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رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران: 

آلودگیهواانتقالویروسومرگناشیازکروناراافزایشمیدهد
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: 
»مقاالت علمی معتبر دنیا نشان می دهند آلودگی هوا 
سبب آسان تر شدن انتقال ویروس کرونا و افزایش 
موارد بیماری و مرگ و میر ناشی از آن می شود.«
به گزارش سپید، سید محمد جزایری در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »هنوز علل اصلی این ارتباط کاماًل 
مشخص نشده ولی یکی از دالیل مهم، احتماالً 
کاهش پاسخ سیستم ایمنی افراد در نتیجه تماس 
مزمن با آالینده های هوا است. در غیاب واکسن 
و داروی مناسب، تنها راه مقابله با ویروس تقویت 

سیستم ایمنی بدن است.«
وی گفت: »در کشور ما به دالیل مختلف، میزان 
آالینده های هوا در شهرهای بزرگ به خصوص 
تهران باال است و معموالً از اواخر پاییز شاهد پدیده 
وارونگی دما هستیم که این موضوع احتمال شیوع 

بیماری های تنفسی را افزایش می دهد.«
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران تاکید کرد: 
»در صورتی که برنامه های منظم برای رفع معضل 
آلودگی هوا اندیشیده نشود، به احتمال فراوان شاهد 
افزایش چشمگیر موارد کووید - 19 خواهیم بود.«
وی به تاثیر آلودگی هوا در افزایش بیماری کرونا در 
برخی از کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: »مطالعات 
نسبتاً فراوانی در کشورهای هند، آمریکا، ایتالیا، پرو، 
انگلیس و آلمان انجام شده است که نشان می دهد 
در مجموع تماس های کوتاه مدت و بلندمدت با 
منابع اصلی آلودگی هوا سبب افزایش بروز بیماری 

و مرگ و میر ناشی از کووید - 19 می شود.«
جزایری افزود: »محققان ایتالیایی در بررسی های 
خود دریافتند که کرونا در شمال ایتالیا که بخش 
اصلی صنعتی این کشور است، مرگ و میر بیشتری 
داشته و بر اساس این بررسی ها، آلودگی هوا در این 
منطقه بیشتر گزارش شده است. البته عوامل موثر 
محیطی شامل کمبود ویتامین D )که نقش موثر 
در قبال دفاع بدن در برابر اثرات مخرب آلودگی 
هوا دارد( و دمای هوا و رطوبت در میزان بیماری 

و مرگ و میر نقش داشته اند.«
وی با اشاره به اینکه آلمان کمترین موارد ابتال 
و مرگ و میر بر اثر کرونا را داشته است، گفت: 
»محققان آلمانی با بررسی عوامل این موضوع 

دریافتند که یکی از عوامل میزان پایین آلودگی 
هوا در این کشور بوده است.« جزایری داشتن 
ساختار مناسب پزشکی از جمله بیمارستان های 
مجهز، دسترسی آسان به وسایل حفاظتی و در 
دسترس بودن تست های تشخیصی را از جمله 
عوامل کاهش ابتال و مرگ و میر در آلمان اعالم کرد 
و افزود: »در کنار عوامل فوق، کاهش میزان آلودگی 
هوا هم در این زمینه نقش موثری داشته است.«

وی ادامه داد: »در تهران که از نظر خطر آلودگی 
و سرایت کووید - 19 در وضعیت مناسبی ندارد، 
برداشتن محدودیت طرح ترافیک از نگاهی ممکن 
است سبب کاهش تماس افراد به دلیل استفاده 
از وسیله نقلیه شخصی شود، ولی از سوی دیگر 

سبب افزایش میزان آالینده ها در هوا و احتمال 
از  ناشی  میر  و  مرگ  و  بیماری  موارد  افزایش 
کووید - 19 خواهد شد. بنابراین، توصیه می شود 
که دستگاه های اجرایی کشور از االن به فکر چاره 
اندیشی برای کاهش این معضل در آستانه ورود 

به فصل پاییز باشند.«
وی به همزمانی بروز عفونت های تنفسی از جمله 
آنفلوآنزا و کرونا در فصل پاییز اشاره کرد و گفت: 
»در پاییز سال های قبل شاهد شیوع آنفلوآنزا بودیم 
اما امسال کرونا هم به آنها اضافه شده است که به 
همین دلیل باید بیشتر اصول بهداشتی رعایت شود.«
ادامه  ایران  ویروسی  بیماری های  شبکه  رییس 
داد: »عالئم، راه های انتقال و بسیاری از عالئم 

بیماری های آنفلوآنزا و کرونا شبیه هم هستند.«
جزایری با اشاره به اینکه تفکیک این دو بیماری، 
بسیار مشکل است، گفت: »آنفلوآنزا به دلیل وجود 
دارو و واکسن مناسب، قابل مدیریت است که اگر به 
موقع تشخیص داده شود، می توان آن را کنترل کرد.«
وی ادامه داد: »به احتمال فراوان، ویروس کرونا 
حداقل تا پایان سال 1400 با ما خواهد بود و مردم 
برای کنترل بیماری باید شیوه زندگی خود را تغییر 
دهند.« این پزشک به مردم توصیه کرد به اصول 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی و عدم حضور غیرضروری در مجامع 
را به شدت توجه داشته باشند و تصور نکنند که 

این بیماری مهار شده است.

خبـر

 سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی کووید-19 
در کشور طی 24 ساعت گذشته را اعالم کرد. 

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز سه شنبه 
تا چهارشنبه 19 شهریور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و 313 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد که یک هزار و 229 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 393 هزار 

و 42۵ نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 127 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 22 هزار و ۶۶9 نفر رسید.«
وی افزود: »خوشبختانه تا کنون 339 هزار و 111 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
در  کووید19  به  مبتال  بیماران  از  نفر   373۵ الری،  گفته  به 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
وی ادامه داد: »تا کنون سه میلیون و 4۵7 هزار و 743 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره استان های در شرایط 
قرمز و هشدار کرونا گفت: »بر اساس آخرین اطالعات کرونا 
در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، 

سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی افزود: »همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، 

و  کهگیلویه  کرمانشاه،  بوشهر،  اردبیل،  هرمزگان،  لرستان، 
و  چهارمحال  ایالم،  مرکزی،  جنوبی،  خراسان  بویراحمد، 
بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی درباره وضعیت کرونا در استان کرمانشاه بیان کرد: »در 
اردیبهشت  پایان  تا  گذشته  سال  اسفند  از  کرمانشاه  استان 
امسال نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در استان با یک 
شیب صعودی مالیم در حال امتداد بود که از اوایل خرداد 
امسال شاهد یک خیز شدید در موارد ابتال و بستری در اغلب 
شهرستان های این استان بودیم. به طوری که در روزهای پایانی 
خرداد ماه و روزهای آغازین تیر ماه امسال تعداد موارد ابتال 
و بستری روزانه در این استان به بیشترین میزان خود از زمان 

شیوع بیماری رسید.«
رعایت  در  کرمانشاه  استان  مردم  »با همکاری  افزود:  الری 

بهداشت و  بی وقفه کادر  بهداشتی، تالش های  پروتکل های 
درمان این استان و حمایت های اعضای ستاد استانی کرونا، 
از نیمه دوم تیر ماه شاهد روند کاهشی قابل توجه در موارد 
استان  این  شهرستان های  اغلب  در  روزانه  بستری  و  ابتال 
هستیم که البته طی هفته های گذشته تا حدی از شدت این 

روند کاهشی کاسته شده است.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »در حال حاضر شهرستان سنقر 
در این استان در وضعیت قرمز و شهرستان های پاوه و کنگاور 

در وضعیت هشدار بیماری کرونا قرار دارند.«
الری اظهار کرد: »میزان استفاده از ماسک توسط مردم استان 
کرمانشاه در مراکز و اماکن عمومی ۶۵ درصد و در وسایل نقلیه 
عمومی 70 درصد گزارش شده است. همچنین میزان استفاده 
از ماسک توسط کارمندان اداره ها و سازمان های دولتی این 
استان 9۵ درصد و میزان استفاده توسط متصدیان و شاغالن 

واحدهای صنفی و صنعتی 7۵ درصد گزارش شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: »امیدواریم با رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی و استفاده جدی تر و همگانی تر از ماسک 
توسط مردم استان کرمانشاه، شاهد تداوم روند کاهشی در 
موارد ابتال و بستری روزانه و خروج شهرستان های این استان 
از وضعیت قرمز و هشدار بیماری کرونا باشیم. فراموش نکنیم 
که هرگونه عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت 
توصیه های بهداشتی، زمینه ای را جهت خیز مجدد بیماری در 

این استان فراهم می کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2313 بیمار جدید کووید19
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یک متخصص اپیدمیولوژی:

اگر از ویروس کرونا عقب بمانیم 
شاهد افزایش موارد مرگ و ابتال خواهیم بود

یک متخصص اپیدمیولوژی ضمن ارایه راهکارهای 
عملی برای کنترل پاندمی کووید19، گفت: »قطعًا 
اگر از ویروس عقب بمانیم، هر روز شاهد افزایش 
موارد مرگ و ابتال خواهیم بود؛ بنابراین باید هرچه 
سریع تر درس آموخته ها را تحلیل و بر اساس آن 

برنامه ریزی و اجرا کنیم.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایسنا با 
تاکید بر اینکه نمی توان تاریخ دقیقی برای اتمام پاندمی 
کرونا پیش بینی کرد، گفت: »احتمال این وجود دارد 
که ویروس کووید 19 تا ابد همراه بشر باقی بماند.«
وی با بیان اینکه توزیع شاخص های اپیدمیولوژی 
کووید 19 در سراسر جهان یکسان نبوده و جوامع 
و گروه های جمعیتی مختلف پاسخ های متفاوتی در 
مقابل آن بروز می دهند، اظهار کرد: »ماهیت بیماری 
و ویژگی های خاص آن از مهم ترین علل پاسخ های 
متفاوت نسبت به آن است. به عنوان نمونه ماهیت 
ویروس به گونه ای است که باعث آسیب یا مرگ ومیر 
کمتر در کودکان شده، ولی سالمندان و افراد دارای 

بیماری های زمینه ای بیشتر آسیب می بینند.«
وی با تأکید بر تأثیر سیاست گذاری های کالن و رفتار 
افراد جامعه در پاسخ به اپیدمی، گفت:   »تجربه نشان 
می دهد جوامعی که هوشمندانه تر، خردمندانه تر و 

علمی تر عمل کرده اند، موفق تر بوده اند.«
سوری با تاکید بر اینکه تفاوتی در ماهیت عامل 
بیماری زای ویروس کرونا در مناطق مختلف وجود 
ندارد،  عنوان کرد:  »دلیل تفاوت در موفقیت و ناکامی 
اپیدمی در کشورهای مختلف، اعمال سیاست ها و رفتار 

متفاوت افراد در جوامع مختلف است.«
این اپیدمیولوژیست با اشاره به دالیل اصلی وقوع موج 
دوم کرونا و افزایش آمار ابتال و فوتی ها،   اظهار کرد: 
»سرعت گسترش و بیماری زایی ویروس کووید 19 
از برنامه ریزهای اجرایی ما بیشتر است. دومین نکته، 
شدت عمل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل ها و 
برنامه هایی است که برای کنترل اپیدمی اعمال می شود.«
سوری با بیان اینکه کشورهای موفق جهان برای اجرای 
سیاست ها و پروتکل ها از نیروهای قهریه استفاده کرده 
و جرائم سنگینی مقرر کردند، عنوان کرد:  »با همین 
ابزار توانستند اپیدمی را در یک محدوده جغرافیایی 
کوچک کنترل کنند،  ولی متأسفانه در کشور ما این نوع 
غفلت ها سبب شد که هم اکنون هیچ نقطه سفیدی در 
کشور نداشته باشیم. از طرفی ما باید از ظرفیت های 
موجود مثل مراکز علمی تحقیقاتی، پژوهشکده ها، 
دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و امثال 
این ها برای مقابله با اپیدمی به خوبی استفاده شود البته 
نمی توان اقدامات مثبت صورت گرفته را انکار کرد 
ولی در مجموع باید دانش روز جهانی در رابطه با 
کنترل پاندمی را در یک ساختار سازمان دهی شده و 

مدون بومی سازی و استفاده کرد.«
وی با تأکید بر اینکه انتشار مقاالت علمی علی رغم 
ارزش خاص و محدود خود، باید در راستای حل 
مسائل جامعه باشد،  گفت: »حتی اگر روز ی یک میلیون 
مقاله از کووید 19 منتشر کنیم؛ زمانی که قادر به کاهش 
آمار ابتال و مرگ ومیر ناشی از آن و کنترل اپیدمی 

نباشیم، ارزشی برای جامعه ندارد. در مجموع کنترل 
اپیدمی به یک وفاق ملی نیاز دارد و تعریف خودی و 
غیرخودی در سیاست گذاری ها کاماًل غلط و نادرست 
است.« این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با انتقاد از رویکرد صرفاً درمانی در 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مرتبط با پاندمی 
و حضور کم تعدادتر افراد دارای تخصص پیشگیری 
در بافت تصمیم گیرندگان کمیته های علمی اپیدمی، 
تاکید کرد: »مسأله کووید 19 به یک تیم پیشگیری قوی 
متشکل از رشته های مختلف اپیدمیولوژی، بهداشت 
محیط، بهداشت حرفه ای، آموزش بهداشت، اقتصاد 

بهداشت و امثال این ها نیاز دارد.«
وی با بیان اینکه نقد مکرر و مرتب شرایط در اپیدمی ها 
امری کاماًل طبیعی است، در عین حال ضمن تقدیر 
از همه تالش ها و اقدامات صورت گرفته در مقابله 
با کرونا، این را هم گفت که منظور از این گفته ها 
مقابله با یک حرکت و گروه یا ناکارآمد جلوه دادن 
نظام سالمت نیست؛ اتفاقاً نظام سالمت نظام بسیار 
کارآمدی است که تنها باید به مؤلفه های پیشنهادی 

توجه جدی تری داشته باشد. 
عضو ستاد مقابله با کرونا در تهران با تأکید بر اهمیت 
زمان بندی مناسب برای اعمال سیاست ها و اتخاذ 
تصمیمات در کنترل و مدیریت اپیدمی، عنوان کرد: 
»اپیدمی  کووید 19 برخالف مسمومیت غذایی که 
یک اپیدمی تک پیکی یا تک قله ای و ایستا است، 
ماهیت پویا و دینامیکی دارد یعنی تا زمانی که حتی 
یک فرد بیمار در جامعه باشد، ادامه خواهد داشت؛ 
بنابراین به روزرسانی سیاست ها و برنامه ریزی مدون 
و متناسب با تحرکات اپیدمی و تغییرات ویروس 
ضروری است.« این اپیدمیولوژیست معتقد است 
که اگر از ویروس عقب بمانیم هرروز شاهد افزایش 
موارد مرگ و ابتال خواهیم بود؛ بنابراین باید هرچه 
سریع تر درس آموخته ها را تحلیل و بر اساس آن 
برنامه ریزی و اجرا کنیم. وی برنامه ریزی برای اعمال 
مراقبت های سازماندهی شده از گروه های آسیب پذیر 
همچون سالمندان و افراد دارای بیماری  زمینه ای را از 
اولویت ها دانست و گفت: »به عنوان نمونه در راستای 

برنامه ریزی های به موقع، مراقبت های سازماندهی شده 
از افراد آسیب پذیر، مواجهه این افراد با ویروس را 
کاهش داده و در نهایت میزان ابتال و مرگ ومیر نیز کمتر 
می شود. به عنوان نمونه می توان با تأمین نیازمندی های 
معمول، میزان ترددهای غیرضروری این افراد را کاهش 
داد.« این اپیدمیولوژیست کنترل آمار مرگ و بستری را 
به عنوان دو مؤلفه مهم در مدیریت اپیدمی عنوان کرد 
و گفت:  »کنترل آمار مرگ ومیر هم باعث ارتقای رتبه 
کشور در عرصه جهانی و هم عاملی برای بازگشت 
آرامش روانی در سطح جامعه می شود. همچنین با 
کاهش موارد بستری از خستگی و فرسودگی شغلی 
کادر درمان کاسته و به حفظ سرمایه های عظیم کشور 
یعنی پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان 
کمک می کنیم.« سوری با اشاره به ضرورت مدلینگ 
و سناریوسازی اپیدمیولوژیک در موضوعاتی همچون 
ظرفیت ورودی بیمارستان ها و روند بیماری، تصریح 
کرد: »هیچ کس نمی تواند در رابطه با آینده پاندمی 
کووید 19 قضاوت قطعی داشته باشد، با این حال 
تحقیقات حوزه اپیدمیولوژی می تواند در این رابطه 
برآوردهایی داشته باشد که طبیعتاً ارزش آن از اظهارات 
خام شخصی باالتر است؛ البته رصد و به روزرسانی 

این برآوردها ضروری است.«
رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از 
مصدومیت ها با تاکید بر اینکه برای برآورد دقیق 
و قابل اعتنا به اطالعات معتبر، کامل و به روز نیاز 
داریم، گفت: »متأسفانه این نوع داده ها در کشور 
ما خیلی قابل توجه و در دسترس نیست. به  عنوان 
نمونه اطالعاتی مانند آمارها، تردد افراد مبتال، تماس  با 
سایرین و سایر اطالعات موردنیاز برای سناریوسازی و 
مدلینگ، اگرچه وجود دارد، ولی در دسترس محققان 
و اپیدمیولوژیست ها نیست و گاه آمار و اطالعات 
به صورت انحصاری در اختیار برخی سازمان ها قرار 
دارد. زمانی که برای تهیه یک مدل اپیدمیولوژیک، 
ورودی اطالعات ناقص و همراه با خطا باشد، مسلمًا 
مدل نیز خطا خواهد داشت و بعضاً ممکن است 
باعث گمراهی سیاست گذار شود. اگرچه یکسری 
نظام های جمع آوری اطالعات وجود دارد ولی ساختار 

و بستر مناسبی برای تحلیل و پیش بینی درست از 
شرایط وجود ندارد.«

وی ادامه داد: »به عنوان نمونه آمار فوت بر اثر حوادث 
و سوانح رانندگی با قطعیت بیان نمی شود و آمارهای 
وزارت بهداشت، پزشکی قانونی و ارگان های مرتبط با 
سوانح و حوادث با یکدیگر متفاوت است. تحقیقات 
صورت گرفته در این رابطه نشان داده که همواره 
در آمار مرگ ناشی از حوادث و سوانح درصد کم 
شماری وجود دارد و در رابطه با مرگ ومیر ناشی 

از کرونا میزان کم شماری هنوز مشخص نیست.«
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه تحلیل راجع به 
اپیدمی نباید الزاماً محدود به موارد فوت و بستری  شده 
باشد،  گفت: »تعداد زیادی از مبتالیان به  بخش های 
خصوصی و مطب ها مراجعه کرده و یا اصاًل به جایی 
مراجعه نکرده و در خانه استراحت می کنند، این افراد 
نه تنها در آمار حساب نمی شوند، بلکه خود می توانند 
از کانون های انتشار بیماری باشند، این در حالیست 

که اطالعاتی از آن ها در دسترس نیست.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به برخی 
راهکارها برای به روزرسانی و اصالح آمارها، گفت: 
»می توان به جای استفاده از روش های سنتی برای 
جمع آوری اطالعات در اپیدمی ها، موضوع دیجیتال 
اپیدمیولوژی را تقویت کرد. بر این اساس می توان با 
استفاده از فناوری های نوین و زیرساخت های موجود 
در کشور، از این داده ها برای کنترل اپیدمی استفاده کرد.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کنترل اپیدمی یک وظیفه 
صرفاً وزارت بهداشتی نبوده و باید به یک اولویت 
کلی در همه سازمان ها تبدیل شود، گفت: »به عنوان 
نمونه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یکی 
از سازمان هایی است که می تواند در زمینه دیجیتال 
اپیدمیولوژی بسیار کمک کننده باشد، با استفاده از 
این اطالعات اپیدمیولوژیست ها می توانند تحلیل 
درست تر و علمی تری از شرایط داشته باشند و در 
نهایت تصمیمات و سیاست های بهتر و موثرتری اتخاذ 
می شود.« سوری با اشاره به عدم صحت مدل های 
اپیدمیولوژیکی که در اوایل شیوع اپیدمی ارائه شده بود، 
گفت: »ارتباطات بین سازمانی قوی، داشتن اطالعات 
صحیح، تعامل درست و استفاده صحیح از امکانات 
موجود سبب می شود تا بتوانیم یک مدل و سناریو 

