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سخنگوی هالل احمر در پاسخ به سپید

امیدواری به مسیر باز شده 
بین المللی برای تامین دارو

قرار بود از مطب های زیان دیده در دوران کرونا حمایت شود، اما این حمایت ها 
فعال در حد اظهارنظر باقی مانده و به تصمیم نهایی ستاد کرونا، منوط شده است صفحه11

اقتصاد مطب ها در وضعیت قرمز
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معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

مجازات های متخلفان پروتکل های بهداشتی اعالم شد
معاون کل وزارت بهداشت، مجازات های عدم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی که در جلسه اخیر 
ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید را اعالم 
و تاکید کرد: »ارایه خدمات از سوی دستگاه های 
دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی 
که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را 
رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه 

ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت و گو با 
ایسنا درباره مجازات های تعیین شده برای متخلفان 
شیوه نامه های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی 
مدیریت کرونا به تصویب رسید، گفت: »در جلسه 
روز شنبه ستاد ملی مدیریت کرونا مجازات هایی 
برای عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابالغی 

ستاد مدیریت کرونا، تصویب شد.«
وی درباره مجازات های تعیین شده در حوزه 
اداری و دستگاه های اجرایی گفت: »عدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد 
مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی 
تخلف محسوب می شود و به وزارتخانه ها اختیار 
داده شد که با این تخلف برخورد کنند. به این 
ترتیب در مرحله اول اخطار کتبی با درج در 

پرونده، مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده، در 
مرتبه سوم کسر یک سوم از حقوق و فوق العاده 
شغل تا یک ماه، مرتبه چهارم کسر یک سوم 
تا سه ماه و مرتبه  از حقوق و عناوین مشابه 
پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در نظر 

گرفته شده است.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »طبق مصوبه 

ستاد ملی کرونا، مجازات های این بند قطعی و 
غیرقابل تجدید نظر است.« 

حریرچی همچنین درباره مجازات های تعیین شده 
در حوزه صنفی نیز گفت: »عدم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد مدیریت 
کرونا از سوی اصناف و حرفه ها و مشاغل، تخلف 
صنفی و حرفه ای محسوب می شود. مجازات این 

تخلفات نیز به این صورت است که در مرتبه اول 
تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای، 
در مرحله دوم تعطیلی و پلمب واحد به مدت 
پنج روز و در مرحله سوم نیز تعطیلی فعالیت 

حرفه ای به مدت 10 روز خواهد بود.«
وی تاکید کرد که بنابر مصوبه ستاد ملی مدیریت 
کرونا، تشخیص تخلف در این مورد بر عهده مراجع 
بازرسی و نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات است.
معاون کل وزارت بهداشت درباره مجازات های در 
نظر گرفته شده در حوزه عمومی )مردم( گفت: »در 
حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله 
اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و 
نقل عمومی، مراکز تجمعی سربسته و محیط های 

صنفی )مانند مغازه ها( و اداری اجباری است.«
وی در این باره تاکید کرد: »نکته مهم آن است که 
ارایه خدمات و تسهیالت اداری، انتظامی، قضایی، 
رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های 
دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی 
که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی 
را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در 
زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق دو بند 

قبلی مجازات خواهند شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در شرایطی که نمی توان پیش بینی 

کرد چه زمانی دسترسی به واکسن کرونا محقق می شود، چطور افراد 
اعتماد می کنند که واکسنی را از فضای مجازی پیش خرید کنند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت و گو با ایسنا، درباره 
آگهی فروش واکسن کرونا در سایت های اینترنتی، گفت: »باید 
توجه کرد که تاکنون هیچ واکسن یا داروی اختصاصی در جهان 
برای بیماری کووید -19 مورد تایید سازمان جهانی بهداشت 
قرار نگرفته است. بنابراین ادعاها یا مباحثی که در سایت ها در 
زمینه تهیه یا فروش یا پیش فروش واکسن یا داروی کرونا مطرح 

می شود، به هیچ عنوان مورد تایید نیست.«
وی افزود: »حتی سواالت فراوانی در زمینه میزان اثربخشی واکسن 

کرونا در جهان وجود دارد و مشخص نیست که حتی اگر واکسنی 
ساخته شود، این واکسن تا چه بازه زمانی اثربخشی دارد.« 

الری تاکید کرد: »در عین حال نمی توان پیش بینی کرد که چه زمانی 
می توان به واکسن دسترسی داشت. با این وضعیت چطور افراد 
اعتماد می کنند که واکسنی را از فضای مجازی پیش خرید کنند. 
این موارد چیزی به جز سودجویی و سوء استفاده از شرایط نیست.«
وی با بیان اینکه برخورد با این موارد نیز بر عهده نیروهای انتظامی 
است، گفت: »برای استفاده از هر  واکسن در کشور مجوزهای 
مربوطه طی مراحلی اخذ شده و در نهایت در صورت تهیه و 

تایید باید از کانال های رسمی و مطمئن برای خرید اقدام شود.«

هشدار وزارت بهداشت درباره تبلیغات پیش فروش واکسن کرونا

خبـر

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از 
توزیع حدود 259 دستگاه ونتیالتور برای دانشگاه های علوم 

پزشکی طی 2 هفته گذشته خبر داد. 
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره جزئیات ارائه تجهیزات 
سرمایه ای مقابله با کرونا اظهار داشت: »همزمان با بروز و شیوع 
کرونا تاکنون بیش از یک هزار و 793 دستگاه ونتیالتور برای 
مراکز درمانی دولتی ارسال شده است که از این تعداد 259 

دستگاه در 2 هفته گذشته بوده است.«
از  یکی  تنفسی  کمک  یا   BIPAP دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
ملزومات پزشکی حائز اهمیت برای بیماران مبتال به کرونا است، 
افزود: »39 دستگاه  BIPAP در 2 هفته گذشته و مجموعا 27۶ 

دستگاه از ابتدای بروز کرونا تاکنون تحویل مراکز شده است.«
رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاطر 
نشان کرد: »حدود یک هزار و 500 تخت و تشک بستری در 
یک ماهه گذشته و تعداد زیادی تخت  CCU   و ICU، تخت 
احیا، پمپ سرم و سرنگ، محفظه ایزوله، تب سنج و... نیز برای 

مراکز دانشگاهی علوم پزشکی ارسال شده است.«
به گزارش وبدا، یوسفی با بیان اینکه تمام تجهیزات سرمایه ای 
و مصرفی مقابله با کرونا بر اساس هماهنگی های انجام شده با 
لیست معاونت درمان وزارت بهداشت توزیع شده است، عنوان 
کرد: »در 1۴ روز گذشته ۶۶ دستگاه مانیتورینگ رنگی عالئم 
حیاتی نیز برای مراکز درمانی ارسال شده است که مجموع 

این دستگاه ها از ابتدای بروز کرونا بیش از یک هزار و  300 
دستگاه بوده است.«

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد

توزیع ۲۵۹ دستگاه ونتیالتور برای دانشگاه های علوم پزشکی طی ۲ هفته گذشته
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فلج اندام، عارضه نادر اما خطرناک کروناویروس 
متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  
التهاب و آسیب حاد عروق نخاع و سندروم »گلین-باره« را به 

عنوان عالئم نادر اما خطرناک ویروس کووید 19 معرفی کرد. 
به گزارش سپید، فرزاد اشرفی اظهار کرد: »بیماری کرونا عالوه بر 
عوارض سیستم اعصاب مرکزی به صورت سردرد، اختالل بویایی 
وچشایی، سکته مغزی، سرگیجه و تشنج می تواند باعث آسیب نخاع 

و در نتیجه فلج موقت و یا دایم وحتی پیشرونده اندام ها شود.«
در  و  ادراری،  جنسی، زخم بستر  اختالل حسی، مشکالت  وی 
موارد شدید پیشرفت ضایعه به سگمان های فوقانی نخاع را از 

دیگر عالئم این بیماری عنوان کرد. 
این متخصص ادامه داد: »علت درگیری نخاع آسیب به عروق نخاع 
در چند سگمان نخاعی است که متاسفانه در صورت درگیری 
شدید می تواند عوارض غیر قابل بازگشتی را به دنبال داشته باشد.«
اشرفی افزود: »در بیمارستان شهدا دو بیمار دچار آسیب نخاع به 
دنبال کووید 19 بستری شدند که عالیم بیماری یک مورد علی رغم 
مصرف داروهای مختلف بازگشت نداشت، البته امید است که با 
درمان های توانبخشی و  مکمل تا حدودی بهبودی حاصل شود.«

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی 
با بیان اینکه دو مورد بیمار دچار گلین باره نیز به دنبال کووید 19 
در بیمارستان شهدا بستری شدند، توضیح داد: »درگیری اعصاب 

محیطی از اندام تحتانی و  پیشرفت به سمت دست ها و درمورد 
شدید درگیری عضالت تنفسی از عالیم بیماری گیلن باره است.«
این متخصص درباره علت این عارضه توضیح داد: »علت واکنش 

خود ایمنی بدنبال ویروس کرونا و آسیب به اعصاب محیطی است 
که متاسفانه در یک مورد با پیشرفت سریع درگیری عضالت تنفسی 

و آسیب به سیستم اتونوم باعث ایست قلبی و فوت بیمار شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد 
ابتال و فوتی ناشی از کووید-19 در کشور 
طی 2۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: 
بیمار  »متاسفانه در شبانه روز گذشته 1۴7 

جان خود را از دست دادند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: 
»از شنبه تا یک شنبه 2۶ مرداد 1399 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار   133 و 
کشور شناسایی شد که یک هزار و 19 نفر 

از آنها بستری شدند.«
در  کووید19  بیماران  »مجموع  افزود:  وی 

کشور به 3۴3 هزار و 2۰3 نفر رسید.«
وی ادامه داد: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت 
گذشته، 1۴7 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 19 هزار و ۶39 نفر رسید.«
الری گفت: »خوشبختانه تا کنون 297 هزار 
از  یا  یافته و  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۴۸۶ و 

ترخیص شده اند.« بیمارستان ها 
به  مبتال  بیماران  از  نفر   3۸۸1« افزود:  وی 
بیماری  این  شدید  وضعیت  در  کووید19 

تحت مراقبت قرار دارند.«
الری گفت: »تا کنون دو میلیون و ۸۶1 هزار 
و ۸25 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 

انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »استان های 
خراسان  گلستان،  قم،  تهران،  مازندران، 

خراسان  البرز،  اصفهان،  اردبیل،  شمالی، 
شرقی،  آذربایجان  سمنان،  کرمان،  رضوی، 
مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار 

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

وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی در توضیح وضعیت بیماری در استان یزد 
گفت: »استان یزد در اسفندماه سال گذشته 
شاهد خیز شدید و قابل توجه در موارد ابتال 
شهرستان  اغلب  در  بیماری  این  بستری  و 

با همکاری مردم و تالش کادر  ها بود که 
بهداشت و درمان و حمایت های ستاد استانی، 
از اوایل فروردین تا اواسط خرداد ماه شاهد 
اغلب  بستری در  ابتال و  موارد  نزولی  سیر 
شهرستان ها بودیم. اما علی رغم توصیه های 
و  ابتال  نمودار  از خردادماه  بهداشتی،  اکید 
بستری در این استان روند صعودی گرفته 
از  تا حدی  هفته  دو  آنکه طی  با وجود  و 
شیب صعودی آن کاسته شده، اما همچنان 
وضعیت بیماری در اغلب شهرستان های این 
طوری  به  است؛  و حساس  شکننده  استان 
به  دیگر  شهرستان  دو  گذشته  هفته  در  که 
استان  این  شهرستان های در وضعیت قرمز 

اضافه شده است و اکنون هشت شهرستان از 
جمله ابرکوه، بافق، خاتم، مهریز، میبد و یزد 
در وضعیت قرمز قرار دارند و دو شهرستان 
از جمله شهرستان اردکان در وضعیت زرد 

بیماری قرار دارند.«
وی میزان استفاده از ماسک توسط مردم در 
اماکن عمومی را 7۰ درصد و وسایل حمل 
همچنین  و  درصد   75 را  عمومی  نقل  و 
استفاده از ماسک توسط متصدیان و شاغالن 
درصد   ۸۰ را  صنعتی  و  صنفی  واحدهای 
عنوان کرد و گفت: »بیشترین میزان رعایت 
پروتکل ها در ادارات و سازمان های دولتی 
بیمه و  میزان در مراکز خدمات  و کمترین 

دفاتر پیشخوان دولت است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »هیات های 
عزاداری یزد به برگزاری مراسم پرشور در 
ماه محرم معروف هستند. حال با توجه به 
شرایط حاکم و همه گیری بیماری کووید -19 
در سراسر کشور، توصیه و درخواست مان 
از مسئوالن و مردم این استان آن است که 
کمک کنند تا عزاداری در ایام پیش رو مطابق 

با ضوابط ستاد کرونا باشد.«
وی در پایان گفت: »امیدواریم با همکاری 
و همراهی مردم کشورمان در رعایت اصول 
سه گانه بهداشتی شامل شست وشوی مرتب 
دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 
ماسک، شاهد شکست زنجیره انتقال بیماری 

در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

فـوت 147 بیـمار کـوویـد19

خبـر



سخنگوی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی: 

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور مطرح کرد
دو راهکار برای کاهش فرسودگی کادر درمان

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان این  که کاهش تعداد 
بیماران و افزایش تعداد پرسنل دو راه کاهش فرسودگی 
کادر درمان هستند، گفت: »برای کاهش تعداد بیماران باید 
هشدارهای الزم به مردم داده شود، نمی  توان بحران را با 

تعارف مدیریت کرد.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در گفت  وگو با 
تسنیم در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای جلوگیری از فرسودگی کادر درمان انجام 
می  شود، گفت: »مقابله با خستگی و فرسودگی کادر درمان دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید تعداد بیماران 
کاهش یابد و یا این  که تعداد پرسنل و کادر درمان افزایش پیدا کند.« وی افزود: »برای کاهش تعداد 

بیماران باید هشدارهای الزم به مردم داده شود، نمی  توان بحران را با تعارف مدیریت کرد. مردم 
باید مسائل بهداشتی را رعایت کنند تا ورودی بیمارستان  ها کاهش یابد. وقتی ورودی بیمارستان  ها 
افزایش می  یابد انرژی کادر درمان کاهش می  یابد.« ظفرقندی با بیان این  که برای اضافه شدن نیروی 
درمانی جلسات بسیار زیادی تشکیل شده است، گفت: »تأمین نیروی انسانی از سه راه میسر است؛ 
راه اول نیروهای داوطلب هستند که االن 3000 داوطلب را به معاونت درمان معرفی کرده  ایم؛ راه 
دوم، استفاده از نیروهایی مانند رزیدنت  های سال آخر است که در پایان دوره خود قرار دارند که 

رزیدنت  ها نیز نزدیک به 3000 نفر هستند و قرار است زودتر وارد چرخه ارائه خدمت شوند.«
وی ادامه داد: »سومین راهکار استخدام نیروهای جدید است که این امر نیز در حال انجام است؛ 

االن مجوز جذب 10 هزار نیروی جدید اخذ شده است.« 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: »در زمان حاضر بیشترین کمبود پزشک متخصص در 
بیمارستان ها در رشته های عفونی، داخلی ریه، بیهوشی و ICU است که با انجمن های علمی برای 

رفع این کمبود ها جلساتی برگزار شده است.«

خبـر

دولت

سخنگوی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، 
مصوبات بیست و سومین جلسه این قرارگاه که 
با حضور وزیر بهداشت و اعضای آن برگزار شد 

را تشریح کرد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفتگو با وبدا 
در خصوص جزئیات این نشست گفت: »در جلسه 
قرارگاه، وضعیت ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز 
مورد نیاز برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
جهانپور افزود: »سال گذشته در زمان مشابه، بیش 
از یک میلیارد و ۴۹۴ میلیون دالر ارز برای دارو و 
تجهیزات پزشکی تامین شده بود اما امسال تا کنون، 

۸۷۸ میلیون دالر ارز تامین شده است.«
وی تصریح کرد: »در سال جاری تا کنون ۷۸۶ 
میلیون دالر تخصیص بانکی و 3۵0 میلیون دالر 
تخصیص نیمایی برای دارو و تجهیزات پزشکی 
صورت پذیرفته که عمال از مجموع یک میلیارد 
و 1۷۷ میلیون دالر تخصیص دارو و تجهیزات 
پزشکی، تا کنون ۸۷۸ میلیون دالر تامین شده است.«
جهانپور عنوان کرد: »از مجموع کل این ارز تخصیصی 
۶۲۴ میلیون دالر تخصیص به تجهیزات پزشکی 
و ۵۵۸ میلیون دالر تخصیص به دارو و مواد اولیه 

دارویی بوده است.« 
مطابق این گزارش ۵۸ درصد ثبت سفارش ها در 
حوزه دارو و مواد اولیه بوده درحالیکه تجهیزات 
پزشکی ۵3 درصد تخصیص را به خود اختصاص 
داده است. همچنین ۵3 درصد ارز بانکی تامین شده 
به حوزه دارو و مواد اولیه اختصاص یافته اما از ارز 
تامین شده نیمایی، ۶3 درصد به حوزه تجهیزات 

پزشکی تعلق گرفته است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت با اشاره به افتتاح و راه اندازی بیش از 
یک هزار و ۵۶۴ پروژه بهداشتی و درمانی تا پایان 
سال جاری در کشور، گفت: »از هفته دولت تا 
پایان سال، هر هفته شاهد افتتاح و بهره برداری از 
این پروژه ها خواهیم بود که البته نیاز ارزی برای 
تجهیز و تکمیل این پروژه ها تا پایان سال جاری، 
حداقل ۲۵0 میلیون دالر برآورد می شود و نیازمند 

همراهی و هماهنگی دستگاه های مختلف، دولت 
و بانک مرکزی است.«

سخنگوی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
یادآور شد: »در حوزه کاالهای استراتژیک پزشکی در 
سال، بیش از ۶ میلیون عدد صافی دیالیز نیاز مصرفی 
کشور است که یک میلیون آن از محل واردات و 
بقیه از تولید داخل، تامین خواهد شد. ست دیالیز 
مورد نیاز کشور نیز ۶ میلیون عدد برآورد می شود 
که ۴ و نیم میلیون آن از محل تولید داخل، قابل 
تامین خواهد بود.« وی اضافه کرد: »در حوزه دیالیز، 
پودر بی کربنات S عمال کشور به خودکفایی رسیده 
و نیازی به واردات آن احساس نمی شود. همچنین 
پودر بی کربنات B  نیز بیش از ۷0 درصد از طریق 
تولید داخل تامین خواهد شد. کارتریج بی کربنات 
نیز بیش از ۸0 درصد از نیاز سه میلیونی در داخل 

تولید و مابقی از واردات تامین می شود.«
وی تاکید کرد: »در همه این اقالم استراتژیک، بیش 
از 100 روز نیاز فعلی کشور فراهم است و البته 
تداوم آن نیازمند تخصیص، تامین و انتقال به هنگام 
و منظم ارز برای ثبت سفارشات در انتظار خواهد 

بود که این چشم انداز متصور است.«
جهانپور افزود: »به عنوان نمونه در حوزه انواع کیسه 
خون برای شش ماه تا یکسال، موجودی فراهم 
است و البته بر تامین حداکثری آن از محل تولید 
داخل تاکید گردیده است. در مورد کیسه استومی 

هم تا حداقل نیاز ۴ و نیم ماه فراهم است و کاالها 
و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز از ۷۵ روز تا ۶ 
ماه ذخیره در انبارها وجود دارد و برای ادامه مسیر 
ثبت سفارش انجام شده است.« رییس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکید 
کرد: »در مورد برخی کاالها و تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز تا بیش از 1۵ ماه موجودی انبار فراهم 
شده است و به لطف خدا، جای نگرانی و دغدغه 
عمده ای وجود ندارد. به عنوان نمونه انواع نخ های 
جراحی از 100 روز تا بیش از یک سال موجودی 
انبارهای کشور است. در مورد پیس میکر قلبی و 
ICD نیز موجودی فراتر از 3 تا ۶ ماه فراهم است.«

جهانپور رویکرد قرارگاهی در تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی را یک فرصت برای کشور در این حوزه 
قلمداد کرد و افزود: »در جلسه روز یک شنبه در 
خصوص شیوه ها و مشکالت انتقال ارز و تبادالت 
بانکی تحت تحریم های ظالمانه بانکی ایاالت متحده 
و راهکارهای رفع موانع جهت تامین دارو، مواد اولیه 
و تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور، 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر استفاده از 
همه ظرفیت ها و مسیرهای موازی برای تامین به 
هنگام کاالهای سالمت محور و مقابله با تحریم ها 
تاکید و مقرر شد تامین مواد اولیه دارویی، دارو و 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کرونا 

کماکان مورد توجه جدی و ویژه قرار گیرد.«

در همه اقالم استراتژیک پزشکی 
بیش از ۱۰۰ روز نیاز فعلی کشور فراهم است

معاون بهداشت وزارت بهداشت 
تشریح کرد

جدیدترین پروتکل های 
بهداشتی کنکور سراسری

معاون بهداشت وزارت بهداشت جدیدترین 
را  سراسری  کنکور  بهداشتی  پروتکل های 

تشریح کرد. 
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در نشست 
تمهیدات کنکور سراسری گفت: »اولویت اول 
ما سالمتی داوطلبان است و در این راستا  هم 
پروتکل های سختگیرانه ای را به تمام استان های 
کشور ابالغ کردیم.« وی با بیان اینکه نوید برگزاری 
یک آزمون سالم را می دهیم گفت: »در ارتباط با 
پروتکل های ابالغی فاصله بین داوطلبان را از 1 
و ۲ دهم متر به 1 و ۸  دهم متر تبدیل کردیم. 
ضمن آنکه سالن ها نیز باید تهویه مناسب داشته 
باشند.« رئیسی افزود: »هفت هزار نفر در حوزه 
بهداشت محیط نظارت خواهند کرد.« معاون 
وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری چهار روزه 
کنکور گفت: »پس از هر مرحله، محل آزمون 

ضدعفونی و گندزدایی خواهد شد.« 

به گفته رییسی، داشتن ماسک برای همه در 
محل های آزمون الزامی است و همه باید رعایت 
کنند. وی همچنین تاکید کرد: »داوطلبان کنکور 
باید در سایت ثبت نام و وضعیت خود را ثبت 
کنند.« وی با بیان اینکه در 3۹۲ شهر آزمون برگزار 
خواهد شد، گفت: »در تمام شهرها شرایط را 
فراهم کردیم وحتی اگر فردی دچار بیماری 
است، آزمون در بیمارستان برگزار خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه 
ارتباط مستقیمی بین تجمع و انتقال بیماری وجود 
دارد، از خانواده داوطلبان خواست حداکثر یک نفر 

همراه داوطلب باشد و از تجمع خودداری کنند.
مشروح این پروتکل های بهداشتی در صفحات 
18 و 19 و 20 همین شماره منتشر شده است.

