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سوری، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

سفرهایاخیراپیدمیکروناراشعلهورمیکند

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »سفرهای 
به  توجه  بدون  گذشته  روزهای  در  که  اخیر 
انجام  بهداشتی  اصول  و  پروتکل ها  توصیه ها، 
اپیدمی کرونا را در کشور طی هفته های  شد، 
آینده گسترش می دهد و معلوم نیست قربانیان 

آن کدام یک از ما یا اطرافیان ما باشد.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »در بررسی اپیدمی ها همیشه به میزان 
مواجهه افراد و سرعت انتشار عامل بیماری توجه 
می شود، در مورد سرعت انتشار همه می دانند که 
یکی از مهم ترین ویژگی های ویروس کرونا این 
است که سرعت انتشار آن نسبت به بیماری های 
دیگر باالتر است. در ماه های گذشته نیز سرعت 
انتقال این ویروس چندین برابر شده و این مسأله 
بالقوه خطر گسترش هر چه بیشتر این اپیدمی 

فراهم می کند.«
وی گفت: »در مورد مواجهه موثر و اثر آن بر 
افزایش اپیدمی نیز هر چقدر تماس افراد با هم 
در جامعه بیشتر شود و اصول محافظتی و ایمنی 
کمتر رعایت شود، بطور قطع تاثیر خود را بر 
گسترش ایپدمی و افزایش تعداد مبتالیان و به 
تبع آن جان باختگان بیماری کووید19 می گذارد.«
سوری افزود: »تماس و مواجهه افراد در جامعه 
در بین افرادی که تحرک بیشتری دارند، بیشتر 
است. کودکان و جوانان در همه جوامع به علت 
تحرک بیشتری که دارند نقش مهم تری در انتقال 
ویروس در اپیدمی ها دارند. گرچه ممکن است 
آنها  در  بیماری  این  شدت  ابتال،  صورت  در 
کمتر باشد اما نقش آنها در انتقال بیماری نباید 

نادیده گرفته شود و متاسفانه نقش کودکان و 
جوانان در انتقال کرونا توسط والدین، جامعه 

و سیاستگذاران نادیده گرفته می شود.«
و  مختلف  تجمعات  »برگزاری  داد:  ادامه  وی 
افزایش سفرها که نقش کودکان و جوانان هم 
در آنها پررنگ است، انتظار افزایش و گسترش 
اپیدمی را در روزهای آینده به شدت باال برده است. 
در مورد میزان و تاثیرگذاری آن باید هفته های 
آینده منتظر نتایج واقعی این اقدامات باشیم اما 
تصاویر و اخباری که در روزهای گذشته در 
مورد افزایش تجمعات، سفرها و رعایت نشدن 
کامل دستورالعمل ها منتشر شده، نشان می دهد 
که وضعیت نگران کننده است و در هفته های 
موارد  دوباره  افزایشی  روند  منتظر  باید  آینده 

ابتال و مرگ کرونا در کشور باشیم.«
این متخصص اپیدمیولوژی گفت: »پروتکل ها 
تا اجرا نشوند، هیچ ارزشی  و دستورالعمل ها 
ندارند و تاثیری در کنترل و مهار اپیدمی کرونا 
نمی گذارند.  ای کاش در روزهای گذشته سفرهای 
برون شهری ممنوع یا محدود می شد تا با این 
حجم عظیم سفرها به استان های مختلف مواجه 
بسیار  کرونا  ویروس  انتقال  نمی شدیم. روش 
متنوع است، هم می تواند از فرد به فرد و هم 
آلوده  لوازم مختلف  اشیا و  از طریق  می تواند 
اینکه  به خصوص  منتقل شود  غذایی  مواد  و 
این ویروس ساعت ها می تواند بر روی سطوح 

زنده بماند.«
افزود: »در هفته های گذشته شاهد نوعی  وی 
مختلف  استان های  در  اپیدمی  وضعیت  ثبات 

در  ویروس  با  نسبی  سازگاری  نوعی  بودیم. 
شهرها و استان های مختلف به وجود آمده بود 
اما افزایش سفرها الگوی این اپیدمی را هم به 
لحاظ بیولوژی و هم اکولوژی تغییر می دهد و 
این سازگاری را به هم می زند. در واقع نوعی 
بیماری بیگانه وارد محیط های مختلف می شود و 
در جاهایی که مسافران و افراد بیشتری رفته اند، 
نگرانی در مورد افزایش و گسترش اپیدمی در 

این مناطق بسیار باال است.«
سوری ادامه داد: »اپیدمی کرونا قابلیت مرگ چند 
میلیون نفر را در کشور دارد و اگر برنامه ریزی ها و 
شدت مراقبت ها در حد الزم نباشد، ممکن است 
به آن طرف حرکت کنیم. هر نوع ساده اندیشی 
خطرناک  بسیار  اپیدمی  این  انگاری  عادی  و 
است، چنانچه در گذشته بارها چنین اتقاقی در 
اپیدمی آنفلوانزای  جامعه بشر رخ داده است. 
اسپانیایی در سال 191۸ حدود 2۰ میلیون نفر 
اتفاق  این  نیست  بعید  و  برد  مرگ  کام  به  را 
تکرار شود البته اقدامات کشورهای موفق نشان 
داده که اپیدمی کرونا خیلی هم غیر قابل کنترل 
نیست و مهار این اپیدمی در صورت استفاده 
از تجربه های موفق دنیا امکانپذیر است البته از 
مهار تا خاموشی اپیدمی فاصله است و ما هنوز 

موفق به مهار اپیدمی کرونا نشده ایم.«
عضو ستاد ملی کرونا گفت: »در اپیدمی کرونا 
شاخص بسیار مهم، میزان انتقال و ابتال از یک 
نفر به چند نفر است، اگر میزان انتقال بیماری 
در کمترین میزان آن یعنی 1. 1 باشد هر یک 
نفر ناقل 1. 1 نفر را مبتال کند، هر تعداد افرادی 

که در روزهای گذشته به سفر رفته و ناقل بوده 
باشند می توانند 1. 1 برابر تعداد خود را مبتال 
در  ناقل  فرد  نفر  میلیون  یک  اگر  مثال  کنند، 
روزهای گذشته به سفر رفته باشند به صورت 
بالقوه می توانند حداقل یک میلیون و 1۰۰ هزار 

نفر دیگر را مبتال کنند.«
وی ادامه داد: »یکی از مسائلی که در سفر باید 
مورد توجه قرار گیرد، استراحتگاه های بین راهی 
است. جاهایی که در زمان افزایش سفرها شلوغ 
می شوند و معموال خیلی کنترل و مراقبتی در 
این اماکن نیست بنابراین مراکز رفاهی بین راهی 
می توانند به گسترش اپیدمی کرونا دامن بزنند. 
نگرانی دیگر این است که خطر اپیدمی کرونا 
عادی جلوه پیدا کند و متاسفانه در بین مردم 
این نکته را می بینیم که هر کس اطرافیان خود 
را مثال می زند که رعایت نمی کند و نوعی ساده 
انگاری و عادی انگاری را در برخورد با این 

اپیدمی خطرناک در جامعه شاهد هستیم.«
سوری افزود: »با توجه به اتفاقاتی که روزهای 
گذشته در کشور رخ داد واقعا انتظار گسترش 
و شیوع بیشتر کرونا را در روزهای آینده داریم. 
این مساله می تواند یک ضایعه بسیار دلخراش 
و  مبتالیان  نیست  معلوم  و  باشد  کشور  برای 
قربانیان این اتفاقات کدام یک از ما یا اطرافیان 
ما باشد به خصوص اینکه ویروس کرونا به فقیر 
و غنی و شخصیت و سن و سال و جنیست 
نگاه نمی کند. هر کس کمتر اصول بهداشتی و 
پروتکل ها را رعایت کند بیشتر در معرض خطر 

ابتال و مرگ کرونا قرار دارد.«

خبـر
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معاون بهداشت وزارت بهداشت تشریح کرد

اجرای ۳مرحله غربالگری کرونا در کشور با همکاری بهورزان

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی فعالیت بهورزان 
در نظام شبکه و اقدامات آنها در سه مرحله غربالگری کووید-19، 
گفت: »در آینده ای نزدیک با استقرار کامل طرح هر خانه یک پایگاه 
سالمت با حضور بهورزان در کنار سایر مدافعان سالمت شاهد 
گام های بلندی در راه مهار و کنترل بیماری ها و ارتقاء شاخص های 

بهداشتی کشورمان خواهیم بود.«

به گزارش سپید، علیرضا رییسی در آستانه دوازدهم شهریور ماه و 
روز بهورز در پیامی آورده است: »دوازدهم شهریور یادآور تالش 
زنان و مردانی است که در اقصی نقاط کشورمان و در دوردست ترین 
مراکز بهداشتی در حال خدمت رسانی به ملت شریف ایران هستند. 
روح خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی، درمانی در نظام شبکه در 
محیطی ترین سطح ارائه خدمات آن نهفته است، در خانه های بهداشت، 

همان جایی که توسط بهورزان مدیریت می شود. 
حقیقتا تجسم خدمت رسانی عمیق و همه جانبه در نظام سالمت 
کشورمان با حضور بهورزان تبلور یافته است. بهورزان انسان های 
سخت کوش و پاک برخاسته از نهاد روستا هستند که سال های متمادی 
از عمر خود را مصروف خدمت به طیف وسیعی از گروه های هدف 
و در معرض خطر جامعه می نمایند؛ خدماتی اساسی و به گستردگی 

سالمت جسم، روان و در تمامی ابعاد پیشگیری. 
امسال خدمات فراگیر و گسترده بهورزان وارد مرحله جدیدی شد 
و با همه گیری ویروس کرونا، این مدافعان سالمت با تمام توان و 

ایثارگرانه وارد عمل شدند. 
اجرای موفق سه مرحله غربالگری ویروس کرونا در راستای بسیج 
ملی مقابله با کووید 19 با حضور و از خودگذشتگی بهورزان در کنار 

سایر مدافعان سالمت محقق شد و همچنان ادامه دارد. 
امروزه با تغییر الگوی بیماری ها و ظهور بیماری های بازپدید و نوپدید 
نه تنها از نیاز نظام سالمت به این نیروهای توانمند کاسته نشده، بلکه 

بر نقش آنان در گذار از این مرحله تاکید می گردد. 
بی شک در آینده ای نزدیک با استقرار کامل طرح پیشرو و مترقی 
هر خانه یک پایگاه سالمت با حضور بهورزان در کنار سایر مدافعان 
سالمت شاهد گام های بلندی در راه مهار و کنترل بیماری ها و ارتقاء 

شاخص های بهداشتی کشورمان خواهیم بود. 
روز بهورز فرصت مغتنمی است برای بازگویی و مرور سال ها تجربه 
نظام سالمت که جملگی آن در قامت روشن و سرافراز بهورزان تبلور 
یافته است. این روز را به خواهران و برادران عزیز بهورز تبریک 
و تهنیت می گویم و برای همه آنها آرزوی سالمتی و سعادتمندی 

دارم.«روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1۶۸2 بیمار مبتال به 
کروناویروس در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز دوشنبه 
تا سه شنبه 11 شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، یک هزار و ۶۸2 بیمار جدید مبتال به کووید19 

در کشور شناسایی شد که 7۸۶ نفر از آنها بستری شدند.«
وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 37۶ 

هزار و ۸9۴ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۰1 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 21 هزار و ۶72 نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »خوشبختانه تا کنون 32۵ 
هزار و 12۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.«
وی گفت: »37۰9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
الری افزود: »تا کنون سه میلیون و 2۵۶ هزار و 122 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت 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.«

البرز،  غربی،  آذربایجان  استان های  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه 
ایالم، چهارمحال و  بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی،  و 
بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
گفت:  سمنان،  استان  در  بیماری  وضعیت  تشریح  در  الری 
»در اسفندماه سال گذشته شاهد خیز شدید و قابل مالحظه 
در موارد ابتال و بستری روزانه در اغلب شهرستان های استان 
سمنان بودیم. از فروردین ماه تعداد موارد ابتال و بستری رو 
ادامه  خرداد  اواخر  تا  کاهشی  روند  این  و  رفت  کاهش  به 
یافت. متاسفانه از نیمه تیر ماه مجددا شاهد روند صعودی 
در موارد ابتال و بستری روزانه در اغلب شهرستان های این 
استان هستیم و گرچه در مردادماه تا حدی از روند افزایشی 

شهرستان های  در  بیماری  وضعیت  همچنان  اما  شد  کاسته 
استان حساس و شکننده است. به طوری که در حال حاضر 
شهرستان های دامغان، شاهرود، مهدی شهر و میامی در وضعیت 
قرمز و شهرستان های سمنان و گرمسار در وضعیت هشدار 

بیماری قرار دارند.«
به گفته وی، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات 
سمنان، سازمان ها و اماکن عمومی ۸۵.3 درصد و میزان استفاده 
از ماسک توسط مردم در وسایل نقلیه 9۵ درصد و در اماکن 
از ماسک  استفاده  میزان  عمومی 9۰ درصد است. همچنین 
توسط کارمندان ادارات، سازمان ها و بانک ها و شاغالن صنفی 
و صنعتی 9۰ درصد است. امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکل ها 
و استفاده جدی تر از ماسک شاهد خروج شهرستان های این 

استان از وضعیت قرمز و هشدار باشیم.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »در حال حاضر بیش 
از 2۵ میلیون و ۶۰۰هزار نفر در جهان به کرونا مبتال شده و 
متاسفانه ۸۵۵ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. همه گیری 
این ویروس همچنان رو به شتاب است و مهم ترین عامل در 
کنترل آن، تقویت عزم و اراده در رعایت اصول بهداشتی از 
جمله شست وشوی مرتب دست ها، فاصله گذاری اجتماعی 
با همدلی و همراهی  امیدواریم  است.  ماسک  از  استفاده  و 
یکدیگر در پایبندی به اصول مذکور شاهد شکست زنجیره 

انتقال بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 1۶۸۲ بیمار جدید کووید19



سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور:

سخنگوی وزارت بهداشت:
درباره بازگشایی مدارس و پروتکل ها تابع تصمیم  ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بازگشایی 
مدارس در شرایط کرونا گفت: »سالمت دانش اموزان، معلمان 
و... بیش از هرچیز برای وزارت بهداشت اهمیت دارد. در 
عین حال با توجه به شرایط کشور، استان ها و شهرستان ها 
از نظر شیوع کرونا تصمیم گیری شده و همه وزارتخانه ها 
در نهایت تابع تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.«

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت بازگشایی مدارس و اعالم 
آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور ماه، گفت: »وزارت بهداشت در زمینه 
بازگشایی مدارس هیچ تصمیم جدیدی نگرفته و تصمیم گیری در این زمینه بر اساس اعالم ستاد ملی 

مقابله با کروناست. باید توجه کرد که سالمت دانش آموزان برای وزارت بهداشت و وزارت آموزش 
و پرورش در اولویت قرار دارد. بر همین اساس تمهیدات الزم برای حفاظت از سالمت دانش آموزان 
اندیشیده شده است. از طرفی نمی توان امر آموزش را تعطیل کرد. همان طور که در همه ماه های اخیر 
بسیاری از مناسبات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به نوعی با وجود کرونا انجام شده، آموزش نیز انجام 