صحیح و بجا طراحی کرد.«
این محقق با بیان اینکه متأسفانه به طور سنتی دسترسی به 
اطالعات و داده ها در کشور با ضعف روبروست، عنوان 
کرد:  »این مسأله دالیل مختلفی دارد که مقررات دست  
و پاگیر، مسائل فرهنگی و محرمانه بودن اطالعات 
برخی از آن هاست؛ در عین حال مقررات مدون و 
محکمی در این قضیه وجود ندارد و سبب می شود 
تا عده ای سودجو از آمار و اطالعاتی که با استفاده از 
سرمایه اجتماعی جمع آوری شده، سوء استفاده کرده 
و با شروط  و بهانه های نادرست از ارایه اطالعات به 
محققان خودداری کنند. البته این مسئله مختص اپیدمی 
کووید 19 نیست، بنابراین متولیان امر باید یک بار برای 

همیشه راهکاری برای حل این معضل بیندیشند.«
ادامه در صفحه 4 

خبـر
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رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

ساخت واکسن راهکار مناسبی برای مقابله با کرونا نیست
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید 
بر اینکه ساخت واکسن راهکار مناسبی برای مقابله 
با کرونا نیست، ساخت داروی درمانی را بهترین 

روش برای مقابله با این بیماری دانست. 
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت و گو 
با خانه ملت با اشاره به دستور رئیس جمهور 
به وزیر بهداشت و درمان در خصوص خرید 
واکسن کرونا، گفت: »متاسفانه منابع ارزی برای 
خرید واکسن دارو هنوز تخصیص داده نشده که 
موجب نگرانی است. در این راستا نامه  محرمانه ای 
به وزارت بهداشت و سایر مقامات کشور، ارسال 
کردم و تمام مشکالتی را که به دلیل تاخیر در 
اختصاص اعتبارات ممکن است برای نظام سالمت 

پیش  بیاید را تشریح کردم.«
وی البته با اشاره به ضرورت تخصیص 70 درصد 
اعتبارات کرونایی باقی مانده به وزارت بهداشت، 
ادامه داد: »با توجه به اینکه امکان ابتالی مجدد 
افرادی که به بیماری کرونا مبتال شده اند وجود 
داشته و بدن بیمار برای همیشه مصونیت پیدا 

نمی کند، واکسن هم مشخص نیست که تا چه 
حدی ایمنی می دهد. از این رو بعید است که 

ایمنی زایی آن بیش از 3 الی 4 ماه باشد.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با اشاره 
به تالش دانشمندان داخلی برای ساخت واکسن 
ایرانی کرونا، تصریح کرد: »تالش های جدی برای 
ساخت واکسن انجام شده و امیدواریم تا آخر پاییز 
ساخته شود. اما هنوز نمی توانیم به صورت دقیق در 
خصوص کارایی، اثر و عوارض آن صحبت کنیم.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بهترین 
روش برای مقابله با بیماری کرونا را تالش برای 
ساخت داروی موثر جهت درمان بیماران دانست 
و افزود: »به واکسن کرونا اعتمادی زیادی نداریم از 
طرفی اگر واکسن هم به بازار دارویی جهان ورود 
پیدا کند، میلیاردها نفر خواهان خرید آن هستند از 
این رو به دلیل معین نبودن قیمت نهایی، امکان خرید 
آن با شرایط اقتصادی کشور نیز مشخص نیست.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم، تصریح 
کرد: »اگر این واکسن به هر نحوی وارد کشور شود 

دیگر نیازی به آزمایش و تست مجدد نیست چرا 
که آنها قبل از عرضه به بازار جهانی توسط سازمان 

جهانی بهداشت تست و تایید شده اند بنابراین تست 
دوباره آن در ایران زمان بر بوده و منطقی نیست.«

خبـر

عضو کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا گفت: »رعایت پروتکل های 
بهداشتی کرونایی در هر شرایط از جمله وضعیت سفید الزامی 
است و این دستورالعمل ها حتی با ورود واکسن و درمان قطعی 
بیماری هم تنها راه پیشگیری محسوب می شود، همان گونه که 
در مورد سایر بیماری های واگیر مانند آنفلوآنزا پیشگیری مقدم 

بر درمان است.« 
به گزارش سپید، مصطفی جوانیان در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»انتظار می رود شهروندان رعایت مسایل بهداشتی مانند پوشیدن 

ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها را در هر وضعیت 
کرونایی حتی وضعیت سفید جدی بگیرند چون همواره برای حل 
هر مشکلی حتی در زمینه های غیرپزشکی هم پیشگیری بهتر از راه 

حل های مداخله ای دیگر است.«
وی توضیح داد: »فصل پاییز را پیش رو داریم که به طور معمول با 
موج شیوع آنفلوآنزا همراه خواهد بود. در کنار آن بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها صورت گرفته که تعامل اجتماعی را به عنوان یکی 
از بسترهای شیوع بیماری های واگیر بیشتر می کند و قطعاً تعطیلی 
 بخش های مختلف جامعه هم راه حل مناسبی برای پیشگیری از 
شدت یافتن مشکل نیست چون کل زندگی بشر را مختل کرده 
و در تنگنا قرار می دهد و در این شرایط همه باید با رعایت 
پروتکل های بهداشتی تالش کنیم تا ضریب ابتال به بیماری بویژه 

کرونا کاهش یابد.«
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: »واقعیت این 
است که ما در موقعیت خطر و ابتال به بیماری های واگیر و همزمانی 
شیوع کرونا با آنفلوانزا قرار گرفته ایم. حداقل کاری که می توان در 
این موقعیت انجام داد پوشیدن ماسک برای حضور در بیرون از 

خانه بخصوص هنگام صحبت کردن است.«

وی افزود: »انتظار می رود شهروندان عالوه بر این که خودشان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند، در مکان های سر پوشیده 
مانند فروشگاه ها و داخل وسایل نقلیه عمومی از دیگران هم خواستار 
رعایت دستورالعمل ها شوند و به این موارد به عنوان مصداقی از 

امر به معروف نگاه کنند.«
جوانیان با اعالم این که استان مازندران تاکنون 2 پیک شیوع کرونا 
را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله کاهشی پیک دوم قرار 
دارد، گفت: »موج اول از اسفند شروع و در اردیبهشت ماه هم به 
پایان رسید، اما بعد از آن از دوازدهم تیر ماه، ما موج دوم بیماری 
را داشتیم که همچنان ادامه دارد و شهرستان بابل و استان مازندران 

در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی افزود: »برای جلوگیری از شروع موج سوم کرونا که با آنفلوانزا 
همزمان می شود، همه ما باید ماسک زدن را احترام به طرف مقابل 
بدانیم و آگاه باشیم که با ماسک زدن هم از انتقال بیماری به دیگران 

و هم به خود جلوگیری می کنیم.«
معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: »سامانه 190، آماده دریافت 
و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه عدم رعایت اصول 

بهداشتی در مکان های عمومی شهرستان بابل است.«

 ادامه از صفحه 3 
سوری در ادامه با اشاره به نقش اپیدمیولوژی در پیش بینی تبعات ناشی 
از اتخاذ سیاست های نادرست در مدیریت و کنترل پاندمی، اذعان 
داشت: »نقش اپیدمیولوژیست اطالع رسانی، هشدارهای به موقع و 
ارائه چشم انداز روشن از شرایطی است که در پی اتخاذ و یا عدم 
اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در جامعه رخ می دهد. همچنین رصد 
و تحلیل وضعیت موجود، ارائه راهکارهایی برای کنترل اپیدمی و 
تهیه مستندات علمی برای اتخاذ تصمیمات درست از دیگر وظایف 
اپیدمیولوژیست هاست؛ حال اینکه سیاست گذاران و دولتمردان به این 

اطالعات و هشدارها توجه داشته باشند یا خیر، موضوع جداگانه ای 
است.« وی ادامه داد: »تحول در روند اپیدمی نیاز به تبحر دارد و 
بدون تبحر و شجاعت افرادی که درگیر قضیه بوده و درک علمی 

از مسائل دارند، نمی توانیم اپیدمی را کنترل کنیم.«
سوری در رابطه با پیش بینی آینده پاندمی کرونا،  خاطرنشان کرد: 
رفتار  مسئولین،  سیاست گذاری های  به  پاندمی  آینده  »پیش بینی 
مردم و اعتماد متقابل بین مردم و سیاست گذاران بستگی دارد. اگر 
سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بهترین سیاست ها را اتخاذ و اعمال 
کنند ولی مردم همراهی نکنند، قطعاً این اپیدمی خاموش نخواهد شد؛ 

در مقابل واسپاری مسائل صرفاً بر دوش مردم و از مردم مسئولیت 
خواستن؛ با توجه به مشکالت و مسائل موجود در جامعه نادرست 

بوده و اثرگذار نخواهد بود.«
این اپیدمیولوژیست در خاتمه ضمن انتقاد و هشدار نسبت به تبعات 
ناشی از انتشار اخبار کذب و شایعه ها و شبه علم ها در فضای مجازی و 
برخی رسانه ها، تأکید کرد:  »این موضوعات به شکل گیری نگرش های 
غلط در جامعه کمک کرده و سالمت افراد را تهدید می کند. در این 
فضا رسانه های شناسنامه دار باید فعاالنه تر عمل کنند و تا حد زیادی 

سوءتعبیرها و دسیسه های طراحی شده را خنثی کنند.«

جوانیان، عضو کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا:

رعایت پروتکل های بهداشتی در وضعیت سفید کرونایی الزامی است
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وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس قوه قضائیه:

اجازه ندهید بعضی از جایگاه ها و تریبون ها 
از برخورد قانونی مصون باشند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه با گالیه از برخی ادعاهای 
بی مبنا، پیگیری اظهارات اخیر امام جمعه مالرد 

را خواستار شد. 
به گزارش سپید، متن نامه سعید نمکی به حجت 

االسالم والمسلمین رئیسی به این شرح است:
حضرت آیت ا... رئیسی 
رئیس محترم قوه قضائیه 

با سالم و احترام؛ 
نیست،  شکوائیه  می رسد  استحضار  به  آنچه   
گالیه مندی یکی از سربازان کوچک این مرز و 
بوم است که چهاردهه از ایام زندگیش را صادقانه 
موقوف خدمتگزاری مردم و اعتالی این سرزمین 

کرده است. 
در سخت  ترین روز ها و در سهمگین ترین عرصه ها 
برای سربلندی و عزت نظامی که با خون هزاران 
شهید بزرگوار بر پای مانده تن به آتش زده و 
اینک فرماندهی یکی از هولناک ترین بالیای تاریخ 
همه گیری های جهان را ماه هاست بر دوش می کشد و 
تالش می کند بی وقفه و شبانه روز در اوج تحریم های 
ظالمانه، مضایق ریال و ارز و تنگنای اقتصادی 
بی بدیل سال های پس از انقالب، پرچم سرافرازی 
کشورش را با فداکردن آرامش، سالمتی و آبروی 
خود و همکارانش در عرصه جهانی برافرازد، نیامده 
تا نام و نان کسب کند آمده تا آبرو و جان فدا کند 
نیت نکرده این دوران را پلکان صعود دنیایش قرار 
دهد با خدایش عهد کرده تا هرچه دارد در این 
عرصه پربال ببازد تا شاید بتواند از ابتال و مرگ 

مردم عزیز کشورش ذره ای بکاهد. 
اولین روزی که گام در این مجموعه پرتالطم نهادم، 
مبارزه با فساد را در کنار برنامه ریزی زیربنائی، جهت 
توسعه زیرساخت ها، تقدم پیشگیری بر درمان، 
ایجاد ساختار های هوشمند و ده ها مورد دیگر را 

هدف قرار دادم. 
گرچه سیل و زلزله و آنفلوآنزا و کرونا نفس گیر 
شد مع الوصف در استمرار راهی که برگزیدم از 
پای ننشستم. درگیری با مافیایی که سال ها شکل 
گرفته بود و در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی 
یکه تازی می کرد کار ساده ای نیست. مجموعه ای که 
تار های نامرئی در دستگاه های بیرون از وزارتخانه 
تنیده بود و ابزار گسترده تبلیغاتی برای تخریب 
در اختیار داشت، بالفاصله واکنش ها شروع شد 
و غافلگیرانه همه امکانات را برای تهمت، افترا و 
نشر کذب بکار گرفت، امواج سهمگینی به راه افتاد 
که یارای تاب آوری برای کمتر کسی می گذاشت. 
تعداد زیادی که در بین آن ها خیرخواهان مصلحت 
اندیشی هم بودند از من خواستند کوتاه بیایم، چون 
خود و خانواده ام بشدت تحت فشار و تهدید بودیم، 
اما از آنجا که معتقدم اگر روزی برای دفاع از مرز های 
جغرافیائی کشور بشوق شهادت می رفتیم امروز 
رسالت همگانی دفاع از مرز پاکیزگی و شفافیت 
است. موریانه ای که چارچوب نظام را می خورد، 
فسادست همان اولویت مهمی که حضرتعالی به 

خوبی دریافتید و اولین گامتان در توسعه عدالت 
مبارزه با آن بود. 

 با حضور جنابعالی و دلگرمی از قول محکم پیگیری 
و حمایت در این راه پرهراس دلگرم تر ادامه دادم 
و مستحضرید که موارد متعددی بدون جنجال 
رسانه ای و تشویش اذهان و تشدید بی اعتمادی 
عمومی تقدیم شد و مورد پیگیری قرارگرفت. 
حاصل این شیوه خداپسندانه صرفه جوئی بیش 
از ۶00 میلیون یورو در سخت ترین سال اقتصادی 
کشور و با وجود همه بالیا و مشکالت بود. ضمن 
آنکه کلیه موارد بالتکلیف نیز تعیین وضعیت شد. 
در این ایام طوفان هایی سازمان یافته و در مقاطع 
خاص شکل گرفت که به لطف پروردگار شر 
طراحانش به خودشان بازگشت. پرونده یکی از 
افرادی که اخیراً با صبوری اینجانب و پیگیری در 
مراجع محترم قضائی به سرانجام رسید و منتهی 
به صدور رأی محکومیت وی شد پدیده بسیار 
جالبیست، ایشان با ندامت از استفاده ابزاری مافیای 
دارو بیاناتی دارد که شنیدنیست که ان شاءاهلل بموقع 
به استحضار عموم خواهد رسید. ایستادن یک تنه 
در مقابل گروه بی  انصاف و خدانشناسی که داروی 
تاریخ گذشته یا تقلبی را به کودک سرطانی معادل 
دریافت وجه گوشواره هایش که مادرش در خواب 
درآورده و فروخته، می فروشند کار ساده ای نیست. 
البته هرگز نباید شرافت و صداقت آنانکه در تمام 
سال های پس از انقالب در تولید، واردات، توزیع 
و عرضه داروی مورد نیاز مردم شبانه روز تالش 
کرده اند با سیاه کاری گروهی سودجو نادیده گرفته 
شود. وسواس و واکاوی در ورود دانشجویان گروه 
پزشکی و مبارزه با صندلی فروشی و برخورد با 

رانت در این حوزه، چراغ خاموش و بدون غوغا 
ساالری از دیگر مواردیست که حضرتعالی واقفید. 
اخیراً ویدئویی در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی از سخنان امام جمعه محترم مالرد از تریبون 
نمازجمعه پخش شد که تصاویر هوشمندانه مخربی 
نیز بدان افزوده بودند که طبق فرمایش ایشان فرزند 
اینجانب که از حدود بیست سال پیش مهندس عمران 
است بعنوان پیمانکار، سه طرح بیمارستانی را چند 
سال پیش گرفته و پول آن را برداشته و رفته است. 
از آنجا که حدس من سوءاستفاده از سادگی ایشان 
بود مراتب را به برادر ارجمند و گرانقدرم جناب 
آقای حاجی علی اکبری رئیس محترم شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه منعکس نمودم تا با 
تنویر ذهن ایشان خود به مرمت گفتار بی  مبنای 
ایشان بپردازند. زیرا معتقدم در این دوران حساس 
که دشمنان متحدند تا نهاد ها و شخصیت های روئیده 
از متن انقالب را مورد هجمه قرار دهند خودزنی 
درون نظام شادمانی دیگران را سبب خواهد شد. 
مع الوصف بدلیل طوالنی شدن این حرکت و استمرار 
شیطنت جریانی که به نیت انتقام جوئی از پرچمداران 
مبارزه با فساد از هر تالشی فروگذار نیستند مراتب 

به استحضار رسید تا عنایت فرمائید. 
اوالً: دستور فرمائید تا رسیدگی شود که اگر ایشان 
مدرکی دارند که آیا فرزند اینجانب پیمانکار است؟ 
)که نیست( وجهی را دریافت کرده است؟ )که نکرده 
است( و یا طرح هایی را که متعهد به اجرا بوده رها 
کرده است به اشد مجازات محکوم فرمائید. اینجانب 

در مبارزه با فساد خویش و بیگانه نمی شناسم. 
فرزندان من پدری را تجربه کرده اند که با چهار 
دهه خدمت، ریالی از بیت المال را جابجا نکرده، 

یک روز حق مأموریت قانونی نگرفته، اگر غذائی 
در دفترش خورده وجهش را پرداخته و لیتری 
از بنزین اتومبیل دولتی صرف خانواده اش نشده 
است اگر در سایه چنین پدری، فرزندی ناخلف 
آن گونه که شیخ بزرگوار از جایگاه خطابه های 
امیرالمومنین )ع( می  فرماید حضور دارد حقش 

کشیدن سخت ترین مجازات هاست. 
ثانیاً: اما اگر آنچه فرموده اند کذبست، بعنوان رئیس 
محترم حق طلب قوه قضائیه اجازه ندهید بعضی 
از جایگاه ها و تریبون ها از برخورد قانونی مصون 
باشند فساد فقط یک جنبه اقتصادی ندارد، لجن  
مال کردن حیثیت سربازان صدیق نظام، بی اعتمادی 
مردم از حکومت و اینکه بگویند »اینهم پرچمدار 
ضد فساد« و بهره برداری مفسدین اقتصادی در 
راستای تبرای خود از آنچه بر حقوق بیت المال 
روا داشته اند به بهانه گفتار بی  مبنا و ناشیانه فردی 
از تریبون با اهمیت نمازجمعه نیز نیازمند برخورد 

و پیگیریست. 
تمنای اینجانب در این راستا، جهت دفاع و اعاده 
حیثیت خود نیست که مردم شریف این سرزمین 
حداقل خدمات سرباز خدمتگزارشان در چهاردهه 
خدمت را می شناسند بلکه دفاع از آنانیست که 
گامی برای فسادستیزی برمی دارند و با برنامه ریزی 
سازمان یافته در قدم های اول خانه نشین و یا به 
طرق دیگر گرفتار می شوند و دیگران نیز با نگرانی 
از جو تخریب در این راه پرهراس گام نمی نهند و 

این خود می تواند به بقای فساد بی انجامد. 
 توفیق، عزت و سربلندی آن عزیز ارجمند را از 

خداوند بزرگ مسئلت دارم. 
دکتر سعید نمکی

خبـر



رئیس سازمان نظام پرستاری: 

معاون وزیر بهداشت:
فرصت پیش آمده در کرونا برای اصالح ساختار ارائه خدمات غنیمت است

 معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »فرصت پیش آمده در کرونا را برای اصالح ساختار 

ارائه خدمات غنیمت شماریم.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی چهارشنبه ۱۹ شهریورماه 
در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای 
همدان، اظهار کرد: »دانشگاه  علوم پزشکی همدان از جمله 
دانشگاه های خوب و با اصالت است و از این ظرفیت برخوردار است که در ردیف دانشگاه های 
طراز اول قرار گیرد.« وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان از جمله دانشگاه های فعال 
است و مسئولیت خود را به درستی انجام می دهد، افزود: »حرکت دانشگاه در مسیر مناسب رضایت 
مردم را فراهم می کند و بر این اساس باید از ظرفیت خود برای کسب جایگاه باالتر استفاده کند.«
جان بابایی هدف نخست از حضور خود در این استان را قدردانی از زحمات و تالش مسئوالن و 

کارکنان دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: »زحمات شبانه روزی مسئوالن و کارکنان دانشگاه در مدیریت 
بحران کرونا قابل تحسین و بسیار ارزشمند است از این رو بر خود وظیفه می دانم از تالش همه مسئوالن 
این مجموعه تشکر و قدردانی کنم.« معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
اینکه انتقال تجارب دومین هدف این حضور و جلسه است، بیان کرد: »تجربه میدانی بسیار ارزشمند 
است و انتقال این تجارب موجب بررسی نقاط ضعف و قوت شده و در مدیریت این شرایط بیشتر 
به ما کمک می کند.« جان بابایی ادامه داد: »آموزش باید در رأس معاونت های دانشگاه در بحران کرونا 
باشد و این فرصت مغتنمی است که تولیدات معاونت آموزشی دانشگاه در این ایام مورد ارزیابی و 
بررسی قرار گیرد چراکه تمام مجموعه بهداشت و درمان مصرف کننده تولیدات معاونت آموزشی 
هستند.« معاون درمان وزیر بهداشت، در ادامه با بیان اینکه الزم است فرصت پیش آمده در کرونا را 
برای اصالح ساختار ارائه خدمات مغتنم شماریم، گفت: »آدم هایی که در بحران کرونا از دست رفتند 
بیشترین سرمایه و ضرر کشور در این شرایط محسوب می شوند بنابراین اگر از این فرصت برای 
اصالح ساختار بهره مند نشویم به تعهد خود عمل نکرده ایم.« به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: »باید 
با استفاده از اصالح ساختار، برای روزهای غیر کرونایی فرآیند ایمن تر و روان تری از خدمت داشته 