شماره 41۷۲۵ ۲۷ مرداد 13۹۹



نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد
توزیع ناعادالنه فوق العاده ویژه کرونا برای کادر درمانی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن انتقاد 
از توزیع نا عادالنه فوق العاده ویژه کرونا برای کادر درمانی، 

از ورود کمیسیون متبوع خود به این موضوع خبر داد. 
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در گفت  وگو با خانه 
ملت با اشاره به ضرورت توزیع عادالنه فوق العاده ویژه 
کادر درمان در شرایط کرونایی، گفت: »روز سه شنبه هفته 
جاری نشست کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئوالن سازمان امور استخدامی، سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
هدف بررسی آخرین وضعیت جذب نیروهای تازه نفس، تبدیل وضعیت، برقراری فوق العاده ویژه، 

پرداخت معوقات کادر درمان و همچنین تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت تشکیل می شود.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از توزیع نا عادالنه فوق العاده ویژه کرونا کادر درمانی، افزود: »فوق العاده ویژه کرونایی حتما 
باید به افرادی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا قرار دارند، اعم از پرستاران، پزشکان و 
نیروی های خدماتی، نیروهای آزمایشگاهی و اورژانس پرداخت شود. اما متاسفانه شنیده شده که 
خط دوم، سوم و نیروهای ستادی هم با نسبت بسیار باال از این فوق العاده ویژه ها استفاده کردند.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: »باید وضعیت نیروهایی که در دوران کرونا 
خدمت می کنند با سایر نیروها متفاوت باشد، به همین دلیل باید وزیر بهداشت، سازمان برنامه و 
سازمان امور استخدامی تدبیری درباره این نیروها داشته باشند تا حق به حقدار رسیده و افرادی که 
با ایثار و فداکاری در خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا از خود شهامت به خرج داده و جانشنان را 
به خطر می اندازند و از آن بهره مند شوند. بی تردید این موضوع را به صورت جدی در کمیسیون 

بهداشت و درمان از مسئوالن مربوطه پیگیری خواهیم کرد.«

مجلس

استارتاپ سیر )Seer( به مدیریت محقق ایرانی 
دانشکده پزشکی هاروارد با ساخت ابزاری که در 
آن از نانوذرات استفاده شده، به تشخیص سریع 

سرطان کمک می کند. 
به گزارش سپید، پروتئین ها در پالسمای خون 
می توانند به عنوان نشانگر بیماری سرطان، نقش مهمی 
در ارزیابی خطر، تشخیص و درمان ایفا کنند. محققان 
موسسه فناوری ماساچوست )MIT(، استارتاپ سیر 
و پژوهشگران بیمارستان زنان در برمنگام، مقاله ای در 
نشریه Nature Communications به چاپ رساندند 
که در آن روش جدیدی به منظور بررسی پروتئوم ها 
ارائه شده است. این روش بسیار سریع و جامع 
بوده و در مدت زمان چند ساعت می تواند این 

کار را انجام دهد.
از اساتید  امید فرخزاد، مدیرعامل شرکت سیر، 
دانشکده پزشکی هاروارد، گفت: »با ترکیب داده های 
پروتئومیک و روش های یادگیری ماشینی، به مطالعه 
بیماری سرطان ریه پرداختیم و نشان دادیم که می توان 
سرطان را از طریق آزمایش خون تشخیص داد. این 
یافته ها می تواند به تشخیص سریع بیماری سرطان 

کمک شایانی کند.«
وی اضافه کرد: »روند مطالعه پروتئین ها در پالسمای 
خون بسیار چالش برانگیز است چرا که بیش از ۲0 
هزار پروتئین مختلف در آن وجود دارد که مشخص 

نیست کدام پروتئین ها برای تشخیص بیماری قابل 
استفاده هستند. همچنین مقدار این پروتئین ها در 
خون بسیار کم بوده و گاهی غلظت آنها به یک 

تریلیونیم گرم در میلی لیتر می رسد.«
فرخزاد اضافه کرد: »از این روش، در این استارتاپ، 
سخت افزاری با استفاده از نانوذرات مهندسی شده، 
تولید کردیم که توانایی جذب طیف متنوعی از 
پروتئین ها را دارد. پس از قرار دادن این نانوذرات 
در پالسما، فرد می تواند مجموعه ای از پروتئین ها 
را جذب و آنها را تجزیه و تحلیل کند. این روش 
ممکن است چند ساعته بتواند اطالعاتی درباره 

هزاران پروتئین در پالسمای خون ارائه کند.«
وی خاطر نشان کرد: »فناوری ما می تواند پروتئوم ها 
را به صورت انتخابی و غیرمستقیم و بسیار تکرارپذیر 
بررسی کند و این کار به شکل دقیقی انجام می شود.«
به گزارش ستاد نانو، عالوه بر این، بررسی پروتئوم  
باعث می شود که درک بهتری نسبت به آنچه که 
در بدن اتفاق می افتد، به دست آید. در این پروژه 
با استفاده از پلتفورمی موسوم به پروتئینوگراف 
که توسط شرکت سیر ابداع شده است، ۶1 فرد 
بودند،  مورد  اولیه سرطان ریه  که در مرحله 

ارزیابی قرار گرفتند.

تشخیص سریع سرطان با نانوذرات تولیدشده 
از سوی استارتاپ محقق ایرانی 

انتصاب

با حکم وزیر بهداشت
رییس یازدهمین جشنواره 

بین المللی سیمرغ منصوب شد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
سادات  سیما  حکمی  در  پزشکی 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  الری 
را به عنوان رییس یازدهمین جشنواره 

کرد.  منصوب  سیمرغ  بین المللی 
وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
به  »نظر  است:  آمده  حکم  این  در 
ارزشمند  تجارب  و  شایستگی  تعهد، 
فعالیت های  درحوزه  سرکارعالی 
ابالغ،  این  موجب  به  فرهنگی، 
سرکارعالی به عنوان »رئیس یازدهمین 
منصوب  سیمرغ«  بین المللی  جشنواره 

می شوید.
امید است با اتکال به درگاه باری تعالی 
ولی عصر  حضرت  عنایات  تحت  و 
و  دانشگاهیان  مشارکت  با  و  )عج( 
توان،  از  بهره گیری  و  برنامه ریزی 
یازدهمین  آنان،  همکاری  و  تجربه 
جشنواره نیز همانند دوره های گذشته 
برگزار  مطلوب  و  شایسته  نحو  به 
افزون  روز  توفیق  و  سالمتی  شود. 
غنی  فرهنگ  اعتالی  راه  در  را  شما 
منان  ایزد  درگاه  از  اسالمی،  ایرانی 

خواستارم.«
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بیش  اهدای  از  کشور  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
یافتگان  بهبود  سوی  از  پالسما  واحد  هزار  پنج  از 

داد. خبر  کرونا 
با  گو  و  گفت  در  بیگی  حاجی  بشیر  سپید،  گزارش  به 
هزار   300 به  نزدیک  کشور  در  »تاکنون  گفت:  ایسنا، 
از  که  دارند  وجود  کووید-1۹  بیماری  یافته  بهبود  نفر 
پالسما  اهدای  جهت  نفر   ۴۶0 و  هزار  شش  میزان  این 

کرده اند.« مراجعه 

بهبود  تاکنون دو درصد  اساس  این  بر  اینکه  بیان  با  وی 
کرده اند،  مراجعه  پالسما  اهدای  جهت  کرونا  یافتگان 
۸۶ واحد  ۵ هزار و  افزود: »از این تعداد مراجعه کننده 

است.« شده  اهدا  پالسما 
 1۹ کووید-  از  یافتگان  »بهبود  کرد:  تاکید  بیگی  حاجی 
انتقال خون در سراسر  ۲۴ مرکز  با حضور در  می توانند 
اهدای  ایران  انتقال خون  سازمان  مرکزی  ستاد  و  کشور 

باشند.« داشته  را  پالسما 

آخرین آمار بیماری کووید۱۹ در ایران؛

میزان اهدای پالسمای بهبودیافتگان کرونا در کشور از مرز ۵۰۰۰  واحد گذشت

شماره 1۷۲۵ ۲۷ مرداد 13۹۹
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عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی ویسکانسین آمریکا مطرح کرد

توصیه های مراقبتی برای برگزارکنندگان و 
داوطلبان کنکور در دوران کرونا

موج دوم شیوع کرونا در ایران با افزایش موارد شدید 
بیماری و میزان مرگ و میر بیشتر همراه بود. در موج 
دوم از یک سو خبری از محدودیت های درنظر گرفته 
شده در موج اول نیست و از سوی دیگر کادر درمان 
بعد از ۶ ماه فعالیت مداوم در جبهه مقابله با کرونا 
خسته شده اند. همه این ها درحالی اتفاق افتاده که 
پیش بینی می شد به دلیل آشنایی بیشتر با ویروس 
کرونا و راه های پیشگیری از ابتال به آن، موج دوم 

کم خطرتر و آرام تر طی شود. 
طی این مدت استفاده از ماسک در ایران الزامی و به 
شهروندان تاکید شد هر نوع ماسکی که می توانند تهیه 
کنند، در کنار رعایت فاصله اجتماعی و توصیه های 
بهداشتی، از ابتالی خود و دیگران به ویروس کرونا 
پیشگیری کنند. این ساده ترین و تاثیرگذارترین راه 
پیشگیری از ابتال به نوع شدید بیماری است که در 
صورت رعایت همه افراد جامعه، می تواند نسخه 
کاربردی برای کنترل چرخش ویروس در جامعه باشد. 
درباره تاثیر استفاده از ماسک به عنوان موثرترین راه 
پیشگیری از ابتال به بیماری کووید19 ایسنا گفت وگویی 
با بهنام حاجی حسینلو پزشک ایرانی متولد شهرستان 
خوی در استان آذربایجان غربی که هم اکنون متخصص 
بیماری های داخلی و مراقبت های حاد بیمارستانی و 
عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی ویسکانسین آمریکا 

است انجام داده است که باز نشر می شود. 
بهنام حاجی حسینلو در خصوص علت افزایش موارد 
شدید بیماری، اظهار کرد: »موارد تعیین کننده شدت 
بیماری دو گروه هستند، یکی موارد مربوط به ویروس 
یا عامل مهاجم و دیگری عوامل مربوط به میزبان یا 

فردی که آلوده می شود.« 
وی افزود: »در مورد عوامل مربوط به ویروس، مهمترین 
عامل تعیین کننده در شدت بیماری، تعداد ویروسی 
است که وارد بدن می شود. این درحالی است که ما 
فقط یک جهش شناخته شده در ویروس داریم که 
این جهش در مورد تمام ویروس ها یکسان است 
و این طور نیست که ویروس های ضعیف، قوی و 
متوسط داشته باشیم و ویروس با شدت بیماری 
زایی متفاوت وارد بدن شود، بنابراین شدت بیماری 
زایی همه ویروس های کرونا یکی است و در اینجا 

کمیت تعیین کننده است، نه کیفیت.«
متخصص بیماری های داخلی و مراقبت های حاد 
بیمارستانی با اشاره به اینکه کمیت ویروس های کرونا 
در بدن افراد باعث بروز بیماری با شدت های مختلفی 
می شود، تصریح کرد: »مهمترین عامل تعیین کمیت 
ویروس هایی که وارد بدن می شود، استفاده از ماسک 
است. اگر کسی که آلوده به ویروس کرونا است 
ماسک بزند، تعداد ویروس هایی که از دهان و بینی او 
خارج و در محیط پراکنده می شود کمتر خواهد بود.«
وی اضافه کرد: »اگر فردی که آلوده به ویروس نیست 
در مواجهه با فرد آلوده قرار گیرد، در صورت استفاده 
از ماسک قطعا تعداد ویروس های کمتری وارد بدن 
او می شود و احتماال شدت بیماری را به میزان قابل 
توجهی کاهش می دهد، ضمن اینکه با رعایت فاصله 
اجتماعی و قرار گرفتن در محیط آزاد، احتمال انتقال 

ویروس تقریبا به صفر می رسد.«
حاجی حسینلو تصریح کرد: »در محیط بسته ویروس 

تا مدت زمانی در هوا معلق می ماند و تراکم ویروس 
نیز بیشتر است، بنابراین احتمال خطر همچنان وجود 
دارد، اگرچه ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی 
در محیط بسته نیز خطر انتقال ویروس را به شدت 

کاهش می دهد.«
استادیار بالینی دانشگاه ایالتی ویسکانسین آمریکا در 
ادامه به عامل دوم موثر در شدت بیماری، یعنی میزبان 
انسانی اشاره و تصریح کرد: »عواملی مثل بیماری 
زمینه ای و نقص ایمنی وجود دارد، ولی خیلی شایع 
نیست و می توان گفت مهمترین عامل در ایجاد بیماری 
شدید، تعداد ویروسی است که وارد بدن می شود 
و مهمترین روش برای کم کردن تعداد ویروس هم 
استفاده از ماسک توسط همه افراد جامعه و بعد از 

آن رعایت فاصله اجتماعی است.«
وی با تاکید براینکه ماسک زدن من هم از خودم 
و هم از دیگران محافظت می کند، خاطرنشان کرد: 
»اگر من آلوده نباشم، ماسک از من محافظت کرده 
و باعث می شود تعداد ویروس هایی که به سمت 
من می آیند و می خواهند وارد مجاری تنفسی من 
شوند کمتر شود. همچنین اگر من ناقلی هستم که 
خبر ندارم، ماسک من می تواند از دیگران محافظت 
می کند، بنابراین به خاطر خودمان و جامعه حتما باید 

همه ماسک بزنیم.«
این متخصص بیماری های داخلی و مراقبت های حاد 
بیمارستانی در مورد اینکه چه ماسکی باید استفاده 
کرد و برای مردم عادی کارایی بیشتری دارد، توضیح 
داد: »ماسک های سه الیه جراحی برای استفاده افراد 
در جامعه توصیه می شود، ولی اگر دسترسی به این 
ماسک وجود نداشت و یا از نظر مالی امکان تهیه 
آن نبود، ماسک های پارچه ای و دست ساز هم موثر 
هستند، چراکه به طور کلی هر پوششی که جلوی 
دهان و بینی ما قرار گیرد، حتی روسری و شال، سطحی 
از محافظت را ایجاد می کند. پس اگر دسترسی به 
ماسک های استاندارد نداریم می توانیم از ماسک های 

خانگی و قابل شست وشو استفاده کنیم.«
حاجی حسینلو با بیان اینکه دو عامل تعیین کننده 
میزان مرگ و میر بر اثر ابتال به بیماری کووید19 است، 
تصریح کرد: »تعداد موارد شدید بیماری و دیگری 
کیفیت درمان دو عامل تعیین کننده و اصلی میزان 
مرگ و میر هستند، در عین حال که کیفیت درمان 

خود به دو عامل سخت افزاری و انسانی بستگی دارد.«
وی عامل سخت افزاری کیفیت درمان را روش های 
درمانی موجود عنوان کرد و گفت: »در این زمینه 
مشکالتی داشتیم، مثال داروی ضد ویروسی قوی 
در اختیار نبود ولی االن رمدسیویر که یک داروی 
ضد ویروسی موثر است در دسترس است و توسط 
شرکت های داروسازی ایرانی تولید می شود که کمک 
به افزایش کیفیت درمان می کند. همچنین پالسما 
درمانی و موارد دیگر باعث افزایش کیفیت درمان 

از نظر سخت افزاری می شود.«
این متخصص ایرانی مقیم آمریکا، قسمت انسانی 
کیفیت درمان را نیز مربوط به خسته شدن کادر 
درمان دانست و افزود: »پرستاری که در آی سی یو 
کار می کند در حالت عادی از 3 تا ۴ بیمار مراقبت 
می کند ولی وقتی ظرفیت آی سی یو پر شود مجبور 
است از ۸ تا 9 بیمار مراقبت کند، بنابراین قطعا کیفیت 
کار پزشک و یا پرستار تحت تاثیر قرار می گیرد که 

باز هم به تعداد موارد شدید بیماری بر می گردد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی ویسکانسین آمریکا 
با بیان اینکه افزایش تعداد موارد شدید بیماری هم 
خطر فردی برای بیماران را بیشتر می کند و هم بر 
کیفیت کادر درمان تاثیر می گذارد، خاطرنشان کرد: 
»همانطور که اشاره شد مهمترین عامل تعیین کننده 
شدت بیماری، تعداد ویروس هایی است که وارد 
بدن فرد می شود و مهمترین عامل در کم کردن تعداد 
ویروس هایی که وارد بدن می شود نیز ماسک زدن 
همه افراد، رعایت فاصله اجتماعی و اجتناب از تجمع 

در محیط های بسته است.«
حاجی حسینلو در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ 
به سوال کسانی که می گویند چرا باوجود استفاده از 
ماسک و رعایت توصیه های بهداشتی هنوز در جامعه 
نتیجه ای که باید را نمی بینیم، گفت: »این موضوع 
مصداق همان ضرب المثل قدیمی است که همه ما 
شنیده ایم. یک نفر کشتی را سوراخ می کرد و می گفت 
من جلوی خودم را سوراخ می کنم! این وضعیتی است 

که در این پاندمی با آن درگیر هستیم.«
وی با تاکید براینکه استفاده از ماسک و رعایت 
توصیه های بهداشتی یک مساله اجتماعی است که 
همه باید دخیل شویم، اظهار کرد: »اگر گروه کوچکی 
ماسک نزنند باعث می شوند چرخه انتقال ویروس 

ادامه داشته باشد و حتی افرادی که ماسک زده اند هم 
آلوده شوند. یعنی ماسک نزدن افراد فقط به خودشان 

برنمی گردد و به دیگران هم ظلم می کنند.«
این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: »مهار کردن 
شیوع کرونا به چند عامل بستگی دارد. قطعا یکی 
از عواملی که تاکنون نتوانسته ایم کرونا را مهار کنیم 
این است که عده ای در جامعه ماسک نمی زنند و 
باعث می شود چرخه انتقال ویروس با سرعت ادامه 
پیدا کند و نتوانیم سرعت حرکت آن را کند کنیم.«

عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی ویسکانسین آمریکا 
با تصریح براینکه ماسک زدن یک موضوع فردی 
نیست، گفت: »ماسک نزدن من فقط بر روی من 
تاثیر نمی گذارد، بخشی به خاطر محافظت خودم 
و بخش دیگری به خاطر جامعه است، بنابراین با 
ماسک نزدن جان مردم دیگر را به خطر انداخته و 
به حقوق دیگران تجاوز می کنیم که دور از انسانیت 

و اخالق است.«
وی یادآور شد: »اگر کادر درمان را خسته کنیم و 
حجم کاری که انجام می دهند را افزایش دهیم، به 
طور مستقیم کیفیت کار تحت تاثیر قرار می گیرد. این 
درحالی است که مطالعه ای چند روز اخیر منتشر شده 
که نشان می دهد کادر درمان حتی اگر وسایل حفاظتی 
کامل را داشته باشند و اصول حفاظتی را رعایت کنند، 
بیش از 3۰۰ درصد ریسک ابتالی بیشتری برای 
ابتال به کرونا در مقایسه با افراد دیگر جامعه دارند.«
حاجی حسینلو اظهار کرد: »در هرگونه اجتماعی زیر 
سقف و فضای بسته حتی اگر همه موارد رعایت شود، 
خطر انتقال ویروس کرونا و افزایش بیماری وجود 
دارد.« وی ادامه داد: »اگر قرار به برگزاری کنکور 
باشد توصیه هایی برای برگزارکنندگان و داوطلبان 
دارم. از برگزار کنندگان درخواست می کنم نظارت 
کامل بر حفظ فاصله دو متر داشته باشند؛ در صف های 
ورودی به محل آزمون و توزیع کارت و داخل سالن، 
از هر چهار طرف مطمئن باشند داوطلبان با یکدیگر 

فاصله دارند.«
حاجی حسینلو با بیان اینکه شاید الزمه این کار افزایش 
تعداد مراکز برگزاری آزمون باشد، تاکید کرد: »باید 
ریسک انتقال بیماری کم شود و چاره ای جز این وجود 
ندارد.« این پزشک متخصص ایرانی به برگزارکنندگان 
توصیه کرد در محل برگزاری آزمون ماسک داشته 
باشند و در اختیار کسانی قرار دهند که ممکن است 
بدون ماسک مراجعه کرده باشند، اما هیچ کسی را 

بدون ماسک به محل برگزاری آزمون راه ندهند. 
استادیار بالینی دانشگاه ایالتی ویسکانسین آمریکا به 
داوطلبان کنکور هم توصیه کرد حتما اگر به ماسک 
سه الیه جراحی دسترسی دارند استفاده کنند و در 
غیر این صورت ماسک پارچه ای بزنند و افزود: 
»داوطلبان باید فاصله اجتماعی را هنگام ورود و 

خروج رعایت کنند.«
حاجی حسینلو با تاکید براینکه برگزاری کنکور با 
شرایط ایمن همکاری جمعی را می طلبد، خاطرنشان 
کرد: »اینطور نیست که برگزاری ایمن کنکور صد درصد 
به عهده شرکت کنندگان یا برگزارکنندگان باشد، چراکه 
همکاری دوطرف را می طلبد تا کنکور با ایمن ترین 

حالت ممکن و کمترین احتمال ابتال برگزار شود.«

خبـر
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سخنگوی جمعیت هالل احمر خبر داد

توزیع ۲میلیون دوز واکسن آنفلوانزا توسط هالل احمر
سخنگوی جمعیت هالل احمر از کاهش 53درصدی ماموریت های 
امداد و نجات خبر داد و گفت: »2 میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توسط 

هالل احمر در نیمه دوم شهریور توزیع خواهد شد.« 
به گزارش سپید، محمد نصیری با اشاره به آخرین وضعیت  ارائه خدمات 
به حادثه دیدگان انفجار در بیروت، اظهار داشت: »تا کنون 25۰۰ نفر به 
بیمارستان صحرایی هالل احمر در بیروت مراجعه کرده اند.« وی ادامه 
داد: »1۸ نفر متخصص و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب، ارتوپد، 
اعصاب، عمومی و پرستاری حضور دارند و تیم هالل احمر 3۸نفر است.«

سخنگوی هالل احمر از ارسال 159 محموله بین المللی در حوزه کرونا 
از 2۰مبدا به کشور خبر داد و افزود: »1۴۰۰خانه هالل در کشور وجود 

دارد که در هفته دولت هزار خانه هالل افتتاح خواهد شد.«
نصیری با اشاره به اجرای کمپین نذر سالمت در ایام محرم و مشارکت 
جوانان هالل احمر در مراسم عزاداری ماه محرم، خاطرنشان کرد: »این 
کمپین از امروز و با مشارکت برنامه عصر جدید برای مشارکت مردمی 
در جهت تامین ماسک اجرایی می شود و هدف از اجرای آن دو موضوع، 
تأمین ماسک برای مناطق محروم برای افزایش ایمنی و همچنین افزایش 
ایمنی در مراسم عزاداری ماه محرم است.« سخنگوی هالل احمر با 
اشاره به اینکه با کاهش 53درصدی در مأموریت امداد و نجات نسبت 
به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده ایم، بیان داشت: »کم بودن مسافرت ها 

و رعایت مردم از دالیل این کاهش ماموریت ها بوده است.«
وی اضافه کرد: »مازندران با 277عملیات امدادی، اصفهان  با 175و 
گلستان با 1۶1 عملیات، بیشترین عملیات امدادی را داشته اند.« ویع از 

تدارک 2میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توسط سازمان تدارک پزشکی 
هالل احمر خبر داد و گفت: »این واکسن از نیمه دوم شهریور در کشور 
توزیع می شود.« وی با اشاره به ایجاد خط انتقال کمک های بشر دوستانه 
به هالل احمر ایران، تصریح کرد: »بر اساس پیگیری بیش از یکساله 
هالل احمر نزدیک به 5۰۰هزار دالر کمک فدراسیون جهانی صلیب 
سرخ بعد از گذشت 3سال  عملی شد که از این میزان 15۰هزار دالر 
مربوط به 3سال قبل و مناطق کرمانشاه است، 1۰۰هزار دالر برای سیل 

سیستان و بلوچستان و 3۰۰هزار دالر مربوط به کروناست.«
نصیری متذکر شد: »به ازای هر خانواده در کرمانشاه که منازلشان در 
زلزله دچار آسیب شده و نیمه کاره است معادل ریالی 1۰۰دالر و به 

خانواده هایی که منازلشان در سیل سیستان و بلوچستان آسیب دیده اند 
نیز همین میزان اختصاص پیدا کرده است.«

وی از آمادگی هالل احمر برای تهیه و توزیع واکسن کرونا در صورتی 
که تولید شده و به تایید وزارت بهداشت برسد خبر داد.

