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دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اعالم کرد

عالئم گوارشی کووید ۱۹ 
مشکالت گوارشی اسهال، تهوع، استفراغ، عالوه 
بر عالئم تنفسی و تب در بیماران مبتال به کرونا 

مشاهده می شود. 
وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  سپید،  گزارش  به 
بهداشت در گزارشی به عالئم کووید 19 اشاره 
به  مبتال  افراد  در  معموالً  اسهال  کرد:  اعالم  و 
کووید -19 رخ می دهد. در مقاله منتشر شده 
در مجله گاستروانترولوژی آمریکا، مطالعه ای بر 
روی 20۶ بیمار مبتال به شکل خفیف کووید 
-19 انجام گرفته است. ۴8 نفر از این افراد فقط 
نفر دیگر هر دو عالئم  عالئم گوارشی و ۶9 
این  مجموع  از  داشتند.  را  تنفسی  و  گوارشی 
117 نفر که دارای عالئم گوارشی بودند، 19.۴ 
درصد اسهال را به عنوان اولین عالمت بیماری 

خود تجربه کرده اند.
برای اکثر افراد، اسهال به معنی افزایش دفعات 
دفع و یا شل شدن قوام مدفوع است. در تعاریف 
پزشکی، دفعات حرکات روده که منجر به دفع 
می شود به طور متوسط سه بار در روز است. با 
این حال، اسهال؛ افزایش وزن مدفوع به میزان 
باالتر از 300 گرم در روز تعریف می شود که 
عمدتاً به دلیل آب اضافی سبب می شود تا ۶0-8۵ 
درصد از ماده مدفوع را آب تشکیل بدهد. به 
که  بیماری هایی  از  واقعی  اسهال  ترتیب،  این 
باعث افزایش حرکات روده )اجابت مزاج( یا 

بی اختیاری می شود، متمایز می گردد.
دالیل متعددی برای رخداد اسهال وجود دارد. 
اسهال ممکن است به دلیل عفونت، داروها و یا 
طی درمان رخ دهد. میزان اثر نوع رژیم غذایی 
و شدت  علت  به  بستگی  اسهال،  بهبود  برای 
غذایی  مواد  به  افراد  تحمل  البته  دارد.  مشکل 

متفاوت است.

نکات مفید تغذیه ای در کنترل اسهال
برخی مواد غذایی سریع تر از دستگاه گوارش 
عبور می کنند و سبب بدتر شدن اسهال می شوند. 
در زمان اسهال باید از مصرف این دسته از مواد 

خودداری کرد: 
غذاهای چرب: غذاهای سرخ کرده و یا حاوی 
چربی باال و سس ها می توانند عالئم اسهال را 

بدتر کنند. 
لبنیات و مشتقات آن: در زمان اسهال روده ها 
نسبت به لبنیات حساس می شوند. بنابراین توصیه 
می شود از مصرف شیر و مشتقات آن مانند پنیر، 
اسهال خودداری  دوره  در طول  بستنی  و  کره 
شود )مصرف ماست به ویژه ماست پروبیوتیک 

و دوغ استثنا است.(
قهوه و نوشیدنی های کافئین دار، کاکائو و شکالت: 
این نوشیدنی ها و تنقالت سبب از دست رفتن 
آب بدن می شوند و در شرایط اسهال که مقادیر 
زیادی آب و الکترولیت همراه با مدفوع شل دفع 
می شود، مصرف این نوشیدنی ها سبب بدتر شدن 

شرایط بیمار و دهیدراته شدن او می شود. 
این  سوربیتول:  و  مصنوعی  کننده های  شیرین 
دستگاه  کنندگی  روان  اثرات  کننده ها  شیرین 
گوارش )ملین( دارند بنابر این از مصرف هرگونه 

شیرین کننده مانند آبنبات، نوشابه ها، آدامس شیرین 
و سایر مواد غذایی شیرین باید خودداری کرد.

مواد غذایی نفاخ: میوه ها و سبزی ها برای حفظ 
سالمت الزم هستند اما زمان اسهال باید از برخی 
مواد که ایجاد گاز فراوان در دستگاه گوارش می کنند 
پرهیز کرد. میوه ها و سبزی هایی همچون انواع کلم 
و گل کلم، بروکلی، حبوبات و غذاهای پرچاشنی 
تا زمان بهبود نباید مصرف شوند. همچنین از 
مصرف میوه و آب میوه با اثر ملین کنندگی مانند 
آلو، انجیر و آب آلو نیز باید اکیداً خودداری شود. 
غذاهای مانده و کهنه: از غذاهای مانده که ممکن 
است آلوده و یا لکه دار باشند مانند غذایی که 
مدت زیادی در خارج از یخچال مانده است و یا 
بطور نامناسبی نگهداری شده است باید اجتناب 
کرد. از مصرف غذای رستوران ها، فست فودی ها 

و غذاهای خیابانی نیز باید اجتناب کرد. 

مواد غذایی مناسب برای زمان اسهال
موز: موز رسیده به دلیل داشتن امالح مفید بویژه 
پتاسیم، به تأمین الکترولیت های از دست رفته در 
طول اسهال کمک می کند. همچنین موز حاوی 
فیبرهای محلول در آب بنام پکتین بوده که سبب 
جذب مایعات داخل روده ها می شود. همچنین 
برخی ترکیبات موجود در موز خاصیت پره بیوتیکی 
داشته و سبب رشد باکتری های مفید داخل روده 

بزرگ می شود. 
برنج: برنج سفید به راحتی در دستگاه گوارش 
هضم شده و به روده های پرکار در زمان اسهال 
استراحت می دهد. همچنین برنج سبب قوام دهی 

به مدفوع شل می شود. 
سس سیب، سیب پخته، کمپوت سیب بدون شکر 
)APPLE SAUCE(: سیب منبع بسیار خوب پکتین 
است. فیبر بسیار زیادی که در سیب خام وجود 
دارد هضم آن را برای روده ها دشوار می سازد 
ولی زمانی که پخته می شود، دستگاه گوارش به 
راحتی آن را هضم می کند. این شکل از سیب فواید 
زیادی از لحاظ تأمین مواد مغذی و ایجاد احساس 

بهتری در زمان اسهال دارد. البته در صورت ابتالء 
به سندرم روده تحریک پذیر، مصرف کمپوت 

سیب بهتر است توصیه نشود. 
نان تست، برشته: در زمان اسهال، مصرف نان 
نان   / کامل  نان   / سبوسدار  نان  از  بهتر  سفید 
قهوه ای می باشد زیرا بیشتر سبوس در نان سفید 
استخراج شده است و آن را برای هضم در دستگاه 
گوارش بویژه روده بزرگ مناسب تر می سازد. البته 
در صورت ابتالء به سندرم روده تحریک پذیر 
الزم است مصرف نان فاقد گلوتن توصیه شود. 
پوره سیب زمینی: به دلیل کم بودن میزان فیبر 
سیب زمینی، این ماده در روده ها به راحتی هضم 
می شود. در اسهال مصرف سیب زمینی آب پز 
/ بخارپز ساده و نرم شده )پوره( همراه با کمی 

نمک بدون افزودن روغن توصیه می شود. 
جوجه آب پز، بخار پز: این نوع طبخ جوجه، 
قوام مالیم و مناسبی ایجاد می کند و قابلیت هضم 
پروتئین جوجه را باال می برد. همچنین مواد مغذی 

الزم در شرایط اسهال را تأمین می کند.
ماست: به طور کلی در طول دوره اسهال، پرهیز 
از مصرف لبنیات توصیه می شود اما ماست استثنا 
کننده  ترمیم  پروبیوتیک های  است زیرا حاوی 
جدار روده هایی است که در طول اسهال آسیب 
دیده اند. در زمان خرید ماست باید دقت کرد از 
نوع شیرین نباشد زیرا سبب افزایش دفع مدفوع 

آبکی و تولید گاز فراوان در روده ها می شود.
آب مرغ، سوپ مرغ بدون چربی یا کم چربی: 
سوپ مرغ غذای مناسبی برای زمان اسهال است. 
این سوپ حاوی مواد مغذی و الکترولیت هایی 
الکترولیت ها و مواد مغذی از دست  است که 

رفته در اسهال را جبران می کند.
آب: مصرف مایعات به ویژه آب در طول روز برای 
جبران کم آبی بدن در این افراد توصیه می شود. 
بهتر است مایعات بین وعده های غذایی نوشیده 
شود. همچنین بهتر است حجم غذا در هر وعده 

غذایی کاهش یابد.
در صورتی که اسهال با رعایت توصیه های غذایی 

ذکر شده بهتر نشد، حتی بدتر شد و یا بیش از ۵ 
تا 7 روز طول کشید و یا خون در مدفوع مشاهده 
شد الزم است فرد سریعاً به پزشک مراجعه نماید 
تا وضعیت فرد مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و 
در صورت نیاز درمان ویژه برای فرد لحاظ گردد.

تهوع و استفراغ
رعایت برخی نکات تغذیه ای به کنترل تهوع و 
استفراغ کمک و از عوارض احتمالی جلوگیری 
می کند. در نظر داشته باشید که بیمار باید از نظر 
اینگونه عالئم گوارشی نیز تحت نظر پزشک بوده 

و بیماری فرد کنترل شود.

نکات تغذیه ای که سبب کاهش تهوع می شود
از قرار گرفتن در معرض بوی غذا بویژه غذاهایی 
که رایحه تندی دارند اجتناب کنید. غذاهای سرد 

یا هم دما با حرارت اتاق، بوی کمتری دارند. 
بیشتر از تنقالت و غذاهای خشک، نشاسته ای و 
پرنمک مانند چوب شور، کراکر و سیب زمینی 

استفاده کنید. 
تعداد وعده های غذایی را افزایش و حجم غذا 
در هر وعده را کاهش دهید و از مصرف غذا در 

حجم سنگین خودداری کنید. 
بوییدن پوست لیموترش بعد از خراش دادن به 

کنترل تهوع کمک می کند. 
مصرف تکه های میوه یخ زده یا آب میوه های رقیق 

شده همراه با یخ می تواند مفید باشد. 
اگر طعم دهان شما بد است می توانید از آبنبات هایی 

با طعم نعناع یا لیمو استفاده کنید. 
سعی کنید بیشتر استراحت کنید. 

همچنین مصرف غذاهای زیر در این افراد توصیه 
می شود: 

تا زمانی که تهوع یا استفراغ دارید، از خوردن و 
آشامیدن هر ماده غذایی یا نوشیدنی پرهیز نمائید. 
بعد از توقف استفراغ، بزرگساالن و کودکان باالتر 
از 3 سال می توانند تکه های کوچک یخ را هر ده 
دقیقه به اندازه یک قاشق مرباخوری؛ و سپس هر 
20 دقیقه به اندازه یک قاشق غذا خوری مک بزنند. 
پس از توقف استفراغ، می توانید کمی مایعات 
یا  سیب  آب  گوشت،  یا  مرغ  آب  مانند  رقیق 

ژالتین میل کنید. 
با گذشت 8 ساعت از قطع شدن استفراغ، می توانید 
مصرف غذاهای جامد را شروع کنید. غذای جامد 
را با یک نوع غذای ساده و در اندازه خیلی کوچک 
در هر بار شروع کنید. غذا باید بی بو، کم چرب و 
کم فیبر باشد. نمونه ای از غذاهای مناسب برای 
این زمان: سس سیب )کمپوت سیب بدون افزودن 
شکر(، مرغ پخته، موز، عصاره رقیق گوشت، نان 
تست، تخم مرغ آب پز )بدون روغن افزوده(، 
زمینی، چوب  سیب  سبزی،  و  میوه  آب  انواع 
شور، کراکر، برنج، غالت پخته، شربت و ماست
از غذاهای  استفراغ،  و  تهوع  ایجاد  در شرایط 
پرچرب یا سرخ کرده، آب میوه ها و نوشیدنی های 
خیلی شیرین، غذاهای بسیار معطر، غذاهای حاوی 
فیبر باال، غذاهای نفاخ و غذاها و یا نوشیدنی های 

خیلی گرم اجتناب کرد. مهر

خبـر
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مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد

چگونگی استفاده از بیمه رایگان در کرونایی های فاقد بیمه
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران، تسهیالت و تمهیدات در نظر گرفته 

شده جهت ارایه خدمات بیمه ای به بیماران کرونا را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، سید محمد حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به 
اینکه ارزیابی وسع متقاضیان بیمه رایگان بر اساس مقررات در شرایط 
عادی از پایگاه رفاه ایرانیان 30 روز زمان الزم دارد، گفت: »در بیمار 
مبتال به کرونا دوره بستری برخی ۶ الی 1۴ روز و حتی کوتاه تر از زمان 
ارزیابی وسع بود. در نتیجه حمایت و صیانت مالی نصیب او نمی شد، 
از طرفی بیمار خود را قبل از بیماری بیمه نکرده بود، پس ما باید بین 
شرایط خاص کشور در اپیدمی کووید-19 و قوانین و خط قرمز بیمه، 
راهی را انتخاب می کردیم. بنابراین با اتخاذ تمهیداتی ویژه برای کوتاه 
کردن زمان ارزیابی وسع فرد مورد نظر با کمک وزارت رفاه، شرایط 

خاص را انتخاب کردیم و این مدت را به یک روز رساندیم.«
وی افزود: »برای این مهم راهکار قانونی هم پیدا کردیم و مواردی از 
این دست را مشابه مصادیق اورژانس تلقی کردیم. از این رو هر فردی 
که برای او روی تخت بیمارستان تشخیص کرونا داده می شد و فاقد 
بیمه بود، دقیقا بر روی تخت بیمارستان هم بیمه می شد. با این شیوه 
نه تنها خط قرمز سازمان در بیمه کردن افراد از بین نرفت، بلکه زمان 

ارزیابی وسع تغییر پیدا کرد.«

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمت بیمه سالمت در دوران کرونا تنها همین 
یک مورد نیست، به بیمه کردن حدود ۴8 هزار نفر از شروع کرونا تا کنون 
اشاره کرد و افزود: »تحت پوشش قرار دادن داروهای مورد استفاده در 
این بیماری عالوه بر خدمات مورد نیاز در بحث تشخیص و مقابله با 
کرونا که تحت پوشش بیمه بودند، از جمله خدماتی همچون سی تی 

اسکن و PCR، CBC، ICU و... در اولویت ما بود.«
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران ادامه داد: »همچنین اقدام به پرداخت 

90 درصد هزینه ها با تعرفه دولتی در بخش بستری و 70 درصد هزینه ها 
در بخش سرپایی و آزمایشگاهی کردیم که بیشتر آنها در بخش دولتی 
بودند. از سوی دیگر برداشتن برخی گایدالین های مرتبط با خدمات 
تشخیصی و لغو محدودیت در انجام آنها صورت گرفت؛ به نحوی 
که به طور مثال در مواقع عادی دوره زمانی برای انجام سی تی اسکن 
180 روز است، اما نیاز ارائه این خدمت به بیمار کرونایی موجب شد 

این محدودیت ها را حذف کنیم.«
حسینی با بیان اینکه ارائه پیشنهاد تعرفه های مراقبت از فرد بیمار در 
منزل به شورای عالی بیمه سبب صرف هزینه بسیار پایین تر از بستری 
بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان می شود، گفت: »این پیشنهاد با توجه 
به تجربه مواردی بسیار موفق در این زمینه، صورت گرفت. این در 
حالی بود که ارائه پیشنهاد برای تحت پوشش قرار دادن بیمه ای مراقبت 
در منزل بیماران نیازمند به ICU در چارچوب گایدالین ها و استانداردها 
نیز ارائه شد؛ زیرا یکی از فواید این کار این است که می تواند به کم 
شدن هزینه های بستری، آزاد شدن تخت های ICU و باال بردن ظرفیت 
بیمارستان ها در پذیرش بیمار با توجه به صف باال و مراجعه بیمار در 
زمان اپیدمی بیماری کرونا، موثر بودن فضای خانه و خانواده بر سرعت 

بهبود فرد بیمار اشاره کرد.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از کرونا 
در کشور طی 2۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: »متاسفانه 
در 2۴ ساعت گذشته، 1۵3 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 20 هزار 

و 12۵ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز سه شنبه تا چهارشنبه 
29 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۴۴۴ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 132 نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 3۵0 هزار و 279 نفر رسید.« 
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۵3 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 20 هزار و 12۵ نفر رسید.« وی گفت: »خوشبختانه تا 
کنون 302 هزار و ۵28 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، 38۶8 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. وی ادامه داد: »تا کنون دو میلیون و 939 هزار 

و 8۴0 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

الری در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: »استان های 
مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و 
گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.« وی همچنین درباره استان های در 
وضعیت هشدار ادامه داد: »استان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، 
زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.« سخنگوی 
وزارت بهداشت در تشریح وضعیت مازندران گفت: »این استان در 
اسفندماه خیز بیماری را در غلب شهرستان ها تجربه کرد. در اوایل 
فروردین ماه با همکاری مردم در رعایت پروتکل ها و تالش کادر 
بهداشت و درمان و حمایت های ستاد استان، نمودار موارد ابتال و 
بستری روزانه در این استان روند نزولی و در خردا به پایداری نسبی 
رسید. اما متاسفانه علی رغم توصیه های اکید بهداشتی، از تیر ماه شاهد 
افزایش ابتال و بستری در کلیه شهرستان های این استان هستیم و هم 
اکنون  کلیه شهرستان های استان به جز یک شهرستان در وضعیت 
قرمز بیماری قرار دارند و نمودار ابتال و بستری در شهرستان هایی 
نظیر رامسر، آمل، ساری و قائمشهر نگران کننده است. گرچه طی 
دو هفته اخیر شاهد کاهش نسبی در موارد ابتال و بستری در برخی 

شهرستان ها هستیم ولی وضعیت بیماری همچنان در این استان حساس 
و شکننده است.« وی در خصوص میزان استفاده از ماسک در مازندران 
گفت: »میزان استفاده از ماسک توسط مردم در مراکز خرید، اماکن 
عمومی، ادارات و بانک ها 82 درصد، در وسایل نقلی درون شهری 
و برون شهری 72 درصد است. همچنین میزان استفاده از ماسک 
توسط متصدیان شاغالن واحدهای صنفی و صنعتی 8۴ درصد است. 
میزان استفاده از ماسک توسط کارکنان ادارات و سازمان ها و بانک 
8۵ درصد است.« الری همچنین ادامه داد: »از زمان شیوع بیماری 
در استان مازندران بیش از 11۵هزار بازدید از اماکن عمومی و مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی صورت گرفته است و بیش از یک هزار 
مورد به علت عدم رعایت پروتکل ها به مراجع قضایی معرفی شده 