و به هر حال در شیوه ها دچار تغییراتی نسبت به سال های قبل می شود.« 
وی گفت: »به طور مثال این برنامه ها از صداوسیما نیز از همان ۱۵ شهریور شروع می شود. در عین حال 
وزارت آموزش و پرورش در زمینه شیوه های آموزشی در سال تحصیلی امسال اطالع رسانی می کند، اما 
آنچه برای وزارت بهداشت بیش از هر چیزی اهمیت دارد، سالمت دانش آموزان، والدین شان، معلمان و 
کارکنان واحدهای آموزشی است که با تدوین پروتکل های بهداشتی و آموزش های ارائه شده امیدواریم 
بهترین نتیجه حاصل شود و با تمهیدات وزارت آموزش و پرورش همه دانش آموزان هم به تحصیل 
ادامه دهند.« الری تاکید کرد: »در این راستا با توجه به شرایط کشور، استان ها و شهرستان ها از نظر شیوع 

کرونا تصمیم گیری شده و همه وزارتخانه ها در نهایت تابع تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.«

دولت

غذا و  دارو

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور گفت: »تغذیه مناسب در دوران 
بارداری باید بر سه اصل کفایت، تعادل و تنوع 
باشد، یعنی در طول روز به میزان کافی و متعادل 
و به شکل متنوع از همه گروه های مواد غذایی 

در تغذیه دوران بارداری استفاده شود.«
به گزارش سپید، جالل الدین میرزای رزاز به 
توصیه های کلی برای دوران بارداری اشاره کرد 
و گفت: »در دوران بارداری باید یک رژیم غذایی 
متعادل و متنوع وجود داشته باشد که از همه 
گروه های غذایی به اندازه و به مقدار کافی استفاده 
شود. چرا که کنترل افزایش وزن در این دوران 

مهم است.«
وی افزود: »همراه وعده های غذایی در دوران 
بارداری حتما از گروه لبنیات شامل شیر کم چرب، 
ماست کم چرب، پنیر، دوغ کم نمک و همچنین 
در رژیم غذایی به میزان کافی از گروه گوشت ها 

شامل گوشت، مرغ و ماهی استفاده شود.«
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
بارداری  اینکه در دوران  بیان  با  غذایی کشور 
مانند گوشت ها کامال پخته شود،  مواد غذایی 
بیان داشت: »زنان باردار در دوران بارداری خود، 
روغن مصرفی خود را از نوع کلزا یا کانوال انتخاب 
کنند و البته روغن زیتون همراه با ساالد ها نیز 
برای پیشگیری و کنترل یبوست توصیه می شود.«
رزاز در ادامه افزود: »در دوران بارداری مکمل ها 
براساس دستور متخصص مصرف و از مصرف 
کافئین شامل  زیاد قهوه و مواد غذایی حاوی 

نوشابه های سیاه و چای پررنگ پرهیز شود.«
وی بر عدم مصرف دخانیات در دوران بارداری 
تاکید کرد و گفت: »از مصرف سیگار، مواد مخدر 
و الکل در دوران بارداری جدا پرهیز شود چرا 
که مصرف این مواد اثرات سویی بر روی جنین 

می تواند داشته باشد.«
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
باردار خود  اظهار داشت: »زنان  غذایی کشور 
را از استرس و اضطراب تا حد امکان در این 
دوران دور کنند و فعالیت بدنی سبک همانند 

پیاده روی را در صورت صالحدید متخصص 
زنان، برای حفظ سالمتی و تسهیل زایمان در 

برنامه روزانه خود قرار دهند.«
رزاز در خصوص تغذیه در دوران بارداری بیان 
داشت: »رعایت یک رژیم غذایی سالم و متنوع 
در همه زمان ها و دوران های زندگی مهم است، 
با  اما در دوران بارداری اهمیت ویژه ای دارد. 
بارداری،  فیزیولوژیک، سن  به وضعیت  توجه 
میزان فعالیت و خصوصیات فردی، برخورداری 
از یک تغذیه مناسب برای مادر باردار امری کامال 
ضروری است چرا که تغذیه بر روی سالمت 

مادر باردار و کودک تاثیرگذار است.«
بارداری  دوران  در  مناسب  »تغذیه  افزود:  وی 
باید بر سه اصل کفایت، تعادل و تنوع باشد، 
یعنی مادران باردار در طول روز به میزان کافی 
و متعادل و به شکل متنوع از همه گروه های مواد 
غذایی در تغذیه دوران بارداری استفاده کنند.«

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور وزن گیری مناسب، رعایت رژیم 
غذایی متعادل، مصرف ویتامین ها و مواد معدنی 
مناسب و ورزش و فعالیت بدنی منظم را برای 
یک بارداری سالم مهم دانست و گفت: »قبل 
به  را  خود  وزن  امکان  حد  تا  شدن  باردار  از 
محدوده مناسب برسانید تا در دوران بارداری 

افزایش وزن مناسبی داشته باشید و تا حد امکان 
عوارض بارداری را کاهش دهید.«

بارداری  دوران  در  وزن  »افزایش  افزود:  رزاز 
نباید  و  باشد  یکنواخت  و  تدریجی  بهتراست 
افزایش وزن ناگهانی و در ماه های آخر بارداری 
باشد. خانم ها در طول بارداری متوسط ۱۱ تا 
۱۵ کیلو وزن اضافه می کنند؛ افزایش وزن در 
طول بارداری طبیعی است و نباید نگرانی داشته 
باشید. وزن اضافه، تغذیه جنین را فراهم می کند و 
مقداری از آن نیز ذخیره می شود تا بعد از زایمان 

برای شیردهی نوزاد استفاده شود.«
وی اظهار داشت: »اگر قبل از بارداری نمایه توده 
بدن شما باال باشد، طبیعی است که باید کمتر وزن 
اضافه کنید و اگر با سوء تغذیه باردار شوید، اضافه 

کردن بیشتر از این مقدار جای نگرانی ندارد.«
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور تصریح کرد: »رژیم گرفتن در دوران 
بارداری برای کاهش وزن یا پیشگیری از اضافه 

وزن برای مادر و کودک مضر خواهد بود.«
رزاز یادآور شد: »براساس نتایج مطالعات مختلف، 
وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب 
وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب 
و کافی در دوران بارداری دو راهکار موثر برای 

پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن است.«وبدا

تغذیه مناسب در دوران بارداری باید بر سه اصل 
کفایت، تعادل و تنوع باشد

سخنگوی سازمان غذا و دارو 
مطرح کرد

تایید داروی فاویپیراویر 
برای درمان آنفلوآنزا

گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
در  و  شده  تایید  ایران  در  »فاویپیراویر 
آنفلوانزا  بیماری  ویژه  دارویی  فهرست 

قرار گرفته است.«
در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره 
به تاثیر داروی فاویپیراویر بر بیماری کرونا، 
اظهار کرد: »در حال حاضر داروی فاویپیراویر 
تائیدیه اتحادیه اروپا را ندارد و در کشورهای 
اروپایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.« وی 
با اشاره به اینکه داروی فاویپیراویر ساخت 
کشور ژاپن است، ادامه داد: »این دارو در ایران 
به عنوان خط دوم داروی آنفلوانزا تایید شده 
و در فهرست دارویی ویژه بیماری آنفلوانزا 

قرار گرفته است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: 
»مطالعات اولیه داروی فاویپیراویر در کشور 
چین در خصوص اثربخشی نسبی این دارو 
برای بیماری کرونا در گذشته انجام گرفته 
بود که به دلیل دقیق نبودن داده ها جواب این 
تحقیق توسط نویسندگان آن پس گرفته شد.«
تایید  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  جهانپور 
فاویپیراویر به عنوان داروی آنفلوانزا و احتمال 
طغیان این بیماری در فصل پاییز، این دارو 

جزو فهرست دارویی قرار گرفته است.«
 سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »در 
حال حاضر داروی فاویپیراویر در ایران تولید 
می شود و بر اساس ضوابط در دسترس 
بیمارانی قرار دارد که تجویز منطقی برای 

آن ها انجام گرفته است.«
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سخنگوی سازمان انتقال خون ایران خبر داد

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
PHD افزیش ۵۰ درصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
افزایش ۵۰ درصدی حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای 
PHD با دستور وزیر بهداشت خبر داد و گفت: »این افزایش 

حق الزحمه از مهر ماه امسال اجرا می شود.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با وبدا 
درباره حقوق دستیاران پزشکی و دکترای PHD گفت: 
»با توجه به انعکاس مشکالت دستیاران پزشکی و همکاری و همراهی آنها با نظام سالمت در دوران 
 PHD مبارزه با ویروس کرونا، وزیر بهداشت دستور داد که حق الزحمه دستیاران پزشکی و دکترای

تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.« وی بیان کرد: »این افزایش حق الزحمه از مهر ماه 99 اجرایی می شود و 
امیدواریم بخشی از مشکالت دستیاران پزشکی و دکترای PHD برطرف شود.« معاون وزیر بهداشت 
اظهار کرد: »همچنین مشکالتی که در زمینه محل استراحت دستیاران پزشکی در مراکز آموزشی و درمانی 
وجود دارد با وزیر بهداشت مطرح شده و قرار است وضعیت همه محل های استراحت دستیاران پزشکی 
در مراکز آموزشی و درمانی سراسر کشور بررسی شده و اقداماتی برای تجهیز و بهسازی انجام شود.«

الری گفت: »همراهی و همکاری دستیاران پزشکی و اینترن ها در طول دوران مبارزه با ویروس کرونا 
و ارائه خدمات به بیماران ستودنی بوده و جای تشکر و قدردانی فراوانی دارد.« سخنگوی وزارت 
بهداشت بیان کرد: »مشکالت و حتی مسائل مربوط به بیمه درمانی دستیاران پزشکی و خانواده آنها نیز 
به صورت مستمر در حال پیگیری و بررسی است. خرداد ماه امسال در همین راستا تفاهم نامه ای بین 
معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت نیز منعقد شده که بر اساس آن 

تفاهم نامه، دستیاران پزشکی، دکترای PHD و خانواده آنها تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.«

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه در 
شب تاسوعا و روزهای تاسوعا و عاشورای امسال 
3۴ هزار و ۵۴۱ داوطلب اهدای خون به مراکز انتقال 
خون سراسر کشور مراجعه کردند گفت: »در این 
مدت 2۸ هزار و 37۸ واحد خون کامل به بیماران 

نیازمند به خون و فرآورده های آن اهدا شد.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی با اعالم این 
آمار گفت: »با توجه به اجرای طرح نذر خون 
توزیع اهداکنندگان در بازه زمانی تاسوعا تا اربعین 
حسینی و اجتناب از تجمع در ایام خاص در دستور 
کار قرار گرفت و از این رو آمار اهدای خون در 
این دو روز ۱۶درصد کمتر از مدت زمان مشابه 
در سال گذشته است.« حاجی بیگی با بیان اینکه 
شرایط کرونایی حاکم بر جامعه موجب شد تا 
سازمان انتقال خون از استقرار تیم های سیار در 
اظهار  نقاط کشور صرف نظر کند،  از  بسیاری 
داشت: »عدم امکان استقرار تیم سیار موجب شد 
تا اهدای خون در تاسوعا و عاشورای امسال با 

کاهش رو به رو شود.«
حاجی بیگی با بیان اینکه سازمان انتقال خون با 
اجرای طرح نذرخون همواره در تالش بوده است 
تا از حضور داوطلبین اهدای خون در کل روزهای 
ماه های محرم و صفر بهره مند شود، افزود: »اهدای 
خون نباید به محدوده زمانی خاص موکول شود؛ 

چرا که عمر خون و فرآورده های آن کوتاه است 
و این در حالی است که نیاز به این محصوالت 
همیشگی و مستمر است.« وی بیش از ۵2 درصد 
از خون های دریافت شده در تاسوعا و عاشورای 
امسال را اهداشده توسط اهداکنندگان مستمر برشمرد 
و افزود: »اهداکنندگان مستمر افرادی هستند که در 

سال حداقل دو بار خون اهدا می کنند.«
حاجی بیگی گفت: »کاهش ۱۶ درصدی اهدای 
خون در روزهای تاسوعا و عاشورا چنانچه با 
حضور مستمر اهداکنندگان تا اربعین حسینی 
همراه باشد نه تنها جبران می شود، بلکه امکان 

مدیریت هرچه بهتر ذخایر خون و تامین نیاز 
بیماران نیز فراهم خواهد شد.«

بنابر اعالم روابط عمومی سازمان انتقال خون، 
وی افزود: »با وجود همه محدودیت ها در برخی 
از استان ها شاهد افزایش نزدیک به صد درصدی 

آمار اهدای خون نیز بودیم.«
سخنگوی سازمان انتقال خون خاطر نشان ساخت: 
»استان های سمنان، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، 
بوشهر، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و 
تهران با افزایش آمار اهدای خون در شب تاسوعا و 

روزهای تاسوعا و عاشورای امسال مواجه بودند.«

اهدای ۲۸۳۷۸ واحد خون در تاسوعا و عاشورا 
آزمون

مدیر کل منابع انسانی وزارت 
بهداشت اعالم کرد

تعویق زمان برگزاری آزمون 
استخدامی نیروهای قراردادی 

دانشگاه های علوم پزشکی

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از تعویق زمان برگزاری آزمون 
استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های 
علوم پزشکی، با توجه به شرایط خاص حاکم 
بر کشور ناشی از همه گیری ویروس کرونا 
و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و سایر 
موارد بهداشتی ابالغ شده از جانب ستاد ملی 

مبارزه با کرونا خبر داد.
به گزارش سپید، کامبیز نوروزی گفت: »با 
پیشنهاد مرکز سنجش آموزش پزشکی آزمون 
استخدامی نیروهای قراردادی دانشگاه های 
علوم پزشکی به جای جمعه ۱۴ شهریور در 
روز پنج شنبه 2۴ مهر ماه سال جاری در دو 
نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.« وی 
افزود: »همچنین بدلیل حفظ سالمت داوطلبان 
با فاصله گذاری اجتماعی مقرر شد حوزه های 
برگزاری آزمون افزایش یافته و به داوطلبان 
امکان تغییر حوزه آزمون داده شود که این 
موضوع بزودی از طریق سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی اطالع رسانی می شود.«وبدا

5

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به جزئیات بازگشایی خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی 
در سال تحصیلی جدید از الزام تکمیل فرم خودارزیابی کرونا برای 
نو دانشجویان خبر داد و گفت: »دانشجویان نو ورود پایش سالمت 
روان می شوند.« به گزارش سپید، رحمان خدابنده لو گفت: »شروع 
سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریورماه تصمیم ستاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا است و تمام کالس های دانشگاه های علوم پزشکی به 
غیراز کالس های بالینی و دارای کار عملی مجازی خواهند بود.« وی 
افزود: »اما با توجه به شرایط متفاوت دانشجویان علوم پزشکی، همه 
خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی باز هستند و با پذیرش حداکثر 
2 نفر در اتاق ها کار خود را در سال تحصیلی جدید ادامه می دهند.«

