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رییس جمهور: 

ناتوانی کادر درمان، دروغ است
رییس جمهور گفت: »درست است که فشار بر پرستاران و پزشکان ما 
زیاد است اما ضد انقالب مدام می گوید کادر درمان ما خسته وناتوان 
است؛ ناتوانی آنها دروغ است. درست است که ما باید فشار را از روی 
کادر درمان برداریم اما اینکه ضد انقالب می گویند کار کادر درمان ما 
تمام شده درست نیست. ما برای زندگی مردم همه تالش خود را به 
کار می گیریم. مردم ما ایستادگی خود را نشان دادند و ان شاءاهلل پیروز 

خواهیم شد.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، با بیان اینکه عده ای ضد انقالب می خواهند با استفاده از شرایط 
کرونا میان نان و جان مردم فاصله بیاندازند، اظهار کرد: »نان و جان مردم 
جدا از هم نیست. همان جا که در نانوایی با ماسک نان می خرید یعنی نان 
و جان کنار هم هستند. ماه رمضان شد عده ای گفتند می خواهند مراسم 
بگیرند؛ ما گفتیم با رعایت اصول بهداشتی مراسم ها می تواند برگزار شود.«
وی ادامه داد: »وقتی گفتیم ویروس را باید شکست دهیم یعنی هم 
سالمت باشد هم کار باشد. عده ای ضد انقالب هر موضوعی که می شود 
می خواهند کشور تعطیل شود؛ محرم شد، کنکور شد، آغاز سال تحصیلی 

مدارس شد، بازگشایی کارخانه ها شد آن ها شروع می کنند.«
روحانی گفت: »دیروز در رسانه های خارجی جنجال راه انداختند که 
متخصصان می گویند مدارس باید تعطیل باشد و مخالف بازگشایی 
مدارس هستند اما وزیر آموزش و پرورش به زور می خواهد مدارس 

را باز کند؛ نه خیر همه موافق هستند.«
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: »در همه مراحل و مناسک مذهبی و 
همچنین فعالیت فرهنگی و اقتصادی همواره این اصل را مد نظر قرار 
می دهیم، گفتمان ما گفتمان سالمت است، سالمت با فعالیت. گفتمان 
ضد انقالب سالمت منهای فعالیت است.« وی ادامه داد: »اگر ضد انقالب 
دلسوز بود یک بار می گفت آمریکا علیه ایران دارد جنایت می کند و در 
دوران کرونا هم دارو را برای ایران تحریم کرده است. اگر شما دلسوز 
مردم ایران هستید باید بدانید که ملت ایران تحت فشار تحریم است 
اما در خارج نشسته اید، به کار خود می رسید و در اذهان عمومی مردم 
ایران تشویش می کنید.« وی با بیان اینکه سالمت برای ما اصل است 
گفت: »در کنار سالمت باید همه فعالیت هایمان را انجام دهیم. امروز 
همه کشورها هم همین راه را می روند. دیگر هیچ کشوری نیست که 
بگوید مدرسه، دانشگاه، فروشگاه و... باید تعطیل باشد. همه جا باز 

است اما همواره بر اصول بهداشتی تاکید می کنیم.«
رئیس جمهور با اشاره به بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید 
یادآور شد: »آموزش و پرورش ما باید باقی بماند مشکل ما تنها یک 
ویروس نیست؛ مساله سالمت است؛ سالمت جسم، روح و معنویت 
مردم باید سر جایش باشد. شما بگویید بچه ها امروز مدرسه نروند. 

ممکن است در راستای مبارزه با کرونا قدم مثبتی باشد ولی نسبت به 
سالمت آنها قدم مثبتی نیست. هفت ماه است بچه ها را در خانه نگه 

داشته ایم. ماندن بچه ها در خانه عذاب و مشکل است.« 
وی ادامه داد: »در این هفت ماه مدرسه یک جایگاه دیگری پیدا کرده 
است. همه دیدند وقتی کنار خانه مدرسه نباشد چه مشکالتی ایجاد 
می شود. ما به دنبال مبارزه با انواع مشکالتی هستیم که سالمت را تهدید 
می کند. وقتی اصول بهداشتی مثل رعایت فاصله ها، گروه بندی، دو نوبتی 
شدن، الزام ماسک و شستشوی دست ها رعایت می شود مشکلی نیست.«

روحانی خطاب به کادر آموزشی گفت: »معلمین و مدیران مدارس امسال 
باید هم درس بدهند و از مدرسه مراقبت کنند هم باید مواظب سالمت 
بچه ها باشند و مهارت های آموزشی آنها را تقویت کنند. امیدوار هستیم 
این اتفاقات به بهترین وجه پیش برود. حاال ممکن است خانواده ای نگران 
باشد. ما باید نگرانی آنها را حل کنیم. صدا و سیما با دوربین به مدرسه 
بروند و نشان دهند که امور بهداشتی رعایت می شود. ما نمی خواهیم 
مردم در اضطراب و استرس باشند. حاال فرض کنید خانواده ای می خواهد 
یک سال فرزندش در خانه بماند. خب ما که به آنها دستبند نمی زنیم 
که حتما به مدرسه بروند؛ ما به مردم می گوییم مدرسه آماده است، اگر 
بیماری داشتید یا اعضای خانواده تان به کرونا مبتال شد شما هم در قرنطینه 
بمانید.« رئیس جمهور در پاسخ به کسانی که می گفتند سال تحصیلی 
جدید را از طریق آموزش های مجازی باید پی گرفت، گفت: »تعلیم و 
تربیت فقط درس خواندن نیست، مدرسه فقط علم نیست، مهارت هم 
در مدرسه آموزش داده می شود. مدرسه یک محیط است که آن محیط 
را از طریق نرم افزار نمی توانیم به خانه بیاوریم. راه درست و صحیح 

انتخاب شده و با این وضعیت باید پیش برویم. سالمت فرزندان ما 
اولویت اول ماست اما سالمتی که در آن آموزش و تربیت هم باشد. 
خانواده ها نباید دغدغه داشته باشند چرا که من می دانم معلمین به خوبی 

حواسشان به بچه ها هست.«
روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: »ما در مقطعی گفتیم 
کسب و کارها باز نشوند اما بر اساس آمار امروز 70 درصد کسب و 
کارها اصول بهداشتی را رعایت می کنند. عده ای می گفتند ادارات تعطیل 
شوند و تعطیل بمانند و کسی به اداره، کارخانه، مدرسه و دیگر مکان ها 
رفت و آمد نکند اما بر اساس آمار وزارت بهداشت در کسب و کارها 
70 درصد، در ادارات ۸0 درصد و در بانک ها نزدیک به ۸0 درصد 
اصول بهداشتی رعایت می شود و ما منتظر آمار مدارس نیز خواهیم بود.«
رئیس جمهور با بیان اینکه ویروس کرونا شکست خواهد خورد، گفت: 
»ما با یک ویروس خطرناک مواجه هستیم. این ویروس بشریت و علم 
را از پای در نمی آورد و در نهایت ما پیروز می شویم. درست است ما 
قدرت الیتناهی نیستیم و توانمان محدود است اما در عین حال محکوم 
به فنا هم نیستیم. ما ایستادگی می کنیم، خداوند و ادیان می گویند باید در 
برابر این ویروس بایستیم. حتما یک روز این ویروس واکسن خواهد 
داشت و نقل و انتقاالت و گردشگری و سفر به رونق خود باز می گردد.«
روحانی خطاب به مردم ایران گفت: »ممکن است این سخن من دردناک 
باشد اما ما در این هفت ماه سختی که از ویروس کرونا و تحریم داشته ایم، 
هیچ کس به کمک ما نیامد. آمریکا که شرورتر از این حرف ها است، 
نیامد بگوید تا زمانی که کرونا هست تحریم ها را بردارم، اگر یک جو 
عقل داشت و به تاریخ خودش می اندیشید این کار را می کرد اما در این 

هفت ماه تحریم های جدید را هم بر ما تحمیل کرد.«
وی افزود: »آنهایی هم که دوست ما بودند کمک مان نکردند، نگفتند در 
این مدت که آمریکا ما را تحریم کرده و کرونا هم هست فشار آمریکا 
را تحمل کنند و به کمک مان بیایند.« روحانی خاطرنشان کرد: »ما در 
این هفت  ماه فهمیدیم باید روی پای خود بایستیم و همه امور را باید 
خودمان انجام دهیم. کار بسیار عظیم و بزرگی بود. معجزه ملت ایران 
این است که در سه ماه اول که بسیاری از کسب و کارها بسته بود رشد 
اقتصادی منفی 1.7 داشته است. در حالیکه در دنیا رشد اقتصادی منفی 
1۵ و 10 هم وجود داشته است.« وی در پایان گفت: »درست است که 
فشار بر پرستاران و پزشکان ما زیاد است اما ضد انقالب مدام می گوید 
کادر درمان ما خسته وناتوان است؛ ناتوانی آنها دروغ است. درست است 
که ما باید فشار را از روی کادر درمان برداریم اما اینکه ضد انقالب 
می گویند کار کادر درمان ما تمام شده درست نیست. ما برای زندگی 
مردم همه تالش خود را به کار می گیریم. مردم ما ایستادگی خود را 

نشان دادند و ان شاءاهلل پیروز خواهیم شد.«ایسنا

خبـر

سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
توجه  با  کشور  استخدامی  و  اداری  امور 
ستاد  جلسه  سومین  و  سی  مصوبات  به 
بخشنامه  کرونا،  بیماری  مدیریت  ملی 
اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی را به دستگاه های دولتی 

کرد. ابالغ 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، بر اساس 
این بخشنامه، در حوزه اداری، عدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابالغی 
کارکنان  سوی  از  کرونا  مدیریت  ستاد 
تخلف  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و 

می شود. محسوب 

بر اساس این بخشنامه، در حوزه عمومی 
فاصله  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  نیز 
اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل 
حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، 
است  الزامی  اداری  و  صنفی  محیط های 
همچنین ارائه خدمات و تسهیالت اداری، 
انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی 
دولتی  غیر  و  دولتی  دستگاه های  از سوی 
به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک 
را  اجتماعی  فاصله  یا  و  نکرده  استفاده 
متخلفین  و  بوده  ممنوع  نمی کنند،  رعایت 
مورد  حسب  بر  خدمات  ارائه  زمینه  در 

شد. خواهند  مجازات  مصوبه  این  طبق 

از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابالغ شد
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هشدار درمورد تبعات بازگشایی مدارس
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رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای خطاب 
به وزیر آموزش و پرورش، ضمن اعتراض نسبت 
به ابالغیه معاونت تربیت  بدنی و سالمت این 
وزارتخانه مبنی بر بازگشایی حضوری مدارس، 
اعالم کرد که این تصمیم با شرایط خطیر بیماری 
آنها  خانواده  و  دانش آموزان  و سالمت  کرونا 
سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران 
بیشتر برجامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان 

خواهد شد.
به گزارش سپید، متن نامه محمدرضا ظفرقندی 
خطاب به محسن حاجی میرزایی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
جناب آقای حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش 

و پرورش
با سالم واحترام ؛ مصاحبه جنابعالی و به دنبال آن 
ابالغ معاون تربیت بدنی وسالمت شما به مدارس 
کشور در مورد تاکید بر بازگشایی حضوری مدارس 
در همه سطوح، برخالف مطالب و بخشنامه های 
قبلی عنوان شده و در ایامی که همه استان های 
کشور در شرایط قرمز و هشدار قرار دارند و تنها 
در فاصله 3 روز مانده به شروع سال تحصیلی 
موجب تعجب و نگرانی شدید خانواده ها وجامعه 

پزشکی کشور شده است.
علت واقعی این تصمیم غیرمنتظره برای مردم 
مکشوف نیست و امیدوارم علتی خارج از مصالح 
آموزشی و پرورشی نباشد ولی هر چه هست با 

شرایط خطیر بیماری کرونا و سالمت دانش آموزان 
و خانواده آنها سازگاری ندارد و یقینا موجب 
تحمیل بیماران بیشتر برجامعه پزشکی، پرستاری 

و کادر درمان خواهد شد. 
حضور  شرایط  در  که  واقفید  به خوبی  شما 
پایه  در  به خصوص  مدرسه ها  در  دانش آموزان 
دبستان، علی رغم ابالغ بخشنامه ها، امکان عملی 
و  محافظتی  سه گانه  اصول  رعایت  مطمئن  و 
بهداشتی )شفا( میسر نیست. موارد ذکر شده در 
بخشنامه ابالغی معاون جنابعالی هم از جهات 

متعدد، غیرعلمی و دارای تناقض است. اکثر موارد 
تسری بیماری در دوره بدون عالمت )کمون( است 
و لذا عدم حضور دانش آموزان در ایام عالمتدار، 

حالل مشکل انتقال بیماری نیست. 
عدم حضور مراقب بهداشتی در بسیاری از مدارس 
و نیز عدم آمادگی خانواده ها و مدارس برای تنظیم 
برنامه های ابالغی در مورد بازگشایی حضوری و 
رفت وآمد دانش آموزان  و... نیز مزید برعلت است. 
الزم بذکر است اکثر کشورهایی که در کنترل 
این بیماری شرایط بسیار بهتری از ایران دارند 

و حتی مرگ ومیر ناشی از کرونا در آن کشورها 
کمتر از یک صدم موارد در کشور ماست، هنوز 
و  تامل  مدارس  بازگشایی حضوری  مورد  در 

احتیاط می کنند.
جناب آقای وزیر از نظر علوم اپیدمیولوژی و 
بهداشت در شرایط همه گیری بیماری های واگیر 
اولین محل هایی که باید تعطیل شوند، مدارس و 
آخرین محل هایی که بازگشایی می شوند مدارس 
در  فردی که سال ها  به عنوان  اینجانب  هستند. 
مدارس کشور تدریس کرده و افتخار معلمی داشته 
و با شرایط واقعی مدارس و تجمع دانش آموزان 
آشنا هستم و امروز به عنوان نماینده جامعه خدوم 
پزشکی کشور و به منظور حفظ سالمت مردم 
و عبور از شرایط بحرانی موجود، ضمن اعالم 
نگرانی و هشدار در مورد عواقب این تصمیم 
و مسئولیت ها و تبعات ناشی از آن، بطور جد 
درخواست بازنگری در ابالغیه اخیر و اهتمام 
بیشتر به استفاده از آموزش در فضای مجازی و 

از راه دور  را دارم.
امید است با در نظر گرفتن راهبرد اولویت سالمت 
دانش آموزان و مردم بر امور دیگر و شرایط خطیر 
پیش رو به خصوص در فصل پاییز، تصمیم صحیح 
و مبتنی بر تجربیات علمی مد نظر و عمل قرار گیرد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران

1۵/6/1399

خبـر

جدید  مورد   1۸94 شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کووید19 در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از جمعه تا شنبه 1۵ 
شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار 
و ۸94 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 
که 976 نفر از آنها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 3۸4 هزار و 666 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 110 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۲۲ هزار و 1۵4 نفر رسید.«

وی گفت: »خوشبختانه تا کنون 33۲ هزار و 131 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«

به گفته وی، 370۸ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون سه میلیون و 3۵۵ 
هزار و 1۵۲ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. 
وی 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.«
الری 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.«
انجام شده درباره  به بررسی های  با اشاره  سیما سادات الری 
پوشش واکسیناسیون کشور در دوران کرونا، گفت: »میزان پوشش 
واکسیناسیون کودکان در کشورمان که در شرایط عادی همیشه 
باالی 9۵ درصد بود متاسفانه متأثر از شیوع بیماری کرونا برای 
اولین بار طی ۲۵ سال گذشته به کمتر از 9۵ درصد رسیده است.«
تداوم این روند می تواند سالمت کودکان  وی افزود: »مطمئناً 

سرزمین مان را با خطر جدی و بازگشت مجدد بیماری هایی نظیر 
فلج اطفال، سرخک، دیفتیری یا سیاه سرفه را به همراه داشته باشد. 
واکسیناسیون سپر اصلی دفاعی برای حفط سالمت کودکان در 
برابر بیماری های عفونی است و تقویت سیستم ایمنی بدن، موجب 
محافظت نسبی کودکان در مقابل بیماری کرونا نیز خواهد شد.«
الری تاکید کرد: »اقدام به واکسیناسیون کودکان از جمله کارهای 
ضروری است که علی رغم همه گیری ویروس کرونا می بایست 
برای انجام آن از منزل خارج شد.« وی افزود: »نگرانی خانواده ها 
از مراجعه به مراکز بهداشتی برای دریافت خدمات واکسیناسیون 
به دلیل انتقال ویروس کرونا همواره مورد توجه مسئولین بهداشتی 
کشور بوده است و به این منظور کلیه تمهیدات بهداشتی الزم 
جهت پیشگیری از ابتال به بیماری در پایگاه های سالمت کشور 
انجام شده است.« وی گفت: »از مردم می خواهیم در اسرع وقت 
ضمن تماس با پایگاه های سالمت و خانه های بعداشت از کامل 
بودن واکسیناسیون فرزند خود اطمینان حاصل کنند و در صورت 
تاخیر در واکسیناسیون آنها در اولین فرصت با در دست داشتن 
کارت واکسن فرزندان خود نسبت به حضور در پایگاه های سالمت 

یا خانه های بهداشت محل زندگی خود اقدام کنند.«
الری در پایان ابراز امیدواری کرد که با عمل به توصیه های بهداشتی 

شاهد قطع زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۸۹۴ ابتال و ۱۱۰ فوتی جدید کرونا  در کشور
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واکسنآنفلوآنزاازابتالبهکروناجلوگیرینمیکند
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با بیان اینکه در موارد ابتال به کرونا و مرگ 
و میر کاهش داریم، گفت: »نه واکسن آنفلوآنزای 
فصلی و نه ابتال به آنفلوآنزای فصلی، هیچکدام 

نمی توانند از ابتال به کرونا جلوگیری کنند.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با 
فارس درباره آخرین وضعیت  شیوع کرونا در 
کشور، اظهار داشت: »مقداری در موارد ابتال و 
مرگ کاهش داشتیم؛ البته در دنیا روند ابتال رو به 
افزایش است؛ ضمن اینکه هنوز میزان مرگ و میر 
در کشورمان نسبت به یک میلیون نفر جمعیت، 

