رفتار کرده و جان باقی شهروندان را به 
خطر بیندازد. کرونا در هر فرد متفاوت بوده و 
ممکن است در یک فرد به صورت خفیف این 
مسأله طی شود، اما در عین حال ممکن است در 
فرد مبتالی دیگری شدت بیشتری داشته و حتی 
او را به سمت مرگ سوق دهد.« چوبینه افزود: 
»درخواست من از مردم به عنوان عضو کوچکی 
از این جامعه بزرگ و از دست اندرکاران حوزه 
سالمت این است که هر فرد برای سالمتی خود 
و خانواده اش و همچنین احترام به حفظ حقوق 
شهروندی تمام اقدامات بهداشتی را رعایت کند.«
وی یادآور شد : »باید به این مسأله توجه کنیم که 
تعداد پرستاران، پزشکان و  بیمارستان ها محدود 
بوده و اگر خدایی ناخواسته حجم بیشتری از 
این  بیشتری  زمان  مدت  و  شوند  بیمار  افراد 
موضوع به طول بیانجامند، این روند فرسایشی 
می شود و در این شرایط جامعه رها می شود و 
درصد مرگ و میر باال می رود در نتیجه همه 
تا  کنند  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  باید 

بتوانیم بر کرونا غلبه کنیم.«
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مختاری یاسر   

مدارس  بازگشایی  روزهای  به  حالیکه   در 
در شرایط کرونایی کشور نزدیک می شویم، 
اتمام رسیده  به  هنوز تکلیف سال تحصیلی 
بسیاری از دانش آموزان مشخص نیست. به 
همین دلیل وزارت آموزش و پرورش قرار 
است از این افرادآزمونی را به عنوان آزمون 
بهداشتی  پروتکل های  اساس  بر  تابستانی 
به  را  خود  دانش آموزان  این  تا  کند  اخذ 

برسانند. کرونایی  تحصیلی  سال 
ساکی،  خسرو  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش در رابطه با جزئیات 
برگزاری امتحانات تابستانی مدارس، گفت: 
قرار  کنونی  شرایط  در  اینکه  به  توجه  »با 
است، سال تحصیلی از ۵۱ شهریور ماه برگزار 
تا  ماه  مرداد   ۲۲ از  امتحانات  امسال  شود، 
3۱ شهریورماه با رعایت تمامی پروتکل های 
می شود.« برگزار  بهداشت  وزارت  ابالغی 

بهداشتی  پروتکل های  مورد  در  ساکی 
بهداشتی  »پروتکلهای  کرد:  اظهار  آزمون ها 
در حوزه آزمون رعایت شده و تاکید کرده 
آزمون حتما  برگزاری  در محل های  که  ایم 
باید تهویه مناسب، فاصله حداقل ۲متری میان 
دانش آموزان و الزام به استفاده از  ماسک 
موظف  نیز  حوزه ها  مسئوالن  شود.  رعایت 
محل ها جلوگیری  در  ازدحام  از  که  هستند 
کرده و نیز محل برگزاری آزمون ضدعفونی 
شود. ما هم نظارت مستمر خواهیم داشت.«
آموزان  دانش  »امتحانات  داد:  ادامه  وی 
که  یازدهم  و  دهم  هشتم،  هفتم،  پایه های 
قبولی  حدنصاب  خردادماه  امتحانات  در 
کسب نکرده یا غیبت موجه داشتند، همانند 
معلم و مدیر مدرسه  با مسئولیت  خردادماه 

می شود،  برگزار  حضوری  غیر  صورت  به 
هر  می توانند  مدرسه  شورای  و  معلم  یعنی 
یک از شیوه های مختلف آزمون های آنالین 
پروژه های  خالصه نویسی،  و  کارگروهی  و 
و  کرده  انتخاب  را   ... و  گروهی  فردی، 

کنند.« برگزار  را  امتحانات  اساس  این  بر 
و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس 
آموزان  دانش  »امتحانات  افزود:  پرورش 
هر  و  است  حضوری  صورت  به  نهم  پایه 
اجرا  طرح،  را  سواالت  خود،  مدرسه ای 
برای  زمانی  بازه  می کند.  نتیجه  اعالم  و 
امتحانات داخلی مشخص شده که هر مدرسه 

تنظیم  را  خود  برنامه  داخلی  امتحان  برای 
می کند.« برگزار  را  امتحانات  و  کرده 

دوازدهم،  پایه  امتحانات  اینکه  بیان  با  وی 
صورت  به  هم  دانشگاهی   پیش  و  سوم 
کشور  سراسر  در  برنامه ای  با  و  حضوری 
برگزار می شود، گفت: »در برگزاری تمامی 
پروتکل های  پروتکل های  رعایت  آزمون ها 
طراحی  شیوه  و  است  نظر  مد  بهداشتی 
است.« ماه  امتحانات خرداد  مانند  سواالت 
ساکی در رابطه با شیوه برگزاری امتحانات 
برای دانش آموزان پایه دوازدهم نیز گفت: 
پایه دوازدهم در این نوبت  »دانش آموزان 

دو  در  که  می دهند  پاسخ  سؤاالتی  به  نیز 
از0۸  اول  بخش طراحی  شده است، بخش 
سؤال  ۶۱نمره  حضوری،  تدریس  درصد 
الزامی  آن ها  به  پاسخگویی  که  طراحی شده 
است  و 0۲ درصد هم مربوط به سواالت 
که  است  غیرحضوری  و  حضوری  بخش 
آن  به  می توانند  دلخواه  به  دانش آموزان 

دهند.« پاسخ 
و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس 
جهش  امتحانات  برگزاری  درباره  پرورش 
جهش  »امتحانات  گفت:  نیز  تحصیلی 
خواهد  برگزار  ضوابط   برابر  تحصیلی 
آموزشی  واحد  به  باید  متقاضیان  و  شد 
این  کنند.  نام  ثبت  و  مراجعه  محل تحصیل 
به  و  آموزشگاه  خود  توسط  نیز   آزمون ها 

می شود.« برگزار  حضوری  شکل 
ساکی با بیان اینکه زمان برگزاری امتحانات 
از ۲۲ مرداد تا 3۱ شهریورماه است، درباره 
برگزاری امتحانات جهش تحصیلی نیز گفت: 
پایه  و  ابتدایی  دوره  برای  امتحانات  »این 
امکان  اول  متوسط  دوره  یعنی  نهم  تا  هفتم 
پذیر است که البته ضوابط و شرایط خاص 

خودش را دارد.«
ساکی در مورد برگزاری آزمون بزرگساالن و 
آموزش از راه دور گفت: »این آزمون ها نیز 
به همین شکل و در همین بازه زمانی طبق 
آیین نامه ها و ضوابط انجام خواهد شد و 
انجام  متقاضیان پس ازمراجعه به مدرسه و 
ثبت نام از کل کتاب برایشان سوال طراحی 
می شود اما با توجه به اینکه آنان در سنوات 
پیشین درس ها را حضوری سپری کرده اند، 
دیگر برای این افراد سهمیه 0۸ درصد و0۲ 
درصدی حضوری و غیرحضوری نیست و 

می شود.« طراحی  کتاب  از  سواالت  تمام 
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