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: »بیشتر سلف 

سرویس های دانشگاه ها بسته است و غذا تنها در ظروف یک بار 
مصرف در خوابگاه ها و سایر مراکز آموزشی توزیع می شود. اما برخی 
از دانشگاه ها که سلف سرویس های بسیار بزرگ دارند و می توانند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی غذا ارائه کنند، اجازه این کار را دارند. 
البته آن هم باید در ظروف یک بار مصرف باشد.« وی یادآور شد: 
»حضور دانشجویان بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی از دانشجویان 
غیربالینی جدا شده است و تنها دانشجویان غیربالینی دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی ارشد و دکتری هستند که کار آزمایشگاهی دارند 
و نمونه هایی که برای تحقیقات خود دارند زمان دارد و الزم است در 
دانشگاه حضور یابند. این دانشجویان اگر خوابگاهی باشند در ظرفیت 
پایین پذیرش می شوند.« خدابنده لو اظهار داشت: »در سال تحصیلی 
جدید ایاب و ذهاب نخواهیم داشت و به صورت نیمه تعطیل خواهد 

بود. در صورتی که در برخی موارد نیاز باشد به صورت محدود انجام 
می گیرد.« وی خاطرنشان کرد: »با هماهنگی معاونت آموزشی به 
دانشگاه ها اعالم شده است که شرایط میهمان شدن در دانشگاه شهر 
محل سکونت دانشجو را تسهیل کنند.« به گزارش وبدا، مدیر کل 
دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: »تمامی دانشجویان نو ورود 
ملزم هستند که در سایت سالمت وزارت بهداشت برای سال تحصیلی 
جدید فرم خودارزیابی کرونا را تکمیل کنند. برنامه ریزی شده بخشی 
در مهرماه و بخش عمده دانشجویان در بهمن ما وارد دانشگاه شوند.« 
وی در پایان اظهار داشت: »دانشجویان نو ورود پایش سالمت روان 
می شوند. ضمن اینکه تمامی دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به 
تجربه بازگشایی در خردادماه جای قرنطینه و جداگانه برای دانشجویان 

مشکوک به کرونا درنظر گرفته اند.«

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد

الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل فرم خودارزیابی کرونا و پایش سالمت روان

شماره ۱737 ۱2 شهریور ۱399
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معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اعالم کرد

افزایش حقوق گروه های پرستاری 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
درصدی   50 افزایش  از  بهداشت  وزارت 
اداری  نامه  آیین  هشتم  فصل  امتیازات 
جهت  علمی  هیات  غیر  کارکنان  استخدامی 
از  اعم  پرستاری  گروه  دولتی  کارکنان  کلیه 
پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک 
مراکز  با  مستقیم  قرارداد  یا  حکم  که  بهیار 

دارند، خبرداد. بهداشت  وزارت  تابعه 
به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد معاون در 
گزارشی به وزیر بهداشت در تشریح اقدامات 
صورت گرفته در حوزه پرستاری افزود: »این 
افزایش حقوق به کلیه کارکنان دولتی گروه 
طرحی،  پیمانی،  رسمی،  از  اعم  پرستاری 
ضریب کا، پزشک خانواده و بیمه روستایی 
معین  کار  قراردادی  نیروهای  همچنین  و 
مورخ  209/10197/د  شماره  )بخشنامه های 
1398/12/7، 100/1623 مورخ 1398/12/10 
تعلق   )1398/12/26 مورخ   100/1809 و 
به  ریال   12/000/000 میانگین  و  گرفته  

حقوق کارکنان اضافه شده است.«
حقوق  افزایش  خصوص  در  همچنین  وی 
)بخش  شرکتی  پرستاری  گروه  مزایای  و 
وزارت  مجموعه  در  شاغل  خصوصی( 
کارشناسی  »جلسات  گفت:  نیز  بهداشت 
پیشنهادی  راهکارهای  و  گزارش  و  انجام 
به  توجه  با  الزم  اقدامات  که  شده  ارائه  آن 
جلسه  در  در   بهداشت  وزیر  رهنمودهای 
جمله  از  است.  انجام  حال  در  کارشناسی 
انعقاد قرارداد کلیه موسسات وابسته با شرکت 
کارآفرین و تدوین دستورالعمل واحد برای 

اجرا در مجموعه وزارت بهداشت که متوسط 
9/000/000 ریال به حقوق و مزایای مشمولین 

می شود.« اضافه 
برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
وزارت بهداشت همچنین به  صدور بخشنامه 
 1398/12/24 مورخ  209/10683/د  شماره 
بر  مبنی  بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات  به 
امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده 
با  مواجهه  بحث  در  درگیر  مذکور  کارکنان 
ویروس کرونا که بر اساس نیاز و ابالغ موسسه 
از مرخصی خود استفاده ننموده اند، اشاره کرد 

و گفت: »این بخشنامه در حال اجراست.«
بخشنامه  صدور  از  همچنین  نژاد  تقوی 
پرداخت  جداسازی  بر  مبنی  دانشگاه ها  به 
شاغل  پرستاری  گروه  کارکنان  کار  اضافه 
در بیمارستان ها از کارانه و پرداخت کارانه 
درصد جزء   5  .27 از  درصد   90 اساس  بر 
حرفه ای بیمارستان به کارکنان مذکور و تسریع 
داد و  کار خبر  اضافه  معوقات  پرداخت  در 
گفت: »با توجه به تاکید مجدد وزیر بهداشت، 
به  توجه  با  و  می شود  انجام  الزم  مکاتبه 
مذاکرات به عمل آمده با همکاران معاونت 
درمان وزارت بهداشت، سیستم قاصدک مبنی 
بر جداسازی اضافه کار از کارانه بسترسازی 
از  آن  رعایت  به  موظف  دانشگاهها  و  شده 

هستند.«  98/12/1 تاریخ 
وی افزود: »دانشگاه هایی که معوقات کارانه را 
پرداخت نموده و به تاریخ مذکور رسیده اند، 
این  مفاد  اساس  بر  را  خود  پرداخت های 
بخشنامه انجام می دهند اما دانشگاه های علوم 

اضافه  و  کارانه  معوقات  دارای  که  پزشکی 
خود  معوقات  پرداخت  از  پس  هستند،  کار 
تا تاریخ 98/12/1، پرداخت و محاسباتشان 

بود.« خواهد  فوق  بخشنامه  طبق  الزاما 
»با  شد:  آور  یاد  حال  عین  در  نژاد  تقوی 
تالش های صورت گرفته و وصول مطالبات از 
تامین اجتماعی، میانگین معوقات اضافه کار 
از 5 ماه به 3 ماه و کارانه از 18 ماه به 10 ماه 
کاهش یافته است و در صورتیکه مطالبات بیمه 
می شود  پیش بینی  شود،  وصول  نیز  سالمت 

یابد.« ماه کاهش   5 به  کارانه  معوقات 
اجرای  و  تصویب  تدوین،  از  همچنین  وی 
و  تحصیلی  مدرک  اعمال  دستورالعمل 
معین  کار  قراردادی  کارکنان  عنوان  تغییر 
از سال 1398، از جمله قراردادی های گروه 

داد.  خبر  پرستاری 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
در ادامه گفت: »مکاتبه و رایزنی جهت تامین 
اعتبار و اخذ مجوز برقراری فوق العاده ویژه 
کرونا  با  مقابله  دربحث  درگیر  کارکنان  به 
ارائه  و همچنین  پرستاری  بر گروه  تاکید  با 
پیشنهادات و بسته های حمایتی در خصوص 
و  قوانین  در  پیش بینی  و  خدمات  جبران 
کارکنان  و  پرستاری  گروه  جهت  مقررات 
نامه های  طی  که  کرونا  با  مقابله  در  درگیر 
شماره 100/516 مورخ 99/2/21 به سازمان 
مورخ  201/9/د  شماره  بودجه،  و  برنامه 
بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  به   1399/1/13
کرونا و 100/312 مورخ 99/2/16 به رییس 
منعکس  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 

هزار  پنج  مبلغ  راستا  این  در  که  است  شده 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  ریال  میلیارد 
پرداخت  ذینفعان  به  و  شده  داده  تخصیص 

است.« گرفته  صورت 
به  همچنین  تژاد  تقوی  وبدا،  گزارش  به 
مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی کشور 
جهت  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  و 
اعطای  خصوص  در  الزم  مجوزهای  اخذ 
به  استخدامی  آزمون های  در  ویژه  امتیازات 
مبارزه  در  درگیر  درمانی  و  پرستاری  گروه 

اشاره کرد. با کرونا 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
در ادامه با بیان این که مجوزهای استخدامی 
توسعه  انسانی،  نیروی  نیازسنجی  اساس  بر 
بیمارستان ها و بخش های بیمارستانی اخذ و 
توزیع می شود، گفت: »در سال 1398 تعداد 
4713 نفر در مشاغل پرستاری و تعداد 858 
بیمارستان های  در  بکارگیری  برای  ماما  نفر 
زایمان  اتاق های  و  یافته  توسعه  و  جدید 
استخدام شدند.  پیمانی  به صورت   )LDR(
مجوز استخدام 3000 نفر به صورت پیمانی نیز 
از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت 
شده است که 2500 نفر این مجوز به گروه 
پرستاری و 500 نفر سایر مشاغل اختصاص 
اعتبار  تامین  برای  رایزنی  حال  در  و  داشته 

هستیم.« کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  با 
تقوی نژاد در پایان افزود: »در حال پیگیری 
دریافت مجوز برای برگزاری آزمون استخدام 
2284 نفر نیروی قراردادی هستیم که  بخش 

مامایی است.« اعظم آن گروه پرستاری و 

خبـر



آمار جهانی همه گیری کرونا

فوت نزدیک به ۸۶۰ هزار مبتال 
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون 
به ۲۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۶۳۴ نفر رسیده و مرگ 
۸۵۴ هزار و ۷۷۲ 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. بنا بر تازه ترین آمارها ۱۷ میلیون 
و ۹۴۱ هزار و ۹۸۸ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 
تاکنون بهبود یافته اند. در میان شش میلیون و ۸۴۰ 
هزار و ۸۷۴ مورد ابتالی فعال در سراسر جهان، ۹۹ 
درصد موارد یعنی شش میلیون و ۷۷۹ هزار و ۷۲۹ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۶۱ هزار و ۱۴۵ 
مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت 
وخیم قرار دارند. همچنین از ۱۸ میلیون و ۷۹۶ 
هزار و ۷۶۰ پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا، 
۱۷ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۸۸ نفر معادل ۹۵ درصد 
از موارد بهبود یافته و ۸۵۴ هزار و ۷۷۲ نفر معادل 

پنج درصد از موارد جان خود را از دست داده اند.
آمریکا با بیش از ۶.۲ میلیون مبتال همچنان درصدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید۱۹ قرار 
داشته و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری 

را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر سه 
کشور آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در رتبه های اول 
تا سوم، کشورهایی هستند که باالی سه میلیون مبتال به 
کووید-۱۹ را در آمارهای رسمی خود گزارش کرده اند. 
پس  کشورها  رسمِی  داده های  براساس  همچنین 
از ایاالت متحده آمریکا سه کشور برزیل، هند و 
مکزیک با گذشتن از مرز ۵۰ هزار جانباخته به ترتیب 
باالترین آمار جهانِی قربانیان این بیماری را به خود 

اختصاص داده اند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 

مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 
تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا شش میلیون و ۲۱۱ هزار و ۷۹۶ مبتال، 

۱۸۷ هزار و ۷۳۶ قربانی
۲. برزیل سه میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۰۱ مبتال، ۱۲۱ 

هزار و ۵۱۵ قربانی
۳. هند سه میلیون و ۶۹۱ هزار و ۱۶۶ مبتال، ۶۵ 

هزار و ۴۳۵ قربانی
۴. روسیه ۹۹۵ هزار و ۳۱۹ مبتال،  ۱۷ هزار و ۱۷۶  قربانی

۵. پرو ۶۵۲ هزار و ۳۷ مبتال، ۲۸ هزار و ۹۴۴ قربانی
۶. آفریقای جنوبی ۶۲۷ هزار و ۴۱ مبتال، ۱۴ هزار 

و ۱۴۹ قربانی
۷. کلمبیا ۶۱۵ هزار و ۱۶۸ مبتال، ۱۹ هزار و ۶۶۳ قربانی
۸. مکزیک ۵۹۹ هزار و ۵۶۰ مبتال، ۶۴ هزار و ۴۱۴ قربانی
۹. اسپانیا ۴۶۲ هزار و ۸۵۸ مبتال، ۲۹ هزار و ۹۴ قربانی
۱۰. آرژانتین ۴۱۷ هزار و ۷۳۵ مبتال، ۸۶۶۰ قربانی

پس از آن کشورهای شیلی با ۴۱۱ هزار و ۷۲۶ مبتال، 
ایران با ۳۷۵ هزار و ۲۱۲ مبتال، انگلیس با ۳۳۵ هزار 
و ۸۷۳ مبتال، عربستان سعودی با ۳۱۵ هزار و ۷۷۲ 
مبتال، بنگالدش با ۳۱۲ هزار و ۹۹۶ مبتال، پاکستان 
با ۲۹۶ هزار و ۱۴۹ مبتال، فرانسه با ۲۸۱ هزار و ۲۵ 
مبتال، ترکیه با ۲۷۰ هزار و ۱۳۳ مبتال، ایتالیا با ۲۶۹ 
هزار و ۲۱۴ مبتال، آلمان با ۲۴۴ هزار و ۷۹۲ مبتال، 
عراق با ۲۳۴ هزار و ۹۳۴ مبتال، فیلیپین با ۲۲۰ هزار 
و ۸۱۹ مبتال، اندونزی با ۱۷۴ هزار و ۷۹۶ مبتال، کانادا 
با ۱۲۸ هزار و ۹۴۸ مبتال، اوکراین با ۱۲۱ هزار و 
۲۱۵ مبتال، قطر با ۱۱۸ هزار و ۷۷۸ مبتال، بولیوی با 
۱۱۶ هزار و ۵۹۸ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۱۱۶ 
هزار و ۵۹۶ مبتال، اکوادور با ۱۱۳ هزار و ۷۶۷ مبتال 
و قزاقستان با ۱۰۵ هزار و ۸۷۲ مبتال تاکنون بیش 

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

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد: »کشورهایی با شیوع گسترده 
کرونا باید از اقدامات تشدید کننده شیوع خودداری کنند، چرا 
که بازگشایی بدون تحت کنترل داشتن ویروس »دستورالعمل 

فاجعه« خواهد بود. «
به گزارش سپید، تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 
در حالی نسبت به بازگشایی ها هشدار داده که می گوید مردم از 
این شرایط در همه گیری کرونا خسته شده و می خواهند پس 

از هشت ماه محدودیت  و قرنطینه به زندگی عادی بازگردند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور کامل از تالش ها برای 
بازگشایی اقتصاد و جوامع حمایت کرده و اظهار داشت: »ما 

می خواهیم شاهد بازگشت کودکان به مدرسه و افراد به محل کار 
خود باشیم اما این کار باید با ایمنی کامل انجام شود.«

وی افزود: »هیچ کشوری نمی تواند وانمود به پایان همه گیری 
کروناویروس کند. واقعیت این است که این عفونت به راحتی 
و با سرعت گسترش یافته و بازگشایی بدون دستورالعمِل کنترِل 

ویروس فاجعه بار خواهد بود.«
بنا بر گزارش رویترز، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تاکید 
کرد: »تصمیم گیری در مورد چگونگی و زمان اجازه تجمع افراد 
باید با رویکرد مبتنی بر بررسی احتمال خطر و به صورت محلی 

اتخاذ شود.«ایسنا

سازمان جهانی بهداشت: 
بازگشایی، بدون دستورالعمل های کنترل کرونا فاجعه بار است

خبـر

ثبت مواردی از ابتالی مجددِ بهبودیافتگان کووید-۱۹ در چندین 
کشور مختلف، نگرانی هایی را در مورد چگونگِی مصونیت در 

برابر این بیماری به همراه داشته است. 