رقم باالیی است.«
وی ادامه داد: »اکنون در بین کشورهایی که مرگ و 
میر باالی 100 نفر در روز است، ما جزو 6 کشور 
اول جهان هستیم. این در حالی است که بسیاری 
از کشورها وضعیت خود را ترمیم کرده و بهتر 
شده اند. با توجه به شرایطی که در کشور داریم، در 
مواجه نوساناتی ایجاد می شود و ارتباط مستقیمی 

بین مواجهه و پیامد وجود دارد.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی اضافه کرد: »به طور کلی هر پیامد یعنی 
موارد ابتال، بستری یا مرگ است و مواجهه نیز 
تماس های موثری است که بین فرد مبتال یا دارای 
عالئم بالینی یا بدون عالئم ایجاد می شود. یکی از 
مشکالت اساسی که در خصوص کرونا داریم، این 
است که افراد در دوره ای که هیچ عالمتی ندارند 
می توانند دیگران را مبتال کنند و این باعث می شود، 

احتیاط های الزم انجام نشود.«
سوری متذکر شد: »به خصوص که ما با افراد غریبه 
مواجهه داریم و نمی دانیم چه وضعیتی دارند؛ بنابراین 
هر چقدر میزان مواجهه ما بیشتر شود، طبعاً احتمال 
اینکه پیامد بیشتر شود نیز زیادتر خواهد بود. در این 
میان، این موضوع مطرح است که چه چیزی مواجهه 
را بیشتر می کند که باید گفت اینکه ما در تجمعات 
شرکت کنیم؛ یعنی هر چقدر تجمعات ما فشرده و 

بیشتر باشد، شانس ابتالی به بیماری بیشتر است.«
وی افزود: »این موضوع بستگی به این دارد که 
پیامد ما چقدر شدید باشد و منجر به مرگ شود. 
در میزان مواجهه تماس نزدیک و یکی نیز افراد 
مبتال و مظنون مورد توجه است. هر چقدر میزان 
جابجایی افراد مظنون و مبتال  بیشتر باشد، شانس 
ابتال باال می رود و یکی از عوامل موثر سفرها و 

دیگر عامل کودکان هستند.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تصریح کرد: »کودکان علی رغم اینکه احتمال 
ابتال و مرگ در آنها کمتر است، اما به خاطر اینکه 
کمتر در کنترل بزرگ ترها هستند و هم میزان تحرک 
آنها بیشتر است، به راحتی می توانند نقش انتقال دهنده 
سریع ویروس را بازی کنند و انتقال دهند؛ شدت 
ابتال به بیماری نیز فرقی نمی کند که از یک کودک 
انتقال پیدا کرده یا از یک بزرگسال انتقال پیدا کند.«
سوری بیان داشت: »عامل دیگری که در مواجهه 
نقش دارد، این است هر وسیله ای که موجب انتقال 
عفونت می شود، مثل اجسام، مواد غذایی و تماس 

مثل دست دادن می تواند آلودگی را انتقال دهد؛ 
بنابراین نیاز به محافظت فردی دارد.«

وی ابراز داشت: »نکته مهم تر اینکه در جابجایی هایی 
که صورت می گیرد، احتمال شدت بیماری نیز بیشتر 
می شود؛ یعنی وقتی در تهران به لحاظ بیولوژیک 
با شرایط اپیدمی سازگاری پیدا کردیم، وقتی به 
شهر دیگری می رویم انگار الگوی بیماری عوض 
می شود؛ البته ویروس همان ویروس است، اما همین 
جابجایی اکولوژیک می تواند موجب تشدید امکان 

ابتال  شده و خطرناک باشد.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: »بنابراین امیدواریم شاهد اوج 
مجدد اپیدمی نباشیم و سیاست های مشخص و 
برنامه ریزی شده ای برای آینده پیش گیریم؛ یعنی 
حتما باید تمهیدات به شکل جدی همانطور که 
کشورهای موفق دنیا برای مهار اپیدمی کار کردند، 

باشد و اقدام شود.«
سوری تأکید کرد: »حتی اگر 10 درصد مردم هم 
رعایت نکنند گویی اینکه 100 درصد مردم رعایت 

نکردند؛ چرا که همین 10 درصد می توانند بیماری 
را به سرعت دیگران انتقال دهند.«

وی درباره پیش بینی وضعیت کرونا در پاییز، گفت: 
»متاسفانه در کل سطح جهان به جز منطقه اروپا، روند 
اپیدمی رو به افزایش است. کشور ما نیز از الگوی 
جهانی تبعیت می کند. ویروس خیلی به تغییرات 
دما حساس نیست و می تواند یک محدوده وسیعی 
از درجه دما را تحمل کند؛ یعنی از منهای 80 تا 

مثبت 60 درجه فعال باشد.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی یادآور شد: »البته درجه فعالیت آن فرق 
می کند؛ یعنی هرچه  هوا گرم تر یا بسیار سرد می شود، 
میزان فعالیت ویروس کمتر می شود؛ البته این به 
معنای آن نیست که قادر به بیمار کردن نیست؛ بنابر 
این خیلی نمی توانیم به گرم یا سرد شدن هوا و اثر 

بخشی در ویروس دلخوش کنیم.«
سوری اضافه کرد: »البته وقتی هوا سرد می شود، 
 H1N1 سایر ویروس های تنفسی مثل آنفلوآنزای
می تواند در جامعه انتشار پیدا کند و احتمال اینکه با 
سرد شدن هوا اینها در جامعه گسترش پیدا کنند باال 
می رود. بنابراین وقتی اینها با کرونا همزمان می شوند، 
می توانند شدت و میزان رخداد و عوارض شدید 

بیماری را بیشتر کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »مثال اگر فرد به سرماخوردگی 
ساده دچار شود، چون دستگاه تنفسی اش مبتال 
می شود و سیستم ایمنی پایین می آید، احتمال ابتال 
یا شدت بیماری کرونا بیشتر می شود و عالوه بر 
آنفلوآنزای تنفسی و فصلی، کرونا نیز تشدید می شود.«
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی متذکر شد: »یادمان باشد نه واکسن آنفلوآنزای 
فصلی و نه ابتال به آنفلوآنزای فصلی هیچکدام 
نمی توانند از ابتال به کرونا جلوگیری کنند؛ یعنی 
اینها می توانند همزمان در فرد رخ دهند و طبیعتًا 
شانس شدت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن 

نیز وقتی همزمان باشند، افزایش پیدا می کند.«

خبـر

 رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
»اگر فکر  کنیم دانش آموزان مقاطع پایین را طوری مدرسه می بریم 

که پروتکل ها رارعایت کنند بیشتر به یک شوخی شبیه است.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری ضمن تبریک آغاز سال 
تحصیلی گفت: »از وزیر شنیدم که با روش های اروپا مدارس را 
بازگشایی می کنیم این هم فکر می کنم شایعه است و اگر مطرح 
هم شده باشد باز هم شبیه شوخی است که مدارس را به ویژه 

در مناطق محروم با اروپا مقایسه کنیم.«
آموزان  دانش  سالمت  نگران  جد  طور  به  »ما  افزود:  وی 
هستیم. اینکه فکر کنیم دانش آموزان مخصوصا مقاطع پایین 
بیشتر  ببریم که پروتکل ها رارعایت کنند  را طوری مدرسه 

به یک شوخی شبیه است.«
شهریاری با اشاره به اینکه رئیس جمهور خودش قرار است 

آغاز سال تحصیلی، مدارس را مجازی افتتاح کند، چرا خودش 
حضور پیدا نمی کند؟ اظهار کرد: »نمی توان بچه ها را حضوری 

به مدرسه بفرستیم ولی خودشان مجازی در مراسم شرکت کنند. 
اگر اتفاقی برای فرزندان ما بیفتد ابتدا رئیس جمهور باید پاسخگو 
باشد بعد وزیر آموزش و پرورش. پاییز آنفلوآنزا هم می آید اکثر 

مناطق قرمز هستند و امیدواریم اتفاقی نیفتد.«
وی ادامه داد: »یک شنبه بعدازظهر معاونان آموزش و پرورش 
و بهداشت را دعوت کردیم به مجلس بیایند و پاسخ دهند. اگر 
سالمت به خطر بیفتد ما برخورد خواهیم کرد. بسیاری خانواده ها 
توان خرید ماسک ندارند. واقعا چه تصیمیاتی گرفته می شود؟ 
توصیه متخصصان را رعایت نمی کنند و چند دسته گل به آب 
داده اند. در ستاد کرونا با اینکه گفته شد دو نفر از مجلس حضور 
داشته باشند هنوز این افراد را دعوت نکرده اند. یک عده دولتی 
هستند و خودشان تصمیم گیری می کنند. پیگیر موضوع خواهیم 

بود، امیدواریم اتفاقی برای فرزندان ما نیفتد.«تسنیم

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان دبستانی  در مدرسه یک شوخی است
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سخنگوی سازمان غذا و دارو: 

تلقیحهمگانیواکسنآنفلوآنزاتوصیهنمیشود
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »سال گذشته کمتر از 2 میلیون 
دوز واردات واکسن آنفلوآنزا داشتیم، اما این رقم امسال به 11 تا 12 

میلیون دوز افزایش خواهد یافت.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور با بیان این مطلب، افزود: 
»همکاران ما در شبکه بهداشتی کشور در سال گذشته، 2۵0 
هزار دوز واکسن دریافت کردند که امسال با افزایش 10 برابری 
توزیع واکسن در شبکه های بهداشت، 2 میلیون و ۵00 هزار 
دوز واکسن برای گروه  های در معرض خطر و پرخطر یعنی 
واکسیناسیون مادران باردار و بیماران خاص توزیع خواهد شد 
و این گروه از جمعیت، رایگان واکسینه خواهند شد.« رییس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت خاطر 
بر  بالغ  نیز  افراد  و  گروه  ها  سایر  برای  »همچنین  کرد:  نشان 
8.۵ میلیون دوز واکسن آنفلونزا در نظر گرفته  شده که اواخر 
شهریورماه در شبکه توزیع دارویی و داروخانه ها توزیع شده 
و در قبال هر کد ملی یک دوز واکسن قابل تحویل خواهد بود.«
وی تاکید کرد: »واکسیناسیون همگانی آنفلونزا به هیچ وجه توصیه 
نمی شود، عالوه برآن، اینکه شایعه شده برای دریافت واکسن، ثبت 
نام در داروخانه  ها صورت می گیرد نیز صحت ندارد و نه تنها هدف 

خیرخواهانه ندارد، بلکه به نظر می رسد این یک کالهبرداری است 
و عده ای در پی سواستفاده هستند.« جهانپور ادامه داد: »به رغم تمام 
مشکالت ارزی، برای تهیه و توزیع و مصرف منطقی واکسن آنفلوآنزا 
مشکلی وجود نخواهد داشت و واکسن برای گروه  های در معرض 

خطر و پرخطر فراهم است، لذا تقاضای کاذب و هزینه بیجا نباید 
ایجاد کرد.« وی عنوان کرد: »برآورد ما این است که امسال نسبت 
به سال گذشته در مورد آنفلوآنزا حتی ممکن است مشکالت 
کمتری داشته باشیم؛ زیرا مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت 
می  کنند، کمتر در مکان  های عمومی و تجمع ها حاضر می شوند، 
از ماسک استفاده می  کنند و این مراقبت  ها همزمان در کنترل کرونا 

و آنفلونزا موثر خواهد افتاد.«
به گزارش وبدا، وی در پایان گفت: »خوشبختانه امسال تامین واکسن 
آنفلوآنزا برای بیماران خاص و مادران باردار  10 برابر سال قبل 
است، در حالی که تامین واکسن برای سایر گروه  های پرخطر نیز 
۵ یا  6 برابر سال گذشته است. واکسن آنفلوآنزا از منابع معتبر و 
شرکت  های برتر اروپایی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت 
هستند، تهیه شده و دقت نظر کافی برای تهیه آن صورت گرفته 
است و هر فرد با مراجعه به داروخانه و با ارائه کارت ملی و ثبت 
کد ملی می تواند واکسن آنفلوآنزا را تهیه کند. تا قبل از پایان شهریور 
ماه توزیع واکسن آنفلوآنزا آغاز می شود و تالش  بر این است که تا 
آن زمان بخش اعظمی از واکسن  ها وارد شده و توزیع آنها انجام شده 

باشد و هر فرد طبیعتا نمی  تواند بیش از یک واکسن خریداری کند.«

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
»واکسن آنفلوانزا با برندهای معتبر اروپایی از اواخر شهریورماه در 

داروخانه ها توزیع می شود.«
افزود:  ایرنا  با  به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو 
»واکسن آنفلوآنزا بیش از هر سال و حدود 10 تا 12 میلیون دوز 
از برندهای معروف از جمله هلندی و فرانسوی خریداری شده 
و از اواخر تابستان در داروخانه ها توزیع می شود.« وی ادامه داد: 
»برای توزیع این واکسن ها به مردم فعال قرار بر این است که با 
کد ملی باشد و به هر کد ملی یک واکسن فروخته شود، نیازی به 
نام نویسی نیست و مردم با مراجعه به داروخانه و ارائه کارت ملی 
و پس از ثبت کد ملی آنها در سیستم، می توانند واکسن آنفلوآنزا 

را دریافت کنند البته به شرط اینکه این تصمیم تغییری نکند.«
مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو گفت: »توصیه وزارت بهداشت 
این است که فقط گروه های پر خطر یعنی افرادی که به علت شغل 
خود بیشتر با بیماران سر و کار دارند، زنان باردار و افرادی که بیماری 
زمینه ای دارند و سالمندان واکسن آنفلوآنزا بزنند و بقیه مردم نیازی به 
تزریق واکسن آنفلوآنزا ندارند البته حدود 2.۵میلیون دوز از واکسن 
آنفلوآنزای وارداتی برای توزیع در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 
درمانی در اختیار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت قرار می گیرد.«
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیش از این 
اعالم کرده بود: »با توجه به اینکه امسال اکثر مردم به علت اپیدمی 
کرونا ماسک می زنند و دست های خود را مرتب می شویند و حتی 

با الکل ضدعفونی می کنند، پیش بینی این است که شیوع آنفلوآنزا 
کمتر از سال های گذشته باشد، با این حال امسال 4 تا ۵ برابر 

سال های گذشته واکسن آنفلوآنزا وارد می شود.«

 مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: 

واکسنآنفلوآنزااواخرشهریوردرداروخانههاتوزیعمیشود

خبـر

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطالعیه ای، جزییات برگزاری 
آزمون  های جامع علوم پایه و پیش  کارورزی را اعالم کرد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این اطالعیه آمده است: »متاسفانه 
در روزهای اخیر شایعات و نقل  قول  های بی  اساس زیادی درخصوص 

لغو یا تعویق آزمون  های جامع علوم پایه و پیش  کارورزی در فضای 
مجازی و بین دانشجویان پخش شده  است که موجب تشویش اذهان 
دانشجویان عزیز شده  است. درخواست  هایی هم از طرف برخی از 
دانشجویان و تشکل های صنفی دانشجویی پیرامون این آزمون  ها 
به معاونت آموزشی رسیده  است که خواستار به تعویق افتادن این 
آزمون ها شده  اند. ضمن اعالم این مطلب که تمامی درخواست  ها 
و نکته  نظرات دانشجویان عزیز به دقت بررسی شده و برای ما 
بسیار حائز اهمیت است، به اطالع دانشجویان محترم می  رساند، با 
توجه به اینکه هیچ تصمیم جدیدی در خصوص آزمون  های مذکور 
گرفته نشده و در حال حاضر امکان تغییر در زمان برگزاری این 
آزمون  ها با توجه به فرایند سخت و پیچیده آن وجود ندارد، کلیه 

آزمون  ها در زمان اعالم شده قبلی برگزار خواهند شد. 

از دانشجویان عزیز می  خواهیم به شایعات بی  اساس پخش شده در 
فضای مجازی توجه نکنند و اخبار را از طریق کانال های رسمی و 
روابط عمومی معاونت دنبال کنند. البته با توجه به شرایط موجود به 
واسطه شیوع کرونا، از دست  اندرکاران برگزاری این آزمون  ها خواسته 
شده تا حداکثر تسهیل در این آزمون ها با مالحظه ضریب دشواری 
سواالت و ساده تر کردن آن ها به عمل آید تا همه دانشجویان بتوانند 
بدون دغدغه در آزمون شرکت کرده و نتیجه مطلوب را بگیرند. 
همچنین، برای اطمینان از حفظ سالمتی دانشجویان عزیز، از مراکز 
برگزاری آزمون خواسته شده تا با رعایت کامل و دقیق پروتکل  های 
بهداشتی، شرایط برگزاری این آزمون ها را به صورت کاماًل ایمن 
فراهم کنند تا با رعایت همزمان پروتکل های خود مراقبتی توسط 

دانشجویان عزیز، شاهد برگزاری موفق و ایمن این آزمون ها باشیم.«

اطالعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت: 

کلیهآزمونهایجامععلومپایهوپیشکارورزیدرزماناعالمشدهقبلی،برگزارخواهندشد
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مراقبت های تغذیه ای دوران کرونایی دانش آموزان در خانه
با بازگشایی مدارس و برگزاری کالس های مجازی 
در خانه طی دوران کرونا، از جهت تغذیه باید 

مراقبت هایی در خانه انجام شود. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، امروزه با ظهور 
ویروس کرونا، تغذیه یکی از چالش های روزانه 
برای خانواده ها شده است. به طوری که خرید 
مواد غذایی با وحشت، هراس و اختالل در سیستم 
تأمین غذا به معنی مشکل در یافتن بعضی از 
اقالم غذایی، سختی های بیشتری را به خانواده ها 

تحمیل می کند.
دانش آموزان برای این که بتوانند در کل روز در 
خانه فعال باشند باید طی روز یک یا دو میان 
وعده بخورند بنابراین بهتر است به جای این که به 
کودکان میان وعده های شور یا شیرین بدهید، از 
جایگزین های سالم تر مانند خشکبار، پنیر، ماست، 
تکه های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت 
شده یا انتخاب های سالم دیگر استفاده کنید، این 
مواد غذایی مغذی و سیرکننده هستند و به ایجاد 
و پایه گذاری عادت های غذایی سالم در طول 
زندگی کمک می کنند، چرا که تنظیم برنامه غذایی 
متنوع و مغذی می تواند رشد و تکامل آن ها را 
تأمین کند و هم چنین عادات غذایی سالم را در 

آن ها پایه گذاری کند.
کنسرو ماهی های چرب مانند ساردین و سالمون 
غنی از پروتئین، اسیدهای چرب امگا 3 و انواع 
ویتامین ها و امالح معدنی هستند که می توانند به 
 صورت سرد در انواع ساندویچ ها، ساالدها یا با 
ماکارونی و یا به  صورت قسمتی از وعده غذایی 
گرم به  طور پخته برای دانش آموزان مصرف شوند.
جو دوسر پخته شده با شیر یا آب می تواند یک 
انتخاب غذایی سالم برای صبحانه باشد و یا 

این که می توان آن را با ماست، تکه های میوه 
یا کشمش مصرف کرد. 