باشیم بنابراین باید از پیشنهادات و تجارب، استفاده بهتر و بیشتر صورت گیرد.«

دولت

خبـر

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: »فوق العاده ویژه 
پرستاران از آبان پرداخت و در احکام پرستاران 

درج می شود.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی اظهار کرد: »برنامه 
فوق العاده ویژه باید برای همه نیرو های بالینی فعال 
در  بخش های کرونا با اولویت پرستاران اعمال شود.«
وی ادامه داد: »موضوع فوق العاده ویژه برای نیرو های 
بالینی از جمله مسائلی است که سازمان نظام پرستاری 
در ماه های گذشته در جلسات کاری با مسئوالن 
دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد و تالش 
زیادی انجام شد که این مطالبه به شکل اصولی در 

احکام پرستاران و نیرو های بالینی اعمال شود.«
 میرزابیگی بیان کرد: »توجه به خدمات فوق العاده 
پرستاران بر بالین بیماران به خصوص در دوره بعد 
از کرونا باعث شد، رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
در جلسات کاری با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
که به طور مداوم انجام می شود، موضوع اعمال فوق 

العاده ویژه را در دستور کار قرار دهد.«
وی افزود: »در این مورد با توجه به جلساتی که 
با سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و 
دستگاه های مختلف داشته ایم به پرستاران در مورد 
تحقق فوق العاده ویژه اطمینان می دهم و امیدوارم 
فوق العاده ویژه برای نیرو های بالینی با اولویت 
پرستاران محقق شود. حاال بعد از جلسات مکرر 
و پیگیری های مداوم سازمان نظام پرستاری این 
مطالبه نیز به سرانجام رسید و محمد باقر نوبخت، 
رئیس کل سازمان برنامه و بودجه در گفت وگوی 
اینستاگرامی با مدافعان سالمت خبر اعمال فوق 

العاده ویژه نیرو های بالینی را اعالم کرد.«
 رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد: »با 
پیگیری های انجام شده در جلساتی که با مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه داشتیم، قرار بر این شد که 
فوق العاده ویژه پرستاران از آبان پرداخت و در احکام 
پرستاران درج می شود، این امر نه تنها برای پرستاران 
بلکه برای همه نیرو های بالینی اعمال خواهد شد.«
وی افزود: »گر چه در سازمان نظام پرستاری برای 
پرستاران تالش می کنیم، اما بسیاری از نتایجی که 
تاکنون گرفته ایم، نتایج آن به همه گروه های بالینی 
رسیده است. مثال در مورد فوق العاده ویژه، تصمیم بر 

این شد عالوه بر پرستاران، به تیم بالینی در بیمارستان 
نیز داده شود همه در یک گروه هستیم و پزشکان و 

سایر پرسنل بالینی نیز برخوردار می شوند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »عالوه 
بر مشخص شدن وضعیت پرداخت فوق العاده 
پرستاران و درج آن در احکام پرستاران، در مورد 
استخدام پرستاران نیز قرار شد، سازمان برنامه  و 
بودجه یک جدول زمانبندی داشته باشد و بر اساس 

آن استخدام پرستاران پیگیری شود.«
در ادامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: »طی روز های آتی در بخشنامه ای به 
وزارت بهداشت اجازه می دهیم تا برای آن دسته از 
افرادی که تاکنون از فوق العاده ویژه استفاده نکرده اند، 
این فوق العاده را پیش بینی کنند، همچنین احکام 

فوق العاده ویژه در مهر یا آبان صادر می شود.«
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: »البته اجرای 
فوق العاده ویژه ممکن است از چندماه آینده که 
امکان تأمین مالی کامل وجود دارد، انجام شود. در 
مورد فوق العاده ویژه با اینکه این مبلغ به قشر خاصی 
از کارکنان وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند، 

مخالفیم و باید همه کارکنان بالینی استفاده کنند.«
وی بیان کرد: »در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ هر آنچه 
برای اجرای کامل فوق العاده ویژه در سال آتی الزم 

است پیش بینی خواهد شد.«
گفتنی است؛ محمد باقر نوبخت در گفت وگوی 
زنده اینستاگرامی با مدافعان سالمت گفت: »سازمان 

برنامه و بودجه کشور طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون 
برنامه و بودجه موظف است عملکرد دستگاه هایی 
که از دولت بودجه دریافت می کنند را بررسی کند و 
این کار را در همه نهاد ها از جمله بهداشت و درمان 
انجام می دهد.« نوبخت در ادامه به مشکالت وزارت 
بهداشت اشاره کرد و افزود: »یکی از عمده ترین 
مشکالت وزارت بهداشت، کمبود نیرو بود که 
خوشبختانه امسال مجوز استخدام برای ۲۲ هزار 
پرسنل به وزارت بهداشت داده شده است که اولویت 
آن ها جذب نیرو های شرکتی و رسمی شدن آن ها 

از طریق برگزاری آزمون است.«
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به 
اینکه برای پرداخت کارانه منابع مالی تامین شده 
است، گفت: »پرداخت کارانه کارکنان، جزو وظایف 
سازمان برنامه و بودجه نیست و سازمان ها موظف 
هستند از منابع اختصاصی خود آن را تامین کنند، 
اما به دلیل شرایط خاص کرونا، امکان کسب درآمد 
اختصاصی محقق نشد و سازمان برنامه و بودجه 

مسئولیت تامین این مبالغ را بر عهده گرفت.«
نوبخت ادامه داد: »برخی از دانشگاه های علوم پزشکی 
به مدت ۱۲ ماه کارانه پرداخت نکرده اند بنابراین 
ما در سازمان برنامه و بودجه با اولویت نیاز این 
نهاد ها وارد عمل خواهیم شد. خوشبختانه منابع 
مالی آن تامین شده است به طوری که از چهارشنبه، 
۱۹ شهریور می توانند پرداخت های خود را آغاز 

کنند.«باشگاه خبرنگاران جوان

رییس هیات امنای صرفه جویی فوق العاده ویژه پرستاران از آبان پرداخت می شود 
ارزی خبر داد

توزیع بیش از ۳ هزار باطری قلب 
در شش ماه اول سال جاری

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجه بیماران از توزیع بیش از ۳ 
اول  ماه  شش  در  قلب  باطری  هزار 

سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره 
سایر  و  قلب  باطری های  توزیع  آمار 
اظهار  بیماران  این  ملزومات مصرفی 
داشت: »در شش ماهه سال ۹۹ تعداد 
یک هزار و ۵۹۷ آی سی دی و یک 
هزار و ۵۰۰ دستگاه پیس  میکر قلبی 
کشور  سراسر  نیازمند  بیماران  برای 

توزیع شده است.« 

جویی  صرفه  امنای  هیات  رییس 
ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد: 
»۴ هزار و ۹۱۸ اکسیژناتور بزرگسال، 
۱۸۶ اکسیژناتور نوزاد و ۵۱۵ دستگاه 
اکسیژناتور اطفال نیز برای مراکز درمانی 

دولتی ارسال شده است.«
به  اشاره  با  به گزارش وبدا، یوسفی 
اینکه یک هزار ۱۷۶ دریچه مکانیکی 
و ۳۹۰ دریچه بیولوژیکی برای بیماران 
قلبی توزیع شده است، خاطر نشان کرد: 
»با توجه به شرایط بروز بیماری کرونا 
و محدودیت های به وجود آمده تعداد 

عمل های جراحی کاهش یافته است.«

شماره 6۱۷۴۴ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹



رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران: 

چرایی تغییر هرساله واکسن آنفلوآنزا
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت، با اشاره به چرایی تغییر هرساله واکسن آنفلوآنزا، 
از پیش بینی تهیه ۲ میلیون دوز از این واکسن برای کارکنان 
بهداشتی خبر داد و گفت: »البته بازهم اولویت تزریق واکسن 

با کارکنانی است که بیشتر در معرض خطر ابتال باشند.«
به گزارش سپید، سید محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا 
با تاکید براینکه تزریق واکسن آنفلوآنزا سبب کاهش ریسک ابتال به بیماری می شود، گفت: »البته در 
موارد محدودی نیز واکسن آنفلوآنزا منع مصرف دارد، از جمله این ممنوعیت ها بروز حساسیت شدید 
و نادر در دوره های قبلی تزریق واکسن آنفلوآنزا است که در چنین شرایطی توصیه می شود فرد واکسن 
آنفلوآنزا دریافت نکند.« وی همچنین اظهار کرد: »به هیچ وجه باید و الزامی برای تزریق واکسن برای 
همگان وجود ندارد اما، توصیه به واکسیناسیون بویژه برای افراد پرخطر امری ضروری است. گروه های 
پر خطر هرساله باید اقدام به دریافت واکسن کنند؛ این گروه شامل افراد با نقص و ضعف سیستم ایمنی، 

کودکان، خانم های باردار، کارکنان بهداشتی درمانی به دلیل نوع حرفه  خود و... هستند.«
وی در ادامه گفت: »بسته به اینکه کدام  گروه ها را پوشش دهیم، نیاز متفاوت است، اما امسال پیش بینی 
۲ میلیون دوز واکسن برای کارکنان  بخش بهداشتی درمانی داشته ایم که این میزان هم با اولویت بندی 
ابتدا برای افرادی که در معرض خطر بیشتر و در تماس بیشتر با بیماران هستند، تزریق می شود. تا سالیان 
قبل تامین واکسن آنفلوآنزا برای این گروه بسته به شرایط بین ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار دوز تهیه می شد.« 
زهرایی اظهار کرد: »مدت دوام واکسن ها بر حسب نوع واکسن و عامل بیماری زا متفاوت است؛ مثال 
واکسن سرخک که در دو نوبت ارائه می شود می تواند ایمنی زایی طوالنی مدت ایجاد کند که نیازی به 
تکرار هم نخواهد داشت اما، در مورد آنفلوآنزا طول مدت ایجاد ایمنی کوتاه و در بهترین حالت تقریبا 
بین ۸ تا ۱۲ ماه است. البته همین مدت زمان ذکر شده در افراد مختلف، متفاوت است؛ مثال در گروه های 
پرخطر که نقص سیستم ایمنی دارند یا سالمندان ممکن است طول مدت ایمنی شش ماه باشد.« وی 
افزود: »نوع واکسن آنفلوآنزای تولیدی هر سال بر اساس برآورد جهانی بر ویروس های شایعی است که 
در دوره قبلی آنفلوآنزا وجود داشتند، با انتخاب انواع انتخاب شده از ویروس، واکسن علیه آنها تولید 
می شود.« زهرایی ادامه داد: »علت توصیه به تزریق واکسن در گروه های پرخطر از آنجا نشأت می گیرد 

که با زدن واکسن شدت ابتال به آنفلوآنزا در این گروه و موارد بستری آن کاهش می یابد.«

خبـر

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با بیان اینکه کرونا 
تاثیرات نامطلوبی بر همه حوزه های درمانی از جمله 
فیزیوتراپی گذاشته، گفت: »شیوع این ویروس در 
کشور باعث شده است تا مراجعات مردم به مراکز 

فیزیوتراپی حدود ۶۰ درصد کاهش یابد.«
به گزارش سپید، احمد موذن زاده در حاشیه امضای 
تفاهم نامه همکاری مشترک انجمن فیزیوتراپی با 
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح افزود: 
»کرونا تاثیرات نامطلوبی بر همه حوزه های درمانی 
از جمله فیزیوتراپی گذاشته بطوریکه عدم پذیرش 
بیماران در این مراکز، گردش مالی را نیز مختل کرده 
است.« وی اظهار داشت: »بسیاری از مردم به خصوص 
بیمارانی که دچار مشکالت توانبخشی هستند به خاطر 
ترس از ابتال به کرونا، برای دریافت خدمات به این 
مراکز مراجعه نمی کنند و این مسئله باعث می شود 
در آینده ای نزدیک با مشکالت عدیده توانبخشی 
مواجه شویم.« موذن زاده ادامه داد: »اکنون هشت 
هزار فیزیوتراپیست در سه هزار مرکز فیزیوتراپی 
فعالیت دارند و با توجه به اینکه کرونا همچنان مهمان 
ما است باید بحث فیزیوتراپی از راه دور در کشور 
نهادینه شود تا افراد دچار مشکالت حاد تر جسمی 
نشوند.« وی تصریح کرد: »تآمین هزینه های ماسک، 

مواد ضدعفونی کننده و دستکش و عدم پوشش 
بیمه ای در این زمینه، گردش مالی مراکز فیزیوتراپی 
را نیز مختل کرده است.« موذن زاده امضای تفاهم نامه 
همکاری مشترک با سازمان بیمه خدمات درمانی را نقطه 
عطفی در جهت ارایه خدمات به مردم بویژه خانواده 
نیروهای مسلح دانست و گفت: »همکاری مشترک در 
جهت اتوماسیون پذیرش و ارایه خدمات فیزیوتراپی، 
همکاری مشترک در تهیه فرم خوداظهاری بیماران در 
مورد کیفیت نحوه ارایه خدمات، اثربخشی و میزان 

رضایت خدمات در منزل با تایید انجمن توسط مراکز 
فیزیوتراپی طرف قرارداد و غیره از محورهای مهم این 
تفاهم نامه است.« وی افزود: »مراکز فیزیوتراپی طرف 
قرارداد با نظارت انجمن و تایید وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پزشکی خدمات فیزیوتراپی در مراکز 

و منزل به خانواده نیروهای مسلح ارایه می دهد.«
امیر نوروزی مدیرعامل بیمه سازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح  نیز در حاشیه این نشست گفت: 
»۲ هزار و ۲۰۰ مرکز فیزیوتراپی همکاری مشترک 

در ارایه خدمت به خانواده نیروهای مسلح دارند.«
وی اظهار داشت: »این سازمان اولین سازمان بیمه گری 
است که در حوزه توانبخشی فعالیت دارد و قرار است 
با همکاری انجمن فیزیوتراپی این بسته خدمتی را 
توسعه دهیم و با توجه به اینکه کشورمان به سمت 
جمعیت سالمندی پیش می رودبحث توانبخشی و 

فیزیوتراپی در اولویت برنامه ما قرار گرفت.«
نوروزی تصریح کرد: »پرسنل نیروهای مسلح با 
توجه به سختی کاری که در دوره خدمت دارند در 
بازنشستگی دچار آسیب های جدی جسمی هستند 
و باید به آنها خدمات فیزیوتراپی ارایه شود و انجمن 
فیزیوتراپی نخستین انجمنی است که به همکاری 
مشترک پرداخته ایم.« وی اظهار داشت: »بسته خدمتی 
ارایه شده شامل بیمه پایه و مکمل است و شرایطی 
فراهم شده تا خدمات فیزیوتراپی در منزل نیز بصورت 
سرپایی ارایه شود.« به گزارش ایرنا، در پایان نشست 
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک انجمن فیزیوتراپی 
ایران و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
ازخانواده اصغر عیسی آبادی مسئول بخش فیزیوتراپی 
بیمارستان خانواده ارتش که در حین خدمات به کرونا 
مبتال و به عنوان شهید مدافع سالمت جان خود را از 

دست داد، تقدیر شد.

کرونا سبب کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی شده است
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معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دیابت از طراحی مطالعه ای 
برای بررسی وضعیت مراقبت دیابت بیماران دیابتی در زمان 

پاندمی کووید- ۱۹خبر داد.
به گزارش سپید، فاطمه بندریان در جلسه شبکه تحقیقات دیابت، 
درباره کاهش مراجعان بیماران دیابتی در دوران شیوع کرونا 
گفت: »در شرایط پاندمی کووید ۱۹، تخصیص بیمارستان های 
متعدد به بیماران کووید ۱۹، کاهش پذیرش بیماران دیگر در 
تردد  با  کووید-۱۹  به  ابتال  افزایش خطر  درمانی،  مرکز  این 
سایر بیماران در این مراکز و همچنین ترس بیماران از ابتال 
به کووید-۱۹ در مراجعه به مراکز درمانی موجب کاهش بارز 
تعداد مراجعات بیماران دیابتی برای پیگیری و درمان دیابت 

شده است. این موضوع، در عمل می تواند باعث تغییراتی در 
رفتار و سبک زندگی بیماران دیابتی و کنترل دیابت آنها شود.«
به گفته  وی، مرکز تحقیقات دیابت وابسته به پژوهشگاه علوم 
غدد و متابولیسم طرحی را با عنوان بررسی وضعیت مراقبت 
دیابت در بیماران دیابتی در زمان پاندمی کووید-۱۹ با هدف 
تعیین اثر همه گیری کووید- ۱۹ بر مراقبت دیابت در بیماران 

دیابتی طراحی کرده است.
»این  که  این  بیان  با  دیابت  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  معاون 
پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که طی آن مصاحبه  با بیمار 
و تکمیل ۶ پرسشنامه شامل دموگرافیک و بیماری دیابت، تغذیه، 
فعالیت فیزیکی، سالمت روان، نیازسنجی آموزش و پرسشنامه 

کووید-۱۹ توسط پزشک انجام می شود«،
گفت: »در این طرح، وضعیت تغذیه، سالمت روان، وضعیت 
فعالیت فیزیکی، نیازهای آموزشی، ابتال به کووید ۱۹ و عالئم 
آن و کنترل متابولیک در زمان همه گیری کووید ۱۹ بررسی 
می شود. اطالعات مربوط به کنترل متابولیک قبل و در زمان 
همه گیری کووید۱۹ از اطالعات موجود در پرونده الکترونیک 

بیماران در کلینیک دیابت استخراج می شود.«
بنا بر اعالم روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، 
بندریان در پایان از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 
بیماران  اطالعات  به  دسترسی  در صورت  و  تمایل  صورت 

دیابتی برای مشارکت و پیوستن به این مطالعه دعوت کرد.