به گزارش سپید، در اروپا دو بیمار مبتال به کووید-۱۹ پس از 
بهبودی، دوباره به کروناویروس آلوده شده اند و دو مورد ابتالی 
مجدد بهبودیافتگان کووید-۱۹ در این قاره در دو کشور بلژیک و 
هلند گزارش شده است. همچنین هفته گذشته متخصصان در هنگ 
کنگ از آلوده شدن مجدد فردی به ویروس کرونا، حدود چهار 
ماه و نیم پس از آنکه از این بیماری بهبود یافته بود، خبر دادند. در 
آمریکا نیز یک مورد ابتالی مجدد به کووید-۱۹ گزارش شده است. 
خبر ثبت مواردی از ابتالی مجددِ بهبودیافتگان کووید-۱۹ به این 
بیماری، این روزها نگرانی هایی را در مورد کارایی واکسن های در 
دست ساخت برای مقابله با کروناویروس که به فوت صدها هزار 

نفر در جهان منجر شده، به دنبال داشته است. 
هرچند، کارشناسان اظهار داشته اند که الزم است تعداد بیشتری از 

موارد ابتالی مجدد بهبودیافتگان ثبت شود تا بتوان این موضوع را 
تایید و توجیه کرد. یک ویروس شناس در بلژیک در این رابطه 
می گوید: »مورد ابتالی مجدد به بیماری کووید-۱۹ در این کشور 
مربوط به یک بیمار خانم بوده که برای اولین بار در ماه مارس به 
کروناویروس آلوده شده بود. این بیمار مجدد در ماه ژوئن به گونه 

دیگری از کروناویروس آلوده شد.«
به گفته این ویروس شناس، به نظر کروناویروس جدید نسبت به 
ویروس آنفلوآنزا با ثبات تر است اما همچنان در حال تغییر است. 
به گزارش ژاپن تودی، این ویروس شناس افزود: »ویروس ها 
جهش دارند و به این ترتیب یک نوع واکسن برای همیشه کارآیی 
نخواهد داشت. پس همچون واکسن آنفلوآنزا، واکسن کووید-۱۹ 

نیز باید به طور مرتب بازطراحی شود.«ایسنا

آیا واکسن کرونا نیاز به بازطراحی خواهد داشت؟ 
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واکنش سازمان جهانی بهداشت به عملکرد اروپا در مقابله با شیوع کرونا
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »اروپا نحوه مقابله با 

افزایش موارد ابتال به کروناویروس را فرا گرفته است.«
کرد:  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  سپید،  گزارش  به 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  در  امیدبخشی  »نشانه های 
مشاهده شده که نشان می دهد این کشورها قادر به مقابله 
با شیوع کروناویروس هستند، اگرچه از زمان برداشته شدن 
محدودیت ها موارد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ روند 

افزایشی پیدا کرده است.«
بروس آیلوارد، مشاور ارشد دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 
با تاکید بر دانش، ظرفیت و مهارت های موجود برای مقابله 
با روند افزایشی موارد ابتال گفت: »این فاکتورهای مثبت 
از زمان اوج همه گیری بیماری کووید-۱۹ در کشورهای 

اروپایی در ماه مارس ایجاد شده است.«
اکنون  بهداشت،  دبیر کل سازمان جهانی  ارشد  به گفته مشاور 
اروپا چگونگی شناسایی و قرنطینه افراد آلوده به کروناویروس را 
فراگرفته است. وی افزود: »اگرچه نمی توان از وضعیت موجود 
امیدوار کننده وجود  اما برخی عالئم  احساس رضایت داشت، 
دارد که نشان می دهد حتی روند افزایشی اولیه را می توان سریعتر 

از آنچه در فصل بهار اتفاق افتاد به روند کاهشی تغییر وضعیت 
داد که دلیل آن ظرفیت، مهارت و دانش کسب شده در این مدت 
است.« همچنین تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیر کل سازمان جهانی 
بهداشت در اظهاراتی گفته است: »چهار گام کلیدی وجود دارد 
که الزم است برای کاهش میزان انتقال بیماری و فراهم ساختن 

شرایط برای بازگرداندن وضعیت عادی به جامعه برداشته شود.

در گام نخست الزم است از برگزاری بسیارِی از رویدادهای 
بزرگ که افراد زیادی گردهم جمع می شوند جلوگیری 
شود، هرچند برای برگزاری برخی تجمعات در شرایط 
ایمن و در برخی اماکن با رعایت پروتکل های بهداشتی، 

راهکارهایی وجود دارد. 
گام دوم اینکه با مراقبت از گروه های آسیب پذیر جامعه از 
قبیل سالمندان می توان موارد مرگ و میر ناشی از بیماری 
کووید-۱۹ را کاهش داد. این کار به کاهش فشار وارد 

شده بر سیستم سالمت نیز کمک می کند. 
سوم، افراد خود باید در کاهش شیوع بیماری از طریق رعایت 
دستورالعمل ها همچون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 

شستن دست ها و استفاده از ماسک نقش داشته باشند. 
چهارم، دولت ها باید برای شناسایی، قرنطینه، انجام آزمایشات و 
مراقبت از مبتالیان و ردیابی افراد در تماس با مبتالیان اقدامات 

الزم را اتخاذ کنند.«
به گزارش یورونیوز، وی تاکید کرد: »اگر کشورها برای عادی سازی 
وضعیت زندگی افراد در جامعه جدی هستند باید نسبت به کاهش 

میزان انتقال بیماری و حفظ جان افراد سختگیر باشند.«ایسنا

محققان روس با کشت سلول های موش در آزمایشگاه موفق به 
تولید مقدار زیادی آنتی بادی ویروس کرونا شده اند که به درمان 

کووید۱۹ کمک می کند. 
به گزارش سپید، متخصصان انستیتو شیمی بیوارگانیک آکادمی 
علوم روسیه با کشت سلول های موش در آزمایشگاه موفق به 
تولید مقدار زیادی آنتی بادی های یک شاخه اصلی پروتئین کلیدی 
ویروس کرونا شدند. این آنتی بادی احتماال برای درمان کووید۱۹ و 
همچنین استفاده از سیستم های تشخیص این بیماری مناسب است. 
این محققان اعالم کردند یک آنتی بادی مونوکلونال) پادتن تک 
دودمانی ( ساخته اند که می توان برای مطالعهSARS-CoV 2-و 
ایجاد سیستم های تشخیصی و درمانی از آن استفاده کرد. این آنتی 

بادی به درمان بیماران کووید۱۹ کمک می کند. مزیت اصلی آنتی 
بادی مذکور این است که می توان مقدار زیادی از آن را با هزینه ای 
اندک تولید کرد. این نخستین کشت سلولی در روسیه است که 
می تواند مقدار زیادی آنتی بادی تولید کند. جزییات این تحقیق 

در کتابخانه الکترونیک bioRxiv منتشر شده است.
بیماری کرونا )کووید-۱۹( یک بیماری مسری است که در اثر 
ویروس جدید کرونا شیوع پیدا کرده است. اکثر افراد مبتال به 
کووید-۱۹ دچار بیماری خفیف تنفسی می شوند و بدون نیاز 
به درمان ویژه بهبود پیدا می کنند. احتمال بروز بیماری جدی 
در افراد مسن و افرادی که بیماری زمینه ای نظیر بیماری قلب و 
عروق، دیابت، بیماری مزمن تنفسی و سرطان دارند، بیشتر است.

بهترین راه پیشگیری و کند کردن روند سرایت این است که اطالعات 
کافی درمورد ویروس کرونا، بیماری هایی که ایجاد می کند و نحوه 
سرایت آن داشته باشید. شما می توانید با شستن دست ها یا استفاده 
از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل و دست نزدن به صورت، از 

خود و دیگران دربرابر این ویروس محافظت کنید.
 به گزارش خبرگزاری تاس، ویروس کووید-۱۹ در وهله اول 
از طریق قطرات بزاق یا ترشحات بینی فرد بیمار هنگام عطسه و 
سرفه منتقل می  شود. بنابراین تمرین آداب تنفسی )مثال سرفه کردن 
در آرنج( بسیار مهم است. در حال حاضر، هیچ واکسن یا درمان 
خاصی برای کووید۱۹ وجود ندارد، اما آزمایش های بالینی برای 

به دست آوردن درمان احتمالی ادامه دارد.ایرنا

آنتی بادی کرونا تولید شد

خبـر

دولت روسیه اعالم کرد که اولین توزیع انبوه واکسن کروناویروس 
خود را از ماه سپتامبر آغاز می کند. 

 ،)Mikhail Murashko ( به گزارش سپید، میخائیل موراشکو
وزیر بهداشت روسیه گفت: »واکسن کروناویروس برای اولین 

بار از ماه سپتامبر به صورت انبوه به مردم تحویل داده می شود.«
پس از اینکه اولین واکسن کروناویروس جهان توسط روسیه به تایید 
رسمی رسید و پوتین خبر آن را اعالم کرد، محققان و کارشناسان 

جهان از سرعت روس ها شگفت زده و البته نگران شدند. 
این واکسن که Sputnik V  نام دارد، برای اثبات ایمنی و اثربخشی، 
آزمایش های گسترده را سپری نکرده است. حال بنا به اعالم وزیر 
بهداشت این کشور، اولین تحویل انبوه این واکسن در مقادیر زیاد 
در ماه سپتامبر آغاز می شود. وزیر بهداشت روسیه ادامه داد: »تولید 
واکسن همزمان با نظارت بر اثربخشی دارو در حال انجام است.«
رئیس صندوق ثروت ملی روسیه پیش از این اعالم کرده بود 
که این کشور در نظر دارد با همکاری کشورهای دیگر تا پایان 
سال جاری 2۰۰ میلیون دوز از واکسن کرونا را به تولید برساند. 

قرار است یک ماه پس از تولید صنعتی واکسن، واکسیناسیون 
گسترده میان داوطلبان روس در ماه اکتبر آغاز شود. 

میخائیل موراشکو افزود: »واکسن در ابتدا در بدن کارکنان حوزه 
سالمت و معلمان تزریق خواهد شد و فرآیند واکسیناسیون کامال 
داوطلبانه خواهد بود.« وی اظهار کرد: »از میان ۴۰ هزار نفر، 2 
هزار و ۵۰۰ داوطلب برای آزمایش بالینی مرحله سوم واکسن 
ثبت نام کردند.« موراشکو اعالم کرد: »چندین واکسن دیگر در 

حال ثبت هستند و در ماه های نوامبر تا دسامبر به حداکثر ظرفیت 
خواهیم رسید.« روسیه اعالم  کرد که علی رغم نگرانی های موجود 
پیرامون ایمنی این واکسن، بیش از 2۰ کشور جهان برای بیش از 
یک میلیارد دوز از واکسن اسپوتنیک V درخواست تقاضا داده اند. 
انتظار می رود که اسپوتنیک V در تاریخ ۱ ژانویه سال 2۰2۱ میالدی 

وارد چرخه شهروندی شود. 
به گزارش سان، اخبار تایید نشده ای مبنی بر بروز عوارض جانبی 
متعددی روی گروه کوچکی از داوطلبان از جمله سربازان ارتش 
شامل تورم، درد، گرمازدگی، افزایش دمای بدن و خارش در 
محل تزریق وجود داشته است. همچنین افرادی که این واکسن را 
دریافت کردند،  دچار ضعف جسمی و کمبود انرژی، تب، کاهش 
اشتها، سردرد، اسهال، درد گلو، گرفتگی بینی و آبریزش بینی شدند.
این در حالی است که پوتین اعالم کرد که یکی از دختران او این 
واکسن را در مراحل اولیه توسعه، دریافت کرده و حالش مساعد 
است، اما هیچ تایید رسمی مبنی بر اینکه دختر وی دریافت کننده 

این واکسن بوده باشد، منتشر نشد.ایسنا

تحویل انبوه واکسن روسی کرونا از ماه آینده

شماره 8۱737 ۱2 شهریور ۱3۹۹
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وزیر بهداشت: 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »خدمات دورا پزشکی 
باعث اعتالی کیفی خدمات سالمت و کاهش نیاز به نیروهای تخصصی 

در نقاط مختلف کشور می شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی روز سه شنبه در مراسم رونمایی و 
افتتاح گام نخست برنامه خدمات دوراپزشکی که از وزارت بهداشت 
و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، افزود: »در سال های بعد از 
انقالب دستاوردهای مهمی در نظام سالمت داشتیم. کاهش مرگ و 

میر کودکان و زنان به علت عوارض بارداری اتفاق افتاد.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »وقتی وارد وزارت بهداشت شدم، اولین 
تصمیم من دگرگونی کیفی در نظام ارائه خدمت بود و اولین گام، 
استقرار پرونده الکترونیک سالمت بود. معتقدم بدون ایجاد ریل مناسب 
در الکترونیکی کردن نظام سالمت، برای ارتقای کیفی این نظام هیچ 
راهی نداریم. در نتیجه اولین گام ما ایجاد پرونده الکترونیک سالمت 

برای ۸۰ میلیون ایرانی بود.«
وی ادامه داد: »پرونده الکترونیک سالمت به ما کمک کرد که در 
پویش ملی مبارزه با فشار خون، فشار خون 3۰ میلیون و 7۰۰ هزار 
نفر را در سراسر کشور با همت همکارانم بسنجیم که در این بین دو 
میلیون و 7۰۰ هزار نفر از مبتالیان به فشار خون باال را پیدا کرده و 
تحت مراقبت قرار دادیم.« نمکی گفت: »بزرگ ترین ابزار در بسیج 
ملی مقابله با کرونا، پرونده الکترونیک سالمت بود و همزمان به نسخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و اعمال راهنماهای بالینی اقدام 

کردیم. بستر اجرای این موارد، پرونده الکترونیک سالمت است.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »در مدیریت کرونا یک اتفاق ویژه دیگر 
در کشور افتاد و آن اتفاق این بود که توانستیم بیمارستان های معین 
انتخاب کنیم که با کمک تله مدیسین، تجربه خود را به بیمارستان های 
دیگر منتقل کنند. در مدیریت کووید 19 به این رسیدیم که این بیماری 

نیازمند مراقبت خوب برای بیمار بستری است و نه دارو.«
نمکی افزود: »در روزهای اول که گرفتار ویروس کرونا شدیم، منحنی های 
مرگ و بستری پا به پای هم پیش می رفت، اما اگر در حال حاضر 
منحنی ها را نگاه کنید، فاصله بین بستری و مرگ بسیار زیاد است و 
این نشان می دهد که شیوه مراقبت از بیماران کرونایی را به خوبی یاد 

