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معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

کرونا هنوز دارو و درمان قطعی ندارد
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالنشهر 
درمان  و  دارو  هنوز  اینکه  بر  تاکید  با  تهران 
قطعی برای کووید 19 شناسایی نشده، عنوان 
کرد:  »درمان های فعلی همه حمایتی و در جهت 
کاهش آسیب های ناشی از بیماری در مبتالیان 
پیشگیری  باید بحث  رابطه  این  در  لذا  است؛ 

در اولویت باشد
با  گفت وگو  در  ماهر  علی  سپید،  گزارش  به 
ایسنا، با اشاره به اظهار نظرهای غیرعلمی، غیر 
کارشناسی و ثابت نشده در خصوص داروها 
فضای  و  رسانه ها  برخی  در  کرونا  واکسن  و 
مدیریت  و  کنترل  »عدم  کرد:  اظهار  مجازی، 
لذا  دارد،  دنبال  به  خطرناکی  تبعات  فضا  این 
باید ضوابطی از سوی ستاد ملی کرونا و مراجع 
ذیصالح برای برخورد با این اظهارات غیرمستند 

تدوین و ابالغ شود.«
و  پروتکل  دهها   کنون  تا  اینکه  بیان  با  وی 
دستورالعمل درمانی در رابطه با بیماری کووید 
19 تدوین شده و تا به امروز چندین بار بازنگری 
شده، عنوان کرد: »طبیعتًا ستاد کرونا هر روش 
درمانی و دارویی خارج از این پروتکل را تا زمان 
تایید از سوی وزارت بهداشت مردود می داند.«
وی با تاکید بر اینکه کلیه داروها پس از طی 
مرحله کارآزمایی بالینی و بعد از تایید اثربخشی 
وارد پروتکل های درمانی می شوند، اظهار کرد: 
»لذا افراد باید در چارچوب پروتکل های مصوب 
ابالغ شده از سوی معاونت درمان وزارت  و 

بهداشت اظهار نظر کنند.«
ماهر با اشاره به حساسیت موضوعات مرتبط 
با علوم پزشکی و تاثیر مستقیم آن بر سالمت 
افراد جامعه، تاکید کرد:  »با توجه به حساسیت 

موضوع، کلیه کشورها محدودیت های شدید و 
مجازات  سنگینی برای این مساله اعمال می کنند، 
لذا اظهار نظر در حوزه پزشکی، دارو و درمان و 
کلیه موضوعاتی که با سالمت افراد جامعه سر و 
کار دارد باید با مجوز وزارت بهداشت و مرکز 
کنترل بیماری ها و در کل مراجع و منابع معتبر 

سالمت در کشورهای مختلف باشد.«
ارتباط و هماهنگی  به ضرورت  اشاره  با  وی 
رسانه ها از جمله صدا و سیما با وزارت بهداشت 
و ستادهای کرونا در سراسر کشور در زمینه انتشار 
اخبار و دعوت از کارشناسان برای اظهارنظر در 
این حوزه، عنوان کرد: » با برقراری این ارتباطات 
کنترل فضای رسانه ای و اخبار حوزه سالمت کار 
سختی نیست؛ به عبارت دیگر صدا و سیما و یا 
سایر رسانه ها می توانند به راحتی با استعالم از 

وزارت بهداشت از افراد کارشناس، متخصص 
و صاحب نظر و صاحب صالحیت دعوت به 
عمل آورند؛ چراکه هر اظهار نظری در این حوزه 
با سالمت افراد جامعه ارتباط مستقیم دارد و لذا 

کنترل و نظارت بر این فضا ضروری است.«
وی ادامه داد: »در وزارت بهداشت کمیسیونی 
برای احراز صالحیت افراد جهت شروع طبابت 
و فعالیت های پزشکی وجود داشته که استعالم 
بارکد افراد صاحب صالحیت از این طریق به 

راحتی امکان پذیر است.«
ماهر در خصوص برخورد با افرادی که بدون 
و  پزشکی  حوزه  در  کافی  دانش  و  تخصص 
سالمت اظهار نظر می کنند، عنوان کرد: »متاسفانه 
اظهار نظرهای غیرکارشناسی در حوزه دارو و 
درمان کرونا این اواخر بسیار شایع شده که عدم 

کنترل و نظارت این فضا تبعات جبران ناپذیری 
به دنبال خواهد داشت. اظهارات ضد و نقیض و 
غیر کارشناسی در این حوزه عالوه بر گمراهی 
افراد جامعه باعث سردرگمی سیاستگذاران و 
مسئوالن شده و همچنین بستر و زمینه سوءاستفاده 

را برای کالهبرداران فراهم می کند.«
و  پروتکل  تدوین  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
دستورالعمل های ویژه برای کنترل و مدیریت 
این فضا، اظهار کرد: »همچنین افرادی که در 
این زمینه بدون تخصص و دانش کافی صحبت 
کرده و باعث تشویش اذهان می شوند باید به 
وزارت بهداشت و متولیان حوزه پاسخگو باشند 
و باید با اینگونه رفتارها قانونا برخورد شود؛ 
چراکه این مسئله عالوه بر ایجاد اعتماد به نفس 
کاذب برای افراد، سالمت جامعه را در معرض 

خطر جدی قرار می دهد.«
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در استان 
اینکه طبیعتًا وزارت بهداشت و  بیان  با  تهران 
سازمان جهانی بهداشت معتبرترین منابع برای 
پیگیری اخبار حوزه سالمت هستند، تاکید کرد: 
دو  این  از  را  خود  اطالعات  می توانند  »افراد 

سازمان و رسانه های مجاز دنبال کنند.«
ماهر در خاتمه با تاکید بر اینکه هنوز دارو و 
درمان قطعی برای کووید 19 شناسایی نشده، 
عنوان کرد:  »درمان های فعلی همه حمایتی و 
بیماری  از  ناشی  در جهت کاهش آسیب های 
در مبتالیان است؛ لذا در این رابطه باید بحث 
پیشگیری در اولویت باشد که این مهم نیز از 
دست ها،  مکرر  شست وشوی  سه گانه  طریق 
پوشش ماسک و رعایت فاصله ها گذاری های 

فیزیکی محقق می شود.«

خبـر

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به حجم قابل 
توجه سفرهای مردم در تعطیالت اخیر، گفت: 
»در روند کلی بیماری این سفرها ممکن است 
گاهی روند نزولی بیماری را ُکند کنند و گاهی 
خودشان موجب ایجاد روند افزایشی شوند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به حجم سفرها در تعطیالت 
در  که  سفرهایی  باالی  »حجم  گفت:  اخیر، 
بیماری  روند  بر  شد،  انجام  اخیر  تعطیالت 
کرونا در کشور تاثیر خواهد داشت. به طور 
در  نادرست  یا  درست  موثر  اقدام  هر  کلی 
فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی معموال پنج 
روز الی یک هفته بعد در بیماران سرپایی، دو 
الی سه هفته بعد در بیماران بستری و چهار 
الی شش هفته بعد در مرگ و میر خودش را 

نشان می دهد.«
وی افزود: »در این دوره چهار روزه )تعطیالت 
هفته گذشته( میزان سفر قابل توجهی را شاهد 
بودیم. خصوصًا از مبدا استان تهران و البرز 

و به ویژه به مقصد مناطق گردشگری مانند 
مازندران، گیالن، گلستان، اصفهان و آذربایجان 
شرقی و... که قطعا این موارد در میزان بیماران 
سرپایی، بستری و میزان مرگ و میر ناشی از 

کرونا در فواصلی که گفتم، موثر خواهد بود.«
اندازه  به  »البته سفرها  کرد:  تاکید  حریرچی 
خودشان موثرند و بر این اساس سفرها موجب 
افزایش بیماری می شوند. در روند کلی بیماری 

این سفرها و اقدامات ممکن است گاهی روند 
نزولی بیماری را ُکند کنند و گاهی خودشان 

موجب ایجاد روند افزایشی شوند.«
وی درباره چرایی بسته نشدن جاده های کشور 
در تعطیالت اخیر، گفت: »وزارت بهداشت 
نظراتش را قبال درباره ضرورت عدم انجام 
سفر اعالم کرده است و کشور ما هم مانند 
کشورهای اروپایی و... به همراهی و همکاری 
مردم اعتماد کرد و درخواستش این بود که مردم 
به سفر نروند. بستن جاده ها اوالً کار پر هزینه ای 
است و دومًا این اقدام باعث می شود که برخی 
سفرهای ضروری هم انجام نشود. ممکن است 
کسی برای اشتغال، ماموریت اداری، بیماری 

و... نیاز به سفر ضروری داشته باشد.«
معاون کل وزارت بهداشت گفت: »تجربه ای که 
کشورهای اسپانیا، انگلیس، آلمان و... داشتند 
نیز این بود که به مردم برای عدم سفر اعتماد 
کنند، اما متاسفانه هم آن ها در این زمینه دچار 

شکست نسبی شدند و هم ما.«

تاثیر سفرهای اخیر در روند کرونا  در کشور
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وزیر بهداشت:

بحران کرونا اقتصاد انگلیس را ۲۵ درصد 
و ایران را فقط 3.۵ درصد کوچک کرد

وزیر بهداشت با بیان اینکه من شرمسار کادر بهداشت 
هستم که ماه هاست مطالباتشان معوق مانده است 
و باز هم کریمانه و عاشقانه خدمت می کنند، در 
یادداشتی ایسنتاگرامی نوشت: »در جریان بحران 
کرونا، اقتصاد انگلستان ۲5 درصد و اقتصاد کشور 
عزیزمان 3.5 درصد کوچک شده بود! احساس 

غرور کردم.«
یادداشتی  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
تاثیر کرونا بر  اینستاگرامی نوشت: »دیروز آمار 

اقتصاد کشورها را مرور می کردم. 
با بلندپروازی خود را با یکی از کهن ترین اقتصادها 
و صاحب مستحکم ترین زیرساخت های بهداشت و 
درمان اروپا یعنی کشور بریتانیا مقایسه کردم. اقتصاد 
آنها ۲5 درصد و اقتصاد کشور عزیزمان 3.5 درصد 

کوچک شده بود!
احساس غرور کردم، بر خود بالیدم که در اوج 
تحریم های ظالمانه که همه منتظر فروپاشی ما بودند 
اینگونه از سهمگین ترین بالی قرن در مسابقه ای نابرابر 
همچون ققنوس از خاکستر خویش سر برآوردیم. 
لطف الهی، دعای خانواده شهدا و مردمی که با 
دل های سرشار از ایمان و تالش شبانه روزی همگان 
افتخارآفرین شد. اما یادمان نرود که در همه گیری 
بیماری های عفونی چرخ های صنعت و تولید در 
همه عرصه ها آن زمان می چرخد که کارگر و کشاورز 
و تاجر و کاسب و فعال اقتصادی اوالً بیمار نباشند 
و ثانیاً هراس از ابتال به بیماری و تشویش از فقدان 
مراقبت های مورد نیاز خانه نشین شان نکند. در و 
دیوار و ماشین آالت بدون نیروی انسانی سالم گچ 

و سیمان و آهن پاره ای بیش نیست. 

فراموش نکنیم که چگونه با هجمه موج اول بیماری 
نظام سالمت با تکیه بر همت، غیرت و ایثار همه 
و  آمدند  میدان  به  ایثارگرانه  دست اندرکارانش 
نگذاشتند برخالف کشور انگلیس که بیمارانش 
در پارک و خیابان ماندند، حتی یک بیمار در پشت 
در بیمارستانی سرگردان شود و مرگ و میرمان با 

همه ی کاستی ها با آنها قابل قیاس نبود. 
در روزهایی که خود سپر و حفاظ مراقب کم 
داشتند دل به آتش زدند و بیماری را مهار کردند. 
مبتال و شهید شدند ولی به مردم کشورشان ایمان 
و اعتقاد بخشیدند و سپس شیوه نامه نوشتند که 
چگونه به کار بازگردیم، بکاریم، درو کنیم، تولید 
کنیم و چرخ های صنعت را بچرخانیم و پیام دادند 
که باز هم در کنارتان هستیم، نهراسید. در لباس های 

غیرقابل تحمل شبانه روز با سیالب عرق می کوشیم 
تا شما با خیال راحت و کمال سالمت در تاب آوری 
سرزمینمان در مقابل آنان که بر ما ظلم تحریم را 
روا داشتند بایستید. ما در زیر بار سنگین پژمرده و 
مچاله می شویم تا ایران شاداب و سرافراز در عرصه 
جهانی بدرخشد ولی مغفول نماند که تخت هایمان 
کمتر، به دلیل تحریم ها تهیه دارو، تجهیزات و لوازم 
حفاظتی بسیار سخت تر، تعداد پزشک و پرستارمان 
هم از کشور انگلیس کمتر بود. فراموش نکنیم که 
دولت انگلیس فقط برای بخش سالمت بیش از 
۲۲ میلیارد دالر هزینه کرد و ما پس از حدود 
7 ماه از یک میلیارد دالر تخصیصی کمتر از 30 

درصد را گرفته ایم. 
یادمان نرود که پرستاران و پزشکان و کادر بهداشتی 

انگلیس عالوه بر دریافت پاداش قابل توجه، پایان 
ماه مطالبه ای از دولت ندارند و من شرمسار کادر 
بهداشت و درمانی هستم که ماه هاست مطالباتشان 
معوق مانده است و باز هم کریمانه و عاشقانه خدمت 
می کنند. اقتصاد کوچک نشد ولی ما درآمدهای 
اقتصادی بیمارستان هایمان، توان جسمی و دریافتی 
نیروهای صدیقمان و آنچه باید می گرفتیم آب 
شد. بزرگان اقتصاد یادتان نرود که در این بلوا 
تاب آوری  اگر  ریخت،  فرو  سالمت  نظام  اگر 
خدمت گزاران این عرصه از دست رفت، اگر دارو 
و تجهیزات نبود اقتصادی برپا نخواهد ماند، پس 
دریابید اجزای نظام بی بدیل را که با این شیوه که 
می گذرد به یاد شعر حافظ افتادم که فرمود: یا 

رب مباد کس را مخدوم بی عنایت.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار ابتال و جانباختگان ناشی 
از کرونا را اعالم کرد و گفت: »طی ۲۴ ساعت گذشته 11۸ نفر 

از مبتالیان کرونا جان باختند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در این باره گفت: »از پنج شنبه 
تا جمعه 1۴ شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۲0۲۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 
1073 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به 3۸۲ هزار و 77۲ نفر رسید.« وی افزود: »متاسفانه در 

طول ۲۴ ساعت گذشته، 11۸ بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۲ هزار و 
۴۴ نفر رسید. البته خوشبختانه تا کنون 330 هزار و 30۸ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.« وی 
با بیان اینکه 3۶95 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، ادامه داد: »تا کنون 
سه میلیون و 331 هزار و 73 آزمایش تشخیص کووید19 در 
کشور انجام شده است.« الری خاطرنشان کرد: »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 افزود: »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.«
الری گفت: »طبق آخرین اطالعات دریافتی از وضعیت بیماری 
کرونا در استان ها، در حال حاضر 99 شهرستان در وضعیت 
قرمز و ۸3 شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند 

مابقی شهرستان ها نیز در وضعیت زرد یعنی با خطر متوسط و 
سفید با خطر کم قرار دارند. هیچ نقطه سبز یعنی منطقه عاری 
کرد: »وضعیت  تاکید  ندارد.« وی  در کشور وجود  کرونا  از 
هفته های  طی  ما  رفتار  بازتاب  نیز  کشور  در  بیماری  اکنون 
گذشته است. هرگونه تغییر رفتار در برابر ویروس اثر خود 
را یک تا دو هفته بعد در موارد بستری و ۴ تا ۶ هفته بعد در 