نصیری با بیان اینکه هنوز نزدیک به 9۰۰هزار دالر در خصوص کمک 
بین المللی به موضوع کرونا به هالل احمر عملیاتی نشده است، ابراز 
داشت: »هر روز دو هزار نفر در دوره آموزشی آنالین هالل احمر 

شرکت دارند و گواهینامه مربوط را دریافت می کنند.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره به جزئیات کمک های امدادی 
در یکماه گذشته، اظهار داشت: »به 7۴۶7نفر امداد رسانی شده است 
که در قالب 21۶2 ماموریت امدادی در یک ماه اخیر اجرا شده است. 
همچنین 31۶  مصدوم نجات پیدا کردند و 71عملیات در محیط های 
آبی انجام شد.« نصیری متذکر شد: »سال گذشته 17۰میلیارد تومان 
برای 17هزار نفر مبلغ 1۰میلیون تومان کمک بالعوض به مناطق زلزله 

زده اختصاص دادیم.« 
وی از ایجاد کار ویژه ای برای سامان دهی منطقه هرندی در جنوب 
تهران خبر داد و افزود: »با مشارکت خانه هالل و مردم این منطقه برنامه 
توسعه منطقه در دست اجراست تا در یک دوره 1۰ساله شکل این منطقه 
عوض شود.« نصیری با تاکید بر اینکه خدمات این جمعیت فارغ از 
رنگ و نژاد است، ابراز داشت: »خدمات الزم به اتباع افغانستانی ارائه 
شده و در خصوص کرونا نیز در مناطقی که این اتباع بوده اند اقالم 

حفاظتی مانند دیگر افراد توزیع شده است.«فارس

رئیس سازمان اورژانس کشور درخصوص آخرین پیگیری های 
انجام شده در زمینه اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان اورژانس 
گفت: »در حال پیگیری این موضوع هستیم و به تکلیف خود در 

این زمینه عمل خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، پیرحسین کولیوند در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: »موضوع قانون بهره وری نیروهای اورژانس از زمانی که 
پیگیری است  یافتم در حال  اورژانس حضور  بنده در سازمان 

و تالش کردیم این قانون شامل حال نیروهای اورژانس شود.«
وی اظهار داشت: »در قانون آمده بود که این مسئله شامل حال 
افرادی می شود که بر بالین بیماران بستری در بیمارستان ها یا مراکز 
درمانی حاضر باشند و استدالل می کردند که اورژانس، خدمتی پیش 

بیمارستانی بوده و این قانون شامل حال نیروهای اورژانس نمی شود.«
کولیوند با بیان اینکه این موضوع پیگیری شده و در دیوان عدالت 
اداری برای این موضوع رای صادر شده گفت: »بر این اساس مقرر 
شد نیروهای اورژانس با چند شرط بتوانند از این قانون استفاده 
کنند، اول اینکه باید شیفت های 12 ساعته بگذارند، دوم اینکه بیش 
از ۸۰ ساعت اضافه کار نداشته باشند و سوم در محل دیگری 
مشغول به کار نباشد. افراد در صورت داشتن این شرایط مشمول 
این قانون خواهند شد، منتهی پرستاران سازمان تامین اجتماعی 
به قانون وحدت رویه ایراد گرفته و اعالم کرده بودند که از روز 
صدور بخشنامه این قانون باید شامل حال نیروها شود که معتقدیم 

این موضوع از نظر اخالقی صحیح نیست.«

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: »تحقق این موضوع نیازمند 
بودجه است و در حال تالش هستیم تا بودجه این موضوع را در 
ردیف  بودجه اورژانس بیاوریم تا پرداخت داشته باشیم، اگرچه 
در برخی دانشگاه ها درخواست نیروهای اورژانس پذیرفته شده 

و برخی دیگر نیز شرایط ذکر شده را نداشته اند.«
کولیوند گفت: »از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط کرونا 
قرار داریم تالش خود را برای استخدام نیروهای جدید به کار 
گرفتیم و درحال حاضر به دنبال تخصیص بودجه برای تحقق 
این موضوع هستیم.« وی تاکید کرد: »این موضوع باید از طریق 
قانونی پیگیری شود و سازمان اورژانس نیز در حال پیگیری این 

موضوع است و به تکلیف خود در این زمینه عمل خواهد کرد.«

رئیس سازمان اورژانس کشور تشریح کرد

آخرین وضعیت قانون ارتقای بهره وری کارکنان اورژانس

خبـر

استاندار تهران، از نظارت دقیق استانداری بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی توصیه شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای اجرای 

مراسم عزاداری در ماه محرم خبر داد. 
به گزارش سپید، انوشیروان محسنی بندپی در گفت  وگو با خانه 
ملت در مورد نحوه اجرای طرح ترافیک برای مقابله با کرونا در 
استان تهران، گفت: »شهرداری همکاری خوبی در این زمینه داشت 
و قبل از اینکه در نشستی که برای بررسی این موضوع برگزار شده 
بود، رای گیری شود برای لغو طرح ترافیک در تهران اقدام کرد و 
با مباحثی که در کمیته امنیتی اجتماعی-انتظامی ستاد ملی مقابله با 
کرونا مطرح شد، داوطلبانه برای لغو طرح ترفیک وارد عمل شد و 

این روند تا پایان مردادماه هم ادامه خواهد داشت.«
استاندار تهران در بیان سایر برنامه هایی که استانداری تهران برای 
مقابله با کرونا دارد، تصریح کرد: »ما در اعمال محدودیت هایی که 
برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تجمع در قالب برگزاری مراسم و 
همایش ها اعالم کردیم به شدت نظارت خود را قوی کرده ایم، همچنین 
استفاده از ماسک را برای کارکنان دولت و افراد گیرنده خدمات الزامی 
کردیم.« محسنی بندپی با اشاره به دیگر برنامه استانداری تهران برای 
مقابله با کرونا، یادآور شد: »استانداری تهران برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی برنامه ریزی دقیقی کرده است، کمااینکه بسیاری از واحدهای 
صنفی که به این موضوع توجه نمی کردند را تعطیل کردیم و بعد 

از این هم از ابزار قانونی که در اختیار داریم برای برخورد با افرادی 
که از اجرای پروتکل ها سرپیچی کنند، استفاده کرده و در این زمینه 

جدی هستیم تا بتوانیم کرونا را کنترل کنیم.«
استاندار تهران، در رابطه با نحوه اجرای پروتکل هایی که برای اجرای 
مراسم ماه محرم تعیین شده است، تاکید کرد: »ما برای اجرای پروتکل های 
بهداشتی که جهت برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم توصیه شده است 
نظارت می کنیم که حتما اجرای آنها در محیط های باز صورت بگیرد، 
ضمن اینکه دسته روی نخواهیم داشت و مدت اجرای این مراسم نیز 
کوتاه خواهد بود تا هم مراسم عزاداری برای اباعبداهلل الحسین)ع( به 

خوبی اجرا شده و هم سالمت مردم تضمین شود.«

استاندار تهران خبر داد

نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی توسط برگزارکنندگان مراسم عزاداری محرم
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آخرین آمار شیوع کووید 19 در جهان

شمار مبتالیان آمریکا  از ۵ / ۵ میلیون نفر عبور کرد
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 21 میلیون 
و ۶15 هزار و 335 نفر رسیده و مرگ 7۶۸ هزار و 9۶9 نفر نیز در 

اثر این بیماری تأیید شده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و 
این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. همچنین بنابر تازه ترین 
آمارها 1۴ میلیون و 329 هزار و 7۴3 نفر از مبتالیان به کووید-19 
بهبود یافته اند. آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر 
با بیماری کووید-19 قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان 

به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
در حال حاضر سه کشور آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در رتبه های 
اول تا سوم، تنها کشورهایی هستند که باالی دو میلیون مبتال به 
کووید-19 را در آمارهای رسمی خود گزارش کرده اند. همچنین 
پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل، مکزیک، هند و انگلیس به 
ترتیب بیشترین شمار قربانیان این بیماری را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در کشورهایی که بنا بر گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را داشته اند تا صبح روز یکشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
 1. آمریکا پنج میلیون و 529 هزار و 7۸9 مبتال، 172 هزار و ۶۰۶ قربانی
 2. برزیل سه میلیون و 317 هزار و ۸32 مبتال، 1۰7 هزار و 297 قربانی
3. هند دو میلیون و 5۸9 هزار و 2۰۸ مبتال، 5۰ هزار و ۸۴ قربانی

 ۴. روسیه 917 هزار و ۸۸۴ مبتال،   15 هزار و ۶17 قربانی
 5. آفریقای جنوبی 5۸3 هزار و ۶53 مبتال، 11 هزار و ۶77 قربانی

 ۶. پرو 525 هزار و ۸۰3 مبتال، 2۶ هزار و 75 قربانی

 7. مکزیک 517 هزار و 71۴ مبتال، 5۶ هزار و 5۴3 قربانی
۸. کلمبیا ۴5۶ هزار و ۶۸9 مبتال، 1۴ هزار و ۸1۰ قربانی
9. شیلی 3۸3 هزار و 9۰2 مبتال، 1۰ هزار و 395 قربانی

1۰. اسپانیا 35۸ هزار و ۸۴3 مبتال، 2۸ هزار و ۶17 قربانی
پس از آن ایران با 3۴1 هزار و 7۰ مبتال و 19 هزار و ۴92 قربانی 
کرونا در رتبه یازدهم کشورهای درگیِر این بیماری قرار گرفته است. 
سپس کشورهای انگلیس با 317 هزار و 379 مبتال، عربستان سعودی 
با 297 هزار و 315 مبتال، آرژانتین با 2۸9 هزار و 1۰۰ مبتال، پاکستان 

با 2۸۸ هزار و ۴7 مبتال، بنگالدش با 27۴ هزار و 525 مبتال، ایتالیا 
با 253 هزار و ۴3۸ مبتال، ترکیه با 2۴۸ هزار و 117 مبتال، آلمان با 
22۴ هزار و ۴7۸ مبتال، فرانسه با 215 هزار و 521 مبتال، عراق با 
172 هزار و 5۸3 مبتال، فیلیپین با 157 هزار و 91۸ مبتال، اندونزی 
با 137 هزار و ۴۶۸ مبتال، کانادا با 121 هزار و ۸۸9 مبتال، قطر با 
11۴ هزار و ۸۰9، قزاقستان با 1۰2 هزار و ۶9۶ مبتال و اکوادور با 
1۰۰ هزار و ۶۸۸ مبتال تاکنون بیش از 1۰۰ هزار مبتال به کرونا را 

گزارش داده اند.ایسنا

وزارت بهداشت برزیل روز شنبه ۴1 هزار و 57۶ مورد ابتال 
را طی 2۴  از کرونا  ناشی  میر جدید  و 7۰9 مورد مرگ و 

ساعت تایید کرد. 
این  برزیل،  آمارهای رسمی مقامات  به گزارش سپید، طبق 
به  نفر  میلیون و 317 هزار و 9۶  ابتالی سه  تاکنون  کشور 
بیماری کووید-19 و جان باختن 1۰7 هزار و 232 نفر را به 

دلیل این بیماری تایید کرده است.

برزیل بیشترین تعداد موارد و مرگ و میر ناشی از کروناویروس 
جدید را در آمریکای التین به خود اختصاص داده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، سائوپائولو، پرجمعیت ترین 
ایالت برزیل، مرکز شیوع همه گیری کرونا در این کشور بوده 
و ۶97 هزار و 53۰ مورد ابتال و 2۶ هزار و 7۰۸ مورد مرگ 
ناشی از آن را به ثبت رسانده است و در پی آن ایالت های 

ریودوژانیرو و سئارا قرار دارند.ایسنا

بیش از ۴۰ هزار مورد ابتالی جدید به کرونا در برزیل

خبـر

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بیماری کووید-19 مشکالت 
قلبی را در بیماران بستری شده در بیمارستان تشدید می کند. 

به گزارش سپید، در این بررسی آمده است: »بیماری کووید-19 
موجب بروز انواع مختلفی از بیماری های قلبی از ضربان نامنظم 
قلب گرفته تا احساس درد در قفسه سینه می شود و بیماری های 
قلبی-عروقی که بیمار در گذشته به آن دچار بوده است را تشدید 

می کند.«
به  مبتال  بیماران  از  از 1۴ درصد  »بیش  اظهار داشتند:  پزشکان 
کووید-19 که در بیمارستان بستری شده اند به دلیل این بیماری 
دچار مشکالت قلبی شده اند. همچنین نزدیک به 13 درصد از 
تمامی افراد پذیرش شده در بیمارستان پیش از این سابقه ابتال به 

بیماری های قلبی داشته اند.«
آمارها نشان می دهد تقریبا 1۰ درصد از افرادی که سابقه ابتال به 

بیماری های قلبی داشته اند یا پس از ابتال به بیماری کووید-19 دچار 
مشکالت قلبی شده اند، جان خود را از دست داده اند. 

محققان ایتالیایی اظهار داشتند: »در بررسی های خود دریافتیم سابقه 
ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی و ابتال به این بیماری ها با میزان 

مرگ و میر در بیماران مبتال به کووید-19 ارتباط دارد.«
یافته های بدست آمده بر اساس تحلیل 21 مطالعه است که در 
به کووید-19 که در  بیمار مبتال  از 77 هزار و 3۰۰  آنها بیش 
بیمارستان های آمریکا، آسیا و اروپا بستری شده بودند، مشارکت 
داشتند. این یافته ها نشان می دهد افراد مبتال به بیماری های قلبی 
در معرض خطر فزاینده پیامدهای ناشی از کروناویروس جدید و 

آسیب دیدن قلب هستند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، به گفته محققان، اگرچه اکثریت 
بیماران مبتال به کووید-19 دچار عالئم خفیف بیماری می شوند 

اما میانساالن و افراد مبتال به بیماری های زمینه ای از قبیل بیماری 
قلبی، بیماری مزمن ریوی یا دیابت در معرض پیامدهای شدید 

این ویروس هستند.ایسنا

کووید-۱۹ مشکالت قلبی را تشدید می کند



معاون کل وزارت بهداشت:

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ویروس  که چون خود  این  بیان  با  پزشکی 
کرونا در افراد مبتال شده ایمنی دائم نمی دهد، 
از  استفاده  درخصوص  نباید  »پس  گفت: 
واکسن ها درباره کرونا امید زیادی داشت.«
با حضور  ایرج حریرچی  سپید،  گزارش  به 
در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه 
ماه  فروردین  و  گذشته  سال  ماه  اسفند  در 
ناشی  بستری  و  مرگ  اوج  به  جاری  سال 
»اما  گفت:  رسیدیم،   ۱۹ کووید  بیماری  از 
و  فروردین  اواخر  در  که  مناسبی  رفتار  با 
اردیبهشت ماه داشتیم مرگ و بستری ناشی از 
کرونا کاهش داشت ولی متاسفانه با رعایت 
نکردن دستورالعمل ها، دوباره آمارها افزایش 

داریم.« اکنون کاهش جزئی  و  داشت 
حریرچی افزود: »از ۱۵ تیرماه به بعد که مردم 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را 
به خوبی رعایت کردند و در برخی استان ها 
را  تعطیلی هایی  مشاغل،   ۴ و   ۳ سطوح  در 
کاهش  میر  و  و مرگ  بستری  موارد  داشتیم 
داشت اما هنوز مرگ و میرهای روزانه ناشی 
از بیماری کووید ۱۹, سه رقمی و نزدیک به 
۲۰۰ است و هنوز در افق نزدیک نمی بینیم که 
به حدنصاب قبلی ۳۴ مرگ در روز برسیم.«
نکردن  یا  کردن  رعایت  »با  داد:  ادامه  وی 
از  پس  معموالً  بهداشتی،  دستورالعمل های 
۵ تا ۷ روز، موارد سرپایی کاهش یا افزایش 
موارد  بعد،  هفته   ۳ تا   ۲ حدود  و  می یابد 
مرگ،  موارد  بعد،  هفته   ۶ تا   ۴ و  بستری 

می یابد.«  افزایش  یا  کاهش 
اواخر  بهداشت گفت: »در  معاون کل وزیر 
آگاهانه  از ترس  اسفند و فروردین  ماه های 
مردم و از تعطیلی های نوروز استفاده کامل شد 
و اوج رعایت مسائل بهداشتی و تعطیلی ها 
بود، اما همه کشورها و از جمله کشور ما توان 
تحمل تعطیلی های زیاد را به لحاظ اقتصادی 
هم  تحریم ها  و  آمریکا  دشمنی های  ندارند. 
مشکالت را بیشتر کرد و دولت مجبور شد 
بازگشایی ها  مردم،  معیشت  حفظ  علت  به 

انجام دهد.« را 
وی افزود: »همچنین از برکت ماه رمضان هم 
بهره مند شدیم و رفت و آمدها و مسافرت ها 
کمتر شد و تعداد مرگ و میر به ۳۴ نفر در 
روز رسید و ابتالی روزانه هم کاهش داشت 

کردیم.« آغاز  را  بازگشایی ها  و 
حریرچی گفت: »در تعطیالت چند روزه عید 
زیاد  حجم  علت  به  شمال  جاده های  فطر، 
مسافرت ها بسته شد و در تعطیالت ۱۴ و ۱۵ 
خرداد هم استان های شمالی پر شد و نماز 
برگزار  استان ها  از  برخی  در  هم  فطر  عید 
و دید و بازدیدهای عید فطر هم در برخی 
آغاز شد و  انجام و عروسی ها هم  استان ها 
بروز  تیر  اوایل  از  موارد  این  همه  اثرات 
کرد و مرگ و میرها و بستری ها بیشتر شد 
و دوباره مردم ترسیدند و دستورالعمل های 

بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را جدی 
بستری  ابتال،  میزان  اکنون  بنابراین  گرفتند، 
و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کووید 

است.« داشته  کاهش   ۱۹
در  تقریبًا   ۱۹ کووید  »ویروس  افزود:  وی 
همه استان های کشور چرخش داشته است به 
جز استان های فارس، آذربایجان های شرقی 
و غربی که کنترل خوبی داشتیم و در بیشتر 
بیماری  اوج  به  از جمله خوزستان  استان ها 

رسیدیم.«
وی ادامه داد: »اکنون برای استان مازندران 
به شدت نگران هستیم، زیرا هم میزان ابتال 
و  باالست  آن  در  میر  و  مرگ  میزان  هم  و 
و  هستیم  نگران  هم  تهران  استان  درباره 
هفته  هر  جمعه  و  پنجشنبه  استان  این  مردم 
هم  که  می کنند  سفر  شمالی  استان های  به 
این  مردم  هم  و  می شوند  مبتال  خودشان 

می کنند.« مبتال  را  استان ها 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »همچنین نگران استان خراسان 
رضوی هم هستیم زیرا میزان ابتال و مرگ و 
میر در آن قابل توجه و سفرهای تفریحی و 

است.« موثر  مساله  این  در  زیارتی 
کرمان  استان  وضع  »البته  افزود:  حریرچی 
هم قرمز و اکنون میزان ابتال در جنوب این 

است.« توجه  قابل  استان 
درباره  ادامه  در  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
رعایت  درصد  میزان  کشوری  میانگین 
دستورالعمل های بهداشتی در اماکن عمومی، 

