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رئیس جمهوری به وزیر بهداشت دستور داد

هرچه سریعتر برای خرید واکسن اقدام کنید
رئیس جمهور با اشاره به اخباری در خصوص دستیابی 
برخی کشورها به واکسن کرونا، به وزیر بهداشت 
دستور داد هر چه سریع تر اقدامات الزم برای خرید 
این واکسن و انجام مراحل آزمایشی و تشخیصی 
معمول انجام شود تا در صورت امکان هر چه سریع تر 

اقدامات موثر در این زمینه در کشور آغاز شود.
به گزارش سپید به نقل از فارس، حسن روحانی رئیس 
جمهور در گفت وگو با وزرای کشور و بهداشت، 
از رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی توسط 
متولیان هیئات، وعاظ، مداحان و عزاداران اباعبداهلل 
الحسین )ع( در ایام سپری شده از ماه محرم، به ویژه 
در شب های تاسوعا و عاشورا که در گزارش رحمانی  
فضلی و نمکی به عنوان روسای کمیته های امنیتی و 
بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا انعکاس یافته بود، 

ابراز خرسندی و قدردانی کرد.
رئیس جمهور، روز یکشنبه در گفت وگو با سعید 
نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با 
اشاره به اخباری در خصوص دستیابی برخی کشورها 
به واکسن کرونا، دستور داد هر چه سریع تر اقدامات 
الزم برای خرید این واکسن و انجام مراحل آزمایشی 
و تشخیصی معمول انجام شود تا در صورت امکان 
هر چه سریع تر اقدامات موثر در این زمینه در کشور 

آغاز شود. وی در ادامه افزود: »با توجه گستردگی 
موج دوم شیوع بیماری کویید 19، وزارت بهداشت، 
باید تمهیدات الزم برای جلوگیری از خستگی و 
فرسودگی کادر درمانی کشور را فراهم کرده و در 
صورت لزوم نسبت به آموزش سریع تر نیروهای 
جدید و جایگزینی آنان، اقدامات الزم را انجام دهد.«

روحانی تاکید کرد: »البته مهمترین نکته در این زمینه 
آن است که مردم با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
مانع از ایجاد زحمت مضاعف و در نتیجه خستگی 
و فرسودگی برای حافظان و مدافعان سالمت کشور 
شوند که بیش از 6 ماه است در خط مقدم مبارزه با 

بیماری کرونا ایثارگرانه حضور دارند.«

وی رفتار متدینانه و متعهدانه مردم در برگزاری 
با  شکوهمند و متفاوت سوگواری هایشان همراه 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی را برآمده از فرهنگ 
غنی دینی مردم و تعهدشان نسبت به مسائل انسانی و 
نوع دوستی توصیف کرد و اظهار داشت: »امیدوارم در 
مردم در تمام مراسم ها و آیین های پیش رو در ماه های 
محرم و صفر همچنان دستورالعمل های بهداشتی را 
به همین شکل دقیق رعایت کنند تا کسی در نتیجه 
شرکت در آیین های سوگواری امام حسین )ع( به 
بیماری کرونا مبتال نشود.« رئیس جمهور همچنین 
در واکنش به ابراز نگرانی وزرای بهداشت و کشور 
از موج جدید سفرهای تابستانی در روزهای تعطیل 
اخیر گفت: »کسانی که در تعطیالت اخیر به سفر 
رفته اند، نباید اجازه دهند، عدم رعایت پروتکل ها از 
سوی ایشان، باعث اوج گیری مجدد شیوع کویید 19 
شده و بر زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای کادر 
درمانی در مقابله با موج دوم شیوع کرونا تاثیر منفی 
بگذارد.« روحانی تصریح کرد: »کسانی که به سفر 
رفته اند باید با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در اماکن 
شلوغ، مانع از وارد شدن آسیب به موفقیتی شوند که 

در مهار موج دوم بیماری کرونا حاصل شده است.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 175۴ بیمار جدید کرونا در 
کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
9 شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار 
و 75۴ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 71۸ 
نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به 373 هزار و 570 نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، 103 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲1 هزار و ۴6۲ نفر رسید.«

وی افزود: »خوشبختانه تا کنون 3۲1 هزار و ۴۲1 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. 3759 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.« به گفته وی، تا کنون سه میلیون و ۲07 هزار و ۲69 آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. الری همچنین گفت: 
»بر اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، 
گیالن، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی ادامه داد: »همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، 
لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و 

خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.« وی همچنین با اشاره به 
مطالعه تاریخ واقعه کربال و پرستاری حضرت زینب )س( از امام 
سجاد )ع( و سایر اسرا عالوه بر رسالت آن حضرت در حفظ و تبلیغ 
واقعه عاشورا، گفت: »بنابراین جایگاه و منزلت خدمات پرستاری در 
تاریخ نظام اسالمی همواره جزو با ارزشمندترین حرفه ها است. اکنون 
نیز با همه گیری کرونا، در کشور همکاران ما در کادر بهداشت و 
درمان با تاسی از حضرت زینب )س( در خط مقدم مبارزه با این 
ویروس، مشغول خدمت رسانی و مقابله با این ویروس هستند و 
قطعا جانفشانی های این عزیزان در تاریخ سرزمین مان ثبت شده و 

دعای خیر مردم نیز بدرقه راه آنها خواهد بود.«

برخی از افراد وقتی ماسک می زنند  بینی شان را نمی پوشانند، در حالی 
که نپوشاندن بینی احتمال ابتال به کرونا را افزایش می دهد. 

به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، مهم ترین هدف از ماسک زدن جلوگیری از انتشار قطراتی 
است که همراه با تنفس خارج می شود و همچنین ممانعت از قطرات 
بزرگی که از سوی یک فرد مبتال به ویروس منتشر می شود. اگر 
ماسک بینی را نپوشاند قطرات عطسه نیز به اطراف پخش خواهد 
شد. همچنین 90 درصد هوا در هنگام تنفس از طریق بینی وارد بدن 
می شود، به همین دلیل نپوشاندن بینی احتمال ابتالء را افزایش می دهد. 
وقتی که ماسک تان را بر می دارید باید مطمئن شوید که فاصله 
فیزیکی با دیگران به اندازه کافی وجود دارد. گفته می شود که 

قطرات ریز تنفسی می توانند تا دو متر آن طرف تر بروند. برای 
جلوگیری از گرمازدگی توصیه می شود وقتی که دستکم دو متر 
از بقیه فاصله دارید ماسک تان را دربیاورید. الزم نیست که مردم 
همیشه ماسک به صورت داشته باشند بلکه فقط وقت هایی که 
ضروری است باید ماسک بزنند، زیرا گذاشتن ماسک به طور دائم 
خطر گرمازدگی را افزایش می دهد. اینکه ماسکی که انتخاب می کنید 
چه جنسی دارد به خصوص در ماه های گرم سال نیز مهم است. 
خیلی از افراد با استفاده از مواد مختلف خودشان ماسک هایشان 
را درست می کنند. سازمان جهانی بهداشت اطالعاتی را درباره 
کارایی انواع مختلف مواد برای ماسک از نظر راحتی تنفس و 

میزان فیلتر کردن هوا ارائه کرده است. 

جنس های نایلونی قابلیت فیلترینگ باالیی دارند اما تنفس از طریق 
آنها راحت نیست. پارچه های نخی )پنبه ای( که معموالً برای تنزیب 
استفاده می شوند از نظر تنفس خوب هستند ولی قابلیت فیلترینگ 
کمی دارند. NHK ژاپن سازمان می گوید که برای افزایش کارایی 
ماسک های نخی، باید آنها را با مواد دیگری ترکیب کرد تا میزان 

مسدودسازی قطرات در آن افزایش یابد. 
گروهی از پزشکان متخصص اطفال می گویند که برای کودکان زیر 
دو سال نباید از ماسک استفاده شود زیرا خطر خفگی وجود دارد. 
نه فقط ماسک زدن، بلکه انجام کارهای پیشگیرانه معمول و اساسی نظیر 
ضدعفونی کردن دست ها و رعایت سه ممنوعیت مشهور یعنی فضاهای 

بسته، مکان های شلوغ، و تماس نزدیک با افراد، بسیار مهم است.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 1754 بیمار جدید کووید19

چرا پوشاندن بینی با ماسک مهم است؟



تبلیغات اینترنتی دارو قانونی شد
هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، سازمان نظام پزشکی 
را مکلف کرد تا فرآیند صدور مجوز تبلیغات دارو، مواد 

خوراکی و بهداشتی در فضای مجازی را تسهیل کند.
به گزارش سپید به نقل از مهر، هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه ۲۰ مرداد امسال، 
دو فرآیند دیگر از کسب و کارهای پُرتقاضا را تسهیل کرد.
بر اساس این مصوبه، سازمان نظام پزشکی مکلف شد اطالعات شناسه مجوز تبلیغات و انتشار 
آگهی های مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی 

مجوزها بارگذاری کند. همچنین سازمان نظام پزشکی با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
مکلف شد تا ظرف یک ماه فرآیند صدور مجوز تبلیغات مذکور برای شرکت های پلتفرمی را 
تسهیل کند؛ ضمن اینکه اگر شرکت های پلتفرمی حوزه دارو و مواد خوراکی و بهداشتی اگر 
درخواست مجوز به نظام پزشکی دهند، این سازمان موظف است ۲ روزه پاسخ دهد؛ در غیر 
این صورت، عدم پاسخگویی به منزله پاسخ مثبت است. هیئت مقررات زدایی در بخش دیگری 
از مصوبه ۲۰ مرداد ماه خود وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیره ای را مکلف کرد تا شرایط راه اندازی این نوع کسب و کارها در همه رسته های شغلی در 
زمینه »حداقل متراژ« و همچنین »تناسب حداقل متراژ با نوع فعالیت مورد تقاضا« ظرف مدت 
یک ماه بازنگری کند. در این مصوبه، دستورالعمل قبلی در فروشگاه های زنجیره ای از »حداقل 

دو شعبه در ۲ شهر« به »۲ شعبه« تغییر داده شده است.