تعداد موارد مرگ و میر نشان می دهد.«
الری اظهار کرد: »شهرستان  ملکان در آذربایجان شرقی، دهلران در 
آذربایجان غربی، چادگان و خوانسار در استان اصفهان، فیروزکوه 
در استان تهران، شهرستان های اردل و فارسان در استان چهارمحال 
و بختیاری، نهبندان در استان خراسان جنوبی، سبزوار در استان 
خراسان رضوی، شهرستان های امیدیه و بهبهان در استان خوزستان، 
شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، اقلید در استان 
فارس، سیرجان در استان کرمان، سنقر در استان کرمانشاه، گچساران 
در استان کهگیلویه و بویر احمد، الیگودرز در استان لرستان، 
شهرستان های تنکابن، جویبار و عباس آباد در استان مازندران و 
شهرستان های بستک و رودان در استان هرمزگان طی هفته گذشته 

به وضعیت قرمز تبدیل شدند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2026 بیمار جدید کووید19



مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت مطرح کرد

وزیر بهداشت:
دستورالعمل شهدای خدمت باید به سرعت تهیه و ابالغ شود

وزیر بهداشت گفت: »زمانی که برای شهدای خدمت کادر 
بهداشتی و درمانی به مقام معظم رهبری نامه نوشتم، ایشان 
با محبت ویژه ای که دارند در کوتاه ترین زمان و کمتر از 
24 ساعت، پاسخ نامه را دادند و اعالم رضایت کردند.«

به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست کمیته ملی شهید 
خدمت که با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی برگزار شد، اظهار داشت: »افتخار داشتم که از 
روز سوم جنگ، در مناطق جنگی حضور داشته باشم اما تفاوت آن زمان با شرایط کنونی این بود 
که می دانستیم دشمن از چه مسیری می آید اما در شرایط پاندمی کرونا، عزیزترین افراد در کنار و 

روبروی ما نشسته اند و ممکن است بمب ویروس باشند و ما خبر نداشته باشیم.«
وی افزود: »نگرانم از اینکه با بی توجهی ها، شاهد موج جدیدی از بیماری باشیم و همکاران ما هم 
خسته هستند و ممکن است خیلی از آنها در صحنه خدمت رسانی حضور نداشته باشند و نگرانم 

که همکارانم قربانی بی توجهی برخی افراد شوند.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »دستورالعمل شهدای خدمت برای کادر بهداشتی و درمانی منطبق بر 
چارچوب آیین نامه شهدای خدمت باید به سرعت و با همکاری  بخش های مختلف تهیه و بعد از 

بررسی و تصویب در این کمیته، به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شود.«وبدا

دولت

غذا و  دارو

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
با اشاره به درنظر گرفتن تغییراتی در پروتکل های 
بهداشتی ارائه خوراکی در بوفه  مدارس، گفت: »در 
صورت عدم بازگشایی حضوری مدارس ممکن 
است برنامه هایی مانند مکمل یاری اجرا نشود که از 
دانش آموزان می خواهیم برای تقویت سیستم ایمنی 
بدنشان از مصرف مکمل های مربوطه غافل نشوند.«
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: »با توجه به وجود بیماری کرونا 
در صورتی که شرایط برای بازگشایی حضوری 

مدارس فراهم باشد، دستورالعمل فعالیت بوفه  مدارس 
بازنگری شده است. در این دستورالعمل جدید تاکید 
شده است که در بوفه مدارس تنها مواد غذایی که دارای 
بسته بندی و مجوز بهداشتی مانند کیک ها، بیسکوییت، 
شیر ساده و... هستند را ارائه کنند. سالیان قبل در 
دستورالعمل فعالیت بوفه مدارس ذکر می کردیم در 
صورتی که امکان تهیه بهداشتی انواع لقمه ها، غذاهای 
گرم مانند آش و عدسی وجود دارد، می تواند عرضه 
شود، اما اکنون این بند از دستورالعمل حذف شده 
و بوفه ها نباید غذای پختنی ارائه دهند؛ زیرا احتمال 

انتقال آلودگی کرونا وجود دارد.«
وی درباره برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای 
طرح شیر مدرسه و مکمل یاری، تصریح کرد: »باید 
منتظر باشیم تا ببینیم شرایط کشور با وجود کرونا 
چگونه پیش می رود؛ اگر مدارس باز باشند به شرط 
تامین اعتبارات الزم برنامه شیرمدرسه پیگیری می شود. 
طی دو سال اخیر مشکالتی در تامین اعتبار این 
طرح وجود داشت و تعطیلی مدارس در سال قبل 

به واسطه کرونا نیز مزید برعلت شد تا عدم اجرای 
طرح شیرمدرسه در سال قبل به وقوع بپیوندد. اجرای 
برنامه شیرمدرسه در صورت تامین اعتبارات امری 
ضروری است؛ آنهم در شرایطی که حضور کرونا را 
در جامعه شاهد هستیم، شیر می تواند تامین کننده نیاز 
بچه ها به پروتئین و کلسیم باشد و با تقویت سیستم 
ایمنی بدن به پیشگیری از ابتال به کرونا نیز کمک کند.«
نیز در صورت  افزود: »در مورد مکمل یاری  وی 
بازگشایی حضوری مدارس ترجیحمان این است 
تقویت  به  بتوانیم  مکمل ها  تامین  واسطه  به  که 
سیستم ایمنی دانش آموزان کمک کنیم. درصورتی 
که امکان بازگشایی حضوری مدارس فراهم نباشد 
نیز به دانش آموزان و والدین توصیه می کنیم برای 
جلوگیری از کم خونی و فقر آهن هفته ای یک عدد 
مکمل قرص آهن مصرف کنند. همچنین مصرف 
ماهیانه یک عدد قرص ویتامین D پنجاه هزار نیز از 
توصیه های ما است.«عبداللهی با بیان اینکه در سال 
تحصیلی گذشته طرح مکمل یاری مدارس اجرا شد، 

اظهار کرد: »البته باز به دلیل محدودیت های اعتباری 
پوشش طرح حدوداً ۸۵ درصد بود، اما اجرا شد 
و امیدواریم امسال هم بتوانیم آن را اجرا کنیم.«

وی به برنامه کنترل چاقی و اضافه وزن کودکان و 
نوجوانان اشاره کرد و ادامه داد: »در قالب این برنامه با 
شناسایی کودکان چاق آنها را به مراکز جامع خدمات 
سالمت ارجاع می دادیم تا کارشناس مربوطه با 
مشاوره و ارائه برنامه غذایی بتواند وضعیت اضافه 
وزن کودک را مدیریت کند؛ حال که مدتی است 
مدارس تعطیل هستند، افراد می توانند با مراجعه 
به مراکز ما خدمات دریافت کنند. کارشناسان تغذیه 
نیز در شرایط فعلی کرونا به صورت تلفنی از سامانه 

4۰۳۰ مشاوره تغذیه می دهند.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
گفت: »درصورتی که قرار بر بازگشایی حضوری 
مدارس باشد توصیه اصلی ما پایبندی به پروتکل های 
رعایت  ماسک،  از  استفاده  یعنی  است  بهداشتی 
فاصله گذاری اجتماعی و شستن مرتب دست ها 
است. در کنار رعایت این نکات توصیه می کنیم 
دانش آموزان در مدرسه خوراکی های خود را بخورند 
و به یکدیگر تعارف نکنند، از خرید خوراکی های 
فله ای به شدت خودداری کنند و با رعایت نکات 

این چنینی به حفظ سالمت خود کمک کنند.«
وی تاکید کرد: »در شرایط فعلی توجه به تغذیه و 
پیروی از رژیم غذایی درست به پیشگیری از ابتال 
به کرونا کمک می کند. کاهش مصرف نمک، قند، 
چربی، نوشابه های گازدار، فست فودها از توصیه های 

جدی ما است.« 

سخنگوی سازمان غذا و دارو: تغییر در دستورالعمل بوفه  مدارس

واکسن آنفلوآنزا برای مادران 
باردار رایگان خواهد بود

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز 
توزیع واکسن آنفلوانزا از اواخر شهریور در 
داروخانه ها، گفت: »واکسن آنفلوانزا برای 
مادران باردار رایگان خواهد بود که توزیع آن 
از طریق شبکه بهداشت صورت می گیرد.«

در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با مهر موضوع دریافت کارت ملی 
برای تهیه واکسن آنفلوانزا را تأیید کرد و گفت: 
»با توجه به قیمت پایین واکسن آنفلوانزا 
در کشور، امکان قاچاق آن به کشورهای 
همسایه عراق و پاکستان وجود دارد.« وی 
افزود: »واکسن آنفلوانزا با ارز دولتی وارد 
می شود، از همین رو قیمت مصوب دارد و 
اینگونه نیست که با نرخ آزاد عرضه شود.« 
سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به 
آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا از اواخر شهریور 
در داروخانه ها، گفت: »واکسن آنفلوانزا برای 
مادران باردار رایگان خواهد بود که توزیع آن 

از طریق شبکه بهداشت صورت می گیرد.«

4

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به اینکه محدودیت های تحریم  مانع رسیدن 
واکسن کرونا به ایران نخواهد شد، تاکید کرد: 
»اگر کشوری مانند روسیه به تولید انبوه واکسن 
با  آن  تهیه و واردات  برای  کند  اقدام  کرونا 
مشکل تحریم ها مواجه نخواهیم بود. هرچند 
تحریم دارویی خالف پروتکل های بین المللی 
بوده و شرکت های خارجی نیز هنگام تولید 

واکسن به دنبال فروش و کسب سود هستند.«
به گزارش سپید، مسعود خاتمی در گفت وگو 
با خانه ملت دستور رئیس جمهور برای خرید 
واکسن کرونا را کار ارزشمندی دانست و گفت: 
»ابتدا باید در نظر داشت که دستیابی به واکسن 
حداقل چند ماه زمان نیاز دارد و بسیاری از 
در حال  نیز  ایران  در  و گروه هایی  کشورها 
کار کردن روی آن هستند. باید دید که این 

تحقیقات چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. 
به وزارت  وابسته  این حال مجموعه های  با 
بهداشت برای ساخت و تولید هرچه سریع تر 

این واکسن تالش می کنند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به 
این سوال که نحوه توزیع واکسن کرونا در صورت 
تهیه آن باید با چه اولویتی انجام شود، افزود: »در 
صورتی که موفق به تولید و یا واردات واکسن 

کرونا شویم باید در نحوه توزیع آن سنجیده 
عمل کنیم چرا که افراد در معرض ابتال مانند 
کادر درمانی و بیمارستانی و گروه های پر خطر 

در اولویت تزریق هستند.«

خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تحریم  مانع رسیدن  واکسن کرونا به ایران نخواهد شد
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آمار جهانی همه گیری کووید ۱۹

بیش از ۸۷۳ هزار قربانی کرونا در جهان
شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۲۶ میلیون و 
۴۷۱ هزار و ۷۳۳ نفر رسیده و مرگ ۸۷۳ هزار و ۲۲۳ 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 ۱۸ 
میلیون و ۶۶۴ هزار و ۳۰۱ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ تاکنون بهبود 
یافته اند. در میان شش میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۰۹ مورد ابتالی فعال در 
سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی شش میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۵۹ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۶۰ هزار و ۷۵۰ مورد معادل یک 

درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
همچنین از ۱۹ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۵۲۴ پرونده مختومه بیماران مبتال 
به کرونا، ۱۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۳۰۱ نفر معادل ۹۵ درصد از موارد 
بهبود یافته و ۸۷۳ هزار و ۲۲۳ نفر معادل پنج درصد از موارد جان 
خود را از دست داده اند.  آمریکا با بیش از ۶.۳ میلیون مبتال همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید۱۹ قرار دارد و بیشترین 
آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است.
براساس تازه ترین آمارها، شمار مبتالیان در برزیل نیز اکنون از چهار 
میلیون نفر فراتر رفته و این کشور پس از آمریکا و با آماری چشمگیر 
از نظر تعداد بیماران و قربانیان کووید ۱۹، جایگاه دوم را در جهان 
دارد. پیش بینی می شود هند نیز به زودی به جمع کشورهایی با بیش از 

۴ میلیون بیمار مبتال به کرونا بپیوندد. 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. همچنین در روزهای اخیر آمار مبتالیان در روسیه نیز از مرز 
یک میلیون نفر عبور کرد. بر اساس داده های رسمِی کشورها پس 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 جمعه به ترتیب به شرح زیر است:

۱. آمریکا شش میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۴۴ مبتال، ۱۹۱ هزار و ۵۸ قربانی
۲. برزیل چهار میلیون و ۴۶ هزار و ۱۵۰ مبتال، ۱۲۴ هزار و ۷۲۹ قربانی

۳. هند سه میلیون و ۹۳۶ هزار و ۷۴۷ مبتال، ۶۸ هزار و ۵۶۹ قربانی
۴. روسیه یک میلیون و ۹۹۹۵ مبتال، ۱۷ هزار و ۵۲۸ قربانی

۵. پرو ۶۷۰ هزار و ۱۴۵ مبتال، ۲۹ هزار و ۴۰۵ قربانی
۶. کلمبیا ۶۴۱ هزار و ۵۷۴ مبتال، ۲۰ هزار و ۶۱۸ قربانی

۷. آفریقای جنوبی ۶۳۳ هزار و ۱۵ مبتال، ۱۴ هزار و ۵۶۳ قربانی
۸. مکزیک ۶۱۶ هزار و ۵۰۱ مبتال، ۶۶ هزار و ۳۲۹ قربانی

۹. اسپانیا ۴۸۸ هزار و ۵۱۳ مبتال، ۲۹ هزار و ۲۳۴ قربانی
۱۰. آرژانتین ۴۵۱ هزار و ۱۹۸ مبتال، ۹۳۶۱ قربانی

پس از آن کشورهای شیلی با ۴۱۶ هزار و ۵۰۱ مبتال، ایران با ۳۸۰ 
هزار و ۷۴۶ مبتال، انگلیس با ۳۴۰ هزار و ۴۱۱ مبتال، بنگالدش با ۳۱۹ 
هزار و ۶۸۶ مبتال، عربستان سعودی با ۳۱۸ هزار و ۳۱۹ مبتال، فرانسه 
با ۳۰۰ هزار و ۱۸۱ مبتال، پاکستان با ۲۹۷ هزار و ۵۱۲ مبتال، ترکیه با 
۲۷۴ هزار و ۹۴۳ مبتال، ایتالیا با ۲۷۲ هزار و ۹۱۲ مبتال، آلمان با ۲۴۸ 
هزار و ۸۱۴ مبتال، عراق با ۲۴۷ هزار و ۳۹ مبتال، فیلیپین با ۲۲۸ هزار و 
۴۰۳ مبتال، اندونزی با ۱۸۴ هزار و ۲۶۸ مبتال، کانادا با ۱۳۰ هزار و ۴۹۳ 
مبتال، اوکراین با ۱۲۸ هزار و ۲۲۸ مبتال، سرزمین های اشغالی ۱۲۴ هزار 
و ۴۵۵ مبتال، قطر با ۱۱۹ هزار و ۴۲۰ مبتال، بولیوی با ۱۱۸ هزار و ۷۸۱ 
مبتال، اکوادور با ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ مبتال و قزاقستان با ۱۰۶ هزار و ۱۲۱ 

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

خبـر

مدیر موسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا از احتمال عرضه زودتر 
از موعد واکسن کووید ۱۹ به بازار خبر داد.