و 988 واحد متخلف نیز پلمب شدند.«
وی تاکید کرد: »درخواست ما از هموطنان آن است که از هرگونه 
سفر غیرضروری به مازندران جدا خودداری کنند.« وی در پایان 
گفت: »مهم ترین راه برون رفت از وضعیت بیماری تقویت عزم و 
اراده ما در رعایت اصول سه گانه بهداشتی شامل شست وشوی مرتب 
دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است و امیدواریم 

با رعایت این اصول شاهد قطع زنجیره بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2444 بیمار جدید کووید19

نامه ای  در  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
اجرای  حسن  بر  نظارت  بر  انتظامی،  نیروی  فرمانده  به 
بیماری  کنترل  و  مدیریت  ملی  ستاد  دستورالعمل های 

کرد.  تاکید  کرونا، 
نمکی  سعید  نامه  متن  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 

است:  زیر  به شرح 
برادر بزرگوار سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای اشتری

انتظامی نیروی  محترم  فرمانده 

و  جنابعالی  همدلی  و  همراهی  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
همکاران محترمتان در نیروی انتظامی در دوران مدیریت 
و کنترل بیماری کرونا، خواهشمند است ضمن ابالغ کلیه 
بیماری  کنترل  و  مدیریت  ملی  ستاد  دستورالعمل های 
کرونا، نسبت به نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های 
کشور  مناطق  کلیه  در  محترم  نیروی  آن  توسط  مذکور 

فرمایید.  صادر  الزم  دستورات 
نمکی سعید  دکتر 

در نامه ای از سوی وزیر بهداشت به فرمانده نیروی انتظامی، تاکید شد

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ستاد ملی مدیریت کرونا 



دبیر شورای عالی نظام پرستاری:
تاخیردرپرداختمعوقاتپرستاران،سببکاهشراندمانکاریمیشود

دبیر شورای عالی نظام پرستاری گفت: »انتظار می رود معوقات 
پرستارانی که با بیماران مبتال به کرونا در ارتباط هستند، به 
موقع پرداخت شود زیرا تاخیر در پرداخت معوقات سبب 

کاهش راندمان کاری آن ها می شود.«
به گزارش سپید، حمیدرضا عزیزی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره شرایط بحرانی و سخت پرستاران 
اظهار کرد: »در حال حاضر کشور و کادر درمان به شدت با 
بیماری منحوس کرونا درگیر هستند به خصوص پرستارانی که با بیماران مبتال به کووید ۱۹ در ارتباط 
مستمر هستند و سالمت آنها به طور مدام در خطر است.« وی افزود: »براین اساس از  مسئوالن هم 
درخواست داریم که حق الزحمه پرستاران تمام و کمال و به موقع پرداخت شود و تجدید نظری در اقدام 
زودهنگام آن صورت بگیرد. خیلی از همکاران هستند که بیش از یک سال معوقه طلب دارند که حدود 
۱۵ یا ۱۷ ماه می شود.« عزیزی ادامه داد: »در این شرایط پرستارانی هستند که حدود یک سال و نیم است 

کار کرده اند اما هنوز حق الزحمه خود را دریافت نکرده اند. در واقع اجحاف و بی توجهی بزرگی در حق 
آن ها صورت گرفته است. متاسفانه طبق صحبت های مسئوالن برای پرداخت معوقه هنوز اتفاقی نیفتاده 
است و کادر درمان به شدت از این قضیه ناراحت هستند.« دبیر شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: 
»با توجه به شرایط فعلی که بر جامعه حاکم است، انتظار می رود که این قشر از لحاظ روحی و روانی 
تامین شوند تا بتوانند با قوای بیشتری به کار خود ادامه دهند. براین اساس تاخیر در پرداخت معوقات 

پرستاران سبب کاهش راندمان کاری آنها می شود.«
عزیزی بیان کرد: »طبق آمار میانگین پرداختی حق الزحمه پرستاران، ۷ الی ۸ ماه عقب افتاده است. همچنین 
تعداد ۳۳ نفر از کادر درمان در حین خدمت شهید و بیش از ۱۳ هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند.«

دبیر شورای عالی نظام پرستاری گفت: »در حال حاضر با نیروهایی فرسوده و خسته رو به رو شده ایم. 
زمانی که همه این اتفاق ها را در کنار هم می بینیم باید یک حرکت جهادی انجام دهیم.«

وی با اشاره به اینکه پرستاری شغلی تلفیق از علم، هنر و عشق  است، تصریح کرد: »متاسفانه در کشور 
ما به دلیل بی توجهی و بی عدالتی هایی که نسبت به پرستاران شده، این قشر مورد حمایت قرار نگرفته 

است در حالی که همه ما می دانیم پرستاران به شدت دلسوز کشور و بیماران هستند.«
عزیزی در پایان گفت: »در حال حاضر مسئوالن شرایطی را برای جذب نیروی پرستاری فراهم کرده اند 
اما این که نیرو تزریق شود یا نه، هنوز مشخص نیست. این موضوع بسیار نگران کننده خواهد بود زیرا 

اگر به موقع نیرو تزریق نشود ما با پاییز و زمستان سختی رو به رو خواهیم شد.«

خبـر

کنکور

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پیامی زاد 
روز بوعلی سینا و روز پزشک به جامعه پزشکی 
کشور تبریک گفت. به گزارش سپید به نقل از 
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ متن پیام 

مصطفی معین به شرح زیر است: 
زادروز پزشک دانشمند و نامدار ایرانی»حکیم 
ابوعلی سین« و »روز پزشک« را به همکاران 
عزیز، انسان دوست و مسئولم تبریک و تهنیت 
می گویم. حکیم فرزانه ای که همچنان الگوئی 
ارزنده از جامع نگری علمی و اخالقی و جامعه 
نگری و مسئولیت اجتماعی یک پزشک در ایران 

و طب مدرن است. امروز می توانیم از خودگذشتگی 
و شهادت صدها تن از همکاران ما در دفاع از سالمت 
بیماران و آحاد مردم در بحران همه گیری کرونا را 
نمونه ای از ایفای این مسئولیت اخالقی و اجتماعی 

در جامعه پزشکی ایران دانست. 
پایبندی پزشک نسبت به ارزش های معنوی و اصول 
علمی و اخالقی مطرح شده در سوگند نامه بقراط یا 
پندنامه اهوازی و اعالمیه ژنو، بویژه اصل تقدم دادن 
به سالمت و حقوق بیماران نسبت به حقوق و منافع 
خود تا سرحد ازخودگذشتگی و فداکاری، در این 
زمان به مسئولیت پزشک در برابر سالمت عمومی 
جامعه و بلکه حقوق بشر گسترش و ارتقاء یافته است. 
در دنیای امروز سالمت به عنوان حقی اساسی و همگانی 
و عدالت در سالمت با آزادی و دموکراسی و حقوق 
بشر پیوندی نهادمند و ناگسستنی پیدا نموده اند. طبیعی 
است در چنین فضایی در سطح ملی و بین المللی، 
پزشکان باید با مشارکت بیشتر در سیاستگذاری ها و 
برنامه ریزی های کالن بهداشتی- اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی و تقویت فرهنگ و بنیان های دموکراسی 
در جامعه خود از مشارکت و نقش موثر و پیشگام در 
دفاع از حقوق بیماران و آحاد جامعه از نظر برخورداری 
از باالترین سطح سالمت و کیفیت زندگی در همه 
وجوه فردی و اجتماعی آن برخوردار باشند. آشنایی و 
احاطه به موضوعاتی چون شاخص های جامعه سالم، 
آسیب پذیری اجتماعی و طبیعی، شاخص های جامعه 
آسیب پذیر، اقتصاد پزشکی، عدالت در تخصیص 
و توزیع منابع، نابرابری و تبعیض بهداشتی)از نظر 
دسترسی به خدمات پزشکی(، بیمه و تامین اجتماعی 

  )SDH(»و بویژه »عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
برای ایفای این نقش و مسئولیت پزشک در شرایط 
متحول جامعه جدید ضروری است. سرعت و شتاب 
تحوالت علوم و فناوری های پزشکی، جایگاه اجتماعی 
و نقش و مسئولیت های جدید پزشکان، محوریت 
انسان سالم در توسعه کشورها، گسترش شهرنشینی، 
صنعتی شدن جوامع و جهانی شدن اقتصاد و تجارت 
و خدمات تخصصی، داشتن اطالعات و آگاهی کافی 
بر پایه پژوهش و شناخت علمی و به دست آوردن 
شواهد متقن نسبت به شرایط نوین اجتماعی و جهانی 

را برای پزشکان ضروری می نماید.
همچنین برخورداری از احساس مسئولیت در برابر 
انسان بیمار، پیشگیری و درمان بیماری، حفظ و ارتقای 
بهداشت و سالمت عمومی و بلکه دفاع از حقوق 
اساسی آحاد جامعه فراتر از مرزبندی های جنسیتی، 
قومییتی، نژادی، زبانی، فرهنگی، سیاسی- اجتماعی، 
جغرافیایی و مذهبی از مسئولیت های حرفه ای و 
توأمان اخالقی، علمی و اجتماعی پزشک به عنوان 
یک »دانشمند مسئول« است. به عبارت دیگر هیچ 
گونه تعارضی بین نقش های چندگانه پزشک به عنوان 
درمانگر، پزشک به عنوان آموزش دهنده، پزشک به 
عنوان مدافع سالمتی و حقوق بیمار،  پزشک به عنوان 
مسئول در ارتباط با بهداشت عمومی،  پزشک به 
عنوان هنرمندی تسلی بخش و آرامش دهنده، پزشک 
به عنوان مصلح اجتماعی و باالخره پزشک به عنوان 

دانشمند مسئول نمی توان قائل شد. 
قرار گرفتن پزشک در جایگاه دانشمند مسئول، نقشی 
انتصابی و واگذار شده نیست، نقشی اکتسابی است 

که به دنبال احساس مسئولیت و برخورد متعهدانه 
پزشکان فرهیخته و متعهد در مواجهه با مسائل و 
معضالت اساسی جامعه ما به منصه بروز رسیده 
است. مهم ترین شاخص های تحقق این نقش و 
جایگاه در جامعه را از سوی پزشکان عالم و 

عامل می توان در موارد زیر بر شمرد: 
۱. مقبولیت و مرجعیت در افکار عمومی

۲. حضور مؤثر و بارز در عرصه های علمی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

در  باال  مهارت  و  علمی  روزآمدی   .۳
استانداردهای جهانی

به این سبب باید زمینه های علمی، اجتماعی و فرهنگی 
نقش آفرینی پزشک به عنوان دانشمند مسئول را بیش 
از پیش پاس داشت و با بهره گیری از میراث کهن 
ایرانی و اسالمی و رهیافت های نوین جهانی، گستره 
وجودی آنان را در جامعه از آنچه هست بیشتر کرد 
و جوانان اندیشمند و دانشجویان علوم پزشکی را به 
همان سویی سوق داد که برای ما همواره هم آرمانی 

بوده اند و هم سودمند. 
در هزاره قبل با پیدایی و ماندگاری الگوهایی چون 
حکیم ابوعلی سینا با پژوهشگری و گستردگی دانش 
آنان در حوزه های طب، فلسفه، سیاست، علم و ادب، 
حکمت ها و آثار فراوان داشته ایم، به سروده خود او:

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل من هزارخورشید بتافت
آخربه کمال ذره ای راه نیافت

و امروز هم گستردگی و انگیزه مندی پزشکان دانشمند، 
درد آشنا و مسئول در قبال انسان و جامعه نیازمند، از 
ضرورت و اهمیتی دوچندان برخوردار شده است: 
هیچ سرنوشتی بیش از پزشک بودن نمی تواند فرصت 
ایفای مسئولیت و یا تعهد را برای نوع انسان مقدر کند.
مراقبت از دردمند، نیاز به مهارت فنی، دانش و اطالعات 
علمی و درک انسانی دارد و اوست که با بهره گیری از 
شجاعت، تواضع و عقالنیت خود، خدمتی منحصر 
بفرد را برای همنوعانش فراهم می کند و عمارتی 
ماندگار از صفات ممتاز در درون خود بر پا می سازد!
پزشک نباید انتظاری بیش از این نسبت به سرنوشت 

خود داشته باشد و نه به کمتر از آن راضی شود!

تمهیداتگستردهاورژانسپیام رئیس شورای عالی نظام پزشکی به مناسبت روز پزشک
تهرانبرایبرگزاریکنکور99

تهران  اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
به برگزاری کنکور را  تمهیدات مربوط 

اعالم کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدرضا 
تمام  رعایت  لزوم  به  اشاره  با  معتمدی 
مسئوالن  توسط  بهداشتی  پروتکل های 
برگزاری کنکور، داوطلبان و خانواده های 
آنان اعالم کرد: »مرکز اورژانس تهران برای 
روزهای برگزاری کنکور امسال تمهیدات 

گسترده ای در نظر گرفته است.«
معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس تهران 
به  بهتر  ارائه خدمات  منظور  »به  گفت: 
آماده باش کامل تمام  شهروندان ضمن 
پایگاه های این مرکز، نیروهای اورژانس 
دانشگاه  اسالمشهر،  آزاد  دانشگاه  در 
مصلی  سوهانک،  آزاد  دانشگاه  الزهرا، 
امام خمینی)ره( و دانشگاه علم و صنعت 
نکات  معتمدی رعایت  مستقر هستند.« 
بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی را ضامن 
سالمتی دانست و افزود: »همه داوطلبان 
از ماسک استفاده کنند و با دوستان خود 
دور  راه  از  کنکور  برگزاری  محل  در 
احوالپرسی کنند و خانواده های دواطلبان 
نیز از هرگونه تجمع در قسمت ورودی 

و خروجی پرهیز کنند.«

اورژانس  مرکز  عملیات  و  فنی  معاون 
تهران در پایان گفت: »شهروندان گرامی 
در صورت درخواست هرگونه خدمات 
احتمالی ضمن امکان تماس با شماره ۱۱۵، 
برگزاری  در محل  اکیپ های مستقر  به 

کنکور مراجعه کنند.«
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رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت تشریح کرد 

در نخستین جلسه کمیته درمان و طب ایرانی مطرح شد
تشکیلکارگروههایمشترکمیانمعاونتدرمانودفترطب

ایرانیومکملوزارتبهداشت
در نخستین جلسه کمیته درمان و طب ایرانی که با 
حضور معاون درمان و سرپرست دفتر طب ایرانی و 
مکمل و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد، تشکیل دو کارگروه مشترک برای تدوین 
بسته خدمات درمانی و آیین نامه های حوزه طب ایرانی 

و مکمل، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این جلسه که پیرو دستور وزیر بهداشت در نخستین جلسه توسعه 
و نهادینه کردن طب ایرانی برای تشکیل کمیته ای به منظور پیگیری موضوعات مرتبط طب ایرانی 
و مکمل با حوزه درمان، با حضور قاسم جان بابایی معاون درمان، نفیسه حسینی یکتا سرپرست 
دفتر طب ایرانی و مکمل و دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد، تشکیل دو کارگروه به منظور 

تدوین نهایی بسته استاندارد خدمات درمانی و راهنماهای بالینی و بازنگری آیین نامه های راه اندازی 
سالمتکده ها و نحوه فعالیت فعاالن حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی در دستور کار قرار 
گرفت و مقرر شد اقدامات الزم در خصوص تدوین ضوابط و آیین نامه های مورد نیاز برای ادغام 
خدمات تاییدشده طب ایرانی در سطوح دوم و سوم نظام سالمت، در این کارگروه ها انجام گیرد. 
همچنین با طرح بحث ورود منطقی درمان های طب ایرانی مبتنی بر شواهد براساس کارآزمایی 
بالینی در مقابله با کرونا، مقرر شد نتایج کارآزمایی های بالینی انجام شده در این حوزه، در کمیته 
علمی مرتبط با بیماری کرونا که در معاونت درمان تشکیل می شود، مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد. تشکیل جلسات کارگروه ها به صورت هفتگی و جلسات کمیته مشترک درمان و طب ایرانی، 
به صورت ماهیانه نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود. گفتنی است در نخستین جلسه کمیته درمان 
و طب ایرانی، عبدالخالق کشاورزی مدیر کل  دفتر ارزیابی فناوری های سالمت، تدوین استاندارد 
و تعرفه خدمات سالمت و دکت حبیب ملک پور«، سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور 
درمان از حوزه معاونت درمان و دکتر »آرمان زرگران«، معاون اجرایی سرپرست دفتر طب ایرانی و 
مکمل و  مژگان تن ساز، متخصص طب سنتی ایرانی نیز از حوزه دفتر طب ایرانی و مکمل حضور 
داشتند و فاطمه محمدبیگی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سخنگوی فراکسیون طب 

سنتی و زهرا شیخی دبیر کارگروه طب سنتی این کمیسیون، نمایندگان حاضر در این جلسه بودند.