دارو و تجهیزات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن اشاره به 
خدمات این دانشگاه طی سال های قبل و با تاکید 
بر هدف گسترش ارائه خدمات به بیماران مبتال به 
کرونا، گفت: »در همین راستا قصد اضافه کردن 
۳۰۰ تخت  بستری برای ارائه خدمات کرونایی 

به مردم را داریم.«
به گزارش سپید، جلیل کوهپایه زاده در گفت وگو 
با ایسنا درباره اقدامات دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در دولت تدبیر و امید، گفت: »اکنون ۳۳۰۰ تخت 
در ناوگان تخت های تحت نظر دانشگاه وجود 
دارد که با افتتاح دو بیمارستان دیگری که در 
برنامه هفته جاری ما هست، حدود ۴۵۰ تخت 

دیگر به این ناوگان اضافه خواهد شد. این در حالی 
است که در صورتی که کار افتتاح بیمارستان مالرد 
نیز به خوبی پیش رود تا انتهای سال ۶۰۰ تخت 

بستری به ۳۳۰۰ تخت فعلی اضافه خواهد شد.«
وی درخصوص اقدامات ویژه  دانشگاه برای مقابله 
با کرونا، اظهار کرد: »تاکنون کترینگ ۵ بیمارستان 
بسته شده و در نظر داریم کترینگ های ۱۲ بیمارستان 
دیگر را جمع آوری کنیم که بتوانیم با تغییر کاربری 
کترینگ در این ۱۷ بیمارستان، تخت بستری در این 
کترینگ ها داشته باشیم. این اتفاق باعث می شود 
بتوانیم حداقل ۳۰۰ تخت بستری در این کترینگ ها 

در مجموع بیمارستان ها استخراج کنیم.«
رئیس دانشگاه علوم  پزشکی ایران درباره تمهیدات 
اندیشیده شده درباره استفاده از تخت های ویژه، افزود: 
»درنظر داریم حدودا ۱۰۰ تخت ویژه تا فصل پاییز 
در بیمارستان های حضرت رسول)ص(، بیمارستان 

فیروزآبادی و بیمارستان فیروزگر اضافه کنیم.«
کوهپایه زاده در ادامه تاکید کرد: »به جز ۵ بیمارستان 
 تک تخصصی، ۱۲ بیمارستان دولتی دیگر ما پذیرش 
بیماران مبتال به کرونا را انجام می دادند. از حدود ۵۷ 
بیمارستان در بخش خصوصی نیز، ۱۷ بیمارستان 
خدمات کرونایی انجام می دهند. مناطق ۲، ۵، ۱۸، 

۲۲، ۲۱ در تهران و شهرستان های رباط کریم، 
مالرد، شهر قدس، شهریار و بهارستان نیز از مناطق 
تحت پوشش ما هستند.« وی درباره اقدامات در 
دست اجرا و در حال افتتاح بویژه در هفته دولت 
تصریح کرد: »حدودا یک سال و نیم از تصدی 
بنده به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
می گذرد. به این ترتیب کلینیک دندان پزشکی 
دانشگاه به عنوان اولین کلینیک دندان پزشکی 
تخصصی ما در خیابان جمالزاده افتتاح می شود 
تا خدمات مناسبی به مردم ارائه دهد. این کلینیک 
که در آن پیش بینی ویژه ای برای بیماران مبتال به 
کرونا شده است، پروژه ای متفاوت و مهم است.«
وی افزود: »عالوه بر این کلینیک دندان پزشکی، چند 
خانه بهداشت و یک مرکز جامع خدمات سالمت در 
شهرستان های تابعه، استخر سرپوشیده دانشگاه نیز 
آماده بهره برداری است. همچنین دو بیمارستان نیز 
آماده  افتتاح هستند که یکی بیمارستان شهر قدس و 
دیگری بیمارستان فیرزوآبادی است. این یمارستان ها 
نیز تا یک یا دو ماه آینده می توانند ارائه دهنده خدمت 
به مردم باشند. در کنار موارد ذکر شده که قصد افتتاح 
آنها وجود دارد؛ مرکز فوق تخصصی ریه بیمارستان 
حضرت رسول )ص( و بخش لیزیک چشم پزشکی 

دولتی نیز در این بیمارستان افتتاح شد.«

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی ایران 
برای گسترش خدمات بستری بیماران کرونا

خبـر

گالیه معاون وزیر بهداشت 
از مسافران مازندران

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه 
این وزارتخانه نقش بازدارنده ندارد، گفت: 
»از مسافرانی که به مازندران سفر کرده اند 

گالیه داریم.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در بازدید 
از مراکز درمانی مازندران با نگرانی از افزایش 
سفرها به این استان، گفت: »از تمامی مردمی که 
در این تعطیالت به مازندران سفر کردند گالیه 
داریم.« وی با اشاره به اینکه نگران افزایش 
آمارهای ابتال به کرونا پس از این سفرها 
هستیم، خاطرنشان کرد: »کادر درمانی با تمام 
توان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند اما 
با بی توجهی عده ای از مردم، آن ها هم خسته 
می شوند.« معاون درمان وزارت بهداشت با 
اشاره به همراهی هیات ها و گروه های مذهبی 
در محرم، گفت: »از تمام هیئت های مذهبی 
که به طور دقیق شرایط بهداشتی را رعایت 

می کنند قدردانی می کنیم.«
جانبابایی تاکید کرد: »باید برای افرادی که 
پروتکل ها رو رعایت نمی کنند و مسافرت 
جدی تری  مداخالت  می دهند،  انجام 
صورت بگیرد.« به گزارش ایسنا، وی افزود: 
»وزارت بهداشت نقش بازدارنده ندارد و 

سایر حوزه ها باید محدودیت ایجاد کنند.«

3

دبیر انجمن داروسازان تهران با تاکید بر اینکه فقط افراد پرریسک 
و مبتالیان به بیماری های زمینه ای نیازمند تزریق واکسن آنفلوانزا 
هستند، گفت: »افراد پرریسک باید به نحو ویژه ای غربالگری شوند 

و واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.«
به گزارش سپید، محمدرضا دری در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
توزیع واکسن آنفلوانزا، گفت: »باید توجه کرد که امسال سال ویژه ای 
است و حتی وزیر بهداشت هم اعالم کرد که ما پاییز بسیار سختی را 
خواهیم داشت. زیرا از یک سو با بیماری کووید-۱۹ مواجه هستیم 

و از طرفی در پاییز با ویروس آنفلوانزا نیز مواجه خواهیم شد.«
وی افزود: »عالئم بالینی بیماران در این دو بیماری مشابه یکدیگر 
است و این موضوع باعث می شود که مقداری روش درمان سخت 
باشد و مسائل تشخیصی هم با چالش هایی مواجه شود، اما به هر 

میزان که بتوانیم افراد پرریسک و مبتالیان به بیماری های زمینه ای را 
با تزریق واکسن آنفلوانزا ایمن تر کنیم، به روند پیشگیری از کرونا 
هم کمک کرده ایم. زیرا اگر قرار باشد این دو بیماری فردی که در 
معرض آلودگی است و یا ریسک فاکتورهای بیماری را دارد، مانند 
بیماران قلبی، دیابتی و... هم به کرونا و هم به آنفلوانزا مبتال شود، 

می تواند خطرات بسیار جدی تری داشته باشد.«
دری با بیان اینکه وزارت بهداشت باید تمهیداتی بیندیشد که واکسن 
آنفلوانزا را نسبت به سنوات گذشته به میزان بیشتر و چند برابری 
تامین کند، اظهار کرد: »از طرفی باید یک نظام توزیع هوشمند برای 
واکسن آنفلوانزا وجود داشته باشد که واکسن آنفلوانزا به افرادی که 

در اثر ابتال، دچار بیماری مهلک تری می شوند، تزریق شود.«
وی تاکید کرد: »نیاز نیست همه افراد واکسن آنفلوانزا تزریق کنند. 

شاید ترس از کرونا منجر به این شود که همه فکر کنند باید واکسن 
آنفلوانزا را تزریق کنند، درحالیکه اینطور نیست. وزارت بهداشت 
باید مدیریت کند.« دری افزود: »ثبت نامی برای واکسن آنفلوانزا وجود 
ندارد و تاکنون چیزی در این باره به داروخانه ها اعالم نشده است. 
بنابراین ثبت نامی وجود ندارد. مانند سنوات قبل متقاضی می تواند 

با مراجعه به داروخانه واکسن را دریافت کند.«
وی گفت: »امسال اگر مراکز بهداشت و بیمارستان های ما به نوعی 
بتوانند افراد پرریسک را غربالگری کرده وبرای آنها نسخه ای تهیه 
شود و این افراد بتوانند واکسن آنفلوانزا را از داروخانه تهیه کنند، 
مدیریت بهتری اتفاق می افتد تا در نظام توزیع دچار خلل نشویم. 
اگر از همین اکنون برای توزیع این واکسن برنامه ریزی نکنیم، پایان 
پاییز یا زمستان امسال با انبوهی از بیماران و افراد پرریسکی مواجه 
می شویم که واکسن را تزریق نکردند و باید مخاطرات بعدی را 
بپذیریم. بنابراین افراد پرریسک باید به نحو ویژه ای غربالگری شوند 

که می تواند تاثیر خوبی هم در پیشگیری از آنفلوانزا داشته باشد.«

امسال چه کسانی باید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؟ 

شماره ۱۷۳۵ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
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متخصصان کره جنوبی:

کروناویروستا۳هفتهدرمخاطبینیکودکانباقیمیماند
بر اساس یک بررسی جدید که در کره جنوبی انجام شده، ویروس 

کرونا می تواند تا سه هفته داخل مخاط بینی کودکان باقی بماند. 
به گزارش سپید، آزمایشات پیشین نشان می داد که اغلب کودکان 
در مقابل آلودگی به ویروس، دوران بیماری را به شکل خفیف یا 

حتی بدون هیچ عالئمی پشت سر می گذرانند. 
هرچند یافته جدید می تواند برای یافتن پاسخی درباره اینکه کودکان 
تا چه حد می توانند باعث سرایت بیماری کووید19 به دیگران 
شوند، موثر باشد. نتیجه این تحقیق، تاکیدی است بر اهمیت رعایت 
فاصله گیری اجتماعی و ضدعفونی دقیق در زمانی که کودکان به 
مدارس بازمی گردند. متخصصان کره ای در این مطالعه می گویند 
در نمونه مخاط بینی 91 کودک که بعضی عالئم خیلی خفیف 
را تجربه کرده یا اصال عالئم بیماری نداشتند، ویروس کرونا به 
مدت سه هفته مشاهده شده و ماندگاری داشته است. بر اساس 
این نتیجه که ویروس در  بینی آنها وجود دارد، پزشکان می گویند 

این کودکان می توانند ویروس را سرایت دهند. 
متخصصان کره جنوبی روی افرادی آزمایش کردند که هیچ عالئمی 
نداشتند و پس از ایزوله کردن بیماران، به طور مرتب از آنها نمونه 

آزمایش گرفتند تا به طور کامل عاری از ویروس شدند. 
این تحقیق، یافته جدیدی به ما می دهد درباره اینکه کودکان می توانند 
حامل ویروس باشند و ظرفیت انتقال و پخش آن به دیگران را دارند. 
با این حال هنوز به درستی ثابت نشده است ویروسی که در بینی 

خواهد  چگونه  بزرگساالن  به  انتقال  هنگام  شده،  پیدا  کودکان 
بود و میزان سرایت آن نیز چقدر خواهد بود؟ به گزارش شبکه 
خبری بی بی سی، رابرت د بایسی، رئیس بخش بیماری های واگیر در 
بیمارستان ملی کودکان در واشنگتن دی سی می گوید: »غیرمنطقی 
است اگر تصور کنیم که کودکان هیچ نقشی در سرایت بیماری 

ندارند، چون آنها می توانند حامل ویروس باشند.« 

اما در مقابل کالم سمپل، استاد بهداشت کودک در دانشگاه لیورپول 
می گوید: »وجود عالئم ژنتیکی ویروس در نمونه مخاط مجاری 
تنفسی مساوی با قدرت انتقال آن نیست، به ویژه در افرادی که 
برخی  ندارند.« هرچند  را  و عطسه  از جمله سرفه  مهم  عالئم 
متخصصان بر اساس یافته های قبلی همچنان معتقدند که کودکان 

می توانند ناقل بیماری به بزرگساالن باشند.ایسنا

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که بیماری کووید-19 از طریق 
شیر مادر منتقل نمی شود. 