به گزارش سپید، هر روز و ساعتی که در یافتن واکسن موثر برای 
مقابله با ویروس کرونا تاخیر رخ می دهد، شمار بیشتری از مردم 
جان خود را از دست می دهند. بر این اساس، آنتونی فائوچی، مدیر 
موسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا می گوید می توان در یک حالت 
واکسن کرونایی را که غول های داروسازی جهان در حال توسعه آن 
هستند زودتر از موعد مقرر به بازار عرضه کرد. پیشتر سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرده بود احتماالً اوایل سال ۲۰۲۱ میالدی زمانی 
خواهد بود که نسخه اولیه واکسن کرونا به بازار عرضه خواهد شد.
فائوچی در این رابطه گفت: »اگر آخرین مرحله انسانی آزمایشات 
کرونا از سوی شرکت های داروسازی به طور قابل توجهی دارای 
نتایج مثبت باشد، می توانیم زودتر از موعد مقرر و پیش از انجام 

کامل آزمایشات واکسن را مورد استفاده قرار دهیم.«

هم اینک دو آزمایش برای واکسن کرونا در آمریکا در مرحله آخر 
قرار دارد و آزمایش بر روی ۳۰ هزار داوطلب در حال انجام است. 
انجام آزمایش کرونا در ابعادی به این بزرگی بسیار زمان بر است و 
انتظار می رود مشخص شدن نتایج این تحقیقات تا پایان سال جاری 

میالدی طول بکشد.
فائوچی تاکید کرد: »اگر نتایج آزمایش ها در گام نخست مثبت باشد 
و ایمنی و کارایی آن تایید شود، می توان هفته ها زودتر واکسن را به 
بازار عرضه کرد. در این حالت، محققان براساس تعهدات اخالقی 
اقدام به اتمام زودتر از موعد آزمایش خواهند کرد و سرعت فرآیند 

را برای واکسیناسیون میلیون ها نفر سرعت می بخشند.«
دانشمندان آمریکایی نگران هستند به دلیل نزدیک بودن انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر )۱۳ آبان ماه( فشار های سیاسی 
به مجامع علمی برای یافتن واکسن کرونا افزایش یابد و این امر منجر 

به انحراف روند یافتن واکسن موثر برای کووید ۱۹ شود.

پیش تر آنتونی فائوچی، مدیر موسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا 
نسبت به خطر شتاب و عجله در یافتن واکسن کووید ۱۹ هشدار 
داده بود و گفته بود: »موضوع اصلی هم اینک دستیابی به واکسنی 
موثر برای مقابله با ویروس کروناست، اما حقیقت این است که انجام 
نشدن کامل روند آزمایش واکسن و توزیع آن در جامعه می تواند بسیار 
خطرناک باشد.« دولت ترامپ پیشتر بدون تایید مراحل آزمایشگاهی، 
با صدور یک دستور اضطراری اجازه استفاده از پالسمای خون افراد 
بهبود یافته از کرونا را برای بیماران صادر کرد. اقدامی که با انتقاد 

مجامع علمی آمریکا همراه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غول های بزرگ داروسازی جهان 
در حال توسعه واکسن کرونا هستند و بیش از ۲۵ واکسن هم مرحله 
آزمایش انسانی خود را طی می کند و ۱۵۰ واکسن دیگر نیز در حال 
تکمیل فرآیند آزمایش هستند. از ۷ واکسن کرونایی که در مرحله آخر 

تست انسانی قرار دارند، ۴ واکسن در چین در حال توسعه است.

واکسنکرونایآمریکازودترازموعدبهبازارمیآید

سازمان عفو بین الملل با اشاره به تلفات باالی بیماری کووید-۱۹ 
برای کادر درمانِی خط مقدم در سراسر جهان، اعالم کرد که تاکنون 
مکزیک بیشترین شمار قربانیان کرونا در میان کادر درمانی را در 

سراسر دنیا به خود اختصاص داده است. 
به گزارش سپید، طبق اعالم عفو بین الملل از آغاز همه گیری کرونا 
در جهان تاکنون دست کم ۷۰۰۰ عضو کادر درمان در جهان بر اثر 
این بیماری جان خود را از دست داده اند که از این میان مکزیک با 

۱۳۲۰ قربانی کادر درمان، بیشترین سهم را داشته است. 
از دیگر کشورها با میزان مرگ و میر باالی کرونا در میان کادر درمانی 
می توان به ایاالت متحده آمریکا، برزیل و هند اشاره کرد که در آن ها 

شمار قربانیان کادر درمانی به ترتیب ۱۰۷۷، ۶۳۴ و ۵۷۳ نفر بوده است. 
مقامات عفو بین الملل با تاکید بر اینکه برای تجهیز و اطمینان از ایمنی 
کادر درمانی کشورهای مختلف به همکاری جهانی نیاز است، اظهار 
داشتند که ماه ها پس از بروز همه گیری کرونا، اعضای کادر درمانی 
کرونا هنوز در کشورهایی مانند مکزیک، برزیل و ایاالت متحده 
آمریکا با نرخ ناامیدکننده ای در حال از دست دادن جان خود هستند. 
تاکنون بنابر آمار جهانی ایاالت متحده، برزیل و هند باالترین تعداد 
مرگ و میر کلی و موارد تایید شده ابتال به کرونا را به ثبت رسانده اند. 
بر اساس اطالعات رویترز، این کشورها بیش از ۱۴ میلیون مورد ابتال 
به کرونا و تقریباً ۳۸۷ هزار مورد مرگ ناشی از آن را در مجموع ثبت 

کرده اند. همچنین تحلیل رویترز از داده های دولت مکزیک در ماه 
اوت نشان داد که خطر مرگ و میر اعضای کادر درمان در مکزیک 
چهار برابر بیشتر از ایاالت متحده و هشت برابر بیشتر از برزیل است. 
مکزیک بیش از ۶۱۰ هزار مورد ابتال و نزدیک به ۶۶ هزار مرگ 
ناشی از کرونا را ثبت کرده است. دولت مکزیک در اوایل این هفته 
گفته بود که ۱۰۲ هزار و ۴۹۴ عضو کادر درمان به کرونا مبتال شده اند. 
سازمان عفو بین الملل ضمن نام بردن از برزیل به عنوان یکی از 
کشورهایی که اعضای کادر درمان آن با کمبود تجهیزات محافظتی 
درمان در  کادر  از  بیشتر  مواجه اند، خواستار کمک و حمایت 

کشورهای مختلف شد.ایسنا

بیشترینشمارتلفاتکادردرمانیکرونادرمکزیک
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گفت وگوی اختصاصی روزنامه سپید با نفرات اول، دوم و سوم آزمون دستیاری 99

غزاله تفاق، 26 ساله و اهل یزد است. 
ورودی سال 92 رشته پزشکی دانشگاه 
با رتبه 5 کشوری و 3 منطقه  تهران 

دو در کنکور تجربی سال 92
رتبه اول آزمون دستیاری سال 99

سپید: خانم دکتر دقت در پیشینه تحصیلی چند 
نفر اولی که رتبه های برتر آزمون دستیاری را 
به دست آورده اند - ازجمله خود شما - نشان 
می دهد که این افراد برای ورود به دوره پزشکی 
عمومی هم جزو رتبه های خیلی خوب کنکور 
بوده اند. آیا باید همواره منتظر این چرخه باشیم 
یا اینکه به نظر شما سیستم آموزشی ما در دوره 
پزشکی عمومی به شکلی هست که بتواند تحوالت 
عمیق در افراد ایجاد کند و شخصی که با یک 
رتبه نه چندان عالی فقط توانسته در رشته پزشکی 
یکی از دانشگاه ها قبول شود هم می تواند امید 
داشته باشد که در آزمون دستیاری جزو افراد 

برتر باشد؟
به نظر من بله. قرار نیست کسی که توانسته با رتبه 
مناسبی وارد رشته پزشکی شود، الزاما در آزمون 
دستیاری هم همان موفقیت را تکرار کند و بالعکس 
اینطور نیست که اگر کسی در کنکور نتیجه  ای که 
انتظار داشت را به دست نیاورد، به پایان آرزوهای 
خود رسیده باشد. واقعا تنها چیزی که تعیین کننده 
است، تالش ادامه دار است و خیلی از بچه هایی 
جزو رتبه های برتر کنکور بودند همچنان به تالش 
خود ادامه دادند و از بچه های موفق دانشگاهمان 
بودند و در همین آزمون هم نتایج درخشانی به 
دست آورده اند ولی افرادی هم هستند که به دالیلی 
وقت کمتری گذاشته اند و بالطبع نتوانستند نتیجه ای 
که در کنکور به دست آورده بودند را در آزمون 

دستیاری هم تکرار کنند.

سپید: باالخره همیشه و در همه جا اراده یک انسان 
می تواند تعیین کننده باشد. اگر تالش و اراده افراد 
را در نظر نگیریم، ارزیابی شما از سیستم آموزشی 
ما در دوره پزشکی عمومی چیست؟ به اندازه ای 
هست که بتواند یک دانشجو را هم نسبت به مباحث 
عالقه مند کند و هم اینکه انقدر آموزش های پرباری 
به او ارائه کند که بعدا بتواند به راحتی در دوره 
تخصص پذیرفته شود و اگر هم تمایلی نداشت، 

یک پزشک عمومی خیلی خوب بشود؟
حقیقت این است که ما باید بپذیریم که در یک کشور 
درحال توسعه زندگی می کنیم و این درحال توسعه 
بودن و در همه زمینه ها وجود دارد. یعنی نباید انتظار 
داشته باشیم که وقتی وارد دانشگاه می شویم، با یک 
محیط کامال ساپورتیو مواجه شویم و همه زمینه ها 
برای درس خواندن و موفقیت فراهم باشد. من اگر 
بخواهم حقیقت را بگویم، حتی در خیلی از جاها 
به اصطالح، توی ذوق آدم هم می خورد. باالخره 
یک جاهایی ممکن است برخوردهایی که می شود، 
خیلی خوشایند نباشد یا انتظار حمایت های بیشتری 
داشته باشید و بعد ببینید که گاها آن حمایت ها وجود 
ندارد. اما خدا را شکر که در دانشگاه های ما هنور 

اساتیدی هستند که واقعا دلسوزند و این را کامال 
می فهمند که با تعدادی جوان سر و کار دارند و 
جوان هم نیاز به تشویق و حمایت دارد و آنها هم 
دریغ نمی کنند. به نظر من مهمتر از سیستم، وجود 
این افراد کلیدی در دانشگاه ها است که بعضا پست 
و مقامی هم ندارند اما متوجه هستند و آنقدر مرام و 
معرفت دارند که وقت خود را برای دانشجویانشان 
صرف کنند. حتی اگر وقت کمی باشد ولی برای 
یک دانشجوی جوان، این خیلی مهم و ارزشمند 
است و همین مسئله می تواند در دانشگاه های ما 
به کسانی که تصمیم می گیرند که جهش داشته 
باشند و یا به راه موفقیت ادامه دهند، کمک کند.

سپید: دوره اینترنی همراه با آموزش های عملی 
و کارهایی است که به عهده اینترن گذاشته 
می شود. ضمن اینکه کشیک هایی دارد و باالخره 
دوران ساده ای نیست. به نظر شما این سختی ها و 
مسئولیت ها به پربارتر شدن ذخیره دانش و تجربه 

پزشک و آماده شدن او برای دوره تخصص کمک 
می کند یا اینکه مانع تحصیل بهتر دانشجویان 

می شود؟ نظر شما چیست؟
در  صبح  سایت  شاید  که  است  این  حقیقت 
ولی  باشد  داشته  آموزشی  بار  بیمارستان ها 
کشیک های دوره اینترنی حداقل در دانشگاه ما اینطور 
نبود که بتوان گفت دانشجو را هرچه بیشتر آماده 
می کند. حتی دوستانی که وارد دوره طرح می شوند، 
به خصوص اوائل دوره، خیلی به مشکل برمی خورند 
چون چیزهایی که در بیمارستان آموخته اند، واقعا 
آن چیزی نیست که باید می آموختند. با این وجود 
نباید به ناحق و غیرمنصفانه اظهارنظر کرد. باالخره 
در بخش هایی مثل داخلی یا طب اورژانس هرچند 
کشیک های سختی دارند ولی دانشجویان به صورت 
عملی نکاتی را فرامی گیرند که واقعا ارزشمند است.

سپید: حاال که درباره سختی های دوران اینترنی 
صحبت کردید، اجازه بدهید تا سوالی را مطرح 

کنم. شما چقدر نسبت به دوران دستیاری و 
سختی های مخصوص به خودش شناخت دارید؟
از آنجا که همسر من هم پزشک هستند و دو سال 
از من جلوتر هستند، کم وبیش با دوران رزیدنتی 
آشنا بوده و با مسئولیت های رزیدنت ها بیگانه 
می کردیم  کار  ما  اینترنی  دوران  در  بله  نیستم. 
ولی  نداشتیم  عهده  بر  چندانی  مسئولیت  ولی 
تا آنجایی که من می دانم، سخت ترین قسمت 
دستیاری آنجاست که شب، کشیک هستی و تو 
می مانی و بیمار و تصمیماتی که باید بگیری و 
ممکن است آن تصمیم اهمیت خیلی زیادی داشته 
باشد. همسرم و تعداد دیگری از دوستان که با 
آنها مشورت می کردم هم می گفتند این دوران هم 
وقت و هم انرژی زیادی می گیرد و مهمتر از آن، 
بار مسئولیتی است که از نظر ذهنی بر دوش یک 
رزیدنت قرار دارد. بنابراین می گفتند منتظر یک 

دوران ساده و راحت نباش.

سپید: غیر از نکاتی که اشاره کردید، حتما در 
جریان طرح برخی موضوعات و اعتراض های 
فعاالن صنفی و  از جانب  دیگری که گاهی 
آموزشی مطرح می شود، قرار گرفته اید. مثال اینکه 
وقتی شخصی وارد دوران دستیاری می شود، 
بر  رسما و عمال مسئولیت های کاری جدی 
عهده اش گذاشته می شود ولی به نسبت کاری 
که انجام می دهد و مسئولیتی که بر عهده دارد، 
حقوقی دریافت نمی کند. شنیدن این مسائل شما 

را نمی ترساند؟
راستش را بخواهید چرا می ترساند. من دوستانی 
دارم با شرایطی تقریبا مشابه با شرایط من که این 
دوستان، یک جایی به این نتیجه رسیدند که دیگر 
ادامه ندهند و حتی بعضی از آنها به دالیل مختلف 
تصمیم گرفتند از کشور خارج شوند. اگر در دوره 
کنکور شخصی به من می گفت که چرا دوست داری 
در ایران بمانی، می گفتم که چون برای تحصیل 
در رشته پزشکی امید و انگیزه های زیادی دارم 
و مطمئن هستم که مشکالتی که وجود دارد هم 
درست می شود ولی امروز مهمترین علتی که من 
را پایبند کرده و باعث شده سختی هایی که در پیش 
رو دارم را بپذیرم، غیر از عشقی که به پزشکی دارم، 
عشق و عالقه ای است که به خانواده ام دارم، برای 
جبران زحماتی که آنها کشیده اند و اینکه دوری 
از آنها هم برایم بسیار سخت است، سختی های 
موجود را به جان خواهم خرید ولی واقعیت این 
است که شرایط رزیدنتی در ایران حداقل براساس 
آن چیزی که من شنیده ام و می دانم، شرایط واقعا 
غیرمطلوبی است. هم از نظر حمایت های مالی 
بیشتر  باالخره  انجام شود چون  است  که الزم 
رزیدنت ها یا ازدواج کرده اند یا در شرف ازدواج 
هستند و باالخره نیاز دارند که متناسب با کاری 
که انجام می دهند، از درآمد مناسبی هم بهره مند 
شود. البته این یکی از سختی های این دوره است. 
سختی های دیگری هم دارد که شاید وجود آنها 

منطقی نیست.
ادامه در صفحه 7 
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سپید: آیا شما به عنوان کسی که توان موفقیت در 
رقابت سختی مثل آزمون دستیاری را داشته اید 
و کسب رتبه اول آزمون هم این را اثبات کرده، 
هیچ گاه به فکرتان نرسیده است که اصال وارد 
دوره تخصص نشوید و باتوجه به نیاز اساسی 
هر جامعه ای به پزشکان عمومی، شما هم یک 

پزشک عمومی خیلی خوب باشید؟
ببینید قطعا هر کشوری به پزشکان عمومی خوب نیاز 
دارد ولی به هرحال عالقه افراد هم در انتخاب هایشان 
تاثیرگذار است. مثال خود من نسبت به کارهای 
تحقیقاتی و امور تخصصی عالقه خیلی بیشتری 
دارم. واقعا نه به این خاطر که احساس کنم جایگاه 
یک پزشک عمومی جایگاه مناسبی نیست، ولی 
عالقه خود من آنچنان متمایل به طبابت از آن 

جنس نیست.