گفت: »میزان رعایت در سازمان ها و اداره ها 
به ۸۲ درصد، در غذاخوری ها به ۷۷ درصد، 
فروشگاه های  در  و  درصد   ۷۶ داروخانه ها 

است.« ۷۵ درصد رسیده  به  زنجیره ای 
میزان  این  »متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
با  و  است  درصد   ۱۴ پاساژها  در  رعایت 
پاساژگردی هم  پدیده  به  باید  تاسف  ابراز 
اشاره کرد، در حالی که خرید چندانی هم 

نمی شود.« انجام 
حریرچی افزود: »میزان رعایت در نانوایی ها 
۱۵ درصد است یعنی در ۸۵ درصد نانوایی ها 
دستورالعمل های  پاساژها،  درصد   ۸۶ و 
 ۱۹ کووید  بیماری  به  مربوط  بهداشتی 

نمی شود.« رعایت 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در ادامه به میزان تاثیر مثبت استفاده 
میزان  »این  گفت:  و  کرد  اشاره  ماسک  از 
حدود  که  می شود  آغاز  زمانی  مثبت  تاثیر 
۷۵ تا ۸۰ درصد مردم از آن استفاده کنند و 
وقتی ۹۵ درصد مردم ماسک بزنند تاثیر آن 
بیشتر  تعطیلی  معادل  که  می رسد  حدی  به 

است.« کشور  جاهای 
رعایت  ماه  فروردین  اوایل  »در  افزود:  وی 
دستورالعمل های بهداشتی به ۷۷ درصد رسید، 
 ۱۷ ۲۲ و سپس به  ادامه به  اما این رقم در 
زمان  این  در  و  ماه رسید  در خرداد  درصد 
از   ۱۹ کووید  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ 
۳۴ به ۲۳۰ نفر افزایش یافت و روزانه حدود 

داشتیم.« بستری  نفر هم  ۴ هزار 

حریرچی در ادامه به مسافرت های احتمالی 
گفت:  و  کرد  اشاره  ماه  شهریور  در  مردم 
از  پس  و  است  مسافرت  ماه  »شهریور، 
برگزاری کنکور سراسری احتماالً کنکوری ها 
دارند  مسافرت  قصد  آن ها  خانواده های  و 

بگیریم.« نظر  در  را  آن  باید  که 
وی تصریح کرد: »تا زمانی که کرونا وجود دارد 
باید رفتار ما مردم تغییر کند و شست و شوی 
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  دست ها،  مرتب 
و  تجمع  از  اجتناب  و  ماسک  از  استفاده 
این  و  شود  انجام  حتما  ضروری  غیر  تردد 
زمان ممکن است از یک تا چند سال باشد.«
می توانست  نفر  یک  »قباًل  افزود:  حریرچی 
رعایت  همه  اگر  و  کند  مبتال  را  نفر  سه  تا 
نمی کردند یک نفر می توانست در مدت چند 
هفته مستقیم و یا غیر مستقیم، متوسط ۴۳۵ 
که  درستی  رفتار  با  ما  و  کند  مبتال  را  نفر 
نفر  یک  هر  ماه  اردیبهشت  در  دادیم  انجام 
اخیراً  اما  می کرد،  مبتال  را  نفر  یک  از  کمتر 
این رقم به یک و سه دهم به ازای هر نفر 

است.« رسیده  مبتال 
آخرین  به  اشاره  با  همچنین  حریرچی 
مصوبات ستاد ملی کرونا، گفت: »جرایم و 
بهداشتی  مسائل  که  کسانی  برای  تنبیه هایی 
و درمانی را رعایت نمی کنند در نظر گرفته 
شده است و اگر این افراد به ادارات دولتی و 
اماکن عمومی مثل مساجد و صنوف مراجعه 

شود.« ارائه  خدماتی  آن ها  به  نباید  کنند، 
ادامه در صفحه 10 

امید زیادی به واکسن کرونا نیست

شماره ۱۷۲۵ ۲۷9 مرداد ۱۳۹۹



 ادامه از صفحه 9
و  کارمندان  از  دسته  آن  »برای  افزود:  وی 
صاحبان مشاغلی که به متخلفان شیوه نامه های 
بهداشتی خدمات می دهند، جرائمی از جمله 
انفصال خدمت  و  کسر حقوق  کتبی،  توبیخ 
تا یک سال در نظر گرفته شده است و این 
نظر  تجدید  قابل  عنوان  هیچ  به  مجازات 

نیست.« هم 
معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »اکنون در ۱۵۶ کشور جهان، 
زدن ماسک در همه جا و در اماکن عمومی 

است.« اجباری 
موثرترین  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
روش ایمنی در حال حاضر استفاده ۸۰ تا ۹۵ 
درصدی مردم از ماسک می باشد، درخصوص 
»حتی  افزود:  ماسک ها،  انواع  گذاری  اثر 
ماسک های دوخته شده پارچه ای تأثیر مثبت 
ویروس  انتقال  از  جلوگیری  در  را  خودش 
با  نیز  محرم  خصوص  در  می گذارد؛  کرونا 
توجه به ممنوع شدن موکب ها و مراکز توزیع 
نذری مانند چای، ما درخواست داریم که مردم 
دهند.« انجام  ماسک  نذر  محروم  مناطق  در 
وی درباره استفاده صحیح از ماسک هم گفت: 
نیستند،  شست وشو  قابل  طبی  »ماسک های 
شست وشو  قابل  پارچه ای  ماسک های  ولی 

۶۰ درجه هستند.« با آب 
و  تحریم ها  به  اشاره  با  همچنین  حریرچی 
مشکالت ایجاد شده از این موضوع، گفت: 
»مواردی داشتیم که دارو و ماسک خریدیم و 
پول آن ها را هم پرداختیم، اما اجازه ندادند 
به کشورمان ارسال شود و به نوعی آن ها را 
دزدیدند یعنی ما در جنگ همه جانبه هستیم.«
وی ادامه داد: »با توجه به این فشارها، کنترل 
به   ۱۹ کووید  بیماری  به  نسبت  را  مناسبی 
از  اما پس  داشتیم،  ابتدایی  ماه  ویژه در دو 
آن ممکن است نمره باالیی نگیریم، اما نمره 
قابل قبولی در کنترل این بیماری می گیریم.«
کمکی  داروهای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
درمان  و  بیماران  التیام  برای  این روزها  که 
داروها  »این  افزود:  می شود،  استفاده  کرونا 
بعضی  در  خصوص  به  نیستند  موثر  اکثرا 
که  رمدیسیور  داروی  مثال  طور  به  مراحل، 
رواج هم است، اگر مریض لوله گذاری شده 
هیچ  دیگر  باشد،  شده  یو  سی  آی  وارد  و 
این  که  کند  ادعا  نمی تواند  کسی  دنیا  جای 
دارو کوچکترین تاثیری بر بیمار داشته باشد.« 
حریرچی گفت: »شاید در مراحل قبل از لوله 
گذاری، تاثیرات ۱۰ الی ۲۰ درصدی داشته 
دلیل  به  از مردم  متاسفانه برخی  باشد، ولی 
شرایط وخیمی که عزیزشان سپری می کند، 

به هر درمان و دارویی روی می آورند.«
تاکید  ادامه  در  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
شبکه  از  بیرون  که  داروهایی  »تمام  کرد: 
مشاهده  تقلبی اند.  و  قاچاق  هستند  رسمی 
درمان  وعده  با  داروها  برخی  است  شده 
کرونا به قیمت های چند ۱۰ میلیونی فروخته 
بسته   داخل  اغلب  نهایت  در  ولی  می شود 
دارو، خالی بوده و یا قرص و داروی تقلبی 

است.« تعبیه شده  آن  در  دیگری 
۹۰ تا  وی در ادامه افزود: »در حال حاضر 
بیمارستان های  در  که  خدماتی  درصد   ۹۵
می شود  داده  و...  اجتماعی  تامین  دولتی، 

است.« بیمه  پوشش  تحت 
وی گفت: »همچنین با دستور روز شنبه وزیر 
بیمه  پوشش  تحت  که  داروهایی  بهداشت، 
نیستند، ولی توسط پزشکان در بیمارستان ها 
تجویز می شوند از محل اعتبارات طرح تحول، 

می گیرند.« قرار  پوشش  تحت 
احتمال  درخصوص  همچنین  حریرچی 
سرما،  فصل  در  بیماری  این  بیشتر  گسترش 
کووید  موثر  واکسن  که  زمانی  »تا  افزود: 
۱۹ کشف نشده است با این ویروس مواجه 
ثابت  ویروس  این  تصور،  و خالف  هستیم 
کرد که در فصل گرما کاهش نمی یابد و البته 
احتمال دارد در فصل پاییز و زمستان شدت 
بیشتری داشته باشد زیرا در فصول سرد سال 
بیشتر اوقات در فضای  به دلیل سرما، ما  و 
و  می بندیم  را  پنجره ها  و  هستیم  بسته  سر 

می رود.« باال  ویروس  تراکم 
وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال جاری 
حدود ۱۰ هزار تخت بیمارستانی و ۲ هزار 
بیمارستانی  ظرفیت  به  یو  سی.  آی.  تخت 
نظر  در  باید  »اما  گفت:  شد،  خواهد  اضافه 
داشت که راه حل مقابله با ویروس کرونا در 
بیمارستان و تخت آی. سی. یو نیست چون 
بیمارستان  در  که  افرادی  درصد   ۱۰ حدود 

می کنند.« فوت  می شوند،  بستری 
»در  افرود:  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
می شود  انجام  فداکاری  اوج  بیمارستان ها 
عنوان  به  بیمارستان  کارکنان  خستگی  ولی 

می شود.« محسوب  عمده  مشکل  یک 
نجات  عامل  »مهمترین  کرد:  تصریح  وی 
بیماران کرونایی در بیمارستان، مراقبت است 
و این کار را پزشکان و پرستاران با فداکاری 

می دهند.« انجام 
تیم  از  حمایتی  تمهیدات  درباره  حریرچی 
درمان و به ویژه  بخش پرستاری هم گفت: 
»کارکنان  بخش بهداشت نقش اصلی تالش 
را به خصوص در مراکز ۱۶ ساعته، خدمات 

دارند.« بهداشت  مراکز  و  سرپایی 
به  مجوز  حاضر  حال  »در  افزود:  حریرچی 
کارگیری ۲۲ هزار نیروی جدید را داریم که 
در تاریخ ۳۰ ساله بی نظیر است که تعدادی 

بقی در حال جذب هستند.« ما  جذب و 
معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افزود: »در میزان پرداختی هم تالش 
کردیم مانند سایر کارکنان دولت افزایش داده 
شود و پاداش هایی هم پرداخت شده است 
و بدهی به این کارکنان را کاهش داده ایم.«
طور  به  اینکه  بیان  با  ادامه  در  حریرچی 
متوسط در دنیا حدود ۱۴ درصد از کسانی که 
یکبار به کرونا مبتال شدند، دوباره درگیر این 
کرونا،  واکسن  درخصوص  شده اند  بیماری 
افراد  در  کرونا  ویروس  خود  »چون  گفت: 
نباید  پس  نمی دهد  دائم  ایمنی  شده  مبتال 
امید  واکسن کرونا  از  استفاده  درخصوص 
زیادی داشت و درگیر تبلیغات شرکت های 

شویم.« تجاری 
بعد  بادی ها  آنتی  اثر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از سه ماه به حداقل می رسد، افزود: »تاکنون 
را  انسان ها  برابر کرونا  ده ها  ایدز  و  ماالریا 
به کام مرگ کشانده اند و هنوز واکسن آنها 

است.«  نشده  کشف 
طور  »به  گفت:  بهداشت،  وزیر  کل  معاون 
متوسط در چند دهه گذشته کشف یک واکسن 
برای بیماری حدود ۷ سال زمان برده است.«
حریرچی ادامه داد: »در حال حاضر حدود 
۲۰۰ واکسن کرونا در مراحل کشف هستند 
بالینی  مرحله  به  واکسن   ۳۰ به  نزدیک  که 
با  شده  مطرح  واکسن های  و  است  رسیده 
و  می شوند  پذیرفته  تأثیر،  درصد   ۶۰ تا   ۵۰
یکسال  واکسن ها حداکثر  این  ایمنی  ادعای 

می باشد.« تزریق  نوبت  دو  با 
وی تاکید کرد: »در ایران به صورت گسترده 
و  می شود  کار  کرونا  واکسن  روی  قوی  و 
جای  هر  در  موثری  واکسن  اگر  همچنین 

دنیا تولید شود آن را هم تهیه خواهیم کرد.«
حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه افراد با 
ریسک باال باید از واکسن آنفلوآنزا استفاده 
کنند، گفت: »واکسن آنفلوآنزا به میزان الزم 
برای گروه های حساس خریداری شده است و 
همچنین با توجه به زمان شیوع این بیماری، 
در دو هفته آینده توصیه های رسمی را اعالم 

کرد.« خواهیم 
وی در ادامه درباره تمهیدات وزارت بهداشت 
برای بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور ماه، 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  »دولت،  افزود: 
به  دیدن  آسیب  اجازه  پرورش  و  آموزش 
کرونا  ویروس  اثر  بر  مملکت  این  فرزندان 
را نخواهند داد و وزارت آموزش و پرورش 
شیوه نامه های مختلفی را برای مناطق کشور 

است.« کرده  طراحی 
بازگشایی  درباره  همچنین  حریرچی 
»یک  گفت:  هم،  خوابگاه ها  و  دانشگاه ها 
داریم،  دانشگاه ها  بازگشایی  برای  الزامی 
مکان ها  ولی خوابگاه ها جزو خطرناک ترین 
علوم  وزارت  و  هستند  باال  تراکم  علت  به 
خوابگاه ها  برای  پیچیده ای  نامه های  شیوه 
آینده عمده  ماه های  آماده کرده است و در 
دور  راه  از  و  کم  تراکم  با  باید  آموزش ها 

شود.« انجام 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
مهم ترین  حاضر  حال  »در  افزود:  پزشکی، 
گله مندی ما از تراکم باالی سفرهای هوایی 
است که تقریبًا با ظرفیت قبلی پرواز می کنند، 
سریع السیر  اتوبوس های  و  مترو  همچنین 
شرایط  شده اند  طراحی  تراکم  مبنای  بر  که 

آورده اند.« به وجود  را  خطرناکی 
مرداد  پایان  تا  »همچنین  کرد:  تصریح  وی 
برای  و  است  منتفی  ترافیک  طرح  اجرای 
بهداشت،  وزارت  کارشناسان  شهریور 
معین  زمان  در  کشور  وزارت  و  شهرداری 

کرد.« خواهند  رسانی  اطالع 
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  امین جاللوند
با وجود گذشت حدود شش ماه از شیوع ویروس کرونا، 
هنوز اعطای تسهیالت برای حمایت از مطب های 
آسیب دیده در هاله ای از ابهام قرار دارد. قرار بود 
از پزشکان فعال در مطب ها که به دلیل شیوع کرونا 
متضرر شده اند، حمایت مالی به عمل بیاید، اما شواهد 
نشان می دهد که حمایت مالی از مطب های آسیب 

دیده همچنان روی کاغذ باقی مانده است.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
هم درخصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت 
به مطب های آسیب دیده از کرونا، یادآور می شود: 
»پرداخت تسهیالت حمایتی به پزشکان آسیب دیده 

در شرایط کرونا منوط به تایید ستاد کرونا است.«
به گفته ظفرقندی، »در این راستا جلسه ای نیز با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری و با حضور اعضای نظام 
پزشکی برگزار شد. در این جلسه معاون اول رئیس 
جمهوری پس از شنیدن اظهارات اعضای سازمان 
نظام پزشکی تعجب کرد که چرا این تسهیالت دولتی 
شامل حال پزشکان و مطب های آسیب دیده از کرونا 
نشده است و تاکید داشت که پزشکانی که مطبشان 
طی دوران کرونا تعطیل بوده است، باید مشمول 

دریافت تسهیالت شوند.«
او خاطرنشان می کند: »برخی مطب ها مثل دندانپزشکی 
و مطب برخی رشته های دیگر نیز ماه ها تعطیل بوده اند 
که برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت هستند. سازمان 
نظام پزشکی با جدیت، پیگیر پرداخت تسهیالت 
حمایتی پزشکان است. معاون اول رئیس جمهوری 
نیز دستور برقراری تسهیالت حمایتی برای پزشکان 
را به معاون سازمان برنامه و بودجه داد و در جلسه ای 
که با وی داشتیم برنامه ریزی برای تامین اعتبار انجام 
شد. معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کرد 
که تامین اعتبار برای پرداخت تسهیالت انجام شده 
است و وزیر بهداشت باید این موضوع را در ستاد 
ملی کرونا مطرح کند. در صورت تایید این موضوع 
در ستاد ملی کرونا، تسهیالت حمایتی به پزشکان 

پرداخت خواهد شد.«

مطب های آسیب دیده، نیازمند حمایت فوری
آستانه  در  کرونا  دوران  در  مطب ها  از  بسیاری 
ورشکستگی قرار دارند. بدون حمایت های مالی، 
بسیاری از مطب های آسیب دیده به تعطیلی اجباری 

روی خواهند آورد.
سمیرا محمودی، پزشک فعال در مطب نیز با اشاره 
به مشکالت مطب داری در دوران کرونا به سپید 
یادآور می شود: »در نظر بگیرید که یک پزشک فعال 
در مطب، جان خودش را در دوران کرونا به خطر 
می اندازد و به ارائه خدمت به بیماران می پردازد، اما 
خیلی از همکاران ما حتی نمی توانند از پس هزینه های 
مطب داری بربیایند. هزینه های مطب داری، سال به 
سال افزایش پیدا می کند و هر بار با باال رفتن قیمت 
ارز و اجاره مسکن، خودمان را برای یک چالش مالی 

جدید آماده می کنیم. اگر تا چند سال پیش این امید 
را داشتیم که روزی صاحب مطب شویم، اما حاال 
سقف آرزوی بسیاری از همکاران، تامین اجاره بهای 

مطب ها شده است.«
او تاکید می کند: »به دلیل تعطیلی چند ماهه مطب ها 
و با وجود کاهش مراجعان، هم اکنون مطب ها فرق 
چندانی با مراکز درمانی ورشکسته ندارند. خیلی از 
همکاران صرفا به دلیل عالقه به حرفه پزشکی و میل 
به خدمت به مردم در مطب ها حضور دارند، زیرا 
مطب داری در شرایط فعلی به هیچ وجه درآمدزایی 
ندارد. در صورت حمایت از مطب ها می توان امیدوار 
بود که بتوانیم در این شرایط سخت، مطب ها سرپا 

بمانند و تعطیل نشود.«
همچنین محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی کشور هم با اشاره به مشکالت 

اقتصادی مطب های پزشکی در دوران کرونا، هشدار 
می دهد: »عده ای از پزشکان بنابر چالش های اقتصادی و 
عده ای به دلیل وضعیت و شرایط کرونا، مطب هایشان 
را تعطیل کردند. بسیاری از مطب ها، به ویژه مطب هایی 
که در حوزه دندان پزشکی اقدام می کنند، یا صرفا 
نسخه نویس هستند و یا طی این چند ماه بر اساس 
توصیه هایی که انجام شد فعالیتی نداشتند، دچار مشکل 
شدند. حتی بار مراجعه مطب هایی که فعالیت داشتند 
هم در این دوران کاهش یافت و مراجعه بیماران به 
آن ها کم بود، چراکه مردم به دلیل همه گیری کرونا از 
مراجعه به همه جا از جمله مطب ها هراس داشتند.«
او یادآور می شود: »در ابتدا فکر می کردیم بعد از 
گذشت دو تا سه ماه، شرایط مطب ها عادی می شود 
و همه برای این مدت تاب آوری داشتند، اما زمانی که 
پیش بینی شد بیماری کووید-۱۹ بیش از یکسال طول 
می کشد، موضوع فرق کرد. از طرفی هزینه مطب ها 
افزایش یافته است. به عنوان مثال هزینه ها از اجاره 
مطب گرفته تا آب و برق و گاز و هزینه نگهداری 
و حقوق و دستمزد افزایش یافته است.  وقتی این 
موارد را کنار هم بگذاریم، می بینیم که مطب ها با هزینه 
تمام شده باالیی مواجه خواهند شد. از طرفی هم 
برای پیشگیری از شیوع کرونا هزینه تامین وسایل 
حفاظتی و بهداشتی نیز اضافه شد. حال وقتی این 
موارد را کنار یکدیگر می گذاریم با این تعرفه ای هم 
که مشخص شده، هر طور حساب کنید، هزینه های 
مطب ها تامین نمی شود. طی یکسال آینده شرایط 
استرس زایی برای پزشکان وجود دارد. از طرفی هم 
تا زمانی که بحث بسته شدن مطب اعالم نشود،  بحث 
مالیات پابرجا است. باید توجه کرد که تعرفه های 

تعیین شده نیز با رشد هزینه ها همخوانی ندارد و در 
این صورت از نظر اقتصادی امکان اداره بسیاری از 

مطب ها وجود ندارد.«
او یادآور می شود: »در حال حاضر روش محاسبه 
برای مطبی که می خواهد درآمدزا باشد، این است که 
شش روز هفته به صورت روزی هفت ساعت کار 
کند. هم اکنون بیشتر مطب های ما سه تا چهار روز 
کار می کنند، اما باز هم می بینیم که هزینه ها سرجای 
خودشان قرار دارند. این موضوع   موجب می شود 
که برخی از مطب داران به این فکر کنند که فقط در 
یک درمانگاه کار کنند. در این صورت بدون هیچ 
هزینه کردی، حق الزحمه خود را دریافت می کنند. البته 
این اقدام چند آسیب می رساند. تصور کنید که یک 
واحد ۷۰ متری برای مطب در اختیار حوزه سالمت 
است. حال وقتی این واحد را تعطیل  کنید، از کاربری 
سالمت به کاربری دیگری تغییر می کند. بنابراین 