به گزارش سپید، محققان اظهار کردند: »نتایج بررسی ها حاکی 
از آن است که مادران شیرده کروناویروس جدید را از طریق 
شیر به نوزادشان منتقل نمی کنند.« تاکنون موردی از ابتال به 
بیماری کووید-19 از طریق تغذیه با شیر مادر گزارش نشده 

اما همچنان پرسش هایی در این زمینه مطرح است. 
در این بررسی محققان به آزمایش روی ۶۴ نمونه شیر مادر 
به  که  متحده  ایاالت  سراسر  در  زن   1۸ از  شده  جمع آوری 

کروناویروس جدید آلوده بودند، پرداختند. به گفته محققان، یکی 
از نمونه های شیر مادر به کروناویروس آلوده بود اما آزمایشات 
بعدی نشان داد این ویروس قابلیت تکثیر ندارد بنابراین نمی تواند 
نوزاد را آلوده کند.  محققان آمریکایی اظهار کردند: »یافته های به 
دست آمده نشان داد شیر مادر به خودی خود نمی تواند منبعی 

از آلودگی برای نوزاد باشد.«
به گزارش ایسنا به نقل از هلث دی نیوز، برای پیشگیری از 
انتقال ویروس در زمان شیردهی استفاده از ماسک و شست 

وشوی دست ها توصیه می شود.

کووید۱۹ازطریقشیرمادرمنتقلنمیشود

خبـر

بیماری  می دهد  نشان  آمریکا  در  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
می شوند،  مبتال  آن  به  دوم  بار  که  افرادی  در  کووید-19 

می تواند سخت تر باشد. 
آمریکا  در  که  جدیدی  تحقیق  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
در صورت  انسان  بدن  ایمنی  سیستم  است،  گرفته  صورت 
بیماری  از شدت  نمی تواند  کرونا  به ویروس  ابتالی مجدد 

کووید-19 کم کند. 
این بررسی توسط گروهی از متخصصان به سرپرستی ریچارد 
 The تیلت از دانشگاه نوادا انجام گرفته و نتایج آن در مجله
Lancet منتشر شده است. هرچند نتیجه این مطالعه هنوز به 

طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. 
در ماه آوریل )حدود چهار ماه پیش( جوان ۲5 ساله ای در 
آمریکا که به ویروس کرونا مبتال شده بود و تنها عالئم خفیفی 
از بیماری داشت به سرعت بهبود یافت. چند هفته بعد این 

جوان با نشانه های شدیدی از بیماری کووید-19 به بیمارستان 
مراجعه کرد. نتیجه آزمایش ها نشان داد که او برای بار دوم به 

ویروس کرونا مبتال شده است.  
که  گرفته اند  نتیجه  فرد  این  وضعیت  مطالعه  از  متخصصان 
سیستم دفاعی بدن انسان پس از بهبودی از کووید-19 هم 
سارس-کوو۲  ویروس  حمله  مقابل  در  نتواند  است  ممکن 
مقاومت کافی کند و امکان ابتالی مجدد به بیماری وجود دارد. 
البته محققان تاکید کرده اند که هنوز نمی توان از مواردی از 
این دست نتیجه گیری قطعی کرد، زیرا کووید-19 در بیمارانی 

که مجددا به آن مبتال شده اند، عالئم متفاوتی داشته است. 
پیش از این محققان در هنگ کنگ، بلژیک و هلند نیز موارد 
مشابهی از ابتالی مجدد به ویروس کرونا را گزارش کرده بودند. 
بنابر گزارش دویچه وله، سازمان جهانی بهداشت ابتالی مجدد 
به ویروس کرونا را جزو مواردی ارزیابی می کند که قابل تعمیم 

نیستند. این سازمان می گوید هنوز مشخص نیست که قدرت 
ایمنی بدن پس از ابتال به ویروس سارس-کوو۲ تا چه حد 
پایدار می ماند و وضعیت سیستم ایمنی تا چه اندازه به شدت 

و ضعف بیماری در دور اول بستگی دارد؟ایسنا

کووید۱۹درابتالیمجددمیتواندسختترباشد



آمار جهانی همه گیری کرونا

بیش از ۲۵ میلیون مبتال و نزدیک به ۸۵۰ هزار قربانی
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۲۵ 
میلیون و ۱۷۰ هزار و ۱۴ نفر رسیده و مرگ ۸۴۶ هزار و ۷۸۵ 

نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. بنابر تازه ترین 
آمارها ۱۷ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۵۶ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

تاکنون بهبود یافته اند. 
در میان شش میلیون و ۸۱۳ هزار و ۳۷۱ مورد ابتالی فعال در 
سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی شش میلیون و ۷۵۲ هزار 
و ۴۱ نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۶۱ هزار و ۳۳۲ مورد 

معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از ۱۸ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۶۴۱ پرونده مختومه بیماران 
مبتال به کرونا، ۱۷ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۵۶ نفر معادل ۹۵ 
درصد از موارد بهبود یافته و ۸۴۶ هزار و ۷۵۸ نفر معادل پنج 

درصد از موارد جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا با بیش از شش میلیون مبتال همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار 
قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
ترتیب  به  هند  و  برزیل  آمریکا،  کشور  سه  حاضر  حال  در 
سه  باالی  که  هستند  کشورهایی  سوم،  تا  اول  رتبه های  در 
خود  رسمی  آمارهای  در  را  کووید-۱۹  به  مبتال  میلیون 

کرده اند.  گزارش 
همچنین پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل، مکزیک، هند 
و انگلیس به ترتیب بیشترین شمار قربانیان این بیماری را به 

خود اختصاص داده اند. 
و  مبتالیان  تعداد  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  بر  بنا 
قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنابر گزارش های رسمی 
به  ترتیب  به  تا صبح روز یکشنبه  آمارها را داشته اند  باالترین 

شرح زیر است: 
۱. آمریکا شش میلیون و ۱۳۹ هزار و ۷۸ مبتال، ۱۸۶ هزار و 

۸۵۵ قربانی

مبتال، ۱۲۰ هزار و  میلیون و ۸۴۶ هزار و ۹۶۵  برزیل سه   .۲
۴۹۸ قربانی

۳. هند سه میلیون و ۵۴۲ هزار و ۷۳۳ مبتال، ۶۳ هزار و ۶۵۷ قربانی
۴. روسیه ۹۸۵ هزار و ۳۴۶ مبتال،   ۱۷ هزار و ۲۵ قربانی

۵. پرو ۶۳۹ هزار و ۴۳۵ مبتال، ۲۸ هزار و ۶۰۷ قربانی
۶. آفریقای جنوبی ۶۲۲ هزار و ۵۵۱ مبتال، ۱۳ هزار و ۹۸۱ قربانی

۷. کلمبیا ۵۹۹ هزار و ۹۱۴ مبتال، ۱۹ هزار و ۶۴ قربانی
۸. مکزیک ۵۹۱ هزار و ۷۱۲ مبتال، ۶۳ هزار و ۸۱۹ قربانی

۹. اسپانیا ۴۵۵ هزار و ۶۲۱ مبتال، ۲۹ هزار و ۱۱ قربانی
۱۰. شیلی ۴۰۸ هزار و ۹ مبتال، ۱۱ هزار و ۱۸۱ قربانی

و  مبتال   ۲۳۹ و  هزار   ۴۰۱ با  آرژانتین  آن کشورهای  از  پس 
ایران با ۳۷۱ هزار و ۸۱۶ مبتال در رتبه های یازدهم و دوازدهم 

کشورهای درگیر کرونا در جهان قرار گرفته اند.  
سپس انگلیس با ۳۳۲ هزار و ۷۵۲ مبتال، عربستان سعودی با ۳۱۳ 
هزار و ۹۱۹ مبتال، بنگالدش با ۳۰۸ هزار و ۹۲۵ مبتال، پاکستان با 
۲۹۵ هزار و ۶۳۶ مبتال، فرانسه با ۲۷۲ هزار و ۵۳۰ مبتال، ترکیه 
با ۲۶۷ هزار و ۶۴ مبتال، ایتالیا با ۲۶۶ هزار و ۸۵۳ مبتال، آلمان با 
۲۴۲ هزار و ۸۲۵ مبتال، عراق با ۲۲۷ هزار و ۴۴۶ مبتال، فیلیپین 
با ۲۱۳ هزار و ۱۳۱ مبتال، اندونزی با ۱۶۹ هزار و ۱۹۵ مبتال، 
کانادا با ۱۲۷ هزار و ۶۷۳ مبتال، قطر با ۱۱۸ هزار و ۴۰۷ مبتال، 
اوکراین با ۱۱۶ هزار و ۹۷۸ مبتال، بولیوی با ۱۱۵ هزار و ۳۵۴ 
مبتال، سرزمین های اشغالی با ۱۱۳ هزار و ۴۶۵ مبتال، اکوادور 
با ۱۱۲ هزار و ۹۰۶ مبتال و قزاقستان با ۱۰۵ هزار و ۶۸۴ مبتال 

تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.ایسنا

خبـر

مصرف  کردند  اعالم  آمریکایی  دانشمندان 
میزان  می تواند  خون  کننده  رقیق  دارو های 
مرگ مبتالیان به کرونا را به شدت کاهش دهد. 
کردند  اعالم  دانشمندان  سپید،  گزارش  به 
مصرف دارو های رقیق کننده خون در افراد 
 ۵۰ کاهش  باعث  بیمارستان ها  در  بستری 
با  بیماران کرونایی  در  درصدی خطر مرگ 

که  بیمارانی  عالئم شدید می شود. همچنین 
کرده اند  دریافت  انعقاد خون  دارو های ضد 
۳۰ درصد احتمال کمتری دارد که به دستگاه 

تنفس مصنوعی نیاز پیدا کنند. 
محققان با بررسی ۴ هزار و ۳۰۰ بیمار مبتال 
به کووید ۱۹ پی بردند اغلب بیمارانی که جان 
خود را از دست داده اند در بدنشان لخته خون 

مشاهده شده است. برخی از این بیماران پیش 
از مرگ هیچ عالمت و مشکلی نداشتند. این 
ایمنی بدن چگونه  تحقیق نشان داد سیستم 
برای مقابله با ویروس کرونا اقدام به لخته کردن 
خون می کند. دانشمندان امیدوارند با کشف این 
واقعیت بتوانند راهی برای جلوگیری از مرگ 

و میر بیماران مبتال به کرونا بیابند. 
دارو های  از  استفاده  می گویند  متخصصان 
موثر  راهکاری  می تواند  خون  کننده  رقیق 
برای جلوگیری از لخته شدن خون و مرگ 
بیماران باشد. تحقیقات نشان می دهد تنها ۶۰ 
درصد بیماران کرونایی که داروی ضد انعقاد 
خون دریافت نکرده اند از بیمارستان مرخص 
شده اند. ۲۶ درصد از این بیماران جان خود 
را از دست داده اند و ۱۳ درصد از آن ها هنوز 

در بیمارستان بستری هستند. 
دانشمندان آمریکایی می گویند زمانی که پزشکان 
برای بیماران به صورت پیشگیرانه از دارو های 
ضد انعقاد خون استفاده کرده اند، ۷۵ درصد از 

بیماران از بیمارستان مرخص شده اند، ۲۲ درصد 
جان خود را از دست داده اند و تنها ۳ درصد 
هنوز در بیمارستان بستری هستند. متخصصان 
امیدوارند با تجویز دارو های ضد انعقاد شمار 

جان باختگان کرونا را کاهش دهند. 
تاکنون ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تن در آمریکا به 
ویروس کرونا مبتال شده اند که از این میان، 
۱۸۰ هزار تن جان خود را از دست داده اند. 
دولت آمریکا امیدوار است به راهکاری برای 
مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه 
داروسازی  غول  مدرنا،  شرکت  یابد.  دست 
آمریکا با همکاری دولت این کشور در حال 
است.   ۱۹ کووید  برای  واکسن  یک  توسعه 
پیش بینی می شود ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ نسخه 
به  این شرکت  از سوی  اولیه واکسن کرونا 
بازار عرضه شود. دولت آمریکا اقدام به پیش 
خرید ده ها میلیون دوز از این واکسن کرده و 
امیدوار است بتواند واکسیناسیون عمومی را از 

ماه ژانویه آغاز کند.باشگاه خبرنگاران جوان

تاثیر قابل توجه دارو های ضدانعقاد خون در کاهش مرگ مبتالیان به کرونا
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 امین جاللوند
در همین چند روز تعطیالت اخیر، شاهد افزایش 
چشمگیر سفرها بودیم. سواحل و جاده های شمال 
کشور، مملو از مسافر شد و اماکن گردشگری و 
تفرجگاه ها نیز میزبان اجباری مسافرانی شدند که 
کرونا را جدی نگرفته بودند. منع نشدن ترددهای 
غیرضروری و نادیده گرفته شدن پروتکل های 
بهداشتی، احتمال شیوع موج سوم کرونا را بیش 

از گذشته افزایش داده است.
در این بین، کارشناسان و نمایندگان جامعه پزشکی 
هشدار داده اند که کادر درمان دیگر تاب و توانی 
از  بسیاری  ندارد.  کرونا  مهار موج سوم  برای 
مسئوالن نیز به صراحت از احتمال بروز موج 

سوم کرونا خبر داده اند. 
به طور مثال، علیرضا زالی، رییس ستاد فرماندهی 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
با صراحت اعالم کرده است: »موج سوم بیماری 
کرونا در اوایل پاییز شروع می شود. وقوع پیک 
دوم شیوع کرونا، بار زیادی را بر دوش کادر 
درمان تحمیل کرد. مبتال شدن کادر درمان، عالوه 
بر خارج شدن آنان از مدار خدمت، باعث فشار 

مضاعف به سایر نیروها می شود.«
زالی با اشاره به لزوم آمادگی برای بروز پیک بعدی 
کرونا با دامنه ای بزرگ تر، تاکید کرد: »باالترین 
میزان ابتال و بستری و مرگ و میر در پیک دوم 
بیماری کرونا مربوط به هفته دوم خرداد ماه بود که 
به دلیل بازگشایی مشاغل، کاهش حساسیت آحاد 
شهروندی، کمرنگ شدن رعایت پروتکل های 

بهداشتی و سفرهای بین شهری اتفاق افتاد.«
همچنین علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت 
هم چند روز پیش گالیه کرده بود: » هم اکنون 
شمال  به  مردم  سفرهای  ما،  نگرانی  مهم ترین 

کشور است.«
به گفته رئیسی، »باید کرونا را طوالنی مدت تر در 
نظر گرفت. زمانی که یک بیماری اپیدمی می شود، 
خودبه خود  و  رود  می  باال  مردم  ترس  میزان 
حضور مردم در جامعه کم می شود، اما زمانی 
که میزان شیوع بیماری کم می شود، ترس نیز 
به شدت کم می شود و دوباره حضور مردم در 
جامعه بیشتر شده و سطح بیماری باال می رود. 
این چرخه مرتب در یک اپیدمی می تواند تکرار 
شود. بنابراین ارتباط بسیار نزدیک، مستقیم و 
شیوع  سطح  و  پروتکل ها  رعایت  میان  خطی 

بیماری در یک منطقه وجود دارد.«
از سوی دیگر، قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزارت بهداشت هم ضمن هشدار نسبت به بروز 
موج سوم کرونا، تصریح کرد: »تنها راه درمان 
بیماری کرونا، رعایت موارد بهداشتی است. اگر 
به این بیماری کم توجهی کنیم، موج سوم کرونا 

با شدت بیشتری جوالن می دهد.«
»تثبیت و مهار کرونا در کشور  تاکید کرد:  او 

منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
مردم است. باید عزم همگانی برای عبور از این 
بحران مورد توجه قرار گیرد. مردم می توانند با 
رفتارهای طبیعی به ریشه کنی این بیماری شوم 
از هر گونه  این راستا، دوری  کنند. در  کمک 
تجمع به کاهش این بیماری کمک شایان خواهد 
کرد. تنها راه درمان بیماری کرونا، رعایت موارد 
بهداشتی است و در این مسیر باید زیرساخت ها 

برای مقابله با بیان این بیماری تقویت شود.«
مسعود دهقانی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
کاشان هم شیوع موج سوم کرونا را چندان اتفاق 
دور از انتظاری نمی داند و هشدار می دهد: »در 
صورت بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی، 

احتمال دارد که آغاز موج سوم کرونا را شاهد 
باشیم. ورود به موج سوم کرونا در گروی اتفاق 
خاصی نیست و هر کجا تجمع تعداد زیادی در 
زیر یک سقف بدون رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی را داشته باشیم، امکان افزایش شمار 
مبتالیان وجود خواهد داشت. بنابراین اگر مردم 
ماسک نزنند، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
نکنند یا افراد زیادی برای مدت طوالنی با هم در 
مکان های مسقف بمانند، امکان افزایش بیماری 

وجود دارد.«

توان از دست رفته کادر درمان برای 
مهار موج سوم کرونا

بسیاری از کارشناسان و مسئوالن، احتمال شیوع 
موج سوم کرونا را چندان دور از انتظار ندانسته اند. 
اینجاست که کادر  بین، دغدغه اصلی  این  در 
درمان با توجه به فرسودگی و خستگی مفرط، 
توانی برایش باقی نمانده است که بتواند در برابر 

موج سوم کرونا تاب بیاورد.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
نیز از ممنوع نشدن سفرها و افزایش بار کاری 
انتقاد کرده و  جامعه پزشکی در دوران کرونا 
یادآور شده است: »الزم می دانم به عنوان نماینده 
جامعه پزشکی کشور مراتب نگرانی عمیق پزشکان 
و همه کادر درمان از مسافرت های بی رویه و 
غیرضروری در این ایام بخصوص به استان های 
شمالی کشور را که مصداق قطعی اضرار به مردم 
ومدافعان عرصه سالمت است را به استحضار 
اجرایی ذیربط  اینکه مسئوالن  از  باید  برسانم. 

علیرغم هشدارها و مکاتبات مکرر کارشناسان 
نظام  سازمان  علمی،  انجمن های  ودلسوزان 
پزشکی و وزارت بهداشت برای نظارت جدی 
و ممانعت از سفرهای غیرضروری اقدام موثری 
انجام ندادند، اظهار تاسف کنم. یقینا این بحران 
عالم گیر وخانمان سوز بدون رعایت همه اصول 
ضروری بهداشتی وحفاظتی و نظارت جدی و 
موکد عوامل اجرایی بر اجرای این  ضوابط به 

سامان نمی رسد.«
همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز ضمن 
انتقاد از ممنوع نشدن سفرها به وضعیت بحرانی 
کادر درمان در ایام کرونا اشاره کرده و در پیامی 
خاطرنشان کرده است: »پس از روزهای سخت 
و نفس گیر و مهار موارد ابتال و مرگ و میر در 
اقصی نقاط کشور با تالش شبانه روزی همکارانم 
و شهادت، ابتال و زمین گیر شدن تعدادی از آن ها 
و نزدیک شدن مجدد مرگ و میرها به سمت دو 
رقمی شدن ای کاش توانی، اختیاری، ابزاری یا 
مددی فراتر از تمنا و خواهش و التماس داشتم 
تا با این ترددهای بی رویه برای روزهای سخت  
خیز مجدد بیماری و زحمت و گرفتاری همکارانم 
مضطرب نمی شدم و تا این حد از مظلومیت، 

خستگی و بردباری شان شرم ساز نمی گشتم.
شیوه هایی  به  تمسک  با  می توانستم  کاش  ای 
سختگیرانه تر و تادیب اندکی که رعایت نمی کنند 
و با بی توجهی حقوق شهروندی انبوهی را که 
رعایت می کنند زیر پا می گذارند در مهار بیماری 
توفیقات بیشتری تقدیم مردم نازنین سرزمینم کنم. 