سپید: قبول دارید که در کشور ما جایگاه پزشکان 
عمومی شدیدا متزلزل شده و اگر شما از نفرات 
برتر در دانشگاه سوال کنید، شاید موارد بسیار 
نادری وجود داشته باشند که عالقه ای به تحصیالت 
تخصصی نداشته باشد و بگوید من می خواهم 
بهترین پزشک عمومی کشور شوم و یا حتی 
اگر تمایل به ادامه تحصیل هم داشته باشد، مثال 
آرزوی تحصیل در رشته ای مثل پزشکی خانواده 

داشته باشد. 
بله قبول دارم . همینطور است که شما می فرمایید.

سپید: این را طبیعی می دانید یا به نظرتان یک 
آسیب است؟

به نظر من می شود انقدر به رشته هایی مثل پزشکی 
خانواده که ادامه مسیر پزشکی عمومی است بها داده 
شود و زمینه کار برای آن فراهم شود تا گرایش به 
این رشته ها هم بیشتر شود. چون واقعا نیاز داریم. 
باالخره یک چشم پزشک که نمی تواند کار یک 
پزشک عمومی یا پزشک خانواده را انجام دهد. از 
طرفی اینها جزو نیازهای جامعه هستند. اما وقتی 
به این رشته ها بها داده نمی شود، وقتی درآمدشان 
پایین و برعکس، سختی کارشان خیلی زیاد باشد، 
کامال طبیعی است که ما به سراغ این رشته ها نرویم 
و نسبت به تخصص های دیگر عالقه نشان دهیم 
اما اگر بخواهم به سوالتان پاسخ دهم باید بگویم 

که این اصال درست نیست ولی طبیعی است.

سپید: اگر ممکن است بگویید خود شما چه 
رشته ای را برای انتخاب در نظر دارید؟

خود من انشاله رادیولوژی را انتخاب می کنم.

سپید: در ادامه سوال قبلی، وضعیت دیگری 
هم وجود دارد. اینکه حتی در دوره تخصصی 
هم، رقابت اصلی نخبگان بر سر چند رشته 
محدود است. احتماال اگر از دیگر نفرات برتر 
آزمون دستیاری هم سوال کنیم، انتخاب آنها یا 
رادیولوژی است، یا چشم پزشکی یا باالخره 
یکی از همین چند رشته ای که این روزها در 

صدر هستند. در این باره چه نظری دارید؟
من فکر می کنم شرایط فرسایشی که دانشجویان 
پزشکی در دوره اینترنی پشت سر می گذارند، یکی 
از دالیل مهمی است که آنها را به این نتیجه می رساند 
که به انتخاب رشته ای فکر کنند که حداقل در ادامه 
مسیر، آسیب زیادی به زندگی شان وارد نکند و بتوانند 
در کنار کار و تحصیل، روند عادی زندگی شان را هم 

داشته باشند ولی متاسفانه ورود به بعضی از رشته ها 
در ایران واقعا به این معنی است که انگار زندگی تان 
را از دست می دهید. حاال شاید در بقیه کشورها هم 
به همین صورت باشد ولی فکر نمی کنم به این شدت 
باشد. رشته هایی مثل جراحی و ارتوپدی و ... از این 
دست هستند که حقیقتا امکان داشتن یک زندگی 
عادی در کنار کار و تحصیل را از پزشک می گیرند. 
از سوی دیگر به بعضی از رشته ها هم که واقعا بها 
داده نمی شود. رشته های بسیار مهمی مثل اطفال، 
داخلی و ... از این دسته اند. شرایط کاری سخت و 
درآمد پایین باعث می شود دانشجویی که پس از 
سال ها شرایط سخت که هیچ بهایی به او داده نشده 
و هیچ درآمدی نداشته، به راحتی راضی نشود که 
چهار سال بعد را هم به تحصیل در رشته ای ادامه 
دهد که تازه آینده روشنی هم نداشته باشد. ولی 
درمورد این مسئله هم باید بگویم که بله، این هم 

یک آسیب است که متاسفانه وجود دارد.

سپید: خانم دکتر در شرایط موجود، شما گفتید 
که تصمیم به تحصیل در رشته رادیولوژی دارید. 
به صورت فرضی شرایطی را در ذهن خودتان 
تصور کنید که همه رشته ها به یک اندازه ارج 
و قرب داشته باشند، درآمد همه رشته ها به یک 
اندازه باشد و از نظر سختی کار هم واقعا همه 
رشته ها در یک سطح باشند. در چنین شرایطی 

شما چه رشته ای را انتخاب می کنید؟
2 رشته ای که من نسبت به آنها عالقه داشتم، 
رادیولوژی و قلب بودند. چون ماهیت منطقی و 
فیزیکی آن را خیلی دوست دارم. هنوز هم رشته قلب 
را دوست دارم و فکر می کنم در رشته رادیولوژی 
هم به سراغ قسمت های قلب آن بروم اما به خاطر 
سختی هایی که هم در دوران رزیدنتی و هم پس 
از آن در رشته قلب وجود دارد و می ترسم که به 
زندگی ام آسیب بزند، به این رشته فکر نمی کنم.

  

شهرستان  اهل  زیدآبادی نژاد،  هانیه 
سیرجان استان کرمان، ورودی مهر 92 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  رشته 
زیرگروه   28 رتبه  با  بهشتی،  شهید 
پزشکی و 59 کشوری کنکور تجربی در 
سال 92؛ رتبه 4 علوم پایه دانشگاهی و 
رتبه اول پیش کارورزی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
رتبه دوم آزمون دستیاری سال 99

سپید: آیا درس خواندن برای شرکت در آزمون 
دستیاری هم شبیه به همان درس خواندن پیش 
از کنکور یعنی صرفا مطالعه کتاب ها است؟ 
سوالم را به شکل دیگری هم مطرح می کنم. 
مشغله ها و مسئولیت هایی که در دوره اینترنی 
برعهده شخص گذاشته می شود، خودش یک 
منبع آموزشی خوب است یا عاملی است که 

مخل درس خواندن می شود؟
درس خواندن و مطالعه کتاب ها عامل بسیار مهمی 
برای قبولی در دوره دستیاری است و کسی که در 
طول 7 سال دوره پزشکی عمومی، درس ها را به 
صورت مفهومی و عمقی یاد گرفته باشد، نتیجه 
خواهد گرفت. ضمن اینکه حضور فعاالنه در بخش ها 
باعث یادگیری و کسب تجربه می شود اما باالخره 
همین کارهای عملی، مطالعه را در این دوران بسیار 
سخت می کند. کشیک های پرتعداد و خستگی بعد 
از انجام کشیک ها باعث می شود که زمان مطالعه 
کمی داشته باشیم ولی شدنی است. یعنی اگر کسی 
هدفش مشخص باشد و تصمیم به قبولی در آزمون 
دستیاری داشته باشد، و از همان ابتدا برنامه ریزی 
داشته باشد، می تواند با تالش به خواسته اش برسد.

سپید: خود شما از ابتدا هدفتان به صورت دقیق 
مشخص بود که می خواهید در چه رشته ای ادامه 
تحصیل بدهید؟ یا اینکه مترصد این بودید که ببینید 

چه رتبه ای به دست می آورید و براساس نتیجه 
آزمون، رشته تخصصی خود را انتخاب کنید؟

من از ابتدا به یک تعدادی از رشته ها عالقه بیشتری 
داشتم. البته بین یکی دو رشته تردید داشتم ولی 
باتوجه به اطالعاتی که خودم با حضور در بخش ها 
به دست می آوردم درواقع توانستم میزان عالقه خودم 
نسبت به رشته های مختلف را بررسی کنم و سعی 

کردم با تحقیق برای ادامه مسیرم تصمیم بگیرم.

سپید: می توانم بپرسم نسبت به کدام رشته یا 
رشته هایی عالقه بیشتری دارید؟

من بین دو رشته چشم و رادیولوژی مردد بودم 
نهایتا رشته  انجام دادم،  با مشورت هایی که  که 
چشم پزشکی دانشگاه تهران را برای تحصیل در 

دوره تخصص انتخاب کردم.

سپید: شما رتبه دوم آزمون دستیاری را به دست 
آورده اید و حق دارید در رشته ای که دوست 
دارید ادامه تحصیل بدهید. ولی قطعا خود شما 
در جریان هستید که اگر ما با ده بیست نفر حائز 
رتبه های برتر آزمون دستیاری صحبت کنیم، تعداد 
قابل توجهی از آنها انتخاب هایی همچون همین دو 
انتخاب شما خواهند داشت. صرف نظر از دالیل، 
به نظر شما این مسئله که نخبگان ما همه به سمت 
چند رشته خاص گرایش دارند و بعضی از رشته ها 
هم که به طور کلی خریداری ندارند، طبیعی و 

درست است یا یک آسیب به حساب می آید؟
سوال خیلی کلیدی مطرح کردید. اوال من این 
را یک آسیب در نظام آموزش پزشکی کشورمان 
می دانم. به این علت که ما واقعا در رشته های 
ماژوری مثل داخلی، اطفال، جراحی عمومی و 
پرزحمت تر  و  سنگین تر  که  رشته هایی  برخی 
داریم.  نیاز  نخبگانمان  حضور  به  هم  هستند 
میان  در  رشته ها  این  حاضر  درحال  متاسفانه 

انتخاب های اول نفرات برتر آزمون نیستند. 
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قطعا این یک آسیب است. من احساس می کنم شاید 
علتش هم مربوط به فشاری باشد که در دوران دستیاری 
به رزیدنت ها آورده می شود و مسائل اقتصادی که 
شاید برای خیلی ها مهم باشد. به هرحال من تصور 
می کنم که این رشته ها امروز حتی در شرایط آموزشی 
هم در جایگاهی که باید باشند، نیستند. البته یک دلیل 
دیگری هم ممکن است داشته باشد. باالخره چون 
اکثر رشته های مینور را دانشجویان نخبه تر انتخاب 
می کنند، شاید جو این رشته ها به سمت درس خواندن 
بیشتری رفته و رتبه های برتر هم ترجیح می دهند 
که آنها هم در چنین محیطی قرار بگیرند ولی اگر 
اساتید ما در رشته های ماژور تالش بیشتری داشته 
باشند و مثال امتیازات بیشتری به رزیدنت های این 
رشته ها بدهند یا اینکه به نوعی شرایط را برای آنها 
به سمت رفاه و آرامش بیشتری تغییر دهند، شاید 
در آینده شاهد انتخاب شدن بیشتر این رشته های 
مهم توسط رتبه های برتر هم باشیم. هرچند باید 
بگویم که انتخاب های خود من آنچنان به خاطر 

شرایط موجود نبود.

سپید: بله به هرحال طبیعی است که تعدادی از 
کسانی که در آزمون دستیاری رتبه های برتر را 
به دست می آورند، بدون درنظر گرفتن هیچکدام 
از مصالحی که درباره آنها صحبت شد و حتی 
از قبل برگزاری آزمون نسبت به بعضی  از همین 
رشته هایی که اصطالحا در بورس هستند، عالقه 
و اشتیاق داشته باشند. یعنی اگر چشم پزشکی از 
نظر اقتصادی آخرین رشته هم می شد، شاید به 
دلیل عالقه شان همان چشم را انتخاب می  کردند. 
ولی ظاهرا این جبری که به وجود آمده هم بی تاثیر 

نیست. قبول دارید؟
کامال درست است. اجازه بدهید من جمالت آخر را 
خطاب دوستان و همکاران خودم و همه دانشجویانی 
که در حال تحصیل در دوره پزشکی هستند، عرض 
کنم. اینکه بسیار مهم است که از همان ابتدای ورود 
به دوره پزشکی عمومی، از همه اوقات خودشان 
به نحو احسن استفاده کنند. هم در مباحث آموزشی 
که ارائه می شود تالش کنند که همه درس ها را به 
خوبی فرا بگیرند و اگر به هر دلیلی موفق نشدند که 
از زمانی که در دوره عمومی در اختیارشان هست، 
استفاده الزم را ببرند و از بیس مناسبی برخوردار 
نیستند، اصال نگران و ناامید نباشند و بدانند که در 
هر شرایطی که تصمیم بگیرند، شدنی است که در 
آزمون دستیاری موفق شده و رتبه مناسبی کسب کنند.

  

 72 سال  متولد  اردکانی،  ملت  میالد 
ورودی  یزد.  استان  اردکان  شهرستان 
سال 92 رشته پزشکی دانشگاه تهران با 

رتبه 15 منطقه 2
رتبه سوم آزمون دستیاری سال 99

سپید: اگر موافق باشید، گفت وگو را از دوران 
تحصیل در پزشکی عمومی آغاز کنیم. خودتان 
فکر می کنید آموزش های این دوران توانسته است 
از شما و بقیه هم دوره ای های شما پزشکان عمومی 

خوب و ورزیده  ای بسازد؟
اگر این سوال را از همه دانشجویان پزشکی شاغل 
به تحصیل در کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
بپرسید، من فکر می کنم جواب اکثریت آنها این باشد 
که »خیر«. یعنی به نظر من از وضعیت آموزشی موجود، 
رضایتی نداشته باشند. متاسفانه سیستم آموزش پزشکی 
کشور ما سیستمی نیست که یک دانشجوی کنکوری 

وارد آن شود و از آن دانشجو، یک پزشک ایده آل در 
حد آن چیزی که در اذهان وجود دارد تربیت کند. در 
بیمارستان های آموزشی کشور ما، دانشجو بیش از آنکه 
در حال آموزش دیدن باشد، مشغول کارهایی است که 
من احساس می کنم بیشتر به علت کمبود نیروی کار 
از آنها استفاده می کنند. یعنی شاید اساتید آموزشی که 
هدف اصلی و هم و غم آنها آموزش دانشجو و تربیت 
پزشک باشد، تعدادشان خیلی زیاد نیست و اگر خود 
بچه ها به فکر خودشان نباشند، ممکن است این دوره 
برای تربیت یک پزشک توانمند، دوره مناسبی نباشد.

سپید: خود شما به چه شکل به فکر خودتان بودید؟
باالخره اکثر بچه هایی که پزشکی قبول می شوند، 
درس خوان هستند و وقتی وارد دانشگاه می شوند، 
اگر کمی احساس کنند که از نظر آموزش کمبودهایی 
وجود دارد و توجه کافی به آنها نمی شود، خودشان 
دست به کار می  شوند و با دیدن بیماران و مطالعه 
کتاب ها و دقت و توجه، سعی می کنند نکات الزم 
را فراگیرند. یعنی به خود شخص هم بستگی دارد 
ولی به هرحال اساتید هم نقش به سزایی دارند. خود 
من در دانشگاه، اساتید خوب زیادی داشته ام ولی 
به نظرم تعداد اساتید اینچنینی باید خیلی بیشتر از 
آنچه امروز هست، باشد. امروز باید نحوه آموزش 
پزشکی در بیمارستان ها خیلی بهتر از اینکه هست 
باشد ولی درحال حاضر به نظر من اساتید برای 
آموزش به ویژه قشر کارورز و اینترن  که در حال 
سپری کردن یک سال و نیم آخر دوره عمومی 

هستند، وقت کافی نمی گذارند.