گفتنی است با وجود این که تاکنون هیچ مدرکی 
دال بر ارتباط غذا یا بسته های غذایی با انتقال 
ویروس کرونا یافت نشده اما این احتمال وجود 
دارد که افراد در تماس با سطوح یا اشیاء آلوده به 
ویروس و سپس لمس صورت شان، به ویروس 
مبتال شوند و البته این خطر زمانی بیشتر می شود 
که افراد در تماس نزدیک با افراد دیگر در هنگام 
خرید اقالم مورد نیاز و یا دریافت مواد غذایی 
ارسالی توسط پیک قرار می گیرند، الزم به ذکر 
با  بیماری های  از  پیشگیری  به منظور  که  است 
منشاء غذایی، رعایت نکات بهداشتی در زمان 
تهیه و پخت مواد غذایی همواره ضروری است. 

 
تغذیه کودکان و دانش آموزان در 

شرایط کرونا تفاوتی با قبل ندارد
براساس این گزارش، ناصر کالنتری مدیر گروه 
تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی 
اعالم کرد: »تغذیه کودکان در شرایط کرونا تفاوتی با 
قبل ندارد و اگر به توصیه کارشناسان و متخصصین 
تغذیه کودکان توجه شود، نیاز به کار خاصی در 

تغذیه کودکان در دوره کرونا نیست.«
وی افزود: »در دوران کرونا از خوراندن نوشابه های 
فودها،  فست  گازدارها،  خصوص  به  شیرین 
تنقالت، انواع کیک ها، کلوچه ها، شکالت های 
مختلف و همه موادی که عمدتاً قند ساده هستند، 
عارضه  ساده  قند  شود.  فرزندان خودداری  به 

بیماری را برای بچه بیشتر می کند.«
مدیر گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه 
و  میوه  مصرف  به  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید 

سبزیجات بیشتراز قبل باید در دوران کرونا به 
کودکان توجه داشته باشیم، بیان کرد: »اینکه فقط 
با لیموشیرین و لیموترش ویتامین )سی( دریافت 
می کنیم، کافی نیست بلکه همه میوه ها از ویتامین 

)سی( برخوردار هستند.«
 وی ادامه داد: »کودکان زیر دوسال باید مکمل ها 
را طبق پروتکل خود دریافت کرده و از تولد تا 2 
سالگی، روزی 1500 واحد ویتامین )آ( و 400 

واحد ویتامین )دی( مصرف کنند.«
 این استاد دانشگاه در ادامه افزود: »کودکان از 
دو سالگی به طور معمول نیاز به مکمل خاصی 
ندارند مگر اینکه کمبود آن اثبات شده باشد. تنها 
مکملی که در پروتکل کشوری تاکید شده است، 
دریافت  ویتامین )دی( است که روزی 800 
واحد آن برای کودکان باالی 2 سال ضروری 

است تا کمبود آن در جامعه رخ ندهد.«
وی در خصوص ابتال به کووید 19 در سنین 
مختلف اظهارکرد: »امکان کرونا در همه گروه های 
سنی وجود دارد به طوری که  در ابتدای شیوع 
کرونا، نوزاد 48 ساعته و نوزاد 15 روزه مبتال به 
کرونا در جهان داشتیم و به ایران مرتبط نبود. اما 
نکته ای که در مورد کرونا و کودکان اهمیت دارد، 
این است که بیماری های زمینه ای به خصوص 
دیابت، فشارخون، قلبی و عروقی، خودایمنی ها، 
اختالالت کبدی، کلیوی، ریوی و انسداد ریوی 

در کودکان می تواند عامل کرونا باشد.«
مدیرگروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه 
شهید بهشتی گفت: »بیماری کرونا بیماری های 
زمینه ای را شدیدتر می کند تا جایی که می تواند 

منجر به فوت افراد شود.«

خبـر

رئیس آزمایشگاه های مرجع کشوری آنفلوآنزا با تاکید بر اینکه 
پیش بینی رفتار ویروس آنفلوآنزا کار سختی است، گفت: »تهیه 
واکسن برای همه  افراد کشور میسر نیست؛ بنابراین به گروه های 

پرخطر توصیه می کنیم اقدام به تزریق واکسن آنفلوآنزا کنند.«
به گزارش سپید، طلعت مختاری آزاد در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
»طی مدت اخیر که نیم کره جنوبی زمین در فصل زمستان بودند، 
موارد آنفلوآنزا چندان زیاد نبوده است؛ زیرا مردم به دلیل جلوگیری 

از ابتال به کرونا نکات بهداشتی مانند زدن ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی و... را رعایت می کردند و همین موضوع بر عدم ابتال 
به آنفلوآنزا هم موثر بود. البته این موضوع دلیل نمی شود ما هم 
که در نیم کره شمالی قرار داریم و در آستانه فصول سرد سال 

هستیم نیز همین اتفاق را تجربه کنیم.«
وی با تاکید بر اینکه ویروس آنفلوآنزا غیرقابل پیش بینی است، 
تصریح کرد: »ویروس هر 2 یا 3 سال تغییرات جزئی در حد 
موتاسیون دارد و همین سبب می شود ویروس جدیدی را مشاهده 
کنیم. بنابراین پیش بینی رفتار ویروس هم سخت است. امیدواریم 
ویروس نسبت به گذشته تغییر نکند و با واکسن و داروی ضد 

آنفلوآنزا بتوان شرایط را مدیریت کرد.«
مختاری آزاد با اشاره به اینکه آنفلوآنزا برخالف کووید19 درمان 
موثر دارد، افزود: »اکنون درصدی از نمونه های اخذ شده که وجود 
کرونا در آنها منفی می شود، مورد برسی آنفلوآنزا قرار می گیرند؛ اما 
هنوز موردی از بروز آنفلوآنزا برای امسال شناسایی نشده است.«

وی با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزا به دو شکل تغییر می کند، تصریح 
کرد: »البته امیدوار هستیم ویروس امسال تغییر نکند؛ اما دسته اول 

تغییرات ویروس جزئی است که هر دو یا سه سال یکبار و حتی 
در موارد استثنا هر سال اتفاق می افتد که سبب تغییر واکسن آنفلوآنزا 
می شود. نوع دیگر تغییر ویروس هر 10 تا 40 سال یکبار اتفاق 
می افتد، اکنون 11 سال است که آن تغییر بزرگ اتفاق نیفتاده، اگر 

این تغییر رخ دهد ویروس آنفلوآنزا جدید می شود.«
وی درباره روند بیماری زایی ویروس آنفلوآنزا در کشور طی 
تجربه  را  آنفلوآنزا  شدید  نوع  »پارسال  گفت:  گذشته،  سال 
کردیم. پس از آن هم شیوع کرونا را شاهد بودیم که عالئم 

بالینی مشابه با آنفلوآنزا داشت.«
این ویروس شناس در ادامه درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا، 
تزریق  برای  می توانند  افراد  بعد  به  شهریور  »از  کرد:  تاکید 
واکسن اقدام کنند. افراد با سن باالتر از 6 ماه می توانند واکسن 
تزریق کنند؛ اما طبیعتًا به اندازه کل جمعیت کشور واکسن 
موجود نخواهد بود و اولویت دریافت واکسن با افرادی است 
که انفلوانزا  برای آنها ریسک خطر باال دارد؛ مثل افراد مسن، 
کسانی که بیماری های مزمن قلبی- ریوی و... دارند، خانم های 

باردار و... که در اولویت دریافت واکسن هستند.«

رییس آزمایشگاه مرجع آنفلوآنزا: 

آنفلوآنزا قابل پیش بینی نیست



لنست جزئیات تازه ای درباره واکسن روسی کرونا منتشر کرد
مجله بین المللِی معتبر و تخصصی لنست نتایج 
بالینی روی واکسن  آزمایشات  اول  دو مرحله 
به  متخصصان روسی  پاسخ  و  کرونای روسیه 
تردیدها در مورد واکسن »اسپوتنیک - وی« را 

منتشر کرده است.
به گزارش سپید، در کمتر از یک ماه پس از ثبت 
واکسن کرونای »اسپوتنیک-وی« نشریه لنست، 
بانفوذترین مجله علمی جهان نتایج دو مرحله 
اول آزمایشات بالینی این واکسن را که جامعه 
انتظار آن  علمی روسیه و بین المللی بسیار در 
بودند، منتشر کرده است. این مقاله به انتقادات 
خارجی پاسخ داده و شفافیت مورد نظر را در 

مورد واکسن کرونای روسی ارائه کرده است. 
بر اساس توضیحات این مقاله اولین واکسن کرونای 
جهان که به دست دانشمندان روسیه ساخته شده 

نه تنها موثر بلکه ایمن و بی خطر نیز است. 

آغاز انتشار نتایج
بر اساس این مقاله علمی، در ماه سپتامبر، یک 
مطالعه کامل در مورد تاثیر واکسن روی حیوانات، 
پریمات ها )نخستی سانان(، همسترهای سوری، 
موش های تراریخته که واکسن روی آن ها ۱۰۰ 
درصد اثر محافظتی نشان داده است، منتشر خواهد 
شد. اولین نتایج آزمایش بالینی پس از ثبت نام 
ماه های  در  است  داوطلب  هزار   ۴۰ شامل  که 

اکتبر-نوامبر منتشر می شود. 

ایمنی ثابت شده واکسن
از  یکی  اسپوتنیک-وی  واکسن  ایمنی 
ذکر  مقاله  در  که  است  اصلی  نتیجه گیری های 
شده است. طبق نتایج آزمایش بالینی مرحله اول 
جانبی  عوارض  گونه  هیچ  دانشمندان  دوم،  و 
جدی از واکسن در مورد هیچ یک از معیارهای 
ارزیابی شده پیدا نکردند. همه واکسن های کاندیدا 
نمی توانند از چنین نتایج باالیی برخوردار باشند، 
برخی واکسن ها تا ۲۵ درصد عوارض جانبی 
جدی برای دریافت کنندگان خود به همراه دارند. 

ایمنی طوالنی مدت در برابر کرونا
اثر  مورد  در  به شواهد علمی  لنست همچنین 
بخشی واکسن اسپوتنیک-وی استناد می کند. به 
عنوان مثال شواهدی از توانایی درمان با شروع 
پاسخ ایمنی طوالنی مدت به کروناویروس در ۱۰۰ 
درصد افراد واکسینه شده به دلیل فناوری معرفی 
دو مرحله ای منحصر به فردی که در آن وجود 
دارد. به گفته دنیس لوگونوف، معاون تحقیقات 
مرکز گامالیا، پاسخ ایمنی هومورال و سلولی که 
برای محافظت از فرد در برابر کووید-۱۹ کافی 
است، در ۱۰۰ درصد افراد واکسینه شده مشاهده 
شده است.  سطح آنتی بادی در داوطلبان واکسینه 
شده ۱.۴تا ۱.۵ برابر بیشتر از افرادی بود که از 
بیماری کووید-۱۹ بهبود یافته بودند. در مقایسه 
با دریافت واکسن AstraZeneca تولید انگلیس، 
تقریباً سطح آنتی بادی در افراد واکسینه شده با 
افرادی که به کروناویروس مبتال شده  و بهبود 

یافته بودند، برابر می شود.
دانشمندان در مرکز گامالیا تأیید می کنند که در 

چارچوب آزمایشات بالینی اسپوتنیک-وی، همه 
داوطلبان ایمنی سلول T که توسط سلول های۴ 
را  آن ها  و  داده شده  نشان   + CD CD + و8 
قادر به شناسایی و تخریب سلول های آلوده به 

کروناویروس می کند، کسب کردند. 

تاثیر واکسن بر ۱۰۰ درصد دریافت کنندگان
یکی از بزرگ ترین ترس های جامعه علمی در مورد 
استفاده از واکسن های ناقل آدنوویروس انسانی- 
فناوری به کار رفته در اسپوتنیک-وی- مصونیت 
قبلی موجود به آدنوویروس ها در برخی افراد بود. 
آدنوویروس ها  به  اغلب  افراد  که  این  دلیل  به 
مبتال می شوند )مانند سرماخوردگی( ممکن است 
اثر  تئوری  نظر  از  می شود  ایجاد  که  مصونیتی 
واکسن آدنوویروس را کاهش دهد. با این حال، 
نتایج آزمایشات ارائه شده توسط دانشمندان مرکز 
گامالیا خالف این را اثبات می کند: »ایمنی قبلی 

روی ایمنی واکسن تأثیر نمی گذارد.«
به گفته دانشمندان روسیه، آن ها دوز ایمن بهینه 
را انتخاب کرده اند که در ۱۰۰ درصد واکسینه 
شده ها از جمله افرادی که اخیراً دچار عفونت 
ارائه  موثر  ایمنی  پاسخ  شده اند،  آدنوویروس 
می دهد. این امر فوریت تولید واکسن های جدید 
مبتنی بر پلتفرم های آزمایش نشده را کاهش می دهد. 
از  منظور  گامالیا،  مرکز  نمایندگان  گفته  به 
پلتفرم های تأیید نشده، تحقیقات و توسعه برخی 
از شرکت های غربی است که به دلیل نگرانی در 
مورد آدنوویروس های انسانی آغاز شده است.  
 mRNA برخی از این تحقیقات، مانند فناوری
)واکسن ُمدرنا( یا آدنوویروس شامپانزه )واکسن 
آسترازنکا( هرگز برای ایجاد واکسن های پیشتر 

ثبت شده استفاده نشده اند. 
این مرکز نتیجه گیری کرد: »این داروها به دلیل 
عملکردهای  بر  آن ها  تأثیر  مورد  در  نگرانی 
تولیدمثلی بدن و یا خاصیت سرطان زایی باالی 
احتمالیشان، به آزمایش های طوالنی مدت نیاز 
دارند.« در این مقاله، دانشمندان روسی به مطالعات 

مربوط به ایمنی پلتفرم هایی که واکسن اسپوتنیک-
وی بر اساس آن ساخته شده است، اشاره می کنند. 
به گفته دانشمندان روسیه، از سال ۱۹۵۳ میالدی 
تاکنون، بیش از ۲۵۰ آزمایش بالینی در سطح جهان 
انجام شده است و بیش از ۷۵ مقاله بین المللی در 
مورد تأیید ایمنی واکسن ها و داروها بر اساس 

این پلتفرم منتشر شده است . 
انسان  آدنوویروسی  ناقلین  بر  مبتنی  داروهای 
بیش از ۱۵ سال است که استفاده می شود. به 
طور خاص، می توان به واکسن های ابوال و ضد 
سرطان ژنتیسین اشاره کرد که بیش از ۱۲ سال 

در چین استفاده می شود. 

فناوری منحصر به فرد دو محوره
به گفته الکساندر گینتسبورگ، ویژگی منحصر 
به فرد اسپوتنیک-وی استفاده از دو آدنوویروس 
سروتیپ ۵ و ۲۶ در دو واکسیناسیون جداگانه 
است. امروزه بسیاری از متخصصان واکسیناسیون 
مضاعف را به عنوان عاملی که می تواند به میزان 
برابر ویروس کرونا را  ایمنی در  قابل توجهی 
افزایش دهد، معرفی می کنند. با این حال، اگر از 
همان ناقل برای دو واکسیناسیون استفاده شود، 
سیستم ایمنی باعث ایجاد مکانیسم های دفاعی 
می شود و شروع به رد داروی تزریق دوم می کند. 
این مشکل با استفاده از دو محور در اسپوتنیک-
وی حل شده که به شما کمک می کند تا از اثر 

خنثی سازی توصیف شده جلوگیری کنید.

گامالیا در برابر آسترازنکا
دانشمندان در پاسخ به انتقاد در مورد تعداد ناچیز 
داوطلب واکسن دو محوره، یادآوری کردند که 
پلتفرم روی طیف  آن ها موفق به آزمایش این 
وسیع تری از افراد در مقایسه با به عنوان مثال، 
یکی از کاندیداهای اصلی واکسن کرونا یعنی 
آسترازنکا شدند. این غول داروسازی انگلیس در 
دو مرحله آزمایشی چهار برابر داوطلب کمتر برای 
تعیین اثر واکسن دو محوره خود استفاده کرد. 

به گفته دانشمندان مرکز گامالیا، تعداد داوطلبانی 
اسپوتنیک-وی روسیه  واکسن  آزمایش  در  که 
در مراحل اول و دوم و با دو تزریق انجام شده، 
چهار برابر بیشتر از افراد آزمایش شده در واکسن 

آسترازنکا بوده است. 