گرفته ایم. یکی از این تجربه ها، استفاده از تله مدیسین بود.«
وی ادامه داد: »کاهش هزینه های نظام سالمت، افزایش راندمان، بهبود 
اقتصاد سالمت از جمله فواید تله مدیسین است. از این شیوه برای 
آموزش هم می توان استفاده کرد. زیرا آموزش از راه دور یکی از اقداماتی 
است که به شدت روی آن کار می کنیم و یکی از بحث های جدی ما 
این است که باید زیرساخت های آموزش از راه دور را تقویت کنیم.«
ابزار آموزش از راه دور به خوبی  وزیر بهداشت گفت: »باید از 
استفاده کرد. در حال حاضر ابزار موبایل در دست همه وجود دارد. 
آموزش از راه دور برای بیماری های غیرواگیر که 3۸۰ هزار مرگ را 
در سال ایجاد می کند باید انجام شود. زیرا 97 هزار مورد از این 3۸۰ 
هزار فوتی به علت فشار خون باالست. با آموزش از راه دور روی 
صفحه موبایل افراد می توان از بیماری های غیرواگیر پیشگیری کرد.«
وی افزود: »برای اصالح سبک زندگی مردم باید از این ابزار استفاده 
کنیم. زیرا تغذیه مردم درست نیست. عدم تحرک باعث نابودی افراد 
می شود. باید از شیوه آموزش از راه دور برای آموزش دانش آموزان 
و دانشجویان استفاده کنیم. زیرا به علت همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا 
ممکن است در پاییز نیازمند به حداقل رساندن آموزش های حضوری 

شویم و باید از این زیرساخت به خوبی استفاده کنیم.«
نمکی بیان کرد: »تالش کردیم کارهای تازه ای را شروع کنیم، اما 
به سیاه چاله کرونا افتادیم. در عین حال نباید کرونا ما را زمین گیر 
کند. ما ملتی هستیم که هم شهید می دهیم و هم تاریخ می سازیم. 
هم برای مدیریت کرونا شهید می دهیم و هم از ایجاد توسعه غافل 
نمی شویم. مردم و خیرین و بنیادها در کنار ما حضور دارند. امسال 
برای اولین سال، 1۰ هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی و 1۴۰۰ پروژه 
را تا 12 فروردین 1۴۰۰ افتتاح می کنیم. این پروژه زیربنایی و مهم 

نیز یکی از پروژه های ماندگار در کشور خواهد بود.«
به گزارش ایرنا، هم زمان با همه گیری جهانی کووید 19 اغلب 
کشورهای پیشرفته دنیا  بخش عمده ای از برنامه ارائه خدمات پزشکی 
خود را به منظور حداقل سازی تماس بین پزشک و بیمار، دورنگهداری 
بیماران از محیط های با آلودگی احتمالی، ایمن نگهداری کادر سالمت 
و نیز فراهم سازی حداکثری دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی 
در همه نقاط کشور، وارد برنامه خدمات پزشکی از راه دور شده 
و با پوشش بیمه ای بسیار متناسب و همراه با سرویس های نسخه 
الکترونیک و تحویل دارو، شرایطی سهل را برای همه بیماران نیازمند 

به این خدمات در کشور فراهم کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز با درک ضرورت 
این امر برای کشور و آماده سازی و ابالغ اخیر ضوابط اجرایی اولیه، 
اولین گام های ورود به این امر را برداشته و در نظر دارد با حمایت های 
ویژه بیمه ای و تشویق دانشگاه و دانشکده ها و کادر سالمت درگیر، 
دریچه ای جدید را در خدمت رسانی به مردم کشورمان در شرایط 
همه گیری فراهم کرده تا رنج این بیماران و خانواده های آنان را به 
حداقل رساند. در این برنامه که با مدیریت معاونت درمان وزارت 
بهداشت در حال انجام است به تدریج خدمات مشورت تخصصی 
بیماران بستری کووید 19 و نیز ویزیت های سرپایی این بیماران، به 
ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار فاقد نیروهای تخصصی با 
بهره گیری از فناوری های اطالعاتی پزشکی توسط پزشکان متخصص 
بیمارستان های مادر شهرهای بزرگ پوشش داده خواهد شد. این 
فناوری ها که اغلب به صورت بومی طراحی و توسعه یافته،  به پزشکان 
اجازه خواهند داد از محل خدمت یا حتی منزل، در بستری امن، به 
مشاوره و ویزیت بیماران خود پرداخته و به زودی نسخ خود را نیز 

به صورت الکترونیک برای بیماران خود صادر کنند. 
در برنامه گام نخست خدمات دوراپزشکی کشور، چهار دانشگاه 
منتخب مشهد، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، ایرانشهر، زابل، لرستان، 
هرمزگان و بم با راه اندازی خدمات مشورت تخصصی و ویزیت 
از راه دور، این گام را به صورت آزمایشی آغاز می کنند تا از ابتدای 
پاییز با اطمینان از آمادگی کامل همه زیرساخت ها، نیروی انسانی الزم، 
تجهیزات و چرخه های پشتیبانی مورد نیاز، وارد چرخه گسترده گام 

اصلی ارائه خدمت شوند. 
در برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اولین برنامه کالن منطقه ای 
خدمات پزشکی از راه دور کشور با عنوان سپاد 9 با همکاری مشترک 
9 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، 

اسفراین، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام، نیشابور و گناباد افتتاح 
خواهد شد که در گام اول، 13 ایستگاه بیمارستانی و به تدریج ۶۸ 
بیمارستانی خدمات مشورت تخصصی و ویزیت از راه دور بیماران 
بستری کووید 19 را به تدریج تا ابتدای پاییز و متمرکز بر سه تخصص 
اصلی مورد نیاز کووید 19 شامل تخصص های ریه، عفونی و آی سی 
یو را فعال خواهند کرد. در گام اول این برنامه، بیمارستان های مادر 
امام رضا و قائم مشهد به عنوان بیمارستان های مادر منطقه، متولی 
ارائه خدمات مشورتی و ویزیت های تخصصی خواهند بود که در 
مراحل بعد و با توانمندسازی سایر دانشگاه ها و دانشکده های همکار 
در کالن منطقه، از توان تخصصی کل کالن منطقه در ارائه خدمات 
استفاده خواهد شد. سپاد 9 در گام های بعدی وارد خدمات ویزیت 
از راه دور بیماران مزمن و خاص و نیز رادیولوژی و پاتولوژی از 

راه دور خواهد شد. 
برنامه دانشگاه های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و زابل متمرکز بر شبکه 
خدمات پزشکی از راه دور بنیاد برکت )برکت تل( خواهد بود که 
با تجهیز مناطق محروم منتخب و تامین کلیه امکانات زیرساختی و 
فناورانه مورد نیاز توسط این بنیاد، واحدهای ارائه خدمات ویزیت 
تخصصی در محروم ترین نقاط فراهم و مردم بیمار در این مناطق 
به پزشکان متخصص تعیین شده از راه دور و با کمک کادر محلی 
سالمت دسترسی خواهند داشت. این بنیاد همچنین در حال توسعه 
این برنامه در تعداد زیادی از دانشگاه ها و مناطق کشور است که نتایج 
دوره آزمایشی الگویی برای تسریع پیاده سازی وسیع این خدمات در 

کشور خواهد بود. 
وزارت بهداشت در نظر دارد با تشکیل کمیته ملی پزشکی از راه دور 
)پاد(  در صورت موفق بودن نتایج دوره آزمایشی گام اول، با سرعت 
تمام این تجربه ها را در قالب ضوابط اجرایی ابالغ شده به کل کالن 
مناطق آزمایشی کشور و با اولویت مناطق محروم کشور گسترش دهد. 
بر اساس ضوابط اجرایی ارائه خدمات سالمت و پزشکی از راه 
دور )دوراپزشکی(، خدمت سالمت و پزشکی از راه دور به اختصار 
»خدمت پاد  نامیده می شود و شامل هر نوع خدمت تشخیص از راه 
دور، تجویز از راه دور، مشاوره سالمت از راه دور، جراحی از راه دور 
و مراقبت های درمانی از راه دور است که از طریق یک یا ترکیبی از 
سه روش ارتباطی همزمان یا غیرهمزمان ارائه می شود. این روش ها 
شامل »ارتباط متنی، تلفنی یا صوتی«، »ارتباط صوتی و تصویری«، 
»ارتباط مبتنی بر رویت اطالعات پزشکی بیمار« و »ارتباط با دستگاه 

یا تجهیز پزشکی« است.

دوراپزشکیباعثاعتالیکیفیخدماتسالمتمیشود
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معاون درمان وزارت بهداشت: 

»از  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
خدمات  اندازی  راه  پیش،  یکسال  حدود 
فرمان  اجرایی  ستاد  کمک  با  دوراپزشکی 
حضرت امام)ره( با تاکید بر تقویت دسترسی 
مردم در مناطق کمتر برخوردار به خدمات 
حوزه سالمت، در دستور کار قرار گرفت و 
اگر این طرح زودتر آماده می شد می توانست 
به  مردم  مراجعات  بار  کرونا،  شرایط  در 
داده  کاهش  را  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 

کند.« تسهیل  را  آنها  دسترسی  و 
بابایی  جان  قاسم  سپید،  گزارش  به 
برنامه  نخست  فاز  افتتاح  مراسم  در 
دوراپزشکی)پزشکی از راه دور( که با حضور 
وزیر بهداشت و به صورت ویدیوکنفرانس 
با یادواره شهدای مدافع سالمت برگزار شد، 
برای  دوراپزشکی  »خدمات  داشت:  اظهار 
به  آموزش  پایش و گاها  تشخیص، درمان، 
بیمار مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه 
سالمت،  خدمات  دهنده  ارائه  و  بیمار  بین 
این  باشد و  داشته  فاصله جغرافیایی وجود 
خدمات شامل ویزیت، مشاوره، مراقبت های 
درمان، گزارش های رادیولوژی و پاتولوژی 

از راه دور است.«
دور  راه  از  پزشکی  »خدمات  افزود:  وی 
اهدافی از جمله تسهیل و تسریع دسترسی به 
متخصصین جهت ارائه خدمات مشاوره ای، 

کاهش بار مراجعین مراکز درمانی و تسهیل 
دسترسی  بهبود  کرونا،  بحران  مدیریت  در 
عادالنه مردم به خدمات و مراقبت به ویژه 
در مناطق محروم و صعب العبور و همچنین 
الکترونیک  پرونده  چرخه  تکمیل  به  کمک 

است.« سالمت 
بیان  با  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
در  تسریع  کرونا،  اپیدمی  شیوع  با  اینکه 
راه اندازی خدمات دوراپزشکی در دستور 
کار وزارت بهداشت قرار گرفت، یادآور شد: 
»مطالعات اولیه برای شناسایی تخصص هایی 
بیشتر  آنها  موفقیت  و  انجام  احتمال  که 
خدمات  این  نیازهای  پیش  از  یکی  است، 
بود. تاکید ما بر تخصص هایی که به صورت 
پوست،  مانند  همزمان(  غیراورژانس)غیر 
رادیولوژی،  آسیب شناسی  روانپزشکی، 
انجام  قابل  و بینی  حلق  و  گوش  و  چشم 
است و یکی از نکات مورد نظر ما در ارائه 
بیمارستانی  مراجعین  بار  که  است  خدماتی 

می دهد.« کاهش  کرونا  بحران  در  را 
جان بابایی خاطرنشان کرد: »چرخه ویزیت 
پزشکی  خدمات  در  الکترونیک  مشاوره  یا 
اعمال  ویزیت،  انجام  شامل  دور  راه  از 
آزمایش،  دارو،  نسخه  مانند  دستورات 
ثبت  ارجاع،  درخواست  و  تصویربرداری 
الکترونیک،  مستندات  انتقال  اقدامات، 

و  برخط  پرداخت  و  خدمات  محاسبه 
است.« الکترونیک  رسیدگی 

وی یادآور شد: »برای راه اندازی خدمات 
مرحله  تدوین  کارگروه  ابتدا  دوراپزشکی 
با  دوراپزشکی  اجرایی  شیوه نامه  پایلوت 
حضور نمایندگانی از معاونت های بهداشت، 
مدیریت  مرکز  و  اورژانس  سازمان  درمان، 
بهداشت  وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار 
تشکیل شد و جلسات متعددی با انجمن های 
تخصصی  بورد  نمایندگان  و  پزشکی  علمی 
خدمات  علمی  استانداردهای  تدوین  برای 
5 هزار و ۶۰۰  قابل ارائه برگزار شد چون 
اما  دارد  وجود  پزشکی  حوزه  در  خدمت 
همه خدمات، امکان دوراپزشکی را ندارند. 
طرح،  این  بهتر  اجرای  منظور  به  همچنین 
سازمان های  با  زیادی  هم اندیشی  جلسات 
پوشش  منظور  به  پزشکی  نظام  و  گر  بیمه 
دستورالعمل های  تدوین  و  بیمه ای خدمات 

شد.« برگزار  نظارت 
تصریح  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
کرد: »برای اجرای خدمات دوراپزشکی در 
کشور از ظرفیت های موجود ستاد اجرایی 
 23 پوشش  برای  امام)ره(  فرمان حضرت 
منطقه محروم کشور در فاز اول و همچنین 
مپنا  سالمت  بهداشت  و  توسعه  شرکت 
در  رادیولوژی  تله  خدمات  پوشش  برای 

است.« شده  استفاده  کشور  در  مرکز   ۸3
جان بابایی اضافه کرد: »پس از عقد تفاهم 
فرمان  اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  با  نامه 
شدن  اجرایی  جهت  امام)ره(  حضرت 
پایلوت  اجرایی  نامه  شیوه  دوراپزشکی، 
پایلوت  صورت  به  دوراپزشکی  سیستم 
پیاده سازی  مقدمات  و  شد  ابالغ  و  تدوین 
منتخب  محروم  مناطق  در  دوراپزشکی 
دور  راه  از  مشاوره  و  ویزیت  اولویت  با 
مراحل  کرونا،  بحران  دلیل  به  و  فراهم شد 
اجرایی این پروژه به تعویق افتاد اما تا پایان 
مرداد ماه در برخی مناطق مبدا و مقصد در 
یاسوج،  زابل،  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
تجهیز  هرمزگان  و  لرستان  البرز،  ایرانشهر، 

گرفت.« قرار  بهره برداری  آماده  و 
در  کلینیک  ویزیت  »خوشبختانه  گفت:  وی 
دوران کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
ویزیت کلینیک روان و غدد در دروان کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران، نرم افزار و 
علوم  دانشگاه  در  دور  راه  از  ویزیت  بستر 
ایجاد  و  اتصال  قابل  نقاط  کرمان،  پزشکی 
مناطق  تجهیز  و  اتصال  نحوه  دستورالعمل 
و  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مربوطه 
تله رادیولوژی در سطح استان فارس توسط 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده 
نظام  سازمان  با  الزم  هماهنگی های  و  است 
پزشکی جهت برقراری امضای الکرونیک و 
همکاری با  بخش خصوصی انجام شده است.«
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: 
»محور های تدوین شده در ضوابط اجرایی 
ارائه خدمات سالمت و پزشکی از راه دور 
این  در  اما  است  مختلف  شامل  بخش های 
ارائه  برای  هم  و  کلینیک  برای  هم   بخش 
دریافت  از  و  صادر  مجوز  خدمت  دهنده 
و  می شود  آزمایی  راستی  خدمت،  کننده 
بیمه،  پوشش  گذاری،  تعرفه  مانند  مباحثی 
حریم  و  امنیت  خدمت،  استاندارد  تعریف 
توجه  مورد  نظارت  و  پایش  و  خصوصی 