سپید: آقای دکتر شما که جزو نفرات برتر آزمون 
دستیاری شدید و مسیر آینده شما تا حدود زیادی 
مشخص است. ولی به طور کلی آیا چنین تفکری در 
میان دانشجویان رشته پزشکی اصال وجود دارد که 
بعضی از دانشجویان سوای از اینکه توانایی قبولی 
در آزمون دستیاری را داشته باشند یا نه، بخواهند 
یک پزشک عمومی خوب باشند؟ یا رویای همه، 

تحصیل در دوره تخصص است؟
ببینید یکی از تفاوت های اصلی کشور ما با بسیاری از 
کشورها این است که پزشک عمومی در ایران جایگاه 
اصلی خودش را از دست داده است. من فکر می کنم 
جایگاه پزشک عمومی در کشورهای دیگر خیلی باالتر 
از آن چیزی است که امروز در کشور ما هست. اما 

من در میان هم دوره ای های خودم واقعا چنین موردی 
به خاطر ندارم که از ابتدا قصد داشته باشد پس از 
گذراندن 7 سال عمومی، به دنبال تخصص نباشد و 

بخواهد یک پزشک عمومی باقی بماند.

سپید: به نظر شما اگر بعضی از ابتدا قصد متخصص 
شدن نداشتند، اصال اتفاق درستی بود؟

من فکر می کنم می توانست اتفاق خوبی باشد. باالخره 
وقتی ما پزشک عمومی توانمند تربیت کنیم یا آموزش 
پزشک خانواده را جدی تر بگیریم، این گروه می توانند 
بسیاری از بیماران را طوری مدیریت کنند که مراجعات 
به بخش های تخصصی و فوق تخصصی خیلی کمتر 

از اینکه هست، بشود. 

سپید: فرض کنید که این اتفاق افتاد و اصال رشته 
به عنوان رشته پزشک خانواده  تخصصی هم 
عمومی  پزشکی  ادامه  در  که  شد  راه اندازی 
باشد. احتماال سرنوشت چنین رشته ای هم بهتر 
از رشته های نسخه بنویس دیگری که نخبگان و 
رتبه های برتر اقبالی نسبت به آنها نشان نمی دهند، 
نمی شد. می توانم بپرسم خود شما قصد دارید 

چه رشته ای را انتخاب کنید؟
من به احتمال زیاد رادیولوژی دانشگاه تهران را 

انتخاب خواهم کرد.

سپید: ببینید از میان 3 نفر اول برگزیدگان آزمون 
به رشته  نفر نسبت  دستیاری سال 99، هر سه 
رادیولوژی گرایش دارند. ولو اینکه یک نفر از 
آنها می گوید علی رغم اینکه رادیوژی را دوست 
دارد، به دالیلی می خواهد چشم پزشکی را انتخاب 
کند. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که گرایش اکثریت 
نخبگان ما معطوف به چند رشته خاص شده است؟
برای ما اینطور تعریف کرده اند که رشته های ماژور، 
داخلی، جراحی، اطفال و زنان هستند ولی همانطور 
که گفتید در میان 100 نفر اول کشور، معدود افرادی 
هستند که به این رشته های بسیار مهم گرایش داشته 
باشند. تاخیر در پرداخت ها، کارانه های خیلی کم با 
کار زیاد و شرایطی از این دست باعث شده که افراد 
کمتری نسبت به رشته های ماژور عالقه مند شوند. 
تازه به نظر من آنهایی که به سمت رشته هایی مثل 
رادیولوژی و چشم رفته و می روند هم با گذشت 
زمان، به جمع ناراضیان خواهند پیوست. من فکر 

می کنم شرایط باید به گونه ای باشد که افراد بیشتری 
به سمت رشته های ماژور هدایت شوند و به نظرم 
اساتیدی که در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول 
تربیت دانشجویان هستند، مسئولیت مهمی در این 

خصوص بر عهده دارند.

سپید: شما چقدر از شرایط دوران دستیاری مطلع 
هستید؟

راستش را بخواهید چیزهایی که من شنیده ام آنچنان 
جنبه مثبتی ندارند. چهار سال سخت در پیش رو 
داریم. مثال همین دانشگاه تهران حتی از نظر خوابگاه 
هم مشکل دارد. البته خوابگاه می دهند ولی اینطور که 
من شنیده ام اتاق های دونفره وجود دارد تا چهار نفره 
و حتی هشت نفره که به نظرم در شأن کسی که 7 
سال درس خوانده و حاال برای 4 سال ادامه تحصیل 
به شهر دیگری رفته، نیست. یا مثال پرداختی هایی 
که به رزیدنت ها انجام می شود، حتی اسم و عنوان 
»حقوق« را هم ندارد و به آن »کمک هزینه« می گویند. 
همین چند وقت پیش ما کارزاری برگزار کردیم تا 
بتوانیم تعدادی امضا جمع کنیم تا به مجلس برود و 
حداقل اسم پرداختی ها را تغییر دهند. چون دانشجویان 
تخصصی در تمام رشته ها چیزی در حدود یک 
میلیون و 600 یا 700 هزار تومان در ماه با عنوان 
»کمک هزینه« دریافت می کند. گو اینکه گفته می شود 
قرار است 50 درصد افزایش بدهند ولی فرض کنید 
نهایتا به 2 میلیون و 200 یا 300 هزار تومان هم برسد. 
گمان نمی کنم در این اوضاع و شرایط بشود با چنین 

رقمی به خوبی زندگی کرد. 

سپید: اگر بتوانید یک درخواست از شخص اول 
نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
داشته باشید، چه مسئله ای را درخواست می کنید؟

خود من تا همین چند ماه پیش اینترن و کارورز 
دانشگاه بودم. حداقل از دانشگاه خودمان اطالع دارم 
که برای هر ماه به آنها حدود 500 تا 550 هزار 
تومان پرداخت می شود. اگر چنین فرصتی برای 
من به وجود بیاید، من رسیدگی فوری به وضعیت 
دو قشر مهم یعنی کارورزان و دستیاران پزشکی را 
درخواست خواهم کرد. به نظر من مهمترین ضعف 
سیستم درمان کشور ما، ظلمی است که نسبت به 

این دو گروه انجام می شود.

سپید: با این همه توصیفی که کردید، از دوره 
دستیاری نمی ترسید؟ 

باالخره دوره دستیاری در همه کشورها دوره سختی 
است ولی حقیقت این است که کمی می ترسم. از 
اینکه به احتمال زیاد من خوابگاه مناسبی نخواهم 
داشت  می ترسم، از درآمد پایینش می ترسم، از طوالنی 
بودن دوره می ترسم، از اینکه شاید آموزش درست 
و حسابی نبینم می ترسم ولی بخاطر حسی که شاید 
ترکیبی باشد از اجبار و عالقه، به مسیرم ادامه می دهم.

سپید: اگر صحبت دیگری دارید در پایان بفرمایید.
بله موضوعی هست که مایلم مطرح کنم. شرایطی 
که حول زندگی و تحصیل دستیاران و کلیت جامعه 
پزشکی در این چند سال اخیر ایجاد شده، متاسفانه 
دارد خیلی از بچه های ما را به سمت مهاجرت 
می کشاند. البته این مسئله قبال در میان بچه های فنی مثل 
دانشجویان دانشگاه های شریف، امیرکبیر، دانشگاه 
تهران و ... بارز بود و تعداد قابل توجهی از آنها به 
دانشگاه های خارج از کشور مهاجرت می کردند. االن 
هم من می بینم که واقعا می شود بعضی از نخبگان را 
به ماندن در داخل کشور دلگرم کرد ولی این اتفاق 
نیفتاده و آنها تمایل زیادی به ماندن ندارند که واقعا 

امیدوارم این روند متوقف شود.
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 امین جاللوند

امروز مدارس سراسر کشور به طور رسمی آغاز 
به کار کرده اند. با توجه به شیوع کرونا، بسیاری 
از خانواده ها نگران هستند که بازگشایی مدارس 
فرزندانشان  سالمت  برای  جدی  تهدیدی  به 

تبدیل شود.
در این بین، نمایندگان جامعه پزشکی نیز ضمن 
درخواستی فوری از مسئوالن، درخواست کرده اند 
که از بازگشایی حضوری مدارس کشور، جلوگیری 
شود. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 
نیز از ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست کرده 
است که از بازگشایی حضوری مدارس در کلیه 

مناطق کشور جلوگیری کنند.
در نامه سرگشاده عباس آقازاده، خطاب به ستاد 
ملی مبارزه با کرونا آمده است: »ستاد ملی مبارزه با 
کرونا باید از جان میلیون ها دانش آموز دفاع کند. 
وزیر آموزش و پرورش طی بیاناتی در اجالس با 
مدیران مربوطه، اظهار داشته اند که مدارس باید 
بطور حضوری بازگشایی شوند. این »دستور« 
جناب وزیر، با شرایط حاکم بر همه گیری ویروس 
کرونا و وضعیت »قرمز« بسیاری از مناطق کشور، 
همخوانی ندارد. به خطر انداختن جان میلیون ها 
دانش آموز و آموزگار و خانواده های ایشان و 
دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و 
غیرمرتبط  مسئوالن  از سوی  بیماری  با  مبارزه 
فاصله  کمترین  در  می تواند  بهداشتی،  امور  با 
زمانی به یک فاجعه انسانی تبدیل شود .لذا از 
مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا، جدا تقاضا 
می کنیم ضمن اعمال قاطعیت در اجرای فرامین 
بهداشتی و پروتکل های ملی مبارزه با کرونا، از 
احتمال بازگشایی حضوری مدارس در همه مقاطع 
تحصیلی و در کلیه استان ها و مناطق کشور، اکیدا 

جلوگیری شود.«
با توجه به تحصیل حدود 14 میلیون و 600 هزار 
دانش آموز در کشور، بازگشایی مدارس می تواند 
به تهدیدی جدی برای سالمت میلیون ها دانش 
آموز تبدیل شود. نکته بسیار مهم اینجاست که 
بازگشایی مدارس می تواند به افزایش موارد ابتال 
به کرونا، اشغال شدن تخت های بستری و افزایش 

مشقت کادر درمان، منجر شود.
کارشناسان جامعه پزشکی بارها هشدار داده اند که 
پاییز سختی در راه خواهد بود. از یک سو با آغاز 
فصل سرد، احتمال شیوع کرونا افزایش پیدا می کند 
و از سوی دیگر، شیوع بیماری آنفلوآنزا هم این 
بحران پاییزی را تشدید خواهد کرد. بازگشایی 
مدارس در چنین شرایط بحرانی می تواند به منزله 
تیرخالص به سالمت جامعه باشد. در این بین، 

کادر درمان نیز قربانی این اهمال مدیریتی خواهد 
شد. با توجه به خستگی و فرسودگی مفرط کادر 
درمان در هفت ماه گذشته، بازگشایی مدارس 
تخت های  اشغال  ضریب  افزایش  به  می تواند 
بستری، شلوغ شدن بیمارستان ها و افزایش بار 
کاری کادر درمان منجر شود. در چنین وضعی، 
کادر درمان نمی تواند موج های بعدی کرونا را 
تاب بیاورد و احتمال افزایش آمار شهدای مدافع 

سالمت نیز دور از انتظار نخواهد بود.

به همین دالیل نیز جامعه پزشکی تاکید دارد که 
به منظور حفظ سالمت دانش آموزان و جلوگیری 
باید جلوی  افزایش فرسودگی کادر درمان،  از 
بازگشایی حضوری مدارس گرفته شود تا کادر 
درمان نیز بتواند نفس بکشد و توانش به سمت 

اضمحالل نرود.

تداوم بالتکلیفی دانش آموزان، 
والدین و معلمان

اینکه کدام گروه از مدارس کشور باید باز باشد 
به  فقط  باید  کشور  منطقه  کدام  در  مدارس  و 
ابهام جدی است  شکل مجازی آموزش دهد، 

که همچنان بی پاسخ مانده است. 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش درباره شرایط بازگشایی مدارس 
استان ها  از  یک  هر  »برای  است:  داده  توضیح 
وضعیت سفید، قرمز و زرد تعریف شده است. 
وضعیت سفید شامل عشایر و مناطق روستایی 
می شود که در آن، دانش آموز مشکلی برای رفتن 
به مدرسه ندارد. در وضعیت زرد، آموزش ها به 
شکل ترکیبی در قالب حضوری و غیر حضوری 
انجام می شود و در وضعیت قرمز نیز آموزش 
به شکل از راه دور، الکترونیکی و با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی است. یکی از دالیل شروع 
مدارس از نیمه شهریور هم این است که معلمان 

زمان کافی برای شناخت دانش آموز و مرور دروس 
سال قبل را داشته باشند و با مرور آموخته های 
قبلی، آموزش دروس جدید را شروع کنند تا برای 
دانش آموزان در سال جدید مشکلی پیش نیاید.«
همچنین محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش 
و پرورش نیز تاکید کرده است: »مصمم هستیم 
 سال تحصیلی جدید را با مراقبت  از سالمت  و 
آموزش  دانش آموزان  در 15 شهریور آغاز کنیم. 
اصل بر این است که هر جا امکان دارد، کالس ها 
حضوری برگزار شود. از این رو کالس های درس 
در 35 درصد مدارس کشور که زیر 50 نفر دانش 
آموز دارند، با رعایت پروتکل ها حضوری برگزار 
می شوند. کالس های با جمعیت بیشتر دانش آموزان 
را هم زوج و فرد می کنیم، اما برای مواردی که 
امکان برگزاری کالس حضوری نباشد، برنامه های 
درسی را از تلویزیون ارائه خواهیم کرد. همچنین 
تمام مدارس ما در ابتدای شهریورماه به شبکه ملی 
اطالعات وصل می شوند و برای پهنای باند نیز 

اعالم نیاز کردیم و قول دادند که تامین شود.«
در حالی که قرار بود 35 درصد مدارس کشور 
در دوران کرونا باز باشد، اما وزارت آموزش و 
پرورش با چرخشی 180 درجه نسبت به مواضع 
اولیه خود، بر حضور دانش آموزان در تمام مدارس 

در روز 15 شهریور ماه تاکید کرده است.
ادامه در صفحه 10 

درخواست فوری جامعه پزشکی 
برای جلوگیری از بازگشایی مدارس

نمایندگان جامعه پزشکی هشدار داده اند که برای حفظ جان دانش آموزان و کادر درمان 
بایدهرچه سریع تر از بازگشایی حضوری مدارس، جلوگیری شود

کارشناسان جامعه پزشکی بارها 
هشدار داده اند که پاییز سختی 
در راه خواهد بود. از یک سو با 
آغاز فصل سرد، احتمال شیوع 

کرونا افزایش پیدا می کند و 
از سوی دیگر، شیوع بیماری 

آنفلوآنزا هم این بحران پاییزی 
را تشدید خواهد کرد. بازگشایی 
مدارس در چنین شرایط بحرانی 