خبـر

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
جزییات  تشریح  ضمن  بهداشت  وزارت 
توزیع  از   ،CF بیماران  حمایتی  برنامه های 

رایگان داروهای این بیماران خبر داد. 
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو 
با وبدا، در پاسخ به برخی موارد مطرح شده 
به مبتال  بیماران  درخصوص  خبری  در 
»در  کرد:  بیان  فیبروزیس(،  )سیستیک   CF
از  صعب العالج  بیماران  از  حمایت  راستای 
آذر ماه سال۱۳۹۷، این مرکز اقدام به تشکیل 
کمیته مشورتی CF با حضور اساتید به نام در 
شامل،  بیماری  با  مرتبط  مختلف  رشته های 
فوق تخصص های ریه، گوارش، غدد و تغذیه، 

گرفت.«
وی افزود: »در اولین اقدام صورت گرفته در 
با حضور  که  کارشناسی  راستا، جلسات  این 
 (  CF بیماری  برگزار شد،  دانشگاهی  اساتید 
بیماری های  گروه  در  فیبروزیس(  سیستیک 
صعب العالج و مورد حمایت برنامه های درمانی 
این معاونت قرار گرفته و بسته خدمتی بیماران 
این  هزینه های  برآورد  از  پس  شد.  تهیه   CF
خاص،  بیماران  حمایتی  دستورالعمل  بسته، 
صعب العالج، سرطان و پیوند اعضا به کلیه 
از  و  ابالغ  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

مهرماه ۱۳۹۸ الزم االجرا شد.«
حمایتی  دستورالعمل  درخصوص  شادنوش 
بیماران خاص، صعب العالج، سرطان و پیوند 
با  دستورالعمل  »این  کرد:  خاطرنشان  اعضا، 
در  گروه هدف  بیماران  مالی  حفاظت  هدف 
برابر هزینه های تشخیصی، درمانی، دارویی و 
ایرانی  بیماران  تمامی  تهیه شده و  توانبخشی 
به  مبتال  که  اصلی(  )۳بیمه  پایه  بیمه  دارای 
بیماری های خاص، صعب العالج، پیوند اعضا 
این دستورالعمل،  و سرطانند، منطبق بر مفاد 
نیز   CF بیماران  هستند.  برنامه  این  مشمول 
از  هستند،  العالج  صعب  بیماران  شامل  که 

نیستند.« برنامه مستثنی  این  حمایت های 
وی برنامه های حمایتی بیماران CF ) سیستیک 
فیبروزیس( در حوزه های مختلف را اعالم و 
و  ویزیت ها  کلیه  اساس،  »براین  کرد:  عنوان 

مشاوره های فوق تخصصی و تخصصی ) ریه، 
گوارش، تغذیه (، خدمات توانبخشی مورد نیاز 
شامل، فیزیوتراپی تنفسی، آزمایشات تخصصی 
تشخیصی و تست های ریوی مورد نیاز دوره ای، 
تصویر برداری ها شامل اسکن استخوان، گرافی 
 ( بیماری  با  مرتبط  واکسن های  سینه،  قفسه 
آنفلوآنزا و پنوموکوک(، خدمات بستری مرتبط 
با بیماری زمینه ای تا سقف مبلغ مشخص، در 
صورت انجام در مراکز دولتی و دانشگاهی، 
رایگان  به صورت  و  فرانشیز  مشمول حذف 

در اختیار بیماران قرار می گیرد.«
شادنوش در ادامه در خصوص داروهای مورد 
نیاز بیماران CF )سیستیک فیبروزیس(، تصریح 
این  داروهای  مورد  در  حال،  »درعین  کرد: 
سدیم  کلرید  داروی  که  گفت  باید  بیماران 
عدم  علی رغم  داخل  تولید   %۷ هایپرتونیک 
و  صد  در  صد  صورت  به  بیمه ای  شش  پو 
رایگان در اختیار بیماران CF قرار می گیرد.«

وی افزود: »همچنین داروی توبرومایسین به 
کپسول  و  نبوالیزر  و  استنشاقی  صورت  دو 
بوده  بیمه  پوشش  تحت   )ursobil(اورسوبیل
و با عنایت به حمایت این مرکز، فرانشیز سهم 
بیمار از محل اعتبارات این مرکز پوشش داده 
می شود و به صورت رایگان در اختیار بیماران 

قرار می گیرد.«
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 

وزارت بهداشت در خصوص داروی پانکراتین 
عنوان  خارجی(،  )برند  کرنون  تجاری  نام  با 
داخل  تولید  داروی  اینکه  به  توجه  »با  کرد: 
پانکراتین موجود است و با توجه به سیاست 
تولید  داروهای  از  متبوع در حمایت  وزارت 
داخل، برند ایرانی این دارو مشمول حمایت 
حذف فرانشیز از سوی مرکز بوده و به صورت 
رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد. بدیهی 
است ما به التفاوت قیمت داروی کرنون )برند 
خارجی( توسط خانواده ها پرداخت می شود.«
وی در ادامه در خصوص کمبود داروی کرنون 
که بعضًا به آن اشاره می شود، یادآور شد: »به 
و  علیه کشور عزیز  ظالمانه  تحریم های  دلیل 
مظلوممان، واردات داروهای خارجی به سختی 
صورت می گیرد و داروی کرنون از این مقوله 
مستثنی نیست، لیکن بر اساس پیگیری های به 
عمل آمده از سازمان غذا و دارو، واردات کرنون 
امید می رود در  در دستور کار قرار گرفته و 
آینده ای نزدیک، این دارو در دسترس قرار گیرد.«
شادنوش در پایان درخصوص عوارض مصرف 
داروی ایرانی، توضیح داد: »الزم است، ادعای 
با  درمانگر  محترم  پزشکان  سوی  از  مذکور 
 ) دارویی  عوارض  )فرم    ADR فرم  تکمیل 
از  بعضی  توسط  اشاره  صرف  و  شود  اعالم 
بیماران عزیز یا خانواده آنان نمی تواند مالک 

عمل و تصمیم کلی قرار گیرد.«

جزئیات برنامه های حمایتی بیماران » سی اف«
نظام پزشکی

رییس سازمان نظام پزشکی 
کشور خبر داد

صدور۴۶هزارکارتهوشمند
پزشکیازسویسازماننظامپزشکی

کشور  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
هوشمند  کارت  هزار   ۴۶ از صدور 

پزشکی خبر داد. 
محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
ایسنا  با  گفت وگو  در  ظفرقندی 
نسخه نویسی  وضعیت  درباره 
پزشکی  نظام  اقدام  و  الکترونیک 
در این زمینه با توجه به ضرب االجلی 
که تا آذر ماه از سوی سازمان های 
تعیین  آن  برقراری  برای  بیمه گر 
نظام  »سازمان  گفت:  شده، 
و  ایجاد  در  می تواند  پزشکی 
نسخه نویسی  زیرساخت های  بهبود 
الکترونیک کمک کند که این اقدام 

می دهیم.« انجام  را 

کارت  مانند  »مواردی  افزود:  وی 
امضای  با  پزشکی  نظام  هوشمند 
پیش  و...  پزشکان  برای  الکترونیک 
نظام  سازمان  که  است   نیازهایی 
را  آن  به  مربوط  اقدامات  پزشکی 

می دهد.« انجام 
ظفرقندی همچنین گفت: »به عنوان 
مثال با اقدامات سازمان نظام پزشکی 
تاکنون ۴۶هزار کارت هوشمند نظام 
پزشکی با امضای الکترونیک صادر 
حال  در  کار  همچنان  و  است  شده 

انجام است.«
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معاون درمان وزارت بهداشت: 

مقام معظم رهبری بارها با تعابیرشان
روحیه بخش نیروهای بهداشتی و درمانی بودند

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »خوشبختانه با 
انجام کارهای جمعی و هماهنگی بین بخشی، بیماری 
کرونا در کشور کنترل شد اما مسائل اجتماعی از 
خود بیماری، مهم تر است و بحران کرونا، حوزه های 

اجتماعی، اقتصادی و پزشکی را در دنیا متاثر کرد.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا ویروس در استان کهگیلویه و بویراحمد 
که با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
وزارت بهداشت و اعضای این ستاد در استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، اظهار داشت: »خیلی 
از کشورها در مقابله با کرونا، باختند و بعضی از کشورها 
که آمارهای باال داشتند، گزارش نمی دهند اما در همه 
استان ها با راه اندازی آزمایشگاه ها، گزارش ها مستمر 

و صادقانه تهیه و به اطالع عموم می رسد.«
وی افزود: »برای موفقیت در مدیریت کرونا عوامل 
متعددی وجود داشت که درس آموخته هایی برای ما 
بودند. یکی از این عوامل مربوط به توجه بزرگان و 
مسئوالن ارشد کشور به کرونا بود. در شرایط بحران 
کرونا، مقام معظم رهبری با درستی و هوشمندی با 
تعابیرشان، روحیه نیروهای بهداشتی و درمانی را احیا 
کردند و حتی در مورد محرم نیز خودشان را مقید به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی کردند اما در کشوری 
مانند آمریکا، افکار و سخنان رهبر و رییس جمهور این 
کشور، ساده انگاری بود که مهم ترین عامل شکست 
کشورها و جوامع هم همین ساده انگاری است. در 
آمریکا ابتدا وجود بیماری را انکار و بعد مردم را به 
تزریق مواد ضدعفونی کننده تشویق کردند که این نشان 
دهنده تفاوت رهبری در کشورهای مختلف است.«

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »دولت 
و رییس جمهور توجه ویژه ای به مدیریت کرونا دارد 
و رییس جمهور هر هفته حداقل 3 جلسه مفصل در 
مورد مدیریت کرونا دارد و عالوه بر هیات دولت، 
وزیر و تیم وزارت بهداشت با جدیت و حساسیت، 
وضعیت بیماری را لحظه به لحظه رصد و اقدامات 
الزم را انجام می دهند. در استان ها نیز شاهد همکاری 
و تعامل ارزشمند استانداران، ائمه جمعه و جماعات، 
نیروهای مسلح، دستگاه های اجرایی و خیرین بودیم.«

جان بابایی یادآور شد: »پزشکان ایرانی از فرهیخته ترین 
پزشکان منطقه و دنیا هستند و از نظر توانمندی و مهارت 
نیروی انسانی در حوزه سالمت مشکلی نداریم اما در 
حوزه زیرساخت ها، ضعف هایی داریم. میزان تخت 
بیمارستانی در ایران به ازای هر هزار نفر جمعیت، 
1.7تخت اما در کشورهای اروپایی بیشتر از ۶ و در 

ژاپن 13 تخت است.«
وی اضافه کرد: »فکر نکنیم بیماری کرونا تمام شده 
است. برخی کشورها بودند که ابتدا وجود موارد بیماری 
را انکار می کردند اما بعد از دو سه هفته گرفتار شدند و 
کشورهایی هستند که آمار کرونا در آنها چندین برابر 
ایران است اما آمار آنها شفاف و صادقانه بیان نمی شود.«
کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
»مهم ترین هدف ما در کنترل بیماری کرونا باید کاهش 
مرگ و میر باشد چون این آسیب غیر قابل جبرانی 
است. برای بیماری های ویروسی یا باید واکسن تولید 
شود و یا ویروس ضعیف شده و تغییر ساختار دهد تا 
کنون هیج درمان دارویی قطعی برای کرونا کشف نشده 

و فقط دو داروی ارزان قیمت موجب کاهش مرگ و 
میر بیماران می شود اما عامل اصلی در کاهش مرگ 
و میر بیماران در بیمارستان ها، نیروی انسانی است.«

جان بابایی تاکید کرد: »اپیدمی کرونا در یک کشور 
همانند یک مأمور بود که نقاط قوت و آسیب پذیر ما 
و همه نظام های سالمت کشورها را نشان داد و باید 
در فرصت پیش رو، نقاط آسیب پذیر را جبران کنیم. 
البته باید مراقبت کنیم تا تجمعات و مراسم ها، مدیریت 
شود و در فضاهایی مانند زندان ها، مراکز نگهداری 
سالمندان و بهزیستی ها، مراقبت بیشتری کنیم.« وی 
تصریح کرد: »آسیب پذیرترین گروه ها و بیشترین 
مرگ و میر بیماران کرونا مربوط به سالمندان و افراد 
با بیماری های زمینه ای است اما کودکان و جوانان 
حلقه انتقال کرونا هستند که باید از همه این گروه ها، 
مراقبت کنیم. حوزه بهداشت باید خیلی وقت بگذارد 
که شرایط موجود، حفظ شود و بیماریابی در همه 
مناطق از جمله روستاها و محالت و با استفاده از همه 

پتانسیل ها، تقویت شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: »معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
انسانی  نیروی  فرسایش  از  باید جهت جلوگیری 
ورود جدی کند. ما آماده ایم تا کمبودهای تجهیزاتی 
و امکاناتی را جبران کنیم اما عامل اصلی شکست کرونا 
در بیمارستان ها، نیروی انسانی است. در حال حاضر 
پزشکان و پرستاران خسته هستند و این می تواند مراقبت 
از بیماران را قدری کاهش دهد بنابراین امروز فرصت 
بازتوانی و استراحت نیروها و ارائه آموزش های روز 

در مورد کرونا باید مورد توجه قرار گیرد.«
جان بابایی گفت: »در حال حاضر دو سوم مرگ و 
میرهای کرونا مربوط به آمریکا است اما این کشور از 
نظر تخت بیمارستانی، نیروی انسانی و زیرساخت های 
حوزه سالمت، یکی از بهترین کشورهای دنیا است اما 
در ایران یکی از دستاوردهای ما، اعتماد ملی و افزایش 
سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی بود که باید این دستاورد 

و همچنین اتحاد ملی که ایجاد شده، حفظ شود.«

سهمیه جدید استخدام نیرو در وزارت 
بهداشت به زودی ابالغ می شود

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 

بهداشت نیز در این نشست گفت: »در ابتدای انقالب 
اسالمی 110 بیمارستان در بخش دولتی در کشور وجود 
داشت که امروز به ۶20 بیمارستان افزایش یافته و 
امیدواریم که تا پایان دولت به 739 بیمارستان برسد 
و تعداد تخت های بیمارستانی از 57 هزار تخت در 

ابتدای انقالب به 140 هزار تخت رسیده است.«
سید کامل تقوی نژاد اظهار داشت: »در استان کهگیلویه 
و بویراحمد از ابتدای دولت یازدهم فعالیت های قابل 
توجهی در حوزه توسعه زیرساخت های بهداشتی و 
درمانی انجام شده و در حال حاضر 7 پروژه بیمارستانی 
در این استان در حال اجرا است که شامل 293 تخت 
بیمارستانی و بیش از 30 هزار متر مربع فضای درمانی 
است.« وی افزود: »تا کنون برای احداث 7 پروژه 
بیمارستانی در کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 140 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و با تزریق منابع مالی، 
دو پروژه بیمارستانی تا پایان امسال و 5 پروژه دیگر 

از سال آینده به بعد افتتاح خواهد شد.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت یادآور شد: »امروز کلینیک ویژه تخصصی و 
فوق تخصصی شهید مفتح یاسوج به بهره برداری رسید 
و تا پایان امسال دو کلینیک ویژه در شهرستان های 

دهدشت و گچساران افتتاح می شود.«
تقوی نژاد اضافه کرد: »در تفاهم نامه ای که بین وزارت 
بهداشت و استانداری کهگیلویه و بویراحمد امضا 
شده، 129 پروژه بهداشتی در سطح این استان ساخته 
می شود که تا کنون 34 پروژه پایان یافته و سایر 
پروژه ها در حال اجرا است. سهم وزارت بهداشت 
در این تفاهم نامه 15 میلیارد تومان بوده که تا کنون 
19 میلیارد و ۶00 میلیون تومان پرداخت شده و 
امیدواریم که با پرداخت سهم استانی، این پروژه ها 

به سرعت افتتاح شوند.«
وی گفت: »دولت تا کنون کمک های خوبی به وزارت 
بهداشت کرده است. از سال گذشته مجوز استخدام 
22 هزار و 280 نفر را گرفتیم که 10 هزار نفر از آنها 
در آبان ماه پارسال آزمون استخدامی دادند و نتیجه 
آن در اسفند ماه مشخص و به دانشگاه ها اعالم شد که 
این نیروها بدون تشریفات اداری به کار گرفته شوند.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت افزود: »در خرداد ماه 9 هزار و 200 نفر در 

حوزه بهداشت و درمان، به کار گرفته شدند و سهمیه 
دیگری اخیرا گرفته شده و از محل مجوزهای قبلی 
آبان ماه و یک سهمیه دیگر استخدام نیروهای جدید 

در آینده نزدیک، ابالغ می شود.«
تقوی نژاد بیان داشت: »یکی از کارهای مهم برای ما، 
پرداخت مطالبات دانشگاه ها بوده است. در کهگیلویه 
و بویراحمد تا یکسال پیش، معوقه کارانه کادر درمان 
حدود 24 ماه بود اما االن به حدود 10 ماه کاهش یافته 
و در کشور نیز معوقه کارانه از 22 تا 24 ماه به 8 تا 
10 ماه رسیده است و رییس جمهور در این زمینه 
دستورات خوبی داده و رفع مشکالت همکاران ما 

در اولویت قرار گرفته است.«
وی تصریح کرد: »بزرگترین مدال بر سینه مجاهدان 
حوزه سالمت، تقدیر چندین باره رهبر معظم انقالب 
اسالمی از آنها بوده و ایشان در هر مناسبت و هر 
دیدار، از مدافعان سالمت قدردانی می کنند که این 
توفیق بزرگی برای نیروهای بهداشتی و درمانی است.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت اظهار داشت: »امسال محرم از حساسیت 
خاصی به دلیل اهمیت سالمت مردم برخوردار است. 
همه افرادی که هر سال به دنبال افزایش شور حسینی 
بودند امسال با رعایت اصول و شیوه نامه ها به حفظ 

سالمت مردم کمک خواهند کرد.«
تقوی نژاد تاکید کرد: »از بیانات راهگشای مقام معظم 
رهبری در خصوص رعایت پروتکل ها در ماه محرم 
سپاسگزاریم. ایشان اعالم کردند که خودم را مقید به 
رعایت پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
بهداشت می دانم و بزرگان و علما نیز اعالم کردند که 

پیرو نظر مقام معظم رهبری هستند.«
وی یادآور شد: »امسال باید شور و شعور حسینی باهم 
درآمیخته شوند. گاه باید نشان دهیم که هیچ گونه تضادی 
بین شعائر دینی و مذهبی و علم وجود ندارد و با هم در 
یک راستا قرار دارند. در استان کهگیلویه و بویراحمد 
از هم استانی ها دعوت می کنم تا ضمن اینکه حماسه 
حسینی را سرمشق قرار می دهیم، خودمان را ملزم 
به رعایت حداکثری توصیه های بهداشتی می دانیم.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت گفت: »امروز هفتاد و چهارمین جلسه ستاد 
استانی کرونا در کهگیلویه و بویراحمد در طول ۶ 
ماه گذشته برگزار می شود که این نشان از تالش و 
پیگیری اجرای مصوبات این ستاد است. به گونه ای 
که بر اساس گزارش ها، از 780 مصوبه ستاد استانی 

فقط ۶ مصوبه اجرایی نشده است.«
به گزارش وبدا، تقوی نژاد یادآور شد: »باید با توجه به 
کمبود زیرساخت ها در حوزه آزمایش های تشخیصی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه اقدامات 
جدی و موثری انجام دهیم و در سریع ترین زمان 
ممکن، امکانات مورد نیاز به این استان ارسال می شود. 
یکی از هدف های ما از سفرهای استانی، تقدیر و 
تشکر از مجاهدان عرصه سالمت است که جانشان 
را برای حفظ سالمت مردم به خطر انداختند. البته 
نباید فراموش کنیم که زیرساخت های کشور در حوزه 
سالمت نسبت به کشورهای دیگر، قوی نیست اما با 
تکیه بر دانش و تالش همکاران مان توانستیم کرونا 

را مدیریت کنیم.«

خبـر
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در جلسه شبکه تحقیقات استئوپروز کشور تشریح شد

آخرین اقدامات پژوهشی در زمینه پوکی استخوان
اعضای شبکه ملی تحقیقات استئوپروز با هدف اشتراک آخرین 
همکاری های  گسترش  برای  برنامه ریزی  و  پژوهشی  اقدامات 

تحقیقاتی در سطح شبکه به صورت مجازی گرد هم آمدند. 
تحقیقات  ملی  شبکه  جلسه  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
استئوپروز کشور با حضور باقر الریجانی نایب رییس کمیته ملی 
پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، سید 
محمود طباطبایی رییس انجمن استئوپروز ایران، محمد پژوهی 
رییس شبکه تحقیقات استئوپروز کشور، افشین استوار رییس مرکز 
تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و شماری 
از دانشگاه های علوم  از اساتید برجسته عضو شبکه تحقیقات 
پزشکی سراسر کشور، روز گذشته به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه باقر الریجانی، رییس پژوهشگاه علوم غدد و 
متابولیسم، ضمن تشکر از شرکت اعضا از نقاط مختلف کشور در 
جلسه، پاندمی کووید-19 را فرصتی خواند که می توان جلسات 