است.« گرفته  قرار  جدی 
کرد:  تصریح  بابایی  جان  وبدا،  گزارش  به 
»تالش وزیر بهداشت و اخذ مصوبه پوشش 
ملی  ستاد  در  دوراپزشکی  خدمات  بیمه ای 
کرونا، خیلی کارگشا بود و سیاست ما این 
کلینیک های  در  مجازی  کلینیک  که  است 
ویژه دانشگاهی مستقر، خدمات دوراپزشکی 
شامل ویزیت و مشاوره از راه دور با استفاده 
اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  ظرفیت های  از 
کامل  طور  به  امام)ره(  حضرت  فرمان 
استانداردهای  و  گایدالین ها  و  پیاده سازی 
ارائه خدمات از طریق دوراپزشکی با استفاده 
از ظرفیت های انجمن های علمی پزشکی و 

شود.« تدوین  تخصصی  بوردهای 

باشیوعکرونا،راهاندازیخدماتدوراپزشکی
درکشورسرعتگرفت
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 امین جاللوند
بعد از گذشت حدود هفت ماه از شیوع بحران 
کرونا، هنوز پروتکل مشخصی برای سفرهای برون 
شهری تدوین نشده است. در غیاب یک پروتکل 
واحد و ایمن برای سفر در دوران کرونا، حاال در 
شرایطی قرار گرفته ایم که سفرهای برون شهری به 
یک عامل مهم و جدی در جهت تهدید سالمت 
کادر درمان تبدیل شده است. همچنین افزایش 
سفرهای غیرضروری، فشار کاری جامعه پزشکی 
را تشدید کرده و بر خستگی و فرسایش کادر 

درمان، دامن زده است. 
طبق آمارهای رسمی، تعداد سفرهای برون شهری 
در ایام محرم امسال، حتی از محرم سال گذشته 
هم پیشی گرفته است. به تعبیر ساده تر، مردم در 
دوران کرونا، بیشتر از زمانی که کرونا نبوده است، 

به سفرهای تفریحی رفته اند.
کارشناسان نظام سالمت هشدار می دهند که تا 
چند هفته دیگر باید منتظر عواقب این سفرهای 
غیرضروری باشیم. افزایش سفرهای گردشگری 
به افزایش موارد ابتال به کرونا و شلوغ تر شدن 
تخت های بستری منجر خواهد شد. همه اینها یعنی 
اینکه زحمت و مشقت کادر درمان برای مداوای 
بیماران مبتال به کرونا در هفته های آتی، چندبرابر 

خواهد شد.
مجموع این شرایط موجب می شود که فرسودگی و 
خستگی مفرط در کادر درمان تشدید شود. با همین 

رویه فعلی، احتمال ابتال به کرونا در کادر درمان نیز 
افزایش خواهد یافت و آمار شهدای مدافع سالمت 

نیز رو به فزونی خواهد گذاشت. 
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند 
که تا وقتی سفرهای غیرضروری کنترل نشود و 
پروتکل های مشخصی برای سفر در دوران کرونا 
وجود نداشته باشد، باید همچنان شاهد به خطر 

افتادن سالمت کادر درمان باشیم.

تاکید مسئوالن بر کنترل سفرها برای 
حفظ سالمت کادر درمان

در طی هفته های اخیر، بارها مسئوالن نظام سالمت 
از اهمیت کنترل سفرها برای حفظ سالمت کادر 
از مردم درخواست  اند و  درمان، سخن گفته 
کرده اند که از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
با کرونا در  علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله 
کالنشهر تهران هم با اشاره به رشد 1۰ درصدی 
سفرهای شهروندان تهرانی در تعطیالت ماه محرم 
نسبت به سال قبل، یادآور می شود: »باالترین میزان 
سفرها در استان تهران رخ داده است که تاثیر آن 
بر آمار ابتال و فوت ناشی از کرونا را طی روزهای 
آتی شاهد خواهیم بود. پیش بینی می کنیم با توجه 
به جریانات اخیر بویژه مسافرت های پرتراکم در 
تهران، زودتر از فصل پاییز شرایط متفاوتی را 
تجربه کنیم. این موضوع به دلیل شکنندگی اوضاع 

با توجه به ماهیت استان تهران رخ می دهد.«

او درباره اینکه از چه زمانی تاثیر این سفرهای 
غیرضروری بر آمار ابتال و مرگ و میر کرونا 
می کند:  خاطرنشان  کرد،  خواهیم  مشاهده  را 
شود  فوت  به  منجر  که  مبتالیان  آمار  »تغییر 
حدود چهار تا شش هفته بعد مشخص خواهد 
تا  پنج  بین  بیماران سرپایی  اما در مورد  شد، 
1۴ روز بعد از تماس اولیه با فرد ناقل کرونا، 
عالیم بیماری مشاهده می شود. افزایش بیماران 
بستری را نیز بین دو تا سه هفته دیگر ممکن 

است مشاهده کنیم.«
زالی با اشاره به ارتباط مستقیم سفر با باال رفتن 

آمار ابتال به کرونا، تاکید می کند: »هم در عید 
تعطیالت  در  هم  و  فطر  عید  در  هم  نوروز، 
متراکم خردادماه، افزایش آماری ابتال به کرونا 
بنابر  اثبات شد.  ما  برای  با سفر  آن  ارتباط  و 
در  ریسک  پر  و  پرخطر  عوامل  از  یکی  این 
دوران کرونا، سفرهایی است که انجام می شود. 
به ویژه در استان هایی که وضعیت قرمز بیماری 
را دارند هرگونه تردد می تواند در چرخش این 
ویروس اثر داشته باشد. اگر این سفرها اتفاق 
بیفتد و مجددا یک چرخش بیماری انجام شود، 
پیک های بعدی بیماری کرونا زودتر از آنچه که 
در انتظار آن هستیم پدید می آید. درواقع، حجم 
باالی مسافرت های روزهای اخیر، هشداری برای 
بروز پیک جدید کرونا، زودتر از پاییز و زمان 

پیش بینی شده دارد.«
او با اشاره به تبعات سفرهای غیرضروری بر 
سالمت کادر درمان، هشدار می دهد: »سفرهای 
غیرضروری منجر به خستگی و فرسودگی تیم 
درمانی می شود. با توجه به حجم باالی کار تیم 
استمرار  بر  می تواند  رفتن  سفر  درمانی،  های 
داشته  منفی  تاثیر  درمان،  کادر  خدمت رسانی 
باشد. در شرایطی که برخی از استان های مقصد 
در حال دست و پنجه نرم کردن برای تقابل با 
باید به تیم پزشکی  این ویروس هستند، چرا 
خسته آن استان بار مضاعفی را تحمیل کنیم؟ 

ادامه در صفحه 12 

سالمت کادر درمان؛ قربانی سفرهای غیرضروری
در غیاب پروتکل سفر در دوران کرونا، این روزها سفرهای برون شهری به تهدیدی جدی برای 

سالمت جامعه پزشکی بدل شده است

بعد از گذشت حدود هفت ماه از 
شیوع بحران کرونا، هنوز پروتکل 

مشخصی برای سفرهای برون 
شهری تدوین نشده است. طبق 
آمارهای رسمی، تعداد سفرهای 

برون شهری در ایام محرم امسال، 
حتی از محرم سال گذشته هم 

پیشی گرفته است. افزایش 
سفرهای غیرضروری، فشار کاری 

جامعه پزشکی را تشدید کرده و بر 
خستگی و فرسایش کادر درمان، 

دامن زده است



 ادامه از صفحه 11 
از مردم می خواهیم که اگر ما جامعه پزشکی را 
فرزندان خود می دانید و می خواهید دچار فرسایش 
نشویم، با اجتناب از سفرهای غیرضروری، بار 
بیمارستان ها را کم کنید تا کادر درمان، تجدید 

قوا کند.«
همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت هم با اشاره 
به تبعات سفرها بر سالمت کادر درمان، تاکید 
می کند: »در ایام کرونا، همکاران ما تالش فراوانی 
برای مهار بیماری کرونا داشتند و روز و شب های 
سخت عرق ریزی را سپری کردند. در این دوره، 
شهدای عزیزی را نثار کردیم و تعداد قابل توجهی 
از همکاران ما بیمار و بستری و از چرخه خدمت، 
خارج شدند. سایر نیروهای درمانی مجبور شدند 
دو شیفت و سه شیفت، جای خالی آنها را پر کنند 
تا بیماران بدون پزشک و پرستار نمانند. بنابراین از 
مردم تقاضا دارم که عادی انگاری نکنند تا مشقت 
مردم می خواهیم  از  نشود.  بیشتر  درمانی  کادر 
بار سفر نبندند و در جاده راه نیفتند. بیشترین 
گرفتاری را در استان مازندران داریم و هنوز هم 
خیز این بیماری در این استان و مرگ و میرها 
در مازندران، ما را گرفتار کرده است. بیشترین 
عارضه در استان مازندران به دلیل مسافرت است.«
او یادآور می شود: »برخی اظهارنظرها را می شنوم 
که می گویند سفر در اشاعه بیماری کرونا، نقش 
نداشته است. اگر سفر در انتقال بیماری نقش 
نداشت، ویروس ووهان چین در نیوزیلند چه 
کار می کرد؟ چطور به آنجا رفت؟ در دورترین 
نقاط کشور، ویروس کرونای ووهان از چه طریقی 
رفت؟ چه کسی به جز مسافر، این ویروس را 

منتقل کرد؟«
نمکی گالیه می کند: »ما در شرایط بسیار سختی 
به هموطنان خدمات می دهیم. کادر درمانی با 
بیشترین مشکالت، شبانه روز در حال خدمت 
است، اما متاسفانه برخی هموطنان با توجه نکردن 
به پیام های بهداشتی و انجام سفرهای غیرضروری، 
هم بر خودشان جفا می کنند و هم کار همکاران 

ما را سخت تر می کنند.«

سفرها، سالمت کادر درمان را نشانه رفته است
بر اساس آمارهای رسمی، هر یک دهم افزایش سفر، 
آمار ابتال به کرونا را 1.9 درصد افزایش می دهد. 
با این وجود، افزایش حجم سفرها نشان می دهد 
که برخی از شهروندان چندان از کرونا و تبعات 

آن واهمه ندارند. 
مطابق آمارهای رسمی، سه استان شمالی ایران در 
ایام تعطیالت اخیر، میزبان بیش از دو میلیون و 6۰۰ 
هزار مسافر بودند؛ طوری که بیش از دو میلیون و 
1۰۰ هزار مسافر، فقط در روز منتهی به عاشورای 
امسال سفر کردند. این افزایش چشمگیر سفرهای 
غیرضروری، نتیجه اش در چند هفته آینده مشخص 
خواهد شد و البته مثل همیشه، قربانی اصلی افزایش 

سفرهای غیرضروری، کادر درمان خواهد بود.
با توجه به نبود هیچ پروتکل مشخصی برای کنترل 
سفرهای غیرضروری، خیلی از کارشناسان نظام 
سالمت بر این باورند که سالمت کادر درمان در 
اولویت تصمیم گیری های کالن قرار ندارد. مثال بارز 
آن را هم تداوم سفرهای غیرضروری می دانند که 
فشار کاری کادر درمان را افزایش می دهد و سالمت 

جامعه پزشکی را به خطر می اندازد.
هاشم موذن زاده، متخصص جراحی عمومی و فعال 
رسانه ای نیز با انتقاد از اینکه سالمت کادر درمان در 

اولویت اصلی تصمیم گیری های مدیران قرار ندارد، 
به سپید می گوید:»استراتژی کلی و محوری مبارزه با 
کرونا باید حفظ منابع انسانی بخش سالمت باشد. این 
خیلی فرق می کند با اینکه یکی از استراتژی های مقابله 
با کرونا، حفظ سالمت کادر درمان باشد. درواقع باید 
تمام بسترهای فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
بر این مبنا پیش برود که آیا بخش درمان می تواند 
هزینه های مقابله با کرونا را مدیریت و تحمل کند 
یا خیر. باید مبنای همه سیاست های اتخاذی این 
باشد که آیا نظام سالمت می تواند بار مقابله با کرونا 

را تحمل کند یا خیر.«
او هشدار می دهد: »شرایط فعلی طوری نیست که 
کادر سالمت بتواند تاب آوری مثل روزهای اول 
شیوع کرونا داشته باشد. حتی همان روز اول هم 
دچار مشکل بودیم. متاسفانه هیچ برنامه راهبردی 
در کشور برای مهار کرونا بر اساس تاب آوری کادر 
درمان تعیین نشده است. اصال بحث ما این نیست 
که بگوییم از کادر درمان حمایت کنید و به بقیه 
رسیدگی نکنید. جنس حرف ما چیز دیگری است. 
ما می گوییم کادر درمان به عنوان خط اول مقابله 
با کرونا فعالیت دارد که اگر این خط اول بشکند، 
تبعات سنگینی در انتظار کل جامعه خواهد بود.«

او با بیان اینکه حفظ سالمت کادر درمان باید به 
عنوان استراتژی کلی و محوری باشد، انتقاد می کند: 
»تاکنون بسیاری از همکاران کادر درمان به کرونا 
مبتال شده اند. برخی دیگر هم بسیار خسته و فرسوده 
شده اند. خستگی مزمن، کارایی کادر درمان را پایین 
می آورد. همین اتفاق موجب می شود که احتمال 
ابتالی آنها به کرونا افزایش پیدا کند. در این شرایط، 
احتمال شکست کل تنه جامعه پزشکی نیز دور از 
انتظار نیست. مشکل اصلی اینجاست که بسیاری 
از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیمات 
تصمیمات،  این  اصلی  محور  که  است  سیاسی 
حفظ سالمت کادر درمان نیست. جدای از حرف 
و شعارهای زیبایی که مطرح می کنند، حفظ سالمت 

کادر درمان به عنوان استراتژی کلی و محوری مدنظر 
قرار نمی گیرد. متاسفانه جمع قابل توجهی از کارکنان 
کادر درمان، جانشان را از دست داده اند و برای خیلی 
از آنها هیچ جایگزینی در مراکز درمانی وجود ندارد.«

همه بار کنترل کرونا را به دوش کادر 
درمان نیندازیم

اگرچه مسئوالن از مرم درخواست کرده اند که از 
سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، اما بسیاری از 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که با توجه به 
اهمیت کنترل بیماری کرونا نباید فقط به خواهش 
و درخواست از مردم، بسنده شود. به اعتقاد آنها در 

این شرایط باید با قوانین بازدارنده، مانع از تداوم 
سفرهای غیرضروری شد تا کادر درمان، بیش از 

این دچار فرسودگی نشود.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور هم در گفتگو با سپید با اشاره به تاثیر سفرهای 
غیرضروری بر افزایش حجم کاری کادر درمان و 
به خطر افتادن جان آنها، یادآور می شود: »هرگونه 
اعمال محدودیت کرونایی باید حتما با ممنوعیت 
سفرهای غیرضروری همراه باشد. واقعیت این 
است که سفرهای غیرضروری، سالمت مردم و 
سالمت کادر درمان را به خطر انداخته و فشار 
کاری کادر درمان را افزایش داده است. کنترل این 
سفرها می تواند به حفظ سرمایه های انسانی در نظام 

سالمت، کمک کند.«
او یادآور می شود: »رسانه ها نقش چشمگیری در 
فرهنگ سازی و آموزش مردم برای پیشگیری از 
کرونا دارند. رسانه ها می توانند مثل اسفند 98، دوباره 
حساسیت جامعه نسبت به کرونا را افزایش دهند. 
باید این آموزش ها ارائه شود که در این برهه زمانی، 
سفر نرفتن، رعایت پروتکل های بهداشتی و ماسک 

زدن از هر واکسن و دارویی موثرتر است.«

سهرابی با اشاره به روزهای سخت کادر درمان، 
خاطرنشان می کند: » کادر درمانی واقعا خسته شده 
است و دیگر اوضاع مثل گذشته نیست. حتی فقط 
همین لباس پوشیدن کادر درمان به همراه تجهیزات 
حفاظتی برای خیلی  از مردم قابل تحمل نیست، چه 
برسد به اینکه بخواهید با همین پوشش سخت، 
ساعت های طوالنی هم تحت فشار به بیماران مبتال 
به کرونا خدمت کنید. به نظر می رسد که برخی 
مردم از رعایت پروتکل های بهداشتی خسته شده اند 
و عده ای هم احساس می کنند که همه وظایف بر 
دوش کادر درمان است که آنها را نجات دهد. در 
صورتی که این تصور، غلط است و بدون همکاری 
مردم، کادر درمان و نظام سالمت، نمی توان بحران 

کرونا را از بین ببرد.«
با توجه به اینکه می توان انتظار داشت که در ایام 
دیگر سال نیز سفرهای غیرضروری در دوران کرونا 
ادامه داشته باشد، کنترل نکردن این سفرها می تواند 
هم مشقت کادر درمان را تشدید کند و هم آمار 
مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا را افزایش دهد. در 
این بین، نکته مهم اینجاست که اگر توان و سالمت 
کادر درمان، قربانی سفرهای غیرضروری شود، 
در این صورت همه گروه های اجتماعی آسیب 
خواهند دید و تبعات آن فقط به جامعه پزشکی 

محدود نخواهد شد.