می تواند به منزله تیرخالص به 
سالمت جامعه باشد. در این 

بین، کادر درمان نیز قربانی این 
اهمال مدیریتی خواهد شد



 ادامه از صفحه 10 
آموزش و پرورش از خانواده هایی که در مناطق 
زرد و قرمز هستند، درخواست کرده است که 
در  فرزندانشان  مدرسه  با  روز  چند  این  در 
تماس باشند و از آنها کسب اطالع کنند که 
در صورت گروه بندی، چگونه و چه روزهایی 
به مدرسه بروند. رئیس مرکز هماهنگی حوزه 
کرده  اعالم  هم  پرورش  و  آموزش  وزارتی 
است که خانواده ها قبل از حرکت به سمت 
یا مدرسه فرزندشان تماس  با معلم  مدرسه، 
مدسه  به  که  کنند  اطالع  کسب  و  بگیرند 

یا خیر.  بروند 
شده  یادآور  هم  پرورش  و  آموزش  وزیر 
»در همه مدارس سراسر کشور اصل  است: 
بر برگزاری حضوری است، مگر اینکه رعایت 
امکان پذیر  شرایطی  هیچ  تحت  پروتکل ها 
نباشد. برنامه ریزی های جزئی نیز به مدارس 
وضعیت،  با  متناسب  که  است  شده  واگذار 
آغاز  را  آموزشی  فعالیت  و  تصمیم گیری 
در  حضوری  آموزش  همچنین  می کنند. 
پروتکل های  رعایت  با  مدارس  درصد   35
بهداشتی، طبق روال عادی برقرار است. درباره 

65 درصد مدارس باقی مانده نیز بحث آموزش 
بر حضوری  اصل  و  نیست  منتفی  حضوری 
تعداد  که  جایی  در  است.  آموزش ها  بودن 
رعایت  که  باشد  گونه ای  به  آموزان  دانش 
ناگزیر هستیم کالس ها  نباشد،  فاصله ممکن 
را به صورت شیفتی و حضوری برگزار کنیم، 
که  متفاوت  گروه بندی های  قالب  در  یعنی 
برخی روزهای زوج  و  فرد  برخی روزهای 

بیایند.« مدرسه  به 
زرد  منطقه ای  اگر  »حتی  دارد:  تاکید  او 
باشد کالس ها برگزار می شود، ولی با تعداد 
محدودتر دانش آموزان. حضور دانش آموزان 
در هر کالس 35 دقیقه است. زمان های ساعات 
تدریس برای همه دروس حداکثر 35 دقیقه 
است و تالش می کنیم ساعت ورود و خروج، 

ایجاد نشود.« تزاحم  تا  باشد  متفاوت 
هنوز  که  داشت  نظر  در  باید  وجود  این  با 
بسیاری از خانواده ها نمی دانند که فرزندانشان 
باید به شکل حضوری در مدارس حاضر شود 
یا خیر. اینکه به والدین گفته شود که به مدرسه 
زنگ بزنید و قبل از فرستادن دانش آموز به 
مدرسه، وضعیت باز یا بسته بودن مدرسه را 
خودتان جویا شوید، از یک ضعف مدیریتی 
جدی در سطوح کالن آموزشی حکایت دارد.

مخالفت جدی جامعه پزشکی با آموزش 
حضوری در مدارس

اگرچه وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده که 
اصل بر حضور دانش آموزان در مدرسه است، 
کارشناسان نظام سالمت، این سیاست را خالف 
اگر فقط  بهداشتی می دانند. حتی  پروتکل های 
همان 35 درصد دانش آموزان هم در مدارس 
حاضر شوند، همین 35 درصد معادل حدود پنج 
میلیون دانش آموز خواهد بود که سالمتشان در 

دوران کرونا به خطر خواهد افتاد.

سیامک زاهدیان، پزشک و کارشناس نظام سالمت 
هم در گفتگو با سپید ضمن مخالفت جدی با 
آموزش حضوری در مدارس، یادآور می شود: 
»برای بسیاری از دانش آموزان در سنین پایین، 
حفظ پروتکل های بهداشتی کامال بی معنی است. 
شما نمی توانید به دانش آموزان دوران ابتدایی 
نکنید  بازی  هم  با  تفریح  زنگ  در  که  بگویید 
و یا نمی توانید به آنها بگویید فاصله اجتماعی 
را رعایت کنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
پروتکل های بهداشتی در مدارس بخصوص در 
مدارس ابتدایی شکسته می شود. در نظر بگیرید 
که وقتی مثال در مدرسه ای، بیماری شپش سر 

در بین چند دانش آموز پیدا می شود، باید فرض 
را بر این گذاشت که کل دانش آموزان به شپش 
آلوده شده اند و همه باید معاینه شوند. حال در 
مسری،  به شدت  و  مهلک  بیماری  یک  مورد 
چطور می توان این تضمین را داد که کرونا از 
یک دانش آموز به دانش آموز دیگر منتقل نشود.«
او خاطرنشان می کند: »وقتی هیچ محدودیت قانونی 
برای تردد و سفر وجود ندارد، این کامال به این 
معنی است که کرونا می تواند از یک منطقه با 
وضعیت قرمز به یک منطقه با وضعیت سفید 
دارد که  احتمال  بنابراین هرلحظه  منتقل شود. 
یک منطقه با وضعیت سفید یا زرد، به منطقه ای 
با وضعیت قرمز تبدیل شود. برگزاری حضوری 
کالس های درس در هر نقطه از کشور، استقبال 
از شیوع کرونا است، زیرا این بیماری می تواند 
با سرعت از یک منطقه قرمز به یک منطقه سفید 

منتقل شود.«
زاهدیان تاکید می کند: »متاسفانه در این بین، سالمت 
کادر درمان را هم نادیده گرفته اند. به نظر می رسد 
که تصمیمات کالن در حوزه های آموزشی، پیوست 
سالمت ندارد. بازگشایی مدارس می تواند موج 
بعدی کرونا را پدید بیاورد. واقعا توان جامعه 
پزشکی برای تحمل موج بعدی کرونا به انتهای 

راه رسیده است. بازگشایی حضوری مدارس، 
هم سالمت دانش آموزان و هم سالمت کادر 

درمان را به خطر می اندازد.«
پیشتر نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت با اشاره 
به موضوع مهم بازگشایی مدارس، تاکید کرده 
بود: »اگر سالمت شهروندان را در خطر ببینیم، به 
عنوان وزارت بهداشت، محکم در مقابل آن حرکت 
خواهیم ایستاد. یقینا در مورد بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها از هرچیزی که سالمت فرزندان ما 
را تهدید کند، ممانعت می کنیم. در این راستا هر 
اقدامی که منطبق بر پروتکل های بهداشتی و به 
دور از آسیب جسمی و روحی فرزندان ایران 

باشد را اجرا خواهیم کرد.«
او یادآور شده بود: » آمیزه ای از آموزش از راه 
دور و حضوری به شکلی که دانش آموزان فضای 
مدرسه را حس کنند با رعایت پروتکل ها، مورد 
توجه است. در این راستا، مردم بدانند که اگر 
کوچک ترین آسیبی را متوجه فرزندان این سرزمین 
ببینیم، اولین کسی که اعالم می کند و از تشکیل 
هر گردهمایی ممانعت می کند، ما خواهیم بود.«
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
هم با اشاره به پیش شرط های بازگشایی مدارس، 
تاکید می کند: »قطعا بازگشایی مدارس با اعمال 
پروتکل های سختگیرانه در کشور خواهد بود تا 
سالمت دانش آموزان، والدین و معلمان حفظ 
شود. سعی شده است که کالس ها به صورت 
حضوری و نیمه حضوری و ترکیب این دو در 
کشور با توجه به وضعیت رنگ بندی استان ها شکل 
بگیرد. در این راستا، امور بین الملل وزارتخانه نیز 
در حال بررسی وضعیت برگزاری سیستم آموزشی 
در سایر کشورها است و حتما از تجربیات خوب 
سایر کشورها در این زمینه استفاده خواهیم کرد؛ 
چرا که حضور دانش آموزان به سالمت روانی و 

جسمی آنها کمک شایانی می کند.«
با توجه به هشدارها و نگرانی جامعه پزشکی 
نسبت به بازگشایی حضوری مدارس، باید دید 
که آیا در نهایت به این هشدارهای کارشناسی 
توجه می شود، یا اینکه سالمت کادر درمان و 

14 میلیون دانش آموز به خطر خواهد افتاد؟

زاهدیان: متاسفانه در بحث 
بازگشایی مدارس، سالمت کادر 
درمان را هم نادیده گرفته اند. 

به نظر می رسد که تصمیمات کالن 
در حوزه های آموزشی، پیوست 

سالمت ندارد. بازگشایی مدارس 
می تواند موج بعدی کرونا را پدید 
بیاورد. واقعا توان جامعه پزشکی 

برای تحمل موج بعدی کرونا به 
انتهای راه رسیده است. بازگشایی 

حضوری مدارس، هم سالمت 
دانش آموزان و هم سالمت کادر 

درمان را به خطر می اندازد
نمکی: اگر سالمت شهروندان 

را در خطر ببینیم، به عنوان 
وزارت بهداشت، محکم در 

مقابل آن حرکت خواهیم 
ایستاد. یقینا در مورد بازگشایی 

مدارس و دانشگاه ها از 
هرچیزی که سالمت فرزندان ما 
را تهدید کند، ممانعت می کنیم. 

در این راستا هر اقدامی که 
منطبق بر پروتکل های بهداشتی 

و به دور از آسیب جسمی و 
روحی فرزندان ایران باشد را 

اجرا خواهیم کرد

آقازاده: ستاد ملی مبارزه با کرونا 
باید از جان میلیون ها دانش 

آموز دفاع کند. از مسئوالن ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، جدا تقاضا 
می کنیم ضمن اعمال قاطعیت 
در اجرای فرامین بهداشتی و 

پروتکل های ملی مبارزه با کرونا، 
از احتمال بازگشایی حضوری 

مدارس در همه مقاطع تحصیلی و 
در کلیه استان ها و مناطق کشور، 

اکیدا جلوگیری کنند
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گزارشی از تالش امریکا برای آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹

 علی ابراهیمی
»احتمال عرضه زودتر از موعد واکسن کووید 
۱۹ به بازار«؛ این خبری بود که از سوی آنتونی 
فائوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا داده شد. اعالمی که مفسران سیاسی 
و حتی بهداشتی جهان آن را نوعی تالش سیاسی 
در مواجهه با کشورهایی همچون روسیه و چین 
می دانند و معتقدند این خبر حتی می تواند برگ 
برنده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور 
در کارزار انتخاباتی ماه نوامبر )۱۳ آبان ماه( باشد، 
اما به راستی زمان عرضه واکسن فرا رسیده است؟
به گزارش سپید، از همان روزهای نخست شیوع 
بحران کرونا در جهان، رئیس جمهوری امریکا 
نگرانی ها درباره کرونا را کم اهمیت توصیف کرده 
و مدعی شد: »واکسن کرونا در راه است«، اما 
متخصصان آمریکایی با رد ادعای ترامپ درباره 
در راه بودن واکسن کرونا اعالم کردند تولید این 

واکسن بیش از یک سال طول خواهد کشید.
 البته خبرنگار CNN در توییتی به نقل از منابع 
نزدیک به ستاد مقابله با کرونا در آمریکا نوشت: 
»دانشمندان و متخصصان در نشست دونالد ترامپ 
با سران صنعت دارو توانسته اند وی را متقاعد کنند 
که ورود واکسن به بازار یک سال یا بیشتر زمان 

می برد و به نظر وی اکنون متقاعد شده است.«

تزریق نخستین واکسن آزمایشی در آمریکا
اما خوشبختانه تالش ها برای رسیدن به یک واکسن 
زیاد طول نکشید و نخستین واکسن آزمایشی 
 ۱۶(  ۱۳۹۸ اسفند   ۲۷ سه شنبه  روز  در  کرونا 

مارس ۲۰۲۰( با حمایت مالی انستیتو بهداشت 
ملی آمریکا و توسط محققان شرکت مدرنا ساخته 
و در سیاتل آمریکا که کانون اولیه شیوع ویروس 
کرونا در این کشور بود، بر روی ۴۵ داوطلب 

آزمایش شد.
این واکسن برخالف واکسن های رایج که حاوی 
نسخه ضعیف یا کشته شده ویروس هستند، حاوی 
ویروس کرونا ۲۰۱۹ نبود و تزریق آن داوطلبان 
را به بیماری کووید ۱۹ مبتال نکرد. عالوه بر این 
دانشمندان امیدوار بودند که این واکسن سیستم 
ایمنی داوطلبان را در برابر ویروس واقعی ایمن 
کند، ولی از همان روزهای نخست اعالم شد که 
با وجود آغاز آزمایش این واکسن بروی انسان، 
ماه ها طول خواهد کشید تا نتایج این تزریق قابل 

تعمیم به عموم باشد؛
همچنین هدف از فاز اول کارآزمایی واکسن این 
بود که نشان دهد واکسن بی خطر است و پاسخ 
مطلوبی را از سیستم ایمنی بدن شرکت کنندگان 
به نمایش بگذارد، اما درباره مرحله بعدی که 
اثبات عملکرد واکسن در جلوگیری از عفونت 
کروناویروس بود، بایستی تحقیقات مستمر و 
زمان  البته صرف  و  بیشتر  داوطلبان  مشارکت 

بیشتر صورت می گرفت.
همزمان با تحقیقات واکسن در امریکا، غول های 
بزرگ داروسازی دنیا هم اقدام به توسعه تحقیقات 
در زمینه تولید واکسن کرونا کردند و در فاصله 
کوتاهی بیش از ده ها واکسن به مرحله آزمایش 
انسانی رسید و با گذشت چند ماه از تالش ها 
کردن  در حال طی  واکسن   ۲۵ که  اعالم شد 

مراحل نهایی هستند. به گونه ای که امروز ۱۵۰ 
واکسن در حال تکمیل فرآیند آزمایش هستند 
و از ۷ واکسن کرونایی که هم اینک در مرحله 
آخر تست انسانی قرار دارند ۴ واکسن در حال 

طی آخرین آزمایش ها هستند.
اما آنچه امروز موجب نگرانی شده، تبدیل شدن 
به رقابت های سیاسی و حتی علمی  تالش ها 
ناصحیح برای دست یابی به دارو و واکسن کرونا 
است. رقابتی که از لحظه اعالم تأیید نهایی یک 
واکسن در روسیه شدت بیشتری به خود گرفته 
و امروز و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
این  این کشور رسیده که در  به  امریکا نوبت 

عرصه یکه تازی کند.
به گزارش رسانه های این کشور در حال حاضر 
روزانه صد ها ویدئو و بیانیه درباره کشف راه 
در  و  می شود  منتشر  آمریکا  در  کرونا  درمان 
گیرودار تالش های گسترده دولت ترامپ برای 
از  برای مهار کرونا پیش  به واکسنی  دستیابی 
دیگر کشورها، ادعا های بی پایه و اساس از سوی 
مقامات رسمی این کشور نیز در صدر شبکه های 

اجتماعی آمریکا قرار گرفته است.
 از طرف دیگر آمار مبتالیان به کرونا در این 
کشور، مردم امریکا را بیش از مردم دیگر کشور ها 
از پای درآورده است. ازاین رو دولت این کشور 
ناامیدی ها  و  نگرانی  موج  با  رویارویی  برای 
آزمایشی  واکسن  میلیون   ۱۰۰ که  کرده  اعالم 
ویروس کرونا را خریداری کرده و حتی خبر 
از آغاز تزریق واکسن در آینده نزدیک در این 

کشور داده است.