تنها فناوری ایمن
هفته گذشته، اداره غذا و داروی آمریکا از احتمال 
ثبت  سریع برای استفاده از کاندیداهای واکسن 
کرونا بدون انجام مرحله سوم آزمایشات بالینی 
روی ده ها هزار داوطلب به دلیل وضعیت شیوع 

فعلی کرونا خبر داد. 
مقامات انگلیس نیز در مورد احتمال رویکرد مشابه 
صحبت کردند. در عین حال طبق مقررات تنظیم 
کننده دارویی این کشورها، ثبت سریع فقط برای 
واکسن هایی امکان پذیر است که قباًل اثربخشی و 
ایمنی آن ها را ثابت کرده باشند. به گفته متخصصان 
روسی، تعداد زیادی از واکسن ها با این نیازها 
مطابقت ندارند و تا به امروز تنها واکسنی که این 
معیارها را دارد پلتفرم ناقل آدنوویروس انسانی 
است. این پلتفرم با چندین دهه مطالعه بی نظیر 

ایمنی خود را به اثبات رسانده است. 

انتشار در مجله لنست، آخرین پاسخ روسیه
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
توضیح داد که انتشار نتایج آزمایشات بالینی توسط 
لنست »آخرین پاسخ در دور سواالت علیه روسیه« 
پس از ثبت واکسن کرونای اسپوتنیک-وی در 
ماه اوت است. وی افزود: »به نوبه خود، روسیه 
اکنون می تواند برخی از سواالت را در مقابل از 
جامعه بین المللی بپرسد. ما خواستار انتشار داده های 
رسمی جهت اثبات تاثیر طوالنی مدت واکسن های 
کرونای آدنوویروس شامپانزه یا واکسن های مبتنی 
بر mRNA، عدم وجود خطرات سرطان زایی و 
اثرات آن بر باروری هستیم. همچنین می خواهیم 
بدانیم که چرا آسترازنکا به دنبال تکذیب قانونی 

برای اثرات جانبی ناخواسته است؟«ایسنا

خبـر
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سازمان جهانی بهداشت امیدی به توزیع واکسن کرونا 
تا قبل از اواسط ۲۰۲۱ ندارد

ایاالت  انتظارات  به رغم  که  اعالم کرد  بهداشت  سازمان جهانی 
متحده برای پخش واکسن کرونا طی چند هفته آینده، انتظار انجام 
اواسط  تا  برابر کووید-19 را دست کم  واکسیناسیون گسترده در 

سال ۲0۲1 میالدی ندارد. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت همچنین تأکید کرد هرگز 
واکسنی را که ایمن و موثر نباشد تنها به دلیل عجله برای واکسیناسیون 
همگانی تأیید نمی کند. بیماری همه گیر کووید-19 تاکنون باعث مرگ 
نزدیک به ۸70 هزار نفر و ابتالی بیش از ۲6 میلیون نفر در سراسر 
جهان شده و همچنین صدها میلیون زندگی را نابود و اقتصاد جهانی را 
ویران کرده است. آژانس بهداشتی سازمان ملل از این واقعیت که تعداد 
قابل توجهی از کاندیداهای واکسن وارد آزمایشات مرحله نهایی شدند 
که به طور معمول ده ها هزار نفر در آن شرکت می کنند، استقبال کرد.
مارگارت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: 
»از نظر جدول زمانی واقع بینانه، ما واقعاً انتظار نداریم تا اواسط سال 

آینده میالدی شاهد واکسیناسیون گسترده باشیم.«

روسیه نیز قباًل یک واکسن کرونا را تأیید کرده است و تحقیقات 
منتشر شده در مجله پزشکی لنست در روز جمعه آشکار ساخت 
که بیماران درگیر در آزمایشات اولیه، آنتی بادی تولید کرده اند و 

دریافت این واکسن هیچ گونه عارضه جانبی جدی ندارد.  دانشمندان 
در این مورد نیز می گویند که آزمایش های ابتدایی برای اثبات ایمنی 
و اثربخشی این واکسن در مقیاس بسیار کوچک بوده و فقط 76 
شرکت کننده داشته است. واشنگتن همچنین از ایالت های آمریکا 
خواسته است تا یکم نوامبر آماده دریافت یک واکسن احتمالی 
برانگیخته است که دولت دونالد  را  نگرانی  این موضوع  شوند. 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شروع توزیع واکسن پیش از 

انتخابات 3 نوامبر عجله داشته باشد. 
ایاالت متحده بیشترین تعداد مرگ و میر و ابتال به کووید-19 را 

در جهان به خود اختصاص داده است.
در روش های معمول مسئوالن آزمایش باید ماه ها یا سال ها صبر 
کنند تا مطمئن شوند که کاندیداهای واکسن ایمن و موثر هستند. 
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، اما در شرایط فعلی تداوم گسترده 
شیوع همه گیری کروناویروس فشار گسترده ای برای ساخت و توزیع 

سریع واکسن وجود دارد.ایسنا

متخصص بیماری های عفونی، طرح کاخ سفید را در مورد 
بیماری همه گیر  برای کنترل  ابزاری  به عنوان  ایمنی جمعی 

کرونا در ایاالت متحده رد کرد.
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی 
گفته است: »وقتی صحبت درباره چنین پیشنهاداتی می شود باید 
اشاره کرد که ایاالت متحده هنوز به آن مرحله نرسیده است.«  
ایمنی جمعی یا مصونیت جمعی که ظاهراً روشی مورد مناقشه 
در کنترل بیماری عالم گیر کووید19 است به این مفهوم است 
که اقشاری عمده از جمعیت یک کشور به ویروس مبتال شوند 
تا دیگر کل کشور نسبت به بیماری مصونیت یابد. هرچند 

شماری از متخصصان معتقدند این رویکرد بنابر نتایج مطالعات 
متعددی، باعث مرگ میلیون ها نفر خواهد شد.

ما  که  رویکردی  »این  گفت:  عفونی  بیماری های  متخصص 
برای مقابله با بیماری به کار بسته ایم اساسی نیست.« وی از 
دولت ترامپ خواست به جای آن، در پی جلوگیری از شیوع 
از طریق اعمال محدویت ها، قرنطینه و ردیابی تماس با افراد 
مبتال باشد.  فائوچی گفت: »قطعا نمی خواهیم منتظر بنشینیم 
و شاهد باشیم تا افراد زیادی به این بیماری مبتال شوند که 

مصونیت جمعی حاصل شود.« 
با این حال رئیس جمهوری ایاالت متحده در مصاحبه هفته 

گذشته خود با شبکه خبری فاکس مدعی شده بود که بیماری 
عالم گیر کرونا پایان خواهد یافت در صورتیکه تعدادی کافی 

از افراد به آن مبتال شوند.
ابراز  در حالی  اظهارات  این  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
اتلس، مشاور  اسکات  شد که واشنگتن پست گزارش کرد 
دیگر دونالد ترامپ در حال فشار به مقامات کابینه است تا 
رویکرد مصونیت جمعی را برای این کشور پی بگیرند و این 
درحالیست که اتلس که به عنوان مشاور بهداشتی در ماه اوت 
به کاخ سفید راه یافت از قرار معلوم هیچ تخصصی در زمینه 

بیماری های عفونی یا فراگیر ندارد.ایسنا

دبیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونِی ایاالت متحده: 

طرح ایمنی جمعی برای آمریکا بی فایده است

خبـر

کارشناسان هشدار داده اند که همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد 
موج دوم بالقوه کرونا، موارد ابتال به این ویروس در اروپا تقریباً به 

سطحی رسیده است که در ماه مارس در اوج خود قرار داشت. 
به گزارش سپید، کشورهای سراسر قاره اروپا در تالش اند تا فعالیت های 
اقتصادی خود را از سر گرفته و رستوران ها، فروشگاه های خرده 
فروشی و ادارات را بازگشایی کنند اما با کاهش محدودیت ها شاهد 
افزایش آمار ابتال به کرونا هستند که اروپا را در موقعیتی آسیب پذیر 
قرار می دهد. آندره آمون، مدیر مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های 
اروپا روز چهارشنبه اعالم کرد: »فعالیت این ویروس در طول تابستان 

متوقف نشده بود، بنابراین اکنون شاهد موج دوم کرونا هستیم.« 
وی افزود: »افزایش نرخ عفونت گزارش شده نسبت به ماه مارس، 
زمانی که شیوع کرونا در کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا به طور جدی 
گسترش یافت، کندتر بود اما اکنون برای هفته ها رو به افزایش است.«
با این حال، طبق تجزیه و تحلیل شبکه خبری CNN از ارقام دانشگاه 
جان هاپکینز، مرگ و میر ناشی از کرونا در اروپا از میانگین هفت روزه 
حدود 4000 مورد در اوایل آوریل به حدود 300 مورد در ابتدای 

ماه سپتامبر کاهش یافته است. در اواسط ماه اوت، مرکز پیشگیری 
و کنترل بیماری های اروپا اعالم کرد: »به نظر می رسد خوشه های 
جدید عفونت کرونا به افراد جوان تری که به بارها، رستوران ها و سایر 
اماکن عمومی می روند، گره خورده است.« اما اکنون فعالیت دوباره 
کروناویروس در میان جمعیت های مسن تر نیز دیده می شود که نشان 

می دهد این افزایش در انتقال عفونت ها واقعی است. 
یک متخصص اپیدمیولوژی در دانشگاه ادینبورگ اظهار داشته است: 
»در حالی که قرنطینه اولیه به کاهش سرعت همه گیری و پایین آوردن 
تعداد موارد ابتال کمک کرده است اما این مسئله فقط چند ماه آمارها را 
پایین نگه داشته است.« به گفته وی اگرچه ظرفیت تست گیری اکنون 
در تمام کشورها افزایش یافته اما نسبت مثبت شدن تست های کرونا 
نیز در عین حال افزایش یافته است. وی افزود که کشورها در حال 
حاضر نظارت بهتری دارند و می توانند قرنطینه و محدودیت های 

محلی را هدفمندتر کنند اما نظارت دقیق امری حیاتی است. 
مدارس اخیراً در بسیاری از کشورهای اروپایی بازگشایی شده اند اما 
به گفته برخی متخصصان تاکنون شیوع بسیار کمی در مدارس به 

ثبت رسیده و هنوز مشخص نیست تعطیلی مدارس واقعا در کنترل 
شیوع کووید-19 موثر است یا خیر؟ 

فرانسه، آلمان و ایتالیا همگی باالترین تعداد موارد جدید ابتالی 
خود را طی ماه های گذشته گزارش کرده اند و اسپانیا هفته گذشته 
رکورد ۲4 ساعت خود را در کل مدت زمان همه گیری ثبت کرده 
است. همچنین در کشورهایی از جمله یونان و کرواسی که عمدتا 
از موج اول در امان مانده بودند، در ماه اوت با افزایش تعطیالت 
تابستانی پس از بازگشایی مرزهای داخلی اروپا در ماه ژوئن، تعداد 
موارد ابتال سریعاً افزایش یافت.  در عین حال دولت های اروپایی 
امیدوارند با اعمال دومین مرحله قرنطینه ملی، از موج دوم کرونا 
جلوگیری کنند و به همین منظور اقدامات جدیدی از جمله تعطیلی 
باشگاه ها، مقررات منع رفت و آمد و استفاده اجباری از ماسک در 
فضاهای عمومی را ترتیب داده اند اما این قوانین در کشورهایی مانند 
آلمان و انگلیس با اعتراضات گسترده روبرو شده است. بنا بر گزارش 
سی ان ان، با کوتاه تر شدن روزها اروپا نیز در حال آماده شدن برای 

ورود به مرحله بعدِی این نبردِ دائما در حال تغییر با کرونا است.ایسنا

موج بعدی کرونا در اروپا  اجتناب ناپذیر است



برنا علی نژاد، رتبه سوم آزمون دستیاری سال 99 در گفت وگوی اختصاصی با سپید:

برنا علی نژاد، 25 ساله، اهل الهیجان و ساکن 
رشت است. وی در مهر سال 92 با رتبه 163 
کشوری در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
پره اینترنی  او در  بهشتی پذیرفته شد.  شهید 
رتبه 8 کشور را دارد و در چهل و هفتمین 
آزمون دستیاری در سال 99 هم موفق شد به 
همراه یکی دیگر از نخبگان رشته پزشکی، 
مشترکا رتبه 3 این آزمون را به دست آورد.

آنچه در پی می آید، حاصل گفت وگوی اختصاصی 
خبرنگار روزنامه سپید با علی نژاد است.

سپید: شما امروز موفق شده اید در آزمون 
دستیاری رتبه بسیار خوبی را به دست بیاورید. 
آموزش های  مرهون  را  موفقیت  این  چقدر 
خوبی می دانید که در دوره پزشکی عمومی 
گذرانده اید و چقدر متاثر از تالش و کوشش 

و مطالعات انفرای شما بوده است؟
سوال سختی است چون اگر من بخواهم جواب 
صادقانه بدهم باید بگویم حداقل امثال ما که در 
دانشگاه های تهران درس می خوانیم، در دوره 
پزشکی عمومی ارتباط نزدیکی با اساتیدمان 
نداریم. درواقع بیشتر کارهای عملی را که از 
رزیدنت ها یاد می گیریم و مباحث تئوریک را 
هم ما مجبوریم خودمان سرچ کنیم و مطالعه 
کنیم چون رفرنس هایی که در این دوره به ما 
معرفی می شود، با رفرنس هایی که اساتید ما در 
دوره فوق تخصصی به آن رجوع می کنند، فرق 
دارد و از این رو مجبوریم خودمان خودمان 
که  چیزی  این  وجود  با  ولی  بکشیم.  باال  را 
می گویم، اگر از من بپرسید از درس خواندن 
یا  هستم  پشیمان  بهشتی  شهید  دانشگاه  در 
داد که خیر؛ واقعا پشیمان  پاسخ خواهم  نه، 
نیستم چون باالخره من ساکن رشت هستم. 
اگر در گیالن می ماندم، جو رقابتی که در این 
تجربه  نمی توانستم  را  دارد  وجود  دانشگاه 
کنم. باالخره ما رتبه های برتر کنکور را اینجا 
شروع  کشور   163 رتبه  از  من  خود  دیدیم. 
کرده ام و کم کم تالش کردم و در رقابتی که 
وجود دارد، خودم را به رتبه 8 کشور رساندم 
 3 رتبه  به  دستیاری  آزمون  در  هم  امروز  و 
به  جو  این  اینکه  ضمن  کرده ام.  پیدا  دست 
وقتی  یعنی  کرد.  کمک  خیلی  هم  من  خود 
می دیدیم دیگران اهل درس خواندن هستند، 

من هم بیشتر درس می خواندم.

سپید: آقای دکتر یک بخش از این تالشی 
می دادید،  انجام  عمومی  دوره  در  شما  که 
این می شود که  به  مربوط  قوی  احتمال  به 
به  تبدیل  به  را  خودتان  می خواستید  شما 
یک پزشک توانمند کنید. چه پس از اتمام 
را  دستیاری  آزمون  در  قصد شرکت  دوره 
داشته باشید و چه نداشته باشید. اما بخش 
دیگری هم وجود دارد که مربوط به آینده 
است و سوال من درباره این بخش است. 
ایا شما از ابتدا برای ورود به دوره تخصص 

هدف گذاری کرده بودید؟
بله من از ابتدا چنین قصدی داشتم. حقیقت 
این است که اصال بیمارستان هایی که در شهر 
دانشگاه  زیرمجموعه های  چه  هستند،  تهران 
شهید بهشتی، چه دانشگاه تهران و چه دانشگاه 
عنوان  به  ما  هستند.  رزیدنت محور  تهران، 
بیمارستان ها  در  عمومی  دوره  دانشجویان 
که  آنطور  و  نمی بینیم  چندانی  آموزش 
مسئولیت های  اینترن ها  شهرستان ها  در 
دارند،  برعهده  بیماران  قبال  در  را  بیشتری 
در بیمارستان های تهران اصال اینطور نیست و 
اینترن ها مسئولیت چندانی در این خصوص 
ندارند. درواقع ما از ابتدا اینطور بار می آییم 
دوره  هنوز  من  خود  بشویم.  رزیدنت  که 
شهریور  آخر  تازه  و  نشده  تمام  اینترنی ام 
رزیدنت  که  هم  مهرماه  از  و  می شود  تمام 
تربیت  اینطور  را  ما  اول  از  یعنی  می شوم. 
کرده  اند و به نوعی ما را هولمان می دهند که 
حتما رزیدنت شویم. حتی طرح هم نرویم. 

رزیدنتی  آزمون  استریت  صورت  به  یعنی 
بدهیم و وارد دوره دستیاری شویم.

سپید: اینکه می گویید ما را از ابتدا اینطور 
بار آورده اند و حتی می گویید ما را هولمان 
معنا  اینطور  رزیدنتی،  سمت  به  می دهند 
این پروسه را یک پروسه  می دهد که شما 
طبیعی نمی دانید؟ برداشت من درست است؟
اما وقتی  این روند مخالف هستم.  با  بله من 
سیستم آموزشی به این ترتیب است و وقتی 
هیچ حمایتی از ما پزشکان نمی شود چه عمومی 
باشیم و چه متخصص، در نتیجه ما خودمان 
باید گلیم خودمان را از آب بکشیم. این رقابت 
وجود دارد ولی من که نمی توانم خودم را فدای 
این موضوع کنم که چون پزشکی عمومی در 
کشور ما تضعیف شده است، پس من چند سالی 
پزشک عمومی بمانم و بعد که به عنوان یک 
پزشک عمومی خوب خدمت کردم، آن وقت 
نیست.  اینطور  بروم. خیر  رزیدنتی  به سمت 

چون هیچ حمایتی که از ما نمی شود بنابراین 
ما مجبوریم مثل بقیه رشته ها، خودمان به فکر 

آینده خودمان باشیم.