را بصورت مجازی و با سهولت بیشتر برگزار کرد.
وی از مشارکت همکاران جدید از رشته های مختلف ابراز خرسندی 
کرد و گفت: »تالش برای شبکه سازی و همکاری مشترک در 

سطح ملی ادامه دارد.«
الریجانی در ادامه خالصه ای از پروژه های کاربردی مرکز تحقیقات 
استئوپروز پژوهشگاه همچون ارائه خدمات یکپارچه شکستگی در 
قالب کلینیک های FLS با مشارکت وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور، نظام ثبت داده های استئوپروز، مطالعه چند 
مرکزی استئوپروز ایرانیان )آیموس( و برنامه های روز جهانی 

استئوپروز را تبیین کرد.
نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر 
با اشاره به تقابل بین بیماری کووید-19 و بیماری های غیرواگیر 
گفت: »آمارها نشان داده اند که در افرادی که دچار ریسک فاکتورهای 
بیماری های غیرواگیر هستند، نوع شدیدتر بیماری کووید-19 

را تجربه خواهند کرد.«
الریجانی تصریح کرد: »مطالعه جدید آیموس داده های ارزشمندی 
را در مورد کشور فراهم می کند که متاسفانه پاندمی کووید-19 
مشکالتی را در عملیاتی کردن این مطالعه ایجاد کرده است که 

امیدواریم هر چه سریع تر این مطالعه از سر گرفته شود.«
وی بیماری استئوپروز را یکی از معضالت جدی بهداشت عمومی 
کشور خواند که در سطح منطقه و دنیا نیز بار ناشی از این بیماری 

خاموش در خور توجه است.
الریجانی در ادامه به همکاری پژوهشگاه با بنیاد بین المللی پوکی 
همکار  مرکز  تنها  مرکز  »این  گفتند:  و  کردند  اشاره  استخوان 
سازمان جهانی بهداشت در منطقه EMRO است که متمرکز بر 

استئوپروز است.«
نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت افزود: »بر اساس گزارش های جهانی، یک دهم 
باالی 90 سال درگیر  باالی 60 سال و دو سوم زنان  از زنان 

پوکی استخوان هستند.«
وی بر لزوم برنامه ریزی وسیع برای پایش سنجش تراکم استخوان 
تاکید کرد و ادامه داد: »بر اساس مطالعات 10 درصد افزایش 
BMD در سنین قبل از یائسگی می تواند 13 سال وقوع استئوپروز 

را به تعویق بیندازد.«
در  میلیون شکستگی   9 اینکه ساالنه  بیان  با  پژوهشگاه  رییس 
ثانیه 1 نفر  سراسر جهان رخ می دهد، خاطرنشان کرد: »هر 3 
از پوکی استخوان را تجربه می کند  در جهان شکستگی ناشی 
و 1 زن از هر 3 زن و 1 مرد از هر 5 مرد باالی 50 سال دچار 

شکستگی می شوند.«
الریجانی ادامه داد: »80 درصد افرادی که در معرض شکستگی 
هستند به نوعی شکستگی را تجربه کرده اند، اما متاسفانه بعد از 
درمان شکستگی مورد پیگیری از نظر پوکی استخوان قرار نگرفته اند.«

وی با بیان این که پیش بینی می شود تا سال 2050 میزان شکستگی 
مخصوصا در ناحیه لگن در مردان سه برابر افزایش یابد ادامه 
داد: »اگرچه 61 درصد از شکستگی های ناشی از پوکی استخوان 
در زنان رخ می دهد، اما مردان هم در معرض خطر قرار دارند.«
بیمار  استقالل  شکستگی  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  الریجانی 
فرد و  بر  بسیاری هم  مواجه می کند، هزینه های  اختالل  با  را 
تا  که  طوری  می شود  وارد  درمان  و  بهداشت  سیستم  بر  هم 
سال 2030 هزینه ناشی از بیماری پوکی استخوان 27 درصد 

افزایش خواهد یافت.«
رییس پژوهشگاه در ادامه به وضعیت نامطلوب نمایه توده استخوانی 
در جمعیت خاورمیانه اشاره کرد و تصریح کرد: »شکستگی های 
لگن در جمعیت ساکن در این منطقه 2 الی 3 برابر میانگین دنیا 
است و متاسفانه کشور ما نیز  با توجه به قرار گرفتن در چنین 
بطوریکه 12 درصد  نیست،  مستثنی  این شرایط  از  جغرافیایی 
شکستگی های خاورمیانه در ایران رخ می دهد و ایران 85 صدم 
درصد از بار جهانی شکستگی لگن را به خود اختصاص داده است.«
وی افزود: »در همین راستا پژوهشگاه علوم غدد نیز نگاه نظام مندی 
برای مدیریت این بیماری در اختیار گرفته و همزمان با  مراکز 

پیشگام جهانی در این زمینه درحال فعالیت است.«
در این جلسه سید محمود طباطبایی، رییس انجمن استئوپروز 
ایران نیز بر اهمیت توجه به آموزش عمومی و بهره گیری از 
ظرفیت های رسانه ای و صدا و سیما در انتقال پیام های بهداشت 
تاکید کرد. ایشان همچنین همکاری بین رشته ای بین متخصصان 
حوزه های بهداشت را در مدیریت بهتر بیماری تاثیر گذار خواند.
طباطبایی، لزوم توجه به بحث بیماری های عضالنی استخوانی 
از جمله استئوپروز را در ماژول های تحصیلی دوره های پزشکی 

عمومی در خور توجه خواند.
در بخش دوم این جلسه، افشین استوار رییس مرکز تحقیقات 
در حال  تحقیقات  از  بیان خالصه ای  به  پژوهشگاه  استئوپروز 

انجام در این مرکز تحقیقاتی پرداخت. 
وی با بیان اینکه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم همکاری خوبی 
با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اجرای مطالعه همگروهی آینده 
نگر برنامه سالمت سالمندی بوشهر داشته است، به همکاری های 
بین المللی که در مدخل این پروژه شکل گرفته از جمله مشارکت 

در طرح افق 2020 اتحادیه اروپا در ساخت، ارزیابی کیفی و 
تجاری سازی دستگاه قابل حمل شناسایی خطر شکستگی استخوان 
و عضویت در پروژهPro Age  با همکاری دانشگاه های مطرح 

جهانی اشاره کرد.
به روزرسانی گایدالین بالینی استئوپروز، ایجاد ظرفیت آموزش 
حرفه ای  آموزش  بین المللی  دوره های  برگزاری  و  مجازی 
برای   )Osteoporosis Essentials( استئوپروز  ضرورت های 
پزشکان در سطح کشور های فارسی زبان، چاپ  بروشورهای 
آموزشی و انتشار آنها از طریق دانشگاه های علوم پزشکی و فضای 
مجازی و آموزش چهره به چهره در فضاهای بهداشتی، درمانی و 
عمومی از دیگر مباحثی بودند که ایشان مورد بحث قرار دادند. 
و  استئوپروز  تازه های  برگزاری سمپوزیوم  از  همچنین  استوار 
برنامه های آموزش عمومی به صورت مجازی در مهر ماه سال 

جاری همزمان با روز جهانی استئوپروز خبر داد.
بهداشت  غیرواگیر وزارت  بیماری های  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
ادامه داد: »متاسفانه با شروع بیماری کرونا عملیاتی کردن برنامه 
ایموس به دلیل نیاز به مراجعه به منزل بیمار و همچنین حضور 
بیمار در فضای درمان به دلیل نیاز به انجام سنجش تراکم استخوان 

فعال با ده درصد پیشرفت متوقف شده است.«
وی سامانه الکترونیک خدمات یکپارچه شکستگی را اقدامی موثر 
در پیشبرد برنامه ثبت شکستگی خواند که در بستر آن راهنمای 
بومی خدمات یکپارچه شکستگی برای شناسایی، ارزیابی، درمان 
و پیگیری بیماران گروه های هدف در نظام ارائه خدمات سالمت 
با هدف پیشگیری از شکستگی با مشارکت دانشگاه های علوم 
این  در  دانشگاه ها  از مشارکت  استوار  پزشکی شکل می گیرد. 

خصوص استقبال کرد. 
در ادامه این نشست، گایدالین کشوری استئوپروز توسط مهناز 
سنجری و علی جلیلی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم 
غدد، کوهورت سالمندی امیرکالیه توسط رضا حسینی از اعضای 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدل همکاری پروژه 
پیشگیری از شکستگی های ثانویه در استان گلستان توسط نفیسه 
عبدالهی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بازخورد های الزم در این 

زمینه از سوی شرکت کنندگان ارائه شد.

خبـر
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تاکید متخصصان بر انجام جراحی کیسه صفرا حین بارداری

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که انجام عمل 
کیسه صفرا در حین بارداری بر تاخیر در انجامِ 

این جراحی اولویت دارد. 
به گزارش سپید، در این بررسی آمده است: »در 

زنان بارداری که دچار درد شدید کیسه صفرا 
منظور  به  انجام فوری عمل جراحی  می شوند 
خارج کردن کیسه صفرا بر موکول کردِن این 
جراحی به بعد از زایمان، اولویت دارد.« بیماری 
 )cholecystitis( کیسه صفرا مزمن ُکله سیستیت

یا التهاب کیسه صفرا خوانده می شود. 
پزشکان آمریکایی در بررسی های جدید خود 
اظهار داشتند: »در دستورالعمل های فعلی، بر انجام 
جراحی التهاب کیسه صفرا در دوران بارداری 
پزشکان  بیماران و  از  بسیاری  اما  توصیه شده 

انجام جراحی را به تاخیر می اندازند.«
برای انجام این مطالعه، پزشکان آمریکایی به بررسی 
اطالعات ۶390 زن باردار که در فاصله ژانویه 2010 
تا سپتامبر 201۵ به دلیل عارضه التهاب کیسه صفرا 

روانه بیمارستان شده اند، پرداختند. 

به گفته این پزشکان به رغم دستورالعمل ها، تنها 
38 درصد از زنان در حین بارداری تحت عمل 

جراحی کیسه صفرا قرار گرفته اند. 
همچنین محققان مشاهده کردند زنان بارداری 
که تحت عمل جراحی قرار نگرفته اند سه برابر 
پس  و  زایمان  حین  در  دیگر  زنان  از  بیشتر 
از آن با مشکالتی روبرو بوده اند. مرده زایی، 
تولد نوزادانی با وزن پایین، زایمان زودهنگام، 
خونریزی، لختگی خون و عفونت از جمله این 

مشکالت بوده است.
به گزارش هلث دی نیوز، محققان اظهار داشتند: 
»اطالعات موجود به طور دقیق آشکار نساخت 
چرا این عوارض بوجود می آید اما این عوارض 
در زنانی که جراحی خود را به تاخیر انداخته 

بودند، شایع تر بوده است.«ایسنا

 30۶ و  میلیون   22 مرز  از  چهارشنبه  صبح  تا  جهان،  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
78۴ هزار نفر فراتر رفته است.  نیز از مرز  هزار عبور کرده و تعداد قربانیان این ویروس 

نظر  از  مبتال،  هزار   ۶۵۵ و  میلیون  پنج  از  بیش  با  آمریکا  حاضر  حال  در  سپید،  گزارش  به 
رده های  در  روسیه  و  هند  برزیل،  کشورهای  و  اول  رده  در  ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد 

هستند.  تا چهارم  دوم 
یازدهم قرار دارد.  از نظر تعداد مبتالیان کووید-19 هم اکنون در رده  نیز  ایران 

آمار کلی  تازه ترین  از نظر تعداد مبتالیان و  1۵ کشور اول جهان  آمار  اینفوگرافیک،  این  در 
می کنید. مشاهده  را  کرونا  ویروس  درمورد  جهان 

آمار کرونا در جهان تا ۲۹ مرداد

خبـر

متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه ویِن اتریش روش جدیدی 
برای یافتن ویروس های کرونا در حفره دهان و حلق شناسایی کردند. 
به گزارش سپید، آنها محلولی تهیه کردند که با غرغره کردن 
آن می توان ذرات ویروس را پیدا کرد. این روش قرار است در 

مدارس استفاده شود. 
متخصصان دانشگاه وین تصمیم دارند با انجام مطالعه ای از پاییز، 
گزارشی در مورد ویروس کرونا در مدارس اتریش تهیه کنند. 
آنها روش جدیدی ابداع کردند که بسیار ساده تر از روش های 

پیشین نمونه برداری برای تست ویروس کروناست.
در این روش به جای نمونه بردای از حلق برای تست کرونا، 
محلولی در حفره دهان غرغره می شود. برای انجام این مطالعه، 
گروهی متشکل از 1۵ هزار دانش آموز و 1200 معلم از 2۵0 
مدرسه اتریش هر سه هفته یکبار برای بررسی عالئم احتمالی 

ابتال به کرونا آزمایش می شوند. 
متخصصان دانشگاه وین برای انجام این آزمایشگاه ها از محلولی 
که خود تهیه کرده و اوایل تابستان دقت و کارآیی آن را آزمایش 

کردند، استفاده می کنند.
این محلول یک ترکیب نمکی ویژه است که باید برای مدت 
یک دقیقه غرغره شود تا ذرات حفره دهان و حلق وارد آن شود. 
محلول نمونه برداری شده سپس برای یافتن ذرات ژنتیکی ویروس 
در آزمایشگاه بررسی می شود. محققان دانشگاه وین می گویند 10 

نمونه می توانند به صورت همزمان آزمایش شوند. اگر نتیجه مثبت 
باشد نمونه ها دوباره به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل می شوند. 
مایکل واگنر، میکروبیولوژیست و مدیر گروه تحقیق دانشگاه 
وین می گوید: »در یک مطالعه مقدماتی در فصل بهار که در آن  
۵100 دانش آموز و معلم در وین مورد آزمایش قرار گرفتند، 
روش غرغره نتایج قابل مقایسه ای با نمونه برداری از حلق داشت. 
غرغره کردن یک محلول برای کودکان بسیار خوش آیندتر و قابل 
کنترل تر است. حتی دانش آموزان پیش دبستانی هم در 80 درصد 
موارد نمونه های عالی تحویل دادند.« واگنر تأکید می کند: »هرکسی 

که می تواند غرغره کند می تواند این نمونه گیری را انجام دهد.«
به عقیده وی روش غرغره امکانات جدیدی برای نمونه گیری در 

اختیار پژوهشگران قرار می دهد. 

متخصصان دانشگاه وین می گویند در آینده می توان این آزمایش 
را در خانه انجام داد. از نظر آنها دریافت یک بسته حاوی وسایل 
الزم برای انجام آزمایش قابل تصور است. نمونه را هم می توان در 
بسته بندی به یک مکان جمع آوری و ارسال به آزمایشگاه تحویل داد. 
واگنر تأکید دارد: »ما خودمان را به عنوان رقیب ارائه دهندگان 

تجاری تست های کرونا نمی بینیم.«
روشی که متخصصان دانشگاه وین ابداع کردند بیشتر برای انجام 
آزمایش میان گروه های پرخطر در سیستم آموزش و پرورش یا 
پروژه های تحقیقاتی در نظر گرفته شده است. وزیر آموزش و 
پرورش اتریش نیز تأکید کرده که مقامات بهداشتی این کشور، 
روش جدید آزمایش را به عنوان مکمل تست های کالسیک 

کرونا در نظر گرفتند. 
به کارگیری این روش در آلمان نیز در حال بررسی است. در 
حال حاضر در شهر کلن نیز محلولی در حال آزمایش است که 
اگر نتیجه غرغره آن به اندازه نمونه برداری از حلق قابل اطمینان 

باشد، می تواند در موارد بسیاری جایگزین نمونه برداری شود. 
به گزارش دویچه وله، با این حال انستیتو روبرت کخ )RKI(  آلمان 
تا کنون تمایلی به استفاده از این روش برای یافتن افراد آلوده به 
ویروس کرونا نداشته است. سخنگوی این موسسه گفته است 
حساسیت این روش برای یافتن ویروس به طور کل پایین تر از 

یک نمونه برداری خوب است.ایسنا

روش پیشنهادی متخصصان اتریشی برای تشخیص ویروس کرونا



بر اساس نتایج یک مطالعه جدید

ماندگاری قطرات حاوی کرونا در هوای مرطوب ۲۳ برابر بیشتر است
نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شده است، 
نشان می دهد ماندگاری ویروس کرونا که باعث 
ابتال به کووید-۱۹ می شود، در هوای مرطوب ۲۳ 

برابر بیشتر از هوای خشک است.   
به گزارش سپید، SARS-CoV ۲-که حدود ۷۸۴ 
هزار و ۳۵۳ نفر را در جهان به کام مرگ کشانده 
است، در قطرات میکروسکوپی ساطع شده در جریان 
فعالیت های طبیعی تنفسی مانند نفس کشیدن و 
صحبت کردن حمل می شود. اکنون یک مطالعه جدید 
که توسط محققان آمریکایی انجام شده است، نشان 
می دهد که قطرات در محیطی با رطوبت باال - غلظت 
باالی بخار آب موجود در هوا - می توانند مسافتی 

تا ۱۶ فوت )۴.۸۷ متر( را طی کنند. 
این محققان ادعا می کنند که رطوبت باال می تواند 
مدت ماندگاری قطراتی را که اندازه متوسطی دارند، 
در هوا تا ۲۳ برابر افزایش دهد. اما هوای خشک 
با رطوبت کم، می تواند تبخیر طبیعی قطرات را 
تسریع کرده و مسافتی را که آنها می توانند طی 
کنند، محدود کند.  محققان دانشگاه »میسوری« در 
آمریکا در مقاله تحقیقاتی خود نوشتند: »در حمل و 
نقل و سرنوشت قطرات بازدم انسان نقش اساسی 
در انتقال بیماری های عفونی دستگاه تنفسی دارد. 
قطرات نسبت به شرایط محیطی از جمله دما، رطوبت 

و جریان های محیط حساس هستند.«

این محققان می گویند، به رغم تحقیقات گسترده 
در موردSARS-CoV ۲- اطالعات اندکی در مورد 
چگونگی انتقال ویروس از طریق هوا مشخص 
شده است. بنابراین آنها با استفاده از شبیه سازی ها 
و مدل های ریاضی به مطالعه این موضوع پرداختند 
که چگونه جریان هوا و جریان سیال بر قطرات بازدم 
تأثیر می گذارد.  آنها از یک مدل شبیه سازی استفاده 
کردند که خصوصیات آیرودینامیکی و ترمودینامیکی 
ذرات منفرد را محاسبه می کند؛ ذراتی که دارای 

چگالی، اندازه، دما و رطوبت هستند. 
قطرات حاصل از بازدم در تنفس طبیعی انسان در 

اندازه های مختلفی، از حدود یک دهم میکرومتر تا 
هزار میکرومتر هستند. برای مقایسه، یک موی انسان 
قطری حدود ۷۰ میکرومتر دارد، در حالی که قطر 
یک ذره معمولی ویروس کرونا کمتر از یک دهم 
میکرومتر است. متداول ترین قطرات بازدم قطری 
حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میکرومتر دارند. قطرات خارج 
شده از یک فرد عفونی حاوی ذرات ویروس و 
همچنین سایر مواد مانند آب، لیپیدها، پروتئین ها 
و نمک است. محققان در این تحقیق نه تنها حمل 
قطرات از طریق هوا بلکه تعامل آنها را با محیط 

اطراف به ویژه از طریق تبخیر بررسی کردند. 