دسترسی به خدمات سالمت را کاهش می دهد.«
از  مطب  »اقتصاد  می کند:  خاطرنشان  جهانگیری 
امروز در شرایط  تامین می شود و  طریق ویزیت 
کرونا، هزینه های مطب با این ویزیت هایی که تعیین 
شده و همچنین با کاهش بار مراجعات، همخوانی 
ندارد. باید روی این موضوع کار شود. در عین حال 
ما نمی گوییم که صرفا ویزیت را افزایش دهیم، بلکه 
حرف ما این است که هزینه مطب داری را کاهش 
دهید. امروز شهرداری می خواهد تمام عوارض را از 
مطب ها دریافت کند. هزینه آب و برق و... به سمت 
تجاری شدن می رود. اجاره ها نیز بر سر جای خود 
هستند. اکنون هزینه مطب داری هزینه باالیی است. 
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ظفرقندی: پرداخت تسهیالت 
حمایتی به پزشکان آسیب دیده 

در شرایط کرونا منوط به تایید 
ستاد کرونا است. برخی مطب ها 
مثل دندانپزشکی و مطب برخی 

رشته های دیگر نیز ماه ها تعطیل 
بوده اند که برای ادامه فعالیت 

نیازمند حمایت هستند. سازمان 
نظام پزشکی با جدیت، پیگیر 
پرداخت تسهیالت حمایتی به 

پزشکان است
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اقتصاد مطب ها در وضعیت قرمز
قرار بود از مطب های زیان دیده در دوران کرونا حمایت شود، اما این حمایت ها فعال در حد اظهارنظر 

باقی مانده و به تصمیم نهایی ستاد کرونا، منوط شده است



 ادامه از صفحه 11 
اگر می خواهیم در حوزه ویزیت از مردم حمایت 
کنیم، باید حداقل قیمت تمام شده را برای مطب ها 
پایین نگه داشت. باید تسهیالتی به پزشکان و مطب ها 
داده شود و یا اینکه قیمت های ویزیت را متناسب با 
هزینه ها رشد دهیم. به دلیل همین مشکالت، روزانه 
مراجعاتی را در سراسر کشور داریم که می خواهند 

مطب هایشان را تعطیل کنند.«
همچنین معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با اشاره به اهمیت حفظ مطب ها در دوران کرونا، به 
ایسنا یادآور می شود: »یکی از مکان هایی که سالیان 
سال چندین میلیون متر مربع فضا در اختیار بهداشت 
و درمان قرار داده، از طریق مطب داری انجام شده 
است. اگر بخواهیم این را در این شرایط جایگزین 
کنیم،  باید چندین هزار میلیارد تومان هزینه کنیم. 
بنابراین باید این وضعیت را حفظ کنیم. همچنین 
در همین راستا ستاد ملی کرونا مصوبه ای را ارائه داد 
و در آن اعالم کرد مراکزی که از وزارت بهداشت 
مجوز دارند، تسهیالتی را دریافت کنند. البته فکر 
می کردند که وزارت بهداشت به تمام مراکز درمانی 
مجوز می دهد، در حالی که بخشی از مراکز پزشکی 
اعم از دفاتر و مطب ها از سوی نظام پزشکی مجوز 
دریافت می کند. طبق پیگیری های سازمان نظام پزشکی 
قرار شد این موضوع اصالح شود که در حال پیگیری 
موضوع هستیم. با توجه به اینکه ارائه این تسهیالت 
نیازمند منابعی است،  در کارگروه سازمان مدیریت 

هم این مساله مطرح شد تا این اصالح انجام شود 
تا تسهیالتی مانند به تاخیر انداختن اقساط و... به 

مطب ها هم ارائه شود.«

حمایت از مطب های آسیب دیده؛ 
اولویتی اضطراری

با وجود تعطیلی چندماهه مطب ها، اقتصاد این مراکز 
درمانی در شرایط وخیمی قرار دارد. از سوی دیگر، 
برخی کارشناسان نظام سالمت هم ضمن تاکید بر 
اهمیت ارائه تسهیالت به مطب ها، انتقاد می کنند که 
تعرفه های فعلی هم نمی تواند جوابگوی هزینه های 

مطب داری باشد. 
نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره 
سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو با سپید، 
انتقاد می کند: »انتظار تعیین تعرفه گزاف در حوزه 
خدمات پزشکی نداریم، بلکه می گوییم تعرفه ها 
حداقل با هزینه ها همخوانی داشته باشد. در نظر 
بگیرید که در افغانستان، ویزیت پزشک عمومی حدود 
35 دالر است، اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص 
در کشور ما حدود دو دالر و نیم است. این تعرفه ها 

به هیچ وجه نمی تواند هزینه های کرایه و تجهیز 
مطب را جبران کند. نباید در بحث تعیین تعرفه های 
پزشکی، جزیره ای نگاه کنیم و خودمان را منفک از 
دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان 
داشته باشیم، می بینیم که تعرفه ها در ایران به هیچ 
وجه با کشورهای همسایه اش تناسب ندارد. سرکوب 
کردن تعرفه های بخش خصوصی با وجود تعطیلی 
چند ماهه مطب ها در دوران کرونا، ضربه های اقتصادی 

سنگینی به ارائه دهندگان خدمت می زند.«
عباسعلی صحافیان، متخصص ارتودنسی و استاد 
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به وضعیت 
مالی نامطلوب مطب ها در کشور اشاره می کند و به سپید 
می گوید: »خیلی از دندانپزشکان، مطب ها را تعطیل 
کرده اند. برخی از دندانپزشکان صرفا بخاطر اینکه باید 
وضعیت بیماران قبلی خود را پیگیری کنند، به مطب 
می آیند. درواقع برخی دندانپزشکان صرفا بخاطر رفع 
موارد اورژانسی بیماران قبلی خود به مطب می آیند تا 

وضعیت بیمارشان، حاد نشود. برخی دندانپزشکان 
هم صرفا به دلیل قسط و اجاره ای که دارند، مجبور 
به ادامه کار هستند. در اردیبهشت ماه و با کاهش 
موارد ابتال به کرونا، برخی دندانپزشکان تمایل پیدا 
کردند که مثل سابق کار کنند، اما دوباره با اوج گیری 
بیماری کرونا، برخی از دندانپزشکان ترجیح داده اند که 
مطب ها را تعطیل کنند. هم مشکل کرونا و هم مشکل 
تورم زیاد در حوزه مواد و تجهیزات دندانپزشکی 

باعث شده است که باز ماندن مطب ها برای خیلی از 
دندانپزشکان، توجیه منطقی نداشته باشد.«

صحافیان یادآور می شود: »ماسک N95 که در گذشته 
بین هزار تا هزار و 5۰۰ تومان می خریدیم، حاال 
بیش از 2۰ هزار تومان شده است. در نظر بگیرید 
که یک روپوش بسیار نازک پالستیکی را که به بیمار 
می دهیم، حدود ۱5۰ هزار تومان خریداری می کنیم. 
هزینه دستکش و شیلد و سایر تجهیزات محافظتی هم 
وجود دارد. قیمت سایر مواد و تجهیزات دندانپزشکی 
نیز چندین برابر شده است. این هزینه های تحمیل 
شده دیده نمی شود. مجموع این مشکالت باعث شده 
است که باز ماندن برخی مطب های دندانپزشکی، 

صرفه اقتصادی نداشته باشد.«
همچنین حسین قشالقی، عضو شورای عالی نظام 
پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید با اشاره به 
وضعیت مالی نامطلوب مطب ها می گوید: »اجاره بهای 
بسیاری از مطب ها در طول یکسال اخیر بین ۷۰ تا 
۱۰۰ درصد افزایش یافته است. تداوم این وضعیت 
به بسته شدن بسیاری از مطب ها منجر خواهد شد. 
بسیاری از پزشکان از وضعیت فعلی ناراضی هستند 
و باید با همکاری دولت، مجلس و نمایندگان جامعه 
پزشکی، راهکاری برای حل این مشکل پیدا شود. در 
سه ماهه اول امسال، قراداد اجاره بسیاری از مطب ها 
با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها تمدید شده 
است. البته برخی از پزشکان نیز به این میزان افزایش 
اجاره بها، تن نداده اند و فرصت چند ماهه خواسته اند 

تا مطب دیگری با اجاره بهایی پایین تر، پیدا کنند.«
او تاکید می کند: »در دوران شیوع کرونا، بسیاری از 
مطب ها تعطیل بود. پس از بازگشایی مطب ها نیز میزان 

مراجعه کنندگان به مطب ها با کاهش چشمگیری مواجه 
بود. بسیاری از مردم به دلیل واهمه ای که از کرونا 
داشتند، به مطب ها و درمانگاه ها مراجعه نمی کردند. 
به همین دلیل نیز اقتصاد مطب ها به شدت آسیب 
دید. در این بین، متاسفانه برخی از مالکان ساختمان ها 
این تصور غلط را داشتند که وضعیت کاری پزشکان 
در دوران کرونا بهتر شده و آنها سرشان شلوغ تر شده 
است. با همین پیش فرض هم اجاره مطب ها را به 
شدت افزایش دادند. این اتفاق باعث شد که وضعیت 
اقتصادی مطب ها بسیار بدتر از قبل شود. خیلی از این 
مطب ها مجبور به تعطیلی هستند. باید در نظر داشت 
که فقط پزشک در مطب ها شاغل نیست. افراد زیادی 
شامل منشی، دستیار، دفتردار، نیروهای خدماتی و ... 
در مطب ها مشغول هستند. به طور متوسط در مطب ها 
بین یک تا سه نفر، مشغول به کارند. تعطیلی مطب ها 
باعث می شود که عالوه بر پزشکان، بسیاری از این 

افراد هم ضربه ببینند.«
قشالقی با اشاره به اینکه افزایش چشمگیر اجاره بهای 
مطب ها باعث خروج از مطب داری خواهد شد، یادآور 
می شود: »در طول دو سال اخیر، تقاضای پزشکان 
برای فعالیت در درمانگاه های بخش خصوصی افزایش 
یافته است. در گذشته، برخی درمانگاه ها به سختی 
می توانستند پزشک متخصص را جذب کنند، اما 
هم اکنون تعداد این پزشکان متخصص و شاغل در 
درمانگاه ها بیشتر شده است. اغلب آنها مثال حاضر 
می شوند که حدود 2۰ درصد از تعرفه حق ویزیت 
را به درمانگاه ها پرداخت کنند و یک دفتر کار داشته 
باشند، تا اینکه خودشان یک مطب اختصاصی اجاره 
کنند. ریشه این اتفاق هم به دالیل مختلفی بازمی گردد. 
یکی از عمده دالیل این است که مالیات مطب ها 
کامال سختگیرانه دریافت می شود و درآمد مطب ها 
کامال زیر ذره بین قرار گرفته است. هر سال نیز با 
افزایش چشمگیر مالیات بر درآمد پزشکان شاغل در 
مطب ها روبرو هستیم و برخالف گذشته، سازمان 
امور مالیاتی نیز هیچ مالحظه ای در این زمینه ندارد.«

در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی، حدود 8۰ 
درصد مبتالیان به کرونا به مطب ها مراجعه می کنند، 
این آمارها رسما به این معنی است که بخش عمده بار 
درمان بیماران مبتال به کرونا بر دوش پزشکان فعال در 
مطب ها است. در چنین شرایطی حمایت از مطب ها 
به عنوان پایگاه های مهم مقابله با کرونا باید در زمره 

اولویت های مهم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بگیرد.

جهانگیری: اقتصاد مطب از طریق 
ویزیت تامین می شود و امروز در 
شرایط کرونا، هزینه های مطب با 
این ویزیت هایی که تعیین شده 

و همچنین با کاهش بار مراجعات، 
همخوانی ندارد. اکنون هزینه 
مطب داری، هزینه باالیی است 
و باید تسهیالتی به پزشکان و 

مطب ها داده شود. به دلیل همین 
مشکالت، روزانه مراجعاتی را در 

سراسر کشور داریم که می خواهند 
مطب هایشان را تعطیل کنند

قشالقی: باید در نظر داشت 
که فقط پزشک در مطب ها 

شاغل نیست. افراد زیادی 
شامل منشی، دستیار، دفتردار، 

نیروهای خدماتی و ... در مطب ها 
مشغول هستند. به طور متوسط 

در مطب ها بین یک تا سه 
نفر، مشغول به کارند. تعطیلی 

مطب ها باعث می شود که عالوه بر 
پزشکان، بسیاری از این افراد 

هم ضربه ببینند

محمودی: یک پزشک فعال در 
مطب، جان خودش را در دوران 

کرونا به خطر می اندازد و به ارائه 
خدمت به بیماران می پردازد، 
اما خیلی از همکاران ما حتی 

نمی توانند از پس هزینه های 
مطب داری بربیایند. هزینه های 

مطب داری، سال به سال افزایش 
پیدا می کند و هر بار با باال 

رفتن قیمت ارز و اجاره مسکن، 
خودمان را برای یک چالش مالی 

جدید آماده می کنیم
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رئیس انستیتو پاستور ایران در پاسخ به سپید تشریح کرد

 علی ابراهیمی
رئیس انستیتو پاستور ایران در پاسخ به سؤال 
خبرنگار سپید درباره وضعیت ذخایر استراتژیک 
کیت تشخیص کرونا و علت تغییر استراتژی 
»ذخایر  داشت:  اظهار  تست گیری در کشور، 
استراتژیک همیشه در حد مشخصی نگه داشته 
می شود و چون این معضل جهانی است، فراهم 
نیست.  ساده ای  کار  اولیه  مواد  و  کیت  کردن 
علت تغییر استراتژی تست گیری توسط وزارت 
بهداشت هم عالوه بر کمبود کیت، سنجش میزان 
اثربخشی آن بود؛ زیرا اگر تست گرفته شود ولی 
ایزوالسیون انجام نشود اتالف هزینه خواهد بود 
زیرا امروز هزینه هر کیت برای کشور نزدیک 

به 10 دالر است.«
به گزارش خبرنگار سپید، علیرضا بیگلری در 
گفت:  خبرنگاران،  با  ویدئوکنفرانسی  نشست 
»امروز با یک بحران جهانی و جدی در سالمت 
روبه رو هستیم که در یک قرن اخیر بی سابقه 
بوده و مهم ترین بعد آن ناشناخته و پیچیده بودن 

ویروس عامل بحران است.«

آزمایش  PCR قطعی ترین راه تشخیص است
وی در ادامه به ضرورت توجه به نحوه تشخیص 
»تشخیص  افزود:  و  کرد  اشاره  بیماری  این 
نیازمند دقت جدی است  بیماری کووید 19 
اطالع  باید  پزشکی و هموطنان  کادر  و همه 
یا  سرولورژی  آزمایش های  که  باشند  داشته 
در  جایگاهشان  و  نقش  آنتی بادی  بر  مبتنی 
افراد  یا  و  عالمت دار  افراد  در  آن  تشخیص 

مشکوک رد شده است.«
رئیس انستیتو پاستور تصریح کرد: »آزمایش های 
مولکولی یا آزمایش های PCR قطعی ترین راه 
نظر  باید در  اما  بیماری است،  این  تشخیص 
برای  عمدتًا  آزمایش ها  نوع  این  که  داشت 
تشخیص بیماری در افراد عالمت دار و کسانی 
که با بیماران در ارتباط بوده اند به کار می رود 
و تصمیم افراد برای اینکه خود را چک کنند 
و یا اطمینان از عدم آلودگی کاربردی ندارند 
زیرا انجام این نوع آزمایش  فقط تا مرحله ای 
که نمونه اخذ شده ارزش دارد و بعد از آن 
ممکن است فرد در معرض قرار گرفته باشد؛ 
ضمنًا در کاربرد این نوع آزمایش  هم باید دقت 
شود زیرا اندیکاسیون ها و شاخصه هایی دارد 

که باید به جا به کار برده شود.«
در  واکسن  نقش  درباره  ادامه  در  بیگلری 
پیشگیری از بیماری ها، اظهار داشت: »ثابت شده 
که در صد سال گذشته عمده کاهش مرگ ومیر 
در جوامع بشری ناشی از تأثیر واکسن ها بوده 
عامل  ایمنی  سیستم  تحریک  با  واکسن ها  و 

مؤثری در پیشگیری از بیماری ها بوده اند.«
وی با اشاره به تالش ها برای ساخت واکسن 
 19 کووید  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  کرونا، 
آن  بعد  مهم ترین  و  است  پیچیده ای  بیماری 
ناشناخته بودن و معلومات و دانش اندک درباره 
آن است، در مورد ساخت واکسن برای این 

بیماری باید عمیق تر و منطقی تر فکر کرد؛ اما 
چند فرضیه باید در ذهن همه هموطنان وجود 
نیستیم  مطمئن  اصاًل  اینکه  ابتدا  باشد؛  داشته 
که این بیماری حتمًا واکسن داشته باشد زیرا 
ما شاهد ابتالی مجدد در بهبودیافتگان هستیم 
و ممکن است عماًل واکسن مؤثری برای این 
اگر  اینکه  باشیم. سؤال دیگر  نداشته  بیماری 
تأثیر  واکسن هم  این  و  باشیم  داشته  واکسن 
داشته باشد، مدت زمان تأثیر و ایمنی آن چقدر 
خواهد بود؟ برای مثال واکسن 3 یا 6 ماه و 
یا چه مدتی حفاظت فرد را بر عهده خواهد 
داشت که مرور زمان به آنها پاسخ خواهد داد.«
بیگلری ادامه داد: »امروزه اضطرار جهانی وجود 
دارد و بالغ بر ۲00 گروه از شرکت های معتبر 
جهانی مشغول مطالعه و ساخت واکسن کرونا 
هستند، اما بعد از اینکه واکسن ساخته و کار 
آزمایشگاهی آن تمام می شود باید از چندین 
مطالعات  نخست  فاز  در  کند.  عبور  مرحله 
انسانی یا کارآزمایی بالینی بر روی تعداد اندکی 
از افراد تست خواهد شد تا بی خطر بودن آن 
مورد بررسی قرار گیرد. در فاز دوم واکسن 
بر روی تعداد بیشتری از افراد داوطلب )۲00 
یا 300 نفر حداقل( تست خواهد شد تا هم 
مطالعه  مورد  آن  کارایی  بودن و هم  بی خطر 
قرار گیرد و بعد از تأیید واکسن در این مرحله، 
کارآزمایی وارد فاز سوم خواهد شد و تعداد 
داوطلبان به هزاران نفر خواهد رسید. در فاز 
داوطلب می شوند  نفر  30 هزار  سوم معموالً 
که  شود  مشخص  هم  مرحله  این  در  اگر  و 
می تواند  است  مؤثر  و  بوده  بی خطر  واکسن 
وارد اجتماع شود و به صورت وسیع در جوامع 

انسانی استفاده شود.«

تا دو سال آینده واکسن مطمئن تولید 
نخواهد شد

رئیس انستیتو پاستور گفت: »نکته مهم این است 
که گروه هایی که در دنیا به تولید واکسن اشتغال 
دارند در بهترین حالت می توانند یک تا دو سال 
آینده واکسنی را تأمین کنند که بتواند ایمنی مورد 

نیاز برای افراد فراهم کند.«
وی در خصوص اقدامات ایران برای تولید واکسن 
کرونا هم گفت: »در کشور ما نیز پا به پای دنیا 
تعداد زیادی از گروهای علمی در شرکت های 
دانش بنیان و مؤسسات دولتی مشغول ساخت 
واکسن هستند و پیش بینی می شود که یکی از 
راه هایی که در دنیا و در ایران پیموده می شود، 
به نتیجه برسد و واکسن ایرانی هم تولید شود. 
البته در حال حاضر در کشور یک یا دو شرکت 
رفته اند  پیش  به سایر شرکت ها خوب  نسبت 
است  انجام  در حال  آنها  مطالعات حیوانی  و 
مطالعاتی، می توانند  فاز  این  پایان  به محض  و 
فاز انسانی یا بالینی را آغاز کنند و فاز انسانی 
هم سه مرحله خواهد داشت که به مدت زمان 

کافی نیازمند است.«
تمام  اگر  »حتی  کرد:  تأکید  ادامه  در  بیگلری 
شرکت های واکسن سازی در دنیا هم وارد تولید 
واکسن کرونا شوند، نخواهند توانست حدود 
هشت میلیارد انسان نیازمند به واکسن را در یک 
یا دو سال آینده پوشش دهند به همین دلیل نیاز 
است در داخل کشور  گروه هایی به این عرصه 
وارد شوند. البته اگر کشورهای دیگر توانستند 
افراد و تیم هایی داریم که  موفق شوند ما هم 
مهندسی  و  تکنولوژی  انتقال  در  کافی  تجربه 
کشور  در  را  واکسن  تولید  تا  دارند  معکوس 

داشته باشیم.«

فنی  دانش  نظر  از  »بنابراین  کرد:  تأکید  وی 
دنیا  که  را  تکنیکال  و  اصلی  راه   6 یا   ۵ هم 
برای ساخت واکسن استفاده می کند در ایران 
ما  از  زودتر  کشوری  اگر  و  کرده ایم  شروع 
این واکسن را بسازد و ثابت کند که واکسن 
مؤثر است، به سرعت می توانیم واکسن را در 

کشور نیز بسازیم.«
»نکته  افزود:  ادامه  در  پاستور  انستیتو  رئیس 
اساسی که نیازمند توجه جدی هموطنان است 
آن است که مطمئن نیستیم که واکسنی برای 
کرونا وجود داشته باشد و حتی اگر باشد هم 
چقدر مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر نباید 
فراموش کنیم که ساخت واکسن طول خواهد 
کشید و همه ما باید بدانیم که حداقل در دو 
سال آینده مهم ترین نکته رعایت پروتکل های 
بهداشتی، زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 
است. چراکه تجربه نشان داده کشورهایی که 
در آنها نظم اجتماعی و فرهنگ حکم می کند 
دهند،  نشان  را  اجتماعی خود  تعهد  انسان ها 

در امر مبارزه با کووید 19 موفق بوده اند.«
سپید  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  بیگلری 
کیت  استراتژیک  ذخایر  وضعیت  درباره 
تشخیص کرونا در کشور، اظهار داشت: »ذخایر 
استراتژیک همیشه در حد مشخصی نگه داشته 
می شود و چون این معضل جهانی است فراهم 
اولیه کار ساده ای نیست.  کردن کیت و مواد 
بحران  روزهای  در  بهداشت  وزارت  ضمنًا 
به واردات  از کانال های متعددی  به سختی و 
آبرومندانه عمل کند،  بتواند  تا  کیت پرداخته 
تأمین کیت کار بسیار  قبول کنیم که  باید  اما 