مطالعه ای درباره تاثیر کووید-۱۹ بر بیماران دیابتی

شماره ۱۷۴۴ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
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چند توصیه پزشکی و تغذیه ای به دانش آموزان در دوران کرونا
متخصص غدد و متابولیسم کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: »تقویت زیرساخت های بهداشتی و آموزشی در دوران 
کرونا، یک ضرورت است و حضور دانش آموزان در کالس ها به 

تامین این زیرساخت ها بستگی دارد.«
به گزارش سپید، شاداب صالح پور با اشاره به بازگشایی مدارس 
طی دوره شیوع کرونا،  اظهار کرد: »در روزهایی که کرونا همچنان 
ادامه دارد، بازگشایی های حضوری نیازمند رعایت اصول بهداشتی 
و ایمنی از سوی کادر آموزش، دانش آموزان و والدین است.« وی 
تاکید کرد: »دانش آموزان باید با رعایت حداکثری دستورالعمل های 
بهداشتی در کالس های درس حاضر شوند.« صالح پور با بیان این که 
حضور کودکان در محیط های اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است 
توضیح داد: »کودکان باید با سایر همساالن خود در ارتباط باشند؛ 
چرا که این مهم در شکل گیری شخصیت اجتماعی و علمی کودکان 
بسیار موثر است.« وی عنوان کرد: »به نظر می رسد در صورت تامین 
زیرساخت ها به شرط رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، تجربه 

برقراری کالس های حضوری توأم با آموزش های مجازی می تواند تا 
پایان پاندمی کرونا کمک کننده باشد.«

این استادیار دانشگاه نسبت به حضوردانش آموزان با بیماری های زمینه ای 
مانند آسم، بیماری های قلبی عروقی، خود ایمنی و دیابت و همچنین 
دانش آموزانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی)کورتون( 
مصرف می کنند در مدرسه هشدار داد و گفت: »والدین این دانش 
آموزان باید ضمن اطالع رسانی وضعیت عمومی و جسمانی فرزند 
خود به مسئوالن مدرسه پیش از هر اقدامی با پزشک مشورت کنند.«
وی تاکید کرد: »کودکانی که در گروه های پرخطر ابتال به بیماری ها قرار 
دارند بیش از سایرین درمعرض عفونت های تنفسی قرار دارند، بنابراین 

باید بادقت و وسواس بیشتری در مدارس حاضر شوند.«
صالح پور ضرورت آموزش نکات و توصیه های بهداشتی را به دانش 
آموزان مورد تاکید قرار داد و خطاب به والدین توصیه کرد: »کودکان 
کامال آموزش پذیر هستند و در بسیاری از موارد حتی بیشتر از بزرگساالن 
قوانین و مقررات را رعایت می کنند. بنابراین باید به کودکان آموزش 
داد مواردی چون داشتن ماسک و دستکش و اصول استفاده صحیح 
و دفع مناسب آن، رعایت حداقل فاصله یک متری با هم کالس ها و 
کارکنان مدارس، ممنوع بودن دست دادن و روبوسی در مدرسه، به 

همراه داشتن لوازم التحریر و خودداری از به اشتراک گذاری وسایل 
خود توجه داشته باشند.« فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان از 
مدیران مدارس خواست از تجمعات بدون رعایت فاصله مناسب در 
محوطه مراکز آموزشی و کالس درس معلمان جلوگیری کنند.  صالح 
پور افزود: »بهتر است دانش آموزان در منزل وعده غذایی را صرف 
کنند و در صورت نیاز باید ضمن شست وشوی دست ها، بسته های 
مواد خوراکی قبل از مصرف کامال شسته و یا ضدعفونی شود.« عضو 
هیئت علمی دانشگاه با بیان این که خانواده ها به محض مشاهده عالئم 
بیماری نظیر تب، سرفه و یا عالئم گوارشی باید با پزشک در ارتباط 
باشند توضیح داد: »ارتباط با پزشک صرفا به معنای برقراری ارتباط 
حضوری نیست بلکه می توان در دوران پاندمی به صورت مجازی و 

یا تماس تلفنی از مشاوره پزشک متخصص بهره مند شد.«
صالح پورگفت: »تهوع، استفراغ، دل درد، قرمزی یا پوسته پوسته شدن 
پوست می تواند از دیگر نشانه های ابتال به کرونا باشد که باید در صورت 

مشاهده از سوی والدین اقدامات بعدی انجام شود.«
وی بهره مندی از مشاوران تخصصی وزارت بهداشت و استفاده از 
کتابچه ها و گایدالین های راهنمای بهداشتی از سوی والدین را یکی 
دیگر از راه های کنترل و درمان کرونا ذکر کرد.  این فوق تخصص غدد 
و متابولیسم کودکان با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی برای مقابله 

با کرونا تاکید کرد: »تغذیه متعادل به سیستم ایمنی کمک می کند، 
ولی هیچ ماده غذایی یا مکملی وجود ندارد که بتواند سیستم ایمنی 
را فراتر از حد طبیعی خود تقویت کند.« وی در ادامه با اشاره به 
نقش ویتامین D در تقویت سیستم ایمنی بدن از جمله پیشگیری 
از بیماری های حاد تنفسی و در شرایط کنونی ضرورت استفاده از 

مکمل ویتامین D در تمامی گروه های سنی را یادآور شد. 
صالح پور با بیان این که دریافت ویتامین دی کافی فقط از راه 
تغذیه کار آسانی نیست، گفت: »غذاهای سرشار از ویتامین دی 
انواع ماهی های روغنی و تخم مرغ هستند ولی برای دریافت مقدار 
کافی از این ویتامین باید به صورت روزانه و با مشورت پزشک 

ویتامین دی به صورت قطره و یا قرص مصرف شود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه مصرف سایر ویتامین ها نظیر ویتامین 
A ،C و زینک را با مشورت پزشک برای دانش آموزانی که دچار 
مشکالتی نظیر سوء جذب و یا بیماری ضعف سیستم ایمنی هستند 
ضروری ذکر کرد. وی با بیان این که تب، عالئم تنفسی و گوارشی 
شایع ترین علل عفونت با ویروس کرونا به شمارمی روند، توضیح داد: 
»تب می تواند به عنوان یک عالمت هشداردهنده در شک به عفونت با 
ویروس کرونا مطرح باشد. بنابراین در اولین اقدام استفاده از داروهای 

تب بر، مصرف مایعات فراوان و چای کم رنگ توصیه می شود.«
پرهیز از مصرف فست فود ها و استفاده از ماست و آب میوه های 
طبیعی از دیگر مواردی است که صالح پور ضرورت آن را در دوران 
مشاهده عالئم بیماری مورد توجه قرار داد و گفت: »مصرف گوشت 
نیز در دوران بیماری هیچ گونه منعی ندارد و گوشت سفید، قرمز، انواع 

کربوهیدارت ها و میوه ها متناسب با میل کودک باید مصرف شود.«
وی در بخش دیگری تاکید کرد: »باید تا پایان پاندمی کرونا و برای 
کاهش ریسک انتقال ویروس تمامی مواد غذایی بسته بندی نیز با دقت 

شست وشو، ضدعفونی و طبخ شود.«
به گزارش ایسنا، این عضو هیئت علمی دانشگاه رشد بیشتر ویروس 
کووید 19 در محیط  های مرطوب را یادآور شد و گفت: »دستگاه بخور 
برای مرطوب نگه داشتن مناسب نیست؛ زیرا باعث رشد بیشتر ویروس 
کرونا می شود. همچنین والدین توجه داشته باشند اگر در منزل کسی 
مبتال باشد با روشن کردن دستگاه بخور ممکن است احتمال انتقال 

ویروس به اطرافیان افزایش پیدا کند.«

خبـر

یافته های به دست آمده از یک مطالعه نشان داد که میزان آلودگی 
آب یونیت های دندان پزشکی زیاد است و دندان پزشکان باید به 

حضور تعداد باکتری در منابع آب یونیت ها توجه داشته  باشند. 
به گزارش سپید، در بسیاری از مطالعات آمده که آلودگی میکروبی 
آب یونیت دندان پزشکی شایع است. اگرچه حجم زیادی از 
آب تولید شده از طریق ساکشن یونیت دندان پزشکی تخلیه 
می شود، ولی بیمار مقداری از آن آب را می بلعد. در حین انجام 
اعمال دندان پزشکی ممکن است ذرات آب توسط بیمار و تیم 
دندان پزشکی استشمام شود. باکتری ها می توانند به دلیل جریان 
کم و راکد ماندن آب درون یونیت دندان پزشکی »بیوفیلم« تشکیل 
دهند. بیوفیلم؛ یک توده متراکم از باکتری ها است که به سطوح 
می چسبند. اغلب باکتری ها و میکروارگانیسم های موجود در 
آب درون یونیت های دندان پزشکی برای بیشتر بیماران بی خطر 
است، ولی در افراد با سیستم ایمنی ضعیف، کودکان و افراد 

مسن، می تواند منجر به بیماری شود. 
با توجه به اینکه دانشکده های دندان پزشکی یکی از پر مراجعه ترین 
مراکز درمانی هستند، پژوهشگران دانشکده دندان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی البرز با انجام مطالعه ای به بررسی میزان و نوع آلودگی 

باکتریایی سیستم های آبی یونیت های این دانشکده پرداختند. 

پاتولوژی دهان و فک و  آرزو آقا کوچک زاده، استادیار گروه 
صورت دانشکده دندان پزشکی و محمد محمدزاده، پژوهشگر 
گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 

به همراه دیگر همکارانشان در این مطالعه همکاری داشتند. 
پژوهشگران برای انجام این آزمایش 12۵ نمونه از قسمت های 
مختلف یونیت های دندان پزشکی برداشتند و نمونه ها را در آزمایشگاه 

از نظر آلودگی باکتریایی بررسی کردند. 
با مقایسه میانگین باکتری های قسمت های مختلف یونیت مشخص 
شد بیشترین میانگین باکتری مربوط به قسمت توربین اولیه قبل 
از فالشینگ و کم ترین میانگین مربوط به مجرای لیوان پرکن بود.
در این مطالعه و همانند مطالعات پیشین، آلودگی قسمت های مختلف 
یونیت بیشتر از مخزن آب بود. با توجه به این نکته پژوهشگران 
این مطالعه می گویند: »عامل آلوده کننده آب در یونیت دندان پزشکی 
تشکیل بیوفیلم در مجاری سیستم آب یونیت است و تفاوت میزان 
آلودگی قسمت های مختلف احتماال به دلیل میزان استفاده از آن و 
سرعت جریان آب در هر قسمت از یونیت است.« با بررسی نوع 
باکتری های درون آب یونیت مشخص شد که بیشتر آلودگی این آب 
مربوط به باسیل های گرم منفی مانند اشرشیاکلی و کلبسیال است. 
به پیشنهاد موسسه ملی استاندارد آمریکا با روش های زیر می توان 

میزان آلودگی یونیت های دندان پزشکی را کنترل کرد: 
-قرار دادن سوپاپ های جلوگیری کننده از برگشت مایع از دهان 

بیمار به داخل سیستم آب یونیت؛ 
-استفاده از فیلتر در مسیر آب یونیت ها جهت کاهش باکتری های 

معلق در آب یونیت؛ 
-استفاده از مواد ضدعفونی کننده مثل گلوکونات کلر هگزیدین، 

پراکسید هیدروژن، هیپوکلریت سدیم، اتانول، پوویدون یداین؛ 
-استفاده از منبع آب مستقل از آب شهری.

البته باید توجه داشت که هیچ روش واحدی جهت کنترل کامل 
عفونت و جلوگیری از انتقال آن به دیگران وجود ندارد.

یافته های به دست آمده از این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی 
آب یونیت های دندان پزشکی باالست و به گفته پژوهشگران این 
تحقیق، دندان پزشکان باید همواره به حضور تعداد قابل توجهی 
باکتری در منابع آب یونیت ها توجه داشته باشند و برای کم کردن 

ریسک عفونت پرسنل مطب و بیماران تالش کنند. 
نتایج این مطالعه به صورت مقاله  با عنوان »بررسی آلودگی باکتریایی 
آب یونیت های دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 
به روش کشت و شمارش کلونی در سال 139۸« در نشریه علمی 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز منتشر شده است.

در یک مطالعه دانشگاهی بررسی شد

آب یونیت های دندان پزشکی چقدر آلوده است؟ 
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نایب رییس انجمن داروسازان ایران:

انتظار داریم که امسال آنفلوآنزا سرایت کمتری داشته باشد
نایب رییس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره 
به وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها، 
گفت: »با توجه به استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از مواد ضدعفونی کننده و... ، انتظار 
داریم که امسال آنفلوآنزا سرایت کمتری داشته باشد.«
با  فاطمی در گفت وگو  به گزارش سپید، علی 
ایسنا درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا در 
داروخانه ها، گفت: »طبق اطالعاتی که ما داریم 
قرار بود که از 20 شهریور به بعد و یا در اواخر 
شهریور ماه توزیع عمومی واکسن آنفلوآنزا آغاز 
 شود. در حال حاضر هم برخی از شرکت های 
پخش در انبارهایشان واکسن آنفلوآنزا را موجود 
دارند و از داروخانه ها هم سفارش گرفته اند، اما 
اعالم کردند که منتظر دستور سازمان غذا و دارو 

هستیم تا توزیع را آغاز کنیم.«
وی افزود: »در حال حاضر هم تعداد بسیار کمی 
واکسن آنفلوآنزا را به داروخانه ها می دهند. به عنوان 
مثال 10 عدد واکسن به هر داروخانه ارائه می دهند 
که پرسنل داروخانه که جزو گروه های در معرض 
خطر محسوب می شوند، واکسن را تزریق کنند. البته 
این شروع کار است و ما تا یک ماه دیگر فرصت 
داریم تا تدریجاً واکسن را توزیع و عرضه کنیم تا 

موجودی واکسن بیشتر شود.«
فاطمی تاکید کرد: »از مردم می خواهیم که از روز اولی 
که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها توزیع می شود، 
برای دریافت آن به داروخانه ها هجوم نیاورند. هم 

اکنون بسیاری از افراد به داروخانه های ما مراجعه 
و اصرار می کنند که بیعانه دهند تا برایشان واکسن 
را نگه داریم، اما این اقدامات شدنی نیست. فعال 
هنوز واکسن در سطح وسیع در داروخانه ها توزیع 

نشده است.«
وی با بیان اینکه به هر حال باید توجه کرد که 
واکسن به اندازه تمام جمعیت وجود ندارد، گفت: 
»بنابراین اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا باید با افراد 
در معرض ریسک باشد. مانند افراد سالمند باالی 
۶۵ سال و کودکان بین شش ماه تا دو سال، زنان 
باردار، افراد مبتال به بیماری های زمینه ای اعم از قلبی، 
ریوی، خونی و... ، افراد چاقی که BMI باالی 40 

دارند، باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. زیرا اگر 
این افراد به آنفلوآنزا مبتال شوند، ممکن است که 
بیماری شان شدید شده و حیات شان به خطر افتد.«
فاطمی افزود: »در عین حال باید توجه کرد که امسال 
یک سال خاص است و مردم بیش از گذشته مسائل 
بهداشتی را رعایت کرده اند. با توجه به استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده و... ، انتظار داریم که امسال آنفلوآنزا 
سرایت کمتری داشته باشد، اما مردم بیشتر از قبل 
به دنبال واکسن آنفلوآنزا هستند. این موضوع به 
دلیل ترس از کرونا است. اما امسال احتمال ابتال به 
آنفلوآنزا بسیار کمتر است و مردم باید نگرانی های 

بی جا را کنار بگذارند تا داروخانه ها واکسن آنفلوآنزا 
را به دست کسانی که واقعا در معرض خطر هستند، 
برسانند. افراد سالم در روزهای اول هجوم نیاورند 
و اجازه دهند تا ابتدا به افراد نیازمند برسد و بعد 

سایر افراد مراجعه کنند.«
دارو  و  غذا  سازمان  اعالمی  قیمت  درباره  وی 
برای واکسن آنفلوآنزا، گفت: »هنوز قیمت واکسن 
آنفلوآنزا اعالم نشده است، اما از آنجایی که قیمت 
ارز تخصیصی به واکسن آنفلوآنزا گران نشده است، 

بین 40 تا ۵0 هزار تومان قیمت خواهد داشت.«
فاطمی درباره نحوه ارائه واکسن آنفلوآنزا از سوی 
داروخانه ها به مردم، گفت: »اعالم شده بود که با 
کارت ملی واکسن را ارائه دهیم، اما هنوز هیچ 
سازوکاری برای این اقدام وجود ندارد. اگر اطالعات 
کارت ملی فرد در سامانه ای ثبت می شد، تا یک 
فرد نتواند دوبار واکسن دریافت کند، خوب بود؛ 
اما هنوز سامانه ای برای این کار معرفی نشده است. 

البته شاید در حال انجام این کار هستند.«
وی در پاسخ به اینکه آیا افراد مبتال به کرونا نیز 
باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند، گفت: »یکی 
از توصیه هایی که می شود این است که افرادی که 
سیستم ایمنی شان ضعیف شده، واکسن آنفلوآنزا را 
دریافت کنند.  مبتالیان به بیماری های ویروسی و 
کرونا نیز  بدن شان ضعیف است و بهتر است که 
واکسن را دریافت کنند. زیرا ممکن است مخاطرات 

آنفلوآنزا در این افراد بیش از افراد عادی باشد.«

خبـر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از عدم اطالع رسانی 
صحیح مسئوالن نسبت به وضعیت بستری بیماران کرونایی در 
بیمارستان ها تاکیدکرد که ابهام بیماران در این مورد مانع از مراجعه 

آنها به مراکز درمانی برای پیگیری بیماری هایشان شده است.
به گزارش سپید، ملک فاضلی در گفت و گو با خانه ملت در مورد 
اظهارنظر برخی مسئوالن بیمارستان ها که معتقدند در مردم این 
تصور اشتباه ایجاد شده است که بیمارستان ها مملو از بیماران 
کرونایی هستند و به همین علت پیگیر بیماری خود نمی شوند 
و نتیجه آن می شود که متأسفانه گاهی بیماری افراد به مراحل 
پیشرفته می رسد، گفت: »بیماری کرونا از ابتدا تاکنون ناشناخته 
بوده است و اینکه واکسنی برای آن ساخته شده است یا نه باید 
در ابتدا تعریفی از واکسن داشته باشیم که درپی آن بتوان میزان 

اثربخشی واکسن کرونا را بیان کرد.«
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: »واکسن به این معناست که ما حافظه ای را 
در بدن برای دفاع در مقابل ویروس یا میکروب ایجاد کنیم که 
با آن مبارزه کند و هر چقدر حافظه درازمدت تر باشد، واکسن 
قوی تر است، بنابراین قبل از شناخت کامل ویروس ناشناخته 

کرونا نمی توان برای آن واکسن ساخت.
وی تصریح کرد: »متاسفانه بیماری کرونا درمان هم ندارد و تنها 
پیشگیری، برای ایمنی بدن در مقابل این ویروس کارایی دارد، ضمن 
اینکه این بیماری در تمام دنیا شیوع پیدا کرده است، بنابراین راه 
فراری از آن وجود ندارد به همین دلیل باید برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به گونه ای فرهنگسازی شود تا 
در پی آن افراد به زندگی عادی خود بپردازند.«

فاضلی اظهار کرد: »بیماران کرونایی باید در بیمارستان ها بستری 
شوند، اما نباید به گونه ای در مورد این وضعیت اظهارنظر شود 
که باعث افزایش ترس مردم نسبت به این بیماری شود و عاملی 
برای این باشد که با عدم حضور در مراکز درمانی، خود را از 

درمان بیماری هایی که دارند، محروم کنند.«
وی افزود: »وقتی فردی به بیماری مزمنی مبتال بوده که باید 
به طور مستمر به پزشک متخصص مراجعه کند و از خدمات 
آزمایشگاهی بیمارستان ها جهت تعیین میزان پیشروی بیماری 
خود استفاده کند به علت ترس از کرونا از این امر اجتناب 
می کند و باعث پیشرفت بیماری دیگری در بدنش می شود و با 

این روش سالمت خود را به خطر می اندازد.«

فاضلی عنوان کرد: »وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه 
خود می داند وقتی بیماری جدیدی که پتانسیل انتشار و مرگ آفرینی 
آن را نمی داند، شیوع پیدا کند، در جهت تامین لوازم مورد نیاز برای 
تضمین سالمت عمومی تالش کرده و بیمارستان های خاصی را 
برای نگهداری از مبتالیان به این بیماری ناشناخته مشخص کند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: »البته برخی 
شهرها که در مناطق محروم همچون سراوان قرار دارند نیز 
دارای یک بیمارستان هستند که در آنها  بخش خاصی را که 
ارتباطی با سایر  بخش ها نداشته باشد برای نگهداری و ویزیت 
این بیماران تعیین می کنند و یک سری  بخش ها را هم برای 
ویزیت بیماران مشکوک به این بیماری مشخص می کنند و حتی 
معاینه این بیماران نیز به گونه ای است که هیچ ارتباطی با سایر 

بیماران نداشته باشند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان 
کرد: »بی اعتمادی ایجاد شده نسبت به بیماری کرونا در سطح جامعه 
به این دلیل است که نتوانستیم اطالع رسانی دقیقی در سطح جامعه 
در مورد آن داشته باشیم و توانایی الزم برای تفهیم وضعیت این 
ویروس به افراد را نداشته ایم که تحقق این امر نیز تنها از طریق 
رسانه ملی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جامعه 
پزشکی امکانپذیر است که می توانند نقش موثری در این زمینه 
داشته باشند تا در پی آن آرامشی در بین مردم ایجاد شود و با این 
روش مانع از مرگ و میر بیمارانی شویم که از ترس کرونا برای 

کنترل بیماری خود به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند.«

فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ترس بیماران غیر کرونایی از وضعیت بیمارستان ها جانشان را به خطر انداخته است
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بیانیه ۹ غول داروسازی جهان درباره واکسن کرونا 
9 غول داروسازی جهان در بیانیه ای مشترک بر 
تعهدات علمی و اخالقی خود در تولید واکسن 

کووید 19 تاکید کردند. 
به گزارش سپید، با گذشت بیش از ۸ ماه از شیوع 
جهانی ویروس کرونا، هنوز هیچ واکسن موثری 
برای مقابله با آن پیدا نشده است. تاکنون بیش از 
27 میلیون و ۵00 هزار نفر در جهان به این ویروس 
آلوده شده اند. از این میان، 900 هزار نفر جان خود 

را از دست داده اند. 
با هر روز تاخیری که در روند یافتن واکسن کرونا 
اتفاق می افتد، بر شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
افزوده می شود. بسیاری از دولت ها هنوز موفق به 
کنترل و مدیریت شیوع کرونا در جامعه نشده اند و 
بسیاری از آن ها در حال اعمال فشار بر شرکت های 
خصوصی داروسازی برای عرضه زودتر از موعد 