سپید: می توانم بپرسم که در نظر دارید چه 
رشته ای را انتخاب کنید

بله من تصمیم دارم که رشته رادیولوژی دانشگاه 
تهران را انتخاب کنم و البته می دانم که همین 
هم یک آسیب است. در کشورهای پیشرفته 
رتبه های برتر به سمت رشته های بیسیک مثل 
دخلی، جراحی و اینطور رشته ها می روند ولی 
ما در ایران همه نیتمان این است که رشته ای 
را انتخاب کنیم که آینده بهتر، آرامش بیشتر 
متاسفانه همه  و  باشد  داشته  بهتری  درآمد  و 
ما در رشته هایی  فاکتورها هم در کشور  این 
یک  درمان  روند  در  خیلی  که  شده اند  جمع 
مثل  رشته هایی  ندارد.  تاثیری  واقعی  مریض 
پوست، ای ان تی، ریموپالستی، رادیولوژی و ... 
آمده اند باال و متاسفانه ما هم چاره ای نداریم 
جز اینکه سوار بر موجی شویم که وجود دارد. 
بله واقعا همه اینها آسیب است و دود آن به 
چشم مردم خواهد رفت. البته احساس می کنم 
در ده پانزده سال اخیر وضعیت بدتر هم شده 
است اگر نه قبال رشته های داخلی و جراحی 
طرفداران بیشتری داشتند. مثال رشته هایی مثل 
اطفال و عفونی رشته های بیسیکی هستند که 
بیماران خیلی جدی تری هم دارند ولی متاسفانه 
رتبه های ضعیف به سراغ این رشته ها می روند.

سپید: شما از کالس های کنکور دستیاری 
هم استفاده کردید؟

از کالس های کنکور دستیاری خیر، از مشاوره 
دستیاری هم خیر ولی از کتاب های خالصه و 

جمع بندی موسسات مختلف استفاده کردم.

سپید: می خواهم ببینم آن فضایی که در دوره 
کنکور وجود دارد و کالس ها و کتاب ها و 
مشاوره های رنگارنگ و منافع مالی سرشار 
و ... برای آزمون دستیاری هم وجود دارد؟
بله وجود دارد ولی خفیف تر است. البته متاسفانه 
است.  وسو  سمت  همان  به  رفتن  حال  در 
یعنی آن رقابتی که بین گروه های مشاوره ای 
و کالس های تدریس آنالین و ... در کنکور 
آزمون  در  شدت  آن  به  هنوز  می شود،  دیده 
متاسفانه  ولی  نمی خورد  چشم  به  دستیاری 

دارد به همان سمت می رود.

سپید: کالس های آنالین و اصطالحا مشاوره های 
دوراپزشکی و... را چگونه ارزیابی می کنید؟

استفاده  کالس ها  این  از  من  خود  حقیقتا 
نکرده ام و تجربه  آنها را ندارم ولی بعضی از 
استفاده می کنند و ظاهرا  دوستانم هستند که 
راضی هم هستند ولی اینکه تا چه حد تاثیر  

دارد را نمی دانم. 
ادامه در صفحه 11 

ماازابتدابرایرزیدنتشدنتربیتمیشویم

9 شماره 1740 16 شهریور 1399



در مصاحبه سپید با علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت و سید سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، تشریح شد

علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت 
بهداشت و سید سعید هاشمی نظری رئیس مرکز 
سنجش آموزش پزشکی کشور در مصاحبه 
اختصاصی با روزنامه سپید، برخی از جزئیات 
چهل و هفتمین آزمون دستیاری پزشکی که 
نتایج آن اخیرا اعالم شد را تشریح کردند. 
آنچه از نظر می گذرانید، حاصل این پرسش 

و پاسخ است.

سپید: به عنوان سوال اول بفرمایید که چه 
تعدادی در چهل و هفتمین آزمون پذیرش 
و  کردند  شرکت  پزشکی  تخصصی  دستیار 
توزیع نمرات آنها نسبت به 2 دوره گذشته 

چگونه است؟ 
این  به  پاسخ  برای  نظری:  سیدسعید هاشمی 
سوال من توجه شما را به این جدول مقایسه 
توزیع نمرات آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
پزشکی در دوره های 45 تا 47 جلب می کنم:

سپید: در دوره چهل و هفتم آزمون دستیاری، 
ظرفیت رشته ها نسبت به دوره قبلی با افزایش 

مواجه بوده یا کاهش یافته است؟
سیدسعید هاشمی نظری: تقریبًا در تمامی رشته ها 
البته رشته  ظرفیت ها افزایش پیدا کرده است. 
پزشکی خانواده در دوره چهل و هفتم پذیرش 
نخواهد داشت و در پزشکی اجتماعی که در 
سال گذشته پذیرش نداشته است، امسال 29 

نفر ظرفیت اعالم شده است.
در مجموع ظرفیت کل نسبت به سال گذشته 604 
نفر افزایش داشته است. اما جزئیات تغییر ظرفیت 
رشته ها هم در جدولی که در اختیار شما قرار خواهم 
داد، ذکر شده. با این توضیح که تعداد مذکور اعدادی 
هستند که اعالم شده و مانند سال های قبل احتماال 

بعضی از رشته ها تکمیل نخواهند شد.

سال های  در  که  رشته هایی  وضعیت  سپید: 
گذشته تکمیل نشده، به چه صورت است؟ 

علی اکبرحق دوست: در دوره چهل و ششم در 
رشته های طب اورژانس و بیهوشی و بیماری های 
عفونی و گرمسیری ظرفیت های اعالمی تکمیل 

نشده است.

سپید: آیا برنامه ای برای پذیرش دستیار در 
چنین  اگر  و  دارید؟  خانواده  پزشکی  رشته 
برنامه ای هست، از چه سالی قابل انجام است؟
علی اکبرحق دوست: تخصص پزشک خانواده، 
رشته مهمی است و باید با برنامه ای مدون و 
هماهنگی حداکثری بین معاونت های بهداشت و 
درمان و آموزش، برای سال های بعد برنامه ریزی 

منسجمی تنظیم شود. 

مراکز  در  چون   معتقدند  بسیاری  سپید: 
برعهده  کاری  مسئولیت های  درمانی، 
مسئولیت  می شود،  گذاشته  دستیاران 
نیست  »آموزش«  فقط  آنها  قبال  دولت در 
با  و الزم است حقوق و مزایایی متناسب 
پرداخت  آنها  به  می دهند  انجام  که  کاری 
آموزشی  معاون  به عنوان  شما  نظر  شود. 
حقوقی  وضعیت  درباره  بهداشت  وزارت 

چیست؟ دستیاران 
اکبرحق دوست: اصل موضوع درست  علی 
معیشت  مورد  در  کنیم  سعی  باید  و  است 

اقدام کنیم.  ایشان در حد توان 
ادامه در صفحه 11 

آزموندستیاریسال99)دورهچهلوهفتم(دریکنگاه

مقایسه توزیع نمرات آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در دوره های 45 تا 47
تعداد حاضرین در جلسه 

دوره 45دوره 46دوره 47بازه نمرات
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 ادامه از صفحه 10 
امیدوارم امسال بتوانیم درصدی به دریافتی 
ایشان اضافه شود اگرچه قطعا در حدی نیست 
که یک دستیار بتواند هزینه های زندگی خود 

کند.  تامین  را 
امیدواریم طی چند سال با افزایش تدریجی، 
دریافتی ایشان را به صورت قابل مالحظه ای 
افزایش دهیم. در عین حال با زحمات ارزشمند 

معاونت محترم فرهنگی دانشجویی امید است 
دانشجویی  وام های  دریافت  برای  زمینه ای 
به شکل قابل مالحظه ای برای دستیاران نیز 

شود. فراهم 

تراز  حقدوست  دکتر  آقای  سپید: 
نمرات امسال با سال گذشته چه تفاوتی 

داشت؟ 

علی اکبرحق دوست: برای مقایسه تراز نمرات 
امسال با سال گذشته، به جدول میانگین نمرات 

تراز در این دو دوره توجه کنید.

سپید: انتخاب رشته محل ها نسبت به سال 
داشت؟ تفاوتی  چه  گذشته 

چندانی  تغییر  قوانین  اکبرحق دوست:  علی 
است. نداشته  گذشته  سال  به  نسبت 

 ادامه از صفحه 9 
سپید: رقابت در آزمون امسال چطور بود؟
به نظر من رقابت امسال شدیدتر بود چون 
حدود 6 ماهی به تعویق افتاد و همه بچه ها 
تقریبا همه مباحث را خوانده بودند و وقتی 
می خواستیم در مردادماه امتحان بدهیم، کسی 
درسی نداشت که حذف کرده باشد. ولی از 
طرفی هم از اسفندماه به بعد یک مقدار رقابت 
بچه های  ما  برای  به خصوص  شد.  نابرابر 
استریت و بچه هایی که داخل طرح بودند. 
چون فارغ التحصیالن 6 ماه فرصت داشتند 
که در خانه بنشینند و درس بخوانند ولی مثال 
خود من در بحبوحه کرونا 25 کشیک در 
مسمومین و طب اورژانس داشتم و باالخره 
اینترن بودم و مجبور بودم که این کشیک ها را 
بدهم و در آن زمان واقعا نمی توانستم درس 
بخوانم ولی درصد زیادی از شرکت کنندگان 

بودند. فارغ التحصیل 

سپید: اگر بتوانید از وزیر بهداشت به عنوان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  اول  شخص 
پزشکی کشور یک درخواست داشته باشید 
که اجابت شود، آن درخواست شما چیست؟
به نظر من مهمترین ضعف سیستم در حال 

حاضر، عدم حمایت از دانشجویان پزشکی 
خواندمان  درس  دوره  که  ما  امثال  است. 
تقریبا تمام می شود و بیرون هم کار می کنیم، 
می توانیم درآمد خوبی داشته باشیم ولی در 
آن هفت سال که دوره طوالنی هم هست، 
واقعا از بچه های پزشکی حمایت کافی به 
عمل نمی آید و اینها هم باالخره انسان هستند. 
ممکن است همه این بی مهری ها تبدیل به 

عقده هایی شود و بعد که وارد کار می شوند، 
متاسفانه به جای اینکه دید درمانی به بیماران 
پیدا  بازاری  دید  یک  ناگزیر  باشند،  داشته 
روزها  این  شده  باعث  که  چیزی  می کنند. 
بین ما و بقیه مردم یک فاصله ای بیفتد. البته 
به دلیل فداکاری های کادر درمان در دوران 
کرونا، یک مدتی هست که دید مردم دوباره 
نسبت به پزشکان دارد مثبت می شود ولی 
حقیقت این است که مشکل اصلی ما در نظام 
سالمت کشور، عدم حمایت از دانشجویان 
عمومی  دوره  دانشجویان  از  اعم  پزشکی 
ما  دانشجویان  از  اگر  است.  رزیدنت ها  و 
آنها حداقل دغدغه  و  بشود  کافی  حمایت 
مالی برای معیشت خودشان نداشته باشند، 
شما مطمئن باشید که بسیاری از مشکالت 

سیستم درمانی ما حل می شوند. 

سپید: اگر صحبت دیگری دارید در پایان 
بفرمایید

اجازه بدهید من این آخر مصاحبه یک حقیقتی 
را به شما بگویم. خود من اگر شرایط مالی 
مناسبی داشتم، ایران نمی ماندم. آن هم فقط 
به خاطر همین نوع برخورد با دانشجویان و 
دستیاران پزشکی. البته چون من توانستم رتبه 

3 آزمون را به دست بیاورم ممکن است وارد 
کارهای مشاوره و ... بشوم و باالخره یک 
درآمدی از این طریق به دست بیاورم ولی 
واقعیت این است که 99 درصد رزیدنت ها 
اگر شرایط مالی خانواده شان خوب نباشد 
در  باشند،  نداشته  را  آنها  مالی  حمایت  و 
این دوره به مشکل می خورند. باالخره یک 
دانشجوی پزشکی باید 11 سال درس بخواند 
و 4 سال هم طرح برود و تا سنین سی و 
درآمد  تومان  میلیون  دو  زیر  سالگی  اندی 
داشته باشند در حالی که ما بیشترین زحمت 
برای  را  تالش  بیشترین  کشیده  ایم.  هم  را 
در  سال   7 بعد  کرده ایم،  سراسری  کنکور 
سال   4 کشیده ایم،  زحمت  عمومی  دوره 
هم دوره تخصص و واقعا بیشترین سختی 
را متحمل می شویم ولی متاسفم که این را 
می گویم باتوجه به این حمایت های اندکی 
که می شود و موارد دیگری که هست، بخش 
قابل توجهی از بچه های باسواد ما اگر توانایی 
مالی داشته باشند، متاسفانه ایران نمی مانند. 
خود من در دانشگاه شهید بهشتی که یکی 
تحصیل  است  ایران  برتر  دانشگاه های  از 
می کنم ولی می بینم که چه تعداد از دوستان 

هم دوره ای من در حال ترک ایران هستند.

میانگین نمرات تراز

دوره 46دوره 47زیر گروه 
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 امین جاللوند
 اجرای »نسخه نویسی الکترونیک« به عنوان یک 
الزام قانونی در برنامه پنجم و ششم توسعه مطرح 
شده است. سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت 
در طی چند سال اخیر، تالش زیادی برای به 
ثمر رساندن نسخه الکترونیک انجام داده اند و 
در  است.  نیز محقق شده  دستاوردهای خوبی 
نظام سالمت  کارشناسان  از  برخی  حال،  عین 
تاکید دارند که در این مسیر باید از شتاب زدگی 
در اجرای نسخه نویسی الکترونیک، پرهیز شود. 
یعنی تا وقتی بستر کامل و علمی برای اجرای 
نسخه الکترونیک فراهم نشود، اصرار نداشته باشیم 
که حتما این نسخه را با سرعت و به صورت 

ناقص اجرا کنیم.
جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران هم به 
همین موضوع اشاره دارد و تاکید می کند: »بحث 
نسخه الکترونیک، یکی از مهم ترین موضوعاتی 
است که باید برای آن بسترسازی شود و طرفین 
مسیر  این  در  کنند.  درک  را  یکدیگر  شرایط 
باید از اقدامات شتاب زده و بدون فراهم شدن 
زیرساخت پرهیز کنند تا کشور بتواند از مواهب 

نسخه الکترونیک بهره مند شود.«
عالی  شورای  قشالقی، عضو  همچنین حسین 
به  با سپید  گفتگو  در  نیز  پزشکی کشور  نظام 
دیگر چالش های پیش روی اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک در کشور، اشاره می کند و می گوید: 
در جلسات، خیلی خوب حرف  ما  »متاسفانه 
می زنیم و خیلی خوب راهکار ارائه می دهیم، اما 
بعد از پایان جلسات، موضوع فراموش می شود. 
این آفتی است که در بسیاری از بخش های کشور 
وجود دارد. برای من خیلی جالب است در حالی که 
بیمه های درمانی، ذینفعان اصلی نسخه الکترونیک 
هستند، اما اراده جدی در آنها نمی بینیم که بخواهند 
نسخه نویسی الکترونیک را در کل کشور، اجرایی 
کنند. طرح های کاغذی، جواب نمی دهد. با زور و 
تهدید هم نمی توان نسخه نویسی الکترونیک را 
اجرا کرد. این طرح فقط زمانی به طور کامل به 
بار می نشیند که اراده ای قوی برای اجرای کامل 

نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد.«
قشالقی یادآور می شود: »جامعه پزشکی نیز از 
نسخه نویسی الکترونیک، بسیار بهره مند خواهد 
شد. نظم در پرداختی های بیمه با اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک، بیشتر می شود. االن متاسفانه 
پرداختی برخی بیمه ها به جامعه پزشکی، چندین 
ماه به تاخیر افتاده است. برخی بیمه های درمانی که 
مطالبات جامعه پزشکی را در نیمه دوم سال 97 
اصال پرداخت نکردند. نسخه نویسی الکترونیک 
می تواند این مشکالت را کمتر کند. در عین حال، 
نسخه نویسی برخط می تواند به تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت بیماران کمک کند، مثال حتی 
برخی پزشکان نیز سوابق الکترونیکی از سالمت 

خود ندارند. همچنین با نسخه نویسی الکترونیک، 
ارجاع بیماران نیز راحت تر خواهد شد و عالوه بر 
ارتقای کیفیت خدمات درمانی، هزینه های نظام 
سالمت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. 
در نظر بگیرید که افزایش خونگیری از بیمار به 
عنوان یک عمل تهاجمی و بازنویسی آزمایش های 
تکراری و تصویربرداری های پزشکی نیز می تواند 
به سالمت بیماران آسیب بزند. اینها فقط یک 
نمونه از تبعات منفی جدی نگرفتن نسخه نویسی 
الکترونیک است. با وجود سه بار تاکید قانونی 
بر اجرای نسخه نویسی الکترونیک در سه برنامه 
توسعه کشور، اراده قوی از سوی مسوالن برای 

اجرای کامل این برنامه نمی بینم.«
او با اشاره به اینکه طبق قانون، متولی اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک، وزارت بهداشت است، 
خاطرنشان می کند: »بیمه ها با اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک می توانند نظارت جدی تری بر مصارف 
نظام سالمت داشته باشند. بنابراین از لحاظ منطقی 
به دنبال اجرای نسخه  از همه  بیشتر  باید  آنها 
نویسی الکترونیک باشند، اما در عمل می بینیم که 
اراده جدی برای اجرای این برنامه در بسیاری از 

بیمه های درمانی دیده نمی شود.« 
قشالقی با انتقاد از بیمه های درمانی، تاکید می کند: 
»با توجه به ورشکستگی بیمه های درمانی، افزایش 
امید به زندگی و افزایش هزینه های نظام سالمت، 
فشار مالی زیادی به بیمه های درمانی وارد می شود. 
االن در برخی صندوق های بیمه، نسبت تعداد 
بیمه پردازان به نسبت تعداد مستمری بگیران به 
حدود دو و چهار دهم رسیده است، در حالی 
که این نسبت باید حداقل عدد پنج باشد. با این 
وجود منطق حکم می کند سازمانی که پول کافی 
ندارد، نظم و انضباط بیشتری در پرداخت ها داشته 
باشد و بیشتر حواسش به منابع و مصارف باشد، 
اما در عمل می بینیم که خیلی از بیمه های درمانی 
الکترونیک، رغبت  برای اجرای نسخه نویسی 
جدی ندارند. بخصوص در بخش خصوصی، این 

موضوع به شکل حادتری وجود دارد.«
او به شیوه آموزش دانشگاه ها نیز گریزی می زند 
علوم  دانشگاه های  در  »متاسفانه  می گوید:  و 
پزشکی، موارد مهمی چون نحوه نسخه نویسی 