سختی است.«
ادامه در صفحه 14 
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چرایی تغییر استراتژی تست کرونا  در کشور



 ادامه از صفحه 13 
هزینه 10 دالری هر کیت برای کشور

وی با بیان اینکه هزینه هر کیت برای کشور 
»اما  داد:  ادامه  است،  دالر   10 به  نزدیک 
علت اینکه وزارت بهداشت استراتژی نحوه 
نبود،  کمبود  تنها  داد  تغییر  را  گیری  تست 
این  در  نیز  اثربخشی  میزان  سنجش  بلکه 
تست  اگر  زیرا  داشت؛  دخالت  خصوص 
نشود  انجام  ایزوالسیون  ولی  شود  گرفته 
ازآنجاکه  پس  بود؛  خواهد  هزینه  اتالف 
عاقالنه  باید  است  هزینه بر  کیت  از  استفاده 
آن  از  امکانات  با  مناسب  و  هوشمندانه   و 
را  مدارس  و  ادارات  اینکه  شود.  استفاده 
تعطیل کنیم و تست وسیع انجام دهیم ولی 
مردم در جاده ها باشند و سفر بروند روش 

نیست.« عاقالنه ای 
»البته  گفت:  پاستور  انستیتو  رئیس 
دستگاه هایی در دنیا وجود دارد که می تواند 
هزاران تست را در چند ساعت بسنجد، اما 
دستگاه های کوچک ما می توانند حداکثر در 
را  تست   100 حدود  ساعته   ۵ زمانی  بازه 
مورد سنجش قرار دهد. ضمنًا ما در شرایط 
دستگاه های  از  استفاده  به  مجبور  تحریمی 
این  فعلی  شرایط  در  ولی  هستیم  موجود 
و  گرفته اند  قرار  کاری  فشار  زیر  تجهیزات 
تأکید ما بر محافظت از آنها است و تمهیداتی 
صورت گرفته تا بتوانیم دستگاه های جدیدی 
جایگزین  اضطرار  شرایط  در  و  کنیم  تهیه 

شوند.« فعلی  دستگاه های 
درباره  سپید  دیگر  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
انستیتو  سابق  هیئت علمی  عضو  اظهارنظر 
درمان  بر  زنبور  نیش  تأثیر  درباره  پاستور 
کرونا، گفت: »این ادعاها که توسط همکار 
انستیتو  تأیید  مورد  انجام شده  ما  بازنشسته 
هیئت علمی  اعضای  البته  نیست.  پاستور 
اما  بگویند،  را  خود  عقاید  است  ممکن 
این موارد به هیچ وجه بررسی نشده و مبنای 
است.  نشده  رد  یا  تأیید  آنها  بودن  علمی 
نظر  منعکس کننده  اظهارنظرها  این  درنتیجه 

رسمی انستیتو پاستور نیست و به همه اعضای 
هیئت علمی هم این تذکر را می دهیم که در 
اظهارنظرهای علمی خود کاماًل مراقبت کنند 
تا موجب گمراهی و تنش های اجتماعی در 

نشود.« جامعه 
وی در پاسخ سؤال سوم روزنامه سپید در 
پاستور  انستیتو  با  دولت  اختالف  خصوص 
شده  وقف  ساختمان های  و  اماکن  درباره 
محترم  »واقف  گفت:  پاستور،  انستیتو  به 
خود  موقوفه  قبل  سال   100 فرمانفرماییان 
یعنی انستیتو پاستور ایران را در زمین شخصی 
خود تأسیس کرده و این مرکز از نظر محلی 
تقدم دارد؛ بنابراین ازآنجاکه این مرکز وقف 
عام است، هیچ ادعایی درباره آن از سوی 

نیست.« قابل  پذیرش  نهادی  هیچ 
کیت های  درباره  پاستور  انستیتو  رئیس 
اظهار  نیز  داخل  ساخت  کرونای  تشخیص 
کیت  ساخت  برای  »خوشبختانه  داشت: 
ایرانی از همان اسفندماه فراخوان داده شد. 
البته وقتی با بحران کووید 19 مواجه شدیم 
اولین کاری که انجام دادیم این بود که قبول 
کردیم همه نمونه ها از حدود 7۵0 بیمارستان 
این  بیاید.  پاستور  انستیتو  به  کشور  سراسر 
بر  تکیه  با  که  بود  انقالبی  تصمیمی  تصمیم 
دانش فنی موجود و همت دانشمندان جوان 
کشور انجام شد. لذا کشور را در اسفندماه 
به طور کامل از لحاظ تست پوشش دادیم و 
آموزش کارکنان آزمایشگاه ها هم انجام شد.«
وی ادامه داد: »به یاد دارم که روز شنبه سوم 
تولید کیت   برای  139۸ فراخوانی  اسفندماه 
در داخل اعالم کردیم و ۵3 شرکت در این 
و  شدند  بررسی  و  کرده  شرکت  فراخوان 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 
هم  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاونت  و 
کمی  تعداد  البته  کردند.  ورود  موضوع  به 
داشتند  را  کیت   تولید  شرایط  شرکت ها  از 
استفاده  مجوز  اسفندماه  اواخر  در  اینکه  تا 
برای  کووید19  تشخیص  مولکولی  کیت  از 
شد.  صادر  اضطرار  شرایط  در  شرکت  دو 

نیز  ایام بحران تأمین کیت از خارج  در آن 
داشتیم  زیادی  اضطراب  و  داشت  وجود 
دست  به  تحریم ها  اوج  در  باید  کیت  زیرا 

می رسید.« ما 

با  دولتی  مرکز   150 کیت  تأمین 
داخل تولید 

رئیس انستیتو پاستور ادامه داد: »خوشبختانه 
تولید  کار  شرکت ها  اولین  فروردین ماه  در 
گسترده را شروع کردند و امروز می توانیم 
از کیت هایی  قابل توجهی  بگوییم که درصد 
شبکه  که  دولتی  آزمایشگاهی  شبکه  در  که 
در  آزمایشگاه   1۵0 از  متشکل  گسترده ای 
قرار  استفاده  مورد  است،  کشور  سراسر 
تأمین  داخلی  تولیدات  توسط  می گیرد 
بخش  آزمایشگاه های  برای  و  می شود 
را  قابل توجهی  بسیار  درصد  نیز  خصوصی 
نزدیک به ۵0 تا 60 درصد از طریق تولیدات 
داخلی تأمین می شود و حتی برنامه ریزی ها 
در جهت ارتقاء میزان تولیدات داخل است.«
نیز  االیزا  کیت  مورد  »در  افزود:  بیگلری 
حداقل سه شرکت مورد تأیید قرار گرفته اند 
در  حتی  و  است  مناسب  آنها  کیت های  و 
کم  چیزی  هم  خارجی  کیت های  با  رقابت 
واردات  به  نیازی  خاطر  همین  به  ندارند. 
تأکید  البته  نداریم.  خارج  از  االیزا  کیت 
فقط  سرولوژی  یا  االیزا  کیت  که  می کنیم 
برای  و  دارد  سرواپیدمیولوژی  در  کاربرد 
نفر  اینکه مشخص کنیم در یک منطقه چند 
این روش  از  مبتال شده اند  ویروس  این  به 
کیت  از  به هیچ وجه  لذا  می کنیم.  استفاده 
بیمار  تشخیص  برای  سرولوژی  یا  االیزا 
آن  نتایج  زیرا  نمی شود  استفاده  مشکوک 

است.« گمراه کننده 
که  نخست  »روزهای  گفت:  ادامه  در  وی 
شروع به گرفتن تست کردیم تعداد نمونه ها 
پایان  تا  اما  نمی رفت،  فراتر  تست   ۲00 از 
هزار   9 تا   ۸ به  را  تست ها  میزان  اسفندماه 
در  عمدتًا  تست ها  این  رساندیم.  نمونه 

تصمیم  که  داشت  قرار  بیمارستان  اختیار 
راهکار  این  دنیا  و  بود  هم  درستی  بسیار 
اردیبهشت ماه  تأیید کرد. در فروردین و  را 
در  هزار تست   3۵ تا   ۲۵ به  تعداد تست ها 
در  تست ها  میزان  هم  امروز  که  رسید  روز 
با  می توانیم  به راحتی  و  است  حدود  این 
این  داریم  کشور  در  که  گسترده ای  شبکه 
در  بیگلری  برسانیم.«  برابر  دو  به  را  میزان 
پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تعداد از 
وارداتی  کشور  در  استفاده  مورد  کیت های 
از  درصد   30 متوسط  »به طور  است، گفت: 
کیت های تشخیصی وارداتی است که تعداد 

هستند.« اهدایی  اقالم  این  از  زیادی 
شباهت  به  ادامه  در  پاستور  انستیتو  رئیس 
عالئم کرونا و آنفلوانزا اشاره کرد و اظهار 
تشخیص  شباهت  همین  دلیل  »به  داشت: 
بیماری برای پزشک سخت می شود آن  هم 
است.  مهم  بیمار  شناسایی  که  شرایطی  در 
نکته مهم دراین بین آمادگی برای آن است که 
بتوانیم هم زمان در یک لوله هر دو آزمایش 
آنفلوانزا و کرونا را انجام دهیم زیرا ما در 
تحریم هستیم و حتی اجازه نمی دهند موارد 
که  کاری  شود،  وارد  کشورمان  به  اهدایی 

است.« غیرانسانی  و  ناجوانمردانه 
ظرفیت  ما  اوصاف  این  »با  افزود:  وی 
آزمایشگاهی خود را می شناسیم و نمی توانیم 
جدا  را  کووید19  تست  هزار   3۵ حدود 
جدا  را  آنفلوانزا  تست  هزار   3۵ حدود  و 
که  است  ماه ها  دلیل  همین  به  دهیم.  انجام 
که  هستیم  موضوع  این  بررسی  حال  در 
لوله آزمایش  یک  در  را  تست  یک  چگونه 
تست  دو  در حال حاضر  البته  دهیم.  انجام 
جدا را هم انجام می دهیم و وضعیت سختی 
خواهیم داشت که سبب می شود به حرکت 
البته در سطح کشور  علمی تر مجاب شویم. 
و انستیتو پاستور طراحی های متفاوتی انجام 
برویم.  را  راهی  چه  باید  می دانیم  و  دادیم 
تا  داده ایم  پیام  نیز  داخلی  شرکت های  به 
حرکت  ترکیبی  کیت های  ساخت  سمت  به 
کنند؛ بنابراین هیچ امکان و انتخابی را نباید 
دسترس  در  باید  امکانات  همه  و  کرد  رد 
باشد زیرا آینده مانند جاده  مه گرفته است 

کرد.« استفاده  گذشته  تجربیات  از  باید  و 
بررسی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  بیگلری 
بیماری از دی ماه در کشور آغاز شده بود، 
تصریح کرد: »ما دو ماه از کشور جلو بودیم 
و یکی از کارهای ما نوشتن پروتکل خاصی 
همه  از  کردیم  سعی  و  بود  کشور  برای 
کار  مشترک  پروتکل  همین  با  که  بخواهیم 
است  این  ما  افتخارات  از  یکی  کنند. ضمنًا 
کشور  در  متفاوت  راه های  نگذاشتیم  که 

رود.« پیش 
وی درباره تولید واکسن آنفلوانزا در کشور 
نیز گفت: »انستیتو پاستور در تولید یا واردات 
واکسن آنفلوانزا نقشی ندارد و واردات این 
محصول توسط سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت انجام می شود. البته خبرهای خوبی 
در این زمینه وجود دارد و یکی از شرکت های 
واکسن  تولید  به  موفق  داخلی  دانش بنیان 
آنفلوانزا شده که احتماالً می تواند حدود یک 
میلیون دوز را در سال جاری وارد بازار کند. 

ادامه در صفحه 15 
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 ادامه از صفحه 14 
علمی  معاونت  سوی  از  باید  موضوع  این 
بیان  دقیق تر  ریاست جمهوری  فناوری  و 
غذا  معاونت  که  هستیم  مطلع  ولی  شود، 
آنفلوانزا  واکسن  زمینه  در  به شدت  دارو  و 

است.« پیگیر 
محدودیت  »امسال  کرد:  تصریح  بیگلری 
آنفلوانزا  واکسن  خرید  زمینه  در  شدیدی 
خرید  دنبال  به  ما  که  همانطور  زیرا  داریم 
به  هم  کشورها  سایر  هستیم،  واکسن  این 
دنبال خرید واکسن هستند و تأمین واکسن 

بود.« خواهد  سخت  دنیا  در  آنفلوانزا 

موفقیت 70 درصدی کیت های مولکولی
درباره خطای  سؤالی  به  پاسخ  در  بیگلری 
نیز   PCR مولکولی  آزمایشگاهی  کیت های 
مولکولی  کیت های  موفقیت  »درصد  گفت: 
مورد  یک  اگر  و  است  درصد   70 حدود 
تست  باشد  داشته  وجود  بیماری  مثبت 
مولکولی تا 70 درصد می تواند مثبت بودن 
این  مختلفی  عوامل  لبته  ا دهد.  نشان  را 
درصد را باال و پایین می کند که یک عامل 
اوایل  در  زیرا  است  بیماری  خود  درصد 
تعداد  کاهش  دلیل  به  بیماری  اواخر  و 
کاذب  منفی  مشاهده  احتمال  ویروس ها، 
نمونه گیری  نحوه  و  نوع  می شود.  زیاد 
نمونه گیری  گاهی  زیرا  دارد  اهمیت  هم 
درنتیجه  و  شده  انجام  مسلط  فرد  توسط 
نمونه خوبی گرفته می شود و برعکس اگر 
آن  بودن  مثبت  احتمال  باشد  ناشیانه  نمونه 
متعددی  عوامل  بنابراین  بود؛  خواهد  کم 
و  نمونه گیری  نوع  بیماری،  فاز  همچون 
کیت ها  کیفیت  آزمایش کننده،  فرد  مهارت 
و... همگی در جواب نهایی مؤثر هستند.«
قاچاق  کیت های  موضوع  به  ادامه  در  وی 
تشخیص کرونا اشاره کرد و افزود: »موضوع 
کیت های قاچاق از ابتدا مطرح بود، اما اجازه 
ندادیم کیت هایی که مورد تأیید نیستند وارد 
دولتی  آزمایشگاه های  زیرا  شوند؛  چرخه 
و  هستند  پاستور  انستیتو  شبکه  جزو  که 
توسط  که  خصوصی  آزمایشگاه های  نیز 
آزمایشگاه مرجع کنترل و بازرسی می شوند 
از همان ابتدا مورد نظارت قرار گرفته  اند.«
که  است  آن  مهم  نکته  »اما  گفت:  بیگلری 
نمی توان رد کرد که هیچ کیت قاچاقی مورد 
استفاده قرار نگرفته و پروتکل ها به درستی 
لبته آزمایشگاه های دولتی  انجام شده باشد. ا
همه  در  وضعیت  از  و  شده  پایش  به دقت 
امروز  حتی  و  داریم  اطالع  شهرستان ها 
و  بررسی  کردیم  را  کیفیت ها  جلسه ای  در 
آزمایشگاه دولتی در یک  از دو  دیدیم که 
دیگری  و  کرده  عمل  بهتر  یکی  شهرستان 

دارد.« نیاز  پیگیری  و  نظارت  به 
اساس  »بر  افزود:  پاستور  انستیتو  رئیس 
آزمایشگاه های  درصد   70 حدود  آمار 
و  کرده اند  عمل  خوب  کشور  در  دولتی 
درصد   ۵ از  کمتر  و  می گیرند  خوبی  نمره 
راه  جدیدتر  که  هستند  آزمایشگاه هایی  
دارند.  نیاز  بیشتری  کمک  به  و  افتاده اند 
دولتی  شبکه  که  می گوییم  اطمینان  با  لذا 

است.« اعتماد  مورد  آزمایشگاهی 
وی درباره ارتباط انستیتو پاستور با مراکز علمی 

انستیتو  جهانی  شبکه  »با  گفت:  هم  دنیا  در 
پاستور مراودات علمی و مستقیم داریم و با 
موسسه های معتبر دنیا نیز رابطه مستمر وجود 
دارد. ضمنًا هر هفته چندین ویدئوکنفرانس با 
بدانیم  تا  می شود  برگزار  مختلف  کشورهای 

اتفاقاتی می افتد.« در دنیا چه 
درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  مجدداً  وی 
بردن  نام  اینکه  به  اشاره  با  کرونا،  واکسن 
از شرکت هایی که در حال ساخت واکسن 
درست  تحریمی  شرایط  در  هستند  کرونا 
نیست، گفت: »پولی که برای تولید واکسن 
هزینه می شود به دلیل شرایط اضطرار قابل 
توجه است. مثاًل آمریکایی ها نزدیک به یک 
داده اند  پول  مدرنا  شرکت  به  دالر  میلیارد 
ممکن  البته  کند.  تولید  را  کرونا  واکسن  تا 
است این تخصیص وجه انگیزه سیاسی داشته 
باشد که قبل از انتخابات آن کشور واکسن 
نیازمند  و  پیچیده  تولید واکسن  تولید شود. 
واکسن  تولید  در  کشورها  همه  است  زمان 
پول ها  منبع  کرده اند.  کوتاه  را  مسیر  کرونا 
انستیتو  ایران  در  کرونا  واکسن  تولید  برای 
است  این  ما  استراتژی  و  نیست  پاستور 
تا  ببندیم  کوچک  و  متعدد  پروژه های  که 
پروژه هایی که عدم کارایی آنها ثابت می شود 
از میان برداشته شوند و منابع هدفمند هزینه 
شود. در کارهای پژوهشی نباید انتظار داشت 

باشند.« موفق  پروژه ها  تمام 
یکی  پاستور  انستیتو  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
منطقه  در  سازها  واکسن  قدیمی ترین  از 
۴00 میلیون نفر در  است، افزود: »بیش از 
ایرانی  واکسن ب ث ژ  با  ما  مرزهای  فرای 
یکی  واکسن  این  و  می شوند  واکسینه  ما 
واکسن ها  مشهورترین  و  محبوب ترین  از 
است. واکسن ب ث ژ و هپاتیت دو واکسن 
پراستفاده در ایران بودند که توسط انستیتو 

راه  هپاتیت  واکسن  و  افتادند  راه  پاستور 
را  کشور  به  دارویی  بایوتکنولوژی  ورود 
پیشگیری  نه تنها در  با کرد. واکسن ب ث ژ 
در  آن  از  نوعی  بلکه  دارد  نقش  سل  از 
که  دارد  کاربرد  هم  مثانه  سرطان  درمان 
این  شدیم  موفق  ما  قبل  سال  بهمن ماه 
زیادی  خواهان  دنیا  در  که  از ب ث ژ  نوع 
دربیاوریم  خشک  پودر  شکل  به  را  دارد 
شود.  راحت  آن  و حمل ونقل  تا صادرات 
دو واکسن جدید که در حال حاضر روی 
روتاویروس  و  پنوموکوک  می کنیم  کار  آن 

است.« تولیدمان  برنامه  در  که  است 

پیش فروش واکسن یک کاله برداری است
در  کرونا  تست  انجام  هزینه  درباره  وی 
آزمایشگاه های خصوصی هم گفت: »روزی 
آزمایشگاه ها  این  شد  گرفته  تصمیم  که 
سختی  تصمیم  که  می دانستیم  شوند  اضافه 
توسط  آزمایشگاه ها  این  کنترل  زیرا  است 
انستیتو پاستور انجام نمی شود چون خودمان 
داریم،  را  کشوری  شبکه  هدایت  مشغله 
شرایط  در  خصوصی  آزمایشگاه های  اما 
باشند،  کشور  کمک  می توانستند  اضطراری 
البته  نیست.  ما  عهده  بر  آنها  نظارت  ولی 
برنامه پایش این آزمایشگاه ها هم در دست 
نیز  آزمایشگاه ها  این  هزینه   و  است  انجام 
آزمایشگاه  توسط  که  است  مصوبه ای  تابع 

است.« شده  ابالغ  سالمت  مرجع 
فعال  آزمایشگاه های  تعداد  درباره  وی 
گفت:  کشور  در  کرونا  تست  انجام  برای 
این  در  فعال  آزمایشگاه   190 مجموع  »از 
هستند.  آزمایشگاه خصوصی   7۵ خصوص 
آزمایشگاهی  حوزه  در  بزرگی  کار  لبته  ا
فضای  در  نمی کرد  فکر  دنیا  و  شد  انجام 
حوزه  در  را  توانمندی  این  تحریم 

آنجا  از  ضمنًا  باشیم.  داشته  آزمایشگاهی 
به  مراجعه  افزایش  پاییز  در  است  ممکن 
مجوزهای  باشیم  داشته  را  آزمایشگاه ها 
بیشتری برای توسعه آزمایشگاه ها در حال 

است.« شدن  اعطا 
بیگلری در خصوص جهش ویروس کرونا 
ابتدای  در  »ما  کرد:  اظهار  نیز  کشور  در 
و  کردیم  بررسی  ایران  در  کرونا  شیوع 
دریافتیم که ویروس کرونا همان ویروسی 
است که در ووهان شیوع پیدا کرده است، 
این  به  مطالعات  انجام  با  و  مرور  به  اما 
ویروس  در  جهش هایی  که  رسیدیم  نتیجه 
لبته نکته  کرونا در کشور دیده شده است. ا
ایمنی  سیستم  واکنش  که  بود  این  مهم 
و  بود  متفاوت  کرونا  ویروس  به  افراد 
ویروس،  جهش  بر  عالوه  خاطر  همین  به 
هم  افراد  ایمنی  پاسخ  و  افراد  ارثی  زمینه 
نکنیم  فراموش  ضمنًا  شود.  بررسی  باید 
ندانسته های ما در مورد این ویروس بیش 

است.« دانسته هایمان  از 
افزود: »زمانی که نمونه فرستاده شده  وی 
را  کرونا  و وجود  رسید  دستمان  به  قم  از 
ساعت  چند  از  کمتر  ظرف  کردیم  تأیید 
به عنوان  باید  پس  شد.  رسانه ای  آن  خبر 
یک شاهد به دور از هیاهوها بگویم اعالم 