واکسن به بازار هستند. 
مقابل  در  داروسازی  شرکت های  حال،  این  با 
درخواست ها و اعمال فشار های سیاسی مقاومت 
کرده اند. به تازگی 9 غول داروسازی جهان اقدام به 
انتشار یک بیانیه مشترک درباره واکسن کرونا کردند. 
این اَبَر شرکت های داروسازی جهان که در حال 
توسعه واکسن کرونا در مراحل پایانی هستند با 
انتشار بیانیه ای مشترک اعالم کردند: »ما در تمامی 
فرآیند یافتن واکسن کرونا از آزمایش تا توزیع 
واکسن بر تعهدات اخالقی و علمی پایبند خواهیم 
ماند. تنها پس از انجام کامل تمامی مراحل آزمایش 
کرونا از جمله مرحله سوم به دنبال تاییدیه مراکز 
نظارتی )سازمان جهانی بهدشت، سازمان غذا و 
داروی آمریکا، و سازمان غذا و داروی اتحادیه 
اروپا( خواهیم بود و در این امر هیچ عجله ای 

نخواهیم کرد.«

این شرکت ها بار دیگر تعهدات خود را بر فرآیند های 
علمی اعالم کرده و تاکید کردند تسلیم فشار های 
سیاسی دولتمردان نخواهند شد. این بیانیه پس از 
آن صادر می شود که برخی کشور ها مانند آمریکا 
اقدام به اعمال فشار سیاسی بر نهاد های علمی 
برای توزیع سریع واکسن پیش از اتمام فرآیند 

آزمایشات کردند. 
همواره و تحت هر شرایطی اولویت نخست ما 
ایمنی و کارایی واکسنی است که تولید می کنیم. ما 
9 شرکت داروسازی، در گذشته موفق به تولید بیش 
از 70 واکسن برای بیماری های مختلف شده ایم 
و به این وسیله آالم و درد های مردم جهان را 
کاهش داده و کمک شایانی در مبارزه با بیماری های 

پیچیده داشته ایم. 
این 9 شرکت داروسازی شامل فایزر، جانسون اند 
جانسون، مرک، بیون تک، گلکسی اسمیت کلین، 

آستارا زنکا، مدرنا و نوواکس می شوند.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است: »۶ تا 9 

واکسن هم اینک در مرحله پایانی آزمایش انسانی 
قرار دارند. همچنین نزدیک به 1۸0 واکسن کرونا 
اینک در حال توسعه در مراحل  در جهان هم 
مختلف است. روسیه پیشتر بدون انجام دادن مرحله 
سوم آزمایش واکسن، اقدام به ثبت و توزیع آن 

در بازار کرد.
دانشمندان روسی اعالم کردند؛ علت موفقیت در 
عرضه سریع واکسن این است که آن ها از نسخه 
تعدیل شده واکسنی استفاده کرده اند که پیش تر 
برای بیماری های دیگر ساخته شده بود. با این حال 
دانشمندان روسیه اعالم کرده اند فرآیند آزمایش 
مرحله سوم واکسن کرونا حداقل شش ماه به طول 
خواهد انجامید و همزمان با توزیع واکسن، آزمایش 

مرحله سوم را نیز انجام خواهند داد. 
دولت فدرال آمریکا نیز در روز های اخیر به مقامات 
محلی ایالتی اعالم کرده است خود را برای توزیع 
واکسن کرونا در اول ماه نوامبر )11 آبان ماه( و دو 
روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده 

کنند. این اقدام با انتقاد گسترده مجامع علمی همراه 
بود. پیش تر نیز دولت ترامپ بدون تاییدیه مجامع 
علمی دستور استفاده از پالسمای خون افراد بهبود 

یافته از کرونا را صادر کرده بود.
آنتونی فائوچی، مدیر موسسه ملی بیماری های 
عفونی آمریکا اعالم کرد: »می توان در یک حالت 
واکسن کرونایی را که غول های داروسازی جهان در 
حال توسعه آن هستند زودتر از موعد مقرر به بازار 
عرضه کرد. اگر آخرین مرحله انسانی آزمایشات 
کرونا از سوی شرکت های داروسازی به طور قابل 
توجهی دارای نتایج مثبت باشد، می توانیم زودتر 
از موعد مقرر و پیش از انجام کامل آزمایشات، 

واکسن را مورد استفاده قرار دهیم.«
هم اینک دو آزمایش برای واکسن کرونا در آمریکا 
در مرحله آخر قرار دارد و آزمایش بر روی 30 
هزار داوطلب در حال انجام است. انجام آزمایش 
کرونا در ابعادی به این بزرگی بسیار زمان بر است 
و انتظار می رود مشخص شدن نتایج این تحقیقات 

تا پایان سال جاری میالدی طول بکشد. 
پیش تر خود آنتونی فائوچی نسبت به خطر شتاب 
و عجله در یافتن واکسن کووید 19 هشدار داده 
بود و گفته بود: »موضوع اصلی هم اینک دستیابی 
به واکسنی موثر برای مقابله با ویروس کروناست، 
اما حقیقت این است که انجام نشدن کامل روند 
آزمایش واکسن و توزیع آن در جامعه می تواند 

بسیار خطرناک باشد.«
پیش بینی سازمان جهانی بهداشت این است که 
واکسن کرونا اوسط سال 2021 به بازار عرضه 
شود. با این حال، آمریکا، آلمان و انگلیس پیش تر از 
آمادگی خود برای اجرای واکسیناسیون عمومی در 

ماه ژانویه خبر داده بودند.باشگاه خبرنگاران جوان

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که احتمال مثبت شدن 
آزمایش کرونای بیمارانی که کمبود ویتامین دی )D( دارند، 

بیشتر از دیگران است. 
به گزارش سپید، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه »شیکاگو« 
در آمریکا در این مطالعه با بررسی سوابق پزشکی 4۸9 نفر 
دریافتند، افرادی که کمبود ویتامین دی )D( دارند، یعنی میزان 
ویتامین دی در آنها کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر بود و 
آن را جبران نکرده بودند، حدود 2 برابر بیشتر از افرادی که 
سطح ویتامین دی بدن آنها در حد طبیعی بود، به کووید19 

مبتال شدند.
مثبت  نسبی  نوشتند: »خطر  مقاله ای  این مطالعه در  محققان 
شدن آزمایش کرونا در افرادی که دچار کمبود ویتامین دی 
کافی  ویتامین دی  بود که  افرادی  از  بیشتر  بودند،1.77برابر 

داشتند؛ این تفاوت از نظر آماری قابل توجه است.«
ویتامین دی بر  متابولیسم ماده »روی« که توانایی تکثیر ویروس 
کرونا را کاهش می  دهد، تاثیر می  گذارد. محققان همچنین اظهار 
داشتند که سطح باالی ویتامین دی در بدن با سطح پایین  تر 
»اینترلوکین ۶« )یک نوع سیتوکین که از گلبول سفید ترشح 
می  شود( ارتباط نزدیکی دارد که این یکی از راه های اصلی 

کنترل »طوفان سیتوکین« در کووید19 است. 
طوفان سیتوکین یک واکنش فیزیولوژیکی در انسان و سایر 
ایمنی بدن موجب  حیوانات است که به واسطه آن سیستم 
تولید و ترشح کنترل نشده و بیش از حد یک نوع ماده شیمیایی 

تشدیدکننده التهاب به نام »سیتوکین« می  شود. 
نتایج این مطالعه نشان می  دهد که ویتامین دی می  تواند در 
کاهش تکثیر سلول  های ویروسی و تسریع پاک  سازی آنها 

از بدن مؤثر باشد.
این حال محققان  با  نیوز،  اینترنتی فاکس  پایگاه  به گزارش 
خاطرنشان کردند که برای تعیین این موضوع که آیا مصرف 
مکمل  ویتامین دی، خطر ابتال به کووید-19 را کاهش می دهد 
و یا در صورت ابتال شدت بیماری را کم می کند، به مطالعات 

تجربی بیشتری نیاز است.  
مشخص شده است که برطرف کردن مشکل کمبود ویتامین 
دی، میزان عفونت دستگاه تنفسی را - به ویژه در بیمارانی 
که کمبود ویتامین دی دارند - کاهش می  دهد. اما این که آیا 
کمبود این ویتامین با بروز بیماری ویروس کرونا سال 2019 

)کووید-19( مرتبط است یا خیر هنوز مشخص نیست.
ویروس کرونا موسوم به »کووید 19«  اواسط ماه دسامبر )24 

آذر( در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از 
این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد، اما کمیسیون 
ملی بهداشت چین 30 دسامبر سال 2019 )9 دی ماه 9۸( 
به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه 
21 اسفندماه 9۸ در کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه 
»همه گیری جهانی« )pandemic( به دلیل حساسیتی که دارد 
نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد، اما ارزیابی های این 
سازمان ویروس کرونا را »همه گیر جهانی« شناسایی و اعالم 

می کند.ایرنا

کمبودویتامیندیخطرابتالبهکروناراافزایشمیدهد

خبـر



خبر بد برای ترامپ

 دستیابی به واکسن کرونا، شاید وقتی دیگر
رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های عفونی 
آمریکا روز چهارشنبه ساخته شدن واکسن ویروس 
کرونا را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم 
نوامبر )۱۳ آبان ماه( ناممکن دانست؛ خبری که می تواند 
برای دونالد ترامپ نا امید کننده باشد چرا که او منتظر 
بود از این موضوع برای تبلیغات انتخاباتی اش بهره ببرد.
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی در حالی این مطلب 
را در مجمع ملی پژوهش های سالمت به صورت 
مجازی بیان کرد که این نهاد به تازگی در نامه ای از 
فرمانداران ایاالت های این کشور درخواست کرده 
است آماده توزیع و کاربرد واکسن بالقوه ویروس کرونا 
تا پیش از تاریخ انتخابات ریاست جمهوری باشند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که یک یا چند واکسن 
احتمالی در حال ساخت موثر واقع و تا حدود پایان 

سال ۲۰۲۰ آماده کاربرد شود.
این پزشک بلندپایه بیماری های عفونی ایاالت متحده 

در حالی این مطلب را بیان کرد که دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری کشورش به احتمال ساخته و آماده 
شدن بسیار زودتر واکسن پیش از روز برگزاری 

انتخابات که برای وی اهمیت بسیاری دارد، اشاره 
کرده و این آرزوی جاه طلبانه در نامه این نهاد به 
ایالت ها برای آمادگی توزیع واکسن تا اول نوامبر 

یعنی ۲ روز پیش از برگزاری انتخابات به صورت 
حضوری، بازتاب یافته است.

فائوچی گفته است که شاید واکسن تا پیش از انتخابات 
نوامبر آماده نشود که با آرزوی ترامپ برای آماده شدن 
واکسن تا پیش از تاریخ سوم نوامبر در تضاد قرار دارد. 
به گفته فائوچی، تائید یک واکسن تا آن زمان غیرممکن 
نیست، اما بعید است که تا آن هنگام به پاسخی قطعی 
در برابر این ویروس دست یابیم. گمانه زنی ها در باره 
موعد تائید واکسن، از هنگام انتشار نامه اخیر این مرکز 
به فرمانداران ایالت های آمریکا در باره فراهم کردن 
امکانات پشتیبانی و تدارکات برای توزیع واکسن تا 

اول نوامبر )۱۱ آبان(، تقویت شده است. 
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز؛ اعضای ستاد انتخاباتی 
ترامپ، نام واکسن بالقوه ای را که پیش از موعد انتخابات 
ساخته و عرضه شود، با اقتباس از افسانه های مذهبی، 

جام مقدس نهاده اند.ایرنا

مرحله نهایی آزمایش های دانشگاه آکسفورد برای 
تولید واکسن مقابله با ویروس کرونا به خاطر 
بروز واکنش منفی در یکی از افراد مورد آزمایش 

به طور موقت متوقف شده است. 
به گزارش سپید، شرکت داروسازی آسترا زنکا 
که با دانشگاه آکسفورد در تولید واکسن همکاری 
می کند از بروز یک بیماری نامشخص خبر داده 
و توقف آزمایش ها را بر اساس روال طبیعِی این 

گونه تحقیقات عنوان کرده است. 
از تحقیقات مشترک دانشگاه آکسفورد و شرکت 
آسترا زنکا به عنوان یکی از بخت های اصلی 
تولید واکسن ویروس کرونا نام برده می شود. 

مرحله اول و دوم آزمایش های دانشگاه آکسفورد 
موفقیت آمیز بوده است. در مرحله سوم و نهایی، 

واکسن مورد آزمایش به ۳۰ هزار نفر در آمریکا، 
بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی تزریق می شود. 
بنابر گزارش شبکه خبری بی بی سی، همزمان 
با توقف موقت آزمایش ها، تحقیقات مستقلی 
درباره ایمنی واکسن مورد آزمایش انجام می گیرد 
تا درباره ادامه یا توقف کامل این تحقیقات تصمیم 
گیری شود. این بار دومی است که آزمایش 
دانشگاه آکسفورد متوقف شده است و با توجه به 
وخیم نبودن حال فرد بیمار که ساکن بریتانیاست، 
پیش بینی می شود این آزمایش ها به زودی از 
سرگرفته شود. طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
حدود ۱۸۰ واکسن آزمایشی در سراسر جهان 
مورد آزمایش قرار دارند اما تاکنون تحقیقات بالینی 

هیچ کدام از آنها کامل نشده است.

وزیر سالمت انگلیس گفت: »نادیده  گرفتن قوانین 
و محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی و عدم 
رعایت موارد بهداشتی از سوی جوانان، موج دوم 
شیوع کروناویروس را در این کشور به دنبال 
خواهد داشت.« به گزارش سپید، وزیر سالمت 
انگلیس تاکید کرد: »درصورتیکه جوانان مقررات 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، شاهد 
موج دوم شیوع کروناویروس در کشور خواهیم 
بود.« بنابراین گزارش یک سوم از تمامی مبتالیان 
بیماری کووید-۱۹ که طی هفته گذشته در انگلیس 

شناسایی شده اند بین ۲۰ تا ۲۹ سال بوده اند. 
وزیر سالمت انگلیس با بیان اینکه تعداد مبتالیان 
رو به افزایش است، اظهار داشت: »از این ماه 
دانشجویان در کالس های دانشگاه حضور پیدا 

خواهند کرد هرچند در صورت رعایت نکردن 
مقررات فاصله گذاری، این شرایط موجب نگرانی 
است.« وی با اشاره به دو کشور فرانسه و اسپانیا 
گفت: »موج دوم بیماری کووید-۱۹ در این دو 
کشور تا حدود زیادی میان جوانان اتفاق افتاده 
و سپس گسترش پیدا کرده است. اکنون شاهد 
افزایش موارد بستری در بیمارستان و فوتی های 
ناشی از این بیماری در این دو کشور هستیم.«

به گزارش شبکه خبری بی بی سی، به گفته وزیر 
سالمت انگلیس در حال حاضر این کشور با 
چنین شرایطی روبرو نیست و در صورتیکه 
افراد، قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی 
و بهداشت فردی را رعایت کنند می توان از وقوع 

آن پیشگیری کرد.ایسنا

شرکت داروسازی آسترا زنکا اعالم کرد

توقف موقت آزمایشات دانشگاه آکسفورد 
روی واکسن کرونا

وزیر سالمت انگلیس هشدار داد

خطر موج دوم شیوع کرونا در صورت 
بی توجهی جوانان به قوانین فاصله گذاری

خبـر

براساس یک گزارش جدید همه گیری بیماری کووید-۱۹، حاصل 
چندین دهه تالش برای کاهش میزان مرگ و میرهای قابل پیشگیری 

در بین کودکان در سراسر جهان را با خطر روبرو کرده است. 
به گزارش سپید، طبق گزارش آژانس های سازمان ملل و بانک جهانی 
که روز سه شنبه منتشر شد، موارد مرگ و میرهای قابل پیشگیری 
در کودکان زیر پنج سال در سال ۲۰۱۹ میالدی کمترین میزان را 
داشته است. در این گزارش آمده است: »سال گذشته میالدی تنها 
کمی بیش از پنج میلیون مرگ و میر قابل پیشگیری رخ داده و این 
درحالیست که این آمار در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۲.5 میلیون مورد بوده 
است. با این حال تاکید می شود که همه گیری بیماری کووید-۱۹ در 
دنیا پیشرفت های حاصل شده در کاهش موارد مرگ و میر در میان 

کودکان و نوجوانان را با تهدید روبرو کرده است.«
»تدروس آدهانوم قبریسوس« دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در 

اظهاراتی در این باره گفت: »ما نباید اجازه دهیم همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ پیشرفت های قابل توجه برای کودکان و نسل های آینده 
را به مخاطره اندازد.« مطالعه اخیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت 
نشان می دهد همه گیری بیماری کووید-۱۹ خدمات مراقبت درمانی 
از مادران و کودکاِن سراسر جهان نظیر مراقبت های پیش از زایمان 

و پس از آن، واکسیناسیون و چکاپ های پزشکی را به دلیل کاهش 
منابع و همچنین ترس از ابتال به بیماری کووید-۱۹ مختل کرده است. 
همچنین »هنریتا فور« مدیر اجرایی یونیسف گفت: »جامعه جهانی 
برای ریشه کن ساختن موارد مرگ و میر قابل پیشگیری در کودکان 
مسیر طوالنی را طی کرده و نباید اجازه دهد همه گیری کووید-۱۹ 

ما را در این مسیر متوقف کند.«
یونیسف از میان ۷۷ کشوری که در فصل تابستان مورد مطالعه قرار 
داده، ۶۸ درصد وقفه در چکاپ های پزشکِی کودکان و واکسیناسیوِن 
آنها را گزارش کرده است. همچنین تحقیق سازمان جهانی بهداشت 
حاکی از وقفه 5۲ درصدی در ارائه خدمات پزشکی به کودکان بیمار 

و 5۱ درصدی در اجرای برنامه های مقابله با سوء تغذیه است. 
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، این نوع از خدمات در پیشگیری 

از موارد مرگ و میر در میان کودکان و نوزادان حیاتی است.ایسنا

تاثیر کرونا بر روند جهانی مقابله با مرگ ومیرهای قابل پیشگیری در کودکان

11 شماره ۱۷44 ۲۰ شهریور ۱۳۹۹



آیا روزهای بهتری در انتظار جامعه پزشکی است؟

شماره 121744 20 شهریور 1399

 امین جاللوند
سازمان  مسئوالن  قولی  خوش  بر  را  بنا  اگر 
برنامه و بودجه بگذاریم، باید بگوییم حداقل 
از نظر پرداخت حقوق و مزایا، روزهای بهتری 
در انتظار کادر درمان خواهد بود. محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خبر 
داده است که از 19 شهریور، فرآیند پرداخت 
کارانه، مطالبات و معوقات کادر درمان آغاز 
با  شده است. در این بین، اولویت پرداخت 
مراکز درمانی است که معوقات بیشتری دارند. 
قرار است همه مطالبات کادر درمان تا پایان 

هفته آینده پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات 
»برای  می دهد:  توضیح  خوش،  خبر  این 
پرداخت کارانه ها، منابع مالی الزم تامین شده 
وزارت  کارکنان  کارانه  پرداخت  البته  است. 
بهداشت، وظیفه سازمان برنامه و بودجه نیست 
و دستگاه ها موظفند از منابع اختصاصی خود آن 
را تامین کنند، اما به دلیل شرایط خاص کرونا 
و از آنجا که امکان کسب درآمد اختصاصی 
محقق نشد، سازمان برنامه و بودجه مسئولیت 
تامین این مبالغ را بر عهده گرفت. مطالبات و 
کارانه های معوق مربوط به هفت ماه گذشته 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  برخی  اما  است، 
حدود 12 تا 13 ماه کارانه عقب مانده دارند.«
نوبخت یادآور می شود: »از این رو در جلساتی 
با وزیر بهداشت و بنا بر تاکید رئیس جمهوری، 
کادر  به  پرداخت ها  مالی  منابع  که  کوشیدیم 
محقق  خوشبختانه  که  کنیم  تامین  را  درمان 
هفته  پایان  تا  می کوشیم  مسیر،  این  در  شد. 
آینده همه این مطالبات را پرداخت کنیم. البته 
سازمان برنامه و بودجه، خود را موظف می داند 
که کامال بر این امر نظارت داشته باشد. قطعا 
مراکزی که معوقات بیشتری دارند را در اولویت 
 19 از  این راستا  قرار می دهیم. در  پرداخت 
شهریور، امکان پرداخت این معوقات وجود 
دارد و کارانه و مطالبات پرداخت خواهد شد.«

پرداخت فوق العاده ویژه به همه 
کارکنان وزارت بهداشت

یکی از عمده مطالبات کادر درمان در دوران 
به  ویژه«  »فوق العاده  پرداخت  کرونا،  بحران 
برنامه  سازمان  رییس  است.  پزشکی  جامعه 
و بودجه کشور نیز با اشاره به همین مطالبه 
می کند:  خاطرنشان  پزشکی،  جامعه  فراگیر 
»بخشی از کادر وزارت بهداشت، از »فوق العاده 
ویژه« استفاده و برخی استفاده نمی کنند. حق 
رعایت  زمینه  این  در  عدالت  که  است  این 
مکرر  جلسات  از  پس  دلیل،  همین  به  شود. 
موضوع،  این  درباره  متعدد  بررسی های  و 
به  این جمع بندی رسیدیم که  به  در مجموع 