هشدار درباره توزیع زودهنگام واکسن
خبری که با واکنش آنتونی فائوچی، رئیس موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی امریکا مواجه شد 
و او نسبت به تأیید و توزیع زودهنگام واکسن 
کرونا در این کشور هشدار داد. به گزارش شبکه 
خبری CNN، فائوچی دراین باره گفت: »هرگونه 
اقدام برای تأیید و توزیع واکسن کروناویروس 
پیش از آنکه ایمنی و اثربخشی آن در آزمایش های 
جامع تأیید شود، می تواند به تالش های صورت 
گرفته در تولید واکسن های دیگر آسیب وارد کند.«
وی این اقدام را ایده مطلوبی ندانست و اظهار 
داشت: »اعطای مجوز به استفاده اولیه اضطراری 
واکسن کرونا پیش از تأیید اثربخشی آن امری 
مطلوب نیست و می تواند به تالش های صورت 
گرفته در تولید واکسن های دیگر آسیب وارد کند.«
ملی  موسسه  رئیس  فائوچی،  آنتونی  البته 
دیگر  بار  آمریکا  عفونی  بیماری های  و  آلرژی 
به  افزایش موفقیت ها در رسیدن به واکسن  با 
و گفت:  پرداخت  این خصوص  در  اظهارنظر 
»شرکت های داروسازی ده ها میلیون دوز از واکسن 
کروناویروس را در اوایل سال ۲۰۲۱ میالدی تولید 
خواهند کرد.« وی افزود: »تا پایان سال ۲۰۲۱ نیز 
یک میلیارد دوز واکسن کروناویروس در دسترس 
خواهد بود و امیدواریم با این واکسن ها جهان 
بتواند از این پاندمی عبور کند.« وی ابراز امیدواری 
کرد که تا قبل از پایان سال جاری دستکم یک 
واکسن کروناویروس بتواند بعد از موفقیت در 

مطالعات بالینی تاییدیه  الزم را بگیرد.
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 ادامه از صفحه 11 
جواب دوپهلو و عجیب فائوچی

اما این دانشمند آمریکایی به تازگی در اظهاراتی 
تعجب برانگیز مدعی شد: »تا دی ماه می فهمیم کدام 
واکسن کرونا ایمن و اثربخش است« فائوچی 
مطالعات  در  بیماریابی  نرخ  اساس  »بر  افزود: 
در  که هم اکنون  کووید ۱۹  واکسن های  بالینی 
حال اجرا هستند، به احتمال زیاد داده ها و نتایج 
این مطالعات تا نوامبر یا دسامبر ۲۰۲۰ )آبان تا 
دی ماه ۱۳۹۹( مشخص خواهند شد و آن وقت 
خواهیم دانست که کدامیک از این واکسن ها ایمن 

و اثربخش هستند.«
رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
»بعید  نیز گفت:   CNN با  در مصاحبه  آمریکا 
است یک واکسن تا پایان ماه اکتبر آماده شود، 
اما غیرممکن هم نیست.« وی افزود: »بیشتر مردم 
احساس می کنند که دستکم یک واکسن تا نوامبر 
یا دسامبر در دسترس خواهد بود و چنین اتفاقی 
ممکن است رخ دهد، اگرچه من فکر نمی کنم 

این اتفاق رخ دهد.«

آماده باش برای توزیع احتمالی واکسن 
در امریکا

پس از این موضع گیری ها بود که مرکز پیشگیری و 
کنترل بیماری های آمریکا )CDC( هم از مسئوالن 
بهداشت عمومی ایالت های آمریکا خواست تا 
برای توزیع دستکم یک واکسن کروناویروس 
به گروه های پرخطر تا اواخر ماه اکتبر و اول ماه 

نوامبر )۱۱ آبان ماه( آماده شوند.
این مرکز سناریوهایی دراین باره برای کمک به 
آمادگی ایالت ها برنامه ریزی کرده که جزییات 
توزیع دو واکسن کووید-۱۹ در شرایط احتمالی 
محدودیت واکسن ها را مشخص می کند. همچنین 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها به ایالت ها 
چه  به  واکسن ها  امر  بدو  در  که  کرده  توصیه 

افرادی تزریق شود.
بنا بر اعالم این مرکز افراد ذیل پیش از همه واکسن 
سالمت،  بخش  متخصصان  می کنند:  دریافت 
کارکنانی که خدمات کلیدی ارائه می دهند، افراد 

حوزه امنیت ملی و ساکنان و کارکنان مراکز مراقبتی 
و خانه سالمندان. همچنین در سندی که به مقامات 
سالمت عمومی شهرها و ایالت ها ارسال شده آمده 
است: »این سناریوها برای پشتیبانی از برنامه های 
حوزه قضایی، فدرال و برنامه های شراکتی طراحی 
شده اما هنوز فرضی محسوب می شود. ضمن 
آنکه این سندها به معنای آن نیست که تا پایان 

اکتبر واکسن در دسترس خواهد بود.«

خروج از برنامه جهانی ساخت و توزیع واکسن
در کنار این اقدامات کاخ سفید هم روز سه شنبه 
هفته پیش در بیانیه ای اعالم کرد که ایاالت متحده 
در تالش بین المللی برای تولید و توزیع واکسن 
کرونا شرکت نخواهد کرد. بنا بر این اعالمیه: »این 
تصمیم که در یک مرحله حساس در آمریکا گرفته 
شده، این کشور را از ۱۷۰ کشور حاضر در برنامه 
»کواکس« با هدف تالش برای دسترسی جهانی 
به یک واکسن مؤثر در برابر کرونا جدا می کند.«
سخنگوی کاخ سفید هم در بیانیه ای مدعی شد: 
»ایاالت متحده به همکاری شرکای بین المللی خود 
اطمینان  کرونا  از شکست  تا  داد  ادامه خواهد 
حاصل شود و این کشور از هیچ گونه هزینه ای 
برای حصول اطمینان از اینکه هر واکسن جدیدی 
باالترین استاندارد FDA را کسب کرده و جان 

افراد را نجات خواهد داد، دریغ نخواهد کرد.«
تحلیلگران تصمیم دولت امریکا برای خروج از 
برنامه »کواکس« سازمان جهانی بهداشت را هم 
در راستای تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای 
خروج از این سازمان جهانی می دانند. تصمیمی 
که دونالد ترامپ در ماه ژوئیه آن را به کنگره و 
سازمان ملل اعالم کرد و گفت: »ایاالت متحده 
رسماً از سازمان جهانی بهداشت خارج می شود 
و این کناره گیری از ماه ژوئیه سال آینده اجرایی 

خواهد شد.«

پیشنهاد به یک شرکت آلمانی برای 
دریافت انحصار واکسن

همچنین در کنار خروج دولت امریکا از پیمان ها 
برای  این کشور  بین المللی، تالش   نهادهای  و 

دست یابی به واکسن همچنان ادامه دارد و در اقدامی 
دیگر دولت ایاالت متحده به یک شرکت آلمانی 
پیشنهاد انحصار تولید واکسن را هم داده است. 
به گفته منابع آگاه در دولت آلمان، رئیس جمهور 
آمریکا به یک شرکت دارویی آلمانی پیشنهاد مالی 
داده تا حق انحصار تولید واکسن بیماری کرونا 

را به آمریکا منتقل کند.
 مقامات آلمانی در تالش هستند تا مانع تالش های 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای 
فریب شرکت دارویی آلمانی »کیوروک« برای 
اعطای حق انحصار تحقیقات در خصوص واکسن 

کرونا به ایاالت متحده شوند.
گزارشی  در  هم  »دیلی میل«  انگلیسی  روزنامه 
دارویی  شرکت  به  »ترامپ  نوشت:  دراین باره 
بودجه  تا  است  داده  پیشنهاد  کیوروک  آلمانی 
تحقیقات این شرکت برای تهیه واکسن کرونا 
را تأمین کند تا از این طریق حق انحصار این 

واکسن به آمریکا منتقل شود.«
این  ام سونتاگ« هم در  آلمانی »ولت  روزنامه 
خصوص گزارش کرده که دولت آلمان تمامی 
تالش خود را به کار گرفته تا این شرکت دارویی 
را متقاعد کند از انتقال حق انحصار واکسن کرونا 

به آمریکا خودداری کند.
یک منبع آگاه در دولت آلمان هم به روزنامه 
ولت ام سونتاگ گفت که ترامپ در تالش است 
تا به طور انحصاری از تحقیقات محققان آلمانی 
برای ساخت واکسن ویروس ناشناخته کووید 
۱۹ حمایت کند و هر اقدامی را انجام خواهد 
داد تا این واکسن را برای ایاالت متحده آمریکا 

به دست آورد.
سیاستمداران آلمانی اما تأکید دارند که هیچ کشوری 
نباید حق انحصار هیچ گونه واکسنی که در آینده 
ساخته می شود را دریافت کند. وزارت بهداشت 
آلمان هم در این خصوص اعالم کرد: »دولت 
آلمان عالقه مند است که تضمین کند که واکسن ها 
و هرگونه مواد مقابله با ویروس جدید کرونا در 
آلمان و اروپا تولید شود و در همین راستا، دولت 
آلمان به طور فشرده با شرکت کیوروک وارد تعامل 

و تبادل نظر شده است.«

ترس محققان انگلیسی از ترامپ
در آخرین خبرها هم شبکه خبری آرتی عربی 
در گزارشی مدعی شد که دانشمندان انگلیسی 
به دلیل نگرانی از رفتار های رئیس جمهور آمریکا 
و رویکرد ملی گرایانه واشنگتن در قبال درمان 
کشور  این  در  را  بیماری  این  واکسن  کرونا، 

تولید نخواهند کرد.
بر اساس گزارش شبکه خبری آرتی، محققان 
کالج انگلیسی امپریال اعالم کردند که به دلیل 
ترامپ،  دونالد  رفتار  از  ناشی  نگرانی های 
رئیس جمهور آمریکا، واکسن ضدویروس کرونا 
این  بر  بنا  نخواهند ساخت.  این کشور  را در 
گزارش، رفتار های آمریکا و به ویژه رئیس جمهور 
آن موجب هراس محققان انگلیسی شده که بر 
روی ساخت واکسن ویژه ویروس کرونا کار 
می کنند. این خود می تواند نشانه تازه ای از بروز 
اختالفات بر سر ساخت واکسن کرونا باشد که 
هنوز علنی نشده است. محققان انگلیسی با انتشار 
بیانیه ای یادآور شدند که اگر دولت ترامپ اصرار 
بر استفاده از واکسن کرونا ابتدا برای حفاظت 
از آمریکایی ها داشته باشد، این واکسن را در 

این کشور تولید نخواهند کرد.
پروفسور وارن شاتوک که به تازگی نظارت بر 
آزمایش های بالینی ساخت واکسن کرونا را بر 
عهده گرفته دراین باره گفته است: »دولت لندن 
بیماری  این  واکسن  ساخت  تا  خواسته  او  از 
شاتوک  پروفسور  گیرد.«  انگلیس صورت  در 
همچنین اعالم کرد: »از مواردی که زنگ خطر 
را برای ما به صدا درآورده ملی گرایی است که 
آمریکا در مواجهه با کرونا در پیش گرفته است.« 
این محقق انگلیسی تأکید کرد که واکسن را در 
آمریکا تولید نخواهند کرد. شاتوک بر اهمیت 
دسترس  قابل  همگان  برای  که  واکسنی  تهیه 

باشد، تأکید کرد.
با وجود این تالش ها باید منتظر ماند و دید که 
این رقابت به کجا خواهد رسید و آیا رقابت برای 
رسیدن به یک هدف مشترک می تواند موجب 
اتحاد ملت ها شود یا تالش های یکجانبه گرایانه 

برخی کشورها همچنان مانع اتحاد خواهد شد.
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عدول آموزش و پرورش از شیوه نامه های بازگشایی مدارس

14 میلیون دانش آموز و خانواده های نگران 
در روزهای کرونایی

 یاسر مختاری
از امروز مدارس کشور بر اساس تاریخی که ستاد 
ملی کرونا اعالم کرده بود بازگشایی می شوند. 
این تاریخ از همان زمان مورد اعتراض بسیاری 
از خانواده ها، معلمان و کارشناسان سالمت قرار 
با اطمینان بخشی وزارت آموزش و  اما  گرفت. 
مناطق  در  تنها  مدارس  اینکه  بر  مبنی  پرورش 
سفید به صورت حضوری بازگشایی می شوند 
و در دیگر مناطق آموزش های غیرحضوری در 
دستور کار است تا حد زیادی نگرانی ها کاسته 
شد. روز دوشنبه 10 شهریورماه محسن حاجی 
میرزایی در نشست خبری خود تأکید کرد:  »سالمت 
دانش آموزان در اولویت بوده  و در مناطقی که 
تعداد دانش آموزان و کالس ها به گونه ای باشد که 
امکان رعایت فاصله گذاری فیزیکی نباشد، این 
کالس ها به صورت غیرحضوری دایر می شوند و 
بازگشایی کامل مخصوص مدارسی است که تعداد 
دانش آموزان آنها کمتر از ۵0 نفر است. تأکید بر 
حضور در مدرسه برای آموزش است، اما با توجه 
به محدودیت فضای کالس ها، دانش آموزان برای 
حضور در مدرسه گروه بندی می شوند. دروسی 
که الزاماً نیاز به آموزش حضوری دارد، در فضای 
کالس و مدرسه برگزار خواهد شد.« این گفته ها تا 
حد زیادی آرامش را به میان خانواده ها برد اما ناگهان 
وزارت آموزش و پرورش با چرخش از موضع قبلی 
خود  اعالم کرد که تمامی مدارس در سراسر کشور 
به صورت حضوری بازگشایی می شوند. محسن 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در این 
رابطه گفت: »همه مدارس کشور از 1۵ شهریورماه 
جاری با رعایت شدیدترین پروتکل های بهداشتی 
بازگشایی می شوند و فاصله دانش آموزان حداقل 
یک متر و زمان کالس های درسی نیز حداکثر ۳۵ 

دقیقه خواهد بود.«

نگرانی های مردم و نمایندگانشان
پرورش  و  آموزش  وزارت  جدید  تصمیم  این 
اعتراضات زیادی را در میان مردم، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و برخی از اعضای شورای شهر 
را به دنبال داشت. احمد نادری عضو کیمیسیون 
توئیتر نوشت:  آموزش و تحقیقات مجلس در 
»بازگشایی زودهنگام مدارس واظهارات متناقض 
و پراز ابهام مسئوالن آموزش وپرورش و سکوت 
معنادار ستاد کرونا، البته با مقیاس این دولت چیز 
جدیدی نیست. اما والدین دانش آموزان حق دارند 

نگران فرزندانشان باشند.«
آرش حسینی میالنی رئیس کمیته محیط زیست 
خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در توئیتی 
اظهار کرد: »تصور شیوع کرونا در بین دانش آموزان 
کشور وحشتناک است.آقای رییس جمهور، توصیه 
جامعه پزشکی را جدی بگیرید و بازگشایی حضوری 

مدارس را متوقف کنید.« 

کادر درمان چه می گویند؟
همزمان با این گفته های نمایندگان مجلس و پارلمان 
شهری تهران، عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی 
سازمان نظام پزشکی کشور، ضمن انتقاد از دخالت 
افراد غیر مرتبط و متخصص در کارشناسی مقابله با 
کرونا در نامه ای سرگشاده از ستاد ملی مبارزه با کرونا 
خواست تا از بازگشایی حضوری مدارس در تمامی 
مناطق کشور جلوگیری کنند. پیش از اینکه وزیر 
آموزش و پرورش در اظهارات جدید خود حکم 
به بازگشایی تمامی مدارس کشور بدهد، علیرضا 
زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران بزرگ در 
گفت وگویی اظهار کرد: »بدون شک بازگشایی مراکز 
آموزشی و مدارس نیازمند تحلیل های مدون و جدی 
است و مطالعات اخیر نشان می دهد که دانش آموزان 
می توانند تا سه هفته حامل و ناقل ویروس کرونا 
باشند. در برخی کشور ها که مدارس بازگشایی  
شده است تا سه هفته دانش آموزان بدون عالمت 
یا دارای عالئم خفیف ویروس را به خانواده ها یا 