است.« گرفته  صورت  به موقع  بیماری 
واکسن  پیش خرید  تبلیغات  مورد  در  وی 
مجازی  فضای  »آگهی های  گفت:  نیز  کرونا 
کاله برداری  یک  واکسن  پیش فروش  برای 
برنامه ریزی شده است زیرا اگر واکسن داشته 
باشیم توسط مراجع رسمی و قانونی عرضه 
بتوان  شاید  اول  سال  در  شد. ضمنًا  خواهد 
حداکثر به ۲0 درصد جمعیت واکسن کرونا 
را داد که گروه های پرخطر در اولویت قرار 

می گیرند.«
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سخنگوی هالل احمر در پاسخ به سپید

 یاسر مختاری
نصیری،  محمد  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
سخنگوی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران در سومین نشست خبری خود که روز یکشنبه 
در سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر برگزار 
شد، در پاسخ به خبرنگار سپید در رابطه با باز 
شدن مسیر کمک های مالی بین المللی به جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، گفت: »این 
مسیر در جهت  ارسال کمک های بین المللی از 
سوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل 
به ایران به شرطی که مبدأ کمک یک آمریکایی 

نباشد باز شده است.«
وی افزود: »در سال های اخیر کمک های زیادی به 
ایران شد اما هیچ یک از آنها به دلیل تحریم های 
ظالمانه آمریکا به دست ما نرسید. با این شرایط 
اخیر  در سال های  که  جدید کمک رسانی هایی 
به زلزله کرمانشاه یا سیل سیستان و بلوچستان،  
گلستان و لرستان به هالل احمر ایران شده بود 
به ایران می رسد. این خط باز شده و امیدواریم 
بتوان از این خط برای واردات داروهای مورد 

نیاز کشور نیز استفاده کرد.«
نصیری به کمک های ارسال شده از سوی فدراسیون 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر به ایران در 
پی بیماری کرونا پرداخت و گفت: »در ارتباط با 

بیماری کووید 19، تاکنون 159 محموله بین المللی 
به ایران ارسال شده است که این محموله ها به 
20 نقطه از کشور و مناطق قرمز و پرخطر ارسال 

شده است.«
نصیری همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه 
الملل و حقوق بشردوستانه  معاونت امور بین 
جمعیت هالل احمر اشاره کرد و گفت: »براساس 
کمک های  انتقال  شده،  انجام  پیگیری های 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر به کشور انجام 
شد که با تالش های بیش از یک سال گذشته 500 
هزار دالر از طریق این کانال در اختیار جمعیت 
هالل احمر قرار گرفت که از این رقم 150 هزار 
دالر مربوط به حوادث سه سال پیش کرمانشاه 
و همچنین بخشی از این پول به سیل سیستان 
و مابقی نیز که حدود 300 هزار دالر است به 
بین  فدراسیون  بیماری کووید19 و کمک های 
المللی صلیب سرخ و هالل احمر اختصاص دارد.«

تأمین 2 میلیون دوز واکسن آنفوالنزا
وی افزود: » با پیگیری های انجام شده توسط 
سازمان تدارکات پزشکی و تأمین ارز مورد نیاز 
به زودی واکسن آنفلوانزا به کشور وارد خواهد 
شد. در ابتدا قرار بود یک میلیون دوز آن توسط 
هالل احمر تأمین شود که تعداد آن به 2 میلیون 

واکسن افزایش پیدا کرده و بنا داریم در صورت 
فراهم شدن شرایط، توزیع این واکسن ها را از 

نیمه دوم شهریورماه آغاز کنیم.«
نصیری با بیان اینکه سازمان تدارکات پزشکی 
جمعیت هالل احمر در زمان جنگ تشکیل شده 
است، گفت: »این سازمان وظیفه دارد در زمان 
مخاطرات کمک رسانی کند. در روزهای کرونایی 
موضوع واردات داروهای مختلف پیگیری شد و 
در بخش کرونا نیز اگر دارویی بیاید و برای درمان 
بیماری قطعیت پیدا کند، هالل احمر آمادگی دارد با 
تمام ظرفیت ها در مسیر تهیه این دارو گام بردارد.«
وی با اشاره به توزیع کمک های بین المللی به 
ویژه ماسک N95 در مناطق محروم، یادآورشد: 
»تعداد قابل توجهی از این ماسک ها در قالب 
کمک های بین المللی به کشور ارسال شده است 
که در مراکز هالل احمر کمتر مورد استفاده قرار 
گرفته و بنا داریم همزمان با هفته دولت این اقالم 
را در مراکز درمانی و بیمارستانی سراسر کشور و 
به ویژه نقاط محروم و مناطق قرمز توزیع کنیم.«

طراحی پویش نذر سالمت برای توزیع 
ماسک در هیئت های مذهبی

سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره به فرا 
شهیدان  ساالر  عزاداری  و  محرم  ایام  رسیدن 

حضرت امام حسین)ع( تمهیداتی برای تأمین 
ایمنی برگزاری مراسم های عزاداری مورد توجه 
دستگاه های مختلف و مردم قرار گرفته است، 
تصریح کرد: »بر همین اساس جوانان هالل احمر 
ابالغ  بهداشتی  براساس پروتکل های  بنا دارند 
شده از سوی وزارت بهداشت و در چارچوب 
برگزاری  محل   در  شده  ابالغ  بخشنامه های 
و  ماسک  توزیع  به  اقدام  عزاداری  مراسم های 

فوم های بهداشتی کنند.«
وی ادامه داد: »بر همین اساس کمپین »نذر سالمت« 
با همکاری برنامه تلویزیونی عصر جدید آغاز 
می شود که به موضوع جمع آوری کمک های مردمی 
برای تأمین ماسک و اقالم بهداشتی در هیئت های 

مذهبی می پردازد.«

کمک های درمانی به مصدومان انفجار بیروت 
سخنگوی جمعیت هالل احمر با اشاره راه اندازی 
و  لبنان  در  این جمعیت  بیمارستان صحرایی 
ارسال اقالم درمانی جهت مداوای مصدومان 
انفجار بیروت اظهار کرد:  »در پی وقوع حادثه 
در لبنان، جمعیت هالل احمر 24 ساعت پس از 
این حادثه امکانات خود را برای ارائه خدمات 

به حادثه دیدگان به بیروت ارسال کرد. 
ادامه در صفحه 17 

امیدواری به مسیر باز شده بین المللی برای تامین دارو
تامین دو میلیون دوز واکسن آنفلوانزا

طراحی پویش نذر سالمت در محرم
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 ادامه از صفحه 16 
براساس آخرین آماری که شب گذشته اخذ شده 
است 2 هزار و 500 نفر  از خدمات بیمارستان 
صحرایی  جمعیت هالل احمر ایران در بیروت 

بهره مند شده اند.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر افزود: 38 نفر از 
جعیت هالل احمر به لبنان اعزام شدند که 18 
متخصص و فوق تخصص نیز در میان آنها بوده 
و خدمات درمانی را به مراجعان ارائه می کنند، 

تعدادی از این افراد به کشور بازگشته اند.«
وی با اشاره به کمک های قابل توجه صلیب سرخ 
لبنان در سیل سال گذشته به کشورمان، گفت: 
»لبنان از جمله کشورهایی بود که کمک های قابل 
توجهی را در آن مقطع به هموطنان سیل زده داشت 
مناطق  به کشور و  را  قابل توجهی  و محموله 

سیل زده ارسال کرد.«

افتتاح 3 مرکز توانبخشی همزمان با هفته دولت
سخنگوی جمعیت هالل احمر در ادامه با بیان 
اینکه همزمان با هفته دولت چندین پروژه عمرانی 
و خدماتی از سوی جمعیت هالل احمر در نقاط 
مختلف کشور به بهره برداری می رسد، گفت: » 
از جمله این پروژه ها افتتاح و بهره برداری یک 
هزار خانه هالل احمر جدید در سطح کشور 
است. در حال حاضر یک هزار و 400  خانه 
هالل احمر در سطح کشور فعالیت دارند که این 
اماکن در موضوعات تاب آوری، امداد و نجات 
 6 در  داده اند.  انجام  را  گسترده ای  فعالیت های 
ماه گذشته در دوره جدید مدیریت هالل احمر 
اقدامات موثری برای راه اندازی خانه های هالل 
انجام شده و برهمین اساس در هفته دولت یک 
هزار خانه هالل جدید به یک هزار و 400 خانه 

هالل اضافه می شود.«
نصیری در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعاتی 
که جمعیت هالل احمر توجه ویژه ای به آن دارد 

ارائه خدمات توانبخشی با تعرفه ترجیحی است، 
گفت: »همزمان با هفته دولت سه مرکز توانبخشی 
در ایالم، رشت و سیرجان فعالیت خود را آغاز 

می کنند.«
نصیری در ادامه با اشاره به کاهش مأموریت های 
سازمان امداد و نجات، گفت: »براساس گزارش 
تهیه شده تعداد  مأموریت های سازمان امداد و 
نجات در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، 53 درصد کاهش یافته است این 
نشان از کاهش حوادث دارد که  از جمله دالیل 

آن کم شدن سفرها بوده است.«
وی یادآور شد: »بیشترین مأموریت ها از سوی 
سازمان امداد و نجات به ترتیب در استان های 
مازندران با 277 مأموریت، اصفهان با 175 مأموریت 
و استان گلستان با 161 مأموریت، انجام شده است. 
همچنین در مردادماه 71 عملیات در محیط های 
انجام شده  احمر  از سوی جمعیت هالل  آبی 
تقاضا  هموطنان  از  ارتباط  همین  در  که  است 
داریم در شهریور و در ماه پایانی تابستان عنایت 
ویژه ای را به این مسئله داشته باشند. متأسفانه 
در محیط های خلوت تعداد عملیات های سازمان 
امداد و نجات نیز افزایش پیدا کرده است و تاکید 
داریم در سواحلی که طرح امداد و نجات از سوی 
جمعیت هالل احمر اجرا نشده است، اقدام به 
شنا کردن نکنند. همچنین یکی دیگر از محلهای 
پرخطر حوزه های آبیاری باغات هستند که به این 

موضوع نیز باید توجه شود.«
وی تأکید کرد: »استان های مازندران، گیالن و 
بوشهر بیشترین مخاطره و خطر را در ارتباط با 
محیط های آبی داشته اند. همچنین براساس آمار 
در ماه گذشته 2 هزار و 162 مأموریت در این 
مناطق انجام شده است که 316 مصدوم و افراد 
گرفتار نجات پیدا کرده اند. همچنین به هفت هزار 
و 647 نفر نیز امدادرسانی شده و 214 نفر هم 

اسکان داده شده اند.«

نصیری بیان کرد: »یکی دیگر از اقدامات جمعیت 
هالل احمر راه اندازی کمپین »غرق نشوید« است 
که 70 هزار نفر در رابطه با این کمپین، مشارکت 
داشتند و امیدواریم در ماه باقی مانده از تابستان 
شاهد کاهش حوادث ناشی از غرق شدن باشیم.«
نصیری در ادامه به برگزاری دوره های آموزش 
همگانی پرداخت و گفت: »در یک ماه گذشته  
اقدامات خوبی در رابطه با برگزاری دوره های 
آموزش همگانی در فضای مجازی انجام شده 
است و با توجه به فراهم کردن بستر این مسئله 
دوره های آموزشی تابستانی آنالین را در 43 روز 
گذشته برگزار کرده ایم. طبق آمارها هر روز 2 
هزار نفر از فضای آموزش همگانی به صورت 
مجازی استفاده می کنند. همچنین در پایان هر 
کنندگان در دوره گواهی  برای شرکت  دوره  

صادر می شود.«
»با  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  سخنگوی 
شبکه های  در  گرفته  صورت  ظرفیت سازی 
ویژه ای  توجه  احمر  هالل  جمعیت  اجتماعی، 
به آموزش آنالین و توسعه آن دارد. همچنین 
آموزش همگانی  ماه های گذشته دوره های  در 
به  خانه   400 و  هزار  یک  در  هالل  خانه های 
پروتکل های  رعایت  با  و  حضوری  صورت 

بهداشتی برگزار شده است.«
وی با اشاره به آموزش سربازان در دوره آموزشی 
در پادگان ها، گفت: »در همین ارتباط نیز در تمام 
آموزشی 30 ساعته  آموزشی دوره  پادگان های 
برای سربازان توسط جمعیت هالل احمر برگزار 

شده است.«

اجرای مرحله سوم طرح نذر آب
سخنگوی جمعیت هالل احمر در ادامه به اجرای 
فاز سوم طرح نذر آب در  استان های سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان 
پرداخت و گفت: »در 2 مرحله قبلی از اجرای این 

طرح به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده ایم 
و در فاز سوم این طرح نیز سه هدف از جمله 
آب رسانی در مناطق محروم، ارائه خدمات درمانی 
دارد.«  قرار  کار  دستور  در  معیشت  موضوع  و 
سخنگوی جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: 
»همچنین 2 جشنواره گام دوم انقالب و طرح 
تابستانی صبح رویش به زودی از سوی سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر برگزار می شود.«

تأمین 50 درصد بودجه مورد نیاز برای 
شارژ انبارهای هالل احمر

نصیری در رابطه با وضعیت انبارهای هالل احمر 
نیز گفت: »خوشبختانه با پیگیری های انجام شده 
120 میلیارد تومان برای شارژ انبارهای امدادی 
و  است  درصد   50 معادل  این  که  شد  تأمین 
امیدواریم که دولت 50 درصد مابقی را نیز تأمین 
کند. البته ما متوجه شرایط و وضعیت موجود 
هستیم و حالت ایده آل برای ما تأمین هزار و 900 
میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط کشور این 
امکان وجود ندارد. حدود 8 هزار و 500 چادر 
امدادی تهیه شده و سفارش 70 هزار چادر نیز 
انجام شده که به مرور وارد چرخه می شوند.« 
وی در رابطه با ورود هالل احمر به موضوع 
آسیب های اجتماعی به ویژه در محله هرندی 
تهران نیز اظهار کرد: »این محله به هشت زون 
تقسیم شده و طبق تحقیقی که  انجام شده به 
جای کمک های مقطعی بنا است تا طی مدت 
10 سال با همراهی خود مردم شکل این منطقه 
عوض شود در این زمینه از ظرفیت خانه های 
هالل نیز استفاده خواهیم کرد.« نصیری در رابطه 
با همکاری هالل احمر در برگزاری کنکور نیز 
گفت: »ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت کشوری 
درخواستی از جمعیت هالل احمر نداشت اما 
در برخی از استان ها درخواست هایی در مورد 

تخصیص سالن و امکانات مطرح شده است.«
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از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نسخه سوم راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 
19 )کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی و الزامات 
سالمت محیط و کار در انواع آزمون ها به ویژه آزمون 

سراسری کنکور را ابالغ کرد.
به گزارش سپید متن این شیوه نامه که در اختیار روزنامه 
سپید گذاشته شده، به این شرح است: شنا سایی راه های 
انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل 
آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق 
مشخص نشده است ولی به عنوان یک اصل کلی و طبق 
آخرین اطالعات، انتقال ویروس های تنفسی از انسان 
به انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و 
دهان در محیط می باشد. ب اساس دانسته های کنونی 
این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی 
همچون تب، سرفه، تنگی نفس می تواند بروز نماید 
و در موارد شدیدتر ممکن است منجر به ذات الریه، 
نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از 
این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

این ویروس می تواند در فاصله 1 تا 2 متری از طریق 
سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال، تماس دستها 
با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، 
دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده پله ها، 
پریز و کلیدهای برق و کلیه و سایلی ا ست که به طور 
عمومی و مشترک استفاده می شود شامل اسکناس، اسناد 
و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین 
حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء 

مشکوک دست را با آب و صابون شستشو گردد.

دامنه کاربرد
این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید- 19 
)کرونا ویروس( در دانشگاه ها، موسسات آموزش 
عالی، دانشکده ها، مدارس و آموز شگاه های علمی 
و تحقیقاتی و سایر حوزه های امتحانی برگزارکننده 
آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور ، مرکز 
سنجش آموزش پزشکی کاربرد دارد. ضمنا سایر 
قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل های مرتبط 
با بهداشت محیط و بهداشت حرف های به قوت 

خود باقی است.

فاصله گذاری اجتماعی
یکی از راه های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. از آنجا که بسیاری 
از شاغلین ، داوطلبان و دانشجویان در معرض بیماری 
کووید 19 هستند و محل های برگزاری آزمون یکی 
از اماکن تجمع محسوب شده که می تواند سبب 
انتقال بیماری گردد ، در این راستا الزم است موارد 

زیر رعایت شود:
- حداقل فاصله ایمن 1/8 متر بین داوطلبین، کارکنان 
و افراد دیگر در تمامی مبادی ورودی، خروجی، 
راهروها، محوطه، سالن ها وکالس های حوزه های 

امتحانی رعایت شود.
- از تجمع داوطلبین در مقابل در ورودی و خروجی 
و سایر فضاهای حوزه های امتحانی جلوگیری شود.
- همراهان داوطلبین از تجمع در مقابل در ورودی 
امتحانی  فضاهای حوزه های  سایر  و  و خروجی 

اجتناب نمایند.

- همراهان داوطلبین در صورت همراه داشتن وسیله 
نقلیه شخصی به منظور جلوگیری از تجمع در وسیله 

نقلیه خود استقرار داشته باشند.
- در صورت گستردگی محیط برگزاری آزمون )فا صله 
زیاد بین دانشکده ها در دانشگاه / موسسه محل آزمون( 
و ضرورت استفاده از ماشین های عمومی جهت تردد 
ازجمله اتوبوس، مینی بوس و ون در هر ردیف یک 
نفر و به صورت ضربدری و حداکثر از یک سوم تا 

یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده شود.
- رعایت فاصله حداقل 1/8 متر بین کابین های 
امتحانی الکترونیک، نیمکت و صندلی های داوطلبین 
در کالس های درس، راهروها و سایر محل هایی که 

برای آزمون در نظر گرفته شده، الزامی است.
- مراقبین باید فاصله 1/8 متری را با داوطلبان رعایت 

نمایند.
- متولیان بررسی کارت ورود به جلسه آزمون در 
بدو ورود و حین آزمون، ضمن حفظ رعایت فاصله 
ایمن از وسایل حفاظت فردی )ماسک ودستکش( 

استفاده نمایند.
- قبل از برگزاری آزمون، تمامی موارد مرتبط با فاصله 
گذاری اجتماعی و پیشگیری از شیوع کووید - 19 
از طریق پیامک، سایت سازمان سنجش، شبک ههای 
اجتماعی، زیرنویس شبکه های تلویزیون، اخبار و یا 
سایر روش های الکترونیکی به داوطلبان اطالع رسانی 
شود )ازجمله همراه نداشتن هرگونه وسیله اضافه از 
قبیل کیف، کتاب و مواردی نظیر آن، عدم تحویل گرفتن 
امانات در محل آزمون، تکمیل فرم 1/1 مخصوص 
خوداظهاری داوطلبین و امضاء آن قبل از ورود به 

حوزه آزمون و غیره.(
- در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، 
بایستی فاصله 1/8 متر در حداقل زمان ممکن گردد.
- از تجمع افراد در محوطه، البی، آبدارخانه و سایر 

مکان های عمومی اجتناب گردد.
- برای افرادی که در فرم خود اظهاری و یا در ز مان 
اعالم  را  خود  کرونای  بیماری  آزمون ،  برگزاری 
می نمایند، مسئولین مربوطه موظفند مناسب ترین 
شرایط ایمنی را از لحاظ فاصله گذاری اجتماعی، 
ملزومات حفاظت فردی و تهویه مناسب محل آزمون 

را برای داوطبین مورد نظر ایجاد نمایند.
- مسئولین برگزاری آزمون برای افراد مشکوک به 
بیماری کرونا محلی مجزا برای برگزاری آزمون 

اختصاص دهند.
- رابطان بعد از پایان آزمون، در تحویل پاسخ نامه ها 
و دفترچه های سوال به مسئول مخزن در یک محل 
تجمع ننمایند و فاصله اجتماعی1/8 متر را از همدیگر 

در کنار مخزن رعایت کنند.
- تا جایی که امکان دارد آزمون ها کشوری به صورت 
غیرمتمرکز )هر داوطلب در شهر محل سکونت خود 
آزمون دهد( برگزار شود و از برگزاری آزمون به صورت 
متمرکز( برگزاری آزمون کشوری در یک شهر ( به 
منظور کاهش تردد بین شهری از شهرهای با وضعیت 
قرمز به شهرهای زرد، سفید و بالعکس اجتناب شود.
استفاده  نقلیه شخصی  وسیله  از  که  داوطلبین   -
نمی نمایند، درصورت امکان از آژانس های درون 
شهری برای رسیدن به محل آزمون استفاده نمایند.

- داوطلبین در صورت اسکان در منزل اقوام حتما 
رعایت فاصله مناسب با بستگان، رعایت الزامات در 

صرف غذا مد نظر قراردهند.

غربالگری، مراقبت و بازتوانی
1- غربالگری شاغلین در همه گیری کووید- 19

الزم است براساس طرح فاصله گذاری اجتماعی، پیش 
از ورود به محل آزمون، فعالیت های زیر انجام پذیرد:
1-  همه موظف هستند قبل از ورود به محل کار/ 
آزمون فرم خود اظهاری مبنی بر عدم وجود عالئم 
تنفسی مرتبط با کووید- 19 یا وجود تماس نزدیک 

با بیمار را، تکمیل نمایند. )پیوست 1/1(
2-  بررسی روزانه عالئم شاغلین: در صورتی که 
شاغل دارای عالمت باشد، می بایست عالئم فرد در 
سامانه ثبت گردد و در صورت وجود هشدار مراجعه 
به مراکز  salamat.gov.ir  وزارت بهداشت به آدرس 
خدمات جامع سالمت، از ادامه فعالیت شاغل در محل 
کار ممانعت به عمل آید و در صورت عدم دسترسی 
به سامانه فوق فرد عالمت دار جهت ارزیابی به مراکز 

خدمات جامع سالمت ارجاع داده شود.
در صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این شاغلین 

وجود دا شت ارائه گواهی پزشک معالج به مدیر الزامی 
است. این افراد باید فرایندهای مربوط به تشخیص، 

درمان، نقاهت و بازگشت به کار را طی کنند.