باید  درمان  و  بهداشت  اعضای وزارت  همه 
این کارانه پرداخت شود. البته با افزایش ۵0 
درصدی حقوق کارکنان دولت در اسفند ماه 
سال گذشته، چند میلیون تومان به رقم حقوق 

کادر درمان نیز اضافه شده است.«
که  سیاست  این  »با  می کند:  تاکید  نوبخت 
فوق العاده ویژه فقط به گروه خاصی در وزارت 
بهداشت پرداخت شود، مخالف هستم. وظیفه 
سازمان برنامه و بودجه، احقاق حق، در این 
زمینه است. البته باید توانایی وزارت بهداشت 

و درمان را هم در نظر گرفت.«

او توضیح می دهد: »در بند 102 احکام متفرقه 
بخشنامه،  هر  که  است  آمده   1399 بودجه 
افزایش  و  ضرایب  جداول،  دستورالعمل، 
با  و  قانون  چارچوب  در  باید   ... و  حقوق 
انجام  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  تایید 
شود. البته مسئولیت این کار با عالی ترین مقام 
وزارتخانه و دستگاه اجرایی است و سازمان 
پشتیبانی  آنها  از  باید  صرفا  وبودجه  برنامه 
مالی کند. سازمان برنامه و بودجه، می تواند 
ردیف های  در  تغییر  درصد   10 به  نسبت 
و  بهداشت  وزارت  به  و  کند  ورود  بودجه 
در  رو  این  از  بدهد.  را  الزم  اختیار  درمان 
بخشنامه ای به وزارت بهداشت در روزهای 
آینده، به آنها اجازه خواهیم داد که کسانی که 
از فوق العاده ویژه استفاده نکرده اند، استفاده 
کنند. زمان انجام این کار نیز وابسته به تصمیم 
وزارتخانه است که از چند ماه آینده بتواند 
درمان  و  بهداشت  وزارت  کند.  اجرا  را  آن 
پرسنلی  احکام  می تواند  ماه  آبان  یا  مهر  از 
ویژه  فوق العاده  با  متناسب  را  کارکنان خود 
امکان  که  زمان  هر  از  و  کند  اصالح  درمان 
را  موارد  این  می تواند  بیابد،  را  مالی  تامین 

کند.« پرداخت 
استفاده  بر  »عالوه  می شود:  یادآور  نوبخت 
پرداخت  برای  موجود  قانونی  ظرفیت  از 
فوق العاده ویژه کادر درمان می کوشیم که در 
الیحه بودجه 1400 که در دست بررسی در 
برای  الزم  مالی  منابع  است،  برنامه  سازمان 

را  درمان  کادر  ویژه  فوق العاده  کامل  اجرای 
پیش بینی کنیم. به هر حال، پرداخت کارانه های 
معوق از 19 شهریور آغاز شده است. بخشنامه 
پرداخت فوق العاده ویژه نیز هفته بعد خطاب 
به وزارت بهداشت و درمان صادر می شود. در 
نتیجه، این وزارتخانه می تواند احکام حقوقی 
فوق العاده  این  با  متناسب  را  خود  کارکنان 
ویژه اصالح کند و هر زمان که توانست آن 

را پرداخت نماید.«
رئیس  روحانی،  حسن  نیز  قبل  روز  چند 
جمهوری دستور داد که مطالبات کادر درمان، 
هرچه سریع تر پرداخت شود. او تصریح کرد: »از 
محل تسهیالت کرونایی، مطالبات کادر درمان 
که ایثارگرانه در ماه های اخیر در خط مقدم 
مقابله با بیماری کرونا حضور داشته اند، تامین 
خواهد شد. در این خصوص با برنامه ریزی های 
انجام گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه، همه مطالبات باید به سرعت 

پرداخت شود.«

جذب نیروهای جدید در نظام 
سالمت؛ فقط به شرط آزمون

یکی از عمده ترین مشکالت وزارت بهداشت، 
نیروی  کمبود  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
نیرو  کمبود  این  است.  درمانی  و  بهداشتی 
خود  تبعات  کامال  کرونا،  بحران  دوران  در 

را نشان داد. 
ادامه در صفحه 13 

آغاز فرآیند پرداخت کارانه و مطالبات کادر درمان
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که فرآیند پرداخت کارانه، مطالبات 

و معوقات کادر درمان آغاز شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
خبر داده است که از 19 

شهریور، فرآیند پرداخت کارانه، 
مطالبات و معوقات کادر درمان 
آغاز شده است. در این بین، 

اولویت پرداخت با مراکز درمانی 
است که معوقات بیشتری 

دارند. قرار است همه مطالبات 
کادر درمان تا پایان هفته آینده 

پرداخت شود. همچنین به 
گفته محمدباقر نوبخت، قرار 

است »فوق العاده ویژه« به همه 
اعضای وزارت بهداشت و درمان 

نیز پرداخت شود



 ادامه از صفحه 12 
به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
تالش ها برای حل مشکل کمبود کادر درمان، 
خاطرنشان می کند: »خوشبختانه امسال مجوز 
وزارت  به  پرسنل  هزار   22 برای  استخدام 
آن ها  اولویت  که  است  شده  داده  بهداشت 
جذب نیروهای شرکتی و رسمی شدن آنها از 
طریق برگزاری آزمون است. حدود 10 هزار 
تخت جدید بیمارستانی نیز قرار است در سال 
اضافه شود.  بیمارستانی  تخت های  به  جدید 
از این رو وزارت بهداشت و درمان همچنان 
بود.  خواهد  نیرو  جدید  استخدام  خواستار 
نیروهای فوق الذکر،  22 هزار  از جذب  پس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، اجازه جذب 
مجددا  را  وزارتخانه  این  برای  نیرو  جدید 

صادر خواهد کرد.«
نوبخت با اشاره به اینکه برخی از اعضای کادر 
درمان خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود 
بدون گذراندن آزمون استخدامی هستند، یادآور 
می شود: »در حال حاضر بر اساس قانون تنها راه 
این امر، گذراندن آزمون استخدامی است. البته 

در الیحه بودجه 1400 می کوشیم در صورت 
توافق مجلس، بخشی از جذب نیرو در وزارت 
بهداشت را بدون برگزاری آزمون به سرانجام 
برسانیم. البته این امر در صورت موافقت مجلس 

و برای سال بعد محقق خواهد شد.«

تاکید وزارت بهداشت بر پرداخت 
زودهنگام مطالبات کادر درمان

سازمان برنامه و بودجه می گوید ضمن توافقی 
که با وزارت بهداشت داشته، درباره موضوع 
به  درمان  کادر  معوقات  و  مطالبات  پرداخت 
توافق نهایی رسیده است. به همین منظور، طبق 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس  صحبت های 
پرداخت این مطالبات از 19 شهریور امسال، 

آغاز شده است.
کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع 
و برنامه ریزی وزارت بهداشت نیز با اشاره به 
جزئیات همین توافق برای ارتقای وضعیت منابع 
انسانی، یادآور می شود: »در پی نشست وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، توافق 
حاصل شد. بر این اساس با تخصیص و تامین 
منابع الزم، شاهد ارتقای نظام پرداخت حقوق 
و مزایا، پرداخت مطالبات و معوقات پرسنلی، 
نظام سالمت در  کارکنان  فوق العاده  برقراری 
رده های مختلف شغلی و جذب و تامین نیروی 

انسانی کافی بویژه برای مراکز جدید االفتتاح 
خواهیم بود.«

گذشته  ماه های  همه  »در  می کند:  عنوان  او 
و  کرونا  با  مقابله  ملی  بسیج  از  بعد  بویژه  و 
از  تالش و مجاهدت مدافعان سالمت، یکی 
پیگیری  بهداشت،  وزارت  جدی  دغدغه های 
به  انسانی  نیروی  به  مربوط  و رفع مشکالت 
است.  بوده  سازمانی  بی بدیل  سرمایه  عنوان 
نشست  در  دغدغه ها  این  از  عمده ای  بخش 
اخیر وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه مورد مذاکره قرار گرفت. در این راستا 
با موافقت دکتر نوبخت و دستور ایشان شاهد 
رفع بسیاری از موانع و مشکالت حوزه منابع 
انسانی بویژه در پرداخت حقوق، برقراری مزایا 
و فوق العاده های شغلی و تامین نیروی انسانی 

مورد نیاز خواهیم بود.«
تقوی نژاد تاکید می کند: »منابع انسانی، سرمایه 
بی بدیل هر سازمان بلکه هر جامعه ای است. 
این  سالمت  مدافعان  اخیر،  ماه های  همه  در 
حتی  و  سالمت  ارتقای  و  تامین  در  را  مهم 
به  ایرانی  جامعه  اجتماعی  و  روانی  امنیت 
به منصه ظهور رساندند.  بهترین وجه ممکن 

امیدواریم این اقدامات جبران بخش کوچکی 
در  عزیزان  این  مجاهدت های  و  تالش ها  از 

ماه های اخیر باشد.«

استخدام شرکتی، بازتولید چرخه 
استثمار است

نظام سالمت  تولیت  در دوران بحران کرونا، 
اقدام  به استخدام پرستاران شرکتی 89 روزه 
کرد تا بخشی از مشکالت کمبود شدید نیروی 
انسانی در مراکز درمان کرونا را برطرف کند. 
قرار بود نگاه ویژه ای به استخدام این پرستاران 
وجود داشته باشد و تسهیالت مناسبی در اختیار 
آنها قرار بگیرد، اما شواهد حاکی از آن است 
زمان  پایان  با  پرستاران  این  از  بسیاری  که 

قراردادشان، اخراج شدند.
سمیه موحدی، پرستار فعال در مراکز درمان 
کرونا در تهران با گالیه از کم توجهی به جامعه 
پرستاری در دوران کرونا، به سپید می گوید: 
به شکل  آن هم  پرستاران،  »استخدام شرکتی 
موقتی و 89 روزه، تضییع حقوق جامعه پرستاری 
است. اینکه وقتی به پرستار نیاز داشته باشیم، 
خطرناک ترین  در  را  شده  جذب  پرستاران 
بخش های بیمارستان بکار بگیریم، اما در هنگام 

پرداخت مطالبات حاضر نباشیم حقوقی برابر 
با سایر کادر پرستاری به آنها پرداخت کنیم، 

نوعی بهره کشی و ظلم مضاعف است.«
او تاکید می کند: »باید بساط جذب نیروهای 
شرکتی در نظام سالمت، برچیده شود. طرف 
بهداشت  وزارت  باید  درمان  کادر  حساب 
منفعت خودش  و  که سود  نه شرکتی  باشد، 

در اولویت مصالح پرستار قرار دارد.«
به  نشدن وعده ها  از محقق  انتقاد  با  موحدی 
کادر درمان در دوران کرونا، خاطرنشان می کند: 
»حدود هفت ماه است که قول پرداخت کارانه 
و تشویقی به جامعه پرستاری مطرح می شود، 
است.  نشده  محقق  وعده ها  این  تاکنون  اما 
شود.  محقق  وعده ها  این  بار،  این  امیدواریم 
و  درمان  بار  بیشترین  که  است  این  واقعیت 
دوش  بر  کرونا  به  مبتال  بیماران  از  مراقبت 
پرستاران است که خیلی از آنها به فرسودگی 
به کرونا مبتال  آنها  از  مطلق رسیده اند. خیلی 
شده اند و از چرخه خدمت نیز خارج شده اند. 
به همین دلیل نیز گاهی یک پرستار به جای 
پرداخت  می کند.  کار  انسانی  نیروی  چندین 
حق و حقوق این پرستاران و جذب نیروهای 
فشار  از  بخشی  می تواند  نفس  تازه  و  جدید 
کاری پرستاران را کم کند و آنها را به تداوم 
خدمت به بیماران مبتال به کرونا، دلگرم سازد.«
در شرایطی که مراکز درمانی مختلف از توان 
نیازهای  تا  می برند  بهره  پرستاران  حداکثری 
از  خیلی  اما  کنند،  برطرف  را  درمانی  مراکز 
این مراکز حاضر نیستند که با عقد قراردادهای 
نیروهای  توان  از  بلندمدت  و  شفاف  کاری 
پرستاری بهره ببرند. بسیاری از فعاالن جامعه 
استخدام  هرگونه  که  دارند  تاکید  پرستاری 
شرکتی پرستاران، فقط به عمیق شدن اختالف 
دستمزدها بین کادر رسمی و کادر شرکتی منجر 
می شود. آنها انتظار دارند که در استخدام های تازه 
وزارت بهداشت، شرایط قراردادها و دستمزد 
نیروهای جدید، فرق محسوسی با کادر رسمی 
مراکز درمانی نداشته باشد تا شاهد تبعیض در 

بین کادر درمان نباشیم.

تقوی نژاد: در پی نشست وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان برنامه 

و بودجه، توافق حاصل شد. بر 
این اساس با تخصیص و تامین 
منابع الزم، شاهد ارتقای نظام 

پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت 
مطالبات و معوقات پرسنلی، 

برقراری فوق العاده کارکنان نظام 
سالمت در رده های مختلف شغلی 

و جذب و تامین نیروی انسانی 
کافی بویژه برای مراکز جدید 

االفتتاح خواهیم بود

موحدی: بیشترین بار درمان 
و مراقبت از بیماران مبتال به 

کرونا بر دوش پرستاران است. 
استخدام شرکتی پرستاران، آن 
هم به شکل موقتی و 89 روزه، 

تضییع حقوق جامعه پرستاری 
است. باید بساط جذب نیروهای 
شرکتی در نظام سالمت، برچیده 

شود. طرف حساب کادر درمان 
باید وزارت بهداشت باشد، 

نه شرکتی که سود و منفعت 
خودش در اولویت مصالح 

پرستار قرار دارد

نوبخت: عالوه بر استفاده از 
ظرفیت قانونی موجود برای 

پرداخت فوق العاده ویژه کادر 
درمان می کوشیم که در الیحه 

بودجه 1۴۰۰ که در دست 
بررسی در سازمان برنامه است، 
منابع مالی الزم برای اجرای کامل 

فوق العاده ویژه کادر درمان 
را پیش بینی کنیم. بخشنامه 
پرداخت فوق العاده ویژه نیز 

هفته بعد خطاب به وزارت 
بهداشت و درمان صادر می شود
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توقف مرحله نهایی آزمایش  واکسن آکسفورد-آسترازنکا

 علی ابراهیمی
دانشگاه  واکسن  آزمایش   نهایی  مرحله 
آکسفورد به دلیل بروز واکنش منفی در یکی از 
داوطلبان مورد آزمایش به طور موقت متوقف 
که  هم  آسترازنکا  داروسازی  شرکت  شد. 
واکسن  این  تولید  در  آکسفورد  دانشگاه  با 
همکاری می کند از بروز یک بیماری نامشخص 
خبر داده و توقف آزمایش ها را تأیید کرد.

به گزارش سپید، در حال حاضر از تحقیقات 
مشترک دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی 
اصلی  بخت های  از  یکی  به عنوان  آسترازنکا 
تولید واکسن ویروس کرونا نام برده می شود و 
محققان این دانشگاه ایمن بودن واکسن مشترک 
تولیدی خود با شرکت داروسازی آسترازنکا 
را برای مقابله با کروناویروس تأیید کرده اند.

آزمایش موفقیت آمیز واکسن بر روی 
۱۰۷۷ نفر

بر اساس اعالم این دانشگاه نتایج آزمایش های 
انجام شده در مراحل اول و دوم بر روی ۱۰۷۷ نفر 
که به آنها واکسن مشترک آکسفورد-آسترازنکا 
موسوم به »nCoV19-ChAdOx1« تزریق شد 
موفقیت آمیز بود و بدن آنها پادتن هایی تولید 
کرد که می توانست به جنگ ویروس کرونا برود.
این  اولیه،  آزمایش های  در  محققان  گفته  به 
واکسن برای کسانی که آن را تزریق کردند هیچ 
پیامد خطرناکی به جز تب و سردرد معمولی 

نداشت و این مشکلی هم با مصرف دارو حل 
شد، اما برای مشخص شدن خطرات واکسن 
بر روی تزریق کنندگان این افراد بایستی برای 

۵۶ روز تحت نظر قرار می گرفتند.
سارا گیلبرت، از محققین حاضر در طرح دانشگاه 
آکسفورد در این رابطه به بی بی سی گفت: »هنوز 
اقدامات زیادی باید انجام شود تا بتوانیم بگوییم 
واکسن ما به مدیریت پاندمی کووید-۱۹ کمک 

می کند، اما این نتایج امیدوارکننده هستند.«
وی در خصوص موانع تولید و استفاده عمومی 
از این واکسن اظهار داشت: »آزمایش واکسن 
بر روی گروه های سنی محدود یکی از این 
که  نفری   ۱۰۷۷ چراکه  است  اصلی  موانع 
 ۱۸ بین  عمدتا  گرفته اند  قرار  آزمایش  مورد 
تا ۵۵ سال سن داشتند در حالی که امروز به 
اثبات رسیده است که سالمندان و کودکان نیز 
نسبت به ویروس کرونا آسیب پذیرتر هستند؛ 
بنابراین محققان هنوز مطمئن نیستند که امکان 
اثربخشی این واکسن برای سالمندان و کودکان 

وجود دارد یا نه.«

واکسن انبوه  تولید  موانع 
که  موانعی  از  دیگر  یکی  گیلبرت،  گفته  به 
برای ساخت این واکسن وجود دارد به زمان 
تأثیرگذاری آن برمی گردد. چراکه هنوز مدت 
زمانی که بدن با تولید پادتن از ابتال به بیماری 

نیست. مشخص  می کند،  پیشگیری 

عطا کالی راد، پژوهشگر زیست شناسی تکاملی 
پژوهشگاه دانش های بنیادی هم در این رابطه 
واکسن  معمول  »به طور  به خبرآنالین گفت: 
بر روی افراد با سن باال ایمنی زیادی تولید 
نمی کند و این آزمایش هم هنوز روی سالمندان 
آزمایش نشده است و این یک مسئله و سوال 

اساسی است که هنوز حل نشده است.«
وی افزود: »اگرچه این افراد برای ۸ هفته زیر 
نظر بودند، اما برای اینکه مشخص شود مدت 
به ویروس  نسبت  را  بدن  واکسن  که  زمانی 
ایمن نگه می دارد چقدر است باید در مدت 
هرچند  کرد.  بررسی  را  افراد  بیشتری  زمان 
آزمایش واکسن آکسفورد-آسترازنکا بر روی 
واکسن  این  که  داد  نشان  نفر  هزار  از  بیش 
نداشته  همراه  به  مرگباری  پیامدهای  تاکنون 
می تواند  آن  ساخت  برای  عجله  اما  است، 

بیاورد.« به وجود  مشکالتی 
پژوهشگاه  تکاملی  زیست شناسی  پژوهشگر 
دانش های بنیادی اضافه کرد: »معموالً ریشه کن 
کردن یک بیماری با واکسن فرایندی چندین 
ساله است و واکسن آرام آرام به جمعیت های 
در حال  اما  تزریق می شود،  بیشتری  و  بیشتر 
حاضر باید عماًل به جمعیت زیادی در یک بازه 
زمانی کوتاه واکسن تزریق شود که این پیامدهای 

گریزناپذیری هم به همراه خواهد داشت.«
کالی راد در ادامه گفت: »بر اساس اعالم محققان 
واکسن  که  افرادی  درصد   ۹۹ برای  امروز 

هیچ  کرده اند  تزریق  را  آکسفورد-آسترازنکا 
بدن یک  اما  است،  نیامده  به وجود  مشکلی 
واکسن  به  نسبت  بدی  واکنش  افراد  درصد 
نشان داده  که این یک درصد اگرچه به ظاهر 
عدد کمی است، اما برای یک جمعیت زیاد 

تبدیل می شود.« بزرگی  به عدد 
واکسن  ساخت  زمان  مورد  »در  افزود:  وی 
آکسفورد-آسترازنکا هم دو راه وجود دارد یا 
باید ریسک را بپذیرند و به شکل اضطراری 
پاییز  تا  صورت  این  در  که  کنند  برخورد 
ساخت  دیگر  راه  می شود.  ساخته  واکسن 
امن واکسن است که در این حالت به صورت 
خوش بینانه واکسن کرونا تا اوایل بهار بعدی 
دز  تولید  بحث  دیگر  مسئله  می شود.  آماده 
موضوع  همین  خاطر  به  که  است  واکسن 
حال  در  آزمایش  با  هم زمان  کاندیداها  همه 