شبیه سازی ها نشان می دهند که در شرایط هوایی 
با رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد،  قطرات بزرگ تر که 
قطر ۱۰۰ میکرومتری دارند تقریباً در فاصله شش 
فوتی )۱.۸۲متر( از منبع بازدم بر زمین می افتند. اما 
قطرات کوچکتر که قطری ۵۰ میکرونی دارند، در 
هوای مرطوب می توانند مسافت طوالنی تری را به 
اندازه ۱۶.۴ فوت )پنج متر( طی کنند. هوای کمتر 
مرطوب که غلظت بخار آب در آن کمتر است، 

می تواند سرعت این گسترش را کاهش دهد. 
این مطالعه نشان داد که در رطوبت نسبی ۵۰ درصدی، 
هیچکدام از قطرات ۵۰ میکرومتری،  مسافتی بیش 

از ۱۱.۴ پا )۳.۵ متر( را طی نکردند.  
این محققان همچنین  یک نمودار رنگی ایجاد کردند 
تا نشان دهند چگونه رطوبت و درجه حرارت نسبی 
بر زمان سپری کردن یک قطره ۱۰۰ میکرومتری 
در هوا تاثیر می گذارد. به گزارش روزنامه دیلی 
میل، این نمودار نشان داد هنگامی که رطوبت 
نسبی به طور مداوم صفر است، با افزایش درجه 
حرارت، قطرات زمان کم و کمتری را در هوا سپری 
کرده و سپس بر زمین می افتند. اما در شرایطی که 
رطوبت نسبی حدود ۵۰ درصد است، با افزایش 
دما قطرات مدت زمان بیشتر و بیشتری را تا ۱۲ 
ثانیه در هوا سپری می کنند. مشروح این مطالعه در 

مجله Physics of Fluids منتشر شده است.ایرنا

مدیر یکی از موسسات تحقیقاتی در آلمان گفت: »اوایل سال 
۲۰۲۱ واکسیناسیون کروناویروس در این کشور آغاز می شود.«

به گزارش سپید، مدیر موسسه Paul Ehrlich در آلمان گفت: 
»برخی از گروه های مردم در کشور از اوایل سال آینده در برابر 
کروناویروس جدید واکسینه می شوند. این ویروس به مرگ 
اقتصاد  پیامدهای مخربی بر  با  صدها هزار نفر منجر شده و 

جهان همراه بوده است.«
چندین شرکت داروسازی در سراسر جهان در حال انجام تحقیقات 

پیشرفته روی واکسن کروناویروس هستند و هر کدام از این 
واکسن ها روی ده ها هزار نفر تست می شود تا مشخص شود این 

واکسن ها تا چه میزان از اثربخشی الزم برخوردارند.
به گفته مدیر این موسسه تحقیقاتی، اطالعات منتشر شده از 
فاز اول و دوم آزمایشات حاکی از آن است که برخی از این 
واکسن ها با واکنش ایمنی در برابر کروناویروس همراه بوده 
است. وی گفت: »درصورتیکه اطالعات فاز سوم از بررسی های 
آزمایشگاهی حاکی از ایمن بودن و اثربخش بودن واکسن ها باشد 

اولین واکسن کروناویروس در شروع سال آینده مورد تایید قرار 
می گیرد.« از اواخر سال گذشته میالدی که کروناویروس جدید 
در چین شناسایی شد تاکنون بیش از ۲۲ میلیون نفر در جهان 
به این ویروس آلوده شده و نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر جان خود 

را از دست داده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین شرکت داروسازی از جمله 
Moderna، AstraZeneca و Pfizer Inc اعالم کرده اند که انتظار 

می رود سال آینده بیش از یک میلیارد دوز واکسن تولید شود.ایسنا

آغاز واکسیناسیون کرونا از سال ۲۰۲۱ در آلمان

خبـر

محققان در جریان مطالعه ای متوجه شدند که یک بیماری نادر 
مرتبط با کووید-۱۹ در کودکان که به عنوان »سندرم مولتی 
ایمنی بدن  التهابی کودکان« شناخته می شود، سیستم  سیستم 

کودک را به شدت تغییر می دهد.
به گزارش سپید، PIMS-TS یک سندرم نادر است که در تعداد 
کمی از کودکان در طول همه گیری کووید-۱۹ بروز کرده است. 
این بیماری باعث ایجاد التهاب شدید در رگ های خونی شده 

و می تواند منجر به آسیب قلبی شود. 
اکنون گروهی از محققان بیمارستان اطفال »اولینا« در لندن و 
کالج سلطنتی لندن در این مطالعه نمونه خون ۲۵ کودک مبتال 
به PIMS-TS را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و آنها را با 

نمونه خون کودکان سالم مقایسه کردند.
این مطالعه نشان داد که در خون کودکان مبتال به مرحله حاد  

PIMS-TS،  سطوح مولکول هایی به نام »سیتوکین ها« افزایش و 
سطوح گلبول های سفید به نام لنفوسیت ها کاهش یافته است. 

محققان همچنین مشاهده کردند که با بهبودی کودکان، تغییرات 
سیستم ایمنی بدن به تدریج به حالت عادی برگشته است. 

اگرچه تعداد کودکان در این مطالعه اندک بود، اما این اولین مدرک 
در مورد نقش سیستم ایمنی بدن در این بیماری است. این مطالعه 
مدارک مهمی را برای تحقیقات آتی فراهم می کند و نشان می دهد 
که چه درمانی ممکن است به بیماران مبتال به این بیماری کمک کند.
PIMS- به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال اکسپرس اولین موارد
TS در اواسط آوریل سال ۲۰۲۰ در Evelina London درمان 
شد. گزارش های اولیه حاکی از آن بود که این بیماری ممکن 
است مشابه شرایط موجود مانند بیماری کاوازاکی باشد. اما این 
مطالعه جدید تأیید می کند که PIMS-TS به طریقی متفاوت با 
سایر شرایط شناخته شده بدن را تحت تأثیر قرار می دهد و به 

عنوان یک سندرم جدید شناخته شده است.ایرنا

سندرم کودکی مرتبط با کووید-۱۹ در سیستم ایمنی تغییر ایجاد می کند
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سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری با اصحاب رسانه:

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تالش کشورها 
از جمله ایران برای دستیابی به واکسن کرونا، گفت: 
»البته هنوز هیچ واکسنی مورد تایید سازمان جهانی 

بهداشت نیست.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در نشست ویدیو 
کنفرانسی با خبرنگاران، گفت: »شش ماه است که 
از آغاز کرونا در کشور می گذرد، بیماری که همه 
جهان را درگیر خودش کرده و شرایط اجتماعی، 
اقتصادی و... را تحت تاثیر خودش قرار داده است.«
وی افزود: »تاکنون میزان ابتال در دنیا از مرز 22 
میلیون نفر گذشته است و این بیماری 780 هزار 
نفر در دنیا تلفات داشته است. در کشور ما نیز 
میزان فوتی ها در آستانه 20 هزار نفر است. البته 
هنوز هم نادانسته های ما در برابر دانسته های ما 
درباره این ویروس بسیار زیاد است. مطمئنا مردم 
و کادر بهداشت و درمان متحمل رنج های زیادی 
شدند. خیلی ها عزیزان شان را از دست داده اند. این 
سردرگمی و بالتکلیفی که برای برنامه ریزی های 
اقتصادی و زندگی مان وجود دارد، ممکن است 
همه ما را آزار دهد. در عین حال همه می دانیم که 
می توانیم در بحران ها تهدیدها را به فرصت بدل 
کنیم. هوشمندانه ترین روش این است که خودمان 
را با شرایط تطبیق دهیم و یک سبک زندگی جدید 

کرونایی را انتخاب کنیم.«
الری با بیان اینکه همه دنیا از جمله کشور ما به 
شدت با آخرین متدها درگیر تهیه واکسن برای این 
بیماری هستند، گفت: »البته هنوز هیچ واکسنی مورد 
تایید سازمان جهانی بهداشت نیست. البته نباید ناامید 
باشیم، اما ممکن است مانند بسیاری از بیماری ها مانند 
ایدز، هیچ واکسنی هم برایش پیدا نشود. بنابراین 
بهترین راه این است که سبک زندگی مطابق با کرونا 
را پیش بگیریم. آنچه که مسلم است این است که 
با اصول پیشگیری مانند فاصله گذاری، استفاده از 
ماسک و شست وشوی مداوم دست ها می توانیم از 

ابتال به این بیماری پیشگیری کنیم.«
وی ادامه داد: »به هر حال به دلیل مسائل اقتصادی، 
اقتضای  بنابر  و  می شد  انجام  باید  بازگشایی ها 
بازگشایی، پروتکل های بهداشتی تدوین شدند. 
حال برای اینکه سالمت بمانیم و بازگشایی ها هم 
ادامه یابد، باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود. 
ما همواره در پی این بودیم که قانون از افرادی که 
ماسک می زنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند، در برابر کسانی که این کار را انجام نمی دهند 
و سالمت دیگران را با مخاطره مواجه می کنند، 
حمایت کند. بر این اساس یکسری تمهیدات قانونی 
در مصوبه ستاد ملی کرونا در 25 مرداد ماه در نظر 

گرفته شده است.«
وی در این باره افزود: »به این ترتیب این تفویض 
به باالترین مقام دستگاه و مدیرکل ها داده شده که 
اگر در ادارات کسانی پروتکل ها را رعایت نمی کند، 
می توانند بدون اینکه این افراد به هیات های بدوی 
رسیدگی به تخلفات ارجاع شوند، بندهای مجازات 
توبیخ کتبی و حتی تا کسر حقوق برایشان اعمال شود.«

الری تاکید کرد: »در واحدهای صنفی نیز کسانی که 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند، ابتدا اخطار می گیرند 
و بعد از 5 و سپس 10 روز، تعطیلی صنف اتفاق 
می افتد. از همه مردم می خواهیم پروتکل ها را رعایت 
کنند. در عین حال ماه محرم را در پیش داریم که 
فرصتی برای بزرگداشت امام حسین )ع( است، 
اما با توجه به شرایط کرونا این روند نمی تواند 
مانند سال های گذشته انجام شود. بر این اساس 
امیدواریم همه به پروتکل ها و دستورالعمل های 

بهداشتی محرم عمل کنند.«
الری  درباره هزینه هر بیمار کرونایی در بیمارستان ها 
و میزان پرداخت سازمان های بیمه گر در این زمینه، 
گفت: »در هزینه های درمانی کرونا تمام سعی بر 
این شده است که کمترین فشار به بیماران آید. اگر 
کسی نیاز به بستری در آی سی یو نداشته باشد، در 
بیمارستان دولتی حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان 
هزینه فرد می شود. اگر نیاز به آی سی یو داشته 
باشد، اما داروی خاصی نخواهد به طور متوسط 5 
میلیون و 500 هزار تومان هزینه اش می شود. البته 
این هزینه برای کسانی است که پوشش بیمه ای 
ندارند. اگر کسی بیمه داشته باشد 10 درصد این 
مبالغ را می پردازد. در عین حال افرادی که بضاعت 
مالی ندارند، می توانند از طریق مددکاری بیمارستان 
کمک دریافت کنند. در بیمارستان های خصوصی 

این هزینه بین دو تا 2.5 برابر است.«
وی افزود: »کسانیکه جزو گروه های آسیب پذیر 
بودند و یا از طریق مراکز 16 ساعته و 24 ساعته 
اقدام کردند، تست  مولکولی شان رایگان بوده است. 
در عین حال کسانیکه جزو گروه های آسیب پذیر 
نبودند، نرخ دولتی تست برایشان 230 هزار تومان بوده 
است و نرخ مراکز خصوصی هم حدود 450 تا 520 

هزار تومان است.« الری ادامه داد: »تاکنون 91 هزار 
مورد از مدارک بیماران بستری مبتال به کرونا به بیمه 
سالمت ارسال شده که به طور متوسط 540 هزار روز 
بستری را بیمه سالمت پوشش داده است؛ یعنی هر 
بیمار شش روز به طور متوسط در بیمارستان بستری 
بوده است. در عین حال بیمه سالمت تغییراتی در 
گایدالین ها ارائه داده و محدودیت هایی را برداشتند 

و تغییراتی در آزمون های وسع داده اند.«

وضعیت رعایت پروتکل های در کنکور سراسری
وی درباره وضعیت رعایت پروتکل ها در کنکور 
سراسری، افزود: »حدود 7000 تا 7500 ناظر بهداشت 
محیط در سراسر حوزه های کنکور حضو دارند. 
طبق تصاویری که برایم از استان های مختلف ارسال 
شده، پروتکل ها به خوبی رعایت شده است. از 
آنجایی که تجربه این کار در آزمون دکترا وجود 
داشت و شاهد رضایت90 درصدی بودیم، آزمون 
سراسری نیز به خوبی برگزار می شود. به هر حال 
فاصله گذاری بیشتری انجام و قرار شد حوزه های 
بزرگ تری در اختیار قرار گیرد. به نظر می رسد در 
روزهای آتی هم این آزمون با کمترین آسیب و به 
خوبی برگزار شود. باید توجه کرد که داوطلبان با 
کد ملی در سامانه سیب ثبت می شوند و می توان 

آنها را رصد کرد.«

در موج دوم کرونا هستیم
الری درباره وضعیت شیوع کرونا در کشور، گفت: 
»تقریبا در موج دوم کرونا هستیم. بسیاری از استان ها 
موج دوم را تجربه می کنند. برخی از استان هایمان 
موج دوم را شدیدتر تجربه کردند، برخی استان ها 
خیلی مالیم موج دوم را رد کردند. در برخی 

استان ها مانند خوزستان 10 هفته در پیک قرار 
داشتیم. خوزستان دوران سختی را گذراند. در 
عین حال درباره کرونا نمی توان خیلی اظهار نظر 
قطعی کرد. زیرا هر رفتاری که انجام دهیم و هر 
تغییردر رعایت پروتکل های بهداشتی، دو هفته 
بعد تاثیرش را بر روی پروتکل های بهداشتی نشان 
می دهد و چهار هفته بعد بر روی میزان فوتی ها 

تاثیرش را نشان می دهد.«

کاهش 25 تا 30 درصدی بستری های کرونا
نزولی  نسبتا روند  »در حال حاضر  افزود:  وی 
باثبات و آهسته ای را داریم طی می کنیم و یک 
آمار کاهش 25 تا 30 درصد در آمار بستری داریم. 
وقتی میزان بستری کاهش می یابد، یک نویدی 
برای ما که در دو هفته آینده، آمار فوتی هایمان 
هم سیر کاهشی داشته باشد. بخشی از آمار ابتال به 
میزان تست و بیماریابی وابسته است. برای برخی 
استان هایمان نگرانیم. مانند فارس که هنوز پیک 
خیلی شدیدی را تجربه نکرده است. البته مدیریت 
خوبی انجام می دهد. استان سیستان و بلوچستان 
را مرتبا رصد می کنیم که فعال ثبات خوبی دارد. 
یزد برایمان مهم است. از آنجایی که گیالن و قم 
موج شدیدی را تجربه کرده بودند و اکنون کمی 
روند صعودی دارند، برایمان مهم است. اکنون 
را دارد. مسافرت ها  بدترین وضعیت  مازندران 
به این استان هم این وضعیت را دامن می زند. 
به محض اینکه رفتارمان تغییر کند، آمار می تواند 
در نوسان باشد. به طور کلی روند بیماری نسبتا 
مالیم نزولی در کل کشور است. روند کاهشی 

بیشتری در بستری ها داشته ایم.«
ادامه در صفحه 11 

نگـران پاییـز هسـتیم
موج دوم کرونا در استان ها
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 ادامه از صفحه 10 
الری درباره برگزاری مراسم در فضاهای سربسته 
در محرم، گفت: »به هر حال زمانی که یک بحران 
پیش می آید، ممکن است خیلی فرصت هماهنگی 
نباشد و تناقضاتی در  بخش های مختلف ایجاد 
شود. محرم برای ما بسیار مهم است. بسیاری 
از هیات ها و مداحان اعالم کردند که تغییرات 
کرونایی در برگزاری مراسم ها داده اند. حتی مخارج 
مراسم شان را صرف امور خیریه کردند. بحث نذر 
ماسک مطرح شد و اقدامات خوبی انجام شد. البته 
فصل الخطاب ما همانطور که مقام معظم رهبری 
هم فرمودند، دستورالعملی است که ستاد ملی 
کرونا تصویب کرده و وزارت کشور آن را ابالغ 
کرده است. متن دستورالعمل واضح است. در 
ستاد ملی کرونا هم تاکید شده که عزاداری در 
فضای سربسته ممنوع است. نذورات در قالب 

جیره های خشک باشد و ...«

نگران پاییز هستیم
که  افرادی  مجازات  نحوه  درباره  همچنین  وی 
پروتکل های بهداشتی را در محرم رعایت نمی کنند، 
اظهار کرد: »جلساتی با سازمان تبلیغات اسالمی 
برگزار شد که متعهد به رعایت پروتکل ها شدند و 
وزارت کشور پروتکل ها را ابالغ کرده و وزارت 
وزیر  پروتکل هاست.  رعایت  بر  ناظر  بهداشت 
بهداشت اعالم کردند که سالمت مردم شوخی 
بردار نیست. کادر بهداشتی و درمانی واقعا فشار 
وحشتناکی را تحمل کردند، خیلی از آنها مبتال 
شدند و خیلی از آنها را از دست داده ایم. برخی از 
کادر بهداشتی و درمانی در جاهایی ساکن شدند 
و همراه خانواده هایشان نمی روند. کادر بهداشت و 
درمان خسته اند و در عین حال نگران مردم و نگران 
پاییز هستند. کادر درمانی نیاز به تجدید قوا دارند. 
اصال از این موضوع کوتاه نمی آییم. از نظر شرعی 
و انسانی هم درست نیست که عزاداری که جنبه 
عقالنیت و معنویت دارد و این شور باید با شعور 
همراه باشد، منتهی به این شود که سالمت مردم را 
تهدید کند. قطعا نظارت زیادی روی این موضوع 
داریم.« الری گفت: »مجازات هایی تعیین شده که 
ابتدا اخطار، بعد قطع یارانه و تسهیالت و سپس 