2- مراقبت از گروه های آسیب پذیر
دو گروه زیر با گواهی پزشک معتمد، به عنوان افرادی 

که در معرض ابتال به بیماری کووید - 19
عارضه دار قرار دارند، در نظر گرفته شده است:

گروه الف - بیماران با بیماری زمینه ای:
بیماری قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت، بیماری های 

 40 >BMI ،تنفسی زمینه ای
گروه ب- بیماران با نقص ایمنی:

تحت درمان با کورتیکواستروئید بیش از 12/5 میلی گرم 
پردنیزولون در روز بیش از دو هفته، شیمی درمانی، 

بدخیمی ها، پیوند اعضاء 
موارد زیر برای این گروه از افراد که درگیر فرآیند 

آزمون هستند در نظر گرفته شود:
1-  درصورت امکان، فعالیت های کارکنان اداری 
این افراد تا پایان همه گیری، به صورت دورکاری 

صورت پذیرد.
2-  در صورت عدم امکان دورکاری، شرایط محیط 
کار برای این افراد به گونه ای فراهم گردد که حداقل 
تماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت 
در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محیطی با 
شرایط تهویه مناسب تر و کم جمعیت تر می تواند 

کمک کننده باشد.
3-   کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی 

برای شاغلین فراهم نمایند.

3- بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید- 19
تمامی شاغلین احتمال ابتال به بیماری کووید - 19 
الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت 
بازگشت به کار براساس آخرین نسخه »راهنمای 
بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید- 19« 
ابالغی از وزارت بهدا شت مورد ارزیابی قرار گیرند و 
و ضعیت شاغل برای بازگشت به کار مورد ارزیابی 

پز شکی قرار گیرد.
ادامه در صفحه 19 

پروتکل های بهداشتی ویژه کنکور ابالغ شد
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اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار

1- بهداشت و حفاظت فردی
- همه داوطلبان موظف به رعایت موارد ذیل هستند 

و تبعات عدم رعایت آن متوجه آنها خواهد بود.
- از دست دادن، روبوسی و تمامی اعمالی که مستلزم 
تماس فیزیکی و نزدیک شدن افراد به کمتر از فاصله 

مجاز )1/8 متر( باشد، خودداری شود. 
- رعایت حفاظت فردی توسط داوطلبین و کارکنان 
از زمان خروج از منزل تا پایان برگزاری آزمون و 

خروج حوزه توصیه و تاکید می شود.
- کارت ورود به جلسه آزمون به صورت الکترونیکی 

صادر شود.
- از پذیرفتن امانات و وسایل همراه داوطلبان در 

باجه امانات و یا بخش نگهبانی خودداری گردد.
- رعایت تمامی نکات بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک 
و شستشوی دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
مورد تایید وزارت بهداشت و گندزدایی سطوح مطابق 
با دستورالعمل های مربوطه از سوی وزارت بهداشت 

توسط کارکنان و داوطلبین آزمون الزامی است.
- همه داوطلبان ملزم به استفاده از لوازم تحریر شخصی 
)خودکار، مداد، پاک کن، ماشین حساب و مواردی 
نظیر آن( هستند. و رد و بدل کردن اشیا، وسایل، بین 

داوطلبین ممنوع است.
- توزیع سواالت امتحانی باید توسط افرادی که 
صحت سالمت آنها مورد تایید ناظرین بهداشتی 

می باشد انجام پذیرد.
- از قراردادن سواالت و پاسخ نامه بر روی زمین 

خودداری گردد.
- متولیان تطبیق دهنده عکس کارت آزمون با داوطلبین 
ضمن رعایت فاصله ایمن ، ملزم به استفاده از ماسک 

و دستکش می باشند.
- برای ثبت حضور و غیاب داوطلبین ترجیحا از 
سیستم تشخیص چهره استفاده کنید )در صورت 
استفاده از سیستم اثر انگشت وجود یک ظرف محتوی 
الکل 70 درصد و یا ارائه پد الکلی برای ضدعفونی 

انگشت ضروری است.(
- برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحا از سیستم 

تشخیص چهره استفاده شود )در صورت وجود(
- دست اندرکاران آماده سازی و توزیع کننده های میان 
وعده های مواد غذایی در بین کارکنان و داوطلبین 

ملزم به دریافت کارت بهداشت می باشند.
- داوطلبین درصورت اسکان در هتل/ مسافرخانه 

حتما گندزدایی کردن محل استقرار و شست شوی 
دست ها را مورد توجه قرار دهند.

- داوطلبین در تمام طول حضور در شهر محل 
آزمون )با وضعیت قرمز، زرد( حتما از ماسک استفاده 
نموده و رعایت اصول بهداشت فردی را نیز مورد 

توجه قرار دهند.
- شستشوی دست ها به صورت مکرر به مدت حداقل 

20 ثانیه با آب و صابون انجام شود.
- از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن )در 
صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی 

آرنج( استفاده شود.
- از تماس دست ها با چشم، بینی و دهان جدا 

خودداری شود.

2- بهداشت مواد غذایی
- میان وعده غذایی بین داوطلبین و کارکنان به صورت 

بسته بندی شده توزیع گردد.
- رد و بدل کردن نوشیدنی و خوراکی بین داوطلبین 

ممنوع است.
- استفاده از پارچ آب و لیوان در حوزه امتحانی 
ممنوع بوده و به هر داوطلب یک بطری آب آشامیدنی 

بسته بندی جهت مصرف تحویل گردد.
- داوطلبین درصورت استفاده از اتوبوس جهت تردد 
بین شهری، حتما در تمام طول مسیر از ماسک استفاده 
نمایند و تاحد امکان از تغذیه های ارائه شده توسط 

سرویس اتوبوس ها استفاده نکنند.
- در صورت ا ستفاده از اغذیه های محل های تهیه 
غذای ر ستورانی حتما به مکان هایی مراجعه شود که 
مورد تائید مرکز بهداشت استان/ شهرستان قرار داشته 

و تاییدیه آنها را داشته باشند.
- مسئول خرید و توزیع تغذیه در هر حوزه مشخص 
بوده و مشخصات وی به همراه فرم خوداظهاری 
در اختیار ناظر بهداشتی قرار گیرد و سالمت وی 

مورد تایید باشد.

3-  بهداشت ابزار و تجهیزات
- تمهیدات الزم جهت تهیه ماسک و دستکش یکبار 
مصرف برای استفاده داوطلبین، کارکنان و عوامل 

اجرایی انجام گیرد.
- گواهی سالمت رانندگان وسایل نقلیه در صورت 
تردد در محوطه های حوزه های امتحانی باید در اختیار 

ناظر بهداشتی در هر حوزه قرار گیرد.
- تهویه منفی به صورت خروج هوا از اتوبوس و 

دیگر وسایط نقلیه رعایت شده و مورد کنترل ناظر 
بهداشتی قرار گیرد.

- تمامی سطوح دارای تماس مشترک )نظیر دستگیره 
وسایل  نیمکت،  صندلی،  میز،  پله،  راه  میله  در، 
الکترونیک، پشتی صندلی ها و خودروها(  باید پس 
از هر آزمون ابتدا نظافت و سپس گندزدایی گردد.

تعداد کافی و  به  - مواد ضدعفونی کننده دست، 
در قسمت های مناسب )در ورودی، سرویس های 
بهداشتی، راهروها، آسانسورها و موارد نظیر آن( 

تعبیه گردد.
- دو مرحله نظافت )با مواد شوینده( و گندزدایی 
جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین 

شوینده و گندزدا ایجاد گردد.
- محلول گندزدای کلره باید روزانه تهیه گردد )کارایی 

آن پس از گذشت 24 ساعت کاهش می یابد.(
- گندزدا با آب سرد تهیه گردد.

- گندزدایی سطوح با دستمالی که تو سط محلول 
گندزدا آغشته شده، برای سطوح انجام می شود. ابتدا 
دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی آن گرفته 

و بر سطوح کشیده می شود.
- در نمازخانه از استفاده مشترک مهر، سجاده، تسبیح، 
چادر و نظایر آن اجتناب گردد. این لوازم باید به 

صورت شخصی مورد استفاده قرار گیرند.
- توصیه می شود از تماس مستقیم د ست با دکمه های 
آ سانسور خودداری شود، برای تماس از لوازم یکبار 
مصرف از جمله دستمال کاغذی و موارد مشابه استفاده 
شود. در صورت تماس مستقیم حتما بالفاصله با مواد 
ضدعفونی دست نسبت به ضدعفونی دست اقدام یا 

با آب و صابون شسته شود.

4-  بهداشت ساختمان
- تهویه منا سب هوا در محیط های بسته و فضاهای 
مورد استفاده برای آزمون و سرویس های بهداشتی 
صورت پذیرد. )به عنوان مثال استفاده از تهویه طبیعی 

با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا(
در  استفاده  مورد  فضاهای  تمامی  گندزدایی   -
حوزه های امتحانی، سرویس های بهداشتی بایستی 
قبل و بعد از آزمون طبق دستورالعمل های ابالغی 

از سوی وزارت بهداشت انجام شود.
- انتخاب سالن با گنجایش حداقل 12 متر مکعب 
با داشتن شرایط تهویه مناسب طبیعی و مصنوعی 

برای برگزاری آزمون در نظر گرفته شود.
- الزم است تمامی سرویس های بهداشتی مجهز 

به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد.
- حذف یا بال استفاده نمودن آبخوری ها و آب 

سردکن ها به صورت موقت صورت گیرد.
- به تعداد کافی سطل زباله در قسمت ورودی 
و خروجی حوزه و همچنین مسیرهای پرتردد و 
در سالن ها و یا کالس های محل برگزاری آزمون 

پیش بینی شود.

نکات مهم
- رعایت گندزدایی و چگونگی استفاده از مواد 
وزارت  دستورالعمل های  طبق  بایستی  گندزدا 

بهداشت عمل شود.
- در نظر گرفتن فضایی مجزا برای قرنطینه افراد 

مشکوک به کرونا ویروس الزامی است.
- درصورت وجود افراد مشکوک به عالئم مثبت 
و عدم تکمیل فرم خوداظهاری توسط نامبردگان، 
جداسازی افراد مذکور در فضای قرنطینه در محل 

آزمون الزامی می باشد.
- مشخصات تمامی نفرات خدمات دهنده برای 
آزمون )عوامل اجرایی( باید به ناظر بهداشتی داده 

شود و غربالگری و کنترل بهداشتی شوند.
- کارکنان خدماتی جهت انجام نظافت وگندزدایی 
فضاهای مختلف در حوزه های امتحانی از لباس و 

حفاظت فردی استفاده نمایند.
- عوامل اجرایی قبل از آزمون تعیین شوند و بر 

مراقبت های بهداشتی به آنها تاکید شود.
- آموزشهای بهداشتی به صورت مجازی یا در 
قالب دستورالعمل برای عوامل اجرایی ارائه شود.

- به تعداد داوطلبان پَدالکلی )به منظور پاک کردن 
جوهر استامپ در زمان اخذ اثر انگشت( تهیه و برای 

حوزه های برگزاری آزمون ارسال گردد.
- بر شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظتی فردی 

نظارت شود.
- داخل مخزن می بایست قبل از ورود عوامل مخزن 

کامال گندزدایی شود.
محلول  سه الیه،  ماسک  شامل  بهداشتی  بسته   -
ضدعفونی و دستکش به کلیه عوامل مخزن و... 

ارائه شود.
- استقرار آمبوالنس و تیم پزشکی با هماهنگی ستاد 
مدیریت بیماری کرونا در هر استان مقابل مخازن و 
آماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه های شهرستان ها 
در روزهای برگزاری آزمون و حوزه های رفع نقص 

کارت داوطلبان پیش بینی شود.
- در خصوص بازرسی بدنی داوطلبان از گیت های 
دستی استفاده شود. درصورت عدم امکان تامین 
گیت، فرد متولی می بایست به لباس گان، ماسک، 
شیلد و دستکش مجهز شود و بعد از بازرسی بدنی 
هر فرد، دست خود را برای بازرسی نفر بعدی 

ضدعفونی نماید.
- بر عدم استفاده از مواد گندزدایی کننده برای 
انتقال  هنگام  در  پاسخ نامه ها  نمودن  گندزدایی 

تاکید شود. 
- پاکسازی و گندزدایی در ا ستان ها و شهر ستان ها 
از طریق نمایندگان تام االختیار و با نظارت ا ستان ها 
در زمان مناسب قبل از برگزاری آزمون انجام شود.
- فضای مناسب برای داوطلب دارای معلولیت با 

رعایت فاصله گذاری در نظرگرفته شود.
- منشی داوطلبان نابینا، معلول، ناشنوا و ... حداقل 

1/8 متر از داوطلب فاصله داشته باشد.
- برای چینش داوطلبان مذکور از یکدیگر مورد توجه 

قرار گیرد )ترجیحاً هر نفر در یک کالس باشد.(
ادامه در صفحه 20 
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- محل ها و قسمت هایی که داوطلبان در طول مسیر 
از درب اصلی تا محل نشستن در صندلی خود 
احتماال لمس خواهند نمود و همچنین صندلی داوطلبان 

ضدعفونی شود.
- پیش بینی الزم برای جایگزینی عوامل اجرایی 
مشکوک در  بازه زمانی آزمون در نظر گرفته شود. 

- از ترددهای بی مورد عوامل اجرایی در طول آزمون 
خودداری شود.

- درصورت مشاهده افراد مشکوک به این بیماری، با 
حفظ خونسردی و آرامش حوزه، سریعا به مسوولین 

بهداشتی مستقر در حوزه اطالع رسانی شود.
- عوامل اجرایی توجیه شوند که در صورت داشتن 
هرگونه عالئم مشکوک عدم حضور خود را به موقع 

اعالم کنند.
- ضمن تاکید مجدد بر لزوم استفاده از ماسک 3 الیه 
معمولی )بدون فیلتر( توسط عوامل اجرایی و داوطلبان 
ابتدای ورود به حوزه امتحانی تا پایان برگزاری آزمون، 
درصورتی که در حین برگزاری آزمون عامل اجرایی 
نسبت به برداشتن ماسک از صورت اقدام نمود، الزم 

است به آرامی به آنها تذکر داده شود.
- بعد از بررسی مدارک و بازرسی داوطلبان، راهنمایی 
الزم جهت پیدا کردن صندلی و استقرار در آن جهت 
جلوگیری از ازدحام در زمان حضور و پیدا کردن 

صندلی جهت نشستن انجام شود.
- به داوطلبان توصیه شود که از بلند شدن و صحبت 
کردن با سایر داوطلبان قبل از شروع آزمون و حضور 

سر صندلی سایر داوطلبان خودداری نمایند.
- به مسئول مخزن تاکید شود در هنگام تحویل 
بسته های سوال و پاسخ نامه به رابطان از ماسک و 
دستکش استفاده نموده و مرتب دست های خود را 

با محلول ضد عفونی نماید.
- رابطان حتما از ماسک و دستکش استفاده نموده 
و قبل از دریافت بسته های سوال و پاسخ نامه از 
مخزن دست های خود را ضد عفونی نمایند. ضمنا 
در زمان تحویل بسته آزمون به داوطلبان، فا صله 

منا سب را رعایت کنند.
- در صورت ضرورت جهت پاسخگویی به سوال 

داوطلبین، فاصله مناسب رعایت شود.
- در زمانی که داوطلبین قبل از اتمام زمان آزمون 
و بعد از طی شدن حداقل زمان حضور در جلسه، 
خواستار خروج از محل آزمون بودند، راهنمایی 
الزم جهت استفاده از فضای مناسب برای خروج 

انجام شود.
یا  و  سوال  دفترچه های  جمع آوری  زمان  در   -
پاسخ نامه ها، ضمن رعایت فاصله مناسب رابطان با 
داوطلبان، حتما از ماسک و دستکش استفاده شود.

- بعد از جمع آوری پاسخ نامه ها و دفترچه های آزمون، 
از داوطلبان خواسته شود از جای خود بلند نشوند و 
با مدیریت صحیح زمان ، آنها را با فاصله مناسب برای 
خروج از محل آزمون هدایت و راهنمایی نمایند. 
به طوری که تجمع ایجاد نشده و فاصله گذاری 

رعایت شود.
- پنجره های محل های آزمون و سالن ها و راهروها 
هنگام خروج داوطلبان جهت جریان هوای تازه، 

باز باشد. 
- مسئول مخزن در زمان کنترل، شمارش و بسته بندی 
پاسخنامه های داوطلبان حتما از ماسک و دستکش 

التکس استفاده نماید.
- محل جمع آوری و بسته بندی بسته های آزمون 
دارای تهویه مناسب باشد به نحوی که گردش جریان 

مناسب هوا در آن میسر باشد.

نکات مهم ویژه مناطق گرمسیر
- داوطلبین در تمام طول حضور در شهر محل 
آزمون، حتما از ماسک استفاده نموده و رعایت 
اصول بهداشت فردی را نیز مورد توجه قرار دهند.
- استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه 
کردن )در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت 

داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید.(
- داشتن سیستم تهویه مطبوع و مناسب برای محل 

برگزاری آزمون در مناطق گرمسیر الزامی است.
محل  برای  مناسب  سرمایشی  سیستم  داشتن   -

برگزاری آزمون در مناطق گرمسیر الزامی است.
- صندلی ها در سالن ها، کالس و...برای ظرفیت 

تعداد کمتراز 20 درصد داوطلبین چیدمان شود.
- در ورودی محل های آزمون که دارای فضای باز 
وآفتابگیر است از سایبان برای کمتر در معرض 

آفتاب قرار گرفتن داوطلبین استفاده شود.
- آب آشامیدنی بطری شده یکبار مصرف بیش از حد 
ظرفیت داوطلبین در هر حوزه در نظر گرفته شود.
- ازتجمع داوطلبین درمحل های مختلف حوزه 

برگزاری آزمون جلوگیری شود.
- در صورت گستردگی محیط برگزاری آزمون 
)فاصله زیاد بین دانشکده ها در دانشگاه/ موسسه محل 
آزمون( وضرورت استفاده از ماشین های عمومی 
جهت تردد ازجمله اتوبوس، مینی بوس، ون در هر 
ردیف یک نفر و به صورت ضربدری و حداکثر از 
یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده شود.
- درصورت وجود افراد مشکوک به عالئم مثبت 
و عدم تکمیل فرم خود اظهاری توسط نامبردگان، 
جداسازی افراد مذکور در فضای قرنطینه در محل 

آزمون الزامی می باشد.
- بعد از بررسی مدارک و بازرسی داوطلبان، راهنمایی 
الزم جهت پیدا کردن صندلی و استقرار در آن جهت 
جلوگیری از ازدحام در زمان حضور و پیدا کردن 

صندلی جهت نشستن انجام شود.
- رابطان حتما از ماسک و دستکش استفاده نموده 
و قبل از دریافت بسته های سوال و پاس نامه از 
مخزن دستهای خود را ضدعفونی نمایند. ضمنا 
در زمان تحویل بسته آزمون به داوطلبان، فاصله 

مناسب را رعایت کنند.
- در صورت ضرورت جهت پاسخگویی به سوال 

داوطلبین، فاصله مناسب رعایت شود.
- در زمانی که داوطلبین قبل از اتمام زمان آزمون 

و بعد از طی شدن حداقل زمان حضور در جلسه، 
خواستار خروج از محل آزمون بودند، راهنمایی 
الزم جهت استفاده از فضای مناسب برای خروج 

انجام شود.
- استقرار آمبوالنس و تیم پز شکی با هماهنگی ستاد 
مدیریت بیماری کرونا در هر استان مقابل مخازن و 
آماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه های شهرستان ها 
در روزهای برگزاری آزمون و حوزه های رفع نقص 

کارت داوطلبان پیشبینی شود.

آموزش بهداشت
شبکه های  )ازجمله  مجازی  به صورت  آموزش 

مجازی، وب سایت ها(
در صورتی که آموزش از مسیرهای مجازی امکان 
پذیر نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله 
دو  توسط  ماسک  از  استفاده  و  متر  حداقل یک 

طرف بالمانع است.

رسانه های مورد نیاز برای آموزش 
موضوعات مختلف

- نصب استند و بنرهای اطالع رسانی 
- نصب پوسترهای آموزشی 

- در صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی 
به گوشی های همراه 

- در صورت امکان، ارسال پیام های آموزشی در 
گروه های مجازی مربوطه 

اینفوگرافی یا  انتشار تیزر ،  - در صورت امکان، 
موشن گرافی در فضای مجازی 

 )LED( جهت پخش پیام ها و تصاویر آموزشی -
در صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشی 

موضوعات مورد آموزش برای گروه های 
هدف

- آشنایی با عالیم ابتال به این ویروس 
- شناسایی افراد مستعد ابتال 

- آشنایی با نحوه انتقال بیماری 
- آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت 

فردی 
- آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی 

سطوح 
درآوردن  و  پوشیدن  نحوه  با  آشنایی  آموزش   -

وسایل حفاظت فردی 

- آشنایی با نحوه صحیح دفع یا گندزدایی کردن وسایل 
- آموزش نکات بهداشت فردی 

- توصیه ماندن در خانه 
- روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

- آموزش فاصله گذاری اجتماعی 
- معرفی سامانه 190 و سامانه 4030 

نمونه فعالیت های آموزشی
- نصب استند یا بنرهای آموزشی برای بکارگیری 
تمهیدات الزم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس 

در محل کار
خصوص  در  هشدار دهنده  پوسترهای  نصب   -

چگونگی انتقال بیماری کرونا 
صحیح  نحوه  راهنمای  بنر  یا  پوستر  نصب   -
خصوصا  کار  محل  در  دست ها  شست وشوی 

سرویس های بهداشتی و محل سرو غذا
- آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده 

دست به شاغلین 
- نصب پوستر مرتبط با بیماری و توصیه ماندن در 

خانه در صورت وجود عالئم 
- نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال 

بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل
- آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه 

و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 
- آموزش اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به 

بیماری به کارکنان و مراجعه کنندگان 
- نصب بنرهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال 

بیماری های تنفسی 
- نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از 

تجهیزات حفاظت فردی 
- نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و 

دفع وسایل حفاظت فردی 
- نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی 

و درب ورودی ساختمان
.gov.ir   نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانه -

salamat
- بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و 

شبکه های مجازی 
- نصب پوستر سامانه پاسخگویی شکایات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن 190 
- جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور

- نصب پوستر معرفی سامانه 4030 
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