الکترونیک یا نحوه برخورد اصولی با بیمار را 
آموزش نمی دهند، اما در عوض گاهی درمان 
برخی بیماری های پیچیده را آموزش می دهند 
که شایع نیست، بیماری هایی که شاید پزشک تا 
پایان عمر کاری اش هم با آن سر و کار نداشته 
باشد. به نظرم حداقل چهار واحد آموزشی برای 
دانشجویان پزشکی عمومی و دو واحد آموزشی 
برای دانشجویان پاراکلینیک باید در کوریکولوم 
آموزشی گنجانده شود تا آنها با مفاهیم نسخه 

نویسی الکترونیک آشنا شوند.«

بسترها و پیش نیازهای اجرای کامل 
نسخه الکترونیک

و  بسترها  به  الکترونیک  نسخه  کامل  اجرای 
نیاز دارد که برخی از این  پیش نیازهای جدی 

بسترها همچنان در کشور ما فراهم نیست.
مرتضی حیدری، کارشناس نظام سالمت و عضو 
هیات انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی 
ایران نیز به برخی از پیش نیازهای اجرای نسخه 
الکترونیک در ایران اشاره می کند و به سپید می گوید: 
»برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، برخی 
تجهیزات فنی در حوزه »IT« باید فراهم باشد که این 
مسائل قابل حل است. مثال ابزارهای الکترونیکی 
باید وجود داشته باشد که بر اساس آن، پزشک 
بتواند داروها را انتخاب کند، نسخه الکترونیک 
را به داروخانه ارسال کند و برای داروخانه ها 

نیز این نسخه الکترونیک، قابل مشاهده باشد. 
ادامه در صفحه 13 

نسخه الکترونیک نباید شتاب زده اجرا شود
برخی از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که باید از شتاب زدگی برای اجرای نسخه الکترونیک، 

پرهیز شود و در این مسیر، بسترسازی مناسب صورت بگیرد

سازمان نظام پزشکی و وزارت 
بهداشت در طی چند سال 

اخیر، تالش زیادی برای به ثمر 
رساندن نسخه الکترونیک انجام 

داده اند. در عین حال، برخی از 
کارشناسان نظام سالمت تاکید 
دارند که در این مسیر باید از 
شتاب زدگی پرهیز شود. یعنی 

تا وقتی بستر کامل و علمی برای 
اجرای نسخه الکترونیک فراهم 
نشود، اصرار نداشته باشیم که 
حتما این نسخه را با سرعت و به 

صورت ناقص اجرا کنیم



 ادامه از صفحه 12 
این زیرساخت های فنی قابل دستیابی است، اما 
برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، یک سری 
نکات حقوقی و فنی پزشکی وجود دارد که این 

نکات هم باید دیده شود.«
او ادامه می دهد: »این نکات فنی پزشکی برای 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، شامل موارد 
متعددی است. مثال اول اینکه باید مشخص شود 
پزشکی که نسخه الکترونیک می نویسد، اصال 
آیا پزشک، داروها را  یا خیر؟  صالحیت دارد 
درست انتخاب کرده است؟ بعد از رفع این دغدغه 
ها، نسخه پیچی باید طبق قانون به تایید مسئول 
فنی داروخانه نیز برسد. همچنین طبق مقررات 
سازمان غذا و دارو، مهر مسئول فنی باید روی 
نسخه ها باشد. حال در صورت الکترونیکی شدن 
نسخه ها باید دید که این نکات فنی پزشکی، چطور 
دیده شده است. نکته دیگر اینکه پزشک داروساز 
که مسئول فنی داروخانه است، حتما باید شرح 
استفاده از داروها و عوارض جانبی آن را برای 
بیمار یا دریافت کننده نسخه، توضیح دهد. باید 
ببینیم که برای حل این مسائل، چه راه حل هایی 
پیش بینی شده است. البته همه این مسائل فنی 

پزشکی نیز قابل حل است.«

حیدری تاکید می کند: »باید در نظر داشت که با 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، کاغذ از سیستم 
نسخه نویسی حذف می شود، میزان مراجعات به 
داروخانه ها کمتر خواهد شد و از مزایای پرشمار 
دیگری بهره مند می شویم، اما اجرای آن به برخی 
پیش نیازها منوط است. مثال یکی از پیش نیازهای 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تغییر در قوانین 
و مقررات نحوه اداره داروخانه هاست. پیش نیاز 
دیگر، تغییر در برخی قوانین و مقررات سازمان غذا 
و داروست، یک سری پیش نیازها نیز مربوط به 
آیین نامه های نظام پزشکی است که به پروتکل های 

نسخه نویسی مربوط می شود.«
اینکه سازمان نظام پزشکی، وزارت  بیان  با  او 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی باید برای 
همدیگر  با  الکترونیک  نویسی  نسخه  اجرای 
می شود:  یادآور  برسند،  تعامل  و  هماهنگی  به 
سری  یک  باید  هماهنگی ها  این  اساس  »بر 
اصالحات را در بحث قوانین و مقررات ایجاد 
کنند، یک سری تغییرات نیز باید برای توسعه 
زیرساخت های حوزه »IT« به وجود بیاورند و 
یک سری تغییرات بخشنامه ای هم در نحوه اداره 
داروخانه ها و مطب های پزشکی اعمال کنند تا 
مجموع همه این عناصر در اجرای درست نسخه 
باشند.  الکترونیک، همگام و هماهنگ  نویسی 
همچنین اگرچه آموزش نسخه نویسی الکترونیک، 
موضوع مهمی است، اما مساله قابل حلی نیست 

و براحتی میسر می شود. گره اصلی کار در ایجاد 
همین زیرساخت هایی است که اشاره کردم تا 
پزشکان و داروخانه ها برای اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک، مجاب شوند.«

پیشرفت های ایران برای تحقق 
نسخه الکترونیک

با وجود تمام چالش ها و کم و کاستی هایی که 
در مسیر اجرای نسخه الکترونیک وجود دارد، 
اما واقعیت این است که در طی چند سال اخیر، 

سازمان نظام پزشکی با همکاری وزارت بهداشت 
توانسته است گام های بلندی برای تحقق رویای 

نسخه الکترونیک بردارد.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
از  بخشی  به  سپید  با  گفتگو  در  پزشکی  نظام 
نسخه  اجرای  حوزه  در  کشور  دستاوردهای 
الکترونیک می پردازد و می گوید: »در همه جای 
دنیا، روال اینگونه است که پرونده الکترونیک 
سالمت، یک روزه یا یک ساله جواب نمی دهد. 
فرآیند نسخه الکترونیک در دنیا، اغلب حدود 10 
سال زمان برده است. در این حوزه ما پیشرفت های 
زیادی داشته ایم. نسخه الکترونیک در ایران، رشد 
قابل توجهی داشته است. امسال پیش بینی می کنیم 
که بیش از 50 درصد فرآیند نسخه الکترونیک در 

ایران، محقق شود تا بتوان در یک بازه سه تا پنج 
ساله، کل این فرآیند را تکمیل کنیم. البته ذکر این 
نکته ضروری است که بحث نسخه الکترونیک در 
هیچ کدام از نقاط دنیا به طور صددرصد محقق 
نشده است. این کار یک فرآیند کامال تدریجی 
است. این کار به صرف زمان کافی نیاز دارد تا ابعاد 
مختلف نسخه الکترونیک را در ایران محقق کرد.«
او یادآور می شود: »همچنین یکی از بحث های مهم 
در نسخه الکترونیک که مردم و جامعه پزشکی باید 
به آن توجه کنند این است که این کار صرفا از 
طریق یک سامانه، انجام پذیر نیست. این کار نیاز 
به سرمایه گذاری جدی دارد. این سرمایه گذاری 
نیز باید از سوی تمام ذینفعان نسخه الکترونیک، 
انجام شود. بنابراین نباید فکر کنیم که این کار فقط 
در حیطه وظایف دولت یا یک نهاد خاص است. 
در این راستا یکی از اقداماتی که مدنظر داریم و 
مصوب شده این است که می خواهیم به مطب ها 
گواهی مطب دیجیتال ارائه شود. در هر صورت 
مطب باید با مبانی نسخه الکترونیک و فرآیندهای 
درمانی الکترونیک به شکل استاندارد آشنا شود 
تا بر اساس آن بتواند یک سری استانداردها را 
اخذ کند. چنین مطبی می تواند هم به صورت 
هم  و  دهد  مشاوره  دور  راه  از  و  الکترونیکی 

می تواند به صورت حضوری و در بستر نسخه 
الکترونیک، فرآیند درمان را طی کند.«

جهانگیری خاطرنشان می کند: »پزشکان باسابقه از 
نسخه نویسی الکترونیک، استقبال بسیار زیادی داشته 
اند. این تصور غلط که پزشکان سالمند از فناوری 
استقبال نمی کنند، گفتمان اشتباهی است که این 
پیش فرض ها واقعیت ندارد. اتفاقا پزشکان باسابقه، 
همواره پیشرو بوده اند. بر اساس تجربه شخصی در 
یکی از بیمارستان هایی که نسخه الکترونیک را اجرا 
کردیم، اتفاقا استقبال پزشکان باسابقه تر از نسخه 
الکترونیک، بیشتر از پزشکان جوان بود. پزشکان 
باسابقه تر وقتی می بینند که یک فرآیند درمانی به 
نفع مردم و جامعه پزشکی تمام می شود و کیفیت 
درمان را ارتقا می دهد، از آن استقبال می کنند. این 
وسط شاید پزشکی وجود داشته باشد که سرش 
بسیار شلوغ باشد و به همین دلیل از نسخه نویسی 
الکترونیک، چندان استقبال نکند. در این راستا با 
طراحی برخی ابزارها در سامانه نسخه الکترونیک، 
تالش می کنیم که اینگونه چالش ها حل شود. در این 
راستا برای همه پزشکان، نسخه واحد نمی پیچیم. 
قطعا روش های متفاوتی را برای ارائه خدمات 

نسخه الکترونیک، طراحی خواهیم کرد.«
او تصریح می کند: »در دوران کرونا هم دیدیم 
که عالوه بر فداکاری پزشکان، آنان چه مهارت، 
دانش و سعه صدر باالیی دارند. گاهی فردی 
فداکاری می کند، اما مهارت ندارد، اما پزشکان 
ما فداکاری و مهارت را در دوران کرونا تجمیع 
کردند. آنها تکیه گاه مهمی در این روزهای سخت 
هستند و جانانه به مردم، خدمت می کنند. مطمئن 
هستم با همکاری همین پزشکان، مردم و سایر 
ذینفعان اجرای نسخه الکترونیک، این پرونده مهم 
نظام سالمت به سرانجام مطلوب خواهد رسید.«
در شرایطی که سازمان نظام پزشکی اعالم کرده 
است که امسال بیش از 50 درصد فرآیند اجرای 
نسخه الکترونیک در ایران را محقق خواهد ساخت، 
در عین حال برخی از کارشناسان نظام سالمت 
تاکید دارند که برای اجرای علمی و اصولی نسخه 
الکترونیک باید پیش نیازها، ابزارها و ضرورت های 
اجرای نسخه الکترونیک نیز در نظر گرفته شود تا 
نسخه الکترونیک بتواند در بهترین شکل خود، 

بهره وری در نظام سالمت را افزایش دهد.

جهانگیری: در همه جای دنیا، 
روال اینگونه است که پرونده 
الکترونیک سالمت، یک روزه یا 

یک ساله جواب نمی دهد. فرآیند 
نسخه الکترونیک در دنیا، اغلب 

حدود 10 سال زمان برده است. 
در این حوزه ما پیشرفت های 

زیادی داشته ایم. امسال پیش 
بینی می کنیم که بیش از 50 

درصد فرآیند نسخه الکترونیک 
در ایران، محقق شود تا بتوان در 
یک بازه سه تا پنج ساله، کل این 

فرآیند را تکمیل کنیم
در شرایطی که سازمان نظام 
پزشکی اعالم کرده است که 

امسال بیش از 50 درصد 
فرآیند اجرای نسخه الکترونیک 

در ایران را محقق خواهد 
ساخت، در عین حال برخی از 

کارشناسان تاکید دارند که 
برای اجرای علمی و اصولی 

نسخه الکترونیک باید پیش 
نیازها، ابزارها و ضرورت های 

اجرای نسخه الکترونیک نیز 
در نظر گرفته شود تا نسخه 

الکترونیک بتواند در بهترین 
شکل خود، بهره وری در نظام 

سالمت را افزایش دهد

سعیدلو: بحث نسخه الکترونیک، 
یکی از مهم ترین موضوعاتی 

است که باید برای آن بسترسازی 
شود و طرفین شرایط یکدیگر 

را درک کنند. در این مسیر باید 
از اقدامات شتاب زده و بدون 

فراهم شدن زیرساخت پرهیز 
کنند تا کشور بتواند از مواهب 
نسخه الکترونیک بهره مند شود
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نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی: 

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان 
این که وزیر آموزش و پرورش اجازه تصمیم گیری 
در حوزه سالمت را ندارد؛ گفت: »اعضای شورای 
عالی نظام پزشکی مخالف بازگشایی مدارس بوده 
و منتظر رایزنی ها هستیم که اگر به نتیجه نرسد؛ 

موضع گیری خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، علیرضا اسپید با اشاره به این که 
تصمیم گیری انجام شده در خصوص بازگشایی 
مدارس مایه ناراحتی و تعجب همگان شد؛ اظهار 
کرد: »این نوع تصمیم گیری ها نشان دهنده آن 
است که مسئوالن به عمق فاجعه پی نبرده اند و 

این امر از چند جهت نگران کننده است.«
وی  افزود: »شواهد نشان می دهد که هشدارهای 
مسئوالن نظام سالمت جدی تلقی نمی شود و تا 
زمانی که عده زیادی از افراد مبتال نشده و جان 
خود را از دست ندهند؛ هشدارها جدی گرفته 

نخواهد شد.«
وی با اشاره به این که در اوایل شیوع بیماری 
کووید 19 گمانه زنی ها بر این بود که کودکان 
کمتر در معرض ابتال قرار دارند؛ ادامه داد: »بعد 
کودکان  که  داد  نشان  زمان شواهد  از گذشت 
هم ناقل این ویروس بوده و امکان درگیری در 
کودکان نیز وجود دارد و حتی مواردی از فوت 

در کودکان دیده شده است.«
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با تاکید 
بر این که تا وقتی اصول اولیه را رعایت نکرده ایم 
و شناخت کافی از این بیماری و عملکرد ویروس 
کرونا وجود ندارد؛ همه افراد در معرض خطر 
هستند؛ تصریح  کرد: »این نوع بازگشایی ها از 
اساس اشتباه بوده و باید مورد بازنگری و تعدیل 

قرار گیرد؛ ضمن آن که به زعم بنده وزیر آموزش 
و پرورش در جایگاهی نیست که بخواهد بدون 
امور  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  با  مشورت 

سالمت تصمیم گیری کند.« 
این که رعایت پروتکل های  به  اشاره  با  اسپید 
ابالغی برای بازگشایی مدارس کفایت نمی کند؛ 
خاطرنشان کرد: »ستاد ملی مقابله با کرونا باید 
در امور بازگشایی ها تصمیم گیرنده باشد تا سایر 
جوانب از جمله فرسودگی و خستگی کادر درمان 

مد نظر قرار داشته باشد.«
وی با تاکید بر این که تاکنون کادر درمان کشور 
با عشق؛ ایثار و فداکاری و بدون در نظر گرفتن 

بی حرمتی هایی که از قبل به جامعه پزشکی روا 
داشته شد؛ با تمام توان مشغول خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی است؛ اظهار کرد: »یقیناً این 
خدمت رسانی ادامه خواهد داشت حتی اگر به 
قیمت از دست دادن جان تمام شود ولی به دلیل 
کاهش توان بدنی و فرسایش ذهنی این احتمال 
وجود دارد که با افزایش بحران امکان خدمت 

رسانی خارج از توان جامعه پزشکی باشد.« 
دچار  به شدت  درمان  »کادر  کرد:  اضافه  وی 
فرسودگی جسمی و روحی شده و تبعات این 
بازگشایی ها متوجه فعاالن عرصه سالمت می شود 
شد  وارد خواهد  آنان  بر  مضاعفی  فشار  زیرا 

شاهد  حتم  بطور  بازگشایی ها  این  بواسطه  و 
افزایش آمار مبتالیان و فوتی های ناشی از ابتال 

به کووید19 خواهیم بود.«
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با 
بیان این که اعضای شورای عالی نسبت به این 
مسئله معترض هستند؛ گفت: »منتظر رایزنی با 
وزیر بهداشت هستیم تا نتیجه اعالم شود و اگر به 
نتیجه ای نرسیدیم حتما موضع گیری خواهیم کرد.« 
اسپید با تاکید بر این که سالمت مردم و جامعه پزشکی 
در اولویت قرار دارد؛ تصریح کرد: »ما خواستار 
این هستیم که در چارچوب سیاست های ستاد ملی 
مقابله با کرونا قدم برداریم و بطور حتم در مقابل 
هر تصمیمی که سالمت مردم و کادر درمانی را در 
معرض مخاطره قرار دهد؛ موضع گیری می کنیم.«

تا دوماه  فطر  از عید  این که پس  بیان  با  وی 
شاهد افزایش آمار مبتالیان و فوتی های ناشی 
از کرونا در خوزستان بودیم؛ اظهار کرد: »در 
دوران بحران این نوع تصمیم گیری ها فاجعه 
آمیز است و میزان مراجعات به مراکز درمانی 
افزایش خواهد یافت و از طرفی کادر درمان 
هم دچار خستگی مفرط شده است؛ لذا ناتوانی 
آنها در ارائه خدمت مشکل ساز بوده و از االن 

باید برای آن چاره اندیشی کرد.«
به گزارش سازمان نظام پزشکی، وی در پایان از 
تمامی مسئولین امر خواستار شد بدون مشورت 
با ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تصمیم گیری 
در قبال سالمت مردم و کادر درمانی نکنند و 
اگر خدای ناکرده شاهد خیز دیگری از کرونا 
در کشور باشیم؛ مدیریت و کنترل آن از توان 

جامعه پزشکی خارج خواهد بود.