سهرابی: هرگونه اعمال 
محدودیت کرونایی باید حتما با 
ممنوعیت سفرهای غیرضروری 

همراه باشد. واقعیت این است 
که سفرهای غیرضروری، سالمت 
مردم و سالمت کادر درمان را به 

خطر انداخته و فشار کاری کادر 
درمان را افزایش داده است. 
کنترل این سفرها می تواند به 

حفظ سرمایه های انسانی در نظام 
سالمت، کمک کند

با توجه به اینکه می توان انتظار 
داشت که در ایام دیگر سال نیز 

سفرهای غیرضروری در دوران 
کرونا ادامه داشته باشد، کنترل 
نکردن این سفرها می تواند هم 

مشقت کادر درمان را تشدید 
کند و هم آمار مرگ و میر بر اثر 

ابتال به کرونا را افزایش دهد. در 
این بین، نکته مهم اینجاست که 
اگر توان و سالمت کادر درمان، 

قربانی سفرهای غیرضروری شود، 
در این صورت همه گروه های 
اجتماعی آسیب خواهند دید 

زالی: سفرهای غیرضروری 
منجر به خستگی و فرسودگی 

تیم درمانی می شود. با توجه به 
حجم باالی کار تیم های درمانی، 
سفر رفتن می تواند بر استمرار 
خدمت رسانی کادر درمان، تاثیر 
منفی داشته باشد. در شرایطی 

که برخی از استان های مقصد 
در حال دست و پنجه نرم کردن 

برای تقابل با این ویروس 
هستند، چرا باید به تیم پزشکی 
خسته آن استان بار مضاعفی را 

تحمیل کنیم؟ 
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پاسخ نمایندگان سندیکاهای دارویی و مکمل ها به دو پرسش

 علی ابراهیمی
چرا مواد اولیه دارویی تولید داخل گران است؟ آیا 
سازمان غذا و دارو شرکت های تولیدکننده داروی 
نهایی را ملزم به خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان 

داخلی می کنند؟
به گزارش سپید، در سال های اخیر سیاست وزارت 
بهداشت در تولید دارو استفاده حداکثری از مواد اولیه 
دارویی تولید داخل بوده است. به اعتقاد آنها حمایت 
از تولید داخل نوعی حل مشکل هلدینگ های 
مواد اولیه دارویی است که به تبع آن موجب حل 
مشکالت صنعت دارو می شود، اما این عقیده هم 
وجود دارد که اگر به دنبال رونق تولید هستیم باید 
ابزارهای آن را فراهم کنیم تا تولید مقرون به صرفه 
باشد. در یک کالم اگر بخواهیم انتظار صنعت از 
مسئوالن را بیان کنیم این است که تدابیری اندیشیده 
شود که قیمت تمام شده کاال در ایران مقرون به 
صرفه و قابل رقابت با کاالهای خارجی باشد و 

فشارهای وارده بر صنعت را کم کند.

شرکتهایخارجیدامپینگمیکنند
سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  شیبانی،  احمد 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پاسخ 
به این پرسش که آیا قیمت مواد اولیه دارویی تولید 

داخل گران است؟ اظهار داشت: »علیرغم اینکه 
حوزه تولید مواد اولیه دارویی مربوط به شیمی 
تأثیرگذاری در  و  مهم  بسیار  اما بخشی  است، 
صنعت داروسازی است. یکی از افتخارات کشور 
بعد از انقالب تولید مواد اولیه دارویی در داخل 
بود زیرا قبل از انقالب و حتی اوایل انقالب ماده 
اولیه ای در کشور تولید نمی شد، ولی خوشبختانه 
امروز ما در جایگاهی هستیم که بیش از 60 درصد 
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروها را در داخل 
کشور تولید می کنیم و حتی بخشی زیادی از این 
تولیدات را هم به کشورهای دیگر صادر می کنیم.«
وی با تأکید بر اینکه مواد اولیه تولید شده در 
داخل بسیار تخصصی هستند، افزود: »ما به عنوان 
نمایندگان صنعت داروسازی کشور هیچ زمانی 
این انتظار و خواسته را نداریم که با رشد صنعت 
داروسازی صنعت مواد اولیه آسیب ببیند، بلکه 
معتقدیم که هر دو صنعت باید در کنار هم رشد 

کرده و به هر دوی آنها توجه ویژه شود.«
شیبانی اضافه کرد: »نباید فراموش کنیم که امروز 
اگر مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی در 
داخل تولید نمی شد و می خواستیم مواد اولیه را 
از محل واردات تأمین کنیم، با توجه به مشکالتی 
مانند تحریم ها و قیمت ارز؛ معلوم نبود کشور و 

بازار دارویی در چه وضعیتی قرار داشت.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
»صنعت  داشت:  اظهار  ایران  انسانی  داروهای 
تولید مواد اولیه ازجمله افتخارات کشور است و 
اینکه گفته می شود مواد اولیه تولید داخل گران تر 
از مواد اولیه تولید شده در خارج از کشور است؛ 
در مواقعی غیر قابل اجتناب است، اما به اعتقاد 
ما در موارد زیادی پایین بودن قیمت مواد اولیه 
اولیه  مواد  با  مقایسه  در  خارجی  شرکت های 
تولیدی شرکت های داخلی ناشی از بازارشکنی 
یا قیمت شکنی )دامپینگ( این شرکت ها است تا 

از این طریق مشتری جذب کنند.«
وی افزود: »از سوی دیگر برخی همکاران ما به 
دلیل مشکالت اقتصادی و گردش ناقص مالی 
کارخانه های داروسازی به دنبال خرید مواد اولیه 
از شرکت های خارجی تولیدکننده می روند تا از 
این طریق قیمت محصول نهایی را کاهش دهند 

و بتوانند در بازار رقابت کنند.«
شیبانی گفت: »اینگونه نیست که قیمت مواد اولیه 
داخلی همیشه گران و نامناسب باشد ضمن اینکه 
به پشتوانه کیفیت باالی مواد اولیه تولید داخل 
آنها را در طرازهای جهانی  می توان به جرات 
دسته بندی کرد. از سوی دیگر بزرگانی در این 

بخش از صنعت دارویی کشور فعالیت می کنند که 
سال ها است در بخش های مختلف تولید حضور 
داشته اند و تجربیات گران بهایی دارند و بازار را 

هم به خوبی می شناسند.«
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در همه مواردی 
که ماده اولیه تولید داخل گران تر از نمونه مشابه 
خارجی است دامپینگ صورت می گیرد، اظهار 
داشت: »منظور بنده این نیست که پایین بودن قیمت 
همیشه در نتیجه قیمت شکنی از سوی شرکت های 
خارجی تولیدکننده مواد اولیه بوده است، اما به جرات 
می توان گفت که در اغلب مواقع این اتفاق در نتیجه 
بازارشکنی برای جذب مشتری صورت می گیرد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
داروهای انسانی ایران افزود: »البته ما هم در سندیکا 
تحقیقاتی را در این خصوص داشتیم و متوجه شدیم 
که در اغلب موارد که گفته می شود مواد اولیه داخلی 
گران تر است، تعداد این مواد انگشت شمار است 
که آن هم قابل اصالح است و می توان آن را با 
مدیریت قیمت و هزینه ها کاهش داد، ولی اینکه 
گفته شود در اغلب موارد قیمت مواد اولیه تولید 
داخل در مقایسه با مواد اولیه خارجی باالتر است 

واقعیت ندارد.«
ادامه در صفحه 14 
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چرایی قیمت باالی مواد اولیه دارویی تولید داخل 
و الزام تولیدکنندگان به خرید آنها



 ادامه از صفحه 13 
فراموش  نباید  را هم  »این  تأکید کرد:  شیبانی 
کرد که تولید ماده اولیه در کشور تحت تأثیر 
اتفاقاتی مانند تورم و نرخ ارز قرار دارد، ولی 
ما می گوییم اگر ماده اولیه گران است و شرکت 
داروسازی ناچار است این ماده اولیه را بخرد 
این گرانی در قیمت داروی نهایی هم دیده شود 
تا صنعت داروسازی رشد پیدا کند و صنعت 
ماده اولیه نیز از رونق نیفتد تا این دو صنعت 

در کنار هم رشد کنند.«
وی اضافه کرد: »خوشبختانه اخیراً سازمان غذا 
و دارو به این موضوع ورود کرده و مواردی 
نبوده در  قابل اصالح  اولیه  ماده  قیمت  را که 
قیمت داروی تولید شده اعمال کرده است که 
این اتفاق خوبی است و به نفع هر دو طرف 

تولید خواهد بود.«

مزیترقابتیوارزشافزودهملیباید
مالکسنجشباشد

عباس کبریایی زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران هم 
در این خصوص گفت: »باید ببینیم که آیا یک 
صنعت برای کشور مزیت رقابتی و ارزش افزوده 
ملی ایجاد می کند یا نمی کند و این هوشمندی 
و  تولیدکنندگان  سیاست گذاران،  در  باید  نیز 
سندیکاهای کشور وجود داشته باشد که اگر 
کاالیی ارزش افزوده ملی و مزیت رقابتی ایجاد 
نکرد کشور را به سمت کاالیی که این امتیازات 

را ایجاد می کند سوق دهند.«
وی افزود: »یقینًا بین داروهای زیادی و مواد اولیه 
بی شماری که در کشور تولید می شود می توان 
پیدا کرد که ارزش افزوده ای برای  مواردی را 
کشور ندارند و اگر نبود این فرآورده ها و توقف 
تولید آنها مسائل امنیتی برای کشور ایجاد نکند 
باید فکری برای متوقف کردن آنها پیدا کرد.«

مانند  »محصوالتی  کرد:  اضافه  کبریایی زاده 
پایه برای هر کشوری نوعی  آنتی بیوتیک های 
پدافند محسوب می شود و باید این قابلیت برای 
کشورها حفظ شود هرچند تولید آنها مقرون به 

صرفه نباشد. برای مثال تولید امروز کشورهایی 
مانند امریکا خطوط تولید پنی سیلین جی خود 
این  هرچند  نکرده اند،  تعطیل  و  نگه داشته  را 
کشورها محصول مورد نیاز خود را با واردات 
از کشور چین تأمین می کنند، اما خطوط خود 
قبیل  این  زیرا  نمی کند  تعطیل  به هیچ وجه  را 
تولیدات نوعی اقدام پدافندی برای هر کشور 

محسوب می شود.«
تولیدکنندگان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
مکمل های رژیمی غذایی ایران تأکید کرد: »امروز 
ممکن است برخی داروها چه در بخش تولید 
و چه در بخش فرموالسیون )امروز داروهایی 
کشور  وارد  آنها  نهایی  تولید  اگر  که  داریم 
ارزان تر  داخل  در  آنها  فرموله  تولید  از  شود 
تمام می شود( و یا مواد اولیه تولید داخل، اگر 
به صورت ساخته شده وارد کشور شوند ارزان تر 
تمام شوند، اما این غربالگری و هوشمندی باید 
در ساختار رگالتوری کشور وجود داشته باشد 
اجازه  و  کند  مدیریت  را  موضوعات  این  که 
ندهد فرآورده ای که برای کشور ارزش افزوده 
ملی ایجاد نکرده و مزیت های تکنولوژیک و 
یا ارزی و ریالی ندارد، تولید شود و در این 

موضوع کسی شکی ندارد.«
وی با تأکید بر اینکه تولید کاالیی که برای کشور 
مزیت و ارزش افزوده ای در بخش های فناورانه 
افزود:  باشد،  داشته  ادامه  باید  دارد  اشتغال  و 
»امروز 97 درصد داروی مورد نیاز کشور توسط 
صنعت داروسازی داخلی تولید می شود و حدود 
60 درصد از مواد اولیه این تولید نیز در داخل 
این  ارزبری  که مجموع  می شود  تولید  کشور 
مقدار حدود 800 میلیون دالر است درحالی که 
فقط برای سه درصد نیاز کشور بیش از یک 

میلیارد دالر ارز هزینه می شود.«
کبریایی زاده افزود: »پس عقالنیت حکم می کند 
که از این صنعت مراقبت شود و در کنار آن از 
رده خارج کردن خطوط فاقد ارزش افزوده ملی 
هم باید اجرا و با کاالی مشابه جایگزین شود. 
البته در حال حاضر این روند در کشور اجرا 
می شود و ما معتقدیم که نظارت در این بخش 

گیرد. همچنین درخواست  انجام  پیوسته  باید 
ما به عنوان نمایندگان سندیکاهای تولید دارو و 
مکمل این است که محصوالت داخلی به صورت 

مستمر پایش و ارزشیابی شوند.«
وی با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت مبنی 
دارویی  تدوین  و  بررسی  شورای  انحالل  بر 
غلط  تصمیم  یک  تصمیم  »این  گفت:  کشور، 
بود زیرا صنعت بالغ شده دارویی کشور نباید 
نسل های جدید  بایستی  بلکه  و  متوقف شود 
این  بر  به فهرست اضافه کند. عالوه  دارویی 
امروز ما مشکالت صنعت داروسازی بسیاری 
از کشورها را نداریم و به راحتی می توانیم کپی 
کنیم و زمانی که این امکان را داریم باید از آن 
استفاده کرده و مولکول های جدید تولید کنیم 
تا در اختیار بیماران ایرانی قرار گیرد و حتی 
امکان صادرات آنها را هم می توانیم داشته باشیم.«
کبریایی  گفت: »معلوم است صنعت داروسازی 
ما در تولید مولکولی که مربوط به 40 سال قبل 
است نمی تواند با تولیدکنندگان چینی و هندی 
و  بیفتد  اتفاق  دامپینگ  چه  حال  کند،  رقابت 