ادامه در صفحه 7 

 هشدار کارشناسان از تبعات موج سوم کرونا 
با توجه به افزایش سفرها و رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی، کارشناسان نسبت به احتمال شیوع 

موج سوم کرونا و ناتوانی کادر درمان برای مقابله با این موج جدید، هشدار داده اند

زالی: موج سوم بیماری کرونا در 
اوایل پاییز شروع می شود. وقوع 

پیک دوم شیوع کرونا، بار زیادی را 
بر دوش کادر درمان تحمیل کرد. 
مبتال شدن کادر درمان، عالوه بر 
خارج شدن آنان از مدار خدمت، 

باعث فشار مضاعف به سایر نیروها 
می شود. باالترین میزان ابتال و 

بستری و مرگ و میر در پیک دوم 
بیماری کرونا مربوط به هفته دوم 

خرداد ماه بود. باید برای بروز پیک 
بعدی کرونا با دامنه ای بزرگ تر، 

آمادگی داشت



 ادامه از صفحه 6 
گرچه شهادت منتهی آرزوی ما در خدمتگزاری 
اما ای کاش  به مردم دردمند کشورمان است، 
عزیزترین فرزندان رنج کشیده مان به عنوان مدافع 
سالمت قربانی ساده انگاری و بی توجهی گروهی 
نمی شدند. ای کاش همگان با رعایت شیوه نامه ها 
فرصت بازتوانی دیگرمان ببخشند تا اگر خدایی 
ناکرده پاییزی سخت در راه بود، همکاران رنجورم 
شاداب و با طراوت همچون گذشته در مقابل 
هجمه سنگین بیماری تاب آورند. ای کاش هنگامی 
که برای تهیه مایحتاج روز مبادا التماس می کنم، 
گروهی دردنامه هایم را تقاضای عادی در شرایط 
غیر اضطراری نپندارند. ای کاش خداوند به حرمت 
شب های سوزناک عزای حسینی این بال را از 
جان ملت امام حسین )ع( و عالم بشریت دور 

کند و ای کاش... .«
همچنین مسعود قاسم زاده، پزشک و کارشناس 
نظام سالمت هم در گفتگو با سپید با اشاره به 
تبعات بروز موج سوم کرونا بر سالمت کادر 
درمان، خاطرنشان می کند: »واقعیت این است 
که در نبرد با کرونا، ده ها نفر از جامعه پزشکی 
هزاران  همچنین  داده اند.  دست  از  را  جانشان 
نفر از کادر درمان هم به کرونا مبتال شده اند. 

جایگزین کردن کادر درمان، اصال کار راحتی 
نیست. در موج اول و دوم کرونا، بخش زیادی 
از توان کادر درمان برای مهار کرونا از بین رفت. 
حال در این شرایط، اگر موج سوم کرونا در پاییز 
اتفاق بیفتد، کادر درمان دیگر رمقی برای مهار 

موج سوم نخواهد داشت.«
او هشدار می دهد: »بدون کادر درمان، بیمارستان 
فقط یک مکان فیزیکی و بی استفاده برای تجمع 
بیماران مبتال به کرونا خواهد بود. باید در نظر 
داشته باشیم که مهم ترین سرمایه ما برای نبرد با 
کرونا، کادر درمان است. اگر قدر این کادر درمان 

را ندانیم، در نهایت همه ضرر خواهند کرد.«
قاسم زاده، یادآور می شود: »اگر می خواهیم رمقی 
برای کادر درمان بماند تا بتواند بیماران مبتال به 
کرونا را نجات دهد، باید محدودیت سفر قائل 
شویم و اجازه ندهیم که ترددهای غیرضروری 
ادامه داشته باشد. همچنین ممنوعیت اجتماعات و 
نظارت بهداشتی بیشتر بر اماکن عمومی و بازارها 
نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر این کارهای 
حیاتی را انجام ندهیم، در آن صورت باید شاهد 
جان باختن تعداد بیشتری از کادر درمان باشیم. 
در آن صورت، شک نکنید که آمار جان باختگان 

کرونا نیز در سراسر کشور بیشتر می شود.«

هشدار جامعه پزشکی: موج سوم کرونا 
در راه است

تاکید  سالمت  نظام  کارشناسان  که  زمانی  در 
است،  شده  آغار  کرونا  دوم  موج  که  داشتند 
برخی مسئوالن نظام سالمت اصرار داشتند که 
موج دوم وجود ندارد و همان تداوم موج اول 
است. حاال چند هفته ای می شود که خود مسئوالن 
وزارت بهداشت هم موج دوم کرونا را پذیرفته اند 
و در اظهارنظرهای متعدد، اعالم کرده اند که در 

موج دوم کرونا قرار داریم. 

حال در این شرایط، کارشناسان جامعه پزشکی 
هشدار داده اند که احتمال بروز موج سوم کرونا 
در پاییز، دور از انتظار نیست. این بار خوشبختانه 
وزارت بهداشت، احتمال بروز موج سوم کرونا 
در پاییز را رد نکرده است و حتی مسئوالن این 
وزارتخانه از مردم خواسته اند که احتمال شیوع 
موج سوم کرونا را نادیده نگیرند. چرخش مواضع 
وزارت بهداشت و پذیرفتن نظرات کارشناسان، 
اگرچه دیر اتفاق افتاد، اما همین که وزارت بهداشت 
حاال خودش نسبت به احتمال شیوع موج سوم 
کرونا هشدار داده، اقدامی است که باید آن را 

به فال نیک گرفت. 

مینو محرز، کارشناس سازمان جهانی بهداشت 
و عضو کمیته ملی مقابله با کرونا در ایران هم 
دلیل  به  و  اخیر  »در روزهای  هشدار می دهد: 
تعطیالت ماه محرم، بسیاری از شهروندان سفر 
را به در خانه ماندن ترجیح داده اند. به همین 
دلیل، در آینده نزدیک به دلیل سفرهای زیاد در 
این روزها شاهد افزایش و شدت گرفتن موج 

کرونا در کشور خواهیم بود.«
همچنین محمد جواد دهقان نیری، متخصص 
بیماری های عفونی و گرمسیری نیز با اشاره به 
ویژگی های موج سوم کرونا در ایران، توضیح 
می دهد: »متاسفانه هر روز شاهد افزایش افراد 
مبتال به کرونا در موج دوم آن هستیم. در واقع 
آن  کنونی  شکل  همین  به  جامعه  شرایط  اگر 
پیش برود و باالی 90 درصد مردم در رعایت 
اصول پیشگیری و استفاده از ماسک سهل انگاری 
کنند و با توجه به اینکه این ویروس در شرایط 
آب وهوایی سرد آسان تر منتقل می شود و بهتر 
در محیط بیرون زنده می ماند، پیش بینی ما این 
است که در موج سوم کرونا با افزایش شدید 
تعداد مبتالیان به این بیماری مواجه شویم. شیوع 
این بیماری در فصل سرما با توجه به ارتباط 
نزدیک تر بین انسان ها در فضاهای بسته و عدم 
وجود تهویه مطلوب هوا به علت بسته بودن 

راه های عبور جریان آن در فصل سرما باعث 
تسریع روند انتقال ویروس بین افراد می شود.«

دهقان نیری هشدار می دهد: »در صورت همزمانی 
تنفسی  بیماری های  با  کرونا  شیوع  سوم  موج 
ظهور  و  عالیم  تشدید  امکان  پاییز،  فصل  در 
قدرتمندانه تر بیماری کرونا، بسیار زیاد است.«

او خاطرنشان می کند: »با توجه به اینکه افراد 
بسیاری به بیماری تنفسی زمینه ای مبتال هستند 
و در فصل سرما با تظاهرات بالینی بیشتری در 
این باره مواجه می شوند، به خصوص این گروه ها 
اگر هم زمان با این بیماری های زمینه ای به کرونا 
نیز مبتال شوند، احتمال افزایش عوارض ناشی از 
این ویروس ها و تشدید عالیم بیماری در آنها 
زیاد است. خطرناک ترین محیط ها برای انتقال 
و  پوشیده  سر  تجمعی  فضاهای  ویروس  این 
است.  تاکسی  و  مترو  اتوبوس ،  بسته همچون 
آرایشگاه ها،  استخرها،  ورزشی،  باشگاه های 
پاساژها و فروشگاه ها جزو خطرناکترین فضاها 
برای انتشار ویروس کرونا محسوب می شوند و 
باید برای جلوگیری از تشکیل اجتماعات انسانی 

در این اماکن چاره اندیشی کرد.«
دهقان نیری با بیان اینکه مهمانی ها و تجمعات به 
خصوص عروسی ها و عزاداری ها جزو اجتماعات 
با ریسک باالی ابتال به کرونا هستند، تصریح 
می کند: »مردم باید بدانند تا زمانی که واکسن 
و داروی کنترل این بیماری کشف نشده است، 
موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی، حفظ 
فاصله گذاری ایمن اجتماعی و تغییر سبک زندگی 
در بسیاری از زمینه ها در جهت حفظ سالمت 

خودشان هستند.«
در شرایطی که کارشناسان نظام سالمت از احتمال 
این  در  می دهند،  کرونا خبر  موج سوم  شیوع 
بین باید حفظ سالمت کادر درمان در اولویت 
برنامه ریزی های مسئوالن قرار بگیرد. اگر موج 
دلیل  به  درمان  کادر  و  شود  آغاز  کرونا  سوم 
فرسودگی و خستگی مفرط نتواند تمام توانش 
را به میدان نبرد با کرونا بیاورد، در آن صورت 
احتمال افزایش آمار مرگ و میرهای ناشی از 

کرونا دور از انتظار نیست.