تعطیلی هیات عزاداری که تخلف کرده است.«

تمهیدات اندیشیده شده برای واکسن مننژیت
گفت:  مننژیت،  واکسن  وضعیت  درباره  وی 
مانند  خاص  گروه های  برای  مننژیت  »واکسن 
... توصیه می شود و  باردار و  سربازان، مادران 
تمهیدات آن آماده شده که در شهریور ماه در 

اختیار این گروه ها قرار بگیرد.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره تفاوت میان 
مبتالیان پیک دوم و پیک اول کرونا، گفت: »ما در 
حال حاضر در موج دوم به سر می بریم. کشور ما 
پهناور است و استان ها و حتی شهرستان های یک 
استان هم در یک وضعیت یکسان قرار ندارند و 
وضعیت متغیری وجود دارد. اروپا هم درگیر موج 
دوم شده است. به ویژه اسپانیا از نظر موج دوم 
بدترین وضعیت را دارد. در بلژیک استفاده از ماسک 
اجباری شده است. در پاریس دوی ماراتن برای بار 
دوم لغو شده است. یونان وضعیت خوبی ندارد و 

محدودیت های کاری و گردشگری داده اند.«
الری ادامه داد: »ما یک کمیته علمی داریم که اعالم 
کردند عالیم بیماری خیلی تغییر نکرده است. ممکن 
است عالئمی بوده که در ابتدا زیاد مورد توجه نبود، 
اما اکنون متمرکز شدیم و آن ها را احصاء می کنیم. به 
طور محسوسی در سن 35 تا 45 نمودار دو موج 
یک برآمدگی اختصاصی داشت. اکثر عزیزان تایید 
می کنند که بیشترین بیماران ما برای سنین 60 به باال 
است، اما در سن 35 تا 45 سال در موج دوم نسبت 
به موج اول یک افزایش نسبتا محسوسی داریم که 
مرگ و میر هم در آنها وجود داشته است. در نوزادان 
هم بیماری را داریم که البته تفاوت محسوسی با 
قبل نکرده است. به هر حال همچنان فوتی هایمان 
در گروه های آسیب پذیر و گروه های مسن بیشتر 
است، اما هیچکس در امان نیست و همه گروه های 

سنی درگیری و ابتال را داشتند.«
وی گفت: »البته مقاالتی وجود دارد که تایید می کند 
که قدرت سرایت بیماری کووید-19 تا 10 برابر 
افزایش یافته است، اما اینطور نیست که عالئم 

بیماری و شدت آن تغییری کرده باشد.«
الری درباره وضعیت داروهای بیماران پیوندی نیز 
گفت: »برای ما در این شرایط مهم است که کنترل 
بیماری های مزمن به خطر نیفتد. به همین دلیل از 
19 مرداد ماه در سامانه 4030 به نحوی برنامه ریزی 
شده که کسی که وارد سایت خودارزیابی می شود، 

پرونده بهداشتی فرد هم بررسی می شود تا اگر 
مراقبت های جامانده ای دارد، مشخص شود و باید 
آن ها را بگذرانند. وزارت بهداشت علی رغم همه 
تحریم ها برای تامین داروها تالش می کند. کمبودی 
در زمینه داروی بیماران مزمن و پیوندی نداشتیم. 
تنها شکایتی که وجود داشته انسولین قلمی بوده 
است که به صورت محدود در داروخانه های منتخب 

توزیع می شود، اما انسولین ویالی موجود است.«
وی درباره کمبود داروی مایفورتیک نیز گفت: »این 
داروی بیماران پیوندی هیچ کمبود و مشکلی ندارد.«
درباره  همچنین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
ایزوالسیون افراد کرونا مثبت، تاکید کرد: »افرادی 
که کرونا مثبت می شوند حتما باید ایزوله شوند. 
هدف ما از غربالگری و تست شناسایی افراد مثبت 
است تا قرنطینه شوند و افراد دیگر را درگیر نکنند. 
به نحوی در نظر گرفته شده که بعد از اینکه تست 
فردی مثبت می شود، از او تعهد می گیرند و اگر 
شاغل و کارمند باشند، نتیجه تست به اداره مربوطه 
ارائه می شود. این موضوع باید به عنوان یک مطالبه 

در جامعه مطرح شود.«

بازگشایی حضوری مدارس قطعی نیست
الری درباره بازگشایی مدارس از 15 شهریورماه، 
گفت: »در نشست هایی که برگزار شد، برنامه ریزی ها 
به صورت حضوری و غیرحضوری انجام شده 
و هنوز قطعی نیست که بگوییم دانش آموزان در 
مدارس حضور پیدا می کنند. همه چیز به شرایط 
جامعه و بیماری در آن زمان بستگی دارد. اگر قرار 
باشد که بازگشایی حضوی داشته باشیم، برنامه ریزی 
شده که پروتکل های بهداشتی رعایت شود، قطعا 
تعداد و میزان حضور دانش آموزان کمتر شده و 
شیفت بندی می شود. زیرا برای ما سالمت و ایمنی 

معلمان و دانش آموزان بسیار مهم است.«
وی درباره وضعیت خوابگاه های دانشجویی کل 
کشور، گفت: »ما تجربه خوبی درباره بازگشایی 
دانشگاه ها و رعایت پروتکل های خوابگاهی داریم و 
اگر قرار باشد خوابگاه های وزارت علوم هم باز شوند، 
قطعا این تجربیات در اختیارشان قرار داده می شود. 
حتما باید پروتکل های الزم را رعایت کنند وحتما 
همکاران بهداشت محیط آن را نظارت می کنند. البته 
در دانشگاه های علوم پزشکی این تمهید انجام شده 

که کمتر از خوابگاه ها استفاده کنیم و تا حد امکان 
افراد در شهر خودشان تحصیل کنند و در هزینه 
مهمان شدن هم تخفیف داده شود. همچنین وسایل 
حفاظت فردی هم باید در اختیارشان قرار گیرد.«

الری ادامه داد: »خدارا شکر آماری از فوت در 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و پرستاری 
نداشتیم. در عین حال ما یک پویش »زندگی، دست 
یاری گر توست« با کمک وزارت علوم راه اندازی 
کردیم که 8500 نفر از کل دانشجویان کشور در 
آن شرکت کردند که بیش از 5000 نفر از آنها 
در دانشگاه های علوم پزشکی بودند که محتواهای 
آموزشی خوبی تهیه کردند و کمک کردند که 
آخرین مطالب علمی معتبر را نشر دهند. بسیاری 
از دانشجویان در امر درمان به صورت داوطلبانه 
کمک کردند. بسیاری از دانشجویان بسته های مواد 
غذایی و بهداشتی برای خانوارها تهیه کردند و 

حضور و همدلی فعالی داشتند.«

وضعیت شهید خدمت شدن، مدافعان سالمت
وی درباره وضعیت شهدای خدمت که شامل همه 
پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی که در ارتباط 
مستقیم با کرونایی ها بودند و آنها را از دست دادیم، 
گفت: »مصوبه های آن در حال نهایی شدن است 
که این افراد شهید خدمت محسوب شوند و به 
زودی به دانشگاه ها ابالغ می شود. با خصوصیاتی 
که تعریف شده هر دانشگاه باید این افراد را احصاء 
کنند تا تمام شرایطی که برای خانواده معظم سایر 
شهدا است، برای شهدای مدافع سالمت هم در 
نظر گرفته  شود. تاکنون 100 نفر در نظر گرفته شده 

است و هنوز ابالغ نشده اند.«
الری درباره وضعیت پزشکان بخش خصوصی و... 
نیز گفت: »در مرحله اول طیف این افراد را محدود 
کرده بودند، االن طیف بهداشت و درمانی که در 
ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی بودند، مورد نظر 
است. معیارهای مشخصی دارد و دستورالعمل دقیق 
آن ابالغ می شود. نظرات مورد نظر وزارت بهداشت 
لحاظ شده است. وزیر بهداشت بسیار وسواس 
دارند که این کار با دقت انجام شود که هم کسی 
بی جهت در این گروه قرار نگیرد و حق کسی هم 
ضایع نشود. جزییات آن بعد از ابالغ رسمی آن 

اعالم می شود.«
الری درباره دلیل تغییر تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی 
بر برگزاری مجالس عزاداری محرم در محیط های 
باز گفت: »محرم یک پدیده اجتماعی و مذهبی مهم 
است. در محرم جلسات اقنایی با حضور مسئوالن 
وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات برگزار شد و 
در نهایت مقرر شد، مصوبه ستاد ملی کرونا مدنظر 
قرار گیرد. آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا تاکید دارد 
مراسم های مذهبی در فضای بسته برگزار نشود و 
در فضای باز نیز در مدت محدود دو ساعت و با 
فاصله برگزار شود. در جلسه ای که با ستاد ملی 
کرونا در تاریخ 25 مرداد داشتیم، به خاطر شبهات 
ایجاد شده درباره برگزاری مراسم های عزاداری، 
تبصره ای در مصوبات قرار داده شد و بر اساس 
آن برای هیأت هایی که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نکنند، مجازات در نظر گرفته شود و تاکید 
شد که برگزاری مراسم در فضای بسته ممنوع است. 
برای هیات هایی که تخلف بهداشتی داشته باشند 
در مرحله اول اخطار صادر شود، در مرحله دوم 
تسهیالت قطع خواهد شد و در مرحله سوم هیأت 

اجازه ادامه فعالیت ندارد.«
ادامه در صفحه 12 
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 ادامه از صفحه 11 
وی درباره انتقادهای وارد شده به نقل و انتقال 
این  از کشور، گفت: »درباره  دانشجویان خارج 
دانشجویان یکسری شرایط داریم که باید از قبل 
از سال 2019 در آن کشورها مشغول به تحصیل 
باشند، باید تحصیل خود را در دانشگاه هایی که در 
لیست مورد تایید وزارت بهداشت هستند، گذرانده 
باشند، معدل کتبی دانش آموخته از 16 کمتر نباشد 
و معدل کل فرد 17 باشد و مجموعه این شرایط 
زمینه را برای انتقال فرد از دانشگاه خارج به داخل 
فراهم خواهد کرد.« وی تاکید کرد: »با اطالعاتی 
که ما پیدا کردیم برخی از حدود یک الی 1.5 سال 
در انتظار پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
هستند. اخیراً مطرح شده است که دانشجویان برخی 
دانشگاه ها که ممکن است در لیست مورد نظر ما 
نباشند و 1300 دانشجو گرفته باشند، به کشور وارد 
شوند. در حالی که این موضوع با قوانین ما تناسب 
ندارد و با شناختی که از معاونت آموزشی داریم 
و تقیدی که به اجرای قانون دارند، دانشجویان بر 

اساس قانون به کشور وارد خواهند شد.«
الری درباره برگزاری کنکور سراسری گفت: »درباره 
کنکور بحث هایی مطرح بود. معلوم نیست کرونا 
چه زمانی از ایران و دنیا برود و باید دانست که 
کنکورها سرنوشت ساز هستند و باید دانشجویان 
وارد دانشگاه ها و جایگزین فارغ التحصیالن شوند. از 
برگزاری کنکور دکتری رضایت 90 درصدی وجود 
داشت. همکاران ما از یک هفته قبل در سازمان 
سنجش حضور داشتند تا پروتکل ها را بررسی کنند. 
7 هزار همکار بهداشت محیط حوزه های آزمون را 
بررسی کردند و بحث گندزدایی و فاصله داوطلبان 
مورد توجه بود. همچنین درباره تهویه حوزه های 
امتحانی و ورود و خروج داوطلبان تمهیداتی در نظر 
گرفته شد و زمان ورود و خروج طوالنی تر در نظر 
گرفته شد. حوزه هایی انتخاب شدند که حیاط داشته 
باشند تا تجمع صورت نگیرد و مواد ضدعفونی در 

اختیار داوطلبان قرار می گیرد.«
گفت:  »حوزه های  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
فاصله  و  بود  نیاز  کنکور سراسری  در  بیشتری 
فیزیکی به 1.8 افزایش پیدا کرد. بر همین اساس 
حوزه های بزرگ با تهویه بهتر برای آزمون در نظر 
گرفته شد. وزیر بهداشت تاکید داشتند نظارت جدی 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گیرد. زیرا 
سالمت داوطلبان مهم است،  یک داوطلب بستری در 
بیمارستان داشتیم که در بیمارستان آزمون می دهد و 
زیر 100 داوطلب کرونایی داشتیم که در محل ایزوله 
امتحان می دهند. وزیر بهداشت تاکید داشتند روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی با روسای دانشگاه های 
وزارت علوم تماس بگیرند و برای برگزاری خوب 
کنکور  ایمن با حفظ سالمت داوطلبان اعالم آمادگی 
کنند.  ما نگران تجمع والدین هستیم و درخواست 
داریم که یک نفر همراه داوطلب باشد و والدین در 

خودروهای خود منتظر فرزندشان باشند.«

جرایم کشورها برای متخلفان استفاده از ماسک
وی درباره جریمه متخلفان پروتکل ها و افرادی 
کشورها  همه  »در  گفت:  نمی زنند،  ماسک  که 
جریمه های بسیار محکمی در برابر ماسک نزدن 
و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی داشتند. در 
کشور ما هم نظارت ها از سوی همکاران بهداشت 
محیط به ویژه در موج دوم شدیدتر شد و بسیاری 
از اصناف به مراجع قضایی معرفی شدند. بسیاری 
از صنوف هم پلمب شدند. در عین حال کنترل مردم 

برای افرادی که ماسک نمی زنند، بسیار مهم است. 
در نظر گرفته شده است که به افرادی که ماسک 
نمی زنند، خدمات ارائه نشود و اگر به آنها خدمت 
داده شود، ارائه دهنده خدمت مجازات می شود.«

الری درباره برآورد از کل مبتالیان به کرونا اعم 
از خفیف و شدید، گفت: »در تمام دنیا بر اساس 
یک معیار مشترک آمارها را اعالم می کنند که در 
آینده بتوان روند بیماری را مورد مطالعه قرار داد. 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده افرادی که تست 
مولوکولی مثبت دارند، در آمار قرار می گیرند. این 
تست اگر مثبت باشد، قطعا فرد مبتالست و اگر منفی 
باشد تا 30 درصد ممکن است خطا داشته باشد. 
بنابراین آمار ابتال و فوتی و بستری که اعالم می کنیم 

کسانی هستند که تست پی سی آر مثبت دارند.«
وی ادامه داد: »حال ممکن است بیماران مشکوک یا 
محتمل هم داشته باشیم. در بیماران محتمل ممکن 
است PCR منفی باشد، اما سی تی و عالئم بیماری 
به نفع بیماری باشد. یک نوع بیمار مشکوک هم 
داریم که pcr منفی دارد، سی تی هم ندارد، اما عالئم 
بیماری به نفع بیماری است. این افراد را در آمار 
نمی آوریم. در عین حال همپوشانی بیماری ها هم 
مطرح است. به عنوان مثال یک فرد برای بیماری 
قلبی به بیمارستان می آید و عالئم کرونا را هم دارد 
و فوت می کند که جزو دسته همپوشانی هاست. البته 
وقتی پیش بینی ها را مطرح می کنیم، برای بیماران 
محتمل و مشکوک هم ضریب تعیین می کنیم که 

بتوانیم برآورد و تحلیل درستی داشته باشیم.«
برای  بهداشت  وزارت  تمهیدات  درباره  الری  
همزمانی آنفلوانزا و کرونا در پاییز اظهار کرد: »در 
حال حاضر و در موج دوم  کرونا که می توانیم بگوییم 
25 درصد بستری ها کاهش پیدا کرده است و بیشتر 
استان ها شیب بستری رو به نزول دارند. البته چند 
استان ثبات نگران کننده یا سیر صعودی دارند. وزیر 
بهداشت به همه روسای دانشگاه ها دستور داده اند 
که نیروی انسانی خود را تامین کنند؛ چرا که ابتال 
و خستگی کادر درمان به کرونا وجود دارد و باید 
تمهیداتی برای بازسازی نیروی انسانی صورت گیرد 
و ظرفیت دستگاه های اکسیژن ساز سنجیده شود تا 
اگر پیک مجدد پیش آمد، جوابگوی بیماران باشند. 
همچنین ارزیابی دقیقی از مراکز 16 ساعته و 24 
ساعته داشته باشند؛ چرا که این مراکز می توانند به 
ما و بیماران کمک کنند تا اورژانس ها دچار ازدحام 
نشوند. در این خصوص وزیر بهداشت دستورات 
الزم را داده اند و در تالش هستیم تا در تامین منابع 

به دانشگاه های علوم پزشکی کمک کنیم.«

وی درباره واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: »ما باید بیش 
از پارسال واکسن آنفلوانزا تامین کنیم و اقدامات در 
حال انجام است. در سال گذشته 230 تا 250 هزار 
دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور شده بود و امسال 
برنامه ریزی شده است که از شش تا 10 میلیون واکسن 
وارد کشور شود که 2.5 میلیون دوز واکسن برای 
گروه های پرخطر، مشاغل آسیب پذیر و خانه های 
سالمندان و بهزیستی در اختیار معاونت بهداشت قرار 
می گیرد و مابقی واکسن در داروخانه ها با اولویت 
گروه های پرخطر توزیع می شود. توصیه می کنیم افراد 
باالی 65 سال،  مبتالیان به بیماری های زمینه ای که 
در خطر ابتال به آنفلوانزا قرار دارند،   واکسن تزریق 
کنند.«الری  تاکید کرد: »البته هیچ سالی به اندازه 
امسال پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردیم. 
ما در حال حاضر فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
می کنیم، دست هایمان را مرتب می شوییم و ماسک 
می زنیم و شرایطمان با سال گذشته تغییر کرده است. 
این شرایط امیدوارکننده  است که شانس ابتال به 

آنفلوانزا کم شود.«

وضعیت پاداش های ویژه کرونا به کادر درمان
الری درباره پرداخت فوق العاده ویژه کرونا به کادر 
درمان گفت: »در مورد فوق العاده ویژه مبلغ 886 
میلیارد تومان در سه نوبت بین همکاران بهداشتی 
و درمانی وزارت بهداشت با اولویت کسانی که با 
کرونا درگیر بودند، توزیع شده است. پاداش های 
بعدی هم توزیع خواهد شد. با شیوع کرونا درآمدهای 
دانشگاه های علوم پزشکی کاهش پیدا کرده است و 
برای جبران آن، 1300 میلیارد تومان در دانشگاه ها 
توزیع شده است و با توزیع های صورت گرفته، 
تاخیر در پرداخت معوقات از حدود 8.5 تا 10 ماه 