چه اتفاق نیفتد.«
یک  با  را  موضوع  این  »بگذارید  افزود:  وی 
مثال توضیح دهیم. برای نمونه امروز یک ماده 
دارد  مصرف  تن   500 ایران  در  که  را  اولیه 
یک شرکت ایرانی تولید می کند، اما همزمان 
در  هم  هندی  مشابه  شرکت  را  ماده  همین 
مقیاس 10 هزار تن و با قیمت بسیار پایین تر 
تولید می کند چراکه رابطه قیمت و میزان تولید 
توان  ایرانی  شرکت  ازاین رو  است.  برعکس 
با شرکت هندی را نخواهد داشت و  رقابت 
تولید این شرکت با قیمت مقرون به صرفه تر 

عرضه خواهد شد.«
تولیدکنندگان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
مکمل های رژیمی غذایی ایران گفت: »باید سیاست 
ما در تولید توسعه ای باشد و اگر تعطیلی برخی 
خطوط تولیدی مشکالت امنیتی و اجتماعی ایجاد 
نکند، صنعت ما باید از تولید 500 تن ماده اولیه که 
توان رقابت با تولیدکننده هندی را ندارد به سمت 
تولید مولکول دیگری برود و این مولکول وارد 

شود؛ البته متأسفانه امروز این سیاست توسعه ای 
در مدیریت کشور وجود ندارد.«

تضادمنافعوجوددارد
انجمن  هیئت مدیره  رئیس  مدنی،  حسام الدین 
محصوالت  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
بیوتکنولوژی پزشکی ایران هم در این خصوص 
اظهار داشت: »به نظر تضاد منافع در این خصوص 
وجود دارد زیرا یک سازمان را نمی توان هم 
مسئول قیمت گذاری و تولید و هم مرکز صدور 
مجوز واردات و صادرات دانست. چراکه این 
سازمان نمی تواند همه چیز را در یک ساختار 

به درستی مدیریت کند.«
وی با بیان اینکه ممکن است یکی از گروه هایی 
که منافع آنها در این مسیر به خطر می افتد علیه 
این سازمان وارد عمل شود، افزود: »باید تشکل ها 
مسیر  این  در  بیشتر  و سندیکاهای خصوصی 
دخالت کنند و اجازه داده شود تا سندیکاها با 
مواد  تولیدکنندگان  به ویژه  مربوطه  بخش های 

اولیه وارد مذاکره شوند.«
مدنی اضافه کرد: »وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو فقط باید مسئول نظارت و کنترل 
کیفیت محصول باشند تا داروی کم کیفیت تولید 
البته به نظر ما داروهای تولید شده در  نشود. 
ایران از لحاظ کیفیت در رده های باالیی قرار 
دارد و امروز که بنده تجربه چندین سال کار 
صادرات را دارم به ضرس قاطع می توانم بگویم 
که تمام کشورهایی که ما به آنها صادرات دارو 
داریم محصوالت ایرانی را بیشتر از داروهای 
هندی و چینی قبول دارند و در نامه نگاری های 
این شرکت ها با ما هم این را عنوان می کنند که 
داروهای تولید شده در ایران کیفیت باالیی دارند.«
و  تولیدکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  رئیس   
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران در پایان تصریح کرد: »ما تعجب می کنیم که 
در داخل برخی این القائات را ترویج می کنند که 
داروی ایرانی کیفیت ندارد و گچ است درحالی که 
از نظر ما این مباحث تبلیغاتی بوده و روشی 

برای افزایش واردات دارو به کشور است.«
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فرصت 15 روزه ارگان ها برای اعالم برنامه همزیستی با کرونا

زندگی کادردرمان درمیدان مین نامرئی
 یاسر مختاری

شش ماه از تشکیل کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
این کمیته جلسات  ملی کرونا می گذرد،  ستاد 
در  کرونا  روند  بررسی  به  که  را  هفتگی خود 
کشور و ارائه پیشنهادات در خصوص مدیریت 
بهتر بیماری می پردازد در محل وزارت کشور 
برگزار می کند. هر هفته دبیر این کمیته یا رئیس 
آن در جمع خبرنگاران حاضر و خالصه جلسه 
با رسانه ها در میان می گذارند.  برگزار شده را 
روز سه شنبه 11 شهریورماه برای نخستین بار 
یک  قالب  در  آن  رئیس  کمیته  این  تشکیل  از 
نشست خبری به تشریح اقدامات انجام شده و 

برنامه های آتی پرداخت.
 به گزارش خبرنگار سپید، حسین ذوالفقاری، با 
اشاره به اقدامات انجام شده توسط کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا در محرم، 
اظهار کرد: »پس از تدوین دستورالعمل ضوابط 
بهداشتی در این کمیته و تصویب در ستاد ملی 
کرونا، کارگروهی ذیل کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی در سازمان تبلیغات اسالمی 
تشکیل و دستورالعمل های آن به سراسر کشور 
ابالغ شد. ٩٢ هزار هیئت ثبت شده در کشور وجود 
دارند و در مدت کوتاهی توسط این کارگروه 
توجیه و آموزش های الزم به آنها داده شد. ٨٥ 
هزار بازدید و سرکشی نیز از هیئت های مذهبی 
در ایام سوگواری محرم در استان ها با هدایت 

سازمان تبلیغات اسالمی صورت گرفت.«
وی افزود: »٢٧ هزار و ٧٢٣ نفر همیار سالمت با 
هیئت ها همکاری کردند، در ایام سوگواری محرم، 
بیشترین میزان رعایت ضوابط بهداشتی از ابتدای 
شیوع کرونا در برنامه های مذهبی و دینی در کشور 
صورت گرفت. این مسئله در نماز جمعه و زیارت 
صحن های متبرکه نیز مشاهده شد و همکاری 
مناسبی از سوی مسئوالن و هیئت ها، به ویژه از 
سوی تولیت  آستان های مقدسه در سراسر کشور، 
ائمه جماعات و مداحان انجام شد. البته در چندین 
مورد افراد و گروه های محدودی ضوابط را رعایت 
نکردند که بر اساس دستورالعمل ها به آنها تذکر 
داده و برخورد صورت، اما این موارد بسیار نادر 
بودند چنانکه قابل ذکر نیستند.« ذوالفقاری، با بیان 
اینکه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
کرونا از چهارم اسفندماه  فعال شده است، گفت: 
» پس از تشکیل ستاد ملی، کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی با مسئولیت وزارت کشور تشکیل شد. 
این کمیته تاکنون ٢٦ مصوبه به عنوان پیشنهاد به 
ستاد ملی ارسال کرده است که پس از تصویب در 
کشور اجرا شده اند. طرح هایی مانند تب سنجی 
مسافران، فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت 
پیشنهادهای  از جمله  مدارس  تعطیلی  و  تردد 
این کمیته بوده است. در حوزه مدارس ابتدا، آنها 
به صورت هفتگی تعطیل و سپس تعطیلی ها را 
تمدید کردیم و در نهایت با همکاری آموزش و 

پروش سال تحصیلی خاتمی پیدا کرد.«
ذوالفقاری با انتقاد از سفرهای چند روز اخیر، گفت: 
»این بیماری اثرات روانی بدی روی خانواده ها دارد 

و باید تردد با نزدیکان را هم حتی المقدور کاهش 
دهیم. من خودم گرفتار این بیماری شدم و در 
بیمارستان شاهد فشار بر کادر درمانی بودم لذا باید 
بیشتر پروتکل ها رعایت شود چرا که  کادر درمانی 
در یک میدان مین نامرئی  زندگی می کنند، بر همین  

باید تغیراتی در شیوه زندگی خود لحاظ کنیم.«

فرصت ستاد ملی کرونا به سه قوه
طرح  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  وزیر  معاون 
همزیستی با کرونا اظهار کرد: »ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به تمامی دستگاه های هر سه قوه 1٥ روز 
مهلت داده است تا برنامه همزیستی با کرونا را 
اعالم کنند. البته این فرصت هنوز باقی مانده است 
برخی برنامه ها مانند طرح وام یک میلیونی  تومانی 
می تواند تجمعاتی را ایجاد کند که دستگاه ها باید 
خود برای کاهش این تجمعات برنامه ریزی کنند. 
برخی از این برنامه ها نیز باید از سوی مردم اجرا 
شود.« وی یادآور شد: »در حال ایجاد یک سامانه 
جامع برای مبارزه هوشمند با این بیماری هستیم. 
این سامانه را به ستاد ملی پیشنهاد دادیم تا سامانه 
مدیریت هوشمند را راه اندازی کرده و بهتر بتوانیم 

به مهار و کنترل این بیماری بپردازیم.«

ضوابط بهداشتی مرحله دوم انتخابات مجلس
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی کرونا در ادامه با اشاره دور انتخابات مجلس 
شورای اسالمی نیز اظهار کرد: »این انتخابات 
و  انتخابیه  حوزه   11 استان،   ٩ در  است  قرار 
٢۴ شهرستان برگزار شود و ضوابط امنیتی و 
بهداشتی ابالغ شده است. بر اساس آن نامزدها 
حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند و فقط از طریق 
فضای مجازی و صدا و سیمای استان می توانند 
برنامه های خود را اعالم کنند. مجریان برگزاری 
از قبل غربالگری می شوند و فاصله هر فرد در 

حوزه انتخابیه باید ٢ متر از دیگران باشد. رأی 
دهندگان حتمًا فواصل را رعایت کنند وحتما 

ماسک زده باشند.«
معاون وزیر کشور تأکید کرد: »هیچ تجمعی چه 
قبل و چه بعد از انتخابات نباید صورت گیرد. 
اگر نامزدی رعایت نکند در مرحله اول اجازه 
استفاده از صدا و سیما را ندارد و در مرحله بعد 

ممکن است به قوه قضائیه معرفی شوند.«
ذولفقاری در ادامه با اشاره به اهمیت کمک رسانی 
به نیازمندان در شرایط کرونا، گفت: »مردم در 
موضوعاتی چون سیل و زلزله حضور داشتند و 
ظرفیت باالیی دارند، لذا در بحث کرونا ضرورت 
داشت که کمک های مومنانه هم ساماندهی شود. 
در برخی موارد گروه های خدمت رسان بدون 
اطالع ارزاق خود را به افرادی دادند که قباًل هم 
گروه های دیگر به آنها کمک کرده بود لذا قرار شد 
از سامانه کمیته امداد برای هماهنگی و شناخت 

نیازمندان استفاده شود.«
مراسم  برگزاری  رابطه وضعیت  در  ذوالفقاری 
راهپیمایی اربعین نیز گفت:  »سال گذشته زائران 
٣ میلیون ۴00 هزار نفر ایرانی و حدود ٣00 هزار 
زائر خارجی در این مراسم شرکت داشتند. در 
سال گذشته بیشترین رضایتمندی را در مراسم 
اربعین داشتیم. بر همین اساس فرض را بر این 
گذاشتیم که مراسم اربعین امسال هم برگزار شود 
لذا اقدامات زیر ساختی برای آن انجام داده و 

مرزها را ساماندهی کردیم.« 
ذوالفقاری یادآور شد: »در آخرین تماس با سفیرمان 
در عراق مطلع شدیم که مقامات عراقی به صراحت 
گفته اند بنا داریم امسال از خارج از عراق زائر 
نداشته باشیم و این موضوع تا این لحظه قطعی 
است. با توجه به این موضوع بنا داریم از ظرفیت 
موکب ها برای کمک به مردم در شرایط کرونایی 

کشور استفاده کنیم.«

آمادگی برای اعمال محدودیت
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
کرونا در رابطه با موج سوم کرونا در پاییز گفت: » 
با در نظر گرفتن تمام شرایط همه دستگاه ها نیازمند 
پروتکل هستند حتی خود وزارت بهداشت هم نیازمند 
پروتکل است. نباید با روزمرگی با این بیماری 
برخورد کرد. حتی اگر واکسن هم کشف شود 
تا سال تحصیلی آینده درگیر این بیماری خواهیم 
بود. کمیته امنیتی اجتماعی با درک شرایط کشور 
می خواهد هم چرخ زندگی مردم بچرخد و هم با 
این بیماری مبارزه شود. پیش بینی اینکه در پاییز با 
همراه شدن بیماری آنفلوآنزا شرایط جدیدی به 
وجود می آید انجام شده و در تالشیم که بیماری 
کنترل شود.  اما اگر شرایط خاصی تحمیل شود 
این آمادگی وجود دارد که محدودیت هایی را برای 
زمان مشخصی اعمال کنیم. ولی با توجه به فشارهای 
موجود برای مردم باید محدودیت های خسته کننده 
را کم کنیم. در حال حاضر کشورهایی داریم که در 

سه روز آخر هفته هیچکس حق خروج ندارد.«
ذولفقاری افزود: » همه باید به شیوه زندگی همراه 
با بیماری توجه کرده و در سبک زندگی خود 
تغییراتی ایجاد کنیم و نباید بگذاریم این بیماری آسیب 
بیشتری به افراد جامعه وارد کند. ستاد ملی براساس 
پیشنهاد کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی، برنامه یک 
ساله همزیستی با کرونا را جزء به جزء با همکاری 
وزارت بهداشت تهیه کرده تا به تصویب ستاد ملی 
برسد. مسئله دیگر سامانه یکپارچه مدیریت و کنترل 
هوشمند بیماری است که می تواند به ما کمک کند. 
برخی کشورها این کار انجام داده اند. اگر این سامانه 
از سوی دیتابیس ها و سایر سامانه های دیگر پشتیبانی 
نشود کار ابتر می ماند. امیدواریم این پشتیبانی صورت 
گرفته تا این سامانه به سرانجام برسد.« رئیس کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا، با بیان 
اینکه بنای کمیته اجتماعی، امنیتی، انتظامی ستاد ملی 
کرونا حمایت از وزارت بهداشت و دستگاه های 
مرتبط و درگیر با کروناست، گفت: »همه مسئولین، 
دستگاه ها و مردم باید بیماری را جدی بگیریند. از 
قبل می دانستیم که فشار سنگینی به لحاظ کاری و 
خطرات احتمالی برای خانواده ها و کادر درمانی و 
خانواده های آنها  به وجود می آید. لذا برای کاهش 
این فشارها مردم باید بیشتر به پروتکل های بهداشتی 
توجه  کرده و آنها رعایت کنند.« وی با اشاره به 
ابالغ ضوابط بهداشتی به دستگاه های دولتی، گفت: 
»کارکنان دستگاه ها اگر این ضوابط را رعایت نکنند 
از توبیخ تا انفصال خدمت برای آنها در نظر گرفته 
شده است  و دستگاه ها هم به افرادی که پروتکل 

رعایت نمی کنند نباید خدمت ارائه کنند.«
معاون وزیر کشور در خصوص کنترل مرزهای 
کشور اظهار کرد: این کنترل از اوایل شیوع بیماری 
اعمال شده و در مبادی مرزی کار کنترل و قرنطینه 
افراد مشکوک انجام شد. مدتی این کار خوب انجام 
نمی شد اما در حال حاضر وضعیت بهتر شده است. 
در مرزهای کشور در حال حاضر تردد آنچنانی 
نداریم. در بسیاری از مبادی مرزی تنها اتباع کشور 

خودمان که خارج شده اند به کشور بازمی گردند.«
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