قاسم زاده: اگر می خواهیم رمقی 
برای کادر درمان بماند تا بتواند 

بیماران مبتال به کرونا را نجات 
دهد، باید محدودیت سفر قائل 

شویم و اجازه ندهیم که ترددهای 
غیرضروری ادامه داشته باشد. 
در موج اول و دوم کرونا، بخش 
زیادی از توان کادر درمان برای 
مهار کرونا از بین رفت. حال در 
این شرایط، اگر موج سوم کرونا 

در پاییز اتفاق بیفتد، کادر درمان 
دیگر رمقی برای مهار موج سوم 

نخواهد داشت

در شرایطی که کارشناسان نظام 
سالمت از احتمال شیوع موج سوم 

کرونا خبر می دهند، در این بین 
باید حفظ سالمت کادر درمان در 

اولویت برنامه ریزی های مسئوالن 
قرار بگیرد. اگر موج سوم کرونا 
آغاز شود و کادر درمان به دلیل 

فرسودگی و خستگی مفرط نتواند 
تمام توانش را به میدان نبرد با 

کرونا بیاورد، در آن صورت احتمال 
افزایش آمار مرگ و میرهای ناشی 

از کرونا دور از انتظار نیست

جان بابایی: تنها راه درمان 
بیماری کرونا، رعایت موارد 
بهداشتی است. اگر به این 

بیماری کم توجهی کنیم، موج سوم 
کرونا با شدت بیشتری جوالن 

می دهد. تثبیت و مهار کرونا در 
کشور منوط به رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط مردم است. باید 

عزم همگانی برای عبور از این 
بحران مورد توجه قرار گیرد. 

مردم می توانند با رفتارهای 
طبیعی به ریشه کنی این بیماری 

شوم کمک کنند
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گزارش سپید از نشست آنالین روند تخصیص و تأمین ارز دارو

 علی ابراهیمی
بر اساس قانون بودجه امسال یک و نیم میلیارد دالر 
ارز به دارو اختصاص داده شده است، اما تا به امروز 
میزان ارز تخصیص داده شده به دارو قابل مالحظه 
نبوده و این امر موجب نارضایتی شرکت و نگرانی 
از تأمین داروی مورد نیاز کشور شده است. از سوی 
دیگر بر اساس آمار سال 98 یک میلیارد و 860 
میلیون دالر به دارو اختصاص پیدا کرده بود که به 
دلیل عدم گشایش بیش از 200 میلیون دالر از ارز 
دارو در سال گذشته سوخت شد که این امر هم 

بر نگرانی ها افزوده است.
اظهارات مسئوالن  اساس  بر  به گزارش سپید، 
سازمان غذا و دارو و اعالم بانک مرکزی روند 
تخصیص ارز دارو بر اساس لیست های اعالمی 
این  به  بهداشت  سازمان غذا و داروی وزارت 
بانک در حال انجام است، اما به دلیل مشکالت 
ارزی به وجود آمده برای کشور روند تأمین و 

تخصیص ارز به کندی پیش می رود.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و روح اهلل 
عبدالعلی زاده، کارشناس ارزی سازمان غذا و دارو 
با شرکت در یک گفت وگوی آنالین به بررسی 
روند تخصیص ارز، مشکالت موجود و راه حل 

برون رفت از این مشکالت پرداختند.
خیرآبادی در این خصوص گفت: »در چند ماه 
گذشته در روند تخصیص و تأمین ارز شرکت های 
دارویی و روند فروش ارزهای رسمی و نیمایی به 
شرکت های دارویی مشکالتی به وجود آمده که با 
توجه به شرایط کشور و روندی که وجود داشته 

اعتراضاتی را از سوی شرکت ها شاهد بوده ایم.«

عبدالعلی زاده هم با تأیید این مشکالت گفت: »در 
حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید همه 
به همدیگر کمک کنیم تا تأمین دارو با مشکل 
البته بخش مهمی از روند تأمین  مواجه نشود. 
داروی مورد نیاز کشور به تأمین و تخصیص ارز 
مربوط می شود که دولت و نهادهای مسئول در 

این بخش در حال چاره اندیشی هستند.«
وی افزود: »ما هم در سازمان غذا و دارو منابعی را 
که بانک مرکزی در اختیار سازمان قرار می دهد را 
از طریق سایت سازمان و نامه نگاری به شرکت ها 
اطالع رسانی می کنیم و آنها درخواست های خود 

را برای دریافت ارز به ما اعالم می کنند.«

کانال مالی عمان
خیرآبادی در ادامه به کانال مالی جدید که با کشور 
عمان ایجاد شده اشاره کرد و گفت: »در چند روز 
گذشته با شرکت هایی که در عراق مستقر هستند 
هم مذاکراتی را داشته ایم تا بتوانیم با این کشور 

هم مانند کشور عمان مبادالتی را داشته باشیم.«
 وی افزود: »اگر این توافق حاصل شود در چند 
روز آینده با کمک بانک مرکزی و سازمان غذا 
و دارو، ارزهایی را که در داخل کشور عراق و 
به صورت دینار داریم را با روش های تبدیلی و به 
نرخ ارز این کشور در اختیار شرکت های دارویی 

قرار خواهیم داد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه در حال 
حاضر ارز حاصل از صادرات باید منشأ خارجی 
داشته باشد و واریز به صورت نقد صورت گیرد، گفت: 
»هفته گذشته جلساتی را در بانک مرکزی داشتیم 

که فرصت 45 روزه به شرکت ها برای بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات بدهند تا شرکت ها بتوانند 
70 درصد میزان ارز صادراتی خود را پاس کرده 
و از لیست سیاه خارج شوند. البته بانک مرکزی 
ارز بعضی از کشورها مانند افغانستان و عراق را 
قبول می کند.« خیرآبادی ادامه داد: »البته قرار بر این 
است که نماینده بانک مرکزی در امور صادرات در 
سندیکای داروسازان مستقر شود تا شرکت هایی که 
صادرات داشتند و نتوانسته اند پول حاصل از صادرات 
را برگردانند به همراه مقادیر صادرات در لیستی 
قرار گیرند و پس از آن این لیست در اختیار بانک 
مرکزی قرار خواهد گرفت تا در روند تخصیص 
ارز به این شرکت ها گشایش هایی صورت گیرد.«

وی افزود: »مشکل ما در سندیکا این است که 
شرکت ها اطالعات خود را خیلی دیر به دست ما 
می رسانند و ما نمی توانیم با بخش مربوطه در بانک 
مرکزی در این خصوص وارد مذاکره شویم؛ بنابراین 
شرکت هایی که در زمینه صادرات و ارز حاصل از 
آن و برگشت آن مشکل دارند باید در اسرع وقت 
به سندیکا نامه بنویسند و بعد از جمع بندی این 
نامه ها با بانک مرکزی در این خصوص صحبت 

و مذاکره خواهیم کرد.«
در ادامه عبدالعلی زاده، کارشناس ارزی سازمان 
غذا و دارو در خصوص کانال مالی کشور عمان 
گفت: »برای استفاده از کانال مالی عمان، بانک 
مرکزی یک لیست در اختیار سازمان غذا و دارو 
قرار داده است که در آن اسامی 25 شرکت عمانی 
برای طرف قرارداد ذکر شده است و شرکت های 
ایرانی با این شرکت ها که مورد تأیید طرف عمانی 
و بانک مرکزی ایران است می توانند کار کنند و 

از کانال آنها حواله مورد نیاز خود را تأمین کنند.«
در ادامه خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم گفت: 
»یکی از مشکالتی که شرکت ها دارند این است 
که اطالعی از نوع ارزها ندارند. برای مثال نمی دانند 
که در ماه آینده چه ارزهایی در بانک مرکزی وجود 
دارد و از چه طریق می توانند از این ارزها استفاده 
کرده و فیش های ارزی خود را به نوع ارز موجود 
تغییر دهند. ضمن اینکه بانک ها هم در این مسیر 

شرکت ها را اذیت می کنند.«
وی افزود: »درخواست شرکت های داروسازی از 
سازمان غذا و دارو این است که در این خصوص 
نامه نگاری با بانک مرکزی داشته باشد و در این 
نامه قید شود که در روند تبدیل فیش های ارزی 

شرکت های دارویی سهولت اتفاق بیفتد.«
عبدالعلی زاده هم در این خصوص گفت: »درخواست 
سازمان غذا و دارو از شرکت های دارویی این است 
که قبل از گرفتن هر نوع ارز بررسی کنند که امکان 
استفاده از آن ارز را داشته باشند. چراکه امروز 
شرکت هایی هستند که پس از گرفتن ارز امکان 
استفاده از آن را پیدا نمی کنند و اعالم می کنند که 
ذی نفع آنها پول را نمی گیرد یا اینکه بانک عامل 

نمی تواند ارز را حواله کند.«
که  می شود  موجب  بررسی  »این  افزود:  وی 
سهمیه های ارزی سازمان غذا و دارو زود تمام 
و سوخت  نمانده  بالاستفاده  سهمیه ها  و  نشود 
نشود. ازاین رو درخواست چندین باره ما این است 
که شرکت ها هماهنگی های خود را با ذی نفعان و 
بانک های عامل قبل از گرفتن هر نوع ارز انجام دهند.«

ادامه در صفحه 9 
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 ادامه از صفحه 8 
کارشناس ارزی سازمان غذا و دارو اضافه کرد: 
»از سوی دیگر بانک مرکزی هم در فواصل زمانی 
کارگزاری هایی را به سازمان غذا و دارو معرفی 
می کند که ما هم اطالع رسانی در این خصوص از 
طریق نامه و یا سایت سازمان به شرکت ها می کنیم 

تا شرکت ها نسبت به تغییر فیش ها اقدام کنند.«

سوخت بیش از 200 میلیون دالر ارز دارو 
در سال 98

خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه به بیان یک 
نمونه از هدر رفت منابع اشاره کرد و گفت: »در 
آمار سال 98 یک میلیارد و 860 میلیون دالر به دارو 
اختصاص پیدا کرده بود که توانستیم یک میلیارد و 
800 میلیون دالر گشایش اعتبار کنیم ولی بیش از 
200 میلیون دالر از ارز گشایش شده به دلیل اینکه 
شرکت ها نتوانسته اند ارز را تبدیل کنند، سوخت شد.«
وی افزود: »درخواست ما از شرکت ها این است که 
در تخصیص ها و تبدیل فیش ها ارزهایی را که امکان 
استفاده از آنها دارند درخواست کنند. از سوی دیگر 
بانک های عامل هم موظف هستند که این کار را برای 
شرکت های داروسازی انجام دهند. همچنین بحث 
دیگر در این خصوص ارتباط مستقیم مدیران عامل 
شرکت های داروسازی با معاونین بانک مرکزی و 
معاونین ارزی بانک های عامل است که بایستی در این 
خصوص جلسات مستمر و دوره ای داشته باشند.«
خیرآبادی بار دیگر به کانال مالی عمان اشاره کرد و 
ادامه داد: »امروز یک ماه است که کانال ریالی عمان 
باز شده است و چندین شرکت در تماس با بنده 
عنوان می کنند که بعد از مراجعه به بانک عامل این 
امکان وجود نداشته که فیش ایجاد شود. البته این 
مشکل بر اثر عدم اطالع رسانی بانک های بزرگ 