به 4.5 تا 6 ماه کاهش پیدا کرده است.«
الری درباره پیشگیری از شیوع کرونا در خوابگاه های 
دانشجویی اظهار کرد: »دانشگاه های علوم پزشکی از 
سایر دانشگاه ها مستثنی بودند و ما  از روزهای اول 
به حضور دستیاران و دانشجویان اینترن و کارورزان 
نیاز داشتیم. بنابراین خوابگاه های ما کامال تعطیل نبود 
و از همان روزهای اول مجبور بودیم پروتکل های 
بهداشتی را برای حضور این عزیزان در خوابگاه 
تدوین کنیم، اما چون تعداد آنها کم بود، این کار 
عملی تر بود. از همان روزهای نخست درباره توزیع 
غذا و فاصله گذاری دانشجویان و توزیع محصوالت 
بهداشتی تصمیم گیری کردیم و  بعد از 17 خرداد که 
بحث بازگشایی دانشگاه ها مطرح شد، وزارت علوم 
و دانشگاه آزاد تقریبا بازگشایی نداشتند مگر برای 

دکترا و کارشناسی ارشد آن هم به میزان محدود، 
اما ما باز مجبور بودیم در شرایطی که نیاز به ارائه 
خدمت به بیماران داشتیم، فارغ التحصیالن ما زودتر 
باید به عرصه خدمت رسانی می رسیدند. بنابراین 
برنامه ریزی های خیلی مفصلی در این خصوص 
صورت گرفت و ارتباطات و وحدت خوبی بین 
معاونت آموزشی و دانشجویی بود و  نشست های 
در سطوح  نظرخواهی های جداگانه  و  مختلف 
مختلف داشتیم. بر این اساس دانشجویان به شکل 
سیال از خوابگاه ها استفاده کردند و مرحله به مرحله 

وارد خوابگاه شدند و خوداظهاری کردند.«
الری ادامه داد: »بسیاری از دانشگاه ها در بدو ورود 
از دانشجویان تست گرفتند و اتاق های ایزوله در نظر 
گرفته شد. همچنین شرایط مهمانی دانشجویان فراهم 
و هزینه مهمانی لغو شد و دانشجویان می توانستند 
ترم خود را حذف کنند. در مرحله اول 30 میلیارد 
تومان به دانشگاه ها برای تهیه ماسک و مواد ضد 
عفونی کننده تخصیص یافت و شرایط به صورت 
دقیق اجرا شد و توزیع غذا در خوابگاه ها صورت 
گرفت. از معاونان دانشجویی و آموزشی تشکر 
می کنیم که با همه فشار روی کادر درمان، شرایط 
را مدیریت کردند. در حال حاضر هم بسیاری از 
دانشجویان علوم پزشکی خدمت می کنند و در 
خوابگاه هستند. دو ناظم خوابگاه بر اثر کرونا فوت 
کردند  و به خانواده های آنها تسلیت می گوییم. به 
هر حال نظارت های الزم وجود داشته است و 

گزارش ها داده می شود.«
وی درباره اجرای مجدد طرح ترافیک در تهران، 
گفت: »درباره طرح ترافیک بسیار بحث و جدل 
داشتیم. زمان شیوع بیماری مهم است زمانی که در 
شهری،  منطقه ای و استانی اوج بیماری رخ می دهد 
و آن منطقه در وضعیت قرمز قرار می گیرد، انتظار 
اعمال محدودیت های بیشتری داریم. در شرایطی 
که تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت، بسیار فشار 
آوردند و بحث های زیادی مطرح بود. هر چیزی که 
فاصله گذاری را مختل کند ما بر برطرف کردن آن 
مصر هستیم. اگر طرح لغو می شد مردم می توانستند 
از خودروی شخصی استفاده کنند که در نهایت 
طرح لغو شد. بحث هایی برای اجرای مجدد طرح 
ترافیک شده است و قطعا با شرایط روز و وضعیت 
شیوع بیماری در تهران باید درباره طرح ترافیک 

تصمیم گیری کرد.«
الری درباره پرداخت کارانه پرستاران، گفت: »کمبود 
پرستار در اوج بیماری از چند طریق جبران شد. در 
تاریخ 11 اسفند ماه یک مصوبه و نامه ای بود که نماینده 
وزیر و دبیر هیات امنای مشترک دانشگاه ها هستند 
که اعالم کردند که دانشگاه ها می توانند کمبود نیرو را 
از طریق به کارگیری بازنشستگان، نیروهای طرحی 
و قراردادهای 89 روزه و بدون تعهد استخدامی 
رفع کنند. در عین حال اعالم شده بود که تامین 
منابع مالی هم بر عهده خود دانشگاه است. در 
همین راستا در کل کشور در این مدت 991 نفر 
دانشجوی پرستاری به مدت 100 ساعت برای 
خدمت استفاده شده است که این موضوع در مراکز 

درمانی آموزشی روتین است.«
وی افزود: »قطعا شرایط قرارداد 89 روزه برای 
دانشگاهی برقرار می شود که اوالً  بتواند بار مالی 
را تامین کند و در عین حال نیاز داشته باشد و نتواند 
نیازش را از راه دیگری تامین کند. پرداخت پاداش 
هم به نحوه توزیع در دانشگاه ها بستگی دارد. ممکن 
است به تمام کارکنان پاداش داده باشند و به برخی 

سهم کمی رسیده باشد.«
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  امین جاللوند
سالیان سال است که طرح تعهد خدمت در مناطق 
محروم با جامعه پزشکی عجین شده است. نمایندگان 
و کارشناسان نظام سالمت، بارها هشدار داده اند که 
این طرح فاقد منطق علمی و اخالقی است و باید 
برچیده شود. حتی مصطفی معین، رئیس شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی نیز در اظهارنظری قابل 
تامل از بروز مشکالت روانی در بین برخی از این 

گروه از پزشکان طرحی خبر داده است. 
معین هشدار می دهد: »تعهدات اجباری مربوط به 
سال اخیر نیست، بلکه سال هاست گریبانگیر دانش 
آموختگان کشور است و پزشکان عمومی و دستیاران 
تخصصی درگیر این موضوع هستند. در هیچ گروه 
دیگری مثل مهندسان و فارغ التحصیالن علوم انسانی 
متعهد به ارائه خدمت در مناطق محروم نیستند. تعداد 
زیادی از تلفات جاده ای مربوط به همین پزشکان 
است و بسیاری از آنها در این مناطق محروم و بدون 

امکانات دچار مشکالت روانی شده اند.«
او تصریح می کند: »طرح خدمت اجباری، ظلم و 
بی عدالتی است که به خاطر نیاز کشور به جامعه 
پزشکی تحمیل شده است. پزشکی که خود را متعهد 
می داند باید از لحاظ معیشت اطمینان خاطر داشته 
باشد. اگر این امکانات فراهم شود، تعهد هم بدون 
اعتراض انجام می شود. این موضوع غیرعادالنه و 
مبتنی بر تبعیض است و مسووالن وزارت بهداشت 
که جزو نمایندگان جامعه پزشکی هستند باید از 
حقوق رزیدنت ها دفاع کنند. این موضوع را باید 

درک کنیم و به رسمیت بشناسیم.«
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی درخصوص 
حقوق  احقاق  برای  پزشکی  نظام  پیگیری های 
رزیدنت ها نیز یادآور می شود: »حقوق چند گروه 
از کادر درمان معموال کمتر رعایت می شود. اول 
پزشکان عمومی هستند که بیشترین تعداد ابتال به 
کرونا را داشته اند. گروه دوم پرستاران هستند که 
نقش آنها کمتر از پزشک نیست. گروه سوم نیز 
رزیدنت ها و اینترن ها هستند که بیشترین تالش را 
می کنند، اما کمتر به حقوق آنها رسیدگی می شود.«
او خاطرنشان می کند: »نظام پزشکی نهاد اجرایی 
نیست که این موضوع را پیگیری کند یا تعهدات این 
افراد را لغو کند، اما بارها در شورای عالی سازمان 
نظام پزشکی، مشکالت رزیدنت ها بررسی شده 
است. به طور مثال تالش شده حق عضویت آنها 
رایگان باشد و پشتیبانی معنوی از آنها انجام شده 
است. دفتری نیز در محل نظام پزشکی برای آنها در 
نظر گرفته شده است که بتوانند مشکالت خود را به 
صورت مستقیم با مسووالن سازمان مطرح کنند.«

درخواست جامعه پزشکی برای حذف 
طرح خدمت

آموختگان  دانش  شامل  اجباری  خدمت  طرح 
هوشبری،  پزشکی،  فوریت های  رشته های 

داروسازی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، پرستاری، 
دندانپزشکی، تکنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی(، 
پزشکی و پرستاری دندانپزشکی است. بر اساس 
قانون، مدت زمان طرح برای دانش آموختگان مقطع 
کاردانی 12 ماه و برای مقاطع کارشناسی و باالتر 

24 ماه تعیین شده است. 
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین 
هم در گفتگو با سپید به انتقاد از طرح خدمت 
اجباری می پردازد و می گوید: »طرح نیروی انسانی 
عالوه بر اینکه موثر نیست، پزشکان هم از اجرای 
این طرح ناراضی هستند و پرداختی آنها در طرح 
نیروی انسانی بسیار پایین است. بسیاری از پزشکان 

که در طرح نیروی انسانی فعال هستند، بومی آن 
منطقه نیستند، از استانداردهای اولیه زندگی محروم 
هستند و خیلی از آنها در نقاطی به خدمت مشغول 
می شوند که توسعه نیافته است. به دلیل دریافتی های 
پایین نیز اغلب بعد از پایان طرح به محل سکونت 
قبلی خود بازمی گردند. در حالی که نظام سالمت 
می تواند با تخصیص اعتبارات الزم و استخدام 
نیروهای متخصص، شرایطی را پیش بیاورد که 
هم کمبود نیروی انسانی در این مناطق مرتفع شود 
و هم اینکه پزشکان با رضایت خاطر به خدمت 

در این مناطق روی بیاورند.«
خردمند تاکید می کند: »وقتی ما از پزشکان طرحی 
به شکل اجباری بهره می بریم، نباید انتظار داشته 
باشیم که خدمات دائمی، یکپارچه و با کیفیت باال 
ارائه شود، زیرا میزان رضایتمندی کادر درمان در 
این طرح در نظر گرفته نشده است. اعتقاد دارم 
که طرح خدمت اجباری در نظام سالمت، جواب 
نمی دهد. بنابراین اول از همه نیاز است که اعتبار قابل 
قبولی برای بکارگیری نیروهای عالقه مند اختصاص 
دهیم تا پزشکی که در استخدام دولت است، تحت 
عنوان پزشک خانواده و با رعایت نظام ارجاع و 
اجرای پرونده الکترونیک سالمت به خدمت در 
مناطق محروم بپردازد. در این وضعیت هم مشکل 
کمبود پزشک در این مناطق مرتفع می شود و هم 
پزشکان بدون اجبار و با کیفیت باالتری به ارائه 

خدمت خواهند پرداخت.«
همچنین بهزاد رحمانی، جراح عمومی نیز به اجرای 
طرح خدمت اجباری اعتراض می کند و به سپید 

می گوید: »طرح خدمت اجباری، به نظرم ظالمانه 
است. این طرح در زمان جنگ تحمیلی اجرا شده 
است، اما امروز دیگر ضرورت های دوره جنگ وجود 
ندارد. شما هیچ رشته دانشگاهی را پیدا نمی کنید که 
بعد از فارغ التحصیلی به آنها بگویند حتما باید دو 
سال در مناطق محروم خدمت کنید. کامال واضح 
است که این سیستم به اصالح و بازبینی نیاز دارد، 
اما چون وجود طرح خدمت اجباری همواره به 
نفع تولیت نظام سالمت بوده است، این طرح را 
کماکان نگه داشته اند. در سایر کشورهای جهان نیز 

چنین قانون تحمیلی را پیدا نمی کنید.«
رحمانی ادامه می دهد: »در نظر بگیرید که پزشک 
بعد از تمام شدن دوران فارغ التحصیلی و بعد از 
دوران سربازی، تازه باید وارد طرح خدمت اجباری 
شود. یعنی یک جوان سی و چند ساله باید از صفر 
دوباره به مناطق محروم برود و با کمترین حقوق کار 
کند. گاهی درآمد پزشکان طرحی آنقدر پایین است 
که پزشک برای گذران زندگی اش باید مبلغی هم 
به حقوقش اضافه کند تا بتواند روزگارش بگذرد. 
حال همین پزشک که رضایت خاطر ندارد، قطعا 
این وضعیت در برخورد او با بیمارش هم تاثیر 
می گذارد و آن رابطه متعالی بین پزشک و بیمار 

هم مخدوش می شود.«
او یادآور می شود: »پزشک جراح بعد از گذراندن 
باشد، تحت  نداشته  مالی  بنیه  اگر  دوره طرح، 
اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد و آنها نیز گاهی 
با آنکال های طوالنی، پزشک را فرسوده می کنند. 

ادامه در صفحه 14 

معین: تعهدات اجباری، 
سال هاست گریبانگیر دانش 

آموختگان کشور است و پزشکان 
عمومی و دستیاران تخصصی 

درگیر این موضوع هستند. در 
هیچ گروه دیگری مثل مهندسان 

و فارغ التحصیالن علوم انسانی 
متعهد به ارائه خدمت در مناطق 
محروم نیستند. تعداد زیادی از 

تلفات جاده ای مربوط به همین 
پزشکان است و بسیاری از آنها در 
این مناطق محروم و بدون امکانات 

دچار مشکالت روانی شده اند
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جامعه پزشکی در انتظار حذف تعهدات اجباری
نمایندگان جامعه پزشکی می گویند حذف طرح خدمت اجباری در مناطق محروم 

باید در اولویت برنامه های نظام سالمت باشد 



 ادامه از صفحه 13 
بسیاری از جراحان بعد از پایان طرح، از آنجا که 
حرفه دیگری بلد نیستند و سال ها عمرشان را در 
این راه صرف کرده اند، بنابراین مجبور هستند که 
تحت هر شرایطی در نظام سالمت خدمت کنند. 
متاسفانه گاهی از همین وضعیت آنها سوء استفاده 
می شود و در برخی مراکز درمانی، از آنها بیش از 

اندازه درخواست کار می شود.«

برنامه وزارت بهداشت برای حل مشکالت 
پزشکان طرحی

خود مسئوالن وزارت بهداشت نیز بارها از ناکارآمد 
بودن طرح خدمت اجباری، سخن گفته اند و اعالم 

کرده اند که درصدد اصالح این شرایط هستند.
به طور مثال، سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز نسبت 
به طرح اجباری خدمت در جامعه پزشکی انتقاد 
می کند و می گوید: »نمی توان پزشک را بواسطه طرح 
نیروی انسانی در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته 
نگه داشت، بلکه باید به دنبال ایجاد انگیزه اقتصادی 
برای حضور بخش خصوصی در این مناطق بود. 
در این زمینه به دنبال ایجاد انگیزه برای ماندگاری 
بیشتر پزشکان در نقاط محروم هستیم. در طرحی که 
مدنظر داریم اگر بخش خصوصی در مناطق محروم 
تخت بیمارستانی ایجاد کرد، بنابراین ضریب اشغال 
مناسبی را به صورت تضمینی خریداری خواهیم 
کرد و حداقل بین دو تا سه سال نیز پزشک و 
پرستار را با هزینه دولت برای بخش خصوصی 

تامین می کنیم.«

نمکی خاطرنشان می کند: »ما باید کادر درمان را 
برای پزشکان مان  بتوانیم  درست توزیع کنیم و 
انگیزه های رفاهی و اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم 
که در نقاط محروم بمانند. از همه مهم تر اینکه 
باید ظرفیتی که برای نقاط محروم گذاشته شده 
است را در آینده و بعد از فارغ التحصیلی، به مناطق 
محروم بفرستیم و تاکید داشته باشیم که این نیروها 
نمی توانند از منطقه خود خارج شوند. در آن شرایط، 
قطعا مشکلی به نام کمبود پزشک در مناطق محروم 
نخواهیم داشت.« همچنین ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت نیز با اشاره به راه حل های 
وزارت بهداشت برای حل مشکل کمبود پزشک 
در مناطق محروم، تاکید می کند: »نسبت به سایر 
کشورها، در ایران کمبود پزشک داریم، اما از نظر 
محاسبات آینده، برآورد واقعی وزارت بهداشت از 
وضعیت تراز پزشکان نشان می دهد، از نظر پول و 
سطح درآمد مورد انتظار  پزشکان متخصص، در 
سال 1404 به ۵2 هزار و 113 پزشک متخصص 

نیاز داریم. در عین حال، موظفیم برای تمامی مردم 
در محل سکونت شان، خدمات تخصصی و پزشکی 
را فراهم و ارائه کنیم. در بیمارستان های دولتی نیز 
مردم انتظار پزشک متخصص دارند که با توجه به 
پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، مشکالت به تدریج 
برطرف خواهد شد. نباید از خاطر برد که افزایش 
بیش از 10 برابری پزشکان کشور در 40 سال 
اخیر، تاثیر بسیار زیادی در بهبود بسیار قابل توجه 
شاخص های بهداشتی درمانی کشور داشته است.«

از نبود ساده ترین امکانات رفاهی تا فقر 
امکانات درمانی

بسیاری از فعاالن کادر درمان که در مناطق محروم 
به صورت اجباری در حال گذراندن دوره طرح 
هستند، چندان از شرایط معیشتی و رفاهی خود 

رضایت ندارند.