اعضای شورای عالی نسبت به بازگشایی مدارس معترض هستند

رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پیامی اینستاگرامی 
نوشت: »از نظر اینجانب آغاز موج های سوم و چهارم و... کرونا 
در آینده نزدیک و ماه های پائیز و زمستان می تواند به یک فاجعه 
ملی از نظر قربانی شدن وسیع کودکان و خانواده های آنان و بویژه 
کهنساالن و آنهایی که بیماری زمینه ای قبلی دارند و نیز خسارات 

انسانی و فرسایش بیشتر کادرهای درمانی منجر شود!«
به گزارش سپید، مصطفی معین در واکنش به خبر بازگشایی مدارس 

در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 
»سخنان و در واقع هشدار رئیس محترم ستاد کرونای استان تهران 
را در ارتباط با بازگشائی مدارس شنیدید. سایر کالن شهرها و 

استان های کشور نیز کم و بیش همین وضعیت را دارند!
تصمیم گیری شتاب زده آغاز سال تحصیلی جدید مدارس برای 
حضور 14.5 میلیون از کودکان و نوجوانان معصوم کشور در همه 
مدارس و در همه مناطق کشور بر چه پایه ای از کارشناسی علمی 
و مسئولیت های اخالقی، حقوقی و اجتماعی استوار است؟! جالب 
است که خوشبختانه آموزش دانشگاه ها بصورت مجازی واز راه 

دور خواهد بود)یک بام و دو هوا؟!(
در شرایطی که ۲۷ استان در شرایط قرمز و یا هشدار هستند و 
موج سوم اوج گیری کرونا)پیامد سفرهای بین شهری تعطیلی 

فوتبال  روزهای آخر محرم، تجمع در عزاداری ها و مسابقات 
و...( در پیش است، در آستانه فصل پائیز و سردی و آلودگی هوا 
هستیم و احتمال همه گیری آنفلوانزا نیز جدی است، چه کسی 
پاسخگوی پیامدهای تراژیک این سیاست ها خواهد بود؟ مدیر 
بهداشت؟  یا شورای مدرسه؟ وزیر آموزش و پرورش؟ وزیر 
رئیس جمهور؟ ستاد کرونا؟! و یا فقط خانواده ها و دانش آموزان 

با نگرانی ها، دغدغه ها و یا جان و سالمتشان؟!
رعایت به اصطالح جدی یک پروتکل بهداشتی یکسان در تعداد 
بی شماری از مدارس و کالس های درس و سرویس های مدارس و... 

چه تضمینی برای رعایت درست آنها را دارد؟! آیا کادرهای آموزش و 
پرورش آموزش دیده و مهارت دارند؟ آیا فضاها و امکانات مدارس 
بهداشتی و در حد استاندارد است؟ آیا سیستم علمی و دقیق ارزیابی 
لحظه به لحظه و منظمی برای رصد کردن شرایط سرایت بیماری 

کووید-19  و گسترش و شدت همه گیری کرونا وجود دارد؟ 
با فرض اینکه دسترسی به اینترنت و آموزش های مجازی برای حدود 
3.5 میلیون  دانش آموز امکان پذیر نیست)که جای تاسف و تعجب 
هم دارد!(، چرا بجای بسیاری از تبلیغات انبوه تجاری- مصرفی و 
غیر بهداشتی و یا برنامه های همراه بدآموزی، از شبکه های مختلف 
تلویزیون ملی برای آموزش فرزندان این آب و خاک استفاده نشود؟ !

از نظر اینجانب، آغاز موج های سوم و چهارم و... کرونا در آینده 
نزدیک و ماه های پائیز و زمستان می تواند به یک فاجعه ملی از نظر 
قربانی شدن وسیع کودکان و خانواده های آنان و بویژه کهنساالن 
و آنهائی که بیماری زمینه ای قبلی دارند و نیز خسارات انسانی و 

فرسایش بیشتر کادرهای درمانی منجر شود!
حساسیت و اهمیت شرایط ایجاب می نماید و درخواست می شود 
که رهبری معظم نظام یکبار دیگر اولویت راهبردی حفظ سالمت 
دانش آموزان، خانواده ها و جامعه را به مسئوالن اجرائی کشور 

یادآوری و تاکید بیشتری بفرمایند.«

رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پیامی اینستاگرامی:

چه کسی پاسخگوی پیامدهای تراژیک این سیاست ها خواهد بود؟
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راه حل ابتکاری سازمان جهانی بهداشت برای جدی ترین بحران بهداشتی دنیا

 علی ابراهیمی
سازمان جهانی بهداشت از پیوستن ۱۷۲ کشور 
جهان به طرح هماهنگ این سازمان برای کمک 
به خرید و توزیع عادالنه واکسن کرونا موسوم 
به »کوواکس« و تعهد ۷6 کشور ثروتمند دنیا 

برای تأمین هزینه های این طرح خبر داد.
زمزمه های  شروع  زمان  از  سپید،  گزارش  به 
ساخت واکسن کرونا در گوشه و کنار جهان 
و احتمالی دستیابی به واکسن های قطعی و مؤثر 
در ماه های آینده، اضطراب دولت ها برای آنکه 
از گردونه رقابت برای دستیابی به این کاالی 
حیاتی عقب نمانند هر روز بیشتر شده تا جایی 
که امضای قراردادهای پیش خرید واکسن به یکی 
از برگ برنده های دولت ها برای پیشبرد اهداف 

سیاسی خود تبدیل شده است.

رقابت جهانی برای پیش خرید واکسن
برای نمونه اتحادیه اروپا در قراردادی با شرکت 
آسترازنکا، دستیابی به ۳۰۰ میلیون دوز از واکسن 
است.  کرده  تضمین  را  شرکت  این  تولیدی 
با شرکت  »سانوفی« که  همچنین این اتحادیه 
یک شرکت سازنده واکسن و داروهای معتبر 
در دنیا است قراردادی امضا کرده تا ۳۰۰ میلیون 
دوز از واکسن ویروس کرونا این شرکت را در 
صورت ساخت بخرد. عالوه بر این کمیسیون 
اروپا هم برای اطمینان از دریافت سریع واکسن 
قطعی کرونا پس از تولید انبوه از خرید ۴۰۰ 
تولیدی شرکت  بالقوه  واکسن  از  میلیون دوز 
کشورهای  نام  به  آمریکا  جانسون اندجانسون 

عضو اتحادیه خبر داده است.

فرانس  خبری  شبکه  گزارش  اساس  بر 
مانند  توسعه یافته  کشورهای  برخی  پرس؛ 
با  هم  ژاپن  و  کانادا  بریتانیا،  ایاالت متحده، 
ویروس  این  همه گیری  از  ماه  هفت  گذشت 
و حتی پیش از به پایان رسیدن آزمایش های 
میلیارد  دستکم سه  بالقوه،  واکسن های  بالینی 

دوز از آنها را سفارش داده اند.
ترامپ،  دونالد  خبری،  شبکه  این  گزارش  به 
رئیس جمهوری آمریکا یکی از سیاست مدارانی 
است که به این رقابت دامن زده است. به گونه ای 
که دولت وی قراردادهایی برای خرید دستکم 
۸۰۰ میلیون دوز واکسن با 6 شرکت تولیدکننده 
دارو برای جمعیت ۳۳۰ میلیون نفری این کشور 
امضا کرده و قرار است تحویل برخی از آنها از 

پایان سال جاری )۲۰۲۰( آغاز شود.

راه حلی ابتکاری سازمان جهانی بهداشت
اقدامی  در  بهداشت  جهانی  سازمان  از این رو 
برای  ائتالفی  »کوواکس«،  گروه  با  هماهنگ 
واکسن  به  عادالنه  و  دسترسی سریع  تضمین 
با  و  کرد  ایجاد  جهان  سراسر  در   ۱۹ کووید 
همراه گروه اتحاد واکسن Gavi اقدامات خود 
را برای خرید ۲ میلیارد دوز واکسن کووید-۱۹ 

آغاز نمود.
ست برکلی، مدیرعامل اتحادیه جهانی واکسن در 
خصوص این اتحاد گفت: »کوواکس تنها راه حل 
جهانی برای کنترل همه گیری کرونا است؛ زیرا 
برای اکثریت قریب به  اتفاق کشورها خواه قادر 
به پرداخت هزینه های خود باشند و یا نیاز به 
کمک داشته باشند، دریافت سهم تضمین شده 

از دوزها و جلوگیری از در آخر صف ماندن 
از نظر زمان دسترسی مهم است. این اتفاق را 
دهه  در   H1N1 آنفوالنزا  در طول همه گیری 

گذشته دیدیم.«
مدیر اجرایی اتحادیه واکسن ها »جی  ای  وی آی« 
افزود: »این طرح هماهنگ معروف به »کواکس« 
 ۷۰ از  بیش  و  نروژ  آلمان،  ژاپن،  امضای  به 
کشور دیگر رسیده است.« برکلی اضافه کرد: 
»ما در حال حاضر ۷6 کشور با درآمد متوسط 
و درآمد باال را داریم که قصد مشارکت خود 
انتظار داریم  در این طرح را تأیید کرده اند و 

که این تعداد افزایش یابد.«
وی اضافه کرد: »این خبر خوبی است و نشان 
می دهد که طرح کواکس اکنون در سراسر جهان 
عالقه ای را که امیدوار بودیم جلب کرده است.« 
برکلی تصریح کرد: »هماهنگ کنندگان کواکس 
در حال مذاکره با چین هستند تا دریابند که آیا 
این کشور هم می خواهد به این برنامه بپیوندد یا 
نه.« وی افزود: »ما دیروز با دولت چین دراین باره 
گفت وگو کردیم، اما هنوز هیچ توافقنامه ای با 
آنها امضا نکرده ایم ولی خوشبختانه پکن سیگنال 

مثبتی داده است.«
در  هم   CEPI مدیرعامل  هاتچر،  ریچارد   
عالقه  اولیه  سطح  »این  گفت:  خصوص  این 
در  فوق العاده  اعتمادبه نفس  یک  نشان دهنده 
کوواکس است. هدف مشترک ما محافظت از 
مردم در سراسر جهان از طریق تخصیص عادالنه 

واکسن کووید ۱۹ است«.
وی افزود: »کوواکس یک راه حل ابتکاری برای 
جدی ترین بحران بهداشت عمومی جهان در 

به  دستیابی  با  امر  این  می دهد.  ارائه  حافظه 
واکسن های ایمن و مؤثر از طریق سرمایه گذاری 
اولیه در ظرفیت تولید، سرعت می بخشد و با 
پشتوانه یک سبد گسترده و متنوع از کاندیداهای 
حداکثر  به  را  موفقیت  شانس  واکسن ،  تولید 
این  ما  آرزوی  کوواکس  طریق  از  می رساند. 
است که بتوانیم هزینه واکسیناسیون ۲۰ درصد 
از آسیب پذیرترین جمعیت ها در هر کشوری 
را بدون در نظر گرفتن سطح درآمد آنها تأمین 
کنیم و تا پایان سال ۲۰۲۱ واکسینه کنیم. حصول 
اطمینان از دسترسی عادالنه فقط موضوع عدالت 
نیست. این سریع ترین راه برای پایان دادن به 

این بیماری همه گیر است.«

راهکاری دسترسی همگانی به واکسن
تدروس آدهانوم، دبیر سازمان جهانی بهداشت 
هم در یک نشست مطبوعاتی درباره برنامه جهانی 
»کوواکس« گفت: »زمانی که محدودیت هایی 
در عرضه واکسن کووید ۱۹ وجود دارد، مهم 
است که واکسن در اختیار کشورهایی قرار گیرد 

که در باالترین میزان خطر هستند.«
وی با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت برنامه 
کواکس را به عنوان »یک سیاست بیمه ارزشمند« 
برای همه کشورها توصیف می کند تا دسترسی 
تهیه  از  بعد  را  کرونا  واکسن  ایمن  و  مطمئن 
و تأیید آن تضمین کند، تأکید کرد: »هدف از 
اجرای برنامه جهانی کوواکس عرضه ۲ میلیارد 
سال  پایان  تا  پذیر  دوام  و  ایمن  واکسن  ُدز 

۲۰۲۱ است.« 
ادامه در صفحه 16 
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توزیع عادالنه واکسن با طرح کوواکس



 ادامه از صفحه 15 
وی با هشدار درباره »ملی گرایی در واکسن«، 
اظهار داشت: »برای بهبود سریع تر جهان نیاز 
شده  جهانی  ما  دنیای  زیرا  است  همراهی  به 

است و اقتصادها به هم پیوسته اند.«
بر اساس آخرین اعالم سازمان جهانی بهداشت 
تا به امروز ۱۷۲ کشور به این کارزار جهانی 
به  نیز متعهد  پیوسته اند و ۷6 کشور ثروتمند 
تأمین هزینه عملیات تولید واکسن ها از طریق 
بودجه های مالی عمومی خود شده اند. این گروه 
۱۷۲ کشوری بیش از 6۰ درصد از جمعیت جهان 
را تشکیل می دهند و در میان آنها نمایندگانی از 
هر قاره و بیش از نیمی از اقتصادهای جهانی 

G20 حضور دارند.
کمیسیون اروپا هم با تأیید حضور جدی این 
اتحادیه در این طرح جهانی اعالم کرد که ۴۰۰ 
میلیون یورو )۴۷۸ میلیون دالر( به این طرح 
کمک خواهد کرد و سازمان بهداشت جهانی 

نیز از پیوستن آلمان به این ائتالف خبر داد.

چین هم به ابتکار جدید می پیوندد
به  پکن  کرد  اعالم  هم  چین  خارجه  وزارت 
ابتکار همکاری های بین المللی سازمان بهداشت 
جهانی می پیوندد و همراه با جامعه جهانی به 
کار پژوهش و تولید تجهیزات پزشکی مربوط 

به ویروس کرونا سرعت می بخشد.
هوا چون اینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین 
دراین ارتباط اعالم کرد: »کشورش قاطعانه از 
بهداشت جهانی در  برتر سازمان  نقش  ایفای 
مبارزه با کرونا حمایت می کند، از ابتکارات و 
پیشنهادات این سازمان به منظور سرعت بخشیدن 
به کار پژوهش، تولید و توزیع برابر واکسن و 
این  در  و  کرده  استقبال  کووید-۱۹  داروهای 

ابتکار مشارکت می کند.«

پشت کردن آمریکا به برنامه دسترسی 
جهانی به واکسن

اتحاد جهانی پشت  این  به  امریکا  باز هم  اما 
کرد و کاخ سفید اعالم کرد: »ایاالت متحده در 
تالش بین المللی برای تولید و توزیع واکسن 
کرونا شرکت نخواهد کرد چراکه این برنامه با 

سازمان جهانی بهداشت مرتبط است.«
این تصمیم که در یک مرحله حساس در واکنش 
به همه گیری کرونا در آمریکا گرفته شده است 
این کشور را از ۱۷۰ کشور حاضر در برنامه 
»کواکس« با هدف تالش برای دسترسی جهانی 
و  جدا  کرونا  برابر  در  مؤثر  واکسن  یک  به 

منزوی کرده است.
بیانیه ای  در  سفید  کاخ  درعین حال سخنگوی 
مدعی شد: »بااین حال ایاالت متحده به همکاری 
شرکای بین المللی خود ادامه خواهد داد تا از 
شکست کروناویروس اطمینان 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 نمی کند.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور که 
مدت هاست از اتحادیه ها و نهادهای جهانی 
انتقادها  افزایش  دلیل  به  است،  گریزان 
مقابله  نحوه  مورد  در  خود  دولت  به  نسبت 
با همه گیری کرونا، به طور فزاینده ای دیگران 

مقصر  را  بهداشت  جهانی  سازمان  ازجمله 
است. دانسته 

در ماه ژوئیه دولت ترامپ به کنگره و سازمان 
ملل اعالم کرد که ایاالت متحده رسمًا از سازمان 
جهانی بهداشت خارج می شود. بنا بر گزارش 
CNN، این کناره گیری که از ژوئیه سال آینده 
انتقاد قانون گذاران دو حزب  اجرایی می شود 
امریکا، انجمن های پزشکی، سازمان های مدافع و 
متحدان خارج از کشور را به همراه داشته است. 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  بایدن،  جو 
دموکرات هم پیش ازاین متعهد شد که در صورت 
انتخاب روز اول خود این تصمیم را لغو کند.
جود دیر، سخنگوی کاخ سفید هم اعالم کرد: 
»ازآنجایی که طرح تولید و توزیع واکسن کرونا 
موسوم به کوواکس به سازمان جهانی بهداشت 
مرتبط است، واشنگتن در این تالش بین المللی 

شرکت نخواهد کرد.«
جود دیر تأکید کرد: »آمریکا به تنهایی فعالیت های 
ساخت و تولید واکسن کرونا را پیش خواهد برد 
اما برای شکست ویروس به همکاری با شرکای 

بین المللی خود ادامه خواهد داد.« وی تصریح 
کرد: »آمریکا در روند ساخت و توزیع واکسن 
کرونا خود را به فعالیت های سازمان بهداشت 
جهانی و سازمان های چندملیتی تحت الشعاع 

چین محدود نخواهد کرد.«
تصمیم  این  عامل  الجزیره  خبری  شبکه  البته 
آمریکا دانست و نوشت:  اقتصادی  را شرایط 
اقتصادهای  تمامی  کروناویروس  »همه گیری 
جهان را دچار مشکل کرده است. به عنوان مثال 
استرالیا برای نخستین بار از سال ۱۹۹۱ دچار 

رکود اقتصادی شده است.«
به گزارش این شبکه: »بر اساس آخرین اطالعات 
به دست آمده از دانشگاه جان هاپکینز بیش از ۲5.6 
درصد مردم جهان مبتال به ویروس کرونا شناخته 
شده اند و ۸5۳.۲۹۰ نفر نیز جان خود را بر اثر 