به شعبات کوچک در سراسر کشور هم است.«
وی گفت: »البته نحوه کار با ارز عمان با ارزهای 
رایج بسیار متفاوت است. در روند عادی سازمان 
غذا و دارو لیست تقاضای ارزی را به بانک مرکزی 
ارسال می کند و بانک مرکزی بعد از تأیید، لیست را 
به بانک های عامل ابالغ می کند، اما زمانی که بانک 

مرکزی ریال عمان را به بانک عامل ابالغ کرد شرکت 
داروسازی باید یکی از شرکت های طرف قرارداد 
در عمان را انتخاب کرده و با آن عقد قرارداد نماید 
و در تعهدنامه ای که به بانک عامل داده می شود هم 
باید اسم شرکت طرف عمانی قید شود. البته رویه 
در این خصوص متفاوت است و برخی بانک ها 
فقط تعهدنامه را قبول دارند و برخی دیگر اعالم 
می کنند که باید اسم شرکت عمانی هم در پروفورم 
قید شود. پس از این اقدام شرکت داروسازی ریال 
را از بانک عامل خریداری کرده و تأیید بانک عامل 
به بانک مرکزی اعالم می شود و این بانک مستقیمًا 
به بانک مرکزی کشور عمان ابالغ می کند و از این به 
بعد بانک های عامل از روند خارج می شوند و بعد 
از عقد قرارداد شرکت با طرف عمانی مبلغ از سوی 
بانک مرکزی عمان به شرکت مربوطه داده می شود.«
در ادامه عبدالعلی زاده، کارشناس ارزی سازمان غذا 
و دارو به نقش سازمان غذا و دارو در خصوص 
به شرکت های  داده شده  ارز تخصیص  کاهش 
این  در  دارو  و  غذا  »سازمان  گفت:  تولیدکننده 
خصوص سیاست گذار نیست. امسال نسبت به 
دارو  دولتی  ارز  کاهش  شاهد  سال های گذشته 
هستیم ولی ازآنجاکه میزان مصرف و نیاز کشور 
در این بخش کاهش نداشته است لذا تصمیم بر 
این شده که برخی داروها که عمده آنها داروهای 
بدون نسخه هستند از فهرست دریافت ارز خارج 

شوند و به آنها ارز نیمایی داده می شود.«
خیرآبادی هم در این خصوص گفت: »قرار بر این 
شده است که برخی داروها از لیست ارز رسمی 
خارج شوند و وارد ارز نیمایی شوند. البته شاید 
عنوان شود که در این خصوص سیاست های دوگانه 
وجود دارد ولی سازمان غذا و دارو در این خصوص 
فهرست مشخصی دارد و در این لیست عنوان شده 
است که کدام داروها ارز رسمی دریافت می کنند 
و چه داروهایی مشمول ارز دولتی نخواهند شد.«

ادامه عبدالعلی زاده، کارشناس ارزی سازمان  در 
غذا و دارو به نقش سازمان غذا و دارو در پاسخ 
به پرسشی درباره چرایی تبدیل ارز دولتی برخی 
شرکت ها به ارز نیمایی گفت: »متأسفانه اشتباهی 
در این خصوص به وجود آمده بود. این اتفاق از 

تاریخ 20 تیرماه افتاده بود و سامانه بانک مرکزی 
زمان تأمین و یا خرید ارز تخصیصی پیام می داد 
که این ارز باید با ارز نیمایی تأمین شود که بعد 
از پیگیری سازمان غذا و دارو مشخص شد که با 
اشتباه وزارت صمت برخی گروه ها در فهرست ارز 
نیمایی قرار گرفته بودند. ازاین رو با مکاتبه سازمان 
غذا و دارو این مشکل برطرف و اصالح شد و 

اولویت ها به ارز دولتی بازگشت.«
وی در ادامه گفت: »امسال یک و نیم میلیارد دالر 
به دارو اختصاص داده خواهد شد، اما تا به امروز 
میزان ارز تخصیص داده شده به دارو قابل مالحظه 
نبوده و رایزنی هایی در این خصوص در حال انجام 
است. البته مواد اولیه دارو و داروهای تولید نهایی بر 
اساس سیاست های ارزی سازمان غذا و دارو ارز 

مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.«
عبدالعلی زاده به مشکل کارخانجات در تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید هم اشاره کرد و افزود: 
»سازمان غذا و دارو تمام تالش خود را برای تأمین 
ارز از طریق بانک مرکزی انجام می دهد و پیشنهاد 
ما این است که شرکت های داروسازی از منابع در 
دسترس استفاده کنند تا از مرحله فعلی که کشور 
در تأمین ارز مورد نیاز در تنگنا است عبور کند.«

کارشناس ارزی سازمان غذا و دارو در پاسخ به 
این سؤال که چرا زمانی که مشکل ارز وجود 
داده  ارز  خارجی  شده  تولید  داروی  به  دارد 
می شود؟ هم گفت: »تخصیص ارز در کمیته های 
فنی انجام می شود و برای هر دارویی در اداره 
معاونین  البته  می شود.  تصمیم گیری  مربوطه 
بازرگانی شرکت ها هم باید در وضعیت  فعلی 
و در مقاطع تخصیص ارزی فعال تر باشند زیرا 
بسیاری از شرکت های واردکننده با سیاست حداقل 
اسناد کاالی خود را وارد می کنند، اما شرکت های 
تولیدکننده تا ارز مورد نیاز را تأمین نکنند مواد 

اولیه خود را وارد کشور نمی کنند.«
وی اضافه کرد: »امروز شاهد هستیم که شرکت های 
واردکننده داروی خود را چندین ماه قبل از تخصیص 
و تأمین ارز وارد کشور می کنند و حتی در مواقعی 
دارو در کشور به فروش می رود و ارز پس از آن 

به شرکت ها تخصیص داده می شود.«

تفاوت تخصیص ارز دولتی و نیمایی
عبدالعلی زاده در ادامه به نحوه تخصیص ارز دولتی و 
نیمایی هم اشاره و اضافه کرد: »امروز برای دریافت 
ارز دولتی چیزی به نام ثبت تخصیص وجود ندارد 
و بانک مرکزی ارز دولتی را بر اساس لیستی که 
سازمان غذا و دارو ارسال می کند تخصیص می دهد، 
اما روند برای تخصیص ارز نیمایی به این صورت 
است که هر فیشی که قدیمی تر باشد در اولویت 

دریافت ارز قرار می گیرد.«
وی افزود: »امکانی که برای سهولت در دسترسی 
به ارز نیمایی وجود دارد این است که می توان 
بانک عامل و نوع ارز را به راحتی عوض کرد و 
بانک و نوع ارز درخواستی که معرفی شده را به 
بانک و ارز دیگری از طریق مراجعه به سایت 
بانک ها تغییر داد. البته نرخ ارز نیمایی هم متفاوت 
است و خود شرکت ها باید به دنبال تأمین ارز 
ارزان تر باشند چون این ارز بر اساس ارز حاصل 
نرخ گذاری می شود و شرکت های  از صادرات 
صادراتی پس از صادرات ارز خود را به بانک ها 
می فروشند و ممکن است نرخ خریدوفروش بین 

بانک ها متفاوت باشد.«
خیرآبادی هم در خصوص روند ثبت سفارش هایی 
که ارز آنها روپیه هند و یوان چین است و در حال 
منقضی شدن هستند، گفت: »طبق برنامه ریزی های 
بانک مرکزی دارو همیشه در اولویت تأمین ارز 
است، ولی در مواردی متقاضیان پس از تخصیص 
ارز از طرف بانک مرکزی در صف خرید ارز 
قرار می گیرند و باید ارز درخواستی آنها در بانک 
مرکزی باشد تا به آنها ارائه شود. ضمن اینکه طبق 
اعالم مسئوالن بانک مرکزی در ارزهایی همچون 
یوان و روپیه مشکالتی در تأمین وجود دارد، اما 
قرار شده دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت 

تخصیص قرار گیرند.«
عبدالعلی زاده هم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
تخصیص ارز در ماه های آینده بخصوص ارزهای 
یوان و روپیه، گفت: »در این خصوص نمی توان 
پیش بینی دقیق کرد، ولی همه تالش مسئوالن بانک 
مرکزی و سازمان غذا و دارو بر این است که ارز 

مورد نیاز به سرعت تأمین شود.«
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 یاسر مختاری
شش ماه از زمانی که وزارت بهداشت اولین موارد 
رسمی مبتال به کرونا در ایران را اعالم کرد می گذرد. یکی 
ازموضوعات بسیار مهم در این رابطه پیشگیری از انتشار 
ویروس در سطح جامعه بود. تدوین پروتکل های 
بهداشتی و ایجاد فاصله گذاری های اجتماعی در این 
راستا یکی از راهکارهایی بود از ابتدای شیوع بیماری 
اجرا و تا به امروز ادامه داشته است. در این میان یکی 
از مسائلی که نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت 
موضوع پسماند و زباله های کرونایی است. این زباله ها 
به جز بیمارستان ها مبادی دیگری از جمله مناطق 
مسکونی نیز دارد، بسیاری از افراد ممکن است به 
ویروس آلوده اما عالئمی از خود نشان ندهند یا دوران 
درمان و نقاهت خود را در منزل سپری کنند به همین 
دلیل پسماندهای این منازل نیز خطر انتشار ویروس 
را در سطحی وسیع دارند. این امر در حالیست که 
بسیاری از زباله گردها  بدون هیچ ماسک، دستکش 
یا اقالم حفاظتی دیگر روزانه تا نیمه به داخل مخازن 
زباله  خم شده و دست به تفکیک پسماند می زنند 
و انبوهی از ویروس ها و قارچ ها را با خود به نقاط 

مختلف شهرها منتقل می کنند.