 احسان طاهری، یکی از همین پزشکانی است 
که تجربه گذراندن دوره طرح خدمت اجباری 
را دارد. او به گوشه ای از مشکالت این گروه از 
پزشکان اشاره می کند و می گوید: »پزشکان، پس 
از طی دوران طوالنی تحصیل در دوره پزشکی، 
به اجبار برای گذران دوره طرح مربوط به پزشکی 
عمومی باید در مناطق روستایی و کم برخوردار 

حضور یابند. این شرایط معموال اولین تجربه آنها 
در زمینه شغلی و گاه زندگی در چنین محیطی 
است که به طور حتم با مشکالت فراوانی همراه 
می شود. چنین محیط هایی معموال از شرایط و 
امکانات فرهنگی و تفریحی مرسوم این روزهای 
شهرهای کوچک و بزرگ کامال بی بهره اند. گاهی 
هم برخی مردم انتظار دارند که در چنین محیطی، 
پزشک در تمامی ساعات شبانه روز، حتی بابت 
مسایل کامال غیر ضروری، ارایه خدمت کند که 
این موضوع نیز سبب خستگی و کاهش بازدهی 

کاری پزشکان خواهد شد.«
او ادامه می دهد: »مساله مهم دیگر نبود امکانات 
درمانی در بیمارستان و درمانگاه های شهری در 
مراکز بهداشتی روستایی است. این محرومیت ها 
امکان ارائه خدمات پزشکی را کاهش می دهد و 
پزشک برای جبران این نقص، انرژی و زمان بیشتری 
صرف می کند. البته توازن بین کمبود امکانات و 
نیازهای بیماران و انتظار جامعه سبب پدید آمدن 
مشکالتی نیز می شود. رفت و آمد به محل کار 
به دلیل نبود امکانات وسیله نقلیه و در برخی 
موارد وجود جاده های خاکی و یا نامناسب نیز از 
مشکالت پیش رو در این دوره از زندگی شغلی 
پزشکان است. اینها بخشی از دغدغه های حرفه ای 
و در واقع قسمت های پنهان زندگی پزشکان جوانی 

است که در حال گذران دوران طرح هستند.«
یکی دیگر از پزشکانی که تجربه گذراندن طرح 

خدمت اجباری را دارد، انتقاد می کند: »یکی از 
مهم ترین دغدغه پزشکان طی دوره طرح، رفت 
وآمدهای مداوم است و بیشتر پزشکان بویژه خانم ها 
در این دوره برای تردد با مشکل جدی مواجه هستند. 
بررسی پایش پزشکان نیز دغدغه ای دیگر طی دوران 
تعهد است، چرا که در بیشتر مواقع پایش توسط 
افراد غیر پزشک و دارای تحصیالت کاردانی یا 
در نهایت کارشناسی انجام می شود که اطالعی 
از حرفه پزشکی ندارند. در حالی که اگر پایش 
این پزشکان توسط پزشکان انجام شود، به دلیل 
شناختی که از این حرفه دارند، عدالت بیشتری 
لحاظ خواهد شد. به همین دلیل، در برخی مواقع 
نتیجه این پایش ها ناعادالنه است. همچنین در مناطق 
محروم و غیربرخوردار، امکانات درمانی بسیار 
محدود است، اما سطح انتظار بیماران و خانواده 
آن ها از پزشکان فراتر از امکانات موجود است.«

از سوی دیگر، ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران نیز ضمن انتقاد از اجرای 
طرح خدمت پزشکان، عنوان می کند: »این طرح 
مربوط به زمان جنگ بود و قرار نبود ادامه داشته 
باشد. اجباری بودن طرح خدمت، باعث می شود 
که پزشک، انگیزه الزم برای خدمت به مردم را 
نداشته باشد. قطعا فارغ التحصیل بومی برای خدمت 
به مردم منطقه محل زندگی خودش، از انگیزه باالتری 
برخوردار است و اگر حمایت شود و امکانات و 
تسهیالت الزم در اختیارش قرار گیرد، بهتر می تواند 
به مردم همان منطقه محل سکونتش خدمت کند.«
او تاکید می کند: »پزشکان نیز همچون سایر شاغالن 
دوست دارند هر جایی که خودشان انتخاب می کنند، 
مشغول کار شوند. حضور اجباری پزشک در مناطق 
محروم، با دلخوشی و رضایت کامل نیست و 

نمی تواند انگیزه خدمت او را فراهم کند.«
نباید از خاطر برد که غیر از پزشکان، بسیاری از 
گروه های جامعه پزشکی نیز مجبور به گذراندن 
دوره طرح خدمت اجباری هستند. تا وقتی اجبار 
به خدمت وجود داشته باشد، طبیعی است که 
رضایتمندی چندانی هم وجود نخواهد داشت. 
همه اینها در کاهش کیفیت خدمات درمانی تاثیر 
می گذارد و در نهایت، بیمار نیز قربانی تعهدات 

اجباری خواهد شد.

نمکی: نمی توان پزشک را 
بواسطه طرح نیروی انسانی در 

نقاط محروم و کمتر توسعه یافته 
نگه داشت، بلکه باید به دنبال 

ایجاد انگیزه اقتصادی برای حضور 
بخش خصوصی در این مناطق 

بود. در این زمینه به دنبال ایجاد 
انگیزه برای ماندگاری بیشتر 

پزشکان در نقاط محروم هستیم. 
ما باید کادر درمان را درست 

توزیع کنیم و انگیزه های رفاهی و 
اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم که 

آنها در نقاط محروم بمانند

نباید از خاطر برد که غیر از 
پزشکان، بسیاری از گروه های 

جامعه پزشکی نیز مجبور به 
گذراندن دوره طرح خدمت 

اجباری هستند. تا وقتی اجبار به 
خدمت وجود داشته باشد، طبیعی 
است که رضایتمندی چندانی هم 

وجود نخواهد داشت. همه اینها 
در کاهش کیفیت خدمات درمانی 

تاثیر می گذارد و در نهایت، 
بیمار نیز قربانی تعهدات اجباری 

خواهد شد

خردمند: طرح نیروی انسانی 
عالوه بر اینکه موثر نیست، 

پزشکان هم از اجرای این طرح 
ناراضی هستند و پرداختی آنها 

در طرح نیروی انسانی بسیار 
پایین است. وقتی ما از پزشکان 

طرحی به شکل اجباری بهره 
می بریم، نباید انتظار داشته 

باشیم که خدمات دائمی، 
یکپارچه و با کیفیت باال ارائه 
شود، زیرا میزان رضایتمندی 

کادر درمان در این طرح در نظر 
گرفته نشده است
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 یاسر مختاری
از  قانون جامع حمایت  از تصویب  پنج سال 
معلوالن توسط مجلس شورای اسالمی می گذرد، 
بندهای مهمی از این قانون بر مناسب سازی محیط 
برای معلوالن و جانبازان تأکید شده است. بر 
اساس این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها 
و موسسات و شرکت های دولتی و نهـــادهای 
عمومی و انقالبی موظف هستند  در طراحی، 
تولید و احداث ساختمان ها و اماکــن عمومی و 
معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که 
امـکان دسترسی و بهره مندی معلوالن همچون 
افراد عادی فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد 
شهرداری ها  و  بدنی  تربیت  سازمان  اسالمی، 
موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن 
تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند 
در  فراهم شود.  معلوالن  بهره مندی  امکان  که 
فصل دوم این قانون همچنین نوشته شده است: 
»شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و 
بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها 
و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های 
اداری، درمانی و آموزشی  مسکونی، تجاری، 
را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب 
و  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
اصالحات پس از آن در مورد دسترس پذیری 
توسط مجری، مشروط  معلولیت  دارای  افراد 
کنند.« همچنین در در مواد دو و سه برنامه جامع 
حمایت از حقوق افراد دارای معولیت مصوبه 
های  »دستگاه   است:  آمده  نیز  وزیران  هیئت 
متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات 
شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت 
و استانداردهای مناسب  سازی را در شرایط و 
الزامات صدور مجوز لحاظ کنند. لذا وزارت 
راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح های 

آماده  سازی و اجرای مجتمع  های مسکونی به 
صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای 
جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
برای افراد دارای معلولیت را رعایت کند. در این 
سال ها همچنان مناسب سازی و اجرای قوانین 
آن چون رویایی دست  نیافتنی برای معلوالن 
و میانساالن بوده است. به همین دلیل برخی 
نهادها مانند سازمان بهزیستی به عنوان متولی 
حمایت از جامعه معلوالن با برپایی جلساتی 
با نهادهای مختلف اجرای این قوانین را عملی 
سازد. در همین راستا یازدهمین جلسه هماهنگی 
و پیگیری مناسب سازی کشور روزگذشته در 
دانا رئیس  قبادی  با حضور  بهزیستی  سازمان 
این سازمان و مهدی جمالی  نژاد معاون عمرانی 
شهرهای  از  یکی  تا  شد  برگزار  کشور  وزیر 
کشور را که روند مناسب سازی در آن پیشرفت 

چشم گیر تری داشته است را به عنوان 
پایلوت کشوری انتخاب کنند.

مشارکت شورای شهر و خیرین 
یزدی در مناسب سازی محیط 

شهری برای معلوالن
به گزارش خبرنگار سپید، وحید قبادی 
دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با 
اشاره به انتخاب شهر یزد به عنوان 
پایلوت مناسب سازی کشوری گفت: 
» اقدامات خوبی در شواری اسالمی 
شهر یزد انجام و مراحل صفر تا صد 
کار در امر مناسب سازی به صورت 
علمی و عملیاتی در این شهراجرا 
شده است. ازطرفی هتل تراز معلولین 
مشهد توسط مهندس ها و خیرین 
همین  بر  می شود،  ساخته  یزدی 
اساس تصمیم گرفته شد تا شهر 

به  پذیر«  پایلوت شهر دسترس  عنوان  به  یزد 
مدت ۳ سال انتخاب شود.«

معلول در شهرداری  ناظر  افزود: »وجود  وی 
مناسب  برای  بودجه  اختصاص ردیف  یزد و 
سازی اماکن این شهر همچنین برگزاری نخستین 
جشنوارة معلوالن در یزد می تواند به عنوان الگو 
و تسری  پیاده  در سایر شهرداری های کشور 
فرهنگی  لحاظ  به  ای  ویژه  اهتمام  کند.  پیدا 
مردم  و  خیرین  مسئوالن،  ازسوی  تاریخی  و 
شهر فرهنگی و تاریخی یزد انجام شده است 

که قابل تقدیر است.«
قبادی دانا در ادامه این جلسه از دو برابر شدن 
بودجه مناسب سازی منازل افراد دارای معلولیت 
اساس  »براین  داد و گفت:  یزد خبر  در شهر 
بودجه  بهزیستی   توانبخشی سازمان  معاونت 
تخصیص یافته  برای  مناسب سازی  منازل 

افراد  دارای  معلولیت  یزد را  از  800 میلیون 
میلیون تومان  میلیارد و 600  به  یک   تومان 

افزایش داد.«
 وی افزود: »معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی 
اطالع  کمیته  برای  کارگروهی  تا  است  آماده 
رسانی درخصوص مناسب سازی راه اندازی 
کند همچنین با استفاده از تجربیات کارشناسان 
در امر مناسب سازی، آمادگی تولید محتوا دراین 

زمینة را دارد.«
ستاد  دبیرخانة  رئیس  از  همچنین  دانا،  قبادی 
کشور  سازی  مناسب  پیگیری  و  هماهنگی 
خواست، گزارشی از حضور اعضای دستگاه ها 
در جلسات مناسب سازی و عدم حضور  برخی 
از  دستگاه ها تهیه و ازطریق نامه نگاری از سوی 
وزیر کشور به سازمان ها و استان های کشورارائه 

و ابالغ شود.

کمک  به جامعه مخاطب بهزیستی کافی نیست
نژاد  جمالی  مهدی  جلسه  این  ادامه  در 
اینکه  بیان  با  نیز  وزیرکشور  عمرانی  معاون 
برای  الزم  ظرفیت های  زیادی  دستگاه های 
آموزش و تولید محتوا در زمینه مناسب سازی 
مسیرهای  »مناسب سازی  گفت:  دارند،  را 
افتاده  اتفاق  یزد  شهر  در  که  گردشگاهی 
است می تواند بعنوان یک اقدام خوب درسایر 

شود.« اجرا  شهرها 
وی یادآور شد: » قرار است شبکة سالمت در 
شهر یزد با هزینه شهرداری مشهد مستندسازی 
هتل  سازی  مناسب  درخصوص  اطالعات 
معلوالن در مشهد مقدس را انجام را دهد.«
معاون وزیر کشور یادآور شد: »جامعة هدف 
سازمان بهزیستی بسیار مقدس است به همین 
کشور  اقتصادی  وضعیت  به  باتوجه  دلیل 
این  برای  دستگاه ها  ازسوی  که  کمکی  هر 
نبوده و الزم است  کافی  ارائه می شود  قشر 
برای  بیشتری  ظرفیت های  از  دستگاه ها  تا 

کند.« استفاده  قشر  این  به  کمک 
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 یاسر مختاری
چهارشنبه   دیگر  همچون  کشور  وزارت 
سی  جلسه  میزبان  کشور  در  اخیر  ماه های 
و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  جلسه  یکمین  و 
انتظامی ستاد ملی کرونا با حضور نمایندگان 
نیروهای  کشور،  وزارت  بهداشت،  وزارت 
انتظامی و امنیتی بود تا آخرین وضعیت کرونا 
و  کنترل  برای  را  آتی  اقدامات  و  در کشور 
بررسی  مورد  کشور  در  بیماری  این  کاهش 

ارزیابی قرار دهند. و 
به گزارش خبرنگار سپید، حسین ذولفقاری 
امنیتی،  کمیته  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا  در پایان 
خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  نشست  این 
به تصمیمات اتخاذ شده دراین کمیته جهت 
ارسال و تصویب به ستاد ملی کرونا را تشریح 
مجموعه  تقویت  لزوم  بر  تأکید  با  کرد. وی 
وزارت بهداشت، کادر درمان و افزایش انگیزه 
برای کار آن ها گفت: »فشار سنگینی بر روی 
کادر درمانی کشور است. باید با کمک همه 
شهروندان و مسئوالن این بار سنگین بر روی 
شود.  سبک  پرستاران  ویژه  به  درمانی  کادر 
تقویت  برای  پیشنهادی  جلسه  این  در  لذا 
و  درمان  کادر  بهداشت،  وزارت  مجموعه 
به  پیشنهادی  آن ها  کار  برای  انگیزه  افزایش 
از  پس  امیدواریم  که  شد  ارائه  ملی  ستاد 

برسد.« تصویب  به  بررسی 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  کشور  وزیر  معاون 
همه  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  براساس 
نسبت  باید  سازمان ها  و  نهادها  دستگاه ها، 
کرونا  با  همزیستی  ساله  یک  برنامه  تهیه  به 

شیوه نامه  »تهیه  کرد:  اظهار  کنند،  اقدام 
تدوین این برنامه ها امروز در جلسه مطرح و 
چارچوب هایی برای آنها در نظر گرفته شد.«
وی افزود: »برنامه های یک ساله دستگاه های 
مختلف برای همزیستی با کرونا ابتدا به کمیته 
امنیتی ستاد ارسال می شود و پس  اجتماعی 
از بررسی برای تصویب نهایی به ستاد ملی 
برنامه ها  این  در  شد.  خواهد  ارسال  کرونا 
دستگاه های مختلف باید برنامه یک ساله خود 
را به صورت دقیق با هدف امنیت کارکنان، 
از  جلوگیری  همچنین  و  مراجعان  امنیت 
مردم  تجمع  موجب  که  برنامه هایی  اجرای 
می شود و همچنین ضمانت های اجرایی برای 
برنامه های خود و نظارت وزارت بهداشت 

دهند.« قرار  توجه  مورد 
انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس 
ستاد ملی مدیریت کرونا در ادامه با تأکید بر 
لزوم تهیه ماسک برای شهروندان نیز گفت: 
و  تصویب  پیشنهاداتی  نیز  مورد  این  در   «
قرار شد، توافقنامه ای میان بسیج و وزارت 
ماسک  تهیه  و  تولید  تا  شود  منعقد  صمت 
شود.  امکان پذیر  قیمت  حداقل  و  کیفیت  با 
در این راستا بسیج اعالم آمادگی کرده است 
تا از این طریق، استفاده از ماسک با قیمت 

شود.« فراهم  مطلوب  کیفیت  و  مناسب 

پروتکل های  اجرای  چگونگی 
محرم بهداشتی 

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به لزوم 
اجرای دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی 
برای عزاداری های محرم، اظهار کرد: » این 

مسأله نیز امروز در جلسه سی و یکم کمیته 
انتظامی ستاد ملی کرونا  امنیتی، اجتماعی و 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اجرای 
از  لذا  شد.  تأکید  دستورالعمل ها  این  دقیق 
در  که  کسانی  همه  و  علما  مداحان،  همه 
این مراسم با عشق و عالقه شرکت می کنند 
به  را  بهداشتی  پروتکل های  می کنیم  تقاضا 
برای  مشکلی  تا  کنند  رعایت  دقیق  صورت 
دستگاه ها  همه  همچنین  نشود.  ایجاد  آن ها 
و نهادها برای اجرای مراسم در محیط های 
را  خود  امکانات  تا  دارند  آمادگی  باز  سر 

بگذارند.« عزاداری  هیئت های  اختیار  در 
ذولفقاری افزود: »براساس دستورالعمل های 
برپا  نباید  صلواتی  ایستگاه های  شده  اعالم 
شوند و نذورات نیز تا حد ممکن بدون طبخ 
و تحت عنوان کمک مؤمنانه باید توزیع شود 
مورد  باید  فاصله گذاری  دیگر  سوی  از  و 

باشد.« عزیزان  همه  توجه 

برای  زمینه  می شود  پیش بینی 
نباشد مهیا  اربعین  راهپیمایی 

با  رابطه  در  همچنین  کشور  وزیر  معاون 
با  حسینی  اربعین  مراسم  برگزاری  نحوه 
یادآور  نیز  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه 
هنوز  این خصوص  در  قطعی  »تصمیم  شد: 
گرفته نشده است، روز گذشته در مورد مراسم 
اربعین بحث و گفت وگو کردیم اما در حال 
نیز  بیماری در کشور عراق  حاضر وضعیت 
در  تصمیم گیری  لذا  داشته،  افزایشی  روند 
بیماری  این  روند  به  بستگی  خصوص  این 
دارد. وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت 

مذاکرات و بررسی ها را در دستور کار دارند 
تا تصمیم نهایی دولت و مسئولین عراق اعالم 
که  می دهد  نشان  شرایط  پیش بینی  اما  شود 
زمینه برگزاری این راهپیمایی وجود ندارد. 
البته هنوز با صراحت نمی توان این موضوع 
مسئوالن  تصمیم  منتظر  لذا  کرد  اعالم  را 

هستیم.« عراق 

تمدید دورکاری کارکنان استان تهران
تهران  استانداری  بندپی  محسنی  انوشیروان 
کارکنان  دورکاری  تمدید  به  اشاره  با  نیز 
تا ۵ شهریورماه گفت:  تهران  استان  ادارات 
 8 پروتکل  رعایت  با  محرم  ایام  »عزاداری 
ماده ای ابالغی از سوی ستاد ملی کرونا صورت 
گیرد. وضعیت و شرایط بیماری کرونا در استان 
لذا دورکاری  تهران همچنان شکننده است، 
کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی استان 

شد.« تمدید  آینده  هفته  برای  تهران 
وی با بیان اینکه تمام محدودیت های کرونایی 
به  داشتیم  تهران  استان  در  گذشته  در  که 
مدت یک هفته و تا پایان روز چهارشنبه ۵ 
باقی است، اظهار  به قوت خود  شهریورماه 
پایان  تا  ترافیک  طرح  لغو  »مصوبه  کرد: 
آن  تمدید  برای  بود و هنوز  معتبر  مردادماه 

است.«  نشده  اتخاذ  تصمیمی 
و  سرور  »عزاداری  شد:  یادآور  بندپی   
رعایت  با  محرم  ایام  در  شهیدان  ساالر 
ستاد  سوی  از  ابالغی  ماده ای   8 پروتکل 
مردم  قطعا  و  می گیرد  صورت  کرونا  ملی 
پروتکل ها  این  اجرای  تهران  استان  شریف 

می کنند.« رعایت  را 
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