افراد مسن منتقل کرده اند.«
زالی افزود: »نکته ای که در تهران با آن روبه رو 
هستیم، افزایش میزان سفر های درون شهری است 
و با بازگشایی مدارس فشار قابل توجهی بر ناوگان 
حمل و نقل عمومی وارد خواهد شد. اگر بار کنونی 
حمل و نقل عمومی نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته کاهش یافته، به دلیل تعطیلی مشاغل 
آموزشی است. طبیعتاً این موضوع در تهران باید 
به عنوان یک معیار جداگانه مورد نظر قرار گیرد. 
بنابراین باید قبل از هرگونه اقدامی برای فعل و 

انفعاالت مشاغل آموزشی، بحث مدیریت سفر های 
درون شهری مخصوصاً مترو را در نظر داشته باشیم.«
چندی قبل نیز محسن فرهادی معاون فنی مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت به سپید گفت: 
»اگر شرایط کشور در زمان بازگشایی  قرمز باشد، 

توصیه ما آموزش  مجازی و الکترونیک است.«
علی رغم تمامی این انتقادات و توصیه ها، محسن 
حاجی میرزایی صبح روز پنجشنبه 1۳ شهریورماه، 
در جمع خبرنگاران درباره نحوه حضور دانش آموزان 
حضوری  شرکت  بر  »اصل  گفت:  مدارس  در 
دانش آموزان است، ما سال گذشته دو سوم سال و 
محتوا را طی کرده بودیم، اما امسال شرایط متفاوت 
است و دانش آموزان و معلمان باید در سال تحصیلی 

جدید با هم آشنا شوند.«
بتوانیم  وزیر آموزش و پرورش گفت: »هر جا 
حضور با رعایت پروتکل است و 1۵ شهریور در 
همه مدارس اصل بر حضور است، در مدارسی که 
تعداد دانش آموزان بیشتر از پروتکل است، ناگزیر 
هستیم تا دانش آموزان را گروه بندی کنیم و برخی 

در روزهای زوج و برخی روزهای فرد بیایند .«
وی با بیان اینکه حضور هر دانش آموز در کالس 
۳۵ دقیقه است، افزود: زمان های ساعات تدریس 
برای همه دروس حداکثر ۳۵ دقیقه است و تالش 
می کنیم، ورود و خروج با تفاوت باشد تا تزاحم 
ایجاد نشود. نیاز به همراهی خانواده ها برای تردد 
و ورود و خروج به مدرسه هستیم. در این شرایط 
نمی توانیم، فرصت ها را نادیده بگیریم و باید آموزش 
را تعقیب کنیم و در کنار آن از سالمت دانش آموزان 

مراقبت کنیم. اگر دانش آموزان آگاه باشند هم خود و 
هم خانواده ها رعایت می کنند.« این گفته های وزیر 
آموزش و پرورش با شیوه نامه ابالغی این وزارت خانه 
و گفته های پیشین خود و معاونانش در تناقض است 
در این شیوه نامه آمده است: »آموزش دانش آموزان 
در مناطق قرمز به طور کامل غیرحضوری، در مناطق 
زرد نیمه حضوری و در مناطق سفید حضوری و 

عادی خواهد بود.«
این  ابتدایی  آموزش  معاون  حکیم زاده  رضوان 
وزارت خانه  موضع جدید  از  پیش  وزارت خانه 
متبوع خود، درباره حضور دانش آموزان دبستانی 
به ویژه نوآموزان و کالس اولی های اظهار کرد: 
حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش وضعیت بازگشایی مدارس در دوره ابتدایی 
نیز اینگونه است:»جریان آموزش از پانزدهم شهریور 
ماه آغاز می شود. منظور ما این است با توجه به شرایطی 
که وجود دارد و بر اساس تقسیم بندی که مناطق 
دارند ممکن است نوع آموزشی که ارائه می دهیم 
متفاوت باشد اما ما برای همه دانش آموزان، آموزش 
را در این روز شروع می کنیم.مناطق سفید عمدتا 
مناطق کم جمعیت هستند. مدارسی در روستاها، 
مناطق عشایری و دوردست داریم که عمدتا زیر 
۵0 دانش آموز دارند و اینها با رعایت پروتکل 
های بهداشتی آموزش ها را به صورت حضوری 
دریافت می کنند. با توجه به اینکه ممکن است در 
بسیاری از این مناطق زیرساخت های فناوری نیز 

وجود نداشته باشد. 
ادامه در صفحه 14 
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 ادامه از صفحه 13 
در مناطق زرد آموزش های ما ترکیبی خواهد بود و 
آموزش مجازی و حضوری توامان دنبال می شود. 
در مناطق قرمز آموزش ها عمدتا بر بستر مجازی 
خواهد بود. برای کالس اولی ها برنامه های خاصی 
داریم. سالمتی شان در اولویت است. اگر وضعیت 
منطقه قرمز باشد کالسی به آن معنا که تعداد زیادی 
دانش آموز در آن حضور داشته باشند نخواهیم داشت، 
اما اینکه هر دو یا سه دانش آموز همراه خانواده بیایند 
و معلم شان را بشناسند الزم است. برای آموزش 
ترکیبی در وضعیت زرد، اختیاراتی را به شورای 
مدارس دادیم که بتوانند با مشارکت خانواده ها درباره 
روال آموزش تصمیم گیری کنند. معلمان می توانند 
برخی فعالیت ها را در فضای مجازی و برخی را به 

صورت حضوری انجام دهند.«
متوسطه وزارت  آموزش  معاون  علیرضا کمرئی، 
آموزش و پرورش نیز در رابطه با نحوه آموزش 
در مدارسه متوسطه اول و دوم، گفت: »با توجه به 
دستورالعمل ارسالی، مدیران مدارس نباید دغدغه ای 
برای بازگشایی مدارس داشته باشند. در شرایط کرونا 
به راحتی در سه وضعیت قرمز، زرد و سفید مدیران 
می توانند مدارسشان را مدیریت کنند. در مناطق سفید 
یک برنامه عادی مانند سنوات گذشته است و از فضای 
مجازی به عنوان رسانه مکمل استفاده می شود. در 
شرایط قرمز از ظرفیت های آموزش تلویزیونی و 
آموزش مجازی استفاده می شود. در شرایط قرمز، 
ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه مجازی کمتر 
است. ساعت عادی حضور دانش آموز در یک کالس 
7۵ تا 90 دقیقه است که در فضای مجازی در پایه 
اول ابتدایی، ۲۵ دقیقه، در سایر پایه های ابتدایی ۳0 
دقیقه و سایر مقاطع ۳۵ دقیقه است. فضای کالس 
و تعداد دانش آموز مدرسه در اختیار مدیر و شورای 
مدرسه است، بنابراین اگر فضا زرد بود بنا به شرایط و 
تصمیم شورای مدرسه می توانند کالس ها را به صورت 
نیمه حضوری در مدارس دایر کنند. در شرایط زرد، 
آموزش به صورت ترکیبی است؛ یعنی همان وضعیت 
سفید را با یک تفاوت اجرا می کنیم؛ به این شکل که 
فاصله دانش آموزان در کالس درس باید یک متر باشد 
و در مدارس پرتراکم و بر اساس متراژ کالس درس، 
شرایط متفاوت است و دانش آموزان گروه بندی شده و 
در روزهای تعیین شده به مدرسه می آیند. در متوسطه 
اول دو روز حضوری، دو روز گروه مخالف هستند 
و یک روز آموزش مجازی است. در متوسطه دوم 
چون ۳۵ ساعت آموزش دارند، دو روز حضوری، 
دو روز گروه مخالف حضور دارند و دو روز نیز 

آموزش مجازی است.«
جواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش 

استثنایی در  رابطه با نحوه آموزش به دانش آموزان 
استثنایی در شرایط کرونایی اظهار کرد: »در آموزش 
و پرورش استثنایی اصل بر حضور دانش آموزان در 
زمان آموزش است. اکثر این دانش آموزان استثنایی 
در شرایطی هستند که نیاز به توانبخشی دارند و 
همچنین تعداد دانش آموز به معلم شش به یک 
پرورش  و  آموزش  در  ما  توصیه  بنابراین  است، 
استثنایی آموزش حضوری دانش آموزان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی است. در ۳۲ استان  ۳۲ مرکز 
و مدرسه کامل مجازی را مستقر کردیم.در بازگشایی 
مدارس، سامانه »ندای همراه« را راه اندازی خواهیم 
کرد که مهمترین هدف از راه اندازی آن چرخش از 
ایزوله به تلفیق و سپس به سمت فراگیری است. در 
وضعیت قرمز مراکز اختالل یادگیری باز است اما 
به شکل انفرادی و البته که در شرایط قرمز امکان 
آموزش هست اما باید شورای مدرسه تصمیم بگیرند 

و مدارس شبانه روزی نیز تعطیل است.«
علی رغم این گفته ها مسئوالن وزارت آموزش و 
پرورش تصمیمات پیشین خود را نادیده انگاشته 
و حضور فیزیکی دانش آموزان را شرط بازگشایی 
مدارس اعالم کردند. در این میان نکته دیگری نیز 
مطرح است. وزارت آموزش و پرورش بر هماهنگی 
با اولیای دانش آموزان تأکید دارد در حالیکه بسیاری 
از والدین در نظر سنجی های مجازی اعالم کرده اند 
که در این شرایط حاضر به حضور فرزنداشان در 
مدارس نیستند. با این حال علی باقری رئیس حوزه 
وزارتی وزارت آموزش اعالم کرد: » دانش آموزان 
قبل از حضور در کالس ها، با مدرسه تماس بگیرند 
و کسب اطالع کنند تا ببیند نحوه حضور آنها در 
مدرسه چگونه است.« علی رغم این هنوز بسیاری از 
دانش آموزان و خانواده های آنها نسبت به حضور خود 
در مدارس بالتکلیف هستند. حمیدرضا حاجی بابایی 
رئیس فراکسیون فرهنگیان در رابطه با حضور فیزیکی 

دانش آموزان گفت: »در این باره مرجع تصمیم گیری 
ستاد ملی مبارزه با کرونا است که باید ورود جدی 
داشته و موضع خود را با رعایت تمام جوانب، سالمت 
دانش آموزان و فرهنگیان و لزوم پیشگیری از وقفه 
آموزشی به صورت شفاف و روشن اعالم کند، آموزش 
و پرورش نیز موظف به رعایت نظرات ستاد کرونا 
است؛ لذا از ستاد مبارزه با کرونای کشور درخواست 
دارم که با توجه به ابهامات و بالتکلیفی های موجود و 
در راستای تعیین تکلیف مردم در اسرع وقت ورودی 
جدی کرده و حتی در صورت نیاز وضعیت دانش 
آموزان را به صورت استانی و منطقه ای مشخص کند.«
وی افزود: » طرح موضوع حضور داوطلبانه دانش 
آموزان نیز تنها در صورتی قابل توجیه است که تمام 
آموزش ها در مدرسه کامال به صورت مجازی برای 
سایر دانش آموزان ارائه شود یعنی همه دانش آموزان 
کشور بتوانند انتخاب کنند که در صورت حضور 
نیافتن در مدرسه با آموزش مجازی از هیچ مبحثی 
جا نمی مانند. البته در عمل این رویکرد به جز مراکز 
استان ها و شهرستان ها در سایر مناطق کشور به ویژه 
مناطق دور و محروم قابلیت اجرایی ندارد. با توجه 
به چنین شرایطی الزم است وزیر آموزش وپرورش 
برای روشن شدن وضعیت بازگشایی مدارس در اسرع 
وقت با هماهنگی و حضور رئیس ستاد مبارزه با کرونا 

برنامه نهایی را اعالم کند.«
به گستردگی  »با توجه  تاکید کرد:  بابایی  حاجی 
فعالیت های آموزش و پرورش باید ستاد مبارزه با 
کرونا به صورت واضح و شفاف مسئولیت حفظ 
سالمت دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده ها را بر 
عهده گیرد. ما در برنامه های آموزش و پرورش و 
ستاد مبارزه با کرونا هیچ دخالتی نکرده و از تصمیمات 
معقول پشتیبانی می کنیم اما در عین حال هیچ مسامحه 
و کوتاهی و سهل انگاری درباره مخاطرات احتمالی 
برای سالمت دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده ها را 

نپذیرفته و نسبت به آن کوتاه نخواهیم آمد.«
موضوع بازگشایی مدارس در  تمامی مناطق کشور 
بدون توجه به وضعیت بیماری کرونا در حالی مطرح 
است که تنها سه استان کشور در وضعیت سفید قرار 
دارند و بر اساس پروتکل های ابالغی مدارس این 
مناطق شرایط حضور فیزیکی دانش آموزان را دارند. با 
این حال برخی از استاندارها با اختیارات خود مدارس 
مناطق و شهرستان ها با وضعیت قرمز را تعطیل اعالم 
کردند. عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر از جمله این 
افراد است. گراوند در این رابطه اعالم کرد: »بازگشایی 
مدارس و آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی 
باید براساس شرایط و وضعیت کرونایی شهرستان ها 
و مناطق و تصمیمات ستاد ملی کرونا باشد. مدارس 
مناطق و شهرستان های با وضعیت قرمز تعطیل است. 
هر چند وضعیت کرونایی شهرستان ها و مناطق شکننده 
است و ثابت نیست ولی باید سخت گیری های الزم 
در بازگشایی مدارس در پیشگیری از کرونا مورد 

توجه قرار بگیرد.«
در عین حال عبدالرضا فوالدوند مدیرکل آموزش 
و پرورش استان تهران نیز گفت: »اصل بر حضور 
دانش آموزان در مدارس است اما این حضور انعطاف 
پذیر است و دانش آموزان طبق برنامه مدارس می توانند 
مدرسه  شورای  کنند.  پیدا  حضور  مدارس  در 
مجموعه ای است که درباره مسائل داخلی مدرسه 
تصمیم می گیرد. این شورا متشکل از مدیر مدرسه، 
نماینده معلمان و نماینده  اولیا است و در آنجا درباره  

نحوه  حضور دانش آموزان تصمیم می گیرند.«
وی افزود: » به روال سال های گذشته زنگ تفریح در 
مدارس نداریم و دانش آموزان توسط مدیران حاضر در 
کالس درس و مربی بهداشت در حیاط مدرسه رصد 
می شوند. آموزش خودمراقبتی به دانش آموزان توسط 
والدین و همکاری مستمر آنها با کادر مدرسه می تواند 
در رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان 

مثمر ثمر باشد.«
فوالدوند از خانواده ها درخواست کرد که اگر عالئم 
سرماخوردگی و یا ابتال به کرونا را در فرزندان خود 
مشاهده کردند مانع از حضور آنها در مدارس شوند.
علی رغم تمامی هشدارها و نگرانی های کادر درمانی 
و نمایندگان مردم، درب وزارت آموزش و پرورش 
بر پاشنه دیگری چرخیده و بر جای خود ثبات مانده 
است. تکلیف 14 میلیون دانش آموز و خانواده های 
آنها روشن نیست. از سوی دیگر وضعیت بیماری 
نیز که به گفته بسیاری از متخصصان قرار است 
در پاییز تشدید شود نگرانی ها را در مورد سالمت 
دانش آموزان، والدین و معلمان دو چندان کرده است. 
اما هنوز دلیلی بر این چرخش تصمیم وزارت آموزش 

و پرورش اعالم نشده است.
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