ابتال به بیماری کووید-۱۹ از دست داده اند.«

واکسیناسیون همگانی کرونا؛ شاید سال دیگر
البته با وجود همه تالش ها البته سازمان جهانی 
بهداشت از امیدواری به رسیده به واکسن تا 
این  سخنگوی  دارد.  ابا  میالدی  سال  پایان 
که  گفت  اظهارنظر جدید  در  جهانی  سازمان 
انتظار نمی رود که واکسیناسیون همگانی کرونا 

تا اواسط سال ۲۰۲۱ انجام شود.
سازمان  این  سخنگوی  هریس،  مارگارت 
واکسن های  از  »هیچ کدام  افزود:  دراین باره 
بالقوه تاکنون در مراحل پیشرفته آزمایش های 
سطح  در  کارآمدی  از  واضحی  نشانه  بالینی 
دست کم 5۰ درصد مورد نظر سازمان جهانی 
بهداشت را نشان نداده اند.« وی در جریان یک 
کنفرانس خبری  در ژنو اظهار داشت: »مرحله 
سوم )آزمایش های بالینی( باید بیشتر به طول 
انجامد چراکه باید دید که واکسن واقعًا چقدر 

محافظ و تا چه حد بی خطر است.«
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت بدون اشاره به 
نام واکسن شرکتی خاص، تأکید کرد: »اطالعات 
تمامی آزمون ها باید منتشر شده و مقایسه شود؛ 
زیرا بسیاری واکسینه شده اند و ما نمی دانیم که 
واکسن کارآمد بوده یا نه. ازاین رو در این مرحله 
نشانه واضحی در دست نداریم که به حد کافی 

مؤثر و بی خطر بوده باشد.«
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زنگ مدارس نارضایتی پزشکان و نمایندگان مجلس را به صدا درآورد

ادامه اعتراضات جامعه پزشکی
 به بازگشایی مدرسه ها

 یاسر مختاری
زنگ آغاز سال تحصیلی مدارس روز گذشته 
در حالی نواخته شد، که انتقادات به بازگشایی 
مدارس همچنان ادامه دارد. در عین حال محسن 
حاجی میرازیی وزیر آموزش و پرورش روز 
بهداشت  وزارت  زمین  در  را  توپ  گذشته 
انداخت و گفت: »آموزش و پرورش انتخاب 
کرده که به مجموعه بهداشت و درمانی کشور 
رعایت  با  ما  دادند  اجازه  آنها  کند.  اعتماد 
پروتکل های بهداشتی آموزش های حضوری 

را آغاز کنیم.«

اعتماد آموزش و پرورش به مجموعه 
بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار سپید، حاجی میرزایی که در 
حاشیه مراسم نواخته شدن زنگ مهر در مدرسه 
تازه تأسیس نوجوانان در بین خبرنگاران حاضر 
شد و گفت: »دولت در این ایام نگران سالمت 
دانش آموزان بود. آموزش و پرورش نیز نگران 
بود که تصمیم اشتباهی گرفته نشود تا سالمت 
بنا  نیفتد. به همین دلیل  دانش آموزان به خطر 
شد که به تصمیمات وزارت بهداشت و درمان 

اعتماد کنیم.«
وی ادامه داد: »آموزش و پرورش در چارچوب 
اعالم شده ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص 
بازگشایی مدارس پیش می رود و تابع آن است. 
از این رو در حوزه سالمت کوچکترین عدولی 
به  خانواده ها  امیدواریم  لذا  داشت.  نخواهیم 
آموزش و پرورش اعتماد کنند تا این وزارتخانه با 
حساسیت  بیشتری مراقبت های الزم را اعمال کند.«

از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  حاجی میرزایی 
مجازی  فضای  در  پراکنده  اظهارنظرهای 
پرورش  و  »آموزش  گفت:  شود،  خودداری 
انتخاب کرده که به مجموعه بهداشت و درمانی 
کشور اعتماد کند. آنها اجازه دادند ما با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آموزش های حضوری را 
آغاز کنیم. همچنین عده ای که به دلیل بیماری یا 
تعدد دانش آموز در مدارس نمی توانند در مدرسه 
حضور یابند، آموزش مجازی خواهند داشت.«
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدت 
آموزش برای دانش آموزان ۳۵ دقیقه است، بیان 
کرد: »خانواده ها باید در این شرایط با آموزش و 
پرورش همکاری کنند و وزارتخانه نیز  تالش 

می کند سال تحصیلی پرباری پیش رو باشد.«

انتقاد عضو  شورای عالی آموزش و پرورش
با این وجود اعضای جامعه پزشکی و نمایندگان 
مجلس و حتی برخی از اعضای شورای عالی 
آموزش و پرورش از جمله علی اصغر فانی، 
وزیر اسبق آموزش و پرورش و مهمترین منتقدان 

بازگشایی مدارس هستند.
فانی با بیان  اینکه مدیران مدارس خودشان را 
برای آموزش مجازی به خصوص در شهری 
مانند تهران و سایر شهرهای قرمز آماده کرده 
بودند گفت: »از چهارشنبه و پنجشنبه یکباره بحث 
حضور در کالس مطرح شد. مدارس نمی توانند 
آمادگی را به این سرعت کسب کنند. فکر می کنیم 
ما برای سالمت مردم تصمیم می گیریم در حالی 
که این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و ما 

باید تسهیالت را برایشان فراهم کنیم.«

وی ادامه داد: »یک تجربه جنگ را داریم. در 
و  بودم  وزارتخانه  معاون   ۶۸ تا   ۶۴ سال های 
تصمیمات درباره بازگشایی مدارس در آن دوره 
برعهده بنده بود. جلساتی داشتیم و مباحث مطرح 
می شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم 
که مردم هرکجا هستند ما هم همانجا هستیم. 
برخی مردم خانه بودند و مدرسه نمی آمدند به 
همین دلیل آموزش تلویزیونی را دایر کردیم. 
برخی گفتند بچه ها را می فرستیم و مدارس برای 
رفع اشکال باز بودند. یک عده به روستاهای 
پدرشان رفتند و ما بخشنامه کردیم هر دانش 
آموزی به هرمدرسه مراجعه کرد بدون درخواست 
کارنامه و گواهی، هرکالسی بود ثبت نامش کنید.«
فانی ادامه داد: »االن ما می توانیم آموزش مجازی 
در مناطق قرمز داشته باشیم و بعد اگر خانواده 
اصرار داشت فرزندش به کالس بیاید رضایتنامه 
بنویسد تا ما با رعایت پروتکل می گوییم به مدرسه 

بیاید و اگر تعداد زیاد بود گروه بندی کنیم.«
شورای  جلسه  آتی  »دوشنبه  شد:  یادآور  وی 
عالی را داریم و خواستیم دستور جلسه عوض 
درباره  را  آنجا حرف های خودمان  ما  و  شود 

بازگشایی بزنیم.«

نمایندگان مجلس وزیر را تهدید به 
احضار و استیضاح کردند

این انتقادات عضو شورای عالی آموزش و پروش 
با انتقادات تند شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت 
شد،  همراه  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و 
نگران  جد  طور  به  »ما  کرد:  اظهار  شهریاری 
کنیم  فکر  اینکه  هستیم.  دانش آموزان  سالمت 

دانش آموزان مخصوصا مقاطع پایین را طوری 
مدرسه ببریم که پروتکل ها را رعایت کنند بیشتر 

به یک شوخی شبیه است.«
وی افزود: »از وزیر شنیدم که با روش های اروپا 
مدارس را بازگشایی می کنیم این هم فکر می کنم 
شایعه است و اگر مطرح هم شده باشد باز هم 
به ویژه در  را  شبیه شوخی است که مدارس 

مناطق محروم با اروپا مقایسه کنیم.«
شهریاری با اشاره به اینکه رئیس جمهور خود 
قرار است آغاز سال تحصیلی، مدارس را مجازی 
افتتاح کند، چرا خود حضور پیدا نمی کند؟ اظهار 
به مدرسه  کرد: »نمی توان بچه ها را حضوری 
بفرستیم ولی خودشان مجازی در مراسم شرکت 
کنند. اگر اتفاقی برای فرزندان ما بیفتد ابتدا رئیس 
جمهور باید پاسخگو باشد بعد وزیر آموزش و 
پرورش. پاییز آنفلوآنزا هم می آید اکثر مناطق 

قرمز هستند و امیدواریم اتفاقی نیفتد.«
معاونان  بعدازظهر  شنبه  »یک  کرد:  تأکید  وی 
آموزش و پرورش و بهداشت را دعوت کرده ایم 
به مجلس بیایند و پاسخ دهند. اگر سالمت به 
بسیاری  کرد.  خواهیم  برخورد  ما  بیفتد  خطر 
خانواده ها توان خرید ماسک ندارند. واقعا چه 
تصیمیاتی گرفته می شود؟ توصیه متخصصان را 
رعایت نمی کنند و چند دسته گل به آب داده اند. 
در ستاد کرونا با اینکه گفته شد دو نفر از مجلس 
حضور داشته باشند هنوز این افراد را دعوت 
دولتی هستند و خودشان  نکرده اند. یک عده 
خواهیم  موضوع  پیگیر  می کنند.  تصمیم گیری 
بود، امیدواریم اتفاقی برای فرزندان ما نیفتد.«

به جز شهریاری و اعضای کمیسیون بهداشت و 
درمانی کشور، نمایندگان عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات و کمیسیون اجتماعی موضعی مانند 
شهریاری در برابر آغاز سال جدید داشتند و حتی 
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در 
توئیتی نوشت:» آقای وزیر آموزش و  پرورش، 
شتاب زدگی در بازگشایی مدارس بدون تامین 
زیر ساخت ها مخصوصا در مناطق محروم، به 
استقبال کرونا رفتن است، منتظر سوال و استیضاح 
باشید.« احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس نیز وزیر آموزش و پرورش به 
استییضاح تهدید کرد و گفت:»بازگشایی زودتر 
از موعد مدارس خالف رویه متداول بود، چرا 
که همیشه اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید 
بوده است، بنابراین در زمانی که هنوز پیک دوم 
کرونا تمام نشده و آخرین آمار بیانگر فوت 1۳0 
نفر ناشی از ابتال به این بیماری است، اصرار 
آموزش و پرورش و دولت بر بازگشایی مدارس 
از 1۵ شهریور ماه جای سوال دارد، آن هم در 
شرایطی که توضیح قانع کننده ای برای این تصمیم 

ارائه نداده  است.«
ادامه در صفحه 18 

17 شماره 17۴0 1۶ شهریور 1۳99



 ادامه از صفحه 17 
الزم  تجهیزات  تامین  نحوه  افزود:»  نادری 
اعم  کرونا  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
دیگر  ...از  و  ماده ضدعفونی کننده  ماسک،  از 
موضوعات نگران کننده در خصوص بازگشایی 
زودتر از موعد مدارس است، از سوی دیگر 
مسئوالن باید در مورد دلیل عدم ارائه برنامه های 
آموزشی پیرامون رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی قبل از بازگشایی مدارس 

پاسخگو باشند.«
وی یادآور شد:»برخی مدارس از تعداد دو یا 
سه دستشویی برخوردار هستند، در این شرایط 
چطور می توانند رعایت پروتکل های بهداشتی را 
کنترل کنند، بنابراین بازگشایی زودتر از موعد 
مدارس بدون تجهیز آنها به امکانات بهداشتی 
الزم به هیچ وجه قابل توجیه نیست. بی تردید 
هیچ کدام از کنش گری های دولت و آموزش و 
پرورش در مورد زمان آغاز سال تحصیلی جدید 
مورد تایید نمایندگان مجلس نیست و ما نسبت 
به آن نقد جدی داریم، به همین دلیل قطعا وزیر 
آموزش و پرورش را به مجلس احضار می کنیم 
هیچ  بدون  نبود  قانع کننده  توضیحاتش  اگر  و 

تعارفی با وی برخورد خواهیم کرد.«
اینکه موضعگیری های  بیان  با  ادامه  نادری در 
سردرگم کننده مسئوالن آموزش و پرورش باعث 
ایجاد نگرانی بین والدین و دانش آموزان شده 
است، گفت: »حضور دانش آموزان در مدارس 
با مدرسه شده بود و  منوط بر تماس والدین 
این است که مدرسه ای که دارای  حال سوال 
۶00 دانش آموز باشد، چطور می تواند تنها با یک 
نیروهای محدودی  تلفن و  نهایت دو خط  یا 
از ساعت ۸ صبح پاسخگوی  قبل  تا  که دارد 
این تعداد از افراد باشد؟ وظیفه دولت و اساس 
روش مدرن این است که در حوزه آموزش و 
پرورش تصمیمات صحیح و منطقی اتخاذ کرده 
این  بنابراین  آنها را دنبال کند،  با قاطعیت   و 
نحوه تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس نشان 
می دهد که احتماال ما در وضعیت فقدان حضور 

دولت به سر می بریم.«

اعتراض جامعه پزشکی ادامه دارد
رئیس  ظفرقندی  رضا  محمد  نیز  گذشته  روز 
سازمان نظام پزشکی در نامه ای به محسن حاجی 
میرزایی خواستار تجدید نظر در تصمیم بازگشایی 
مدارس شد. همچنین به گفته علیرضا اسپید، 
اعضای شورای عالی نظام پزشک نیز معترض 

این تصمیم هستند. وی گفت: »منتظر رایزنی 
ها هستیم که اگر به نتیجه نرسد موضع گیری 
در  که  هستیم  این  خواستار  ما  کرد،  خواهیم 
چارچوب سیاست های ستاد ملی مقابله با کرونا 
قدم برداریم و بطور حتم در مقابل هر تصمیمی 
که سالمت مردم و کادر درمانی را در معرض 
مخاطره قرار دهد؛ موضع گیری می کنیم.«در 
روزهای گذشته برخی دیگر از اعضای جامعه 
پزشکی کشور و از جمله علیرضا مرندی رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکی کشور نیز در نامه هایی 
آموزش و  به رئیس جمهور و وزیر  جداگانه 
پرورش نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

مرغ آموزش و پرورش یک پا دارد
مدارس  اعترضات  و  انتقادت  این  علی رغم 
آموزش  وزارت  مسئوالن  و  شدند  بازگشایی 
و پرورش نیز بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
اصرار دارند. علیرضا کاظمی معاون پرورشی و 
علوم تربیتی وزیر آموزش و آموزش و پرورش 
در این رابطه اظهار کرد: »از ابتدای تابستان که 
سال  تحصیلی گذشته به اتمام رسید پیش بینی ما 
برای سال جدید در سناریوهای مختلف طراحی 
شده بود و محتمل ترین سناریو طراحی شده، 
»آموزش ترکیبی« بود. اکنون نیز این آموزش ترکیبی 
است، گروه بندی کالس ها و حضور دانش آموزان 
و استفاده از فضای مجازی به عنوان فضای مکمل 

است. این آمادگی هم در مدیران مدارس و هم 
در روسای آموزش و پرورش ایجاد شده بود.«

وی افزود: »ما سال تحصیلی جدید را هم از 
آغاز  الگوی  و  مدل  نظر  از  هم  و  زمانی  نظر 
آغاز  گذشته  سال  از  متفاوت  تحصیلی  سال 
مدرسه  با  مدرسه  یک  است  ممکن  کردیم. 
دیگر تفاوت های خاصی به لحاظ تراکم دانش 
آموزی داشته باشد. ما حدود ۲0 هزار مدرسه 
دارند.  جمعیتی  نظر  از  کمی  تراکم  که  داریم 
تراکم مدرسه و رعایت پروتکل های اجتماعی 
و فاصله اجتماعی برای ما مهم است. سالمت 
دانش آموزان یک اصل اجتناب ناپذیر و مهم 
برای مدیران مدرسه در فضای آموزشی است. 
قبول کنیم که در شرایط متفاوت نیاز به ارتباط 
و تعامل بیشتری با خانواده ها داریم تا بتوانیم 

سال تحصیلی جدید را آغاز کنیم.«
خانواده ها  سالمتی  »دغدغه  داد:  ادامه  کاظمی 
مهم،  قابل توجه و به جا بوده و  فرزند هرکس 
برای خودش عزیز است. ما برای این دغدغه 
احترام قائلیم و به آن توجه می کنیم، اما ما باید 
یاد بگیریم که در همین شرایط سخت و بحرانی 
زندگی ساری و جاری است و سیر تکاملی و تعالی 
خود را طی می کند و قرار نیست هیچکدام فدای 
دیگری شود. ما نه زندگی را از فضای تربیتی جدا 
می کنیم و نه تربیت را فدای زندگی می کنیم، لذا 
ما برای اینها پروتکل ها و دستورالعمل های الزم 

را صادر کردیم. سالمت و امنیت دانش آموزان 
را در فضای مدرسه تضمین می کنیم.«

کاظمی تصریح کرد: »به همین دلیل این اختیار 
اقدامات  کنار  در  شده  داده  مدرسه  مدیر  به 
بهداشتی که برای حفظ سالمت دانش آموزان 
انجام می دهد، آنها را به دو تا سه گروه تقسیم 
تا  ورود  ابتدای  از  آموزان  دانش  برای  کند. 
خروج بحث ضدعفونی کردن مدرسه، رعایت 
فاصله اجتماعی و توجه به مراقبتها اندیشیده 

شده است.«
وی در رابطه با دانش آموزان دارای بیماری های 
زمینه ای نیز گفت: »وزیر آموزش و پرورش در 
برنامه ای که در صدا و سیما داشتند گفتند که 
دانش آموزی که بیماری زمینه ای دارد، ضرورتی 
ندارد که به مدرسه بیاید. ما ظرفیت کاملی در 
فضای مجازی برای این دانش آموزان در نظر 
گرفتیم و طبیعتا به این موضوعات توجه شده است 
و دستورالعمل های بهداشتی که به مدارس ارسال 
شده و در این زمینه نیز تذکرات الزم را به مدیران 
داده ایم و خانواده ها می توانند با هماهنگی مدیران 
مدارس از این دانش آموزان در خانه مراقبت کنند.«
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش  با بیان 
آسیب های  دچار  خانه  در  بچه ها  اکنون  اینکه 
جسمی و روانی می شوند، گفت: »اگر نتوانیم 
این را مدیریت کنیم، به مراتب آسیب های بدتری 

از بیماری ممکن است وارد شود.«
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