هستند.« هم  تولید 
بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت به جز 
از  بیش  آکسفورد-آسترازنکا  مشترک  پروژه 
۱۷۰ شرکت و موسسه تحقیقاتی دیگر هم در 
فرایند ساخت واکسن فعال هستند که در میان 
۱۷۰ واکسن موجود تنها ۱۹ مورد در فاز اول، 
۱۱ مورد در فاز دوم و 3 مورد در فاز سوم 
قرار دارند و باقی واکسن ها هنوز در مرحله 
آزمایش پیشینی هستند، مرحله ای که در آن 
واکسن روی بدن حیوانات آزمایش می شود.
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بر این اساس امروز ۹ کاندید واکسن در مرحله 
سوم آزمایش قرار دارند که آزمایشات مرحله 
سوم شرکت داروسازی آسترازنکا در اواخر 
ماه اوت )اوایل شهریور( در آمریکا آغاز شد. 
ضمن آنکه مراحل پیشین در انگلیس، برزیل 
و آفریقای جنوبی آغاز شده بود و قرار بود 
در مرحله سوم و نهایی واکسن مورد آزمایش 

بر روی 3۰ هزار نفر تزریق  شود.
مرحله،  این  آغاز  از  هفته  فاصله چند  به  اما 
پایگاه خبری آمریکایی استات نیوز در گزارشی 
از توقف مرحله سوم تحقیقات بزرگ شرکت 
آسترازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد برای 
منطقه  تولید واکسن ویروس کرونا در ده ها 
در سراسر ایاالت متحده به دلیل واکنش های 
منفی مشکوک در یکی از شرکت کنندگان در 

داد. خبر  انگلستان، 
پس از این اعالم شرکت داروسازی آسترازنکا 
ضمن تأیید این مشکل اعالم کرد که پس از 
مشاهده واکنش منفی آزمایش واکسن کرونا 
بر روی یکی از داوطلبان روند به آزمایشات 
به صورت موقت متوقف شده تا بازبینی کامل 
داده ها صورت گیرد. در بیانیه ای این شرکت 
آمده است: »توقف آزمایشات یک عمل معمول 
بالقوه  بیماری  که  زمان  هر  باید  که  است 
بر  آزمایشات  از  یکی  در  توجیهی  غیرقابل 
روی داوطلبان رخ می دهد، روی دهد. البته 
وقوع  زمان  و  بیماری  این  ماهیت  جزئیات 
حال  می رود  انتظار  و  است  نشده  اعالم  آن 

یابد.« بهبود  شرکت کننده 
سخنگوی شرکت آسترازنکا هم در بیانیه ای 
این  استاندارد  بررسی  »روند  کرد:  اعالم 
شرکت به منظور بازبینی در بررسی اطالعات 
و داده های الزم مربوط به ایمنی باعث توقف 
واکسن  تولید  به  مربوط  آزمایش های  در 

است.« شده 
اقدامی  را  توقف  این  آسترازنکا  سخنگوی 
عادی توصیف و تأکید کرد: »در روند تولید 
غیرقابل  بالقوه  بیماری  با  هرگاه  واکسن 
مدنظر  باید  امر  این  شود،  مشاهده  توجیهی 
قرار گیرد.« وی افزود: »آسترازنکا در تالش 
است بررسی رویداد اخیر را با سرعت عمل 
انجام دهد تا تأثیر احتمالی آن در جدول زمانی 

به حداقل برسد.« آزمایش واکسن 
در گزارش پایگاه خبری استات نیوز، یک فرد 
آشنا با تحقیقات این شرکت داروسازی هم که 
نخواسته نامش فاش شود گفت: »این وضعیت 
واکسن های  سایر  به  مربوط  آزمایشات  بر 
تولیدی آسترازنکا و همچنین آزمایشات بالینی 
سایر تولیدکنندگان واکسن نیز تأثیر می گذارد؛ 
زیرا توقف آزمایش ها امری غیرعادی نیست 
و از سوی دیگر مشخص نیست این توقف 
هرچند  بینجامد.  طول  به  اندازه  چه  تا 
و  شرکت  این  بالینی  آزمایش های  پیشرفت 
همه واکسن های کووید-۱۹ با توجه به نیاز 
مبرم برای جلوگیری از همه گیری جهانی، باید 
سریعًا پیگیری شود.« به گزارش استات نیوز، 
واکسن  آزمایش های  سایر  تعلیق  بر  عالوه 
شرکت های  محققان  آسترازنکا،  شرکت 
آزمایشات  انجام  حال  در  که  هم  مختلف 
بالینی هستند به دنبال نشانه هایی از واکنش های 

داوطلبان خود هستند. در  مشابه 

توقف دوم آزمایش دانشگاه آکسفورد
شبکه خبری بی بی سی هم در گزارشی عنوان 
با توقف موقت آزمایش ها،  کرد که همزمان 
تحقیقات مستقلی درباره ایمنی واکسن مورد 
یا  ادامه  درباره  تا  می گیرد  انجام  آزمایش 
توقف کامل این تحقیقات تصمیم گیری شود. 
است  دومی  بار  این  شبکه  این  گزارش  به 
شده  متوقف  آکسفورد  دانشگاه  آزمایش  که 
فرد  حال  نبودن  وخیم  به  توجه  با  و  است 
بیمار که ساکن بریتانیاست، پیش بینی می شود 
این آزمایش ها به زودی از سرگرفته شود. به 
پزشکی  اخبار  سردبیر  والش،  فرگوس  گفته 
بی بی سی، هرگاه در آزمایش های تولید واکسن 
یکی از افراد مورد آزمایش به علت ناشناخته ای 
بیمار شود آزمایش را تا مشخص شدن علت 

می کنند. متوقف  بیماری 
نشریه نیویورک تایمز هم در مصاحبه با یکی 
از متخصصین حاضر در طرح اعالم کرد که 
مشخص شده است که یکی از شرکت کنندگان 
ساکن انگلیس دچار بیماری »میلیت عرضی« 

شده است.
است  التهابی  سندرم  یک  که  بیماری  این 
دلیل  به  اغلب  و  می گذارد  تأثیر  نخاع  بر 
بر  بنا  می شود؛  ایجاد  ویروسی  عفونت های 
آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  گزارش  این 
واکسن  تزریق  از  پس  مستقیمًا  بیماری  این 
ضمن  خیر؟  یا  است  شده  ایجاد  آسترازنکا 
مورد  در  اظهارنظر  از  نیز  این شرکت  اینکه 

این گزارش خودداری کرده است.
آکسفورد- واکسن  آزمایش  توقف  خبر 
به  بزرگی  شوک  همه  از  بیش  آسترازنکا 
رئیس جمهوری آمریکا وارد کرده است زیرا 
دونالد ترامپ وعده داده بود تا واکسن ویروس 
کرونا را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور که سیزدهم آبان)سوم نوامبر( برگزار 

قرار  کشور  این  مردم  دسترس  در  می شود، 
گیرد. البته این سخنان نگرانی ها را درباره در 
تولید  در  سیاسی  منافع  گرفتن  قرار  اولویت 
واکسن ویروس کرونا افزایش داده بوده که 

امروز این روند متوقف شده است.

ابهام در آینده تعهدات شرکت آسترازنکا
دارویی  شرکت  تعهد  روند  این  توقف  با 
است؛  ابهام  در  حدودی  تا  هم  آسترازنکا 
زیرا این شرکت در نظر داشت تا یک  میلیارد 
با  کشورهای  برای  را  کرونا  واکسن  از  دوز 
و  کند  تولید  متوسط  و  پایین  سرانه  درآمد 
حتی قرار بود حدود 4۰۰ میلیون واکسن از 

این تعداد تا پایان سال جاری آماده شود.
به گزارش شبکه خبری CNBC، این شرکت 
از  دوز  میلیارد  دو  داشت  نظر  در  همچنین 
واکسن کرونا را تا پایان سال میالدی تولید 
میلیون واکسن   4۰۰ این عدد شامل  کند که 
یک  و  می شد  بریتانیا  و  ایاالت متحده  برای 
میلیارد واکسن نیز برای کشورهای با درآمد 

متوسط و پایین اختصاص داده شده بود.
پاسکال سوریوت، مدیرعامل آسترازنکا پیش 
اعالم  با  خبرنگاران  با  گفت و گو  در  این  از 
این خبر، گفته بود: »این شرکت برنامه دارد 
را  بریتانیا  ایاالت متحده و  توزیع واکسن در 
توزیع  و  کند  آغاز  اکتبر  یا  سپتامبر  ماه  در 
به   2۰2۱ سال  اوایل  تا  احتماالً  آن  جهانی 

توازن خواهد رسید.«
وی اعالم کرده بود: »آسترازنکا به یک توافق 
هند  سرم  موسسه  با  مجوز  دریافت  برای 
دست یافته است که یک میلیارد واکسن برای 
اقشار کم درآمد و متوسط تهیه و تولید کند 
و قرار است 4۰۰ میلیون دوز از این واکسن 
از  به دست مصرف کنندگان   2۰2۰ پایان  تا 

برسد.« اقشار  این 

این  توزیع  آغاز  زمان  سوریوت،  گفته  به 
محصول وابسته به آزمایش های بالینی است 
اگر  و  شد  خواهد  انجام  اوت  ماه  در  که 
به سرعت  تولید  روند  و  بالینی  آزمایش های 
صنعت  در  بی سابقه  حرکت  یک  شود  آغاز 
تولید  ریسک  چراکه  بود  خواهد  دارویی 
دارو هایی که ممکن است مؤثر نباشند، برای 

است. باال  کرونا 
وی افزوده بود: »ما تمرکز بسیار باال و تعهد 
عمیقی را به این کار معطوف کرده ایم. زمانی 
مواجه  کشنده  و  گسترده  پاندمی  یک  با  که 
زندگی  بر  وسیعی  بسیار  تأثیر  که  می شوید 
مردم و اقتصاد جهانی گذاشته، نباید تردیدی 
با  نباید  شما  دهید.  راه  خود  به  راه  این  در 
تفکرات بیهوده به اینکه آیا این درمان مؤثر 
بله  کنید  تلف  را  زمان  خیر  یا  بود  خواهد 

بمانید.« متعهد  باید  تنها 
اطمینان  با  که  کرد  تأکید  اگرچه  سوریوت 
این  موفقیت  درصد  مورد  در  نمی توان  باال 
اما  کرد،  اظهارنظر  کنونی  مقطع  در  واکسن 
امید باالیی به تأثیر چشمگیر واکسن داشت. 
نظر  در  آسترازنکا  »شرکت  بود:  افزود  وی 
دارد پیش از توزیع این واکسن، آزمایش های 
بالینی خود را روی ۵۰ هزار داوطلب انجام 
دهد.« وی ادامه داد: »ما معتقدیم که می توان 
این واکسن را برای میلیون ها نفر در سراسر 
از  دسته  آن  برای  به ویژه  کرد  تولید  جهان 
کشورهایی که شهروندانشان از درآمد پایینی 
برخوردار هستند؛ بنابراین هدف ما آن است 

تا هیچ کس را جا نگذاریم.«
از  در هر صورت این واکسن به عنوان یکی 
واکسن های مهم جهانی علیه ویروس کرونا 
آن  آزمایشات  تعلیق  و  است  شده  شناخته 
این  سال  پایان  تا  اینکه  برای  چشم اندازها 

واکسن عرضه شود، کاهش می دهد.
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چرا علم پزشکی شریفترین علوم است؟

ریشه های فلسفی عقالنیت و شجاعت کادر درمان
اخالق مواجه با کرونا به مثابه شر اختیاری

 یاسر مختاری
بالیای  و  الهیات  »اخالق،  بین المللی  کنفرانس 
فراگیر« در دو روز گذشته پیگیری شد، در روزهای 
گذشته ایثار در جامعه پزشکی، چالش های اخالقی 
و دشوار در برابر بیماری کرونا و اخالق تریاژ 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این 
کنفرانس، اخالق مواجه با شر،  ارتباط طب و 
حکمت الهی، شجاعت اخالقی و عقالنی پزشکان 
در مواجه با کرونا و اخالق قرنطینه مطرح شد. 
گزارش بخش نخست این کنفرانس روز گذشته 
در روزنامه سپید منتشر شد. در این شماره نیز 

بخش دوم این گزارش تدوین شده است.

پزشکی به مثابه حکمت متأله
به گزارش خبرنگار سپید، غالمرضا اعوانی، استاد 
فلسفه در سخنانی با عنوان ارتباط طب و حکمت 
الهی اظهار کرد: »قدما هرگونه علمی را حکمت 
می دانستند، اما طب را به صورت خاص حکمت 
تلقی می کردند، برای اینکه هر علمی موضوعی 
مثاًل موضوع علم ریاضی، کمیت است.  دارد. 
برخی از علوم هم به موجوداتی مانند جمادات و 
نباتات می پردازند و برخی ها موضوعشان حیات 
است. اما علم پزشکی علمی است که موضوع 
آن شریف ترین موجود است که بدن و نفسش، 
شریف ترین است. بنابراین کار آنها سالمت و 
حفظ و بقای سالمتی انسان است و به همین دلیل 

شریف ترین علم در میان علوم پزشکی است.«
حکمت  خود  که  پرسش  این  طرح  با  اعوانی 
چیست؟، گفت: »حکمت به علم به حقایق اشیا 
تعریف شده است. همچنین علم به مبادی وجود 
هم گفته شده است که مراد وجود مطلق و حضرت 
حق است و باید آن را خداشناسی نامید که به 
چند روش امکان دارد آن را تحصیل کرد و یکی 
از طریق سیر و سلوک، یعنی رفتن و رسیدن به 
حضرت حق است که از آن به تأله تعبیر می کنند. 
اصطالح تأله را هم سهروردی به کار برد و هم 
مالصدرا و قبل از آنها هم افالطون این لفظ را به 
کار برده است که تشبه به خدا یا تأله و به معنای 
خداگونه شدن است. یا به تعبیر حکما، متألهان 
اشیاء را آنچنان می بینند که گویی خدا را می بینند. 
حکما یک تعبیری دارند به نام این سری دیدن و 
آن سری دیدن و حکیم کسی است که همه چیز 

را از دیدگاه حضرت حق می بیند.«
وی تأکید کرد: »باالترین حکمت برای انبیاء)ع( 
است. چون آنان از خود هیچ ندارند، جز چیزی 
که خدا به آنها القا کرده است. لذا قرآن کریم، 
انبیاء)ع( را آموزگار حکمت نامیده است و جای 
تعجب است که پیامبران را کمتر حکیم می دانیم، 
انبیاء)ع( را آموزگاران  در حالی که قرآن تمام 
حکمت و کتاب دانسته است و بنابراین جامع 

حکمت انبیاء)ع(، قرآن است.«
وی در ادامه به موضوع ایثار پرداخت و گفت: 
»ایثار یعنی ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر که 

برخی ها مال، جاه و ثروت را می دهند، اما ایثار 
حقیقی این است که قرآن می گوید و آن »َویُْؤثُِروَن 
َعَلی أَنُْفِسهِْم َولَْو َکاَن بِهِْم َخَصاَصٌة َوَمْن یُوَق ُشحَّ 
نَْفِسهِ َفُأولَئَِک ُهُم الُْمْفلُِحوَن« است. یعنی کسانی 
که دیگران را بر خود ترجیح می دهند و در اینجا 
این ایثار هم مراتبی دارد و باالترین مرتبه اش فدا 
کردن جان برای دیگری است که انصافاً پزشکان 
ما و تمام کادر پزشکی و تمام پرستاران، این کار را 
به درستی انجام دادند و آنچه ما به زبان می گوییم 

آنها به عمل انجام دادند.«
اعوانی تصریح کرد: »یک آیه ای در قرآن است 
که به عینه در تورات هم آمده و قرآن این را از 
بنی اسرائیل  بر  ما  نقل می کند می گوید  تورات 
واجب کردیم که اگر کسی را بکشند، بدون اینکه 
فسادی در زمین کرده باشد، مانند کشتن همه نوع 
بشر است و زنده کردن یک نفر هم به منزله زنده 

کردن تمام بشر است.«
وی ادامه داد: » انسانیتی که در همه هست، در یک 
نفر نیز هست و یک فرد انسان به لحاظ حقیقت 
انسانی که با خود دارد با تمام افراد فرقی ندارد. 
لذا قتل یک نفر به منزله قتل جمیع افراد است. 
اما علت فلسفی آن چیست؟ در قرآن فرمود: »یَا 
نَْفٍس  مِْن  َخَلَقُکْم  الَِّذی  َربَُّکُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَیَُّها 
َواِحَدةٍ« یعنی ای مردم تقوا پیشه کنید نسبت به 
پروردگاری که شما را از یک نفس و حقیقت 
واحده خلق کرده است و فرمود: »َما َخْلُقُکْم َواَل 
َ َسِمیٌع بَِصیٌر«. بنابراین  بَْعثُُکْم إاِلَّ َکنَْفٍس َواِحَدةٍ إِنَّ اللَّ
ما یک حقیقت هستیم. همچنین یک دلیل منطقی 
هم داریم که معنای انسان تقسیم پذیر نیست و 
وقتی می گوییم زید انسان است، تمام حقیقت 

انسانیت در آن تحقق دارد. قرآن تعریفی که از 
انسان دارد، جامع ترین تعریفی است که در هیچ 
کتاب فلسفی هم نیامده است و آن اینکه انسان 
مظهر تمامی اسماء و صفات الهی است و این 
تعبیر »َوَعلََّم آَدَم اْلَْسَماَء ُکلََّها« یعنی انسان مظهر 
همه اسماء است. بنابراین حقیقت الهی است و 
کشتن ناحق یک نفر مخالفت و منازعت با مقام 
ربوبیت است و مانند این است که او مقام ربوبیت 

را زیر سوال برده است.«
این استاد فلسفه بیان کرد: »خداوند فرمود: »َفإَِذا 
یْتُُه َونََفْخُت فِیهِ مِْن ُروِحی«، خدا که می خواست  َسوَّ
آدم را خلق کند، اول تمامی عناصر را به حد 
اعتدال رساند که با طب نیز مرتبط است و در 
وجود انسانی تمام اجزا در حد اعتدال است و 
تمام چیزها در زمین هم به اعتدال رسیده است. 
بعد از اینکه بدن به حال اعتدال رسید، در آن روح 
دمیده شده است، لذا وقتی مرضی مانند کرونا آمد، 
این اعتدال را به هم می زند و مریض باید این 
اعتدال از بین رفته را برگرداند. یک معنای دیگر 
یْتُُه َونََفْخُت فِیهِ مِْن ُروِحی« این است  »َفإَِذا َسوَّ
که بدن انسان جامعیت دارد و همانطور که روح 
او مظهر تمام اسماء حسنای الهی است، بدن او 
نیز با آن روح مطابقت دارد و حکما گفته اند این 
جامعیت را می توانید از غذای آدم بفهمید. لذا این 
جامعیت وجود انسان در بدن او هم پیدا است 
و انسان حامل امانت الهی است. بنابراین طب 
شریف ترین علم است و دلیلش هم این است 
که وجود و بدن انسان جامعیت دارد و خداوند 
می فرماید: »لََقْد َخَلْقنَا اْلِنَْساَن فِی أَْحَسِن تَْقِویٍم«. 
یعنی خداوند به خودش آفرین گفته است و هیچ 

علمی در علوم زمینی، شریف تر از این علم نیست 
که حافظ سالمتی انسان است.«

چهره ماندگار کشور با بیان اینکه برای هر علمی 
غایتی وجود دارد و غایت این علم پزشکی شفا 
دادن است، گفت: »این شفا با علم نبوت هم ارتباط 
دارد. در قرآن شفا به دو معنا آمده است یکی شفای 
در جسم که برای پزشکان است و یکی هم شفای 
در روح که برای انبیاء)ع( است و غایت هر دو 
شفا است و گفته اند »العلم علمان؛ علم االبدان و 
علم االدیان«. کمال علم ابدان، علم پزشکی است 
و کمال علم ادیان حکمت است و کمال حکمت 
نیز نبوت و رسالت است. یکی جسم انسان را از 
مرض نجات می دهد و یکی هم روح را نجات 
می دهد. لذا حکما از تولد دوم صحبت کرده اند. 
تولد اول تولد به جسم است و تولد دوم مربوط 
به روح است. احیای به جسم کار طبیب و احیای 

روح کار پیامبران)ع( محسوب می شود.«
اعوانی در ادامه با بیان اینکه کرونا از جنود خدا 
است، گفت: »انسان امروز چنان در برابر خدا 
سرکش گشته و  موجب شده یک زنگ خطری 
برای او به وجود آید تا متوجه باشد که خدا و 
آخرت را فراموش کرده است و آنچنان به علوم 
زمینی روی آورده که باعث نسیان شده است. 
 َ اما خداوند فرمود: »َواَل تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا اللَّ
َفَأنَْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُولَئَِک ُهُم الَْفاِسُقوَن«. یعنی مانند 
کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم 
کاری کرد که خودشان را فراموش کنند. بنابراین 
بشر در موقعیت خطرناکی است و باید بدانیم که 