اقدام موقت 
به گزارش سپید، در اوایل شیوع کرونا، شهرداری 
تهران طرح تفکیک پسماند در مبدأ و مقصد را ا 
ممنوع کرد. این طرح که به کاپ یا کاهش پسماند 
معروف است همزمان با کاهش مبتالیان روزانه و موارد 
مرگ و میر در اردیبهشت ماه ممنوعیت آن برداشته 
شد. در همان زمان صدرالدین علیپور مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، گفت: 
»اهمیت رعایت اصول بهداشتی در تفکیک پسماند 
موضوعی است که همواره مورد توجه بوده و یکی از 
نقدهای ما به تفکیک پسماند از مخزن همین رعایت 
نکردن اصول بهداشتی است. با شیوع ویروس کرونا 
سختگیری ها در این  باره افزایش یافت و قوه قضاییه 
و نیروی انتظامی با شیوه گذشته جمع آوری پسماند 

از مخازن برخورد می کنند.«
علیپور افزود: » پیش از شیوع ویروس کرونا در 
طرح کاپ برنامه ریزی هایی برای تفکیک پسماند 
از مبدأ و در خانه ها انجام شده بود. بر اساس این 
طرح برنامه هایی در دست تدوین است که ٢ روز 
در هفته پسماندهای خشکی که از شیرابه عاری و 
کم  حجم شده است را از در منازل تحویل بگیریم. 
 در این  باره پیگیری های الزم از مناطق شهرداری 
تهران در حال اجراست و صرفا پیمانکارانی اجازه 
فعالیت دارند که بتوانند فرایند فعلی را اصالح کنند 
و پسماند شهروندان را از طریق خودروهایی که در 
اختیار دارند و همچنین وصل شدن به اپلیکیشنی 

که در حال نهایی شدن است، جمع آوری کنند.«
وی یادآور شد: »برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تفکیک پسماند 
در مراکز تفکیک زباله ممنوع شد. طرح جمع آوری 
عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند خشک از ۵ اسفند 
آغاز و تا کنون ٢ مرکز غیرمجاز در نواحی۳ و ۵ 
تعطیل شده است. همچنین طی اجرای این طرح تا 
کنون ۷۰ چرخ دستی و نیز خودروهای حمل پسماند 
که به شکل غیرقانونی به گشت زنی در معابر برای 
انتقال پسماندهای خشک اقدام می کردند، جمع آوری 

شدند. این طرح با توجه به شیوع ویروس کرونا به 
شکل کنترل شده و با نظارت و در ٢ شیفت صبح و 

شب در حال انجام است.«

بازگشت زباله گردها
پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر  سخنان   
شهرداری تهران در حالی است که چرخ دستی ها به 
خیابان ها بازگشتند و عمال زباله گردها به داخل کوچه  
پس کوچه ها بازگشتند. این نگرانی در حالیست که 
همزمان با شیوع بیماری کرونا به دلیل قرنطینه های 
خانگی و هم چنین افزایش مراجعات به بیمارستان ها، 
تولید زباله های خانگی و بیمارستانی به صورت 
همزمان افزایش پیدا کرد. تمامی بیمارستان های کشور 
پروتکل های مخصوصی برای بی خطر سازی زباله های 
خود، انتقال و دفن آنها دارند به همین دلیل نگرانی ها 
در این رابطه کمتر است. اما بیشترین نگرانی در رابطه 
با مخازن مسکونی و همچنین مخازنی است که در 
اطراف بیمارستان ها تعبیه شده اند. تصاویر بسیاری 
از این مخازن در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود و که در آن ها اقالمی مانند ماسک و دستکش 
رها شده و زباله گردها نیز بدون هیچ واهمه ای آنها 

را کنکاش می کنند.

نبود برنامه برای تفکیک زباله های 
کرونایی تهران

این موضوع از سوی فاطمه اکبرپور، رئیس محیط 
زیست انسانی تهران نیز مورد تأیید قرار گرفت و با 
بیان اینکه هیچ برنامه ای از سوی شهرداری تهران برای 
تفکیک زباله های کرونایی وجود ندارد، به ایسنا گفت: 
» شهرداری اصفهان اقدام به نصب جعبه های ایمن و 
مخازن زباله در محدوده اطراف بیمارستان ها و مراکز 
درمانی جهت انداختن ماسک و دستکش شهروندان 
کرده است و در تهران نیز صحبت هایی مبنی بر اتخاذ 
تمهیدات الزم برای تعبیه مخازن زباله جداگانه و 
جمع آوری جداگانه ماسک، دستکش و تجهیزات 
حفاظتی در سطح شهر شده است اما هنوز برنامه ای 
در این زمینه از سوی شهرداری و سایر مجموعه های 

دست اندرکار دریافت نکرده ایم.«
وی با بیان اینکه  تحویل مخازن و سطل های زباله 
مخصوص پسماند کرونایی به منازل و جمع آوری آن ها 

می تواند یکی از راه های جداسازی پسماند کرونایی از 
سایر پسماندها و دور کردن این پسماندها از سطح شهر 
باشد،گفت: »واقعیت این است که تعداد خانوارهای 
ساکن در تهران به میزانی است که اجرایی کردن این 
برنامه را دشوار می کند. چنین اقداماتی سخت و زمان بر 
هستند بنابراین نیاز به یک برنامه ریزی هوشمند و 
استفاده از ظرفیت استارت آپ ها و اپلیکیشن های 

جمع آوری پسماند دارند.«
اکبرپور با بیان اینکه اداره  کل حفاظت محیط زیست 
استان تهران برنامه ای مبنی بر تغییر نحوه جمع آوری 
تجهیزات حفاظتی از جمله ماسک و دستکش از سوی 
نهادهای متولی پسماند دریافت نکرده است، تاکید کرد: 
»از آنجایی که همچون گذشته پسماندهای کرونایی در 
مخازن شهری تخلیه و جمع آوری می شوند، همچنان 
توصیه  می کنیم که مردم در منازل خود پسماندهای 
کرونایی و تجهیزات محافظتی خود را در کیسه های 
جداگانه و در بسته دفع کنند و حتما این کیسه ها را 
گره بزنند تا حداقل زمانی که در مخازن شهری رها 
می شود تا برای پاکبان ها و کسانی که در امر جمع آوری 

پسماند فعالیت می کنند، مشکلی ایجاد نکند.«

ایمنی زباله های بیمارستانی
 قانون مدریت پسماند مصوب سال 1۳8۳، هرگونه 
پسماند آلوده که احتمال نشر بیماری را دارد به عنوان 
پسماند ویژه معرفی کرده و در مورد آن آورده است: 
»پسماند ویژه  به کلیه پسماندهایی گفته می شود که 
به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک 
یا  انفجار  قابلیت  بیماری زایی،  سمیت،  قبیل  از 
اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز 
داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز 
بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که 
نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه 
محسوب می شوند.« در ماده 1۳ این قانون مخلوط 
کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه 
و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت 
این نوع پسماندها ممنوع اعالم کرده است. در ماده 
1۵ نیز تصریح شده است : »تولیدکنندگان آن دسته از 
پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های  پسماندهای 
ویژه می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، 
پسماندهای خود را به حداقل برسانند و درمواردی که 

حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده 
است، در حد مجاز نگهدارند.«

ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون سالمت و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر تهران در گفتگویی که 
پیش از این با سپید انجام داده بود در مورد پسماندهای 
بیمارستانی در زمان کرونا گفت: »زباله های بیمارستانی 
به دلیل ترنول و شرایط بیماری کووید19 که نیازمند 
یک سری لوازم و تجهیزات پزشکی است، در همین 
راستا کمیسیون سالمت این شورا با حساسیت زیاد، 
نحوه جمع آوری و انتقال این پسماندها را پیگیری 
کرده و قرار است با کمک سازمان پسماند حدود 
۳۰ ناوگان حمل زباله های بیمارستانی را وارد چرخه 

مدیریت پسماند بکنیم.«
خداکرمی افزود: » شهرداری هیچ وظیفه ای در قبال 
جمع آوری پسماند بیمارستانی ندارد و قانونی هم در 
این راستا شهرداری را موظف نمی کند. خود مراکز 
بیمارستانی وظیفه گندزدایی و استریل کردن این 
زباله ها و انتقال آن به مراکز دفن زباله های بیمارستانی 
را برعهده دارند. اما در راستای حفظ سالمت شهروندان 
و اطمینان از اینکه این چرخه به درستی انجام شود 
از این پس شهرداری به جمع آوری، انتقال و دفن 

زباله های بیمارستانی نظارت می کند.«
فاطمه برنا، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران نیز 
نسبت به وضعیت پسماندهای بیمارستانی این شهر 
گفت: » الزم است بیمارستان ها عالوه  بر سالمتی 
بیماران، مسائل زیست محیطی ناشی از فعالیت های 
بیمارستانی را نیز در دستور کار خود قرار دهند چراکه 
محیط زیست ناسالم به صورت مستقیم بر سالمت مردم 
نیز اثر گذار خواهد بود. با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، زباله های بیمارستانی یکی از مواردی است که 
از بُعد مدیریت پسماند دارای اهمیت بیشتری شده 
است. از این رو الزم است بیمارستان ها به عنوان 
متولیان درمان در این زمینه مدیریت بهتر و بیشتری 
داشته باشند.« وی افزود: »بسیاری از بیمارستان های 
شهر تهران پسماندها و سایر عواملی که منجر به 
آلودگی محیط زیست می شوند را به خوبی مدیریت 
می کنند اما در عین حال مواردی پیش آمده که برخی 
از بیمارستان ها خارج از ضوابط اقداماتی انجام داده اند 
و ما به عنوان ناظران عالی قانون مدیریت پسماند در 
این زمینه حضور داریم تا به این موارد رسیدگی کنیم 
و اخطاریه و تذکرات الزم  را به واحدهای بیمارستانی 

تا رفع معضل بدهیم.«
تا قبل از شیوع کرونا همواره پسماندهای بیمارستانی 
موجب نگرانی بود، اما در حال حاضر با توجه به 
آنچه گفته شد، کمترین نگرانی از جانب این پسماندها 
وجود دارد، عمده نگرانی مرتبط به پسماندهای خانگی 
است که بدون حفاظ در مخازن زباله رها می شوند. در 
حالیکه وضعیت بیماری در بسیاری از شهرها قرمز یا 
در مرحله هشدار قرار دارد این خطر وجود دارد که 
ویروس با کمک عوامل انسانی از طریق زباله های 
شهری به مکان های مختلف کوچ کند. و همچنان 
قرمزی وضعیت شهرها حفظ کرده و چه بسا شهروندان 
دیگری را نیز به خود مبتال کند. با توجه به گفته های 
رئیس محیط زیست انسانی شهر تهران باید شهرداری 
و دیگر نهادهای متولی هر چه زودتر برنامه های خود 
در این رابطه را تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذارند 
و ضمن اطمینان بخشی به مردم، خطر انتشار ویروس 

کرونا از طریق سطل های زباله را کاهش دهند.

زباله های کرونایی تهران در وضعیتی که هنوز قرمز است
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