خدا را فراموش نکنیم.«
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 ادامه از صفحه 16
بیماری شر اختیاری است 

محسن جوادی، استاد دانشگاه قم و معاون امور 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی 
ادامه این کنفرانس به موضوع اخالق مواجهه 
با شر پرداخت و با بیان اینکه در مورد چیستی 
شر بحث های زیادی شده است، اما به صورت 
کلی شر مفهومی است که در تقابل با خیر قرار 
دارد، گفت: »اگر جایی به هر دلیلی، عاملی یک 
خیری را از زندگی انسان حذف کند، می گوییم 
شر واقع شده است و برخی که در مورد انسان 
تک خیری را مطرح می کنند، شر عبارت از درد و 
رنج و الم می شود، اما چون معموالً دیدگاه های 
مذهبی و اسالمی نگاه متنوع و متکثری به خیرات 
آدم دارند که می توان به سالمت، دین، اخالق، 
اشاره کرد، هر چیزی که در  عزت و کرامت 
تقابل با اینها باشد، شر است. اما موضوع بحث 
ما شری است که در تقابل با حیات انسان قرار 
دارد. اگرچه مفهوم شر بسیار وسیع  است و هر 
کجا خیری برای انسان وجود داشته باشد، از آن 

زاویه، شری هم برای او وجود دارد.«
جوادی ادامه داد: »در زندگی با شرهای زیادی 
درگیر هستیم که اعم از طبیعی، اخالقی و ... هستند 
و زندگی آدم در مواجهه با شرور، اجتناب ناپذیر 
است. معموالً شرها را دو دسته می کنند و آنجایی 
که یک اختیار و مداخله اختیاری انسان منشأ شر 
می شود، ولو که خودش از جنس بیماری باشد اما 
چون منشأ اختیاری انسان دارد به آن شر، اختیاری 
و اخالقی می گویند. اما جایی که مداخله ای از 
ناحیه انسان نیست، شر طبیعی نام گذاری می شود.«
وی افزود: »وقتی شر اختیاری رخ می دهد که 
منشأ اصلی آن  سوءاختیار است و کسی سالمت 
کسی را می گیرد، حتی اگر فرض کنید عمدی 
هم نباشد و خطایی می کند. اما مسئله این است 
این مسئله  با  مواجهه  در  ما  که  آن چیزی  که 
باید داشته باشیم، چیست؟ نمی توان گفت اتفاق 
افتاده و تمام شده و بگوییم همه به اراده خدا 
هم بستگی دارد و من در مسیر خدا بوده ام و 
تمام. در مقابل شرور اختیاری یا چیزهایی قرار 
دارند که شرارت است، ولی منشأ آنها اختیار 
و سوءاختیار است، دو وظیفه اخالقی داریم، 
یک وظیفه اخالقی داریم که نگذاریم این اتفاق 
این کار را  باید  از وقوع شر  بیفتد. یعنی قبل 
از وقوع شر  بعد  برای  بکنیم. یک وظیفه هم 

است. وقتی شر رخ داد، باید آن را جبران کنیم 
و به وضعیت خیر اولیه برگردانیم و اگر ضرر 
زدیم، برگردیم و جبران کنیم.حتی در فقه اسالمی 
می گویند عاقله باید جبران کند. یعنی اصل جبران 
ضرر وجود دارد. فلسفه این احکام مانند دیه 
این است که  و قصاص چیست؟ نکته اصلی 
خیری فوت شده است و اگر اینطور نبود که 
این احکام هم وجود نداشت. لذا این خیر به 
این اندازه ارزشمند است و باید جبران شود و 
برگردد که یک اصل مهم اخالقی و برای حفظ 

خیرات انسانی است.«
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در رابطه با شر 
طبیعی نیز گفت: »فرض را بر این می گذاریم 
که مداخله انسانی در کار کرونا نیست و یک 
پدیده کالن طبیعی و فراگیر شده است و شری 
برای همه انسان ها به وجود آورده و سالمت 
و جان انسان را تهدید می کند. در حقیقت ما 
که  نکته ای  اما  می کنیم.  فرض  طبیعی  را  شر 
اختیاری وجود داشت  با شر  مقابله  در بحث 
چون  گفت  نمی توان  یعنی  هست.  هم  اینجا 
اتفاقی  ندارم.  اخالقی  وظیفه  نداشتم،  دخالتی 
که در کرونا افتاده و ممکن است سوءبرداشتی 
از آموزه های دینی شود، این است که می گویند 
مداخله انسانی نبوده و بنابراین وظیفه اخالقی 
نداریم.  آن  برطرف کردن  برای  و تالشی هم 
لذا باید رضا به قضای الهی تن داد. در اینجا 
ممکن است برخی از آموزه ها بد برداشت کنند 
و بگویند صرفًا باید راضی باشیم یا بگویند این 
باید عبرت بگیریم،  الهی است و فقط  عذاب 
ولی نباید کاری کنیم. این مسئله که در ذهن 

برخی از افراد است درست نیست.«
وی ادامه داد: »قبول دارم که در رابطه با شر، 
این است که  آموزه های اصلی اسالم  از  یکی 
انسان تند نرود و صبر داشته باشد اما اینطور 
نیست که باید با این قضیه کنار آید و خود به 
خود گشایشی ایجاد شود. اینطور می شود صبر 
را معنا کرد که مشکل هست، اما با صبر باید 
با آن مواجهه درست داشته باشیم و مشکل را 
حل کنیم. ما یک وظایف پیشگیرانه ای داریم 
که کفایی هم هست و وظایف محققان است، 
لذا این یک وظیفه اخالقی است و باید جلوی 
شیوع را بگیرند. اما یک وظیفه اخالقی هم بعد 
از این است و منافاتی هم با صبر و تحمل و 
اینکه  ندارد. چه  این حادثه  از  درس آموختن 

باشند،  الهی  همه حوادث ممکن است عقاب 
اما نباید نشست و گریه کرد که عقاب است و 

وظیفه ای شامل حال ما نمی شود.«

اسالم می خواهد با شناخت دقیق با 
بیماری برخورد کنیم

جوادی با بیان اینکه در گام اول  مقابله با شر باید 
وظایف مقدم بر وقوع را انجام دهیم، گفت: »باید 
جلوی ادامه این مشکل را بگیریم و جبران کنیم. 
بنابراین مواجهه با کرونا با فضیلتی مانند صبر و 
تحمل منافاتی ندارد. وظیفه اخالقی ما شناخت 
این پدیده است و توصیه های اسالمی هم نشان 
می دهد که باید مقدمات الزم برای شناخت این 
بیماری فراهم شود. چون از من می خواهد با 
احساسات با این مسئله مواجه نشوم، بلکه با 
متانت برخورد کنم و شناخت دقیق، مقدمه الزم 
برای مواجهه درست است و بعد باید جلوگیری 

کنم که اینها وظیفه اخالقی هستند.«
وی ادامه داد: »ممکن است اشکالی مطرح شود و 
بگویند ما سودگرا نیستیم تا وظیفه اخالقی ما این 
باشد که منافع مردم و یا سالمت مردم را اصل 
قرار دهیم و کارمان این باشد، بلکه ما وظیفه گرا 
هستیم و به آنها مقیدیم و کاری نداریم چه می شود 
و چه نتایجی حاصل می شود؟ اما یک خطایی در 
این استدالل رخ می دهد.  ممکن است که من 
سودگرا نباشم، یعنی اصل اخالقی سودگرایی را به 
عنوان معیار قبول ندارم و خطاهای زیادی هم در 
سودگرایی وجود دارد، اما این به معنای این نیست 
که سود، ارزش اخالقی ندارد. از لحاظ اسالمی 
آموزه های فراوانی داریم که اگر کسی برای کسی 
گشایشی ایجاد کند، خدا برایش گشایش ایجاد 
می کند. اینها را نمی توان گفت مفاهیم استحبابی 
هستند. وقتی وظیفه خیر رساندن را نداریم اگر 
ظلم نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ فوقش همین حالت 
می ماند، اما مهم این است که نگاه ما باید به اصل 
سود اصالح شود و نمی گوییم سود تنها معیار 

است اما اصل مهمی است.«
وی تأکید کرد: »چیزی که در مواجهه با کرونا 
باید داشته باشیم، یکسری فضائل نفسانی است که 
باید به آنها بپردازیم و اگر نباشد اسیر احساساتی 
می شویم که ما را از مواجهه درست بازمی دارد. 
اما اینها به معنای بی عملی نیست و اینها نافی 
وجود دو نوع وظیفه نیستند. مسأله فقط هم به 
پزشکی محدود نمی شود و یک نفر ممکن است 

با کمک اقتصادی به یک خانواده جلوی شیوع 
برای پزشکان  ابتال که فقط  بگیرد.  را  بیماری 
نیست و شیوع آن فقط مبادی پزشکی ندارد. 
دیگران و هر کسی که در حد خودش وسعی 
دارد، باید مانع از مشکالت بعدی شود. لذا باید 
وظایف سلبی را دنبال کنیم که قبل از تحقق 
کرونا است و همینطور بعد از تحقق کرونا هم 
وظایفی داریم که از جمله آنها تالش برای رفع 

مشکالت است.«

ریشه های فسلفی شجاعت و عقالنیت 
جامعه پزشکی

در ادامه این فرانس صادق میراحمدی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه شهرکرد با ارائه بحثی پیرامون بررسی 
شجاعت اخالقی و عقالنی پزشکان در مواجهه با 
بیماران کرونا اظهار کرد: »کرونا ویروسی جدید 
با عالئمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس با 
سرعت انتقال بسیار باالست. هیچ انسانی در برابر 
این ویروس ایمن نیست، اما از برخی از افراد به 
عنوان گروه های آسیب پذیر یا بیشتر در معرض 
خطر ابتال به این ویروس نام برده می شود. یکی 
از این گروه ها پزشکان و مراقبان سالمتی هستند 

که از بیماران کووید 19 مراقبت می کنند.«
میراحمدی با بیان اینکه فضیلت شجاعت یکی از 
موضوعات حائز اهمیت در مراقبت های پزشکی 
از این نوع بیماران است، ادامه داد: »دلیل تفکیک 
فضیلت شجاعت، به دو قسم اخالقی و عقالنی، 
قوای مختلف نفس، انگیزه و غایت است. بحث 
تاریخ  اندازه  به  تاریخچه ای  شجاعت،  درباره 
فلسفه دارد. در فلسفه ارسطویی، شجاعت به 
عنوان حد وسط بین جبن و تهور تعریف می شود. 
بر اساس این تعریف، پزشکی که در مواجهه 
به بیماران کووید 19 قرار دارد و آن را جدی 
نمی گیرد، این فرد بی باک و بی پرواست. در مقابل 
نیز آن پزشکی که به درمان و معاینه بیمار مبتال 
به کرونا امتناع می کند و در بیمارستان حاضر 

نمی شود، از شجاعت اخالقی بی بهره است.«
پزشکان،  عقالنی  شجاعت  بر  تأکید  با  وی 
اظهار کرد: »اگر پزشکی هدف شجاعت خود 
را یک غایت عقالنی قرار دهد، یعنی به دنبال 
درباره  دانشی  و  معرفت  آوردن  دست  به 
این  در  باشد،  واگیردار  ناشناخته  بیماری 
صورت وی دارای شجاعت عقالنی است. 
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محسن جوادی غالمرضا اعوانی



 بابک خطی، طبیب کودکان
در مورد سوء رفتار با  کودک )کودک آزاری( و تقسیم 
بندی آن به انواع جسمی، روانی، سهل انگاری و 
جنسی بسیار گفته و شنیده ایم. البته باید تاکید شود 
که این نوع تقسیم بندی، پایه ای و ابتدایی  بوده، 
زیرشاخه ها و نکته های باریک تر از موی زیادی 

در آن وجود دارد.
در این میان کودک آزاری جنسی هرگونه عمل 
جنسی علیه کودکان را شامل می شود که می تواند 
جسمی مثل )طیف دستمالی کردن کودک ، اجبار 
کودک به لمس اندام جنسی متجاوز تا مرحله نهایی 
عمل جنسی باشد(، استفاده از کلمات با  محتوای 
جنسی یا تعریف کردن موارد مستهجن برای کودک، 
نشان دادن هرگونه تصویر یا فیلم با مفاهیم مستهجن ، 
گرفتن عکس یا فیلم از کودکان به منظور مسائل 
پورنوگرافیک و اساسا به هر نوع ارتباط جنسی 

اطالق می شود.
مساله مهم ابتدایی، انکار ذهنی والدین درمورد احتمال 
سوءرفتار جنسی علیه کودک  خودشان است. بدین 
معنی که آن را تنها برای دیگران دانسته و گمان می کنند 
این نوع خشونت در فضای انتزاعی رسانه ای و دور 
از زندگی واقعی آنها اتفاق می افتد، در حالی که اگر 
به سالمت جنسی کودک خود واقعا اهمیت داده، 
خواهان محافظت از او هستند، بهتر است احتمال 
این مساله را در گوشه ای از ذهن به خاطر سپارند 
و حرف های کودک در این زمینه خصوصا در مورد 

نزدیکان را جدی بگیرند.
 این تفکر البته نیاز تغییرات شناختی-رفتاری هم 
دارد تا تکه های پازل حمایت از کودک در برابر 

سوء رفتار جنسی کامل شود.
 آموزش های جنسی به کودک، جا انداختن مفهوم 
قاطعیت و آموزش توانایی نه گفتن  و... از وظایف 
والدین است و اگر احتمال نداشتن اطالعات کافی 

در والدین احساس می شود، باید در اولین فرصت ، 
خود را به روز کنند. مهم ترین مساله در تغییر رفتار 
باید ایجاد فضای امن و خودمانی برای کودک باشد 
تا خانواده اولین جایی باشد که کودک مشکالت 

خود را در آن مطرح می کند.
کودک باید طوری تربیت شود که به محض احساس 
احتمال سوءرفتار جنسی یا در صورت اتفاق افتادن 

ان در اولین فرصت والدین خود را آگاه کند.
افراد جامعه، به کمک رسانه های آموزشی -که الزم 
است در سطح ملي پیش بینی و اجرا شود-باید 
توجیه، آگاه و شیرفهم گردند که در کودک آزاری  
جنسی ، کودک تحت آزار گرفته، گناهکار، ترسو ، 
بی کفایت، بی عرضه و... نیست . همه باید بدانند 

این کودک به هیچ وجه مقصر نبوده و تنها یک 
قربانی بی گناه است.

کودک آسیب دیده از آزار جنسی نیازمند به کمک 
فوری است و هیچ انسان عاقلی با فرد آسیب دیده 
آن هم با چنین سطح شدید و هولناکی از آسیب با 

شماتت و تندی رفتار نمی کند.
حمایت  والدین  وظیفه  زمان حساس،  این  در 
کامل، محبت بی قید و شرط و استفاده از کمک 
به  تا  است،  روانپزشکی-روانشناسی  حرفه ای 
تدریج و آهستگی بسیار -طی سل ها و ماه ها 
-زخم های روحی چنین آسیبی به سمت التیام 
حرکت  کند. حاال می توان تصور کرد  بدون این 
 ، از کمک  استفاده  و  سه گانه حمایت، محبت 

چه بالی خانمان سوزی در انتظار کودک است.
مساله آخر  اینکه بسیاری از خانواده ها با تراشیدن 
عذرهای عرفی مثل خجالت، آبروداری، حیا و... 
موضوع را مخفی نگه می دارند و از مراجعه و پیگیری 
انتظامی-قضایی استنکاف می کنند. باید گفت در 
عین درک ضربه وارد شده به کودک و خانواده 
پس از این مشکل، نتیجه پنهان کاری به هر دلیل 
تنها جری تر و دلیرتر کردن متجاوز و در معرض 
خطر قراردادن کودکان بیشمار دیگر و قوی تر کردن 

چرخه خشونت است.
مسولیت پیگیری-انتظامی نه یک مساله فردی که 
در این موارد نوعی وظیفه اجتماعی برای حمایت 

از کودکان است.

 ادامه از صفحه 17
شخصی که دارای فضیلت شجاعت عقالنی 
است، انگیزه هایی جهت رسیدن به معرفت و 
حقیقت دارد که باعث تمایز از دیگر شجاعت ها 
می شود. پزشکان زیادی هستند که سالمتی و جان 
خود را به خطر می اندازند و دغدغه آن ها تنها 
رسیدن به حقیقت است. کسی که دارای شجاعت 
عقالنی است، انگیزه کسب معرفت دارد. این نوع 
شجاعت تسهیل کننده دیگر فضایل نیز هست.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مفهوم شجاعت از 
مفاهیمی است که گستره ای از کماالت اخالقی 
و عقالنی ما را در بر می گیرد و امری قابل 
ستایش و قابل تحسین است، تصریح کرد: 
»شجاعت اخالقی و عقالنی برای کسانی که 
با سالمت مردم سر و کار دارند، در مواجهه 
بسیار ضروری است و  ناشناخته  بیماران  با 
برخورداری از آن ها ضرورت دارد. پیشنهاد 
پزشکان  برای  آموزشی  کارگاه های  می شود 

برگزار شود و نگاه آنان را به مفهوم شجاعت 
عقالنی و اخالقی جلب کرد.«

اخالق قرنطینه
علمی  هیئت  عضو  روحانی،  خوشدل  مریم 
دانشگاه شهید بهشتی نیز در این کنفرانس به 
موضوع اخالق قرنطینه پرداخت و تصریح کرد: 
»در انتهای سال 2019 جهان با بیماری کرونا 
درگیر می شود و پروتکل های جدیدی از سوی 
دولت ها مطرح می شود. ابتدا قرنطینه را مطرح 
می کنند و سپس فاصله گذاری اجتماعی را پیشنهاد 
می دهنند. در 31 ژانویه 2020، سازمان جهانی 
بهداشت در اعالمیه ای رسمی اعالم می کند که 
19 هزار نفر مشکوک به این ویروس در چین 
وجود دارند و بیم احتمال گسترش جهانی آن 
می رود، و امروز مبتالیان به این ویروس به 21 

میلیون نفر در جهان رسیده اند.«
خوشدل ادامه داد: وقتی از کلمه و مفهوم قرنطینه 

صحبت می شود، اصطالحاً به شرایطی گفته می شود 
که بیماران یا کاال ها در جای مشخصی دور از 
افراد سالم قرار بگیرند و در التین در مفهوم چهل 
روز کاربرد دارد. در اواسط قرن 14 که مسافران 
و کشتی های مشکوک به طاعون )مرگ سیاه( 
خواستند وارد کرواسی شوند، با این مفهوم مواجه 
شدند و باید به مدت 30 روز در منطقه ای قرنطینه 
می شدند. در آن سال، 30 درصد جمعیت جهان به 
دلیل ابتال به طاعون جان خود را از دست دادند.« 
وی افزود: »بارزترین شکل قرنطینه را در قرن 17 
میالدی مشاهده می کنیم که انگلستان به واسطه 
شیوع طاعون تحت تأثیر بیماری قرار گرفت و 
دچار بحران شد و بارزترین بیماری یعنی آنفوالنزای 
اسپانیایی نیز همزمان با قرن 19 آغاز شد که مرگ 
و میر بسیاری را در سطح جهان در پی داشت. در 
سال 2003 هم که بیماری سارس فراگیر شد و 
میزان کشندگی بیشتری داشت، اما به دلیل مقابله 

سریع گسترش پیدا نکرد.«

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
با بیان اینکه اولین کسانی که در جامعه ایزوله 
می شدند، افراد جزامی بودند، گفت: »قبل از میالد 
مسیح، دانشمندانی حتی توصیه  به قرنطینه های 
هفت روزه متناوب می کرده اند که مرتب تکرار 
می شده است. درباره قرنطینه در جهان اسالم، 
مستمسک خوبی مشاهده می شود و آمریکایی ها 
نیز از آن استفاده کرده اند. در کتاب کنزالعمال 
آمده که پیامبر اکرم)ص( توصیه می کنند که به 
منطقه ای که مرض مسری شیوع دارد، وارد نشوید 
یا اینکه اگر مرض مسری در شهر و منطقه شما 
شیوع پیدا کرده، از شهر خود خارج نشوید. در 
بین دانشمندان مسلمان هم ابن سینا توصیه هایی 
برای قرنطینه بیماران مبتال به سل داشته است.«
وی افزود: »گسترده ترین بیماری طی قرن 1۸، 
تب زرد در آمریکا بود و در قرن 20 نیز شاهد 
شیوع آنفوالنزا بودیم که جزء گسترده ترین 

بیماری ها بوده است.«

فرزند دلبندم؛ تو مقصر نیستی
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